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Anul XVI. 

ABONAMENTUL 
Pe un an • 28 COt. 
Pe un jum. • 14 c 

Pe o lună • 1l.40 c 

Numărul de zi pentru Ro
minia ,1 străinătate pe 

an 40 franci. 
Telefon pentru ora, ,1 

comitat 502. 

Grandi1oq~enlă şi apucături. 
Arad, 2~ IallUarie. 

Vaida: Esti un geniu srânt~ 

I'ljti un Bărnuţiu! 

A. C. Popovlclu (ră~pundt'): 

0, eşti un Şagun::t! 

Amândol: P('ntnÎ e,(' nu aphlU

dati domnilor Rtudenti? Suntr~i 

nist!' rinici! Trădătorilor. 

(V(>zÎ rnportul d(> ieri urla ,ot"
hăril(' "României .Tun('''.) 

In ,mintea noaBtrăi Sf' reconstitue în 
întregime această scenă petrecută în seara 
de 'adio, după serbările "României Junc". 
Sunfem doar atM dB obicinuiţ.i cu Ba, la 
oounările po.porale, la banclwte, la. toate. 
întrunirile n()a,stre, unde prezidează de a
tâta vreme un singur stăpân absolut şi 
altceva nimic: M. Sa Grandiloqucnţa, fri
voIa. păcătoa.'ia grallldiloquenţă .. 

Par'că vedem cunoscuta scenă. D. 
Vajda deoparte, d. Popo\ici de alta. Unul, 
cu pat.os unguresc: eşti un geniu sfe.;nt! 
- altul. cu o lw lirnbroaca conştiin ţ.ă: 'eşti 
un Şngnna ~ - iar, l'€\sfil'at po la mf'~"le, pn
blicul, studenţii, cari nu mai pot primi 
il,<;tff' 1 00, f'xhihiţii, cari inţe-Ieg un singur 
lucnl: serbările societăţii lor nu pot fi ~lt-

• !L~' j. ceva. ded'tt un pri lej do c6ntc"11lpl a.ţii Sf;, 

nine asupra culturii naţionale şi a<>upra 
rolului lor pl"ntrn promovarea ei. 

Ce \~reţi? Sunt şi ei "trădMori"' plieti· 
."iţi de platitudinile de până acum. 

Par'că o vedem; D, Vajda. se indig
nează că doi st,uoeil1ţî îşi sucosc, di6traţi 
mustaţa. gândiudu~so la adunarea poporaIă 
din satul lor, îi apostrofează cu multă a
mărăciune, le ,spune. pe numo cu toată im: 

Flori de toamnă.' 
1. 

]ti e tiirmua Ul derr de pate.
De largul bolţii auri le, 
Din zare dornic se de.~face 
J n şoapte tainicc, sfiitf-. 

Su,~pinji zări 'înlăcră:mate 
De tremurarea dOI:nei ,~till,~i'. 
Pe-aripi de l'/Î-ntur1., legă1late, 
Se cern sclipiri de lună. ninse,., 

De dmgul u.nui vis de t'O~'ă 
81lBpină tri,<;iele izvoare 
$1: codrul tainic se 'nfioa·ră ~:'1 
De dm'ul zile70r cu $0(} re. 

II. 
Se lasă CM(-a 'n pnl(' .. 
Potf-ea-i pustiuă 
Şi. codru'şi cerlle'n valf' 
Podoaba ruginită. 

S'a dus bogata. tla.ră 
Ou farme-eile firit 
{h lumea sC'l1fi.ooră 
De ja.lC4 )JHsfiiri/:. 

Pc dMz.' trr.mll·rătoare 
Se. sting doini,N de. b~ciîll/l 
Şi sufletul ne doare 
D'atata fa.im:c "bucium. 
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pertine·nţa... "sincerit ăţii ,. lui. iar d. Po- 1 
povici, contrariat, îl apăJ'ă pc năbă,d~tiosul I 
stm discipol, il "explidi" şi-i hatr pe Ulnăr 
,pe băieţi: c-e sunt ci vinovaţi că lc-n su- i 
pit. .. oaput "trădătoarea." Tribună? Putin 
mai trebuia şi serbările "Homfl;niei June" 
se tPl'minau cu o straşnică. părnlală naţit1 -
naJă. Trebuie să multumim însă sl.uden· 
ţilo'r că au ştiut sa.-şi păstreze oaJmul U(\

ces.ar in faţa tuturor ... motivelor pe cari 
le aveau. Bi au dovedit că Blm't europeni 
in' toat{t puterea cU\'ântului. Cel mult se 
vor fi înroşit de ruşÎne efi-ud p<:lfe,<,ioflll Ur
ban J arnic a părăsit sala. 

Gum spunean, par'că ţ-edem acoa:stă 
sCl'ină şi 'lîe mai Îner-arcă îndt odată 6cârba 
chiar şi <\ ba,uaiul ui ei, Dcă totuşi o Înre
gisirri>111, o rac.em pentrucă ... în titlul arti· 
calului sunt două substantive. E yo1'ha şi 
'de apucăturile fruntaşilor noştri. 

Se ştie că oamenii grupaţi în jurul zia
rului nosLru au mărturisit totdeauna ade
vărul că ei sunt i'I)drumaţi in: acţiune-a tor 
de principiile gl'lleraţiei tinere, care .simte 
necef.llbtea Sri sdrobeas·eă ruginitul nostru 
siste-lll politic de pJ.11ă. acum. Yântul cald 
ni cult urii naţiol1 alu şi al (' j yj liza\iei. ca n' 
a brtJut peste nDi în ultimul d('cf~niu şi a 
in~pirat ,~i mişri"tr(','l n()~~t.rJl. Pr3 Jirp,sc. să 
tOPtla.,r.:Ul ltJa.i înU~î rugina sllfletelor ti
nere. Aşa LI şi fost. Toţi acei ca6 scriu (l' 

cest ziar şi-l hrănesc cu roadele sbuciu· 
mărilor lor, sunt oanwni crescuti în nou] 
spirit naţional. 

80 inţelege, când am afÎrrnat acest a' 
clevăr nu ne-am grundit să facom un catas
tif taI c('I}o1' cari n'au trecut peste treizeci 
de m1i şi .'lunt în tabăra ooastră, pe cum 
n'am simţit nocf'sitatea unui consC'-ntirmenL 

, 

III. 
P'u,stidatea zăr110r cernile 
Cu ja,le.a ei ,în suflet ne in{;(1pr, 
E-atât f;,ar în tremurul de ape 
Şi. din adânr. 1nn gla.suri osl('.lli tI'. 

Se dtu: 'Î 11 sioltl,n' frunze 'ngălben ite 
De-u,n t'â.nt pribe.ag cermde 'ngălbem'fe 
Şi codru-i trist, O sfân tă 'nfiorare 
Il prinde-acum în zile 'l1froeni.i('. ... 
Se stinge 'I! zări de plllrmb !i.n gla,~ de burillr11, 
Un plâns duios al tin !l,i dtlS d('-D tireme. 
Domol, domol, de par'că lof se teme 
Să'şi cânfp'llcef pornÎren lui dr zbucinm. 

1911'.1. N, Pilrmrul('lf;ctl. 

, .. 1IIh. 

. ~ . Florj albe ... 
, >, .';" (Je>, c~ 'Spjridonescu. 

Flori al-be, ghiooei .~i eri&'lnt;(IDw ... 
Ghioecii ri1sa~· slÎQ:;ii, eU-ud se imfi1'ÎllR ~i Ull 

"i-s {le primlL,'ară, crj .. allt(nn(']{~ arundi ult.ima P:l~ 
tă de lumină a <t1llui vis ('c IDO"are .. , 

Am belc t:răCS<"l C!ît tră{~ un vi", .. , Peualelc 101' 
,~ de~fac llţ;Or, j,iispâ11<limd iIllinl. ... mf.> lIl€lbă1l'uite .. , 

:RfDAC:Ţ1Aj 
ş! ADMlf.ifSTRATIA I 

Strada De<ik fereuc Nr. 2J 
lf-.SERPUNILE 

ee primesc la aamini&traţle, 
Mu!ţămilt publice şi Loc 
descbi~ co<;tă fiecare fir 

20 merl, 
Manuscripte nll sa inapo· 

lază. 

elin paJi(,~1 tutlll'u!' (j(tltH'uilur lIo:;;tl'i 1 iW.'ii 
ci!' ,mi. ?\oi nm "'IHIS ce am ~tillt şi il Înst 
1',. )fll->t~lh t dp 11llnea il1t rf'ag;l, j ll<kcttlHl şi 

d ' IP.1 p\itprp;t rf'pn'zeutal1\'[1 a indi,-idllU
li t;î ţ ilor. 

(\~ aH făcut ill:-J~;. lluuilii llOţ;1 L'i ."aut()
ri/ .... tţi·· 'În faţa acestl'i <lfirruaţii pri11lej
dio~l):w? Cnii işi yor fi vup.sit pfu'ul, VOI' fi 
dai hu'Sna în atpli~rile daHii.';itiloL grijlud 
sit-şi tnnclfl lllusUqih .. Ia \Tl'1lll', iar allii, iH

I'unt (·",tu oillllai intf'ligenti, au frueuL ot.ati:-:
tic'a nwmbrilor din cDlnitc·j : cuţi ,sunt pe:-;le 
şi <;fIţi $ub patruz·nci <le ani, tks\:olt[md în 
a-CC('Hş vreme o fphrilă ac-il v itat P Pt'-llt rn 
ctlştigarea ('(\ntrelor stU!Jenteşti. ~\şa. l)(u'
hicriţi frumos, dicbi.'iiţi şi (~ll dtte o ade
]'pnţă studp.J1ţească in buzunar s 'an postal, 
sfidhndu-llC', in faţa noastră: 

- (\~ ncţi fr?i dătorilor? ~ llll t f'ţi yni 
rnpl'pzpnt;Joţii w'neraţiei tinurf'? 

~e-anÎ Ii plecat şi ne-am pIpea adtmt~ 
În faţa aceslrÎ argllllw,ntatii. dacă, nu lW
am da Seaal1'a eh' suprr.mul ei ridi{'ol şi <iad;' 
JlU HIlI YPd{\.'l clun răsan' cir dt'partf' din 
ea. (] PU('(liIJI'CI, 1'('11 t l'1l erI. mă rog, ast hzi 
eând hlllH'a jUd('('tl ştienţific('.<;>tr. după 0<1-

rf:c:ni llOrnw biIH' :;Iilbilitp, nIH':';p pretpazii 
la ;j,-;tfel el., intortoclH'ri::- (,ine poa! P Spl!

lW. il.'lt{'zi, d'l A k'xa!lcl!-i 1111 ;J fnst pxprl'.'>ia 
gt'nprfiţjei lni, rtpş{ e ştiut efl "bOll.iuriştii" 
;m fost .-ltât. de putini la începu t, Ci lIe 
pont!' tăgădui că chiar .. autorizaţi]" noşfl'i 

nu Sl1l1t un hala;;;t naţional ramas pf' unna 
\lIwi 11lari g(\neraţii? ::\11. :'\n în chipul <1-

cP,,>ta SI' ,iustific~ sau Sl' l'xpliC'H anumltn 
CllrP1Hr (',lT:i nu pot răs~\ri deetd ŢW l.tl"illl;l 
Llllnr mari frăm5nt5ri [',alr·din'. ln acţiu
Iwa pornită prin rol'oannlc ziarului nostru, 
ori Cf' om t n·huie să VCI dă, salt ~(' l puţin .'l[l .. ., 
tf.'i.ază micţ\ll1lelele, hJgt'ră tra:ndafil'ii prin UlII

brun" mfirgwitare ~e rouă UdlUl l{terămioarde 
in <'.u:pa lor. () salbti mimm:I1ă Îll('hi11l1Pl"I' n;n'!'l
...,il e î ng:h i r 1 an d a te ... 

'Flori aJbC', "oi. ('n)(';lţi n iuhiTC .';Ii ('It' lllula: 
.. r JUD <'-!lUtf nJ c, .. 

l{iinile pahdt" (',ari v'cl11 ingrijit, ,,'an illlPl'll· 
muk1 t {~'YH d 111 frl'tgeziJllpl1 :;.i pa]uRTea ]01' L,. 

IUi"ilriţi, ]·P\'Iirsaţi ",d1lri d" hl!mină, vă l)ri~l
de-ţi la butoniera {"plui, ('.p "ii ,'n'd Yf"~mil' fnl:mOa~f'. 
anuwat,i o f>('ii:ntf'lfl tip >l'l{\aprihlmgă in q.liirnlllu"j 
feei(J3t"{" de;-;,ehidt>ti lnminişlll'i, pi('l~q.i deeurnri 
şi il} u:I·,mi'i e.;! intr 'U11 g"C&tdp ~u\io, "il rt(""T'l'Î ndr'ţ i 
dda butol1ieM i1Hlmoratului eayah'r, ~Ilbit.i e[Il'IlTl';l 

vă C6r1lH'ţi 'PD"te bau('~ llll1llt~ :;!j,:m jnrllt cT('Jint:1 
doi îndrilgo;-;,tiţi, ai'cmem\.. Ul1l1i g'inlg'iu ;lşfP]"ll1'\ 
ve.':'te vi,~ul de iubir,c_ .. 

In±lori ţi r~ rind. "ii de"fac'q j petalolc 111 \IIi-
1lfJa&t.\ el", nu indriiJJn{'lŞt,(' ·"oarf;]f' ~i1 vă siÎru!;f>. îm
pllrţiţri ('u oumi('ie fieeiln'l 'lllK1ă cip vîmt mirfl.."-tl1f', 
v'apl('('f!ţ.i ~PJ"i) pămimt Nl inrr'(l p.rir'nii{, l'ătill1t.~:1 
d(' iabin' '';li in urmă YIL ~t.rillg('ţi f.dnl1i. ca să. !'po· 
I'iţi j<lleu mOl"iţii ~i !'a pară '!11'.1i Î'n:;,datnare ra"H 
de soare şi viiml de strnJucirf', ('(,'1 urzeai. plin. 
g':î Il d gh i()('.el, 1 li 11 nr\)t·_'l b ii tI' î Il H 1 u i l' 1.(' ia l' • 

Flori nlhp, voi piÎ~trati r~ya rlill 'fr~'I'ziIlH'a 
,'i<;ulu i ·rlp fef'io3TiL_ ' 
, Flori gillga.,;,C', :flO1'i st;r~lb[i tllloa.rt' şi de .ik,l il1- '. 

Ca o rază de lmniuiî fulg-orii pri"ll dOl'Oruri 
de "erdcaţă ghiocohLl in\"oruat.!;\i {~a uhimc1e t-;câu· 
w-i'ri a ll'nui ~al'e 0(l moal'(', t'iidma1e Îll mii d .. nf-

tale, se st.img eris.a'llt(ml4?'l\(' .. , ' 
l>e-alu!ngul văii, un norod intreg! răsar ~i i nt

ipTă.ştio mireasma pe văi, neştiute de nim-cnL. Se 
detllÎae crinii, 'li l'ămâtn pfmă toomno târziu~ acâu. 

I'I{' Î11ctmullaţi 'fJ'l1~lhla 1l11ni g'elliu:'!lăyit. n, 
wţi {~f'ya din ~trrl1n{'ir{'.a unei diadum<, de- ~t('10 
{'ul~ de o mână miiiaM;ril, şi atulIf'i ,-il implcr.iţi 
('u Hwdelt' steja:rului, (~aN' a t<Îmbolizal totdnall11;\. 

<'lwpriroa eulmilor, .. ~t:nml'nat.i aftmeÎ p]:lpriIl'dp]"l' 
flori, 00 ('l:'(l.jC llemâ'llgaiate de mână omenpil.s<:ă 
pe ew:mile inwcillate eu c{'rul şi pc eate numai 

l 
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b(~I.rll1ia:-;l'.il, Ull ma,re ('lll'nnt poliri(' ('[ue în 
.';"lltt:i \TenlP \'a. t ".,IHli să St~ gl"llera!izeze 
I,inlilul' <t:o'llpra îllt.rPt!:ldlli ilO,;! l'll IH'il'l1l. 

* 
.\pucături ca ('f,JI' diJl Yif>llU nu sunt 

llwnitl' ell't'cÎI S~l ÎmllW;l 111l1Wa, în eroan: 
fli'ill ('n'dl',',1 d!' ;tP;II'f'IJ1:e, iar apal'f"1lV'le 
";(' pinii ('(1 I)(l~i('ih, <II' SăPUIl in fa\.l adl'
\[tJ'ullli Îllll'('g. (Iri ('11111 tl'-ai tUIlUl' 1; tl~-i\i 
sU[l'fllPHi. (';ll"!f';l ciI' h()tf'Z iri ~pllnl' cimd 
r 1'-',1 i năs('l1 t . 

P l'H t l' li ( '. ' :-; , ; 1 il Il 1 :1 i o • ..; I i' Il it, li eei. 1 a 
\-i(',]};1 dilii .\. ('. Popuvi~'ill'şi .\. Vajda? 
P('ntl'll ep au J1l<li risipit xltâta putere de 
cl',llldiloqu(,llţrt şi apuc:tfuri? Să ne stric!' 
JlOll~ ~ Pliat'· că llP-an srieat, insii adr
"iim! 1111-1 p"t. ~Iillli('j şi pi ali rămas pecet
luiţi ('II 1I1l w'st llJ'11t. 

.\() ÎaH'lliplliul ('ii ItICln·jp Eminpscll, ca
rc' odi'll ill;II'[1 f[icea pa rt0 dil! .. Homânia 
.1 lin""", Vii fi YCHit, zi/!,f(· ll'f>cute la Viena, 
ifill cp]r·f;d!!' lumi. O('ltii lui frumoşi şi trişti 
..... \'01' fi illtlllH'c-<lf. privind spedaoolulin 
,:<11'(' ~,,'all dai (ti'("5,ti doi domni şi va fi sim
tit at.um·i <ldâ.1H' indUl'f'l'whll nDstru poct .. 
ltf'cesitatt\i:I ~r. se nlai roLouw Încă oda.tă, 
ppntm o olip;I, .Îl! pit:ritoarekl ,haină dp lut, 
IlU pplll:t'lJ <tI,..!'\ a. dar sn mai scrie o -'la
tiriI .. \ceşf j .. llldg-iîr.oi·' şi ,.g'I'E"coh>i" îi ofe
J'l'·(j li subipotllJ cu mi ti tti dă i'Il cip. C 11 nI --
::;agllTlii. ef'li'lttlt. -~ geniul sf3nL - Bru'
Huţiu. 

D. Bocu la Krist6ffy. In artioolul ,,0 deda
ratie" publicat de d. Sever Bocu În numărul 9 al 
"Tribunei': s'a strecurat o greşală de tipar, pe 
care numai acum am obseravt'o. 

D. Bocu a fost la Ex, Sa d. KrÎst6ffy nu la 
J 1 Ianuarie n" ci la 10 Ianuarie, cum se Înve. 
derează şi din inten-Îewul iscălit de d. KristOffy. 

• 
Noul ministru al României În Rusia. Din Tars

(\()ie-&:lo se lllllNlţii: .\I:u(i, fQ-"t II I ministru plU'lli
potenţlar al Homîllliei, D. Hosetti-f3oleffeu, .a in
lllâUllt ~aJ'nllli Nj('olae seri!ioOl'ile de rePh~llat'l:'; 
j'n ae.e!ulŞ ,t i III! 1 Hllul mi nistru d. C. K ami a pre: 
7Rntat "('1'1,",0 l' dt' ''':11(' de ael'edi taJ'i}. 

* 

De îml'odubîţj un cilt:IJfa!(', "tJ'ălucirea voastra 
(; ae<,i'<lşi ... l)olild Pl' di .Înr!llIllează nu vă întume~ă 
\-ii îU,lldBtiţj CU pânză de doliu; 'rourate (''Ulm ,/~ 
despnn~ .,Iin. 'lut, p'ure că 'phingeţi pe cel plecat, : a:' 
ffilll'f'lt; t.rlm~l,t' () J'HZi! piezi.;;ii, înehipuiiThd o lI'pOt-eo
zart.: li lllor ţI!. .. 

Un n~lI1b d!; 1'<17.(\ ]Jare fic{'.a:re flo.aT>t". 

• 
Dar, eilte dr~me nenor{){;ite, câte tabloul'i dp 

ule mizeriei, eâte l'llipm·i Înrudite ce nu pot purta 
pOVl/lT.a ami'lltir<;i, (·:it.e a~p{~,te de .ale du:rerei .'lllUW 
fit:R ,glas: lUt evocă aeele flori albe, impărţit.e d~ 
JllaUl dclwat(', palidc, la fiece ri~eruee ... 

Rtrăzilc inundă de Inrrl{'. lQlr florilp acelea ca 
'Î:ntIr~un ~h"l' d~ fulgi prH~i, l'~.<!e din ~ş li 
flO'r3rc~{,1 im))l',,,-imte ,~ prind de bu1011iera ;.c-
lor C('."~i pri'mb:i \·!t·gal1ţa... ". 

Un val dt' llll1lină se revarsă cu miile de 'flori, 
o !)]OUI' de rll7.e /Se cel'llC dinfr'UJI1 soare 00 n'a 1u-
111111011 până ahuwÎ 'Şi pent.ru (J dipă avem iluzia 
<t se pif'rrle În t()nnr,j de lumÎulă intmncoahlil ta.
blou al mi"", r i{' i ... 

Flo1'i alb!', florile dlU·crei ... 

I 
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Apropiata demisie a ministrului de externe. 
&> anunţă din Viena: Conrl:('Ile loan Pallavici:li. 
mi'IlisttUI plf>nipot.ential' al monB:rhiei la Coust Ln

tinopolll sosit azi la Viena, SI:' svorwşt.e cii cont.eh· 
Aehrcnlhal se va rf'trag-c in mod provizoriu, În
si{reinulfldu-,.'K' .Jront.ru dUl'1.'lt<a hoJii lui contele Pal
lavicini 'eu ~'OlldU('Cl'ea rcoortului de exHl'lle. ~Ll
Il{', f)uminc('ă, monarhul \'11 primi în .audi€mţu 
pe' eontcle Palla\"ieini şi 101. filnninecă YH Plimi 
i'n lIudionţă şi ~ {'milele 1\IHl(\n-H{~dervar~, şe
ful eubinewlui ungar. 

Ziarul Fnion. din Pi"llg'H ~lr{, informaţia, dî 
domisia t~ntel1ti Aeh ren tha 1 ya urrnm. in zi lele 
c,elt1 mai apropiate. ~lw(lf'sarul lui interimaJ va fi 
marehizltl de Brll('ql1e-hnm, fi)..<;·t minish'u Of' CI)-

1111'1'( al AuMri(\i. 
FeTip~ definitivă a a~tntlnj politil'-ei panma

ghiare (' un fenomen care dep-art.e de a Î(ntU11eca, 
Y8 ayeadllnll ;;11 i'n~.ni·Iw.7.(' ol'jzon1ul politie :11 
monarhiei. 

Ce e naţionalismul? 
'- Scrisoarea WIlIÎ preot. -

Am primit llf'lUatoarea I:!crisoare: 

O"llo1'ofă Rrdacţiune! 

:-Illnt om brddm. Am văzut. multe vre
mllri. Dela Şaguna ptmă. la 1)1'. Radu. Cât i 
oalmcni t,ot atâtea păreri şi eoncepţii des
pre "naţioI1nlism·'. )Ju nlU'lt am să trăesc. 
Dar aş \'1'P(1 să mor ea adevărat naţionlist. 
Hlo/', Yă l'Og ltuninaţi-mă, căâ m'wm ză
păcit 'Cu r.otul? ('are este adevăratul ua
ţiowdi~-m? Acela eare se face la gazetă, 
earr ~"e probagă 'la ~ldunări, ori acela pe 
care'l fac frunt~l,şii noştri cu f'a.pta, la ei 
aca~qă. ? 

Alin f<h<;t pasivişti. Sub haina pasi vită
ţii am văzut mulţi fruntaşi de ai noştri de 
W' la ;sate frlC'ându-şi b:rbşDareIe, când cu 
candidatul gll'VcrnaIllPnt ;11, (',lnd I'l! el'! 
npm:iţionist. 

.\cum, de c:.Î.nd suntom adivişti, avem 
alUi haină. E ... yotul universal. Sub aeea
stă hain[l sprijineşte d. D1'. Marşieu la St.· 
Ana pe drplltatul guevernamental, d, Dr. 
St. C. Pop la Arad pe k·ossuthistul Bara
b:'l~", iar d. DT. ,1. Flad la Deva pe jus
thistul Barosay. Ce să zic apoi de- d. DT. 

_.~ 

Voi, aţi cernu1· în ziu.a. a.ooealumini de viii, 
aţi deschis noo miTajwri de ale Spel'Rllţei, a,ţi amin
ti1 !lon vers uitat dintr'un poem ce cântă iubircil, 
.aţi fiieut pe tru,badurul Îoounorat să'şi despri:ldii 
chi~Ta din eui ... Ca urmăriţi de o vedenie, dvn 
juanii de strodii câutau pe ferioita flo1'ăreasă, mall
d'l"ă de povara ei, Îutârziau mai mult la alesul flo
Tei, numărau pet.alele, sorhiau mirezmele ~ mai 
mult în schimbul privirei galeşe şi a!l'zi'i1.o$l'e, ('ll 

un gest tliugu,st, 3Iruncau UD ban de argint... 
Oavalerii urăiau un vis de iu.bire, .. 
{'ei ce .au uita1. 00 îlflseamnă parfumul ul1~i 

ilorişi fulgerarea unei ~}Tivixi de femet:" treeell11 
nepă.sătm·i, l5ooo11ind ce aU dat ... 

Parfum:uJ. acela vag trezia aminti1'i, lega inimi 
şi cu jaJe mă Î'ntTeb, câti 01' fi oare, cari au gâ~l
dit cât va înves-eli hamul de argint iniuna sărae.ilol'. 
('ari vor putea aprinde Îll ziua de Crăciun {'.alldel~ 
ddll j'('Joană, vor împffirţi darttri la copii şi nu vor 
şti ee clipă anume din viaţa lor trăesc ... 
cei Î'nsu:f]eţiţi de un id.eal, vă oontă, vă «e.<;1'ob8..'':<', 
de',i impletes(' din \'oi aunulla... . 

= 
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Fajda- T'o€/Jod, C'<IJ'(l 'la .Kăsăud a dat 10-
7.inc(l, că si:! nu se pună contra.-eaIldîdaJ. 
lui Ciocan r ;'mOkl, pentrucă, deputaţii na
ţionalişti au lipS[L do (>1, când vreall să n
sOIH'rezec8viI dela guvern? 

('nru să 11(' plH'tăm dllrnoi l~ei mici 
dr'la stlte? :-Iă urmilm I'srmpIlll f'l'l1TItaşi
lor; 

I<l t r. b lI11ă~)(lI'ă Îll a pro p inro<:t II o astrit 
avem un orăşel: Ruteni. A'l'(\ 13500 locui
tori. Hom.Îni 90 pro-'('. Dornnii unguri şi 
jidalli din localitate au o easiIlrt. La. aeca
stă t'Clsină, li Il nL 'lllom bri şi j nclect II ali i nu
ştri rom[mi di'll But,'nÎ. Ba d. Dr. A url'l 
Ul'Ozda - ('reel că ati auzit tiI' el, e ad
VOGa t Î Il Bu t eill i - oS1e şi tn C In bru în co
mitetul casillpi. Şi tine mult la aceasta " 
rinstr. l '1l1bl[t n'glll:;lt, toaHi soara, acolo 
şi stă la taifas. cU ,.domnii". Iar ca prin
tinÎ,,1 s5 lip şi mai nwre îi Î'Ilvit-ă. şi la câte 
o cină. Imnă. Se înţeh'w', merge şi el la 
(1<lnşii. rând e învitat. N'am ohservat ni{~i 
un fel de anLagonismsau chiar sep(ll~atism 
naţional. Trrlif's~ În lf'gături initinw şi fră· 
ţf'şti. '. 

Dar ('li vrtd d't la adunări d. VI'. Aurel 
(; roz-da ţie vorbiri fulgerM-oure,_ despre na
ţi.o;nalism curat, despre cinstea şi domni
tate,a naţională, despro jertfa CUI1ată pB 
altarul naţiunei. Noi ne şi Îl.llSufleţim dp 
vorhdl' frum(),H-lc ale d5.nsului şi no silim 
s5 ne purtăm a6tfel. 

Ca urmare a îusufleţirei drept că unii 
diu popore'l1ii mei au fost. traşi la judecată 
pentru h~ .. msgrpsitmi. I'n coleg vecin s'a 
trezit cu congrua retra~<.;ă. Au suferit toţi 
cu res.ign~re. '" ,,,.,~ .• ~,,,,,~~ ..... _,~-,-:,. 

De lnllW (';tIPa ('a \·alt-'L /,H .... il ,.;vlt.:~ - .. 

Cll ('ollgraa, l~ll SUllt obişnuit, cu postituJ, 
dar cu o Ii de sărmanul Dr. A. Grozda? 
Dacă mie, pe!IJ,tru că. am dus 40 voturi 
pentru Dr. Lueaeiu, mi-s'a retras 1400 oor. 
congru[t, dtmsul, care l'ăguşise la urmă 
dţlpă vorbirile insuflcţitoarc ,Sigur şi-a per
dut doar chiar jU'Inătate dhll venitelc ad
vocaţiale.·' O Ii, am reflectat eu , cu gân
dul involuntar la imunitatea, ce Q poato 
tinde, alu'cola de membri în comitetul oa· 
Sl:Înelor ungureşti, uma luptător naţional 
desinterooaJt. 

S'a jntâmpla.i, Îlnsă că un creştin al 
meu ,s'a dus la. Buteni, tocmai când era 
mare cină .. _ jQlterna.ţională la d. Dr. Gro'l;
da. A doua zi vine la mine şi zice: 

- Apoi părinte eum e ast.a? Fruntaşii 
noştri ne ţin v-orbiri, ca să:nu ne mestecăm 
cu străinii, şi eu văzui 'aseară că donmul 
A urei trăieşte foarte bine cu ,!domnii" di'u 
Butoni? 

rroţi erau la el. Să sărutau oa fraţii. 
Bagseamă s'au luat aRe hotărîri în comj
t.etul mlţional, dar nouă încă nu ni le-a 
plJblicat domnul Aurel. 

Am zftmhiL cu durere şi l'am lU<lit cu 
alte vorbe pe creştin. Imi era ruşine, că.ci 
zău, die redactor nici eu singur uu ştiu 
cnm stăm 117..Î, eu naţ.ionalismul?'" . 

: 

~.~ .... Cum~ă .. ar. ocazianali de puşti de vAnat! ~ " ~ftA Lancaster, cu eh~le 16 fi .• Orener-Iacat en~Jelesc, cocoş automat 22 fi" Puşti americane, tf'avă cu aruncarea 
. il." pat!oanelor folOSite 12 fi., He~merle~, 2.tevl, mOdernl 35 fi., Drillillg-, Brownillg de 16 calib., Krupp ejfctor, cu 

lfW.~"'~"!LI . i, ţevI de otel, etc. precum ŞI garnituri complete Hamerles· Drilling, Springer şi Kierner, revo/vere, pistoale 
....jU ..... t"'I.~~.~.;. se a{'.tA In preţ ieftin 'la. , 

<". . • ,. P ră! ălia de. puşti _ deva nal: R. A D 6, B il dauest, IV, IT" E OY810 m-te r 5, 
IArtlcole de sport, bmocle, ZeISS" Oorz. aparate fotografi ce. face schimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiat. 

e ... 
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Pontnl alceia vă rog, de aici din sm· 
gmăt,atca mea,hnninaţi-mă cum să 'lnă 
port. eas5 mă pot numi l1aţiol1<Jlist ade
\' urnt ? 

AV('lU Hll Hotar 1111gur de a ,lUI m saL 
l~ll n'am fo.';t nici odată la el. Ba, că pc 
\TemOa '[lh·.gerilor tart' Ină poftea la cină. 
:\m refuzat. Şie tare supă.rat, căci ... tot 
sa.tul a votat. cu candidatul na.ţionalist. 

Tare aş dori .să-Jni s1)ună d. Dr. Grozda 
că oare n'ar fi bine să mă înfrăţcsc şi eu 
('.ll d. notar? Sunte111 doar Iflurnai il illtele·c
t unIi în .sat: 1.'1, invăţătomI şi cu. CiUf> ştie, 
dacă prin pl'ietinic TIU l'aş fa('*~ şi pe fd :-lă 
yotc"c pe viitor (,ll noi? Şj ar n:oe<! şi 
J'iatulrxempln de bună armDure? L .. 

A~t.ept ră:-;puJls. ~\şa-f' şi pe alte lo, 
curi? 

Un preot de pe Rovine. 

. ~Oi~l Rt'.d~IVţici, l)ragă pă/·intr.. 4. Ta să şfii 
dCi'.pre cei cnri ,,}!redică apă ,~i beau /,in". ~VaţiOlw
lismul adevărat esle acela al sfinţici TriEI.'. Mwu;e
.~Ie numai Illai departe, luptă prm/rtl izbâl/da idw
lului Ilostru. naţional, jedfeş/e-ir {ii /lU le gândi 
rii dacă u.nii dintre aşa zişii: noştri rOl/ducători r .. ~ 
politică ('LI doi bani în trei pungi. na(ionalis1nld 
"f. Tale ar suferi l:el'{I, ori nu (u' fi Împie,decaf ,~(I 
nducă Toade. Nu. părinte! Nil (u:ei caTi st rigă .~i 
8(' bal în piept pe la aduna.ri sunT adellăraţii naţin
Iwbfti. ci sf. Ta şi semenii sf. Trtlr, muncitori 
. ~tăru.dor·i şi fără nume. Domn ul Anul? .. V a m(ei 
de:c!amu el Ş1: mai departe şi se l'a papa cu nngurii, 
până ce 1/e l'a 'reu.şi să furmăm o opinie pllhlidi 
('on~t i·en fă, cari' sin deferllu:ne: ori·o,';, 

Situatia politică. 
IJol/li di,,~cHrsllri. Ne/unII!'!!' mlli!ore. 

-~ rolul II Il iC!,/,;jal. --- .111)f'llillţă.ri /'1/ 

alCfJCri nouă. 

.Irarl. :27 Lw uario. 

III sfârşit. dllpi) un şir de şedinţ.B lip
site aproape dl~ interp,s, ieri au l'ă,SlU1ut în 
Camera deputaţilor. dOllă discursuri, cari 
dnu' prilt',i kt multe discuţii şi combinatii. 

Expirind al'!Jnistitinl incheiat ÎllLre g;u
\'cmul {;vnt.elui J\hllen·lle.dervary şi par
t idple opoziţiuuistp ullg11reşti, am be le părţi 
şi-an recâ:;;hgat deplina libcdatc de acţiu. 
ilO. S{~ slfln;;pşte UCllll11 şi discuţia apl'opria
ţ.iei ,~i. deodaHt cu reluarea. discnţiei re
formel()r militare, opoziţia va reluă şi ob
strucţia. EsLI'. dl~cî, fin'sc dal'ă, gllyornul 
încearcă ,<;ă ajungfl la. o nouă inţC'legere 
paşnică cu opoziţ.ia. Discursurilo do ieri, 
rostite lIlIul dp cont.ele .1 nanissy. celalalt 
de l1l~ui~"it.rul de fiJWnţ.p Lukri.cs, S'Ol"VOSC 

am[mdollă act~st scop. efttrl v1'('<]1)O contele 
A ndrasstJ ~v.,;,h>apUi c~'{ guyel'l~ul să 'facă 
concesii, Hl~nistrlll de fina.nte adre,soază (1-

l'eJaş apel - opoziţioi. . 
E pnll\ ln,"od0rat unde hat aceste două 

discursuri: 'să ,s(> facă concesii împrq.Jl1u
tiltP: să cpdeze şi guvernul. să cf'dC'z,e şi o
poziţia' - şi pacea e l'paliza.trt. Prf'(111 pă
r/'i. inMl. Ii"eştc ar fi rscamatoare,o ro/u
lu.i unlt('/,sal şi cofnrea 1'f'formclol' miIi-
!O?'I'. 

1> 

* 
('un tf'lp AUtL'u,s::)v Il' a fă:uut 111 eI Ieri 

I ai1l<:l. din fapt.nl eă ~tC' duşl11'(l.n al ,"o,tului 
llni\"(',rasal. Şi ('str dl!şma,n atât cir Înve.rşl1-
uat. Încftt ar ".nt a şi rd{wnwle milit.ar" 'in 
furma actuală. dacă. în .schimb. s'ar lua 
lida ordi,nea ziki dwstillllea votului uni
YC'l'sal. 

~trll'uind asupra necesităţii de·a se 
spori contingentul de reoruţi, intre ttnoti-
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vele invDcate in sprijinul acestei necosităţi 
a pus, la loc' de frunte. chestiunea orien
tală. Astăzi. spunea contele Andrassy, 001.1-, 

flidal din Urie-nt estr tncă l·oC8.1. Se poate, 
însă. Î1n t{illlpla foarte uşor ca prjmr~xara 
să aducă noui ('()rnpIÎcaţii 9raet'. "MuLHIJr
hia noastru tr(~hlliesă fie. dE~ci, gata pen' 
tru ori CE' en .. · .. ntualiUi.ţi.Int.erese rnai În
uaIte cer, aşa dară, Lntroducen.·a nouilor 
refor:me militare. Uuvernul are, Îl1 conse
einţ.ă, dat,oria să nu îngnmnC'zp opoziţiei 
yot arp<l lor. 

(hlY0l11ament ahi. fireşt.e, "Itl prhnit ex· 
PHIlP~'i1(' 8('(>stf' nle contr'J\lÎ A ndnzssy cu 

a.plau7.e. Dar cIr ascund o adâncă perfidie 
la arlre'SH nOi.u;trlt a popoarelor llomaghiare 
şi jzyon:~e din dorul de a vedea toate 'a.
ceste pupoare eontopite in marea nuţ'iwH? 
maghi,w'ă. C{u:Î ee vrea, oare, contele A'Il

dtâsH,II prin apelul stm? Ouvernul să îngă
duÎp cf\!tevl:!. roncesi.'i no,titYl/ale cari să sa
tisfncă vanitatea naţională ungureaecă şi 
să c)'f'ezt' noui mijloace ue maghiarizare. 

])a~',ă .situaţ.ia politică (';..1:er'nă I?A't.C. în
tr·adevtl1". ~tât de gravă cum o prezintă 
(~ontplp . t nd /"âssy. datoria guvernului ar fj 
S{t prezintf> nn proied d(' reforme militarp. 
al căror a.sC'uţiş să. nu fie îndrept,at nici im
potriva popoarelor nemaghiHre. Situaţ.ia 
politică -P,xtcl'Ilă nu (\")i.e ingăduit să fie ex
ploatată împol riT'fI majo/'ită(ii popoarelo1' 
iudigelle, }>c'llltrudl {m dttmai gl~avă, c a.
cea,,'-;tă ~ituaţi('. cu atftt mai mulţumiţi 
trpbuip să fiI' toţi eetrtţ('nii ... 

Fndcllc ,~H /lt dl?putatii /'oll1â/li Cllri să 
C.rplll?cL in ('am('/,ă pnndlr1 de redpI'e ro
llIâllcSC şi să pl'Ofl'8ff'Zr imlwtril'(1 pCl'fi.dei 
('(ll/telui ,lndl"Crssy? 

• 
Tendinţa eonielui ,I'ndl'âs.~y a fQ::;l !;li 

dl' data <H'('ust a Cl~a voohr: escanlolarna 
votul ni l1niVel\~al. Adr('Sându,<;e,uillume 
partidlllui justhi,9t. îJl Rânul cărora. ~r află 
m,ai llllllţi aderenti ai reIDPmeÎ electorale, 
i-n rugat săcurrnpăn(',ască bine lucrurile şi 
să 1111 st~tnIif' cu prea mare îndărătnicie 
pelltru votul univPl'saJ. dki sfârşitul al' 
plIU-a să fie: votarea J'('fCll'IJ.nelor miJiL:He 
/ăI'(/ cmll'('.~ii naţ.ionale .~·i fără l'C(!{i.'!lIl'eG 

r()hdni 100Îl~c/"sal. 
S(\ porneşte. d(~ci. ·~h'U11l o nouă iutl"igli 

Împotriva :.wesh\j reforme electorale, fă

.~Xtclllite in programul alo!' două guevrne: 
frlgttduitp prlu două mesagiidc tron. 

II{ 

'\lini:;t rul de fina:llţp l.Jllkacs, ră..'ipun
znnd f'Olltl'lui A ndrâ . ..;.~lf, el f'r\.cnt şi 01. h1 
nUI11C'le gupnlrlllllni. (;'D3I'J'vând conh,lui 
f\hH(,Il-Herle1'l~dl'Y să fucă df'cJaraţii mai 
pozitive) că guvernul d01'l'şte inţelegerea 
P;lŞllidt, ~n opoziţia. 

.. Dar. a adăogat numai deeâL OUt€/'

nlll, dadi (' lIt>l'()ie şi dacă (' silit, ilU I~a şa
răi .~ă ia lupta iW}Jntt'ira obst.rul'ţiei. Ob
;~tn/(·ţi.a (" l'inlen(ă, la ('(/Ye frl'buie .<::ă M' 

I'ă,<::pul1da C/I rin/en fă. La rrr'i'olp. neri, gl/
ren"lllll IIU ra ,~ol'(ji Iliei să apeleze 10- na
fitlll ('." 

AJlJH'llinţaH'a aCHasta eu alegeri nouă 
n a frteuL Însă, imprpsie .a.dâill:că în eercu
ri!e' np0.fjiţioniste. 

Şedinţă furfunoasă în Cameră. 

J)i"i.:\ll·"uril~ d(' eri au dat· priloj ladis('11t.ii 
furt.unoase în .şedinţa de azi ~ C'amcl'ei, în ellt1rI,)!e 
dis!'lltici la apl'opriatie. DiS<'uţiile 'fI'au dus În ju
tu] (llwstiu11t>i ,·ot1l111i U'nivor~a1. 

Primul orator Oiesswein Sandol" l!JlL'Ope cu de
chu<ltia eii ('ca mui urgontU chestie care W aştc'\p-

• 
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tu r('ml"h'~i osff' dlOstlunt,a y"hLlIl·j wniv(yl':"al. ,~a: 
ii ~rM, 

('ont"(!!c /Jo/thycliIyi 1'8SPUlldp apoi ('(mtf'lill 
.\n{hîv;:,,;y. lueuzwndu'j ('U \Tf'.lI să jz.oJp.z.c lpal-ti 101 
ju~hist. Hidieii Împotrin! lui şi aCllza ('ă in dH'· 
",tia 'ref()l'mei electoral{~ <'onte!<.> _1Iulf'as,~y 11'a. vb
~ervat Î1l!Qt(h·aurna. o at,itllni1w d(:' sinoorit.ate ("p: ,. 
mot). L~'lal'ă apt>i că partidul jU'~Thi~t va luptA 
L~U cea JllIai e.xtrcm8 pU('l'gi.e l'Plltru intrvduOOl'e'l 
votului uni\'{~rsul. inyi.l1ţ~llld too1e ulld1.irill.' rlu:;;
man i lOT aCOb'tu i \. ot, 

DiseUI'<8nl t'oll001ui }1rtlllnrlÎu1/1 a fn"'! tIe:" 111-
t,I'l~rU1)t de vOC'ii'erări !}i apo~tn~fl,]'i. ,'pnik l'â'Hl 
dinl'tr'o p-arte. l::ind elin .alta. 

('(1./1.(/ ,'le ,.i<{ică conte/(' Alldrâs.~1f jJerânt Il N/,'
jHllldl', cnnt('.!ui Appoayi, opoziţia j.~~I.hi.~tă ti II IT.'", 

.wi'f [~tllll('. Toţi dan cu plblHlliiill ml'.se. 
Ordi11~ ~ l"('.m~tbil~t{' şi eo.ntele :\ndrll"i".\ 

,n"(Jteşteazil impotriva ill\"lnnil'ii ('ii al' "n'H ",it il: ,
leze p,ul'tidul ju:sthisT. 

=_=======c=~= 

o Învăţătură 
din prânzurile episcopeşti. 

Raporturi.le, o(;cw{e din/re (wlori./dţi:/l' ronII'· 
.~iQnrdf, civile şi in ili.f.an' S('î1/(ltd('uw. din uech:
me, pri11 prÎo'lHri d:iplennu{ice .. cu:m 8e 1lUHliau ·Oli" 
sde ce se dall I'N"PfI'!' de :;;('fii fIltfnrifăţilor, cari 
(Ivecu O1I')llIl'u "~a Ihl/Uit/str/! /'/III"'e I'("aţiu'm: se· 

cinle dintiI' Iltll'Hifâ(i. 
Anl{t/I/" '/{'I'(/"II/ e<n'/i"lâ tI;l.!r!' oli/ur'!'fiiti e!'I( 

,,,J.luionrâ bine t'ăzuf6 ,le I}ll,~lt'(( '·UllltÎili>a:<că . 
111 li", pul (hn un/iti ;"so. ,,'(( ,lai lUi C!,lr.lI:/ 

,.Iolilit rjl"f''''(()I' jJl'Î/lZIIi j .~; d,' 'I/!uni !IV /I!ni. 8/111' 

bu/.t' /!aJ.o.h, ju'.ntrllul (t/;:-:I eli 1'1''/''11 Î ti l' ((' j11!'j "di' 
I'a/'ea pohti.cei lIu/ilttn/,. 

('ă<i ia/ti IT ."tI ;11/i;111 plul .~i 7(, prinzul lil('; «'.
ceni dr./.(f rcşedin(u I'f'i,~r()liif'; yr.-erdolice. dm O! .,
dea-marr. Ca 119 1"('11 a fi II/ H iha /' irI. poli tif>w./1 i.~m 11/ 

tip (·u!dra/lJllltlii, prinde u/"rrZt(t n!' Il taCI' dl'cfa)·JCi 
pO(llin' (Il'sere () ;1/(1(1111(' În 8/il1/7 pohlin'l: T". 
8wii>!t,. ",'("(' ilu r(,(·/JI/O(I.~(!' Îndrl'pfăţi'l'ra .'.r;"I('II
ţei Jforlido/Hi 1)·1(111/111/. - , (11',·,,1(/ e.-;/I' s[,.lIS'll l()d

.~fvlil; ('U "'11·1' 1'/ISPHlld" jJl crt'dul .Il u.:ko/ny In ·fi
nde/" ci/II 1(j(l.~11I1 }Jn"I,'i(lu!illllHi I'J,i."(·u{! /{atlll ,.; 

jn (Ii.nta de /ol.tl /1 /II(·/"I,rit,)I' lumi/dl/lui wtţion'JI. 
f)re~(f ll1agl! !.ară. lar:umo r/f' 1 II: ('si sUI dl' i II"'';.· 

ţiri g/"(/Iaifr', tot(, l:1I", dp în(n'iţirf'. j'O/iHi'W-U/lJ

,qhi.arii din prilllu1 rpi,'''('!/!H'st. CII ai lip 8118 sti ;.1 
(11"1 de l,unăr'oinţa. iOl 11'1 iiI' jos pildă drlll{ro
lil·c 1i"!'J. IIwi mal'l'j lur', 

.111l Il1i,,1 În f('Jlrir.n/</ (frNiSla (1 ,IOO./O/' IIU· 

yll irJn', 1"11 .~ci, o ·ill(lrlniim - "-;;;;/1 SII.'· şi În jos _o' 

.~i IU··(/ S!lţ·rl'.~· a fiiir. /irr1,'. 
'l/!rf'l/(/ci plt',"fI f'IJl)7rÎII('fIR{'(1 :"'1 aC·lIţJu.f {"II r.JI,J.

sliu.nell ~i lin anim 'ui rll.~t /"('spill."(' f('I'tiPl/tl'l!' J"'
litin~ r:ol-j .'{(' ,~ă{dşt!lesc Î" /"('.~l'dil/il'li' f'piscopr,," i 
prin p/·în;.urÎ1c {hp/uJtlIJ(in:. inr ?Îorf'fl' /olfjw·(·,Ji 
(lU f/fIlll.(if. 

iVirrwui 1111 ,'li' îndo(\~te d(' SII/(iJ//('llfr'/" nmll(

/wşti ale pâl,int,.I.Ul epi,~cop N'J{/II, d"o,. /re r~lf' 
Îi! profl'~JlăIă IIIl'morir 1011.$11/,1 lui dlll [;/I}j" lort,~f, 
cure a adu,~ rr.fri{a intarire ('eloI' miri. Am şi r/('.(·Jtr

rai În disruţvullra de~"pl'e rt.l'eRt <:elrbru 7win'!, di 
IlU'/. punem În (;(f.tegori.a relor pin'dllţi. (/,(11" 11'/1/11 

pllfuf /ă,~'I .'1ă SI' slăbească }}I'in ilJfI.~fllf din ()1'ade<1-

mo1'(> fll'Ma (:p .~'a;/lfăf'I:t P"~II lom:!,,} flr'la Eloi 
şi, yrin JN'P.!t'/! ta melltb"i /t)r di It /.:Om itl'lu/ naţiona 1. 
să se rle(l SIII/t!," III/eU polii ifei rfe,Î.llf raţin" el; I~ 
Bihor. 

lh"Jjf'in.t('le,~, /loi ţi,llr'm la Rfillf"llill ta..~{'i '/H( 

,.infe[ui I'pi~c()p Badll ,~i III nf.ră.ţenl(l persorwlt1. 
a 1'/1 ora· t'rwi!o l' 1)(p[':peJi{(J1' .~c1i. Fâ.ră a afiuge, drli. 
Iltcf.:fr corzi all' vietii di·n '''(,~I'dinţ.(/ epi,,>copC(H>rii. 
a.miT/lrebui n(afi:/l .'len,~ iri daforie r tll'ântul bal/11.
nalie, grindind//-{' 7a O ba.rlWHlIlir politică, la /111-
pn'WIă prăzl1llirra politică fi. r:rfftl· Iila·i eff>7'f)qe/le 
I'lemrltie. cum su.llf şOl,ini.şti; din lJihOl', prfrinfelf'; 
J{ a.lfgra şi /Il rmbTi comitetului na.ţoHol. (fir il! r d·).C(t 
nu 8(' {ăcea politi,(:ă la ucra mfl.'l(I. 'JI "I,(u'ro 11('1'(/.,,;·/ 

rămânNl reva .ql'of(',<;c. 
/nvăţăft/ra. c, să tiI/a j)I('.a..4in(i1: ('pi!!COfl'i 

ronl de satfillHmful publif'. atâl de tlyilat astăZI: 
.5i să pIP1,ină lIotele ai,~('{frdantt' "1' se politii prin 
mesele lor. Ilâ,nă la aUI', rremll/'i ilJlli ll/I/t.e, da"ii 
1'0/' mai I'eni c(illdml pentru 11";, 

ArM.~If! 7('-0 ('1'/'(,. Opi./ll:(l publidr IIl1/1.nim şi )ui
~fol/.d ('(>.1 {m.n treimil' 8ă'şÎ pună :q~llefu.l pentru 
oile I{(lle. Fit~ ei 7)ă$lm··ii ('('.oi ~)//nl: curÎ aduc (/rea .. ~f.r 
jertfă pentru clcdincio,:q; lvr. -, dacă se poate 
CO liS ide ni aa.asta efI jrrllii. 

I 
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Banditismele 
R AI·" " omanu UI . 

Ziarul "Românul" în numărul Său de 
azi săvîrşeşte un adevărat atentat eri· 
minal împotriva mea. Inainte de a face 
orice pas pentru retorsiunea acestei 
mişelii 

somez pe d. Vasile Goldiş 
dipectopul zio.pului RomfinuP' 

" 
să=mi extradeze numele autorului. Ar 
fi culmea mişeliei omeneşti, de care 
nu"mi vine să acuz ziarul care reprez 

zintă oficial comitetul partidului nostru 
naţional, să admită un simplu delict 
comun în coloanele sale şi să:) dosea .. 
scă pe autorul lui mişel Ia spatele unui 
culegător"tipograf. Aceste sunt simple 
banditisme neadmise între oameni ci .. 
vilizaţi. Viaţa publică şi chiar privată 
a oricărui om public, este discutabilă, 
dar astfel de atacuri se iscălesc. L"am 
atacat şi eu pe d. Vasile Goldiş, dar 
atacul mi='l'am iscălit, gata să iau În 
o~ice mome~t răspunderea pentru el. 
Ziarul autorlzat mă atacă acum a doua 
oară În chipul acesta mişelesc sub ano" 
nimat. Cititorii Îşi aduc aminte că de 
luni de zile mă tot ameninţa d. Vajda 
cu . un dosar, pe care Însă, spunea că 
nu. vr~a sacI publice, căci - mă cruţă. 
ŞtIU ŞI aceea, că motive nu i"am dat ca 
să mă cruţe. Acum trebuie să presu .. 
pun că acesta ieste "dosarul" şi că 
autorul lui este d. Dr. Alexandru de 
Vajda= Voevod. Mărturisesc însă că flll·l 

ţin capabil de=o astfel de mişelie. Mai 
este un domn, care de vreco doi ani 
de zile se Îndeletniceşte cu ocupaţia 
asta, de a scormoni în viata mea si a . ., 
altora dupa "acte" şi "dovezi". Dom: 
nul acesta stă insă in umbră. Umblă, 
pe sate, în dreapta în stân~a, unde 
crede ca poate găsi o "dovadă" de 
Înainte de 10-15-20 de ani. Cât mă 
priveşte nuci tăgăduiesc dreptul acesta. 
E mai mult aceasta o chestie de dem", 
~itate personala, pe care şi=o înţelege 
fiecare cum vrea ori, cum poate. Acesta 
este iubitul meu naş: d. Dr. Ioan Suciu. 

• Nu .. 1 c~ed Însă nici pe dânsul capabil 
de laşitatea faptelor sale. Şi nu mă în" 
doiesc. că dacă Într'adevăr unul dintre 
aceşti domni, pe care sunt În drept sa",i 
bănuiesc, ar fi autorul articolului de 
azi, vor grăbi sa"mi stea în faţă, pene 
tru orice reparaţie Îmi voi alege, pe 
c~l~a ~r!"elor, ori. pe calea judecăto= 
rtel. Cac. va admite toată lumea că 
mă aflu în imposibilitate să supun unei 
discuţii publice acuzaţii, relativ la ac .. 
tele vieţii private, dovezi şi mărturii, 
acuzaţii justiţiabile la tribunale, ori la 
jurii de onoare. 

Şi până atunci însă ţin, pentru cla
rificarea opiniei publice cinstite şi pen .. 
tru demascarea mişeliei din capul 10 .. 
cului să constat: 

1. Am supus toate actele vieţii mele 
private şi publice unui juriu de onoare, 
care s"a întrunit în ziua de 29 Aprilie 
19IO sub preşedinţia d"lui Andz:ei 
B âFS an u, preşedintele "Asociaţiunii" 
şi acest juriu, înaintea căruia am avut 
de acuzator pe d. Dr. Ioan Suciu, mi~a 
dat cvaIificaţiunea deplină a onoarei 
şi corectităţii mele personale. 

In urma acestui verdict d. Dr. Victor 
Bontescu.care s'a facut atunci acuzato" 
rul meu, în chestia alegerii din Rittberg şi 
Cocota acuzaţii reeditate acum de "Ro .. 
mân~l" - şi",a retracfa(acuzele şi şi",a 
exprimat regrete. Acum se reeditează 
comedia din nou, socotind că o să o 
reiau dela Început. ( 

2. In chestia infamiiIor cu datorii şi 
cu daraveri băneşti, daraveri pe cari 
le poate avea fiecare, somez şi provoc 
pe oricine ar avea vre"o pretenziune 
justă împotriva mea să se anunte. Căci 
eu nu mă ştiu jn nici un· obJigament, 
nici 'moral nici material, fată de nimenea 
Î~ lume. Vom merge apoi la judecătoz 
rle, dar nu cu d. Hălmăgian, ci cu cel 
cu pricina şi sentinţele judecătoreşti 
vor fi dovezi în acest ordin împotriva 
mea. 

3. Arp mai avut parte de un astfel 
de atac mişelesc din partea ziarului 
autorizat, care m'a silit să=mi cer re", 
paraţie la tribunalul din Oradea=mare. 
Ziarul oficial al comitetului national 
mi.,a extradat drept autor al mişeliei 
pe un culegător",tipograf cu numele HăI", 
măgian, redactor responsabil al "Ro .. 
mânului". Cazul e fără precedent in 
moravurile presei noastre cinstite. Viata 
privtltă şi familiară n'a fost de câ~d 
există presa românească dată pradă 
oamenilor de paie, cari n'au ce pierde. 
In procesul intentat de mine înainte cu 
7 luni, n'am putut obţine nici nână azi 
termen de desbatere, căci advocatii 
"Român ului" au uzat de toate tertip~" 
rile advocaţeşti, pentru a amâna mereu 
desbaterea. Se pare deci a fi un sistem 
la mijloc, inaugurat de d. Goldiş, pen .. 
tru atentate premeditate la onoarea şi 
viaţa adversarilor. 

Din motivele sus înşirate pe cari 
cred că le va admite orice om cinstit, 
eu il somez în publicitate pe d. Goldiş 
să .. mi extradeze pe autorul mişeliei 
patronată de d~sa. In caz contrat dea 
clar că îl fac responsabil pentru acest 
atac pe d. VasHe Goldiş. 

Apad, 27 Ianuarie. 
Sever Botu. 

,
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Improprietărirea tăranilor 
în România. 

flurul'rşii, 12 (2;) Ianuarie. 

In (',alIlora deputaţilor guvernul a de
pus un proiect de lege despre răscumpăra. 
!'c>u pJ1oprietrtţilorde mfmă moartă. 

IJ. Ion Lahovarv, !J.ninistru de domenii 
~ , 

il fost primit Marţi seara în audienţă de că
hă M. S. Regele. Căruia I-a supus spre 
SC'lYlJ11Ure nleB~ljul pentru depunorea proioc· 
tlllui de lege relativ la vânzaroa boourilor 
de mwnă moartă. 

Ca bunuri de mână moartă sunt con· 
:-iidtrate. prin actualul proiect, nu numai 
ruoşiilc lăsate prin legate diverselor insii·' 

tuţiuni de binefacere. ci şi ol1lIlurile jude
ţe.ne şi c.omunale. 

Despre moşiile aparţinând 800. de a
sigurare n'a fost un moment vorba să fie 
considerate ca bunuri de mână moartd.. 

Cele pesto 800.000 pogoane vânzân
du~se la săteni, se va împroprietări un nu
măr de peste 80.QOOcapi de familie. 

Dispoziţiile principale ale ace.<;tui pl'O' 

ioet sunt: 
- Toate mo~ii]e. aflară de padmi, care sunt. 

pl~opriotiiti ale perroaillClor juridioo, cu caradm 

! 

de ll'tilit1ut.e ţlublică. (A~zăJIllinte publioo. Eforia 
,.,pita:le.lor civile. Aşezămintele Bl'itueOHrl1e.şti. "', 7P" - I 
forja afÎln·t'llluj Spi!l'idon. Spi'taJ,~_~ "iokw·ilo.~'" 
Bif;(>ricile, COIllu!J('le. ,1udcţd(' ok) Irot: III YXl)_· t 
pri<lt.ateil statului in tl'l'mătoul'cle condiţi1l'Ili: 

PontTw moşiile asupra căror zisele aşezămi'l
te lluau în prerottt decât nuda proprieta1e, legea 
de faţă se va publica în momentul câmd se va 
dtinge dr·eptul uzuft"UctUTilor. 

Toate moşiile trQCu<te În p1"oprietatea ~ta.'bl

lui se \:01' parcela cât mai in gl'abă, 'Spre 13 se Vi1)

de in loturi la ţăranii l'omWni oult.iva"0ri de pă
mânt, ~ub ccmdiţiunile ,"ii in modul ce 00 aTată ro,ti 

JOS. 

. .Moşiile ~ V'01" împărţi în modul următor: 

Trei din patru părţi, se vor vinde in loturi mi<:i. 
de 5 heci<tre (putând câteva să fic ceva mai mari 
sau mai mici, după împrejurări), iar a pa.frap'11·

te se l'a vi,ndeîn loturi 1nari de 10. 15 şi 26 ha.; 
în regiunea de,(11urilor şi a muntilor vorpull',,'1, 
fi în mod exceptiona.l şi câteva loturi de 3 he~-
tarc. 

Moşi.ile·;,;·~-i mici-de' !lnO-'~-:ml 'se 'I'Ot· vinde 
decât în lol uri m.ici. 

" 

Nimeni ntt l'a putea lua, nici di,reci .. nici pri.n 
pNsoane inlerpuse. mai mult de 25 hectare. 

AVIZ. .. 
Abonaţii cari nu şi-au reinoit încă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască a,,1 reînoi cât de curind 
ca să nu fim siliti a le sista eXQedarea 
ziarului. Restanţierii sunt rugaţi să plă,:, 
tească şi restanţa de abonament. 

Adm. "Tpibuneif
'. 

, 

_. 

• 
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Scrisori din· Bucureşti. 
Străinii despre dnotorii noştrii. - I:)egeueraţii 
-ti o~H. - .. CobzaruJ" la Paris. - O impor

tantă iu ... .eaţie. 

Btu:ure.şt i, 11 IWl uar le. 

lloat.o ni~iooată n''Iml simţit o jale m.a.ia.dând, 
g":mdimd'U-mă~a rpartea, 'J}(~ lt'\.l1ro !JlC-a hil,ră.zit-'O 
n-onă l8oartea, decÎlt .atTumci .cii.n.d, Ja GaJ..aţi, in faţ.a. 
monruru-emtulilu J.u.i blninoscu, am aecuJtat -comI 
,cimtând: La 8.Tme. 

Auzi, de<plrurt.(\ strigă ISiba:bij 
Şi I3Sllpriţii ditră voi, 
. E ~lnsul mfmdrei Bll.i!:larabii 
AjU'l"J4<lă 'n 'Zilele de apoi •... 

Ca.nt<x'1lJl.l răsUJla aşa de mi~ător, şi te {'Utre
mura la gânJul că eljlti aşa I(}-e aproape de ipămâll
tu! 6fiiwt, 'pe eaa'o '8.l'C.aşii ddaOlX'hciişi fPL1ng 
nenoroolbl. Acolo c· întunerec şi jale. AIt"Gao se 
Ja.ce tâ.rgul .cel .mai ·r:u.-,i'llOB de lS'Uflete. De a-eolo 
nu \'lnC lli~i 'llID .g.eIIlID (le trez.ire la vi!aţă luată de 
fiii aecs1TUi rpopor pontru mântuirea :sufletelor lor. 
De vine, vii})(J ea o roopingăroare milă dela: :străi
nul firă de sllflet. :)i voştilo caTi vin, '\"~n prin 
mijlocirea .stră:i'IDlor, şi '(le oole maIÎ multe ori 'IllU 

adu<c 'nimica 00 mc-ar face "lă nă.dii:jdwm. 
Nieăiri mai muli ca ·aici Iuda nu ~i.a găisit 

truci mulţi adepţi. Aici 81.l.TIt Madanii şi l~i<CÎ
t'he'r"'Î.cii - antiporii dela N ÎstNJ ai celor .cari, 
la Tisa, mer.g 'Pe a('olea~i eărări. 

Zia~l ;~:./Av(IDir" .a1 lmi BuTt3JCW publică UJ1l 

llrti-col, in oCare e'lte prins ('ât l8e rpoat.e de bine ca
~'acreru!l v3m.z.ătDrulrui de ne-a.m. 

• 
"Sunt. pc IrUlme, ocrie numit:uil ziar, fjÎmJţ<c de

generate, e&l1"i .wu 'pierdut ori ce simţ moral, cla.r 
,~8ri tI'tlpe.şte rămâ<n vigu'l'oru.~ multă vreme. Aşa 
t~t.e ('.axUlI lui Pu.ri('il('hievi'(~i, deput,at basara;bean 
în Humă". 

Oornti'lllUîmd a yorbi {h·,'Ipr(l {~l {'.c s'a ridi{'at 
in eontru îmfii,nţărei de ş{'oli romîijn~ti În Bat<a
rabi.a r('voJtîmd prin eitnilSmul 8ăll pc rt1frezen
ta.ntd triburil.OT 'sălhatÎ<'{' ·din ('lliu('aZ, zianul -'K'ric: 

"EI nu (' om fără earte. An~ ('hiar st1Udii "Ulfii
\"crsitare. Da.r aooasVa. nu-l împiedecă .să vor
be&-~ă Îlll Dumă 'O limbă de IPirin locuri ce ID'U se 
vot numi. P'llrÎeoohe\'Îl('j se 'pricepe !Să ,di'scrDditeze 
până şi idei,a reprez.cnt31nţei naţionale. S'ar putea 
âoe că lOC'('St om sufore de mania limba~iul'U~ 'Ob
:-Ie.e:n. Rolul pc care a Iprimit să"l joa:{~e nu merge 
riilră 'O putemÎ<,ă doză de vanitate. (Al\'ÎllntJlrl lui 
e tl!l1 veş:rric aţ>ella m~IăriTea a'CcJ.ora, oari mooe 
('il 1U1Ul ..simpatii ipffllt,:ru ideia libertăţii. Nu ('Site 
ni-ci măcar ideo1Dgul ţar~rnll1Lui ci cJow'Ilul ordi
nal" 'al'lbCOStJuia". 

... I\şa. ni-1 deg('rie ziarul "VAve'Dir" pe a~lC!>t 
spi'llr{IJ.~ărit rpe pămîlJllt1l1 romtmcsc al BasaJl'.!llbici. 
Deg'(,lllerat, ~a(Ilitoo, (}bscen. Din a0e.ste l('alităţi 
ro2'JUltă 'apoi dOl"uJ hri-.,de dj~trugf'rC, Ji'p.sa de re.'!
p<'(~t f;aţă de adl~văr, <loml de !pOpularitate, pe 
{'a'1'e vrea 19'0 ciiştige !prim ori ('.c mijloaee. 

·Cine vrea, 'poatlC anmca o pl'ivire. în vi'a~anoa
,,-triJI publică din AlxloaJl. Ace1e:aşi {'alităţi le va 
intoomi la unii cari 00 dau drept reprezent.allţi ai 
pQpOTuhli 'Ilostm\. VaniiJal1.e în gl .. "trltri, Ob8't~;illitate 
în vorbă şi eerits. Să fi ajuns ';li la noi boala ~al'(' 
gr.asca ză pO!>1.(', P1lllt? Vai, da!... 

• 
A,~t.f('l d~ hlcrl.lri nc SpllTI g.azetrue stră~ne 

doopre 'Oamenii oari ar fi 'aivut rolul fr\Ilmos de a 
fi l'Il'prezontalllţii .celui mai frumos i.JCllll. Căci 11'U 
ell1c ideal mai :s.H'Ilt ca ,al illostJrH. ldealnl nici u
nui neam nu ('cre jertfe mai marÎpemtrurealjzarea 
hti. Dar îmţ.)l(~~ ~ufl<'tclc pierdut o >sfinţenia 'Unei 
~upt{'. d~te in rustfcl .de condiţiuni? 

Dar uit.e, rpe când vâmă:torii de rpo:pU'lJa:rit,ate 
1){' {'ale }J'11iti('ă fa.c oa !Să ~e ISCritl ootfel în z~Mele 
!'Itr{lÎnc, ziarul "lJiminea~a" publid'i Îmbneu.ră
t.oal'Nl ~tirc .o.e-"prc 1S'llf'Co,rul ,pe care~l are "Cob
\7.antl" <!omnişC)aTe:i l%:ma V A.'că'l'ffl<"l1 }ta' Paris. 
J X>:sprea(',aJStil f;' i(~:-;ă yorbosc <'11 mari elogii z~a-
rele "tdiiu{'. 1atu ee \~rie ziarul ammtit: 

.. Ubretlll:1 ""te <Il, domnişoara Vik~ăTesc:u, nm
ziea <1(' <lma F('rt"';wi, (1 oxool(.mtă mnziectută şi cx
('elentu t'ompozitum'c, care ta făcut a{JevăH'ute tu
J'uri de fot·ţu. 

}>'!lrtea ('a.re inteN:\9C.aza. în primul rind pe 
"'pectatK}r {'~1.e dooorul: !pC mine şi pc oei <câţiva 
Români 'Cari :a.Histau, - ora şi d . .con:st. lDi6.'iescu, 
<cu ('·a,re am "Vorbit &"lllPra (Yp<'rei, - pe 'lloi RD-

1 
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mîinii ne,,! im.p·i·(..8Îonat mtfti d('(~orot 'N i(') mI .'1(' 

poate C('\'Q mai l'ornân(,~', mai exact şi a.;;; z;i~ 

mai "ll'wti'~nal" ('.fi tabloul pe (!are îl ave-am in faţ.a 
ochilor. 

ETam ~}ar'd t 1'3TlSpoI·tat liTl ~r'unsat djn Ro
mânia, tim{»Tii IÎinlgă ouri mă aflam erll'll mdm· 
tati, d~t' mai mttlţ:umit deef\t toţipiirea '<iş<~31ra 
Vikă:reseu. {'aro nu se ·aşt.(Î}tlvSl' ",ii iasă: atât dt' 
bine dC('()I'llrile. 

Jnt"tea~a (~rcră e str:lb:ltnrtu de un sunet tragic 
ccreliC>feazÎi şi mai multm'llzj<~lil, l{:m.'I(~·urn şi toat~ 
frumul'lei·iJc. p(' cari, taJcntnll dşoarci Vă{~ăI'Ca('!U, 
lo-a acumulat în iltl'<:H\:.'1tă operă: prirrna (~porru eu 
adevărat. 'l"<Hnânii Ţ}C('Ca m'ai mare aecnii a lu-

·U mm . 
Şi, ]JC CîLl1d dCO:PI'c o Hpcl'ii r3!l1 istiocă ·a llUPi Uo

mânce 8{' \'ol"b(>~t,(' nş.a de fnmloo, o imvG"I1ţic fă
OtItă de doi Homâ'Ill pc teren ştientifi'C face să se 
pro'l1tllUţo (."U r<.>;;ţ}('('t n um{'!]e de Homân. în toatp 
cercurile oaănenÎ"l'or. cari 'Îşi gfu'lcSC mulţumil'ea nu 
În puplllal'itatC;J, iofti'nll. îm ,publi<'al'ca de broşlLri, 
('..ari n'..au nimi·(' ,a f~~e <-'11 '''T)C«'ialitat€'a BOT, ('j în 
reZlUtltatC!le, 1){' {~a:r:i le obtin în urma munrei dE' 
laborator, 

E yorba de d~eopcril'{'a Jocultă de d. eăplt'lln de 
marină Dan Zahari·a împreună 'I.'U un cole.g al 
dBalcîm ('e rprivc,;;te tdC'g:rnJia fără de fiI'. Aco;Iti 
doi au iJll \"ffiltatun aparat, fva;rte simplu ('.a exe
cutare, (~ lljlLtOl'ul căruia tSC IfXytÎ!Il\'lă pril1<le te· 
legranwJo ori <,ăJ'Illi post de te1og:l'a.fie .fl'îră de 
sârmă din lume. IntT'o ~'(YllH}rbil'e ('·U un ziari'St, 
d. Zaharia spune d('~pre 'llreL'.stapa:rat: 

,),.<~umu 'Când lllm vorbit de 10 ori 011 POIla, Pi
l'C'Ul,şi tot cle atÎtti'ta ori cu Oapul Lizal'd (A-n
plia) .~i >cwoo deunăzi va~1,1Jl "Regde CaTf~l", af1lat 
În pont. n'u pll'tea înrcgistr'a 1clpgntmele Româ-

,nici ~tfll1ne lUl COInstantino.po], chn ,eauzăf că 
în 'al('d·~ moment vorbea ,şi poshul din OdeRa (~tl 
arparatelc S. M. It L nDi dol~i statiuJIleam Înliî:tllrat 
imodiat pDst.uII "Odesa" şi am primit 11ertect te
gl"a.n1Plc "Homi'rnici" - U{'ost'!l este lHl prog;re-;; 
Ill'realizat {le nimeni 'pîl!Dtl ~\\l'Um". 

]<'i'l'('şt(" daeă ll'am mai u\'ea şi a,~tfcl l1e oa
meni ee 'lw·am face eu titti î~lllPU~'ă '11 lună'~ 

Corespondent. 

Balul Costnmal din Irad. 
Primim azi învitarea Reuniunii Femei

lor Române din Arad, ['a Balul costumat 
(Port naţiiOrlal) care va ave loc la 8 Fe
bruarie s t. n. în. A rad în sala dela. Crucea
ALbă. Este in toate pri-vinţele laudabilă, 
acţiunea conştientă şi statornică a Reu
niunii pentru relnvÎ:erea portului naţ.ional 
şi a simţului artistic românJesc. Acest bal 
este al treilea pe care-l o·rganizează Reu
niunea cu succese din an î~ an mai stră
lucite .. Nu ne îndo1.rn că şi de data aceasta 
vom avea de înrcgistmt aceeaş vedenie ne
uitaU! care ni-a rihnas din anii trecuţi. In· 
dtarea lansaUi de Revniune e.qte 1trmă

t01'ea: 

INVITARE. 
Reuniunea femeilor române din Arad şi pro\'incie 

are onoarea să vă invite la 

BALUL COSTUM A T 
(port national) 

care se va ţinea la 8 Februarie st. n. 1912 in sala 
hotelului "Crucea aibă" dia Arad. 

Inceputul Ia orele 9 seara. 
Venitul este destinat pentru zidirea interoatului 

de fete din Arad. 

Toate dăruiriie rugăm să se trimită d-nei Sofia 
V. Pap, casiera Reuniunei (Andrâssy-ter Nr. 22). 

Pretul de intrare: pentru familie 10 coroane. 
pentru o persoană 5 coroane. 

A rad, 14 Ianuarie n. 1912. 
Letiţia Oncu Sofia V. PaJ:tp 

preziu~ntll reuniunei. c~1..,ier.a l'cunrunei. 

&nr Socu 
~t'1'('J'etarul reuniunei. 
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o croDicl infirzlatl. 
Despre o activitate rodnică. -

Bel~U~q, 23 Tanultl'ic n. 

Ce ti~ şi cu ool'e,c;pondenţii ă.~i.a din Beiuş! 
Că. mă rog, .~ă ;ştiţi dvcmsliril, .'mnt b<~rf",ehcl. JXmtru 
toate zia.Tele noastre ~IUliţ,ioIl.alel "Trib!tna", oo spu
ne, <'ă arc mai 'mulţi, Româ.lIul,imcii şi l-a gă>sit pe 
a-I său, U7II'rr(t tot.a~a, ba rhi13ir şi Ga.zela 'l'ransil_ 
t:(wi.ei. ţ:i a.~ mu se întâm:pJii 'Thi1l1it~ <Woaobit" 
fUI'ă 6ă ,nu fie tn."{'ut la .gazetu. N,u ştiu l'llsăt 00 

nă.rav i-a capuc.at, că au tI"'Ol'!ll'L cu ved(lrca lu~l'Qri 
~i i:al' t.e , din t.imrpul din wr-mii. <,.aru, neapărat, 
nleri:t,wu ~ă fie Tcmurca.te. / 

E '\"0'1'1..\ de ,~C'rata literară, 00 a iI."11t loc În 
pr(OSll;r~ AtLUhui nou. POlite Vor fi eltgel~Înd (lor.(\>
pondenţii, .. dr\,("ă. 'Il·.am Pll'tllt ·ar.anja'?i noi douu. 
rcvdid:lillC, ('lt Uomîunii al'ădani, nu ·fa('C să 8«'rii 
despre al nOi'lru,"căei nefiind de un ÎIDtor(',,> !le;

n{'ru,! româU(~'l', ~<ll)(ltde VOT lua aer, ·nnm&i cu 'li
tPI'C mllnmte, poate intre ştrrile zilei" ... 

:.\Iai ,~tii? \'or fj a'\'lmd dreptato dr~uţii n~
tri cort""p<lnd('nţ.i, darI' Behl-';,eni,i vrt'lMl ~ii ar.tile ţ;1 
(umead i:n 'afară de-;pl'{' lmne)(' h1('ruTi ţ<i fwptde 
frnmo<k<>O, ce se ;petrec la Iloi. De a.l'ci.a, On. Hed. 
mă in<,u,nm ou ·să mă ("'JTIst.i tlli coJ'('.spond'C'TIt. al 
d,\·(\3.'ll.ră ~i trimi'l.al'ea,·Hii ('U·onÎ('ă. {'.:J.Irc, !'(lCOt v" 
fi bime primită şi IlŞa intitl'ziată! 

HltIvdionulll·ra. :avut numai earao1..crul unni l.Jl

tramiTi ,soeiale, ci mai 'ales al urnei in'bruniri eul
tUI"ale. ~&ruma<l,ullat ~l să fm'C1ll (> <laxe de He;l

mă despre 'lmtel'ea noastră de muneă in'tdect.tl.dă. 
şi culrtltlrală - Im."ă }ca oonti<IlUă ·probă !În cU]':;ul 
anruh11 ,troellt. 

Darea ·aeeast.a do 8('ll!Illă .au .B.I":mjlUt-o Cctl() domî 
,secţii din .loc I!l ,.Astrel" şi a "FonduLui pt.'lltll'll 

teatJru", suh Î'ntclcapt.a eondueerc 'L t1istiIll'rolni 
fl'1Ill1.aş, d. Dr. Gavri,l {'{).<;nu, omnl llllmeci asi-
dUl' şi aJ faple1«r. . 

Şi ne-a alill,sne~"IHl.s de Li.ne, t'r~ mi-oo ()f0J'1' 
prilejul ,~ă .!l_si..,tăm 1a 'U 'SCl'fl1ă literară romfcncU!scă!, 
unde 'ii dileLanţiicno*t,l,i ,au {lcbntat (IU dQuă pieso 
teatrale, distrugllml pr~n jocuu lor l1n~i8, mult 
di Il rarmcllul joelliui dl~ 5('enlL aJ u:n(~i '[:N1llO de 
a'(~tori ma.ghiari, eari tau stJat aie,j timp d{\ trei 
silptă.mitni, fiind sprijiniţi şi ell banul 'romi1nese. 

Serat,a s'a Îu<,oput În f!lţa unui public D11-mer()~ 
(eu toate eă -au !li~)sit. !rl1ul,te f:Hnili,i l'omiine) ~u 
.eonfcrcnţ.a frnmmlisă Ua.me.nÎ şi grupări li.leran'. 
ţinută la un nJ.\"clîualt do prDf(.<SOfi1.1l Dr. Con",
tanl i.n Parci. 

Ţinân:d să dea pc!Jdieullli o t{\IM'iinil'ii orien
tal':(\usnpra mi~'ării Ji,t.erure romilllil\7't,j ÎneopâJIltl 
eu Sămănătorul. a ~ura('rel'i8at rpe rîna (Jxmenii~ 
şi gr-u]1i'u'ile htm~ar-e din ,J('('(miul din urmă. A 
tl'('('u:t in rl'vi.gt~"i pe toţi ",erjit.orii de S('Atmă, ce·i 
a\'C'm; Il făcut. llutlnt·iredo :lpa;riţ.ill. ,Jjferi1.elor :re
vi!i[e, stăruind şi asupra .motiv{ilw }Xmtru ~ll'i' 
s'an ,întcl1wi,ht,. Aremarea:t. îndeosebi po d.N. 
Iorga" .,ÎmlluTatnl <'~lg'etării romfmo.'iti de azi, al 
(·firui llume {\.~tc lnl !'.imool, ~imbuhl1 mun('"ci TH~' 

înt.rerup-to, e51ăuzi,to de cea mai pnu:n-nieii minh' 
il n{'amn'Lui l'omi'mese". 

Când 13 fă~~ll:t a;mi·.ntirf' de .seri!itmii deh noi' 
şi 'a {~a'l'caot{'J'izat. ml1~}{'.a ·dlniO. Goga. rpu,blieul a. 
,işhll<,ni1. În 'aplauzc fm·t,ull0af',('. 

.,0. Uogrt. - zÎ('(' ('{mfel'f'llţial"tll, - i'l1!",n
tostJaLil c {'cI mai puterni!~ haloul. poetic dda E
minC'SI<'u îIl{~aCO" " . 

A arătat apoi şi rolul ('('-1 arc <1. A 1I.rcl O. F(·
pmlitili. "a{'oastii Lihliutt..'Că ll'mlm lJlUl tA", în ]it.c['~~ 
tura noastră. EI o persoană eunof.(·U'tăim BeÎ'iş, 
ea ~i ·uIlul ,re Fit'l1diaoo la heeul 'll"ostru. 

I(\oll'ferontiarnlîneheie .î11ucmnând Ţlubli ... ~nl 
",il nu ('fHl>"idel'c snfieictltă (';{luelţia eflf,'<tigată 
priJl multe 1Ş("oliînaJtc, ci zi de zi să-şi croLaooă o 
altă educatie. eoti'lld~t.iîmlliWr prodnet.eJo htora~ 
tll1'C'i românoşt.i şi )11'(,81l. 

,Multi ·au g-rii:bit. să fclie.i,{e 1)(\ eOUlfcren.ţiarr POll
tru instlru(:t.ÎVll hli eA:mferenţă, 

l),joar.a J!Q}·!l'rlsi.(J P·arĂ·as se afirmă tot mai 
hine. CÎlIlitu'rile d:.<4u!lc au fost. aphmd a t.e frc-net.it'. 

Exceletlll ii inl'ln',n~ie JlU frlCllt jOl'llTilo noastre 
nat,ÎQllale Brăulcţlll şi Brîul. jucate ·de 'D1~Li mult.~ 
ft'l.ite îlmLrăeate în C()st'lHllC 11aţ.ionale. 

O D.cyărată o!pvutie ,~u:tlet{'nscă 'nc-ILnprocu~ 
rai mosC'!",jrlLşii twşt,ri .şi tineretul în ('.c1t.~ două pie~ 
'00 i.owtrale: 1 dil la. ţară .şi Pictorul fără voie. 

Sîrg-uinţa şi (h.agostea lm ,pOll'tru ou1tivarem,: 
g-ustlllni de rart.ă tea.t.raJIi (\ neîntl'\:lcut.ă. A munc1 
zi aa î ll~l'eagă în ·ateli!.'!' san {,lHl('.eJ~lri(l şi sea:ra a 
ţinea probe de teajru (' o jertfă foart-e laudabilă'. 
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1 atu 1mmele 3t'Jl'Stor 'mcsmiaşi zol~i :~Jar:;le I 
Lucreţia MihuţJf, lulian.a T-iţ ~i AnrtJra S(erle; 
dnii A. Cri.slea. Gh, Midcl]., F, Laza,O, Şlefrrn 
f,oi 1'. Ncagll, . I 

că "Liii(,t1Î dlui VaiJ.a" 1,"{)(lSC \Să 'trimită Jl'(Yu1a 0-

poră <li VoovoJUlhIi ,.Fnrni{:ei" sau ,.Hobilrna.oeî
lor". De ee nu 'aţi ,puhlitcat toate 8U'~ricrile ~ 
Oa'I'i:~ nu vă filt'caţ.i <10 ruşine <cu aderenţi jidov6;1ti 
pentrupolitieiwui romflUli ~Hţ.ii l'au. ~ub!'oCrjs din 
ură o<..'ontr& dllli Oneu fii:lldcă l»uwa "Vietoria" 
uu a ,,'uit pt>a·tt' $ă J(' (lea lor _'Iau pii'ri\nt~]{)r un 
Imprumut, Hltii ·clillantipatic faţă de Goga, par 
('ci c<> ~'a'll fiU'ut mai ridicoli, mai (le dospre~uit 
eu '~uh:"('rieri,le ~lInt ',Iceia {·a·ri ,alI ('rmvÎiIlgcrca l·ii 
pol itit··;t national ă nu ~ !poate fa:ce (kx'ilt .stÎtnd Ia 
taifa,; {:u ,,('Hutele lH.',!!J"U" l&-tnI -cu .. ",drobjtornl de 
nati"nalitîl\i" p{~la C'al'k.ha~l, Ahazzi-a; Muricn
ba(1. Ade(~lllln (l'i~a. lnm, OlIli('lI -ete. {~tripoat~ 
nu tli"pll'11 de 'at:'t-tea paral<~ ("jJ ~ii~i permită luxul 
de a p(~tl't'e(' IJ)(' la b:'ii .~IU vilc.giatlll'i in ~oci-eta:roa 
~at!'apil()r 1Ie:\ll111lui n o.,; tr·ll , ,ba ('lIi'a:!' dadi aII le 
folo,.:(>~e pPnotru ,.:eoJlul'Î '!la tionlde l"olllîlueşti, nu 
&lllllt în {!TL"pt de a 'face p-()litil~il. ?lfint<> r1dg Miir· 
eu\·a ... SIlL,;niC'l'i dt~ nl11c lIol'i:! :\\'l'am, .că vezi 
l)"'llI1JlW ':~ trecut ~i (,1 .gra'lIiţa şi li {()tolt o lună 
două în (;crnulni,a <~a <să mil'oa,;ii ('1I11u-ra Ilem
ţ(Xli"c':l e :P"\11' :rcdamii ji(lovea"x'A, 

lJiult:re 'l'ărl1\traI'j,i ll(J'.;'lri t.i11cri an ~răbi·t "ii 
,ne <lea {!o!H'ur"ul la r0\l"şita Ipiesei ,.pi('tor.u1 făril. 
yoic", diIli.i 1, PopolJici. G. CQ~mll ~t. nnÎ;yersi,t:l.l'i 
Il:'i P. T('()cltar. 'flllH'ţ.iolUlr la "Hr:lga JlIll 1". 

La sfÎtl'';lit a fost tablbu alegx)fic, .simbolizâ·ud 
UlH!:l ee moare. D. G. Um~/Ila o lH'l.l(bl-t o l',runi'~ă 
:rimati!, S(ll'i~ii dD d. Lu-â/lll HO!c(lş. lt-'npra t~veni· 
,m{'!nt.ckr Jiu ·anul trc~'ut. 

De ÎlwheÎe>re t.rcbuic.;u amiutose, di o;1I.fJN.ul 
6crat.ei \il.eI'!lI'O an fo,:--t,d·Jl(·le Anyr./n .'iiilâq('(:~1 
~i /,il'in j)r. C'ns)//(/, eari au m'll11'eit făI'ii odihlU1 
'Înt ru Imna Tt'n~ită a serat{'i. ~ e1\:vi·nedcei .'1ii le 
-aduer-lll prinosul no~ll'lI do Tl,<,u'IlO';lt.inţă. 

I }I'pil "p)'al:l Il urmat dan':" până ·dirnilleat.:L 

FII ('()I'('sJiI.lrfellf imp7'o'/'i,,!f. 

Scrisoare dia Budapllfa. 
~ Iarăşi manifestul. -

Xu eite,,(' ca 'a'hullut -or/.nrnt1l1 1J1'l1J-.:li'trii1()r dela 
Arad .. Hominml" 'pl'OeILlll nit'i nu (,'I'ed că-I ubo
nOa7.:1 rOIll:În ,adc\'amt eu mintea 1':-mIătoa,qii. Nu 
~U:llt ".~tidp de {'af(,lle\p" şi ,,~tal\llI\l.ga,;t" pe la 
"l\1iit,\·{i:-; ,pi\ll{,7.C"~i ,alte lllm11lntu'ate .. bol'''z()''"uri 
l'a ,,,îl '!lot ţ~etj mondialu,[ "Gi(lldfi",,~h".i<lin 'pl'\.'('"um 
~unt ,dlllHnii ('oret'lpoud(>uti - 1geribl("ri - ,dela 
orgwn11l1 ianltorizat. nu ,"'uut :niei .nllllfl'a-giat ea >să 
colahol'ez jx'.ntru 10 1~{)'r. la 'oq.~a:Il'1Il illl~trullli 
h:irhat ~d 'IH"<lmllll1i romilllC""C - ,Ia "TimplIr' ]ui 
,('chan 1111l1.R În Il ()1!l"1l11ll1 , eu lIn ell\'i1nt Iln ',;unt În 

eur('nt (''Il 1.!:I'avitatPa bO':11kilur 'p"lhit·() {'(, domne,;.c 
pc la antOl'izaţii (hn Ipal'atuii .. Zrinyi" ~i din ITIlaha
lalele laţmlni. 

A(~('.,h> ";"~It ('11\17.(;,1·1.' ~'e .m ":t'u făellt şll tae ,p:lllă 

.aellm la p:unflct1ll1 ,;Zg-iiriel'i:unonimc" - puhlil'at 
de un anonim "giil'iat ,In I{'in~t<> in fi ~\IioCa ofi
~·in·'b"':l. Dar re\·in a{'\lIlL ~'i fiintk'ă am (!c 'U! f.acc 

('\1 'atal"iL()'ll\'i\'~I'nti 'I'al'i 'llPlltfn 11,Il ,<;urî::: de aiI 
ciIni Vaiila .~an lll'illtl'U () \-<trl'I1g'('I'C de ,mitnil '.1 ':1,1-
tllia :I'lItorizat ,,,unt in ..,tare ",il !l<').!'(' eă albnl (> 

alh. ('iI 11('.,1.::1'\111 ,(' lH'g'l'Il, ha chiar ,,;:1 f,;tl;:ifi('e Sllb

)-«:'I·j('ri şi ,",:1 jlll"O ,:-tl'Îmh, la,.; ('a ,.;il YDrllf':liwă 
f:tjl't(\ll'. 

L 1 )olllllu:l 1.11111 101\(N'\l ·d(' fupt (>;\lldirlat {k 
ll(h-II.('at - zie de fa~)t <':lndidtlt -<1<, ,a·dn}('at fiind{'ă 
de () \'J"(,,1IH' j·l\'(·o;W(! ('li "il ,-:e ,r!<'<llllllll'e iTlljlDl·tlmţil 
llIaniJC""'tdol' ~i ad('!'('·nti.I',)l' toii hll lil·ii ,;llnt ~Ih,;ol· 
,wlTlţi ai Ilnin'J'"it:ltii. ean:li:lati de ;uh'u('a1, rig-u· 
I'ozillqi în .}Jl('di(·j'll:t' pIx'., ('1(', -- mi-a "pu~ 1\.1'. 

m:ltll;lIl'l']P: ,,1 n timpnl ~'trlld '.·'a lalblt i,]<'ia ma-
11if\'",III,lIli ol'am l'llt1"o ~\lp:l llllljazli în ,eafolH.'lll1:t 
",1 l\1',!!:{'l'horn ". J,a Il ma,,:i \'(,(,il1(\ ş('{]e!1 {1. A IP:xran
dnl Vaitla·Yo('\'od, o. Tl'iell ~ia'l\ii. Am ~\'Uzit 
(>il'lld d. A. V·ai,\a a ~1~111"" ('plOI' dill j1l\"1l1!'ill1: .. Fa· 
(·pti 1>;"(i('\i, f:w{'ti. 6' o ~ă fit, urtidn (le fond." 

2, 1) 'Il1Tl1l1 Ih-, Su.\ieil. :\ae P(~p(>a, ('a'llrL :!{h" 
Lu:lu lonp"eu ''''PU:ll ţ·tl ,.dIl11l11UI l"ilipeiue, 1.'('i<>ll, ';Ii 
Încă, Yrl'-{) ·eâţivu 'atu \'(·.nit b i Il e dis 11 ~1 Ş i 110 

h ()J'(~lo 10 ~('\"a În {'afene:lna "Bo(ln" ('Ia "ă ·aduTll' 
1-\lIh"ni('l'i 'P('lltnI manifp,.;L n, Fil~!l('ilt<' a terr'ri
zut pc ,1. Lllţ,a e,l ~:l ,s'lIl)~(·.l'i{' m:\'l1ife,.;hl,L 

1). Lat~l i·a "PII" ,,:\' 'ul l"llh"('l'iu terurizat". 
~I ai t:Îrzill l"a "'11 h."el'i~(l(' hnmă \'OP. An Hlllbktt 
<'llli,.;ta :;;i pc la a;lţi ,('o!t'gi 'afIăt!))'i În {'uJonea 
<'Pl',;,illdu-Ic '~1I b"'C'l'icrilc .. dal·:1 1\'11 ~li.n ('(1l1YillgCrc, 
('el 'lmţill ,din prietenie fată dl' ci". De "i11P Î'lI\c
.le;;. i~1l1 ignaţ i (~H toţii. n 'un 1:'11 h:-<eri~ .nil'i lm n l. 

Cit Ill:lui fc.,.;tn I II f,.~t ~'PY:l ,,('riu,.; ili<ll"n j,t elin 
{:O'lwingere o trag' la Îndoi:dă mulţi <,hi'<I'l' pari l'a11 
1'011 b,;(·ris. t: nii 1('pl ind i'11 \)-'l'ril'ri .stră.ine {~a ,J ael!' 
h()\'its şi Îneii \"Tl'~O ;1----4 jidalli (.,ari ~ll,h.",('1"i~Il{l 
llJa.nifl'~tlljJ au <!"pl1'" "J';IJICI'l'JH nag;\'on jlll, tu 
('Il<'i-nt, i1H\g,V '}:Irlllut '1,''"''']1 d(' !;\,zl'rt il !P!.:-Jl,bb hH 
zafi". (l'nno,;e foart{' hine I'{; I.ill (' !lei, filet'. g,lJă· 
gi(, llIare ~ktl' (' i..'d, mai 111111 patrint). An {·rl'·zut 

Alpoiî'n ('0 n)ri-\"('~Ip {'hestia .. T\:trov.an" !;ti 
puat<'· altcl<:' de fel ul a(·c.~tl'i'a, pot !-tă·i ~plltn(nlJi 
eore,~pol\(ll'l\ t ':1;\ ,.]{olll:m.1\ I,ni l' ('il pe lilUgă di <h-;a 
.e nn JIIjlwi'l1ly.,; e f,'i 1111 fail"ifi.eatllJ', (~arc a 
uvut "hra1.lIi~1 'in,dr:'i;::n{/,'ilă I~ii I>'Il'h,,('rie 11'mnele 
unu~ tînăr ('arc niei nu ţ;tia dc lIIunife"t d:I.I.'Ţlu. cnm 
mi!l'tnl'i,",o.~tl' în,;u~i d, Pdront1\ În ~'()l(~amdc 3.U
torizalului. 1\ tari fii,n\{,' 1(':Iri 1. ... (> (](>(!aJuÎndi de \PC 

hi\!H'ilulllli\'l'r.~itii\ii eu min('i1l'ni ~i t\tI';\i..GeăTl dl' 
şl1h~eri("l'i mi<l,i potan.'lt rnhd de ('on<hH'iitorÎ ai 
stlldl'nţilllei ~i llll.-<:il'ri:niiri de 1(~OI'{'"pml\().ont .. lin 
partpa ':Illtorizatll:lui / A tiitat-ot! 

In c{> pri\'eşt(' '''''I('otcala, dlc -corC",.pondelIl1., d(~i 
p~ti un pen-ertito!" 9i llIillt'inos, tnt,u,şi 'Îţi stau la 
di~po1.i tit'. 

L{)[·uinţ.a, HlId:!li~(\,.;ta PC'tr()('z;o-· UlkZll 27_ NI'. 
:2 (11.,;,,\1). -

Xelli. 

ne câld lupta Italienii pentru 
TripoHtauia. 

Adua1nl Tii ,boi ·al ltaltei p!'lliru ,t(lp;lIliTt'a Tripolt
taniri, nu (':;tl' d('lo(' un r:I . .;IHliu o('a.~i()llal. pornit 1)"11-
Irll intilÎ:1 oară din Îllllf'llllllll hillll'l'j !Il' l{oma, ~au dia
tr'uJ1 rnprÎI·ill .i",ortl tiin gl'tea. '~u('l'nl'l'lor uşoa.re. 

Dllpii ['oi.!p!'p:! illll't'riu!ui roman, ltaliplIii În toull',l
Ulilt au din!;l( "il de\"illil i<ll'rl~i ~tap,î.JljlH'ste ţărmul 30-

fricall. ('an' oft>ra IIIl dl'!.uşPu U~(lr ~i . .;i;!,ur iJ}entTll ::1-
du~tria italiallii. 

Ind'atât'!' llJ'a5pl,' Y"!l.,tia. {lPlIll<l, I'iza, A.malfi !l'au 

ridicat si s'au întăI'·it priit llIarplp ('OlllPrt cc-lexerei
tnu, au ÎIH"Pput si! YÎ:litl'ze ,w maluril·e fltl'tei nrovlIl
eii roma.)!!', Tripolilullia. Ba {'hiar, !l(' la tt!,~ cotIwrei:J.!\
tii i~ali('ni ajltll~('ril p(m:l în Ahi"inia. Ill,Înat'Î numai !Il' 
tlnl'tll ,d~ti~ullli, tiI' dorinta tiI' 'l-~·i (']"pa <lphuşPl1fi 1)('!1-

tru dinn!'le lor fahrirate IIp.lplllll. fpl" ~an Rtidă. ("11 

cari s" frt!pau 1)(> \,\,('.rouri vechile republici italienI'. 
l"Î.'aă aCuma Însii, a("p~te illl:ur~illlli ';1' făceau în mnd 

\la:;'lIi\'. Dp~ahia la. 114,\ ÎIlI'l'!Il' ră~bniul În a~lc"ărau 
lui formă, .\{pC!f'11' ~il'ili{'i HngPro 11.. trimite la TriJln
li<- n p\lt~rlli('ă flntii ;iUb ('omanda <'ilpitallll!ui G{'ur:,!io 
Antinhio. In dtpva zill' nra~u! a fo,.;t D('upat <\('. lt~li"mi, 
Iar ATllhii ~n"iţi din celltrlll Tripolitauil'i l'ellMi~ au :'1-
~iirit ]I!' t'1I('('ritnri, IIpJi1."rIIHlu-i săs!' hueurf' d~ rOl1l1 ~I(> 

izbfllHlp\ lor \I~(),tr(', 

\{'?J.:"C'lr ~i('ili('i 1\1l-~i piNI!!' În";1 ('ullIvătul. Dup;i 

loi ani, la 1U:). trimi!p la 'l'rirlOli~ o nouă flobl dp P('~!(' 
00 t'orflbii. 8icilipIlii au a.~t"lillt ol'a~111 timp de 6 zil,~. 

ar Îna şaptNl aII pus ~tăII[wirp J1e oraş. oeizâlld iil 
'rpapta şi În ,tân~a tol Cl' ('l'a rnu~\I1Jllall. 

DUlJ;i a('!'a~tii ('\1('l'l'ire rp;.:plf' Ho!!ero II. g'a. gâ.n
'it ,ă ~p înHlrpa~en solid Ile malurile Tril)olitanÎf'i .. \ 
norit g.arnizoana din 'friTloliş, a org~lIlizat adminh

.ratia IlItlIIieil\ali'l Jorm:î.n~1 un l'on~iliu dintre cr('stilli 
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şi mnlsumll.ni, Il Încurajat cmigrării\' din Sicîlia. în Tri
I1olis, fă{:.8nIJ in mo{lul acesta., (:a ·1Ioul ora:j eucNit sJi. 
-aibe aspectul unei proViU(lii jtal~eneşti. 

Stă.pâ.nirea I\.ccasta a 'Sidli('nilor tine până la 1154. 
când nwa.re RUg'NO şi dud Alah insuflă musulmanii:)}'" 
gindul <le a.liopra ora(:$ut Şi pp atullci. ca ijlÎ acum, m'j
suhnanii erau merf'U in ceartii. şi uri tie câte ori se ră~
boiau Însii. intelegeau lJf'riclJlul ce-i ameninţa.. lăsau t.l, 
o parte intril.dle şi dorinta de IlJredominare şi atulH·i 
Încl'pl'au riî~IJOiul ~fitnt ('ontra lIecrf>dinei{}şilor, aJnn
gându-i fi!' lJetCTitol'iile itiipânite de ei. 'rot astfel. 
·dupii ,muartf'a. Illi R.og-ero mt1l',uhullllii auprol'lalllat ril
hlliui ~fânt şi într'o sillg-ur~ uoapte cu 'lună. plină ,~ 
partt> din ;:il'ili(>ni .au fos·t măcelăriti. iar alta .a fO!lt a
lungatii Îllulwi în It 3.1 ia. Aeum 'l'riJl()li,~ rlllllân\' iară~i 
in mâllile IlIl1~llIUJaJlillJr. 

Lucrul acesta însă, nu îm~Jiedeca. OP loc ca corăbiil,! 
itali(,IH'\ .. ă ancorezp in fat .. Ilorturi,lor tI"ipolitane şj H~I. 
('outinul' eOlllf'l'ţlll hăno", tir mai înainte. Ba chiar. d!lt,. 
at'p:u;tă alung-an' a Hi'eili('nHor, s'au Închpiat între l'('
puhliN'I(' it~li(,l\{l şi ~tii.l1âllit()rii (J.l'nş('llJf din Tripolit.a
nia tratat!' de ('u!O('rt, liriII t:ari SI' asigura lihp["tatl·~I. 

eomf'ftnll1i ihtliall şi drpptul III' aet>slare În tata ol'i ('ă
ru i lHrrt, 

D{· aici Ş!, \'(ir!", I'ii ,~Iricilla rflSbllaiP\or ltalif'uilm' 
CII Arabii nu era alta (\{l('ll..t comertul. im' nid decllIll. 
tlfl\'1l1 0(' a sădi În Tripolitania 6vi,lizatia europ<,:!.na 
sau (·fpdillţa. rpligÎo-a,ă de a lupta cotltra mtl~111ma.nilol'. 

La 1;);3;), {'u toate cii intrI' Gpulla !li Arahii !lin '1'ri
IUlli.~ exista nil tr:ttat dl' pacp, aillirah~l Filiv Doria. :w
IOoTPuzil CII 7 g-alNe În jJnrtlll Tripoli,;. Fîll'ă ea crtii
trnii ac.'stuia sil fi hanuit ('('va. a.llIiralul trimite În ora,; 

cii-tiv1:l m<arillari ca ~ă S\liol1ezt' "ituaţia. I)ra~ul\1i. mI ..... 
tiv.i nd :w('a~ta prin a('!'I'a di ar a \'ra nevoi!- d~ lOa.re 
eari aIJrod~im1ări. ln [H'ppas zi nneur!'[" :-l(, rifli'că si ~m

li'\r(' păriL~esc portul. avucând lar~ul 1II:1r('1. In tiomtmr 
lIopţii ÎII.'.i! Re întorc inapoi. iar Ilin e('le 7 galere de
hard! pe,.t" ~O()II tit· o~tll,şi, ca:ri eli njlltllful a UUllwrIHSI> 
"'{',iri lIfl\g-iitit.e dl~ JURi înainte, sar zidurile ('etitţii, Ilri
dăml .,i lIc.igiind tot ce le ie~ea în ral(,. După o 7.i il(~ 
jaf ~i rull ('{> I Kl~nuezii pnrrt('se (lin Trip"li~, duc,lnd cu 
"j un milion opt "u!t~ III' mii de Horiui. mari <:"'llttită.ţi 
dt'lli!prit<, lIliirflll'i ~i gill\,af'flIl'i, şi mai mult III' 7110U elI' 
IH't,'t>ni-eri. Ilrilltl'p l'ari I'pi mai mulţi .1r.lll ·{t'l1wi ~i f(~h' 
tinere. 

In('.('pnnd din VE>Q,(,u\ XiV cioclIil'ilp liiutl'C pUţin .11' 

oşti itali!'"" şi n .. r~n1";i triuO'Hto.ui ~ce. fa;. J ..".:;.. 

înd<':llllll:'i 1''' toal!' \"['Ptlldit'ill' it:di"lli' :~ ·f1l1H· ... fl·l!<('a .............. 

mirului <fiu 'l'riplIli, .. anulJlitil dan' <lIHI,tla I'U I;OlLlii- ~ 

ţillllf'it tip Il 1., g-arallta S\;":lIr:LIIţR na,vigatiul1pj in Arl.I'i"l-

tin:L şj l'a.rIPlI C()re~llllllziitnanl di.u :'I!'ojti.>rana. 

Conflktul {'ni m,'li nou îll~rl, dintre ltalil'ni şi tripl'
Ijtani a lost la 18:li'l. HI!~e4!' Ha,)'tIilli,~i ohi~II\lîa el\. Îl! 

tohlf'alllIH cUlIlI lIUIlWIL consul nou la Trilloli~, ~ă plii.
t .. aH'il 11.>Îldui tip at\ol(l o ~ll1llii cip 4000 ~)ia~tri dr~~lt 

d:n, lu a(,(·~t ali , .. illlilllllJ!(1 ea l'Olk,nlul l'arl.tii să ,)L
tină 1111 (·t)IH'pdiu dt' t'~it('va ,;,lptiim,tlli, iar pPlIlrll tiw-
1'11\ (','it I'ra sti lip,t~~s<'ă din (rn\Ş .. il, Î-w trimeată U:I 

illlH\'uitllr. ]'('1111'11 al'est Înlo(,llitnr BI'iui pr"ti!lIleu dan:l 
tip 4l)t)\I I!iash'i. l~pg'i'h! H~ll"dillil'i 'IlU VOi'!1 f('l'UILHa~(' I 
datMi;l. lh'ÎlIl t.rillli,!' atlln\'i II ~Hlli\ă la ;"lar"i1iH Il" Jlll
nwlp rf'J!dlli spn' Îm':J,an', l'nlit[l I'n rL'''!li1l'dl. V{lz:Îl\r! 

di .nu !JOat!' PUllP m:lua III' bani. BI,iul dm'larii rii.s
htlill Sardilli('Î şi umplu mari':l tU Cnrsari, ('ari i!llpi~'

d~~eall oriee l'OlllPrţ. 

1{pl:wle Sardiait'i IlIl J;(' [lisă tip lot' intî'lllida~' trimi;i' 
o put('rniI'ă I'~('atlrâ ÎIl faţa 'l'rilHlli~Hllli, .'a\'{' îll"l,'i;

mântă intr"atât Ilr Bpi. îlldt renll',,(' lUll'diat la ajuturd 
~OIlSUllllui I'll!.dl'l. l!aTtillg!OIl, l'a ~(t mijlo('('[l';('ă o nal'" 
eÎlt mai bYOT;lbil(\. 

lată t\P\'i, ('Il rrt,;\wÎul :wtllallal Itaii!'i ('11 Tun·ia. Hl~ 
PRt{' l)Pe{tt ('lllitilllll\I"P<l rllsblJlliolnr llin \'('al'llrile t[('cut". 

îl1trl'·lll"jl1~" ('U dorinta !i(' a 1HIlJe m:Îna P(' Tril)nli~.a
uill !)('IlII'U 1'\"l'a1"I'<I [Illor c\!'huşnp ('olllP]"l'iall' ;otigu'rn, 

"Seara .... 

x Inainte de in\'entar, scădere In. pre.ţ, gente, om!· 
furi, siicllleti Pt'ntru da.me, articole de piele, ~ueker-I'. 
si diferite artirole cu prrturi il'ftine de ocazie În pr:"l
viilia lui tiegedils Gyula Arad, Piata Andras~y Nr. 
15. Tel.-f(lu 50H, 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 1 '.. I 
1 K R I STALY" Yăpsire de haine. Curăt~:e chemică. 

" Spălare cu aburI. . 1 
II 
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Gozmos6gyar, Kolozsvar, Palyandvar.11 i I La suma da Pils18 10 Cor~padle!ul sarelrlmita franca!. 
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Ulmtanstratia studentilor romAni 
;. din V,lna contra . lui ApPIDJi. 

- Raport special. -

ricl1G.. 26 Iamwriil lH12, 

:::';o(,.leLate<l, "Volksbidungsverein~' din 
Viena a aranjat anul aeeSLao sHrÎe de con
J'eronţo sub titlul: "Din at.elierul meu". 
r'ootul miiflistrn <1(' cult.e A pponyî încă a 
fost invitat :să. ţie o conferenţă intitulatTL: 
,,40 de anii elr activitate parlarrt.entlară". 

Ştirea d(·spre venirea lui Apponyi la. 
Vie;na. a. produs o indignare ne mai p"JiI"ne
uitâ. in 6nduriIc studenţilor români cIp aici, 
c:ari hotărîră să dem<ynsfreze oontriJ., ace
,~tui om talş, eu două foţe şi Hirii nici un o
hraz, eare .acasă ecalău a.l na.ţionalitlLţiJ.or, 
în străinut:.tte Însă ia. m<l;Sca unui profet 
al păcii. Cpa mai m{lre pal'te din bilete 
!'ra.u vândute, respf'dive eumptlrate de în
:iuşi Apponyi şi Î:mp[u'ţite eonaţiona,1ilor 
,.,ăi din Viena şi studenţilor jidovi, cari l'au 
.';ii a.plaudat mai târziu ea nişte mameI uei. 
Mai r{tm{\.Spseră vr' o 3?) de bilete pe oari le 
cl1.rnpărarilo l,:n bloe Hom[llnii, împărţind 

v.1"o câteva şi U'llor studenţi slov.a.cÎ. 

In sfârşit sosi şi seara. de 25 Ia.nuarie. 
in sala unde avea să se ţiuă oonfcrcnţa 
,:.;osise lume destul de llurneroasă - er<~n 
doar aJiHea. !h'ilctc( g~"1it.uite - "eompu:să 
în maj,oritnJe dirn 'conaţional i de ai lui A p
ponyi. La Î,ntran'a. acc\.c;tniaÎn RaUl, o parlp 
din -au dit,ori 1.1 aplaudfl, Hom[mii îns(L inar
maţi eu sireno şi flucriţe produseră un sgo
nlOt iufomal, .scoţ[md publicul din sărite, 
~nC'c1t Pt'il :'lA .so işte o Înci'lierare. Deodată 
insă studenţii noştri intonară demonstrativ 
imnul ~mpărăt('sc in limba germană, Ca 
să-i eap:.teiteze şi pc Nemţ,i pentru demon
Htraţie. Publicul r{t;mase la. înecput uimit, 
mai apoi se d~idu ins{l la şuerături şi ţ.ipctc, 
lnc.ât eomisnnll de poliţ.ic într'un t,on cner
gie îi aduse la. rezon pe cei ce domo'Ilstrau 
j'ontra irnnului: "Domnilor, aC0st.a-i un 
act d(~ lesa. majesta.te !" De voie do nevoie 
publ~cul se linişti .şi rămase in picioare as
culttmd imnul, iar comisarul însuşi ea şi 
vre-o câţiva. ofiţeri luară poziţie solemnă, 
cu mtma pc sabie. Romi1nii dmtară numai 
o stf()fă, apoi erupseril. în strigăte ont.uzia~ 
't . rT\ v' v' y tI'" "1' v' - d' se: ".L raUJ;sea. nnpar~tll, ". rawsca 1-
Ila..stia. habs'JUrgj.('tt!" .,~lo;'i eu lJn/-,Turii!" 
.,Jos eu legea. şcolară alni Apponyi !"Acum 
~e produse o încurcătură oolmială: unii nu 
ştiau ce poziţie să iee faţă de aceste dp
monstraţii, alţii credeau că acerusta e o 
dmrlDnstraţie patriotictt şi de aceea simp<;:t
tizau eu puţinii, dar curajioşii demon 
"lt.ranţi. Comisarul de poliţie foarte corect 
~i fără nici o 'apucătură de brutalita.te, a 
~trigat în sală, fndrept.â.ndu-se cătră noi: 
"Aţi dlnta't imnul împărl'lIt~se_ Airn tot 
rosp o ct.u 1 pentru 'acesta., dar aeei d<Yl11ni 
(~<lxi vor întrerupe confercmta, vor fi scoşi 
f;"i erI m li Ită cemmonie din ·saIă". Ca răs
PIt1IS LI această provocare. studentii no-

Ludovic Faimann 
croitor englezesc. 

I ştri mCl'pHră .ii tire .• i\>lfrigo .• iI ş1lore şi 
8ii .'mfle din sin~lW ~i fluet'itc, apui se l)()
toliră, iar APl20nyi v;lllit ÎTlGuroat din pri
(;ina dC'monst t'a ţ jPÎ, fu silit să .'i(~hlirn be 
multe p{\t'ţi din discursul său, destul de 
pl jet ieus de ai t fel - el Însuşi s'a seuzalt, 
de rnai mllltl~ ori --! -stt-:-,-;i efllltrlrl',lScă (~U
vintdc şi să. [i(' foarte pmeauL Vorbirea 
lui a fost mai mult Utl p,vnegirie cinie al 
foşl ilur mini:;;tri, de cari şi-a bătut jO(~ În
tr'un Illod (h~sl111 d{, fin, lutmdu-i şi injo
si'I1Ju-i. A adus laude "tleg{l,torHor săi un
guri şi 1wmţi, ridicândl1-i pe c(~i dintâi în 
slrtvi, şi i'fl"Slllt[LTldn-i Într'un mod foart.e ra
finat IW cpi din lwmă., ineM. m'am ·mira.t 
cum in toat ă Illultime,a ceea de N ernţi nu 
,s'a aflat unul eare să proh'<steze contra a
('p,stlli erlnw!E'O'll politie. Când a ,amintit. 
dl'Sprt' 'd1:lătDria lui în .. 1 mn'ica, un Român 
pr.ofittuld OP hlliştoa din salrL, a strigat. eu 
nwe dar{L: "Unde ai !o,..;t ciomăgitf", iar 
Apponyi rUf;iinat. a ri'ispuK'S: "Eu m'aim dO
prins şi 'eu de-al de ast()~". (Ilaritate colo
sala), A spns că la adunările poporale uile 
naţionalitrlţilnr ~l'a luat parte df~oar(>ce nu 
le cunoaşte limha: "De-ai fi luat parte ră
,rnfj;neai 'rn·ort!" întrerupse un studC'nt ro
m;\n. Publicld unguresc însu-l aplauda. mc
n'll pc Apponyi, ,de aef'ea Romfl.nii la rîn
dnl 101'. În mod einie.ei f:eHNlU :(l{'um li
nişte. 

După cttte\'tI, wnecdoto nl"",ărate, fiind 
încurcat şi IJwsigur"sftl.l'şi discursul în a
plauze1cmumelueilor flăi şi în şueră:turile 
noastre {'llrrgice. De reţinut. e l1rmi:itoaT(~a 
mrtrturisire: c(i el cnrc-i nă."cut 1n Fi'I>n-a, 
dorqte ,~ă şi nwară 111 aNsl oraş! Oar~ CI' 

vor Zl('P r lIgurii lui'l nidul grof. tarn 
gl~ zrtpă:eiBC'! 

Insufleţirea studcntilor e 'l.nare că le-au 
oS,ucces să,-l Îincurce pe acest şovin, ca1rl', 
de ar fi trăit LuC'ger, n'ar fj avut ubraz să 
se arate înaint.ea publicului vjenez cu o 
confC'renţ{t, dfmdu-sc d(' ed,ltcator al popo
rului, 01 eare acasă la clâ.nsuI. î:Il Ungaria, 
impune {~11 dea :sila nemaghiarilor să inv{~te 
în şoolilo -poporale limba lui ArpAd până ţli 
În orele de religie. 

Pros.a din V lnna, cea filomaghia.ră, hi 
poziţie pentru Apponyi şi în contra stu
denţ.ihJr români, o parte it presei creştine 
însl't simpatizează cu 'l1()i, scriind chiar ar
ticole de fond df'ţ;;pre df'!monst,ra.ţia noa.
strrl. 

!,Fremdenblatt"' din 26 într'un articol 
de fond i,j face '0 critică. nimicit.oayc> poEti
cei lui ApP011yi. 

Cronici Ixtarnl 
Tripla aliantă în p.rimejdie? Din. Berlin ~ 

a1nmţă: JJtl"~rori Qxtl."uorrdim·8:l'l.' 're l.K!tre<> in aJCO!lt 

nllmwnt Î'Il'tr<l 1\e.T'>lin şi Hnmn. }<~ o în~'"I,rdarc În
tre eurtea regal=l a It,aliej ~i euMl('9. impc:riJală a 
Uerm.aJliei şi (','<lUza 1.', -s(> Slpune din ~l1:rnă bin(~ in
fnrmată, <"Il rogi~la 'lttrgareta ~i-Il pierd'\lrt imf1.n
cnia sn 'pc '!ftllgă I]'('ge. 

V fi fart ~a'rc il 'J] romiml'pat dl> curind e Ul'ma~ 
toare-a enÎm'idt''Ilii"i: 

Era vorba ea împăra.tul Wilhdm .să f:lt'ă~) ex
l"ursie :pe M~diteTană ~i în a(·('~·t. Renp S(l pregM.i
i'cră iachhJ,l "Hilhem7.011('rn" şi ValSlll "S~dpner". 

Ibr ElI'il Y('~te 'vi,l1e o {lC'Sm~nţire, ('.arc l3e }ain
sBa.r.ă în m'llTIpntll.l ci'md printul de Biilow a fă
(mt o vizită t{'gÎ'm,j 1.brgar('!ta a Italiei. 

Prin i III Il fn"t mailll1\ lt(' zile oilJllpelc 1'l'ginei 
TIlall1(' într'nmll din <~:~."tdel{' {'i d~n pl'()\"in~~ie. Co 
"Clip an'-a '~"I'·{',a~t!l. vizită? 

:';C spune eu sig'ur:Lntă că era o ln('crcare ~u
jlT'pTIlă de it inUi:ri trip'la n,lianţii ~i de> a îmţlă<'1l <,..ele 
douiÎ (~·II r(i. 

. Hegel)),'I. ?\targn.rcta c partizană" trJpll'i ailintc 
~i intr'o zi 'ii"t,oria ya !\pnn~ PC pat-tc a II~Jlat di,illOU 
la ill'cheieI'Ca alianţei intre ltalila ,şi Germ.'tnia. 

IlaI' .de yre-o -câţiva !lIni- lnfl1.lCllţ,3. ei asupra re
rogelui scade merml, iar de we-o Cii.t>C'V-Ll 111mi, It'a
lia 111.1 mai arc d.edit {) ~iUl.gtl'ră regină, I~T('g-iml! 
Elena. a {'ăn'i lnfhwnţi'i ('rcş't(' 11(' măsură {'e. $Ca'(le 
('ca areginc i M RJ'g"areVa,. 

Odată eu influ('ntu rl'gîn~i )'Iar.gareta a '8(·tl
zut, în 3;('l'BJlaşi 'IJI"Ullmrtii şi poooil'(,u pentru 8cr
Jll'lilni·a. 

Xu jrH'op-e Î'1ld1Ji.aJă I('ă reg-in-a El{'ua n'a 11itat 
une.le ("l1 "ill·te injll\riolllSepeTltrn dansa, rpll bli<.\ate 
de ,"rc-'O oeÎtteYLl ziar<, gCrIIIane ~ ]~"l. ÎIIWE.',putul a· 
nullli H10!l. 

.KimiealtU'a IYlltut-o hotărî !'oii vie la Berlin îm~ 
preună eu 'S0tul ei, {"ll priJej~ll vizitei ce a filx~nlt-o 
a('("st~ 111 HIOl şi HlO2, Ea nu ""41 l(]'l1H ll1i~i [a V c
neţia '{'a I'U fYl'ilIl(>,a~eă ij'IC î'llrpflratllll şi pe îm11 fi
rătl'H."Ll Germaniei. 

1{cgele, "'jHlTIP' 'tm j'niţiat, In:'!!. ,putut n~('i el ~ă. 
v:l<liî făni jigmin' eii impă.ratul, l.a fi('Carc .tiin că
lătoriile 813.1e hl O(~rfn, a fos1; .wplaudat de V(>llW-

ţicni, 'Cărora ,le rote fnwrte simpatie. I 

Acum'a'. g'uvemrul german liIi-a jlloat Rlll,t;lma: 
('artă' şi a~tf«l <:'1C fll.('C ('ii prinţ.nI Biil()w, Înlvitat 
do l'('gina Mlflr~\:r{'ta.a. fOlSt mai lnuJ,t(' zil(· Oaf;
pc I (' (' i. 

Cos'a tl'atat în ,(~\lmml indehl/IlWllitdor eonvcr
iaţi~1lli! :pe {~ari ·regina :mamă 'le-a acordat prim
ţttlni ? 

E văd it ceă nllllC~am ~lIlşdL'l1t că 01(' au at.inH mai 
{'u ~('·al111i 8iC{.'r3t,c d()uă 'pU!llcle: ToluQlre.a. trirploi 
alinntc şi () într'c\'edero Î'llbrc perechea regală a 
Italipi şiimpiîratul şi împăl'ăteaţgQ Gel'Tfl>wniei. 

nin mOllwntnl <"C zÎla:îe]egcrmullc dellJt.l'Ilţit 
:-mtăzi cc'ca ~c tpâll.lă' acum as.cundeau cu muJtă 
g'l'ijn, nr!C'<'ă r!eswf'flI1tll1 dintre Roma şi :Jk.mlin. 
Îm\('anm.i'Î {'li vizita prinţl1l!luidc IJi.ik,w a 'M<'1tt 'Iln 

rczld t,at negativ. 

După balotagiile din Germania. tluocetielo li
beralilor şi w('i~li~tiloI' la blllota,gde g.ermaml j 

(~a:re e al'liglll'ă ~wroapc majol'it(lJtea în Rcj('hsbl,g', 
a pus la urdinca zilei problema l"OO'per:lroi JXlht.ioo 
a 'uel'C'"ler două partide, Acom-tii problemă e serioft 

Onoare celor Pllţni, dar curajoşi stu- de3biitlltă:şi (' IÎnt('rma:nt că liht:ralii m{}dcraţi, ~ 
dl'lnţi cari nu s'au sfiit -să arwte în faţa u~ aflată f:tvorabilill11pj asemenea eoopcriUi. Un z;ial' 
nei săli ostile lor, cine est.e {T['oful Appol!1vi 1i.OC<~'<ll modvl'lat ~oa ros~i,~c~e ZeÎ!lwg s~ri'O: p&-
. . . '. . d . fi':"' v • {'mh~lJllll nu mal trlllHUC 'sa ·f,l)CrIC pe nlmenL 1:. 

şleal:c-~ a.dl"~lta.t:ea ce~o ('~s ăşura el c~ntr.a. . :F'ranta Slllnt. şi az·i doi mini.şt:ri socialişti. In lta-
Homamlor drn t ngana! F apta lor IWlllfn~ I lia pll~.in a 1 iPiiit ca GiQ1itti '8 li aibă în c:l:binet }lB 

eată SrL fie pildă. şi alt.or st.udenţi români w,ciali,;hll RisoltM.i. h Au'st.ria ImpwNltul Franz. 
(lin :l.llte c'pntre universitare! ,looeph dif'0lltă politi{'a ou socialistul ro:rnest.or-

() , , : 1 t fer, Chiar lilupiirat.ul W ilhtlm, eu prilej nl ult.i-
~ on ~p(m c en • md ';;:a:11' viz.it.o la LOoflfll':l, oa avut. o îm t:llnilre 1.'11 

Recomandă atelierul său renumit În 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa
nelor. - Bogat asortiment în stofe 

streine şi indigene. 
Serviciu prompt - Preţuri ieftine 1 

sOl~inlist,nl fmglc7. ~Ioa(" ThJ~'lld. D(\ l"e oare nllll1ai 
~O('ia liit.ii g'('):nWtn i ar fi temuţi şi o<,~)liti. ' 

Croitorie englezeaSCă 
lugoj, edificiul-Bazar, . 

, 

I 
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I 
I 
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Aooa.."t~l :int.r()bar~ a "Gazct()i de V OS8~' îşi are 
Tăspulllml Ul faptul ~-il., până '32i, ,<;oeialiştii au 
fos.t Jll()()ia C<~Tli <s'au ară.tat rufiNlctaxi unei 'l'(X){)~
'rări {~lL 'un pnTtid burghez. E i1J.Să pN'--a cu putinţa 
ea, <su.b put.oroa ovenimentelor !;li avâ.nd posibili
tarell, 00 a face o polirtidi 'Prat~tidi. sueiali.şţ.ii să 
ilti!.tl d in izol~\lI'"Ca l()r. 

In a("c.~ caz o eră do rafarroc dcmoer.a:t.ioo :>e 
ya desehiidopont.ru Goronan-ia. Şi €o Îil1Lere&lwt 
Imporiului ca a{X}:l,'ită wă -să 00 de-S('.hidă cat. mai 
mciTItârz~:rt. 'Ln .aJp.gcnilc rooent~~, soei'aJi,ştii au 
Jlvut 4 milio:me \x>turi. Câ.n~ din 14 milioane 'llc
glito:ri il\l'KVişj, din 12 milioane aWg-iitol'i v(,tant i, 
4 lJuilimllllo se ro.~tcse rin OOllf.m oNlillei st~~bililc, 
ast.a dOYl-,dp.şt.c ('ii e "ecva .putroo în Gernmni;).·' 
~i di adii.'lwa 110111ul\"U!miro a poporului gOl"IIlJan 1111 

~IlIai pou1e dăiJlUi. Germ·ania trohuic ",ii rupă l'U 
u'egi:mul umei politi{,j do {'lL.'i"tă. Ci\'ili7.at·~a. ei, dos
vol<La'roa ei indll~tl'i.aJă nu lUai îngăduie că lHlllllli 

{mi ru blay ... '>'U, să .aibă rol hotărîtor în o<.'Olldu{.,"Crea 
impcniuJui, .rrunkCU'ii eonool'vaturi SlK'iţinuţi de 
dmi~·.alii roa('tion~lri, ~nl dUl~ (rol'numia la murgi
'1100 'll1l0Î Ină:pi'ist,ii &)(~aia.l.e. 

Va fi m{"~rj.t\ll liberalilor ('a. in unire cu socia
liştii, ~li dei{' &'lti,,;fa.ecr<' IlC'lx>ilor TInu ţ,imei, pontru 
(\a mu!ţlLmj1rilf'! 8oe~ale .să TI11 mai allloninţ~, cu o 
8abie a lui DamQdos,iunperiul G-ornum. 

Scrisoar. din Bucovina. 
Tragedia din Saceavă .. - Moartea vicarului ge· 

neral Miron M. Calinescu. 

?l;ru există tiriinie mai .grozaTîi deeîtt nedr()p-
1.!lte.a, ee <se exercită î;n llmhro legilor, a zis ma
ro.le (1m~idnpedi."lt francez MonWjl(l'uier, şi Il-Cca..'lti'i 
t.irănie, În \'cl\('ul'ile noastre, Iprinde cu a~.îlt t~lai 
1I11lh plltel'o, ('!ll citt ilIe (~rei<:z:! Jllai multe leg-i, 
după cari, (!a Qlbpll o {~ortiI1ă, M' îndo3C':;.te şi-<:i 
p!Înds;te vietimirJe. Cea mai bestială tiriillie :llsă 
{~ til,u.nia dida{~tică, ':L\!ea mOllstnlOzitatc. eare ~'ub 
mllJ.'l(,a (~hwat·iei ;poaoo <lilitrug() indivizi: ba (.~hiar 
g('!l1(wnţii Întregi, !luai -eUllca.mă pentru -că lK'(\asta 
trebuie .'1n se m:unifcs.teze fată de (.~ctpiii liJl'biti de 
nri {~ armă de apărare. 

1 a1:ă un caz: l'a 1i'lxml Tomi'lllH.\."C diu ~uc.eayn 
nn (':(l<pil din d:s.<;a· a ('lncia. cl'~<mt de 1l.t(>~I'!ă bine. 
~~u frie,li lui Hlllilmezeu 'Şi t?l\.l t'Hre..<;pectul {'Uvenit 
fatil de 'Oameni, ne mai ,pllIt!Îud suporta J.1(\n;~"u· 
tiile 'UlInria di.ntre .,<0u(')atorii" .săi, al-e pruf'()soru
hliÎ '(!ol"Cit ~loc'Ton..<;-(.'.hi, u m-ut tăria .suf!ctp!lsd:t să 
ridiee arllla Îmlpot,ri,1a 'a(~'csVui(l. ţarc irn <losu:} le
gular îşi ~ati,.~fjkca mruuiu Ha lJler{)!li~.'ă, şi apui .s'o 
jnQ1'cpte spre la '-'lC nimiei. P:rofC,'lU,rlll a T3mas 
rănit, iar clcyul, bietul. li. murit de prollriul său 
glont{'. 

Pentt.ru ':\1 donmi că in 'lwclL.'lt:l tra.gedie d·idac· 
tieă "Vinta {~Nil11ai mare () poartă profes.ol'll!l ~ro" 
crollsehi, tJ'{'ibui(~ .,ă drum ~~al·lwh .. ~.ri~tiea 'lH'('.stllia: 
ero.'wut, \po "\l'OllWR .,Is:tudiilor" .sale universitare 
din Cf tmiîllţi. :mi ,~i!llul ,;;;.oeietuţii ~ud(,Ilţe~tj "Bu
(\ovin'a", 'l'1.l: principiile medie\1:.1I1c,alle dcuduhli, 
alf'beij ilw, ale TIoptilol' de iTh.'!omnie, :pet.rO<.~ute 
prin <mf{'l!lde şi Hka.ş·uri de dostrăbiilare, 'Mo'eron
fl(~hi, ilIIlmma ÎIIl oauUJl miÎli al nctivităţii sn!le di
da{~i~~c, În Cernă'Ufi, a IlIU"ătat 0- 'Purtare .brutu:lă, 
r.abiată. ~ip.'!ită de oC1.l.ltul'a lproprill.l zisă: şi prin 
urmare şi ci" ~mltura de inimă. Fiin<l numai duvă 
g-irnl osăzu !knnim, fel'UJ tlăru. de .afi e cu ftotuil. lip
sit de 8Ie'lltimffll'te u:m.a.nitl!lre, iar de <X'le rDiIllii· 
neşti, niei :nu maiîm.oea-pe V()l"'bUL fu Cernăuţi, -din 
R"lrra sa do 'PTofe,'Klr ('l(hroator( ! .~) nu i~a'll decid 
i1W'l.u1:ole, adresate elm'ÎJlot' chiar din dase ~upe· 
rioare: "porei, tticMo,şi, mă,gari, l[>ădu<,hio-şi! La 
pă'lK~t p-onei! Domni .a.-nm oc>stui!" şi 'aJtele opi

o.tetc 'Omlam1e ~{)a'S(J din glo.'\and său diehwtic, 
COOIYpUA, ,,~, in UII1ii 'UlIlversi'taTi, ('fiind rpe<1:roeca 
ţli...şi det'l1"()lt.a oa'l~tivi1atea CIU sabia şi halba în si· 
.nul! >S01.~ieotăţji 8Me "Btl<'ovina". fată ocoei ee şi-a 
ar:htnat l\'('J{'..'fto proff:>..5or in sufJctuJ său în ,viata sa 
fie 'R1ru.dent. 

Ih:r - l!'Cf:>a.<;tă ·at"hmătură mlJJ !r-J(latt-~ fi dată 
nlcyi1{)T dT'CJ11: ma.1.er.Îa..t de .eduftl.ţic. ;;i ele'Tii au 
!jut1ct., au jud{'>Cată, au mima, ('a fiC'earc 01111, ca 
.mu']ţi prof~ri, şi pc ei îi dO'!." il1,o,.ultcle, şi îi d(lr 
.:u atil:t mai tarc -cu <'Îlt llo('ioot~t.l. ",in din pa'r-tea a
oolo1'a :oarii le tin J.ooul do 'părinţi. ,(jflte 'nu au 
{'.Lcyii de 8l1fcrit, mai alc~ coi si"iTiwi, -L"llm 1t fo~ 
je-l"tfa căor.ută de (~n'1-îrui; ;{,>amca, friguL ~ueu:ind 
câte 6 inşi inh"o .,in,..,o-ură «>c!<aile, ii!) {,~lrc o ia'Mlă 
1ntl'cagii uru -pătrum.de 'Ull :pic de aer ('Urat, tc),nte 
a.(~te mn',)i, d:ll('ă le iai În con..'lider:lI'(' şi judeci 
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elevii din acc:a3tă situaţie., atAlm.ci abi,a \poţi fi 'lID 'mii, ia ilOO38m "itn~;uItă in-direct.ă la soeietatoa în .. ' 
ooevă.Mt educator. Dar maintt' de toate trebuie tN!.Iig~ 'J'\--ullime&>Că !'" vOC'::ju, - probabil in dnţel~ 
să ai J(mltrn.Tă de in i mit:, C11il.tură nri:ţion.ală, care ~ (,,'11 -alţii - să .'le oprească. t 

însă, ÎIIl {'azul d(~ faţă, l<ui MOCroIl5Cbi i-a lip9Î1t. Cât de KOllorOMă mi-se pnre Donm.Î.a Sa, câJo.d 
Ca mn.lltj aJţii, trlucalton f31~, :pTof~ri, in- 1100 timp pentru a an opTi Ja o s.i:rnplii ,,frazâ.'\ 

văţăt,.o.ri, lliŞa şi ,aeC'~tl<\I b'1.l.b iIlUlt.'>OO atricteţei >căuta mai ales ln1-robuilllţ.at.i1 "cu (!) şi fă.Tii trehuinţă'~ 
llll--,;,i a..~umă ignl.r~l'1lţ.a ,pedagogică, de ti'lle.rimec "schimOOlQS.itvd. înţelesul (!) (cam L 

:\fut.a1 ÎIn ann.il. 8.'l~ la Sucoova, Moere1l8Chi () frază goală dOM nu aTc!) "eum la contomplid. 
şi~:li (xmti.nuat acolo a<.'1.lvitatNl ero.~mtică. autorul (lUl, adecă tot arc!) ", Iml. 

.krtfa a ('ăzut. Sfmgole ('CWil.'llhu mov ino mt, J)ardO'll. 
cu ("al',«( rs'.'lU 'îmroşit zidu.rilc liceuJ.ci 6'Uecvan, Aceste l'un1. toate OOCYi\.ru'1'i, iubite ootitocr, b'Uut 
strigă Ja ('{>.r. ~{.a,mă",a, o -biată văduvă, şi fraţii {Xln~tat..ări hotărîte .asupra ciirora pluteşte autori.-
8ăi ÎnzllJd!ll' yor 'lbŞt~ptJa. Jla sărbMori şi in v-acan1e tll'tOO otenutliţii ... doaJW\l1l.1 "c oho;;tic de felul de 
.să ,'ină rmândria .lor d('l~l ~uccavă. .a vodoa ~i aVTeei>a luerur,ile! " Bigur! Ayeţi -dn>lp, 

Prof'('So(}ruJ. MO<,.l'(''l1..<;oehi c Î1l.SiiJnătoşat. Cerecta- t.ate!.l;li i'l1că maro drepM'IJC! ! 
1'00 di,'~eipJim:ară s'a făcut, ~i rezultatul .acesteia Şitocmlli penitrl1 ca. să put.oţi"vcdoa şi a:pre 
lli foot, fil'{~te, că Mooreil1JSoChi r/a mişeat î.ntre li- eia - în merit! - lucru:rile" IUă ilK"UIUO't, nlcin· 
mitelc l(~i.i Li 1 c 'r o leei ill 'wu fOHt "tirbite! Dar \S{'..nmătntt.e.a 'mea, fiii ~rvC3C cu VI" 'o ~IÎte.:va IănT,u
g pir i t u ~l lcgii? Aci- tih'cn:: ('!a 'Ul mormântul riri ~t.imată Doa.muti. 
jer;t{-ej! Copiii nial1U:llui [" - nu c <) frază goa./.ă, pt'tD 

V 8 sii zÎ('ă t{lt elQnr.1, bietul, (1 vinovat, .care ,,('..are băeţii \"~'D oolea (!) şi fără să.'lŞi dea .soam.t, 
wuma nÎ~j mikar nll.lIP<>llOO fi J.XxlOp8it, fiind mort. (~ă1l1il;nd ba.g.suama ufoot ofumer -slX>n tau! 1> N 1l! 
D(';s.gro~l.lJ")ă.I, om.{)f'ată dirucţiumc, şi ~pî\llzură-l de Acest mlme a :f()..'!t, -şi este in P~lrt() şi azi ;) ~ 
gîttul lui ~lo'eJ"('TIh(,hi! AratiHi oourgiJa, !Ci1ci i&i 'Oglindă fidelă a shlrii uOS't.uJ do tri,<;tă i'll eaTe a. 
o(~a7.ia (':e.a mai bună t';n priu1elşti {) decoraţie! tJl'lut. şi trăeşte "1i laZi tincrimea din Cluj! Cii:::i 

HalaJ, {-,{11.1catie 'romîl:rlNIS<'ă, dda .ginm:aziuJ aioCi, în. lUlul dintre c.ele 'Ulai şovi'lliste 'Oraşe, in 
gl' .. or. <iim Su('c.av'a!! Cl·uj. timmii !'ll urllla 03.l14{ronci soci.a:le, în(,'Uibll.u~ 

II: de mult, au f05t aruncaţi fat>al în bl"llţ.cle apatioi, • • lJa ~o 1. ('. a 'Î'lwdat din ,-iată mal'Olc ,dignitar Şi firea lIlŞa ·a -vnlt ('.a {}Jl1!uJ. \Să fie Ulllimal 
biseri<,..os<', arhiman<lriwl mitrof'{)r Miron Mihai soci.IJ.l. ca;w iÎn.aiut~ d-e toate a're lipsă de un m(l~ 
C.a j in e,~ {' u, vicand goncral al <l.'rhidiocezei hu- diu, de un oorc, do o societate. în al clirei 001 fMV'

~'oyinone. Cu moartRa ,lui di.~pa'rc din romdul Ro- tifar c singur eHlpwbil de roadă l1i de (1 viaţă sap(" 
mÎtniJor ,ual P'ltt~tulic I!'tejear, «'·arc atÎlt :prin înal,ta rioll!.ră veget.iirii. 
funqiun(' ('(l ()(':1.tpa, d~t ~j [prin fo-rtLll. _'fa de \J'eZÎL<3- ·SoeÎet.at<,a i·n ('1l1'C ~ll' fi put.ut ,.;il'şi dMV0lt.(· 
!Cmtă, o j-umii,t1art.e de vcuc a oferit şi l'î('lUtit 'PC Ho- aroÎ nl\1l11mănţi -till.cl'i foii ehim genoraţiile 00 s'an 
mîmii .săi de fllrtuuiJe ee .nmeu'u asupra ICa'p'Ulrlli pă,rînd-at l'll Cluj, ... ia tla, - l~aro abia :a.cum1 li-~'a 
lor. Pri'll di.,.pariţia tla ,~~a1llllljl "ic.ariatllllhli devine d~}sl,his Î'n întl'Ogime - llU pu1ea fi aha decât 54)-

V:I("rnnt, şi~nt;t'() Homîmi (l ~n8:re t.e:nlCoTe, că uneI- C'im.'ltoa l'OmÎllH.l3..;că in11J"(mgă ,din Cluj. 
tiriie ţii intrigile }vllt(>n.ikll·, ("li u,j-utorul guvem1.l- Iar fiiiJ){kă aceasta Pl'in al~mC'nt~\:roa f.atll:"i 
lui şi {>el ',lII "dCllHK'.raţilor" ,no'<trtri, oc(~pJefjiţi de .a odiv-Ngonţ.eJOir do tpTi"ll.oeipii rJ)amonwle ţim.ca tinNi
dmgo,:;t('a faţă de Hutc:ni, VOT mu.;.i ("!i ,aoo3lStăJ i.n- mea 1a o diM.a;nţ.ă înspăi:miimtătool'C - ea !i fuHI 
naltă <ligmit-atc bi."'-{~ri{'c<a(';cii 'Să fie O01.I,~)ată 00 ru- nrunoat.i'i ~(}(~iaJlIwllt{' În mlaşt.i·lllU. "nimi'i:nui", un-
te .. llJllUil r')'mânofag,\lall'a.stY1'.'!ki. de pe Jâ.n,gli "lupta din rMpuk'Ti eu lip-t;urilo mu-

. .3 toria]!'" ·era osâ.nditii să ,'i(~ ;;eufumdo Îl1 curînd in 
V jl(';a'l'ull .g'(·il1era] C<alime.']('J\.l a lIllurit ca 'Un <!IIU(~' 

"ărat ,,-'ăl111g!1l': 'llU a lă'Sat nimlimuia (firei UD ban liPStl.7'Île socÎ(lle I 
mOţlu'nin" de<r~\roe(\ iTI tim1fJll.llI vi",ţii IBale -a .dăruit Contcmpla'l'ea. a(!ooei realităţi, '00 nu se rpo.ate 
totlul JX'llt I"U s<~oJYuri~c fillallllt.ropiee rom âmeşti , a pcr\'er1.i, Stimată Doamnă, .a. purtat eondcitul poe· 
lil"Rt Î1!1l-ti'i um rnmll<', 'care, .a.tÎlta YT{'1!"Il'e. -cât via fi tului UOI!l1lrU. Gog'll:' când .a oN~~JraJţ.ilo. • ......~c. 

J . fi luI, {'!lJ'f' 11f' <'lmmlln(1i. ,,"'"" "'-'''''' ------sut;)(,t romiw0'(' 'PC l1ămiuntul . ~UCOVliIlOi, va \ f . 1 l Y • d ' - I 
1, . . T 1 (lo.-.;t lUtle {l' 'l"1lgaCIUJW a resata unei : 

pomenit {'U li{ mH' resp(Xlt ~l n·IWl~a\l'lUlC. • 
inimi ma1'i, -eal'(~ (a. înţek'li durerea "eopiiilO'!." ni-

"Copiii nimănui" ! 
- Un răspuns. -

Cluj, 25 la'll1l'an.e. 

1 n nrul j a. ('. a'} "Roonânu:lui" dna M al'garota 
Dr. Me,']ter < .. b()sită.· în Ulimla .l'lltbilcll.lui "H.om. 
Junc" ne ."pune, că ~libi..'t .a\"U8e ti~ să 00 an:mce 
din automobil in t.renuJ gata, de plecare. 

.J~i rRnimă ('apul de cOilţuJ ('.anapelei de pe
luehe (!) .îşi inchide ochii >Şi ina1intatl.lJ cade<n
ţat ~i n1()lati(~ al "V'J:g{)'l1'lllui P1tLl'lll1l.nlll (~ fO'Bt ac
edenrt.!), !Se vierde Îln reyerii, "*- cari "creeml 
omenes{' Je fixează în haosllll molecui.lclor cu () 
deO<l{'bită :lg-itaţ.ie", şi !pc cari lc îno('.hină! ou nm1tă 
g,ratie au;tooJ"(~a drept prăjitu'l'ă bine 'l'CUşită ce
titQr~lorrumabili. 

l'lll-pre&illnj frumoAAC îi umplu condeiul aşa 
i'l1{~îlt. Domnia ~a "nu lpoat.e În{',ope rîndui,ală". 

,,~jrpa, sca'ra d() 6m~tinţ.ă fără -mmoştinţe 
noi", wn'l.Liesc în aceiaşi neorfmduială şi "pe arilpa 
f1uturat{lare Il gH:nduJuj" retrăt-~to Domnia Sa 
(..'(']e mai .. ind nioşătDare şi cele mai înălţătoare 
momente <lin porog-ram111 feJS'ti" i:tăţhlor_" 

- Şi llŞ<1.î.şi depăuă Domnia Ravi,c;uI, -d~fătân
du..gc iRl'ăşi in "momlmteJc ded.ieioasc" ale tlCrbă
rik,r tl"N'ute. Rcnină şi inde..%'I.1,lată. 

.. 
Dooda1ă îusă Domnia ~a îşi în.creţ.(lŞ'OO fron

te·a. 'I{)('mai zvîknisc şi tron'nl din nE'.ghiCJbia ma
şillÎ&tului - şi ,,('.fecrul" 'CaTC .. făe.ea salturi 
salturi Îln ]('gâna.Tca plictroou."'.ăa trenului" l8C o
pimti de o butuM..l,Q'ă, care tf>Tobabil îi Îlntrmeca 
.. Ţ){'.r .. "IpoMi \,,,1(' noi" pe cari "ot:qa CN'e1"111ui" vo.i.a 
să i-le {le~('hidă. 

"C'opiil: ni mii.11111!" 
La ae.e.'l:-!tă frază (a greşit ("'lll~ătarll], căci tr(,;

buia sii cll']·ea.gă rra.zf.ologic!) pe ('.are Donmia Sa 
a auzi1-o m d't1eva rînduri în tli"<'1lrSW"ile 1.Unerl-

mii-mli". {~nJ'".i în d.ezol:aa--e.a Jor IliŞtept.a1U 'O mii-nil' 
d{~ .ajut-or, >pem1rru a--ŞÎ ,putca forma ei lWOia cO'libă 
~o(':i·alu, .eare ISă le radicze căldura şi lumina de 
lipsă pe:nt:l'U o \'i-.tţ.u ,<':OCiIlJă 1'omiinc:Qscă! 

?-.'11 e de lljUI1.~, HI.iruată Doamnă, e~l unui !ta;·~ 
mall, cllIre e JlpT .... )UpC să &O Îm:x .. "C, -să-i zâmboşti nuc 
mai, n'aU ~ii-i ~'1TU!nei l.1J1 gologan. ci intâiu "ă't 
oc,api, <H'i'l salt;ezi! 

, .. Copiii nimănui" - nu e hază goală, chifll 
şi din PUlwt de n'Cie!'O ma'lcriJal, expr(Ria i'llBOlDmnă 
pontru nDi 10.000 COToonc_ In roalizaro: o biblio~ 
teci! d() 'utâtea şi alÎt1c \·olunw . .E o fuoptă! O faptă 
mare, o ÎillC11TItj.a~'e, caTe .a. jutllS şi nutreşte >şi u..i 
d.<lrinţa fe:rhinw :a in<trogei tirncrimi do s ~'ea o 
socie.tate. de caro apoi '8e leagă în vii10r a:t.âtea 
al te f:a. ptJC. 

,.CQpiii nimănui", Htimată Doamnă nu iu
'SOUffil't1a: "Nu veniţi la noi, că noi nu suntem :li 

V<:Mjt.ri!" liu! ci tO{.,'TIlai eontra'l'ul: "Veniti" tV

niţi! - şi ne aju.taţi! Aşa, dupăcum a.ştiuts'o in· 
td(\Itg"ă m.aJ'e.le 110stru mece·1ude Stroe.scu! 

('1'«1. că a.~ fi gătJltt. 
mlzaţ.i, încă O mică obsorvaţie. 
(J'Ti <beĂ ,,('opiii nimănui" e de Q)'C'(\ia o fra~i 

goalii fii~n~'il aSlo'riiHl (}og.a - privind 'Prin Qoef· . 

i.a)~ prizmii a logicii - eu atât mai \'Îl.Ttos trebuit) 
FH fie o fra7.1i Roală titlul .. Orâmpci.e". iar rlTIdn
rile ~a.l'i îi 11.'l'11l{lază o fro.zeologioe sarbădli. 

Un nniversitar . 

1[ la ateatla l'iticultorllor! CoJlotra perono.sporei si!.'t-
!::'lIra 8părar.e aste .. }<'orhin"-ul care nu-i altceva. decâ>tI 
mixtură de Bordo pre.parată şi in:>utit îmbunătăţit .... 
..l"orhin·'-ul oote mai bun, de-cât mixtura de Bordo, !"'9 

('are o Întrere cu mult. ,.J1'orhin"-ul e&te o compozitie 
a.dmirabilă de salicit de cupru, care omolLră cu sigura.nti. 
peronospora.. Se po.a.1:e stropi eu Q.(!6st preparat chiar ei 
eind e brumă ori ploae dNl.areee i:ie lip~te U!TOf de frnn::m 
şi ploaia nu-l spalii.. Est.e mai ieftini\. decât ori ea.re alt 
preparat. Prospect gTQ.tuit şi (.raneo tToimite fabriMo. 
_FoThm" Buda;pesta VI. Vaczi ni 1f;J • 
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Ceva despre tutUD. 
Fac!' i)ilrto din fo.milia SolanlJ..Cof'elor. A fOlit imp{lr~ 

iiM In Europa de către Port.ughczi, 66 de &.ni după des
'~O-PeTi:reu. Am~ncei. Indigenii din patr.ia, mamă il cu
':nOUte&u lnu din cele mai vechi timP1l'ri ei îl foloseau 
':ia fumat ~i « m1'ldieament. Când r>entru prima. dati 
.a de.barcat Cristofor Colull'Ib 1a lumoo nouă şi a. vĂzut 
'~1Hba~d Itrundind fum 'pe gură şi pe nas a Tămas Li
'Bit Şl nu ştia să-i explice rumenea. 

Vecini Portughezilor. Spaniolii s\au impriet(',uit mai 
in gTahA ('U a0E'~'lstî'i noutate. In Fra.nta a fost introdus 
:abia in primii ani ai secolului XVII ,tot rom a.tunci '.Ii 
in Rusia, iar prin anii 50 tot ai Il,cestul veac s'a lru
:nământe.nit în îutrea~ Europi1. Mult timp p,rizatul (tra
'~ul in 113.!;) (!,ra pre4erit fumatului. 

In Franţa, dupa S(>,l:ker Sfl con.,um:t 12{) ,:rr. ele tuiun 
>.de ~ocuitor, in timpul revolutiei 238 gr. de locult()r din
'ire CUc It ll-a. parie dia 12 ca taba.c. (N ot{'1. aci că bl

~'tlnul se fumoază iar taba.cul se priseazilJ. 
Mai târziu după ce lumea. s'a mai obişnuit cu turbu

I'ări4o cauzatl' de P'f'im('Je îUg'hiţituri de fum de tutAa 
~l. dev('.uit o pa.siune robiroare atât pentru ean1'. cât ~i 
~.('ntru boga.t. 

Astăzi se consumii un clIilogr~m de . locuitor şi mai 
'tot. este de fumat. P.dsatul W obişnwie.şto .ma.i rar. Hit
t.râni Qt;tmatici oi fiinte lH'T\'9~ ere<! a aJla aJinarea 
'i:n prislI.t. 

Fumul d~ tutun contine (1 mulţim<, de Bubsta.nte 00-

.\ive dintre curi nicotilla ca. UIlII. dintre oole mai puter
'II1ice otră vi, este CH3. mal deunAtoare. Aoost aJcaloi,! 
de culoare putin găJbuie cu un miros cara.cteristic <>s
<\ .. ita.nt şi un gu;;t amăTui !te ilisohă uşor În n,pă dar 
':foarte bine in alcool ,si să a.bsoarbe foarte iute in sânge 
{:hia.r şi prin piell'a inta.t'tă.. 8emwi PToduc{' a:poi "rin 

"'ll'dere allloniM. ac.cid .de "Carbon, aceid pru~i1' ...,i diCerit(' 
hue pÎTidice. 

DUl>ă pr>Qv!'ni f' Il tă tu tunnl con tin'C 0.44--4 % de ,lj

'wtină: ·(oile crucii'! suut aproa.pe dublu încărcate de !l

~;eOlStă bază 2---f1%. TutUlluJ '~(l cre.şte in Fra.'lta con
tine dupa. Schloesing JlL.'Li multă nicotină 5---9% decit 
t-el SoemăJ1at in ori carf'\ parte a lume:i (hlaryland 3%. 
l'IaMns, 2%). Tutunul de Il,n'ana nu este preferit tUtll

nului din alte tări, fiindcă ar contine o cantitatI' mai 
IO:lare d.' mMe,ri .. nocini şi fiindcl\ - in urJUa obiceiu
y;]or hillPIIlirc,~it<larp el' (>maJU'!l:di diu frunze.{e lui -
,,~~tA mai vhj'cut şi ma.i gustos. 100 gr. de tutun produce 
rill'pă Pontag arzând aproape 8 miHg-ru.rne de aocid vru
~i'(' şi 41 cent. d-e a.ccid camonic. J\cci.dul pru'sic nu se 
/formează decât In timpul arderei. 

Un fumător eA fumf'ază 20 ţigarete pe zi înghite Ei 
'oiligmme df' nrcotinfl, 6 de accid prusic, 32 do amonia..;.. 
11 baze 'pirid1oo şi 200 centimetri cubi de oesid de căr
bune (I'ontag). 

Aeoasl.ă {"~'t.ntitat(\ de mati'rij toscicf\ împrăştia tă În 
%nt<,riorul g"urei, sau pe f"ILJlltlul rl'spirator, .digestiv ŞI 

;in pli\JmfUli nu esto absorbitil In lntrogime de interiorul 
'Ilrganiilmuhri. Absorbirea dt-pin de de timp: cu cât r'l
mul este r<>tinut mai mult in intt1rlO'r cu atât este mai 
.lDlLre posibilitatea că matcrmt\ nodve să fie absorbite 
In clUltitate mai mltre si ,·iOCH'Ma. Uroplând rar gura 
d~ fum fară de a-I Îlll!h.iţi "1i lwoi .impirându-I şi rcspi
J'mdu-l rellooe fiO--9'~% din substantlJlc otrăv.itoare ~unl 
"'~clU~<lt'1.1 a.bsorbi.re. 

,Ffi1;o cu mult mai putin perit:ulos pl'ntru orgnni"m 
daC& fumul păt'rull<!<' in plămâni df'câ.t dacă se inghi:e 
I'aHvlt dind !>!' fUInf'ază ciici prin inghiţire este ab~o;
bitA cu mult mai mutltii v,kotină În organism dr-cât prin 
mspiratie. FunHltorul ce scuipe desguslă v<,cinul, dar işi 
't:rntă sănătatea. 

Pentru ceice bpau ca.ud fwo(>azit fie chiel.r şi ap{t ,:tll 

~llnt be~jvi, fuma,tul t'J,;w o Întoc.sware treptată. Con
tinutul materiilor noei",,' fiind s.lliUat şi introdus în itl

'tIl1l'C cu Liddul băut est(' absorbit U/;or de organism ~i 

foarte uşor când ccI mai excelellt disolva.nt al fumuiui 
de tutun .şi părtilOT sal<, constitutive alcoolul şe ~ihe

lf:Ite în inte1itÎ1w. 

Ema.i bine dar S{L JIU lH' inghiti nici fumul nici ,a· 
{iva.. Unoa şi a.cei~ gl'eutate de tutun produce cu amt 
mai mult;(> materii răşinoase, {:u cât este fuma,tft mai 
'iute. Un graan de tutun fumat în trei minute d('srom-

~ ,J/IlOil de eÎ.nci ori mai rnult(l rii~inoa.se decat, dacă al' ii 
: ~1o!lt fuma.t in 15 minuto. 

O tig-ară, sau tig-aretii ce ardt' riu. ('stI' cu mult 
mai vătMnătoare sănătăţii d<'cu.t a.lta ce. arde biJlC, fiind
~ inspiratia e mai Îngr('urmfă şi mai adâncă şi fumld 
-Inghitit e foarte Încărcat de nÎrotinli şi dl.' c!'ll'lalte 
t'Oosme. Căldura vie produsă 'prin ard>(>.rc distrug-e a
",roape a. trda parte din -nicotină, carf' se a.duni în 
virful ţigăr€i sau ţigaretei. Ea. nu tT(~buic tinuUi În.re 

,,,-,jiu ti sa u buze şi DII t rebttÎ(' fu mG-ti too tii. 
! 

Tutunul fumat din tuburi, ţ(>vi sau ciubucuri - CI1 

Nit a.ceste sunt ma.! încârligatc, mai ~ungi - e mal pu
tin to-esic; ajunge reee În organism şi elibe1-at de o 
mQ.rc oantitate de tO'e&ine ce au rhna.!l li1>ite de pereti. 
Orientalii fumează ca şi cum ar ati acea:sta. şi nici noi 
nu 3Jll tia.c.e rău dacă am adopta nttrghiJe-li>; .or ... 

Thoma.~ ,spune că ;w o.pr(OsŞte o mare parte din pro
duaele str<id'Cioase organismului, filtrind fumul Llrin 
"ată imbibată în ocsidul ;;au oesid de fi.or . 

Fuma.tul u.duce mai mwt mulţumiripsihioo decll.t 
fi'Sice. Lumea s'ar lu)!;i roo..i gt-eu de el dec{tt de oou
tură, joc d~ c~rti, biliard, poplc.e etc. E slăvit de o mare 
parte d-c oamE'nl $i ('ste plăcut in ,'iata sorîaIă. PutHm 
ZlCl' efi e opiuol oecide.ntalilor. 

Tutunul a lost folosit dm timpurilf' cele mai vechi 
şi până in zju~, de astăzi in medicina pO'pOTalii. Sălba
tecii americani - dupa. spusa. iesuitului Charleroi -,
introourcau fum d~ tutun în inwstinul Îne.catilor pentru 
a-i N"auuce la viată. ACl'ste s.pillilturi de fum au fo~t n,· 
coma.noote mai tîrziu tot pentru acela.ş soo.p de Rea::
mUT. 

Tratamentul acesta numit .. elvetian", Il fo~t pra~

ticat la Par1s J)fl IIL."lurj!e Se.nej Ilrin a.nii 1772-90. 

M€di<:,ij vf'.Chi, wc.ot('au tutunul d~ un "elicsirllTl 
vitae". Nu exista. a.proape organ pe care tutunul aă 

ou.,) aline, ai booJe ~ care să nu le vindece. Paralisie. 
epi!th>'Psie, Df'oralgie, contractări intestinale, consti),,· 
tie, toate i~ anau vindecarea În tutun. 

.Ma.i tirziu s'a dov6dit de medi-ci experti cum că dn 
fapt tutunul are şi oar<>eorÎ p.roprietăti bune. F'umil
tor)i şi ceice se îm"ârtMc in miros - un praf de tutun 
resistă multora bo:ule mohpsitoa.re. Cu ocaz,iunea ciu
mei din Lo[}(lra. si ~i"mPQue, ai pe timpul marci epidemii 
dt, Înflueutl~ din unul 1889 s'a. dovNlit pe deplin aeea.stă 
{l!irmaţiulle. In tutung--erii, ba,cdlul ciumei n'a pătruns; 
printre ofic.ianţjj deht fabrica de tutun din Genes nn S'Li 

ivit Ilie UD cas di' influentă, desi IJ.oi era aproape fie
('.a~r(' om robit de ace.1.stil boală. FumuJ de tutun îng.ll
bin('~te dar a,pilră dintii de stricăciwlO. 

Du.pă {>Ji:pcr~entele lui Miller şi Ta.ssinari, îrnpi€docă, 
d i'S\' oltarpll.. g>('l·llH'nilol' 1>.1 tog{'.[1 i şi contine urm(' an
tise,.j)tice dl' formol. PO)J,oruJ oblşnuj"ş-te băi de tutun 
fiert contra rîi{·i. ('ari nu aroueori sfârşl'sc eu otriiviri'.a. 
indi\·idului. 

14 mai folosl'se junî.lldu-~e {'u yiata, ea intmll cont~'a 
eolicilor dp stoma'C. contl'a con .. ;tip.lt,jei şi cOlltra. .imbli
('Hor. 

S'a. obs(,r\-at că lueriltorii din fabricHe dll tutun ,>unt 
expuşj la tnbi"fC-uloză. că lu<crătoar!~le dau rareOTi naş
t~re la copii săniitol).Î, că copiii alăptati mor d,(. daptdp 
încărcat cu nit:'otină .şi că sunt supusa la a\'orturi de.H'. 

DU'Pă cu.m cad aN'i ce heau de~ sPÎrtuol1i>-O M.1l c,:i 
cari sunt bptivi. in boala rucool,ismului acut 9ll.U cronic. 
a.şa. şi ceiee fac l'SC('S in tutun ajun~ robii ·nicotinismului 
acut SitU cronic. Puls nprcg-wat, ameteală, !Yecretiuni .r
normale a gla.ndulelor s.a.li,·are -ei buc!cl-e. tra;n~pirore. 

palidita.t,e, slîtb.ire, respirare gTooaj~. vomare, colaps ,i 
convulsiuni d(';s(' a Întreg-ului organism. contrractări d .. -
rerOIMe a mu~chi!lor iji ·În urmă moartea. aceste sunt C1.
racterjstic.e uic,otinismului acut. Pnlpitnti1mi puterni:e 
~i neregulate de inmă. dureri de cn.p. turburări oervoas'l, 
turburări ale n>oderii, au 7.11 lui , hpe.trofia jumăt;~.ii 
stân/ti a inimei. s-eIHoza. aJ'terf'lor şi Uil sJârşit în chin 
ingrozitor inerent ni..-.oţinis.mului cronic. 

Illimlleor ~la.b.r.', pliilll,lnilol" emphisematie-i. crMrilor 
obositi Sau ~scitahiti să, l'ecom.mdii moue-ra.ţw sa,u iLb
stUH'.nta totală dda fumat.' 

Dacă nu avem nici unul dintre llCf'~t(> defecte 
of/.:"8.nie ... să fumiiJn. dar sii ,\Itim fUJllQ cici .,Fu.matlll 
este pa'Siunea oa.menilor cinsliti si care t.riLieste făr'i 
tutun DU e dt' mn de a trăi" :Gic!' S~t!I.Ila.l'('lla. 

f!U4:iaflcsta.4 lnnuari<' 1911. 
Carol Linoiel. 

x Adolf Nadlcr, fabrică de Ot'oIoage pentru 
turnuri, BtJ.dape8~a VIII. str. Prater 2. O re
l'Omandăm în atenţia Ono public cetitor. AL'oa..'!tă 
firmă, după cum suntem tuformat.i life:rează cele 
mai perfecte oroloage pentru turnuri, Cu preţ re
rlw, bisericilor şi comunc!(ll'. Trimite om de ape
·~ia1itate pentru hl.~ rea măsurilor necesare pe chol
I'niala proprie. Ia garanţie pentm oToloagele li
ferate. J,iimul·iri şi catalof{ trimite gratuit celor 
~e !le ref CI' la acest anunţ din ziarul nostru .. 

x Cei cari cumpără plane să inspE'ct,f'?e m!l.i i:atilin 
lepozitul elin CI u j al lui 1. Triska. distins (:u cele mai 
nari promii pentru t.A tine în magazin numai cele ma5 
une pili-ne. pianiof' harmonii de ~~l ma i bun fabtica.t, ,i e 
otoolltii eel dinW.in si cel mIIi vroonic dt> Încrt3.der~ i:t
or de eumJ)arAt din Ardeal. Pentrn amă.nantc r&eo
nandăm în atentia puhlicului nnmprOlU'M(' 5-CniloV\ de 
tee1UWoŞhllti 3tliiNlte )D ItllUlăml de a •. 
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INFORMAŢII. 
A RAD, Il Ianuarie D. 19.2 

- Aviz. Co.<;,tume de inch.iria.t pentru balul 
.,Reuniunli femeilor române din Arad şi prom..
cie", oferite de atelierul naţion4l din Oră."ti.e. ~~ 
din Sibiiu sunt deja depu..~e la dna Letiţia Omw., 
Arad (Peţoffi u. Nr. 1), de unde Re· pot închirM-, 
pc lângă o sumă de 15-20 cor. 
acc,,9t aviz. 

l)~. Z'iarele române, sunt. rugate 8ă reproducă. 

- .. Unde ne .unt Zamflre,tll, LovinestiJ şi (sacU?" 
Cetitorii nostri cuoo~c, J)T()babil, admioo.bila ş.cowlă li
terară dela "Româ.nul". ştiu cUă atenţie dă acest 0:
gaD culturi1 nationale şi litHratllrei noastre. pentru carP.
"aatoriz.atuI" Il adus cb.iar şi Wr'tfa de a sta aca.să atullei 
dl.nd l,a. Arad s'au adunat scrUtorii români din Reg'.rU 
şi .dela noi. C-ioe mai are vr'o Înd<liwlă asu~ra concep
tiei fruntnsÎlor no~tri desPTe literatură şi scriitori, n'are 
de.cât să cetească cu atentiun.e ori rare nu.măr, de doWl 
sil.ptămâ.ni încoace, al • .Românului" şi va afla aool<l d. 
pe lângă noţiuMa de "fruntll4;l din1âi in l>olitic.i", auto
rÎ1.atii noştri an introdus-o ei pe aceea de "fruntW 
!l'Criitari". Asa găsim printre frunta.sii scriitori ei P!" 

dd. CaM.giaJe ei Coşbuc. (Deosi Ne.JIca Ianru nu mai scrin 
de opt luni de zide nici o lit.Nă in "RoIOâ.nul" ei deşi LI 
sf'l"bările din Blaj, toată lumea ştie că Nenaa l:Lncu ;o. 

fugit de "autorizati" 00. dr:wul de tăm!iol. Credem cii 
se vor fj bucurat foarte mult aC,('.l;Iti modeşti muncitori 
ai <:OJldl'iului văzându""'le alături de ootlalti .. fruntaşi 
seriitori": Petru Dulfu, H. P. Petrescu, Dr. 1. Broştl. 

M. BeLa, Ati. Ca.za.ban, Maria Cioban, A. Cotruoe, R:.u;a 
Cov.rig, Cornelia La.nga etc," Un lucru JIU întelf'gem. 
din parta "Ro.mânuhri", <"are, aici, nf' apare in rolul 
unui părinte 1ngrat: Cum de lips!'sc dintre .. frun~ii 
sl:"riitot'i" roprezinta.ntii docad€ntismuJui ei detractorit 
lit-eraturei române de astă7..i. dd. Zamfirescu. Lo .. ine'lc;l 
si - Emil lso,c, cari se lăfăian până. m .. 'l.Î ieri in COI<l8-
1]('11' autori:tatului l' Rf'gretiim r<lart-e mult lipsa. acestor 
frUlltn~ ri'PTozinta.nţi ai !itt>relor romfun{',~ti, câci It' 3f'
d~ attlt de bin!' a:lături de d. A. C. Popo.ici! 

Cel ,puţin n'ar fi fost ~infnlr marNe critic A. C. POPl'
viei in ce-i p.rive~te părerile relative la Goga. 

D-Ie Ooldhs, tf' rugăm. zău, spune-ne si nouă de 1:0-

nu ma.i s.criu scriitorii amintiti la g>ll,2:eta .. ce aveti 0Il0Ii

rea. a conduce"? 

- Agitatia studentilor românj bucovineni~ 
Din Cernăuţi ni...sc Baie: .l::iarul partidului 
rutean "Bukoviner Port" a publioeat o nO

tiţă prin (',are SU'8ţiOl""''1 că deeod.atul arhi
mandrii Că.Jine·sc,u, ar fi de obârşie rutoa.nă. 

~tudenţirrl('a universitară română con
sideră a-ecalSta. ea o profwn.are a mcmorif'i 
rn~lrelui bArbut rom[m şi a. con voc.at o 
întrunire de protoot.a.rc. la care s'a votat 
o rezoluţ io cn('rgi{~ă în contra aeost ei aser
tiuni. 

Joi va an~a. loc o altă adunare eăIei.a 
II va urma prob,abil o !marc dl~mO<Ilst.raţie. 

- In jurul unei gratieri. Pc la înC{'~J/Uiul 'bl
nt,j se colpo1"t.ase şt.iroa despre criza cll!binetmllt 
.. 'pani,)], ('arc i~i înaintasc de.misia tl'c.gdui '<lin, 
Cauza ,erraţw!I"ii {'chLi al 7 -Ioa lllJ.l'alf'hiSlt, osîlJiwiit L'l 
moarte de ttribunruul militar. Se YDrhiscră ID'ul~l 
despre af'eu."tit criză, i.aJl" ziarele străine, căutau u
daruie Hă afle ('a'llza dem."lie.i. A foet o sU1'!priJl

dor<' aplanarea <'rizei adusă în ]{~ătt1ll"ă t.ot ea 
acei,uş ~'Tatirurc, ('aorc se zicea u fi vrO'Voeat cri~_ 

H.lIl/Xlarte]c cont1"ll(Jictmii despre aceru.'1tă criz.ă 
al ga.zct.a:l·i']or auhotărut ~ rc-.gcle AlfollZ 13ă lii
rnllrea~ă af.Il.c.e:rea glJ'aţ.ierii tredmd peste rezerva 
{~e i-() imp,unc demruitatea s.a de Suvel"'all1. A pori
mi1 de·ei ,în u1I<1ienţă pc (~OT(>'"poI1'de:ntul din :Ma
drid al ziwl"UJlui Da.ily TelC'.,g'ra:ph, 'ellr-uja i~a aric
lat toate f-azelc 0l"izei eabinntuhl i. ] ntrc .altele l'e

~or{' fi SlIms 'urnliit~JIa;rde: 
l>R rocomandarea mini.stl'llilui preşedinte ,am 

gl'"dtiut pc ŞlUlC di!U .ş(l:P4..o ooândiţi. MairămăseM: 
anul'hkltulLuquetll pe cart:' consiliuJ de miniştrij. 
n'.a v{lit .sii-] rocomanoc. ln aecstc zile revistele: 
!:Ii :r.iardc adu>n',,",cră fo4ogra.fi.:lJ oeimditului, a ms
mei ~mtl(~ şi a fr.atelui mai mare, ea r·j cci doi dnt 
LlTJnă. avolllU 'ilii:pa{~ii: ,În fată O'U'rol'ek îndurată ro. 
cauza sorţii of:livnditului. CbiI[JUrÎile Jor mă perae
cut au z.i şi nOaJpte. Nu p'll'tea:m donni. Şi 'Stare.'t 
oota mi-la Illlai agvavat'o şi 1'('.gima. caro dell8l·· 
mC'Ilea îru:hLr.a 3.(>{11aş· ne-li n i.,<rt.e. Mă ruga mere« 
sii-I ~p'atiez ţii pe Luqueta, eăci am dl"Ctp'tul acemta~ 
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INpă nrultt' ehinmi ~i -eOOl~~tări cu unii juris
()()usu} ţi lll' am hotăoI'Î t să fia.t~ 8J<'oCSt ,pae, indepăr-
1fund yodeni~tc ,"'e-rui lu~~eră aoonnul două n(~ţi 
in rimd. Am <:hroua-t pc Ca.nalcjaB, .m.ini.!ltTUll.;pre
tedinte ţii j·am spus hotărârea .ce o() luasem. Dar 
el ,mi-a iwfle("tiatci'.i. nu poate QOOl;.'limti La, acest de
Dl€.ro. ~i e·a 'u.rm31rc nu "a contJr:.vsmnna decretul 
de graţial'c. Via .În.ainta rÎc S('himb demisia intre
gului <,ab1.nm. . 

Am găsit totuşi 'SoJuţjia. Am prevenit teama 
mimi81ru)ui dca nou -ajunge .în oConfliet ('UJ col{}gii 
băi, ~i ,am primit demisia, in.să>rcinându~l însă tot 
pe e} .cu fnrmarrlllI1ou,lui eabinct, ('.a1'O apoi a 
primit graţiare.a ş.i !B. hl,i L11qucta. 

Să eT'ezi, a t.erlnr.nat regd{) ziţde .~('.C!: dO'tlă 
au fo.<;'t {'(>I]e mai dureroase ,e1ip<' ale YWţn mele. 
Eram înt'l"o ('ontinuii luptă a iimplin.i'rei datoriei, 
4' eXBCutărt'i '\mei ~nt~nte şi a sentimentelor mele 
IF.mani tarc. ('ari a'u fost 1otu~i mai 'Puternice. 

_ Deputat ungur - epitropisit. Din Dej se 
~nunţ.ii cii baremul Inc'Zrdi Sa.mu, d'Oputatul ce,
{'ului Sic (8Zl'k, (',om. Solnok-Dobâea a fost !lU8 

~te. t.ribunalul din Dej sub epit.ropie (tutelă). a,l
Tonul lnczedl: se !liflă aoCUim într'un sallatoriu din 
Cluj. 

ln llfma a{'e~t.ei hotăriri ca tribunalului. ~ei
~'UJ Siwlui (eare, ohservăm în treat'ăt, {'sre ulJlul 
,~intre {,>'clc mai mici cereuri electorale diul U nga
da. 'ne,având nici aoo alc.glitmi) se va deolara va· 
\:.aTIt. 

- Colectia de tablouri a dlui A. Vlahuţă. Ce
tim in ,.~ra" din Bucuwşt.i: Aflăm .că între 
1 f?i 15 Februarie d. A. Vlahuţă va pllil10 în vlin
are îlltroa.gasa oolceţie de ta.b1ouri. So ştie că 
in acoastă preţioasă oole<.~ţie se giiisesc peste 60 ta·· 
blouri de Gri!gorescu din c.ole mai bune epoCiI) şi 
Îufăţ,işimd llproapo toată bogat.a ·vaTietiate .de SIi
hieete îu eare8"R Im~uifesat. geniul marelui nost.ru 
pictor. 

- Mitte Kremnitz ,i cultura românească •. ,C'Jil>a. 
I:cr TagflO!'t" cuprinde un foileton despre Mit;',e 
K;r~mnitz, în care se ,descriu între altele r.aportu
l'ile fosteisecret.al'c a reginei României C\l cultlll'a 
româno!l~ă şi merit<>le re ~i-Ie-a d~tig'at prin rus
pândirrn in fit,răini1tlllte a aoostoi cul,turi. 

In <>a",a ci 'Se int.rUllMU numero.şi diplomaţi 
!$i bărbat·i de stat, L11Ure alţii ,şi actualul prim-mi
nistru P. P. Carp, pro('ulm şi lit.eraţi străini ,i 
!'omÎlmi ca Emineseu şi Ca'I"agi;ale. 

lntel"(~santă este declarat·ia au·torului {'ă.}t/t~-
7/!.oT\ile regrlu<i Carol - de un martor ocula(' n'1 
:-:,mt. -scrise de xtgo, ci 'de Mite Kremnitz. 

- Răsboiul itaIo·turc . .oa un evenimtmt apal'te 
i'n Tăsboiul itlallo-ture a format ·şi conflictuJ. ivit 
între Fra;nţa ş.i J.tallia din carUrla ea'Pturării v,a:fQl
hli fraTiK',ez M slDouba d in Ipa~a flMei italiene. 
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ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbal. 

(Urmare). 

_ Bătălia. este întotde.alUla d.ştigată. de acela (·.are 
.,~te ferm hotărît de a. o câştiga. De ce a.m ~erdut nt,i 
bătălia. dela. Austerlitz il Perderi'ie noa.stre nu au fost 
mai considerabile decât acelea a.le Francezilor. dar ne 
~pU·Besem ma.i dinainte eă vom perde bil.tălia., lJi am per
dut~() eu a.-d!'vărat. Si am făcut afla. fiindcă nu a:vea.m 
fiI' acea. vreme nici UD motivvna.re de a ne bate. Dariuta 
noa.:stră era de a. ne retrage cât mai curînd llosibil de 
PI' câmpul de bătaie. Oară am fi răma.s până seara. re
wltatul âr fi fost altul. Ei hine! mâne nu ne vom mai 
lJUrta. astfel. Spun că. flancul nostru stâng este pro:!a 
,Iah. dar cel drept prea. întins? Prostii! Nu'mipomenÎ 
de a.sa ceva.. Ştii tu ce ne a.şt,ea.ptă mâoe? O sută. de mi
lioane de eventualităţi diverse cărora va. trebui să le 
fa.cem faţă numai decâ.t. fie că vom ataea 110i. fie eă vor 
ataca. ei, fie că acesta. ori acela. va fi ucis. Tot ce fa.cem 
~Ioi a.cuma este un joc de copil. Vezi tu: domnii aceiEl. 
('u eari ai vjzitat p07.iţi1l1lile. nu numa.i că nu concurea:1.ă 
la ml'.J'sul general al a1acerilor, dar il !li împiedeCă. Ei 
IIU se gândesc decât la. mese.hinele lor inter\'se. 

- lntr'lln aşa moment! făcu Pierre cu ~oja.nă. 

- Intr'un aşa moment, repetă printul Andrei, c!ici 
pentru I'.j a. venit momentul cand poate birui ])e vre-nn 
adversar ori a căpăta .() cruce' sau o panglică. Pentru 
r, ma, ia tii dil!';1113 zilei dp miine: o sută de mii dh Ruşi 
i>i o ~ulă de Ulii tIi' FrallCl'zi, catii fa.ptul: 5i acela raTe 

.. T Il ( Il U N A-' Nl". t2 - "12' • 
C:~i<>.tu! a<.'t".sta-caT~se'Păroa:Căn'l.VVatlla?t'OJ><?r-' tr~ .i.nOf'1ldiului. IJiî:rtiiJ.e (le .'.aJOlll,,(,. d~ aproaTI() ~ 
tll mar: 5 a a.P.l'~:n!l.t ŞI mal ,spe<.·1;I11~? ~nk'r:'levurillc I !llll.llarde 00 franci -au 1X.st g-ii,.-;ite Jl1:'alterato.· 
a ..... ute lntre {,{,l ooi 'rfVPT'CWnta;nţl al titrilor, Ba- - Ziarul Tribu an. t'l' d â 
rere şi San (l iulilmo, au lnIăt1u;r.at orice C'OOlflicl' . A ". n .~e .. a. a e v It-. 
ditlld sa1isfa{'ţic .d(~plină Frl\lnţ.ci, ~i nejig.ni.nd: zare Am Bucuceştl la ,~~lbra.n!i .. Neam" 
ni<,i d{'llmita!{'a Italiei. In urma a<X'lS!teÎ, inţelc- Romanesc" Calea v Ictonel No 101. 
~('ri, !p3<sugNii YR,qdui f!ieu·ţ.i prizonieri au foot - Rugare. lwg .]X' unul sau aJl.tuJ dintre ti'll(r 
puşi pe J-'ieior li,hN. rii no~ri de-la Iliate ş,ă binevoia&'ă a.;mi tTimi1.(>: 
. ne 'P<! dimpu.1 de ril"boi llU·i nici o 'Ştire de pe o -ca:rtă poştală 2--~ et6gături popor'ru1c din 
lmp~rtOOlţă... . . . v • _ v ("()nHl~la dInr lauzite la jCl<C ~lLU la ospeţe din gwra. 

Cu ·toa.Ur hlll~t<'a dll1 afara Turcla !1ll'88 trece femeIlor. 
print.r'o mare niză internă, stând inailIlteaalc- ~trigilt,uril{' să fie :11 uma i de ('onţimrt gJu-
gcri,Jor 1p.:lTJamenta'rc, ('ari se prevăd a fi foarte meţ. 

\"iolente. Si,tu:lJţia ini('rnă s'a ('ompJieat l1 i prin Strigă'turi1e cele mai tnl:ne Je y~)i' tipări wpoi 
agitaţia l'l' t:lomnC'Şte intre lpopoarele imperiului în bI'i'ţmrii, u:ud1:l voi illdiea ţinllitul, coInUlJlla. şi 
şi statele diln Hal~·ani. E crÎlti{~ii e,ta'rca pentru nunwlc {'(,lor {~ mi-l<'-I1'U 1rimis. 
Tureia, şi în momtmt~.'1e .acoote ,de o deosebită ::\hl1ţumindu-lc î<n':\lin1R Ţ)('ntrn a('(lst 8{>1'Vi{~iu, 
grcuts!tc UlU 1'e g-is{\<:te nici (l perS'<.J'llalita te, care .'\{':nJO('z: 
'ar fi in st,arc să fa,că nnhne. ?ti 3 ~ a·T<>. (('{)Il1. TfiMlava-nllm~) ~n 14 (27) 

- Flotila noastră aeriană. Al"illata n'Owstră Ia:nulL1"'ic 1~12. \'u t.oa1ă stima Emanuil SUcill. lJn· 
comună aTC Itrei .. 1Îri'g't'3Ibile: Parseval, l.i:ba!Udy vllţător. 
şi Kortillg, ('ari forma:lJJ i(.'Cl diDltâi încC'put ail f1o- x Ad da.bia so ma.i află cii.te o fa.ntilie. care poat~ 
tilei aNiane. A<mm un !lin st.a!mJl major 1RI1 a,.rma- trăi fără nici an instrumE'nt muzical. Muzica dă voîe 
tei a comrunda:t şi <':hcva aeroplamc. !)tm;tru a com- bună, yioiciune celor ce o a~uttă. Doar nu se pO'l.~e 
ple1a (\{'hi~)wmentul mini.sterul (,'om'\lU de ră,~boi inchipui ,muzică bună fără. inijtrument de asemenea bll l. 

a, {'OMIt TIl~ni~teT(~lllr de fiuante din cele două ţ.ări S'au dovedit de cele mai bune instrumente, a:vând : 1 '1 

11ln -erl'.dit ,"'pceial de pwtrumil1orune. Cererea ară- plăcut si constructie fină instrumentelo muzicale de~>t, 
mas în....ă fără rezu:1tat şi iluzia unei flotj.]e lle- fabrka Mogyorouy Gyuls Budapesta. VlIl R:\.koezi-ut 
riano î~l A lI~tro·FTlg-:aTia a fOSlt '''Plllbmut.ă:. In 71, d~pre ell.ri vorbeqte mai pe W,l'g aJluutul pu-blic tl 
eom;{>K~intă n!iei ('de două !iltia;ţiuni aerona'lttice in numărul de lUi al ziarului. 
proiectate în Ull~Tia, IIlU <se ~ol' edifi-ea. x Recomandllm În atenţia. cetitorilor şi pa.ntofaril ~r 

prăVălia de piE'le şi artj.col~ d~ păplIcărie Goldsteln '. 
Conjuratie republicană in Montenegru. "i fiul. Sibiiu. Kleine Hing 5. unde se pot cumpăra articol;~ 

Zi!uTut {'oetil1,~ky WJ·l,,~t.nik din ('(>tj.1\]·C c{H\firmă 
- accesa-re în oret moderat. IA r.umpărare mai mare rabiL 

ştirea, de~rt"C <,onjllrtaţia repub1i~allă rlin AIunle-
~le.grll. ea're urmu.rl'şLt ncc a alunga dinast.ia şi ~ 
1l Toelama. repuhlie:l. P'artca eea mai mare a eon· 
j-uratilor o formează ofiţerii. Pâuii aeUffi !;'ilU 

făcut. ma<i mlllte dcţ.ineri. Opinia Pl1blică e fnart.c 
~'lf!it:ttă. După {'()n~tatările 'a('('Jlliaşziar. coujn
raţia .are Tami'fi[~aţii în Întreagă tara. SeriÎ111 e~tc 

, î1l':!u t'a Belgruo. 

- Logodnă. 1 )şnaraLivia P('ntia, ÎiJl.viiţăt(l'a1l'C 
<le 8tat "i d. Pavd Lo~.'heşian, viee-lwt!ll' \Comu· 
nllll în PC'tr<,. îşi la\lnmtă l(ţgoJtna. 

F .. !i6tilrile nOU6tre! 
:1 Okri lI.lbituri ,,,.'ru Mll'efle. lfIeI'IIl PI"~l'iu.. 'la e

.... tare selidă ei !p,tidi: Heim 1. akti .. 9)tetial pen~ 
tr. albituri, Aru, Pia. Lillertăţii (eub&dea.~1f 
•. at. 

- Milioane salyate. Din New-Y oTk .<leanl1nţii: 
Imi în Filllt ,~'a putut. ajllng(' la case1e cip, bani, î:1-
gropll't.e slI.h rui'nc\(' uriaşultJ!i '[taIat E(J,uitl'ab1e. 
care fmXl~ di8t:ru'S 1'ăpturmfmi'lo t.n">r.utc de un Pll
t.ern,ic in(,('IJ1;d,În. S'a eOJ\o<tawt. cii focul n'a fiicnt 
nici ostri{'ă,~i\me ea.~t.l()r de bai. re7.ifltonte COI1-

fie va lll'fJ~a: ~u mai multă furiH. aCf'!a va. birui. Şi iti m:u 
spun că oric(' s'ar întâmpla, ori cum ar incurca domnii 
d('la statul major hlcruri!E', tot noi vom <'htiga. mli:le 
bătălia ... Măne, cu orko Pfl'ţ, vom ieşi învingători. 

- Aresta. l' ad{'vi\rul sfânt, Alteta Voa.gtri'i.. zise Ti
mokhin. Nim\'ni nu se mai gândE~şte acum la .propria. 'Ia 
piele. Soldatii din batalionul m!'u ruei n'au mai băut 
vodkă. dată fiind solemnitat('a a.c",~tei zile. 

OIit('rii se ridică ca să plece. Printul Andrei ieşi cu 
ei. dând aghiotantului cele din uTmă porunei. Dupăce 
plecară ofiţerii. Pierre se apropit> de printul Andrei . 
dar 'mai înainte de a avf'a. vreme să-i \'orbească. el au
ziri pe şosea paşii a trpi cai; printul Andrei recunoscu 
W olzagf'U şi pe Clau7.f'witz. escortati do un caza.c. Ei 
trecură urmându'~i ,conversaţia., ei printul Andrei. pr.~
cum şi Pierre. auziri fraza. de mai jos: 

.. - Răsboiul trebuie transportat ln spaţiu, acea,t; 
a fost totdeauna. pă.rerea mea .• 

- .. - O! da. răspuns(> celalalt. dooarece ~c(}pul no~ 
stru este de a'\ slăbi pe inamic, nu uebuie să consi~e
răm percleTile inrlividuale. 

,,- (11 da.: <'onfirmii vocea -celui dintâi. 
- Transportat În spatiu! rep('tă eu m~n.ie printul 

:\ndrpÎ, dupăce trecuri\. călăretii. Eu am lă.sat În spa.tiu 
pe tatăl, pe fiul !Ii pe SOT:!. mea.. Dar ce-i pa.să lui dt:! 
ast:l? Ce ti-run spus ('u? ~emtii a.(,E'>ştia, dE'>parte de !l 

câştiga bătălia de mâne. vor pune chiar bete în roate 
cât yor putea mai mult. pentrucă ca,plll lor este pli!l 
de teorii n1'mt<,şti cari nu fac două parale, şi ei n'l11 
in inima lor ('eeace ne trebuie mâne şi c('el\.ce posedă 
Timokhin. Europa. ÎntTeagă, au dat-o lui Napoleon~i 
au venit să. ne Înnte şi pe noi. Ce profesori excelenti! 

- Cre~i d-ta. cA vom câ.ştiga. biitiHia. de mâne? tn. 
trebă Pierre. 

- Da.. da. zise di~tr(l,t printul Andrei. Stii tu ee-'l.ş 

Mitcar. culfur.11 şi lociali. 
....... Petreceri, oonCfolJ't.. -' 

.... "... . 3 Februarie D. 

Petncere pentru copii in Năsăud. COTp1.t1 di. .: 
du'C'tic doOla şcoala f.und. elc..m<m.t.arră d<l băieţi şi I 
fNiţ(l din N m~llJl.1rl invită ]a ~tr(x~Nea cu joc pem
tru L'()lpii, e(l 'vl1 ay~!a 100 )a 3 :Fc~bl'. n. Î'n !Sala dt.. I 
gimnastică. Se vta; juca .teat.ru, ~ va ci'mta Mi de ..... : 
(') ama. bl!('I\Ţ1ll111~ la 0:,('1(' !) ,111 m. ~nT'll,:,-j. ___ ·' 

4 Februarie D. 

Corulplugarilor din SoborşÎn învitw la oon
('(>lrtlll im.prpunat L'1.1 tea<tru ",i dam,,>. {'.aro se va ţi
u('a DlllfYlin{;'{~ă Îln 4- :Februaric 1S't. n. î'n OOlPătă<ria 
,~Zf'{lik". hwe.putl11 '!'Ii.~ara la 8 ore. Venitul (':1\1-

rat egt(~ df'8tinat pent.ru augmentaroa bib.liotecii 
P0110!'HJe şi u~:\,,jI'area. in~trnmcJ!l!do.r mllzK~aJe. 

Prop;Tafl1: 1. Imnul unirei. 2. ).0 şedinţă eo
munală", teatru. 3. 11ora<l"uJ. 

fac!' dacă a$ avea Il.lUtere? N'a.ş mai ,faee prizonieri. Esti> 
cavaleresc lut'TU să faci .prizonipri. Dar cum Franc!lzii 
m.i-au ruina.t casa., vor ruma MOSCO\'3, cum ei mă in
sultă în fiocaTe mOID1'ot. ei sunt duşmanii mei, ei lIunt 
11\ ochii mei nişte crimci.naLi, şi trebuiesc ped('psiti Cil 

moartea. Aşa că, dacă 9unt inamidi mei. ei nu pot ri 
prietenii mei, ca. toate vorbele mari ,debitate la Til-sitt. 
Asa gândeşt(' Timokhin. precum şi armata. intrl"a)l'i •. 

- Da. da. făcu Pierr~ Cll ochii ~trălucUtori; sunt ... ~ 
totul de păTl'r!'8. u-talp. 

Intrl"barea. c.a.re-l frământa.e toată ziua a.ceia, era. 
acum rrzolvată. 'El inţelese sensul si semnificarea. ras
boiului şi a bătăl1ci de ~ doua. zi. El întelese căldura. 
laterită a pa.trioti~mlllui care-1 mişc.a pe toti oamenii 
aceia., ~i el întelese de CI" 5(' \Jregăteau ei cu at{~ta 1i
niştl' ci€' moarte. 

- A nu faeo llrÎzonÎeri. urmă printul Alldtei. Hotă
rîrea aceasta ar schimba. fata. răsboiului ~i rar fal't' 
mai puţin crud; <iar noi ne jucăm de-a răsboiul şi f!1-
cem pe raHllerii. Mă.rinimia a.sta mă face să mă gândi,'''' 
la. o doamnă sentimentală, care ar leşina. dacă s'ar in· 
junghia în fata ei un vitl"l: ea. este a.sa (le bună ineii 
nu poa.te suporta vederea ~!ingellli. Cceacp n·o impi-e 
dpcă să. mănânce cu apetit friptura de vitel. Ni-se 'Vor 
hetite de drepturile ră~boiuJui, de parlamentari, de TII'('P 

sitatea de a-i cruta. pe cei nenorociţi. Fleacuri! .\ 1 

văzut euÎn 1805 cum am fo,t tra.şi pe sfoa.ră. iiil'-~u .1, 
fuit casele, au pu~ la noi in ,rirclIlatie asi,mlltl" fal~ 

ne-au lI('is părintii şi copiii, ,şi, aruma !l(> .".orbl',,;le , 
. legile ră~boiului şi de miiri:nimie faţă df.' inau,k. :\'~'" 

care. pentru a. ajungo€ la. tOal/' a('.('ste incht·i,'ri. \" 
suferit {'a mine ... 

(Va llJ.J&.a). 

= 

\ " 
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NT. 12 - 1912 

- Clae .,... Ii cÂ$tillo lramo... cusiturl roml
aeştf ei cumpere lozuri de ale loteriei erganizaA;e de 
R.llaiuoea. femeilor dia Arad. . 

Pretul unui loz 1 C4U., cOloondele să .e adreseze la 
... V.bdrÎIi. Tribuna", adăugilodu-ae fii port11'l postal. 

. '" 
Au apănlt şi se află de vânzare la "Libri1'ia 

T r-i buna": 

Din 

t!'.Ii.'lebrul roman al conte-lui Leo Tolstoi a apărut 
"RĂSBOIU ŞI PACE'· 

,'olumul II. 
. Preţul 1 coroană 20 fiI. 

Pretul volumului 1 este 1 cor. 50 fil. Ambele 
'1'e;lume se .Q'ăRC~C de vânzare la "Librăria Tri· 
buna". 

Volumul III va apărea în curînd. ,.. 

Calendare pe anul 1912 
Calendare de lux (block) pf'ntru masă şi pă

rvte eor. 1.-, 1.50, 2.- şi 3.50 + 20· fil pano, 
,-~maudat 4f, fiI. 
~Calendarul Minervei« pe anul 1912. 

Preţul 1'25 Cor., 45 fileri porto recomandat 
Călindarul Poporului (Sibiiu) a 40 fiI. al- 10 

Iil, porto. 
Călindarul Sătear.ului (Sibiiu) 30 fiL + 5 

fi]. rporto. 

Călendarul Poporului Român a 40 fiL + 10 
fi 1. porto. 

"Calendarul Nafional" editat de .. Foaia inte
N:'liamă" tIin Orăştie. Pretul 40 fiI. +5 fiI. porto. 
't.:onţine DUmer(}ilSe i1ustratii actuale. 

, .. Calendarul Ligei Culturale': pc 19l:!. Pra
,tu! 75 bani plus 10 fil. porto. 
I "Cal,endarul Lumea ilustrată" a 1.50 + 20 
fiI. J,porto. recOlO. 4r.i filJ. 

* 
,La Librăria "Tribunei" să află de vânzare "Po. 
mtelnicul viilor şi mortilor" legat în pânză, aurit 

cu pretul de 50 fileri plus 5 fileri porto. 

'" 
"Din ţări străine" 

scrierile inedite alui Dr. Iuliu T. J\\era. 
Pretul 2 Co/.. în Romiinia Lei ~l'50 plus 20 

fil. porto, recom,mdat :iU fi!. 

'" 

"rr R 1 BUN A ,t 

POŞTA REDAC'fIBI. 
Otelita} (O). Am Iprimit 81!ât scrieo<8Jrea, <:ât 

ţii >carta poştală. Vom IIy,rofia în ourrnd de oole 
ce ne ('OIU II n ido ?\fql~ ţllm iri şi iSalllrtiiri. 

Un subabonat. A's1fel de locrul"i t"robuie eo
munilC1atc la tin~p. PnblilCarca lor acum, după 2 
IUllli nu mai ('. actualii, PiL"'Itriim Însă foaia. 

Redactor responsabil: Iulia Giurgha. 
"Tribuna" institut tipografic. Nicbin ,i cou. 

REISI MIKSA 
FABRICA DE 

OBIL 
in 

BEKESCSABA- NAGYV ÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. Rakoczl-ut 14. 

(lângă :.Apolloc:). 

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIO 

ŢIMBALE 
cu organism pa-: 
tenttt de otel, dând .. 
Simete remnante ŞI _ 
ff)arte plăcute. -

• 

Pq. tI 

,~Lăptăria Arădană'" 
(lradi T~jc,sar~o,k) .~ 

,. ~ 

aduce la cunoştinţa onoratului 
public, c~ a· adus În circulaţie 
următoarele caşuri, cari sunt pre
paratele sale proprii şi anume: 

Imperial 
Tejszin-csemege 

Tejszin-creme, 
iar În zilele cele mai apropiate: 

Romadour şi 
AUold-Gyongye 

şi alte caşuri fine - calităţi ne
Întrecute. 

Cu stimă: 

ARIDI TEJCSIRNOK. 
~~m~~~_~'ii4 .e pot că;>ăta şi pe -

ra'e. - uramo- _1 m t.".,~,~," •• ~~.~~ •. '."~,~'~,.~~.~}, •.• ,~.,t ••.•.• 
toane cu plăci .. r-- a 
listice, - v/oare, 41 .. "", Primul atelier de bfliarde din Braşov :: 
fiaute, harmo .) .. 

~ ~ 
nici Ş. a.-Numeroase distinctii si mfdalii pri- !! MERTH JA' NOS, ,i*'., 
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern ~ :., 

I .A apărut: ŞI al organismului de otel. Catalog trimit gratis. 4'1 B 6 V I t 8 .., 
~ ... ras s, asu r· u ca • sz. ,'" 
~ Inşlră-te măl"gărite._ de Victor Eftimiu, poem care Mogy6rossy Gyula, j : .. = 
iOa reIJrez('ntat III:' ~c('na tl'a.trului National din Bucl1-
!e~ti ('u mare sueees. en volum 2 COl'. - • kir. sub. hangszergyar. ~= 

.. ... Budapest, VIII., Răk6czi·ut 71. ~ i· ;., 
. DelaHuncea: I.inÎ.!;1to. Trubadurul, Stiipânia 0- II" i 111,.1 , & IIIIIIIIIII .. i 
tată. Preţul 2 cor. 50 fiI. + 20 fiI. porto. 

Mariu Theodorian Carada: .. ,Revizuirea Con- i 1= 

~~.;;~ Un candidat de ad~ccat i ~~;:~~~el~;nd~~~:~;~~le~~il~: ~ 
i cu practică bună, află aplicare momentană :} cel mai modern, primind pe lângă :., 
\, x La QXlloziţia internatională de constructii de fier în cancelaria advocatului <t'i preţuri foarte moderate şi reparaturi. ~ 

( I J'll~ini din Bndolwsta a fileu.t nlare senzaţie în toale I I 
_rourile de specialitate, motorlll de olci brut .. Robnr", Dr. Sever Ispravnic fn Arad. . ,·f"i'.·{i.·.· •• · •• ·~·, •• ·•· ••• · •• ,i",,·.;, 
IPUS de fabrica de motoare Landler OdOR BudaJ)e*ta, 

~ 1. Lovll~ Il. ~. Aetiooarea ree:ulatii ŞI simDlici~'\."'la (?(;\Ui:.~lii'!{iij.:Jt::!~~6i::I'ta:6P~~6lo~~~~~j;~âi~c.t.:<:~j;~~~~~~~~~~~~~~l~ 
~ ,r~ Jli\lT<'l'he a a('~~tui motor a atl'as atentiullC'a tutuor ~<~"'iiiiJii"J~~iii'.l~~~W3 ~ ~~ _iii!lii"3 •• • ~ ... ~ 

i&ttatorilor ~i ast[!'! ClI drcpt Cllvhlt putem afirma, f!I ~ ~~. '~ . Wi :~ ~ di~tr(! toate motoarele cu mei acesta e cel mai J)ce- ~ .1~, ~~~,~fV~'l: Premiat cu medan. cl!'a mare 1. expodtia mIlenarA din Budapesta rn 1896. §ti1 

:: ri~\rea~tă, expoziţie a fost dii~ins ~I medal~~ diD l!1 :ill~~);~,J Turnătoria de Clopote - Fabrica de scaune da fier pentru crapate alui li1 
~tea statnlUl, c('{'are tntiîrcşte aJmnatta noastra de- j ~ ~~~..t;4' !8 
le ca.Htă tilc nediscuta.tlile ale ruotorului. I ~ ~ 

~~ ~~,:~~;:I~i~~i:~::;,~:~::~:,::~;~,~:~j::!,tf~:~f: I ANTO NIU N O V OTNY, TI:r~~~~.l- I 
q ;uroasc, dc drept de stat. examene de advorat şi dr j' ~ Se -ecomandi spre pregătirea clopotelor nouă" prec~m la furl!area de nou jii 
n- ,€istrat. In 3 luni S(> cÎlştig-u lic(>uta rle dortorat. Fiind i.,.!i~ a cl?potelor ~trtcat~.' ,JH;: face.res. de clo~ote I~tregl,. armonloa,e pe ga- ~ 
ilr.' " '"" .. I ~ rantle de mal multi am, provazute Cit adJl1stăn d<!: tter bătut, construite 
. _ ~ra.gul p.roH~ct<,l~r d~ .r!Morma .Il ~n"atamântllIUl Jfi- I ~ spre a le Înl01lrCi' i!l uşurinţA. in .ori.ce parte, indati ce clopotele 51:nt ~-,.--\( .~(ţ:r I 
'~. : r, 1" dorIt ca toh C~! !lltere~atl ~il !le adreseze spre! r;1t: bătute ,de o IAtu,,!' f~nd :~tle.~ sC'U~te ~e O""p<re S,unt rec~mand~'e CII _:=""'~~ 
,,-lele lor la acest SeJllllHU'. I'are în]('snf'ste mult ruri"r;t ~ de os blre eLOI OI FJLE OAURITF ... , de darlsul mven· tr~·~~,:;*,~ 1 
'f'- rocatială, t!I tale li premiate.1n mai mu'te _râ~dL1rt" cart SL1~t provăzute in p~rtea s. ry::;··'1 -:" ,'". ~,~. 
U_l i (..il: peri oara- ca vl?li~ Il - cu ~au I ca ~gura S $\ au un Ion r~tal In.8n SI.. j":::S:;.:';::itJ.~r?".l" 
: ,_: x Gustav Tafray _ Oradea-mare str. Ra- ~"Jt mai adânc, mai limpede, mat plăcut ŞI cu vlbrare mai volumlO"ară declt '. ··t., .. ,,·, M:H .,' e ~ ~ . , v ' ·fi cele ele sIstem vechlU, astfel, Că un clopot patentat de 3~7 klg. este ega! 'i ~,,,; .. :,~~~\:-~1t J.~ 
~"'. 7,y, prayaha pentru ehta, unde se pot cum- f ~ In ton cu un cl"po( de 461 kllog'ame pateo1at dupi sistemul vechiu. - _ ;l_.,.-~".: ·~~~:;\t*... 1· 
J"M lucruri de mÎlnă, pentru dame precum şi ne- ~ r~ Se mai rt'com"ndă spre facerea SC3unel6r de. fier b!l.tut, de sine dluiroar,! "~':A,"~~_ .;;'~:"";~~~ 
';;l'ar" . f . f . T 1 f'" ~ - spre pre<tdJuslarea clopou,lor VtChl CL1 adJu~tare de fIer bătut - ca ~1 CA"~"'~ .~_,-,L-",;:.~_~4.!tJ.. 
I fi • ~J,'._~U pretur~ oa~·te ~e tlDe~ .~ e on ,83. i!i spre turoarea de toace de metal. - PretIJri-~r~ne ilus rate trimit .gra.tult. .. .. ;.:==-... :::::::::::-~ It 
i5~~~~ţ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

• 
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Omaszta JinDS, 
fabricant de lămpi 

pentru trăsuri: 
Budapes't 

VIII. tlrib.atca 201a 

Primeşte comande 
de ori·ce lămpi pen
tru trăsuri şi auto
mobi~ - comande 
pentru galvanoplas
tică şi ori-ce repara-

turi de branşe. 

" T R 1 BUN' A" 

Frlderlc 
Nr. 12 - 1912 

Da · turnltorie, fabrici de 

OI'" clopote ,i metal, arin· : 8 jatl p. motor de vapor 
Arad, Strada Rakoczi No 11-28. = fondat În anul 1840. 
.-&..-. PrenJ.iat In anul 1890 cu cea nud lUare nJ.edalie de etat.. 

Cu garantie de mal mulţi ani ,1 pe IAngi cele .ai 
" favorabile condiţii de plătire - recomandl clopotele sale 

cu patentA ces. fi reg. inven~e proprie.. cari au avantaju 
ci fată de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluia,. e 
lare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20-300/0 
la greutatea metalului. Recomandl totodată clopote de fer 
ce se pot invirti şi postamente de fer, prin a clrar intre. i 

buintare, clopotele se pot s<'uti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage firi si se clatine turnul Reco-

, mandă apoi transformarea clopotelor vechi In coroani de 
fer, ce se poate tn vir ti cum şi turnarea din nou a clopo- ' 

) telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lingi 

~~=;I!!;!;!~L o suprasolvire neinsemnall. Clopote mici avem totdeauna 
la dispozitie Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni la dorintă 
se trimit gratuit şi porto franco. 

II 

1'======1 21mra ~ 
In grădina de iarnă a 

"Hotelului Central" 
condusi in spirit modern; - Onorat ului 
Public i-se servesc mândri şi beuturi, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre· 
tenţii. - După teatru se capătă einl caldă 

Pentru cununII şi bancheturl 
stau la dispoziţie săli separate. 

Zilnic taraf de tigani, de prim u Ira n g. 

In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - cină. 

Cu distinsă stimi: Augustin Csermă~ 
hotelier. 

1:1=====1 
NumArul teletbnuluJ ~ •• 

Ujj Janos, 
stabiliment industrial de cement, 

In Kisjen6·Eld6h~gy şi Nagyzerind. 
(Ăra.cba_." ... 

Executi tevi de beton- plAci de pavaj. 
plăd de marmurA artificialA, terrazzo şi 

mozaic, columne, sări, Javlte, cArAmizi, 
ţigle, ine1e de fintini cu fer, plAei suh 
sobe, vllaie de ori-ce lungime, etc. etc. 

Aeest stabiliment lueread. ,. proIecte 
C'. cheltuieli " planuri pentru poduri 
de beton cu constaucţfe de fer ,i pene 

tru betonlAr.a trotoarelor. 

Ce faceţi băieţi? - Tata ne-a a 
dat voie' Căci furnăm doar tuburi ven
tabile Antinicotin firma ,JACOBI" 
din cutii de lemn 

PAziţi t Sunt veritabile numai cu inscrip. 
tiunea ~JACOBlc. 

8 Dacă stropeşti cu "FOKHIR" ~ 
~~ deoarece »I"ORHINc-ul t'ste 
~ 1 -ai mal pa· MICTURĂ DE BORDO 
"1"; tină bătaie adesea tmbunătăţitl. Se lipeşte 

~ .
... :1 de cap, u~or chiar ,i de frnnaele umede. 

La ori-ce brumA poţi se 
~.:jl .. a lucru stropeşti, neJasind nici un 
~ I(Cl,"~ mai puiin, . fel de sedimtnt (drojdie). 
r...~ D11A"'O t 
~~ Mulţime de scrisori de mul-

.: ţimitl şi reeunoştinţ!. m· a cheltuială Cere proeped gratuit ii franco 
mai puţină! dela fabrica 

,FORHIN" ~~~AII~~~ ~3: 

UZINA ASOu'rATA CU 

INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentru mod, fabrici, ferme, etc. li-Motoare de olei brut SWIDERSKI 

. Motoare de Munchen :ttr:a:e:!~:~!8a: 
~"Ja~ Maşini electrice M. S. ~. 

Pompe centrifugale şi turbine. 
Aalpldile Inginerilor ,1 prellmlnarele de, .pae le 

pune bucuroe la dilpoziţie. 

"ELE KT R A\ 
soc. pa acUl pentru edificarea uzlnelor electrica 
Budapest, VI., Gyâr·u. 111L Telefon 84-64. 

'1" 

inginer-mechanic diplomat. 

Budapest, V., Kâlman·utca 24. 
Telefon 146 -3S. 

Reprezentantul fabri«i de ta-. TEIGHERT &, SORN UEGNITZ . ~.~~r-,-,~ aar. a lemnului de specialitate. ,. 

Specialităţ': Herestraie rapide şi cu două lăiuşuri~ instalare completă de herestraie 
cu aburi şi uzine. Garnituri pentru tAiatul lemnelor cu elevator sigur. 

Mare depozit 1n maşini şi unelte pentru lucrarea lemnului pe 
. seama mlsarilor şi inginerilor. 

Condiţiuni favorabile de plată 1 Catalog trimit gratuit t 

~~~~~ " 
• 
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Maşinile de cusut f:~~~ ~ 
~ HROBUR" motor cu B'ei natural 

, \,. '. , in urma multiplelor calităţi este 1\1'GE'· Ii' cel mai bun dintre toate moIl '~.I toarele de acest fel 

6 6" 
" sunt cele mai bune, cari se pot 

căpăta la prăvălia 

Singer C~ 
soei etate pe acti i, 

ARAD, J6zsef f6herceg-ut 9. SZ. , 
(Vis-a-vis de biserica tuterană.) 

:La cerere se dă gratuit prospede de lipsă. 

Noutate! 
Lucru neîntrecut de Ieftin! 

tI recomandăm poentru: 

mori-, ateliere industriale 
,i la totfelul de maşini agricole .• 

Spese la das după fjecare HP. 1 1/2 fiI. 
Nu este supus supravegherei finantelor ! 

Se vinde fi in rate 1 Oarantie depUnă 1 
Maşini. motoare folosite se schimbA cu nou!. 

Catalog la cerere trimit iratis. 

La "1 O" "0"0 Motorielppe, nu er u ,Budapest, Lovag-u.2. 

1.1 fi 
fI"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. - Telefon 98::;:, --
-- Balog Sândor, -----: câ.rnăţărie şi depozit de şuncă : 
.. de Praga. -- ' -: Budapest, VII., Rottenbiller·utca 66. : ----... --

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

excelent. 

---III ---: Recomandă diferite soiuri de cârnii- : 
: ţării cu preţuri ieftine - Catalog : 
- trimite gratuit. -ii!-,ll"'Ilr-:IIli"'W' ........... ";;"'1 .... 11...,1 ..... 1r-:1=-=1~1-..1 ...... 1 ............ 1 ....... ....,lr"'I.-..... I. 
--
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Mill-Talep 
mai multe 
milioane 

de altoi de 
viţl de vie 

NAGYOSZ. 

-----------------------------

Galea si Tea .. 
Extras din Catalogul lui Kotanyi Jânos: 

Ca~ea brutA: 

Jamaica 112 Chlgr. 
Portorico 1/2 ~ 
Cuba 1

/ 2 ••• . . 
lava aur ......, 

C ... re .. prAjitA' 
(IA prAjltoria electrici proprie). 

Cor. 1'60 
, 100 
, 2'
» 1'70 

Calitate bună 1/2 Ch'gr. . .. Cor. 1-90 
Calitate fină l/l c » 2'20 
Mi:durl foarte fină (Cuba, Aur, Me-

nado, Mocca) 1/2 Chlgr. . I 260 

'real 

R~măşjţe de tea 1/2 Ch1gr, . 
Tea de Congo 112 '.... 
Mixtură pentru fami\1e 1/z Chlgr., • 
Tea imperială foarte finA lf2' • 
T ea Ceylon foarte aromatică 1/2 . 
Mixtu' il el:celentă de prăjituri pentru 

tea 1/2 Chlgr. , . . • . , . 
Ruu1.: 

Cor. 2'50 
, 3-
I 5-
I 6'
" 0'-

I -'SO 

1 litru rum pentru fea de familie Cor. 1-90 
1 litru fUm fin de Brazilia . .. I 340 
1 sticla 7/10 rum fin de jamaica. I 350 

Renumitul >ARDEIU KOTĂNYh se 
vinde in cutii odginale. 

lotinJi Jinos, 
:mare comerciant: de eaCea. ~i tea, 

(Seghedill, Budapesta, Viena, Dtiblin~ Beriin, Abazia) şi 

ARA D, J6zsef f6herceg.ut Nr. 3. 
in edificiul bAncii "Arad-Csamidl Takarekpenzbi ..... 

Nr. 1:eleJonului 809 

I Fiind cumpărarea pianelor' afacere de încredere, 
cea mai bună garantă o dă in astfel de cazuri~ renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 

'\~ ~": Astfel zace În interesul ori cărui cumpărător, ca inainte de cumpărare să privească depozitul firmei 

. I ~.; ~ TIC EI .~~ J Cluj -1010%I'8r, 
! ;l~: .~}j cu Ipianele cele mai re::! fabrici streine, cari se vând ~u preţu~ !::ri~e~ c~~~t! ~ân: ~~!;: ~n ~!~ 

'/ .... Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ..... 
Are in depozit piane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Winkelmann, Forster, Stingi, Stelzhammer, Richter, Gossl. 

ianele vechi se preţuiesc şi se sch,mbă cu alte rouă, pe lâng~ plătirea difer~l1tei. 

\ Efcptuieşte reparaturife cele mai gingaşe şi acordează cu acurateţă. 

\10 ani garantă 
~. şi acordare gratuită de un an. 

Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia. cumpă

rătorilor. - Telefon 419. 

In' 

, 

t 
\ 

\ 

\ 
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Blttenbinder J6zsef, 
seu.lptoZ' şi ar-hiteet de altare, 

Tem esvfLp-J6zs eivâros, 
Bonaez-l.ltea 16 SZ. 

Face tolfelul de mobilier de biser:că, 
aşa ca: Icoflostase şi altare, statui de 
piairă şi lemn, aml/oane şi scaune de 
spm'tda/lie, Sicrill! DOlJlllului, Orola 
Mariei de Lourd. cristcbz;ţe, icoane de 
staffU/te, sculptarii in relip! sa u pictură, 
străni, pictură de biserică şi altare. 

Renovează În stil altare vechi, amvoane 
şi statui, aureşte şi ma1morează. Preţ
curent, preliminar de spese şi planuri 
gratuit. - Dadi sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc ori-unde 

pe cheltuiala mea proprie. 

8;'1111"11111"11111111111111"11'1111 
In fabrica de maşini a Căilor ferate Uungare se pre.-

gătesc cele mai nouă şi moderne 

GARIIITURI DE TREERAT 
constructii de oţel cu loco~~objl presiune de 10 cai putere. 
Cfle mai nouă sisteme d~ motoare cu benzilt. Foarte ieftine 
Joeo!llobile cu gaz, locomotive, plugari cu vapor, maşini jumă
tate stabile ŞI (f)mpound. - fabrtcat ile fabricei de maşini 
agricole dm losonc. societate pe acţd: Maşini de slimănat 
,Losonci-Drillc cilindrice. ,Record-Drillc cu lingu 1 şi .. Record 
/1.« patentat. - Site pentru bucate sistem Kalmar Oarnituri 
pentru mori, pluguri de Re$iţa, grape, sape pentru sfec!e. -
Fabr1catii'e: International Harvisfer Compani of Amtrika Mc. 
Cormirk Deering Milwaukee, precum maşifli de cules, de strâns, 
de cosit. Grape cu dinţi arcaţi si~tem Mc. Cormi, k. Cară penlru 
aruncarea gun"iu1ui si~ttm Corn. /(ing. Presse de fân şi maşini. 
universale de măcinat. - Tnmlte despre toate catalog ilustrat 

""V A I.J 1":) E I~. A:R. T }-. U I~, 
ARAI.>, r-'~erenC""-t;cr lib. 'l' .. &lcÎon s!ro 

IBIII.,IIIIII,IIIIIIIIIII.IIIIIIIIII.!! 

I Pâsztori Sandor !:~;:~fe d~i~m:~:!~~i 
, rotete de fier. 

Br.a.şov-Brasso, Stra.da Spitalului ;..3~. 

Ortlaje şi porţi fabricatie proprie, execuţie s:mplă şi frumoasă, ma
traţe din sârmă cu raml' de fier ori lemn, paturi de inchis cu ma
traţ cu arcuri, cea mai bUf1ă calitate. lmp!et 'luri şi grădt'le pfn1ru 
mori şi fabrici, pentru scopuri economice şi de gospodarie. -
Cosuri de sârma, gratart", sârmă impletita, ob'oane, cotet~ şi alte 
fu, rări de branşe, se execută pe lângă preturile cele mai i, hir e. 

C:ata.log Ilustrat gratuit ~i i'ranco 

II =====~~2.fM&MI_J II --
Cu CoaMa "KoI4onsgyelua:nt" 

bătută odată se poate cosi ziua întreagă deoarece e făcută din 
otel-diamant, coase rele şi moi nu se găsesc intre ele. Pc,."·" t,.i'lJdcia fieeiîl·e' ""cÎiri fl,,,·,uII,iI,,. 
,~~ ________ ~_~~2_~~_20 95 100 110 cm. la comande de 10 
Pretul: 1 bllc. 1'80 }'I}{) ~. • ~'20 2-40 2'50 :!-I,O cor. buc. 1 se dă rabat. 

• 
C?n~andele se J:!ot fa~e I?rin L 1 T t ' k magazin de coase 
trtnuterea bal1llor mamte 
sa. pe lângă rambursA la engye es vere ,KOionagyeIDănt ' 

l<.a.posvar, F6·1.'l'tca 2~ 'T'. 

• 

.. 

t Cele mal monerne 
..... obU.d. 
fier ,i araml 
şi cele mal practict 

bănci higie-
nice de şcoală 
,i mobllarea 10· 
culnţelor, hotel. 
lor, ,pftalelor ,1 

~ ,,-eoa,lelor. p!'ec~m şi obIecte fabricate dlo cete mal bnne ma· 
terlale din tari, lucrările cele mal solide de arii şI construcţie se IIfe· 

reazi numaI d~ dtdi firma 

8erahardt ~ezso aloda 
Braas6, Itr. NeagrA nr. 33. 

- lot acolo e cancelarii ti fabrici mont&ft cu Cf'I~ mi! noi m •• foirU. 

a- ._-,&~- -;=-=~-=. =::._=-=& =._=-=-.. ~-.::~. =-al ,; 

Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 

fabricbează 

Mijlocul cel mai bun, pentru a se scuti pe sine şi pe ai săi d 
lipsă, este a se înscrie de membru la 

"Asociatia Esetbiană de ajuta 
rare Reciprocă".·· 

La aceasta asociaţie poate să se facă membru ori-care persoana li 
etalea de 21 - 80 ani pe lângă o tacsă lupară de 1 cor. şi tacsl de '. 
zurile de moarte, deja după un an de membrie i·se solveşte moşte 
torului un ajutor de 2000 cor. iar devenind membrul după cel .1 

ţin 3 ani de membrie prin oare-care nenorocire neputincfos de mur 
i-se solveşte până când trăieşte o rentă lunară de 50 cor. O 
un membru trăieşte 30 de ani dela înscriere, poate ridica in bani f 
2000 cor. Însă dis punând membrul că suma de 2000 cor după m, 
!'ea lui să o primească moşten'torii, i-se solveş'e membrului o rentă; 
nară de 50 cor. Membrii înscrişi dela etatea de 60 - 80 ani n'au d~ 
la rente. După 3 ani de membrie toate plătirile se pot sisfa, rămâi 
membrul asigurat pe o sumă mai mică - Se pot semna.) - 2 ~ 
(2000-4000 cor.) Atestat medical nu se rece re , I 

Pe lângă solviri lunare moderate şi tacse de măritişurÎ) poate fie' 
a-şi asigura fetele, dacă aceste n'au trecut etalea de 18 ani. Se pot s~ I 
1-2 cuoate '(2000-4000 cor.) Dacă o fată dupa 3 ani de membrh I 
mâne orfană, Îr,ceată solvirea tacselor, ta măritiş, fata totuşi prim 1 
suma asigurată, ori dacă nu se mărită, la ÎlTlplll1irea elfrdi de 24 1 
Fetele mici plătesc taxe foarte mici, aşa că se pot înscrie chiar Î! J 
după naşkre. ; 

Răposând o faU. după 3 ani de membrie, lIofri", elot>zl' 
flf'lIia (fliJIgflr(,tu.. _ ,1 

Licuidările se fac strict în senzul statutelor. ţi 
Societatea oferează fiecărui cea mai mare garanţă: cuote set I 

până la 15,000.000 cor. şi peste 215.000 cor. fond de garal1ţă /<, 
Prospecte şi blanchete trimitem gratuit ;1 
Aplicăm secretari in toate oraşele şi bărbaţi de incrl .• 

~;otCIAT;A:e·ESECHIARA DE AJDTOar: 
Dir8G!iUft,a pentru Un-Baria: • 

Tim i Ş O a r a (Temesvar-Belvaros, Hun)1 
utca 4., 1, emelet.) . i 

! 

.. 
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~~~~ In atentia oomicurtorilor! I 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Carica« (Regina bal
canului) şi , KraljicB Bosne« (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfarşitul lui Augult, I 
rind se poate folosi ca deesert, pentru uscat, ia fa
bricarea tuicei şi a sligovitului. - Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat rn diferite rânduri, cu premiul întâi din par
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expozitia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expozitia internaţională din Paris 1900 
cu Il1edalie de argint şi in fme la expoziţia regnicolari 
din Bosnia şi Erţegovina tinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor garantez. 

!!Ia.va. T. I<Qjdic, 
mare proprietar in 8re~ka, Botni .. 

Cina voieşte 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Lujo" 

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

OH!DOAMNE 

Mă 'năduşe afurlsita 
de tus!! 

[n contra tusei, răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 

Pastilele-Egger 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent. Preţul unei cutii 1 cor. 20 fiI. 

O cutie de probă 50 fiI. 
Depozit principal la: 

farmacia "NIDOHI' gyogytar 
Budape~t, VI., Vaczi-k6rut 17. sz. 
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SA TRĂIASCA! 

~Pasti1ele lui Eggerc 
m'au vindecat ingrabă! 

Se poate căpătatn Arad la farmaciite: Berger Oyula, fOides Kelemen, Hauer Lajos, Haj6s Ărpad, 
Krebsz o ba, Karpâti Jâll0S, Ring Lajos, Rozsnyay Matyas, Vojtek K.ălman şi la drougeride: Nestor 
Hanzu şi Vojlelc es Weisz. - în Gy.orok la. farmada: ~aszD1k Damel. - in M .• P~~ska: la A~~er 
Gy. Lajos. - O.pecska: Ioan Rocsm. - Slmand: CSlky Lukâcs. - Slksz6n: furedl Ede orok. 

Jr 4: ~ 4: i: ~~~ 4k i: 4: 
, MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 

cu olel brut, dela 4-100 H P. 
Motoarele mele patentate au regulaftJr cen
tral şi mechanism de aşezat cu mâna. -
In urma arderei regulate a oleliului, motoa
rele nu produc nici un miros neplăcut. -

Nu trebue curăţit des r 
Spese de functionare pe oră 1112 filer. 

SaranJi Vikfor, 
Ivglner-D3echa.nic diplo:rnst:. 

BUdapest. VI .• LAzAr-utca 18. 
(IndAr4.tul Operei .• 

Condlţiuni favorabile. Preţuri ieftine. .. Lt 

lntermt!diarii primesc recompensă.. Motoare cu benzlO Ş' gaz. .L 
~~~TTfffffffffffff~ 

1IJll.1..11 I 1_1_1.- I I 1-'-' I II LI .• I It ~, 

: Prima fabrică ungureascA de cuţite de : 
- maşini şi unelte de otel. Fondată la 1859. -- -- -
~ Ba~tusek Kăroly ~ 
EI Budapest, VI. ker. D4vid-utca 10. sz. _ - -
: ~~':~.~i ~,/, ..... ~ ~, .... { ~~ --

Sin uruI specialist in Un- _ 

--• -
,.. --
--

-

Ori-ce desluşiri se dau În cel mai scurt timp. -III I I I I I I I I I I I I I I I I III III I 111:1 
l' 

1l~~iL~lI 
mii Intrepirinderea de pompe funebre "Ke- ffiD 
li gyelet" - Varga Lajos es Tarsa, Arad mY 
~ Str. Weitzer Jânos 7. Telefon Nr. 95. fim 
[11 Anunţăm publicul din oraş şi provincie el am d .. chis fi 

Intreprindere de ~ 
nmpompe funebre 

tn Strada Weitzer Janos nrul 7. 
(Palatul Bisericei gr.-cat.) 

cu întreg confortu1. Avem scopul să servim prompt 
şi solid Ono public. - Primim facerea inmormân
tărilor simple, precum şi cu pompă şi transpunerea 
cadavrelor şi exhumarea lor. Mare depozit de cos· 

I ciuge de lemn şi metal precum şi cunune de flori 
naturale şi artistice. Stau la dispoziţie atât ziua cât 

şi noaptea. - Rugăm comande 

VARGA LAJOS 
ES TARSA. iim 

-- ~~mn~ 
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F fagler !4sz16 I I strung ar artistic ~I tUfU~tor dl mda1 " ~ 
~ mIUnall&rl. It!) 
, Szeged, Szent Mihâly*u. 4. ~ 
r!i Pregătt-şte articole de aramă, precum pa·l~ 
~ tun, sfeşnice. sonerii, p~pe pentŢu \lin ~i bere. .' 
~ pompe primeşte apoI pregă1J rea OII careI 
~ , ,,~;,. părţi d~ maşini 
~ .... ,-,~.:.:'~:?"~-:;4\ Industnale, tur- ~ 
~ ~(f1~~iifiiI· ~:rl~ ~~IPs~m~fu ~ 1. .:. până la lucrănl~ ~ 
~ '. ~ cele mai corn- ~ 
~" phcate' fi!) ~ )::~« .J;'~ Cum,pârat ,rilar ~ 
itII. Il ==-,.....J f.'~'~" vechI - rabat. ~~~ '.:Jf '-:;.~~~_._. se,1 

~~~~ft~~~i'~~~~~M. 

T.lefon Nr. 188. Post .parcassa ung. 19.34'. 

"BANCA GENERALA DE ASIGURARE" 
1.. societate pe aeţli În S biiu- Nagyszeben 

este prima bancă de asigurare românească, infiinţată de 
institutele financiare (băncile) române din Transilvania 

şi Ungaria. 
Prezidentul dlrtctlunll: Partenfu Cosma, d rertorul exeCutil al .. Alblnel' I 

$\ p;eZldenlul "SOlidarlhlll." 

"BANCA GENERALA DE ASIGURARE" 
face totfelul de asigurări, ca asigurlrf contra focului 
şi asiRurlri asupra vieţii în toate combinaţiunile. 
Mai departe mijloceşte: asigu'lri contra s>,argerllor, 

contra a\.cidenttlor şi (ontra grindinei. 

Toate aceste asigurAri ~Banca generalll de aslgurarec 

le face in cond1tlunile cele mai favorabile. - - -

. Asigurările se pot face prin oricare bancă românească, 
precum şi la agenţii şi bărb!ţii de încredere ai societăţii. 
Prospecte, tarife ,i informaţiuni se dau gratis şi imediat. 

Persoanele cu~oscute ca acvizitori buni şi cu legAturi 
- pot fi primite oricând in serviciul socief~ţli. -

> Banca generală de asigurarec dă informaţiuni gratuite, 
În orice afaceri de asigurare fără deosebire că aceste 
afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 

Cei interesaţi să se adreseze cu incredere la: 

as 

"Banca generală de asigurare" 
Sibiiu-Nagyszeben. Edificiul ,Albina.c 

~. le M' iW." .-

-

Ori· ce reparaţie la cazan ori' ... 
maşini o face în execuţie 
solidă, cu preţ foarte ieftin. 

insoţire economici 
R1i8abctoi'loh~- ErzsebetvAr01ll 

(Kic;· KilkOll6 vm.). 

( 

. 1 

1 
ţ 

«E;~u Altoi de vie ,.. .~ 
1· ( 

calitate distinsă - pe lân gă ce1ea mai 
!T'0derate preţuri soiur i de vin de l ( 
masă 'viţă americană cu şi fără rădă
cină,' ochiuri de altoit, viţă europeană 

cu rădăcină. "~o , .•• ,,,, .. ~+"!--"';:k II .~-" I 

Se află de vânzare la însoţirea economică 

"filuBurul" 
Elisabefopcls-Erzssbsfvarol. 

Material disponibil in al· 
toi peste trei (3) miBoane. 

Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporă • 

Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune! 
La cumpărări pe credit ce1ea mai .uşoare condiţii] de 

plată I 
La cerere pret curent şi instrucţiuni gratis şi franco. 

~ _____________________________________ t 

5a Români I Tnmiteţi băieţii la cursul practic la alroit ~ 

-- I Prăvălia de modă englezească. - Angol-di vat aruhâz. 
D~j - Des, (Cot.TI.itatul Szoln.ol<.dobol~a). 

i 
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