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Chemarea Universităţilor 
noastre *). 

De A. C. Cuza. 

hU/lwilul' s/udclI ti. 
formati aHlll acp~ta il Il genel'aţi~~ de 

.studpnţ.i cip dind sunt profesor de l'~eono
mi~ Politică. ln ficcHre nn am crezut de 
datoria UW(1 să înCf'p prin a \'ă arăta 
('am (' eh('mtlrpa unei rniversită\t rom[\· 
lH'Şl i, ca l'(:"l e îllSellHli'it atea faculUlţ.ei juri
dice şi ÎIl ea. ce rol pOl\t'ă. studiul el'()llomiei 
polit lCl'. 

('[l1'C e dll'marea l111i\'ersităţoi noastre; 
('o c unlYPl'sitatcn; Ypţi z.ir,e: o şcoală Sti· 

p(~riOC1 r[\. Şcoa irI Sti perioară c şi cpa de 
ill'tp şi JUPs(lJ"ii: da de arfe şi me.'l(,l'ii. Din 
I'H lPS atl'tţia llwştrri în ale avocaturoi, 
IllPdieinei. lnatemlltieri, ast.ronomiei etc. 
.. \cnstil l' scopul ulln~rsiti"'tţri de a forma 
huni llw.-;;tcri spf'cialişti. Se inţelE'gc că nu. 

ruin~rsitateH c un <l:;;l1zămfmt de cul
II/I'ă. Dar Ct' inţdegf'l11 noi prin cultură. 
Ad{'sP<1ori cuYÎntele şi noţiunile Gl'lc mai 
simple, sunt ('('le mai grPll de ddillit. Nr 
cl('pl'indcm să uzăm ele Pic fără a, le înţe
ll'gt, lIdf'văI'ai nI rost. Prin ('ultnră, ar trObtli 
s;i înţPlegem dC's\-nltHlea Însllşil'iJllr d(
plin(" întrpgi. armonioasf' ale facultfttilor 
noastre intrleduale. Acrste însusiri ('incv[l ,. . 

l1l1 1jl le poatl' d0S\'o!ta, nu şi le poate În
t el('chwl i:0<1 în mod izolat, ('i t.ot,deauna lu· 
ertmd Împreună ('1\ altul. asociindu-sn cu 

o!<) Cnr~ de desehidel'i' tinut de d, prof. A. C. Cuza 
la facultatea jUl'idi{'ii din laşi. 

U II lalnlc .tlas ! 
Cântec nou 

scris de Andrei 8ârseanu pe seama "AlmanahuhU scrii· 

torllor dela not", - pus in fruntea acelui "Almanah", 

CII falnic glas 1'(/81/l1i1-
[)in rii/'lHti de Carpa(i: 
E fllaslIl ţilriiroasf;'(', 
{fum/Îni, il ascultaţi: 

!,ne reacll/'i fără ml.mel/' 
La sârw.-mi că hI'ă1H'fW; 
A'j(?i-cand nu daţi uitării 
Pămâlllul stJ'ăm(}şf~c!" 

Un glas dill dppăl'iol'f' 
8tri1balc-Muma lin; 
E·al RO/l1pi glas de mamif 
ni n zi'i ri cu cer seniu.: 

;.lIn gl'aÎltrorvit de ÎlIgeri 
Ca zestre eu v'am dat;· 
F ()1'biti·l deci cu fală, 
Pastl"aţd nesr.himbat!" 

Ca tuuetul de rară 
Un turn-ic din păduri 
rr'l'Czşte văi şi dealuri. 
StNlbafe rnunţ-ii SIt'I';: 

Arad, Duminecă, 6i19 Noemvre 1911 ~lr. 244 
" ~- "!I!'" Î-~~- --." =i)' c';". a 

Ull altul. .Jbu·ele pcollomist g('l'lllan F re
dl'l'ic Li,~1 zicp in "Sish'I1l111 său Iwţiollal 
fiI' eeollomir politică": 

.. Asociaţiunea fortelor individuale în 
lll'JlIiirirpu ullui :;;cop comun este cel mai 
sigur mijloc de a face fpl'icil'ea indivizilor. 
~illgUl' şi df'spărţit de semenii săi omul 
('Hit' slah ~i Jip,'iit dE.' toate. Cu cât numărul 
acelora cu care dfmsul se află unit este 
m<ll'l~. ClI atât ,Hsociaţil1nea est.e perfcctă 
şi cu atftt f'ste mare> .şi perfect l'pznltatul. 
aapcă binele moral şi material al indivi
zilor. 

('t~a mai Înaltă asociaţiulle a indiyi%i
lor astăzi l'C'<1lizată este acea a statului, a 
paţiunf'i; cea lllai înaltă asocit'l.ţiune ee ne 
putem inchiplli este acea a gennlniome
ne8e.·· 

Prin 1111uure. după. cum ~pune List~ fie
care indi\'id În mijlocnl unei naţiuni nu
mai }a adăpost nI ~i prin aj utornl ci îşi a~i
gllr[l tll'1-iYoltal'pu paşnidt a facultăţilor 
sale intelectuale. Ori ce progres, ori ce 
sfortare [l unuia găseşte un ecou firesc în 
sufletul Întrpg al coh'ctiYităţei. 

Şi ca şi indivizii sunt şi lwţillnile. tot 
nit;;te indiYiclualit[lţi {~reat.oal'e de cultmrl. 
nccesitfmd o muncă în colaboJ'<1re pplltru 
înfăptuirea progresului general. f\l'ltlll'lI 
în i'1Ij1l'in<'111_ ('i t(lLd. llJ)i\"pl':-Ial. lIU poatf' 
fi dt'dU lin prodt,ct al indivio1li_dit;.iţilor Iln- ' 
ţioll:tleşi ca ataro tot"(h'auna ,.naţionali
latea (1 lnsl şi f',~te puterea (,/'f'atOGfl' a 
cultlli'i'i umane. cUltU/'Cl umoluL pllterf'o 
C 1'1' a f () a /' e U Il ati o n alit ă t ei" . 

Pc dl'lltl1ul Yieţei lor pămimtc'nc omul 
('a şi naţiunilr' urmăresc în cele din urmă 
-înf{lptuil'ea <1 t,n'i mari id(·.duri: al binelui, 

..De cât.e-ori sunat-alll 
In t:l'emc de neroi, 
r cnit-au moşii l·oşl/'i. 
Toi ('('te dr. eroi.!" 

Si noaptea din mOl'rl'IÎl/t(' 
8' a·ude-adese-o/'i. . 
O tainică şoptirc 
ee 'u suflet dă fiori: 

.. Prin mii de ~Hfc/'ifl it' 
1 'n /lume ("am lăsat: 
HUi8tăm; hlăstăm, pe·acc1fr 
('eneamul şi-a uitat!" 

Ră::n1tle acest clÎntec 
Prin munţi şi prin ('âmpii: 
'rrtzcas('ă inimi mOllrte, 
.:1 pl'indli. inimi I'ii. 

Ia/' ciuf' Heam şi ţod/. 

Xcme1'nie va t/'ada, 
Di~p/'eţltl şi blif~i'f/)1Hl 
Să ne plata ~a! 

. .Andrei Bâl'l:;e<U111. 
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al adp\'c1rllllli. al frultlosldlli. Ca n CUllsP

cinţfi fin·'lsei't. ori ce ~C(lP indi\"idll"11 \' suh
ordonat (k ('Pir JlIilÎ l1ntlu~ ori .1ltUÎd de 
Îllt('I'(,~ superiol'. Fie-ce clipă ciI' l't!t'i
(~Îr(' PPI'SOlH1Jrl \' s,wriril'<lt;t itltc·ii.l IIIa1 gP
nerală. 

~t[\ llud\'Y,l llll 0111 urgiSit clp ~oan.-t. 
s;-'rac. bu}n<lY. suferiIld, dp frig si foanlP. 
îllg:indllrat la fclţă, PlU'm'f'a fll' ciÎlltan"<I 
unei llillH're rit' f(·rîl'irn. tnLth'allUtl gata :;;(, 
rpnlizel.f' p0ntrn HntiUlW;-l sa cl\timeel cela 
de adPYăr, (k hine şi cip fmmos. ('o fi.we lll: 
poN sit rplIlmţr de multe ori ingrijirea unlli 
rgoism rI" yiaUl 1111llţllmittt: hilllf'ra !lllui 
yis; Înnlptllil'('[l frumosuilli. ('o llli:;H·[t [lI" 

sociolog. P" f'('ollol1list din preocllpilrik 
sa)" IWl'sona]r: aflan'a ade\"i\l'ulul sllperiol'. 
Ce încălzpşte şi pasionf'8,ză pC' omul puli
t i(,: înfăptuin>;:! hinehli ohşl f'::W. 

Şi Îtlrtllji cum SpUnCtllll: ca şi illdivi:tii, 
SociNăţile, naţiullilt·. Şi dilllsC'le g:lIldesc 
IHrl'f'U, l'('i.dil'j(·aztl 1ll1..'J'eu prill puterea ori
gillolitatei, peI'80Ilo1itaţ('i lor, Închegan',1 
icl" .. d u lui uni \"f'rsal. 

PUb'lll I'olll'hid(' dPci. ()I'iflillr/l, ori d/mi 
id!,1I1 e ~j trehul' să fiI) Ila(ional. Ade\'tll-ul 
prin orig-inea sa (' naţional: dintr'un indnir, 
n1Oti,-: unul obirf'tÎ\- ~i ;·dt III suhipctir. 

Fip-('cHP popnr VillP iu pnlY:IIHlin';~ i) 

jWl'l'l d!' afltt St111 tip :-;;tiillt,{l. ('~, uu'\di11i

tntef!. sa .o:;p('('iIică. Arfa. frumosul,,' o Gren
ţinllt' il lninţpj Jll-lţ,ionale: răkpândirf'G ei 
(' uniyrl'saIă. In ori I'C 0pC'J'ă de arUi sta
tornic lin popnr se ya pr('J',l'llta cu o tOll(l

litatC' dt·osehită. Această ilrt[l ÎllsăI1tl- ill
teresa pC' oricille. Cine n '.:tl' admira () Spll'll
<lid;\ bucată de Chopin :nr fi eiUl'\'H care 

laSIDlDările unui cititor. 
La masa calicului, nuvele de Cauton Theouol'iau. 

De Corneliu Moldol'anu. 

1 mpl'e~ia pe earc ti-o 11l!;ă cititul HlIt'i (':11'\ i 
noi, are ('.eva din farmeeul unei ('ăIătol'ii .. Fie<'l1l'c 
pagină îţi desehidc llll ol'izont~ îţi d('sc.)pel'u un 
('olt al l3ufletului, iti impart:lţ<t:'ştc nuauţde ull\li 
sentiment de care pimă atUlleÎ ai fost :;tri'iill_ j'o 
hîngă pIH<,cl'\'a ostetică de a ('tmolH;;lc de8fă,~Hl'a
r(la osebitelor momente de artă. eal'e alditnÎ(>se 
volumul. pcrind.uea fecrică a imnginilol'. sufktul 
nostru. tlimtR o plăcere oare t~UHl brutală, Ull fl'l 
de puriozitate sati:-;fii('ută. cRei lwlltnl o elipiUi 
mileu, sunetul ('<'lui ('are a scris cartea, S~ dei>UIÎ
nnif'şte nouă, se înfrătE'şte eu bucuriile şi dll\'('
riIe noastrf'. apare în c1eplina sincerit-ate a "im
tîrii ce i-a di('tat paginile 1)(' cari le citim. 

Fără să \'rem şi fără -"ii ştim 8untelll ~()lLfi
dentii $('l·iit(ll'n]ui. ne silim tJă-i intelegem fră
mânt.arca lIu±1eteaseă, şi-] l'Rsll1ătim l'lt pJ"ictelli,l 
şi dragostea noastră. ~'it'i una din placerile ci
tituhli nu IH: sunt Îngăduite) dac-ii nu isblltim a 
8t,atornici Între gîmdul'ile noastre şi gâl1durik 
topite în rândurile dl'ţii, a('ca comuni('ativitate 
de simtire, 8ingnra t'Bre facc să i;wol'e4.lseă f>1l10-
tia estetică, 

Un volum de uu\"cle ~i sehitţ' are ce"~l Jin va, 
rietatca ciudată a ulluialaiu de sărbătoar(', Ose
bitele tipUl'L c!lri în zilele de hteru trec nehăg~llG 
in seamă, de in.d.ată CQ şi-au pns n~tmintelc ar
tei ... 'lin ~pikltit şi Îl'echezuit e1\ fltilnl şi v()l~abnla
l'~ll abon.dent al scriitorului, aceleaşi tipuri banale 
~) fări!. interes, se fac \'udite şi \'l'lxllliec de CIl-
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~ă nn inheC\scă un ciardaş unguresc, chiar 
\1U eiardnş unguresc? , 

Xu exist{l state şi oameni abstracţi, cu 
IilllnifpsHiri depăşind limiteh~ firet:lti ale 
lll1iti1ţC'Î lor suhiedive. 

Coslllopolitisllml abstract e o himeră 
ah"urdă şi primejdio<1Să. Himeră, fiindcă 
[U1 arc Ull olJicct determinat - absurdă,. 
fiindcă ori .:;i ce popor- in cea mai deplină 
dlorescenţtt de progre~ poate zice: uma
n it at('u su Il t e-u, şi incep îutAi cu mine -
primejdioasă. pentru că nesocoteşte mo
lllcntan condiţiile de existenţă şi de des
vuU arc a natilluei, cândt.·a, prin evoluţie 
desiic!Îrşilă În stare sa J'ealizcZ(' Il1/mai ast
Ici matelc stat unirersal. 

~i atunci dacă cult ura înseamnă des
volt ar0;) însuşirilor illteloduale ale unui 
popor, in SfU111l lui, ce sunt universiUt ţile? 

Y orn z;ice: Uni L' (' I"si t ătile sunt Il iş te aşe
zâminte de cullun'f,natională, chemate să 
.<;tim u.lez(~ pn-ceperea, voln ţa şi conştiinţa 
J'ealizarci ccZor (rri mari ideal~uri umane: 
biltf'lt', adn'ăl'ul, frumosul, Eyident, clar, 
din de-fini ţiuIlea CI ceasta reese în chip lă
murit că, menirea llIliversitnţoi e întreită. 
J. Ea esle chemată. a crea şliin ta natională. 
Pentru că însnşi ştiinţ.a poartă şi t,rebUi 
să poarte un stigmat naţionaJ, dat,orit in
divi7.;iloJ' ce-o speculează, imprfljurărilor 
geografice, hiologice, hidrografice a solu
lui şi factorilor naturali supu.şi studierei, 
datoriUt ft:z,ultatelor căpătate, în ori ce loc 
diferite, daturită puţinei contribuţiuni de 
adev[lruri realizate in folosul CO.mUll. II. 
Ea este chemuHt sit afinue conştiinţa uni-
1ătei noastre naţionale, de popor distinct, 
cu rostul şi menirea noastră hotărîtă, cu 
il u!.nre(1 noastră de geni LI crU(l tOl'. rn. Ea 
estp clll'mat ă, în fuw să /onnl.lleze idealul 
na(ional dpÎnfăptuire şi deplină rh'svol
tare. 

Cfmd ilie ideal naţiollal nu Înţeleg nu
Itwideeât idp<dul n<lţional extem, ei mai 
vilrLos intem. Xu putelll urmări pl'Ogn)"'''lul 
em pi ric al cine ştie duei teorii abstracte, 
ignorând în acel<1ş timp condiţiunile de 

l108Cllt, când sunt primit.e în oonvoiul unei ~efi
l~ri literare. şi rând mai ale!'! un spirit inzestrat 
pll darul observării, ne suflă la ureche, părţ.ile 
caraeterif\tece ale fiecăruia, ('U8Ul"lUile, tieurile 
ori felul lor de gândire. 

Fin obsen'ator, d, Caton Theodorian, cu mul
lă dibăcie şi meşteşug de povestire, ne spune, rînd 
('11 rind, toate curiozi tăţile şi car,act.eristicele ti
l)urilor Jle care usa le-a poftit ca să le hrănească 
o\Ii să le sature la masa calicului. Căci d, Theodo
rian e bogat în mijloace artistice. e darnic I}i câte
odată chiar risj'pitor, aşa că nici unul din eroii 
df;ale TIU se 1)oate plânge că veşroin tele cu care 1- a 
imhl'Weat autl>rul, nu-i vin bine san nu-i plae. 

* 
Talentul de povestitor al dlui Theodorian, Be 

<listinge prin precizia amănuntelor şi a descrie-
1'ii, prin sobrietatea redarii, fiii prin varietntea 
su bi c<'telor. 

Conu Tuciotel şi Ilie puşca~ul au l'ătăcit în
h"o noapte de iarnă drumul. 

"In cele din urmă îi 'împre~ură mantau,a nop
ţi i şi la Of depărtare începu să licăre o lurniniţă 
sl(~bă. Până într'acolo mai aveau de furcă însă 
şi ti'Qianvl c1'eşteo 'l'epede ca aluatul la dospea1ă. 

O ţineau amândoi fără clipeală, măcaT că vis~ 
r;olul îi plesnea pe8fe gelle" (La ma,m caliwlui, 
vag. 11.). 

Ascultati cu câtă putere de Ilugestie şi cu ce 
lXlllCizo de detaliuri, autorul ne zugrăveşte tipul 
'unei oropsil.e de soartă, Isiid,ia (pag, 75.). 

.. ,1 sădia e de V1'e-o do'isprezece ani, dar duar' 
pe i!/mâtflte (hlfii arată. Dintr'o cckăttuă când ,.ra 

d0Syoltare naţională. Xu vom putea face 
şt iinţ ă pu r~l, ci şt iin ţ ă vio, a plica.tă. 

Ce al' fi să urmărim mel'eu, eu râvnă, 
absorbiţ.i cu totul expunerei unor savante 
C'onc<'ptinni a~mpra valoarei, preţului după 
Karl Marx şi alţii, în "rema ce, la picioa
rele noastre un popor întreg se sbate în 
ghiarele mizeriei morale, politice şi inte
lectuale. 

~u.Ci tocmai, ca oameni de ştiinţă, 
colea, dl' pc înălţimea acestei cat.edre, 
vom trClbui, f\xaminând răul, criticându-l, 
supunându-l celei mai amănunţito dise
ca ţii să găsim cât mai grabnic, din teo
riile expusf', soluţiile cele mai adecvate, 
idealurile co-ar îIl~emna, să rogenereze via
ţa noastră naţională. ~'ar fi deci să fabri
cătn oampni de ştiinţă, abstracţ.i, bllcheri 
harnici şi stC'rpi ei. caractere oţelite şi ho
tărîte în drnll1ul luptei. 

Iată cum, printr'o deducţie logică am 
ajuns .să evidenţiem coa din urmă che
mare a universităţei noastre, acea. a tnr
mă'rei caracterelo/'. ('e poate fi ma.i frumos 
pentru ţara aceasta, ce poato fi mai util 
şi mai folositor decât creşterea sub grija 
con.~tiinţf'i sale naţionale a unor caradere 
hotărîte. Voiţ.i o pildă vie, un exomplu con
cret? 

Iată primesc zîlf'le acestea dela un fost 
student al facultl'1.ţei noastre, uu distins 
Umăr licenţiat, d. C. 1V. I/rim', o scrisoare. 
E trimisă din Paris. Intre alte lucruri bune 
Umărul lieenţiat adaogrl: "M'a impre
sionat mult statuia Alsaciei şi Lorenei din 
Pi"ţ.,:t Concordiei. InţelC'geam, sub bron
zul cela îndoliaL suferinţa Francezului in
vins. Fără să \Toau, gândul mi-se avântă 
dClpnrto, spro tara n1('a,unde, aceiaşi statuie 
îndnliafli ar fi s.ă ne amintaescă răpirea 
samavolnică a Basarabiei şi BuC'oyinei". 
ne sigur un earadel'. 

ş{ vă Întreb acuma. Ce-ar fi insemnat 
aceAt tânăr st,udent, pentru dfmsul, pentru 
tara lui dacă ar fi pornit ]a Paris gol de 
acosle sentimente? Var fi atras mai de
grn hă căutarea altor statui mai ademeni-

in troacă, Q; rămas şoaldă, ~i de-atunci creşte in
t,,'lIn an cât aUa într'o lună. Nici chipeşe 1Ht e. 
Era de c·inci ani când s'a amestecatînfre nişte 
h?ţomanf d~ copii ce dădeau cu praştia după vră
bll: ma'/> dm greşală,~ mai cu Vl'erea, a nimerit-o 
un pietroiu ce i-a scos ochiul în loc să n'imel'MScă 
t'rabia. Ea e urita mAlhalalei. Mi:că şi puţintică 
ca o scoabă, e de rî8ul uliţi·i, unde stăpânesc des
meticii. 

Din câteva rînduri cunoi)lti, vezi tipul ce vrea 
să-ţi repl'flZinw; din câwva linii, cu o simpli tate 
şi o preciziune uimitoare, autorul ne desemnează 
personagiile sale, Descripţiile ace.qtea nu sunt 
numai descripţii obiective, făcuta de dragul des
crierii, CU apitete numeroaae, sonore, oi fac parte 
~in desfăşurarea acţiunii. Stilul a viu şi energic, 
Jar comparaţiile tind să caracterizeze fiinţele. Ca
drul în oare autorul ne înfăţişează un faVt nu e 
decorativ, nu are nimic din ceaţa armonioasă şi 
plăcută a piesagiului, ci e alcătuit din linii vigu
roal1e şi simple, care fixează in memoria noastră 
ieoana celui înfăţişat., pentru il pregăti şi a in
lesni des~ăşurarea nuvelii. 

Pent.ru il. cunoa\lw ştiinţa ee compoziţia li cIiui 
Theodorian, cititi nuvelele La masa calicului 1să-
dia şi curtea lui Nicvla • ' 

A utomi !le dovedeşte .deaseroani bun Plliho
log ~i fin cunoscător al vieţii din mediul zbuoiu
mat al claselor distinse. 

Subiectele din lumea intelectuală il atrag şi 
atunci deB<lnatorul concis şi energi,c, ee schi~bă 
îz.t annli~t1l1 subtil al simţămint.elor suava, oapri
ClOaae ~l a~e8~a<::i perverse. Citiţi Verighetă în 
Paracltsul Hllilrt~ ,Fenomenul ori BUifele. 
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toare. mai vii, ('3 pe mulţ.i alţii din Ruspusa 
noastră piHnră hoerească. 

Care au fost credeţ.i cauzele dezagreă. 
rei clasei noastre boereşti în y€'chime. Li p
sa de conşt iinţă. naţională, lipsa de ideal 
n<1ţionnl, amoralitatea cea mai desăv{tr
şită, nOI'ul uDui Paris de petreceri şi dOB

frâu. 
Aceste neajunsuri nu vi-le dDresc 

el-voastră, ci ca şi colegul din Paris, vă in
vit să daţi Cf:'>a mai dl'Răvitrşită, aLf:'>nţie 
edncnţi(\i minţri şi suflE-tului d-youstră. 

Deputatii norttri şi discutia bugetului. Z~arul 
unguresc" ViHtg" elite informat că la discuţia pe 
articole Il bugf'tullli vor lua \parte şi deputaţii l'{)-
miini nationaliştL i 

Vor lu.aC'uvîtntul d. Dr. A. Vai d -li la bugetul 
int{lrnelor; iar d. Dr. T. j\f i hal i la bugotul cul
telor, l.ll' d_ Dr. Şt, o. P o p la bugetul agriclll
tur{ll. 

Ca de atiiteQ alte ori, tot dim ziarelo uugur~ti 
trehuic să 8(l informeze ohşte.a romftnă despre ho
U\rÎrile clubului no.'ltru parla:montar. Dar atunci 
ce rost Jllai are "Il o m il n TI 1", organullRutorizat 
al partidului naţional-român, al comitetului cxo· 
cutiv şi al clubului nostm parLamentar? .... Poate 
să Îllljure scriitorii români şi să-şi bată j()(! de miş
(,-ania noastră litNlll'ă şi culturală '? 

* 
Modificarea legii nationaHtătilor din 1868. 

Zilele trecute a a.părut în Oradea-mare o 
bro,~nrică, care conţine un proiect pentru 
modJficarel1 articolului do lege XLIV diIl 
1868, a aşa numitei legi a naţionaliUtţilor. 

Autorul broşurei PAO d. nI'. Papp Ian,()s 
(do orgine rom[m), tălmaein la tribunalul 
din Oradpa-mareşi redactor la ziarul k08-

AU t hi st "N agyvarad" . 
Aut.orul urmăreşte ţinta de-a da un 

prc::>ic,C't c[\re, po lf\J1gă pă1:ltrarea neştirhită 
fi sllyeraniUjţii stat.ului ungur, să satisfacă: 
pret enţiilo j liste ale cot nţenilor de naţio
nalitate npmaghiară. 

Proiectul diui Papp se întemeiază pe 
principiile şovinismului celui mai exclu~ 
zi vist şi găseşte "satisfacerf'(1 pret.enţiilor 
juste" în (jespoiarea noastră de drepturile 

Pent.ru a ilustra afirmaţia mea, despre felul 
fire~<;c .şi putere de analiză a povestirii, a sim
ţiI' ilor rafinate, pe care o 8Toautorul citez un pa
saj, în cara e vorba denenorocul de a fi chel. O 
'prietenă scrie alteia: "lnchipueşteţi'l pe bărbatul 
tău, logodllic, la p~cioarele tale., pe o per~n(f" pe u/l, 
scăunel, sărutându'ţi mânile odată cu întâia mă1'~ 
turisi1·e. Oare e gestul pr·ietenesc ce' ş-i îngăduI'. 
femeea? O uşoară trecere cu mâ11d prin păI'. Oe te 
faci tu, fată tânără, neştiutoare, 8fielnică, dar îm
pinsă la o mângăere de recunoştinţă celui ce ;'i-se 
închină? Oum ,'ămtii în fata ghiulelei celeid 

chl:ală, cu lulee ic·i, colea, sau cu pleşude tra.se din 
fi "e răslete.. peste creştet, dela o ureche la alta?, 
Brr! Sau închipueşte'ţi, după aceea, pe sâtml tătl, 
un cap rotund ca o f/ulie! şi ma,i târziu c4nd orice 
sfi-aIă s'a dus, inchipueşteţi'l pe o noapte tainic 
luminată dea candelă albastt-ă, pe acelaş divan cu 
tine, vrînd să te aIinlt'- cu sărutări culpeşe pe trup, 
inft'igut'at de doruri, şi tu privindu-i creştetul 
lucios ca genunchele. Nu Şi de aeeea ţi-i zic Vai 
de bieţi,i chei. (B t/.ze le, pag. 144). 

Stilul dlui Thoodorian e rareori poet,i~, Limba 
în care sunt ~rise nuvelele din a008t volum, 86 
deosebeşte prin energie şi sobrietate. Câte odată 
autorul, bun cunoscător al tainelor limbii noastre, 
'aldtuieşte forme noi de cuvinw, pe care cu toată 
surprim ca'ţi \produc, le primeşti, răapunzând 
şi oondiţiilor de vitalitate ale vocabularului no
stru şi tre-buinţii de exprimare. 
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ce ni-le "sigur. (pe hârtie!) legea naţiona- I, 
litaţilor. 

lată cum ar vrea o. Papp să modifice 
(lceustă, l~g(\: 

1. Se cu.sează, il1 comitatc Şi: comunt, areptul 
7i /J1 bii proCocohwc şi se decretează că toate actele 
Irebuie dl'csafcîn limba of1'ciald a statului, Ni
meni nu se poate adresa acestol' oficii decât ;'11 
7imba shdului. Nllma·i în adunările consiliului 
comunal e, îngiUluit să .'le 'vol'bia,scă şi, in alt~ 
limbă. 

2. 1 lIa in tea fut Ilror alJion'făţilol' toti sunt o. 
/Jhgaţi să 11orbi.ască în 7imba statului - dacll O 
C/lIlOSC • 

. 1 Drept al pariicuhu'ilol' !ţi ,Il confk.siunilor 
df aînf'il:nţa şcoU se reduce. Particularii şi confe
siunile pol îllfii71f(l 1l1unai şcoli elementare şi 
medii. 

Şi aşa înainte. 

Singurul Jlll'rit al bl'oşurlli l'8!(, că vrea 
!ia aducă În cUllglăsuire h~Ol'ia cu practică.. 
pJ'l'\pturile elI n{-se asigură prin legea na· 
t)onalităţiloJ' pxistă nurnai pe hâ~,tie. Pe 
\'iitor să nu mai existe n;c'; pe hârtie. 

~i pruit.'clu) acesta îl publică un om de 
urigille romllIl ('(lSCtl ! 

• 
Scofus Viator $i Croatii, Distinsul englez -care 

>Il' intereseaza -atflt do mult de soarta naţionalită. 
t ilur din r ngaria, cuno,,')cund 8istC'mul electoral 
pilditoB dPlu noi, prin Uftl lllcmvruud .adresat parti
delor politice cr0ate, le :dă BfatuJ ea în 'lilprapÎa
tele al{~g('ri val'lamcntal'c de acolo să introdudi 
llJl "consiliu european de control" im,tituit din ga
?eva I'i francezi, cmg](lzi şi italieni. Acest consiliu 
ar ,!\.H'a misiunea 'itli. twudi în r(lv1."tă toate atroci
Uiţilc electorale şi f'ă denunţ.e lumii culte nesupor· 
t~:bilIlJ nostru ~iHte1ll electoraL D. Sl'otUtl Viator 
s'a angajat singur să aleagă acest e.ollsiliu. Se 
illţeh'ge c~ R('e-st consiliu ar ,avea darul să fie o 
~tJ'u~nieă măsură prohibiti,ă împotriva ilegalită
tilor eu rari voie'şt.e banul Tomaseich, protej-atul 
lui Khllen, HÎi zdrohească uniunea 'partidelor sOl'bo
l'roate, l'uri IIU se 1')Ot saJYlll1C politicci de maghia· 
rizare fi guvernului ungu 1'0'0(' , "Budapcsti Hirla:p", 
înrcgistrînd memul'Iandul -ci lui Scotus Viator, a
meninţă 1)C gazetarii strai11i ('uri ar Ryea, îndrăz
neala ~ă ("olllită Wl astfel de ~\Ct împotriYR "natiu
nei" <"ll - expuh;ar~. N e·am bucura foarte mult 
să 8C dea o 311tfel {le lecţie aziatică - lumei culte. 

* 
Când va fi gata proiectul votului universal? 

In zilt\ledin urmă, in leg~tură eu discuţia bugo. 
tnlui ministerial de intennc, Il circuLai s,onul că 
miui3trul-pl'(·.şedinte cont.olo Kl:iuen-Hedervary ,-a 
fllcC' cu ae(}leIt priloj declnraţiişi del'jpre termenul 
prmli la care proiectul reformei eleciorale \'8 fi 
.(}CPU8 pe birourile Camerei. 

Termenul a{'("sta nu y,a, fi apropiat. peutru ca 
proiectul s(' '1ll lllt('mcia '1)C rezultatele rcccn8ă· 
mlÎnl:1.I1ui. rn z.iar ofi<'lal puhlicaacum ştirea că 
rezul t.u tel e acestui l'oecnsâmlillt 11U ~e '"01' putea 
;<t1'p11110 n;inisterului {le interne inainte de Iulie 
1 !:ll 2 .... 

>1: 

Şedinţa Camerei. Fiind Sâmbătă, Camera de· 
T'utaţilM a intrat îu di\~utia reformelor militare. 
La deschiderea şedinţei ahia eran de faţă 40 de 
deputaţi. 

Profitând de -ahscnta deputatilor gUY(~l'namc-U-

HT R IB UN An 

tali, opoziţi.a a ecrut ca desfăşurarea interpelărilor 
lIă ÎJH,'(',apU la ora 12 şi jumătate, în 10(' de unu ~i 
jumătate. cum era obiceiul. 

Prpl1oointolca fost nO'ţ'oit ;.;ă admită cererea. 1 
Primul orator la reformele militare a fOilt 

G i c s s w e i n ~ălldor. care a ,,{)tat contfla refor
melor, 

K a r it j 'H o n~' Lajo8, secr('tal'nl general al 
mini",terului apărării tării, le-a apărat din Pl111ct 
do vedere militar. 

1,11 ~forşitul ~diutei au f08t interpelări. 

T ·b " " rl una . 
C[md in primăvara ace:-;tui an a apărut 

brof;iura dlui DI'. A. l'aida- l'oeL'od C'u titlul 
sensaţiollal .,M angro, Tisza şi .. 'Tribuna", 
presa rum[mească dela noi a, grăbit nu nu
mai să îregistreze apariţia acestui pamflet, 
ci să-i facă chiar Iji comentarii elogioase 
şi S{t l'('producă capitole lungi. 

.. O bl'oşlI)'(L bine documentată !" era pă
rerea "Gazetei Transilraniei" dela Braşov 
şi a .. Dl'apclului" dela Lugoj, eari jubilau 
de hucurie că put kn·j în ziarul nostru. 

In cursul anului .. 'Tribuna" a ştiut să 
sfărîme toate înyinuirilC' c(' i-s'au adus. Ar· 
ticolele diui Octal'ian Goga ,.Ce este Tri· 
uun (1 zilelol' noasi'rc" au precizat atitudinea 
ziarului nostru şi tendinţele noului curent 
ce se manifestă în sinul goneraţiei tinere. 
iar Hl,ticol(\h'" de deş;Y('lire ce n(,-811 sosit 
din proyincie şi articol0le părint!:'lui R. 
Ciologar'iu au doyodit că nu în rindurile 
,.Tribuniştilor" sunt a S~ căuta h-ădătorii 
de IH',,lll1, 

At[it aJ"ticolele dlui 0, Goga. c[tt şi arti· 
colelo cllui R. Ciorogaritt au fost reproduse 
în broşură şi t.rimise tuturor ziarelor noa
stre. A trehuit să constatăm, însă, că a· 
edoaş ziare cari au reprodus capitole lungi 
elin pamfletul dlui l'aida. abia dacă au în· 
f0gistrat apariţia broşurolor noastre de a· 
părare. 

Inh'Ull articol ele fond, publicat în nu· 
mărul 241 sub titlul "Presa noasf1'ă.", por· 
nind din acest fapt am făcut câtoya, conclu
zii dureroase eu privire la presa româ· 
neul';că. 

Şi in aceste :;lire .,Gazda Tral1silraniei" 
descopere llull1ai o .,nouă'· reclamă a .. Tri· 
bunei" care "caută abonaţi noui·'. 

De mult. cele două organe, dela Braşov 
~i Lugoj, nutre.sc faţă de ziarul nostru sen
timente puţin prieteneşti, a. căror izvor este 
sJă b ieillllea oml'nească. 

.,Tribuna·' a fost şi este mai citit,ă şi 
raspândită decât ori care alt ziar românesc 
dl'la noi. Dar nici organul dela Braşoy, nici 
cel -dela Lugoj n 'au căutat să descopere 
cauzele că ., Tribuna" a fost preÎerită do 
publicul cititor tuturor celorlalte organe 
româneşti dela noi. Dacă confraţii noştri 
şi-ar fi dat silinţ.a aceasta ar fi găsit uşor 
că mt'in urma reclamci a erescut pe zi ce 
merge eNonl cititorilor ac(\stui ziar, ei nu-
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mal lU urma fflptullli .'B .. Tribuna" a .5tÎ1/t 
În t o f d('GHl1 a sa {':rprim c se n tim ('11 t ('/(' obştr i 
româneşti m(/; le1murif şi mai ('ategorir dp· 
('fii edclalte ziore româneşti rida noi. 

.. Tribuna" a Iust îmlH'{jtişaf il de un nu· 
llI{\I' tot mni mal'p de cititori. fiindcă fil~. 

carl' ,-('dea în ea uu organ care a dat. cea 
mai mare ,HPntiulle tuturor manifpstatiilor 
yipt ii rOlllâIH'ţ;ti. 

Este. deci, ori CUlll ciudat .- ca ~ă nu 
întn·bllinţăllI alt termon -- că organul (l€da 
Braşov nu vede în apărarea noa~tră, împu. 
triya multelor ealurnnii CE' ni-s'au adus de
c[tt ,.reclamă". 

Pot fi cOllyinşi au'lI. ol'gallul din Braşo\', 
cât şi cel din Lugoj că n'ar fi Clyut prilej 3~\ 
COlIst (l t (l • ,nuua"

c 

reclallli'\ a ./1'1'ibunei·'. <la
că atitudinea lor in call1pania pornită im
putriya .,Tribunei'· al' fi fust o atitudilH? 
cinstită. Dar am[muuuă orgauule s'au ide\ll
tifieat ('u pamfletul dlui "aida şi au n(>
socotit toată apăran'R noastri'i. Şi. înainte 
de tuat!', fie ,cullyinsp eel(' două organE' efi. 
şi atitudinea ,.TriLmnei" ar fi fost mult 
Ulai rezeryut5. uacfl in campania murdară 
pomită Împotriya JlOastră pohinlieii n'ar 
fi uzat de toate mi,iloacele nepcrmisc. S'a 
orgalli:tat () adeyărată goană după a.llOna(ii 
Iloştri, .. Fruntaşii" au umblat din casă, în 
casîl, au sens scrisori peste seri:-;ori. 
În ean c-on.Îvroll abolwţii noştri ~ă 
nu llwi aboneze .. organul trădător de18 
A.rnd ...... 

Şi c(\l~~ două organe, dela Bra~ov şi Ll..l
guj, au tăcut l1lulC'om. legănate poate dl'!, 
nftdejdea d\ abonaţii nnşt?'i. vor f'lpori 111\

mtul..ll abonatilot 101'. 

Campania pornită impotrlya .. 7'rihu
nci" s'a sfârşit Însă cu compromiterea celor 
cari au pornit-o. Şi avem durerea să con.~
tatăm că - cu câteva excepţii 1'a1'(,\-' 
presa noastră u'a fost la. nin'l. 

"Almanahul" scriitorilor 
dela noi, şi - "Românul". 

_ MUJlca de distrugere a organului comitetului 
national. -

Orăştie, 17 No\". 1911, 

Desc,opăr din (.:apnllo(~ului, l'a sunt colaboratm' 
al foii "Liber/atea" dela Orăştie, şi lucrurile d. 
mai jos ayeam de gâud slile scriu în foaia la care 
lucrez. Dar imi stă în cale părerea unui om 11\ 
care ţin. E un amic, care în o scrisoare a sa catrli 
redacţia acestei foi, ne zieea de curînd, ca "Li· 
bertatea" fiin-ci foaie popol'ulă şi mult ră~pândită 
în popor. nu r. tertat :-ă iee parte la toaH' disC'll
tiilo ce se dau prin foile de zi s('rlf\{' pentru in
teligenţi. ullNJl'i pIine de pal imă ~i pNsonalităţi. 

Şi ni-au dat această poyaţa şi alti binovoitol'i 
ai eondncerii noa~tre naţionale, Şi noi, cei dela 
numita foaie poporală. nenînd să aparem în 
CK'hii lumei câtuşi de putin disfrugâtM'i ai mUllt'ii 
de intărire Il "ufletelordin pUp 01', ne-am pm'l şi 
ne puuem za\'or pe vârful paneiŞi scriem aşa cum ... 
trebui(> Aă scrie cei ('e nu \'reau să mai amărască' 
şi ei sufletul accstui popor. ei şi atunci câud ini
ma tii. plânge. poporului frat~ îi Sl1Ui o vorbă "(11-

..... Cumpăra ... ooazională da pu,ti de vAnat I ~1 i Lancaster, cu cheie 16 fi .• Grt'ner·Jacat englezesc. cocoş automat 22 fi" Puşti a mericant", ţtavl cu aruncarea 
patroanelor folosite 12 fi" Hemmerles, 2 tevi, modt'rnl 35 fI., Drilling-, Browning de 10 calib., Krupp ejtctor, cu 
ţevi de oţel, etc. precum şi garnituri complete Hamtrles Drill1ng, Springer şi Kierner, revolvere, pistoale 

se aÎtA in preţ ieftin la 

Pravalia da puşti de vanaf: RADO, Bildapest, IVIT" Egyef81l .. ter 5. 
Articole de sport, binocle, Zeiss·, G~rz· aparate fotografice. face schimb de diferite părţi de puşti ~i aparate de fotografiat 
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Pa.g. 4 JJfRIBUNA" 

~(,h1. "'1 a j unei cHnd \'czi n6gl'U inaintoo ochilor, 1 Ol'g-an n'ar fi aflat de fa1?t in a{'("ilt, Alm3:1nu in: 
lui ii' lll'ăţi numai lU(,I'11)'i !l'andafil'ii... . l'olo nimie nodni(' de cet.lt. oare nu trehUlu el sa 

~H f':l Jlrin a:,;!a am "ni s~ mint.im POPOl'ul. el zică aşa: "AlnulI1uhul o de~h~H p~,jn un ;.;f:l,:t ('~n-
]1l'1l1rndl .~rim ~i lllli, ('ii de fapt plin 5' ~)lînă la 1 l.cc românesc, seri.)'I de prea Clmitltul AndreI Bal" 

t'l 1 1 ' i d { t .l(.! ;.;eall'l, .'-'1' (]ueă nimic îllt'olo .în el nu, mai e. lt<!CSl J'(',':1rSHl'C' ",n etu Ul ({' amar, o sn ('1'IU (l, Il - .. , '1 _ 

"j il'i l'f'lt', _. m»eHl' din foaie să~şi mai iee o por· t'imWc siugur, il fael' totUŞI \'l'ednle ;.;U, slea ~)(' 
('iUlle df' hranit sllfl('fell.Sl'U mai senină, mai diltu· lllaRa fiedirui RomâJl. CH o noun o\'ullghehe lH,ţW' 
IOHI'C dt' nlHkjd(" .. \"11 e uit'i u ]'a(iUllP asia? "xoi uală!" 

I'n-Ilelll d.i da, In loC' d(' a \'OI,hi in!'lfl a~il, .,HomiilluF' dă eu 
Tut H~i ;-\ulli rli pe cîmd şi lWH!Ul. TlOast r~ ('p,a pi"Îurnl În Almanah şi zi{!{' că~ 1H~·i eu nimic mai 

/'11 pusi! 11 nei d iSt'i pl in î de f€]' ('li lH~{'asta, se l'<'Yoltă, nmil {'a un... Calendar de N, D. Poppseu (un 
~Il·jgii, t'l'l'{' lilwl'fat<', SH !\punii şi <'a,ee o urdp pe st'l'iitol' ridi('o) din Turn.) ţii ('ă afară de paginile 
~\lrkt, --- l'il uu mai pualf' nlei ea tă~'Nl~ cnlpIlOfll'ul111, lIimir nu e de' treabă în el! 

.';'i ll!li tulll ţ i llu-i d.lm dl'lllllul pe l'lÎIUPlll r)e ;\n i·a fost ruşine ol'gannlui na~ional al corui· 
('Ul'(' ea îşi ~\.~te!'lH' .'-1\'J'il'l'ih' ;;iîptilmâllă tie siipt.ă- lL'llllui no~tJ'll nu\ional a î7.bi în (!bip !\l;ill de b<1-
mllllă - ei am l'f'l'lll's la nil siretlic: \Tind să·i dUl'an În imnul nationul eare deschide acest Al· 
d~ll1l ~'()e ~ii'şi ;;illlllă ee ure d~' S}JllS. -În (lUă ltwnah - ;';t'l'il': anUme pentru acf'.&'1 Almanah! -
[(laii', In ulla de':H'e!('a scl'Î"ii pentru ilJfdigintR~ ~j în toti BCl'iitOl'ii ee-i ul'mnazii, Între cari !oan 
d(' i·o pl'illii ~i adîiposti sl'l'lsele. .JqârlIÎ('(>{UlU, Od.avilw Uoga, Alexandl'u OWTO. 

G~ Coşul/r, IL CheuJ/, Dt" Noxtil Pllş('(tl'iu, E~a-
Pl'il~'j m.ai non ('âlld p(~a!la noasll'iî. popural!! tf'rina PlUş. OI". Iosif I'opo li ici, r. Du7fu, 1)1', 

~ll,j~dj .~:l j'!.:('1!1't\ şi ('i l'IlYllnt, 11i·a dat ziarul {'omi· V. Bălan, Il]'. Lllpaş, V. C, OSl'adă, şi toţi eeilalţi 
telului, .,HomfllluJ", ('al'(' În numărul situ dula l)îmă la 46 inşi. fie<'are dat cu fotografia, cu mieă 
!li :'\uvelllbre, ~al'(' ell furip uimiware asu1H'll. ~ 1 

biografie, ~i ('U o piesi! litf'J'ara eenl. I'elui mai nou (fI' lilCl'Hl' ie,!-it de flUb tipar la noi 
HUlllîmii li i n t{1l'i le l:iJroaTlPi unp;at'c: .. A Imana- E\'ident 1'(l(1aetornl ,.Homânului" a fost foarte 
11,iI srnitordll' drln 710;"', Peanft ('Il Cftl'C re.dacto- riiu di",vn,~, "PULl1('lI.'OS de nerVOf!. când a scris 1'('';;;: 

nrl .. HOlllîullIlui" Î;;;i lll'at.l apl'('~'ier('a Uo;l1pl'a aee- llîngiHoan~il Ha notită a~uprll aeC'<:itni "Almanah' 
,;tei (':'Irţi nOllH, lllt mai f' poana unui literal vor- pe (~u'e il pune ,~nb rubrie.a ... "Cillindal'e" (?~) 
l'llld (h's~Il'{' un 0]1 literar. ei dil'eet nn pilI' din Ri h:lnuiti de ('{'-3 fost aşa f11l'10!-l ~ DO'8r (l{~a'l'eia nu 
gal'd ('n nne ~al'(> în capul omullli l1(winonlt (~!'C, I;lui eut('zuÎ să citez mai departe şirul RCl'iitorilGI'! 
Ilai,', i·a "enit ehiar şi lui la l'a.<;:1, hiitiindu·i sfios Pelllrneă el ('um desnhidca {'.a dea, n.}c'l îl pleBllcn 
101 ll,;,ii '!oi {'t"{'z:'md ('ă intrij il! eURIl de fl'Hte,)!'i pe>ile ochi 1'i('('lIro nume, in fiecare dizând nn .. 
1,11 ia J' de". p:"I1'in te al nati('i. Ci rcdHcio1'ui .. Ho· "l'i"il.yri"i1 it" 1 .. oţel it", "tribunist."! - Cum !'Iă rc-
1I1~llUllli" ilpndt IU'l'\'OS in lII~llJi partea, {) fl'un- l'unna:<eÎi C'l eiî e de eC\'R trcabă o cade în Clare dai 
l\~l1'('d{' ftiril ,,'1) ('el{'[\fi('H ~i \'(~de ~ă lipsc:;;t.-c rlin tn faţii e11 Agarhieealll1. (,iura. Goga (ah!), lh', 
"i rul f()[ogTel fi j 10l' l'hipul hă I'llaei al dit,{'('toI'U lui LUŢ»lş. O"VIHiH, Chelldi (uf!). Şi eu ehiar Bâr
~,tll ~i t"{. În şind ziarelor. ,~lih'itul ,~ăI1 ziar e pus spanll, ed cu tc!{'.gTllma ('iHl'ă Dr. Oncu! (-iat.a. 
la IO('lIl al 3-I{'H. - ~i a~ta il seoate din popeni, C'UI{'II a~ta trebuie iute ral"itignita ~i pUf<a la "ill-
ia pe ,~ilJ'lllallHl oaspe (le pept. îl dă pe n~:\ a f<n îl, d(>x·'·ul autorizat! Minunatului l'OduetOl' îi trebuia 
il plpgJH'ţ>1p ('1\ Plll'ld î Il ('ap 1... . chiplli l'elebl'lllui său 18ac, a H{lzei Conig, a 

Fiecat'{· Oltl ('Il lmn simt, tl'ehuc ;';:1 l'iimâe 
n.t1111' "cârhit de i{'.~irea ziarului "Homânul" in 
('Ot1tl"H .. Alw(l/lrrh 0{1/.; scriifol'i.l(l/' drla. lIoi".' E 
('urul fapta Ulmi nu .~tin ('tllll !'iH'} zi('pl11. dÎl'uia 
IlH·i 10l'11l ill 1'!~dH('tia unui zinr ('D pl'etinde sii 
I'(')lrl'zintp 1,0Iiti('1I ofit'iaW a pal,tidului naţional 
.I(')a !loi, ('i îi e 10e1l1 ît1 o I'ed.acti(' ca a celebru1ui 
,1!li.'l lrW, l'IlI'C par'c a fi l'eÎI1\'ial şi a sĂ fi întl'ouat 
de 1'«(lal'to1' la "HmlU1Hul", 

('jiei ('U1'C e opu! aSlllH'll <'lll'uill ;.;~ spÎ\l'd:1c re. 
diletia ,.Homânnlni~~ ~~ Vi·() spunem pe seUl't: O 
('ane pe ('~r{' () fl{'i:K'hide df> t()ţi illbiiol'ld şi stima. 
IIL) preşedinte al "l\sof'iatiunii" Andrei Bâf'8rann 
('11 un [l1'('a frnrnos ('~l1tec intitnlat: . ..rrn falnic 
ylu s" ~ efluto<' nou - Înf'hinat ('clui mai curat 
şi ideal 1H/f iOlJrdi.~m, cil!ltec prin cal'C ne spune că 
!1011i'l, RomRnilor din aeea;;til patrie, ne strigă 
Carpaţii să nn dilm ni('i ('ÎuHl uitării aCl'M, pă
Jr1Îutt ~tnlm()ş(>f;('l ne ;;;tl'igi! apoi glasul Romei: 
sij fim IURll(lri de gl'aiul de îngeri ('O ea ne-a d,at 
de limba no.astdi.' s'o wlrhim {'Il fală. s'o past.I'ăn:: 
Jlcfwhimbntă ~; tI(' >ltl'igă nn tulnic (lin paduri 
"ii fim Noi ea părinţii nOi;<fl'i: ne stl'igă o tainică 
~ollptă ieşită din morminte, dela pil.rint,ii noştri, 
!'ii ei ne·au lă.sat prin mii de suferinte un nume, 
hl:-i~tHIll j)(' ('ar(> l'a]' uita! ",,, 

A~'('ste fl'lllll~a~e Î(lei. ]'ollllîllefl.ti l)~tionaJe ... "l , , 

JJ.ltJ'IIp;ăto31'€ a. tot ee :;;i noi (lol'im, a tot pentru ce 
:;:1 IIm I'n totIi luptăm, 511nt redate în versuri 

toa rfe frumoasE' dE' fiI Btirficanu. .~i editorul 
.. ,llnl(lilf(/J Ilhn:" lor.'!i1f1/ aflânou·le atât ele mult 
('ongruente eu tot 1(le31111 spre eal'C tinde azi su
tletul bun romilll('~e la Iloi ~ [€~a pus ';n fnmtra 
.. Almallrrnului". Că nici llLl putea să'] des{'hiflă cu 
<l pagină ma ifeI' icită ~ 

At'Ulll, ma l'og. daclî ol'ganqj' partidului naţio
lJal l'omân dela noi, ellrc zice că şi el tocmai pen
tl'lI l1('('~t nationa1i:;m llllllinat rântat afla fnllTlOS 

de dl Bâl'san, trăe~te şi mun~eştE', - dacă acest 

.Elenei tungn'Pllhalţ), Han NUC Doamne încă, 
Atunei hunI 

('ie:1 prea multi \ip:-;e,.;e, .. Palo dlleă cut..'lre s(,1'ii· 
tOl' s'a simtit dwmat şiindl'epfăţif, a figura in 
A 1 rn~illah. de eo 11 'a trimis datde de 1 i p;;;ă. {'[Iei 
doar au ~fo5t I"ugaţi i/l I'epdit.r rtndw'j~ loţi, DU 
numai Pl'in circLlh1l'C personale, ci şi prin ZiRl'C 
(ill~nf;\i .. RomânHI" a publieat eele două {'homari 
pahI iec!). 

('ă nu o Il!-. Bl'anis('o in Almanah! Dal' de ce 
n'a într('b~lt pl'ipitlll ]'cdaetol' autorimtt pc dl D1', 
Brani81>e, câte scrisori şil'U~ări a eăpăta.t. în 

{'auzfI şi n'a l'ă",PUl1R? Asemenea C<l11s:lanţa Hodoş. 
A, (', Popoviei. L Gorun, Sept, Albil1i, Dr. Bon· 
t('f;('U şi alţii, Se vede Însă că lumea nu ~tia ce 
lucru serial'> şi frumos contemplcază tânărul edi
tDl' dela OrR~tie. şi de aceea s!au aflat unii r.âl'j 

/l'au I'ă,~p·1tIl.~ apelurilor lui. In viitor însă crodem 
(·fi YOI' fiti dinfdnte că c vorba de un op literar 
d('mn, şi "OI' răspunde negreşit. altfel. Ca ÎD<.l6put 
Însa, Ol'iee Român cu capul la loc, va l'ccunoaşt,e, 
eă "AlmanahuF' e un lucru d~tul de rew,~t, 

intercsant şi vrednic: .,Drapelul" de pildă, ii zice: 
"o cad(' de marp- valoare"! ORTe eine-i mai în 
drept: criticul "Drapelului" ori l'Înzosuldela 
"Românul" ~ 

Şi iată inea' o cauzII li izbuenirii: "Almana
hul" arc şi un capital al presei, Editorul, o spune 
în prefata ac('stui capitol: Am pus ziarele după 
camdua! lor (politiee, liie-rare, de specialitate, 
ek) ial' in capitol, pe fiecare după băirî.nc:ţa .. ~a, 
Aşa eapitolul începând ziarele de zi polit.iee, 
prpzintă întâi pe cel m.ai vechin ziar: "Gf"fzda 
Transilt'nniei", apoi pe "T,'ibww" şi In locul al 
3-lea, ea pe eel mai t~năr, pe"Româ.nul". Căci 
3"R {'redea că e mai bună pa\.loo. Asta se \'(xle însă 
I,ii a suparat l'au pe ziarul "autorizat". Cum ~ă 
fie pUF-ii "Tribuna" înaintea lui? Doar el trohlUil 
pus în frunte! Atunci era bine! 
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ŞI tl'elmle C'i.î a mai sup(ll'al şi alt{'.lwa: Dl 
Bornemisu a ('erut rcdaeţ.iilor. sa d~e fotografia 
di"eclorilor 101", eă ayea de gând ~il·i pună pe ci 
la capitolul foii lor, Var abia li l?l'Îmit dela .2-:1 
aceste fotogJoafii. Aşa a pn l'îi~it Hlet'~l de a'l ela: 
eă ol'i îi pr('zinţi pe toti. ori pc nici unnl, avÎtlld 
de g~lnd a o -face, ind1 :;;i lllai complet, ţii mai fru· 
mOR, la auu1. 

l{edactol'u] "Homfumlni" Va fi raml şi în fap
tul cĂ nu s',u adus futogl'afi.n dil'eetol'ului său, un 
fel de răutate ori llcslJ'{'otirc din partea editol'lllai. 
('{'eace Î Il.~it - nu a 1'08t! 

R:lmituc ea Hiei Ull nlotiv biuoeuvâni.at, "Hu· 
Imillul" nu a anI! de H se supiîra pe ~,Alllllllh'lh>' • 
- doar atât că de ee~" in fel a~a de mulţi scriitori 
('ari - nu lucreazH la "Uomilllul", şi a eÎÎl'or fru
moa,;1Î gat'dă., ])e e('i tlin recJu('ţia autorlzată. i·u 
:,\('0:': dia surite, 

Incolo dim:lne llucYÎil'a1.: AllllanaJH11 hillit do 
"Humimur" C un op mOl'iluoH. pornit din un g-îlllll 
t'l'luno>l, ]u('rat ('li grija şi sislcm şi cu nUll'e ohel, 
tuială, ~i ('al'C la unul VH apul'c şi mHt (·(Ilnplc('. 
taI ~i mai hugat, si mai de lmul:1. , ~ -L I 

Po1'te.asea llulHai toţi ahonaţii"Românu]lli" 
'ii elllllperc şi dÎ:'wlllatlll "Alll11.1llUh" şi suntem 
~ig-Hri eă. din o ~tl1H nu se \'Il afla unul (do:u 
eii'te Uil Emil lifO<lc!) eal'C să H1H\l11! ['ă redactorul 
"l{olHâmllni" fi .'lY1I1. dJ'(~ptate !;li n!a fost orb do 
patilJul, ['~llld a dat. n~a {:tl pit'.iol'ul Îu un frUIIlO!< 

pl'oduC't li tPl'll l' d('la noi, 

* 
Şi tU'lIl1l o ,'orb:'! ele În('beirl'(', 

Ed i torul "AllllUllUlllll ni", cl1 Seba,.;1 ian Hol'tlo· 
mi"a, nu c un simplu ttu'gOyct de ol'iee f'ărt,ulii. 
Il un' tâl1~l' t~Jlt, student 111 filozofic, plin de idual 
~i de îmmfleti 1'0 1'omânească - eu şi (~Ul'O si. dl';l 
ihllnnezeu multi tincl'Î neamului l'OIllÎtllC,.;('. - e:1 
111' fi fel'j'ee de el. A("(':-It tilnul' \'tca "ii se dndit'lI 
liul'ăriri rOIlHÎlIl'şli, U cărei Ili\'(~l. cu răs-pânditoHl'O 
de ('~ll'te !li cultură rOlwln('l.lst'ii în puvor. Vl'ca să'! 
ridice pr'jll scoatere de carţi alese, caTi să !ie, () 
fa lii u editul'ci ~i li tcratul'ei române u?]a ~ nOI (~l ~ 
A rd~al !'li U ngari.a. Că sprf> această ţmt.a nobila 
năzuc~t-e', o (lo\'cdf'se frumos dîrtile pe ear} le-a 
",'OS pftnii a('um, Yolnmul d(' .... ~min!il'i·~ de ,~'i~:l'a _ 
(zmul~ din editHl'e.a flaslllm h.rafft dm Slbl1l1, 
('U sa 111J mai fim făcuţi de ris, di ş!i cărţi imna c.t ~ 
fi lni Cill1'R tl'elmic Ha ni-le editeze stri'iiniil); Il 
('rlat .,Alll1unahur~ n('('l-.i~ frumo>i şi int~res.aflt; 
a editat o pi(~să teatrulă dri"ig:nti'i ş~ altele 1\1'0 .s~lh 
prosă: a ÎIW()l)uf odit.al:~~ nne,i l'eYlst~ de ~aln.lh('..: 
fl'Ul11ollS}l ~i hine îngl'lJltă, ŞI va mal e<ht.a lUca 

hW1'1iri po ales! 
Ei hine. mllm'!l f\eC'Siui tânăr immtleţit, "Il 

un suflet ales ţli foarte simţ.itor - caro întl",~n 
Ringnl' an de rând şi-a deschis librăria, a dat. d(l,lH 
llul;li~'ului atâtea dovezi că se şt.ie punescdos pe 
luc.ru. şi că eu vremea poate fi !ibranll dc fruntD 
dc ('are să fim mimdri toţi Românii din a-cea'ltă 
patrie, - muncfI acestui t.îmăl' e C11 oale ca orga
nul eonducerii noastre natÎ<lnale, s'o loyeaseă in 
acest chip brutal? 

Aşa gândeş.te organul nostTu, mi·te CO?d:lcii
tOl" Între organo1e naţionale. că se tr.ateaza ŞI 80 

incurajeaza. o muncă li·ferllră (:uUurală? Aşa se 
crCS(: o'amcuii la noi 2 Aşa vrea Ra.'şi câştige conQu
cerea naţion<ală tot lllili multi stimători şi oame-ni 
cari s'o urmezc? . 

Asta e, dlol', munea dn rlisfrugerc naţională, 
11U de edifkar('! De altfel mRna acoos!a, distrugă
toare am ,"37.nl·o şi (''U ahe ocaziuni, iar mai nou 
ni-o pune în vedere un organ al partidului, şi p~ 
alte tcrellC, Aştept.ăm până pune in lucrare Şi apOI 
"om mai YOl'bi despre ca, 

Iar fiind(~3 din propria foaie nu ni·i iedat 
S3 vorbim despre acest.e ne\'oi, - o facem dară 
prin buniîvoinţa"Tribunei"o Ca .. , poporul să nu 
ne ,mai ştie toatel;lăbiciunile .. , 

"Libcl'laf.e{l" o 

·c::e»r. 
Caii tate. bu nă. - Croială perfectă. Preţuri fixe. 

KATZ şi MERDEL, ·101015Ylr, 
Pretenţii exagerate exchlse. 

.'.,'s klră.,-'6r .10. IZ. 
,iQd: 
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EloislII ,i Alfruism. 
De Dr. AI. Tălăr;escu. 

1. 

t }'eatm fundament.ală a rcligiunf'l Neştine a 

I
I fOlrt a~{'za.tă prin euvi!ntde mem()n~bil{': .,Iuheşte 

fJO dl~;proapele tă.u ca pe tine îlH~uti!", ct'{~U-\~l 
im;cmuează că nici II ri",tos nu zice 'Hii trecem de 

! Inii>rura pe care mi-o dă: iubirea de noi înşino. L\ 
JIWC din egoismul omului o măsură exactă pentru 

,.. 1I1truismul. cu care ~U!Iltrun datQri semenilor nOJ;!
tn. ('",te negreşit cea mai înaltă înţelepciune pen
Irn exi8tBnţa şi pTopăoşirca lumei 10mlite de oa-
blooi, p,'ite cea mai firoo~ă l{'ge care ne gaMn
tCIUă în eontNlJ Ţlipdecilor cu c.ari caută t>goistul 
si ~tăpilllească lumea din jurul lui. 

Egoismul este un sentiment înăsC'ut cu mult 
h~ ,. ... mai y{.'('hiu, decât altruitl'mul, care isyoreşte mcet 

lji anevoie numai prin cultivlHl'a deosebită a "u
fletului nostru. In inţele:-lul strins al C'Ilvântului 
~oiimllli l\.'>te uflul din cele mai sălbatieo însuşiri 
.aie omului. ~te îndemnul 'lUlimalic de eonserYare 
4}i de adpărare a averilor materilrule şi sufletC"9ti 
00 i~c cuvin şi ce nu i-se euvin, Egoismul esu> 
4llimentat de un alt sentiment barhar, de invidie, 
~re dacă nu potate fi satisfăcut n-aşte nişte semti
mcnte superioare pc cari nu le găsim dedh la pu
~iuc animale: ure şi rll'lbunawa. 

I Egoifolmul în limitele nec~arepentru c(}n~r-
I 'r,areJlb existentei şi a /progresului .nO>ltru normal 
I este dar o virtute pl' cu re !IlÎ-o impune chiar cel I mai clar spirit al rcligillnci noastre, pe dnd el 

trece pl~~te ace.le margini şi dacă el predomină 
t BUfletul I1o..,tru, el dC\'ine un geniu rău, un inimic 
l al omenirei. 
1. Tot l8.Btfel putem zice şi despre altrui"m. ln-I dwtă ce <acest 'SOIltim('nt in!'ilţăor în mâ.'mra ce ne-o 

im-pune religia, Îintrece de ('erinţele exi8tenţei 
fioastre în stare nGrmală, când bptul altruismu
lui nostru nn pl'Oduec lmf('rinţă, distrugere, nu 
pnu-m eontrihui prin el de loc la progresul natural 
.al omenirei. 

Pemtru aCNlte motive de impOt1lanţii vitală 
Ohri,,,tos a impus rcligiunei ~,Ie împltearea arI monioasă a ac·cstor două sentimente opuse cari '. 1 ~ mod normal, cre.ştint.~, nici nu 'POt exi'sta UIIlul 

-- I -fără 1l:1~1. ~ar ~hri.'!t08 13. făcut .baza, rel~gil1nei " r'-~ 8alo dm mblrea In gooertR.'l, deoarece El şha 'Prea 
bine că ori ce creaţiune din lume numai prm iu
bire î~i poate lua fiinţă. Nu este 'Vorbă aici nu· 

I mai de exi8t~nţJ.'l n()astră a oRlmmilor şi a.animla~ 
t lelor. la cari iubirea este un sootiment bin() ex-
I primat, ci chiar şi de acoa la, plantelor -cari în a-
: parenţă n'au \"ointă. Şi reglIlul 'Vegetal Nlte predo

minat de () lege firca~că destul de gingaşe şi de 
brut.aIă, care îngrijeşte de necesitatea ('goistică 
a organelor lor de Ilutriţinnc .ş.i de reproouetiune. 
Ba, chiar ;irucrurilc :neîmmflctito în perpetua 
lor &himhare sunt sclavii put.orei asemuitoare 
cu iubirea, a aşa numitei afinităţi. cu ajutorul 
căreia întmşiri ele 8e combină şi se de,s-bină spre 
Il-şi lua alte forme. 

-Exi~tă dar în fmfIetul omului şi in imt-lu~irile 
~lor1alte fiinte depe lume o putere atrăgătoare 
care apropie fiinţele pontru ca să le garanteze 
flXiBte-nţa cea de .azi şi 'pe cea de mîme. Pentru 
existenţa ll{JIa<stră de azi 'De tN'buic o bună dosă 
de egoism, pc când pentru ('a fJi generaţinmile 
~iitoare ~ă fie gal"antate în existenţa lor, egois
mul n()",tlll innă&cut trebue să-I inoculăm cu tot 
iltât altruism. Fără aeeasă inoculare nobilă eg{)i~
mul nt) copleşeşte întl'egul 81lflet şi ne răpeşte 

~ 
~_ 'P1"COCuparoo pentru per:petuarea ~peciei noastrl'. 

< -., l<:goiBt:u1 se mulţumeşte numai cu îndeRtulare.a 
~ lirimţurilor ,<;ale, uneori prea caprieioa8e, fără ca 
i în inima lui să fi putut încolţi .sentimentul de 

dNlgoste ipentru familie fundată de el, pentru 
neamul !'lau în viitor. sau pontru omenire. 

Legea firească privită afltfei ne prc<lintă egoioll
mal şi altruismul ca subiect de studiu atât din 
I'unet de vedere religios cât şi social şi naţional. 

II. 

Virtutea altruismului iBI ridicat religiunea 
chrestină d'asupra tuturor religill'nilor vechi. Pu
tem dar nutri roDvingcTca tare că cu mărgăritarul 
iubirei în suflet creştinismul 'Va C'Uceri cu timpul 
intregul uni'Vers, şi nici nu se poate .altfel, câIIld 
aste dovedit scientifi('eşte că !principalul fundll~ 
mental 'al creştinismului este în acela,ş timp şi 
priiIleipiul vital al universului: iubirea armonioasă 
4intre fiinte şi corpuri. 

..TRIBUNAn 

Toate ceh·Lllte religiuni ale poJ){)ar{'l()r de pc 
("de cinei ooutinenw eUj)rind în C<i6nti3. lor prea 
mult egoism, prea mulă tirilmie, aşa cil ele t()ate 
au trcbuit t;au vor trebui să aplece puteN:'i ab:'ior
bitoare eu blândeţe şi cu armonie a I'diginnei 
Ct!"ţItillt'. Heligiune~'l creştină e<,te însă !;ii ea nu
anţ/ată prin mai multe doos(,biri de dogmc şi ri
turi, intre c~l'i ede lJlai prilH~ipule !'unt cat{)lieă, 
protest.'lntă şi ortodoxă. Xc-am :put{".jl intreba: 
care din ele cD!"('.<;,pund Illai eu ,'io(~ami'l doctrilwÎ flm
damffiltlatle eare ne pl'lloeu\Jâ aici·? I{~~pun,.;ul ar 
fi o anilli"Ră difi\·ilă (,~lre RC pierde în d('IIlonst,'a
f(~a va!Drei ('ternea dif('J'itelor dogm(', ('piace ar 
fi D muncă infil1it de mUl'C faţă de cadrul acp"tei 
I'erieri, pot ln"ă /;i'i ;afirm că acea dintre eredin
ţele ere~tine ya deYl'ni llnîyers.ală care va imbră.c'a 
mai sÎlneer haina dclt)(>{'faţiei, adecă care va putea 
8ă dcsccntndiseze lJljaj ~hitabil domnia oallwni
lor pc pământ şi ('line prin preoţ.ii ci '-u doa exem
plelp cele m:li pl1ţin l'g{)iste eare va d{>~fiinta izo
lan'll nCI13tural!\ a preoţilor !;Ii a f('{·ioiardor 'in 
Tllănăstiri !;ii l'are În ~.wn('r~d va condamna ('(>\i

batul fal.,? al -preotilor, cîmd .aceştia ar fi destul 
de sănătoşi r)('utru a )'c că...,ători şi -a se r('oCă~ători. 

Ne prt'tiudc eă eclibat1l1 pr(>otilor' eatoliei ar fi 
un Soacrificiu. Ull al truism, pentru omenire şi că 
'preoţii ort hodoxi, ",-au protestanti ar fi mai e
goişti. decât cei ctatoliei, în folosul familiei lor. 
Aeclll'lta e.ste numai o părere, întru eât este bine 
ştiut că averile clenrhli ('atolic sunt îngrămă.dite 
mai mult în seopul egoist spre e1L~tinerea ca~tei 
lor şi fără (".a prin renunţaN'a la că<lătoric şi la 
familie să-~i nl{mţ.ină în mod 'fubsolut castitatea. 
Aec.<;te împrejurări pun cdibatul catolic în o cu
loare nefa,-orabillt şi din lacca "aercoIă" sfântă, 
fiU b care Ci\te sl1l1ctionat celibatul. se iltravede un 
eaoism Clare este cu mult mai inferior decât acel 
al eelui mai Pg'olst ipn.'<Jt căsătorit şi tată de fami
lie. fiindcă aC(' • .,ta are pe part.e-i puterea de con
sfinţire a Cii.i',iltoriei in folosul propagării speciei 
sale, e prima lege natuI"a.Jii pentru existenţ,a noa
stră în viitor. 

:E8te adevărat 6i pro-paganda religiunei creş
tine 'Printre popoarele sălbatice nu e<;te t()p.mai 
potri\'it:l cu viata conjug-ală, dar nu e mai p1ltin 
adevărat că aecesta propagalIluă religioMii trebuie 
făcută în însoţire eu alte lupte ale civili-saţiunei 
~i .sub prot.ectiunea ei. oare nici ea nu poate avea 
valoare fără viată familiară. 

Religiunea mozaică este tipul sufIetu lui eg-oist. 
Din oauza intoleranţei sale oa nu po-ate <'âştiga 
în extensiune 'prin propagandă aşa că dacă popo
rul israelit n'ar fi aşa: de llpornie, graţie unei i
giene sexuale excelente. de mult a'ar fi pierdut. 
sirlUei" de cgoi8mul lui. 

E o lege firească IR egoi,;tului că el nu poate 
exii'lta în comunitate cu alţii, decât numai trilimd 
pc cont:ul 'llltor:a,. A.-;tfd înre egoi.~i mercu ~e dă 
o luptă de exterminare. De aCl'ia 1XlPorul izraelit 
nu a putut dăinui mult timp ca stat naţ.ional. Că
{jeren statului izraelit şi împrăştieroa poporului 
în toată hlmeu nu a fo .... t numai resultatul unui 
deza.'ltru politic 131 dominaţiunei romane, ci mai 
mult a fost resultatul spiritului egoistic, intole
rant al religiunei mozai~~e în faţa truimfului ereş
tinismului. De aceia nu- 'Vom găsi pe evrei nicăiri 
-pr~ntre cuceritorii popoarelor sălbatice f()larte 
cgoi<lte, ci printre creştinii altruişti. Progresul 
lor cultural îm~ă numai acolo poate avea loc, unde 
ei .sunt mai rar Ia nUlDăr printre tpOp-oIa,rele <'ivi
lizate.adl~ă unde intoleramta lor religioasă: a 
pierdut în mod imdividual di.n caracterul său 
sever. 

Bazat pe t8.(';('Ste C'onsideraţiuni, trebue să recu
n(}astem că antiHemitismul este o chimeră identică 
cu ~ioni~mul, df'oarcee prin perderea Iim bei lor 
izraeli-tii au încetat de a mai fi popor, după cum 
nu mai poate exista rpoporul latin, aau ·san~rit, 
Mai eu seamă că pe 1î~ngă limbă, ei şi-au perdut 
şi ţara. Aşadar ei nici ca ra-ssă nu mai put cont.a, 
ei nUlllJai ca religie care le imprimă un caracter 
egoist, deosebit de rl."8tul omenirei creştine, :faţ~ 
de care ei devin de o ineompatibilitate caracte
ristică. 

Acea.Rtă dE"S<,alificare naţională a vaporului 1 
neoizral'lit () dcmonstroo!Ză foarte clar şi faptul 
că ovreiul se poate naţionalisa destul de uşor în ~ 
diferite state naţionale, cel -putin atât, cât îi pel"- • 
miU' firea lui egoi~tă, mai cu seamă .când nu con- ' 
stitu~ comunităţi TIrea mari. N ('greşit că pe cât 
."C naţionnlisează de uşor, pe atât de lesne să des
naţionalisează: când împrejurările îi pretind a-I 
ceasta, a~a că pe UJa·ţiollt1.1itatca oneiului nu vu-
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tem cont.a dee[tt du~>;' ee s'ar lii:piida în mod sincel· 
de rl'ligÎum<a mo?..ai('u. 

J{ •• ) igiu!!1ea mohametanii prceum şi eclelaJt.f~ 
r<>lig-illni a..qJ.atiec nu ţI(~rmit asimilarea ('ivili83-
ţiurwi cu ropcnc. decât cu preţul saerificării ca
raetPl'ului lor cl!{)i~t, între cari sunt unel~ stări 
so(·iale de mare importanţ.ă ca: poligamia şi sela
via, Lcg-ile fin-şti de dcsvolt.arc norm.ală a omeni
ri:i nu ~c pot Împi'lC'u cu l'l('rvitutea Rufletească C'l}

prin",ii în polig-an.ic ~i s(,Iă .... ie, infititutului (~<.m
darnnate de creştinism {'are pretinoo ca dacă oa
menii mI pot. fi Întot.deallD.a {'g~ui pest.o tot. din 
cauza inl'galităţii condiţiultlilor de exifltenţă, to
tUf;'i ('i tn'bllP,~C l:1saţi liberi !lă se dc'Svolte flpre 
{'gn!i;o,are posibilă şi aeeasta nu este cu lmtinţă 
deelÎt f'll b ari pile prot~tollre ale" t'rtlştini~mu lui 
dl'mc~l'r:,t" lnJ!"ifi<>at de t.oate tendinţ(-lc "oligar
chicc' alt' eillugiirilor. 

(lifîtrşitul nl urma.) 

Scrisori din Bucureşti. 
Ce ar trebui să ne preocupe? - Ce ştim şi ce nu? 
- Soldatii aceluiaş ideal. - Un ZVOn curios, -

Tina la Bucureşti. 

Bucureşti, B Noemvrie. 

De eâtă-\18i vre-me se vorbe.t;te foarte puţin in. 
ziarele de aici despre H.omânii aflători în afară 
de regatul României. Foarte rar se amintcsc miş
cările din Ardeal. Despre greul luptei (''e ne aş
'eaptă, despre for~a cu t'.Ia1Te pornim in 8.(~~tii IUlp
tii, nimica. S'ar părml că aici s'au uitat toate re
vindecările, pe cari le aee.lltu(',a·ză nu mnnai cei 
în ,afară de re p;a t , ei un n('aln Întreg stăpflJlit de 
aeclefU;l a,"piraţii. 

Sunt anumite lueruri în 'Viaţa UU11i noorn C3.1·~ 
nu tr .. blre-"c uitate ni·ei (}(~Rtă_ Hunt anu.miu~ Ţlrc
<X'upări des,ŢlT(l c.ari ori-eât il '~r vorbi. în ori ee 
formă, nu pot fi brunalizate. Şi ziaristul l'Omân 
- a cărui menire (·.st.e mult lTh.'l.i frumoasă decât 
a ori cărui publicist străin ar trebui să-şi adueă 
zilnic 'aminte de vechiul stăpfmitor lWOha.n l"4rre dă
du.."e ordin ea cei din jurul lui în fiecare dimj
neată să-i amintească de răul 00 i-l'a fătnt du~. 
marul. 

- Stăpâno, adu-ţi amin-te de ei ... 
Cam ,a'Şa ar trehui să-şi zică fiecare dintre noi. 

Ad11-ţi aminte de idealul nostru DJaţional! 
Ori cari ar fi evenimootele ce se petrec la alte 

neaml1rt;-nTi cât de pasionate il\1l' fi luptele ce se 
dau in afiară de cuprinsul hotarelor neamului a
cestuia, toate ar trebui Bii oa.dă în al doilea rplan.. 
câtă vreme avem un ideal al nwtru, D.a~ă de pil
dă cruzimile t'1ltărui răsboi pot revolta o lum(~, 
dacă aventurile cutărui vântură ţară pot interc. .. a 
mulţirnoo adf''-;f'.ori inconştientă, - dureTile ('.O 

seahat !asupra sufletului nostru ţ)Oate sunt rou 11: 
mai mari - pentrucă le simţim noi. 

Şi n'ar trebui să se piardă o clipă din 'Veder~ 
că fie-care ziar tl'l'bue Ră fie înainte <le toote un 
stindard naţ.iorual. Reprezint.e el ori-ce vedmi IJXI
Etice - Întru-cât aparţine cutărui sau cutarui 
partid - nu trebuc să fie decât drapelul unui re
gimen ce face pa'fte dm armata IRccluiae nea.m 
ec-şi pretinde partea lui de bine, Din nenoroeire 
vede.m că a{·('.ste principii nu SliUt luate totJeaU!Il3 
în sl'amă. natimile şi dorul dc a ajunge sau Q S6 

menţine într'o sitnaţie oare-care fac ~ă fffi uite de 
l'll'prema datorie. ::-le dau lupte J)(lntru putere. A
('·e-.-.te lupte nu ili,U ea motiv însă folosirea put.erei, 
la ('Iare unii sau alţii voes.c să ajungă, în vederea 
realizărei viHului nostru. Vorbim de luptele ce se 
dau în prc.% diferitelor partide. 

F.apt:ul aC'C.st31 facc apoi să amuţească g1a,<ml 
care ar trebui să riimână pururea li\eela1;l: 

- Adu-ţi IiIminte de idealul neamului aces
tuia! 

Odată amuţit, se .. a da o deosebită ~tenîil1lD0 
('\'enimentelor şi luerurilor cari cad în afară de 
sfl'rll mijloacelor ee !arputea <li! ne 'ajute pe noi, 
în afră de preoeupărilc eari ne stăpânesc pe toţi 
cei din re~at şi cci în afară de regat. Se plăteEte 
corespondenţi cari informează lumea de ,aici des
pre ori-ce mişe.are din străinătate care nu are nici 
o legătură cu aspil'aţiunile noastre. L~psesc Însă 
cor~ondenţ.ii din pl'incipatele centre ale Româ
nilor de pe..ste hota.ră - deşi toţi SUIIlt soldaţii 1&-

{,l' 1 uiaş ideal. . .. 

~, 

,~ 



.. 
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In chipul acesta pnMicul este foarte puţin. 
orientat în ce pri .... eşt('. stările de lucruri din M&
ceclonia. B~arllbia. Ihwovina. Ce să zn.ru vorbim 
do nennfociţii Români din Serbia, de.'roTC ca.ri pană 
ra~:um abia ştiu dl esi",tă, dcl'lpw cari nu ne-am 
i.ntcr('~at d(l lac, pc cari nu i-Iuu cel'cotat, ale că-
1'or dureri uu le-am intrekt,al CiirQf vis nu-l ('u
noa~t{'11l. Rar de tot a foot \'rf>-ullul .p€ In ei. Ştim 
dP8p~~ ('i că, ueoJo, f.'lc 'politică, angujaţi în dife
j'ite partid(\ 13ârhcşti. Ştim di nu >ll.U cărţi româ
llCţltlÎ d lli0i o ra.:>:11 de lumină nu piitnmdc pimii 
In ci. Ştim. Dar ('âti 10 ştim aee"tca? ('uti ne-um 
gtlfi{lit la mijloaedc ee .ar trebui ,~ii le folosim ş.prc 
a-i dH'TlTa fOii ia parte la lupta ce-a mare, pc care 
o purt!lm, 'fără bllhuitllri de tun, fiiră a anUlea 
plnmbi în aer, dur o lHlrt1im eu .atut mai grozavă, cu 
el1t ne !->unt allgaj:vt(' În cu nu bMtde, ci Bufletele 
'lloa..'itro? 

r-ioi purtam un ră."hoi. la caro aw'ru dreptul, 
avem datoria do a-i chemn 1)(' toţi de tUcduş lli)Uiill_ 

Dar eum 8'0 fa('eHl al'CH~ta, cîmd niei nu ne cu
:flouştem? 

• 
Zicucle de azi puhlieă L) ~tir(', pe care n'o pu-

1em efode. Un zvon eatE' f;' al' fi ră.spfmdit la Bu
c1apf'St a, de unDP a f{):'It tnLtl,;mii> la BU<>llre~ti. Se 
"'lHU10 di e vorba 00 Tisza ~â "ină î11 C.apitala 
t;;'J'(·i rOInI'uwşti f'ii tină o serio de conferenţB, în 
eari sil i.n~i",t(\ a,~lll)]'a ll(>ce,<;itiiţ.el uHei cOlllucruri 
Al ungurilor cu Rom:lnii. Ştirea a rproDus mlre
-cam sen.za:ţi('. rn ziar promit.e că va re ..... eni .,!lSU7 

1))"8. aeest(.j sellzati()nale ştiri." Cam ce "11 ~pune 
put.('m Îllţ(.lege. C~lci tot,i 8imţim CII rostul acestor 
~~onfCl'cnt(' t'l'i10 mai mult dea câştiga prin vorbe 
·t'rumO<l8e bunăvoinţ.a Homi1llilor de ruei. Şi lJlU ,se 
Ta g-fu~i nim{mca să-i doa <.~r{',zare, ci"ttil vreme nu 
..a dovedi că sl)iritul dl' duşmănie ce se ~amănă 
ziblie în soeietr.lt.ca maghiară în contra Homâ· 
cnilm', - .a, perit. Nu-l .. a ill!'Clllta nimeni pÎLlIă nu 
va dovedi eă.au fost distnu,o st,a.vilile curi s'au pus 
-in contra dl~voltăroi 11OR.'ltre culturalo şi naţio
lllIalc. Plină nu va dovedi cii s'.a dat ră.~mJatii. drcp
tătei nmultro batjocurite cii !i'a dat sati.'!faetie 
dN{mităţl.\i 1ll0'<Lfltre jigni te. 

{~c ar căuta UJIl politician lmgur la Bucureşti ~ 
PrOlniNiuni fiieuw cii.' Tffiiitici"mi s'au Iilll:Zit de 1\

~tâteu ori aici ş acolo, De indată c..c şi-au 'l.ljUU!l Bt'O" 

llUl, .·orb(,lc au fost 11itate. Şi apoi asupra lui Ti 
sza tliP'asă bk~tellm] orfanilor 1'Ilmaşi În urma vilr
sarilnr d<l ~nllg(l d(lla alegerile trecute. Yublieul 
bIlCUrel-<lteRll Il. izbuenit ÎnJiorat de durere, crmd 
i-8\1 d~"fă~llIllt, ].a Daeia, de eiitrli Himion. ::\Iîm
dr<""{!1l, :-;tcagul unguresc, do sub cutele căruba s'au 
trimes gluante om01'îtoarc Il;<,;upra bictilor Ho
mâ]li, Ce Il fl'ieut Ti"l.a pr'nţru 3linllre.a dUl'eri]or '? 
Ce ped~a')t;ă A'a dat uei~(l;Şilor? 

Sunt lucruri cari nu se uită niei odată. Sunt 
1':ln1 cari "imgerează vDŞltic, Sunt ble,'Itt'mc :al că
]'or ('.·eOll tree(> llt'St~ granitele acestei vieţi. Şi 
dad 'Vrpu cont·elc Ti8za ,'!il, vină La Bm'llrCşti, ar 
,trebui 8ă Re împfH~ lntÎii {'u <:(1i cari simt durerea 
j'iinilor, cu cei cari p{}artă pe buze bll*ltClllul. 

H'ar putea llţlOl' întâm111a :<;ll guse,:w·că aici llla-

I ivi cari Bă-l cr0adă. N ai"i şi ne-orientati Ae gu;;e,<;c 
in toato locurile şi în toate cla:.c]c sot'i,'\le, Dar 
('inc ne '~~L PlltC'R impullclIouă, HomÎlnilor de sub 
(~{m~al1a Hf. f;lt.rfall, să uml11m o cale 'PC care ar 
~!ori-() ei? Noi ne ştim mai bilW dceut ori şi cine 
(hm·rile şi ueellzurilo, visurile Ş năd<,jdiik Chiar 
de a r reuşi !'Ia df\termino un curent favorabil ide
ilor lui, într'o Rlmmită lume, munea îi ('~te Zll
OHl'Jlieu. 

Pii"rerea ('{~lor eari cunOl'e situati.a dela noi 
'este ea politi('ianii unguri 'Să luer('zc astfel Ineit! 
s:l filJl IlmlţllIlliţi Întâi noi, ce-i cari dorim acolo 
libertatoa. şi lllmbla. Şi numai după aceia. să vină 
aic-i, C.(~rtifi{·llhJl de hunăpllrtare, cu care se va 
(~rp7.{'nt~l în fa~,l oriniei Ipuhliee din R{lmîmia nu
mai Românii din {: ngaria şi Ardoal 1:i-l pot ,ia, 
~ii se- 'Po'drte o('ci m~t fel pa liă-1 poatil obtine. Şi 
llpoi îl vedem ~m phl{,ol'e, Coresp. 
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Povestiri de f~mei. 
Arta de a fi frumoasă •. 

(Irul din relr ma~ frumoase fem(') marea arti!!ti 
Lina. Gllvalieri, a pllWica.t mai dl'unăzi în .. New-York 
AmNikan Journal" {} s('ri(' de articole foo.rtt' intere
sante ~ub titlul: Arta de Il fi frumoasă. Artrc-olele a
('('stea &eri!;e de o frums('tă autorizatA, au făcut în 
lumea feIDenină o !lenzatie colosală, mai al('9 pentrucă 
suut snise cu o mart ;;i.nreritate, prob{md ~ drM~?8te 
glaţioa.su. J)('ntru s.:>);.ul ('\ frumo~, tu' rare l&r dorI cu 
adl"'ilra.t frumos, .. Dn-cli nu a-şi fi a.ut ,"ore-a. perfectă 
rarr> ~ă mii indemnr> ~ă mA fac ('{intărl'aţă, 9])une ce
l .. b fa uti stii, m 'aş fi fă cu t d o el or pentru femei şi RU

lIlui p<'lllru clUltar<'a frumsetei lor, pentru oore se cere 
Îna.dP\'ăr o artă. ca pentru toate lurrurile frumoa.'I4!. 

,Jn dragoHti'Q. aceasta a ll1('a, de a ('ej'\c('ta, mijloa
~cle de iltfruIDs .. tare a.1(' remeii, În tot timpul m'am in
teras.:Lt fourte de aproapo în primul rind de che!;tiunile 
hn{Îen('Î, Le-.a.m ('enelul cu plI~iunf' lii când cre
deum că am gllSit unul din leaeurile micilor iD.COnve
nil'nte dt' ('arI' sufere aproape fiC'car.:> fl'meie, ]{\-aID 

notat. "Şi astfl'1 am ajuns ;;j'i 1itr(lll.~ un IIHlre numitr de 
reţete pe rari lfl-am ~Upl1S ('prcetării nH'CI~cului meu, 
care cu foa.rtl' miei indreptAri le gii"p.a d(' foarte bune. 

La a.cp~'l.st.;] Sf> mai ndaogii a.poi ]1]'o])]'i.3 moo expe
rirnţă, 

"Ho.cotf>~(' că hndenâ ('!~tc in mare par-tI:' ('f'1 dintAin 
mijloe III artei de a tI' ~tii facI' rrumoasă. Spun că Q

ceu~ta estr o artă intru tiH ]loatt· pprf!'ctiona.. dar DU 

înlocui ('u mijloacple ei, lipsurih' natur .. i. Nici o artă 
de pe lume nu poat{' dreg!' un chip ~trîmb, un nas di
form, nişte miini nodlHoa~E', ori IHP:t mari. Dar cât pri
vrşte t{'nul bunăoară şi linii\r silurtt·i. intnl ltCOR.Sta. 
pot afirma ('ă o hntÎf'nă raţionala şi ril,'1lrORlIă isi 1U'C 

wt rmltu!. 
Frumsett'a, pot zij;e că l' sănătatea ~i indw-iile Dlele. 

Stiut mult inspirate tocmai de ideia a,ceagta"_ 

Crâmpeiul a('e~ta. dintr'o r.onvorbirp Ilarticllla.ră a 
LÎnei Ca.alierî. eX]rlică intrucitva. senzul articolelor 
ce yor urma. aci. }~s('nţial, arti.coiele a('~~tea prezintă 
int{,J'p~ petru ori {'are ft'mei!' d('~i ea che!ltie de a.mă
nUlIt nu pot fi aplira.uil(' fi"e.ărHia dintre noi. 

CAPITOLUL 1. 

GeneralitatI. 

Da~ă .Oltl să fiţi ('U a,dt'yă.rat frumoase lega,ti-vi, 
numai de tinerl.'ţă. Şi c.a .-:li, rămÎlnrţi tinere, trebuie să 
bligaţi bin~ de seamă, - orir", n-ti faN'. să nu ajungeţi 
nici odat.ă la ° coml}l"ctă oboseală. Rp.paosul, repao
fiul dU mRi mult cu Jlutintă, iatii· rliatra fund.a.mentaJă 
a monllffieutu!uÎ rrtlm~{' ţl>i, 

Booll'le şi indispozitii1c rlrse ale ull!~lor femei. a
duC' de a.sl'meni, rei" ireparabil!' frum,~ptei, Şi pentru 
!l.{'easta trf'buÎe Rl~ vii. în~rijiti. O femei!> nu trebuie să. 
facă nl('i spor!urile, nici nu trebuip ~a mUll:cească pf'sh> 
măsurii. niri ~ii yeglwze rXi\{,~iv, dară vrea să răm:ue 
tiuiirii ~i frumoasă. ToIul trl'lmi,> în mii~ură potrivită. 
şi chiar numai atlH t'f,t S~t 1l0at[L evita stt nu se ing-ratie. 

Ael'Ul proasDăt e foarte llriinl'ios frunHll'ţeÎ dar ("1] 

COlHlitil> sti nu fie prea aspru .Atllnl'i strică şj e :nai 
preft>rabil să rănHîi acasă intr'o oduie bine aeriziLtă 

d"'cat S,I iesi la plimbare Ilf' UD .îmt ,~au pe un ger ~)rea. 
a~pnl. 

Cilt privf>ştl' tribălul'ilp, o ingrijire inteligentă le 
poate ment+n:l pr-oJJOrtiile juste. Astfel daci nasol e 
prea gros? 'l'relmi(' masat uşurel d('la nări spre vAri. 
cu vârful degete-lor şi nu in linl(' drpaptă, c.iei intin
zfmdu-se astrl'l pielea, nu poate dt"Cât ~ă sufere. ei În 
cercuri. uy{md grijă ca (Ii~ge-telr llă li!' uşor unse eu 
un .. (;oM-crcltm", a cărei retetă l'a urmll, la capitolul 
tl'uului. Pl'ntmea să l'yitati roşeaţu nasului. trobuie să 
aplicati pe nas, cel putin odatft pf' zi. o compresie t!în 
vată muiată Îll a.pă de tranda.firi căldnţă, Ridicând oom
pr('sia. totdl'aulla. treblli(' să av(~ti grijll a muia o alta. 
in apă l'f'{'e pl'ntru Il Închid(' 110rii. Dintii cer dease
lJ1Pni o în~I'ijiT<' I'pf>rială. precum şi părul. Ab, trebuie 
() lIază tontinuă şi aci fără obo~('ală. ventrnca. () femeie 
~i,-şi pă~tr('7.t' frums'eţea. 
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De altf~]. dUPă mine. a,c'''ll te.a. ar fi C(\li! zece p(l'ru.ei 
aJe frllmw tei: 

]) Iti a.r.ată oglinda un aier obosit? F'i-ti neme ei 
te odihneste. 

2) Vr~i să a.i lin păr frumos? SpaJă..J. 1n fiee.ar(' săp
tămână od.a.t.i. 

3) Vr".i ~i-ti p!i.-strpzi gura tînără? M . .a.,<;ează. liniile 
('ari duc dela. nări "prc umerii obrazului. în ciN."Oa
fer('nţlL 

4, Pt>ntru ca o'l'alul figurei să rămale tinăr. linia fă1-
cilD!' trebuil' să rămâip tntdpa.una subţire ca o lamă 
d .. ("uţit. 

r,) ('a. ~li "ii păzi ti df' a avoa biirbie dublă, cuhuti
"li ('u ('ltJ)ul jo.<, pe pe mă. {'At lllai jo~ eu putinţă, 

6} MalIati·yă IUI.slll ('ât de des, pentru a-i pi~ra. 

forma. 
1) Pentru ca să e\'itati roş!'teJc tf'llului CI' a.par tot

df>al1na in vârsta. dt' mijloc, Întrebuintati r.omprt'Sii ve 
;wii eaJclll 11(' obraz. 

fi) l'pu(ru a goni ~biircitl\l'ile ce S(O formează Împre-· 
.iurul o('hilor. svillati viirtile de sub ochi, tot de Iltâ.te.a!"' 
ori dE' rât.e (Iri l'ii 8pălati f.aţa. - eu a.pă fierbinte ('.it 
put.eti ;<ă suportati de fif'Tbinte. 

9) Peutru ('~1. Hă palitrati 8triiJucirea odtilor. ori h 
('it(· ori vă SPiUtLti faţa, pkurati in ochi râte-va Plei
turi de a.pă d(' trandafiri. E a.b~olut fără de strică>CiuR~ 
prr\"ir(\1. 

10'1 V ft,ti ~ă ,'ii fPÎmpl'ospătati figura u&<'ătivA? 8pi
lată-\*! cât mai d{'fi I'.U apă fi.'rbinto cât o Iluteti Hl

porta. 

Da.r mai inoainte df' toatt' rf'j)a.osul neees..'ll". Urmţl 

jl1mătat(' din toate 1'('lf>lalte pr('{'f'pte mai bine, dar Q"~~ 
grige d(' aC'rfi,sta. K u vrea să Îlltoll'g Îmil lil.n{!('aallil~ 

lt'nO<l_ (.are c tot atât lip romp] ('{'t. ne~ăJtătoa.si (~ &i 
obos~aht prea mUl'. 

In ~mI'şit nu pllnl,ti În pra-etieii uimi( În extrem • 
Cât pri.p.şte nutN'mântul stu<liaţi [iocare dU1)ă pre-

luia. l)t'rsoauă. ('r('l'tul IÎ(',{'lireÎ mân<'i'i.rÎ eÎ orn.nduiti-Yi 
cnm vi simtiti bine. 

.'ru{'t.ele dp toate frlul'ile si În mare ('>antitM(', mâ.
('ate mai alt'.';; dimilH'atu. ~Ul1t cxrelente I){>lllru OOa. 

Dormiti bin" şi d!'stul, dar nu prea mult. Studilil~i
vă si în )Jrivinţa aceasta. Cât mă priv('şte pe mine c4.:ad: 
dorm mai paţill d~ opt Cl't1S11ri, mă s1mt obosită; ei da,ci. 
dorm mai mult JUii ~irot şi lIlai obo~ită şi Ilrooaie V 
proastă. 

Inilf~l"l:iit, eP! mai ma re prieten al frumsetei DU ffi~~ 

nici aiernl proaspăt, nici exercitiul, eât a.pa de trambt" j 

firi în Cllf(' alU picurat câte-va l)i<cături de gli~rini. ~ 
iji {,ti tare 111' spltllirn pc obraz. Nimic nu impro~pă.tea.z& 
mai hin" faţa .. Ori, ("u o pclită fra,gr-.dă. nu poate fi. 
femeie "ratil. 

CAPITOLUL II. 

TeauJ. 

HflÎtp gol'm·ralp. cât de d('se, este era dintâiu o.o.lIi
tiI' ~t(>lItru frl1m"et('(l tenului (pif'lita obrazului). Ja 
urma Illng-ilql' l'xllNi"nte, am găsit exc61~mt ca ia rre
.. a.re baR, ll('lltnl a o fa{'(> tonică şi ~timulentă să se .,n. 
t'll zerC' minutf' Înaillt<> !il' Il intra În bae, 500 Sir. sare 
de bu('ilt,lric şj W centilitri de amoniac cu {',.qenii 'de 
vjol<>te, rure ~ă "1' amestoce bine ~n apa· de ba.e. 

Templ'ratma llăii să fill de 36 grad{' şi .illmii,f~e 

niei mai mult l1i{'i mai putin, 
In ha~ să nu stati derât douiiz('{'i de minutl'. mai 

mult vii !lJăbpştf' prea tarI'. E bine să vă frÎtcţionaţi (li! 

neria bine ~rllHlnită şi cât de tare. Duşu.l să nu lips{'~ 
nici odată la {'şif('a din bac> pentru a. inchide porii. 
După ban tr(>buie să vă mişeaţi prin odaf>, În ~Uil e'Î ta 
jos, de dOlli'IZI,d d(' ori, cu g'('.a.1l1nrile dl'schi~e da.:li 

t' ~oar(>. Dudi (' nor şÎ înrhis, faceti ext'rcitii rNlpÎJ'8Â'()
rii. IlÎn(' tnfăşnratC', - ridieati Înc?t braţele de3.llupra 
('.apulnÎ pa.llii ~us. vertical, r('sDiratÎ adânc şi )IWoi aRfJi~ 
r:Înd lăs.ati hratBlf! să ca.dă in jos. 

A(,,{>~'l.stl.l dt> douiizl'ri-şi -cinei de ori la rând. Tot 1" 

PT('f·t>tWaT.ii. ati con:;tituio trata.nJl'ntul g(,Dl'ral. ma;; e\tl
rlal'ie \':a llrm:a tnlhlIUPutul local al tf!nnltli. 

Viorica O"mOr.vă. 

(Va urma), 

fABRICA DE SPALAT CU' ABURI I Văpsire de haine, Curăţare chemică.I! , 
"KRISTALY" I G6zmos6gyar, KolozSV1\r, PâlyandViJl'. 

li. Spălare cu aburi, . . I! i : I 
! i! La SUiBa de pas;:l0 C~Ch::~ S8 relmm/e f~nc::UL 

ere !'li -SW$' tiM-, , 
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Răsboiul italo-turc. 
Singura telDgramă despre BO de vase 

<la r5~boi italienp, văzute Înaint.ea. insul(\;
inr Lflmnos şi 'I'enpdos aduc~) o oare-care 
sahimharH a situaţiei. Căci în cazul confir
mă.rii ac('stei ştiri. puterih, şi mai cu sea
mă Monarhia Iloasră, vor fi nocesitate să 
facă pregătirile pentru eventuualele tulbu
rări ce le-ar proyoca acţiunea Italiei în Bal-

Guvernul Italiei a dedarat în repeţite 
rânduri că se abţine dela o acţiune mari
timă contra Turciei. 

Apariţia vaselor înaintea insulelor 
". Lemnos şi Tenedos ar însemBa nesoco

~!~ .. J~ tirea. acestor declaraţii Şi provocarea pu-
t l.erilor. 

r 
~ f 

1 

1 , 
I 

Acest motiv ne îndeamnă să credem. 
că: ştirea e lipsită de temei. 

Italia aşteaptă intervenţia puterilor pe 
lângâ guvernul otoman pentru recoman
darea anexiunei. Numai în cazul ncreuşitei 
3cefitpi intervenţii este hotărîtă să înceapă 
acţiunea navală contra rrurciei europene. 

Actiunea flotei italiene. 

Di\ll ('..onstantinopol se comunică: La ministe
mI oe roohoi i& sosit o telegl'amă, care anunţă a
pariţia a 30 de vase italien(l înaintea insulelor 
Lemnos şi Tenooos. In urma acestei telegrame 
ministrul a da.t ordin eonmnd'llntului flotei tur
~ti din Dardanele ca să Întăre&8Că posturile şi 
_ facă pregătirile necesare. 

Mobilizare ia Bosnia şi concentrarea 
flotei 8ustriace. 

L ! "BerI. 'l'ag." anunţă eă la hotarele Bosi niei s'au trimis trupe austriace. Austro-Un-
j garia ,mobilizează, ca să nu fie surprinsă de 
i.~enirnente. Mobilizarea s'a făcut mai ales 

'~.~ ~ 'in urma ştirilor despre acţiunea maritimă 
l ti Italiei. 
~ 

Ziarul dă ştirea ca venită din izvor 
bine informat. 

Ataşatul militar al Italiei pe lângă am
basada din Viena, adrosând ministrului de 
răsboi al Monarhiei întrebarea, ce este a
devărat din ştirile despre mobilizare a pri
mit răspunsul că sunt simple scornituri a 
lIDOr creeri înfierbântaţi. 

Cu toată clesminţirea ştirea se menţine. 
La ministerul de răsboi şi al marinei se Iu
orează eu zor la preînimpinarea evenimen
telor. Astfel se comunică că comandantul 
marinei a reţinut sub arme efectivul con
tingentului anului 1908, care trebuia li
berat la 1 Octomvrie. 

Tot asemenea a chemat sub drapel şi 
rezervele acelui contingent, astfel că eIee
tivul oontingentului 1908 se află mobilizat 
ca in timp de răsboi. 

Situaţia îa Tripolis. 
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I Nici o ştire n'a venit să explice cau1.la (l{)m-I ordinari şi ~ti aceia cari doresc prosperarea m-
pletei inaeţ.iuni a duşrna'Ilului. vătilmântului nostru poporal. 

Un informator din AiIlZara eonfinnă că TUT{'ll 
ţii Arabii şi-au l'ltrîn.."'l oştile dar nu 'POate da numă
nll oamenilor <le {'ari di"pun. J)('clară că a văzut. 
doar opt tunuri. A finnă eii Turcii sunt binhe .adă
pol-ltiţi iar Arabii in mod mizerabiL Holera bân· 
tuie printre Arabi. Informatorul a "'ăzut vrc-o 
50 de cadavre Ileîngropate. ~{ai mulţi şefi arabi 
se arată obOl'iti de luptă dar Turcii întrebuinteaza 
toate mijloacele ea să le răIllÎl.nă credincioşi. Pier
derile duşmanului ar fi din cele mai grave. 

Alti i'lllormatori -spun că circulă tJvon111 la 
Ainro.ra de''lpre o apropiată sosire a unui şof in
fluent din :Sirta cu 6000 oameni călări. 

Sănătatea trupelor it.aliene este foarte bună. 
Ntrmărul bolnavilor e mai mic de 1 la sută şi bol
navii nu zac de boli grele. 

La Tobruk !'l'au tras focuri la avantposturi. La 
Doma. a avut loc o ciO(·nire între patrule. 1] n 
floldat a fost rănit. S'au trimis intăriri la Tobruk 
şi 1Jerna, ele au debarcat. 

Noui trupe italiene la Tripolis. 

Se allunţ~i din Homa că în eurînd vor fi 
trimise noui trupe la r:L'ripolis. Partidul răs
boiului este nemultumit cu acţiunea trupe
lor dela TripoIis, şi pretinde că Italienii să 
procede7.e cu mai mare energie şi să cureţe 
oazcle de duşmani. 

Cronici ,co1 ară. 
Conferenta despărţământului Radoa. 

In 30 Oet. <'lt. 'Il. şi-au ţinut învăţătorii din a
cest d~părtămâ.nt conferenţa do toamnă, in co
muna Ghiroc. 

După chemarea Duhului Sfânt, mvătătol'ii se 
adună la şcoal-a dlui Înv. G. Mihutia. unde 'ascultă 
prele~rea acestuia din aritmetică ~i ,rute două 
prelep:cr1 din fizică. 

Mi:a fost dat să văd, că la oOOervările ce s'au 
făcut illsupra 'T'lrelcgcrilor membrii acestui des
părţ.ămîint - deşi s'a zis la adun,area generală 
că a('oot ornpărtărnîint a decăzut - au luat rparte 
la di~ţiuni demne do nişte învăţători harnici. 
DOV!adă că învăţătorii din acest tract îşi cunosc 
misiunea. şi nu se iau după zisele unuia şi altuia. 

S'a mai cetit o disertaţiune. cu titlul "Teatrul 
la noi şi puterea lui eduoativă", scrisă de d. P. 
Biachiciu. Acoasta încă dă naştere la tnişte dis
cuţiuni foarte vii. 

Terminându-se proţ!namul d. preşedinte. prin 
o cuvÎt,ntare binesimtită închide comerenţa îndem
·nfmd poporenii din Ghiroc să lupte şi <pe mai de
pârte pc calea, !PC care au mers şi până acum. 
Deşi sunt P'llţ'Îni şi deşi faţă de locuitorii din jur 
sunt SăMCi, totuş n'au pregetat ;a; ridica saI arul 
învătătorooc din 'puterea proprie, când s'a adus 
le2"ea lui Apponyi. Laudă acelui popor şi mai ales 
laudă conducătorilor lor cari au ştiut să le vor
bească la inimă. 

BNlvul părinte Romul Văţian in numele po
porenilor săi mulţămeşte acelora cari luntă pen
tru luminarea şi deşt~tarea pO<pOrului român. 

Cinste vouă dascălilm cari nu cunoa~teţi obo
seală, ci luptaţi Mîntrenrpt pentru binele popo
rului. Laudă acelora cari 'Prin prezenţ.a lor, !prin 
participarea la conferinţă au arătat un viu interes 
faţă dtl .acti'Vitatea învăţătorilor. Lex. 

• 
CONVOCARE. 

PROGRAM:: 
1. Partiei'parea in corpore 1a" serviciul di\'ill 

la R ore şi jum. 
2. PrC'lcgerc pra<'tii'ă de Înv. Ilie Ban. 

;1, Ik>:,><,hidN('a adunărei. 
4. Rlll)()artele cassamlui şi bih1iotec.arull1'l. 
5. Esmitere!l eomisiunilor pentru cenzurarea 

rapoartelor apreci.a:rea prelegerei şi .a conftlrtln
ţdor. 

6. Disert.atie de."pre: "hlpta DOa.<ltră cu Întu
nerecul" de înv. Manase Lajoş. 

;. Hano:artcle c'()Dlisiunilor ei discutie asurP1\& 
lor . 

R, DN'ignarca T!lcm brilor verifi.catori. 
9. Statorirea 1o<"ului Ţ)(>ntru viitoarea adumu·e. 
10. Ey{'ntu.aJe propuneri şi interpelări. 
11. Inehidcra şedinţei. . 
Moş n a, 14 ~oemvrie D. HH 1. 

Manase Lajos, 
preşedinte. . 

Ioan Mihu., 
notar. 

INFORMAŢII. 
A RAD, 18 Noemvre n. 1911. 

- Starea sânătăţii dlui D. Sturdza. "Adevărul" 
(Bucureşti) primeşte dela core,qpondentul său din 
Vicma următoarele informaţii despre starea sănă
tăţii dIui D. Sturoza, fost ministru preşedinte al 
României: 

Am avut !prilejul să Torbe,'''.c c'un mooic dela 
sanat.orul din Erdloch, unde a stat astăvară d. Di
mitrie Sturdza, fostul şef al partidului liberru. 

Medicul mi-a spus că sănătatea dlui Stur<13a: 
este pcrfe{'tă din toate Plmetdc de vedere. 

Fo~tul ministru a fost obiectul de admiraţie 
al tuturor, atât prin v.astele sale C1lno~tinţi şi prin 
marea experienţă l}C care o dQvedea în chestiunile 
(lele mai variate, cât t;>i prin extraordinara &a 1Jm
tere de rezist<.>ntă. Astfel d. Sturdznl făcea plimbări 
pe jos timp d<.> trei ore, fără să obosească, ,pe când 
tinerii cari îl insoţeau erau zdrobiţi. 

- Contele Ştefan Tisza in Bucureşti. 

Cotim în "Seara" : 
"Contele Tisza va sosi la Bucureşti~ 

pentru a ţine o serie de conferinţe t 
Acea.'ltă ştire a produs o vie impresie 

în eercurile româneşti dela noi. 
Contele Tisza până eri, duşmanul ne

împăcat al Românilor, se face astăzi apos
tolul ideei de conlucrare a Românilor cu 
Ungurii. 

In nenumărate rânduri acest şovinist. 
ungur împreună cu alţi colegi ai săi, a luat 
cele mai aspre măsuri contra Românilor 
din Ungaria. 

Lupta ce ducea împotriva Românilor 
se e:\."})lică, prin dorinţa ce avea de-a desna
ţionaliza. 

Văzând că măsurile riguroase ce le în
trebuinţa nu-i reuşesc, a ~rezut nimerit 
să-şi schimbe atitudinea şi cu o violenie 
uşor înţeleasă să încerce să devină prieti
nul celor pe care neîntrerupt i-a lovit. 

Pentru a-şi ajunge scopul 11 inceput sa 
propage ideia unei sincere conlucrări a 
Românilor cu Ungurii. 

Agenţia SteLaroi află pe ziua de 15 Nov. urmit In caest scop avea nevoie de câţiva pro
pagatori ai ideilor sale . 

Prin concepţie şi intrigă, a reuşit să a
tragă de partea lui pe părintele Mangra şi 
alţi câţiva Români. 

toareltl: noaptea a fost ploioasă. Niei o acţiune Despărtământul Mediaş-Ib.a\lfalău al Reuniu
• inamicului nu a .avut loc. Ziua a fost deaaemenea nei învăţătorilor greco-cat. din Arhidiecesa de 
ploioasă. S'au tras câtev>8. focuri de puşcă, fără Alba-Iulia şi Făgăraş, în inţ.elesul §. 21 di..n sta
efica.citate, contra luorătorilor geniului oari si- tute, îşi va ţinea adunarea de toamnă la 21 N oem
pau ţie frontul oriental. Din când în eând se trăgea nie st. n. a. c. in Şeica-mică, - la eare eu onoare 
ai cute un foc de tun. se invită toţi membrii onorari, fundamentali şi 
Y~~~~~~ ____________ ~~~-=~,"--'~# __ ~4_~_~_--------------------______ __ 

Szanto Dezso Nagyvarad, Szt. Janos-u. 25. 
lăcAtuşi pentru edif ieii. 

'Telefon 491. Telefon 401-

Primul magazIn Industrial de rolete delemn din. 
Oradea.Mare. - Atelier de lerărle. - -
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Cu aceşti puţini răt.ăciţi eontele Tisza 
na put.ut câştiga nimic. • 

H.onu\niii conştienţi de menirea. lor, În
ţeleg[md malloperC'le şiretului diplomat 
ungur, au luat măsuri pentru excluderea 
din.- partidul naţional-român a celor. care 
au trt'cut dp partea ungurilor. 

Pcutru a-şi ('TPCa, l'limpatii în ţara noa
stră şi pentru ti: arrlta şi celorlalte state din 
Europa că starea Homânilor dÎu Ungaria 
s'ar imbunrtHtţi mult. dacă s'ar face o unire 
rom[~[){)-maghiară. falşul priotin al Homâ
nilor, '<';'a hotărit să ţină mai multe eonft!
rinţo la noi. 

I )l~ sigur nici prin acoste mijloace CUll

tele 'l'is?ia nu ~a rouşi. 
RO'll1[mii din regat nu se amestecă în 

pofitica Boml)nilor din l1ngaria, sufăr Însă 
eliud vrid attltea pc-fseeuţii din partea LTn
guhlor, când văd pe fraţii lor maltrataţi, 
băt.uţi şi arut!eaţi În t.emniţe. 

Credt' contde Tisza că drept răsplată 
J)(mtru nedr'ppUlţile ce so fac fraţilor nu
ştri, i-se ya faGe lui la Bucureşti o primire 
străluciUl. So vot.' duce Homânii s(l-i as
eulh~ c,()Jlferinţple a(~('~tlli şovinist ungur? 

Dnsigul' cii nu! 
Dui'ă în adevăr c0l1tElle Tisza are pre

tf\nţia a fi Ull priceput diplomat ungur, ar 
face bine să r(un[mă acolo unde so găseşte, 
se poate aştopta la surprize neplăcute, dar 
bine meritate." 

Litografiatul "Buda pesti Tudosit6" este auto
rizat să desmill(ească ştirea despre vizita aceasta. 

I 

-"lncă ceva despre sporul Românilo·r în Orq
tie. Ill.ajnte cu nc-o lună de zile catihetul elevilor 
gr.-or. ~omÎl.ni de 1 H tll'0l11 a de mcserii din Orăştie, 
întîdnilHipe servitDrul dela acoa şcoală, s fOl$t în
trehat dp aeol servitm': 

- Dlo t:atihct, oare oo-i de fă<mt cu invăţăcoii 
gr.~)fientali ai dtaJe, că până acum s'au înoorie 
la şcoală aprOlllI)(l 140 şi câ.nd ţi-or veni toţi la re
ligie, n'lltvcm unde fl,ă ti-i îndesăm, că nu încap 
niei în douil sale de prelegere, de-cum în una? 

- Atilţia s'au înS<.~ris ă..'1tan? 
- Atâţi,a., mă l'Og. 

- DurwiJc ceilalti e!Îţi ai de tot laolaltă? 
- l)'111lOi or fi şi de aceia ciitra 1'Iută, de-a 

dvoastră două părţi şi de (·,elel.a.lte religii o parte ... 
Vorha sorvit-orului Ş<'..ooloi s'a pIinit: azi .avem 

atâţia învătăeci de mesm'ii români in Orăştie, 
ctiţi n'au fost de (~ând c Or~tia t 

Direcţiunoa a(~,lci şt101i s'a luat par'că de-un 
gând de atâtia elevi de o religie, - căci zilele as
tea ea s'a adresat oficiului 'parohial gr.-ort. ~ă se 
îngrij<~a."Wă de al doilea catihet pe seama învăţă
ooilor gr.-or. romi'wi, căci .ajungîmd numărul lor 
peste 140, nu mlti poate fi vorbă de a fi cutehiza.ţi 
de un singur om. 

. Ce in\fre,scază marca obşte a cetitorilor nOţltrÎ 
-această pO"VCstB? T aea ce: :B:.a no llU'ată o aşa înăl
tare şi Întărire a Românilor în oraşul Oră.ştie, 
îm~ât poate fi vesel fiecare Român ·aflâlnd despre 
ea! Căci iacă ce ne spunea zilele I3.stea. cel mai bă
trîn' Ivnnân al nostru din oraş, d. Nicolae Trif, 
J1rimul epitl-Qţ> al blooricei nOaBtre gT.-or. de aici; 

'. "La] 8B7, dlc, când .am venit eu în Orăştie, lllU ' 
era în acest Ol'lflŞ nici un ~ingur "inaş" de român! 
Ija 1868 dind a venit aici ca advocat d. Ayram 
Tincu, ~h!l Il "l:J.du'S ml1i Î.ntâi ce."a sămânţă de i!LIi.Şi 
români. vrc-o 4 copii de pc la Seheş. Acesta a fo,st 
îneeputul.. .. Şi azi, uite. ce vă scrie dela şcoală!U 

Huntem ve~~eli că putem arăta o a.,"'Wl reDeGe în
oăl~are!l nOil.Rtră în aeest {)raş. E şi acesta un 
~mn, că glasul nostru ş,i al altor foi române, care 
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stă:ruie mereu pe lângă JlOiPOml n05tro, ~ă l)Or- 1Ol1111 5. cor. Primea..'!e.ă generoşii binefăcători :Şi 
nea..'<Ică şi pe (mlea meseriilDr şi negoţului, - nu pe această cale sin(~erile noastre multumito, 
~ună in pustie. Poporul înţelege hunul îndemn, Directiunea gimnazialld. 
îl prim('Ştc, îi urmează, - şi d08voltarea natională R f • R ". Cet" ~ Evt>.ll+ 
se ayâ ntli în {'hiţl îmbucuriitDr! -: 1" eJor:mle In 1 °lmOanla. ,ll:n dIn " ... ~.,.,:: 

~ . . f' d - men...: 01 Q ore e un COn+l1 Iti e m1""-"llu" 
Ra,muncu't"1Ull. de o mare Şl s antă atorw a 't' t' ,. t ul d . t b 'd . h.. . , . • d· 1 . El lllDU, III lDIlllS cr e m eme ElU preşl en_ 

mtehRenţm romane m loc, a ce OI' ee sunt pUŞI dl' p PC' ". t 
h · ,] 1 . , t V 

• t vIUl . . arp, prlm-romis ro. 
a Vl'g 111 Ţlc>ste U08VO tarea ŞI lllarIrea noagra '-" d· . t 1 ,. tI' d . d ....1. .... 
• v ' ·x _ . t ,~a lscutat prolC'C U mlUl8 m Ul e In Utili. lA 
m a(,{\'lt oraş: i'lU l~~oarte grlJll treaza, ca acea lllJare 1 t' 1 . . h-t' t' 1 ăto·l 

~ d .. d R' ....• v v • re a IV a a..'ugurareu a nne.el uer nor care 
numar C ('OPU e omlWl. vemti aCI ea mvaţ.a<'-Cl, r d b' 1 C . 1 d h'd 
l'lă crească aş.r~ cum cu toţii d()rim: aJcgându-se <le l'lll 1 C1ulm~ pc lI'OU amerCl, a ese 1 orea par-

• '-' • .1 " • - , • d ., :lment Ul. ('} nu numa! nHH,~1'ltn vr~'unlel, CI ramanan CI Şl 

în flUfletul lor Homiln, curati, ~şa ca 'poţ)()rul din Ace.st iproiect cuprinde 4 puncte şi anume, ~
csre au ieşit! ~Libertatea'·. lat i,' la boli, .asigurarea accidentelor, pe:nsll .p 

asi1-,"llrare-.a bătrîneţelor. 
- Cununie. Dşoara Valeri.a Ruciu din Abrud 

~i d. Andrei Moldo .... an din A pold, pr('oOt în llcn
dorf (tractul Bighi.şorei) îşi anunţă t"1tllunia ce Vla 

avea loc la 19 N'o ..... Il. in hh'!criea gr.-or. română 
din Abrud. 

J)ţKJ<aJ'lIl Mărioara Munteanu ~i d. Aurol Varga, 
înviiţâtor în Şlliumberg, îşi anunţ,ă eununia ce va 
llV('U loc la 26 N oC'mvrie n. în bisNica gr.-or. rom. 
din Şulumherg. 

Felieitările no<astrc! 

_. Serbătorirea lui Eminescu la seminarul din 
Sibiiu. Cetim in "Tel. Horn." că 16 Nov .• elevii 
df']ll seminarul nostnl din Sibiiu, .au ecrbătorit şi 
ei prin o Şt.>dinţă f('''stivă -a soeietăţii lor liteJ'!8.re, 
memoria m.arelui .nostru 'rwct. Au vorbit d. N ie. 
Bălan. prezidentul societăţii, despre credinţa lui 
Eminewu in bil'lcrica noastră stră:moşea:scă, cIeri
cnl Greg. Vermcşan dc.'-'pre ~,Eminescu printre noi 
şi pon tru noi cei din A ulStro-Ungaria" şi c1ericul 
Ion &andu. S'au dcdam.ut poozii <le Emine:A(~u şi 
/,;'a11 cânt,atarii natiDnale compUfle pe text de Emi
n('_'wu. Crc,elem ('il s'au colc<,tateşi bani pentru bus
tul lui Eminescu. 

, 
- "Flacăra". A f1ăm că în NI'. 3 al excelentei 

rf~vi~te literare de ~mb {'onduccl'ea diui C. Hanu, 
"Flacăra", care va s{},,<~î Duminecă în Arad, genia
lul nOHtru poet, O"tl1YÎan Goga, pll blidi trei splen
dide poezii. ln .acel aş număr al "Flacărei" se află 
un intcrview litm'ar cu marele .promtor ioşun N. 
Gane, proză şi versuri de duii D. Anghel, T. :Mi
nuln~wu, Cineinat Pavele.i<j('1J. C. Banu, P. Lo<ms
teanu, etc. 

"Flacăra" se .află de "im7Atl'C la toate librăriile 
rom;!D('şti din U ngllria. 

- Telegrafia fără sârmă in BucureştI. 
Din Vrllenii-de-Munbe ni-se scrie: Miercuri 
a sosit la VTdenii--de-Munte d. lt. larea din 
compania speciata BucureşLi, însoţit de 
cinci sDldaţi şi d~· englf'zul Sndlia dela fa
brica. }\larconi WirdecHs Company. D--}or 
au insta.lat un post, de telpgraiie fără fir, 
aproape de gura Vrdcnii·d(lMunte, în Vale, 
fă-cfmd ma,i multe cXBreiţii de ,oomunicare 
cu sta ţia şi în ţară, cu postul Sinaia. ~l"{pe
rienţf~l(' an reuşit admirabil. S'au expediat 
mai multe telegrame, primindu-se răspun
suri dela Sinaia şi Constanta. 

P('ste citt€va luni va inst.ala aci un post 
ce va sta în legătură eu posturile si'miliare 
{lin străinu-tatEl. 

- Masa studentilor din Năsăud. Pentru maaa 
student,ilor dela gilPnaziul din Nă,qăud ,an mai bi
nCTIlita {"ontribui: V<-turia C-onst.antin şi David 
Bullnl<', înyătător în Măgură în loc de antmţ de lo
godnă 10 ror.; CA:>Dmnitate:a ltebrişollra 20 cor.~ 
familia Verti~ din Hi,qtriţă în .amintirea regreta
tului Gavril V crtic, jude reg. in .pcnsie 200 cor. 
In memoria. ferieitnlui CorutantinM ihailaş în Nă~ 
săud: familia :NlibJaila.:ş 100 ('nr., Dr. St<~fan Mo
ruriu, .ad \'O('l1t Cluj 40 cor.: Dr, AI€x. MOl'ariu, 
arlv{){'at Elil".l1het.crpol 40 CDr., Dr. Iuliu MOJ'ariu, 
oovoeat rioaNi. 40 cor., Ntf'fan Şerban. inotar Ho-
- I l ' 

Apoi s'a dil'K'Utat proiectul pentru modifică
rile ce se vor aduce în arma~ 

-- Nou ziar francez conservator În România. 
La. 15 Nocmvre apare în Bucureţlti ziarul frauoo.l 
COH'il('I'VatQ!' "La Politique". Vor colaoora cei mtlÎ 
de R{'amii fruntaşi şi ziarişti conscrvatori JilJl 
ţară_ 

- Bătaie cu moarte. Din German ni-se scrie~ 
Săptămâna trecută. fiind mll;i multi oameni în câr
CIuma lui Pavel Graur, din German, unul dintre 
ci, cu numele Achim Sârbu, s'a luat la ceartă 
(>u huntaşii J iva BerCl? ~i Pavel N oda. In fomd 
certii, P,avel N cda, a scos cut·itul şi l-a străptLns 
pe A. Sârbll în inimă, )ăoşându'l mort. Pavel Neda 
.a fost numl1! decât arostat. 

- Cutremur de pământ În Sibiiu. Eri, Vi'nel'î, 
după amenzi s'a resimtit în Sibiiu un scurt şi uşor 
cutremur de 'Pă:mîmt, care a durat câteva se· 
cunde. 

- Medic pedepsit. Baroul medicilor d~ Braa· 
derburg s'a OCUPltt zilele trf',cute eu c.azulDr.-uJni 
Gauer, învinuit că în timpul oonsultaţiei a aărubS 
{) copilă minoră. ChCl;tia a aj'uIls in del'baten~ 
baroului, ca a.pol contra hotarÎrei juriului deo· 
noare al medieilor, care pcdcp.'Iise pe Dr. Gau.el 
la plătirea sWllei de 300 măr('i, propunân.d toio· 
d~J,tă C.R baroul sii'I lipseru3d de drepturile poii· 
ti('.(l. 

Baroul li alprohat sentinţa juriului de onoll1':a. 
In motivare spune, că un aeemenea caz este o !'il. 
j08ire a. demnităţii medicale care nu poate ră'tbâ· 
n{'R nepedepsită. 1 Il consecinţă aprobă hotărîrea jn 
riului de onoare. 

- Săptămâna de propagand~ a BunHor Te .. 
plieri. Pentru a face cuno.8cută în Bucureşti ideii; 
de d('~'!.ăvârşită abţinere dela" băuturile alcoo1iee 
"fhdinuJ HunilDr Templieri" va ţine, dela 6-1, 
N oemvrc c., şezători popora]e antialcoolice,}l1 
diferitele Cartiere, Şezătorile "Dr în(~('pe la 01'4 

8 jnm. ~cara, şi pe lângă o conferinţă antialcOtl 
li('.::l \'.3. fi şi o parte 'lirtÎstică-literară la care !W 

va declam.a, l~unta şi coti. bucăţi litemre; de a.ae 
meni t-IC vor face şi proeCţiuni luminoase a:ntial 
cooiice. 

Şezătorile se vor tine după cum urrnea.;ă 
Duminecă 6 N OV., la şeo.ala <le băeţi ,,(l·en. :N 
Goloocu". str. Aflilul de Noapte, când d. Traian ti 
StoenCf\CU, &(iyocat, va vorbi despre: "Lwpta. î. 
potriva alcoolisIDului şi ordinul Blln.ilDr Tem 
plicri"; J.uni 7 C., la şcoala de băeţi Nr. 32 (Gran: 
în dosul Hcgiei), cnnd tot d. Stoenescu W1 voDb 
despre: "Un duşman al muncit,orilor: alooo]11I" 
Muti. 8 C., l-a şcoala de băeţi "Rimion Marco'Vw.i' 
(Str. rniroi) G. de Nord, când Traian V. ŢarallJl 
publicist va vorbi uespre: "Alcoolismul şi SCUll'1pi 
rea tz,,1iului"; Miereuri, ILc., la şcoala de băet 
"Aug. Tr(~b. J~aurian" (Lucaci), când d. Ema.no1 
l~ope!WU, licenţiat în litere, va vorbi d~l'I 
.,Ş(·oala şi Ordinul Bunilol' TeIIIIP'lieri"; Joi, ~ 
C., la şcoala de băeţi "Enăchiţ.ă Vă('ărescu" C~i 
oda.nul Dulapului), col. Şerban Vodă, când it Nil 
Popovici '-.a vnl'bi despre "Creşterea copiilol' ~ 
antial0001i~mul"; Vineri, 1l c., la şcoala de IEu 
~,(:IL IIill", str. UramlS Dulgheri (Dealul Spil'el) 

-- Dornhelm, - -Reves' l-
In, atelierull nostru se pregătesc cele - es - -- - mai fine şi moderne haine englezeşti. -- confecţiune de dame, lingerie şi articole de moda. - -- _. 
Specialitatea prăvăliei noastre o for~ - ! - Timişoara-Temesvar, -- t- mează trusourile. - Preţuri ieftine . ...... i 

in oraş, aproape· de pa.latul "Lloyd". - 1, - ,- 1 - ata _ 
sasa::.um M .. AM 
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<eând d. N-ie. Ionescu, Atudent, va vorbi de.~re: 
-"Hă ne cunoaştem duşmanul: aeoolul"; Sâmbătă, 
12 c., 1a ~ala de biU-ţi "Aron COl'i.a;Ii" (Tunari), 
·str. Română, când d. Traian V. Ţăranu, publi
·erat, V~ vorbi desp.re: .,Cum isbutim împotriva 0.1-
tlOoli~mului: :prin cumpătare ori abstinenţă ~ ti; 
iar Duminccă 13 c., la Pal.:ţtul Corporaţiilor roe. 
seria.şilor (str. Ştirbei-Vodă, 43), când d. Ema,.. 
noiI POPNlell. licenţiat în litere, va vorbi despre: 
."Lucrătorii şi a.ntialc()Q1isIDul". \ 

J~a toate acoote şezători intrarea e liberă. 

Cu prilejul aCef!tei "Săptămâni de propagandă" 
,,,Ordinul" fa<,e un călduros Illpd pentru contri
blliri cu orice sumă IJ)entru "Fondul de Propa
.gam]ă", ce serveşte la tipărirea şi împărţirea gra
tuit de foi de propagandă şi broşuri antialeoolice. 
C(mtribuirile, precum şi cererile de lămuriri ~i 
foi de propagandă cu privire la "Ordinul Bunilor 
Tcmplieri" se .pot 'aore,,>a dlui Traian G. Stoe-
nes<~u, advocat, str. Bucur, 10. J 

Mijlocitorii şi scumpetea traiului. "l.e Temps" 
.• unUi ce de,s<,operiri a făcut Ferna.nd .Momfja asu
pl'8 11ricine1or 8CuIDViroi cărnei de vacă. Boii din 
Nivernais aduşi cu trenul la Paris - în câuwa 
'~~(latluri - S'O 8ClhlUPC8C cu 23 lei 35 dacă se vând 
în ziua dind soşcsc; dacă a '<ioua zi: <:u 32 lei 35. 
Din 8<>castă c~),~tere numai 15 lei, Înlioamnă trans
portul, asigurarea împotriva tuberculozei olwciden
t.dor. <,.cilalţi Ici sunt. lneăreÎitul'i ('.ari s'ar Ţlute.a 

-'S<,mle..il la 2-3 lei. 

Vân1laroa !le fal~ in Mleiui dela Villettc. Dar 
:aci nu <cumpăril neap!1z-at de-a dreptul măcelarul 
tupt<mgiu, (~i Întru el\şi Viil1zIltor se bagă un para

-zit, ,,le regrlltti('r", guambaşi, cari, eâIJdsimt cii 
nu prea vor fi vite din bc>lşug în bâlci cumpără 
-ei, în<ainte de d(';.."('hidt'rpa oficială a tihgului. Apoi 
'Vând ci muedarilor tO'ptJnngii. 

,A{'(~ti ,.l'egrattiel's" 11arazitari şi lle]egaţi 
.fieump{~.s~ yit(~h', Îneat trec prin trei-patru mimi 
in-ai IJ te de-a ajunge la măcolul'. 

Neaplir.lt, !neştoşugul nu şi-l'ar face dacă n'ar 
uugc oHia ]a {'ei înl-'ărcinaţi eu paza târgului. 

. A01\'lt tlirg îl administrează Pari:-ml în regie 
oComter~tă ('U o companie, In priueiviu aci ar 
-trebui să vân.ză propriota~ii înHiU;li d(~-a dreptul la 
măcelari. In adevăr însă, mai toat.c vitele se vând 
Jlrj~ romil-'ionul'i, căror 10 încredinţează proprie
ţ,arn. 

Mii('.('lal'ul topbmgi li a (~llmpăl'at, un bou, greu 
1(1e 850 kgr. cu SUi> df' lei - 1 leu de kgr. Carne4i 
fiind 510 k{rl'., vine 1 leu 70 kgr. Toptangiul vinde 
1~arr\('.a a;(,f\ll~'ta la. un dm:.fuetl.tor, opr indu-şi pielea, 
{'carno]e, 1-Ifml, ~iillg("Ie, CI'('Or ii. ffiaţ{'je, eoaJa, bur
flufl J l, pi{'ioareh!, pll1miinii, iniruu, ficatul. 

Leon Tol.tot. 157 
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JlASBOID: ŞI r ACE. 
ROMAN. 

Traci. de "- C. Cerbul. 
(Uraare). 

- Să nu mai vorbim de a.sta.. amioa mea... li Toiu 
:OJjlllle totuL. dar te rog. ca ori dl' câte ori vei simti ne

voia să-ti USUTf'7.i inima ... nu a.cum, ci mai târziu. cind 
totul va fi limpede in ocbii dtale, aJl1~ti amint.e 48· 
lIlline. 

El îi Răruti mâna. 
- Aş fi f('ri~'it dani aş putea ... 
El 8e Mbură. 

,,'I'RIBUNAI'· 

Din vânzara clirnei la desfăcător şi din partea 
ce şi-a oprit, toptangiul se .alege cu câştig curat 
de 16 lei 15 la buc. adică 33.500 de lei pe a.n., la ua 
capital de 40.000. 

Se pot întâmpla pagube, dacă se înşeală în BO-

eoteala câtimei de carne, dacă vre-un de.'iiăcător 
dă faliment. 

Dar 1.oui5 Bruneau ar~tă că toptangii nu 
cumpără numai boi de mâna întâia, ci I}Î de a 
doua şia treia, apoi ,-aci, ore., şi că la acesta măr
furi câştigă mai mult. Pe urmă cumpără deadrep
tul 'provinţie, şi scapă nu nUIDai de birul 00 le iau 
altfel "rcgrattierii", (lar şi de aeesÎs şi alte taxe. 
Deci câştigă mult mai mult, 

lnc.eroaroa de a afla dela de..'ifă.cător cât îi in
tră <i(~ pe <w,rnca unui bou, a fost zadarnicii. Ştiţi 
ce răspunde? Preţul cu mărunţişurile se 'SChimbă 
dupi! calit.atea vit{;li, după mahala, chi'ar după uliţă 
şi dupA cli€'ut. Cu alte cuvinte, întunerec, deşi aci 
e t.aina ooamare, căci preţul eărnei se ureă nobu
neşte 10cmai la de..'!fă'Cător. 

Lluis Brunoou zice că din carnea pe care Il. 

dnt tuptangiului 422 de lei, desfăcătorul scoate 
'101 lei. , 

.Fernand Momm&.ia a ajuns la încheiere c.ă 
Bruneau încarcă :prea mult pe desfăcător, 

- Biblioteca Academiei Române. In luna 
Octomvre 1911 s'.a.u con.<;ultat 1888 volume şi bro
şmi tipărite de cătră 761 cetitori; 820 manus
cripte, '1a4 doe'umente, 18 cărţi vechi (1508-
lSaO) au f06t eonmrucate la 216 cctitori. 

Colccţiunilc bibliotecii au sporit in această 
lună eu 511 V'Olume şi broşuri, 182 numere de re
vi~te romfmc, 197 reviste străine, 16 atInse şi 
hărţi. 2 stampe şi portrete, 11 volume manus
cripte, 7 dO<'umente. 10 fotografii. 8 albumllri, 
724 foi vol.a..nte. 

Biblioteca e dN\chisă in fiecare zi de lucru 
pentru eărţile tipărite dela. 8 dimineaţa. pUnă la. 
ti seara, J)(\lltr1:l manuscripte şi dOC'UIDt...'Ute dela 
8 la 12 şi dela 1 la 6. 

lIC Nemetb şi Klrâly. croitorie pentru doaui ClIti, 
str. Kiiti) 5, anuntii ono public tomlin din loc şi tmpre· 
jurime. că au sosit ştore indigene ei străine. peatn 
sezonul de toamnă şi iarnă. Pardssii, Ilutoa.ne se pr .. 

gătesc pe lângă l>ret1lri acomodate. conform IIIO"i. 
Rugăm ono public pentru sprijinirea ei mai deJtut&, 

x Seminarul iaridic Dr. Ger~b, Claj, Str. Far· 
kll!l (lângă edificiul cel vechiu al teatrului)_ Pr. 
găteşte pe lângă onorarmic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa
mene de advocat şi de magistrat. In 3 luni 88 

câştigă licenţa da doctorat. Fiind în pragul pro
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, e 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze .pre 

- Inootroi' se Întrebă Pierr&, 
F niversul îi plire-lIo ~a de mizerabil, fată de infini

tul de iubire, pe (',are îl simţea şi fată de priviroo. de 
recunoştintă pe care ia i-o aruncase printre lacrimi. în
e.ât el nu voi să mai vadă pe nimeni. 

- A{'asă! făcu el deschizllndu-~i ("u vE\selie blana. 
la piept, cu, toate cele zee.(> erade de frig eare domnea 
afară. ' 

. Un cer instelat se intindea deasapra străzilor în
guste, noroioase, cu aeoperieurile Întunecat!". Numai 
privind la Cei' simţea Pierre t.oa.tă micimea lucrurilor 
o/itnânteşti. În eompara.tie cu lumea de iubire din su
fletul său. 

Când intră pe piaţa Arbat. ochiul lui deseoperi o 
portiune mare de cer sumbru. ca toate că înstelat, li 
apl'oa.pe in eentru, Înconjurată din toate pArtile de stele. 
strălucea enorma cometă din 1812, cu coada ei lungi 

- Nu-mi vorbi aşa., căci nu merit. zi~ Nat8$l. şi ridicată În sus, aCf>iae cometă car!', după cum se 
Dar Ph'rre ii retina mâna, simtind că ma.i avea ceva· ~PUIl(la, ar fi aducătoarea a tot felul de nen{)lociri, şi a 

.<a-i slHl1le. sfârşitului lumii. 

/ - Să nu te disolezi. viata Întroagă e în faţa dta.le ... 
- In fata mea? Nu, p('ntru mine totul e pierdut! 

fă I'n eli ea ruşine şi cu umili re. 

- Totul e pierdut? Dar dacii n'a.ş fj cea ee sunt. ei 
llmuJ cf'l mai -frumos, cel mai hun, cel mai intE'Jigent, 
dacă 3I.l fi liber. a.., cpre numa.Î decât. În gi>nullchi mfioa. 
~i iubirea dtllle. 

~ PE'utru întâia. oarii dupli zile lungi de ~uferjlltă ~a
taşa Tărsa latrimi O!" înduioşare şi de ret'ulloştintă. 
Ea îl privi pe Pil'rre şi ieşi din sa,lon. 

. Pi(lrre. ru lacrimi d,' ff'ri{·ÎJ'1.' În gâtlej, dpfp fuga in 
antifaUH>rii, Îşi aruJI('jj blană Pe umeri şi se urcă in 
'llnie. 

- Iueotro? Într"!>,, vizitill!. 

Pi(lrrc tnsă, privpa cu ochii umezi de feridre la a
Cl-st astru htminos care, după ce d(lscrisese cu o iu~ 

teală !UIl(ltitoare o iu('omensurabiJă parabolă, s(' imo
bilizase deodată în acpl wc ca o săgop.atA., cu vârful îR
rÎpt în pământ, ridi('lÎndu-si coada tn sus ei fă('!no sit 
joace lumina l'i albă in mijlocul nenumărate10r stel!" 
stră.! ucitoa.rp. 

I-~e păr!'1l lui PiNre eli acea cometă efa in perf!'tctă 
armonie cu suf!(ltul său, care se trezea şi reinflorl'l; 
În viată . 

PARTEA A TRJ.~lA. 

La 29 Ma.i. );'apoh'olJ părăsi Drezlb unde pNn>.~:u,;t" 

trei ~ăptămâni, Învonjurat dl' o ('lIrte compusă !li. 
JlrinţÎ. duci. ri'g-i şi ehiar dp un Împărat, TlIainte!! !'4.e('l.-
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binele lor la acest seminar, care înleeneşte m:ob 
cariera advocaţială. 

x GUstaT Tâtray - Oradea-mare. str.. JM... 
koczy, prăvălia pentru elită. nnde se po\ aa.
plM lucruri de mână, nentru dame precum ei _~ 
eesarii. cu preţuri for .e ieftine. Telefon 783_ 

Mi ,car. culturali ,i lociali. 
., "- Petrooeri

J 
eo:neerte. ....... 

2S NoemniL 

Concert în Budapesta. Corul Bisericei orto
doxe române din Budape,'ita aranjează la 25 Nor. 
n. sub patronajul Il u~trităţii Sale Dlui Dr. Iosif 
Gall, membru în Camena. Magnatilor, conce,rt ur
mat de d.antl în localităţile Ca.sinei Funcţionarilor 
(Budapesta, VIU., E,'izu>rhiizy-u. 4), Inceputul 
conC'ertuJui fix la orele 8 Elf'ara. Venitul este 00-1-
ti.nat i)X',ntru s'porirea fondului coral. Contribuiri 
benevole se prime.sc <m mulţumit.ă pe adresa pn>
zidcntul lJr. Liviu T~ i n ta. Qdvocat, (Budapes~, 
V~U, RunYlldi-u. Nr. 15). 

• 
26 Noemnie. 

Concert În Blaj. SoeÎetawa d{\ lectură ,,Ino
cenţiu M. Clain" învită la eoncertul ce va loc î. 
salta. de gimnastiX'ă .a gimnaziullli. la 26 ~ov. n, In
ceputul la orele 8 St.~aNl. 

* 
26 Noemvne. 

Sfinţire de biseriCă în Gernesig. Comitetul ~
rohial invită la sfinţirea bi.st~rÎcei, şeoo.lei şi a N
seior parohiale gr.-or. nou odificate din ('"omu:n.a 
Gern('Si~ care se va săvÎlr~i Duminecă, în 13 (~6) 
KQv. c.prin P. O. D. Nicolae hun, .a.sa.<tOr consM_ 

După serviciu'l divin nrmoază banchet, iar st>.ara 
producţiune teatr.ală..dedamatDri<,ă îmipreunat.ă CII. 

danfl, aranjată de tinerinw,.3 română din .Mur~
şorheiu şi jur. V cnitul {~llrat e df'8tinBt, pentru. 
şcoo,la din loc. 

ECOROMIE. 
Situaţia monet.ar~ i~ TQrci~: Ziarele tnrce$i 

•. Gazette financierc" tJi ,Stamboul" ge Oc.upă! ~e 
f.\ltuatiunea monetara în Tureia. 

Rozultă că, după linii, crim. monetară ar fi 
imiru.Hl.tă şi din nefericire. 'llcei'lt svon aţe oare care 
bază. '. ',. , 

r-ii lui, el tncăN'Ji de darori pe prin ţi, pe regi $Î pe bI
păratuJ, de cari era multumit, îi dojeni pe printii şi !te 
regii cari il nemultumiseră, o acoperi pe ÎtIlVarăteaf;a 
Austriei de porle ~i de diamante P0 ('".ari le socotea. .te 
lui. dar pe tari le luase dela alti regi, şi dupli.e.e bl
bră liSi cu· iubiJ'6 pe împărătea.sa' Maria Luiz.e. .. o IMi, 
cum spun cronica.rii, mâhnită de desDlrtirea care • 
del.Ola". e~ pe -c.a.I'tI toati lamea o oonsidf'ra ca pe so
tia lui N llIP1Jleon, cu toa.te r.ă in rea.litate. el Hlsaee .. 
Illtă sotie la Paris. 

Diplomatii se mângăiau in('ă cu sperante de pact". 
Napoleon 'Scrise personal o ~crisoare Impăratului 11.
lexandru pe care-l numea ,,sire, fra.ti>le meu", as)gtt

râ.ndu-l că nu el d{)rea războiul şi e.8.-\ va iubi ei ""'
poeta 1nt{)tdeauna. Cu toa.te acpstNI. el iei ajuDse w
mata sa şi la fiecare haltă dădea porunci În v~re&. 
adunării trupf'lor in partea riisăritului. El r.iJăiore.a 
În .. t1onneu .. a" sa trasă de {lase cai şi tnconjura.t d .. 
pa.Pl şi de aghiotanti. El trectl prin P()sen. Torn. Du
tzig, Koenigsberg. şi În toatf' aceste ora.şe mii de 88-

meni il primisf'ră (',u nn entuziasm respN:tuOfil. La 1. 
Iunie. el lşi ajunse armata şi petl'f'r.u noap.toll, În păct.
rea din Wilknvis. În ca~tf'jul uniti contf' polonez. v... 
doua zi lăsă armata. in nrma sa si SE' Îndr.:>ptă către 'Jli
ml'll und.:>, ca să crecetezf> mai libf'1" locul undi> avea\( 
să treacă truvelr, el Îmbrăcă o uniforma. polonezii.. Ză
rind part<,/l. ceealaltă a fluviului, l'az<\cii si stepf'le eal 
~uceau la. capitala. tiirii azzin,ti('(l pe car(' (lI o t'omDtU\l, 
('Il ţara Sritilor PI' rari> o rU(,E'risf> },If'xandru. 'maret. 
Napo!{>{)n porunci pe nf>astppta.te şi Î11 :>fară de ork .. 
C'ombinaHi strategicI', a se lua orpn~iva. - ~i a dOlJll 

zi trupf'lf' trf1curli Niemeuul. 

La, 12 lunif', );'apolf'on if>şi dps de diminl'aţă diA C*'

tul său ronstruit IW malul ~tâng. şi ÎIH'PDU !fă urmltre.
('8 prin orhE'an valurile de armată cari !r>şeau d .. pij-

I 

":. 



D ....... 

Pac. I() 

Ia PT1",z('llt. piata tll.rt'Nl~('ă aU'('e lip.qă de. 1.110-

-.erar ~i .. .duza priOC'irală ('~t('. fără ind<liali., <X>J)

"ilictnl italo-turc. ~ii nu nitiim in<oă ti faptul d. 
tIM' Vh;'roea a..o;1l1, după l"f'{'{)!tt'. în toti anii. opE".ra
ţiunile COlllN("iale duc in pl"lwinde- cantităţi mari 
• num('rar. Obişnuit .. ll~'1:~t fl'noIDt>n periodic nu 
Ifro,"oadi () situ.:qiune anormală, ('ăd. fiind pre-
..tUmt exac-t. RiL~şte biin~'il(' gata să S('rvNlScli ne.-
1I'Oile comertului Iusă. !lC'um. şi ri!iboiul ce«> bani 
multi. ap<.)Î, publit'ul. l'if't'rios. n'are lucru mai bun 
tie filcut decât ~ă N'('1Jll1le dt"pOo!('le băneşti lii.
,.ata la banei. In a~t(' impr('jurări, numeraruJ 
l.Q.ncilor nu mai p"ate ~junf!'('. To~. nevoile sunt 
~apo!"rioare numai put intl'i d('l a bate monetă, nu 
,i eantităţilor de aur imp·ort.at. 

In aec-astii privinţ,ii. ataşatul comerei&! al Ro
mhiei la Smirna ne inform",az.ă că, in cele 16 
.l'.i1e ce au urmat după dcdar~ rfulboiului, mo
netMia Statului Otoman. luerând zi şi nOalJ)t.e, ii 

:sbutiţ e:-ă dea Biin",ii Nt.Juul.lle un milion de lire 
!t1.l"('t'ţ;tÎ. Xici ooatii. piiuii a>.'Um, nu s'a bătut. în 
termt-.n â,<0..8. ~urt, o t'.antit'lte aşa de mare. In tot 
t'ursul a~·(>.Stui an s'a bărut monetă pentru peste 
l.'atru milOOlle lire- ~i aur şi ~E"Ce milioane 
de p:mştri in mone-ti de- Ilrgint şi de nichel. In 'Snul 
trocut, de as('menea, s'a lucrat mult in a~ea~tA di
l'ecţiune, bătiindu-se 3.773.957 lire aur \\i 41:>.606 
lire argint, plus 614.000 pi.astri nichel. 

..Foaia de lat. Comerdale". 

• 
Situatia fia.anclarL Situaţia pieţei interna

ţionale de ..bani, ~ontrar a.şteptărilof de imbună
tăţire l"emnalat.e şi d<" noi in munărui n()$.tru uI-
1im. oontinuA a fi înt'ordată. Imbunătăţirea t'Ie 

t!'& arătat imediat după ul.timo a fost numai t1'€('8.
lOare ~i eub înriurirea şi ~ evenimentdor politice 
mai nouă bani in ultimele zile au devenit iar.işi 
pretutinden~ rl1ri şi etru.,mul eu tendintA de af
ure. A~tft'l in Berlin di~ontuI privat variază 
mtre 4 11!" 'Tc şi 5]t, iar în Lvndra ootea.ză De..~bim
kt 33

.ls X. 
In piata intt>rnă de bani cererile au fost la 

.ltimo extraordinari de mari ~i sumarul bAncii 
_e emi,..lune dda 31 O\'tnmyre a. c. arată adE'\'ă
rate ~ifre de l'('<.~rd. Profitul a crescut la K E35.3 
Jnil. Uată de K 991 milo in 1910), iar cireulaţ.ia 
~ bancnote SUPUfo('I la dare Il fost de K 340.9 mil 
4m K 2(l3.9 miL mai mare decât în 1910, eon&i* 
rind ~i ('(Intingentul de bancnote a crescut cu 
K 2t)(} milioane. Ofertele priTate au lipsit aproape 
Im totul in ~ilele ultime şi in urma ~r9rilor IDiil"i, .a.nii continui a fi foa.r~ scumpi. In Budapesta 
M1llbiile de portf<lliu s'au diec{)ntat intre 51118~
~%, in Viena între 4T/â'C'- 5%, şi pentru Tiito-

ftte., l'@sp4.ndindu-se pe-;;~ ~~le trei :PUnti aru.nea.i(> 
peste Niemen. 

SokIa$ii ,ti&u e& impăratul era de faţă ei-l tAutAtI 
.. ochii. 

C-â.nd Uriri de ooalalti. parte & nnnului şi in kţa 
.onwui. silueiA lui in rE.'dingota. eenuşie~ ~ pâlărie 
ba. douA wlturi, $l care sta mai depa.rte de suic& ea. ei 
t.i vuneui ~il1ti.le in "'zdah. strigind. Vil'e 1'Em
~r&url~ 

...RU& pentru tmoiraU El eete eu DOi. el insusi Ta 

«mduce ampani ... lati In sfâ..reit stepele asia.tice." 
Astfel T<lrbeau intre dinşii toţi aceşti oa.meni. ti

.Ni şi batrini, de. eara.c:tere opuse ei de ranguri di

.erH. 
Ou iotii {Şi exPrimau bu~ de a Tooea t.ampania 

btcepllt&., PTecum şi entlul~m ti iubire fat_ de omul 
... redingota (,€'Dusie rare-i pri"u de pe deal. 

lA 19, Iunie.. Napoleon incA.le1:. pe un mie eal ua.b 
pur 8l.nge şi trew. in ~alop pe.ite u.na. din llunţile Ni&
.:lel1uJui, &Sanit firi incetare de strigi~le de entu
rium pe cari J.e tolera. fundd nu-i pute. lmllioo&ta 
)te soldati dt' a-si eIprima a.;.t!el adoratiune& lOT pen
tru el. Strigiteleo ~~"U>. ins.i li 1l1icti"eau fiindcă-l 
cli .. trigeau dt'li& preocupările lui de tactic(>a.n., ea.ri 11 
ab~oTbeau de dnd se. afla in capul armt.tei lui. 

,,1.l R I B U!rf it... 

rul a;propiat rnnt JYUtine speranţe de Lntl>unăti
tire il. situatiei. "Re". Ee" 

* 
Societăţi pe acţii În Anglia. In anul 1910 au 

fOilt inrt.'gÎstra!(', in Allg-lia şi in Wd!'i, ronform 
unor datt' public.'.ato in B.)ardof Tradc, 6707 ~)('ie
tăţi pe aC'ţii, dar în 8re!a.ş an au H("uidllt 1958 şi 
au fO'E-t Ş(':f!'(.> <lin r~il"tre 1868 de ~)Cietilti. A 
cr~ut d{'{"Î numărul ~)('ietiitilor pe a.cţii cu n",tto 
2881. Numărul Kl<"ietăţilor pc s('ţii inrogÎstrl:lt.(\ in 
.An~lia la find(' anului 1910 <l fOl't dEl 4, i .0(1(). Ca
pit.alul ~ ....... ia.l al SQ('ietătilor ~ l:l(".ţji engle.r.e a cres
cut in 1910 d<"la 141,6aO.::W6 funţi $t.erling (Cor. 
3.399.127.](4) la 212,9';'::.689 funţi steling (Cor, 
5.111,4:16.536). 

BIBLIOGRAFII. 
Din ..Biblioteca scriitorilor de 001"", in r.re ~ ?Or 

tipAri rând pe Tiind t~lţi sl"t'iitori români din .hd~>al. 
T I:l.U r Dllurea..sci şi Banat, morti şi in "iAti.. a aparut 
intJ.iu.l număr: 

Alexandrtl Ciura: Amintiri. 
Volumul a.re 26.( pagini şi (,uf>rind~ 23 nnvEllE', Il r.aror 
subii'C~ e lua.t din Vlata nenorocitilor noştri m,-~ţi din 
}{ullţii Apu~.'ni şi din 'flata a.utorului. Ru("ăţile sunt 
S{'ri;.e intr'o limbă neaoşi romin~'a~că si ("u multă pu
teTe si liml'pr.imt'. ci fiE'l.'are buc<l.ti t~ C~pli'fE'IU.ă .. , şi-ti 
linţuie intE'l"t'sul. proeuntndu.-ţi o rară mulţumire su
flete&sci. 

De lIIult D'a apirot 1& Dl'i 11L Români o car«> aşa dt' 
frum~ă. şi ap.aritia ei. mai ales, ca-i tipă..rită la noi 
in ArJe.al. şi e frumo~ ti\;lll.rită. e a,di'văra.t €',,€'niment 
peontru Litt'ratura Doa.,"trA natională din Ardeal. 

Se poate ronl<l..fida d1:'la ..Librăria Tribuna" - ~.\.rad. 
Pr~lul unui eXNupla.r e 1.OU + 2IJ ba,n.i PL porti>. 

'* 
A. apăt'ut: 

..A1mana~ scriitorilor dela DOi", 

o foarte intere~anti ei va.stă carte. ea", euprinde fok>
graiiile alor -'6 5C'tiitori nâ!O('nţi in Arot:>aJ.. Tara. l' n
gure-a.$('ă şi Banat. "ial,'i lor pe ~urt. i~irare& carţilor 
ee le-au dat la lumină ~i o bUl-.ată li\erară., 'ffE'-() j).H'zie. 
o nUTe!ă ori ceva ştiinţă. tlâ.nă a.eum nepublica.tă incă ~ 
Pl'ntr'Q wtLia oad ni-e dat D{\U8. Român.ilor de- prt>tu
tindeD.t'Jl. ca .. il avem o astfel de carte la ind .. mâ.n1. 
tare ne face cun('>,;cuti pe ~ei mai de seamă ,;eriitori 
născuti dinte>3.("t' d~ Carpati, ati În Villtă. 

..AlIllanabul scriitorilor dela noi" e o odindl fidt'lâ 
a aproape tuturor talentelor S1:riitorilor dela noi, ei e 
un măr!lăritar pretios pentru fÎt"ca:re ca&ă rom&.ni'3.Scă ~ 
Cui tine nu dort'şte să cunoască $i înfăţişarea şi "iata 
~~lor mai de f.e.ami fii ai neamului sau. a.I. cilor scns 
ti ceteste zilnic in tiare şi prin reviste? 

..Almanahul scriitorilor dela DOi" mal are apoi Înr! 
un cavitlu iutert'sant $i de mare preţ: Mpitlul pr~"i. 
Se arati capurile tututror foilor romln~ti de din
r~e de Carpati. se {""PUM pe ;>eurt ~torieul fie<:ăreill 
c€' proce~e a avut până acum, cari i-au fQ.<;t col&hvr&to
Tii mai dl' SNUnă şi -riDe :Krie dl' prezent la. ea. 

unui paj. rare dădu.,e fuga cu fericire. i-Î incepu să pri
Te~i. pe malul c€'lalalt. Apoi !le &.dinei in studiul unei 
hărţi. intiMe intre grinli. El spu,;.e eâţ«-T& cuvinte 
firi si ridice cavul şi doi din a.gb.iota.nţii săi alergad 
citre uhlanii polon€'r.L 

Cind i-5e i'PU&e (oloneolului de nhlui ci .. H& po
nnra de a găsi vaduj şi de a trere pe malul eda.l&t, el 
U intrebă plin de emotiune pe a.ghio.t.ant dacă i-ar fi 
permi5 si treacă fulviul i.nnot cu I1hiJulii sii. Aghiotan
tul ti rM-punse ei d~igu.r. ei. imp&r~tul nu se Ta 9U
pira de &Calle u~.(',; de I el. S um&i d~.it. frnmoilll ,i 
hitrillul ofiter mustăcios, cu chipul radiOi\ ,i eu ochii 
'trA.!ucitori iei mici 5pMa in Tir:duh W strigătul 

_ '·i ... e rEmpereur!", ,i de-te porunc-& oa.menilor săi si-l 
urme!.'e. dete pinteui raiului şi <;EI lOOrt>.pt.ă ei.tre Vis
taIa. El hi ~tipâni tu minie ealul e&re Si' împotrivea. 
intri in nuvia si se lisă & fi du;; de a.pi.. Sute de u
lui U urmară. ln mijllX"lll Duviului şi sah impetuon
tatea. t'urentului. mai mulţi oameni furi Drinşi de frig. 
t"hlanii se atătal1 unii de altii. tăzJ.OO de pe eal . 

Mai mulţi c.ălireţi se mt><:Ui eu dobitoa.l'elE> JOI'. 

_iJlii se sile.a.u si. mea.r;ri inainte. ti erae mi.ndri de a 
,pe meea in acel flu ... ill, sub ocb1i omului care şedea. pe 
grindă şi t.are nici nu se uita 1& ei. 

El la.ergi in ,,&lop pănă in dir~tia lui KOTDo. pre- Când aghiotantul. tare ţransmii<€"S6 ordinul, pi-ofi-
f'6dai de l'initorii r&liri şi de garda. tare nu mai ptJU!e tând de un moment oportun. işi permise de a &tr8?l" • 
• intenTie că tr-ebaia. si-Î des('hidi calea. h\a.rea aminte • împăratului &supn. dl"'fota.ment:uJui 

Cl.nd aitmSi' pe tirmul ,îstulei majestoase. pl ~ polonel.'ilor. micul om eu rMingota «-n!liie se &Cnli. 
• JIIri in drf"tltul Ullui regiment de nhJ.Anj poione~i. ti ebl'mâ.ndu-l Pl" Berthier. ş.e plimbi. tIIr el pe mal un-

.. ViTe El'mpereur'" strigară şi PoloDt'%ii. 1mbrâJt.. d~i dete poruncile sue .. privind din e&nd în eând cu 
cDdlH!e anii pe al(li pentru ... 1 pri<ri. Depll('~re la uhl&nii Cl&ri se lneeac. disU'indu-l astfel 

_4Doleoa ~t'etl lIuTiul. 99 sroborl de pe .. II,. de la pM!OCup1rile lai. 
QIMI pe • crindi tare ee &fi& e.eolo. La 1Ql leMS .J i n ,tia. de mult ei pe to&.te 9JU~ tmher.lll11i,. 
lai He *Î-.e an ochean pe uz«-l rb.imi pe w:nănl • dia Africa şi }).ini la ei.mpiile lf~ lW'NeDt- ... 

.r. 2-44 - 1911 

."-!manabnl ta ,;ţh~it art' ~i CaJeudar pe "11. a..~ ei 
Ni rin ... ,'ulUl'ild ..AJmanllcul !Kriftorilot' dela 11(11". 615 
... 1 are .,"Oi. de alt t31fltdar in tasa! 

l'k>ooIl'n> earte-a 'H'ea~t:a '!'o'tI li~larlt numai intr'un 
nwnăr re"tntU<l dE' ex.'m~are. rus:aru ono public cl'titor 
r.)t!lau,,-:l' ,.il. grilbl'a"tâ a o roman.la. ( . .a tiin.l o C'a.rt~ 
a~en>.a prt~ti,la"ă~ int!'r!'''aDtă ~i in"tru('ti'fiL 

Ua exempla.r costă cor. t.SI lt nt. porto. Se pgate 
cOlD8Jlda dfla ..Libriria T ribWWt" din Atad. 

• 
.,Luceafirul'· re-.... ista literari şi artistică. dela 

Sibiiu !'\r. :12, 1911 a apărut c-tl următorul sumar 
bo~at ~i' ,-ari&t: Al Ciura: ~ O('mvre. P. Pădure: 
Doi plopi (poezie). D. Nanu: Visul unui amurg 
di' iubire, pieşă într'un a{"t după N. Bataillt'. !!L 
Siiule,~'1l: L nei tN:'<"iHoare (poezie L Alice Cilu~ 
giiru: Altă St'.a.ră (p<.lez;ie). 1. N. Pârvuleseu: In 
noapte (~){'.z;ie L 

Dări de SE>amll: Il. Cbendi: Harolamb G~ 
IR('("..a: POE'Lii. A ze<'€-a !"ută. Stclian Petn'@Cu: 
OdoareJe dela ~ eamţu şi N>elL. 

Czx-.niC'ă: lle-.8\'ă1il"ell monumentu1ui lui Eroi .. 
n('<..""u în Galaţi (:-;. P. P.). Pictorul Antonio Z('i~ 
lN. PÎ~ ungure-şti ţ)(' !'l('erwle t('atreloT din Ro
mânia. Croni('ă şcobră. Dintr'un carnet de drum 
(RL - Bibliografie. 

Dustratiuni: Fr. Storek: StJltuia lui Eroi
n,,~n în Galaţi. A. Zeil{>r: r ~a impărătt'&scă ca 
Bună .... (\t'<tirea., A~"'tolii P.,tru şi Paul (Ohrlllllul 
bi~ri('ii din Ludoş.) , Mântuitorul. Maica. Dom
nului. Lşa dela miază-MaŢlti>-, Sf. Ştefan, Sf. Ni. 
oolac. PictQru! Ant.onino uiler . 

*' 
Corespondenta familiei Hurmuuki ca Gheor-

ghe Sarit. publie.ată de N. B ii. TI e 8 eu, prof"sor. 
V ă.lenii-de-munt-t:'. t.ipografia ,,Neamul româ.n&>c· .... 
preţul 1 leu. O intere-8antă carte de 134 pagini.. 
cu multe şi preţioa..-.e in10rmaiii asupra trecutului 
&ŢlroŢliat al -vietii noastre culturale şi politice4 
E inehinată dlui Lupa,ş, şi are şi o prefaţă lămu
ritoare. _.~ 

'" 
PJaton: Apologia lui Soerates. traducere du .. 

!lă Qriginal, de 1. E. Tor o n ţ i U. Cluj, tipogra.
fi.&. ,.earmen'\ Petru P. Bariţiu, Preţul nu e in
dicat. Cuprinde o prefaţă lIlS'Upra lui Platon şi a. 
fru.moaşă traduC'cre românea"-,,ă a maTelui filo.. 
zof elen, fă<-ută de talentatul nootru coJ.a.boratot: 
bucovinean. 

$ 

Advocafura Îa România şi În străinătate de
~"-lexandru Sic o 1 au. lioonţiat in ştiinte şi drept .. 
adV'OCat. Institutul g$fic "Samitea", Cr..wva.. 
Preţul Lei 1.50. .. 
lovE>a oa.me.nii puă la nebun.ie. El tsi eeru calul şi 1;& 

intoarse la (uartierul general. 

Seoara intre două porunci relati'fe la. pr€lgătUea m 
graM 1. falselor uigna.te JK'ntrn Rusia şi 1& impuşe&rea. 
Ilnui ":ton surprins tn dl'li<"t de spi<lna.giu, Napoleon 
ordonă numÎre& ea membru al Legiurii de onoare, &J 
eI..le-Î şef era dinsul, t. tolonehllni P<llonez eate se a
ro.oc ... t' fără nki o ttebuinţl in fltniu. 

II . 
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De o luni de zile. imp/i.ratul Alexandru se afla la. ! 
Vie.na, ocupa.t ca reviste şi m&J'lene. ~imeni DII era. i 
g~ta de războia. eu roate ei toati lumea. se astepta ' 
Ia el si pentru ure lmpăratul Alexandru sosi. din Pe
tersburg. ~iei un plan general DU era ticluit. şi de 
d,M impăratul se afla tn eartieml ~enera1, alegere.. u- , 
nui plan devenise si mai aneToioasă.. Toate persoa.nel.e., • 
uri-I !MOnjllT&O oe T&r. DU se gtDder.u deel.t a.-l f\I.C& ,.. 

~i ~read. alungindu-i gindnrile dela rizb<littl imi- ," 
Dent. • 

J)upi mai multe baluri fi festiTititi dr.te de ma.g- f' 
natu polone2:i, de eurteni sau de msuei lmpăra.iul. lJ- , 

nul din generalii aghiotant, dete in 101l& Iunie o mui. 
in onoarea lui Alexandru 1 .. in Ilumele tuturor genera
lilor sei aghiotanţi. IdeiI. a.eeASu' obtinu toate lIufragill
rile ei impăratul hi deta şi el wDsimtAmânt:ul sia..i 
Generalii aghiotanti organizari. 1) lIubseripţiune. O da- : 
mă., eare plikea ~Q deosebire imp/i,rr.tulw, fu insărcina.ti 
de a fe'Pl'@!.'inta pe stApina casei. şi la 13 Iunie. in ziu ' 
~hiar eă.nd ~~oleon dete poruoea si se 'r~~ Sieme- . 
nul. si In care avantgarda sa ti rel!pinge.a pe Cazaci ~ ., 
intri In Rusi&. Alexandru bi petr~u seara 1n easa da 
kri • eontelui Boeniesen. la baln! leneralilAT iei 1- , 
ghio4.anţi. 
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.. Li~:~~!~:~=a:t~:~·la DT. Constantin Manea, ! Se dau împrumut! 
Benzationala sel'it! d~ e-rticole a diai R. advocat În Budapesta, şi-a mutat 
Ciorogariu. a apărut in broş'll.ră şi vestim cancelarJa advocaţială În Erzse
I"Ilturar doritorilor dt! .' a.vea aceste pagini 
de tdiria unor doC'Umente i-stonce, cII pot betfalva, Suburbiul Budapestei, 

costume femeieşti şi de căluşeIi, 
peJltru petreceri, serate şi baluri. 

(:omtmda bmşul'a Iti l:ibrăna "Tribunei", în Strada: Vor6smarthy Nrul 17. 
preţ d~ 50 bani,. 

Atelielul de tesaturi rom. din OrAşti8. 

La Librăria "Tribunei" "'să află de vânzare ,,Po- 1===============1 
meJnÎcuJ viilor şi mortilor" legat Îa pânză, aarit O r u b e r O e z s ft.., 

cu pr:etuI de 50 fileri plus 5 fiIeri porta. U 
• 

Se cautĂ 

UN SCRIITOR 
- Cine vrea să câstflle frumo.ue cll5ături româ

~i să cumperI' lozuri d(' ale loteriei orga,nÎzate de 
HeuntlJne.a, fem('ilor din Arad. 

magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
Cluj - Kolo7.svar 

Col11l1 str. Wesselenrl" Szap, ,Is-A-fis CI hote~lI! FeSll. 

vărsat in afaceri advocaţiale pentru o can
celarie din provincie. Sunt preferiţi cari cu· 
nosc păr1iJe din jurul Boroşineului. Adr.,. Preţul unui 101. 1 cor., comandele să se adr<,s!"7.1'l la 

,-.Librăria Tribuna", ad.iugându-se şj portul postal. la administraţia "TribuneifL 

Redaetor hlSponsabil: Iuliu Giurfiu. 
"Tribunfl" insti~ut tipogl'Qfic, Nicbin şi cons. 

Noutăţi În diferite soiuri de 

pălării ANUNT· 

r REI S Z M I K S A pentru domni şi copii, albituri, cravate Se caută la prăvălia de făină şi pâine a 
şi totfelul de articole. Preturi solide. firmei Moşteni/orii Iacob Oraf din TurtUl-
Serviciu conştiînţios. - Comandele Severin (România) 

F A 8 R leA O E din l;~~!~~i~n ~ele;;~u!~ur::t:t~ . 2 vânzători inteligenţi 
I " şi am abili, vorbind limbile română, germâni 

O B I L E C\J \J t' Un tînăr vicenotar, În şi ungară, cu armata satisfăcută. Preferi ti , asa Ofle' etate de 35 ani, cu cei cu pract.ică. şi r,eir.e"Jraţi. ~ferte şi pre-
• diplomă şi practică tenţlUnl la susnumlta flflnă. 

in 

BEKESCSABA - NAGYV ÂRAD 
perfectă, d'n familie nobiliară română, do
reşte a se căsători cu o domnişoară sau 
văduvă fără copii, in etate de 18-30 ani 
şi din familie ~uflă românească, prin a că
reia ajutor, intervenţie sau protecţie ar ,de
veni notar în vre o comună mai bine situată. 
locuită de Români. Adresa: M. T. vic~notar, 
Nâbrtid, - 'Szatmârmegye - Posterestante. 

Andrassy-ut 41-43. Rakoczi-ut 14. 
Articole de coafuri specialI. 

(Ungă »Apolloc) 

11111111'111111111'1'111"1 
Chf~e, bucI, 
impJetitut\ 1urbao~ 
plete, transformatiit 
per u ce, bandouri. 

ŢIMBALE 
cu organism pa
tent4t de oţel, dând 
sunete r.onante ŞI 

"'.--~Iiii~~r foane plăcute, -
111 se pot cipătB şi pe 

rllle. - Qramo
foane cu plăci ar· 
tistice, - vioare, 
flaute, harmo· 

nici ş. a. - Numeroaie distincţIi şi m~lii pri
mite ca rAsplati. Inventatorul pedalulul modern 
şi al orgamsmului de oţel. Caaloi' trimit iTaUs. 

Mogy6rossy Oyula, 
kir. uah. haneuergy4r. 

Inva'loJ ta\J cel' d~ Iăcă!uş,. căvaciu, mşi-
mst, masan, - se caută 
pentru fabrica de maşini 

alui Maxim 1. Vuleu, Arad, (lângă gară.) 

i"':'::::'::::-~-:::::::~::::"'i 
, ooo-eală, dar admioistTapei ziarului nOltru '·1 
: poate fi de mare folos. Ziarul Doatru magi 

f pe ,tIooratul public: el la cererea preţurilor 
curente iaU la ori-ce cerere sau c:umpirare . 

Specialitâfii de par
fumerie, garnituri 

pentru curltituJ mi
oilor, noutăţi de 

n .. ·nt .... ' omo şi ... 
trepozite pentru plr~ 

Mare depozit tn ar
.. ~~~~f.:~~"~.'13~~~a licole de toaletl, ape 

de păr, pudrl. 

• lei le provoace ci adresa finnei a cetit-o-b; I ! - - ziarul ~ r:lbuna. dia Arad. - -,.:j f 
.................................... , Budapest, VIII., Răkoczi-ut 71. fa 

IIJ'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISI 

Prtmul salon pentru frizat, conservarea, 
ondula, .. , spita rea, culorar.,. ,t curiţlrea 
plculul ,1 • minUo, din Ungaria de sud 
Comande prin poşUl se efectues·c prompl PreC 
- - - curent gratis şi franco. - - -

I -. 
Fabrică 

de clopote 

- TFD 

Szlszak Laszlo 
fabrici p. turnat clopote, accesorII 

de turnuri şi stativele lor 

Budapesta, frangepan-u. 71. 
(Casa proprie. Lin~ etatiunea tTamv. electric). 

d r e p teşi p 1 e cat e pentru clopote. , 

a~.~~.~}.~.~.~.l"~ .• ·~\.,""~~\'~_l~M.~~ ... ~~~.~ .... ~-~,~".t~,t~~.), •.• _.~ •. ~g 
: Subsemnatul am onoare a atrage binevoitoarea aten- i 
:~ ţiune a publicului românesc asupra depasitului meu de ~ 
:!,. ••• ~ 

~ plane ŞI planlUe I 
:t asortat cu instrumente din cele mai bune fabrici (86- ~ 
: sendorfer, Ehrbar, Petrof, Stingi etc.) cu preţuri i 
4; de 600-2000 cor. Armoniuri de şcoală dela 200 ~ 
:: coroane În sus. r: 
:: Cu distinsă stimă: f: 
:~ ~~ POPOVICI, ~ A, <_ 
,tOi profesor de muzică. ca<' 
4 ,W 
Ar Sibilu, strada Cisnădiei Nr. 7. ,w 
~ ,W 

Se recomandă pentru executarea ori
căror lucrări d;n acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângă ga· 
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de I 
fier invenţia mea. Pregătesc sta tin e 

Distinsă la expoziţia Preliminare se trimit la cerere gratis 
un' 1 d' . l~ şi franco. - la dorinţă merge si În pro-

, Iversa ă In P.ms. I vinde pe spesele proprii. Execuţie solidă. ~ 
,!j: (Vis-ă"vis de hotelul ~lmpăratul roman.) : ... 

t;;f ~'<~'~·t·'il.-fl~\tq-~' •• ~',,~·ft,,·.'~~~·~i" .. 'i'~tt,,~''''~~~,*~·~"t~j .. '!ICi~~~~~~\sm2'~'.~;::un.t.'!Ad 
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10 al enţia celor ce zidesc case f 

TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 

A.RAI>, 
Strada Deâk ferencz N r. 20ja. 
Cu onoare incunoştintez onor. public, că În 
bran.. arhitectonlcl execut totfelul de 
întreprinderi de transformări de zidiri vechi, 
reperarl'a de blS«iCÎ române şi şcoli, precum 
şi zidirea loc. Cu planuri şi budgete servesc 
la cerere. - Comande primesc atât din loc cât 
Oi din provincie. Preţurile-s foarte moderate. 

Cu stimă: Teodor Cioban 

I I 
Pentru sezonul de toamna! 

. . . . . . ......... 
11 MAGAZIN DE MOBILE II 
,"oanlRe*hi 1 
: ;~~;;u ~~.:;;:n7~~~:b~;;i.12~ t 
I I 
I • : 1 
1 Primesc ori-ce lucrAri pmtru aranjamente de 1 
_ ,c o a J e, biseri c i, magazine, birouri şi 
• locuinte. deasemenea pentru clAdiri, lucrări I 
I fn cel mai ro odern stil, pe lingi liferare 

promptă preturi moderate ,i din material uscat. • 
: Oesemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 1 .-e-a_.-e_._e-.._ 

.. 

Cinl yole,f. 

rachie curafă 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Lujo" 

care dispune de căzănării mari pro
prii in Bănat şi Ardeal 

= Telefon Nr. 84-7. = 
Garal K4roly, 

f"abric4 de nIobile de fier, 
ARAD, 

J6zsef fohereeg-ut 11. coltul str. Karolina. 

" '-

l-

~;:. 
,.,. 
;""j~" ~ .. 

Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple 
până la cele mai moderne, - espedltie inter
naţională În toate părtile lumii. Reprezentat În 
tate oraşele mai mari din tară şi străInătate. 

Wt. 944 - 1911 

Picăturile de stomac a lui Bnidy 
provăzut cu marca dt' scutire »S. Maria de Marla
ceH- pe cari poporul le numeşte "Pu::ături de Ma
riacell, pentru stomace , de 30 de ani s'au intre 
bumţat cu succes aşa, că sunt indispensabili pentru, 
orice casA. - P1(:ăturile acestea au efect mÎntrec:ut la 
iregularităti de stomac, contra stomaculUi stricat, ardere~ 
df' stom"<". incuierea scaunului, sgîrciuri de cap şi de 

stomac, greaţă, ameţeală, vomare, in-

I 
somnie, colică, anem it', gălbinare, etc •. 

. Se capătă in fiecare farmacie_ O &bdă 
• mar. Cor. 160, sti li mică 90 fiI. 6 sticle 

. .., , Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 4 80. -
Pentru trimiterea inainte a sumei tri· 

mite franco: 

Bp ÂOY V fannatie l,ttRegeJe UngtT/el'L. 
. " In VIENA, 1. Flslscbllarkl 1/4. 

fIŢI ATENŢI! la marca de sCIUtire, cart:' 
reprezintă pe Sta Maria de Mariacel!, la im
pacbetarea roşie \Ii la 8ubl>criere, care ute· 
copie chipului de pe lature ~i să respingeţi 

t, ~. orice imItaţie. 

UZINA ASUR 'rATA cu 

INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentru mo~d, fabrici, ferme, etc. Motoare de olei b ut SWIDERSKI 

Motoare da Milnlihen :ltr:a:e::!:~D;a= 
Maşini electrice M. S. vv. 
Pompe centrifugale şi turbine. 
AlllpfdUe iogfntrtlor ,i preUmfnarele de ap ... le 

pune bucuros 1. dilipo&iljc. 

"ELE KT R A\ 
~~ soc. pe actii pentru edificarea uzinelor electrice J 
--...-- Budapest VI., Gyar-u. 11IL Telefon 84-64. , 

&EA I 
I 
! -
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Nr. 244 - 1911 TRIBUAN P"g, 13 

pentru ~=':. ==========--:--.--=:::-'::::"::u -=~ fam Uii Patentatură originală din Svedia. 
?lj ••• J II , IIIIII S 1III 1 :111 ft 9 

- Vânzare ~e v ~ :: 

sunf' celemmai perfecte. 
Cumpăraţi numai direct dela fabrică ori în 
cll roscurile noastre, ori prin agenţii firmei. 

Societatea pe act ii de maşini de cusut 

SiI~geI~ C~ 
Arad, J6zsef F6herceg~ut 9. SZ. 

(Vis-ti-vis de biserica luterană). 

La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 

=: : : ·;--11 
Cele mai minunate m9.nşoane, 
ş~ cele mai moderne boauri 
se pot căpăta cu preţurile cele mai 
idtine în magazinul de blănării aJui 

MA YER ~1IKLOS 
Arad, Strada Kossuth 5. 

Noutate! 
Lucru neîntrecut de ieftin! 

11 recomandăm poeutru: 

J11ori~, ateliere industriale 
şi la toUelul de maşini agricole. 

Spcse la das după fiecare HP. ] 112 fii. 
Nu este supus supravegherei fillantelor ! 

~ ~~t~i~.~~S!l~ l~J~~f) ~ 
pomi altOiţI. 'U\;_Y~l : 

~. ţ;c';9 
Cine voieşte să aibă ~:ţ(':"i .. 
o grădină frumoasă l(fi~ : 

: de viţă de vie ori 'fi !il!! 

.. poame, să se adreseLe .. 
: cu încredere la pepineria condusă : 
- conform cerinţelor ştiinţifice a lui -s 

1!:3' 

: Vl'tye' Ml'klo's Os-Csamid, : :: . 1 , Toron!â!mf&ya. :: 
DI aii 
IU unde ~e află altoi nobili de pomi şi diferit::> !oS 

Se vinde şi în rate! Garanţie deplină! 
_ specii de viţă de vie nobilitată şi amerkana. ~ 
: Pentru dessert: meri, peri, cireşi, pnmi, vişin;, u 
m perseci, ringlote şi nuci_ - Prenotări pentru fII:l 

_ toamnă şi primăvară primesc ori şi când. ~ 

Maşini, motoare folosite se schimbă 6!U nouă. 
Catalog Ia cerere trimit gratis. 

- Catalog ilustrat trimft franco şi gratuit. -
IV 

g I I § I II I II I III II ~ fi IIII ! B rf ~;~ 
l~n).lcr O" d'o· n ~Iotortclepc, 

(ÎI Ulii II, Budapest, Lovag-u. 2. 

~--
• 3PZ4! 0 __ - • g 

A APĂRUT CALENDARUL JUBILAR AL 

POPORULUI ROMÂN ... - (BUDAPESTA, VII., ISTVAN~UT 11) ::: 

pe anul visect 1912. - Cuprinde pe 216 pagini, for· 
mat octav mare: peste 100 de articole şi articolaşi li
terari, economici, beJetristici, statistică, glume, caricaturi, 
între tari cea mai reuşită: "Burdoft l'6'ntors la mh8i Ini lefturie" 

125 "1Iustrat'IUR-1 dintre cari 19 tipărite pe hârtie 
velină, reprezentind porluri naţio-

t ....... 
nale şi vederi deja serbările jubiliare din Blaj. Coperti 
admirabilă tipărită în trei colori. Desemnat de artis
tul Ary Murnu din Bucureşti. ~ i r 

l 

i 
\ 
I 

• 

Tot acolo se primesc spre repa
rare tot felul de blănării fine cu 
- preţurile cele mai moderate.-

[51~uz "ID Budap"sf=- Important pentru oricine 
U II 1.1 U. CU adresele ministeriHor, 

(ziua audienţelor), oficiiior de stat; clinicilor, spitale
lor, deputatilor români, a funcţionarilor români din 
ministerii şi a românilor din Budapesta In general. 
Conspectul exact al tuturor advocaţilor români 
din Ungaria şi o mulţime de alte lucruri de folos. 

"rr»tul "O fl"I""i P:us por~? 10 ţiI. Comercianţii şi r II T ~n. vanzătorn pnmesc 25% tabat. 

Comenzile să se adreseze la Administraţia "Foii 
Poporului Român", Budapesta, VII., Istvan-ut 11. 

~~= .. =========~,~-~ ~ li~ .--------.. --------------------------------------------~ 
. ~. -.. .... ~ ':" :~.' y.~_': -~T_.~ ~~:2~0r~'~-'~':~~11 

--------------------------------------------------
~~~~~"fr~~~~~~ . . ",_,~ .. ~ o,. ~~~~~, 

~ I'~ Fiind cumpărarea pianelor afacere de încredere, (~ 
1; cea mai bună garanţă o dă În astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. t.l 

\ 

Astlel zace In interesul ori· că ",i cumpărător, ca inainte de cumpărare să privească depozit"1 firmei f .. ,1_:_~,;j' 
J Cluj - KOlo%iV&r, ~:î 

--- . ~~,: 
Sfrada Bariha Mikl6$ 14. 

pianeJe cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă plătire În rate. 

,.- Singura agenfură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ~ 
Are ln depozit piane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Winkelmann, Forster, Stingi, Stelzhammer, Richter} QossI. 

~
,: PlaneTe vechi se preţuiesc şi se schimb~ cu alte nouă, pe lânga. plătirea diferentei. 
~. L Efcptuieşte reparaturire.~cele mai gfngaşe şi acdrdează cu acuraleţă. 
fi' 

'10 anle, garantaIJ 

Scrisorile de recunoştinţă 

şi acordare gratuită de un an. 

stau Ja dispozitia cumpă- ., 

rătorilor. - Telefon 419. tt 
r;:' 

mI~_~1P#iiC§t~~t:' 

& 

.' r ~ 
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I 
.1 
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lovăfăcei , 
se primesc pe lângă între1inere compledă 
]a fabrica de tinichijerie: Bartos Zoltân. 
hadogarugyâr, Budapesf, VIJ., Gizella-ut 55. 
... .. - - - -~.~. \. 
~__ I '. 

Hi lt'"OU de 11:1f'ormaţii! J ...... _.......... - - -
Cunoscând multele lipsuri ale publicu
lui românesc din provinţă, m'am ho
tărît să deschid î n B uda pe sta un 
... Birou da informafii şi ~ 

Aiatlturi romAnească. .... 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general in 
orice cauzd dau în restimp de 2-3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit Urgitez rezol· 
virea petiţiilor. Vorbesc În persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo
rabilă. Fac totfelul de mijlociri corner 
dale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
=-==--= la aviz aştept la gadI. == 

.,~~~~,~~~~,~~~~,~~~~~~." 
Câteva cuvinte asupra boalelor secrete! 

E fri~t. - dar În realitate adevărat că în vremea 
de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
d ror sânge şi sucuri trulH'şti sunt atrofiate şi cari 
In urina uşurintei diu tinerete şi IJrin deprinderi rele 
~i-a\1 sdrune1nat sistemul nervos şi puterea spiritualll.. 
E tJmpul suprem ca acestei stări ingrozitoare să se 
pună capăt. 'frebue să fie cineva care să dea tinerimei 
de~lllşiri binevoitoare. sincere şi amănunţite in tot ce 
priveşte viata sexuală - trebue să fie cineva căruia 
v&tnenii sa'şi incredinteze fără teuma. fără sfială şi cu 
incredere necazurile lor secrete. Dar nu e tn deajuns 
Inşă a destăinui ar,este necazuri ori şi cui. ci trebue IIă 
ne adresăm unui astfel elo medic specialist. constiinti08, 
rare ştie să dea asup"ra vietii sfaturi bune sexuale şi 
etie a ajuta şi Illorburilor ce deja eventual există, atunci 
apoi va Înceta existenţa boalefor secrete. 

De o chemare atât de măreaţă şi [I~ntru acest SCOII 

e institutul renumit tn toată tara al Dr-ulul PALOCZ, 
medic de spital. specialist (Budapesta IV. Muzeum K6r
ut 13. unde pe lângă discretia cea mai strictă, ])rime~te 
ori cine (atât bărbatii cât şi fetMile) deslueiri asupra 
vietei sexuale, unde sângele §i sucurile trupeşti ale 
bolnavului se curătă, nervii i-se întăresc. tot organis
mul i-s'.l eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-se linistesc. 

Fără ('onlurbarca ocupatiunilor zilnice dr. PALOeZ 
vimlecă deja (le ani de zile repeue şi radical cu meto
dul său propriu de vindecare. cbiar si cazurile cele mai 
Ileglese. ranele sifilice boalele de teve, băşică, nervi 
şi şira spină.rii, tncelluturile de confusie a mintei, ur· 
mările onaniei şi ale sifilisului, erectiunile de sllaimA, 
~lăbirea puterl'i bărbăteşti (impotenta), vătămăturile. 
bon lele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
t;exuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare se· 
pa rată ,i eşire separată. In ceeace priveşte cura, de
părtarea 1IU este l)iedic~l, căci dacă. cineva, din orice 
cauză. n'ar putea veoi in persoană, atunci i-se va da 
rih]luns lllllănulJtit foarte discret prin 8cl'Îsoare On 
epistolil. e de ajuns a se Înlătura numai marca de răs
puns). LImba română se vorbe$te perfect. După inche
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorintil. se retrimit 
ficăruia. Institutul se îngrije.şle şi de medicamente spe
ciale. Vizitele se primesc începând dela 10 ore a. ID. 

şi pănă ]a 5 ore p, m. (Dumineca până la 12 ore a. ID, 

Tratament şi cu Salvarsanul Ehrllch 606. 

Adresa; Dr. PALOeZ, medic de spital, specialist tn 
Budapesta, dela 1 Noemvre IV., Muzeum-ki.irut 13. 

1 La Librăria Tribuna I 
se află de vinzare: 

Ioan Russu-Şirianu: 

Schite şi nuvele inedite 
it Cor. 1'50 plus 10 fileri porto. 

"T R 1 ~ UNA" 

--------.~---------------~------Re::omandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jur 

marele siiu ate1ler mebanfc 
aranjat în BrMov, H6sszu c utca '1.7, unde 
se efeptuiesc tot-felul de lucr~ri atingl
toare îa aceasta bransă, precum: 

ma,inl de cusut, biciclete, 
gramofoane ,1 apaducte, 

F ssrnm 
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ILIE BURA, 
lăcătuş artistle şi pentru zidiri, 

BISE RI CA.ALBĂ, 
Strada Orşova Nr. 4, (casa proprie) •. 

Primeşte ori ce lucrări de branşa aceasta 
precum: stringerl'a cu fer a zidirilar pre
gătirea de porţi ,i garduri de fJer: bal
coane, trepţi, illgrădlTi de mormmte, cămine 
şi cu ptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptulre fotfelul de 
reparaturi atingătoare in bJanşa aceasta 
pelângă oreturi ieftine !Si serviciu DU lctual 

J 
pe lângâ preţurile cele mai convenabile 
şi execuţie solidă $1 punctuală. 

li I ~~·~-~nnm 
I OH!DOAMNE 

Mă 'n~duşe afurisita 
de tusă! 

In 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 "NADOR" gy6gytlir 
Budapest, V,., Vâczi~k6rut 17. sz. 

SĂ TRĂIASCĂ I 

-Pastilele lui Eggerc 
m'au vindecat ingrabă! 

Se poate căpăfa tn Arad la farmaciile: Berger Oyula, Foldes Kelemen, Hauer L3jOS. Haj6s Arpan, 
Krebsz geza, I(arpati Jânos, Ring Lajos, Rozsnyay Mâtyas, Vojtek I(â.lrmin şi la drollgeriile: Nestor 
Hanzu ŞI Vojtc~ es Weisz. - t n Gy,.orok la farmacia: M'lsznik Daniel. - in M.-Pecska I la Adler II I Qy. Lajos. - O.pecska: Ioan Rocsin. - Simand: Csiky Lukacs. - Sikszon: Fiirerli Ede ărok. I • 

Se recomandl spre pregltirea clo?ot~lor Doul, precum la turnarea 
ie nou a clopotelor stricate, spre facerea d.e clopote lntrc2'1 armo
I!ioase pe garanţie, de mai mulţi ani provlzute ca ad;o.stări de fer 
bAtut, construite spre a le întoarce In u,urlnţ~ In ori-ce parte, indaU 
ce clopotele sunt bAtute de o lăture fiind a.stfel I\:utite de crep are. 
Sunt reoomanda- eL O P fH't1'!i'l L 9 G AUR 1 T E de diinsul in· 
te cu deosebire U J. 1.'1J J \ Tentate lfi pre· 
niate in mai multe rânduri, eari lunt proYă:lute in partea superioari 
- oa yiolina - cu găuri ca figura S ,i au un ton mai intens;", mai 
ldânc! mai limpede, mai plicut ,i cu yibrare mai voluminoasă ddcât 
:elc :te sistem Techiu, astfel d un clopot patentat de 3a7 kll{. este 
egal In ton ou un clopot de 461 k.lg. patentat dUpl lislcmulvechiu. 

Se mai recon-Indi .pre facerea scaunelo!' de rer b~tut, de s±ne stă
t ltoare,.- SI re preadjusta 'ea clopotelor nohi cu adjustai'e de fer bătut 
- ca '1 spre t"ftliiff!a eia toace: de metal. Prenrl·mmmie Ulldratf rraţfl 

II i I I I , IIII I I II II II I II III I III I IIIII II II I m IIII 11J 11111-!~1 

rw ca t c::» c;a r ~ 
şvedeze pentru 01 ei brut, (brevetul lui 
Hirsch Frank, Stockholm), în poziţie orizon
tală şi verticală. Maş ni fl1 otorice ieftine 
şi sigure, se pot instala ori unde. Motoare 
sistem Diesel. Motoare cu gaz. Ma

benzi nă, în cea mai bună exe· 

. 
") , 
J 
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rJ- "- .-";'.:: :: --:. -
Nutnărul tclefbnului 23, 

RtI. 4'01-.... turnAtorie, fabricl de lBl.. . \Il' clopote ,i metal, aran-
. ~ jatlpemotordevapor 

Ujj Janos, Arad, Strada Răkoczi No 11-28. = fondat in anul 1840. 
stabiliment industrial de cement, ~ PrcJDiat 111. 6nul 1890 cu cea tn.ai n:tare tn.cdalie de sta.t. 

în Kisjeno-Erdohegy şi Nagyzerind. -,' -~'\..\ C t' d . It' " 1" 11 1 ' 

~
,t:(? ... ~. ~',:<~,.;>~.;;,.~:~ /',.. U garan le e mal mu I am ŞI pe ang ce e mal 

. JI'')." '~~t::'4~'~C:':F;H' 'Tt'~~j-1" A.', G favorabile conditii. de pl~tire -:- recon:andă ~lopotele s~!e 
. >"ft '::"";'~:~.\\~ .. iFf1d~ '.'''''='l-. rtţ.:~ .. ;~:p., .. ~'J cu patentl1 ces. ŞI reg. Invenţie propTle, can au avantajul 

Execută ţevi de beton. plăci de pavaj, ,<:~;I~if Si?::)!, ':iIc2 .2:C
• că fat.ă de orice alte clopote la turnarea un~i şi aceluiaşi e 

plăci de marmură artlficia14, ttrrazzo şi . -''''~~t;1 ..... -:.~y\.> '1'~ tare ŞI cu sunet adânc - se face o economIe de 20-30°/0 

(4~ra.dln.gye), 

mozaic. columne, scări, Javite, cărămizi, '/' , f· ' la greutatea metal ului. Recomandă totodată clopote de fer 
ţigle, inele de fântân; cu fer, plAci sub . I : ! .. ce se pot invârti şi postamente de fer, prin a căror intre-

! , i~, ' buintare, clopotele se pot SI uti de crepat chiar şi cele mai 
sobe, vălaie de ori-ce lungime, etc. etc. 1 i, mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul Reco-
Acest stabiJiment lucreazl !şI proiecte : II" mandă apoi transformarea clopotelor vechi in coroană de 
de cheJtulell ,1 pJanuri pentru poduri I i fer, ce se poate invârti cum şi turnarea din nou a clopo-
de beton cu constaucţle de fer ,i pen- î 11 \l telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lângă 

tru betonizarea trotoarelor. .f'J.":.~if;.::"",:,<5··"~~'~~::":""'~:~"'i·l'~;'::::;,~ o s~pras?lvire neînsemnată. Clopote n:ici av~m. totdea~na 
. 1 ~... ---m ;:~_-'.~"J;'"cAf'-#.:::-:~~.~.;>~~ !.:......~\~t;,;l..... Ia dIspozIţie Liste de preţuri şi cu Jlustraţlum la dormţă .::::::::::=::::::::::::::::::::::::::.:::::-:::_:::::, ::::::::::·:::::-:::::::::::::ii Ei~->, ~4~,~,-,,'.'<;;"~;.!e·~·Jl":: ·~''''?1.':y.:", v·~, se trimit gratuit şi porto franco. 

~- f8 
Lampe pentru mine ,_-'""~-" 
şi tot felul de lampe cu acetylen, Il ",JI 

l;~~~~;i~;~{·:~·,~~':~'r4fi.~1~~' ~ ;.r. » iabrl.chează ~~ ~~]lî . '", . ~,,~" \ţ;, ~ ~«ţl'. ..... t~.- ,~ 
'~"'JI-:t t " :;'~'~..(::;. . L;;:-~ 

; <4 ~ ",1". $ ,S .. \ • Bartos Zollan : <\';;;;i~\ ,ţ; 
fabricant de lam pe, 

Budapest, VII., Gizella·ut 55. 

m-=================== 
~ Q-~ ~ Carol G. Sadler i:~:~~~~ 
r!~SJ~~c. 0':j)~ Besterczet Str. Spitalului 23. 
,.~ i~ţr. o ~. (lângă "Hotelul Sah Iing")o 1'....." ;;-" Mare magazin de: 
4f,'_ ~~ lÎ~' ciasol'D.loe de buzunap 

I din aur argint ŞI dm olckel. 

OrOlG3ge de părete, deşteptatoare şi cu pendul. 
Articli de iaur ,i3u gint. 
AŢtlclll optici şi 
o c Il el 3 ride 
- Ratenow. -
R~parArae a tot· felul 
dp. arIi li 10 branşa 
aceasta Be efsptu6sC 
('ti conştiinţiozitate şi 
~u preţuri moderate. 

II 

• 
II 
a 
a 
II 

11 
II 

1: li 

Il 

• • • • 
D 

BarUensky Janos, 
plaponar şi tapetier. 
Temesvar.j6zsefvaros, 
F-Iunyady-utca. :za. 

Recomandă în atenţia ono 
public din loc şi împreju
rime atelierul său renovat 
de plapoane ŞI tapiţerie. 
Primeşte orI-ce lucru de 
branşe pe lângă preţuri ief· 
tine şi serviciu prompt Pla
pone gata are în magazin. 
Face reparaturi cu preţ ieftin. 

• • 
D 

• 
II 
II .. 
• 
II 

• • 
~ 

• • • 
1- II II .,lI II !li • ~ • &1 D ••• II • II 1:1 • • • II a 

2 

1I·~~~l~A~_~~~~~~~.~~.~~ •. !! •. ~~~~~~.~~!~~~~~!I.~~<~~~~~~'~~'~A~~~l,~. 
~ ţ'" 

i; 1 n atentiunea Doamnelor române! ~: 
~ '. ... : Cari voiesc a cruta anual cel putin 50- 60 coroane, să nu ... 
:: deie banii streiniloi ci si comandeze dela firma româ.n!, in l: 
AII: ;. .. 
AII' branşa de modă şi manufactură , . ., 
4i ~w 

~J llicolae Popa, Lippa. m 
:: Unde este in asortiment mare' cele mat moderne stofe de: 
:i haine pentru sezonul de iarn!, stofe clll!lezeşti cu două co-: 
4; lori (doubl) pentru costum€', cab/ea, etc., precum şi costume ... 
:; gafa sau după măsură, jlaflcle şi barchete, boa şi !nuffuri. t: 
,.. Celea mai moderne stafirurl pentru Domnişoare, garni- ... 
. A: t j d ~ b Ir .: ur e pan7ă rum urg. etc. '., 
A~ ~ ... 
A' l\-lll .. tre la. ce,,~u'i S8c triInit franco! ... 

:l Preturi solide! Serviciu prompt t :: 

e l.'r •• ·,.· •• ~~,,',t,'_·,.~ •• ~,v' •• ,.~·'ir,.,ii.i.~i.'.-•• ,·,m 
m==============~==a == Ceasornice, giuvaere, === 

:::=s gramafoane, şi plăci == 
se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 ani, 
cu preţurile cele mai ieftine din întreagă ţara, 
fie chiar şi pe rate, la marele depozit alui 

T6th J6zsef, 
ceasornicar şi giuvaergiu. 

Szeged, Dugonics-ter 11. 
Reparaţii cu garantlt de 5 ani se fac ieftin. 

Catalog ilustrat trimit gratuit. 
- Nenumărate scrisori de recunrştinţă. -

~=======================R=ev=În=z=ă=to=ri==se==ca=u=t~='======::l~~1 

~-' ;;;;;;;;~;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;2Z;-~~-=;;r-;'-;;;;;;;;~m ~~ J 4 "1". 

Totlelul de curăle la maşini 
din păr de cămilă, bumbac, crom şi piele. Gumă )a 
sigile, litere. Accesorii la apaducte, maşini de uns, tuburi, ! 

pompe ş. a. Unelte agricole, saci, cumpene. Maşini 
şi diferite unelte se pot cumpăra cu preţuri ieftine la 

; Walder Arthur 
Arad, F erencz .. ter 

Cereţi catalog! 
a~- ;--~---"-! ;--~. ~--

11b 
Telefon 871. 

~-~r. 
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Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
insfalaţiuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport. 

! ! Condiţii, favorabile ! ! 
Catalog franco şi gratuit. 

Fabrica de automobile, maşini şi mori, 
== societate pe aetii. == 

Budapesti gep-, malom- as automobllgyar r.-t. 

Budapest, VI., Vâci-ut 141lr 

'--'~~~~~~'rmr:i 
--. . f1 ,........... . ......... . 

~~----__ p-r-eţ_ur-i-ie-ft-ln-er __ -s-er-vl_ci_u-p_ro_m_p-tl ______ ~~~: 

Asortiment bogat În articlii ttxtili 
se capătă cu preţuri ieftine la firma: 

~ > 

! "La Iflireasă"! 
~ 
:::1 .... ., 
s: 

"tJ 

:g Virlct - Varslcz. Strada principali 
~. ~~ 

u (In palatul Băncii de credit din Vârşeţ). "". 
~ 
~ 

] PAuze, şifon, creton 
fr Barchet·satin 
't Barchet.crolse 
~ Barchet-pichet 

Barchet-cu-şiruri 
~~ Satin·Gradel 
)~ Damast-G radel 
e Nakfng, Naturell 
'! Satin, Satin· Raye 
:::1 Pichet cu şir uri 
~ Ţeseturi mari de nunti 
c: Pânze impermeabile 
E Mtsădte de damast alb 

'O 

c. 
~ 

:: 
Garnituri de damast pt. (t 

cafea, albe şi colorate ~ 
Ştergare de damast "i< 
Ştergare. crep :: 
Ştergare- frottfer ~ ~. 1 

Năfrămute de batist ~ ~ 
Năfrămuţe de Jn ~, 
Gradel de In 
AlbIturi de In ~ 
Albituri de in pentru .g 

pat c 
Ştergare p. bucltărle ;' 
Broderll de În. ~ 

!Il 
o .E Precum şi Barcheturl in colori pentru haine, g: 

~ Albituri-tricot, Albituri ,i ciorapi, pentru dame, ~ 
Q. domni şi copii. Acoperitoare cusute', de calitate 'O 
'~ ~ E fini şi de tot fină, ~ 
.Q • "O 

;( Rănli1~iţe d~ fi diferite stofe se capătă rt' 

ftliercuren şi Vinerea în pret foarte ierin. 

ED ______ f_iţ_i_CU_b_ă_ga_r_e_de_s_e_am_i_l_a_fi_rm_ă_! ______ E;I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~.M~ 

_. 
= [~~ I~ " ~~ 

m~ii ~ ~.~ ~ de dan~e ~ ~ ~. 
~~ ~ 1»-

;,::-q ~~ ,;.','. tD 

~~ S ~ după ultima modă, cu preţuri foarte 'ieftine se capătă în 1 & 
~i .~ ~j] . ;ne tD 

::s 
c !!.. . I o~ cr~ 

tm1 ~ ~ (Ialap Bazăr) ~ ~ ~.,§ j] , ;;"s-
I : ~ Arad, strada Deal< Ferene nr. 8. l ~ 
l§D ~ ~ PIC CI> ii 
~ ~ ~. ~2 Căptuşală şi decor cu 50 Iilert ~.: ~. 
IilI1UiijJlililIIiI51Jooum!fi1Jillrii~~~~~ 
v ~ 
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