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şte În toate statuIe lumii care îlH~UyiiIlţeUZu. 
drepturi politice numai ceUiten]1ul', - ei 
aceste drepturi sunt Închise, În Statul ::\la
ghiar, chiar cetăţenilor acestui stat do În
dată ce ci nu sunt de naţionalitate fizică 
maghinrit. 

Art. 1. din Constituţia Vngariei spune 
că "toţi ccnlţenii, aparţ.ină ei ori cărei na
ţionalinlţi (po ungureşte: az allam polgâ
rai. ~{lrmel~ n~mZf~iseg kot:'lekel?e tartoz-I 
nak 1S,) alcatUIesc unpreuna naţlUnea (pe 
ungurPştc: egyiittesen alkotjilk a nemze· 
tel) }loJitidt h.aghiară". Se face, deci, o 
deosebire între termenii de naţiunalitate şi 
de na/iune. 

Ce au vrut deci Ungurii să spună prin 
articolul Constituţiei lor? Desigur numai 
atâta că în statul unguresc există o singură 
nationalitate care are dreptul: cea maghia
ră, şi că toate celelalte nu se pot împărtăşi! 
din ele dpcât întru cât îmbracă veşmâutul 
In aghiarisll1u lui. 

Ce reprezintă o astfel de concepţie? 
Icleia de cucerire, ideia de 0xploata1'8 a su
puşilor de dHră cuceritori, ideia. cea bar
bară că puterea dă dreptul de a se folosi 
de averea şi de sângele celor sugrumaţi de 
(la. ('[tei cu ce se Întreţine statul maghiar? 
De sigur că nu numai cu contribuţiile Un-

Să ,'edem dacă această deosebire este 
întemeiată În fapt şi în drept? 

Amlwle cuvinte, atât În limbile în care 
('10 au luat naştere înUdaş dată, cât şi în 
irnitareu lor ungurească, au acela,ş caracter 
şi <lceeuş formă., atâta numai că unul e mai 
lnng şi celălalt mai scurt. Inţelesul iarăş 
este foarte puţin deosebit: naţiune înseam
r}{t mai mult partea materială a grupului 
etnic, oamenii ce-l alcătuiesc; naţionalitate 
mai mult concepţia intelectuală a totaliză
roi acelui grup. Aşa bunăoară se vor lega 
(lpitetp!e de curajoasă, de sUîruitoare, de 
rezisteJlţă la oboseală IBai bine de cuvântul 
uaţiunedecât de acel de naţionalitate. Din 

.. ~ contm, când va voi a se arăta cărui neam 
~ aparţine lU1 popor, se v,a întrebuinţa mai 

curind tormenul de naţionalitate. Dar cât 
de apropiaţi sunt aceşti doi termeni se vede 
de pe aceoa că adese ori limbajul comun 
nu cunoaşte aceste· deosebiri subţiri şi că 
ei sunt luati unul drept altul. Apoi aseulă
nar0a îJlţelesului lor se cunoaşte de pe a-

Eminescu în franţuzeşt~. 
- Cartea d-lui AI. Gr. Şutu. 

De Adrian Corbul. 

Mănuind Între degete elegant.a hroşură cu 
scoarţole albastre, am avut o îndoită impresie 
de duioşie. ~l'a înduioşat, mai întâi, modestia 
pioallă cu care tmducătorul lui Eminescu a adus 
,poetului omagiile sale. Clici, dacă nu mă înŞ(ll, d. 
Al. Gr. Şuţ-u Il: ră'Posat întru Domnul, şi traduce
rile d-{>aJe sunt o publicaţiune postumă. .Faptul 
acesta mă mişcă mai cu seamă. Eyiden' că dat<l
rim rocunoţ\ti.nţă familiei diui Şuţ.u de a fi ti,părit 
broşura de care ne ocupăm; admirăm însă cu atât 
mai mult discreţia cu care a !proceaat regretat.ul 
dcfunet. Valoarea unei fapte bune creşte, când 
ca este cu modestie săvârşită. 

Al doilea simtimînt de .d,ui~ie şi, de..~igur, nu 
cel mai puţin ,adânc, îl '\'cti fi încercat poate şi 
d-tră, stimati ('etitlOri. Când am întors cele dintâi 
filealc cartii, privirile mi-s'au oprit pe un dulce 
chip de hărbat. Pe ehi,\)ul ,lui Eminescu ... L n Emi
neHeu tânăr, frumos ca nu serui-zeu, cu fnllltea 
scnină şi boltită, cu privirea visăt,oare şi pro
fl1Ddă. ° lumină b]~Îndă scaldă o'"alul pur al feţii; 
ea aCDlltuiazÎÎ nuanta Îm·hisă a părului mătăsos, 
a frumoasei mustăţi brune, umbrind expresia eam 
amara a g-urei şi conturul bărbiei îudrăsnete. Nici 
nu-şi inehipuieşte, poate, witorul cât de fericită 
'mână a avut în .alegerea acestui portret. Ima-
ginea cea mai .populară !8. poetului este aceia a 
unui Eminescu cu Imţin înainte de moarte, când 
tăi~urile vieţci săpaseră pe faţă-i brazde severe, 

X Il se poate deci înţelege principiul pus. 
în sCllsul că nu ar exista în "Gngaria naţio
naliatţi c1eospbite, ci numai cât în acel că 
in via"ţa politică a statului maghiar nu e
xistă d0c[lt o singură naţionalitate recunos· 
cută: acea maghiară, iar toate celelalte. 
cum spunea şi jus iripartitwn a lui Ver
b{)czy, sunt numai tolerate spre folosul co
mun al stăpânilor. Acesta este adevăratul 
romentar al art. 1. din Constituţia Vnga
riei. 

Această Const.ituţie, care recunoaşte 
ca naţiune politică numai pe cea maghiară 
şi UlgiHluieşto această însuşire celorlalte 
popoare. este o IpgiuÎre ce nu respectă cel 
mai fuudament.al p:rincipiu al legiuiriloI' 
111Odt'\f1lc: <'g.a.litatea, - deourece îneuviin
ţează un pri\'ilegiu acelor oameni din statul 
maghiar CUfe sunt din firea lor naturală -
Cngll1'Î; căei deşi se dă un simulacru de 
egalitate prin legea electorală, aplicarea ei 
l1L'dreapt it şi arbitrală face de 3,500.000 
Homâni ali numai ,:S deputaţi in parlamon
tlll maghiar, pe când col mult 7.000.000 
de l~nguri au 400. Şi să se ohserve că nu 
este ~orha aici do tăgădllirea drept.urilor 
poIiti('o străinilor, tăgăduire ce se ÎntâJne-

('Îmd din ochii lui isbucnca chinul mare1ui său su
flet, atât de Înccrc':IL X>riyiţi Însă imaginea din 
hroşura diui Şnţu: yeţi vedea chipul unui om tâ
năr, Înamorat de \'iaţă, cu toate că mintea lui Iu
cidă piitrun<lea dureroasele ei adevăruri, după 
cum ne învaţă umbra 'amară din jurul gurei. Cu 
toate aeestea lIimti că inima poetului era tânără 
încă pe a{'ea vreme, că păstra multe iluzii, că era 
plină de ardoare, de o bunătate infinită, de dor de 
iubire, de setea de Frumos ... Şi fără de voe Îţi 
revin în minte versuri duioase, impregnate de 
clar de lună şi de murmur de iz,"()are, ,:ersuri din 
acelea Cllm le g-ăseşti aE;Ja de des la Eminescu şi 
pe oari le şopteşti, Înecat de emoţiune, în ceasu
rile surde şi dulci ale umbrei. Apoi în faţa neuI
t'atului chip o tristetii imensă ni-se strecoară în 
suflet. 1\e spunem că ochii aceia dulci ·au răsfrânt 
altă dată raze de soare; că buzele .acelea s'au miş
eat; că pleO'a:pele au clipit - şi că nimic n'.a mai 
rămas astăzi <lin .acoot era,p nobil şi blând. Şi ne 
mai !ipllllCm, ('ă nici o putere a Firii nu e în stare 
a reda viată originalului acestui portret, pe care-l 
privim aellOl l~;1 pe ceV<ll, ce a fost şi care nici 
odata nu "\'"11 mai fi! 

.. Din fercirie sufletiIl lui a răma-s. Şi sufletul 
acesta românimea i~ p)"()8Jăveşte în clipele de faţă, 
ea .pe cea mai lDJAltă ex,presiune a ei. Imi închi
ruesc ('ă JţLintiJe !iunt ln('ă sub impresia serbări
lor <"ari ari avut loc ua Galaţi. De aceia, 1'l~r că 
mi-ae vor erta dig-rcl!iunile cu oari am Început 
acest articol. pe caro am a,vut de gând ,să-l consa
('rez tradu{'{'rilor franzuze.şti ale dlui Al. 01'. 
Şuţu. 

• 

. guriIor, ci mai ales cu acole ale popoare
lor de alt neam care sunt mai IlUlneroase 
decftt ei. :P9 ce se întemeiază puterea mili
tară a engariei? pe sigur că nu numai pc 
l'egimentele ungureşti ci şi pe cele romăru"j 
Cl'oato ,slovace şi sârbeşti, care alcătuiesc 
armata maghiarrl. Şi la ce slujeşte năvuIa 
banilor din pungile tuturor în casele stat.u& 
lui? Xumai la întărirea trupului şi la împo
dobirea sufletului maghiar. Poziţiile cele 
mănoase materiale, traiul cel răsfăţat, bo
găţ.iile cele mari, fUIlcţiile c01e grase, între
prinderile cele aducătoare de c[lştig sunt 
toate maghiare; şcoa]('le, uni\-ersiHtţiJe, 
tpatrele şi muzeele sunt toate llwghiclro. 
limba maghiară răsună de pe catcci"di. din 
tribunale, din parlament: scrisoarea ma
ghiară se prosl[lH'şte în toate adc:le admi
nistrative şi de stat. Banii daţi de toate nH
tionzdităţiIe sluj0sc Însă numai cut, la înU'i' 
rirea naţionalitrlţii sHîpâuitoarc, dar. ce e 
mai straniu, la dist.rugerea propriei lor 
fiinti. Şi impozitul de simp;e este menit a 
sllstiIlf'D un organism de srat pe care toate 
naţionalităţile au interesul de a-l scntlll'<l 
de pe grumazul lor. Căci, mai la urma ur-

Poeziile traduse sunt în număr de şase: ,.Som
nuroase }Jăsorcll''', "Despărţire", ,.Dointa", ,.Ve
neţia", ,,0 mamă" şi " I~a /5teuwa care a răsărit". D. 
Xenopol, în scurta d-sale' prefată, regretă ('Îi dlui 
~lltu nu i~a fm;t dat să tl1adueă ('itt mai multe. 
J rnpărtaş.esc părerea de rău a distinsul ni profesor 
uni H'rsi tar. 

Cctind traducerile dini Şutu am avut. mai în
tâi de toate, uu sentiment nedesluşit. Şi şoyuesc 
îna in te de a ,"orhi de ele. ~ li şovăesc a spune tot 
ade"ărul ee-l gimdesc; dm' imp!'(\~ia pe ('arc lec
tura acestor poezii a, produs'o asupra mea. oste 
c(;mplexă. Am gili':it într'în~e1(' versuri hllue şi 
versuri m(>diocrc - \'{)rbe-;lc de tradu{'erea fnm
ceză. bine Înţeles. Dar ee m"a izbit lUai int~i e"te 
de ce n'aş ~lpne-o? - o anumită illi<ufiC'ielltii 
lirieă din partea tradnditol'ului. Xl! rţg~s('S{' în 
cele mai multe din yersurilc traduse, inl(>llSlll 

Buflu liric .al lui 1~mino.9I('1l, nici armoni,:! lui ex
tra-orrlin,ară, şi, mai ales, nu I"egase/:w inimitahila 
lui ·putere de ev()care 'PC care 11'a 'Htins"o llda el 
ine()al'e nici pe d('parte, YTe-UIl alt poet. român. 

Trebue i'ă dedaI' Însă cl! lucl'ulal'('sta se Îu
tiimplă de ei'tte ori vre-un ne - lJ net, ori cât de 
distins eug-etător şi stilist ar fi 01; tl'adu('e Yersu
riJe uIlui mare poet. D. Al. Gr. Şlltu ure Însă în 
tradUl'Nele d ... "ale un merit mare şi neconteHtat: 
d-sa a rodat cu claritate până şi eea mai uşoară 
nuanţă din g-andirile ,lui Emine.'wu. AC'easta în
spmneaza că l'a Îllţelo.q bin(> şi di fa simtit adlînc' 
aC0astJa însemnează mai ales <:ii C'ugetăl'ile înalt~ 
şi sentimentele armonioaee i-au fost familiare în 
m(ld firesc. 

Nu încal)e îndoială eă Cea mai reu~ită din tra
duceri ese a poeziei ,,0 malllă". Şi t;ebue să re-
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• l11010r, ce drept au numai Ungurii de a,şi 
apăra firea şi limba lor? Cuvintele lui Sze, 
chenyi care ridica până în cer valoarea na
ţionalitr\ţii maghiare când o apăra contra 
(jermanilor d!n Austria în 1848 spunâlld că 
fără naţionalitate un popor este mort, iar 
că naţionalitatea. se menţine mai ales prin 
limbă; că 11 pierde cuvintele limbei sale 
este a muri ca. popor, se aplică din cuvânt 
in cuv:1nt tuturor naţionalităţilor din Un
garia; căci nu se înţelege pentru ce Ungurii 
ar avea dreptul să-şi cultive, să,şi îmbogă, 
ţC<lscă. să-şi înfrumsoţeze graiul, iar cele
Jalate naţionalităţi, nu. 

Toate turburările care vânzolesc Un
garia sunt datorite numai şi numai ideiei 
nefericite că în Ungaria nu există decât o 
singură natiune sau naţionalitate cu drep
turi, iar că toate celelalte trebuie să slu
jească numai Ci.ît do pătură in grăşătoare a
eestci naţiuni stăpânitoare. 

Cu acest. sistem cred oare Ungurii că vor 
consolida organismul lor politic, când în 
dosul lif1cărui Homân, Croat, SArb sau Slo
vac trebu io să stea eAte un jan·darm ungur 
care să păzească şi să con strîngă realiza, 
rea ideiei de stat maghiară. Aşa se chitu, 
ÎC'şte stat nI? Acesta e mortarul menit să 
consoJidpze clădirea lui trainică? Dacă s'ar 
lăsa fieeărei naţionalităţi firea sădită de 
natură sau de Dumnezeu în corpul şi sufle, 
tul ei: dadi statul maghiar ar căuta tocmai 
să Iacă il se uita uricioasa origină a legali, 
tătci Întemeiate pe putere în loc de a fi În
tenH.'iată pe dreptate, - ar deveni un stat 
liniştit înlăuntrul lui şi, deci, puternic în a
fară; dar aşa cum e, ne temem că greu ar 
Înfrunta cumpenelc cele mari pe care evo
luţia le răstoarnă uneori asupra popoarelor. 

... 

La primăvari va isbucni răsboi în Balcani? 
Ziarul g"recesc "Patris" din A tena prime
şte din Bucureşti ştirea că Duminecă Re
gele Carol al Româmiei a primit in audienţă 
pe toţi miniştrii şi şefii de partide, ţinând 

cunosc că în aceste versuri, d. Şuţu s'a. arătat ca
pabil de un lirism reaL Rimele sunt bogate, ver, 
surile pline de 'armonie. Câte,-a dintr'îni8€lle sunt 
adevărate perle. Aşa bunăoară: 

Sur le sombre caveau de ta tombe saeree 
L'acacia gl~mit au souifle Ides frimas, 
Et ta voi x va se joindre ii sa voix agitee; 
Il fremira toujours, touj<lrs tu dormira:s. 

Şi vensurile: 

Avec aoin plante-la contre ma. froide pierre . . .. .. 

Et si jamais je senl'l de l'ombre sur ma bif're 
L'ombre croÎtra toujours, toujours je dormîflai! 

Poezia .,Despărtire" este şi ea: foarte exa(lt 
redată; îi lipseşte însă' acel fior liric impa,lbibil, 
pe cari ochii ~i mintea nu-l pot defini, w care 
Însă suf1etul îl simte cu putere şi care caracteri
seaza geniul lui Emineseu. Oâteva, versuri sunt 
totuş destul de bine reu{lite. FroowaBă e tradu, 
cerca versului: 

Nu floarea vestejită din părul tău bălai ţii pe 
IJI"ire-1 cetim în framţuzeşte: 

Tu peux garder la f,leur a tes cheveux flotrÎe 

Şi versurile: • 
Quand pour un se1J.!l ruisseau se succede l'-onde a 

V'onde 
Pourquoi cettc constance aux regres dans le 

[monde? 
Cu toate că mai bine ar fost, din pU1Jctul de 

vedere al geniului limbei franceze, să S(~ fi tra
dus astfel: 

7 '7$ nmm:Jemt7fe-t3'iiW,.,O-ifJrf'·eif"ift*ţ'ţ , .... ~ 
~ 

cu ei o consfătuire intimă, Regele a comu
nicat miniştrilor săi că la primăvară cu si· 
gtl,rantă 1:a izbucni răsboiul în Balcani. Ro
mânia, deci, trebuie să fie gata pentru ori 
cr (' t'en luati taţi. 

(Ştirea aceasta nu este confirmată din 
nici o parte. "Patris", pe semne, face aluzie 
la discursul Regeiui Carol la serbările uni, 
versităţii din Iaşi. - N. RecI.) 

• 
Desbaterea petifiei dela Vini. Ni,se telegra-

fiază din Buda.pesta: Azi s'a inceput ,aici, la see

t~a II 3' Curiei (Curţii de casaţie) desbaterea pe
titiei dată de alegătorii români din circumscrip
ţia Vintului pentru nimiciroa mandatului ators 
prin teroare şi corupţie al lui "Mayer Odon şi pen
tru recunolliŞterea dIui Dr. Iuliu Maniu de depu
liat lewal al circumscri,pţiei. Roferentul sectiei 
a arătat că ancheta exmisă pentru investigarea 
abuzurilor electorale a dat date cari confirmă 
aserţiunile din petiţia alegătorilor români. Deja 
din <!ele raportate azi se vede cu siguranţă nimi
cirea a 18 voturi, iar dacă se va continua in ace
laş senz raportu1, nu e exclus ca, domnul Maniu 
să fie recunoscut deputatul legal al circumscrip
ţiei. In cel mai rău caz se speră ordonarea alegerii 
nouă. Apărătorii petitiei noastre sunt 11(1. OOVO' 

caţi Dr. Io:a:n Erd&li din Buda.pesta. Dr. Da.nilă 
Sabo din Blaj ~i Dr. R. Boilă din Diciosânmărtin, 

La desbaterea de ,azi au .a.9istat numeroşi ro
mâni din Budape.'1ta. Din partoa deputatului gu
vernamental au foot de f<ată: prefectul comita
tului Alba-Ţ nferioară .şi pl'eşcdint~lc alegerilor 
parlament8il'e din circumscriptia Vi'nţului. Dory. 
DI Maniu \'ll lipsi in tot cursul desbaterii. 

* 
Justh despre compromis. Dumineca trecută, 

partidul justhiet 'li, t,inut o mare întrunire în S.,.a
badka, pentru .a protesta împotriva legilor mili
tare şi a cere introducerea votului universaL Cu 
acest prilej şeful partidului, J usth Gyula, la, făcut 

deda:ratii interesante despre .armistiţiul incheiat 
cu guvernul ~i noua situaţie parlamentară. 

nlnzadar 'afirmă guvernul - a spus, Între 
altele, JUBth - că în urma armistiţiului nu Bunt 
nici învin\li, nici învingători. Guvernul şi contele 
Tisza -luni de-oarîndul au spus că nu vor întreru,pe 

_ .... ~ e ,. ... __ L 

Quand pO'llr un seul, ruisseau I'onde se suced. a 
[l'onde 

... ... t • • .. , d.a.n.s ce monde 
Fără cusur flUnt rândurile: 

Dos chant.s, ,p1aintivement, parmi ies hlanches 
[pierres 

Implorertmt pour trloi ltl repos du neant 
:\fais je voudrais plutot que quelqu'un m'appro

[chant. 
Vînt murmurer tO'll nom sul' mea froides pllJupieres 

Slab şi !puţ.in coroot e versul: 
De cOl"beaux qu'un nu.age a l'horiwn 8urgisse 

Singura expresie fmnceză aT fj in acest cat: 
Qu'un nuage de corbeaux, etc 

Iar versul: 

Que la wmpete eolate, et d'un -sonfle puissamt 
Elle enleve ma cendre et la disperooau vent 
prezintă moliciuni şi îngăirnări cari s'ar fi putut 
rvitla înl{lcuindu-@e o simplă conjoncţiune: 
Que la tempete eclate, QU6 d'ua souf:fle 'Puis-9Iant 
... III ... 011 .. • .. • .. 

Astfel modificat, .ven;w ar fi energicr şi cu 
adevărat frumoa. 

Să vorbim acum de "Doina" care e una din 
cele mai admirabile şi (laracterietiee poezii a'le lui 
Eminescu, şi pe C'are regreta.tul d.A'l. Gr. Şuţu 
a avut generoasa indrăznoală 6''0 traducă. Rău
şit'a d-sa în laudabilele d«sale eforturi ~ Mi-e 
teamă că nu. Şi faptul acesta nu 'trebue 'săi ne mi
re: pentru a traduce în franţuz;eşte Q poezie aŞla 
de s.pecia.Jă, i-ar trebui traducă,torului, pe lângă 
in!~tinctul natur:a,l şi profunda 1t limbei fran<!eze, 
şi Un simţ liric din cele mai ele'late. D. Şuţu a dat 
Doinei în franţuze.şte cam 1unlgul titlu de L'oli-
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diseuţia reformelor militare, !până nu vor fi votate 
şi, cu toate aceste, IRU trebuit S9: cedeze opoziţiei 
şi sit admită intreruperea, acestei aiscuţii. 

In ce priveşte pacea definitivă - a urmat 
apoi Jlll8th - repet ce-am mai spus de atâlea ori: 
fără introducerea votului universal egal şi secret 
nu poate fi pace trainică. ReformeZe militare tre
buie retrase iar în locul lor trebuie discutat volul 
universa4 ca apoi noul parlament, ales pe ba%a 
votului unt:versal, să hotărască soa,rta refo,.. 
meZar" ..• 

• 
o învingere a justhiştilor. Alegere.a de depu

tat in cercul Nooud,'ar, care a avut loc ieri, a'a 
sfârşit cu izbânda justhistu:lui Ve 8 z p r e m y 
IstvCm, care a întrunit 1056 voturi, faţă de, guvar
na!Inelltalul O yo r y Endre (fost ministru) care 
a prianit numai 868 voturi. 

• 
"Seara" În activitate. Din ziarele de dincolo ' 

şi din organul autorÎzat am afLat că d. Dr. T. Mi
hali se află in Bucureşti. Acum aflăm din "Seara". 
că după adunările popoI'lale de ,plmă acum "nu 
se mai poate îndoi nimenea de puterea partidului 
n-aţional român şi de energia conducătorilor săi, 
expuşi ,din nou, în vremoa. din urmă, atacurilor 
nedrepte şi nechi'bzuite din partea ,prea puţinilor 
dizidenti aduI1aţiin jurul "Tribunei" dela Arad". 

Şi că, prin urmare, "aceia, cari pretinaeau 
prin ziarul "Trib u Ilill''', că ad V{l ()laţ ii români de 

dincolo "vîrnd caprele ţăl'anilor", iar preoţimea 
ar fi "burtă,v-erzime", au f(}$t dcsminţiţi 'astfel 
de însăşi realitatoa", 

lnţclegmn deci întreagă aeeM!tă afacere: d. 
Mihalise află la Bueureşti, d. A. C. Popovici încă) 
e 'lieolo, iar Scurtu cu pe.ana lui de gi'lscă iltă fi
reşte la. dis.poziţie, pentrucă numai aşa ee poate 
fericL. neamuL Cunoscîmd originea ştim "apre
cia" şi valOOlrea acestor rî'nduri. Cât despre "Ga
zeta Transilvaniei", eare le reproduce, o înţele
gem şi pe ea. Din lipsă de material {,aci tot ce 
poţi. n'aduci din "Vilag" două ooloane, ori le 
reproduci din "Seara", îi tragi vr'o câteva "apre
cieri" şi apari şi tu, ca să nu zică lumea că nu 
vegetezi. 

• 
i ; L 

fant d'Etienne le Grand. De ee aşa i când ar fi 
putut'Q întitula pur şi simplu Complainte, care 
este .dacă nu mă înşel, tJ:l.aducerea literară a cu
vÎlntului Doină. In poezia aceasta. trooucătorul 
s'a îndepărtat de multe ori ,şi de textul original. 
Slăbiciunea traducerei stă mai lal('t8 - să nu mi-<!e 
ia în nume de rău dacă scriu adevărul aşa. cum 
il gÎlndesc, cu toat~ omagi~le pe (lari le adrese,z 
distinsei memorii 18: dlui Al. Gr. Şuţu - slăbl
ciunea traducerei, zic, stă maia.les în banalitate.a, 
În stângacia şi în lipsa de armonie a vemurilor. 
Tl'!aducătorul î~i are însă 'Scuza sa: ,poate că în 
nici o 'altă poezie defectele acestea nu Iar fi aşa de 
izbitoare, ca în Doina lui Eminescu. Marele poet 
român ne-"obicinuit în .această operă a Ra, cu nişte 
imagini aş.a de scânteitoare, cu nn lirism aşa de 
pasionat, cu o 'atât de mare bogăţ.ie de vers, încât 
nu ne .. am Plltoa deprinde s'o vedom micflQrată de 
aoeste calităţi. Doinei lui Eminescu, pentru li. pu
toa fi gustată într'o limbă străină, nu-i ajunge 
numai să fie corect tradusă: traducerea ci ar 
trebui să cOlllStitue o a·devăI\ată rol'uviere. Altfel 
e un simplu "dar de lună împăiat". dupăpito
reasca expresie a lui Hoine. 

Dar las cetitorilor să judece dacă sunt prea 
sevor în apreciările mele. V oi reprodUtce~ la in
tâmphare,pasagii ~ntregi din traducerile Doinei, 
făcută de regretatul rălpoaat. Ea incepe, după 
cum urmează, adecă puţin B.SOOlănătoare cu ince
putul scris de Eminescu, şi care est~, după cum 
ştiţi: 

DeJa Nistru pân' la. Tisa 
Tot Românul p-lânsu"mi.,s'a, etc. 

D. Al. Gr. Şuţu la tradus ,astfel: 
De frontiere an frontiere 

• 
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In jurul incbeierii unei aliante balcanice. In 
timpul din urmă au apărut în ,presa din străină
tate ştiri despre o pretinsă urnire din partea Ru
siei cu Beop de a pregăti spiritele în ţările din Bal
cani pentru o a1ianţă balcanică. Ştirile aceste au 
găsit un ecou îndeajuns de pronunţ,at în actua,lele 
momente de nesiguranţă universală. Ziarul "No
"iie Vremja" din Petersburg ,află acum că gu
vernul rus nu Il! făeutnici o propunere la ceeace 
priveşte vre-oalia'n ţă bal{lanică, care, zice ziarul, 
în momentul de faţă e nerca1izabilil. 

In legătură cu 8vonul'ile din chefltiune s'a s.o
nit iş despre intenţia Rusiei de a Încerca o acţiune 
diplomatică pentru deschiderea 'Oardanelelor. 

"Novoie V remi:a" desminte şi aceste 8vonuri, c8Jri 
~ ),':;'" interesau foarte de aproape şi pe Romania. . 

• 
Aderenţele lui Mangra. In "N agyval'adi N ap-

16", ziarul autorizat al lui Mangra, so publică 

numele tuturor .preoţilor cUiri au iwălit aderenţa 
tră{lătorului nostru. Am avut prilejul să ne rostim 
agUpl'R acestui act nenorocit al preotilor noştri. 

Ar mai rămâne să dăm 'acum ,şi numele lor, ca 
să-i cunoască întreagă lumea. românească. Numai 
faeem însă acest lucru, căci 6ocotim că şi aşa, noi 

cari 'an iscălit şi so văd publicati la gazeta ungu
rca~-că, ('('tind lungul şi durerosul lor pomelnic, 
"CIr avoa prilej :d mediteze in deajuns asupra 
fiitwaţiei în care au ajuns. 

• 
Şedinta Camerei. Şedint.a. de aZi a camerei 

deput.aţilorabia la ore.le 11 a putut fi deschisă, 

fiindcă până la ora aceasta nu se adunase încă un 
lJumur sufi('jent de deputati. 

După dcsc,hidcrca şedinţei, preşedintele a şi 

blamat dt'putaţiipentru lipsa aceagta <le ooriozitate 
şi <,on:;<tienţi()zitate. 

Int.rÎndu"\'le în ordinea de zi, discuţia bugetului, 
.......... ~lluat euyimtul Polon.vi Geza, combatând proiectul 

<le buget. 

In şedinţa dn mâll(" Mier('uri, Camera va con
tinua diseuţiu reformelor milita.re. 

Le Roumain pleurant sa ehaumiere 
Dit qu'il ne sait ,plus ou laHer 
Car tout est pris par l'etra:ngt'r. 

V ('l~llri sting-a-('o şi imprecise eari iebeoo pe 
oti-('jne cnnoaşte bine limba fran{,E.'ză, atât de exi
g"{'Jltă în ee prh·e.şte elaritatea şi precisiune.a ex· 
prcflinnei. 

Dit go'i! ne sait ploo ou aBel' 
Cf-ltc un vers stîngaci, ~i 

0ar tout est pris par l'etranger 
prezintă TIl olicill ni. A,poi, vorsurile: 

De Boian 'a Doma-la-&lle 
Ce n'est ql1'eux qu'on voit en selle 

I.imha franceză este dellarte de a incurraja o 
{',acofonie aJ;Ia de gr.a.vă, mai ales într'un veNi! E
minescu a <lcris: 

Vai de biet Român I'lăraeul! 
1 ndărăt tot dă ca ra!\ul. 

D. Şntu a tradus: 
T'andis que ,le pauvre Rou'111ain 
Hans ospoir poursuit son chemin 

l,asă că traducerea nu e literară şi vernul 
foarte banal. dar mai există contradictie cu un 
pasaj 'anterior. Căci tr6ducătorui -scrisese mai Sus: 

Le Roumain . . . ' 
Dit qu'il ne sait plus on aHer 

rn vers care nu e franţuzesc: 
Qn'ost-cc, pOtir lui. ce que ~e Ciel donne ~ 
Şi încă un vers necor€>Ct ca limbă: 

"RomAnul" şi dreptul de dis
cuţie al tulbnrătorilor. 

De Nicolae Iorga. 
La un popor care nu e încă orînd-uit în 

toatf' rosturile sale şi n'are o tradiţie res
pec'tatăîn ce priveşte ori ce Tarnură' arie
ţii publice, se pot hi foi de critică îndrăz
neată, care nu recunosc nici o autoritate, 
ori înţ.eleg să scrie liber dincolo de margi
nii!' ei. Pot să aibă principiile cele mai să
năfoasf' şi să folosească esenţial des'L'oltă

rii şi răspândirii cugetărei politice. 

lYU zic că astfel e "Tribuna", cate ar re
cunoaşte comitetul naţional cu drept'ul de 
critică a conducătorilor lui, drept pe care 
l-a şi întrebuinţat, ba _chiar în judecarea, 
totdeauna delicată, a valorii personale pe 
care o ali lwii din membrii comitetului. 
Dar, în sfârşit, iată o foaie care rămâne în 
eodrelr 1I1111i partid şi duce uneori o Luptă 
!oarir' l"iolentă cu şefii aceluia. 

In faţa "Tribunii" stă la Arad "Româ
IIU!". El are o singurCi menire declarată şi 
rectll/oscufă: rep-rezintă cornitettd naţio
nal şi luptă Împotrira ori cărui disident 
('are are pretrnţia de a dicta alta direcţie 
nl'Î de a punr în cumpănă capacitatea mem
lJrilol' acellli cornitet. De aceea s'a şi aşezat 
la ,'j rad, unde islmcnise rebeliunea, căci. 
dacă n' al' li acesta motirul, combaterea 
unei foi naţionale tot aşa de intrasigente, 
unei foi l'echi şi fom·te bine redactată, ar 
fi un greu păcat faţă de neam, unul ne
iertat. 

A c-uma în toafe lucrurile omen.eşti se 
cere consecvenţă. Dacă te amesteci în viaţa 
rmblică ,f-reb1tip să fii logic în atitudinile 
pe rarI' lt~ iei. Deci, ori de câte ori vei ve
dta periclitat principiul de ordine, de au
toritate. de disciplină, vei sări să-1 aperi. 

O ocaziI" se înfăţi,şează pentru "Româ
nul". Ia tCi "Diga Culturală". A vea cin ci sec
ţiuni şi nwria, azi are 52 şi trăieşte. Cei ce 
au făcut aeeastCi schimbare au oare-care 

De Toum a, la Bessarabie 
Re lJ"ep.and l'a ligue ennemic. 
Et sur n08 terres cIle s'evablit 

80 rect ar fi: 
Et sur nOB terea clIc s'ef,ablit 

('ilci w'rsul al doilea ca şi cel dintâi formează fie
care în ,parte o propozitiunecomplectă; de aceia 
în frantuzeşte subiectul se precieoază. In oozul 
nostru el ,ar fi pronumele alIe. 

Şi versul de Qllai jos: 
O, mon Etienne, o mon grand roi 
Toi, ne rfflto plus a Pontna 

eate puţin elegant. Ca pildă de moliciune avem: 
Sors de la tombe, Pere et Roi 
Et de ton cor le chant entonne 
Noua rassemblant 'autour de toi! 

Mai Întâi limba franceză exige în acest caz sa 
8e scrie: 

80l'S de ta tomoo • 
Apoi, notati că după versul al treilea urmează 

un punct. Şi aşa cum este versul al treilea legat 
de al doilea, e departe de a· a:vea desenul energic 
cerut de împrejurare. Vorsurile acestea ar trebui 
să sune cam astfel: 

SorA de ta. tombe. Pere et Roi, 
Et de ton cor un ehant entO-nne; 
RlUlsemble-nous ,autour de toi. 
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drept la multumită. O secţie nu crede însă 
aceasta. Pentru dânsa comitetul central 
{'incapabil, el nu poate 1.n/e[rge ce măsuri 
SI' impw1. Şi iat'o venind la congres cu un 
prugram pe care-l crede nou. I-se ara,fă că 
nu e un singur punci care ,'iă fie original şi 
realisabil. C01lgresul, autoritate supremă, 
admite că aşa e. Iar peste cuteva luni acea 
secţie îşi bate joc de congresul "rău organi. 
zat" şi de "cei din contitetul ~en traI" cari 
n'au nici simţul menirii lor. Aceasta se ti
pt'irqte, şi se trimite "Româmtlui". Şi, pe 
clÎnd comitehd secţiunei urmează cu acestă 
purtare, pe cund preşedintele lui striga c,ă
tre funcţiunarul trimis dela centru: "să vie 
secretal'ul general, ,'iă-l... (curâT/tuZ nu .~e 
poate repruduce)", "Românul" semnalează 
buletimtl cu învinuirile şi insultele, ba re
rine. publicând cu latide "programul". 

Şi doar comitetul central arc prin sta
I'ufe conducerea intreagă a Ligei, cu drep
tul de a disolva secţiunile rebele, şi el nu e 
ţinut la alt contrul decât al congresului. L5i 
doar el e ales legal pe doi ani de acel con
gres. Şi doar e vorba de o institutie respec
tabilă, care trpbuie să se bucure de o auto
ritate neştirbită. 

Şi, totuş, vezi, "Românul" deschide fo
cul contra Ligei, el publică insultele loco
leHl'ntul1ti M ... din laşi şi încunună atitu
dinea sa 171cura}ând un comitrt de scc(ie. 
care se ridică împottira autorităţei legitime 
a "J.ligei". . 

Xu CCl'ern, nu dorim nici o explicaţie. 
Suntem sătui de rnăgulirile ce urmează a
fal'lailo)'. A rn rait să arătăm numai incon
M'cl'cllfa care atinge însuş dreptu.l de exis
lf'ntă al "Româ.nului". A ccastă inconsec
venţă se vede. Iar în ce nu se vede, ni-a fost 
totdPGuna silă să ne !1.mestecCim. 

"N eamul Românesc", 

SXE___ _ ~ _____ ~ ____ ~= .~ - • __ i' 

Şi ca S3. sfârşim cu Doina, să luăm cele din 
urmă vcrsuri ale aco,.<;tei poezii măreţe, aşa cum 
le-a seris Eminescu. Adecă 

De-i suna a treia oară 
Toţi duşmanii ar să piară 
Din hotară în h-otară. 
Indrăgi-i-ar cîorile 
Şi 8pânzurătorile! 

Versurile din urmă sunt () invocare. D. AL 
Gr. Şutu nu le-a tradus ca atare. Ci: 

Si c'est trois fois qu'il noua appelle 
Tous nos ennemis periront: 

Et ou centre a la frontiere 
lM> corbeaux de \'al en mont 
Fcront de charrogne litiere 

Mai ex'a{'t ar fL pare-mi-6e, cam aşa: 

Si e'est trois qu'j} nOllS appclle 
Toua nos ennemis p{lriront 

Du centre a la frontiere. 
Que les corboaux deval en monl. 
Fassent de leur eharogne litiere 

In traducerea gingaşei poezii "Somnuroase 
păsărele" însă d. Al Gr. $utu ,a răuşit 8ă ne dea 
în franţuzeşte câteva ştrofe delicioase. Admiraţi, 
bunăoară, deli<,.ateţ.a eu care d-sa a interpretat în
tr'o limbă etrăină discreta viziune a poctului. Voi 
reproduce numai cele două ştrofe din urma, cu 

DAJIOVITS E. Atelier dl lotoj.rafn artistl'l. 
- dl primul ranj. 

ORADEA-MARE, Palatul Sa .. 

Fotografii şi portrete, reproducţii dupl fo 
tograffl vechi şi noul in mlrime naturalA 
expuneri de obiective speciale pentru interioruri 
acatice., ,i lucri.riin aquarel şi olei artistic executate 
Atelierul se afUi exclusiv numai tn Palatul Saa 
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Scrisori din Bucureşti. 

Falsa educaţie. - O crimă oribilă. - Un monu
ment la Vaslui. - Mjşcarea literară. 

Bucureşti, 30 Oct{)mvvrie. 

In tr 'Ull rDl?cutarti('ol pn blil?at în 'IN oamul 
H()l1J~Lllc;;:e". d. lO,rga arăta ravagiile ce le-a purtat 
în sufletul o:Jriwnilor de ·azi aşa numita edu0atie 
practicii, in felul cum e.'lte Înţeleasă. Al?castă edu
catie eHl'C de>:W1ltă nllfnai poftele animaliee a fă
(,Ilt ca, În ~I('tuallll ră"boi, 1 talienii sl'i comită oro
]'ile ce l('-au comis faţă de bieţii tripnlitani. A
('('aMil ('(luca tic a făeut ca Francezii. Englezii şi 
Xellltii "â f'(' poa.rte aşa I?UlH s'au purl111t cu supuşii 
lor africani. A('ciaş C'dlleaţic det,('.stahilă fi fii<mt 
{~ll în viata uf>a:-:trl'i să obsenum o sumă de acte 
('ari H(' înfioară prin îndrii~neala, prin cruzlmea, 
san prin lipsa lor de sl?rupule. 

I'n e~lZ Înfiorător a I,ll\-ut zilele ac{\stea loc în 
]<>('a luI unni hunehef din cele unai frecuentate 
};trade fi le Bucureştilor. F n hînăr, student la me
dit'inil, anUlIle lml )făreulescu lliiyăle-ştc dimi
neaţa pc la zeec în prăvălie, scoate un revolver 
şi <!meninţiÎpc fUlle(ionnrul ('('-i eşi în cale cu 
moartea, de nu-i "a da cheilc dela casa cu bani. 
FLlrt'ţionarul "rea să dea al.armp.l', tâlharul trage 
!l:-:lIpra lni. Ku-l omoară însă .şi rănitul mai are 
attita putere Î11('tlt sll-l desal'lneze pe niivălitor. 
A('e~t,1 yăziwdu-se in ,Qitlwtia de a fi dos>coperit 
seoafl' o ~ti('lll(ă <leacid sulfurie, şi-l toarnă pe 
fat:l, rlc"fig-urîlIloll-se în mod îngrozitor, apoi cu 
hrieiul îşi taie gâtuI. Două zile nimeni n'a putut 
rC(·ulwa;;.te pe atent.atorul desfigurat. A treia zi 
în"il el a fo:;t l'et'unoscllf de un .priein u,l lni, zia
ri..;t. CaduHul a fost C'$PUS la morgă, înfiorând 
JlP C'urio.';Iii iuhitori de scene groza'e. 

~[ai alef: faptul că u('iga.<;lul făcea parte din 
I? la"<1 in tf'1cetuu 1 ilor a produs oC'norma flcnzaţie 
în public. ZiriJ·ele eomentea7.ă în felurite chipuri 
u{'C'St ud condamnahil L nc1e îl atribuie disperă
rei, lipsei de bani a nenorocitului st.udent. O fi 
'fi acC'ast,a o ('l;l~IZă. Xu este Însă mai ,putin adovă. 
rat C:l şi edll('utia grc~ită a contrib1Ilt mult la 
}wn'f'rtirf'.'l ~llfl('ttlllli 3e('stui tftnăr. Se cultinl 
dorul de îmhog-ătirc ciit mai rerede, so('ietatoa di'i 
('de nJI;ll d('tE'.~tahile cf!omple de materialism, pe 
nC'-ag1l1)ra "in publicatiile de senzatie cari aprind 
f:llltazia mnltol'a. indidindu-1C' mijloace, la ('ari 
Ţ)()',lte ei nu s'an g~îndit.. Se. <'ultivă im;tinctele b('08-
tiale prin fd de fel de mijloace. Intr'o s-ocietatc 
hlazată. 8P1'(' a fa'f'e sufletele să se mişte, e nevoie 
(10 e-motii putC'l'nice. 
2!!!X2~ __ Z=2J&2JQC ~.. EL 

toate <'il întreag-ă poezie merită să fie ştiută pe 
din afară. 

T.e {'~'gne dans les joncs se gIisse 
Ponr s'abriter jusqu'au reveU -

L'angC' gardien te soit propice, 
Doux sommeil! 

E~..:t,~f_;:;:--î-'V ::::-:-:~ ~~-,!--~~-'~~.~-,---~.'. 

Sur la nooturne feerie 
La In ne, radieuse, lnit; 

Tout n'est qlle reve et qll'harmonie -
Bonne nuit! 

o UŞ(f!lra 11'lodificare s'ar cere p<Jate într'una 
din 'acoste două strof<.>, o foarte mică moo.ificare, 
pur gramaticală; caci c.ore<>t ar fi numai: 

Que l' ange gardien te soit propice 
1n<,olo, poezia întrBagă e su.spinată şi larmo

nioa·să ea o poezie de Verlaine. 
In definitiy d. AL Gr. Şntu a bine meritat 

din partea Românilor. D-sa a dat o pildă nobilă 
~i demnă OI!re se "a urma. Ea \'a fi unnată dt'si
~'ur in cur.'\ni vremilor, nu odată, ci de cincizeci, 
~'I de o sută de ori, spre slaya marf'lui poet român 
{'are "a ajunge ('u timpul să fie tradus .şi cetit în 
toate Iim bile europene. 

Par i s, K ocmvrie. 

...... 1tIB UW Â~ 

Ce sunt de pildă scenele romantice reprezen
tate zilnic la cinematogr.afe 1 Spectatorul vooe 
zilnic cele mai oribile scene. Tocmai atentatul din 
strada Doamnei a fă('ut ('a autorităţile să se gân
dea.~că la mijloace de apărare. S'a dat adeeă or
din ca să nu se mai reprezÎnte "Ja cinematografe 
scene cu omoruri cu crime, peste tot scene cari 
flr putea înrîluri în senz rău asupJ'\H moravurilor. 
?lfăsura în orÎC'e caz e bună. !Ilai trebuesc însă 
multele aItC'l(' , 

* 
Trăim în ('poea ~tatuelor. a bu.~turilor şi a 

['hipurilor {>Îoplite, ('ari au făcut pc poetul An
ghel să ~c rostt'al';('ă cu atâtlil hotărâre în contra 
acestoi manii. La ficcare colţ de stradă - zice 
poetul - un l1f'cuno!<cut cu chipul do bronz îţi 
('se inainte, sfidîlndl1-t<C' ('u nC'murirea lui. 
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Este acum vorba ca să se formeze în mijlooul 
scriit~)fil()r un comit.et, c.are să înjghebeze o nouă 
reyi.~tă literară, ce al' fi sa apară pe la încermtul 
lui Depemvrie. Ar avea de colaboratori pe toti 
scriitorii de seamă ai noştri. Ar fi o revistă cu
rat lit<Cl'ară, al <'ărei scop Iar fi 'Să încurajezI' ade
,-ăratele tal('nto, să le ajuw în desvoltarea lor. 
S'a discut-at mult chestia dacă BC.riitorii, din pro
prîle lor mijl()a(~e materiale pot Rusţine!l o revistă 
literarii. ProjN'tata re\·istă ar a\'('a să arate că da. 
;;.i s<'riitorii pot s\l~tine cu mijloacele lor proprii 
o publieatic ~){'riodit'ă. Coresp, 

====~==========-====~====~=====~ 

Ginduri, fapte, YI,fi .. & 

Circuitul de aviaţie militară Bucureşti-Severin. 
- Sosirea sub-lo<:.Ştefan Protopopescu. - De 
vorbă cu cura~iosul pilot militar. - O prorocire 

Îndeplinită. - Concerte de stradă. 

T.-Seve:rin, 11 N ooIllvrie 1911. 

Sunt monlltllcnte şi monumente. Unele V{jf 

"ă etNnizeze pe idolul unor oameni mai putin 
idealiţ;ti, altele din ('ontri! repre:dntă o ideie, o 
;h'lpiratiune a unni neam întreg. Şi acefiwa sunt 
ne sigur simpatice. Am cetit cu toţii frumoasa 
poezie a lui A lcxandri, Peneoş Cur~anuL Toţi am Azi, la patru ore după ,ami azi, a sosit în ora
admirat maiestri.a •. C11 {'.are poetllla 'Ştiut să în- şul nostru curaglosul avita:tor militar d. sub-loc. 
trupeze înaeoastă fi,ftură eroi('ă toate ca<lităţi,lc Protopopescu. Incă dela ora UllU, câmpul, pe caro 
Românului: Dispreţul de moarte, dragostea de o situată ca~arma regimentului de infanterie, c 
tară, modC'stia, yitrjia şi renunţaroa la ori ce răs- acoperit de o masă nesfârşită de oameni, în Clare 
plată pentru jcrtf('leaduf,(\ TH'ntru tafla lui. Pene~ să pierde dela cel mai elegant bărbat din elită, 
CurcaDll1 e o fiinţă ideală. Un monument ridioat până la hoinanll sdrenţuros. Toţi aşteaptă cu 
lui oeei ar fi ceva, curi{ls. Şi cu toate aCC<8t~a la drag, cu nerăb(~are, cu enervare. 
Vaslui s'<a format 1111 comitd c.are a lansat liste D. sub-loc. Protopopescu e severinean şi sunt 
ne subscriptie ·pentru adunarea fondurilor ne·ee- mulţi, cari i-au foot eolegi, ori vrietini; toţi cu
sare ridi·C'ăn~i unui monument aCClltui erou a:l În- nosc pe tânărul care brăzdează azi, cu atâta mân
('hipuirei podului. . ~ drie norii. In, sfârşit din zare să conturează a pa-

Comuna Vaslui a dat un loc frumos, 1mde 1'Ie ~iiro care devine eu atât. mai uriaşe, cu cât să a
\'a aşelJa 8ta1.ua, iar <,omitetul a puhlicat un con- pnlopie mai mult. E doasllpra mulţimoi, la o ÎnăI
Curs pentru f'(~le mai blme modele dB monument. time considerabilă, sgemlOtuI elicei să aseamănă 
Ră n:ldă;idllim că c,omitetul intelege să premă- unui <strigăt de cocoare cari rătă0e.'lc prin văzduh. 
feai'{'ă în Peneş 0urcanu1 spiritul {!el mare, spi- }\[ uzica iJltonează un marş, mulţ.imea aelamă de
ritu'] do jertfă, ~ritejja l'omâneaseăi, K l1maia,'lt- 1 irant. A paratul merge Încet. ca o barcă pe valuri, 
fP] şi-ar avea rostul ~l('~t monument. Nllmaia.'1t- 1şi reca viteza, dă tîlrcoale largi în jurul oraşului 
fel ar e~i din banalitatea. în care au căzut atâtea - poate ayi.atornl {'('Iarcă să-şi găscască casa, de 
monumente. unde a înăltat alta-dată smeul - trece peste Du

• 
D1nt]·c toate institlltinnile de ('ultură. 'H-t'cia 

('are îIlcurajiază mai mult răspândirea luminei 
în ('ercu ri cih mai larg-i este fără inooială A~a
domia HOllliină. POcqihiIitatei! 0(\ a veni in ajuto
rul celor nevioaşi i-o dă de .altfel veniturile, pc 
eari le are a0Ca.'ltă institutiune. 

Felul cum AC'ademia întelege să ajute ,pc cei 
(~e vor -să se lumineze (','lt.c eât se poate de potrivit. 
Astfel în fiooare an Ac.ademiaa trimes la deschi
rlorea noului ·anşc.()lar tuturor ş('olilor rur~le de pe 
moşiile sale rărţi didactico gratuit, în valoare de 
două mii de lei. 

Conform te.stamentului răpo~atiJor Ion Fătu 
şi !lIaria Schiopescu, Academia distriblle gratuit, 
la ineevtul fiecărui an, elevilor săraci din şcoa
}('le rurale a cilte două judete, cărti didactice şi 
fe>li,(!'inase, ml'nite a întări moralul elevilor şi a-i 
Întări în credinţJa strămoşească atâta denN!Ooo
tită în timpul din urmă. Anul aC.f>sta s'au distrÎ
bIUt. elevilor săraci din judetul Olt 'Şi Dorohoi 
cărţi in valoare de ·peste zece mii <le lei. 

E poate cel mai frumos dar ce-l poa.te face 
o instituţie tinerilor generaţii cari se ridică a-
cuma. 

Toamna asta a foot bogată in manifestările 
literare cari denotă marea: desvoltare ce a ]uat'o 
gU8tul de citit în !lTI!asele mari ale poprului. Dll!pa. 
C'â.t Re afirmă, noua revistă literară "Flacăra" ",'a 
\'Îllldut în peilte treizeci de mii deesempbre, ceia 
ee dovedeşte un progres enorm fată de treeutul 
nu to<,mai Înd('păr1Jat, când o publicit.ate lit.crara, 
ori ('itt de bine rooaf'tată.abia ;putea conta pe 
ci{ tova sut.e dC' cetitori, Astăzi dc-ei o reyistă se 
p()atc sustine făra a a\'(:la nevoie de .<In bventii, ci 
numai gratie intcresului peeare publicul il are faţă 
de literatură. 

năre, în tara sârbiloT. Întoarce şi ateriseaza Între 
un shor pklnat, lilllg:l cazarma r(lşiorilor. Multi
mea sa !lJi~eî[, tr.l-"\ll'ile aleul'gi'i, un {'om'oi intreg 
alea rgă în tI" un a.,;alt dpflpcrat. 

C'ăut:md să ':iypm impresiile oaspelui nostru, 
('are a ţinut să ne viziteze. "enind numa.ă cu acest 
nou \"ebil'ul, amputu afla: 

nrumul of,la C'rarionl-SNlrcni, a {ostcu dC\ila
YlÎrşirc periculof,. din cauza \'ânturilor şi mai 'ale~ 
a dealurilor strâhătnte de ('ure-nti ('3Jpricio,~i. Vân
taI l'a f\ilit !'Ia popo.Qca,<;că la Filia~i şi dacă n'ar fi 
fost dorinţa ",il-şi priveaS<'ă oraşul, din aeroplan, 
ar fi renunţat bu('uros la ac()asta călătorie peri
e1l1oasa. lnaintând .prste dealurile pră.păstioase, 
din judeţul nostru,lăsat la di~creţita curentilor 
cari îl aruu('a'u în yale, 00.nlult{' ori s'a găsit în 
situatie critică de a se fi gândit la soarta bietului 
O h 8J V e 7.. lmi spunea domnul Protopo
peS<'u de multe Of] credeam că s"a sfâr
şit cu mine. Ca sa-şI dea eineva eeruma 
d0 puterea vântului, e destul să spun că distanta 
dela Fi1iaşi-Seycrin, de peste 80 kilometri, 8illl 

pa-rcurs'o numai în 45 m. 
Intrebat asupra vr'unei noi călătorii aeriene. 

îndrăsnetul pilot militar, 'Şi-a c.x,primat dorint·a 
de a tr0ce Carpaţii. în sbor şi a merge pe aripele 
vântului tO<'mai la Pltri.s. 

• 
A doua zi, fiind o zi ain acdea, în care blân

dul soore ('0arca să spue toamnei înbătrânite, des
pre putNea ce-a a"'11t'o în timpul vere.i, ora{lul 
nostru rămâne pustiu, locuitorii săi în număr de' 
etlte\"a mii, părăf'iJldu-I ea să privească frumoasele 
as{'enl'lillni executate de oa.spele nostru. Cu acest 
prilej plăcut pentnr cebafe.a noa'Stră, d. Dr. Gru
escu primarul oraşului a tinut sa-şi manife~te sa
tisfa('crea ec-a f!imtit'o Întreaga suflare, oferind 
o frumoaf<ă statuetă. iar d. Theodor Costescu din 
partea cetăţenilor un elegant eiasornic de IlIUr. 

li 

c:c»r. a .......... !!!i. 
Calitate bună. - Croială perfectă. Preţuri fixe. Pretenţii exagerate exchise. 

(ATI şi MENDEL, KoloIsvar, Mit,as kir4JJ-f4r 10. IZ. 
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Pese dt.o,'[\ dipe apoi. UD :<>bill'llăit pnf.entX> ~ 
aooe. () mi~care bru . ...că, un nor de ,praf, din ('are 
riRlare, df:paTte în zare, o libelulă care să Ţlicrde 
1n depărtare. 

In chipul a~.csta unul din cde mai î1U:hif.~nct(l 
circuite aeriene. din tara noostră 3 foot .aproa.pe 
indeplinit, dovedindu-&e prin a .. ta d. poporul .:1-

,rest.a aruncat de soartă în mijloeul unor neamuri 
\utnnecate la mint.e lIi ta suflet, "tie să-"i intre
buinţ.eze serios calităţile sale Buperioare fJi 'Cele 
mai Doi mijlo:lOO de ci,'ilil'..aţie. 

Odată eâţiva iut.e-Jectuali să fră.mântas0ră ca 
1'4 injghebeze in cet.atea noostră, o m~are roa
trală, ridi-câ.nd un templu Thal~j :şi organizâoo 
() societate draIrultică. Ideea frumoa.eă a fost ad
mirată de toţi, dar când a fost vorba flă fie crista
Hută in faptă, stăpân a noastră, politica, ei-a VIi
r~t îrunta~ii ei tre.pădw;i. Am prorocit atunci cii 
Ql'ic-e idee să nşterne pământului dnd 'SUflă po-
1itW.a: ea şi frunzele ingălbenitc de t<Jamnă. Şi cu 

fi ~;J-.. t.o::t.t.ă bU<'1lria de :a,. fost desmtntit, biata idee 
" ,.frumoa.'lă să ch.inue pentru .a-şi da ~11f1etul în 

mâna oolnt>nil-or cari ţin să fie politiciani inainte 
de toate. 

De câteva zile rătik,ooc pe stradeJe cetătei noa
stre câţiva italieni imbrăeati in sdrente ooio.ase 
cari cu mijl-ocul un-Of in!ftrumcnte muzicaJe dau 
.concerte de stradă pentru a cCrf}i bănuţii trecă
torilor. Ceeace e surprinzător e fa-ptul că un in
divid mânueşte singur o harmonK!ă şi 'prin mij
iocuJ unor sf<lri, două tobe ce poartă în &pata ~i 
mai multe in-strumentc cu .sunete metalice. O aso
IflSonţă· perfN'tă. o arm-onie dul('e, te cu
oor~c şi te minunează 00 cât talent 13. pus firea 
în acest neam nefericit.. A. Sever. 

Croni~A ~tiiRţifici. 

rumitopii de Opiu. 
FJ8te f?tiut. cât de mare oeffi.'oltare .a luat in 

timpul din urmă mania opîului, fie ca fumători 
de opiu, fie ca mâncă,tori dc 'acestă drogă teribil 
de veninoa.'lă. Viţiul ai.~<.)ta arc ten<hnta -de a se 
~volt.a. din ce în 00 mai mult în bătrina noastră 

... EurQţJă, ca 1;Ii cum n'ar 43.junge viţiurile ce ae gă.<;eSC 
actuaJmenroj {'aei ori cât ar căuta. guvernele ~i p0-
liţiile să combată localurile in cari ae oonaumă 
dan-clootinamente această otravă, pare că în Franţa 
"i in Englioora numărul lor cr~m <lin ce în ce în 
fiecare an, şi în fiocare an contigentul fumători
lor 00 opiu cr~te în proporţie cu mult mai maro 
dec..~t numărulloealurilor în care so oon~urnă. 

Cărei daoo aparţin fumătDrii de opiu şi cari 
sunt influenţele şi motivele c.ari îi ·împing la acest 
viţiu funest 1 

In China ('cI mai mare contingent îl dau cele 
două ('laoo cxtl'cme ale oocietaţii, clasa superioară 
compu03ă din mandarini, funcţionari fji literaţi; 
f}i clasa lucrăt{)rilor. 

f:hinczii rncep să fumeze opiul aela. vârsta df' 
18 99.1.1 20 de ani, ba ('âte odată chiar dela H, sau 
deJa 10 ani. Astfel că în anul 1862 numă1'UI furnă
torilor de opiu se soeot.ea. :!ta o cincime Etau la două 
treimi din numărul ·total al populaţiei m a-'tculi ne. 
In ceea t"C priveşte cauza pri'ncjpală a răspândirei 
a<',(l8tui viţiu este oxemplul, imitaţia: Chinezii fu
mează opiu pentru că văd fl1mându..se in jurul 101". 
astfel cum facem noi cu httunul. 

In Europa. 

Cu totul altfel stau lucrurile la fumătorii de 
opiu din Europa. In contingentul nostru, opiul 
nu fflt~ o otravă naţională eum eate tutunuJ, ~i pe 
de altă parte, mediul nu eAte Q..'ltfel format ca să 
.ne producă un contagiu datorit exemplului. Ast
fel în Franţa, - excepţiune făcând soh:laţii arma
tei coloniale cari au fost stricaţi do locuitorii din 
C'hina Bau .din A nam, cu cari au venÎi in contact, 
- vedem că fumătorij d(3 opiu,.ca şi morfinoma.nii, 
apartin aproape toţi clasei intelectualilor, i~au mai 

1 
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~·is da.H(·j pO(!ţi !O!. !1i Ql'ti~.ilor, cu un l-'1.l"nÎllt, 

cls>loi \'i~Htorilor ... !,pr!<oanele positiY6 ~unt, imu· 
ne" M!rie Pot.it de la Villr .... n in cartea·S<I. Fumeu/'# 
d'Opium. (Bordp.3.ux, ) 907). 

Chipul cum 1«l f:l<:e intoxit'.3ţia, îu\"cninatca 
cu opiu, mte în mpol't direct cu lU':Ipiraţiunile etico 
şi ('u tNllpcramclltul fiecărui popor f;li fiecărui 
indirKi îu part.ieulu: idt'alul f3.S{·j albe e,..,te acti
vitatea, fie că :J.CCastă actiyit.ate oă .se ma.nifcsteze 
prin muncii. fie prin pliiCl:'ri; Klealul ra.<>ei orion
tale ('!-;te pasivit~tea. inenia, t.cmbelismul. Alegerea 
toxit..'Uhti depinde de aeeastă deo;;ebire funuamt.'tl
tală: albul cere alooolului o mărire trocăt.oarc de 
energie, Indianul şi Chinezul caută în opiu dispa
riţia perAVnalitaţii, voluptatea in uimi<:. ca un fel 
de Nin·ană. . 

Moti\'{·lo <:ari împin~ la moninomanie procum 
,i la opioma-nie, sunt trei: durerea fisieii, durerea 
morală şi voluptatea. 

Aec-"te trei motive le in\"1'X'ă ~i biiutorii de tau
daDum c:ll"C DU (5t~ de<.'ât o licuoare ce.se prepară 
cu opiu, dllpiirt',!;Ule !'ltabilite de arta f'armaceu. 
t.iC'ă. 

Cauzele acestui viiiu. 

Furuătorii do opiu, cari au adus -acest viţiu din 
Orient la noi în Europa, adue ca scuză o mulţime 
de motY'ie, cari însă sunt t.oate rele, şi anume: in
fluenta teribilă a dimei Inco-Chineze, căldura a
păsătoare, umiditatea greoaio, nostalgia celor ce 
au plecat fără voie din locuril() lor, depărt.ându-se 
de persoanele dragi, do obi~eiurile di'n copilărie; 
U1'îtul ee-Î omoară În i801aroa in care so găflO.'!C; 
nead,ivitatea forţată la eare dase ori sunt constrînşi 
{uncţ.ionarii di-n colonii. 

Aceste însă sunt cauze accc,'lorii. <.'ari pot să 
ajute morfinomania dar 'DU o pot justifica in to
tul. Adevărata cauză a viţiului "piului, atât la 
funcţ.ionar cât fji la ofiţer, la ţăran ca şi la artist, 
la melancolic ea şi la snob, atât în Pal"U! cât şi i'n 
colonii trebuie căutată pe de o parte în predi.spo
ziţia organică a individului precum şi în lipsa de 
echilibru mintal, iar pe do alta i'!l ocaziile ce i-se 
pre.zintă, in ispitele cari îi ies în cale. 

R. Dupuy*) a întrebat pe mai mult.o persoane 
demne do Încn:x!e.ro şi in 8p~ial pe ofi~ri de 
marină, care (""te opinia lor asupra opiului, şi toţi 
i-au ră;lpllns că în eazurile do Oi'iomanie trebuie 
mai Întâi de toat·o să se ţie s!'ama do starea min
tală a individului, mai nainte de 'Il începe să dede 
viţiOH. 

SUTIt numai exaltaţii şi neurastcnicii cari nu 
mai pot să s(\ desveţe d(l opiu cupă. ce au simţit 
O singură dată gustul perfid. Celelalte persoa.ne 
pot 'Să se d{\.weţ.e de această drogă, după ce şi-au 
!-ati"fucut curiozitatea, 8aU după ce au gustat vo
luptatea opiului. ('fiei, dînd ('l'lSarului ce este al 
('esarului, opiul dă o voluptate fără pereche. de 
o serie do sensaţiuni aşa de departe de tot 00 

mintea omeneaseă <'ea mai rafillată în 8cnsţiuni 
dulci poate Închipui, dă o stare extrem do plăcută 
in <,eea ('.() priveşte nervii şi visele cele mai erotice. 
tlar do un erotism ce nu are nici o asemănare eu 
Cl~.a ce s'ar putea seri.' 

[)p.soehilibraţ.ii cari sunt dominaţi de oorinţi 
impllh,ive şi cari Iau o vointă slabă, nu au nevoie 
să se dud în ţara Idolului Negru ca să devie udo
ratorii săi; aceştia 80 'lor eontamina în ori care 
altă parte din lume, unde există localuri în cari 
se fumea7.ă Opilll în mod cl1l!naestin. Acoştia pot 
deveni gau fumători do opiu, sau morfinomani, sau 
cteromani. ~au băl1'tmi de laudanum după cum li-se 
va pr<,,zinta ocazia, căci dacă int.r'o zi, în c.alea u
nuia din aeeştia "slabi de îngeri" le va ieşi un 
propn~andist oarc-c'al'e, ee le va propovăJdui o mii
rire intdE'<'tuală obţinută cu excitante artificiale, 
ei se vor da numai decât la usul opiului sau al ha
şişul/li. 

Câte odată obiceilll opiului nu vine numai prin 
cont.at..-! direc-t. de imitatie, ei poate veni ca o insi
nuare inC()n~tientă, produsă de citirea acelor scrii
tori cari au fost numiţi "cântăreţ.ii divinuhli opiu" 
cum Fiunt Quincoy în Anglia, Baudclairej în Fran
cia şi .Edgard Poe în Ameriea. 

Suspensorii, bandage şi ochelari 
Maşini de tuns, bricr-, foarfecit ochiant, zwickeri, ochelari, ba ro· şi termometrt, sus· 
pensorii, aparatede inhalat. totfelul de specia1itiţi de gumă elastică, PRINTEMPS cel 
mai perfect prezervativ femeiesc cu 4 cor., le poate căpăta escIusiv numai la firma: 

PatI. 5 

1 nflm)!lţa dătmlrtoare a acestor citiri, cind SUJlt 
rău Înţcle$o. este de netiigăduit în mulţime de 00-

i:mi, Cititorii, mai 1lles t'Înăirii, BC entw;iasmeazl 
de descrierile acelor scriitori, fără ca. ei să-şi <lea 
Sf'.3ma eit au suferit acei &Criitori atât cu trupul 
cât şi eu sufletul din cauza. viţiuluj care ii rodea 
din ce în <:e , 1ji fără. să ţie seama de marea dis
tant.u ('o geniul pune intre dâ.nşii şi acei fumător •. 
do opiu. z 

Adevăraţii fnmăt.ori de opiu sunt 'in aeela.ş 
timp fumălorÎ de tutrlll şi mari băutmi de eter, 
ce al0001 şi de absint. 
Roma, 1911 N oemvric. Dr. P. RobesclA. 

Răsboiul ,italo-turc. 
lnhn şt.irile ce le primim astăzi, referi

t.or la. răsboi, una singură are o mai mare 
importanţă. () telegramă din Frankfurl a
nunţă că comanda flotei italiene din Marca. 
Egeidi a primit ordin, S{t părăseasdi apele 
turceşti şi să se retragă în Marea Medite
rană. Acest ordin pste a se privi ca rezul
tatul intervenţiei puterilor la Roma, pentru 
încetarea acţiunei din Marea F~eică. Nu 
va fi dar conflict european. 

Retragerea flotei italiene.. 
Frankfurt. O telegramă din Roma anunţă din 

izvor bine informat, că eomanda flotei italiene a. 
primit ordin de a pără.:!i Marea Egcică_ 

Interventia puterilm. 

Paris. Germania şi Austro-l1ngaria au 
protestat la Roma, contra aeţiunei flotei 
italiene în Marea Egeică. Acestl:i interven
ţii este a se atribuC()rdinul de retragere al 
floLei italiene. 

Noi lapte la Tripoli& 

Tripoli..,. Agenţia Stefani află că ieri pe la Il· 
miaxi a'au mai întâmplat mai multe mi('j ciocniri' 
la Sidi Mesri unde duşmanul a tras câteva lovi· 
turÎ de tun fără urmări pe frontul oriental a1 ita· 
lienilor. 

Două compănii de grenadieri ca.re insoteau 
nişte lucriiwri ooupaţi să cureţe un loc au fom 3· 

taeaţi deodată de o bandă de Arabi: Italienii au 
avut 7 răniţi. 

Rapoartele generalului Canna despre luptă. 

Roma. Agenţia Slefani a publicat rapoartele 
generalului Oaneva dc.spre lltptele din Tripoli8, 
din 2:-1 şi 26 Octomvrie, care 'relevii că în aceste 
două lupte, trupele italiene s'au purtat cu O vite_ 
jie adm.irabiLă şi au arătat o solidaritate perfectă, 
Y'espingând un adversar foarte numeros şi care ~ 
$tiut să se 'folosească într'un mod foarte îndemâ
nalec de toate dificultăţile terenului. 

Sacrificiile au fost destul de îtMemnate, da.r 
'neuitatul moral a fost 'foarte mare. Reqele Ita
hei. pri11tr'un decret cu data de azi a dec~rat stea .. 
g1l~ile regl:menlului 84 de inlanterie şi 11 be~ag
len cu o medal1e de aur pentru ·vitejt'.a şi purlarea 
~"oică a trupelor în luptele din 2:1 şi 26 Odom· 
t't'ie trecut în laţa Tripolisului (Sol:orasciat şi 
Sid i .~ e.<;ri). 

Arme pentru rezerviştii turci. 

Constantinopole. - Se asigură că in 
ultimele zile s'a distribuit anuc la toţi re
zerviştii din immla turcească 1.0mI108. Au
tort.ăţile au declarat că sunt gata să distri
buie arme şi colorlalţ.i locuitori. Asemeneal 

mtlBuri au fost luate şi în celelalte insulp. 
din Arhipelag. 

Dobos Samuel 
din Temesvar-J 6zsefvâros, 

('"I"iru h,oa.ra.-J o_efi n) 

Hnnyadi es Miszit~· D. sarJuin. 

-- '.,} " .. _.;7. 
\..;... , 
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Indemna' ArabilOt' 1. risboial afâut. (l)..-pediţiei peste câttwa luni ar fi de fol08, ~_j flCnturat. Cii.ntăl'(\a.t.a noastră s'a dus departe, sp"" 
OO"lt.oa. turcă .şi arabu s'.ar sfărîma in hărţuielile c.ebolţ.i. &.!b88;re. inf~nit.e .... ~~ ~e peatră s'a;, ÎD-

Tripolis. - U Xl. arab care a 9<).Sit eri din Tri· se vor urma mereu în jurul oraşelor ocupate. t "ă.lUlt lntr o mantIe rugmw, CI~Cl frunzt'~c. ofilrte 
potis Vl'nind din interior.a asigurat pe ofiţerii lta· Poate Pl~te patru sau şase luni 9'ar pu~a in- 1 !aU Învăluit peatM ei, do teamă ~ă: nu se rUll~ 
!licni {!ă un batalion de nînut.ori Tur~i venind cepe cucerirea ţ.ării, c.are \"a ţinea u.n ~ir de ani ~ ~oaptde nQilliltre tăinuit.e ... 
din Garian a ~osit eri la Aniu.ra; el (.'uprinde P~ină -aC\.Ul1a. s'au fileut multe gr~i diu UşU- f Frunzdo au picurat; <!răn.gile au ră.m$ goo.te~: 
.wo de (X\'Illl'ni, dintre care fllc parte foarte pu- rintA. in deosebi donă: Luarea cu baiineta a ~- I suş, animat de .'urluri, stă doar cuibul piiri18it &l 
hni Arabi. stei lungă de 1100 de khn. e una din ele; a doua î ciintăreţii... Şi nu ştiu emil, - iubit-o, - privi. 

Foarte puţini Turei oBU mai răm~s la Garian, e că armata din Cîrena:.ie.a e fără niei o 1f'găturil ; ghNoo.rt.-a ~'(j~ sbur.at, imi parc iubirea D0a:3t1'ă 
gro!'iul t.l'Ulwlor lor S(' găsesc in faţa Tripolisulni. t'u {'Ca din Tripolit:Ulîa propriu zi~ă. Ori cât. ar ! d(~ \ahă dată, ~~are 8'a !ăr.imat sub povara uitiri';; 
M ai sunt eât<ova trupe tur('e~ti in faţa. oraşelor fi flota tureca.'3că de în\"N'hită, po~1e ţi prim('j-} iar cuibul cel părăsit: banca noastră de pttafl"iii 

Boms ~i 8mua. dioa.să pC"ntru vasele de transport. ltacheDEI. ~ inyUJuită în giulgiul frul1.7.elor moarte ... 
O parte dintl'(' ;artiIeria tUI'l'easeu. s'ar gă.~i Ar fi r('buit înainte de toate nimicite sau blo- j 

!nt~ă . î~ f~t.a Tripi,lÎsullli, dar Ţl~rci,i duc lip~ ,ll~ {'at~ vas~Ie de răsboi <ale. Tur.ciei. ~upar(la TrÎ- { E, T ()amnă, _. iubit~ mea. Atâta durer,? se. 
UlurutmDJ. O c.a:ntltatc de munlţlUru a foat gH81t;& pollsuJUl cu 2000 de marlDa.rJ. ar fI putnt l8duoe desprinde de pretutmdem că fmtlctul meu pla.nga 
şi capturată dp Italieni în cazarnu de eJl. \"~lerlC nimicirea. lor, dacă TUl'('ii şi Arabii făeeau un in dorul clipelor ce.au dispiirut; şi nu ştiu cum. 
~i (' j'n~r('hu~nţ.atii pentru mitrailezE' tu!"ecştl caP-t atac la fel cu cel dela 10 (2:1) Oct:. • . par'că Înte}r-g in durerea ae&l>ta &pllBul u.:llU vi! 
turalf' In prln1t:'lt> lupte. " Incheierea e.ste l'ă starc.a ItalWllll{)f lU Trlpo- frumoo de tinereţe ... Şi sufletul nootru e clUdat-.. 

I'atnl m~xii('i turt,j se gi'i.$cse Ia GarwD; ~'liţl htania st>arnÎl.nă foarte bine ~u a al'Jll.&tei lui Na- In undele lui .~e oglind~te durerea ot:'ÎntelOOBi a. 
Joi l,a A~i~ia" dar cau .put ine medicamente ...• ' poleon I·iu in Spania. Şi a{'olo în fJlţa a('esteÎ ar- Firii, şi fieuare frunză imi pare o lacr~mă .. caMa. I 

1 ro .... 1ZlUDllo TurcIlor ~e reduc la orez ŞI famă mate năyălitoare era numai un sâmbure de ar· CE~ se de.sprinde cu regret de _].X' ramUrI; h~ ,1 

dar intr'o <".antitate insuficientă, e~ toate l'ă"par~ mată nNe.gtuată, N)8 engleză, in jurul eiireia s'au notă tri.~tii la. .·:lntului călător: rf,frt:>Dul ironie a"1 
ţ:iÎ SOl>t'Ştt' din Tunis, dD unde se Z:1ee :ax IllJll SOSi grup,at voluntari spanioli. unui (,'fUl1t'c uitat de iubire ... Iubita mea ... acum 
ş1 arme. In Tripolitania. e ~i mai rnu, eă<.'i est(' oast.ea f' Toamnă. şi d.1că farme'cul zill'lor noastre de 

Ofiţerii Turci ineoarcil .să ră8pândt'aseă syonul regulati turcea~ă şi autoritatea ~ultanului re- slirb:Hoare a perit, d.a.eă giulgiul unor zile mohtr 
uupă care Turcia ar mai rezista mult timp şi di prezinta.tă prin ofit<,ri şi 61ujba~i, .'\c('.astă oaste rÎte 11 prinll a ne învălui, e ela >Iii ne aduC('m aminte 
lta.1ia \'a fi silită să părăsească Tripolisul. Ei este ~itmburdc În jurul druia se grupează AMbii. la VreIlli' ritt de zadarnic este a ne încrede in st."li
caută :-;ă împingă pe Ara,bi la riisboiul s.fânt in- I Cum fil1nt to!i .buni că,Iăreti ~j b,?ni ti~ta.şi. î~ (>i~ 1 hH'iroa unui lois, în {eeria unei clipe de b.asm ... 
"inuind pe soldatii Italieni de a fi violentat femei te,'a 8~ptăm,an~. 6a~1 z~l(': o~lţe~ll [urel.,ta<', dIn .,1 Piteşti. 1911. Delazilişte. 
arabe ~i de a fi pus foc mo.s.ehcelor. c-ei uHU bUnI ~l mal dlscipllna.ţi soldaţI . 

Pin Hnlll,s nn a so,<;it nimic nou. - ~ Seri sul ,.Romanului'· ti _ serisoriJe par_ 

Un Italian despre răsboi. 

en :;pa:iaJist italian, Giuliano Bon<.l.lX!i, care 
ioe află, in că inainte de inceperea riisboiului în 
llenghasi, ea reprE'zcntant al zianllui "Corrierc 
ddla &'r8o" a stat singur dintre toţi Italienii In 
IWei ora.ş În timp c{' fioLa bombarda oraşul, inainte 
-de al cue<'ri oa-stea, 

A seris dări de sC:iună cam obieetiţ·e. de JU.'t'C.a 

wm~JldautuJ italian l...a expulzat. 
AC('3,,,tă dcscri('~ o publici! in "Franldurter 

Zeitung", fiindd ziarul său nu ia primit-o. 
t> Dat.a- scrisorii t'stc 15 (28) OetQmvre. Sta

t'8&, după Bonaoci nu era incă primojdioasă pen· 
iru Italieni, dar foarte sC'rioa.să. Primejdia c..':Ite 
'Că duşmanii .a-'l«iiază or~('le ocupate de Italieni 
şi se aflii nu numai in oaza din jurul TripoJisulu.i, 
dar chiar in oraş. Gre:şala autorităţilor militare 
Mie că nu s' auaştt'ptat dinainte la. acest IUl'ru. 
1n Tripilia şi imprejurimi. Italienii nu sunt într'o 
~etate împ~<mrată, dar într'o tabără întărită. ~i 
('.hiar ca p('ntru o tabiiră întăriturile sunt foart.e 
lleindostll'lăto.ue. Linia de apărare a rt'buit bă 
fie ing1.l'Stată ei apropiată de oraş, eiki aşa cum 
o croiseră dela inceput nu se putea apăra la un 
atac făcut deodată din două părţi. Din pricina Ji
'l1iei prea: largi li fost infrîngerea dela 10 (23) Oc:-
t.omne. Au făcut altii linie, dar numai în unele 
Jocuri şi nu după un plan general, ci din iniţiati\"a 
câton"a ofit('rj. Trebuie însă tAiati pomii şi dări
roate clădirtle cel puţin pi'tnă la 200 de m. dela 
frontul hniei celei nouă de şanţuri, ca. să nu Fe 
poată le..<me apropia duş.ru.anuJ de ea. Mai trebuie 
trei drumuri intărite din oraş la front. dei acuma 
transporturilt': munitii, hrană, răniţi, et~., sunt 
in băt.aia tunurilor şi puştilor năjm.aşului. 

Arabii şi Turcii au atacat pe Italieni la aripa 
.stângă, adică tocmai unde eurmalii, zidurile, dru
Inurile săpate, ca8ele Arabilor le dădeau putinţ,a. 
dt' a se apropia, a.păraţi. 

Linia trebuit' întărită cu şanţuri, gropi de lup, 
~arduri de sîrmă ţepoasă, cu crengi ghimpoas .... 
13k. Cl"le 'i0 de tunuri dl:! câmp aşezat ... p ... front 
;ar fi ind~tulătoare. căci m ... u sunt şi zece în re· 
zervă. Dar trebuie un drum bun şi adăpostit, pe 
dinlauntru IX' tot lungul ridicăturei de pământ 
~in front. 

Oat;tea din Tripolis nu era destulă pentrn apă. 
r.area liniei întărite dela in{!eput şi a fost mue 
~1'8Ş3lă politieă 1ărgirea {'i. ACUlIUL retrager€6 
d('la 14(2.) Octomvre. Tureii şi Arabii o numără' 
~'a infringpre ma.re a Italienuor. Linia ('ea nonii 
oJ.>f' li'mgii c:i nu f' alcătuită cu plan unitar e lip
Rită cu totul de părţi eşite în afară. dt' ba,..;tioane. 
('lui făcând t:tt putintă de a bate pe dtlşman din 
<·oastă. fac in stare o oast(\ IDJll mică să ţie piept 
alteia m.1cÎ mare-, De in&int.area în lăuntrul Tripo
litanici ni(.~l vorbă nu poate fi, inainte de a asi· 
gura şi intări o bază puternică de ope-ratii. Alt
fel SJ" fj o Întreprindere garibaldiană. {'are <fI' 

dw''C Ia zdrobire. ar fi un jo{' hl noro<', .\m5narea 

INFORMAŢII. 
A RAD. 14 Noemvre D. 1911. 

E loa.nl. 
.s'au stins 1>oaptde de pe snb alei ... Vântul de 

miază-noapt.e le-a dus departe ~pre ţărmuri azurii, 
acolo unde încă aurora, Sf' i,,~t.e impurpurati 
în pragul dimineţii ~i sărută potiriltl înroUJ'laţilor 
(' rilli. 

E TOJlmnă, - iubita mea ... C-Op3.(·ii au Jă.,ră
mat frunza lor ~ urma paşilor noştri şi au Îwnor· 
mimtat visurile noastre dp (.'opii ... 

D(' ,pc ramuri, in lt>.gănări Icn~yoa8e şi trisk. 
s'au dc..'lprins frunzele ofilite, au plutit o dipă jn 
~patiu şi s'au aşternut moart.e în sicriuJ lor, -
pe p.'ltul de, nU!ip al aIeei ... 

li-aduci aminte? ! ... Atunci când te-am întâl
nit .perdntă in gânduri, pe cărări. .. mi-ai tlpUtJ cu 
ochii 'nrollNl.ţÎ c',ai inţ.eles din tremurarea frun
z.elor, farmecul &:h,.iiratei aşt('ptsri_ .. 

Mi-ai zis: 
"N u ştiu cum, dur in freamătul băzmuit<>r IlJ 

acestor frun2le. eu intele.g palpitarea unui 8u.flet 
ce aştea.ptă ~i iube.şte ... " Şi atunci ... din tremura
:rea neînţelea.-!ă a a(.~lor frun.z.e s'a inehegat. tre
mu:rarea de vis a inimilor n036tre. Iar acum ..• 
cit de t.rist sună echoul frunze]or strivite, pe 
nisip ... zuu, pare .a; fi e-ehoul indurcl'\3.t al tu:Wi 
iubi:ri ee nu mai est.e.. .. 

E Toamnă ... Inserare~ nil mai are f.arm~ -
iubita mea. Odinioarii, in amurg, aleea :răsuna 
de cânt~e, tlorile revărsau mire,-;mele în IItraturi. 
şoapte se infiripau in ritmul "ântului iecoditor ... 

Sub bolta albastră se aprindeau fădiile de 
aur ale nopţii; iar dintr'un brădet, de departe._ 
o pIoae de :raze scălda în argint cărarea noa.~tră 
singuraticii. Acum ... inserarea adoarme ÎntristInă. 
Pleoapele ei obosite se în<,hid cu regretul unei 
f('CiOOl'e ce Sf' sbate şi 8u&pină j)(\ patul ei., mu
rind ... 

Tăcut adoarme p.Ilrc1l1. - iubita mea. StatueJe 
de marmură ce străjuesc <,ărările pU6tii, ee 'n"ă· 
lueH(' in <-"(",ata nopţii ea ni9'ie stafii ... căci fltafii 
par petele lor de umhră c.ennţlie ('.e se re~ !D 
t'ontururi diformt'. 

In n(}apte so invălue8(' statu('cle de marmură, 
in noaptt' ... se inmormiintară visurile noastre, eăci 
o zi de viaţă au 8\'Ut ele. - ,~ărmane1e visuri. 

Ca..'1tanuJ nostru s'ta s<,uturat, iubita mea. Frun
zele lui au pÎpurat în şirag-nri pe hanca noast.ră 
tăinuita. 

Odinioară, ina.murg. vântul silnlta budcle talc 
blonde şi noi Ik,,<,ultam îmbrătişaţi. C'.ântecul privi
ghctorii. Fnmzf>!e <,a'itannllli t.remurau şi diu far
mecu] lor ~ infiripa o <,ântarf' neinţeleaflă, (o 
ciwtare) Pf> (,~'H"{' noi, ne.,.tiurori, o îngânarn în 
ritmul ~:1rutărilor. ':\(·llru. daSt.1TIltl 1tOIrtro, 8'. 

ticulare ale dlui Goldiş. Cetim ~ţţ ,,~\feamul Romii
'1lC,q{"', următoarea notiţă edifică.toare: Cine t'reJ,J; 

. ..0 afle in Ardeal că uo(ionl'liismul literar a r;ă;ml: 
şi ca domină opopona..rul simbolisl. n'an dec6.t s/i. 
afe-a.<:că foildonul publica.t in "Românur d~ j,t
n~lt 1'_ Y. lIaneş, elev al dlui Ol'idiu Den.s-uşicP'l7.t. 

Junde nu falsifică nimic. şi arc ~i o li un fti. 
10'" RO'mMHJl" e imparţial: Ori când. d. Goldi,ş e 
in stare să te asigure prin ce~ roll i dildurollilă din 
scrisorile particulare. 

- Boala 1. P. S. Sale Victor Mihail Zi:a.N-~ 
din lhldapc<> ta aduc ştirea că aflimuu-se 1. P. K 
Ra. lk Victor Mihali in capi vaJ ă, tocmai inainte 
de li. se incepe congrN'lul catolicilor, la care v-oi:.!. 
să ia parte. s'a îmbolnăvit gray. 1. P. S. Sa. a f~t 
n~8jtat si intre in .sanatoriul Griinwald, unde 
s'asn-pu,~ Ifiei operatii săvârşite de profesonJ1 
nI'. J)olIiuger, dela universitatea. din Buda~sf,a ... [ 
Arhiereul no.stru sufere de o veche boală de in
testine. Operatia a reuşit pe deplin, iar 1. P. ~_ 
Ha y.a. ,putea piiră.'li patul nu peste mult. 

- Octavian Smirelscbi. Din Bud&pt'Sta ni~ 
u'lcgrJlfi.a.ză că apreciatul nostru pic1.or a ~ 
.azi in capitală venind dela Roma. D. Smigelosebi 
"a lua .p'Jrtc cu l11!ai multe picturi originale la u 
expoziţie iubilură internaţion.ală a societă.ţii 1UI

gurcştî de bel{·art.e. care se ... a inaugura în De
C(>myri~. După cum slmtm informaţi, lucrările 
dlui SmigeJ<>ehi vor forma un deoaebit punct de 
'8traetle pentru lumea artistică de pretutindeni. 
diei d",a ,'Ji expune nişte tablouri lucrate cu o 
tehnică necunoscută ,pÎină oJlcum, {'l3.l"e va revolu
tjona întreagă pictura modernă. la timp vom rc
>,('ni cu amănunte intere.9ante. 

- O preumblare aeriană a Jui Vlaicu. Cetil1l 
in "Dimineata" din Bucureşti: Vineri, inginetlll 
AUl'el \'taÎcu a făcut după prinz o p1imha.:re cu 
aeroplanu! ~pr(> Oltenita. D-~ a plecat din B~'1J
feţ!tÎ 114 orele 3 d. a. şi <Il atel"isat după 40 minure 
în c:.omUUB Stancea. situată la 18 km. in dreapta. 
Olt cmitei. DistantJ3, intre Bucureşti şi Sta.n.c('<l.l. 
pe valea Diimoovitei este <ie vre-o 65 km. astfel 
că Ylteza 'atinsă de aparat este de peste 85 km. 
I.a Stan-ee.a inginerul VLa:icu a fost întimpina~ 

'<le tot satul. care se adunase în jurul aparatului 
13ăLL Preotnl, da~ăllll şi nn soldat. Cll!ri (te aflau 
acol<>, l·au cajutat .apoi .să 'şi pue motorul in miş
care_ Inginerul Vlaicu .'l'a intors in Bucureşti l& 
ora :; şi 15 minute. Neeunoscând de3tul de bine 
drumul. Vl.lljeu a Juat drumul gre~it şi din C8U7.& 

eete-i n'a ,putut ,:;.ă revie in drumul cel mai potI'i
vit. ('u t-oate ace,'!te.a după un ocol în jurul Bu· 
euroştilor a ft"giisit câmpul dela Cotroceru und~ 
a atprisat. Două automobile, in cari se .aflau d1 
O't't::n·ia.n Gog.a. cu doamna şî dl Cioflec şi dJ AI. 
Vlabntă cu doamna,. au unnărit ,pe aviator, dar 
i-au pierdut urma din cauza vitezei cu oare snur. 
aparatul şi a drumului gr~it pe nooe ;apucase. 
Că1ătoria ~east.a de ,plăcere, făcută in condiţiuni 
Ill..<.ta de prielnice. Jl costat 30 litri de belUină, .adecă 
6 ]ei ('(>(>8<'e ar putea să in~ne?c că 3T'latiune». 
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făcut! in condjţii bunE', al' fi şi Dlai ieftină dC:dJf

l 
t 

. ~"m ahe mijloQC<I. 

- Sienkievici rinit. Din V urştwia se telegra· 
'fiază că marele seriit<>r Sicnkieviei a căzut vi~ 
tim111 unui gNl:V I!!ccident. Cu pril('jul unei vână
fo'aJ'e, unul dintrE' companioni, fără să vrea, a 
·j;lobo.tit asupra lui două focuri. Sienkievi('i a fost 
rănit la frunte ~i tra,n,sport.at imediat într'un spi-

,_ l-aI din apropiere. St.area lui esti.' foarte gravă, d~J..l' I 

·,.fInut &pcrant~ de insănăt~are. 

- Promotie: La 11 Noemvrc n. a f<Y.'lt promo
,:;at lA universit·ate"a din Cluj - doctor in drep
turi dl Ioa n Mat e i, absolvent de teologie din 
Hibiiu, fiul preotului Mateiu din &beşul-de-sus. 
Tânărul doctor este cunoscut şi în publicisticii' 
.prin cercetările snlp in domeniul istoriografiei 
"biool" iceşti. 

Tot, la. 11 !'; ovc:mbt'e a 'fost promovat doctor 
în drepturi dl Ioa n Mai o r, finI 'Protopopului 
~ior din Aiud. 

},('li<,itările noa.6tl~p! 

'-- Despre universitatea did lqi. Ultimul nu· 
măr din m:1:rc revilită ,.1l1ulitrierte Zeitung" pu· 
blit'ă un arti~ol al dlui 'Prof. Dem. Gu.sty a..<mpra. 
S:'erbărilor jubilarp dela La.şi, însoţit d ..... boga.te şi 
l'euşite ilustraţiuni. 

~ Arestarea fratilor Zsilinszky. Din Bw.la
p<\Stlai se anunţă că tribun:.alul din Budapesta a 
primit azi l-lcntinţ.a Curţii de (>asaţi<, prin care 
~e ordonează proccfl nou, inainte-a Curţii cu juri 
din Buda.p€'Sta, iropotl'ÎY.ol fraţilor Zsilinsky, cari 
1...a.u îlUpu~at pe Achim. 

Se afirmă că în şedinţa de mâue. tribunalul 
~ ... ordon,a impotriva fraţ.ilor u.ilillilzky arestul 
pl"evtntiv. CnuI dintre fraţi, Gabor, ~cum îşi face 
.s;tagiul ca volunn~r Ia Timişoara şi până la proces 
-va fi inchifi În inchisoarea militară. C~Iălalt h.at~, 
Endn" y.a fi ţinut in(>his in BudapeBta. 

- Fiica naturali a lui Tolstoi. Un ţăroan, din 
JoIatul O,iaua.kc (Rusia) cu numde Iacob Şiliu 
Oeddert a pornit proces contra moştenitorilor lui 
'folstoi ·pentru p.artea do moştenire ce i",,"f' cuvine 
-I'loţiei .sale, fiea nelegitimă a. marelui scriitor. 
~punc În hârtia de proces, că pc timpu.l ră.sboiu
hu din Cri:mea. Tolstoi, care aervia În armată, 
lR'a î.oorăgostit de o fată de ţăran. Din relatiile 

~ , "'U oa s·s.- năseut o fotiţ.ă pe care tatăl ei natural 
a dat·o in îngrijirea unei familii de ti'il'lall din 
Kurland, dnpunund pentru creşterea ('i suma de 
,;\0 mii de roble. F~lmilia acoaota 8'011 retras în urmă 
in Bătul~iul Boin;jke. i\lurind bătrînii fata a ajuns 
in CQ.'1!1. ţăranului Sebris, unde s'a cun~ut eu 
\,iitorul ei bărb-,n, cu Şiliu. 

Turziu dllp~ cununie, ŞiLiu di'llld ppstt> nişte 
hârtii vechi, ce se aflau Î'n ca..~ ţăranului unde 
<:rPf!CUW ooţia sa a .aflat, .căca este fata naturală 
\li hll Tolstoi ~i eă T'Olstoi a depus in două rinduri 
... uma de 50.000 rublepcntru dânsl\J. Dar banii ru
'l:'ăiri. Căutând mai departe a aflat eli suma de 
100.000, pu~n pe numele 4'loţiei sale '8 fost ridi.cată 
de wnilia Sebris, care şi"8J nirnieit·o eu.mpărind 
'() mare hll'!'Şie în sat. 

Bazat pe a<'CS~ date a pornit pr<K'"{}S de mo~t.e
'nire fădlnd arătare criminală şi (,'()ntro, familit'i 
8ebris. 

- Coroane eterne. ~ef contabilul biincii .,A
fa:rieoha" uin lIunedoan'l., d. Virgil Comşa, în 10<' 
oe cunună peritoare ,pe C'OS-Ciugul mult re.gretatu· 
iui său unchi Petru lndrieş, fost nobar penz. in 
Hibiiu, diirui('IŞte cor. 10 la fondul Dt'. P. Şpan 
pentru ajutorarea cO'piilor de Moţi, aplicati It;} 
nW-M'rii. - La acelaş fond au mai dăruit: Ioan 
Prf'~ur( .. cand. de oo\'. (Rctişdorf) 1 cor., l.aza1' 
Tomiei, mdal barbiN 20 bani, iar participanţii 
la ('onf(;renţa inviitătoreascii din tractlll Albei· 
j ulia Ira propunerea ~)arohului {,lltichet Ioan N ea
"Roa (t-ltremţi)au dăruit cor. 12.10. Starea fondu· 
lui 001'. 1145.13. Pentru prinos aduce calde mul· 
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ţumit(', in numele comitetului "Reuni unei soda
Iilor români dm Sibiiu": Vie. Tordă:şianu, prez. 

- Alegeri pentru congres. Deputaţi cloricali 
poDtru eongnlBul naţional bisericesc au fost al~i 
în arhidiret'.ză următorii domni: Ce.reul Sib1·1,.U: 
Dt,. j(.arion P/J.şcariv. arhimadrit, vicar arhiopid
COpl' .. 'tC. ('ereu} Alba-Iulia: Nicolau It'an, 36€60r 

<.'Onsitorial. CNcul /Jet'a: Lazar Trite(J.nu, a8ffiOi' 

('{JIlsi"tol'ial. Cercul A brva: V ~qil~ Dămiart, pro
tDpresbiter, deputat dietal. Cercul Cluj: D,.. Nu
. ~ebiu R. Roşea, protosinool, dir~-tor BOminarial. 
('ercul Dej .. Gregoriu pletosu,protopresbiter. Cer
cul JJ edia.~: M ateiu V oileanu, a,sasor consistoriaJ. 
('(~rcul BTa~ou: Dr. Vasile Saltu, protopresbÎ1.el" 
şi (~ercuj Făgii;ra .. ~: Nicolae B01'ze.a, protoproobiter. 

"Tel. Rom." 

- Concert În Sibiiu. Vineri in 17' N oemvre. 
publicul sibMn >13. avea .prilejul să a..,culte un con
C'Pl't dat d(, distinsa şi apreciata cimtărcaţii I~uci:a 
(' o 1-1 m -a, ~u concursul dşoarei Ana Voi 1 e an u 
titnăra nOOBtră pi-anistă şi compozitoare, despre 
('\:ire în ~rtă vreme se va vorbi mult la noi. 
Concertul se \'\Il ţine în sala "Gesl'lschafthaus", 
('u următorul program bogat: 

1. L. lklibes: Arie din "Lakme~', 2. Hugo 
WQlf: Dic Spreide, Die lkkehrte, Nimmersnoo 
Li{'be. R. StrouŞs: Wiegenlied. 3. G. Dima: ~i 
dacă ramuri bat in gf'am. An.a Voileanu: Dorinţa. 
Iont'} Borgo\"an: Toarce 'puica. T. Brediceanu: 
Când trt>.ei b-a.dp pe la noi, toa.~ dintate de doamna 
Lu<,ia OOSJ11J.:l_ 4. Rachmaninoff: Oop. 3.Prelude 
(,i~-moll. Chopin: Ball-ade G-moll de d~oal"a Ana 
Voileanu. Pauză. 5. Ana Voileanu: Sommer
nacht. Tf'odor Fuchs: :r~ bing der Reif. Bertha 
Boek: Maerz..'~tUTm. Friedrich Meyer: Der Hauf-
8chmied. 6. Puccini: Arie oaus .. Bohaome". Bem
berg: Nymphes et !-lyh~ains, cÎlntate de doomna 
Luc~3. Cosma. Preţul loeurilor: Loge 10 cor. Fo
tel de orhC!'-tră 3 cor. StaI 2 cor. Loc de st.at 1 
eor. Bilet dt> studenţi 60 fiI eri. Bilete se capătă 
înl'cpund de lLarti 14 NO<'IDyre la Librăria Ocor/! 
:!I'[ay('r şi seara la cassă. Deschiderea cllS('i !I.l, " 
ore scara. Inceputul la 8 ore seara. 

- Sinucideri şi crime. In vremile din urmă 
m{'reu ~{' inmu}ţ('8(' in F np;ar.ÎlaJ dramele de '3JD()f 

şi crimelf'. Piină acum Italia da cel mai mare 
eontinge.nt de sinucidE'ri şi crime. 

1 n Pr('ssbur~, doi llC<.'U'11oscuti au omorit O 

văduvă bătrînă ~i fata ei, cari impr('ună condu
('e.au o mică tutun gf'l'i e. 

In Arad, poliţw a an>5tat eri pe portarul ty.l

latului văduwi Eliza Fi.'-'Cher şi .alţi doi indivizi, 
Împotriva cărora s'a ridi{".a.t. aeU7Al că au plănuit 
an~asinl.J,rea accst{'i vîtduv(' milionarc. 

In Buoap<,-sta, într'un hotel de-a doua mână, 
un ofit<~r din Z;ap:rab s'a sinucis, dupăce şi-Il im
pu~at mai nainte i3.manta, o femeie divorţată. 

- Cununie. D-şoara Tulia Dimitrcscu şi dl 
Iuliu Ro Ş('8{:U , funcţionar la institutul "Victoria" 
din Arad, Îl;!i anunţă ~1TIunia 'Care va avea loc la 
]!l Soom"'rie n., orele ]2 şi 1/4 d. a. in bi...o;erica 
gr.-ort. rom. din Arad. 

~in(,("J"ile nonstl"(' feli(·it31·i. 

- O conferinţă despre Albania. Dr. Franz 
~ opcsa a vorbit. la soc. geogro.fică ungurcascK 
dl'!<PI'(, Albania df' miazănoa.pte. ('A)nferentiarul 'li 

cprC'etat t.al'a din pun(·t ~ vedere geologic, geo
grafic şi etnogl',aiic·. In ţinuturile despărţite de 
c('le v('cine prin munţi ncumblati triburile sunt 
foartf' bine organizate şi păstrate, fieeare ~t 
tră('~te pi'ntru "inl', Aeeste triburi se află in 10. 
curile dr azi abea din voocl11 .al XIV-lea şi al 
XVllea·. Tradiţ.iQ lor spune că au wmit aci cu ne-o 
14 gf'nNaţii Înainte, ]lK'ru ce S(' potriveşte cu cer
ceturile b3Tonulul Dt'. No')X'8-a. 

După cE'le mai nouă e('l'{'etări Albanezii sunt 
traei. .do\·adă şi port.urile fellle<'.şti. Au suferit 
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influintă ilirică, apoi romană şi in sfârşit Qhlţ>I~L 
Turcii au IIW1lt foarte miei merare &Ilupra: lor, 
dAr .au fost pricina indirectă a sâ}bătăcirei lor. 

-Lupta contra poruografiei În Anglia. Di .. 
Londra ~e serie ziarului ,~M.atin" din Paria, ('1.\ 

data de 4 !'iov. D.:· 
Un mare mooting a a\o-ut loc azi la CQ.lI."t<:m-HaJl, 

sub auspiciile a 14 .societăţi eIlfl;loze cari .se inte
r8l:!Qază de. apărarea moralei publice a.vând ca temi 
literatura demoralizăt.oare . 

D. W. A. Coate, energi<w sec.retar al puter
nicei "National Vigi1ance Association" şi de DU

melc căruia sunt legate in Anglia toate campaniile 
impotriva murdăriei şi pornografiei, a rostit 1U 

mare d i seu m. 
In aplauzele întregei adunări a cerut ca ~ 

în contra anunţuri Iar obscene şi imorale să fie Î1I
năsprită. 

"Legea engleză, a zis el, a devtmit în privinţa 
.aceaata foarte a.,'ipră de citva timp incoaee. Se in~
pune În.."ă să dm'ie f;li mi oovcră, a.'itfel ca niei n 

publicaţie cu tendinţă imoz-a]ă să DU Jl(latli să mai 
scape nepedepsit.ă". 

După lungi desbateri 8'a, hotărît să se con8t:i
ttlC un c.omitet caro să intre în negocieri cu mini
sterul de interne cu FlCOpul de a ohţine înă.'ipriuOl 
legilor impotriva colportărei literaturei pornogr:l
fice şi a anunţurilor ohs\.'.('nc, ~i s'a votat o ordi-n. 
de zi prin caro se cere 09ă se ronvoaoo la Londn, 
pentru anul viitor, o conferinţă int.crnaţionaTit 
în chestia literaturei imorale~ 

- Incoronarea re~eluj George al Angliei de 
Împărat al Indiilor. :Familia N'..ga1ă a Angliei, În
soţită de o număroasă ,mită s'a imbaroat ieri, spre 
Bomhay. In zilele intîu ale lui Deoomvrie vtII a
junge in Indii unde în 12 ·ale a.celeiaş luni pere
chea regală se va încorona de împărat al IndiiHTl·. 
Cu Q('cst prilej se yor 8J1anja gNl.Ildioase fe-stiTi
tăţi, cari YM ridica măreţia actului mcoronăl'f'i. 
Familia regală va rămânl'.a până La. !primăvară. î. 
colonii. 

- Trecerea liberi prin Dardanele. Oficiosui 
tur.oesc "Tanin" ocupâ.ndu-se de chestiunea. UIM,j 

~lianţe turco-ruseşti. precum şi de posibi1itatt·", 
Întronărei liberei treeeri a vaselor de răsboi ru
seşti prin DaTdanele, "'pune ca aceasta DU s'ar pu
te-a f.ace decit cu două condiţiuni: 

1. Rusia să nu ocupe nimic din Persia, dupi 
cum nici Turcia n'are degând să facă lucrul !It. 

cesta şi 
2. Să se garanteze linÎşt.e.a în Balcani. 
In cee.a ce priveşte însă (".crerea ziarului T\I:'t 

..Reci", de a se da aut.onomio Macedoniei "Tanu." 
spune următoarele: 

"N oi asigurăm şi putem asigura pacea in BW
cani. Câtă vreme înBă în M.aeedonia 8l' v.or f6(>., 
agitatii, lini.ştea nu \"Q putf'..a fi ,păst.rată acolo. Ser
,'jeiul ce ni·} poate face acum RUdia, e să: ex~rei
teze 8.811prn Bulgariei. Serbiei ş.i Munt~negrului 
şi chiar asupra Greciei, ea aceste ţări să fie li~
tite. Dacă însă vom acorda autonomia Macedoniei. 
atunci ce folos am mai putea avea dela Rusi«"'! 
Dacă noi am începe să pretindem Ru~ilor să dftt 
autonomia Turcilor ~i Tătari10r din Rusia, ne-ar 
asculta '~" 

In privint.a confederatiunei baJeanice, acela., 
ziar spune, că deocamdată deg-oaha se ,pierde vre· 
mea în discutiunf infrnctoase. 

Mai intâi t.rebuiesc înlăturate n(>Înţele.gel'ik. 
cari există Între dif(>ritele stat.e din Balcani, şi apoi 
pregătit t.erenul }W"ntru eonfooNaţ.iune prin inche
ierea. unei eoalitij. 

Acea"ă coalitie poat.e su se facă mai Întâi pe 
h'l'ennJ economic şi apoi treptat-treptat .să, se t.er
mine prin una politică, 

Pentru a('~ta jn~ă trebu.ie.şte () conditiune e
l:le.nţială: confederotia să fie indcppndentă adecă 8:i. 

i I'FAKRi STALY~ II Văpsire de haine. Curăţare chemică. I I , 
i Spal~re cu aburi. 

1" I f 
06zmos6gyâr, Kolozsvar, Palyandrar. La suma de pesta 10 Cor" pachetul sa retrimite francat. 

• 
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'.BU atârnc ~. nici ttna din R1-:tlt~Jolc alianţe euro
pent>. 

Ihl' pc Hmgi'i aeoa~ta. pentru c~l confederaţla 
~("anică nu f)!Xlt(\ fj altcM'Q d~ât rezultatul unci 
• Juc:.lţiunl politice, de a<'C(ltl. de pe 'a'L'UIll ideia a
l"lasta. trebuit'it.e infiltrată in sufletele genol'aţii
hr tincN?, chiar depe băncile IŞcoaJei. şinumaj 
<.fIlse ,,'a ajunge la rozultate efi~aoo şi 6erjoase. 

- Premiu' Nobel obtinut de dua Carie. Oonsi
fiul univemitJalr di1l Stockbolm a decis să propuE' 
"."1 premiul N ohel pentru chimie să BC dea doamnei 
('urie, celebra ehimistă: din Paris, calomniată zj
ţ,'le Q()('5tN in pr05li .sub cuvânt că I3.r .fi avut un 
,'oman de dragORte cu 'profesorul lJangevin. 

Premiul acordat distin.<l<'i femt>i f'_,>te de 194,330 
fJ-anci. 

Moaografia comunei Săcădate este titlul unei 
""roşuri seriile dt> d, Ioan Podea. preot ort. rom. 
~'a a f06t ,preTA:nbartă la ooncur5u1 publicat de co
I,\itctud oontml al "Reuniuuei române do agricul
tură din comitatul Sibiiu", ~i a fost 'premiată cu 
T,:-emiul 1. de 90 cor. Prefaţa monografiei e 6CrÎ6il 
.;e d. Victor Tord~ianu, sccrevarul Rcun_ rom. 
li"~ricolo sihiiene. In mO'l1ografio, int~ altele, se 
.lii istoricul comunei 8ăciidate (din com. Sibiiu), 
cicescrieroa ei, hotarul. măluiatiroa şi bisericile, 
~:'0'8.la şi starea cultuMlă, admiJlil'ltnaţia comunei, 
("}D1putul comunal ei institutul de credit ,;Pluga
,ul". Preţul monografiei el C01_. cu portul poetal 
"')6tal cor. 1,10. Se !pOate procura dela libriirM. i3J"

h idiecezană din Sibiiu. 

- Programul anui ziar din laşi. Primim la 
1·ooa..cţie 'Primul număr .al unui ziar, oore apare la 
1 ati, flub nl1IOOle "Timpur'. Aoo-st organ in.depen
d(}nt, Între 13.1ltole, aro ei un program exprimat prin 
llrmătoarea de1:icioasă rpropoziţ~: 

.,N u vom critica.. nici dărîma tot ce este bun 
ridicat de .alţii (!) dar, în acelaş timp, vom pro
testa şi vom aduce in disocuţie .chestiuni de acele 
00 (!?) unii din ~ur.a intunecimei minţoi nu 
se (!!? ) pot rosti, iar pe allţii existenţa zilei ii 
J·eţine. (? t)" 
Redactorul a.ce;>.tui ziar este domnuL .. CoIIS

l';!1Itill Cehall, iubitul nostru amic şi - colabora~ 

f·'r al "Românului"_ 

I D'f. K ertesa Seminar juridie. C1ui. 
lfonstorÎ \It 16. Pregăt~te foarte con
,,;~i.nţios. tu timp scurt şi in oondiţii faTo-

,..I'RIBYNA" 

~il. p.nlnl .xaroene f\lDd8!menf.a.lo, exa
•• n. d. Ift.»t, l·jgoroilo1!le in ~in~el. de stat 
'" j.ridi~~e. La eerere dl iaf<Jnna.ţii 11'.
iair. 1 

ECOIOMIE. 
Cultura zarz8vatuNot'. 

. C-etjm in ,.Seara" din Bucun>şti: n. fit. Ca
zimir, şeful de-eabinet al olui Ion Lahovary, mi
nistru de dom~nii, a a,vut insărcimarea să trtudiew 
in Olaooa asociaţiile ţărăneşti şi grădinile de zar· 
zavat. 

Atât in prima cât şi in Il dou.a cbe.~tiune d. 
Cazimir 'Il a VlIt de făcut oonstatiirl foarte inte
rE'Sante pe cari după cnm am atlluruţ,at. ,le va aduce 
la C1lno~tinţa dIui miniatru de domenii ,printr'un 
amănunţit raport. 

Intre con'statările făcuto este um .asupra d
reia v-om insista în rânaurile de m.M jos, ca fiind 
importantă pentru economia noastră naţională. 

Se ~tie cât de puţină importanţă dăm noi gră
dini·lor de zarzav'aL Aproape introagă .această ~ul
tură, de o rentabilitate Însemnată, e in mâna 
!ltrăillilof, a vecinilor de ,peste Dunăre. Aceştia 
in fieca1'~ an 'iau din ~ara noa",tră câteva milioane 
de lei numai din vimzarea zarzavaturilor, 

Incoputurile eo s'.au fă~ut la noi pentru "ml

ţionaliz,arca acestei culturi sunt ind modeete şi 
roadele lor nu le vom cunoaşte atât de curând. 
Abia dacă avem două-trei grădini de 7.ar~ayat mai 
important-e 'Conduse de Itomitni; restu'] , o repe
tăm, sunt jn mîinile bulgll.Tilor şi \ilIe sÎlrbilor. 

Nu t-ot aşa o in Olanda. Aci d. Cazimir Il fă
cut COIk~tatar('a "ă cultura zana\'a.tuJui 00 pl'ac
fid pe o ilca.:ră foarte întinsă; că din ea se face 
un comerţ mare nu numai pentru trebuinţele in
terne ci chiar pentru necesităţ,ile .altor ţări, unde 
Be dă o mai 'Putină importanţă culturei ZarZa\1S
tu-lui. 

Imporoant e, in deosebi :fapt11'l că cultura a
eeasta nu 8e face numai în timpul verei. Iarna 
ehiar, locuitorii AO îndeletnioosc ~u cultivarea 
zarzav.atului. In acest f:lCOp exi,~tă nlUDerOlb'>C sere, 
bine Întreţinute unde se fac culturi cari dau roa
de de o fl'lIDlAeţe rară, ma,i frumoase ca cele din 
timpul verei. Se cultivă mai laIca iarna pătlăge
lele rQ\Şi.i şi castra\'cHi, ea produse ce au o cău
tare mai mare, He<.'olta .a'Ceasta dt' iarnă se e~por
toocză în cantităţi enorme, aducând <!Ulti"atorilor 
cuş,tigurÎ foarte frumoase. 

Dar culivatorii din OIand.31 nu ~ rezumă Ja 
__ :::s:::a:s: 

U.E 

Leoa Tol.tol. 

v 

IlASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C .. Corbul. 

ro l1Il&n3). 

Varia Dimitrievn& anuntase Na.taşei că Anatol era. 
Îusurat. 

Tinăra fati nu voia. ind să cre.adă şi cerea. ea Pie
.. re s'o asigure el Însuşi dacă wcrul era a.devăra.t. 

CAni! el apăru pe prag 00. il cercetA adân-e eu 
ochii ei înfriguraţi. Ea. nu zâmbi. şi nici nu'l saluti 
mkar. Ea. il privi numai drept in ochi şi se întreba 
!Jn sjngur uleru: era el prietenul ori duemanul lui 
;\natol. Prin el îllsu~i. Pierre nici nu exista pentru 
ninsa. 

- El ştie totttl! Rosti Maria Dimitrievna. şi o să'ţi 

~lJue dacă ceeace ti..a.m vestit eu este adevărat. 

NataQa privea. când la unul când la. celălalt. ca. un 
iePure rinit .ce se uită când la. vânător, când la cânii 
t:e'l fugărise. 

- Nat.ali9. J1injşna., zj~e Pierrflplecând ochii cu un 
"~ntiment de milă pentru dansa şi de silă pentru ope
ratiunea pe care treiluia s'o execute - ar trebui să'ti 

fie indiferent dacă lucrul e sau nu adevint. 
- Aşa. dar nu ~ste adevărat, îl intrerupse ea, el nn 

i' căsătorit l' 
- Ba da, e Ml!vărat. 
- Si de mult e Însurat'? Mi-o juri pe onoarea 

od-tale? 
Pierre o asigură pe ooOll.l'ea lui. 

- Si este inci!. iu Moscova? mai intrebi ea. 
- L'.am illtfilnit De când venea. în-eoilJCe. 

Ea. nu mai putu vorbi, ci făcu numai un gest că do
rea. să rlLmână sÎngură. 

Piere nu cină in ziua a;ceee. Ia Maria Dimitrievna, 
ei plecă numai decâ.t intru ciutarea lui Anatol. 

Când &e gândea la acest om sângele ti năvăJ~ spre 
il1imi ai el respira ou greutate. 

EI nu') găsi pe Anatol nicăiri şi se duse ia club. Unul 
din membrii. dupăce vorhise de lucruri indiferente. il 
tntrebi dară e adevărat că Anatot o răpise pe d-şoa.ra 
Rostoff? Tot oraşul "vorbea de fuga. lor. 

Pit>rre isbucni in rîs şi zise că toate erau nODuri 
false. deoarece el se intorcea tocmai dela. RostowÎ-

EI se illter('să pretutindeni unde ar putea găsi pe 
Anatol. Unul ii spuse că Anatol nu dilduse încă Jje 
la club, aJtul tI asigură că tânărul ofiter va sosi la vre
mea mesei. 

Pierre găsise .curios faptul că toată hrm.ea aceea 9ra 
D'OpăsAtoare. oaim~ fără a avea habar de ce se petrecea 
in sufletul său. 

El ocoli salonul, asteptă. ca toti membrii să fie În
truniţi, şi neputând să'i mai astepte pe Anatol, cină şi 

se Intoarse acasă. 
Anatol mâncă În seara a.ceea la DoIoghow, cu care 

punea la cale cum sii'şi ia. revanşa nereueitei lor din 
ajun. EI găsea necesar s'o revadă pe tâ.năra. Cată. 

Seara. merse la sora lui ca s'o roage să le pregă
teasd o întâlnire. Când se întoarse Pierre aca..~ă, fe
ciorul său îl instiintă că printul Anatol era la. conteRii. 

Salonul FjleneÎ era plin de lume. 
Pierre intri în salon fări s'o eaJute pe .sotia sa.. pe 

caro. n'o văzuse încă dela. întoaN!erea. ea. !Il ~e indreptă 
spre AnatoJ. 
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culturA zarzllntului in timpu1 (lfl'n .. j. Ei cuhK-li 
(-li ~trtlp'l)ri, Şi (·lIlhll..a ll{<(\31>ta BP. f'at'c în eondi-. 
(iuni .atit de minunate, incât 1'f'uşeţite ",ii se obţinlr 
bo.abe de Rtn1gUri de mitrimoo prun(')or. 

Se poate uşor întde,lre câtă diutare pot, avea 
3.1'lt1eJ de produse in timpul crneL 

Din aCCf>t.e câteva informaţ.iuni Be poat.e V(l

d~J, cât de mu1tă importa'llţ.ă prezintă culturii 
zarzll'\'aturilor atunci când ea 00 face in ·oondi
fiuni bune. 

Se int€lego ea introou~'t'rea culturei zarza"01·· 
tulUl în ţ.ara D()Mtră - nat.ionaJizal"C'd 3{!(!fltei in
dustrii ar fi de <:'00 ma.i lJII,l:l"C Însemnătate pentru 
l"COnomia noastră naţ,ionahi. 

l,a -acest lucru s'a gÎllldit şi d, Ion Lahovar.v ... 
mini!ltru de domenii ciînd a trimE:'./l pe d. Oa:r.imi~ 
Ră studieze chestiunea in ţINra uncle cultura Ar' 
zavatului se :face in cele mai bune condiţiuni, 

Din consUltările făcute şi din datc]e a.dun:ate· 
de trimirml ministNului de domenii, se vor alei:- ... 
tui o serie de inst.nlcţ.iunj ce 00 vor răspândi 'Prin. 
tre culth"at.orjj noştri de pământ, în l8Copu.l de 1& 

le aroage atenţiunea asupra rentabihtăţciculturei: 
»arzavatului şi nevoi~ naţionaliz3rci 8(~estei cul
turi. 

Redaetor responsabil: luJiu Giurriu.. 
.• Tribuna" in.<jtitut tipogl"'.die, Nkhio IP CODS. 

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

Dr. DUMITRU POPA 
IkdlC nlmu', Fost lIedic ., ,linlci ,1 spNll 

Specialist in morburi interne, 
de femel, de copU şi de urechi. 

..- ARA D-I--
Si·. transpua locuinţa in IItrada Dea 
terenc nr. 35. (Libriria diccezanA). 

~nlultaflllll: 8-10 ore 1 ... si 2-4 ore •. II. 

=. 

~ ____ D_e._n_t:l ___ t_ln C1uJ,_. ___ .. r-
NAGY JENO ,. 

:a ..,ed.nst putre ciini' .11ffidaU firi pod i. Q 

CLUJ- KOLOZSV AR. 
(.... eapi1uJ .trId J6kaf. ;11 ca.. proprie.) 

Pmte din1i ti as pliUre ru rate pelinei 2lranţj de 10 eL 
.1 -_. L ..:..J Denti.t in Cluj. . 

E2!&' 

- A! Pierre. făC!U Elena .a.Dl·opiindu-se de sotul ei~ 
nu ştii ce i-~'Il. întâmplat lui Ana,tol al nostru ... 

Dar ~a .amuti. recunoscând in ca.pu] plecat al lui 
Pierre, fo O'Chii săi strălucitori şi în mersul sAa boUrit. 
teribila. expresie de mânie, ale cărei urmări le simţi8e 
şi ea. după duelul său cu Dologhow. 

- Acolo unde ('şti d-ta. este QeBfrina.rea. şi răGI, xise. 
Pierre contesei. Anatol, adllugă 1'1, vino eu mine, am 
a'ti vorbi. 

Anatol o privi tH' sora lui ei 9f' ridică cu SUPllnf.!r~" 

'Ca să'1 urmeze pe Pierre. 
Contele Rezukhow H luă de mână, 11 tAri dupi sinI" 

şi e~i din saJon . 
- S~. nu (?umva săti permiti in salonul meu ... şopti 

Elena. 
Dar Pierl'e dispăru fără a-i rbpunde. 
Anatol îl urma cu meflSU] său e}.cgant, dar (~hipu' 

său exprima D('JinÎştea. 

Pierre înch.se uşa odăii lui şi fi zise lui AnatoJ. 
fără a'l privi. 

- Ai făg-iduit d-şoorE'i Rostow că o vei lua in di
sătotie? Ai incercat s'o rlLpeştir 

- Scumpul nH'U, răspunse Anatal, nu mă cred obli
gat să răspund unui interogatoriu făcut in Q('ecllt ton. 

Fata lui Pierre, deja paJidă, ee strÎnsf' de turbare, 
EI îllnfăscă pe Anatol de gu}('rulnniformei lui şi hreepu 
să.'] s-cuture la drea.pta ei la. stânga, până ce ('hipu] tâ
Iliirului exprimă groaza. 

- Iti spun că am a'ti vorbi! r(l]X'tă Pierre. 
- Zău aşa., nu e frumos, zise i\DAtol ducâ.nd mâna la 

nasturele pe care îl smulse se Piecrre, imprrmnă cu ti 

bucată de postav. 
Esti nn mizerabH! Un ticălos! Si nu ştii) ce mă re

tine să 'mi fa~ plăcerea de a'ti sparge ea.pul. 
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FABRICA DE 

o, 8;, .~ .. ~ 11·"- rr: 
.

':) '_;3.'1'. • ~ :....: ~\~ 
rt:l'.~ ~,,~,d~ 

tn 

BEKESCSABA - NAGYV ÂRAD 
• t~d' t 41 43 
' f An rassy-u - I RakOczi-uf 14. 

(Lângă :tApollo)€ 

---------------------.------------
ANUNŢ. 

Se caută la prăvălia de făină şi pâine a 
firmei Moşteni/orii Iacob Oraf din Turn a
Severin (România) 

2 vânzători inteligenti 
I . 

. şi amabili, vorbind limbih': română, germână 
şi ungară, cu armata satisfăcută. Preferi ţi 
cei cu practică şi neÎnsuraţi. Oferte şi pre

tenţiuni la susnumita firmă. 

Caut 

pentru instruarea fetiţei mele de 10 am o 

..."., ÎnvăIătoare 
română, care poşede pe deplin şi I'mba 
germână şi zice şi în pian. 

• 
Dr. Popoviciu, advocat 

Facsad . 

----------------------------------
Se primesc bărbati 

pentru birou ori in 
caUlale de yolajeu ri 

CONCURS. 
Pentru ocuparea unui post de con

tab·l la filiala noastră din Turda şi 
p"ntru un post de praf tif~al:1t la 
centrală eventual la f:liala din Murăşo~or
heiu, publicăm prin aceasta concurs cu ter
min lână la 1 Oecembre a. c. st. n. 

Reflectanţii au să documenteze, că au I absolvat şcoalde lomerciale, vorbesc lim
bile ţărei şi sunt scutiţi de obligamântul 
militar . 

Contabilul mai trebue să dovedească. că 
a făcut praxă de cel puţin 2 ani, iar practi. 
cant va fi numit şi prefer it cel cu oarecare 
praxă. 

SaI arul contabil ului şi pradicantului se 
va stabili cu ocaziunea alegerei, de aceea 
se rece re, ca reflectanţii să-şi atete şi pre
cizeze pretenziunile în cererile concursuale. 

Cei numiţi au să şi ocupe imediat postul. 
Si b ii u, din şedinţa Direcţiunei ţinută 

la 10 Noemvre 1911. 

»LUMINA« 
fitstitut de credit şi economii, 

societate pe acţii. 

AV I S! 

La subscrisul află momentan aplicl:lre 

2 · te • , commlS.· inert 
cari se pricep la manufactură şi bumbăcării. 
Limbile: maghiară şi germană se pretinde. 
- Numai vânzători harnici şi solizi găsesc 
post stabil. 

Tot la subscrisul află aplicare şi un în ... 
văţăcel cu 2-3 clase gimnaziale. 

P. T. 

. Traian Novac, 
comerciant în Balâzsfalva. 

Subscrişii avem onoarea a face cunoscut Ono 

Pag. 9 

A °I ' k giuvaergiu şi . ~ epa. ,ceasornicar 
Marosvasarhely, Szechenyi·ter 43. SI. 

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

Preturi solide t - Serviciu prompt! 
la o fabrică mare. Condiţii: să fie creştin, 

22-26 ani, vioi, cunoştinţa limbei germane 
şi române în ,conversaţie şi scris, cu prac
tică comercială. Doritorii să se adreseze sub 
numirea = Buro und Reise L 630 la firma 
Haasenstein & Wogler A. g. Wien, I.It 

public din loc şi jur că prăvălfa noastră de i~=;;;====5====~~=M: peşte şi fructe sudice, care există de mai mulţi I!~: ~ ._~! 
ani in ca"a noastră proprie Strada Hirschner 1.1 

i'\ Un caudidat ie ad~ocat 
, cu pra.ctica. 

Află imediat aplicare În cancehuia mea. 

Dr. Gheorghe Drimba, 
advocat în K6halom. 

.ANUNŢ. 

In cancelaria comunală din Oararâlllui 
află imediat aplicare în condiţiuni favorabile 
'UD. prac'ticant ori SCriit.Ol
Dotarial. 

Gurarâului (Gunir6, Szebenmegye), 11 
Nov. 1911. 

Primăria comunală. 

, 

No 4, alTI ll'1ărit-o întroducâd şi . 

mărfuri de coloniale şi de1icatese 
Zilnic: Peşte proaspăt; cafea proaspăt prăjită 

făină şi petroleu j totfelul de brânză. . 

Pelângă acestea purtăm şi mai d@parte ne2'oţul 
de peşte şi fructe sudice. 

Halva în engros dela 5 kg. in sus cu preţul 
de 1 coroană 30 fileri per kg., - în toată ziua 
proaspătă. 

Sta început deja sezonul de pe~te sărat! 

Prin mijloace suficiente şi legături cu firme de 
primul rang suntem in plăcuta poziţie a oferi 
Onor. public mărfuri bune ~i cu preţul cel mai 
redus . 

Rugăm deci pe ono public a face o incercare 
şi a să c nvinge de calitatea cea mai bună şi de 
p~etul redus al mărfurilor. 

In speranţă că On. public ne ~a da binevoi
torul său sprijin semnăm 

Cu stimă: 

. fra1ii Gingold. 
Bra.şov. 

i ţ 

Haine, pardesie şi paltoane 
moda cea mai nouă, din stofă mo
dernă, de toamnă şi de iarnă, croite 
admirabil, se pot comanda ieftin la 

Meszâros Kâroly, 
croitor de haine bărbăteşti, 

Kolozsvar t Szentegyhâz·utca. 6. 

Iii ~~ 

""~ ..ti: 
"\-...; ~ -

4,,:'- , 

, , 
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1======1 R )1 11 I 
Premiat la a. 1902 din partea expozi- P B· tt b · d 

Omaszta Janos, 
fabricant de lămpi 

pentru trăsuri. 
Budapest 

VIII. 6rhis-utca 20la 

tiei Industriale din Beeicherecul-mare. _ I e n 1 ner 
BERBERSZKI MIKLOS 

păp'H:'Ja:r, 

- Nagybecskerek. -

eolorator de rnătăsuri, curAti. 
tor chemlc de haine şi spălator. 

Timişoara - Temesvar. 
Centrala: J6zsefvaros, Frobel-u. 37. 
filiala: OyărvarQs, fo-utca 'J.7. sz. Primeşte comande 

de ori-ce lămpi pen
tru trăsuri şi auto
mobile, - comande 
pentru galvanoplas
tici şi ori-ce repara-

turi de branşe. 

lifereazA in tarA şi strainătate păpuci de 
p1elt", pâsJI, mătase şi catifea, pentru băr 
bati, dame şi copii cu pre~urile cele mal 
ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 

1l'J, gratuit. - Revlnzltorllor li-se dli rabat. 

Curăţă şi colorează, chemic, ori-ce 
haine de dame, domni şi copii, per
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. - Apoi spală şi calcă ori-ce 
fel de albituri, gulere şi mangete. 'I

i 

Comande din provincie se fac prompt " 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. ' 

II fl,bueşte totielul de to" In diferite colo"" 1" 
1id'======I' EI . I 

1- Premiat fa expo%ltle cu medalie de aur. -1 
H. PÂLLĂN succesor 

51yâszni J6zsef 
prIma fabrIci ardeleanl de bOI ~.I:a ~ d & . şl:fTmplărle fa 
Kolozsvăr, Dâvi(j Perene- u. 3. 

- Primeşte aranjarea complectl a cafeneleIor. 
la cerere trimite insta.latorul de biliarde şi in 
provincie. - Ţine mare asortiment de biliardt' 
"oui Si vechi, bile, cheuri, ~c. - firma fondată 

11a 1815. - La dorinţă face şi tirg de schimb. II 

a •• a.na~Da~m.~~g~BRmU •• D. 
II If~ Â II ,1&1 tA II G EI 
R lfa.Llaii~I~L\lla~. ~'~,. e 

~--
D fabrică de motoare $' turnătorie de fier ., ~i4:~D ,'f~ m 
: In Mmăş-Oşorhei-Marcsvasalhely. ~~~~: 
~ Motoa:e cu benzin şi 01 ei brut, .:.1 ~,~R~Ez~~~~ţ .' C 
_ Iocomebile, motoare absorbi- s;",'.-~..,l:':Z;'.''' tB.fB 
U toare de gazuri. Maşini motoare - . -~~-,,,- 61;1 

ta cu benzin automobile pentr J 9 
, arat şi îmblătit. Primeşte tottelul de montări pentru ma~ini, stabili· ' 

O mente industriale, maşini cu aburi şi încălzirea cu aburi, precum şi BI 
executarea a totfelui de aliaje de fier şi metale, ll'10n. tarea II 
deplină a morilo..-'precum şi reparări în branşa aceasta 
=== Garantă deplină, serviciu prompt, preţuri fef ine. t:I 

a.U.Rm •• a~aa9meU~mURaa ••• 
I============~ lill+ !\k*~*~~~~~~~+~~~~k~'k*~+',"*~*&~At;~+~"k"k*~+A~~.ţ}k*~*~J. * ~A~}t. ~k*~ II t 

Prima tocitorie cu aburi prntrn :~ Fabrica de prăjitoare de cafea şi cămlnuri brevetate a lăcatarului ~= 
articole de lux şi brieiuri :~ I F J. FAZA KAS FER E N ez .:~: 

VICTOR TURTURE -* Szepsiszentgyorgy, Gr6f Mik6·u. 18. 
YERSECZ, Steriagasse 16. Recomandă ono public p r ă j it o are 1 e de cafea brevetate şi că m i nu r i 1 e 

Bogat depozit de .rlicole de oţel engJe· (şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre 
zesc şi frantuzesc Maşini americane de cari până, acum s'au cOtJlandat p. este 400 bucăţi. 
tuns părul şi barba, sistem nou, pietri de 

ascutit englezeşti, Primesc şi ecsecut pelângă preţuri moderate orice 
precum şi diverse lucrări de strungărie În fier, repararea maşinelor şi 
artIcole de ras şi mechanismelor de fier, a casselor efe. pelângă garanţie. 
frizat. Trimite franco fiecăruia care se referă la ziarul 
Serviciu prompt! acesta pretcurent despre prăjitoarele şi căminurile 

Preturi ieftine r sale brevetate. 

m---:- . n 
N ici o damă să nu întârzie \, aşi face 

costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garantez 
pentru chlc, lucru după journalelele cele mai nouă. 

~~ Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co
manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac in 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

George Rummel 
croitor englezesc şi frantuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 

a II 

.====~====~I=======n 
P.regAteJc 

cuptoare de tera cotă, 
eăminuri, vale, glastre, 
eu preţurj moderate. 

Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 

Ma gyar Istvan, 
fab icant de caminuri si arf cola de lut 

~----"I Temesvar-Gyarvaros,lem·u.16. IS"-- -._~._.- ~- II 

, 

.. 
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I P,. USTA V SCH1IIDT 

, fabricA de ploiere 
,ISibiiu Heroma"ns' adt. G "o~q ,.ing ~o 3~5 

(Palatul Bodencredlt). 

Re~omandll magaz, 001 sau bogat asortat cu cele 
mai nouă I?i mai moderne 

ploiere-antoutcas 
(pt. soare ~I ploaie) 

precum .i 
p!oiere 

de calitate excelentă 

puctualitate. 

II II 

. Reparatorde motoare. 
Execută conştienţios ori·ce reparatnri de generatoare, 

motoare, maşini dina mice etc. 

l ~~1' Priv~i~!Ll~~~f, 
J~~S'i: l.i~ Boldoga~zony.sugafut 3· sz. 

~. ". "flf~&~: Cel mal mare ate1!e: ,de pe 
~;;~» ..... ~ şesul Unganel . 

• ================~m 
............... 1 ••••••••••• • • : Georg Barthelmie : 
: 'D:1eChanic; 
• (:, B r a Ş o v, Strada Porţii Nr. 41 . ., 

i ' ~.. ' . -r-' '. = ~, (Colţul dola .~a Sflntului Ioan). : 

Atelier pentru maşini, de scris, socotit, .;,~\~- • 

• e dictat şi de cusut, apoi pentru aparate ~~.'ţ";',;~ c~~";i/:~.T..:p. •• 
~!âc ;c,J'f • 

electrice şi fizice, lampe electrice de .~:~;" ~ '. ;~~;~., 
""-,,. \~ ,1 111 ., 1 

: buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie ~Ir;.;~~~'i (~1(~f~l I-
I - de copiat şi diferite utensilii. - I~j:i.ţ;,.,~j j . {ft1 

(f", ~, .. 

T I f 380 '~W.'~"~L'l • e e on. . ~"( W~Y?f~"1:?~ 

i • .:·:;:~:;;s~a;;;~ ••• r.::.;;! 
xxx:ccx====a:rsx 

Magazi nul de blănirie şi cojocărie t-4 
Dadis Sandor 

Claj-Xolozsvăr, 
Strada. U nio N rut l::a. 

Pregăteşte totfelul de articoli aparţinători 
acestei branşe, în preţ favorabil precum: 
Bituşe de călătorie, tocuri pentru picioare, 
lânării, cojoace pentru bărbaţi şi femei, 
după modele franceze şi engleze, colilere, 
ty,anşoane, căciuli etc. după moda cea mai 
tfbuă. M are depozit de covoare de lână. 

Primeşte spre efeptuire şi reparaTe totjelul de lucruri 
ce aparţin acestei branşe, ,precum: popice şi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. fumători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacurl 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de decoraţii, la 
mobile, etc., CUlere Ş. a. 

1 Comandele se efeptuesc 
r:..prompt şi conştiinţios. 

" Lia 

~~~~~~~~~~~z~~~~ 
!tIIJ T Gottstel'n îl 'nI prăvălie de piele şi ~ lfl1 • " accesorii pentru in· ~ 
~ N b .. dustria de cojocarie. ~ 
~ agysze en, Klemer Rmg 5. curehrie şi ciobotărie Jte 
!k1I Mare dt>pozit de diferite piei lucrate in ţara şi străinătate. - ~ 
~ Specia litaţi de piele. Piele lucioasA şi şurţuri de piele Tălpi ~ 
•• Vache şi opind. Ftte pentru cisme şi ghete Aţă pentru ma· •• 
!".d4 ~il1A şi (usut Sfoal! de cusut ~ 
~ "~ ~ albA şi coloratA. Tort difer it. - .-'~ 
~ .\\\\'\\X~\' '.. riU PAsUl, barchet. pânzJ, tălpi de b,~ 
C~\1\\\\' ~ .. ~~W\\ \ \i~. ~ ,I/JI[ pasII şi a~be\h, garnitură de gumă ~ 
~ . l\\l~\\ ~\l\~ ~\~~'\\\ j şi clor"pi d~ gumă. ŞiretU'f şi J>l 
........ \ '~ .. ;;rT. "\\:\\\\\\\,\\ ~~\\\\\W \ postav de curăţit ghetele. Cuie .~ 
t: _' ~ i.fftWi;1!ffHf1i . \, 1\," de lemn americane. Calapoade ~ 
~:':;Hii!i!!iU' p,ntru ghete şi cism •. Cremii ~ 

~ .. ~':'X1rStJt!«lI1i'iiiijiizJr~ 

.. " -.\. d net e .~' ~ ~-' .. , ... ---Ceice doresc a p adu c te i e f tin e si ae adreseze la antepliu lui I 
Balazs MiMly, Marosvasarhely, S~~~gy~6~;. 
== Primeşte pellngl garanţie orice lucrări dltt acest ram ca Introducerea d. 
apaducte ,1 c:anaUure trebulndoasi pentru caII tele, comune, spitale, caslrml 
,1 şooale. - SpeelaJl.t In sond., - Prlme,te pe lingi eoodlţU Ivantallolle 
tlnerea tn ordine ,1 repararea caselor tu C1ll'lul UDul IU. - Pro.pecte lTatult, 
Se IngaJeazi pe anul mtreg pentru ţinerea ta buni rindul ali a caselor ,1 peu" 
tru repararea bazlnulul dosetuluL Oferi aparatul pentru dltiru do.etelor 
- noul care DU reclamă spele ,1 de fiecare bucati 41 garanţl de 3 atlL -, I 

JI I = i"", ne_a • • ; II • 

li~li~ 4: 4:1!.--~~~ 
CARL GORTLER 

lăcătuş artistic şi pentru edificii 
SISIIU Str. Elisabeta 26. 

te recomandă la toate lucrările ce se ţin de spedalitate mal ales 

LA ZIDIRI NOI. 

f: gnlai la monninte şi galerii, se pregătesc ~ 
Lucrări omamentlce, precum peatră grilaj. 

conform gustului in Dlodul cel mal succes. 
Paratonere ,i montarea lor. lnstalaţluni 

~ 
de apaducte, c1osete, baie, introdu~ere 
electrici executate cu măiestrie. 

Reparaturi se primesc Mare magazin := ~:;.n·"~;i8~ dij;~i:i;: 

~~f f f f f f fllf~ f f f~~ 
I 
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\ 
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lilllll"'UI.IIIIII, •• II'ill ••••• i'I.!! 
Premiat la expoziţia industrială din ~ 

Sibiiu în 1903. '- y 

Roa te de fo rs ~~;~;;;-:fî;. 
din material uscat şi merS. liniştit, pe lângă garanţie, să 

află de vânzare la 

Emil (rauss, 
strungărie şi atelier cu pu

te re m oto ri că. 
Sibiia-Naayszeben, 

Margaretbengasse Nr. 5. 
Ori-ce roată ce nu me~ge bine .1 prlme,te 

InapoI. 

Cei cad au lipsă de gh.cte să se adreseze 
prăvăJiei nou aranjate de ghete alui 

flicolae Luna, 
Pancsova, Strada Gizella (Meszaros). 

Asortată conform cerinţelor moderne 
unde se află de vînzare ghete lu· 
crate in atelierul propriu, C pentru 
bărbati, dame şi copii, executate 
elegant şi trainic, cu preţuri mode 
rate. LucreazA ghete dupl m~sur!) 
in timp scurt, execuţie elegantă şi 
preţuri ieftine. - Pentru picioare 

defectuoase ghete speciale 1 

PrÎl1l3 fabricA ullgllrea,scă de cuţite de 
Ina~ini şi unelte de otfll Fondată la 1859. 

Bartusek Karoly 
Budapest, VI. ker. Dâvid-utca 10. sz. 

în Un-

unelte mehanice pentru lu-

Uneltele mele tai e ca 
<>TI~AVA 

şi se potrivesc la ori-ce ma
şină pentru iucrarea lemnu
hui, pentru-că sunt fabricate· 

din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rindele de maşini, scobitoare J' capete de cuţit, 
ferestraie de mână (Izarany) şi lungime,. sfredele pentru 
sfredelirea de găuri adâllei; cuţite de sfişiere, unelte 
pentru sfredelire, crepare şi fabricarea de cepari, cu un 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite în 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în 
osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nouă osii ci lin
drfce pentru ţinerea cuţJtelor. Cuţite pentru compadotii. 

Ori·ce desluşiri se dau în cel mai scurt timp. 

............................................. 
Rudolf Hiller lăcătuş artistic şi

l 

, pentru edificii, I 

~jbl Îu-N agysze-be-n, 
Atelierul: Rosenfeldgasse 61a; Locuinţa: Wagnergasse 23 I 

Primeşte lucrări -de lăcătuşerie, precum: grilaje la case noui, porţi 
trepte, balcoane, îngrădituri la grădine şi morminte. Ca8S~ de I 
bani contra fucului In ori-ce execuţie. .telefoane de casă, .-teleg
rafe şi sonerii electrice, apoi, apaducte, aranjament pentru camere I 
debait', c10selte şi ilinâni cu pompă pe lângă preţuri moderate şi 
execuţie artistică. Ori-ce reparaturi se efeptuiesc repede cu pre-

turile cele mai ieftinI" şi pe lârgă garantl. 

Avis! 

.-"'_11,. 

Domnilor fabricanţi şi particulari le 
aduc la cunoştinţă, că am edificat o' 

tornătorie artistică pentru metale 
SIBIIU, Strada. Margaretha. Nrul 18. 

Prin practica mea bogată câştigată în ţară şi streinătafe 
mă aflu în plăcuta poziţie să pot satisface oricărei cerinţi 
de branşe, În bronz, messing, ţl ne, cositor, aramă, 
după desemn ori după modele vechi. 

Serviciu prompt I 
Preţuri ieftine 1 . 

Andrei Paksa, 
Sibi6U - Nagyszeben. 

.......... --.................................. . 
Litefi 

Sandor, 
.. colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru. mozaicuri 
de sticlă şi rarne de aramă. 

Buda pest, 
IY. Papneyelde·utc~ 8. SI. 

Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 

~ela cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre
ţuri moderate. - Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.· 
cat. sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite'din Szasz
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu prol\iu. 
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