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Mai multă inţelegere! 
iI rad, 22 KO€'l11vrie. 

Du pii m{u'turisire[t ziarelor unguroşt.i, 
a.pariţia df~putaţilol' noştri în parlament, 
a avut darul să aducă o "notă. interesantă" 
În monotonia adualelor discutii,-aceleaş 
ziaro nu lipsC'sc Însă dela postul datoriei 
lnr de-a tnlllchia în mod tendenţios şi de-a 
bagnfeliza .argumentaţia punctului de ve
rlNe l'omfmesc, ca fiind incohcrentrl, falş[t 
şi în mare parto inyentată în serviciul unor 
inten ţii desLl'ud.i\"c, ant.iconst.ituţionalo. 
('hestimH'tl naţională în .1Jngaria e din no-
1101'Oci1'o imaginea cea mai plastic~ a ra
nelor cari mistuie şi seadt puteroa de viaţă 
il hibl'idului Jlostru orgullizm constituţional 
şi cei cari au pe conştiintă vina acestor 
1'allC fatale, e numai firesc' că n'au curajul 
moral s'o J>rivea~c~t în fată. De aceia, sem
nele încAprtţinntci preocuuţii cu caro sunt 
Întilmpin<lte "o:şaie pretenţiile noastre În 
actualul parlament, nu pot să no mai 1'0-

voltc în gradul in euro Ilo-au rO\'oltat la 
înN'putlll· l'eint.rării noastre în adivitate. 

Faţă. cu noi politica ungureaseă a adop
j al dintru înecpnt, at.jLudinei:l uegnţiunei 
absolute. De IleI1LUUăratc ori presa 1l0astrLt 
11 avut ocazia să gllsle amurăciullea unei 
z<ldamicc. eombatl'ri împotriva ideologiei 
ungUl'f'ţ;t i transccndenktle şi de nenumă
rate ~)J'Î in camer5. deputaţii noştri au t.re
buit să vad{t eu resemnare cum argumen
tple ]01' eu]('sc C11 prisosinţă din mizeria 
~ietii noastre poJitices'all sfărâmat nopu
tincioase în faţa aeestei ideologii austerc~ 
Hal' de tot, abia în două c<lzuri poate, re-

IJlfr'o zi la cazarmA .•• 
De Vasile Savel. 

Ziarele de scadlltl.nnnţan Ul'lllătoal'ele: "hlâ.nc, 
la orele două du!pă a:mil/lză, v.a a"ea loc un mare 
meet j ng Horia lis t". 

In presa "independent.ă" .şi de opozitie, ,tirea 
"l.Ccusta lldusc o maro bu('urie, dar o publicase şi 
zia·rele gunwnamentale şi eale conservatoare, a
dăngâlld, că "autorităţile au luat cele mai severe 
măsuri pentru menţ.illt\l'ea ordinei". 

Cele mai severe măsuri pentru mcnţiner~; 01'

din{li, îns.omnau: armata din ca.pitală consemnată, 
toti vardiştii d{\la margine, adUllJ..1ti în centru -
<leei, pllngaşii 'Puteau "openR" în voie la mahalalo 
- aparatul politiene9C în păr 1.a prefectura poli
ţiei şi agent.ii seereti, transformati in simpli bul'· 
ghezi, erau trimişi la locul intt·unirei. 

:Mă~U1'ile :;;pedale erau aşa de multe, Încllt SC 

pr<.'găteJa 'Pllr'că ulla.devărat atac Împot.riva capi
talei, ce avea sa încCl~lPri ÎU<Jă din zorii zilei. 

J)imineat.a era tr'istă, întunecat.ii şi prin ceaţa. 
deasă, ine{'ăcÎoasă, singumth::e fantome, nedeslu
şite.şi grăbite umbre se ahw,gau, impinse de vârte
jul viet.(li, 

(\!. un alt cavaler, desbl'ăeat de al1nmra medie. 
vMă, purtimd nunl·~i uşoara baionetă la c03ipsă, 
Un soldat bacalaUl'Clat dintr'un regiment de infan
terie grăbea spre CaZRTJllăi, 

La intrare, saJltinelele îndoite la .post şi pretu-
tindeni santinele îndoite. ' 

Sgomot de arme,-ru.ete Dooe81uşite, slrigăte s~l-
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pre~clltallţii noştri constituţionali alt i~
blltit ~rt inmoaie gladnlitate-a potri"nicilor 
noştri, stârnind un adcYl1rat clocot d(~ pa
tinu t.uranÎee carE' a avut darul să tradeze, 
că în conştiinţa lor oamenii politici ai un
gurilor sunt greu ap[tsaţi de adc\'ărul pre
tenţiilor lloastro. Ei s'au recules îns[t tot 
de atfltea ori fără întârziere şi noi am a 'lut 
să lllfrunUul1 acelaş l'efracbtu'ism surd, pe 
care n'am mai reuşit să-l înfrângmn d81a 
atacul dlui Uanin impotriva pretenţiilor 
militare ungureşti încoace. 

Ba, În unna statornicei lipso de suc
cese în aet.i"itatea noastră parlamentară, 
('t'remile llngureşti pot chiar să-şi permită 
azi un geHt de generositate la adresa noa
stră, aeordtmd cu"ftntrlrilor deputaţilor no
ştri atftta atenţ.ie, eâtă se acordă de obicei 
unoi' nt'obişnuite şi în tot cazul "intm'C
santc" ~1pal'iţji în ordinea statornică şi fi
rească a vieţii parlamentare. 

No referim, firl'şto, la atitudinea 1)re8ei 
şi a cercurilor politice ungureşti faţă cu 
discnrsul de Luni al dlui .:Mihali, preşedin
tele clubului nostru parlamentar. Că.ci cu 
tot }',izicul de-a întâlui iarăşi obişnuitele 
acuzaţ.ii din part,f>(l. i111torizaţ.ilol' noştri, tre· 
bile să spunem limpedt', că cu yorbi!'i ca 
acoia rostit;\ Luni de d. Milwli nu putem 
decftt să eobodun şi mai mult prestigiul 
oHllzei romfmeşti în parlament, Trebue să 
mărturisim cu cra 111,:1i sinceră intenţie de 
bine ('{t vorbirea. aceasta ne-a decepţionat 
şi că ('coul de caro s'a învrednicit in lumea 
poilitică ungurească ne doare. 

DllPH o tăcere atât de îndelungată, 
('ram în dr('ptul nostru cu toţii, să aştep
Ulm dela deput.aţii noştri o apărare demnă 

hllti(~e, ('hemăl'ile trompet·îlol', ea st'lipatedintr'un 
uriaş tromblon, se întreceau, se amestecatI, se pre· 
domin':nI, al(,l'g-Hu prin cu.rte, trece;au din companie. 
in ('ompanÎ{1, din suoooluri se urcau în dormitoare, 
sc>ooorau în ('ancelarii.le compăniilor, şi toate, le 
stăpfl1lea YO('Oa, vihrantă a sergenţilor-lOOjorl, cari 
erau par'd toată viata inehisă in ruasivele ziduri, 
"iată (..'Uudu:#l de un singur {Juvânt, mistel"Î08, in
spăim:tntător, . plin de virtute, s.im.hol de ;~l'hne.ga
tie, ctwcl'itor de victorii, mângăietor în rest.rişte, 
în sfim;.it, magicul, suveranul cuvânt: disrjplina! 

Oprea Ghoorghe intră în sala de .teorie, de in
sll'u<'tie şi Bofragerie în acclaş timp, unde, zilnic. 
pat,l'u corup~nii €NiU initiat€ în tainele "irtutilol' 
ostăşeşti şi in ~de (~iorbei ·cazo.ne. 

Lungă l'l ncsfâl'{\it era sala bat.alionului, mai 
Întun~~,ată părea in dimineaţa de iarnă şi lumini 
~lah(', tl'cmurătoare, ahia lai-\au ,,11. se ,"a.dă 8iluetele 
solda tilor, 

Suldlaţ.ii erau în ropaos. un gâ.ngănit de 03.1'1ue 
însă, eomenzi seul'te • .aliniel'i, numărători, toate, 
sehimbară dilltl"odată atmosfera. 

Pe rînd, dela sergentul major şi pitnii l,a co
mandant, toaă iel'al'hia gl1Wclol', roou în revistă 
trupa. Conditiuni, - fireşte -, excelent.e; curăţe
nie, exemplară; nasttIrii stl'iiluceau; cil'lmele o
glindă; armele, unse; curelele dela ranită, r(\gJe
montare; eartuţ>iel'ilc se spărge:au de c.artuş.€ oarbe 
şi pentru ori ce întâmplare, gl'udatii avcau câte un 
Încărt'ătol' de ,ră.sb-oi. 

Aghiotantul aduse un ordin: companiile cinci 
şi şa"e, tl'ebuiau .să plece şi ele in ora~; batalionul 
întâi plecase de mult, rihnâneau în cazarmă DU
mai ('ompaniile ~apte şi opt, 
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I1wn aţlO ee se scoate dintr'un articol de 
gazetă, 6 un discurs de-o concepţ.ic largrL 
şi pulernidt ca Îllsu;;;i cauza Ulare şi sf[mUi 
pc CarEl trebue s'o apl're şi snsţin[l, un dis
cllrt! dt~-o dialectică l~l lliH'lul m{u::ar al 
discursllrilor lllai de seamă UlFl·uresti se ' b J' . 
impunea în grava situaţie politi6t de azi 
[Jl'l!şedintf'llli clubului nostru parlnmcntnr. 
Avem impresia penil)ilă că. discursuri Ctt 

cel ele LUlli sacl'ifkă. cauza l'om[measdl, 
În loc s'o <lpropi(J de ţint{l. Dacă nu altft~J, 
rnăc(ll' economisind acel prisos de cllel'(l'ic 

ce s' H cheltuit pe la adună,rilc noastre ;u
hlicn împotriva ,,'rribulIC'i" şi Îlltl'l'buin
t,.{mdu-l ClI scumpătate acum la l'einceporea 
luptei pru'lamentarc1 put8Hm să ÎIll'l'gistrăIll 
o a I~iîral'e, da6l II U ::itl'ă lucit rl, de sigur 
reuşită. Aşa, trebue ~ă suferim ruşinea de
a·l n~dea ]lc prC'şedintele nu,"!tru ,parlamen
tar (în şedinţa de eri) Îllcă.put. pc miinile 
unor deputaţ.i gm"(,1'JlîIlH('utali dc talia lui 
InUl Hakonk," Ri Emcl'ic 1] aydin. wr 
eUlIza rOlll[mp;'<.;('~ r{v,tigIlitrt de vac('şti ob
;';(,llr~m!i~ii politici 1n uralele gellt:J:~;lc ale 
pari:lddor .... 

Nu mai cercetăm de data aBfa. dactt 
Junga nhsenţă a rlrputaţ ilo1' lloştri în ca
mer1t a fost spre folosul cauzei llonstre ori 
lIU, constatăm 7JUlnai că reintraj'('a Înlupiet 
s'a Hient cu foartt' puţin nuroc. O alUi COB

~(>ptic a datoriei lor aştepthm dela 1'ep1'O
zintanţii noştri eonstituţional], una lU,i i 
superiuară, mai la· Înălţimea cauzei !'OIlHl-

Companiilor l'iimase li-se dădu l'<.'!)nas. 
Ofiterii l'ăwrură plietisiţi. l){' urmă plet'lll'i'L 

• 

Cei doi sel'genti·ma,iori nu întâl'zial'ă să-l'Ii imite 
SU'I)t~l'iorii. ' 

t'1i atmuBfel'u l'(We, -:încordată, se preschiillbîi: 
un aer de flllllilîaritd.fe stăpu.nca şi eopii i pUl'l'au 
sold~qii cari niei .nu ştiau măcar de mecting. 

Pn fluer se găseşte ori (':Jnd în companie, ~i 
Ştefan Dumitru ÎIH'epU :;.1 cÎlllte duke şi plină d(l 
duioşie, doina, Infiorăt.()l' de trist SUlla sub bolt.ilc 
de pi.atI'ă şi adueânJn-Ie aminte de blonzi lauri de 
g-rfm şi de mirosul bruzdei, ('opiii ul:!cultan ei'm
te~ul. 

0Pl'(>ft îi urmă t'l'a. V iata de cazarmă îi Achim
ba~e multe pl'e,l udCi,>ă ti, şi nUUlai ~w()]o, In şc<)ala 
a?eea ma~e, putea să eunoHS1.·ă şi soldati şi ofiteJ'i 
ŞJ se depl'lllSe să fie mai îngăduitor ~u aeeştia din 
Il~'mii. ('um sta pe Q balwii,ull soldat \'eni în,;pl'p. 
dHllsul ~i fără f'C'l'oUlo.l1ie îi vorbi: "C.ullHl'ade Îmi 
seri o hârtie~" - "Da, Î-i răspunse Opl'~a si 
lnându-i din m.înă J)lÎeul. În('('pn să s{'rie, Y Oi(';I, 
dorea sitnăt.ate la toţi 'Iii lui, îi întreha de yit~ de 
învoielile fă'Cute, de arendaş, rtaeă rămâne t()~ la' 
C'cl"K.'hiu,.şi se owi, nelJlt'l'Czător par'eă. - "Mai 
ai ecva de spus?" Întrebă Oprea. Yoiell iltătu la 
îndoială, apoi admIse: "Pune aşa: . Să-mi sori 
frate Simi?ane ce fote ~~lIU mai llli1rit~lt, - 'atâta 
adiiug·ă', ştle cI {le cine Întreb 1" 

- Drc-e-epţi! răsună comanda sergentului, 
căruia îi veni poftă de teorie, 

I,a.ol-?in, soldaţii ;,;ul'iră. în picioare. Făeul'ă 
rWHÎl ,I,n ,lm'~l lui. Explic·a, In timp ce explica şi 
sol'Ciatu se mtau C'u gura căsţată ht dfIllŞUJ, Oprea 

rrl 
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l1Pşti. Azi, când în tabăra pofri'lllÎcilor no· 
ştri r[lsar la fiecare pas eombata.nţi de ca· 
lihru şi chiar minţi do-un avânt mare euro
pellf'sc; azi dind un bărbat politic trebue 
65 fie în dar cu Însemnătatea. istorică a 
eriz(>lor din 111ona1'chio, - n"\prezintantuI 
lllllli IlC'um de patru milioanc>, in luptă 
cr[mcC'nă l?pn!ru exist(lnţ..:'1 sa naţionlaă, 

trebue să aibă o altă înţelegere a menirei 
lni. 

Credem că ne facem o mare, deşi du· 
n'foasă datorie, dmd spunem deocamdată 
şi l1lunai arM. 

"R,omânul" se va muta la Cluj. C~responden
taI nostru din Budap08ta ne C()IDunică următoa
rele: 

nAlIl avut prilej să t'orbesc cu unul dintre 
frullttlşii cari au fost zilele aceste în Budapesta 
şi a a~'ut CO/UJ()rbiri cu deputaţii noştri naţiona
liş! i. Ziarele U;lgureşfi au adus şfiTca că ar fi 
a l:Ut loc o "conferenţă" românea.scă, ceeace, însă 
nu corr.spunde adetlărului. Toată conferenţa $'a 
redus la convorbiri şi con.sfătuiri intime. 

In cursul acesior COfU'orbiri s'au făcut, însă, 
consialări foarte interesante. Vl ])1'. Teodof' Mi
hali a recnnoscut că din toale părţile îi sose.sc scri
.-:oriin care e solicitat să ia măsurile necesare pen
t ru 111 ularea >,Românului" în alt centru ,'onuine.'lc, 
pentrucă apariţia lui la ~4rad nu mai are nici un 
rost. 

Dl Dr. Ale.tandru l'aida a declarat şi d-sa că 
1)e unde a umblat în l1remile d,in urmă a fost în· 
timplllat cu aceia~ dorinţă. In cursul discuţiilor 
ell D,-. A. Vaid(L a propus mutarea "Româllului" 
la Cluj, allgajându-se să ia d·sa direcţiuneIJ 01'-

gallului mulat în acel oraş. , 

Inferlocutorul meu mi-a spus că părerea ge
nerală este că dl r asie Goldiş, actualul director 
al orgU1lUlui autoriza!, a compromi.s nu 11umai 
acest organ susţinut cu mari jertfe materiale ci 
com prom de în miisură tot mai mare şi însă.ş cauza 
l'omânească. 

Di Mihali a înşirat între motivele cari ple-
dea'ză p~ntnl mutarea "Românului" din Arad şi 
tin moil v grav: situaţia financiară a ziarului. 
,Mulţi din.ire cei cari au abonat la început orga
nul aulonzat refuză primirea ziarului sau refuză 
plătirea abonamentului. Mulţi altii, oameni cu 
trecere, au declarat de altă parte că dela anul nou 
~ ~.~,~--... ~., 

arunca pridri peste capetele lor. Ar fi voit să fie 
oeparte, d('parte de "asfaltul ce pregătB& relfm:a.. 
ti.s1l1e]e. de bolţile &eunue, de expli'Catiile dIui ser
gent şi de ră~punBurile n()înţel€l.'l€ şi ciudate ale 
svldaţ.ilor şi ceea ee i-se părea o adevărată minune, 
cr&, că oomenii 'a'Ceştia, cari vorbeau aşa de frumos 
şi înţclegoau ofi ce le spuneai, acmna abia legau 
eUYlutc, nelnţdese pentru dimşii. O groază ii cu
pr}r:Jc:a i~ fata ~gr:ad€lor, a aeeslor omnipotenţi, 
mICI tlram, stapam pe un bogat vocabular calen. 
darist.ie, dejecţiuni ale societăţii, chemaţi să iad 
educatia celor simpli şi curaţi la suflet. 

Dar cum domUl!1 sergt>..nt nu era în toane bune" 
un intreg' alai de sfinţi îi venea în ajutor, yenea~ 
şi di~păreau in pas alergător, ca nişte mumii răz
bunătoarc. 

Energia pe care nu şi-o cheltuise încă în ziua 
accea. trebuia rl~ipltă. O mişcare fără de voie a 
unui sol~at. ii dădu prilej. Se repezi la dânaulşi 
cu. o lO'ntnră de pumn între ochi, îl culcă },a pă
rr:ant . Soldatul gemu odată scurt şi pe. urmă o li
ruşte de moarte se fă~u in companie. Nimeni lIU 

~nf\3.znea !:ă sCDată o vorbit Un pârîiaş de .sâ~ge, 
mruşl podclelc lângă cel căzut şi sergentul li mai 
dădu nn pi<,ior în BpatB. - "Scoală ghiorlanuleI", 

5 • . 1 rrrl.snnqitf?lifA '~II; 

nu vor mai abOtUl nRomânul"i dacă nu se va muta 
din Arad. 

l'ireşie - mi-a $PU8 interlocutorul meu -
lucrurile ş-i constaiările ace.ste nu s'au ftlcut intr'o 
singură c(Hll'orbire, ci în clU'$«l conrorbirilor de 
peste zi". .. 

Contele Tisza În Bucureşti. Zi.arele 1lllguroşti 
publică o telegramă din Bucureşti in care se apune 
că majoritatea presei româneşti salută cu simpa
tie vizitele cOlllelui Tisza la Bucureşti. şi' şi ex
primă năaejdea că aceMtă vizită va net~l calea 
impăcării dilltre Români şi U7lgurl. 

Faţă de această informaţie tendenţioasă a pre
sei ungureşti, constatăm că presa românească din 
R<,gat .s~a mărginit la înregistrarea ştirii despre 
vizita (X)ntelui TjszR, dar nici o gazetă n'a salutat 
cu simpatie idooa oontelui Tisza. 

Dimpotrivă, ziarele "Seara" şi .,Mi-llerva", or· 
ganf'Je oficioa.ge alo partidului guvernamental, 
s'au <leclarat în mod categoric împotriva oontelui 
Tisza. 

Chiar în numărul 8ău de Miercuri, inregî· 
strînd desminţirea vizitei, "Seara" serie: 

Noi n'am aşteptat decât aeeastă desminţire, 
dacă ea vine dela contele Tisza. 

Se vede că acest personaj politic ungur şi-a 
dat soama ,de furtuna ('(l al' fi stârnit în România 
conferinţele 00 voia să le ţină spre a pleda pen· 
tru o apropiere româno-maghiară şi a renunţat 
la demersurile c.e Începuse să facă în vederea vi
zitei sale la Bucul"~ti"" .. 

Din Camera deputaţilor. In ~ooinţa de Marţi 
a camerei deputaţilor s'a continuat discuţia buge
tului ministruJui de interne. Inainte de intrarea 
în discuţia aceasta, preşedintele Q anunţat came
rei că vice-preşedintele Kub6$ F~renc~ şi-a dat 
demisia. 

La discuţia bugetului a11 luat parte il aydin 
ImreJ Holl6 LajosJ Rakovszky lstvan. Eitner 
Zsigmond şi contele Apponyi. 
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o carte de valoare. 
"Colonizărl fi parcelări" de Dr. 'Mu Popovlcl. 

Cartea de mai SllS a apălut anul a.ce-· 
sta intre publicaţiile Casei rurale şi fiindcă 
tratoază despre o problemă de mare însem
năt,ate în viaţa economică; cuprinsul ei 
credem că trebuie cunoscut în cele mai 
largi cercuri. Ea este o dare de seamă asu
pra unei misiuni de studii fooută în regiu
nile de colonizare din Germania şi Unga~ 
l'ia şi ne prezintă un material de studiu din 
cele mai interesante. cu privire la minu~ 
na ta organizare de care dispun Germanii 
pontru întărirea neamului lor în provinciile 
mai expuse. 

ldeia de colonizare izvorîtă. din dorul 
de cucerire şi apărarea elementului ger~ 
man a fost - după cum spune autorul -
întruchipată prin legea din 1886, a cărei 
măsuri consta li : 

1. "In a cumpăra moşii, cari ali se pre
teze laJransformarea tu loturi mici şi mij
locii pentnt ţărani şi lucrători; 

2. ,,In a întrebuinţa pentru acelaş scop 
moşii de ale statului; 

3. "In a pune la dispoziţie nouilor colo· 
nii şi cormmelor rurale intregi, cari s'ar 
Iorma, mijloacele materiale necesare pen
tru o primă instalare precum şi pentru a 
Tegula afacerile comunale, biserice.şti şi 
şcolare .. 

"Pentru înfăptuirea ace.st.ei legi s'a in
stituit aşa numita "Comisiune de coloni
zare pentru Posen şi Prusia de vest (Auaied
lungs-Komission fUr Posen und 'Vestpr(3us
sen) cu reşedinţa în oraşul Posen, care con-

-

In ~inţa de azi, Miercuri, a'a procedat la 
alE'gerea unui nou vice-preşedinte. A foet ales 
lankovics Bela, care a primit 143 voturi dintre 
162 voturi date. 

stă din 14 membri numiţi cu decret reg,al ~. 
şi subordonată Ministerului de stat" ._~c 

Apoi s'a trecut la discuţia. reformelor mili
tare. Singurul orator Jl fOst opoziţioniatul Bolgar 
Ferencz. 

ii porunci, dar nici o mişcare, nici un .:lemn de vi.aţă 
nu da soldatul. 

Ofiterul de serviciu, trecu în inspecţie. Ser
,!fentul îi ieşi înainte: - "Trăiti domnule Bublooo
tenent, îi Sţ)use, JU.i VoÎcu i-a venit rău, trebuie 
dus la infirmerie". 

OfitBru! se apropie de bolnav. Se vedea Îllilă 
că fusese lovit. Intrebă şi Oprea îi iatorisi cele în· 
tâmplate şi şergentul isprăvi .a-şi recunoaşte fapta. 
,,1\. răspuns ObMZn.ÎC". a.dăugă apoi. 

'- "Descinge-te ~i urmează-mii, ii porunci oii
t~rul şi adresându-s8 trupei: caporali, păstraţi or
dmea .. un soldat să cheme infirmierul", şi i~i. 

Pe fetele celor rămaşi, o durere .adâ.n<Că se În
tipări. şi tot~i, le părea bine că: cel puţin acuma, 
domnul sergent nu mai putsa tăinui cele ce zilnic 
SB intâmplau în companie •. -

Seara, ost.enită, trupa a'a în.apoiat la cazarmă. 
Niciun meeting n'avu loc. Autorităţile luaseră o 
simplă intrunire, drept un mare meetin.g şi ziarele 
atâ ţ,ară fO"eul. 

Dar poate, că ,autodtătile aveau motive destul 
de puternice pentru acBast8 .... • 

Acestei comisiuni i-s'a votat în inter
valul dela 1886-1908 suma de 550 mi· 
lioane, dintre cari 75 milioane s'a între· 
buinţat exclusiv pentru tran~formarea do 
bunuri ţărăneşti în bunuri de rentă colo
nizate. Autorul ne arată şi procodeul apli
cat de această comisiune pentru a salva 
bunurile ţărăneşti amen.inţate şi care con
stă "în a cumpăra pe seama sa aceste bu· 
nuri, a le degreva de sarcini, a le împo
văra sau cu o hipotecă amortiza bilă sau 
cu o rentă perpetuă. şi apoi a le ceda din 
nou ţăranilor foşti proprietari ai acelor 
bunuri, cari de aici înainte plătesc o mult 
mai scăzută rată amortizabilă, decât pân îl 
atunci. Statul, adecă Comisitmea de colo
nizare rezervându-şi prin actul de hipotecă, 
priyilegiul de rescumpărare, asigură astfel 
bunurile naţiunei germane". 

Comisiunea de colonizare a cumpărat 
din anul 1886 şi până în anul 1909, care 
va să zică într'un interval de 24 de uni 
350.577 hectare pentru care a dat 383 miI. 
256.184 mărci in calcul mediu 1093.21 
mărci pe hectar. 

Intr'un articol special ne arată mă.su
riIe ce se iau în vederea parcelării, a pre
ţuirei, a regulărei plăţilor, a exploatărei 

Oamenilor acreditabili le vând şi pe lângl = plătire în rate lunare fări nici o urcare 
de pret-- - -= Iare asortiment in trusouri pentru miresei = 

La cerere din provincie triMite hog" III! catalog ilustrat 
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Scrisori din~Bucureşti. 
resturilor do moşii în regie proprie, măsuri 
cari în parte le întâlnim şi la Casa rurală 
din Româ,nia. 

:\Iai' intorosanio sunt instituţiile, cari 
,·in în ajutorul coloniştilor, cum sunt di
feritelo soiuri de cooperativo, şcoli de agri
clllhu'ă, şi 1l1onaj etc., al căror sprijin ma. 
terial şi moral întrc>gcşte într'un chip atât 

o idilă nu tocmai obi"nuită. - La congresul ad
vocatiJor. - TaJentele noastre in străinătate. 

spre care năzuim cu totii Sunt.om un singur POIfOl' 
şi toti aYem acelea"~i no1'oi, aeeloaşi idealuri. 

-. 
Din Paris vine ştirea despro marele su~('f'.!! po 

earc l'.a ayut ('unos~ut.a artistă rOilllÎnă, dşoara 
:\I ări(}ara V ('ntura. al cărei nume a trecut de mult 
peste granitele tărci şi eare se bl!(~llră de atiita 
consideraţie în ecreuri]o arti8tice din stră.ini'ftatp. 

Bucure#I', 7 Noenwrîo v. 

./ de minunat ajutorul statului. 

Partea aeeasr,a e scrisă mai ales pentru 
n.daţiunile din România. Pe noi ne·ar in
ten'sa mai mult felul de apărare al Poloni
lor, in contra căror e îndreptată această 
organizare. Şi în privinţa. aceasta găsim o 
interesantă dl~scriere, care ilustrează foarte 
limpede modul de luptă al Polonilor. Iată 
ce oe po'-estoşte d. Popovici: 

Cei m.a.i multi poeti an cântat luna, :Maiu. <'41 
patmsnă a iubirei ce Înfloreşte în suflete odată 
cu fIOl'i1e pline de miresme. Şi Cu toate <acestea 
sunt atMea suflete, cari, în faţa naturei care 
moare simt cu atât mai mult pornirea de a-şi ma
nifesta dragostea de viaţă. O >,iată ~ stinge afară 
cu fmnzele cari cad îllgălbenite şi altă >'iată izbuc
neşte in inima unor oameni, puternică, pJi.nă de 
avânt, nerunofwăto.are de st,ayilc, de prejudecăţi. 
de răutatea Onlc.ncnscă, de ironia sortii. O viată 
în care înf1of€\şte nădejdoa, in care luminoază o 
rază hlândă de fericire. O hunină se stinge afară, 
sute rle lumini se aprind în suflet, ca o protcstare 
contra nestatorniciei lucrurilor pnmântone. 

Ccoa c€! (lflto menit peirei se stinge, in timp ce 
din fladira eternă a dragostei se desprinde în 
suflet o 1icărire ce Juminooză stăruitoare ca o 
candelă în faţa icoanei sfinte. 

Ziarele. cari au so-sit aZI din Paris. aduc el~)gii 
artistei pentru moau] cllm a intDrprf'tat rolul lui 
),'eron din piesa "Rritanicus". Ziarul .. Echo de 
Paria", după ce f,1ce apl'C<'iol'iasupl'a felului Cllm 

a fost până acum interpretat .accst rol, zice elt 
,arti.:;ta a fost admirabill'i ea ilyânt şi p.asiune, ca 
\'oimta: viforoa'să, ca ,iolentă puternică şi ca !şo
văire, - calităţi întrupat-e de personrajul, al cărui 
rol l'a in1<cr-pretat. 

,.Le TempR" arată că Mărioana Vontura a seo!! 
în relief duplieit,atea lui Keron. pe dnd 'artiştii 
cari au interpretat. pîmă aeum acest rol, făc('au 
să rei.a,~ă mai mult brut.alitatoa. lui. In acelaş chip 
i'O exprimă t,oate ziarele pariziene despre această 
artistă, cu care scona teatrului românesc nu se 
poate mâudri, -căci talentele noastre pribcgp-sc prin 

"Un propriet.ar german convine a vinde 
moşia sa tot unui german. Rămăsese vorba 
a se ratifica actul de vânzare la tribunalul 
de notariat. Deodată apare un al treilea 
german care denunţă proprietarului vânză
tor-că gormanul care-i cumpără moşia este 
un agent polonez. Proprietarul, fiind un 
mare naţionalist, se supără şi nu-şi mai 
vinde moşia. Denunţătorul, care se dă ca 
uri mare patriot, îşi exprimă dorinţa de a 
cumpăra dânsul moşia, dacă i-se va mai 
lăsa ce\' a din preţ. Proprietarul, din acelaş 
sentiment patriotic, scade preţul moşiei 

cu 30.000 mărci şi o cedează denunţătoru
lui. Caro este însă desiluzia fostului pro
prieta.r cImd după câteva zile aIIă că moşia 
sa. a fost rovândută unei bănci poloneze de 
parcela/'e 1" 

Acţiunea de colonizare a dat În Germa-
11ia rezultatele cele mai frumoaso, în Un
garia efectele sunt Dlai slabe. Aici lipsa de 
fondu.ri - după cum ne spune aut,orul _ 
dar mai ales scumpirea pământ.ului de aşa 
numiţii ,.mă.celari de moşii" (Giitter. 
schIacchieI') a îngreUllat acţiunea. 

Fantoma pericolului românesc, de care 
grofii scăpătaţi se foIosesc la toate oca· 
ziunile, a scumpit pămonturile aşa că pen
tru scopurile de colonizare va fi necesiţat~ 
de un nou ajutor, la care vom contnbUl 
şi lNi. 

Apucătul'a aceasta a mă.cel~.ri~o!' de 
moşii se aplică pe o scară .. intlllsa .ŞI mtre 
Români, mai ales advocaţ,u -' can urmă
tind scopuri de îmbogăţire vând păm~ntu. 
riIa cu proţuri nereale şi aduc ţăr~l1l~ea 
noastră la mari încurcături. Am ammbt a· 
eE>st fenomen în treacăt, fiindcă nu acesta a 
fost scopul ac,estor şire. Motivul principal 
r-aro m'a îndemnat, a fost să atrag~aten
tiunea dil'tură,rimei noastre asupra publi
c,aţiei dlui Dr. M. Popovioi ca ea să pă-

!f frundă în toate păturile, iar "fruntaşilor" 
noştri să le dea obiect serios de studiu. 

1. Enescu. 

.... ~.f ............ + ........... .... 

f o "'ga .. mod .. ,., "' .. n. vi ... Ii .;-:;- 1 
: oboseală, dar administraţiei ziarului Dortm i 
: poate fi de mare folos. Ziaml nostru roagă 

1 pe onoratuJ public ci la cererea preturilor 
curente BaU la O'tf-ce cerere sau cumpArare I 

Ziarele povestesc un caz petrecut zilcIe aces
toa. trn eaz nu tocmai rar şi nu lipsit de interes, 
mai .ale.s având în ţ"edere ~ eroii romanului, ce 
se de,c;fi'îţ!oară acum, în aceste zile de toamnă blân
dă, Într'un 'Oraş din nordul Moldoţ"ej. 

O evreicit rutlume Roza Peritz, prinsă în mre
jile şăgalnicului Cupidon, şi-<a părăAit casa părin
t€lască şi s'a mutat la iubitul ei August Purice, 
simplu soldat in regime,ntul looa1. De dragul lui. 
spre a nu fi impiedecată din cauza religiei de 'a-I 
lua de bărbat, a trecut la . legea creştinească, luând 
numele de )f,aria. şi - a.ştea'Ptă ca ale.sul ei să-şi 
isprăvească stagiul S'pre ,8,' se cununa. Idila ar fi 
anlt farmecul ei, dacă' rudele şi prietenii fetei n'ar 
fi inter>'enit pe toate căile spre .a o roaduce la "sen
timente mai bune". Intre altele .au adresat par
chetului 'O pllÎngere în care declară că fata, care 
nu nN\ să se despartit-'de iubitul ei, ar fi Beches
trată. Chemată La, parchet, ea declară Însă că se 
simte foarte fericită şi nu ya fi 'Putere omeneasd'i 
s'o poată despărţi de cel oare-i e dra.g. 

.1u~ruri1e au lllUltă aaemănare eu cele ce se 
pNroc in "Manase" al lui Roneti-Roman. Atât 
numai că er{)ii nu faeparte din a.c€>eaş clasă so
cială. Şi după cât se pare vor avea ·ac(\]aş sfârşit: 
triumful 0e.lor cari sc iubesc. AŞIa e. E prea fru
moai'ă toamna aceasta. ca să nu ~'1Prindă în suflet€> 
fiorii iubirei şi, dtind peripetJJle, prin eari trec 
('ei doi,pa.r'că tj-e ciudă pe neîl!ţelegătol'ii sufletu
lui omencw, eari prin tot felul de mijloace vin să 
turbure o idilă atâta de frFoasă. 

fi' ' 

La IAşi !'le ţine de prezent e.ongrooulad\'ocatÎ-
101' din HomÎmia. Se discută ('hcstiuni cari pri
,Ci'o() flta.rea lor, memire-a şi ~oluJ lor În societate_ 
Se dii'cută organizar~a .,fedm·atiunel" tuturor ad
,-oo:ltilnl' din ţară, apoi che~tiuni de drept, chc,8-
tiu"lti prof('l)!ion,ale ţii alte multe. Un lucru ar tre
bui !'ia se ţină în vedero. Ki-ci o categorie de oa
meni nu are un rol mai mare şi nu-şi poate inde
p1ini mai cu s,Uccoo accst rol, ÎJl lupt-ele naţionale, 
ea advooaţrii. I . 

'Ar fi bine de.ci, 3.vâmlu~se în vc>.oero lupta pC' 
ORre neamul nol'ltru intreg o poartă, să se gân
dea~ă <'.Înm:.a la o fweratinne a tuturor a1-h-o
('aţilor români de prohltindeni. N imeMa nn i-'ar 
putea impj{'de<'a pe .ad,oc.ati~ noş!ri să ~ac~ pll::te 
dint.r'o BocÎct.ate in c.a,re se dl!~'uta oehORtJllIll ştun
tifi~e şi s'Ociale, ori unde rar fi sodiul aoostei_~-
cietă ti. _ '. ..,,' 

., se provoace el _adresa firme' -. cetit-o in I i 
~ - - zlaruJ. rnbuna. dia Arad. _ ~ 

• f. .................................... 

In <s<,himh,fnlOflul din punct de "ooi'l'e naţional 
ar fi Îll('.alcllLa,bil. Advocatii români din Ung-aria 
şi BllcovÎlna, w'nincl în fiooare "8,n la (",on?,:e-sele e(' 
1'1 '.a l' ţine în diferi te.Ie oraşe ale R<lmâm€'I, ar cu
noaşte t,aTA, ar intra in I8gături de nriet('nie cu 
confratii lor de aid, s',ar torma a('oa legătură 1'111 • 

fletooFoCă. do care a'-em atâta nf\voie nentru reali
zareaa~piratil111ilor noastrE'. Avem socif'1:mtea floCrii
torilor români, din Claro fac 'Parte toti &'riit,orii, 
fără deosebire de lcwul un.de trăiesc. Membrii Aea
Jemif'i române se aleg' dr-aH',men(>ia din t(),atf> pro
vinciile locuite de Români. De ce din foo('r:atia ad
voc~tilor nu ar faceparto şi advooatii noştri, 

Dad'l a.cea."tă ideie 'llU se mai poate dioouta a
c-uma, ar fi bine ca la viitorul eongrt'}8 să se ia o 
hotărîre în ce priveşte realizarea ci. Al' fi nn nou 
punct de contact cuvint.a 'Sufletească' din t,ară. o 
noulf punte de trecere la acea llllitate suflett'ască, 

străini. Coresp. 

Situaţia politică şi deputaţii 
nostri. ' , 

In sfârşi/-, deputaţii noştri au tinut de 
cuYiililţă să lrtmurească opinia publieă a
supra motivelor cari au det.en)linat atitudi
nea lor de până acum o~seryată în Camera 
deputaţilor. 

Lămuririle acestea apar, fireşte, şi de 
oaia aceasta într'un ziar unguresc, "Filâg", 
care pe semne a ajuns oficiosul unguresc 
al comitetului nostru. Oficiosul român dela 
Arad n'are vreme de pierdut. cu orientarea 
politjcă a obştei romi~neşt.i. El a fo~t doaI:~'i 
înfiinţat şi pus sub dn'ecţIUnea dlU! Goldlş 
ca să 'se perpetueze neînţelegerile din sînul 
nostru. 

K e împlinim datoria de cronicari, Înre
aistrÎncl declaraţiile dlui Dr. Trodm' Mihali, 
~roşodintele clubului deputaţil<,n:. ~a~~ona
lişfi, făcute unui rodadror dela ,,\' l1ag 

"Noi n ~am fOE.t rugat.i nki din par.t:-a jllsthi
şti lor, nici din altă parte să ,ne angajam la oh
strucţia tehnică. Dar nu numaI pilutru aceasta am 
rănUlij neutri, ci şi din motivul că, fiin~ ~umai 8 
iURi numărul nostru nu putea să. traga m cum
ră)n~ obRtruetiei tehnice. Noi am ~rofitr ~o tin~
pul obstnI~tiei pon tru a ne or gamza ( .) ŞI_ a ţI
nea ne-o 20 a\lunări poporale. Contele TIsza a 
d€Cllarat că opinia publică românească nu ne 8-

probă.: cu aceste adunări popo:-alc fi'i cu numărul 
mare al asistellţ.ilor am dovedIt contrarul. 

:Motivul că n'am luat parte activă la obstruct,ia 
tehnică mă face să nu mă declar n~ci as~P!a 
arm i.sti(iului în~heiat în tre guvern ŞI OPOZltI~. 
In ce privoşt.e pacea defini.tivă şi re~h'irea eha
st.iei reformei elect()ra]e~ părerea mea e că aoo~ta 
se pot realiza numai prin f~rmarea ~-
nni n011 p.a.rtid. SH ~c conshtue partI-
dul votului unin~r8al şi g-ruparca c'Ouser
,'at,orilor. Noi, flBţmtatii nmtionalişti, >'om 
morgealături de aceia cari ot:r întroduc:'rea VO!.u
lui ul1ivoraal (\g'al şi s€\cret ŞI democratIzarea m
stit.uţ,iilor de stat: Aoosta este pllnchl.l .D:?stru ?9 
vedere, dela care nu nepoate ab.ate ~lC~ ,lmJ.lr~Ju
rarea că n'am cooperat ~ici, cu JUstl.llŞtll., .mcl . cu 
sooialdemocratii, cu can n am vcmt ll1'CI chIar 
în at.ingere. 

In ce priveşte reformele militare, pentru noi 
înainte de toate est.() de importanţ.ă {iad ţara ya 
fi În stare să SlIŢlo!lJ'te marile s.arcini co i-R~ im
pun. Celelalte chesti11llÎ, spre 'Pildă chestt.une~ 
dra;pchllui şi a emblemei ~i ~hcstiun(',a hmbll 
de comandă, ne privesc numai în l'Îndul al doilea". 

. Ii 

D. Mihali a fost rugat să-şi spună păre
rea şi despre vizita cOlitelui rnsza la Bucu
reşti. D. hlihali a declarat; 

_ rt,,_ 

; '. 1, , 
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,.~ n e~!{> adt.'\'iîratii şti1'ea ziare]or ungul'c'}tl 
('li prL'.:":l din HomfUlia l-a salutat. pe Tisza ('11 siIl1-
J)llt ie. A Il fost ziari' curi d impotriya au protD~tat 
in mod eatpţ(orÎ{' impotrÎ\'a at'('slei ,·izit('. D(' 
altlllintC'ri (·~tc eÎudat, t'ă Hedaş Ti:;a.'1 n'('a :,;:1 
llwar~a in Hom;'LJlla ('11 (>IH~s!i<l uatÎonaliUililor~ 
l'an, i-a timhrat l'a jr;hl~,tori de patl'Îe pe toti 
l'pi C't' illdr;}"'IH'~e );i] privea:':('H numai spre HomÎl
nin" 

Lămurire. 
PulJ1iei:'im n'mdtlrile 'uP mai Ia \-.de [11(' 

P,-'l'illte1ui Pruh1lll)P dela' Fugfll'<!ş, ~iD. 
Unrzpa, c()))"inşi că s('ITlm H'cbin1 nostru 
principiu de impD]'ţîalitlllD În ceeace pri
n>ştc jwJeean'a .1L'l(']ur anumitor omneni 
din sOl'idlll ea Il onsiră. Soi nu cunoaştem 
Hltli ..It' ap1'l)ape ehe::;tilUH"<1 pe care o t.ra
tp;JZtl ptn'illtele protupnp, '\'ede111 Însă şi cIr 
;lsifidată că \'('ehi'le llpînţ('legt>rj din F'tlgă· 
l'it.':' 1J ici ~stăzi JlU sunt încă put1Jlite. Şi a
cum î.';;i file cursul lor certurile pers01wle 
('itr1 aduc cu ele 1) sr aguaro 11 adiyit.ăţii na
tiou'ale, XLI PlI!C'lU rugJ indeajuns pc ado· 
\,-lratiJ l'ow;ilIi conştIenţi din aCl·le părţi 
stl curme odaHi toate micile lor afaceri 
Jwrsonalr, t;h sUrpraseit (l}(lmentele tulbu· 
r[tt.oarr, să alunge pe ('ei răi din sânul 80-

Cit'Ulţii IlO,lstre .~i S<1 so unească toţ.i cei 
huni şi dC'sillter('sati la munca pentru 1'0-

gt'llf'l'are!J lwastru ~euHuraIă, ~i polit.kă din 
comit ilt ni Ftlgi1raşullli, unul dJuirc cele 
Ulai putcl1lict' din eftt E' an:111 noi sub ra
portul ltull1f'ric. 

( 'il t pr i \"(\~te efi nhi rea j rnnu 1 ni nostru 
Hational in sala C'omitatuIlli din Făgăraş, 
uni am arn'(jbat.\l atunei ehnd ea s'a În
tâmplat, Acum, tot ca 111ai .Înaint<" nu a
n"lll niGi un Illoti,- sit o cOllsider.iim dec<1t. 
(';J n l11,mifestar(' Spollt~Hlă şi îndreptăţită 
a ('OllŞt jin ţC'i noas! re na tionale C<l re a tras 
asupra rÎ pedepse llC>llwritare, dar obişnuite 
Îl! tara noast6L 

Referitor la pro('(>,suI faglîrăşen-ilor Înaintea 
Iribunalului din Bra:;-<w p'entrll"Deşleapiă-te. Ro
mân("', ('u care s'a facut at.ât.a l'edamă, s'arpubli. 
eat în N r. 2,1,1 din "Tribuna" un raport necon
trolat dnpă"Ga2)eM 1'l'ansih'anier', în caro se 
~('rie : 

,.0 }icni[,ilâ impJ'f,~7e face 08upm jJub11'cu?ui 
j'MnfÎnesc prCZf'n(, lIă~uinfa functioJlG1'ilor con1Î
fa(ens; de al 8coate nf1'ino!'af lJC păr"inlele proto. 
pop Bot'Z('fJ". 

Eu fiind reţinut în 1)at. nn am putut ObWI'PR 

f 1eni!Jila impresie în iiala tribunalului din BI'a
ŞO\', Dar din a-r.;eastă afirmatiE' viw cât de curios 
r~lt.îoncază dUl11l1ld COl'c,<:p(llldcl1t al Gazetei. Oh
~enati numai cum al' .oi printre rînduri să mă 
facc'i f,.ădiitul' de neam, !H\ufruca nu mi-s'a putut 
constata faptul copilăresc din 'delmnerile marto
l'iIor, od poote chiar fiindcă nu am cintat cu d. 
Şer~an .. alll:t{'j in sala v comiţ,atului HDeşteaptă-te 
romane. S au poate ea ar fJ voit să mă \adă 0-

siindit elI tot preţul. <1. corespondent, chiar ~i fără 
dni1, chiar şi dtlL'ă martorii depunâlld mărturii 
mineinoasc ar fi jurat strîmb. Kici una nici alta, 
Eu tl'(·bllia să fiu :8('0:; tradător de nea'm rău ro
man_ Aceasta o mia. d. eorC'spuudental Gazotei. 
D~ar da(,l! l~.i-scarun(·ă în fatii acuza. aceasta gra
\'11 numaI f!Judeă am fost a.chitat În proces, atunci 
ce s(> f.ac.c d, ('Dri'spondent ('u părintde Trandafir 
lJl'agomir ,o;.i ecilal(,i multi preoti Qehitaţi cari ~u 
'fost la adunare ~ Pentruco nu tratează i'n oonse
{·jntiJ şi pe ad'w('atii Dr. ~nC'hea şi Dr. Vasu, ori 
chiar pe dmunul vicar g'l'.-eat, },facave'i, prietenul 
rlJllj Şerhan? Pentruce nu e ~i părintBle yjear 
~1.acan'iu trădător de ne-am? Ori poate fiinâ'Că ~i 
thill:<ul a fost... ,:\-ehitat % Pure-mj·ge Ca Gazeta 
Transih-aniei Jlll'şi po~te lăsa năranl1 de a face 
~Ias de pas confesionahsm. , 

Foarw relt' &enic'ii fac{' publiculuI româ'nesc 
o a~t.fel Je, corespondenţă tendenţioasa - ar trebui 
să se <le~ mai mare rol coşului de reâacţieJ cum 

" ; 

hi ne 1)J'opuue poetul nostru Orta"lau Goga În 
,,~l ieiie garnizoanc" din ~,I ns('mnlîri!<> unui t re
eiitor". 

Da L' Col RR şt ie f;\i Gilzrfa şi puhlieu1 românesc 
]ll'{,Zt~lIt la 3re-3 }.wrtraehlrc în Hr.aşov {'H nu am 
putut fi llIucemi\' Împreună eu Dr. Şerban şi peu
tl'll eu opinia publieH româneaseii să cunoasciÎ stă-
1'11(' nOllstTc din tinutul Făgihllşullli, '<l(>sC'rise atât 
de fals de unii cari au luat Gazeta În stupânil'C' 
şi aeum şi Romî'mul trobuic să mărhnis('S{', lă
&lnd toate la o partii', 11n singur lucru: 

Xu am "oit Sil fac <'auză comună cu cel carc 
uunmi ('rÎ-alaItiiel'i 1Il Întors niştea ('lară noi, cu 
eUllOi'('utul rP<'idiYist. în materie do halal1sarc po
litiei!. zngrhit Atât, de nimerit, {le poetul Goga 
in ,.Inse1l111il'rilC' unui tro(,l1tor'~ la pag, 124, nu 
Hm "oit dooar('('c i-am ('LlJlO~(,Ut. faptele din troc-ut 
determinate (le .sufletul lui de!;c-ris fidel de 
{'el mai hun {'OJl'(:lci al scrisului l'omânes, nu am voit 
,.ii spl'ijinf"3~ pe Dr. Şcrhan, \ln om ('~'u'e .după 
at:hea gr(\.~li politi('e, a crezut, ('ă prin dlltal'(~a 
lui .. lK>ştC'apUHc Române", începută de c1ânRul 
în saLa {~Omitatll1ui, dar, Între noi fie zis, rău exe
cut.ată, 8e maipoato sustine la suprafata politjcci 
naţ.ionale. Din pri<Ciqa aceasta nu am cântat cu 
clânsul în sala ('omit.atului şi ni~i viearlll )[.aeR
'\'('iu. Ial' fiindcă nu am e:Î.nt.at era fil'('.S(' şi dupa 
dreptate să fim s{'{)şi şi eu :şi părintelc MncaYCiu 
<le suh aellZU. GH-,,~t6 ~ine\~a în aceasta \'1'0-0 tra
dare de lleam? Să ră"pundă corcspondentul Ga· 
zetei. 

P~> mine mă cunoaşte pl'ootimea şl comhatul 
Filg:lraşlllni mai bine decât elica corespondentu
lui Oa7..etci Transilvaniei, mii cun(Jaşro după fap
telo şi adi\'ita!ea mea românenscă, tocmai de 
acoea am şi fost aleg zil€Jo trecute deputat pl'Ci)

ta'l<J În congrt>sl1] national. Pentru mine aeeasta 
este o llatÎsfal'ţie ('MB 1IU poat.e fj ÎntU1100ată de 
aeuzplc fil' ră <.le temei alo corespondentului Ga-
zdoi, Nicolae BorzM, 

powpop gr,-Qr. 

Cronici ,colari. 
- Conferinta inYăfatorilor 'din tracful Ara(luIui._ 

In 7 :s oemvric şi~an tinut învăţătorii din 'pro
top,c>'piatul Anadului cOOlfcrintl8 de toamnă în Bil. 
tllni.a, li! şeoala l"omâneaseii. 

IA! orele 8 dimill(~va pretllnl lo('.al S. Col'nea 
·a sClTit c!wmarea duLllhti sfânt. După sfânt.a 
slujhă s'au dus ('U toţii la ŞI..'oolă. unde a urmat 
d08('hi~l('I'ea ('onf(,l'illţ€'i de câtră d. S(.'!Cl'et.ar al 
dC'.SţHil·tiimâlltului G. Popovici Înv, În Arad, pre
şedintele Ioan \~ aUCll fiind lmpied(l('at dela con· 
fel'intă, 

R',a ţinllt o pl'ele.ger(' din ~(){!oată <cu eleyii 
şl'oaI('i, dC' ditdi harni<'lll Învaţător din localit.ate 
:Mih.ai 1\]eoară. Pl'f'Jeg'{,J'e:a a Sll('{'(>.S foarte bine, 

DomUl}l Dr, A. SădC'un simpatj.eul profe~r 
dela nC'rl,agogi.a Tomnnă din A rad 11 ţinut o iru
p0l't>llnta~i instl'uctiy)i prelE\2.'f'l'c din limba română 
de~prc .,nenuri şi .alte părti alese din Gram.atică" 
pemtm carc .fi. fost vÎ11 aplmH1a1 şi l)entru ('are nu
mitul pl'of(>sor merită toată cinstea şi recunoş-
tin ţ.a noas t ră, ' 

('ej de fata ali .asoultat ('tI mult, interes şi yje 
ateIlti1Ul(~ pretioa..::.a prelegere, Iar conferint.a cu 
unanimitate i--a '-otat mulţămită protocoba.ră. 

S'a ('etit apoi Raportul oomitdului central ("are 
s'a luat {'Il plă('cre ba ounoştintă şi din 001'8 se 
poate ,'oona planul dp munca a] hirouIlli ,centl'aL 

Cu a('C.!l:;ta ()('asiune ('.a:~arul despărtământului 
d. p, Ru!'li"u, a îlH~,a.<;<;at dela memhrii o frumoasă 
sumă din t,axelel'f'ilt.ante ale RenuiuneL Se YOOc 
l'a în'\'ilţăt.ol'ii işi cun050 <'homaroa. şi şi prin a
{'casta vreau să rremear.ză - ca şi în alte pri
vinţe - elI exemplu {'elorlaJte despăl'ţăminte. 

La <,onferintă fără rlo in .. ătători au lu.at parte 
multime de fruntaşi dln comună, îmhrăoaţi in 
haine de sărbătoare. ~cmn că poporul nosttu ştie 
prewi truda înyă(ătoriIor lor. PruxÎma confe
rinţă s'a hotărît a şe tinea în Arad. 

Maxim. 
.-

- Confernta de toamnă a invatăioriJ01' din tradul 
Hălmagialui. -

(~Jnferent.a nOat'llră s'a tiunut Vineri, 17 K 0-

emnie in ~oala din Ciu(!iu. Erau .aproape nouă 
ore şi văiile nu se d~fundiaiS(lră încă de negură, 
iar noi in num~r fr\.Wl.uşel ca şi buui \lreşHlli, am 
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. . l' . 1" ] b' .• d i'" i 1 mim! In ilt~a~ll l'dal1t a. l<l(>,l'leel, un e 1 1t1'111 e o 
X. Balt .. 'l 11('-a sorvit .. Chpl1l1Ul'Ca Duhului sfânt", 
!\ o-am dus apoi in :.-ala bino înelllzită 13. celuilalt. 
llŞPzllmunt l'ulturaJ, priponît pe vârful gruiului 
împl'ejmuit {'u lntăl'Îtllri do piatl'u, nu I('.mm-.a sii 
f'r vrăbllş(\a~('ă cn bi",cri('ă ('u tot jos in drumul 
(k tara, t'o ŞBl'l)uioşIO inaanoolo direPţiuni pe 
dl1păcotÎturile dC411urilor pimă in largi depa.rtări, 

1. Pupi!: dC'&ehiderc.a şc,dinţeÎ Îm-, '1'1'. Ma~er 
dcsvoaltu o prelt'gerc l)l'<lldiea plwpiindelor Odl'a8-

le c;ari ului te de pl'C'zcnta atât~H' domni ,~e înşiruio 
~fio~i pc buali·ilo din li rnui , Tr0hue l'e1cvtată iu
dnnnarea 110uă şi salutară a c{)mitetuilli C'e'Iltl'al, 
după l'~lI'O scopul aec<'ltor lll'C'l{'geri nu ('.8t~ în pri· 
ma linie eriti('arl~, ci fue:mJu-'S<' (J,·lro.,'lIJari R1)1'O
rieri în fnt.a pDporului adunat su-i {'~~tîg'(\ şi Ulai 
mult înt'rodNoa a<'dl1ia, 2. D, prcz. M. Vidu, În .. , 
îşi l'pteşte dii<PI't4'ltimwa, l'lX<;tinau-se pentru ŞtN
gerea ()xanwnului dcla finoa anului şcolar. He
forma lwensta frÎÎJllim1.[tn.d lumea pod~'l.gogi('ă do 
,aâ, a fl1<'ut bună îmlwe.'lic, stilrnind mult interes, 
3, ~a1"l1 Dorea, >/rdillid a tiUCl.'l, o. sorie de e. ... peri. 
mcnte fisil~ale. ehcmice, nu ŞIJ8 put,nt resolvi in
tero.. .. amta temă, ne.avânJ la îndemâl1ă: to.1to a.pa
r.atde fl'ehnindoase şi astfel ş;e amllinÎi ,pent,ru 
programa şedintei viitoare, 4, Tr, ~Iagcr îşi de.~
yoltă ('onfNellta: "Illdrumli ri 1wntru Q (lil'oetie 
mai l-wactieă a HCUlliunl'Î noaşt,re" în urmiitoarca 
desfăşurare de adC'i: 1. Heunlul10a şi 8('opul ei. lI, 
Refol'ma.I'e-a şc<lintelor: edul'atia artistică şi de 
S}){'{'ill.litatc, propaganc1"l prin gr.ailll ,·in,· III. 
Pr<>-&a: propaganda in S('rj~, IV. Noui tărâmuri 
de IUlln('i'i, V. De in<cheiere. Deşi ,poate prea w1.8tă 
in ('o.1dl'ul unei şedinte de-ale ,]10a8tro, dar a ca))
tiyat cu de~:h·âI'şirc l:\l1{litol'iul până în sfârşit. 

S',a eoIDt,t.at pentru busluri]e: Eminescu şi Ba
rit 11 cor. 10 fil. DtLl)U conferintă ne-am întrunit 
la lIlasa alblî, <lfa modestă cum 1llodeşti suntem 
~i noi, X e ye(]l'm ·n\seli Înfl'!uniti la un pilhar, 
două de ud5turu şi putină îmhudîtura, toti înfră
titii a(>ploraşi 8uferinti. Şi e o dulco mângăiere 
suflC'tclor noostre îJlllpreUru1 şNlorca, Ţi~Be înfiripil 
('on "illgcn:a că şi ('ci mid şi ncîllSOnlTha.ţi dacă 
sunt multi şi cu puteri unite, "Vor 'PutC'R sparge o 
{'ara)'(~ ln;,~i netctlă gpr<' viitor. La l'evederc iuhiti-
lor, ('Îlt dC'(',u primaY'arîi În Hăll1lllgiu! T. M. 

• 
CONVOCARE. 

Prin âccastJa 8e conwJlRca 8<lulliIl'f'4a d('&pa.I'tă
mtllltuluj eia <" o v a apa'rtinălor ReUnllLUei in'\"a
tăt.urilOl' l'OUluui uda ş(,'.()alde confe..siollJale gr.-Ol', 
rom, din diee,eza Cal·(msebeşului. pe Vineri in 12 
(24) KOOJll\Tio Hlll în ~la şcoalci co.nfesionale 

gr.-Ol'. rom. din C'NtCOnl. 

PROGRAM: 
1. La 9 ore 18. m. ('hcmarea Duhului RâuL 
2. De..'>chiderca :l(hUlării, 

3. Cetirea ('cl'Cularului comitetului central. 
4. Di!<(>rtaţiuni şi prelegeri ce se YOl'anunt.a. 
5. ('rit ii:ă asupra dişertatiu..nilor şi J>relegc-

ri~~ ~ 
6, Defigerea locului pentru ţinoroo proxiUlei 

adună ri. -; i 
7. Propuneri. 
8. R(>('onstitu Îri'3 , 
9~ Alegerea unei cOlllisiullipentru autentifica· 

rea proto('olului. 
10, Inchiderea. adunării. 
In interesul înaintării afacerilor şcol,are. sunt 

poftiţi a participa laa'Clun.are toti membrii ono
rari, fundatori, ordinari şi liljutători ai Reuniu.nei 
şi toti cari se intcl'C'3ează de oauza inl'ătamâu· 

tului. 
Se atrage atenţiune3 dlor î,nv8tă.tori ei Îm-ăti'î· 

toarc, că ('cjec yor absenta făra moti" grav şi sc
rioil, vor fi arătaţi Ven·, Consistor die('(\z,au, cou
fonu dec~ului adunării g('nel'alc din 1909 Nr. 
prot. 17. 

G h i 1 a d, in 4 (17) Roy, 1911. 

Aureliu' Draran, 
Pl'eşed desp. 

Iosif Bad.seu, 
JiOt. dt:sp, . 
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Ea",.·,.. ,.8 A1fraÎsm Egoismul exagerat al naţiunilor !'le numeşte 
AU • ~oril!isrn, iar altl'ui"muI exagel'at S{l ehiamă C08-

De Dt. Al TăIăşescu. 1IIopolitism sau intertw(ionahsm, I:n!tro aceRtea 
două stări e..'Ctrmne oeupii l()('ul siiu bin{> ('('hilibi'at 

IV. !seutimCIltullJlumit: nationalism. 
Pl'ivill'd ogoismul şi .altruismul din pArtea : ~ovini!itul eontcstă ori ce drept de existenţă 

'fIa.t~ona1(j, trebuie să luiim in ('on,:iderare toate ' alt~)1' naţiuni allituride el şi este cu totul Iloto
" " "1 carI' ne-au călăuzit n.~ntru eonsorva- ; lerant în interiorul cOlJfiniilor politice ale t,ă~'ii' 

pun(lŢJII e ~., . 1 C' l~ , ,. 1 . ci' .~ b ,L.~ 
. t ,O' l'tăt;l' familiei deoarece o naţiune uu : sa e. 11 aeonl1a &gurcttu U1 VOIeşte f;U a SOall:llj rea Il! (~r r" ., - 1 . . 1 ' " 

e alt~m'a de<'iit o familie mare, care vorbe.şf,e a- I ~l SlDU , naţ~ll1~l ~a CI tot ce
d 
l-~ cu~'l!le ŞI ce ~1U 

l'p.eaş limbă, locuieşte. la mt loc şi a.re aceleaşi in- t l-.Re cudme· 11,ov:ll1stl:. I:U 1'1 n:tte IlWI, o SUPC;-l0-
i~1'ese de e.x·istenţă. lltat.e

d 
e:l. t~ra s~.:a~nll, "dll!preţule!;l\~ t~ ce 

[ndată ('Q una din aro~te trei eondiţitmi lip- I t~to a or,lglIl!l strama, pe can c~~m0'p0 ItU, are 
..~ două din ele devin în oontrazicere u- t un deosebIt cult pentru tot ce e stralll ŞI 1111 cIudat #°1111<', sau , 1..1' . 1 A t ~ , 

llitatoo naţională e ş.tirbită: dacă na~.iunea es,te I ~1If\preţ pentru ~ot ~c est~ l~!1tlOn.a _. > ces a_ ~~a g~! 
,~ 'l'zola'~ progre~l'ză Apre dlsoh"are III lIlt.otdoauna o hmba straina, culta, 'Car.e Sa 1 para mIca ŞI ..... , , f - d ' ., 1 1 

..alte naţiuni, dacă e mare 'Şi întinsă, tinde spre m~~ hrumoasa o:·~tt_acea alnatI~11ellsabe; .e
t
_ '.a 

~ ţ" d· n l' na f l'un1' I se-ulm a cu U';lunnţa portu naţIOna, uca arIa JormU,lunl e ou ~ , .. d"'· 1 . _1 • - , 

O naţiune fie cât de mare, nu poate e.,"\:Îsta ~,I OrI ce C?l1 ltI~lll. F;OCla e-~aţlOX:t<Ue,' 'Pli~llt III 

f -.:- d· - • n' ta V ..1" (\f7o;Cm l"a1' altl''';~mlll ~ fllle se va Jllerde 11l SInul alt.c1 naţmru mal mult ar,l o OSIl lnsem ,1, ti" -..... ..~ , ......, .,. - d' l' 
9l n'are voie să depăşească strictul necesar pentru f sau I,nal putlll nguroa~!l ecat a U1. . v • 

1-"1' 'e 'POll'tl'eL> cu alte ·Este de ob"{,f\'at ea popoarde <.'u hruba IIliU J'8NlţlUlll e reClproce economIC ŞI '" , ., d I 1 d 1- • v 
naţiuni,pl'c>cum şi pe acelea pe cari ni-le oferă, gl'oa,}.carbl, la rlll Il ,or .e ,regu.!l lllvaţa CUd't,~J'eJll 
fără alterare, rooenia de limbă. alte dIIJl 1, ~nt !nltl !7O"lllllste, lntr~, eut

I 
1 leU -

(~. ,'ţ' 'tre hota ele llnlu' stlat Ş'l l'nte""-- t.atoa 0-a eoUl tllll{.~a cu a te popoare 11 SI e"te a se 
.()l1' le ulroa, In l' ' n.". 1 ' , • d . -, . . ,. 

~ OOInune de exi8tenţă, Ctffil gă8im popoarele in ţ:,uc, ma~ IZ<.> ~ţl fuţa e cel mal.puternlc1 ca el ŞI 
statele poliglote, pot forma naţiuni poli ti-ee fără ~a fw VIOl.m1t] cu poP?arelc subjugate pen~ru a le 
să aihă a('.cea~ limbă naţională, astfel găsim re- l~pu~e lir:nba ;a1'8. III n:.od volu~tar n!me n~ 
publica Elvetică şi Austro-Ungari·a, care mai mult ~l-ar msuşl-O, ~~par~t ,ca deodata. cu hmb~ el 
6au mai puţin formează state politi(~ fă.r! uni- Impun ool~r. subJugaţI ŞI, o, ?1ent~.lttate noua_ m: 

d 1, bv t' 1·' D ..1_ ~ 1;,"""'1..- Tv"""are totul opusa llltere.selol' vIeţll naţlOnale de pana tat.e C LITl a nalO'Ila a, ar uaea ", .. ua Y~I'~ - • 

lor m'lJlective nu e$lte ~ltivată pe a~ş treaptă atuncI." , , . , 
cu a<'.('IIL (1 altor opoare cOl1vieţuitoare, 'Poliglo- • N a~lulllle m~l n~ J?Ot l'e.z~ta celor, man, de: 
ti1'lmul devine va~al uncJ sing'lurc naţiuni şi cu cat prmv p~t.erca, şovmlf:muhll ~or nB:ţH).nal, mal 
timpul se şt.erge cu totul, Astf'el În Mar('a H1'Î- cu s:mn: a Nl~d l,lmba l~~ permite runmIlarea cu 
t.aoie limba eelt.ă, deşi cultivată încă în Wals şi UţI';ll'lDţa A a ,~lmbtlor str,all:e~ :um ~~untem :de ex, 
Irlanda, a rămas numai ca limbă de familie fără noI Ht;mam,l. Aceste as~mtl~l'l ~t:al.ll~ la m~ut 
influenţă (l8Upl'a vieţii politice a E.'..ngliterei, tot. ~e răneşu: frumuset:ea h.mbeI, l~sand In ea ,?In ce 
aRtfcl 'CX",a brctonă şi pl'ovenei<aIă în Franţa şi cea In ~,mal ~u1te .01catn~, :ar~ o~ fac. ma~ greu 
ret.ho-romană în Elveţia, Lipsa de egoiRm sufi- f1exI~lIă, mal putm m:U1?ala, pal?& ,ee m flllle il';l
" t 1 ~,..." aţ' "-a IX"at nr-.Jă ~"ţl'U- comba ca o planta a carel ramun s'au desfrun.zlt {;len a a\..~1AJr n lunII"", y u.u u... " , • 1 l' - "1 -d-' ă ' . . . '" 1 C ŞI .., au UilCat pana a tu pma, pan a ra aclll , mlor mal \'lguroase ('·an oonvleţwau cu ee, ;alIn ,.. " '- f" ' , 

'tot l't('.(X'a.ş soartă pl'egăte.sc ungurii şi limbilor N aţ.lUJlile marI n au nevol,? sa .10 şoVI?lste, eon-t, l'ta~t'l r d' Ungarl'a servarea lor se poate fa'OO. llldeaJuns prm un sen-na~onal,~lO In. .. l' x_~ 

De ti . - l' l' b' tlment naţlOna lst su.uama. 
al el ~n~~tlra ~ cu hVll.l'ea lID. CI nu est~ Am accentuat acooflta ŢIe moth'ul nostru prea 

mt<;txl~u~a ~u~~c!Cnta, pent:u, mcnţmeroo u~e) alarmant că noi Homânii cari politiooşte nu pu. 
naţllllll, Confl.llule pohtl~ Ş! ~teresele ooonomloo tem fi uniţi în aoolaş stat, cel puţin nu în act.ua
a~l tot a:eeaJ pU~Bre ?('.oCI,~lva In ?onservarea sau lele condiţimli de existenţă naţională, avem o t:a
dlf~renţ.lare4Ji.Olnaţlonah,tăţll, AmerI::anul de No,rd, eră datQrie de a ne sforţa din răsputeri ca să ~Ie 
~eş] \'or~te _ exract hmb~ engl~a" 001 d~ Sud cultivăm limba şi să O vindecăm de toate ci0a
l~mba ~rll.lllola, por:ug~~a, hoer.ll dl!l. AfrIca. de trieele cari Împiooe<'ă libera circul:aţiUJlC a su
Hnd, l~mba 01 a ndez,a , fund rupţi POl!,t100.qte ŞI e- eului vital, al sângelui străbun, eare ne-a im
~o.m10eşte do naţlUn~ muma, _au aJuns}a for- primat caracterul nostru neolatin în limbă şi În 
marI de alte state, au lllcetat sa mal faca P:ID'te morayurile noastre sociale de existenţă naţio
din naţiunile din cari se trag, decât numaI cu DJaIă. 

titlul de gintă. Lipsa de incrooere în sine eonduee la sinucÎ-
Poporul român, după ce a fost separat de că- d(,;l'OnaţionaIă. Noi Homânii trăiţi atâtea secole 

tră puhoiul de barbari de imŢ>(".riul roman şi în robie am avut de indurat multe umil iri, Pen
după ee a ineetat de a mai fi politiceşte pell'dinte tru limbă îmă trebuie să punem în evidenţă tot 
de Romani, a început să-şi dMVolte egoismul său egoismul nostru să sacrifică.m totul, deoarece nu~ 
in mod deosebit, cu o individualitate naţională mai ea ne poate scăp.a de prăpast.ia asimilării in 
aouă şi să dea naştere poporului şi naţiunei rcr IDaRă, Cultivarea ei în raport dixect eu progresul 
mâne. . ('Ultural al artelor este prima şi uniea condiţiune 

In ajutorul aeestei formaţiuni nani ,a venit în a existenţei noastre ca .naţiune. 
m.od hotărîtor şi alterarea }imbei prm contact Tendinţa politicei maghiare este ca să trans
eu popoare slava, cari ne-au subjugat ~i mai ales f(H'me limha -celor 3 milioane de Uomâni din re
pr~n schimbarea religiunei pendinte de Roma cu gatul ungar într'un jargon ·rornano-maghi<lr, care 
acea ortodoxă de răsărit, pe care ni-<a.u impus-o apoi deslne se pieNle ca ori re viaţă hibridă. 
au. sUa Slavii sub regii bulgari &gar şi Si- Pieclecile multiple pe cari Ungurii, Unşii şi Bul
lftOOn, 'Cu ceva inaint.ea venirei Ungurilor peste garii le pun desvoltărei noastre culturale, tiud 
noi, Negreşit că dorui'naţiunea politid maghiară spre ninlicirea oolei mai principale oondiţiuni 
'Ii gormană. în Austro-Ungaria şi cea turcă fana- de existentă naţională cu care suntem încă legati 
riotă, ptecum şi influenţa mosoovită în Prinei- de Românii de p:retutindeni. {\OOi't proces de des
:patele TrWl1s-Carpatine, au alterat întrucâ.tva. uni- naţionalizare este ajutat şi de dificultăţile rela
tatea culurală Q lîmbei şi a n<aţillneÎ româ.neşti în ţi'llnilor economice dintre Românii din regat şi 
limitele geografice ale Daciei Trai<ane, Cu toate cei din statelo vecine, l8Şa, că duşmanii noştri 
acestea, aoeeJa.Stă unitate este aşa de puţin alte- caută să nimiooa."lcă toate trei condiţiunile pe cari 
rată încât ea ne dovedeşte eă hotarele politice dilTI- le {!.ere fiinţa noastră naţională. 
tre ţările locuite de Uomâni între Tisa -NiBru şi Să fim egoîşti În eonservarea şi desyoltar€'.a. 
Du,năre în treuut n'au fost aşa de severe p:rocum limbei noastre, să fim Însă de.~tul de prudenţi in 
l'OiCAC să le tranforme Ungurii, Ruşii şi BuJga.. şovinismul nostru, d.ar nooJirntiţi in a devia din 
1"i1 de azi, calea indicată pentru conservarea individualităt.ii 

Cu totul altfel stăm f.aţă de fMţii din M.a.cedo- noa::;tre ca btmi creştini, morali şi naţionalişti 
nia eari neavând oontinuitate de :rolaţiuni 000- români. 
nomice şi culturale cu noi, au forroo.t un dialect Iubirea dea:pl"Oapelui pe care ni-o cere reli· 
cu totul deosebit, Î1Il care predomină elementul giunea creştină trebuie să fie întreţinută până la 
grec. marginea care ne garantează existenţa ca naţiune, 

l"ormaţiunile do naţiuni noui este dar rezul· Sinuciderea noastră naţ.ională nu este cup:rinsă 
ta.tul egoismului naţional conservat in Dlijlocul în altruismul creştineşc, aşa, că religiunea noa
altor naţilllIli, sau efectul izolării departe de na- stră fie ea ortodoxă, fie unită, trebuie să ne for
tinnea Ba mamă, - pe câ:oo contopirea şi dispari- mere cea .mai nepătrunsă pavază în eontra at,a-

. tiunea naţiunei vechi, este rezultatul altruismului curilor îndreptate spre nimicirea noastră naţio· 
cu ~al'e ea a primit pe0uceritor, nală. (8fimşit.) 

I 
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Cronica lealra'i. 
Bucureşti. 

"Omul de ahă dată", pi(,!'la lui Porto-Riche. 
tl'adur.;ăJ dc BriiU'.i'''u-V {)inel;'ti e o trag(.~ie mo
dern:'l de-o putere <"ov:Îl"şitoare. Originalitatoa sub
ic('tuhli o ridi<'ii p(>,~tc pie,,{']e i'crise în ultimii .a.ni 
în lilNatura dramatică: lJ n copil de şaşesprezoce 
ani, trăÎf'şte Wwr Jâng:l părinţii lui, liber să facă 
('(. Vr('l.11 şi ~ă se îndelctnieea$('ă cu C('-Î place. Ta
tă-seu un nevrop~Lt, UIl prototip al omului UşllMtec 
şi fără; S('rupul, mamă,",-~ o fiinţ.ă bună, blândă, 
gata de jertfă e prNwllpată {~U totul de afacerile 
unei ('a~() de editură, de care tatăl nu se prea in
g-l'ijeştC'. I Il l'locitctatC".3.: a('c"tor părinţi, copilul se 
ln"ă ('U totul patimei lui Înă$cute de-a citi tot ce-i 
cade in mună, J)ragostea nefericită a lui Romeo 
şi It .Tulil,t.c·i la..<;ă o aJ:Încă impresie în sufletul a
(·('.l'ltui ('{.)l)il s('nl'ibil ei ruma.nti(', Cu Sig'Ul"~llltă eă 
('itind pj(':-;a lui S('hak<'$)l8.1re, a ajuns să Jo;e creadă 
,c.;inO'lIl' 1{OJlWO şi ~'a l'limţit atras dc-o .Tulietă ide· 
ali!, ne ('arc o a!;'tepta !'ă \'i('. 

Şi a ,"cnit. O f(,lllf'ie tînării, frumo8-!'1ă, vioaie 
~i i>edu('IHorrre, o fiintă mai mult inuonştientă de-
6.t pu<.'[,:to"L"ă, o ('llnoştinţil oare ('·are a venit la ei 
in clt,..,ă. C0piJul :31 văz.ut in ca T)(> Julieta lui şi s'a 
Înam0rat de dân-Ha, 

P:înă aci e foarte lim'Pede, Câţi din noi la ota~ 
t('a a('ea~ta, poate chiar ~i mai de vreme n'au fost 
înaIll{)raţi de vr(>-o veri!;'oară sau d~ vre-o mătu
şică şi n'ar fi fom gata sii facă ori ee jertfă nontru 
~ea.."a inimei lor? CîLţi din noi, la etatea ililta n'au 
tresă rit văzând pe fiinţa iu.bitii" n'au tremurat au
zind-o vorbind ei n'au stat pironiţ.i, uitaţi locuM, 
privind in urmă-i şi mmiirin<l-o cu ochii "până de
pa.rte? Toate a:;tea mstinetiv copilul le tăinui(>~ 
cât p()a1:~ .. , Si câţ.i ilin noi n'au roşit, pfmă după 
ure.chi şi n'~l1 fugit în altă odaie, când cineva, 
vre-un indiscret din familie anmca cât.e-o vorhă 
prin care ni~e de.'!Văluia taina curată şi sfÎUl1ă~ 
.pe ('.are ered('am că o ştim nuruci noi. 

Eroul lui Porto-Hiche Însă n'are această sfială. 
El vorb('şte cu mamă-sa şi cu tată-seu pe faţă şi-şi 
Rpllne iu bire.a. Şi mai mult; şi mamă--sa şi tartă-seu 
il a~('ultă, fle uită! in gUl">a lui, cum s'ar zice. O fi 
filw,c. Nu intru intr'o analiză mai profundă. Ar 
fi de prisos, 

Pentru spe<ltatorii din sală însă copilul-erou 
al lui Porto-Hi<>he devenise plicticos cu explica
ţiile ho. Şi părinţii owri îl aacultau şi mai ,pli-c
ticoşi. 

11 n lucru e sigur: daeă aees-t copil înamorat, 
ar fi vorbit mai pu~in, mult mai puţin, şi numai 
prin atitudini şi Ritu.aţi ne-ar fi lăsat pe noi, pu
blicul, să întTevedem iubirea lui mare, IM' fi fost 
mult mai put.ernică impresia din ootul.a14-lea, cind 
după isbucnirea de un sguduitor dramati'Sm, redat 
cu mare ·artăJ de autor, copilul - după ce pricepe 
că şi llşuMlte<'ul de tată-seu iubeşte pe femeia asta 
- .se duce să se omoare, Iubirea. &C&.'ltlli <'-Opil 
pre('()('e .şi melancolic e o iubire IDJare, profundă şi 
o astfel de iubire e întotdeauna tăcută, .. e soră CU 

moartea, 
La sfârşit, într'un amurg mohorît cnm n'am 

mai văzutnicio<1ată pa.r'că, !pe irăs:nete ~ fulgere, 
copihll, care ac aruncase într'o prăpastie, e adus 
Dlort in ool'la părinţilor. 

Sfârşitul piesei lui Porto-Riche e de-o putere 
dramatică sguduitoare, Simţi pe -poetul mare, care 
l~'l un moment dat lp1'incle tooJte elementele şi ţi-le 
arun('ă În suflet cu 'Puterea unui zeu, eare vrea să 
te 11 i \Il iceaS<'ă, 

J :v'cputul însă, migW10s de analiză, greoi ~ re~ 
peti'illr! m-erelliucrurile, te oboseşte într'atât, încât 
la sfârşit ni!'i nu mai ai puterea să guşti laCe}e lJl()~ 
mente mari de o8l1'tă adevărată, puternică şi eternă. 

• 
A doua piesă originală româneoocă, după! ,\cx,

meta", din stagiunca \lll('easta, e lucrarea dlol" Nioo
Iau şi SimionE'-Seu "Fiul ei" jucată săptămâcn.a. asta. 
D. Nicolau, ziariflt de valoare, e cunoscut publi
cului şi din alte lucrări dramatiee ale d~ale. 

In :piesa nouă "Fiul ei'~ e o mamă eare-şi ro
beşte copiii până La jertfă' şi jertfa asta e împinsă 
până la o .. iati svânturată numai ca Ră-şi pooItă 
ţine copilul la studii în străinătate. Băiatul se Î'Il
toarce om întreg; vrea să se însoare, Tatăl viitoa
rei lui sotii, un om oare f!lWe pe sfântul cu alţii 
şi care singur întreţine relaţii cu nevasta umli 
lTI'ieten, !'le opune la această cu.,sătorie; după copi
lul nnei mame care are un trecut aşa 00 tulbur nu 
H(\a tlă-~i doa fata. Mama, ca să nu fie o piedecă 
la ferÎcirea copilului pentru care a făcut atâtea. 
jertfe, se hotărcşte să! se jel'tfe~<LCă înainte. Se 
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spune că rure să dispară din calea şi din R;propîor("~ 
Jn)' ş.i n'arc să se arMe l1iciodată, Propunerea e 
pr.imitii. ~{ama plea('ii. Tinerii fie însoţol:\(~, 

J\~sro cinei ani mama nu mai poat-c să-şi stă· 
. pÎmeaS('u doml d(" copil şi de un nepot,el şi la o 
statiune c1imatNi('ă din străinăt.ate, unde sunt. a
cum ('U t,otii, mama ingihjuită de un ~ervitur bii
tl'În şi milt,).S al casei, \·ine pc furiş să-şi vadă ne
j)OhlJ, caro c bHloov. 

lntr'o zi (\ surprinsă 1<a' patul nepoţelului, toţi 
se induioşează de nefericirea ei de-a sta departe de 
(l('i e(\-i sunt drug'l pc lume - şi o opresc pentru 
totdelluna lâng~l dânşii. 

Pie"a e seri8ă cu multă lnde.miinare, într' o 
Iimhă de teatru (}()l·()(·tii t;!i ~t('t,i!lnea e dusă cu mcş
t.~Hg P;lllll: la sf:hşit. Sunt ci'ttewt scene cari se 

, ridicii şi {'ari pnatc să mu]tt1lUească ehiar :şi fW 
e(·i Ullti pr('tontio,,~ şi In.li rafinaţi în ale teatrului. 
E o piesii bllnii. pc (\~\n-(' publicul a primit-o cu 
multă simpatie. 

Artîştii IIlU ju{'at eu toată dragostea şi autorii 
au in",t adamatişi elW,lluţi după fiecart' act 1>I;L 
rampiL Z. Bârsan. 

Răsboiul italo-turc. 
.\lllâllarp(t acţiUIll'i în marea egeică 

şj li1l11jtp(t din parfl\<l ae('<],.sta a servit o in
tOl\''iătnră in soartoH ri'h"boiuJui nu tocmai 
})lăcută ltali0llilor, căci YP.5tilc primite de 
})O ctl.Illpul de luph1 aduc ştirea ,unei gene
rale îllCrângeri a oţitilor expediţionare. Pro
babil Ja COllst,antinopo! ştirea aceasta era 
cunos('ută Încă de Duminoea trecută, dici 
numai cu aC('asf,(l se poate esplica sigu
ranţa nu nare guycrnul otoman dăduse eo
munÎc.atuI pn'Sci striiine, aoeentuând că. nu 
va .cpd:a nimic din ~(mdiţiile do p[mă ,aci, 
iar da.eă P~H"(~ totuş nu se va incheiar va 

· urma răsboiul înaintA, avtmd încredere de
})linrt în ourajul şi isb<lnda trupelur sale 
di11 Afriea. 

Lupta. de, RâmbMa trecutăşÎ cucerirea 
Bu-Melliauci se pare a fi hotărît pentru 
totdeauna soartea Tlipolitaniei, clici [ti.

mata expcdi~i()nară ID\'ită în flancul stâng 
.ue Arahi, a pordut şase sute de O<'tmeni, 
nouă t.unuri şi o ·însl~ml1ată cantitate q8 
muniţii. Astă7.i toate poziţiunile dela Bu
Melliana au ct'lzut in mânile Turcilor. Şi al~ 
tcrnativ eu lupta ·de aici, în aceouş zi lângă 
Alg(wm<.t Tureii au respins atacul Italieni
lorca:plurâudu-ll\o mitntileză şi o mare 
multime de puşti. In amândouă ace~te 

·lupte T~'auperdut d~(',ilt optzeci şi doi de 
oamcUl. 

IIH~urajaţi dl~ isbând('le acestea şi aju
t,aţ,i de tHi t.rib al Arabilor rrurcii au în
drăsnit să atace - Umgă Homs ,- o tnlpă 
formată din douăsprezoce mii de ostaşi 
italieni. Pierderile lor se urcă ,şi aici la o 
sută cincizeoi de soldaţi şi doi ofiţeri, iar 
'Înp]u,~ se adangă intreg depo~r;itul de ti nne. 

Aetiunea din marea eJ(eică. 

Guvernul tllfC8.'!C a fost. informat că Anglia 
· • protestat contra a:(·.ţillnei flotilei italiene în ma

rea roşie. Cauza aeestui prot.est a fost svonul că 
vasele de :ră.'1bi ltalien~ au inceput bombardarea 
oraşului Acaba. La rîndul ei poarta a trimes pu
terilor un comunicat, spunând că în perspectiva 

· atacului pe muo ,a, făcut toate preparativcle şi 
s'a dat ordin nu numai iPf'ntr'tl lă9area minelor 
i'n mure ei lUt fost. Închise şi liniiJe de comuni
('{lţie. 

SituatIa În Tripolis. 
După toate seInnole soldaţii i taI ielli au foarte 

mult de îndm'at pe U~ s(';himbării anQtimpului 
'ti a oontiuuelor hih'ţueli cu duşmanul. .. Mai n(m 
vine J?tirea că o eQmpan ieuc rioneri care hlCra 
la. nişte intilritllri de apărare a fost .~'l'l'iJl'insă 

de un riu ce inunda~ şi dintre t.oţi soldaţii abea 
treizeci de inşi au putut scăpa cu viaţă. 

Pacea dispare iJb'ă~ 

Numârul din urmă al zi{lrului ,.Carriere dela 
!:iera" desmin le toaie svonurile despre pace 8ptt

mînd că Italia nu are nici un motiv s'o îmbie ci 
l'a ('011 ti ntla răsl)oiul ca şi până aci. Conditiile 
oferite de Turcia poate aeam ar ti primite, mai 
târziu ÎII8ă nu. 

Reprezentatie În folosul familiilor 
soldaţiJor căzuţi. 

Compozitorul Mas('ilgnÎ a fost invitat de sin
diC'atul ziari~tilor din Milano să dea un concert 
la teatrul Serua in folo,~ul familiilor ooldaţiIor 
italiC'1lj l'ÎiZuţi în Tripolitania. Compozitarul a 
primit iuvit.aţ,ia, 

Muntenegrul contra Italiei. 

"Vo.'lsische 7Â'itllUg" află din Cetingo că se
miofi'Ciofml "Cetinge Westnik'~ publică unarti
col de fond în care eritică cu asprime acţiunea 
Italiei in contra Turciei. 

Articolul faC'e mare senzatie mai ales pentru 
faptul ('ii familia domnitoare muntencgreanii CJ3te 
înrudită cu eea italiană. 

Cronică Ixfarni. 
Anglia cu Franta contra Germauiei. 

Dill LOIldra HoIJ anunţă: Ziarul "Observer" 
bazat. pe informaţiuni excolonte, confinnă 
ştin·a pllhlic:'ltă şi df' alte ziare. după care 
guyernnl englez lua"l<(' a,,,tft-vară dispozi
ţiuni spro a trimite 1 i>O,OOO oameni la gra
niţa IwJgiană in spri,i.~1UI Frantei, în caz 
cflIJd ar fi isbn{~it lID TtlsboÎ între Germa~ 
nia şi Franta. 

Ae(·a.sUi eh~i,iune' fiind discutată în 
e(:)SiIiul de miniştri. uniii mf'mbrii ai cabi· 
rwtului englt.,z a;u a.probat HCl'astă hotărire 
pe ('[Ind alţii au tras af0-nţia ('onsiliului de 
lllini~tri asupra mal;p)ui ris(' la care s'ar 
expune Angliel.~ 

Ziarul HpUn(l> d. 11lt {'ste adevărată. 
,~tirf'a ca 1D <lcca '''pG:lcă flota engleză n'ar 
fi fost în stare f';:~.i su~ţină o 111ptă cu flota 
germană. O partE' d' flotei eng1eze ar fi pu
tut sl~ ţină piept Uotl!!i gennane până când 
ar fi 8<h":lit şi cea;la It ă eseaCră, engleză care 
de sigur ar 'fi distrus flota germană. 

*' 
Politica de externe' a Germaniei. Duminecă 

li avut loc, în Berlin intrunirea dcle~lor parti
dl1Iui national liberal Ia ~4'l:re 91\1 ,aziRt.at peste o 

rniie dt) 'P{'J"SOane. 

Şeful IlliJ'tidului ' Ba~e:rman .a rostitW1 lung 
di~UT8, în e.are g'a Ot-'llpat mai Întâi cu ca:oeelarul 
B(~thman Holweg, in :rroi 'Cllpolitioa exiern:'il 
a Germaniei. 

Bas:lerman a dj)(·Lar.3t.intre altele: In curând 
v-a că.de-a cortina >şi tragedia se va sfâl\li. Actorii 
vor piiriisi 8(~nafiirăapLaUQ..e. J<n nici o epocă • 
ist()riei noastre, politi.ea noostră externă nu a 
stîtrnit o nemultumire atât de adnncă in mfletnl 
natiunei ~errr1alle ca .actuala fază >3 politicei IDa

rO('.311C (~e o unneaiiiGer.rnania. 

lIa~se1-man a decLamt 1.a sfârşit: Dacă ar fi 
. izbu('nit un rh;hoi şi <8('ost :pericol era foarte a~ 
propiat. soarta răsboiului S'il'IJ' fi decis la fron
tierele de est ale Ger:maniei. Situatia __ J'ămâne 
.a(,A:'ia~i îndl p<mtru mtilţi&lli. 

Cerem ea mijJ03(',cle noa~tl'e de apărare să 

fie la inăltime şi să a'\'em un guve:rn puternic, ea 
fJa>bil de a f.a:ce uz de 8{'este mijlucft'OO. 

Induraţi-Vă spre săracii noştri. 
..Mila. dată 8Maeilor te cotitĂ 

de păcatE', lţi câştigă Îndurare tii 
via tii vecinică"."') 

Multămil'e.a ~llfeletcasdi a dăruitorilor ~ iţn. 
părtit.(lrilor daruril()r şi lacrimile săracilor lrIi~ 
luit.i anii trecuti, ne îndeamnă .să a.pelăm şi de 
data at'.{'3$ta la inimile geuerollliC. să binevoia.-reii 
a ditrui buni, ye,~tmintc şi alilllent{', O<L f'ă so jm
pal·tit inl'ljllnul 2\a.~terei Domnului Între lSilTal'ii 
llo'<tri OnYHtlk()i-mc>;eriaşi-~"Ol~ri, femei şi băr~ 
1Ia1i .s<'~lpi!1Fclţi). 

~ (\ giisj~ll în prc.a.~m.,1. zilelor, in e.,1,ri săracul. 
{'Il şi hogatul, {'natii să--şi ln{!ă[zcascii sufletul şi 
(~(}rpuL 

Cel jlP I'al'i lJumnezcu, p<)vi!.ţuitorul a tOll"le. 
v'a bine'('llnînt~lt din belşugul suu, dati putinţă 
şj ('(>JOI' lip",it.i. {'~ (!c! puţin în zilele de bux!tu"io 
'HJe Xu.şten·i :\Iîwtnit()rlllUl nostru ~ă prearuă
roa~'ll l'C Crc.tttol'ul şi fllptuirile !i>ale. 

Impărţirca doa,l1uri!or se va f.ace eu cuvenită ~n
I(\Tnnitate sub bineyoitorul prDtcetorat ,aJ stinnl
hildor d~.umne .\lin('n:;L VI'. Brot{', AM Dr. 2d:oga 
şi Eli8aw~t a Hllgan;ky. 

Varurile bt.'!lovwe sii se trimită la ,adre.'iI<L .,Reu
nimwi sodalil{)r romîtni din Sibiiql n

• 

Llt~rămile "Ul'sate de să:r!l{'ii no~tri 5ervoaseii 
drept C(\ll mai Înaltă răsplată pDlltru toti ~ei~ 
cari posibjjă ne foo împlinirea !ll(',cstei datorinţo 
bine plăcute şi lui Dumnezeu. 

Sibiiu, 17 ~oomvrie n. 1911. 

Comitetul "He'llniunci >Soda1ilor romuni din 
Sibiiu". 

Vie. Tordăşianu, Stefan DUCQ, 
prczidont. aotal'. 

INFORMAŢII. 
A RAD, 22 Noemvre D. 1911. 

-' Starea săoătăţii mitrOpoJitului Mihalyi. 
Din Budapesta ni-.'ie scnf1: Ex. Sa mitt~l
lJOlitul D/'. Viciur M ihaly'j, dela Bla.jt care 
s'a :supus :lilele trocute unei 41111>er.a.ţii. est~ 
pe calca îIl:'l{Ulătoşiriidopline. Operaţi-a a 
SlH~(,('Ş pe deplin şi Ex. Sa se simte atât rle 
hine îndtt s'a sculat din pat. }l(lste câteva 
zile va putc'a părăsi şi sanatorul. pentru a 
se intoarece la Blaj. 

- Alegeri congresuale.. Din uhroie<-esa ~l'. 
ort. a :'"hbiiu1ui CUlloaştem următoarele rezultate 
ale al-t'g<,riJor pentru congre&:uI naţional h~:icme:: 

In {.'cre\11 Braşot\ll.ll~i :a fOBt alEB dl Arseni ... 
VlaiNl, direetorul şcoaIei C4>Dlo. sup. întronind ~~iS 
voturi. Contracandidat n~a Mut. 

In cercul Sighişoare·i 11 fost ales eu 2400 VO~ 
tllri <il li irgil Un iţ'iu, directo:rul gimnaziului din 
Braşov. Contr.acandidatul j)r. Rtlgma-n a rllma& 
îatr'o disparentă minoritate. 

In cel'(~ul Sângeargiului a fost ales cu unani
mitate dlIJ.r. la'flcu ilfeţiam., iar in cereaI T""'~ 
ptlorpoetul Octavi-an Goga, oare a Întrunit 901. 
voturi, fată de dl Dr. J). Rom-an, care a primit 
1341 voturi. 

-Moartea cener.lului C. 'Budişteanu 
Din Bucureşti ni-se scrie: Eri, la orcle 11. 
jum. a. m., a încetat din viaţă. Ia locuinţa 
sa din strada Fr"anclin, generalul C. Du~
te~uu. de două ori ministru suh guvernele 
lib(~rale. iar în guvernul trecut preşedinte 
al Senatului. 

Nă.~ut lU 1838 în Bucureşti, şi-. făcut sbll
diile militare inţarli, i-ar la 1856 a fost inuÎafal 
subloooten~t. 

In răsboi a fo.'it colonel, comandant al bl'ig.a
'!lei II infanterie. A ]uat parte la atacul Plevnei, 
in Oetomvre 1877, c-.1nd a fost grav rănit ffioirft
tele primite atunci i-au rămas până la moat1le ia 
pieiorul drept. 

Insănătoşindu-se. li fost înaintat la gra.dul d. 
general, iar la 1892 a fost inaintat general d.e di
vizie şint1mit comandant al corpului 1 al'1'Qat.ă. 

-) IMeri1-ltia ieaa.ne-Î Maicei Domnului. ce 'atilrli 
deas~pTa lădiţl'i eu uurerii săracilor din localul Beu. 
ujunii sodn.]j!Qr. 

\ 
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M!n~8t,1.l de rUl-!boia fost dela 1895-1896'1 strll. ~ub vraj.a cintecului românesc a răsărit 1n- • 
"aj.st.l.·ngil.l.~l-~ pentru grija ee a PUll-Q în condu- trc .z~u~il~ în~hitu.rui S~;nin~r şi o rază caldii 
,U'rea armaf.(!l. (le m"uileţtt naţIOnalism. S ,a dIscutat asupra ne

.(~en("l'alul I1uh.işteanu a ereo.at batalioanelo de I ca:tul'ilOO' nOil...<;tl'e şi d. Rădulescu a ştiut să şi 
m"i]lţii şi a modifica" legea soldelor ~i a pozitieil~?rbe(/.scă fn~mos' .lămurind teologiJor doctrina na-
()fiţcrilor. twnalllmlulm dlui Iorga. . 

Ca preşedinte al Senatului s'a dilitin~prin _ Pentru Seminariul dlecezan din Caranseb~. 

Exprimăm prin aceasta tuturor acestora, pre
cum şi aoolor st. Domni şi Dame cari prin bine
voitorul d-Ior concurs, au promovat reuşita pc
tl'ccorii, cele mai sincere mulţămiri. 

Profitul conform dootinaţiunoi s'a împărţit 
in părţi egale ambelor şooale din loc oComitetul 
a:ro.njatOf". 

lmplirţialitatea cu. ('are condueca d<'llhatel'lle:. Primim urmtltorul aviz: t)I)re a putea sa-
In cur~ul lUnf'l Decom'\"l'e trecut a f(}st tr1I11lS. . .• .. 

- Alegere de preot. N i-se scrie: In 12 N OOBl

vric n. s'oa ţinut alegerea de preot in fruntQt1lt 
{'lOmună N"ă.diac, fiind oaJes cu Îll3ufleţ.ire părintele 
N i-colae Murgiucan, originar din looalitate_ 

la C'cting(\ în fruntea misiunei române {'are a h~fa~'e ('ennţe~?r. lIlZ,lstente, dm mai mul~e 
'f'alutat pc regelo Niehita al lIfnnt'f'ne.grului in parţi, - clovll lIlStItutU]Ul te-ol.-pod. dm 

.nllnwlo -'f. H. IWgelui. ('i1ranseheş. roagă pe toţi Ono Domni cari 
, JIoart{' ... 'l a(~o-"t~li d!"tj~s mi,litar va fi mul~ I au primit îI.lvitare pentru serata-liL. muz. 
:eţ!rur~tii ?c {'atfl; ţOţl cel ('an l-au eUlloseut ŞI ee se va aranja Duminecă in 13 (2fJ) Noem
l·au apl'~t merlf.flle. . . f' ' I . . l' v b' . v 

(' lCraIul Hudi:.<teănu ablll Îruliim'itO>llt de vne, 1Il avoru spnunull.U UI, Ra meVOlasca 
.rC-! 1 ~ • ~ v 1 j. A • • 1 ~ (') - ) 

- Conceriul din Oradea-mare. Din 01'0000-
nMre ni-sc scrie: Nu ţ)(\ste mult Românii din Bi
hor vor .avea o zi marc de bu<!urie şi sărbătoare. 
Luni în 27 1. c. va ("D!Il('erta în Oradea graţioat'-lt 
pÎla.ni..'ltă dşoora Melanie Urendu.şi..an şi simp,aiti

·('ul tcno1' liric d. Ionel Rădulescu. 
Jra-etura picîol'lllui, a constatat. ag-nwareu bo al t:>i a ne comnl1lc,u, pana ce l·arzlU In .... \-;), 
.. le 'intestine - entel'itii, de earc ,;ufere.a de multă 1. c. da('{{ f(,f]pctpHză, ori nu la locurile r('-
n{'m(), %(,ITatf~? - Crrmitei1.u. Pentru reuşita oollC'-ertului ne adresăm şi de 

astădată la toti Romimii de bine ca să se achite X e!lutftnd "il se IRI imf>nt.ezc, bolnanal a murit 
.rlf' inaniţie. 

In kstamcntul .. ău, ddunctul a ('{"Tuf să nu i·se 
faeă nici o paradă la în.nlol'mântHI'C >;1 să nu se 
lic dil'.cursllri. 

Hă.mil~itel(' mortuare au fost t.ranspor1.ate eri 
]a nJ'ele 6 la cimitirul Bellu, iar ÎIlmol'mântarea se 
,'11 face azi la orele 3 d. a. 

(h'woralul Budi''lteann Il mai fost trimis în 
mlRi'une specială !;li în Hpania. 

- Sfintiri de biserici. Preasfintitlll nostru 
~.pj.~'()'P i'llJ'iişi a petre<:ut trei zile în vizit.atie t}a

lHmidi, sfin tind şi trei biserici prin ce a ajuns 
1"1"<'or<lul de a fi ~fiIlţit 40 de biserici in decurs·nl 
păst<lriroi Bale de opt 8ni şi jumăt~lte. 

lJl1miIlOCIt în O!19 N oemvric a sfi.nţit cu mare 
~lsistenţă prootc-as(.'u bis('riea din Ra.nma. zidită din 
l"cntimentlll de jertfă al Hămnărenilul' sub înte
](~âvt.a COIl{!noere Il .preotului localnic Hinosie Joja. 
jJuJlii amillzi Il făcut yoocrni'a înMÎLn~lM. unde 
olt f.)F.t. a{'te-ptat de po-por cu preotul OdayÎ;au Tă
mk-;rlan în frunte. Pe.ste noapte a fo . .,t giizduit 
in c.asa ot-1pitală a părintelui Zaharie Milian. 

Luni des de dimineaţă il ţinut rugăeÎlme în 
hi~ri.(';8 din Il e:; rut. do unde a tr('.c·ut prin comu
m~le Hohani: l.loonceni, Prăjeşti şi Boroş.şebiş eari 
toate l'au lUftoptut cu banderii eoi l'l'a oprit La fio-
('arc bifICrică tinîmd :p....,porulul -a.dunat cuYÎ1ntări 
indmnniit<>3l'e la viatii nlOMIii şi ali'Pire de bise
ridi şi şColihi. ii->'-o.al'(\!c noce$ure ,ale prog'l'e..'mlui. 

ln N1turu'll a urmat IlUoi sfinţirea biacrice.i 
)·p,"f·~mTdh.' ra.dir·ul prin stiiruinţra 7~lo.."u.lui preot 
{~nnf!t!lntin LUNI' unde i.a.rii,ş a ţinut o cuvânt.are 
jnstnu'tlyll. Ai<.'i a l'Ifinlit Întnl diacOOl pe Nico
lan Tom,l.J)uŢlă ilWiazi Il mai c(Oreciat bisericile 

. -'(lin N('Ca~ şi Zl'ldjş, unde Ul"emene.a a f!inul îii'!

dlinil.eiuni <,ylavioa..-.;e şi Il tiuut cuvântiiw: oosto
naJe "rediIl(oioşilor adunati in număr nmre la hi

··1if'rldi. A~a a vizitat opt Lil·wrici într'o siug'lII'ă 
zi, Peste no:rpte II fOilt oa.'\pele domeniului" al'hi
,<hwelui ro~if din Ze-ldiş. 

~farţi. in ziua r-finţilol' Al'lmngdi a gt'intit hi
"scrinll rN10Yut9. din Bonţf'şti de harnicul popor 
, ,dîn HontCl'lti şi preotul său Cornel Sabău. Aici 
iarăşi a fcx;;t .aounat mult popor din împrejurime 

'\I.'U'C a Ik<'ultat cu evJ.al"ie Înt:lltil-t,orul serviciu di
vln şi i'll,,:mt arhiNesc. Cânti'irilc ]c,a cintat L"O
rul din 1,)(' e<m<hls de harni-cul învuţ.iHor ~r 
11rri~an. In -decursul liturghiei a fo...<;t hirolollit 
intru pn'ot Ni~olae Ton~. 

Tn c·alru aco.1st.a apostolf.>..a..o;cli a fost. ÎIlBOţit 
"p- 8. S. de prot.osin.edul R. Ciorogal'w.· ascsor. 
<{'Onsi6t.. Dr. Goorge Ciubandu, diaconul cerOIllonial 

, ('<lrn('l I,aur. 11roto-popul Cornel I-'3-7..ar, adminis
lot' "rrhtbrul profop{)pesc Iuliu Bodea şi de întrea.ga 

jlreoţimc din împ.rojurime. 
Ade!e măreţe liturgice şieuvft.ntările arhic

I'(~<lti ati lii& .. t adanci impresii în sufletul POpO
rului. - Ra.p. 

"""- TellOl'Ill ·~ăduJ.escu Îtt Gherla. Pri-
,mim o OOl'espoaienţă mai lungă despre petre-
11erea tcnorului nootru Riidule..<;L'U în mijlocul teo
Jogilm din Gherla. Core.,>pono('Jltul nostru apre
<oiază fromoe puterea art.i<rtică la dlui Rădulescu 
~i arată ce influenţă binefăcătoare a avut ('.ânt.a-
:roo româneasej( wmpra sărmallilor teologi din 

Oherl.a cll1'i ·stau .Înt.r'un , .. '!Cmin.ar în~hiriat, eu 
limbă în~hiriată". Părea eă "institutul şi-a s('him
bat pe {'.âteva' dipe veştma.ntul lui monoton" când 
au ră..·mnat înt.re zidurile lui nt.'"muritoarele vel'
~uri ale lui Eminesel1. din "Adio", iar ('imt-eenI 
rnoţului, pc ea:red. Ră-dlliescu şt.ie să'l c..:'int,e ('11 

.atât.a farmec, a trezit in sufletul teologilor no
~tri veşnicele accente ,dedl1rere ale neamului no-

•. :Uz 

- Defraudări la primăria din Oradea-mare. şi .fm1Un de datorint.a de a veni l-a. Or.a.doa pentl'll 
La primăria din Oradea-mare s'au de."ocoperit mari a-i -8l!('ulta Întocmai dapă ~um s'au achitat î. 
{lefrandări săvâr~ite în paguba primiiriei. Mai tfx~te timpurile şi ]a toate O<'..ariunile de acest :fei. 
mulţi i'uneţionari au ridicat d('Ja casieria p,imii- Rugăm inteligenv!\: noruo.tră _ care ştie. ~tlm stAUl 
rit:'i cu -chitanţ.e falşe Bume Însemnate. Trei fnnc- lucrurile în Bihol' _ să ne sprijint'>8...~ă după plt
ţionari j)e.tri:ch, 13udahâzy şi Klemens, controlori tinţe, euei sprijinul lor e una. dintre cele mai in
şi ajutori de controlor, au fost arcshlţi de cătra semnate c.,'onditii pentru deşteptarea spiritelor a-
politic şi prooati procuraturei. morţite de atâtamar de vreme. 

Pe,<;c.opcrir<'lt aeo.'lt.or defraudări a produs mllro Să ne Întnmim cu mic cu mal'e la concertul 
~'nzalie în soeietatea ung'urească din Oradea-mare, ee-l vor da artişti de talia lui Rădulescu şi a pia
unde toţi t rei erau bine văzuţi. nist<,i dşo.al'a Brendu~iaill, cooi cine f;1tie când. In. 

_ Pentru gimnaziul din Brad. Cu oe.aziunea v,a l11i8i fi dat a a:..~ul1Jaa.stfel de talente. 
că!<ătoriei rei ig- ioase a d··:~oarei V croilÎca Cret,li Int."e'pâru:l dela "Moi;ul La drum" a lui V id·lI. 
dill Uzdin (eom, Torntfll) cu domnul ROlllUlus şi pîillă la .,&mata" lui Beethoven ori ,.La1ll"h 
~ăLău tt.'olog ahs. din }'olt (corn. HUlloooaroi) lacrimilor" a lui &hubert. ne "om desfăta in mu
la propunerea ~ubs.ellmatului au incurs la .locul zic,Ji noo..,>tră l1atională Ţllină de sentimentele cele 
mirc."ei titi coroane pentru mii.l'eţul scop de a ră· mai alese, şi în cea cl~si('ii, Nteeritoarea întregei 
dic.3. gimnaziul inferior din Brad la 8 clase. Suma omeniri. - 1"a revedere Luni la Or,ade! 
am (~xpedat-o direcţiunei institutuJui, Iuliu l>rogramul conc.ertului (>.ste: 
Jlf1,gdl1, învăţător rom. \ 1. Beethoven: SUJ]jat.a As dur I. .III dşoal.·1l 

D' +... b'b'd I . })' ş ~ .. ' Melanie 13rcnduţlian. ~. 8chnbcTt: .a) Lauda la-
,- .In rt .. ra2 N' n u ~u. lU. OllKQt~-nLa:le I crimiJor, b) Pc mare d. IQ;nel Rădulescu. 3. Kir-

nHe f;t~fle: n l' ... ~emvTle n. ~~ conccrtat In ora" cliTler:;1) Foaie verde de bujor, 1. Brătia-nu: h} 
.,ul nostru <lI tenOrIst Ioan I~adlllesC11. Durere, A.l' ..' te _1 V' d Ion"'l R"..I11I=-t J 1 . f ulO ... CUVIn tie .r~mlnf'8Cu,. '- au~, • 
~ ~1~' <;>n.-t'c~~ au uat. parttbn';l-;~l d ~al'~)n~- 4. &hll.n1.ann: EtudNl ~YII1phoniee. dşoora Mela

ţllll fV ~an!. ft.'.ll':a 1 estc. tot .11 r: u le:. a "al,ol: nic Brend~ian. 5. Sehubcrt: Tu eşti odihna ... 8. 
yre ~J'. BIi se tnţc( eaga cu dnteleet~1.8. 11 .r~d~l Ionel Răduk",'u. _ P.auză. _ 6. Tosti: Idea.lla. 
(111 ~dn:c1.lta-m~re ~f ?)are ~ a tmcint.erl 11 l~- 7. Verdi: a) Rigolett.o. 1. .Vidu: b) Moţul la drQJn" 
con

l
.91 erHf.('U ?rl<:t' ~P~'I ilJ pe ~~8~1!ăn el'~ pr~p:l'le d. Ionel Ril(lulesCl1. 8 . .M ureşi.anu a) Oarpriees der 

a lt<J.g1'll lat Invltal'l ung'U'''eş~·I. y TllgUID sa re- l' b Rh ~~rI' N 12 d M 
coman:cJaţi .afRntiunii comitetului naţional pe ace.'3t fon~er;'i ~dzt:, : 9 ac"'lr ~ r·

M
, ~oora ~;-

"fruntaş" l'omân dela noi. - Oo-r. dalllJe · elreI··~ăduşllan. . lDa' lIDa: ugur-mugu~ , 
. . on .... u ~u. - IlS. 

- Viriliştiiromâniai or3lfUluj Lugoj pe anut 
1912 sunt urmatorii:' 1>1'. Cornel B~n; Dr. 
Veol'g"C Dobrin, l<:mi] Bogda.n, Comuna bi$l'i
c(\asc.ă gr.-eat., doa.mna văd. Ioan Maio1', Comuna 
bi~eri(~easdi gl'.--or., 1>1'. Caius Brcdi-ceanu., Dr. 
G{'(Jrge. Popovlci, nI'. Vasile Hossu, Nicolae Pr()~ 
şteanu,' Dr. Aurcl Ciupe. Traian Iovan8HCu, La: 
zar Barbu, Dr. Petru :M aier, Dr. 1\ u 1'81 Văleanu, 
lk Alexandru Bil'c{'scu şi Fabiu Rerei, Suplt"nti 
<lni): Nic. 13iroo~1l. &(Ofan Bal't~an şi Dr. Isi-
doI' Pop. . 

.~. Cununii. tet iţia C'rÎ.şo'\"an şi f:"~.anull SiWl'e 
abş. de teol. îşi anunţă serbaroa cununiei, ce se "a eclebra Dumineeă in 26 st. n. a. (~. la or&ie 3 
d. a. in bi..qeriC'd groco-oriellt.ală din Deva. 

.Felicitările noaatre. . 
-' D-şoara Mărioara Papp şi dl Aureliu Se

nU' îşi anunţă <'lllluni.a ee va avea loc la 23 Noom
\'re D. în bi."*!l'i'Ca gl'.-orL l'omi'Il1ă din Oradea-
marE'. 

Felieitările noa.,,"1J'(>. 

-M.ulţămită pubJlcă. Cu oc.azÎunoo petrec".erii 
aranjatii în 5 NoemV'rC st. ·n. de societa-u-a română 
din M odi aş, cu prilejul sf:inţirei şcoalei Jtr.-or. 
din loc, Il rezultoat un pl'ofit curat de K 97.-. 
SuprlUlOlviri a.u făcut' următmii ~oml'li: 

Ana!'ota..'!ill B()iu~ dirigent la ,.Albina:· K 
20.-, Dr. Dioni8iu Roman, advoca.t K 20.-. 
Adam Rtan, CasSRI' KIO.-, Romul Mircea. pro
topop K. 10.-, Ioan Moldovan, protop. K 4.-~ 
Ioan Salta, contaLil K 10.-. N. N. K 7.-, Mih. 
POJmviciu, ('.a.."..<lal' "Albina:' K 5.-, Popoviciu 
Atunaoo. comcr~iant K 6.-. Neum-an Bernat K 
5.-, Hott>.-!I Ioan, executor K 5.-, N. N. K. 3.-, 
Dr. Ncgrea li 3.-. DI'. Blcahu K 2.-. Griinfeld 
K 2.-, Ol'iinfddne K 2.-, 1. Kis fi 2.-, Dr. 
han, Boian K 2.60, N. Pop, Ih~mărtin K 3.-~ 
Hlleoţi K 1.-, (-\. Bârl'an 1\ 1.-. Pop K 1.-, 
E. Sămiirghitan K ~.4·0, D. Tufe...<;(~u K -.'.W, N'. 
('ăJblll'oan K -.60. 11 GhiaJa K l.-~ \:-asile 
T.anga, Dâl'los K 2.-" 

- Necrolog. Cu inima. -adânc Îndnreratii şi ~I;l 
sufletul plin de durere Re f11('e pl'in a.ce8il1lal b.~ 
turo!" rudeniilor şi ami<,ilor cnnoSt.~ut, 'Că iubita şi 
prea se.umpa &o tie, mama. şi bunka, Elisa.veta 
l'irtea. după lungi, şi prea gre1e suferinţe. ei-a 
dat nobilul său suf1et în 23 Op-toTnv-rie (5 Noom.
Yl'io) 1911 la orele 5 în m.ânîle Crea.torului la 
etate de 81 ani. 

Rămă(liţe)e pământe.şti ale 9Curopei ei neult:~l
tel defuncte 8'I3.U aş{~U1t Marţi în 25 Octomvrie 
(7 Noeml"l'ie) 1911 după amiazi spre "Vooinica o
dihnă în cimirteruJ gr. or. rom .din Joc. :Fie-i tă
riin.a uşoară şi mcmoria în veci neuitată. 

Boz.oviciu.. 1a 23 Octomvrie (6 Noemvrie) 
un L Ia.ncu Pirt.ea, J.ecotenent pensiolll8t, (108' Bot. 
Io.sif Pirt-ea, ea fiu. Florea MiHoi,născută Pirlf.>a~ 
00. fii-eă, Paulin.a Pirtea. ea fiică, Marcel PiyteR. 
ea nepot.· Dimit.rie Milloi, t>-A nepot. Rosa Ph:Vil .. 
c.a noră. 

-..:. O n~uă' se"u~tie ia" jurul lui Achim. Ziarele 
ungureşti din 1111d~S'ba adu{' etiroa că înam"k'~ 
jandarmeriei din' Alba-Re.gaJă s'a*'rezintat 'tia 

individ cU'numele Tau.qer Mor şi a făcut d~~ 
r.at-ia cii în Noomvrie 1910 fostul deputat AehilU~ 
care a fost izmlţJllş>t>.at de fraţii Zsilinsky, i-1ll' fi 
promis 10000(' coroane dacă îl va .a.'la.'1iTha pe kl~ 
trânul Zilill8zky eu C8're. Al{'llim era ÎnCotm:rt3. 
Tauger afimlă că A.chim ~r ii d,..t ş.i un a.vans 
de 100 cor. şi i-ar fi S<'ris să-i restituie hanii 8-

~tia. dupăce n~avoit. ~ !lăvâl'şiooeă 03SasÎn.altuL 
Tau.se1' e.<rt.e insă, un om doc:l..zut,ale cărui d.'

elaraţii nu meTri-ii muh crezămi.int. 

- Premiul Nobel pentru pace. Cu toat.ă _i
tatia {~ era să se JXl1'nească eontl'a distribuirei .. 
in ace!';t an, a pl'cmiului Nobel pentru paee -
e~1 un prote~t eoutl'.a r~boiului italian" aeer4a. 
8·.;1 dut t.otuş lui Leon Bourgoi..'1 drept răsplată a 
8('t.îvi tii ţii AAlepe aC('8t. tel'(\D. Probă {'.ă acţÎunea. 
ziurelor SUedC7-C n'.a, avut n.ici un rezultat - du"p~ 
cum mărturiSl:lsc şi ele. 

rt 

J 

i . 
'1 , 
j 
î 
.i 



Pag.8 

_ Alegere de preot. Afli(m că Dumineca trc
enUi, d, Dumitru Hoşeău .a.hsolvent ,al toologiei 
«in A rad a fost ales pr~·()t in oomuna Şcitin. Tl'i
witNIl tiiniirului pl'eot felici1:ările n()'JlStre. 

_ Nouă senzatie a Parisului. Abia vontil.at 
l'3L'Ul doamnei Curie, Pariw} are o nouă scnsaţ.ie, 
cu o mi('ă deo.~bil'e, că aeeasta din urmă desvă
lueşte şi o pcagină de scandal Il moravurilor Iran
{',v;.e. E vorba de ~ularea mai multor fete mi
nore şi în acca.stă afacere sunt compromise o 
mulţime de persoane din BOflietlatN1 îrualtăl. Zia
yBle opozitiei amintesc ca tovă'NLŞ la aooMtă mUT
tlărie pe inB'U.Ş ministrul Briand. Până :acrum nu 
litO ştie însă nimic sigur. S\au oper.at mai multe 
~restări, între altele şi }'lacbon, ~of·red:actoru1 
ziarului "Lat-erne" încă a fost Închis. 

1[ Seminarul iuridic Dr. Gereb, Cluj, Str. Far
kas (lângă edificiul cel vechiu al te.atrului). Pre
ţăteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa
mene de advocat şi de magistrat. In a luni 88 

C'aştigă licenţa de doctorat. Fiind in pragul pro
iectelor da reformă a învăţământului iuridic, • 
oe dorit ca toţi ce.i interesaţi să ee adreseze spre 
hinele lor la acest seminar, care înlesneşte mult 
cariera advocaţială. 

li: Nemeth s' Kirib. croitorie pentru domni Cluj, 
~tr. Kăt/5 5, Munti on. public romAn din loc oi tmpre
jlU'ime. da au sosit etofe indigene oi străine. pentru 
~ezonul de toamnă ş.i iarnă. Pardesii. paltolUle 88 pre· 
eiteBe pe lAngi preturi acomodate, conform modei. 
Rugăm ono public pentru Iprijinirea ei mai depade. 

X Gustav Tatray - Oradea-mare, str. Ra
koczy, prăvălia pentru elită, unde se pot ~mn
piN lucruri de mână, pentru dame precum el De
~rii, eu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

---------------------------Anunt literar. 
A apărut: 

.,Almanahul scriitorilor dela noi··. 
• foarte interesulUi. şi vlI.5tă ('arte, eare cuprinde foto
'n-afiile aJor 46 scriitori născuţi in Ardeal. Tar. Un
_rea ICi ,1 Binat, viata lor pe scurt, In6ira;rea cărţilor 
(le le-au dat la lumina şi o bucată litera.ră. ne-o poe~ie. 
• nuvl'Jă ori ce\'a ştiintă, nepubli<:ată încă. 

Pentru intâia oară ni-e dat nouă Romanilor de pre· 
twtinden!'&, ca să avem o astf~l de cute la Îndemână, 
<.are ne face cunOlKutI pe cel mai de aumi serHton 
niacutl dincoace de Carpati. azi ia viati. 

,.Almanabul scriitorilor dela noi" e o oglindi fideli 
a aproape tuturor taJentelor scrlltorllor deJa no~ şi l' 
un mărgăritar pretios pentru fiecarQ ra..'l& românească! 
Căci cine nu dureete să cunoueă şi jnfătişarea ei viaţa 
pelQr mai de seamă fii ai nea.mului său, al căror scris 
il eetoete zilnic În ziare şi prin reviste? 

.. Almanabul scriltorilor dela Doi" ma.i a.re a,poi inci 
lm ca.pitlu intf'resant şi de mare pret: eapitlul p,-eIieL 
ai .. ... .1 .L&L.&±S 

Leon Tol.toL 

v 
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S()Uele incapea. să ia.d, din nori, aerul era proaspăt 
ei umed de roaă. Pe iosea, turmele eeean din sat. Pe 
dea8upra c4.nwiilor pasirile eiripeau. 

Un tlOlonel de busari francezi. eare evident el In· 
seea sculat din somn, S&gea. dinspre sat, eiJare pe un 
I'-al cenusiu. bine hrănit ei insotit de doi hus&ri. Oliţe
TUl. solda.ţii ei caii lor aveau aerul e.lUberant si voi09. 
lIuu In primele zile ale ca.mpaniei, atunci câ.nrl tru~ 

pele duc o vilLti de parada.. soliprtori ei vioi in unifor~ 
mele lor, ~i tncrezători in forţa. lor, ~a eum se intâ.mplă 
tII toWeauna la începutul răsboiului. 

C<lloneJul francez r~i stipânea eu grou eis-ea.tul, du 
se uita politicos, ~d inţelese numai decât importanţa 
4Iele6l'atului 'a.rului. 

I 

"TRIBUNA" 

Se arată tn fa.esimiJ capurile tutUl'l)r foilor t'omânl'~ti 
de di Il-<'O aN' de Carpaţi, SC' I'xpunr- ~ 8{:un i"tOTH:ld 
fiE\căreia, ce proc!'se a avut pană aeum. oo.rÎ i-a.u fo .. t 
ec1a.boratoril mai de srami ei cine scriu do prezent la. NL 

,AlrullJlahul" la sfârşit arC' si Calendar pe 1912. a.şa. 
ei 'ori cine ('umpiiră .. Almanabld scriitorilor' dela noi", 
au mal are nevoie de alt calendar in casă! 

lleoarN'(' ca<rtf'a llr4'/l"ta s·a. tipărit numai intr'un 
numiir r('~tri.Ils de E'xemplart', ou. puhlie e rugat să 
grăbe&s('ă a o ('omallda, ea fiind o carte aiC'l'ea pre
poasă, inl4'r('santă si jnstTuctiviL 

t:n exemp,la.r ro~tii trimis fra.nco cor. 1.80. Se> poa.tl' 
(lomanda di'la ('ditor (librăria Nat. S. Bornemlsa) dht 
Orăştie-~z6.szvaros, şi deja "Librăria Tribuna" din 
Arad. 

Celor ee iau eri putin 5 exemplare li-se dă 25% 
rabat! 

Mi,'lf' cultarall ,i sociali. 
- Petl'ooeri, concerte. ~ 

25. Noemuie. 
Teatru în Cohalm: Societatea de lectură "Ju

nimea" Jin Cohalm invită la produ~ţ.iulloa teIl
traIă-muzi~ală ee ,,"a .avea loc La. 25 Noemvrie n. 
în sala hotelului "Oentral". & vor juca "Nicolae 
Vulpe", pi{\.~ă pO'Porală de R. Munteanu, şi "Ţi
ganul ditană", comedie de E. Suciu. Inceputul La 
orek 7 şi jUIll. seara, 

* .1 
26 N oem vrie. 

Concert şi teatru În Gurahont: Inteligenţa ro
mână (jin Ourahonţ invită la teatrul şi concertul 
urmat de jo~, re va .ave.a loc Ioa 26.N ov. n. în 08-

pătăria "II ungaria" din GUTahonţ. In('eputuJ. la 
orele 8 şi jum. so.ara, Se va juca .. Piiah13 din C&':lă" 
de V. A leesandri. 

* 
26 N oem vrie. 

Petrecere poporaIă În Boroşincu: î'n sala Scher. 
Iceputul la orele 7 seara. 

ECOHOMIE. 
Starea agricolă a României la finele lunii Oc

iomnie 1911 si. D. 

BuletinuJ observat()ruluÎ tastronomic şi me
teorologic p-ublică urrnăto.uelo informaţiuni: 

Timpul frumos şi cald, din această lună, a 
foet cât ee poate de favorabi], atât pentru axe· 
euta:rea lucrărilor agricole de toamnă, cât şi 
pentru reooltarea porumbului in cele mai bune 
.eondjţiuni. 

In întreaga ţara s'a oontinuat culesul po
rumblllui, care, favorizat de eăldurile de prima 
decadă, - contrar teme:rilor, ee oauzaseră ploile 
din luna precedentă - s'a copt şi U2Cat cu desă
vârţ!ire pretutindeni. 

!&& _._ .. _ T .... _ _ Ta . s ., § .• E .. ~, 

El îI invită să'1 urml'ze, spunându-i ei dorinta. sa 
de a fi admis in faţa impăratului, fără indoialA că se 1'& 

realiza. La doi kilometri mai incolo se ana selul de 
divizie ea.re1 va primi -pe BaJa.şe!f şi ea.re'l ,,& conduce 
apoi in cuartierul impărites-c. 

&al'ele era deja sus şi stră.lueea eald in verdea.ta 
.. ie. Abea. urca..ser/i colina.. când vizară Tenindu-Ie in
tru mtimpinare un grup de călăreţi. Ina.intea lor călărea 
pe un eaJ negru un bărbat cbip66 e.i înalt, ca părul 

negra e.ăzâ.ndu-i in plete peste umeri, inl'i.lit Intr'o 
manta roşie şi tinâ.ndu'şÎ picioarele de-spărtite după 

obiceiul căIăretilox francezi. 

Acest om, strălucitor de pene, de aur tli pietre 
scumpe, merse in galop întru întimpina.rea lui Balaşeff. 

- RegeJe N !'apolului! zise colonela.1 lui Bala.şeff. 

Era Murat care se numea pe atunci regele NealIo
lului. Cu toate că era greu de lntelea pentru ce era 
regele Nea.polului. Toată lumea. il numea astfel, şi el 
insuşi era. aşa de convins -ei i-se cade a.cest titlu, 
incAt în ajllJlul plecăril lui din Neapole, IUIzind pe 
câţiva italieni strig4nd: "Trăiască Regele I ", el se 
1ntoarRe cătră soţia sa.. 8Pundndu-i ea un zâ.mbet trist: 

- Nenorociţii., nici nu Iltitl că mâne ti părăsesc! 

F P . ma rm 1 Fl1rrn •• *;Wliiitra '~; 

23 Noemvre n. J 911 

Porumbul at:it eel timpm'Îu. eât şi cel somă
nat m11t tiil'zi il ~i in tors <ii:- pJoil(' din urmă. a dat 
p'rodll(,tiuIlO frunKo:!..'-!ă şi. mnlflllnită u~ă('iunci
din Oetomvric, de bună {~alitHtc. I'rOfluC'tiunea 1>0-
rumbulni din a('~~t an va fi tot aşa de abundouUi,. 
ca lt<"OO& a 3nului 1906. iar calitllte."l sa poate şi 
mai bunu, intr11 cât, a avut timp foart<, favorabil 
la epoca recoltat-ului. Culesul porumbului s'a ter
minat şi eoocnii s'au tăiat în ÎfIltrooga ţară, iar În 
cea mai mare parte s'a Î1Ul1.i8'g)&7.iruat; in foarte· 
puţine locuri se mai gă.."Ioşte. în grămezi, pe câmp, 
porumb din aool târziu şi nceule!. 

Arăturile şi semănături!e de grâu, secară ~i 
orz 01'\ t.namnă, R'au fiicut şi Re fac, neÎntrerupt;>
pretutindeni llllde locuril(' d('Stinate au fost şi 
sunt libe1'e. In a dotLai jumătat-e .a. lunii. lucrările
au mms mai greu şi arăturilc au ieşit cam bolnă. 
virioase, miii ales în'PămlÎnturile argiloase şi în 
regiunile unde n"a 'P1ouo.'lt de loc. Totuî;I, mulţumită, 
ploilol" satisfiU'ătoare din luna precedentă, -pămfm
tuJ a ayut încă Îndeajum~ umezeală: i1Î sămănătu
rile, făcute mai de timpuriu, au l'ăsărÎt şi s'au des
"oltat repOO.e, fiind 'pretutindeni destul de vigu. 
roo..'H'. Sunt regiuni, din '3ee)(> mai uS<'ste şi din. 
câmpie, unde scmănăturile rătlărite au mare no
voie de ploaie, deoaf<'OO au în{'CŢlut a se usca, iar' 
in ma-re parte sunt chiar negermina.te. 
(~ mai mare parte a semăuăturilol' şi lucră

rilor de toamnă s'a făcut, şi se continuă,acolo. 
unde sunt mai Îll'a.poiate .. Timpul fiind încă favo
rabil, cu toat.ă seecla, sc continuă facerea ogoare
lor şi de,~fundăl'ilar pentru semănătu-ri şi planta
ţiuni de primăvnră. 

Sfeclele de zaUr şi de nutreţ, cartofii şi Ml"

zav.aturile (',ontinuă a se rooolt.a, preda sau înma
gazina Ţl('.ntru iarnă. JlroduC'ţiunea. ].or este buniil: 
pretutinde.ni. 

Culesul viilor s'a t.erminat; viile au încC'put 
să fie descurcate şi îngropate., în multe podgorii. 

Păşunele şi fânaţcle au oont.inu..at să vegeteze,.. 
eâmpjile fiind încă verzi. 

Vitle merg ~i acum la. păşune, unde găsesc
hrană Înd('Atulă.toare prin fâneţele naturale şi ar
tificiale, cari au dat otavă şi cu deosebire PTin p<.> • 
rumbişti. . 

Frunzele al-hOTilor, 'lU'buştilOT şi pomilor rodi
t.ori s'au -îngiilbenit şi a.tI căzut, in cea mai mare· 
pal·te, GU'pă ingheţul şi bruma. del..a sfârşitul deca-. " 
d('1 Il doua. Ele 'au căzu1., însă, mai mult, dupii i!!'/ 
ciildurile del<ll Rfârşitul lunei, eSTi le-a ofilit şi în- 'i .. 
gălbenit mai repode decât îngheţul.şi bruma. ,. 

Clile ferate de stat r. u. in 1910. In .amJJ11910" 
<'ăile ferate ungare, pllile sub administratia căil()l"
ferate de S'tJ3t. an avut o lungime de 17,753 Km. 

Capitalul investit în această reţea a ('ăilor fe-
rate se cifrează cu K 2.786,611.072. 

I 

Cu toate a.cest-ea câ.nd primi porunca de a'şi rciua. 
s('rvkitN şi mai ales dupăce lI.ugustul său cumna.t li 
9pusese: "Te-am fă.eut rege, nu ea ei domne~i după 
vointa d-tale, ('j după a mea", el işi reluă cu veaeli&' 
~rvi(litll, şi ea un cal bine hrănit, dar Ură exces, el 
alergi din nou Iără si ştie unde &e ducea, pe drumurile
Poloniei . 

Cum dete cu oehii de generalul rus, el aruncă s0-

lemn De s.pate eapul sAu pletos şi1 1ntrebă pe coloael 
('u privirea. 
t Acesta. explici respectuos Majests.tii Sale misiunea. 
lui Bala.şeff aJ cărui nume il roeotea eu greutate. 

- De Bala.şeff, fă-cn regele, sunt fericit a face cuna .. 
ştinţa d-taJe. generaJe. 

De tndată ce regele vorbp.& iute ei tare. el îşi per. 
dea. numai decât demnitatea sa regeascl ei fAră să'st per .... 
seama cum, el relua tonul fa.miliar care ti era propriu. 
EI Îşi puse mâna pe gUul ea.lului lui BaJ&l:Jeff. 

- Ei bine. generale, imi pare că vom avea răsboiu! 
zise el ca şi cum i-ar fi vărut rău de acest lucru la 
cue .. 1 nil oontribuise cu nimic. 

- SoveNum] meu, hn.păratul rusese, nu dOl"eete t'ils
boiul, dupii. enro Ti puteti convinge şi d~voastră. Mll
jestate. 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Cnrăţare chemica. 

I 

"KRISTALY" Spălare cu aburi. 
06zmos6gyar, Kolozsvăr, Pâlyaudvar. La suma de pesta 10 Cor" pachetul S8 retrtmite francat I , 
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Pe ('îlile lC'rufe de stat ~'an tl'an,;pol'tat, in 
umIl 1910 32,178.727 tone mărfurI, după cal'i a 
l'f'zult.a.t un venit. de K 245,539.85fl. Numărul rii
l!itoriJol' a fost de 67,:3:H.152, cari au dat Ull n')
nit de K 86,420.028. Totalul YClliturilol' răilor 
fet'ate de Rtat 8'a eifrat în anul 1910 e11 K :3';-0 
miI. 960.342, aproape cu K 36 milioane mai mlllt 
decât in 19UH, iar ('heltuielile cu K 277,739.253. 

'" 
Bancă pentru promovarea economiei de vite. 

PreclU11 8e aJluntă guvernul Homânici se ocupi! 
seri08 cu planul de a funda o banri'i, a căreia me
nire ar fi să. Pl'OIllO"P7.e eeollOmia de "ite a ţării. 
prin împrumut.uri ieft.ine, ce ar a~xjrda ţ.a.rullil.}r 
în &l'Opul cnmpiîl'ării şi llngrăşlll'ii vitelor. Un 
lIlare ziar maghl'ar. ain ('.apit.ală luând notă r1(' 
planul guvernurui român, zice: "ProeulIl în lUU}t.t) 

priviut(', aşa şi în ehost.iuillca tlC'oasta mira Homâ
uia ne poate servi de exompltl~). ,.,R. Ee:" 
; : • ijl:~':'-" -- • ; ;'i ~: --:fI~I--'~~~-~~ ~': ", ,. ti~~\ 

Banca ~~Poporul" din LUJ!o.i a liotill'Ît în adu
narea sa W'llf'mlil' (imri ă V iueri ru UI1311iruit{lte 
Ul'('area capitalului eorial Ia 500.000 rol'. 

BIBLIOGRAfII. 
A fi])ăl'ut: 

"Noua revistă română" ell ul'mătonu 811111al': 
N oută ti: O broşu ril În ('hoBti unea a]eg'erii de 

cpiseapi - Curente de reformă ne înviîţământ" 
}\)liticlî: C, Hădul€SC-Motrn. - Heviznil'C'il. 

cOll!-\tituţiei. 
C'hestiuni eulturale: FI'of. J. Simloncs('u ap1a 

universitate!! din Iaşi. - INi şi azi. (80a1't.a mu
zeului de şt.iinte naturale (lin l-aşi). 

Istorie: Pr<rf. DI'. G. Alexici, d<:la llIliy<:r:;it
t~toa din Budapest.a. - Date pontru istoria lui 
1\J ihai- Viteazul. 

Psihologic: Dr. Flol'ca Simioncsf'u. - Psiho
]ogi:a; mOl,bi~]iî în teatrul lui Ibsen. 

J,it.el'aturiî: J. Ohiru-N anov. - In ·nreajma 
Ce .... Llălllui. (Cu ilust.ratii). 

Croniea tcatrrală: J,azăr COfima. - .. Omul dc 
"*'- altărtată,", de G. de Porto-Ri<>he, - "Doeentul", 
~~l~ Fcr·dilland vVittenhauer. 

r- Cronica ştiintifi<'iî: Em. Grigoraş. - 1\ oututi r·· ţltiintifi<'.c. - O nouă J11<:t-odă de anulisă ~himicH 

• 

şi ideile lui I. I. TllOJl1S0naSupl'a constituţiei ma
teriei. 

InseDUlăl'i: Ştefan Petidl. - Crimele scmicnl
turei. - Heol'ganil)arCa universitatilor. - Po1c
Illiec. - l,iteratura 'Şi 80eictatea inalta. - Con
g'resul rlwlnărilol'. 

Hf'vista revistelor: Tara N onn. - Rcvist,a D('· 
moeraţici Române. - Revista Ideii. - Rla.mpa. 
- Hcvista gcm:mdă a în-diţământului. - Al'gus. 

Memento. • ...... '~.:::: :li ~ :!'<f. ~1 

Poşta Administratiei. 
',\U1'e] IoaneUe. CâmpOlll. Am prTmh 28 cor. 

ahonament pe anul 1911. 
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.• Trihllna" institut tipog'ranr, Nichin şi cons • .. 

REISI MIKSA 
FABRICA DE 

OHILE 
în 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. Rak6czi-ut 14. 

(Lingi ,Apolloc) 

"TRIBUNA~ 

»TIMIŞIANA« 
Institut de credit şi economii societate pe aeţil 

În Timişoara - Temesvar. 
- ..- *~~ 

ANU:NŢ. 

La institutul de credit şi economii )) Tillli· 
şiana« din Timişoara se află de vânzare 

600 jughere pământ 
de prima calitate, în comitatul T orontcil, 
care se vinde şi în complexe mai mici cu 
preţ foarte favorabil şi sub condiţiuni uşoare 
de solvire. 

Doritorii de a cumpăra din acest pământ 
să se adreseze cătră direcţiunea institutului. 

Se cea.rcA 

an candidat de advocat 
Într'o cancelarie advocaţială din provincie. 
- A se adresa administraţiei »Tribuna«.-

AN UN Ţ. 
Se caută pentru o fetiţă de 3 am 

O domnişoară inteligentă 
care să deie ajutor şi în afacerile casnice. 
- A se adresa administraţiei }) Tribuna«. -

AN UNŢ. 

Subsemnatul absolvent al şcolii de agro· 
nomie din Ciacova cu paxă bună de 5 ani 
in toate ramurile economiei rurale, caut un 
post de 

ag1"OJ.~0r1~ 
la vre-o moşie în România. - Pretensiuni 
modeste. 

Petru Zestran 
în Klopodia (Temesmegye). 

De neintrecut: 

Spălătorie aranjată cu maşini electrice 
pentru curăţIrea chemică a hainelor, 
colorare şi spălarea fulgilor de perini. 

LUCZA JDZSEF 
Seghedin-Szeged, Laudon·utca 9. SI. 

(Colţul pieţei Valeria.) 

Având sistem propriu de-a curăţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut in meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine tn negru. Comandele le execut indată 
cu mare acurateţă. Baltoane de piele le co· 

lorez in colori inchise. 

11=======1 
--

.. ., 1: ANUNŢURI! == ... 

.. se primesc cu preţuri mode- • 

.. rate la admlnlstr. , Tribunele. ~ --

P8g. 9 

Dr. Constantin Manea, 
advocat În Budapesta, şi-a mutat 
cancelaria ndvocaţială În Erzse
betfalva, Suburbiul Budapestei, 
Strada: Vorosrl1arthy N rul 17. 

•• _&aaa~,!!:~~,~;!!.~~~ 
t ~"_ _ r. 
• ) ... ~rQ:]~t 
~ e~"-_ f3Z;Y~'~i'r I I KI:RĂLY L,AJOSI~ 
C ferar, dogar, şe'ar şi lustruitor. f. I Aiud-Nagyenyed, Str. Teiuşului 14· ~ 

I
l Recomandă uzina sa înlocuită cu pu- , 
! teri motorice şi lucrative bune, pentru , 
! prepararea articolelor de jerărie, şelărie III şi lusiraire cu preţuri ieftine, dispunând I ~ 

• Î de un serviciu prompt, execuţie modernă. i ~ •.. _ ...... v.v_. __ ~ 
;;;:;;::~.-

~~!~~1~{i;~~~~~~ 
(( nti~.:-;.~::-~: ',. :--:'., ,. ,::."._,::'~-c~·,·:';"":"'~::X:':-=--·:;:'~11 
II Jfi~/~J.·.i~:~;~~~~·t,;-~~~~~~~:.~,·:t~~·!~~.i:2:~~l~lJ 

eL!>O LIP:'AI HORCo·c,yMes ,.. ;:~AF!TTI1TQH ti)S'$. 

fONDAT AINUL 1895 

1 Pregăteşte: butoaie, vane i 
3 în ori-ce mărime; din ]emn de stejar : 
I uscat şi alb, pe lângă garanţă. - Pri- : 

1 
meşte ori-ce comandă mare, aranjament , 
compl. pentru pivnite, cu preţ convenabil. t 

l\.IARE DEPOZIT l : 

fURNISORUL CURTII REGALE ROMÂNE : 

: WESZELY BELA i 
II PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, :: 

~ LIPOVA. ~ i 
<'1'> 

...................... y~ .... :~~ .... 

Ţîmbalele inventate de mîne, cele mai 
moderne, cu organism dublu de oţel, foarte 
trainice şi de o resonanlă deosebită se pot 
comanda numai dela mine, cu preţurile 
cele mai moderate, pe lângă ga-

ranţie de 5 ani. 
1'\,.-' ", .... ..,.. -..... <:';sz,a;t'"'os I .... erC11C, 

filhriCHl1 te de ci ."ha]('. 

Budapest, VII., Bethlen-u. 39. , 
Preţcurenturi, la cerere, se trimit gratis. Cor~s- -}
pondcnţa întrucât se PQate să se facă in 

"" . 



! 

} 

,-

Cine yoieşfe 

rachie curafă 
să se adreseze direct ]a firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Lujof. 

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

~ Mat.da da mobila. fi 
JOSIF HACKLER 

tâmplar de mobile şi edificii _ 
LUGOŞ, Strada ftlgetulul No 91. I 

.. I~",J-".i'J~~:~W~;~~~ ~~ ţ ~;t';in:;;~.5k-c! -...;.. 

i.) Primesc orice lucrări pentru aranjamente de ' 
~ mag azi n e, birou ri şi locuinte, deasemenea e pentru c1ildiri, lucrări in cel mai modern stil, I pelângă liferare promptă şi din material uscat. a Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit 

_&lOJa IlmuUIiJI''''''-'''''~~ 

rJ- T - -- _.- ~-~rl 

Totfelul de blănarii I 
,precum: boauri, (muff), 10curi de 
picioare, Jachete după croiul englez 
şi francez, berletuieli cu lână, totfelul 

de căciuJi, etc. Reparări 
şi transformări bune şi 
ieftine se pot câştiga la 

! 

1 

Puskâs J 6zsef, . 
blăna.r I 

Aiud-Nagyenyed. I 
I Szsn1klraly-utca 80 - 82 .... sz. ' 

m=======-==l1 

II I 

MOBILE 
pentru dormitoare, sufragerii, locuinţe gar
zon, saloane, otele, cafenele, restaurante şi 
palate; mobile de aramă şi fier, covoare, 
perdele, candelabre, piane se trimit oriunde 

pe lângă plătire cu bani gata, ori 
În conditii favorabile de plată. 
Album bogat ilustrat J coroană. 

La aranjare depHn1:( trimitem 
voiajeur pe speseie noastre. 

MODERN LAKBERENDEZESI YAllALAT 
Budapest, IV., Ger16czy-utca 7. 

P. T. 
Subscrişii avem onoarea a fare cunoscut On .. 

public din loc şi jur eli prăvălia noastră de 
peşte şi fructe sudice, care există de mai mulţi 
ani in casa noastril proprie Strada Hirschner 
N o 4, aUI tt1 ărH::-o introducâd şi 

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

făină şi pefroleu i totfeJul de brânză. 
Pelângă acestea purtăm şi mai departe negoţul 

de peşte şi frude sudice. 
Ha)va În engros dela 5 kg. in sus cu pr~tul 

de 1 coroană 30 fileri per kg., - 1n toată ziua 
proaspătă. 

S'a inceput deja sezonul de peşte sărat f 

Prin mijloace suficiente şi legături cu firme de 
primul rang suntem tn plă~uta poziţie a ofer~ 
Onor. public mărfuri bune ŞI cu preţul cel mal 
redus. 
Rugăm deci pe ono public a face. o incer~re 

şi a să convinge de calitatea cea mal bună ŞI de 
preţul redus al m.lirfurilor. 

ln speranţă că Ono public ne va da binevoi~ 
torul său sprijin semilăm 

Cu stimă: 

fraţii Gingold. 
Braşov. 

-------------------------------
Imprumut ieftin, 

fără cheltuieli anticipative, cu procente de 
4% şi amortizaţie, pe pământuri, dela 1~-65 

ani, rămânând procentele aceleaşI. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, constructia cea 
mai perfectă, precum: maşini de treeraf, cu 
abur, benzin şi alei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate. 

Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând ma~injJ 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 

La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 

Agentura generală comerctaJă. 

Falmar MafyÎs 
Timişoara, Strada Jeno-Herceg Nr. 13 

Invenţie NouA. Invenţie NouA 

Moară da ofal 
pentJ u Intrebuintare in economie şi acasă, ma
cină excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se in. 
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un kHogral!l. p~ min~t pelângă 
garanţ~ şi se capătă numai mtr o mănm e. 

Preful 14 coroane. 
Face aparate pentru desfacerea sămâr:tel 

de lucernă şi trifoiu, de mânat cu puterea ori cu 
mâna cu puterea ?ri cu .mâna, de aplicat in ~a
şina de imbătit on de sme stătătoare. Preţurile 
să se in trebe Ja 

Kadar Gyula 
fabrică de aparate de desflclJt sămânţa 
trifoiulul şi atelier de reparat maşini in 1 (liNgA prImărIa centralil.) al Nagyvârad, VilJanytelep mellett. 

Nr. 246 - 1911 -
Masinile de cusut f:\l~ , 

sunt cele mai perfecte. 
Cumpăraţi numai direct dela fabrică ori in 
chioscurile noastre, ori prin agenţii firmei. 

Societatea pe acţii de maşini de cusut 

Si1~ger C!! 
Arad, ]6zsef foherceg-ut 9. SZ. 

(Vis·â-vis de biserica luterană). 

La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 

I 

Saton de haine bărbalesti 
ill SehneJder, Slbllu 

Hermannsplatz 8, etagiul 1. 
Palatul Habermann. ,(Nagyszeben). 

" ~ 
I 
[' 

, 
!' 
f . 
i 

i 
r r 
f 

.----------.... --.... r 
f A Slep~11 giuvaer~iu şi 

• ul\., ceasornlcar 
larosvasârhely, Szechenyi·ter 43. SI. 

--

Mare asorfiment În ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, î~. ceasuri. de pi1rete. 
Oiuvaericale fine, cu brilIante, obJecte de lux 
in argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garan1ă 

Preţuri solide! - Servicfu prompti 

~ 
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Nr. 246 -~'191 t -
~~'iii!tP In atentia uomicultorilor! 

Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
:tBalkanskn Cadea« (Regina bal
canului) şi ,Kraljica Bosne« (Re
gina Bosniei). - AUoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admlrabîlă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

"T R 1 BUN A" 

= 'reletbn Nr. 847. = 
Garai )(4roly, 

fa.brică. de n1.obile de fier, 
ARAD, 

J6zsef fOherceg-ut 11. colţul str. Karolfna. 
(# 

--

"", 
'\ i' 

Ioa 

O , ... CI j~ 
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Recomandă m atenţi unea onor. public 
din loc şi jur 

1- I 
\~*t.l,1. Schrcmml 
~ .. ;·~frl 111cl:t.a.nic I 

.;-lJr~l~ Braşov-Brass61 
;-".~'.}._~-'.~2j:~ HOlszu-utca No. 27., 

V--II_ _... ... _"",,_ 

marele slu atelier mebanlc 
aranjat 10 Bra~ov. H6sszu· DtC. 27, unde 
se efeptuicsc tot-felul de lucrlri atingă
toare In aceasta brans~ precum: 

pruni.rPoama e foarte mare, esceptional de dulce şi 
foarte gustoată. Se coace spre sfârşitul lui August, 
rând se pOfI.te folosi ca deesert, pentru uscat, la fa
briOlrea ţuicei ,i a sligovitu1ui. - Prunii mei nu 
suf te de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat in diferite rânduri, cu premiul Întâi din par
tea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expozitia din Viena 1897,cu me
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
tU medalie de argint şi in fme la expoziţia regnicolară 

'n, din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iată~i fU 
. 1 medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garanh!z, 

~ 1.1 

Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple 
până la cele mai moderne, - espediţie inter
naţională în toate părţile lumii. Reprezentat in 

maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane ,1 apaducte, 

pe lâr. gă preţurile cele mai convenabile 1 
şi executie solidA ,i punctualA. 

't~ 
~t 

Ba.va T. KQjdi6, 
mare proprietar în Brdka, BOinia. 

mi toate oraşele mai mari din tară şi străinăfaie'l 

I !I 
= 

'f 

I 

-

2Lll ___ 

vlipsltor de haine, cUl"ilţltor chl· 
mic, broderie, şi institut pentru 
spillatul rufelor cu aburI, în 
ALBA-IULIA - Oyulafehervar. 
Szechenyi-u. (Ungă biserica călug). 

Prime~ie curăţiri luci oase şi fine, cu
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branŞA aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curâţire şi vopsi
torie chimică de tot-felul de haine 

I pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 

1_8 le desface, apoi materiI de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preturi mod er. 

s 

-
I~ 

.............. nm~~~ ...... _._ ....... l ___ I .. -

I?ljj~~~~~iib5;~~5\($) .... ...-................... . 

~ ~~ BlalJ nalJ rl'l' ,,,IIIMAGAZINDEMoalL~11 
~ -ţ\~~,d";~<"f-'it;,~~:::, "'~ 1 .!Ioan Reth. I 
(t ',", =, '>.:.... precum: boauri (muff) timplar artistic pentru edificii ti mobile, tn • 

~ tocuri de picioare, _ • Sibliu-N.-szeben, ElIsabetg. 20. I 
Jachete, după croiu ~ I • 
englez şi francez, ber- i- iiil li\ . / ~ !t'l'~ I 

I . iJt leluieli. cu . lână, etc. I ~. ll1! ,.;:-,- -. ~' .. ', ! IJ1!J : 
{ !-? 1'11 ~ ·_rt;~.~ R:p~răn ŞI ~ra."sf?r- ~ 1 tEll"'. .--
~ '~~ }t~:- man bune A ş~ leftme " " tJ;~ţ,' 00 00 I 
'I'S .~'~~ Nl,sCeoPloatecaGştrlgual'ţlat'a i~': ! ;~:::~:i-ce In",ri penrru ",ni':'.:' de i 

J!/r::~~;jj.~~~\:~ ',' ; şcoale, biserici, magazine, birouri şi • 
;!.v:A'k-,ţţ·-t"·~~l,~ bIă locuinţP deasemenea pentru clădiri, lucrări I 

f p~~;:~;::,~:~l~f;~~~~~t\::~'~T ~ DJ a.rf t lit I -1 in cel ~ai modern stil, pe lîngă Jiferan 
1$ ţ\:" ,~~-·":~.;:-f:~~~ --'t~:t-! emeSYa.r· ose sa, promptă preturi moderate şi din material uscat. • 
rH, '~~~~~~~'.:,-~;r]' - Hunyadlout: ~. • Oesemne şi pr(liecte fac grabnic şi gratuit. I 
@~~~~~~~~~~~~~~ :QIiI"'~."'-"'.".'-' • 

I ••• I ••••• ~ •••••••• 
~~ Ciobotari, ATENŢIUNEI Pantofari : 

laa 

" AUREL BRINZAY! 
, • fabricant de unelte, ~ 
! : BUDAPEST, VIII., LosoncJ.utca 18 : , I -- .-- --'--.- .. : 
. ~ ~ . ,': . 
: ~" <~ ~ 
ti Pregăteşte totfelul de unelte pentru: 
• ciobot~ri.e şi p~nto.fărie. • 
.. Catalog tr!mlt gratis ŞI franco.. 

•••••••••••••••••• 

IW C» ~ c:a C1l.. ar-~ 
şvedeze pentru olei brutl (brevetul lui 
Hirsch frank, Stockholm), în poziţie orizon
tală şi verticală. Maş! ni motorice ieftine 
şi sigure, se pot instala ori unde. Motoare 
sistem Diesel. Motoare cu gaz. Ma· 

.., toar-e cu benzină, în cea mai bună exe· 

.. cutie. Se pot comanda la 

Surânyi Viktor 
technic dIplomat, fabricant 
de maşini agricole. 

Budapest, V., iAlkofmâny-u. 12. 

~ P 8- ?tl~* 
dncte.· r 

mi B 

Ceice doresc apaducte ieftine să se adreseze la antepriza tU111 

Balazs MiMIy, Marosvasarhely, S~t~gy~J~~. 
== Prfme,te pellngl garanţie orice lucrări dfu acest ram ca Introducerea de 
apilducte ,1 can_Uz.re trebuJudoasă pentru castele, comune, spitale, c8sărmf 
,i ,coaie. - Specialist io .ondaJ - Primeşte pe lângă conditii avantajioase 
tinerea tu ordine ,1 repararea caselor In Qlrsul unul an. - Prolpecte gratuit. 

_1 Se angajew pe anul intreg pe
l 
ntruOtifneărea in bUtun

l
! rindtmu,ală }ăUea=el°clfo,.I.tPeeloDr-

tru repararea buinulul dosetu ul. er apara pen 0;.0 r .. a ... 
- Doul care DU redamA spese ,1 de fiecare bueată dă garantA de 3 aui. -

,.. _ Il ar_ •••• ,4" ••• n 9 

11&& 

Reparator de motoare. 
Execută conştienţios ori·ce reparaturi de generatoare, 

motoare, maşini dinamice etc. 

Privinczty J~z~~f, 
SZEGED 

Boldogasszony ·sugarut 3. SI. 
Cel mai mare atelier de pe 

şesul Ungariei. 

a==================m 

. _ c" 
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~~'Valorizare de nisi:p ~.~ 
~ .. ;, 

Cine are niSIp mult, să c('ară in interesul propriu, urma· 
foarefe cat~loage şi prospecte: 

F. 3. Forme şi ulldte pentru pregatirea arficolflor de betoll. 'f 
r: A. Fabricarea tig/ei de belon, orânduită la Lucru de mână, tl~.' 
Cs, O. 4, Fabricarea ţiglei de cement pmtru lucru de manii. iII'. 

B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. ' 
C. S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi cemmt. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea 

la faţa locului a ingineru!ui nostru şi să examint~ze maşinlle 
, noastre de valorizarea nisipului. . S ' t' , B k ingineri, fabrică de maşini " 

t zan O es ee pentru industria ~e nisip. r 
~~ , Budapest, VIII. VIOla-u. 1 .. 
~·r:;:;'~:;'''T~~~~J:iVa~ 

m~·~,~~~~t~~-~~}~~,~~!t~~!!~~~.~,.~,~~}~~+.~.'!1'~~'~'~4~~~!~.~,~.~<~,~~1! 
4· ~ 

:' MOBILE IEfTINE ŞI BUNE t: 
:; f!!Iă pot pt-OC1U". nu.nui la :: 

::~ Pl:"i1113, fabrică de 1U.obile It 
~. f. 
i PETRUŢIU & PLATZ:i 
:! Sibiiu-Nagyszeben, Strada Sării-Salzgasse 37. 't :i Telefbn NI"". 47. ;: 

: Onoratul public este rugat înainte de a-şi procura mobile să binevo-l: 

A 
.. ; iască a cerceta, {şi fără a cumpăra) MAREA EXPOZIŢIE de lotfeful ;: 
... : de mobile de artă şi simple, care stă zilnic spre vedere publică. 8f 

~... Se atrage atenţîunea asu[)ra AteHerului propriu de SCULPTURĂ :: 
;;: şi TAPIŢERIE de primul rang.... 
41: Executăm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. - Orice ;: 
~; comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garanţă .. :2 ~i cu preturile cele mai moderate. :: 

~' •• , •• V''''''·''''ii.-.''''·'.i'''.''t.·.~~-i_ ••• ' •• , •• v'·9 _.-..... --.............................. --.. ~. 

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

Litefi 
Sandor, 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de arama. 

Budapest, 
IY. Papneyelde-utca 8. SI. 

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

dela cele mai simple până ]a 
cele mai complicate, cu pre.: 
ţuri moderate. - Geamurile 
~proape 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 ate1ierul meu propriu. 

.' 
~ 

Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
~ NAGVSZEBEN. ~ 

Cea mal netntrecuti fabrică de maş.lnl agricole, exe· 
cutate cu cea mai mare precauţiune. - Ma,iol de lină 
diferite mărimi. Darace de lână. Lup pentru scărmănat lână. 

Pfucl pentru abaJe (postavuri) 

foarte mare export tn România şi Orient 
Instalează: mori de orice mărime. Cilindre la mori pentru 
asortat făina. - Conducte de apă etc. - Efeduază: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă. Mare turnă
torie de fier şi alamă. Foarte mare depozit in ţevi de fier 
de orice dimensiune. - Cel mai mare asortiment În maşini 

de treerat de orice mJjrime. - foarte mare asortiment de 
MO rOARE dela 2 HP În sus, - pe lângă cea mai mare 
garanţie. ~ Preţuri foarte reduse şi condlţfunfle cele 
mai avantagioase. - Explicări şi cataloage la cerere gratis. 

ttm.~_,;a~--. \ , 

Nr. ieIel. psntm or., ,1 oomita. 1>09 

BANI 
pa moşii şi case de inchiriat din Arad 

cu amortilaţie de 10-70 &ni 

r411.(;1 BllV'imea sumeI imprumutate cu 4:, 4N(J 4Ha, (8/. 
fi i°/ru pe lingi div,jendl de mijlocire Vi amoriba11e .e 
b.'e.t8s8 oorlapU1lJiiUoare pAn.lla valoarea cea mAI.are. 

Spee0 aniiofpltive DU Bunt, la dorinţA anticipa. ape
sele de lntabul.re, converte. datoriile de Interese mul. 

o P~'80lvare grabnicA, servlcln prompt = 

SZUCS F. VIL1vl0S 
R;3preeeui!mţ.a pentru mijlooirea de Imprumuturi I 

-. pe ~:~:!~IU!!~~!t~~~ !!!;,i~r~~~:~:r~!~ ;!~:!~w I Bioh!ş, Gyull, Ci_ba. 

Ail!D, Karolina-ntcza 8. (Casa proprie.) 
(Lan ,a. filiala Poştei.) 

Prh.l (""O pe lingi onorar aeuialtol1 de aface?1 abili 
~. d.emJd d ~ Incredere. 
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