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Griza din E ucovina. 
De Vasile C. Osvadă. 

Hunedoara, 23 Dccemvrie. 

Int.ru satisfacerea încredinţării primite 
pontru studiarca mişcării cooporativ1o -
am cutrecrat şi Buco,,-ina unde m'am ni
J!uit "3ă înţeleg trecutul, fazele de dcsvol
t,are şi în sfftr-şit actuala situaţie econo
mică 'şi mişcare e,ooperativă a fraţilor no
ştri bl..1covilleni. 

Credeam de cu'\;iinţă ea înainte de toak 
$ă oomunio impresiile şi informaţ.iile C[lŞ
tigafe, color ee In 'au onorat. cu îneredin
tarea. O impacienţă prea puţin explieabili 
1ti o învinuire grat.uită mă silt~şte îll,să să 
«nticip aC0,Ste şire, aldltuife din mate
rialul şi impresiile eâştiga.t.e în Bucovina. 

Premiţând că n'am nici în elin nici în 
Inânec nici cu corespondenţa din Buco
Tina publicată. in Nnll 2G4 al "rrribullci" 
cu atflt mai puţin cu scrisoarea tot din 
Bucovina publicată în Nr. :269 al "Hornâ
Ilului" - spun unnătaarele: 

Criza. eoonomieă, a cărei victimă era 
aă fie "Centrala" şi întreaga mişcare eoo
p('rativ~i din Rucoyina - are la temelie 
criza prin care trece "iaţa polîtică a fru
ţilor bucovinE"ni. 

Coopcraţia bucov'inea.nrt, înt.reaga mun
că şi t.oate nizuinţele, ce se fac pentru or
ganizarea. şi intArirea economică in Bu
covina - sunt pe deantregul străine de 
·criza dcslănţniUi asupra "Centralei" şi 
asupra ţeranilor adă.postiţi în tovărăşii. 

Intreagă răBpnnderea grea pentru ne-

Oeta-ve Mirhr"AU 

Calvarul. 
- FRAGMENT. -

Traei. do Adrian Corbul. 

Cetitorii "Tribunei" nu anat, dc~igur, dintr'una. din 
eeele două scrisori ÎnE'dite ale lui Maur\assant, pe cari 
le-am lJUblicat in acest ziar, tUii a(lmiraţiune profesa. 
marele prozator pl'ntru romanul Le Calvalre al lui Oc
uve Mirberll1, ·celebrul S/lU llrieten şi confrate_ ~u cred 
deplasat să traduc în accla-s loc câtp-va pagini cari 
sunt după mine unele din cele IDai frumoasl' diu !ite
:ratUrl1 franreză contipotană. Ele arati sufletul întris
tat de ororile răsboiului si dornic de o umanitate mai 
Jargf~ al lui Oetave )1irbeau. eliei Ilentimentele pe ca.rÎ 

- le 8ăde~te roma.ncierul în inima unei sentine<lc fran
eeze, În timpul invaziunci germane dela lR70, sunt fără 
indoialil propriile sentimente ale scriitorului francez. 
- A. C. 

Cerul se lumina uşor, colo su~. pe orizont, al 
cărui <,ontur se lămurea. mai hotărît, intr'o lu
mină mai albastră. 1'Dt noa:pte-a stăp[mca, cârn
piilc erau întl111ecoa.~e, dar se simtea apropierea 
zorilor, Gerul înţepa mai aprig, pamântul duduia 
Jbai wnor sub !paşii mei, umewala ee cristaliza 
pc ramurile copacilor. Şi, puţin câte puţ.in, cerul 
'Se lumina -de o lucire de aur palid, ce se marca. 
Incet-Încet, formele eşcaudin umbră. ndănmrite 
lmă şi înectate, negrul opac ,aI câmpiei se pre
aehimba într'un violet surd, întretăiat din loc în I 
loc de lumină .. , Deodată, un sgomot îmi Msi la 
auz, la lneqmi sbb, ca bătaia fCl'aIte îndepărtată I 
a lmei tobe ... Ascultai, cu inima sviicnin-dă ... O 
clipă, sgomotul ·încetă! şi cocoşii cântară .... Cam 
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norocit(l. (~nza reyine violcIlh'}or hiuiuieli 
politice, în earc a. fost posibil, ca, vn1-O 
d\ţiva o,uJl)f"ni să-şi ia, curajul prea puţin 
onorabil S;t pe:lcuiască în tullHlfP. ~ici 
unul dintre partidele ori dintrc grupill'ile 
politicei l'om:l1le:-;ti din Bucoyina nu şi-a 
en'zllt dp cllviinVt ca, miicar nlUllOa eco
nomică. şi în spccial mişeaL'l'a coopnrati\'ă 
sit o ferml'H~fL de turbateh! hărţuidi poli
tice, înj()sitc p[ll1li"i in rCtfuÎpJi ~i rilslnlllilri 
[wrsonale. 

Xiei iu Homâuia, nici la noi nu sunt 
măcar în parte cunoscute patinwle oarbe 
eu oare se poartrt. lupta politică între ro
mânii blwoyilleni. In v[marea după man
date, în harţa pentru ae-apa.rarea de slujbe 
înalte şi întru ajungere-il de favoruri t-re
cătoarc - nu conteazli nimic, nu SP cl'uţă 
nimic. Reputaţia, cinstea, fa.milia_. munca 
nizuillţele - parc-eă se susprndă în faţa 
fio-cărei campa.!lii electorale. Toate se tor
reIese, ca apoi după alegeri ÎIwingătorji să 
llluneeaSdl pentru răfuieli şi r{lsbun{\rÎ. 
Delia moartn<.1 rf'gretatului Dr. George Po
povici, în întreagă. Bucovina nu s'a putut 
glltsi un singur bărhat care prin munca, 
prin intelectualitatea şi prin faptele sale 
sâ se impună drept, condncăt.or respectat 
în toat-e acţiunile obşteşti ale Rornflnilor 
bUC0\'lf18ni. 

Ici colt:a s'a ridicat pentru momc'nt 
cM,(' un brtrba.t vrednic, s'au înfiripat gru
p{lri cu mult dor şi poate şi aptitudini de 
munC{L - dar tot de atfltea ori au fost, su
grumaţi de puyoiul cârcotaşilor mă.runţi 
- ori apoi au fost siliţi să se dea la o 
pa.rte. 

\ 
după vrc-o zeee minute, el se făeu mai taIc, mai 
dE'<l!luşit, mai apropiat.,. Patara! patara 1 era ga
lopul unui 081 pe drumul dela Ohartres ... Instinc
tiv, strÎrrsei catarama raniţei dela spate şi mă asi
gurai <?ii 'P1l'şell imi era încărcată ... El'am foarte 
mişcat; vinele tâmpklor mi-~e umflau ... Patara! 
patara! Trebuia să fie foarte aproape de mine, 
acd galop, cări avui impresia că aud suflarea ca
lului ~î eiocnirea limpedea. otelllhiL. Pat.ara! pa
tara L" ALia avui timp să mă las 'PC vine în do
sul stejarului, că la doiizeci de paşi de mÎine, pe 
.drumul lll!lre, o:e înălţă o umhră mare, rămânân{l 
subit nemiş('ată, pa o st·atue ecvestră <le bronz. Şi 
umbra a{'ea~ta, care se proecta întreagă, ('normă, 
pe cerul luminos al ră~ăritului, era teribil ii. Omul 
îmi păru suprauman, mărit nemăf'ur·at pe eal L. 
El 'Purta şapt'Jl turtită li pruf'ienilor, o manta 
lungă, neagră, sub care se llmfla peptu-i larg. 
'Era el ofiţer &8U un simplu soldat? Nu puteam şti, 
ciiei nn Iămur('am imignele njei unui grad pc 
lmiforma f\umbră.o- Tră~ături]e, mai întâi ncdes
luşite se pronunt·ară. 

Avea ochii de culoare dB~chisă, foarte limpezi, 
harba blondă, o alură de tinereţe puternică; ehi
'pul lui regpira for\ll1 ~i hunătatea, şi încă ceva 
nohil, îndrămct şi trist care mă isbi, Ou mâna 
odihnită ŢIe Plllpă, el cerccta eÎlmpia din fata sa, 
şi din timp in timp, ealul săn rădiia pământul cu 
copita şi sufla în \'uzduh, Ţlrin nările-i înfiol'ate, 
coloane lungi deahuri ... Evident 'pru"ianul acela 
cra un cderoT, el venise să'şi dea seama de po
zitiile nOI1"trc, de st'l1rea tNenului; o armată în
treagă C'olcăia, fără indoi,alu, len dosul acel'itui om, 
aşteptând 'Im singur semnal din partc-i pentru 
a se Q>SvÎl.rIi pe plai!... 

Rf.DAcnA~ 
" ADMINISTRAŢIA.: 

Strada Delik Ferenc Nr. ~ 
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('pi ma.i mulţi Însă după ce au fo:st, ri
dicaţi la un anume grad de consideraţie, 
şi-au pierdut echilibml şi azi rătăcesc din 
o grll parc în alt,a. lnghcnullchindu-şi in
diYidll'ali!~ltea Ullor efemere favoruri per
::ionalo on slrtJ)ieiunilor slugarnice. 

In <H'(>astii ahnusferă mocnită, silita. 
dp .gl;~slll \'['('mii ~i de speclalele Îrnpreju
rftn dm Bucovilla - SI' înfiinţcază la 1903 
,J'l'1ltrala" iIlsoţirilor române din Huco
,'ina, chcm<ltă ,sit reorgalliz0ze micile to
vără~ii sMt'ştir Da.r m.ii ales s~i le înmul
t0a.scă şi apoi pC' toate să Jc conducă şi gă 
le sprijinească. 

l~ar'illd cu desvoltarea "Centralei" şi 
cu fn'Nlsca ci Înrtmrirc asupra s8.telor s'a 
dr,;svoltat- spre nenorocirea mişeă.rii coo~ 
perative - şi păcătoaSl<l năzujnţă de-a 
PUll(' mâna pfl "Centrală", ca apoi Bă fie 
~olosită parte ea amuL politică în hărţ.u
wla dintre fmţi, parte ca ocrotitoare de 
111 ăruntc afa.ceri personale_ 

După. moa.rtea regref.atului Filimon 
tinprii muncitori din birou, în cea mai 
mare parte ardeleni, n'au putut să-şi im
pună marca muncii lor cooperative în ac
tivitatea ,.Centralei" care încetul cu În
c:tul a ajuns să fie e<lnd teren de expe
n:mC'ntm·c. dubioasă şi naivă, când spriji
~ltO()rfl a mt{'res(~lor politicei de partid, ca 
III urmă sli iacă !oC' şi manipul(t.rilol' de 
rea credinJă_ . 

. In urmă cu trei ani directorul şi pre
sldf'llt.nl ,Cont.mIei" d. Dr. Florra L-upu 
a f!~,sit. ?O cuvi~ntrl să _ experimenteze cu 
naţlOnahzarea 1 ndustnei de lemn. Şi 
fiindcă bogatul "Fond l'e1igionar gr. Of. 

Bine ascuns în pădurice, nemişoat, cu arma 
gata, îl c>orcetam ... Era frumos, în adevăr; viaţa. 
curgea plină în acel corp robust. Ce grozăvl('t 
Privea ,neîut'etat ei"tm'Pia şi mi-se păroo- că o pri
veşte mai de grabă eu ochi de poet decât de sol
dat ... Surprindeam îu privirea lui că era roişoat. 
Poate că uita~e de ce,!of:- află ,acolo, şi era cuoorî. 
de frum.-;ctea aec-stei dimineţi tiner>o, virginale şi 
triumfală. Cerul se înroşisc de tot; el ardea în 
flaciiri glorioase; '(·lÎmpiile desmortite, N,leau una. 
după alta din valurile lor roze şi albastre de aburi 
cari pluteau astfel binişor, ca nişte eşarpe, agitaoo 
de mîini nNllişcatc_ Arbori noJuroşi, bordeele se 
lămureau di,n mij]{}{'ul acestui văzduh roz şi al~ 
ba81:r11; cotetul de porumbei al ,mei ferme mari, 
al părei acoperiş nou de ohIle incepea să scJ!
'])eas-eă, 'Pro€eta ('onul său albicios pc ardoarea 
Împurpurată a răsăritului ... Da, prn-sianul acela. 
Ţllp{'.at cu gânduri de masacru se apropie, uluit I?Î 
plin de pictate, în f.aţa splcndol'ilor zilei care 
În('epea, iar în -'5ufletullor, timp de câteva minute 
stăp/Îni Iuhirea. • 

- Este poate, un poet, îmi ziceam, uu artistj' 
pare a fi bun, fiindcă se înduioş('RZă. 

Şi pe fizionomia lui urmăream toate sen.za
tiunile de om de treabă' care'} .animau, toţi fiorii, 
toate refk.ctc]c nobile şi delicate ale in imei lui 
mi~cat>o şi fernH'utate ...... Nu'mi mai fă·eea teamă_ 
Din potrivă, un fel de ameţeală mă atrăgoa spre 
dilmml, şi am fost silitgă mă acăţ de raŢlac ca aă 
nu mă îndrept cătril. acest om, Aş fi Jorit să"i VOT

besc, să-i. ~pun că bine face de contemplcază 2.6t
f('} cerul, şi că'l iubeam pentru 'llJ('BSW extazurL.· 
Dar ('hirtlI i-se întunecă, o melancolie îi umbri 
oehiL. Ah! zarea pe care o îmbTăţişa cu privirea; 
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Ps- 2 .. T R 1 BUN .A'. 24 Decemvre n J 9 J I -din Buoovina", încăput azi şi pe mâna 
Hutenil'Or, ea faptic! "conproprietari" _ 
f'tvoa do dat în exploatare păduri do mari 
intim"dori - d. Dr. Lupu şi de sigur cu 
tovar~.şii Hăi a găsit sosit mO[lwntul să în
cerce naţi()]lalizarf\:1. industriei de lemu, 
mai ales că temeiul îl servea fondul reIi. 
giollu.r, caro o grec o-oriental. Cu lozinca: 
.,nu mai îngăduim să fie avorile Ilo.astre 
exploatat.e şi noi jefuiţi de • .,trăini şi de lif. 
tele gu.llţiene" - a cucerit pe şeama a
cestei Illecrcări o bună parte din opinia 
pubJidi românească. 

lnsotirea asi..a însă e mult prea. nuca 
şi prea neînsemnată dedlt ca cineva să se 
fi put.ut măcar g{mdi la o astfel de Iinan
ciaJizare de milioane. 

;';'a recur,s la sprijinul brmcll cehe "Us
tredny" care are o filială şi în Cernăuţi. 
BaIlca cehă i!lsă. n'a fost dispusă să pri
rrwaSc{l Iaptiea financializare decât nu,mai 1 
cu COIl(jjţi<:l, ca toat.e pojiţele ce Vor intra 
dela firmele Balan pe lfmgă girul însoţirii I 
och u lt zo- J)('j izsch din Cemiiu ţi, să poar- 1 
te şi girul Centralei; 

A C('l:lt gir ii era Ioa rte acomodat băn
eiicplw, după co în leglilurile Cent1'alei 
wni peste 150 însoţiri, care după tot 2.5 
membrii sunt datoare s(1 iscălească o păr
t(lşif' la Cenirala de 10() cO/'(){me 'având 
1'e.'îjlonzabilitail'Q TnÎIl(l la de :W - ori no
min alul iscălit. 

Banca cehă jmJecând de sigur prea fi
nanciar, a cerut garanţii noui în lipsa <A
rora a abzis creditul întreg pentru ziua d. 
15 l\oemvrie HJ11. Acest erooit se ridi
case pAII~i la Sluma de 8 'milioane din CMe 
după constaU'trile din Iunie şi de mai tâ»
Zlll erau deja perdute aproape 4- milioane 
(i~,HOO,()OO coroane.) 

Administraţia dsipitoare şi poate ne
loială. insta:l[j(rile .sompt.uoase, alişv€riştI
riie p~·niOna.le - toate, toate au contri-
bu it la f)(·nlc-rile grozave şi la compromi. 
terea întregei acţiuni şi a o mulţime de 
oameni, Î1l frunte cu d. Dr. Lupu şi soţii. 

Dela incepu t în$ă întreagă afacerea are 
,mnde misterioase: 

:)i aÎ(:i apoi nenorocitele hărţuieli paT
~oJlalc şi pulitice îşi g{lsesc teren larg de 
()p{~ratic. 

La instcnţa şi cu ajutorul dlui Dr. Lu
()u, licitează la pădurile fondului doi [c
rani, anumo: Florişteanu şi Pascovici, ca.ri 
reuşesc să preia J)ădurilc dela SadDnl. şi 
Drngoşori. 

Imediat însă după licitaţie se con sti
hUJ firma "Bălan & 00.", din care fac par
to: Bi"dtlll un f{~st sergent major, actual 
conduci"H.()f do carte fonduară şi actualul 
diredor al toYiîrăşiei Schultzc-Deli7~ch 
din Ccmăuţi, apoi Dr. Plorca LUlJU, Cric
levici şi alţii. Acoastă oompauie if'SCUln

pănl pc eri doi ţ('rani lici lat ori cu su ma 
de 100 mii coroane - -5 i preiau pădurile 
Ilontru m:plo.afaro sub fimla Bălan & Ca. 

D. Dr. Lupu şi ca nwrnllru al firmelor 
Balan ,~i ca diredor şi prezi{lent al "Cen
tral('i'~ şi pe drasupra şi ca naţionalizaLor 
al iudwstrif'i de lemn - do sigur că a făcut 
tot IHlsihillil ea aepst, gir al centralei să 
[il' dat -- dllpă cum de fapt a şi f08t dat. 

In ell'easi ă muncă puţin edificatoare, 
. aJ(d ur('(1 CIl (1. nI'. LllJ!ll Îşi au partea lor 
toţi ('0111pnnionii domniei-sale şi mulţi alţi 
SiflCNÎ ori vremelnici "aderenţi." 

~e aiaml ('azil. ţ.ara. întreagă. P MTlUl de .~_ 
svonul până. la sate unde ţăraIlii cu tor.l
răsiilp Ilwmbre la "Centrală" şi cu gara:D.
til~ de ;30 - ori ~ încep să )90 nelîni§-
tp<l8că şi pe UI'lllr\. să producă fl1rt,une da 
ilJdij..,'lutţic justă. . 

HMuiplile p(l"lit iet' a.u scos la H'?aIă .1Ui 

îutn-[r l;otoP de fapte Il(';oorect.e ŞI clua.r 
fnl~l(~Jl()as('. D. Dr. Lupu a fost, ridieai. 
din110s!ul de pwsidpIlt şi dired,or al "Ce.o
tra!(~i", inJocuit fiind prin deputatul imp'" 
rial şi dietal d. George Sftrbu, aJ!tel m.~ 
('stru sikie. rj'ot Hscmpuc,[l. au fost mlocUl~ 
.~i pnr!Jea. cea mai mare 11 memh:ilor din 
din'cţiulJe, 111{Uld locul democraţllor, a~Q, 

La 11 dona licit.aţie pentru ptlduriJc 
fondului rcligionar situCI.tc în Falcău, Bru. 
dina, Putna· şi Sb·aja. iau parte fom,lnii 
nI'. AU1'01 cav. do Onelul, Dr. Florea Lupu, 

. Balan, D1'. Blfmdu, Conat. Onciul şi alţii 

. şi după ce -5i ac-este pZHluri lo cc1ştigă pen. 
hu exploat,aro 8(' constituie firma G. Ba
lan & Co. - identică eu ceal.Jtă firmă Ba
lan &, 00. având aceiaşi proprietari. 

DupăaceAlo aranjamente ~c ,iucepe 
exploatarea şi tot odată preludiul desas
t,rului, C('-~ urmat: 

ji'jrmolo Balan & Co, în ambele lor 
denumiri forţ,ează să fie financÎaiizate de 
.,fnsoţirea Sc.hllltze~Dtlli7,sch drin Ce.:r ... 
năuţi" a că,roi director O d. Balan. 

era aţi! de d('parte, aşa de dep'arte! Şi dincolo de 
ea (l!'a altă zare; şi după ca încă una şi încă una L .. 
Şi toat{) trebui,au cucerite!. .. Cîmcl va sfîl.r.şi el 
oare dea'şi împinge mereu calul pc 1pă:mântul 
!Reda nOBtulgic, d(l ll'şi croi neincetat uu drum 
prin ruinele lucrurilor şi moartea oamenilor, de 
8. ucide fără îUct'barc, de il. fi mereu blestemat 1... 
Şi apoi, fără îndoială că 8C gilndea la ceeace pără
aise, la' oaRa. plină de rîsetcle cOFiilor săi, la soţia 
lui carc'l aşt(!pt.a rugându--&e lui Dumnc:r.cu ... Ii 
"8 vedea el vreodată '( ... S1mt ci.JnviIlB că în minu
tele acelea, Ovoca detaliile cele mai f11gitive, obi
ceimile cele mai copiIă'r('~ti ale existenţei sale de 
If):Jo)o, departe ... 'un ttandafir {~ul(lS într'o seară, 

o li npă cină. şi ro ca.re'l prin8e.c.;e in purul soţiei 
tui. rQehi" pe care o pllrta."IC ea în momentul pIc
,~Îir~i lui: o panglid alha.-;tră la ·păIăria fetitei lui, 
un cal (fe jpmn, un pum, un colţ. de riu, un ,,<,oupe
papicr" ... Trlate "amintirile bucuriilor lui bin<.'Cu
\'ântate îi rOl'eneau. şl. cu put.eroa de dzillne pe 
<:arc o alt cei exilati, el îmbrăţişa, dintr'o singurii 
IJdvire dCAeurajată. tot ec'I fmieiae pÎtnii: atunci-.. 

Şi 6Ohl'f'le se înă1ţ'a lăl'gind şi mai mult efan
pia, îndcpăl'tând şi mai mult Îndepărtatul ori
~ont... Omul acela, imi eru milă de 01. şi'} iubeam; 

, da, vă asÎp-ur nă'} illl;ram ! ... Atuo('i, cum am 
,mtut faoo eu ce~:un făcut L. O împuţ'c!itndi ră
mmă, ~i în Vrf'me <'e am văzut. printr'110 ('ola~ de 
:fum, o clHmă in mijJortll vă7 .. duhullli, pUlpana Tă
tnlCită Il unei mantale, o {'olunii ndnmlî de <'"!tI ce 
Blmra pr. ~o,;.{'n ... apoi nimi('". Am auzit şj'un ziîn
g8:nit de tCfI{'ă, eăd~r~)a greoaie a unui corp. tro
păitul fminn:-l al 11n1li g'alop ... apoi nimjc.,. PUŞCA 
Îmi era caldA şi din ţeava ci q'{'U film ... am liîsaţ.o 
iolă cadă la 'p;lrn:~llt. (';11 br·aţ.ele !n fnnllll de cruee ... 

• 

.( 'o[Hluccrpa exploatrLrii naţionale de 
IJficlnri a fo,';t încrcdinţaUi jidanului Mer-
1'l;fcr, Jnstalat ca diredor comercial, av<1nd 
aliit uri ca director administ,ra.hv pe Edu
ard Il rusku, cllDmatul dlui Dr. Lupu. Din
ho cei IH'ste 100 funcţionari, dela fcres
tdinl din B[H]ăuţi şi c(delalte luorări _ 
abia c1-f) erau Hom;lni, restul întreg ji
d(mi şi străini adnşidc protedorul }or, di-
redorul {'O lncn)p! .. _o \.~' __ '_ .,_ 

}\ o-astă frust rare a natioTlafizării :in
dustTiei {}(' lemIl s'a răsbunat mai curttnd 
dPc[lt credeau cei "intpresaţi." 

In luna Marbe anul eurcnt .s'a. făcut 
un bilanţ de probă şi s'a consta.tat o pier
deTe de peste 1 şi jumătate milioane c()
Toane. 

]\G-am aflus ,aminte de pisiruta pe t'Alre o omQ
risc tat'll, in vrome ce ea urmărea cu ochii ei fe:r-
1llpe aţi, shorul llnui fluture în spatiu ... şi cu, în 
mod Rtl1pid, in('{)n~ti(,llt uci~A'('m un Qm, un om 
pn car(~'l iu heam ~i in .al carui suflet îl eontopi
l'Il'm pc al meu, un om Cla'l"e, în ului:roa sORl'dni 
C{) răsărea, llrm!ima ,'isele (';(;]e mai oorate ale 
vi('ţii lui! ... L'am lHjS poato, tocmai în momen
tul ('i'md Îţ>i BŢlllJ}pa: .. Şi cÎtnd mă voi r(lînt<lar(~e 
ar'usii.,." Cum? 'Pcntru ce L. ]>{'oa:r('<',e îl iubeam, 
dware~(\; dacă ~()ldatjj l-ar fi ameninţat. laş fi 
apărat, eu, eu eare l-am 'asap,inat! 

In două săritmi am fOf>t lângă el... J..,am stri
gat; el nu !-le miş('ll ... Glontdc meu îi străhăt'll~c 
gâhu, IDai j(H, de urr('h(' şi fiung(\le îi curgea gâl~ 
J!ilind dintr'o "fmă 1'11Jltă. Re a~ternca ca o baltă 
t'(,şîe, 1.i 1'\(' Îndw.g-il în barbă ... Cu miinile mele 
trenmriitoare îl ridicai binişor. dar capul i~se dă~ 
tină şi redlZll inPrt ,.,:i greu ... Il prjyil Ia piept, în 
dreptul inimei: inima nu-i mai bătea. Atunci, 
îl ridi(,~li şi mai ~ll~, spdjjn.indu-i capul 'pe ge
nun('hii mei, şi, d{~odatIi, îi văzui sunân<loi ochii, 
ochii lui 1iIn11t<zi re mii pl'iH~au Cll tristetă, fără 
urii., fllră d()j~lni1, oehii lui IHtr'eu trăiau!.._ Sim
team că o să leşin, (brarluniindu'mi puterile În
t!" un ~11 Il r{'.!ll (-fort. lmhriltîşai ('adavrul' prusianu
lui, îl a~('zaj în vi(,lnarc, il strînsei la pcptul meu, 
apoi, lipinrlu'mi buz('~c pe af'C'1 nbrRz însâng:el~a:t, 
II .. IJl1-:1e attll'nr\!tl firl('clc purpurii, il '.'iănltaî, ft.'l'~ 
L,inte ~_ .. 

ii liIii ii 

zj.~ii aptlr~lrişti.. . v 

J l[l,j'ţwala pllrmtă a fost ţUlllta cu deo-
sehit il. Vdl!'IlU'uţă !;li cu o pat imă ne mai 
auz,iUi - spr5' rflsul duşmanilor şi ,spre ta
fl'Îc'aren. şi df'snu\clejdcl1 nenorociţilor t;ă
raili, incltputi pe ~llfl.nile ast,orfcl de obJti
duit()ri __ ,-,~. 

. linii (,E'rean descbiuerp<J, (}oncupsuhri 
''''lupra "Cent.ralei" (~ po urm.elo f~linHn~~ ~ 
tnlui fraudulo!S să aJlll1gă mm curand rI-

goa.rea lq.,dlor pe DT. Lupu şi s?t ii . .cei ~~ 
mestecaţi, dnii Dr. Lupu, Oncml ŞI s0,tu 
s'au umilit şi au milogit î~t:reagă acţlU: 
n~a eoopemtivă intervenţlCl guvemuhll 
din Viena, şi, a prp.:lidcntului Blpylebe'a. 
care de H>Sl'I1lCI!P3, nu so gi'lsoa :în s~tuaţ~ 
faviQrabil{t, ea pn'2'.idf>Ilt al fondulUl reb-
giomtr, de sjgur în drept şi cu d~t.oria d. 
a-şi iilgera controlul ~ecesar. 

In ~.,mrşit s'a g[liSlt o salvare temp.
l'ală. D_ ] )r. Florf~a Lupu cu jida.nul :rtti
]iaHar ~la,'{ il llhan şi atţi ge.şeftari au 10 .. 
mat, soci(·tate[t "Hukovina" care avtm.cl 
sprijinul finunciar a duor bănci llla~i ~ 
Vielltl. ~- aţI preluat exploatarea. padurI-
lor cu J1rj('lna, dnpâ. ('e dela. ~\mdul reli
gionar li-s'a prf~lungit timpul de espl()atrur& 
t~U ] O ani. . 

Noua fipIlIă va plăti fondului de fre
care mptm dl' lemn cu 1 cor. 75 Jilori mai 
mlllt şi djn <.tce-st plus e vorba să se acG

pere paguhelp ·de 3 :?~lioane vcor. după c. 
pentru restul pagubu m suma de DOO,()()O 
eor. a f.ost preluat Icrf:'!shălll dela. nrv1rtuli 
care 1.1, cost at peste 1,700,000 coroane! 

lnt.n'a~ă afaceroa eu p.:\durilc lIl,,,ă a. 
fost illrăl~trtţită. şi complicatA cu proLee
tTu:ilc şi Il PIntllţ !lIni rile ce şi-au găsit, prilej 
do NumfH're pentru alt~ a/ac eri proh}~~ 
mal Îce, frtGlIte de .. Cpnfrală" în era do..*1~ 

erisă. aci. A:n'tl'nlC cent.rala. a cumpărat 
don~i mo::;;i] nUlri - pent.ru parcelare. U niL 
în Pi"Hr[mţii po Sir0te cumpăraU1, ciu(i(ht. 
tocmaj df>la, acelaşi jidan Anhan, care a 
ŞI primul intf'resnt J.(,~UTn la societatfj~ 
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"Bulrovina." cealaltă moşie e în Milişenţul 
de joo, cumpărată dela familiile Pruncul 
şi Botuşan. 

nreu~ăţile ee să întâmpină la parce
Iare dovooes<: că intreg târgul a fost făcut 

, pe apu<,ate şi de sigur cu o greşită supra-
J~1âtire. . 
t Alăturea acestor moşii se înşiruie o 
I ID(l<lră arlificia1ă, cwrnpărată în Cernăuţi 
/ dela o familie străină - după rentabili-

tate cu preţ mult proa UrCk'lt. 
Toate .a.ceste. afacmi au reclamat Cw 

pit.ale de peste 2 milioane cor. pentru a
I coperirea cărora însoţirile ;săteşti au pus 
, la îndemâna Centnalei poliţi în bianco, 
{ ~ care azi formează îngrij?rarea de căpete-

nie a ţăranilor înspf~imântaţî de cele ce 
se intftmplă. 

Şi temerile se par justifica le, că. din 
aceste afaceri centrala va eşi cu perderi 

1 

I 
i 

Rimţitoare. ' 
lată în note generale impresiile şi in

:forma,ţile, pe care îmi clădesc eu cunoaş
terea şi apreciarea crizei din BucovTÎna. 

t 
i 

. 
I 

Voîu mai avea prilej să reviu asupra 

d . 
.,TRIBUN Â" 

ţiile prineipiareprin lTI]llIii şi caloonnii împo
triva reprezentan,ţilor diferitdor partide politice. 
AceastJa nu mai e o armă politică. 

In "Eve1~imentul" dela Iaşi, numărul pe care-l 
primim astăzi, -ootinn un artiool prim, tipărit OU 

litere gras<', în ca:re d. C. Stere) savantul profesor 
unlversitar, este terfelit într'un mod neinchipuit.. 
Fiindcă e şeful liberalilor din laşi e fălC'ut "liChea"J 
"om necinstit". ,,şa.rloJan ştienţific" etc. etc_ 

Incă odată a.ocentuăm: noi nu ne amestecam 
în luptele fraţilor noştri din R-egat, dar nu pu
bem să trecem cu vederea această desăvârşîtă lipsă 
de respect pentru munca şi talentul umri bărbat 
ca d. Stere, în1xxml&i cum nu putem -admite ca un 
mini6tru ca d. Marghiloman să fie tratat veşnic 
cu epitete ea "banditul dela interne", A injura 
şi calomnia alStfei de oomeni, însemnează a neso
roti adevărul care nu se poate ascunde. 

Sub ra.portJul acesta noi am făcut în vremea 
din urmă dureroase experienţe, am văzut cum 
diacuţii frUlIIlO-ase şi pline de roade au fost târîte 
de oameni nesocotiţi in nlOroiull personalităţilor, 
al calomniilor şi injuriilor. Ce s'a ales de aceste 
.discuţi~ principiare poate să vadă ori ce om care 
urmăreşte presa dela noi. 

* 

ale rngariei, iar românii, sârbiÎ şi sl'oyadi, 
după con<:epţia seculară a politicei şovine, 
nu locuiB'SC în acoastă ţară a constituţio. 
nlllis1l1ului clasic, ei - in lună. 

Şeml1ţele publice ale delegaţ.iunei 011-
gare se vor ţinea de altfel începând de Joi, 
28 De-eemvrÎe, având de de.':lbătut un SUl

gur obiect: budgflt1.11 provizoriu pentrn 
miniştri oomupi_ 

Situaţia În Croaţia. Din Agram se ,anunţă: 
Banul Croaţiei va inoope in curînd tratative noul 
pentru înjghebarea unei majorităţi guverllwruen
tale. Dacă nu va relli,li nici de data asta, va ajur.aa 
dieta ca să o disolve diu nou( ~) 

Deputaţii aleţri VOr fi convocaţi la şedinţ-ă in 
jumătatea a dbua a lunei 1 wnuar ie. 

* 
Şedinţa Camerei. Camera deputaţilor a luat 

cunoştinţă dC>8pre votarea indemnităţii prin Ca
mera magnaţilor, apoi a luat vacanţe. 

Şedinţa următoare va avea loc la. 12 Ianua
rIe n. 

De pe Culme. 
De 1. u. Soricu. 

"Lntr'a.stă seninare si culme minunat, 
"Am scos in~lul, eare iubita. mi-l'a. dat. , 

aCPl'itei chestiuni, când voin insista mai 
mult şi a'supra diferiţilor fadori ce au rol 
hoUtrâtor at.ât în criza economică cât şi 

în criza politieă, întru etit aC0asta a dat 
naştere desastl'ului ccQnomic - singurul. 
ce intrti în preocupările noastre de acum. 

Slovacii. Miercuri s'a tinut ('Ongregaţia comi
tatului Pojon. La ordinea zilei ffi"a şi o hotărîre 
a comunei Rlovă:oe,Gti K isleva,rd, care pretindea 
ca p1'Otocoalele oomumale să fie făcute tQtd.oauna 
în limba slo" ... ăcea.scă. Această hotărîre a bietulllii 
sat slm"ă'C.e&c a ajuns inaintea congregaţiei pl'in 
recurs. Deputatul slo'\'ac 1 uriga şi fostul dCIPutat 
Ivanca, Îlmllreună cu toţi membrii slovaci ai con
gregaţiei, au eerut l'e8'pectarea. Îndreptăţitei ho
tă:rîri a satului slovăcesc, hotărîre în congruenţă 
<m. legile ţări'i, dar llJlgurii cu oomitele suprem in 
frunw au nesocotit ori 00 re>pect faţă de lBge, Y;)

tiind nimicirea hotărirei e1Qv.ooilor. 

L'am 1)118 la ochi îndată, mă uit ca. prin ochia,n 
"Prin Dacia cea lată, la fii lui Tr&Îa.n," I 

"Foc concentric" Împotriva dlui O. Goga. 
Dela un prieten al ziarului nostru (preot la sate) 
·primirrn urunătoarele rîndU'ri: 

"Af 1 u d in pa r r;-a ;;;;;;td-e-c-1'e-d-,j,-n-ţă-Z-ă~c-e-r-cu-r-ik 
.. autorizate" au hotărît să por-nească impotriva 
dlui Octavian Goga un Aoc concentric") pofi
tâlld de toate mijloacele iertate şi neiertate şi căl
cându-şi în vie/oare chiar prop'·i.ile lor convingeri, 
pentru a-l teroriza pe d, Goga şi a-l sili 8ă se ,'e
tragă din luptă. Armele lJrincipale de terorizare 
/ior fi: batjocura, minciuna şi calomnia. In nu.
mele meu. şi al numeroşilor săi admira-tori, îl 
rog pe d. Goga să nu-şi pial'ză credinţa în izbâllda 
adevărului pentm care luptă şi s.ă fie sigur că noi 
niciodată nu-l vom părăsi., Atacurile w'îte de care 
a.re azi pa.rte vor mări numai d"agostea şi adm,i
mţi.a noasf ră per! tru eL." 

Toate semncle d'OYNle~ că in:fol\lnaţilllc a'ceste 
slmt exacte: Aluziile murdarE!' din ,,!Jopornl Ho
mân"; manifestul oolor cAt.iva tineri din Buda
pesta; publicarea wpelnlui ungul"'CSC (redactat de 
alt1/,l) şi articolul de azi din "RoUlîi.nul" ... 

De câtă enorgie şi de câte mijloace mai dispun 
cercu:rile noastre autorizate când e vorba să re
dUICă la tăcere glasul critiCt'!i îndroptăţite şi al 
apărării legitime, 

Pentru nevoile cuJtura:le şi 0Cb1l(lfI11ice ale po
poruluri nici un ban; pentru orga'lli7J3.rea luptelor 
politice ni~i o enel'gi(.' .. , 

* 
Respectul pentru adevăr. Nu ne amestecăm 

şi nu n(}-am amQflteeat niciodată în lu})oole vilO1ente 
ale partidelor fraţilor noştri din Regat, Suntem 
oonvin~i -că toate partidele române, cu diferite 
mijJoaoo, slujOSoC un ideal sfânt nouă tutwora: 
('(lusoliJdarea României independente. Lupte îmtre 
'partide au mai :lmIt ~i "01" mai fi, şi aiurea şi în 
Români~ de llK"OOa noi nu de.~rWm nioei atunci 
când s'ar părea <Iii fraţii noştri merg prea departe 
cu vi'Olenţa lor. Tot 00 detestăm însă în aresta 
ne:ampanii" sunt încercările d~ a deplasa diacn-

}"aptul acesta dovooeşte nu numai răscunos
cuta intervertire şi încălca.re a legilor din partea 
aodminiatraţiei ungureşti, dar şi trezirea din ce în 
ce mai mare a fraţilor noştr-i slovR-ei d~trivă 
de asupriţi ca şi noi. 

* 
Circulara contelui Khuen-Hederdry în ches

tia votului universal. Profes<>rii dela academia 
de dreptu:ri din Eperjes, discutând circulara (lon
td'lli Khl1en-Hooervary au conven~t atnl'Pra urmă
toarei hotăriri: "Drept de alegător să aibă fiacr~ 
cetăt~n UllgaI' de 24 ani care ştie scrie şi ooti. 
(SUllt eXCl!uşa milit.arii, că1ugării r;i 001 sub epi
tropie). Votarea să fie după coonune şi anume in 
'Oraşe se.crefă, iar în Pl'ovincie orală. Cert.'urile e
lectorale din provin~ie să se arondeze, intru e.ât 
se poate, în favof"ul supremaţiei elementului ma
ghia/,", 

Profesol'iidela a~aJ.emia dedroptUTi din 
Cinci-BjS{ll' ici (Peos) propun lIn ,"ot ltniyersal. 

egal şi secret, cu votare obligătoare, secretă şi 
după comune - pentru roţi ooi ce ştiu scrie şi 
ooti. In acelaş timp cer ca şi dTeptul el~toral pen
tru alegerile comunale şi oomitatense să se modi· 
fire pe baza acestui principiu. 

. ,,~i'UllliU!Ilea regniool-ară a milCilor proprie
tari", în congresul său ţinut la. Hodmez&vasâr
hely, a hotărît să prezinte Camerei deputaţilor 
o adresă prin cal'C 00 oore introduoorea neîntâr
ziată a vo1",111I1i umiversal, egal şi secret, cu votare 
după oomune. 

* 
Constituirea delegatiei ungare 

Eri a avut loc în Budapest.a. adulllarra 
const.it.uant.ă a dclega-ţilor ungari, alegân
du-se suh comisiunile de externe, milit.ară. 
finan<:iară, să rehwem că int.re membrii 
delegaţiei ungare n'a încăput nici de data 
ast.a nici un mernbru român, dar nici slo
vac ori sârb. Delegaţile sunt U1Bnite doar 
a se îngriji dccele m(li superioare interese 

(Cântec: bitrin,",) 

Eram singur acolo, pe piscul pleşuv de 
munte. Deasupra cerul de un albastru în
chis, CCTI\l trist şi pustiu de stele, d€>de
subt norii se alungau în valuri tumultuoase. 
Şi ochii mei căutau zadarnic să pătrundă. 
prin falduTHe 1'01' dese, să vadă ceeace do· 
reau, să cuprindă dintr'o rotire câmpii mă
noase, oraşe cu stră.lucitoare cupole, sate 
răsleţ,it.e la poale de dealuri. 

Şi nu put00!l11 vodca nimica. Mă. înfio
rai. Eram despărţ.it de hnnea, în care visa
s('m~ suferisem şi în care o mână albă, ado
rată, aruncase în pământ·nl bun din sufle
tul m\'u sămânţ.a binocnvimtată a nădej
dei. Pentnl prima oară simţeam sufletul 
grozav al .singurăUlţii în t{)at.ă vijelioasa 
lui pornire. Şi, ca în zile lf> copilăriei, am 
Îneeput să mă. închin. A fost poate cea mai 
caldă. nlgăciune, care se înălţa l'a cer in.
soţită do tunetul norilor, de :freamătul bra
zilor ce 'şi înnlţau1 ca şi mine hratele rugă
toare. MiI închinam. 

Şi m'aş fi închinat multă vreme, da.că 
dela un hmp n 'aş fi simţ,it o mână atin
gându·mă, uşor" pe umăr: - Ridică-w! Nu 
mai eşti singur, 

Priyii uluit la bătrînul, ce stet.f'-.e(l lângă 
minE'. Şi de frica să nu dispa:ră, par'că 
nici nu Îndrăsneam să'i întrob cine e. Avea 
în o·ehi ceY' ... '1 din tristoţ.a.amurguril{)f de 
toamnă, pe buzele Întredesehisc nn zâm
het. amal'. 'Faţ.a--i era brăzdată. de increţi~ 
tari dese. O barbă maiestoasă îi bătea piep
tul. Ori cât de blazat, era însă. simpatic. 
Orhii lui trişti vorbeau_ Şî'mi dedoam cu
ra]. 

..... Cumpăral'. ooazională de pu,ti de vAnat I ..... I 
I 

~ ~ 1": lancaster, cu cheie 16 fI.. Offner·lac.t englezesc, cocoş automat 22 fl, Puşti americane, ţuvl cu a~uncarea 
.t.1iIl~~~J '.~ patroanelor folosite 12 fi., Hemmerles, 2 tevi, mod~ml35 n., Drilli~, Browning de 16 CIllib., Krupp ejtdor, cu 

. ~... ţevi de oţel, etc. precum ,i garnituri complete Hamerles· Drillîng, Springer ,l Kierner, revolvere, pistoale 

~~~~j; PravAlia de puşti de vanal: -HADei: B~d8pesl, Iv.IT., Egyetam-Ier 5, 
Artkole de sport, binocJe, Zeiss" OOn:· aparate totografice. face schimb de diferite pArtI de puşti şi aparate de fotografiat. 
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- Ori cine-ai fi tu, înger sau deavol, om 
sau nălucire, credincios sau ateu, fie bine
cuvântată clipa, în Clare ai pornit spre mi
no. Răm,îi, te rog. Spune'mi cum să te nu
lnesc. 

- Eu ,sunt alfa şi omega. Sunt începu
tul şi sfârşitul. Sunt glasul care porunce· 
şte, sunt tunetul, care tună, fulgerul care 
loy€şte, cel ce am dat viaţa dintr'un înce
put m::estui neam, din care faci şi tu parte. 
Eu dintr'o ceată de pribegi am zămislit pe 
cucerit'orii lumei, eu voi fa.ce acum ca sin
gurătatea dîn jurul tău să dispară. Şi pe 
dinaintea ochilor tăi vor dcfila legioanele. 
IJ'u vei asista la drame şi tragooii şi pe ur-
mă vom vedea ce voi mai zice. 

- Pentru ncrcuh~, părinte Anchi'Ses, 
tu eşti. Inrlă·mă. Odată te·am blest(»mat. 
Mia-i ,slăbit. Dchii şi nu văd slova scrisă a 
vorbelor ce le-ai spus lui Aeneas. Şi asta 
m'a costat scump. 

- Hei, dragul Jl.1CU, a fost şi aoolo un 
tâlc şi trebuia să '1 prioopi. Vremurile tale 
nu ',g priincioase dulcelui Yergi1iu. Pentru 
'Orice sfat, trebuie să te adres{'zÎ lui Iuve
na.l. Povl'Stea lui cu peştele. N'o ştii? Dar 
înţelepţii voştri pentru ce şe sfărîmă? Dar 
să, lăsăm vorba prea multă. Indată o să 
răsară sorarde şi eu trebuie să mă Întorc 
in locul ce mi·l'a odnduit părintele zeilor 
şi al oamenilor. Ia scoate ,inelul.' 

Inelul meu de logodnă. 
- PărintB, îndură-te. Dar nu'l scot din 

deget. Simt că tot norocul meu s'ar duce. 
Toată :viaţa mea. Nu. Am jurat că'I v'Oi pă. 
stm acolo şi'} voi duce cu mine şi'n infern. 
Să se ,sperie spiritele rele de lumina lui. .. 

- Iţi poruncesc! 
Am lăcrimat ca. Petru când s'a lăpădat 

do Crist. Am scos inelul scump din deget 
şi, după porunca părintelui Anchi-se, l-am 
:1şezat în formă de ochi8fi la ochi. 

Ca prin farmec norii dispărură. Incepui 
. a distinge Întâi brazii, apoi ulmii trişti, a

poi tufarii înverziti, apoi florile 'in mii do 
feţe. Câmpul părea un mozaic lucrat de un 
poet nebun. 

Vedeam drUJnuri albind pe· sub coline, 
:saturi ghernuite pe la. ooturi de deal, oraşe 
şi cetăţi, figuri de oam€>ni, C'arî se mişcau, 
~ari vorbeau o limhă ciudată., un amootec 
harbar de accente ,asiatice. O lume întroo
~ă, de care nu 'mi dedea.m seama. 

Părintele Anchisc mă bătu uşor pe 
mnftr: 

- Ce vezi? 
- Arbori şi flori. Sate şi oraşe şi oa-

meni. Disting glasul lor, dar nu le pricep 
graiul. Nu cumva. mă faci să trăesc iu pri
mele veacuri dela. dărîmare'a turnului Ba
bel? Spune'mi, rogu-te! 

Pă.rintele Anchise zâmbi cu amar. 
- Nu te duce aşa de departe cu gân

:duI. tră,eşt.! în zilele tale. Eu îţi voi iarăta 
ceeace tu nu înţelegi, te voi faoo să auzi 
cele negrăite, să pricepi cele ascunse. Nu 
cunoşti ţara? E ţara ta. Aceia sunt urmaşii 
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legionarilor, cari au adUl9 pe vremuri lu
mina şi demnitatea. Nu·i mai recunoşti. 
Şi ei, ca-şi orice lucru din fire, au fost ne
voiţi să se supună <oternei legi a eVDluţiei. 
Dar îi vei cunoaşte îndată.. 

Şi părintele Anchise aftă din adâncul 
sufletului. In ochii lui se adunase tot în
tunerecul norilor. Ce trişti wau ochii bă
trînului. Şi tisteţa ochilor lui se răisfrîngea 
asupra brnzilor, şi, dacă ved(»am roua pe 
flori, .simţeam bine că florile plângeau de 
durer-e. :t-'lorile plâng tot.deauna când văd 
jalea în suflete curate. Două la.crimi mari 
pi<"ară. din ochii trişti ai bătrînului. Apoi 
îl auzii esclamând: 

- Ce -s'a ales din cuvintele mele, ce 
s'a aloo din visul meu, din id-ealul pe care 
l·am desvălit bietului AeneaJS! 

Luai inel~l dele. ochi. NQrii negri se lă
sară iarăş peste icoanele ce le văJzu~em 
cu o clipă mai înainte. Şi în singurătatea 
aceia răsuna aşa de dureros 'Suspinul bă
trînului. L·iaş fi intrebat de ce plânge, dar 
nu indrăsnt=pam să-i turbur durerea. Sunt 
clipe, în cari cuvântul de IDcurajare al ce
lui mai bun prieten te rănesc. Şi n'aş fi 
voit săadaog nimica la durerea lui. 

, Ce-ear,e eu nu îrnţeleg, el înţelege. El ştie 
ceeace eu nu şt,iu. El vooe ceeace noi, mu
ritorii de rînd nu putem şti. El înţelege su· 
fletelo, el tălmăceşte gândurile. Ştie el de 
ce plângem ... 

Privi tri'St la mine. Apoi, ca sper~at de 
o fantomă, rosti: 

- Pune Ia ochi inelui! . 
Il a.scultai. 
- Ce vezi? 
- VăKl oamooi, <y&noni mulţi. Unii cu 

feţele mohorît.e plâng, lucrează cât nu-i 
iartă puterile. Văd femei cu ochii stin"şi de 
-durere. Văd schingiuire, acolo in lume-a ce
lor fără de nume. Stau toţi acolo de o par
te, iar de aHa văd câţiva târgoveţ.i în straie 
nemţeşti, pomădaţi şi spilcuiţi, într'o ati
tudine ridicolă. Privesc peste umăr la cei 
mulţi şi obi·dîţi. Şi n'au un cuvâ.nt pen· 
tru ei. ' 

- E poPQrul tău. Pe oCei cari plâng îi 
cunoşti. Ai văzut sângele lor curgând fără 
de nici o vină. V remuTi grele 

·au venit peste dânşii. Duşmanii le-au 
pâ.ngărit altarele. Mâni spurcate s'au a.tins 
de ce-au avut mai .sfânt. Vezi cum le-au 
plecat durerile fruntea? Ei, urmaşii celor 
meniţi să stăpân-ească. o lume, au fost urni
liţî t au fost ingenunchia.ţi. 

- Şi cine'a aceia în st.raie nemţeşti? 
- A.peia's de profesie fruntlaşi dintAi, 

iar in orele libere eroi... 
Părintele Anchi'se se opri o clipă, îşi 

.şt€rse ochii şi apoi continuă. 
- Spre a ajunge fruntaş dintăi se cere 

ca. la un banchet f3ă. fi cântat, cu uşile în
chise . deştea.ptă-te Române, să fi strigat la. 
o lnl8.să verde jos Ungurii. Acest fapt dă 
dreptul a. di~preţui poporul, a răspândi o· 
tmva în sufl~tele nevinovate. Vezi 0010 
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grupul cela? E o adunare poporală. Crezi 
că simandicosul care'şi bate pieptul vor~ 
beşte de nevoile neamului? Nu. Prieten de 
cruce al fişpanului ungu,r, el singur aşteap
tă o recomillldaţie dela acesta. pentru un 
post gra~. Nu':! ard pe el nevoile poporu· 
lui. TI doare altceva. In timpul din urmă 
câţiva tineri s'au revoltat în contra laza
ronismului naţional Şi acum fruntaşul din
tâi, disperat t vorbeşte poprului de tradarea 
acelor tineri. Fruntaşul dill1tâi nu amin
teşte nimica de faptul că cutare -deputl\.t 
cere veşnic amânarea discursului, că mer
ge nepregătit în parle.ment. In schimb îm
proaşcă. norDi asupra tuturor acelora, cari 
cer jertfe pentru neam, cari caută. să ridice, 
să mângăie, să încurajeze acest popor fără 
Je noroc. Frnntn~ii dintâi au Întemeiat un 
ziar, care va rămânea o pată veşnică în 
istoria publicisticei mondiale. Pus în în
tregime 11l.8l}rviciul calomniei, ,acest zar, ce 
se numeşte "Românul" e o publicaţie, un~ 
de spre a scrie se cere individului o singură 
calitate: perversitatea. rrot ce are bun a-
cest popor est.e terfelit. Par'că a sunat cea
sul de apoi. Muncă. şi jertfă de bani ,şi de 
sânge în lumea celm' buni şi harnici şi cre· 
dincioşi, trîndăvie, calomnie, clevetire de 
babă, prezentare de conturi ,şi perversitate 
în lumea Iruntlaşilor dintâi ... 

- Părinte Anchise, fac aceştia parte 
din poporul meu? Incetează, te rog. Mă 
dor cele ce'mi .spui. Mi'9 ruşine. Fiecare 
",orbă a ta. cade ca o lovitură de sabie, fie· 
oare gest ",1 tău îmi întuneeă o icoană. 

, - Şi să nu uiţi că tot ce'ţi spun e 
punll adevăr. Cei cari calomniază. şi în
jură şi asvârlcu noroi, o fac aceasta. toc· 
mai ştiind că acei tineri sunt prea cinstiţi 
şi prea. iubitori de nl;;amul l-or, ca să le arate 
vinovaţilor toat-e păca.tele. :Mă gândesc în
să la ce s'ar întâmpla în oazul când răbda
rea ar avea un iSfârşit. Vrei ,să mai vezi? 

- Nu părinte, dar poporul? 
- Poporul tace. Poporul n'are cuvânt. 

La 'Ospeţ,e şi banchete el se ui,tă prin cro
păturile paviloanelor cum fruntaşii beau 
şi toastea.ză, cum se admiră unul pe altul. 

In clipa laooea -Răsăritul îI1'C&pu a. se 11l~ 
mina~ Din adâncuri apăru aUl'ora În Oo:.1,fU-Î 
de trandafiri. 

- De acuma mă duc, .zise părintele 
Anchîse. Răsare soarele. Şi Charon şi-a 
pierdut răbd.area aşteptându-mă. Un sfat 
însă: Coboa.ră-te .de aici. :nute a.oo1o şi lup
tă în contra minciunei şi a cultului incom· 
petenţei. Spune cinstei cinste şi minciunei 
minciună. Căci mult pot face puţimi buni 
împreună ... 

Când 80arO'le se ridioase de-o urmă. de
asupra culmilor, bătl"înul dispăruse ... 

Post sCl'iptum. - O întâmplare la fel 
a avut răposatul Teliman, talentat scrii
tor bucovinean. Dacă am mai scris·() şi eu 
pe asta, e că am convingerea că din mai 
mu1te cazuri l'3e peaw trage o învăţătură. 

IEUMAHI M. Maaazin da hain8 
pentru hArbati, capii ,1 fetife 

~ ARAD ~ CROITOR PEIfT&U DOIIII. 
FuruJ.oral cartII ca.. ,ejale ,1 ca ... '.llt. 

H ;WJ,i '1 -"S DeliiJpArţAn1â.nt .epal.""a.t pentru coD1a:nde dupA 1'J3Aau.rA. 
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Scrisoara dln'- Budap8sta. 1,' 
.. ~~' 

- "Manifestul", -

Scriu a<>este şire nu pent.ru ACei putini necu· 
noscuţi domni cO]f>gÎ, oari au 'JYublicat în numă
rnl din 21 L c. al org-anului oficios "Românul" 
manifesul pentru dl Mihali, Lucaei şi contra iubi· 
tului nostru G()ga, ci pentru a orienta mulţi
mea oetitorilor ziarului "Tribuna" asupra rolului 
ce-l joacă inronştient, la comandă, în ha,rţa con
damnabilă de un an, o nDinserunată parte a ti
nerimei noalltre unin'r.sitare. 

Şi le scriu voios şi mulţumit pe deplin fiindcă 
.ad în acc! manifest un .nou "fias-eo" ruşino8 al 
oficialităţii noastrel 

Şi iată de c'€: 
După d'atele statist,jee ofi-eioase ale universi

ţii din B1l'dwpesta. numl'ind a.sltătorilor romani 
înscri.şi la deosebitele facultăţi ar atinge cifra de 
300. Se înţdege că această sumă nu cunrinde 
rigorosanti în medicină, candidati de ·advocat. 
doctorii. în drept veniţi la censură, absolventii 
de tehnică, de filosofie şi teologie filosofică. - Numărul aeestora în tot cazul se apropie de 
o sută. AdE'că; numărul tinerilor români - în
ţelpg ascultători şi absolt"enţ.i ai univ-ersităţei -
ar fi oam 400. 

De sine Înţe]es că dintre aceşti 400 <le tineri 
romani 100-150 nu sunt permanenţi în Pesta. 

Şi acum să cetim manifestul şi să numărăm 
numele tipărite. Sunt 62. Adecă cam a patra 
parte din numărul total al universitarilor români 
aflii'tori în Pcsta. 11 uIti 1;e vor mira şi se vor în
treba, eum de alI ajl1nS ţ!ea8ez~i şi <loi de tineri 
să su b,~crie manifestul ~ Sau doară cei subserişi 
!311llt floarea tinerimei? Elemntde cele mai cin-
8tite ei mai dornice de muncă ~ Nu iubiţi cctitori! 

Nu-i .aşa! Nici una, nici alta! Din acele 62 de 
nume tiparite subtrageti cel puţin 25, numele 
acelor colegi tineri - baliei - cari au subscriE 
manifestul din prietinie, stimă, respect faţă de 
cei mai bătrnni, ba chiar t.erorizati de aceştia -
cal!mldlui Filil)CÎu-e în cafeneana "Bodo". Şter
geţi apoi garda <le onoare a. dlui Birăl1t, pe d. 
George Corma, Biberoa O., Ioan Fira, Alexandru 
Bojinca: etc. ete., cari iară sunt vre-o 10 inşi vred
nici de patronul lor şi nu uitaţi că sunt tipă.rite 
şi mUllele unor tineri cari poate nici n'au ştiut 
de manifeBt fiind de o lunâ' două doparte de Pes
ta. De ex, Clement PetroV8n care e de două luni 
in Viena. Şi sigur vor mai fi şi al ţii. 

Şi 8'Cum îmi permit o mică întrebare. Oare 
de când nu s'au mai arat,at depl1tatii dicta1i şi or
ganizatorii dela Arad în mijlocul tinerimei? Dacă 
îmi aduc bine aminte - şi cred că nu mă înşel 
- de astă primăvară de când îşi făceau turneul 
prin Cluj, P('Jsta, Viena pentnI a semâna ură şi 
intri ci în sanul a'celei tincrimi oare ţine mai ml1lt 
la "Tribuna" şi Goga, decât la toţi favorizaţii 
de soartl'i: Mri ~ă cred încă şi astăzi - în urma 
a:ctiv'ităţii lor llllmatRrale - noonici să ~tea la 
condu('erea neaml11ui. 

Ce a urmat acelei eonveniri? Manifeste peste 
manif~t€! DElsmintiri! Şi în urmă ruşine pe ca
pul acelorbăieti sfătoşi cari s'au gÎl"a.t de apără
tori a unei e·al1ze 'perdute. 

De vte-o dmIii săptămâni au apărut iar în mij
leCllI tincrimei. Şi de ce ~Oa s'o înnăjbeasC'ă din 
nou! Dar nu le-a supces! Că,<,i pe când 'astă pri
măvară tm fost in stare să adune vre·o 100 d(' 
subscrieri, aC"um spre marca lor mâhniro, nu s'au 
aflat numai 62 de inşi să le sară în apărare. 

Vai de acea C'4l'Uză, şi ru-şine acelor oameni 
cari apelează pentru a susţino o hlptă nedre8lptă 
la tineri mea inconştientă de menirea ei ~ la gar
da lui Birăllţi. 

Apoi mllnifcetelo după cât ştiu eu ntl se cer
fJEl8e, nu 6(', impun colindîme\"rând pe rând toate 
caienelele B11dape.stei - după' elIm au făcut cât·i· 
va vânM,ori de gratii f.IÎ pl'{)ptele - ci se aduc in 
urma unei consfătuiri printr'o hotărâre unanimă 
sau o mare majoritate de voturi. Aşa ceva nu s'a 
făcut nrc-i '?C3tă primăvară nici acum. Cei vre-o 10 
-15 viitori n:;'ilvani ai popontlui românesc au 
(\ăpătat c("manda dela şef că trebuie un manifest 
,şi dllŢlă cât le-au 'stat în putînţ,ă; şi-au implinit 
l11h,;lUn(ţa cu sfinţenie. 

Ne bucurăm că S'a'll tipărit numele, 001 putin 
suntem siguri că lumea va râde numai de cei 
suh.'J(',rişi nu şi de majoritatea tinerimei univer· 
,ai tare cari şi în ,aceste momonte de ispită a ~tiut 

,.TRIB UN An 

-/Iii-şi păstreze nimbul şi demnitatea fiind "stâlpi" 
bihlioteeilor, mu.reelor ~i cursurilor ~M nu ai ea,
ien-elelor. 

Pe sta, 21 Decemvrie 1911. 
Xeni. 

Po pulaţia românească 
, a Ardealului. 

In unul dintre numerele noastre din 
urmă am publicat câteva date sumare pri
vit.o'are la populaţia rngariei la 31 Deoe-m
yro HHO. 

Publicăm acum cât.eva dat.e mai amâ· 
llunţite despre populaţia din Ardeal. Ob
servăm că cifrele Însemnate în parenteze 
reprezintă datele statistice din 1910. 

1:\ umărul total al locuitorilor Ardealu
lui (\:Ste azi de 2,664.012 (la 1910 
2.4 76.998). Dintre aceştia sunt Români: 
1.498.508 (1.397.282): Unguri 811.861 
(761.929); Germanî: 256.834 (233.019): 
T<:vreî: 58.945 (53.065); alte naţionaliMţi: 
87.814. 

Românii reprezintă 56.3% ale popula
tiei întregi; Ungurii 30.48%; Germanii 
9.87"0 ; Evreii 2.21. 

In comitate raporturile sunt astfel: 
1. Al ba-inferioarit: Români 172.038: 

l;nguri 36.960: Genmrnj 7.873. Românii 
reprezinU! 78.7% ale populaţipi 1ntregi. 

2. Bistri ţa-N ăsăud.' Români 87.066; Un
'!uri 8.946;. Germani 27.742. Români 
09.1 %. 

3. Bt'aşov: ROIl)âni 34.843; Unguri 
31.134; Germani 30.663. Români 35.7%. 

4. Cillc: Români 18.120; rng-uri 
123.975: Gennani 2.900. Români 12.5%. 

5. Făgăraş: Români 85.599; Unguri 
5.035: Gennani 3.701. Români 90.2%. 

6. Treiscaune: Români 20.874: Ungurî 
116.130: Germani 8.604. Români 14·.2%. 

7. Htmedoara: Români 287.980; Un
quri 36.040: Ge:rma<ni 10.204. Români 
84.7%. 

8. Târnava-mică: Români 58.305; Un
<Imi 34.452: Gern1anî 20.439. Români 
.'10.7%. 

9. Cluj: R{)mâni 161.095; Unguri 
105.894: Germani: 10.231. Romlini 59.8% 
!Ţn oomit·(1t.nl Cluj, afară de oraşul Cluj, 
Români 68.6%). 

10. ~f11TPş-Tttrda: Români 73.608: Un· 
(Tllri 133.880; Germani 8.250. Romn,ni 
29.9%. (In comit.at, afară de oraşul Târ
gul-Mureş111ui. Români 36.8%). 

11. Tnrnava-mare: Români 63.366; Un
zuri 17.214; Germani 63.474. Români 
42.79'". 

12. Sibiiu: Româ.ni 115.170; Unguri 
7.154; Gern1anÎ 50.256. Români 66%. 

13. Solnoc-Dobâca: Români 191.391: 
Fnguri 49 .. 797; Germani 7.799. Români 
76.1%. 

14. Turda·A rieş: Români 126.526; Un
quri 44.143; Germani 2.086. Români 
"'Q BOI. , 1 __ • /0. , 

15. Odorheiu: Români 2.522; Unguri 
120.047; Gerrnani 2.612. Români 2%. 

In aceşti 10 ani din urmă, dela 1900-
1910 Românii s'au sporit cu 101.276 sau 
i).76%; Ungurii cu 49.932 sau 6.47%. 
fierrnanii cu 2~.8J5 sau 10.22%; Evreii 
eu 5.880 sau 11.0910. 

Comitate cu majoritate româneascCt 
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av'em 9 ~i a·nume: Făgăraş (90.2%): Hune
doara (84.7%); A Iba-inferioară (78.7%); 
Solnoc-Dobâca (76.1 %); Tvrda-A ricş 
(72.8%); Bistriţa-A-ăsăud (m).l %); Cliii 
(68.670); Sibiiu (66'(0); Târnava-mică 
(50 .. 7rc). 

Comitate cu m'ajoritate ungurească 
avem 3 şi anume: Cîtle (83.57<:); Odorheiu, 
(95.270); Mureş-Tllrda (57.970 ). 

Comit,ate cu majoritate gerrnană nu 
sunt. Comitatele cele mai gi~rn1ane sunt 
Braşov (31.4%): Tânwva-mare (42.7%); 
şi Sibiiul (28.8%). 

Mai bine de a treia parte din populaţie 
e românească în 3 comita te: Tâmaca-mare 
(42.770); Mureş-Turda (36.8%) şi Braşov 
(35.7% ). 

Scrisoare din Roma. 
Inchiderea unei expoziţii. - Din răsboi. - Ple

~area ministrului României. 

Roma, 19 Decemnie. 

(Dela coresp. nostru). - Duminooa trecută, 
{)U conool'sul unui număr extraordinar de mare 
de vizitat()ri, s'a inchis una din cele patru 8XpO" 

zi tii cari au fost la Roma în anul a<?.{'.sta: Expo
ziţia regioanlă. 

& isprăveşte anul; se isprăvesc să'rbătonla 
cari s'au făcut la Roma pentru comemorarea .iu
bileului de 50 de ani de unire şi rînd pe rînd, 
una după alta, se vor În<Jhide şi celelalte trei ex· 
pozitii, se va sfârşi sărbătoT irea şi gând nI tuturor 
Italienilor nu va mai fi ocupat decât ele răsboiul 
care se urmează în Africa. 

In Duminooa aceea, par'd într'adius ca ~ă 
ajute la reuşita serbărei, vremea a fost de o fru
DlU"leţe de primăvară: o Duminecă limpede, se
nină, caldă, cum dese ori toamna şi chiar iarna 
se vede la ltmna, iar lumea s'a grămădit enormă 
în vasta zonă a exp<>ziţiei, ajullgnnd la cifra de 
60.000 de persoane, Clfri s'au revărsat ca o mare 
prin aleele largi, prin pavilioanele minunate. 

Din punctul de vedere al italienitătei, expo
ziţia Il fost ooa mai importantă, pentru că, fiecare 
regiun{\ din Italia şi-a construit nu pavilion, imi
tând unul sau mai multe din palatele şi castdele 
i'storioo cari se găsesc în acea regiune, le-a conto
pit; iar în int.erior, au reprodus atât camere cari 
au un interes artistic sau istoric, cât şi opere de 
artă. 

Toate acele eonstrucţiuni au fost făcute de 
ghips şi de tr€<Stie, dar aşa de bine rcpronuse, dşa 
de bine imitateculorile şi marmorilc, înC'ât, vizi, 
tat07ul ră;rnânea uimit in faţa unei a~a de minu
nată reproducere, şi doar urma şi intemperiile 
cari au trecut peste aceste pavilioape, au muiat 
vopselile şi ghipsul şi au lăsat, acum în urmă, ~ă 
se vadă ]XI ici pe colo, adedrul ce se aseun dea 
sub arta imitatiei. 

Cine a văzut pavîlionul Venet,iei din expozi
ţia ain Roma, şi cine a văzut Venetia, nu va putea 
niciodată să uite ]XIrf~,ţia cu care a fO.!lt imitată 
ma:rmura palatului, marmură înegrită de seeoLile 
cari au trecut peste dânsa; iar canalul "lipat într'a
din'8 lângă aeest palat., cu casele velleţiene, cu 
podul, cu gondola, mărea iluzia şi mai mult. 

Aoomcuea jXlntru fiecare din celelalte regiuni 
ale Italiei. 

Şi t-otu-ş, cu t.oat(l că a-eeastă expozitie a fost 
foarte frrumoasă şi foarte importantă, foarte PUA 
ţină lume a venit anul acesta sa o viziteze, astfel 
că, bilanţul general iese cu un mare deficit. 

Cauza prindpală a acest.ni fias(}'.), a fost starea 
sanitară din noest an a Italiei, şi exagerările ca 
s'au făcut în străinătate asupra mersului 110-
lerei. 

• 
După cum vedeţi din telegrame, la Tripo1Î 

aC1l1Il este linişt-e complectă şi aceasta din cauză 
că în urma ultimelor lupte, araoo-turcii au fost 
scoşi din pozitiile lor şi siliţi să se rctrag-ă la o. 
dist,antă de 25 kilometri de Tripolis: ultimul atac 
din jurul oraşului Trilffili:s a fost când Italieml 
au luat cu asalt Ain-Zara, cartierul gerlC'ral al 
turoo-arabilor, oari, Îll graba ce au pus în a părăsi 
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poziţia aeeasta, au lăsat iu mânile Italienilor şi I Şi toatea.c.este numai prin puterea slovei se pot 1 
11 tunuri. ajunge. P:rin intruruiril(l lor, să-i vedom cetind ga-

Această N'.giune este pierdută cu dosa;di:rşire zete şi -cărt.i; după cari chibzuind a exploata in f 
o răfuială. 

şi pentru totdeauna de :'habi, şi oa probă că nu mod ~l~i ra~ional t~aro ?oan~)file firei ş.i .astfel J D. V usile Goldi-ş} ih tlUilll'irul <ie aii al "Ro
se mai gândesc s'o mal ('ucerească este pe de Q cumpulll<lu-ş..t un traI mal !Uugurat, potrIvIt tre- 1 mânuluF' r8-<Hl1Ul1zâncl unui articol al dlui Goga 
parte faptul că ml mai dau nici un asalt, nici nu buintelor de azi, să propăşească în allutul lor ~i scrie într~ lî1tele: 
mai inooareă să se apropie do liniile italiene, iar Împreună cu ei întreg nea.mul. In chipul acesta .. ",bacă d. O, Goga llU nea .\Iă fie dintr'un 
pe de alta au început o s~~rie de mici at.acuri in întelegem cauza lor, cauza oomună a neamului ~i , aluat ou noi, ci JlrofNă să fie dintr'un aluat <:m 
jurul oraşului Benghasi, poziţiune foarte depik- instruaJ'ea analfabeţilor {)(la mai sfântă datorie .. 1 duii Sever liocu .şi IOHif Schoopul, dacă nu vrea 
tată de Tripolis, pe malr.l mărei. a noastră, a tuturo.ra. să fie alături de Dr. V, Luc.ooiu, Dr. T. MihaIi, 

Insă, de data asta, In~l'urile vor morge mai Avii,nd în vedere modul cum îşi petrooe ţiira-. Dr, A. Vlad, Al(lX. VaiJa, Iuliu Mun[u ci rpre-
repede oa în trecut, ltali'-'aii acum cunosc perfect nul serile de iarnă, după: calapooul a.oolora, să I i feră să fie ulătu:ri de mangriştii Miron Groou. 
de bine cu cine au <le a face şi modul de a rom· întoomim anumite ~ezători pentru învăţarea scri.. Gheorghe TUl'ieu :şi POIll})eiu Dorca, amicii şi 
bate al inamicului, astfel că nu este nici un pe- eului şi cetitului. Pentru dc.svoltarea interesului: aderonţii ,ile principii" ai călugăr-u1ai Cioroga-
ricol. A'" , • faţă de şcoală nm ţinea oonferenţe din cercul '\ riu, inchinÎl.Illu·se în ),bisericuţa" lui Iosif &hoo-

Vrmll~a rea, v~ut,~,] ::1 plOIle, st~llJen~ m pr~upaţiunilor lui în ordinea ClUI1 am >ăzut-o ' pul, e treaba dsala. De gustibU8, non est disputlln
;pa:rte aQţlUnea ltahomlor, dar cu VClllrea prImă- mal sus, Despre mersul vrem€i, sămănături, nu- -dum. 
-verei lucrurile se VOf aranja, treţuri, vite şi ~ev?i z~lni.ce, - aci să se ~acă şi Dacă Înllă d. O. Goga, -in ac('~stă societate cre. 

* soco ata (ope!'aţlUlll pnnCl'pale, .(}aJcular~a lI1te~- de că ar a,eu î'ndreplăţil'{1a să llloraliwze lumea, 
Ieri a plecat din Roma, Exeelenţa Sad. Dimi- selor .. et~.) Dln g~et~ t!e v?r cetl:, noutăţ.I,~pove.ştl, f1ă iaGÎi selec,ţionarea valorilor, să iuteleetualizero 

trie Nanu, ministru pJenipotenţiaT al Romîmiei, p~ezll .ŞI snoave, .f~cllndu-l att:nţl • că: dupa ?e vor (grozuYă ,"miJit) politica rom îmoasc il. , atunci d-sa 
ear{l a fost transfm'at la Petershurg. La gară a -Ş!l coti, pc>ntl'U cllţrva goJo~a:u, ~ate l,ucrurl hune ('stD jertia unei tragice sillllmi:igiri ori voieşte să 
fost salutat de îlltreg personalul Legaţiei Ro- ş~ de folos nu vor ~fla lOŞIŞI P=l~ fOI -, explf)a- tragil toată "lumea românească pe sfuariL" 

, d' Ro 'f t E S .J D' 1 tundu-se. toată oOll.ZlUnea d(' a-I Iu..'lufleţl nentru , " , ~. ' . 
mane 1D ma, m run e cu x. au. lam-linc y, ('.arte, ]nt('r~qul aeesta frumos l'am v~zut la un hu ,n,u şt~u, meI nu. '-leau să o.aut d1:n 00 aluat 
nOUl!. ministru. do Î"ntreaga coloni-e româă, de con- I.t t 1 dl (.~ ld il 

ţllran din Hălmugiu, cai'fi d"-"l' nu ştI'e cetl', de anI' 'ilUIl· acel nOI, cu (,1aro.-1 p a.e0ă ~l TO, • lŞ 8 ee a-sulul MUlLzi-Fe, de un mare număr din corpul '-' 'y -
. de zile t.l·ne DlaI' mult" fOl', l'llO'~nd 't\t> cI'ne a!)un ." snm~no., ,-, ou llU-l ':01 a~em.l ua In.nlC,I un <lUZ cu dipltmlatic din Rom Il , de at.aşatul militar al Ho- "'. ,.,<- .r-- tl d 1, 11 d - d - -

R .J d să i-Ie cctea~că, Crtllta.rea unde n'unai sc 0, _.' :-',0 ( lŞ, ,- al' CILn. In,lI .aMUl{~a, ŞI n~l pentr. u mâniei, de ziariştii diu ama şi 'Ue corespOll enţi ,- t~ - 1- )( 
de ziaJ'e române. uu trehuie nealii·ată, Totodată preoţimea e la lar- III a~a Olfl'~, acest a~a() ,p.IOZIŞ, cure p~ !lugH. lll.-

goul ei, "pre a.şi desilişura materialul hiblic, atât famw,mal un(\';'te ŞI laşltate.a, sunt I.n drop~ s~ 
Salutările cordiale cu cari a fost înt()vără~it de instructiv. ('aut dlll <'-o aJnat este fOl'Juat d. Goldl~, ca 'sa-mi 

d. N'anu de coaaţion.alii şi de prietenii săi la pot C'xplica dispreţul ce se ascunde în chi'pul a-
l d · t' d In ce priveşt.c forma externă a conferenţelor p eca.re, oot(l un semn e marea Slmpa le e care costa la.ş în cuviuto1e sale. 
'1... tIR . d ~ d il - nu trehuie ţinută proa sus, ci print.r'o expu-

s a l1lliCUra a orna, PTecum ŞI e pareroa e r u d b Să·l 8Ullmllilln doci lle cl.Goluis <>~a ""l~'1aI' I'n 
1 ă 1 nore. cât e li oră, sii no coborim la priceperea l' • .... 'u ""'. 

ee as CU p ecarea sa, l v '1 d f['''lt uneI' L8Cllrt? 1'11a'II'""", ca O.ă vedelIl dl'n ro.L> "~u-
P . 1" ~ 1. " , aSCll tatol'l Or şi e aei împreună cu el să ne ridi-"'" ·v' =. ~ 'V<J <IOV 

este trei-patru Ulll lnl;a va trCl}Ul sa se In- ~ 1 A llmlare de en"\l'gl'l' UIOi''']'',. o'"")ato d-pa a"""'t d"'"u 
~ d ']' t t d od' t 1 Sec cam cu incetu , poi încă un moment pedagogic <," '- "'-, ,0 '-"'" .~'" 

toa.rca, eoarece, In ca 1,3 e e preş 111 eaL "- d Tll'c,+ JUIAlll(}"'ll ca~.-l fa{'''' 8"."1' doa mel·n l1 pr.nt~oaL'''' 
D_ d Ah]' E ' .. d' e mare Îrusemnătate: să îneerciim ,a întroouce ,-.~ ~, <!Ce <'U li Y '" '-"< "'" 

thmei ~"q,lilâne e r eo ogle a x'()OmţleI In duI '(' b 'i'a })orsoană dropt termen ue comparaţie a valo-
ltam'll va trebui să fie pl'ooont la ,S()lamnitatea în- melo &cromatlc pe mtre ări şi răspunsuri), 
h d ori 001 puţin să-I îmbinăm cu cel narativ. Pentru rilor morale şi inteloctualc în viata noastră pu-

t' i erei sectriunei. bl' )( 
a ne feri de plietiseaJă: şi discipolii vor vorbi. Le l-C1.t. 

1. 1'. A lian. dăm drum liber spre a-~i exprima 'Părerile şi Să-I privim Îutâi <sub raportul 'lx>liti-c, Oa om 
.=:::::::11 ___ -....,,=-,, ______ -======== Bpune păteniile, ori chiar aă-şi afirme părerile - politi,('. e lH'ototipul illt(~Tităţii de caracter şi a 

IlO încercând de a le octroa cu de-a sila pe :we omului de ool1villgel'i. Pe altarlII acestor .convin
noastre. gori a adus eele mav mari sa{~~ifi.cii, A .suferit Cronici ,.olarl. 

Pentru infăptuirea C -1: ..iurilOr d. an alfa beti. 

De Traian Mager, înv. i' 

1. 
wtrual'ea analfabcli10r este o chestie, care 

trebuie să intereseze deopotrivă pe t,ot Românul 
de bine. Suntem şi in anotimpul c{ll mai 'Potrivit. 
),Neplăt,iţii ostaşi ai muncei" au mai rupt-o c·u 
greul trudf'i. Deodată cu prinderea postului de 
Orăciun şi ivirea primilor fluturi do zăpadă, vi 'it,a 
sătea5'C9. şi·a schimbat. cursul de până 001. Tot 
ma.i mult se con{'entrează în jurul sobei, 80a1'a, 
după alinatul vitelor, se adună mereu, azi ici, 
mâne 0010, şi în jurul focului, la. lumin.a mocnită 
-a unei lllmpi stinghere.llJtâTnată in meştergrindă 
- sfatul se încinge până târziu în noapt-e, Se 
vorbeşte despre: mersul vremei, 8ă.mănături, nu
treţuri, vite, nevoi zilnice; 'se spun poV'eşti, snoa~ 
ve; se colindă şi horeşte, ori î~i pun la nrobă iste
ţimea. prin jocuri sociale, 

Notati bine: acesta este punctul de. plecare 
pentru întreaga acţiuno 00 voim a întreprinde 
şi c()nform aCe!!t.oI "şezători", eă ne întocmim 
cursurile. Să nu-i facem ţaranului adult şcoala 
de toate zilele; alta e psihologia copilului şi alta 
a. omului in vrÎstă, Oă şcoala, 'M'e a se întemeia 
pe psihol{)gia individului. e lucrul cel mai na.tural. 
Să ne ecoborîm în mjjocullor spre li. ne convinge, 
ee-l interesează şi astfel, prin ce l'am atrage la; 
·şcoală. Oâ~tigându-i odată interesul, am făcut un 
bun îne€1put, având deja re2l11ltat;ul de jumătate, 
Neinţ.elegereaacestui principiu pedagogic, a fost 
în mare part.e cauza nereuşitelor de până acum. 

E foarte frumoasă viaţa noastră patriarhală: 
dela. sate în poezie; însă noi totuş am dori-o alt· 
oum. Idealul nQ8tru nu e mai mult o tărănime 
blândă, domoală, cucernică, cap plecat tutror lo
viturilor; ne trebuie una deşteaptă, conştio de 
menirea ei, bine pregătită în lupta penru exis
tenţă, spre a nu fi surghiunită pe terenuri tot 
mai 'Puţin fructifero şi astfel menită! pierzăl'ei. 

La Îneoput se va IUBi D:UIIl1ai puţin din seria ~i tru:nniţi, luni, ani de zile, a fost om bogat şi a să
cotit şi din oră in oră tot mai mult. Să nu in- răcit, călăuzit de supremul prindpiu căruia i-a ră
cercăm în ora primă a-l da învăţ.at de tot - 'Orin Illas eredindo8 o viată îlltreagă: .,Totul pent1'l1 
Ceea ce îi inspirăm groazll; de greutatea tainei uat·iuue!" Ar fi J)utut să fie profesor la stat, nu 
uoui, ci să înaintăm după un plan înainte sta- put,ea însă primi slujbe ,dela dujmanii noanmlui, 
biEt .. Axom lipl:!ă de un plan general pentru toţi şi n'a primjt. Contele Appon;;i, l'a Îimbiat mI 

prolegătorii şi în urmă de unul special al fie- pO'Siml d(l secretar de stat" Putea el să primoasc!î 
cărei şcoale. Oalculăm, cam câto şezători am pu- aeeasta din mâna unui oonte ApŢ)O'uyi? Nu. Şi 
t.e!l tinea şi conform numărului de ore, vom iru· n'a Frirnit. :Ministru llU şt.iu dacă i-s'a imbiat să 
părt·i materialul. fie. Rofuza Înflă la sigur .. Minciuna? Calomnia ~ 

A r fi un mijloc put.ernin de -a.tracţie şi ar da Nu le cunoaşte, 00] mult poat{l di'n e.\.-peienţll cu 
mult-ro viaţă pl'elegătorilor: o maşină de proioo- alţii. N'a minţit, u'a calomniat, ui1?i atull(li când 
tiuui. ilehiopticonul şi maşina de vorbit, gramo- a{'lOSt~a îi ţ)ui('oau 'aduc.{l ne"1ln folos. Un om la 
fonul, Prin aplicarea a-cest-or invenţii, nu nl1mai ('are t-e poti provoca în toate Î1mprej urările, Cu
că li-s'ar procura. cele mai plăcutfl şi nohile dis- vântullui e sfânt. ~t\('.ea8t,a pare de altfel a fi chiar 
tractii, dar i-am face să sa uimellscă de puterea matmia prima, \,(),l'ba lui CarIyle, a fiinţei lui: 
minţoi omeneşti şi a Învăţăturei din oa1'tfl. Iar ,~inccrifafea, O Înaltă înSll-şi'tt,) care la d, Goldi~ 
rezultatul ~i 'pentru noi nu poate fi decât cel mai îţi inlesueşttl imediat sareina de a-i deosebi va
fa,·ol'abil. loarea re.ală, de valoarea aparent.ă. Insfârşit un 

Pentru ţinerea cUI'Surilor e potrivită sala de om pe (Iare ţi-l poţi dori t,otoeallna, n'U numai ca 
in\'ătilmânt; numai cât ne lip-eeşt.e îneălzitul şi prietin -ci şi ca a:dver-sar, Cald, -devotat, ,i bun 
luminatul. Apoi cărţi, reviste, gazete şi în urmă ca priol:in, loial, Oll!"ost şi drept ca adversar. Âl!ta 
puteri dB munca. Al!tfel deosebim patru factori e o opi-niune curentă ,despre d. Goldiş. E drept d, 
de o egaln, in~emnăate pentru organiu,rea cu suc- rând pe rând şi-a ca'm tradat toţi prietinii, câţi 
cos a prelegerilor: Aeociatiunea, consietoarele, i-a avut în viaţă, ooea-ce e o inuicaţie destul de ei
masai analfabet.a şi puterile de mund - cari gură că-i va t.rala şi pe cei eari îi va ma.i II.v~ 
toti trehuie să fie pătrunşi de marea in&emnă- nu C'Ulllţ'a sa vă pripiţ.i in-să judecata.: îi jertfia 
tatfl a cauzei, Intre aceşti f&ctori, tn ori ~ per- pe-nt:ru binele public. Căd binele Pllblie maj pre
muaţiune, să domneaseă c~.a mai deplină întele- SUl! de toate. )Iai presus şi de 'Prietenii. 
gere; ~ăd neinţelegerea ori neînsufletirea. uneia Oa inteligenţ.ă, foart-e complicat. O inteligenţă, 
Bau alteia a fost c,auza nereuşittli de până acum. vie, scăpărătoare, l,argă, ~pont,ană, ştiinţifică. Nu 
Asoeiat.iunt>.a elaborează planul genel'al de mUnt~ă, e o intelig(lnţă a. potrivelii, a tm-tipurilor, a "uru
cu multă chibzuint.ă, având în vedere şi preceptele puri]or. Om cu o ,'astă suprafaţă. e5te tot atit 
pedag()gi-ee. Numai după aooet.ea pot veni oon!!is- de adânc, Orator, _ distins, Seriior, ~ (Ii mai 
toarele cu cerculare decizând in chestiuni de distins. Discurllurile sale din C..ameră sunt toa-te 
drept şi obligând comitetele 'Parohi'lIJe llt procu- pă1!runse de acea notă a intralliSigenţei viguroa8e. 
rarea mijloacelor de lipsă . .Masa analfabetă va da care es1.e earacteristiiCa firHor alese. De câte ori 
asc~ltare conducătorilor spre m~ bine, Munci- ,şi-a ridic-ai cuvântul. totdeauna Il stârnit furtuni, 
!orn y-<?r ~upta. fără, d? prege,t. Repet: motorul era omul cel mai dujmănit în Oamer~. Alţii se 
l~lt~gCl mlşdl'l, să fl~ 1U8ufletl:ea pe pe intre4gă ma.i potriveau împrejurărilor, câte.o adulaţiune 
hUla. altcum v~a :ămane numaI o mcercare frU-tla adresa lui Apponyi, doamnei Apponyi care 
moa.<1ă - pe hartle. privoa. de pc galerie, ciite un cuvânt despre "uni-

(Sfârşitul va urma), , tatca n.aţium·i mag-hia're", câte un discuI's de.epre 
FYFYW 

DAJKOVITS E. 
AtlUat d. fototraffi artistice. 

d. primul ranj. 
O RAD E.A·MA R E, Palatul Sas. 

fotografii şi portrete, reproducţii după 'o 
tografii vechi şi noul ln mărime naturalA 
expuneri dl' obiective speciale pentru interioTurl 
acatice. şi lucrăriin aquarel şi olei artistic executate 
AteJierul se află exclusiv numai in Palatul Sas 

.. _.-•. --~--
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.alcooJiflm, despre cr<"Şt(!rf'a ,(!1lmlat·ilor de mătailC', 
la. diin~u] niffiJic, Ilumail intfan~ig('n\ă. de idei; 
fQrţă, vNvă şi neînduplN·.are. ~l:ii :r1~ in rap-or
turile eu rpnf'g.atii n(,lliliului a f,,-,t d~ o exem
plară străşnit!ie. Cîmd um'hîul ,,:iu In"if Goldi*, 
-traduse ca ~{angra azi partidtll naţ:i"n<l,l, 01 fu ('cI 
dintâi, ('.are nlpse ori ee lC'gături ('li dlîll~ul şi ca un 
nou Brn~.ll~, l'a e_XOl'ut:at. Co-i dretpt lllai tf~rziH a 
'Wtat eu dâmml la alegerea de epi·scop în ATad, 
dar numai după ce a primit asigurarolli că va 
lucra pcntMl partidul naţ.ional. Cu 13l1rdea n'a 
TDit să i'it-ea niciodată de vorbă, .alţii. au băut ,,'Pcr
tu" cu ~('.g'llCsl'u, l'au numit "regenf'ratorul Ilea
mului", dlm:lul i-a străpllllE' totdeauna eu privirea 
sa ftllgerătoare de dispreţ şi OSfllldă. Cu ~iangra, 
ee să mai flpunem. O ştiu toţi. 

Ca s('riitor, c de o ab~{)~ută valoare. E istorie. 
lie specialitate. en scaun în Academia Romiină 
îl aştcnpbî eu siguranţă. De~hizător de căi nUlli 
"Il oorer:tările istori,t'e, a creiat metode nnuă şi 
mai aleR originale de investigaţie şti înt ifieă. 
Chiar şi pe urma aCf\ii-tei ll>ct.i\1it:lţi ştiinţifice

ne-am putut alC'ge cu o mfmorie sp(l{'ifieă: un re
numit istoric ungur. ~Ian~old, a f(),~t dovedit cu 
o noonQ1;tittJ1e literară, 'plagiiţlldll-l pe d. Goldiş. 
Câ,tă autorit,ate ştiinţif~cll şi morală nu due{',;L un 
astel de om în parlamcntu'l ll11g11r('Sc. - O el(
tr{lor(linar de hogată aetivitate mai are risipită 
prin publicaţiile perin<li{'c, Vrome de mai bine 
de nn d('('eniu dire arti<,olc cu Tă.~und wdeau lu
!mina în "Trillllll'll. l)opornlui" ~i în "Tribuna" 
şi nu fmu Isrălite, toate erau ale dhli Goldiş. Dar 
,.,ri'viţ.i"i adivitD.'tea predig-inal'ă ce o -dpl'fil~,oră (Il' 
'Un an do zi:le, 1(1Ct~âlld e director la ,.Romfmul". 
. F ioca re zi {'u artLcolul l'Jiiu luminos, ellPCuent, a-
dân{~ :;l ~tiillţifie. . 

Viat·a sa prÎvatu, - la el s'ar potrivi mai bine 
vorha. rii c de ('rista1. Re poate 8 pune eii ael'a,;ta 

.("StlO partea }ni {'(",J. JllR'i tarc. E:-;te c1Irătenia in
-saşi In Bra~)v. l'i'tt a stat prof('·:-;or. a trăit ea o 
călugli:ri\ă, In UPIWU ea o I1lIH·eniţă. ~'a fost 
st:llp de ('aft'nek, n'u petrecu.t llopt.ilt' la eărţi, n'a 
rlllHl\;S dator uiei-odată nim~inui, n'a Jl(>IlOl'ocit 
fem-ei, Jlu-l ajung hle;;lemt'lo mamelor nenoroeitc., 
um.în filJ{) a eiinli viaţă e \) adevărată "i,mfouie 

. intimă, eare l'ihmnă pe toate st-nUlele, dind in
C{'.\'('.i ~:l le înc-ONlozi. Fn a,,.tfel de om impru"7tie 
.in jUflll său o atJIll(}~fer;l (le ncîndlipuită all'st.o
ritale lllnra·Iă şi are neaptll'at toate atrihutde po
aibile de a faee pe moralizaiol'ul "oeietiiţ,ii. 

Din uripe 'Per~pN.'tivă I'ai privi, îi giis~'şti ,le
săv[rrşl'{'a. Ia .Ii) pildă se-ntillJ('ntul dC"Sintere;:ării, 
'rfmă la ('(~ limită îl ~tie împillge-_ A slujit 15 ori 
Iii ani ca pwfewr în Bra~ov. ChC'mat la Anild, de 
interese snperiOHl'C ele a OJ-ganiza Arad111 şi a 

j determllna aiei 11n t'urent de mun{~ă culturală, pl 
nu ·pr{'j.,;·(~ă :-:n.-şî 1-<1;-{' postnl şi pe <'lmd 11111Il, ar fi 
('el,,;,î1. atcstwte mc,J,iea}e că e holnav. I1epllineios. 
el f('nunţă lan ppn,"il." pc caTe ar putea-oc:lşt.iga 
pc uC<ea"ta c'ale ;;,icll.rc ar Însemna a frllstra mo
u('t't-ele venite alcş('nalelor din Bnl'Şov şi vine la 
Arau, lmdc llIl('hiul său, epis'enpul Uoldiş, ii face 
nllTllai dN'îl't a il an s p c 1" S o n·a 1, C't'ca-ee n'are 
nici llmll din aH'-!'ol~iî mai y('(,hi în ani de slll,ihă, 
rellunţă fireşte şi ]a acei<ta, (,ăei nn-l poate 'primi 
fără a adll.ce o j~g'nire ahor.a; ~i mai ales o ştir
birt: reputaţiei sa-Ie de om puri1tan şi imaculat. 

r;n eavitol i-~'ar ('uveui a('tivităţiii sale ne
<lbo",i1e şi rO(}11'ic(' in fruntea Asocia tiei cu ltural(' 
din Arad .şi pc ('clt,laMe tNene bisc11Ît'eşti, şeo
hlrc şi fnJ)(}<a\ionale ,dar mai ales pc h'Tennl stii
ruinţf'lnr titanlt'€ {~e a (lepu~ pentru Închegar0a 
s(}{'i<,tăţ,ii şi pentru 7JllH'ea ,~i iubirea frăţească 
intre oamt'J1Î, de caT(~ e neapărată n{'yoic ca să 
!poti munci în tii'('('re şi f'.ă creezi şi să arlltnce.şti 
simttlmintelc şi aşczii'mintele nationale. Dar as
tea nu pot intra în cadrul modest al unui art.ieol. 

(; Iefria {~("a IJlai IllaTe apoi. pe caTe ~şt()ria o 
va lega de-a dreptul de numele-lui, e,,·te, 'cea pe
~are şi-a eâştigat-o anul trecut la "Vas", data is
torieă. deb care Începe nfma viată ·a parti{hrJui 
nati~lJlaL Af'est. fapt chiar singur îl înuedruiceşte 
la ro('uno~tinta 11(~Bterităţii. 

1'Iămădi1 clintr'lln asfel (le aluat care -poartă 
in sine Între,!.! titlul de nobleţă, aluat cxtrafin, 
8ubtil şi .1'ufinmt, îmi zic Şli eu că d. Goga face 
înr'adcvăr l'ă11, ('a nu vrea să fie dintr'un aluat 
cu domnul Goldiş fÎ preferă să fie dintr'nn aluat 
cu - mine. Ti mai ;\PUSCSC ,<,am acest 11l~ru Jlui 
Goga şi (1. Vaid'a 'Că nu-şi ştie ,alege pl'iet'Î'llii 
d-.sa şi-a ştiut alege ttnl11, earc i-a şi dat mandat. 
In politică nu te 181lie nici talentul, nici vredni
ciilc, nioi de cele Illai multe oci meritul. In 'po-
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htieă te fl1me o fav·c'are a m~JllIPnitului. de multe 
01'1 1f«JIlHinţa în Idt'gereu prietj'nilor, illsfâ~it o 
nlHl1urrm de alte eir'l'ulIlstanit>, 

Eu din t{)at.~ a,·('"te glvrii n'am ni,<,i una. Om 
{'Il gr,oşeli, cu pi'kate. care am fil-cut in tinewţele 
mele şi, e:Îw-<.;<!alÎi, nu mă sfiesc a o mărturisi~ 

îllli phwc,.-ii fat, şi a.7,1\. dlcf.urî. ('arc am jut'at, 
azi nu lJlai jo<" şi dirţi, e.are am fll('Il t, şi asta l"in
gur o rel.n-et, şi dat.ol,ii. că,{,i a ,tJr('buit IMuit să gem 
pflnă ee am I~Utllt fă le plii(e-"c,- ('11 in\"<.e toată 
bunăvoinţa f',{'menulni meu pe seama bietelor mele 
tillcf('ţc. {'ii(·i ('le îmi snnt I<<,ormonitc aeum de 
judocătorii mei !lC'ilJduraţ.i şi fă:ră prihană, ca 
d. Uo\,Hş lj-i {'{>llf'lAii. ~i dud mai pot avea şi un 
a!ltrcgl·et. c ţ'ă (rh_-3-Crv în clipple astea că vorh0sc 
şi eu i.1C tillC'feţ.cle mdc ea df'",pre eO\'a ee a fost-. 
De 3Bta îmi T;:re lIlai rău. Căci mii-le iuhesc eu 
toale neajullocurile şi "mintelele lor . .:s u a uici mCffi_ 

bru;n comitu, Iliei Lle(luta:t, nit.'Î frtlnta~. dintre 
eei dilltÎti. Pe- urma ml1!F~ci mele grele şi in
grat<'_ ee sii\'iir'1('~ <,u tot ide(Llii<lIll11 ('1.' mi-a 
mai r!lJlla,:, nu pot raSan asnmen('a glorii. 
!;li dapii n '11'Ş fi ahi. t do ca!Ollln Îat şi de pone.grit .-le 
d. (;o!rliş şi {·1"JF·Oţii. eum $lIl1t, mi-aş În('hiVlli ('ă 
n'am Ilit·j lllla .• \octa una ÎIL.:ă o alll. !)i bilnuiese 
eii ast.a-l va fi irn.kmnat ~i ve d. Gog'a să mă pre
fel'(' pc minI'. 

Arad, 23 Decomv-rie 1911. 
Sever Bocu. 

INFORMAŢII. 
A RAD. 23 Decemvre n, lUt} . 

Fondul universitar Carol. Din l-aşi ni-se serie: 
Senatul univer.3itar din laşi întrunindu-se. a dis
cutat chestia privitoare la întrebuinţarca vcnitu
lui din fondul de :300 mii lei, dOI1:lt universită!,ii 
din laşi de M, S. Heg·elc. 

In cele din urmă s'a hotărît uJ'măt~)arele: 
::r au ('reat 05 burse de eâ te ;10 It)i lunar. TIm

"ele vor fi repartizate astf('l: câte 10 la faeultă
ţilc de mcclit'ină, ştiinte şi litere; 5 bllr~e la fa
cu1t.atmt de drept. 

Burselo se vor 'plăti 9 luni pe an, dt"la 1 Oet.. 
pfll1ă la 1 Iunie . 

- Spargere la .,Patria", A 111 înregistrat zi1l'lc 
trecute, pc baza informaţiilor foilor 11 Ilg-Ufl'Şti. 
încer~aI'C:l de furt dela banl'a ,.1)atria" din Blaj. 
,,1;nirea" puhlieă azi următn·arck amununte: 

,.Spărgători "triiini au intrat S:lluhătă noap
h'a în loealul iU::'chtutlllui •. Patria" din Blaj, au 
descuiat eu eheie falşii uşa dela intrare, au spart 
ll~a de fier şi ('.;t$1l ,!i an CNt'.at Ră ieie banii şi 
h:trtiile de valo<tt·c. Fiind surprinşi an fugit lă
s[md totul Ţ)(' 1ll1l"ă: bani. hiirtii şi instrullwnte. 
Dimineaţa au fo"t 'prinşi într'o crişmă din Ci>'teiu. 
După multe eodiri an l'('euno~ellt faphll. AmÎm
doi aveau paşapoartc g'J'(x'('şti în reguliL l'n al 
treilea, earc i-a adus la Blaj a plecat deja noaptea 
cu trenul, - ziee-;;e - ;;pre Hud.apesta. Aeesta 
nI" fi "ă fie H011lun şi cnnsotii lui spun. C'ă-l ('u
no"c sub numele de domnul Dumitru. T,l1ni la 
amiazi spă'rg-ătorii au fost şi oi tran,;portati la 
Pe sta". 

- Frac şi redingotă. Din f'aE-sc.l ~ a1l1lIltă: 
In C~unera, deputatilor din marele.uucilt He-Rsen, 
zilele treeute a avut Ilie o di~(mţie intNesantă, 
S'a gă"fit anume un deplltat care să 11rol)nnă 
.democratizarea accstei instituţii prin cU!'<:l.wa ho
tărîrii care îi ohligă pe deputaţi şi stenografi să 
-so prezinte la şedinţele Camerei - în frac. 

S'a îneins o dj,scuţ·ic agit.ată cure s'a f'--fârşit 
cu izbâllda -parţială a pro]lunătorului: s'a aumitl 
pentru şedinţe pe li'mgă frac şi reJingota. 

- Ştire literară. N umiir:ul de Crăciun al "eoo 
sin zen ii", re\·is-tă ltiterară ilustrată, ce apare în 
Oră>;<tie (t;zii:'\z\'liros), se trimite (',& lHlmi'ir de 
probă._ gJ<a<tuit tllturor, cari îl cer până in 30 De-
('om VrIe ll. 

- Cum îşi bat .ioc de sărbătorile noastre. Ce-. 
tim în "F. Pop." din Sibiiu: In ziua sfinţilor 
arlulllg'he-li .Mihail şi Gavriil. notarul cercual din 
Boteşti (Bănat) a chemat pe~te o sută de credin
eiGoşi romimi la pertractări, aşa că ac(~tin nu s' <111 

putut dtlce nici să a~eu!te sf:mta liurg-hie, nici 
"ii sf'rbeze praznicul. r llii mai hărhaţi au protes
tat, dar llota:rullc-a ră1"]HlllR {'u obrăznieie, că n\m 
<1 ('('[1 t ~ă lipsească, că judecata se va aduce şi în 
lipsa lui. 

I-Rgca ccre, c·li! sărbătorile confesionale să fie 
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rc.<\Ţlcctate. Se înt<'leg'p, "ii ne.gă~ind împotrivi~ 
ori ce venetic l<,şill\at, care a pus slănină da pe 
~pinarea Horniinlllui, îşi bate jooc de noi. Dwr lu
l'l'ul nu trebuie lă"at halt:l, ci în <,ontra nmarului 
trt'lmie făcutăar:l1.are la autorităţ.ile mai inalte_ 

Şi în cazll.! a{'e,~'ta se dovedt:ţţte de nou păcatul 
de moarte, pe r.wre-l fac H.omilnii când sufere 
cui11.l străin în casa 10'r. 

- Impotrha băncilor româneşti. Din Cluj 
ni-se 8{'ri(~: Consiliul comuna.! al oraşului nostru 
di"cutân(l ehes<tia importantă la c"<'LTi bănci să: l'a 
depună banii oraşullli, - a exclus din ţţirul a{'-cs
tor hWIlei bant'a rom[llleast'ă "Economul"... N li 
pentru că n'ar fi un institut financiar solid, -
ei fiindeă c hal1că romi'me:u:,eă. 

- Anarhismul bullo?:ar în Macedonia_ Amba
s.adonll turc din Soaia a comunieat în mod eonii
dplltial ('ă S'UH format noni bande bulg-are anar
hist(~, ('ari HlI trer'ut frlllltiera ~ia<~edouit;i spre a 
sa varşi a tputllt(· cu dinamită. 

Valinl din S~doni(~ a e{)mllni'(~at a('pa!lta autori
tăţilor din i-nteriul"U 1 pnlviuci-ei, atra.giindu-lo .a.
tenţia să \'{'ghezc asupra sig,uRnţ.ei publice. 

Pl-intre mol!ame(laniî din vilaetu1 (\(~80V{), 
('urip:'l11ă (\eum sc inu-rmau în sec'ret, se distribue 
în public arme şi munitii. 

Er,a~l distribuit arme şi printre mnhamodanii 
di-n împrejurimile Salonieului. 

- Răsboiul italo-turc. - Spre pace! Agita
tia popoarelor din Balcani, teama puterilo'r inve
cinat.c, cu priyire la isblwnirea unui eonflict în 
Baleal1i au determinat gu yerne1e Austro-Unga
riei şi Ru,~iei, să ia o atituJine mai enorgică la 
Homa şi Con"tantinopol, Ţlentru Î'ncheicre-a unui 
armi:ititiu_ care ar llc!ue('- int'eputul nego{!icrilor 
de pU1:>e. Cu to.a!te că intcrn'n\i'a de până acum 
n'a ad1ls uici un rezultat Ţlozitiy, se crede totuşi, 
că aeţil111eu Îlli('('Ţlută de monarhia noaf'tră ~i Ru
sia. şi împărtăşită şi de Germania va hotărî gu
\'crnelc tărilor belig('l'3nte la in('heiarca păeii. 
Italia a [;li dat dovadă de8vre inte.ntiile sale paş
niee, n'111l11ţ;wd la a'l'ţillIlea maritimă cvntfia: Tur~ 
ciei euroIH.'lle. 

- Ce face speculaţia. In verlere.a ridi-cărci 
unei 11lli\-el',;ităţi la Uobriţill, jidanii veşnicii 3j}C
t'11lan-ţi, . au inceput să facă "gh<-.şcfturi" cwnpă
fÎ.nd termlC, pe oari apoi să le vândă cu preţ In
doit, univel'ilitătii, pentru rlădirc. A fost atras 
dc aee:<te şpel'ulnţil!ni şi dire-eturul şcoalci pri
mare jidoycţ\ti, un AJolf Aheles, care a eumpiirat 
o ea,,,ă, eu g:'tnd la v:lIlzarc eu eâştig. ~'.a. anIt ÎDsă 
noroc. Cumpărată odată n'a mai putut·o vinde. 
A frelmi1. dar ca sii Re sewpe de ea, să o v{mdă sub 
pretul ('umpăriirii, eu mare pierdore. Noul pro
prie-tar însă, tf4 "pceulant şi cI, a avut noro('_ 
A vitludut-n la a1tl1'l cu un dştîg mare de 20 miÎ 
eor·oa,ne. Al treÎ'lea propl'ietaT iar Il vfmdut-o to. 
cu CllŞtig. C'hiar şi al patrulea pro'priet,ar a În
ca;;at o sumă de vro-o 5000 cor. ert~tlg curat_ 
Norocul ace"t·or noui sp(':('ulanti la mi't!mit- mult 
pc Abeloc'l. l,a înÎ~ia vinde-l'c g'a îmbolnăvit greu_ 
Cmll tota gă c[tş.tigc llum:ti el să piardă. Gândld 
U<.'esta îl llrmilrea zi de zi, cauzCmdu-i accese do 
neni. Ajun":{~"e răn ele tot. Intr'un aeces a aler
g-at la o cafenoa.~ a scris e{lteva rÎn.duri 'pentru 
familie, apoi şi-a tnt'S un glo,nţ de revolver în 
himplă, ,A murit îndată. Nu mai putea suporta 
durerea, ee-l unl1ăl'(~a pentru nQrv('ul altora. 

- La fondul Dr. D. P. Barcianu 'Pentnl aju
to]'nrea suda1ilor (~a1felor) fără de lueflI al Hau
ninnii meseria>;,ihn sibieni an mai dănJit: Ioan 
('om:;;!!, j)n-utătnr (Brlliu) 20 ba.ni, Ioan Po-pa.. 
pal'IJh (Vid:l('lltul-rom.), soţia sa luliana n. Lupca. 
şi copiî..lor: A na,;tasia, V irg-i1, MăT'Îoa.rtl şi Leti~ 
tia, cor. 1.20; Visarion lacob. miie"tru franzeIar, 
20 hani; Ioan Sueiu. În". }JCnR. (.Mitgii'rei), în ,a

mintirea ginerelui ;;iiu t parohnl lo,ul'him Tl'ifu 
(Vel,du). 1 cor. ; Florian Bologa, paroh (~arpold), 
;32 bani: K _ G re('lI, prezidentul ,,8ot'ietăţiipiela
rilor din Poree:;.ti". 80 bani; V al(~I'iu Flrian, preot 
(Hac(Y\'ita), 20 b'llni; Homul To<ka, din prilejul 
e:l"ă-toriei Dr. H. Paş('u (Ctimpeni) eu d-şORl'a Ar~ 
mi da 1'O)1e,,<,u (~ibiiu) 10 eor. şi Vie. Tordăşianu, 
prczid., 10 bani. -

- Un remediu contra tifosului. In şe.dinţa 
Acndemiei de medicină din Paris a provoca1l 

mure sensatiunc comunit'area profc;;;orului Ohan
temessc despre va<ccinarea pre\'entivă contra ti
fn-sului abdominal, printr'o triplă injeeţie cl~ 
hace;ili ai lui Ebcrth, în doze din ce în Ce mai 
marI. 

In ultimele 18 luni profesonl1 ChanteIDcsBe-
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el colaboratorii săi au \'3.ccinat după mctooa de 
mai S1li! 23.000 per.soane la cari s'au constatat 
de atunci numai 11 cazuri de tifo.s, oari au putut 
fi vi,ooecate. 

Statele-Unite au mobilizat 15.000 oameni din 
statul Texas, împotriva Mcxico-uului. 

Timp de 5 luni, tru'Pole vaccinatc în mod pre
ventiv după metod:1l profE'~orului Chantemosse, 
au stat pe cîunp, şi în tot a{'ost interval s'au ivit 
numai 2 C)azuri de tifos n:1xl.ominal, cari au fo.st 
vin(iC'(~te. 

Profmorul IChantemessc de\',kl.ră va~lnar('a 
ac('.asta ea o foarte importantă mă.'ll1'ră preventivă, 
care mai ales la trupe e indi,<;pensabilă atât în 
t.imp de ră,'!boi cÎtt şi în timp de pace. 

- .• Români, apărati-vă frumsetea patriei voa
stre". Sub titl111 de mai .sus ziarul "Bukarester 
Ta,gblatt.", puhlică un artieol, pc {'arc l-a l)rimit 
dela judecătorul Dr. t')('hiitze din Rostock (G.c~
mania), un bun ami(~ al HOlllâniei, pe {'are a VIZl

tat-o în nilul 1908. 
Dr. &hiitze POy('-"t('~te că cu pril('jul unei vi-

I:itc po (',arc a fi'kut-o în localitatea. H{'I~lukc~a~ 
din nordul Boemiei aproape d~\ gramta SIlXOnIel, 
a vazut pc un ciireiumar care era şi bărbicr, o('u
!pându-8o în timpul liber eu .împă.ia.rca pascr!l~lr. 
al căror număr er-a enorm. Dtn prlcma acesteI 1Il
om.trii, ţinuturi întn'~i din Germania atI fost pu
stiito de pa,'>Cri, lh"tfcl În'('iit guvernul gtJrmun 
s'a "ăxut silit Aă ak~ltui,aseă kgi severe pentru 
ocrotirea pa:"ÎÎrilor. 

Lată 00 zice într(' altele Dr. Sehiitzc: 
"fie vii prin"Şte po voi, românii, toate aceste? 
lntocma'Î ca I;\i pc noi. Tara vo'astru ('oste fru-

moa~ă şi atîlt de bogatr ... ;n comori naturale, după 
cum a fo.~t {xlinioară ţara. noastră. Pliziţi-VÎl! ca l'lă 
nu vă meargă ca şi nouă! Ce credeti, deunde'şi 
furnizOllză ci'lrcimarul Schluke>nau marfă 1 Vin 
Germania nu, caci ('a c,~te 'rllst.iita, 'asemenea nici 
di.n Austria. El le primeoşte din U ng.aria şi mai 
inainte de t~)ate din 1{omîinia. 

Aşadar frumoasa voa~tră tară e~tc pustiită, 
J>f'ntl"U ea flll &Cry(~a"\('ă lăeomiei. 

Omul acesta din Hehluckenau ar() sute de to
'Vară.şi. Vom incerca pe omul acesta să'1 convin
gem prin acordare de prmnii, 'ca să renunte, ],a 
H'Ccst 00TIlCrţ de pMări, cel putin cu c(,le mari şi 
I!ll'flICrhe. El a făgiidllÎL Ajutaţi-ne şi voi, al:1ttlrÎn~ 
du-vii: la Rocictatf'a noastră "Bund Zur Erhaltung 
dtJr N atu Nlcnkmadcr aus dem Ticr und J>flan
r.onrcich, \Yalter Bcncke, Berlin S. 'V. 29. Unei
a;enau8trll6t1e 102. 

Voi însă să cereţi, Corpurilur IJC'giuitoare {'a 
~ă interzi<,ă exporhll ·a,nianaJ(>\or şi Ulai eu seamă 
al pa;.;ărilor, a căror existenţă estfl perielitată, ca 
să pună biruri pc vânăt()aro fără sens, dici fic('are 
.,fiară" este şi folositoare; C<'lc mai multe aduc 
mai mult folo-~ dedlt pagubă. F,aceţi sQe.Îctăti pen
tru ocrotirea tărci voastre şi hazaţi-vă mai cu 
Reamă ŢlC zLarele voagtre, ea l'lă răs'piindcască aee
P1:c mari idei. AJr<"Sa ţi-vă societăţii noastrc dia 
Berlin; ."llb adI"{)1;a de mai sus". 

- Monumente romane in Tripolitania. Pe 
.ciimpul de luptă dela Ainzara, 1,s, marg>Înea de
f!ertuhli armata a dC$('O'pcrit rămăşiţa uneibise
rici romane care prin forma şi vC(~himea ei con
stitue un monument de ma,rt' importanţă J)(mtru 
studiul arheologiei. In zidul clădirei s'au desco
perit o mulţime de moncte romane cu efigia lui 
R(>ptimiu Sever. 

- La fondul Epis<:opul Nicolae Popea pentru 
maRa învăt:keilor m{~Rcris~şi, ,al "Hcuniunii ~oda-
1ilor rMnanÎ din Sibi:iu", la Iltăruinţ,a dlui I.JllUren
ţiu Nemeţl, pantofar, gw."iridu-s(' î,n Rok Falls Il 
(N ordamerica) au dăruit: Io,.',if {; n{'hiu (originar 
din -Grlat), AugllBtin Iosivaş ~i L. N{'m~ (orig. 
<lin Sibiiu), eAte 2 eor.; Ni,'. Verm('şan (urig. din 
Mag), Adlim Bugorim ~Î 1\i('. A{!'am (orig. din 
Oena Sihiiuhti), eAte cor. 1.23 şi V H~jle TarcNl 
({)fig. din Mag), 1 cor. La u<,c!aş fOTld au mai 
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dăruit: Dr. Amel Crăeiunc8cu, proI. sem., 50 Ee O H O MIE 
hani; Trand,.:lfir Dragomir, paroh (Arpa.şul inf.) '1 ... A • 
1 ('or.; dna ~Iaria l)enciu n. POIpea (Hat")~), în Lipitorile emigratI or In mertca. 
amintireR zi],'; ollomasti('~ a preaitlbiţilor săi sol Asupra nenumăratelor şi noomenoaselor e:x:-
şi frat.e .N i('~)I'lIe PeTIciu, fo..<;t jude r. şi N ~col~e ploatli:ri. la ('.ari sunt eX'Puşi omigranţ~i din ~~ 
Pope,a, f08t opiscop în Caransebeş, 10 cor. ŞI VIe. rica din partea bancherilQr şi notarIlor pubhm 
Tordii~iaml, prezidcnt 10 bani, iar din lădiţa învă- s'a scris din când în când şi în ziarele noastre. 
tăc"('ilo'r s'a ridieat cor. 9.01. La le~atul Vi.ctor Se urcă la milioane de dolari sumele perdute Jl8 
l'('tri81H al a{'{'stui fond pontru aj'utorarea (~O- calea a.cestor b:meheri şi nota.ri şi la sute dt"l mii 
piilor' din V{'ştCH!, apli{'uţri la lllt'8crie, mama dc- llumăruia<,elora, cari au fost şi sunt. storşi de a
('('datului, dlla l'etrişol', a plătit rata a 2-a de <X'8to lipitori ale omigr41ţ.iloT americani. 

20 cor. După o statistid publicată în o r~vistă d. 
- A VI-a serată literară. Dllminoeă seara spociauitat<, maghia.ră, din part.ea u.nui <.X)rQS.PO.-

24 Doc<-mvrie, 00 va ţine a VI-a serată literară a d('nt ':U ei .Jin }.;ew-York sumele 'Cu ~arl a~. f~ 
muncitorilor romimi din Arad cu un program păgubiţi în ultimii 15 ani n~mai ~mlgrant'~l tII. 
bogat. Conferenţ.ă, declamaţiuni, arii muzicale din Cngaria elin partea ballcherJ10r dm Am~r1Ca MC 

vidină şi flaut. Serata se va ţinea ca de obicei În urcă la c.(\l puţin 200 milioane dolari ~aLl 100e 
sala mică dela "Mileniu". Intrarea liberă. Parti- miliilan~ c.oroune. Singur în antn eX'pHRt per
cipanţ.i 8unt rugaţi să vină în numiir cât de mare_ derile cuno.<;eule &C urcă In ll'proape Cor. 1,200.000 

_ Dare de 8eamă, La COllrertu] corului biserieesc dolari sau ti milioane euroane. 
din Budapesta aranjat la 25 r-;oe.mHte a. c. au binevoit Numărul bancherilor cari sjJ«'ulează la. banii 
Il SUJ)ra,,;ohi U l'lIllltilrîi dOnlui şi doamuC': D. Dr. Iosir ' ] 
OaU 100 c;nr., d. Serb si d. A. d .. Mo[',sonyi 50 cor., I. ci'ţ1tig~lţi de emigranţi ~n fabrioolo ş~. mm.o e a-
P. 8. Sa ]O,LI\ Ml'tiu,nu metr., d. Oh. l)erussi cORsul,d. ~- merÎoell.:n8 se urcă la mIU multe sute. ŞI toţI a.cot
<lI' Pnşcariu, d. Dr. Gh. POD de TM.s\'şti, d. Dr. 'r. MI- tia pot manipula în dragă voie ~i ~ără ~iQi ? r«t
h,lli dep .. d. '1'. MUlltf'an PfC'Ot În llelinl'şti 20 cor., P. pOllsabihtate 1ll0l"a1ă sau matonala. mal scnoat!ă.. 
l'. tla Ohen. Bogoeviciu protosinerl 14 cor., 1. P. S. ~a ] 
FllarC't Musta vie. 1'11., d. OII. Sicla 12 l'or., d. 1. UeoTSnR Ban('herii aceştia, în wa mai mare parte a ~ 
Ilrotopop În Boroşill(,lI, d. Dr. OII. Dohrin adv. d. 1. .M. lrp~it,i (le R\'eI'B. ,nu nUTllai eli S0<.1otJ(,.><+c taxt"l ho
Roşu <lAlr., d. Dr. L. T.l..măşdan adv., d. Dr. A. VUH!a rendc pontI'tl muu<:.a rel·ativ mi~ă, ce o au cu elE
dt'll. di!.'!., d. Dr. P. P!.'ntia all\"., 1. P. C. l;a AUgUSţlO l}ediar(~a banilor în patrie, dar şi întâr1li(l de re-•. " 
lIaUI.~ .. a, d. S. Brin7.ri, d. I. Pitişteanll, dna. H. Manlll, b' ~ b ' 

O Il ( 'h }"I I [ [1'lIla~ cu expooiţia,. fiioocă între muţeaza ana dll:le 1. Zomboff'an 1 ('oroaul'. . r, , • >1 (I.!j,l'U nw(., • ... 1 
C:Ulidllrhi, ~. l~rillzri şi M. Oh. Riidul .. scu farm. 8 cor., in~as;;ati pentru ~('opurile lor proprii de ~:recu i.. 
D. Dr. lih. I'loIlll jud. la Curie, dna E. !Iornoiu, d. A. Aproape uu e. ... i'8tă în :::>tatelc-Ulllte lQCa1ttJa~ cU 
Paul, d. 1 .)1ezd jud. )Jf'IlS. Ia Curie, d. Gh. de Matuska, emigranţi din Ungaria, unde să nu se afile ŞI uit 
Ca.5a de J1il,~trare din ~a.:<t:le ('{ItI' 6 I'or., Unii D. Birll- . b .... 
utiu 1. r-;oaghE'a, C. POjlescu. P. Ionaşiu şi So~ietat!'a bHlli~hor ungar. Că~Î doschiuel"f'a, uneI !inol nt 
uuiv'PrsitUl'ilOf s[lrbi câte 5 ('or., dnii Ilr. L. Linţa, Dr. A meriea nu ('('re niei Q .cu alifi ea t.ic. In unele 
'r. BabE'ş, ~. liojiuca ('AtI' 4 cor., dşoara Nina Papp st.atc, ce esto drept, se roeere dcpun{'roa unei oa'tt-
(Heius) tlnii I. Petra, '1'. POfJovj,,'iu, A. Husari, Dr, BeIl- . . d r, 10 '0 .. d la i dar a~cal:!ta se .... 
ghis ~:'it(' 3 cor., d. 1\. Dlltllitrcllilu 2 cor., d. 1. 'fat şi ţlllni (l [1- -:-:) mu .f) r, , 
li Y. Tirn('u 1 cor., So\'ietatt'u stud. tl'hplci 50 coroan.... v~~te de ('de mal lllu.Ite on n\llJll!U pentru S\duOft.. 
r:!tNior am llIai primit df)la d. Br. Duka Q, de Kltelur rea bie t.i1ur oameni n~tiutori şi eroouli. Garan-
20 cor .. i:tr d,'la d. A. S~qllf't.t~ proC. t;e?,Jog in Gara~-I ţia a<locă nu trebuie depusă în bani gata sau iA 
sl'II".5 1Ii1ll IJrÎmit.ca donatlUnc Z COIllPOZltu d(\ d-sa: ,,1,l- f.te .• f r na t ne' cavenţii sau bond cum l'Ie 
turgia se. Ioan" şi "Ingerul". Au intrat cu totul 10H! 0. ee .' el Ifl .0 r I ,1 ~. < . ~ 
('oro~lle. ~'a sfJ('sat. 812 t·tlr. 90 rît Vllilitul curat a fost: zr('~ l~ ~rner.l'C.'a. I. n 8tatelc-IJlllte Runt n\llmarOIlM 
27H ('or. ŞI 10 ftrlen. soe.j,etaţl, -carl JK'ntru sunw frumoase d<"'Pun bucu" 

I'rill)('a~('ă t?t! u.ceştia . (',xprcjliun",a .~eosebitelor ros bolld-uri, spcclllflnd a~a, că ehiar ~i in <"azc:ân4 
~oastr~ multulnm pp.ntru dlstJII~ul 10: ~I)rIJlI~. c~re ~.e bancher-nl:11' fugi dda societ.ate se }Hlutc pre-
lI1C'uraJază In o lldHltatl': cu nmlt mal mtl':nţ.ltă In Vll- • _1 • b'·' .' ' tent t d 
tor şi pC' cart' "U c!",)sebită sati~fa.('tÎe îl priv~m ca o tInde -ue\Spagu' ac n'1l'mal prln pr()Q('S ~n .a (> 

('Ollsacrare a pW('('dlll'ÎÎ noastre irt\llfosa.blle şi ma.i pre- oei pi'igu:Liţi. Iar ventrtl procC8 trebulc oo\"oca .... 
sus tIp toate lIatiou31.~. care în A'I1l(:'rÎ('a oste foarte sc~ump, încât oa.ma-
.. Multulllim îlldf'ospbi tuturor 3('rlo.ra .rari _CII. a!lto;- nii deja despoiaţi de averea iar cu greu !'Iii ho-

rltatpa lor liP-au ajutat llIult la mf'<nttnerea. dl1!c\fJhnpl, .:. ~ .,'c ~ • 1 1 '_1' . ul 
rarI' trpbiup să nI' l'ăIăllzca~('ă întru toate. Indeosebi tur~1SC sa maI i'aca noua (' IC tuwll Oll proces . 
IIMronului Dr. Iasif G:dI. Totagtff'1 mulţumim due10r 
I!ortp/lsia PO[Jrsru-Birillltill, vahrif'la IonesclI, domni
soarplor J)plia Plopu, Aurp]ia .\Iurariu, (iporjlilla Ruşu 
şi Gpuia II uuterulll, rllui C. Olarill şi tuturor ace](Jr:l, 
rari ('u atâta amabilitate şi-au ofprit Jlretio~lll ('OIl('urll 
şi u'au crutat nici o l~st{\llpal{l pt'lltru Teltşita bună a 
canc('rtnlui. Dr. Liviu Linta. JIIeşedinte. 

II Seminarul iuridic Or. Gereb. Cluj, Str. Far 
ha (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre
găteşte pe lângă onorar mic, pentru axamenel., 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa· 
mene de advocat şi de magiRtrat. In 3 luni 8(l 

câştigă licenţa de doctorat . .Fiind în pragul pro
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, t' 

de dorit ca toţi cei interesaţi să se adres€7.e sprt' 
binele lor la acest seminar, care înl88n~te mult 
cariera advocaţială. 

x Gustav Tatray - Oradea-mare. 8tr. Ba· 
koc.zy, prăvălia pentru elită, unde 8e pot cum
pălI8 lucruri de mână, pentru dame precum ei ne
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783_ 

x Adolf N adler, fabrică de oroloage pentru 
turnuri, Budap~sta VIII. sfr. Puter 2. O re
comandăm în atenţia On. public ee ti tor. ACeaB.o 
firmă, după cum suntem i.nformaţi lifCTează cele 
mai perfecte oroloage pentru turnuri, cu preţ re
dus bisericilor şi comunelor. Trimite 010 de 8pe

cialitat.e pentru luarea măsurilor necesare pe ehel
tuiala proprie. Ia garanţie pent.ru OToloagele li
ferat.~. J,ămariri şi catalog trimit.e gratuit celor 
ce se rofer la acest anunţ din ziarul nostru. 

Sunt <'<(> 08te dr.flpt şi bllIlJcheri oneşti şi serio;'i 
în Amcri{'a; în genera] ÎllSă din PUllct d~ vedere 
juri,dilC njei UllUl din llJ('.(\]t.i blfTl(',heri nu este \'Ttd
ni{~ de îne,roo<"ro, fiin.Jeă întreprinden'll sa nu stă 
gnb ni<,i un fel d~ control l'f'gal, iar garanţia Offl~ 
rită În fOI"mă de bund se poate intrebuinţa pen
tru a('opori rf'a evelllua]l'lor pagube numai, dlJcii 
fiet'are păgubit îşi nbliJitcllză prin prooes dr\'lP
turile fală <le 8(X'iet.atea de bomL .B~te evident fIă 
oall'eherîi fac spe<'ulă eu banii emigranţilor în di
ferite Înt rap ri ll'dcri, ]a bursw etIC. Dacă specula 
J'(l~('l!;1te sunt toa,te in bunii ordino, dar dacă 91& 

pierd banii hitlţil~)r emih"T'anţi bancherul sÎlmpht. 
dispare şi emigrantu'l poate plîmge dU'Pă banii 
!lierf!uţi. 

Tot astfel sunt ~i notarii pnbhci din Amerro.. 
Este o mare gf{~ală a poporului emigrat în A
mor-ioa cii trăi('Şla În cf(ldinţa, că notarii pwblioi 
rcg~ti dela noi, eari sunt cualificaţi pentru .
{'est post. In A'm{~riea pent.ru a putea fi nlOtar pn~ 
hli(' nu se {'N nici cllI1o!itinţe jllridice ~i peste tot 
niri Ull fpI de cllalificaţic; este de ajlllls dacă COlt
CllrCUtl11 ştie eebi şiserio şi şi-a câştig:at 001. 
tellia americană. 11<1 aici' pro\'ine apoi că nuws
ruJ notari·lor publici cari funcţionează in Am0-
ri{~a e;;te l(\gion, In anul 1909 au fost singur î. 
New-Y tJrk 21.LOOO do nntari publici, între can 
'(!()\ner('Î1anţi, })ă'pu'Cari, bărbieri, propriet.ari 'Il. 
inl"t,itllte de pompe fnnebre~ mă'sari. ]ărătnşi, bir
taşî, bmH'lw,ri, agenţi, tipografi ect. 

-liU 
Dacă voieşti să-ţi cumperi ghete solide şi bune, pălă.rii, a.lbituri şi 1nănu~i moderne, 

cu preţ moderat, afunci adresează-te numai la prăvălia cea mai mare din Bihor aJui 

Mannhardt Jeno mai 'nainte Leitner Lazar, ~1!~!!!J:,~~t!~~~~~·~~:~ il ~;:tîn~~; -
~li:IIIIIIIIIIII=lliillllllll.IICIIIIIIICIIIIII!ÎIIII~ 
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In sensul l(".gii oo<'Că notarii publici nu sunt 
;indrept"ăţiţ.i dOClh a docurmenta i1iontitatoa sub· 
f'lcrierilor de pe l'ontra'Cto, acte ofi'Cioase ş.i ~ do
da:rcaţii făcute sub jurământ. Alte luerări, aparţi
,nătoar'i) sferei de competenţ.il. a advocaţilor şi no-
tarilQr publici r{'~'Şti. nu le-ar ii permis să în
doplincRS('ă; se îngrigeac Însă ca poipQr'lLl să croa· 
dă că funcţ.ia lOT ('-'>to egală cu a notarilor publici 
de aros,ă în f.a~)t Însă îi exploat,ează în modul cC'l 
mal barhar, Înt'Îtt - nu există nlCl un Soiu de 
"inŞ('lăeiu:ne, pe caro să nu-l practice 'lotarii pub
Jici din &~me)·jca. 

Ringuratledo stat.e doja de multă vrome caută 
~ăi ŞI mijloace pentru reglemel1l'area notaTilor 
~publici; !Il une'le fltat{j se ('.ore cual j{icaţie şi s'a 
redu8 nUlnJ.4trul lor; con~ulat{l}o Aw\t.ro-Uungare 
încă fac tot pentru pooepsima ahnzmilor comIse 

·<:lo notarii publici. ~rai bine pot in~ă feri popo
.nl} de mrejele primejclioa..'\o al<.> b~lI1('herilor şi 
notarilor publici din Amorica org:mele noastre 

--de puhlj~'itate şi tvţj aeci cari au prilej a \-'>eni în 
at.ing('re cu poporul, luminâmd pe oeI emigr;lţi 
'Ban ("ari se pr{'.g:iitosc a emigra în AlIneri't'R, pre
~llJrn f,l1 pe rnden i î le, pr icten ii şi Cllflloscuţi i eml
.granţ.ill,)r ca ~ă se ferolll..'>('ă de bancherii şi notarii 
"Vublici din America şi să nu se lase înşelaţ.i de oi. 

Mult ajutor ŞI bune ~faturi va putea da în 
Jdirooţia. aceasta emigranţi lor H{)IfTIÎmi din Ame
'riea noua filială a .. Albinei", 00 ~e Yofl. deschide în 
curina in Sm,v·York şi (~re va avea în toaUl cen-
trole ('-11 emigra.·nţ.i romiilli Dlai Ilumilroşi, olllme:nii 
~i legăturile ei de <"('3 mai d<.>pl illli i n{·.rOO ere. ,,/le. 
.·11isfa EroT/omică", 

POŞTA REDACŢIEI. 

Cbereluş.Cluj.Mărcufa. Do ('e nu rfu9pundem 
la t;omluile din "Homîmul" în _chestia artic{)lullli 
nostru "Consecvcnta III materÎe PQlitică"? Arti· 
<~olul nmitru a apărut la 5 (18) Scptcmvrie 1910, 
~~man\n nilscadn\'3cază la 3 (10) Docemvrie 
1911~ ••• Vom l'uspundc dcd şi noi la anu .... când 
va l"H8Ţl11'nd{l şi d. Dr. Teooor ~lihali la f'ulllările 
iQC i-lc-Ilm adr0"at. Dacă vom ţinea şi atunci Je 
cuviinţă !lă ră"pundem la .... fleacuri. 

"J>QŞT A ADMINISTRATIEI. 

D('mf'Lriu Mii.t:~d·lJf"an, V IirOlCzi.î. Am primit 5 I'or.

'a.bouurnent pâJlli 1. fjuea. a.nu:ul 1911. 

Gavriil Sl'lelda.n. Timişoara. Am primit 7 roroane 

. =U!ona!ll-('_nt pe qnart.lll IV. 191. 

Leon Tol.tol. 180 

v 
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{(j rlD.te). 
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Pri.n străzile pline de soldaţi, Alpatici abea îşi des
·~h.idea. drumul. Noapte-a. se Iii sase de tot c4.nd, nu de
vane de reseruc(', tră~ura. nu mai putu inainta. O r8.
~ă ai mai multe priit·ă..lii ardl'au, flacările a.ci dispăreau 
,>;ub fumul nE'gru şi gro-s, aci i.~buclleal1 ,ru tărie lumi
.nând a glorno multimE'a. de pe piată. Apatici zări Lloi 

.l'Ioldati şi un om invălit intr'o manta.. cari scoteau grLn
"Zile arzâ.nde ei le duceau Într'o curte v('ci;nă unde alţi 

>01lmi'ni du('eRu o dac de flin. 
- AlpatÎei! strigă o voce runoscută. 

--Exl('(,](,lIta Yoastrii. tătucule! ştri~ă numai rle-
dJ Alpa.ti('i, n'M.'uTIoscândul DC tînărul print. 

- Printul Andrei se tin!'a că.Ill.<f! la spatele multi
roei şi-l Jlfivca pp Alpatici. 

- Ce rau ţi ai-l'i? îl intrf'bii ('1. 
- E xceleIl~a V o l),Strft! strkii. Alvatici. şi isburni în 

lacrimi. i-iuntem n:ue J)if'rrluti? 
-- Dar tu ce cauti ai~i? r('jletli printul,", ndrei. 
In clipa ac!'in flaci"tra SI' Îniiltă luminoasă, ariitfî.nd 

lui A lpntld fl1ta palidă şi 1<Uptit a tînărului său stllpan. 
'frÎlllj,ul printului Bolk'llIsky .îşi f'xIJlieă mbiullf'i. 

~a pre('um şi grf'utiitile c(> le întimpina la. intoaf(·ere. 
Rllntrm oare' piprduti. Ex.('plenta. ,. oa~trii:' ln

t rp bft f'! din ]WU 

Dr. Gheorghe Crăciun, 
fost extern la spitalele din Paris, consultA 

pentru boalele urinare-sifilitice. 

Injecţll cu prepararul -Ehrhch 606c: 

Temesvar Erzsebetvăros, 
c Begabalsor 5, := 

BIBLIOGRAFII. 
Către cetitorii revistei .. Luceafărul" ?'-rul 24 al Re

vistei .. Lut('afărul" aduce urmatoarea informatie des
pre ,-iitoarea formă a revistei: 

Revista "Lurf'afărul" dela 1 Ianuarie 1912 În~epe 

T - -

Aldea, M. Săulescu, M. Slmonescu-RÎmnlceanu, V. Şor
ban. 1. U. Sorie", Victor Staudu, Catoll Tbeodorlaa şi 
Alexandru Vlahuţi_ 

Cu ajutorul It<'estor Colaboratori şi a a.ltora.. cari 
nE'-au făgăduit sprijinul, revi,<,ta .. Luceafărul" va fi un& 
dintre tele lDai bune reviste româ.neşti. Ea va a.vea, pe 
lângă partea literară bogată şi aleasă şi PI' langă arti
role de îndrumarl' eulturală, literarii. şi poiItică. urmli,.
toarele cronici: bisericească, şcolară. economică. lite
rară, artistică. Istorică. din România. dramatică. poli
tică, socială. ştlintifică, filozofică şi altele. A('este cro
mCI se vor 8uc.cl'da număr d!' număr. aşa cii revista 
"Luceafărul" "a. fi Coarte vari-ată În informatii prid
toare la lntrf'aga mj~care a yif>ţii culturaJe dela noi şi 
din străinătate. 

Pe Ilîngă acpstea va da în fiecarf> număr câte lllIl a.
daus artistic fie în colori. fi!' în rf'pronuceri simple. iar 
pe pagina ultimă va publica caricaturi şi cronici ve
sele. pentru distractia cetitorilor. 

O revistă în asemenea conditii nu It mai apărut 1& 
noi' dE"' aceea sunt!'Jll Înn!'dinta.ţi că publicul o va. primi 
cu un a.d!'vărat pntuzia.sm. 

Pe lângă marile Înbunătătiri ce If>-am făcut. pretul 
ahnnam!'ntului s'a Uf('at numai ru patru coroane P(' an. 
Abonamentul va fi deci următorul: In Austro-Ungarla: 
I an 20 cor •• 6 luni 10 cor. Pentru preoţi. Învătătorl ,1 
studenti: 1 an 16 cor .. 6 luni 8 cor. In Romania şi străI
nătate: I an 25 cor •• 6 luni 13 cor. Pretul unui număr: 
40 bani On R(HUflnia 50 bani). 

Apf"Iăm la toti sprijinitorii culturii romltnf"şti si 
caute a ră.spândi rE'vista "Lurl'afilrul" in cercuri cU 
mai largi. Ceice "or plăti abonamf'ntul pe intreg a:nut 
1912 pâ.nă la ~f{LTsitul lunei Ianuarie 1912. au drl'ptul la. 
premii, pe cari le găsf.'sC înşirate pe coperta. revistei 

Redactia şi Administratia. 
Sibiiu (~agYbzoben) Str. tla.guna. Nr. 6 

* 

o nouă viată . .Munea de un d0CcnÎu, desfăşurată pen
tru ră~pândir{la ('ulturii si a literaturii în sinul popo
rului nostru, nea să şi-o sărbE'ze prin inaugurarea. u
D!'i a.ctivităţi mal largi si mai rodnice, Călăuziţi de 
princiJliul că o revistA trebuie să se nizuiaSlcă IDE'reU 
S!,re desf'nirsirp, n·a.m cruta.t uiei o jertfă ca .. Lucl'u
fărul" df"la 1 Ianuarie 1912 să. poată apărea în cOIHliţii 
mult mai superioare, ea plină aeUIn. Din revistă bilu
nară, s'a fih'ut revistă săptiimânalâ, prin urmare În loc 
dp 24 nnJllerp, cetitorii vor primi în viitor 52 de nu
mere pe a:n. Mărimea şi forma externă a revilltei va 
rănu1nelt nt'sdJimbată, va aH!a deci aceea.ş înfătişare 
frumoasă ca în trrcuL Voind să facem din rl'vista "Lu
cC'afărul" o oglindă. in care să sc resfrângă toate ma.
nilestatiunil!' vi(,tii Doa"tre puhlic!', în viitor va api"l
rea ca re'ibtă pent.ru literatură. artii şi poLitică, si va N. Zaharia 
trata toate ehE"'stiunile la o.rdLnE'a zilei. cari sunt ho- Tipuri sociale. Intrigantul. Arivistul politic. Par .... 
tăritoare pentru trezirea la conştiintă şi pentru Întă- zitul politic. Nihilistul intelectua.l. Arivi,stul litera.r 
rirea natională a poporului no~tru ... Luet'afiiru!" nu ,·a 
fi. deci. ca până aeum, numll.i re'ii.tii belE"'tristică. ei Functionarul o.rÎ\·ist. ă cor. 1.50. e.d. de lux cor. 2.50 +. 
,'a fi o revÎstii cultura.lll-politid. în care se yor pnus 10 fii. porto. 
problellle din diferitele ra.muri de a{'ti~-itate ai uume: 
\'a trata în ~tudii şi a.rticol!'. l'he~tiuni din viata noastră 
bisf'ri('('a"eii, şpolară, economică, socială, lite-rară, ar- L.ti. Librăria "Trihunei" se află de vĂ-nzare pe anul, 
tistieli, politieii şi ştiinţifică. Pentru toa.te. ~·'tste ramur 19t~:. De toate el din toate pentru popor sau Cartea 
rl'vista Ilon.stră a r!'uşlt să gruppze În jurul ei ma.i N~l{Iului cuprinzâ.nd: Date istorice. Tra..diţiunile. Cr&-
multi sPP('Îalisti. Pentru ca re~ista. să fw, mereu ~pri-
jiuitll şi eontrolatii în adh'itatNl ei s'a pus sub {'ondu- dinţ~je şi datiu\.'le poporului român. - a.ra.njate luns.r. 
c('rea unui cOlllitt>t de r!'daetie din rue fa,(, parte ur- Litera.tură şi Calendar. Intocmit şi mult adăugat de E.. 
miltoril: llirC'etorul Octaylan Goga. 1. Agârbi~anu, Dr. Eleftl'.T('s{'u li 2 cor. + 2Q meri porto, recomanda.t '" 
Tiberiu 8rediceanu. Dr. Constantin 8ucşan, AI. Clura, fileri. 
Dr. Silviu Dra~omlr. 1. Enesl;U. Allltrd Esta. Dr. Oni-
sifor Ghibu. 1. Lăpădatu. DT. 10811. Lupa" Gh. PoPP. Dr. __ . " 
Pavel Roşl;a, V. Stanclu. Lalta.r- Trlteanq şi Rf!.da.cto~. . 
rul Octavian C. Ţăslăuanu• " Biblioteca parohlală Nr. 1. P r l' d i ~ c ! c tinnt. 

p ·1' - l ~;.i.illbri.i a.i C9mir~f 1 'd. . la. Mptropolia din Bu"Cureeti de Metropolitul Antim Ivl-
. >3 IIn~a ace_stI ::. : -:: ti tH f! tf'd~cţle, reanul. (1079--1716). Ediţie nouă Il 1 cor. + 10 fjl 

r!'\'fsta .. Lul'f'a.faru·] are urmatoru cola.bClt'dorL D. 
Anghel, Andreiu Bârseanu, Zaharle Bârsan, G. BQ~- porto. 
dan~llulcă. Dr. Ioan 8orda. AI. Cuaban. lIarie Chendl, 
Ioan C/ocdrlan. Vir211 Cloflec, D. N. Ciotorl, Otilla 
Cosmuta. Maria Cuntan. Victor Eftimiu. Elena Fara2"o. 
Emil Gârleanu. Ion Gorun, A. Hen, Constanta Hodoş. 
St. O. Iosif. Eu~en Lovinescu, Corneliu Moldovanu, Or. 
G. Murnu. Dimitrie Nanu, V. C. Ollvadă, 1. Paul. Cin
cinat Pnvelescu. H. P. Petres.cu. Ecatarina Pitis, Or • 
Sextil PU8cari". G. Rotlcă. Mihail Sadoveanu, C. Sandu-

Prinţul Andrei nu răspuUS€: iIlimj{', ci işi &coase .ca.r
n('tul. rupse o foaie dintrîmul IIi scrise sorei lui: 

,,smole·nsk se pr!'dă. Lyssigori 'l'a fi ocupat tn opt 
zile de duşman; plecati imediat la. Moskova. Trimite
ţi-mi veşti d!'la voi printr'un c-mi.sar, la Usoiage." 

Printul Andrt>.i li explică lui Alpatici tnă.suriJe ce 
tr('buiau luate pNltru călătoria bă.trânului prinţ, a prin
tesE'i Maria, a mit'ului i:\icola.e şi a. profesorului .său. 

!\icj nu sfârşiose de vorbit şi tin ~ef de stat-major 
încinjurat de suită, se apropia. de el in gaJoP. 

- Uta ('sti colonelul, strigă, şeful de stat-major Nl 

\In accent nE'mtl'sc si cu o voce pe care prÎntul Androi 
o runostea. - Yezi că se a.prind casele În prezenta 
d-tale, /.li rămâi n!'1Jă.sător? Vei ră8punde de acea,gta., 
strig-li l.!!'rg, ş!'f de sta.t-major aJ a.ripei 9tângi de in
fantf>rÎe: post .. foarte plăeut" şi loart!' "bine văzut" 
el u [lă (" U m zic('& el . 

Printul A.ndrf'i tI privi ei fără a-i răspundE' urmii. 
~ă dea instructiuni lui Alpatid. 

-,- Le vl'Î spune cii. a.ştep veşti dela ei t>â.tlă la. 10. 
ei dadi nici la 10 nu le primesc, mă voi vedea silit să 
la,s totul ei să viu eu însu-mi la Ly·saigori. 

-- St'uzii-mă Drinte. fih~u Berg rceunoseându-l I!{\ 

llrintul Andrei, n'am fă.cut dN'â.t ~ă execut ordinl'lf> 
('(' le-n.m primit, fiindcă PU f'xe-cul intotdeauna ordi
l)P)P. 

Iu mumentul arela tavanul unei case pline de marfă. 
~P l'nlbuşi În ll<lcări. POllorul urlă ca. uo (\t~ou ron~ti
ent al ~~(}llIotlllui incendiului. 

Omul ('ti mantaua !'tri~ă. ridiClÎ nd bratele in 5US: 

--:ha-i hiu!', a.ş:J.-Î hiT!p, fra.ţilor! 

- E~tp Îl!suşi propril'tarul, strigari"!. mai mu}tp vo~i 
in jurul llli. 

- Aş!! dar. "PÎ ri'Jl('ta tot. Cl' ti-am s.pu~. aclăn~ă 
printul Antlrl'.i ~i fllră li. adn>sa nid 1I1l ('uvânt lui RN~ 

• 
Dumlttll Alexlu_ Cresterea. pa.serilot domestice • 

1.50 + 10 fileri porto; D. Alexiu. Cultura legume1ol' 
({'d. II-a) â 2.75 + 10 fileri porto; D. Alexiu. Cultura 
arborilor roditori li 2.25 + 10 fileti porto. (00, II-a). 

• 
ZI ILiE -' ..... +*IF .... 

care sta twcut alături de el, el îşi PUS~ ealnl în misc~ 
ei dis păru in ulicioa.ră. 

XVIII. 

Din Smolensk, trupele ruseşti urmară să bati ta 
retragere, urmărite de-aproape de francezi. 

La 10 August. regimentul co.mandat de pr.intul An
drei o porni pe drumul mare, aproape de Lyssigori, d. 
mai bine d~ trei săptămâ.ni cUdura persÎ.8ta, fări o pi
cătură de ploaie. In Iie-<ca.re z.i se vedeau oe cer nori 
creti, dar spre s!'ară ei dis păreau şi soarele apuno.t, 
intr'o brumă roşietică. Din fericire. tn timpul nopţei 
pămâlltul era. illprospătat de rouă. Griul. care nu ra~ 
sese secerat, se ILsca iar ,piJcele lui se răspâ.ndean pe 
jos. Băltile se rau, vitele gemeau de foa.me ne mai gă,.. 
aind iarbă pe livezile arse de soare. In pădure. noapte, 
era răcoare a.tât timp cât pica rouă; dar pe drurnnl 
mare unde treceau trupele era un pârjol, chiar in tim
pul noptii: de-a.!iI:>.m!'nea si in codrii mai desi. 

Roua s!' topea tn praful nisipos de pe şoseaua., dos
pită până la un sfert de m!'tru de adâncime. 

In zori de zi, trupele se pun('au în mişcare. Convo
iurile de artilerie se infundau fără sg'omot până la 
osii. inCanteristii intrau până Ia glesne in colbul îni
hu~itor şi a.rză.tor. Roţiile şi pi.cioarele soldatilor fri
mântau o parte din a,l.'e~st {'olt. dar r!'stul plutea ca ua 
nor deasupra truJ)/'lor. ÎntrÎnd În ochi, în păr, În n
rerhi, în n;lri si ma.i a.lp/I în plămllnii oa.menilor si al. 
dohitnaeelnr. Pe m:i~\lră ~e 50arele se ridica. Ia orizo!l' 
norii d(' praf l'oe înilltnu mai sus şi prin a.c!'st rolb ~ub-. 
tire, !<oarele al)iir~a ra o bilă f(l,ie. 

(Va urma) 

-----~--~~----------------------
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A apărut şi se găseşte de Tânzare 1 
\ Cel mai frumos, mal elt-gant calendar pe 1912 !I 
ale neapărat Caltndarul W 1111'1'11111'IIIIIIII'f~ 

ttLibrllria Tribuna": ' 

"Insemnările unui trecător" 
erâmpeie din sbuciurnările dela noi 

de Octavian Goga. 
Preţul 3 Cor. în România Lei 3'50 plus 30 \ 

Il. porto, recomandat 00 fii. 
• 

"Din ţări străine" 
scrierile inedite alul Dr. Iuliu T. Mera. 

Pretul 2 Cor., in România Lei 3'50 plus 20 
Il. pono, recomandat 50 fiI. 

• 
Leo Tolstoi 

"RĂSBOI ŞI PACE" 
T olumul 1 de 280 pagini, costă 1 cor. !'iO fiI. 

+ 20 fiI. porto. De vânzare la "Librăria Tribuna". 
T olumul II este sub tipar. 

• 
Ilustrate de Crăciun şi Anul nou buc. 6, 10, 

14 şi 20 fii. 
• 

- Cine vrea să câştlge frumoase cusături româ
_stI să cumpere lozuri de ale loteriei organizate de 
Reuniunea. femeilor din Arad. 

Preţul unui loz 1 cor., comandele d. se adreseze la 
•• Vbrăria Tribuna", adăugându-se şi portul postal. 

• 

"Lumea ilustrata" ,o 

Conline 160 pag. cu hngate variate şi admirabil 
reuşite ilusuatiun! şi tipărit pe Hrti .. de lux -
O pozit general: Librăria Ig Herz, Bllcur('şti . 
Româma. - Pretul Cor. 150 Se arlă de vân 
zare ŞI la ,lib Aria Tribuneic - Po·to 20 fh·ri. 

Redaetor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
"Tribuna" institut tipografie, Nichin ti con .. 

REISI MIKSA 
FABRiCA DE~ 

ŢIMBALE 
cu organism pa
teabt de oţel, dând 
sunete re-onante" _ 

"ii!;pI.~piii-i'il fflllTte plăcult\ ~ 
'1 ... JIOt eă.~h şi pe 

ra'&' - Gramo· 
foane cu plăci, r
tl3tICt, - vioare. 
flaule., harmo-

nici Ş. a.- Nllmeroase dlstincţ,j ii m~da.lil pri
mite ca răsplată. Inventatorul pe· al.lui modt:rn 
ŞI al orgamsmului de oţel. Catalog trlmlt gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab hangszergyar. 

Budapest, VIII., Rak6czi.ut 71 
111&81111t11111111111111 

OHILE ~======ll Gru '~~ier Dezs6, 
in 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru bă baţi. 
<-~luj l<"olclt,fIoivnr 

Coltul str, WesselenYi şi Szep, ,Is·a·,is cu hote:1I1 Feszl. 

La Librăria "Tribunei" să află de vânzare "Po. Andrassy-ut 41-41 
melnicul viilor şi mortilor" le~at în pânză, aurit 

Râk6czi~ut 14. 
(Ungă .Apollo·) . 

Noutăţi în diferite soiuri de 

.,ăIă....-ii cu pretul de 50 fiJerj plus 5 meri porto. 

Anunl l~t8rar. 
A apărul: 

"A Imanahol serHtorUor dela noi'-. 
o foarte inter&santă ei vastă ca.rte, eare cuprinde foto
grafiile alor -46 scrUtori născuţi in Ardeal. Tara Un
:rurească şi Bănat, 'I'i!l~a lor pe scurt, Înşirarea oiirţilor 
ce le-Ilu dat la lurninii ~i o bucată literară. HIiI-O poe~ie, 
o nuvelă ori ceva ~tiintă, nepublicată tncl. 

Pentru întâia oară ni-e dat nouă Rom!nilor de pre
tutindenea., ca- să avem o astfel de carte la îndemAnl, 
ure ne face cunoscuti pe ce-I mal de seamă scriitorJ 
_ .. cu ti dincoace de Carpati, azi in vlată • 

.. Almanahul scriitorilor dela noi" e o oglindă fidelă 
a aproape tuturor talentelor scrlitorllor dela noi, şi e 
un mărgăritar pretios pentru fiecare c!t!!ii româneasoă 1 
Căci cine nu doreşte să eunoască şi lnfi\ţişarea şi viaţa 
celor mai de seamă fii ai nealmlliui său, al căror scris 
li ceteştE' zilnic În ziare ei prin reviste? 

"Almanahul scriitorilor dela noi" mai are apoi indi 
un capitlu interesant şi de mare preţ: caJlitlul preseI. 
Se arată în faesimil capurile· tuturor Coilor româneşti 
di dincoace de Carpati, se expune pe scurt istoricul 
fiecăreia., re prOCf'se a avut până acum, cari i-au fost 
colaboratorii mai de seamă ,i cine scriu de prezent la ea. 

"Almanahul" la sfArşit are şi Calendar pe 1912, aşa 
că ori cine cumpără .. Almanahu! scriitorilor dela noi", 
nu mai are nevoie de alt calendar in casă! 

Deoarece cartea aceasta s'a tipărit numai tntr'un 
număr restrîns de exemplare, ono public e rugat să 
i"răbeaseă a o comanda, ca fiind o carte aievea pre
tioasă, interesantă şi instructivă. 

Un exemplar co~tă trimis franco cor. 1.80, Se poate 
eomanrla drla editor (Librăria Nat. S. Bornemisa) din 
Orăştie-Szll8Zvâros, şi dela "librăria Tribuna" din 
Arad. 

Celor ce comandll. mai mult de !5 exemplare li-se 
că exemplarul cu 1.60 Cor. franco, iar la comande de 
pute 10 exemplllre 1.,(0 Cor. exemplarul. 

Comandele peste 10 exemplare si 8e facă direct 
la librăria editOAre. 

i. aoărut: 
",'-minti.-';" de Al. Clura 

ea cel dintAi volum dift "Biblioteca scriitorilor dela no'''. 
tn can se 'for tipări rînd pe rînd toţi scriitorii romAni 
din Ardeal. Tara Ungurească şi BAnat, morti şi in 
viată. 

V olumul .. Amintiri" are 264 pag;ni şi cuprinde 23 
nuvele, a căror subiect e luat din viata fratilor noştri 
1I0ti din Muntii-Apuseni ,i din viaţa autorului. Bucă
tile 8unt scrise intr'o neao,e limbă rOlwlnea~că ei cu 
multă putere i~ limp!!zime, şi eu mult simţământ, 

fiecare bU('!l.tl! te eaptivează, procur,Îndu',i o rară mul-
ţămire sufletească. 

De mult n'a apirut la noi Jtomhii o carte aşa de 
frumoasi "i ca prezentare teJmidl, mai ales ea e ade
'I'ărat e'l'eniment pentru literatura noutră din Ardeal. 

Se poate eomanda dela autor (Librăria Naţ. S. Bor
nemisa) in Orăştie-Szaszyaroa, şi dela .. Librăria 

Tribuna." - Ârad. Preţul anui exemplar e 1.60 + 20 
bani pol'to. 

Cine vrea !-iA Cutrapere 

vite a:n:l.ericant."" 

"RI PARIA PORTATIS" 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
Pelle din Miniş (Menes) comÎtatul Arad. 

pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfe1ul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate· în cel mai so'urt timp. -

~=========J " 
~Ci_DjiB2r: ..... ,C 5F 

Calendarul Ilafionai pe U112 
., Întocmit de redacţIa fo'lor dela Oră~tie. e calendarul care duce În casele .. 
• Român 'or c h 'p u r. I e cele mal Înălţăto,..re de suflet t EI ne arată: -

MIHAI VITEAZUL intrând biruitor pdn 
P0;,IU ct"Iăt1i dela Alba-Iulia, dupa ce a cucerit 
Ard .. alul şi ajungând acum el Domn şi >este 
acest (olţ de ,«ră român-se! .- Apoi cânct. du ,.'ă 
asta, a nUB de a cllc-erit şi Moldova, ajllngâl1d 
a fi, pe-O vnme: Domn al tuturor Româ· 
nilor I - Ne arată apoi pe: 
TţJ~OR VLADIMIRESCU, eroul popo· 

ruiui ~In ,Muntema, când a alur>gat oe zbiri, po
porlllUl dm BUCUHŞtl şi prime,te jur~mâlltul de 
sup' nere al boierilor! Apni în al dOIlea lhip: 
"Pnnderea lui Tudor Vladlmift,scuc dE' c~tră 
mişeii Greci şi Tur i, df-l duc 'şi 1 omoară: 

ŞI alte multe chipuri intere-ante Ş' plăcute. 
A~ol bogat ~atf rial de cetit: poveştl, nuvele, 

pOfzt, glume Ş1 poveţe bune, 
Tare înteresantă e acea parte din -Calen

darul '\Iaţlonal«, r.are Tie arată feluritele scrisori 
de pe fat'" pământului! 

Vazut-ai vr'odată scrisoare greceasd? De a~ta 
ai putut vedea mai uşor; dar gre('easc~ monu
ment<lIă şi gTtcrască Iikirică? De ilct'"tea mal greu. 

n-lf .. cnsoarea c o P ti că (de pe la 'i..alro şi 
Alexandna). 
. D..ar s<:nsoarea Evreiască df' rind? apoi evre
Iasca zisa »Meruba« şi cea zisă "hebraică«, cu 
puncle ŞI fă,ă puncte? şi in urmă cea »rabi 
nică.? Nu le vei fi văzut. 

Dar scrisoare tu rcească·arJbă, ai văzut? E 
foane interesantă, dar grea la scris! De aceea 
Turcul c~re ştie scrie, e deosebit pnntre ceilalti, 
ca la nOi un popă printre alti oameni tără carte. 

Dar scrisoarea »siriană. văzut'ai? E de tot 
fină şi încurcată, Mai aleasă ŞI C~ cea arab~ ! 

Dar scrisoarea din Ti b e t, ce răţică şi sprmtenă. 

ŞI·apoi de sigur n'ai văz1lt s r'snarea -san
scrită., a vechilt,r IndIeni, ::;cri50arta pe care ei 
o numesc s;:ri,o~rea zt:'ilor~, căci, zic ei, ar fi 
cea mal degăvîr$ltă de pe lullU-! 

Ori văzut'ai scrisoare .de kuric, in rare în 
Iit~re nu t:st~ n ci un feI de linie oablă ori 
punct ori cerculeţ~ sau alte cirnituri. ci nllmai 
icuri in 3 colţuri, aşezate în toate formele! Şi 
tu după asezarea lor ,ă !.{hicesti ce e ş,cn ... cu el.? 

Şi mai ales văzut'ai scmoa.re de .hleroi(life. ? 
E cea mai grea scrisoare de pe lume! Cum 
alfabetul nostru are 28 30 htere ca semne de 
scris, scrisoarea de hleroghre are vre·o 2000 de 
semne sau »litere., pe carÎ trt:'buie ~ le ştii de 

_....- .." f 
vrei sa POţi cell cu scnSO:IfC,a lista! 

Toate aceste 15 feluri de SCrisori le aflaţi, 
tip~rite aievea, în »Calendarul Naţional. de pe 
1912. Pe 8 pagini sunt înşirate aceste scrl~ori. 
din fiecare 4 5 şre, iar din ciudatele hieroglife 
să dau doua feţe intregi! 

Preţul unul calendar 40 fii eri. 
Celor ce cumpără mai mtllte, li ~ă dau mai 

ieftine, anume: Pe bani gata, dda 15 În sus 
(când li-se trimIte În pacht"le ,w po,tălli ,se soco
teşte calendarul În numai 11 er. (22 fll.), având 
Însă a-şi plăti ei şi posta la scoaterea parhetului. 

Cei ce le cer pe aştt'ptare, avân t a plati pre
I ţul lor după vinzare, il plătesc cu 13 ,ro (26 filo) 

exemplarul şi 'Si plătesc şi posta. Mai bine e: 
a trimite banii inainte. 

Cel ce cer mai puţin ca 12 exemplare. le 
plăttsC cu câte 14 cr. (28 fll.), cii CI la aceştia noi 
plătim şi posta (cite 5 fd. de fie;:are Calt'ndar), 
fiindcă merg sub legătură deschi~ă., nu ca pa
chet de postă închis şi în forma asta posta nu 
primeşte pachete neplătite. 

~-------------~~~~~--~~~~-------------------'T', itniteţi cereri ~i bani la. 

Administraţia "Libertatea" În Orăştie (Szaszvaros). 
Să a {'JA şi la "Libt-Aria. Tribun~'iu în Arad. 
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NumArul ~elef'onului 2<1. iii 

Ujj Janos, 
stabiliment industrial de cement, 
In Kisjen6-Erd6hfgy şi Nagyzerind. 

(Aradn~e&'Ye •• 

Execută tevi de beton, plăci de pavaj, 
plici de marmurA artjficialA, ttrrazzo şi 
mozaic, columneI sclri t laviţe, cArAmizi, 
tigle, Inele de fAnt!nl cu fer, plAci sub 
sobe, vllaie de ori-ce lungime, etc. etc. 

Acest stabiliment lucreazA ,1 profecte 
de cheltuieli ,1 planuri pentru poduri 
d. beton cu constaucţle de rer ,1 pen-

tru betoniurca trotoareloT. 

In atentia celor ce zidesc case! 

TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 

A.RAD, 
Strada Deak ferencz Nr. 201a. 
Cu onoare tncunoştinţt'Z onor. public, că tn 
branşa arhltectonicl execut totfelul de 
întreprinderi de transformAri de zidiri vecbi, 
repararea de biserici române şi şcoli, precum 
şi zidirea lor. Cu planuri şi budgete serveac 
la cerere. - Comande primesc atât din Joc cit 
şi din provincie. Preţurile-s foarte moderate. 

Cu stimă; 
Teodor Cioban 

=::-=:::::::_~=-:::::::::"-=::::::-:::::::-:.::::::::=::::I 1,=======1 

II.======II======~ 14. Se h ro m III In grădina de iarnă a .-

Br:O:~;;::Ss6 "Hotelului Central" 
Hosszu-utca No. 27. 

........... 
Reromandă 1n &Hnţiunea onor. public I 

din loc ,i ju.r ! 
marele său atelier mehanic 

aranjat î~ Bra,ov, H6sszu·Q.tca 27, uf!d~ I 
se efeptulesc tot-felul de lucr~r! 8tingl- 1 
toare l!l aceasta bran~ă, precum: 

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

condusă in spirit modern; - Onoratului 
Pub'ic i-se servesc mândri şi beuturi, de 
cele mai bune, cari mulţămesc orke pre
tenţii. - După teatru se capătă cină caldă. 

Pentru cununii şi bancheturi 
stau la dispoziţie săli separate. 

Zilnic taraf de tigani, d'e p r i m u 1 ra n g. 

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

pe Hl!gl preţurile cde mlli convenabile 
ti execuţie solidA. ,i punctual#._ hotelier. 

'============1 1============ 
Cu distinsă stimă: Augustin Csermâ~ 

Ce faceti băietl? - Tata ne-a 
dat voie' Căci furnăm doar tuburi ven
tabile Antinicotfn firma ,JACOBlu 
din cutii de lemn 

-= Teleton Nr. 84-". --
Garal X4roly, 

:t"a.brică. de Illobile de fier, 
ARAD, 

I 

J6zsef f6herceg-ut li, colţul str. Karolfna. 

Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple 
până la cele mai moderne, - espediţie inter, 
naţională in toate părţile lumii. Reprezentat in 
t0ate oraşele mai mari din ţară şi străinătate. 

*~*~~~~~4i~*~~~~~*.~~~ 

MO!~~~~JIde~04C~o~~~tE t 
Motoarele mele patentate au regulator cen- 1:: 
trai şi mechanism de aşezat cu fT!âna. - ~ 
In urma arderei regulate a oleliului, motoa-
rele nu produc nici un miros neplăcut. - ' 

Nu trebue curăţIt des 1 

sPs~~,;jr Vjkt~;:r. ~ 
luglner-rn.cchaulc dlpIOn'lIJ.t. 

Badapest. VI .• L4z4r ... ufGa 18 .. 
(Ind"r .. i:ul Operei) 

Condiţiuni favorabile. Preturi Ieftine. 

I 
\ Intermediarii prime!c recompensă. ~ Motoare cu benzin şi gaz. 

_ff~fff-,-1'ff"ff"fl"'ffffffff 

lialea si Tea .. 
Extras din Catalogul lui Kotanyi Janos: 

Caf'ea brutA; 

Jamaica 1;2 Ch1rr. 
Portotko 1/2 ~ • 
Cuba 1/2 )1 •• , 

lava aur •.• 

Catlea. prA.tltA: 
(In prljltoria tlectrlel proprie). 

Cor. 1 SO 
» t 70 
» 1'70 
• 1-70 

Calitate buni 1/2 Ch'gr. . . • Cor. t "8 
Calitate finI. 112 c ••• J 2'-
Mixturi foarte fini (Cuba, Aur, Me-

nado, Mocca) 112 Chlgr. • . J 240 
Toa.1 

R~mlşiţe de tea 112 Ch1ir. . 
Tea de Congo '/2 »..... 
Mixturi pentru famil;e 1/2 Chlgr .• 
Tea imperia!l foarte fini 11'l t •• 

Tea Ceylon foarte ,romatiel 1/2 • 
Mixtul' excelentA de prAjlturl pentru 

lea 1/2 Ch1ir. . . . • • . • . 

Rum; 

Cor. 250 
J l
I 5-
» 6'
J 7-

• -"75 

1 litru rom pentru tea de familie _ Cor. 1"70 
1 litru rum fin de Brazilia . •• J 220 
1 sticlă 111' rum fin de Jamaica. • 330 

Renumitul "ARDEIU KOTANVI« le 
vinde in cutii originale. 

lotanJi Janas, 
mare cOnlerciant: de eaf'ea .. ten.. 

[Seghldln, Budap8Sta, Vilnlt DObllng, Berlin, Abazla] ,1 
A.RAD, J6zsef f6berceg-ut Nr. 3. 
ta edificiul blneU ,.Arad-Cean'dl Ta.karikphztar'. 

Nr. tel.dODului 809. 

Câteva cuvinte asnpra boalelor secrete! 
E trist. - dar tu realitate adevir .. t ci ta vnmea 

d. a.i • bltătoare la ochi multimea acelor oameni, .. 
ciror stua-e ,i sucuri trupeeti Ilunt atrofiate ei eari 
In urII a usurintei din tinerete ei prin deprinderi reIa 
,i-au adruncina.t sistemul nervoR si puterea IPirituall. 
E timpul luprem ca ac •• tel .tărl Insrrozltoar. Il le 
punii capit. Trebue al. fi. einen care să dea tinerimci 
desluliri binevoitoare, sincere ,i amlnuntite tn tot ce 
priveijte viaţa. sexuall - trebue li. fie oinen. clruia 
oamenii să'şi incredinteze firă teamă, fără sfială si cu 
tncredere necazurile lor secrete. Dar nu e tn dea..iun. 
tn~l a destăinui acest<8 necazuri ori si cui. ei trebue să 
ne adred.m IIDui astfel de medie specialist. con$tiintios. 
care ,tie d. dea a~upra vietii sfaturi bune sexuale ei 
tltie a ajuta ei morburilor ee deja. eventual există, atunci 
apoi va inceta existenta boalelor secrete. 

De o chemare atU de măreată ,i pentru ae,est SCOti 

e institutul renumit tn toată ţara al Dr-uluJ PALOCZ. 
medic de spital, apeclallst(Budape&ta IV. Muzeum Kiir. 
ai U. unde pe Ilngă discreţia. cea. mai strictă, primeşte 
ori cine (atU birba,ţii oU li femeile) desluşiri asupra 
rieţei ae:male. unde sângele ,i lucurile trupeşti ale 
bolnavului se curătA. nervii i-89 lntăresc. tot orga.nis
mul i-se eliberează de materiile de boală. chinurile 
suflete~ti i-se linietesc. 

Fără conturbe.rea ocupatiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de !lni de zile repede ei radical CII meto
dul slu propriu de vindecare. ohîe.r ii cazurile cele mai 
negles8. ranele sifilice boalele de teve. băşicll.. nervi 
şi şira BPinării, Inceputurile de confusie a mintei, ur
mările onsniei ei ale sifilisului. erectiunile de spaimă, 
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenta), vătămi!.turile, 
boalele de sânge, de piele ei toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femel e sală de a,teptare se· 
parată ti e,lre separati. In Ceeace priveşte cura. de
părtarea nu este piedici, cici daci cineva, din orice 
{:auză, n'ar putea veni tn peraoo.nl, atunci i-se va da 
ri'i~pune amănunţit foarte discret prin scrisoare On 
epÎl>to!ă e de ajuns a se inlAtura numai marca de rb
pIlDS). Limba română .e vorbeşte perfed. După tn(\be~ 
iarea curei. epistolele ae ard. ori la dorintă le retrimit 
fidruia. In!ltitutul se tngrijeete ei de medicamente ape· 
eiale. Vizit~le 8C primesc incepind dela 10 ore a. m. 
,i pAnă la 6 ore p. m. (Dumineca pânA la 12 ore la. m. 

Tratament ,. QI Salvarlanul Ehrllcb 600. 
Adresa: Dr. PALoeI, medic de spital, specia.list In 
lltadapeBta. dela 1 Noemne IV., Muzeum-kCirut 13. 

/ 
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Cina yoiaşta 

rachie curafă 
&1 se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Lajo,; 

care dispune de d-zănArii mari pro· 
prii In Bănat şi Ardeal. 

Birou de inrortn.aţii t t i 
Cunoscând multele Îipsuri ale -PUblicu-1 
lui romAnesc din provinţă, m'am ho
tArit să deschid i n B uda p est a un 1 
__ Birou de informatII şi __ 

Ajallluri romineascl. I 
Orice informaţie relativ la petiţiile Îna- t 
intate la ministerii şi la alte foruri, orice I 
informaţii comerciale şi în general in j 
orice cauza dau in restimp de 2-3 i 
zile, ori-,i·cui resolvând toate chestiile ' 
In modul cel mai cinstit. U rgitez rezoI
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo
rabilă. Fac totfelul de mijlociri comer 
dale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt. informaţii detailate. 

La aviz aştept la gari. 

t O~~IU, BUdapest, L~JO~.-.~~4~~." 

MOBILE 
pentru dormitoare, sufragerii, locuinte 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 
tn cOnditii favorabile de plată. 
Album bogat ilustrat 1 coroană. 

la aranjare deplină trimitem 
voiajeur pe spesele noastre. 

MODERN LAKBERENDEZESI VALUtAT 
Budapest, IV., Oerl6czy-utca 7. 

(LAJ!IfI primiria centralA.) .... -. 

II ustrate CU motive romA· 
ne,tl ,1 cu vederi 
din RomAnia ,. a. 

''... le pot clplta la ~ Llbrlrla Tribunel-. 
'j 

Nr. 271 - 1911 

~~." In atentia Domicultorilorl 
Ofer altof de prunl bosnieci ca 
~Balkan8ka Carle.- (Regina bal
canulUl) şi .KralJica Bosne« (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 
ani cu coroani admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri) de 

II t.J))~)JtJ~~}tJ~)JJJJJJJt~tJ)t~1I 

~ Primul atelier de biUarde din Braşoy ~ 
i MERTH jANOS, ~ 
~ B rai s 6, Csizmadia-utca 8. IZ. ! 
~ t pruni. "Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi 

foarte gustoasa. Se coace spre sfârşitul lui August, 
cind se poate folosi ca dee5ert, pentru uscat, la fa
bricarea tuicel ,i a sligovitulul. - Prunii mei nu 
sufer de ciderea frunzelor, (Polystlgma rubrum) ca 
de r.ull alte soiuri la cari tn mijlocul verii cade 
frunza. pricinuind stricarea poamei. Acest soi • fost 
premiat tn diferite rânduri, cu premiul tntAi din par
ftoa guvernului. A fost premiat la expoziţia milenarl din 
Budapesta 1890 ,1 la expozitia din Viena 1897 cu me
dalie de aur. la expozitia internaţIonal A din Paris 1900 
tu medalie de argint ,1 rn fine la expoziţia regnicolarl 
din Bosnia ,1 l!rţegovina ţinutl la Sarajevo iarl,i cu 
medali. de aur. - Pentru calitatea prunilor garanta. 

; = ; i 
I 
ii Preglte~te din material .xeelent !şi " 

uscat totfelul de biliarde, In stilul III 

cel mai modern, primind pe lângă it 
.a.va T. KoJdi6, 

mare proprietar In Bre~ka, bnla. 

.... 1 ••••• e-e e-e 
i MA.GAZINDEMOBILEII 

i ~~!~ ~~~!! ~ 1 
: 3ibifu-N.-sz.eben, EIi.abetg. 20. I 
! J~ ,,1 
1~ ....J!1: 
f n=:lJllP · I 
I Primesc ori·ce lucr~.ri pentru aranjamente de 

,coaIe, biserici, magazine, birouri ,1 
loc u I n t e, deasemenea pentru clădiri, lucrlr 

• fn cel mal modern stil, pe nngă liferare 
• prompti preţuri moderate şi din material uscat. I Oesemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. __ ._.,,)r. • _. e-e--e 

= preţuri foarte moderate şi reparaturi. = 
I ""fiifiiftii.· •• ·MfHfl,mn-

OltDiuri da 
struguri 
expediazA, ga
nntind de soiu 
viţă americani, 

Q a. netedă şi cu ri-
dăclnl, precum ,1 tn diferite soiuri, recunoscute 

de trainice, asorlimement bogat 

Kllkftllomenti elso szo1ooltvany·telep 
Proprietar: Caspar"1 Frl"nyes Medgyes 16 y , (HlaykOkuIl4meayl). 

Poftiţi ,1 eereţi preţuri eurente ilustrate. 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno
ştinţă din toate părţile tlrei; ,i aşa toţi cei ce do
resc si comande pot cere mai intliu informati uni 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca si in scris. 
despre Increderea ce o pot avea In firma de lUI. 

Turnltorla de clopote. -- Fabrtca.t IClUI. d. fer patra d.pol, • III ~ 

ANTONIU NOVOTNY TDlIŞOA.lU 
• FABBI(J •• 

Se recomandj spre pregltirea clopotelor DOUI, pr&OUIll la turnare. 
i. nou a clopotelor ItrioateJ spre facer~. de clopote lntregi~ arma
!Iioue pa garanţie, cie mai mulp. ani provlzute ca acljastlri de fer 
bltut, construite apre • le intolU'ce In ~urinţ4 la ori~ce parte, lnd.ti 
ce clopotele sunt batute de o llturc tiind astfel .cutite de crep are. I--.-e~~~.~" 
Sunt reoomanda· eL O P O 01 tii L TiI G Ă URI T E d. dansul ln
te cu clcc»ebire 1 A 11 1'Catate ,1 pre· 
II1late tn mai multe rinduri, cari .unt proTlzule fn partea luperioarl 
- al. Yiolina - cu găuri ca figura S ,i au UD ton mai intensi., mai 
adinc, mal limpede, mai plicut '" cu .ibrare mai volulllinoasl decât 
cele ac sistem 1'Cchiu, astfel ci un clopot patentat de 327 klg. este 
tgal in ton cu un clopot de 461 Idg. patentat dupi listemuh"ec:hiu. 

Se mai recomandl 'pre facerea loaunelor de (er bltut, de .ivI sti
'Itoare, - spre preadlustarea clopotelor nohi ou adjustare de fer bitut 
- ca ,i .pre t.umarca el. toace ele metal. Pr&tul-aru.te llutrate cratta " 

UZINĂ. ASORTATA CU 

t~~!~ ~!I !!me.~t~ E ~Ia~ !~O~I b~ ~!!~~Ilr,; 
M5foarB do Munlihen :Itr;a:e;~~:~nr::~ 
Ma"lni electrice M. S. VV. ) 

Pompe centrifugale şi turbine.' 
Alllpidil. Ingfn~,.l1or ,i prellmlnarele de .pCN I,,~ 

pune bucuroe la dh.podţle.,)! 

"E L E K T R A" i~ 
~-== soc. pa IcUI pentru edificarea uzlnelor aloctrlcb 
--~- Budapest. Vio, Gytlir-u. 111L. Telefon 84-6"-

UN ). 

\_------------------
-----------------~ 
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Nr. 2TI - 191 t 

.................. I 
Cel mai convlnabil 

cadou de Crăciun 
este maşina de CUlut 

fnliER 
. ,,66" 

care se poate cump~ra la prlvilia 

Si~ger C!! 
societate pe acţll. 

Arad, J6zsef foherceg-ut 9. ... 

RIBtJNA 

Patentaturl ori&lnall din Svecil .. 
=1 

"ROBURU motor cu o~ei natural 
in urma multiplelor calitlţi e.te 

.:cl mai bun dintre toate mo
toarele de acest fel 

Noutate! 
Lucru· neîntrecut de ieftin I 

It recomandim poentru: 

mori-, ateliere Industriale 
,i la totfelul de maşini agrlrole. 

!pele 1. dat dupA fiecare HP. t 112 fii. 
Nu eate IUPUS supravegherei finanţelor! 

le vinde ,1 tn rate t Oaranţie deplinA! 
Mat1ni, motoare folosite se schimbi al DOUI. 

Catalog la cerere trimit grati •• 

Landlar Odo"n Mot:orielepe, 
, Budapest, Lovag.u. 2. 

(Vis.A-vis de biserica lut.ranl). M=~~====~~fI 
La cerere se dă gratuit prospedell do lipsi. 

.................. 
~~,~~~.~.~ 

Atelierul de dentistică t 
I Rad'!.r~d~vak. i 

Am onoare a aduce la cunoştinţa ,:.. 
Of\. public românesc, el la 1 No- i 
vtII1br. L c. mi-am mutat atelierul • 

.,cu de dentistică în • 

Szabadsăg-ter Nrul 5. r.
unde n \foi miri ,i aranja dupl l 
~rinţc.l. cele mai moderne. :: ~ e: 

. Cu to.tl etima: .. 

RADU NOVAK. l 
j1lYJ. 

Vânzare de 

altoi de vită ..-..--..:....-...-
de vie nobilA şi 

pomi altoiţi. 

Cine voieşte să aibă 
o grădină frumoasă 
de vitA de vie ori 
poame. să se adreseze 
cu incredere la pepineria condusi 
conform cerinţelor ştiinţifice a lui 

Vl'tye' Mltkli\s Qs·Csanâd, U ,Torontălmegye. 
unde se aflA altoi nobili de pomi şi diferite 
specii de viţA de vie nobilltatl şi americani. 
Pentru dettieI1: meri, peri, cireş;, prunl, vişini, 
perseci, ringlote şi nuci. - PrenoUri pentru 
toamnl ,i primăvarA primesc ori şi dud. 

Catalol Ilustrat trimit franco ,1 gratuit 

71 1-

. 11 

BaIog Sandor, 
cA.rnlţlrie şi depozit de ,unei 

de Praga. 

Budapest, YII., Rottenbiller ·utca 66. 

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

excelenl 

Recomandă diferite soiuri de cArnl
ţării cu preţuri ieftine - Catalog 

trimite ifatuit 

.1111111111.111111111111. 
"~~~~ __ A_AA ______ • 

C Am onoare a aduce la cunoşti.ţa r 
• Onoratului public călător. ci am des· » 
• chis in Seghedin (Sze~ed) hotelul • 

! camere confortate ~u fncll%irc cen
~ trală ~i apaducl • 
• La iarl şi dela gari circuli • 

• automobilul. " e Pentru eomportajul publicului PMI-
~ ger. este în hotel inltalaţie proprie I 
• de spălat cu aburi. - Preţuri i.ttin.. i 
• Cu stima: 

J David Sandor, 
• propriHaral .... taurantal.1 ••• ,.,. ":J ,.... 
• pri ..... al .. Orand Hekl-_1_1 •• y ..... • ai;_~_~ .. -,;;.;;_;;;_;;;;;_;;_;;;_ .. _n_iini_;;_;;;_. 

d 

Fiind cumpărarea pianelor afacere de încredere, 

I 

cea mai bună ~aranţă o dA tn astfel de taZuri~ renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace in mteresul ori·cărui cumpărător, ca Inainte de cumpărare sA privească depozitul firmei 

~~. I TRISKA J Clui-Iolo%svar, 
/J cu pian.le cele mai renumite fabrici slreine, cari se V!nd~;' preiu~~:!i~~ c!~~l!~!n:~~~i~~n ~!; . 

. ".- Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. -.. 
Are In depozit plane: Schledmayert B6sendorfer, Ehrbar, Wlnke1mann, f6nter, StingI, Stelzhammer, Richter, 00 •• 1. 

Pianele·vechi se preţuiesc ,1 se schImbA cu alte noul, pe lingi plAtirea diferenţei. 
Efcptuieşte reparaturile~cele mal gingaşe " acordeaza cu acurateţl. "! 

10 ani garantă 
şi acordare gratuită de un an. 

Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă
rătorilor. - Telefon 419. .. 
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Picăturile de stomac a lui Brlfdy 
provlzut ro marca de scutire .S. Marfa de Maria· 
eell. pe cari poporul le num~te .PlcAturl de Ma
rlaceH, pentru atomace , de 30 de ani s'au intre 
humtat cu succes aşa. că sunt indispensabili txntru 
oTice casă. - Picăturile acestea au efect mintrecut la 
iregularităţi de stomac. contra stomaculuI stricat, ardere 
de stomac, încuierea scaunului, sgirciuri de cap fi de 

stomac, greată, ameţeală, vomare, in· 
somnie, cohcă, anemie, gălbinare, etc. 
Se capătA tn fiecare farmacie. O sticlă 
mar€ Cor. 100, sti li mică 90 fiI. 6 sticle 
Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 4'80. -
Pentru trimiterea înainte a sumei tri-

mite franco: 

BRAOY K. tr~lat~~~I(rr~:~t~:~r~t 
FITI ATENTI r la marca de seu tire, care 
reprezintă pe Sta Maria de Mariaeell, la im
pachetarea roşie şi la subscriere, care ute 
copie chipului de pe lature şi Iă respinll;eţi 

, t. 1J4w:v,. orice imitaţie. 
t.t'~.~~ .. 

~iiiiiiiiiii~i~i 

le Nu-i ceva fabulos 
nu-i cu renume, ba ~ 

nu-i nici excepţional OI 
• O! I da~ su~t~in~Ş~~tma~un i 
fO curăţenie ţinnute, artico- OI 
lE) lele de coloniale Gf 

.. TRI~UNA" Wr. 2'71 - 1111 

Jl .. 1I.It OI-.... turnAtorie, 'abrlcl de 
,c De U .: clopote ,1 metal, arAn-

, ~ jatl pe motor de vapor 
Arad, Strada Rakoczi No 11-28. = Fondat În anul 1840. 
......a.- Pre.rnia.t: in a.nul 1890 cu cea lUa.i ll1.a.r'e medalie de .tat. 

Cu garantie de mai multi ani şi pe IAngl cele mal 
favorabile condiţii de plătire - recomandă clopotele sale 
cu patentă ces. ,1 reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţA de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e 
tare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20-300'0 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot invârti şi postamente de fer, prin a căror rntre
buintare, clopotele se pot scuti de crepat chiar ,i cele mai 
mari clopote se pot trage fArl si se clatine turnul Reco

\ mandă apoi transformarea clopotelor vechi In coroanl de 
fer, ce se poate Tnvârti cum şi turnarea din nou a clopo· 

",.i ,p = .~ ,~ telor vechi ~au s~himbarea lor cu clop?t~ noui pe lângi 
,;" /~:,tZ!.f{r., _h., ., :':~ ;:~~~;;,\,~,), o s~pras?l.vlre ~emsemnată. Clop.ote ~ICI av~m totdea~na 

,...t"-2::;~~:~;:~~$~~~':~~~::.1i.{~~~ ]a dl?P?ZlţteI:-18t~ de preţuri ŞI cu t1ustraţlunlla dormţl 
m~~_ ,'\'L,<v' . . ,'''' , ,~·"r,"';,:~":'>.~"'~' , . .' se tnmlt gratuIt ŞI porto franco. 

OH!DOAMNE 

Mă 'nădu şe afurisita 
de tus!! 

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

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

O cutie de probă 50 fii. 
Depozit principal la: 

farmacia "NA.DOa·' gy6gytar 
Budapest, VI., Vaczi-k6rut 17. IZ. 

SĂ TRĂIASCĂ I 

• Pastilele 1ui Eggerc 

m'au vindecat tngrabit 

19 - şi bA eănie - OI Se poate căpăta in Arad la farmaciile: Berger Oyula, Foldes Kelemen, Hauer llljos, Haj6s Ârpâd, !2 pe cari le recomandă ~ Krebsz Oen, Kărpati Jânos, Ring Lajos, Rozsnyay Matyas, Vojtek Kalmân şi la drougeriile: Nestor 
6'0;1 ~ Hanzu şi Vojtels: es Weisz. - In Oyorok la farmacia: MaszOIk Daniel. - în M.-Pecska: la Adler 

~pentru sarbatorile~ I=O=~=~=J='o=L==O=-P=6=C=Sk=a=Z=fu=a=n=R=~=i=~==S=im=â=n=d=:=Q=i=~=~=k=~=.==~=k=U=6=n=:=F=~=~=i=E=~=fu=~=1 

m! Crăciunului !m l~~~'~~~~~' ~ 
ii ~u pr;tu

ri 
ielli;e ~ j Orava .Karaly, i 

m M~Z~1 Jan~~ ~~ T~a m ~ Inginer-mechanlc diplomat ~~= 
t€) O d M 8 N Arad 0I..fj] Budapest, V., Kalman·utca 24. ~!Jtr 
I-O ra ea· ar - agyv ,Of ~ Telefon J46-38. ..~,#~' 
!! Piaţa Szent LăszlO.ter.~. Reprezentantul fabneel de lu·. TEICHERT & SOHN LIEGNITZ '·_:'>·~~':'c~c_e ~~ 
~ ~ erar. a lemnului de specialitate. " 

~ Colţul străzii Teleky, tn edificiul G1 • Specialităţi: Herestraie rapide şi cu două tăiuşuri, instalare completă de herestraie 
19 băncii Nagyvaradi Takarekpenztar. Gt cu aburi şi uzine. Oarniluri pentru tăiatu) lemnelor cu elevator sigur. 

18
10 Comande prin postă se efeptuesc g: Mare depozit fn maşini şi unelte pentru lucrarea lemnului pe 
I€ conştimcios In cel mai scurt timp. Oi seama rnăsariior şi Inginerilor. 

Telefon NI'". ~47. el Conditiuni favorabile de plată! Catalog trimit gratuit r 

~~mmm~~!mmm~ '~~~fflf~~~~~~-' 

-l'\Ila2,"azie, de art:iclii pentru btMcr·tci şi preoţi. 

GEORGE JANCOVICI, ARA 
forray-ut 

O, 
ca 2. 

-
Postavurf de re- Aduc la cUDo~tioţa onoratului public, că au sosit Cea mal bogată 
vf'renzl-, brÎuri noufiti)a de toamni şi de iarnă magazie în 

-- -
articH 

preoţeşti-, roşii, in store, mătă8ur;, delainuri, zefyrnri, cretoane, ~entru s 
vânăte si n .. ~re. batisturÎ, - cÎoraoi impletiţi in t~mnitil - ~i biserici şi multe alt.A articole cl\ri nu li'e pof; t.oatA inşira. 
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., 11"111111"'1'1111 111 11111111111'111 a 
In fabrica de maşni a Căilor ferate Uungare se pre-

l 

ha 

gătesc cele mal nouă şi moderne 

GARNI fUA I DE TREERAT 
construcţii de oţel cu lo~omobil pr~siune de 10 cal pu'ere'. 
Ct'Ie mai nr>uit slst~me dp motoare Cil benzilf. Foarte , .. tti 'e 
locomobile cu gaz, locomotive. pluguri cu vapor, maşini jumă
tate stabile ŞI compound. ,~ faollcat ile tahpcel dt: majl"i 
agflco1e d,o Losonc. sm::ietatl" pe act ': MSţ>ini de sănăn .. t 
.Losonci-Drill~ eilirdrke, .Ruord-Driil~ cu li,·gu ă Ş' .Record 
1/ c patenrrtt - Site pentru bucate sj"tf'm Ka'mâr. Oarniluri 
pmtru mori, plururi de Reşifa, grape, sape pentru !.tf'cle. -
fabr caţii e: International Har.ester Compan; of Amerika Mc. 
Corm;,k Deering Mi,wauku, precum maşini de cules, de strâns, 
de cosit Grape ca dinţi arcaţ; SI ,tem Mc COtmh k. Cara pt:-n1ru 
a'uncart~a gun· iU1ui !>i~ttm Corn Kinr. Presse de fân ŞI ma·ini 
unllier"ale de mâClOal - Tnmlte de'pre toate catalog ilustrat 

'V . .:~ L I~ E R AI~rI"'I-I LJ I~. 
ARA O, Feren.-.ter l/b. rr"'lc~fhr~ s.;r. 

~ III I I I I • Î I I I I I • I • I I I I I I I I I I I • i I I Î i i ~ 

D======================m 
~ Ceasornice, giuvaere, '~S5 
=~ gramafoane, şi p Jăei =;: 
se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 ani. 
cu preţurile cele mai ieftine din întreagă ţara, 
fie chiar şi pe rat~ la martie depozit alui 

~~. T 6th J 6zsef, 
.J ~ .'._, ~" .. , 

~~~~fJ!;~1i.~":f,- ceasornicar şi gIuvaergiu. 
~h(~}i~,. Szeged, Dugonics-ter 11. 
!{l JB'~~tiII .. , , Reparaţii cu garanţă de 5 ani se fac ieftin. I 
1'>~~>".:, .. ". Catalog ilustrat trimit gratuit 

' ''- - Nenumărate scrisori de recunrştinţă. - ' U RevÎnzătf'lri <;e ca1ltâ. ~ 

Ingrijitivă de viitorul vostru! 
Mijlocul cel mai bun, pentru a se scuti pe sine şi pe ai săi de 

lipsă, este a se Înscrie de membru la 

"Asociatia ESlthiană de ajuto
rare Reciprocă". 

La aceasta asociaţie poa'e să se facă membru ori-care persoană dela 
-etatea de 16 - 80 ani pe lângă O tacsă lur'ară de 1 cor. şÎ tacsli de ca.~ 
:zurile de moarte, deja după un an de membrie I·se solveşte moştenl-
10rulul un ajutor de 2000 cor. iar devenind membrul după cel pu
iin 3 ani de membrie prin oare-care nenorocire neputincios de muncă 
i-se solveşte până când trileş.te o rentă lunară de 50 cor. Daci 
un membru trăieşte 30 de ani deja înscriere, poate ridica În bani gata 
2000 cor. Îsnă dispunând membrul că !auma de 2000 cor după moar-

, tea lui să o primeasdi mnşten,torii, i-se solveş'e membrului o rentă lu
nanl de 50 cor. Membrii înscrrşi dela etatea de 60 -80 ani n'au drept 
la rente. Se pot semna 1-2 cuote (2000-4000 cor.) Atestat meilical 
nu se recere 

Pe lângă sol viri lunare moderate şi tacse de măritişuri, poate fie-care 
a-şi asigura fetele. dacă aceste n'au trecut etalea de 18 ani. Se pot semna 
1-2 cuoate 12000 - 4000 cor.) Dacă o fată după 3 ani de membrie rli
mâne orfană, jl"ceată solvirea tacselor, la măritiş, fata totuşi primeşte 
suma asigurată. iar până atunci - însă cel mult până la etatea de 20 
,ani - primeşte o rentă lunarA de 20 cor. Tot aceasta rentă primeşte 
fata până când trăieştet dacă. după oare care vreme rămâne nemăritatl. 

Societatea ofereilză fiecărui cea mai mare garanţă: cuote semnate 
,până la 10,000.000 cor. şi peste 200.000 cor. fond de garantă 

Prospecte şi blanchete trimitem gratuit Aplicăm secretari in, 
toate oraşele şi bărbaţi de incredere in toate comunele. 

~Sp"e deollf'bU,' f,rien'"r~, Sistemunl nos1ru fiind prea 
bun s'a imitat şi ~rin a'1ii, folosind şi chiar firma care semănă cu firma 
noastră. Deci rugăm ca pe epi ... tole e adresate noua. a se scrie cuvântul 
!I' l-:Rechi:t nă" cu litere groase şi al subtrage. I -------- . 

"Asociata Escr hiană de Ajutorare". 
DirecţiuDsa penttU Unjaris: I 

T hn i Ş o a r a (Temesvar-Belvaros, Hunyadj.
utca 4., 1. emelet) 

Il 
Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen. 

fabricheaza 

Barlos Zollăn 
fabricant de lampa, 

Blldapest, VII., Gizella·ut 55. 

m==============~=m 
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BarUensky Jano3, 
plaponar şi tapeţier. 
Temesvar-j6LSCfvăros, 
Hunyady.utc-a. ~3. 

Recomandă în atenţia ono 
public din loc şi împreju
rime atelierul său renovat 
de plapoane şi tapiţerie. 
Primeşte ori-ce lucru de 
branşe pe lângă preţuri ief
tine şi serviciu prompt Pla
pone gata are în magazin. 
face reparaturi cu preţ ieftin. 
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Maşini dinamice, motoare 
de benz(n, loeomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instalaţiuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport. 

t ! Condiţii. favorabile !! ' 
Catalog franco şi gratuiL 

Fabrica de automobile, maşinr şi mori, 
== societate pe actii. 

Bud2pesti gâp-, malom- as automobi!gyar r.-t 

Budapesf, VI., Văci-ut 141)r 
/ 
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II Români! ~eplantaţi yiiJe cu altoi dela firma ro iliâna ! a 

-

--C 
<C'O 
ea 
<::> 

-== 

"l\v'I1..1g11rLl1 " 
insotire economică 

Elisabetol,ole- T~r'7sebetvâ.ro ... 
(Kis·Kiikiil'O v rn.). 

) 

-- Altoi de vie -smq 
calitate distinsă - pe lângă celea mai 
moderate preţuri soiul i de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri de altoit, viţa europeană 

cu rădăcină. 

Se află de vânzare la însoţirea economică 

"fl1uBurul" 
,Elisa befcpols-Erzsebetv4ros. 

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

ŞcoaJeJe noastre n'au fost atacate de peronosporă. 

Altoii sunt desvoltaţi ]a perfecţiune t 
La clmpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 

plată! 

La cerere pret curent şi instrucţiuni gratis şi franco. 

-Q -Q 
fa. 

!i Români! Trmlttti b~jetii la cursul practic la al: o it! i3 

• 

~ 

I Preturi 
~unanime .. -Cor. 

Nr. 171 - I~H 1 

S'a inceput deja marea expoziţie de Crăciun, la 

R EI C ti EL. -.. Fiti atenti la trma [ 
In. bazaru.l de C"oncuren.ţă, vis-iL.v", .. C'l-1. st .tu.i.a. "Lib~ rlăţH'·. 

Asortiment uriaş de jucării de copii şi obiecte de lux, cu preţuri cari n'au mai existat Ifl grupuri de 5, 16, 25, 45 şi 90 Împă ,iL 

Ca orientare pentru public dăm următoarele informaţii: 

Orvpa 25. 
Ciasornic cu maşinărie, tren, automobil, eloson omnibus, jucărie SUnătoare, 

malin! de călcat de nickel, piano cu 8 tonuri, cărţi cu chipuri indistrulI:ibile, cărţi 
de poveşti: Robinson, Griin, Andersen. Lumea basmelor tinereţei, jocuri de socie
tate, păpuşi Îmbrăcate În număr m:1i mare de 100 păpuşi veritabile franceze În mă
rime de 22 centimetri, ciasornice de buzunar cu trăgător, vatre de casă, mături În 
număr mare, 8nimale de tinichea, roţile sunătoare, creion in formă de cheie, cuţite, 
creioane şi tocuri, săbii, puşti, chipiuri, vioare, mobile de casă. recvizite de bucă
tărie, soldaţi de fier, păpuşi de celuloid indistrugibile, figuri de jucat etc. 

Grupa 45. 
Ciasornic de tras cu maşinărie, trăsuri eledrice cu conduct superior, auto-

mobil cu vagoane colorate de tras, un acrobat puternic, closoni, şi tot felul de 
animale, omnibus - motor, vapoare, noutăţi de ceasuri sunătoare, annă de casă 
ideală cu tablă de ţintă, trăsură de purtat, echipament intreg de soldat, baionetă 
cu pitle lustruită cu lac, serviciu de porcelan pentru şase persoane, miel cu tonuri 
muzicale, soldat puternic de nedis'rus 6 bucăţi, cărţi CU chipuri şi cu poveşti, tră· 
lură de păpuşi cu roate de gumă, vase de culină din tinichea, odaie de baie aran· 
Jată, maşină de călcat din fier, mojare, strîngător de bani cu ciasornic şi clopoţel, 
d )mino de os, papuşi de mari gumă, iepure Îndoit regulabil, closoni regulabili, ti
pografii pentru copii, de mână, laterne magice, maşini de aburi ventabile, cuburi 
Hustrate 12 la număr. 7.idllrie de piatră ca joc pentru copii, dulap, maşină pentru 
socotit, lie copii, dobe cari se pot şuruba ca regulator, etc. etc. 

Grupa 90 
Animale regulabile trase cu piele, mici, mari, cu voce şi animale din ma~cIIe.. 

vale frumoase, soldaţi indistrugibili ca Iări, menagerii, trenuri regulabile cu şine, tot 
felul de figuri şi animale, şi maşini de vapor, corăbii, scrinuri • R'piter. de piatry 
feft:strau de strugar cu garnitură, flgure de şac puternice cu tablă de inchiS, do
mine de os cu 4:> de figuri şi 100 şi 100 alte articole. 

Păpuşi solide franceze mişcătoare. 
Mărime în centimetri: 26 28 30 32 34 36 39 42 «i 50 54 r,g 64 ._-_. 

~5 40 45 50 60 80 90 110 145 160 180 240 2~ 
afară de aceasta un mare asortiment de păpuşi de piele, păpuşi îmbrăcate Iau 

de celuloidă. 

Păpuşele cumpărate la mine le repar eu, in caz dacă 
:: se strică, şi primesc tot fe]ul de reparări posibile. ,: 
Mare asortiment in decorurt pentru pom de CraciUr1 .. 
Mar" exp"zitie de gr3m~f'll\n .. cu ton lIe oţel. în.,ellAnd delA 9 n.,. 
mare aMortiml'lIt în plA.d dllple (III 150 t·r. ~'ono~raft' 811rprinzAttr _ 
--- de i .. ftioe, 2'50 er. eele miiI bune fullud cu 60 .. r. ---

Cai cu leagăn de toate rnărimile deja 1 fi. 

cI~ I ..... ~: 
.llbvm dA ilustrate din pltisch dela 45 cr. tn sus, album de Buvenire de pllisch dela 25 cr. in s IlS, cas 'te de cusnt, serviciu c. e 
farfurii gO er., serviciu de ţuică 45 cr., uriaş ma~azin in obiedQ penlm spalat, mila 'at, de cearu, mtii departe I ortofoJi, de pieI ... 
brodate, vase de flori, eiasorn1ce, marmor! sculptat!. mese mici de gust, serviciu de fumllt .1e bronz şi nenumtra,e alte obiect., 

CumpArare de ocazie din obiecte de argint de China. - Umbrrle bărbăteşti de mi
tase cu margine de otoman I fi. 70 er. şi incă mutte obiecte Ileinşirate atci. 

Trăsu.ri de copii J:na.re asorthnen,t dela .4 fI • .50 C:l"'. în. sus. 
rentru fieGar. cumpArAtor .8 dA aratuit o fotojrafia mlritl ... 

FUi atenti la firmA! • .. Bazarul d. Ilalru. 

--
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