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"Nu din partea aceea.lI" 
Arad, 25 Noemvrie. 

CllllOscutlll preot rus G. Petrov, din 
~('rlPrjlt~ ciiruia au apărut şi în romfmeşte 
n'o C[ltenl, ne arat{l într'o scurtă poves
t in! a S<l, care poartă titlul pus în fruntea 
a('e~tui artIcol, străduinţele spre bine ale 
tlfuti epis<:op aruncat dt! soartă în mijlocul 
mHli popor rămas în Întunprec şi condus 
de preoţi urgisiţi şi făl'[i nici un ideal. TÎ-
11<11'111 episcop, plin de dragoste pentru 
('lll'istqs şi pentru poporul înapoiat, se pune 
pe hrcru cu toată energia sa tinerească. Işi 
ttl informaţii despre starea poporu-
lui, despre activtatea şi ne,aetivita-
t ea preot irnei, despre stadiul in 
care se află viaţa bisericiască sub 
t.oaLe raportmile - şi, după ce ştie despre 
t.oate acestea eeea ce crede că trebuie, pur
cede la sanarea relelor. Ia măsuri amănun
t,ite pentru înaintarea lucrurilor; dă ordi
Il€> S('VOl'P preoţimei să predica şi să rapor
!.eze În fiecare an de două ori despre ce a. 
fflC'Ut., cu cuvântul şi cu fapte, pentru emau
cipan'(l Sti flot.clor celor mulţi şi întuneca.ţi, 
Îndato]'('(1;t;ă pe protopopi să cerceteze şi 
S{l. raporteze - dă circulări peste circulări 
În cari l{lmurcşte f(lJ do fel de chest,iuni 
tllari şi mfmLnitoare, eonvins în sufletnllui 
(:[t măsurile acest.p3 vor aduee cele mai sÎ
glll'e n'z,u Ha te. 

După un t.imp oare-care entuziastuI e· 
pis~op care a sămănat. din belşug, iese să-şi 
vadă, rodul ost enolilor. Şi ce găseşte? Lu
crurile sunt tot ca ma.i inaint,e: doar arhi
vele parohiale sunt mai bogate - cuprin· 
~fllld un număr mai mare de circulăl'i. Ni· 

Inchinare *). 
Swd strigttte pe caTe eu de mu.lt 
l~(', 'ni1buşeam 1n mine, în credinţa 
Că t:oi putea în veci să nu le-ascul t. .. 
DaI' patinta mi-a biruit dorinţa: 
Sunt cân teee pe eatc suf eti11 ta 
,\''lilbaipcă din suflet mi-le-a sntult! 

Să nu te mirc daI' c/i. ţi·le 'nchin ... 
A unu su.nt ele toat~ ale tale 
Cu fot norocul, tot aman~l chin? 
Sunt ultimele tresă1'iri de jale, 
Stirmanf', triste, vl'ştede petale 
Dintr'un vlăstar de flori odată, plin. -

Sunt moarte flori ce nu mai pot lega, 
Dint1,'un vlăstar ce md n'o să mai poarte ... 
Tu însă poţi să le pi1strezi, de·i vrea, 
Sărmanele flori, vcştede, flori moarte, 
Ca nişte moaşte srinte 'n trista carte 
In care mi-a.m 1nchis iubit'ea mea ... 

Păstrează-le, şi 'n nopţile tâ,rzii, 
rând singură te vei sim.ţi, reia·le .... 
Si dacă TI"ici atuncia nu vei şti 
Să le sfinţeşti cu lacrimile tale, 
Incalte eu nu mai tresar de jale: 
In somn.'I.d meu de reci tot una mi-i ... , 

St. O. loelf. 

*) Din volumul .,Câ.nh.~". O.J)'i va apan in surind 
Îll editl\nl »TribuDOf'. 

Arad, Duminecă, 13:26 Noemvre 1911 Nr. 249 .-: 

meni nu s'a mişcat; nimeni nu s'a pătruns 
do idealismul noului episcop, care cade 
pmdn celci mai crude deeopţiuni. Din in
tâmplare se găseşte un preot, care să·i 
splluil preasfinţitului că "nn din partea a
(:('('a" poato să, "Întt o îndrepbro a suflete
lor, singura care poate aduce şi o îndrep
tare a lucrurilor.Nu prin circulări sevreface 
o i:!b.ll'C de lucruri, ci prin eobuI'Îroa în mij
l()(:nl maselor întunecate a suflotelor vii, 
cari să propage ele căldura şi lumina pe 
('arc o cirC'ulară scrisă n'o poate da. 

Tînărul episcop înţelege, că "datoria de 
episcop" nu se resumă în publiearea de cât 
mai multe şi mai frumoase circulări, ci în 
eoborîrra în sînul celor dornici de o altă 
viaţă pp care, dadi llU prin aH.ceya, clar 
prin suferinţele lor o merită. 

* 
In Nr. 118 al ,,'Pell'gl'olulHi Român" se 

publică o circulară a 1. P. S, Sale mitropo
lit Ioan Meţianll în chestia cW'8urilor de 
allalfabeţi. Inaltul prelat constată fenome· 
nul întristător şi cunoscut de toţi că, în 
I-J,-înul poporului nostru e un procent îngro
zitor dt} neştiutori de carte şi eă toate În
('('J'('ări1C' de p[mă acum de D·i învăţa carte, 
au avut rez,ultate nemulţumitoare. Cons· 
tatând acestea 1. P. S. se simte îndemnat 
a "Îndatora" pe preoti şi pe învăţ,ători să 
,,(eÎnceapă C'U pllleri nouă, instruirea gra
ttrită. in cctirc şi scriere a tutul'or popO/'cn,i
lor, cari n'Q.r şti ceti şi scrie". I. P. S. Sa 
ohligă prin aceasta pe toţi preoţ.ii şi Învă
tătorii din arhidieceză ,.să inveţe, În dar' 
fără nici o plată, a reti şi serie, pe toţ.i cei 
cr n'or şti carte". E o pol'llncă, aceasta, 
care s'a luat în urma experienţei că preoţii 
şi învăţătorii, cari până acum au fost nu-

Un ideal polilic. 
De AI. Cuaban. 

De meseria lui, domnu Angheladie Botoşesctl 
e oojocar; dar să nu vă închipuiţi poate că dum
nealui stă cumvi aple<'at - ca ori caro cojocar -
asupra unei piei cu mirosul greoi de oaie, din care 
trebuie să "confectioneze" cojocul sortit s'acopere 
umerii cine ştic ~ mojic de tăran! Să avem ier· 
tarc!... Domuu Anghelaehe a fost odată ce a fost, 
dar azi s'a sehimhat boerul. Dsa azi e "antrepre· 
norul" cafenIui de Paris şi azi .,Cazino de Paris" 
c ee1 mai insemn.at local din Calaraşi. Pus la 
"pozitie" localul e vizitat de persoane"le cele mai 
notabile - \'orba lui Anghelache -- din ora.~ ... 
Aci vine şi domnul l)l'eşcdintc al Tribunalului de 
Talomita, şi pl'ocurorul şi substitutul; ,-inc şi di
rectorul gimnaziului real, şi şeful 'vămei şi admi
nist.ratorul finaneÎar şi toţi ofi ţerii din garnizoană. 
Şi ce crooeti cii domnu Anghclache se simte onorat 
cumva că în c.afeneaua lui vin astfel de muşterii ( 
De unde L. Credeţi că poate le ie,se înainte cu 
plecăciuni ~ Ţi-ai găi'it! Tocmai Domnu Anghe
Iache! Anghelache intră în "Cazino de Paris" ca 
într'un local cu c,are n'ar avea nimic comun decât 
jocul de cărţi, biliardul, jocul de cărţi - mai 
ale..'l - alte bunătăti de cafenea. Intră cu pălăria 
in cap şi n'o ridică dintr' adins ca să dovedească 
eelor de faţă eă el nu le poate sta la dis p o z i
tie, Pe cine îl cunoaşte, îl salută prieteneşte. Dă 
mâna aproape cu toţi muşterii şi chiar cu domnul 
preşedinte -- pentru eal'e în treacăt are o mare 
stimă. Ferească Dumnezeu, Bă întrebe pc vre·UD 
muşte riu dacă e mulţumit de felul cum îl servesc 
ehelnăl'ii, dacă DU 136 SUpăl'ă de llluşt.ele din cafea, 
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mai îndemnaţi nu şi ÎlldatDraţi do 
a ţin(l<l cursul'! peutru ana lfa.bc'ţ.i , 
1\ an fileu! ilproapn }111l11C pl'mtru 
insemnata '['audl a· llIi('SOl,rU'ei lllllni'irll-, - - -

lui enorm de analfabqi. ~u şt im oxacl eitti 
prooţi şi Îl1\'tlţfltol'i din arhidieeC'z:ă, vor fi 
instruat adulţi. din raportul pe care l'a pu
Lli('ilt ".,1 soeÎaţiwli'a", Ştilll iusă c{1 abia 
il! :W de sate (din :WHl) s'au ţiuul. astfel de 
l'lll'slll'i. şi că în ('le au lllYăţat scrisul şi ce
titlll ahia V1"O auo do iusi. 

E l'l1şinos dp 111 Ul'f' 'nultlărul analfahe
ţiln!' noşt.ri, şi ruşinos (10 mic nurnăml ace
lorn cari au î!lYăţat carie in cunmrile de 
analfabeţi, iniţiato de câţiva ani încoace. 
Ar trebui să ne fie grozav de rnşine, mai 
ales dUld vedem ce fac alţi compatrioţ,i de 
ai noştri în acpast[, direcţiune. Iată d. e. ce 
pon te face o Sillglll'ă societate culturală un· 
gurească cum e Orszâgos Il.ozmii1:eWde;;;i 
Ta/Hin;, care 11lcrează pe terenul acesta 
a bia de trei alli, Peste 30.00 de analfabeţi 
au ajuns, cu ajutorul ei. stăpfmi peste tai
nole scrisului şi a cetitului, - ce e drept 
după ce societatea a cheltuit spre acest 
scop H'O 150,000 cor. Banii aceştia nu s'au 
dnt îllstt numai ca l'cmllneraţii învăţători
lor, ci, in mare parte s'au dat pe cărţi cari 
s'au ÎlllpărţiL gratuit ('('lor ce au' lll\'ăt,at 
CPtit1l1. ('ăei aC('Hstă societate a liCit o in
terpn~t a re cu tot.ul coreG,trl cursurilor de 
CtJlalfalwţi, în SPllSlIl Deda, dt alături de 
învăţaroa liten'lor li-se clan ascultMorilol' 
şi clllloş/.inţe mlllte şi variate desprc lu
C'l'uri folositoare şi dislTactiv8 şi în scopul 
a('esta li-sl' dau şi cărţi - aşa că cursurile 
acestea nu sunt, numai in sOlTiciulllnei eul· 
turi formale ci, mai ales, în ai unei culturi 
materialt~. 

dacă nu-i prieşte l'llnn'a mirosul de muceg~it. al 
cafelei, Aşi! El îi Întreabă (le ,<;anatate, de starea 
samiinăturilor, de ultima af,w('rc a cal'al'ullli co· 
munal. de ultinwle aleg-('ri, in fifârt:it îi întreabă 
{](' toate şi de tot ce nu poate avea legături cu la
boraturul cdenelei cl.",ale, 

* 
l.a in('(~p\lt, rÎlnd nu l')tiulll einf' e domnu Au-

gh('laelte, îl ltWIIl drept UIl :,;t<l]p de cafenea, nc
tret'Îllldu-mi niei Jlrin minte eii putea fi el a'lltrc
rrenorul cah'lH'ki. Intr'o zi, atrăgfmd atentiuuca 
chelnal'ului ea mi-aduce zeamă de prunc în loc de 
il v a l' ţ, mă pnnWlleRc (>ii i'e amestl'cÎl şi domnul 
Anghelaehe. Abia atullci, aflai ea dga e eafegiul. 
Cu mîlnilc în huzunar şi cu aerul sfidător îmi 
spune: 

- Kiei un mu~tel'iu nu ş'a f4upiil'ut ,până a
CllIIHl! Şi doar Ia minc iau cafeaua oameni ca 
pl'cşedintdc tribunalului, ea procurorul, doctorul 
şi altii .... tot oameni eum se ca(}('". 

A trebuit să tac şi să înghit în spc Z(~alUa de 
prull{' .... pardon cafeaua, .. 

A nghel~H'be BotOŞ(,;;;Cll c îm'ă t lnăr, e înalt, 
bine legat. ial' cele două mustuti negrc şi ('U In
drăzneală răs11eite. îi dau dreptnl sa :-;c simtă hăr
bat fercheş. J.: Întotdt>uuna COl'!'o(~t îmbrăcat. iar 
~)ulllin('ca~~ nu-i Jjpseşt~ ~'N}jllg~ota şi jol?cllul, da 
Job€mu]! Sarbătoal'ea, 11lel nu da pe la cateneaua ... 
dsalc. Se dueo l-a berarie. la cofetărie, la club; 
faec ('urte cneoane-Ior - mă rog ulladcTi:irat crai. 
In sfârşit. e un om de societate. şi în viaţ.asa şi 
apucăturile sale. nu găseşti nici o urmă eare ar da 
dE' gol 'jW eojoC"arul de altă dată. 

J)aeii al' întreba t.f:twva acum, earei anume În
tOl'Sături de lueruri, Anghclaehe Îşi d'îltol'l"şte :;i-

. : 



.. 

In situ~tia aceasta deci .când numărul 
nnnlfabt,tilol' nostri e aşa. de maro, când 
illl}ltJrtanţa cnItul'ei pentru popor e ateU 
de ('vident rl şi c,înd cornpatrioţii noştri, la 
cari nUlll;U'uJ <tnalfabcţi1or nu e nici pe de
parte atid de însp{tillHlntrltor ca la noi, fac 
~fllr\;)ri nt;tr !il' mari pentru reducerea cM 
!Ilai grahnjc:\ a analfabcţilor pe cari ii au, 
(' de pxplicat. şi de aprobat o mttSllră radi
l·altt (',1 aceea pe rare a luat-o 1. P. S. Sa 
mitropolitul dela Sibiill şi din part.e-ne nu 
pntl'Il1 deClÎr să dorim ca ordinul dat să a
ducă roadele aşh-ptato de toţi fiii buni ai 
Heamului nostru. 

~ umai cât - no lntrob(uH dacă această 
grPiJ chestiune se poate rezol"i din pa·l'tea 
llt'i'Ca din care au prjyit-o ptmtt acum ~i 
C'oIlsistoriill' noastre şi "Asociaţiunea"? 
Tocmal in aC('(/8W parte ni-se pa.re că a fost 
grC'şala carp <:1 z(ulflrnicit rezultatele aştep
ta1('. ;-;'nu dat circulflfi oficiale şi îndem
nuri oC<12[ona1e, s'au c('rut rapoarte în 
scris, s'au lttnda! la gazete cei cari au frl,f 
t'ut cftte ce\~a III direcţia pomenită, s'a pu:, 
blieat numărul. 111l pl'C'a măgulitor de mareli 
al Iluuilor alfaheţi, - şi cu toate acestea 
lucrul nu progrCS<l. Acum se iau acelea.şi 
rnrlsmi - şi, putem prooroci că şi ele vor 
aH'a an-lei1:;;i urmări prea puţin edifică
l{liU'('. Poruncile în scris nu mai entuzias
n1eilZ11 {il' ni1lleni, iar fără entuziasm nu 
!lI! r(l~i aj ti nge S1l ieşi dintr'o st are de iner
lil' tlttlt dr' Yt'che C\lIn e a noastră. Pentru 
depasI a in,hule cii/dură şi .ştiinţă. 

Illtr'tm articol despre conferenţele în
,'ăţtilorilor din protopopiatul Vaşcăului, 
Pllblicat în "lJiscl'ica şi Şcoala" din Arad 
\01'. 45-1Ul1) so zice, la sfârşit: .. ~u pot 
.'i~t sfârşE'sc furit să amintesc de influenţa 
binpfăcMoare ce ar avea-o coborîrea celor 
suspuşi În mijlocul preoţilor şi înV1tţători
lor. Cuvintele lor, smulse din inimă, ar fi 
{l('ntru aceşti însomnaţi factori ai vieţei 
noastre obşteşti, un iz'"or de apă vie". 

Xi-se pare că în aceste cuyinte se cu
prinJe un lucru do o extraordinară impor-
!!!!!!'!!!!!!!. ll&!± __ .M. ± ~==. 

tuatia lui de azi, de sÎgur că i-s'ar răspunde: po
litlcei. Da politica, numai ea l'a înălţat pe cafe
giul AnghcJache, De zece ani face politică, şi po
litica ra ÎndemnHt să ('('teaarii gazetele. şi l'a făcut 
:<:1 vie în atingere cu eli t a Calaraşilor. Deşi din 
p'·'POI- şi ind de jos, Anghel,'lche nu face politică 
liberalii. lJsa e conservator sadea. Şi aceasta cu
loare a sa îJ face ,,!l se simtă mai înalt fată de cei· 
hlti comercianti eari fac politică liberală, Intr'o 
zi, îl g;~l"ii ve d. Anghelache foarte supărat, a
proape indignat. Diseuta politică. Fulgera ~dmi
nistratia ~i politiea prefectului din localitate. A
ilai indata eii 8upilrarell eafegiului era provocată 
de o mă~u ră a prefectului care venise cu o ordo
n;lD\ă. prin carc oprea jocul de cărţi prin localuri 
publice. Angbc1aehe stătea cu miinile în buzunar 
în faţa muşteriilor şi descărca în capul prefectului 
toate injuriile pe care le adunase în sufJetul !!ăn, 
iueii de pe timpurile de cojocărie. Se necăjea din 
răsputeri ca să convingă pe cei de fată că, sub un 
guvern conser.ator, nu s'ar fi putut întâmpla un 
aşa "atentat" la libertatea şi chiar la viata jucă-
torilor de cărti. " 

Şi, înflăcarindu-se din ce în ce, la gândul că 
odată va ajunge şi elIa putere şi că YIl fi răzbunat, 
ipşi afară amenintând spre localul pTefecturei, 
strigă: 

- Las' că am eu ac de cojocul vostru l... Las' 
c'or ycni ai noştri Ia putere!... O să jucăm atunci 
m Il c a 11 a şi poe h e r u l în stradă, în mijlocul 
stradel .... Să poftească atunci dneva să mă Bupere 1 

})oC'hl'riştii din cafenea. îl îmbărbătau: 
- Brayo An~hf'la('he! Brayo! 
Şi in oehii lor ohol'itiJicări o raza de speranţă, 

întreziIrind partide ideale de pocher şi maca, odată 
cu venirea la putere a partidului din callil face 
parte nepretuitul lor cafegiu. 

iiilf R 1 BUN A" 

tanţă. In adevăr, dnră în locul multelor cir
culări consistoriale scrise Ja masă verde 
(cari eirculilrÎ nu sunt cetito cu atenţia cu
'"C'llită nici măca,r do toţi protopopii) s'ar 
coborî, cu prilejul tuturor adun{l.rilor de 
preoti şi de învăţători. bărbaţii dela cârma 
tt'plmrilor bisericeşti şi şcolare în scopul 
de il s('J"\'i pe do-o parte cu indigitările no
{'('sare, iar pc de alta în scopul de a sufla 
duh în C'ci amorţiţi, - lucrurile ar putea 
lua mai uşor un av .. lnt. Căldura celui venit 
de SUB i-ar lIlcfdzi şi pe coi mulţi, - ştiinţa 
[ur i-ar lumina şi po oropsiţii dela ţară cari, 
altfel au aşa de rari prilejuri de a se Iu
mllla. 

Apostolii lui Christos n'au răspândit 
CTf'Şt inismul prin circulări, ei prin coborî
rPil lor în mjlocul IH'amurilor, făcându-se 
t ut lll'Ol' toate, ca pe toţi să-i dobândească. 
~ j)acă s'ar realiza dorinţa de mai sus a 
BihoreaJlullli însetat de lumină, am put.ea 
(1n'a şi pa terenul cursurilor de analfabeţi 
un record caro să fie spre binele sufletesc 
al tuturora. 

AltId, cum se şi poate învinovăţi preo
ţimea şiîm-ăţMorinlC'[1, ? Când li-s'a dat, 
mai mult dec[tt îndemnuri, în scris? Când 
ii-s'a dat o ÎnY{lţătnră cu privire la felul 
cum să se organizeze aceste cursuri? Nu 
s'a tipftrit măcar o broşurică de îndrumări, 
cum a făcut "Orsz<lgos Kuzmuve16desi Ta
lli1cS". ci s'au dat numai îndemnuri. Ast.a 
(> ea şi dmd ai îndemna pe cineva neconte
nit să nnzuiască a deveni milionar. Nici 
milioane elo îndemnuri nu vor putea face 
din CllWya milionar. cfttă vreme acesta 
nu Ya şti cum să lucreze ca să ajungă aşa 
;]eparh'. Deci mai puţine indemnuri şi po
rlll1c,i ~ şi mai multă căldură şi ştiinţ.ă. şi 
iilteresul se va naşto dela sine şi roadole 
nu '-01' intttrzia. 

In adevăr: nu din partea aceea de până 
acum, va putea veni îndreptarea! 

o adresă. Ca rilf;plln~ la nenumăratele atacuri 
de cari am anit l)arte .-reme de un an, am primit 
azi următoarea adrel'ă: 

Ono1·utei Redattiw~i"Trib'Una·' 
Arad. 

Subscrişii nu putem suferi mai depsrle atacu
rile indreptate ,in contra ziardtui "Tribuna" pre
cum şi în contra Preacuvjoşiei Sale R. Ciorogariu 
şi ne gră.bim a ne trimite aderenfa noastră la prin· 
cipiiIe propo\'ăduite de ei, convinşi fiind de ade
vărul lor. 

Jos NyilvaniştH, trăiască "tinerii oteliti" ti 
prioclpile propagate de ei. 

Somostelke, 21 Roemvre HHl. 

Ba.sil~'u V, Popa, învăţător gr,-eat., Ananie Frîn
cu~ jude, Xiculiţa 8uciu, proprietar, Mihail Gli· 

ga, - vechi abonaţi ai "Tribunei. 

• 
Din declaratiil8 contelui Khuel1-Hederdry. 

C(ltin~ azi buletinul parlamentar despre 
ş0dinţa de eri, găsim că răspunsul primului 
ministru Khllen-IIeden'â.rv la cuvântarea 
de luni a dJui Todor ~IihalI nu ne-a fost co
mnnicnt exact. Intelesul acestui răspuns e 
următorul: 

Domnul deputat Teodor ~fihali - a spus pri
mul mini.stru - a înşirat şi câte,-a abuzuri admi
nist,rati,'e) între eati unE'le adevărate poate şi uşor 
sanabile. Greutatf'a că plângerile aceste de foarte 
multe 01'i sunt prinse în nişte cadre J){l cari noi 
nu le putem acC'epta şi chiar împrejurarea aceasta 
e care zădărniceşt.e sanarea p1ângerilor întemeiate. 

Cum vedem, cont(~le Hhuen-H edervâry 
a. scăpat prin tangentă, după vechiul său 
o15iceiu. Tot prin tangentă a scăpat ~i de 

E'" roz srr' "$ ntam1Tr'ifrrT5iK5'~ '~ M 

~ 

26 Noemvre n t 911 

lămudrE'a ce i-s'a roclamat ref~ritor la. re· 
fora a dminist fat j"ă. 

Unii dintre domnii deputaţi - a aplJlS el -
au indicat pentru aranjar{\!l administraţiei cen
tralizarea. M'a surprins mult lipsa de calmit.llt6 
cu care opoziţia Il întimpinat părerile în acest 
sC'uz. Asupra ac~"tei cht'Stiuni de ordin eu~o' 

pean poate să aibă tot insul ° părere. 
Ori cât de dodonice ace~te declaraţii 

ele tradează cel o două intenţii principale 
ale guvernului; menţinerea regimului feu-
dal în cadr('10 unui sistem administrativ 
c(>ntralist şi contracara1'ea efectelor libera
t oaTe CE' ar putea să aibă pentru naţiunile 
nemaghiare o r0formă democratică. a legii 
(' ll'dorale. 

, Oilor, fiti cuminti! .,Romfinul" de astăzi ne 
aduce nn lung articol prim, ÎnCfrrcat de banale 
acuze w!chi împotriva noastră. Cică noi am fi a
,'[md ,jntenţia păcăt.ol1Hă" să spargem solidarita-
tea partidului naţional. "Bate-voi pastorii 'li 66 

va risipi turma" zice aU101'izatul cu multă inţelep
ciune biblică, Adecă T"ibulla baie pâslorii neamu-
lui românE'sc şi neamul, turma, se va risipi. U 11 

grăunte de adevăr este în această afirmaţie, Însă 
sub un !\ingur raport. Da, part1dul nostru national, 
cu actuala sa organizaţie, mai bine zis, lipsă da 
organizaţie, este Într'adevăr o turmă fără niei o 
putere. Ce zicem însă noi, cei cu "intenţiile păcă
toase" i Bine iubite neam TOmânesc, adevM-, ade-
,"ăr grăieşte organul autorizat, dar noi nu voim 
!'lă fi& mai departe turmă, noi voim să o organi-
zezi într'un partid conceput după toate poruncile 
vieţii illexlerno, 1\u te mai voim turmă iubit neam 
rOI1lRne.se ci un organism consolidat, care lucrează I 
conştient; sigur de efect şi puternic. Ştii bine cil . 
păstorii, oameni fiind, au obiceiul să cadă în ° 
anmue clipă, pătrunşi de slăbiciunile bătrîneţe- I 
lor ori de alte omeneşti slăbiciuni, atunci ce te • 
faci tu singur în pust.ietatea aeNei vieţi rele? 
~'e te, f~ci cu toiagul lo!, frâ~t răm~s ,făl:ă vlagă ~ 
1Il mfllllle talc? Asculta, d~l, rugAnllnţ.tle "pă- . 
căto~ilor" d('la ziarul "Tribuna" cari strigă: Oi- 1\''},. 
lor fiţi cuminti, organizaţi-vă, fiţi şi voi la înălţi- .~'j;' 
mea spiritului modern, că vine lupu şi vă 'mă- : 
nândi, acum sau mai târziu, când l'a fi mare ' 
plângere în lsrail. '" t~ 

România ,i Bulgaria. Semiofieiosu1 "Magyal' 
Kurir" a primit din Bucureşti următoarea tele- I 
gramă: După informatiile noastre vrednice de 
încredere, atitudinea paşnică a Bulgariei fată de ,_ 
Turcia e a ac m1l1ţămi păşirii energice a guvernu-
lui român. In urma unui consiliu ministerial pre
zidat de regele Carol, guvernul român a îndrumat 
J){l d. Diamandi, fostul ministTu român la Sofia, j 
să anunţe guvernul bulgar că, în momentul când 
armata bulgară ar pă)~i. pe teritor turc, arma,ta 
română, trecând Dunărea, ar intra în Bulgarw. 
Sub impresia acestei ameninţ.ări din partea Ro
mâniei pe ll'rma unei porunci mai înalte, ime· 
diat s'~ {Xltolit pornirea ră~boinică a Bulgarilor, 
astfel încât astăzi guvernul bulgar tratează ('u 
cel turc asupra unei convenţii comerciale. Ca 
un efect al schimbării atitndinii bulgare trebuie 
socot.ită şi vorbirea neobişnuit de prietenoasă 

a primmini,surului SesQV ţinută la banchetul dat 
în onoarea dlui Diamandi când a plecat din So· 
fia, E interesant că d. Diamandi n'a răspuns de
cât cu câteva vorbe convenţionale discursului lui 
:i)esov. ' 

• 
Sitautia in Austria. Tratativele u:r:rnate de 

ministrlll-pre.şedinte contele Stiirgkh cu şefii par
tidelor cehe au aV'ut rezultat favorabil. Cehii au 
hotărît să nu mai ohstrueze în Reichsrath discu-
ţia bugetullli. . 

:Miercuri vor începe în ministerul de interne 
trat.atiyele de împăcare între Cebii şi Germanii 
din Boemill. In c.el'curile politice se mode că da 
dat.a aceasta tratativele ee vor sfâr~i cu înţelege
rea Între cele două popoare din Boemia. 

• 
Şedinta Camerei. Potrivitarmistitiului, în 

Ş€'dinţ.a de azi a camerei deputaţilor s'a reluat dig
cutia reformelor militare. 

Au vorbit Herczeg Sandor şi fostul secretar 
de stat Szterenyi J6z;ef. La sfârşitul ~inţei au 
fost interpelări. 

In şedinţa de Luni ~ va continua diicuţia bu· 
&~tulgj. 



• 
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Un răspuns. 
A rad, 25 N oemvrie. I 

D. Goldiş şi-a început. reoditarea infa- . 
miilor sale chiar dela începutul lor. Con
teazit desigur pe credulitatea minuscului 
llllluăr de cetitori ai ziarului autorizat., care 
ar putea. să primească, fără nici un con
trol, toate calomniile şi intrigile sale păcă
toaso. Acum ne scoate din nou trădători, 
mangrişti. tiszaişti şi spărgători ai solida
rităţii naţionale. Şi În loc să răspundă nu 
la vorbe, ci la fapte, nu la fraze ci la dovezi 
[1 duse în broşura documentată din primă
\'ară a dlui Goga, în articolele din "Tri
buna" şi în recenta broşură a părintelui 
l'iorogariu, in loc să spună un cuvinţel des
pre articolul unguresc, ce l'a scris în onoa
rea lui Tisza, despre tergiversările sale cu 
Burdea şi despre faptul de ce l'a numit 
A ppoll,ri mincinos, crede că se poate con
stitu~ din nou, în faţa opiniei publice, el 
tU acuzator al altora. 

Dar pe cine mai poate seduce omul 
ele cea mai patontă falşit,ate şi reacredinţă, 
pe care l'a cunoscut vre-odată viaţ.a noa
stdt publică? Cine-i va mai crede acestui 
mincinos de profesie, ca şi care nimoni n'a 
~fidat încă orice sentiment de jenă şi 1'u
~iJlo? Cine ar trebui să mai fie convins că 
fuată desbillttrea. aceasta fatală din partid, 
este nU111ai opera acestui om nefast. pentru 
rLvna sa de bani şi măriri personale? 

.K'avem fireşte să răspundem eshibi
ti ilor lH'putineioase ale intrigalltului, care 
incean:ă o nouă diversiune spre a-şi 
schimbn rolul de acuzat în acu-
7.ator. 1\ u, pe ba.nca ruşinei, pe banca 
jnfal1liei stă numai domnia sa şi 
nădăjduim că lumea în sfârşit va ve
dea cltlr pent ru ce a trebuit ca un neam 
intreg să se încaero într'o luptă fratricidă, 
pnralistmdn-şi puterile şi secându-şi ener
giile înti"o atât. de dureroasă sfăşiere. 

Suntem datori însă să luăm apărarea 
unora dintre coi mai buni fii ai vieţii noa
stre din acest comitat terfeliţi de acest des
porat. 1::\imţ.ind golul ce se face în jurul lui, 
simţindu-se demascat de cei ce au ocazia 
a-l cunoaşte mai deaproape, se năpusteşte 
filoum în numele "solidarită.ţ.ii" asupra tu
t mora cari îi cunosc uneltirile şi cari îşi ri
dică acum cuyântul împotriva lor. Prooţi 
fruntaşi ca Procopie GÎlt1~Ulf'SCl1, Cornel 
Lazar, Traian Va.ţian, Gherasirn Serb, 
care numai acum în curând a organizat 
lllăr~ţelc adunări din Bănat., represintanţii 
cei mai distinşi ai clerului. cari au fost s1.1-
fletulll1işcării naţionale din comitat·ul Ara
dului, Costina, lIărcluţ, LC1Lca, din corcu] 
Iosăşelului, Muscan, Pantoş şi toţi preoţji 
din cercul Chişineului Şepeţ.an, G7'oza şi 
alţii din Leucuseşti toţi sunt acum trădă
tori şi a rămas Goldiş Laţi, apolog8tul lni 
Şeghescu, singur să rcpresint.e "partidul". 
Ca să slăbeDscă efectul sdrobitor al ace"s
t.or manifestări ale partidului viu, care 
t.răieştt şi judecă~ însinuă că aceste ade-

-

renţe ar fi oficiale, deşi toată lumea ştie 
că părintele Ciorogariu nu are nici un as
cendent oficial asupra preoţimei, căci a
ccsta, rar putea ayca numai d-sa, ea S8- I 
creta!" consistorial, dacă ar fi permis din 
ast[('l d0 pun de do vedere josnice a judeca 
act0le unei preoţimi care în luptele naţio
nale a înfrnnt.at pentru convingerile sale 
toale 11C'rsecuţiile guvernelor. 

In numărul de azi. în care redeschide, 
după prolnisiune, campania cont.ra noa
stră, redeschide în realitate toate intri
gile pe cari singur li-a urzit ani de zile, 
de pe v!'rTnea CflIld era încă deputat în ca
meră. :\ou in noua d-sale infamie este nu
mai pasagiul in care spune că "Tribuna" 
i-a trântit pe candidaţii naţionalişti în co
mit alui Aradului. Aceast.a atinge dacă nu 
Îlltrece infamia eu numărul ungl1l'esc. Cine 
lHl-şi aduce aminte de munca şi sacrificiile 
l'nOl'mC desfăşurate de ziarul ,,1'ribuna", 
in campania electorală, pe care a condus'o 
aproape SiIlgură ca organ cotidian? Cine 
nu-şi aduce aminte de articolele, pe care 
li-am scris chiar în sprijinirea. candidaturoi 
d-snle În Hadna, llnc!p pe cheltuiala re dac
tipi, un 0111 în permil,llf'l1ţă îl însoţ.ia pe d. 
(;i.)idiş, În sprijinul (,u1'nia. a alergat în ur
mă toată redacţia, in frunte cu d. Oncu. 
('in0 mI-şi aduce amin!"o de art.icolul de 
fOllcI. vai, c01 mai n011loritat artieol din 
articolde dictate de nobilele noastre in
t enţii, în caro creDserăm un erou din sti
lIwhiiul Goldiş Laţi. Dar de laudele, ce-i 
drept· scrise cele mai multe de el însuş la 
aclrc'sa sa, cine nu-şi aduce aminte? De 
dallţ\lrilo sale în hor01e dola sate, cari toate 
erau mari en'llimente naţionale? Acelaş 
om, cu p8rversitah:(l sa fără seamăn, drept 
mulţumită goldişistă, ne aduce acum acuza 
di ,,rrribuna" i-a trânt.it pe deputaţii în co
mit :.itul Aradului. Intrehăm, se poat.e dis
I'uhl cu un astfel de individ? 

Tot În acest. număr puhlică o scrÎso[lre 
a amicului său Yaida, pe C<:l1'O aCum câţiva 
ani. c(mel cu g,lfa acest.uia din parlament 
îl făn'Cl nebun şi prdindea chiar să-I de
l'l<uiltil şi noi de nebun. în care acest e1c
gnnt domn, autorul celebru al broşurci 
"\Iangra-Tisza şi ,.Tribuna", într'un stil 
pari ien1ar el-sale, ne face mincinoşi, ba.n
di'i. 1)[lntelimoni etc. ~i-a arătat îndestul 
hroşnfa el-sale, după eunoseutul didon 
st i1ul e omul, cine e omul. Dela d. Vaida, 
1111 ne miră doci nimic. rl'otuşi" fiind vorba 
<10 minciună, d, Vaida ar -putea să aibă ni
\ică sfială. :JIinrilma el-sale, de caro a tro
buit sti roşoască într'un moment un lloa1n
întreg, se află doar trecută la protocol în 
n rhivele parlarnentului unguresc. Astfel de 
om n'ar trebui credem să acuze pe alţii de 
minciuni. ~oiîl cunoaştem prea bine pe 
d. Vaida şi ne putem da bine seama unde 
s[[trşeşt,e responsahilitat.ea d-sale şi unele 
începe ircsponsabilit atea. N'am dori să ne 
rMuim definitiv cu d-sa, căci pentru acea
Shl îi lipseşte şi eurajul, d-sa a insultat pe 
mulţi, dar nu ne aducem aminte să-şi fi 
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susţinut, vre-odai ă bărbăt.eşi e imultel~. 
D-s<.1, torhlrnt de grandomanie cum e, ori 
('(de insulte ni-a adlls, are în ochii multora 
şi mai aro şi în ochii noştrii un rest de 
c..;cl1ză, că ar fi de bună.credinţă. Să nu şi-l 
('lttdt.ui<tscă şi pe ac('stu. Căci din gloria 
do odinioară, cu atftt, a mai rămas. Şi ni
lnic nu e mai trist, dar totodată şi mai ri
dicol, ca păunul fără coadă. 

Ojlera naţională dela nlInÎsternl 
de răsboin. 

-- Articol din Neamul Românesc. -

[Il IUlItrle politice cea dilltiii daJoril' 
l' a denunta tot răul ce se Săt-âl'şeşte, a sem
nola tU cl1('/'[lie direcţia fjrf'şiU-i şi u. com
Ilai (' el/. spiritul de rerolta ce se cutine ori
('1' acţiulle de conrlllwre a morGl.-urilol'. 
('ollsille1'otiill' personale n'a1l ce CIlllta în 
rifjuroosa indeplinirc a acestei datorii. Ori
cât mi-ar fi fost de neplăcut din aml1t1r 
pUllcte de !;ederc, 'n'am. cruţat nici admi
ui,-;tratia IWlIllii l't'yim, aleasă pe motivr 
e!ecfmalr şi !([ccind un larg loc {armitis
nil/lui, nici hizarclc concepţii ale şC!l1llli 
partidullâ, d11şnwll al oricărci reforme 
reale şi Iwtărâte, nici scandalnl asiatic din 
carc a J'csultat un Parlament cu totul lip
~it şi de 1'oloal'(' politică şi de autol'Uate 
morală. 

Dar, iară~i, pcntru oricc spirit onc,.;t 
şi pcntru mice luptător loial e o imperioasl'l 
datorie acci a de a semn ala C11 patriotică 
JIlulţumire tot binele ce se indeplinrşfl', 
tnote mâ.iw!"il!' fcricit(', tot ar1ausul serios 
UdU8 la ttiria 11 ('(l)li1.l{ui şi la asÎ[lU1'area. 
(ârii, - şi ian/şi cO/lsideraţiile 11/'/'801/0 / (. 

n'au ce căuta aci, şi eşti adus unc-ori ~a 
lauzi opera wl1Ii d1lşII1 an. Dacă nu e aşa 
~i ai u,n pl'icti.n în faţă, cu atât mai bine, 

Zilnic se 1'01'bcştc în prrsa dr. 'Pnrtid 
de chestia il'Onu:airlor, de hofnre{e 91'6-
(/illci lic("ullli Sf. Ghcorghr, dc cllmp(ll'al"ra, 
IlU ştiu r(1l"ii moşii a unor şcoli dil! Jlizn.-. 
Xi de zi, t(lt acest ccint.ec, în carI' zaI"Î'5tii. 
rlr' partid sunt cci mai înccrcaţi virtuozi. 
!Jar şi a/t.r IVr1'lll'i merită, de si91/1' putin
lică luar€! aminte, deşi gazetdr f01I8C1TO

loa-ri' ~c 1n1l1ţuli!rsc a da asupra l()r sim.ple 
eOtmlllicHlr, iar crll' liberale le igH01'ează. 

!JlIl' şi simplu. 
E vMba de marca operă CI' ,<;c îndepli

neşte, Uieuf, rc1bdător. sistematic, din cea 
mai furată illbire .(~ patrie şi cu celc mai 
/touill' scopuri in ce privlo ştcncrnn1l1 intreg, 
la mini$tel'lll de Răsboi. 

GI'llrrallll. A rer'cSC1l dănllsr o nouă 01'
ualliztlrc (}~tirii noastre: n'ajungea însă 
/1 t(ita. C de ni ai l)Un e cadre pC1l tru riul (l, 
lInf'i oştiri n'au (/rcât o inscmlltitatc slabă, 
atMa timp C(it ea n'are la îndcriuînă mij
loare/e 1nafr/'1-ale îndestuldtoare şi 1lU C 

păt/"1l1l$ă de cuvenitul i~1Jirit mnral. (Jr7Ic-

1'111111 Crd1nicrann Q. gasit înc(I. o annnlă 
de desll/·ă.caţi şi de df'8arma/Î, în 1norc 

dW 

,,~ltj,~ .... Cumpăra"a ocazională de puşti de vAnat! ~1f~-~:~:: t ' m' TI1M '~ Lancaster, cu ('heie ,e fi., Orf'ner-Iacat englezesc. cocoş automat 22 fI. Puştt americane, ţP8vl( cu aruncarea 
";r1[111 ~f. pat:oaneJor folosite 12 fi" He~merle~, 2 tevi, modl"rnă 35 fi, Dri/ţing-, Br0w.ning d~ 1 ~ ca.lib., Krupp ejt'cto,., cu 1© . )I.I~. ~ lev. de otel, etc. precum Ş' ga,n,;.t;:,ri ~~,:,!le~~ H~,;~;s ?.::.~~~!: ~!,mger Ş' K.erner, revolvere, pis/.au 

~i 

I • 

I -t!~":~ Mvalia de pnşti de vAnal: HA. DO, BlI08Dest, IV IT .. EgyefOll-fer 5. 
Articole de ~port, binoch', Zeiss·, Oor~. aparate fotografice. Face schimb de dIferite părţi de pU$ti şi aparate de fotografiat. 
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JHU'/l': 1/' o ll)'i mi f J1 in i,~ te ri 111 de R iL~ boi de
nil ('i( ('olldiţia de t1 i se ]JUIl(, la. îndemână 
fUII/!' mijlnol'l'!c de Îlldrepfol'c. şi ·si-a apă
rol ("1/ il1llilJ'{(fllicie QJ"t':-:f drept. Câte pie
deci i ;;:'01/ p".~ ÎI! ('ole. ('lift' jigniti i • .;:'au 
/lflll~. ~fjH ill~i1 toţi aceia cari aH !(irul 
IJllrlf Ilill /'t/J'{(IIIH'/I[1I1 trecul. 

U I'Jlf>l'fliul ('nitHICCOil li il/sa a IMt nu
IIHli 1111 innHllod lIlillistl'll folcrot. Cu to
t /II ,dtu e ;'.Î tuo (ia fatii de jlt1l'tidHl couse}'· 
ud(Jr (/ Il/Iti S. Filipc8c!l, ca/"(', luâlla Jli· 
ni.";/l'I'ilil dt' ril .... lJoi. a ÎI/ţi"!'::: i!rl fie numai 
mil1i:';{1'1I de.1Uishoi. până la df'stlcâl'şirea 
"/H'l'ei ~ai('. Jli"rnmtÎltd dl' mijloacele fl'€· 

lUlil(lOfC. /'/1 (1 ahsolllfiI outoritafe 111 Par· 
II/meni. d-$.(l a dat intr'un an de zile clitnu 
,''1' dtltlu .... ~, ormall'Î nni În f 1't'(li. Il! anerl'elc 
(lin 1I1'/I/(/ au dOl'cdif (',/'i .. ;tcllta unei oştiri 
Iii' d,'plin pn'9dtitl', $i Ultima mc1sul'ă a asi
!1~l1'rli'ii, prii! a:l/lI'c mă$uri penale, care pot 
u/il1!1t' .~i JI(' IniiliMI'U, a .'1focullli dl' 1'tlsboi 
jl('t'dluic:~t" Împotrira oricâtfi incollştÎen(.c 
.... au rele rnin ti la pta Îndcpliniffl. 

III w'elrl.~ fimp, 1nlăiuratca străinilor, 
."fricfc(a admi/li~tl'atici, Înalţorea pl'f'sti
:/irduÎ nÎJ/wnrll,j ,'~tlp)'eme, iubirea arătată 
0"1':;:'>0 În ('lIl'inle mişcătoare instituţiei 
1iI/'niic ,~ii fJ/Hrc munca tutllrora şi stî set
I'f'fHcr1 dreptul na.tiullii. au introdus un c.r· 
"elen! .... pirit. C(1l'e, hrănit şi din alte izroa
Ti', ce nu 8UIlI ale oficialităţii. 1'(1 nlmânca. 

D. Y. Filipe8cli şi-a ÎnsnÎs numt>le Întrp 
ale ('elOI' ('ati IIi-ou asigurat l'iito1'll'. şi-mi 
j':5lc o elr'icufil dofo1'Îr sa o rccwwsc. 

N. Iorga. 

Cronică IIfertti. 
Râsboiul dintre Anglia şi Germania, Ziarul 

.. Dail:-- T('1egraph'" dill Londra spune cu pri,iil.-e 
la teu~innoo rap.)rtnrilor anglo-germane din vara 
trf'<'llI:l. eii, în timpul eând '8(' aiIa la Cromart" 
uHtoritiiţ.ile nanle au perdut din \,edere ilotila de 
t'11"1)1J"re g('rmane eărura li-se atribuia inte>nţia 
dp a :Haea pe neaşteptate ('romarty. S'a luat in 
gralîă. măsuri {,'a jumatate din flotila de t011pilOilrE' 
{·Ht'dt'Zt·~ti !'ii il'l ma_~lHile de defE'nsiYă, in vreme 
('(' :t'('~tul flori].ei englE'ze Il fo;o.t trimi~ă în l[area 
XOl'dului in ret~nnoaţter€'. dar ea nu a întâlnit 
Y<l"f'Je germane ('ari, cum s'a constatat in urmă. 
plE'('aH.'ră în lIaroo Baltică. 

Coresp.:mdentul englez; adaugă că oricum ma, 
rina engleză Il fost gata pentru oriC'(! eyentuali
tate: singura grijă era pro\Îzia insn.firi€ntă de 
parbunî; dar dOllă zile după a('{'ste intamplări 
~i 31.''l'astă I.'h&tiune era tranşată, 

.. \ lfrE'd TurnaT, maior iti s-Tahll major al ar
ltlatei engk7R. J)llblieă în .. Ew'll.ing Standard" 
nn articoL prin ('ar(> arat.ă ('ă marea înc..·orda're 
ee ~c manif('oŞ1ă in l'€'laiiunile dîntre G'ermania 
ţi Anglia e5H' opera pre~ei partidului ronsel"t'ator 
şi partidele,r din l"€'ntrnl parlamentului german. 
('ari \'01' ~â ;;e folo"('a~eă de aceasta pentxu "00' 

puri1e lor electof<i1e. 
Tllrner ('ilre com-jnş că nici gm'ernul german 

şi nici cel englez nu dor{'>Şte ră:>boiul. J nsă.şi im· 
păraml Wilhf\lm ar fi declarat d orice agit.~ţie 
lmpoitl"lva G€'rmaniei ~w o an>ntllră periM.1IDasă, 
al {'ărei n:.lultat nu s.e poate prenxie.a. Chiar d'h>ă 
Germania ar rămane îndngăroare. ea nu s'ar a
lege cu nici un folos:. 

/' 
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Scrisori din Iaşi. 
Conlresu( avocaii1or. - Chestiunea stagiaratului 

efectiv. I 
laşi. 23 KoelH\'rie. 

l'a in ori şi care ramură de aeti\'itate ome
Jll'Ri'eiL euoppratia, ajutorul comun e p:hghia ('ea 
lJlai sig-uril de u('z\·oltare. Ori ee rl"vendicare, fie 
Pll ei.t. cip legitimă, porncw;cl'i ea din necesit.ate-.a 
t'('a mai imperioasă. ah1ta nemc cât DU c aju
tat:l in ]UpUI ei Je forţele mai multor indh'izi, nu 
po.;.J te st I'n bat(> g-reul drum al înfăptuirei. 

Id0ia nllPi Froeratillni ~enera]c a avocatilor 
dill Homânia. pornită din Iaşi prin glasul dis
tin'Sului ath'oeat Eu~en Herovanu, nu poatf' fi 
(J('('ât cel mai frumos pa'" spre di~ciplilla şi propă
t<irea ('Piui Ulai lledi$eiplinat şi asimetriza.t t'Ol'p 

tIin tarii. 
A{h"oe;,lţii djn România îşi an de re'·cndicat -

pentru ei lUai putin - pentru justitia şi demnita· 
tt',a prof('~il1nei mai mult. dostule prerogative. 
PÎleat că în cele trei zile aie congresului nu ni-s'a 
dat prilejul 5il ... imtim dorinţa .aceasta supE'rioara 
de d('~ajar(' mi'mdrii a ori şi ('ărui in tNes 'Perso
nal. dt' l'a~tii chiar - hotărîrea schitărei unor o· 
rizonturi cu l'in mai ideale, C'uatÎl.t mai demne. O 
piedC'<'ă să fi fost poate. numărul prea mic al par
til,jpuntilor, tinereta prea exuherantă şi - vezi 
exelllzid~tă absenta condm'ătorilor fin·,ti. 
Afară de dnii Dissescu .. A 1ex. Bădărau. Maft'l Can
tacuzino, A thana..'loriC'i, Polizn-?\[ieşuneşti. M. An
ton(\~i'u. n'a "enit nimeni. 

llegbaterile ('ongre,;uJlli s'au în\'ârtit mai mult 
IU jurn] l'hestiunilor de în tere8 profesional, ramil
nîllld foarte putin timp şi. g' o mărturisim. foarte 
jlutină energit' Pt'utru celelalt.c de ordin doctri
nar. Primul cogre.s, cum foart·e bine spunea d. 
~I atei Can taeuzino. ('a un omagiu adus superiori· 
tlÎţei înfăptuirei, trebuia să ignoreze ori ee preo
euparE' de intere>s pgoist, mate.tal. Eyidenţiar€'a 
ac("Stui interes a întullE'c.at în mare Dlasllră cură
{e-uia ideii. 

In preocuparea lui ideaHi. congresul a supus 
diSt'utiunei membrilor, trei teze doctrinare: 

1. Teoria rJscului profesional in materie de 
;(('eident€' de I1lU n('ă este rompati bilă eu teoria le
gală a quai'i-d€'lieteh.r ~ S'a răspuns afirmati\· im
punnnd Iegiu.itorului să inter,ie eli o lege spe
l,ia Jii . 

• lI. r n~titutia jnl'iului criminal e nece1'>ară ~ 
~ it 11 adlls ca conc'luzie, după numeroase cliscu-
1itmL tr(>l păreri. IntHia su.sţ.ine că juriul ('riminal. 
a"tfeI elim e jn~tituit în tara nOMtră, cu moravu· 
riie noa8tre adi/ne politice. e o primejdie şi o armă 
otjoa",ă in mâna eetătenj}or chemaţi să împartă 
drpptate. A doua. părere sustinuta de mai multi 
zi{'e {'ii juriul e ne('CI9ar, şi dată fiind adânea lui 
infiltrare în obi;;Duinţa poporului, a ajuns indi::
P<'nsabilă un;:>i bune justitii. Nu aTI' n€~{)ie de nlei 
o modificare. A treia pareI'(', ş.i ('('8 mai ,eroi'oimilă 
('onC'hide în n('{·(\.<:Îtat.ea unei re~izuiri. In general 
ar râmânea ~ă se snprime .rezumatul pre~adinteluî. 
wrdictul ~ă fie pronuntat şi dat de juriu, alcă, 
tuirea listelor de jurati să se ia din mâna pre.fec
tuluÎ de judet şi "ii se încredinteze unei comisiuni 
mixte eompu.se din preşedintele tribunalului dis
trietu.1l. admini-stratorul fjnan('iar(?) şi un mem
bru al eonsiJiului judetian (n. K e-partîeiparea 
jurati10r să fie strict pedepsită şi nici într'un caz 
motint.ă.... pentru că. domnilor. "xistă in laşi 
un profes0f uniYer~jtaT implicat intr'un pro('es de 
pl'esă şi ('are i'-E' N('hb:ează să ap.ară în fata jura
tilor terorizati de dâmml. - Ati inteles. e Yorba 
de proc€,sul dlui prof. A. C. Cuza -. Câtă inal. 
time de suflet. Doamne, eâtă înalţime! 

III. Pactul de quota-litîs trebue mentinut in 
]f'{!inir(>a no,astr.ă ~ D. PoIizu-1fi{'t!ull€şti bazân
du-"€ re realitatea lu('rurilor din Frant.a, SUSţine 
că, intru eât şi a('010 e COD siderat ('a un pact ru· 
"ino:'l. ar trebui desfiintat. In.5ă. pentru că multu
meşte o trebuintă neînlăturabilă, e de părere. 

Calitate bună. - Croială perfectă. Preturi fixe. 

KATZ şi MERDEL, Kolols,ar, 
d'" fIŞea 

J 
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pentru at('nuaroa şi impo~ibilitRte8 comiterei 
\'l'e-un{'i ahateri, sii ~e transforme din real in pact 
eu ('ara('t('r t·reanţiar. 

Ţ). AthanasoYÎe) zif'(': In prinC'ipiu {Ii eu sunt 
contra paehIlni de quotn-litig. - In treacăt. sÎi 
lămurim pt'utl'U ('otitorii llf\jurişti, ('e e lill paet. 
de quot'l-litis? - E un paet de oopropietate în
cheiat înt)'c un adY(X'at şi dienul sau. în baza ca
l'II.ia eientul ,"a l'emit~ a{lvoeatului la diştigarca 
proceflllllli atâta part~ din obiectul aflat În liti· 
giu. Acc",t fel de plată făeută in natură, şi nu în 
hani, de ('1.'](' mai multe ori depnşeşte margiu€>]fI 
norUlalului. A r fi să ~ fixeze un maximum ziee 
d. AthanasO\·jci, de 5% până la 200/0 pe.~t(\ care 
să nu i'(\ pnatil irpt'e. :\'11 putem Însă ahrDga aC'est 
text ne legI', intl·'u eât, bun rilu, cora;;pullde unei 
nC<'e.sitllti. Co te faci eu ('liontu1 sarac, care nu 
poate plăti în hani plilta sllsl-inerei unui pro('es ~ 

n. ~lathei C'ant.aeuzino crede eit poetul de 
l!lIota,litiş nu e C'ompatihil cu demnitatea profe
siunei de ad"orat, şi dacă se afla inscris in lege 
e o eroare gl'O~olană. X II se poate admite un pal't 
de ropropjetate cu elientlll dumit",de; nu ~ poate 
Inehiplli a('ea"tă mÎstifieare. Cliontul sărac n'are 
decid să se adr('...'l{'ze R>listentei judieial't' care aii 
fie ohligată, graTis să în~ărcineze un advO<'at 
pentru in,"trllirea af.a('cl'ei . 

Totuşi părerea dlui ~atei Cant.acuzino. de si
gur cea Illai jll.o;tii, ('{'.a mai ideală, pentru eii n'ayea 
nn razim practÎe, a ('ăzut înaintea părerei <HUl 
Alhan.asoyi-ei. 

Să reyenim a{'uma. după această scurtă ex· 
eursiune prin drumurile ahstracţiuuilor juridice. 
la .. tinerii advocaţî" ('ari ZgOIllotos, cu o illljH.'

tuozitllte ('opiIărE>llsea cel'el!.U ÎntrodUt'€r03 stagiu
ini ef{'{'th'. 

E foarte just ca tin4?rii li<,entiaţ.i în drept. 
după eşirea din F ni \'('l't4itate sunt. departe să. C11-

noaspă pradil:a pr{1fe~i1.U)('i lor. Vina însă Ull o 
a lor şi nu trehllc indrept.ată numai pe l)ieh:a lor. 
Vina În ('('a mai mare p.artE' e a lipsei de organi
zatie ll11h·cr"itară. Introdu{'ă-se pe lângă fieeal't' 
t'Ul'S de ei\·il. pr(}(>edură ci"ilii şi penală mai ales 
!Hlministl'ati,', comereial, !'-cminarii praetÎ('{) în 
[{'luI ('eloI' elin străin:Hatt' ('u eonferenţiari on.)
rifiei, C1\ "turlierc dt' dosare, (>11 tribunal stllden
te:"o(', şi iară prin 1\('(>8t sillg"m mijloc s'a Înlăturat 
{'('a mai grra problemă. Dacă nie.j aceasta nu a" 
,iul1p:e "ii ~(> introduciî un stagiu de doi ani. de<'ti,', 
eU drept de pl(>dare iar examenul dacii UrmCB.ZH 
~ă i'l(> tie, în niC'i intr'un caz să nu fie dat în fata 
{'omisinnej rle ad\'o('ati ci a unci mixte alcătuită 
din Q.(h·o('ati. magistrati şi profesori universitari. 

E ('ât mai hine să se excludă l)Osiblitatea 
. unei părtinil'i fie politiee. - mai ales politice! -
fie p1'Ofc-sionale - ('lki e.andidat.ul de azi e con· 
ementul hine pregătit de mÎine. - DaCii n'am 
C'.tlDoaşte morayurile noastre ~lîtiee, presiunea 
şi sî1uirra ee S(' f;l{'e eu conştiinta fie<,ărui tânăr 
am zice: e bună şi comisiunea simplă. Aşa Însa, 
<'um suntem a::tăzi, mi·€' teamă ea însuşi Dum
nezeu ('oborât membru în eomi!'iunea de examE'n 
să nu .'le transfonl1e in ('ine ~ie ee agent taehist, 
consen-ator sau ]iber<l1. 

Şi afară de a8fa. Pentru ce două d.deri la 
examen aTrage după sine excludere,a pent.ru tot· 
delluna din ('o1"'pul ad"oeaţilor a tânăr1l1ui candi
dat. Xu e intere:;: de c·astă ai('i ~ .!\U e monopoli
zare -şi egoism ab::urd şi ::ama'\olnic ~ In nici în
tr'un ('8Z căderea la ~xamen nu-ţi poate l'idi0a 
dreptul de a maj r{,YE'ni. 

Cum adecă! In congresul în ('"are se simte 
necesit.atea creerei unui cod al moranll'ilor pro· 
fe-sionale se et.alează fără niei o jenă puritan..iz
mul ('el mai ipocrit'~ Cum spune.a d, Dis6H'U. 
Ccoia·('e a îndemnat pe "tinerii ad,oesţi din Bu. 
f'ureşti" ~ o ~ din Bueure-eti e.i încă ei tineri! -
i'ă ceară .~tagiul ef'ecti~ a fost UD\ sentiment de 
e.goi"m mărunt şi mai alet= măl'turisiroa neeeqi
tătei propriului lor stagiu! 

Corneliu Carp. 

Pretentii exagerate exchise. 

Mi"is kiriIJ-.4r 10. IZ. 
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Scrisori din Bucureşti. 
'Pl'Ma dill regat şi Tisz8. - Descoperirea unui 
Tecbia mormânt domnesc. - Procesul dlui Dai

liu Zamfirescu. - Două busturi. 

Bueu}'€'şti, 10 Noemvrie. 

rr€'sa din regat fi înregistrat ('(1 simplu zvon 
.,tirea d,ată ~i de ziare1e ungureşti că pa('inicul 
oonte Tisza \'a ycniaiei sii ţină o serie de .('oafe
mnţe, în cari să pledeze pentru împăcarea ro
ruâno-maghiară. })e un simplu zvon se brodează 
de wgulă articolo ehilometriec atunci când li,psOS<' 
snbie<"telc, ,,,ua, etind stăpâneşte gr02Java secetă 
41e fapt(', când bietii l'edactori nu ştiu '(~e şi cum 
iii mai scrie. A tunei se dă aripi fantasiei, atunci 

.. TR IB UN AU 

din ordinul eusei biRf'l'iciIQl' s'a reeon~titllit din I 
nou din acela~ material. 

'" 
Intr'una din şl.uintele Al'ademiei. d. Duiliu I 

Za.mfireS{~u şi-a permi<i "'[1 insulte pe di"tinsul no
stru s{'Tiitor L Agl'll'hi<'f"anu, numindu-I Has. Fire
şte, o p\teu fa(,D at·(,.:I,~ta,,{'onyiIls fiind că situaţia 
ne preot n ciIni Ag:î r'hi<'f"anu îl îrupier!eeă de a-i 
eere 8oeote-ala de' in"ulta aJlL"ii. 1)upu cât se pare 
Însllşirpa de a in:mlta ('"te o bDaIă cronicii la dis
tini'ul litNut, JeHl'pn<!ent din nişte neamuri atâta 
de HtI'ălucitC'. Aşa sunt t()ti aceia, cari pot nu
măra printre str'ămoşii 101' oamf.'ni, ('ari îşi bat 
eapul să schimbe ('rugul hunei, În timp ce stră
moşii altora nu se transfOl'masNă încă în oameni, 
ci îşi duceau tot "iata mizeraLiJii de maimlltiL 

Pag. 5 

Cronici Icolară. 
Indrumărf pentru o direcţfe mai prac

tică a Reuniunii noastre. 

De Tr. Mager, înv. 

- 1. Reuniunea şi scopul ei. -

f ., r;vonurile fără de niei o bază reală iau prol)orţia 
unor fapte de :;ens.atie, atunci dintl"nn incident ba
Bal se fabri('ă un roman Întreg. 

D. nuiliu Zamfirpk'u şi-a tinut obiceiul şi -
cu uC'azia unei l'iîlătorii, şi-a permis a('elaş lux de 
vorhe la adre,.a şefului gurei Buzău, u. IgÎl'oşanu. 
Al'psta în~il, nefiind f)I'('{)t, a găRit cu cale că ar 
fi bine să ceară sot'oteali\ chiar ~i unui ])uiliu 
Zamfirescu, atunci cund este im;ultat. L'o!lJ dat deci 
în judecată pe distinsul literat, care şi în fata ju
decătorilol' a tinut ::Iii fie eons('{'vent şi să rostească 
cuvinte de insultă la adr('sa. dIui Igiroşanu. Ad
"ocatul ace:-ltuia a cerut să se noteze în procesul 
"'erhal şi ace~~te nouă insulte. 

Institllliunile de tot soiul întocmai {~a şi Ol'ga
nizmele "ii se nas{', îşi diiinuies.e viaţa lungă sau 
scurtă, dara cum le hărăzes(~ împrejurările un te
ren cu condiţiuni de trai mai mult, sau mai puţin 
favora bile: îşi pleacă capuJ legei distrugerei: pier 
Iă .. .,ând în urml1 o amintiTe - rodul activităţii lor 
- pl'(X~llm IWI'l'onalitătile distilUle, ori se ~cufllndă 
în H:şni('ic - f:il'iI ni<:Î un tre{'ut,- ca şi muritorii 
de rînd. I"m>le ~c trezesc pe lume I'ăva:;:ite cu pe~ 
cetea monii şi·şi duc "iata anemică într'un s()mn 
letargie. lll'P]P ('~lr(' ltlptă 'pentru idei precoce, prea 
indep:irt.atc de .1lIl'lJltll·ii lor; altele d}('mat.e la e~ 
xistentă de tn·buinti arlîllll' simţite ·ştiinJu-şi aca~ 
para din belşug I'CVR Jiitiitoare de viaţă se desvoltă 
rapid ",i plin(' de vigoare: dllva<lă ea acopăr toMo 
năzllintcIc eoketivităţ.ii ce-o formează. 

, . 
~ 

Aeum însii, când la ordinea zilei sunt atâtea 
{!he!>tiuni, nu stă nimeni să se O<'upe cu zvonurile 
Decanfi rmate. Şi, mai ales în timpul de faţă, când 
grijill; zilei de mi'tne pl'eocupă ;pe toţi, dmd nu se 
,tie ce compIieatii pot lua evenimentele în Hal
cani, dmd interesele au fă('ut ea opinia publică 
sii simpatizeze cu aceia, cărora trecutul ne apune 
cii numai simpatie şi drag()..~te nu le datorim, s'a 
trecut foarte uşor peste zvonul despre venirea 
lui TiAza la Bucureşti. Multe ziare n'au dat nici o 
importantă ştirei, altele au făcut ohservaroo că 
~liticianul ungur n'are ('A') căuta aid, în actualele 
împrejurări. 

Şi cu toate acestOOi vedem că ziarele ungureşti 
Torbesl' de simpatia cu care este "salutată" vestea 
despre venirea lui Tisza. "A legt6bb lap szimpa
tikuAlan iidvozIi Tisza lstvan grofnak romaniai u
tazâsăt" ... Cari or fi acele z.iare, cari salută cu 
J:limpatie această călătorie, nu putem şti. Zadarnic 
am răsfoi colecţ1a: ziarelor '<lin ţară. N ieiiiri nu 

\ vom găsi un singur rînd, care să se exprime cu 
... simpatie despre acest om, care aici este c.onsiderat 

ca cel mai mare duşman al noamului nostru. Zia
rele, ruri au comentat ştirea, au găsit cu această 
ocazie un .prilej de a iniiera din nou felul cum ma
ghiarii înţeleg libertatea 'şi civilizaţia. 

Nu este adevărat că 'PreAa româneMcă saIută 
O1l simpatie drumul contelui. Nu este adevăr,at. 

Ori ee cuvânt de simpatie pentru acest om ar tăia 
adânc în sufletele noastre. Şi asta o ştiu fTaţii din 
România. Şi niei un frate nu cautâi să-şi rănească 
pe propriul lui frate. 

* 
Din Bacău so anunţă că, cu ocazia reparaţi unei 

făcute bisericei "Precista" de acolo, s'au deSICo
perit două pietre de mormânt, cu inscr1pţii slave. 
Una dintre in.~ript.ii est-e, în traducere românească 
umătoare: "Ion Alexandru Voovod, fiul lui Şte
fan Voevod, domn al ţării M'Oldovoi, a infrumse
tat acest mormînt". Deci pi,atra este aşezată acolo 
in timpu'llui Alexandru cel Bun, fiul marelui Şte
fan, care a zidit şi a înzestrat această biserică la 
anul 1491-

Sub pietrii s'au găsit urmele unui cavou, Î'n 

care mai eroll,u resturi de broderii şi diferite stofe 
acum pe, Cavoul a fost probabil profanat pe vre
muri de năvălitori străini. După urmele aflaţe 

, 60 crode că acest mormânt este al vre-unui des
oondent al voevodului Alex.a.ndru eel bun. Pie~ 
trele au fost lăsate la locul lor, iar bolta 'Cavoului, 

Din cauza lipsei de martori proC'CSul a fost 
amîlllat pentru ziua de 12 Decemvrie. Curioasă 
mentalitate mai au unii oameni. Să dea în judecată 
pe un literat aşa de di~tiIlS. Pentru nişte insulte. 
N 11mai cut justiţia se zice că e Ieg.a.tă la ochi. Nu 
vede nici floarea dela butonieră, nici gesturile 
manierate ale arti>!tului. Ea se pronunţ.ă după cum 
atârnă balanta cumpenei, pe care o ţine in mână. 
Şi nu ne-am mira Rii vedem că-şi dă verdictul chiar 
şi in contra unui răsfăţat copil al muzelor. Poet, 
poet, dar insultele trebuiesc să riimână în pră
păstiile Olimpului, căci .altfel se supără Apollo. 

•• 
Două busturi se vor ridica in curînd, et-erni

~d amintirea. a două dintre c('le mai simpatice 
figuri literare. U n- bust e al lui Enăchită Văcă 
rp,scu, care se ridică la Tîrgovişte. Cine a fost acest 
mare patriot ştim cu toţii. Cine nu cunoaşte fru
mo~ml epitaf, care pentru vremc.a. în carc a fost 
scris era o îndrăzneală, o ofensă la adrosa culturei 
străine pe care o încuraj.au t.oţi, în timp ce biata 
cultură na,ţimlală era dispreţuită: 

U nnaşilor moi Văcăre.şti 
Las V(luă moştenire 
Creşterea limbei româneşti 
Şi-a patriei cinstire. 

Ace.ste singure versuri, având in vedere tim
pul, în caro au fost scrise, şi sunt destul ca să 
facit să trăiască în sufletele generoa.ţiiJor viitoare 
numele poetului patriot. 

Al doilea bust s~ va ridica la C01l8tanţa întru 
amintirea bunului Ion Adam, prietenul dr:ag al 
florilor de câmp, duşmanul neîmpăJcat al "secă
turilor modernizate" şi al tuturor aeeI ora cari nu 
au nici un ideal în >iată. Domnul Emil Gârloanll. 
care a luat initiativa aceasta frumoasă, oi deschis 
o listă de subscripţie, care nădăjduim d se va 
completa în curînd. Datorirn atâta semn de recu
noştinţă lui Ion Adoam. Ii datorim 'Pentru paginile 
ce ni-Ie-a lăsat, pentru curăţenia sufletului lui 
frumos şi mare. Coresp. 

Despre Reuniunea noastră nu s'ar 'Putea zi('.e 
apria t nici una, nici .alta. S' a întrupat la anul 1B91 
din gânduI curat al celui mai mare dascăI al şeo
Iilor române din Arad, al prof~orului de pie me
morie, Tpndor Ccontca, c.al'e a dorit să deie iubi
ţilor săi clo\'i după i,,,,prilviroa învăţăturC'i normale 
un mijloc de a se eultiya mai departe. Că.ci aceasta 
ni-se impune în ~ 2. al statute-lor: ,,&opuI reu~ 
niunei e.qt.e înmulţire.a. cllJloştinţ.elor contribuitoare 
la promovarea educ.atiunci şi instrucţ.innei şco~ 
Iare, dis('utarea nwtodului de propunere a acelora 
şi lăţirea amhC'lor între învîiţători". SC'11l't şi pre
cis deei. scoŢlul ei este nmnai educaţia de specia
litate. Cu toate aceste pi'irerile noastre cf~ştigate 
pe baza aeti\'it~tei ei de până aci. premun şi a ac
tivităţ€'i ce ·ar trC'bui f!ă o uesvolte, !lunt cu mult 
mai înaintatE'. Fi(X'are înţelege eă de aci aşteptăm 
noi şi izLâl1da pe terenul so('ial. Aei să ne spunem 
păsnrile inimei, neajunsurile ce ne Îneunjura şi 
Împiedecă în împlinirea apostoliei. Şi Reuniunea 
cu graiul său întruchipat din graiurile noastre 
ale tuturora sii-şi spună vorha. acolo unde se cade 
în numele mulţimei ce-i stă la spat.e cu puteri u
nite. Aceasta e în conştiinţa noastră Reuniunea. 

Vorbele ~cestea le-am o!lJuzit ~i în cuvântul da 
df\schidere al pr~edintelui rostit la şedinţ.ele adu
niirei generale din vara trecută. Nu-i vorbă din 
zicert'u mai sus citată, interpretânJu-Q pe l.a.r~. am 
putea noi stoa.rce şi înţelesuri mai largi. Pornind 
dela pr()movart'a instl'lwţÎunei eroI are - cum am 
pri('epe-o făra însufletirea. învătătonllui f Este 
doar ştiut, di o mică indispozitie ţi-a nimicit suc
ceSl1 1 unt'i prp]C'geri. De fl('eea cre<! că mulţi îmi 
vor da dreptul să afirm, cii învăţătorul numai a
tunci să propună, eund e bine dispus. Timpul a
('ela tie poate folosi pentru oeupaţiuni scripturm
tico, de."en ş. ,a. Indispoziţ.ia Înv. nu numai că 0-

bos~t-e peste măsură mintea elevului, dar nici nu 
proQuee rezultat durabil. M-ai departe, cum te vei 
in;mfleti copleşit de atâtea mizerii? Nepriceperea 
ţăranului. care nu-şi trimite regulat copilul la 
Ş<'()aIă pentru earc tu îţi verşi tot caldul sufletu
lui tău făcimdu-ti datoria şi fiind pedops~t, îti 
ră;:;punde cu inzulte, Qri te ameninţă cu cererea 
Ş'Coalei de stat - în vreme e,e inspectorul te...a şi 
admoniat. pentru nesuccesul limbai m~hiare. Mai 
apoi slugă Ia doi stăpâni ('u .atâtea ordinaţiuni, ce 
de multe ori se bat în capete. 

Aceste precum şi altele multe, sunt tot aîâw.a 
neajunsuri generale, atât de arzăt;oare, .atât. do 
adânc simti te, ÎncÎlt ('el' o grabnică le<mÎre, Sunt 
şi de arci,a. cari indlişi în hlmea lor mică nu văd, 
nu aud lumea de afară - nliimindu-se pe sine ş:i, 
în speranţa răsplătirei de apoi, desvoltă o muncă 
rodnică. Du e mic numărul lor, căci .se cerc mr 

Heves eS Dornhelm, 
confecţiune de lame, lingerie şi articole de moda. 

--- --- In atelierul nostru se, pregătesc cele 
mai fine şi moderne haine englezeştf. 
Specialitatea prăvăliei noastre o for
mează trusouriJe. - Preţuri ieftine. 

---- - -- - -TJmişoara-Temesy'r, 
In oraş, aproa.pe de palatul "Lloydlll ------ --,-
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spirit d(' tot aJ('~, mai apoi nlîimindu-se pe sine şi 
fiind fal" pit'tlcl'ltalul pC' oare s'a aşezat, se prii
buş('ştc, tlH\i eurînd, sau mai tÎlrziu în {lbizul erou
l ni de tragooie. 

l'cutl'll di:'leutal'ca aee"tor neajunsurI In lUare
parte ;.;oeiak tot nUlllai În sinnl Renniun~i avem 
loc, lar pentru llşorarea lor ş:ă înte]cg'ertl, eii se 
('crc o pr,'pag-andă "j>\tematir:l şi întetită în fayo
rul şr,oalcî şi Îllviitlltnl'ului, Afară de fli8eutarca 
nwtodl'lor, di:«'ipliuclor al' trehui întrodu~ă i'n 
di"Pll!iulle şi viata noastră "o{'iuIă, să ",8 îlllLrăti
şezI' toate trobnill tek Ş{'o::t!ei şi in vă ţătorului om. 
;.loglijul'ea ullcla !-l(' j'ă7.bl1nă amar la timpul şi 10-

(~ul său, ('11('i ]t'g-lltura intcrnă il !unurilor nu se 
1)(lH.te schimha prin în8ldleţirea mliÎci't I,itu, 17 it a

t,i-vi'î, se vorbea la Udllnarf'3 tr{'eută, eR toate ar fi 
eum ;tI' fi, numai jntff·je de bani, taxrlea('clea 
Înt.I,'aoe\"ăr minimale nu sc pot Îneu",u. ~i de bani 
aVNl-] eca mai mare lipsă. E fnarte drcpt, ori cât 
am fi rlp ideali;:ti, dat' în vfLmfL,~aglll aC{'!ltei lumi 
matC'riak, în toilJl l'ă~bnillllli (~rnnt al l,[mei, va
lt)31'ca bllnului ]'ăm;îYH' şi ŢlCIltru noi înţdca~,1. 

1'{' avem bihlif)tcl'lI, - (~el(' e;Î,teva eăl'ţulii, u
beendal'l' şi' ('llrt,i ,-c{'hi făra nici o valoare abia 
mai merită titlul dc hibliotc('ă şi s('utirca lor de 
praf, ] lin eauza s:16kiei adu11:uoa generală nici 
ăst an n'a putut vota hani pentru sporirca biblio
tl:'{'ei, ei afu('cwa "e faec pendentă (mai ştio sf!\n
tul a. PiltC<l ouriL.) de' îll('a~area taxelor. Cll al,te 
"II\'intc: nu-s bani de (·;Irti. D(';lpărtîimintcle lîln
('C 7. ps,c. r'l\(~i {'aRa nu le l)oatc vnta llj[~i spe,;ele de 
e.fecti\'(' rle cancelarie'. f['aplli alerg-atul diueoal'e
lncnl.) 1 :)i toate' ae'c~ţe .51in lipsa hanldui. 

Averea în rCl~t.anţ(' folC urcă la mii, t:eea ce e şi 
fil'E'~~c şi ,,(' expli(~ă UŞOl', Reuniunea ne dă ll'>t'ţii 
de meto(l, dis{'iplină şi al'tÎvitatc extra-:;wolară, a
tunci, e,tlHi nouii ni-o foame ~i strigăm dUlpă 
~HÎIlC~ ~u ni-se Hpnl'~l int{>rcsclc~ 110a,gtre ca oa
In('ni şi no îmlw(·,ltllreşte ('n ille.ali"m, Idealism 
ii dlWPlll şi noi În hll7.lllHll'C. Niei n)!'hă, lnţclegc~m 
rU;ltuJ sublim al idealismului şi scriitorul acestur 
!;lire îi e nn CrtX!înelo,," ~tcgar. dar să nu desvultăm 
o aC'tlvitate do tot pn'a unibtl!ndă. :-;~I alegem ca
h'a de mijloe. e(:a de am"! 

Imi amint(~n him', nn \·c,(·il1 al lllDU. eolpg' rlt' 
pc valea }IIl6lşulni, era foarte nfwăjit şi ';0 ('i!zni:l 
1,iotllJ "ii ceară euv:mt. clar Întotdeauna ('l'a între
eut de ~lltnl. Voia Hit intrehe, CLllll de leg-ca el in 
1907 se aplid la in,;I'uctÎuno, dar adausul de leafă 
flU ,,'a ff'glllat inC'ii? Ba in.e:l şi Illai prost, ajutorul 
vechiu s'a ~istat în HI08 şi de atunei nici ycehill, 
nici nou, A plecat oe ae·asă cu g:îndlll ră"pieat 
8ă-şi eaute desluşi,'i. dar nu şi-a găsit lcu('ul. Şi 
mul ţi şi multi vor fi anlt accl gfll1tl, da.r nimeni 
n'a clltezat llă-şi ritlil'C CU\'illltul. O direeţie mai 
Imwti~ă, ve-ti ndea dvoa:o;tră, că ar da instituţill
nei noa~tre o altă viat:l, Hă o aducem lllai aproape 
de trel1uintc']c \loa"tro reale ŞÎ vom trăi noi prÎ'n
.tr·ln,~a şi ea pl~n noi. 

Pe lângă ecle amintite plină <lci mai accentuez 
tmlmin ta l'iisptmdi rei 1 iteratl!l'ci şi eîqtigarca în
\'ăţătol'Îtllpi În nUl-~(' Ţlpntru împărăţia veşnică a 
fru1I1o;lHln1, 'pro b lemele lîtel'arc, eu 1111 Cll'villlt pen
tl'U "iata artistiC'ii. Pentru indrurnătqrii ,-ieţii cul
turale· a unul 1l{~alll este aeca:-;ta o -.-:.. c.mditio sine 
!lua nou - şi nu poat.e lip&Î din programul nici 
lInei instituţillni de earal'tcr cultural. 

H.u7AUnC7. deci: ScoJlul Rewtiunei noastre pe 
10. ligă .. educatia de .speciali lale", ca~re singul'ă f 

1·lldicată in .slalule. e~~te f.1 se augmenta prin o pl'u
paqrmdă de agitaţie asid1lă şi sistematică în fOIJo
rnt ş('oale;' şi ,int',~. oişti.glÎndu-i locul cuvenit î11 

_'w('i('fo[(' po{ririf serviciilor ce i-le presterJzâ şi 
alături de u(;(':ole (/ouâ: ,.('ţ/m:a(ia (/J'ti"lică··. 

"TRIB UN Alt 

PO\Testiri de femei. 
Arta da a fi ffu.oali. 

Tenul. 

(Urm&tI). 

Duşmanii ~ mai de t('~nut ai obrazului s1A1t sbâ.r
eituril('. Si ÎIllJlotl'i\'il lor nu I'xistă Jea(' mai siJror ca 
mas3g'inl. luaintra oglin;wj in plină Jnminli, fior,ar{\ cu
tuli ţ:l trf'hutP pXlIIllilwtă şi :ltU!l('i pro{'pr!at 'cu ma.sa
$!:itd în (('luI lt!'{',t:l, IlLmuia,ti dCg"('fple În Cold-cl',eamul 
următor pe rar~ vi-l putf>ti 

Apă de rO~f> 

Oleu de migdale dulti 
('('ară albit de albine 
:-:JWrmnlltet 
Oh'u de rosI' . 

pregăti singure: 

ilOO de grame 
:i()O de grame 

20 de grame 
20 de grame 

;~ grame 

Cu ajutorul lIuri ling-urite rI(' lelllll amostooati ceara 
şi ~pema.Jltetul pe care 1(' ]mneţi să rLubă În bain-ma.
rie, A!wi rînd pr rînd turnati înăuntru pÎrăt·urii. cu pică

tură, ulf'iul de miglhtlr şi alia de ruse, Când totul e bine 
mpst{'{'at turnati I'olll])(lzi(ia intr'un Ya~ de portelan 
si de Îndată ce f>~tr ]llltin 1'('('ol-il. turnati şi uleiul de 
rosf>, earf> l':ufumează lTf'ma. {'I' n Ptltpti avea în mă
sura al'easta <'<ito-va luni (le zi!p. 

Cu deg'!'tul iur]ar. eel din mijlue şi a1'iWHorul, m-a..o;ati 
bine şi tot Îl1('rrc'uri, ['a SII nu ÎntilldHi pelita obra.
zului deteriorândn-o mai r[iU. fie ce cutulitii ce o ob
Sf'rva ti, Masaginl trebUie :;ă rlur(lzf> I'rl lJlltin ze·ce mi
nutC'. A~tff'l se a{"thf>ază l'Î1'('ub ti:\. ~Îlngelui în partt~a 

atill~ii fII' ('ut!', şi un nou aflux dt' ,(Îng(' l}rOlllsJliLt vine 
să f(lstabiJească f'lasticita!C'a, Intind!'ti aţloi Cold-creQ
luul pe între.agă fata. ştergrţ.i cu o hllti.,tă fină priso
sul de grăsimI' N' s'a adUlmt in părtil!' masatc şi da.cii. 
pirl(la (> prea iritată în urma ma5agiului umcziti pu
tin fata cu s(}luţiu!l('a lIrm,H()arr {>3r(' improspii.wazii. şi 

domoleşt.j' iritaţiilr pirlitrj: 

E:<rntll dc violde 
ESl'nţă de rosI) 
Tiucturlt de iris . 
:\ulllai după 3cea~ta v{t ,,('niti rlf' 

:l!lO ti c grame 
:>5 de grame 
80 rle grame 
JIU d ră şi obser-

VOlţi tnt,lrauna l'f! ea ~(\ fir f'lHali\ !Iill orrz. J\u uspirati 
la p\Hlrelr S('umpe şi parfumate CI ri IlU sunl totdea
una l'urat(' din orC'z. -»' 

• 
lJllll~'tP«(, Il('gr!' din llo:'ii pirli ţroi. in jurul nasu-

lui şi din dlUrrii obrazului 1(' puteti Illlătura. astfel. Cu 
un amrstf'C de : Avit de rosI' jumătate de păhiireI si 
apll oxigellatfi iar jumătate de păha,rel, picati eu ajuto
ru 1 Ullui betişor de rhihrit, ('ât" lIpi('ătnră pe fie(:a.re 
punct şi lăsaţi să se IlSUI'(' Ile lor fără a frictiona sau a 
apăsa Jocul CII PUl1{'tp IH'gre> căci {eJul a<'€sUl. de a. le 
pxtirj)a fort.<l ndu-le, " pt"(·a brutal şi lasă sem:n~, Dacă 
apa oxig(>uatli rrcdeti rii f' prNI. vÎolplltft puteţi pienra. 
un alt am(>stec tot atât C!!' eficace; 

.T umătat(' apă. dC' ro~('. jllm~ tatt' a monia,c. anleste
(',înrl ('ompo~jţia hillfl Într'un păhilrf'l. tltlr~ă câte ]}Îcă
turi vii este' Î1ec(>Ii!lr. 

Toat" a('(>~te sunt nc('('sar(' tC'llUlui dimineata., tAnd 
OI' obraz nu trebuie ~ă se intrl'hninţe7,{\ apa. ci numai 
ma~ag'illl eu CoId-cream şi un foarte uşor strat de 
pudră; s('ara inainte tii' cukar(' numai atunci vă Rpă
lati figura ('u apă mult siîPUllitiî. Amostreaţi săpunul in 
aJliî nu-l JJu])('ti direct p€' rată şi ('u apa aeeia vi spălaţi 
bine fata, Nu vă serviti niei de bu!'C'te nici de pâ.nză
turi fiind pr(>1t a'Sllre pielita mânilor e cea. mai SUltOr
tahilă. Apa săllunită să fir ral.1ă totl!('auna şi dUJ)iî, 3-

('f'ia numai V,I clătiţi I'n apii 1'1'['{'. Apoi faceti un nou 
ma,!lg-Îu ele zece millut(', ("u Cold-creamul. 

In ti m pul verei. pl'"ntru a. î nd cm\rta petele de arşiţă 
şi nădusa,W, seara, În ]0(' de baia cu apă sa.punitii. vi 
-,pulati lata prin mijlo('irNL aburulul. Turnati În li
ghian doi litri (le apă cloeotindii şi RO rle grame tine
turii dl' ber12:oes, vă aroperiti de-asupra capului eu nn 
Pl'o.~op I!ros şi ~tati astfel pl('catr d€'-a$upra a.buTului 
pâllă. ee trallspiră figura riH mai mult- După aceia vă 
şten~('ţi fata cu a,pit de Colonia, 

Toate aC('ste să vârşite, datoria ('ktre teJl este in
deplinită. Rrlmanp apoi ('pl(' opt I'f'lisuri do somn într'o 

odaie eurată cu geamurile dAsehise de pereti. d:l.r, 

sp n resar.., fPC mWSifar~'tiltij_:~ 
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bine copf>rite. Ia.rlla sau vara somnul cu g4>&lllurile des
chi~e nu d poate dt"cât ajuta :;ănătătei şi frum6eţ@i 

numai să Ciţi călduros a.coperite astfel ea să nu fiimţili 
frig, ('i(~î frigu:l e o crimă impotriva săniitătei ei fru1D
set!'i. tenului. Binf' înt('le~ fiind corpul bine încă.!zit. 1)})

!'azul chiar riicit de adierile recoroase a.le nopţii, d. 
fapt nu lwferă frig, 

Impotriva butOJlik)r de obraz (coşii) nimic mai bA 
ca. pasta ele amidon. Amestecati o jumătate de pahar 

prar dC' amidon eu o jumătate pahar de apă şi cu pa.~1a. 
1tCensta yă{"o!H'rÎti În strat groscior, locul cu butouii 
vii lf'gati ('u o p:înzfltllră fiuă Ilf' dl'-asupra şi astfel \·ă 

cul('ati sellra, 
('u rueCl1"ta t'llpitolul tenului o Înrh('iat. l'ăm~tnt> la. 

bllll<l '~Oill ta fie {·ărf'ia. să aibă răbdarea a se tine striIGt 
dE' tuatf' iH'i'st" îngrijiri pe c.ari le sO('otesc cu adeTă
rM i'xeelell!(' În ul'ma prupriei mele experionţl·. 

CAPITOLUL 1IT. 

Pentru a fi sveltă. 

Da. gră.~jm(,ll p nn aprig duşman al fl'umsl'tei, Nu: 
vr('au să ziC" IJI,;ă C"ii ft'meile nu trebui!'se ~ă Illănli.a.ce 

ca IUllleu şi să s" rhinLlP ('U f1ăm;\llzl'.aJa, Nu, dimDotri1fi. 
pentru!'!i o a,;tf,~l dt' Jlostire e dăunlitoa,r., bUJlului p

dtilihrll aJ :iănr,tăţii. l\u mânca ti Însă hlC"rllri lJ]'\ea 
tlukî ori prea aetidf'. pr<>a rcci ori prea C"alde, prea. 
cmcle ori prt>a uscate, 

Nu lll[inrati ab~olut ddor, ('arni' de porc, de vacii, 
dl' berbee, Iljei leguJIl(, făinoa.se, {"artofi. varză. mazăre 
ori fasol" llseatii: !intr; niC"i Ullt, smântânii. lapt~ grti!o-'I .. 
frişcă, zărhăreturi. bomboane, Jllldinci (cochurj) inghe
tate. niei pâine alhii prea proaspătă, ni('i beti vin roSII. 
Inlocuiti toate aA:!'ste ('u: cărnuri albe şi slabI', ouă, le
gume l'er~ij tspfllla.d. măcrÎs, sparangh"l, mazare şî 

fasole v{>rdp) ţ<i lllai alps salată verdf' opărită %1Al 

crudii, dar ,('are lIU trebuie să vii, linsea.scă dElia nici _ 
masă, În lJi('i un sezon, l}iiinpa prăjită şi fructo în f9oaJ'te 

mare emttitatf' ('rude ori fierte. dar firrte cu zl\."Cha
rină nil ('u zachijr, mai al!''' portocale, c~j'i ajută foarl'e 
mult si la ÎllfrullbetaI'Nl tenului, Suprima.ţi cu df'S~~
d.rşîJ'e mimul drjllJl. - dimineata, ('UJ'e f' ('('] mai pri"f'l
nil' îngră.şăt't'Î-

Si dU1Jii, fi('('l' llI;ls,j umblaţi (,(>1 putin d\Juii7.!'1:'L de 
minute' jH'ntl'll li 1111 l: ~;,l :lb':unwl11d ~~": ~(' ot'~yoalte. 

{'{t! mai uprÎg- l:n,muu III Îllgri,.,:Ll"{'i ('~te Însă. ~I,i()

rul. plinul 1iÎf'.r. El distruge grăsimea pentru că oIi~e-

t 

!ltil ~l'dp cărL~lIIi;, r~lIoluti, u~lt~lati ill. ail'l' d~t d~ ml1lt~ .... \ 
1"1\. nU'Pllut .Ht va fI greu, C!U' , femeile grase tm mal , • J 
ale" să aibă ti l'll,i, dar da.că voiţi ~ă fiţi sveltn t.reb!lte-l('- -
să vii llotrlriti la L1111lJlr·t mult in ai!'r, Miş('an'3 CI" fa-

("k'ti prin <"1l~ă \·alorl'.ltzil foa.rh· putin. Trebuie insa ca. 
{lurlă d(~HIă luui In care timp a.ti fă.cut Zill11'C plimbăI'i 
din ('f' ÎlI ('l' mai lungi. "ii ajungeţi a vă plimba. vână. 
Ia, opt kilonwtri pe 7.i, Revenind aca.să însii. cu mare-a. 
p~;ft1i d<' mllUl:ar(' a.veti grijă Iii v'o T)otoliti eu mlinnă-
rilf' lnrli"ate {'Olltra îngrăşiLrei. "Vă sa,tură făr să vă at!a-
ogl' /{r,bi Llli. Plim băril{\ lUl1g-Î si sportllrile În eazul :1-

(~f"!ib fiinu l(Jarte necesare, vă va (Hminua încet, lll-

eet C{I,lturui tălif'j si formple poatp chia.r diform.e. fără 
11 vă s.6Hka mult diu grr>utate cu toate s,rpştea şi făti 

a vit ră]Ji elin frăgrziltle. DimpotriVă obra.iii vor deTeni 
şj !Ilai t,lri si !ilHi rozati, Efe.,tulrl(utat îl vrti obtÎoP. 
Uf'ii~jmilf' ~e \'01' topi în schimb muschii se "or ÎntărÎ 
şi lIfir rll~tiga ei în greutate. Astff\l nu grăsime ~i 

rnu~·hi. Cu lImbJrtul În aler !ilw1' tl'r;obuie În~ă să Iiflr-
~i"tatj zilni(' şi nu r{'nunţati la el şi nu pif'rdeti răbda-
ren. ('i fact'ti-\'i'i din 1'1 un ob('o(>iu eu l1f"putintă de 111-
Jătul'at. 

~u lntrenuintati uic-i ouată medi{,amente de slăhit 
EUilt strÎ('ăcioa.se, Masagele Însii. ~unt cele m-ai bune. 
Şi m!lS!'u~a să nu ÎLlll'f'bllilltezo la maJ;at uici un fel de 
ulei ci lIuulai Jludra de talc. Hunt bune dC'-ase'rtlcl\i 
frictiullile externe pe ÎntFeg (~orpul cu: 

Tinclurii de iod 3() de pid\turi '. 
lOilur de }lolasillJll 4 gr.am. 
H:rJlosnlfat d .. sodiu 1 gr. 25 ctgr_ 
Apă d(~~tÎ~ată 180 de gram. 
ATI! de ani.~ 170 pică,tu:rJ 

Fri~tiLUlile aCf>ste zilnice &liiuesc. Bă.i1e de .a.b.r 
in np(".al'€ ~ii.ptfllllilnii fIe două ori, ajutii cât se poate 
de mult slabirei. C" rmati credin-cio8 şi cu stărui.-ţi 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI n 1 Il 
K R I STALV

" I Văpsire de baine. Curăţire chemică .. 1 I! 
I J Spălare CIl aburi. 11111 I 

Ko~OZSva~yand~:Jili La suma de p~ste ~ c~~~ se retrimite, ~~tJ1U :. I " ~ G6zlnos6gyăr, 
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sfaturile /lc('.ste3 şi (iti sigure eă veti obtine rezultatul 
~rjt. 

Dar pentru ca pe măsură ce veti într!'lminta şi Ul'l'ste 
din urmă mijloace slăbind, pÎe!t>a SI' contraetă piprznnd 
l'olumul, pentru a o aduce la ju"~1a (Lla~ticitate intrf'
-hwnţ\ ti ('ompresiile reri şi daei aA?t'S!P3 nu ajută avli
~ti lH' Intreg corpul următoarea crl'IIlă astrillgentă 

~e e cu de.săvârşir!' eficace: 

Glict'rină 

Mllduvă de berb('c 
Tin{'turi'i de benzoes 
Ra.chiu tare (de comină) 
Praf de alun 
Apă de flori de portoca.1 
Cleiu de peşt.e rusesc 

(V1l urma). 

150 gr, 
.500 gr. 

8 gr. 
• gol'. 

2 g'l'. 

150 gr. 
4 gr. 

Viorlca Dumbravă. 

Cronică din Paris. 
Regele Serbiei la Paris. - Elocvenţă compri
mată. - Cet'a despre poe/nl Verhaeren. - Un 
rnanwc. - Napoleon şi Balzac. - Asemănări! 

Paris, 22 N oemvrie. 

Am văzut do multe ori Parisul să:rbătorind 
.,.izitele suveranilor străini, dar n'am văzut niei o 
-primire aşa de strălucită şi do entuziastă, ca aceia 
făcută regelui Petre al Serbiei, care a părăilit 
eri ora~ul nostru. Aeeast>a fiindcă pe rt'gele Potre 
nu l-a a"lamat Parisul Dficial, ci parizienii; şi 
mai ales, fiindcă ei au salutat in perooana lui, mai 
Întâi pe Petire Kwragheorghevici parizienii au re
ounoscut pe fostul elev dela Saint-Cyr, şi pe lup
-tătorul dela 1870. l,-am văzut pe Petire al Serbiei, 
trec!md în gDana trăsurei pe Ciimpiile-Ely',sei, a
lături de preşedintele Falliers. Pe figura sa mll.T
ţiaJă) juca un zîmbet duiO's, pe câ:nd îşi avânta că· 
ciula de astraka11 alb, ca să ră9pundă la uralele 
miilO'r de parizieni Înşiraţi dealungul vestitei pro
menade, la spatelOl'egimont.elC1T de soldaţi. Dar 
la gară, în momentul (~Ilnd a pus piciorul pe peron 
Karagheorghevici a av·ut un gest cu adevărat fru-

\ mos. Inainte de a strînge mâna dlui Fallieres şi J'. ft persoane-lor O'ficiale cllJre'l întimpinall, regIJle 
Petru s'a dus dro]lt la drapelul re.gimentului gar
dei, care fâlfăia în vânt în cinAt.ea lui, şi s'a a
'Plecat adânc dinainte-i. Omagiul ac-esta adus 
J..'ranţei întregi, şi steagmlui sub ale cărei cute 
e'a luptat el în 1870 pentru ţara sa de adopţiune 
din a('.cle timpuri, a stârnit un entuziasm do ne
descris. De aceia Franoozii n'au ştiut ('e să mai 
facă pentru a-i manifesta simpatia lor. In timpul 
vizitei ce a făcnt-o la şcoala militară dela Saint
Cyr, în ai cărei păreţi a bătrut odat.ă ÎllÎma lui de 
două7..<lCi de ani, regele Petru s'a llisat dus de o 
emoţiune prO'fundă. In iaţ.a patului in oare a dO'r
XIlit odiniO'ară elevul Petru Kara - cum i--se zi
ooa pe atunci - ochii lui .au Iăcrimat.. Şi sunt si
gur că în mO'mentele acelea, duioşia lui era sin
ceră şi cmată; că ori"Ce sentiment (le ambiţiune 
politică sau de O'rgoliu er:a deJlwrte de inima lui. 
In clipele a('.,ele regele Petre al ~rbiei îşi va fi 
ami'ntit desigur numai de unsiI1~ur lucru: că 
este bătrân, că a fost odată tînăr, şi in el n'a mai 
văzut altceva decât pe un biet muritor care azi 
eate şi mâine nu va mai fi, după inexor.abila şi 
tuJ,burătoarea lege a. destinelor O'men~t.i. 

• 

... Depu!OOţii francezi ts'au ară/tat într'adevilir 
marinimoşi şi marinimia lor a mers până la sa
erificiu. Ei au renunţat cu prO'mptitudine care 
uimeşte la unul din cele mai răspândite senti
mente omeneşti: la vanitatea de a cuvânt-a. Mă P,X

plic. Inainte de discuţia asupra bugetului, minis-, 
trul-preşcdinte Caillaux s'a plâns că votarea pro
iectului de buget se face în Franţa cu mari greu~ 
tăţi, din 'Cauza îndelungatei elocvenţe a O'ratorilor 
parI amenţtari , Şi, înadevăr, în care parlament 
(lin lume nu se vede acelaş lucru i Pentru cel mai 
:neînsemnat amendament, depn'tatul îmbătândur 
se de propriile sale cuvinte, iMJ.Uldă Camera eu 
discursuri cari nu se mai sfârşesc. Sentimentul 
acesta de a le lăsa răpit de plăcerea de a vO'rbi în 
public, este aşa de cO'mun tuturor muritorilor! 
In :Franţa el tinde a fi înăbuţlit. Ou un eroil\m 
amuzant dar real, deputaţii :francezi au făgăduit 
aii fie de o sO'brietate îneântătoare în discuţiile 
101'. Şi fiindcă un parlamentar, adânc cunoscă
tor al sufletelor, a demonstrat că vina îndelunga
tei elocvenţ.e o poartă tribuna, deputaţii au decis 
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cu In momeutul (:ând \'01' vorbi, ei nu-'şi VDr mai 
părăsi Joeurile lor, evitând astfel irezistibila 
mreajă catoorei de lemn. 

... Emil Verhaeren, di;:;tinsul poet belgian, pe 
cari eetitorii aC'0.;tlli ziar îl CUllo:;C din dpl ieatde 
lradn(~eri ;;i ,;tudii criti(>e ale (I1ui VietOl' Eftimiu 
a fost numit baroI! de c:iitre Hf'gplc Albert al Bel
giei. Poetul Verhae1'Cn trăieşte cea mai mare 

'parte a anului la l\tris. Cine nu gu:\tă rit.mul u
·nie dm poeziile lui! Po Emil \'erhaeren l'am vă
zut, pela ÎuC'{'putn] lunci lui ?\laiu, Într'o împrc
jural'e delieioa"ă. Era ne la 9 seara. )Iă plimbam 
cu doi prideni pc U:lla din străzile din Saiilt
Clond. Nu ţi'n minto eum îi ziee, dar ştiu ('ă e o 
stradă pietroasă ~i ri'woasă în preajma străl.ii 
GOlllwd. Luna plină ('olora în alha!'\tru-argint.iu, 
eolblll de 1lC drum. Vremoa era ,senină şi linÎ':;;t.i
tii. Strada Cr<l dc;;;artil. In faţa unei vilo simple 
<iar (Friiguţă, unul din tnvariişii mei ne spune: 
"Aj~'i şade Verhacrcn". Două din fNc:;tele dela 
('atul ÎnUiiu OraJU dcsehise, odaia era lumil1ată. 
Atlluei celala'lt tovarăş a zÎmbit discret., ne-a fă· 
('\It semn să .stăm liniştiţi şi "u O' vocc eahlă şi me
lod ioasă a îllecput să dCf'lame versuri de ale poe
tului belgian. A declama! două din cele mai fru
moase poezii ale lui: "Novembre", care începe 
cu versurile ~ 

L(!~~ grand'roufes trarent des crOtX 

A l'infini. ti travers bois. 
Les grancZ'rootes tracent d('s croix lointaJ:nes 
A l'infini. â travers plat:nes ... 
Le,~ grand·roof('.~ frur('nf des croiI 
Dans l'air livide et froid ... 

Şi admirabila poezie a~ cărei titlu nu mi-l a
mint0lc dar care începe ('am aşa: 

Le~t; fcnebres ferment mes yeux 
AL'ec leurs mains donces et noires ... 

In vremea ce tovarăşul meu declama, am vă
zut o umbră apropiindu-se ti'pt.il de geam, apoi 

. st~lI1d nemişcată în dosul perdelelor. Abia dUJlă 
ce vocea recitatorului tăi('u, şi Î'Il timp ce ultimele 
silabe vibran încă În noaptea senină, chipul bărr
bos al poetului so arătă la fereastlră, cu pletele 
răsturnate peste frunte, din pri-eina atit.udinei 
aplCl:'ate. U Il zÎlm bet larg lumina chipul lui V Cl'

haerell. "Mol'1Ci, Me.G:;ieurs, merci mille foia!" a 
exdamat el mişeat. L'am salutat cu toţii şi ne-am 
înfundat În clar de lună, veseli şi sprinteni ca 
nişte ştrengari de 15 ani. 

... Şirul colecţionarilor maniaci e nesfârşit; 
dela englezul care adună în sti.oluţe arpă din 
toate fluviile globului şi până la rusul care face 
colecţiuni do cut.ii de chibrituri din toate ţările 
- tipuri pe cari ni-le prezintă cu o ironie aşa de 
indulgentă marele Anatole Brance ... Acum putem 
adăuga la această serie pe numitul BO'nnin, care 
a fost prins, aici la Paris, că fură cămăşi de fe
meie. Bizaral colecţionar, care e de altfel om de 
omenie şi rent.ier cinstit, arc mania cămăşilO'r de 
dame ... cari au fDst purtate, măcar O' singură dată. 
Bomlin·le alegea Însă cu un gust rafinat: el îşi 
romplecta colecţi'unea numai cu cămeşi de O' fineţă 
şi de o eleganţă ireproşabilă. Să nu căutaţ.i în ace
ste apucături nici o urmă de sadism ... 1Iani.acnl 
nostru nu avea altă plăcere decât de a îngrămădi 
Într'O' odae specială, cămăşi femeeşti... purtart.e şi 
pe cari le et.i'Cheta cu îng-rijire. De oole mai multe 
ori le oumpăra dela ~ameristeJe damelO'r din înalta 
SO<Jietate; numai când nu putea să cumpere, Ikm~ 
nin le fura. :Mania lui e în O'rice caz mai put.in 
cruntă decât. a cutărui mare duce rus care colec
ţiona cuţitele şi p1llI1nalele cari au stâIlJS câte o 
viaţă de om! 

... Dacă la Berlin, după cum ni-se spune, nu
mele cele mai adeseori rostite in zilele noastre 
S'Unt Wagner şi Ibsen, Napoleon şi Balza'C sunt 
de cele mai multe ori PO'meniţi la Paris. In epoca 
de faţă interesul ce'l inspiră memoria formidabi
lului Cesar, este o adevărată frenezie. Răsfoiam 
ieri, la Biblioteca municipală, un teanc de re
viste Ş de cărţi de curînd apărute: numele lui N a
.po]eon st.răIucea pretu)tin.deni. Studiile istorice 
serioase sau romanele populare scrise în ultimul 
timp 'Se învâ·rte8c aprO'ape e~lusiv în jurul mare
lui împărat. In literatură, Balzac e veşnic la or· 
dineu zilei. Mereu apar strudii noi de critică asu
pra lui, tipurile creaw de dânsul sunt pe buzele 
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tllturma, romanele lui sunt puse la C'A>utrihnţie 
de cătra autorii dramatici, (>ari eJ..'1.rag- dintr'în
selo pie..;e de teatru. Acum 'SC joaeă la Paris o piesă 
tl'a~ă din romanul balzaeian "I-o CUTe de village", 
de căt.ră seriit{)ruJ Gagriel Traireux, fostul mini
str1l franeez. Ea obtine mult sueees. 

... De <'itle ori m'am plimbat in preajma gurii 
de Est, prin străzile ~lartel, Hicher şi o parte din 
fnbllrgul Haint-lJenis, am avut impresia puternică 
dar nelămurită, că lo('urile aeclea le-am mai în
tâlnit. undeva, şi - eo e mai ei;l1dat - înt.r'un alt 
oraş. Respiram prin aceste străzi O' atmosferă par
tieulară, pc -care o defineam antipatică, a!<pră şi 
1l;'o\cată, făI'ii să 'mi fi putut da seama de ce. ~ imic 
C'aract.eristic nU mă izbea, ni('Î un detaliu material 
mai yiguros eare să'lIli fi aj'utat la explit'area C11-

riosnlui sentiment ('e'l îneeream. l~nde am mai 
("unOIWl1t cu astfel de l(x'uri? - mă înt.reb:nn 
mereu ... Şi dpodată m'a izbit ca o lumină ved-en ia 
~tra:dei Hlllîtrdall din Blll·ure.ţ\ti. Va, da, în 1'ue 
'lartel şi în rue Hi('her domneşt{~ aeeiaş at.mos· 
feră ea şi în strada Hrm'irdan - ~i port·iunca din 
fobnrglll Raint·J)enis de caTe aropomenit, cvoeă 
in miuc o p<lI'te din strada II.iIJIS(~ani, tot din Bu
cureşti. 

Uşura:t deaecastă soluţ.ie am eăntat. acum să'mi 
dau seama, în ce constă această asomănare? Dar 
n'am găsit nici una; şi casele, şi arhitectura stră
zilor, şi mişoorea trecătorilor sunt absolut deose
bite. Cu toate acestea, asemănarea există, o ase· 
mănare imateriaJă, aşa cum o găseşti întTe două 
persoane cari n ',au trăsături la fel, ci numai un 
acr ,de familie, care te isbeşte înRă mai tllirc de
cât o asemănare materială. Şi tot coliI1d~llldpe 
st.rada Hieher, ccteam distrat firmele de pe faţa, 
dele caselor: JIINjUeS Co}/pn. Agence et Commi
sion, Salomon Weit A. Goldenberq, etc. Şi deo
dată am înţeles în ce const.ă asemănarea cu strada: 
Smârdan din BllCureşti... Strada Smârdan e de 
asemoni locuită în cea mai mare parte de evrei 
comol'eianti ... Hpiritul semit, impalpabil dar sim
ţit, se imp'rimă pe părcţ.i, plnto~t.e deasupra case
lor, ne Întâ:lneşte prdutiIldcni în aceiaşi at.mos-
feră aspră, a'utipatică şi uscată. G. R. B. 

---
Răsboiul italo-turc. 

N oile lupte, de cari amintesc telegra
mele de azi, trebuie privite ca mici cioc
niri parţiale, fără o deosebită importanţ,ă. 
Căci după cum am amintit şi în numărul 
de eri puterile beligerante aşteapt.ă te:rmi
narea tratativelor începute de puteri, pen
tru închierea unui armistiţiu, care va re
zult.a pacea dorită de altfel de amândouă 
ţările .. 

Noi ciocniri Între trupele italiene 
şi turceşti. . 

Şt.iri din Benghazi spun că ieri seară s'a d·at 
o luptă la avantposturile regi'lllentuJui 68 infan
terie ~ontra unui grup inimic care a fost respins. 

Informaţillni sigure spun că în lupta dela 16 
Noemvre la Dema, inimicul a avut 110 morţi. 

Ieri au avut loc mici atacuri de ale Alrabilor 
contra t.ral1ţlOOlO'r dintre SidimestJri şi Hamidie: 

Artrileria a gonit pe Arabi. 
Az dimineaţă s'a OOIIlemorat a 30-a' zi dela 

lupta din 23 Oc.tomvre, În tranşeele bersaglierilor 
î~ p.rezcnţa unor delegaţiuni ale armatei şi ma-· 
rmeL 

CO'lonelulbeooaglierilor <11 lfara a rostit o cu
vântJare patriotică. 

200,000 luptători turci în Tripolitania. 

Mansrur, deputwt de Benghazi, sosit de curînd 
la Constantinopol, într'un inrorview acordat unui' 
ziar, declară că numărul actual al luptătoriloF 

turci şi arabi Jdin Tripolit.a.nia e de we-o 100 
de mii .. 

Peste câteva zile, efectivul acesta se va: ridic.a 
la 150 de mii oameni, iar în dO'uă luni v.a, fi de 
200 de mi:Î - graţie concursului triburilor Se-. 
nussi cari 'Sunt în drum spre lagărele turceşti. 

MO'ns1.1r e convins că în curînd se Via putea re
purta O mare victorie asupra italienilo1' • 
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Executarea a doi ·ofiteri turci. 

Se anunţă din Tripolis că în urma ordinului 
generalului Caneva, dOl~ ofiteri turci, Ali Feri
gmul beJ! şi Sah i bcy, au fost executati. 

Cei doi ofiţer·;' au fo:;l are.~taţ.i în apropierea. 
poziţiunilor italiclIcşfi şi au fost găBite asupra 
lor 3 lăzi cu dinamită şi pla.nuri a8upra pozl:ţ.iu

/ 1/I:Zor trupelor ialienc. 
Inainf(>Jl e.l'ecuţiei cei dOl~ o{-iten: au strig(~f: 

., Trji ia,~că SuIta lIul, Irăia.scă patria!" 

Situatia Turcilor în Tripolitania şi 
Cirenaica. 

Din Constantinopol {le telegrafiază, că gm'cruul 
turc e foarte sati"făcut de a:ctuala situaţie din 
TrÎllolit.an ia ţ;i Cirenaiea. Staroa trupelor ei:lte 

(·xcelcntă. Sorvicinl te]ognLfic şi postul funcţio
nează i'n mod normal. De asemenoa tozaurul de 
răsboi din Trir>olis dispune de bani destul şi e 
J1reviizut cu toate eele necesare pentru ('ontinllil.rea 
ră~.boilllui. 

Protestul Poartei contra Italienilor. 

După ?l/şle informaţium·. ddn isvor turcesc, 
Poarla ar fi trimis puferilor () depeşă de prQte~~tare. 
·în contra homllardării portului Akaha, preC1lm şi 
în c07dra faptului că ilrdirnii au aZ1,ârlit din ae· 
roplan nişte bombe pe spitalul din Zuare.. 

INFORMAŢII. 
A RAD, 25 Noemvre D. 1911. 

U~ .:olaborator nOu. IncfP/Î,nd cu rl'umărul 
de azi, intră în şirlll colaboratorilor noşlrinu-
11elistul atât de 11lult gllstrtf ŞI~ a.preciat, d. Al. Ca
zaban, auloTu.! mai multor volume de nuvele. 

- Sfinţire de bisericii. P. S. Sa Episcopul 
Ioan L Papp, a plecat azi la ameazî, însoţ.it de P. 
"C. Sa Roman R. Ciorogarill, .qirector {o\CminarÎal) 
Dr. G. Ciuhandu, Dr. Iacob şi Cornel ],azar la 
()t.t];alm, unde va avea mâne Dl1mineeă loc, sfinti
'rea nou ziditd bilSerici. Pentru pl'imire.a 'Prel.atu~ 
] lli s'au făeut mari pregătiri. 

Din Arad au plecn,t d. VI'. Nieolac Oncu şi 

alti fruntaşi ca să ia parte la aceast.a solemnitate. 

- Tache Ionescu în Sibiiu. Cetim în ,",TeL 
român": Domnul Tar.he 1011 (lljCU. şeful part.idlllni 
(lQnservator democret din România, a foot zilele 
troeuto în Hibiiu, în ehestia procesului ce'I poartă 
contra ullive.rsităţ,ii să~ti. pentru munţii ei din 
România. A fă{~ut vizită L P. S. Sale, 1fitropo .. 
htului nostru Ioan. şi distill''lei familii P. (}osma. 

--'1 Alegere de protopresbiter. Si nodul proto
'Presbiteral electoral "pent.ru întJregÎlrea poshllui 
de protopl'esbiter în tr:actul vacant al Reghinului, 
I$'a t.inut Miercuri, în 9/22 Noemwe 8. C. Sllb con
d.ucorea P. O. Domn I.aiar Trîteanu, aSfflOr OOIl' 

aistorial. Rinodul pil'otoŢll"esbiteral electoral e ('Om-
,j'\.lJil din 72 membri, dintre cari au fost prezenţi 
şi .an votat 68 i'Il~i. Vot.urile s'au împărţit Între 
ooi d~)i CHJld i(laţi aŞltfc1: :Pebru Vasile Duma pro
"toprosbiter În Lă·puşul-ungurcsc au votat 36, iar 
lJeuti"u Grigvrie Nie()ară paroh în Ibăueţ>ti 22 
membri. Alege-rea a decurs i'n cea mai perfoetă or' 
dine. 

- Cel din urmă mohj~al1. Aflăm că simpaticul tru
badur Ştefan Vernc",cu a pără~it ati IJl'lItru tot
'dl'auna redacţia. ziarului "Românu]". Atmosfera austeră 
";din reda{'ţia, autoriuttă Î-a deg~ra.t rînd pe rînd toate 
struTI!'!e lirei şj aeum a fost nevoit să se r"rug[eze în
tr'o lume mai caldă şi mai senină, la BU'Cllresti, de unflf' 

, VP!1Î;;P iarna tr(,l'ută plin dl' ~pf'rant(' şi lH.,hănnitor de 
• 

I 
~ 

, 
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pust}eta.tea, în c~r-e f~~eA5' c.hema.t: Sti.m că df!?dată ~~ I -Divortul principesei Luiza. Tribunalul dht 
dl ".ernesru m~l Y:n1seru .<lIn tara d?l ,:az.et!Lrl I~mltl Roma s'a pronllIlt.at în p.rol.~ul de divorţ dintre 
de ~trl'na aut<Jrlzata, a,l"!'ştla au fost Il\sa lUa.! putm re- . J' d H . . b- b 1 . d 1 
sistf'nti. d"u'j după râteva luni Şi-,lU şi făcut call'a in- eX~rlll('e~a Ju;~sa e ~ ,ax(}n~a ŞI ar, atu Oi '_ e 8, 
toarNă. Cu <lI V ernescu pir adi deri şi ('.(>1 din urmă dOIlea t'OlllIlOZltorul Ioselh, de<!lannd dcsfacut:'d 
gaz e t a r din r('!:,iunilE' an'tice ale C'ugetării româ.neşti. căsătoria lor. 
din redactia alltorizată. 

- Intâmpinare. Intruniti in eolegiul elcctoral 
la Arad, dăm e..x:presil1ne indignării noastre pen
tru ata{"urile nedrepte ale "ReYistei PreoţiJor" 

Jin Timişoara contra protopop ului nostru Proco.
pin Givuleseu. Hospingem insinuările şi bănuie
lile ncînttlIlleiatc adresat.c şefului nost.ru tradual 
şi declarăm dl .suntem do a{'ora C11 răspunsul dat 
fi in Îndemn pr{l'jYriu, tot în aeest pretuit ziar, (lo 
în"ăţătmiidin traetul Hadnei în ce priveşte ac
ti vit.atoa rodniC'ă -;;i desinteresată ce depune pro
toprf'>Sbit.erul nm\lrll în toate eauzcle naţionale 

~i culturalo. 

Dat'ă l111mita ;rovistii ya mai "lerie in necuviinţă 
de perl"Cl!<me şi cauză ~i va cont.inua în ace1~ ton 
piHilll<lş şi răshunăt.or de până acum, ii vom re

fuza orice ~prijin. Ca să se ştie! 

Arad, in 10/2:3 Nocmvre 1011. Cornel Popoocu, 
Romul Văţian, Ioan A, Mllflca, Ioachim 1'urcu, 
p.et,ru Pelle, Vimit:rie :Maci, Ioan ('ovaciu, Ioan 
Pant()ş, Ioan Petr·ila, Ill~tin Nica, Gcorgiu Lupu
ţiu, Corneliu MOTlţa, Teodosiu Moţiu, V. Nioeu
lc8Cu, Audrein Vătianu, Damaschin 1\1OOroo, Zam
fir Convvall) pn·oţ.i. 

- Hymen. D. N icnJae }~urnid şi d-şoara }>a
raseh.iva G-highiniţă îşi anunţ.ă e~tll.llmia religioasiir 
ca-re i'iC va .("elel:rra. Dumilweă în 26 Nocmvro st. 
n. 19] 1 la 3 m'o Ip. m. iu Bi~crjoo Rf.-tu.lui N i'l().
lac din Hraşoy-~("hei. 

Sinoorile noa.stre felicitări r 
- Pentru Reuniunea invătătwilor. Toţi re.s

tanţierii H.euniUllii înllăţ.ătorilor desp. Aorad sunt 
rugati şi prnnycuţi şi pc acea.'lt.ă eale, .săbinevo· 
Îască a'';;1 achi,ta :mma restanti in termin de 8 zil-e," 
la din eontră Îari altă proo;ocare \"Or fi împro
('e~llati. E: timplll ·snprem, tr('huie să mwmăm 0-

dată ('u rwpă!-Iarea unor TIlem brio Pttcica, la 25 N o
emvrc 1911. Petr1t RUS81l, casarul desp, Arad. 

- Să fie adevărat? D. Nieolae Iorga pllhli{>-ă 
in I'N ealllu rOinâ:neS(~" u.rmătoarete: ,,}f: adevă
rat ca, J>'entru simplul f.apt eă au fost de faţă la 
8cl"bă'rile UnÎversităţ.ii din. laşi~ tlDJde se puteau 
vedea 1'tx'tQ'rii din Cnruăuţ.i. ViC1la şi Berlin, un 
numWr de semil1lllrişti români au fOB pnşi sub 
r-er-c-etare di!reiplinară de un pă-rinte dil'OCtor~ pe 
oore suntem gata: a'1 numi~: 

Foile de peste munţi sunt ru~a1ea l'eproduc{~ 
.!l('eastl'i întil'ebar'll. Poate <-ă părintele ,director se 
"l'a ~ăi 1)-i va opri cereetJruroa car-e-j fa(',e at.âta r11-
~ine. Altfel~ dacă VIa J1ed~pf .. i~ ii irQffi da numele". 

- Vapor scufundat.l1in Tr-iest se telcgrafi:Wi 
t~ă eri dimineaţa s)a scufundat., pe marca 8(hia
tjd1:, uproape de Hovigno, ..... aporul "lwIDlq,'1lat> 
~l unei soeietilţi de nAvigaţie din Ravenna. 

Vaporul a f(JElt plEX.'"at din Ravcnna s_e T..-iest 
în furtunii~ oare s'a întcţi,t tot mai mult. Când 

v4l.p1Xrul a aj uns în marea largă, furtuna s'a 
schimbat în orcan. Mărfruîle de pe vapor au In
nocat de o parte, încât v".IllloTul s'a seu.fuIldat de 
,!*utell ut..ocast.a. Toate În(lCrC9.Ti}e maTinarilor de Il 
'ridica "I/l']1orul prin arun.oorea în mare Il mărfuri
lor au rămas z,oo·unioo. 

60 de maTinari. în frunte cu căpitanul vapo
rului, s'au Înecat. Numai 10 inşi au reu'iit. să 
scape. 

-- Arestarea unui deputat croat. Din Agram 
S'€ tO'l€'..grafiază eă la (lrdinul 1lrO<'uratlllJ'ei Il fOBt 
arestat fostul ·deputat Petru Orainoviei, ca.:r.e î~i 
'llrllJCază acum tllr.Deul electoral. 

I~piI"e motivele arestării telegrama nu. face 
PQlllCnlre. 

In ee pri\·C.';it.e copilul, t'ribnnalul a refuzat să'! 
latle în ing)'ijirea niei urlUli·~ dintre soţii divor
t;aţi, ci Il lH.ltărÎt ~a părinţii lui To~clli să ai'bă în
s.iireinarea do ,u suv'raveghia oducaţ,ia lui 

.Ex·prinţ(.~sa I~uisa, care a asistat în POl'"SOUllil. 

la dcsbateri şi-a mauife,..;t.ut ncmultămirea de seu
tinţl'a dată, în <-coc privc.<joo copilul. 

FJ"m:nta. - Tribunalul a admis d,ivorţul &0-

ţilor To,"'I,lli. l~rojlllnerea de. a cOfl<lamna pe 
'J\:lSCIli la o amendă, pentrucă ş.i-a adus in caM 
amll?ta ~Hlb pretext cîl este () guvernantă, a fost 
rCl-l Il moSii. 

Conform propunerii lui To.selli, tribunalul a 
l'('cuno."C'ut f'~1 f,illl t>iiu ,micul PhleDel't. urmeazi 
Il fi în('rl'i[iinţat spre ('l"eştere vărinţilor lui To
sell 1. 

Vna Toselli ('are a fost ele faţă Illl şi·a Ifutut 
af>r'unde furia în eOllb'a.accf;wi Mmtinţe şi a pii
ri:Î;.)it. _'tula fără a mai ru..'lpunde la intrebarea dacii 
fu{'e sau nu Rpel contra sentinţej pronunţate. 

- Consecintele unui nou cracb financiar "i ... 
Galati. He telcgrafiază din Galati: A prel<!ua in· 
toate (IOTcnrile finaneiurc IIX'ale o seusaţio extra,
ordinară sinuciderea prin împu.şcare Il exporta.to
rit lui (le eerealc Hudolf lllH'im din fi'rma A:rt,ur 
Segal & ('o. 

llheim s'a îmDIL~eat ~~i în birou1 său din ~a

dul Haşca, cu un glont€ de revolver t.ras în gurii. 
Sinu-cigaşuia hL~at cinei sorisod. 

Intr'una din ele, adrc:-;ată dlui dirc(:tor al 
B.lnt'Îi de Credit, W illi W cisen1berg, îl roagă ca 
si înştiinţeze td{'.grafic de t.rogicul Bău sfâ:r.». 
pe maITIa sa, (~are se afl9. la P,raga, şi pe un ftate 
al Săli, care se află la Harnburg. 

In 8"l'elaş plic a fost Ullexlltă ~i suma de M-t) 

lei pentru plata telegrame10r 'li acollcrirea cMt-
iuieJilor de înIIlormântare. _ . 

Tlltr'o altă >!('ri·soare sinucigaşul de-dara că pt'e~ 
!eră să moară decât să Bupr.aveţuiască ruinei: ~i \ 
<lczoIloarei "şi că nenorociTea sa a fost Arthux Se
gall, t()\'ari"işu! său. 

AsoeÎatul lui Ilhcim, ArthUlr SegaU, e 'Pkeak 
din ta ră de vre-o zece zile. 

Suma ('u care numita firmă e angajată pe pi:.lţ;i. 
>Se cifrează 'la aproape un milion. 1 n bursă aceasi:ă 
.sinucidere a provocat o fierhore teribilă. lIhan. 
era cunoscut în lumea comcreială eia un Olll dti
() core()titu,dinc de~,;ă\'ârşit,ă şi sfârşitul pe l~'~ 
şi ·l-a dat e () do\',aclă luai mult a cin.stei sale. 

~ Multumită publică. Pătrunşi de insamn
tat~a eulturwlă şi eduq,ativă a seminarului epi8-
~ope.'lC şi Îndemnaţi de avântul nobil al tiawimei,. 
care doreşte ridicarea -cât mai grabnică a acestoi 
lăcaş al adeviirului, bunului şi frumosului, Ol!!. 
DOJllui, cari au 'Primit invitare la petl'ecorea ee 
se aranjează in favorul acestui seminar in 13/:Y1 
Noomvrc ~i nu pot parti~ipa, au hinevoit ;a'şi r.aiS-
{~umpăra biletele şi anumo: <. 

DnjÎ Aurol I'ocrean (BO<'şa-montană), 13 c, 
Nicolae Cena (Mehadia), 10 cor. Filaret Mul'll& 
(Oaranileb~), 10 COl", biiro Duca Gez.ra (Kâdâl"), 
.10 eor. Teodm' Ciolooo (Şipct), 10 eor. Va!lif& 
Iorga_ (clatina), 10 cor. lLIIiu IOl'govici (N~;V
lfarglt.a). 10 cor. NicoLae Popoviei (Alibunar), 
10 eol'. Ioan Gruescu (Ceb21a), 10 {'D!'. Dr. PetTn 
Zcpeniag (Verţicţ), 10 cur. "Luceafărul" (Vm'
şet), 10 001". Or . .Pocrean (Reşiţa) 6 -cor. Dl'. Mi
hail Hropşian (Ora,îţa), 6 cor. P~tru M.nrgu (R~ 
J'ebre),1) cor. Dr. L Doboşau (Timişoa'ra), 5 cor. 
Goor~ Nnag-lH'IR (Budwpest.a), 5 C()T. "Vat.ra" 

Szânto Dezso Nagyvărad, Szt. Jânas-u. 25. 
Iăcă tuşi pe:n. tr-u. edif icii • 

Telefon 491. Telefon 49t.. 

Primul magazin Industrial de rolete delemn din 
Oradea-Mare. - Atelier de ferărie. -
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{C'Juj), 5 cor. "Plugarul" (CacO\'a). 5 cor. Nico
lae Poc,roan (Cidnic), 5 cor, Ilie lmhrescll şi finI 
(Dalboşcţ), 4 cor. C. Veres (V e~8zentlJllihăI.v), 
4 cor. 1>. Burz (Veg;.lzentmihiily), 4 cor. Nicolae 
Popovici (Bocşa·română), 3 cor. Ioan Bogoevici 
(Tert'gva). 3 cor. Petru Savi (Saeot}ul.ungurosc). 

. 0 cor. n. Bogooviei (J~ăllia), 3 oor. Ioan Velovan 
(!tusea biin)1a), a cor. T oachi m Porian (Bocşa-moll
t,ană), 3 cor. 1. Vel('can (Reşiţll), 2 eol'. Hornul 
Balnojan (Satul·non), 2 cor. Pavel ~andru Cre· 
l'ego,ţa) 2 cor. 

Avem convingerea că toţi eei invitaţi vor 
,~răhj AH rHSlmn,(Iii la n.pellll nostl·\l. (.'omitet'l11 
Q1"anjatol'. 

- Catastrofă de tren. Din Paris se telegra
fiazii l'a trenul ue pursoane care a plecat dj'[1 An· 
g('l'~ spre Poitiers a eiizut, .Joi dimineaţă, în rîul 
Thouet. Podul eure duce peBte rîu suferise în 
UTma ploilor din urmă lii s'a prăbuşit sub povara 
trenului. 

In tren eăJi1toreau peste 100 de persoane, dintre 
'(~al'i 30 all pOl'it în valuri. 

- Revoluţia din China. Ştirile ee snResl' din Pe
king spun că În China iar a încoput rnă'('.elărirea 
Eurup€Tlilor. Pîinll acum au fost omorîte peste 
20,000 pel'soa~]{', 

De două zile ~ dil o lu.ptă violentă la Han· 
kau, rămaHă Ittmtl'lI un moment fără niei un re-
zultat., 

Pe (~âmpili de, lupii dela Hunkau se află 5000 
<le morţi. 

Puterile se (>()Ilsfiitucse pentru o intcI:vonţie. 

Yuan~,Chi·Kai a oferit tronului sprijinul 8!lU 

pentr'u restabilirea lIlOIUl<rhiei. 
Intre revoluţ.ionnri se observă o mare dO'lbj· 

. Dare. M i~area pal'(~ a avea un r.aJ'a{'tel' străin 

şi ·dl1şmănoo, 

In pl'ovinl'ia YUillHU au fost de asemenel) mă· 
~~clăriţi europeni. 

Ambasadorii străini au ri,diclI't ch('i>tia intel"· 
zicerii importului de arme pent.ru a împiedec.a 
Ili.$tfd impiil'tirca de anTIC duşmanilor europenilor. 

- Aviz. "Re'1.1l\iunea femeilor române d* 
Arad şi provin('ic", neputând desfaee din losurL 
roteriei proectate nici at.âtea câ't, să se poată aco
peri spooele efective, s'a văzut silită să ceaTă dd.a 
Inaltul miniBter şi a şi primit amânarea loterieli 
-eu un au. Tragerea losurilol' se va face, deci, la 
12 Iunie 1912, . 

Aducîmd la eUlloştiuţ.ă a{~ste împl'ejurilri 
W!C!CC _____ L ____ 2U2Z1tE 

L.cun To15toi. 
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Da·r numai d(}cât ca şi chil i-ar fi fost teamă de a. 
~'le lăsa tărÎt de s-eutimolltul său, el se Întunecă la chip 
şi făcu srmn lui !:lalu,şefi .~ă ur:meze, 

Acesta a.dăugă că AIHondru nu-şi va Începe tI·ata.
tÎvele dN'ut cu conditia... BalaşeH şovăi la amintirea 
~estei conditiuni; el nu ° putea menţiona; el băI băi. 
-IlIloi reluă: "Cu conditia ca armatele franc~ze ,să se 
retragă din.colO' de !\iernen". 

Napoleon ob~cr\'ă tulburarea lui BaJaaeH. ,Faţa lui 
se contractă şi muşchii pic-iorului său stilng fură a~i
tati de o tremurătllră nercgula.tă. S.i cu cât Impăratul 
.ridica glasul mai tare,,cu atât si piciorul svâcnea mai 
mult. 

- Eu nu doresc paCHa mai puCin UN'!Ît impăra.tul 
Alexandru. N'am făr.llt ('U de olltsprel.e<:e luni Încoace 
tot ce am Putut IH'ntru a o obţine:' De optsprezece luni 
aşt{!pt lămuriri. Şi CI" attter1tati aculD dela miile ('a să 

incepeti tratativele;-

- Rire, l~eN'11I rf'trag-IH'PU trulwlor voa~tr{' t1int'f)Jo 
ile ?\ Îemen. 

Kajlolelln fiku lin g-(·~t I'l1f'rgie ('U mtlua sa mi('ă şi 
.albă. 

~1.tit tl' 

trist€, Reuniunea roagă din nou, cu tnată căIclur.., 
onoratul public românesc de pretutindeni să gIi
bească cu cumpăratullomlrilor, ajutân.d astfel rOU
şita întrepl'inderii pornite de Reuniune eu atât 
entusiaBID. 

Cererile de 10sUTi să se trimită pc adroa: 
FI (,rmina Oioroga-I'tu, A.rad, Şcoala oivilă do f., 
Strada Deak Ferenc. 

- La fondul casei impreunate cu hală de vânzare 
a "SQrietătii meseriaşilor români din Blaj" au intrat 
următoarele rontribuiri benevQle: Iosif Lita protopop 
În leJod 5 eor .• Ioan Bot!'z.an preO't în Agârbiciu 1.20., 
Ioan Şolnai ahwlvf'nt in trO'logie, Nicolae Vesca.n, 
Ioan ~ovac, Cornel Otel, Ioan Pop cu prilegiul sfiu
tirii Întru preoţi câte 1 cor" Dr. Alexandru Nicolescu 
prof. de t{'ol., Ştf'fan Roşiansoiritual, Octavian Pop 
învătător in Vad, Ni('u Corfesru arti9t, Danil Saau pro
ot în Sîmtana-de-Murăş râte 1 cor. 

- La fO'ndul văduvelor şi orfanilor meseriaşi, ad
mini,trat dp "HocÎrtatea me$('riaşilol' români din Blaj", 
au contribuit: Petru Moga franzelar cu prilpgiul bote
zului fiiului său Ioan Petru 10 cor., lacob Domşa func
ţionar la administ.r<lţia centrală 2 cor., Stefan Roşian 
spiritual la se1l1., Dr. lon.n Ratiu profesor, Virgil Pop 
propril>t-ar, Traian Denghel studl'ut in drept, Va3il!' 
Ultean l)rivati!'r, Ioan Maior director de moşii - toţi 

din Blaj câte 1 cor. 

x Cei ce doresc. să-si comande haine din Cluj, in 

prl'ţ idtin iji croială lJIodrrnă să se adreseze croito

riei Katz şi Mendel, Piata regelui Mathia, ca.re etil la 

disJloz.itia Ono Publir cu bogat a.sortiment În haine de 

bărbaţi şi copii. 

x Recomandăm în atentia Ono Public prăviWa de 
confectiuni de dame, !ingerie şi articole de modă He
ves si Dornheln. Timişoara-oras pa1atul "Lloyd", unde 
se pot căpăta cele mai moderne mărfuri aduse şi lu
c-rat(' în atelier pfollriu. Coase toalette eng-le'zeşti după 
mă~ură. 

x Gustav Tatray - Oradea-mare, str. R8,. 
koczy, priivălia pentru elită, unde se pot cum
pQI'8 lucruri de mână, pentru dame precum şi Re

cesarii, cu preturi foarte ieftine. Telefon 783 .. 

x Seminarul iuridic Dr. Gereb, Cluj, Str, Far· 
kse (lângă edificiul cel vechiu al teatrului), Pr& 
găteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de dropt de stat, exa
mene de advocat şi de magistrat. In a luni se 
câştigă licenţa de doctorat. Fiind in pragul pro
iectelor de reformă a învăţ.ământ,ului juridic, e 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adree.eEe spre 
binele lor la acest seminar, care Înl08neşte mult 
cariera advocaţială. 

-----~- ....... ____ ::se:z S __ iSL .2$2 ess 

Al'um două luni îmi l'creati să mă retrag dincolo de 
Oder şi de Vi~tula. 

El se plimhă tăeut prin odaie, a.poi se opri din nou 
În fata lui Balaşeff. Chipul său sever părea. Împietrit. 
În vreme ce muschiu pil'iorului său tremura din ce In 
ee mai tnrr. 

?\aJlolrrm a\,!'(1. wns,tiintă de aceaetă particula:i
tate. odeSTlr!l cal'e sIJullea: "Treffiuratul pidO'rului meu 
stâ.lIg {'ste un mare Femn d!' supot-iorita.te", 

-Propuneri de felul a.ce:.1ora se pot fa.ce printului 
de Baden. dar nu mie! Strigă el deodată firă voia. lui ... 
De mi-aţi da Petersburgul şi Moscova. şi tncă n'aş pri
mi astf"l de ,conditiuni. Zic!,ţi că eu am Inceput răz
boiul? Dur rine !l'a dus cel dintâiu in mijlocul armatei 
lui? Im}luratul Alexandru. nu eu. Imi propuneti de a 
inteve tratative după ce am cheltuit milioane şi după 

ce ati Îmheiat o aliantă cu Englitera? Imi faceti pro
puneri, a.<'Uffi, fiindcă vă afla.ti Într'o situatiune mcur
<cată? Şi care e .. te ,;:,copul alia.ntei yoa.stre cu Englitera? 
Ce v'a dat ea!' ... Se zice eii ati inrheiat pacea. cu Tur
cii... 

- Pae!'a s'a Îneh!'iat, Îuc'e!JU Balaşeff. 

Napol!'on îl intrerU)lse. El avea nevoie de a vorbi 
siugur, şi urmă cu !'loeventă şi eu iritare fără dE' frîu 
a oamennor rllisfăţati de nOfO{'. 

- Da., ştiu ('ii a ti înehriat pacea ('U Tun'ii, fără a 
fi obtinut miiear .M"ltlova şi Muntenia. Eu aşi fi dat a
('!'st(' provintii împăratului vostru, după cum i-am dat 
Finlallda. Da, le fiixiit!lIi~('m Împăratului Alexandru şi 

i-le-as fi dat: tlar a~'um nu va aYl'a aeelltl' frumos~l!' 
prol'inl'ii. Şj cu toah, ;j('('stea, el an II'-o.r fi putut alipj 

inlJH'Tilllui siiu şi :ll' fi illtln, ~tllp:îllirf'a Rusiei dela gol
fnl Bntni{' plÎnii la /.rurilr> Dunării. Nid Eratarin,l ('l'a 

~jal'l' n'ar fi putut far!' !Ilai mult. 
N apO!Ofln Jluşra )trin {Hlaie, anÎmânr!u-se dill ce ÎII 

"\ 
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li: N'metb ,1 Klraly. eroitorie pentru domni CI-j., 
str. KijU'i li, lWunţă 00. pllbiie româ.n dia loc ti 1mpe
jurime, ci au losit etofe indigene ei 8trăine, penma 
lIezonul de toamnă ei iarnă. Parde8u, paltoane le IJIN

gătesc pe lângă vreturi acomodate. coaform modlai. 
RIli'lm on, public ventru Iprijinirea ,i mai iepade • 

ECOIfOMIE. 
nAlbina", institutul de credit tii economii di .. 

Sibiiuî publică următorul 

AVIZI 
Aducem Ia cunoştinţa publică şi a sti

matilor noştri bărbaţi do încredere şi cli
C'uţi, că cu ziua de 1 Octomrrie a. c. atât 
Centra[a., c[tt şi filialele nOllstre au încetat 
a fi reprezentanţe generale ale societăţii de 
asigurare .,])ona11" (Dunrl.rea). 

Aflrm) de cuviinţă a da acest aviz, fiind
că după informaţ.iile ce avem, de numele 
in;,titutului nostru s'a făcut uz şi după Încc
t,area legăturilor dintre noi şi "Dunărea" 
în scopul acuiriirii de asigurări pe seama. 
acestoi-a din urmă. Direct-iune. 

* 
J Il lc~găt.ură cu acest aviz suntem în 

măsură de a şti că biroul Băncei generale 
de asigurare din 8ibiiu e deja instalat şi 
şi-a început lucrările. 'rarifele de premii 
ţ;Î condiţiunile de asigurare ale Băncii noa
:;tre de asigurare sunt sub presă şi în 2-3 
săptăn lâni \'01' Ii puse la dispoziţia publi
c11lui. Şi până atunci Însă Banca primeşte 
şi prrt radează ori ee afaceri de asigurare 
aşa c.ă cei interesaţi i-se pot adresa direct. 
I)in partea noaBtră sfăt.uim cu tot dinadin
sul puhlicul nostru Hă rezerve şi să facă 
toate alaGcrilc de asigurare la noua noastră. 
bancă. 

• 
Carne din România in Budapesta şi Viena. 

In cursul zilelor din urmă au sosit din România 
cantităţi mari de carne la Bud.aposta, Efectul a 
fost o scădere Însemnată a preţurilor. In hal a de 

ce' mai mult şi f('petând lui Bala.şeff aproape vorbă ta 
vorbă. cuvintele pe cari le rostise În, fata 11li Alexu
dru la 'l'ilsitt, 

- O! ce frumoasă ar fj putut si fie domnia Împă
ratului Alexandru! Şi gra.ndoa.rea sa, numai priete
niei mele ar fi da.to.rit-o., O! ce domnie frumoasă! 

El repetă a.ceste eUl"iute de ma.i multe ori. scoue 
din buzunarul său o. taba.cheră de aur, o d.e~chise ei 
aspiră lung şi CII pla.cere mirasul de taba.c,. 

EI aruncă o' privire de regret a.supra lui Balaseff 
şi cum acesta deschidea. gnra. ca să vorbească. el Il i.
ctrerupse cu vioiciune: 

-'- Ce a.r putea să câştige impăratul Alexandru ai.
rea, afară de .prietenia. mea? 

"Nu, el a 'prefera.t să se înconjoare cu toti dusma
nii mei, El a ch~mat lângă dâruml pe Stcln, un trădător 
izgonit din patria sa; pe Armfeld, un intrigant si .m 
deboşat; pe Vincentgerodet. un supus francez ca.re-,t 
perduse drupturile; lle Boenigsen. ceva mai ca.pa.bit 
decÂt ,ceila.lti, dar care n'a. ~tiut să facă nimic in l&ri 
şi care ar trebui să evoace Împăratului Alexandru a
mintiri foarte dureroase ... 

.,Şi mă.car dacă ei ar mai Jlutea fi tntrebuintatî la. 
c('Va., urmă Napoleon Cll iuţeală, a.bia put:îndu-şi urma. 
cu vorbe repeziciunea gândirei ~ale. Dar nu, ei nu 811Dt. 

buni nici de pace nid dr răzlJOÎu. Se zice cii Barc1a,. 
ar fi cel mai capabil dintre genera.lii cuşi, da.r după 
cum l'am văzut la lucru, nu-mi yine să fiu de (l('easti 
părere. Şi c(' fac ceila,lti cUI'trni? Pful propune, Armf91d 
se ceartă, Boenigsen examinează iar Barclar them;t 
să a(ltivez.e, nici n'are i-deie de ce trebui!' să intreprindii. 
Numai BagratÎon Il lin o.m de răz.hoill, cu toate că .. 
prost; da.r are expe.rientă. siguranţă În privire şi IIE'

ciziune'. Şi ce rol joaeă tînflrul d-voal'fră în a.cl'a.'Jli 
multim,e impestritată? Hu\'er'unuJ nu trebuio să fiA î. 
{'aIHII armatt'i dec;\t atunci cîtml e un adevurat ('ăpit.ul-
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ft:nzare kgra.mul de caTne ido vită se vin<iea ro 
80-100 fj]. 

Con.siliul comunal din Viena a votat o .sumă 
de 10.000 ooroan-e ca să se impor·te din România 
earne, care să se dea spre vânzare măoelarilor mai 
:mari. Dacă calitJatoo, că&rnii va oorespunde aştep
tărilor, consiliul va importa cantităţi şi mai mari. 

.= 

BIBLIOGRAFII. 
Noua revjstă română de sub clirecţiunea dlui 

{'. Ră.dulescu-Motru a apărut 'Cu urm~torul RU' 

mar: 

N oufăţi: In chostia sinodală. 
Chestiuni aduale: N. I~m. Toohari. - Octa

l' ian Goga os. poet al acţiunii. lliml. 1. Teodorescu: 
Un luptător al culturii nouă în AroeaI. (Emil 

. hac). N. Moi.sescu: ~oala educativ ii roooamnă 
iJărţile de şcoală. 

Literatură: 1. Chiru-Nanov: In preajma Ceah
lăului (cu ilust1'laţii). 

Cronica teatrală: Lazăr Cosma: Fiul ei de 
Em. Nicolau şi Al. Simionoocu; Salvatorul de 
Hennequin şi Weoor. 

Grom'ca ştiinţifică: Em. Grigoraş: Noutăţi 
etiillţ..ifiee. Congo şi Maroco. Ligno-CimentuL 

Case de hani care nu pot fi t.ăiate cu flacăra oxi
acetilenică. 

Polemice: M. Burileanu: Un răspuns dlui 
Pâ.:rvan, 

111.sernnări: Gh. Panu. Metafizica la Univer
Mita te. Noua 1 ucrare a coropozi Wnllui Oastaldi. 
Teatrul "Comoodia". Intelectuali. 

Revista revh<:telor: Vieaţa Nouă. Lu.ceaiăTul. 
Masea. L:iN popull8n'ă. Mereure de Franc€'. 

Memento, 

* 
A apărut şi se găseşte de vânzare la 

.,Librăria Tribuna": 

"Spre PrApasti.e·'_ 

Senzationala 8eri~ de articole a dlui R. 
Ciorogarîu, 4 apărut în broşură şi vestim 
tu.turor doritorilor de .. avea aceste pagini 
de tMia unor documente istorice, că pot 
(:omanda broşura la. librăria "Tribunei", în 
preţ de DO bani. 

• 
La Librăria "Tribunei'· si află de vinzare ~>p().. 
melnicul viilor li morti1or'~ legat În pânziiit aurit 

cu pretu.! de 50 fiJeri plus 5 fileri porio. 

• 
- Cine Vrea si câştlge frumoase cusături romi. 

neştl .să. cumpere lozuri de ale 10teriei organiza.te de 
Reuniunea. temeilor din Arad. 

Pretu1 unui loz 1 cor .• comandele să se adreseze la 
•• Librăria Tribuna. ... a.di!.ug4ndu~e ,i portul postal. 

• 
Revista. .,Flacăra" (numerele 1. 2. 3) se găsesc de 

dnza.re la Librăria "T r i bun a" cu pretul de 16 fH. 
număruJ. La comande să s~ ada.oge 5 !il. )Xlrto. 

• 
A a,vărut Nr. 20 dill cunoscuta bibL Lamina cUlirin-

dnd ..Aria MareeUa" de celebrul scrHtor francez Theo
file Gautier, în traducere românească de poetul N. Da.

l'idescu. Un volum 30 bani. 

.. 
Ultima noutate literară: 

.. La Ma •• CaUculai" 
N u-rela ei schi .. 

da 
C.toll Theodori_ 

UD elegant Tolum de 180 'Pagini, .,prinJllnI 
g 4: nuvele ~i 9('.hiţ.e oalese ale distinsului DU"ftIlhtt. 

In foiletonul nostru de azi reproducem &ehi. 
.. r.idi.... , 

Preţul volumului 1 cor. 50 bani + 90 &ai 
pono. De TâJu:are 1ar "Librăria Tribullo.... • 

• 

.,T R 1 B UMA" 

Anunt literar. 
J. ItPă1'1It: 

"Almanallal scrlltorllor dela Dalti. 
• f~a.rte interesantă şi "H.Sti carte, care 'Ilprinde foto
gratiile a,lor 46 scriltori născutl in Ardeal. Tara Ua
Rureaacă &i Bănat, viata lor pe scurt. înşirarea cărţilor 
ee le-au dat. la lumini şi o buca.tă liter&rii, vre-o poezie. 
• nuvelă ori c(wa ştiinţă, nepublicatii. in că. 

Pentru tntAia oară ni-e daJ nouă Românilor de pre
.. nndenea, ca să avem o astfel de carte la indemână, 
eare ne face cunoscuti pe cei mai de seamă IN:rlitorl 
_cutl dincoace de Carpati. azi iQ vlată • 

.. Almanahul scriitorilor dela noi" e o ogUndă fidelă 
• aproape tuturor talenteJor scriitorilor dela noi. şi e 
un mărgăritar vretios pentru fiecare casă românească! 
Căci cine nu doreşte să cunoas{'ii. şi lnCătişarea şi viaţa 
•• lor mai de B'eam/l, fii ai neamului său. al. căror Bcri ... 
fi ceteŞ'te zilnic in ziare şi prin revi,;te? 

..Almanahul scriitorilor dela ooi" mai are a.poi tnc~ 
un cIWitlu interesant eÎ de miire preţ: co.Ilitlul preseI. 
ee arată tu facsimil ca.purile tuturor foilor româneşti 
de dineoa.ee de Carpaţi. se expune Ile scurt Î8toricul 
fiecăreia, ce procese a avut până acum, eari i-au fost 
eQjaboratorii mai de seamă şi cine scriu de prezent la ea. 

..Almana-bul" la sfârsit are şi Calendar pe 1912, asa 
Cii ori cine eumpără ,.Almanahul scriitorJ]or dela noi'" 
DU mal are nevoie de alt calendar in casă! 

Deoarece cartea acea.sta s'a. t.i.pă.rit numai intr'un 
!lumăr restrîns de exemplare, ono public e rugat să 
erăbea.scă a o comanda, ca fiin,d o carte a.ieTea pre
.ioa-sa, interesantă şi instructivă. 

Un exemplar costă trimi~ fra.nco cot. 1.88. Se poa.te 
eomanda dela editor (librăria Nat. S, 8omemisa) din 
Orăştie-8zD..8ZVaros. şi dcla "Librăria Tribuna" din 
Arad. 

Celor ce jau cel putin 5 exempla.re li-se dă 25% 
rabat! 

.... 

A apărut: 

"Amintiri" de AI. Clura 
ca ce-l dintiii volum din "Bfbrtoteca scriitorilor dela no''', 
în care se vor tillări rind pe rln<l toţi scriitorii români 
din Ardeal. Tara Ungurea~că e.i Bănat, m[)rţi ei in 
viată. 

. Volumul .. AmlntJri" are 264 pagini şi cuprinde 2f! 
nuv(IIle, a. răror .subiect e luat din "iaţa fratilor noştri 
Moti din Muntii-Apuseni si din viaţa. autorului. Bueă
ţile sunt scrise intor'o neaoşe limbă rOUlltnea.scli. şt-" cu 
mnltiiputere iş limpezime. şi e.u mult simtăm~t, 

fiecare bucată te captivează, procudndu'ti o rară muli 
timir-e sufletească.. 

Demult n'a. apărut la noi Românii o c&rte aşa de 
frumoasă şi ~a prezentare tehnif'ă. mai ales ea. e ade
vărat eveniment pentru literatura noa~tră din Ardeal. 

Se poate comanda dela a.utor (Librăria Nat. 8. Bor
nemisa) în Orăştie--8zaszvlir09, şi dela. "Librăria 

Tribuna." - Arad. Preţul unui exemplar e 1.60 + 20 
bani porto. 

• 
A apă.rut: 

Calendarele pe 1912 
din editura lui W Krafft din Sibiiu si a.nume: 

.. Amkul Poporului", anul LII, întocmit cu cunoscu
ta~i cOUlp(>tenţă şi pricepere de 1. Popovici, are în 
frunte un frumos portr(>t al dlui Andreiu Bârseanu, noul 
preşedinte al "Asociatiunii". - Evenimentele mai im
portante din viat;a. culturală a Românilor. află un loc 
ales tn a.cest bun calendar. Aflăm aci portretul dluÎ prut. 
N. Iorga, 'cu un articol elogÎos asupra a,cestui urias al 
glindil'ii româneşti, ŞÎ Cliteva cugetări ale dânsului. Se 
aduce un arti-col asupra. cursurilor de vară dela Vălenii
de-munte si resumatul a 5 l€ctiuni dela aeele cursuri. 
ceeace ridică mult valoarea acestui calendar. Publică 
portretul lui lo,Qif St. Şulutu şi caracterizarea acestui 
fost preşedinte al "Asociaţiei", scrisă dfl N. Iorga: 
portretul şi nf>cro]ogul pedagogului Dr. Petru Span. 
Are elite un articol comemorativ despre Ioan Maio
rescu ei Leo Tolstoi. Descrierea festivitătilor neuitate 
dela Blaj cu ilustratiuni. între cari portr-etul ingineru
lui Vlaicu în socieliatea poetul ni Goga. - O frumoa.~ă 
poezie de I. Borcia şi un artÎeo1 desPM Întunecimea 
de soare din 1912 de Oavr. Todica.. un articol privÎtor 
la clasa noastră de mijloc, o cronică a. anului bogat 
ilustratii (V. Stroe!Ycu), şema.tismul statistic al Româ
nilor Ş. a. m. fac din acest calendar un adevărat alma
nah, În care oriee om poa.te gă.si d.pstuli hrani!. sufle
teaseă ~i distra.ctie folositoare. - Pretul 70 fiI. 

• .Poznasul" lui Haralamb Călimăr (Ermil Boreea) • 
calendar umoristic ilustrat cu nenumăra.te caricaturi. 
anuIXVII. nu-I poti lăsa din mâni Dâ.nă nu l-aÎ cetit 
tot: 6i după ce l-ai pus jos iarăşi tI iai şi-l mai cete şti 
când UM clind alta. când toate glumale şi poznele din
tr'însul, sunt atât de bune. Cine iubeşte umorul sănă
toş, să-şi cumpere un poznaş cu 60 de meri şi va. rîde 
de 10 zloti. 

•• CaleQdllrul Săteaoulul". anul XXI, apare mai bo
ga.t în text ca până acum, se vede ci a ajuns la virsta. 
de voinic şi a moşt.enit pe unehiaşul cu slove ciriIe. care 
ei-a trăit traiul şi nu se mai iveste de aci tnro1o. Lec
tură folositoare şi instructi~'i pentru săteni. Preţul de 
30 fiIeri fI face a fi CE'1 mai ieHn! calendar românesc . 

De va.nzare .La. Librăria H Tribuna". 

Redactor 2'espo~abil: Iulia Giurgju. 
... Tl'nunaH inatitut tipografic, Nichia Iii COD" 

iil1iIi ~a'''' . nv rstr1 "vre_ror nrrTf'ÎT&is· ,; .. 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

O IL 
in 

8EKESCSABA--NACYVÂRAB 
Andrassy-ut 41-43. Rak6czi·ut 14. 

(Lingă »Apollof)' 

1.111111111111111111111. B 

TIMBALE~ 
cu organism pa- f; 
tentat de oţel, dând 
sunete rf!'ionante ŞI ,;. 
foarte plăcute, - 1, 

".-iiiijiiă_il'iW se pot căpăta şi pe .. 1 

nue. - Orama- 1..

Ioane cu plăci ar. J, 

tistice, - vloare,; 1 

naute, harmo· r 
nici Ş. .. - NumerOllSe distincţii şi medaiii pri
mite ca rJsplat!. Inventatorul pedalului modern ,i al organlsmului de otel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
k'r. szab. hangszergyar . 

Budâpest, VIII., Răk6czi-ut 71. i-
1111111""11111"1"'.11 ~ 
1 D.~ 

Gru ber Dezs6, < ___ . 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru bărbaţi. 
Cluj - Kolozsvâ,r 

COltul str. Wesseleny/ $1 Szep, ,ls-a·,ls cu botelul FeszJ. 

Noutăţi În diferite soiuri de 

păIă..-i'i 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preţuri solide. 
Setviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate in cel mai scurt timp. -

Il.lI:======1 
~~'~~MMIlW~ 
~' .. 
~ Atelierul de dentistică ~ 
111 .. 

~ Radu Novak.: 
.: Am onoare a aduce la cunoştinţa 1 
.... ono public românesc, că la 1 No- • 

vembre a. c. mi-am mutat ateJierul 1: 
-«! meu de dentistică În ~ 

Szabadsag .. ter Nrul 5 .• .. unde îl voi mări şi aranja după 
.... cerinţele cele mai moderne. • • ~ Cu toată stima: ~-

~ RADU NOVAK. : 

J""",,,,,,,~ 
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Se caută la prăvălia de făină ,i pâine a 
"firmei Moştenitorii Iacob Oraf din Turna
Severin. (România) 

Un ealdidat d~ ad10cat Maşinile de cusut r:}rn 
cu practică, află momentan aplicare în can- \ , 

2 vânzători inteligenti 
:şi amabili, vorbind limbile română, germână 
~i ungară, cu armata satisfăcută. Preferi ţi 
cii cu practică şi reins."uaţi. Oferte şi pre-

celaria advocatului Or. Ne.tor Porumb, '*""\.G~' 
in Biserica-Aibă (fehertemplom)_ - ... ;:. 

.--~----

Patentaturl oriainalA din Sved.i&. 

qROBUR" motor cu OI el natural 
tenţiuni la susnumita firmă. ia urma 1I11dtipieier calitiţi eite 

Ca
"'" sa""" tOftee e Un tînăr vicenot~r, în 

etate de 35 am, cu 
e diplomă şi practică 

perf~ctă, d n familie nobiJiară română, do-

cel mai bun dintre toate mo
toarele de acest fel 

având O putnre de 2-300 cai (HP.) 

,J reşte a se căsători cu o domnişoară sau 
văduvă fără copii, in etate de 18-~O ani 
şi din famiJie ~Urlă românească, prin a că
reia ajutor, intervenţie sau protecţie ar de
veni notar în vre o comună mai bîne situată, 
locuită de Români. Adresa: M. T. vuenotar, 
Ndbrdd, - Szatmdrmegye - Posierestante. 

Noutate! 
Lucru n.intrecut de Ieftin 1 

ti recomandă.. peentru: 

mori-, ateliere indu8triale 
şi la totf.lul de mafÎlli a(rilOle. 

! Se dau împrumut! Spese la cia' dupi flecare HP. 1 1/1 fi. 
Nu este ~PU!l iupraveiherei ftnanţelor! 

Se vinde ,1 rn rate I Oaranţie deplinl t 

costume femeieşti şi de căluşeri, 
pentru petreceri, sarate şi baluri. 

Mafini, nlOioaN! folosit. lOC scii.bă lat .oai. 
Catalog la cerere trimit Vatii. 

Atelieml de tesaturi rom. Oin Orăştie. 
Landler Ooon, ~~~~~~~:~::2. 

11- 1 

, • C;ns nieşfs ~ 
J.I rachie curafă 

r======~ I In atentia celor ce zidesc case! 
~ 

TEODOR CIOBAN 
-.. ' ,. 

ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 

să se adreseze direct la firma cea 
mai mare românească 

AI~AD, 

Strada ~eak ferencz Nr. 20ja. 
Cu onoare incunoştintez onor. public, că in 
branşa arhitectonică execut totfelul de 
întnprmderi de transformări de ;o:;rliri vetni, , 
repararea de biierici române şi şcoli, precum . 
ei zidirea lor. Cu planuri şi budgete servesc 
la cerere. - Comande primesc atât din loc cât 
~ din provincie. Preturile-s foarte moderate. 

CraciUD. & Voda 
dia Lujoi, 

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

Teodor Cioban. 

• 
I 1 

"m, 

A APĂRlTI' CAlENDARUL JUBILAR AL 

POPORULUI ROMÂN = (BUDAPESTA, VII., ISTVĂN-UT 11) :-.: 
pe: anul vlsecl 1912. - Cuprinde pe 216 pagini, for
mit octav mare: peste 100 de articole şi articolaşi li
terari, economici, beletristici, statistică, glume, caricaturi. 
între cari cea mai reuşită: .. hrdn I"II'Bt8nli v6chn 11I11eftum" 

lZ5 ellusfratiuo-I dintre cari 19 tipărite pe hârtie 
I velin!, reprezentind porturi natio-

nale şi vederi dela serbările jubiliare din Blaj. Copertă 
. ( admirabili tipArit! în trei colori. Desemnat de ams-

'tul Ary Mumu din BucureştL ~ 

[~I~'lZ "10 l'.ud'!'lp~sta Important pentru oricine 
,f,i aU D (J IJ • Cu adresele ministeriilor, 

(ziua audienţelor), oficiilor de stat, clinicilor, spitale
lor, deputaţilor români, a funcţionarilor români din 
ministerii şi a românilor din Budapesta tn general. 
Con spe cru I exact al tuturor advocaţilor români 
din Ungaria şi o mulţime de alte lucruri de folos. 

Plmtul "O flol»I'1 plus po~~ 10 !i1. Comercianţii şi 
1'11 TII. vânzătom pnmesc 25% tabat. 

Comenzile să se adreseze la AdministraţiA .Foii 
. Poporului RomAn·, Budapesta, VII., Iman-ut 11. 

,,66" 
sunt cele mai perfecte. 

Cumpăraţi numai direct dela fabrică ori i. 
chioscurile noastre, ori prin agenţii firma_ 

Societatea pe acţii de maşini de cusut 

Sirl.g;er- C~ 
Arad, J6zsef f6herceg-ut 9. ~z. 

(Vis-â-vis de biserica Iuteranâ). 

La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 

·Bothâzy Lâsz16, 
sculptor şi intreprinzător de beton 
şi pIatră de artă, depozit de nisip. 

N agyvarad, - Erzsebet-utca 

Primesc ori-ce lucrări ce se refer la branşa 
mea precum lucrări 1a edificii şi cripte cu di
ferite expozituri, de piatră şi marmoră, apoi 
cruci, monumente, etc. - Lucrez în beton cu 
mare pricepere, precum caldărâm de beton 
canall", poduri de beton cu fier, table' de ci~ 
ment, bazine de asfalt. - Trimit desemnuri 
şi catalog. - Voiesc să atrag atenţia onora
tului Public prin lucru solid şi preţuri ieftine. 

Liferez pietri şi nisip i. canto mare. 

Vânzare de 

altoi de vită 
de vie nobilă şi 

pom i altoiţi. 

Cine voieşte să aibă 
o grădină frumoasă 
de viţă de vie ori 
poame, să se adreseze 
cu încredere la pepineria condusă 
conform cerinţelor ştiinţifice a lui 

Vl-tye' M' l·klo's Os-Csanâd, 
, . , Torontălmegya. 

unde se află altoi nobili de pomi şi diferite 
specii de viţă de vie nobihtdta şi americană. 

i . 
Pentru dtmert: meri, peri, cireşi, primi, vişini, 
perseci, ringlote si nuci. - Prenotări pentru 

. toamnă şi primavarJ. primesc ori şi când . 'IXl Câtalog ilustrat trimit franco şi gratuit. 

~.~lIg IJ~H~I! 
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.=================~ 
Birou. de informaţii I! - - ~ 

Cunoscând multele lipsuri ale publicu-
lui românesc din provin1ă, m'am ho
tărît să deschid În B uda pe sta un 
__ Birou de informatii şi ....... 

AJeliturl ro.ineasei. .... 
Orice informaţie relativ la petiţiile Îna
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general in 
oriCl cauză dau în restimp de 2-3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
in modul cel mai cinstit. Urgitez rezol
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo
rabilă. fac totfeluJ de mijlociri comer 
dale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detaiJate. 

la aviz aştept )a garii. 

L OLARJU, Budapest Lajos-u. 141. 111;19. 
----~ " 

In contra tuse', rAgu,elei ,1 ca
tarului nu e nimic mal buu deca.t 

== Bomboanele Rethy. == 
la cumpArare sl grtjfm certnd anume fa
bricatele Rethy, deoarece sunt emulte imi
taţii nereuşit,e - Originalul are pe cutie 
cuv!ntul ,RETHVc. - O cutle 60 fileri. 

Se capătă in ori-ce prăvălie. 
Se primiţi numai cele cu marca JoRETHV-. 

Câteva cuvinte asupra boalelor secrete I 
.M 'rist. - dar tn realitate adevărat ei In nemea 

l.T B 1 BUN An 

1======1 
In grădina de iarnă a 

"Hotelului Central" 
condusi în spirit mode'n; - Onoratului 
Pub'k j·se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bunf', cari mulţămesc ori-ce pre
tenţii. - După teatru se c.apătă LÎnă caldă 

Pentru cununii şJ bancheturi 
stau la dispoziţie săli separate. 

Ziln ic taraf de tigani, de p r j m u Ira n g. 

In cafenea .e poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - cină .. 
Cu distinsă stirni: Augustin Cserma~ 

hotelier. 

1,=====1 
~I:::;=:=:=::=::=:~~:~::=:~:::===::~~::=::==:==:~:=::~:~~:;:=:iI 

N"DlArul teletbn"lui ~. 

Ujj Janos, 
stabiliment indulitrial de cernent, 
in Kisjen6· Er d6hrgy si Nagyzerind. 

(A.rACl.n\-I:Yet. 

Executa 1evi de beton, placi de pavaj. 
plAci de marmură arttficiala, tc-rrazzo şi 

mozaic, columne, sdri, lavitt, caramizi, 
figle, inele de fântini cu fer, pl~ci sub 
IObe, vălaie de ori-ce Jungime, etc. etc. 

Acest stabiliment lucreaza şi proiecte 
d. cheltujell şi planuri pentru podurI 
d. beton cu constaucţfe de fer şi pen-

tna betonizarea trotoarelor. 

.. asi e bAtAtoare la. ochi mnlţimea acelor oameni, a..... ~ 
tliror .·lnge ei lucuri trupeşti sunt atrofiate şi ca.ri -~. n_~" ")~·J!.~ .... .t"f".~~l~~~~~ • .tJ .• .f'+ ~ 
SIa uma uşurin tei din tinerete .i prin deprinderi rele ei p' 1 tI' d \o ·1' d d' B . 
ti--&a .drnncinai ailitamul nervos ei pnterea IIpiritualii. :-' nmu a e ler e .1 Iar e In raşov): 
E I 

_.. -' ,.w 
tmyou. ,uprem ca ace,tel ,tiri Inllro2:ltoar. 8i se -1 '., 

pul capăt. Trebufi li fie cineva care 8i dea ~inerimej:: M E R T H J AN O S, ~: .. 
d~IQşiri binevoitoa.re. sincere şi amănunti~e In toi C9 
JlJiTel_e Tiaţa uxoall _ trebue .ă fi. <line .... cămia ~ B raI 56, Csizmadia-utca 8. sz. ~:: 

~ ; .. 
fIIUllenii Il'~i tncredinteze firi teamă, Ur' alială ei cn :' 1., 
luredere neeazurile lor laerete. Dar nu • tn deajuns .j :00' 
iasi a dNtăinui acaste nlileazuri ori ei cui. ci .rebna.i ::t ;: 
ae adresăm unui astfel de medie specialist. con,&iinţioe, 4'i :: .ar. ~tie ti dea aeupra Tietii sfatnri bune sexuale li ~ 'w , ~w .. 
,.ie • ajuta ,i morburilor ce deja eventual eneti. amnci f ~ 1 

IIPOI n IDcet. ezl.tenia boale lor secrete. e, :: 
n. o chemare atU de măreaţl li pentru aeeat ICOP :1 ;:: 

• iDaiitutul renumit tn toată ţara al Dr~uJul PALOCZ. :~ Preg~teşte din material excelent şi .. 
.. dle do ,pltaL IpeelaUst (Budapesta IV. Muzeum Klir- ... ; uscat totfelul de hiliarde. În stilul !: 
lIt .1l: _de pe lingă discretia eea mai sirieti. primeşte :1 ,;" 
... ema ( .. tU blrbatii clt ei femeile) dMlu8iri asupra :1 cel mai modern, primind pe lângă 1: 
vi.ţai sexuale. unde sAngele fi lucurile b'upe,ti ale .. : preţuri foarte moderate şi reparaturi. ~ 
bolDaVilloi 88 ~urăţl. nervii i-se tntireec. toi organia- ar 
mtl i~Be eliberează de materiile de boală. chinurile i.lfi.~'.~'~'~""'.l'."l".""l'i(~' iii 
hfIeteeti i ... e llnieteBc. 

FirA eonturbarea ocupa;iunilor lilnice dt. PALOCZ R 
Yindecă deja de &ni de zile repede ,i radie&l cu meto- II 
dai 8iu propriu de Ylndecare. cbiar ei cazurile cele mai 
DeJrlese. ranele sifilice boalele de teve, băşică. nel'Ti 14· 

· li 
Scbromm 

ei ,ira spinării. tnceputnrile de confuie a minţei. ur
mirile (maniei ei ale sHiUsului, erecţiunile de spaimă, 
.libirea puterei birbiteetî ·(impotenta), Tlitămătllrile. 
boalele de sluge, de pÎele ei toate boalele organelor 
lunale femeieşti. PellUa femel e sali de .,teptare ... 
.. rati ,1 e,lre aeparati. In ceeace priveşte cura, de
pirtarea nu este piedică, că ei dacă eineva,. din orice 

. nuzi, ]l'ar putea Teni h;l persoanl. atunei i-se YI, d. 
_SPUDS amănunţit foarte discret prin IcrÎsoare Un 
epietoll e de ajuns a ee inlAtnra numai marca de d.8~ 
J)UDS). Llmb. romAni se Torbe,te perfect. Duvl lnche
.rea cnrei, epiltolele se ard, ori la dorintă ee retrimit 
Jicăruia. Institutul ge tngrijeete si de medieamente ape
eiale. Vizitele 8e primesc incep·A.nd dela 10 ore B. m. 
li pină la 5 ore p. m. (Dnmineca dnă la 12 ore •. m. 

T ... tament ,1 cu Salvareanul EhrUch 606. 
.Adresa: Dt. PALOCZ, medic de IIpital. IIpecialist tD 
D.dapellt&, dela 1 Noemvre IV .. Muzeum-kiirui 15. 

D:leh.a.nic 

Braşov-Brass6 
HOlszu .. utca No. 27 • 

v" ".. .... -. 

Recomandă ln atenţiunc:a onor. publio 
din loc şi jur 

marele Iiu atelier mebanlc ~ 
.l'anjat Î? Bra~ov, H6sszu-utca '7, unde 
se efeplulesc tot-felul de lucrlri atingi
toare In aceasta braD~ă, precum: 

ma,Ini de cusut, biciclete, 
gramofoane ,i apaducte, 

De lât:gâ preţurHe cele mai convenabile 
§i eXMuţje solidA $i puncluaJi. 

1:======1 
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PEPIN IEI~ELI~ 

VASĂRHELYI & HIIDU 
BIHARDI()SZEO. 

Un milion vite americane altoite cu şi 
fără rădăcini de I an şi 2 ani. 

~ 
Cultivează ~j liferează cele 

" ,," mai alese soiuri: Române 
." / 6::" • U. S J .... _ -~ 01 I ranctze ŞI ngare - er-

, ~ ( > '''::'1 veşte cu cele mai renumite 
; .. :. ," vite de Delaware produ

dtoare de ... el mai fin ~j 
bine plătIt vin, rtcunos"~ut 
rn lume. - Comande'e se 
~f('ptuiesc prompt şi in ca
litate inesupţionabilă ga-

rBnjllj~ cu 3Q-4nofo mai ieftin~ OiI la 
to.ate pr-piniere'e din Ungaria şi România. 
Vlţele noa<;tre toate ,"Unt autent'ce selec
tionat~, desvol'ate, cu r~dâcini ma~i şi vi
guroase ca de 2 ani, Iăshlr.i crescuti pt'ste 
50-100 cm. ŞÎ pr>ria1toiul in perfecta stue 
a sănătăţii, după cum testează certificatul 
din CataloEul mai recent, care la cerere 
se trimite ori şi cui g' atls şi franco. -
I'llnd cererile 'o·arte .arl, I[rilhlţl cu eomem::lJe de 

pe acuma tip ... a putea av_ ... arlctăţlJe dorite. 

N IeD li N · T:~~t~~~a. str. Ta.kaJAkp~DLtăr 4. 

Articole de coafuri spedall. 
I";!> Chignone, b uel e, 

"tatl.-1de ~:; Impldituri, turbane,. 
\ plete., transformatH~ 

-: peru ce, bandouri. 
··1" f 
~ '1 

~~ Specialităţii de par-
J\,~V, .. }tj~ fumerie, garnituri 
('~4f;~~~ pentru curăţitul ml-, \'~~~J ~i1or, .noutăti . de 'l. 

)

, .~N~, pleptem, omo ŞI an... -..~ 

~"," _;. \ ~'~I trepozite pentru pir .. 
t ,: 'i" \ ,,"r ,:talt",~Ji - . 
, ~c" :' • i:>'. ~~ Mare depOZIt in ar-

~:/ ~';"~'"~d. - _ ~;~.~, . &. ticole de toaletă, ape 
·M"OAiiLfd'!.;~:;:::G,:;ţ;:~~<'~ de păr, pudră. 

_!:; .:r -> ... .....-01 - ..... _ ... :~-

Primal Ialon pentru frizat, cun9~rvarea, 
ondularea, spAlarea, culorarea ,1 curatlrea 
pArului ,1 a mAnUor din Ungaria de sud 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Pret 

- - curent gratis şj franco. - -

Rr-===============IB 
Cele mai minunate man,oane, 
,1 cele mai moderne bOBuri 
se pot c~păta cu pre1uri] e cele mai 
ieftine in magazinul de bJănArii alui 

MAYER MIKLOS 
Arad, Strada Kossuth 5. 

(C __ p~oprie). 

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

a·========'. 
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~~ In atentia Domicuitorilor! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
~BaJkan5ka Carlca .. (Regina bal
canului) şi ~Kraljica Bosnec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

.. Poama e foarte mare, escepţionaI de dulce şi 
gustoasA. Se coace apre sfârşitul lui August, 
e poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa

.. tuicei ,i a sIigoviţului. - Prunii mei nu 
!de cAderea frunzelor, (PoTystigrna rubrum) ca 

~
Iă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 

t rn diferite rânduri, cu premiul întâi din par
ernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
ta 1896 ,i la expoziţia din Viena 1897 cu me

e aur, la expoziţia internatională din Paris 1900 
ie de argint ,i in fme Ia expoziţia regnicolară 

. şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iar ă~i cu 
de aur. - Pentru· calitatea prunilor garantez. 

I!tava T. Kojdi6, 
mare proprietar tn Breoka, BOinia. 

expediază, ga
rantând de soiu 
vită americ3JIă, 
neledă şi cu ră-

I precum şi În diferite soiuri, recunoscute 
de trainice, asortimement bogat 

enti elso slolOo1tvany·telep 
: Casoari Frigyes, ~a~~u~~~gy~~ 
şi cereţi Ilreţul'i CUl'ente ilustrat .... 

curent se pot ceti scrisori de recuno
n toate părtiie ţărei; şi aşa toţi cei ce do· 
comande pot cere mai Întâiu informati uni 

In""'''''~''ele cunoscute aşa verbal ca si in scris, 
increderea ce O pot avea în firma de sus. 

TRIBUAN 

.•. Prf:lJbt .1!1 'Efi/hit •• t,!! 8~"f\ 1" f'X~, .) IODaTIl')': !.t,n !'!. • 1~91) 

&fllt"1diii.iV,.:·rl TurnAtoria de clopote. - Fabrica da lcalm. !Îi! far pentru dopnl., • It:I 

'~\:!~ ANTO NIU NOVOTNY .T~~Ş~I~~~ 
Se recomandă spre prt.g~tirea clopotelor nout, precum fa turnaru 
te DO'g a cl()p/"Jtelor strica.tc, spre facerea de clopote lutfe~i, arlllo
!l!Oi.~e pe garande, de m&i mulţi a.ni provlzute cu adj!1;st~.ri de ie, 
bW:.it, crtn:>;truite 3pre. le intoarce 1n Ul'ill'Înţă In ori-ce parte, Indata 
ce dopotele sunt b#tute de o lăture fiind astfel Remite de crepare 
d'lnt ~eij()ma~~a- r L n 11 il:P ~ J 11 ~,A"" URI T E de d.âns~l in 
te cu dcu!;eblre u '" i il i Îl ,,; ZI U ... . nntate '1 pre-
;vi=tc in mIIi multe râlld~ri, tari l!IUllt provsJI;ute ;11 part~a. saperio&il 
-: ca rioli.na - cu găuri ca iigllra S ,i au Ull ton mai int'!ll1liv, mai 
l~âoc, md limpede t mai plăcut ~i cu yibrarc m:.ti volDJ1ino~să decât 
:de de 1Jistem ycchiu, astfel că un clopot pat~ntat de 3z7 t!R- este 
egal m ton cn un c~.opot de 461 kig. patentat după listemulvechiu. 
Se mai ueomândl1 spre facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă
titoare, - ~pre preadjustarea clopotelor vechi ou adjustare de fer b~tut 
- c. ,i spre tUl"llUe8 de tcact de metal. Preţnrl,ol1rlUlte Uultrate ,raii. 

91!111~'flJ.il~IIISllll;II~'fl'I!lli1~11!1'11'111'11m :: I K ~l., 11'1. ai S Moloare cu -;;enzin şi olei brut, =: 
:: c:: • locomobile, motoare absorbitoare = 
:: I fabrică de motoare şi turnătoria da fier, de g~zuri. -- M~şini-motoare c~ -41 

. .a -M. benzm, automobIle pentru arat ŞI ~ 
:: urăş-Oşorhe~-MarQsvasălhely. Îmblătit - Primeşte totfelul de : 
__ .. . montări pentru maşini, stabilimente ... 
~ ctz~~~~::---.... industriale, maşini cu aburi şi în- = 
:: t',~ , .t:.~, călzirea cu aburi, prec~1!l şi e~e- ~ 
::: . ~t::; .'~: .. \i. .. f~ ~~;t"~~~~(~)! c~tarea a totfelul de aha]e ~e fier ;: 
f\~ ~~'d·.L~I~. , .. .r,. '~~ \ll-~'i';'_::;;:~f- ŞI metale, montarea deplină a ~ .. J:~~~:": .. r:~;~ \~')",,,~,,~~ ~/tţ,;ttif ll'l.orilor precum şi reparări .". 
~:!. ~f,~.',.f!<.; .. :#/l.\;~i .. '.~·.<.:·~};Y;'~. / ~~~~ în branşa aceasta. I ~ ...,--;qp '.' .. , o "",... ~ '. v.' """ "j"" ~. \\ ~" 

~ ~~AJ.~~:tl~1:.;1}D..:> r ... ·:~'~.t':;tfo~k,-...~ Oaranţă deplină! - Serviciu ~~ 
~ ~~'g..;.\:);{:. ,~.. " ".", ~ ~-::. "" .. "~~2~;'5"" ; .. ,;. :. .:~,\".' c' ~~>fJ prompt! - Preţurl ief!lne. 1:: 

~!llfiIJ~lril'iIJIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIJiIIIIIAlm3 
'tru sezonul de toamnJ! It OH! DOAMNE In contra tusei, rliguşelei şi flegmei sA TRĂIASCĂ I I 

s'a dovedit de cel mai bun mijloc 
Recomand magazinul meu bogat ii I P t -1 1 E 
8O;ăIIIă. rii : as 1 e e- gger 

" cari nu strică apetitul şi au un gust 
Ibituri, cravate şi mite t; excelent. Preţul unei cutii 1 cor. 20 fiI. 
are asortiment in pălării de băieţi @ O cutie de probă 50 fiI. 
elân~ă preturi fixe. Totodată r~,co~a~d ~:~ 
teherul meu de blănăne ~ Depozit principal la: 

~, Mă 'năduşe afurisita farmacia "N ID O R" gy6gytar .Pastilele lui Eggerc 
enlru efectuarea a totfelul de lucrări 

cad in branşa aceasta pelângă pre, 
rl moderate şi serviciu prompt. 

Cu deoleb!ti stimă: 

; de fusă! Budapest, VI., Vâczi-k6rut 17. sz. m'au vindecat ingrabă! 
(~ 

Joan Bitlint (Janos) ~~ 
imişoara·Pabric. Palatlll Or!şăDeS~ :: I •• ~ •••••••••••• 
I=======~ 

OBILE 1 

tru dormitoare, sufragerii, locuinte gar
saloane, otele, cafenele, restaurante şi 

te; mobile de aram~ şi fier, covoare, 
ele, candelabre, piane se trimit oriunde 
lângă plătire cu bani gata, ori 
cOnditii favorabile de platit 
um bogat ilustrat 1 coroană. 

la aranjare deplină trimitem 
voiajeur pe spesele noastre. 

DERN LAKBERENDEZESI VALLALAT 
dapest, IV., Gerl6czy-utca 7 

F=====(U~n~g~l=pr;fm~A~r=la=c=en~tr~al~A.=)======~_ •. ~ 

Se poate căpăta În Arad la farmaciile: Berger GyuJa, Faldes Kelemen, Hauer L:tjos, l-!~j6s Ărpad, 
Krebsz Geza, Karpati Janos, Ring Lajos, Rozsnyay Mâtyas, Vojtek Kâ:lman şi la drollgerule: Nestor 
Hanzu şi Vojtek es Weisz. - in Gyorok la farmacia: Masznik Daniel. - in M .• pecska: la Adler 
Gy. Lajos. - 6-Pecska I~ Ioan Rocsin. - Simand: Csiky Lukacs. - Slksz6n: Filredi Ede ar6k. I 

• 
Institut de pictură bisericească în Sighetul-Maramureşului. 

(Templomfesteszeti Mfiintezet, Mârmarosszigeten). 
Cancelarfa: PlatI! E r z s e b e t-f6ter No. 11, uşa 18. 

i lOr --. 

Ne angajăm pentru pietarea în stil modern şi foarte artistic a internelor bise
ricilor, icoane pe cerime, fresco, icoane pe altar, altare, construiri de icon os
tase, auritură, pietarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane la încrucişarea 
drumurilor, pietarea icoanelor sfinte şi a ori-ce soiu de icoane bisericeşti. 
Renovăm foarte frumos iconostase şi aifare vechi, iar pietarea, abducerea cu 
marmoră şi auritura lor o executăm J';U cea mai mare artă şi cu preţuri 
convenabile, - parohiilor mai sărace. eventual şi pe lângă plătirea în rate. 

,/ 
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~~~--------------------~------ -
Picăturile de stomac a luiBnidy 
provăzut cu marca dE' scutire "S. Maria de Maria
ceHe pe cari poporul le numeşte »Picături de Ma
riacell, pentru stomac~, de 30 de anÎ s'au intre 
buiuţat cu succes aşa, că sunt indispensabili pentru 
orice cas.'l. - Picăturile acestea au efect mÎntrecut la 
iregularităti de stomac, contra stomacului sJricat, ardere 
de stom:)C', incuierea scaunului, sgîrciuri de cap şi de 

-

stomac, greaţă, ameteală, vomare, in· 
somnie, colică, anemie, gi'\lbinare, etc. 
Se c~rătă in fiecare farmacie. O sticlă 
ll1ar~ Cor. 160, sti Iă m leă 90 fiI. 6 sti ele 
Cor. 540, 3 sticle marÎ Cor. 480. -
Pentru trimiterea înainte a sumei tri· 

mite franca! 

B' A' DY K farm3cle II "Regele Ungarlelu 

" ; in VIENA, 1. Flelschinark! 114. 
FIŢI ATENŢI! la marca de scutire, care 
reprezintă pe Sta Maria de Mariacell, la im
pachetarea roşie şi Ia subscriere, care este 
copie chipului de pe lature şi să respingeţi 

orice imitaţie. 

l\tlare El.Mortitnent de 

a p m. e şi blc1cJ.ete ""Da 
de cea mai bună fabrlcatte pr(r;um ş~ păÎ'ţile constitutive ale 
~~e-"tOl'a. Se primesc peJângă garanţie şi prquri moderate tot
felul de reparaturl d arme de orice eoi, tUdŞ: ~H de cusut. bici-

I CJete grllmofoB.net ma,mÎ de scris, precum şi prefacere armelor 
si orîce luurăfI dIn acut J am. SerTIClu pnnfJLoal ,i GOllŞtUD\108 . 

'::~'<'; ....;, '. .... ' .. ~ .'. ~ .. ,.", "J' "'. ~ ;;,"'.~> .!-~';~ 2%J&w:i·_(d"..;Aj;ii<j~~Âds~ .. ,..w._-~ ~~' .. ~'i;~.~ ~.t,.~ 

-
$'4 _",-'~ ~" ... ~ " ,~ .... 1~~.,.,.,:r.",-"oJ.· .. ';fA' 

ft~i\.!I.~.~~~.J)~~.~.~~ ... ~~~AA~ ••• ~A~b" •• i!I .. ".~.~ .... II •. lAA~A~. 
XJ~\.... 1 

4, : ... : :' In atenţiunea Doamnelor române 1: 
~' . 
.c: Cari voiesc a cruta anual c~ I pu rin 50 0 60 corf'ane. ~ă nu " 
.. deie banii strelnilor ci sti comanckze dela fjrma român~, În c: AI ., i; branşa de modă şi manufactură ;: 

~. lliculse Popa, ~ippa. t 
::: Unde este În asortimer·t mare ce'e' mai modt-rne stofe de ~ 
AiI] haine pentru sezonul de' iarnă, stofe englezeşti cu două ca· ~ 

':. lori (doub) pentro co~tUfTIP, catifea etc" precum şi costume" 't 
~; gata sau după măsură, jlanele şi barchete, boa şi mujjuri ~ 
... : Celea mal moderne sfAfiruri pt>ntru Domnişoare, garni- ~ 
:: tu ri de pânză ru mbu rg. etc ~: 
.c: J:\.-Iu .. i:re la cereri sa trimit :n· .... n ... o! ., 

:; Preturi solide! - Serviciu promptr :: 
, ... Ei~ 

t~ .~, •• ,',.;; ••• ~, •• !t, ... w,·i,., ••• -=;" •••• , •••• -,.,;.~ 
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Jf~ = 'relcton Ne, 84'7. -fl -

Garai Kârcly, 
fabrică de n~obnc de fier, 

ARAI}, 
J6zsef foherceg-ut Il colţul str. Karollna. 

, 
I 

"J , 
... ~: 
'\. 

. !"-

... .oi 

C ~, 'L ~ 

Luaează mobile de aramă dela cele mai simp'e 
până la c('ie mai moderne, - espedlţ1e inkr
naţională în toate părlile lumii. R~prezentat în 

~.i--«tr. orilşele mal mari din ţară şi străinăt;lte. [i 

.;, ... EI _II a III a _ 13 .~ 11 a Ba II EI EI _ • a G II 11:1 Il ~ ... ;.! 
-tJ#'<". ~ 

"" . g ~-a; 

Lampe pentru mine ..r." 

şi tot felul de lampe cu acetylen, ~ '. 
"':~~1~ 

fabrichează ~J.~~:\it)4~~<~J-;:"; ~~ ,,~/-~~ ~:t~::" ; li~9 .. -~; ~ Î~it 
~"-"'~""j-,~ c ... :.!\ ~t"Cl! 
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fabricant de lampe, 
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Maşini dinanlice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instalaţiuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobiie de transport. 

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

Fabrica de automobHOJ maşini şi mmi; 
==== societate pe actii. == 

BudapesU gep-, matorn- as automobilgyâr r.-t. 

Budapest, VI., Vaci-ut 14nr 

~-=~--=~~--===~~-=--=-~~-==~._------~----= . 
I Toate articolele necesare pentru eco
, nomia de cârn p şi I tJcrări de fabrică. 

, : Instrumente şi maşini moderne, fabricaţie americană şi 
engleză. Canale şi ţevi pentru conducerea apei, gazului 
şi aburului. Oleiuri americane şi ruseşti pentru ungerea 
osiiJor calitatea cea mai bună. Garnituri complete pentru 

i fabrici, ateliere, mori, iLuminare electrică, transmisiune 
, de puteri, băi, încălzire, opaducie, pompe, articole agricole. 

Pietri de mori. motoare şi loconzobiLe cu gaz, benzin şi olei. 

Walder Arth ur, 
, Arad, Ferencz-ter l!b 
, , Cereti catalog! Telefon 871. 
tl·~~--=~~~~=-~=_·, .-.---.~---~~. -.-~---.. ------~. -
~------~P~r-et-U-ri--ie-ft-in-e-r---s-e-rV-lc-l-u-p-r-om--p-t!-------

Asortiment bogat În articJii t~xtili 

..,; 
Q. 

se capătă cu preţuri ieftine la firma: 

! "La I~;$!·I:;:!' 1-rea S.' aV " t'ti l
: ' 

~.~. . 

't:I 

~ Vâfşat - Varslc%. Strada principală 
!11 

<.l 
!J1 
G) 

(In pa1atul Băncii de credit din Vârşeţ). 

-B Pâuze, şifont c{eton 
fr Barchet· satin 
'ti Barchet.cf'c:fse 
~ Barchet· plehet 

leU Barchet-cu-şlruri 
"" S:ltin·Gradel :1 
~ Damast-Gradel 
E Nak!ng, Naturetl 
l~ Satin, Satln.Ray~ 
;:s Pichet cu şbu ri 
~ Ţfseturi marJ de nunti 
C Pânze impermeabile 
~ Măsărite de dam ast alb 

't:I 

Garnituri de damalit pt. 
cafea, albe şi colorate 

Ştergare de damast 
Ştergare.crep 
Ştergare~ Frottler 
Năfrămute de batist 
Năfrlmuţe de In 
Grade) de fn . 
Albituri de in,(\ 
Albituri de in pentr~J 

pat 
ştergare p. bucltlrle 
BroderH de in. 

b Precum şi 8arcbeturl in colori pentru haine, 
~ Albituri-tricot, Albituri şi ciorapi, pentru dame, 
.~ domni şi copii. Acoperitoare cusute, de calitate 
B fini şi de tot fină. 
:Ei 

< Rihnăşiţe din diferite stofe se capătă 
M.iercurea şi Vinerea in preţ foarte iefin. 

~ ________ F_it_i_CU __ b_ăg_a_r_e_d_e_s_e_a_m_i_l_a_f_ir_m_ă_f ________ , 

ELEGltNTE, lRAlffiI:CE şi IEFTiNE. 

"Turul" fabrică de ghete, societate pe actii, Timişoara. 
Depozit general: Irad, Piata lndrâssy Nr. 13. (falatul Minoriţilor). 

Şef-conducător: Weinbarger Ede. 
În fabrică sunt aplicati 1200 lucrători. Catalog gratuit şi franco. 130 filiale în patrie şi străinătate. 

~1~r!iEJfj]~~mlf~ i1fj]~1j~)lii~IHj11tm~Jjjlj[!lJmlmliffjJkllJrm~ 1, 
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