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Cu cât observi mai cu deumălluntul
fră11lhntarea soeieUtţii noastre, eu aU'lt te
convingi mai mult dlt de şuhrede sunt ullOori temeiurile pe cari eOllştiinţ,a publică
%,?i edifică oOIlsideraţ.ia el' acord{L oamenilor (';aŢi ips la suprafaţ{l. Ti-se int{impl{t de
atMC'a ori, eă jlldceând cu era mai d(~să
Yârş'itii obiedivitate ţi-e imposibil s{t gă
spşt.i ellC'ia r0putaţ.iei unui om, pe care lunW1L l'a sTdht, sus (fp tot. II vezi sUiptmul
unei situaţii şi nu-ţi poţi da S(',lma in puterea cilror at:J;ibuţiuni ,u ajmTS u,(;olo? .li
judeci filptrlc, îi e<Î.ntiîrp9ti vorlwle, ii cerCd.(lt:i rJ'('('utul şi prrz00tlll.îti .înfrîngi t.oaUi
patima ca sit dL~tingi clJr, îiaprecl('zi Cl! o
btln(rvoinţă exagerată toab) micile manlfestitri ah) intnligC'nţei, te faci bun ca sit IHl
jigrwşti, dll]e(:ag c-'a. sit nu indisp'ui pe niflu'ni, ll' ip! toate drla început şi pc dea·
supTa IIlai arunci in halanţrL întreagiL iflrtan\u ta evt.lnghrJică .. E în;7;adar, raţiutlc«J:
îţi riJspundC' scurt şi limpede: Dragul meu~
n li înţelrg nimic ...
După eMe o astfeIde ana}j.ză r{tmfti aş<J,
uluit. riLtăcind cu mint,(~a în sferolo tulburi
ale UIJ or. vagi eombi naţii. Te stăptmeşte
un frl de dc;~gust, sufletul ţi-se înmoaie 10
oboscalrt'5i melancoliC'. Ti-se pare, eri in
fVttrIul turnulu)i unei biserici, urctmdll'-fe
cu mare groutate, ai dat de-un olog, pe
deasllpra. şi mut, mânefLlld cu poftA un co~
dru de p[we lneremenoşti c[md îl ve?ii lrt·
făind aşa vesel şi-l întrebi fărtL să vrei :Cine;
păcatele, te-a adlls în spate p{tn" aici, cine
,te-a urcat pe trept,e, doar cu cârjile tale no}mtincÎo<lse ştiu de bună searntl, cu. n'ai
venit, ce vrea cu tine capriciosul trw protedor necunoscut la înăJţ.inwa ast.a, unde
tu nu te poţ.i mişca, fără primpjdia de-a t.e
prăbuşi în fiecare clipă ? .. rrot mai multe
Întrobru'i chinuitoare te n1'tprtdesc, dmd mutul nu răspundo nimic, decât şade turceşle
şi-şi face digestia ...

i
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ettruia dintre noi nu i-s'a întâmplat în
viaţă să ajungă

prada unor asemeni gânduri, de cMe ori soarta îl punea în faţa
cutărui fericit alintat de noroc? In astfel do
clipe ctmd vezi triumfând nedreptatea, fi·
reşt~e că te ră.svrăteşti şi potrivit firii tale
cauţi () reparaţie pentru sentimentul tllu

! (

de echitate jignit. Revolta ta e străină de
ori ce gfmd IneJSchin şi purcede din tendinta srmiHoasă de~a. restabili ordinea mor<tHi tulburată prin menajarea nedreptăţii.
Cu ci1t trece vremea însrt, în suflet ţi-se
mai domolC'şte a.cest avânt repulsiv, !rtcând
loc unei dureronse rr,s(\mnărÎ filozofiee·
Iţi dai seama. cu încetul, că în alergarea.
3lSta nf>potolită a vieţii, chiof,ul vulgar al
pabmilor îneacă adese glasul adcvăruluj
şi că numai vremea, acest tribunal impla\,

eabil, ya }lllh\u WIllllri îll cursul pi odalil ~i
oda tiL c{u'ări Ip d n-'ptlt ţii .. ,
j)(~ <l1'P(lit Ulai

tuei !;ii

inghiţi
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mult(l
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potJ'lyfi
rin ţ a

111Jîlf'(l lIo .. u.;tril

de bun

8imţ. ]~

u-

tn'ce adese
1,1 Iloi IH'stl\ oanwnii dp HlC'rit'l pentru a

1;> Il

ll('S()('otit II

('li

cal"} su

T1H')](l.i ÎJl (l('dat;; timp ('pa mai crasă mc~
or-i, lrlsi'tlldtl-i În !)]at.a dOJIHltllnl IH"\ stras.' 1
, dii)crit;lt l). ('nlll adicit ~ ~e poate ingă.uui.
Ilicii trilllllfrltori ai lIurocului ieftin ;;;î brll- !
t.al, nafi mÎşllnrlÎTl faţa ta ... HrtlJflllrf'(t Însă, ca in zill'lc llOastrp, in sE.'Cela asta ncmi~
llJitiL dp pel'sonalitilţi. c,ll\(l ignoranta se
ţi-o pm;ă pl'f'<l grPll la Încr,rcarn, ctwd a16- l
plimbă do attttc'a ori În carul de triumf, în
turi de pros!;lvir('a, Jwpubnţ.ei vrzi prtlmui- j
rea !'nalullli IJ]prit. dmd deodată cu glori- \ minlp<l. unor oameni 811 se z{LJnislea~~că
fic::u'c(J 1llt'dioc:rit{tţQi taler:t,ul ,e trt~<; În no~ t id('ia. ert un j larie Chendi trebuie umBcar.
el .. PP Rttmca taqwidî? Astăzi cfmd celerOl. In astfpl dC' mOlll('n!e lţl Y1110 sa arnJ1C! i
b o parte toaf.o consideraţiile m:u'1lI1to ca6! britatea o aşa de ]pftin{t, dmd pomposul
hro>;;pt dl~ . .frunt-aş" ţi-l poţi răRcump{Lra
ţi-au imJlw; Ulcrn''-l şi dnert mai este în, I
Ctl un toast (lpsprp ,,fp1TI('ia romfm.ci", dmd
bile T~U( ()ro c:e-a te r{lsvrM. i, sti te ri(liei cu
ahia ti' mai ÎH\-ftrLclţ;ti dt: "valoroşi", de
c(~a dlU UlTll<l protpstare pentru [l, apltra (1- 1
devărul.
, "tJJ<lgniricf'llt;i" şi do . .iluşt.ri" hărbaţi, duş~
lIltlni d{> moarte ai siIltaxei romtlllpşti, un
' l'll, ea Şl, a l~"
1). o caLO OrI Il am t rCCll·tŞl
,lI, 1
! sl"rîitor care cu fos[o[E'sernţa spiritului s~iu
prill aCP;lSW shucillmaro a sllfl(~t.lIlui ( Cu i aduce do d01l1. decE'nii o perpetuft infllsiune
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d~os:d)it'O î!l. harta ~lC"~S~~

,un YltZ~lt Sll~'11 dr viatii

a11

şi intejjgenţ(l,

În coloanele publicisticC'i nom-;tre greoaie, trebui0 lovit la mir
i cu parul, drC' pt ritspl ată prntru aJuta amar de sllfl(,t risipit pe drumuri?
j
'-1'i-(\ greu în a(h~,' fl r S{l- ţi lllai st it ptlIlPŞU
anl;ldl('itlnpa şi Srt nu dai friu slobod patirrli'i rare ti-se ridică în fata ab1tor altare
du iduli Ld~i, unde nunw,i trlmâia do bnnă
Jlllrrn,smlt a iIlff'llgC'nţei n'o simti arztmd.
! :Mă gi\ndese că din cea mai fragedă adoles('cnţit unnărosc aproape zi de
alergarea.
j
ar·p·stui ('o!1(l('i neodilmit, r5splătit cu alfLta
dilrnicie de unii din ceata marilor noştri
conducători do neam. Ar fi o bibliotecă.
îJ1t,reagă dacă s'ar aduna nenumaratele
articolo literare, soclalo, politice, iseălitc,
şi nnisei\litp, cari nu P~lTăsit masa do scris a
•
lui 1. ChCIldi ea sit faeă educaţia cititorilor
* *
noşr-ri, Câte probh'llle cari uu fructificat
Oameni <;alăll?iiţi do patimă aruncă de ! g(înd~r~a. eAte, or~ent{,ri .cHH~l1'~lle, câte în~
vre-un an incoace într'o parte a presei dela : drum~n de ordm l1ter~r ŞI arbstI~ n~ ~e ,des.
noi cole mai trivialc iwmlto la adresa scrii-l fac dl~ numea v~s:a a ~cest.tu nSlpl~or,
torului Ilarie Chelldi. l\lai alaltăieri d-nul ; ("~1r~ Il a a~'nt ~ clIpa de, nl~az pe?-tnl s~ne.
Aurel C. Popoviei, într'un arbcol din "Ho- L~tl~orul lJl,tcllgont a mvaţa~ dl~ scns~l
mânur', cu obişnuita-i grandeţ.{L olimpici).: Il1l .~a vaproc10:e t:alcmtul ac1~varntl1or scr~~
îi aSY<.1r1e o lopată de cpitete din bun sonirl ! t?n,. sa ale<:LSaynul curat dm pleava goala,
şi pc urn'1(1 domniei sale alţi pui de .Jupi- 1 ~a zlm~)('as(':a 1Il Iaţa m~lltelor noastre nea·
tcri batjocoreso în dragrt voio po neoboşi- I Jllns~n'l .s~cw~e: să faca h.az p? socot~al3,
tul critic literar.
t bur'hwer7.lUH:'.l Ignorante ŞI mal ales sa ,se
varşlIldu-se

m puhlIclstJca ad .. le C('J(>1 mm
strigătoare nedreptăţi În aprociare<J, valorij
1II,1Ol' ()a~1P,Tli vd~il: viata n{)ast~ă Pl~~)!jcă:
JI. am fent msa sa spun un cnvHnt, fnnclccL
un sentiment do d('licah'ţ.~i mrL înclrmna
să nu mit apropiu de câmpul sterp, btUltuit de potopul inj1ll'iilor pel'f'OJlaln. ~\ş
pllstra şi dp aci inainte ,t<'(~a.sUi tăcer(', claetJ..
n'aş vcdra stltminţa sislomntidt în ratom·
niarca unui om, caro p,'in întreg felul luj
de-a fi c un infult'dllal chinuit, de problomt~le înaintării neamului djn ('"are a răs{trit
şi pe care îl slujeşte cu condeiul de vrc-o
două d(\ecnii. A trlcca mai departe în accsr.
caz mi-se pare irnoral, fiindcă aş contribui
în mod tacit Ja falşificarea adevărului.
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i împoţr~yea)scă di~ rţ:'L~puteri la toat~/ org~il.e

~Cl:'l?Şlt ca toate aee:te, lll)U~ll cu. cai: prostwl omrneşb. Tmeretul care l-a CItIt.
St.Hlt mal.tulburate cu atat Il, l~sa mal, se- 1 c{ldile şi a Ul111{trit. cu atenţie scrisul lui a
nm pe pl'1etem~l nostru .. Cu .hmş~c~ l~l de fost, În mod firesc influenţat de aceste creohsoncator rafI,nat: cu Ir?ma.!Ul fl~a, ~u, 1 dinte şi e nn adevitl' necontestat că în.
rIf'gan~,a de subblanahst, ?hemh e l~ 1 munca de regenerare inteledualţ:'t a socie.
s~ar? sa lupte !n zece fl'??b~n ~ooda~a. ŞI, i tăţii noastre opera lit(>rară a lui Chendi are
sa-şi amuţeasca adVerSarII. El n are mCI o 1 un rol hotărîtor.
lipsă ~dc apăra:ea noast:ră şi-r:1i dau s:amo, :
Adev{trat, că în vrempa asta cât a stat
~~('la l~lceput ca prob,abll un zunbot dlsc~et 1 la masa de scris, înegrind cu slova lui mă.
Il v~ Juca pe buze cand cetcşte aceste nn· 1 nmtă, nonumăratele file, seriitorul n'a pu~
durI....
tut să slujea_seu şi idealul do viaţă (lI celol'
Dar aici se ridirrt o chestiune de ordin 1 mai muJţ.'i din hinmfMorii noşl-ri. Nu ŞtiI 1
prineipiar, care trebuie să intereseze deo- să. aibă bani la bancă, srl fi făcut l'ost de
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v('('-o 1l10~iC', să fie ill! nH111s il1 \Tl:-llll COll-

l'iiliu de adrninistraţil' .... ::\u. E şi astăzi ajutor dC' biblintf'car la, i\cadc'IlIia ro rn[l11kt,
~,llldl'

zilnic ~l-si
, , face datoria
(',u o radt c()n~tiinţrt. :\u e Jli61iri llwll1bru
onorar :-;;i 1111 pOSl'lm uici o dt'cora,.ie>. ]n
:schimh 11lS;l an' un clllHll'i ;.;Î-o dtlilllară.
_\ttda h)t.. ..
Şi I'n j n~lt(' ash'a fic'-mi Îngăduit a l'l'pde
(~ă în (·,tpiLdul dp furUi "il: a illtl'll'ctualitr1\ii I'Uli1;111(\:;;li din .\rd,·;tl t:olltriJmtiile lui
CIlL'lldi vor r(ul\:"t\wa (:;t o n'(\lrl hogetţin ~i
SL'

-pj'('ZillHi
-

atmlCi

~

-

(';"im}

multe> din

~-'

ilustritrlţile

'<)1'

pn'zl'llfi rt'îl1tol~:-;

tului no..,rl'l1 ShUl'Îll;nat se
111 primit oal'pa ob;-;cllritaje.
Jll ori ce sociNate IUlllinairt Îl'rarllia
v<llnriior ('(' (TniCşlP dUp(l mllsnra contrilmţi('i fi('c{lruia la acest eapital de fOTţr~
vie. J)(' aeN'a ar trehui Sll înţf.'!e'lglt toţi
UaIlIPllii orhiti dp pal iIIIU, c;\ tall!Iltde n:~all'
nu se pot dpsflinţa prin chiote ori cLtt de
lll~s~hllitp şi c{l in miisura care progTl'SeaZtl
'Înaillbn'a culturalrt a sucÎetltţii noastre<
rm 1\1ndifiC{l şi normele de aprceipfe ale
valorilor ltwrale în eOIlstiint,~
,
, ·lmhlie{l.
~l[L mtlllgrli cu en'dillţa că zorii acestei
l'L'gl'neri\ri sociale se <lllUUţll f;ii cred dt Se'
apropie '"rellH';} e[meI oamenii vor fi pusi
kL locul lor. 1\'1. t fU aC(',ISUL premcnire se
dcs!rlşllri\ do atftla yrl'me munca progra·
mati6t a lui llarill ('hondi. ~c yede el1pentru aCf'st pi:kat urc at.rtţ ia duşmani, carj
ii poartrL S;ttnbf'U'le.
Adpd'iraL atulld SI' sl'hilllbr\ multe.

*

*

I. P. S. Sa Mitropolitul Ioan Meţianu, membru de onoare al Societăţii Ortodoxe N alionale
a Femeilor Române din Bucureşti. 813 anunţc1
din Uucw'(':;di: La prOpIIIlC/'I'IL 1'. ,-.;rirzlilului Arhii'l'l'u j>loic:;;l(,[l/Ill~ 1,,'xc('II'1/(([ 8a. J/itro]!olitul
~1(\ţ.iaIlll. a fost proclrrmrlt Jlll'lllhru dc onoare al
~(K·jC>t,1ti i,

*

tt~rmi[l acpste rÎrlllu6
în "Homi\l1ul" un artiC'ol SPIl111at de
Il. I\ ]pxandrll 'aida: "Cerem, răspUllS dlui
noga", în C<ll'e mi·se pretind nisC'ai Himu·

P. S. Acum c;lnd

C('tl~SC

Câţi Români locuiesc în Un~aria? 1 ntr'llll
ziar w'rlll;lll g:-it'im e:Îtl'\'a date .-;tatistiee ·ofjeiale
dl'''I'l'(' rpzultatde lT{·PIl"ii.milllluJui d('la :31 Den'l!l nie lHlU,
t-:( \,('Il.-iinli'l:ltll! al'l'~ta "fieia1. e:ll'e la lBOO
{'''n"kltl\SC {,:~L II tU Il i\rlll HomiLl1ilor din ţăriI,' (le
sub ('(ll'<'aml .~f;!nt\llui ~tC'fall o,;te de 2,iHH.rl/l,
('''11''': t a tii azi {'â Homîl!lii în aec,::ti ZP('C ani {lin
u1"I1I:i ,,':tu 'ijl{lrit {'U :'liH,:\U!I "'\1 fktc, ajullgiin<l
ei fl'a ţk' ;1,Otili,HHO,

1 )\ll,ă tilluturi, J{om:Lllii !cH:nlP'::'{':
lliu{'olo dt' Ti"a
ti;lil.{}4<i
H10.084
l.4[,(i
1.402
1.4\lB.[158
2.:134-

Banat

lntre Ti,;a
Huda pe.'i ta
A nJt.a 1
1\ lt,e 1'3. rt i

ţ\t

Dlln,ht'

Total

:UIUB.8RO

:-::'1 ,orll 1 in u<.'l"şti z,"('c ani t'!4 de H,57%.
~ llmiirul total al lo{'uitorilor ţării est.c 18
miliDane ;\\1-1... It" dintl'{' cari l{ol1l[l1lÎi alcătuiesc
U ()·a 'r..ute (1(i.75(/( ).
l 8,51G.~1~"
• fi"
' . ' ~ C/. )
Germam..
('!co,,)
/';
l ' ll!lurl'~UI1
2,215.U!lO (l~.lj~): 8io'vaci 2,OHil.U;,8 (11.5a<ţJ);
,"îrbi 4H8. 819 (2.7:3j{) ;.1ida7li 9:32.Ml4 (5.0H%).
Românii, ~lo\',H'iî, ~i Bîrbii împn'nnă lLlcătll
lC~C a
a-a Iparte a lo{'uit{)Tilor (13.01% sau
5,()Gt).:157) .
ln ('(' privoţ'te E-porul în ;H,(\~ti z('<"e aTIl din
urmă, ('.oefie(llltu] r()Jnfm(\~ De tl,57/~, ('Ste
Întn~ellt numai (lp Rr:Tbi (VU)~~, Evrei (12.3%) şi
Germani (JO,H5j{).
Observăm elin nou că acrnt{) simt Jl~te oficiale,
favorabile elmJlCl1tului ungun"Sc.
i

Românise o,proprie de -* mi-

in TNdil,!le prin w'nWI'e, llUn!tLrul

lor din ('/lf!aria trelmie

să

lio(]1!c.

riri aSllpra ",iarnlui .. rrribulla". Se vede ci)
neÎ!lţ{'Jpg'pn~ la mijloc, Iiinddt L'U nu
mh ştiu dator CIl niui un r{lspuns. :M'am
'achitat dp aCP<lstli datm'io Într'o broşuri),

n o

oe vn~-o

100 de pagini şi Într'un volum de
Vfl'-O. HUO. Am,-îll(~o{lă :;P ,grlsesc la toate 1ih1'5.riilo. Opo('amdată SUllt suficiente, aş3-

er('d.

Incă

Mintuirel lui P'urf181.
Trad, do V uile Stoica.
Cu .un euvÎlnt apllcase pe

povâr.niş.

Doamna Hauksbeo l)rini'\ca{'um prilejul. Sin.'*-, apucă de joc, ştiind îu.a,inţ,e cc~o să zicv
lumea de8prc ca; şi () făcu aceasta de dragul un(~i fetiţe, pc carc n'o văztl~ niciodată. Era vorba.
că în Octmnvric o ",ă vină log"Hlniea lui Plufflc!>
sub ingrijirea 'unei rnătuşe, şi () să fie atunci
gură

nuntă.

PeLa Încoputul lui August i-se 'Puru duamllci
Hallks~e .c'a ~:;osit vremea să încca'Pă. Cine -că
lăreşte mult .ştie in ori -c.c clipă ce are de gâud
calul. O femee pătită ea doamna Hauk:;bee, .ştie
de asemenea ffll si![urantă, ce arc să f'aeii un băiat
între anumite imprcjurări mai ales când î~
.ard căk:ftiel<l după femei de pănura doamuL,i Hei·
veI'. Si zicea ca. că Pluffle~ o să-şi strice]ogodna
mai ~urînd sau mai tÎtrziu, fără niei o prieină numai 'ea .. ii Ee pe 1)1ac doamnei Heivcr, care îp.
..chimb are să-i tină Îngx'nl1n{·hiat la !picil}arpl~
"ale, slugiirind:u.l, oCÎlt va aHa de bine.
- Cunose eu !'eumole treburilor ă8tore ~ zieea ea.

Daeii nu le cu noşh'3 eu, cine i'\ă le euuo<llScă?
Porni apoi siî·l flWă pri7;oni(~r pe Pluffk,s
(~hinl' În fal,atnnurilnr vrăjmaşe. Toemai cum
făct1~E:' dllamn:'l. Cll,;uk·HreTJImil znmlţiindu-i pe
13remmil de dinaintea CK'hilor.

~tim

('i\. contele Khut'n-II(·.derv:!ry a
refol'mei pJeetoralc ,o cireulară
ci!tră {'orpol~q.ilmiJe ungnr('şti de toate cat<~o
riile. Zi de Zi,llI'I'O:qw, sn,,{'SC acum ru.."llUI1!mrile
din toat.e l'ult\lrile \fIrii, HiiFpnnS1Iri.le ,aceste !mnt
idl'.ntil'e şi difer l)oute llumai In formulare. Cel
mai nou ri'lsrmns SU:,'('f,'te dt'la tiga t'1l1tur,ală UIlgnrea::'l'ii de (lilll'olo <}c lhmiire, E de priso...q să
dw~tia

tl: ci~~dată t~ll~:-;':~w s~ptăr~l~l~~'~1

CE

Rudyard Kiplinr;r.

una.

adresat În

hlpt.a aC('f1.4
o pOH'di&eriim: ,,I\il~boiul <le şavte sa.ptă
rniini'~ ~i înainta încet din amândouă părţile
() de;':l'l'inc lUldinunţită ar umplea o <:arte Întreagă, şi tot n'ar fi deplin:1, Cîne lrunoaştc lucrurile aN'stea, îşi poate ;Înehipui uşor amănun~
tel~. A fost straşnică lupt,a n'o să·i mai vio
seamăn, ('Îlt va fi ;r akko - il3I' preţul biruinţt--1 fu
l'luffks. Spuneau unii lu<,ruri necuviin(!ioasc
despre d<lamna llUl1ksbce. ?\ n ~tiau ·cu ce SCOl>
s'a apucat ('a de j<lI1{'u1 a..:cst,a. Doamna lteiver se
lupta întru <'iity~ Ţ1cntru că-i ('l'a f.olositor l>lufflCil, ma.i mult insă pentnl că ura pc una H:auks~
bec şi JX'lltnl eă era vorha.: CR1"('-i mai tarc dintre
- - llLli

eIe~

Cu ce-şi bătea ewp1l1 Pluffles, nu ştie nimeni.
,M u!t{' idt'i la tot {'.azul n "a vea, iar 'Puţinele, cari
îi răti!t'iall prin ('up, crau fumuri, nlimie a1t-ec\"·a"

mai ~J>UJWll1 ciI ŞJ J n rii.. "punHtl ci gi\.~illl "torooeuh·mi."'lIlc şovin",: 'wsig-uraroa caJ'al'tenJ1m •
u:~t·i()nal unitar 'ung-u;'t'''C al ,;tatului, triiUmful
id('ii de "tat şi p:l,;tr:areH, pentru to:HC timj)uri.ki.
il "ituaţ,jei {!P .'lupreltla\i(' 'IHtlitÎ-l'iÎ. pe :-:cama {:ngaIri] (Il'. luţl'lt'gl'lll din nou di lllent.a1itat.c·,a şovin&.
u dp11arln 11\('11 dl'·a "e .putl'a În:ll\:a piină la ade\'ămtck in 1... ' l'('';l' ale :-:tatlllui, pîlll.l la (,()Ill'e{)ti~le
lll! ,; leme a:"u pra Ill'p:a niz:l rii ~j l'(Jll."'ulid[ll'ii fj J't\7ti
a ulIui ,..:lat Jlulictll.ie.
l\ u (' gn'u S[l jllTH'delllcă to'at,e ră"'punsurîle
eiltp \'()'l' mai urma din partea ('uîpor',t\iilor un·
~\!n'"ti. Y"1' fi ll1l'nitc, ("a "i {·t'1P tie 'jli'tn:! aC'lIITl.
~;l in'î(Ln':""'il illt"ntiile 11ill:lîtua,.:e ale gnycrllu]u.i
in ('P prin'::t!' rd''']"!lla ck·~,t()rnEî. ~i !IlaÎ {'ă nici
nu llP mai vine în mintE:' "ă 11P îl1trl'b~\ln, L'ă, Ţll'n
tru (.t) gUH-rllul n'a a.he.:"at ('l'reULL1'a Jin ('h('etîlllH' ţi t'ulTUl':qil1lliIOl' Ilpungnrqti,
t~pde

!
•

*

Demisia baronului Conrad- în Camera ausI Il rnijliJl'uJ unei Îlwnnlak "ltVllţiulli, {}OUtd<-, :-;tiirgkh. prinllll.J11illi~trll iti AU:3triei, a dat,
în ţ'odillta- de ieri a Hţ·il'h.srath·nllli, rpfcrindu-$
la inh-l"I'L'brt':l ucputatll\ni ~\rlJ('l', l1rlll:H,ornl rii!pllllS 111 e!Je;;tia Jemi·siC"i btlrunulni CUllJmd:
,.~ i)u!"l'$c ÎHainte ele toaH', să ('olli'tat, În per-

triacă.

fect:t annonie {ic Y('{]prî eu mini",trul de {'xt{'.rne.
în baza ~·tm'Stitutiei numai llllrtăt.ofll] p.oroanci
1loa1e :-:il aiLă dl'plîna latitudine dl- '3 alege nil
ll11lllHi ver,.;oana l'arc i'ii, preziekze mwn~lc .f\t......
major al ann:1tt'i, vi şi ';){> ceîkl.1ţi înalţi ~lct11nirari
ai armaki. I-,;f' l'uvÎnc :K't\'it Jrept în b:17;a atni~
ltuti('i "alc de supl'omul (\umamlant ,a,l armatni.
'J\'rmin:iTHI lH'p.n'-'ta j:.,'ll \'l'rn U} 1, i'l1{, !'ă ('(jn4at.c ('.ă
dom i.~ia haro]lu lui C'011 rad n"a 1'o:,;t eaill~ată d.
t~ow"ideratjjlc dipltrm:!tiep prdin;.;(' de ziare. (;11v('rnnl p(rate ,,-,ii (kc]are că, hil7:ele politÎ<,pi (~X
t,prnc a mnmtrvhiei nu ~',:m t«'himllat uph d..·,d<1lraţ,ii le lllini"tru In i de (;xh·,rne 1n('uaec, <leebraţii
HIl'Htf: în şcdinţp!e d(·]e.!'I:.lţilmi1I>r din urmă. Exi:.:tă (l ŢH'ri'f.c-hl armonie îlltn~ fal'tnriiehomaţi
I'ă îndnmwzp 3l'('a:-;tă JHrliti('u şi ti fo.-,t (1 marQ
şi Iwie,rt.ată IIc,;u{':ltin\:t aWt.":-itH'<ll'l'a ul111i IDcmbru (le t-:emllU al diIla~tit'i in \':lJll'ri1(· de <!('1lZaţre
'ale d{'mi"jpi baronului ('om'ud, A fq"t {) flLTltă n{\:r~al"lanwnt{Hă ţ'i trebuip ",ă (Jc.,;mint. pe d('putatual
AdIel' ~i pc ."oţii lui, .cîtnd afirmă că rumpra poJiti('ci tn:!(li1illnaJ(~ a g-lIV1:rnd{)r BC ('xOl'cită o inflnen~ă pligllhituare din pal't~.. a. unor eCl'curi ,le
mare ('ă·dnc politică. Trdlllie ,"li\. rcliefl'z in df'l()~
&l'hL eii f~let{)rii eh!'JlIa(i, atât în c(' jll'in'şte ])'uti'H'a armll1{, li monarhiei, ('rit şi l'ituaţia (~i ('xtf'rn:l, ~nnt de perfN't ~H'ord în t()ate 'P1Uld~)le,
}{e1aţciile nnUi<tl'l' eu Atatelc l'uropene sunt ru>i la
'::l":hlq)I~",,t dp oJ'iee innuenţii turburătnarc şi a('t11.aJ-

('ă

'fll(.nt.<'

Îl}

... -,.

j
~

1
!

..
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tpolitiea ('xtf:l"llă nu l'xi"tă nil'j un me-

......_

sÎn(" !;\i-l f3.{>l1.~(,

"ii vurb(\l\."-{·ij uUll1:l,i

....

(k'~11rc nwri-

tele ci.
I )oalllna lIa nk:.,h('cn Plll'CP~ cu totul .a.! trei.
:)i·î l'Îlştigii in(,I'('(]erea intr'ati\ta, încl,t află î.·
tr.ea)!ă l'()n'~tpa logor!nicei <k:'lpre ('arc el ţin~
811'S şi lan', di Il fost numai {) "m·blltlie c.opi.I~
rea~'('ii" ...\sta !'() 'intîlmplă într'o dUŢ>ii llmiază a
vrHlIC el' !lIa {'('llÎul ~i p()vpstia ('1101 i-IH' r~ăr('4li 1'0).
mai y{'!"(.] şi mai atriig-f,t,ol'. Yiizu~(' ea d(}an~
11 auk<;h(\(' () geni'raţ.ie în tr{',agă de hăi('ţi d{) aeCltl~
ti.~L înnmguri"nd şi înflorin{l şi 'Prl'flll':llltlu-M' apoi ->
în {'lipit/mi grpol şi în majori prin t('('o~i!
1 hlpii o prpţllil'(, mai mod<:rată, (,.lll'aC't.('rtw.
dO:lmnpi J LallblJ('cavca d'l11HIĂ'ei şi trei de laturi,
'Unii SPllJl, ('ii mai multe. lnc(~pu ;,ă-i grăiaRcă ·hti
Pluffle,.." <10 par'{~ă i~ar fi fost mamă ~i par'eă Î'!l1re ('1 ('rau trl'i Fute de <Rni, nu ('inei!'lpr(,1A'e~.
(;r:ua ('ll un tremur glltllral in g]~, eaTe avea lfJI.
cft'et lini~titor, eu toate {'ă, -re spunea, şi rl-e ·altfcl \.
l'ra lini~titor. Stărui mai aleR ,aSUPl'3 purtării l'ni

Trebuie îndrept.at băiat1d. - îşi zise dns.
llN>l,ll:-; de ll.ghioa.bc, {',a "ii DU zjC': j(L~ni{~c, şi al-"U~
H:n\ksbefl: - iar Rillgurul mijloc de :a-l îndrepoo
pl'n Îngll."tjmei lui de veol'l'i. Pluffl.cs f!Pmgiil'L
e, I"ă tratez bine cu el.
('e\'n, 'efi, " ... ·zj DOa1llD(', "ca om de lllml~ s'a lrn..a~
Piină {'[lUd i-&e piÎr()a indoielnic rezultatul, trals.
,pc jlHlt.'t'ata oRa pr<rprie", iar a~ta~i d('~hi!'e <!Dameu el, d(' par'e\1.r fi fo>!t un burhat dm lumea. TJ('i 1 hmksb('C {'ale, pentru ce voia t>ă mai ~mJl~
marc, 1111 bărb.at pătit. Iar rluff1es tot mai mult JH<că. Ha<,'ar fi venit {'11vintcle a e<'iolt t, a din part,H~
se d<',,,li.pNl de vc('hi.a-i stăpi'miî şi trpeca.de par1.(\lIi 1lltt"i f(,lI1Ci, r~\r fi zdrohit Ţl(~ hietul 1'1uHIC'H, AI'fII' 4Yl'ă~ma:;;t'i, llUd<' i-se (!L-.df'a ati'dia cinste. Nu mnj
'ni'"ă. ciripitor şi blfmd. cum i-lc SPUlH'IR d·oa:rrm~
Na trill1i~ llJ"in T,Jllaic să caute trîisuri, nu i-RC l Jaukslwc. îl fă,'ură numai sa se ""imtă ':-l1ab şi 'f"jmai (,feriau daruri, pe ('ari să nu le eapetc avui .
TIllvat ('a "i Q[llld ar fi Într'un {{',} de hi:..erit'i'
încetă şi S('urgerl'a lnmgci. Ik'3.,mna 1T u'llksbee il
mai mare.
numai în dip.\..'<tru: iar după .nresura (JiD'Se ~qnt('ă Ia;pnl domol şi eu g-ingii"if', ,,,ă P,l'aa.~~
1 tin{':!
lllÎtnil-e doamnei Ht·iwl', ohs('J"vă el schimharea.
, fnnl1lrik ~hn d; 1)re-<.'1Jm Sl'oatcm bnk'lwl€ UTl+'j
I
Doamna 1{eiver il dcsyăţ.ase, de-a vorbi de..~pre lllliim'k, lJl,aint.e D'I' '3·i 'punc p:înză nrmă. li l'lYI.l~;
1
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ment, CIllre să ne poată determina pentru labandonmr'('a politicei noas! replwifi{'e tl' lldi t,ionale<

'<o

*

Uin iZ\'1()r ofieio,'\ f;(' anuntă că p~'imuJ mrni,<;tru contele Khucn-Htdervâry \'"a ruS/punde, în a~:e.iJaş c:hosr.lc, iuterpcW.1·ii ('(}ntdlli Apponyi, nu
In şcdmţa d(~ o1llZ\ a (llUlwrii ungm'e cum am a-

r))elor arIllk11tci comune în .aleg!"i. Faptul a{'ooa ne
dii În deajuns mii:'>lII'ile aplicate ele banul Tomasirdl. Kunt semne În,-,ă ('a în cinda ~fortărilor lui
d~wperat(', parti<lul ban \t1 u.i, hott'2?ut cu .a:tâta ciniam ..':p3,l'tidul ba'l1ului progrl\'>ist", nu va reuşi
,qă uLtinil majoritatea mandatelor şi că eoa!îţja
('I·ulit·o-slll'bii va eşi triun1fiik~H(> din

nunţat, ei abia ~r«r{'uri. silpt1îmîlna ditoal'€.

•

...

redacteze un memoriu care să fie înmâm,aJt, mini.st,ndl1.i ')H'f·ş{'(I.int.(' şi celui ele culte şd in.strucţie,
() nclegaţ iIm{', în f runt.e eu primaruJ Oernău
(ului :'>{' VH pl·f'.wnt.a, cladi va fi n(,,;oie.. impăNl
tl~lni.
~ra Ik"lş; ea·

Pîmă în cl~I>a titl {,ată se nUloaştc r<>sultatul

Consiliile ~omUne ale miniştrilor. El'ia avut
I~x~ în V iona nu COllsUiu de miniştri {'omun, part1cil)Îmd ('(mţii IOmen-H {xlmn'iry şi Stiirgkh, oa\'a!t'nt1 dc A uffenber'g miniMrul <le ră'Iboi, Ila.z.ai
minliltrul honyezimei ,şi Goorgi, minL'3t:rul LandWehl'-ldui. llin <,ornent<ari:ile presei şi din comllnk'atde {}:fi~ioaRe, wJxu'e ('ii miniştri ~11l dir;cutat
IIwdalitntile unei cât mai urgente ooHptărj a iproi(.'l't,elDr militlue din ,lHlrtoo ('elOI' doml parla:mente.Proiectel{) "OI' sufewi numai modifi·eări neosinţ.lale. intre cari rwucerea serviciului gradelor
debt trei La doi ani. S'a abandonat şi proi&~tul
anoi sporiri 'li aeLtll;t:!llhli (lontingmlt de recruti.
• inainte deoo proiectele .militare să fie' yotaw. He
spune că e dlîl'lnt.a mon.arhuhli, ca proiectele militare să W \'Ot{\2'A' in redactare,a lor .actuaUi.
I'n (,,()Il,,,ilin (l() miniştri <XliIlllln \la av{,."3 loc
miine, D1lTnjneA~,il, ş..i în Hnda'[K\'ita. Se V01' discuta
"eh<,-"tiunilc c~xmo~lli{'e ÎnCl! ~)('ndentc ale color
dona ~tiat(>:' A 11 sos; t ,111 Hnrluip(\;jt41 din partea
guy(',rll'llhJi allf.\tria(' eontple Stiirg'kh, prin11l1 rni. ni.'ltru, ('!.'lYalcrul W~'llesky, min.istJ'1i1 de finanţe,
pavaJer'u] Hosslcr, ministrul de 0Omerţ, Briii, mint.st.l'u) de dnnu'llii şi f{(m,ministl'111 eiiilm f(~rllt('.

*

Alegerile parlamentare din Croaţia. Eu'i s',au
Îneeput în Croll.ţia de mult aşteptatruc noul 'ale-

====~,============================~

din ;)9 de (JÎ,rC1ll1lsc!'i pţji. (t-uvernul .a !primit 18,
e(}I~1iţia tot atâtea maooate<
Platru alegeri au
fOl;t ",u5'p0Thdat~, ('11 toate că majorităţile de voturi
~llU fost date dl'ja pcntr'll c&lldidaţ.u coolitiei, ori
poatt> toemai pentru aeeia . .Part,juul de dropt a
câştigat până !Reuma 14 mandate. In 11 eirnum~cr~pţ.ii, rosultatol(> nu Re l'1I'IlOSC Îlli'i!t, Se prcvodc
di ballltl TQma.'1:ieh nu va isbuti S1l:-Şl facă o maj0l1itate pentm Sabur nici de data &'3ta. Partidul
guve.rrlJallH.mval vn obtine cel mult 25-30 de
mandate, in \TemC ce O'poziti·a. V'a avea peste (iO
de IlHllldatc,

Majestate!
~ate Impărafe

~--~~i;I~' ŞI: ne fă dreptar.~!
Sunt. şapte aui iJupliniţi de când guH' l'llE:dc :\1 ajest,el ţii V oa~tre din Ardeal şj
tara 1lllgurcaseă, stn1ine tuturor naţionali
tăţilor,
apJ'ubă.

votate nepoţilo)' urmaşi ai falnicilol'
H01llnni Jiu fostul regiment al doilea de
graniţlL ::-;III1L şapte ani de l<lcr{nni şi jale ...
(. ptel'llitatp de chin Îngrozitor şi neagril
mizerie pentru fiii celui lllai credincios popor de sub sceptrul 1\'lajestătii Vonţ,:>Lre!
Şapte aHi d(~ l'ostriştP pelltru noi în lunga

timHlt di.'l<'.llţia hugetlllu.i mi'l1i.'lt.orullli de cultp.
A fo.:;t va'lI comentat di~~ur",uJ guycrnamentalllllli

K t~ n e d i (teza, ('ure intl'"un di,~cul"s hmg Il f~cut
('l'Îtică ·eam rcacţ.ionarii a' litRratuI'ci mooonne,
IJa bll<lgetuJ ministrului illi~t1"ucţiullei publice
a lWlIt cuyîmt1l1 şi deput.aDlll l'Omâ]l V. Damirl11,
criltrieîmd aspru gm.'Cl"mvl. (','I'e mai mult ajutol'
IHmif.rll ş(.~liJo confesionale ale naţÎonalităţilul'..
Critică procedeu:riJe iJlspootor~l~r ~1('ollU'i, şi care
reglementarea lor.
A unnat apoi kossuth1stul T ol' o k Kălmân.
Om:cMlUI va fi nm'oit SH. ce.ară o scurtă indem{J

nll

S('

\'oasl.r{. (jonmi(~!
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Înterpe!'Rl'e z'Ugl'ă\'lnd atro{~itiltil(' !·,tJl1JpaniHi electorale Ş-l Pl'ot.t'l'tând Împotriva ;1nl<'steeului t'l'11-
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Copii sftraci al 1I1111[1l1l1i ClUJ plecat an
de aH din v{tile şi cotir'ii noştri cc poartă.
bogăţ.ii ppntrn strflÎni şi Ilc-am risipit cu
speranta de lUI viitor [eri('it spre faruriJe
dE' c'ldtură şi lumină. ale apll~lllui,
~i deşi in lip~ă şi neajunsuri, flamânzi,
goi şi H'trţl foc, liC-am adunat cu un zel
laudabil. 1<1 t01itp lIIlivm;siUttile din ţarii şi
străinHtai.t'. dafoliiJ(' L,ţ.ă de studii ŞÎ
p .Hrip spn' m 1I1ţumÎroa 811 periorilol', spn'l
blleu ri <l cplor il Ieşi în fl'untna fon duri]oJ'
nă8itU(h'ue şi spnl mâ,ndria pă.rinţilor. Am.
mUllcit :r.i şi Jloaptp ---- nf·voind sr, ştim dA
grijp şi ne\'oÎ. -- nndi1:jduind dl, '.cfaeă nil
nst r,:r.i c~el puţin lllft.lle, noianul suferinţ,Alor
1.IO<lsll'(> n să aibă un sf'ttrşit!
A ~t,epl (,ri h:' IlOa.,tre, rlurf'I'{>, nici până
iI<'il~:r.i nu s'au rpaJizat!
;
.\toipuLel'llteii miniştri ai Majestăţ.ii
\·na:'\t n' nu IW-ilU dat şi DU \'OPSC să ne dea.
c('-a fost. şi H al nostru, nu ne-au liquidat

vaputeH

geri pentru ~abor> mon.it,p sa adu-că o limpezire
in grava criza ee 8{' t.rag-ăna din mila guyernulu'Î
*
nnj:t~lr mfli hine de doi ani de zi It'. E d,e pl'is-o..~ Hi'i
- Autonomia comunală a CernăufuJui. [jin
filaj SlrHl!H',m că hanul Tumaslei a a.plicat apal'atuJ
Cernăuţi se anuntă: COl1~ilinJ comunal al C-er('elOI' m~i negT(' f.erol·lziî ri şi ('orupţii pennru ea năutruhli e..'lte al<ârmat de t.end~nt.a ce o maruifestă
să-şi ju)\tifl(,(' l'ii,nli'm{'n~l într'o J\it.twtie. 'P(' oare,
('omitct1l1 ţiirii de a lua sun .administraţia sa şeoC(~ÎIIlU opinj"i Pllbli('(> revoltate, ar fi trob11lt de
111(, primare din C~rniillti, a căror 3(LninistraţÎ('
mult ~'o 11ăriîsca.'i('ă, V<' 11N'llut'imhmi ,q.oses(' ş'tiri {Iepindc lH'U:!U de primă.ria oraşll~uj,
revoltatoare, ('11ri insii. n 'an penm noi ('..ari C1l- .
C().n~iIinl ('{}muINLl \'0(1(· ina't'BaRtă t{lltdinţ.ă
noaştf'lll de.plin ehilpuI ,'U ('II re se a'{\Hpectu :în U namenint-aI'(>Q autonQmiei comunale ~i e decis să
garilR ('(·.}e mai e-Jrunentare lihertăţ.i eODi'lt,ituţio
intreprindă o a('ţ.i1wf' ene.rgi<,ii pentru a impie:n.a1e, nimiea n01l. Jm·egistră.m numai că. d(' deC'a atacul ce !!{1 pl·(\găt~t(>.
.
data !lista ballul Tomas.iei Il r'('11Şit Rii I!(~ri(' o :paDll('u şeoJilc 'TH'imare vor intr'\R ,<;ub adminisginii şi lll!ai urlît.il: in i.;;l,oria n"(Jl,1,tjei şi cii fără, tl\'ltift tărci, comuna C~lrniiHt.i '-.3, fi tl'(\fmtă în
,rJeJ.egiJe adhlini~t''atif'i'(\roJlt(' 'au revoltat l)ii.nă . rii1Hhu'Île ol'illŞ(~[E)I{)r fU I'n loo,:mnî1tJate, ('ari nu
şi ft'1'(,1ll'ilil poLiti('c din A1I.'.;t.J·ia. In şedin~a desunt ÎIl ~ta!'{' /'Ili iUg'l'ijul;>('ă ele clIJt.ivurea tim'reeri a H{~idl:'i1'at-uhii deplltatthl Thtlj'a.k Il făcut o
tnIlli.

1
1J

dar cu deosebire HOlllânilor, nu mai
uursele din averile noastre părin-

U~~:;;ti

*

Şedinţa Camerii. Cll.mOI'a doputnţilora <'on-

nitJ8.f.e, d{\oal'oee dis(l'uţăa bug~,t1l111i
termiua până III 1 hmuuric.

ne

1ega.tÎ:1l neS! , ca·re \"Si. inmâna memortul min,i'itrilor re,.pectid să ,fie ocmdu~ii ti.
dej)llhnii oraţ!ului, Grigorovlci şi Htraucher.

Ul'JH',

'"
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Consilinl Il pl'Oh:'>Ht,at în f'ontl't::l. t('udÎut~i c()mitet.ulnj turei şi a d{\eis îUl.lnanimitat.e ,~ă ~c

----

ee ~r(>(l{' oa d(>!;pl'e el, dcs'}Jre .fudecatll şi cunoştintele hli; ee eal'ag-hios l'au fă(>ut in oohii Jumro
isprus.ilc 1."U dua:nma I\{li \'cr; Clil gata ,1.l' fi el, :;;ă-i
fadi acuma {lj (~llI·t(" rl,ueă i-nr insufla eÎltuşi de
pu\<ină nădejde dp izbfllldll ..

fi S}}11f;C .apoi, di llle11l1 elCl11wi Imn t', să 00 insoare; şi-i zugrăvi o i~()ană huniooas9 ~ nllrn.W.
tran<l.afiri ~i opaJ: ('\(' f{'ri{~itil arc să treacă de-a
lu,ngul \"Ît,t.ei \'jitoarca doanmă Plnffles, Rpl'iji.
nl'Il(hl-~ 1)(' "judC'cat.a" şi "mopericnţ,a" 111111 i băr
hat, ('are n' are '.<;ă-şi faeii nici () mlll.'!t!lrC, Cllm 3

(~ gÎwd I~Wllse nI ~1I logodna, nllIllaÎ doamna
!t<:,iH'1' ştia. Ea Însll şi-a pilstrat taina pÎlnă ].!l
moarte. M i-;;c 'ParI' Însă, eă ar flj vrut:-<'o stri(~(.l
Plllffl("l', ~ clwpt oma.giu la aclre... a ci

In r.ilele ce l!l'mH.ră \Se mai invrooniei Pluff,Jes
.00 eîl h~\'a C'OIlHH'hi f'Î (,ti dOaI1lllll Hallklloc"(:'. Acelaf. ~(,OŢl îl 1l"eUl1 toat<" Ţ).p:o:t1l1 <'ii îl îndl'11mară pe

cal(·a ~{'·n dreptii,
.
Doamna IT'811bbt'C' voia ~ă-l aihă 8'ub a1·ipa ei
pâ·nli la 14'fi'Il'şit, lJ0a{'~a ilrÎ<"Î nu-l lă~ii, ~ă 8('. d11('iî
lai Bomba.v ~ă SQ ('Ullunc .
împăeat a<,:('!ste <.Ivuă afirmaţii ,între fllil, numai
. - Numai DUmntlZCll şti(" 00 se poat.c întîuIlIPla.1
oa ştie. Plufflc.'\ insii nu ohscrvii c{)l1tl"azioore,a.
lte ,drum - zicea 00, PluffJ('.8 par\~'ar ','W08
,..
ErJ! () Nl.zanic d",<tih'flrşitli ->C11 mult mai bună
Ilfillrise-uÎEl lui Rp'ulwn ţW cap; India nu-i potri,·ita. ,
docum fne lIn ii pl"{'(lţ.i - şi se ~;f;u'şia ('tl dltm'lt,l. dâ 1(:(' ~e_nt1'1l,,('.J...
"
~
.
ahlzii 1ndll~OŞ,(")(lrc:' In t,ato.l şi mama hli PluffJe~
~ SO~H 1ll sl,'IlJ'ţut ŞI J')g'o.d.1H<'1l ("\l matu~('•. iWl: .J~r i
fOi cu sfl8.tul ,a(~~ .. 'Plin de Îllţ:elelJ. ciune ~dl-"i aducă, Pl ffl
.J
d
d
1-!
'i
1"
" . 1 1 . .~: m8J~~Il~r.on ~-ş~ In. OI.'lt~-('>arrE' orm Ula ~
mireasa 'Şi 'Să '('i~'l nuntă,
tr~bulJk - ŞI, a~tn lal'll~ ('11 aJuto 1'11 1 doamne)
Il trimi&e :ei . . ' la plimbare. ca să 00 .gfmdiascli I\aukRbN'j - IlJllTI~e om 11l61U'!at.
rf't~
1
I })oamua HaubL,o R-eoalll" un oft.at de wmrare.
. ffl es -'
1a ('(\ 1~ a117,ltpÎ'~V'1
IŞ~ ~u a cu zgomot na811 , J
UC"
•
f
îşi l'.rdiCă dil"(,lvl~lt.ca şi porni. Dfll<1nma H.anks- {~11nd îi auzi P(' ram~ndoi zidind: ..(l~I'·, Ş'i trern mai
.. lwe i7.bueni Î ' \'
.
doparte.
'

Lui.,Pl uffleş îi dct{' sf~ttul sa se întoarcă a<:asă,
în Anglia, Plllffles o .asculta, işi dct.e dimisÎJa, din.
.'IJnj bii, !ar l!>(mm !'le va fi oc'uipÎuu.d >cu ooonomia de
yit~ p,l'in nisc··ai ogl'iizÎ cu stob(~al'ele verzi de .p""
<Iuasă. Şj 011 ewd. eii hine fll~~e. Aid cusigurant&
jJ îi ti.. tX'\'a.
, J)ell<'<,ea da<'ii auziţi pe nnii v{)!'bind mai urit;
cJl, de obic(>i, despre doa uma Haubbee. spunetn-l~
l)o\'e:-;tea lui Plllffles.
Paris.

(Sfâr,it).

=0,============.,,==""'.==="'==-==0_-=
..

I m~.1;'oara-Cet.ate,
~ x A
Pe.ll'off, 8~~es:>.tul Ioan
nfon

I

O~: public ootitO.: asupra inseratllhri fir. mei d.
m~u ;sus din 1U1I11larlll nostru _ care desfaoe cel.

'
1 d'f . el
f b . .
.
prane, a e I ('rIt 01' a nel straIn',
r~umite. Recomandăm această firmiica demnii.
de Încredere,
"

m.~u

h

.1me

~_ _llll'1l~a\l-.._ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -_ _ _ _ _ _ _ _ _~I

,1

•{

W onka, ~i
str. SzIlagYl 13. At.ragem ,atenţIa

!

"{Joaca
wsr''t\,
a~~.

'ţio.nal D1:
t.'lilt.l:J:Nr pute.a
,

Ji.,_clla:l~ §
~

~'

.E\

..-

Cumpirare ocazionali d e pu,tl• d e vAna't •I

..~

Lancaster, cu cheie 16 ff.. Orener·lacat englezesc, cocoş automat 22 fI., Puşti americane, ţeav~ cu aruncarea
patroanetor folosite 12 ft, Hemmerles, 2 tevi, modernA 35 fi .• Drilling-, Brownbzg de 16 calib., Krupp ejector, C'IJ'
tevi de otel, EtC. precum şi garnituri complete Hamerles, Dril li ng, Springer şi Kierner, rel/olvere, pistoale
. e afJA

in

I>reţ

ieftin

la

~~~.-J' . ~' Pravalia de puşti de vAnat: R.ADe>, Budapest, IV, IT., Egyetem-teI'S,
-.._ _ _...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.I.._ _ _ _
IOărz·
_ . ]_ _ _ _ _ _ _.
, ...

Articole'de spo rf, binocle, Zeiss-.

aparate fofografice.11M'Wface
.....
~

schimb

de diferite F rpărti_ 'de
;,

~~..".,._·Ci

puşti şi

aparate de fotografiat.
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Pag.4
hlll'seJp nici dllpă l'opoţite cereri, caCI spe- fără marglfll. .. de~'3nădejdea le-a făcut să
"au şi spnră că siliţi de împrojurări, ajunşi plece capul îţttl"o resemnare a sorţii ... şi
in imposihiti! alt'a de a ne Gontiuua J:'tudiile, a.şa s'au stins.
\"(Hn ceda şi noi şi p(irinţii noştri din dmpCând am cetit in marea trecutului no·
t urile sCTise In lpgi şi yom Împărţi avutul .stru istoric, uitată poate de Majestatea
I'U (I('('i aduşi de vtmturi, cari se înhamă Ia
Voa~tră, - vitt'jia fără seamăn a fiilor de
cdI"ld tuturur guvernelor şi Il:! visul utopic
pe valea Hodnei, cari şi-au jertfit timp de
;tl l +llgaripi lllari. Dar se îBşală rău !...
un secol şi mai bine sâng(~le şi avutul pen:\oi ~uferim, ce-i drept, dar mai mult trll t.ron şi împărăţie, ne-a săltat inima de
phrinţii Ilo~tri. Avutul strîns de o ca~~ă înbucurie in pieptul fraged de copil şi zi de
I t'l'ag~1. Îll cursul uIlei vieţi ram m[mcat zi. cu noi deodată, a crescut entuziasmul
rînd pe riud la studii; îrţ urma noastră ham- şi alipirea faţă de casa domnitoare şi cf'i
harele au rămas socate, dinşuri s'a ispră- din jurul ei.
.. it llutrqnL vitele s'au rărit în grajduri
Dar astăzi ... ni-se stringe inima de du::;i curtea a rămas pustie!
rere şi sut)pine neîntrerupte curmă plânsul
Dar SUllt --- ~i aceştia sunt cei mai fără sfârşit, când simţi.m şi vedem că şi
IIiUlţi ,-- şi mai rău brttuţi dp soartă.; în iudupă atfttea sacrificii supraomeneşti sunhirpa m~Flrmurită de părinte, ca să nu au· t.em lăsaţi pnl1dă şovinismului, jertfă cel'Ol'
rpl"p odorut lor, au imprumut.at bani pe
mai n8credincioşi suplh~i ~ pe vrenmri IIlOşii şi ('[Isi). şi IlC mai putând pl~l.ti eame· al Majestăţ.ii VoaBtre.
t I'!(~ llooJ!wfll'şti ale băncilor U7.uare. s'au
Şi până când?
I,V7,it Îlltr'o hUllrt diminoaţă. eu executor şi
nacă nu·ţi spune trecutul, MajQState.
jiludarmi în CaStI, iar aceşti monştri ai po- ~coro<:ma care au pus-o moşii noştri lIabspondui le-au ~PIlS i:~11 lngea în mână că. bnrgîlor) să ne protojezi şi să ne resff\ţi,
"lll Îl! llUllH~le ~Ia.ipsUtţii Voastre şi li ei- fie-Ti măcar milă ca de ori şi care necăjit
I ilndu-le tol" avutul pfmă Ia cămaşa de pe
şi opreşt.e guverneJe :Mărioi Voa."itre să se
~pate, i-a.u arUlIcat cu nepăsare în mijlo- f<w~t cu nedrOI)tul sUi.pâne, cu Reolm!'i mos('111 d rlllll ului. lfisfllldu·i în grija Atot.putnr- nhine. pe averi ~tră,ino.
Ilie'iei şi mila trecătorilor!
Căei e păcat şi neomeUf'se să se ia eu
Şi oare a("('a~ta-i reculloştinţa pputrll forţa~ sprijinit pe pntf'ril(' Hltuia nu pe ale
~d()ria ce an adlls-o totdeauna armatei a.u· talp, munca de secoJi, învăluită în lacrămi
.-;t riael' mosii si str{tmo.sii noştri? Oare aşi s{mge, a unor oameni hotărîţi mai bine
('I'<I."t.a-i d\~I)lc/ta l>Pntru' noi. pentru fiii a- sa. moara (cca.
1 'i sa
v~ t l'eU1:H';.ca
x'
~ l'lpSl'ţ'1 Şi'desI'plor Noi din 48 pc Gari mâna Maje..stăţ.ii poiaţi d(~ moştenirea (~e h~-au Iă,<;at-o pă\+oastre i-a Îllvl"C'dnicit cu decoraţia Lmic.a. rinţii.
in fellll ei în intreaga lJlOllarhie "FiiI' standMa.îPt.'ltate! pe mfară-s nori şi vreme
haftt,s c\lIsh,IJ"Pll iI! c!PIl gesclrwonen Zei- grE'<-I ... Fă ea să. PUt('111 fi. dmd s'ar d(\st~n"?
l{mţui fmtllna, .şi n,oi .vrednici de nUllwle
~riljpslaÎ.n! Poate niei când in vârtejul Illoi;'ilor şi strămoşilor no§fri ~
C. S.
.miInr T{li ohosiţi iuima ta, n'a suspinat
v

mai {lc];mc, durPl'oa Ta n'a fO:'it mai vie. la('rh'flliir~ nu Ti-au immdat mai mult faţa
~]Pcftt în ac ca clipă fat.aIă, cimd Ti,. .s'<.j v~1it c5 1l1licul '/'{m Fiu' iubit e mort. Cu
Ioa t ă g],(~lIt CI tf·(\ anilor Trii ce '1'0 ap;.~si\,
"II to;:ftp Joviturile grele ale sorţii ce au el-

v

Un nou oespirţământ
al Astrei.
CONVOCARE.

Scrisori din

*1•.

1911

laşi.

Acth,itatea Ligei Culturale. - Prelegerile dlui
Eug. Lovinescu.
Liga eultutl!l1ă secţia Iaşi oondusă de preşedin
tele oi, P. S. S .•'hhieooul NioodBffi BOOăoanul
fază de aoetivitrute. Băpt.ămruna trecu.tă cimitetullifază de activita.te. Să:ptămîvna trecmtă ounitO'tul
Ligui CultllJI'ale întrunÎ11du-6C în şedinţă pJouarîi,
a hotărît ur,mătoarole:
~ă se aunenajeze o sală pi:mtl'u oonforinţe şi
şezăto:ri p<tpu}.aro în locuimţa "ClllSei Iknnii.ua'fti
de l'etire" s.ituată în curtea hiserieoi Bărboi.
La sfârşitul fiecărei lunj, in Aula Uniyor!!Îtăţii să se organizeze câte u.n festival cultural, In
programul lui ,să intlro şi oonferinya unui domn
profusOT universitar. Primul festi'1ll1 s'a şi fixut
pelltcru ziUA do 14 Decemvre ora 8 j'l1m. soaTa_
('ane.elaTia Ligei din st.r, 8âulooc:u 6, va fi deschi9ă în fit'C3.re Marţi, Joi şi Sâmbărt:ă dela 4 ia
6 p_ m, S'a numit un secre.tar ajutor în persoana
<ilui &tudent C. Foca, C'ond'1.weroa pe vii1:or a tutUTOi şezătorilor se dă irn grija dJui advooot Al.
Ouzin,
Dorim noului oomitet al Ligei 't1ultuNllle cea
mai rodl1idi aoti.'tate,

•

•

D Eugen LoVfllei<lCU, noul agrElglUlt la cwtoora
de limba şi lit(lratma rom. de pe lîmgă fooultatea
de liwre din laşi şi-a dooehiJS mmml rn<a:u.gu.ral
Vineri Îin 25 Noomvre, D-sa a vorbit despre "ImJlQIfbanţa m'i6cii din punct de vedere ~tiinţific ~i
liteMr". A a...,i8tat \1'11 public nltm~rOSj mulţi studenvi, mai puţi.ne studente, dest'Ui profOb'Ori, magi.atraţi şi zi a.rişt.i .
~\mfct'entRt dilui LOY1TIffieU penrtJru cea mai
mare pwrto din public n'a f<.~t o nout'atc; d~a n'a

făcut decât aă roectească, vădit emoţionat, arti~

oolelo de polomică lit<lraTă publicate Îill. "Convor~
bir} literaTe)). Ne-a ('.etrit şi din vohllmme d-aalej
era să ne ('.etca."'Qll
.
şi dvn !e.z;a de <lootorM.
PO"<'mte~ picioarelor şi a pfuutecelui fără C<L';p
- eât de s1mbolieă er.presi{l! - o cunoaştem. mai
de mult, Ura dlui Lovin'€5CU indr<Yptwtă in con·
ura vocbilikrr ooţivi şi lenc-ş.Î, li aren,d,oa.,;ilor spoliatori, a C'llJnwtrolor nt~aI'fumat<l şi a ţărarnilor ...
revolu~iollarni, o prioopom. Ea Î'Thtră în credinţele
8ujX!r-fine a UIlor oon{'.epţ1unÎ li1erare cu tx>twl

-

..

nouă.

D1 I.<)\'in6>Cu vrt-"a cuaTdoarea omuluri supe.tÎor, artă intolootualizată, fără contururi grosiere,
fără e;.;rpresii oo.mune, fiiră moth'e banale~ ()m~
~eşti, o al'ltă ,,(,'11 pÎLntEx~e ';oi ea:p". Şi vrea rotu.şi
_ de Sig~lT fiindcă e în 1",.; - o artă naţională
.....,...
care sii porne!l5că din ... nevoi şi aapiraţiU!Ui naţio00'
nalc, ca:l'i să pocotluj~I\.~'.ă i'n univereitatea cr inţelUl' litenlre cea din fiTea nOaBtră spooific romane>,a..-;e·ă, .. j şi nu vrea iarăşi proprietari şi arend"""I' albU!Zl'''~, ţX'ranl' 1""""<1.1' ŞI' bc..t,-ivi, Ialit"" fără
-y"
VU~y
'1
vv
oor8(~t"i frou·frou-uri la poale ... Qi'nu vU'ea illlrăşi
Y
Y
S8 domaTcheze lămurit existenţa unei lit.emturî

lnsăreinat fiind ca delegat al comiteiului cC'ntml a! t.Asoeiaţillnei pentru litetins inima Ta În cI,c'cursul attd·or zf'ei de
.
1
,
, , .
ratura ŞI eu t.ura poporului român" cu ol'~
am ai sI ăpfIIlll"f'l, e imposibil ea simţirea
'
garuzarea nou infijnţ.[mdului desI>ărl-ământ
Ta .s{t 1I1i fie mişcată şi aC\lm, să nu fie
\
\"(~ŞIljl' tn'az.rt la amintirea odorului Tău Cincul-marc cOIlsUit5.tor din comuneJe (1. ]
l' n'
p<1rţinMoare la HC'pst cerc pretoria.!: învit.
pIPr<nlt. ea ne lti 1 {li blflllzi şi obosiţi să"
,
.
1 '1'
prm, acpasta pc tOţI inteledualii şi fruntatlll ,<le IIll"ou)'('z.e, Iar gtwc ni 'ău învăluit
"d
.III caI( I
I
Şll in respectivele com U11e, eari se interca (ragoste UI' păriIlte S{i nu s h o a r e ·
În c!ep{uHlI'ilp sinistre al(~ trecut.ului.
S('az.~1 de innintnrea În eulturtl a poporului r()mâneştÎ, specific r()mânoşti...
~
Şi oare mamele şi bunicete noa,'ltre. ai român, la adunarea de oonstit.uire a desDl Duliu Zamfirescu e cel mai 110 â.ndr u rapre1'[lrIH' fii dpvoLa,li trolluJui ti'all jertfit penpilrţrLl1H\ntnlui Ginrul-mare ce se va ţinea zentam.t al noulu~ C'lITont Tevizl1:>nist" J.sa abstraIC~
1)uminccă în Il i24) Deet'nnvrie u. c. la. 11 tivul u.cooomlÎuian. Dl Sooovelmu ... 8&~. ne mai lase
11"ll hirwlp' şi ap{lrarea ea-sei domnitoare,
\
ore a. m. în .'lala şcoalei g.Lor. române din în pace,., mil'Oa~ a aCI'11 şi a ÎlUlt de .eiubote.
sit nu nihc1. aelwa,ş inimă. să nu aibă aeet
('incui-mare cu următoarea
Dl Nicolae IOTga - cm&i şi piticuJ. ăsta. It'aşi sjmţiri. să nu aihă acet'a'5 ieoal1ă vie
,.. ni~i nu ex:Lf3!tă pentTu istoria nOMtră litera4'ă~!
a durf'rii; Ai Inr bravi fii s'au stins eu du()RnI~E ng Zl
Volumaşele sru-e, modostele Mlle vohtnll1aşe, aau'P ra
rerea în suflet. pe (',impii străine Iriră ca
1 {) ('se'h'H18rea ac1
"
Istorj('j lit.eratmeJ l'Omâll~ti din ,secolii al 18
ună.ru. 2. Constitui·
'ruJ.
1
. dJi'
•
sl1spinele lor să fi fos·. auzite, fără. o mână. rea biroului. ~. Inscrierea de membri. 4. ~ltiinţ~:i~"f nu poaTtă pecetea uno~:,'~lJ} S61"108
alillătoare, nu;]. o ,·orhă dlllce. mângă.ie- Alegeroa eomitetull11' cel·c.lla.l. 5. D.,rentua.}".
I'...
~
D-.sa sirnglJll" va ina\llb'1lra aici €1;at~ U'Il cu.rs
tflare a blUlpi lIHll11(' sau iuhitei Sl\rorÎ.
propuneri. 6. Verificarea. procesului VE'l"- mai ştiA~nţific (!!) asupra istori/~.oişi traturei ro~
Allii n'au putut şterge jalea şi pl<însul ba! şi îneheierea şedinţ,ei.
mâneşti. .. un curs ... bibliogtrrufiei/l-o ~ă-ivoTbi întâi
din inimilo lor lllâhnito .de părinte. căci
.1gllita, 29 Noomvrie (12 Dec.) 1911.
dosl'rp<l Mihai Kogălniceanu sO lJ}~măhe Aswehi;
sţmgplc ce a eurs prin atf\tC'a văi stră.ine
~i ştiţi pent.ru e.e ... pealtrud/'-? fl'/'nu 't'l>. st.udiaţi.
loa.chim 'Muntean..
E'
d~"
• '.1 1 !'I (':le8Cll'
il avut şi are nil glas __ .. o'lH..'Iul mizeriei"ll1l'llElSCU ... rum
prea ro /J. rJ'~r
a.,·
'.
~
P-TotoP<l'P l'M'.-Ol". delegat al
T.
fA'...
X
'1_
pUlwa Dl T _._-}
In suf/PI elC' lor s'[l str(1('urat durerea.
O'
JJn s arŞi'" ce Sti mru. ....
'
"
-LIVV __________________________________________________________....____....crun
__..l..
·t_
...cen..:t=r~d:,.~'....~I:l~::u~n:e~~~d:QV~ed::~~p::enm
a.r18up~a l,atât in

n...

.

r

<111;

..

~zi(': jOl'n
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dom€luiuJ lhoraturai câ't Şl rn do:meu.iul mijloal'.elor de a ajunge pro.!iesru' U!llÎyeU'Ii:ritar, nu mai
calcă pe. .. nisip! d-ea p~ vi.ctor.i08 .. , pe <)00
mai albă lIlarmo:ră de Ca.rral'a,

Oorlleliu ('arp,

=-

Chestiunea şcolară
tu comit. Hnnedoarei.
-'1'.

La

UI ',:

(Uraaxe),

şcoalele de stat d-esvO'ltlatrea e moderată, pe

~l€tle comU11a1c putem zi-ce că e cr-epede,
dI d'ad! mai adalLg 1'1 cele 23 şcoala comunale nouă pe cel<l 24 ş<!Drue -comunale gata- dar
tIH'ă n(~d(\'!<,hiS(', ,azi sunt <le fapt 47 şcoale comu·
nale nouă în comiuat, ea.ri în dcc\lrl'1ul anului îşi
ÎnITp llCt.i'ritati'.a, I_uÎwd aţ~ast,a in {~on8iderare
l'C'zuhatul final !'i' ar put-o.'l statori ~l..')tfel,t'ă în
('omit~'lt sunt 2U8 ş.coaJe elc·,mcntaro cu 400 putNi dida-ctiC'e, adid cu 71 fi"C'Oalc şi 74 put-eri didactice mai pll tiTI() (,'a ,a,elUn ti ~mi, Dad\ 1ui'i,m i n-să
în ~oru;idejrare -că în docuri! do 5 ani s'au !-lista!
134 Şl'OruD p:r.-o.r, şi în ,1tl{'ul ne('.<4f.OI'a lol\m ridi~at
intr'un ~,~a s-erut timp 21 de Rt.at şi 47 commmlc
la(}LaIt4i. 68 ş,eoaJe nouă, ,aşa că numai 66 comU11e
din a(·('·ste.a au riillla.':\ fără şe.o~tlă şj e -de ~perat că
in yiit.orii 5 I/I:n.i şi M~e6tc fi6 comune v'or di8'pune
de ~oală oorăfl.punzil.toJu'<'t legi..lar. A{1ud!lră în de·
\'urs d() 5 Imi în a 6-a tpart~) din comune s'a.ara.n.
jot ,afuNlrea, ~'oL!lră. Jumătate din oomnme sunt
neregulate din "inR im,prcjurărilDr vitrege, Dacă şi
[)(' mai departe vom înainta cu w,tfol de l)l:tŞi, în
dc.cllJrs .de 15 ani, fă:l'ă ..-r(\-o de.osebită actiune,
eb0.'ttiunoa. învu.ţ{l<mîmtlllui ~lyu]ar e deplin rog'uIată in cOIllitatuJ Hunoooarru. l11să JolUllt lnp:rijo·
1'11 t la tot (·.azul ră de'f!voltan\Sl mai d(\parte tO<'mai din pricina doeădNei materiale cro~eâIlde
,a cmnun('}ol' va fi îmŢ>iedocată, aşa că dJa,că nu se
va angaja stlatul Ja roguJa'l'OO lor o g'('ne.mţie va
t1-ece ,plină 'se "a putea aranjliL {'.beHtia învăţămtlll'
!'lllui poplllar. Pe ter~"ItuJ înfiint.ă:roi .grădinilor
de ('lIp-ii, se .poate ob$(\rvo o do·;;yultare frumoa.qă
in c<U 5 'ani din urmă. 1 nainte de 5 a.ni lun
Pl'imît:
1n 1906. In 1!H},
]4
8
Grildiui de C~)PU do stIat
1
1
Ori1<dini de wpii ('.omunale
1
1
Do :de &<.X-let ă ţii Emke
2
2
Deal e oo('iotă tiJor
1
1
Gră~iini de copii Iutel'a'nc
6
Asile stabile
+

f·âJJd La
j;lClltl'U

"

TotaJ
17
25
Numărul a{'(,-8tor ş('o(Ja.le de ~tat .aproaspe s'a
dubli{':at în ultimii!) <ani, <,ooa {'e do\'edeşte des\'()ltam {'oni'idernbi.lă. Sporul aid este de 8 şcoa:}e
nouă adecă aceste şeoli s'au !i'porit cu o treilJl('
în ultimi1 5 IIni.
('u bucurio ~i {'u mal'e "at.isfaeţie IHlfletca:.~ă
am ('f)nlltJat.at în .catt'p,'{ll'i.a de mijloc Il învăiămun
t.ului poular. 111 îl1fjinţ1arfla şeoale1ol' ('jvil~, deşi
prin mari ,~fol'ţări, rezultate atftt de &plendidc în
l'H t ÎIl.trec ori <,,<,Înehipuir('. Tn de('ur~ul ('sl()r 5
ani am or~al1izat ţlC'oda de sta.t civilă dD băietj
din Br.ad, se,o,ala C'jvilă de ff,t('l prh'ată din Brad,
şe<~}''lla <,iyilli oomunală Idin HUlloooa.ra şi şcoala
C'jyj]ă de fet~ şib;liet-i {'omU'LN1..1ă din H ateg, Rtal'(1a 101' în cd 5ani e următ,(»!I,relll:
ş<~o,ale

.,.,....

Şocoale
Şco-a.Iă

~

~HI]H

In H'I06
2
('.i"ile oomnnr.we
O
ciyilă oonfD8iona.lil
1
('Îyilă ijlrh',ată
1

,<,<i1'110 de stat

In 1911
:3
:3
1
1

~

48
Total
Prin urmare numărul' ş>coa:]elor civile s'au
<fubJiC'.at resT«,th'e ",'a m'(~at ('U 1007c. Ce rol în·
Ml'.mruat joacă 8.(~te şooli <Civile din rnmcl <le VIe"
dero national maghiar. <'llltul"ai şi ()Conomi~, a(·P&'It.a 11 r put{'.a--o sp1lne mai bine &('{'Ie 00'!1.';!(~ şi
t'AJmune în cari s' un inf-iinţ.at şe<Hlle1e din <,hostilUl{), Bradul şi Haţegul au dupătat -prin şcoalele

\

1
el",

t

I

ri,-ilii de f(lt(> ~j llm[~Jld{)lIă )lU desypJtil frulJl'r;. ~i
3du.:dul mini.stru Zich:v II il}romhl, C'ii "u eontJrilmi
eu nil ujuto)' de stat mai mare la fll'anjllre-.a coră~·

lor civile un cQ)01'Ît aproape unguresc mai ales
in llnad (>.a C'Ontrabalanl'!oP...ad c.'*':nţ.ial gimlloaz.i:ul
in.feriur gr,--or. romftn de aco].u, care nici uu !poate
şi niei nu vrea să se lleomodeZ€ ideii de sta.t :lla~
ţio'\lja.}
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l)Ullz{it, '~l'e o Ş<'{)~dei.

magh.iar,

=

Nu \"~l fi fii.ră iuterOi; dae:t voi spune in cÎlteva
cU\·jnte impl'(·jurul-ile în {'.ari s'.au infiintat aceste
Ş{~oH, Org.ani7-area şcoalci civile de bi\Îeti din
Brad s'a flkut ind înaillte de ,anij 90, încă sub
guycrnul lui ('Riiky. Dar după CiKl.el"('.a -lui Osaky
at'a<'.f>}-eaa rliJS-părut dela oroinell zilei. Indată în
1906 a.m "În~-cput a.cţju,neai de oJ'ganizare. Chcstiu·
noa fi ajtuls să ~e decid~l. în Aup,'ust 1907. Planul
ID()U era {,~1 ~i dd~l comună să t'er ceva ajutor pen.
tru s('opu] ~H.'{~ta în.."'{\TIuwt, .Am oonv'OC.'1,t deci re·
pre7A'lltanţa {'(JlllunaIă, la ,a c!lroi ~cdinţă din 17
August şi ro am luat part{'. lntr'un hUlP; di.';.('Ul'S
le-am d{'sfll'ŞUl~lt ~OipUJ şi folosul Ş('oalci. dl3J'
majuritatea membrilor :rel)rezA'ntanţei de u,nţÎon.i
tat-o romflUl 111Ci c'au yoit ~ă .audă de o astfel de
şe.oll.l:Î. Tntre eont11llrU pl,a.nului s'au distins mai a[(',-; preolji g'l'.-Ol'., ])l'off'l,'Wl'u şi îllvn.ţ,ătorii din
Ihad. Proto})opul din !t>e Iltrimto"Nlt fiind .a fost
aplicat Itpre jeI·t.f.e matNiale, d/l.('.ă şi statul va
ri<11('.<1. în B1'11ld C,{Wll şcOla:lfi eoonomică, nici el
uumşi nu şt.ia, ~'ati()naliştii hubu']'\ati. oori îşi temeau cxi~t~nta gimn.H..1iu:lui 101' inferior n'au N;'SpiTh'l numai 'p1'OpUllCrC'il me;a ci şi prim.orlltOl'lllui

Teologii din BJaj *).
In numărul din 13 Decemvrie c, ta,} "TrilmIII, I'U hrieR i11 fOl'1lNitiiIor '11: apărut (} not.i tii
mai lungii (''\1 t.i t lu.I de mai Rlh'l. E v·orbă d-c putinul ~]Jrij~n llwral ş.j m~tt.(')'i'al ('{' l'a dat vnbli('ul
din Bkd fl'UlllO!-L'<C!Ol' pl't\~tla\i.i Ilrtistioe€ dela ('OU{'e!'tlll k'olt>gilol'. \jnnt În 7.. il('l(' ultime. Cum ~'a
mal1.i fN;tat .. un 111'ist{Xmlt lr d i,qpreţ" 'fată dB 11\1'
bib lor nilzl1inţit. i'lun ul,ia 2--3 familili blăjeue
311 ţillut să·şi fiLc·fi dat'll'ia p1~'.
.,Tr·ihunH·', firc'şt(\ ilL"ot('~h' a('e~{.~tii Şt.il·(, l'lt
un lung e(}tl!("11(,;1l', spune ,ldt'că motinll 'lil'c·dni
,di..qpl'et .:-nJn'ran tWtll~iiduit" ('an' fU' fj ,,<'01W('Pt.ia g"1'('_';!itiî, 1ll<.xlicl1al:"i. de.'<pr{> erp.şteroa preoti mei
n",n,"tlt', <':II'(' p_~t(' ,la Bblj. AmiisuNlt ,a()C;.-;tt ..i
"I'OIl{'.{'Ţltii gl'('~iH''' teol·hJ.:"lil !lll poate ~i nu (' icl'tat "ă Hibă ni\'i (J Ipg:Hurll ('li 1'{·]p.JulllL'şti, e silit
~i'i tl'llia,,('~j l' daţiî de 'Lc~!'('t. ek,
l1(>i"

E regn'ktbil intru ad{'\'ăr 1'1lţinuJ intore..'I. manif('"tat fat:1 de eon('{'l'tul teolog-iIm, Şi ('e pri-

101'.

YP~l{' publieuJ din Blaj. ştie 1 htllllH' zeu, da:r ('ll
(']'f·d ,·A 1lll.lHai .. ari:;troeatielll di,"pr{'t" c l,a mijl<K',
p(,ntl-ll ('11 dU1Jii <'Îlt ştiu eli. Jlu e ad(~y:1rat că eli
privit-e l~i oCl'{'şter{'I.H teo}ogilol' :Il' fi eon{'(Jpţia Cl'·
Jor ma.i mat'i atât rit' JlH'die,-·aUl, ('llUl crede "TrihurUi,"

De .sinE:' f<e înţ..E:,lege că {)l'1lltorii l'olllÎmi to~i au
vorbit I'omî~neşt~ d-cşi eu le eram de faŢ>t oa6pe,
şi dintre ci apr()!\.ţJe toţi ştiau un.guro~te. MuJt,ole excepţionări ~i .cod<ituri ale lor, m'au ~ d.in
Hărito, pe de altă VRliR şi Hoapul sfânt. mă îmbiir-

biitlll -la lurtă şi cÎlJld apoi au tadus conduzlli ne·
g.ativ,le .. 81l1 dc.cL~l'at f{)arte hDtănît şi Soe1'iu'l că şi
da>C'.!i nu d~ comuna: nici un ajutotr totu~, fără în·
voire.a repl'?..ontantei, f~'l.e şcoală (~ivilă ,în Brad:
l}upă a{'('!&sta, agitati, da}' ('U toate a.ce."t('.a în
dispozitie de îu.'mf1otil'e dimpreună eu nlt~mbrii
maghiari ai rD'pl'ezentl8.Jlţ{;i cQ{lHunalc ll('-am retra!'i
in altă !;.alil şi aeolo lle-4l.m comtitllit în confffl'ont·ii.
i'n rare am l'Ugţlt pe p.,rtidpll;nţi (~ d() /l.('l1IIl să
n(' ~~pu{'ăm !l('rl(X<J (le ducerea la îndeplinire ~ pIanului care 1111 ·m.ai !'lufel'e n.i~Ji o aInunare. Aeum
illtr'.a,d{'văl' m'am indllin1;'at. A111 fost mart.(~l'ul
unor~'rne îllăltătoare (l{'mll~ de ~a lui Sze·
t'hollYi. t!'T1g'urioi pre7A'Jlţ.i :aşa zÎcÎmd peste pute·
rile lor mat.eriale ~'J,U
Nit M.Crifieii pe altarul
patriei. Pc li:«ta {le ~u h~ri'Pţ.ie pornită. in Yl'1'-<>
eât,m-a e1i'ŢlC, s'atl in.<;(,JlJn..at 5000 de C{) 1'0 ane, menite Ali f\(> Nlmpere t.eren Ţl(>ntrn noua Ş<'oală civilă de băieţi ("are a.e-R S3 se înfiinţe-zf'. Mai mult
m'.a. impl'('_qion!lt~Cf'nll 3{'ooa, când un hiet seri ito l'
comunal, al carui 8alaI' .anual nu poate fi mai
mare- de 800-1000 COT. i/I. ,ffiJ'bscris 50 cor, De Eloi ..
gur, RUll111 !lH·(\lI,..o;t,a e mai mare d{,Ă'ia d.mat'ia ltli
SZl'f'b('nyi ! :M'au imprc!'li'IJnat adîu1ICac-ela ('rlte"a
clipe <!(' în~ufleţ.il'(l. :pe ('ari le-am trăit. între bravii maghiari din Hn..'id. Sub influenţa acestor S('~ne
am ~tat ~1 atunci când i-8lm OO1TIunieat minitlt.ruhll
AŢiIpOny.i (>~'le întâmŢllate :în Brad şi cân{l j-am
al'ut.at ncellilitat~~a Înfiinţăirci ş-C'·o,a,}ci ei.":i!-e, Emo·
tionat a exdamat ahmo('i ÎllRuşi ministrul: "T ntl'(,
I\!!oltfel de împr('.lurălj, -rg.(' şcoala şi farif buget votat t" Şi 'a şi. fă:cutl.

.of

In Sept-cmnie 1908 .'l'a df>~hi." ~al<a şi azi
f Ull{'ţj0110!lza trei ('l~,*,. Se învaţă şi limba latină.
)(' care o pwvpune un profl,\q{)1' ,<;e<'undar' !;.l>cciali"t în mat(>ri'<'. })c ~'!{·t.ivitat.e.aŞ<'~}alei l{'.g mari
Rrperante şi ~rcd că nu mă voi înşela în aştuptărilo
mf>l{'. Tot d(~ atunci funcţionează in Brad în mod
biu('(':uYÎmtat şi ~{'oa}a ('jYllîî de fete ptivată .Ţ)('

('.are .am întome.Îat-{) eno
f)"9' terminat I?i (wgall17.ares Ş{',oalei civile 00mUllale de băieţi din Haţ.eg şi n şcoalei civile comunale de fete din Hunedoara. Intl"amÎlnoouă
locurile mi-.a rOllţ\it ;qă eâştig reprN:entant.a oralmlui, ('a ~t aduC'ă şi .cevla j('l'tfe în folosu.l şeoalei.
~\u f(}!!t multi ('arj ~'au inooit, dar viit.orul mie
mi..a dat dreptate, La p1"Opunoerea me.a S',g tri.mis
o delegoaţie la mi:n,j~tcr în che,,'.f.'iJa şcoalci din Hatt'.g. \fim\lterul s'a Învoit la realizarea ş-ooalei şi
a IRc.ord.at lin ajut.or lUare de. stat pentru s·uJ8ţ.incroa
(\i. ŞN>,ala din II aţeg am ('.ompletat.o şi eu ~olhlă

=

!'% \''f"JC!elll num,li~ ('ine a oprit 'PC toologi să
ai).,l ('eva legiHuri t'lI ede 111111C'Şti·~ Cine a oprit
pe t('olo~i sii comunicc <,-u familiik· din Blaj? I':n
ştiu că superi()rii somil1lll.nmui {'U (,('1 mai larg li·
bel'l~lli..""m pcrmit unui t.eolog, ori eimd In t.impul
liber - să eCl'coteZ{' familiile (lin Blaj. Eu Şt.EU
<'li 11l{'j·C'ând superiorii Il',au oprit ('or(~sporudenţ.a
Întru tPo!ogl şi fete, ni<.'l s'au s<"llnd,aliz.a.t vl'(}odat:1.
dind au văzut '~l'e'l1n teolog în soeiei:lti ('iiTI~t.it('.
Că. pal'tt>.a ('('3 Illaj mare a -rel{)gjlor 1111 rpmfită de
aeest larg lilJ(·ni1i ...m IlJ .~lq)(,l'i{lI·.il()l', c ~lIIlo\'Îlrat
~ şi ('.lHlze!e &e explidi 11:;'01': Sllllt dnn:'iT'()a~ele
(':'1; pt'l'itmţe făI'.ll te pc a\'e..~t kl'('n din Ţlaliea mllltor~\, din t,imţ'l1.1I'i maj \'l'{'hi ~i mai nOllll. E ari-stA).
('r,,,tl"U] dil->ŢlrC'ţ ('e l\au jntînn~)jnat ci" nuulw 01'1
şi {·:U't' i~,\ DH'ut .pC' ('{\i mai multi ~ă trag-ii ('.011,~('·
('jn\eJ(" .c3TI!!'all ]'{'\'limtit şi (hlJ1H !j{'e{,a şi s.e r('·
simţesc şi .acum.
Du,
p[mă

p

oprit teo]og-ilor

sunt in Blaj, asta e

,~i1 tlle-urgii La
llţ;t)]'

(']':'lţirIlă

de întdes. E oprit

S3 meargii din Seminar fii:rii ştirL'a s'uper!oriluJ',
ppntru (,~l_ \'11 l'OnN'c!(' ori-eÎnt', ori·ec ('"cntna,l",
ex{'C'.'Ie in p)'i\,inţ~i U{'Hlk;ta S(' Ui+<'Mn llltrt'g enJ'·
puJul te-oJogilor şi în urma 1~l"1llelor ead sub 1'/~-·
ll1mder{'.~ HU1x·ri-oriIO!'. E 'Îul;il t.oVn-ş {'(,.Wl la mijloe. E llopartieipurea tt'ol,ogi!OI'
la petr('('erile
<lIHlIHl1lt.e ('C :'le aran,iaâi in Blaj, <'!lr(l da, l'ontl'ibllie fOH.rtc mult la lip"a de ,'iatii ....wialii Î11tr'c
t<'ologi;!i !«Jo{'ietat~~a din Blaj . .~~ta d.in eaU1:8 ('ii.
J,a. H..'ttfPl Jp ('onv{'uiri se loa,g-iî pUlloştinţdl' ~
a~tJeJ de eonHvnil'i sunt a('OUlo.date ",il rumpă ţlll
l'(.,ţele dl'-",pl11'ţitor <1{' Pltllll acum ~.i .sii ,niIl1Jiee"a.:c.:.că
acel "arist{}{,l'atic di..~pl'ct". flrt>~tt), (' \'orbă fnumai
d{' ()ameni elunj IJ ţ.i,Jl(,tl t,rn \'ă ('ei nebuni, \'0 t'
('nntimll3' şi pe mai dp')Jnr1C' {'U ,.1U'i"tr()~ati('111 018:preţ," (,ilH' lltl-l;Il aduc,-! llminte, mii mg, de balul
(·lad~n...-rtin, unmjat dc dqinI1wme-ş.i ir(,"1'o117.abih 'fitn ~ă-rmar ~j de P(' :\1'nrii.ş la serhările din
Blaj d{' lli'itih'llltră ~ Oum un gl'UJl de teol{lgi, Iwînr
ei\fpfmd in ;.;ala dda J..alul .. A."{}('~ati~lll{'i" şi
{'t'('zîm,d ~.(l. kJul l'JatHle~tin e "'1H'ur-."ulă a b;t1ului
J\,,,<wiati:u.nei - nOlmpi{leel1i:ti de nimpui au illtrat
in 'Salii, TX'lltru ea .să fie pl'oyooaţi bnls.l', să i..,'1f'
,u'fară dp un . .fnmbl:';'" i]'(·,·qHltlsahil rkl.a Şnmeuta ~
.) Publrcă.m a(,.f',~t al'ti<:ol al piil'intf'.lui S, Popa, deşi
h'atl'Rză

r

un.f'Je a:mămmtl', ('Iari 1111 vor intt>re~a PE' întTE'g
llllhli-<,.ul n()~u retitor. Chnstia {'rt'ştt>rii t('olo:rilm' noştri, artât din maj, rât şi din alte pltrti. (>$!e În,~ă df\ {l
d~O'l!('bitii imjX)rt.a,ntă, a~uprll răreia vom reveni. mai
ve larg.
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At.lI... d. foto.araOi artlltlce,

Potografll şi portrete, reproducfii după fo
tografil vechi şi noui in mlrime naturali.

d. primul rani.
expuneri de obiective speciale pentru interi.oruri
şi lucrăritn aquarel şi olei artistic executate
ORA D eA·M ARE. Palatul Sas.· acatice,
Atelierul se află exeluilv numai in Palatul Sas
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"TRIBUNA"

Astfel d~ lll~U't1j, VHl' arăta şi ll€ mai departe
.,aristOCl"'aticul dispreţ" faţă dB tot ce miroaJ..'*l a
t.ărnfuc. pentru ca pc de altă parte să se căciu
lea..'lcăÎlnaint('rJ pr(wţilor pentru liferaI"ea .de clienţi. Mulţămită DonullLlLLi, l'lunt îrusă în societatcH
u~tră şi olruuentc 811nătnuse şi sunt, dil ""unt şi
in societlat{)a drn Blaj.

Confederaţiunea balcanică.

Şi acum 'sii l'('nmim luconcertul teolugilol'!
1 mi aduc .a,minte de concertul aranjat -pe vremea
prezid.entiei melc, eu ('on{'1ll'S11l d<amc1or din Blaj.
Mu:lţălnjtă 'Imei l'(>{'hllne lWlllilit pomenite şi Il
veştii lăţitt' t'taIll pe a;;euTLS. ea (lupă concert foarte
"l-lroLabil să Ul'mez(' vet,ri'(>N'c cu dans. la !l{'cl
l,oneert a ţ1l.'11,tieipat un pubLic im("u~. din Blaj
şi din '}JIl'OVilH'ic, pilllă la ('ple mai în<h:<părt,atc 10'
euri. Se înt,('kg'~" publit'uJ :';'11 du" la ale sale fări]
pic de A J'trloleauă, pentru din 'Il sucecs teol{)gilol'
~ă al'anjeze foi dflJlll. Hine inţ0.IOH ,<;uperiorii şi-au
,a,\'1.lt motiw"le 1,)]': S(~aaldşllli intuJ.llplat a{!um
{·âtC\'18. dCtX'nii la un hal dt· al tcologi,lor şi fri~a
de repeţire .1 aeehli scandal.

nu

E întrebare Îm;u: de ce să
fie iertat a aranj.a
un bal al t.eologilor sub jnspil'aţia cea mai Hen>,ră
a slLperiorilm'? ('um s'ar putru accelera ajungerea scopurilor pentl'11 pari 8e fm' coneertele teologilor - dacă aCf\'ltc ('(}l}certe ar fi urmate de
d.ans! Oa1'e oa~~.petii din 'Proyineie, cart îşi duc fet.('le 1'<1 eOllCer'ÎI1I t.eolog-ilo... nu de aoeoa chdtuicl-w, pa să dea ocazia fetiţe]or lor să fadl cunoştinţă cu tcolog-i? Oare nu 111' Cl'cşte enorm
numărul oaspeţ.ilol', dacă s'a;r da din nml "iată
baJuluj toologilor?
('ii' au teol{).gii de>stulă Yl't'me să
ia parte la petreceri eu joc .- în timpul ,;acante:lor. Dar - oare se poate fu.'lcmă'na rutiTha socială
- ce şi-o însllşoşte un teoJ,op: la. petre<'eTi1e de !pC
sate, cu aceea ce şi-o poate însuşi Într'lIln oontru
eultllra] ca Bl'ajul'~ Fnde s<c poate da ocazie too~ogullli să fa<,..1 cunoştinţă {~\l &1-Ciebatea romii·
nea&ă (le 1flret,utilildeni '? De bună ·se.amă nu la
'retreeerile de pe sat{', 0i 1'3 pet.re-eerile aranjate
în centru. ulIlde ('S ~i acum -câteya decenii (când
duceau fetele l'a bal în (',iubăd s'ar aduna floarea.
,...oeietăţii rmllâu{'ştÎ de pretut.ioo€ni.

E

<adevărat

Deci prima conditie pantru ~hin1bare~i imrprejurăTilor e reintrodu<,erea baJuhti teologilor. - Atunci de..,,1g'Ul', nu s'\81' mai auzi astfel d.o
t.ânguiri. teolDgii din Blaj ar rooâştiga rolul 'Pierdut in vj'atra socială 'a Blajului şi la roată întâmţ,J,area 'acea'Stra· ar fi .spre binele ş.i al teologilor
~i aJ societătii din Blaj.
O libert,ate .ahl'olută, ~Il oum e Ira studenţii
altor fac.u1tăt·i. nn ered S4'i o d{)reaseă eine,~a. pentru c.ă atunci multe păca.te ale altora s'ar pune
tu spatele tooloJci:lor şi - a clerului peste tot.
O ibert.ate aaevă.rată însă, care ea ţină seamă de
(l1Jita.tea de T'iit()r1 servitori ai altarului şi în a·
c~aş vreme de viitori membrilli soe.Î1:ltătii româ·
neşti a teologilor. a(!eMt.a e, ce trebuie să doreaeoi toţi. cari înţeleg situat.ia şi - cari - d.o·
reee din inim8~ nu /Dumai dela gură. îndreptare'a.
lÎtU9pl'e bine a luc:rml1'Ol'.

Septimiu Popa.

Dr. Gheorghe

Crăciun,

--- Heves es
--#

confecţiune

de~lIşi păstra mtii billf> indopond.enta. autonomi®,
folosinţa şi întl'ebuint·area S'l1\'eMn.Îtăţii l{)r, atât
Jnlăllntfln eîit ~i Îln ·afară, eu esc.eptua restri.cţiu
nilo!' increTI tf' id~i ll'C'o.''1tei oon:fooel'aţii.

FiecarE' membT11 al (;'onfooeratiei pă.>ttl·cază,
fir("i!(!, fată de ('clt>laltef.!tate, (',()'llfoo€'rate
san nu. dreptttl~le şi datorH1e gale internaţionale_
~ht. 2. Fa,,, parte din Ckmfooerat.ia orientalii ~tatele următoarc: 1) Tmpel'iul .otoman cu
Egi1)iul ş.i Creta; 2) l'pgatul Ro mftn iei ; 3) l"C~a
ild Bulgariei; 4) regatul GrC'Ciei: 5) regatul Se,rbini: 6) regatul 1hmtenegrului.
Art. 3. - Confederatia are: 1) o .put.e-l'C le~s
btivă: 2} o 'Putere execlltivă; 3) o putere arbiin

(~hip

traIă SIlU judiciară.

A l'Î. 4. - P~lt~l'e-a legislativă se exercită de
Dieta Con federaţiei. Toate st,atele au i'lriţiativa
propunerilor. Chestia voturilor va fi rezolvată
printr'o înţelegere :rpecială.
A<:,.east.ă dietă se compune din ·plenipotanţia:ri
ai calm şe3JSe membri ai ConMeraţ.iei. Aceşti pIcnipot.enţriari "0'1" fi în nurrnăll- de ... după cifra populat,ij.1or rec~ootive ale fi~ărui stat.
Sediul dietei e8te la Constat.ntinOlpOll.
Statut;{\le organice ale dim-ei. premIID şi regulamentul său intern, vor fi elaborate, de oomun
acord, de au.to1'itătile dipilomatice ale 8tate101' (!On..
f,,<leule-.
Art. 5. - Pt\.terea executivă se exercită de un
comitet examtiv cu sediul f..m la CODJr:IantinQPol
~i compus diill doi delegaţi ai fiecărui stat.
Art. 6. - Puterea judi.oia'ri &e exeroÎ'tă de o
Curte a-rbitrară specială.
Regulamentul acestai CurţJÎ, precum şi procedura pe oare o '\"a apli~a, vor fi elaborat.e, de comun a('oJ.1d, de autod1ăţÎ 1le d~plomarti('.e ale ţărilor

Se

AM,. 8. -

})QllIte

Dooiziunille definitive ale Curţii

a-rbitlrare vot' :fi executorH. In cazu! de na:mpunere a unui start la dooilZiunile Crnrţilor, oole1aloo
ţări oonfederate se vor uni pentru a face eă se

Erzsebetvăros,
Begabalsor 5.
=,

llremrn

oraş,

Ori(:c in.subordonare din l)a1'Wa unu.i

"

~Ienllhl'ii COllJedol'a.ţiei n'au nid un scop >&~u

pra k>ritoriuhri altor ţiil'i
unuia din membri.

Rau

terÎt<Jriul11(i vre-

Ari. 15. - Fiecare membru al COOlfoderaţiei
se obli~ă să nu ronunţ(' la regimul sâu reprezentuti\' şi parlamontiar.

·Membriise obligă de a!\eruenera să nu der'ogc,
În statele lor, la regula >de egalitate perfectă întra
eetătonii 10i. atîtt din rpunet de vedere al mept'l.11ui ch·il. dt şi al dreptului civuc ~i })()litic.
Art. 16. -

Va ·avea 1{),(' o un:iune "amală Îlntre

~1la1ele ponfedeJ'.8t<, (după Zc.lh-erein-ul din 1815.)

A I't. 17. - Diversele st.at-t' confeJe.ntte se a.n.
gajează să facă. pentru rnoment, o J"'O(lu~'ere de
30 la I'mtă în blldgetele lor rC>..~pel(>1i\·e de ră..'1boi.
Se W)l' lua hotărâ1'i în fiecaI'e an de către dietii î'n priy:i,nta spori1"ii sau sd'ildcre..:i în-armărilor.
. Art. 18. O OOllvent.ie generală de xetră
dare va lega diH'rwk state confederate.
Art. 19. - Domtmi'lll Coniederatiei va forma
o uniune din punct de VedNE' al căil{)r ferate, al
'poş telo 1', tl~lo.g:l'aiel{) r, tel ef.o3ne]'O r.
8 istemullli
mon~t'al',al .l<.'gi,glaţ.iilor maJ~itime ~ comoreia.Je,
al 'Prop.ietătei arti;!ltic('. lât{'Tlll.re şi industriale.
Art. 20. - Aut.orită'tiJ.e (liiplomatie.e ale statelor eomfed<>rat.c yor('ombi'l1a sforţă1'ile lor, ţX!nt.:ru
a incheia MI toat~ celelalte sta1e tI'atae de 3:rbî-

el'agii.
Al'. 21. -

Toat{~ hotîhârile hUlte de dietă vor

fi ratifi~ate până în CiMi-spre.zC('.(l zile dr şefii
I"cspecth-ri ai statelor canfei!el'ate şi Y{)l' fi exetmtnri1 cjn('i~preze('f) zile după rmhli('.area lor ofi-

cial!.
Art. :22, -

Ca;pitulaţ.iun.ile şi celelalt-:=tudlni cari ck'r{)A'ă dC'la df0ptuJ intemat.ional european sunt aholite î'll dome.niul Ooniod.{'Nl.t~unei.

*

Aee.st proied (' însoţit de not.e explicat.ive. H('marcăm că României' proiectul
îi atribuie lOGul <1e onoare, îndată după
Tllrc.ia.

e~ooute, prin roate mijloacele lor, a1Ce8iStă dooi·

2'.aune.

Dornhelm,

de dame, lingerie

şi

articole de moda.

Timişoara-Tsmslv'r,

In

Al't. 9. -

,

Al't. 1. - Statele "m'craneal dÎ.ror nume fiA'1ll·t·ază i,n al"ti(o,olllJ tB'l11at{)r 8' an l3.SOciat înt.r'o
(·.onft;d-erat.ie po1îtidi, dar nu jUl'idi-c!Î, În '-'Corul

face apel impotriva deeiziunlllol' acestui tribunal la 0urtea dela Haga.

Temesvar

Uu l'ă:.~hoi declll.1'a't. în aceste oondiţillni, de
tmivel'Sit!l1Jea f(>rţelol' coanbillate ale C.oufecl.eraţ,ioi mmnbrwlui rebel, 08te lid<t şi obligatoriu.

L llUJ diutre protaguniştii cei mai În;Su- ~tat l'{)ILfcd{'J"a11~l d(,cizinnil~ Yalahill1Late de di{,>1ă
8ufleţiţi ai coufeJeraţiei balcanice. d. D.ie,<:~11 ol'ÎCi.' al tii {.'{)Illt ravmrt it, la stÎJpuLaţ.:iun.ile ac,elai Xuurv. dil'cdol"t.d ziarului ,.Le Jaune, . stui pa(.>Jt vor fi pedapaite de Confederaţie şi aooa'l'1I},(~" u' elaborat 1111 prea interesant pro· flta prin organul l'.elndalţi mombri ooalizaţi.
Art. 10. - Confoderaţia nu e gub heghmnonia
Îpd d(' statut
al unei eventuale aliarnţfj
Hici
Întl'n stateh~ dill Balcani. Azi, când ideNI egali.anuia din mombrii >lui. Toţi confooeraţii sunt
(·cmft'deraţ.iei bakunÎC'r :se menţine Ja sul'ollfodoraţtÎa n'a,re preşedinte.
prafaţH În Balcani şi e discut.rttrt eu multi}
Al't. 11. - Coniod<lraţiu uu e sub protootQrapredilecţie mai cu seamă în B(~lgrad, Sotul sau illfluemţa ni(~i Ul\eÎ Puteri.
fia :;;i ('f't.inju. tT(·df'Jll să facem un plăcut
Art. 12. - Coniederaţi'8 powt.e să înch('Jo 111sP1Tieiu cditorilor noştri pulidi..nd la vale
ţelegeri şi alUi.n ţe "trÎot def01ls1vc cu eddalte Puacest proieet de statut oontemplat de cer· teri.
curile tillerilor turei. căei vor pute'a, ÎmArt. 1;~. - Dieta l'onf(',dcl'aţ.iel poate ~ă de.
Pl'Ullllă CI1 noi. :să-şi eâştigC' o orientaro
k·,.gc U1l '~Unbas.IH:JOl· t'xt1'.aol'dinar pc lângă Puteti
mai sigmti asupra stărilor suneteşt.i ce În- o;tr:ljnc în ",ecrpul de-a îneheia -una oo.u mai multe
afaeeri d.etcnninate.
('op săs~~ gf'I1ol'aJiz(\ze În peninsulă,
At'!. 14. - Membrii Uonfederatiei .suut aliaţi
Proiectul d€l statut prezintă eu atM
mai mult interes pf>ntru noi. cu cât admi- L'vlltl',u oVt..'1ltualiHiţ('i rii"h<Yi111ui. Ori-ce deruziuua
.prjyitoare l-a răsooi'll şi lJI pa:ee nu rpoate fi luată
ţ[tnd chiar şi numai o parţială realiz;al'e ('1.
u('.('f!t de dietii.
lui. (i dC' natură să înrfmI'oască mult. viiToti membrii ConledpJ·aţ.iei sumt d.uşmanii
tornI politicei mnri a neamului nostru.
une.i Put('ri, ('are a.r ataca pe YJ'f'lmul dint.r'inşii.
Iată. puncete]p proiectului elahorat '(Ie
ConJNf'rati.a îşi inh'rZ'Î("f' orice declaraţie de
d. f1jelal Xoury:
rii.... boi ofen'siv..
'

Art. 7. -

cu preparatul I Ehrlich 606c:

c:::

-- Un proiect de statut. -

confedel'a 00.

fost extern la spitalele din Paris, consultl
pentru boalele urinare-sifilitice.
Injecţtl

17 Dectimvre n_ Hn 1

aproape de palatul "Lloyd".

--,:!-

In atelieru1 nostru se pregătesc cele
mai fine şi moderne haine englezeşti.
Specialitatea .prăvăliei noastre o formează trusou riie. - Preturi ieftine.
I!',I

---..

•
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ni ...~·a prf'7..em.a.t ::ii ni-5f' prezintă şi a-cum Întocmai ('a
ilu~tra doamnă d"';llri'\ t'lLr,~ pomull.-a,m. O rlisMlţin cu
un nstfl'! df' o.m. raTe pe !il.ngă maniile lui extrf'1ll de
sf'mlliricativf' m.ai e şi un llOrJlo!Zraf, este lut desflYir~ir" imposih~lii. ",i a.bsolut de neil'l'tat pentru hlgi'ma.
opinll'i nt)aitre publicI'.
Il lăsăm. d!'l·j, ~ă\i rh'hitez.(' mai df>pa.r!c e!lt va
voi intol'toehif'l"i:lf' lui still,;hce. căci noi 1IU voim să
ducem, cu df'l:ilcitra.rna şi cOIlwnL'1.rl.'a lor, la :\fărcuta.
intreg public~ll nostru c\'titor.
•
Dacă am s('ri~ arestfl rînduri, am fllt'ut-o ea să lamurim cetitorii nostri asupra unui des şi trist fl'no.men
social dela noi. {'nii se vor îuduioŞ1l. di:>erândll'l ma.i
adânc, cei lIJ3.i multi vor judt'>ca 1nsă rece. ciiutiÎnd să'şi
imbogătie'~sci'i millh'a cu o nouă experientii instructivă
in domeniul a,ce.sta.

P~iholof(ia ~e $nv-leKe: D, Va.ida băuuind c'aşi ozade arcste mi~og"C'Ji ale d-..me. arnintindu-le in I>ubl~i
tt1te. a căut.at ~ă lE' parf>ze dinainte prin informatia in
cal'l' zice ('[1 eu m':lşi fi "fâS'ti'Leif' de mutra. d-sale şi
eu mi-ar fi zis: ,,0 canalie mai mult sau mai putin nu
hotflr('ş.te .....
::'\u.nu! D. Vaidn nu mi..a spus a.~. oova, pentrucă
l-aşi fi tratat la rindul meu şi eu Ulai tranşant imediat
şi a.tunri ar fi avut de inourat a treia umihre. AL
Vernes,u.

Ce se bltft.ffiplii, insă? Se intâmpli1 ca. odată, cine
,tie cum, o Intâlneşti pe ilustra doamnă i·n plată; cumpără zarw.vat dela rhivuţ!'. Chivuţele, ca to.ate ehivutele, sunt gurl'.şe, ntl lasă din preţ şi mai sunt ~i obrazaace: O insultă pe ilufltra doamnă.
'l'.ahlou! !
Ilustru doamnă se inro.şe,şte, !le face foc, îşi umflă
frIlşilc şi tipă şi strigă şi sbiH,ră de adună toată piata
in jurul I'i. ilustra, spirituala şi ('uIta do.'1.mnă, ~conte
vorbe urîte de pe buzele ei ... ado.mte. ehrama. politisiul, îşi dă poalele Pl'ste ('~p şi ... leşină în braţele vre1Klui SPN,t.ator.
La In,reput te minunezi. Il" urmă ai indoieJi, rlar
Du'ti trebuie multă bătaie d<> c.atJ ea ~ii porneşti dela
I~ltl cu pridllu zimhind dumirit. Fad ceI'lcetări minut!oa4>e, te inrormezi şi ... C~ afli? Afli că ilustra. gpirimaIa şi <"uIta ta doa.mnă, nu e nici spirituală, nici cultă
şi c,u atât Ulai putin ilustră. E o biată servitoare mări
tată cu om bogat, c.are o îmbraeii şi-i dă numt'le lui.
're-lUI inşf'.lat hlelt'le' şi brăt.a·rele ei, te-a. înilC'la~ lu.. ~a cu consideratia ci falsii..

-- Se caută iscă1ituri. .. H{',la un tilllih ulllver:-;itar rOIll:în vrimi:m urrnăto.1rC'le rînduri:

din Y ('rşl'ţ, în onlj ne ('X ('In piară, a.lf'gândtH,e ('II ;H yot uri pro[rsol"lll Dr. George
1}ri!.~(}lllir. 1,( 'araIlsl'be:;;) contra. 24 voturi
dd!" pc·ntrl1 ll<lrn;cul preot Ion Yurgu din
:-ZaSC;Hll Oll t aMI.. j;j r 1;~ voturi (ale deputaţilor adllO(' 1I1l'ţ:i îI! 1Llud ant~statutar) au

:1=

Din Budapcst a ni-.se scrie: ~tar('a sanaUlţii Il. SalC' 1)r. Vasilp llossu, caro petrece În sanatorul din "V:\ru:3mnjor", este
n) llltumitoare.
Eri, P. Sf. Sa ])1'.' Jfiro!t E. Cristea
f'piscopul gor. o'rt. al CaraIl.sI~beşulni, i-a
fikut o vizÎUi, felicit·ându-lla lIoua nl1mir~
şi dorilldu-i grabnică 11lsă,nătoşirc.
Il. Sa Dr. Y. ] los.su a fost yizlbt şi <l\'
episcopii rom. cat. Csef1!(wh d('la Kaloc.;a
şi Ba{tÎs <1f'1a H07.sny6. ::\! in ÎS1TuI de culte.
cont.ele Zi('hy în J"t'pcţiu> rÎmduri a (:nrut
infortll il tii despre st;m,:(l. S~lI1riUi ţ ii el istinsului prelaL
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Aurit C. PopoYicl.
liht arnTPO-ri întâln{'şt1 În Ao('jet.ate elltp. o f~mee frubiJ!e tmbrii.catli, cu mult(l int'le pe degete, eu
brăta.re s(',umpe. O ,·ezi înval'tin·du-lie peBie tot locuL
1.lImp.a li sărută mdna. ti fa,.ce complimente. ii dă toată.
c.URidf'raţia, o. mălwleşte, o pN'.~măreşte.
- Ce feml'ie distin1ili, iti zid Yăzând-o, trebuie că
e cultă, e dfl spirit. are ealltăti sunet~ti sUj)('rio.are.
Si nu te mai saturi admirÎmlu-o.. Ba, în inchipuirea.
ta gen(>roH.~ii, o. în caJ1{' i C'U tot feJiul d-e insuşiri suprao-

_o:a.să,

_oneşti.

Olm în a.ref'aş situ~ tie se află d. A. C. Popo.vici faţă
de publicul nostru român'-'sc. Dupăce d-sa, în colabo.Mre cu TI!ui'/llulti tineri rom{tni, a reda-dat "Replica"
şi a treeut ff'ricit 11(',,[e Krauită, a Iăsa.t în urma lui o atlllOsfl'ră extrem de binevoito.are pentru el. Toată lumea
t1. PTeĂl.mitrea, îi arlueea elog-ii exagerate şi'l înv:iluta
41'11 o co.n1lidf'mtie extraordin.arii. Cine ar fi îndrăsnit
Jrii IămurN\sră c·c se aseunnp după arpst ilustru nume:
A. C. PopovÎ!ri? Nimf>ni. Cine a.r f iîndrăsnit să nu se
.lece În fa.ţa autorului cărţii MI "Grossosterreish"? O
..arte llU toe,mai o.rÎ!,inaJlt. dar plină de un car de citatii,
emri ii dilrleG;u o apraentă distinsă.
lată. că a intervenit înflă reintrarea dlui POţl(Jvici
in Pllbli{"i~tirt'ă. au intenenit dicutiile cu d. ConRtantin
Stere şi no.i a.m avut 0. ••• df>cepţie. Era vo.rba de demo·
eratie şi Mtionalism. D. Stere di;!cuta calm, serios şi
mai pe ms de tOltte ştiinţificeşte, ca tin savant şi g{lJlelitor di~t:ifllinat ce este, d. Po!}oviei tij}a~ se da ppste
.ar şi ~e aruma cu o furie inexplir.auilrt, rua.nife~t.ttă
prin răst;llmădri şi invective, prin o ingrozitoare oa,;te
lIe H'llI11e de exclamatie şi de întrebaTe, etc. etc., asupra
1II1ui Stere, raxe desgustat a trebuit să curme orice dis-

T

Mlţie.

Cu toate a.ccste deeeptia lnmii romfUlC'$ti nu era
atât fIE' mare cu acest priki. dpoarcre era. şi I}e partoo
dlui Popo.vici o parte de anevăr.
btă eil au veIlit însă şi discuţiile noastre din o,nul
ace~ta. In a.('e.ste discutii d. Popoviei şi-a distrus el în:IIuşi întrear;ă aurco.la Ctl care l....~ impodobit lumra dela
Boi, s'a da.t de go.l şi s'a jertfit pe altarul pro.Ilriei lui
meapa.ci tă ti.
Cine nu'şi aduce a.minte de nevricoasele d-sale in.-ectivl', injurii şi calo.mnii la anresa dlui Il. Chendi?
Cine nu'şi aduce a.minte de ieşirile d-sale nebune ÎmJlotriva ziarului nostru? Si ce să mai zic-e.m de noile
.ale dehanrlade din numerele mai nouă ale organ ului
autorÎ..:at?! Ce să mai zic,em despre un o.m pretins cult
ei cu capul limpede, care in numărul de astăzi al .,Ro.mâ.nullli" scrie de~pre "Tribuna" ea df'~pre "o fată
pierdută''. "o mesalină". eare "şi-.a alcătuit un stafaj de
băeţi geu('ro.şi, po.eti şi pro7>atori. ca să'şi mai refacă
altei virginitatea"? Ce să zicem? - Nimic. D. Popovici

,,In sânul linrcrimei unil'ersi/are române d1'n
Cluj, l'(',~ta şi l'irna Ij(' ("aufă iscălitl/ri pr o (u!rrsă
îndreplată împotrira. iulJlIullli nostruîndrwnă
tor .UctUl:'Î"1n Uoga -- şi penlru JilJr. rasile LucaC/ill.

ITlrrrcârilr aces!c, sunt collt,ins. 1'01' fI: 101 atât
de za(ldrnice în viilor, cum, au fost şi pr'ină acum.
1'inerimea română nu poate să voteze asupra unei
polMnici 1}1', înain te de toate nu poaie să'l desaprobe pe dl Octwvian Goga când îşi exercită drep-

tul de

legitimă apăraT'e.

[ncercarNL aceasta de-a aduna iscălituri îm.
potriva cel 11 i mai curat re prezinta nt al generaţiei
noastre tinere - în~cam nă a nu cunoaşte sen time))t(,l(~ de c((ri esle iTISj,,:mfă şi trebuie să fie
inspirată - tillerimca universitară română şi e.'ite
de-adrep(ul o insultă la adn<:a acestei tinerimi ..."

protopop la

Biserica-albă.

"Aleg('n~a de protopop al tractului Bil:'erlc eL-a] h~t s· a. Sti\' ttrşit Âlarti,~ Sll b condu-

,'prea \TPdnicu!ui protopop Traian Oprea

fost J'[':'iplt)s\~.

Yorbin·:J. a,v[wtaUi a fnlllb.!şului nosLrv
udv. Ion }[I(:11 Hosiu
a frtcut ca. membrij
,
sinodului prot. el{'dornl Srt se d!·spart.~
toţi ca. fraţii, cu gândul Imprl.cat, C:l. rezuliatll1 llC('~tpj lllpgpri ya fi spre binC'1c biseri<'ii şi al nea.mului.
Condamnarea abuzurilor electorale. l,a a,l~'gE'r
riIe din n~ra tr0('lltiî, în ('E~rclll ])ioşdului (~nll.
Sălagil1) ~ clllldidat,ul jm>thi"t baronul K emeay
riimas în minori1.a te fată de guvel'nn.mentalul

Il

Episcopul Caransebeşului la episcopul Hossu.

în luc~)"are toate mijlo[lc-l'lC' de corupt·io şi terorizare. PrC'viizi'lIld candida.tul justhist soart.oa unoi
c\'f'ntuale petitii. s'a mulţămit să denuut.o tribll~1Ulnlni din Z!ilau pe not,arnl Rob Lâszl6 din
HorIa şi eîtţ.iva toyarii~i, cari au cumpârat voturile
cu suma de 20-000 eoroane pe seama candidatul ni gUVl'rrUllllcllltal.
l)ovcdin.nn-:'-O im lnniriJc a('oote ca adevărate,
trihunalul din ZăHiu l-a C'Olj(laJl.lnat pe notarulRob
la 1 luni!. îllch·isoare şi 200 evI'. amendă; pe primaTul r a1'ga B{tlint din Sziliig'YsZCI' la 1 lunii
îllchi"~oare şi 200 cor. n:mendă; pe c5,l'eilmlll.rul
Frirdmann ţ:liii~z din C'oşeiu la 2 săptămâni inchisoat(; şi UIO cor. RllWTHlă şi pe. primarul Miha,iu
O priş dil1 H00şa-mmfmă la 1 săptămână ·închi·
r,:oare şi 60 cor. rumCIHlă.
Alţi vre-o 20 alogători au fost eOllcbnmaţi la
amenzi de ('rtt~ tlO coroane, suspendându-se tuturor drepturile politice pe vreme de 3 ani!

.- Sclide.ca

populaţiei evrei-eşti

în România.

Articolul JJuhlirat de distinsul prnfc80r rO'nuin
dela unil'l'rsitafe(t din laşi. dl A. C. euzll. - 1~n
llumiîrul 21;-'1 al ,.1'rirmnei" a fost viu c01nemlat
în cercurile româneştt·.
1,':rpunerile clare şi ar.qumenta tia Zogică a, di8finsulu,i economist politic au făcut impresie
(u/âllcă asupra tuturor celor cari au cetit articolul.
Drept adaos la: "De vorbă cu d. Vaida", Infor"V C'Tne~ciadrl" (?) din N r.-lI) 260 al "Romanului",
dl'~ig'ur. a fost dictată la t.elefo.u de d. Vaida. Nebahnţa
tul deputat mă rugase întâia oară la Bmşo.v. aşa in tmacăt, să nu scriu nimic contra "Ho.mânului". V ăzâ,lld Însă
c':lm s·cris ~l-a apucat un fel de spaimă care ia pe
om cu c,1ld cu rece,şi dâ,nd cu ochii de mine În Bucureşti. În dreptul caf(>ului Bulevard, umilit s'a tinut după
mine vre-o jumătate de ceas Încerc[tnd t()aw mijloa.cele
duio.ase şi plângătoa.re. ca să mit faclt, pentru a doua
o.ară, să renullt de â. mai serie la "Tribuna". Aceste
rugi nahe şi lipsite de de.mnitatE' m'au Iăsa.t mult mai
rC'ce de.cât un discurs al d-sa.le şi mult mai rere decât
iubirl'a d-sale pentru neam. Si c:lnd a ElPUS: "îţi oferim" ... l-am o.prit ru mâna şi i-a.m zis: dh~ Vllida sunt
grăbit. L'am sllJutat pentru ultima oară şi am plecat.
-

m~ tia

FABRICA DE SPALAT CU ABURI

KRISTALY"
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Gozmos6gyar, Kolozsvâr palyaudvar.
t
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Bay j.ajos, în intmetiul căruia administ.r'aţia a pus

T

-- Atentate contra domnitorilor. Din Berlin
('U (}Caz-ia lwei vimiltori a împăl'a
tului Wilhelm în Sik~pă s'ar fi Îu{',c.roa.t oomiterea 11mlli at0ntat. S'a g:l~it anllmc pc () ('ale ferf!·tă vic.inală pe unde trcbuia să trca-eă tremul regal un p~ltr(ln de din:unita. Nenor(}(~il"{~a nu s'a
îllt~mpklt, {'ifei împăratl11 a f:'kut drumul aCC.'lta
in automohil. Aflimdu-w patronul nn 8',a dat la.
Început nici o atf'11\ie dco",Pllită. Ancheta ce a urmat 11 {'oTI>'tatat însă di dinamita a fost pusă C11
'sf>o'pll1 nnni atentat.
O tolegwmă di'll 1,011'(11'a anunţă, că in caŢlÎ
t.~l a :\ ngl ici >il' sn,:;ţi ne ~tjn....'l.. <lp_.;;pre atentatul >;ă
vrlr~it {'nntra r('g'C'llli Georg-c V ('11 ,prilejul ÎnoorrYn~rii din Delhi. Şt.irca n.:> fiind confirmată ~
cred(~ că 8Stc o manoperă de bUMă.
se

~mllBt:'i că

-- Arhiducele Ferdinand Henric. ŞtÎl'oo despre abdicarea arhiducelui J:<'cr.dinand llonric din
armată se dcsmill'te prin Neuesten NachT1:chten
din Miinchffil. Adevărul e că Ferdinand llenric
e în coueodin de pat,rn aui, cu învoirea prealabil!l
li monarh ului. Ar hiduede p0trc'ce la Miinchon
pt'ntrn studiile de 'Pictură ('{~ le face aeolo. Maj.
S,l i-a prelungit COJlceJiul încă cu U11 an. Câ.t
'.
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Yăpsire d~ h:lÎne. Curăţare ChemiCă.11 T
'1
Spălare cu aburi.

I La suma do p~sls 10 COi., pachetul so retrimite francat.
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drepre că.săwria lui Fl"rdinand. IIonric cu o fată
din 8o(~ieta,tea mtillCh{'<I1oză, 80 afil'll1ă că nu e nimic adeviiJrat.

- Concertul Corfescu în Sibiiu~ !';' Î ___"'<' serie
din Sibiiu: '\[arţi in 19 lJocemno va avoa loc în
sala mare a ")iwseuhti Asociat·iunii coll(~rtul doamnei şi li domuului Nicu Corfescu, cunoo.euţii at'ti%Î
români.
- Inel de divorţ. Şi aoo8k!tă inovatie yjl1C
din America. O damă diu inalta societato din ehiCă{,,1'()t ;mi$ ]I,1arda11e Parket, diyorţând de bărba
tul său, şi-a oomandat la un jiurvaorgiu un inel
deos(,bit (!a înfăţi~are, pe care îl traoo pe degotul
mic al mânei drepte. Apărînd !liStfol în sociot:.ttc,
a făcut maTe 8On:;3ţio. Curioşilor, mi.~ ~fariaIUle
le-a răspuIls:

A:-!ta-i inclul de divort ea:re după cum vetrebuie purtat aşa.
Nou:tato:l. a prins. Giuvae-rgiul primeşte mulţime de oomllwJe pE'lltru inol de divorţ. Inelul Înse:ml1lă de altfel pentru cel ce'I poartă libertate
şi dorinţa unei noi ('fu3nieii.
-

deţi,

- Chelia. Irll"-adar. Omul chel n' avea trecere
nici la vechii Egi-ptoni. Iar vanitatea omenea."lCă
fiind Î11·totdeauna, au încercat şi ei să găsească
un reIlwdiu cont,ra cheliei. Folosiau cei .drept peruei, dar totuşi părul natural plăcea mai mult.
Un înYăteilit gormun a dat po.9te o reţetă a Egiptenilor care prescria 'pentru oreşterea părului
ul'lDlătDrul amostec de U1H.ori: U1A~are di! l(·u, de
rechin, de crocodil, do şarpe, de pisică şi de ţap.
Că folosea această reţetă, nu putem !Iti.
- Noua operă a lui Gorki. Din Pet-er,sburg
se comunidi, că marele .scriitor ma Gorki va
1iOO'a1:e de sub tipilr la sfârşittu lui l>anuaric un
nou volum de 1l11vcIe. Noua carte Va 81pare in limba germuTI;), şi va (',onţine două zoci de bucăţi
~rL~ în formă de rxH'Ntiri pentru copii. Titlul
va fj "Po\,ffitiri din adenhutoa viaţă."
-

Boala lui Rihard Straus. Din Berlin se te-

l(lf{rafiază că marele compozitor RiJchard Straus,
m'A &1 oonducă un ('-,()nc~rt pentru Iti Dec{'mvrie

în Bermn. Sta'lIS nu va merge însă la: Berlin deoar('c(' e grav bolnav. Zac<c în IJ)'llt la Garni.sch.

- Duma şi asasinarea lui Stolypin. Din Pcrersbu rg se tdegrafia:ză: Duma. terminând discuţ.iunf~ &'rupra declar!lt,iunilor guvernului In
chestia ,a~~nă.rei l~li Stolj1p~n, a trecut cu 141
voturi ~'"O'Iltrl1 101 la ordinea zilei, adopt.iind o

moţiune expl·imÎmd c<xrlving'er(;!l că guvernul va
trage în judocată pe funcţioTI·arii .'lÎn-ov,aţi şi ee
va (l(':'tl'P.a fi"iră Întiirzierc de roorg-anizarea: din temdie a poliţiei politice.

- Omor îng-rozitor. Ncgusto:rul Saum dintr'tlll Rat de li'mA'ă Fl'amkfurt ş:i-<a omorât de desperare mtn'aga f~unilie. sotia "Ji })Il'tru oopii, sinueizi'tnlu-s.e şi (·1 în urmă. :Xeg'lh'ltoI"llJ îşi perduse
a\'Nea ,în ni~te ~tfaceri. şi de teamă că ya .g,jung,e
jn mizerie ţ;i-a onwriit ŢW ni sai. FaJDta 'acorusta
l){'IStial:l .a ."llvurşit'o nOlllptca cind toţi dormeau.
Şi~a împuţ'l'at m:li înti'~i iwti,a apoi pc eopu şi În
urmă a indrept.at revolverul asupra l'ui, luâ'ndu-şi
"iata. lhntre T'ietime copilul cel mai mare. 'Pre{'tlYrl ~i t.atăI~u nl'Urit mom~ntltn. (XliJoalţi se luptă

- La fondul Dr. P. Şpan JX'ntru ajutm'al'p,.a
copiilor do :\1,)ţi, apli~'aţi la me<>erii au mai Jă·
ruit: Dmnetriu Crăciun, primar, Ioa/n )[tmt.hiu~
~u IlHJurtea,
paroh t câte 20 b,rni, Corllel1fU'Uwan, notar 1001',')
- Barbaria unei spiritiste. Bătrâna oloagil: toţi din Cil.l'1fJE'nio;!; Va.'lile Toşa, HOlllU Şu tuţu.,
(worgo himplu('('un, paroh (Coru[tţeI) 1 cÎlte 20 b.;
HoznHa OZU{'..$ din l:;eghooim se {){'11pa prof('~..ional
Ki(~dac (,birciu, paroh (AJlmaş Sălişte), soţia
l'U -"l)i ri t.i:sn111I, înşclând pc oamenii ('roduli, cari
sa Virginia n. (lnnţu şi copiii lor Eugenia. ViereI, Comolia şi Aur{,l, 1 cor. şi Dalliil Urzieă,
'PIătiau bătrÎrnei {,"11 bani grrusfaturile şi 'prorosoda]
~iiSIl1ar 20 bani. Star(',a fondului cor. 12:17..l3_
cilc miodiului. ~I{'diul {'l'a o fată ('fpileptid, Aques
Pentru prinos aduce calde lTlulţărnite, în nUntII_
Bart,ok. &~a,n${'le le ţinea noaptt'a în c~mar.a de
eomi,tetmlui "Hplllliunii sodalilor romibni din dita
lemne, unde ae a<fuuau vizit<utorii. Bolnava fată
Sibiiu": Vie. Tordăşanu, praz.
apu{'ată de 'a'C('ef>€ îmgaua ~uviutc fără înţ.eJes pe
x O bucătărie bună folo1"eşte P<"lltru îmbună
cari hiltrÎ'na 10 tiHmiicia vizitatorilor, Î'll numele tăţireA supelor, so~uril{)l' şi alrtor Il11lncări prepll.'"ufletclor eVo(·.at.e. Şi fii.re& bani bunicei. Bătrâ'na ratul "Maggi", 1 n urma vr(1p'rj~'<tiiţilor gust admirabil, calltatc bumă ~i tipor, e prp~UJit în tot 10.ţ,i ll<'a fata a.'''C'u:t1l1ă in podul {'wsei, făK:-ânlu-o diseuL Mai alos in urma sporuJui: l'itteva picături
ŢJărntă. Părinţ,ii [('tei <au Îllştiin1:at di..,pariţia fedau gru:;t exnelont. Nuia însă gu.<;ml mâncări:101!,
tei la poliţie eare apoi a Iuat'{) în căutare. Dutpă ei ci in cunrtră il î'ntărt)Şt(l, Ca ori şi CE', Ilre trecere,.
multl~ t'ilu>tături 7f.l.d·arnÎ-l't' au aflat'o la vrăjitoare
astf~l şi a('(,,% preparat are flă lupte cu multe fa"·
d06C0iperincl a6tfd şi şlldataniile babei. :Fata era şifi('ări. C\tmpiiraţi numai col ee poartă numele
im'[ilitil într'o ghebă in podul c~ei în stare de "Maggi" ţ;i mtLrCa "t<t€la " ,
:x Adolf N adler, fabrică de oroloage penln,
iDcun~ti('n\:l. A fost tnl.n~"P(}rtată la spital. IID. urturnuri,
Budapesta VIII. str. l'rater 2. O »e.ma multor chinuri ce a suferit la 'babă, boala i-s'a
comandăm În atenţia an. public ootiOOr. Aceaată
{LgNi,'art, aşa că 1!{"],Ull e 'PC patul morţii. V răji firmă, după cum 8untem informaţi lifeJ'ează c,e1e
t(J<tl rea a f{18t deţinută.
mai perfecte oI'oloage pentru turnuri, <-'O preţ redUI! bisericilor şi comunelor. Trimit.e om de sp&- La fondul Victor şi Eugenia Tordăşiana
cialitate pent.ru luarea măsurilol! necesare pe ehnlppntru îm;{'~trar('.a h·tdor săra('e, aI Reuniunei.
tuiala
proprie. h garantie puntJ'u O1'oloagele liHlI",;(·ria.;;ilor siOoiWli j 'au mai diiru.ia: Petru Silllferate. Lămuriri şi catll.log trimite gratuit eelol" ,
tjon, libra.r 20 bani; Si{·{)lae C;,a".;rea, paroh (Bence se refer la acest anunţ din ziarul nostru.
durfl 1 (or.; loowl V<A..'liu oalfă de librărie 20 b.;
x La expozitia internatională de constructii de fier"
::\ l(>olae Sora, {'asaruI băncii "Poporul" (Sălişte) ei maşini
din Btldap(>~ta. a filcut mare sl'uzaţie în toa&e.
40 b.; Lazar Tritpanu 'lS. ('{}llil., Zeno şi Leo cer('urjl~ dl' ~t)('rialjtate, motorul de o\(>i brut ~Robur",.
l'rOl'a fit'<t'lare cute 20 b.; Dr. Ilie Iancu modie expus de fabrielJ, iie motoare LandJer OdOR Budape~
1 (',()r.; ~\Ilm Lungu, ;paroh (IlBşrn,ari) 50 bani; VI. Lovag u. 2. Acţionaroo. regulatii. şi simplicitatea.
părechE' Il ace~tui 1110tor a atras ah·.ntiun(><l, tuturor
Dr. Al{'xandru I>ragwnir (',am.d. de adv., Miorica fără
vizitatorilor şi Mtf!'l cu drept cuvânt putf'm afirma..
Bujori{~a l'0l){n,j(';Î. {'ilte 20 b.; Oonstantm Sava,
că dintre toate motoarele cu ruei acesta c cel mai j)reînv. (.linn) soţia f'<..'l Eul{K'~}a Il. Vonica şi copii ferabi!.
La u('astă expozitie a (o,st distin,; eu mE"daJia d ..
lor: ErujJja. Const-:mtin, Maria, Luca. Ilariu şi
partea statului, ('e!'-ate intăreşt~ afirmatia noastră deMarina Cornelia ('.oI". 2.
SPre NLlitătile nediscut.a.bile ale motorului.

Am primit o sc:.ri.>-nare d(>la prinţul Andrei, !le
el printesei Ma.ria; tu n'ai ct.\tit-o?
- Nu. tată. răsp1J:l:l.&e P.3., speriatâ..
v
Ea nici nu cunoştea exL..ipnţa 3icf><Stei serioon.
- Vorbe{!;te de răsboi, făc:u prinţul eu un ziiJllbet
ROMAN.
de di,~preţ. aşa cum i-se întâmplase d~ rAte Mi se pomenNl de eampania din 1812.
Trad. de A. C. Collbal.
- Seriso&N'& a<c["ai~ta trebuie să fie f()aTt~ interesantă observă Des sa.1l l>'tI. printul Andrt>i, fiind mai in
(Urmare)_
măsurii. de-eât ori cioo să (',uno~ starea. de lucruri.
Bă.trînuJ prinţ se oc·upă pe tot timpul lunei Iulie, eu
- Ah, (oa;rte intt'resa.ntă., fă'Cu d-1jOoara. BOllrienne.
JllaDuJ unei noui grădini şi Il. unui nou pavilon pentru
- Adă-mi-o d-<ta, ii zise bMrinul print: ştii unde tle
slugi. Dar prinţesa era. neliniştită văzându'l cât de pu- .
află, pe măsuţă, sub "press.e-pa,pier".
tin dormea; în fieca:re noapte părintele ei 8IChimba paD-~am B(JUrienne Ile r1Jk.ă. vesf"lă şi vioaie.
tul din loc. Odati U aşezi in oWw, altădată în gal-erie.
- Ba. nu, strigă bătrlnuJ prin, ))OSomorîndu~;
d~ multe ori 8e culca îmbră.cat ln fo.toliul Voltair~ ori
du-te tu, Mikhrail Ivanovi.c:L
pe divan. în salon ori in 6ufragerie. Lectura nu i~ mai.
Al'hrt(>{':tul i(\şj din odae. da.r nu.mai d6eâ.t prinţul
flcea d-Scoa.ra Boorienne. groomul P9trueka. La. 1 August sosi o IL doua lPCrisoare delA prinţul .Andrei. In BolkOILBky se uită eu nelin4ite in jurul său, itli 8v./i.rli
ooa. dintii scrkloo.re. trimisii tnda:t' dUDi plec-a.rea. 8a. şerv'Otlu pc roa.să şi merse el înS'1lŞi.
- O să'mi incW'rc too.te «'IN!.... el nu etie cum !Il
el cerea, cu umilintă i~rta;re tatMui său. rugându'l să-i
acorde ia.r iubire,& lui. Bătrînul prin~ îi rlulpunse cu nmble ...
blbdete li lPChimbă a.titudinoo, &IL faţă de d-şoa.r&
Printesa Marja, D",~saJJe. d-şoQ,ra Bourienne şi cbiar
Bourienne.
micul :!'icolae schimbară priviri intre dlÎ.nl,jii.
In IL doua se.rÎsoare. scrisă în preajma. looali,tiitii
Bătrînw print. insotit de arhi1:!'<'tul. se intoarse cu
Vitebak. după ()Cupa.rea ei de francezi, el oxpuse in· scrisoarea şi eu planul pe cari le pu~e ală.turi de fu.rrumod sumar situa-tiunea. ca.mpaniei. a.dăugând şi un plan. ria f;!l., nedând nimănuia. a le {'~ pe tot timvlll deju.,rf>C'lu!1D ei proviziunile lui de vitto.r.
nului.
El prezentă tatălui său toate desavantagi~l(l ))o:r.iCind trecară In salon el t:ntinso 9Cr~rea printetiunei. a,e:a. de a.praa.pe de teatrul răsooiului şi tl:8upra Bei Ma,ria., spunâ.ndu-Î să dte-~{'.ă cu gLas tare, in vr.eme
treoorei trupelor. sfătuindu-i pe ai săi Iiă plece la ce el se aplecă deampra pl.a.n'll!ui nowui pavilion.
Moscova..
Când prinţ~ Maria. sfârşi de cetit, Dessaile işi
In ziua ~a, po neme.a. mesei, Des.s.aJJ.e vorbea permil'e ~i'i intrebe:
tocmai de svonul -care circula &.Sllpra intrării france- Prin t-l', eare e piirf'l'E'a d-voastră?
zilor la Vitebsk. BAtrinul print }şi a<lU&e aminte de
Plirl'rf>a mi'a? fă1'1l moşnl'!;1g'w ~ sculat dia

l?7

Leou Tol.toL

"ASBOJU $1

a vertislIl011tele fiului

-

adrooă

r ACE.

său.

- Strang-ulare pe scenA. In ONlşul Jitl('koov.
statul Goorgia (Amorica) cxoouţiido sunt la ordinea zilei. I'opol'1Uil e.-.te dodat het asrtfel de speetacole, cari ii flllC de alwum multă plăcere. Aerua
de cuTind era să fie executat prin ştrangulare lJA
negnl. Lume lIlu1tă la siivil,~irna aotului. () ploaie
torenţială î111p.it,decu Î'H.'iă eX<fXmţia. Se gru... iră însă
vr&<J eÎlţÎ'va O!Ll1Wl1Î, eari ridj{',ară tribu'ua ÎttDprcllnă cU f1l"1'(',ilo şi o dădură În teatrul orăş(ln~
aşez:-md-D pO s{'{'nil. LlL~llea ,,"-e Î"Ulbulzea nobu:nă
ca să oapcto 1.)C. Booi şi călăul şi tcrmi'llă operatia
în faţa mult,imii, care privia ou Hîl1lge rece. J .. a
~fârşi't, mulţimea a fikut ovat.ii călăului.

{'r.-deti oare ('il. tl'.a.trul răsboiului se lLPTOPiel'
Ha! ha! h.a!... teatrul ră.sboiului... Am a.l'ia1Inat
tii mentin că watrul răsboiului 1"~te in Poloni.a. $i ••
nici &dată dttşIDa.nul nu va trece Niemenul.
DI'IsooJ.le i1 prhi .cu uimire pe /,lrinţul c~e verbea.
de Nit'men, când dUIJmanul trec,use cJ·eja Dniepern:l.
-

-

-

In

Când se va toJ)i

-

-

inamidi so vor

tnăm.1i

- Dar. printe.. făc:u ('u timiditate De.>sa,lle. În scrisoare e vorba. de Vite.bsk.
- A! în !l<'ri!i()Q.re. da, dA, da."
Chipul moşneaşmlui se lntunee/l. deodată.
- Da, adiiod 1'1 după o scurtă tlkere. îmi scrie-_i
franee!:ii au fost bituti IA-ngi un Uuviu.
~saJle işi pl~1I. capul.
- Printul "\ndrpi nu spune nimie de a.sta.. şopti el
- Nu s~rie nimit; de astaP Ei bin(',; doar n'am SOOlt-.
dilt eapu! meu.
Se râ<:u o lungă tă.eere.

Ei bine, Mikbail Iva.noviei. exclamă deoda.ti DJ..i.degetul planul eJă.direi; ia. !Wune-~
ce trunsformărÎ ai de gâ,nd si fa.ci P
Arhit-e-ctuJ se a,p:ropÎe de printul ei acenta, du])".
dis("lltă cu dânsuJ. aruncă o privire mÎiniatl 3/lIUDJIa.
prillti'~j Maria şi DessaJJ~~ apoi 98 rf'trase tn a)mrtameutul săi].
Printesa Maria observi privirea tulbure si muaAi
cu eaN' Dessalle il urmiirea. pe mQl,jllOa.g. FA!. fu izbi. ~
de faptul cii bătrnîu! print uitase seri,soo.rea fiu1ui 'sh
in eal-on. Ea se temea. insii., nu numai să'1 eercete_ )le
-

ţn! arătâ.nd cu

DessaJle dar şi si ~e 2'ândea.lICi mai adIlD!C la ha ...

ace-stl'a.

SQmn şi făIă a'şi lua ochit de pe pllan.

: ..AL :

7.ăDada.

tnla.ştinile Poloni~i.

•

Motorul ..Robur" S(I poate a.plica eu mare 6Uee(\!l la
(lot felul df! maşÎIJi ~riţolo. industriale, maşÎni de tro'If:'rat şi mori aş..'l. ~ă ne permitem să-I recomandăm în
·~t.entia On. public.
x Cadou,.i pe Crăciun.. precum sac pentru dlUlle. de
:lliele, mătase ori mărgăritare, garnituri de călătorie.
''Casete de cusut ei pf'ntru giuTaeriea!e garnituri VMf,tru manidir şi pieptănat, casete pentru parfumuri, oglinzi pentru toaletă. ta.ba.ehere. porttigîl.ri. portmonede
'Si portfolii, bio(){"le. pipe de chichlimhar. parfumuri YCritahile franţuzeşti şi englezeşti, păpus.i ei biWouri
'precum ei diferite alte articole se află tn mare asortimf'Jlt. cu preturle cele mai ieftine În pră.Tă.lia Juiili
.flegediis Ara? Piata Andras,gT 10.

l

x Gustav Tatray Oradea-mare, str. Ra.koczy, prhă1ia pentru eU.li, unde se po.' CUlll.;păra lucruri de mână, pentru dame precum şi neccosarii. cu preţuri f.arte ieftine. Telefon 783.
J( SeminaruJ iuddic Dr. Gareb, Cluj. Str. Fu,kas (1ângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre.,găteşte pe lângă OIlOfltr mic, pentru examenele
de drept, de stut, riguroase, de drept de stat, f'~'tll.
mooe de advocat şi de magistrat. In 3 luni se
·câştigă licell ţa de doctorat. Fiind în pragul proiectelor de reformă a in .. ăţiimânhllui iuridic, e
·de dorit ca toţi cei intereuţi să se adreseze spre
"hinele lor Ia acest seminar, care Înlesneşte mult
cariera ad .. oca~iIl.1ă.

..
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ECOIfOMIEe

.

~ecolta ~omâniei în 1912. (ktim în ziarele
.,din Rmnilnia: 8erviociul statisticei geneMle din
:minj,st(',rul!lgri~ulturei
şi Jomeruilo.r (',onstată
·'Că supr.'l.faţ,a întilulerilor culti vaw cu grim a f<Mrt.,
in HHI, de 1,uaO.09:3 hoota.re, adecă cu 18.125
.b{wtaro ma.i 'putin declÎt anul trecut. Prooucţiu
,nt'a totală a ffl\~t anul aeRsta de (33.028.095 hocitolitri ('{)Intra 8\J.mll.7n3 h(~ctolitrii ceoaoo ropre,rintă ŞJ.l<!O milounc hncfolitl'i utai puţÎiI1 decât în
UHO.
J'roducţimw;l anu11li 1911, :Dată de mijlooia
'edor {"ju<'i ani (Jin urmă care a foot de 26.704.782
,h~'J(·tolitrii, ncuxă unfq)or do şase miloone hectoJlitrii in f()Jo.~uI anului 1911.
}'rodu('ţiun(\u llHxliD pe hpctar n foot, amul 8<wstlll, de 17 hf'<,tolitrii contra 20 hl. din anul tre"eut f,ti de 14 hl. 15 mel:iWi lIJtimi']vr fi ani.
HtX'o!t.a 8<',c,ar('i -a fost de 1.758.235 hectolitri,
; aclt'('ă Illlml'ape de m.xJia ultimilor (',inci ani, ~ cu
1 milion de hoctzllitri mai micil d<.'cât cea din anul
,·t1"{wut.
PrOOll{'tillllt"3 orzului a fOf't de 18 hE>clolltri,
··contra 10.345.n;1~ ht,{·t. <Inul trecut şi de 8.1UO.701
-din 'fK'riooda H)(){i-l !Jll.
]'rodu<,ţ,hlDNl m{'w<l la hedar Il. :f0'.'lt anul a·
'~estn. ,d<l 17 h(\('t(llitrii 8 aJnul tl'(lCut
Ovul,ul a dat 9.242.f)~9 ht'{'tolitri, oon'troa
lO.H7.<i23 h('M. anul trecut şi 8.232.781 hect. in
perio":Lda 1906-191l.
He<'olt-a rapiţiei ~'a ridj('at a(pro.aJPC pe la iu"fDă:tatna. {'ruf"i d~'anu 1 fN'U. adecă la 634.519 hec.
-(',ontNl 1.:lR6.8!H h('~'t,. în 1910.
!\f<xliJl la he·etar a 1'Of,1: de 99 in 1911 şi de 144
in lHlO.
Intr'Ulî <'11YÎmt a'llUl aricoJ 1911, fără a fi fORt
oex.('dent, a f<,,,t fâurte satisfăcător.
A8t[(>1, r{'I(lu('Îmd 10 mil()l/{I!1(l chintale grÎtu
:::n~,"'3r(l ~.()U'!mmat.iei din ţ,ară. rămilno 16 milione chintalE' în 'lm1 m«liu de 17 lei, reprezinti).
<(l sumă dE' 27~ miJ.io.ano intfalte în ţară din recolta.
~ gr:m a anului 1911.

'-

•
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Anani litarat.
.

A. ..,irlli:

.,Alaanatull .,rlitorllor dela Doi".
""" foarte interesanti şi TU. C&tte. ea.M eapri.de fet...
~rafiile ..lor "6 scrIItorI nă8cuti ia Al"4eal. Tar. Un'cureascl ,1 Bănat. via,a In pe .art. w.ir:uea eăr.u(le le-au dat la lumini ,i o bucati liiera.ră.. n ...o poeMe.
". nunlă ori ena etiintă. .ep.blie....' inoL
Pentru 1nU.ia o&rl ni-e dat .0uă Rorallnilor de pretutindenea., ca să avem o &&lfel de ean. la indemd_..
U.re ne face CUlt08CUti pe ceJ ..al 4e lJeamă acrUtCilr)
.ucufi dincoace de Carpati.... i • • iată.
Almanahul scrIItorilor dela 801" e • •!tUndă Odelă
'. a';,roap·e tuturor talentelor sc;rlit.rilor deja no1, şi e
'!In mărgăritfl.r pretios peniru fiNale ea.să Um:lnea~M!
(5ăei cine nu doreşte să eUDOfl.&e& şi inf~.i,ale. ti data
eelc)]' mai de seamă fii al liIeamw.i Sălii, al Mur fi""",
al eeteşte zilnic ta .iare ş.i ,ria rel'ilte!'

..

7

,.Almaoahul scriitorilor dela no)- .ai are
n. cavitlu interesant ei de lUare

preţ:

eşoi bol

ca-piUul proseL

Se arată to facsimil capurile tuturor foilor romAne. .
dQ dincoace de Carpati. se expulle pe scurt wtoric!.l
fiecăreia, ee procese a avut piinii. aeum. cui i-au f.li
colaboratorii mai de seamA şi cine !criu de preZ6n~ la. el.
.,Almana.hul" la sfirsit are şi Calendar pe 1912, aşa.
că ori cine cumpără .. Almanahul ItcrHtorlJor dela noi".
au mai are nevoie de alt calondar in c •• ă!
Deoarece cartea. aceasta li' .. tinărit .umaÎ intr'u
număr restrins de exemplare, on. public • rllr:u si
grăbea.Rcă a o comanda. ca fiind o carte aiel''''' .re-

I
t

REISI MIKSA
DE

.ioasă. interesantă şi instructivă.

nn

exemplar costă trimis franco cor, 1.80. Se plate
~omll!lda. dela editor (Librăria Nat. S. Bornemlsa) dia
Orăştie-Sz{t8Zyaros. ei dru.. "Librăria Tribuna" Ăla
Arad.
Celor ce comandă mai mult de 5 exemplare li-ae
dă exemplarul cu 1.60 Cor. franco, ia.r l~ eom.a.nd& de
peste 10 exemplare 1.40 Cor, exemplarul.
Comandele pe8'e 10 exemJ)lare si se fa,ci direet
la Jibrii.ria, edito.are.
A

" ÂJ:rl in ti r-i"

via.tă.

Volumul .. Amintiri" are 2&f. pa.l:'ini şi cuprinde 23
nuvele. a. căror 81lbi"ot e luat dia ..iata fraţilor noştri
Moti din l-luntil-Apuleni şi din ..iata autorului. Bucitlle ~un' scrÎ86 intr'o neao .. Umbă romitne/l.ică 8i Cll
multă putere i~ limpezime, ,i w mlllt &tmţA~n$.
fiecare bucată te eaptiuui. procurtQdu'ii o rară mul-

li

Oruber Dezso,

I

magazin de pălării şi articole
de modă pentru bir baţi.

sufleteucă.

De mult n'a. apărut la noi Rominîi o carte aşa de
frumoa.să si ca. prezentare te.nică. ma.i ales ea e adevărat eveniment pentru Iiteratllra neutri din Ardea.l.
Se poa.te comanda dela autor (Librăria Nat. S. Bornemisa) tn Ori.tie~zhZl'âns. şi dela. .,Librăria
Tribuna" - A.rad. Preţul Ilnni e.emplu Il 1.60 + 20

Cluj - Kolozsvar
CDltul str. Wesselell)'l şi SZIP. IIs-ă·lls CII botelul FâszJ.
Noutăţi

1N.n! po.rio.

În diferite soiuri de

păIă

Cel mai frumos, mai elf"g~nt calendar pe 1912
e neapărat Calendarul

.... i i

pentru domni şi copii, albituri, cravate
fotfelul de articole. Preturi solide.
Serviciu conştiinţios. - Comandele
din provincie se e)l:ecufă propmpt şi
- francate în ce] mai scurt timp. şi

"Lurn.ea. il1..1 stra. tA"
Contine 160 pag. cu hngate, \lariatl! şi admirabil
reuşite ilustrat/unt şi tipilrit pe hârtie de lux. D'"pozit general: librăria Ig. Herz, Bucureşti.
România. - Pretul Cor. 150. - Se arl~ de vân·
zare şi la .librăria Tribuneic. - Parta '20 f,Jeri.

Rakoczl-ut 14.
(LingA .Apolloc).

de AI. C'u ra

ea cel dintlti volum di. "Biblioteca scriitorilor der. Itol",
in care se vor tiplrÎ rînd pe rind klp scriitorii romtni
din Ardeal, Tua Un/:ureasoi şi Bil.na.t, .or~ ,i ta

tumire

BEKESCSABA--NACYVÂRAD
AndrassJ-uf 41-41

apărut:

I
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POŞTA

REDACTIEI.

P r i!m.ian pan tru d. Mar90u urm ătoar€tl.~ :

I
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ŢIMBALE

Răspuns
Dlui luJiu Marşieu Creditor păgubit.

ca "'g'lIlIÎ6m patenlat ali oţld. dând

"Crezi d-t&, cii e do,.a.di de
bun simţ să ca.}{lmniezÎ ~ a.oola
oa,re văzilndu-te te-a imbriLeat
ş,i, chefuindu'tl s.al&rul, te-a Î,.~
prmDutat in nenumil.mw c.&Zur1.
fă rit să-i rom torci ba.nii?"

sunete r8flOuante ~i
fCl8.l1e plăcute, "~-lii~~-iiil ~. pot _plta şi pe
rate. - Oramoroane cu plăci.
- vloare,
tlaale, harmo·
Num ..oase distinc~i ,i lIledaIH prilittJc~

Oit1-i ş-i eu epi.~tol.q, matal",
1 n care te-ai făcut pe veci de ris
Ş1: cu adâncă milă am suris
V ăzând cum spumegi tot ~ cum faci bak
Pu.rtarM ta de aUfel ,ge explicii,
Doar eşti elev la şcoala lui Gold~:ş,
Dea, 01·i ş1, ce~ai scom.ilu, je m' en fiche,
Ori, cine ori şi ce ce-o vrea să Ilt.cd.

Imi, spui că tu. mi.-a-i. cheltuit salartd
Şi, drace, tot tu eşt-i cel păgubit! Be veAie c·ai fost tare ameţit
Şi-ai sc7'Î.8 belteau"" ceea cu... pah4nd..
D~..,~i eşif:
Şi tre-Q,Z,

doctor, ll.a ştii ,.om4ne.şt~~·
tu nu a·i s~ nici un rind,
Dar nu mi-ar fi trecut cândva prin gâni
ehi""r be.at să'ma SCf"W, aşa de figăn~tt;.

Tu eşti iresponsabil. - qi..ar fi bi'1tt',
Să nu'ţi rii.ţlyund nimic la ,.indul mw,
Dar totuşi îţi răspund tin marş! şi ea Sfârşind-o foarle. ,.eped~ cu Hne/

AI. V eTIl Mea.

Redactor l"Ol!"f)ODf!abil: Iuliu Giurgiu.
.,Tribuna" indÎht tll'ogl'8.fie, Nic::hia " ecMs.

nici Ş. a. mite ca răsptată.. Inven~torul pidalulni modem
ŞI aJ orgamsmuJui de o~. Catalojt trimit gratis.

Mogy6rossy Oyu)a,
kir.

am. bangszergyăr.

1

B....u'""llldraAr-:::p:-:enStr'l:'~V::-:I=-:Ir-:1.,........R::-'...k...
orcz"Cri-=--u-::-t":""R"71-.:::-.
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-------------------------------------.---ANUNŢ.
In cance[aria notarială din Feneş, (u. ....
ZaJatna) afli aplicare ~ tineri versati
În afacerile notariale pe lângă condiţiuni

, t

foarte favorabile.
Feneş.

(u. p. Zalatna) la 7 Oecembre 1911.
Traian Radu.
notar

ce~

•••

2

iilvăIăcei

se primesc indată în legitoria de dirli
lusti" Ardelean. Arad, Str. Weitaer 13...

=-..: .-._.,-----~
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MOBILE

TEODOR CIOBAN
ZIDAR DIPLOMAT

ŞI

Ca onoare incunoştinţez onor. public, că in
branşa arhitectonic4 execut totfelu1 de
intreprmderi de transformări de zidIri vechi,
t('pararea de biserici române şi şcoli, precum
şi ZIdIrea lor.
Cu planuri şi budgete servesc
la cerere. _ Comande pt1mesc atât din loc cât

din provincie.

Preţutlle-s

proviztlt C!U marra do' scutIre ~S_ Mwia de Maria.
cell- pe can poporul le numeşte .Plcăturl de MariaceJl, pentru stomac-, de 30 de ani s'au intre
bumţat

cu succes aşa. că sunt indispensabili ptntrll"o
Oflce casâ. - PICături1e acestea au efect ntÎntrecul la
irt"Rularităţi de stomac, contra stomaculuI strkat, ardere·
de stomac, incuierea scaunului, sgirciuri de cap şi de
stomac, greaţă, ameteală, vomare, insomnie, col.ca, anemie, gălbin::.re, etc.o
Se carătă În fiecare farmacie. O ~bclă
",arI> Cor. 160, ~ti lă nllC! 90 fiI. 6 ~ticle
Cor. 540, 3 sticle m~n Cor, 4'80. Pentru trimiterea inainte a sumeI trimite franco:

pentru dormitoare, sufragerii, locuinţe garzon, saloane, otele, cafenele, restaurante şi
palate; mobile de aramă şi fier, covoare,
perdele, candelabre, piane se trimit oriunde
pe lângă plătire cu bani gata, ori
in condiţii favorabile de plată.

ARHITECT

A.RAD,
Strada Deâk Ferencz Nr. 20ia.

şi

Picăturile de stomac a lui Bnldy'

"

In at enţia celor ce zidrsc case r

Album bogat ilustrat I coroană.

1. "Regele Ungariei"
8R, AiDY Kfarmac(e
in VIEN A. 1. flelschllark! 114.

La aranjare deplină trimitem
. .
I
t
vOlaJeur pe spese e noas re.

.'

MODERN LAKBERENDEZESI VAllALAT

foarte moderate.

Cu stimă:
Teodor Cioban

Budapest, IV., Gerl6czy-ut ca 7

Iti

(Ungă primăria centrală.)

.

fIŢI ATENTI! la marca de seu tire, care
rf'prezintă pe Sta Maria de Mariacell, la Impachetarea roşie şi IA subscnere, care t ste
copie chipului de pe lature şi ~ă respmgeti

t>:t

orice imItatie.
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redacţl~

pe lângă preturi moderate şi garanţă
LUGOŞ. STR. BONNACZ 11.

.
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de pe fata

:' Primlll atelier de biJiarde din Braşov ~:

·.:

fOIlor dela
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Pregăteşte din material excelent şi:

J

~o

pământului!

Alexandna).

Dar scrisoarea evrdască de rînd? apoi eyre~
.0Meruba« şi Cta zi~ "hebrai.::ă", cu
puncte şi fă,ă puncte? şi în urmă cea :orabi·
nică.? Nu le vei fi văzut.
Dar scri~oare tur,:eaşcă-anb3, ai văzut? E
foarte interCS!llltă, d~r grea la scris! De IIci'<,a
Turcul care şlie scrie, e deosebit pnntre ceilalti,
ca la noi un popă printre ahi oameni făra carte.
Dar scrisoarea ,sinană.. văzut'ai? E de tot
fină şi incurcală. Mai aleasă Şl ca cea arab2 !
Dar scrisoarea din TI b et, Cl rătică şi spnntenă.
iască zisă

~

A

J

if!jl

~

·.:

......

Orăstie,

Vilzut-ai vr'odată scrisoare greceasdi? De a~l.a
ai putut vedea mai uşor; dar grt('easc~ monument<llă şi grtct-2scă Ilkincă? De acestea mal greu.
D;lf scrisoarea c opt i că (de pe la ealro şi

Brass6, Csizmadia-utca 8. sz. ::

A

I

I
I

."

în cei mal modern stil, pe lîngă liferare
promptă preturi moderate şi din material uscat.
Oest>mne şi pr0iecte fac grabnic şi ~tU1t.
~.~.~.--~cr.1!r.IiIO~

e calendarul care duce in casele

c h 1 pur j I e cele mat Înălţăto>!re de suflet! EI ne arată:

poarta cetătii deta Alba-Iulia, după ce a cucerit
Ardt'alul şi ajungând acum el Domn şi leste
acest colţ de ,ară româllf'sc! -- Apoi când, du ,Jă
asta, a mu;; de a cucerit şi Moldova, ajil!lgând
a fI, pe-o vrtme: Domn al tuturor Românilor! - Ne arată apoi (1e:
TUDOR VLADJMIRESCU, eroul poporului din MuntenIa, când a allJI'gat De zbirit roporului din Bu(urtşti şi pnme·te jur"mântul dE'
sup' nere al boierilor!
Apni În al dOilea (:hip:
:oPrinderea lui Tudor Vladlmirescu c de Cjtră
mIşeii Greci şi Tur i, de-J duc şi-l omoară:
ŞI alte mlllte chipuri intere'ante ş: plăcute.
Apoi bogat matf rial de cetit: poveştl, nuvele,
pO"zi, glume şi povete bune.
Tare interesantă e acea parte °din -Calendarul \lat1onal«, care ne ar"tă feluritele scrisori

DENTIST,

:

lucrăn

Prime&:: on-ce
pt'ntru aranJameme de
biserici, magazine, bIrouri şi
I OCU i nte, deasemenea pentru clădiri, lucrăr;

1.

._... .

•

.'

......

Caiendarul lIafional pe 1912

1 "intocmit de
1 - ~~ân lor

QUIL REINHOLD

MERTH JANOS,

i•

PABTITS I •

şi
Versecz. (F6-te~-.)
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Scoaterea dinţilor, dinţi
artîstici, poduri În gură, de
aur. coroane. efeptuieşte

.'0

!f

I

N,.szeben, Elhabeffţ '20

"ibUn

1\ şcoale,

MIHAI VITEAZUL intrând biru:tor p'in

::

tlmplar artistle pentru e<lificU ,1 mobile. in !It

I

•
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kg.

culari fit" orin postă tie ca m:;r!ă.

~

~

"'-1

I q~fa~:r~ f~u:u~~e~ut!~i ~~o

· care dispune de căzănării mari pro- 1"
prii În Bănat şi Ardeal.
.
~a_

MAGAZIN DE MOBtLE

Au S(JSlt la 8 Dec, un vagon din s·')'urile
de mai sus~ peşle ~ă;atp::, cale am in
eeput să·l d e , f a c . :

Cre cidin
unLuioct:,
& VOdn

C

~l

mare lnJelii, precum şi SOMN mic.
ŞTIUCA. DEVERICA m~re. DEVERICA mic, ClORT AN.

se adreseze direct ]a firma cea
mai mare românească

T

<.>

.-.r...,..................II '

: "~an Re1thi ~

SArat. în felii,

S

rachie curată
să

L

il

YW*

Cins

19t1

1

"
-

j

ŞI-apoi
saită«, a

de sigur n'ai văzut s r,snarea "saf)vechilor Indieni, scrisoarfa pe care ei
o numesc . seri Witrea zeilor«, căci. zic ei~ ar fi
cea' mai desăvÎrsuă de pe lume!
Ori văzut'ai scrisoare -de icud«, In ('fire În
Jit.. re nu este n ci un fel de linie oablă ori
punct ori cerculeţe sau alte ciroituri. ci numai
icuri În 3 colturi, aşezate În toale formele! Si
tu după a;ezarea lor să ghiceşti ce e .~Cfl'; cu e l (?
Şi mai ales Yiizut'ai sCrisoare de .h1erol2' if " ?
E cea mai grta scrisoare de pe lumt 1 Cum
alfabetul no~tru are 28 30 litere ca semn\: de
scris, srrisoarea de hltTogllfe are Ifre-o 2000 (le
semne sau .httre., pe .ari trc:buie să le ştii de,
vrei să poti cdi cu scris()area asia!
Toate aceste 15 felurI de scrisori le aflaţi,
tip?'rite aievea, în »Calendarul Nationale de pe
1912. Pe 8 pa I!'fn i sunt înşirate aceste SCrisori,
din fiecare 4 5 şre, iar din ciudatele hieroglife
să dau două feţe intrt'gi !
Preţul unui calendar 40 fiIed.
Ce~or ce cumpără mai mlilte, li,.ă dau mai
ieftine, allU me: Pe bani gata, dda 15 in sus
(când Ii-se trimite în pachfle pe postă) li ,SE' socottşte calendarul În numai It er. (22 fd.), având
Însă a-şi plăti ei şi posta la sco:4e,ea pa(hctului.
Cei ce le cer pe aşkptare, avân 1 a plăti pr!'tut lor du;::ă vinzare, il plătesc cu ]3 er. (26 fi!.)
exemplarul şi Îşi plătesc şi posta. Mai b,ne e:

a trimite banii înainte.
Cei ce cer mai puţin ca 12 exemplare, le
plătfSC cu câte 14 cr. (28 fll.), căCI la ilceştia noi
plătim şi po~ta (câte 5 fII. de fiecare Calt-ndar},
fimdcă

mtfg sub legătură deschi~ă, nu ca papostă închis şi În forma asta posla nu
primeşte pachete neplătite.

chet de

uscat totfeJul de biliarde, in stilul :;:
~~------------------~~--~----~-------------------------------Tdn:tit«:>ţi c ..~ ... {;rj
şi uani la.
cel mai modern, primind pe lângă ~Qf
:~
Administraţia "Libertatea" în Orăştie (Szaszvâros).
preţuri foarte moderate şi reparaturi. ~: I

I~ .~,It ~.~~, !il't.c',,·~ci~f~~'t~wq rtc'i"~.~U
13 rem lIli 1 de

;

i1

Să

af'Ul.

şi

In

_

"LibrAria. Triburu'iu in Arad.

...

~._

....

~..-

........

~--.---

--

"-~--

.

&A.:.

l
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Cel mai convenabil
este

!

maşina

cArniţărie şi

de cusut

la

Recomandă:

ŞunCă

prăvălia

C;

putându·se
excelent.

ţării

SI.

tăia

diferite soiuri de cârn!cu preţuri ieftine - Cata]og
trimite gratuit.

r

I

,
~

)

Tea Ctylon foarte aromatici ]/2 .
Mixtu: 1 e;'l: celentl de prAjlturi pentru
lea 1/2 Ch1ir.

~

35·6'7-

»

-'75

+

•

•

•

•

•

~

~

~

330

tea.

Câteva cuvinte asupra b(Jlelor secrete I

aştept

la

gară.

c.

--.~~-=

_ _ _ ......

- -

---

..................... r-...---...-~ .._ ..... cr_

Am onoare a aduce la cunoştinţa ,.
Onoratului pubJic călător, că am deschis în Seghedin (Sle2ed) hotelul ~

la

Pentru

c~;:~:;b;~:~;CUlUi pa$!- ~

proprie ~
• de spiTat cu aburi: _. Preţuri ieftine. ~

~

Tea de Cor&o 1{2
'...,
Mixturi pentru familIe II'! Chlgr, .
Tea imperiali foarte fini 1/2 »

(Slghedll, Buhp6Sla, Vilnit Doblin" Berlin, Abaz!a] şi
A~A I'>, J6zsef fOherceg-ut Nr, 3•

publicului 80 de
cam~re conforlate cu încălzire cen· ..
.'tra!ă şi apaduct.
•
• La garl- şi dela gară circulă ~

~

Cor. 250

Ch'2'r. .

Orice informaţie relativ la petiţiile înaintate ]a ministerii şi la alte foruri, orice
informaţii comerciale şi În general în
orice Ciluza dau în restimp de 2-3
zile, ori-şi -cui resolvând toate chestiile
in modul cel mai cinstit. Urgitez rezolvirea petiţiilor. Vorbesc În persoană cu
referentul causei şi rog resolvire favorabilă. Fac totfelul de mijlociri corner
ciale şi comande. Preţuri moderate,
serviciu prompt, informaţii detailate.

t . Stau

!

1/2

n'1Mre conle t'cia:nt de .aCea

!t
i
l GranddispoziţiaHotel Royal !:

~

tea

'lofanJi JanaS,"i

-

~.~~-AA_A_&A_~~~~~

!

2'40

in edificiul blncli "Arad.CsanidJ Takarekpendar".

~...

I

,

Renumitul »ARDEIU KOTÂNYh se
vinde
in cutii odgirJsle.
,

'WL OLARIU, Budapesf, lajos-u. 141. IIng."i

I

Cor. ]·70
» 2'-

.... Birou de informafil şi ""8!!a
AilDtari ro.iueasci. -.

la aviz

:

Chlgr.

1 sticlA 7/]0 rum fin de Jamaica.

Bi."Oll de infor':rnaţii! !
~
Cunoscând multele lipsuri ale rublicuo
lui românesc din provinţă, ro am hotArit să deschid in Budapesta un

(.

pr6jitA ~

Jedrid proprie).

1 litru rum pentru 1ea de familie
Cor. 1'70
1 litru rum fin de Brazilia . . . .
»220

'1

"

1/2

1 70
]-70
1 70

Kufl1.:

•••••••••••••••••••
-

nado, Mocca)

+

S~ dă gratuit prospectele de lifJsă.

-

,

Calitate bunA 1/2 Ch!gr. , , .
Calitate fini 1/l
c
MixturA foarte fini (Cuba, Aur, Me·

R~mă~ite de

(Vis-a-vis de biserica lu~erană).

La cerere

f

,
,

'T'ea:

Recomandă

societate pe acţii.
Arad, J6zsef F6herceg-ut 9.

.

,

C_~afea

preferabilă comercianţi

lor, -

»

(In prijitori Il

de Praga, ~
il

Cor. 150

Jan1iica 1:2 ChIef.
Portorlco 1/2 )
Cuba '/2
).
lava aur
»,

~

calitatea cea mai bună,
fără os, care e cea mai

Si1'"lger C~
.....

Cafea. br\.:ttA:

şuncl

Budapest, VII., Rottenbiller·utca 66.

,,66"

eumpăra

depozit de

Extras dia Catalogul hli Kotanyi alos :

de Praga.

~I"GEI
care se"poate

Gafea si
. Tea
J

Balog Sândor,

cadou de Crăciun

r

'ag. 1.1,

•

..................

i

ge't,+..te-. in hotel

.. ~

instalaţie

Cu stima:

. bâvid~ Sandor,
, ...,f1.uraf\-eltlutatthtr.ill.1. rarl,. propriNtal ,,~r.nd Hote1-alld Royal".

:

'1

••

E trist, - dar in realitate adrvănlt cil. in vremea
de azi e bătătOll.re la ochi multimea acelor ollmeni. It.
căror sânge ii sucuri trupeşti sunt atrofiate şi cfu'i
in urma uşurintei din tinerete si prin deprinderi rele
şi-au sdruncinat sistemul nervos ~i puterea sJ.liritu!lI~.
E timpul lIul'rem ca aceatel IItiri inKrozUoare si .e
pună ca~ăt. Trebue să fie cineva. care si dea. tinerimei
desluşiri bInevoitoare. sincere ,i amănunţite tn tot. oe
prive~te viaţa sexuală. trebue să fie cineva căruia
oamenii să'şi tncredinteze fării tellIllă, fără sfială şi ca
incredere necazurile lor secrete. Dar nu e in deajunA
Insă li destăinui aceste necaz.uri ori ei cui, ci trebue Iii
ne adresăm unui astfel de"medic specialist, cODştiinţÎo8,
care etie să dea asupra vietii sfaturi bune sexuale el
ştie Il ajuta şi morhurilor ce deja e,entual există, atunci
apoi va inceta existenta boalelor secrete.
De o chemare atât de măreaţă ~i peutru 3('est ~(';()p
e institutul renumit in toată tara al Dr-ului PALOCZ,
medic de spital, specÎlllist (Budapesta IV. Muzeum Kiirut 13. unde pe lângă difcretia cea mai strictă, vrimeşte
ori cine (atit bărba.ţii cât ei femeile) desluşiri asupra
vietei su:uale, unde sângele şi sucurile trupeşti ale
bolnavului se curiită, nervii i-se intllresc. tot organismul i-se eliberează. de materiile de boală, chinurile
sufieteeti i-se liniştesc.
Fărl conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. pALOCZ
.tndeei, deja de ani rle "He repede ei radica1 ea metodul siu propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai
Il:El!l:lese, ranela sifilice boalele de ţen, băşică, nervi
ei şira spinării. inrepllmrile de 4:onfusie a mintei. urmările onaniei ei ale sifilisului, erectiunile de spaimă.
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenta), vătămliturile,
boalele de s!nge., de piele şi toate boalele organelor
sexuale femeieşti. Pentra femel e sală de aşteptare
parată .1 e$lre lIeparati. In oeeace priveşte cura, depărtaroa nu este piedică. căci dacă cineva. din orice
_sud, n'ar ptUea veni h. Iletlloonă, atunci i-se va da
ră~pnns amăliuuti~f011rte discret prin scrisoare ('n
ellistoll e de ajuns a ee înlătura numai marca de ră.s
puns). LJmbal'omâni H vorbeşte perfect. După tncheierea curei. epistoJele se ard. ori la dorintă se retrimit
ficăruia. Instituttti se ingrijeşte şi de medicamente spe(l.aJ~. Vizitl:'le se pTimeao începând dela 10 ore &. m.
şi Ilină la 1) ore p. m, (Dumineca odni la 12 ore a, m.
Tratam.nt
cu Salvarsanul Ehrlicb 606.
Adresa: Dr. PALOC~ medic de spital, specialist In
. Budapesta, dela 1 NI)~mne IV .. Muz6um-kOrnt 15.

.e.

~~
~

Fabrica da motoare din Drezda
societate pa aetll,

~ Cea mai mare ,. mal veche fa~
~

brici de motoare din Germania.

~

AGENTURA GENERALA PENTRU UNGARIA:

GEllERT IGNACZ es TĂRSA
! ~
--9 BUDAPEST, V" KOHĂRV-UTCA 4 (1
)

;

Nr- tel0f'"1on'ldui 809.

~

(Alkotm4ny.utca sarok).
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-Garal K4roly,
Tele:Con Nr. 84'='.

Nu.nArul

'.

vlpsltor de haine, curlţltor chimic, broderie, şi institut pentru
spălatul rufelor cu aburl, In

,.

biserica călug).
Primeşte curăţiri luci oase şi fine, curătire de trusouri, albituri de desupt,
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce
lucntri din branşa aceasta cu preţuri

.~

I

Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple
până la cele mai moderne, - espeditie internaţională în toate părţile lumii. Reprezentat in
foate oraşele mai mari din ţară şi străinătate.

stabiliment industrial de cement.
în KisjeJi~·Erdohegy şi Nagyzerină

-

ALBA· IULIA . Oyulafeh6rvAr.
Szechenyi-u.

::.-

""

...;;ţ

~.

Ujj Jânos,

l'abricil. de n:1obile de fier,
ARAD,
J6zIef f6herceg-ut 11. colţul str. Karollna.

•

tele:Co.nulul

1911

(lingă

(Aradmegye) •

ţevi

Executi

de beton, plici de pavaj,

plăci

de marmurl artificialA, terrazzo şi
mozaic, columne, scări, Javitet cArlmizi,
ţigle, inele de fântâni cu fer, plici sub
sobe, vălaie de ori-ce lungime, etc. etc.

'foarte moderate. Curăţire şi vopsitorie chimică de tot-felul de haine
pentru bărbaţi şi femei, ra!"desii fări
!J Je desface, apoi materiI de mobile,

Acest stablUment lucrează 11 prolec!e
de cheltuieli ,i p1anuri pentru poduri
de beton cu constaucţle de fer ,1 pentru betonizarea trotoarelor.

perdele. dantele etc., cu preţuri moder-.

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

~ :;~

-.

~~.:..-

":. -;:;."';;:: ';:. ...;;..~.;:;:;::;:; ~ -;;::~

"

_ Preaj.t .. aeeI.It. tea .al"e la np.•Uenarl dfI Bpelta r. 1898.

Ce faceţi băieţi? - Tata ne-a
dat voie' Căci furnăm doar tuburi verttabile Antinicotin iirma "JACOBI"
din cutii de lemn

Turn'torla de clopote. - Fabrica dl SClUl. d. far pentru clapota. • Iti

.~~~~~

ANTONIU NOVOTNY

Se reco1nandl spre pre~ltirea clopotelor Boul, preoum la turnarea
il nou a clopotelor strloate, spre facerea cie clopote hluegi, armoaio&se pe garanţie, de mai mulţi ani provlzute CII adjustiri cie fer
bAtut, construite spre • le Întoarce In ~urinţi in ori-ce parte, lndati
ce clopotele sunt bAtute de o liture fiind astfel Icutite de crep are. .-_.~D~t,I
Sunt reoomanda111
Ă
cie dinsul inte cu deosebire
II li
nntate ~ pre'ni.te în mai multe rânduri, cari lunt proToule in partea superioarA
- oa yiolina - cu găuri ca figura S ,i au un ton mai intensiy, mai
I.dâDc mai limpede, mai pllcut ,i cu Tibrare mai volnmÎnoasl decât
cele de sistem Yechiu, astfel ci un clopot patentat de 327 tlg. este
egal in ton CII un clopot de 461 klg. patentat dupi listemulTechiu.
Se mai recomândl .prc facerea scauuelor de ler bitut, de .iu stltltoare, - spre preadjustarea clopotelor nohi ou adjust.are de fer bltut
ca ,i spre tUrnarea d.. toace d.e metal. Pr8$'1r1odrUie n• ..trait mth

••1

eL OPOT"L G URI TE

Păziţi

1 Sunt veritabile numai cu inscrip-

tiunea »JACOBlf.

1=======1
In
de
a
grădina

UZINA ASOR"'rA'TĂ c u

iarnă

INSTALAŢII

ELECTRICE
COMPLETE
Pentru mod, fabrici, ferme, etc.

"Hotelului Central"
condusi tn spirit modern; - Onoratului
Public i-se servelC mândri şi beuturi, de

"..

eele mai bune-. tari mulţAmesc ori-ce pretenţii. - DupA teatru se capătă cină caldă.
Pentru cununII ,_ bancheturl
stau la dispoziţie săli separate.
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u 1 r an g.
In cafenea se poate lua asemenea
după reprezentaţiile

teatrale -

Pompe centrifugale
ADlplclfle Inginerilor

1=======1

I.I1II

de

articlii

pentru.

biserici

.,.1
•

preoţi.

GEORGE JANCOVICI,
cunoştinţa

Postavuri de "'"
verenzl-, brturi

Aduc la

Ereoteşti-, roşii,

în stofe, mătAsuri, delainuri, zefyrnri, cretoane,
batisturi, - ciorapi tmpletiţi în temniţA - şi
multe alte articole cari nu se pot toate tnşira.

,~

~.-~~~

"'.

""

onoratului public, cA au sosit

noufAtile da foamni

.
-:~- ~

-

-.
""

de apeac le

djlipoziţle.

~§Qp SOC. pllc11i pentru edificarea uzlnelor electrice
--~- Budapest. V!.. Gyar-u. 1'IL Telefon 84-64.

J

negre.

turbine.

"ELEKTRA'.

hotelier.

vAnăte şi

şi

,i prellmlnarele

pune bucuros la

cină.

lVIa~a.zie

MetoarB da Milntihen

Ma"inl electrice M. S. "\..v.

Augustin Csermak

Cu distinsă stimă:

- .t..-,

Motoare da olei b ut SWIDER8KI
:Itr:a:e~~~(:~ng::

$"

~

\.-'"~~

ti;

,_";,~,,~>-,, -:

.
-1<",

l ..

şi

da iarnl

ARAD,
f orray-utca 2.

Cea mal

bogată
~-

magazie în articli
[!entru sfintele
biserIci II ereoţt

-

J.'

•
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"ROBUR" motor cu atei natural
Patentaturl originali din Svedla.

În urma multiplelor

calităţi

este

eel mai bun dintre toate motoarele de acest fel

Noutate!

Lucru neîntrecut de ieftin!

11

recomandăm peentru:

'-.J

Arad, Strada

Răkoczi

No 11-28.

=

~

turnltorle,labricl de
clopote ,i metal, arAnjatl pe motor de vapor

fondat În anul 1840•

PrenJ.ia:t in. an.u11890 cu cea. mai lUare U1cdalie de stat.

.......L-.t

. ,""L

mori-, ateliere industriale
,

X ni"'"
_ U
. .g
I-Idera-" K,D

Cu garanţie de mai mulţi ani şi pe lângă cele mai
favorabile condiţii de plătire - recomandă clopotele sale
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul
că faţă de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e
tare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20-30010
la greutatea metal ului. Recomandă totodată clopote de fer
ce se pot invârti şi postamente de fer, prin a căror intrebujntare~ clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul Reco\ mandă apoi transformarea clopotelor vechi In coroană de
.
fer, ce se poate invârti cum şi turnarea din nou a c1opo·
"
I
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lingi
1,'':>'';'':~~!:,ţS.~:b,:
__ .:f~~.:L o s~pras?l.vire neînsemnată. Clop.ote ~ici av~m. totdeauna
'~~~~':(::'-"'~t!,.·~~"H.;g:~.~"'!L'i>~':;-lf'>f;J;!'J la dl?P?zlţte ':-ist,e de preţuri ŞI cu dustraţlum la dorintA
.~~q-~ ~+'!'"'·"'·_~".-·T se tnmlt gratuit ŞI porto franco.

având o putnre de 2-300 cai (Hf.)

Noutate!

IF"

Pag. 11

şi

la totfelul tie ma,itti agricole:.
~ese la âas după fiecare HP. 1 112 fil.
N. elite SUpUi supravegherei finanţelor!

ti

Se vinde

,i

in rate 1

Garanţie

deplinA!

Ma,ini, motGare folosite se schimbă w
Cataloi la cerere trimit ~atis.

nouă.

Institut de pictură bisericească în Sighetul-laramureşulnL
(Templomfesteszeti Muintezet, Marmarosszigeten).

Landler Odăn, ru:~~:;:~!:r.:'2

Cancelaria z Piaţa E r z 8 e b e t·~6ter No. 11, uşa 18.
______________
O

B==~~~~====I

~

~I

a internelor bise-

ASZOOV
ORADEA-MARE,
Strada Kossuth, (Palatul-Sas).

.~

j

r

In vederea sărbătorilor de Crăciun, aduc
la cunoştinţa ono public din loc ~i provincie, că au sosit noui transporturi de
articole sudice şi anume: Curmale calitatea ce mai bună, malaga şi smochine.
Castane de Tirol. alune italieneşti. şi
fUlCi de Cocus, portocale dulci, lămtli
coapte, fructe zaharisite, prăjituri pentru
ceai, ceai chinezesc cea mai fină calitate.
Rum englezesc şi francez; toate cu preţuri moderate. Mare asortiment in
bomboane de Crăciun, cafea prăjită, totdeauna proaspătă, diferite compoziţii din
8 feluri. - taceţi comandă de probă!
Cu stimă:

ASZOOV MIHĂLV,

!~"'''''~~'~t
Ateli erul de dentistică ~

)

t

F

1l Radu' N6vak. i
li
ft
cunoştinţa

Arad.
:
Am onoare a aduce la
..
- ono public românesc, că la 1 No- ~
vembre a. c. mi-am mutat atelierul ~
meu de dentistică în
•

I

~ Szabadsag-ter Nrul 5. ~

.... unde îl voi mări şi aranja după •
... cerinţele cele mai moderne. :: ~ Cu toată stima!
g..

J,

1

. . 21

RADU NOVAK.

•

~"''''''''''~

<"

OH! DOAMNE

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

I

sĂ TRĂIASCĂ!

Pastilele-Egger
cari nu strică apetitul şi au un gust
excelent. Preţul unei cutii 1 cor. 20 fiI.
O cutie de probă 50 fiI.
Depozit principal la.:

farmacia "NADOR" gyogytâr

Mă 'năduşe afurisifa
de tusă!

ear.., _1. bomboane ~ fructe sudice.
Nagyvarad. - Telefon 635.

Importor ele

I

I

Budapest, VI., Vâczi-k6rut 17. sz.

»Pastilele Jui Eggerc
m'au vindecat

ingrabă!

[

.

Se poate căpăta in Arad la farmaciile: Berger Oyu1a, f61des Kelemen, Hauer Lajos, Haj6s Arpad,
Krebsz Oeza. Karpăti 'anos, Ring Lajos, Rozsnyay Matyas, Vojtek KaJman şi la drougeriile: Nestor
Hanzu şi Vojtc~ es Weisz. - In Oyorok la farmacia: Masznik Daniel. - In M.• pecska t la Adler
Gy. Lajos. - O· Pecska: Ioan Rocsin. - Simand: Csiky Lukic5. - Slksz6n: furedi Ede orok.

MOTOARE

ŞI

LOCOMOBILE

cu olel brut, dela 4-100 HP.
Motoarele mele patentate au regulator central şi mechanism de aşezat cu mâna. In urma arderei regulate a oleliului, motoarele nu produc nici un miros neplăcut. -

Nu trebue

curăţit

des!
Spese de functionare pe oră t 1/2 filer.

SuranJi Viktor,
lngineF-n::tcchanic

ludapesl, VI.,

diplon'lat.

LAzăr-atea

(IndArAtul Operei.)

Condiţiuni

favorabile.

Intermediarii primesc

18.

Preţuri ieftine•
recompensă.

~ff~'~~~~~~~~~~

·U

-

,,'1' n 1 BUN AU
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e

1I··a.a ••••••••• aa •• a••••
••
•

plaponar fi tapetier.

II

Temesvar·J6zseîvâros,
J-Iunyady-u:tca. 23.

MI

•
•••

în atenţia ono
public din loc şi împrejurime atelierul său renovat
de plapoane şi tapiţerie.
Primeşte ori-ce lucru de
branşe pe lângă preţuri ieftine şi serviciu prompt. Plapone gata are în magazin.
Face reparaturi cu preţ ieftin.
Recomandă

II

•
•
III

II

CI

giuvaere,

== gramafoane,

..

t-

. ~ In atenţiunea Doamnelor române! ~:
:~

Cari voiesc a cruta anual cel putin 50- 60 coroane, să nu
deie banii streinilor ci sti comandeze dela firma română, in

:~.
~

branşa

.;

de

~14~

•

:.1"1

CI

~
e
...'1:

Lippa.

A:

Celea mai moderne stafiruri pentru Domnişoare, garnt.~:
turi de pânză rumburg, etc.
.te"

::J

Preţuri solide!

i:

~Iu",t:re la. cereri ",e trh'1lH: fr .... nca!
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Serviciu prompt!
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Funârin. cea. n1.8i nJ.a.re din Ungaria.-sudicA e alul

JANOS , lunos
Atelierul: STRADA FlsETUlUi Nr. 11JOA ~unVIGS
.,.
y ,Magazin ,1 birou: P!ATA IZABElLA,
Tot felul de funii de cânepă, de fir, brăcli, Iegătoare. Aşe.
zare. şi scurtare de flUlii de cânepă pentru transmisiunI.

funării

,de. cânepă pentru uzinuri

şi

economii:

Funii pentru trăsuri (pentru fân}, legătoare de snopi,
funii pentru boi, opritoare,

T 6th J6zsef,
şi

'"

W

:)

:!

şi plăci
se pot cumpăra pe lângă garanţie de 1O~ani,
cu preţurile cele mai ieftine din întreagă tar~
fie chiar şi pe rate, la marele depozit alu i

ceasornÎcar

~~.IJI

Unde este in asorliment mate cele mai moderne stole de
haine pentru sezonul de iarnă, stofe englezeşti cu douil co- ~
lori (doub:) pentru co:>tumt", catifea, etc., precum şi costame'1:
gata sau după măsură, flanele şi barchete. baa şi mu/furi. l!':

:~

II

.

~

modă şi manufactură

1ae POP,3,
IIICO
.':!
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m===================~
!EE Ceasornice,
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Bartlensky Janos,
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ştreanguri, hamacuri, mreje
pentru pescari, reţele pen-

•

giuvaergiu.

Szeged, Dugonics-ter 11-

tru cai etc. Torturi pentru
ţesături, brăuri de cânepă
şi de jută (pânză), bătătoare
de cânepă, pânze (Pack), ţesături,

saci de

Reparaţii

cu garant! de 5 ani se fac ieftin.
Catalog ilustrat trimit gratuit.
Nenumărate scrisori de recunrştinţl. -

-

Revinzători

-

B~"Wl('i~lIi~~~it-

I

a

se caută.

I'1

f"abrieA d . plane ce&ar regale
TCD1esvăr-J c,zsef"vil.ros,

,

t!!tt...' . z i l âGY
.,;::;' --:- Magazin in Hunyadi-ut 13•
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LEVAY GVORGV I
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Piispăk-ter

I

4.

Primeşte spre efeptuire şi reparare totjelul de lucrari
ce aparţin acestei branşe, ,precum: popice şi bile, dopuri
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână,
articole p. turnători, camişuri. şpiţuri etc.; bile şi dacuri
pentru biliard; domino, şah
şi totfelul de d ee o r a j i, la
/-'._
mobile, etc., cuiere Ş. a.

t

,.~

Comandele se efeptuesc
prompt şi conştiinţios.
.
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Toate articolele necesare pentru economia de -câmp şi lucrări de fabrici.

Instrumente şi maşini modernet fabricaţie americană şi
engleză. Canale şi ţevi pentru conducerea apei, gazului
şi aburuluÎ. Oleiuri americane şi ruseşti pentru ungerea
osiilor calitatea cea mai bună. Garnituri complete pentru
fabrici, ale/iere, mori, iluminare eledrică, transmisiune
de puteri, ba4 încălzire, apadude, pompe, articole agricole.

I putriWird~;A;th~;:ioleiI
Ii

I •

_!2S!!!2!2!S ,

f

fabricant de lampe,
Budapest, VII., Gizella·nt 55.

Il

priCatalog 1') Usirat Ia d orm...
. f.ll trimit
'.
gra- 1'1
Idii
tuit şi porto franco.
~

~ '~

tot felul de lampe cu acetylen,
fabrichează

E şi PIANINE ~~

deptuite in stilul cel mai modern

..
:'1 !?!1:'~Y:>i~ A(~,it{I"4·f:;~.
;:,
••, ...

I
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;~Ljt ;",.,i~" _iJJ~.;~:iuzim
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Lampe pentru mine

Il, I Cereţi catalog!
Arad, ferencz..ter 1lb
Telefon 871. \
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Asortiment bogat În artic1ii ttxtili
se

capătă

cu

preţuri

~ Români!re~antaţi viile (uattoi d~a firma românăI ~

ieftine la firma:
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:1.

~
(Lj

't:I
tb

~

:::
~ Vârşet - Verslez. Strada prillc1pală ....C
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Pinze, şifon, creton
Garnituri de damast pt.
8archei. satin
cafta, albe şi colorate
"t Barchet·croise
Şt~rgare de damast.
~
Barchet, pichet
Şfergare· c"ep
Ş terJ!are~ FrottJ er
Barchet·
cu
şiruri
)cd
I-o
Sh tin Oradel
Năhămute de batist
= Oamast.Gradel
Năfrămute de In
Y.<I
E Nak.ng, Naturell
Gradel de 1n
Albtturi de In
)(Ij
Satin,
Satin·
Rltye
c.
::: Pichet cu şiruri
Albituri de in pentru
pd
~ Te-seturi mari de "untl
C
Pânze impermeabile
Şte gare p. bucătărie
~ Mttsăf iţe de dama.st alb BroCierii de in.
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din diferite stofa se capătă
Mier'curea şi Vinerea in preţ foarte i., fin.
Fiţi
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Material disponibil În altoi peste trei (3) milioane•
Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporă.

Altoii sunt desvoHaţi la perfecţiune!
La cumpărări pe credit eelea mai uşoare condiţii de
plată!

La cerere pret curent şi instructiuni __gratis şi franco.

b~Jh1~~~~~

i Ghete oTlgma
.. 1e
11

~
ruseşti ~

,

•

.~

dinamice, motoare
de benzin, locomobi1e de
benzin, motoare de gaz,
instalaţi uni pentru mori,
automobile de persoane,
automobile· de transport.

MEGNYILT

G
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Cor.

C
1

Z

Condiţii,

M

10·-

E
N
E
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Fabrica de automobile, maşini şi mori,
== societate pe ac~i. ==
,.

8

!;
E

Preţuri

favorabile!!
Catalog franco şi gratuit.
!!

cantitate mare la filiala fabricei de ghete

~nIIOSI<OVI-1i
Arad, Szabadsag-fer 18.

Maşini
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Budapasti gep-f malom- as automobUgyar r.-I.
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Budapest, VI., Vaci·ut 141\r
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Se află de vânzare ]a insoţirea economică

t:"::

Iti

mRomâni t TlImit~ţi bâietii la cursul practic la alwit·! il

r

~

>C':1

~

calitate distinsă ~ pe lângă celea mai
moderate preţuri soiuri de vin de
masă viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană
cu rădăci nă.
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Precum şi Barcbeturf in colori pentru haine,
g Albituri-tricot., Albituri şi ciorap';, pentru dame,
c. domni şi copii. Acoperitoare cusute, de calitate
"i:
:s
fjnă şi de tot fină,
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(In palatul Băncii de credit din Vârşeţ).
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S'a inceput deja marea

In. bazar'Ll.l ele
uriaş

de

jucării

expoziţie

,Crăciun,

de

de copii

şi

concurenţă,

vis-a.-vi.s c-u. statui,a.

~

Fiti atenti la firmă t

"Libertă:ţii' ••

obiecte de lux, cu preţuri cari n'au mai existat. In grupuri de 5, 16, 25, 45
Ca orientare pentru public dăm următoarele informaţii:

număr

mare, animale de tinichea, roţile sunătoare, creion În formă de cheie, cutite,
creioane şi tocuri, săbii, puşti, chipiuri, vioare, mobile de casă recvizite de bucă
tirie, soldaţi de fier, păpuşi de celuloid indistrugibHe, figuri de jucat etc.

şi

90

împărţit-.

\1

Grupa 90

II

. Animale regulabile trase cu piele, mici, mari, cu voce şi animale dirt mascb<:.
vale frumoase, soldaţi indistrugibili cillări, menagerii, trenuri regulabile cu şine, tot
felul de figuri şi animale, şi maşini de vapor, corăbii, scrinuri .Rtpiter. de piat~
ferestrău de strugar cu garnitură, figure de şac puternice cu tablă de inchis. ci....
mine de Oli cu 45 de figuri şi 100 şi 100 alte articole.

Orupa 25.
Ciasornic cu maşinărie, tren, automobil, closon omnibus, jucărie sunătoare,
maşină de călcat de nickel, pian o cu 8 tonuri, cărţi cu chipuri indistrugibile, cărţi
de poveşti: Robinson, Oriin, Andersen. Lumea basmelor tinereţei, jocuri de societate, papuşi imbrăcate In număr mai mare de 100 păpuşi veritabile franceze În mă
rime de 22 centimetri, ciasornice de buzunar cu trăgător, vatre de casă, mături În

1.911

la

EleH EL.

Fiti atenţi la firmă! ....
Asortiment

Nr. 266 -

TRIBUNA

li;1

li

Grupa 45.
Ciasomic de tras cu maşinărie, trăsuri electrice cu conduct superior, automobil cu vagoane colorate de tras, un acrobat puternic, c1osoni, şi tot felul de
animale, omnibus - motor, vapoare, noutăţi de ceasuri sunătoare, armă de casă
ideală cu tablă de ţintă, trăsură de purtat. echipament întreg de soldat, baionetă
CU pi .. le lustruită cu lac, serviciu de porcelan pentru şase persoane, miel cu tonuri
muzicale, soldat puternic de nedislrus 6 bucăţi, cărţi cu chipuri si cu poveşti, tră
sură de păpuşi cu roate de gumă, vase de culină din tinichea, odaie de baie aranjată, maşină de călcat din fier, mojare, strîngător de bam cu ciasornic şi clopoţel,
ci )mino de os, păpuşi de mari gumă. iepure indoit regulabil, elosoni regulabili, tipografii pentru copii, de mână, laterne magice, maşini de aburi ventabile, cuburi
~ustrate 12 la număr, 7.idarie de piatră ca joc pentru copii, dulap, maşina. penlru
socotit, lie copii, dobe cari se pot şuruba ca regulator, etc. etc.

Păpuşi

II

Mărime

solide franceze

mişcătoare.

42
46
50
54
iS ..
110 140 100 180 240 , . ,
afară de aceasta un mare asortiment de păpuşi de piele, păpuşi îmbrăcate SMI
de celuloidă.

li

în centimetri: 26 28

30 32 34 36 39

115 40 4!}

'1

li

50

6t}

SU

90

Păpuşele cumpărate

la mine le repar eu, în caz dac.l
primesc tot felul de reparări posibile. ::
Mare asortjment in decorurt pentru pom de Craciu fi.

::

I

strică, şi

se

Mare expozitie de gl'a.maf,lan'" eu ton fie oţel. îneepând dela 9 n.,.
man &Kortimllnt în p1i\d dnple ea 1"50 I"r. Fou()~raf.. lJurpriudter
- - - de it>ftme, 2'50 er. cete mal bun" tu huri eu 60 el". - - _

II

II

Cai cu

Obi~~t~

leagăn

de toate

mări mile

dela 1 fi.

I .... ~:

Album d"t ilustrate din pJligch dela 45 er. In sus, albl1m de suvt'nire de pJiisch dela 25 ef. Ia sus, cas"te de CUSl1t, serVICIU ca ..
farfurii 90 er., 8 rviciu de ţUICă 45 cr., uriaş ma~azin în obie ·tll pentru spalat, mân at, - de ceatu, mai departe 1 ortofoli· de pieI,.
brodate, Vise dp, flori. eÎastlrD1CP 1 marmoră s· ulpb.ta. mese mIci de gust, serviciu de rumii ~e bronz şi Denum1.rae ttlle obiecte
p

Trăsuri

Cumparare de ocazie din obiecte de argint de China. - Umbrrle bărbăteşti de mAtase cu margine de otorr-al1 I fi 70 er. şi Încă mu"te obie.:te neinşirate atcl.
de copii xnare 8.sortilDent dela 4- Îl. .50 er. în sus.

Fiti ateu ti la

'entru fisca ... cumpArAtor s. dA aratait

O

lofojrafie

miritl~

.----...., _________,,.. Bazarul da lallru.

firmă!
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INSTITUT DE CREDIT

ŞI

ECONOMII SOCIETATE PE

fONDATĂ IN ANUL 1887.

ACŢIL

~

Centrala: Ar a d, Calea Arhiducelui Iosif, Nrii 1-~,'~~ele proprii (ViS-~-ViS. de)
Filiale: în Şiria (Vi1âgos), Chişineu (Kisjen6) şi Boroşineu (Borosjen6)."
primărie.

~~~~~~~~;Zj3~~~~~~~~:C::~::~~~~~~~C:~~~~~~~~~~~~~J;!G:E~mm=~~~~~
~tl
Capitol societar
2,500.000
Cor.
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari

I

0

-

Fond de rezervă o
.- 2,000.000°- Cor.
Depuneri spre fructificare 14,0.Q0.000o- Cor.
Circulaţiunea anuală
350,00'0.000' - Cor.

Pentru sumele depuse fără termin de abzicere
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni
de zile, plăteşte deponenţilor 4°{o interese, - iar
pentru depunerile elocate pe timp mai îndelungat
de trei luni de zile, după mărimea sumei depuse: pLăteşte deponenţilor 4'/2°/0 şi 5010 interese
fără de nici o detragere.

eliberează

~

Iibele.

Acordează

împrumuturi hipotecare pe case
de Închiriat şi pe proprietări de pământ

~ .l Esconteazăbialecambii
şi acordează credite cam·
cu acoperire hipotecară.

II
~·'.Y :_. După
I

Dă

avansuri pe efeele publice (Lombard).

contribuţia

toate depunerile
(darea) de
interese o plăteşte institutul separat.
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