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Politica" Telegrafului Roman" 
şi 

comitetul partidulul=naţional. 
Reflelii * actualitate.:

De ••• 
Ză.păceala generală produsă de cearta 

dintre arădani -căci în definitiv la cearta 
dintre arădani se reduce toată vrajba, 
care într'un an de zile !3, cuprins întreg 
neamul românesc, - a. fost socotită din 
parle.a "Telcgrafului Homân" ca mo
ment binevenit, pentru a-şi mai arunca o: 
dată mre-aja bine ştiind, că în tulbure se 
peseuieşte mai uşor. Şi de astă dată ,,'reI. 
(Hom." cu diplomăţenia sa străvezie a 
voit să lovcaR<.:ă două muşte dintr'odată: 
să captiveze bunăvoinţa guvernului şi să 

petecească puţin au toritatea sfârticaat a 
comitet.ului naţional, adecă să se insmue 
în sus şi în jos. Dacă "Tel." Rom." n'ar 
fi socotit drept organul autorizat al me
tropoliei gr. 01'. române din patria. noastră 
şi dacă scrisele sale'n 'ar fi considerate ca 
I'xpresia oficială a vederilor, ce domineaz5. 
în aula metropoliei din Sibiiu, am trece 
uşor pt'ste <lce;a.stă perversitJate politică. 
Deoarece însă mai sunt oameni, cari în 
balZll, atribuţ~ilo(r a;rătate.: mai pun un 
pond oarecare pe scrisele acestui ziar, ne 
vom opri puţin asupra articolului repro
dus de ,.Tribunn" sub titlul: .tA vorbit şi 
(Iri pa d rc (l ptă." 

,.Telegraful Român" c numai conse
cuent tradiţiilor sale politice când insistă 
asupra modificărei programului naţional 
dela 1881 prin eliminarea punctelor refe
ritoare la: autonomia Transilraniei şi la 
dualism. In schimb cere să ne fonnulam 
un program din postula tele, cari în tim
pul de faţă şi între împrejurările date, s(> 
poate rC'alisa. 

Inainte pe toate lupta pentru realiza
rea unui prognvn politic nu înseamnă. că 
noi aderenţii programului dela 1881 am 
,"oi dintr'odată: totul. san nimica: ri în
seamnă, că în cadrele acelui pt"Ugram 
lupUim şi realizăm cât putom, căci pro
gramul naţional mai are şi alte postulate 
afară, de aut.onomia Transilvaniei şi de 
dualism, pe cari cu ind('}etnieire căli'ireşte 
t,Tel. Roman". 

Xumai în aparenţă se face că·} doare 
capul din pricin<.l, autonomiei Transilya
niei şi a dualismului, în realitate însă fără 
a ne spune, rari anU1nr sunt acele pretrn
ţiuni, cari intre 1mpl'ejurrIriJe date se pot 
r'ealiza. 'vrea să abată mersul politicei ro
mâne-şti din drumul ei plin de demnibat.e 
şi să-l coboare în ogoaşa politicei de cer-
şitDrie, sau de că prlt ui'ală individuală. 

Noi suntem într'o luptă a,ceTbă şi con
tinuă cu detentorii puterei de stat pentru 
consen-area noastră etnică: prin consoli
darea şi prosperarea instituţiilor noastre 

de cultura naţională. Ar fi o neghiobie, ca 
în toiul luptei - fărd nici un incident să 
ne apucrtm de modificarea programului 
naţional. Şi apoi nu ne aducem aminte, 
ca deputaţii noştri în lupta lor parlamen
tară o singurrI dat(! srI fi cerut: autonomia 
TI"Q.llsilrQlliei sau ştergerea dualismll.lui, 
deşi ei, au fost aleşi pe baza programului 
din 1881. Deci nu li-se poate imputa, că 
prin accentuare'a. pre..'t deasă li ace
!Stor postulate de drept public, ar fi 
provoca t potopul de voInicii cari zilnic 
ne ajung din partea tuturor guvernelor, ce 
s'au succedat după vl'emUli. Arsta bine o 
ştie şi "Tel Rom.", dar cu toate aceste în
tr'una cere inlocuirea programului politic 
dela 1881 cu l1n program real şi corespun
z.Hor exigenţelor timpului de azi, - fără 
a fixa Însă în mod taxativ şi programatic 
credeul rftu polit.ic, pe care mărturilSinl 

du-l, corabia poporului roon[mesc ar îlk'tin
ta spre limanul fericirei. Deci "Tel. Hom," 
nu ştie ee VTea, inr ceea ce nea l1U c1ltează 
stI spună pe fată. 

A ro zis mai sus că, in toiul lup
toi - fără nici 11.11 incident - ar 
fi o neghiobie> sil,. ne apucăm de 
modificarC'fu prog.I1amulul. IncidentuL 
pl~re(t il fi sosit în ,'<înt anului 1910 eu pri
lE')ul tratativelur de pace, iniţiate din par
tea actualului guvern. Ca "homo guber
nius" a fost drsignat c'Cl mai cumpătat 
băcrbat al nostru, d. lh. Ioan Mihu, carE.' 
se poate mândri cu increderea tuturor Ro
mfmilor din patria noastră. Pe dura.t,;} tra
tativelor destul do îndelungate, presa na· 
ţională şi-a impus o rezervă binovoitoare, 
iar opinia publică românească nrudăjduia 
cu sinceritate în zori rea. unor vromi de 
pace. Prin stângăciCl unui improvizat di
rector de ziar - pentru ce Dwu să ni-l 
trăia~că ~ memoliul dlui Mihu, lucrat, 
se zi<:e. în colaborare cu mai mulţi membri 
marcoanţi a.i cornitetului naţional, a· fost 
dat publicităţci în întregime. mai întâi în 
coloanele "Oazctei Transih"aniei". In me
moriul dlui ~Iihu postulatele noastre erau 
reduse în rnulte privinţe la mininwl posi
bil; dp autonomia Transilvaniei şi de şter
gen'a dualismuilli nici urrnă nu era, şi cu 
tonle aceste pretenţiunile din acel memo
riu elin partea fa.ctorilor competenţi au 
fost SOt'otite ('sagerate şi melYtoriul neapt 
pentrn continuarea tratativelor de pace. 
Vrea ,.Tel. Hom." un program politic cu 
postulare mai rodusc. CD, al dlui )Iihu? 
Bine! Xoi ştim. <'ă în ClU'SlJl tratativelor de 
pa ce şi 1. P. S. Sa arhiepiscopul şi mitro
politul 10(111 ]fetianll a fost chm11at k\ Bu
dapesta şi consultat chiar din parl<t'a mini
strului·preşedinte asupra eondiţi1ll1ilor de 
pace. Şi mai ştim chiar dintr'un comuni
cat al "Telegl'afului Rom:' că 1. P. S. Sa 
i-a prezentat dIni ministrll-prezident şi un 
memoriu, în eate cu siguranţă nu ya fi 
fo.",t yorba de autonomia Transib:aniei. 
niei de ştergerea dualism ului ; ba îndrăz
nim să afirn1ăm, - de.şi nu l'am văzut -

că postulatele din acest memoriu vor fi 
fost mai reduse ca cple din memoriul eliui 
Mihu şi C~l to,,1.te aeesie n'a putut produce 
ecoul dont, după cum s'a dovedit din cele 
ce au urmat do a.tunci Încoace. Vrea ,,rrel. 
Hom." un program politic şi mai redus:> 
Apoi acolo (j cuviosul "icar transfug dela 
Ur"ldea-uwTP, caro s'a dat de tot ieftin şi 
cu toate ace,ste n'a putut cobori uici o ra
ză de lumină şi de f(lrieire în bezna impe
netmbilr\ a oropsitului Bihor. - Cine {~u
noaşte structura sufletească a guvernan
ţilor noştri trebuie să ştie - a spus-o doar 
pe faţă oontele Tisza, - că Maghiarilor 
nu pI\()grarrn sau partid moderat le trcbui<" 
ci renunţa-rea noastră totală. ea entitatp 
politică .ş~ conţopi~f'a. intr\mul din parti
dele polItIce maghHlre existente şi numai 
atunci, - vor sta cu noi de vorbă. pentru 
ca SEl nn scoată ochii. Aşa stă, lucrul. Şi 
dacă "Tel. Horn:' totuşi nu conteneşte cu 
f('vizuirpa programului naţionaL" fără SrI 

spună cum şi în ce fel, o fuce numai pentru 
a se insinua guvernului şi pentru a-şi, ză
păci putinii cetitori. 

* 
. Dacă "Telegraful Homfm" în ipşireD sa 

dm nou pe teren s'ar fi mrlrginit la prufe
safra "echiului său ereden politic - schi
ţa.t mai Sl1!'l, -- n 'aun fi aV\ll multe de zis. 
Dar şiretul "Tel. Hom:' a tras c'un oehiu 
la ,slănină, şi cu altul la făină.. In acela.5 
arlic.ol, în care admitC t că situaţia noa
stră de azi, extrem de gl"aYă, este a se a· 
tribui programului naţional cu postulatele 
sale exagerate şi cere revizuirea acestuia. 
prin unnare se insinuă guvernului şi love
şte pieziş în conducerea partidului naţio· 
na], în acelaş articol îmbracă toga nevi
novăţiei şi se Gonstitue în apărătorul co· 
mitetului partidului naţional. Admite 
"critica obiectiyă", dar desaprobă "ata~ 
curile vehemente şi îndrăzneţe" îndreptate 
în oontra conducerei de partid .. ,T. Rom:' 
caf(~ face această distincţie fină va trebui 
să ne /Spună - când va vrea. - unde se 
sU'trşeşi-e "critica o bi,r~cti ,-~'t" şi un de încep 
"at'a,curile vehemente şi mdrăzneţ.e'· când 
c vorha de a pune pe cântar adivitah'a 
multilaterală a unei corporaţiuni. care re, 
prezintă un neam întn·g? Cu arest răs
puns d(:biHvm pe confratele dela Sibiiu. 

Dar ştiţi de oe admite "Tel. Rom:' . . 

eritica obic\<ctivă? Pentru că, încf:pând de 
prin anii 1870, de dmd conducerea poli
tică a neamului romitl1(,$c a iesit de suh 
'f:pifl'opia a.rhiereiJor romam;' '- pc 
cari istoriograful n. Bariţiu i-a Îndrumat 
să-şi vadă de patra fir - de atunci "Tel. 
Rom," necontunit a indreptat .. eriti('ă oh
icetiy5," în contra conduc,erei pa.rt idului 
naţional cercând toate mijloacelE' po;')ibile 
pentru întărire·a solidarităţii şi autorităţii 
aeeluia! ? ... Aici zace culmea cinismului! 
In general. faţă de siste.mul actual de con
ducere politÎeă ,.Tel. Rom." t,ot.deuurra a 
profpsat convingerea - în dr'plin acord cu 
Tisza şi ~Iangra, - că arhiereii sunt ('~n-

• 



__ ~.,_, _________ ,_,_," __________ ~. ______ ~"~T_R __ I_B_U __ N_A_. _______________________ 3_0 __ D_~_e_m_~_e_n __ l_0_t __ 1 

du,.orii naturali ai poporului român, iar 
nr,~ei ce îşi redactoază reciproc creden
tma1e; deci poporul trebuie scos de sub 
oncluc,(lfca şi influenţa irozilor, a căror au-

toritate ciurui,tă ar dori acum ,s'o câr
peaseă. Asta în general. 

Yeflorile, cari domine.ază în aula' me
tropoliei din Sibiiu. - de unde se inspiră 
şi .. '1'el. Hom." - faţă, de actuala condu
cere politică, sunt şi mai radicale. Am a
vut dese convorbiri cu 1. P. S. Sa, precum 
şi cu consilierii dfmsul ui, prin urmare sunt 
în situaţie a le cunoaşte vederile, apro'ape 
congnwnte, a;suppa conducerei actuale. 
Le redau cât se poate mai fidel şi n'am 
teamă eă voi fi des<u'maL Abstrăgând dela 
nedreptăţile, mari şi mici, pe cari singura
ticii au să le îndure zilnic dela forurile ju-
decătoreşti şi administrative, ' cele mai 
simţitoal'c lorituri ni-se dau pe teren cul
tural, prin distrugcua institut·iunilor noa
stre bisericeşti-şcolare. Ascrt:irea acestor 
'instif1iţiuni scopurilor de maghiarizare şi 
demoralizarea cler1llui şi a hwăţătorimei 
noastT(l prin ajutoare cu tendinţă de co
rwnpcl'C, usta-i durerea noastră cea mai 
mare. Şi politiea ac(>·asta nefastă, ij. guver
nului e concretizată - durere - în două 
legi pozitive, În celebrul articol de lege 
XXVII din 1907 referitor la dreptul şcoa
lpi 'Confesionale şi la salarizarea învăţă
t~rilor conff'si?nali, şi în art. de lege XIII 
dm 1009 refentor la dotaţiunea preoţimei 
romftne. Aceste două legi cu potopul de 
onlinaţil1ni explioative, saprt din greu la 
t enw li il (~ Iloast re na ţjonale. Şi de cfmd da
h\llZă aceste legi? De sub regimul eoali
ţionist., când partidul na.ţional era repre
zentat în padament printr'un nnmi1r în
senuwt de deputaţi, ca niciodatd. Partidul 
liberal maghiar S''a pr6buşit sub greutatea 
propriilor pă,cate, iar celelalte pai,tîde ma
ghiare şi-au suspendat progromdc politice 
şi s'au aliat de teama metehnei liberale. 
Relaţi1a dintre diferitele partide maghiare 
em foarte Încordată în Un11a neîncrederii 

împrumutate. Era un timp de transiţie cu 
o situaţie politică, a cărei deslegare ni
menea n'o putea prevedea. Saşii au intrat 
în coaliţie at.aşându-se la gruparea "con
stituţională.". Clubul deputaţilor noştri 
însă n'a avut nici barem înţelepciunea ce
lui din unnă ţăran, care de câte ori vede 
doi câni încăieraţi te sfătuieşte să nu te a· 
mesteci în vrajba lor, căci se împacă şi se 
dau la tine amândoi. N'au avut acecwtă 
prudenţă politică, ci lăsându-s'8 seduşi de 
unele şoapte venite de sus, au inceput cu 
arbomrea gravaminelor seculare. Ba s'au 
avântat până la apărarea integrităţii ar
matei comune. Ca şi când vulturul cu 
două capete ar ave·a lipsă de apărarea re
zervişt:ilor noştri, în contra vârcolalci;lor 
maghiari. Guvernului 'Goaliţionist i-a ve
nit bine ţinuta ostilă a depubaţilor noştri. 
Că:ci pe Dunăre în sus trebuia să lifereze 
din greu buget şi roc.ruţi, iar pentru mulco
mirea c'810r de jo,s s"a apu'Cat de sugruma
rea noastră; o temă uşoară ·şi predilectă 
pentru toate guvernele, cărora li-se as~
gură "mână liberă" când e vorbă de gâ
tuirea naţionalităţilor credincioa~e. ~~t

fel clubul deputaţilor noştri a contribuit 
însuşi - ce-i .drept indirect - la urzirea 
Şj codificarea h'gilor draconice malÎ sus 
pomenite, a căror: abrogare n'o putem pre
vedea prin negura vremilor viitoare". 

Aşa e jlldeeatăadivitat.ea prodigioasă 
a conducerei politice din timpul ultim, -
În cercurile bisericeşti condacătoare din 
~jbiiu şi larcrămile "Tel. Ram .. " Yărsate pe 
urma ",autorităţii zdruncinatc" sunt nu
mai lacrămi de crocodil şi prilej căutat 
pentru a-i da ,,'l'ribunei" şi celor ce o spri
jine19c, un ghiont pieziş. 

Noi, aderenţii partidului .naţional nu 
împărtăşim vederile sibiieno în ce prive
şte activitatea parlamel1lbară. a clubului de· 
putaţil,or naţiolliali, uici nu le facem cap 
de acuzaţie postumă din pricina procedu
rei lor în timpul coaliţiei, deşi cu mâna pe 
inimă n'am putea zice 'că acţiunea lor ar 
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Marea arti. 
De Victor Eftimiu. 

Maestru îşi serbătorea al douăzecelea volum, 
în aeei!U) zi când împlilllea treizeci de ani. 

Nu-l YflZUSem nici-odată aşa de frumos. Poate 
lumina mllltăa lămpi lor electrice, refluxul 0-

glinzilor, strălucirea hainelor negre il făceau aşa. 
Ochii~.mari negri, scânteiau sub frun:tea înaltă, 
palidă, sub pletele întunecate. Barba lungă şi 
neagră, revărsată pe catifeaua purpurie a vest ei, 
avea străluciri albastre. Şi nici odată nu-i văzu
sem inelul de diamant negru azvârlmd atâtea 
raze. 

Era mai frumos şi mai bizar ca intotdeauna, 
vinurile scumpe ce urmaseră banchetului, entu
ziasmau ~i re\'ărsau valuri de optimis.m în to:ate 
sufletele, Scriitorii bătrâni, 'poeţi cu două yolu
me şi critici dramatici, - colegii celui sărbătorit 
- se infrăteau ,a'cum, în ciocnetul cupelor de 
cristal. 

Pe la colţuri, băieţi cu părul mare, ~ari 'Ta
traseră atenţna" priJntr'o epigramă sau poemă 
simbolică, se uitau spre grupul din mijloc, cu bi
nevoitoarea privire a vremurilDr nouă, ce răsar 
din tulpina, trecutului, aveau gesturi d'apreciere 
pentru vr'un s('riitor bă,trân, uitat lângă o far
{urie de perseei, dar erau totuşi, fericiţ.i că sunt 
băgaţi în seamă. că se amestecă şi ei printre glo
rii1e de eri ale nBa:mului. 

rit in cărţi, dar nu făc·ea ~pirit nieiodată. Nu-l 
ura n.i~:e~i. Se găsiseră, :pe ici pe eolea, invidiDşi 
('care 11 lllJuraseră fără să-I citească; mulţi dintre 
prietinii de..acuan, puseseră la cale, de mult, pam
fletele impotriva lui. Dar îi împăcase pe toţi prin 
vorbe cuyiincioa'se, prin atentii delicate, at'ât de 
dE:li?ate, imeat din partea ori cui ,ar fi părut lin
gU~1l toare. 

Recenrentii obscuri, lalături ae patriarhi ai 
literaturei , ridicau cu acelaş sgomot paharul în 
cinst:e& lui. El le mulţumea cu gesturi şi vDrbe 
elegante, curtenitoare pentru alţii dar pentru 
el pline de-D neafectată modestie. ' 

Când se golii un nou şir de siele - trecuse 
miezul nopţii - zgomotul î!llcetă. 

Pe la colţ.uri, se adunau grupuri-grupuri, ma
eştrii cutărei şcoa]e, înconjuraţi de cel mult pa
tru draci tineri şi discutau ideia unei noi reviste. 
Fie-care, îşi vedea de treabă. Uitaseră toti la ce 
veniseră în casa ,prietinuluî meu, şi-şi spUJIleau 
pentru a douăzecea oară, credintele literare. 

Intr'o clipă, maestrul ,meu rămase singur. 
L'am văzut cum mă căuta cu ochii, cum imi fă
cea. semn să-I Ul"IDCZ şi CUiID iese pe terasa ce da 
în grădină. Plecarea D(}astră nu fu remarcată 
mai de nimeni. 

Maestrul imi puse mâna pe 11IDăr, şipornirăm 
'alăJturi pe deele grădinei, fără 'Să vorbim. Er.a o 
noapte luminoasă, dar fără lună. Valuri albUlii. 
ţesute de lumina diafănă a stelelor nevăzute, a
('opereau stelele. Câte un ;pll'Det luminos, cu mar
ginile bine conturate, oa vârful unuJ ac uriaş în
tepau cenlI. 

puria Întru toate timbrul unei intrarnsi. 
genţe politice. ~u trequiau să se oonto
l--ească într'unul din partidele politice ma
ghiare, nu treblliau să facă nici ceea ce au 
făcut Saşii circumspecţi, ,ci trebuiau stL 
!actL ceea crau făcUtt în cursul desbatcri
lor parlamentare din amd acesta. 

Aldevărat, că atunci încă nu era iscodită 
"h1adarea", dar în cele din Ulmă da.că din 
uIte motive nu, apoi îşi puteau dânşii făuri 
alt cal de bătaie pentru a cutriera ;satele şi 
oraşele româneşti şi a v:esti eV1anghelia re
dC'şteptărei naţionale. Sau lucrînd de acasă 
în ,mod conştient la organizarea şi lumina
roa poporului, poate că mai mult folos a
duceau neamului românesc decât au adus 
prin o luptă dosperată I{}U o ceată de gran
domani. Şi poa:te că mai întârziau şi le
gile, oari azi ne sugrumă. In ori ce caz, 
mai rău ca azi, nu era. Adevărat, că dacă 
astfel făceau deputaţii noştri, trebuia să 
ne lipsim de multele din deliciile gustate, 
cari şi acum ne stau nod în gât. A~a de 
pildă nu cunoşteam farmecul poeziei în
treţă,."lute într'o vorbire a dlui A. Vaida, 
pentru care a fost dat afară din dietă. Nu 
cunoşteam nici vorbirea substanţială a 
cIlui V. Goldiş despre ravagiile alcoolului, 
rostită în legătură cu noua lege şoolară; 
nu cunoşteollH nici vorbirile altui deputat, 
pe care preşedintele Camerei de atunci, d. 
Just, l'a invitat la sine acasă asigurlndu-l 
că-I ascultă bucuros chiar şi 2 ore pentru 
a face exereiţ.ii în vorbirea ,maghi.ară; în 
fine eram lipsiţi de admiraţia inspirată de 
curajU'1 ,supraQInenesc al dlui Cieio et. Ca. 
cari rau apămt pe d. Vaida cu trup~lTile 
lor, - mâncftnd pămtmtul. - Pentru cari 
fHlorabilităţi Dzeu să le lungească firul 
vieţei până la cele mai adânci bătrîneţe. 

Şi acum pentru {,a situaţia prmmcată 
de ieşirea "Tel. Horn." să iee contuwle u
nui caraghioslîc complet, mai restează nu
mai ea ,conducerea politică să primească 
de bani buni apămrea ., 'l'e1. Rom.:' şi să 
llltro cu aceasta în alianţă.. Ce poţi şti. 

iLL 
... 'II .... ~ 

privire.a,dc,parte. cât il lăsau castan ii din jurul 
nostru. 

"Vezi tu, eu sunt sigur că toţi prietblii ce 
stau de v<lrbă colo, în dosul ferestrelor luminate, 
mă invidiază ~i mă cred nedemn de tDată sărbă
toarea asta. Fiecare îşi închipuie că o părticică 
din gloria mea li-se cuvine şi lor, fiindca stând 
de vorbă cu unul din ei, m'am gfLlldit la roma'Dul 
cutare, fiind cu celălalt m'am im:prietinit cu edi· 
torul cutare. 

Sunt 'printre ei critici care, azi mă ridică 'n 
flla"ă, fiindcă eri nu m'au putut tăvăli în noroiul 
Şi totuşi, n'au dreptate nici azi, după cum n'au 
avut nici eri. Dacă astăzi imi exagerează unele 
calităţi, o fac fiind('ă eri n'au găsit partea slabă 
a operei mele. M'au răsucit în toate felurile şi 
n' au ştiut unde lovi. 

Ar fi fost totuşi aşa de u~r." Nu te mira 'Că-ţi 
yorbesc aş,a, N'am nevoie să-mi înjosesc scrie
rile, dar te învăţ ce uşor poţi să-ti bat·i joc de 
critică. lacit eu de pildă, îmi dau -'le-amă maibine ca 
ori-carc dintre prietinii mei de col<l cwnu merit 
atâta glorie. Vă închipuiţi 'Că sărbătoarea de ,azi 
e închinată geniului meu, şi nu ştiţ.i că glorificaţi 
'puterea de voinţă numai şi meşteşugul meu. 

Era cel mai bogat~ cel mai iubit, cel mai fru
mos dintre scritori şi printre atâţea vânturători 
de paroooxe spirituale, - singurul care avea spi-

- Totdeauna când sunt printre tovarăşii mei 
de viaţă literară, mi-e dar de atele - şi-~i rotii 

Eu, dragul meu, n"am avut o personalitate, ci 
mi-am făcut una. In tot ce-am scris, ca şi în 
toate actele din viata mea, n'ai să găse,şti spon
taneitatea omuilui de geniu, ci măgăleala meşte
şugarului, conştient de talentul său, meşter în 
exteriorizarea lui. In ce-am scris, criticii au cău· 
tat să vază lipSlllile, erorile, contrazicerile şi nu 
le-au găsit. N'au avut elementlara filozofie care 
spune că ~i lipsa calităţilor e un defoot. In tot 
cc·am Bcris eu, n'ai să găseşti nimic extraordinar. 

-,~ 

-
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Când omului din gârlă îi ajunge apa la 
gură. ~"a:pucă şi d'un paiu în nădejdea 
mântuIre!. Aşa IXlrunce~te: instinctul de 
conserva re. 

Audienţa dlui D. Sturdza. lhn Bucureşti ni-se 
s<'Irlie: D. ])cm. A. Sturdza, fost vreşodi'ute al COIl-

5i~iuJui de 'miiui~tri, a fost priJmit Marţi in au
dwnţă do .\1. S. lle.gt'}fI. 

Audienţa a durat dela orel{l 6 şi jumătate pâni\ 
la orele 8 ooara. 

., 
Miniştri un2:urÎ în Viena. Ministrul-preşe

dinte U!llgrur oontole Khtten-1Jedervarya avut eri 
o eonsfătuiro mai lungă cu mi1niştrii Lukacs şi 
Hazai. 

&ara a avut o col11jfătuil'e iutimăcu Uanul 
Croaţiei T01nasici, cal''8 a sosit ia Viena pentru 
a se prt'wntn în all'die:nţ.ă la ~I'aj. Sa. Hamul 
Croat,iei ya raport.a Maj. Saledmpre rezultatul 
alf'gerilor din Croaţia. Con.sfătuirea a avu.t ca 
obiect aC('st raport şi propoziţiHe PQ eari Banul 
le YIl 8Urrl1lJ1e ?li ll.j. Sale sprt> aprobare. 

... 

Neintelegerile de peste ~unti. Sub 1I,t:l'tlt titlu 
C. Jl·i,lle, pUibliei'i în ;.Adevărul" următDarele: 

Am publicat ieri o corespondenţă din Buda· 
pe~ta - lm oare se oglindeau părerile ş-i sentimen
tele 00101' cl~n oomitetuJ naţional, l'elativ la dife
rendwl dinltre acest comitet şi z.iarul "Tribuna". 

Dad am pnbLioat această corespondenţă nu 
'am făeut-o pontru a lua partea cllh'a dintre cele 
două tabcl~. Ori c,ari ar fii SC'ntimeut.ele şi păre
rile noasbro intime alSUlpl'a regretabilelor noînt,e
leg-eri ivi te între fraţi i 110ştri de post.e munţU ~ 
lin~a noastră de CO'Ildui tii a fost trwsă ,din prima J.i 
a iMid€lntului. E de a nu De amesteca de loc ;n 
a~t conJlict - pe care l-am ,regretat, îl rogretăun 
şi îl vom regret.a, fiirrcă el nu poate fi decât sp're 
folooul d11şmanului ClYmUID, oligarhiei politioo~o
ciale uillgureşti. 

Şi d'll.oă i'ThCidental, poate s'a strecul'at pe iei 
pc 0010 "Câte o 81preciore, in fa.voarea uneia ori al
teia diJlltre cele două ta,.bere, a'Ce3lSta nu poate a
ranja limia de conduită gonerală <li zia:rulu.i no
I'ltru, de a nu da nici un prilej pentru î.nveni!llarea 
lUiptei. 

Această linio de ooncluită izyoroşte <tin cOn
yingorea că, i,n prima li'nie, nu pl1tl<m să fim bnui 
şi imparţiali jooocătmi. Ku mln08.şt.em 1n deajuns 
oamenii şi faptl(l!e 00 'Be întâmplă pe8te munţi, 
prooum şi bărbaţilor lXllitiei români din ţările 
subjugate, le eate de multe ori greu do a ne ju-

•• TRTBUNA" 

deca pe noi ŞI 9. 'ruprroia eentime:ntele ~i faptele 
,J<.>la noi. 

Pe liingi'i a('C'ast'3 noi avem o mare incredere 
in intdigenţa şi patriotismul tuturor fruntaşilor 
romÎlni de peste munţi. Dânşii .sunt dar în mă
sură prin ei înşişi să ~i'iseas{'ă mijl{)cul de a pune 
capiU acestor diferenoe atât de dureroase. 

Să nUl se supere cei din jurul ,.Tribunei" dacă 
yom lacorda întreaga noastră incredere şi sim.rpa
tia noa~tră celor din jurul "Romiinului" şi a co
mitetului lllaţionai român, precum <'erem a('claş 
lucl'1l din partea acestora pentru stima şi iubirea 
f,a.ţă de condulCătorii "Tribunei". 

Dar dacă an'ro o dorinţă. care crodem că c 
generală întrcg'ci ţări româneşti. este ca toti băr
haţii politici romani de pl'Ste munţi. - fie din 
comitetul naţional, fie în afară de el, - să-şi d'ea 
scamă dH de strieătl),are cauzei lor sunt aceste 
"llcînţl'leg-eri şi f;R le l'ună eapăt dit mai l'€nede 
~i cât mai radie,al. Const. Mitle. 

Dela&atiuniI8. 
Declaratiile miniştrilor lehrenthal 

şi Auffenberg. 
A md, 29 Decemvrie. 

Am anunţat pe scurt în numărul nOf!
tru trecut, că ieri au avut loc in Vierna cele 
dintfti şedinţe .ale delegaţiunilor, convp
(\ute numai pentru ca să voteze un bugf't 
provizoriu cubinetului comun. Lumea poli
tică a aşteptat cu mult interes dosfă.'Şurp.
rea acest,or şedinţe, după ce se ştia că at~t 
mini;strl1'l de externe cât şi cel de răsbpi 
vor f~cc dec1a.mţii esenţiale asupl1a situa
ţiurH'i generale a monarhiei, de-o deose
bită importantă, în ac,este zile de nesigU
ranţă uni,-ersafă. Adevărat, că acum, după 
ce cunoaştem a('.(·lste di·scursuri, avem iril
prC'sia că n'am anat. lucruri nouă, am câ§
tigat Însă în ~ehj.mb o siglwanţă mai mare 
în orietările noastre. I 

XlI vom arăt,a de data accast·a nedu
meririle noastre în raţ,a faptului. că cb 
df'la Nmehlcerea monarhiei se lasă, merQu 
ahsorhiţi de contEYmplarea unei singure 
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l:aturc a.chostiuniJor de interes general, ne
glijând cu totul laturea care resfrînge ra
nele cele atitt de 'ad[mci ale organizmului 
politic al monarhiei, ci ne mărginim a ro
!e'\Ca iarăş mult semnificativa simpatie cu 
care a f,ost dăruit contele A,ehretha.l în de
legaţiunea ungară, în vreme ce colegul său, 
cavalerul de A uffcn lwrg a fost bruscat cu 
ironii tot-atât de eloevente. Cunoaştem 
substratul de interese politice din care 
răsar manifestaţiile de natura acea,st'<l şi 
nC-'lt1I1 ocupat în dese rînduri cu el. Yonv 
maj reveni în curînd, ooazii ne ofer zilnic 
evenimentele politice. a('um drnll la vale 
raport sumar despre şedinţele delegaţinni
lor: 

Cel dintâi orator îin şedinţ.a ::mbeomisiulloi de 
patru a dell'gaţiuillei ungare, a fost ,mi,nistrul de 
externoe. 

Considerînd relaţiuniie răsboinioo actuale din
tre 1 tali1a şi Turcia, ,c,ontele Aehrent.hal îşi impune 
~)ilplicabile rezerve în declaraţiile ce fa·ce ~5upra 
"litua~iei externe. Cei doi mi'l1iştri llrezidenţi, în 
declaraţiile ee~au făcut d:lunăzi în faţa llarJamcn
tdor, au .8Jrătat că monarhia re~pectă o perfcetă 
neutr,alitat.e faţă do boligera.nti. Adevărat d a 
făcut totUll pentru cuut,arca unei uaze de pacificJl'e, 
,nu i-a reuşit însă. După cât şt,ie, toate })uterile 
respectă aceeao'jii atitudine (,xjleetati\'ă, ad,a,stâlld 
momentul potrivit pentru o ~nt(1rvelltie norocoa:!ă. 

Doreşte o cât mai grabnică terminare a răsb'J
iului, rpBntrucă unUlI din figur,anţi (l aliat.ul, cel-
1a1t prieterlUll nostru. Durata mai lUIl~ă a ră"bo
iului ar putea aduce ·seriofrSc atingeri stării de 
fapt din BalClani, Guvernul it'alian, imediat după 
ce a doola'l'at răsboiul, ne-a dat .deplilne rus.iţ;utii:·i 
că va res}l«'ta stările <Ictuale din Baloa,ni. Acea
sta e şi dorin,ţ.a generală a put,erilor. Statde clin 
Balcani au d'l'el'ar'llt la l'Î'nd nI lor că vor~ă prO\'ie 
din toate puterile lor Uln răsboi balcanic. Guvornnl 
tu.rc, I:icstrădlleşte ,di,n ră9put,eri să menţie ordl~ 
nea din imperiu. In asemenea Î:mprejurări dorin-
ţa moastră hotărîtă e, ca, încheÎndu-se pacra t'lZ!lL 

şi puterea Turciei să nu sufere nici Q şlirbire. 
Aooasta 9.i1' fi o nouă grura:nţie penuru menţinNoa 
echilibmlui de lSiguranţă 'Îln Balc.1ll11i. 

Pri,Dc.ipiile fundamentale. ale politicei IlOa:3tre 
externe au răma-s neschimbate. Umăr la umăr eu 
aliaţii noştri probaţ.i şi Î'lltcmeiimdu"llc pe 'relaţiile 
noastre ami<,ale cu toatc puteriI"" ne vom niziui 
ca pa{',ea între Itau,ra şi Turcia să se fal'ă deopo
trivă de onorabilă pentru amâ:rudoua părţile şi fă· 
Il'ă prÎtmej(leie pentru alte 8tate. ~ ______ ~~ ____________ "~· ________ r_. __ ._._' __ ' ____ ~~ ______________________________________ .. ~ __________________ ~ ___________________ _ 

Romanele mele n'au situaţii profunde, nici 1 
d 1 1 . ~ .. ă 1. 1 raroe e me e 'IntorsatUrI surprmz t.(JIare.Cl-
colo, un sfârşit de a'Ct artistic, în poezii o() strofă. 
f('{'(',~ scu]ptată, în nuvcle banalităţi ain viaţă,: 
l'ofârşite meşteşugit. 1 

,.}'ii-~'. lăudat fecunditatea. E a~a. de uşor aă : 
fi focund când ai ce mânca! Scriitorii care mun- 1 
{'{'Sc cu să:rtăn1ânilc la o schită, taie şi refac. s'au ' 
minunat -de proza mea bogată. d('IŞi, dacă ar fi no
voiţi să Bcrie o nu'Velă 'PC zi, ei înşişi ar face-o 
toţ .aşa de bună ca şi la cea la eare munc€l8c cu 
săptămâni le. 

( 

'Maestru făl'ea. gesturi largi. ciudate. Nici
odată nu-mi vorbise a'Qa. Omul Il cărui cumpătare 
în aleg-ere a 'Vorbelor, a căn1i, minunată înlăn
ţuire de gânduri o ,admira o lume întreagă, spu
nea cu .... inte fără rost. scotea exclamaţ.ii curioaae, 
râdea şi părea abătut. 

Deodată) mă -scutură ae braţ şi i.mi strigă a
proape de ure<'he: 

- Şi totuşi, nu SU!Ilt fericit, mă inţelegi 1 
Nici udată un spirit mai ales nu va putea fi fa
ricit pe deplin. Uită-w la OOr: câte hlroi rătăci· 
toare în baos. nu-şi poartă sbuciumările de-<a.sn
pra noa,stră.? Cine e acolo 1 Cine le-a făcut 1 Ce 
rost au toate a.,tea ~ Cum aşi put.ea fi eu fericit, 
d nd atât.e,a taine 'Stau în<,uiate sub ochii mei ~ 
I)sr nebllD, nu e a.şa ~ Omul lOg'ic, epicllrianul de 
eri, îţi pare lirsit ae logidi şi ridieol? Ei, da, nu
mai însitu,atii d'astea })<Iti vedea limpede. Nu 
suntem nimic în fata eternităţii, :prietine L .. 

,,)1ă .orezi efi. eu n'admir nimic, din tot ce-am 
!;eris i Nu-mi place nimic, căci nimic 'nu-i trăit. 
FăC11t.e sunt ton te.Şi Mi.uşi trec printre marii scrii
Mri, sllnt bogat cum n'a fost altul, - iar mâna 
voi fi iubit de cea mai frumoaElil. şi mai castă din
tre femei. Spune,. n'ar trcbUli să fiu fericid De ' 
Iltât.ea ori, când el'iaID sărac. imi închipuiam fe
ticima in bani, glorie. iubire. Acum le am pe 
câteşi tre]e ... Sunt fericit. Iată, răsuflu aerul 
noptii,privesc luminil(l aprinse în cinstea mea, 
admir stelele ... " 

"Poate dlători,nd din atea i'n atea, aflând 
te.at.e tainele veacurilor şi a depărtărilor, ... ·oi pu

i tea sta pe-o stâncă din cine ştie ce pltaJletă depăr-

tată. să contemplu, fericit, lumile din jurul meu. 
Ha! Ha Ha! ce nebunie! ... 

Maestrul incepu să-mi vorbească de ~reută
tile prin c!re 1:re('m"e ca 8'ajun~ă aici. Imi vor
bea dc sărăda lui de-acum zece ani, - şi eu sim
ţea,m că în sufletul său, o punea fată în faţă cu 
bogăţia de azi. 

Imi Fjfmne,a umilirile prin care trecuse ca au
tor necunoscut, - şi-şi ridica privirilo spre fe
restre, să s'asigure. că cei ce-l sărbătoresc sunt 
încă a{'olo. 

Vedeam lupta din sufletul sau; '8e caznea sa 
fie feridt, să-şi impue fericirea. 

- O regulă simplă învată pe muzi('ar~t să-şi 
('urme compozitia in dipa când atinge suhlimuL 
cn act de dramă trebue să se 'sfârşeasd unde e 
mai frumos. 

Ai o întâlnire de dragoste, desparte-te în clipa 
dtnd simţi d ai vrea ..,ă fii mai aproape de fiinţa 
iubit!! .. 

,.E ridicul, nu eaşa, dUŢlă dteva ceasuri de 
visuri la braţul ei. să te reîntorci, imt'diat după 
despărtire. Iată roareaartă: să şti sfârşi ori-ce 

Ce poate f. mai frumos « .. ,adou de CrAc-iun? 

__ O garnitură frumoasă 
__ de piele englezească! 

Unde se poate cum păra ? 

Cumplkătorilor vrednici de tncredere se dA. ,; pe rate. fărA. urcare 
de preţ. - Araniamente comJ)lecte pentru dormitoa"e, prân.zifna re

J 

saloane şi odă; pentru ;nte1e::ginţă. - Mare aSl1rtiment de trusouri 
pentru mirese -- Preţuri escepţional de ieftine. La cerere mer· 
gem c~iar şi În persoană spre a arăta albumul nostru bogat in mustre. 

Szekely es Reti, Marosvasarhely, la fabrica de mob~Je: Piata Szechenyi·ter 45. 
-----------------~------~~ 
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Contelo Aohreutha1 a făeut Bipoi sc\ute decIa
Nlţiia..<''1lprR chestici marocauc. La timpul flău, 
t"abiueiul (le e_xt.cl"nc uU"Oltro-ungar a luat l,a cuno
ştintă dif'lXlziţiit1c militare luate în Maroc de 
FrllJllta şi Splmia. şi ţii-a l'Xlprimat dorint~ ca 001e 
trei pl'ln{'ipii fumdamontal(l: int(lgritat(la impe
riului llHlroe'ln. lib{'ft~1t.oa (.'COllomică şi libertat.ea 
eomorţuluî. să rAmtmănoatinse. In d(l('l.1r"n1:1 eveni
Llwnte!Ol' Germania U illtcl'nmit p(l!ul1gă gun?"rnuil 
Fr .... llt\~i ('PrInd garllllllar(l!l permanm1tă a libertă
ţilor ("{)1UNţului 1Uliwrsal în Maroc. Dori~lţa l1{'ea
'sta a fv,;t comunicată în 30 1 unic tutu'ror puteri
klr ,'iCHLnatarc ale ttratatului dela Algosiras. Austro
F'llgaria şi-a mărginjt ,Jo6nţa la asigurarila, iute
l'C!'lc>klr ('i (;eonomiee (\xtornl', di n 00 în ('c mai 
înoomnat.e şi Îm phllă df~,;volt,are. A influenţat in
eht,ial'oa pa .. ';lIlică a diferondului diplomat.ic. Ger
man,ia a dorit diutr'l~n înc{'pul. aH. trlln.şe.w cu 
Fl'runţ.a aeoa~tă ehesti une, fără implicarea aItm 
,pu t.('r j, roeack'! i -<il reuş i t. 

In Ol·ient Au:,;tr<rUngaria li sprijinit totrlt>a.
llua po!lÎtica ormservahvă !}i aşa va, facR ~i :în 
"iitor. 

Dacă A u6't;,l'o~l~'llgH'l' ia stăl'ue ~ă"i sporească 
forta armată, fa~~ ac.('st ]UC1rU numai pentru a pu
tea sust.in(' parea alăturea cu 1lI1iatrue 'ei. Acesta a 
f08t moti,,11 peuhu caro dplf'g'aţi ile au votat pre
t('n1~;ile militare alt" ar;mat.ei şi marintli iarna tre
pută, îUl eillda ndayorabiloi Aituaţii fin~meiall"e 
CI mO!1a rhjel. Tn im terosul păcii gOIH'ral~ e ne .... oie 
df1 Slp(JIl'iTM ('(}nting'Clltului milita1'. New>ii ace"ooi 
~nnt monite să rUSlpn,ndă pl'oiect<>le miliMre. Qui 
o(~ito dat. bis (lat - ilpun(' co.ntel'O Aohrenthal şi 
~ll('h(lie fikâml ape] la patrioti~ml1.J parrJamenrolor. 
pe cllri le roa,g-il să "ot:ezc proiocteole miIi ta1'O ~i 
,~ă în f indă a,~1 fel un ajutor domnilor-ulti,; pentru 
Încor'onarea qlol'iooRă a sferei lui dc pace. 

Im llumo1e dd<>gatiei uugarre au vorbit Ber
zcl,icZI/ A 17:!f'.rl si Il eltai, P('.i('ncz aI'ătâ.ndu-se foar
te saLl,<;f(icllţi ~u .declaraţiile miiiliostrnhri de ex
terne. Auaeenntuat n("J(")0.'1itate,a menţinerii in1Jal)t~ 
a tri'ŢJIlei aHanlţe, care ost.e o gaTanţie (:!U'<linală Il 
p1i.eii ewn:rpc:ne. 

A urmat la euyâut, în mijlocul unei ÎI1JOOMate 
aşteptări, mini,~trul de răsboi. cavalerul de Au!
fenberg. care ~ntru lnt.uia oaTă a rost.it ieri un 
'diS<::'ll!i'S polit.i-c. Du-pă~'{l mim!ÎstruJ de răsboi e po1'i
-riti~~(mrile politi(',e 00 fiind omul de incre

dere al moştcnifurului de bron, ml'vinrole lUli an 
i(~h'!ştaptat un viu interos. 

IJ1<'epe prin a dool~ra că tot ('{l.s'a scris despre 
E'l în ziaro. nu e d(l('at un, amostee de rMlilaf,e şi 
poc.zip,. După ae(lHt aC<XtIlt I&onor, miniBt.rul a fii>(':Ut 
apologia r08tulu.i a'l'matei în vi~'lţa modernă a '!ta
telQr. E o mare rătă-ci:re să ,califici ajutoarele ma-

ciind ai aju'lls eul;mca. Oăci de-acQlo, începi să 
~obori şi a ('()horÎ e p,'l'ozav. Daca treci P'f\Şlte mo
mentul C'ulmina.nt al UDui ad, fără să laşi ('Or
tina, efectul RO imparto, se ;pieme. 

.. Int.r'o bu~ată muzicală. t.rebuo să mergi în 
\'res('enoo şi când simti că nu mai poţi u!"('ft, o
preşte-ti arcuşu]. 

'OF: parcă o lipsă de nobleţe art,ist.Îcă să nu 
şti sp(l('u]a o sihlatie micşorându-i efootul prin
tr'o continu'a.l"e ,pll.lidă' a eL." 

~u ştiam cei mai spunea.,. 

Dell1 arta lui Wagner săre<a la melancolia ce-l 
wpasli do,J \"Me ('li primă\'ara fâ,p;ăduit{'l<a.re se 
flfâ rşe.ş te, ca să dea loc '\'erei prozaica, coare îm
plineşte t-oate dorint.ele pământului. 

'IT n c(las întreg roi-a vorbit a~a. 

După un ceas. m'a prins de bJ"la,t, m'a zguduit 
put.ernic şi şi-a pironit ochii extraordinar de mă
riţi, în priyirile mele spăfunântate şi mi-a şapt~t 
ingrozitor: . ~: .... 

,--Eu mâne n)am' să fiu mai bogat, (',s. azi, 
mâne n'a.m 8ÎÎ fiu mai sărbătorit, mâne n'am să 
fiu mai iubit, înţelegi? Tu nu ştii ce e marea 
arta? . • 

Oh! marea artă!... • 
Se tra..qe, câţiva p~i în,apoi, îşi vîrî mâna În 

buzunar, Q s'CO'.ase Înarmată ,i se Împuşcă în frun
te. Şi a murit acolo, în faţa 11lea, în lumina ste" 
10101'. 

11et·i'~ue date oo'matei drept sacrifici.~ }Jffiltrueă 
istoria Jle UH'ruţii că put€'rea ~1 aYll'\Jia sllatelor e 
în raport d î root ~u fMţa lor alI mată. 1<'aoo il:loori
cu] anuatd pnll"iaee şi exclamă plin do admiraţie 
înl?irîoo sa-erificille fă-cuto de germami pentru ar
matele 101'. 
~ 

,Ci'll.c yoo.,?te să'ţli al~J'e viaţa, î~i eumpă.ră un 
Br{)wn~ng d'acă căIăt.or€l.;lte prin ţinutwri priancj
di'Oase. A~~utro-Ungaria îmcă e un drumeţ răti«~t 
pl~in ţÎ:llutul llE\.<;igour care e oe'UtruJ EUl'O!pei şi no
voia u.nui Hrowll i1l.g sigur o tSilllU' a21i mai mult 
do(l('ât Ol'i şi cwnd. l\ol mai mic oontingent de pace 
îl ·11"1'0 doarmonal'hia şi ea.dre1e .swbdiviziUlIlilor 
sunt .aprOaipe goale, aşa că până şi iIllf>'trucţia a 
dm,,(~l1it aproa.~ imposi,b.iJă. E prÎlmtljdJe {",a to.A.te 
jOl't1ple fă<mro în trecut pentru armată să 'OOvină 
'iluzorii /oii r.;ă se prăbl~"K~ă mUJIlca a g(mera.ţii în
tr{'.gi. N{unai a",'ând, o ail'mată la nivelul oolol'Iahe 
arunllW din atatele mari vom putea gara.nta şi mai 
doparte p.a-ooa. Torminii ootind vorbele unguT~ti 
l'\e bâni.<:d a IIwgya,rl! (Nu to atimge de UIllgur!). 
Dacă tmguriinu vor vota proiectole milita-re) vor
ba &c.o&sta, ('·&TC dO'\'oo(,~ atâta Î'ncredere desino, 
\"11 .riian!Î.llC o "orbă goală. pentrucă în situaţia d:ltă 
11'\1 C tOOlnai t:tt nl'lputillţă ca cine,,'la să .se atingă da 
unf,"1.tri. .. . .... 

AtlC'St apoI sentimental n'a a.vut darul să În
duio.şe,ze 1l'C dolt'gaţii 'll11gm-i. Au vorbit Talli4n 
Bela, Il eUai Ferencz, Zi.chy Tivadar şi SolymQsi 
Odă1t, cari i-au adresat mai multe imwrpolări. 
Contele Zichy a urgitat împlinirea preienţ,iilor 

m'i/dare ungure.şli. Rru.'fpumzilnd, ministrul Au!
fellberg s'a mărgi.'Ilit a'şi e.X]llil5a dedaraţii1e. Con
tele K It uen-II ed ervary a observat apoi că cho
stiUllil'E3 de ordin pmrţi~l aparţin oorIl'pet.enJţoi par
lamontdor, ceiace a adoptat şi minist>rul de răs
boi. 

La propuneroa lui Bel'zeviczy suil:)(:~mi'6iullile 

au luat Î'll 5fâirşit hotă.ruTea unanicmă,ca mini
strului de externe, contelui AehrenMal să i-se ex
pri-me cc(J mai deplină încre.dere şi ca o decla.raţie 
rie acest sens să fie cttprinsă şi în raporlulsttbcom\-. 
siei unga/re. ~, 

Delegaţiunea austriacA. 
S'a îmtrunit aseară la orele 6, alogîmdu'şi 

proşodiJlte pe dologatul Dobornigg. In şodil'1.t.a 

plenară <'.ont(llo Aehront.hal a prezillltJat Ţlroiootul 
bwdgmului pNvizor,iu 000l1LU pentru pa.tru lU'lli, 
care a fQst transpll~ in co1upe1:on!,ţă ~lbcon};i'8i(li 

fimanciare. Contole Ăehronthal şi .cavai1ea-ul do Auf_ 
ff"nberg au făcut doolareţii aproape identioo în 
faţa dolegaţilor austtrÎad. Delegatul Korinlovski 
a ooru.t ca bugetul provizoriu să fie fă'CUt în pro
porţia poziţiilor din burlgetul Comun pe 1.912, iar 
nu a celor din budgetul pe 1911. Mimilstrul ris 
externe a ţYromis că VIa. IÎnoope tmatativo ÎUl 8IOO8t 
snop C11 şefici eelor două cabi,nffle. 

• '1~f; ,~:~.' c- ~ : m 'fi91 ,tet'· 
. . Şedinţa de aZI, 

V W1M, 29 Deoomvre. Suboomilsiunea ungară 
Întrunioou-iSe "azi din nou, raportorul 5UOOomi
siei fin3lI1elare a prezint.a.t proiectul burlgetului 
provizoriu. Imediat a luat mIvântu.l oontele Ap
ponyi, care ~robă deplin politie.s. oontelu:i Aeh
renth,al. 0000 priveşt.e doolaraţiile minist.rului 
Auffenbell"g spune că au făJCut o dcsolantă impre
sie. }1inÎstrrul de riWhoi a fă-c:ut rău zugră.vind in 
cuJol"i atât de negre starea .armatei, căci Il discra
dit.at-o numai. Pe timpul aIllexiunii nici duşmanii 
manarhiei n'lau cute2l8.t aă spuie despre armata 
ei c'ar fi slabă. p(JV(lrile cerute de proiretele mi

litare nu mlnt în pl"('tJXlrţie eu puoorea ooonomică 
a monarhiei. Vorbirea minisrtuiluâ Auffauherg 
a făcut unl'llU serviciu reformelor militare. Nu 
primeşte proiectul ~ tpe motiv, că nU 00 dă asoul
ta'l'e pretenţiilor militaTe ungureşti. 

După contel'e Apponyi au vorbit delegaţii opo.. 
ziţioni.şti .Mikl6s OJOn şi HQ1l6 Lajo.s, cari au fă
cut şi ei propunerea să i-..oo exprimo oonoo1ui Aeh-
1"enthal depliină incredere. 
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In cercurile pol1:1I:ce ?)ieneze a.litu.dine-a ace.a· 
sta a delegaţilar unguri, atât de favorabilă conte· 
lui Achren/llal şi atât de ostilă c(tt'(derului de Au.f

fClIberg, e prit:iiă,. (,'6 un act de demonstratie im,

po(rit'a moşie.t1itornlu'f de tl'Oll. 

Comandita din Braşov. 
A "ad, 29 Deeem \Tie. 

CetitOl'ii îşi \'or aDuce încă amint,(l de 
ironiilo ieftine alo cărdăşiei goldi§isto la 
adre~a noastră pe tema "eomanditei" "in
dnpendcntei", "şe(,eQllnandibm'ilor" etc. La 
începutul gJorioasei sale cariere ziaristice, 
inteEgentul d. Y.nsile Goldiş, nici nu ne 
şt.i.a zice altIel pe num(~ decât "comandită" 
şi .,indep>ondentă,". Ba. ilustnl1 domn îşi dă· 
duse pentru întâia oară mă:sllra deplină .a 
inteligenţei când eu SUI,rantu} său articol 
despre ., Grupării c ildependcnte", contra 
('{iram chema partidul să, porneJJScă. răs
boi de exh'rminare. A rticolul voia să fie 
un fel de justifi~are teoreti{'ă a prigonirei 
pornită atunciconha .,Tribunei". -. Şi 
la jUlilttlar.e de ,an ? .... O nouă "grup(]J1'c in
dfP(,l1d"H fă," în Braşov. O nouă "coman
dita" .,illdepf:ndentă" ,cu i',şcfcmna:ndita
Tii"Vaida- Vopvod, Mihali, r eccrdea ete. 
T nI' .. fi omfnml" Il u mai suflă nimic de pe-o· 
mandjUi" şi .. :;·depe.ndentă",şi eruditul di
rector al ziam~ui autorizat şi-a băgat pB 
Tnâneeă. toate teoriile savante ,asupra "gru
părilor independente". 

Ei bin(~, cum ,se va simţi d. Vaj,da în 
noua sa calitate de ,.(',omanditar". el, caro 
în broşUl\.'l sa in lipsă de alte arţ.,Y\.lmento 
serioase. a, jongrat a)30me-nea cuvintele 
.. (,;()l1l'llldibr" şi ,.indf'Ţlondent.ă" la adn~s.a 
dJui Onou, ca, Ia jlllrÎăt,ate de an în urmă, 
să-iirnpruffiute: să-i copieze exa.ct ideia 
şi forma do organiza.re a domnului Oncu, 
rlo care şi-a. bătut joc? D. Va irita. nu simte 
oare tot rjdi001u~ situaţ.iE'li sa]oşi erede c.ă 
lnn1f'a nu vede clar. r,ă astă primă:,'ară. 
c.ând se 3{'î'itall m(lreu În .. ,indE'lTlendent.ă." 
şi "com'a.ndită" în re<llit,ate căl1t.au numai 
nod în papură. noştiind de ce aHeeva să se 
aeate. ' 

Avem Cf\a. ma.i splennirlă .satic;fadie. 
1n nona. ,.('·O'man dit.ă" ce ~'a fă,r;ut.la Br:lşo\'. 
Doirodeşte şi ea, in modul eel mai strălu
cit că, d. Vair1a şi ronoot,ii cari au t.ăb;-;rH 
cu tloŢ)oa.reJe oa să. dărîmE"l . .comannita" 
nOi1 tshă, o fă(',f>.au înc'ahmci cu qâ.ndul re
Zfr1l0f, (~a şă·şi ridire lor o .,comanrlit,ă" 
1'0 rninf\l~ noastro. V('<selii moşt.enitDri au 
venit. din toate păd;,ile ea <să se împartă pe 
hi'linl?'le DOIlSh-p. Avea să câştigo şi rl. Gol. 
rli.ş .. Rom~nll1" şi d. R11('.111 .. Ponorlll Ro
mÂn" şi r1. Vaifla .. Gazeta", tuturora 10 811. 

riof'a. DomenI ne urma. pah-j()f,leoi al('tillni 
inaugurat.ă la Vas şi desăvârşit.ă. la Buda· 

t T 'b ".. A 7" ha'''' p8sa. " n vna 1ştl.mp tmse c pm ,r~a. 
(~inrispr('z('.ce ani i-a li'fudat dl'stul, ca p'" 
7.mnă ('U autoritatea câştigaU! şi de ea, să 
fir. 7m~ită 7a mir. 

AirpaRt,ă 'm{)ra 1itat0 se Of'.Q';i iea.ză în 
mod ('nJ(l din lolrioa inoxora.biJă a. fnrpt,{\
lor. C{)man rlit arii din Braşov, cari pa.r a 
11 it a azi batjocurile ('.0 le-au pus pe în~a~ 
fan-na do organizntie ,a, ziarului nostru, 
ne ră~pl!nd în numărul 'lor de azi urmă
toaro10: 

In a<'pla:ş NT. 1\11 .,TribU'um", d. Sever Ro
{':ll. îll pl'imlJl IIrti('()lse ocu'Pă cu progrMrlul 
.. Ga7tf'~i" i'lili'nlfln-ee 11 S('.(}af", la 'i;l''('ală, că oa
mellii "Tribumii",au avut droptat<; a se con· 
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atitui în ,clrUj)(u'(!, indcJlcnd(>IIIiI, fll1Pit,{'(' intii 
fŞi "Ga.zota'~ a dedarat acum, că În (~adl'llil 01'

g-unizat iei par'r.i,d ului niatirJll:l I îşi !!usti1tp in
al' pelld cnţ{!, 

Aşa e,~ie, clIc Boeu, nUlllai cât d-ta te Ll'~i 
a uita {'.(~va, Q deosllbire. Gnlpal·tt.l {lela .)Tri
buna" şi-a folosit .,indopem:lcnţa" spre a atae:! 
·im fdul ZiRJ'elOJ' maghiare comite-tul naţioll:11 
~i organizaţia noa:;t,ră, a batjoeor.i şi hUl,lui 
tot {'.{l avem mai de seamâ. Hl'Iurmrea dda "Tri
buna" vrea \Să (h<;trugă. noi vrem ,w'iÎ.nch"găm 
:;;irurile. să îndn'plărn enmtnaldc greŞt'li şi 
lintreliisări "prÎ,ll o ('riricii ju~tll, ei1l>ltită şi 
binoyoitmtre" - l'Un1 am docl:nat. 

E frumo~ (;('['t i[icatul ce şi-l dh onora
rabila ,,(; az;eUt" sieşi. şi îndposebi loial ee 1 
J;o ca re Il i-I (!rt nouă c:are mn "ala cat în 
IA1.Li zÎarc(01' nWf]hiare comitetul national". 

!. -ită însă onorbila ,Jraz.et5." că nu e de 
1 ăderca pi, nu e nici de erulerea noast 1'5. a 
fil\.'iti aspmC'Il('"a vcnlide. 

Aceste vCl'dide se aduc do opinia ptl
hlică., can\ ne "itrşte, şi S(l ne croadă ,.(ia
zda" că dacă vom con,sult.a opinia acestui 
judecător imparţial, tot ea râmânc cea COll

da.mnatii. Căci ine'odaUl. nu cunoa'5Jem 
altă COlllpdt'nţn în materia c1onsebirilor 
1 intre noi. dpC:Îtt. (';{'a a opiniei publice. Să 
lase dr~ci "nazet·a:' obiceiul acesta, obie·c-
1 iv :;;i (h'sillieresat în tot C:<lzul, de a ro.'3ti 
jlldecată asupm ei înşişi, şi ut-itlpra rivali
lor 1'1, ca s(t nu lIic(~m asurra C'0IlCUfenţilor 
('i, în jlld.eeata acelora. cărora aparţin(' 

du drept şi de fapt. 
nad'l însii i-;tr "nIli tocmai dwlul de a 

face {} (~o'lllp<lraţjo dt'spre felul cum am afa

nlt noi eOlllitctul naţional şi cum l'a tlft1-

I'at 1'0, nu Jlf'llb'll altc\'va ei pentru a de
limita marginilf' ctit/ccl pennist' -~ dwi 
;r,~tea pot fi nUITlHt.i în diseuţie - noi sun· 
lom gat'a :SEl-i ţirwrrl oglinda propriului ei 
trocllt, căei lJl' dOVf'zi unil a tpl"a:le nu se 
roate aduce () dreaptă jndp'cat.ă. 
. Ei bio(l, nu 11(' \-onl duce Înd{ldd~ la 0-

lilinOHRtl S('ril' de ;'")0 dD artieol!: .,La sitna
ţiune" încrpllUt chiar a doua z.i, nu împo
triva hotărîrei comit.etului na.ţional, ci îm
I otl+\'a hoUlrîrni a ÎnsQş conferinţei naţio
II al(', ea re hotXlrÎsn aştm'Ilrrp<l î\f l'mo t'an
duhli. lUlIn{Hwlll mai la adualitah>. 

Vorbtno despre proindul oe adl'psă al 
;'elor opt ekputaţ,i nationali din Camern. 
,.Ua:;>;8ta rrt~allsilvaJliei" m NI', 2137 din 
1 !mf) îi fa('l~ uJ1rn{t!',onrea aprnciar(': 

... "Homitnii flari ",'au întnmit DumillEX~ă 
în Lugoj resJting cu di,'1pref, politica. de sinu(:'i~ 
rlere, ce o f:1JC ~fihali şi ~,ţiiîll1 pl'Oicetlll lor 
de adresă şi înfiere.ază cu l!l1vint-e ÎnsuJll'ţite 
natiol1ala slugărnicie. ce l'{>T.l1iltă din !tI'f'U a
drosă". 

Şi Într'alt loc.: 
.... ,Infierăm păcătHasa, casa nu z.ie-em nl~ 

memiea lor 'pornire (Miha.i şi Vl'aJ) do a lua 
în zoflemea, i'n r-Îs .,politica fantozi~ta", earo 
luptă pentru ,,(~himere" vrîmd să reclamo 'lU

tmlomi~'l Transi>l\:aniei ori chiar un prin'Cipat 
româ.n suh S('.('ptrul Majestăţ.i i SaleI) şi aler
gând dtlJpă visll'ri de autonomii naţionale"2), 

1) Aceste cuvinte le-a folosit )'fihuli t,n dis-
('ursul său d .. ,la Ilcanda. 

2) Cuv1nte folosite de _,\, Vlad În adulnarea 
dela Romns. (Notele s-unt alo Gazetei), 

Tel~ton ="iIr. 46". 

.. TRIBUNA" 

li putem n'nwtJlora ÎllS;t ... Gazdl'i Tran
Hilva:llir~i" şi altp dnn'zi de eritil'i1 ohine
t[Yh, cu cal"(' a sUn'nit IJP \Temuri indig. 
nare gUllul-aHi. ii put (mi l'(>lmprospiita şi 

('hpslj~~ C\l şluaia din Lenwni, eu care 1n
tr'ade\·tlr 1'" ,.(('rfl'Jit" pe ~dlll duhultli 
d\'pllt .. aţilol" d . .\1 ihali, îi putem ia sfitrşit 
aJul:o tot tn"cul ul stlll plin de tanoreţ(l. cu 
COTll it etC'le şi ('o llf l'rinţ 1'](' Ila ţioI1l1]e de pe 

\TOlllll ri, vi [or(')(' ce: a st:u'nit Cel!) d 11 n l1e;t:rn 

Înt.rpg o o,"'{llld(,u ('U tpt('grtl11w i~e se pu
bli('ull În ,.TriI1l11l<l·' ~ ca stl-i putem r1wori 
niţl'l eIlt U;t;t;lsllllll laud!'lo!' la adrpsa pro
prie şi .stt PUtl"lIl totodat(1 stahili în 1110<1 

in~n)cabil. ('al'(' :sunt au']\' margini alt' cTi

ticoi Iwt'll1ise. [l(- cari noi le-,1111 fi etllc<lt, şi 
a crlror pazll;e Sl' f,j\'e ., ( i aliN a." de alli. 

l:n lucn! ~t im din ac(·1 tn'C'ut: era ill
di;!!llan' gl·w'mlrt. pJ';l rP\'olttt obşt('a~('ii îm
put rit:\a .. 1 j ~lz('lpi 'I't·a.m(hilrlil'Î'·. dar nu 

era an'a f)(,~jl~ it Jllil l'1'1i şi a pn1s11lllptiunii 
penmnale Îll oanwnii carialctl.tuian oomi
tetele de 1)(' v rpll1l1 ri, f'ărol'a S;l le dea mă· 
car prill gtUHI să iIlitllgUl'l'Zl' acele măsuri 
ale Îllto]prall\pi la care recurg în st rîm
toat'o gu\'('mt']p Ilppntincioaso, dmd sim
ţpse ('~i li-s';] dU:-i pll[1l1laritat('a. "Ga7.da." 
nu a fost dp(~;lpitatit lwntru "ÎIl(,(\)'t:ilrj[n 

sa le de a sgU<lll i ÎIHTt>dr'rea o bştei rOllnânt~ 
în ouloritafc(I org,llwlor dt, l'oudncerc·'. 
~ tI, fii Il d"ă 11(' ''I'('1[W<I a{'oea aui ot'ibtea 
t-il) simţp<l tan' de SilH' însal;l. rpz;isLn In 
t,oate eritin,j(" ~i comitetul n;tţional pnh'(l 
h('ce ('U lHl dispn-t SIlYl'r;m. pe j{lngi:"t at.a
curile dU dt' aspre aiI' .. Uazph\i". ;\z.i 
hiata oll/ofitaf,' se sll.sţille prin hotildri. 
Vinovat (' ('o('()f;'llL caw cip n'ar cânta. n'ar 
speria noapte'a şi n'ar aduce dimineaţa, i~se 
I.aio dpci 1111 ('apul. Po\,p(·den de· altf('1 nu 
o I11CI nouă, nici int(>rc~I'Hl1t·ă. 

D. Goldiş se reabilitează ... 
l)in Cnrallsdl('lj primim. o şfi.rr foarle ·inlM'p

sanfă, CClre, slmlem siyuJ'i, 1'(/ in/presa foarte mult 
şi pc domnul d·ircdor Vasile Uoldiş, omul ('arc 
alcargri anan în rl/jJll/l capului lJii"şi pet('cea~('ă 
TJirda i /li rn11_~igenţă naţională ciuruită de grel!'!e 
'cremuri în C(frl~ trăim - aCi'a,~ta se înţdege nu din 
propriii Îndemn. căci d, Goleiiş ,~'ar fi putut tii
m uri al unei când 1-8' (l!I aTunc,rl acuzeleîn (filă. 
ci, probabil, din I1lfliÎllalfă poruncă Înfru ... (u:pli
c(I,-e. 

Cică prin ('aral/seDeş cirt:ulă SCOl/ni ciwl(Z!. 
că d, Vasill' Ooldiş, dirrdo/"ul zlarullli auforizrzt. 
f08tul deputat naţioi/al şi membru în comitd1l1 
execufi.t' al pariidului nostru. a(;Uzat fiind in zia
rul no.<:lrll ca ar 1"1: ll1/llJlat ,o;ă detroneze pe fer·iei
tut epi"~cop X icolae Popea şi voind să se df'suino
l'l'iţc(f.~di de această gravă (f.c/[ză, s'ar fi ·indreplrzt 
('1(. o umil il ii gcri,~oare căl ră... (nu L'a spn'iati 1) 
ilustrul domn ... C!on8la.llli.n Burdea. Domnul Gol
diş '-(1 rugal pe domnul Bllrdea să-; dea. o scri
soare a la Apponyt·. prin care .~ă Sf' c01l1'ingă !It

mea ... româllrască din Transilvania şi Ungarin, 
că d·ga dom 1Ild Uoldi~~ eRie naţional istinf rar/si
ge7lt şi n'a voit nici de cum, tocmnÎ fii;ndcă prut(io
nalist .. gă atl'rdeze la tronul nr.uitalului nosnl 
epll-lCOp. 

Bcrisoorea domnull1i Ool.d!·ş ,'W S]1l1l1l' ('ii e r:r
trem de s;mpnfică. ITI ea f.ră.dâtorul Rllrr7ca e iii-
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cut nici mai mult nici m(li puţin decât .,lluslris
lJinw" şi lot in M, domnul Ooldi.ş apelează. nici 
mai mult nici mai puţin, decât la ,~.cat'((leri,'1m1Il 
ce-/ ("uraclerizcazâ" pe domnul !3urdi''l. 

Până lIiri inlol'lnaţia noastră, 
_lnon. fireşte, Il!' a~~t('p{ăm la un nou facsimil. 

Suntem curioşi Cllll! .• ,va diufn afară"" ca să tlor
bim Îll limbajul ([11/ariwi. ziarul partidului no
sin/ il u"i rut cu .'icri8on~ca fostului măcelar dela 
Caran.~ebeş. Căci domnul Goldiş neapărat t'a ire
lmi .~ă publice ră.SjJ10/Sullui }Jurdea. E 'vorba doar 
de reabilitarea sa, Şi Înl'ă c<wa. Când domnul (Jol
diş va Pllhlica facsimill/l scrisorii lui Hurde.(j .. îl 
ruqăm.. să ]JIIIJlice şi faoiimilul scriBorii d-sale 
căt ră oJ/o/'abiI1l1 ,Jll/,~f rissi m·· .. cări n u.ma·i în chi
jJul acesta va fi reabilifarea completii. 

() scrisoare dela Apponyi, una dela nllrdea. 
cîne şiie, poate şi !tiut dela Ş('r111('.~cll, şi domnul 
Golil i.~ e8/(' ,srdl'r!l prIIt ni... j)n,-! idul nm:fru, na
ţional fi felicitat de lo(i.,nllll/rroşii" lui amici 
pcntru ingen;osul l!uJ{1 CI/In (l ştil/t s('j'şi. ppfrcNl

scci Itt'pâlo.to. Iili i7llral/siyelltc"i. 

Situatia RomAllilor 
din Bucovina .. 

Rezultatele noului r(,C'C'cnsărnunt al popul,a.ţiei 
blleovin('rw au înă~prit şi mai mllllt antagonl,.;muf 
I'are "'Xistll Între ]{omi'mi şi Hllteui. A<c'e~tia Hunt 
abrmaţi şi îJHlllrjiţi eii Homfmii au în('eTHlt f<ă-şi 
ia m{lslnile de ~l;piîrarp în cuntra rutenizărci şi 
au izbUtit să ÎntO<lreă la o!'ig'inea lor strămuşească 
un mare număr de coml1T1C l"o~ni"Illt'~ti. eal"i se COIl

siaerau (~omplct't, rutoni2Ja!{" fiind('ă Jţ)(:alnicii 
vorbesc limba rut{'ana şi 'au adoptat În parte 0-

hi(,l'iurilc ~j pOI,t1l1 Hutcnilul". 

Dupa statistica ofit'ială dc-at'um zp('e ani, DU

marul Hutenil{)r sporisc la ('ifra de ~!!7.7H8, iar 
populaţia de ba~tină a ţării, HOllli'tnii, fnserii re
dnşi la minoritatea de ~:W.OOl suflete. Astăzi. 
re('el) <;i! rni"mtul ofieial {'(JUstati! ('u, numărul Ro
mîm ilor a cn's/'ut la 2j:~~2r)4 de suIlt,te, pe ('itnd-~ 
al Hllt('nilol', abia ~'a u:n'at C11 eiiteva mii, dflllcl 
cifru totală de 305.101 snt'1ptl'. Apest S:pOI', fll

yorabil populatiei romiinl'şti, se explic·it numai 
prin faptul, ['ii un numar ('onsidcrabil d(> Homîllli 
soeotiti Hntpni, au revc'uit kl. naţiunalitatea lor 
rea arleviirntă, în ul'lna propagandpi ('ondu('ăto
rilor naţionalişti, 

Dar fratii hm'o\"illPlli au l'onvÎng-t'l'(\<l, ('ii şi 
('ifra de :30~,lOI a Rutpnilor estI' exagc-rată de 
autoritaţile unstria\'c. ('uri (wrot('!!(' politiea rn
teană. De fapt majoritatea Bu('ovint, i ar fi şi Il!,;

tihi rnmânea,,6L Pentru restabilirea aeest"ui ade
var. t'oartp important în politi{'ll difpritc10r gru
puri nationale rlin Bu\'ovinll - Hmnimi, Ruteni. 
Xemţi. Pol(Jni, Evrpi. - (,!ltc n('('p"ară o pro
p:lg-aa.ndă şi m:li vi<' din partea fraţilor hll('o
"menI, 

Din nenurol'ir(', aeeastă pNlpagandii. este ză.
dărnieită din pri{'ina noilor d<,sbinflri ('uri au iz
huenit Între ('ondueătorii politici ai Homânilor 
hu('o\"inpni. Partidul ]01' naţional, mînelwgat 
'ahia de 6rtiY!l ani, ('ste fr:Înt iarăşi. Hle~t('matel(, 
hlptp fratri('idf', ('ari au ;Pll:'i pe Romfnii în inf(>
rioritatf' faţa de Rutl'ni. ameninţă foarte mult !Ii· 
tuatia plcmplItullli rOlIlil11P!<{' din !<t"umpll. tarill Il 

lui ~tefan [>('( Mare, 

:--::1 ;:,pcl'am <'ii. gravitatea )ll'inH'jdipÎ va dl');
c>hidt" în ultimul mOlllpllt, (whii şi sufletele fra
ţilor noştri din HllC'ovina, îtHlemfmdu-Î Il renunţa 
la tOllt~ luptple )H'rsonalc şi ,a se lmi pentru in
tărirea şi înill tarea unui sing'LU partid naţional. 
Xumai uRtfpl vor putt."<l să iaRă binlitori l){,!o1tl~ 
udv(,I'!4:lrii lor rut!'ni. - ,.,seara," 

• -• . • -" rii- Mare de trăsuri folosite. 
Kardos Gyula, 'f!J/ ,fir 

magazIn noUl ŞI 

~ .. ,~~~" Pregătesc lucruri de fierar, rotar, ,elar, de lustruit 

,~ T(~ şi ~ reparărl de branşa aceasta, cu preturile cele 

<'c:';:'/~ ~ mai mod~ - Preţcurent gratis şi franco. - Toi cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară. 

TetneiSlvAr-Oyâ.rva.ros, ~ ... ", 
aici se pot dplta olmibuse pentru 6 persoane>, card 

Il"arornkir."ly-ut: 14-•••• fCa. .. a. proprie). funebre, felurite cărute :.Iandant;:rc CU preţuri moderate. 
- -

- - - - ---------~. ~ 
~ - ,..... , • • ... "T ~ ... j 
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De pe Culme. 
De 1. U. Soricu. 

II. 

Ziua t.rpcu llIH'yoic. Fiecare clipă. îmi 
părea o tortură tot a~a de lllafe ea şi c[md 

aş ci!i o }l~lgillă dia volumul eutrlrui cio
fleear. De~ pihW .. din volumul "Doamne 
Jartă-uo", pc eure, spre a·l tiPi-trI, enlSIlJ' 
eul dlll l\rphtl1c şI-a vfmdut o pereche ele 
boi. Freamătul braz.ilor, cu dulcea. lui me
lodic făcea 1n;-;[\ să uit durerea ce mi-o pri
(~in u!seră vorbe le bfttl'ilI1 ului. 

F't'(lamătlll braz.ilor mi-a adus în min
te at[lteu. Intre altele, hazul ce ne-a pro-

dus, In trl'u spre Craio\'a. j.':iluga de azi a 
dlLli liol{jlŞ. care, intellgl'Ilt cum e, n'a in-
ţe!l's ironia cu care-i spllnearn ati\t ('u, 
eM şi Ciotori. 61 ne VOl11 angaja la nomer-
111 ea, al cărei jug îl poartfi el aL:;! • . Mi-au 
venit îIl minte glumele lui TOl),'trceIlu pe 
<,ontul "ghetei HITfl lustru", isprtl.vile cio
floeurului pe stralla Prirnă\~erci şi cMe al
tele. 

necum 'apl1~e :-:ioa t'ck.. pă rin tele A Il
chise apăru din llOU. Ochii lui frumoşi şi 
tnşt.i sll'Uluceau ca două stele. 

- ~re-au durut cele ce ţi-am spu;s. Tre
buiau Îns[t spu:se. Ai Il('\·oie de E'h.~ În 
viaţă. Trebue S(1 eunoşt i bine po cei cari 
au prctpnţia de a reprez.enr.a un popor 
cinstit şi cu friea lui Dumnezeu. rl'rebue 
să ştii CUIll proc.edoază spre a induce lu
mea În eroare ... 

Ochii lui se llltw7.iră din nou. Vocca-Î 
. ,fllrtbi;-:e. Buzele începură .să-i tremure. 

- l\ ll, păr-in!e Auchise, un procedeu 
.special alI or? 

- Fir('ştC'. ll'runb1şul dintfti se serveşte 
(le anumite mijloaee spre 11 se putea men
ţine.la suprafaţă. Re serveşte de anumite 
unelte. Ori ce conştiinţrl de vfmzare c 
cump(lrath eu bani. scumpi de cei ee au 
nevoie de redamrl. Iti HJlHSei azi (limilleaFl.. 
de ziarul pe care rau înfiinţat la Arad. 
D1lpăce nenorO(:itlll angajat în slujba lor 
şi-a epui7.at dicţionarul, au cumpărat alt 
~clav căruLa i-aH poruncit să înjure. Ct'l.lld 
îşi '~a epuiza şi acest-a puterile vor angaja 
altul. Condiţiunile ce i-se pun sunt: Să nu 
aibă nici o ruşine. tlli aibă la adivul lui o 
serie de ade f11şinoase. Să ştie să. se ti
diie, să aibă calitatea de a linguşi şi să 
poarte în sufIC't veninul produs de Iiascul 
în literatură. Să fie din Arpătac. :::>i''t. întru
peze laşitatea. 

- Bine. dar o cn~'abrră în felul aeesta 
nu mal e om. 

- Frunt.aşii dintfti n'au nevoie de oa
meni. Căci oamenii nu se pret.ează la sluj
be de paria. Oamenii au simţ de demni-
tate. Oamenii au simţ de ruşine. Ce va 
face fruntaşul dinttli cu un om? Mai înt.âi 
un om îi va cere să dovedească. tradarea. 

Fostul lipitor de adrese la Aca.demie se 
pret oază însă la slujba de lipitoare aut.o
rizaUi, se Fretează să scrie orice Ilccării. 
Tot ce IJubildl ziarul fruntaşl10r dint.<îi 11U 

este deeftt o flecflrie. 

- ~ici o flecăric? Dar nu :se găsesc 
oa.rlLc'Ui at.1t a de naivi ca să (~roa.dă ce va 
SIJlJlW o aSl~n1811('a vieţuitoare. 

- De sigur că nu. Şi răul cel mare nu 
stii în florile de stil ale nalJII'agiatului, ci 
in şt:oala, pe care o profesea;"ă stăp[tnii 
lui. ln lwtronareu, Ile care Ji-o acoruii 1i
pitom'ci, în ÎIlcurajarea p(LCatului, în nă
zuinţa de a COH1f,e toate caracterele. 11 i
('rubii put.rigaiului din m(lr tind să dis
t l'llg(t şi s;îmhurele. ;';'ai văz.ut, ce-au făcut 
cu H('villOV<lţii tineri dela Budapesba, eu 
aet'l l'opii ai nitllrmui, în jurul cărora. Go
ga a pus aUl.ta plîl'z.ie; .:\ li uit.a că în Ar
deal vorba ,scrisă are trecere. Şi cei neo
rienl aU uşor pot, cădea în cursă. De pildă, 
c[llld noua slugrt a fruntaşilor diuUli, in 
liI'Ha-i de dlspundere, va. afirma eă tu eşti 
hoţ dt' cai se vor grl:;i şi naivi oari să-I 

crea<lrl. ~u uita dt ~lIflctul vergin al po
pondlli rorn[u1('SC este eUHoscut de fiii în:. 
tUllprecullli şi tocmai verginitatea. lui osLe 
esploatată. 

~ Şi atunci ce e/.,te de făcut.? 

-,- S(t nu te uiţ.i nici odată la cf.me, ci 
la al cui c ~:[Ulf'l('. ;-';chplrll(litu! SrL nu i-I iai 
ÎII ~wanIă. e[l(:i de îndată ee-i vei da aLen
ţie. îi dai erndinţa eri Însernnea7.ă ceva. 
Un vicP1He îl st rin'şti şi treci mai depart.e. 
~i iHlnţi nmintc: dl JIU trebuie H[t înt.rebi ni
i'ipul cine poartă ~1area, e[leÎ ar Ii în st.are 
:-;(l-ţi riLspurH!rt: Eu! 

~ () ţlt in aceasta. Şi-mi parc bine că 
aud şi th,ja tine <!l't'lnş sfnL Il \'0 iurm~l. Şi 
dud sluga cioflocartt va mai a:mint,i de 
eaff'nele şi altele baziwOllii, de locuÎnţdc 
melc la Bucureşti, nu dlspund dceât că am 
locuit in mlllh~ !strrade. 

- Xici atâta: De ce? Asupra anl1nu
lor vieţuitoare nu trebuie să-ţi arunci nil~i 
o furio. I,asit şarpele să se înnece jH ve
ninul lui. Lasă sluga stl-şi facă d<\!uria. 
Pentru asta i-se pJ(lh'şte. rru, după cilt t.e 
iartă puterile, caută să duci o raza de lu· 
minft în lumea celor fără ele noroc. in lu
lLH'C\ celor mnlţi şi huni. Ei vor )nţ~lca:e 
batjocura ce li~se aduce de slujit.ori! lllin
ciullei şi vor şti ,să dea fie c;:i.ruia ce i-se 
cuville. Xu CU1llva să, porwmc;l: Îm;rl. IIU

mele slugei. Ai rostit. o poruografJe. () fJe
cărie. 

- A~a e, cum zici o llee{lrjc ... 

rrrLCurărn umrmdol în I:tţa IT.ln:~i(~i fi
rei. l..11na începuse a se im~;ljta Jnncsto:t$ă 
de-asupra cllimilor. In valtld'"tsunan ca o 
melodie .ef'rea.<:;{',{t valurile p~trador. He au
zoa snspinul dulee al izvoarelor şi. ca c 

.. simfonie din altă lume se ridica la cer ru
găeiunea eodrului. Un nor de a~'gint se 
cohorî până. Ia noi, îl Cl)TlrIflSe pl' hiiJrfm 

şi disrăru apoi cu eL Şi, 1'1~ c.~nd urc,a 
:jJlre lumile necunoscute nOUrl, tatăl An
('l! isie îmi llIai strigă oda.tă: 

- SCL nu te Uit; la ear.f~ ci la al cni ,. 
c[we]c ! ... 

LI II protest 
Prîmim urmălloarele: 

In Nrul 273 al "Homânului" s'a seris o 
notiţrt, ÎJl eare din'durul IlOi'ltru, P. C. Ha 
jl;iri,tll.(·](· Ciorogil riu, e brllluit, eli ne-a.r fi 
ohligat să f'll'lllptlrfun broţîur.a "Spre Pră-

j. " paSi H.' _ 

11<1 (l('('<lst it hIill u ianl, am trimis redac
ţjPÎ ,.HOllltwului", următorul 

Protest, 
"Am a\'ut durerea să vedem, cum direc

"lmuJ nostru, Prea Cuvio~iQ Sa părinl,olc Cio
"rogariu e batjocorit În fel şie.hip ~i le~am 
~iplriyit toate acestea cu 171imilc gfii~iatc, 

"Am {'untatsii n'o ţiJlIOlll d·O}l"J.rt.e de orioo 
,,nURI! ifostărÎ pol i t.iC6, dar e[md VOdOlll, eă ';1 
"numele ,nostru, al teo.lugilor, e folosit., contra 
"dir·oetoruilui lI(JL,>tl'U - car~ ll\llmai armomiH 
".a 11l'olHtgat - protc,~lă1lt eonbl'!l bănuiolil )1'. 

,,-eari zilnî{~ i-se ,a,du>c. Indeosebi ptolcshim (;l~ 
,,'f'nergie euntra bUllUidii, ·eu.. ~l.c~a:r fi obligat. 
,.,'\ll oClIInpări'iln bro~ul"'a ,~~prc Pră.prustie", bă~ 
,illUială 'amintită in numărul de icrj al "Ito
"nlinului". 

Arad, la 14/27 DpC('lffivre 1911. 

(Urmează iseiilliturilc .~tl!Jdenţilor teologi). 

In loc dr rectificare "Horu[lI1ul" în Nr. 
274. arull(:[l o nouă bClIluial(t aciul'l'U părin
ipjui Cjofogariu, antr;nC' 61 P. C. Da ne-ar li 
lăcui să i-seiilim protestul. 

Pentru {~a S;t ~(' ştie, deelarăm .că: Pă

rintele Cio1"ogu'riu nici nu ne-a obligat să 
l'u:mpări'im lrl'()şura "Spre Prăpastie", ni6 
nu ne-a făcut să iscrilin1 pwt('stttL. 

Arad, 16 (20) Dec. lBll. 

Iw;tjll Dejun, Vasilie L. Tit, NicoJ'a, .. 
] IJ('.şiu, I.iviu i\iea, ll!an Popa, Uoorgf' 
COll,stantill. l,"·an Ille, rrraian Popu, Ioan 
POjlm~j{"li, (l hf'orghe Ca-ia/n, 'I'nod'Or (;1U
ha.ndu. ti huorghe Tooran, Ilie Chebeleu. 
Nicolae Popa, (; heorghe V. Popovi,ci, &.
ver Şepeţ.ianll, Petru Paul, Vasile M. Vai
dea-n, .i\ urei ŞnbpşrUl. Nieolae Brănuţiu, 
Aurcl Florca, Petru Ţieranu, Ioan C'ociu
han, Mihail! .t\i'stor. Oebn'iall Lada!', Ho
mul loja. Ernilian Căpiţ,alll, Ştefa.n (;crman. 
Nic.o}:ae Vla.d. Vasile Modrea, rrC'odor Iova. 
Iuliu St()iea, Dimitrie Ianooviciu, Vasilie 
Hl1h,,'a, Iuliu I!('rIea, Silviu Le]escu, Ioan 
Frincll, TeO'dor ~fal'CU, H ('mus Chendi, Va-

· J('r Corh\1. S. Silviu Sahău, ni.onisiţl Pot.ri
şor, Homul T. Filip, Cornel ~fagier, Victor 
Branişt,e, Ioan Popa de Măhaciu, Melen-

· tie Soru, Ioan }folnar, Aurel Juma., Traian· 
· PopovÎeiu. r['raiall Moga, IowIl Cimpean. 
· Gheorghe Oprean., Ioan Oprea, Gheorghp 
(la.vm" Ioan Uoşa, Ioa.n Cioflan, Ioan Ilăr
dnţiu. Tco(]or (a()Qcan~ studenţi teologi 
din Arad_ 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăţare chemică. 

"KRISTALV" t Spălare cu 3 buri. 
I 

, 

06zmos6gyar, Kolozsvăr, PalyaudY"ar. La suma da pas1l 11) Cur .. pachetul sa retrImite francat I 
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Cronici externi. 
Anglia şi Germania. 

- DeclaratiiJe lui Delbriick. -

'Surtt CllmoS('u!.c voehi:lc hărţuioli diplomatiee 
oilintrc Anglia ~i G O't'lIl un ia. Est.c cunoscută mai 
oal·ps A'rozuy:a clIlu:laţ.iedintrc ace,;te ~louă Btat.c, 
'îm jNt,fple etwnnc ~e adlle pentru întărirea fiu-
1()i marit imc. Amîwdouă, şi Germania şi Anglia, 
FoC prcgătl'lS<: IllUl'CU de ră"boi şi oriee privitur, fie 
('În d(., Îlhlep:,·rtat. se uştea:ptă din zi în zi mai mult 
ila o (>,!lt.astroHi (>·arc să ll~tezea,.;('ă relaţiile llne.Jr
·date dilltre U'c"st,o ,dUllll. rivulc neîmpăcate. Deună
zi, riilHlllll'ştmlit{)l'ul de tnm gl~l'lrIall, În plin p,ur
!nJlHnt a aplaudat l}.~tcllt,ativ \'orhi'rc'a tixită do 
'ură îw pul rh"i A ngLici, a nn tii dO]llltat neam(., d('~i 
mOlllelllul (\l'a inoporl\IiIl, totuşi se 'părea că iţele 
~E' vor ÎU('llH'('U odată stl'aşnie ... ca să HC descuree 
p-c urIJlădt,fi·lIitiL lJ:rr se vode ca u'a Busit înea 
lW{'U olipă ('iUlIU Alllg-lia şi German,ia fiă':;i sirll-
1('aseă fVl'ţr-Ie vreduiec de măsurat. Hjvlllit,al~a 
dintre m'C'.-te dtl\lă state trebllie 8:1 aihă Î'nsii lI'! 

',fârşi t .• ';li a(~csta parc că se apl'Upie din oe în C(> 

mai IllU.lt ori cât ,~'a'r nizlli oficialitat.ca şi zi ari
. t-:ti ca, ahi! ~ennallă eat şi ell~:d{.'ză, să'1 flSCllWIă. 
I al ii ee spune în ehesti'a :('coasta {~nnoscutul isto-
.riograf gel'!W\ll j)efhrii/':. Într'un illh.>r",it.,v a<.>ordat 
ziarului en:,dez Dail Mflil: 

- !:)Ullt eO!l\';llS că reh:boiul c irH'pifallil. A
. ,'nm ştim l·ii Allgli'll a avut de gâilld Ră nE': ahwc 
.PC noi fără nici o d~cl(lroţi(' {ormuM de Tr1,~hui. 
In proxima RPl-iUlle It H.(~ieh;;tagnlni se v'a dUPllllC 

,lD pr{)i~'ct de log-e, în sL'n'~lll cărllia orice snldat 
:prims Într'un J'a~boi pornit de n'o ual,junc i,n fe'
,luI acesta S{' va COll!lidera pirat, aibeă va fi împnş
'eat, sun ştrung'lllat. Ch(,'l! ia TlHII'{}('ună ne-a dovorl it 
If'ii Ang,lia e..;le enl mai mare du';!ma.n al JlOstll·U. 

1 n fata Îm1)l'ej lIriîri!ol' '3.e[~"t,f1ia datoria noastră 
"'{'.stc Rii fa('{'m eiit mai multe Drea.d!l1ollg'ht-uri. Nu 
:mai put.nm r:lh,la amc . .;tc":llri d:3 fdu'! aee~t\lia. 
Nu voim sa diseutăm st:l.~l!î!liroa pc mare a An
glii'l, dar treJllI i:e ,.ă prf)te~tiilll ca afaeer,jJ{' 1100' 

"I·re ~ă 1(' rezoh··eze (la. 
]}rtllriid,' a in'sistat apoi asupra tradiţjon~L1ei 

'(Jl\.';lmăIDoii €llIg-leze îllljwl.riva Germanilor. Atitu.di
:J)(\a Amglici faţă de noi epliTIă de o oarhă opozi
tÎ(', a ~[HI!S M,vllntml prrrfr'Sllr, iar dU'('ă darim o 
~Ja('(l ~ilJe.l'r:I atuIH',i 1111 twbuie să Tie mărg-inim 
la expr.imal'f'a UliUl' dorinţe platunicc ci si şi 
făptuirn în N,nf'.{'eilJt~l.. 

DC1.'luraţiilc u('c",I,(' a,le lui Jklbriick au făl'ut 
c~cn~atje atât în Anl-diadlt şi în Germania. Atitu
,!iTl{>.a :HX'llsla si'neNii, lip;;'itu de oric:, (ii.plomaţie, 
00 rn"Cle eu a Îml~lpr i t mu:lt 'Ii tuaţ ia anglo-gi.'rmanii: 

INFORl\1ATII. 
A RAD, 19 Decemvre n. 1911. 

- Ninge, •• După o vrem,E' ploioasă de mai multe săp
ll./imâni. azi In sf:irşit au Î1H'ejlut să r.ază cei dint{ti fu!;;i 

·.dl' zllpa.dfL, a,t'oprrind cOllerişele dp casă cu un subţire 
.gjol~iu <II' zăpadil. 

Vrl'!rl('a, pe srlllllP, şi-a dat seama că nu poate n('
'",oeoti prea IIIult cal{'ndarul, care ni-a anuntat cu 10 
7il4"l înaint!' intrarea noastră În stiipânire.a il'rnii. 

Numai să nu'şi uite iarăşi de calt'ndar! 

- Starea sănătăţii Maj. Sale. Di'n Viena se 
l.(']ClgrafiIl7..ll: J! ini.<frul COlii un de externe, con
lele Arhrcnlhal, l'izitând pc minislrul-preşedin.fe 
lmr;ar, con.fel(' l\-/llle1/-11CdeTt'(lry, i-a declarat că 
M~j. Sa s'a îll.~ămUoşit pe drplill şi nu mai >;11-

fcrc câfuş rie puţin l)C unna realii din zilele tre
'Culc ... 

- Conducători vrednici. :N i-se lK'rie: Tot luai 
lnlllt se '!Hk'H"l'eşte, cii ullde cOl1chwătorii sunt ia 
-'CulrnE'a' millilmei lor, aculo toat.e hl{'ruriile merg 
-""pro hine. Şi CiIH:l su'nt oondllcătorii poporUllllif 
Preoţii şi îrllviiţătorii. Ac>eşt.ia sunt apărătorii cei 
,mai -cl!etnaţ,Î ai poporuJui. 

U IHle i!re0.şt tl;l :se inl-eres-ează şi cu toate ocasiu
'oile prelll{'r.c' {'lI eXelliplu, ,at'olo răul nu poate să 

. iprindă rădăcină. Aeolo toate ademonirile rele l:'C 

,t'lf8lrmă ca de o stfLlIdi. 
P[J"CbJtlll eu '}'i'll~~roa rnvilmtullni, Învăţăt<>rlll 

":('.11 plIt<>rf'a insl'ru{'ţ,i'U11oej pot ţ,jn.ea drugostr'R şi 
. ('.J"{~dinţ.a. st.răhll'llă in popor, Un,ele se j,'I1culibă Se<'

t,cle rdigionare, un(le l)Oporul se În'Străiinea.ză de 
"biflerica Şei şc.(}uln. sa, .acolo numai aeeşti factori 
"ti!';unt C!HlZU. Hă iluslr-czull f.a.pte pozitive: 

JhrJJl1inecă în 10 Doeemvro li. a ffrnt şedinţa 
extraordinaJ'il a sÎlwdlllui pllro~lÎaJ din ~omuna. 
Gepiu, tl"lH,tul Tilwa, ÎIll cauza şc:oalei rospeetlÎvo 
a salarlllll.i învăiătnrc'Sc. S'au maî ţirnut şodinte 
sinodal.o in acoa~tă cwuză <l,c multe ori. dar fără 
nici un rezuIt.at. Aeum ÎUilă i-a dAruft Dumiilezeu 
<:ll un prc'ot v1'odnrie de to,ltii lauda, ~I.I pcr,?oana 
lui V u"ilc Făl'l~nţ, cwro abia ce a sosit in mijlo
'l"ul poporului de vre-o Itrnă, - şi pri,o €"lwI'gi11 şi 
tactica "a bună a făl'lI! ea sinodul să h,}w1raseă 
IStl'sţinerca şcuak,i eL'lIfl'\."i!llwle, votiinds:dllrul În
nlţiHon'~c in Sllllllă de 1000 eO]'{);!!IlC şi cvincvena
lelc o('rllt.(' de loge. 1.:I\OC de>eÎ prDolul şi înv:tţ.:l.ro
Irul îţ:i jll'ieep e1wlI\!aroa, aeolo hiserica, şcoala şi 
k,ate lrfal.'.pl·il'l' în popor merg spre unflorire. i. (J. 

- Primul roman al dlui Ioan Agârbiceanu. 
}}is! 1://8UZlIOstru 7Illl'elis( şi colaborator al ziarului 
"Tri/I//IIII", d. J oall Af7ârui('('al/lI, a ferm inal pri
mul si/u roman. a ciinii purificare se vaiI/ape în 
JIU/fII/rul de Crâciu71 fII revistei "l,uccafârul" din 
8ilJiiu. 

Rum(/lI!tl a.1'f tilful "Pot1cs(ra unei vi('ţt'. Su
biecllll esle luat din viata Românilor ardeleni. 

- Soarta unor premii. Mai acum un an tinerilor no
stri li~::;e deschidea o 1)(!rspeclh"ă fericită. Amândouă 
llrga1H~le autorizate y{'steau cu mult aparat Împartirea 
mai multor premii. Ellul I'ra fixat de îu~uşi d. VI'. T. 
j!iha.li, prezidplllul dubului nostru parlamentar, şi ar~a 
sti fie dat Ulmi fnidt tunar cure \'U snie (Iespre "Roiul 
tin\'rilllt'i îu viata neamului nostru". Premiul acesta 
ni-se pare I'ra d,' 3UO cor. si trl'buia Srl se Ilublice in 
(lr!:'ulIul autorizat "linl\l{lIl11!". Alte premii mai măruu
tl'le erau menite POlitru nişte articole cari s'au (JU

bli~,at in al doilea organ autorizat "Poporul Român". 

Jarmantă referitoare la sănătatea scriitorului 
Strindberg. Ve atunci sănătatea scriitorului s'a 
lIIai întoh'l ~pre bine şi neliniştea admiratorilor 
săi :,;'ama'Î UlŞOrat. O ştire telegrafică din Stock
holm Însă alarm€ază din nou lumea spulI1ând că 
star('a se riit{)J'uluÎ s'a intors 'f>pre r:lu. .Medicii 
sunt foarte :"'grijaţi şi se af;lteaptă din moment 
în moment ]a un dC1inooelăJ/ltlllt fatal. 1\)ată Sue
dia aşte3Jptă În tremur ştirile dela patul bolnavu
lui, din a cărui jubileu nu de mult făcuseră o ser
hare nationlllă, ~trill(l\;crg e UlmI dintr'e cei mai 
de seamă seriitori ai .Nur,dului şi a fost luat în 
mai multe/rînduri pentru premiu! Nohel în com
binatie. 

- Victimele electricitătii. Din Uoma se a
nunţă: La ospj{:iul de alienaţi ·din Acarassa 8'& 

intiulllpl:at o grozavă nenorocire, 
O furtună puterni('ă, trlntin<l ciiiiva stftlpi ai 

s:lrmc!Ol' elcctl'iec, a~{'zati de-ia lungul zi,dului 08-

piciuJui, stil-melc au ei"izut în grădina în eare se 
plillt!JUU doi alienaţÎ. 

Fără să-şi clca seamă de primejdie, nenorociţii 
jJn;,;cră 1lJ~tna pe 1i{tmuc, ca sil le ridice; pc loc că
zură morţi la 'pămîlllt. 

Aeeellş soartă antră şi alţ.i tr~i bolnlavi . 
Dire.ctol'ul ospiciului, văzând aeost lucru deja 

ff'reastl'ă, ert:zu eă-i vorba de-o Îneăierarc . 
Alergă la faţa 10'cului şi atingund surmclc. 

eăza şi dimsuJ mort l.a pibnimt. 
Uni gardieni, cari au ri{liea.t cadavrele s'au 

ale.;! cu grave al';,;uri. 

Toată nenorocirea s'a petrecut în mai puţin 
de 5 minute. 

:'\11 ~tiu ('e s'a ales ,le premiul Ci'I mare. Probabil tinerii - Vindecarea lui RyhJitzky. Autorul scnB1l-
noştri se vor fi multămit sa iseălească, Iwutru el, o ade- tionalci oi;~ro~herii dc[{coperită luna trcelltă în 
r(>I;ţii dlui ~!ibali, ariit[tud a~tfel prin faptă care este {!avit'J.lă, Zo1tan l\yhlitzky din cauza Încercărei 
rulul tilLerimii. Ori poate studiile cari vor fi intrat la de a se sinucide nu a putut fi internat în pu~cări6 
!Jl'pmiilrp vor fi făcut pt' d. Mihali să facă premiul ne- şi a fll1\t lăsat in Slritulul pcnitcnei,a.rului, până se 
fanlt. D,,~pr(' soarta cdorlaltl' premii ne IămurC'şto... va vinJo:a pc o<:pJin dc rana ce-şi făJcwse la tim-
al'UUI organul plll,orai a.l partidului ÎJl nelămuritul lui pIă <'u glontele revoh·cruJui. Complit\atiilc uite. 
stil. Ti!l('rii no~lri să aştl'pte căci poate totuşi le va riuare a acestei rane i-Ul1 scurs Întreg ochiul stâng 
"org-aniza" d. Hudu l'c\'a. lată re serie "Poporul Rom,ln" Ri Ilu,mai ieri a fost dus în temniţă deplin vindcoat. 
la tlllşta fl'flactiei: j n1r'0 (,(Illvorllirc ce a aVllt cu procurorul, incuI-

~lai multora. Anl!ajamf'ntelor materiale. lua.te ne patul s'a al'ăt,at foarte bine displHl şi r-;p u'l1e a câ 
cătră unii membri ai rc..dact.il'i, pe timpul râud Coaia aştc:tptii nerăhdător ziua judecăţii, ppntru a-ş lua 
noastră apărea în Bllda.pl'sta, - cu privire la pre- pN.!capsa meritată. După ce va fi ieşit din tem~ 

'lIliar4"la UllOr lucrilri, -- a.rtlla.la redactie şi admini- niţă va Îm,:cpc o vit,:qă nouă, un<le nu-l va cunoa
straţil~ a .,PoP. HtlJll." nu poate satisface, cu atât şte niwC'lli, :biră ;;Îi ştie {le trecut şi de ~pri{Jtoni. 
miii \'ârto8, că n'ur(' cunoştinţa nici de existenta. {Iar lllai 'aies de familia care l'a jertfit, 

nîd de s.oarta lu·'rurilor pentru cari aCU.ll1 ni-sI' rer I Cine ştie ee soartă Ipăstreazi'i viitorul fUlIlcţio-
mereu - premii şi rcmun('ratiuni •• ,votate (?) ei narurlni de ieri şi PllŞ('iil"i!a~1l1ui de miine, Probabil 
lIevotate", intrînd in n011.a vin(l'l, pnnii la care are de hătă-

P . • • . {orit un t!l'Un1 aUa (le lun.::. ·ac\'le~ împreju.rări -~ atrio~hsm~1 tu, i D·~nn~~z~o. Po~tul it a- t - '1 v 1 
lan care ~e p:l>r{'U Int.r lllIl rNid {'lt sa suparat pc .. , îl \'01' readll{~e la viata ce () tr;iieşt-c mtr a ta urne, 
lt8!liOJ~i, cu prilejul răs.boiLl!lui din Tr.i~lOlis a gă- unde jert.fa ad\l~ă de el n'a fost înţ.cleasă. 
·sit un motiv să revină a>Swpra... smttimontell)t Si cine "tie dadi În loeul ma.mei neputincioase. 
sale. A seris do('~ o poo:)jemailunJgădesplCeră~b()_afr~iţiol.nl~j e:tl'uia tre1uia să-i .dea o diplomă .~i 
iuI italo-tl\l'(~. P'~'0ma puartă titlUlI: "Imll V~~rda- a I~ul'or('i care se (l'filea Întocmai ca florile dia 
uellnlor". li1l oa, pootul, se răsbooşte. mai ales cu g-lll&tră Rşt{>ptânJu-~i llrsitul, fără să le fi putut 
A IlstriH, un fapt {~are a fost doaj UI!lS ea să-i d{'a da vre-un rajutor din sărăcia lui de o ,suită de zloţi; 
poulllei lin m:rrc S\l('L~es de librărie. hl'să ulItorită- zic' eine ştie de nu 1iC va Jrăpi Îll locul acestora o 
tilc italit'11C, p!wbaLil la i~lt.cn·cnl\lia diploIllat,i(~ă altă fiinţă - tm'aTăşii în vi,a.ţ>a nouă - pentru 
a All'%riei, au rel·TUS dreptul de vÎLnzare şi ropl'o- ('are' d('!ieH'nt ti] de azi să-şi seurgu şi cel din ur-
Z{'t1!;\lr·e a \'.('rgurilor PUCîllluii, caro duq)lk~ a :!an- mă oehill ce i-a mai rămas. Căci în omul ,acesta 
rat aerojllanul s"a g:Îndit să trimită vr'o câtiwa pc Iftngă Ipungllşll1 de rîn<l, ar trehui privit şi un 
.>:ig'('!.i ş.i Austri('i, o vecii!' duşmanu ca lui, de po martir al firei Mic l"omanticeapoi al împrejură
cu nrd îşi S<'riseso "N ava". 1'ilor în {'ari .a trăit ~i po,atc în bună parte un nau

- Conte - primar comunal. [Il comuna Vag
\,l)rosn'isar ·a foot ale;,! primar, {.IU lI,ndnimitatc, oon
tele Brdody 1'amâs. Cont,ele a primit alogerea ~i 
a d~p\ls numai docât j urw:nânt.uL 

- O nouă itatlstlcă a petltlllor. Ziarf>le ungureşti pu
blică o interesantă statiatică dl'spre ChE'ltllielilc la. cari 
au {os·t condaluuati alcgătorii rari au contestat alegeri. 

CurtE'a de .casatiE', in totaJ, i-a. condamnat pC' peti
tionişti la ,149.:1130 coroane cheltuieli. Cea mai 9cumvă 
j)f>tiţic a fost acea a alegătorilor dE'la. Zombor. ('ari au 
f08t condamnati să platea.scli. 33.300 cor, ch('ltuieli. 

In SIIIllP!1' al'est" nu sunt c.uprinse sumeJ(' dOJlu~e. 
Înainte, dl' înşişi pl'titionistii. 

t Maria Bulboacă D. Ursu, soţia dlni Iosif 
Bu,lboaeă r]ljJl L'urtici, a repausat l'll 28 D.eoom
vre ,11., în vâr$tă de 30 an i. 

Ilnmormâ:ntJlir('a ei va avoa loc la :31 DflN'rnvre 
'n., cimit.~1'ul gr.-<lrt. roman din Curt,ici. 

Odihrneasdlîn pace! 

- Scriitorul Strindberg. Cu di.t'9va săptă
mâni :în urmă am fost publicat ~i noi o veste Q-

fragiat al vieţii, ineunjurat de veci cu ispitta au
ruilli străJu!'itor de o parte, iar 'de alta de fan
toma Olllrăciei nf'grc, care-şi intinde la('omă ghia
reJf', În('!cşt:mdu-ă p('lltru tot,deauna Î'n braţe şi 
ÎuăhuŞl11du .. i ori ce aV:lllt eare ar fi putut trece 
'pe,;tc eadrclc iugll!\tc ale vietei lui de mic funcţio
nul' in continuă luptă pentru ·existenta lui şi a 
celor tr('i guri flllmîmrle (le .a.('asii, pentru oa~ 
(!ra !ling-lItrul 6prijin şi singura nădejde, 

- Insolenta unei bănci I un~ureşti. Din Ora
dea-mare RC anuntă ('ă barwa "Kiizgadllsagi Bank" 
din OrOUdl'3-mare, care s"a înfiÎ'llt~1t îninte cu 5 
ani eu un capital sn{'i~d de 300.00, şj-a suspendat 
plăti]p. ]n {'ail-';l mI se găl-'e~c niei atfltia bani, ca 
să s(' poat;l. re'plăti miei depozite de eâte 100 cor~ 

lHlIl'il{~ mari din BudafX'1"ta au rofu2Jat ree&
{,{)nlptul poliţelor hăne>ii oriidane şi aceasta a cau
zat !\USI'l'lldarl'a pilăţilor. 

-IosIf JlkeU. magazin de stidirie, porrelan, d~ .... 
rtari de lucrări din argint de Cbina şi lampe in SibiiL 
Stldă, Porcelan. Jlkell. trei cuvinte eancterizeaa& 
tU de 'Popularo legăturii acestei firme. Si ru -drept ehi 
~ef' mal'&ZÎ.n e adeYi.l&t ipeei&eol li prineipiul 111.-' 
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• rietarului e ('l), să aibii. frecventie mare pe lângiJ. ch
«Iig putin şi cu IU~(l~t principiu şi-a. dlstigat un frumos 
• ere de cunlIli1r{~tori perm!uwnt. Puhlicul din provinţă 
lei dă adevărate Întâluiri aei, şi nici nu e de mirat vă
~ând ltOl.mtul asortiment a.l magazinului. Pe IAngă asta 
lW!'ilul proprietar serve~te fi('caruia lucrările c('le mai 
tune şi afară de oriCD concurentă. O sIH·dalit.ate a ma
nzinului e a..'lortimentul compll't bucătării şi sufrage
riiin formele moderne cele mai noi, cu decoruri bas
lIeli!'f. servieiu de el'ai, ca.fea ei rUOCf\a, servidu de 
MllTilat complote. sticlării, pentru masii cu pod,oabe ad:
Hlirabile In cristal, sticle pentru dulceaţă, tldeuruTI, 
'bere etc. Firma. are un depozit fării. păreche de 11tmpe 
JÎ de candelabre lll'ntru salollJle şi Bufragerii preeum 
,î ori ~e la.mpa electrice ~unoscute. Pentru lueră.ri de 
~liclă la edilimtii firma poate lua orice concurenţă. 

1: Dacă voieşti si bel ceai ieftin. poti eii încerci. căci 
Htru de rum englezesc şi o Ilutie de eeai costă numai 2 
cor. Uu litru de esentă pentru diferite licheururî 5() fiI., 
llD. litru es en ţii. (hl rac h iu 20 fi\. şi an litru esen tii pentru 

fUm 40 fiL 
Preservative pentru bărbati şi dame bucata 40 fiI. 

T ,egă~uri pentru văti'tmătură, pentru burtă precum şi 
lllte a.rticole ce se tin de bran~e se află la drOglleria 
.. Juger" wlui Fekete MihAly, lfaro$\'isirhely, Bi:tta 
HzecbenyL Coma.ndele peste 10 eor se trimit {mIlC,). 

x ]0 ate_ţla inttihlţiil.r de _jaefa.ere J'abrica de 
"kt'te .. Moskol"lts" 80IieiLte .,e .. chi leeomandii. spre 
dilttlibuire - ~h&te de eopii. băieti şi fete - fabrica· 
.., JlI'OC)rie. Ghetele sunt făeuie din materialul cel mai 
la.re şi curat, preţurile bbulos de iettine. Comandele 
~e pot face acum adresinduse la filiala. din strada 
SJ;8badsag·t{~r 1B. 

x Anton Pctroff, SUClCOSfJl'1l1 J oa.n W onka, Ti
mi l;'Oar a-Cetate) stI'. Szil[tgyi 13. Atragem atentia 
On. public cetitor asupra inseratului firmei d. 
mai ..,IlS din numărul nostru - care desfaca oele 
mai bune pi~1De, ale diferitpJol' fabrici itreins) 
renumite. Recoma.Ildăm această :tirroăoll dooallă 
d. Înored0re. 

Mllelf. culfufali ,1 loelall. 
- Petreceri, concerte. -

·31 Decemvrle n. 

Productie de elevi in Cluj .Corpul îllYătiit{)r,,~c 

dela SI'oala. gr. ca.t. d~ băil'ti şi fetite din Cluj invitii 
la. producţiunr>a elcvblor ce va avea. loc Duminecă, 31 
Uecemv1'Îe n .• orell' 5 d. li. în loc.aJul şcolii (strada 
loL.::ai 4-1). 

* 
1) Ianuarie n. 

COllcertin Turda. Comitetul filial al "Societăţii 
pentru fond dll teatru romAn" înviti'i. la conc('rtul ur
mat de daJ1S ce va lI.vea loc (cu concursul teologil'lr 
(lin Blaj) la. 9 Ianuarie n. (a trl'ia zi de Cră('iun) În '1ala 
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Ka.poleon JijÎ viizu dc drum gâ.ndinrl la )Iosco\'a ('ar{~'şi 
"il. J:)reocupa mintea, iar "pasi'trea căreia îi s'ar da VOI.' 

si se intoarcă. în văzduh" fugi la. a.vant-1JOsturÎ cum
plinjnd mai Jinainte la ce ya spune alor s.li; căci Îll

llÎDlllla.l'f'a la eare luas~ parte <>ra. după ~l, prea TI('

însemnată pcntru a O po\"cstL 

XXI. 
Printesa Mal'i<R imii nu f'ra in afară d~ primejdie, aşa 

l'um şi-o Închipuia. pritltul Andrei. 
Când Alpatici se intoarse din Smolensk, bfLtrnnul 

lirint dcsmet('Cindu-se (~a diutr'un vis, dete' porunca. 
,ii se pună pe picior de militi" si să se înarmczc toate 
,atele lui, şi trimise t~onllmrl.antului şef o scrisoa.re 
pentru a-l anunţa că se hotăraso a. rămttne la Ly~si
~ori, Întrehandu-I J,at'ă e de p!îr<>l'c de a lua măsuri 
pentru a a,păra a.ceru~tă. Droprieta,te, amenintată de duş-

"inani cari n'ar sovăi să. fară l)risonil'l' sau să masacreze 
pe unul din cei mai bătrîni genera.li ruşi. 

In acela~ timp f'l lui! dc('isiunea. dl' a trimit<> pe 
printesa Maria cu m~eul ~Îleolae şi ·ClI preeeptorui a('('s
tuia la, Bogueiarova. si <II' acolo la. Most'ova. 

'Printesa Marj.,a. ÎnsPliimântată d<> activitatea infri
~ura.tă a, tatălui ei, eare urmase unei a.pa.tii pro{unrl<>, 
tiU se IlLitea. hfJtârî să-I piirii.seascii şi pentru intâia 
'Iară în via~a I'i, ea. nu-laseultil. Ea. avu de îndurat 
j) f'Ti7.ă tit> mânil' din partpll bătrânlllui print. El îi re-

uTR IB UN A" 

ma,rol' a hotl'lului "EIi~abl'ta". In!'l!>putul la or{'!t) 7 .ium . 
SPll.I"".l • 

* 
13 Ianuarie n. 

Concert În Cluj •.. Heuniunea sodalilor romani Jin 
CIur' invită la. roncC'rtul urmat de dan~ c<> va av~a. loc, 
din prilejul jubill'ului de 40 de ani dela infiintarea 
}{<>uniul1<>i, la. 13 lanurie n. in Reduta ora.~mH'a~di. in
ceputu.l la or{'!1' io! ~('ara, 

8 lanurle n. 

Teatru in Iara. Intl'lcl'tualii români din lara-inl'e
rioară Îm'jtii la produl,tium';t cledamatorică-teatrală, 

urmată dl' dans, cr> nI. aye& loc la 8 Ianuarie n. in ~ala. 

hotr>lului "Coroana", Se l'a juea ... Apă ,.ece", glumă în
tr'un act de 1'h. Al{'xi, Inceputul la orele 7 seara, 

BIBLIOGRAFII. 
Revista "Luceafărul''. Numărul jubilar al revi8t~i 

"Lu<,eafărul" va apărea de sărbătorile Crăciunului. A
('e~t număr va cuprindf' articole, povestiri şi porzii ,le 
următorii: 1. A~ârhi('{'anu, l. BOfcia, Ilariu ChemE. M, 
Cuntlln, Sih. Dragomir, DT. Ono Ohibu, Ortavia.n Go~a, 
J. norun, 8t. U. Iosif. I. I. Lăpiidatu, Dr. Sextil Pu,5ca
riu, Dr. P. Roşl'll., .;'Ii, Ha.do,"eanu, V. Stanl'iu, Ort. 1'ăs
Iăuanu, D. Tomf'sl'u şi .altii, In acest număr se tncep<> 
romaJlUl .,l'lIV{'stl';l lllwi \'if'ti", de L AglÎrbief'anu, "ll
bier!ul romanului e luat din viata ard"I{,I1!'a~că ~i e 
unul dintre I'('le mai bune romanf'. cari s'au scris la. 
noi. In numărul prim va. mai fi o reproducf!re artistidi. 
in colori, l'('pr{,zl'nt{LIHI o ma.Jonii de a lui Raffal'!. o 
cartl'aturii şi ('ronil'i \'I'sl'le. - l'\ulllărul jubilar a.1 re
"istl'i .. Lucl'aJărul" va fi df!d de toată frumseţ(,,<1 şi se 
va trimitE' ,l'a TLumăr !le prohă. Cei ce d()n~sc să'] aibă 

sunt ru~ati Sit !rimîUi arllllinistraţiei "Lucea.rărul" suma 
de 5U bani, ;o..;umiirul prim se tipăreşte Ol~mai Îll 5 mii 
de expmplare. Publicul să grăhea.scă th'cÎ cu comand"jll. 
Revist.a "Lul'f'arărul" În "iitor va apărea săpb1.muual 
după ~til \'prhiu, l{{'d. ~I adm. revist. "Lw'(':tfăruf' Si
biiu (Sagys;wb"nL 

... 
A apiirut: 

[lin cele trecute vremi, ÎnsPUluiHi dt'sJH'{' llll'!'pu
tnTîle- graiului, culturii şi litl'raturH fil'alTlului rO!l1iÎ-

1II'Sf'. dE' Virgil O nit i Il, Arad, 'rirlOgrafia Cuncordia. 
1912, Pr("tul 2 roroaJlI', Rnm:ÎnÎtt 2 lei 50 b, 

A('f)astă nouă cartI' a dlui Virgil Onitill, dirertor 
gimnazial in Braşov, a apiirut îa ('ea. mai mare parte 
a ei in eoloanc!e ziarului "I{om:lnul" sub pseudonimul 
V. G i I u. fiunt artieole informative seris!' ingrijit, în 
(Irite ('al':. fără Ilid o pI'lltentif> de originalitate, cum 
miirturiseştt~ şi d. lhliitu în prefată. Ppntru un cunos
eătol' al îstoriri lIoastrll litr>rarl' ve-ehi. d. Onitiu JIU a· 

prosi'i. o IImltimp de del'pcte imagina.re; ea il Cf!rt'lse 
t'U fiul lui, hnlnise hiinuil'li urflte Îll potriva sa, in 
sUtrşit, <>a ştiuşe Înto~d('{wna să-i otră,"l'asrjt viata. El 
o goni din odia lui l)orull!('indu-i să nu se mai Îllfătiş'~7.e 
in faţa lui. Prilltcsei Maria îi <>Ta teama ca nu cumva 
l'a să fil' îndppiirtată (~1I sila, şi fu fl'ricită dn.l părill
tde ei Îi ilpuse numai să nu mai apa.rii în fa·ta sa, Ea 
ştia ['ii ace,asta dovedea, <,ă. în fundul inimei lui, prin
ţul era mulţumit (le a o aVe!L lângă dânsu1. 

A doua zi dupii plel~an'a micului ~icolal', bittnln1l1 
I301konsky se Îmbrăl'ă ('11 uniforma df' 1Jara.tlii, pentru 
a se pr(!z<>nta colllandantlllui-şl>f. 1'riisura era Înhă

matii, clind lH'intl'sa m.aria văzu pe moşll(>ag tl'ee:tnd 
în rpvistii pe lllojidÎ săi armati, Ea şe-dea. lâ.ngă f(!reas
tră şi a.~rLllta glasul lui. ce vlmia din funuul grădirll'i. 

Deodată, mai !Uulţi Oltillpni cu chipurile slwriat.e se 
iviră la capiHul all'r>J. Printesa :.\laria. drte fu~a pe [Je

fon. apoi în grădină întru lnt:implJmr!'a lor. 1<]". ob,;enă 

o multilll!' de oaffiof'ni. sprijinind de subtiori pC' un 
JJlOŞ1H'H,g mărunt În uniformă şi cu det'oratiuni de ;~e

nera,1. Printesa îi f'şi înainte, dor În jo(~ul !le lumini (:Il 

răzbăt{'a prin umbra teilor, ea nu'-şi putu da sr>ama. de 
Bchimbarf'lt produsă pe chipul lui .l]a băgă de sf'a.mă 

numai că I"xJlresia hotărâtă şi sevrră era înlocuită de 
o expresiun<> umilă şi supusu. Când dete !Cu ochii ,]1' 

fiea sa, f'l işi mişcă bUJ~ele moi si SCO~Lse un horcăit. 
Era impo~ibi! să înţelegi CI' voia să spună. EI fu spri
jinit df> braţe, dus in odaia sa şi întins J){' div·anul dn 
I'are ii fUSf>8e atat de mult teamă În ultimul timp. Ml>
dirul care sosi În timpul nopti. îi lăsă sân/<o şi deel;tră 
('o partea drr>.aptă a printului era varalizată, 

Priml·jdia de a riimâlwa la Lyssigori t!E'VenNl <lin 
('e În 'ce mai mare si a doau zi prinţosa Maria îl du,;e 
pe tatăl ei la Bogucirovo. D~sellf> şi mi'l'ul Ni.colae pll'_ 
('a~Hă dE>ia la M.os('ova. 

30 Detemvre n , 911 

,1\]('(' nlTllW nou. Cine a ('·etit mai a.l('~ monumenta.lw .. 
1:110["(' litl'rarii a dIni lor~a, fără 1ndoială, nu va ~imti' 

!L{'['N.>itllt('(l. să ('i(('asl'il {'<Hira. dlui Ollitiu, Şi cu toatf~ 

al'f~~t('n .. ÎnsPnlllarih'· dlui Onitiu işi au Îlls{'mnăt.at..~!l 

lor. Eh'vii liepplor noa,strl', rari simt IlULl'(\a lll'\'oit> ar
zătoare a. unui manual de istorjl' literală, vor găsi ÎD 

rutp aCf'asta un bun dilăuz in istoria lit("raturii noa
stre v('chi, impl'l'unat ('u rl:'producl'ri dr texte, .r.a.ri IHt 

~I' găsesc df'dit În ră.rtih! noa,tre rin ştiintă si cari sunt 
şi foar!l~ SrtUlJ1Jt~. Dar I'hiar şi intelectualii no.ştri, cari 
nu şi-au luat ostl'nf'ala SIt rară studii ~['ri(lase in ,10-
!ll('niul istnrid noa.~tre lilf'l'ar['. inl{'ll'cualii noştri, fată. 

dE' rari d. Oniţiu, în prdata volumului, ar·" O bună

vointă I'xa.J.~l'raW, prohabil din oon(),p~\'elldelltă taţii 

de stă.pknli tipogranrÎ Con(~nrdia, găsesc În MDln cele 
trecute vremi" o multime de lucruri instl'mtive, in!?l'
matii pre>cis<> şi mai ales tex!(" frllmOtLS~. Pe E'nergi';uL 
cinstitul şi iubito]'ul de neam Vartolomel Măzăreanu 
il rewmandăm spre ('f~tin' şi ~tlldjare tuturor ('!'tit,)
rilnr rărtii dlui Uniţiu, 

POŞT A REDACŢIEI. 

Dr. S. B. ('Şolllcuta). Se va j.lUhli('a în nUIII~J'ul j", 

Luni. 

1. B. (Cetea). Cele trjmist~ se '"01' puhliea. Idea !tni
slei este rr\lmoa~ii, t!i\r dl'ol'ltmdată nu o socotim re~;-
7.abiIă. Ai putpa ~i\. fa('i o În{'{'rr'a.re la "Asol"iatia" diu. 
Sibiiu. 

In orjc-e ('tLZ. vom mai ('umjl(uli IU('l'urili' r<:'ve.niIliL 
mai t[tr7.iu, .asupra proPlIn{'rii. 

~'tlutill"Î şi multumiri. 

POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 

Ioan Fr. Filip, Lugoşul-iorerior. Am primit 1.( ('or_ 
abon, pe' cv. IV 1910 ş icv. 1 1912, 

AIl'xa.ndrina, Iar('.a, Beşinar. Am primit 7 cor. pp I'Y'. 

IV 1911. 

Redac.tor responsabil: Iuliu Giurgiu • 
..Tribuna" institut tipografic, Nichin ,i COM. 

~ _______ I>_e~_n __ ti_s __ t_i_n (JluJ __ '~~ __ ~ 
NAGVJENO 

:1 Iped.U.t pentro dinţi artffldali firi pod la • 
(JLUJ-KOLOZSV AR. , 

(La capătul străjii )6".1., in Cala proprie.) 
Pune dinţi ,i cu plitire il! rate pelângă garant! de 10 &DJ. 

~I Dentist in (JluJ· 1_ 
Trei să.pbl III Il ni de zil<>. trf'l'ură a.l'tfel. Bătrinul' 

prinţ ~tl'tea lIlr>reu Întins ca un corp mutilat; el îşi 

l11i~ea necolltenit buz<>ll'; şi f'l'a foarte grpu să-şi fu pu
tut da ('inl'va Beama daeă el a.vea cunoştinţă de cel", 
M ~e J)("lrl'!,c(\.1) În jurul lui, Un lunu f'ra. sigur: că {'I 
suff'rl'a şi că simtea nevoia dl' ceva, dar nimf!ni liLl 
putea int('lege re voia. Era pur şi şimplu un rapridll 
de om bolnay; sau I'ra vorba d{' vre-o I'he~tie de fami~ 
lie, ori de vrl'-oafac el'{' lIf! ordin genf'ral? )fpdi('ul a
~jgura er~ IIcliniştea aepa;;ta era un efe·ct fizi"c; ,1<1.1' 
printC'sa. ~laria ·~âl1dl'a. "ii el dorea să-i ~puuii ceva, 
şi fa,vtul că pr!';wnta ei mÎlr{'ll. nf'HTLi~tt~1I bolnll.vului () 
Întărea În bunui!'lile ei. 

!::li ş{'.deTl'a lor la BO~('lIC'Îarovo d'f'y.r'nia din zi în zi 
mai priml'j{lioasă. 

Francezii se a,propiau şi la. t'inl'isprez<>ce V{'rtse nu
mai de pI'oprletatl', soldatii j{'fuis('rii un castel. Doc
torul insista ca printul să fiI' dus mai depart(', AutlJri
tătile trimiscră soli ~l)(\('jali pi'lItru a o Înştiillta p~ 

printesa cii proclama tiunile lui Napoleon erau afişllt,,· 

lJrin toate satele şi cii dacii prillte~a DU se hotărî si 
pll'ce inailltfl tie cin,ri~I)1'('7.ec<> aJe lunei, ele nu mai 
riispund{'au de nimic. Print('sa se df'-cÎsl' dar să plece 
in 7.iua de eineis!)r{'zoce. 

In ajun, în ti,mllul noptii, ea auzi de mai multe ari 
horciîitul tatălui fii, scârtuitul patului lui şi avu impI'{,
sia că v,al'teU,c lui erau mai tari ca de obit'.eiu şi că 

agitatia crlt mai mare. 
Ciitră c1ill1ilH·tr~ el se linitşi' \Ii a(\ol'mi. 
Ziua era ('aldă şi luminoasă; J)l'int(··~a. Maria ~t' opri: 

câteva dipe, înainte de a pf.trunde in olla:ta. bolnavului. 
PH seară, o intiLm}Jină medicul. 

- St.area s'a mai îmbunătăţit, zi,si' (>1. V'am căutat •. 
Astăzi iuţ.elegeam mai hine re vrea să spună. Vă cera" 
Pl' dtl'ă. 

a 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

OHILE 
tn 

BEKESCSA8A--NACYVÂRAD 
lDdrăssy-ut 41-43. Rakoczl-ut 14. 

(Lingă ,Apollo.'. 

11.1111"1111111111111 fi' 

ŢIMBALE 
II'U erga., 18111 pa
tent.t de otel, dând 
sunet. r~onarrle ~i .,..iIIi_iii.liiiiil roan. plăcuta, -

11 iii pot oăp4Ita şi pe -
raIC. - Oramo
toane cu plici ~r
ti9tk., - vioare. 
llaute, harmo-

nici" L - Numeroase diltincţJi si medalii pri
mite ca risplall. Inventatorul pedalului modern 
şi al orgamsmului de otel. Caillog trimit gratis. 

Mogy6rossy Oyula, 
klr. szab. hangszergyAr. 

Budapest, VIII., Rak6czi-ut 71. g 
111.,11111.111111111111 ~ 

11=======1 
Gruber Dezso, 
magazin de plJ'rii şi articole 

de modl pentru bă, baţi. 
Cluj - Kolozsva..r 

Coltul str. Wesselenylll Slap, ,ls-i·,ls cu bof8lal Feszl. 

Noutăţi în diferite soiuri de 

IPăIă ... ii 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se e'(ecută propmpt şi 
- francate în cel mai scurt timp. -

IR======='-

Un caudldat de ad~ocat 
cu praxă, află aplicare la 

Dr. Oeorge Roxin, 
adv. Oradea-mare 

Caul 2 ucenici 
pentru prăvălia mea micstă pe timp de pa
tru ani. Ucenicii după o lună de probă 
dacă vor fi acceptaţi, vor primi dela mine 
toată proviziunea şi inbrăcămintea. 

Gbeortba Millall, 
comersant Dezn a. 

Un candidat da advocat 
cu praxl 

afli aplicare In cancelaria mea. 
Dr Gbeo' .ahe Drimba, 

adv. K6halom. 

Cauf UD fânăr român 
notar diplomat, care ar ocupa postul de 
subnotar şi care la caz de corespunde 
poate fi ales in timp scurt şi notar într'un 
cerc curat românesc. 

Ofertele sunt a se trimite la adminis
traţia ~ Tribunei (t. 

Ci.a.e vrea sA c"U.:tn.pere 
vite a:tn.ericatte 

"RIPARIA PORTATIS" 
pentru altoit, s~ se adreseze preoţului Petru 
Pclle din Mini, (MeRes) comltatul Arad. 

I1I1IIIII • 111111~I_l.I.III .. 1 I 
• Decorat eu medalie de aur la ezpozftia 

agricoli din LugoJ. : 

Dicsics B. Ignacz, : 
succcesorul lui Balint Dlcsic.. : 
Atelier de trăsuri, şele ,1 lustruire. • • LUGOj, strada Nitl Popa • 
lâng" bi.eric& cr •• orjen~lA re>nâ.nA. • 

• 
Pregateşte totfe'ul de 1rJ .. uri şi cArute, : 
orecum şi lucrări de dogărle ~j făurarie. • 
Reparează trăsuri vechi cu preţurI letun!:'. : 

··~~~"Ii''''''.·'- • 
'~ :.ţ;"1'. : " I _" ... ~ 

. -

• • • • 

II I I IIILI_'-'ll_a.J-"-LI~11111 II 
Fabrica de maşini 

Laufar Jozsef, 

Pag. CJ. 

."11111111111111111111'_ 
Desfacerea ieftini a firmei 

Asz60v 
ORADEA.MARE, 

Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 

In vederea s~rbătorilor de CrAciun, aduc 
la cunoştinta an. public din loc şi pro· 
vinde. că au sosit nouitransporturÎ de 
articole sudice şi anume: Curmale cali
tatea ce mai bunA, malaza şi smochiM. 
Castane de Tirol, a/une /ta/uneşti. şi 
nuci de Cocus, por/ocale dulci, Idfn42i 
coapte, fructe zaharisitt, prajituri pentru 
aai, ceai chinezesc cea mai f,"1 calitate. 
Rum englezesc şi franttz.. toale cu pre
turi moderate. - Ma e uo timent rn 
bomboane de Crddun, cqfetl prdjită, tot
deauna proaspăt'. diferite compoziţi. din 
8 feluri. - t-aceti comandl de probA! 

Cu atiml: 

ASZ60Y MIHAlY, 

TimMlele Inventate de mine. cele mai 
modrrne, eu orpnlsm dublu de oţel. foarte 
lrainice '1 de o re-onanll deosebl11 se pot 
comanda numai dela mine. cu prf'ţurile 
c:ele mal moderate, pe lângi ga· 

ranţie de 5 ani. 
~1 CM7.ar-OS .... ~prC'~ ne, 

fab .. ieant de ehnbaJe. 

Budapest, VII., Beth len.u. 39. 

o rugare modrstA, care nu vi ,"'OsfA nfci o Obo
seall. dar adminisl1"1ltlei ~iaruluj nostru pOlite fj 
de mare folos. Zia .. ul nostru roagA Pf' ono~atul 
public. d la cererea pr .. turflor curente sau la 
Irke cere-re sali c:umpArare 51 se provoace d 
anuntul firmei la ('"etit În darul Tribuna din Arad. 

Ba da p 8 S f t '1., Palolai-at II-Il 
Linii funiculare, şghiaburi de precipitat 
vagoanele pentru mine, osii de transmi
sii brevetate »BALON«, căngi automate 
de descărcat, macazuri, maşini de remorsaj 
cu lanţuri sau frÎnghii. Aranjamente Skips 
şi Încărcat, elevatoare şi transporteure 

;.. ~.-..:t: 
Mare a&orthnent de \ ~~ 

.,..- .Pnt8 şi bleletete ..... :,:~~~ 

11-' •• -. IIII '-11111111111 • II li 

de cea mal buni fabricatie pretJum şi părţile CODRtitutive ale ~;l 
acutora. Se primesc pelâng1 81r~Dti8 ~i pre~u~ moderate ~~- Pi:~:~ 
{elul de reparaturi d arme de once 101, maşInI de ,:usul, bICI- â:;:';; 

I clete. wamO(0806?, ma,ini de scris, precum si preLlcer,e" .r ... I.or I 
,i orice luurAn dm acut ram. SCrYIC1U pUDotlial '1 (;Onştllm108 -. 

"""'l?Ifi'!ii\jliiMfi??&I\Vy:;.ţ;frtjă.1Z3 
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Stoboare de 
sârmă 

tari ti trainice! 
Fabrica~e de prima calitate. 

In atenţia architeqiloT, agronomilor, proprie· 
tarilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri 

de vinătoare etc. 

PECSI HENRIK, 
- fabrici pentru impletiturl de sârmă, • • Budapr-st, VI., Ar6na·ut 126. sz. 
- Telefon 1:;&0-89. -• Trimit şi jn~talez lmpletituri de sirma pentru 
• maşini, tmpletituri de oscilat, stoboare pentru 
_ ('1Ise şi vile, impreună cu uşi şi porţi puternice .. 
- Cele ma.I frumoase :reţele: 

: Mai furnizez: ciururi oentru cemut nisip 
_ (prund). coşniţe pentru nislo, buriane pentru 
• schintei coşnite pentru nutret, botniţe pentru 
• boi şi storuri pentru fereşti de ori·ce mărime. 
• Preţuri ieftine t - Se .... lclu Pl"Orrtpt 1 

PrOBpecte de preţuri tl"lznit gro.ti .... 

Cel mal mare malazln do bl1n'rJe I 

ILIE ŞTEFLEA 
S,iilu-Ihgysz~beD, GrOSier Rug lfr. 18. 

Prell1lat la .-:poaltla de mo4& .. MedalIe ele .... 

Işi recomandA In atenţia an .. public din 
localitate şi provincie bogatul Bsortl. 
ment de bl'nirle cu pre,urile cele mai 
convenabile. Arti
cole de fabricaţie 
proprie; mantale 
de blan~. blana 
da călătorle. - R. :' r;, 
m8n$oane. bol!lle ',. g 

clic I.U 1.1 pentru \.9~' ~W.,ţ'I".S _;:;.u:::-'Y 

domni Şi doamne " . '~~ ,~ 
ultima moda ti \;.,c~1'~~n 
lucrate cu gust 
Preţuri Ieftine. --: 
Primeşte orice lucrlri de bllnArie pentru 
prefacere, clptuire. elptu$irea ,i coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi eonştiintios. 
'1umai matil buni ,1 execuţie de I-u rang. 

SI • 
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: I"Fa~~u~~litlit~!l Pentru femei şi bărbaţi 
[1 slrl.,.r arllsllc ,1 harallor '1 mllii fi CAPSULELE SĂNID 

_tDultarl. 
Szeged, Szent Mihâly-u 4. 
Pregăteşte articele de aramă, precum pa.; 
turi, sfelnice, so. nerii, pipe pentru vin şi bere, 
pompe primeşte apoi pregllirea ori clrel 

pArţi de maşini 
. J' .~,,~~3;~:~~:ţ;, ind~strlale, tur· .. 

; 

,<.. ,.' nlrle ti"pl mo I 
'. deS f ela simplu 

.:.~ , pAnA .a luelAnle . 
't, " '~ cele mai corn· 

, _.. plicate' I e li CumpA'At ,,110' ~ 
~ ~ ( vecha - rabal li) 

i~~~~~~fPN~~. 

,'au adeve"rid ca cel mai sigur remediu firi 
nid o injecţie, contra pleuoragli1or subite 
,1 cronice. O eutle cu in .. tructia ap'iclri 
{conţinând 100 capsule) 6 eor. Unicul re
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 

funcţionale sunt renumitele capsulele In· 
tAritoare ale Drului Timk6, stlc)a eoatl 
10 eor. ti se trimite contra ramburs dela 

farmacia "Magyar KiraJy" , 
Budapesta, V., Marokk6i-utca 2, . 

Piaţa Er1&ebet. -
Corespondenţa si se fad In limba romlnl 

Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografi ce, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 

JOSEF JIKELI 
SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 

fffffffffffffffffff 
11 1 11111111111" •• 11 ••••• 111.111 •• 
- .111111111111111 •• 1.111111111111. _ -.. .----.-.-.- I 87 Sandor, 

..re d.pozlt da elasornle., dir.rlta .rtlcota ,1 .1 J g-

.

.. iii -_ HiI ,. ~ --------... -II 1111111111111111111.111 g ,,"lm 
- .111111111111111111111. __ _ 

..... rl c a'e da diamant, briUlanllll', B.r ,1 .'jlnt. ----
~ ~ Roth Frigyes, ~ ~ :.: 
- - 1 1 - - IIM. - - mllce ar, tlrnăţar, - - ni. 
: : Alba.Iulia - Gynlafehervar. :: NI 
: : S6t~t6r Nr. 5 <IAngi Hotel Europa) :: .: 

: : Are de vinzare zilnic, carne prolll : - .
- _ pătă, de vită, porc, viţel, oaie, miel, _: -
: : de porc afumală. apoi 10tfeiui de : - -
- _ c4rnăţdrlJ, Ildnin.' şi unsoare, tn _: -
: : mic ,i mare. - la cerere trimite : - _. 
- _ In cane proprii unsoare proaspăt _: --
: : topitd. EJ:pediţie promptă fie prin: - -
- _ posti fie ca marfl, Cereţi prospect. _: --

:: 1\ fI :::: - "":. ,:;.:". . \ --
- - " . ""<~'''.;" ' - - -- ' ~ ""'~ ., \ l' -- '< * ., ",; 1 __ - '" , -

A rad, AndrissJ-16r ('alaful Mioarifilor). 
tşi recomandă bogatul s~u depozit, 

asortat cu diferite articole pentru 

Cadouri de CrăciuD. 
Despărţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
argint de China. 

Cia .. uri de părete cu sunet 
de harfă şi de clopot, În d,fe· 

riie colori şi formate elegante. 

Preţuri de tot solid fixate. 

Fondat Ia 1902. Telefon Nr. 321. 

-------. .. 
.11 
-II - ~ .-1 -i.-... -...:-1. -.-.--.-.-: - ~h \b:-~$1ilL!J ((» - - --

_ - b~! .. ",~." ">1\ ;,~~. - - --',:.;;.; ~ ,~Iil. _' - _ • _ _ _ __ V,,"J ~.;;., < __ 
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_ In atentia oomicultorilor! 

fi-(l' - -- I')fjOf' altoi de prun' hmn;ed ni 

><~1 . ~- .Balkanak. Carle .. (Rt"flna bal. 
. ,c--_ canu.ll') şi ·KralJic8 Bo.ne- (Re-
_. gina Bosnil:'1l. - Altoiui de 2 1 

ani cu coroa,,1 admlrab·11 t e.,1 
mai bun din dlfrritelt' SOiUri de 

pruni. ,",0",'1" e fOarte mlr~, esct'ptional de dulce ti 
foarte 8'u~tol .. l. Se coace spre sfA' ,ttul lui Augu~ 
cind le pOlte folosi ca dt'es~ ~ntru uscat. II fa· 
bncara tuÎCt'i ,i • tl'i'0vltulnt - Prumi mei nu 
Iufo-r d~ ci ier~ frunfl!!lor, (Polystfgma rubrum) ca 
de t.ull .It~ loillri 1_ cari in mijlo 'ul verii Cld~ 
frunza, pricinuind ItriC'lrN. poamr-i. Arat 'OI a foo.t 
premi~t fn d"u,te rinduri, CU premiul tntli din par
t~ guvernuluI. A. fOI. premiat 1. expoziţii milenarA din 
BIldap5ta ]896 ,i la expoziţia din Vlrnl 1891 cu me
diile de aur, la exooz1tia internaţionali din p.ril 1900 
tu ft'IecHhc de" ar'l'int ,i In fine la expoziţia rtgnirolarl 

"' ~'Bosnia ,i Erţegovinl tinuti la SarajC'vo ,ari" cu 
~edahe de lur. - Pentru calitatea prumlor pranltL 

-... Sa.va. T. KoJdio, 
mare proprietar tn Bre6ka. BosniL 

1======1 
In grădina de iarnă a 

"Hotelului Central" 
condusi tn spirit m('lde" n; - Onoratului 
Pub le i·se serl/esc mAnclri şi beuturi, de 
cele mai bun"', cari mulţămesc o,j-ce pre
tenţii. - După teatru se capi"' dnl caldă. 

Pentru cununII .1 bancheturl 
atau la dispoziţie sAH separate. 

Zilnic tafaf de tigani, de primul rang, 

In cafenea ee poate lua asemenea 
dupA reprezentaţille teatrale - clnl. 

Cu distinsi stiml: Augustin Cserma~ 
hoteller. 

II :1 

I'IIOIIIIIIIIIIIIIIJÎII !I Luca R. Alexievits 
I IUN EHORE, 
r 

pugUitar de bilt pnoteştl 
atelier cu ma,,". electrice pentru 

aacutire artisticA ,1 homoru. 
SZATMĂR. . 

e __ -1 .vay, vl.-.-.... l. 
d_ f'rlbunal. 

Se recoman~ pentru pre
gătirt'a şi ascL.lirea ortd.ful 
soi de cutite. ca cutite pen
tru d ... ăpie şi bucătărie, pen
tru masă şi bricege. unelte 
pentru ciobotarj ~i cojocari 
precum şi a .. cutirea bricelor 
pre lingi prt'ţuri < onvena· 
bile ti execuţie ireprosabilA. _ -La trlmltenA a 6 brlce barbiMilor _ 

_tele taxa a.mal pentru S. 

11111.,1111111111111111.1 

rrEOPIJ1NTA. UJ\tID~K . 
ReeomaDdA IIteli. 
rol .la .. ort~t on 
totfelol dA r.t!yi.ite 
ti haiDe prf'otfilf'tl de 
tmb~ "at tn 'Ileme. 
.:ajt>ei tD bi ... rwL 
Pl'6att .. ,tto tot-felul 
de iCf'aDA atlnte le
ple fr moa (~D .ur 
,i m.t ..... tflllj{ori, "eeer;;r pr"pore ,1 alte'e. 

, ((·oan. Jlf'lrmllntal 
lui Cbri'4tol 11 (.'1. 

foa.rte CrarnOI. 1.& eerere trimite 
eatalol ,i pre~-coraDl gratuiL 

Engelthaller Bela, 
Segedin-Szeged, Lechner-ter. 10. sz. 

In atelierul său se află totdeauna cămine 
. pentru camera de baie, conform încălzirii 
cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
în orice cantitate şi cu preţ convenabil. 

Cătalog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. 
~~.\."''''.-6JF:' __ ~~~:tf.M. $ţ ... ~ ..•. "tJ\J~ .•. :.o.u :.~ .• t.At.jl~...ţ: $~ '""JNF.~.. ~~~~ """,.>".",.,,=,--~: .. ~ .. ~!tt .. ,~~~~ft\~«~ .. ~.,~ 

------------------------------------------
e O 

Rr. telefOD1ll1l1 804. , C'I mai mare 'jrml romiDllsc' dia UaSaria. 

Arad, Piati Boros Beni-fer 1. (Casa proprie) 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferăril, arme şi totfelul de maşini agri

cole, maşini de trierat cu aburi, ma~ini de trierat cu motor şi totfelul de motoare cu benzin, cu 
oleiu brut şi motoare sugătoare cu gaz, arangem mori cu motoare cu preţurile cele mai 
moderate şi cu plătire in rate~ 

Cu garnituri pentru trie· 
rat ~i cu prospecte pentru 
mori servim bucuros, e
ventual pentru primirea 
lucrurilor acestora şi fa .. 

cerea contractului 
mergem la faţa lo
cului pe spesele 

noastre. 

-- -=-:==.. 
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'lJ*~~~~~~~~~ 
Ghete originale ruseşti 

galoşi ,1 ,oşoni le afli tn cantitate ~ 
-ij mare la filiala fabricel de ,hete 

~IWOSI~OVI I 8 
Arad, Szabadsag-ter 18. 

MEGNYILT 

Preţuri 
unanim. ~., ~~~:ţ 

Cor. 
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Garnituri de Îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

ConstrucUe de mori: 
mori de rijnit şi mAcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa· 
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desAvârşite. Lămuriri specialiste, pro· 
iect de cheltuieli ~i preţ. curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
M a.zaki- ... Oepfpari Reszvenytarsasâg, 

Budapest, V., Alkotmâny-utca 25. 

---

R.eprezentantul pentru Arad .,i provincie' -

-LENGVEL GVULA, : 
atelier de JDotoare şi lU.aşini. 

Arad, (Hat-t~r) Szentpâl-u. 1. -I--------------------~-------------l .. • -
~~~Dr -I \ II II II'ITI-I--ID-I-I·I'II~I~'·II , 111- • 

AFLI LA NOI 
cel mai bogat asortiment de diferite articole 
cu preţuri ieftine. Vizitează negre,it prăvălia 
noastră unde vei afla frumoase lucruri pentru 

DARURI DE CRĂCIUN 
ARTICtJLE DE GALANTERIE: 

Mese pentru flori 
Mese pentru fumat 
Rame: pentru fotografii 
Ettagere de tot felul 
Garnituri p. masa de scris 
Garnituri pentru fumat 
Machete de ttracotă 
Vase pentru flori 
Blbelouri 
Cassette tl1 col.ri 
Articole iapona:e 
Bricege ' 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electrioe 4e ... 

zunar. 
Cofere 
Corie 

Siculete pentru dame 
Portmonaide 
Neccnires 
Articole de toiletti 
Oglinzi de tot fclal 
Articole: pentru turişti 
Bastoane 
Articole de lux. 

BIJUTERII 
de toatl catt iOfia. 

lante, cercei, ace,. 
COLlERE 

cu ametist in argint 
,ANTIKc 

bijuterii me derne. 

Trăsurele p(ntru copiL 
- JUCĂRIL -

II Mare ID3gazin. fi Preţuri ieftine. II 
ARTICOL E DE MODA: 

I 

BLUZE 
ROCHIl 
JUPO~Nf 
COSTUME 
PARDESIt 
ŞORŢE diferite calitlţi 
RUfE DE DAMI 
JACHETE 
PALTOANE 
CHERETE 
BONETE 
JABOTS·URI 
CORDOANe 

EVENTAILLE 
PLEDURI 
RUfĂRIE DE TRICOT 
CIORAPI. 
~ 

PRODUSE PROPRII. 

ARTICOLE DE 
MODĂ PENTRU 
BĂRBAŢI, - CĂ. 
MĂŞI, GULERE, 
CIORAPI, eRA· 
v A TE, BA TISTE. 

SA 

li ,Nu-i obligament de-a cumpara 1 EI 
MARE ASORTIMENT DE GHETE. 

Marca: «SALAMANOER« cea 
mai bună fabrică de ghete 
din întreagă lumea, p~n
tru domni şi dame: Cor. 
16-50. - Preţ de unitate 

Cor. 20·50. 
Marca: :tMARA«, ghete 
pentru domni şi dame, 
sistem nou Cor. 13-50. 

Ghete pentru vInat ,i 
turişti. 

Ghete pentru patinat şi 
sAniuş. 

Ghete pentru dans. 
Ghete călduroase de casi. 
Camaşine . 
Galoşi ,i şoşoni. 

KAUFHAUS M. BRECKNER 
Hermannstadt. SIBIIU. Nagyszeben. 

...T.BlBUN.A." INSTITU.t :rIPOGRA.FIO NlOHlN il QON&. - ÂB4.D l.IlJ.. 
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