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..Eu te declar pe d-ta tră~ I in stare să r~lsfrttngil. chipul privitorului, I spus 'o şi-a mai spunem şi-o repetăm ne· 
durer d.e neam şi fratridd." Ulră a. :uai aveJi1.nevoie :le S:ll~~"afaţa întrea- con~eni:" ... Bă~,a.ţi ~ de ~ea.:mă ce .fan~aro-

Banchetul din Seim. gă .. Val, sunt atat de pnmc]dl'Oase vorbele, nada cat conşhenta, cat IIlcoIlştIenta la 

E o a.xiomă aproa,pe banală, că pentru 
li găsi formula de justă apreciere a dea
pronpelui, trebuie să ţ.ii seamă de faptele 
şi de vorbele lui. Aceste două elemente 
sunt cu totul indispensa.bile, dacă vrei :3ă 
rosteşt.i o jud('cată definitivă asupra lillUi 
om, fiindcă numai din înlănţujrea lor poţ.i 
desluşi t.ainele (''I8.ri Î-s'au frământat în 3B

f'unzişl1rile gAndului şi în bătăile inimii. 
Pentru a zugdl.vi ÎMă o icoană sufle

tească mai pripiUt, dar tot ntât de adevă
rată, slmt suficiente şi numa.i vorbele. Ca 
pie.tricelele unui mozaic sunt cuvintele ce 
rostim, din ele poate reconstrui cineva În
treg rostul personalif.ăţ.ii noastre. Iată ada 
dramatică eL c. care ne înfăţişază oameni 
întregi şi ne dpsenează conturele cele mai 
fine ale sufletului numai prin d*tlogul pC'r
sonagiilor e(l1'i se agitrt înaintea noustriJ 
pO SGl'lla. E deaj U'IIK să auzim \.[tteva \'Orbl' 

.l::ostite de Caţavencu în "Scrisoarea pier
dută"', C.\1 să-i întrlegem pe deplin rolul În 
societate, . nivelul cult.llral' şi moral, pers-
pcctinl sl1ccesrlor lui de mâne şi felul cum 
i-se rooglindeşte toaHi. fiinţ.a în mint.f'(l ce~ 
lor cari îl nseullă. 

Iatn de pildă· HU fragment din nernuri
toarea eomt,die, încppnhtl discursului lui 
(~aţpvoncll: nDomnilor ! ... Onora,bili con-
cetăţeni!... }\aţilor ! ... (plân.sul îl ineacă.) 
Iprtaţi-mă," fraţilor, dacă sunt mişnat, dacă 
emoţitlllea mă apucă a,şa de tare ... suindu
mă la această tribună ... p('ntru a yă spune 
şi eu... (pUU18ul il îneacă mai bare)... Ca 
ori ce Homân, ca ori ce fiu al ţ.ării sale ... 
în aceste momente solemne... (de-abia se 
mai stăpAneştt~) ... mă. gândese la ţărişoara 
mea ... (plfml'ul l'a biruit de tot.) ... la Ro-
mânL:l! (plânge. Aplauze în grup) ... la fe-

" . . 'j 1 " I 1 "Jj. l 1'1Clrea el. ... fl progreSll· el.... a ,rUlOrU 
... t " e.l .••. 

Urmăriţi ac('sLo sughiţuri stropite eu 
lHcrilrni de crocodil, puneţi puţin la eânLar 

ţ ' "}' tel/.." "Pfl10 Hm(>il care il "apuca aşa. e uare 
JlB onorabilul Caţavencu, 13 voca.t, director
propr. al ziarului "R[lcn{\tuI Carpnţilor" 
et.c ... cumăniţi-r niţel gesturile largi şi dia
p..'lzonul cresc[md al corzilor vocale, şi a
veţi zugrtlyit în linii si;gul'e portretul su-
fjptesc al acestui tip întâlnit 'atât de d€'s. 

Cum vedem, un fragment dintr'o cu
vântare, 'un crâ.mpei dintr'un di'alog. o 
iSeamă do cuvinte a rnncate la întfunplare 
în focul unei discuţii, au darul de-a carac
t.eriza pe cei cari le rostp8C, Sunt tot aUltea. 
lnvederăriale unui' proces suflet_esc pe care 
ni-l desluş(>sec, tot attttea mijloace·pentm 
il a.')eza într'o lumÎno:aslt perspectivă de 
apreciere personalitatea unui on~. Ca nişte 
c·iobmi I'ăzleţe dilitr'o oglindă, ele ~unt 

aceste parav.ane transparente, după oari simpatioul Rică, al câ:rui Dunmezeu este 
ochiul priceput distinge cele mai ascunse poporul"... , 
lid'lriril din camer1(l ob.scură a sufletului... Cam pe această dublă gamă morală-mte-

• lcctllală s'au brodat şi la noi atfLtea exibiţiu-
... .. ni de "oratorie clasică" în care se vorbea de 

rrot mai mult mă eopleşesc astfel de Traian şi de "mama Homa" de "unire în 
r('fj~ctiîj de câte ori urmăresc, ca un privi~ cugetat şi simţil"i" câtrt \Teme oratorul, sh
tor linişti't, în tiparul gazotelor vorbele !"acul, desmillţeâ cu toate faptele lui aceste 
mari pe cari le pun în Cil"Cu1aţio unii dintre grămezi de vorbe ma,ri. NOI ne cam deda~ 
fnmLaşii noştri, Nu la injurii mă, gândesc, Isem cu Ble~ nici nu le .prea luam in serios, 
'la chiotele nesăbuite ale uIlora.

e 

fiindcă nici nu ne tulburau: auditorul le socotea 
În clf\Iinitiv lnjurătura nu e decât rezulta- dropt o manieră de oratorie care nu an
tu! unui foarte simplist şi ordin;]l" proces glt:Ljază sufletul, care poate fi retczată bi
psihologic, din care nu poţi trage concluzii, nişor fără ca adevănll să sufere şi aşa 
decât cel mult asupra bunelor maniere ale zimbind a silă şi a iertare aşt~ptarn să li-se 
nutorului. Constatări' de-un întcld,') mai a- ştearg[t urma cu încetul, fără nici opri. 
dânc nu-ţi prpl:\ poate a.duce o analiză a mejdie ... Ori ce boală Însă înainte de-'a 
jnjnri'iloJ'. Un r ('u totul alt[\ Însemnătate diBpare se mai n5puste'şte cu-o ultimă Îl}

·a.n vorbele. c[lIîd se înfătişaz;ă, ca exprc- dărătnieie a.,upra organismului 'a cărui 
sumoa llnui fel de g{mdin\ când pot fi so- bil'uinţă apropi'ată o simt.e şi tn perioada 
<:.(lf.rte .. ca un LEwmon!elru iutelect.ltal g,tU 1&.8La; tr' mai supărătoare. Aşa şi boala vO!'-

mara'! al autorului lor .• Tudecâridu-le sub belor mari în viaţa nostră. publică, acum 
acest rapDrt vOl'hele mari cu eari se ope- în ajunul dispariţiei pare a tresări cu pro
rează la noi, problema devine mai înte- testaroo ei ce-a mai pătim<lşă. Curentul 
rl'santă, fiindcă suntem p1.J.~i în fa.t~l unor do simţiro şi nivelul de cultură din care CI. 

lelwmene sociale, 'PC oari cm"cetânclu-Ie ieşit. la suprafaţ.~ e pe oale de- a be pif'rd€', 
puteIU pătrundo mai uşor stn1f~t,llra. mo- primenindut;e valorile cugetării' şi prind
rală şi intrleetllaJ~ a oamenilor din jurul piile concepţiei morale În societatea noa
nostru. Ca ori-eo fel de-a vorbi. asHel şi stră. De-aci a-eeastă nouă. afişare de yorhl' 
acest gf'll iperbolie do-a te rost,i, solemni- mari', cari acum îşi fac de cap. 
tat· ... 1(l asta. straşnică cu care se pronunţ,ă Xu voi releva aici cazul celebnl cu a~ 
unii dinirc fruntaşii no,5t.l'i veşnie gafa a cuza de utradm'c" a "Tribunei", care ră
lua o poză 8ărhătore[l~('ă. se poate reduce mâne o expresie tipică a. acestei şcoli a
la motin:, dr dl1hIll ordin: moral şi: intelec- junse în dDaga prăbuşirii Voi aduce nu
lual. ea motiv dp natură morală se poate mai în treacă.t două exemple, ca să se vadrt 
invoca lipsa elo sinceritat.e, Ct,l impuls in- cu câtă conştiinţă se judecă la noi de către 
teledual pl'rgiltirea culturală la un ni,;el unii conducăt.ori valorile noţiunilor şi cu 
staţion.ar. Cine nu-şi aduce aminte de re- cfttft înţelepciune se rQst.esccuvintele cele 
torismul hombnstic, ('.am până aemTI vre-o mai grele. Cetitorii îşi pot. formula apoi 
rincispn'zoC'(,; ani f.1C{1(l de li:ci ile cetăteni- singuri o judecattt proprie în ordinea de 
lor la ÎntruniriI" pll hliee din Bucureşti. idei amintită mai' sus. 
lmde oraLorii de duzină puneou la contri· Exemplul dintâi e cunoscut cet.itorilor 
butie Pindul. Carpaţii, Dunurua. O'oţii, Ge- ,,'I~l"ibl1nii", din ale cărei coloane ram afLat 
pizii1 şi alte vorbe mari. pentru a stoarce şi cu. E YOrhR de faimoasa. ngapă. din oră
Iuduni de aplauze. De .sigur că sincoritatea şehd Seini, unde ° SC(lml't djn fruntaşii no· 
tDcesLor tirade nu era. din cele ma.i curate. ştâ s"au adunat să închine pentru viitorul 
MU dacă da, atllnci atelierul inteligenţii ca- nea.mului, după o adunare poporală. Aici, 
re lD pornea la drum era îngust de tot. De conJonn obioctului t.radiţional, s"au pro
obicei În/să meteahna era. dublă: ŞI sinee- Ilunţat., firrşte., şi toalSt.e cari imbrăţi~al1 
ritatea·vuJnerabilă şi inteJigenţa. mă.surată" diferite subiecte. Foarte natural, că a vor
PersGDajul Hieii, Vont'uri'ano d. e. djn ,,0 bit şi d. Teodor Mihalyi, preşedintele du
noapte furhmoasă" p o mixtură oapri- bului' nostru parlamentar. Indemnat, pro
ciol(1să din acestn două elemente: e fanfa- ba.bir, de te miri ce luţiune sUlperioară a. 
ron şi incult. A~<.;ellItaţi cum vorbeşte în· unei înalte diplomaţii, d-sa în toasf.ul său 
tr'una din sit.unţiile cele mai delicate, după a yorbit dcspre "Tribuna" şi între alţi vi
cunoscuta aYE:mtură eu coana Ziţ,a: "Dom- nova-ţi a ostmdit şi pe subsomnatnl pentru 
nule, Dumnezeul noshu este paponll: box un articol din ac~t ziar - : "Intelectuali. 
popufi, biv dci! X oi n'avem altă credinţă, zarea. poIiticei noastre". La înh'erup(~re<l 
'altă spertmţă., decât poporul. Noi n'avem părintelui Consta.ntin Luca-ciu - fra.teh~ 
altă politică decât suveraniltat.ea poporu- dIni Vasile Lucacîu, - oare spunea că a 
lui; de-aceia in lupta noostră politică, am cetit cu plăeere paginile cu pricina, d. Mi~ 
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halyit ridicând tonul. i-a a.plicat următoa.
re-a sentinţă; "Eu. te declar pe dota trildil
tOT de neam .şi fratricid". De aici pe urmă 
mare tulburare la banchet, ceartă, expli
caţii şi-acum dăunăzi retrag~re.aad~nc 
jignitului preot din congregaţJa. comIta-
tului, tmde de zeci de ani reprezenta nea
mul, ou multă vrednicie. 

Acum să ne înţelege.m. Aici nu e vorba. 
dacă acel articol a exprimat un adevăr, 

dacă a fost obil(?:ctiv sau pătimaş, dacă a 
dat o apreciare justă a sit.ua.ţiei fjau ba. 
E vorba, că putem spune cu inima liniştită: 
\'ânzare de neam ori de lege nu era. Acum, 
gândiiţi-vă. din ce proces sufletesc pot 
porni a8E'meni epitete grozave, când se a
plică unui om numai pentru păcatul de-a 
fi cetit aceste rânduri inocente. Departe 
de mme idaia ridicolă de-a crede că d. Mi
halyi, m'ar socoti pe mine, sau pe părintele 
Lu;ae,hl trădător. Doamne fereşte! A a
tribui domnului deputat a$emonea naivi
tate, ar fii o insultă nemeritată. Atu.nci. 
care e motivul? Răspundem scurt; patima 
vorbelor mari, genul iperbolic, pe care-} 
prohodeam adiniaori. E şi asta o aschi~ 
din trunchiul slăbit al retorismului granciI
loquent, ca,re în dogmele de căpetenie ale 
şcolii, numără pom solemnă, jocul d~ arti
ficii ieftine, lipsa de pretenţie în eXIgenţe 
de ordin intelectual şi-a foarte minimalA 
sinceritate. Cum zic, şcoala e de vină, pă-
catele ei de şcoală. . 

Pentru o mai bună lămurire vom clta 
aici un exeerpt dintr'un articol recent al 
părintelul Vasile Lucadu, apărut în ,.Ro
mânuI" din zilele trecute. 

Af5cultaţi, vă rog: 
"U n t' â nt n<lpraz nitc v â j i e pri1f C 0-

drul verde al românismului! 
"Şi mai ales noi, cari am avut mân.dra 

chemare, ca în mijlocul vijeliiloT uctgil
toare si! sti1m cu fru1'!tea ridicate'! şi. ~u 
pieptul de otal, şi sel combatem pormrtle 
duşmanilor liarbar~, cari ne ameninţau cu 
zdrobire, cu. llimicÎre, ne intrebe'!m: oare 

De Ion Dragosl.". 

Romăniţa e o floare ce cr~t.e :pretutindeni: pe 
câmp, in grădi.ni şi live.z.i. Aşa că, cine nu ştie Ctml 

e romAniţa: cr~te ca din pămâID.t, fără să o sa
mene nimeni, Ni toate florile sălbMece, şi miro.aee 
tare iiD. felul pelinului; e bună de ceai iarna pen
tru tU8e şi răceli. .M ama mea aunme strîngea 
floare de soc, de t.ei şi romănită pentru i,aroă. Şi 
tani de zile am băut ceai din florile astea; dar în
văţai ş.i povootea romaniţei. Mama ne-a spus-o, şi 
.asta într'o seară de iarnă, :pe când nu era acasă 
decât eu, mama, mâţa şi CÎWlele Rector: - patru 
inşi din cari numai eu trăiesc şi care aingurul am 
înţeles povest-ea. O fi înţel~-o şi Hector şi mâţa, 
căci şi ei el"au de faţă, dar e vorb-a că numai eu ':pOt 

zice că am aseult3Jt-o, căci o şi scriu. 
Era târziu: afară ningea şi omătuI era mare. 

In caeă eN. o cMdur! aşa de .a"pWlătoare că gea
murile păreau nişte obraji pe' cari curg şiroaie 
de lacrimi cu desnădejde. Şi era tăc-ere: ma.ma ro?
coa, suită pe nişte perne, pe pat. Eu scriam, pe 
când mii~a cu picioarele de dinaint-e puse cruciş 
sub ea se uita la mine C-l:\. şi cum s',ar fi minunat că 
,tiu carte. Singur pomenitul Heetor şedea pe ni~t.c 
ţolice lângă vatră şi pufnea ca un om care nu zice 
'nimie, dar cumint.ea lui întoo.rce lumea ca pe o 
buburuză. Deodată mama. rupe liniştea Oi gră· 
ieşte: . 

- "Ionică, beai, tu, ceai t" 
- Cum nu, îi răspund. 
- De romăniţa, nu ~ t 

JfRIBUN1." 

8 'au liberat de. nou {miile şovinizmului a
zÎ;atic. care nu mai încape în Europa culti!, 
şi vrea sti. însceneze aici pe p(1.mântul strel
nepoţiloT lui Traian orgiile sillbatice de pe 
stepele Aziei? 

Ce este? 
Dezlănţuitu-s' a "furoT hunnicus" din 

legile patricide lale duşmanului cultu'rei şi 
civilizaţiune-i, Apponyi: şi s' a încin8 un nou 
foc îngrozitor pe acoperişul bisericilor şi al 
şcoalelo-r noastre? 

Ce este' 
Doar' strigiltul mam~lor duioase, des

nădăjduite, ne rllpeşte simţirea omenească 
şi toată l'ârtutea naţionalil: da sil ne în
cingem cu sângele inimilor noastre viaţa 
şi lirinta naţionali! a no'aslrll şi a generaţiu
niloT dtoare? 

Ce este 1" 
Nu este nimic, iubite cetitor, fiî pe pace 

nici mamele nu fug despletite pe uliţi, nici 
satele nu 'ard, nici catapeteazma biseri'celor 
nu trozneşte, nici! ,,furor hunnicus" nu su
grumă oameni ca la patru zeci şi opt.. Nu-i 
nimic, adecă totuşi este... e şcoala vor-
belor mari ... E nesocotirea valorii cuvinte
lor, e orgia frazei, care se lăfăieşte slobodă 
dincolo de limitele gândirii', e conştiinţa 

e'lustică a retorismului care jonglează şi "se 
dă de-a. trântJCl" cu înţe,lesul rea.! al noţiu
nilor .. Asta o turnată În şalSe coloane d~ 
gazetă, pentru a plasa ~a. sfâr.şit nişte in
sulte gra.tuite, invocând "pălinoo dela IIa
bermann" şi stupida povoote cu .. libaţiu-
ni1e amorului liber." 

- Şcoala vorbelor mari ! ... 
In asta. 's'a legănat adolescenţa noa

stră, a~t~ a fost apanajul intelectual a. de
(,:E'nii întregi de :sbuciumare politică infruc
toasă, în care poza şi gestul erau aproape 
singurele mani-festări de viaţă ... Pela tri
bunele conferenţelor naţionale, pe }Ia in-
truniri dela masa albă, au răsunat atâtea 
IOzince, s'a revărsat un potop aşa de groaz
nic de "pronunciament.e", lS'a vânturat a-

- De ce vreai! 
- De romăniţă zise ea, ell .am mai multă. 
Şi mama repede sări j<nl tii dudndu-se La. nişte 

tăfiilci. ce erau atârnate ca nişte guşe în nişte eme 
de după horn, luă una ş-i puind niste flori albe U8-

eate în ulcică, o umplu em apă şi impinse in ja,rul 
din sobă. 

. "Vezi. mi-am zi<!, eu, in gând ~a. ispitit; de 
toate florile am întrebat eu pe mama, dacă au po
ve,'lte şi n;umai de romă.niţă nu". Şi îi grăi: 

. - Mamă, oare şi romăni ţa o ii. .aNând poves
tea ei ?',' 

- Ca toate florile . 
; - O ştH 
; - Să mi-o amink>sc. 
Şi mama suindu-se iar pe perne, îşi luă furca 

şi fU8uJ şi udimd eu gura firul de caer, sfâr, dâr, 
fURul pr.inse a se invârti, caerul 081 curge pe fU8 şi 
eu nu mai puteam de nerăbdare. 

De-orlată numai ce aud o sfârîială in sobă. 
- Fuga, ~iBe ea, cA a d.at ulcica in foo. 
Repede sării ~i O dădui de o parte. 
- A m u, vorbi dâns.a, până mi·oi aminti de 

POyest~, tu fă cea.iul şi dă-mi şi mie o uleică. 
La vorba .asta, mânile şi picioarele mele se iu

tită 00 şi ale unei fete mari, eând îi vin peţitorii. 
doar, doar, o.i fac.e pe mama eă-mi spuo mai de 
grabă poveAtea, şi cÎit ai număra o sută şi pusei 
ffilamei o uldclt ('1l <'eai in mână, şi eu cu un.a mă 
aui pe şesul cuptorului. Şi mama, horp, horp, bând 
ceaiuJ, începu pov-estea: 

"Apoi a fost odată un impărat şi o împără
teasă, <:are n'au ,a,yut copii multă vreme. Ba Îm
părău-a.g.a crooea că n'are să mai aibă. Câ'Dd, intr'o 

"$Ta 

o Daetmvre n 191 t 

tâta pozderie de "conc1uzo", numai ispra
vă nu s'a făcut ... 

Noroc, că yremoo, caro premene.şto 

gândiroo unei societăţi şi în mersul ei pro
pagă o evoluţie a curentelor de idei, a în· 
ceput să nu mai favorÎseze, acest gen sterp. 
Zilele romantismului lărmuitor sunt numă
rate şi! judeoata linişbită cu problemele ei 
varii e pe cale. Ca o premenire de ordin mo
ral, concepţia .schimbată a societăţii noa
stre, pretinde tot mai mult devotament 
sincer, care nu cere fraze pe podobie, iar 
ca inovaţie intelectuală~ se anunţă mijirea 
unei gândiri îndrurnate de-o seriositate 
ştiinţifică. 

Era şi vremea, fiindcă cu diletantiJs
muI gol şi cu focul bengalic ieftin din care 
se hrănea această şcoală de vorbe mari a.':j
tăzi, în fermentaţia culturală atâ.t de vie a 
nnamurilar cad ne împrejmuesc, noi n'o 
mai putem duce. Dinacecllstă luptă care 
se dă acum Ia noi, putem desluşi aprrat 
cele dourt curente, unul în declin şi altul 
care abia acum se porneşte. Ciocnirea. lor 
era fatală şi ori ce observator al evoluţjei 
noastre sociale tr(}buie s'o Înţeleagă. Deci, 
mai puţină tânguire şi mai multă price
pere. Nu DO prăpădim noi în ha$ asta câtă 
vreme se Il1Iai găsC'lSC oameni cari cred în 
puterea. premenirii ideilor ... 

• !! 
• * 

Se vor afla., poate, cetitori, cari pe ur
ma acestor rânduri, vor esclama' ne.clume
riţi: - Să nu fie cum'va vre--o greşa.Iă la. 
mijloc in apre{)iarea acestor vorbe mari! 
Iaca.. noi bătrânii ne-aducem aminte, că 
pe vremuri ele îşi aNeau rostul lor şi' erau ,1 - . 

spuse la zile mari de buze pioase, cari le 
t f · ţ . I . J I ros ,eau cu jS meme..... ';' 
Adevărat rMpundem noi! ştim distin

ge gla,CJul vremilor şi vorbim eu pietJate de 
aceste lozince, dnd sunt solia Întârziată 
a unor zile ce s'au dus. Dar cu acei'aş hotă
râre trebuie să le înlocuim, oa ori-ce ban 
ştel~, când vor să-şi gă;gească culcuş în su-

L 

vreme, iată că trooe pe la poartă Dumnezeu cu si. 
Petre. Petre, uitÎloou-se 1a oasele împărăteşti, 
vOJ'!bi: - "Doamne, ce o fi de oamenii ăştia că nu 
an băieţi i" Dar Dumn-erou glăsui: - "Dacă im
părăte8.88: ar bea rouă de pe crini, amestecată cu 
rouă de pe pelin,ar n.a!Şte o fată C1.l!lll n'a mai fost 
nici n'are să fie pe lume de frum08iSă; da sloi PUEI 
numele RomăniţJa". Şi perea sfinţj,j trecură în
colo. 

Dar oşteanul, care ~ea de strajă la poartl 
.ruuzise şi, ropede şi fugi la împărăt.casa de-i spuse. 
Şi tOMTlai era pe vremea când infloresc crinii. 
Impărăteasa, bucuria ei, şi dădu mdin ca Bă cu
leagă în fie ce dimineaţă rouă din paharele cri
nilor ';Ii frunzele pelinului. Şi, aşa, strÎDJ3C un pa.
har de rOllă şi-l bău. Minune: la nouă luni născu 
o fată ("U faţa albă ca şi crinul şi per,işOTUl ei 
miroeca ca pelinul 'Şi, îi -puse nume RomAniţa. Şi 
Romănit,a Cr~u ma,re. Dar fetei nu-i plăcea lu
mea, nici petrecer,ile, nic~i să <> vadă cineya şi era 
albă, albă, ca şi crinul şi părul îi mirosea c~ peli
nul. Tnsă ii plă0Cau florile, că toată ziua nu îngri
joo decât de ele ş.i, ce dar avea că, pe toate le în~ 
te]E'gea {\e vorbesc. 

Şi fata cres<,u de '18 an.i, şi Oraii încC'Ţ)ură a 
eurge în pe ţ it. Fata îi primea pe toţi, le vorbea, 
iar cîmd ei aduceau vorba de măriti~, fata le spunea 
să! nu-,şi mai bată c.apul că au să fie nc!ericiţ.i.. 
V orhaîi înspăimânta şi plecau .şi nu mai veneau. 
Şi, v{)rba .alSta 8e inrprăştie în toată lumea şi, cu 
vremea, nu mai vemi niei un peţitor. 

Asta scânhi mult pe părinţi ~i începuri'[ d o 
probozeasol. . . . I 

Cu toate astea un feeiQr de împărat tare de 
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{latul unei generaţii. care creşte în rela.ţii 
IŞÎ trebuinţe schimbato. 

• 
• • 

Imi vino în mirtie o glumă a ma-ies
trului Caragiale. Ena in discuţie tocmai 
problema modificărri valorilor în concep
ţia socidăţE'i. Venise vorba. şi de chestiu
nea gram ati cei' şi ortografiei, o temă pre· 
diilec.tă a. marelui nostru stilist. Judecând 
gre-şurile nobile ale principiilor lui Cipariu, 
d. Caragiale il apăra cu cel mai cald en
tusiasm pe înYă~atul cărturar şi ne expliJca 
impul:surile sufleteşti cari justificau oare
cum în această perioadă. credihţele lui ... 

Xodumerit, pe seffillC de această apo
logie entusiastă, unul dintre noi l'a între
rupt pe maiestru: 

- Bine, nene Iancule, atunci de ce nu 
introducem din nou ortografia etimologică, 
de ce nu scriem ca pe vremea Iu Cipariu? 

Creatorul lui Cavavencu a zimbit po
trivindu-şi ochelarii: - Toate la vremea 
lor, mă băiete! Mai de mult se rădeau oa
menii cu t{)porul, da dac'o veni azi unul Ia 
mine se mă ia aşa după legea veche, îi spun 
frumuşel: nenişorule dragă, fugi încolo cu 
toporul, c'la ieşit briciu! Azi ne radem cu 
briciul ... 

Demisia baronului Conrad. Valurile sensaţÎ.o
nauei domi.sii a f~tuhui şef al fltlatu1ui majOO' nu 
'S'au liniştit încă. Ziarele din Germania şi Italia, 
intocmai precum cele din monarhie n',au încetat 
să varieze în fel de fel de c(}]llentare însemnătatea 
'Politid a dem iJs iei, teDKI.in ţa însă de a apăra 
tripla alianţă de UIl'miiri păgulbitoare, ese tot mai 
mult biruitoare în a.ceete romantare. 

Din R.c:nna ge Mmnţă: Ziarele ungureştj au 
atribuit baronului Corurwd doclJar.aţii, ~ri conţin 
multkl lucruri neadeyă;l"ate. Baronul Oonrad ~tie 
'Prea bine că fOl'tificaţiile din nordul Italiei sunt 
t.ot oole vechi şi că î,n timpuJ mai nou n'au fost 
di~lCX'late alte OOl'lpuri de umată în apropierea 
frontjerelor aUBtro-ungare, deoarece gU'\"ernul 
italian nici pent.ru vii10r n'are intent.ii de aooa
stă naturl. La Drontierele 1 ualiei abia dacă 8unt 
we ."W .X&k!L 

departe, nu se dădu mâhnit de cele ce auzise des
pre fut.ă şi .se porni ~ el în peţit. 1:.aJ1"ăş vorbă cu 
fata. Fata a ris, fi glumit C'U flă.Că.ul, însă oând 
auzi de măritiş. ea ii spuse: - .. Prea bine, dar ai 
si fU n efe rid t " . 

- Dar de oo? ~ntre'bă flăcăul. 
- Pentru (".il eu nu-! f8ir.utl din lumea: .astia şi 

~ine m'o lua., rămâne văduv în ziua eununiei. 
- Aş, ZilS6 f1ădtul, nu cred. 
- De, inMa.rcÎ1, dar să nu plângi; eu tJrebuie 

să mă prefac în floare 8lilhat~ 
- Da. nu cred, .i-a. zis feciorul de împărat. 
- Inooare~ ~i vei vedea. 
- Şi de 'Il.l;).de "ti 1 
- Am vl9at de mult eă 'aaD atWit un glas ca 

venit din cor ţii par'c,ă-mi grăi: "Roonă.niţă, C11tt1 

te-i cunun:a. ai eă te prefaci intr'o floare de câmp 
dar şi de leac". 

Feciorul de împbat tot nu crern, şi j,j ziee, eă 
el. o ia ori 00 ar fi. 

Şi, hai, nuntA: petreoore, zaimet. Sâmbătl 
9OaJ:ra. ii puse hobotul, dar fata plângea de uda pă
mântuI. Dumined la cununie, abea îi plllSC piro
stiilc pe cap şi fata ·"e şi schimbă şi se făcu albă', 
albă. ca valmI. Nuntlll?ii crezură că e rău şi o 
seoase ,rufi.a,ră, însă cum dădu de vânt se Btrîn~e., 
mânile i-se prcfă<:ură in frunze, picioarele în t'\11-
pinil. trupul se subţiă şi .ae băţoşe şi capul i-se 
schimbă în o floare albă la fel .cu ochiul boului 
şi mică ca opiLrăluţă. Şi de atunci ata a răm.asl8ilbl 
('.11 crinul şi cu mirosul ca a pelinului; i.ar oamenii 
îi ziseră romăniţa şi romfi.niţa ii 'Şi pân~ in ziua de 
azi ~i oamenii fa-c ceai din ea de·} bas!U iarna când 
răoesc. Şi ll{Ia încălecai pe un fUB, şi gătii fi eu de 
spus. 

câten trupe şi opinia pUJblid. din Auatro-Unga
ria a fO-"t alarmată de geaba. Italia voeşte să ră
mână şi mai departe in oadre1e triplei ahanţe. 

Coresponodentul din Viena al ziarului german 
«:lnseryator N eue Preussi.sche Zeitung face 11l'

mătorul oomentar a611'pl'1a demisiei: DUIPii ploecarea 
l'Ui Scbonaioh s',au auzit aluzii, că oontele Aehren
thal. ministrul de externe va lavea soarta fo:stulul 
ministru de rădboi. Lucrul s'a petrecut însă alt
fel. Contale Aehrenthal trebuia să pleco numai 
in oazul cl1rud f,actorii hotărîtori ar fi aprobat pla
nurile şi 8<'opurile miJitalre a.le baronului COll
r'll.d. B'a întâmpat chi.a.r contrarul, pentrucă partea 
ei oooootivli a chastiunei a hotărit şi partea ei 8U

biecth,ă, deşi, poaoo~ nu ÎID mod definitiv. E O 

altă ohestiune dacă domisia baronuJui Conrad 
poate să în.riureaecă soa.:rta reformelor militare. 
Opoziţia unguroo8Că avea de gând să exploat.ez(l 
în 600p'll'l'ile sale nemudţămirea baronllilui Con
rad <'-'il reformele militare şi aceasta a fost împre
jurarea, care -.a determin,at pe contele Aehren
thaA ÎmrpotrÎ'l"a baronului Conrad. Dad ooooide
.răm chipul În care desăroim·area baronului Con
rad e exploatată in Ungaria în 800purÎ de partid, 
mai că nu ne îll~lă preS'Upunereat că indepărtla
rea şl\fului statului majar vw. mai avea urmări. 
Desărc~Jl.area a'CeaB~a a .devenit nu numai în afară, 
ci şi în lăJ,l.ntru un ffi-eniment politic de intâiul 
ra.ng. 

Vedem daci căaeesto oomunioate, precum 
muJte ai] tele, aunt ÎalJ&pirate cu 800p de a întaTi 
situaţia sdruncinată a oonoolui Aehrenthal. Cre
tdem în~ă şi ,noi că pagina demilsiei baronu'lui Ct,m
rad e departe ÎUBă de a se fi încheiat. 

• 
Politica. ll1.inist:ruJ ul Zichy. 
Pent.ru a-şi Jămuri atitudinea in a:pro

piata discuţie la bugetul de culte şi instruc
ţiune. parUdul guvern'amenta.l a ţinut (1-

sl>l.a.ră o conferinţă prealabilii. Au vorbit 
deputaţij'Szasz Karoly şi Varady Zsigmond 
dill aripa stângă a partidului, iar din aripa 
dreaptă contele Tisza şi insuş min4'itrul de 
instrucţie, contele Zichy. Cei dint,âi 'au ce
rut un număr mai mare de şcolii do stat. şi 
reforme şcolare în spirit liberal. oei din ur
mă ,au posat şi de data asta. pe apărătoriî 
politiceil şovine şi reacţionare din trecut. 
Reţinem i.H'/} pentru orientarea noastră, ur
unnătoarea declaraţie fiicută de ministrul 
Zichy: 

- In ce mă priveşte, eu a;ş dori foarte mult $ă 
sporesc numărul şcolilor de sta.t şi declar, că pre-

- "Iti place? adăogă mama. Amll, .aut~ de 
vclli cu.m e vremea lacf,ară. E mare omătull Şi na 
ulcic~ de o pune în du1ap. . . . 

N in,gea arfară 8tr~ic, şi omătul erA aşa de 
mare. el!. păa'eau c8.'!ele M Diete d('liuli albe puse 
pe intinderea lui, şi tăcere că, par'că, lumea se 
hl1gase in o B('.()rbură, <lon când şi când 8e auua 
câte un lătrat sÎnguraOOc de c9.ne. 

- Nin~{l mamă de (X)medj~, ti 8vun eu, in
t1ll"11â.ndu-mă in OM\~. 
~ Lasă eă ningă, răspunde dânsa, eă aşa mi-a 

spus mama., când e multl mnw8.re iarna, e ]line 
multă peste an._ .. . . .. . 

Şi, de atuJld, ieRni. Afiad, prind aă eaal[ 
fulgi mari de zăpa:dlî, şi eu depe.rte de vatra unde 
am auzit 'povestea asta. stau1a o cafenea e-i, 80rb 
cu amintirea unui ceai t'lald de romăniţă o poveste 
a unf'ifete d~ împărat oare in ziua. nunt.ei !l'a Jl'l'6-
făcut· în floare, şi carc poveste e asta pe care v'o 
po"eatNc şi Th'oastrlL 

~ Dentt.t: In Cluj. r-
NAGVJRNO 

,. lpedall.t pen"" dinti .rttftcl.n firi .od 1. • 
CI,VJ KOI ... OZRVAR. 

~ capituJ ~ ,trbtf J6kal. ba eall proprie.) . 
Pune dinti ,1 eu pllti~ fa rate pellnglliranţl de 10 uf.. 

.!..I o.:-':;;'t In Cluj., ,_ 

Pili. • 

tufindern.i unde ar reclama aceasta. inl!'lresul bine. 
priceput al statului, nu md vor înspăimânta nicf. 
cele mai mari $acrificii. Voi urgita statificare4 

. şcolilor popefrale dacă prin ace.asta pot să satisfac 
punctelor de t'edere naţionale. 

Dorim deputaţi'lof noştri să preîntim 
pine cu mai mult succ~s decât in t,recut in 
tenţiile păcătoase ale ministru1ui Zichy. 

, 

O crima nationala. 
Scr.i&o&ro de.schisi.adresată dlui Gheorghe Pop 
de Bbe,ti, preşedmteJe partidului naţional român 

Domnule preşedinte. 

"Poporul Român", organul poporal 'al. 
partidului nostru naţional român, publică 
în numclrul său dc azi articolul dlui DT. Au 
rel nad, publicat mai întâi în "Românul" 
in care se ridică grava acuză a tradării îm 
potTit.· a "Trj bunei" şi a celor din jurul ei 

Pentru a Ieri poporul de {rământdrile 
cari au lost prol.'ocate de câţit=a oamem 
orbi ţi dc patimtJ., indatd dupd izbucnirea 
crizei, "Tribuna" adestiinţat numărul po
poral (de Duminectt) şi a înfiinţat un or
gan poporal independent "Tribuna Popo
rului" I în care - t~reme de un lan de când 
existtt - am. prop0l'ttduit cu. cel mai sin
cer derotament solidaritatea naţionaUt. a
pelând la popor stt rămd.nd cu toţii: Iii CTe

dincioşi ai partidului nostru naţiona,l ro
mân şi aderenţi neşomlitor~ ai programulut 
nostru naţional. 

Ce'a ce sdvârşeşte înstt acum organu! 
"Poporul Ro'mân" pri11 publicare1a invinut
rilor mincinoase cari au 1:i1zul mai intdi 
lumina in "Românul" este cu adet,drat o 
crimd naţionalit, cela mai maTe crim.tJ na· 
ţionald. 

Cdei cine ar putea sd-şi închipuie o ma~ 
mare crimd naţionaltt decât de-a sttmâna 
sămânţ'a urei şi a duşmdniei .şi în sufletele 
net'inot'ate ale ţdraniioT noştri dela sate 1 

1"4 adresclm, deci, domnule preşedinte, 
urmăfdarele întrebări: 

t. A veţi D Voaatrl ti are comitetul national cu
noştintă despre crima natională ce-o slvâr,e,te 
"Poporul Român" priD rlspândlrea În popor a 
minciunilor debitate la adresa "Tribunei" ,i a 
celor din Jurul ei? 

2. Cu Învoir-e8 ti aprobarea DVoastd şi • 
comitetului naţional se slvâqette aceasil crimA d. 
neiertat? 

J. Veti binevoi a dispune si se pună capăt a
cestor porniri Debllne, intervenind ca in cel mal 
apropiat numlr .1 ,.,Poporului Romin" sA se re· 
vini aroupra articolului de azi ,i redacţia si-ti ex· 
prime regretele pentrla publicarea lui? 

Da~d în număl'ul cel mai apropiat nu 
t'om afla slatis/ttcute cererile noastre, cons
trînşi de împrejurări ne t~om lua şi noi a
pclrarea în "Tribuna Poporulu~", ardtând 
cine sunt oamf'nii cari nu se multumesc cu 
spargere'a t)olidarităţ.ii dintre cărturari, Cl 

caută ..să proroce desbinare şi în sînul po
porvlui român dela ţară. 
. Pentru atitudinea noootrit di'n "Tribuna. 
Poporului" facem răspunzi1tor întreg co· 
mitetul n'aţional, care îngclduie jocul cn
minal al unor oameni /([r(1, suflet. 

HTribua.n
• 
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Din Roma.nia. 
Adresa de răspuns a Senatului la mesajul tronului. 

, S';""e. 

Senatul al simţit. o' ~vli1'ată bucurie consbat
tiind, cu ocazia deschid{~rei sesiunei a doua a lcgis
lat:urei actuale, .că MAj. V OOlStră se află in per· 
fectă să.nătaw. 

.s ă.dăjduim că A t/JLtputernicul v-a pastra ani 
ÎndclullgJl.ţi Maj{3Stătei Voastre aeca.<;tă f-lhWTC de 
>;ănătate îmbucurăt.()JUe. gratie căreia Maj Voastră 
a putut intreprind<>. în ~ursul .anuJui, călătoriile 
(oairi au dat intre.gei ţări prilejul de a arăta acn
timento1e sale de dragoste şi de devotament clitru 
AugustuJ său Suvcra:n şi cătră întreaga Familie 
RegaliL 

Era firesc ca enfuziaSltlul cel mai viu să !K' 

manife.stew, ma.i ales în a doua capitală a Maj. 
Voastre. cu oca7ia scl'lbărilor juhila;re ale uni,er
sităţ.ii din Ia.,i, pentru a dovooi reeunoştinţ.a. ţă'reî 
<'ătră inaJtul Protector' al tuturor ,instituţ,iunilor 
menite a des .. olta ('Ultll11<lo şi a răspândi ~ntelep
('june.a. 

Suntem mândri că 5ri--î'işi universităţile .<;tl'ăine 
au luat parte la ac,cQ5tă serbare înăltătoare pen
t·ru neamul nostru, dând astfel ţărei nOi.wtre o 
dm-adă de importanţa 00 o atribuie ~tJrăinătatea 
progr('Scl<lr s8. .. ârşite de noi şi ooucând totdeodata 
omagiul de admiraţie taJ lumoi -civilizate cătri'i 
Su,crelllul inţ(']ept, ~are a ~iut, intr'un timp aşa 
de .scurt să ridice o ţrură tînără la starea Înflori
t.oure în ~I'e se gÎiSf'ţ\te azi România. 

Şt.im să pretuim deooobita însronnătate a ma
nifN;tatiunilor de -prietenie ,arlu$e Mai Voastre de 
l'ătră Majostăţile Lor Imparatul ei Reg"le Fran
(>j~c Io.~if ~i Impăratul Nicollae II. cu ocaziunea 
zi1elo!l' de sărbătoare ale univer&itătei dela Iaşi, ~i 
tluntem Împreună recunoscători de <3,{'f)astă doyadă 
pJ di.'osebihllui intere,c; arătat ac Yaje.stătile Lor. 

y. 8;t'6. 

Politica inţ.(\lftlJptă şi p'revălZătoare a Româ
nipi ne-a Ţ){'rmi"!'lă pă~trăm. fără anume d<'CI arare. 
o neuwaUitate absolută in coorllictul h'it într~ două 
mari )ruteri. MI cari suntem Qoopotri,ă în eele mai 
bune relatÎlmi. 

Raportud1(1 noastre Mi toat<, statele fiino -din 
{'{\le mai c<lrdialc. avcm dreptul să eroo€'II1 ră 
ne vom f<llooi ~i în .1itor d(l binefacerile păceÎ. 

RtOO'<':J înf1orÎt.oarf'\ a finantelor noa~tre ne 
ll(lrmit.(\ "Iael'ifidilc necesare Ţlt'.ntnl ca ind~ulQ 
trehuintele armatei. si manevrele din anul ('urE-nt 
au dow"l1it rti sfortările ţărel în lI.('ea~tă dir~tinne 
dau rr>aol']e lOT şi el'î ea SoC pt)atebizn.i pe '\-..aloarea 
o-<;tae,ilor ~ăi. 

(heut.ătile de trai la 6ate si Ia oraşe ne îngri
jpge în mod doos{'hit şi vom da t()t ooncursul no
~trt1 A'U""<ImW1l1 Maje-stătei VoastTe Ţ){'ntrn talcă
t.uh·ea lesrilormenite a t1Şllll"-3i traiul n<YTYUlatiunci şi 
a tmblmăt.ăti starea eC'>onomică a t.ărei. 

Nec~'it,atea întărirei eltasei meseriaşilol'. atât 
de foI ()f;1t.ori. şi al diror număr merge mert-u m-e!l
t'ând, tr~tat eu l'ro/lT~area industriei. f'~re ('a ~ă 
ne nunfml toatE" sTorţările pentnl a <"ontribni ,la 
infăŢ)tnirea le~or de <lr~anUla:re a me.'leria{'oi1m'. 
il erroitl1lul şi a lU'igurarii muncitorilor. 

Tînall'R no>astră industrie are încă ne'\"oic dc a 
fi protf'jat.ă. Ne ,"om sili a da ajutorul nostru pen
tru III re>aliza asigurarea. deB'\"<l]tărei ei. 

Vede'!l1 Ml satisfa<i.Îune inteţillu('IlJ p;11,t'fn111ul 
lIla lf"!'t ă tei V oaştTe de a pT0l'llne o lege de d~('en
tra1izare artminÎst,J1ativă. ~i ,om sprijini în mod 
hotărît ~lyernul ţ)entrn .a' realiza a('ea.. ... t.ă cerinţă' 
a Constitllţiunei. 

Vom inlesni d~<;em('nea alditllirea celor}a:lt.e 
lesri r('latiye la. învătămâ:nt,. la in~tiţie. la admi
nistratia interna. b lucrări publi0C si la !aTmată. 
lle cari gllvernul le va pruenta in scopul de a 
ameliora diferitele ramuri ale administ11aţiunei 
pU!blicE'. 

"TRIBUN'Â" 

1rfajestattea Voastri poaw fi îneredinţ,ată eă 
,-om depune toate si li ntel o pentru a contribui ~i 
noi ba îndeplinirea operei ce progT('Jfi naţional ei 
de întăl"ire a patriei, care cl)nstitue idealul nost.ru 
al hlturQra. 

Trăj.alSCă 'Majestatea VOal>tră. 
Trăjască 'Maje.st1atea Sa Regina .. 
Trăiască Alteţcl(l Lor R.egale Prirwipe1e Şl 

Pr.incepe.oa HDlllu.niei. 
Triiiască Dinafltia . 

Ra.'POrtor~ Emil Micle.scu. 

ScriSOlfa dia Roma. 
Un atentat odios ,i o manift!Statie de simpatie 

pentru Jean Carrere. 

Roma"" 5 Declemvrie st. n. 

(Dela coresp. 1108f1'1'). - V'am pU5 în curent, 
prin ultirma mea scrisoare. de oro~le şi torturele 
ce s'a des-coperit că s'au comis de către musul
marri asupra bieţjlor soldaţi italioni căzuţi in 
mânile lor, şi v'am scris cum zianil;ltii itaJieni, 
pună atunci, nu au scrie nimic a.. .. upra >acestor 
macarbre de...<lCoperiri. ci că: numai oorespondenţii 
de pe cÎiimpul <le răsboi ai ziarelor străine au te
lep:r.a.fiat ziarelor lor oribilul spectacol. dând Pll
blicitiiţei ignorabilele de,'KlOperiri, astfel că cu 
publicarea lor, să protesteze simţi'lDântul de uma
nitate al fie cărui lector în: parte, care va ceti 
rândmile ce le a.yca dinaintea ochilor. 

Ziarde italiencşti nu scrise-sera. IllmlC nu 
doarii rpentru că corespondcnţii lor nu teleglla
tiază, ci pentru motivul că ccusura italiană: a 
pus la index depeşile cari vorbeau de ororile mu
sullI1a.n:i]or. Această gr{'IŞită aplicare ~ censurei 
a fo,.,t motivată de faptul ca guvern,anrtii italieni, 
au yrut să fie prea mooeşti şi de teamă ca nu 
Cllmva Europa să cI'eadă di OTibil{\le dc.sco~riri 
n'ar :fi adevărate, au censurat toate ştirile ce din 
Tripolitania veneau în Italia asupra; ace~tor-săl
bătăcii. 

Cum Însă această ceusură nu se ·putea est.inde 
şi asUl)ra coresJ)onden telor zia:relor străine :aCDş
tia au telegraîiat cele ce au văzut, cele ee v'am 
scris eu ultim.almente. şi când poşta .li! adus in Ita
lia acele ţ\tiri, le-am cunoscut şi noi, şi vi-le-am 
împărtăşit numai decât. 

Toate ziarele străine au anlt cuvinte de in
dignare pentru ID8-~crul hieţiloT soldat.i. itaJieni 
prizonieri, dar dintre toate. ziarul "Le Temps" 
din Paris, care în t{)t timpul ră.sboiului Il avut 
nota justă şi nota. favor..a:hilă Italiei, a fost mai 
aspru deeât t{)ate. in înfieraroll atroeitătilor ~o
mise a81rpra bieţilor prizonieri, relevind b.a.rOa
ris. aMbă în cmnparaţ,ie eu pmtal'ea blândă şi 
omenoasă a italienilor. 

.. Le Temps", se ştie, este un ziar cu foarte 
mare greutate mora.Iă ~i un cnvân.t sau o crit~c~ 
publie.ată de dânsul,al'e o repercuţ.ie simţită nu 
nnm.aIÎ asupra. cetitor1or să;, dar şi asupra celor
lalte ziare, 3.51lpr.a. opiniei publice întregi, şi chiar 
până la un oare care punct. lLsupra diplomaţiei. 
.Aceast.ă! autoritalt.c morală şi-a căpătat' o "Le 
Temps" cu t.recaTea de. vreme şi cu persoanele 
cari au fot'IIl.at redactorii şi colaboratorii săi. 

Ei bine, acest ziar. a fost în tot timpul răs
bOl1uui it.alo-turc favorabil Italiei: sângele latin 
al po-poru1ui francez nu a ineetat nici o clipă de 
a fi tot mereu ·aJături de sora lui Italia, nu a avut 
nici o v<lThă de indoia1ă san de răutate contra 
Italiei. Dacă şi ,:ciari~ii români ar fi oet,it mal 
des .. T.-e Temps", nu .ar fi făcut ziarele române 
ae.ea tristă figură pe -care o Îac-e {Ii aZi unele 1ii.are 
din Bucure.şti, plrblicRud lucruri col08ale de nea
devărate şi foa:rte nefavorahile S011)i noastre mai 
mari It,alia. . 

Din pricina atitudinei sale Hal o-file. cores
pondentul din Tripolis al ziarului "Temps" a pri
mit mai acum o ~ă'ptamână o S<'risoare de amenin
ţări. scrisă în frantuzet;tte: Je.an Canere, căci 
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dân..·ml estc~.orOOţ)on.dentul in cheatie, nu a da.t 
nici o greutate BlCe8wi scrisori, ~ Il urmat, altii 
facă dat<lri:a sa de g·a.zetar şi de latin. 

Vineroa trecută, Jean Carrerc, pe când se in
torooa acasă pe la orele 11 noaptea, intr'o stradă 
a oraţ!ului Tripoli, un tânăr i-a ieşit în cale, 1'0. 
apur·at cu Ulâu.a stângă de gât, iar eu dreapta i-a: 
dat trei lovituri de pumnul. 

Scopul atontatului nu mal oste nevoie sll-l 
spun{ml: chiar şi UIl copil îl ghiceşte, ne grăbim 
d spunem că cele trei răni ale lui CaTriere, din 
fericire sunt fără nici o importanţă, iar rănituJ 
azi s'a t;U sculat din pat. A tentlttorul a fugit şi 
până azi nu a putut fi găsit. 

Aentatul acesta.. care putea să coste viaţa. u· 
nui om, a: dat la lunlină simpatia de care se bu
cură un ziarist de talia lui Carrere in toat.ă Ita
lia. Nu cred .că în analele preooi să se socoteMcăi 
Ulll ·al doilea caz, de o .aşa de mare, aşa de gene
rală simŢlatie Il ull()i întregi D.aviUlli pentru uu 
ziarist, şi notati bine străin. 

J\stfcl: '1 
TDţi deputaţii şi senatorii din Roma, i-au t.ri

mis câte o telegr.aană colectivă urAndu-i gr.abnică 
însă.năt~ire; - cansilul comunal .al Romei, i-a 
tri:rnis o telegramă, - uniyersitatea din Roma 
ascmcnc.a - Sindicatul presei italiene, i-o. tele
grafi,a,t; - i-a teleg1"afiat aproape toţi deJ)utaţii 
şi senatorii Regatului italian cei 00 nu erau in 
Roma: - studenţii universităţ.ei din Roma au 
sugp.ondat o zi cursurile ~ au des-ehis o listă de 
sub ... wipţ,ic Da să~i cumpere o pană de .a:ur· - co
mitetul Sindicatului Presei Italiene, ii ;a da () 
placă de aur; - Primul ministru italian, d. Gio
varutl Fiolitti i-a telegraf,i.at felicitâudu-l de pe_ 
ricolul de ('.are Il< scăpat; - t.oţi foştii prim-mi
niştri. Luzzatti, Sonnino etc., 8.'l€>menea i-au te
legrafiat; - to·a,te cmuitctele de presă dirn diie-
rie dist.ricte ale Italiei, au trimis lUd JeaiIl Car- ' 
rere expresia bucuriei lor că a sc!ipat cu .. iaţă; 
- un deput.l!Jt a propus să i se dea cetăţenia da ' 
onoare a Roruci; - mulţi a:rtişti mulţi pictori, 
sculptori, cântîireţi, muzicanţ,i • .actori, i-au tele
grafia t, - chiar ş.i su veranii Italiei, Regele V ie- -
tor Em!Lnoil al III-lea şi Regina Elena, PTID in
tef!mediul Marchiwi delIa Trin.iţa, au exprimat 
doamnei Oa1'1'ere bucuria lor ca. bărhatul său a 
scăpa,t cu viaţă şi-i urează o grabnică însănăto- "-; 
şire. 

Ce frumoillsă manifostaţie de simpatie pentru 
un gazetar I Ferieit 'acel gazetar care poate să 
aibă o a~3J simpatic; fericit poporul care i-o face! 

I. T. Alian. 

'II 

G80r.&a Tarieu. 
ru..<doim colecţi&a .,Tribunei" .de pe vremea 

alegerÎllar din 1906. Din noi-.anutl de apeluri, ra
~<:art.e, poezii de o:-azii, dm diferite circum.scril'
ţll ne atrage atentm UiIl l'apmt mai lung sarÎl8 de 
r!'.gretatul RllJ8SU Şiri'anu, din turneul din cercuil 
Sântla.nel. Candidat era simpaticul Dr. Iustin 
Marşeu. Reproducem ~âteva fNgOlente din raport. 
Ele încep aoş.a: 

Luni in 23 a continuat turneul să.u d. Dr. Iustin 
Marşeu. candidatul partidului na,ţionaJ. 

... Fraţii Otlăca.ni, au a.ştep-ta,t earuHdatul la ga.ră. ClJ 

mll'sieă. o multimi1 de popor in frunte cu bravU preoti: 
George Turku. Iustin Ia.neu. R{I]:nul Mladin. etc. 

... PI~ua ('urg.ea... Părintele George Turieu saJută 
dlduros pe oo:ndid.at şi'l vrovoa.d să'şi spună vorbirea 
de Drogram. 

... Du~1t('e unii oaspeţi Cu ()SJlita.lita.te adevQ.l'a,t ro
mânească au fost găzduiti la părintele Turioo .•. 

In ziua alegerii, părint~e Turicu in Înunt-ea. 
poporului. îşi dădu întâi votul pent.ru ca'Illdida
tu:! naţional. 

A:d, vroonieul proot al Otlăoollilor este decla
rat de "trăd.ător" în ooloanele ziarului oomitetu
tului n~.ţio~~, pentrucă cutează ~ă respingă nişte 
calomnn ŞI lJIl&)lenţe la adresa domnului Oncu. 

OBILE 
pentru dormItor 

sutra,erle 
locuinţe, garton 
tu garnitură de 
piele şi de aramă 
precum ,i eovoare 

f'ab:rlca.nt de JDoblle 

.. _.ai ."nl UtCI~. " ,It JrIAla la: Siblu-•• j,SZlblll, str. $aJun •• r. 1. 

- ~--------------~~--------------------------~----
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Fireştc~ acum nu stăm ÎnaintM alt',gerilor, acum 
'nu. maj e nevoi~ de S('rvj<'Îrle domnului TUl'icu. 
lmiulreJ.e re-j aduc voncr-ahihrlui preot., SWlt un 
titlu 00 on(jHre pentru dâruml. 

= 

Documeufa oMBDeşti. 
Fără îndo.ială sunt un triat document .al vre

IIW in care trăim &criflorile de mai la. vale pe cari 
le reţn"odu<X'm aoşR {'UTIl nc-au l'IOI'l}t 1<8 redac~i~. 
Dăm I;!i it!Călituril<" d'r~t, garanţltl a autentlcl-
titei lor: 

FăKăraş. 18 N 00 m vre 1911. 

Dragi Domnule Ionel. 

De!." dE'.:>părtire numai cetirea rapoartelOl' publi
.(.~ ... te in jumaJ.e mi-au mai &dus ştiri despre dum
niata ... 

.. ~CoU!'('rtul din Fllgăra,ş V1'Oia.m !'lă'} J)llblie În 
.,Româll'\ll"; am şi s.cr)s un raIlol't ca.m a-ş.a: .. (ur
mE'oază raportul)", si l-am trimis pom~nitului ziar 
spre J)ubhcare. Dar re,dactia a aflat cu cale :lă'l 
tre<'t.eă, la c,oş, multAmindu-9,e cu o scurtă menţiune. 

Mi-oa'a spus că 8'00 primit două raporturi ei nici 
UDul DU se potrivea cu al meu şi de a.ceea. ambde 
au rămas nepublicate. 

Cred însă că nu gazeta e in drept a pretui suc
cesul unui OOOo('.ert ci iIl-,>cultă.torii, adevăratii iubitori 
ai muz~ei... 

Dorindu'ti cel ma.i stră.lu<"Ît sUOOP>S rămân cu rli-
4Irtinsă st imă 

al d-We a.nU-c 
00. Aroa de Papa Radu. . 

Că de ~e nu publică .. Romî~nul" ace,ste ra
poarte ne ~pune şi scrisoarea <.-e urmează: 

Bistriţa. 5 Decemvre. 

Onorată Redactie. 

Reuniunea, de cântări a mtele.ctuaJilor rom!îni 
din Bistrita a a.r.a.njat Duminecă, in 19 Noemvre, un 
fOIl.r$e reueit concert, eu r.onC'1l1'sul 8.l'ti.stului Ră'lu
:lescu. De!'lpre ac.e>ltt concert un frul1tae bi~triţan a 
aerle ,,Românului" un raJlol't, dar deşi frun
t&sal e oolaborator exte.rD al .. Românului", 
l'eda.cţia n'a voit sa. publioCe wcest raport 
ei a anunţat numai ţinerea conc·ertului. Iar 
dind au fost tntrebati de ce n'au Ilublieat raportul. 
a.u răspuns: că nu s'a. putut publica deoarece dl Ră
dules.cu. când a fost prin Arad. a umblat Si simpa
tizat prea, mult cu domnii dela .. Tribuna". 

După a.cest ra.spWli9, domnul cue Il $cris rapor
tul, nu va mai colabora la. .. Românu}", iar bi~tri
tenii grupaţi in jurul a.cestui ziar se vor convinl<e 
odMă mai mult de ura ce păstrează r.ei din redaA:
tia. ,,Românului" fată d-e .. Tribuna." şi nu se vor mai 
lăsa. IOOmiti de a.ceşti oameni 8ubjugati do urita. pa.
timă a duşmiiniei. 

88. Grl"orie Radu. 

A treia .scriooare e u:rmătoarea: 

Bistrita, '%l Noemvre 1911. 

ore Rădulescu. 

... am trimis două rapoam. Unul }a "Gazeta Tran
BHvaniei" oare a. i€şit aşa. cum l-am scris şi nnul la 
.,RQmâ.nu)" care - spre maroo. 0000. mirare - cu 
privire la. d-ta. a. eşit de tot ciun6t. 

Scrisesem peste 30 de rinduri de.spre bucăţile 
ee le-ai căntat. aprecieri juste, şi când colo mă pa
m('!lM'o&C că reda.ctia a tăiat peste 25 din ele. A ţi a.vut 
l"RYQ cu ,.Românul" de a. suprimat vartea reJeritoa.re 
la vocea.. ŞoC.oala.. apostolia d-voas,tră? 

E o mişelie să'ţi ciuntească artic.olele, fără auto
ri:.a.tie. 

Vi~le comunic să stiti cu cine a.veţi a !ace. 'Vă 
dorim 8uoce8e. 

Cu dra.g 

88. Emile A. ChiUa. 

Nu puOOm decât reproba - şi cu noi toată lu
mea t"in8tită -accastă mame de a. clasifica {li re
euno.~te valoa.rea unui artist după culoorea po-

mobila de 
lipsi la: 

--- -
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litieă 8. relor cari li sImt priet{'ni. fără n tine S('a
mi'! că /l.I'O.1Rta n'arre nimic.a f~ce cu arta ~i talen
tul lui, eari nu pot, fi judoC'ate d:ll'pă tipicul.midlor 
duşmănii dintre siug-uraticii indivizi sau grupări. 

După Il(~f'laş ti pic. de a cRlltări valoaroa, al 
ziaruJui .,Rom.lnul" urmează că orioo mascal ţnn 
poah~ cunta ha sprijinul şi laudde lui - fie ei-ar 
lwlIlcritate - numai "ii, fie dW;'oman dod.Qntt 
08,1 .,Tribunei", iar 1('llOrul I. Ră.duloseu la cărui 
talent şi t.e.rnpcrallwnt al'ti:-.tic, incontestabil, me
rită toată rf'.Ă~un~)ştint,Jt. trebuie tocat la cap pen
tru o veche prietenie ce-l leagă de 6criitorul ace
ste .. r r1wiuri. 

================~================~ 

Clasa de mijloc d;n Bucovina, 
- Câteva informatii pentru fratii ardeleni. -

Orice popor, care t.roce prin sta<liul desvoltării 
Rale trolmio .să tilHIă la o în~,b{'gare a tut11ror cla-
80101' socil3Jo Îrn raJpOl't p'roporvion~'lt. Acel popor 
caro n'o poate face UCCU.'itll e un poP(Jr bohlllV, un 
popor euro mai eurin,d ori mai tflrzÎu va trebui l'ă 
moară, daeă diu pri-ell1a slăbieiunii ~>ale \'ia fi re
numţat. la existenţa uneia din clasele sociale, {'A}m
pusă din elemfmt.e1e prO'Jlrii şi ya fi îngă.duiţ c~ 
R(X'lSt gol din sunul ",ău să fie înlocuit prin acooa.'Jl 
clasă socială, compusă insă din elmnonto străine, 
In eortpul unui indivi<l se naşt.e o rană, câ'll!d se fu
rit;\ează un element. străin; rana proouce dureri, 
eari crosc cu at.i'tt. mai mult cu cât ran<a 8e în ve
cheşto; cu \'Temea, aceasta se lăţeşte şi infootează 
corpul întreg, îl otriivoştc şi atunci, indivi.cJul tr(',,
buie să se prăbuşească, el trebuie .'!ii moară. A
(~ela.ş procedeu S(~ poate obsel'\'\a în evoluţiunca 
unui popor, în corpul căruia s'au insinuat oa anu
mite clase 8OCi~c elementele altor neamuri. 

In cOl"pul n~.aIllului nost1'11 oc-eastă liană ,';le 
poate ohserv,a; lip.'\a unor clase sociale, san exi
eten ţa unor da.~e de to.t sla.be, cari au nevoie de 
o. prdacere radicală, se poate observa la UIlii di'l1-
tre fraţii no.'jtri, o rană gmwrală în.'1u, la toţi fra
ţii n~tri atât la cei din HBg'at, ciit şi la l~d(}I()lli, 
BU('O\'illeni, Hasaralxmi etc., e C'.eea formată de 
lip~a cla..<jei mij l<X'ii. eu toat(l acee~ de a-i<oillU re. 
zultă că noi Românii am fi un porpor bolnav, care 
ar trebui să ren un ţQ la vii tor, dcoareec sun tem 
abia în primă'v'ara vieţii noastre. Noi am început 
să ne dilm seama de a{:oa.. ... ta ktcună primejdioa.~ă, 
lipsa clasei mijlocii, şi am început să şi lucrăm 
pentru Înlăturarea acestui rău de însmnnătat.e 
vitală a naamuJui. Omul care a făcut atent româ
ni.smul întreg la urmiirile trigte, ce ar trebui €ă 
rezult.e din îneuibare.a elementelO!I' străine ea clasă 
de mijloc intre păturile noastre sociale, omul care 
a înC(1put lupta în direct,ia aeoHst.a de I'JOci 
de ani Î'l1,aint.e, omul acosta o Învăţ;atul p.rofe.;or 
de OC'Onomie naţio.nală deM universitatea. din Iaşi, 
dl A. C. Cuza, alter f'go al dlui Iorga. 

1 ncă la 1893 într'un măreţ d iscul'lS al său ro
stit în şedinţa camerei dela 8 Februarie savantul 
coonomist şi marele rO'IllWn A. C. Cuza a<reentua 
.,că un popor nu poate trăi fără clasa de mijloc", 
că "în ţara noa.<:fră clasa de mijloc a inceput 8ă 
dispară", şi ncă noi trebuie să ne creăm clm;a de 
1n'ijloc .. fără CG·re nu vom putea t1'ăi in faza. ac
tuală de des1l oltare, şi vom fi biruiţi în lupta a
prigă pentru viaţă a popoarelor moderne", (.,Dis
curs ... " de A. C. CU2la, Blillureşti 18g3.) In Româ
nia. doci s'a început de mult aă se lucreze Î'n acea
sta direcţ.ie şi roalde sunt acuma, şi acestea vor fi 
tot mai mari în urma curentului n.aţionali'St de
mocrat, inaugua-at de acoiaşi mari apostoli ai nea
mului, Iorga şi Cuza, oare euprind~ în sine pe 
lângă altele şi lupta p«ntru aC\OaJ.'lta isbâudă. Cum 
stati d-voastră, fraţi Ardeleni, cu cLasa de mijloc 
ce aţi făcut şi ce faceţi pentru ea, aceasta o şt.iţi 
d-voastre mai bine şi ered că nici nu s'ar cădea 
,qă viu să v'o spun eu docât ooeace ştiu mai bine. 
Deci voi vOl"bi dospre Bucovina mea, sufleto.~te 
a d-voastră, <Ii tuturQr Români1or, voi vorbi de."IJ1re 
clasa de mijloc din Bucovina, în ce stadiu se at1ă 
şi ce !le face la noi. Voi da iubiţilor cetitori ai fru-
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nWllsl'i scnt.inl'}e "Tribmta" o f>C1'ie de art.i,eo)e, 
('~ri nu ~'o.r avea altă pretenţie decât a informa 
prin "Tribuna!) lumea românoască dogpre starea 
Doa.'1tră culturală, să ştie frtaţii noştri cum o du-eem 
cu străinii, aşa cum şi nouă ne arde inima să ştim 
cum o dtlC ei. In fi{'Cure sNptămîmă voiu trimite 
"Tribunei" dt-eva ~ire doovre clasa de mijloc de~a 
noi dând cÎit.e un tablou .rezumativ, COTUlpU1:l din 
cifre ofici,ale, relative la clasa de mijloc. Seria 
do articole ya cuprinde toate districtc}e, &1.U 00-

mitatelo, cum se numesc la d-yoastră. Voi începe 
eu npgoţul: 

Ta:blou resrnn.ativ asupra neguţătorilor din a) 
Cernăuţi şi sub1ll'bi i şi din b) districtul Ccmău
ţului, care clJ!prinde 42 sat.e: 

Loeu]: a) C'ernăuţi şi suburbii 12 Romiini, 
121:i9 Enei 121 străini. In total 1402. b) Distrie
tul COnlăuţului 38 Români, 1248 Evrei, 279 

străini. ln total 155:3. l::\uma: 45 Horoani, 2517 
En{~i, 303 "t.răi'!li. Lur>1l1tii 2955. 

P;I'i\'i11~) ta.hloul r01u:mativ al np.guţători1or 
dh) (\.!1'lHlnt·i 9i suburbii, Cfl*tigăro impl"C'!ia di 
dll"UtCIll un popor, caro a rmnmţat cu dcsăvârf}Îre 
să 'şi VillQ(X'C aeon.st.ă rană di!ll trupul său pri'D În
locuirelL elcmcntdor străine cu fi!le sale. Cifrele 
no!OOtre 45 îu proporţio ("''U cele ale Evreilor 2517 
~i cu cele ale străinilor 393, ar fi semnele UJlui 
popor, C3iI'C nu trăeşte, ci .'ogetează, da.că nu am 
fi făcut un mare pas :rpre sanare. k.cst pas mare 
o înoopl1t,ul unei activităţi entuziaste, ei'IlStit,c pen
tru închegarea unei dase mijlocii. Im Cemănţi 
există o Şt~oaIă de moserii şi comeroiu, şcoală, care 
a sllat deschisă fiilor fiecărui popor inter('sat~ Cu 
regret îm;ă această şcoală no.uă Românilor Bu
c.ovineni până acuma TIU ne-a adus nici un folos, 
jmnt,rucă fiii poporului nostru n'au putut-o vi
zita, daşi mulţi ar fi dorit să o viziteze. Llauza 
~ă n'au putut-o vizita e starea econo.mică de tot 
,'!labă. l'ână ~liC'nma deci nu puteam să aşteptăm 
ea lJ.I(,!()''l"ha ş<'oală să ne dea contingentu1 ('..orcspun
zătOf do mcseria.şi şi comercianţ.i, ba mai mult 
ea a contribuit în măsură destul do mare la î!J1mul~ 
tirea mOHcriaşilor şi comercianţilor EvroÎ şi stră
ini, din vreme 00 acest-oar le era dată pos.ibilitatRAl 
,~'o "cereciw,c putitnd suport.a cheltuielile Iloc:>,csarc
Şi e.a să nu se creadă că wle 00 le spun aiei 
Sll'l1j; llutu~i_vorbl) d('şarte, yoiu dovedi cu data 
,aut.on:t,iro aducânld cifrele elevilor din anuarul 
aC.(lgtei Ştxlli din anul din unuă. 

Elevii cursului de coroerciu se ropartioonză 
astfol după limba maternă: germană 84~ dimtre 
cari numai 79 sunt EVJ'ei; Jmlonă 6, rnteană 4, 
ro.mână 3, dintre cari însă numai 1 (unul) e Ro.
mân, ~a.T restul de 2 sunt Evrei din Romtlllilll cu 
limba maternă - romftnă (t !), Deci: lIDuJ tUn 
singur elev român în cursul de oomerciu. Aşa 
dară e t"wi(ient, ~ă până aocuma această ş<.~oală nil 
ne-a oous ni'('i un folos real di'll pricina greutăţii 
dea ne SUSţillOO elevi, şi afară de a'OOOOta nouăr 
special nouă, ni-'ge mai f.ac greutăţi şi din partea 
allto.rităt.ilor eompet'("'11te când î;ndl'ăsnim să căl
căm pragul şcolii. Ba că ne lipseşte limba ger
mană, ba că dracu, ba că tat'său ... Pe acest drwn 
deci nu ne era dat să cre.şteIn comCTCianţi. 

Există ind un drum, care e şi mai furieit de
dit ('el al şoolii: patronii. Aceşti'a iau băeţii la 
Învătăt.ură şi m-csc oomercilRnţi din ei. Dar acum 
să vodem cine sunt pat,ronii i Patroni Români' 
45! Patroni Evrei 2517! StrăÎlni 393! P.atroni 
romilni: ncguţ.ători de mal~Clll'i, de lemne, de ... 
nimi~mri, pe cind cei Evrei fa<l negoţ cu tot felul 
do marfă, mă rog. Şi când ne mai gâDJdim la 
<'On{'urenţa celor 2517 Evrei, ce o fa<l bieţilor 45 
Români, at1l'Ilci putem zi'Ce că ai noştri sunt un 
strop îlll mare în Mport CU ceilalţi. De aici pu
tem vedea şi statul comeroianţilor de mâne~ căci' 
e bine ştiut că patronii Evrei nu primesc învăţă
cei de ai noştri; ei îşi cresc comerci.anţi din sâ
nul lor. Deci iată prăpastia spre oare mergem. Şil 

cu toate a<lest€'A nu trebuie să desnădăjduim. Noi' 
am început să vedem întunerecul ameninţător al 
prăpastiei, lllWlm cutremurat şi n&am trezit din 
dulc<'A noo'stră nepăsare. S'a deschis tocmai în 
,anul a<>,(lsta i'Dterndul clasei mijlocii, oare pe 
lângă viitorii meHeriaşi îmbrăţişează şi pe viitmii 

Oamenilor acreditabili le vând şi pe lingi 

= plătire În rate lunare fArI nici o urcare 
depreţ---= Iare asortiment în trnsonri pentru mir~ = 

La cerere din provincie trimite BogatiA catalog ilustrat 

\ 
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comercianti. fu~l a~'1.uu.a po:;ibilitat<"a dl' a ne sus
ţine oleyi la ţlt'Oala de ml~l'.rii şi COIllcl"(,i u c_xi:oltii. 
Pe lângă a~'t~ta se înfiinţ.oazâ n«''V1ltenit priiYă· 
Iii pe la SItU'. At'Vlo s(\ iau băioţi de ai noşt.ri la 
Înyăţiirură; după-ee aceştia '"01' den:"lli pat.ro'li, 
vor lua şi ci bileti şi tot aşa înainte. in-aint.e ţi 
într'o gl'llNlltie 8e "a face o eyo!uţÎc intre~lgt'i in 
clasu mijlocie. Numărul mose.riaşilur şi conlL'r· 
eill:!lţîlor l'a fluem~l. va cro,;te cu o uCl'lerată iu
ţoaliL Xmnai. eonditio sine qua non, int.electualii 
noştri să'~i pla~ze energia lor în uce~"1~tii dit'l~
tit,. ~,porul şi da;;a de mijloc şă fie puşi în miş
carP. cu un l'uv:îut să plmem t,oţi umăr la umilr, 
~i atunci şi Dumnezeu ne ra ajuta! 

r. E. Torouţiu. 

Răsboiul itai o-turc. 
Hăsbniul se me.nţÎn(' la 3cee~ supra· 

fllţă ca şi ziJrlo trc('utl', fără Mt·şi fi Încli
nat balanta invingerii spre una dintre cele 
două FIri Iwligl'rante. SinQ1lr[t chestia bIo
cărei sau deschidef('Î p'ort;ii maritime dela 
IhlnlaIlrle agiUI. cercurile diplomatice, dar 
f~"tră a auuce vr'tm nou punct in di.;.euţie cu 
deosebire al.' ('('1 df~ Îpri. 

Husia tine morţiş S[l a~igllre Jibl'ra tre· 
c('re prin Dardllnelo Iwntru vapoan.'le dt, 
r;?'t.sboi filg-iiduind Portii în cazul acesta ser
viC'ii insemnato şi eonc.esii in Persia. Tur· 
eia insl1 nu Jn.!'\r\ prin nimic să s(' ghicpască 
că ar fi aplicată să implinC-3scă cpreri}e 
Husiei, din contră după cM se ştie. e ho
Urîtă Mi nu CN!L-Zl' şi in scopul ac('sta ţine 
foart0 mult la .'lprîjiuul Germaniei. 

Chestiunea Dardanelelor. 

Din SUNă nronieă dc toată ÎncrMerea s'a lan
~at ~ir('a c:\ Ru,,"ia. cu ttlate de$mintirile de până 
~('Î. a int"n"('nit pe l:Jn~;l P,~tă p.:·ntru a t"xo
pera libera trcc('r{' a '\apoareIor sale prin Darda
neIe. &- spune că din prilejulsee,;tei interventii 
Rusia a făg,kluit Porţii insmnruate {'.ontra s(>.1' .... i('ii 
eari nu Jmt fi alt.ceya d('~'ât eonc{'su de t('ren în 
1't'r8ia. 

Dorillţdc RU:'!lei ~llnt sprijinite şi de Franta. 
dar nu vor fi realizate la niei un caz, dcotlt'C<.'e tre
cerea V&1X1llrdor străine prin Vard:l:nele ar în
flem.na o indJcarc '!l păcei europene ,i a tratatelor 
in \-lgoare. l~i Germania nu a manuCC"t.at prin 
mmiC' <-'(' ţinuW ,a O~~rYll în a{'('a-~tă eh(\';tiune, 
totu.ş Poartfa i.~i '-a menţine punctul ei de "edere 
şi chiar lli-.a exprimat .:leea$tă dorinţă hotă.rită a 
('i in fata mini.~trului plenipotenţiar al Rm.-:iC'i la 
('-{lnstantinopoJ, spunimd că nu \u putea croa in
wrventi(·j guvcrmdui nl"e-!"e cu toate contrj,,"*,rvi
('iile l't' i-1e pune in pcrspc<:ti~·ă., şi cari de altcum 
- după d1'!'ptate i·r;e şi cuvin - după cum se Ya 

v<,dea mai târziu. 

Luptele din Tripolitania. 

In A:friC'a lucrurile sunt in (lceea.ş fuă de după 
lupta dela Ainzara. Au trecut două zile fură tros
nM de puşti şi şuer de bombe, dei armata tnl'
('~·ască s'a Tctr26 ~pre aduncuJ d{'Şertului. Sc vede 
('ă ]Upt1 8c.ea3ta a ~ăJ;ut atut de Dea.,qţ{'ptată in 
cât ~Idaţji au fost siliti .~ă 5e rMr~ii lăs:ind în 
'llnnă toatt> muni~iile, corturile ofiţerilor, opt tu· 
'1luri şl.toate mcdi<'amentele spitalului p<>ntru ră
niti. 

In Italia im;ng'(';T(>a din urmă a ~târnit o În· 
suDetire frpnMică, ('u d{'{),~birc in \. enetia însu
fleţiretl a luat proportii !lr-prevă.zute; toate <"4"ele 
1111 fo,;:t pa ... -oazat.e. iar IDultime.a !l'a adunat în piata 
San·~r :treo u1Jde !,'nu tinut .... orbiri de oeazie şi 
'S'au {'[,ntat imnuri p.at.riotiee. In te.atre muz.il'a a 
in tonat rmn111 l'(>Jtal şi publieul r a :lSrultat în pi
CIOrat'. 

Italia sprijinită de Anglia ~i Franţa. 

(' () Il ti t an tin o p O 1. 2;~ ~ o,. ~ Ziarul g-re
(~es{' .. A"trapi" află din ~ur;:ă ,.;Î;rllril din Yipna 
('ii Italia a f1btinut deja Frant.a şi ;\nglia libf'rta
wn d.:' 8t'liuf!c in mllrpa Egce. ~i eă În('u·"iinţarC'a 
l\u ... if': al~·lrn~l Of' ('hh~tilm('a lilJurei tr('('eri Pi'in 

fîtrjw"J;lft'a 1 Î"rdane]p!or. at'tull!lllt'uH in di~('uţ:('. 

Noui bombardâ.ri italiene la Tripolis. 

Con sta n tin o pol. 4 Nov. - Ministrul de 
rii."ooi ;3. d{'(,kirut că tlot.a italiană a bombardat în 
Jliua de ~li .:\o\'. n. biroul tell'grafi<' ~i oorpul de 
gardă al localită1(,j Brik de pc târm, în apropiere 
de Ben,ltha.zi. 

In ziua de :10 Xov. n. flot.a inamit'iia di~nUl 
oficiul tdegraiic ~d IlX~lîtătei Klli\ri Ahm«l pre
cum şi biroul vltmjlor din )ii~rata. 

In zi.lt'lc de :W ~ OY. şi de 1 Vec. n. Italienii 
au bomt.aNlat Zna~a. di.;;trug:md cazarma, localul 
ţ!m'prnului ţi (\ pute din a('('·a8tă lo<.','llitate. Nu a 
fl',,,t nÎ{'i o viet imă Olll{'n('a~eă. 

o nouă infrÎngere a Italienilor. 

Con li t n n tin o pol. 2:l X 0\'. - O .aJtă de
!'i.,,:;,ă vorbl'~tc d ltalipniiau hombardat în ziua 
de ~ c. n. pozitiunile tuN.'('şti ~i..au oeupat dt'alu] 
Jia /JJat. dar ap{li 'i'U fost gllniti şi au guferit 
piNd{'ri cou,;idi:'rabile. îw.tpoindu-,.;e la pozit,iunih.' 
lor nnt{'rio!l.N.', 

Spion italian arestat În Turcia. 

Cu Il S t ~l n tin (1 poL 2:1 ?\o\'. - Autorităt.ile 

din Ilodeidah au .art,~tnt pe un spion italian eare 
\'r(,j{\ ,~ii ~:..rlllH'(' în aer lm depoT.Ît de muniţiuni de 

riL',boi. 

INFORMAŢII. 
A RAD, 8 Decemvre n. 1911. 

- Rominil din America. Primim o ~art!" la redac'tie~ 
,.R('formatorul român-a.meri{'an" . .t: serisă df' un anumit 
PNru B. Bratu si tipărită în tipografia uni unei socie
tiitilor român(:>, Cevelanrl, Ohio. 

- Rt'Iorwatorul român-aIDl'ri{'.an?! 

Ci" "a să Î1lspmne act'acStă {'arte de aproape două 
sute de pag-ini;' Rii.sfoind prin ('a am vhut ci Petru 
D. Bratu e un luptător rf'lil'io:l. nu rlitiHătit impotriva 
Blajului şi SibiiuhH dt! a('a.să. ba chiar şi impotriva 
Dtlt"ttrl,,,tiior, Nlri impreunA ar voi să tină poporul ro
mân in Iw~tiintă, prin pr('{)tii 1<)1' "bărhoşi" ei ..răi", 
prin credinta lor Înte-me-iată si Pl' te-.:;tamontul vechin, 
prin imoralitatea lor r('ligÎoasi'i. Autodi(lactnl ana.bllP
ti~t. sau ce va fi, !It' Îndri'aptă ('u o furit! prea putin 
apostolk'-8:ld impotri\'& Întrl'gt'i noastre biserim. fi
<.>ând chiar apoi ('ătră. poporul românes<, să vini la ere
dinţa c.('a Două. 

Inront('.~tabjl că rinrluril(' ace-s,t-t> ('onfuse, scrise ln
tr'o limbă imposibilă, nu vor aH'a vr·un efl'l't oareea.re. 
Dar e.le s'au l'<'ri. .. şi s'au tipărit In tipografia uniunii 
socjptătilor r{)mân('ştj din AJ1}('ri('a_ Mai muft! Pe 

lângă hulirl'a popilor şi mitr{)politilor români. Pf'tru 
B. Bratu atinl<e si at.itudinoo. şi purtăril" vreoţiIor !JO-

5tri din America. !ti oi nu ne putem ames.tN'..a, in chestiu
nile ~est.(' J)f'.ntrucă le cunoaştem în de-ajuns. Con9ta
film 1001\ că griia noastră pent1'11 fratii emigrati intr'on 
număr mt de mare p('.';te OC.('an e~t~ prea mică.. Ti
ranii noştri anmuti de valurile vieţii grele de aea.'!ă 

intr'o lume nouă, În ('are fI'.! de fel de enren&e se 
Încrucişează la lumina UDe-Î <,ulturi inaintate, no pot d.-
('it să se ză.pă('ea.'+Că. Pot !Iă c.:htige a.eolo parale fru
muş.ele. Dot să prindă si putine ('unoljtinţe Doi. dar 
după cum ne arată si ca.ru>a a.::Nl.sta. I'i se pierd in 
primul rînd pentru bi5~ri('a noa~ră si apoi sigur ei 
pentru ni'amul nostru. Inn.dar se V()l' iniolU"ee lM'.a.să 

la yatra st.n\moşeasclÎ daci nil &O putut 
muri a{'.ohJ nationa.Jireste. vor introdll<'e aid 110 spirit 

-nationaJ ('orupt de intt'fnahonaJismul babilonului ame
I'i<.>an. 

~e putpw I\'lindi lA a('{'k> societăţi panslavt'~ f:ari 
dpsvolră in lumpa nouă o a.cth"itate nlltionaJi aU.' de 
puternÎ('ă incât pa Îşi are răsunetul şi la Siovaeij de 
acasă. 

. .Reformatoru1 român aml:'ri('an·'. pl:' care îl reeomu
dăm atentiei ('on"."toarelor noa..~tre de amâ.ndooă I"OD

fesiunile, este un mpmpnt{) in a.cea,,;tă privinţă.. A !lO'{;t 

i'lipa câ.nd trebuie ~ă pornim o aA:'tiuoo sjstemati.-.ă 

j)("Utru salvarea Românilor din America. 

- Sfinţire ce biserici. In I)tlminf,(~ treclJti 
:1 sfinţit P. S. Sa opis.('oplll Ioan 1. I'all bi~rica 
din Rern{·!('a·Timi~ană. rl!' nndp ;·:a intors la Timi
t-nara. Ai('i a Întor;; ,'izita f'pi"('opn]ni Dr. Olan
fddl'J'. A;<tăzi pl{'aeă jn~,.tit de protosince1nJ R. 
('in~r'~:lrill ~i di;H'(l;~ul C'.rnd L<i7.ar. ]a Apat('u. 
lllti:lr- !'o'a ziflit o fln'a frnmia .. ă bi""ridt să o !<fill
tPa.<;{·~j ~I P(' ar:(l('a. 

Hora dela Radna. Cum S(l !'>ehimbă vre.mn. 
riIe! ('o poţi şti pe eio{"t.i aduce ziua şi cea..itUJ 
rn fată 1 l'riot.enul tiiu do de,mult, ~ntr'o 1IIlUJ'D& 

<.'lipă, îşi \"ILr~ă oot \'oninul în f~lţ;a ta, se dă de gol 
~ numai atunci vezi pc (~ine ai stri!Il~ kt <'iâ.n Vrtmle 

atât ck~ îIldelung~Hii. Iatii. de pildă noi .şi dl Goldiş! 
- Hăsfoind ool<>eti:a no.a.<ltră din 1906, ca 8ă. 'tă
Rim date impotrinl aeu7,ci cit' tra-darc a autod~
tul11i dOlllln Goldi.,>, iată ee găsim: 

Hora dela RadnL 

- P(' m!'lodia. .. D!'şwll.ptă-t.(' Româu!"'. -
Dl\Şt('aPtii-te Române cări ora a sun.at, 
\,puiţi I'U mk cu mare s'aleg('m ablega.t. 
S'a1!,g'{'ITI cum Tle place, un sânge de Român, 

Striţ-ati ("'lUi glas, c'un suflet: trăÎa.s<'ă Vasi!!' Goldiş! 

lJf'.'Itul TI!'-au dus la urnă mânati ca nişte oi. 
Răbdit.nd o1.'ări şi hulă, ră\xl.ilnd cu toţi niwoL 
In lături cu d'ac('ia. din ne-a.ruuri străini\, I ·.1 
Cii.ci abl!'gatul nostru e Va$il(' Goldiş ... ete. 

In ast.fel de YCrf'llTi era preamărit În zia!'u1 
no .... tru popunal ac lL7 .. a tOMl 1 no,;itru de 88tiizi. 

~ II ştim ('ine ,-a fi autorul aet'8tor mîmdre ~t.i
hui:ri însufletite. X i-<'le pare ('ii ne-au fo..,t trimi,. 
de chiar d. Goldi~. ~e prea poat{\ că însuşi marele 
nostru om, într'un moment de 8nblimă ins.pinlţ.ie. 
le-a aleiituit pentru ... \'(\lIlieic. C'etindu-}e &c1.lnt. 

oo-.am putw zicc?.. 1.a aşa armWlÎe sufleteas<lă 
a d!l1Î Uoldiş, a.-;.a armonie de vers. La ~ sonori
tate a ... foÎletonului nusl.TU de atunci, aşa ÎIDjn
rături stri<l(:nt{~ din pmtro ncprihă.nÎt.uJui !Tun
l:at>. 

Voinicii administrative. Din lIoroiiu ni-NJ 
scrie: ln comuna lIordău. di8trictul Xăsii.udului,. 
<~omUn'a n~twă a l'Clui mai mare poet aJ. nostru. 
Ghcorg!J{, C·('~bu{'. ,,'a întuJnlt)lat zilde ace,'1tea un. 
eaz rmoltil.tor d" abuz al administraţiei. Cu ~
zia n)('·acr<,i antiRtiei comunale, rcnegatul p~ 
{(Îoc.ani.5t. fără suf]"t al comunei, dimpreună I'll 

nota.ruI cereual Feldrihan şi cu prctoru.i N ă.săn
dului Y<a.,<;Î1e ()heţj(>. au impu .... cu forta locuit.)r-i
lor cOlDtmei t'Ol{'(:tor ('omulllli un jida.n, un anume 
"lţig". (al cMai nume de familie nu importA). 

Am ajulIls 'Oa să zică şi ruşi noa Il emaipome
·nită. ea într'o <XIUlună l'lJ.l'at rom ân<,..ască , dia 
cel mai românesc ţinut, locul de naştere ai cehM "" 
mai lllare poet al Româm.ilor, 2 oficianţi ro~ 
dimpreună cu preotul român al eomWlci "ă oct.J'()
K'7.e locuitoril()r p&şnici un slujba, jidov. 

lri1raţia JX1POntlu.Î pent.ru acoo.stă cea mai 
nmlă vDInicie a administraliei e de noo6<I'Cris, ~ 
dacii nu /;0 \'or mokomi in curînd spiritele., pri~ 
înLăturarea "Iţ.igului·', împin.e eu forţa în dom
nia De-.tŞWpt.ută., nu ştiu zău unde vor aj unge lb· 
erurile. 

& jud('('.e publicul nepărtinitDr pilină unoo 
ne poate duce 61ugărnici.a politică guvern'aIlH'Il
tal~iocan.i.stii. - C 11 grăniţer. 

- Concertul dşoarei Delan8Dcea. Vinerea t:re
('ută a anIt loc J.a l~lin concertul talentatei pia .. 
niste d~ra (:('11a Dclananooa. 

Cu ac(>(t<;tă (X'azie ziarul "berlinez "Lokal·An. 
zei~r" '''Jmnc prin gla.onu unuia din cei mai aut.o
riaati -şi mai d('.'\'('l'i criti('i muzicali: 

~l~oara C{'l!a lkla"rancea, o tinări româncă, 
pe ('are am avut ocaziunca s'o ascultăm serile tre
eule in sala {'ea. mare a Academiei de m1lZi~ă, esta 
fiiră in{lo!ală o piani~tă foarte distinsă şi care • 
fi'leut progrese uimitoare dC'la ultimul său concert 
dat !n Berlin.. 

In l'xc{'utarea eelor mai dificile lmcăţi dia 
H(,[,thon'n. ~humann. etc., acompaniată de or. 
dl4't<tra Hluthncr, {Işoara Delavraoeea multUCllt:i 
td.nic('i &'11(' v:guroa.'7e şi remarcabilei sale sign
ran:e in ('XCC\.ltare. a reuşit să învingă cu uşuri!\~i' 
p~«.attdc ;o;clc mai dificile. 

In afară de ace,~te calităţi, recunoaştem ce 
tirJ;l1"..i romilJlcă poReclă un profund sent.iment poe
tÎ<,. {'.;,rf' ;li! un farmo<, d('t').;,;pbit şi impn-sionant mo
dului :'Jiu de a inH-rprd{i·'. 

- O desmintire de prisos. D. L!'onte Moldovan 1'.0.,.

l.atriotul nostru stimat şi iubit din Brăila, publid lil 
Tlumarul de azi 31 .. Homimului" O d~mjDtire d~ toaii 
gnnitatfoa la nişte rinJuri prizi'\rite, arunca.te 1n trna
dU Îlttr'o lloti!ă a .. Trihuni'i". în rare ~(' SPUIJ!'a, (~ ti. 

,1zita.tor elin tară, oprindu-,;e pe o zi În Arad, a a"1fi 
f,'rÎ"itu] ~)till'j ~"t as{'ulte in sala ('ongregaţiei noutr. 
or:tt,tri .. romiJ)lea,r:\. g, .. int:imţJ[a să. \'orlx'a.seă tocmai 
i"f,j{.}mJ! (»";lIor (iol{jj~ şi r~llIdi<htii la cl'lebritMe l-a!k.' • 
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~i Ma.r.~eu. Si se mai flpullM că ~·iz.ltawrul a plecat rHn 
Ara.d cu impr('<lii Dtlţin entu .. ia.ste. - D. Ll'Qnte Mol
(IOV-aJl desmint{' &1.i tn .. Romllnuf', Mf'n.stli. a1irmaţio. 

Socotim că II. rO'St de priso~ a.CNl.~tă. d('Bmintirc. Ripor
t{'rul n<lstru nu l-a. numit pe dl !1[<lldo"an şi ni.ci nu l-a 
viza.t. Ni~i nu putN! să o fa.că aeea<tta, căci pe c1l..t ştim 
{/. Mol-doya.ll a pll'OOIt lntr'adeviLr !&S(:mat de ce a auzit 
şi văzut a.id ... 

Ma ar fi ZU;. pe cum a!lii.m: 
- N'lWll aUlit în viata. ID('--a un orator ma.i straşnic 

('a pc d. Golditl, iar limbă romtw-e.Q!'di ma.i sonoră ca 
-('!'-li D, orn,torltor Marş('u şi Iwncu. trebuia să viu intr'a
d!'Văr l~ Arad. ca să !li'i{'ult. Mă duc in tara IDE'J!. săra.că. 
unde toMe astea nu sunt, şi-i "om t,.imie.e şi p(' cei d" 
ac.'1să de vor să ştie la ce culmi s'a ridi{,ll.t arta ora
toriei româneşti. 

- O constatare. Primim ur'mlîto~lrre]e rînduri: 
~igur pe baza umei informat·iuni false aţi SCl'is 
în nu'mărul de ieri, că cu In toate al('gor~le din 
A r-n.d , am vot,at cu guvennw şi prim urmare nici 

,-când n'aş fi aparţinut partidului n..uţional. 

Pentru li'imuriroa afseorii comunic că CO!1iJtJa

tarea d-voo..'ltră este inexactă. Cu stimă; Ioei' 
Jf ildol'a.n. 

Poate să de..'!millţoască d. Moldov;an, că de cîite 
(lrÎ a votJat, a votat eu Mlldid'atul guvt'.l'n'a.mentiil ~ 

- Tabloul "Mona Usa" descoperit? Din l)ariB 
,'le t(lle.g;r~fja.zii că judedtorul de in<!trucţie a 01"

don'at ar(\~tan~a umui c.omel"ciQl.ut de tahlouri. al 
<,ărui nume 8(l tllinu()'lt,e.~ Comerciantul este' bă
Duit că ţ4tic d~'!pre furtul (~lehn~lui tablou. 

~ Febră iifoidă în Cluj. Dela înc-eputul lunci 
in C'Juj bântuie femra tifoidă in mă..~urit ma~e. 
In zilele din urmii 8'~LU constatul 3ti cazuri noi 
<le tifoIJ. 

- Un monument doctorului Rudescu. &1 cu
noaşt-e (,~'!zlll cii,nd doctorul român l{ud{\'î'CU din 
laşi, in lilpsa unui ajutor i'mooi<at, a sărit toa.mnu 
trecută int.r'o citeMlll scăpând rei oomeni arno
"nin ţaţi cu mrnu!,.ell. Eroi{~u1 doctor oare, eu un 
,ojltrui<ml pr('lQl pUţin eunoscut în zilele noastJ'e, !l'a 
amn<"'.at in citernii, a căzut jertfă îndră2illcţei &ale 

, fapte bnue. A murit fără să fi putut ieşi Hau Hii'l 
, 'l'lX>ată (~illm-~ din mijlo<.'ul gazw-ilor otrăvi{'ioa..~e. 

Acum eerim în Z'iarele din Bu{mr(lşti că, 0010no-
f lul român lli{l~<;eu Ii primit o li~tă de Hubscripţie 
~ntrll ridieanlll u:uui IDV!lUIDffilt a(~tei vÎcLirue 
~ altrUJismuJl1i. H(leUIl~tillţa ~.ea.9t.a rute bine
meritat.ă I}i f,rumoasll. 

- Rectificare. r n pom-ia pllblj{~ată la foill,to
nul numllrullli l10st ru de ie.ri 8 'au strecurat două 
,~'f(~cli l'{·.grct~lbi10 de tipal': A utoru.l JXieziei e...;t(, 

-(j. Li\'iu C o ma n nu Hmu!lll, ewn s'a publioat, ror 
in !ltrofs a r-atrll, H'l"'SUJ din urmii. în .Ix de "tai
n~" a.~ ceti "hoaină". 

- Regularea rîurilor din Bucovina. !Jin Cer· 
Jlăuţi ni-se serie: 1mportanta che.'ltiuno a regulărei 
-eurAuJui -apelor Bu~o.,.iuei ~"'Sto I;l:CUJn pr('ocuparea 
mai do !'4{'amăa deput.aţilor romÎini în aetuala ~-
~illne le.ţ(i~lnti"r.. 

Intărirpll maJurril()r şi regularr1a t'ursului ape· 
lor Il df·venit (1 u(>C(':<itate imperioasă. avi'tndlHlC 
in v<'<lt>rf' dezastre!{! rO ~e repetă aproape in fiecare 
an prin revÎirsllrile lapelor eari peridit('azil viaţ.a 
~i anltul tur:milol'. 

In l(>.gi'itnrÎl cu reţ;ularea cursului rîurilol' l'j'a 
pus pt~ tapet ~i chestiunea nal'igabilităţii P:ru
hmu. 

n('!)1Yltntul 8imit)uOl·iM a d(wlarat eii odată eli 
i(\'!ăvit:r~irftl ltu'riirilor de r(,~lLal"(', cari reclamă 
Ir~(.ntă, .'le va fnee şi lin pas Hpre re<ali",area marei 
dci 'li ml'vigabiJitlitii Prutului, carC' fiind o ehes
iune de un earader internaţional. e ne\'oi(' de eOIl
U{'Nlr~t f>tatdor int<ll'{\<\ute ~i !Imune: HomîlIlia, 
tUflia şi Au~tri~ . 

• 

uTRIBUN A" 

In prima linii:l sunt prevăzute următoa'l"ele lu~ 
('rări în proicct~Je c(~ aşteaptă votul parlamen
tului: 

1. Regulare!l rîurilor Suceava şi Siret, lucrll-ri 
oari nC('.e8ită 19 milioane {'oroane. 

2. }kgular(jg,. riului Ccrmuu~ Împreună ('u MU
letde mai miei, lucT:lri cari necesită a6 milioane. 

t MiJoş Farca, !"tndent în medicină, a repu117.at. 
in VUNloi.a, ha [) Vecemvric n .. în nîstă de 25 ani. 

Odihnnască în p.ace! 

t Ioan StancÎu, ('(}mcrciant în Brad, Il repaumt, 
la ti !J(\I:('mvric n. În vrîstii d(' 55 de ani. 

Oclihno!lscă în pace! 

- O alianţă internaţională a băncilor. Cftnd 
si8t('mul mt'nţinerei plicii univernalc prin îutil ri
rea din {'C în ('D mai dÎtr7.Îi a armatelor .a dat tris
tul falinwnt la car(~ llsistăm. propunere .. '! lui Four
niN I.efort ţl(· li .'1(' Întemew pentru l!{'elaş fiCDp. o 
"Alian ţii intNnationali'î a Diln{'ilor" e bine venită. 
A('(\:lR1ă ahan1ă, poate, mai mult deeÎl.t 'perfocţ.io
nRI'(;''l l:u'Tnam('ntllJui, ."ii. aducă binele pc carO il 
yi.~Nlză mereu ]um('R şi îl pI"('tind nMontenit mo
narhii -- cari au prO"oeat ri'iRbooie1!' ce am('ninţă 
azi Europa. 

- Duelul. Vin "Bu 10tinu1 oficillil al U nillJIloi 
jnternaţionale ('ontra duelului şi pentru vrotoc
tiunea ono..'lrei" uJ1ăm cii dlH'·lnl e din zi în zi mai 
dis-preţ.uh. J il Germania n'umăml Întâlnirilor pe 
tf:'l't'n a ~('Illimt într'un an dela 212 lia :i2; in Italia 
'C.kla 60 la 13; în Franţa nu mai e uzitat - o 
eoru;ia1ă buk1:inul - dt'cÎLt,între IIIpaşi in mod se
rios şi întrf'. jU1"ruali~ti f'8U politiei ani ... pentru ci
nematog-raf, do r DU mai proou0C lucruri turbură
tonre. 

- Mona Lisa şi Monna Lisa. Ortogz'afia oU fost 
multii n'omc nedumerită, - cum să scrie: Monn.a 
Lisa Hau :tifon a Lîsa? In tn.'li putin de două luni. 
T'l'(",',>a şi ('.owel'tu! s'au deeis în 1ayoarca celei de a 
OOU.'1 fornl('. Se pot ('eti in fiee.are zi aproapo în 
toatB ju1'tl'1i}{'I<,cÎlt.f'!'\'8 aJu.r.iuni la ]\.{{)na Li.5a şi 

multe pro<]use industriale se împodobesc cu nu
mele a{'ost~1. A VCllll ~lCum: parfwllul, corsdu! J\iIona. 
tisa. Şi nimeni nu voo<' că aşa nu mai e vorba 
.de J~oDda, ci de o maimuţă numită Lisa, d'ici 
:'(on8 În.'lomnrnză propI'iu: maimută, pe câtă vre
me Monna (C'.{)tltrueţiune din Madonna) o.~tc o 

"orbii eare s'ar putoo ţr.a.duco cU vorba lJomlmt. 

- Centenarul bătăliei dela Borodino. Cu oca
ziunea cent-cnarullli bătăliei d(\118. Borodino. c..are 
va fi N'khrat in Rusia la 'j 8elptcmvrie 1912, se 
va in!I1l~'1lril In ?t1()SCOV~ un "nm.wu naţional al 
anulu:i 1812", unde vor fi ~xp1t'<!e. afară de arme 
~i uniform(' frlln('('1:(', ori ('.(3 fel de obiecte şi do
e11mcnt.e r<,lntl\'c 13 campania din HUl.'Jia cari se 
\'01' PlltNt ('ti )<'g'(' de pretutindeni. 

('omit<'tul mllzndul. pus Rub prf'.zidcnţk! de 
onoare a Tanllui. va Pllbliea în fie.care lunii liRta 
darurilor curt' i .... <:.(· VOI" faN-o 

- M.oartea unui Învătător harnic. lhn 'Fibiş 
ni-se l'-Cri():~llvăţătQrul pentiionItt Dimitrie Dimi
t.l·(\.<;{?U a in('('tat de Il mai fi între cei vii r Oaămin
tde lui ;piimânteşti s'au a.şe?Alt Rţ)rc veşnică odihnă 
in n ~{)v .... c; in cimitirul bi.'lCricei gr.-or, rom. 
di n l'ibiş. diindu-i-.'Ic şi cu aooa..<rtă ocaziune cel mai 
frum{l-.~ tribllt, vr<>dnic unui dascAl române8c. care 
a f'llljit ~u cinste biserica şi neamul său timp de 
27 de ani. 

C(ll'eJJlOnli]o 1'un{'bl',(~ ""'!IU oxecutat de proQ(ji: 
Sava 8(\('u1i1I, Ave!lalon Tuel'lli-şi Gheorghe Tooan; 
de învăţătorij: Ioan Cizmaş, Oh('nadie Subţire. 
Allrd Lt~T}Il şi Iosif Popa, t~ist('nt fjind un n11-
miiroo public. 
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Il deplânge credincioaflia lui soţie, consiî.ngeni. 
('olegi, amici şi stimJit<Jl'i. 

})reotii şi învăţ.ii.torii !adunaţi la acest funehru 
act, au rAAcumpărat <,ununa 00 Rtîrnă şi iubire da
torită dcfUJldului, cU suma de 18 cor. pentru .,fon_ 
dul gimll'uziului din Bra.d.", carc &UIIJlă s'.a şi trimis 
dcstinaţiunf'i. 

D01ll1li in ipac.e <milet bli1nd! 

- Construirea portului Raduiavet. Catim in 
gazetele din ţară: Guvernul ool"biei a încredinţat 
inginerului rllS, 'f.aburno, oonstruirea portului Ra
duievet, di n dreptul portului român Gruia. 

Planul elaborat de Tab\lrno {"",te Cla portul să 
eorcspu!1dă tl1tror exigentdor moderne, 'Să fie 
mare şi adânc, Nl 8l'i poată primi ei va.""Ol~ mici de 
Dl Il re, pr('(.'um le Iprim~te portuJ Oalaţilor şi ml 
Brăilei. 

Acest port va fi punetul de plecare al liniei 
fertat.e transb-IdeaniC'{'. Dunărea-Adriatică, linie la 
a cărfli conl'ltrtwţie hlerea7.ă ziua şi noaptea mii de 
mUlll'itori dela Niş la l'n('ajevăt. mai ale.s la tu
ndurile dela Urămllda şi dela Cnoajevăţ. 

Această parte .a liniei cea mai grea f;\i mai ~
~itoare a liniei Dunărea-Adriatică, \13. fi gata la 
toamnă. 

x Anton Petrofr sU(,(,(lI'Orul Ioan ll'onka, Ti
mişoara-C\ltat.e, str. 8zil{tgyi la. Atrag:f'rn atenţia 
On. 'public cetit()r lt8U'pra inSf:lrat:ului firmoi de 
mai 5U"3 din TIuruăr'lll nostru - ea re desface ~le 
mai bune pi.ane, ale diferitelor fabri·ei 'Rtrcine,. 
renumit.e. Hocomandăm aeeru;tă firmă ca demnă 
de încredere. 

x In atentia institutiilor de binefacere Fabrica ta. 
ghete "Moskovlts" societate pe a('~ţii recomandă SPM 

distribuire - ghete de CQPii, băieţi şi fete - fabriea
tie pZ'Oprie. Ghetele sunt făcute din materialul ~1. DUIIi 
tare ei curat, preturile fabulos de ieftine. ComlUlrle'
se pot face acum adre~tl.nduse la filiala din strada 
S.rabads4K-tu 18. 

= 

ECOHOMIE. 
o propun.'e. 

Ştim, cii in .-iata tutror popoarelor dC'-wolta-
1'08 pe toate terElllele e în curgere, şi acea..'lta por
nire îşi arc rostUl! in emulaţr./l tuturor forţelor 0-

~ menimci spre mai bine. 

Aceasta imprejurare mă fac.e şi pe mDne să :mi 
gândesc cu multă îngrijorare lu viiwrul fumcţio
narilor do pe la băncile noastre, cari trăiesc aşa 
răsIăţiţi, fliră ca ~ii se afirme ca un corp bine iu
chcg.at~ fără ea să'~i aibă rostul hmo determinat 
in vjaţa noost,I'ă CC'.onomit'ă-n.aţiOOlaJă. 

Ca putere inteleetu~lă, ac.est corp de funcţio
nari, dă um miiamnchiu - cred cu - hine sta
bilit în mijlocwl poporului nostru. 

Suntom po.~te 400 de funcţionari d'€:) baucă~ 

cari orgwnizaţi fiind, am putea :1iace multe bune 
pc toate t.er('nd~ "ieţ,ii nOli'Stre, ca neam. 

In anul H~Ol, condus t.ot de aooste consideraţii, 
~m agitat Îin rhnd eu alţi prcţiOt:-i colegi, pantru 
Înfiinţaroa un()i "Heuniuni 8. fuuctionarilor- de 

bant'll", în ~drul căt'Cia ne-a.m fi putut. inte~ 
mai de aproape de muloo probl('n1C, ce stau irn le
gătură cu 80artoa băncaor peste tot şi cu II. noa
stră în ~p(l('i.al. 

Din schimbul de idei, ce s'ar fi dăpănat in 
fiOOl'U'(l aJn im adunările proiretatei rounillni, ar 
fi l"Mărit mulw şi proţiOO8C Îndnl'mări în inte
r(lBul vieţii noastre economiC'{' in gonera1 şi al 
orga,nizării noast.re pentru o lupUi eOllştie I}i uni
formă Îirldeooebi. 

i l I fABRICA. DE SPALAT CU ABURI·' 
Văpsire de haine. Curăţare chemică. 

KRISTALY" 1, 1 Spălare cu aburi 
I " . dl I i ! la suma de peUi 10 COT't pachetul se retrfmlfB frruwatl l i G6zmos6gyar, Kolozsvar, p:nyaud~ar. II i I f . I 

--~--

• 
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Cân<1 a111 ţinut prima conf'erenţ.ă a fun.cţio
llarilor ~e bancă un Cluj, conferenţ,ă <lare s'a ocu
pat cu chestia înfiinţării unei "Reuniuni a fune
t..ionarilor de ba'u.e ii" , am primit atâtoa aderenţe 
futsuflotite încât în pornirea noalStră justă cre

deam, că în scurtă vreme vom primi aJ)robarea 
ee10r chemaţi, ca astfel dorinţa noastră să pri
mească pecetea oficioasă a )lDelegaţitmii bănci
lor", de pe atUJl('.i. 

M€'IIloraooul prezentat de noi acestei "Dde· 
gaţii" a riirulaS momor1ind, intocmai ea oeI poditilC 
din 1893 atât dOM că Mzitorii arestui memorand 
m'au fost puşi la r&coare. 

E timpul suprem actlIll, ca să ne vedem şi de 
treburile noastre, căci glasul vremii o ~e mereu. 

Să ne organizăm.' 

A 80sit timpll'l oa aii ţinem pas cu alte popoare, 
,si ne unim forţele, ca astfel să putem ajunge mai 
uşor la ţin tii. 

In oonBeCinţă propun o nouă eonferinţă a func· 
ticm:arilor de hand care va fi chemată apoi să ho
t.ărască definitiv asupra rostului nostru în viitor. 

Asu:pra n~ităţii ţinerii acestei conferinţe, 
orOO că nu 00 va mai discuia. 

Pontru.că - după cum ştim cu toţii - .regre-
1atul noet?u ooleg Vasila Rabi ş.i alt)i iIllSUfloţiţi 

prieteni ai no~i şi-au dat părerea aprobătoare 
în chestia aceasta. 

Acum a sosit rindul fmpoolor! 
Ar răimi'mtla ~a să fixăm locul întrunirei nOla

fibre spre .a pregăti materialuil proiectatei cOOlfe
l'6tlţe. 

Eu propun Sibiiul, iar lucrările pregătitoare 
Aă le ia asupra'şi secretarul "Solidarităţii" şi re
dacţia "Revietei:E,conomictl" , cari totodată sunt 
rugaţi 00, după buna chibzuială, să convoaca în 
aoopul acesta roprezentrunţi de ai funeţionarilor 
dela câtevva bănci la o consfătuire prealabilă. 

1n acest mod cred eu, că am face un început 
bun spre realinarea vechei dorinţe a fUlllcţionari

lor noştri de bancii. 

"Rov. Ee." 

Leoo Tol.toi. 

v 

Nicolae MacreAL, 
sooretarul băndi "Agricola". 

liO 

RASIOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. cit A.. C. Corbul. 

(Urmare). 

- Să ia regulat dimineata şi seara, oonteBo, se ad
resA el oonteseÎ Rostoff, prmzând ou agilitate moneda. 
de s.tlr pe oare ace.a.sta i-o strecură in mână. In cu
rA.nd va. căuta. ca mai înainte; ace.at din urmă remediu 
a fost foa.rte efica.ce._ ia priveşte-o ce bine arată! 

Con-tasa îşi privi unghiile ei Buflă dea.supra lor ca 
.~ă nu-i fie d-e de ochi N ataşe;, apoi se întoarse v es elă 

'în saJon. 

XII. 

Prin luna. Iulie se lătiseră svonuri din ee in ce mai 
Delini~toa.re 8ISupra metS'ului armatei lui Napoleon; se 
mai 'Vorbea de un ma.nifest al lui Alexandru către po
porul său ei de întoa.r~erea. tarului la. Moscova. 

La. 11 Iulie ma.nifestul anuntat nu apăruse încă şi 
.'Nonurile asupra situatiunei Rusiei devf'dleau dm te 
În Ce lruli exagerate. Se asigura că ţaIul părăsea ar
Ir:ata fiindeă şederea. lui În mijlocul ei devenise primej
dioasă. se adăuga că Smolensk era tn mâinile duşma
;Rului, că Napoleon dispunea de un milion de oanvmi 
şi că numai o minune putea să salveze Rusia. 

La. 11 Iulie, într'o Sâmbătă, manifestul fu primit dar 
.('tipărit şi Pierre făgădui~e Rostowilor că li-i va a
duce a doua zi la. dejun. El spera să-şi procure acest 
.oeument dela. coDte-Ie Rost-opşin. 

"T R 1 BUN Att 

MI "are cultarall ,. loelall. 
--- Petreceri, eonC8l'te. -

16 Decemwie. 
Serată leterară În Budapesta. Societatt'ti "Pe

tru Maior" invită la şedinţa litcNlră-muzioa1ă, ur
mată dtl dan:..'l şi joc de popiec în localul suteran 111 
cafentllei ,.Emke" (Em.ebctkărut 2). Inceputul 
la oreltl 7 seana.. 

Pro~ramul: 
1. Noua filo.-:ofie !f1ientifid «-onJerinţă) de d. 

1. Ţei<,u. 2. a) Te-a.m aşteptat ,((}h. Vi'liliu); b) 
Steluţa (D. }'lor(l!:<Cu), 8010, runtat.e de dşoara Ga
brie1a Mf,.zei, eu 8t'Omp. dl;lo-arcî Z. 1fezei. 3. Pic
tura şi dirediilc ei moderne (oonierinţ.ă) de d. C. 
Pet!"aD1l. 4. a) Etudos·Todt: h) Cameval de Bucu. 
reşti (F. 8orenz) AoIo de pilan"o, executate de dşra 
Zoc !lcwi. 5. Dan~ .• T oc de popie{l. 

BIBLIOGRAfii. 
"RĂSBOI ŞI PACE'" 

A apărut în editura "Tribuna" primul volum 
din celebrul roman ai contelui 

Leo Tolsioi 

"RĂSBOI ŞI PAce" 
Volumul 1 de 280 pagini, costă 1 cor. 50 fiI. 

+ 20 fu. porto. De vânzare la "Librăria Tribuna". 
Volumul Il este s-ub tipar. 

• 
A apărut şi se găseşte de vânzare la 

.. Lib·răria Triblma": 

"Spre Prăpastie '. 

Senzationala serie de articok a dLui R. 
Ciorogariu, a apărut în broşură şi vestim 
htturor doritorilor de a avea aCt!ste pagini 
ele tăria unor documente istorice, că pot 
ecmanda bToşura la librăria "Tribunei", în 
p1'eţ de 50 bani. ,., 

9 Decemvre n. 1911 

Ultima noutate Jiterari1: 
.. La Mas. '.Ucului" 

1h,Tele şi eehi;e 

de 

Caton Theodoriaa 

... ele~Qnt volum de 180 'Pagini,. ool'r_ân4' 
M Ilu ... ele şi schite alese ale diBtinnlui ll.veliat.. 

Pnţ:ul volumului 1 oor. 1'>0 baai + 91 bani 
ytOt:tG. De vware 1sa. "Libriria Tribuna". 

• 
E. Lovinescu: Scenete ~i F-.runtazii. - Editura. 

revistei "Flacăra". - Preţnl 1 cor. 95 fil. + 10· 
fil. porto. 

• 
vânzare> l.a Librăria "Tribunei" se află de 

Calenda"e pe anul 1912 
IV Caleudarul Lumea ilustrată, a 1.50 of' 20 fil. 

porto. Re..eomandat 46 :Ii!. 
"Posnaşul" calendar umoristic ilustrat pe anul 

1912, de c. Borcia a 60 fil., porto 10 tiI. 

"Calendarul Săteanului" a 30 îi1., porto 10 til. 
.Amicul Poporului" â. 70 ti!., porto 10 ti!. 
.Calendarul iubilar al Poporului român" â. 40 

1ileri, prrto 10 fiI. 
"Calendarul diecezan" cu sematism 50 il., fără 

sematism 30 fi!., porto 10 fil. 

POŞTA REDACŢIEI. 

LUlro). Ne pare bine că şi d-v. r0cunoaşteti că cri
tici:le noastre cari au servit ('a tE>meHe pentru osâ.ndi
rea "Tribunei·' - au fost obicc.th'e. Vă rugăm, in:;a.. 
să judecati şi d-v. ob~tiv şi veţi constata. că .. Tribuna" . 
Întotdt>auna s~a. apărat. 

Dutlă articol-ui "Treuga. Dei" al rllui O. GOga. 00 ne- I 
voie Il mai fost dt' năbădăioa.s;.a. l;lroşură "MaJlgra., Ti,sza " 
şi Tribuna"? 1 

La Librăria "Tribunei" să an, de dnzare ,,Po
melnicul "iHor şi mortilor" legat în pânză; aurit 

cu preţul de 50 fileri plus 5 fileri porio. 

• 
Poşta Administraţiei. -.... { 

ViciQr MarelL'7. Silindia. Am primit 10 cJ)r. : 
in abonament. Abonament,ul d-voastră e achitat, 
până la. 1 }'ebnmrle 1912. 

- Cine vrea si câ,tlge frumoase cusături româ
a~tl să cumpere lozuri de ale loteriei organizate de 
Buniunea femeilor din Arad. 

Prlltul unui loz 1 cor .. comandele să se adreseze la 
..Librăria Tribuna", a.dăugâ,ndu-se şi portul poatal. 

Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
.,Tribuna" insti tut tipografie, Nichin li cou&. 

. ...J 

In Duminoc.a ac-{'ra familia Rast-off merse să asculte Când se rosti rugăciunea pentru arma.tă, ea îşi a·· 
Jiturghia in capela palatului Razumowski. minti de fratele ei şi de DenhsofL Când se rosti rugăeiu· 

Era o zi caldii. de vară. La ce&'lurile zeee diminea.va. 
Rostowii se scoboară din trăsură in faţa biseridi; vă
zduhul era cald, în frunzele colbinte ale copacilor de 
1>e bulevard, în !rtrigătele vânzătorilor, în toaletele 
deschise de vară, în sunetele muzieei mililta.re şi a 
pa1l'taJ.ooi!or albi ale unui ba.talion 00 trecea. in de
tunetul vavajului şi în scânteirM. razelor de soare se 
aimwa aceia oboseală Tărate.că, lliCea moleşeală şi mul
tumire a prezentului, pe c.ari le simţi mai ales în oras 
pe o zi caldă ei lumimoa.să de vară. 

In bi&er~ă era adunată intreaga nobletă a. Mosco
vei, cunoSocută de Rostowi. In VTeme ce Nata,şa intra 
Î1l râM cu mama ei şi precedate de un ku:heu în livrea, 
care dădea lumea 1& o ·parte, ea. auzi 'Vocea. unui tânăr 
roBtÎiIld: 

- Ac-easta e contesa Rostoff dt>spr6 oare s'a. vorbit 
atâ-tea ... Cwn a. R1ăbit de tare! Da.r tot fTUmoa'Să egte ... 

Tânăra fată auzi parcă lXIstindu~e şi numele Ku
raghiD. ei Bolkonsky. I~se părea că de cs.te ori o prive-a 
cineva, nu se putea ca să nu vorbeas.că ei de cele itl
tAmplate ei. Su suf1erul însângerat, cum îi M'a întot
deauna in mijlocul mulţimei. ea înainta în rochia ei 
de măta.s-e lilia,chie g.a,rnisită cu dalntele negre, asa cum 
numai femeile ştiu să meargă, cu atât mai ca.lme şi !nai 
majestcMe, eu cât inima lor este mal chimuiiă. 

Ea ştia că e frumoa~ă, dar sentimentul a.cesta nu 
o mai îmbucur.a. ca altă dată. 

lhl mQşneag blând slujea pe aJtar cu a.cea. solem
nitate calrnă şi onctuoasă care imblâ.nzeete suflet-3le 
cucemi<:ilol'. Na.tasa îşi simti peptui plin de la.crămi 
,i inima pătrunSă de un sentiment ,.mos şi plin de lan
Iroare. 

nea pentru !\ocei ce călătoresc pe mare BIIAl aiurea e& 
Îşi aduse aminte de printul Andrei. Ea. se rugă pent1'1l 
el şi-l imploră pe Dumnezeu să--i orte tot răul 00 care, 
i~l făcuse .. Când preotul spu&e rugA-cilUJ}ea pentru cei 
c,ari ne iubesc; ea. se rugă pf>D:iru mama ei şi pent" 
Sonie; ea simţi Pl"lltru intâia oară toată mărimea gre-~ 
salei ei şi toa.iă iubirea pe care i-o purtau e.le. f 

Când pre1>tul se ruga pentru acei cari ne urăe"C; 
ea îşi de.s-eoperi duşmani ca sii se roage pentru ei. A~ 
c-{'ştia erau c(['editorii ei t.oţii cari a.veau a.faceri cu ta: 
tăI ei; daT ea &e gândi în 1liC!'le clipe şi la Anatol ca.re-1 
făcuse atâta rău şi cu to3Jte că el nu em dintre aceil 
cari o urau ea !'e rllgă pentru dânsul ca ei pentru UI 

inamic. 

. XIII. 
f 

De ziua in care Pierre eşi.se' dela Rostowi ei gâlr 
dind la. privirea recunoscăware a Nata,şei, simtise UI 

orizont nou deschizându-se in faţa ea. întrebările a.s. 
pra D:mi.cniciei şi contrastul-ilor omeneşti, încetari ~ 
0.'1 mai chinui. 

In mijloc·ul conversaţiil{lr, sau când cete-a., sau c~ 
afla despre vre-un nou s(',andal, el nu se nmi formali~ 
el ntt se mai intreba pentru ce se agHă toţi a.ceeti ~ 
meni, când viaţa. e UIll m~ster; ci el se gândea l~ . 
aşa ClUJ1 o văzuse pentru cea. din urmă oaa-il. şi ind 
iclile lui se evaporau. I 

Şi a.r.ea'Sta nu din pdcină că ea i-ar fi mspirat vr~ 
soluţilLIle a problemelor Mtl'-l frămiLntau. da.r fiinJi 
ea il transporta. Într'o altă sferă spirituală, unde nu i 
xista nici drl'ptate.a nici nedreptatea ci sfera frums~i 

,i • inbi .. i nnd. /o .. ;:'~ '-' ,,---,.,. ";,,,,1 

r 

,. 

'. 
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REISI MIKSA 
FABRICA 

O I 
in 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy-uf 41-43. Râkoczi-uf 14. 

(Lângă >Apolloc). 

cu organism pa
tentat de oteI, dând 
sunete resonante şi 

,:=,::c=-. foarte plăcute,-

•• -~~-.iil8e pot căpăta şi pe ' 
nue. - Oramo-' 
foane cu plăci ar
ti stice, - vioa re. 
fJaule, harmo· 

nici ş. a. - Numeroase distincţIi şi medalii pri
mite ca răsplată. Inv&ntatorul pidalului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. 8zab. hangszergyăr. 

Budâpest, VIII., RAk6czi-ut 71. 

Gruber Dezso, 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru bărbati. 
Cluj - Kolozsvar 

CoIful str, Wesulenyl ,1 Szep. fis-a· vis cu hotelul Făszl. 

Noutăţi În diferite soiuri de 

păIă .... ii 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
~i totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate în cel mai scurt timp. -

Uu candidat de ad~ocat 
r cu practică şi vărsat în limba română, află 

aplicare la subserisuI. 

Dr. Holl6sy KAlmAn, 
advocat în Borosjen6. 

---------------------------------

· Caut un practicant 
cu plată Începătoare şi pe lângă aplicare 
momentan!. - A se adresa: 

Weber, bankbizomanyi iroda, 
Vilago •• 

I111II1I1II111111111111 
Decorat cu medalie de aur la expozitia 

agricolă din Lugoj. 

Dicsics B. Ignăcz, 
succeesorul lui Balint Dicsfcs. 
Ateller de trăsuri, şele şi lustruire. 

lUOOj, strada Nită Popa 
lAn&"ă biserlc .. cr .• orient:aUl rQan.t\.~. 

Pregăteşte totfeJul de frasuri si c~rut(>, 

orecum şi lucrări de dogătie si făurărfe. 
Reparează trăsuri vechi cu preturi ieftine. 

I 1 
Traian Turturean 

lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistrită - Besltercze. 

10 % econom:e la comande 
de lucrări artistice. -

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itenţl'Une la cupto~areI.e econ?mi:e 
li de bucatăne vestIte In 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

1 B 

n IRING HENRICH '1 
fabrică de unelte pentru ciobotari 
Ujpest, Lorincz-u. 50. 

2~ 
Recomandă pantojarifor 1/-' ciobo
tarilor precum şi pie/ari/ar unelte 
de branşe, calitate bună, preţuri 
moderate. - Comersanţilor se dă 
r~bat - Catalog gratuit şi francat. 

1======== 
Premiat la expoziţie cu medaU; de aur. 

H. PĂLlAN succesor 
Styâszni J6zsef 

prima fabrică .rdeleană de b IIII r d e ,1 nl1pllrle ,. 
KolozsvAr, DAvid Perene· u. J. 

Salon de haine bărb3testi 
J. Schnafder, Slbliu 

Hermannsplatz 8, etagiul 1. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). . ~ 
Cel mal mare magazin de blănărle r 

ILIE 'TEFLEA 
Sjbilu-N~gyszeheD, Grosser Rng Nr. 18. 

Pnmlat 1. expozlţl. de modA cu M;odalle de .tat.~ 

Jşi recomandă in atentia ono public din 
localitate şi provincie bogatul asorti. 
ment de blănărie cu preturile cele mai 
convenabile. Arti
cole de fabricaţie 
proprie; mantale 
de blana. blana 
de c~Uatoria. - ..", ... _ 
manşoane, bo1:'i!e 
c ~ c [ u II pentru 
domni şi doamne 
ultima moda şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. .: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, dptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantaJelor. Serviciu promt şi conştiintios, 
~umai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 

II • 
".,1111111111111111111, •• --Desfacerea ieftină a firmei 

AS.z6 DV; 
ORADEA-MARE, 

Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 

• -a -In vederea sărbătorilor de Crăciun. aduc : 
la cunoştinţa ono public din loc şi pro a. 
vincie, că au sosit noui transporturi de -
articole sudice şi anume: Curmale cali- -
tatea ce mai bună, malaga şi smochine. : 
Castane de Tiroi, alune italieneşti. şi _ 
nuci de COCllS, portocale dulci, lămâi _ 
coapte, fructe zaharisite, prajituri pentru -
ceai, ceai chinezesc cea mai fmă calitate. : 
Rum englezesc şi francez; toate cu pre· _ 
furi moderate. - Ma e a--o fiment în _ 
bomboane de Crăciun, cofea prăjită, tot- -
deauna proaspătă. diferite compoziţi din: 
8 feluri. - taceti comandă de probă! _ --Cu stimă: 

ASZ60Y MIHĂLY, 
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Pentru femei şi bărbati 
I S'IU s:::n~~~,~;i.lg:~~!!? I~rll 

nici o inj.·ctie. contra pleuoragiiJor subite I 
şi cronke. O cutie cu jn~tructia aplicAr 
(conţinând 100 capsule) & cor. Unicul re
mediu sigur contra slăbi rei şi impoten~ei 
funcţionale sunt renumitele capsulele In
tiritoare ale Drului Timk6, atlel. costă 
10 cor. ,1 se trimite contra ramburs dela ' 

Farmacia "Magyar Kiraly" 
Budapesta. V., Marokk6i-utca 2, 

Piata Erz.~bet. 

I.T" T" fT " ~. 

Luca, It. Alexievits 
pua Uitor de bllt preofeştt 

NEOPI~ANTA. - UJVID~I:. 
RecomandA at8li .. 
rol "0 •• on.t cu 
totr~lo.J de HOTisite 
,1 haine pr.o'-'ti de 
tmbrl;!st tn Yl"em .. 
11njl-ei lD bi .... iaA. 

Prept8lfte tot-felul 
de iO(1an8 .tinle 18-
gate !r, mOI ou 81ll' 
şi mitad., ItMllari, 
prapore ,i alteia. 
Icoana )(ormantuJ 
Joi Chri .. tol ti faoe 

"1' 2.59 - 1 'lI 

I P. Bittenbinder 1 
color.tor de miliaurl, curAti. 
tor chemic de baine ,i epilAtor. 

Timişoara - Temesvăr. 
Centrala, J6zaefvaroa, "rabel-u. 37. 
Filiala I Oyârv'rua, f6-utC& ~7 az. 

Corespondenta !iA se faci rn limba romAni. . .. foarte tramOI. La cenre trilluta 
cal a 1 o I ,i pr.~-QUl'ant I r al uit. 

Curiţi ,r col o rt'azi, chemic, ori-ce 
haine de dame, domni ,i copii, per
dele, plnzături ,i fmbricăminte de 
mobile. - Apoi spală ,i calcă ori·ce 
fel de albituri, iU1er..:: ,i mangete. 
Comande din provincie le fac prompt. 
Costume blrb. curăţ chemic cu 3 cor. 
flrbu_ totfelul de tort r. diferite eolorL 

1======11 
~aQ~~@W~~4i~~;W~~~~ I . fagl~r !4sz16 . ~ 
I slnaga! IIUStiC .11 lurulhr dl mdal l' ~I 

S:efan Fekeshâzy lfl Ei Johann Saibal 13 
Instl1Ut da ,ipaltorl. da haina ,1 curăţătooa eblmlcl 

. IIUlur .~lIlrj. 

Szeged, Szent Mihâ1y-u 4. ~ 
Pregăteşte articole de aram., precum pa- ~I 
turi, sfeşnice, soneni, pipe pent~ _in ,1 bere. 
pompe prlme~le apoI prtgălIrea o,i cărei 

pjrfi de maşini I 
~ indulilr!ale, ture, 
~ nărie dupl mo 
~~ del dela slmplll 
[1 '. pâ.,a la lucră.1 ~ 

Bistriţa, Fater 17. Unga Primlri •. 

Prlme,te: curltiri lucinase ,1 fln~, auri· 
tire de trusoud, albituri de desupt, de masi 
şi albituri de pat; perdele ,i orice lucrAri 
de bran,a aceasta cu preturi foarte ieftIne 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bArb·ţl ,1 ftmpl, 
pardt'sii şi jachete tari ale dt'sf .. cE'; apoi 
materii de mobile, pt>rde1e dantele şi Iltt-le 
Ex~utie promprA. Prf'ţuri foarte moderate. .-

strun2'Arie artistică aranjat! pe puto 
de ma~ini În 

Braşov, Straja Lungă No 45. 

c 
Pregăh~,te ,i ţine tn depozit dopuri ii pioe 
pentru buti. de cea mai bună caii ate, apoi 
dacuri. bile fi popice pentru biliard şi po 
piclrie precum şi totf .. lul de picioare pentru 
masă, peIAnk!ă preţurile cele mal moderate 
Celor ce cumpără a douaorl li-se dă -rabat. 

I ~ J cele p~:~te.com-I 
i ~ $.'.ii;1t Cumpărat rilor ~ 
~ _ l~·· \'echl - rabat liJ 
~~~~~~~~~ 

r- , ___ 1 LucrAri de ornament. 

a-=======-I 
De neintreou't: 

1if2===:!!!5=====!!::=====!!!!!!5 ia.RiHÎmBIi !!!!Jj5.iiE:: ~;-. I 

Spălătorie aranjat! cu maşini electrice 
pentru curăţ rea chemlcă a hainelor, 
colorare şi spălarea fuJgllor de peri ni. 

LUCZA JDZSEF Temesvar·ErzsebetvarOs. GyăI': Hunyadi·u. 14. nLlet: sa~~~a~i;:!.~!r~l:j~bt:n. 

Seghedfn -Szeged, Landon·ntca 9. SZ. 
(Colţul pieţei Valeria..) 

Având sistem propriu de-a curăţi chemic şi 
a colora, sunt nefntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan· 
tele, stofe de mobile ,i covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine tn l'Iegru. Comandele le execut indatl 
cu mare acurateţă. Baltoane de piele le c0-

~ 
Recomandi obiectele sale foarte frumoase şi sol de de tini h gierie ŞI anume: vane II 

de scăldat, de şezut ŞI pentru copii, scaune pentru scă dat, lncăI,itOilre şi vane de srăI :iat I 
după cel mai bun Slst~m (si.;;tem propriu) LAzi pentru lemne ŞI pentru carbuni ŞI alte 1 
edlbcteoe e mtal: precum ciubere, uclioare si dni. - Apoi litere de tinichea şi de co~itor t 

inscriptir de met,,), tablltl cu numărul casei şi . ~ l-

lorez In colori inchise. 

» - .. ...---.-

-!------- -----~. 
Johann S el r fabricant de -+p 1 e cuptoare de lut. 

Sibiiu, Nagyszeben, Neustiftg3sse 2. 
Atrage atenţiunea on public, că primeşte 

pregatirea a ori~ce rei de 

cuptoare 
descSrcare şi zidirea vEtrelor de fiert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă serviciu 
prompt şi cOrJştiinţios. 

Comandele se exet'nt~ imediat. 

• 

------------_liliiii--------..-.---8 

eu numele st Azi', mjarci şi firme de ţine. Con. I~ 
duct pentru ap.a, a'anjări p"ntru baie şi closete . 
engleze cu neintrecutul aparat J Temesc. 

= 

Acoperiri de case şi turnuri. globuri şi cruci. 
Catalog de prtturi la dorinta g atuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 

il • =: -==e 

~11~L""."".I ......... ~ .. ~~r.I~".M'"'' 

~pa-fţt.~~ 
dncte. " .~~ 
t .' ____ _ 

• 

I Ceice doresc:: a p adu c te j ef tin e si se adresezf> la lInt~ril8 lui II 
Balazs M1Mly, MarosvasarheJy, S~t~~gy~6~. 
= Primeşte pelini'i garantie oriee lucrlri din aCftlt ram ca introducere. de 

I 
apaducte ,1 can.Uute trebulr'doali penlru caSh-le, romune, spitale, c81l1nnJ 
,1 troale. - Specialiat in londaJ - Pnme,te pe lângi conditii Ivantafloau 
.'aerea ia ordine ,1 repararea calelor iu cursul unul an. - Proapeete gratuit. 

I 
Se augajeau pe anul Intreg pentru tinerea In buni rindufalA a CAselor ,1 peu' 
tru repararea bazlnulul closetuluI. Ofl'ri aparatul pentru clJttl't'a closetelor 
- uoal care DU reclamă apese şi de fiecare bucati dă garantA de 3 uL -

I 1. na II__?J _'. 
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Vilhelm Connerth 
NIGYSZEBEN-HERMANSTlDT. Elisabethgasse 53. 

fabrici dupA diferite 
sisteme: 

bănci ,'e şcoală 
conform celor mai 
moderne cerinţe igie
nice, pregAteşte apoi 

bănci şi scaune pentru biserici; table de şcoali; rime ~ 
pl"ntru harti i rame pentru desemn şi dulapuri pentru 
,coală. Catalog ilustrat la dorinţA trimite gratuit ş\ franco. 

,.. 

1=================. 
Leitner Sandor 
mechantc .,i eleclrotehnlc 

Cluj-Kolozsvăr, 
Strada OeAk Peren cz Nrul 30. 

Vinde şi repară pe lângă preţuri mo
derate: clsse de bani, biciclete 

ma,ini de CUIUt, gramafoane 
şi maşini de scria. - Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: în-

I troducerea soneriilor, a lumini de 
• el.ctrice şi a diferitelor motoare. II 
, 

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

Construcţie de mori: 
mori de rijnit şi măcinat, teascuri de ulei, ine.talaţii de apa
duct, fântâni, pompe de totfelul. Pn-ţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşI te. Lămuriri specialiste, pro
iect de cheltuieli şi preţ curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria tehnica de maşini. 
Maszski ••• Oeptpa.ri R6.zv~nytâ aa.I!!JtAat, 

Budapest. Vot Alkotmany. utea 2>. 
Reprezentantul pentru Arad .' provincie t 

LENGYEL GYULA, 
atell er de JUotoare 'II :n:ta.,tni 

Arad, (Hal.t~r) Szentpal·u. 1. 

A.FLI LA' NOI 
cel mai bogat asortiment de diferite articole 
cu preţuri ieftine. Vizitează negreşit prăvălia 
noastră un de vei afla frumoase lucruri pentru 

DARURI DE CRĂCIUN 
ARTICOLE DE GALANTERIE: 

Mese pentru flori 
Mese pentru fuma~ 
Rame pentru fotografii 
Ettagere de tot felul 
Garnituri p. masa de scris 
Garnituri pentru fumat 
Machete de teracoU 
Vase pentru flori 
Blbelouri 
Cassette În colori 
Articole iaponeze 
Bricege 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electrice de bu· 

zunar. 
Cofere 
Corle 

Săculeţe pentru dame 
Portmonaide 
Necesaires 
Articole de toiletti 
Oglinzi de tot fel.,l 
Articole pentru turişti 
Bastoane 
Articole de lux. 

BIJUTERII 
de toatA cat~goria, 

lante, cercei, ace,. 
COLIER!! 

cu ametist În argint 
»ANTIKc 

bijuterii moderne. 

Trlsurele pentru copii. 
- JUCĂRII. -

LI Iare magazin. II PretaTi ieftine .• 
ARTICOL E DE MODA: 

BLUZE 
ROCHII 
JUPOANE 
COSTUME 
PARDESII 
ŞORŢE diferite calităţi 
RUfE DE DAME 
JACHETE 
PALTOANE 
CHERETE 
SONETE 
JABOTS-URI 
CORDOANE 

EVENTAILLE 
PLEDURI 
RUFĂRIE DE TRICOT 
CIORAPI. --
PRODUSE PROPRII. 

ARTICOLE DE 
MODĂ PENTRU 
BĂRBATI, - CĂ
MĂŞ1t GULERE, 
CIORAPI, eRA
v A TE, BA TISTE. 

li Nu·i obligament de-a cumpara t &1 
·MARE ASORTI\t\ENT DE GHETE. 

Marca: cSALAMANOERc cea Ghete pentru vAnat ,i 
mai bună fabrică tie ghete turişti. 
din întreagă lumea, p n- Ghete pentru patinat ,i 
tru domni şi dame: Cor. săniu,. 
16"50. - Preţ de unitate Ghete pentru dans. 

Cor. 20-50. 
Ghete călduroase de casă. 

Marca: .MARAc, ghete 
Camaşine. pentru domni şi dame, 

sistem nou Cor. 13"50. Galoşi şi şoşoni. 

KAUFHAUS M. BRECKNER 
Hermannstadt. SIBIIU. Nagys~eben. 



,/ 

"T R 1 BUN A Yf Nr. 259 - 101 I 
, 

Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lam pe, 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. 

-

~' ~, 

t.;S~'SS~w;ss~~~ fi T.lef'on Nr . .ss?". 
li 4: 4- 4:~4 4: 4:11 • .j. ~i: 4: 4= ~ 

CARL GURTLER ~ Petrol Antal S~sCoCre. Wonka Ja'nos il Iăcătu, artistic şi pentru edificii 
f'~bricA de piane cea-ar reQ;a.le I SIBIIU Str. Eli.abata 26. 

TeJ:n.cevar-J oz.eCv.a.ro., I le recomandlla toate lucririle ce se ţin de specialitate mal alei 

~r.~.r.ril.Syi la. - M-...,;aat. in. Huny.dl-ut 13; jj LA ZIDIRI NOI. 
Ij fi Lucrirl ornamenti~, precum peatrl grilaj. 

Ufer.zi: I r.~l~~ fo~f~r~ :s::~:ein'~~~[i~re.n~f~~,::!:~I,~ 
PIAN E şi PIAN IN E I .. ,-,''1~1.I.N~ Paratonere ,i mon1area lor. InsfaJaţiuni 

~%\1«~~,'z~~~=1ii de anadllcte, dosete, baie, int.rodu.:ere 
ef~ptuite tn stilul cel mai modern şi l ~,&.':UY!('f~~ electrici executate cu măle~trfe. 

executie promptă. r:~'" . . Rt>paraturi se primele. Mare magazin 
Profetorii oi instrudorii de muzică pri. j "'~L··' de cămmurl perpetue in diferite mărimi. 

,'",~~\i '>;;. "'4' "!", mesc fanr cUTenit. CI'·· tlef · 1MII·Or "~;)~~~ft~, :-,~ :~?~ :"~C;?~~"', CataJor ilustrat ta dorinţă trimit gra-i" ar ur JUu 1\ ".". " ;':.~.' ~ ~_.'lf"~. " , ' ,"'... 't' rt fra ~- '~. '" .... ' ~,' '. tus ŞJ pa o nco, 

~~~~~~~~~~~~~ -jf-,r, f f f t f \fll' f f f '''"''" 

Damele cari voiesc iă fie svelte, 

incerce corsetele mele 

,Neuester Schnitt' 
necesare la costumele • Princes« 

şi ~ Directoire«. 
CORSETE 

după măsură, precum şi reparaturi 
se fac În acurateţă. 

Oustav Zimmermann 
Sibiiu-Nagyszeben, 

Grosser·Ring, 1. În etaj. 

H K' 1 V aas aro y ~; .~ .. ~'':< ~ 
primul armurar şi optlcian din ~ 

Szabadka, Egres-u. (K!!~6)' 
Ma.re aIIortitnent de 

~- •• me şi blcloJ.ete ... 
de cea mal bunA fabricaţie precum şi pArţile cODstitutive ale 
ace~tora. Se primesc pCl<iogă garanţie ,i preţuri moderale tot· 
{elul de reparaturl d arme de orice loi, maşini de cusut, bici
clete gramofoaM, ma,ini de scris, precum fi preiacere armclor 
fi orice lucrări din acut lam. SCificiu PlloctQ8.1 ,i con,tnn{iOl 

~-*---
~1~~I~~.~~~~~~~~~~I~I~~~~g 

GHETE "TURUL" 
j ELEGaNTE, TRAI. CE ,i IEFTINE. 

"Turul" fabrică de ghete, societate pe acpi, Timişoara. 
Depozit general: Irad, Piata lndrassy Nr. 13. (Palatul Minoriţilor). 

Şef-conducător: Weinberger Ede. 
In fabrică sunt aplicaţi· t 200 lucrători. Catalog gratuit şi franco. 130 filiale in patrie ,i strlinltate. 

.1 

~. , 

, ~ 

! \ 

, , , , 
\ ' , 

~' 

._._~--~--~~- -~-_. ..--....... ' 


	Tribuna_bw_516
	Tribuna_bw_517
	Tribuna_bw_518
	Tribuna_bw_519
	Tribuna_bw_520
	Tribuna_bw_521
	Tribuna_bw_522
	Tribuna_bw_523
	Tribuna_bw_524
	Tribuna_bw_525
	Tribuna_bw_526
	Tribuna_bw_527

