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Anul xv. 
ABONA.MENTUl 

Pe un an • 28 COT. 
Pe un iuOl. • 14 c 
Pe o luni 2.40 • 

NuOltl..-u1 de zj pentru Ro
wlnia şi străinătate pe 

an 40 franci. 

Telefon pentm oraş ,1 
comitat 502. 

2 

Situaţia politică 
şi deputatii noştri. 
Budapesta, 17 Noem\Tie. 

D\1p~1 o discuţie de ahia trei zile, pro
jt'l'tlll de buget al anului viitor a fost vo
t~lt î[~ diticuţia ,ge!leraIă. Judec[u:~ <:lupă a- i 
tit udlllca de pana acum a °POZIţle! ungu- 1 
{'(·ş~i. se poate p.revedea că nici discuFa pe t 
nrtJco!L' nu va fi ele o durată exceSIva. aşa 
ilWM pe la lI1\.'pputul lunii lui Decemvrie 
('anwra deputaţilor îşi va putea încf'pe va
t'<wţl'll' de t'rl'll'iun. 

Discuţia ele- pAIlă acum il bugetului n'a 
ofl'rit nici un mOIlIcnt de interes general. 
Oratorii opoziţipj alt fost de-Q cahnitate 
neobişnuită şi s'au mărginit la generalităţi. 
Tinuta ac('ast a a lor C'ste, d(' altminteri, ex
plicabilă in urma incheierii unui armistiţiu 
('u gUVOl1lul. Discursuri "mari" nu s'au ros
tit, ca dp a.lte dăţi. ~in~'l.lr ministrul de fi
ntlnţo Luk{lr.$ Litsz16 ne-a deschis o pers
ppctivă nouft: <lnunţfmd urcarea t.arifului 
('hilor ferate de stat. 

.. ",,-- - -----
PC'ntm noi Homânii, Însă, discuţia de 

pimă acum totllŞ a avut un moment intere
's,'nt:~Hbsrnţa deputaţilor noştri naţiona
I işt i. 

Bugetul ofere totdeauna cel mai bun 
prilej pC'ntru discuţia situaţiei politice. \'0-
tarea bugetului fiind chestie de încredere, 
deputaţii au toată libertatea de-a face cri
tica întregei politici a gu\'emului. 

Şi CrE'dC'111 că şi noi Hom;mii am fi ayut 

File dintr'o carte ce nu "va apare". 
De M. Săulescu • 

- Civilizatii. -
Trecutul îşi are miuunăţiile lui. Şi de multe 

ori trec\ltul e zeioo. IRis a Egiptenilor. Voalul des 
de pe foaţă-i e neinebipuit de greu de înlăturat. 

Atiitea hleruri ~unt pe care încă trebue să le 
mai în vătăm, nu din naint{'. dar din urmă: atâtea 
lucruri stau încă aseunse ochilor noştri." Şi, 
ef1ţi ilun1em de mici noi. nu-i neyoie să ne înere
dinţ~m viizlînd ce nu putem descoperi în yiitor. 
dar ce nu putem .afla din trecut. 

Ce ştii L. Ce eunoşti L. Ce H'zi ~.. X u din 
ce-o să fie, d~r din ce a fost? ... 

:!'oioi nu suntem nimic! 
Noi nu putem fi proorocii vremilor trecute 

cum nu pute.m fi !ti celor viitoare ..• 
Şi totuşi sufletul nostru trăieşte din neliniştea 

aceasta, mereu crescândă: ~ă afle!... 

• 
Am cetit într'o gazetă străină, un articol -

un a·ri-ieDl care nu era de literatură, un articol de 
ştiintă, dacii neti - un articol care însă mi-~'a 
părut atâta de frumos, nu pentru că era frumof; 
scris - dar pentrucă .... pentru că era fnuuo:'!. de 
buna seoamă. ( e greu să spui de ce-i frumos nn 
lucru şi de ce nu). Avea titlul: "JIi.ste.rul din 
Zimbalnce". S'ar părea, după nume, C9.-j un ro
man de We18. 

Ce in~camnă: "M i.sferul din Zimbabwe?" 
Zimbabu,'(~ e o localitate din Africa de sud ... 

Zimbabwe e un loc în care se iăseşte aur, ca In 

-5 -.~ """Ch ) cot. 

d\':-il nIl' <I{' spus. prntl'll ('ă În ciuda tuturor I 
UtgitduîPlilor fă,cuto cip noul f!"uYf>rn situaţia 
llua .. stră nu s'a 'lchimb<lt intru nilllic. lUt
m[\Iw. deci. inC'xplicabilă atitudim'(1 [lc'ea
~ta elt' n,zPlyă biIWYllitoare il duhului 110-
st I'U p~Jrlalllf'ntal' faţă de gu\'ernul conte
lui fi!tH('ll-lIl;c/I·I'!·â(y. lJ1ai all's când tre
buie <1 1)1' d[lI11 s('ama cEl adt~\'ăratul În
,..ll'uminu r al pulit icei gU"l'rnumen t ale ele 
ast {\zi este ('ontPle Tisza, prif'tenul \'iearu
lui trallsfug dela ()rndea-mare. 

;\b~·wnţa <lePilsta a df'putaţilor noştri 
(il·la discuţiile parlamentare nu o consta
ti1m a:-it~lzi ppntru înt[lÎ:îşdată. De luni in
tJ'Pgi dp zil(' n'u mai rasunat în Camera 
(!pput aţilor discurs rostit de' 'Te-lill depu
tat român. Sau poate şi-au dwltuit toată 
C'llPrgia oratorică în campania pornită im
potl'int zial'llll\i .. Tribuna"? 

~'ar fi fost. poate, mai bine dacă d. Dr. 
.1Ic.r. r (lida, in loc să·şi piarză Yrpl1ll'[\ 
C'u bro~ura sa IH'ÎntemeiattL dacă în loc S[l 

atace şi S[l f(lc[t tr[ldMori de n0Llnl pC' toţi 
cei ce s'au grupat în jurul ziarului .. Tri
huna" -. şi-ar fi ridicat cuy;mt ui în Ca-

lIH'l'<.l dl'putaţilor col. sprC' IJiIdi:l. S~l l'(·dut'J 
la acl('yarata ",i yaloare aqiulle(l yieal'ului 
transfug care îşi silt·şte preoţimea să-i yo
teze .. ÎncrederE" ,.? ~prijinit }It' rezoluţiile> 

votate in numoroasele noastre adun[u'i po
porale i-ar fi fost u~or - şi ar fi făcut 
un mare serviciu cauzei rOllulneşti - să 
arete că politica mărturisită de apostatul 
dela Orad"'a-mare nu are tl'E'cern in sînul 
poporului rom{m şi ~ă lămurească opinia 
publică llTlgurpască dt>,;;pre minciu1la e[i la 
Oradl'a-mare ră.sare steaua lHl('i politiri 1'0-

atât.(·a loeuri din Afriea dE" sud". Aurul e frumo;:. 
de sigur, dar nu pentru a,.t.a e frumo.<; artit.'OluÎ: 
.,Jl-i-slend din ZimlJ{!IJ!l't'·'. De bunii scamă. nu-i 
frumos iară~i pentru că \'orbe~tc de Zimbahwe. 
E frumos unde-i zice: ,.Mi"terul ..... { )lulte ro
mane senzaţiollale au un titlul care iuN.'pc a~a". 
Şi t.otUţ!i poate unde e vorba de un mister e iru· 
ID06; şi misterul de care \'orbe9te e următorul: 

Aeolo. în Zimhahwe, 1l11-i riyilizJţie. d('{'~d 
llti'tta cÎnă an adlls curoppnii: ae010. în ZimhahwE' 
nu-" oamenii bă:;:tinaşi cine :;ti('c:"lt de inteligenti. 
&e010 sunt oanll·ni e~1l'i IOl"uie:'.(' în cnlibe de SC[ll1-

duri - şi totuşi în Zimhal)\n~ s'a dat peste nn 
H'11l1,lu, ,<a d~t r~'8h: un palat - pe, .. te ruinele \l

nui templu. p(',;te ruinele unui valut, adecă - "t'

ehi de Ulii de ani. Cine le--.a ellldit ~ - ::-;'c zbat de 
Hewe indelungată Zadarnie ~ă_afle. înni.\~ţii ... 

Oamenii aceştia cari nu ;otiu să c1ădp.a5cR o lo
cuinţă ca lumea şi eaTi se tem să intre in fundul 
piimlîntului c.a ori care căutător de aur. sunt oare 
urma"ii unui popor attita de ei\'ilizat ÎncÎtt, pri
cepând \,a}oarl:'.a aUTului au f;'ieut un centru de 
l,xl'lnatart'. apărat de () cet·:lle in l'are ţi-au l']ădit 
un templu în onoarea cine ţ'tie curui mik·ştiy ~i 
nn palat în care să-~i adune comorile ? ... 

l-nii zie: .. Da:" 
Al~ii zic: .. Cine ~tie ? .. :' 
,)i alţii zic: .,Xu:·' 
Şi c(>titorii cutărei re\'i~te t'tl'1line cetNe ani

eolul: .. Jlisierul di,l Zimha1.u'f''' care e frumot' 
nu ren tru că ,·oroc..şte de Zimbabwe din ~\friea 
de ~md, dar pentru l'ă în el e vorba de un mi~ter, 
e yorba de un lueru eare te opreşte pe loc din cetit 
- şi te face ~ă te în t-rcbi: câ.te în('ef{'~l.ri a făcut 
oare lumoa Al"ta ?. Câte lupte s'au dat cu necun',)s-
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ae prime;c la 'Himin:straţie. 
Mulţămit'! publice \Ii Loc 
deschis costa fiecare ,ir 

20 fileri. 
ManUSmph! Ilil sa inap(!

lazL 

Ill;UlPşti s('ryile - aprobate> (le .. p[tt ura r" 
n:1I rwască inH'ligt>nt[t··. 

Dar nici d. Ilr. ~\h~XHIldru Yaida. nici 
('pilalţi tO\-ari1şi ai stli TI 'au ţiIlllt de ClI

\'iinţă S{1. precizczp în parlal!lC'nt atitndirH:iJ 
partidului naţional-rollltlll faţ[l de guvenl 
şi S{l aducă la cunoştinţa ace:-itui corp l(~
giuitol' (,(,1'eri11..' şi dorinţl'l(· manif\'state (Il, 
aleg{l.torii rom{mi şi adt'l'('llţii partidului 
nat,ional-romim în H'zoluţiil(' yotatf' lD adll
nările noastre poporale. 

Bngetul yotat zih'lc trecute nu este rnai 
fasorabil pentru noi Hnmfl.nii (h'c<Ît an fost 
bngetele celorlalte glly('rlU'. cari nil ne-au 
făcut at{ltC'<l dl'elar;tţii .. pril·tr-lu'!;'ri". Pl'll
Iru 'IŞCZ[lL,illt(·l!' Il()(t..;ln' (·lliturall'. ;,;pr0 

J.ildl'i, dillllt·llllm{tratE·j{· lIiilin;11l1l ('p se' l'lll'l
tuii':-i(' din acest lHlgpt hJ';'Ulit :-;i ('U ballii ro
lllfllli'i:ili. -- a1)i<l s(' dau C-[tfp\'CI smlle IWÎll
s(>r Iill aH'. C[I t'-1 \Tl'Hl C' nun!ll i pPlltru leat rul 
tl;IţÎonaJ din Ihlcl L'j;l'sla SI' cI,nl Slltl~ d\~ mii_ 

(\·-i dn'l't. IHlgctul s'a yotat llllHtai in 
ti iSl"ltt ia W'!lerali:l şi d isl' \1 ţ ia buget ui u i deCI
St,biH'lor millisten' inel'pl' abia azi. ('p('a 
ce n'au făcut p[lll[l aCUlil dt'Plltilţii Ilfl~tl'i 
pot s'\) facă ill discuţia zih·lul· ll\'lntllnan'. 

I lac'iL ('u t(J,llt' a('e~t 1'. ali) ildllS il! di:'j('I1-

ţie d1l'stiun(,L\ ,]('pasta iim [[tl'ut-o dill silJl
!.!ul m()tiy el!'-il ill'ilta t"i\ iltitndill('a n'ZI'J'

\'<ltă a dt'Plltilţi\(1i' Iluştri ('~·n(· \'jlt CfJ!t1f'ntat:, 

chi;ll' ~i in ("t'n'urilp pnlit?l'(' l1TIf2liJ'(·:;;ti :;îi S(' 

prptl'azIt la interpn:tiH'i ullPuri l1('f(\\'o1':lhil(' 
!wl1tru f'~llJZd flon<::tră. 

• 
.\lHi ilie" am dori l'a la disl:uţÎa hU[!l'tu

lui l1linisu'rului de intf'l'tlC'. al \'ilrui ţ'pf pst t~ 
ÎllS\:Ş mll1ist ruJ-pl'cşc'dirltf' ('outPlc Il h lIe/l

lhde)'p(hy. S[l ia ('lly[mtul ~i dqHtraţii Ilo-

cutul. eâte zbucinmiiri an fn,.;t. eâre vieţi stnnt('. 
pentru ce, la drept yorbind niml'nî nu $[1('. dar 
I11IlIlim: .. ei\'ilizaţie" L. Au f.-,,.t, intr·<ldevi!r. !l(,

ilWhil'llit de multe a\'âllturi. spn;' lumina, "pl'C 
de~robi re L. E un semn că a f(l~t o ei \. i lizlltie ţ:i 
acolo. ntinele de mii dp ani \'t'('î.lillle dill :\.fri<'li 
<le sud? 

Ce ei\' ilizaţ ie ! ... 
e nii invăţaţ.i pOll1enest' nUllle!c "ut~l1~il~r' re· 

giunt"i din ~aba. :;>1i\i regilla a('eia de /~~r~' :,l' .\'til'
ht':;H: în Bihlie eii. îndemnau. de Lrill;~~/}' 8{' du
ioe"C rv,;tt:' mări ~i itl,i de' iutc'lepcit:ll' -: _ ..... 4 ';.c
nit la Il'ru"alim "n-l \'izit('Lf' pe mal'\.-:'~· :,::. __ ~.1 
eăruia i-a şi rla t, p(' limgă dr:.tgui'te. ·<;.PUi:l. __ .,-.~ 
,;,i aur deft al eu ean' ,..li·şi îrnpodob('n,,,,~l {".Il""'. 

Saha (În Arahia "llrlie,!" prII un I't'gat PU!I'~' _-..... .' 

pe y n'lIlea acr·ia. Lot'lIitnrii ei erau înt re;O;'i n' "'.~, 
tt,ri nurin.lri. "i Înaintea Fenil'i(·nilnr. ajnll",c~cr, 
eu cf'rilhiilt' lorpilllii la ('alml Bunei Sp('rauie. 
de a,. t llzl şi până in Indii. ba pimll in ,,\meriea. 
in Peru. ered unii învaţaţi. ua1'(' Ofir cip und!' 
~ab('('llii adu:'-('l'ă aurul. dl"lrnÎt de relrina l{Jl', în
telppmlui Solomon. a fost. acolo lln~le a"tăzi e 
Zimbabwe ~ lntr·ad(wll.l' intre rninPlc aC6tea "i 
,11te ruini aflate prin Arabia. s'a deH>"pcrit. a fi 
o oare care Înrlldirc, şi inrndirp3 ae{:a",ta n'ar 
arăta dl'Cât că Arabii din Saha au ,1\m .. ('"It. un 
centru de civilizat,ie." 

Daeă an arut un templu ;i un palat an anot. 
de ",i~Ul' şi nn Ol'âţ< .. Ce s'a făcut in",ă ora~ul; ce 
,;'au făcut, locuitorii lui ~ .. :\ li a rima,;. barim l 

nici \11'111 .. '\ llh'rmintPl,-'f lor. - SI'lI11e gazeta stră" 
ină .... 

Şi totu~i multi inclină spre părerea ca supu7ii 
}'('ginei din ~aba au fo~t acei ean' an cladit pa,-

-~----
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ştri naţ ion;ilişt.i. In cercul'ile politice se a
firmă dl în cursul ac(',stei discuţii va lua cu
y;"mtul şi eontclo Il huell-II edaVu'l'Yl pentru 
il face declaraţii despre principiilo pe cari 
se va întemeia noua leg'o eledorală precum 
şi despre termenul p[mă la care noul pro
lpd va fi depus po birourile Camerei. 

Yot u! universal, (>gal şi secret a fost şi 
est e unul dilltre PUllctf>le mai importante 
;lle programului nostru naţional. La toate 
<ldunflrilo noastre poporale din anul acesta 
s'a cerut în mod stăruitor Întroducerea lui, 
j!pn/rll că în illtroduc('roa lui vedem o ar
Lllă putCl'IliCZl pontru rcdobHIldiroa color
lnjh~ drr~ptlll"i ce ni-se cuyin. 

~'ar fi la loc să ceară şi unul dintre de
putaţii noştri lămuriri asupra acestui vot? 

La bugetul minist,erului de agricultură 
îJlUdnim accca-5 nesol'otire a intereselor po
porului româ1lesc. Toate mijloacele mate
riale' - la cari contribuim şi noi în măsură 
Însl'ltmată - sorvosc numai spre întărirea 
economică< a poporului LUlguresc.La cele
l<dtp ministere tot aşa. 

>le 

Xu s' a găsit în C'amera deputa.ţ.ilor par
tid care să nu fi simţit nevoia. ca măcar u-
11Ul dintre membri să-şi ridice cuvântul, 
dacă nu peutl'u alta cel puţin ca să dove
(lească (';ristenţa partidului. In discuţia re
formelor militare a ridicat clIvfmtul chiar 
şi un deputat sas guvernamental, ca să 
dE',a expresie la. unele nedumeriri ale depu
ta.ţilor saşi în ce priveşte anumite articole 
ale proiectului de lege. 

Xu ştim uacă trebuie să prosupunerncă 
deputaţii saşi au adoptat acum tactioa ur
mată do deputaţii noştri români naţiona
lişti, san dacă deput.aţii noştri an adoptat 
t aet ica Saşilor, - dar în discuţia generală 
a bugetului am<Îndouă partidele au urmat 

. aeceaş tactică: Nici Sa.~ii, nici Românii 
n'au luat CUyântlll. 

Sau, poate, atitudinea aceasta de re
zervă binevoitoare a deputaţilor noştri este 

latul şi templul şi că Ofir, Ofir din Biblie, a fost 
acolo unde Hstiizi este Zimbabwe. 

Dar iarăşi unii zic: "Da! " ... 
Şi i,ară1;li alţii zic: .. (,iue ştie ~ ""'\ 
Şi j-arăş alţii zic: Nu!"... ) 
~{ cetitorii rc\'ish.',i străine, vor mai ceti rpoate 

încă odată: un articol cu ae:elaş titlul : "Misterul 
dJn Z-·mbabwe" .... 

D~"~·I' 1 v ~ . , t:'l Jl' lsteru va ramanc .... 
,~Şi' ~istcrnl întotdeauna e frumos, .. Misterul 

"~. iuu..t<:'lcauna arc un farmec care e şi trist. :Miste
- r~l feface să te oprcşti în loc şi aă te întrebi: ce 

,/", '-"Ioo? Ce este L Ce sunt eu L. Ce eşti tu L Ce 
/ .... ~ ... / CJ':t.c lumea acca!3ta întreagă L. E numai o luptă 

"" zadarnica L E numai un zbucium van L. 

A fost o civilizaţie acum 2000 de ani ŞI m 
fundul Africai de sud... Cine a întemiat'o L. 
Cine a doborât'u L. Poate a fost un groZ)alV 
de mare măcel acolo, odată ... Cine ştie L 

Oameni paşnici lucrau să scoată la lumina zi
lei, din inima pământului, aurul sclipitor care 
folosia nu numai la împodobirea templelor, dar 
era cautat ~i pentru gât.uI şi braţele femeilor fru
moase din lumea întreagă, de pe atunci. .. Oameni 
paşnici lucrau acolo poat.e pământ-uI, ca aă-şi 
scoată diu el hrana zilnică, .. Oameni paşni~i, când 

preţul unor promisiuni făeute de contele 
!{ IHu!'Il-lI edervâry? 

Credem că datoria doputaţilor noştri 
<,ste să lămurească în parlament motivele 
acestei tactici pentru mulţi neînţelese. 

1 S NOIM'fre n lQ1t 

:fi făcut'o şefilor de partide în vederea unei pal'ti· 
cipări eventuala la un răsboi balcanic. 

Ştir(}R e de dom{\niU] fantazeiei şi ministerul 
de externe al Românil'i s'a grăbit să o desmint~. 

• 
'Adunarea congrej{aţiona]ă a comitatului Bra

şov. Adunarea congregatjonală de t<O!am1nă a 00-

mitatului Braş<>v va avea loc la 22 Noemvrie n., 
orelo 9 dimineata în saLa mare deja "Gewerbe-

• 
Mandatul deja Vint. Azi s'a terminat refer.ada 

rapMtmului WottAk>in în che8ti.a. mandatului ră· 
pit dlui Maniu, Moment mai iml){)rant <a fost, că 
ulhoeatul e'ontrar a mai renuntat la dovedirea 
alor trei punde din l80Cuzde ce aduscae. Mâne s. 
vor înc('p(' plooo.uiile. 

Scntinţli s(' ,'a aducc probabil Marti. 
.. , 

Ministrul-preşedinte şi votul universal. Dtrrcu
riIe politic(' crooelau că în cursul diwuţiei buge
tului, <'Îln<l va fi vorba dc portofoliul inwrneI01', 
C'on!(\lc Khuen \'a faN' declaraţii mai precize de,fh 
pre rdormn p]('ctol\'llil, ammtîmd chiar ~i tormiuul 
cîmd va prezinta Pl'oÎpdul (le legfl. Minii\trul rpre
şedinte în.'lu nu vron să ÎnJo{'ullu,că frazole hu do
d{lUÎCC ('u \'orbc ]lC int.elc.'l, mai cu seamă acum, 

Triumful adevărului. Articolele luminate ale 
pUl"intelui Homan CiOrGgariu au avut dlaruJ să 
Jisolvo ciata 'artificială, produsă de mă~trii au
torizat.i ai ziz,aniilor, în jurul "Tribunei". Vin oa
meni de bine cari pâJlă IS.cumprh-eau eu răsufla
!'Ca nliduşită la lupta iratricidă şi felicită prin 
,~cri80ri venite din roate părţile pa părintele Oio
rog-uriu pentru lumina ce a fil.cut-o în odioasa 
(',~mpallie de distrugore a "Tribunei" şi bărbta-
ţilur cari prin krtfele şi munca lor cinstită şi 
d<'Sintcre;:;atR au cuştigat respectul lumii româ
Ileşti. O 'astfel do manifestaţie este şi telegrama 
pr·(·otimoi din !pfotopopiatul Butonilor, Ill.dresată 
iubitului lor dascăl şi frate, Roman Ciol'Ogariu. 
lnrt'gistriim cu plî'iC'ore aeoostădemnă manifes
taţie a preoţimii ('.are a venit 8pontan ca un pri
nos de recunoştinţă din partea acolor cari sunt 
mai ehomaţi să aprecieze activitatea mănO';isă a 
părintelui Ciorogariu şi caracteru.l lui neinfrÎtnt 
de vijeliile vieţii ,trC<'uto peste dâru;ul. Ouoare 
RO cuvine rprcoţirnii CBrc a,~ ştie il li răsplătească 

munCla cinstită a d.ascillulpi ei. 

I,ati'i textul telegramei: 

Preacuvioşiei Sale Roman Ciorogariu. Seminar 
Arad. 

. când îi dă pace şi ,1u~th şi Tina. 1)rin urmare de
clari'l J(~ricit, că "nu ţine .fIă-şi Rpună părerea MU· 
pra :l.C'{\'ltd che.'l.tiuni, o('eîlt d1lpă ce ya fi rprOlUC1'l8.t 

matN~a.lull'ltatiRtic şi vor fi foat ascultate opiniile 
tuturor t'l!wf<orilor eompetenţi"". 

Boroşşebcş, Noemvre 16. 

Preotimea din tractul Buteni adunată Î:n confe
rintă., protestează contra atacurilor îndrepate im
potriva Preacuvioşiei Tale şi aderean Ia prin ci- . 
piile Preacuvioşiei Tale. ' 

Attgustin }Jihulin, Ioan Oosma, Miron Grecu, 
Aurel Nica, Octavian Tămă.şdan, Sabin Micluta, 
Stefan Sfan, Ioan Qiurgiu, Paur, Terentiu Mic
luta, Draia, Oâmpian, Popovici·u, Almăşan, Târla, 
Chirila, Meteas, Atu'am Giurgiu, Aureliu Barza, 
Sabin Stefe-a. 

• 
Răsboiul balcanic desminiit. Am Înregis-

trat şi n{)i telegroIM ce i B'ar fi trimis din Bu
cureş.ti ziarului grecesc "Patris", prin care se 
vorbeşte de o declanarţie pe care M. S. Regele, ar 

,h!L!!5&!2 -
serile roze africane îmbrăcau firea întreagă, ee 
rugau într'un templu <le piatră îmbrăcat cu au
Tul pământului şi aurul muncii lor, unui Dum
nezeu mare şi puternic care Il făcut tot ce vedeau 
ei, pentru minunea şi fermecarea ochiului ome
nosc ... Oameni paşnici Be strwuiau acolo Bli des
copere misterul unui alt trecut, poate, sau al ace
luiaş viitor neînţeles .... 

Oameni paşuici munciau, se rugau şi iuOOau 
iXlat.e acolo 1... 

Şi totuşi într'o zi, de muncă înCOl"dată, sau 
într'o seară roză africană, într'o seară de rugă
ciune, va fi năvălit peste ei un popor sălbatec 
prefăcându-le în ţernă toate încercările, imprăş
tiindu-le toate clădirile, oprindu-le din zbor toate 
idealurile .. Şi astfel oraşul acela de demult -
Ofir poat.e, sau poate altul - :Hsăzi nu-i decât 
ruina unui templu şi a unui palat. 

Invăţaţii de astăzi ee întreabă: ce-a fost aici 
la Zimbabwe L Şi sunt mii de întrebări şi mii 
de ră!!puneuri - şi nici un adevăr ... Dintr'o ci-
vilizaţie întreagă a rămas un mister ... Şi poate că 
şi noi va fi să rămânem odată un mister, pentru 
altii. Căci avem şi noi ca şi acei de altădată ace
leaşi dorinti, aceleaşi zbuciurnăl'i, aceleaşi idea
luri, şi poate nu o mai mare puter~ de clădit 
ce va rămâne în faţa veşniciei nOO1UlO8Cutului care 
ne înconjoară din toate părţile ... 

Zor, mă rog! 

* 
Contele Tisza În România. Ziarele ungur eşti 

,,('riu, pc baza unei informaţii ilL ziarului bucureş
toan ,,~rinerva", că în cu raul acestui -an contele 
TiRM ,a merge la Bucur('şti. Scopul contelui Tisza 
e ca îruaintea unui !public ales să ţină o conferenţă 
despre ~1ctiunca de împăcare româno-maghiară şi 

intenţiiJe guvernului fată do Români .. 
Contele Tis1Al va face bine Ba. meargă înt _.Jt '" i 

de prÎ(\tcnulllău MangI'la'> ea să-şi asigure tprimirea \ 
cea fi'.!i 'Călduroasă. • 

Fapte conştiente. Du:inecăse va ţinea al 6-1ea f 
confl'res ţărăne.sc ,al Slovacilor din comitatul Po
jun, Trencin şi N yitna;, "în orăţlelul Sacolţla. Vor 
lUR Ip.:'ute, oa şi în anii trecuţi, poste 500 de dele
gati ai însoţ.il'ilor economice slovăceşti, toţi ţărani. 
Se vor ţinea prC'!egeri populare (unul dintre vor· 
bitori va d. Stefanek, redactorul şef IRI ziarului 
"Sloven.gky Dcnnik") ,se v{)r rosti <luvântări în 
spirit DlaţionaI, iar La masa comună oratorii, tOO1S

tantii nu vor căuta să vâre zi:tanÎ!a. în popor. După 
cum suntem informaţi, fruntaşii slo"vaci, de oari 
am vorbit Într'lm număr maiveehiu al ziarului 
nostru, .,din lipsă de timp" nu vor 100 rparte La ijl

coot congres. 

Toate acestea se vetrcc la Slovaci, nu la noi. 

• 
Tomassich pe ducji. Judccând după scrUlul zia

relor croate, se pare că apropiata cădere a hanu- I : 
lui Tornafl8ich este mai mult decât o Illla!Iloperă în. 
voderea ale.gerilor. Ca ul"ftlaş al lui se l8Jllint~te . 
eontele Ştefan Erd6dy, care El fost primit, zilelQ 
trecute, de ministrul-tpreşedinte KhllCll. ,. 

Şedinta Camerei. Infruntările făcute deputa
ţilor de cătră preşedintele Nh'l!l.Y aC1lID câteva 
zile au iost uitate repede: şedinţa de azi încă s'a 
începu abia cătră 11 ore. La ordinea zilt:lÎ a fost 
desoo,terea port.ofoliilol' mai mici. Mune se va con
tinllla. 

OBILE 
pentru dormitor 

SUfragerie 
locuinţe, garton 
In garnitură de 
piele şi de aramă 
precum fi COVOAre 

o. "". 
t'"abrlcant de !nobile 

tD etil mai moderna execuţie se pot procura la: Sibiu-BaaJ.zabaD, str. $ajuns Ir. J. 
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Ca-i ca tradarel? 
,,"1' R 1 BUN Alt 

povestindu-sC'. Iată, cI recunoaşte! Şi am 
continuat.: 

Pllg. il 

Procesul FăgărăşenHor. 
- Altă convorbire instructivă. - - Foarte hine die prpzident, dar atunci - Condamnări pentru .,Deşteaptă-te Române".-

Se ştie: de câte ori ai un om în faţa ta, peutru f"C }wnnite-ţi să urmeze prin organul En s'a desbat.nt, Jnrullte<L Tribunalului 
sub raza cercntătoarp a privirilor tale, nu dvoastr[i autorizat ac('a Ulitrt campanie de din Braţlov procesul de "agitaţie" pornit 
poate fugi din calea adeYtirului, Se sbate, acuze de tradare îIllj)ot"riva "Tribunei"? I Îlllputriva ml'mbrilor romtllli ai congn'ga-

,se căzneşte, dar la urma-urmelor totuş se Ac-este cuvinte ale mele au avut darul ţil'i eomitatuilli Filgăraş cari în adunarea 

l 
. cUllgregaţionalri dela 2i1 :\faiu IU10, ca 

d{t )Mut ŞI ... mrtrtul'ise~h .. Prezenţa ta, 0- să Înorezc fruntea venerabilului nostru de- răspuns la ilegalităţile preI(>ctullli care 'pro-
chiui tău sever, îi l'lmulge, oare Clun, din putut. Cuvint de îi veneau L_rrou Ile buze, C11 . 1 1 ~ t ~ " [) 

C' ZIna (le llIwrea, au llle(~pU . sa. c.ante" eş-

slLflet accente de sincel'itato, Din pricina toate aceste a răspuns: tf'optrl-te Române." 
[wcasta sunt do mare preţ convorbirile - -- Ei vezi dta, asf.a-i altGc\"8., Eu ll'arn Procesul s'a sfârşit cu condamnarea. 
tot atâtea documente ODIGIlCşri cari trebue nimic cu rodadarpa .. Românului". Acolo acuzaţilor. J)pspre uecurgen'a procesului 
p5stratr cu maro grije în minte. Ele pot fi d, Goldiş e ma.i 111<1r('. De altfel totul (' ches- .. C;az. '1'1'." publică următoarele: 
d('slllinţitc, pot fi declara.tc de mincinoase. tie de tactică... "In fata tribunalului din llI'aşoy, ('ompu~ din 

,i~lzii de trib, DI'. Tahn Frig'yes, Dr. Stal'Osolszk~ 
~lar, în mfwa unui orn cinstit, ele rărn[m Şi a zîrnbit din nou d, ~Iihali_ Eu am tă- <hJ()n ,';Ii VI'. Griinfcld ~1tJr, :;',a pcrtractat azi Joi, 

JT totdpauni1 O armă putprnieă, frlră de gr0ş. cut efltoya clipe şi am îIlceput să mă gAn- dimineati'i Jlroc('~ul intentat in contra deputatu-
lui Dr, N. Şerban, proprietarul foii ,::rar.a 01-

Iat.ă pentru ce socotesc că, după ce am dese asnpr<l rustului cuvintelor auzite. - tullli" pentru puhlicawa mai multor articole de 
fbt. pnhlicităţii dtteva păreri intime ale !\ u suntem h{tdMori ... chestie de tactică... continut politic. Tribunahll după o srurtii deli-
. t·] . , d berare a condamn\at pc d. Dr. N. Şerhan la u a-filInJ1<1 leu UI' no"'tl'U '>'111'C /'111'01 NT"'l'I'-';n cam naiV, C8-1 'rept, dar in ori ce O,"Z ade-

, <. ., <W' ~\. .1..1'« l< mendă de 180 oor. OH pederqJ"ă pl'inCÎ'palii ~i la 
din SMmar, cu atftt, mai mult trobuie să vărat.. Şi am zÎmbit şi ClI. ;20 <:or. ca pe,deapsă secundal'ă. Contra 5{'11tinţci 
el,1\] în vileag o convorbin~ cu prezidentul '" 'a apelat ŢlrucuroruL cerîmd înă.-lJll'lrcu r,'Jt'p~l'i, 

duhului nostru parlamentar şi vice-prozi- E drept e8.. după această sl'mtă uOllYOr- * 
La 10 oare s'a Început rJ('rtrat'b,~'c:t pl'oe"sn;"i 

dentul partidlllni naţionn1. eL DI'. Tpodor birt' (1 mea. eL l\[iholi a avut prikjul să re- intentat 'lwntru ci'mte C'111 "Deşteartit+~ H..}m5ne'· 
.lI/hali. vintl al:iupra crior de mai sus. La Seini, de eÎmtat în faimoasa adun,are a coml·.~;\uh:l F;,gii-

S fV d v d lV..]' IJiJdă. a Hknt }le cei din J'uml "Trihnnei" raş din al1ul trecut. Acuzaţii sunt rInii L)r. ~. ,(\ area upa O a. unarc popora a ulU Ş('rban, DT. Poprseu şi prcoţii N. Rorze;a, proto-
<nlld DCl'sta. Din ploaia care np hrtfus0 câtă frafrieizi şi trădători de neam. Ar trebui pop, M. B1'1llnboiu, Al. Şerban, G. v~:;u. TI'. 
\'l'('mo au ţinut cnvântăriie ne-am rdras (\('11m Sr\ nu mai cred niei eu în ad('vlirul Dragomi1' şi r. Fulieca. Apărători: .]·nii I. 11'11-

geru 'ad\', şi Dr. Paguhă, eand. d<.' aelv. :\{~lll.a u 
În casa ospitalieră <1 llmli fnmtnş din loca- ('C'lor <1llzit0 df' mine. ~{ă g<Î.ndcsc Însă c5 sustine procurorul Dr, Knol'l'. 
lilatt'. Vin hun, yp",plic şi cliscuţii cflte vreţi. d. pn'zidcllt, eu toate aceste. nn s'a contra- Dintre acuzaţi au recunoscut ('il au r.<llllat 
E t' ~ t l't t zis. Ce are a face C'onvorbirea mea cu toas- "Deşteaptă-te Homâne" d-nii VI', N. Ş('rban şi ',U en llnmn.r o~c 1 ce sun, cam t,ăeea,m prrtJţii Al. f;krban şi O. Vasu. Acuzatii Dr. Po-
şi ascllltmn mai mult Cf' RC' vorbf>i.l ele cătră t tiI dda Spini? "\ ltC'pya este sinceritatea l' (,i:(, 11 , ;"1. Brumboiu, TI', Dr-agomir şi 1, FLl\i'.'ca 

fl "\l\t,;\,>.:!'!· C',ll (',,'11'1' :1'"('.,'1111 el"(),CO ",,11 I't,", ('l'n.<',t" d .. ]·) 11Î'\S'1 'III):-'1 "1' ·tIt'l ,.,'t·e t·\"tl' ~,," (l,,}.) lmagll de Il fi rîl11tat. iar Ţlrotopopnl N. B,)],z~~<L , , ., ' <- ,-H,' " ,~ " " ( ,.. < ,,- 'i l < ,t-; .,'~ ',' " ( " h" 1 
t an,('nt. pl'('.lC'lltîllld în ultimul moment un ('e1'-

- ~n slan .Ia l1w,s{j" Y0ninc1 în:,;ă yorba df'~pr(' adun<'i.rill' poporale. ~lt-i aşa, illbiţi editori? tifi!'at !llerli"al dC' boală, 
I'/H'siin -.. Trihllnii" şi R polemieilor ei atM ~\ltl'Pv<l I'ste "ă mărturiseşti cuiva P;\nii 1:1 ora 1. ţi jmn, <injli! Hmiazi, l'îtnd ,,'a SllS-

. ' h' . jH'll(1:!t jlf'Ttl'adaret!, an fost a"cnlta\i 1-1 mar-
do Sel1'n{)(\ 111l'e "n) l'l·"C..,t totllŞ caAte,'" \'01' mtn' l)atru OC 1 ('{'\ya ,ş'i aÎtceya ('st,e s5. l(>i 

.....' i ", <L .,<~,'. -c·", - t tOl'i, în ll1ajorit.:)te fW1('tinuari ai eomiatului rari 
" ))('. ~\m )'Plnar('af ('ă sunt nnii între Ro- o atitudillP în faţa lmnii? Să nn ne fa('em aprOll',X' fără excel'ţie fiU dC'rlls cont.na aC'uzaţilor. 

lIu\nii noştri, cari îşi scuză atihldinile lor df'l'i griji şi ~ă 110 mai înhebăm: co-i cu f<ll"tinimd, că a11 "yăZllt" rântând Je toţi 'acuzatii, 
e:"C'f'pt,ioluÎnd pe părintele protopop Nic. Bol'-

politicI.' poh'iyni('(' partidului noshu natio- tl'lId<\H'a? Cnom <1r oficialihlh'i1 dlni )li- Zl'R .. A,~lJpra 'flubli{,1dui romfme'sc, prez.ellt la 'adu-
nal. prin mişcar0a de primrnireporn:ltă hali, pe' cum :50 \·('dp. a l'reunoscut că toa.tp lHm'. face o J1Ntibiliî impresic, llizuinta fllnr·tio-

! T '1 ',Ţ··tă t" d' . . !)o\'('s,file a,t'f'::;t.l' nu ~t1nt mai ml'lt df>C'i\t ni- narilo!' efllllitllt.r!lzi, de-al l'coatc nevinovat pc 
l l' .. ,n )Ul1l1 . ti, (lCf'Ş 1 m lYI7il, lnan- • p.11', Borz(,a. Ai impl'P·sia că laproape toti fuur-
grişri hunnoară. am zis, că acpi eari fac să ~tl' simpIl' mal10pCI'l~ elr tadic3. Prin 111'- tion:ll'ii rit/lţi ea martori. fasioncaz~ după unul şi 

, /ŢI I ' ') r· . .., 1" t· [J('(·laş oaJapo{1. 
rfl:mne prIn .. Iri mna' glasul spiritului elr l1ln!'P, ...... nn llnnare ~a 110 vrS0 lm III I'u Al'llZll\ii ,a11 () atitudine frl'3rtf' conştientă, /., .. n 
progrf's al \TPmU, indemnati numai şi nn- f0rieirC';] 11l'[U1111111i şi să l1l' \'(\dcm toţi de impl1s eu ,1PMehire ci-nii Dr. ~. :,erban, Al. Şer
Inlli d8 cf'Je mai ('uraf..p srntimentB naţio. trPllh~i răndlnând eOI1\'inşi că nu P Î\îlf'diat han. G, Vasti şi T1', Drag-omir Ţlrin atitndinea 

d h
In!' l'ezolllUi şi prin sincerit.atea fa::;ÎUl1ilor lor, 

nal(', sant, Ht:lt de depnrte de şllbrerlrlr lor i radare esvelirea unor l1îf'tC' ne ale poli- A păI'ătorii i"l1nt d("-a~('m(,u{\:1 foarte f'nergÎri, Cu 
l'j"('(linţe, încât în privinţa acpu-sht ei (man- hcri noastre. In ('uzul acrsta, E' (le oi1toria tC"l:t(> cii <lpi'irătol'1l1 Ilr. Pagllhă, a aratat, că ma-

• ,,'.). 'v' t' h~ v (ll!!ll' (;{)1(,11' ~ ,~.":->" d('>..",la"1''',, l'111Cdl'",t ("8 ,-a Sl--S'1' .i(Iritat(,3 fnnetjollarilol'-martorÎ trăipsc în rapor-
~""-1Şlll Ulm llş,or ar mcaŢH'3 In,r o tel at'n y c:>n ,., < C~, turi d(' duşmănie ('U aruz,aţii cerând prin u~nare 
l'l1d, GoJdiş, do pilclă. acasă din înl.pă,răţia tăcerii unde dilătore- ~ii nu li-ge ia .iurămillltuI, tribunalul i-a admi~ 113-

D. :Miha1i il rîs cu poft ă şi u zis: şto acum ferice, că tot ce \"<1 mai scrie im- jmilmânt. ('-('rNf>1l al1 ărutornlui Lengheru, dC'll 

l) f { D 
.. I){Jt· "'3 T '\)1 1"'1'" I'n ll,,·'t' t a 1""" fac,€, re martorii ga "pună t.ext.ul e:lnt('culni "D('~--

(1 ~'a(' y. I l'oast ă .... .1 n .. {'l_ 11 <.. e, ,-'::5 ·l,a ",·1' 1 <'UII , - , ., ('" ( (rr1ra.. l' 1'1-S u ' t .. aptiî-te române" şi să fredoncze melodia im-
neal (~ sit naţie fn.r~:i'i. noC'ă. 1'1'r(l rin era l'ă nu ,"el, fi altceY<1 decât.. ... t<lctică. Koi ne nnlni. pentru ea ".ă >;e COl1st'a1:e că cip fapt mar-

i t t "'dă . d v T t \'0111 mlll~umi cu aceasta şi socotim di şi tnl'ii au auzit cÎlntâ.ndll-se aeest cântec - nu a r oa c 8('Oa,' i'H _ /01'1, aca 1111, 'IllL aa·f' \ fn ... "t admi«ă, 
118f,,([ rIU lu'efi sn j'i-le mulţllmi(i del'tlt d.- pllblic111 nostrl1 editor. Dela d" V. Goldiş. O imprf'sie trajl.'i-('omică an făcut cu doosc-
,'oasfl'ă. di~{'ipIinat\l1 adprpilt sinrer al partidului hjre mart.ol'ii D1', lkuedrk Artbur potonot,ar co-

mitatt'l1s şi notal'ul din Ş(,l'c>aia Hoffmanu Izidor, 
Am rămas uluit. Cum d. ~Iihali l'eeu- nostru, ne puteill aştepta la un astfel de act pl'imul »r1lJ't la vNI"rc. al doilea surd, cari 811>;-

1l0<lŞf(' că nou6 ni-s'a creat o sitauţia falşă. de solidarizare. Ori, ce z,ici simpatică bro- ţinea'tl C'ă au vazut şi auzit pe acuza.tii ciintând, 

că numai 'oa:J.1)enii de l'ra. ('.redillţă ne pot şură a părintelui Ciorogarill? Da ori nu? ~:~i: :~~ştiJru se aflau la o respectabilă distant~ 
timbra de tdH1Mori? M'am bucurat din a- Tu il cunoşti mai bine pe d. Golcliş, răspun- In decul\.'llli 'pertl'actării au fost multe scC'ue 

drmcul inimei. rrotuş, prezidentul clubului sul trnl e singurul competent. baz1ii dar şi agitate. la ora 1 şi jum. p, m" fiind 
ascultati 14 martori, ipertl'la'Ctarca s'a amÎmat pt' o-

nostru parlamentar nu e aşa cum auziam Un tînă'/, oţelit. rele ~~ şi jum. p, m . 
.......... ,.- -....- ..... ~~~~ ...... _---...-.-.........~.-., ._-------------

"Asociaţlunea industptaşllop de Dl.oblle" din BlI'8ŞOV 
recomandă in aten-

ţia ono public, depo- b · I pentru camere de dormltt sufragerie, t:amere·garcon şi sa· 
lI1tfIa O" II e Ioane. Ia in intreorindere efeptu:rea aranjllmentului complect al 
• • • II' lo~uhţ~lor şi bucătăriilor.; ~1 edIficiilor publice (şcoli, palate pu· 

zitul sl:u begat in bhcc) lmpreună cu tapeţlrăna lor. - - - - - - - - -
Pr: ţurile m0r~erate, pe 1âng! condiţII favorabile. - Se poate privi fări a deobliga la cumplrare! - Cataloage gratuite t 

A "Brass6i Bllfork6sziti t,arosok Arucsarnok SZOY8tk8zsf8u
, Sirada fămii nr. 38. 
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Condamnarea acuiatjlor. 

Procesul s'a sfihşit seara. Tribunalul 
<l adus următoarea sentinţă do condam
nare: 

tJl'. i.Yicolae Şcrban este condamnat la 
:2 hmi Închisoare de stM şi 200 coroano a
mendă în bani: 

VI'. Popescu, advocat, şi preoţii M. 
lJl'umboia, ill. Serban, G. Va8u şi 1. Fu
licea la eMa 1 lună închisoare de stat şi 
eiHe lOO cor. amc-ndă în bani. 

=====,===w===--====================== 

Jubileul Universităţii din Iaşi. 
In unul dintre nnmorele t.recute am Înre,g1-

st rat. apari tia un ni articol pnblicat de distinsul 
pJ'"fesor unin'f;;::itnt· del~l Bedin W. Walueycr dBS
pre Berbările jnbilare ale uniycl'sităţii din Iaşi. 

Articolul aeost.a, puhlicat în "Ber linor Kli
ni8('he \Voehensehrift." dela 6 Noemvre, este ur
mătorul: 

"In zilele când, acum un an Universitatea 
<lin Berlin înccpll a serba centenarul ei, era să 
serbeze şi Universitatea din Iaşi jubileul de 50 
de ani. Din consideratia dată serbărilor dela Ber
lin s'au fixat. serbările dela Iaşi pentru zilele de 
8-12 Octomvre st. n. 

Mie mi-s'a dat osobita onoare ca, în calitate 
dedele.gat, să aduC' la Iaşi felicitările Universităţii 
,din Berlin. 

Poate că \'a interesa pe unii să afle ceva des
JlI'O acollsf"ă Şcoală Superioară, despre care la noi 
de ordinar ajung putine ştiri, şi de aceia voi re
lata în scurt în cele ce urmează, călătoria mea, 
şi serbăl'ile ce au avut loc. 

Legătura între Berlin şi Iaşi este foarte 30-

modă. Linia ferată conduce prin Breslau, Kra
kau, Lemberg, Czernovitz, traversând întreaga 
Moldovă până la Bucureşti. In Paşcani (Moldova) 
se hifurcă linia care duce la Iuşi, unde se ajunge 
în dOllă ore dola P:L]cani. Există un vagon spocial 
pont.ru via Berlin-Bucureşti, aşa încât căIăt{)rul 
schimbă vagonul numai la Paşcani. 

Pe linia parcursă, din Moldova, peisajul la 
Început prezintă puţină schimbare; în apropiere 
insă de Iaşi se apropie mai mult de linia ferată 
f'oline cu păduri, şi, pe coasta unei astfel de co
line, e aşozat pitorescul Iaşi, cu multele lui cu
polc şi turnuri. 

Oraşul în interior ne produce o impresie eu 
totul proprie pe care cred că o pot d~scrie prin 
aceea, când zic că fără tranziţie s'a altoit o bucată 
de ora~ modern pe unul ve<:'hiu, care ne aminteşte 
UIl sat mare. 

Strada principală care parcurge oraşul de-a
lungul, e în part.e asfaltată, iar parte pre,\,ă,zută 
cu un-..bun pavaj şi se observă unele case într'un 
stil i'U totul modern. De '3ceastă stradă se leagă 
îJl."c0ntinuareoa· ei, un oraş de vile şi de o grădină 
puhhcă ·în forma unui parc, şi Ullele din st.răzile 

·laterale sunt, largi şi bine pa\'ate; partea cea mai 
mare a tirgului însă are căsuţe mici, joase, cu 
strtlzi fără trotuar şi cu un pavagi u sărăcăcios, 
('a păstroază încă sigilul timpurilor trecute. 

Inşul este acum iluminat în mare part~ cu 
electricitate, şi alimentat cu apă excelentă care 
YÎne pl'iu conducta din Carpaţi dela o dist,anţă 
cam de 120 k lm. Oraşul este canalizat ~i OIpel'a 
acoast.a din urmă s'a terminat abea în anul acest.a, 

Printre odificii se prezintă ruajestos Cate
drala bisericei greco-ortodoxe către care aparţin 
cea mai mare parte din Români. De asemenea 
în România e în uz încă w'lChiul calendar 1 ulian. 
DLlpa eat.ooralii sunt de menţionat: Universita
tea nouă, o zidire foarte frumoasă, câteva biserici 
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cu arhit.ectură Interesantă, marele spital Sf. SpI
ridon, Institutul Anatomic, Teatrul şi diferite 
locuinţ.i private, înt.r'un stil foarte drăguţ. 

Oraşul n'are industrie, şi in total luat, este 
un loc linîştit deşi posedă aproape 80.000 locui
torÎ, dintre cari cam pc jumătate sunt evrei cari, 
în mare parte, locuesc într'un cartier anumit. E 
de rmual'cat şi piata, unde se găsesc în abundenţă 
produetele agriculturoi. 

In timpul serbărilor Il fo,~t o viat·ă animată, 
mii şi mii veniră din toa.te parţile pentru Il lua 
parte la festivit ăţile Universităţii din Moldova, 
Oraf;lul întreg- era, în a{'('st timp, îrnţ1odobit bog-at 
şi iluminat a giorno. A fost de admirat ordinea 
exemplară ce s'a păstrat, în aşa aglomeraţie de 
oameni, în timpul serbărilor festive. . 

POJlorul cu bună voinţ.ă urma în linişte orice 
dispoziţie care adesea so semnala numai la gar
dişti. 

O impresie foarte bună mi-a făcut şi armata 
română. 

Palatul Universităţii este nou, şi se află SI
tuat pe strada principală; în faţa lui se ridică 
astazi statuia în :bronz a lui ·Mihail Kogălniceanu, 
ministrul pr('-şedinf.e sub prinţ.ul Alexandru Cuza, 
sub a cihui domnie, pentru Înt.âia oară, s'a unit 
în un flÎngur principat Moldoya şi Valahia. 

Kogulnj('canu {'.st,c fnlld:ttorul universităţji. 
Desvf\lirea statuei B'a făcut în mod festi,' în una 
din zilelo de serb1lri. 

In palatul Universităţii se află frumoasele 
şi spnţioaS<"le săli de cursuri, o bibliotecă drăguţă 
şi bine aranjată, ml·au făf>ut o impresie bună toate 
institutiile uniy('~itiHii. dintre oari relev pe arc1 
de zoologie de sub direcţia dlui profesor Bujor. 

Afară de acestea este o Aulă foarte frumOAsă, 
în care fi fI"ut loc o parte din festivităţi. 

In,'ltltutelo Facult.ătii de :Medicină sunt în\ 
apropierea marolui Spital Sf. SpÎridon care are 
la dispoziţie mijloace insemnatB, şi în care sunt 
instalate şi Clinicile. 

Spit.alul in sine este o zi.Jire veche dar e bine 
întreţinut: Coridoarele sunt largi, salele mari 
bine aerisite şi luminate, şi, nu se poate ZIce de
cnt laude în pr"ivinţa interiorului său. 

Numarul bolnavilor, ce se primesc in spital, 
este s,Ifi('i('nt p('nfru clinicile Univer8ităţ.ii. 

Numărul shldonţj]or dela FacuHatoade me
dicină s'a urcat în anii din urmă, deIa 150-20('). 

Am avut oeazia ca, sub condu('.erea actualului 
dl'e,,'l.n d. profesor Dr. 80001', să vizitez institutul 
89U de fiziolo,ll'ie şi eel de anatomie; lla aCf>9t din 
urmă snnt 3 prDfesori: Dr. Juvara pentru anato
mie topografieă care e în acelaş timp şi directorul 
clinicei a II -a chirurghicale, profesorul Tană
S(lSCU pen t ru anatomie descriptivă şi profesorul 
PuşC'arin pentru istologie~ fieoara dint.re profe
Elori îşi au lahoratoriile de$partite unele de alt€'le 
deşi sunt Întrunite 8ubacBlaşa('.operemâot. 

'I nstjtut.1l1 de fiziologie are patru camere; se 
l'8 mări insa în curînd prin o zidire nouă. 

Toate institutele le-am găsit. inzestrate cu 
cele mai bune aparate şi instrumente p. c, eele 
mai nouă werosooape Zeis8 şi Reichert, şi în tDate 
sunt locuri în deajuns pentru lucrările studen
tilor. 

D. profesor Socor, in a cărui casă m'am" liu
rurat de o ospitalitate plăcută care a Întrecut mar
ginele delicatetei de care cineva lşi poate închipui, 
conduce şi clinica Oftralmologiea in spitalul Sf. 
Spiridon. 

Rect.orul şi conducătorul fcst.il'ităţilor a fost 
profesorul Dr, Bog-dan care predă medicina le
gală şi poliţia sanitară. El s'a achitat ca un mae
stru de însărcinarea sa. 

Cea mai mare parte din studenţi sunt din 
Moldoya. printrE! ei sunt şi de sexul femenin, din
tre care vre-o 10-12 au luat parte la serbari in 
oost umul naţional. 

Corpul profesoral se compune din ord i'n ari, 
extraordinari (Agreges Suplents) şi privat-do-
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cenţi. Agrogaţ!i şi privat-docenţii sunt Însă numaI 
la facultatea de medicină; printre privat-docenţi, 
se află abilitată, pentru Oltalmologie, o damă, 
doamna Puşcariu. 

Serbările au Început Dumil10ca cu pnmlrea 
Familiei Ik.gale la gară. La aceasta recepţie s'a 
putut observa de cât de mare respect şi dragoste 
se bucură, în p"por, Regele şi R~gina. 

Familia Regală a luat part.e la toate serbă· 
rilo. .. 

COl·tf'.giul pleeă dl'la gară la Catedrală unde 
"Mitropolitul, cca mai înaltă faţă bisericească în 
"Moldoya a celobrat un Tcdeum. Sal'a oraşul era 
iluminat flărb!itore~te. 

Luni Rogele a dat în onoarea delegaţilor \1D 

dej I1n la care au luat parte cam la 20 invitaţi. 
Dintre delegati au fost: 3 din partea Austriei: 

Wiena, Praga -(Universitatea Cehă) Czernovitz, 
delegat. din Paris, 1 dela :Marea Fondaţiune 

Fl'ankfurt pe Main, 1 dela Bologna, 1 dela Sofia 
şi 1 dela Berlin, 

Seara a fost o intl'lU1ire de consfătulre a dde
gat1!or şi prof{'~orilor universitari în Aula U ni
l'orsităţ.ii, unde s'a fixat ordinea serbărilor pon· 
tru zilele următoare. Cu această ooaziune d. prof. 
Dr. Iorga (Hucmoşti) a ţ.inut o prelegere foarte 
interesan'tă d('~pre IRtol'ia desvo1tării Naţiunei 
Romnne din llrimele începuturi. 

Prof(>8Qru] Iorga vorbea româneşte, traducea 
însă unele părţi într'o limbă corectă franceză şi 
germană. 

In ziua. urrnătnarea fost "adul principal la tea
tru care s'a petrecut în modul 001 mai der,nn şi 
mai străI ucit .. 

In urma cuvântării Regelui, a Ministrului, 
şi a Reef.onJl lli , urmară felicitările d{\legoaţilor 
şi oferirea adreselor. Nu a avut loc nici o pro
moţiune de onoare. 

Seara a fost reprezentaţie do gală la teatru. 
Mercllri dimineaţa s'a desvălit statuia lui Mi

hail Kogălniceanu. 
Seara în urma unui prinz la Rege, balul la 

teatru. 
Joi actul festiv în Aula Universităţii, când 

RE'gole a cetit un document prin caro s'a făcut 
cunoscut fondaţiunca de 300.000 Iei creată de EI, 
pentru studenţii fără mijloace. -!'"' 

După aceea prof{'SoruI Dr. XenopoI a ţinut o 
s<,urtă cu"ântare, cărei a urmat prelegerea so
lemnă a profesorului Socor în t~aro a desvoltat 
raporturile aparatului vizual cu sist.emul nerVOB 
~entral. DUipă aeeea a urmat un .dejun dat de roo
tDl'ul Universităţii colegilor şi ddegaţilor, şi cu 
aceasta s'au terminat festiv it ă.ţile. 

Ţin sa menţionez o maBă foarte ,reselă. 'dată 
de profesorii uniyersităţii din Iaşi dolegaţilor 
în cel dintâi otel din oraş - Otel Traian - la 
care au luat parte studenţi şi studente. O ani
matie vesE'lă a domnit în tDt timpul acestei mese 
unde s'a servit numai mâncări naţionale şi vinuri 
româneşti. Că n'au lipsit discursuri, nu mai este 
nici o vorbă. S'au auzit diferite limbi. Limba ro
mână suna foarte frumos, !;Ii se pretează de mi
nune, după cum se vede, la efecte oratorice; tre
bue de remarcat că domnii colegi români, aproape 
eu ·totii s'au arătat C'Ia oratori de frunte. 

In t{)tul trebue de zis, că. întreaga serbare, la 
care prezenţa continuă a Familiei Regale a dat 
tonul principal, au făcut o impresie frumo81lă şi 
plăcută, şi "S'a petrecut în modul cel mai demn. 

Interesul cel mare şi pa.rticiparea continuă 
a publicului la aceste serbările-au dat un caracter 
deosebit. 

Sunt convins C'ă această serbare Q fost un act 
care va avea o influonţă puternică pentru desvol
tarea Universităţii din Iaşi, şi, aduc tinerei ~li 
Superit>are, sincerile mele urări". 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine'

e 

Curăţare chemică. 

"KRISTALY" 
I 

Spălare cu aburi. 
I 06zmos6gyar, Kolozsvar, Palyaudvar. La suma de pasta 10 Cor., pachetul S8 retrImite francat. 
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S2l ne I'unoaştem trecutul·) aeum mor!llintdo 10~!<~ rfimână .muw. Ei .a\~ Illytat'l 
4 '" ca să ne flC dt~ Veţ'JlW !nllemn ~l de Y~I1n.!U pIldă. : 

Deci noi n'um fi vr{...Jlli{~i de ei, dlacU nu ne-am, 
Un bun ţrospodar <"a ~3 Ţl{)ată şti de tm seara. sili să-i e.unosţltt,m. ; 

ee ~ ,lucr~ ,lIlî~n~, tr{'~u~(l !!l'i~i dec hine ~nă d~ I . Şi-i cunoa;ih:m,. ('u t<tt. ~bu<:iwn~] l'\.lptpi lor în
(~ (e a Ulpravlt lastuZl. Bunul l"por de m:me Şl fngurat{), dlll ('l(r~11o d(· IstorIC', dm gazt·tde noa
df! 1Y.imîme va atÎlma în multe dda munca noa- atre rOln:îllt~ti, din pOVl':itirile altora, mai euminţi 
wtră de ieri şi de alaltăieri. Dela l:lJa.Ştcre până la şi mai învlq~'lti de-('il t noi. 
mol"Dlant vinţl3. noastră nu-i altceva d~ât Înlăn- .Azi ciiud uu mai avem nid o nădejde să 
ţui-rM unor faptt', cari ŢXIY'nt"'-"-<' unt·le dda altele. prindem l'{~\'a din ~('olil(' ung-ure~t.i şi pnlltru dn8-
•• Oum îţ.i vei :-lilra, ~Işa vt'i mitl1ea", şi "cum iţi vei vălirea trct'utului Ilo~tri.t, va t.rebui "ii ne folo~im 
aşterne 1l..~:I. Y(~i dormi" zic pil<klo 'Pline de inţe- de toate mijloti{'de ee le' put~~m ana. ea sA în~'ă
<lt~ociune ale neamuhli no~tru. ţă.m ciH mai mult aNlsă. D("I.'i să nu prf>.get.ăm 

Cu vittţ.a unui om, Il unei f.amilii, se !.aSeamănă a 110 da hanlllno.->tru pe Cl.ltJarll părticică 'unde 8Unt 
f.):;uw 111Ult viata unui popor. Ziua de mÎl.ne .a. unui înşirate luptele, r>uft'rinţnlc, isbtlnzile Htrii.moşilor 
noa:m atârnă de ziua de it~rj, şi viit.orul întreg noştri. ~i dacii IlvelJl noi Mt.fel de earte H!! nu no 
atiirnii. dda tTN'ut. Un popor nu \'!Il PUWIl lucra eodim a 1) împrumuta 'ji altora, dacă s'ar cerc ehiar 
decât aşa <'U:ID îl îndeamnă, cum îi porun('(',Şte fffi- "i satului întreg'. Să nu arulH',îm, dupi'iee am cetit.. 
flerul siiu. luI' a<'l'st suflet n'a IU<'Mt nmnai azi, eut.aro numiir de g-azetil unele se povpst('ţ;le ceva 
uu ,"Il hJera numai mtÎ.ne, ('i la lucrat şi ieri, şi aW- din i~tDria noast·ni ci ~ă-l 'Pă.străm ca pe o co-
bI.ieri ~i Rute şi mii de a.ni înainte. moară pnnt.ru noi şi lwnt.rll copiii noştri. 

Do n,eeca in ftilip1e1-e trecutului unui ŢlOpor \"Om 
a.tla nut·prpu de "iată re f'C 'RS<'1lude în el. Vom 
OItHa ('(~ a ~Îindit, C'C a simţit, Ţwnt.ru eari tinte RU

fletul lui .,!'a umplut de t:aldă însuf1.eţ.ire, vom des
ooperi -pricirua, lupt{'.i lui de veacuri, Tn ('Jlrtoa tre
~tull1i vom C'U11O'Hi;'te 11n ŢlOpor eu toate irumşirilc, 
bune sau rele, pc cari le are. 

l)e a.cca.<;ti'i cunoaştere a tn'(':utului nO$tru, li 

flJlpt<>l()T maI'{1ţe, 'a oamenilm' mari, U! eroilor no
ştri, noi Românii din Ardeal şi Fn~ria stăm 
foart.e dt'partp. Viaţ,& nj()~il()r şi a 9.trăbunilor no
~tri, ain C'~'lrC .g'a pl:~mădit şi viat.a noa.4tră .. ~e aR
oum:l~> înneg"uri dp~"e, ţii nu ne lI:prindem lumi· 
oile ,<,ari >10 împrii.~ti('.a('ca~tii nt'g"11rii. 

Con<lue:ltorii politid ai a('{'~",td ţări nu s'au 
gilnait nit'iodatii !la-i înlOHne~lscă şi nop()rului no
lIt.ru cunoaştm('~'l tre(Vutului l4HU. ~ă "prijinească. 
iJM! barha,tii ('ari s '<Ill {lRtenit !ltl. op,sg"l"OI''''l' ţii să 
povNltească în rltrţ.i tipărit.e i",toria noa~tră. 1n
o11aint.e ("(1 Rută d(' ani, eÎUld G'(lorg"<> f3in,<,ai voi Ră-~i , 
tiVăn'.lj,'w:l eartpJl S{I de iBtorie, i-s'a ruspllns de cei I 
r.ari erau ma,l mari Jlf"ste tir):!r: .,cllrt.e.a-i \·redni(·ă j 
do foc', iar Reriitorul ei do furci". Astăzi in căr
ţile de ('etirc pentm şeo1ilo i'ilteşti nu mlli ·poate .. 
ÎtJtra niri D ~]J)vi'"ţire care ar aminti de faptele i 
;ruăn'te .ale străbunilor, nu se mai pot :;lăvi bărb.a,ţii ( 
mari ai nt'.amului. Indată ('R ill'i\ptwtorul ungurE'SI:~ f 
mai află t'iH(~ o astfpl de ('.arte prin şcoli, face ară- . 
tlll'e b ministru "că-i în primejdie patria". f3i 
outarc R('('retar (\api'ită n1lmai d('c:tt porun(~a Ră în· ! 

dl'UID{'W Con:'\istoar(lle noastre ca "il-şi eur('ţ.e şco
}ilo ck invuţilt,ori şi de dirti, 0ari sunt oontrari 
~.Kh:.ii de Rta t maf!'h~ar". ~i. una după alta, curg 
:pomnt'ile vliidil'ilor, .preeumcă-i oprită l~ut.are ,,Is
torie", <,ut.are ,,(',arte de ('('tire" din ~{'olile popu
lare . 

Şi [lHtfel sunt tot mai rari. aproape nu f<e lUai 
aflii du-ţi îngăduite pentru şcolile 8ătt'Şti, din (~Il'C 
lJiiietii noştri să mai 'P<rat:l Învăţa c-eva şi despre 
noi, dPHprc trt'cutul nORtn1. f:'i vin în sehimb cărţi 
nouli <pline cu clli'Purile lui Arpltd. 'alui Tuhutum, 
J.ebel, Hâkoczi şi cpillllţi eroi ai neamului ungu-
ros<'.. 

Tint.a mmărită de mini~trii *('oale!or sp poate 
pipăi eu mâna: să 11e cunoa~t{,m cÎ\t mai puţin tr('· 
.~tu1: 

Ei ,~tiu că un p0pDr ('are-~j ... lăv('şte istoria M
ţionnlă, în sufletul căruia trăieşte amintirea ~tră
uIOf,liJor, e t.are ca sti'lDoC.a în anăraroo naţionalităţii 
sale. Şi de ac('ea şi zic: I1ai<laţi să le aeoperim cu 
TăI de întulleroc (·.bipurile eroilor <lin nremul lor, 
"i ~it 1(' .punem înaint{'!lt lor pe eroii n~tri. Atâta-i 
vnr vedea pe ae~ti dinti'ti în ('ărţile din ('.are în
Taţ.ă, pflllÎi ce-i vor uita. pe ai 101'. 

Dar noi am far~ un, păeat !>1trip:i1tDr ba C.<'l" dacă 
DU no-am da silinţa să ne cuooaşt.em tot mai bine 
ifltoria Doa"t.ră naţională dacă nu no-am sili ~ă 
auzÎ'IIl şoo.pt.e]o strămoşilor, şi nu ne-am dori să 
vedem rhipurile strălucite ale oamenilor noştri 
mari. Nu s'au stins băt.rînii noştri cu sabia in 
mână apărînd drepturile limbii şi ale crucii, ca 

*) Din Nr,-ul de azi aJ "Tribunei POP<lrului". 

Să nu ne tre<'('rn vremea VUmitH"I.'a şi în Her
biitOl·j ilH"a.-;;a eu vorbe j.!:oule ei'llld "untem la un 
păh~ll" de lwutură eu da"dillll ori popa, ei Ră,1p 
('pl"orn ;;ii nI' j.~tol·is{'a8Că din ('C au putut prinde 
dân:;>ii dt· prin cărţi. 

Nu este UIl lucru mai de foloA decât retitul 
cărţilor, dar mai ales a cclor de istorie. Ciuul în
(~epi ~ă ve7.i în trecut, (X'hii ţi-sn agf'Tese mai 
ture şi pentru azi şi pentru mÎlllo. C'unoseimd fap
t{\le ;;tril.moşilor noştri vom vC'.dea ehi puri do oa
n:eni aşa de mari La. minte şi la voinţă, în{·ât. pri
vmdu-i vei simţ.i !;li t.u putere nouă in inima ta. 
~lulte chipuri de eroi striiluce.,>c ca tot. atâţja sori, 
li elirol" eăklură va pătrunde pÎl.nă. la tine hră
nil1'du 'ţi inima. 

X{)i nu 'pute.m Ră Iăsiim niei pe o clipă să sHl
bească legăturile între părinţ.ii noştri şi noi, pen
trueă atunei chiar puterile noastre ar Hlilbi. A
tun('i n'am şti merge pe picioarelc noa1't.re, ci ne-ar 
dăti na cea Illai i-llabă umbră de vÎl.nt., şi aj nngân
du-ne blii;,tămul strămoşilor uitaţi, am cădea in 
cea dil1tlÎi groapă pc carc duşmanul ne-ar săpa-o 
in drum. 

Să ('crem deci dela cărturarii Do.stl'i cat tIe 
deseori cărţi do if;torie. noe·ne eărti{'cl~ mărunte, 
de d<luăwei-treÎz('(,j dc bani una, eu eii,te-o parte 
din POVC,'lte.'ll neamului, eu istoria vre-unui om 
mare-, dee-ne cât d~ multe, că suntem mulţi şi noi 
cari vrem flii înviiţ.ăm din păţaniile înaintaşilor 
noştri. şi să ne Îll!'ufleţim do faptele lor, ori bit 
le jelim nCl1orooirile; einstindu-Ie după eum 30 
cuvine pomenirea. 

= 
CroDlei $colari. 

Adunarea învăţătorilor din protopopiatul Bu
tenilor. -

In 13 ~O(';mvrie >a. c. s'a ţinut adul1m'oa trae
tuală a învăţătorilor din protoJ)O-piatul Buteni în 
eOIDuna Bâr:3a. 

1 lupă săvÎlrşirca dwmării Duhului Sfânt din 
p..1Tt{'a On. Domni preoţi din loc Ioan Popoviei 
,;,i :M iron Gree a unnat. de~chidema con
fernnţ,ci fmb conduecrt'a pre",identului tractual N. 
Boe,:Hu vrin un di~cur" fOlalrte mişcător. 

Inv. local llarie N crşigan, de",;!i om în etate şi 
]o\·it de boală a ţinut u.n C1lTS cu drăgălaşii şi is
teţii lui băit'ţi din cI. 1 d{>~pre obi(>(~dc din ~la 
de învăţământ, în L română şi maghiară, a'Poi des
pre ('asii. 

Prelegerea ţinută a reu'I;Iit foarte bine. George 
Prl'C11p;a,';l înv. În Dieci, şi-a <'etit mult interC<lanta 
lui disertuţie "A"tra ~i reuniunea înv." care a fost 
foarte bine luerată şi 'ascultată !,il cu mlut inter{'~ 
de toţi cei pri:>zent.i. Colegul G. Precupaş a fost. 
aplaudat din paa-tl'R tuturOl' celor prezenţi. A ur
mat di. .. ertaţiunea Înv. L. Dublea din Şilindiea 
.,Erori în digeiplină şi proecdură". 

DU1)ă de,.c;b~1toCrea mai multor ehestiuni de na
tură administrativă eonferenţ.a .a foot închisă. ln 
aceasta eo,ufNl'nţă S'tal colectat pentru bustul ce 
ilo '"'.31 ridica la Sibiiu în amintirea lui Eminescu 
şi Bariţiu o aum~ de 23 -oor. 50 fl. N. M. 
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Gânduri de seara. 
- D·in carneiul unui priv-~tor.. -

Il. 
Când şt.uu aşa Ringul', între cadrele melo in

\,('('hi te :;i roase de greeri, lnii înt"hipui călător 
fără ţinta pe drumul vit\ţii I?i in('~'P Bă dt:'A"lgrop din 
vraful aducerilor aminte, rtDatc icoanele şterse de 
mâna neiertătoare a vremii . 

Sunt oameni cari s'au dus şi Melui uitate ee 
mă ademene.sc cu farmecul <,nk,i dintăi întâlniri. 
toate Ţ)CrSi?\trl o vre-me, Iltăruind aHupra unei în
t,-lmplliri bunale ~i în defj1aroa lnr caleidoAL'Opj~ă 
rle .... "u~l'.'-\C o vitrină, văzută undeva, departe spre 
miaz.{l.Zi, eu un tablou ee înfăţişa un erNl'lit, bătrîn 
de ani, eu o ghit.ară frîntă. 111 jurul lui cădeau 
grele miinnndliuri de erisanteme albe ~i albast,rl'., 
fonnf1JHI nn mili{'u lli'ti"tic acestui simhol de sin
~uratlll.(' ';ii i Ul pii;~art'. Era t.oamnă şi eHm rătă
CPUIl1 fără ţ.illW pe str[lzilc >ling-urllt\l'e undo numai 
6Iţi\'~\: cl'r,;,eturi ,-(' aţiuf'o;.l11 pc la {'olturi, invârtind 
tri"ti minay·eta plîtn:.n~~t.oare, in c{'ata aee:;tei zi1e şi 
lllili tri~t.e, m'am oprit Q elipă în faţa ~eamlllui 
br"bonat. de rona florilor şi aTU {'('tit pe UIl eolţ al 
tabloului aut()g:r:unul {'elui ce fixli.l'\C 'P0 
pânză icoana tristă a mOllahului eu ghit.'lta ruptă. 
1 n acdaş ('olţiţ'-Or ascun" l1rau ~i eîltcvu versuri din 
.,Hingllrătatca·) lui BciD(\ iar jo~ de tot ,,18H'1 
Deeembre 4- At.hanasie .Mcri~·u în temniţadeia 
Bi~eriea-albă". 

Am st.at dtăva vreme în faţ~l bătrînului cu 
haina înveehită şi părul rărit de bătrîneţă. Avea 
un farmec dC'O!'ebit de tri!!wţă şi de durere în llri
viroa care înviiluia ghitara lui frîntă, singurul t.o
vnriiş - acuma perdut - in llesfâr~itul urît al 
sing1.lr;'ltăţ.ii. Nu m:Rm gÎllldit insă nici odată la 
autorul eare'ş {'ăuta~ un snbit'Ct de inRpiraţiE,o 
atât de bizară şi plC'<'UIl.d, pe urmă, l-am uitat CII 

totul. T:Î.rziI1 dc tot. O'prindu-mă într'un oraf;l 
din graniia Serbiei, nm înt{dnit un om al cărui 
nume mi-a ~l(hlf\ aminte de t,:tbloul văz.ut prin gea
mul inlil('!'imat de rouă, în dimineaţa aecea tristă 
de toamnă. l-am S'THlfl că yiizu~ern umdt'va o icoallil 
p{' earo era semnat. un nume (~e aducoa mnlt ca al 
lui şi l-am rugat i<l'mi :-lpună şi mie p()vl~h\R t.ai
nid din cllre :,<e zămi;.;li~~ acest llI(mah care nlai 
stăruia încă Într\m colţişor ascun.s al aminti
rilor. 

Int~r1ocutonll meu era nn tip do ţăran bine 
legat, urmaş abt~a din el'.'l dintiti generaţie a unor 
oameni mUllC'itori ai pământului. Când j-am adus 
~minte de înti'uIllllarea asta) o umbră uf}oară ÎI-a 
Jueat în priviri ~i s'a şters apoi repede dând ]0-
eul unei sbuciumări Htânjeni,te, trezită poate de 
amintirea un('i. Întumplari pe eare o credea îngro
pată do mult. Dar ~'a recnles apoi repede şi mi-a 
tiPUR, cÎi de mult R\llSe!!C 1111 un unehi purtat pe ]a 
şcoli mari, {'.are trăi8e yreme înddungat1î printre 
~trăini şi se RfârşiRo în t.emniţa dela Bise:rica
albă - pont.ru păente grele. Aci Învăţage - se 
vede - me,~t.eşuglll de a zugrăvi icoane Iji de bună 
H~arnă a lui va fi şi ('.ea pe care O văzusom eu. 
)-1 i-a mai spus apoi şi câoova lucruri din viaţa 
h1i prăpădită care s'a închis pentru totdeauna 
.]. , 
ulD clipa în care porţ.ile temniţei s'au deschis în 
faţa lui, pentru a-i pregăti o platformă de troeere 
din vi,a·ta unde fusesc un străin fără de nici un 
rost, unde nu găsioo şi nu luaFO nimi<l, dar un do-i' 
rămi'i,..e,se şi ed din urmă crîmpei de nădojde. 

... Şi de câte ori rătăce,QC pe cărările acoperite 
de frunza eăzută, din parcurile pe unde nu maI 
găseşt.i de<:'ât bătrîni paralitici, îmi aduc aminte 
do crisanteme şi de plânRul t.ânguios al flaşneto
lor din dimineaţ.a aCeBa tristă. Şi mă gândose 
acum la desrădăcinaţii cari s'au sfârşit tot aşa 
de t.rist şi de neaşteptat l'a şi :Mcrieşeseu şi caut 
() dl'sleg-.are eare să-mi expliC(], de (Xl ţăranii n(~tri 
hoeriţi "0 perd, abea în a doua generaţie, cuprinşi 
de vitrte,Îul vieţii în cari sunt tDt pe atât de străini, 
pe rât era şi scoborîtorul lor din cutare sat înfun
dat între munţi, di.nd venin-d nOI\ptea cu carul 
Re pomenea în zorii zilei încunjurat de furnica
rul vieţii neastâm-părate dela oraş. 

Oamenilor acredltabili se vând şi pe lingA 
= plătire În rate lunare fări nici o urcare 

de preţ.- - -

mabila de 
lipsi la: 

= Iare asortiment în tmsouri pentru mirase. = 
La cerere din provincie tritD\tc bog. Ia catalog nust~at 
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Nu v()i ci!.uta ~ă anali7A)z CO'lltploxul bogat do 
motivo 81 acestei li-pso de \·italit.iiţi, ci voi, r.ov~i 
la traiul PIlt,riarhal din sat.cl~ noa~tr~J l~ S{lll~nla 
m tonită. 'Pootru credint.ă şi obloolurI,. cart au 
tr~ut in tradiţie şi fOl'rooa~ă baza păturel noustre 

de pl~ari. 
Aşa c:um suntem noi, ne-alU obişnuit di.TI vr~ 

muri v(roi ~ii trăim cum ne·am ~on~t.tllt, 68.

ruiinând vara şi adunând toamna, n:Il~~lIl~ndu-ne 
toată fcrieirea la proporţiile aştepUlrll, cu. de pc 
urma brllzdei nouă răr;turullte do plugul nostru de 

1
· "a r"sxri rodul 00 >lle ya ,tuligura viaţa 
elllll -,' H, U • ~' 

tiduiiii. după un calapod moştc.Ill~. I';1 ~~r~ton18 
BCntimcntdor uORAtre, nu ne-atn gandlt mel ~~a
tA la eUf'I'lu1 sehimbat al vioţii şi la il~drum~rl~e 
ci. utili~risto, 1 ar când schimbăm ()pmca Ş1. eJl
ciula de oile pe stl'Il0 domneşti, luiind l::ll ~c~lţHt)r 
modost în forfotul lUl11ci dela oraş, ne J)nrasl_ill 8Q

tu) smlJdo.t Îll lumina de îioaro, eu a{';('e:~ş uepa..'\.llrc, 
ca şÎ când saltul po oore'1 facom Ill' il nUlI~U .do 
durată vf(ltneoinieă şi nu ar lIH;omna o ~oSllllrl:ro 
pontru totunauna de dat-a. tr~ită. .de ~n 9~r ~es~ar
şit dB lllaintati-i <'.oart se l'Iful'i;llltU nnp,u..0llţl Cil Şl-llU 
t'Ăm;t.it ~~rodinţa şi ş.i-au putut lăl'gl CU o palulă 
mOf1ia. 

Ajunşi in oraş copiii. noŞtri pE'~d r~nd pc rînd; 
u1.ria îndârjirii şi eu flocart: d(}.':llluzlC tolunt mal 
tiăraei de o ercdintă Ildu"ă dlU satul ee I'>C perde 
tot mai mai mult în pilda uitării. 

Medi'll st.răin şi "iuta eea nouă dă eu t.otul ultă 
formă j,mflet.nlui bun şi Îllcrer,ăt.or do Rltlldaul., 
Intrat în \'iatii, nu'ş lUai gă..'«.~te ml."<iiul şi e strli~n 
nu uumui pontro e:ei rămaşi în urmă, uur () st.ril,lU 
fii lui insul;Ii, Din tot ('.o UVCR CIl merinde do drum 
nu i-a mai rămas ueum nimic~ in goana Hi('ută pa· 

, nit la. ll.eO'lt popas u jertfit tot, iar în :-;ehimb nu i-s'~ 
dat decât Iljuugoroa unui Beop lipsit de id?lliun 
şi fără \'Te-o tendint,ă de oou6NVHl'O Il claspl, dnr 
mal 1l1o~ fliră n'Ull sontllllcll t dtl dragoiltc pentru 
oei dc (tllre s'a d~IHirt'it. 

In t~)IJ:-;()(~intă, nu va lHlt.4.'U .- cu toatu vremea 
___ oii dea noomu1ui Săl1 l1irni(~ din ll..';.tepturilc le
gat,0 de el, şi urrnat;lii lui vor fi ÎIl<:\oit de ,:;trăinî 
in aceast.ă viaţă in care el e od diutui străin. Pu
tini l'or Il"utoa să ajullgii l~U aC'Cl'\tc îndMlJnări gre
l,'Ii t.e, realizarea dOl)lillă a r06tului vieţi i. t·uci de 
r('gulă -- illtrîtJ41 în viaţă cu un rp.7.ervoriu ,~i mai 
t;mhrod de trăiuieic - t;e pord în curînd, Înghiţiţi 
de vlllnrile dW;IIJHllle ale traiului Bbucilllllat de 
3l'nm. 

Fără îndoială, pro(',C<'inl 'a~()'lt.a St~urt de di:wlu~ 
l,ie, urmân-duşi ne-turburat cur.sul de piină aei e 
Q maro 4)~ f,li lltmtru da,~ nOIi~tr:l de ţărani, 
imr(, după opintiri e;;i jertf(\ îndelullgutD, Î~i vede 
ziidărnieilii ori0e at;otcptare; dar e tot. În acce~!ş 
măsură ei pontru neamul înt.rf'.g', Şi creod că a 
SOHit vremoa Hii ne oprim o diVă asupra lui, diu
tillld mijlol\('.('le do Îndr{>ptar(\, l'ăei din nenorocire 
au AUllt,(~m un vopor l~U fi bogată RU{lrCS{'('!1 tîi do 
oameni l1i avuţii a Cllrol' pord(~r(l 5ă nu se resimt-ii. 

.. Jl(Jate de aeooa eu fj{lCare toamnă povestea 
('.ri~m.t>onl{ll()r t;>i a vil,tii IX'rdute imi pare din ce 
în ce mai lrif<tu. 1. G. Bradu. 

Şedinţa Sftului Sinod al României. 
- Respingerea protestului fostului Episcop de 

Roman •. -

Bueurrşl-i. :1 ~ ocmvrt'. 

Membrii sf. Hil10d s'au intnmit ~liel'Cllri di

minoat.ă RlLb l'rrş(.'Cllllţia L P. S. \litl'opulit al 
tdoldovoi Pitn('lu.La şodintil. au luat parte ~i 

ouii C. C. ~'\J'i(ln 111ini,:;tr1l1 inst.rucţiei vuhliee 
~i D. Boro'iallu adminl"trntorlll easei Lisori('ci. 

După îndeplinirea fOl'malit;îţilor obişnuite, 
sf.Sinod Il aprobat. mai mult.e (',creri de călugăriri. 

A fURt aprobată de asomoni lji eel'C'.rea Alba
nezilm' din Capit~lIă, de a !i-se da o bi,;cl'i('ii, unde 
I)rool,ui albanez să poatil ofil'la Dmninoea şi în 
zi li}!(' (le flărbflt!)!lJ'e. ~f. ~i nod <1 hot~'irît ea preutul 
alhnnO'/' aă ofi(~i(7.{' In biflcrÎea .. Dintr'o zi". 

* 
P. N, Arhiorou Calil't Botoşencnn il fleeretanJ 

'IIf. Niuod Il {'('tit pot,itiilc prin care preoţii ClItc-
1'. ~iti f>~IHn(','wll şi V Rsi I{'('u, eer fi!. ~i nod erture 

pentru ~irea lor 1D contra foshtlui Mitropolit 
Primat~ rugând in aoolaş timp po mombrii sf. 
Sinod M. 10 ridice şi pedeapsa de cateri@ire .. 

Ambele cereri fiind luate in disL"Ut.ie, au fost 
respinse. 

Adu('ân<lu'R{~ în di>leuţic şi pl'otC'iitul formulat 
de f(j..'ltul Epiwop de Roman Slifirim, in contra 
hotiirjrd sL Rinod j m{'mbrii sf. Sinid au hotă-
rît punerea la vot a a~'Olui protest. _ 

"Membrii r-f. Rinod, au hot~~rit. punerea la 
ad-e, 11 prot{,;'itului fost.ului Episcop Safi:rim, in
t.ru ('ât hoUiriroa dată, in ennoscuhll proces sino
dRI, a fost c::q1r!'sia. unanimă a int.reglllui Sinod 
şi asupra cii reia nu f\C mai poate rcy(mÎ. 

Va<'tl ar fi fOl4t \'r{'-() nbţincre, ori vre-nn vot 
'{\eplasat., numai at.unci S'lUl' fi putut reveni asuprR 

hOl iirîrei date. 

ll. c. C. Arion ministrul eultclor a declarat. 
eli el-sa repJ'(\zollt~l11d guvernul, nu poate faoo alt
C('\'a d{-!Cât să respede hot:'il'Îrile si. Sinod şi după 
a SII ('{'J'<'re AA le IIducH la Îndeplinire. 

* 
Lufttldl1-~C în diseuţÎc generala nou1 prooc>t. 

nI lt'gri l-linodale, au fost. aprobate primele arti
cole. 

1n !;lod i llţl de V iueri dimiuoat.ii, care va fi şi 
ultima şeflinţti, F;(' \'11 disell!{l in Într<'gime nonl 
procct al le~ei sÎuodn!e. 

Cu aeea oeazic d. mini,~!l'11 1\1'ion va arăta 
{'lire I'unt \'odorilo guvornului, eU privire la modi
fi~ar(~ legei !<inodale" 

Cronică ştiinţifică. 

De-ale naturii. 
u. 

Asimi1afia. -:-- Iena şi lava. ~ Plante roşii. 
. ] n ,pr Imn .lumiitatc li \'eU{~Ullli t.rL'Cut ramu-

1'Ile l;Itllllţdor nat,1lJ'ule îlH:epuHnră Il fi Cltltjvate 
în mw'e lmif'1lră Tot ma.i nl1lltc de,.;coperirÎ fie fli
eC[~n. Ad(\~e~ În"ă ;;peeill!i,~tii ~l impiodecau {I() 
e~lgmc ('an :~ăreall lH'cxplieahile. Degeaba îşi 
butoall !'lLvunţ,ll eal1ll1, n'ajungeau la nici un r~ 
/lultat. c~ bia ('âud $t' iviră oameni cn {,llD.0f3tinţ,e 
vash'" dl1"! ~,ot dmlH'll111 l l;tiillt~.'lol' naturale oari 
lunu Intr aJutm' t.oate fC'ZU ltal.t:l]e {'llnoscut.:~, se 
putn ,da r:-I..'lpun", la uneI€< Întn·bări e.ari păroau 
pc a[~lt d~ ('OlIlph(~atc po (':ît eran do BimpJo. 

O asttel de ('DIgmă ora fapt.nl eli plantele c"ui 
iiC nut.reau din mod1u anorganic ~llnt. de natură 
or9Q II ică . 

. Anume Sau.~s{lr(' rell11rnitul ehimist şi {izi
<'UITI, (:~kllla.'loC .cii un bob de porumb contine 0.:1% 
lllflt.eJ'lJ orga111e{" pe (~ând plllnl!,a l"1!~ărită din 
el are ~O?~,: :::;e năi'<m introbarC'Il, atât de nlllJt di
l'>('utati'i - de ull<k ~i {'Ltu] ,~i-a luat Jlonunbn] des
v~)ltat ma.t.el'i i urganiee ~ ThaN ti {'iiuoort să dea 
r~(Spl~n~l1l- groşi LEI su!'\t inea eii r(~"idi u} anima
lle ~I vegetal din hlllllll fllrnizeaZl! materialul 
nc('('~ar, l'lit de fal>!ă (' t{"OI'i<l aeeHilta ne-o va 
~j{JYNii ~If'milt.orul {>x:pf'rinH.'n1 , lllPllit ~:'î dal"ifiee 
Jfotn~.{'aym :~he,,~ia: ~)rf!~6itim o !'\Olli ţi(, de apă 
cu ? liel'1te Rururl, 'CUJ? .j~()11 t in eaJei u, ealiu, mag
n('~lU, fo"for, ,<lnlflll' ŞI her. J)ae:l biiA'um în ea un 
boh de porumb, ;;i-l expUlwm aorului şi lumineî 

. 'S{).ar{·~e în f'eurt timp \'om eiipit.t.a (1 pJRnt~ fru
Jr:OClHll, ,\,(lI:de, ea~e ('.l'eşte IHw()utcnit. Materiill\ 
din {'an îi li nl1tl'1t, planta ati fOHt p.rclu,r·:ifJ a7tOT

gaIlÎcf'. Jn'):l,'(':;e nirj in sOlufÎulle niei în aer nu-s 
nHlt~<:rij ol'ga.n;'c('. VodPUl deei ['ă cele sUflţinut~ 
de, 1 ~wf'r sllnt falsC' . .J·IlRtU.~ Liellig înt~rn(~ietorul 
dlUTIWl fllllr!eI'ne, a .ţli don .. l it j n 1l1(){1 ~triilu{'it _.
u~iit prin cxpericl1tli ('.âr. şi prin deducţiulle 10-
gWlt, cil hum~~ in, primul nind nu-i hrlt.na~ ci 1"-0-
dl~d ul ~)l :mtoL },a poate promo1'fI Pl'Cl;iterell plan
t('I, lIU-1 lll~ă n('('('Mră. Dupi'îpo Pri.-;f.lcv Inc • .r~n-
H S b' "-' ., ..,.... 

OUfI, ,en le]', ,-.au>,suro ~i Liohj~ ~ru stabilit. le-

gile g~'IH'ral(> al Rep,~tuÎ fCmlTrH'll, 8achs. Pfcff~r_ 
Bous:-;mgault au {'('reetli t, amlII1Unt.e)e. Intre .u
td,{j au con,.tat.at. că organele ]lI' in,·ipa.Je ale ~H'efl
t.lll pro<'os sunt fnm~el". laI' materia eare luc:rca.Ui. 
(,-~tf' Ţ,igtnPutul v~rdc din ele rlorofilul. Astfl'" 

plantele cari n'au elol'ofil (v reodl. tov a monoceltl
laTe) îşi eflştigă hrana intT'un mod de tot d(,~ 
bit. .Au mai aflat cii ciement{lle noe,osare pr0C(7 
~uluJ !Junt pc lâugii. materi1e nutritive - săruri. 
au, şi apă. - lumina şi căldura. De aceea l'au 
şi numit: asimi./.aţia fofosinfetică, Căci unde 
nU-l hlnlÎiIH1, nu-i clorofil şi unde nu-i ~lorofil 
nu-i a,~iruilllţie. • 

In.'i(lmnă.tat(',a asimilaţiei e ncmu.~urată. Dacă 
n'tu o.'l:ist.a 00, n'am fi nici noi! Animalul (ind. 
o,mu.I) n~ Jo'fl poate nutri din materii anorganiCl\ 
IIp!>mdu-l fat'uhatca de-a le digera. Faptul ace81.a. 
n~~ arat.!, (,'JÎt do inr-e~nnată. O HHimilaţia planoohr. 
Eletll(lnt~lPo. l.I:l,orgaUH'(" IHx'("Sare pentru via~ 
"\1I1.t mal 1ll t411 prclucrat(l de plante ~i numai 
sdllmbulC in ol'g:miec, 'POt zi·rIi corpul animal. .. 

Lmnin:î, eilldurll, apî'i şi 1H'r, dimă sunt CQooi
tFlf! asimiJ uţl~~i. ~.;, ~u cre,si"lut flori în Î11tunerec. 
lw-z1.dlntul a f(j.."t cu fl'uu:wlc erau palida, iaT 
plullta lIU ~ prea dosyolt.a, nCll" .. Îlnd clorofil. S'au 
(~XPll,~ planUl tinere la ciildurii. La 5° C'. Înver
ziuu in 8 ore, la 20(1 in 4- ore, la 35° în ° j lunit
t~ltc oră, la 0° şi aso l'ămiine~Hl Df~.,chimbat.e la 
10 • 'J qo ., - 1 1· J ŞI ., S() 'f}l'UpaUl'1!lU, )p.3.J'.{'.nlCne.a picrcau da.că.1i-
ffi lua npa 9î aeruL Cu at.ât mai mult se dO.'lvoltau 
elind 8<' înt),llnCHU toato 4 condiţiile. De aceem a 
UŞOl" expli('a<bil cii în nord, unde nu-i mult 8OUl'{' 

nu p~e.a e nlllJU'i \'(~et.uţ.ic, pe dind regiunile lIe~ 
'\".a:torll~le t'f' bucură de c('ama.i bogat.ă florii. Ast
fd dllpJuol'ul (taxudi UfU mexi('~mulll) are dila-
lI1ot.l":11 de 8-9 In., iar În AUl'!tralia folUllt pomi 
(~U -dJUw{'tl'U de 10 m, îrwăodat.ii at~1t de înalţi de
<'Îtt~ lkJmnl di~l CoJ~JI1iH! P roi. Vetmer (lenH) 
Il fW'ut exepl'l'Jenţ{) 1lI tert'>'Hll te. A eultivat aceiuR 
I-lOi~1 d{' plHntll. He~l8îi, în Ieua «(termani,a,l ~i î~ 
Btutllzorg (lnva) unde 1.' o kmperatuI'ă medio 
?C ~Wo. C .. A ~'on;;tutat că acelaş ,o.;oiu ,~e de~~·tlolN!. 
in Bmic'flzag de 1,-1 on° mai puternic derâl fn 
J~n(l: ] Iltr'o bunii zi, îut.rebat. d(' direetorul gră
dlllOl botumic{' din Buitcn7,{)rg ('/iti ani ii dă unu; 
Ilom de 15 m. Îniilţ.illw, ri"L<-;,plllll'lC c:1.-1 taxooză 1~ 
Hl Jl.ni. ('U Mut mai uimit fu t'und auzi că era 
HhiR de 2 şi .imll. ani! 

F()!t.rtc. impol't.antă e apa, t'ăldura l'aU aerul, 
tO~lll;l. 111~Hllla c cel mai îIljo\eTnnat fadcl' pontnl 
iH"lI.nl1aţ.H'_ 1 leaee~~u Na llHt.ul'al; pa învăţaţii !-Iii 
~(' wtreoe pC-Il!l'U ee c {'lorofilul I.oemai rerd(! r;:l 
nu ~l('grll. alb .. au "()Şll~ Bolutill a dat'o E. S"tahl 
pro!{',;o)' fie botanici'i în lena. A oxplic.:lt aeC.<lt f'c
nomPIl prin a~itudiJl(,1l diferitelor mlori faţă de 
ru;>:e!e i'oal'ohu. Coloarea noagră ubAOarbe toate 
razele ~o<u·eJ\li. JX' eâlld eca albII 1(, T("'SI'Îug-e. A,.;t~ 
f~l. pl~U1.te JWg'n' s':u' arde, eele ulhe ar înghe~. 
Cm'ect~jrtle cc! .. mal nouii au dovodit că efednl 
::ol.orj(' nI razelor solare ;:;0 manifestează mai ales 
1J1 .JHll'U'a verde H ~pOl'tndni (nu în eea Înfra
~Oş~t', 1'1I1Jl Il{) credea pânii. ael1111a!) (\l1l~ut e 
lTll-'lt di !:olrwrt'.a ro,;,ie, eompleHlt'lltaril ('e1ei V (\)';.:1 , 
ahl'ioarhp l'3Zp!e \'{,I'zi. Doei 'plant{, l'o~ij ar fi eon
~l1mat prea multiî căldtll"u iş s'ar fj nimicit (',.R "'1 
('('le negr€'. (,ple y(ll'zi în~ă ab~orb raze r~"ii m~'i 
fat'Qral>ilc ~"imilatiullei! Aei Înt'ii Il dat ;;a'V~ntl1J 
no~tl"H df' () nouă pjpd('eîi! E fapt Cllno,'I{'11t ('ji 

eXj,-,ti pJ:mte l'o:;<ii. Pentru ce?! Teoria acomo
dării, sluhilit(' acum 50 de ani de Darwin a da
rifi.l('.nt ea şi in multe alte eazuri ~itn>iq.ia, PlaIl
kle SH'C,.,tt-H (1l1H'1~' ('riptogam{': pba(~phyecae ~i 
rh(J(~()phyeeac) triiJe~c la fundul m~\J'ii în adftn
~imi de sute de metrii. Apa mării Însă la R

diirwÎmi mui mari e inpermpabilă pentn: toate 
razpl(, HP('('t I'U It) i, afa J'n de ('('le verzi, A{'(:'Stea inRă 
ajllug 3 II ellW aoo-·H10 m. foart{' deeimat(' R8tf{'1 
e~ pl~nt{'!c ln adâl1('imj mai mari JIU prea ,r:Jt fll<'e 

17.u!n _ eu ele. Da<'!i al' fi verzi, ar atrage ruple 
\'(~rZl Ul mih,urâ mil~ii. - vorba vcehe: ,,('-Orh ta 
('orh nu ~'o:\t(' oebii!" Fiind Însii ro~ii, ele ah
Rorb {'olo:u'clI C'omplementadi eu (,(>~I mai nlilr9 

lu<",omic. 
AI'tfcl !-'(' ill~l'ijp~te natllJ'lR p('ntl'll {'opu ('1. E 

(} nuurJ4 ficn.,,.ii. daI' ]l1'{wă7.iitoaJ'{~! 1'. B. 

~ _______ rl_e __ n_tl __ & __ t_i_~~_J_. __ ~ __ ~ 
NAGYJENO 

=- qsedalist pentru dinţi artfflciatl firi pod in p 

CLU~J - KOLOZSV AR. 
(U capătul slrâzu J6kai, in casa proprie.) 
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Răsboiul italo-turc. 
In urma schimbărilor provocate de in

u..ervenţia nepruv{tzută a puterilor europe
ne, opinia publică răsufll't mai uşurată şi 
"atât in Italia cât. şi la Constant.inopol se 
~emnalea.zr1 lnc1inări spre pacea lllPnită să 
~urme aCf~st rr .. "boi. Uorinţelc amândour 
ţ[Lri in a.<~.'asUl dire-cţiulle sunt justificate, 
<Ieşi sorţile răsboi ului african nu ademe
n('~c pe nici lllliL eu biruinţp - cel puţin 
pân[l acu m - ci""tci continu(ln'a f{lsboiului 

....:lf fi la f('l ele p{tgubitDare pentru am{mdou{l 
'';il nu ar pulea compensa verdcrile împreu
naU' eu pllrlm'('a riisboiulu'Î. In fplul de 
p[lll{1 a.ci r{l>':lboiul s'ar putea extinde încă 

,'\r.-.anî de-a rindul; continuarea. lui Însă ar în· 
~('rnna. Goncentrarea. forţ,dor turcpşti în A
Jriea, lucru id('ntic cu slftbirea puterii in· 
.teme şi tpllmtu] conflict ba.lcanic va is· 
buclli -- cu toaHl În!ltturaJ·l'a acţiunei ita
liene în Arhipplag - căci popoarele din 
imperiu, aUlţale de firNl lor r{lsboinică şi 
-de ficrberile eOlltinur, nu vor întftrzia să 
pun{t mima pe afme pentru LI-ţii cuceri in
<!rprndenţa, fiind ajutat.e în acea5t{l aeţiu
nn !-;Ii de duşllI{m ia Italiei. cu tendinţa de LI 

;.angaja Turcia :;;i la. un r[tsfJDi iIltern. 
Pentru ltalia r{lsboiul in actuala Ra 

faz;l, nu (> câlu~ de puţ.in ad(·nwoit.or, dlCi 
luptele din Afri~a. pol S{I urmeze încă ani 
~ndeJUJlgaţj, '.iar sllsţiIlr.rea l{))' reclamă 

jprt.[e ne nl~I~Hlrat(' de bani şi de sunge. Ac
ţium';( notPi În m:uea PW,jt'ă înci'!. nu va 
ptlt(::1 da o Iov it U [·t1 hot ăritoare aSll pra SOI" 
ţ,ii acest tii conflict şi risdt pic>nlc>ri Î[\s('m
,1J<tLp, [[m.t de nici UIl CiÎi;'t ig n·aI. 

Turcia 1:1 rîJl{iul (>i. indi ştie' elI italia nu 
va ahzic{" d(' rrrjporit~Ulia ei YU lupta. cu 

.J,I,J(J,1rjirp p{Hl(l\Y ~lIne depl~ill!l stăfJânir~ 
f(' t'l: în i'OllSp('mţa se \"el pazI ca 1:\[1 maI 

:dillIPlltPZ(' l'a siugllr[l fllHmdirill' internl', 
~j folosindu-sI' <Il' pi'iJr'.i -- IlU e e~clus ~ .să 
ÎrtC'h('jp o pacl', m;li alps <!,(:'um eand lt~ha: 
Luai ;mdt ('a ori (';}nd, îj ofer;l eonct'SlUnl 
in:-if'nlnal (' în a("(';.!st;t din'cţiul1p. 

Primejdia in Arhipelag. 

('<'reu file politil'P turce"ti ~lşt.eaptă din minut 
tn miJ1ut ;Jt:wul flotei italiene {'.arc a fost văzut!1 
in mai multp pnnd{' <lin m:II'CR pgeidl, Probabil 
·a('!'.i<t atat' 1-':1 .~(> il1('('apil din mai mu/t.l' Jllln('tc de 
c1ldată. Faptul a ft.:'!t eonfirmnt {le În:-<llş marpk 
vizir, eu toate ae{',~t{'a ('t'rl'urile diplomatice Nlro, 
r~'lJ(, nu ned ni!lli~' şi ni<,j nu pot admit.p 11I1 atal' 
'al I1ntt'Î ('/,ntra UardHnelelor. 

Retra2;erea flotiJei. 
Ziarului "Zpit" i-H' tf,leg-rafiiWZă din Bprlin ('a 

~)Ut.('rilc inln\"f,Ttiud la Hmwl jX'ntru menţinpre<l 
Itatru!ui dp ră"hoi l'xe}u:-;i\" in Tripoli:-; şi retra
g"f'I'('H \"11,,('lot din :qwle tUJ'('('şti, au ohţinut rezll]: 
latul deplin "":iti$f~l('iHor. Curţile ('urop('n(' au ŞI 
rtmis o notii diploTl1lutieii Portii, dar în aceasta 
'un :;t; ~PllTH' {luci" ~i in~;ulel{' arhipdag-11lui vor fi 
'wntitt: dl' atacuri I'UU ba. 

O infrîn2;ere a Turcilor, 
TplpgTam:Î jll"imita l.ll Paris <lin TJ'ipoli~ .~pllne 

~'11 Italienii mi H\"ut lUi 11011 lil1C~'{'" ~tr"lt('gl{" ho
tlirÎtor ()(, ast:1 dati!. ~tatul major italinn fi"ie11S{' 

demaiIUultplanulcaI<Hîmpr(.sO.~1J.C pp la spaH' 
:lrmat\1 tl1 ]"{,cu:-!eli şi luÎlml-o Jnt re dOlla fo('uri, s' (1 

"jJea"ri\ ~ii H': pf{·.lea. 
~1 işe!\l'ea <1(' Împre:stLl'ure ~~ im'('pnt ?jldp trp

i'ntr in {'(II mai luaI'(' S(>{'J,(,t. Ea e,~t<' m;tilzi c1<,,,i! 
":1 r~i t ~l 
' ';rt;~'ii alI prin,~ tip v(,!'ot.e şi a\l Hta~,at ('oqml cit, 

imprr,<qlrare. Pup:i o luptă ('l'În('t'n:l ÎllRă, trupelf' 
rmf'(\~ti au fost zdrobite şi p11>,«' Jl(' fl1gă. Vi(,torÎ'a
[talÎelli!ul' est(' dc('i~jy:j: dpza"rrnl Turcilo]" (·~t(' 

Turcia nu cedează. 
Xl.' dpsmint(' 'lll mori eau·gori(' ştire~1 eh Tnreia, 

'·d{·~llrHjatii. ar fi goala "ii ('('(\1'7.:(. şi S1I inrb(·je pa-

('{'!Q in ('Qooiţiuni1e dorito de Italia.. Dimpotrivi 
guvernul turc va c>ontinua lupta şi va f>ll.('.f) tot po. 
sibilul t"'a ~ă aprovizioneze bine cu muniţiuni (li 
cu hrană' t.t1lpde cari luptă contra Italienilor în 
Tripolitania şi Cyrenaioo. 

Blocarea Dardanelelor. 

Pare a fi prf\n1atura. ~tirea ,cii amba."-fldnrii A.n
J?lipi ili·n int.ervenit pc limgă ţ{U\,(!rnul italian pen· 
tru a lmpif>dp('3 blocafl'08. Dard.anelelor de că.tră: 
fl1)t.a it.ali.ană. 

B]O<'arf'.a Da.rdanelell'lor 'Va. pricinui m.a,ri pa
gnhC' tuturor putNilor, OO1"i în t.ot enzul în mo
mentul oportun vor int-e-rveni pentru a îmrpiooC(',.Q 
p(' It.alia deta a('t'~t pas. 

Incerciri penfn.t ~ 

Din dif(·ritdc I'urs{' 1'0 ~omunică amanunte 
llf'Upra unor înr'{lf"eări di-plomatiee pentru a obţine 
Înl'ef,an"t o;.:tilităţilor între Italia iji Turcia. Cert 
{'st-C cti. Italia ,a .amîma.t 'Pentru eÎttva timp acţiunea 
flotei ",ale în ~fHr(,41 Egeieă, mil.r~inindu-se a 811-

pmveghi,a co.ast(·lc Arehipelagului şi Siriei, până 
cc va cunoaştc rezultatul dom(mmrilor diploma
ti('e. 

1 talia conRideră ca exagerat suma ecrută de 
TUT<'ia ('"a deRpi'igubire pentru c",l(larea TI'iţ1-o1itrului 
şi Cirt'naic.('i. Re naşte Îlu-ii înt fl'harea da{'ă guvor
nul ture va fi în !-It-arc ~ă Înfrinf',z{' fanati!\mul Se
nu.,.;il()r, eare ahia acum a în<x'put a se d('>llănţnl_ 

Cu toat.e a('('~tRta ecreurile diplom~ltice truJlt 
('onyin~f' C9. .amhele ~r.ate bDligerante vHr in<'A"t.a 
o,,,tilitiitil .. Înajnte de a intl'a în iarnă, 

Turcia fără flotilă aeriană. 

Paris. 18 ~ omnVl"('_ M~t.i ll1ulţ.i agenţi ai gu
vprnuhti hlr('(',,,-<,: au În('('r(!nt, fără rf'zult.at, să C1tlll

'D·!'r!' la Pari..~ aPN)plan() p{'ntru armat.a din Trip1Y 
liwnia. Toti piloţii au refllliltt <,..ategoric an.gaja
Dwntu) eu wat-!' avantajele cc li-i>e of('N.'~u. 

Cronică teafrali. 
~ "Biruinţa" dlui Heu. -

laf1., 2/1G Noemvrie. 

Pentl'n Ia~i "Binlint':l" dlui Hertz e o pre
mierii. r n rău al vif"tii de provincie. ~Iii răzbună 
un !twru; şi pentru B11el1rf--şti pif'$(,]c hli Trif\tau 
H!!rnard. Fulda, Lmgyd l-;unt tot premiere după 
ee all f{)~t jn('ute prin Paris, Berlin, Vieu:l san 
lhlfla-T'ef<ta d(' 1>11t(' nf> ori. 

Imi rulu(> aminte ,'H'1Il11 fi lun.i şi m:tÎ bine ee 
<lt'f>('"hit SlW('P~ Il t'ii riit~at .. Biruinţ.a" dilli Uerz 
in ('writala tiil'pi. P:'i"tl'lînd iue\'itahila proporţie 
eultllra]{1 !;'i numeriClt laţtul a Ştil1t şi pl I'U. rÎlR
pljitf'RiWă .1{'('laş RU{'('{'"," consaerat. 

~:ltl1ral op('ra tÎinilMllui f\Cl·iitor bueuJ"Pştean 
(. (f fNi('ită in~piraţie. Cei a-ee m"a Jra.p.at mai mult 
Il ro;.;t ~tăp[lI1ir('a at:"tt dp rigll"(lja~it !l. dialQgurilor 
{'HIII lungi pl' ulo<'un·n. putin obo,~itoar(' şi de Pl"~' 
~O~ lei ~i ('(lIn, forrn~ ud totuşi în gClll'ral o Uill

~a~p hin(' hnt;trită. 
Xu tni",~'~l pămt nimic llilit, l1imie afe,{'t.a.t., 

ni('j un ppr:-;onaj ill .. lodr:uuatizat. Sp 1"('{1a în ,-jb
l;\ri pline dc-o natuy'a1f'ţil mii;'ciitoure, de-o ~~n
par!' n{'~ptlH dp gingHşe, fr:întu.r.a. 11TIlli {'olt .d<, Y~Il
t;\ e1lilluit, 1'implu de multe 01'1, 1D('ordat ŞI pa..<;IO

l!:tl 6t1ld \'alul ullPi fatl3litiiţi imin{'nt(' ('flUt~l I"H 
jf' l,:'lţdj7.llilh'Wi) <'R11'.3, 1'1' dod"0l'111 (~andn'a ram 
Întttlnit P[\]"('II undt'\'a: l'a mai Întftlnit de !4.Îg'llr 

~j d. Ht'rz şi hine a făeut că lli-l'~l r(>naf. ve S('l'nii. 
in n-lli b.a: »ă fi(' <'lit mai mult ii apro;)i{'r(' Între 
;l,'('~h' doua vieti: l'ii facem ~iî Înţeleagă C11 toţii 
('"'1. illtrfl nnn şi alta uu {' nici o barier:!. d p:m7..8 
(·o,..tinPl \"Ilp"ită p o Pllr(>1"ll. eu dineolo de «a ~{' 
r:"ida lmii<'{-i- te m ineiuIUl uC'(,kia,<;;Î "jeţi "C{)m line, 
.',i yorha d~ Illustl':lrl', de indemn, <'IP ş;arell7.tn, dt' 
LIl.iitate a f:mtplui de pieă, a trubadumlui În
t,-tr7.ia!, f~ llIora.li,.,tu]ui integm. a Pllrintdu.i 61-
nt1~t rk g'r;jp f' intocmai a('cia"i din lumea ce-al"
tiHal tit. 

Si lUllWH {'('.a.'i::~lajtă nu f' niei odată afe'etatii, 
Il Il in tf'](>ţ!'(' !';i-1;Ii 1){lYl'~tr1.,1;.wă Cl! g~tllri mari f;1i 
illl'l'uciţut{, <,i11(, ~tie ('(' rtu!'('re ·ndlÎn{'ii: ';li n11 va 
rîtle- iaJ'ăţ;i eu gnra ptînă la uredw, şi nu-şi va riiz
huna {'li Împun>:iituri de I<uhio epa mal p:re.a jl-Ig
Jurp :<llferitu. 1,utl1('a ae('!:t.~ta f' {'lllnint<'_ e n.)I'
IOld{I, c simrlă, ('41 Mi et' om, {'li ori CD l'lltl .... t. A~a 
() ('creTI! Rii fiI' şi ('f';J}alt;l. n. Tfl'rz n('-a dut'o. 

C:,t i·ar fi v('nit mai U~Ol' ~ă ump!t· :~ a('h' cu 
"t'f'[~ .ftat(· dra('ului" ClI frll7.f' 'plin(' de bl('Rtl"OJ.llf', 

tit' l',:mgimit ncn'm: (!to spude, el! miro:> nchigionie 
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de puf de puşcă; n'avea decât să grămoo€lssdi 
în gura bătrânului Andrei toată mÎl.nia cl~<>t.i
tDaro Il unei demnitliţi infrilnte, n'avea decât să 
pue în mima lui Dobrin un revolyer "Browning" 
\Ii în g('stul lui Oa.n.drea int.r-iga eJ;a.sicului lago_ 
AlisR; Alisa ar fi putut juca minunat rolul unei 
Me."8alin{', iar ceilalţi, .. ar fi putut muri în ult:.i.ma. 
~on.ă 'a actului final. 

C-c 8U~! G.aJeriile al' fi gomu.t de lume, SUl
lurile şi lojile ar fi fost .a.saltate; s'ar fi plătit UIl 

pol ori ce bilet. 
Pe cAnd aşa_ AU7.i! piesa. dlui Rerz1.. O ba ... 

lit.ate, o ţ11eă.neală monotonă şi anostiL. lasă-mă 
n~'ne În pace; ă.,-!ta nu 1'Ie chiamă teatiru! 

'S u şiu de ce d. Herz ta ţinut Ră lipsească ea. 
autor la reprerontaţi.a di,n Iaşi. Ba poate ţltiu . 
Aş.a e. A fost cam puţină lume. Ce vrei - se face 
cam greu în C-apita.la univcN!ita.rulu.i La:;ti educa
ţia f1piritelor., mai alese; e şi firesc. 

Mai pUţin ('a t.otdeauna artiştii iiltcrpreti 8'au 
-achitat t'{)nştiineios_ D-nii Rtate Drag-omir de~i 
puţin cam obsedat, d-nil Vloo Cuzinflebi. Popo
viei. Hadu-Demetreseu, minuruatul bătrÎln din (';()~ 
nH~îa lui Molicre; d-ndc Aglac Pruteanu. Ve~ 
rona CU7.in .. ehi, Anieuţa Cârjă - o foa·rte inte
ligentă ţii Uil611tată artistă - ~llU rplă.eut mult pu-
blicului. Corneliu Carp. 

INFORMA ŢII. 
A RAD, 17 Noemvre D. 1911. 

- MM. LL. Re~ele şi Regina României i&a 

flărbdtorit în f\ăptiimân.a li.l('ea~ta,. a 4:2-<3. anivcr
RarE' a căsătoriei Majestăţilor Lor. Consiliul de 
miuif;ltri romÎt.n împrt~lmă cu priu{'ipalole aut.ol"i
tăţi din ţară au trimis Sm'cN\.Ililor telegrame de fe
lieitare. 

- O misiune română în franţa. 
Cit im în "Le '1'prnps" (Paris): ,,0 misiune 
rnmân{t compw:lă din gr·nera.lul (~eorgeseu~ 
inspector de artilerie; ('olo/1f']lrl Schilla, di
redorul ruti1(·riei dill ministcntl de ri=ishol 
din Homânia; eolonelul Jlicscu şi din d. 
Micll'SGU, fost at.aşat militar al Homimiei 
În Franţa, a petrc>cut dUpl'l :1mia.za. rie ieri 
la f<:tampPfi, unde, după CI' (1 YÎzitat ş{'oala 
ci\'ilă Hli·riot, a fO!':lt rrimită la şcoala mi
litar{i dt' cfLpitanul Felix: şi de ofiţerii eIovi. 
Timp cit' douii ore, <lC'l'şti diIl urmă au zbn c 

rdt pc aparate cu unul sau <'II două ]ocurj, 
.M i~i 11I1Î'a. s' a rN.ras, c!pc!nri n ci L1-!'H~ fnarte 
liatisnlcuttt" . 

- Un dar făcut Craiovei. Cctim îu "Voljur': 
Dire'('ţiunea Muzeului şi Bibliotecei .. Arnan" ~ 
eufflllnÎcă illlbueurutoan'a H'Bte, di de (~ât\'a timp 
pO~ll print.re frunlOil,;(>lp tablouri ale Ill11Zell11l1 
"i unul al ta.lentatului pictor Stont"'.J'!cl1, fiul dis
tint-\ului nost.ru evn{'"{'tiite.an (}r, Stut(> St"onf'!!CU_ 

Ac('.;:;t tablou, a fOB expus :până acum de două 
ori La" mUrf,lc salon anual de pietnrii al Pari;.;ului 
şi il fOt-'t lăudat de întreaga presă pa)'i~iallii. 

Anul tre{'ut, am N~produs şi noi după uuul ditl 
zian,le fnt<.'(·zc "l.e .Joumal' un fourt(' morito. 
dogill, adu" timiîntlui nOf;l 1"11 {~(}Ilrp.::itriot. 

Tabl1Jul repre, .. intn, o laie dp ţig'llni in mcn3. 
Înt.r'un amurg <'t*'8 de toamnă. EI a'l'(, dimen
~iuuile 5jG ocupii un 111trpg năretc al HluwulllÎ ~i 
a fo><t {:umpiirat de Dir('f.,tinne numiti ('11 5000 de 
lf'i, d(''.'i adevÎirat.a lui val oa 1"(' e înz(>('itii. D. Stoo-
11('~(,U îll.~ii, a primit Ilcet't pret ndueÎilldu-I;!i aminte 
eli (' un Jiu al ('ruÎoH,i şi l'a atare a fă{'ut mai 
1111l1t un dar cu t-!lbloul Rliu Muzeului .. Aman", 
f'i Ilt!ur;l i lI-",ti tUţiUlW art i.'<1idl din Im'alit)u1c. 

~i noi. ta ri"tndul no,~ru. tiJlem :;u mulţumim 
('11 )'('elllloştinţă atftt dlni NtoPlI("-:{'lI pC'n1:ru p-re
tiosul .. iiu clar, ('îit ~i dlui prot'p;;or Rt. C'il1cM.nu. 
diN'<'.!orul .Muzpu]ni t<i Hihliotpcci "Aman" pen
tril frumoH."a Ilehi ... itiune fiicutll. 

- Se caută meseriaşi români pentru Beiuş. 
Din nf'iu~ ni-sI' f-;crie ('[1 un hlltnar romfLn 

ar fi hine'primir (jp }mhliclll romfuH'se din 
Ht:·iuş şi i-s'ar da t.ot gpri.iinul. Pf'ntru H:to 
IYmriri mai amănunţitE' (1 ~e adr('sa libră-
rif~i .. f)oina" din Beillş (nf\l(;ny(~s, ('om. 

Bihorl. 

" 

~ . 
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- Nou advocat romb itt o Ortştie. Primim 
tll'1llăt<Tl-Ul ~')'\'riz: lun (}uoaro a vă avWa eă mi-am 
• ehig ('.anc.(~tlU"i(l atÎvocllţială in Oră.ştie (Sz8..'!z
.. .i ro.s} , straoa P(),~tei-ve\),hi N r. 4, (e.a.sa clui lli
Iau). Cu ~tilllă Dr. &~"Ol' de Orb o naş oo.voeat. 

- Din Buarabia. In vooC"rea. ®prop}erei tim
~ului cilnd se va serba centenarul răpirei Bas3ra
\)iei de ciitril marele imperiu al Ţarilor zemetvoul 
.iudeţo.n al Hotinului a Qvut o şedinţă plenară, cu 
.caaro ocaziune) înainte do oriee, ,,'au votat 5000 
I'Ublo, (,Jiri Elă fic vărsate la. fondul monumentului 
"'Iomemorativ al anexllrii Basarabiei, monument 
f.I8 00 Ya inălţa la Chi-şinău, in piaţa ooa mai fru
lIloasă a oraşului. 

Dupăre a fost votată acoRf'tii fmmă, s'au mai 
acordat încă 500 ruble pent.ru monumentul lui 
:.4tolypin, caro 1;(' .a construi la Peter~bu:g f}i. t;>c
Ulai in urmă A'au trec-ut la alte <':bestmnl cari m
llel'e .. "eazll mai de aproape jud('ţuI. S'a decis În mod 
definitiv c~oarea unoi linii speciale telefoniC'.e 
Î ot1'e Hotiu şi Karueneu-rPodolac, precum şi men
tineroa ajutoarelor acordate până a~um li('.eului 
de hăieti din H<>tiill. 

S'a discutat tot în această .şodinţă a zomstvou
lui o chestiune foarte importantă pentru economia 
;uoeţului şi anume, infiintaroa unei case AJlcciale 
. judeţ{loe pentru a8ig-urarea vitelor în caz de 
lIloarte pe timpul epizootiilor. Pânii acum 00 a
~1"da do cătră judeţ, o de..'Ipiigubire de 7 ruble~ 
<lrelor locuitori catri nduL'eau 'Pieloa vitei câzute. 

Cum însă, aceaBtă sumă ora ridicolă, prin fap
tu} cii pielea singură făcoa mai mult, ţăranii nu t 
mai rocurgeau la ajutorul zemstvoului. Având 
aceaata în vedero 7.emHtvoul a hotărît. să ac de
'Hemnt'ze un fond sproial din care să se do...,păgu
lIeaJ .. că complect ţăr'anii asiguraţi, în caz eiind }<, 

vor muri vitele. 
La Rfitrt;!it B'a pro<'.o<lllt la aleg-orea comitetului 

eare să dirijezo aceaFlw eaati şi au foet aleşi: Ad
vocat,ul A. Ooatu. G. K an(acuzino şi N. Stren
eO\J,'Ichi. - ,,&~ra". 

- Proltresele României. Consulul 8c:hlieben 
Jin Vienll pl1hlieti in r(~yi.<;t~l "Nord una Sud" din 
Berlin U11 'artiNJl d"",.'lPN) Homânia în care arată 
.ă ţlruraa fă('ut tpTogrc;;o uriaşe în toate privin
tele datorit{l În el~a mai mare parte regelui Carol. 

- Cununie. DeoaJ'R Vietoria 1. Coliban ~i d. 
Vas ilo Sibian îşi anunţă cununia ffi va 'avea ]<>l' I 
la 19 NDcmvrie n. în bisNi<m Sf. Nicolae din 
i'rund (B raş.ov ) . 

Fe1:ieitărilo nQaBtre r 
- Cutremur de pământ în Germania. Din Ber

fin ~ tclegrnfiilză că ieri noarpte s'a resimţ.it'in 
rărţ.ile nordi>ee !;laC Gormaniei un puwmie cutre- I 

lllur de pi'imîmt. Cutremurul a inceput 1a <>rele 10 . 

• 
Lenn Tohlfol. 

v 
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- Ei. da! fli'i mai cer Încă odată mIma, să mă. 

arii marinimos asta. ar fi foarte nobil, dar eu nu mă 
fim, tn atare să morg pe urmele acestui domn... Si 
apoi, a..~cuItă, Pierre, dacă vrei s['mi fi prieten, tf' rog 
PIli, Du'mi vorbeeti nici odată de a.ce.a.stă ... de acea.'ltă 
afacere. Destul! ... Ii vei lnapoÎ'a scrisorile, nu este ILŞa? 

• Pierre se lnt()ars('. in odaia unde se aflau bă.trinul 

print ei mea sa. Vhil.ud animatiunea lor el int~I,'se 
toată ura şi dispr('tnl pe cari le purtau d-eoarei Rostow; 
el simti eă tn prezenta lor nu trebuia si rostoolOCă nici 
-.dată numt>le feml'(>Î care a preferat un alt bărbat 
"rintului Andrei. 

La masă se vorbi de răsboiul iminent. Printul An
dre,i discuta fără. Încetare, când cu tatiI său, când cu 
d. Desalle, guvernoru) elvetiiUl al fiului său, ei părea. 

mEU vio.i. ca tntotd('a.una, dar Pierre cunoşt.ea fondul 
.:.if:68t.ei vi.oiciuID. 

"TRIB UN A" 

~ 27 minute ei a ţinut 10-15 fIOOundc. J\.f ai tare 
tj'n rt\. .. imţit eutn'lllurul in or~l.e Muncheu, 
Frankfurt, Heide}oorg, Stllt~art şi Hadon-Baden . 

ln multe l<xmri "''.STU l'Itins lumroilC' (,l('!lCtrice ~i 
mobilele au ÎrH'eput ,'Iii se cla.tine. Nenorociri nu 
s'au inti'mlplat. 

- Parastasul Andronic. Miereuri, la 8 (26) 
Oct.omvrie ('., fiind "i\rLHtoar('~t m.arelui mlK'Ollie 
Dimi<trie, în bil*·riea din Sihiiu Suburbiul IOiiofin, 
!-l'a C'P}('hrat cu multă pidat.e prin par<>hul I. B . 
Boi'll para"tfls1l1 <obişnujt Întru vl'~nica odihnă" 
iunda.torului ])f'D1etl'iu A nd ro n i c, oore de 31 
ani îşi doarD1{> snnmul de \"('.(·î în cimitf'rul de lân
gă biS('rieă, H~'uniulloa nH'Heriuşilor ~ibiicni a fo~t 
T<-prf'wnt.atli la para,~kls prin pn'zitlcntul ci d. V. 
Tord~iaou, rt'f('TcJlt con~is.torial. ,.T. Rom .. •• 

- Catedră pentru arta cruţă rei (e<:onomie). 
La lmiver"it4w~.a din Wi,,~in (America) 80 va 
întemei.a în curînd o nouă C'!ltodră, ai cărei pr<>fe-. 
flOri vor in.qtru.a femcile cum trebuie "ă 'POarte o 
gOHpodlUic ratinnală şi l'um ,~ poate cruţ)a în moo 
euminte în sinul familiei. C'o{)n@ccrea universi
tii.ţ.ii a C{lit.at o publi<'.<"tie in care se arată, (~ă popo
l'aotia Htatpl{)l-Unite C'hdtuieşte <anual lO.OO{) do· 
lari 'Pl'ntrn ahnwtl!t.c şi v(~tmint(l. Cumpiirările le 
fEl(' de p(' l(.~ mai multe ori femeile, cari în foarte 
mu.l<t.{· (".8,zuri au ;prna putiniî id{'e despre .'ldcvii
rata v\3,loare a banilor şi a propaga principiile Cl'U

ţ;'irf\i p~tp ehNlwrell. nfJ111'1 {"at('(!n~. 

- Cununie. Dşoara ('.orneliill Luda.(' şi d. IDaD 
Costan i~i anuIlţi'i eummi!l ce v'a. "U!Vt'~l lnc la 26 
Noy. n. în bi,~eri{~a din CernetMz. 

Ft'Ji'('rUirile nOil'ltrll. 

- Ziarist rus suspect În România. Din G'alaţi 
PC' anunţă: I)e c:ltcvll zile se află .aci un ziarist n!.'l 
din {).d(\o;a anume Alex. Tamarin, roda.c to 1· .al unui 
ziar din 3('('] {)ra~ şi C'orespondent al mai multor 
z~a.re d~ acolo. Al'('a-sta e~t.c a dD1JJa oarli do cumi 
numitul vizitează un timp mai indelungat {)ra.~ul 
no,«tru. 

Prezpnta ~a ar fi putut foart() bine să treacif 
1l00l})."l('rwltă. Ih\~('lc !laIc relatiuni cu iper.",(}ane cari 
nu sunt s'trăinc de IIlctinnca des-pionaj ce se faee, 
în ţara nOlllStril, d('sde Bale .izite pe crucişă.t{lJ·ul 
l'u~ .,DonC'tz" pe când .'II} afla aci ~i ma.l alo,;; tenta
tivde I'JiIle de il pătrunde nL'{)b~crvat în YMelo tUl'

ce~ti, ~1U atras în",:l atentia acelora cari S(l intere· 
sează de ac.ea,'Ită (·hc .. '!tiuno. 

. In timpul (h~ {'i'~nd RC ~1f1il. aei Tamarin Il vizitat 
do mai mult{~ 'Ori Hrăi11l şi Constanta. 

El a fo::;t d0a,~{'menea la Oonstantinopole .de 
unde s'a î.nap<l~at în oraşul nostru. 

O .<luprav{'g'hmc minutÎO&'lă din ,partea auv)
ritIi.lilor ,ar rmtpa 8ă afle rostul at~tui ziarist nu:: 
în oraşul no~tru. 

1n llceia.şi seară Pierre se prezintă 1& fu>,;towi ca j 
si Be arcbite lIe misiunea sa. 

Nataşa efa în pat, cOTltele la club. Dupăce dota So
niei paijbetul de scriMori, Pitlrre iIl'tră la Ma.ria Dimi
• riovna, ('oare dorea să etie cum !1e purtase printul An
drei. După. z€oce minute. Sonia se fnto&rse în salon. 

- Nata.şa dore~te foarte mult să1 Ta.dîi. pe contele 
Pieua, fieu ea. 

- Dar Cll.mC'ra noastră nu e~te Îlli''& dereticată; nul 
pot conduce arolo, zise Maria Dimitrievna. 

- Nataşa H'a dat jos in salon. 
- Câ.nd are să vină În sfârşit oon-tesa? Eu nu mai 

pot. Ia se..1JJla, Pierre, nu-i spun~ totul; eu n'run Dici 
curajul s'o cert, aşa mi-a milă d-e ea.. 

Na~a., ti'Iăbită, cu chipul palid ei !n'av, dar de fel 
rll~inoa~ă, era in mijlocul salonului. Când îl zări pe 
PienE', ea făcu câţiva paşi neştiind da.c.i trebuie să'I 
aştepte pe }()C ori să se a.propie de dlnsul. 

El dete fuga lângă ea. El cr~e.a că 00 ii va Intinde 
mâna 00. de obicei; !'ar clnd fu aproape de dllnsul, tâ
nlira fată se opri gâ!ăind şi lăsă să-i oa.dă braţele, In
tocmai in atitudinea pe carf' o lua rând cânta În mij
locul saJonului, dar cu altă expresiuDP-, ea vorbi: 

- Pierre Cyrilici, printul Bolkonsky li. fost prÎe
trnnl d-tale; el este prietenul d-tal.". SA indrepti ea. 
Mi-a SP'US să mă adresez d-tale, de câte ori... 

: .. : Cine voieşte : .. : 
al cumpera IOAN VUIA 

• inciltămintl 
fabricate in tari intr'adevlr 
fint', como.de, tlegante şi du
rabile acela sA cumpere cu 

fl1crrde~e la 

Sătmar-Szatmar, 
- - De6k-t6r • - II 

In casa ]ui Keresztes Andrâs 

t8 Noemvre n.. 1 Ql t 

- Ua duşman al tipanduL Contele Dimitri; 
Tobt.oi, P<' Yl'emuri mini~;11"U al şNJalclor in Rusi:a:._ 
{'l'a du~muJl in"pn,mD.at al tip.:lrului. 

r u111 din ('.(}ll,'o!iJi~!r:i pli'c3 in Europa. 
- Cnd .. mNgi? 

. - La Hin, Ex~(,l('n~ă. P031te imi daţi Q insii rei
n<ll'e. 

_. rn~>itr{'inarc. Foortc bine!. .. Mii rog trooi 
prin hhinz·~ 

- O flă stau eWteva zile aoolQ. 
- M innn..'1t. Fii-mi o îndatorirt': Du-tI' 'PC la 

monumentul lui Gut('nh('rg şi I-l<,uipii-l ţ)(' tÎ('iilofiul 
ăla de trei ori, din partea ID(".3c. (Frankt Z.) 

- Preţurile cafelei ",':au l1r~at tl'ribiJ şi F.C ureă 
zi de zi, ll1llllai ('.()mcrciantlll F. A. Degau din 
Fiume vinde cu preţuri mai idtine. Reoomlmdiion 
doci în atenţiunea pubbeuuli. Sprijiniţi pc comor
ciantul rQmun! 

Mi".,. culturali ,. sociali.", 
21 Noemvrie.. 

Teatru in Braşov. Comit('tul filial al societii
tii teatrale romillue aranjază reprozcntatie tea~ 
trull1, uMI1atii d...., joc, in flaJa ('('.3 mat(> a Reduwi 
,oră,,(\n0'ti. &> YOl' lu<'4'l1 .. La TuTUu Mi1.g'Urele" de 
V. ~\le<':~andri ';Ii "t nica fică", comedie loc.aliza.tiL 
Incep11tu] 1a OT(>h· 8 l'leara. 

BIBLIOGRAfiI. 
..cosâm:eana". numărul 3, a. apărut eu următorul" 

~!lma.r: Virtor ·Eftimiu: Poemele ~ingurătiiţii (,l){)eziii. 
LivMl RobrC'a.nu: l'ro~tii (mlvf'Iă). I. Ll. Sorieu: ne de
parte (popzit'). Mib. (i(L~Pa.r: Sub Swf1Ln-V o<lă (nuv. 
ist.) S(>b. Bornpmj~a: Reverie (poezie). V. C. O~vadii: 

Pe drumuri (note eC0nomicp). Aron Cotruş: Când am 
twcut in noapt,e.,'!. asta. (pif'zie). C. Ş. f'iig('ţf'l: Oa.mt>.lll 
('lUi a. {o~t, de ~, Iorga (dare de sea.mă). Erruil Borcia: 
Din raiuJ sărutărilor (vorsuri umoristiee). 

}'!ori de o zi: POYI'~tea oebil<lr cari mint; Răsb<>iul 
Sftlllt; Moartl~a. unui poet al plebei; Intâiul martir al 
prC'~ei. 

Rinduri milrunte: S1'irbă.torirf':l. lui Emine~; A_ 
Ciur.'!.: Amintiri; Pentru 1ntărirea. bi~ericei şi a neamu
lui: Proştii: POl~m('l~ sin~nră.tăţii; Noutăţi litera.re.. 

,scrisori dela re-dactil? Ohkituri ilustrote. Biblio-
grafie. ~ 

Ilustratii: Mihail EmineS<'u; Parte din cimitirul a.t,o. I 

Gl'nua; Prt>oti moha.me<.iani rhemâ.nd pOllorul la. arme; 
Soldat italian ber>lll.glier. 

Preţul unui eX(>Dlplar 30 bani. DE' "ânz3l'e la "Li
hrăria Tribuna". 

Redactor rnspoTh''!abi1: Iuliu Giurgiu.. 
"Tribuna" institut tipografic, Nichin şi cons. 

Pierre o privoo în tăcere. In !lufletul sl'iu, ar fi voit 
6'0 di8prettlia~ă, d:l.r deodată. Aimti o aşa milă fa.tă. de 
dunsa, în<,iit nu-i adresă niri o dojană. 

- Printul Bolkonsky s'a întors, urmă ea: spune că 
îi c(\r iertare . 

Ea respiră ('u greutate. 
- Da., ii voi SImn<?, raSpl1DSe Pierr<>, dar ..• 
- Oh! nu, reluă ~ltta.şo., e.i1ri'ia îi era tf'arnă de r,nln-

durile lui Piene. !'Iu, ştiu eli totul s'a, sfd.rşit şi că nu 
se ma.i poate altfel. Imi pare însă rău de supărarea 
p(l r.are i-am prj.cinuit-o ... Spun('-i că ii c(\r iemre". 
să mă ierte ... 

Tâl1ăra fată. fu scuturată de fiori; e.a căzu pe U!k 

sca.un. 
Kici odatii nu simtise Pierre o milă aşa adâncă. 
- Ii voi spune tot ce doreşti; aşi dori insă să ştiu 

ceva ... Aşi dori să ştiu dacă îl iubeşti pe a.cel .. :> .... 
acel om tidilos. .. 

- !lin'l numi tirăJos ... da.r nil ştiu nimic, nimic ... 
Ea Începu să plângă. 

Cn sentÎmrnt şi mai puternic de milă, de duio~ie, 
do iubire umplea inima lui Pienf>. El simti la.crămi că
zân-du-i din ochi, în do~ul ochf'}a,rilor, dar speră că ni
meni nu ]e v~dt>a.. 

- Să DU mai vorbim de aceasta. amica mea, rosti el. 
Nataşa. fu izbită de a.rc.ast.li. voce, a.şa. de dui()as~ 

şi iubitoare . 

care ţine in magazinul aiu de rbde bogat 
asorta1 numai ghete ,1 dobofe pregAti e in 1.r1 
din piele fJnl veritabili eu preturi foarte mo
der te., fabricate imitate nu are ,i marfele sale in 
privinţa execaţ1unet drAgil.te sunt neintrecu1e. 

La dorinţă si pregătesc tot felul de 
ghete ,1 ciobote după măsură. = 
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REI SI M I K S A ~!~~ţ~~!~il~e 
Un tînăr vice notar, În 
etate de 35 ani, cu 
diplomă şi practică 
noblliară română, do-
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reşte a se căsători cu o domnişoară sau 
văduvă fără copii, În etate de 18-;10 ani 
şi din familie !;,ullă românească, prin a că
reia ajutor, intervenţie sau protecţie ar de
veni notar În vre o comună mai bine situată, 
locuită de Români. Adresa: M. T. vicenotar, 
Ndbrdd, -- Szatmârmegye - Posterestante. 

in Se caută 

BEKESCSABA - NAGYV ÂRAO UNS C R II TOR 
'~, Andrăssy-ut 4J-43. Rak6czi-ut 14. vărsat În afaceri advocatiale pentru o can

celarie din provincie. Sunt preferiţi cari cu
nosc părţile din jurul Boroşineului. Adresa (Lângă >Apollo.) 

I;=======~ 
Gru ber Dezs6, 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru bă~ baţi. 
Cluj - Kolozsv{u:" 

Coiful sIr. Wesselenyl şi SlOP, yls-a·yls cu hotelul Feszl. 

Noutăţi în diferite soiuri de 

pălării 

Se 

la administraţia »Tribunei« 

.-primesc birbati 
penttU birou ori in 
Gal~taf8 de vti3:jeu· i 

la o fabrică mare. Conditii: să fie creştin, 

22--26 ani, vioi, cunoştinţa limbei germane 
şi române Îri conversaţie şi scris, cu prac
tică comercială. Doritorii să se adreseze stlb 
numirea: Buro und Reise l 630 la firma 
Haasenstein 8t Wogler A. g. Wien, 1./1 

ANUN'f· 

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

1
, ~ Se caută la prăvălia de făină şi pâine a 

- firmei Moşteni/orii Iacob Oraf din Tarna· 
-,: ___ :I I • III1IIII1II11 • II Î II rla Severin (România) 

! : T I ~ B ~ o~s~- ~ ; a!a~~~o~~~ ~~}m~â~!~~~J~ 
! D ~ tentat de otel dând ŞI ungară, cu armata satIsfacuta. Prefenţl 

- eJi!:.Fl;ZJ:r,r~~ _ suntte re.;~m~flte ~i t3 cei cu practică şi r.!trcs·lraţi. Oferte şi pre· 
~J~l~""'1:~:':""I~'~ foarte ~la~ute,. - iii!! tenţiuni la susnumita firmă. 

nVe. - Gramo- - -
. " '; 'îl" , se pot ca;Jata ŞI pe -

foane cu plăci ar· - [nrenţle Nouă. Inten-lie Nouli 
tistice, - vloare, : 
flaute, harmo- .. 

nici ş. a. - Numeroase distincţii şi medalii pri- !II 

mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern -
şi al organismului de otel. Catalog trimit gratis. -Mogy6rossy Oyula, --kir. szab. hangszergyar. -

.,. Budapesf, VIII., Rak6czi-ut 71. .; 
WIIIIIII,II.IIIII"IIYI'9 

li' m 
In grădina de iarnă a 

"Hotelului Central" 
condus~ in spirit mode n; - Onorat ului 
Public i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bunt", cari mulţămesc ori-ce pre
tenţii. - După teatru se capătă cină caldă 

Pentru cununii şi bancheturi 
stau la dispoziţie săli separate. 

Zilnic taraf de ţigani, de p r j m u 1 r an g. 

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

Cu distinsă stimă: Augustin Csermak, 

Moari de of81 
penh u intrebuintare rn economie şi acas~, ma· 
cină excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se In
vArte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un kilogram pe minut pelângă 
garanţă şi se capătă numai intr'o mărim e. 

Preful 14 COr~an8. 
Face aparate pentru desfacerea simânţei 

de lucernă şi trifoiu, de mânat cu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat in ma· 
şina de imbătit ori de sine stătătoare. Preturile 
să se intrebe la 

Kadar Gyula 
fabrici de aparate de desfilut sămânţa 
trifoJului şi atelier de reparat maşini tn 

Nagyvarad, ViHanytelep mellett. 
Vaida ReceanuJ. 

--TI i:AHUNTURII:; ~~ 
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ViSARHELYI & BIIDD 
:EU HAI~I)H)SZ~~C;. 

Un milion vite americane altoi te cu şi 
fară rădăcini de J an şi Z ani. 

Ctd'ivează şi 'iferează cele 
mai alese s-,juti: Române, 
Fraflceze şi Ungare. - Ser
veşte cu cele mai renu nite 
viţe de Delaware produ
căfr'are de cel mai fin şi 
bine pl,Ult vin, recunoscut 
in lume. - Comandeie se 
tft'ptuiesc prompt şi În ca
litate inescepţionabilii ga· 

r,mta!ă, cu 30-400:0 mai ieftine ca la 
toate pepinil're'e din Ungaria şi România, 
Viţele noa<;tre toate sunt autentice, selec
ţionait-, desvol·ate, cu r,idacini mari şi vi· 
gUiOase ca de 2 ani, lăstari crescuti peste 
50 - 100 cm. şi p:îrtaltoiu! in pei fel~:a slue 
a Sănătăţii, după cum te"tează certificatul 
din Catalogal mai reci'nt, care ta cerere 
se trimite ori şi cui g"ati~ Ş' franca. -
fiInd cererile foarte mari, grllbtti cu comenzile de 

pe aCUl11a spre a putea avea llarietJIţl!e dor!te. 

if&:!JtZ&_Z sa ,·;Im 

Cel mai mare mBgazin de blănăde! 

ILIE ŞTEFLEA 
Sjhilu-N~ gYSZ~b6D, G asser Ring Nr. 18. 

Premiat ta e"poLlţia de modă CY Madalle de stat. 

Işi recomandă În atentia ono public din 
localitate şi provincie bogatul 8iorti· 
ment de bIănăde CU preturile cele mai 
convenabile. Arti
cole de fabricaţie 

proprie i mar:tnle~, 4: 
de bJan~, blana ";1i, 

j ,-, 

da c~l~lorie, - Q~~:'~ '~~~ ,.\{ 
manşoane boa·· 'e ,,..\.:, ~h, .~ "~,O 

C ~ ci u Jl i ~en!J~u ~.:;"ld!,:: ~:Jl,;.,~;'')''---';, ,;f,~{ 
domni şi doamne ",e' \:~~~:j'ţ.-t re, ,L ~ţ"'" 
ultima mod~ şi f.). ',v.A:~'~~ 
lucrate cu gust. (~L 

Preţuri ieftine. _: c<âi 

Primeşte ori~e lucr~ri- de blân~rie pentru 
prefacere, căptuire, căptuş:rea şi coJiarea 
mantaJeloL Serviciu promt şi conştiinţios. 
~>!umai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 

~_._ ---'-- G~ ~ -....... ~ 
),~r:: ~ll! • ..1,. .),. ~J,. ~l~ J,.. J,~ ",1,. J,. ",1,. "lI! .,l,. .,1" J ... J,.. ~ 
~~ ~ ! ~ • ~ I ~ ~ ~~" • ~ • & j ~ 1 ••• ; ,. '~ .. "!> •• 

:t ŢIA1BALE: Im-= 
-?!- '~' -ţ ~-
--o~' .,'" ~_ 
_ţ_1< ~_ 

~ ~} 

.. ~~-
~~
~.-
~~
~~
~-

~~ 
~.' ~--' 

-f;: ~~-
_~. Timbalele inventate de mine, cele mai ~~ .. -

-~ l moderne, cu organism dublu de otel, foarte ., 
-, • trainice şi de o re30nantă deosebită se pot 
-~ comanda numai dela mine, cu preţurile 
_~_' cele mai moderate, pe lângă ga-

~ .. _-~ ranţie de 5 anf. -' 
-ţ;;' -;:;..-

],\,'1esz::'cl..rOS Fereu_c, "_ 
fabricant ele cilHOaI<-. .-:,. 

-r, Budapest, VII., Bethlen-u. 39'1 ,,,""" -* Preţeurenturl, ta cerere, se trImit gratis. Cores- ~-
~~ pondenţa întrucât se poate să se rad'i in IIm b ' , 

hotelier. 

1===.=2-==11 
! --,U ungurea~că, germană sau sÎrbeftscă. ,~-

~~~~J~~~~'u '==='-=========-=. :. = .. :!._=~=!. l /'~ <It ~T" vf~" V( VI" Vi" 1" 1" Vr" Vr" V( oJi" oJr ~ ~~ 

" se primesc cu preţuri mode- .. 
.., rate la admlnlstr. )Tribunelc. Y 

;: r 

.. , 



• 
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J 

• 
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Luca R. Alexievits 
pnglntor de baine preot~,tt 

NEOI)IJ~NT! - lYJYIDEK. 
Recomandă atelie.
rul Siill 8S01't~t cu. 
lotre.IlI df\ r9<.:vizite 
şi haine pnoţe!lti de 
imbrjL:at tn nerllea 
8ÎIljbei în bistrh\. 
PregHeşte tot-felal 
de icnaM afin\e le· 
gt'lte frr mos tu FIOf 

~i măt8s~1 stnl guri, 
prtpore şi alte'e. 
Icoana MCfm~nl1l1 
lui Chridol ti fa'e 

foade frumos. La cerere trirr,ite 
cat li i o g şi pre~-cnrant g r Il t tl 1 t. 

~'~==========================~ I-i~-:' PremIat la I'xpNlţle eli medo.lk de aur. _~:1 
H. pALL4.N succesor 

StyaszRi Joasef 
P~litl fabrIcI ardeleană de b III,. r deşi trmplărle In 
Koloz8văr, David f'erenc·u. 3. 

Primeşte aranjarea compled! a cafenelelor. 
La cerere trimHe instalatoru1 de biliarde şi rn 
provincie. - Ţine mare asortiment de biliarM 
noui şi vechi, bile, dU'uri, etc. - firma fondată 

~;,; 1875. :. La dorintă ~ce ~i tirg de IOChim:. ~ 

" 

. _~',.~' In Btenţla ~omicuItor!lor 1 
gJ:f:, \V .. ..;., Ofer aHoi de pruni hosnieci ca 

'
;;ţ1 I';P:~"'... \; .Balkanska Carlea« (Regina bal-
~~; ,:' callului) şi • Kraljica ~osne. (Re-
~. . .:..': ;e> gina Bosniei). - Altoml de 2 3 

~ ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun dm dîferitele soiuri de 

"runi. "'Poama e foarte mare, esct'pţional de dulce şi 
foarte gustoa!.ă. Se coace spre sfâl şitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uS,cat, I~ fa-

. brk.:area ţuicei şi a sl'~oviţlllrll. - Prunii mei nu 
suftr de căderea frunzelOr, (PO!ystig011 rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlo:u] verii cade 
frunza pricinuind stricarea poamtÎ, Acest soi a fost 
premi~t in diferite rânduri, cu premiu,l. întâi, din JJ3..r
tea guvernului. A fost premiat la expOZItia milenară dm 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Vima 1897 cu me
dalie de aur, la expoziţia internatională din Paris 1900 
cu medalie de aqzint şi in f.ne la expoziţia regnicolară 
din Bosnia ,i Eriegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor garantez. 

Sa.va T. I<'qjdic, " 
mare proprietar în Breckat Bosnia. 

~-II 1) ITrII. I fi fiII IIII ff~ 

IUR ENDIE, :),:1 
- ~! atelier cu maşini electrice pentru '_, 

ascuţire artistică şi homoru. f-j 
cn9n_IA~n~~~~~~~f I :=1 

de 'I'ribunal. ,,~\ 1:1 
Se recomandă pentru pre· i,{\~ ::1 
găti rea şi ascuţi rea oricărui If/i 1""\ , I 

soi de cuţite, ca cutite pen- 1';:' lfi:l\ ':j 
ta tru căs.ăpie şi bucătărie, pen- . -{{/ ,)i~.:,.;~. ;_, 

tru masă şi bricege. unelte ~~A, r:·~·" .. ' 
: pentru ciobotari şi cojocari /II / il~1 l-i 
: precum şi ~cl1tirea bricelor ;'iţ'j g,l 1:1 
mi pre lângă preţuri wnvena· '::t f~.'" '.1 

bile şi execuţie ireproşabilă. ':~ ft):: :-i 
: La trImiterea a 6 bric:e barblerllo.. h:J1 ':: 

.' le socotesc taxa numai pentru 5. \~'o/ ~ 

~. I li 11 fi nlfIT.O IiI [1 [1' ÎT:~ 

" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
SOCIET A TE PE ACTII. ~ONOATĂ I~ ANUL 188~; 

C -:.t.~tr\;' !~ ~ .a~ . Ji; ~'l În Tirui;oar~-~eI1fru 
(Belvâros) Piaţa Balâzs-ter !'~o 1. (Palatul Mocsonyi). 

Buziaş, Recaş, Ciacova şi Detta. 
Telefon Centra'a Direcţiunea: No 510. Contabilitatea l N!') 1149. 

Capit}il proprhl l&OO.OOO Cor. De:pt1~eri 6,000.000 tot'. 

Teleforl: filiala Buzh:.ş Nr, 10. Telefon: flUala Reca, Nr. 14. 

Telelon I flliafa Ciacova Ne. 16. Telefon: filiala Detta Nr. 26. 

/ 
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.&~ •• ~~a*~_~_~.~._ 
~ ~ .-~~ 7W ~,~ ~14'f j~ :~; "~:~ ~ ~# -'J/.!t w; .-~,~ W __ Q.Vff 

:! Ciobotari, ATENŢIUNE t Pantoîari ,;: 

~ AURELBRINZAY ! 
• fabricant de unelte, , 
: BUDAPEST, YIII., Losoncy-utca 18: 
it: -

~ â ~ ~ ~~ .}j 

~} '~" ~ ~ r .... ,:; ~,:,,~ "'!!il rf"* . "1 ~~ 

: Pregăteşte totfelul de unelte pentru : 
f.~ ciobot~ri.e şi p~nto.fărie. >@ 
,. Catalog tr!mlt gratIs ŞI franco.:. .~ 

• ••••• ~fi ••• ~ ••••• ~ 
.~'Kt~8·\U:;.4"'~8'~:'~.~~ .... '.~.~. 

I M&GAZIN DE MOBII .. IE II 
:1 ..JIoan Hethi 1 

tlmplar artistle pentru edificii ,1 mobile, ia ". 

: Sibiiu _. N.-sz.eben, Elisahetg. 20. I 
I 
I • Ct 

I 
fi e 
I e mai modern stil, pe lîngă liferare 
., promptă preturi moderate şi dm materîal uscat. • fi Oesemne şi pr01ecte fac grahnic şi gratuit. I 
."ii~~,~~~ .a.."'$i1>~ild».~."'. 

Primqte depuneTi spre fructifieare, dtspre 
cafi dib<'!re21z~ libde. Administrează dcpu

n~ ri cu ca~:,ete de economizare. 

Plăteşte deponentilor după mlrimea 
sumei depuse 4 1/2% .~i 5% interese, 

fără nIci o detragere. 

D!.:il'ă toaIe depunerile contribuţia (darea) 
de ţntt.rese o plt;teşte institutul separat. 

»tpuu~rl până la 10, g O O Coroaue. 411p! staua 
ca$sti $1 p\ăhs< l' firi abllctt c. 

f.:scomptc:ul cambii şi :icoard:1 credite 
camr,iale ~l1 acoţ';-:r~re hîpotecar~1 

Dă 4 VQfiSllri pe efe,;.te publice (Lombard). 

Acoardă împrum~turi hipotecare pe case 
de inch:riat şi pe propriet.ati de pământ. 

:ab .................................................... ________________________________ __ 
. - '"- _. ----_. 
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Pentru femei şi bărbati 
CAPSULELE SĂNID '" 

s'au adeverid ca cel mai sigur remediu făr! ~, 

şi cronice. O cutie cu instructia aplicăr 
, {conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re~ , 

mediu sigur contra slăbi rei şi impotenţiei ~ 
funcţionale sunt renumitele capsulele in· ~1 
tăritoare ale Drului Timk6, sticla costă ~ 
10 cor. şi se trimite contra ramburs dela I~ 

farmacia "Magyar Kiraly" ~ 
Budapesta, V., Marokk6i-utca 2" 

Piaţa Erzsebet. I 
Corespondenţa să se fad in limba română. ~ 

~~1t#ti'â~~"'1Mii1ft;i1 
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~""'1!'D~ ~:»<J;"'l::i+:t-()) -§]~ct:~~c;--~:-'~~"1l»ro' ~ '-'~r:I!~-:'1M"'lfH' o'D' - -;-·5.f<··m~ ~-"~'m,~ . ~~', g'o'!t~' ~--.J ....... z,·":'{ ~' •••• ~y _;1"" ri ~If-.'" ...... ".~T ...... • ... :.: •• ,.. rJII .... , • .". ..... - ,,":'-"-., -11_ ~f 
~~_~ ..... Yf .... ~· .... ~ .... • ... ' f..... .... .... ...• '" .... f >." f .. - '1', ... II •• , ,_ 

~- . 
~ Engelthaller Bela, ~. 
~9; - ~ 
~~ Segedin-Szeged, Lechner-ter 10. sz. - ~ 
~ ~ 
~~ . In atelierul său se află totdeauna cămine ~ 
~~ pentru camera de baie, conform încălzirii 
~~: cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
~€ în orice cantitate şi cu preţ convenabil. . 
~~ :~ ~ 

~~ Catalog iiustrat la cerere trimit gratis şi franco. .<~f.~4j,~:t 
~ ~ 
~ ~,) -~t~· •••• , AJ .... '~"'!ou\J ····tA) ···'!ou\}···· tIU • .... tA) •••• t fi. j .... ~"i9~"H~ "B'a:'K'i'1':--' j,.oL~'"' ~jfr.'4,'Io·~t.-'·.r:\&i"".'-' ':""~f:j#(""~r;.~."~r;.':-.'--w;,"'""~r;.fk ••• ~r4~". ....... • •• -.~ ~ .. .--: "11 -C..~ ~ 
~':~Jl,j'.~:t:it. ~ji-.~)"_~.n)_",,..~:~}i_~""~ _ €} . ~: '.~ _ !lJl:x; 

C!!le {lui mOllerne 
~r mobila 4e 
fi~r ,i .r~u.ttj 
şi et"le raal practice-

bănci higie· 
nice du şcoală 
,1 mobIJal'C8 10-

~~===-========~ ~,r~ - ~";(~ 

Leitner Sân dor 
ln~chani.c 'il'i ele~o~:hD.i;::: 

Cluj-Kolozsvăr, t· : 
Straia Dea k Peren C~ ,NruIJO. 

Vinde şi repară pe lângă preţuri imo· 
derate: casse de bani, biciclete, 

3erllhardt. ~e%sO ul6da 

maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: În
troducerea soneriilor, a lumini de 

Brass6, str. Nellgrl nt. 33. 
, - '1.Jt acolo e cancebuia ~l ~abrfCl montt.nj cu cele mai ooi mis;u~rjj .. -l ~ ________ ~~~<p.~ ______ ,_, _ 

~electrice şi a diferitelor motoare. _. emUP -fIl 

~~- *'ti' aU --r~~~~- ni 

Johann Spleler fabricant de-...... f 

i 
I 

.a 

cuptoare de lut. 

SibHu ~"N~oyszebBn, Neustiffg3sse 2. 
Atrflg>3 atenţiunea on public, că prime~te 

pregătirea a oti~ce fel de 

cuptoare 
descărcare .şi zidirea vetrelor de fiert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă serviciu 
prompt şi con ştiinţi os. 

Comandele se exe~nt~ imediat. 

11-- .filJua- _II 

1, ••••••••. ,:ett~~~,~~IH'.~$~e •• $Ci. 
• • 

• Ioan Ha::l,g : 
: tăietor de pile : 

: Tlmişoara-J osefin, Frobel-u. 48. : 
• Recomandă ferarilor şi comercianţilor • 

: atelierul său de tăiat pile : 
: bine aranjaţ unde se pregătesc pile mici ~ 
it şi mari din oţel vărsat de prima calitate Ş. a. = 
~ Primeşte spre scobire pile mici şi mari il 
~ vechi ~i noui, pelângă preţuri ieftine. ., 
: ' Comandele se execută grabnic şi pr?mpt ; 

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

'li 

• 

• Cea mal renumiti I 

mare fabrica 
· de mobile · 
din ludul Ungariei 
(Verwecz)~ 

Pregăteşte mobi
lele cele mal mo
derne si luxoase 
ca preţud foarte 
- moderate. -

Mue depozit de piane 
excelente, coveare, per· 
d ~Ie, ţesături foarte fine 
- ,J mqiui de cu.at. -

.. 

I 
I 

• ..... _t __________ •• CS ___ ...... fiD1IIUlmm..,:1 

, i 

~ 
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~ţ"O .to~.,~.L:ko~,l~4=·ooli~~~j~ ~ilil,~~* Ji :;r Articole de casă de sticlă şi porcdan, utensilii culinare, : 
~?1 articole de argint, nickel şi aratnă, lam pe, rame şi picioare 

~4tAt6i~~4i~~~!iW~!!lt~~.~~ 
~ .. t t" l~( !\t ~ tag,~r ilfASZ U ~ 

+i~ la aparate fotografi ce, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
~i şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
~i~ cănline perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
-il=~ preţurile cel emaii cfti ne - se pot cumpăra la firma: 

j JOSEF JIKELI 
-;}~ SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 

~~·~~:w-t;~'o'~+f'T~~'~~~~T·~.;fff , fff~~ff 
E=~~~~'::~~~~~'~!Efiâi!WEiii;S:ij'jII!lB!!Il:i--= 

tu C- 1 p'. il-t Pren1.ia.t de Inai l1'lulteorl. 

III . , r . 1 pr~ma fabrici da I Telefon 184. in . W , oblBcta da malai 
in Temesvar·Erzsebetvâros. Gyâr: Hunyadi.u. 14. nzlet: Ii!:.~~~a~f;~!s:r~l!:i~bt:n. 

_" 

~ struugn arU$UC ~i hml~tor de mdal ~l ~. 
~ min~Ulur1. ~ 
~ Szeged, Szent Mihaly-u. 4. ~ 
.~ Pregâtl:'şte articole de aramă, precum pa· ~ 
~ tun, ~teşllice, sonerii, pipe pentru ~in $; bere, ~ 
i~ pompe pnmeşie apoi pregă!irea ori cărei ~ 

f~~. ,Recomandă obiecle;e sale .~oane frumoa<:e şi solide de tini:higied~ şi anume: vane 1 
~~~ de scăIQat, d~ şezut ~l pentr~ COpII, sca~ne pe;;tru scă:dat, fncăhltoare ŞI vane de scăldat 
l~ după cel mal bun Slskm (~l',h:m pr~pJ tU.) Lăzi p~ntru lemne şi pentru cărbuni şi alte III 'ii edlbcteoe e mtal : .. precum clUbere, UCIIG,are. lli căni:. - Apoi litere ~e tinichea şi de cos~tor,. Ii i o _ .... cJ:~C' :'0 parti de maşini ~ 

~ (J:o.o:~:o :~ C"' ':".-'"0 .~.7' mc':lstnal~ tur· ~ 
~ r. 'r""v",.ir.~('~o,..,;:,<:~~' "o:.s~ .. : ~ nărle dupa mo· §® , . .ro >,I.,~~ 

"?,st 2.] del dela simplu :-d 
~ .. tf. ' . ,până la lucrările ~J 

. . ~. Inscnpţll de metal, tAbhtl cu numlrul casei '1 I~ 
<:(.~ cu n:Jmele străzii, mărci şi firme de ţine. Con· ~ 
"~')I duct pentru apA, a1aniAri pentru baie şi c10sete . 
:ţ(':~ - engleze cu nelntrecutul aparat , Temesc. 

~ ~ cele mai corn· ~ ~~~~i-i,~' Acoperiri de case şi turnurJ, globuri şi cruci. 
~ ~~"""Xff~ ... ~ ~~';7.:-.':?" ph"ate. îiJ 
~. J I>l'i~','<;'-Y)<~ ~l;~~;d Cumpărat..ri1or ).fi 
"~ ~:;.;oz.~r" "(.( vechi - rabal l!i 

/~ţI?4;:' Catalog de preturi la dorinţă gratuit.. 
~~~i:âai:~~liII(i",iJ,}rg;,,\~~, Ucenici se primesc cu conditiuni foarte bune. 

~~~~~~~~~~ft~~I'~~ 
tr:'~ . 1,f"f,;v"1 

~:JIn_J_I~~J I e:~ ~: Tj] [1 iJ.llILfl_IHI]Sij 

H F 
~-Garnit~~j~~~~I~~it CU benzină şi ~ 

ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 13 
Constructie de mori: ~ 

:1 ,r;II.1 

1

, . mori de rijnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa- i~ 
.~ duct, fântâni, pompe de totfelu1. Preţuri ieftine, condiţii !~ 

S
-.1 favorabile, garanţii desăvârşi te. Lămuriri specialiste, pro· r 
. ied de cheltuieli şi preţ,curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe actii pentm industria tehnică de maşini. ''''1 
~._.,.~., 1. l\'lli.zaki- CS Gcp;pari RC_zvcnyt.--'l.rsasAe;, ~ 2 Budapest, v., Alkotmăny-utca 2;. i"" 

~ R"p .. ezeîE~~YE;:u Oy~rĂ,rOVinoie, r:1
: 1 

-! 'atelfer de n10tonr~e şi maşini _ :l Arad, (Hal-t~r) Szentpăl-u. 1. iiW~ 

~-----------!3 
-, 

~ 
mi 

B-

Pregăteşte: altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
prdenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandll ca specialist, de Munchen la renovarea alta-

I relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi a 
UII,~~~-== 

~r-'oul'-I'-I-.J·fl~lll-~I·I' 1111]-'I-'--III-I-~ 

I primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preţ.srl moderate. Condiţii fayorabile de plati. I 

~=-======================= -.. TRIBUNA" INSTITUT lIPOGRAFIO NIOHIN SI QONS. -... ARAD 19t1. 
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