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Numărul de t1 pentru Ro· 
mAnia ,1 a.trlinătate pe 

au 4.0 franci. 
fel-efon pentnl ora, ,1 

comltat 5OiI. 

Unirea principalelor romana. 
La :2,1 Ianuarie s'au împlinit 53 de ani, 

dela unirea principatelor române. Ziua a
;~esta e"to una din cele mai glorioaso în is
turia neamului. ('(lei dadi trecutul nostru 
îşi are pecet luitc paginile lui de nulndrie 
naţionalrl şi de eroism. dpla închrgarea 
pro\'inciilol' dunărene p[tn;\ în zilele noa
stre, nu (> mai puţin adevărat, că înlătu
rarea cn{}rmelor picderi interne şi sugru
marea influenţei răUH)itoare H marilor pu· 
teri vecine au fost. rca mai vie dovadă a. 
hot.ădrilor eroice luate de falnica genera
ţie dpla 48. [deia unirei incolţise încă de 
pe la inocputul veacului al XVIII-}('[1 în 
inima multor boieri rom[mi cu adevărată 
dragoste de neam. Realizarea ei însă s'a 
izbit Întotdeauna de intervenţia nefavora
bilă a vecinilor lacomi şi duşmani ori că
roi emancipări a fraţiJor noştri robiţi şi ei 
de juguri străine şi s'a izbit mai cu seamă 
ele \Tăjmăşiile şi d!'sbinl'lrile interne, pie
deci tot atM de mari în calea destinplor 
n(,:1.'ll1ului rornâne~"c de pret ut.indeni. 

A n'm tot drpptul .să învinuim sfăşierile 
interne ~de f'pocelor antcmel'gMoare. cu 
:1 t td mai llî11lt. ru cât (] conlucrare a tutu

~ •. i:o].',..IOI>ţeier indiwcţia \hllirei mai dB tim
~ purii a principatelor surori, ar fi fost me
nită să. schirnbe contururile hărtii geogra
fico a poporului românesc. 

Istoricii spnn, că dacă unirea s'ar fi în~ 
făptuit pe la sfârşitul veacului al XVIII
lea, ~foldova nu s'ar fi îmbucătăţit tăin
du-se din corpul ei Bucovina de cătră A u
striaci şi Basarabia de cătră Ruşi. 

CUIII • marit aII scriitor ... 
De C. Spiridoneecu. 

M:ulti mor .înlănţuiţi de braţul mamei, sau a 
unei fuciiOlare, e.ii.reia 'ii şoptesc îm t-a ilfin cuvin t.e 
(h.l.!or~e de illbitre ... 

Amanill. ee n'au -<'llUOSCU!t cât e d(' Î1l#01ătol' vi· 
sltl, ·Î'llgeIl'l11H.'.hi·ază în :faţa ('doi ,<-'o(' moare, rerşind 
\) ct1ipă do iu.l~ re .. , i'a1', dacă :suflul mOlrţ.ii a Înghe
ţat pe bllz(l}eei u.lt.i·mul zwmoot I;'i 001 ma~ d\1lre~'os~ 
el 'P]imge .smuiLgâ·ll(lu'şi ,pu.nrl .. , In incremcnirf'.a 
R,<,olruizâm het vede Irefkxn~illlbÎJ .. ci lor m{)iar1('. 

Cciînfrăţ.iti <'1,1 \'1U1ulî-şi gă.sesc mOl'mâ.ntul în 
adâllCUJ'i J(' arli' ... X,i{? i :51ori, -ca să 1c p,arfumoze 
pat,uI de moone, nieiplf.m,~ de e.l0lx;it ... 

Da('ă a .răSU1tlt huhuitTl.11 tt1L'llUll.wi, do ti di11 cel 
p-i€Caţi la nwutnll'ua do fO<." II1U eaei învuli ţi in ţă

rilIlă de ,'ah11 ce 1111vililoşte euXu-o'pito1'? ~ i~i st'rai 
bogat de moo,rte, n ici ,plâns dp mamă, e.al'e Î!}i R-

• TnlOO'tol~U 1JacTnmilc ('U 1)icltTii de {'<:<llră a iJ.u:mânh
âb,ce St.răjll~ în patru colVthl"i .. , 

CîLt o de Î'ngrozi tOWl'e şi 'n}().'utea fiului rătă

('irt, ('Iare uită de d'tlreI"e.apărint·ihl', îţ<i }'(l11ode un 
glonţ in {'iteM' "n11 00:1. 1in-i.;.tit tlidltUl<'1 de otravi'i 

~ 11cigăitoare .. , 

Dat moartea c("a mai dureroasa (' <i colo.r, ee 
vi\d '\lJ1lw'lrl8<1l:1 00 UJll 'l1oi'1ln <li) Înt1.111Ol' ie .. , 

F:!.a('H.rta mi'llţei li-se sti'llge cu f'Îree. clipa, 
Ilmbx() Dt-d'6'J.l\.l~it€ se în'VMmă~ Il(' di;n~in!tea 101' 

(i fl'şelilo unei singure epoci se rasbună. 
cu furie asupra vremilor CB vin in urmă. ~ 
'~\einţdpgcril(\ continue între sfetnicii ţArii 
an trebuit să îngroape pentru zeci şi folute 
de ani poai e, viitorul frumos ce ne fiuridea 
n.ttlt de aproapr. 

Boi(:rii se certau pentru domnie, Turcii 
rîdeau şi incasau tributul gr"ls, şi YL!cinii 
îşi dcdl'au coate să taie cât mai adânc din 
trupul ţării. Şi cfmd istoria ne. d(\c;chide pa
gini dureroase din trecutul nostru, dându-ne 
'-oie să ItC cUIloa.5tem toate df'fedele aee
lor vremuri. d. '\ -asile Uoldiş, - istoric dt"' 
profesie -' răscoală~ \ prin scris şi vorbă, 
patimi urîte, aduce învinuiri neîntemeiate 
şi seamănă cu un belşug demn d~ lucruri 
mai bune germenul discordiei intre fraţi. 
Sfă.şierilc intestine au ajuns cu decenii in 
tl11.11a av[mtul politic, cultural şi economic 
.. Il fraţilor noştri din provinciile subjugate. 
cari mai tftrziu au fost chemaţi să cliCI eze 
soarta neamului nostru intreg. n. Goldiş 
ar trebui să-şi reclame în nw.1l1oric dez;as
truJ produs do frărnântările interne ale bo
ierilDr de pe yrenwa suprf'rnaţiei turc0şti 
şi a domnipi fanariotE' de mai Utrziu şi Srl 

eomparC' "iaţa sufh:teascG a n('~nllului no
stru de atunci cu epoca d,' marirn eTNttă de 
f~11ni('a gpI)f>ratip oela -18. 

() j ude<.:a ta n('păr1iLlit~re rar face de 
Bigur :;ă scape condeiul din mfmă ~an să 
trap;{t peste acuzcle l'311tăcioase. care ni-le 
avansează, fără să-şi dea seama de urmă
rile fatale create de aceste acuw întn~gei 
llonst ro mişdlri. lTn Kogălnicf'anu, Alec
sandri, Brtlcescu, Fraţii Uoleşti şi alţii au 
fo~t. conduşi de alte sentimente decftt acele 
ale dlui G{}ldiş. atunci când ~~Olltrar voinţei 
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marilor puteri şi a sultanului stăptmitor -
au hotărit alpgerea unui singur domn pc>n
trn amândolli\ ţltrih'. Djscordii sunt din 
nrl1oroeire şi la Iloi llom.ânii de sub coroa
na FII. Ştf,fan şi sunt gn·u de înlăturat câtă 
v[[-nw Kogălnicenii, Alec~>andrii şi Uole
ştii noştri ~unt înlocuiţi de oameni cu am
biţii personale şi prea pntin inbitDri de a
d€"drnl istQric. 

, 
l)(un mai la ntlp c:âto,-a date asupra 

inf{lPl uirci unirei intr\m singur stat pu
:t0rnic a principatului m\mtenn ru cDl1U{')1-
dOYf'an. 

ltlcia unirf'i, după. cum am opus - DU 

,l\ste produsul unei epoce scurto. Ea da
teazii de pe la inceput.nl veacului al XYIIl-
1(>[1. lntr'tm timp cDl1simţiscră şi vecinii 
Austriacii şi Huşii la uuirea ţărilor româ~ 
neşli într'un singur stat cu condiţia însă 
df> a aşeza în scaun prinţ (lp ::.fmge din ll('a
mul lor. 

. Era şi al~l'asta Ulla din lUultele ~iretcnii 
ale vecinilor hrăpareţi. rure voiau să întro
ducă Îll ~a.sa Românului gâlceyitorul cui al 
lui Pepe!pa. Boierii patrioţi s'au opus do .. 
rinţei periculoase a Ruşilor şi Austriacilol' 
şi au ('prut domnitor din ţări mai înd(lpăr
}M\', din Franţa~ ('prmania 8[Hl Anglia. 
. Impn:'jurările s'au arătat ostile acest.ei 
dnrinţi şi unirea părea pentru moment pp
riditată. Marile puteri inter(\sate se opu
neau injghchării unui Btat trainic la ţărmul 
Dun{lrii e3n' putea mai Un-ziu să le procure 
grcl1tăti în 'inaint·area l{}r interesat.ă sprf' 
Urient. Cn ,,;ingur amic sincer au avut 1\0-
mfll1ii, în persoana impănlt.ului Xapoleon 
III al Franţei . .a ('ărui dorinţă Însă n'a 

_ E ______ ___ __ ~dl1! _ 

într'un j\o::-c diaoolie. Le urmu,TBSc, le prind in 
brate ~a într 'o pornire llătimaşi'ideiu:biu~ . .ai&.··ul\ă 
eooui or.idrro vorbe la till, dd de orice; i:n ~ntcryal(' 
(k. 'hrcidit.a!t.e î~i .amint.<:-sc "iata lur, se î'l1'duioşea.ză 
şi plâng; ual' moartea o caută singmi :lo\'indth'IC 

('{jIlştiauţi d(' 7.idud. d.c paltu.ri... 

'" 
GIÎndiu1d 'l.a 'ac6€rt~ mi-am :a.mi'llut de sfârşi';jlll 

l~nui t:all(IDtalt lSOrl,Înar ... 1It.o1'1.ei lui prema·tm.l'e i-all 
WIls·aCJ'!'Jt z.i·arele câte o pagi'llă inrnmată în linii 

de doliu, l)]'i(>umii ',au 111&n5 o. h'C'rimă dB::,.supra 
marmîm tulll!i şi in urma aiU d()sehis o rol~.ă p.en
tru iridiearea unui 'lllO'.lll.llnemt... 

Truda cu '1.21'(> se :ad1lUă hanii îmi (wocă ligll'l'a 
lui S{'y-(u'i'i de bronz. 'Priyiroo car(> ~a ikmlina ză;rile, 
a căror mbieri' ~c-<.1. închis in'tre S00flil'ţ,·lt> ci\r:)l'\-a 
cUrţi. .. 

Fără ,.De gâude,s;{' la !lllOa.J'te.1 lui, <'4Tc'mi 1>.11'(' 

o tam ă !lle.doslegat iL ' 
A dispăruţ c.a o st~.a, c~ ;;e:rie \lll d1'\\111 de 'Pri

begie în înaltul <XIrolui, fău"imâlldu 'şi 1umina în 
mii de scâmtei, in o piloof' dt> net"tamak> sclipi~oo,c .. , 

A swilueiţ o YX(>JUe şi toem.:li dmd ~l'{...::looru ~ă 
în(>hipno CU aiţii o C'V1h'itelaţie lumiTlbUsa, o l111lbl'1\ 
de :nor ~i 'Înt1ffiC<.'ă ~;1!ri\lucjron, o mână pilgâni1 J 

porni înlt.r:OgoH:1lU neh\lină 8Ţlll'C llt'a.n1 ... 

Fără I:\U 'SJimtă clip.a morţii, acea tlutul11ltc s 

arirpei oeratutoaro, ţ>.a.re 13.{bpt'!tc pe !toţi, fără ell î11-
trt"\'adă ("\W 'raza d(' hunină 1;(> i'Dgimă <"\\ lutci.mul 

zâmbet, inc-bip'l1.ind () 3IKrlf'OzaJ'(' a glOl'iei ce moo!l'E' 

!l'a mîl1':?it in t'hiilltlil'ti ... 
Atât cât .a foSt, în O~l)icill,U1ldc .pă~a J."atl., ~~-

dellt-at, ascnfutimd ~otll .,;;hlilur lu:ng.i ca pc lLn gl/Y' 
\'011it d(> dim:;jlo de mormÎmt., d'itlt~'l. prdtutindm:: i 
hiil"t i() şi dil;iIllJ3Tă. 

VrafUl' i de hu,r tii iuc-gr ite stă.trou diTIl3inttc..i ... 
Inî:unoric'lll diLimărci 11 wlijia, in.;;i.Nltrca ~loyel')l" 

mlinuntc'ii ţ.("OOavh-;1Lri~e bol'lllaye ... 

~,Djn umbră" era titlhtJ 'Uillci .bueăţi ce o i1l(·.e
poo ... 

Chema umbrele <:'€'lol' 00 i-au foot dr.agi, 10 man
giiia cu o "o:rbă blândă şi de o .dattă, ca şi cum u 
'lnâillă nc"uzu1ă a.r fi 1.r~ o pardon intre ci ~ re.'11j~ 
tate, toat(' I:'nm mi,.tuit.e <1(, un întu.neroc IIlOP~-

trrun,oI ... 

* 
Iar ~t\ilici eit,11d ('Ri .di,:\i copii, aduşi de mâ;;.ul 

d~ mallHl ~OT,'8.U stat 0Umillţi îlll~liutea lui, avu (\ 
{llipă de lilllJ)<'zim('.,inţde.sc jalea t~JOU' ce Il.'ă:mân 
:>ing-tiri, o lacrimă şi <'ea din mmă îi lud 'Î'll. ochii 
tnldiţi, pierdwţri de suf<,xiniă .. . 

,:Tot.ul e înZll.(bar ~pti 01 ... ia:r gâ;n,o:m'ile illt~-
gI"('.uu nu!t:l.lrstdeat;1l'pra mi!llţci lui, 'Calm stol ue 
>paM,ri cobitoa:re, noianul de înnmexic 00 d('lSChî~~ 
mai pr{lIPi'istios,rochii di1)ă11..'l.ră o &t~ălucire mm,:\-

1ic1\. iar ultlimul g(> • .,i, 1-<.'1 f~)8t ll1tal .• 
Aţi iinţdea poat.e di. 'O vru-ba de umili <.ml'e .li. 

pk-ea1 de curind în ÎiIlitl1.moca'tlB î:mpărăvie a bodiu<>i 
,?i {'·ii l..a -{'hem·at loo.n Adam. 

1 (tf'i . \.;' L~ ".1; 



Pag.2 

f()~t sprijinită. nici do Gonmwi,t riv:-tlh şi 
n i~' i de . \ lIg1ia, pri(>tC' nu TflrcÎeÎ. 

Prin r-.onn'lltia pllterilLH' făcută la 1808 
la Paris ~t· di; tot uş t'ldo l' UOUU pl'iIlC' ipate 
dreptul. dp a-şi n [('gc am[mdou{~ un Ringul' 
domnitor. trăind ÎnsA ca ţări rleofH'hitp. 
}{arii hilrhaţi de stat. ~i s(~riitorii timpulili 
4"',. C. _\. Rosetti, Xicnhlp Btderscll. Fl'aţ,ii 
(;nJeşti .. \ll'f'sandri. Cn!,uigii ,~i alţii in 
frn tIte cu d ist j tis\li uni t Ot' pariamnnrar :\f!· 
lwil KogftJnicP;u1l1 llLl bot{Il,it eli r\.pla sine 
plltpn; dpcrf'lama itllirei. luată In di:"l('utip 
Îi) J);r<lnul ad-hll0 d\:'Ja Inşi În IR:l7. 

1}oi aui În unnli --, la ;-, lmulHl'!e lx;)H 
··-Hnldn\"('llii al!'g domn fH~ coloJlphtl ,\

!nxandl'll CIl7.H, im' la 24 Immurie aeehl., 
au :\I(lx<IlHiru 1011 ('UZH I f'st!' al{':s 1<1 HUCll
J'P1jti şi dnnll1 .1J MllntPrl ;pi. 

])P!'l 'H'I'a~Ui. dat tI incI'fU' ['pOC,' elI' l'e-
1l<l1tpfl' ,1 priw'ip::itf'lur duJltm?rw 111litf' Ruh 
1ln ioli ngur ~:H:Ppt 1'11. Fiu'li r'()n~imţ ,,\ rn[m t 111 
plltl'ril(;r' dOnltlitnru[ Cuza a hll'J'jtr tot 
llwi mult 1,1 Înlitt1reil lluÎn-'j, La Îndpmnul 
ÎlIlp~ratuh1i fnllll~pz;amutat. cilpilala j(1 

Hll(~lII'(>şti '5i a infiintat lIll ~ingllr mini!it,{>f 
, It loc (](' (h~ui1. Oda Ui asigura t [, IJ ni r('a prn
ITU H'l'i\', dOfllllitorul ('uza ('11 statul 'lilll 

ma,ior, compll:'l din ('!'i mai distinşi !;ii mai 
hotrtt'iti in YJ'f'lIJlIri dl' rp~triştt" S'ClU pw~ 
p" lucru, CăU(d.ud prin illbwrnirill' lor Sti 

punti Hom{miei nlodpf!lf' ~Hi('y[n·atf.'l(' pi 
tPl1wiuri. S'a ştpl'S iohăgia, s'au impropri(\
tărtt ţ[lranii şi s'au SfwllC'~!lr<lt u\'('rilr mA
n r\'~bf('şt i. ni !'ă 1'01' vf'nit d(' lYl iJ in,lIw ('l'a ~n 
dll ~n tn'cut P(JHt.(· graniţ(t. 

Du aci Illaintp prinr.ip;'HulR()mâJ1i~i 
,'H~ ridief! tot mai mult, iu vazn }<~uropf'i .. ~ 
I.rJVitura cir' stnt (h'ltl lH()4 el ~('himhut c·t"\ e' 
dn~pt cOIlstihlţia ţării, drumul f·i ~pn' rrw 
12,f{'S În~rt i·~'a Jrtrgit toi' mni nll111, 

Ziarul autorizat pus sub acuza. 
.tzi ";'0 desbl/t'//f Înain.te/! ,~(,I1(1/{/lui rit" f1~ 
('lIzâ Il fri(nlllaluJ"i dill ()mr!('Q-mar,' 1)1'0· 
1;1),~lll de ('(/Iotlluif ';ii allrayiu inl(,l1fof ar 
ti, Spnr HOf'Il, Împotriva ziarului. rllltorÎ

.~(lt, ,""'f'lIrltU/ a pll.""uh ;H'uz~i pl' d, '1', Hăl
nlăgia1J, f)('l'o/itol'lIl ('im'lff'i ol1H'nrş:ti şi po~ 

litir~(' la ziarul ollforizol. 01 I'omitet.ului Hil· 

f,i07Wt. ('(11'1' v li/!cl.arerf (~i1 jj'fI ."Ni" d(lH,~/J.( 
adi('f)!II/. da/' ,111.-' poal4' c~ttwl!l pe G.lltor. 

.'h:uzo it fost ,~w::(im/t(j. prin Uni/nd şi 
1Ji.~tinsul (l(!t:ocat d, nI'. ~if'ohw Zign'. 

~ 

"Gazeta Transilvaniei -- constatA. N um;lrll1 
de l1J»tăzi /it GS.letei din Ihaşovn{~ dnc ('It un 
al L.i<.'O'1 de fo-ud ,plin de {J Ileplltineioa~ă ma.nie. ~It

I.'~, măl'.turiilim, :ne-a ptl'OdrUi!I lUnlt hal., Gd:zet1l. e 'In

pjh'atli fo(~ p,entl!U a.rti~·'1l1'll1)]1f;tm ~hn zUde '1"1";:.. 

('note: tii'd(Jder(ffi~ din Hryu$OV·'. ~e şt,it.l că lU ~ce1 

'1l1iia,d nOl .am fu(',l\t :ri1.~p-1lInză:l.Xl.re î Il p.rurt.e ~i pe 
'Vl~lier,abiJa llQastră (hm't:'f p011t,r1l apariţii]+' Îndo
ite de IlJllll1/l,Ti~m tlo.Joem-ai ·îll ('\liout oi. \Iobivllm 
w:o.oa.st-ă j'lll'i-t.ă W'11Zii a noa:~v!'ă eu ptopagamda n,aţio

.nulă l)r~'~ pnlin \'i.e '3. ga7A:,wi, O:H'('U ~~ 'ltin:t. ~iI'~i 

dÎ6~î'pJinaw mrtion al j~'1ie llÎl'i Ilt~dj,ll ei ('(&1 mai 
Hpro.pillt. .,i ia1ă cii. ven{)r~bit~ Ua.z6tU, uliu prjciw.i ~~'&
.~"W, dO'V('(hndeii ,Qoeuza noa.b;tră ('Ir-a a:bsolnt înh,. 
J1Iei~tă, fUJ'ă să ne t+"pu:ndlinioi rn!l:{lar UID. C~l
\' intel in mm'ir, ,-e :repedear:.tăzi e11 un lulhă;dil ir,,, 
torent do j·I1';;'lU t(> a''fllJ.-ra zi.,al'nlui ';t1 l'ena·('tOr i1 .. r 
:!l{"Ş't:rL Gaz,o".l.nu faoo Ill:id JllRi mul1 crlici Ull'Li 

])U ţin - C'a ·c()~tlată. COIfrs1Ja tă ~'.iî ~a stă ~-.,erv i" 
.(!iul :p~l'tidului na.ţional (Par\'';' i-a ~;ntt'j:t1l\ ej, 

,.T Il 1 B t1 M' A" 
• 

1l(Wl:i110('"ast.a, .,Era v(}fba dt> serviciile pe ~Ill',i tnt 

10 {lO'lit~(".a acl1.l,(',(' parti{!111uÎ national. N. R), Con
s,tată rll ea i~i iubeşt~ neamul (Par'di iIloi 'am fi 
"is {'il nu şi'l iuooşt.f1. PtltealU să zj('{'In\ ~! mult 
că .nu şi'l Ş'ti .... iubi. ~. R,). ('oTI'Ytatil ră - ~i "ici 
vino "uprema h>gi('t li Gawtei - t"X}tl'S'oo.t,i'i eă prÎ:1 
urma're noi sunf<nn nişte and:ttotri n1ftllgtrişti, cari 
am 'll"OO pe SUflN .mR)'(·J(' pii'("l1t rl~ II fi ~rnltt.urat 

nitel 1)(1 uni,j .din1w "til'llll!1aljii" noşt.ri. Constată 

pe urmă <'it 'r<'!da<:'torii no:ştl'i ar fi 'in.işlc: IInut'rn· 

ginţi ai n1to-r' mrie1'p"., Clari trehurio dati rafară din 
sindi('o,tu.! zi-ariştill"!r.pentnlcă alkltlll. închipui" 
ti-,," 1161l0I"ot'lr€', (Oi, 1'41 fraţii "impatici delia G';l· 
ZE't-a~ In frunte (~l 8(mllmU,h i E}i în l"oadil C11!«:'!'i i· 
fl)M.ll f, Hroff'(r. pării.iiCl«~ a('e'ri f'lindieat. 

A ("Il m lH)i în ţel('.gcln toott' RCeFJt(l ooll"ba tAri 
pli,rw rit' 11nlOr al~ ~m{rat,iloJr 'nn'ştri hraş.weni, 1'1-
telegcmpenv!'uce ~lHml·tR pa redaMbri i 7.ianlhli 
nm.tn1. Noi ,'Iunt{lu\ "Ilflt~f"(lgi(!ti ai altor caril!t'p."? 
DaI' {'.(mf'ralii d(;Jta Garotll { Ei <,fj!'lunt'~ 8ammaehi 
M l"omp, ? O, t'Xmfraţ iJ()r, OtnI' 1l0-'ltimi fllSl,j SnTI tpţ i ! 

• 
Soarta teltdiufelor imperialiste În Bosnia. 

A fi il rn din y,iarele .'it răinl' că inccN'ărilc gnL'\-cr
nllJLlj ungRr -o('·a !l)ft"para in Bosnia şi Herţ"i{)' 
\'ina tel~nnJ pl.' ,qeama expansiunci patllllaghiarc, 
;;unt intâmpinat(' <'Il mnltă an:'l''1iUllC de popuLaţia 
slavii şi <:>1(' nasC' adiinci r('sentimentof' şi la <'ele· 
l!llt(, natiuni eli.n ţerişoil.l'ole all~xat~, 

Ziarul .,Hr\'llt3ka Z~jedllie~~" ]Jtl!bJiclt Uit eald 
apt'] ('lltră toat~ neamurile din lklsnia şi Hf'rţego· 
\'Înll ('hf:nlulldu-l(> la h~J)!iJo ~i îmjlotrivire în con
t l'a tf>lu::1in telor impel'i.ali!l1{' alo TT ngurilor, Ten
din (.("1(1 a(,ffit~ Si' manife~1ă - ,~pun(' nUIIutul ziar 
_. tnt maid('.'" în timpul din U'rmi'i, in !lporirea 
~iy)liIor lL1lfl1lN'Şti, Populaţia din Bosnia şi Her
~{'gorilla ~lr(l în fata ~i () m.are primejdie n.a~ionRIă 
C~ ~e aocuJlcl6 ~ub ('hipu] lIce.iitor şeoli. Eo maro 
îndrăzne.ală sii. lnf'iillţCz.i .o;<~oli un.gureşti in mijlo
('\lJ \lnoi pO~j}Ulat:ii. c·are num,mai că nu. ,.orb~te. 
rt..'ir mai şi ,u~te diu ~uflet in-solen.ţa şi îndărătni. 
eia. neanmlui 1tn~~-s(', .,Hrya.t!ika. ,Za.j~" 
HEn rşe.şt~ .apoi urf." ',,!ld ?rb În ·legi Îmj.lot ri va pro. 
pagandei ungllreşti, .r!('.f!pro {',al'(' ('rcd~ di o me
nită ~fr infieÎt>7.<' ('ara{'1er.u) naţional al pO!pulRţiei 
3hlYf1 ~j i)·mHllH' din H(}.,>nill ~i Hf'rtt·.Jro\·ina. 

• 
Tuoarea impotrha triall§tHor. Hot· Huunţfi din 

A.,q-rnm: Gm'Nnul croat inteuţionează; ,~n ia in 
viitol'111 ('el mai apropiat 8e\"('re mă'ulri împotriva 
tuturor &<X'ietRţilor C'roat(!. oari miirturi.M·8C pro
Rramul politiI' al .at,ipil'aţiHor tria-liste, Gm'ermtl 
cOllJl.ideril R{'{'Stt> Q.IOlpiratii {'tl as<'um:lÎnd o primej. 
die -oir~tîi pentru unit.aten statnlui unga.r, În ale 
cărei ('.a<ll'<' ~'a cuprin.'1 prin tra.ns..aeţiun(>.a din 
lR6R şi Croaţia. Guwmllll "R da dooÎ ordill SQcie
tăţilor din rhe:stiunc să e.limincro din programul 
lor d(> l!{'ţiuno dezid~ratel{'de ll.aturi'itrialistică, 
rplll1ândll·Je in per:o!peC't.ivă ['ea mai rigoroa.~o. Pl'O
cer-lurli din partea fltatului, ~liî:Ruri III fel vor fi 
apli1?ate şi il1 l>os.nia ~i Herţego1...i11.a, luaint(>. de 
toatee Re 'l'a inten;iee marele <'ong'r&<i ('{)Dyoeat IA 
Raraim'o de parti(htJ num.it ·al drept.nJui. 

Yedcm din ar:e.'!t comunicat, cu'e s'a trimis cu 
mi<"i >'I'himbiiri in special tiarelor din Budapesta. 
dî nonl bal} al C'roaţic-i ,'j.' a pretat fnră rewn:(\ de 
nnoalU oarbă polit.ioei do 6'tlruţ li g11yernllJuÎ Un
gar. (:]'.oatil1Junt in,'4R la rindul lor c01l'\'inşî, di 
mi'i.slll·j le coercitiyc vor creştfl numai int<0llSita1~a 
în.~u fl4;.ţil'ii mase lo~ pent.ru un ideal it cărui Întru· 
pare începe ,~ă fie ţint,a di' "iatfi II tllt.nror parti(je· 
lor politi{'.f' dill ('rofjţ.ia, " 

• 
Demonstratii poJitice În Croatia. 1.)1n Agl'am 

se a111111ţă di deputaţii croaţi IIi dietei disolvate 
IH'cgi'itesc o mare demonstra.ţ.ie imp<:ltrinl Banl1hli 
Cnaj şi a guv~rll1llui uugureG(', 

An hQtărît 5ă tină' {} ş.eclintiî in pal,atul Sa, 
bomlui oorînd să 'Se ootea.seă şi in Rabol' au.togr'\. 
fnl re~a] deflpr(' -disoh-ol'ca dietci, fiindcă rpubli
carea rlMretullli ll1lJllni in ~[onjt,()r111 ofjC'ial 11\1 

e.<;tf· S11fkientA. 
0um p;ul'crmI! croat~te hotărît. şi{ nu per-

mită .şed-iuta B.re:H1ta, c;.;c pre\'iirt tnrhltră.!,j 
~I'lflnsp, 
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Audienţa lui Khuen·Hedervâry. 
-- .';';i III atia poli firă, ---

~~----

~iaj. Ha şi-n exprimat dorinţa ca mini
strul-preşedilltn unga.r contele Khucn-Il,'. 
dcn;riry să rămână în Vipna şi să urmeze 
trlltativn, ('ll ministrul-preşed. austriac şi 
ministrul romlln de răsboi, asupra modifi
rărilof ('('ruto (](' opoziţia nngurea;s~ă pri:
yitol' la rcformrlc militarn. Declara.ţiile pC' 
('llri 1lypa să le facă contele Khnen-H eder
ni ry În şedinţa d,~ ~Ii('rcuri se vor amân-a 
pontf' pânit în ,'!(lptăm[UlIl viitoare. 

i\ uHa f' rezultatul reeri şi pozitiv al au~ 
dipntpÎ df' Dmnin(\rA. ,~i atM spun şi 1'3-

poartfll P oIirim'l se. 

HHmftllprni.l eontplui l\hllen-llridervary 
Îll Hllrlapf'RtO ~p expliră iasă., in m'od lă
murit, prin tonul prf's8i vieneze. Aproape 
[liră deosphire de ('olorit, politi(\ iau pazi
tir- hotărîtă împotriva eererilar "naţional(''' 
ain opoziţiei llngnreşti, dedarînd că în C~~ 
prin'ştn rdormde militare Austriei nu-i 
<,str îngăduit ~1i rad'! ni('i ('Pa mai mlr,}l non
(,I'-"J 11 1)('. 

~(' pl'l'H POUt(L in."Ifl, ('a Het~SLe decla
ra tii il le prpspi "ien ezp, macar In parte, SR 
fie 1\ manoperă, a guvernului unguresc În 
scopul df>H în dom na opoziţia pa rlamen tur(i 
dp-a J'f>dU('(l ('I'1'('ri1(> pi. In uri ne eaz.ins~, 
fapt\ll că s'a simţit trehuinţa unor trata
ti,'" cu guvernul austriac dl)'\'cdeşte că il! 
siluaţia 'p0litieă am ajuns la Ull punct cri· 
tiC', ~W3upra c[tl'uia nu ne putem ltulluri do
ef\! dllPU dpclamtiile din Cn!llrrH <lJe con-
tf'lni Khupn-1U·df>rd.ry. c 

'." -~,-,"..-..._,,~~._.< .... ~tj~;:ar~a e~lm':'r~i. ---,r'.' 
J ;upa.e(\ ('ontel{' A.'/r gew fI rder·va.rye !:Iilit ~ii 

dimfl!llă IJl Vif'.n3, şf'c1inţa -de ITl!lnc, Mieremri, il 

Cameroi del'utlftţ.i 'lor \'-8. -Iii în:rr"flOOVllJr nmnai o 
şedinţă formaliî . 

(\amcra,prohahi'l. lşi \'U aj llr~l'a şedi,nţelc din 
non pttnă ,RumbăltH !<'ltll J~uni, pll.'n'ă rând se ,,·0lI' fI 

tor m in'at şi trra ta! ivclc el in Vi €lna ş'i con tele K h ! 1· 

Cl1·Hf..thm,ul'.\, "l'H Pl"[~ faoe decJ.ara~ii. 

Optimişti Iau pesimişti. 

hl {'e!'emiJr pt)lit.ice di'll Bn,d,a.peifua noile tra
tart,i\"e di:n ViOllIR. e.alri l'f'Cl.amă prezenya imini'stn.
Il! i -'p reşOO:i:U't<,. IRU 'pm\looa t mOO'UDmr,j,l' i ~in€lhrn:işt(·, 

, Cercuri le >sunlt. predOllll i n,ate rle posimism. Mlli 
Il le"- .T usth Inu :arc 'uădejlde î,u () împăoare, PlIll'c
rea Ini e d va .11J'ITlla o8'ehimhare :de cabÎ'nret". 

Cermnil.e kos,,"uthi'stc .sunJt Ulll1'l,t maa OIPtimi
~t.(>. f,ii'nd mai l'A)l}cil,iant-e iillooreri'le lOI', 

In ol:lI:bulrile 'aCeSli)r dOlli'i. fl'!mţiu:ni ~ ţ.;ll r'fJ!l

timlf> ('r)n"fiitui.rl irnt,ime, 

Guveruul austriac nu cedealUi. 

Din V iellH ;;.e anulltit: 

Tl'llt,atimle contelui Khucldle<lel'vary CU gu
vernul 'll·mtdoac ,,'au terminat deocamdată. A,su
pra alor două chestii nu s'a putut ajunge ~a în. 
ţelogere. Anume guvernul astrÎllc nu \'1'00 .sii ad· 
mită. mo<!ifi(>area cerută de opozitia ungurea.scn 
prin ('are se mărginl'şte dreptul de-a chema la 
.arme ~au :a reţi nea rezerv,aspecială (,l1otta'rtalek) 
şi nu vrea .să admiH lli<,i modifi(}al-ea procedurai 
militare penale. 
. Tratati,de S~ rol' {'ontinUJ& în.săşî in 0ursul 
,~ăpti'imâneî aCf.'"Steia, în care scop ,atâi ministrul· 
preşed.inte contele Khu€ll.Hederdiry eât şi mi~ 
nistrul de răsboi Hazai \'01' riill1Î1nea 1;1'1 pe mai 
cl('i~)art(' in V ietllli. 

Con~le Khu('Jl·Htodf'>nitry fi lIVUt l'epeţite eou· 
I'Ifntuiri t~U Hazai. 

:\I,~ne. probabil, ,-aarea }O(' U11 cOllsiliu .al mi::/",' 
nîştrilo1' .allstriQ{'i in care ae \'01' discut.a pcre_W 
{lpozitiei ~m~ltl'(>'1'ti în {'hestii1e militarf>, ,.,' 

,/ 

• _II "'WI!~'~',J,~"':Gf~ 
~ . , .,... '" 
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TridAtorii no,tri ... 
Stweo!'u, 4 .Febr. HH~. 

E drept, t~a s'a cam abuzat în timpul 
din urmă de cuyântul 3et~sta: frddi1.tor. 

E dr b:măse~ql1{1 {l faptr~ urât&, tlacă 
ur~ preot anlekU!l .ioadl'~ ciaTdaşuL ducă 
lI!'\ "~lttll 1~11 , oieşte BU ::prijineast:~t (1 ~'~f)':l· 
Il! românească - şi totuşi nu cred ("1'1 toţi 
ace~tia sunt trădăori, hieţii oamf'ui iUcl)ll' 
!1ienţi, Ull grija familipi şi a grupărci. cari 
~unt aşa cum sunt fiindcă au fOl':lt oducaţi 
in sensul aelJsta sau poate a\l fost ispiiţi 
de banul ungun'sc. Dl". ~lăbi(;iltHi ome· 
neşt.i! E binr când ;:;(. 1l1fierază - t'hiar 
şi in public -- astfel lip ri.'iHiciri. căci şi os· 
taşii cei diu urm[l trebuie să fe inflăeăl'aţi 
de idealu1. j)pnh'u c(\re lupul. nu llllmoi 
frunta.şii! 

el' ('uy[mt fnllu\ls! ţii tutuşi. lIU 'ilHti 

Îllsemnnă acea, e(l însernna odatt~! 0,,
menii lwştri politiei s'au ad\ţat de el şi 
1l\l~1 mai lasn! Şi ('(l mai vorbă incolo -
Încoace, ce t€ zbneiumi dt' geaba. să-l du' 
bori. fiindcă liU merită S8 stea acot·o llnde 
p - el H frulltaş, CUl} el II C'Mol' .,firf>sc" al 
poporului şi e imun! 

Iu vremea din urmi:l Jl11 cetit În ziarele 
J,.l'delcnf' dt' atâttlu ori I'1wflntul fruntaş, 
pp df' o parto, şi trădăJtor. pe dp alta, incât 
m 'am intrebat nedumerit, . oan~ neamul 
nobltru llumai fruntaşi şi t.răc1ă.tori ill'(,? 

Cred că mai lJ~te CeHI. f~coto in umbl',\: 
poporul! Şi dp C'tef!stf\ tT'f'hui.' să ţit' sf'amă 
~i I'run t:J.şii. 

_ La 110i 1_'UV~Hltui f[,Ullti.l~ llu·l auzilll .. 1-
- '(1(:8('a'; în pri"inţa aceasta suntem ceva 

mai originali: UIlul (1 "desl'obitorul ţărani
lor". a.ltul ,,fala neamului" '7i eel din 
fruntl> t' .,stft/pur· pe l'are se l'Hzimu în· 
treg cerul nădejdiilol' neamulni nosţl'u. 
Pătimesc şi "stâlpii" Iloştri df' un păcat, 
care f' şi la eh'oast.ră: G·l'andiloqueuţa. 
.. Stâlpii" nO.!jtri cu CUllO~Guta lor gtmiali
tat.e nu au a se t.enw dt\ epitetul de .,trtt
dăt.or", ei.'iei fiind odată .. stâlpi" oamenii, 
ea să nu se p'răbuşcajgcU eum\'i.\ - ndiind 
bine prinşi, l'atulSt.l'ofa S(' poatf' inttunpla 
în orIce moment - ii cruţă. E drept că 

- ei dau rnâna cu Cocu \Vasilko. dar pl~lltru 
3Ceei..l romanil:wază HucovilHL '.D~altmiu
terea legenda aceasta despn> r\)mHni!i~u'eu 
Bucovinei ar fi bine să fie uitată. căci I]i 
(,la o iscoditrl llllilnai Pl'lltl'll ti imbăHI pp eei 
neştiutori. Găl~i însuşi auwl'ul ei a măliu~ 

- --~ --,.. 
• 

inWlltiă pof'H de puten' şi lllânir·! .\l~e9tiJ 
sunt poUtic'ianii, llIl însii pentru popa!'. ci 
pentru t~i: aceştia ~ullt publicifjLiL (ari 
mărtul'i .... t\'Sl·. că cet.' .. ICP nu l;lTis sub jl;llft~ 

Iimu lor t~ u miul"iun[l. t' iJ .fnLzâ 1l1l'uită 
să-i imlJl'h' pe cei mulţ i cari nu l]tiu Încă 
tailH:l .. politi~ianisnlUlui holnav! .\('eştia 
ne·au adu!; iti catustrufa llU numai l'C01lO

mid'l ('i şi mUl'il!(i, dt~ (~an' încă Il'nm Sl'l14 
P':IL. 

~\l (·n·J-;[l luai fi fu:;t dmd\'Lt iHJuri 
Strâll'ji d(l(l~'illp\'a biNei Arbumasl'. U:t a· 

eUlH: uttlt<1 nedumerin' jo,,, şi atâtJ l'iJli~l11 

sus. Cei I..k: .Jus SUllt C'U ochii ţintuiţi in PlUS, 

u\-'I'i :-;llS trebuie de făcut lumin[,: acul o să 
fie aclce(u'uţii fruntaşi <Ii nea.mului. unI'Î 
pillli, i.\l'Urn incL\ 11U ~·(.jU arătat. 

~k· zic.t· dl la H[tJ[\lIţi ţă.mnii după IIp· 

n.~u.'ij.ta (;andidatului fui' plângeau şi~j tu
PPHU hailH:lp. Xu ştiu dp-i adev(\rat, însă 
daL'ă p aşa atunci mai e u scânteie <.le uii· 
dejd{': demoralizan~a îllCÎJ n' a părUI18 ll't 

~ate. ); II e illsil pl!ste tot lOGul U'jU. Int.r'un 
alt ţinut untle canJidatul n'a dat băutură. 
mi-,! zis uu ţăran tlLlptl alpgf>l'(~: .. ~\poi 
l'am ale~ noi. dar 11('-0 face şi el ce\'a cin
ste ?" !]i mă privi cu un ziunbet tit· ÎIldo
it\lil : se g<\UUt!Cl la un but.oi de ber{'! 

An>Hslu e. destrăbălul'e .. ~ intrudlls[\ la 
Hui in prima linin do mult i{mdaţii noştri 
.. ~tf\.lpi" I;'i .. Jes.l'obitori··. Ei. ~:('i mulţi 
nu-s dl' vina. lnainte el .. dlţivo ani le-au 
dat YI)tuJ LlnivPf!Hll. :\cestH ar fi putUt face 
minuni . .\ r fi fL)~t ~ minunat1\ 9cN!.lă po. 
litic[l, dad\ frunţ,n";lii ar fi f.()~t altI\:l. Ne 
trebuiau LljJuotoli I}i lh'-au Yfmit agitatut'l, 
duriiHn Iu.minil şi llwtlU i:H\US n\(·hiu. Yezi 
tJicl'. politiCi;} practică !':\.'d~:Yăn)t.! Anul 
aeesta Ile-~I del:lcuperiL ce fel dl' puliticl\ 
practi('ă au făcut toţi politicianii noşt·ri dela 
CtlI'lI1ă. Pentru tărauul nushn gU::Ipodtu'iit, 
pamâlltlll l! lue'rul principal. flV.,ă ('linte
cilp. udmirabilu al1Jl !X>porală- ne·au dove
dit. că nu li st{tpimit dl' pofta de bună 
start' ci !;Ii dt.~ oarecare sont.irnent: ercd că 
un deputa.t. care al' \'eni în Jlumok adovă
rului şi al luminei, al' stringe incit '·oturi. 
EI 11 u .'iba bine -- îu ~lltl re pa.d (, nici azi 
nu ştie - el' lll:seamnă u-şi da yotuI. !;ii ce 
tn~ubă t) fi Iăcimd domnii 1<1 împă.răţie. 
\-01\11 ullin~nml n fost \In prilej. eU1Il llU 
tit_' puate mai bun, ptmtru a.-l lumina. a-I 
lilllluri. Fruntaşii noştri i.H.I llesOl'otit a
c~a!1tt'\ cerilltii _.- ~i aş,\ întârziClHi --- a 
~THl1lii. ;1\ care tdtiru, 

L~nii rrdlUiau să·) tr~U1teaseă J)O (;0(;0 risit. că nu erede, că nu (:, convill~ do eeeu- . 
fi. \Vassilku. hl ră alţ' ii să-j dmtt' o:jana.le ce scrie) - şi nu pot scoate şcoli rom -

neşti pentru Românii din satelt' mixte. dar "stâlpului". Cred că l11că nu u prea târziu 
pentru aCeea zidesc şooli cu etaj in satele să indrepUnn'. al'-~a ce am uitat .s~ facem 
unde nu e primejdie: ei sunt aceia. cari la la t.im.puJ potrivit. De jO!i nu \10 poat(; veni 
alegeri. in fata alegătorilor. sunt cei ma.i rniin"tuirea. ci 11(' aştepta t;ă 1(> \'lmim noi 
.. naţionalişti ... in acolaş timp însă lSpriji- nu l~lI rachiu. d eu lumină. nu ca agita· 
ne:sc un canrlidat l'uteaJ} ('on1rl.l tlT11Ji Ro· tori d ca propt')',ăduit,{wî ai ,tde.vurului ~i 
rnân ! ai in Ull(;(:l. 

:l. ceştia ne sunt trădătorii. oameni câte Şi intrcbam. llU e (tct'asta trădare de 
Ddata într'acltwăr geneali, c!rora însă una lleanl -- nu prietenia cu Coco \Vassilko. 
le 1i~eşte: adevărata iubire de ne.arl1, care nu ne irnpoartă - (;i nepltsal'ea at:ea~ 
insă pentru aecea sunt stăpâniti de o sta cl'in1Îl1ală, djn oare nurnai pc vrem.ea 

1 
"': Cine voieşte;.: I O A N V UlA 1- 4 si .ump.r. . /v' 1, 
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ult:gerilllr 1)(> dp,sm('ti(~ij)l. ca să n.gităm 

t'''~'nl ual pentrll Lucian Hnmncr~ fnhf!
IJaţi I:in(' ~i cflt c('h~!;>tl' iti l:ablnet.ple dEl 

··IUl'·tUl'(\ :;;i 1l1l \'l'uJ cu \'ă y(~ti hucura! Dt' 
(Wua~til llll ~"U Îngrije~l' ,.stftlpii·· no~tri. 
ntri au atfttl',<.t I)eupaţii cu SI: inţel'''ge. 1\11 

pot i llt[\I'ZLU ~ .. 

. \ III v[\.zut. cinl' llÎ-:-) ':111'1 tru(hltorii, jo,; 

llll·j putelll ~lfla. fiindcă nl1-", !\ă căut~nt 
dt:ci la t\l',(:i. (:'-'I['i in .JIHH·~ partll poaltt\ 
r[t-;pliildt-n,,-,. !tI intdt'etunli! l:;li implin<>sc 
ei tuţ i datoria'! Htu;PUHRlll !'; nu! Sunl 
printr·" t,i mulţi O[\lfH'lii lliuncitori. Hornâ.ni 
bll[~i. ea!'i fil' ~.(\ au <lltr ocupatii, fe ('ă :il' 
simt d~~~(:l\l'a.iaţi d~~ et-Ip p vrtd. stau dpopar
te "ii pl'ivc~c. Pruft:~ori lll<\i (\l\'~ sunt mulţi 
îmr'adl'v[ll' id('aii, (:Ul'i îşi împlinese ('li 

v[tr!' daturi" f'dudmd gL'lwraţiilr, CP('fI-('\j 

It' \J llîllllCll gl'ea. pf'ntnl eilH' o Î<J în ",erios: 
li muncii C(trt, llU ~l' n.ispI;"\t~~t0 prin bani 
~i llecul'l1ţii. ci prin multumi n'a ."'!Ufll'tt>3Sdi 
elI' a·~i fi împlinit datorii\. 

.\hmt·il 1Wt'U.iti:\ ij} taină. mulţi o impli
IH~:;C îllt r'<:\ded\ l' C(t ai~t0 ~postoli; dar nu 
la ae{'i buni pl'O!t;50L'Î, cari işi inchi1l.:l viat.a 
creşterei bl[mzilor {",~vi romtmi, un la aC~'i 
Pllţini ÎIi\ăţători, (:.ari înt.r'uu sat depHrLa.l, 
Într'o (·'I.-:orl. aproape d(l ruill[L ~e HtrăduÎ('sc 
Să-i lll'ţetc pt:' l:opiii U{)lIl{milor limba. ('Are 
şi-alt Ilirat'u. limba lol' răpită ('1] "iht dt' 
Httteui. nu la putinii preoţi idt"alii păstori 
ai turmei Iwamului 1l0~t l'U. nu la aCf~~t.i(, 
m[i g[U1de:;;\~ dUld ~cl'iu .,irf>Je acestt'. ei In 
l'l'i mulţi. ('ud i'.crceteilză .. c<1~ino'"-lll'ilf' 
Înt emH ţ iOllH le, ,:ari cit \'se 11 U mai foile f> 
\Tt'iloJ' diu (\'fllă.uţi. l'f) I'i ;'Ult! ·orbiţi dp 
!jtrCdueil'u<.l dec'iwaţ.iilol' l'l' 11l' yin din Y\c-na: 
aCCi-jturu le închin rândurile el' Ul'meazJ.. 
SufJete mici. <tI f:âror ideal ~uP),(>l1l pe ]w 
llW t.' :i{\ fie recuno»icuţi HIlljbt1Şi eTedill
dOt7i iti guvernului. ;-;5 fip l"ăsplRtiţi cu () 
d('l'uraţio tiau nu un tit In de nohil la priIt-
juri. ca ani\'l'r~Hrt'0 'Il1i1'ei pp t rOl! : oameni 
Îll illimu d1rora n'a răllulis un 101' pnntru 
IH'aml\l din care ~t.I t.ril'!'t, oamenii tari lHI 

anii c·(~a~ pe l..i :i{l [:ete<l:sd1 o carte scri~R 
elI' ~eriitorii lwamului lor, oameni incon
şt iPll ţi. orbiti dl' sHrd llC'irpu lan ţu rilo1' d{· 
am n~ ti-s'au pus la 'lLHÎni şi a lacă.t.ului df' 
au l' l't' i-a II pus la gurii. oameni, ea 1'i de.sprr' 
HOilHÎnia _']tin numai a.tâta. că. ar~, yin 
bun la BUl'rllljeni şi o gară frumoasă tOl 
aeulo! Dar nu vă, re\'o)t,aţi! Sunt aşa lle 
313 bi Î11C<lt nu sunt în stare să refuzo ('ti

tt~gu rk u Îm it are la o ('.on!erin lă ~H u lil 
Ull t'()IleC'li r0111[lllesc - IH celc stl'ăinC'. 

ni-ci vorh;l-- }şi plăt<>se lo('uri1e, dar nu 
vin fi l11d-că st\nL •. lurtiF.puşi! 

~\ l'~~?t ia lac o palio In81'f' dintre intp~ . 
lt:'ctualîi noştri ~ Aceştia ne Fmnt trădn.torii. 
;:ari ~bcă le vorheşti rumâneşt.e in uficiH, 
iti 7.ic: .,\"Drbeşte nemţ('şte dragă. (;ăd eu 
s~nt Pl411hu limba rOl\lână, dncă <11' vorbi 
:;;i8c:rit' l.uti. dar aşll ... n'are haz !" 

Şi aştt-·ptăm 

de'''o pa11l'. şi 
p*-' cei JlUţini, ('ar! 3r,<.1U 

privesc, ~ă pornea-sc[l. lcl 
luptă! 

_.' 
f, 
,;!..'f 

A sosit \. n:mea .~ 

cen ti"e in magazlnuJ du de l11ete bOC·t I 
uortaC numal ghrte fi debo.te pt"~.tiJe In ta" 
di .. piele linl nritabl~ ca pl"etun foarte mo
du .... fabriate i.Kate nu are" martele .. te tn 
,ririnţa uecu4iuftei drllpt •• UDt neiSltrec:at..

1 
La doriM" si preC1teac tot f.lul de 
ghete ,1 ciobote dupA mi.url. = 

.. 



-
Veşti bune şi rele 

din Maramurăş 
11. 

[n zD la.UURl' Il. s',a ţinut il doua adUu.al't: în 
VişăJU.l-d{\.~u". rn ol'aşmic, cu locuitori, ooi mai 
mulţi ji~iDi galiţ,Îcni. Fiind 7..Î d-e RAmbiită t-oate 
prăvăliilo sunt inehi.o.e. <,hei lllai f.Oţi .,boltaşii" 
(prăvăfie.ri,l sunt jidJllll, neg'1lţul şi eonl{'r~ittl e 
in mUJla lor. Al'{' şi jude.ei'i1ori{\ eC1'{'ualiî, unde 
8illnbMa şi iu "iirbMori jidov('-Şti aproape de loC 
nu ţin p-ertl'[I(';tilri, dar silroiitoriie rmanilo1' nu 
i:>unt biignte in S('amii, l'unt bajocul'it(, in mooul 
C,(,'! fIWl.Î uşino..q. 1It'iear C!'j tot jurul. toateH satele 
,qatC1l(j ~unt romtm{'·1ti. Afară d{' CrÎiciun,_ Pa{lti 
!;Ii Ih.ll.'k.'\Ji·i. in toate eeJ-ela!t.p .si\rbă1on {"tI g'l'umada 
au soroaCf:l HornÎmii (PC la judecă10ria din V iţ:1U
de .. !;:u". ~ id Bobot«lza ('h iar nu-i luată Je sărbă
toQ./,(,. O mai lllare batj.oeuriro a sărbătorilor noll.
t,.,ro nici {'ii .se poatE,' închipui. Voi • .ady·oc.aţilor 
l·omii.rui din Vişliul·dfT-S11H, nu fiufcl'iţi $/\ n:-,'}C 
batjo.cllN'.a.<;c{. şi ipt' mai depaliEl kgea yo,as1:ru .. tril
!ooŞ<lIl!'o('ă, ei săriţi intru apărarea f'i, şi N:re-ţi cu 
(<lţ.ii, ea de uc-tUn inainte 5ă cin.o,tea.'J.('Jl sllIlbăto
ril(lllOU$trc {li să nu poarle]Xl dnullllrl pe pă.rinţ,ii 
şi fraţ,ii llOŞtrl atlUlcl, eund, fii al' trebui să fie de 

. fatti. Înain.tea rut.a.nlhli, dund mulţu.mltă aCf'hli 
judt'i!âtol', Clll'{~ oar€.,,-·jmdy~ va judt'Ca şi pe judecă
t.orii lumei &("{'Ştia. Şi, d adi nu-ţi iu<..oeta cu <>:e
l-erea ,-o..astră, fiţi siguri că \"eri învingo. 

Se serye~te sf. slujbă de cRtru preotii: K 
Bl'an, I.)an Tarta, A rtemi1.~ Aud.pr('o din C'uhe; 
Ioan Bî.rlc.a, jlihai Iuga ţoi V. Ştetiu pl'Mtul 10-
{~al. Fiind .am.intirea~f. Ioan Boti'..zlltrul la sfiiT
~itul slujbei ti~lO o pl'Niică oC'/uiouaIă pJ'ootul E. 
Bran, amintind, di pnwum howzăto!'ul Ioa.n li 

"c.'>tit nmi rea Ace l:uia, căruia nu~i Yrednic să-i 
de.s.leoge curddtl lrl('uI tăminelor, .a.stf{'] şi d'upii 
prO'pOyu.du.irtXl llO!l..,>tră se va sălăţ>lui în nMod: 
cWtUl'Q rmÎlnoo..."<:'!l,eu.re din an inal1 iuti\.rindu
~ nu va lputea fi 'bi:l'uitil niei de un Yră~~. 

Dmp' .aee,qt.ea eu totii llO ducmnLa ş.coala .con
fffiionaJ il , Salu, -ce e drept. (j C-~'Ull miCl1!ţă, dar ~ 
iruJe$atli dt' popor, aşu îndtt UluI ti ,au ruma .. '! per 
Hfară. l 

Ddeg'uotul evmâte1iului Ik Gunili'i lug'a dei
obizân.d adunarea. dă cU"'imtuJ 'UdYOOilt.U]ui Dr. 
A. S.tabo, ('are aratii hl,sl:\lllnÎItatBa t.oYărll~ii]or, 
!'-l'1'<'-€ () putin CUll0SC1I'tU. In noi maramur(>~n.ii. A 
fost o {',nft'rinţă foarte frull1{)[l.'iii ~i instntdi"ă, 
da:r neţimândll-i'(!, îll st~l 'P"pO raJ , de pll (ini a fost 
tprlc.eputiL E1'D1eaziI pl'C<Ytul E. Bran, d("Spt'e al
y'{)holizm f'iurmările lui. ~ pe care o de8Y'oruhă 
t'oarteoornuiIJ..C şi la pri~~JWrea tu:t.urora. A.rati1 
faw!(', prin cari -trece beutorul de .;paliucă", şi 
de l~lH .sf!ll'1;1itul boutorohri e: că ju{pânuI lţie, 
Şloim, fllill Roşil îl S<'Date din -casa şi dela masa 
sa şi ,.nemişuJ" mal"amure:şÎbl l'i'ilnÎuHl lXl dru
mu.ri, aau ,~li hagă do jf\lBl" (",!ugu! la <":'Ut·are l.ipi. 
tooJ'(, , <'aNI mai eri!\llaltăeră strângoa bulendro 
(sdr('nt~) şi ohi'ele de pe la r0111imi. PJ1~:rpune ,<38. 
se fadi o sO('ietat(\ de Mlmpitt.a.re. ee-NI.ce În im
prejwăriIe de azi 011 .greu se ":1 lmtea r{laliza, Ge 
aJ' fa('e atâtia f)lo~mi şi 1 tid. 

In urma arest.or frumoa,.<;e instrucţiU1li să in
dcrin do membrii ajutători nc-o 36 de tăNUl.i. şi 
preotul local de membru ordinar, 

III .. 
A treia prelcg-ol'o poporallă s'a ţinut în frul1-

f,aşa comună leud.în 28 Larruar .st. n, adecă în 
Duminooa Vame{IUhti ş.i a Fariseulu.i. Ioud'ul e 
; .. ituat pe malul stâ:ng aJ I,zei. şi e tăiat în dcmii 

. de cătl'ă rfmşorlll "Ieudi~r" ('-are i.zYC>ri'Lştc din 
rmmţiiArde.aluJ'lll. Din drumul tării in stânga 
~ depart-€ do 3 Km, E una dintre <..'{)munele rele 
mai veehi ale almaIDurll'Şului. A <'o la e Mlibul de 
naştere 'al familiei nobile ~IihaJyi In.s~ Ex, Ra 
mitropolituJ l1!A~tl"ll :ilfihaly.i .,,'a nă5()ut in I€'Ud. 
Şi a.stăzÎ există ca.9a natală, in proprietatea fra
telui său Dr. Ioan 1\fjbalyi pmt.ofisc. mnitaten,'J. 
A ro d.ouă biserid "ochi. de l{'mn, Oea mai ve<'Jl1:l 

.~ bis.e;ri<,8. din ,,<drin8". aoomv de 600 de ani. Ba
rochia. are un preot vi '1lll ~apelan. ş<".oala gl', c·at. 
'l':ll 2 invăţ.AAerl'i. A'Thd di. ~11 să zid.ească a.cum 
o bi!hlrncă nouă de piatră, ca să fie fala între.gu
hri ~farrun'Urăş. Dar, n'au lh"ooă 'UIlld~ să «) aşeze. 
Familia ..\lihalyi al' fac-e o. faptă de pomenire V'e

cinid aacii SI' dărui livada din mijloouJ. .s9:hrlui, 
. şll.U' ~onlucr(\ ca pe 1001.11 aoe1a) Wlde a'a, năwt 

oapul prol'incii mcrropolitanc. să 1'ot' riclioo o b1-
$eri<.'ii frumoasă. 

LO<.'1Uitoru satului sunt oo1l1{':m doşt.f\pţi şi de 
o IUflU it'. llUm.:U cut au eonducăioM foarte 31 uN. 
lnsu{'i preotul l<X'a! A. Zoi{'-llŞ, întru atâia e de 
subjugat d(' jurII tu! Sokz B{.!.a. din Drngomi"N:lŞt.i, 
ÎtH'îlt era pe !lei. să nu ne primea5{'ă pe mombrii 
('<mLÎtd1liui 1'1 ('!L"...'l şi lIw.sa sa, mai nJe .. ., de ei'md 
{1 numită fatll-sn de in vă ţMOllN:l la l,!C'oa.la d(> stat 
di.n kud. de atunci disp·unt' cu cJiîlliml <.1tIQ)ă p!a~ 
('ul si) u. 

lfelLlbrii cutnitt'tll]lli S'(,~ifll (';un dupil9 cia
,~uri. ~e dUN:,m la bi.'Jf'r1("!l din ,.sus" unde sel"
w~t{' i;m',ot:ltl !cw.a.'! eu:\Iihai Hotea din Slilişt~, 
l'reotul Hot.{<a tin\' o pI'<Xlieă .1tlBtru{'tivă. La bi· 
.'1{'rle,n ('{'·n din "di'll1' , ~luj.c-şt() cllpelanul Ioan Bir
le.:t. Sfârşiudu-s.e slujba la amîmd01ln bi.sel'lcele, 
\'oim si~ lllNgem la ş{."Oala eOllfe,o,iollală, dnr au
zim efi o încbi.~!I. P!'Oy(){~'\:t f~ind preotul local, 
IllNg'C la înditătorul OTig-ore Du;nc.a şi-i spune 
.QIl dc.'I{·h.idă sala de îm-u1!lmiint. DÎ\n."lu a aY11t 
atuta ohrfiznieitl ,qU zid cii nu o .-a de,<;.ohlidc, până 
(',() la rt'pC'ţitc ipron>eări ('''U greu mare o deschide. 
Du]) ~'Ulll auzi.un poporul era gnta ,'111 sfarnl{\ u~a 
da{'i\ nu o d("s.('hidea. DîtM'ul dela început de dind 
a YNHit e:tŢXILan,ul, care-i membru în ('.omite-tul 
d~]lărţăm!lUt'llhu, 'l'U se ,-a ţinoa prole.g.e.re p<>po
ralit şj in leud, ineă de !Xl atunci adedarat chiar 
P!'f'otului lnc,al, că nieJ. la un c ... u nu .s'a învoi, ca 
in ,..;aln. unde propune dfmsul Bă se tină !prele
gere p(1pOralA noroduLui, din ,a cărui pre..o,cun ~i 
colaci tT!1ie,~te ţIi dîiJl-i'Ul. Oare mai are pi1roch<l, 
ori doară o S't.in,gh('d Şi. Îneă {l şi ,,1.{'('pre.~m
td(· învăţătorilor romîmi tiin .Marallmr~! 

lntrîmd in sală, a curei u~ă era ,qă .'le df'lSC'.hidă 
~'U forţ.a, dăm do alt ni'i('fiZ. Şi anume, norod 
(oal"t€pul.in ~'.a .:l{hmat. lnt.r('lbâlid ţri ('erNl1ând 
('auza. nt? SPUll, eÎl nQtaruş1l1 din sat Dumka Oii
bol', caro HuLi eri alal'tâcr~ îndi ('J.·a in opincă:, ~i 
birliul opine~'l.l': Pk.9 Las.zlo V ăsăliC'ă, cM'c nu ş1.ie 
't'('ii şi sene ntiei o &lod (.ar fi bine fl!t se î.:n,.<;crie 
la ş','"ila d-c ullulfab(\ţli) fi trim~.s .-pc toti boactării 
,o .. ntului eu s1:raj:L1lH .. >şterul Şloim să op'l':Ca&'ă noro
dul. .~ii nu meargă la i;ln,leger~Q poporală:'. ejki 
c.ari \'01' merg'e Y{)ir fi gJohit,i (ame.n.daţi) de eiltra 
ju l'a t ~i f'q1t' r (pudul'ar). .şi astfel l"ei mai D.lUI t~ 
au l'ă.mas C.8.,sH, ori s'au dus ]/l t·.riiţ1mÎI. numaa {'CI 

mai {'u f'u.raj au îl1drăznjt a ,,{'ni. Şi {'·a .'la fie {)
bl'!l.zlliieia deplillu i.'ltil {'ii 11otnrii.ş.ul ţll birăul ată
t«ltl din jo.~ de 1<'olllă, şi-i notau pe aceia, M ri 
intrau în Ş{'o.t1il la prolt'gr!'e, ('fi a.,: • .tfcl aii ştiÎe pe 
('Îut) "il arunee diferitc):!'Joab.e, Dar, crooem, ('ă-~i 
"0.1' 'Primi dmllpta ră..",plati'i. din parte-.a fOM1l11-or 
.<;p!;'t'ri{)arc, lmde ,au fvsi înştiinţ,aţi limooiat. Ast
fel d(l hWr11r1 grozave 80 întâmplă in .s.a'tUil leu<l 
pe <,ati, pe rîmd ai) vom de,s.c.operi pe toat.o, 00 Ră 
ştio întn-.g pubLi{'ul l'OmiUle3C. <'UlD SUllt ţinuţi 
leude1l..i:i în roble. • 

De,kgatul <'omitetului. prootul A, A..nderco, 
prin frumoa..o,e cuvinto df'lS<,hide ad1ma~..a. Ar 
mma confNC11ţial'. al 2-lea invaţ.Mor dm Ieud: 
Grigore Ţ1])100, dar Ml'e - d'lllpă mlm 00 aude 
- aUlcninţ.a.t f::iând tiin parte.a not.arăŞ1J.!l'lli, {'il dacă 
va tillt'>lI: {,01derinţ.a, atun{'i jll'l1l1:tUJl îi Y,,\ d-et.ragc 
ajUf.Orml de stat, astfel J.îl1l.":ul .abzj~imd. în locul 
lui t.in-e <,onferillţă preot11~ ~L lIo1<'oa: Despre cla
tinele rde alC' norodului: a.stfclsfl nu 1(\ fiern
~itl(l nici ('inul n .se numi de români; să nu-şi vân
dă moşia. pe ('.II:Te !i--o .}~at'o mo~i, străm{)şii 
lor ;.qă 00 năvârnea...~{'ăi <'1li a'Hlt mai vârt(h'! a (':um
pă.ra dela aho neamuri, dar la<'11mpăraro ~~ă fie 
cu b~are d(l .'!{lamă, să nu cum})ere de aecia mo
şic, pe care îi î11tălroIată {'eva greut,ate. C.on~c
rinţ.a frumoasă .a fo-.'l't ,a~eultată cu toată ate-nţlU-
11{\.,\,Ail){yj 'preotul R Bnm,N'>tElţ>1:il {'onfBrinţa: 
DE-spre kOl1lism şi urmiirile .lui. Ar,j in<'li .şi~a 
ayut r.ff'.Cuul -darii:, dk~ s'a luat în prog-raID, eă 
la adullaroa proxima, se va î'nfiin~a: o so0iet.ate 
de t('m1pe)1an~ă. D1'. Giinilă Iu,ga. vorbe~te, des
pl'C bibliot.o(',a popfH'ală a Asociaţ.iuuei, înde.m
mlnd pe toţi di.rtur!iJri.i .să 'S{l in&cne tie membrii 
ajutâtori. I.I'l1pă .alllJUl acestor învăţ.iItori, iată se 
ÎJ1,,'!0MU 60 de membrii a.jutăton, toţi ţărani. Anul. 
lrecut ,au fost nu.m.ai 20 diu leud. , 

Şi, fiindcUo Jlorodrwl din reud ln~a mod vol
ni<, a fos .qpri . .t dt' <,ătră ooactării satului oomi1ctul 
a hotărâi C-R şi DUnllnoca ,,-iit.oare .a.d-ecă in 4 Fe
bru.aTie ll. d ţină {) 'altă 'Pl']egere pOJ)orală în Ieud 
de.«pre mersul eăreia, ţ)l'OC"Um şi d{""Pl'B reli."loJtc 
pele-geri popOl".:tle, la tlflllp'l.hl 'Său \"{)i l'a.porta.· 

Maramqrlfaaql • 
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Achitarea calomniatorului 
d·lui It C. Cuza. 

~·Hrad. 6 Februarie, 

('urtt'a t;U j llri Jin 1 i.liii. care preoum a.m 
anunţat (] df.~sbătut din nou procesul inten~ 
u\t de dist insul profoso]' şi luptător naţio
nalist d. c\. C. Cuza. coutl'a ilustrului no-
cunoscut ClI numele 80co1', eare a acuzat 
mOllUtlll'ntala operă a distinsului profesor 
"Tkspre poporaţie" cu plagiat - a adul": 
S"Îlllbrn(l seara un \-(,l'dict achitator }X1ntru 
dNl'o.ctl)ru~ Soco!'. 

V ('rdi~h~l ace>':lta H l'Pyoltat toată SUfld

rea românească mai inMi în Iaşi, undfl 
precum ne ammţă o depeşă. au a.vut· loc 
mari manifestaţii împotrinl detradorilor 
domnilor Cuza şi mă/rt.urisim că n6 cu
prinde şi pe noi de o adâncă indignare. Cu
noa~tmn şi noi toate uneltirile josnice ale 
Cahalului asociate cu cele ale politicianis
mului romfm pentru a distruge' pe ace-sl 
vajnic apărător al ideii naţionale. care ală
tm'Da de d. Iorga, intrupează cea mai cu
rată sinteză a 'naţionalismului românesc. 
C'unon.ştem şi pamfletul individului Sacor 
şi şi opera dlui ('uza, pentru a putea face 
con.sta tarea că verdictul celor ,.12 Ro
mfmi" din Iaşi este o adevărată provooa
ţiutlc la adresa sentinlentului public al RQ
mâniJor de pretutindeni. ~u putem ,-edea 
în el decât o adfmcă corupţie a conştiinţ-ei 
rom[meşt i. care ne şi desgustă ne şi în~ 
tristează.. • 

Xe vom ocupa mai pe larg cu accst n~r
elict ruşinos pe .caJ.7ii1"J,.,:..ta.·-..e~âll,;hF"'.~ s.#' 
flan.1a rOndUle'lSdi. 

In faţa lui ii trimitt'm Însă di.stiu8ului 
luptător toată adllliraţiunea noastră şi în~ 
ţelegem pe deplin indignarea tinerimei na
ţionaliste, căreia ne asociem şi noi cu ini
ma şi snfIeul nostru. 

, Despre manifestaţiile ee au avut l(){\ 
în Iaşi, după aducerea verdictului, o tole~ 
grarnă. a ziarelor ungurel?ti aduce urmă
toarf'le amănunte: 

laşi, 6 Februarie. 

Curtea cu .iuri a achitat pe Socor de acuza ca
lomniei şi a primit de adevăr că profesorul Cuza • 
plagiat. Studenţii unh'ersitari naţionalişti au or
ganizat demoDstl'ajii mari impotriva lui Bădi. 
rău, fostul ministru de justitie, apărătorul lui So
cor şi in faţa casei şefului jurati lor. Câteva sute 
de studenti au pătruns in interiorul locuintei fos
tului ministru de justijie şi au devastat tot, iar 
pe Teodorescu, şeful jurajilor, care se înton::~a 
dela tribunal. l'au bătut în stradă crunt. Poliţia 
a arestat 112 studenţi. 

Serbările Soc. "Petru laior" - amânate. 
Serbărilp .i ubilare ale societăţii acad. 

,. Petru )faior" din Budapesta anunţate p(' 
1:3,14 şi 15 Febr. n. in urrna intervcnil'ci 
publicului rom[mcsc at,,\t din capitală, cât 
şi din pr'O'l.'lnţă care s'a interesat mult:I0 
noi şi ne~a salutat cu dragoste, excepţlO' 
nfmd illsii termenul acesta nefavorabil do 
ial'Ilă~ .'mutem siliţi să 1(, amânăm pe un 
timp neprevăzLlt. 

Pr·oaramul s!.n,bilit ramAne în int,re-
b b' gimc acelaş. Rugăm ziarele noastre să 1-

neyoiască a reproduoo aceasta hotărîre a 
. comitetului. 

1. Ţ(!icut 
pr~inte, 

P entl'll 'cQmitet: 
·Oe.()t'ge Slefall1.că, 

secretar. 
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7 februarie n. 1912 .,TRIBUN A" 
• 

I A" • c· b le · c~ 1) :, s:t.ÎU'l1e, 00 e ..dr{l})t amân'at.ă, d.u (.."<IJ'O in:lt 'o zi va Omanii ŞI nza a anI 4 ,; t.rebui ,să prc'Oeu~ 'luai 11m1tOo~livl(oJlla:ţii E1U'-:"pci,' 
'mai ales di ea era dt ~, a~i (StL f~ TOlnOiită prin 
difoOl,ite ţll'op1uwri 'P1a1:{Iuiee \'('lJi~ ;~11 t.impllJ cri~ De Emtl Staicu. 

Ik-b u'rllLl 1 H76, 11 ieied.aln "\.~l~it:a haloollÎ{'ii, 1:,1 ' 

~, :t1!'u_~t pnim.1.r~o fa:â"t mai 3.(m'tă ca a"ll!ma. A<:ţill-. 
nea iuallmnă ,în TripoLiulini.il; OIpU1wrea Au..<rt.riaci-, 
kll' lu 0Y0l'aţi'lll.Li mili~a.ro pe <C'<).a~t.a Adl'iat,i\'ii ;J '1 
lm'Pffi'h.l'luri 1lU.~;ri-di('la.rea depl"ctunţht'llii d~n 
paItt-.:l. RULS .. ioi, 13. Idrepuwrilc diplltl.'ltc ooată de ou 
i-a 8 lu,lie 1883, p.rÎ'n t.r'u,t.at:1.1!l dela U[!lki~lr ~kalos.~i 

.I1'!'-"lvpra ~tJrimtow["('li el),:,I roa:nelt'lJr:.r, drepturi 'Pien:lllt.~ 
Ulai tiiJ'zi11 ,prin ~1'iU Zi~l ,,('O"n~'(ffiticm dlOS Detroits;:_ 
ila 13 Iulio 1841; .agi tJaţlÎ1U'llC3. Crot.arn iU'\Jr pentra' 
'Im.l!rca poli-tidi 13. i!lb'ml~i lor cu l'€lgatlJll elÎ11; re
n:Il(heiIrilc roPaJla:LiJsLe ale A,~bam~'z dor, oClarc cor 
iJ autcinO'In~e ;pcmtrtt Iprovinciile Lor; '[lreG'U:1l1 şi fră
mU1n"tare-.J. 'I'~boit!llidi. a. Dlllg13.rilor. 'Care văd .a'C'Ulua 
un mo:mcn.L prjolni{' :p(qHr'l1 a rwliz:a. cenc!u.ziumilo 
tro.t.atl.llui dela f'.a:u-:)tdixno, formula. unai muLt 
!X:J.'ll !mai puţ.irr măr,t:WI,isi tii a iPQ.Litioei lor c.»Wl'OC; 
.in fbwtiAite acl'-SIC '<lcţ.iuui 9i t("J1dvnţe .dau Che-
~ ... illl!Il(~i. Ori clwuJ'ui, toa tii ,act.ual i ~.wt;oll ei OO1l311 ţ io
II!l1ă. 

Dar a<X'.alli'tfi. <"hestinnre nu (> o -prublomă natii! 
pent.ru pohtica Europoană. 

Dl1Pă. eum drept. !SpmlO II:!-l Rene Pi'llon, di,.e;~t.)
.ruJ. set'ţ.i'UJIlei polii ti<'>e df>:.l.a. "l{evue <los ,dollx ~lon
d(}<j:', î'll ea.piMtl'Uil ool',i'S de d-'Sa WSllpr.a. '\.~he.'fti u..nei 
~ta.c'>OClun(!n.e. in "Les Qunstjun.~ .a('t.lwlhos de Po
li tique mnl.'llge:re C'Il Eu:rupc, 1911", aeOH',..t ă ('ho
t>thme e romrtc\-echo şi 00 ta ,rnfăţ.Ît;3Jt (1iferi'tc as
pecte, după "priln(~i·pii.le şi s.ent.imeutde <~<lri ~lU 
'(I~racter iz.a.t d i f erlble eplX'ci-stor ice. 

La inroput ~L a :avut un oarat\tm scllt.i'lllCllt'u, 
Î1"lervcn ţ,i~l Europei Î'n af:w,{'rile Or ÎCllt lllllli ,{ftt>ân
du-se 'flU;b enfhwn t·l!. 1111ciiJ(~il'!'1 igioasc, care il 

;(bt m11?t.(rrc tutllJ"OI' Crtl~~itatclor,p'-,rnite împotrint 
tllusulmani!ol'. M,ai ti'tr"iu ,!"{!ktţiu:ni!e .,;,i ,Jl1\,tiveJe 
ti,!) im'w]'!\'I'J1ilre în politli{~a tJU1·('.e:Hldi căpăt.ară llll 

1suraet.er lUai {ll'twÎi>, mai pul i ti('. A 7<'\, Tureia, fa\ă 
d .. ~ taulffilimţăl1ile Albtriej pl'ntil'U El1.wari'a Tu.r
~'.('a:&<'ă, ţ'Î fată de Î'Il\1UZÎ'llIH::L rus-ca~:it eiitră slI'l, 
lI:1.'1<.mtă ·mai Înttti din mipajn.l 'pe earo y("\~l~jul Bi
zanţ îl ('x.eciuli U"UPl":l senim'ilul" 'Lll,).",,~\"i1,ii, b'C d.-

. 1.el ll.eYoit:""tdl' ~l ;,tIt.!!".t hl ptamtr~k, putiticlJ all\ lui 
'l<"'l'.:l.'IU"i1SC l-iu, adN"are oare "\.'On.dusc la "\.lapitulaţ.ia
.ni1e di'D l53ti. 

Dela I3;CI6a (.{p()(~ă şi 'Până aomrma. chc",t.iu:noa 0-
rion.l,uhli, în hnliile oigonoralo, f'ie poate defi.!lÎ 
lpriru :ri'l.'tlita.wa AU5tlro-Hm:>ă, ex<primată Itldtdeal1l1a 
î'UlSă pri!Il'u"o politirii de 'll.{'Orour,i; :prirtl l'eat'Qh~nna 
mUJs'll'Lmană la ()late 'Pfl'oe·et.ele pe OaI"(l .<;t~Ltde '\.ll'e-.;;t.i
TIR' l(Htll fă{'UIt, şi le fJlC 'Încă pe .spi'l1\Uro(l "OrmLlui 
t,r-lln.a:v", cum se glum(~tc 1.1'n(.'(jr·i 'l'll :prosa polit.il~ă 
<if~",p!"e T.u·reia; fJreeum şi p.rin î'nterven'ţ,j'unea in 
1.oot ~'l,('lBSt ('omplex de i:ntrigi -pol itic-c. su1b p.rot~x
tui dea asig'UM i'llt(".g'1'it.:~tro Impcrill~L1i tl1't·(lC~~) 
lUai î~lt,îii.a A'ngliei, ţii ·lL'\.mma mai în urmă 'a Gm'~ 
ma'1lioei, .rrare'şi rovcndică t.ithlfl de ;pwote('!J.1H re u 
ll!tLlliru U±UiÎ , 

DaT dekt î:neepuhl'l gCeOhl,lu i al 1!l-lea, eb-eati il
!riea OrÎ(';1ltl1Jui \lIlre ./ji 'l1'11 caradel' <m .1>:>'wJ part.i· 
eul-ar, (lecla 1:.1:1 (\hestimwi naţi{.'mdităţ.ilor '(hn p('
!ruinsul.a. Balea:ni-că. TUl'lCj.i. 0..'\ <.'llK.x\l1j,tori, s'au mltl
ţi"LnJ.i·t Il ~'U:]Junc pnpoarele, a 10 lua un' tI' ihlLt , şi, 
·l)O.at.o 'mai ITULlJt din di,,;:preţ, de a lă,....a Învin"-;;i.l:,l' 
-obic{,lurile şil,ibcrtăţile religioase, 'e:.ro şi ,u·cu-ma 
Î!n Ori(>Jlt se identifică {'·lI ~.el-t' 11aţ.iomde, Aşa. d, În 
,urma m.aroi .revo1:uţ.il1'lli fll,au:ceze, ~:.îJn{1 Ull suDu 
dn liool'r.ah:.se abăJtlu 1a,."ltPNI. jlntl'ege.i EUlrope. ~i 
incă, trcbnioesă ,rO<'unoaşt:em, oa urmare a aţftţ.l
Irilor J'11~t:i. 'llumai pentru ,a ~r(;ia difi~llh.ăt·i et,â
'tuLui otom.a.n, ·aţiiţăl'i ~'ll'i "'-X):rmou'O&('. tk)t focul "u
flot.csc a1 rpopoo.relor d,i'll Bakami 'adormite dt' ti
",.ani·a tll]lr'c«lH'ă, 'l\JD<lle (lilU rue fii'nd .înctl Ir>ajat..5, 
iIlWIÎ Itâ.rz.iu, ş.i de i}lolitioa lui Napuleon &1 Ilf-~e:l, 
~ Eurapaşi g'll'l.·('!l-n'::t.in.ţj,i dekl. ~tambul 19(': găf'i:ă 
'Î'n fHţ.ă eu () p~JJit.ică >li naţionaEtă:ţilor. (1[\;1'0 avu 
(',a Irezulta'!, in,tomel('1re.a ·ttşa zioolol'&natc Balea.lli.,,~. 

~ă se ma:i .adauge la toate aceste oon.sider:a.ţi U:l i, 
.i ~tţ':L zi··qrl eehilihru 'alI ,im-terosdor (l('mmmi'l'c 910 

di-feritdvi' pTht.or.i Eurapooo in hnperi'llJ mlfroeAc, 
.jnt('.l"t'tS(~ {X~)jliJOi('o rOIWc3'..t."Tl'tate p-r,i!Il .tot. ttolrnl Je 
concffiiuni. mi~licrt?". de căi ferat.e, dl'lw.trrucţi'll'Oi ::îe 
jpOr1ur,j mari·tim(', Olt',. ip{'lo.t,l''Il M 'aoolbRtă nouă 
inţă (1 3111et'-I.e<.>,llhl:i Europei în 'wfaoorilo ,din B.tl-
4Oa'Ili, ... ii eom pJi·ee -.;i <mai mult .imhrogli-ul diplooll'l.
,tic, oore :::.\ lHllll{'Ştf' {"hcst:illloeQ Oricnml'lli, 

Şi in(,11 ml ~numai .atfut.. .Mai o şi o ,.altă chc-

-) Prefata unei brosuri "Româ.nă şi Sârbi", ~p vaapii
J,f'Q. in cUTind. in limbII lra.nce1.ă. 

zei AMt,r'o-~î\l'be, de a "<O (la Bul~31rk>:i şi N~,·-. 
bici 'Ciite uu 100 .ill. .COlllÎli+i\J:llea. 1J'llIn{m_~a)l.lă. _\
("CIIo."'I:~ eL,:;,,;titl!llC {~ Rooca a lJotl'l1ărei, (".11'0 pl'ivi',nd 
flYdJ're ap;uape pt' l:.om:mi, În iSt·.t\'(~1 ·ad,u;ală (jo)U

ţine o ftmuuJii jignit<'j'u-O Îlld(;rAmden~,i Hvm:'~
nici, \il ;tot '''lti"i:PlwlitG:U(l !}{>; t.f>l1Î,torul"iiu. noci şi p" 
g'urile !}u;nil mi. 

. Ilu .... t nll j,,,;torÎe al Rml:ÎnH'Or, dl ~ ~('ohtC' lorg-.l, 
În1tr)o ('Ulvferim,.ă till'ill.ă in Ghll'g'iu la 9 Noomvrc 
1H08, ta ll't.r.a!S I8owl)ţiunca puh\i.cul'ui .romillfl ,a,.,UP.r!l 
a'CO. .. tQi dl('L.'.,t.i'mti, '\.~a·re 'nu "poate admite ('llmpromi
suri in privi:nţa prNirt::<'1drtti owpt.a.l 'ultor p .... poarc 
la l.hmiLren, (,arc mărgi'lle:;;Le "'~Ltl 1ue tCl'itorlll rl)~ 
mim. 

In afară d(~ .drept.u,l i,~tori{., Uomiitnii mai ali 
1.111 dr~pt di:;'ligat ,di'a s:H'l'if.i~liile şi !din ŢJirot!:x~
ţiuu.:-:\ pe uarc :1'0 ,aeorda.t. ... ) n:a:v:i~l,ţ.i'll'llp.i ,inrtel'na
ţiumde pe 'tot <mr&ul Hurnă,rii. (ieLa guu-ile ci pâ::lii 
la I\·q.il(> de Fer, Ei an făul11 dl1:"ltm·li de pc-;IC 
150 doe ,miJi'k:l'IH' pontru in1t,erC'"ul lmhlie. şi .-;o"V1-
eiu·1 hi(huuli" '~ll Hom:Îllli('itcftrh:'U11iINt ·s'.a Ol~t1p3.t, 
nu 'numai eu in'ff)l~n1la't1i'1l'nile -t.ebni ... e dat.e :t:uturoI' 
cmllpwni ilor de 11':!'\'igaţ.iuine dar şi cu Î'nlătura:'ea 
ob&ta'\.·(,ldor de .tut. fdul !pe earo le-<a. pr(>.7,e1l1~lt flll
\'iu-l, şi ~l<>ea'"Jt~ fă:di t'lli'i[ fie suhwmţ.Îona!, de uiei 
o Putere!! HOlllÎL!lia ·a fă01l't şi f::!.ec 'ae.('.i'ltc ehl'l
tllif:'li, p{'lutrue!i inteloge fOl1N:O bine G'hl Îgaţ.iunile 
ee dC'l"lll'g di'u eX('r('irt~Il'oo drl'f't1l-l"i1or 1'0..11(>. 

(Si'âl''ŞillJ va lLI\ma,) 

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

Din Cluj*). 
In Irământrll'ile dezastruoase ale vi-t;ţii 

nou::ilre publice e -o adedirată re'Vl'>laţie su
flelt'a,sdl. e începutul unei mUllei eulturalc 
in U'IlZlH'. rpt!r>;sL'lli dl'n'a Ca:-:i Il ci eli n an'st 
celltru al Şuvillisrnullli rIipirur lIt, sllfletc 
l'UmâIl~şti. Dt:'f.;binările \()('al(> şi-an avut c
h~ctul dislmgrttor in ::Iinlll tillcrinwi lllliYL:r
sitnre romtl.lll', cart> el ajulls prildft Înstr(lÎ
nă.rii de neam_ 

?\u e aici locul. ,să stăruiesc asupra ac('
stei triste situatiuni a, tin('rinl(·i dp 3 ani 
iHcoac:(' de cânt! Co-sina l'OIWll1ll. pe urmele 
\Tajlwi intcdectualiloL' din Cluj. s'a disol
vat. I)estnl, că azi sllllt('m în nc:ca po7,iţie 
fer·icitrt. că duph ah:îtca. peripdii şi shuciu
mări, să l'p(!es(:hidf'lll C'lsina ]'omftnă. a
cpst ac1rtpost cultural şi părillt.ese al tino1'i
IlWÎ l1ni\,prsitan~, acest mijl{)c al reorgn
lljzăl'ei nO<lStl't~ spre () muncă cinst ită. şi 
spre' reellcerirca iSufktplor pierdute în va
In! cutropitor al străinilor. 

Partea cea mai mare <1: intdcdualilor 
din Cluj a. rcycnit la veehea-i ch('maro, de 
a fi sfrttuitoar('a şi ohlăduiboarea tinerimei 
universitare de aiei, Şi ce lnăltător c să,vc7.i 
tj(wri şi bătrîni lucrînd Îl1l1Wcun{t 'în hună 
înţ('lcgNo, punând in l'f'spect străinii de 
aiei. cari ne credeau morţi. 

E de 1lotat că. pe cfllld aici societatea. 
se organiz.p,u,ză, lrtstmd la () pade ambiţiile 
jignite. ÎnţC'legând din propria-i experienţă 
dc>zastrul ('ert<'lor personale, în alte prtrţi 
-- durere - vedpll1 dis('ompnnerf'a lmei 
~Hl(~icUlti. care a fost. totdeauna la euhnon. 
clH'mi'irii sale. 

H('cl(>s~:hi(lorea Casinei rOimAnc va a
vea, însemnătatea nnei serbări naţionale. 
carp va culmina în serata artistică. ce se 
va aranja în 10 Februarie n. în localul pro
priu (eni{) ut 12), Eruditul istoriograf DT. 
1 oan Lupa,~ a în\drs pe deplin înscnmrtta
tf>[l acestui moment.. şi a primit hucuros 

. *) 7j~l:r{'le no.agtN' $-1111t ruga·te să TC'J)rooucă 
acest :apel îninwrosul tinQrimei noastre din Cluj. 

invitarea C<lsinci române de a ţine o con
fcrin\ri la aeea, ... tă seran!. arti))tică. pcntrn 
rare îi slUltem adânC', recuIlooseători, pe eum 
şi :wrdor dame şi do·nmi cari VOI' dC'huta cu 
:solo de pian, voce. violină şi cu altele. 

Cu aC(la~ta seîneepe m1.IDCa culturalii, 
a c1ujenilor ,căci după planul hotărît de 
t inerimca universitară tot. la :2 săptămfmi 
se vor ţillt~a a.şa zi~ele ş('dinţe literare, la 
care :vor participa toţi seriitorii din .Ardeal 
şi din Hf'gaL 

A Jlplez. ekci la toţi bilwvoitorii şi spri
jinitorii (:ulturei româlleşti, să ia parte la 
acesL(' l;(.,rh[ll~)·ri rrulll(),~<;e C1.l1Lur".1,le, im
bărhăulllo (:u pn!zenţa !{)l' nuul('roasă şi a
jut[llld cu oholul 101' strădaniile nobile ale 
tiLlI'rinwi 11lliw·rsitarp. ('{)nşt.ie de> ehf'ma
r('[l 1'1. 

Cu DllllllJPzeu inainte! 

UllP~1 serata artistie(l va fi p('\ n~<.;.('nl ('.\1. 

dans la .. lI!l! t'lu1 Central". 

Parasch il'(t Lucareţill., 
~tanl1 tinerime) uni.-. 

Cronici exlerni 
Revoluţia in Creta. "Le ~Lat'il1" (Paris) at1ii 

din Canoa: 

Bande Î.nurmatt' eutreera IOl'alităţ.ilo <lin 
munţi. as.aginând ('!'{"Ştini şi mahom€'<.lani fără 

d{:'o~('hir(', .An-arhia a atins <"ulnrca. Hevolutia ;l 

isbucnit În întreaga illsulă. ~fişcare.a: rm-oI.uţio

nară a fu"t or.!!:allizată de ~1î{'h.aclid~lki.<;, care vrea 
"li pl'o\'oa{'c lllit f('l o lntery<"nţ.ie armată n put.e~ 

rilol", 

IkvlI.!u\il)llarii. au ţinut eri D ~('dintă i;'i an 
('tHl.'>tJ'ân.., g'U\'"(>Mlul să adopte tith11 <le g'luverlt 

r('voltional'_ 

* 
Dimisia I(uvernului slÎ)·besc. :\1inisrnl-prC.ţIl'.

dinte :Jlilo\'ancn-il'i, n(Ci!mtând înfrâ.nge opoziţia. 
a 1)j'OPUS Regelui PNru diso! van'a scup_einei. 

D1l11ă un timp de ră.sg~înnir(' de domL 7il!', rp
g-Plc (><.!tl'1.1 a respin$ proplUleroa primului mi
UÎstl'U :31ilovano,,j{'i reI.ativ la di~olvaN'.a. SI"UiP.
-eÎinci !}i la noile a·legeri, a{>{'{'rHllnd în S<'himb (]f'

misi.a g1.lI\'NllUlui. 

Pl'illml minÎRtJ'U 3filo\'an.ovit'i a ('tlmlmi('at 
hotilTâl'Da l'cg-drUl Scnrl{'inei. {',are a fo~t 1>rON}gnti'l 
plÎnă la formarea nOlllhl,i {'ahi'Tlpt, 

* 
Bande bulgare În Macedonia. Din ~almli(' !;(' 

anunţă: O bandă hulgarii intl'Îtnd în ea.'la unui 
bulg-ar dill sat:ul Bmihlr. unde g(" .serba o nuntă, II 

r-idi<'at trei pCr'10311>C tIin mijlt)0111C'(>lorlalţ.i 00-
mcst"llişi le-a tflri'it aEură. A{'i bandiţi ,a:u tăiat 
ure{'hile 11ll1ll.ad intre -prizonieri, iar pe {'("il aIt i 
doi i-au H~asill11L 

Salj)nic. -,. In ,ilatll!l :-iol()p (1 balldăh!ui~ară li 

-asaosin.at. Hl pors.oa:ne, -cari au trăda.t Ipe şeful du 
bandă. Mir{'z antol'ităţ.ilor tur<,c. 

Printre Y1dime e ş'i un pr('(lt. 
!lupă ~tiriJc 'SO/'it.c kl Sa1~nic. o inte!(>gere 

Ii'a sahilit între {'omiteul revolutionar şi .asociaţia. 
"Fl·aţilor roş'Î'Î" în M:Op d{' a desv{)lta o mai mar(' 
aeti\'itate, lllai ales la Hito.1ia şi în împre,illtimi. 

Dr. ROTH KĂLMAN, 
MEDIC • 

TEMESvAR· ERZSEBETVAROs.. 
Strada Batthyliny 2. (Colţul str. Hun)'ady) 

C05ultaţiuni: L ttJ. 8 -10, d. a. 2-4 ore. 

Consultaţiuni separat pentru tuberculoşi. 

... Altolre cu TUbcrcultn. __ 
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ranfra BI,.aa. 
pj'l11im ~o1a d. Iuliu Dra;gonuin'Seu 'l11rmăt.)lJ.

)"('~ scri~: 

Bucu.re"ti. 21 bnu..arie 1912. 

TJol1""mde Ihredor, 

& 'Împlin«';C oSll1.tădc ani dela rapm:~l H.:t
sarabiei. N-u ~t.iu in 00 'lTh.>d ofioÎlalitrutca româ
'll('.a!'(·ă "a ('()IJncmlora nC(i~. d11Jfcros onmi!l'llCI1t n'l

ţion.al. ~ OO'VL'l1(\ LIlliă o Ii.lmi:nt.iro, şi da{.~ă, moti\'i:l 
:poIV~n'l·('. ne imrpi.cdecă d'C'l:l. l8Jl~~malli[f.estăr,i, eu 
o;'(~ <cu l'tX'lt:HOl;it.imll,U ~l'aţianală !?i ·piOt~1t('.a prazmi
cu1wi.· ia!. !\;j,'(Jbtl'ie &i so ~i.rme. 

}':'ste 'l11Il.i"'ClI'6:dmoll't(l 't-'U'l1QSCut ·e.li cel m.ai goi
\!il'aTht •. J"C'!P-f'OZont:awt al mrhl'l,ii romii11cşti UIn seoolul 
XIX IB. -t~,,,t Ik~mdlSJl .PO'tlri('{~i(m lL.l'ţ'ode1.l. Aoost ma
.re om pc eare rtoatii ,J,umca il IaQm i r ii 00 flt.ie iar iî.şi 
t~ă ~'t fost dt, orig.iinii ba$ILr~boallă. Ba~L1'1a~~n din 
nn~i ;,-mriimoşi, oos:Lr':lhoa.'n prim mJlo'jteroa 'Şi prin 
oo,'uuat.i.a lui, oxilrut, din lkl.'iiarabila 'lXlnt.Ml imiml 
~~L ·romi~!l(".a,<;,t!n, t:1X'('~'>1; iIlltl.t'C baSilrabcal1,inoot.at d i,n 
·vi.wţ.'i llieuUl c~rwiml.1j, este 'un'Că re<>.ont Îin amimti
.riie tutllll'01'. 

Cu MtlZla ·e-outr-nunlhlÎ B:L""-'l.l'llbici ('IUră Ha.';I
(Jeu t?olYUio ""ii-şi înd~:p't('!7..c re,euno~tj,nta .Româ
nii de pr(<1u'tilldcni. r..l~lrile lui menite pc ogorul 
('ul1nr~'1l nu put fi ni~" mă('."1T enunţate .ai-ci. Prin 
mÎntNi şi prin in.'Îil11a lui, lIa~QU .a fost {'el mai 
mm'c patriot pc ea,r<l l'a illY'U1: RomfwM.l ~i din a<--e.."4 
pH1ri,)tiBUl ·~n.i!lll lui a făcu.t llcnmri<t.oo..rc apere. -Imi :i~w de'ei lil)(,rtatf"tl, dmll1l'Ulc dil·{X~.()r, de 
.a (~n'oTnul<J prin Zi:l.1'111 "Univernud" o ('o.}cctu na
lionaJi'ipentru n ·~c l'idiea 'Un monument }ui Bng-
41!1~ I'ctriec1<'U II aşd«u~ 

Al' fi ('ea. ma.i .s1riihl(·ită m'anifc~tarc uaţi·o
nalii eu prilejul t:rLstuJui Nmtc:n.3:r. Şi în ~'Wcl.aţl 
timp .1UU donxh cii r«'U'Il{l<Ş1i.nţ.a ·rom:lnellscii fitie 
""ii 'aprccieze -ş.i j:,"Ollliu.l 'C1ult:l.lrol:~l a{~i ţii:r.i. 

'l,'ac apel la toţi ltoo'nimii de pr€it'lltindcni ca 
:C-;El ~llltrihllt) la ridi,,'I,u.rea l111m monu;mcnt l'11iH~
dOl!. 

Nu 'luă imJoies.c. că repl·C7.(ffit~lnlţ.ii elllA.~urci 110:1-
<!rtrc, fără. di.<:,tiUf'ţio qc o;cntimcnte rrolitico, vor îm· 
bră1iş..'t 1lCC'.a. .... tăidc1-E\ ţii -eă .se y,a. al-ciitui 'I.l11 -comi· 
,t.et ~)(mtl"u TCu.li7~lrca ('.i. CT<Xi că domnii VI'. C. 1. 
h,tl"ato, C. {;. Di.~escll, DcJavmnooa, Bibi<:os.c.u şi 
.attlţia !tlt,ii <"~\ro oau fo.o,t în rcJllţimri <''1.1 B. P. Ha,ş
«eu ,"01' ,binC'\"Oi Hii a<,.copte ~H'oo&tă iwu.rcin.a.TC. 

In spcr.anţă <Că aceste !rÎnJ.'lU'i ale c.e.l'lLÎ m~li ti
miir ,i mai nOt'1LllOO<.'111t dintre ("Cl .oori au tri'liÎt in 
pri('"l.enia dC-Jl p1H'1.1ri n{."Uitatu a lui II aşdml , VOT 
gi1..:~:i un loc în (XlIQ~l'l1d() Zill1"Ullu.! "Univcr.'l'lll", am 
onoare dOllunrlo dirwt-or, a .... ă ruga 8ii 'primiţi o
(lată <.'11 muJ ţ:umirilc mele .a.l1ti{~ipat.c şi e.xpl'ffiiu
noa rC<.."Ulloştinţei melc. 

Iuliu [)Tajtomirescu, 
.a.dv. şi !publicist, Bl1C'Ul"CŞti 

str. ClolPota;rii Noui, N r. 78. 

AVIZ. 
Abonaţii cari nuşi .. au reînoit încă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască a .. l reinoi cât de curînd 
ca să nu fim siliti a le sista eXf)edarea 
Jiarului. Restanţierii sunt rugaţi să plă
tească şi restanţa de abonament. 

Adm. " Tribunei". 

.. TRIBUN A" 

INFORMA TII. 
'. A RAD. 6 februarie D. 19P2 

- Bal la Curtea regală romAni. Din B~ 
ni -00 sc:r ie: J oi ~ .. oa1"i!l a ,a:\''U1. .loc ~ PaLa.1n.l'l 'regal 
p-ri:wa sarall:ii da'ru'llLu'tii din an:ullaoesta. 

Au ~tat mi'ruiş1tri'i, oorpu1 di~t,i'C. mvme· 
roşi parrla.m'C'n,'t.ari. oona1ixl"Î ,~ de.puta1ri, rp!l'iman:al 
oapitruci, î:rw:l1.1 ~straţri. şi nUJllOl'~ per8OIJlr.
~·ităţjdin Ill<lllCla poli1.i-că 'Şi socri·doatca hUC'll!l'eŞtea.rnă. 

ISuYCI"'JI[',li:i ~i-au făiout ap.ar~ţm ~111 oo.l'Oia'll'C JH 
Qrele 10 jU.rll. ~ MlStIUt. 'Pt\.uă l!lIpl"()ape do 12 .. 

~erutQ, fOlllrte ~lal illlm:tă !ij 'a te.r.m i:nffi. t>e 1:.1. 
orele 2. . 

~\l. &1 l~«lc., caro c.rn ,bi'no dzispus. 1S'.a mtrc
~i n'ut eu runii IIll'iQ1ii.ştJl',i, şc:f.i.i opozi ţioi şi cu mi
~trIii IStU'ăt1:W, pimă la orele 12, ...:tl:nd s! a [Njt,ras, 
~Il apurto8un-etll tde 00Il0. 

A. H. R Prrimcipe..<ila Mima :ti. :plrealr. lCJu auto
'IDQbi.Jntl! ,diela Palat. tIa 'OreLe lS:joi jumli tate_ 

- Vânturi mari in Cara.ş.Senrin. Din Uă
cii".d iLS. ni.;:;.o S'l'.rio: hl ~lO::lpl(ca d(} 5 Yool'1Ulllrio ~i 
1.0Iatii zina urlmiit.oo.re, până :pc. la arelo 4 d.a., a 
bÎl!ntllllt. ,în lI.'OmUlrta no.astril .'Ji dttmla CO'IIlurn.o in
\'OL~iltla:t,e un 'vÎvnt '!lc.:nw..ipomt.-"llit. ArrborlÎ băltu-Î,tli 
de 40-50 ani au fOl!>1. ,~i din piLmîwlt. şi 'IIlube 
caso ,df'!.'K.'l/p<wite (m ·totul. Bisori .... O::l '11ou'SitJ'ă, 8CO'pCo 

l'ită eu ~Lr~cmll, a. riilm~1S de jum~NlltlO <lO!K'OJ>Ol"itiL 
)'hi unuh{l ~id;n'~ de 110111.11 QU .fO\.,;t .ră.'>tulrn:.alte şi 
fo.:.u1;{~ nl1lil~1C gardurrO'i ,rj~ipoo. 

- Iarnă pretutindeni. l}upă zilele do ~1d()vă
Il'uti'i pu·jmiiy,a~ii d·i'l1 s..'1.JYlftmun,ilc u"OC'Ute, s'a pornit 
din nou ,iannu. De vro-o ttrci zinc niruge îm ţ,a,ra in
tri:.~ă, flin'ă «'l,mtenill'e. 

ZllŢl<ada (' a.oo ilO. t.'.aJI1Jti tii tu :aIt~l.t do m\Wr:i ,ln~ t 
în ,mu.lte ]{)('u.ri OOIllumj'l'la.ţiÎla :t.I'Uulllrilor 00 face nu
mao larnevvie. TU'enlUl'ilo do <cAIt.ră ATdea:l au m.tiu
ziu:'!, !;Ii 13..Zi. 

In arf~lră de nialEOarc, 'PC~oetlll:·ibâ..lltuic şi 
\' um turi 11ă'l.lIl"lZIlJioo. 

- GrevA Ia academia de agronomie .din Ma. 
gyarovâr. ~l.:,tlUdOllt'ii ddoft., :a.<.~a:d('JIDitl de a~omie 
diJn 1I~.tgY=lrQ\'{1r au dC'{"laNllt ~rm'1!l. lÎ.tn'potriv'C'l prOl
fe.'l()Irn.dl1i L. Jlu ilf?'W. ·oare lll'Vtl:l o p1.w-talro w'lltlală 
fru(.ă de elevi. 

CrreY<I. :a fOl.'>t. &.nrrtă, .t'iinJdcă p,rof(gml!l 9i a 
~1"I.1.t l$(~U7 .. do . 

- Sosirea familiei regale a Anglîei la Londra. 
Di'Il Lo't\'ch-a 00 t'l(llIl'lL'lLicll: Azi, Lun~, .a. sosit la Lan.
'dro, fHmil~{1 'I~gal1i, .din ciclătr:lIri.a. î'll Inou, unde 
'Şi-a oocn-ooi. iln{~.JQ·'OItm.rea. La ~rii a f,)'dot ~'ltă, 
de 5'11 trog rotl"P'Ull dip]Qlm~vt,icC, IDt.>1,l'opo1it ul dcCn.1.n
t.eb1.rrg, mini~ri~ ţii 1Ul disti'M l)l1!blic. La 6C(lbo

rire i-.'\'a făcu1.. 'Î'Ill';ufleţi..t1C <ll'mtiumi. 

- Jâ.szl Oszkar profesor agregat pe lan,i unÎ. 
versitatea din Cluj. M inifft.t.,'"fU1 illi~.nl(~tiei It intă
l' i t. hm.ii.f!llr'Oa t'orpuJui prmesoNil dela rumi'VeJ'I9~tat..l3. 
din Cluj 'Pl'i'll care iln .. ;1a..">O 'pontru owtOOra de 
drept ('l<JIllst.iltl\lJţ.Wn..·d 1)(\ cunOl.'Kmtull .sooiwog U'JlI.,'1l>l', 

Dr .• J[Lszi O.-.zklt.r. Noul ptrofffiOT LUgrf'.gat ortc cu
'l1~·u.1. oş.i !publiculu.i nOHtru, pn-rial f>tudiile sale de 
sociologie, in ea.r'Î hw_ 'În at.1.t("..a .rinduri wp(ura.r("1Q. 
.a.,<;p.Î.raţii1or 110AAtrc Jlaţiorudc. Cr'l'Clom <lii ajun
gâ:nd ha Cluj, va pW'l1i Uill p1.ltel'me cmanJt domo
'C.rnt, {'la,ro 'ou , .. lărbi, d\.."'Şi f[111 'llJiIll1ici flrhil'pVirnÎli:mlul 
U n.grllrÎ1lor di'll ~l'CICSt cmj,b tlU~ţJio:n.:al al lor. 

- Mâna Neajtră din Beljtrad. Se an.Ullţăl din 
Jk:Ig,rod: Nâna }"ic4gră i~ n(Lr(,~lt f08t.uh.li mim.i· 
~trru Pasici O' 'i'I<.~r~rooare. ['Il ('AUI'('J· îl faoo a1t~t ia een
timtca de '1nt;aJ' t.o ('JO S '(1 ad.11S ,i.nl,po1tr.i via il mi şi'} invi:t.ă 
să pilră.'je~1..s.ell <'lapit.aJi3. Scr.J:.iei în t.ermindc <tTe.i
spt'l':l.cee zi,le, ~rt.l~i ial OI.lZ <xm Vrrur scntinţa de 
!n()(l,.ri-e se ya .cXC(:"lIlt1a fără ~Int.âiI'.zi('\l"(l. Alaltăieri 
noopte a11 ,fost. vizibile in JTI{i.i llU'l.clke ifm!nc1e ale 
waţlu'lui tl1M'U 1)}<'!.('.ardc cu in~âvtia: Crmacal Pe 

dă ('U c}u:l'i.c. Mâna Neo.g'ră. 
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. Scaştoa.ptă '6'Îi'cniarion"bo :sin'l!.g~)'C'0a38, O&1'i vor-
mări şi noo.i mult d<.l.i1lră.biill.{g-Cg. ~.iLll' pohit.ioo iii
teme ale .regat'U1tui\·ooi:n. 

- Doamna ToseUi .gb epitropile? Din ViaIDI. 
00 ~'.io.1t {\ti:roa.. -că gtlv€'.rnu.l <curţ.oi de Sax()U1a 
a ÎJ1odp1l't -ll'at:a:tiV'C cu Ill.a.reş.ahJJ curţii din V ioo.ll 
pcD.1>ru puIlcrea s'uh eprtTopÎ<e,a ave::n.turioasci 
-dQ:mUlc Tu<relli, fo.. .. t.a BOţie i3. pnnţ:uJui de SaxQ
.Dia. I).a~ă :ştirea se oooY{""I'Ş'te, s'ur ,pune oapăt d~
finiti\' .:J.\'Cuturiil-or amOT03.8C ale &I.~zhocviu~ 
ffillt.c femei caTe ~i·.a distTU.'l ,;.aţa oruul'Î.că, liniţttoa 
famili..aJră De dra.gu.l proft."SO.ruhi să'U de pian, d:IU!PIl 
i3. <cănripiirăsire ~'.a ma.i mă·riţ.a:t şi .cu alţii, d:i ... 1Or
t~nd tot de ·at:itea {fri 

- O cu nu.n ie. In numiil'1.l1 19 ul "Tribune}" 
Iil.m !:tn'Un<ţ.:d, '(""llilLl11IlJUa d-,şoonui {rina Thooroa.n ~a 
al Gayri'l Nt11, I~imJim <azi i\Il1'ormaţilB. cii Ş1:.irfla. 
'Il'1l oores"PulTldc ooevă.ruluă. 

P rof i t.ii:m de ~lco.'Jt :prri.loj opeUtl'\l 13. doclla.ro di fi 
mo'll d nu vom lT\IJj pu.bli<)ll 'l1JÎ!(~i rm fal;de 1llI!l'UlIlţn.l.ri 
-de logod:nli sau (''n.lluunic, d~\Că nu vom p.riwi ~rnunt.
imprrimat. 

- Also sprach ,Zaratbustra sub wnsuri ru· 
&ească. Oarrtea adim<.."Uhli filooof geTman, K ietz.cs.hc 
"A1oo '-"'J}l'Ia'C',h 7Ai.Nt.uhuiStn-a", \t.rada'lB în tooto Iim: 
bia-e 'O'I.W'OIp("JlC Q .f.o.<;t ",t.rid~ 't~nzu.m.t.ă de caut<),ri· 
tăţ.il<l din Pet.eMbull-.g, sub mdt.iv, ci rovoruţlÎQnOa7.ii. 
tSufiletcle <,'IOI11t.rn !roLigiei croşltrime, Tr9Chwel'1OO "tI
'8OaISCă, ,Nl 'llIl'I'n..a a~c.'itoi oon.zuriiri, o foarte dofoc
lt.lloa:ş4l., f~in;d tJilni»C poas+.oii jllltoogi, oorocl1a1Je mult .. 
'POO-ţÎ_ 

- Trajtedia unai inventator. Un. eroitor it\liI

triooa inyntat o um.hrol:\, Pffil1'1l .aviatori, cu fi' 

juon'4l căreia, Îll caz. de por.ieol,avill.toru ,s'a:r pu 
ţ.('A lik<;.a la pămîmt făTă !:lă li ... 'l.e intîlll1ple ceva. 
\' oind să dcmolliltre.7..e prl«."ticitatoo invenţjei ~(~ 
-er'oitI'ltl a fplocat L'l Paris, <."08 lThllintoounu:i juriu 
de .aviatori, &li: fad o .s.ooborâre de pc tu,l'n'lll Ei
ffeL Spr~ 'ncllolX'il,(,.8, J-ui însă, căci invonţia fiind 
def(>('tuo.asu, {'Timll . .,'a prl1:bu~it, l'ămÎlJ1Und mori 
pe Joo. ACea8tli mourte !.rngidi .a imprcsionat p'~ 
cei prezenţ.i_ 

-:. Un revb',or ~eolllll" ··::::':"·"'.n~m ~ 
'lliac toote fl, - ma:niuc ma.ghiurl',l;!hli, Ori poat0 
merrt p.at.ri</t.i<! in .x-d(;.roo UllC'i aHe $lituatii ma t 
b-u:nc. Anume, rm-iwrul şclar din {,'OID-l1.atul Erpi·" 
rjes a it.<h"€>&at o <:ereuJall'ă tIl.11..\1..rOr înviiti\toniol'~ 
ea lS~l,şi nlll~iariqÂl'2lC numele de botez .s-tiiineo. Joi 
man.i,a-c 6('!]'ll:CU.!! 

- "Vite numerotate'" S'a intîimplat un ~lJ:ll
dal intr'o stI"lldii a Pc.~tei. O ~eictat.e. in Imni 
.dispoziţie, .a .a:ul>C·at pe <l"i poliţişti, ca:ri îi .-;o.mao 
~ră aii un facă laT1llă, -C~ să plece s:pre {,J3,8ă. L::I. 
Î4l<'eputul ,biit.ăiii, unul din aoeit<ate, bine afumat 
J.e~ ~-tl·~·.at poliţ.i..ştilr "Yeniţi .... ite nuroel'O'tll't.e, 
dad'i vă dă mima". PoJ-iţjştii ,bine inţole-"l 08.U: pl-i
mit invitarNi şi s'au a\p<rorpiat (,'11 intenţia sil-} 
1Nl1lb-poTte la fi('Ctie. V ăzânoo-i că vin spre ei. glt
li'gioş:i.i, au >8('00 rm-olveTc ~i au ras nişte focuri. 
Dnă 81U 1rimorit -pe amimdoi poliţişti.i. &ande tron? 
înB.ii din întâ.mp1 :wc u~re. 

- Dramă Într'un circ. Diu O'raşu:l ~ Lo(h~ 
vine ~iroa, <Că in eÎllX'l1ll do oool() Ii'a Îlltiimplat ÎlI. 
ziua de 5 n acO!:!'tE:.'Îmn.i o dramă, ~re a umplut 
de i'opm.mă intt!'c.g publicul a.fl:ltor aa s,peetacoJ. 

IJllţrtăwl'Ul &~llni,glau Ci~lUle ... icz euro prin 
fort.a 1fÎ ~\bilit.'tTte.a sa .a ef\.Ş'tjgat şampionatutl hl
mei fi fost uci..'l in ).·\1pă de d .... cr.sal"U.l\ .său italian.. 

A,e.c,stli 'l.l1l abil luptiit.oT ~ el .a at.acat oC'1L yt,

oomeuţă pe t;iJl:ffil)lon in cueva -rânduri, aşra în.cât 
ii 8UOO-.ie &t-l enencze. L al treiloa atac italia'DIUl 
<m o mi.şoa..re îlidc.mi'matecă fo~ ~rintenă .a 
tIIfI1*a:1 pc CiganQyi.cz ,de mijloc ~i l'Khcându-l in 
aer îl t:rim.t.i <OU pl1tm-e la pă.mânt. Căzătura a fost. 
atitt ,de 'l'CR Judlt Învi.ru<ml .a ÎIIlcetat di'll ,'.l,aţi după 
citeva momente... l~·ubll<.-uJ oii, fQ6t {mpri.n.~ de () P~I
.n.ic.ă gro1...avă. 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăţa re chemică. 

I 06zmos6gyar. Kolozsvar. Palyaudrar. 
Spllare cu aburi. 

La suma da paste 10 Cot~ pachetul sa ratrlmna francat 

11 .. ----------------.......................................... 16 ........ 5 ••• §!~.!.j~·~ "'~ .~" 
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. .Tunul lUlpt('i}oT 'a CMta.t.rt, eii lupta !Il fost 
:-d~ ~i ap'udwrile advel'SlIirul'Ui foarte 00-
iI'IeC4e • .aş.a incât n i-oo lJ)O'ate iatrilmi-n.i.ci o i.rOOpon. 
~hilita.te -asupra s<X!identului. 

- Uragan ta TripoUs. Unputerni.c 'Ulr~n 
:u. bii:n.wit Vineri în. Tripo1i.s. Acopcriţml spi-ta
}ului din tabăra itaJiană a fost ·Jm;at de vânt. Ră· 
miţii '-iU lX>;t~uJt noaptea ~UJb cerul ,hbe-r în cele 
mai .g'1'OoZl8V'C chinur.i. Dimineaţa iMl fost trans
'JJOrt.ftţi p6I"tc in or~. parte pe ViSele do răsboi. 

RlLp!lndu.,.~ lanţul .dela .a:n6cn-a '\"Ill&Ul'U!ide 
:r:i..~boi .• &-.gin-a d'I1:!lIJ!ill", care a1l.CO'!'It în rada por

':'t'uiM Tripolis. ya..,:"ul p'lute.a la ,·0Ut intâtllP1ărei, 
l:wurtat 00 ",u·l'Ulrile furi~. 

,A,el'O'plandC' .au suierit.graYEl 's1..ricăci.unl. Un 
h!mgoal' .;ci ,un biplan Farm:an a fost <wmplect dis
rtnl.~. 

- Primul ministru englez atacat de sufra 
~ete. Prinrou ml'11.istlrU A8q'Uit .oore s'a inapoiat 
Virrmrâ la Lom.<1ra 18. lavut o ~imitro :ueplăeu.ti'i din 
.pa!rtUa 8I\l.rfrag~. 

EroÎ!ndlc mil]CiUre.i femen;fIte ooaJd~ă î,ncă 
do di.nlli!nBa.ţăîm nt.atre numă.r in gara ,ch:aring· 
'H~, ~'l..~ept.ân.d mt multă rJî,bd>&ro .sos·nroa Ilronu
lui tprinnUJl.ul4lllirni..'l'tr1l. La orele 11 6081 trcm.u! a.,. 
1Wpit1a.t. Cârod. A.squith 80 dMl1.lJ.'lle jos -<lin tIran.. două 
fro~ttl ,îu .('lŞia·ă ima'lnte Ş'i...i ţinUTă o iCOO1lcri'lqă 
odo&pre i<lropt'll:rU le f'(fffieilOO' AJ.'lqu-ith s'a i ll('.-Orl~t 

;N. le ooolL~ii in .accl momtmit îrulă 1Il fost YnC'm· 
jurat de .... -x-e-o de su.{'l'.agetJe ('l3t!'le nu-l lil.~ă sii·şi 
'('t.mJt)tn'Ue Id.n.mnrul Irn Q\1TUrllJ(:l. !Se aaU!Il1aISC '\.In ma.re 
iDuma.r de pa'..<;l!Igeri în jtur1.ll1 !lWes.<;.tui gmup, pr1vÎl!ld 
.rom .acele f.{'!m.ei 'Îooru.2lIwţ;eînMnJta.u .gâfil.iud şi 
~i'l'llrlâ:n!d î IIlIpdnr'Î.!\'1Il ~illnu1Jwi -m iud,s.tru. 

. Jm. celdin UJmlăa.gc.nţii secreţi .au reuşit să-l 
;;.('-IIrpe pt~ primul-ministru. din aCC<M1ii .~itu:.ltie pe
'nibiJă. 

Primul·,mirn1..'Itru A.">Quith ,'1Il Pic.;;.ida miine un 
~~nsili.u d.(' OlilliştTi, În {'-aTe ;;.eva d.i.fK'Uta ,asuQ.nQ 
''ll..SCrlerei dn':ptl1 rilol' f'CIDf.'iJol' în prgramul IrU' 
-ren.'Ilhti. 

HUU-ru.gmCi1e plănuesc şi a,lte act,a{..'1lri, in <.'ia.z 
-6m.d ·t'.on_~ihl!J d(' min~";rtri nu V~l -lu.a () botărire 
.... 'VlOrabiJ,.ă.. 

- R4sboiul. Din Const.anti.nCWO] 80 oomU.nică: 
lk.Jn 1<::nn:-T' bcy ~'.a primit o telegramă, care ves
It,c.ştle () î.n'Vmgere .a truqlOlo:r aliate. turoo-arabo. 
fjocn.iroo .'l'a ci81 lu~ă Bf'ill.ghQZ.i, ,la 0'l:Ia trei din 
lrlo!l;pte. T t~'llielrii 'UJU ~ .. ut pierderi însemnate. 

- Teatru incendiat. Din Detmold se .anunţă: 
Te:atrul din ~oe.a.lit.a.t.c a f09't distl"\L'I {'omplct de un' 
pwt.cmic .Î'o'-!Cnd:iu. earo .a luat îneepwt dela ('·ă.min. 
·Fij,eîl.U.du~ '\Ill f.-c 'prea. mare, 'S 'au .apriwl d'l"alpo
lriilo 'unei -loji, (~are a inci.l1-'! f()("'1l1 peste întToaga 
..elii.drre. In-e,elldiul a iputUlt fi localizat cu mare 
~reutato, <k abi.a căt:ră orele do diminoo.ţă. Vie
'ltimo n'au f(~.-.t, di-ci din intflmpla'I'C incendiul a 
izb-uenit clu.pă te.,rminarea rcpro7Amtaţici, la car.e 
w;i.;,t.aoo de al.tfel un p1Lbli{' număl"\'.Jtl. 

- Fapta infernală a unei femei .• J.mlda,meria 
lI':otnita t.uhri Dohritin a at'e'i-ta,<t ,pe femeia. 1.008 
lMâria. biillllită ('ii .al' fi Înc.("1'cat sii..şi omoarC bUT' 
ha/ImI botnuy dC' altfpJ, dîmdu-i ziLnic "il bea -ceai 
~me8tccat C'U!lp'Îrt de ars ~i CUI zamă do tutun. 
'F{,"IDela ~ fe,,;.;,t indi.'mnatii La a-t'JCla..Stii faptă de cira
go.sW..a ee o :avea pentru 'tm băiat de 16 ,ani, des
'!tUl de Oe.,·'!Voha:t de altfel, (,'1.1 ('..ari.' începu..'l~ ToI.at.ii. 
.li 8M Ul eule bărbatul, <'3.!"C îmbătrîll'ise şi dl.~ 
zuse l,a ]Xt1'. Şi la 00 nu-i caŢlGbi:lă Q femeie, În
relră,gostjtii? A gă&it m()daEmtea ?!ii &capc de pri· 
'Virea muhltrăt.oare a bărhat·u lui, intoh;cu.ndu-l cu 
mici oa:ntităţ.i. După l'Uarea o ,"reme mai îndel'l1'Il
~a1ă '1\ otTl.-ii dată de femeie. au Q/pu.r'llt la. băT
<bat si.mptomele ulic:năr.i-i, (.'(I«l. ('e a silit pe soţie 
~ă-ş; tl'un"portebărbatul 1a s.pitt.ahll din HOibriţin. 
.t~j'tU1$!.'i'crud ear.uJ u{'cata ,la <''tmoştinţ'a j.andaTlt1eriei. 
1300a.:rta bănuind .ceya l'Ucnl infern-al. a poTl1it au
.-.hotă, care a 8('OS lu iwală fapta femil ('riminale. 
iln (~(:mtl'a {,"i a (\eplUl ~i fost;uJamant, hi\i{'ţ~'l..7u1 de 
] 1) am. 

- Mulţumită oublică. (\t (){\!1.2i·uine.a sCl'băto
Tilr de .cră{'Î'lm din .a<'(>st an in .,,{~opul pToyoclerii 
im w's1minte 'll c.opjil<Jr ·"lLl'lN.~ dda şt'oala gr.-OT. 

'1'(}TI1. din BC'ilt!ş pe 'l'olect,apurtată de dna Li .. -ia 
Dr. (\ ... "nrJ. ~'~LU fă{'1l't urmiitooT{'le dăruiTi: IL Sa 
DT. Demct.riu Radu 10 <'01". Ih. 1. Ciordaş 20 {,,'O'l'. 

Vii.d. 1. Antal n. ~7:ilagyi, Dr. Ioan laeob, banca 
_,nrii.p:m1Ul"~ V:Io..;ilhli El'd(·lyl, Livin 1);. CO!ima, 

"TRIBUN A" 

văd. M. V.ah.OOT u. C-oama, Dr. Con.stba.n:tin Pctpo
vi.<".J.tt câte 10 >COT.; DT. A~. Cia\"iei'Uj, Lucian 
Bokaş. Ni('.oLau Bogdan, Dr. Petru IIetcou, DT. 
Alexandru M'Ull{(,an câte 5 oor.; 100.'11 PetTlll, E. 
Ardelean 11. Sfctea, Mihai Drlugml, DT. VictOT 
F'i:ldan, Camii Să.lWgiau, N i..colal1 Fahia.n~ dn.a A. 
(}era DT'. (\.H'llcli'tl ~ ye~ -câte 3 <'AYr.; Terentiu 
P'OIpO ... :ietu, P<aul Troebar, Ioan D. Bogdoan, Uari-e 
Ori..~, FraIK'i.isc llubic, Goorg.iu Pahl('a Dr. Ioan 
()"<'ian, Gco:rgia II(-tc.ouC.()'Il3'tanti'll Boiţ, dna 1. 
Criftan n. Killner Dr. AlexsndTU Pwancu. 'Văd. 
S. An<inl. Jl. Papp. văd. M. L n. Dri.mba, looiţ 
Bot.ro, Dr. Gheorghe M'UIl'C9an DI'. Corneliu Papp 
Paul Voş1.ma-r, 1>r. OOD.'tta1l1tin Pa,'ol, dna G. Szi
l~;,.; n. l'.a'pp câte 2 <.'Or.; V ra,;;iliu Ştefani-că. Ioan 
MOI..'S1Lnyi. Qu,ai IO'\'~\IDi, T,rai:w F8lrkas. COJ"l1cl~~.l 
Palha.di~ &tclla Co.:;ma, Trod-Dr ~9te, Midl. Popa 
Yk'1or Fili\p, Iulrll Crişan ('î~to 1 OOT. - Costa
tăm că spre 5(':()Iţ>ul susamn"iltit au oont.ribuit (."\1 

$'I.Ulle c(1).fiKrorabile- Ş'Î ~nci~ii altor eonfegi'lltli 
(~10'ra li..g'a. mu}ţ.umit .separat in foaw locală.) 
-a.şa {'ii .'juma e.ok"l>tatl~ de dna LivLa. Dr, C.osma 
r3.{.~ a49 cor. 70 fU. 

Rug[Lm pe lOOri.nimoşii diiruitori ea r,;ă 'Pri~ 
me.a&l-ă ~i pc lK'>Oastă cale 'atut în lluroole 00lIl'U' 
nei hi,<;(>ri~ti, Ctt;t şi. a c..opiilor .. iiraoi. eari am '00-
nefi.ci.at -ele aceste d'aruri, <.-'ele m.ai profunde mul
ţUlrnitc. Dwu ;;u-i r5..c,ţJă.tro.~ă ~n1.1"ll iapta lor 
nobilă. 

Bei u ş. :11 lanu..1.TÎe 1912. Comuna bi5. gr. 
or. rom. Beiu.ş. 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare in Bucureşti la librăria .. Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No 101. 

I Tuturor prit'teni1or si cunoscuţilor, cari mi~U 
arAtat dragostea lor şi mi·au uşurat durerea 
cu pritf'jul pierderii soţului meu George Mo-

I 
ra,.;u, le aduc pc ac~asta cale sincere mul· 

ţumiri. I 
Ar a d 6 Feb!uarie 1912 

Văd. Sidonia Morariu născ:. Scorţariu. 

--------------------....... ---
ECOIfOMIE 

Dela ,,Banca generală de asigurare". Banca 
gcnana.1ă de u..<>i~naro şi-1l Îlne~1l't activi'talOOa Cli 

~iu.a de 1 Ian'tllaI'ie a. c. Deşi :lin docU1"S'tJd hmei ţl'&
c'U1e, par~ul bă.ncili a fost ooupat şi P~"Il-p.a.t 
de multi'lt' attaeori inte:l"lle, cari ÎlIl mod :fIn't'3IC se 
iw'Sc .In ori<.."e l'llStitult imoopător, dar CU dO<.l.'lClhÎtre 
La lS()Ciot.ăţile de as.iguna.r.e, t.otuşi BaJloa. noastră 
de a.~igll'r,'lll'e a f0St in ;sare ~ă IÎrll'Cbde şi 'Ual număr 
6lUficient de afa'l'J(U'i.Şi dacă 00ll5i'<ieră.m grffil't.ăţiie 
inceput:uJ'llli ~ in speeÎlaJ. fl.l!ptllil eă Un dOOU'l"Sul .lu
nci trecu;t.e, bum-l".a de ,a,siglu.!l3lrC <a lu>orat fără să Juhă 
nici cea mai ncin&lffiIlJU;t.ă org.amiUlţie, .credem că 
a:fa-t"l\'rilc inchei.ate se IPnt l'O'116idcra do ,m1.l'Lţ.ă"lli
!\Xo 1'0 şi de o do,,·a,dă. că iliLCă 1Loea..<,'tă b3lIlcă se Vii 

huct.llNl de i~rog sprijimu:l poporu:hu 'll<JlStru, .... ii
tornI ei eate ~llSigltl'llt. A'9\fel, pan"t-ru orientare, C<.>

mU'll!Îcăm di în <.l'(~"lll'&uI1 ~'ll.noi ;t,rOl'lllte. ha'llC8. noa
'9tll'a. de asieu.rare ca im.cheiat 189 de oonţ,l'I8.cte de 
'<l.. .. i.gul".are l~nrt.m locului şi in ramura asigurări. 
l.CJIl' de viaţă a ţ}rimit oferte 'pcn:t·ru '\JID C31pi'tJal de 
1:14.000 ror, Valori'le Illi"'LgUJ'ate oon'l:ra peri1.l{}lrulll'i 
de fut: tl'CiC peste 1 Illliuml de coroane. 

,Hupu. cum .află.m oomitct:w dimig\mt. aq Bămcii 
de asigu-rme - i!Jl'tru.'llit 'Îm şedinţa rCIl"diruară lu
<nar ă i'll 2 J. cr.t, - 18. lotwl't. ad cu muJ ţ.ăm:itre de re
Z'lI"ltat.u:l O'bţim:ut şi ,a J'uat dispaziţido 'IlCOOSJLl'O pen
;tru lXl!D.tim tl'al'e-.a umei ~>:tiy.it.i'iţi .ci i-u ce 5n ee mai 
m>ten~i:vă. 

o casă românească de agent ură Iti comisioo la 
Berlin. Domnul nI'. C. Kn(\, fost buT,'I.ier al mi
'ni<"-tcr:uhl:Î '<ie ~xmwrţ dim Ro.lllâ'nila, ;dela 1 Noom
VU'uc Hl09 până la 1 NO('IDVl'O un 1. în ('are timp 
a fi'teut 'J!'ract i<,ă in ncrm~L'l1i':l, 1-)(> pilRţa Berlinului. 
1l.'ll'UTI;ţii că ?i-<a st~ubti[it o <..,..~ d(' eomislO1ll şi age'll
tură sub firn1la: Gr. C. Enc & ('o .• Agen,tur (\' 
C'<nnmllÎasÎon, in I~rhn,' N. O. 55. Chri~hurg'or 
str. 49 .şi cii ,<>:tii la di&pry,ziţia ori {'ăr'Il~ prod·~l.t(>r 
ISSU t'~"p()rtJal.or II'Qm:ln ~trc al' don f:ă llllltro in lf'
gi'i.1'tl1'i do .a.f.a.ccri I('!'U BerEn-ul şi. lTt.a1 (111 'OOa.mă, Il· 
(>;clor cari alr dori I!'U e."'"P'->1"te .'p.rodll.oo rmnîillleşt i 
in GcrUl!a.nin. 

BIBLIOGRAfii. 
A al'ă.1"IlIt l'~ ~i-mrarl, ~ f}i Jl'()litric'.i 

"Luccafărral" Nr. 4, 1912 cu u.nmă1nrol C\IJPX~ 
bogIart. şi vatiÎlat : 

. Dr. S. Dr.a.gam.ir: Coi dimtâi indromoillari a..i 
poli<tliooi rotnfmeşti ÎIll AItrdoal. - ~··iJan Goga: 
GomoI'18. (poezie). - lQll Gorun: La i'tW&oa.rua 
uO'l"<X.wrwi. - lnn Dr.a.g<;6M·: D.im.1Ir 'leA glumi.. ~ 
Marila. C\mţam: I-ooJme (poezie). 1. Agâl'lbirea.n.u: 
P'O\,('lS'OOa. U!Il6Î ,,·ieţ.i (.rOIl1laI1). 

Dări de eeaJtllă: G. Bogda!n-Du.id W~.er Fode
dOOl8bu.rg: Camilo OavClll1'. 

C.ronici: Dr. On.isirfor Ghibu: Acli~ m. 
trnşoouuiia mvil!ţăltOTimiri nroa..%ro. - In&'Ill1'tlui: 
Un nC'pQt .al 'lui Tolstoi ~ poJ>Oroolist.! Semin.a.rul 
dm 0a.rOOlsobeş. - Mişcarea pedagogică la Ro 
'mâui ÎlIlarn'Ull ~r 1910/11. - "Biblioteca ţiOO
lal'lillor". - OrÎ.2J8. bioori.ooMeă din România şi 
moa.r1:ea. ~ui de Argeş. - Un nC1ll teatrll 
În Bue\ll'CŞ'tÎ. - "Fru.n.t.a:şii ~riitlori români". 

'" 
"Noua R('.vi'c~ă Românii" de 8U'b direcţiu.ner.t 

dl'llli 'C. RăldlUe9Cnl-Mc1t.ru, a~ă.r\lt !OU UImlMoruJ 

su.maIt : N outărţi: V âmzaroa Itm1l11T .iim de mânli 
moartă. Pctli.tiei'i: C. Uădn:l<'6<ru-Motro - "Româ
'llia '&Jeri lor ". Eroil &taicu - Româ<nii şi ari~ 
Bal'C8.'llJ.Î-că. Crrirtică: N. 1. A 1J'OSrol~ - Loooa ~ 
R~i. I.litero'Ull"ă: Goorgo Duma - A.dăpăt;Qa· 
rea. A. Cooov - Rapciu! CNJItlOOa toatmlă: In
te.r:i.m - Teatrul Modem: "Ce ştia satutl" de Al 
JOOll. - ~,Si~<PUlra ,Cale" 00 M. KouÎ't'l;. Dit:K..'l1ţii: 
Const. Gr,aur - In oontna invăţă1or,i·lor. Militare: 
Goorge V. lLanoş - Ed'll<oo:ţi:a fizică i-uW'ma.ti. 
Po.lomioe: D. HllSlO - Lntimpinarfta dl'1li N orv.lt: 
Hodoş. lnoomnări: ,.Pr.p.uşi~c". - Siunbo.lismlJl 
1la. A~tml!ia F.renceză. - Loon Dierx. - Gâ'll:Je~ 
cii <hlui LovÎlIlescu. Revista /revistelor: Vb~\1t. 
NO\\ă. - :Ra.mtu-n. - La Rc."U(\. - !{.e-I,"IU) Con
temp ora ine. - Cou.rrior Eurapeon.. - M'6lli6l1.w. 

Au aparut ~i se află de vânzare la "Libtiria 
Tribuna": 

Din 

celebrul roman al eontalui Loo Tolstoi a apărm 
~ĂSBOIU ŞI PACE" 

.olumul II. 
Preţul 1 coroa.nă 20 fiI, 

Preţul volumuhm' 1 este 1 cor. 60 {il Ambele 
vollHIle se gă8e8C de vânzare la "Libriri. Tri. 
baaa". 

Volumul li va apărea în ourind. 
• 

CArti mai nou apărute. 

La "Lihriiri.a Tribun..a" 00 .găse&c.de yânzZtt: 
Selma Lagerlof: Logcnoole 'lUii 1o\us Hrwta-<. 

TrooThC(>.re după origin.al 00 D. N. Oiotri, li 1 car'. 
p11l3 5 fil. po'I'oo. 

D. Anghel: Oglinda fe:nnoc-attî il 1.50 OOr. p}o~. 
10 fil. ,pol"tO. 

M. Sadoveanu: Un in.stig.a1.oI' il 1.25 -001'. ~ 
10 fiI. pC>l"to. 

Radu D. Rosetti: Razna ... Cu o I8CrUsOOM 6f'" 
~. I()rga, ii 3 (,,()T.plU."l ]0 f,il. rporto. 

De pc tron la c-Ş4fod. Tm.gicu.l t·011I.atn al IV. 
g,:n~i Ma:ria An-toa,nc.f4 ii 60 fiL ploo 5 :fiI. porlo). 

Princesa Elena de Racovitza: F'lUlii1e amol'\l

lui, ii 90 fiI. pl'UIS {) fiI. porto. 

Virgil Carahan: Basme şi l..egt',Jlde mră:ÎUf:. 
Tradueeri din fulklorul Jll.ntLi. ii. 1.25 fiI. phlS 
10 fil. pano. 

G. Rotid: PoozU. ediţia Il., n 2 {'or. plus ){J-. 
filport.o. I 

*' 

"lnsemnările unui treCător' 
crâmpeie din sbuciurnările dela noi . 

de Octavian Goga.. 
Preţul 3 Cor. in România Lei 3'50 plus 3et 

ID. porto, recomandat (}() m. 
* 

Calendare pe anul 1912 
Calendare de lux (block) pentru road ~ pii

!'ete cor. 1.-, 1.50, 2.- şi 3.50 + 20 fiI polbl .. 

recom.andat 45 fiI. 



Pq. 8 

-Calendarul Minervei« pe anul 1912. 
Preţul 1'25 Cor., 45 fileri porto recomandat 

. Călindanll SlteUulai {Sibim) 30 fit. + ti 
fit. tport.o.. ~' 

Călendarul Poporului Romia a. 40 fil. +16 
fii. JIOTto: 

"'Calendarul National" eititat de ,.Foaia inte
reeantă" tiin Orăştie. Preţul 40 fiI. + !S fil. porto. 
410nţine numeroase ihu~trBt.ii ootua]e. 

"Calendarul Lumea ilustrată" a 1.50 + M 
fîJ. porto. recom. 45 fit 

" A apămt şi se găseşte de vânzare la 
,. Librăria Tribuna": 

uDin ţări străine" 
scrierile inedite alui Dr. Iuliu T. Mera. 

Pretul 2 Cor., în România Lei 3'50 plus 20 
fiI. porto, recomandat SO fH. ,. 
La Libriria "Tribunei" si afl' de dnure "Po
.neluicul viilor,i mortilor" lelt_t ia pânză, aurit 

cu pretal de 50 fjleri plas 5 fileri porio. 
• 

A a.pirut; 

Inşlri-te mărairite_ da Victor Eftimiu, JXlem care 
"::1 repNzentat pe scena teatrului Na.tional din Bucu
Tfleti eu mare succes. Un volum 2 cor. 

Delavrancea: Lini.şte, Trnbadnl"1l1, Stăpânia ().. 
• ].(1. Preţul 2 cor. 60 fiI. + 20 fil. pom. 

• 
A. Manzoni: Logoduicii. - Preţul 80 fll. + 

10 fiI. porto. 
G. Rotică: Poezii. Ed. a II-a. Proţul 2 eor. 

pl1r.3 10 fil. porto. 
- Cine vrea ai ciI$thce frumoaa·e cualtari romi

.ştl .să (!Umpere iozuri de ale loteriei organiza.le de 
~uniuner. femeilor din Arad. 

Pretul unui loz 1 cor., comandale să ee adreseze la 
.. Vbrăria Tribuna'" adă1lgft.ndu-.se şi portul postal. 

• 
Ultima noutate literară: 

.,La Masa C.Ucalul" 
N U'Vele ei Mhita 

de 
Caton Theodoriaa 

W R elegant Tolum de 18() pagini, co-prinzâ'Ild 
14 nuvele şi schiţe alese ale distiDBului nuvelist. 

Preţul volumului 1 ear. 50 bani +20 bani 
pC)rto. De vânzare La. "Librăria Tribuna". 
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ROMAN. 

TRd. de A. C. Cerbul. 

(Urmare). 

Pietre se a.plecă şi el şi ti deie druIDlil. 1<'raneezul 
'll~a.rgă la. baterie În vreme ce Pierre cobom dealul, 
isblndu..se do mOTti şi de răniţi, cari i-se părea ca-I 
trigeau de picioa.re, 

Mai înainte de a [i a.juns la poalele derulului, ma.llse 
de soldati ruşi ii iesiri. Intru intll.mpinnre. Ei S6 Îm
lli&deca.u, cădeau, se ridicau ia.ră şi înai'Iltau fu~. sprt.' 
haterie, con strigăte VOioa9~. 

Francezii rari ocupau bateria., bătură. în retragcl'\), 
ll·rmă.riti pe ded€Dute de ruşi. 

Se adnseră pris()nierii la batel'Îe printre altii ŞÎ un 
ofiţer francez rănit care fu numai decât Îneonjumt d!' 
(,{iteri ruşi. O multime -de răniti ruşi şi froocezi cu fe
tele deseomp~ de sufe6niă. mergeau, 9C tirau ori 
erau transportati pe bra.nca.rde. Pierre se UTcă ia.r pc. 
deal, dar din mica faanilie care-J. primise. nu mai găsi 
uici unul. },lai multi zăceau morti în jurul săli. Pe citiva. 
îi recunoscu. Tâniirul ofiter şp.dea pe [l,re!aş loc, la 
marginea. şantului intr'~ baltă de slbnge. Soldatul cn! 
r.oşCOVaJl -se sbătea în eonvulsiuni si nimeni nu-l 1-1-
(lirASe Înră. 

Pierre dete fuga în jos. 

"Nu ... Ei vor renunţa de sigur la toa.te atrocităWe 
.l!(-r".tru ... ei ~I' ţ or 'îngrozi de: ~igur de ceeace Q,U făcut:' 

,~TRIBUN A" 

E. Lovinesca: Sce:oote şi F.a.nt.a.l.ii. - Editura 
~iilet{}l ,.}"'laeăra". --:- Pr,.ctul 1 cor. ~I+ fiI. + 10 
fil. J)(l rtQ. . 

• 
Tipari Melak. Int.riga.ntu1. A~ivi6to1 ~itic. Pa.r~ 

~tul politic. NihilLqtlll intelectual. ~riviatul literaz, 
~ţi03la.rlli a:rivist.a ~r. 1.50. 00. de lu t!Ol'. UO + 
ltl fi1. vono. 

* 
La. Libr,h'ja, "Tribunei" se a.!lă de vA.nza.re pe &Oul 

1912: De toate şi din toa.ta pentru popor 98.U C.rtea 
Neamalai cuprinzând: Date istorice.. Tra.ditiunile. Cre .. 
dinţele ei datinele poporului romA.n. - aranjate )tlnlLt. 
Litera.tură şi Ca1 end ar. Intocmit şi mult &.dăugat de E. 
Elofteres~u ă 2 COT. + 20 fileri port.o, reeomsJldat45 
fi]eri. 

$ 

La Librăria" Tribunei" să află de vân7.ar. 10-
Iar; dela "Reuniunea Femeilor Române". Bucata 
Cor. 1 + tO Weri porto. Recomandat 35 fileri. 

=1: 

La librăria Tribunei !le aflii de vânzare Cuvilntiri 
bisericesti de Ma.ssilon episcop de Clcrmont. Trll.d. de 
1. Gant Jlr()tnpop gr.-rat_ Volumul [ {'ostii 5 cor., iar vo
lumul II 3040 cor. 

* 
Nicolae MaZ'('i;{~ profesor în Ia.~i Harta 

et.nogrllJică a 1'ramiilvanici în m~irime"de 
107-07' (',Jl'l. Bucnta costă cor. 4, cu su
pliment; eOl". (UlO . 

"* 
La ],ibrăria Tribunei g(~ află de vânzare cărţi 

posta le ilust'I'Ufe. r~prezMtând pe Af. }Jmine.~r1t 
şi G. [I"ri'iu. ACPJSw ilustrate se vind în favorul
fondului pentru ridicarea a cite unui bU13t BUSJlU

oliţilor bi'irbaţi. Preţul 10 fiI. 
Iosif Stanca: Şcoala română ~i înviiţăwrul 

l'mnân din Un-gari<a în l:umină ade.vărată. ii 1 cor. 

, POŞTA REDACŢIEI. 

/)1'. P. L. f;\!.im ~i n'.)Î eri. "Gazeta TMll<lilm,l.it';j'· 
ÎiUtl3!S(l:l.di de \Te-.o 3-6 'wniba'lli pHn1.l'11 ,;j~'l]{lul 
ziari~t1ilor". fiil'ă ~'l'l}i fi ,dat vrC-<:ida~.ă so{'()t.(~ală, 
{Iair 'd-ta, dlliC'11 Î'{',.,ti, pT'OOlI!mspn·i, î.n't·l"o {'(Ii {~e aa 
{,wlt6hnt,t., ar tn,hlli Isă le trimiti $Omarca lor dl
.l"'CX't, î'n nrmiidadin '.a plllhl i~a-o, ",ă ne ('Ori nOllR 
siî () publit~ăm. /\JC!l'{}"oază·tc. 'te rugălm, dlni 111'. 
A. V(,"(~rtl(~a,.rlj ml'tO!'U 1 ',"U'{'UII' salei "A,!,biwa" c:t!'c 

{} .şef-lll.)nui'Tl'dit.arul "Ua7Jf't{'j" -- ~)il.nă 81ttmrei am:"~
~l iim 'pnbl i~laI't~a ~r[.i{'II.hilnj. 

s.s:=:. T __ 

Şi el urmă la Înt.âmpla.re. lun~ul şir d~ brancar,le 
cari rPVf>l1rflU de pe Cii mllu] de luptă. 

Dar soar!'le 1ntllnrcat d>\'! fum eNl. incii sus pe cer 
si tnaintea sa, fi ma.i ales spre ,qtinga. aproa.pe de Se
mionovsky, totul era in ferberc. iar ,sgomotul tunurilor 
somărea până la dispcraT€" ca U'll om eC' ar rar.ni <iin 
toate putf'rile lui. 

XXXIll. 

.\rtiullea pl'iiJlcipalii a luptei dela BOTodino !;~ desi,l
~llră pe o intindere de o mie de metri, Între Barodin.) 
şi retraşa.melltele lui Ba~ration. Bătălia .'le incepu cu un 
fo~ de mai ml1llte sute de tunuri, pornit din ambele 
părţi. 

Bagration se ,1fJa la Ull kilometru distaJlţă de Re
vardino Ul1de era. Napoleon. iar BOl'oclino M'a la o di~
tantă de două~ute de metri. În linie directă. Astrel că, 
Napoleon nu putoo să vadă. ce se petrecea î'Il acele !v
('uri, cu atât mai mult că fumul şi c('oaţa a:copf'reau jn~ 
treaga câmpie. Soldatii din divizia lui Desa •. a, Îndrep
tati contra. lui Bagration, nu lură vizibili ded.t până În 
clipa, ('{t.nd desrinserii in vălcea. Acolo. ei {ură cu totII! 
mascaţi cu ceată. şi fum. 

Nap()!(~o.n, din locul uude se aiia., mai putea lIeo
I'('bi încă. pUDctele negre şi punctul -alb al baionetelor 

. dar ii era. ('u lHlputintă de a. birouri dacă. oamenii mer
geau ori dacă. stau nemiscati, daci\. erau fra.ocezÎ ~au 
ruşi. 

In picioare pe ridi~ăhlră Xapol('oll privea PTin te
lescop; el vedea fum şi oameni, câcd pe ai săi când pc 
ruşi, dar când privea apoi cu ochia.nu~ liber, nu pulea 
jid-şi dea seama in ce loc se pl'treoeo. acţiunea.. El se 
coborî dr pe deal ~i incepu să se Plimb]e În lung şi în 
lat, ascultltnd împllşdi.turile ai contemplând câmpul !i-:l 

luptă. Dealtmintr('Jea: pe fQTtJ1ic.aţiile lui Bagra.tioll 

• 

7 februarie .. 1912 
• 

1. O. Bu.ell.roşti, Aoooemin. tromâmă. Calm V w-
tQ.rÎ{\1 .135. . o. - o ' 

O. Sp. Ik~r«:,,\m t~ij .ml "ii ])1ţ';<J[1 m-l'.e Vlăoor,!i,~~ 
Altele trut,"tU'U>l. 

PoŞTA ADMINISTRATIEI. 

numit-ro Ră\]bitt\, :Şci~-m3il"e'. Am :p-:rjmitl~ 
{,'.Or.t:n elbonJamont. Pe iwn..ul 1911 Cm. 9.40 şi pc<
~'t1Iln.u ]9]2 (lor, 3.60. 

Redactor l'espo1lSabil: lalia Oiuda. 
"Tribuna" institut tipografic. Nichia ,i cou. 

-1 Dent:ll8t In Cluj. 1-; a _______________ ..-__ 

N.A.G"r J UNO 
=- .pedalist pentru dinti artfftdan firi pod ia a 

CLUJ·- KOLO~SVÂR •. 
fi... capătul striMt Jo'kai~ in casa prope'e.) 

Pune dinţi !d f'U plit{re in rate pe-tâl4!" ~ara~ de 10 .al. 

-
a t. -_._-- 1._-

Dent:i5t: in Clu.lo . 

i Pregăteşte: butoaie, vane f 
i în ori-ce mărime; din lemn de stejar . 

uscat şi alb, pe lângă gararr.~", .... ' P(h>f 
t meşte ori· ce comandă mare, aranjament o 

~ compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. 
; M.""1~13 DEP'OZI,...f l-
1,· f'URNISORUL CURTII REQALE ROMÂNE * 
f VVESZELY'BELA t 
1 

PRIMUL fABRICANT DE BUTOAIE, • 
.p -+i LIPOVA. *" i .... .............. ""~ .... -.. .... ~, 

& 

unde ap1il'Nlu câ.nd francGzii. când ru~ii, sdraveni, O!: 

morti. răniti sau Îngroziţi, îi era cu neputinţă să ~ti' 

re se pctrc<-c. Timp d-e mai multe ceasuri Jocul aceb 
fu ocup,at În mijlocul impuşdittni!or ('{lnd de infantrt· 
ri-şti, cil.na dE' ea.valerÎn. rusă ori fMllcezîi; oamenii fu· 
geau. soseau, îşi dcscl'trcall arroruc, se infrecloc.neao 
nu şti.au C~ !Iii. fa.că. ti-pau şi fugeau, Aghiotanţii lui N:l· 
poJoon şi ordonantele mar('~ali]ur săi veneau fără in· 
cetare cu rapoarte de pe câmpul de bătaie. Dar toat.! 
rrapoartde acelea. era.u fahe, mai Întăi fiindcă era im· 
posihil in mijlorul Îlldi.erărl'i. de a spune ce se petrtl':l 
la un moment d~Lt. şi apoi fiindcă !lUd mulţi aghiotant 
dând fuga pe eitmpul de luptă.., arla.ll ştirile dela cei ear 
~!' ÎntorCf'au -de acolo; în sfârşit fiindcă in VTeml'a can: 
a.ghi()mntul parcurg-ea cei doi sau trei kilometri ca. \1: 

ajl1ngă plLnă la N'apolron, mersul lucrurile, in ace~ 
răstimp, se schimba. /1·6a cii ~tire.a pe care o a-dUf.'ea: ilf 
deja Învechită, 

Astrel, r(>gele ~eapolului trjmi~ ştirea. di. Borodin 
f'l'a luat ei că podul pe.llte Koloşa. se ana în mâiniJ 
francezilor. Aghiotantul il întrebă pe Napoleon da.c 
J,loruneea ca trupele sa. . treacă. Ouv i.ul. Impăra.tuJ OTdoll 
ca trupele să se ingrli.mădelllSci pe malul celălalt şi s 
aştepte; dar in momentul când aghiotantul se înd~ 
părtă de ~ apoleoD, podul era reluat de ruşi şi incendia 
Aef?asta se petrecea În vremea a.ngaja.mentuh.ti Il\. car 
luase parte şi Pierr;>, pe 1a. inceputul luptei. 

. Un ..alt aghiota.nt Palk1 şi cu fata ingmzită, venÎ ' 
anunţe lui ~apoleoo că a.tacul francezilor fLlSPilO t',!· 

pins, că un mareşal ora. rănit şi D.a.vout ucis. 111 reaJ 
tate însă, retra.nşamentele fuseseră. ocupate în ac') 
răstimp de uite trup~, iar Da.vout tră.ia~ fiindcă prim: 
door o sgărif'tură rtei-llAlezona.tă. 

f'a .... a) . 

-
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. REI S l M I K S A nJSfefan Fekesh~zy r-
Institut da yapsltorla da haina ,1 curaţătorla chimIca, 

FABRiCA .DE 

MOBIL~ 
in. 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
lndrăssy-ut 41-43, RakOczl-ut 14-

(Lingi 'ApoJlOt'. 

Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistrita - BesLtercze. 
100/0 econom:e la comande 

de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itentt·une la cuptoyarel.e econ?mi~e 
ti de bucatăne vestite In 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

,JJ1lIn~r!ilJIln atentia Domicultorilor! 
Ofer altoi de prunl bosnieci ca 
• 8alkanska Caric8Ir (Regina bal
canului) şi • Kraljfca Bosnea (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2 3 
ani cu coroanl admirabili e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce ,i 
foarte gustoasi. Se coace spre sfârşitul lui Aurust, 
dnd le poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa· 
bricarea ţuicel ,i a sligovitu1ul. - Prunii mei nu 
.ufer de clderea frunzelor, (Polystlgma rubrum) ca 
de reguli alte soiuri la cari tn mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
prtmiat tn diferite rinduri, cu premiul intii din par
tea fUvemului. A fost premiat la expozitia milenară din 
Budapesta 1896 ,i la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expozitia internaţională din Paris 1900 
Itl mMalie de argint şi in fine la expozitia regnicolară 
din Bosnia ,i Ertegovina tinutA la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor garantez. 

8a.va. T. KoJdl<'!, 
mare proprietar in Brecka, Bosnia. 

KIRÂLY L,AJOS I 
• ferar, doga.r, ,etar şi lustruJtor. ! 
~ liud-Nagyenyed, Str. Teiuşnlni 14. ; 
• Recomandă uzina sa înlocuită cu pu- • 
• ttri motorice ~i lucrative bune, pentru • 
C prepararea articolelor de jerărie, şeldrie • 
! şi lustraire cu preţuri ieftine, dispunând I 
• de un serviciu prompt, execuţie modernă .• ... _--------------

Bistriţa, Foter 17. Ungă Prim!rie. 

Prlme,te; curaţlrl lucioase şi fine, cură· 
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masA 
şi albituri de pat; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preţuri foarte ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bărbaţi şi femei, 
pardt'sii şi j~chete fAri ale desface i apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Executie promptă. PrtturJ foarte moderate. 

-
1- Premiat la npozlţle cu medall~ de lur. -1 
----------~~----------------

H. P ĂLLĂN succesor 
5tyâszni J6zsef 

prllIIl fabrici ardeleană de b Illa r d. ,1 timpli!l. 1. 
Kolozsvar, David ferenc· u. 3. 

Primeşte aranjarea complectl a cafenelelor. 
la cerere trimite instalatorul de biliarde şi Tn 
provincie. - Ţine mare asortimt'nt de biliardl' 
ooui si vechi, bile, chf'uri, etc. - Firma fondată 

fila 1875. - La dorInţă face şi tirI( de schimb. I 

• 

Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri În gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 

QUIL REINHOLD 
DENTIST, 

pe lângă preţuri moderate şi garanţă 
LUGOŞ, STR. BONNĂCZ 11. 

• 

~ til 

~ I I ljI 1 I I I 1 • I Î I I I 1 I , 1 Î Î I '=i:! 

atelle~c~!aşl~!e~!E:'ntru e' 
ascuţi re artistică şi homoru. 1=1 

SZATMĂR, .1 

S caKa-:L.evay, -vi .. -A- ..... l. 
de rrlbuna.l. 

Se recoman~ pentru pre
gătirea şi ascltţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen
tru câsăpie !ti bucătărie, pen
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum ,i ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena
bile ,i execuţie ireproşabilă. 

1;J l;;! 

,~ 
'-1 

La trimIterea Il 6 brlee ba~blerl1or ,,-' .1 
1-I le .OllOteK taxa Itlunal pentru 5. ' ~ I 

IIIIJIII'IIIIIIIIIII'rr(rJI 

~,AJUTORUL" 
.~cietâte p. acţii tn Şeica-mare . 

........ '*'* ?tu _ ....... ~ 

CONCURS. 

:.AJUTORUlc societate pe acţii in Şei ca
mare, publică concurs pentru un practl
eant, cu salar anual de 1000'- coroane, 
plătite în rate lunare anticipative. 

Dela recurenţi se cere să fie absolvenţi 
ai unei ,coaie comerciale şi si cunoască 
limba maghiară, trimiţându-şi documentele 
până în 20 Februarie st. n. a. c. 

Aleiul dacI va core.punde după serviciu 
de un an va fi denumit funcţionar cu drept 
de penziune. 

Postul e de a se ocupa indatA dupâ 
alegere. 

Şeica.mafl. in 28 Ianuarie 1912. 

Dil'ecţiunett. 

8111111111111111111111111'11 
·.111111111111111111111. _ 

~ ~ Roth Frigyes, ~ ~ 
: : mlcelar şi cârnlţar, : : 
: : llba·lulia - Gyulafehervăr. : : 
- - Setater N~ 5. (lângă Hotel Europa) • • .- - .. 
• .. Are de vânzare zilnic, carne proas- • • 
: : păt~ de vită, porc, viţel, oaie, miel, : : 
- - de porc ajumată, apoi totfelul de • -•• • • - cârnăţărU, slănină şi unsoare, În IIJ : 

• : mic şi mare. - La cerere trimite • -
• i .. - -IIJ. n cane proprii unsoare proaspăt _ .. 
• : topitd. Expediţie promptă fie prin - • 
: _ posti fie ca marfl. Cereti pro!pect. : : .- .-.- .. .- -. .. -. .. -. .. -. •• •• .- .. ... .. .- ... 
- • 1111.1111111111111111. -
811111111111111 •• 1111118 

Timbalele Inventate de mirle, cele mal 
moderne, cu organism dublu de oţel, foarte 
trainice fi de o resonantă deosebită se pot 
comanda numai deja mine, eu preţurile 
cele mai moderate, pe lângă ga-

ranţie de 5 anL 
l'\tI:eszaros Ferene, 

fabrica.nt de cbnba.le. 

Budapest, VII., Bethlen-u. 39. 

i 
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Galea şi Tea 
Extras din Catalogul lui Kotănyi Janos: 

Caf'ea. bl·ui:A = 

Jamaica 112 Chlgr. 
}>ortorlco 1/2 • • 
Cuba l/2 ,. 

lava aur '. 

Cat'ea prAJitA: 
(In prAjltorla ~Iectrld proprie). 

Cor. 1'60 
, 190 
, 2'
, 1'70 

Calitate bunA 112 Ch!gr. . . • Cor. 1 '90 
Calitate fini 1'2 c , 2'20 
Mixturi foarte fini (Cuba, Aur, Me· 

nado, MocCl) 1/2 Chlgr. • •• , 260 

"reat 

RlmAşite de tea 1/2 Chlgr. . 
Tea de Congo IIi »+... 
Mixturi pentru familie 1/2 Chlgr.. • 
Tea imperiali foarte fini 1/2, . 
T ea Ceylon foarte aromatiel II?: , 
MixtU1A excelenti de prăjituri pentru 

lea 1(1 Ch Igr. . . . . . , • 

Cor. 2'50 
, 3-
> 5-
, 6'
, 0'-

> -'SO 

1 litru rum pentru te., de familie • Cor. 1-90 
t litru rum fin de Brazilia . • •• , 340 
t ItielA 1/10 rum fin de Jamaica " , 350 

Renumitul :tARDEIU KOTANYIc. se 
vinde in cutii originale. 

lotinJi Jjnas, 
:anare cOJnerclant de caf'ea. şi tea.. 

{Sagl\adto. Budapesta. Viena. DOblln~ BatU", Abazla} ti 
AR.A D, J6zsef f6herceg-ut Nr. 3. 
in edificiul blncil .. "rad·Ca.nAdl Talc:arEkp!n1tAr", 

Nr" tele-tonului 809 

'.~"'''.#W:iI E~~~:f~::~~m~··-"'~".-

Dacă stropeşti cu "FOR.HIN" 
deoarece .PORHINc.ul tste 

3 • MICTURĂ DE BORDO 
~. ': 1 -ai mai pu·. adesea îmbunătăţită. Se lipeşte 
~1i tină bătaie uşor chiar şi de frunzele umede. 

=.'.7.',}. dţ cap, La orl·ce brumA poţi le 
stropeşti, nelasând nici un 

-a lucru fel de sediment (drojdie). M ~~:~ mai putin, Mu!tilll~ de. scrisori de mu1-
(l!!i'!""~: ' ţămltă Şl recunoştll1 tă . 

S
· Pregtlthn Invenţia drulul A.dten. 

~ m' a cheltuială IIrandt de:~ezkfnpor ~I B~rdolpor. r= 
e; i ţi it! Cere prospect gratuit t. franco ~~ 

- ". ma pu n dela fabrica ~ 

~.1i . ,FORHIN" ~~~11:~v ~~: !li 
• [Ş~!!~1':~\~;:!~::~:-:'~~:~":~~.~~~J!!~\~W:~\..~!\~~:'::"~1':-~:':f~:1~:,::;~~"a 
~, _~" ... !t,.fUl ~~.vM.1t~,"~~4t~,9:9, •. J.,~:'~~,*-.",~,Il~1l ;,-.J " .. ~.~ ţI. 

~.:k:k +:k:k:kJ *.:k :k.:k :t.:k:k :k,:k:k:k :k.:k:k:/-J:k:k:k:kJ :k.:k:k :k.:k ~'~ 
:~ Fabrica de prăjitoare de cafea şi căminuri brevetate a Iăcătarului ~-

IFJ. FAZAKAS FERENCZ t 
Szepslszentgyorgy, Gr6f Mik6·u. 18. r~: 

Recomandă on, public p r ă j it o are 1 e de cafea brevetate şi că m i n uri 1 e ~: 
_----.--~i->,,""Jil (şp~rh~r~ recunos,,,ute de cele mai bune, dintr~ ~ .. 

•. ~~':;"~ţ~')):~"~ cara pana acum sau cOlJlandat peste 400 bucăţl. ~o-
':;11' 11~li~:?::. rr7:rTh~i;r; Primesc şi ecs~cut_ pel~ngl preţuri moder~te oric~ ~ .. 

),:1':I\!,1 ,\'~.:1J~t\J9 lucrări .de strungă,ne in fier, repararea. m~şmelor ,ŞI ~ .. 

~
". iiidl!!li/lJ~,j ~;;U;I:: mechamsmelur de fier, a casselor etc, pelanga garanţie, ~. 
':" !:!I:<+;k,;;.' " Trimite franco fiecAruia care se referă la ziarul .;{. 

\ţY ~ acesta preţcurent despre prăjitoare1e şi căminurile ~+ 
<'~ sale brevetate. ~. 

~.~~~~~~~~~,.~. 
• • . "1( .1==================1 

PregAtesc 

• Toko dt· Testverek Recomanditm romerci- • __ , anţilor, proprietarilor 
de mori, agricultorilor cuptoare de teracotă, 

I 

~i măcelarilor 

fabricanţi decumpeno. cum pe n ele 

,. ~~~~~~~~rbe~l. -;_Ok~;::~~ 10. ~~a~r~, 6~~g~i!~e~!f 
Cumpene, dintare de
cimale din fier cu ba-i lanle de oţel, infraclu· 

, rabHt', autent'ficate, -
Pentm R.omdnia life
ri'im şi Izealltenfijicate, 
Comewanţilor le dăm 
rabat - Catalog la 

I 
cerere trimitem cu re- ,. 

intoarCertt8 pos1ei. _ 

_r =t •• ~ 

clminurl. vaze, glastre, 
cu preţuri moderate. 

Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 

Magyar Istvan,· 
fabricant da caminuri şi articole da lut 
T emesvăr-Gyărvăros, Kem, u. 16'1 

-----,--------------------------------------------------------------------------------------
Societate act. de maşini agricole şi mehanice 

(Mezogazdasăgi as miiszaki R. T_) 
Nagyv •• ad, Rl~an6ezy ... u.t. 

!2:'~5i!tf. .. l...~~~ 

~ .. ' Mara depozit de maşini a,aricole şi mehanic8. 
Llfereazl; maşini agricole şi industriale, unelte, aranja- Totfelul de unsori pentru maşini, saci, ponevit valtrapuri 

mente de mo,~ maşini de abur, motoare cu olei. benzin şi gaz. ştreangl.lri şi păIămare; curele pentru maşini, pumpe, maşin 
Au t o mobile, articole calofornice, curcubete. pentru vin, pentru vin şi viticultură precum şi utensîlii; stropitoare, ingrA 

bere şi apA. Olei pentru maşini şi ciJindre. dituri de sârmă, cumpene, desinfectorii şi dulapuri de salvare 

S~ctie de electricitate şi maşinării. 
• 

-
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Nr. 20 - 1912 

L $. Cele mal model'll 

'-.obillde 
fier ,i ar ... i 
,1 cele mal practice 

bănci higie· 
nice de şcoala 
,1 mobllarea lo
cuinţelor, hotel. 
lor, ,pltalelor " 

• ,co.lelor, precum şi obiecte fabrtcate din cete mal bun. m.
t.rlaI. dia t-rl. lucr'rlle cele mal solide de artl ,1 constnlcţle te life· 

reul numai de cltrl firma 

Bcrakardt lczsi ut6da 
8ra •• 6, .tr. Nea gri n r. 33. 

- Tot acolo. cancelarii ,1 fabrica mont.tI cu cele mal Doi rtla,IDlrlt. -

Damele cari voiesc să fie svelte, 
, 

încerce corsetele mele 

,Neuester Schnitt' 
necesare la costumele »Princesc 

şi »Directoire«. 

COR-SETE 
după măsură, precum şi reparaturi 

se fac in acurateţă. 

Gustav Zimmermann 
Sihiiu-N agyszcben, 

Grosser·Ring, 1. in etaj. 

1111111111111111111111111118 
: Prima fabricA ungureascA de cuţite de : 
- maşini şi unelte de otel. FondatA la 1859. -- -- -
§ Bartusek Karoly § - -_ Budapest, VI. ker. Dâvid-utca 10. sz .•• - -_ ~~~" _~ ~ ~) ',Singurul specialist În Un· _ 
- ~~' ;';.;. ~I F ,. ,,~~, l~aria pentru fabricarea de : 
: ' Il ~ ~ :unelte mehanice pentru lu· _ 

: tI', j' M ~ !::It:;~ea~::n:l~i; e-: ~ 
- '~L .' OTRAVA _ 

=. 8-. ~ ~ /' ~~ şi se potrivesc Ia orice ma- -- ~ 'W şină pentru lucrarea lemnu- -
_ lui, pentru-că sunt fabricate --_ din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele _ 
_ pentru rindele de maşin~ scobitoare; capete de cuţit, _ 
_ ferestraie de mdnlJ (horony) şi lungime; sfredele pentru _ 
_ s!redeluea de găuri adânci; cuţite de sjîşiere, unelte _ 
_ pentru sfredelire, crepare şi fabricarea dl cepur~ cu un _ 
_ cuvint totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea _ 
- lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite În _ 
- patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în _ 
- osie cilindrică şi fabrică, după comandă, noul osii ci lin- _ 
- drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru compactara. _ - -- Ori-ce desluşiri se dau in cel mai scurt timp. - -11111111111111111111111111111 

Pag. t t 

G a ăI J 6z sef, 
u"1.Asar, 

Nagyvarad, Csengeri-utca 21. SI. 

lifereazli cu preţ ieftin ar
ticole de măsărie pentru 
biserici, şcoale, farma
cii, prăvălii şi birouri 
cu preţuri foarte ieftine. 
Trimite la dorintă planul 
şi nota cheltuielilor. - La 
comandă mai mare SC~· 

de re de preţ. 

........................... 
I Georg Barthelmie i 
: ' U1echanic:: 
.. ~;., ~ '.' c B r a Ş o Y, Strada Porţii Nr. 4L • 
., ,-:" , ~c~AfY '~...!f) (Colţul dela .trad. Sfintului Ioan). • 
,. '~;.i;"- ... '-'.-~~---- . • 

.. Atelier pentru maşini, de scris, socotit, I 
• dictat şi de cusut, apoi pentru aparate 
: electrice şi fizice, lampe electrice de I 
• buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie 
• - de copiat şi diferite utensilii. -
tD Telefon 380. I 
: - Instructor pentru scris la maşină.-. ......................... . 

• 
Capital social Coroane 1.200.000. 

Telefon Nr. 188. Post apareau uni. S.349. 

"BANCA GENERALA DE ASIGURARE" 
societate pe aetll to S.bllu - Nagylzeben 

fiste prima bancă de asigurare românească, infiinţată de 
institutele financiare (băncile) române din Transilvania 

şi Ungaria . 
Prezidentul directiunI!: Partenlu Cosma, trectorul mcuti. l' IIAI~I'lr I 

II PllZldlltul "Soudarlhlll," 

"BANCA GENERALĂ DE -ASIGURARE" 
face totfelul de asigurări, ca asigurAri contra focului 
şi asigurAri alupra vieţii În toate combinaţiunile. 
Mai departe mijloce,te: asigur Iri ~ontra spargerilor, 
- . contra aceident~lor ,i tontra grindinei. -

Toate aceste asigurAri ~Banca generalii de aslgur.ree 
le face tn condlţ,umle cele mai favorabile. - - -

Asigurările se pot face prin oricare banc. româneascJ, 
precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. 

Prospecte, tarife ,1 Informaţiunl le dau gratis .1 Imediat. 
Persoanele cunoscute ca acvllitorl buni ,1 cu leglturl 
- pot fi primi le oricând !n serviciul socie1lt1i. -

»Banca generali de asigurarec dă informaţiuni gratuite, 
In orice afaceri de asigurare fără deosebire ci aceste 
afaceri sunt făcute la ea sau la alti societate de asigurare. 

Cei interesaţi si le adreseze cu Incredere la: 

, "Banca generală de asigurare" 
Sibliu-Nagyszeben. I!dificiul »Albina.c 

1 
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D!1!t~~~'~'~}j1!.~"~.',~.~.~.~.~!,."~.l. .•.• t>~ ...... ,~~ .. ~~'~'''A~''''''~~'}~''.~.~~9 ;., . ~ :1 MOBILE IEfTINE ŞI BUNE;: 
.; .il pot: procura' nUnta. 1... 1: 
:~ Pri1113 Ca. bricA de %DO bile ~: = ~ i PETRUŢIU & PLATZ il 
:i Sibiiu-Nagyszeben, Strada Sării-Salzgasse 37 .. ': 
.. Telefon Nr. 4~. ,., .' ~ .. :; Onoratul public este rugat tnainte de a-şi procura mobile să binevo- :: 
• ~ iascA a cerceta (şi fără a cumpăra) MAREA EXPOZIŢI E de totfe,lul :IJJ' 
:; de mobile de artă ,1 simple, care stă zIlnic spre vedere publlrt .~ •• 
... Se atrage atenţi unea a<;upra Atelierului propriu de SCULPTURA :., :: .1 TAPiŢERIE de primul rang.;: 
•. ExecuUm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. - Orice ' .. 
:1 comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantA : .. 
~ şi cu preţunle cele mai moderate. :: 

.iit i'·'·'·"'-".'". ,., •• , ••• ·.'i •• '·.,.i· .. ~f'.'·'.~·,.,·,.a 
Cel cari au lipsi de ghete si .e adreseze 

prAvAliei nou aranjate de ghete alui 

Jlicolae Lun), 
Pancsova, Strada OizelJa (Meszaros). 

Asortatl conform cerlntt"lor moderne 
unde se află de vinzare ghete lu
f'rate rn ateherul propriu, pentru 
bărbat!, dame şi copii, t'xecutate 
elegant şi trainic, cu preţuri mode· 
rate. Lucreaza ghete dupa măsurA. 
In timp scurt, execuţie elegantA şi 
preţuri ieftine. - Pentru pICioare 

defectuoase ghete speciale 1 

• a 
Schmidt Janos succesor Schmidt Ferencz 

Institut pentru ridicarea altarelor tn 

Budapesta, Kiibănyai-ut 63. 

Pregl.teşte: altare, amvoane, cripte, sfatui sfinte şi 
intregul aranjament bisericesc, în orice _stil, confo~m 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţurI convenabile. 
Se recomandA ca specialist, de MOnchen la renovarea alta
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit pr~cum şi 

primirea muncii o face pe spesele sale propm. 
Preturi moderate. Condiţii favorabile de plati. 

Nr. 20 - 1912 -
Pianuri sau Harmoniuri 

se cummpără mal bine şi ieftin in cunoscutul şi solidul 
magazin de pianuri şi harmoniuri 

V. Heldenberg, Sibiiu CI~~~~:~9. 
(vis-A-vis de Hotelul Impăratul Roman). .' ,: !'~' "~''?~~'~'~'1, 

I intemeiat la anul 1867 ca I·a prAvAlie de planuri 1 .. '~'· ;.' ~"'_:~~. :'.: ':.';: ~ :,: d iI 
in Transilvania. ',~ ~ . Îf:1/} ., :, ..•. ,1 '. ~ ~ .; 

li ... ~ ;:~r:~..:.t.) .... '!"_~~~~ .. ~~~:~~~ . 
Mare depozit de Instrumente noult ŞI :L!"i':C;.i/:"'i;-:r:;:;~!r<,i.~ • . . - .. h .. , .... 'i-.... ·.~,1~"'):,·.ir:;·,. ... · .,.(1\ 
mtrebumţate: plan un, ptanme, armo- ;a .. ·~J~;';~:~~.~~.~::;'~:f'I~C:";';' 
niuri cu preţurile originale de fabrică. l.tjll2';-f~~\i~'":i~' : '~; 
S t· t b t d . I de in ;'" '~b'1t;1i~~:, .", or Imen aga e p,anur - :~i:~l':i:~ II: .. ·~ .. ~;!::lJ'f\i 
chiriat. - Plătire în rate după dorinţăÎ~':,'J;;:~i1 <t~ t' ;;d,;.l'f~;<~' 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. '" ~ Ii:i . ') 

-1lAWI 
•• ,11.11 1 i IIIIII , 111.11111.1 •• 111111 a 

Premiat la expoziţia industrială din 
Sibiîu în 1903. 

Roate de tors ~~ 
din material uscat şi mers liniştit, pe lângă garanţie, să 

află de vânzare la 

Emi"l Irauss, 
strungărle şi atelier cu pu· 

tere motorică. 
Sibil u-H aa ,sZ8h8t1. 

Margarethengasae Nr. 5. 
Ori-ee roatA ce DU merge bitle" prim .. *-

- InapoI. 

D IIIII11II Î 11"111' "11'1'; "1 '111'11 
EI Homâm r replantaţi viile cu altoi dela firma româna r I 

"lVl ugurul" 
insoţlre economici 

Eli8nbetopole-ErzsebetvÂroril 
(Kis-Kilk0I16 vm.). 

Altoi· de vie 
calitate distinsă - pe lân g! celea mai 
!!l0derate preţuri soiuri de vin de 
masă 'viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 

cu rădăcină. 

Se află de vânzare la insoţirea economicJ 

"fala.aurul" 
Eiislbetop4l1e--Erzsebefvaro •• 

Material disponibil in al· 
toi peste trei (3) miBoane. 

Şcoalcle noastre n'au fost atacate de peronosporă. 

Altoii sunt desvoltaţi la perfectiune t 
La cumpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 

plată t 
La cerere pret curent şi instructiuni gratis fi franco. 

III Români 1 Tnmiteţi băieţii la cursul practic la altoit 
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uTltIBUNAIJ INifTITUT, Il'IPOORAFIO NIQBIN ŞI CON8. ~ ~ÂD~ l'i1t. 
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