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In campania dusă cu atât·a selbătăcie 
impotriva ziarului nostru se repetă mereu 
a?uza, cu intenţie foarte străvezie, că. noi 
~1-.aru1 fi; răsvrătit împotriva 'comitetului 
naţional, că nu i-am recunoaşte autorita
tea., că nu l'am admite ca organ legal al 
}k1J'tidului naţional român. Trebuie să pro· 
testăm în mod categoric împotriva weootei 
acuzaţii. Scrisele noastre nu pot fi în nici 
un caz ret;tălmăcite în acest sens. In toate 
vremurile am susţinut sus şi t~re că singu
rul o!~an reprezentativ 3:1 poporului român 
de aleI eate 'comitetul său naţional. In tot 
decursul tratativelor de pace cu guvernul 
n'am Încetat a accentua acest lucru_ Şi 
mărturisim şi azi, după atâtea lovituri ne
meritate ce ni-se dau, sub aJişajul comi
tetului naţional, că nu recunoaştem alt for 
autoritar în viaţa noastră politică decât 
oomitetul naţionaL De aici pornesc toate 
nizu~nţele noastre de-a lămuri şi convinge 
cOffi,ltetul naţi'ou-al, că 'direcţia în careJI 
ttlrăsc unii membri,orbiţi de patimă şi de 
urâ., este nefastă pentru partid şi pentru 
cauza. naţională. Ku este numai chestiu
nea ,,'Tribunei", este o chestiune de ina:ltă 
dreptate şi moralitate cauza ce apărăm. 
Căci înc'odată, nu suntem în ofensivă, ci 
în defensivă. N'am atacat nieiodată comi
t-etul naţional, am pus cel mult în di-scuţie 
idei şi -oameni, în marginile criticei per
m,ise, cum o dovedeşte aceasta "Insemnă
riIe unui trecător" in cari se află intrunite 
articole-le dlui Octavian Goga şi curm o pot 
dovedi toate articolele ,. .. I\.utorului păreri
lor libere", pe cari le vom ;scoate de ase
menea . curînd in broşură., singurele arti
cole de critică scrise în ziarul nostru în
naint.e de izbucnirea scandalului dela Va:s, 
dela care îşi iau origina l-or stările de azi. 

Se va dovedi pe deplin din a,c&Ste ar
ticole, că motivele adevărate ale atacuri
lor îndreptate c,ontra 2(iarului nostnl nu 
erau aceste articole de critică jltstă ori ne
justă, ce <s'au publicat, ci intrigile locale 
din .Arad, conseeuentaşi sist.e.maUca pone· 
grire a ziarului şi a oamenilor din jurul a
cestui ziar, care dela moartoa lui Ru'SlSu 
Şirianu, nu mai avea un contact direet cu 
,comitetul naţional, şi toate intenţiile. t.oate 
pornirile sal~, puteau fi cu succes răstăl
măcite şi întortoehiat,e de oamenii intere
saţi. E posibil, chiar 'pro,babil că din lipsa 
acelSt,or Ipgături directe şi nemijloeite să se 
fi făcut chiar aieyea greşeli la ziar, greşeli 
de interpretare a intenţiilor comitetului, pe 
cari ziarul n'a avut posibilitate.a a le cu
noaşte, greşeli cari put.eau fi în urmă ex
ploatate în detrimentul bunei noastre cre
dinţe. 

E greşit deci pusă t.eza de d. 
Dr. Aur-el Vlad ca o incnmmare, că 
"gruparea dela "Tribuna" a fost dela 
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început o gmpare independentă, care 
lltl odată, şi-a impus voinţa sa conducerei 
(iin parti(~ şi care la toate ocaziile îşi avea 
direcţia ~a opu~ă vederilor exprimate de 
conducNea o!icioasă şi aprobată de imensa 
majoritate a poporului nostm". 

Gre.şit, fiindcă nu numai "Tribuna" 
este o grupare independe.ntă, ci mult puţin 
ori ce ziar înseamnă şi o grupare indepen.
den*. Pl'in dil"erenţ;a're le oameni, cari 
pot dobândi un fel deosebit de a vedea, 
dela cari pot ema.na curente nouă de idei pe 
cari e numai fire-sc să domască a şi-le şi 

validita_ Iată. de pildă "Gazeta Transilva
niei" in noua sa formă de azi. In ce se deo
sebeşte de "Tribuna"? fu'o aceeaş organi
zaţie, aproape copiată după organizaţia a
t.ât de mult în van batjocorită a "Tribunii", 
Cinci inşi, cinci membri ai partidului na
ţional, alcătuiesc o comandită sub firma 
Branişte et Comp. (::S-ichin et Comp.) şi se 
fac stăpâni asupra ziarului, care până aci 
era posesiunea unui singur om. Aşa e şi 
"Tribuna", cu deosebire că comanditarii 
"rr1'ibunei" au închinat ace<liSta avere drept 
avne naţională, în vremece comanditarii 
din Braşov, dacă nu no înşelăm, au primit 
"Gazda" ca proprietate a lor privată. Au 
şi la aceasta drept, eăci dacă pot înfiinţ.a 
şi susţinea, ZIare particularii, nu 1 i-se poate 
tăgădui acest drept unor asociaţi. Prin 
tm.11are baza de drept morală şi legală, a 
nouii intreprinderi ziaristice din Braşov 
(',ste aceeaş ca. şi a "Tribunei". Este vorba 
deci ,de o nouă grupare independentă de 
oameni şi precum v-om vodca chiar de idei, 
care-şi ia locul în partidul nostru naţional. 
Iată cum işi anunţă însuş ziarul programul 
său: "Dar în a;c~laş timp declarăm, că ne 
vom sll~"ţine independenţa (o nouă ,,Inde
pendentă"! N., R.) şi ne ,"om folosi de cri
tică justă, cinstită şi binevoitoare, de câte 
ori va fi lipsă, descoperind eventualele gre
şeli sau Întrelăsări şi vom stărui pentru in
dreptarea sau delăturarea lor". Iar în al 
doilea articol, prim-colaboratorul d. Dr. V. 
)Ioldovan, fixează precis deosebirea de idei 
a nouii grupări independente din Braşov 
când spune eIar şi precis: 

"Cari sunt ideile politice şi fundamen
tale ale "Gazetei Transilvaniei"? . 

Pt'ima şi fttndam,entala idee e 11'11 con
sen-atism sănătos şi curninte". 

Şi în alt ioc : 
., .... Ei bine, în unitatea politică a parti

dului naţional român "Gazeta Transilva
niei" a reprezentat în totdeauna 'aripa 
dreaptă a ele~mentelor mai conllcrvatodre 
atât în urma etăţii, cât şi mai ales în urma 
educaţiei şi ocupaţiei lor". 

K()UI ziar din Braşov se anunţă deci 
într'un mod destul de clar şi explicit ca ° 
grupare independenta, care va reprezenta 
aripa dreaptă a elementelor şi ideilor con
servatDare in partid. N'avem nimic de ob· 
ieda.t şi nu vom găsi decât firească nă
zuinţa nouii grupări de a căuta să-"i im-
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puie credintele sale conducerii oficioase. 
cum zice d: Vlad, a partidului." ., 

Dar dacă gl'uparea din Braşov se <1.

nunţă~ ca ° nouă grupare independentă, 
atunci dmd comitetul naţ.ional n'a isbutit 
î~că -să stârpc.:lscă gruparea i~ldependentă 
dm Arad, nu însemnează ea oare totodată, 
şi o nouă primejdie pentru l~nitatea şi so
lidaritatea partidului? Desigur că nu, căci 
nu .în. grupările c.ari se innnllţosc zace pri
mCJdia pentru SDlidaritatea şi unitatea 
partidului, dimpotrivă ori ce grupare Qouă, 
răspunzând la nevoi DOui, la idei noui car] 
răsar pe urma vieţii mai intense şi compli
cate a ~'ieţii' noastre politice care progre
sează ŞI ea, contribuie la întărirea lui, pri
mejdia lor rezidă în raportul dintre ele care 
poa.te fi turbura.t şi ajuns în dooechilibru, 
produdmd atunci perturbaţiuni mai !luci 
ori mai mari în "iaţa internă, a partidulu. 
Aici intervine arta de a eonduee un partid. 
In menţinere.a acestui echilibru care-i re-

, ' vme neapărat conducerii, zace puterea 
magică a unităţii şi solidarităţii parti
dului. , 

Cum a put.ut ajullge grvparea din jurul 
,,'l'ribunei"' în gra.vul conflid de azi eu co
mitetul naţiona.l? Prin Încercarea de a se 
sh·it;iaceaslă gI"11pal'e,' 'PrÎn închiderea pe 
cd,t e cu p'lltinţă a 'Hşc1or comi,tetllltli pell
tru reprezentanţii ei. In comitt>tul naţio
nal din pa-rtea ziarului "Tribuna" se afla. 
,singur d. Oneu, care fusese ani înt.regi pe 
acea vreme bolnav, iar gruparea nouă care 
se strinse în jurul dlui Goga, îndată la ivi-
rea dsale în vIaţa poÎitieă, şi-şi alesese de 
ziar tot "Tribul1n", era reprczintată numai 
prin şeful ei, prin d. Goga, oare lipsea a
SCilnenea în 8trri.inătate. Terenul era nu se 
poate mai prielnic de-ci pentru trÎumful in
trigei. "Tribuna" ay€'a m.lmai acuzatori, a· 
părător pe nimeni. 

Şi când d. Goga, caxe se afla în Paris, 
află deodată despre intenţia comitetului 
de a de'eapit.a "Tribtma", pr.nt.ru articolele 
sa 113 şi ale A 1~tontlu.î PărerUol" Libere, care 
era d_ Chendi, fireşte că nu-i rămftnea de
cât. să-şi trimită şi el dimÎ'sia., ca ccl puţin 
hot.ărÎrf'a împotriyu şi a sa, să. nu se adudl. 
-oare-(,lhllWa. şi cu eonsimţ.ământul său. Co
mit.etul ('I1'a ctlrăţ.ît acurn de "tribunişti", 
doa.r d. Oncu~ mai încerca zadarnic să tic 
pieptul cu intriga care biruise pe toată li~ 
nia şi ,care urmărea scopul de a lua, tlTri
buna.'·~ din mâna. nelor ee ° făcuseră şi il 

i-o da. dlni GDldîş, pe titlul de dre.pt că 
proprietarii ei o deelaraserl m'ere naţio
nală şi prin lln11are comit-etul e ,stăpân s(t 
o conducă prin oamenii in cari are el. îl/
aederc, căei adualii condueăt,ori t.imbrati 
de "maTIgrişti" nu mai prezint-au Ruficient:ă, 
încredere. 

In ac.eastă cioenire nenorocită de inte-
1"(,8(\, Îll11prejurărilo trebuiau să mă seoatî'i, 
fatal po mine, pril1sif.auţia ce. ocupam ].a, 

"Tribuna", dupl moarte,(J l'egretatului 
rneu priete<n Ioan Russu-Şirianu. .I;ntriga 
loeală, voia cu ori ce preţ să scoat{l, ziarul 
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din nlânil-e adevăraţilor proprietari, a dIor 
Oncu, Ciorogar. Spre acest BCOp a ţinut 
mai Întâi .să împiedece accesul meu în co
mitetul naţional, în urma căruia s'a pus 
la calc cunos~~utacal1lpanie împotriva mea 
prin dnii Vaida, Vlad şi Bontcscu, cu autD
Tii ad(:i"ăraţi în umbră dnii Vasile Goldiş, 
Ioan Sueiu şi Ştefan C. Pop. Nedumerit de 
goana srdbatecă ce se pornise .Îlmpotriva 
mea d. Goldiş mă asigura, că domnii a
mintiţi n'au nimic împotriva mea personal, 
ci numai împotriva dlui Oncu şi Ciorogar, 
de cari să mă lapăJd şi să mă duc cu dân
tSul la Budapesta, ca. să aranjăm lucrurile. 
Mi-se C('fea cu alte cuvinte, să mă angajez 
şi eu la acţiunea de distrugere a dlor Oncu 
şi Ciorogar, amicii şi tovarăşii mei, ca să 
scoatem "Tribuna" din mfmiJe lor şi să o 
punem într'ale dIui Goldiş. N'am stat fi
reşte nici pc un moment pc gânduri asu
pra hoUtl'Îrii melc pe care m.i-o dicta nu nu
mai cinstf'a ci şi convingerile politice, căci 
eu, deşi trăiosc în Arad şi cunosc bine oa
menii. n'am ajuns la convingerea dlui Vlad 
că dnii Goldiş, SUClU şi Pop, ar fi mai buni 
rornfmi, ori aderenţi mai ,sinceri ai parti
dului national, ca dnii Oncu şi Ciorogar. 

Gruparea ,,rrribunei"izgonită astfel 
din comitet şi timbrată de trădătDare şi-a 
apelat. cauza sa dela comitetul rău informat 
la opinia publică mai bine informată, căci 
în politică nu. cunosc decât două tribunale: 
opinia publică. de azi, cu drept de apel la 
opinia publică de mţme; înafară de aceste 
tribunale nu e nici unul, carierele politice 
nu se desfiinţează prin hotărîri, astfel de 
'hotărîri pot cel mult proba că cu partizani 
fanatici şi cu oameni cari ţi-se închină ori 
bc, firea omenească poate duce la acea 
beţie a puterii, la acea rătăcire a măririlor, 
C3W te face să te crezi impecabil şi să 
zdrobeşti pe ori cine se încearcă să-ţi stea 
în cale. 

O putea face aceasta d. Vaida cu mine, 
un gazetar, care nu am sprijinul nimănui, 
gazet ar pe cari în broşura sa d. Vaida ne 

Un capo-d'operă al teatrului Chinez. 

Povestea l uth-ului*). 
După L. Charpentier. 

De VasiJe Savel. 

Toate literaturile au în istoria "lor, (jpeTe cul
minante sau c.eI puţin tipice, care revelează într'un 
grad foarte înalt caracterul unei epoci, a unei 
rase, sau a unui geniu singuratic şi pTOCUrS.:lr, 
dar îndeosebi, original şi put~rnic. A.stfel China, 
in deşirul se.colilor sau mai de grabă al ciclelor. 
('el mai lung drum pe caTe l-a parcurs vfe-OO:ttă 
vre-un popor, a oonsacrat drntre nenumăratele 
producţiuni ale lit~raturei sale, un roman, San
K ue-tchi sau Po'vestea celor trei regate şi o dra
mă Pi-pa-ki sau Povestea Luth-ullui. 

Povestea Luth-ului e scrisă de Kao-tong.kia, 
care a trăit în secolul XIV şi XV ale erei noastre, 
Opera a fost reprezentată la Peking, în 1904, ~i 

.) Publicăm în rezumat, fără, nici un comentar. su
biectul minunatei drame chineze PI-pa-ki, scrisă in 
1404, Fantazia şi imaginatia autorului sunt intr'adevăr 
extraordinare. Atragem atentia cetitorilor asupra. capi
tolului IX, unul din cele mai frumoase ca imaginatie, 
si n'ar fi deloc exclusă probabilitatea că marele Mae
terllnck in Pasărea albastră să se fi lăsat influenţat, 
cel putin În geneza lucrarei sale, PI-pa-ki, fiind cunos
cută În Franta de aproape 20 ci" ani. In afară de acea
sta, lucrarea e interesantă, dat fiind si mi$carea revolu
ţionară din China din zilele noastre, deoarece ne face 
eă cunoaştem în deaproape sufletul acestui mare popor 
- cunoscut mai mult din legende departe de adevăr -
prewergil,torul civilizatiei Iloastre. V. S. 

înfăţişează ca simple slugi, cari n'au ,con
vingeri, pe care Ciorogar ne dă când îi 
place afară, dar, nu {) putea face cu d. 
Goga, căci deh, ori cât de mult apreciez eu 
talent.ul diui Vaida, dela dsa, să nu fie 
cu !Supărare, până la d. Octavian Goga, 
providenţa a pus totuşi oare-care resgan-
dire. Eu, ştiu că ori cine face parte din
tr'un partid trebuie să se .supuie disciplinei; 
dar tot a.şa de adevărat e că a te supune 
disciplinei, este a face un sacrificiu, sacri
ficiul propriei tal.le individualităţ,i, şi că 
nimeni nu poate face acest sacrificiu, a
tunci când nu e vorba de principii. 

Eu iscălesc in mare parte vederile dlui 
AUTel C. Popovid din cele două articole 
a.le d-sale ,asupra "Disciplinei de partid". 
Dacă, cineva e nemulţumit cu cele ce se pe
trec în partidul său, caută să îndreptme 
lucruri de asemenea natură în şedinţe de 
ale oomitetului executiv, spune Daa. Aşa 
este; şi 'sunt .sigur,că dacă gruparea "Tribu
nei" înţdegând sub ea şi gruparea dlui 
Ci oga, avea un număr oorespunzător de re
prezentanţi în s.Urml comitetului, criza era 
exC'llljs să se producă. Erau poate frămân
tări interne în sinul comitetului, căci ivirea 
unei personalităţ,i puternice cum era a 
domnului Octavian Goga, se face cam 
totdl"iluna cu oare-cari sguduiiri 
cel ,ce a revoluţionat literatura ro
mânească în Ardeal .trebuia să provoace o 
mişcare similară şi în ooncepţ.iile politice 
- dar acestea se potoleau şi sfârşiau prin 
restabilirea echilibrului real de forţe a că
ror ex-presiune trebuie să fie comit-etul na
ţional. Suprimată În;să ~ruparea din comi
tet, avea să vorbNtscă cu atflt miti vio-Ient 
în afară, iar pe de altă parte comitetul, 
care nu mai avea protivnici, avea să se.de
deie la simplea-ete de v-olnicii. Eu cl~ed că 
d. Aure1 Popovici, care este neapărat un 
cugetător politic, numai în lipsa de cunoş
tinţă exadăa împrejurărilor şi a oarme-
nilor cari sunt în j-oc, ajunge cu cunoscuta 
dsale patimă, să dea atât de orbiş concur-

a fost arlesea denumită prin perifnza: drama care 
a stors atâtea lc.crimi. La început n'a obţi'uut dooât. 
un slab succes; dar înourînd, un admirator al lui 
Kao-tong-kia, savantllJll şi talentatul critic Mao
taeu, i-a făcut ()âteva 90himbări şi de atunci a în· 
ceput succesUJl, care ţine şi azi. 

Actualele ediţii ale lUJi Pi-pa-lei n'au mai pUţin 
de pai~prezece 'Prefeţe, dintre care una, din anul 
1704, al erei noastre, este c.u totul ciudată. Se în
(!-ope o discU/ţie între un editor ~i un librar tânăr: 
în a.ceasta e ceva 8OOra.tic. Studentul întreabă şi 
din răspunsurile editorului roose felUl! cum s'a 
născut 'Opera, valoarea ei morală, valoarea ei este
tică şi literară. Şi din aceasta se vede, CUIffi Criti{!B; 

a fost o artă, o ştiinţă iubită de Chinezi. Se pare 
că spiritul rasei acesteia 8; avut mai multă preci
zie altădată decât acum, căci iată CUJm definea 
geniul, editorul, -de acuan două sooole: "Geniul îşi 
are izvorul în natură; el se d~"oltă ~i se modifică 
prin pasiuni; se alipeşte de rituri, de justiţie şi în 
teama de a se îndepărta, nu merge nici doată fără 
călăuză şi la rntâmplaTe". Nu confil'm toate punc
tele acestei definiţii, Dar ce epuneţide această 
reflexie ~ "e de observat că cei mai mari scriitori 
din antichitate acu fost toţi nenorociţi .. , d~ă !'e 
poate spune că un om care cade în aăra.cie, flh'ă 
să'şi peardă geniul, ar fi înt.r'adevă-r nenorocit", 

PIefaţa di.a.logată descrie şi impresia profundă 
pe care o produce drama asupra stpeCtaoorilQr. 
"Când actorii înOO"p să recite scenele foamei şi 
ale despărţirei, scena aşa de patetică şi ,de înduio
şătoare în care Tsai-Yong imploră mila împăra
tului în palatul lui, acelea în care Ciao~~niaug 
îşi vinde părul ca aă cumpere un sicriu şi adtDă 
pămâ.nt ca aă ridice un mormâ;nt,atuooi, printre 

sul său unei acţiuni, care oontinuată în fe
lul de pâ_n' aci, nu poate avea alte şanse 
decât a sparge într' adevăr partidul naţio
nal şi a înfierbânta urile la paroxism. Lu
minat în punctul acesta, cred că d. Popovici 
va reveni să-şi dea concursul său pre
ţios la restabilirea păcii şi a solidarităţii în 
pariid; pe care nu o doreşte domnia sa mai 
cu 'adevărat doc~lt noi. 

l 
f 

I 
I 

Nu văd putinţa unei alte soluţii -
dacă-mi dă d. Popovici voe .să manifest şi 
eu o părere - decât în reintrarea dlui Go
ga, cu un numitr corespunzător din amicii 
săi în comitetul naţional. Trebuie să spun 
numai decâ.ţ -că Între aceştia mă exclud pe 
mine. J<~ste mica oontribuţie ce o'pot aduce 

i 

eu păcii şi pe care o aduc DU plăcere. Se va~ 
găsi poate între oolegii mei din 'redacţie . 
vre-unul vrednic, care să poată fi între ~ce
ştja pentru imtepmediarea directă intre 
ziar şi comitet. Dar nu înţeleg, ca din acea 
gardă de tineri de talent, pe care o văd în 
jurul dlui Goga, să nu poată fi aleşi zece, 
cincisprezece inşi (în comitet sunt azi vre-o 
40) pentru a intra în comitetul naţional. D. 
Popovici s'ar înşela foarte mult,. dacă ar 
crode, că ar fi mic folosul ce ar rezulta 
din această intrare a tinerilor de valoare în 

,1 

comitet, fără ca în schimb să prezinte a- ( 
cest lucru pentru nimeni vre-un neajuns. l' 

Ar trebui să cunoască cine sunt acei necu· 
nO::icnţ,i, pe cari de altfel nu vreau .să-i a- I 
ting. oari ar putea Însă fi înlocuiţi, ori I 
poa te Il ici de aceasta n' ar fi nevoie, ci de ! 
cari alături, ar putea să stea ac~i repre- j. 
zentwnţi ai tinerei nOaJstre generaţii, cari . 
în mijloeul numărului mai ales d-e advooaţi, l 
ar aduce o notă nouă, nota cu/turei noas- -- i 
tre 1'omâneşli, notă ce mai ales în anii din 
urmă a căpătat, o formulare nouă în Concep_ J~ 
ţia acc8tei generaţii. Ar fi o infusiune de "' 
sânge nou şi proaspăt, acea.stă premenite t 

care 'ar reînoi t.inereţa comitetului naţio-
nal. De aci a pornit nenorocita acţiune de 
prernellire, în care de altfel n'am avut nici 
un' roL premenire ră:st.ălmăcită şi perver-

toţi llpectat,Qrii, proprietari, matrone, tineri pă
stori, ,măcelari, bătrîni venerabi1i, nu vezi unul 
,măca:r, care să n'aibă ochii roşi şi c.ăruia să nu-i 
ardă urechile, L!lICrimi curg pe obraji, toate feţele 
sunt oonsternatlO j nu mai auzi d~âtsuspine, gea
rnăt-O, plângeri, strigăte, ,şi acestea ţin până la 
sfârşitul reprezen taţiei". 

COIJIlontarii ne spun că Kao-iong-kie. a scris Ti. 
pa-Ici ca să ÎJmpaoe ou părinţii şi cu soţia lui pe 
unul din prietenii săi, Wang-sse, care frooventa 
pe cei mai oolebri scriitori din timpul lui. Ori 
care ar fi fost scopul iniţial al operei se transformă 
'Până 00 deveni drama cea mai populaTă şi cea 
mai literară în acel aş timp, ~ eare o arlmira acoot 
popor, bătrîn de peste eincizeci de .aeoole. 

in afară de paisprezece prefeţe scrise de eri. 
tioii (lei mai savanţi ai Chinei, Pi-pa-ki este pr-e
oodată de un dialog c.aTe-i spus aproape totdeauna 
la reprezentare, Un diroooorde teatru 00 întreabă 
ce se va juca: "Nu o piesă comică, astăzi, strigă 
actorii, ci Pi-pa-lci". - "O! o! Pi-pa-lei! obioo
tează directorul. Ştim că-i mai uşor să stârnÎillllÎ
-sul, mai degrabă decâtplânsul. Ce-are aface, el 
jueăm Pi-pa-h". 

1. 
Drama se împarte în douăzeci de tablouTi. In 

priJmull tablou, un ba<lalaureat (totdeauna in pi&
sele chineze e un bacalaureat talentat şi plin de 
sperant ă , drac de albmÎ'ntrelea) bacalaureatul 
Tsai-Yong ('.are a studiat tobul şi care a oetit mai 
mu..lt de zece mii de volume, e ooprius de o adâncă 
tristeţă. Dela pii'l"inţii <săi în vârstă de 80 ani şi 
săraci, unwl, tatăl, Y uen-W ai, magistrat O'llOrar, 
îi oore să se Întoarcă în capitală ca să'şi ia lioonţa 
şi doctoratul şi să se reîntoarcă mandarin, înc~r-

r 
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tită, căci nimeni n'a .a\rut nebuneasca do
rinţă de a înlocui elomentele yaloroas~ ale 
comitetului. Alcum mai mult decât la În
ceput, aC(,lHsta este, după părerea mea fi
reşte, o părere mode.stă de tot, sirngura cale 
de a ieşi din impa:sul a'ce.sta ce duce spre 
povârniş, 

Gazeta Transilvaniei. Gel din urmă număr al 
Gazetei del,a Braşov ne-a&osit. în haină nouă. Ga
zeta şi-a mărit. formatul deodată {'·u sch~mbarca 
proprietaril()r. Moşte11itoriirăposatului Amol Mu
ret]ianu au vândut proprietiwtea ziaruh1i unui con
tlorţiu care poartă numele nBraui'şte et comp.", 
din care fa{'c parte şi d. Dr. Va~da-Voovtod îm-
~m:mnă cu alţi frtUltaşi .din Br&jov. 

Schimbarea formatuhli Gazetei este destul de 
norocoasă şi ne bncruriim de ea. Nu şt.im însă dacă 
noii proprietll'ri vor şti să dea şi o nouă directie 
yechiului nostru organ de publicitate, care, mai 
ales în vremea diu urmă, a ajuns să fie o maga
zie prea puţin interesantă de ooncepţii învechite 
I?i Ide calapO'ade ră:mzate. In ori~e caz, noi am fi 
cei dintăi (',ari nC4 aun bucura de int:roducerea unui 
spirit Iffiai vioiu în coloanele băt.rîllei noastre su
rori, din cari ru,sărea odată glasul plin de tempe
rament al eruditului Gh. Bariţiu. ATtieolUil Pl'\.)
grruID al dlui Dr. Valer Moldovan dda TurJa se 
pare însă că ne taie orice nUldcjde sub aeest rapO'rt. 

Cât dC"spre atitudinea Gazetei fată de noi, n'a
\'(lm nimic de zis. Organul dill Braşov, în Întreg 
'anul a.ecsta, s'a făcut ehoul tut.uror calO'mniilor 
'Îndreptate împotri\'a ziarului lliostru. N'avOIu mo
tive să e,rooem eă în noullSău ipostas Îşi va sehimba 
- sK zicem - convingerile. Cu toate aeeste Hoi îi 
lCloriun multăsă:nătate 'şi viaţă lungă sUl'Orii din 
Braşov, căci suntem convinşi că vremea, a,e.eastă 
nevăzută pllte1'C Imare, îşi imprimă pocctea a.de
vărului ei intreg asupra tuturor .~ietăt·ilor cari 
vreau :să trăiască. 

• --Averea statului ungar. Curtela de c()mpturi a 
)prexintat Camerei dCp'lLtaţilor raportul său despre 
, averea statu.lui ungar cu finea a.oostui an. 

Bilanţul este lllilllătol'ul: 
Avere activă 8,529.760.578 cor. 
P·asive 6,245.326.118 " 
Avere reală 2,284.434.459 " 
Sporul în 1910 163.099 " 

o luptă pentru ltCoală. In numărul de Crlkiun 
al ziarului ungmesc "Pesti N apla" 'se pnhlică sub 
titlulaeesta un articol Ilung despre cazul şcoalei 

"T R 1 BUN It'f 

ungllreşt.i de stat ,din sa1:ul românesc Sântandreş, 
oomitatul llunedoarei. Cică român.ii <s'au impo
trivit zidirii unei şcoale ungmeşti de stat în sa
tul 1101". au avut îndrăsneala să ridice o şcoală con
fesională românească cu ajllt()rul J,Astrei" din 
RO'mânia (!) şi ,,'agitati" de adevă'raţii români 
din Deva, uuii Dr. Pop şi Dr. Tat.ar, La a'U inau
gurat nOllil edificiu şoolar în cadrele unor festivi
Uiţi eu "Destyâpfye" şi eu discn\rsuri de îmbărbăta
re în lupta pent·ru cultura naţionaJă. Toote acestea 
împotriva inspoctJorului şcolar Denes, .care a por
nit o campanie de nimicire a tuturor şcoalelor 
eonfesionale româneşti şi împotriv,a notaralui un
gur dlin sat, un ,.patriot" caJm aspru, dar bun, cum 
spune Pesti N apla, un "patriot" mutat din Sâni
alldre.ş la insistenta aiChXlcaţ.ilO'r din Deva. 

~ imite n11 ar fi dlueros din t.oat.e aceste stări 
dc hwruri, dacă şcoala românească nu ar fi mai 
frumoasă şi mai bună decât cea de stat, dacă şcoala 
de stat llU ar avea decât doi elevi unguri şi dacă 
.,vi.clea1Hll" părintil Popovici rlin Sânt,andreş nu 
ar avea cea mai frumoasă gospodărie din sat. 

Irnrj(:MÎvR ;meutalităţ.ii cu care este scris acest 
articol ml avem nimic de zis. O cuno~tern. Con
:-;iatările ziarului unguresc ne bucură Însă foarto 
mult ~i dacă sunt întru toate adevărate nu avmn 
decât să ne f(>licităm că avem un sat românesc de
săvârşit pătl"1111S d<l luptde noastre naţionaJle, nu 
avem decât să drum drept. 'Pildă v.rodnid de urmat 
Sântandreşul şi conducătorii lui tuturor satelor 
româneşti. 

Minciuna ziarului 'Unguresc <'ii Sânt.andreşul 
ar fi fost odată curat unguresc, iar astăzi "vala
h'izat" oBe infirmă 'Pfin faptul că din 836 de 10-
eui tol'i ai satului, 820 'sunt. români. 

I! 

Mişcare anti-austriacă În Rusia. Se anunţă 
din Kiew că mai mUilţi membri ai ligei adevăraţi
lor ruşi sub cO'nducerea shldentulu'Î Golubew s'au 
adunat în fala coneulatuilui austri.ac de ruei şi au 
strigat: "P iară Polonii .şi Evreii". 

l11tel'venind poliţia a împrăşti'at pe demon
stranţ.i. 

Faţă d<l această ştire, ziarelec1in Lemberg des
crÎ'u în modul următor demonstraţ,ia: 

"Mulţi1meaa pa:rcurs câteva st.răzi cântând şi 
fără ase î11tâlni cu vre-un poliţist s'a îndreptat 
&pre oollsulatulaustriac. 

Ac.ol.o a pătnms în locahll consulatului şi a 
devastat t.ot ee le-a oşit în eale, iar lucrurile mai 
;preţ.ioase 1e-'a furat. 

Per9O'Ilrulul consulatului a cerut ajutor, poliţia 
însă nu s'a arătat de loc. 

După deva>5tare lIllulţimea a ,dat jos steagul au
·striac de pe oonsulat., l-a rupt in bucăţi şi l-a căl
cat în pidoare. 
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De aci mulţimea a plecat la sediul societăţii 
poloneze Ogni.ov, devastând mobilierul .din local. 

Numai dupăce 1mtlţ.imea a v.oit să atace pe 
polonezi şi evrei a intervenit. poliţia ~are a îm
prăştiat pe dOm.oIlstrallti. 

Scrisori din Bucureşti. 
Eroii n09tri. - Răsplata veteranului. - Aici ,i 
acolo. - Analogii. - O respectuoasă întrebare 

Bucureşti, 9 Decomvrie. 

In şeo'lile din ţ.ara întreagă, în 8alele oficiilor 
'publice, prin localurile de întrunire ale intelec· 
tualilor cste e.spus un tablou .aJ lui Grimuni. U il 
voinic sergent de văntltori, lângă care stau doi 
soldati tot aşa de fulgerători la priviri închină 
stoagul verde cuecnt in e1'Oi{~a lupt.ă dela Plevna, 
domnitorului ţămi romftneşti. N'o fi multă artă 
în a-eest tablou, Dar nu este ltomfm, eare, "ăzân
du-l, să nu trcoară de mîmdrie şi să uu se gân
deuS('ă cu recunoştinţă la viteazul sergent, căruia 
i-a fost dat să întrupeze intr'o elipă figur.a, Ulă
reţilor noştri l\trăhuni, ~ n n"te I1omllll, oare să 
nu se uite cu aJmiraţ.ie la viteazul Grigorie Ioan, 
care, după terminarea ribboiului, s'a întors la 
plngul ţii La ogorul lui, fără a se gi'ln(li a vre-o 
re rom pc 1lŞ ă. Şi doar el cra a('ela ~are .a prez{'n
tll't domnuui său dDva-da puterei şi a vitejiei nr
ma~ilO'r eroilor legendari. 
- l'e caietele de şcoală ale elevilO'r vezi chipul 
lui Grigorie I(Yan, lm ţăran frumos cu priviri de 
v'Illtur, purtând hainele lui muntencşti, iţa11i, su· 
man şi cămaşe albă. încretită după felul portu
lui din Prahova. Copiii de ş(>oală îl văd acolO' 'pe 
caetele lor, cu 'Pieptul Încăroa,t de dee.oraţii şi, 
sub lumina ce .se degajează din ochii eroului, 8nb 
vraja povest.ei ,ce se leagă de acea gravură simplă. 
se formează sufletele ost!l'şl1or dc mÎlne, suiletple 
acelo!'a, de a căror vrednicie este legată nădejdia 
unui neam întreg. Se formează sufletele soldaţi
lor României viiitoare suh vraja povestei ac se 
leagă de chi'pul acestui ţăran ~inştit, pe ca.re nu 
ştiu cine a aru:t maua in"'piraţie de R-l cobori azi 
la rangul de cerşetor - din "gradul de vânătOl'" 
pe care-1 avea. 

Ziarele au de9Chis acum list.ele de subscriptie 
pentl'u a-i veni în ajutor - viteazul ajungând, 
acum l.a bătrâ'neţe, în g-rele împrejurări mate
riale. PO'ate permite demnitatea şi sentimentul 
derecunoşinţă al p()porlllui românesc aşa ceva ~ 
Nu se puteau găsi cele câteva mii de lei ce se VOl" 

aduna, În aHă 'parte, spre a i-se veni în ajutor a· 
cum 1 Iatii o întrebare, pc care şi-o pune ori-ce 

*- ._S 

cat de .on.oruri, 'PC11tl'U ca părinţii lui să'şi iSP'ră-1 "Mi-se :răpeşt.e .diallllantui care'l aveam pe I mai târziu, la 70 san la 80 ani ar fi un tempera
vească z.ilcle în bogăţie şi in viziunea gloriei fi- mână. Du-te) fiul mmIi dacă în lipsa ta, tatăl tău ment care să se marite din non şi să .cmnpue cu
liale şi familiare. :Mama îşi închipuc cu groază şi unama ta mor de foame sau de frig, chiar dnd plete de drag\JSte. Ca să curme cearta, Si-ciun ii 
nenorocirile, ca'ri PO't să vie, inundatiile, recoltele te vei reintoarce într'o zi în oraşul nat.al, 8t.răln~i- îndl1plecă să joace. BătrÎlml servitor cade, Si-ciun 
releş! lipsa de .orez, izolarea, părăsirea, moart.ea în tor în hainele tale brodat.eJ moartea noastră va 111- ride, metreoo lui, N ieu-Ci vine şi îl ceartă. :3i-
mizerie. Incnrc.ată est.e !\ituaţ.ia bacalaureatului tina gloria t.a". ciun se ,scuză spunând că e tristă. "Tu tristă ~ re-
Tsai-Yong. Ce să bcă'? Să urmeze sfat'llrilc am- plică Nicu.{;i. Şi Si-ciun răspund,e: Domnişoară, 
biţioase lllie tat ălni săn '? Să !Cedeze tmnerHor ma- V O'rbale astea sunt în vorsuri, căci on<lC 'Piesă mă numesc Si-'Cl nn, ftdil'ă primăvara. Azi d imi-
mei 1 Inima lui ar vorbi ca şi a mamei, căci il chineză e un amestec de versuri şi proză, de cân- neată~ când amdesc·hfs fereastra, p.c coperi.şul pa-
I(].oare să'şi părăsească părinţ.ii, şi mai cu seamă tace şi recitativ. vUimiului erau frunze dD salcie. Bruma pătase 
e căsătorit de două luni nwmai şi e încă în htna f!Grile perilor. Când se insera, am auzit cântând 
de miere. Dar un veci11 bogat., 'Senior Tcaug, fă- II. ;pasarea Hang-hi, dar mlădierilc ei erau plângă-
gădueşte să vegheze asupra părinţilor hac al aurea- Tabloul al doilea e plin de ooa. mai gingaşă toare. Prirniiv·ara a murit şi de aceia plâng". 
tului şi acesta nu mai are niei un motiv să re- poezie. Iată-ne in grădina seniorului N ieu, mini- _ Eşti nebună! .usta-i rottlll!ră.;;punsc me-
zist.e visurilOlr tatălui. Trebuie să plooe. Sunt pa- ~t t 1 f '1'" . 1 Băt' t,r"""a .. Ade,'avrul e ca v 81°-"1'U11, l-n st,r alIa v , a ::::a~~.l't ",ruJ precep .oru amI 'let 11mpena e.nna gu- ... '" 4~ -v ::, .> 

gini fermecătoare: Fiul meu, îi spune !ffiă-sa, nu vernant.ă a lui Nieu-Chi, fiica lui Nieu, ~i tânăn umbra unui tânăr, nimic aha decât l1mbr.a, căci 
vreau să ei ou tine 'pe -soţia ta Tteau-su-ni.ang. De Si-ciun cântă pe rînd şi rid. U nservibor in vârstă N ieu îi porun.ceşte să'!;!i plece ochii cand merge, 
<kroă luni de când e măritat.ă, a .slăbit mult. Da:::ă se miră: "Azi câned e zi de rooepţie, când seniorul şi inima micuţei Si·dun e indrăgosttă do umbră. 
(,rebue să locuiască cu tlÎ.ne, aoolo, trei ani, pre- N' III . ~ 
"ăd că biata femee nu va mai fi bună decât de ... leu e . a mpăratu, eu VlU pe l:uriş să fac .o (Va. urma.) 
pus în mormânt". vizită florilor şi mă întrebaţi de % sunt aşa de 

veselă 1" 8ervit.orul înţelege emotia lui Si-ciun, 
Şi mama, tenmină prin >cuvintele urmatoare: dar acuză de u~urintă pe ~ryitoare, care se supără, 
(Cântă), îi spune eă·i un animal bătrîn şi protestează el 

Ce poate fi mai frumos rad'IU de CrAciun l' 

..- O garnitură frumoasA 

..... de piele' englezească! 
Unde Se poate cumplira? 

Cumpărătoriior vrednici de încredere se dă şi pe rate, tără urcare 
de pret. - Aranjamente complecte pentru dormitoare, prârzziloare . 
saloane şi odăi pentru inteleginţă. - Mare 9sortiment de trusouri 
pentru mire!e - Preţuri escepţlonal de ieftine. La cerere mer~ 
gem chiar şi in persoană spre a arăta albumul nostru bogat în mustre. 

Szekely esReti, Marosvasavhely, La fabrica de mobile: Piata Szechenyi-ter 45, - . 
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Român ade\'Î.il'at. Cum (~r să ,ajullgil mişeii, dacă 
cei blUli ai noştri, a('eia carora le datorim mai 
mult, ajung a~a? Subscripţie publică pentru aju
tO.NLrea C€lui ce a dat gloria 8trăye('he~tirii ro
mÎmeşti. FnllI110aSe vremuri. Serves-c În ori ee caz 
spre ('jn&tea ('elor de azi. 

• 
ţ;i, HU'îi să wci te gunde.şti la yersurile bar

dului dda Mirc{'şti. "O:;taşi in zdrenţe." Aeum 
abia intelegi adâllcul vorbelor lui. Căci totdeau
n.a răsplata vit('jilor, daă vreme ei sunt în viată, 
este o d()('vraţic şi o haină ruptă. Uneori mai este 
şi grozava 1l0pas8rc. Firc.şte, mai ales la noi, 
uude un dis<>urs parlament,ar, un toast La. un ban
ehet are mai multă valoare d{'Cât un şiroi de 
slmge {'ald, vă'rsat pe d'unpul de bătaie, decât o 
rază de lumină aruncată într'un haos întunecos. 
Aici ecoul e de.gradat la cerşetorie. Dar acolo la 
noi'? Care e <,instea ~e s'a dat celor cari I8,U lupt,at 
pentru libertate? ' 

Cine-şi aduce amiM de eroii noştri ~ Cum a 
UHLl'it Axente Severu ~ Cine s'la interesat de el 
t'ftt a fo.st bolna.? Cine s'a gîmdit -să-i aşeze la 
cap o cru<'c, cum ar fi meriat el ~ 

Etam elev în liceu. Locuiam aproape de ca~ 
hătrânului cu figlll'a de leu. Il intâlniam în fie
eare zi şi cu sfiala copilului dela ţa.ră, când ae 
află în fata unui om mare, îmi desveleam c8Ipul 
când treeeam pe lângă dânsul. Citisem memo
riile lui ~foJdo\"an ~i Hăspunsul J,a cartoa lleagră. 
Şi'n mintea moa figura bătrÎl.nului lua proporţii 
uriaş.e, împrumuta. întreaga strălucire a 'Soarelui. 
Şi, în <'Iufletu1 meu eram mandru că locuiesc a
poape de el. 

Odată la un trei MBliu, ne-a strâns în jurul lui. 
Xc-a mângăiat părinteşte şi ne-a imbiat cu vin, 
,<'ă az,i e zi imare". Dela un timp <,ăzu l;)e gânduri. 
lşi <,upl'inse tâmplele Între palme şi stăwa :aşa 
gânditor. Apoi de odată, tre..sărind ca dintr'un vis 
ll€, întrebă: 

- Ştiţi .oi cine sunt eu?; 
-:- Ştim! 
~ Bli nu ştiţi! Eu ~nt ăla, pe care scuipil 

t~)ţi Romanii, înţe.legeţi voi ~ Ăla sunt eu .. , 
Şt.ia el ce zice. Şi abia acum ii pricep !pe de

plin rostul vorbelor deatunci. Şi el nu oorea. ni
mi('a. Işi închipura că nu are acest drept. Căci nu 
]'o~ti$e nici un discurs, niei un toast. Nu pUiscse 
p€ nqmeuca să-i tâlcuiasdi la gazetă o corespon
denta, în care să fie ridicat în slavă ca fruntaş 
dintâi, sprijinitor de paradă 'al cută:ror năzuinţe. 
Mi-se pare nici nu merg.ea ,La întruniri, nu acuza 
pe nimel1li de tradare ~i nu dedea. cinci fiorini 
pflntru cutare seop - după ce mai întâi, ca un 
faimos fost frun,t.aş dintâi din Cluj, dusese pe 
cse<'u1or Ia c~a creştinului, pent.ru câţiva fileri. 

Ku întemeiase nici o gazetă, 1<& eare ~ă roe
mea80Ca un Shlgoi spre a-l tămâia. Bpigoonii însă 
s'au foloS'Ît de toate mijloacele !pentru ·a lovi in 
cei eari nu cereau decât aprec.iarea, jertfei !lente 
cu dragoste de neam, Şi nu $"au gândit 'Că e ne
mea .să se spună odată adeva.'rul, să se dea pe fat.ă 
l'anele, ,,~a.ri incontest,abil e.sistă" - după măr
turisirea lui V alerică dela Turda. 

• 
Să se spună adevărul, dci "sub c'rangi de brad 

trosneşte putrigaiul şi min0iuna ată cu regii la 
masa." Versurile ma(>gfrului Vlahnţa îmi ",in· in 
minte .a:eum, când yă:d furtuna. ce s'a. 'ridicat la 
noi în potriya celor ce au h1!ptat şi luptă !pentru 
şpUMrea adevarului. 

Este 1) analngie, ('are nu trebuie trecută cu 
vederea. Poezia ,,1907" e'a pubL-iocat. după dure
roasele evenimBnte provoc.a.te de răscoala ţără
nească. lTn individ rău cre!!cut se crezu dator să 
prot.cst(\r;e în "Să.mânătorul''; în eontra poeziei, 
Opinia publioă. din rega.t l'a pus În-să la locul ~ău. 
Şi au foeot ziare, cari au cerut ca. să se dea; p0e

tului Wate '0norurile, ioomai pentru curajul ce 
l'a avut dea spune pe fată crudul adevăr. 

La noi, articolele, prin eaTe se cereau jertfe 
şi se cerea dărâmarea soclurilor idolil'0r de mu
ca\la, au venit dlIpă înfriingerea, după văr:sările 
de sânge dela alegeri. Atunci s'a cerut cu hotă
râre să se S'Jlună adeNărul, să se arate unele ~ 
să ee caute leacul lor. Care 411 foot urmarea, am 
"ăzut cu totii. Şi \ ne-am cutremurat, căci nu cre
deam .că vierme-le IpUtreziciunei a făcut r.avajii 
atâta de grozave. Nu credeam -că pentru men
tinerea mindunei oameni cu pretenţii de demni
tate "OI' rec'1l:l'ge la calomnii şi la Hmbaglul obiş
nuit în Anumite localu.ci de CODiuma,ţ.i(l. N:u. <l!'e-

,,'l'aIBUHA" 

dORm d vor fi invocate numele chel nerilo r, pi
ţulele date bacşiş, tot, tot ce fOl"lllea.ză crasa ba
nalitate a yi~ţii. 

* 
o rugăminte pentru d. Goldiş. Aş vrea să ştiu 

nmlle!c ('~yalonuui care a 'nceput 8Î1 ·debutew cu 
înjurii,turi la adresa moa în "Românul". A~ vrea 
să-1 ştiu. Scrie prea, inteligent, ca să; nu fie feli
citat. Pc anumite cărări, pe unde ciroulă .servi
tOl'imoa Oapitalei - după R('..est debut - ar pu
tea 11"oa suc.ce.sele, rpe eRl'i nu 10"'8< avut altă~ată, 
spre ncnorocul literaturei româneşti. 

Romulu3 Ciof1ec, tu erai ~ ? 

1. U. Soncu.. 

Cronică din Paris. 
Ratificarea conventiei franco-germane. - Erois
mul marinarilor francezi. - Minunata inventie 
a doctoruJul Macaura. - Bieţii cai l - CArti de 

Crlciun. 

Paris, 21 .Decemnie. 

DesbatNîle Camerei fl'anceze în chestia Ma
rocului au luat sfâr~it. Acordul 'Cu German.ia a 
fost votat. Nimeni nu..şi face Însă vre-o iluziune 
asupra faptului d convenţia_ ratificată de parIa
mont este un simplu cont.ract, tiar nici de cum 
o îndrumare c!it t'e o împăcare mai trainică cu gu
vernul lui Wilhelm II. De câte ori vre-un orator 
a atins chestNi. unui acord mai ilOlid între cole 
două ruar.i naţiuni, deputaţii franceri i-au primit 
declaNt.ţiunile cu o tăoore glacială. Dimpotrivă 
a11 fost căldul'08 'wplaudaţi aeeia cari au vorbit de 
intărire,a armatei şi a flotei frane.eze. Nu, să nu 
ne faCBm niei o iluzie. I..e.găturile intre marile pu
teri europene sunt invă.luite într'un nor des, din 
eare poate ţîşni în ori ee moment fulgerul unui 
răsboi formidabil. Rivalitatea franoo-germană e 
departe de a se linăşti. Pacea armată de care se 
bucură EUTopa e mai oprc8antă ea oricând. Şi a
cum, după îneheerea c()ll\~ntiunei franc{)-ger
mane în ('.hestia Marooului, vooom 'Că statele in
teresate an .păstrat 08.Cilleaşi <pOziţiuni ca ID8Ii 

În8lÎnte. Germania îşi dă bine seama de aceasta; 
ea n'u Încetat de a vedea în Anglia un l"ival ire
ductibil şi in Franţa un vochiu adversar, care nu 
!pOate flă mte răsboiul dela 1870. Poate d lucru
rile n'ar fi rămas .astfel, dad diplomaţia germană 
n'ar fi prO<'edat faţă de :Franţa 'CU brutalitatea 
ei caTaof.eristică .. Trimiterea din part.ea nemti1or, 
a unui vapor l,a Agadir, a fost o lipsă de ta<:tică, 
care doved~te 001 mul putina de)jcatetă ~i putina 
pătrundere !li guvernului imperial. In sfârşit, a
cordu:! marooan e înc-hiat; dar abea acum, d1Fpă 
iD'chierea Iui,'îşi poat4:1 da Europa seama că M,ar 
rocul n'a fost ma.rea prieină a .rivalităţei franco
germane, Şi că între .aceste două popolll'e exi'Stă 
alte cauze de neintelegere, cari nu 8Unt toate de 
ordin economic, <Ci îşi au rădăcina împlântată in 
sufletul însuşi al ma&selor cari oonst.itueac aceste 
naţiuni. 

... In schimb. prietinio8l franoo-engleză se in
tăreşte pe zi ee trece. In ultimul timp, fPl't'l8a en
gleză, de obiceiu aşa de rezervată, a proclamat 
l'I-proape cu lirism eimpatia care leagă in prezent 
.a('oste două mari J)ut€ri. Naufragiul varului en
~l()z Delhi 'a fost un motiv mai mult in acest sene. 
Ştit.i. ce s'a întâmplat:. V ruporul englez ca.re purta 
pe bordul !Său pe ducele şi pe dUOO5a de Fife, 
cumnatul şi sora Tegelui George V. a căzut pr.ada 
furttJnei !şi ~'a sfărmat de stânci in preajma ea
(mhri Spartal. Din fericire, vapoml francez Fri
ant i~lII venit în ajutor. Cu un eroism !pe care En
glit€ra intreaga urmează ind să-I :cidice in allavă!, 
bravii marinari francezi an făcut minuni ca "Să 
scape pe oei ameninta ţi de v,alurile marei înfu
riate. Familia re.ga18: de Fife !precum şi tot per
sonalul vasului Delhi a foet salV'at; englezii nu 
au avut nici o victimă. In achimb însă, trei moSI
rinaTi francezi s'au înecat, vâetimeIe devotamen
tului 101'. In camera Comunelor, faptul Q('$ta Il 

.avut un răsunet adânc. S'au adus elogii oficiale 
"extl:laoroinnlui eroi am al Ira.cezilor" cum s'a 
rostit d. AlSquith, iar regele, regina ~i intreaga 
flliIllilie doonnitoaTe a Angliei au felicitat căl
duros pe marinarii de !pe Friant. Ziarele engleze 
au deschis lilrt:.e de 8up9C11Îpţie în favoarea fami
l~or :celOI' trei bravi răpoeaţi franoezi. Sumele 
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aUOOcripw .au atins până azi mai multe sute de 
nlid de franci. 

•. .Id'\'enţia. doctorului amerioan Mae.aura, şi 
pe eaTe o experimentează actual în ol"aţlul nostru, 
este absolut stupefianta! A'paratul se nmnCfÎ6 
Pul a con n şi vindecă într'un timp scurt, reu
mat1.<J.me deceuale, !]..1081'aliziJ vechi etc. I_a început 
citind dările de seamă ditirambia de prin guete 
mi-am închipuit cu indifcrenţ.ă că doctorul Ma
caura nu este decât un şarlatan inteligent şi abil, 
care se p,ricepe mai ale..q în a-şi face reclamă, Pu
ţin câte putin însă artioolele de 'Prin p,'ELtete m'au 
izbit printr'un 'aecent '<le sin(Jeritate curată pe care 
nu-l regăsi'lll in recile aricQle de roolamă. Deal
mintrelea, mi-era la îndemână să mă co:l1viug 
.asupra adevărului relativ la doctorul amerioan. 
Doctorul Ma1?.aurR e exrperimcntat dite\'a seri pe 
arena lui Cirqut de Paris, în prezenţa a zece mii 
de oameni ~ înconjurat de o mulţiÎme de medici 
f~a.noozi, "euiţi a~-olo spre a-i controla inven
ţiunoa. Ei bine, adevăr grăesc vouă: Pulsaconnul 
este un aparat miraculos. Am văzut cu ochii mci, 
şi alti wce mii de inşi au văzut cu mine, cum doc
torul Macaura ·a făcut in zece minute, flă mea'l'gă 
o fetită de zece ani, paralizată dela naşterea ei, 
a l'Cdat elasticitatea pici{)arelm unui biet bătrân 
alo cărui membre erau înţepenite de reumatism 
etc. Invenţia medicului Yanken este într'adevăr 
stupefiantă. Ea este <şi de -o simplidtate uimi
toar'e. PuL",eannul este un mic aparat pur meca
nic al cărui joc consistă, prin ajutorul unor cio
cane, a dobita pe oTi-oo parte·a c{)rpu}ui dela două 
la şase mii de bătăi pe minut. Şi aceste bătăi .ale 
Pulsconnului propagă prin epideermă, prin ţesă
turi până la organle profunde ale economiei vi
tale, o vibraţiune binefăditoare, care pulveri
sează, dÎlsolvă nenumăratele SoCDrii ()ai!(l împiooecă 
liber.a 'lni~are a articulaţiilor. Regret dar: am vă:
zut cu ochii mei vindocăl'i neaşt:eptate şi repezi, 
datorat€acc..se.Î inventiuni a doctQrului american. 

... Roese dintr'o statistică a unui om de bine, 
că bietii {lai, inhălmaţ.i ,la ruriele !pariziene nu par· 
curg mai P!lţ.in de opt-zeci pîmă la o 8Ută zece 
kilometri pe zi. Cifra e durt'.foaaă, şi te Ditthn~te 
eu atât mai mult cu cât te gând~ti că nimic nu 
emaiingratdecâtstrăzileJ.arisului !pC care Î1;\i 
târăsc viaţa hietel() dobitoace. In or~ul acesta 
unde plouă iQ~a de dee, caldarâmul e v~nic ud, 
al'unecos, şi sărmanii oai "au de uroat dealuri, de 
aoobol'ât pante, la iie-ce 11loment avântulle 6 pa
ralizat de Încăerăl'ile de trăsuri şi automobile ce 
întâlnesc în cale. O suta de Ki1i1metm pe zi! E 
îngrozitor să-ţ.i figurClzi zilele grele şi îndul"eTate 
ale nobilelor animale eu ochii aş.a de ,blânzi şi de 
resemnati, cani îndură lovituri şi ,li'Psă de hrană 
fără aă aeoată 001 mai u~r strigăt de durere 8'8.U 

de foame. S ă ne ,buc.ure d'0aT gândul că poote pu
ţin tracţ.iunea. mecanică "8 înlocui tracţiunea ani
mală - apma Rt'.easta mai mult sau mai puţin in
d(lpărtată '·a fi mântuirea bietului cal care nu 
oste "cea mai nobilă CU<',(lrire a omului" după cum 
a scris Buffon, ci vi-ctim.a. sa 'OOll mai îndurerată. 

.... Parll!ul e scuturat de vre-o săptămână: de 
nişte vijeLii grozave. Un vânt puternic desrădă
e:inea.ză ca..'1tan~i tineri de pe avenu€-uri ~i aguduie 
a.co()perişurile mai şubrede. Şi plouă me.reu. V Te

mea asta. urâtă este dewlarea bieţilor mici ne
gtl8tori c,aTi şi-au impro.izat baracele in vederea. 
sărbătorilor Crăciunului. TIn' an întreg, a-ceşti 
sărmani nenOirocoşi a(ltoeaptă eu neră;\:xiare Oră
ciunul care le permite I!ă facă şi ei mici afaceri. 
Şi de patru ani pe rând ploile şi furtunile 8cutu.ră 
Parisul înaint-c de serbători. Ou toate aOO!lt~ ba
raeele se înşiră UJlllile şi acânt-eetoare de marfă 
eftina dealungul bulO'\'"ardelor. Jucării de copii. 
abiecte de menaj, maroc,hinării UŞOOlffl, 4lşa %iaale 
articole de Paris atrag plăcut ochii. Dar mai c&
Tacteriat-ie marelui Or~, sunt mulţimea de CăTţi 
ce se vânu în ajunurile de Crăciun. Pe la librării 
carti noi ~i frumoe lflgate, prin harace cărţi vechi 
de ocazie. volume de ocazie !pe la negustmii de 
mO'bile vechi, yolU!Ille noi pe La. ehioşcmile de 
ziare, -cărţi, cărţi pretutindeni. Dela milionari şi 
până la umilele lue.rătQare de prin ateliere, cu 
toţi îşi promit lectmi cari să-i farmece pe timpul 
seTbă.rilor. A merge 1a teatru şi a-şi cumpăra 
cărţi, BUnt două lucruri de cari poporul Paisului 
nu se lipseşte cu prilejul serbătoril-or de Crăciun. 

C. R.. B. 
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Po\'estiri de f~mei. 

Arta d. a fi frumoasl. 
UmerII ,1 bratele. 

Cap. V. 

Un a.lt ele.meut de frumseţe nu mai Jlutin import,l.ut 
pentru umeri ~i brate, este calitatea p('litei: trebuie ca 
('ti. aii. aibă luciul şi fineta rnătasei. Cele ce au pieptul 
o;u.s, au totdeauna umeri brate bine formate. Am cu
IlOllCUt odată o lucrătoare cu umeri si braţe atât de ad
l!lirabile, încât nu m'a.lIl putut stăpâni sa. nu o intreb, 
I)rin ce mijloc panenÎse la aceasta, căci după figura ei 
luicută, ghirisem că nu se putea să fi avut degvoltat in 
mod naturlll umerii şi bratele aşa de fnl:Jllos rotunjite. 

.,l\u e aşa că am reusit?" imi răspunse ea naiv. Acum 
doi ani, eram a.şa de slăbănoagă, numai oase, toată eram 
in colţuri. Şi tot auzisl'nl că un mijloc de fortificare 
-este şi rueela când respiri adânc. Şi am început şi eu 
metodul a.cesta. Iarna. "ara, când mergeam şi plecam 
dela lucru, În loc să intru Înăuntrul omnibusului mă 
arcam sus pe imperială, sau jos pe platformă şi respi
nun aerul, a.lânc. La Inceput asta mă obo3ea groz~Lv. 
De urmă simţind sensatic delicioasa. ce o Înceream când 
ilni piitrulllica aerul acela proaspăt in piept, respira.m 
kltdeauna !Cu gura. Îllehi să şi în curajată şi de rezulta
tul ce obtin(~alll, am stăruit mai dellarte. Atunci văzui 
ei gâtui, umerii şi bratE'le mi-se desvoltau şi mi-se ro
m·m:eau. V l'dl' ti dar ce tratament siJll\llu. Să r('spiraţi 
.ii. resHi)'uti profund, din plini pli'lmâni. 

Da, hygiena e~te cl'! dilltfd agent al frumsetei. Si 
1.0 urmă e ma~agiuL Cu o ma.seu~ii bună mă lip~~sc 
de orice doctor, pentru frumsete, afară numai în cazul 
• nei boli grave. :\iasai<iul rotunjeşte umerii cei mai 
«Iabi şi micşorează volumul eelor prea cllrnoşi. 

Pentru umerii sla.bi, un Illasa~iu uşurel cu untdrl.~mll 
obicinuit cu pudul pal mei. Pentru umerii prea puternici 
• n ma sa.i<iu vigurus, care să apese difl~ct pe os. Pentru 
lIIasagiul an'sta se impune lotiunea următoare, nu vă 
~erviti în ra7.ul ace~ta nici ouată de CTl~Jl1e ci de ape 
&stringente ca aceasta: 

Arid t:\nie 
'I'inc-turi!. de beuzoes 
A Il ii de fior de s oe 
Al)ă. de trandafiri 

20 gr. 
30 .. 

1.20 .. 
3.70 " 

Umerii galbeni sunt un indiciu al tt'mpera.mentului 
bilios (plin de venill). Persoanele a.tinse de ddectul 
.acesta, trebuie gă se con strîngă nea,piirat la o alimrn
aţio uşoară, legume, cărnuri al\)r, salate şi c!lt mai 
lIIultă avii. Cinei Pluti de nutriment 111 şapte părti ele 
"pă. Roşeţrle pirlitei umerilor ei bratelor di~par daeli 
"ii frecati umerii în toate zilele cu a.pă. fierbinte cu mult 
.ăpun, după care "il frit·tionati bine cu spirt curat. Cât 
I}('utru petele ga.lbene (pistruE'le) ce se ivesc pe braţe 
,i umeri În urma bItilor de mare, ştergeti-vă des, cu 
Uil burete lDuitat în 30 grame apă distilată În care aţi 
pus r.âtevll. pil'ătllri de zeamă. de lăm<lie. Sau 6t1 de gr. 
dintr'o ~oIllpositie În părţi egale. de apii. oxÎgenatii. ~i 
.apă simplă. 

După 5-6 aplicaţii În felul a,cesta petele dispar. 
Bratele trebuie să fie simetrice alături de bust. 
Anul trecut, la Paris, o rusoaică frumoasă, d-şoara 

Amalia Rose II. obtinut premiul 1 Într'un concurs de 
frumsete pentru umeri si brate. 

Toate frantuzoaieele erau intrigate cum de DU a 
obtinut prf'I11iul ax'esta nici una din ele ci tocmai o 
străină. Dar succesul era datorat perfectei simetrii, con
forme legei statuarilor, ceeace lipsea. frantuzoaicelor 
cu bustul afară tliu cale plat şi umerii bombaţi. Tâniira 
frullleţe ru~ă intrunea legile simetriei din cap pana In 

tălpi, până la col din urmă centimetru, unde so cere 
d Iipsea.seă sau să fie în plus. 

Braţele prea groase de a,semenea pot fi diminua.te 
~u ma.sagiul. Masagiul trebuie făcut în felul cum !aci 
mişcările voind să Întorci o rufii pe care ai intenţie ~'o 
.. torcL Pentru a. desvoIta. braţele sunt felurite exercitii. 

Intindeti-vă braţele orizontal până ce se destind 
muşchii, ridicati apoi incet bratele, deasupra capului 
,i păstrati rigiditatea. muşehilor. Strîngeti pumnii si 

.. TRIB UN A" 

I pentru a face fă se de"volte muşchii de sub cot, ridi,·a.ţi 
si Iăsati bratele in jos de mai multe ori. Indoiti apoi 
bratele, pl'rpem!i{'ular astfel ca pumnii să vie H[liti lân
gă /lân, Il>poi Întoarceti-vă pumnii in mişcări rotunde 
numai dela încheetura mllnilor. 

Pentru a desvolta braţele totdeotlată cu bustul fa.
ceţi f'xercitiul arestâ: 

Ridieati bra-tri(', rrspira-ti a.d;inc, inchidpţi bratole 
urla cot, apll'cati l'uatelt>, sprijiniti pumnii [le ullJeri, 
a!)oi ridicati eoa!rle astf!'>l ca Împreună cu uml'rii să 

formeze o linie orizonta.lă, lăsaţi Încet bratele şi apoi 
Încet Împreunaţi-le cătră spate, după aceea lăsati-le 
in mişcări reg-ulate, să cadă În jos. 

Dacă Ilil'lita braţdor şi li uII!l'ri!or Il seacă şi aspră, 
frirtionaţi-Yă în fiecare zi cu o perie fină ca.re r1e:lch:de 
porii. 

Şi daeli piplita. e Ilrea sensibilă ungeti-vă seara. cu 
!1:o111-crelllul din apă de rose, ceară etc. recomandat şi 
pentru ma,sagiul fetei apoi llUdra.ti-vă uşurel cu pu
dră. curată din orez. 

(Va urma). Vlorlca Dumbravi. 

A 

1" 'pus. 
Feeria nopti lor. - Flota S!;ermană. - Jurnalistul 
Alfred Fried. - Mona Lisa şi Gioconda. - Ex
pozitii de pictură. - "Hamlet" la "Neues K(j
nigl. Operntheater". - Acele Sandrock. - Con
certul Voi~u Petrescu. - Pselldoartişti unguri la 

Berltn. - In preajma Crăciunului. 

Berlin, 24 Dccomvrie 1911. 

(J n {~er trandafiriu ·se lasă dc.;~ul1ll[lra mctro
'pulei în care lll:lşine.le c[mtă o muzică ~nfernaIă . 
Cum bolta c dE... un l'oş-carmin, s'ar părea eă luna 
ÎncUllunit fruntea oraşului cu o gloriolă sfântă. 
Dar nu e lună, ci llllmai o pîlclă, căreia reflexul 
miilor de h~l inarc, 1 ulllini PloctriC'e şi lam pioanc 
multieolorc, îi dă aspL'Ctul unui nimb din basme. 
Orhit (!c flat'ările \'itrillelor şi g:llantardor ln
xoa'lo, miI indrept "pl'O gl'ăJina "Ticrgal'ten"; un 
felinar ce·şi trcll\ură lumina îmi pare \lJl fakir ce 
:-le to,rtu\,(;uz:'i îng'hiţiind Hwcă,ri dupii flacuri, st.e· 
jarii negrii imi par Oţ>tilile de fantomc învălmă
şite intr' o luptă cr[weenă, ciici "untul l{l cutre
mură l':ulllll'ile, ,i'Ur Întlîrziatcle pasc1'i nodurne, 
ce rîd einie, şi-ţi fu<c Remne chcmăt{)are. imi fac 
impl'esi.a. lllai ales tipetele l()r, că sunt refrenele 
strideuto ale aec",tui .cudru b~tut de ploaie şi 
vânt. 

* 
Am văzut nu de mult în oarecare revistă o 

ilustratie intereHantă, coare. arăta forţa nav.a,Iă a 
tuturor contincutelor. li n vas 0'0 gură de uriaş. 
care îng'hita toatc flotele minlHwulc a Întregei lu· 
mi, - era flota Angliei, carc numără 12,000 vase 
dc 15.()OO.OOO tonc. După ea urmează. flota Ger
maniei cu iOOO yase de 3,OOO,O(JO tone, ,apoi flota 
Fr,anţei. şi a cc>lO'rlalt-c Ipopoare, a căror vase, 
tQate Îl})lpreună, nu fac CÎlt flot.a Angliei. 

Jmi vine în minte ilustraţ.i.a aeeasta, acum cîmd 
la Lipsea s',a adus sentinţ.n, prin ~aro flpiouul 
Schultz, marinar englez, se osândC'şte aproape la 
30 ,ani Închiil-oaN". CN,d .că englezii ar fi pus în 
funcţie t.a1ionu1, imediat după ce ar fi 'prin" v:re
un spion german, carc ar fi tradat tot planul de 
viitoare actiune, tot seC'N't.nl flotei engleze. Cum 
înliă în Germa:nia RC jlHlc('ă altfel, Sehultz şi con
.soţii lui, - germani de .altfel, - a scăpat cu o 
p{ldeap.să destnl de uşoară, dqi toată presa din 
Berlin şi provineie dimprC1ll1ă cu publi.cul. voei
feran cerimdll·i r3.<tignirea~ Şi se susţ.ine din iz
vor demn de încredere, că tot spionajul ,a,ec~ta e 
pus la calc.şi bine plătit, de către guvernul A,n
gliei. Sll aibă im;oIllllii şi febră Anglia de flota 
germană( Aceasta din urmă nu ne vine a crede. 
]Jar este ceva în firea cngl<,zului, o patimă feme
nină: c1.lriozitatca, de a şti toate tainele altor nea
muri, de a împrumuta to.ate nouile învenţii, ma-
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rine, dici e adevărat că flota germană. în anii Jh~ 
~rmă s'a. desvol!at rCIW!lt.in .~i en~rm, - şi ,~~I~ 
Il face sangc rau Ans;('hC1. f.h mal Bunt npol; en
g1ezii hrăpalreti, vor să ,monopo]j7A~W totui; 't{i 
exploateze lleCine nmnai pot, iar de sub n1;f~~:~ 
lihcralismu lui să trîmbiteze lumei naive fairii'6~Ua 
paec univC'r8ală...~·,r""O'i1 

ia!,; ~ rr 

• r,::);':'!' 
Intre cei 6 savanţi cărora li-s'a dilltrrbuit,an:UJ 

acesta premiul Nobel; profesorul A. 11 ul$tml'l, 
(Stoeholm), pentru medieină., profesorul lUt. 'Wl, 
Wien, (Wiirzburg), pentru fjzică, roini"quJl:Jhr. 
T. M. AHer (Haga), pentru pace, mal(la:m .1dll1lia 
Curie (Paris) pentru chemie, - e şi ZhaJ'i.itulAL
fred Il. Fricd, l Viena) care Il obtinut 1 praritihal 
pentru pace. - Ziari~tii Lerlinczi pot q~.n;. ;te-
luşi de faptul u{'('sta, deşi premi()rea ':Hab fr:it.d 
este () mlllldrie pentru toţi gazetarii de pr~ţ~t~~
deni. 1 )p.;dlllin1 reli este lueru ştiut dc'il<Hl~ tl~ 
mea, <"ii în t:lrile eu oarc-care eultură,·rfa~ gar4-
tărie, oam~nii de ştiută, eu o {mltură Iln~H!riVil~fi 
ţii in fine talente reale. nu ea la noi, 4H(i;,l ~ll~ld;; 
bine văzuti toţi Birău(ii, 13rliteştii şi ·n~"ziQJ)ar\i 
(':ni n'au niTl!C' de spus - şi dCl'i prClnÎJţt'Oit.~.h 
nali,~tllllli Fricd, în lu·mea {'ulUi nu pro~Ui'C, nici 
o ~PIlzati:. Cfllld~ al~ziţi.' .de premiul J)('p't.l;li .l~.t('f 
llTIl\'ersala, nu va gandlţl, la re{~entddf\l!l.tltpţal'
l:lCuri ale Angliei? Se predică pacea.,. sC'Bcriu vo
lume peste volume, se premiază .tril'nb'iţăf..orti 
piiC'ii în fieeare an, la Haga H'a clădit llh impo
zant palat, 0;I,re în viitor va adăpo;;d. ~ toţi /~dc
renţii "păcii", din 'prilPjnl Congre~~rot,; J)cntr", 
pac('a \Jni\'Pr~a1ă, iar Anglia, entuiiJ~tlrp.d~,·t'cnUi 
a "p:'i<'ii", JlC' dJlp;1 <,uli,.,e se pregăte~t:t' ~cle. ră~l}of' 
an (le an, îşi allg11IlH'ntează fI OUL, ţH'<!c!<irirnca, 
tot aşa faee şi Germania, Franţa, îri "fâ~it toate 
statele, -iar pacea 5e prer1ieă !1wr('u; o' vr0\l-ll 
toate statele, ard (It' doml ei şi trimit del(',gîlţi fa 
fbga" - şi totatnuei Dl~ uită Fă}rij!\it~ ~i. ~{linI~i • 
- c.azul recent <'u AnglIa, - S~~;\llll)lleZf' sfatde 
,"c('ine, ea la eaz de nevoie, pac·e. nepac'e,)\ă; 'se 
'poată sfăşia lmii pea.lţii în chipul !cel inai 1)a:r
bar. ()e perfizi sunt prC(lie:ltO}·il Viil'Î~, şi ce mÎn
ciună grol8olană mal este şi p,u:ea aceea'ulIj';'cr
Ba,Iă 1... 

DisI~ariÎ ia tablml.llli :Mona' 'Li !la a,' !itUl"'1iit : ~~
grete, oftăl'i, crîşIlIl'1 şi <,Mat-. ~r 1 ŞH'qlti~do 
laerimi..... Lmnea a plîms tiaI': 'gazet.cl(,l do 
{lt-;eJJlenea s'au Întl'ceut în prtlhoifi:re .. ~ Ştiu,' !(~ă 
acum la ace,a~tă 1)flllză cclchTlÎ., Mi~'1tâ·aiu 
venit în minte şi în nlf1<1l1cntul ('l~lld arh' (;.ytit dC!l
prespionlll englez Rd1111tz: Cn.li13~l:;'ci\' 'Ei binţ, 
dacă rivalitatea, gelozia şi \~d~măşia Între state, 
('.:lre a eşit la yileag şi cu caimi (we~tiJi flyiion,ili 
bine, atUllC'i anumite state 'ţltţte.rl1'i('e e.ar~all· i'n 
mn7"cele lor totul - CIl excepţia Munti ti,oitill 'Qi 
GLl'Condei, şi ccle:1altc cnri fiu tC'all;'RI)4;~r' (!j, vhr 
sosi pe rând, - deee n'a'i' p1i'lli ~i fnrKtbrli. ho 
pilnze ('('lcbre, Cîllld od.ată~(o· l;ltip ilc. 'toa,tnlufuea, 
toate statcle se Întrec în R,11~tillert<a~pitJni1orr" 

Eu ;Hmt de fermă cOI1'!"'ingl'~c,câac~tead~liă 
pânze cc1ehre, nu sunt ,pi(;p]llt~ [amt,iu "'">(lCj~' ((le 
vor răsări, pe.stc 10-20 :~.i ehî<iJ,',to.;ani în,,'Mp,~ 
scul Bl'iti-e" ori în "Mnse:u1' U~rtpa~iei", o:rr,ln 
alt mUReu. Lumea atllnc}i,)şi v~'t .şterge l~r~miIc. 
va ciidoa cucern il·ă la pidQar,el(l' :M.oll'~( Li8h;, va 
riidc ferior.ită, şi va ţinp!+' de, pri~.()~ ,,să. mlţî.Jntr~bJ), 

IlCu~T~, do 11Odc, şi cine ~ :~ă,r:ui~.J ţ)J)â?z,~ "~,uţC\l-
UI i '! " , "\ ':: ~:- r' , ," ,; q 1 '1-' ~ _1" \ j " ~ ~ . ,"\;} ... 

1 Il cazul acesta, fură«.!,r.iir (k P~PU;, o~i(ll.lm., 
.ar faee un ma:re servj,.ci~, Ofl,l,(,m,irii,., daei .-\le,,:Qa 
credem în diplonlnţ,ii :f(l'l'ăt9r~clc p[~w:~ oo·i;~
gaji~lză anumite state, p6 ClmU~l'edC1n in; ~nii 
acestor state...' . 

:;,}' ., ".; ,,' ') 

La Berlin sunt a.ş~ d~ nU;I~(;r~aW ~X:'p"oziţ.~il(', 
din toate :r:amurile,a-Şfl în-cu..t ~.iŢ!lp()siLil să 10 
cel'CCtcz pe toate. Treci impllilibil şi te gân(leşti, 

g I • I ~ 11 • II ~ IIII • II • II 1 • II IIIIII " I I I J! I • I II II ~ 1""iri"i~'12Î-j~ p' Î"ij"q 
Dacă voieşti să-ţi cumperi ghete solidc~ şi bune, pălării, albitur; şi rnăn:uşi moderne" -

cu preţ moderat, atunci adresează-te numai la prăvălia cea mai mare din Bihor alui a-: 
Mannhardt Jeno mai 'nainte Leitner Lazar, ~~~!~!:!~:şt!~~~~{'~:~li~in~l;; 

-
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că oolea mai multe din expozitiile acestea sunt 
,aranjate de finno, ca,Ti cred că în felu'l acesta mai 
bine îşi pot vinde obioch~lc de artă. Trecând eri 
pc lfmgă palatul Hohenzollern, mai m1l'lt din cu
riositate, ia~~inat <le splendo.a.rea numelui "Ilo
henl"Al'llern', am visitat exnoziţia aranjată de 
negustorii Friodmann şi W eber ~ lu-crări de artă 
n'am afLat. un bust din marmură al Impăratllllli 
Traian. lucrat de mântuiaJă;, statuia lui Moise 
după Mi('hCl! Angelo. din bronz în miniatură, şi 
() veriniţă drăgută cusută cu motive românCţlti 
din Tară, atitta e tot ce se remarcă, încolo, pânze 
,vechi şi moderne, statuete, nud uri de bărbati şi 
lemei, ,'v.e ţ1i alte nimicuri cari tixuesc ddeva 
camere, cum am zis mai sus cu scopul de-a stoan'c 
ultima lc.seae dela nai,-ii ncînţelegători de artă. 

"Borlinor Kiinstlcr Bund", îllCă îşi aranjia.z.ă 
obişDllit.a expozitie de iarnă. Vrc-o 350 de pânze, 
în vre-o 10 săli. Cu excepţia 6ltorva 'piinze, de 
Ţlildă "PortiNul Gavril' de E. Liibert, "Tranda
firi' de E. Beaulicu. "In grădină" de A. Borg
hard, .. Doi bătrÎlni de M. Prager, pânze din e.ari 
transpiră o artă oar('(~are, - încolo sunt toate 
pânze naive, în culore, moderne, caraghioase şi 
decadent-o ... 

}')e P,as.<;age Thoat.er, bulevaroul U nter dpn 
Ioinden, îşi are expozitia proprie picto-rul Curţii, 
Arthur Fi."cher. Intre aglomeratia hibridă dc por
trotea familiei Ga;<ei Imperiale, lucrate migălo<3, 
de o viaţă rf'ală, i(~r,i a fmlt pusă în vitrină şi o 
p:lIlză {':arf' pe noi ne intero.'le.ază mai oe:lIproape. 
E A.Sa Prineipl'sa ~fa,ria în port naţional din 
România, in mijl()C1l,lalor doi băieţi, tot în port 
national şi dimşii. Lumea cUri,)aBă a st.at mult În 
fata ,acestlli tahlou, .se inte1'l\.'la de numele lor, apoi 
pleca 8atisfă(~utîi. E şi frumos tabloul a('csta; pe 
'() stâD('ă, aC;()p<'rită {'u j('(kră, iarbă, muşchi şi 

flori ."tă Prin{'ipcsa, la pleifJar<'1e ei murmură un 
17.\"or, hăiatul cu odlii ,albaştri, ţine în mîmă un 
nu~r şi visează privind in spre ooTllll 1 impede, 
f['tiţa rumpc o floare, prive~te în Dchii mamei sale. 
... Este atî.ta poczie şi viaţă in pfmza acoosta, şi 
('eeu ee 11e îndmtii pe noi nHl,i mult e că cu toţi 
sunt în port national românc~ ... 

• 
Cine n'a auzit de Uandct? Nu-mi pot în('hipui 

intelcdua] romÎm, ('.:1fC îşi dă acre de om ('itit, ca 
,,0. nu fi răsfoit ('('1 puţin de 3 ori zg-uduitoarca 
tragedie a lui Shak~speare. Dacă litel'1atura dra
Ima-tidt ar ,avea ~ingur numai pc Hamlet, nu .s'ar 
putea 6ii că nu are foart-e mult. Clici într'adevăr 
toate dramele dtt{! e'at] seris, şi cari se V01' mai 
serie de ai~i înainte, to.a.te laolaltă nu fac cât Ham
}(>t. Gr('uldpamei şi-a ajuns apogeul în opera a
ecast·a, în care se ,dc.sfi:işnară aşa de cutremurător, 
eterna îndoială de care suntem torturati, unul fie
care dintre noi, dar de care, noi s11f]pte miri DU 
ne putem da soama. }'dul cum s'a rcprcz<mtat 
drama aeea5ta Dumincca trecută. crod eu, puţine 
din 8{'cn('lo mari ale lumei, poat<l rivaliza (~u 
"Neues Kiinigl. Opernt.heater". Mai ales că drama 
!l'a jucat cu concursul celebrei tl'age.diane Adelc 
Samlroek, care ne-a arătat la {]()."lăvîuşire figura 
îndoielnieă, })CRimistă, misHntrepă la nenorocitului 
Hamlet. Toată pnrfidia lui Polonilla, artistul 
Bliimmer, ,a rroat·o perfce! de bine. Dtrpă ee am 
iOl;\it din t('oatru, mă gândoam la bietul lJamlet 
schilozit pe 8(~ncle din nnclH('~ti. I.as că ţii ca 
Itchnieă teatrele noastre SImt grozav de inferiuare 
teatrel!)r germane, În Ha.mlet de pildă scella s'a 
schimbat cel puţin de z('{'c ori, kt BllCureşti de 
patru mi, i,ar in Faust la Dcut,q{'hes Theatcr s'a 
fl(~him bat scena cel putin de 20 ori. unde stăm 
noi ,de nemţi şi în privinţa. Il<'casta? Şi cine ştie 
(\ând îi \XUll ,ajunge, cine t;tie? 

• 
Oa să ai curajul dea concerta 111 faţa unui 

{Juhlic cu gUilt ~nhtil ~i dC'să\'l1rşit înţelegător al 
llllllzieci, ca şi publicul hcrlin<,7" trehuie să ai mai 
mult decât talent, e de nevoe Rii fii un artiilt, e·a:re 
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ai filcut o şcoală {le mai II1ll1ti ani, undeva în Apus. 
M'am gândit ]a llc('asta Marţi 8Mra când am as
cultat oon('ertul dlni Voieu Pctrof'{'U, care pare
mÎ-se a făcut şcoală nU'illai în Ţară. Căci ce În
soammă, mă rog, îuronlatuJ "ioarei în decursul 
cfllltării unui punct, apoi rumperea părului de pe 
arc, t()ate aecsto.a însă le plltom trece cu voocrea. 
dar tim'wa, "ioarei cu barb,a şi lllsarea liberă a 
bratul ui i'tfmg, nu Ţ)oat.e sa ,9tÎtrncfu<;('ă decât .zÎm
bl't,e malitioase ori în rel mai bun eaz Îroni<:e. 
!llanj{'l'a aeeast,a, a dispIă!'ut Pllhlicului bnrlinoz. 
~i <1lui Voi('u Petrescu, îi spunom. nu eu răutate. 
pc viitor Al\: nu-şi m.ai arate F,ltiinţa de-a ţinea 
vioarlL în văzduh numai cu harha, fără a o atinge 
eu mâna. 

De altfel concertul a anlt pun('t<l vari.ate şi 
hine al{"qe; E-dur de J. R. Bach, lI-moH de C. 
Saint-Sac1lis) Dimon do H. \V ienia wski. Fan1us
mag-ori.a <lin E-dur (Allegro) a fost aumiral exo
!'ut.ată, iar ,.mnlt() TIloderato e mae~toso" (lin II
moll, nC-Ix Ţnlrtat T~ uH<h'lc unei harfc ev]i,anc, in 
"f erele <li vine ale vis1llui şi Il)oeziei. lmit,arca {Iau
tei şi a pi<'ulin{'i în '"Andantino quasi Allegrctto", 
a fost o artll. Fe('ri('ă a fost şi Homanţa din D
moll. Sala Bliithner, ear{~ nu ('ra tocmai arhiplină, 
după ficcare Ţnmct a aplaudat frem'tie şi a che
mat de repeţitc ori T)(! arti",-t la n~mpă. S'a Rimţ,it 
mai .. 1('S lipsa Ftmlcnţ,ilor romfmi, {'ari se vooe eli 
nu se jntere~ează de artiştii noştri ~ol'itj din Tară-

,., 
(,iind o yorbădc artă, rpolitica şi şovinismul 

&C lasă la o parto. Deci nu condus de patimă voi 
spune eÎltevt3. <mvinte şi d{'HPro dr011i~~de artişti 
unguri cari coneNtează ]a Berlin. lată de pildă 
j)]'('t.illsei artistc Ibol:.ka G:-nirfâs r('(~te Nyârfiis 
I'l'vi::ta .,DclIt!l<'lws T()ukiillost ler-7.ej tung" îi con
!>1tatiI lÎPR:t de talent. Ce să mai spunem despre 
Lii!'zl6 llpolyi, H. l'at~lky, E. Telma'nyi !;li despre 
!tlti pseIldoartiş,ti, ('ari de în<lată ~'C au l'US picio
rul în Berlin, îşi tin (le ,dat,)rintă, - ori din ohi
<,ci, - ~ă ,afişew în vitrinole zi'al"ului de rec1a
maj "HorEner I.ncal-Anzeiger" .. l1ar aiei nu mai 
merg-e eu reclama ovr(~iaseă, ('U cari Bunt obişnuiţi 
de aNISu. din llnglaria, pentru că ziarele şi revis
t,eJe ii veştews<" îi asasitH'ază şi le scoate la ivoală 
toate llea,tun!\uril,' talf'ntdor }'01". Xi('i n'nş fi scris 
dc-spmpseudo-artiştii a(~Ct;l1.i,'l. dacă n'~ v()d~a ~n 
fiore zi nfişde pline .cu nume ungurcşti. Sunt 
() ~ruzderie de muzicanti lmgur,i aiei la Ucrlin. 
SU'llt bursieri ai guvernului, eari huzurcsc aiei. 
v'(~ind ~ă demon8trezc lunwi, că şi lJngllrii au 
tf'atm, muzică etc. Ciudată mcntalit.ate .au UUg'll
rii e:llld (~rcd că vor f<il impună lumei, Iprin artiştii 
ceai susţin la Berlin. dar d(\altmintcri în toate 
sunt (~itldatj dlor. cari ţin că I.enau ·a f(lst un~UT. 
compozitonll IA'har, <lcasemcn1 llIlgur, ce mai şti. 
poa'te mâne vre-un f]eeuşteţ de oH{'iaş ungurizat 
\',a "rrie un studiu, în {'arc, \'a d('m(i~fltN!'. eă ~i 
U'octhe a fost ungur, de ('c? poate fllrnf<~a WCl-
marul c mai aproape de P(>~<;t.a dceÎ!t de Berlin. Ce 
mai ~ti! ... 

Crăeiunul Din prilejul a('..(I.'lta nu pot .să Tlll 

serin eÎltova rinduri, când văd m'lavia acestor 
nemţi, eu c!l.l'C'şi aşteaŢltă praznjeul Cribciml11lui. 
In prăvălii O tixeală neobişnuită. În tramva.Î unij 
ţin jlIcării 'pent.ru copii, wlţii duc ramuri dc brazi; 
pe feţele tUI1.urora un zâmbct de ferieir<l. La Ber
lin llU-i burghez care i'e respoctă, să nu aibă din 
pril('ojuJ aeeSDa o haină D<nIă, o carte IIDai mult în 
bibliot(\('ă, un teatru, mân<,ări şi băuturi mai mult 
ea de ubiceÎ. Chiar şi în <,afenele se aprinde p0-

mul CTăciunulni, şi în cafoneaua 1111(10 stau eu, 
toemai Ia spatele mele gtă brl'ldul ver,do, Îneăr(:at 
011 ll.llmini, slr!lmătuTi de argint şi aloo minuni, 
de sea'ră de Ei~'llr îl vor aprill<le, 'voi sta lângă el, 
poato voi Iăcrima, alăt.uri de vre-UTI alt f!tâlp de 
cafenea, care n'are pe nimeni. copii nu-i rid, 'RO

tia nu-i mfmgăe fruntea ol)O~ită, şi care prolmhil 
va fi 9i 01 străin ea şi mine, vom sta îm!proună, 
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~l In nmtalgin noa.'ltră ,.0I!ll plânge privind lunllÎ
nările aprinso, pe când in miile de case din ora
şul 11OO8ta, oopii cu glas dulce de înger VQr câ..o.ta. 
proştcrn'llţi SlLb pomul de Crăciun pooz.ioara: 

,,0, Tanenbaum, Tanenbaum, 
W ie griin sind deine Blaettcr 1 .. :· 

A. Mai<w. 

Proprietatea ţărănească 
din 21mbrn 

Un 2l,ar localni<" în numărul de ieri, într'. 
articol just şi Ilcobismuit până acum în publicie
tj,('~ unguma.seă vorteşte foarte călduros de _ 
Illlş<'are ţ!i.rfmcască eare s'a ridicat în satuJ Zim
bru, de pc Val0a Crişului, pentru apăraroa pa
mfmt.ldui iată de 'Îneiileările proprietarului 
băştinaş, ('ont;('le ZseleD8zky. Deşi nu 'lmtom *J-
mite de aidoma toat.c hwrurilc sustinut<l de pome
nitul ziaeI', faptul {'ii un sat de opt Bute de ~mfle1ie. 
c g:at,a să-şi apere pămÎmtul eu primejduirea vieţii 
chiar, e motiv care ne face să ne oprim !l;HUpr& 

lui cumplînin{hl-1 în t,(}ată greutatea, cu,ci ne arati. 
rezultlbtde !l)()zitr\'eruc muneoi d{'puse pcn1lr.a 
df>oŞtcpt,au{>.;!l piitmii ţărăn{'ţ<ti la con~tiinţa drop~ 
turilor {'j. 

M iş-carca a,'easta ne dă c.ea mai .străluietă p1'O
bă: despre maturitatpa şi gradul de cultură a aco

borîtorilor din foştii iohagi de prin ,a:nii 70, cari 
astăzi Hllnt eonştii de drepturile şi datoriile 107, 

.că()i au uitat de mldt umilitQarea zieătoare 0lJ 

,,{~aIllll ph>'<'1lt nu-l <taie s,abia" şi sunt 'hotărîţi "' 
ta.ic ei '1)(' al <'e1ui ee ar vrea să-I plf'c.e pe al 101"_ 

}hi înscamniij apoi şi_ruper'ea d('..săvâr~ită cu tre
cutul plin de umiliri ~i de dureri venitB dela dO'Ot
nii p:tmfmtului, dar mai ales {~U blajina nepă!'aN! 
moştenită tiin bătrîni cu ('are Re primoll.u toa.te l()
\'iturile şi îneilleărilc "stăpânilor" şi care. chioar 
în vea-eul ae-l'J8ta aVDa {'eva din miro.'!ul muceg:li't 

nI v{'{'hilor i~oanc ('u iDbagi în jug ~i domni fu 
bjeiu în miinu. 

Pil,doa C'Clor din Zimbru e w(>l(.lnii>ă de admi!'\Bt 
şi va rlimânea un frumos început de luptă econl)
mică, luai de o miinii de oameni contra. m~i 
'prupridăţ.i, reprez~ntată do o parte de col mai 
hog.at ,a:ri:-;toerat aJ ţărei şi stiI'pfm a şairoci de mi
lioan-c, iar de alta do trei flUt-e de ţărani ci~
tiţi eu (1 plvelnre de cinci sute le hectare, curupărrlâ 
p() prcţ.ul unei opintiri obşt<>şti de ani îndelungaţi 
şi mun('ă a:mari:i, pentru a-~ <,âştiga un izvor da 
venit {~are (Ira Ringurul mijloe de trai În rutu.aţiM 
lor. 

Fără îndoială, pimă au ajuns aloCi, oamenii a{'~~ 
tia alI fi:ieut Încer('ări amare, mai ales cu admim.
traţia noa.stră eomitatenRă şi în genere cu nenOO'l'>
tul sistem legislativ rural al ţării, 3..'lcrvit (~U totttl 
marci prc~j1rictă ţi iar îndârjire-a Bapelor şi topoll
răloT ridÎl0a:te în vânt <lăptnmân.a trecută, a fo&t 
numai lumarca lln1li într('g şir de expcrinţc tri
si.e prin judecăţile dela oraş, făcute pentru ocro
tiroa <]omnilor, dar nu şi pedepsiroa lor. 

AHupr<a {~azului dăm anÎl!nuntele de mai ~: 
&itul Zi,mhru ,a:re ,opt sute de sllflch\ toţi 011-

meni fltlra<,i. ,dar {:instiţ.i şi harni<,i, Mai acu .. 
opt ",,'ni lIrma.şii foştilor iobagi, 'după Rtăruinţe pe
",te Jll1t(~ri1{~ -lor au cumpărat o pădure de ('inci 
fmte h('.~t.arf~ '(';n o Rută mii de coroane, şi d(' wtllnr.i 

II Văpsire de haine. Curătare cbemică.1 
Spălare cu aburi. 1,1 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
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G6zmos6gyăr, Kolozsvar, palyandiar. II. la suma de peste 10 Cor" pachatul S8 retrimite francat. 
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"eJip}Gataroa ei le era singurul iZ\'I()or de venit. l.a 
cumpărare s'au izbit Îm<;ă de un concurent nu
tern.ic, contde Rooort Zselcn.azky, care în~ă ar 
fi vrut Rii cumpere pădurea; ţăranii Însă i-.au 
luat pc dinainte. Cum însă din toate 'Părţile era 
inclllljurată de proprietăţile oontelui, acesta nă
dăj<luia să plmă totuş mâna pc ea, d.lI('ă nu de 
bună voie, prin ternare. Pădurea era in marginea 
patului, în Valea Zimbnlţ.ului, şi un singur drum 
du{'ea la ca Pl'ste {'.are proprietarul nu 'P'utea punc 
8tăJ1ftIlil"l~a - albia părăului Zimbruţul. 

Omtele În;.:ii a Închis 'Şi dnlmul şi poate ar fi 
intors şi ClIJ':<uJ părăului cc trce,ca peste moşia lui. 
numai f'ă Ţl~)ată 'PUllC mima pc piidnre.a ţăranilor 
:rQmâni. ACf'ştia însă nu s'au dat bătuţi, ei prin 
.ad"'(.){'utul lor au PQrnit judeeată contra proprie
tarului, 1,31 pretura din t-;)ebeş. Hubprefe<"tul Însă 
- om al eontehlia respins jalba ţăranillr, pc 
'motiy di drumul aeost.a nu e Însemnat '~ nici o 
hartă {'flTllUn~tlă şi nu 'C pomenit nici în cărţilc 
.fllUduare şi i~:lI {'ondamnat la purtarea {'heltuie
liwr de judecată. 

Selltinta a fnst ulwlat.ă la ('(}mitat -undc 
mima eonte!ui nu mai putea ajungc - şi aici ni
,mi~'ită, fădndll-g~ drept,alte ţllranilor, c.ari au do
'V<.c'<lit eu mart(lri eli acpsta c drumul rumul> din 
:părinţi şi .'.ingur c,are du('c prin hotarul Dll]ee!ui 
!până la păd urmt ('u 'pri(~ina. Faptul eii el nu c 
'notat niei pe o hurtăe.i nu c pomenit ni(·j în căr
ţ.ile funduar(' n\! jnsenm(\a~ă <că n'ar fi existat ci 
~hiar din ('(Intru, e!iei e !'-ingur.a linie de comnni
""aţie între cele două hot.are. 

. }'apt1l1 {'îl n'a fost luat niCi în ('ollt.ru<'t111 foş
tilor iohagi eu mawa propri{,t:j(c din 2tl~f.;,rrti(' 
lR78 e o dovadă mni mult că pfl.nwnirpa lui cra de 
'Prisns, ('î:tă yr(':TIlc nil1l('ni nu reek!ma ~tlcptlnirea 
,1ui cJi('luRinl, şi prin urmare nu ('ra niei un motiv 
de tea1mii ('u 'a fi {'ont{·:;tatii fulosillţa ob~t('mwă. 

C'ontde îll~ă n'a ţinut eont de ll('oa,~tă ~(,lltin\ă. 
\~i Î1l3TmÎllln O' ~'eatiide (,~!lu~i, i-apu8 de Rtrajă 
'În gura piiră,ilui, ('u p~'}rlllwa ~ă nu ].aso pc nimeni 
~ă trC'i!{'ă. iar' ,dad 'ar ,in('erea să trc:wă cu pute... 
Tea, sa t~agă În el. 

Poporul văzimd volni('ia, s'a adnnat {'.u tO:1tă 
antistia 8ăr.caseă, la sfat Ja primiirio ~i văzfLnd 
că c.oatde atontează deadreptu.l Ja cxistenţ.a lor, 
:alI hotădt sa-i miisoare eu aeocaş măsură. Au ple
<"!lt doci JlG:lJ:<ă şipul1Îtnd mfma pe 'arme, sape şi 1.0-
Ţloare s'au ridi{'at furtună ~pre deal, {'ontra ~hiri
lor contellli. A('(lştia inRă n'au a"toptat, furia po
,porulni îndârjit ei au fll:g-it din bună vreme, iar 
valll~ de mwnf'll,i. rupund barierele eari Înehide:lu 
drumul, au int.rat în pădure şi ~'au apU{'~lt de hwru. 

Câţi\'u dintre {'i au v(~nit la ()ra-ţ; şi pri'n ad\'u
.eat !tu înaintat ~Hi'bprf .. foetlllui o pc-tit,ie, ('{'fÎna 
'mă!'illri de urgenţă t-'1m1.r'a ÎIIC'lil{'ării contdlli. păei 
:pre.a nşor ~p':)at,(\ ca ţllrîi:nimea îlld~1fjită !Iii tă
băraRdi Ip('~te o] şi să-i ioo poft.a de a'l;>l bate joc 
de drepturile altma. 

INFORMAŢII. 
A R A Dt 25 Decemvre D. lPt 1. 

- Cam s'au adunat Isdillturlle Împotriva dlu) Goga. 
Mai primim in chef;tiune următoa.rele: Ca. răspuns ti
'.'If'rimpi române universitare din Buda.prRta., fie-mi Pf'l'
.t:l!is a spune, că "Scrisoarea de~('hjsă ciltră păr. Dr. Ya
?li!e Lurariu si d. Dr. Teodor Mihali", publicată În ~r. 

268 al "Românului", nu e expresia vuintei g'f'nerale It 

~Ludentimei. I\u! P('ntrucă suhscrierile au fost a.dunate 
abia. intr'o silptiimll,nă: multe din plp după rljs~utii 8-

vrin:l(', stoarse aproape cu sila. S'a. umhlat lida imljllid 
la jndivid. {'nii I1U subsrri~ numai rn ~ii. nu se facă ;le 
.~orbă('u colt>gii, ia.r altii au rpfuzat IUIÎ,nd În ris Jl!' rpi(~e 

4-11' sil('au a-i "eaJla,dta". Sunt şi dp aCf'Îa. cari rlupflce au 
.. ubscris, s'au răsg'{LJltlit - si si-au rptras subsl'rÎpr(>:l.. 
fla aş put('3. spune c,el'a Dlai mult... 

Nu s'a făcut c!pci cu consrnzul liber a.l tuturor <'('
lnree au subscri.s-o. In forma acef'a. nu! 

Intf"leg si fiU, da, si trpbuie să Întl'IN:f'Jll cu totii, 
~,ă "fată de DrmlIliilc Lor,ll'ari au ~ufcrit ehiar ei robie 
~r('a pf'utru neamul nostr'\I" trehuip Sil !1VPfU stimă. şi 

admirutiune. In dpvotamf'litul nostru însă, să nu exa;<>c-
.. iim, SiL llll riidl'lli îll prt>slIllIjltiLtnp. Hii nu at!urltm chiar I 
lli cu rir-ÎCul dp a v;Hălna· !lI' altii. 1 

Si mii intrr'h anllll în mint"R m('ll dl' băiat tiin;;'r I 

1nră; ol1re "feciorul lui Iosif prpotul" ~ă. fi" ('ondus de ! 
.,amhitif', vanitatE' şi intE'r('sc de f'lieă" - ('um scrÎp 
tinerinwa - r{uld işi puhlică articolp]p sa;l,,? Şi narl' 
.a"vpm drej)tul lIoi, ('ari in comparati@ ('U dI O. Goga 

I , 
j 

"TRIBUNA" 

n'avl'm - aşa zicll.nd - Încă aproapf' mmlc format. 
avem dreptul, să cinstim aşa. numai din bun se4lin ('u 
atari epitete pe un om, care nu e mai puti-n vrednic 
decât altii? De bună seamă cii nu! 

Dar oare tfmărul de bună sperantă, corespondent 
al ,,Românului" şi initiatorul 8iCclei scrisori, de ce a 
fost condus, rând a adunat subscrierile r Pe cât se pare, 
aici miroase a "ambitie şi a interes". 

Ca unul, deci, "care şi eu fac parte din neamul ro
miÎnes(', DU pot r:lmânc nrpăsător", am dreptul să mă 
jndi~nez de acest fapt, şi condamn cu toată hotărîrea 
pureederea greşită a tinerimii, prin care vatămă într'un 
mod atât de Dl'sO'Cotit "pe un om de omenie". 

De altI!'J pasul acl'sta al tinerimei l' analog cu cela 
al unui copilaş, care vă,zând doi bărbati luptându-se. 
se apropie cu un paiu în mână, ca să dee şi el în unuL 
din ri. Se răsteşte insă prea tare şi ... cade pe spate. 

De n'ar păti numai şi tinerimea aşa! 

Ud student. 

600.000 cor. pentru dieceza Gherlei 
Ci! jlll in ,.Drapelul" : Foaia oficioa.să a mi-
nisr-rului de culte "Vâllalkoz6k Lapja" a
n1lnţii, cii s'a prelinninat suma de OClD mii 
de coroane JWlltru zidirea unui seminar, a 
unei pedagogii şi a unei reşedinţa episco-
JH'şti gr.-caJ. rOI11flIle. Lucrările se vor în
CI'J)(' cu prim?ivara anului viit.or. 

- Redacţional. Din cauza imbulzelii de ma
t.erial, sflÎTf,'itul articollllu,i dela "Croniea şcolal'ă" 
din llumiirul treeut, sc va publica abia mÎine. 

- Un politician maghiar - despre dl GOKa. Ni-se 
scrie: Eri, În trf\n drla Buda.pesta la Viena am făcut cu
nG~tillţii cu rlistinsul publicist ei om politic maghiar 
f1elta] Ferencz. Venind vorba de literatura roma.
Ilra~că, tovarăşul meu de drum a arătat multii predilec
tie pl'ntru Ilot>tul ardelean O t a v i a n O o g a, vorbin
d1l'mi cu un profund resppct de opera lui nu numai li
h'rarii, ei şi de cra politică. Am iDtl'les Îmc'odată că tre
buie sli stJmăm mai mult de eum suntem obişnuiţi, per
sonalitatea lui Goga. 

- GOlr!l. al d-L - spunea convorbitoru] meu - e un 
taJl'nt de intâia fortă si e nu numai un mare poet, un 
bărbat cult la nivC'lu) re! mai înalt al timpului, ci şi un 
profund om politie,ceeace la vrî~tl1 lui e un lucru rar. 
Imi dau bine seama, rând afirm despre Goga că e şi 
o ro' Il oii t i 'c: curentul de idei ce a initiat, drept să'ţi 
Il J)lLJl , nu nUIllai pe mine, ci şi pc tovarăşii mei, ne face 
să tremurăm. 

- Admitf'>m că Ma n i u e un remarcabil talent P')
litie. că e nii,scut pentru a face politică, că vorba lui CUIII

]l~ tată. precisă ei impunătoare, uneori îti inspiră temerÎ 
serimlse, totuşi Însă el are ei defecte de cari pare a 
nu tinea {'out. Goga? GOga. e uu fel de Faust şi noi. 
din adincul inimii trebuie să ne bucurăm că. nu e Între 
noi în parlament. că-ci altcum <l-yoastră a'ti şti lIrea 
multe ... 

- "'ii cunosc tnciih'a limba, cunosc România de ieri 
şi pe rNi. de a,tăzi ei te asigur că În df'osebi avântal 
liternturei romnnp~ti în timpul mai nou deşteaptă admi
ratia mea sinc!"ră. Directia d-v. politică Însă, o conda.mn 
şi i-uş r('comauda., în special dlui GOga, să se lase de 
politică ... 

J\.\"iz dlui A. C. Popoviri! 
Vie n a. 23 DecomvrE' 1911. R. Damlan. 

- "Să ne deschidem ochii !". D-nul D imi. 
t r i c B ua 1", lllYilţiit.or În Niidab (COIlll. Arad) ne 
trimite Cu al'(>tlt titlu un răspuns mai lung adresat 
dIni J ulian PaglJibă, lllvătător În. &){'(J(}vr (c.om. 
Arad), răspuns pe care din pricina lungimei re
gretăm că ml'l put(~m public.a. 1)1 13 o ar dis
('ută cu multă calmitate şi prioopere ehestiunea 
reprezintă!"ii Înyăţăturilor in corpora.ţillnile noa
stre biseril'cşti şi ţlţ'olare supcrlJare, fixând in
e'odată Jlriueipiul de multe ori fixat şi În ziarul 
nodru, că în urma cunoştinţelor de specialit.wte 
';Ii în urma expPri .. ,nţ(,ror b'J-gate, îndlţătorii pot 
fiij adli('ă II n l'('n! fol08 cauzei noa.stre şcolare, dacă 
le vom da f'llvfmt lU f;inoadde şi {'ong-re~de no.ar 
stre hi,;;('riecşti. ?\ tI du'pă "titluri" şi niei dnpă 
"nmg!lrj" se bat în\'u·iiltm'ii (~fmd Îşi cer un loc in 
cilrp"l-at Îll IliJe noa~trB 8ul'eri(r!iN', ci ci îşi nllmi
f('Oitii nllmfli doml d('-u contrihui cu cunoştinţele 
1 OI ~p('f'ia!p la Jniil i:.an:8 f;woakhr nO(l;;tre ronuÎ
uC>-;ti. "Să ncde."l'hi(h'm (;chij" -- ş.i sa întel(~cm 
l'll tnţii aC'C'a"ta, - Sp111H' d. nnar şi noi n'avem 
{]e(>ât l'11\'intf' rIP dc:plini'i3proha.rc pC'ntru princi
piile (L~llle. Obeniim însă, că CU o<'azia rocentei 
,a,legeri din Arad aecst principiu a fost sael'ifi{1at 
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unor tendinţe de ordin Pl'ea roprobabil şi că trium 
fuI principiului reprczintării învăţătorilor numai 
cu arme cinstite sc poate re..aJiza. fără jignirea. 
altor principii dc .luptă ooţ.ionaIă, de ordin nu 
mai puţin inferior, 

- Intimpinare. Pr1mim următoarole rinduri: 

Domnule Redactor, 
Nu cct(· .. sc "Romîmul", dar un prieten îmi tri

mite un număr din .aCC-'lt ziar, în care sunt atac.a' 
în mod ned('mn. 

Ziarul dlui Goldiş fmsţin'C că la ultimele aJe
geri parlamC'ntarc numai eu singur am votat cu 
('andidatul naţion.aJ, iar nlegătoriidin satul mou 
'Cu cel străin, ccr('îmd să mă prezinte pe mine ea 
şi când aş fi lucrat împot>riva interc.sclor naţio,-
nale. • 

Acoa.stă aJ,irmatie C\Ste o mineiunii; şi eu îl 
chem marrtor pc o. Ooldiş, fostul candidat naţio
nal al cercului, Ră spună dsa dacă 'purtarea mea, 
nu numai j'a alegcrea aceasta, dar la toate alege
rile plu'llLmentare, a lost cOT(\etă sau DU, din pum:t 
de vedere naţ.itma1. 

D. Goldiş ştie că la ultimeleaJcgeri, alegă
torii au fost terorizaţi şi e-umpăraţi intr'un mod 
ne mai pomenit, ştie că în vremea alegerilor am 
fost păzit ziua .';'i .noaptcJ!l de jandarmi, ollJl'i eran 
tot în urma mea ori unde mă duceam, ştie ('8 am 
f('~'it maltl'atat şi batjoc<mit de .ac('IŞti jan<.larmi~ 
tocmai pentr'u atitndinea Jn('ll natională, ştie c.il 
cu tO'llte acestc am strîns \'1"0 (,[iţi,,!!; alegători in 
jurul stp.agului national. 

Atunei pentru ce mă immltă şi-şi hate joc €l8 
bătrÎnetelc melc nepăt.at.e de nici lm ad împotriva 
partidu ltli naţional? Se' vede că ,a('casta-i ru.qplatl: 
Qsi.euelelur şi slJfeTintt']o1I" IDf'.lC - pentru DSL 

Primiţi, dlc rooasdor, et.c. 
Andrei V ă(ianu. 

paroh român în Baia_ 

- Goga În ungureşte. Nurrnărul de Crăciun ai 
ziaTlllul unguresc "Budapc,~ti lIirlap" aduce & 

tradu<,prc fru:ru(J~sa Il poeziei lui Uoga "N o·a p
t o", Tradu.eerea se datoreşte 'Poetului ungur Rit
\' a y Kiiruly, ('<are, după <!Um se ştie, a tradus 11Jl 

.'oJUtlll întn·g din poeziile mll.l'$trului Co:;;buc. 

- Divina comedie şi Odisseea În româneşte. 
In rcvista .,Flacăra" din Bueure~ti 8e puoheă un 
int-erviev cu marek nOf'tru poet Uh. (;oşbuc, din 
care scoatem ştirea Îmbueurăt.o.are că "Divina. 
comledie" a lui Dante şi .,O(li~a" lui Omer V'<lr 

apare anul "iit.or, traduse (~()rnplot de di,stin
sul n.ostru scriitor. Traduceri fragmentare au mai 
apărut şi până acum tot din p(.'>ana lui CoşbuC', a
cum ele sunt Însă is-prăvite În intregime şi nu ne 
îndQim că întreg publicul nostru aşteaptă cu ffilllt 
intcrosace...,>t adevărat eveniment literar. 

- D. Disescu despre Carmen Sylva. Cereai 
"Amtlelor" din Bucureşti şi-a inaugl1~$t alatăieri 
soria confer~ntdor. D. C. Viro'>eu iluRtml conro
rell(i,ar a vOl'bit desprc: Carruen Syha şi PQPoru.l 
romim. 

D. Di.'\('.scu a semnalat mai Întui legăturile d. 
origină care .aEpeştc 'T~ Regina Romîllliei de po
pont! romim, <lemonf\trÎnd prin nUII1CrURRe probe 
clim Carmon Svlva ('!:>te de origină ba,saraboamă, 
~ li mai puţin puternice sunt Jc.giiturile Între Su
verană şi pop-oTul rumim. n. lJisoocu a insistat a
supifa afinităţilor între geniul p'wtil(: al popornhli 
romlÎ.n ş,i geniul p()ctic al Carmen S;y Ivei. Ace('~ 
dispoziţie întru a ide~diga rc.a:lnl şi a realiza idea. 
luI. Aedaş gust pentru legel1<lele şi ei'tntret>le po
pulare cari sint.etizează marile omot.iulli. })ent.rn 
nceuflta şi găseşti în OJl('l'a Carmen-Hylvei ~uf]nl 
poeti'0 român. Pcntru ae(lasta a t.rad us HuvcraDil 
cu o uşa de fericită reuşită Versurile lui AlccRan
dri. Ceoaoo a pus CarnH'll-Sylva în ,,:Meşterul MIt
nolp" e o desyultarc a operl'i lui AI(,{~""'lndri, adău
glÎ.llo p{lrtea ,dramati<'ă din legenda HiIllllui. Ou
torul vorheştc Qem,emclli şi dt' profunda iuhi1"8 a 
Suy.pranci, ppntTll poporul romfm. dm'pre Bare Cll1'
ll1cn-Rvlva auzise vorhindu"Se ÎIH'ă dcla vftrsta dfl 
pat'ru/,;pr<"wce ani dind a CUnOSOl1Jt pe Dimit.rie 
.8 tu roz:t. Şi TIuli t:îrziu eîmd I-!'-e 1H1se ÎntN.\baroa. 
,mde ar nori să dOIllIl0a--"{'ă~ E~l răspun.se: J n Ro
llliî:nia! Era un prpscnt,iment . 

Sll\·C'.rlUlf! şi-a manifestat. rotd('auna ,or«gQsf<t:'.& 
Sa m.'tre pentru popoTlll romrm. Şi inhirea a<.':)Q
"ta s"a tălmaeit, în toate chipu.rile, nu numai î. 
domeniul gfmdirei ('i şi al artoi. 

Cu vropricle-i mâni a ilustrat. '('.11 frum{)l!"* 
picturi E\'anghdia 'eo a făcllt-o da.r Biserieoi dd., 
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Curtea do A'rgoş şi îneă multe alte oporo artistioo 
acum mai iu urmă, de multo ori lucrate în colabo
rare cu A. S. It Prineiposa Mari'R. 

liJa a încurajat pnrtul naţional 'r'Omâ:nesc 1n
• rodulCândll'l mai Înt:li la balurile Curtei,';!i Ea 
11 iniţÎat.oarea a.dmirabilelor şi numeroaselor apere 
de caritate. 

Terminând, Id1 DisesC'u spuno că i,ubiroa Cur
UHm S.ylvei pentru lpgendo, i-a det.€rminat încă 
de acum nUlIllirea, de l{egina legendară a pnporu
hLi român. 

- Un nou roman românesc şi O nouă dramă. 
l,a cronica revistei .. Flacăra" cetim că distinsul 
"i mult aproeiatrulseriit.or 1. Al. Brătescu-Voine:;;ti 
lucrează la un roman ('-are va apare la îu<:eputul 
~uului viitor. 

Tot din lU'e1aţl l~)c aflăm că cunoscutul surii 1.or 
,i profesor nnivor"itar dela I~I.şi, d. 1. Petro1Jici. 

a prezent.at dirocţ.illnii t,natrului naţional din 
laşi o dramă cu subieet m(l(lern, eare se va juca 
ilO 'scena acelui teatru in cu;rsul aeoRtoi stagiuni. 
l>espro drama dlui Petrovici se vorbeşte mult bi!lo. 

- Concertul Ferrari. Tenonll cav. P. Ferrari 
a dat ieri Dumillocă În sala dela "C~u,ooa-Albă", 
eu <:on{!ur~ml a tTlod 3.lrtişti tot italieni, un con~ort 
de a(lio, pentru publicul român, care a avut în 
dcoselite rînduri prilejul să admire cfmkc1l1 sirn
paticului tcnor. Artiştii au fuegt I,n înăl(illlC. DilIltre 
pUllcu'le prog'l'amului executate tuate cu de,~ă
viuşire .a!rtistieă, a impresionat mai mult "Quar
'kltto" din marca o[lpră a Iuj VerJi "Higoldto". 

Ţinem să ne exprimăm regretele pentru puţi
nul iutcm!:l al publicului n~)Mrll fată de at:psf, c{m
cert - pentru lipsa lui de COIlr/(${lCnJcntă faţă de 
ttmorul F(~rrari, care şi-a dat în multe rînduri Gon
Clwml, g-r.atuit, Ia festivităţilc româneşti. 

- Tragedia unui funcţional'. Din Viena se 
(lomnuică: Vineri s'a Întfmllplll't în localitătile re
giei monopolului o trilgică Î'ntâmplare. Funeţ.io
narul Dr. Franoisc K('llcr, aştept.a de mult să fie 
Înaintil't în serviciu. Credea că eu pril()jul noilor 
ina·iIltări, ce s'au pnblieat Vineri, va fi şi el înain
t.at. Luând însă 1I1011itor1l1 oficial 'ca să-şi ,,'adă 
cÎnaintarea, a ÎllJcercltt o c!"Udă decepţie, nea fl flll
dll"",~i numele Într'e cei înilintati. A Început sii 
strige, să alerge, să bată din mâni (;li picioare şi 
să spargă tot ee găsea Î'n cale. ~wrmanul func
ţionar, - Înebunise. 

- Pâne de 1000 de ani. Din Stockholm se 
anunţă, că cru(litU'l 'J}l'ofcsor dcla universitate, 
Schnuttger a dat, cu prilejul sa,păturilor de lîlllg'ă 
oraşul l~junga, peste () pune, care după afirlllaţ.i!l 
!Ia esto de cel puţin de 1000 de ani. Pitinca e făcută 
din faină de mazăre şi coajă de arbori măcinată. 
.Era nutrimentnl pir.a.ţilor (Viking) amintiti de 
legendele Il()lxlice. Punea esttl tare şi de nemistuit. 
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RASIOIU $1 PACE. 
HOMAN. 

'frad. de A. C. CoJllbul. 

(l1 rmare). 

Prinţul nu sufla şi oamenii sufocau tn acea atmos
feră nemişcată; ei înaintau cu nasul şi gura legate cu 
o batistă. Când intrau in vre-un sat, ei năvăleau la put 
tii se băteau pentru apa pe care o beau până la nămol. 

Printul Andrei comanda. un regiment, şi era a.dân~ 
preocupat de buna stare a oamenilor săi, precum şi 

de ordinele ce avea de dat ori de primit. Incediul din 
Bmolensk şi părăsirea oraşului, constituia o epocă În 
.iata printului Andrei. Noul sentiment de mănie în 
rontra inamicului îl ~ilea să-şi uite propria sa durere; 
el veghia la întretinerea oamenilor săi 5i se purta 
blând cu dânşii. }~i îl numeau "printul nostru", erau 
mândri de el şi-l iubeau. 

Dar el nu era bun şi blând decât fată de oamenii 
rl'gimcntului său. căci ei erau noi I)f>ntru dânsul si nu 
<:UlH)şt{)aU nimie din trecutul său. De Îndată ce intra 
ill: ~til,gerQ cu. yr,e-lţn~l ,~in foştii săi camarazi din sta
tui major, el devenea, bilrtjoc.ur~tQFI': dispri)tuitor ei rău-
tii ci os r ' ' I "'" . I ,,'". 
',- !~"T, I~fŢ!r\··~l.,rj;,rt 11 t~ ljJI,I'[j( J: f~ r,11fr'[ '/; 

. .,Qe, când: Ş~erl#lI;", f\ls~se p,ăl'~sjt~ ~e~t .9ra-ş: c~t(!, 
.dull~ Ă~q.suj,l)Ut~şi. :ti3buh. ;lI~r~zjs~ei, 4~ ~âHd. tjl,tăI 
suu bolnav era smt,să. pJIlCe"Il4.~~(}j!(;Qv,a·IJă~âdj~ SC4Jltl
}lu1.. i>ău, ,dollwni" , PO !l,nipa i~~f!litorilQI;~ J),riutul ,Amdrei 
vedea tMul iJ). negru; ,de !LCeO'll ee simtea ferwit de ,a 
tiC ocupa de regimentul său. 

"TRIBUNA·· 

- Apărare contra razelor Rontgen. Se ş-tic Co 
primejdioli!se snnt razele l{i)ntgcll, când hwroază 
mult şi ades asl1pra piclei. Multi cercetători şi-au 
pierdut mîmile, ek. şn ehi,ar viata . 

Drii H.eidlter ş.i I~cnz au găsit un mijloc de 
apărare: anumi,te doze de adrenalină (sc(lasă din 
seercţ.ia glamlulelor supra renale sau făcută ~i 
prin llintcză) f;l-tl ~a 14-18 ,zile pOli să te expui 
la ÎrJdQit pc artâtahl~~rare a ra.7.,e!()If fără pri
mejdie. 

Se 'ştie di a.cJrenalina îngustă v88cle şi face 
partC>ll la care e Întrcbllinţ'ată, ncsimţiu1 are. 

- Un soi de cerbi În stingere. In Statde
Unite ş!i Cana.la este un fel de cerb (Oerv'us Ca
naaen.~is sau \Vapiti), amenintat de nemi'tlire ca 
şi bizOllul. Pe l.a· 1850 erau cfrtcva milioane do 
wapiti: Acum doi am au pieri,t unii din ci din 
lipsă de rmtrct. 

Var cnluK'll este că lovitura Cea mai grozavă 
lea aclllR'o &o~~ictatca Rccretii. "I)rietinii W,apiţi
lor" ~11 millioane de memhrii. Au ca somn un colţ 
de 'Vwpi,ti la pl11ărie! 

Câ.t.era cerbi de !l{'('şti'a mulţi de tot, semnul 
acesta nil le-,a lIJdus ni{·j un rău. Acuma îl stâr
pese viinîmd dinti pcntl'U "Priotinii Wapitilor"! I 

(Tuvernula op!'it. uciderBa cerbilor; dar vimătorii : 
de dinţi îi prind cu judţul, le scot dinţ.ii cu cleş- I 
tele şi-i laRă slobozi, de pier de foame, căci nu i 

au cu ce rnnwga hrana! 
R ele er('zut că pri~tJinii vor înţelog'c şi vor 

~hilllha !';('mnul f;.a1l vor purta dinti de Wapiţi ... 
de celuloid ... 

1: Cadouri de Crăciun. precum .... pentn da.me, d. 
piele, măta.se ori mirgăritan, ea.nituri de călătorie, 
casete de cusut şi pentrll. giu'faerica.le rarnituri pen
tru maniciir şi pieptănat, casete pentru parfumuri. o
glinzi pentru toaletă, tabachere, l'orttidri, portmonede 
şi portfolii, binocle, pipe de ehichlimbar, parfumuri l"e
ritabile frantuzeşti ei ellglezeşti, păpuei şi bibelollri 
precum şi diferite alte articole se află în IDlLre asor
timent. cu preturle .ele IDlli ieftine ia prbălia Juliu 
Hegediis Arad, Piata A.drâs8Y 15. 

x Anton Petroff, succesorul Ioan WonkfL, Ti
mişoara-Cetate, str. Szilagyi 13. Atragem atenţia 
Ono puhlic editor asupra iuseratului firmei d. 
mai sus din numărul nostru - care desface cel. 
mai bune piane, ale diferitelor fabrici straina, 
renumite. Rcc~)mandăm această firmă ca dom,nll j 
de încredere. . , 

1: Dacă voieşti să bel ceai ieftin, poti să încerci, căci I 
lttru de rum englezesc şi o cutie de ceai costă numai 2 
CJr. Un litru de esenţă pentru diferite licheururi 50 fiI., , 
ltll litru esentă de rachiu 20 fiI. şi un litru esenţă pentru . 
I um 40 fiI. 

Preservative pontru bărbati ei dame bucata 40 fii. 
r egături pentru vătămătur8, pentru burtă procum şi 

La 10 August. coloana. din care făcea parte şi regi
mentul lui. trecu aproape ciI) Lyssingori. Cu toate <-ă 

printul AIldrei nu avea nici o treabă acolo, dar gratie 
obiceiului gilu de a.'şi înteţi durerea. el se hotărî să 

viziteze acea loealitate. El dete porunca să se Dună 

şeaua pe cal şi o porni la drum. 
Lâllgă eleşteul unde, de obiceiu, ze.cÎ de fe.mei spă

lau rufe, tot vorbind Între dimsele, prinţul Andrei nu 
mai văzu pe nimeni, iar pluta pe care ele stau de obi
cei, era pe jumătate afundată in apă li plutea în mij
locul eleşteuilli. 

Lâ.ngă poarta deschisă, iar DU se afla. nimeni. Pe 
alee le grădinei creştea iarbă, iar in parcul englez \1a~ 

eele şi viteji pă.ştGau în libertate. Geamurile serelor 
erau sparte şi plantele se uscau în ghiveci1e lor răs
turnate. Gardul lil'ezilor era rupt ia.r prun ele smuhe 
cu crengi cu tot. 

Prinţul Andrl~i se apropiă de casa.. Mai multi tei 
erau tăiati. iar o iapă bălană. cu mâ-nzul ei alergau prin
tre trandafirii de lângă casă, ale cărei uşi şi ferestre 
erau Închise, iar obloanele trase. In catul de jos o fe
fE'astră era deschigă; Uii ştrengar, la. vederea prill

tului Andrei, dete fuga în casă. 
Alpatici ră,mă~ese singur la Lyssiguri si isi petrec.~a 

vremea cetind "Viata sfintilor". El eşi grăbit din ca~ă 
ca să-I Întâmpint) pe printul Andrei; avea ochelarii pe 

nas, şi îndoindu-se d .. la mijloc, sărută plângând ge
nunchii tânărului său stăpân. Dar ii fu ruşine de slă~ 
bimunea sa şi Întorcindu-se cu ciudă. tI puse pe prin
tul-Andrei :tn curent eu situatia de aCQlo. Toate obi ec
tE'le: 'd!c :Jll'et~ fuseseră, transportate la Boguciarovo. 
Fânul sigrâul foarte imbelşugate în acel a.n fuaesflră 
111~t~ de ,Iwldaţi. Mojicii erau ruinati; cei mai multi 
din j'!j pleca.seră - nUUlai un mic .umăr ră.măllcse 
pe loc. 
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~1t. arti('ole ee ~e tin de branşe se află la droguerie; 
.. Juger" ahi Fekete Mihaly, Maro8vasarhely, P.ilţa. 

S7.echenyi. Comandele peste 10 eor se trimit [rane.). 

II Seminarul iuridic Dr. Gereb, Cluj, St1'. Far
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre
găteşte pe lângă onor ar mic, pentru examenele· 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa
mene de advocat şi de magistrat. In 3 luni 88 

câştigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul pro
iectelor de reformă a învăţ.ământulni iuridio, • 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze spre
binele lor la acest seminar, care înlesn~te mul\' 
cariera advocaţială. 

POŞTA REDACŢIEI. 

1. M. BucîlllDl Isbită. Ne pare 11inc că Şl In 

frlHno~ii noştri nnmţ.i sporesc ost\aşii I8Jdcvărului. 

Chereluş.Cluj-Mărcuţa. De ce nu răspundem 
la eomările din "Romftnul" în ch~tia articolului 
nOfltru "Consecventa În mat<>rie politică"@ Al·ti
colul n08tru a apănlt la 5 (18) Septemvrie 1910 .. 
Bomarea nirse adresează la 3 (16) Docemvrie 
1911.. •• Vom ră.'lpunde deci ei noi l'llJ anu .... când 
va răfipunde şi d. Dr. Teodor M ihali la 80mările 
ce i-lc-am adrcflat. Dacă vom ţinea şi atunci de 
cuviinţă să răspundem ]a .... fleacuri. 

Redactor rCl:Ipon!labil: Iuliu Giurj(iu. 
..Trihuna" inl<titut tipografic, Nichin ,i CODL. 

~ ............ ~ ................ .... 
, 

Dr. ROTH KAlMAN, 
IIIt:EDIC. 

TEMESVĂR· ERZSEBETVAROS. 
Strada Batthyany 2. (Colţul str. Hunyady) 

Cosultaţiunl: a. m. 8-10, d. a. 2-4 ore. 

Consultaţiuni separat pentru tuberculoşi. 
__ Altoire cu -'·ub""'·C1.diu. __ 

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

................................... ~~AE~~ .. ~ 

Cine vl""ea. sA cUn"lpcre 

vite .americane 

"RIPARIA PORTATIS" 
pentru altoitJ să se adreseze preotului Petru 
Pelle din Miniş (Menes) comitatul Arad." 

- Ati băgat de seamă de sigur Ilagub~le prioinuite in 
gră.dină; mt-a fost ,cu neputinţă a le îUlIJiedoca, zise Al
patici cu trigtetă. Trei regimente au trecut pe aici, mai 
ales dragonii; fum însemnat numele coman<iantului ca. 
să fac lllângere. 

- Dar tu ce ai de gânt!? Vrei să riimâi aici ca. 8~ 
aştepti sosirea duşmanului r Între.bă printul Andrei. 

Alllatuci il privi câtva pe stăpânul său, apoi ridi
când, eu un gest solemn, bratul spre rer: 

- Dumnezeu să mă ocrotească; facă-se vointa luil 
- Ei bine! rămâÎ si"L.nătos, rosti printul Andrei, 3.-

plecându-se spre Alpatici. 're sfătuie~c ÎMă ca ÎnaÎnte 
de a pleca, să iei cu tine ce o fi mai de preţ; şi toati 
lumea să facă astfel. 

Alaptilci cuprinse plângân<i cu hohote piciorul prin
tului Andrei. Printul îl dpte binişor la oparte, şi dând 
pinh>ni calului se îndroptară la galop. 

Pe la ceasurile două după arniazi. printul Andrei 
Îşi ajunse regimentul care făcea haltă în apropiere 
de zăgazul uIlui lac. 

Soarele care avea înfăţişarea unui glob roşu ţn
conjura.t de pulbere, îi ardea spinarea prin redingota. 
sa cea neagră. Colbul plutea mereu deasupra multt'llei 
sgomotoase de soldati. Nici o adiere de vânt. Trecând 
zăgazul, printul Andrei simti răcoarea. apei şi simţi 
o dorinţă vie de a. se s(~ălda În eleşteu. ori cât de tul
bure ar fi fost apa. El privi eleşteul de unde se înăl
ţau rîsete şi rIwmări. O apă groasă şi mliiştinoasă. 
acoperită cu plante acuatice se revăr8a peste zăgaz 
din prieina multimei de soldaţi ce umpleau locul. Prin
tul privi câteva c.lipe trupurile albe. cu gâtuI, fet"le • 
1!i bratele căriimizii :tIe soldatilor. Şi tO!l.tii multim~a. 
aceia de. carne,Qmenească bă.Iăcea in eleşteul mocirl()S •. 
c~ nişte ~cşti in plasă. 

(V li. urma..) 

\ . .-/ 
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BEKESCSABA--NAGYVÂRAO 
Rakoczl-ut 14. 

LL 
Pag. O. 

~~1iI!/I In atentia Domicultorilor! Imprumut ieftin, 
Ofer altoi de prun/ boanieci ca fără cheltuieli anticipative, cu procente do 
»Balkanska Carlea. (Regina bal· 4% şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65 
canului) ,i .l(ralJlca Bosne« (Re. ani. rămânând procentele aceleaşL' 
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 ' 
ani cu coroanl admirabili e cel Of d·f· • i i I 
mai bun din diferitele soi urii de er 1 erlte maşln agr CO e 

~runi. 'Poama e foarte mare, esceptional de dulce fi fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
foarte gustoa,i. Se coace spre sfâr,itul hii August, 
rJnd le poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa- mai perfectă, precum: maşini de treeraf, cu 
bricare. ţuicei ,i a sligovitului. - Prunii mei nu abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
lufer de căderea frunzelor, (Polystfgma rubrum) ca şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre
de regulă alte loiurl la cari rn mijlocul verii cade 
frunza, prieinuind stricarea poamei. Acest soi a fost turile cele mai convenabile cu plătire in rate. 
premiat rn diferite mnduri, Cu premiul rntAi din par- C "" Adi 1 
tea guv~rnlllll;. A fost premiat la expozitia milenarA din U m par, Viin Ş parce ez 
Buda"esta lf'~6 ,i la expozitia din Viena 1897 cu me- •• ă â t . f b . . . Vâ d .• 
dalie de aur, la expozitia internaţională din Paris 1900 mOşII, p m n un, a nCI ŞI case. n maŞiTlI. 

Andrăssy-ut 41-43. 
eu medalie de argint ,1 rn fme la expoziţia regnkolari motoare calitate bună, preţ ieftin. InstaJez lu
din Bosnia ,1 l!rţegovina tinută la Sarajevo larăti cu minare cu acete1in şi vând obiectele neceaarL 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantu. 

(Ungă .Apolloc). _ .. va T. KoJdic, La dorinţă trimit specialist. 
.-r'1l"'1lrr" .... ....,rr ... -r"1..,.. ............ --..... ~,;tl.m mare proprietar rn Bre~ka, Bosnia. Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 

Il!fJ~f(~~~~~~~~~ Agentura generali comercialA. 

ou organism pa-_ 
tentat de otel, dând 
auneM rl'!~onante ~i 

",ţ~_~~_t;j_ foa.rt4 plăcute, -
se "ot căpăta şi pe 
rate. - Gramo
foane cu plăci lIr· 
tistice, - vloare, 
flaute, harmo-

nIci '" L - Numerossl'! diltincţii şi medalii pri
mite ca risplall. Inventatorul pedalului modern ,i al organismului de otel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
klr. szab. hangszergyar. 

M Budâpest, VIII., Rak6czi-ut 71. 'M 
•• ,11111.1'1.1111111.,11 ~ 
~ .. m 
r
t Gruber Dezso, 

t; , 

magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
Cluj-Kolozsvar 

Coiful sir. Wesselenyl şi Szep, ,Is-a·"s cu hofaful Feszl. 

Noutăţi in diferite soiuri de 

păI ă. r.i i 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate tn cel mai scurt timp. -

IR=======I 
~.MiM~~~*~ 
~ AteU erul de dentistică;: 
ti R d N 'k t. ~ a u ova·. ~ 
~ Ara.d. ~ 
~ Am onoare a aduce la cunoştinţa !: 

ono pubJic romAnesc, c:ă la 1 No· rc~ 
vembre a. c. mi·am mutat atelierul l(v 

meu de dentistică In ~ 

Szabadsag-ter Nrul 5.;: 
_ unde il voi mări şi aranja după~. 

~1 oerinţele cele 111 ai moderne. :: - ~j""' 
~ 

Cu toată stilD: ~ 

RADU NOVAK. ~ 

",m,m",~ 

tocuri de picioare, -
Jachete, dupA croiu II li 

~f1~'" ~~~:~ ~~~r~~~~ ~~~ R~thl' şi Schret'thofer ~Ia'#\.· )~J ReparăfI '1 transfor- -' ti !tlt. ~rJ mări bune şi ieftine ~ '* .t. ~ "';, se pot câ,tiga la ~ 
~~~·~~:;ft, Nicolae Gruiţia, ~ 

fabrică de cârnăţăril şi meztluri. 
Instalaţiunl electrice. 

,i;;f.:i':1}~~ţt~,>~~<~i"~ bl :j. .w-.:':,~~'~.,~§$'~ .. ~· .. t.i Anar ~~ 
'..... ~tj\.:il.?:k.~it:.'JrJ;Jrt:. Teme4\y.(r .Josefstadt ~. .-~ "~"~"f:,): jr(?~~~~,..::.::·:~~ .~.. h .. ' el , d4 ~ r Hunyadi-u.io U. j 

~~t'î~~~~~~~~~~ 

,,1 AN ER"crema neunsuroasă. 
Cel mal DOU pro
duct hlgienic pentm 
curifirea ,i infru· 
musetarea fetei. -
Inlături petele gal
bine, bubele prici
nuite de rnfierbAll
tel!, sgribunte ,1 alte 
DE:curătenli de piele. 

Cr~lIta aceasta ziua 
le poate foloil mult 

mal cu succel. 
I tegll J coroanlL 

_~~r._r;~~ 
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Ianer" pndr~ P. non plus ultra pudrel. Buni J. 
" a. baluri, saloane ,i de zilnic foI OI, 

car~ acopere increturile ,i e cu totul nestricăcioasă. In 
culorile: roza, albi ,1 creml I cutie 1 coroanA. 

"Ianer" săpun 1 bucati 00 filerf. 

"Ianer" pastă pentru' dinţi J dozl. I .or. 

Ianer" ap~ pentru gură Buni pentru.di,!fli "a Icorburo,1 fI gln-
gell bureteşf, contra mirosulUI greu de gura. 1 .ticll 
cor. 1-60. JumAtate eticiI, 80 fileri. 

"Ianer" esenţa pentru păr ~~~~~:::re':n1 
tretel ,i contra căderii părului J ItlclA, 1 cor. 30 filerJ. 

Ianer' pomadX pentru creşterea părului. J te-
" a gli 2 coroane. 

.,Ianer" văpseală pentru păr ~:n~ ~:~~~ ~~ 
În blond părul sur ,1 dl.rnnt. Nereuşita co~orll e exchisil 
La comAnde d se n.'eze ci părul în~ăruntit in ce coloare 
ai se văpseasc! (negru brunet). Un (:arton 4 coroane 

,,1 a ner" apa care face parul blond 
P~ntru a vlpsi In timp scurt, in bil, auriu, pArul blond, 
ro,u. chiar ,1 hrune! ori negru. 1 .ticlA 4 cor. 

Dl5cretl ,1 zHnfcl expediţie cu po,ta. - Telefon 476, 

Pentru lnconjurarea coDtrafacerflor numaf "Preparatele 
lui Rudolr laner" ieşite din farmacia la t'a valoare Il le 

pot căpăta la 

farmacia "Maria ajutătoare" alui Rudolf 
laner, Temesvar, Oyd.rv4ro8 F6-ut 70. 

Deva, (Piaţa principală). 
Rtcomandl carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cărnăţării, slănină şi unsoare 
în iros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită În vase proprii. - Cum
piritorilor vechi dă scădere la preţ 

Serviciu prompt! - Cereţi catalog f 

1 I 

-=. ===========1 il 
~.~---_. __ . __ ._-~ 
• • • • Am onoare a aduce la cunoştmţa • « Onoratului pubJic călător, că am des- • 
• chis În Seghedin (Szeged) hotelul • • • , Grand Hotel Royal ! 
~ Stau la dispoziţia publicului 80 de • 
~ camere confortate cu încălzire cen· t 
• trală şi apaduct • 
• La gară şi dela garA circulă » 
• automobilul. • 
• Pentru tomportajul publicului pasa- • 
~ ger, este fn hotel instalaţie proprie ~ 
C de spălat cu aburi. - Preţuri ieftine. • 

: Cu stima: : 

• David Sandor, • ! propridarul rataurantulal del. gari ,i ,ro- ! 
.. prJetarul ,.Orand Hotd-uhli Royal". .. t , B---... _._ .. _-···~ 
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Atunci cum piraţi 2C.ssetta mlraculoasl .. , 
fabricaţia mea proprie, cu. ajutorul direia, cureti 
orice pată de pe haini, de culoare cAt de sensi· 
bilA, precum pete de cernealJ, poame, cafea, văp
seli etc. »Cassetlac aceaita nu este ca obiect de 
redamJ, ci rezultatul unor incei"dri de 35 ani. 
Este bine venită pentru orice familie, care tine la 
cunlţenie. - Costă 5 Coroane şi ţine ani intregi. 
Se poate cumpAra numai dela fabrica chemid : 

OUSTAV SOLINOER, g 8 ras .6, Strada Cimitirului Nrul 5. 1 

colorator de mlitlsurl, curltl. 
tor chemlc de haine ,1 .pIIAtor. 

Timişoara - Temesvâr. 
Centrala: J6zsefvâros, Probel-u. 37. 
Filiala: Oyărvaroa, f6-utca 27. IZ. 

Curăţă şi colorează, chemic, ori·ce 
haine de dame, domni şi copii, per
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. - Apoi spală şi calcă ori·ce 
fel de albituri~ gulereş; mangete. 
Comande din provincie se fac prompt. 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. I flrbuttte totfelul d. tort in diferite eolon. IJ 
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BERBERSZKIMIKLOS 
păpuca.r, 

- Nagybecskerek. -

\ 

lifereazt In ţarl şi străinătate p#puci de 
Olele, pAsii, mătase şi catifea, pentru blr· 
bati, dame şi copii cu preţurile cele mal 
ieftine. Serviciu prompt, - Catalog trimit 1 gratuit. - R~vtndtorllor )I·se dA rabat. 

ai~iHi~iA;S~~t;iiJ! 

CIt e 

Mare depozit de cuptoare. E 
Am onoare a aduce la cunoştinta ono public. ci In Ci 

(Cluj) Koloszvar, Monoatorf·u. 7, _III descbis U8 I 
.. ar8 .. a.azll. inregistrat ,i provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. C* 

Atrag atenţia publicului asupra depozituJui meu model, asigu- GI , I rfnd-ul totodatl despre calitatea perfecti ale articolelor ,i preturile OI 
cele mai solide. GI 

Aşteptlnd binevoitorul sprijin. IUn.t cu deosebitl sti mi: ~ 

Tam's, J6zse'. ~ 
Kolozsvâr. 8i 

lJ m~mmitmmm~mI12!mmm!mH2~&J 

.t. t81.fOlllllul 804. 9 C81 mai mar. fitm. romAnelscă din Uniaria. 

Arad, Piata Boros Beni-fer 1. (Casapropria) 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferării, arme şi totfelul de maşini agrl.' 

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

~ Cu garnituri pentru trie-

"c:l,,~.~ ~:::~~c'~'21ţ·~. rat şi cu prospecte pentru 

J::~-'~., ~,'(."" '. , (r:, ;~!,~~ii~~-i..X"i'~ mor." servl'm bucuros, e· "'J<"'~ ".,. '.- ~,.p.:.~-~ri"~'~-... '~r "'~~~:-~~'h"".~'~\.<..L 
• >l'.,Sţ.;· ,~',{,!-lj',' & ~';:::~I\: '. ~'"","'=~;;'~ 
,"'.' "··~7r-, ,~ '.,.., <.~ ;:::,,~>;., ' ~~ 

~~': .. 1i:iF:·~f~~~!r;,{fi;t; ~:~~r~:or P::~~to::i;jrf:~ 
cerea contractului 
mergem la faţa Jo
cului pe spesele 

noastre. 

~---p 

-- ·"------.... d 

! 

i 
J 

I 
I 
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Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 

fabricheaza 

Barlos Zollan 
fabricant de lam pe, 

Bu da pest, VII., GizelIa·ut 55. 

• =============~~a 
a II 
I Bencsik ZsigmoJţd în Deva 
I Oferă: GHETE AMERICANE ŞI 

FRANCEZE cusute cu mâna In 
atelierul propriu precum şi OHETB 
OATA. format modern pentru băr
bati, femei şi copii. Oaloşi. ghete 
comoade şi pentru gimnasticd. Mare 
magazill de gume renumite de Su
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ghete pentru picioare ne
regulate şi bolnave le pregătesc 
după rnăsurll. La comande din pro
vincie este destul a se trimite o 
gheată folosită. - Serviciu prompt 

Damele cari voiesc .sl fie svelte, 

tncerce corsetele mele 

,Nenester Schnitt' 
necesare la costumele » Princesc 

şi »Directoirec. 

CORSETE 
dupA măsuri, precum şi reparaturi 

se fac în acurateţl 

Gustav Zimmermann 
Si hilu - N agywze-ben, 

Orosser-Ring, 1. în etaj. 

1I .. __ ·aA.A~··~_·· ____ -~_1I 
i Bumbera Istvan, ! 
• croltor el vU ~l preoţesr., • 
• orott:nrul preQţhnel greoo.-oat:. » 
• Oradea·mare - Nagyvărad. • 
• Edjficlul BaZlfulul (partii s,r. teatru). Taleh1l 869. • 

: Sezonul de toamnA şi iarna.! : 
• Au sosit stofe m0derne, englezeşti, t 
• scoţiene şi indigene, calitatea cea mai • 

. • bună. Costumele croială modernă, şi , 
: lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. : 
• Lucru cu mare atenţiune. Singurul de· 
t pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. ~ 
II--·~--·_··_·_~-_· __ · __ ·· 

In 1904 • eâştigat deJa so
cietatea din Budapesta a 
vApsitorilor auritorilor ,1 
Illstruitorilor diplomă. -

Pag. 11 

Taferner Antai 
aurltor de biserici tii sa.loane 

Versecz, Temesvl\ri-u. 20. 
Primevte spre executare, conform planului 

( aarlre ,1 reparare, Iconoataae, altare, 
1. mormint, acoperi, de turnarl, aran .. 
jamente biserice~ti apoi pregltirea tuturor 
locrlrilot de bran,. aceasta precum ,i re~ 
pararea şi Top5irea de DOU a mouumentelor 
deaBemenea şi orice Icoane blserlc.,tI. 
La dorinţa pregatesc prospect; pentrll 
nderea lucririlor tn provinţl mer, p. 

, - - - apellde mele proprii. - - -
Execu~le prompti. Ser'fidu oon,tilnţios • 

&=================0 
Leitner Săndor 
Jnechantc şi elect:rotehnlc 

Cluj-Kolozsvar, 
Strada Oe4k ferenc:t Nrul 30. 

Vinde şi repari pe lângă preţuri mo· 
derate: casse de bani, biciclete, 

maşini de fcusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte 
ori·ce muncă de branşă, precum: în
troducerea soneriilor, a lumini de 

_electrice şi a diferitelor motoare. 

Cei cari au lipsă de ghete si le adreseze 
prlvlliei nou aranjate de ihtte alui 

Ricolae Lunt, 
Pancsova, Strada Gizella (Meszăros). 

AsortatA conform cerinţ~)or moderne 
unde se afltt de vinzare ghete lu· 
,rate In atelierul propriu, p ... ntru 
bărbaţi, dame şi copil, uecutate 
elegant ,i trainic, cu preţuri mode· 
rate. LucreazA ghete dupa mAsuri, 
In timp scurt, execuţie elt>gantl ,1 
preţuri ieftine. - Pentru plc.oare 

defectuoase ghete spedale 1 
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Garnituri de tmblătlt cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Constructie de mori: 
mori de rijnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşi te. Lămuriri specialiste, pro
iect de che!tuieli şi preţ-curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria tebnică de maşini. 
Ma_zaki. e. Gepiparol Ret!!lzvenytAr_asA.:, 

Budapest, V., Alkotmâny-utca 25. 
Reprezenta.ntul pentru Ara.d t;tl provinc:!ie t 

LENGYEL OYULA, 
ateI fer de ttl.otoare "i rr.u:ujdni 

Arad, (Hal-ter) Szentpâl-u. 1. 

Ghete originale ruseşti 
pentru noroiu (imaIă) ,1 zăpadă se afli tn 

~ cantitate mare la filiaJa fabricei de ghete 

IW081<OVI i 8 
Arad, Szabadsăg-ter 18. 
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AFLI LA NOI 
cel mai bogat asortiment de diferite articole 
cu preţuri ieftine. Vizitează negre~it prăvălia 
noastră unde vei afla frumoase lucruri pentru 

DARURI DE CRAcIUN 
ARTICOLE DE GALANTERIE: t 

Mese pentru flori 
Mese pentru fumat 
Rame pentru fotografii 
Ettagere de tot felul 
Garnituri p. masa de scris 
Garnituri pentru fumat 
Machete de teracotă 
Vase pentru flori 
Bibelouri 
Cassette Îl1 colori 
Articole iaponeze 
Bricege 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electrke tle DU' 

zunar. 
Cofere 
Corle 

Săculeţe pentru dame 
Portmonaide 
Necesaires 
Articole de toiJeUă 

Oglinzi de tot felul 
Articole pentru turişti 

Bastoane 
Articole de lux. 

BIJUTERII 
de toată categoria, 

Janţe, cercei, ace,. 
COLIERE 

cu ametist in argint. 
»ANTIKc 

bijuterii me derne. 

Trăsurele pentru copii. 
-JUCĂRII. -

ARTICOLE DE MODA: 
BLUZE 
ROCHII 
JUPOANE 
COSTUME 
PARDESII 
ŞORŢE diferite ealităţi 

RUFE DE DAME 
JACHETE 
PALTOANE 
CHERETE 
BONETE 
JABOTS·URI 
CORDOANE 

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

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

425 

MARE ASORTIMENT DE GHETE. 

Marca: .SALAMANDERc cea 
mai bună fabrică de ghete 
din Întreagă lumea, p' n· 
tru domni şi dame: Cor. 
16'50. - Preţ de unitate 

Cor. 20'50. 
Marca: :tMARAc, ghete 
pentru domni şi dame, 
sistem nou Cor. 13'50. 

Ghete pentru vânat ,i 
turişti. 

Ghete pentru pltinat ,i 
săniu,. 

Ghete pentru dans. 
Ghete călduroase decasl. 
Camaşine. 
Galoşi şi şoşoni. 

KAUFHAUS M. BRECKNER 
Hermannsfadt. SIBI IV. Nagyszeben. 

.,TlUBUN.6t lNS.TIT.U..J: lIlP..UG2A 'tIQ .NIOIIIN il OONa. - ABAD WJ. 
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