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ABVNAMENTUL 

Pe un an • 28 Co., 
Pe un jum. • 14 c 
Pe o Itmă 2.40 c 

Numind de zi pcntru Ro.
minia şi străinătate pe 

an 40 fund. 

Telefon pentru ora, ,1 
!:omltat 502. 

Va pleca şi contele lehrenthal? 
}irad, 2 Dece.mvrÎe. 

De:misia baronului Gonrad de 116tzen
dori, şeful de pâ.nll. acum al statului major 
'austro-ungar, a avut ecoul unei mari sen
zaţii nu numai în monarhie, ei şi în poli
tica Nlropeană. Prăbuşirea năprasnieă a 
hărbatului (';are ,'l'a bucurat de cea mai 
inaltă situaţip: m~litară într'un stat de 
greu! îl tea monarhiei noastre, oomportă 
frl.fă îndoia.lă însomnătatea unui remaroo
bil eveniment în politi{~a externR. Câ,nd 
rn(llă ac-o,ast.ă prăbuşire e cau:t,ată de împre· 
jurări ea cele ce se confirmă azi şi din 
surse oficioase şi uI111ează într'un moment 
de incordări extome atât de primejdioase 
ea cele actuale, evenimentul ia în mod fi
I'c.'lc proporţiile unei universale senzaţii. 

Că,ci să revenim azi mai pe Ing asupra 
(jauzelor cari au necesitat îndepărtarea 
haronului C'onrad de Hotzendorf. lin co
munieat, inspirat afirmativ chiar de moş
tenitorul de tron, indică drept cauză prin
eipală, existe'nţa unor vechi divergente în
f7'e fostul şef al stat'u.lui major şi înf1'e con
fde de A ehren thal, ministrul de externe. 
Baronul ('ourad de lWtzondorf era. (l,nume. 
de parere,a, că, 1U d>ct\lJa.Ja situaţie externă, 
dominată dp atâta nesiguranţă, şeful ar
matp.i nu p()~1te să ia ră.'3pundero în faţa 
evenimcntC'lor ee pa? a 5e anunta, decât 
dânrlu-i-.se şi lui latitudinea să 'pot,reaeă 
sbafornic şi intens cu atentiune simpto
mele {'}.:'terne, ca a13tfel să-şi poat.ă potrivi 
acţ.iun ile în mod proalabil constelaţiunilor 
politice. Se paJ'c eă baronul Conra,d de 
II 

ScrisOare lui Ooga. 
DQ-acum te la.s pe tine ş-i pe·ai tăi 
Şi-A rdeahd plin de cântece şi joc'uri, 
De '1n(j'ndre fete ş'i voinici flt1.căi ... 
8tiu. ro dacă, mai vin pe-aee8te locuri ! 

il d ' d l " , Leorml-era ,e e e, - cic?' pe-aIC! 
A In pel'reeut, copil, odi'nioară. -
'Pe spe1'ii când de pe trecut ,/·irlici. 
Paimjl'nişul ('(It'p'l în!t1şo(!,rli! 

ne-aşi fi răma.s,t:a tine, în Ardeal, 
.C'ftatornic sfânt al datinei strălmHP, 
fnt,/,'n căsuţă albă, sub un deal, 
Ff'rifă dp primejdii şi. !u1'#1l'ne: 

De-aşi fi 'rămas a(:olo, 8ă muncesc 
Jncunjurat de oameni cum se ca,dt' 
In albele cămăşi ce stri'ilucesc 
Ca spuma de .,uvoaie în cascadp,. 

De-aşi fi r(lma~ în casa de sub deal 
De unde'n negu'ri vezi sclipind Carpaţii! ... 
Da1' eu. m'am du.s şi te-am l.ă.8at tArdeal. 
Ca wn {1(.g,ar mi-am ptlrăsit eu f1'atii ... 

Şi ce f'"lHilOS ~~ s~ li r~mas 
.A ltltw·ea. eu alta Şt cu tm~, 

Htitzendorfşi-a şi revendicat în situaţia 
dată aCl?st drept, daJ.' că observaţile ce a 
făcut urmărind statornic constelaţinnile 
politice i-au inspirat cu totul alte hotărâri 
şi planuri decât cele pe cari le credea salu
tare un alt personaj, mai competent în 
rolul gău de astl"Olog politic: oontele de 
A:ehrenthal, ministrul de externe. Intre §e
fuI politicei .externe şi cel al armatei -
spune comunicatul din chestiune - s'au 
ivit de-ei [Hlpmfeţe de lrecare, cari alt re
sult.at o încordare prea insuportbilă, deeftt 
să nu se impuie altematiya jert.firpi unuia 
din doi. Jertfa a trebuit ,să fie baronul Con
rad de H6tzendorf, pentru că situaţia lui, 
eontcmplată la lumina intereselor externe 
de azi ale monarhiei, se înfă.ţişa, fără în
doială' de-o importanţă relativ inferioră. 

. Aceste intereSfJ culminează in me.nţ.i
Ilc>rea unor rela.ţii neîncordate nu Italia 
- du pt\ cum <afirmă, nu lH.hlllai marile ziare 
elin monarhie, ci mai ales cele berlineze 
~ llloc,ar până la o soluţie definitivă a 
răsboinlui tripolitaJl. Relaţiile aeeste au 
fost îndpajuIls de prilllPjduiLc în unna ati· 
tudinijlor pe cari a trebuit să le ia monar
hia în diferite faze n~eenle ale rrtsboiului 
şi din o nouă atingere adusă lor putea Il si't 
re,mlte o'Stilităţi ("ari ,mnnaicu imna mai 
pntecnl fi dpci~~n. E hine, .~~ ::;plill ~'ueile (h' 
prcstt din Germania -că lnonarhnl l'a 
'la(~rifiGat nu pe contele de Aehrenirhal, ci 
pe şeful fltatuilli ma,lor,peJltrucă politica 
acestuia ameninţa nu numai cu desfacerea 
nlianţei cu Itaha, ('.i putea provoca o se
rioasă primf'jduire a păcii. ,.Vossiscne 
Zeitllng" spune. chiar, că, baronul ConraCt 
de llMz0Ildorf a fost capul vi;t,ibil al pre· 

Să'/1 alt ş'i elt pen fru dreptate-vI! gla a, 
Si să e'ajut În rupta liP11fnt bi1H': 

sa stau şi eu de t-ine-alătliri HZ'i, 
Şi eu ca tine să'm,iînchieg 'cânlar('o 
Din l:UP tu l emicilor brazi 
CI' !'li-riga peste cu{mi Tcdfştepla,,.ea! 

Iar de sC/'lmrn Pl'lHl·H. rers I1Wt al'ânln.f, 
A pri,ns rlp-obirla sile'i spcula.1'p, 
Si wu de hună seamă aşi fi gustat 
Ce duh'e-i pânra temniţei maghian), .. 

M' am dus.,. Şi spune'mi tu ce-cun folosit 
Pe unde-am fost (~â.t am umbla,t prin lume! 
Azi m.'a.şi. întoarce, Însă, obosit; 
lnfrînt şi t/'ist. .. Dar l'remea ta acum ('! 

Tu să rămâi aCt)lo undr eşti 
Sa:.,.nb(ll'bătezi şi să rnângă.i popofu,l: 
Tu ai să lupţi. ftt ai să biruileşti -
Şi'n cântpf';ele tale-i t'iitontf! 

St. O. Iosif. 
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se primesc ia administratie. 
Multămite pub;ice ŞI Loc 
deschis costă fie< a! e ,it 

00 fHerL 
Manusari:>te nu să inap~

lui, 

bnsulni p(wtid 1'ăsboinic, parlid ale cil r~i 
intenţii sunt în desacord cu politica UeL'
lllanH?I. 

Dacă există aievea un partid răsboiuic 
îJl monarhie, Hoi, toaLe popoarele mOIH:U'

hiei, nu putem decut să ne bucurăm de so
luţia ee s'a dat eouflictul ui dela condm'.ere, 
deşi "tceastă soluţie Înseamnă un nou tri
umf al gestiunei eontelui Aehrenthal, omul 
care a influinţat atfttea favoruri făcuto po
liticei panrnaghiare În monarhie. O impre
jlll',[['C lle trc;t,eşte însă nedumeriri. Zia[81e 
germalle au aierul de a deIlunţa că şeful 
neyi'lzllt al pretill:-5ullli partid disboilli(', ar 
fi însuşi viitorul cap al monarhiei, mo,
U:tlitorul Franz Ferdinanu.Ne SUPUIl c-l(lâw'i, 
snnt:imonte de loiaJitate ori de câte ori 111\" 

cugetă tll la. personalitut ea mare şi JUlll 1-
DO<lsă a yiitorului nOlStru 1l\U1Hll'h Iji avem 
pellt.ru conceptiile lui superioare, pe care 
ni-lea tradat deja. de mult ÎIl liniile lor do
minante, o simpaiie prollunţată. Şi uac[1 
baronul C'onrad de H6tzendorf a putut 8kl 

~c bucure aua de I1Hllt ele increderea moş
tenitol"ulu1. ('lllll ~p poate ,cpii ilGeasta. din 
('oflnmieatul ce se atribuie> biroului J\lteţp:i 
Sn,]e (lmlt:llicăm an:::it. ('OHl\IUieat in alt, loc 
al :t.Î<Hlllui). IlU p"tPln S[l !le Îllvingt'Jlll It€'

dllllH'J'În'<l, ('ij YI'J'sÎnnilp Şl ('()tlltmicat,p!e 

(~(' (" J 1'< il J ţi c.lcI.u<l lnLU!lll' aSl! PI"~1 dE'TfllsieÎ de 
ieri nu pot S{l ne dea lHmmiroa df'plină CI 

plpdirii şefulu i statulu i ma.in r·. Admitem 
.~ d 11 1'.:1 cum SpllT1f'Cl lf'ri şi eol't's pondf'n t.ul 
llostru, intemeiat. pe df'Hiăinuirile er a pri
mit, deJa llll înalt personaj militar, - CI er 
mitern. eă haronul ('onrael de H6t.zendorf 
a ridic.ai prehmţii miliiare ireali:t.abile :-l:l.1 
şi 61 îndnpărtan'(l lui e putrivit.rl ";[1 aducă 

In Cimitir .•• 
De 1. E. Torouţiu. 

PriInăvara ... Un eimitir măret .. , O grădină c~. 
(!intr'un basm. Capele ca nişte castele; mai Mei 
eallelcle aceJora, ClUri n'au lăSlaIt omenirei niei o 
Lll'mă, deeitt doar urmaşilor o ai\'{lre considerlthilă, 
dt'stinată pcnt,rll zidirea e!lJPf'lelor de·asUpl1aJ piep
turilor' ·]01' .. , 

~ O, ce frumos e ]lL(}nulILt'ntul t'C'1 din mijlocul 
l'imitirului! Al cui c? 

BMrînul paznÎe - un moşneag uitat de \·'l'elUC 
~i lilt-;at jlar'că anume in yiată de moarte ~lreŢ)t 
multiimită pentru paro turmei ei - îşi ridieă 
În('('t pI'i,'iroa şi şi-o îndreptă însrre ITHu·tea În
~ot]'() arătasem eu mtlna". 

- Acela1 
- Da. 
- I~ blmii wamă al unuia, care nu se indu-

1%'Ie să fară altcev<l eu an,>roo sa, 
- Dar în c.a.peIll a{'eea, cine zaG'e?' 
- Nu ~tiu, dragul meu, şi nici nu pot ~ti, 

eăei aici, "ezi, e {) lume întroagă de morminte, dar 
rcteşte, slo\,{lle spun... îmi zise moşneagul şi se 
plecw deasupra unui 11l0l'1uânt să plivească nişte 
hun1iene. 

~lă wpropi.a.i de tabla de ma1'l1lUră şi ceti,i i'll
~erj:pţ.ia., Nu îmi era eu t.otul străin. Nu auzÎ!scm 
nici odată în viaţa mea; despre a~.('l muritor -
şi cu toate aoHt~a - un monument nemurit,or ... 

li ('-he, oftă paznicul ridicându-<Sc de pe lUOl'

lwÎnt. aici se pun tot cci bogaţ.i, numai ei, aici f' 

doar fruntea cimitirului.., Şi eei bo~a,ti şi-aici ~e 
&.,*,ază în l'înd'urile dintăi... Da, şi aici ooi bo~ 

"'-!'IL 1. 
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o ameliorare în r('laţiil€' noastre cu Italia. 
ne pare Însă totuşi prea cutezat a atribui 
aC·(,5tei Îndepărtări şi semnifieaţia unei 
d('S<lYllărÎ în c(> privC'şte politica moşt8ni
torull1i de tron. Ueneralul de Schemua, d(' 
pildă. omul car(> (> adus cu mai multe sorţi 
dp H'uşiUi in combinaţiE' dintre aspiranţii 
şt'fi(>i stat ului major, ~ lansat în cercurile 
politice ca {jind şi el uIlul din agre"'<'1ţii moş
tPnitnfului. Întoc,mai ca minstrul de răs
hoi. gPIH'l'alul Auffenoerg. AdmiVmd deci 
syoIlurile gel1('rale ar fi să concludem Ia 
un nou succes al politicei moştenit.orului, 
~i nu la desayuar('a ei. 

Dar nu puh-m să avem pret('nţia să 
l'C'st abilim fapt e şi împrej urări pe cari 
IIU suntem în situaţie a le cunoa.şte şi fixa. 
Totul ee putem să ţintim în precara noa~ 
stră :,>ituaţi(' politică, e să desluşim, în 
fr[uwlntarea produ:'>ă de eyonimente atât 
de importante ca demisia. şefului statului 
Il1ajo1". Sf'nlllP cari să ne tradeze o inse
llinare in politica generală a mona.rhiei. 
(, dungJt de lumină ni-se vare că de.sluşim 
:;;i in actualele frământ~lri: disgraţia. în care 
a căzut În faţa moşt('nitorului contele de 
.\ehrenthal. omul care a deschis de când 
(. la dU'ma monarhiei atâtea terenuri de 
(·xpansiuno imperialismului rnaghiar. Se 
Yorbeşte de mult. iar acum se accentuiază 
("u mult ă verosimilitate, că îndată după 
f'larificarea relativă a situaţiei externe 
conte'le Aehrenthal va trebui să plece, căci 
ti pi{'rrlut aproape toate simpatiile moşte
Ilitorului. ' 

Dacă nu pentru alt motiv, - căci nu' 
ne facem iluzii pn.'a multe - pentruca să 
putem ayea orientări mai desluşite asupra 
viitorului. ne "a bucura o s0himbare cM 
mai apropiată la cDnducerea politică a 
Jnonarl1i('i. corn-inşi fiind că actualului 
condu('ător va trehui să-i urmeze o perso
Ilalitate ,-oită şi de viitorul cap al impe
riului. Clei acest popor românesc suportă. 
chiar sarcini militare şi mai enorme, dacă 
in schimb i-se garantează posibilitatea 
llnei depline prosperări naţionale sub ocro
tirea efpcti\-ă a statului. 

gati. .. Xoi iată pe unde zacem, pe acolo pe la 
margini, pe sub garduri ... Da, da, noi pe SlIb 
J.!a:rduri am trăit şi ... tot pe sub ~arduri vom şi 
plItrC'Zi. .. Tot în lături, aici in lături ~i ... cine 
şti('· ... poate ... 

- Poate_ .. ~ 

1f c>şneagul dădu 8Nl1nificativ din cap, apOI 
lIrmă intr'un ton trăgănat: - Poate, cine ştie, 
ş.i dincolo. "om fi tot noi, cari vom fi împiru;;i în 
Iiit uri... tot aşa ea şi aici Între furi şi fă('ători 
Qt· rele... D~r mai la urma urmei cine ştie ... 
('ine ştie, dacă n\l~i şi a.',ta o poveste ... Că_ .. oatiitea 
au fost, atitka! Şi tot n'au fost, c'au fost numai 
1,ovt:'Şti. l'r(,ştii crezură şi trăiră dtrpă rostul 
pO\'E"ştilor. iar ('ei Cluninţi după mintea lor_ .. 

Cine ştie. că doar nimene nu s'a întors de acolo 
Îndărăt să ne spună de-i şi acolo viaţă şi de-i mai 
hUIlă {)('cut aceasta de aici ... Cine ştie, da, cine 
şti(' { De acee.a ferice de cine poate trăi bine pe 
lumea asta. că... cine ştie ... ~ Yezi, dragul meu, 
!<llnt acmna îngropat pfmă la brîu, rămâne încă 
~ă'mi scap pleoavele rpe8te ochi şi apoi, vezi ~ colo ... 
Aşa-i... Şi de n'ar fi aşa, de mi-aşi incepe de 
azi a trăi "iata, atunci mi-aş trăi-o altfel de C1llD ••. 

Căci. cine ştie. dr3+rlll meu, de acolo n'a venit ni
l/l('nea să n", dovedească ... 

Bătrînul oftă din nou şi tăcu. 

Cimitirul pitroo un rai ... Firea întreagă reîn
'la: iarba era yerde Întunecată ea adâncul mării; 
florile imbobocite păre.au nişte fecioare ademeni
toare ... Fhlturii pribegi sărutau În treacăt flo~ 
riIE' ~ing:li;e apoi rătăceau din nou în largul firii. 
Ramurile !pOmilor se certau cu adierea blândă, 
care din \leme în neme se înfuria şi vuia cu 

-------- -
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Impăcarea conservatorilor din Regat. Această 
chestiune importantă a politicei din România Il 

fost tratată cu dosăvârşită competenţă în col')a
nele ziarului nostru de către distinusl om politic 
din Regat., d. Or. Prooopiu. Acum rev-enim asupra 
('1. In şedinţa de Joi a Camerii române, în şirul 
altor of/Hori, a vorbit şi d. 1. Nicle~cu, un mem
bru marcant al partidillui consen-awr dela pute
re, cumnat al diui prim-ministru P. P. Carp. D. 
1. Miclescu, ca un vechiu membru al partidului 
eonsen-ator, a constatat cu mâhnire că cele două 
partide conscnatoare, eel de sub şefia dIui Carp 
şi col consen-ator--democrat al dlui Tllke Iones:!"u, 
niei până la noua dC.$Chinere a corpurilor legiui
toare nu au găsit O soluţie a diferendelor dintre 
ele. D. I. Miclescu a susţinut că partidul juni
mist al dlui Carp, fără ajutorul partidului dlni 
Take Ionescu nu va putea face o operă consis
tentă de guvernământ şi în acest întcles Il făcut 
apel la Iuelllbri majorităţii să accelereze împă~a
rea cu d. Take Ionescu. Dlui Micle8Cu i-a răs
puns imediat prim-ministrul P_ P. Carp decla
rind ('il nu va putea oonsimţi la o impăcare decât 
cu o singură condiţie: aceia de a pdstra onOarea 
partidului său, rămânând partidul întregI fără 
să adu('ă vr'un sacrificiu. In cât priveşte lipsa 
de forţe a actualei majorităţi d. Carp a declarat: 
X li suntem slabi, căci slab e numai acela care lie 
părăseşte pe sine însuşi. 

In acei~i şedinţă a Camerii d. Carp a mai 
tinut o cuvânt.are prin care a anunţat noile re
forme ale guvernului roman: 

"Cele din tai proiecte, a apus d. Carp, cu cari 
guvernul va veni în discuţia parlamentului, vor 
fi: proiectul pentru asigurările muncitoreşti şi 
cel pentru încurajarea industriei naţionale. 

"Dacă Bomânia nu e o ţară industrială, tre
buie să devie, fiindcă timp îndelungat activitatea 
agricolă actuală nu va mai fi suficientă spre a 
satisface ne"'oile ţilrei. Jlentru acest cuvânt, ne 
trebuie o industrie. 

Pentru a avea, insăI ° industrie temeinică, 
trebuie să ne îngrijim de starea şi de viitorul ace
lora cari muncesc în ea. Se impune, prin urmare 
legea industrială ca şi aceia, prin care se asigură 
,ii torul muneitorimei. 

Ai1t'ste legi, a spus mai <leplI.rt~ d. Carp, au 
fost întocmit.e cu nl1llt talent de d. N cnit.escu, şi 
trebuie să le sprijinim din t.oat~ puterile. 

"Trecîmd, apoi, la legea descentralizărei ad
ministrative, d. Carp spune că e menită să dea 
mai multă viată pr()\'inciei, pentru ca energiile 
şi talentele ce cuprinde, să se desvolte, să se pro
ducă şi acolo, iar nu numai la centru. Tot prin 
această lege, a observat d. Carp, vom sustrage pe 
alegători de sub influenţ.a administraţiei." 

• 

putere print.re frunze, ca şi când ar fi vrut să spul
bere îndoiala din 8u.11etul moşneagului cârtitor. 

Era primăvara ... T()tul l'€învie ... Totu:l reve
nea la o nouă viată, numai ... Dar iată că de pe 
morminte mă('ar fl()Tile se mişcă, 8e clatină, ca şi 
când ar vrea să trezească din somnul de v.aei pe 
'ai'eia. în ţărîna cărora îşi aveau înfipte râdă
{'inele ... Totul se renaşte, totul, numai mormintele 
nu se mişcă. numai ele nu simt hlândeţa g>in
gaşă a florilor ... Numai mormint.ele, morminte 
rămim, munai ele au avut o singură primăyară ... 

- Vină cu mine să'ţi arăt un mormânt fru
mos - îmi zise paznicul d\llpă o vreme văzându-mă 
dus pe gimduri. 

Ii urmai. Bătrînul pătrunse JUlânc î.n cimi
tir şi se opri într'o p~iană de i~rbă, în care se 
zăreau de abia cât~va cruci de lemn frînt.o. Vru~ 
sei să păşesc înainte, dar moşne3.KUl mă prinae de 
mână: 

- Stai! 
- )fergem la mormântul ~el frumos! 
- Am ajuns. Iată']! Şi mâna uaoată a moş-

neagului Be întirule tremurînd c,a o vargă şi-mi 
arătă între băIării două cruci căzute. 

Deschisei och.ii mari şi dădui din umere. 
- Te miri? Stai, nu te mira, să'ţi dovooeec 

ră acesta e cel mai fr-umoB mormânt din miile de 
mormint~ din <,imi tirul meu. Aici odihnesc doi: 
unul şi una. Tnua nu de mult un boier bogat, oa.re 
a a'""llt numai o fiică - asta care zace aici. Şi 
mâna lJătrînului se întinse iarăşi de'mi IMătă o 
('roca din iarbă._ 

- Şi era fata boierului frumoasă. de t.o usca 
cu fnlmseţea ei ... Oând s'a ridicat de i-a venit 
nemea să se mi\rite. umbl-a.u doi după dâDsa. 

_T_-~ 

~ Oecemvre n t011 

Moştenitorul de tron ii generalul Courad. 
Cancelaria Moşt.enitorului de tron publică des
pre demi~ia generaluhlÎ Conrad următ.orul comu
nieat: 

"De mult se ~tie că între ministrul comun de 
externe contele Aerenthal şi şeful statului major 
Conra<l sunt deosebiri de voderi. Ministerul de 
externe are nev"Oiede urcaroa contingentului I1r
matei, pentru că prin aoeasta vrea să spriji
nească politica sa a'i.ternă. Dimpotrivă şeful klta
tului-major a fost de părerea că numai aşa poate 
să rămână la postul său, dacă şi el va ur:mări e
venimentele externe. In vremoo din urmă dc.o
sebirea a('easta de vederi a cre.a.t o s-ituatie intole
rabilă. :Fiindcă Maj. Sa, din consideraţie faţ-ă da 
situuţ.ia generală, n'a crezut admisibili o schim
bare de persoane în conducerea ministerului de 
externe, a fost nevoit să cedeze şeful statului-ma
jor. Este Ufor de înţeles că archiducele Francisc 
Perdinand regretă înliiturare-a generalului Con
rad, dar fiind soldat obOOient a trebuit să ~ su
pună voinţei Maj. Sale. Şeful statului-major 
pleacă bucurându-se de simpatia deplină a Maj. 
Sale, oore l-a designat ca inspector general al Ar
matei.Moştenitorul de tron intr'o audienţă speci
ală l-a asigurat pe fostul şef al statului-major de 
simpatia şi consideratia sa nestrămufată." 

• 
Impotriva votuJui universal... La cil'Culara 

cont.clui KhuenrHbderv{uy în chestia votului
universal, reuniunea cultu~ală "Szechenyi Tar
sulal" a răspuns urmăwarcle: 

"Reuniunea. noastră priveşte cu mare tc-amă 
la atitudinea deosebitclor naţionalităţi. Chiar de
aceea creJe că nu e.ste in interesul naţiunii ca in 
ţinuturile locuite de naţionalităţi votarea să fie 
secretă. Dreptul electoral să se facă pendent de 
cunoaşterea scrisului şi a cititului - în limba 
unguJ·a.:~că ... " 

• 
Alegerile 'din Croaţia. Alegerile generale pen

tru dieta eroatiei vor avea loc la 15, 16 şi 18 De~ 
Cemyrle. 

Se al(>g în total 80 de devutaţL 
• 

ConsiJiu de mini~tri. Din. V itma Be .anunţă c~ 
~farţj ve a\'(~a !O<', sub :pre.şe.dinţ.i.a contehui Aeh
renthaJ, lm <'OM-i1iu de miniştri, la care va lua 
pal'te şi contele Klnmn-Hooervâry. 

In consiliu se va lua în d1scutie bugetul comun. 
• 

Şedinta Camerei. Fiind zi de Sâmbătă, s'a 
cont,inuat discuţia reformelor militare. A vorbit 
pentru proiecte Zalan Gyula, contra lor Hegyi 
Arpad. 

In şoo.inţa de Luin se va continua discuţia 
bugetului . 

U nul era tot aşa de bogat ca şi boierul, tatăl fe
tei, ba poate că'} ş.i întrecea, dar avea ~î Q me
toahnă: era QaIll băt.rîni()r şi tare unt. Celalalt 
era sărăcuţ dar la frumsete se 'POtrivea din cap 
până'n picioare cu fata ooierului. Ea îl iubea pe 
cel sărac. Şi dă, ori cât de mult pot părinţii stă
pâm copiii lor, când a vorb.a de girngăşiile inimei 
pot fi stăpâni mai sla.bi, şi nid n'ar trebui de 
loc să fie, ţi-o Slpun eu, dragul meu, şi poţi să 
mă. crezi că doar Îrumrătoarea nu-i un măr, pe 
('are'} muşti, şi dacă nu'ţi place, îl poţi arunca la 
o parte ... Şi ~ s'a făcut că cu toată strălucirea 
boerulni fata voea să meargă numai după oeI 
frumos, iar de cel bogat nici nu vrea să audă. 
Când au văzut că nu-i şi nu-i putints s'o îndu
plece, o lăsară în vooo ei, să meargă după cine-i 
pl'llce ... S'au învoit şi în scurtă vreme era să se 
facă D1mta, pe placul fetei... Când aşa ca mâne 
ori Ţ}oimâne era să fie nunta, deodată dă peste 
rea. Boierul de năeaz ~i de-snădejde să se troacă 
boer o nenorocire mare, de~i prăpăd~t.e toată ave
din lume, nu a.ltceva ... Deprins era să trăiască 
bine, şi acuma dupăce pierduse averea, nu ştia 
c.o şi de unde să Încsaţlă. Nunta fetei îl făoose în 
SC11rtă vreme - iac'aşa cum mă ,'ezi pe mine, că 
pe femei când le vine vremea măriţişului nici cu 
zece boi nu le ţii în loc ... Şi se gândea bietul boier 
şi'!}i frământa. capul şi zi şi noapte şi nu ~tia 
de ce să se apuce şi pe ce drum să meargă. In
tr'o zi îi veni un gând, care, m-ooea el că'1 va 
putea scoate din nenorocirea aceea. Şi ştii, dragul 
meu, cum e omul l,a nevoie: e greu până-i vine 
ce,-a în gând, ca apoi din gând face planuri şi 
din planuri vrea 8ă'şi 8Coată norocuL. Aşa a fă· 
cut tii boiaml. S'a 'PUS la oale cu omul ooJ bogat. 



~ Oecemvre n. 1911 -
Pacea domnului Gol~işl 

A rad, 2 Decomvrie. 

De troi zile încoaci d. Goldiş e' aproape 
. I"IOJomn în Ielul său de discuţie. In trei ar· 

boole consecutive ne invită la o discuţie 
linişt.ită demnă, serioasă şi mai presus de 
toate inspirată de dorinţa de a restabili 
pacea şi s·olidaritatea gmv sdruncinate în 
partid, dorinţă pe care o mărturiseşte deo
potrivă cu noi şi d. Goldiş, în numele său 
şi a celor pe cari îi reprezintă, căci, cu 
d-sa 'pcraollal, n'ar avea nici un rost, acea-

'.~ şta discuţie. i" 
-; Domnia sa, este directorul organului 

autorizat al comitetului naţional, am cre
zut deci că nu are nevoie de o procură 
specială din partea comitetului, când 
.'J'a uugajat {~u noi la aceasta dis
cuţie. Accentuăm acea.sta, fiindcă aro 
aiorul că vorbeşte numai în numele el-sale, 
când cu o gratitudino inutilă, revine me
reu să arunce in balanţa păcii preţioasa 
sa porsoană. Hă.svunsul nostru în punctul 
ace.sta a fost clar şi acesta îl repetăm, ches
tia retragcrii sale îl priveşte, aceasta rămâ· 
ilO Ull examen propriu alconştiinţii sale.Un 
om, care e1'ooo că poate aduce mai bune 
servicii neamului său, retrăgându-so din 
"iata. politică, nu trebue să mai stea pe 
gânduri, întrehând ve unul şi pe altul, căci 
are aif'Tul unei Ianfaronade. do a provoca 
pe alţii să-I oprea.scă. S'au mai retras ou
meni din viaţa publică, dar nimeni n'a 
pUR aceasta votului unui plebicist, între
hând fie pe adversari, cari, dacă. sunt loiali, 
nu-i pot, cerc Uiceasta, fie pe aderenţii sţli, 

"T R 1 BUN A" 

pe calea aceasta, numai învinge, dar nu 
con"Uitnge se poate. 

X oi am stabilit În mod pragmatic con· 
diţiunile nn alonoast.re, ci alo raţiunii ~ă
ni'ttoase, cinstite şi drrpte, ale raţiunii in
fer€'sclor superioare a unităţii noastre de 
partid, pe a cărei temoi se poata rostabili 
pacea. Le fixăm înc'odată aci, pentru o 
urmi'irire mai uşoară a mersului logic de 
idei: 

1. Noi n'am !Ipart solidaritalpa şi nu ttmblăm 
să formăm alt partid, cum insinuă în mod temerar 
d. Goldiş în numărul de azi, ci a mfost totdN1una 
şi suntem credincioşi programului şi partidului 
nostru naţional, dovadă munca şi sacrl~ficiile noa
stre dinainte şi dela isbucnirca conflictului în
coaci, dând sprijin tdnostru la adunările popornle 
ch1"lr şi când aceslea au fost prefăcute în prile. 
juri de. calomnii şi insulte la adresa noastră; 

2. N'arn spart noi pace.a şi solidaritatea, ci d. 
Golel;'ş şi consotii, cari au voit să ne .~coată din 
partdul părinUlor noştri şi ne·au declarat de tră
dători, profitând de felania trădătorului V Mile 
Nangra, pe care noi ram executat mai fără cru
ţare; 

3. Vrem pac(',(L şi solidaritatea partidului na
tional, dOt)adă că li-am oferii-o la Cluj şi toate 
ocaziile, li-o oferim şi acum, pentru că scopul 
t!OStl'OU este consoli.darea şi întărire.a partidului şi 
penb'U acest scop, a.m mai spus odată, aducem şi 
am fi adus dintru început. da.că ni-s'ar fi cerut, 
chiar şi acele convingeri ale noastre, pe c(1;ri dom· 
niile lor nu vor ori nu pot să le înţeleagă; 

inc a·z C011 lrar vorbdc rl.ţal e rămân- t'orbe floare, 
,~impl('. apudifuri ~i fă(rirnicii cu cari ar t:rM .~ă-şi 
poată justifica mai departe acţiune<L nefastă inee
lmtă 'intr'un ceM nenorocit. 

D. Goldiş ce ră::;punde la acea.sta.? 
.. Eu ilu pot să primesc dpcât o singnrtl 

condiţiune, aceell care Sf) refe,ră la persoann 
mea. Diferendul nu există între mine şi 
între "Tribuna", ~i înt?'/'. comitetul naţio
nal şi între gruparea" TrilJ1.mei". AsuprH 
lIcestui diferend nu pot decide eu, căci nu 
am drC'ptul acesta, ci poate decide e,rclu
si-e numai comitehll naţional . . ,Tribuna" 
ded trebuie să se adreseze cu ofc1'tul ei 
de pace la comite/lll e.'l'ecutie al partidului 
Ilaţional român din Transilt'ania şi lIn
gal'ia." 

.. Să roago deci .,Tribuna "pe preşC'din
tolc comitetului naţional eL Gheorghe Vop 
de Băseşti, ca s{t eonVOi.tef) şedinţa ple.llară, 
a conîitetului spre a elecide în cauză .. /1\i
Imna" să primească conelusul, pe care il 
va aduce în cc:Ulză comitetul naţional, să 
sC' SUPU11ă lui fără esitarf'." 

D. Goldiş ne trimite eleci cu pNiţii la 
pn:'7edintf\le comitetului naţional d. C; 11eor
ghe Pop de Bnseşti. 'I'iIîlhru pe petiţie s{t 
pune.m? Aceasta a uit.at să ne Spllnll, mă· 
car că (\ important. căci nu ştim dacă va 
Ci primită petiţia. fără timhru ,.1n cnusil," 

Yodwşte d. Goldiş Rerios, ori ia în d('
risiunc cele mai sf'l'ioasc lucruri, băriîndu-şi 
forallli joc ele intpligenta cO"ito1'ilor S{li. 

t)tllulţi-puţini, un lucru ce rar expune ridi
col ului. 

4. Ca :~ă se infăJltuirw:ă însă ace(UJla pace, 
frdJUie să se facă un rostitutio in int~gru,m a 
stărilor dinainte de i..,bucnirea conflt:ctu.ltti în 
partid, care are drept consecinţă mutarea "Româ.
nu lui" din Arad, şi t'c.cunoaşterea ziarului •. ,Tri· 
buna" în rind cu celelalte organe dc. zi,ar al par
tidului naţional, pe rare l' a servit totdeauna cu' 
CT't?dillţă, cu. sacrificii de lwni şi de sânge şi pen
tru care nu ·i-se cut'ine shgmatizare ci recunoş
Hnţii din partea fie.cărui Român şi mai ale,~ din 
partea comitetului national, pe care l'a sustinut 
şi n'are dorinţă mai ferbt:nte decât să-l poată S'IM

ţine şi de aiciinainle în toate acţiu.nile sale pen
iT'U triumfarea cauzei româneşt1', 

Să analisi'im proposiţie de propo
sîţie declaraţiile sus citate: "Hu pot 
s{i prirncsc o singură. condiţiI/ne. 
areea care se 1'('feră la. persoana mea." Pe 
aeea,'lta o eUlloaştcm: e gata să se rC'tragă. 
Continllă a.poi: "Diferendtd nu e;risttl Î.ntre 
mine şi inlre ,,'PrilJUllo", ci intn~ comif('
tut national Ş1·· între grtlPQl'Ca "TI·ibnnci". 
l'nnează dela sine dar întreharea: pri· 
meşt.e eomitrtul naţional şi pentru ~ine., 
condiţia rrtragerii, pe care o oferă d. Gol
diş? Continuti: "A s1lpra, acestui difc?'cnd 
nu ]JOt decide eu, celei 11U am dreptuL a
cesta, ci poate decide c.rclush· nwnai e()-

• 

Să înlMurăm deGi înc'oclat,ă pel\,;oann 
dlui Ooldiş din discuţie, căeiori cât l'a.m 
considera noi de vinovatul principal în 
spargDrca solidarităţii din partid pe d. Gol
diş, n'am ,spus nici odată că d~sa esto singu
rul. Dar nici nu vrem să wnblăm în cău· 
t·area do l;ino1:a.ţi, căci suntmll siguri că 

dar urit, {'·are umbla, de se pră,pă.dea dupa Îata 
111i, fI'a pus la cale ('·a ea'l împrnmute cu hani Plină 
la o bucată de vreme, şi în schimb el, boien1] va 
îndurplE'e.a pe fata 111i să meargă după dânsu1. Bo
găt.aşul 5'13, Înv<>it cu trUIP şi suflet, căci cine nu 
8'ar în,oi, să cumpere cu ba'lli, ceeace de altfel 
nn se poate cumpăra: fericirea sufletului ~ Din 
ziua în care s'a făcut învooal.a Între dânşii. bocru] 
a in{'cpll,t să se puie pe lârnga fată şi mereu îl au, 
wai: "Mergi, fată, dÎ-i bun la inimă şi te iubeşte'" 
dar fatla nu, şi hocrul da. şi f.ata nu şi nu, "că mie 
mi-i drag a"ltul..." Hoienll era să inebunească de 
~u[părar(), până când într'o hună zi îi hotărî fetei 
<'ii dc nu se duco d1l1)ă cine zice el, at.unci î~i ia 
viaţa de 'fl~âflbă, La U!"ll1Ia, urmei a venit ~i omul 
('p1 urît şi s'a anmeat în genunchi înaintea fetei 
şi-a rugat-o )plângând, ca să meargă dupa dânsul .. , 

- Bine. mă duc! - îi z.'Îsc (}a, .a.tunci - dar sa 
ştii că mă duc .numai ('·a să') ®(',3iP pc tata., dar iti 
jur "ă toată "iaţa mea 'am să te urăBc, pentrucă 
tu lJl1i~ai II'I(lrobit feridroo, mea. 

Şi el, de draj!ă ce-o avea, nu şi-a pus la inimă 
vorbele ci, gândindu'şi eă vremea, ea re lecueşte 

5. Poate d. Goldiş să primească aceste cond1:
ţi uni onorabile, drepte şi binecutlântate~ şi poate 
aduce şi domnia sa, nu persoana Ila, ci ura sa 
resentimentele sale, ră.~bunările sale pe altarul 
acesiei păei, care este pacea adevărată, fără în
"inşi şi fără învingători, atunci pacea e făcută, 

torute, vremea ('are preface dI1agostoa în ură, va 
prefll(~e şi ura ei în dragoste, şi bun bucuros a ră
maes hotă1'it S'{) i'ne .. , 

Şi a lua.t-o, La. 1l11lltă, fata boierl.Llui se făcea 
voiDasă. ca să nu supere pe ta,tăl ei ~i pe cei
laI ti ('.a~mjci şi oaspeti, dar în inima ci plângea do 
se Îneoa. în lacrimi .Din clipa în care cei doi luaţ.i 
se văzură, singuri, ea îi arăta uşa şi nu voea să 
~('himbo nici mlical' o \'orbă cu dânsul. Aşa au 
dU'S-D ei n'o eâtăva Yl'Ome, forindu-se unul de 
altul... Dar a d,a,t întîlmplaroa, că ea >s'a îmbolnă
"it de 1Jl1001'te do atât.a alean şi jale, că n'a avut 
parte de (~inc i ... a, f{)st d.rag. Bărbat.ul oi petrecea 
atU.lleoa zi şi noarpte ]ÎlI1,gă patul ei şi plângea ... 
1 tar da('ă nu ţi-i scris să mori, nu mori să mergi 
ehil8.1' in foc şi'n apă. Ea s'a În.sănătoşa,t. El se 
apropia atunci iarăşi cu lacrimi în ochi şi cu rugă
mintoa să nu'l ura"l'{'ă .. , De gcaha! Prea fericită 
s'ar fi simţit -cu celălalt 00. să'1 lXlată suferi pe el. 
ZăJ(larnica ori('e trudă, îi zi<Cfl.3. ea, că nu-i ajutii 
nimien.- Dod st,a.i. dragă, prea dr.aga 'mi eşti 
ea să te Ţlot şti nefericită din pridna mea. V rean 
să fii fe.rÎcită! - Ii zise vorbele acestea ~i ieşi. 

PE'i't-e câtc\'a clipe ea ,auzi o dehillătură ... El îşi 
luase yiat>l .... Cân<l ea tr(\{,ll l'O lîtl1g'ă ma,'lă, g~Î.gi o 
hârtic pe care eNtU scrise cu mima lui slovele 
aee-st(la: "Las drevt nwş1cmire femeei melc toată 
averea mea, şi mă duc {'oII! să-i arăt eli mi-a fost mai 
dI'agă deent "iata mea şi că am voit să-i re.dau 
fcricil'ca pe care i-am fost lthlut-O". 

- Dar fcancea din zina a:eooa ... 

A ici stăpi'mul cimitirului Întrcru pac istorisirclL 
Înt'hizlÎn{lu-i-!lc gura cu tm 'Suspin prc.lung, Privi 
vrc-o cftteva (\lipe 1a mine ea şi cîm<l ar fi vrut. 
să mă -eerc(,teze de i-am auzit suspinul, c{' i-R~ 
furişrusc, 3ipoi con1inuă: 

- Dar fClllBca din ziua ureC'a ,s'a schimb-ai cu 
totul. O dl'agoote netarmurită s'a născut îu sufle
tul oi pc>ntru omlll, 1Je care ea l...a trimis în 
lumea. mormintelor .. , Din cea·sul când el a fost 
adus aici, n'a trecut o singura zi să n'o fi văzut 
pe ea aici l-a morm[mttLl lui. Venia, şi v('zi, draglll 
meu, câ tii ierhărie e în jurul acelor cruci" - toa tii. 
S{J HsM de },aerimile ei ferbinţi. PlânA'ea şi'şi frîn
gea mânile şi se clătinau pomii de mila eL Aşa 

__ Cumpăraf'1e ocazională de pu,ti de vAnat! ~~ 
Lancaster t cu rheie 16 fi .. O .. ,ner·lacat ene1ezesc. cocoş autnmat 22 ţi. Puşti americane, t"avl cu aruncarea 
patroanelor folosite 12 fI., Hemmerles, 2 tevi, mod'rnă 35 fi , Dri'ling-, Browning de 16 ca1ib, Krupp t'jtcfor, cu 
tevi de oţel, (te. precum şi garnituri cnmplett" Ha ",..rll"s Ori'llng, Springer şi Kierner, revolvere. pistoale 

ae ai"tA in. preţ if""f"Tin la. 

PravAlia de puşti de vânat: RADe», Budaoestf IVIT., Egyetsll L fer 5. 
,o\.tkole l1e t:port, binoc1f', Zeiss-, OOrz· aparate fotografice. face schimb de dtferite părţi de pusti şi aparate de fotografiSlt. 
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/IIi/elul l/ati()/Io1:' ~\ici d. Uoldiş e pe un 
lel't'll dt' drept. solid de tot. In UIl diferend 
intru grllpnrea "Trihunei" şi eomitetul 
J1C1tiuHaJ ,,1111 poate decide de(,elt e.re/usil) 
('OII/Udul naţio/lar·. Comitetul naţional. 
ÎIItr··o pCr,'iOHllă şi acuzator şi ,judecător 
d('('i. \lai al(1.s in c.ompoziţia. lui actuală, 
lIii ('omitct necomplecf, din eari s'au re
lT'IS. drept semn df' dedillare a ră.spun
dpj'ii lllorale pelltru artele sale ce SUlIt in 
di~{,\ltip. toţi 1'l'!H'C'%il1tU'Iltii noştrii, are, 
II(I-i \·tlrbil, toate atributele morale şi le
ge!!r' dt' a judeca in propria-i causă. 

~\ll<dis[ltă ilt <lccst, mod logic. t,oată ar
glllllpntnţia dlui (joJdiş se destnl1uă într'o 
df'plorabilă lipsă de seriositate şi judecată 
politică. ~\şa se aranjiază conflictele grave 
C'e tiP pot j,'j În viata UImi partid, în evo
IlItiu politicei ullui neam, cu peLiţi; la 
.(·D/uitE't care I-i~l aducă eondlls în cau
:-;H.~" J)ar comitetul şi-a udus .,conclusele" 
~alp şi chiar aceste eonduse Înţe18pte au 
('reiat stiirile ele azi. D. <1oldiş, când ne 
Ildm~ dar. la comitetul de azi. vrea lUI 

fiilCP<i ci p('rpetllarea răsboiului. 

.\df'y5ruJ (' erl comitetul national in ac
ţiunea Sit lJl1potrinl .. Tribunei", ~e spri
jiJlă. nu po voinţa lmanimă şi solidară a 
partid1llui ci pe a ullei fracţiuni care poate 
fi majorihlte dar poate fi şi minoritate. 
D,lCă n 'ar fi aşa. Il 'ar trebui să mai vorbim 
d(,~ reMabilin~a păcii şi a solidarităţii şi 
o~telleljle laudabile ale dini Goldiş in acest 
scop. cir fi de prisos. Că .Tribuna'· ar fi 
.. tr~ldăt{)are" şi "mangristă." Înafară de 
('Olnit0ru! national de azi, nu o susţine ni
meni, ('el mult fracţiunea pe care se spri
.lină. clar 1111 comitet naţional trebuie să. 
fie expresia llU a fraeţiunilor ci a yoinţei 
lInanime a partidului. Aceast.a rst.e tăria 
l!li şi (l<'I"(}sta ~te şi legitimaţ.ia existen
ţei lui. 

Este fabă deci teoria dIui Goldiş, când 
spune că .. 'rrib1ll1a" este datoare să se 
.. SU'Pll ie 11 CCOJld1·.tion at comitetului", ade
raml f' tocmai contrarul, comitetul tre
hul' sâ cedru opiniei pnblic(', când un 

, ...... ------. (; R 1 B lJ N An 
'1 ~ 

CUI/du,.: a/ .'{(Ill .. -:e pWle În desacord eu ea 

şi n'o fo,';t În stare nici într'un an întreg de 
zadul'nÎ"e risipirc de forţ,', a-i schimba a
('e(l . .:ia ("onringcre. D. Goldiş spune: Se 
poa.te ca ÎIl Jocul comitetului de aeum să 
vină Î-n ('unind un c(l'mitet. din oamenii 
"Tribunei" şi noi toţi. cari suntQl11. sin
ceri aderenţi ai partidului naţional rom {\'n, 
yom aYf'H datorinţa naţională să dăm as
cultare 1/.f'(·ondiţionată şi aeelui c.omitet." 

Oamellii cari îl cunosc bine pe d, Gol
diş. îl yor crede pe ~uyânt. Inchipuiţî-vă 
un r·omitet naţional din oamenii ,.Tribu
nei", că,mI'a li-ar trăsni prin cap 'Să de
rn'tf'ZE' prin ,.conclus" că d. Goldiş e tră
dător. vâll(Jnt lui Tisza ori lui Apponyi. 
D. Goldiş, s'ar supune C'ondusului, în vir
tutea intE'rpt'}ă.rii false ce dă azi disciplin€i 
dr parfi(1. ori ar lupta. din toate puf . .crile 
împotriva n<llonmie], de ar veni aceasla 
chiar din partea unui comitet naţional? 

Xi-e teamă că n 'ar spune azi că s'ar 
supune. om di1'ici pJinat, pe cum îl ştim. 
d'acf'ea ni(,1 nu-i punem înr-rebarea. 

..'\ r duce la o adevărată discuţ.i(> de 
teorii abstracte ul'mărirea. în felul ace~ta 
a g:ândurilor domnului Goldi~. Şi credem 
ră -nu de aceasta ne arde nouă. Noi ni-am 
fixat. pundple cari după, părerea, noa.~t,ră 

ar ('011 trihll1 la rf>Stn hilirf'a pă<,ii. Ni li-a 
(,f'l'1lf .. i li-am dat. D, GO'ldiş are datoria 
arum să Sf' pronwlţe asupra lor, nu s~ ne 
facă tt~orii. 

Este "Tribuna" "trădătoare", "man
gristă", vândută lui Jeszenszky, [care 
trebuie stigmatizată şi exclusă din par .. 
tid, da sau ba? Dacă nu, consecinţele 
se impun de sine,~pacea n'are piedeci 
neînlăturabiIe, dacă da, declarăm răs .. 
boiul cel mai hotărît calomniei şi celor 
cari au nevoie să trăiasă prin calomnie 

D. Golir1ş să se mărginea-scă aci. da.că 
"rea să cont.inuăm mai departe. 

ris rsw -.'·WTfrlfWrifr'jjfrFII 
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RomAnia şi Baltaria .. 
Ziarul hulgăr6lm .,Balkanska Tribuna" din 

Sofia de o vreme încoace Ipuhlică articA)le foarte 
agresive la adresa României. 

In unul dintre numerile sale din urmă scrie: 
"Anul trecut a făcut mare senzaţie descopo

rirea ziar-ului ,.Le Matin",privitoare la incheie
rea conyollţiunei soc.rete milit·aT6 intre România 
şi Turcia contra' Bulgariei. Atunci Uomânia a 
de.sminţit ofi{~ial şt.iroa zvonită, numilldu-o ten
denţioa.,;ă şi neintemeiata, Nimeni insă n'a dat 
crezwmânt, a{',(}.~tei desminţiri şi fioc..are bănuiau 
că est.e nesinooră, Evenimentele au venit Aă dOVEl

d!'asdi aeeastă nesiucoritate Il ei faţă de Bulgaria. 
.. H!lzboiuI it-alo-ture a fost o bună donb!iă ca 

"ă s~ încredinţe.7.o fie-eno că România este întot
dauna În serviciul aliatei sale Turcia în oontra 
Bulgariei. Războiul este la inceputul lui" şi Ro
mânia se grăbeşte a lua poziţiune fată de Bulga
ria. Bănuind că Bulgaria ar profita de cazul de 
faţă şi ar intra în Turcia spre a-şi mări teritorul 
8ău, Homânia se grăbeşte să c.oncontreze armata 
sa La frontiera bulgară, ca să J)Oată, la momen
tul Oport1W, să ocupe "cadrilaterul", cura (~U-
'Prinde teritorlll nostru intre Silistra-H.uooiuk 
Şu:mla-V arna. România :pretinde a('-e.ast.ă parte 
a Bulgariei, ca ootn'lrensaţie, pentru nhwAl.i-va 

fraţiai ei Cuţo-Valahi, şi :tiin-deă Bulgaria des
pade Homânia de Macedonia, e cu neplltinţă ca 
România să pO)'loodă o parte din Macedonia, p9 
care bănuie.'lte că o va ocupa. Bulgltria. De-aceea 
ea consimte să cedeze act>..astă parte a (:'li Bulgariei, 
În schimbu.l căreia să Dt',upe "cadrilaterul". 

"Că România se progăteşte de ră~boitl, arată 
comunieare-a t.elegrafic.ă din Eucu I'oşti dela ] 8 
curent, (~U conţinutul următor: ,,'iinistrul de 
războiu" li telegrafiat c01'purilor de armată :-:Ii 
-pr('zilllte informatiil(' clare şi exaet.e o(>8pre 9ta
r('a depozit-olor milit.are. Al'matele din Pi~ti 
şi Tîrgovişt.e prt>.găt.ite de războiu, sunt· trimisQ 
pe o cale necunoscută". 

"Dar aeea.st·ă cale necUl1oseut.ă desigur că esta 
Bulgaria, căci în st.area aet;ua.lă politică ÎncUr?R.-
tă, România nu are unde trimite armat-e.le sale. 
De1<pre aceasta ne asigură comunicarea telogra-
fieii din IIîrşova, car6 ,~ullă: Int.reaga esca-dră 
română dunăreană face exerciţii militare in port - ... 
şi prin îm})rej mimi", 

"Toat-o lR<'estea doyooe"3c nesineerHatea Româ
n iei fa ţă de Bulgaria, Conducătorii polit.icei 
n'OaRtre externe trebuie să fie prevăzători şi să 
ia toate ma1\1.1rile de rază faţă de România. Ea 
trebuie să ştie, că da~ă face ali.aliţ.e criminale eu 
Turcia, nu e exclusă posibilii-atea unei aliant-e 
a Bulgariei ~u altă ţară, nu detensiv~) dar !pOate 
chiar ofensivă contra. României, care va Hin da
una şi din vina acesteia din urmă" . 

M!& !L!E!2! L!2 . 

a t()"t pJân8 până a inceput să se treacă ... O ve-I se vor mai întâ1ni 'Vr'od.ată:~ Eh ! ... cine ştie, Bătr.înu1 se încruntă, răJSuflă adâDlC, 'Se elă-
de'li.m în fiocare zi cimd ",enea şi în fiooa.re zi se dne ştie ... ? ,tină, îşi roti ochii in ~, .a.poi îi întehise ~i în-
c<:cbimba la faţă ... Bujorii ei de obraji inee-pură - Glasul moşnoa~ului se inecă .într'uD suspin, gretpâ.ndu'"i f.ata. in pallrme, căzu grooi pe ~ruoe, .. 
să. l'e ofilească, ş-i se făcură tot mai albi şi mai care.q ridi~ă pieptul ("a şi 1) mână nevărută. Ră- Un pocnet ua'C.at ,i crucea. cu bătrîn C11 toiul se 
,albi apoi ga~ni. până ajuTI'i'I€t'e întreagă ('.3, o mase lUJlg~ vreme. în cont~mpla~e în.<lre?tat !rp~~ lungi dOaiSUp:M ID-ormânMui_ 
nmbră numai. Şi în1:r'o bună zi în locul ei la 3iC.est acele dDua mormm1:e, s1:rabMu-l prm larhă Ş1-l TI f' d h' ~.. dt ~ ~, 

. .. ,. '.. t • , d I d hăl~" n lor -e g Iatu UDI tz"eCll :in g't€>sne pană n 
mOl"~rnâllt \'~ni ll'll pâlc de oameni cari o a-du-seră le.ţlll ~at'Iva paşI mam e mtr o e!lune e <1:1'11........... .)f • h" 

v , ' ' v..·. ~ V d ' f v d 1 f rt' oe re", LV' , C'arnea l)l'C'epu Sa tremure pe mme, oc Il re pa, taK'uta. ŞI o aş.eZ'ara bmlşor aCI langa mor- mtre 0are o CM1J('.e rumaal'lR e emn, oa e lnve- , .....1 ă d 1 .,... , J')( . .. ; 
• , ....... chită, se înă,lta deaflupra lor. Păşii intr'acolo, Bă- mI~e llI?vl~r . e a'(m~ ŞI Intr? C lJ?a SJ;mţu Şl-

mnntul J111. De atuncl n o miU aUZlJ plangand, gLa- ~ • __ 1 v v C·.l . . l' v 1'0al-O flerhmti pe fata ! FăeUl dOI 'Pa!'ioi """re 
. 1 .' d . '..l d E d d' 1 trinw ma urma. anu aJunsel aDRa cruce, v· .. ••• .. ~I-" 
"u el UI0f'; ~ stlll.se \le vu:ere... a se . use .ln I x_v. . '. • 1 I v' . d d _ moşneag. eare parea mort. II pTl'D:seI de spate, TI 
lumea noastra. Se duse. la.<:and CUnOSC'lltllor eI O / r~lll~N UImIt. morm!lntu. straJUl1: e ea era e o 5guduii. ' , ti 

,.in~rllră dorintă: să fie Înmol'mântată lângă el. Şi I v.tata de om. de. băt:~n, ŞI cu t~~.e astea: a~~a l' J 

___ iată, dl'agul meu, priyoşte acele două crud că- S1D~: D?maI. dl-r: lnIJl:x-.ul ~ă.Iăr111()r, ~ra ~ngrlJlt, Se treZi: 
Zlltf' una lân"'ă alt4l~ Ale lor sunt. AcoJo _ zalCe ell,ra.tIt. ŞI de Jur l:npreJUr saalt eu florI. Olne ()~e văd .. t - f d .. d -" 1 lb .. - - Âaaici .. ~i ('lÎJle ştie, dal'ă am 11 o mal ('J şi acolo lângă el _ ea. Da. acolo lân~ă dânsul... sa ŞoI : a.. usamm,e ; e ace

v
"'·. 00 l8e a~~ ~m~ 

r ra ei I-a trimi,s pe el aici, unde mai pe urmă o~re~ 8 ,IL lDvdllrat. ~ă phvea.sca ~c::st loc pa:-a'1Ht. ŞI vr'odată, -ein-e ştie ... 
,., ~ • v 1 sa .găde~a florI In el? Aşa ma mtreham 1D gan· 

;r~enlt ş~?,a, d~~ dlI~ d~a<j{ostea cerea~ca, sfa~ta... dul meu. în \Teme 00 băt~inul S'tetea n~linJtit ===".=====."""' .... _..-_-.-.-===_ .... ""_""==_""'_="'_"",_= 
. a;car al('1 a lOlt, B~ fIe ~rupr0a.pe ~e. eil, daca. d.e ; lâmgă mine cu oc.hii 'Jlironiţi de cruce .. , 
dragul fl'umosulll1 şI-a ca.}cat m PICIOare fel'lCI- l 
J"~a ... T,a.1.1-o aid: a ,,:nit să se întâln~as('ă ?u I - Dar aici, ('·i,ne zace? - întrerwpsei tă-

1 damuL. dar .. , CI'ne ~t.l(l. dr.agul meu, eme ~le, i ~erea ... 
că:.. de oc'Olo n-imene încă nu s'a reÎntors la noi Li~te. 
ca să ne 'Spună ... Oare aceşti cari zac aici, oare - A-ici.. A-ici... A-a .. 

x Gustav Tâtray - ('hadea-mare, str. Ra
koczy, prăvălia pentru elită, unde Be p<:li CUID

păra lucruri de mâni, pentru .ame precum ti DQ· 

eesarii, eu 'preţuri foarte ieftine.. Telefon 71fo. 

Calitate bună. - Croială perfectă.· Preţuri fixe. Pretentii exagerate . exch ise. 

KATZ şi MENUEL,lolozsvar, Mi.,as kira.,-Hr 10. IZ • 
....... 4 
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Scrisori din Bucureşti. 
R..-manHcil. - Oameni din alte feneratii. 
J,)ouă int.cnievuI'i ~i mai mullt.c ('I.aco!onii. 

. Biata noastră limbă. 

Bucureşti, 1 I Noouluio. 

Cine iii urmărit cu luare aminte cule scrise 
ifî ziarele din regat cu privire Je răI.~boiul din Tri
P1lis Il riUnas de sigur, 8'tl rl?rins, de rezerva ce _ace: 
lIt6 ilÎlllre o pOO't.rau. l~ltcnor s a SIP~ ve fata ca 
Îutel'C!lele 'tării cer .această rezervă, că România 
IiU voeşte bucuros o ~ăbire a Turciei, care ar 
Î'UfleIDna în acelaş !timp întărirea celor mai duş
mîin.oşi vecini ai noştri. Opinia publid 'a primh 
.acest răspuns, 'fără multe comentarii, pl'OOlml 
firă Imu1te eomentauii :primee-te ş'tirHe de pe cam· 
pul de riisb-oi. , '.. _ • 

Este înBă o oategol'le de {lIamenl, (Iar! vad lD 
1 ilrl:rîngerea Italiei o infrîngere a 1atinităţii, cu 

'1 eare ei s"au mândrit o viaţă întreagă, AICC~tj.a tre· 
IfU la ori('o ştire despre în.frîngerea "fraţilor" 
balielli. Ar fi fericiţi să,rru:iăJ pornind din ţară 
rete de voluntari cari să lu'frle ală,turi de inimoşii 
ben;aglieri. Sunt B'Ufl€ltele, ('.ari a'iau desvO'ltat in: 
tr'o epocă de roma.ntism sentimeilital, pentru oarl 
fi astăzi cea m-ai gr68, oiend ar fi sA le B'Pui cii 
nu E\Ctrag direet dinTraian. 

Ac,('.ştia so emoţ.i<mează, 8,1('.e,ştia urmăresc cu 
inte.rffi orice mişcarea t.rupelor, aceşti'a caută să 
tlet.ermi·ne în opinia pll!blid. un curent de in8'Ufle
tire peI1tru fr.aţ.ii de aceiaş origine. In <lriee caz. 
lf1.illt simpatici şi năzuinţa lor OHte PQrnită din cea 
Jnai <ml"ată convingere degpre unitat.ea de sânge. 
»Un-t simpatici dind discută, Când ca.ută să dQve
dea8'(:ă nepllt'larea fată de 'Progres şi civilizaţie a 
Turcilor, când invoa~ă trecutuJ, - C-e-au făcut 
ei în tările 'pe 'Cari ]o~au stărpânit? Avem în 
RomÎmia ceva rărmas dela ei 1 Av'em vre-o clădire, 
Tre-un pod, cm'a în fine, Clare să ne arat.e eă i-a 
lIralS il1ima cătra 8.('est 'Pifunânt,a cărui bogăţie au 
titupi-o eu ]ăcomid Nimicf 

Şi discutiile iau proporţii -pe wceastă temă, 
Şi ochii lor 8,1rii:luecs'C de bucuria de a fi câştigat 
tin nouader('(Iljt al parerilor ,1Qr. Şi, cum Romfmul 
e nă,s-eUJt poet, din când în când vedom in undc 
mare versuri de prea.mărire a ItaJici, a g-e.niului 
latin,a ostaşiJor cari plărnădrec î'Il sânge civili-

) ... j ,"ţi a cdor cari trăiau mult mai fericiţi :fără de 
ea.. lată de pildă o strofă dintr'UiI} cântec închiu' hc:rsaglierilor: 

J.aB să urle bârfi:torÎi 
~ adrună'n jruru'ti norii 
OaJomniei. Te răsbună 
}'ădmd sacra'ţi datorie 
Cu suprema măreţie 
f;i cu fruntea 'n veci senină, 
Merp:i pe calea'ţ.i de lumină 
Admir-a,t de ai tăi frati, 
Dorobanţii din Carpaţi ... 

Nu prea multă ,a·dmiraţie, aim'Patice rpoot. 
Ceeace în\9ă admirăro, oote tănia cu care anumiţi 
olUll-eni ţin la. unele idei, (',ari îi fac sit ierre ~hiar 
ti eele mai grozave a-e te , de dragul eoonunittâţii 
de sânge cu ooci cari le fac. 

• 
Am cetit, in ultimul număl' a:1 "R()mânului" 

douăl intervievuri. foarte edificatoare dintooJte 
ipllnctele de vooere. S'a sabBIit ded definitiv vi· 
novăţi.a răsv.rătiţilor" t 6' a stlLbiliit că sunt unii 
'Oameni, ~ari toată v.i:a,ţ.a lor şi-au jertfit-<) bine
~ui .obştesc şi oari, spre a vedtl& odată închegart.ă 
iIOlidaritatea ntatţiODală, ~imentează fooul patl· 
milOl' cu mâ:nă de tăciuna:r maestru. 

Numai cât ~i de dataaooasta z1arul ea.l"6 a in· 
iftDltat "eolonia ro!D1ână din Arad" a ţinut, sal fie 
consecvent in 'Procurarea di'PeU.or de veselIe pen. 
1Iru ctltit.orii BM. Are dreptaJte, In Ardeallnu avem 
o foaie umoriatică mai de seamă. Cea mai impor
tantă publicaţie umoristică a fost broşura. dlui 
VaUia., care şi în rooentu-i interviev la fost oonsec· 
ft~ ~ 

Cetesc 'de pildă declaraţiile d-sale fă-cute '-pro
babil dJui diredor al "Românului". Dootorul, al 
că'I'ui principiu eate "N aturalia non eunt tul'lpl'a". 
vorbeşte de •• lumea românească care s'a oonvins 
etc." Ei da. S'a OOlllVins lumea 'românească dda 
n<>i că azi a.'"(ffil um ziar pornografic şi, etrOŢ)in
du'şi batăsta cu puţină a.pă de colQnia poate ooti 
firă ruei o frică dOcWriceasca 'Proză" 

Şi. {',eva curi()l3. In acelaş ntlroăranunt~ bre-
fura lui 1. Gorun .,Ştii româneşte~" Oare n'ar 

t)lRIBUNA K 

fa~e hine oamenii .aeeş.tilll 1lii s:e giin1Jc~di la 
cuvintele lui !..cssÎng: 

Wil' wolh:·n wenigcl' crhoben 
U ud flelÎ."\siger gde..'len sein ~ 

Dacă ar fi t'~tit 1,'·u atenţie broşura, iar fi fel'it 
spiritul de a8(mWlll'a podoabe de formă, cari ca.
dre.uză de Yl'Jlinu.l eu ('Onţ,inu,tul scrisului, Dar 
nu poţi cere unui politician dela noi atâta jerda: 
îndit să ri",,,.,fQiil~cii o brUl'1.ll'ă în 'Care e vorM de 
limba nollSltră; . Timpul 10;' ~te foarte scump. In· 
teresele neamului îi reclamă. Şi, doamne fereşte, 
s'ar putea pl'oduee un catacli'~ml ÎIIl ,~lumea româ-

- " neasca care .. , 
Oare de c(' s'o fi fildrul atâta abuz de ll'Ce&te 

cuvinte, H()mâ.n t;i l'Omânc.sc 1 De -ce nu'şi dau unii 
o-amcni sen:rll'a că sunt anumite cuvinte cari tre~ 
bues.c Pf{HlUlltatc cu N.>spect., eari nu trebuC8c îm
părechiate ~u ex IJre.sij, pc ca ['it1'oOOo să. se fe
rească a le împleti în orico cacofonii? Trru}iţia 
biseriooruscă no opreşte a lua. in deşert anumite 
CllNinte, Oare tradiţia naţională nu ne poate iru· 
pUUle u.celaş r('spl>ct ~ Când ro.steşti cuvântul ro· 
mtiIl, îti vin în minte Y(lacuri întregi de l-lllferinţă, 
de luptă, de niizuinţi ISpre bine, do jertfă ijlÎ une
ori de umilire. Veacuri Întregi de revCl'lt.ă îmgră
mădită în suflete, de bl~tem şi de strigăw dUJpă 
dreptate. I,icări!'ca pentru o clilpli; Il celei mai cu~ 
rate lumini. 

Toate acoo1e,a nu merită atâta re,';,peet. ~ Toa.te 
ac€!rtea trcbucsc vaorfumatc cu cacof()lIliile ori că
rui om care "re-a, cu orice preţ să'şi facă o ambiţie 1 

re la colţurile sra:deloT din Bucur~ti, socie
tatea pentru rpl'o1ecţia animalelor a. pOB câte o 
cutioară, !pC care este gor.a.vat un cânc, iar dea
SUŢJNl lui fraza: ,,}'ie-vil milă de n<li". 

Ar trebui (',a ~i pc drumul ipe unde trec 1aJ1'U

miţi intelectuaiJi dela noi fiii se Lipeaseă afişe cu 
in'&Cripţi.a.: "Fie-vii milă de graiul nostru, Fie-'V~ 
milă de n'Oţiunile R()mÎm şi l'(}mÎtIle8'C". 

, , 

Corespondent. 

CarDstul unai privitor. 
Să fie lupti! 

Mi-ar fj mult dragi Hniştr.a acum 
la pragul bătn1.netelor. dar dacă idea.
lul nu mi-l vot slugi decât măcinâ.ndu
mă mai departe in luptă, - să fie 
~o pUi 1 V lllIile GoldJ$. 

An tresărit infiorati Carpatii 
8i Murăşul din matcă ei-a. eşit 
Gorunul sfint din nou inmugureijte 
Veniti. v~niţi, cuvântul s'a, rostit!' 

Vă chiamă astăzi oblă.duiwrul 

La mpt,a sfantă pentru ideal, 
Pe voi cei iubitori de temenele, 
p~ vqi cei iubitori de caecav.aJ. 

Armaţi-vă din creştet pinii. °n tălpi, 
Aduuti~vă tolba cu minciuni, 
Si. lnsirati sub s-tea.gul oo.lomniei, , 
Veniti, voi, mâ.ndrii codrilor Dăttni! 

E drept că faima. ~tri.-i deochiati. 
Că. lumea vă. numeşte şobolani, 
Voi să. schimbaţi porecla in renume 
Ca şi la Plevna falnicii curea.ni. 

Dar nu uitati ci stă tn eaJea. 'Voa.stră 
Cu varga-i ferm.eca.tii. RAmurel. 
Iar lingi. dânsul ia.mbil ei trt>cheii 
Cu dinti şi cu mă.sele de otel.. . ._, 

" ~ ")jt-.. '." 
J' 

Pe ori ei c>&re ro hta. ·n primire 
Să-şi f&că. cuvenitul testament. 
Căci, fie sigur, n'o să-i mai 6urldi . 
Luceafărul pe sfâ.ntul firmament. 

Cild n'o silrl poatl scoate 'din ridicol 
Nici d.nte]e Rozei lui Corng. 
Nici pajul Cheruvim cu dalba.-i muză, 
Ce par'că veenie tremură de frig, 

Veniti! Dar iată-i cer eă amâne lupta 
Ca Mihali discursu'n I>arlament. -
O, fie-eare dintre Toi de-acuma, 
E bun să il alegem president! 

Rămurel. 

Situaţia in Tripolitania. 
Roma, 29 Nov. n. 1911. 

După. cum ni.s'a comunicat 'telegrafic. 
în ~iua de 2f3 .Nov. st. n. s'a ,dat o mare bă
tăJie pe Lot pundul oriental al tranşeclor 
itali;mnt bM.ăJie care este începutul unui 
pas btUl şi ferm în mişcarea de înaintare 
ce faee a~~llm oştirea italiană în oa.sa Tri-
polis. ., 

Nu ştiu. cum o fi interpretat agenţiile 
turcrşti şi celelalte această băUilie şi nu 
ştiu niGi ce rczulbd; i-o fi atribuit, căci 
şr.iriln ee cetim noi În ziarele str{line sunt 
aşa do (k~rHlrte de 'adevăr, aşa schimbate, 
ill(';H. ori cMă bllI1{woinţă ar avea. cetito~ 
ruI, nu p03tC s{~ tragti adeyurata eoneluzie. 

Ziceam cfi nu ştiu ce rezultat o fi dat 
agit.aţiilc turceşti acc.stl~i brttălii; voi vedea 
('-fInei imi '-il, sosi Tribuna; p<lnă atunci 
însă, 8ă'mi daţi \~oe să vă expui în câteva 
cuvinte cum stau lucrurile în 'Tripolitania. 

Bătălia s'a dat pe tot lungul tranşeelor 
orient'ule ale italienilor: aceştia, printr'un 
atae bine combinat, şi iniţ.iat pe tot froutul, 
au înaintat şi după o ,bătălie de 10 oro, au 
oeupat un spaţiu, ,doi chilometri departe 
de act.uulele t.ranşee, au oClrpat fortul Mes
ri, prceum şi Fortul Henni. 

A fost crîncenă bătaia. Ca înt.otueauna, 
Turcii au ştiutSt" profit.e de teren şi au for
tificat pundde Hcnni şi Misri ULCându-Ie 
foarte greu de cucerit, ual' în unna violen
tuluiarac al Italienilor şi după 10 ore de 
luptă, rrurcii şi Arabii au părăsit aceste 
două fo duri , au părăsit tranşeele dintre 
ele-5i ~'au retras. 

Doei, din partea Italienilor a fost o vic
torie: au ocupat cele două Iorturi, şi-au 
transportat cu doi chilometri tranşeele mai 
departe şi cu această mişcare au purificat. 
au curăţit o mare parte din aază de Arabii 
cari grămădiţi câte 6-10 sau 20 în cMa 
o ea,să de locuit, trăgeau focuri ,de puşcă 
în It.alieni. 

Această victorie se datoreşte la două 
împrejurări: mişcărei binB organizate a ge
neralului Caneva şi faptului foarte impor~ 
tant, că 9 1nii de A rabi n'au luat parte la 
bătălie, ci au asistat ca simpli spectabori. 
. Poziţiile oCllpate, şi cele ouă forturi cu
c~~rite, fuseseră ocupate încă odată de Ita
lieni, la începutul răsboiului, .când graţie 
grabei cu care s'a făcut debarcarea tru
pelor. Turcii şi Arabii s'au retras din faţa 
inamicului venit din Italia, lălsându·i for
tul Hamidie şi fortul Mesri le extremităţile 
tranşeelor şi fortul I1enni la mijlocul liniei 
de t.ranşee care uneşte cele .două forturi 
între ele. ' 

In ziua de 23 Octomvre nou trecut, în 
umia tradării Ara.bilor oari se supuseseră 
şi eari jur&~eră credinţă regelui Italiei, Ita
lienii au abandonat toate aceste trei tor
turi şi s'au retras la doi chilometri înapoi, 
s~au fortificat în şanţuri cu faşine .şi cu 
saci de pământ şi au aşteptat întăriri. 

După un oarecare timp, fortul II ami· 
die, care este pe malul mărei, în urma unei 
furioase oo·mbardări a flotei italiene, .a fost 
abandonat de Turci şi ocupat iar de Ita~ 
lieni. De atunci (cam pe la începutul lui 
Noemvre) acest forta servit numai ca sus
ţinător al înaintării ce extremitatea supe~ 
rioară a liniei orientale de tranşee o fă.cea 
~pre oază. _ 

De atunci, au sosit mereu întăriri Ita-
> 
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lienilor; balonul captiv a furnizat orien~ 
tări excelente cari au servit la regularea 
tirului tunurilor de pe chiurasatul Carlo
r1lberto, ale eărui obuze băteau lagă.nlrile 
turceşti p:cÎnă la distanţă de 6 chilometri. 
In acest interval, pe când Turcii şi Arabii 
din lagăre erau ţinuţi sub focul a.rtileriei, 
generalul Caneya Întărea posturile, şi tran
şeele şi se prepara la atac. 

In sfârşit. in ziua de 26, cum vă spusei 
mai sus. aceRt atac pc toată linia tranşee
lor cari formează frontul .oriental al arma
tei italianf' s'a început, in bubuiturile asur
zit-oare 'al(' chiurasatelor cari prin focuri 
dese si bine ochiate, aruncau obuzele la 
u dist'~ tă de 4 sau 5 chilometridela coastă 
asupra /rureilor şi Arabilor; şi în acelal? 
timp, infanteria, borsalierii, granatierii şi 
alpinii italiC'Ili, ieşind din şanţuri au înce
put Înaintarea. 

Spara, fodurile Hl'nni şi Mesri ierau 
o~upate şi întreaga linip de tranşee dintre 
i('le. 

A eostat multe yieţi acest atac, căci 
dacă j){mă acum Turcii şi Arabii atacau 
pe Italieni oari st,au în şanţuri. de .data asta 
au fost Italienii cari au atacat pe rrurci şi 
pe Arahii ascunşi după fa.~ine şi după sacii 
eu nisip. 

Câţi morţi 01' fi fost? Generalul Ca
u('va nu spune, dar in depeşa ce a doua 
zi a trimis hl. ministrul de răsboi din Homa 
zice textual: pierder:ile noastre Sl111t in 

<5O'mparaţie de~tlll de mici. 
Se înţf'legc eă până la un oareoarc 

-punct trebuio să se ascunză adevărul asu
pra morţilor, dar judoctmd după violenţa 
atacului Italienilor, după. intinderea punc
tului de bătaie; după indâr.iinxl, Arabilor 
şi Turcilor cari sunt foarte buni soldaţi, 
:;;i mai adăug<Înd Ia aCei:L"ita faptul di Turcii 
~tătcau în şanţuri iar It.alienii venc..;LU cu 
pieptul deseoperit spre ei, toate aceste În
drcptăţesc a crede că mulţi morţi au fost 
din paIi.era Italienilor. 

Ca detaliu .de cronicil vă spui că un TIlg 
enorm, a funcţionat ieri toată ziua, şi în 
flaeările lui multe cadavre Arabe şi Italiene 
~'au COnSUTIlat. , 

. Sunt om deci, la inceputul unui bun pas. 
Dac[t Tun~ii şi Arabii nu primesc întăriri 
şi hrană. dilCă cei 9 mii cari n'au luat parte 
la b,'itălie se duc pe la casele lor, dcă lută
TiriIe ce Halia. trimete în Tripolitania vor 
intrece forţele turco-arabe, atunci se speră 

~ că, după o altă înaintare şi după o altă bă· 
t.ălie, &Oarba răsboiului ~ă se decidă şi pacea 
să se incheie, natural în urma inten'enirei 
Puterilor. 

Ieri s'au trimis din Italia alte patm re-
gimente de soldaţi. 1. T. Alian. 

x Atelier de fotolfl'aJii a;rtistioe. d., primul ra.ng. 
Rona şi Kiuăat. Orăştie Va.sâr·te:r nr. 4 kasele lui 
Hermann). Fotografii şi portrete. reprooucţii după fo
togr~ii vechi şi Mui in mii rime na.turali, e:xpullf'rÎ de 
obiective speciale pentru interioruri, a.eatice, şi lucrări 
în aQuarel şi olei artistie executate. Cei ce se provoaeă 
ia anuntul din .. Tribuna" capătil 5~ rabat. Fiti cu ateR

tiune la fiflmă. 

"TRIEUNA" 

Povestiri de femei. 
Arfa de • fi Ila.oall. 

(Urmare). 

Cele 41ntâIu semne ale bătrâaeţeL 

Orice femeie e îngrozită de s~ctrul bitr4.neţei. 
Până şi fetitele de şaisprezece ani il pd.ndelle eu te
mere. Să incercAm dar, să n~ ştim apăra. 

C nul din primele indicii ale imbătrânirei este slă
birea muşebilor biirbiei. Udată observat simptomul a
cesta, căutati să fortificati muschii slăbiti lIrin masa
giu. Masagiul inteligE'nt şi plin de atentie însă, aJUel vă 
eauz,a,ţi mai mult rău decâ.t bine. Obrajii oad, a.cope
rind maxilarul inf('rior a cărui conditie de frumsete 
t'~te, să fie ascuţit ca o lamă de cutit, iată atunci du
bla şi tripla bărbie. Trebuie Înlăturată. Cu aeela.ş Cold
cream a cărei reţetă a fost arătată la capitolul tenului, 
treciti-vă rînd pe rînd mâna. dreaptă apoi cea. stângă 
peste conturul bărbi ei, ca de ne-o douăzeci de ori, a
poi cu eele trei degete ale fie-cărei miini, inoepeti să 
frietionati muschii bărbi ei uşurel, cu mişeări circu
lare, nici .odată drepte, întâiu de sus în jos, apoi de jos 
in sus, pe întreg par<:ursul barbiei dela o ureche la 
alta.. Masagiul acesta trebuie să-I faceţi stăruitor ţâ

nii ce mâinile obollesc şi de două-trei ori pe zi. Nu ui
tati În interesul aresta, să nu purtati capul aplecat 
spre piept, purtati-l totdeauna pe su~, chiar daeă nu 
vă stă în obiceiu, siliţi-vă; şi când dormiti vice-versa. 
aşezaţi-vii perina cât de jos şi dormiti pe spate a.stfei 
ca bărbia să vie riizimată bine. în linie dreaptă_ 

l~n alt semn de îmbătrînire sunt liniile ee se sap 
dinspre bărbie spre urechi. 

Masati-Ie În acelaşi fel cir(·ular. t'n alt semn tot 
111,' lângă urechi l' albirea. părului la tâmple. Contra rău
lui acestuia survenit de multe ori. fără de vreme nu 
există alt remediu decât vopseau sau reSemnarea. 

Pentru cel dinttliu caz rete.t"le sunt aş& de dife
rite Încât ţrehuie să alegeţi singure. Pentru brunete 
tincturi sigure si frumoa~e sunt numai cele foarte cos
tisitoare şi e Ulai greu. Pentru blond(>, substanţa rea. 
mai inofensivă, sunt foil~ plantei houne. Masagiul pe 
pi"liţa capului cu lanolină, ajută ceva, Întârziind a1-
birea. Păziţi-vă însă de a. ajunge cu lanolina. pe obraz. 
pentru-că face să crească perii. Mersul mai putin Ri
gur e de asemeni un indiciu al bătr/l.netei. Nu vă 
curbaţi unlerii şi dară bătr[tn(>at,t Încep{' să vi-i in
dinl', Întrl'bumtaţi tot masagiul, pe sp:.te. Si dacă ma.
sagiul nu vă serve.şte cereti la droguerii bra.şierele ee 
SI' vând pentru mentinerea dreaptă a umerilor. Dar 
intru toate să ţineţi seama că masa,giul e &micul fru
museţei, al tuturor vârstelor si a tuturor femeilor cari 
vor &.i ţin să rămâie frumoase. Si sfaturile mele nu
mai acestora se adresează. Cu atât mai bine p·entru 
cele ce nu au nccesitatl'a sa le urm~z{'. 

O apă. bună pl'ntru obrajii. ru pieliţa veşnic un$D-
roasă este aceasta: 

'finctură de benzoes 30 grame: 
Tinctură de muse 8 grame~ 
Alc{)ol PUl' 150 grame; 
Apă de flori do portocal "Ii dintr'un litru. 
Pentru pieliţele cari se jupoaie lesne Cold-ereamttl 

r('romandat şi pentru masagil1 este eel mai bun. 

OchII. 

Orhii fmmoşi df'sigur nu sunt un produs al artei. 
este numai un dar al naturei. Dim('nsil1nea. wloarca. 
forma, expresia au o egală importanţă. 

Da.că natura ne-a dat ochi frumoşi. trebuie I!Iă-i 
ştim conserva şi daeă nu-i avem trebuie să ciutim 
a ni-i înfrumseta (·~t mai mult cu putinţă. Ca pentru 
toate părtile, corpului şi frumset(v,\. lor df'1>înde de să
nătate, si sălJătatea lor de ingrijire. 

Marii inimici ai ochilor sunt praful şi oboseala. 
, Există cât se poate de mult si cititi, sau să lucra' 

seara mai ales daei v'aţi fortat prell mult ochii şi 1n 
timpul ziIe.i. Lumina. artiricială e-llte {'..ea, mai man dis
trugere a Iltrălucirii oehilor. 

Nici În tren să nn cititi. In general nu ~j&iti mai 
mult dt> un ceas, două ve zj şi aef'st!'1l I'U p&uză nu in-
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ar'una şi in nid un uz nl1 citiţi eulwe. nimic mai tii. 
I!f>ntru ochi. Dovadă lI'iudentele cari tai trec anii eu __ 
chil pe cărţi, puţine 4U ajl1J);.S să~i păstreze sănMalea. 

ei frumsetea ochilor. Să nu beti mult. Alcool sllAl aDă. 
in~tita.te n~măsur.IUă. vă congestill2a1.ă oclili şi al
bul se acopNă cu încetul de vin.işoare r{)şii. Vi SiJn.. 
,îţi ochii ooositi? Odihniţi-vă şi puneti-vă pe. ocbi :0 

wIDProoie cu .a,pii. caldă în urc aţi p.us: 
13 centilitri apă de trandaIiri; 
13 ceJltilitri apă din nuca ulmului. 
In cOIDp(>zitia aceasta incălzită inmuia ti o buei ... 

tiră de olandă tină, o pune~i pe ochi şi sta.ti a.stfel h
tinse po spate cu ochii inchisi. In general ca să €vib,i 
obosf'ala prea Dlare a ochilor ori de câte ori aveţi li
niştea să pu~ti sta.. preferaţi să 8ta.~i eu ochii lneh~. 
E o mare binf>-faeere pentru ochi. Spălaţi-vă ochii hiBe 
de cite ori vă spălati şi f.aţa. Intr'un vas curat. ~ .. 
DU in lighe.anul ee vă spălati fata puneti apă de tr~.
dafiri şi Rpălati-vă bine othii dimineaţa. şi Se4ra. 

Apa ooncă de-asemeni e foa.rte bună precum ti 
boraxul disol\-n.t În apă, sau dacă vă lipsesc toate ~
cestea foarte bună e şi apa sărată. O lingurită de !I~ 
intr'un pahar mare de ape. rec.e. In că 1iUMii cAndvii 
simtiti ochii obosiţi muiati in a.pă de trandafiri sau v
nul din IUI}(';;tecurile de mai sus, () bucli.tică de vată li 
tineti-o pe ochi. Şi nu uitati răpaOeS1I1. el e eel mai ~ 
amic al ochilor. Pe cât put<>ti nu vă forţa.ti prea. p~orte 
măsuri ochii. 

Ma.saţi-vă cu Cold-cream !li părtiie din jurul ochi
lor ei de-asupra sprlincenelof dar uit.aţi să rreeţioDl1.i 

pieliţa sllbtire imediat sub ochi, altfel siliţj să o Înfta
ma ti şi să vă fact>ti rute. 

Dacă vă oad gent>le şi sprincenele tinetura clli
nini sau de canturidă e foarte bună, dar pt>ntru canti
tatea ce trebuie să o întrebuinţaţi e bine să cereti 
avisul Zlli'<iicului. Obişnuiti sa vă perieţi totdeauna .ca 
o periuţă mică şi gencle şi spri\ncenI'Je. Daci gi.'Dele 
sau sprîmcenf'le vă cresc nN!gale, fricţiona-ti-vă eu Da
dolină pură, care e f()arte bună şi pentru pieliţa capu
lui. făcând sĂ CfNScă păru\. 

Mâinile. 

Dar.! al' trebui să-mi reltumez intrf'a.gă experiMta. 
mI'a &supra frumsetei mâinilor. aşi spune numai a.W: 
Păziţi-vă totd~una să nu vi fie frig la mâini. 

Şi intr'adevăr singură precautiunea acpa.sta fa.ee 
ma.i mult de clU toate. Dacă nu vă nţi lăsa mAini:bt 
să vi fie reri şi umede ele vă vor fi totdeeauua noi :şi 
albe şi-şi vor păstra forma naturală. Am cunoscut " 
frnm~etă celebră, care umbla totd~iluna în frig. !li'm

ţin du-se bine şi sănătoa.si. a.<ttfel. 
{)eax an\A mÎLiui oribile. Rosii-vinete şi nu-şi JJllt~~ 

dA seama pentru ce. Frigul li Dria altfel, da.r îi sti1eL 
mâinile şi i-le umfla. 

Spălaţi-vă totdeauna mâirule cu B.Vă călduti şi fa
eeti-vi obici'iul să purtaţi manson din OctQmvrie PU4 
in ApriJie.Trebuie Însă si şi eti,i eumenm să vi Qi
la ti mâinile, dintr'o sută de feIDi!i nu ştiu dacă una: 
singură ştie să fari acea.sta. 

la apa cu care vă spălaţi, puneţi In eanl când a.,,:v 
e văr()&!jii. o linguriţă: de boru. d<lU' pentrucă oon('Cuf 
sbârce.$te daei abuzati de el, serviţi-vă in cazul a~b. 
de apa mai intliiu fiartă 1n cloC<lti şi aJ){)i răcorită. .. 
să-i distrugeti subsia.nţelo calell.roase care strică s.n&
za.v pieliţei. Puneti ~ă: se topeascl in a.pă o bllcătkă 
de ~ăpun şi atum,:! numai mui-ati-vl mâinile În 3J>i. 
spălaţi-vă bine şi încă umede ungeti-vă eu gIiefll'm& 
mdoită cu apă de colonia. După ce ,,'aţi masoat eAte-.n, 
minute mâinile, numai atunei şterge ti-vi şi 'fi eri ... 
tati bine ca să nu vă izbeaSoCă aarul san eurenUl ,t>Ml 
De mâinile umede. 

Ma,;agiul si pentru miini eB~ supremul miilo0 '. 
buni COUSf>rvare. lati o pută buni cu care .,i pmbli 
unge pe mll.ini pentru a vli, masa, dar are inc{)nveD~
tul de a nu dura dec,it eAte-va zile, trebuie lIi Yi f ..... 
ooti mereu alta pr{)aspăti. 

'Tin("tură de bPnzoiOB 6 IIrra~; 

GiHbffiit!uri de oui proaspete 2 el'lune: 
"~16a.re de orez 1 gram: 
Află de tra.ndafiri 3() grame; 
Fleiu de migdale dulci 6 er&me: 
lHi(,f'rină 3 grame. 

<:"c\ Ljo 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
iăpsire de haine. Curăţare cbemică. 

, 
! 

"KRISTALY" 
, 

Spălare cu aburi. I • I 
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! 

Kolozsvâr, palyandiar. la suma de paste 10 Cor •• pachafut S8 retrimite francaf. • 
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Ca să vă masati mânil!'.. intr .. bnint;aţi mi'Nl.\rl'a"" şi 
eM.nd ,,'ati trwre mănuşilE'. At!'ll~ta OI' rlouÎlZi't'i d-e (Iri 
pe. rînd J.a ti-erarE' mână. Pe urmli riuJ)i\i-vă uşurel vir
fal tiR-cArui <1 i'gi" t. 

Tliillti-vă unghHle odată~ de două ori pe sapti\.mâni 
~i dat'.ă V<liţi să atingeti Derfecti1lIlE'~ formei unghiilor, 
tiQ,a.ţi-le câ.te puţill in f('~are zi. 

(Va Ul·ma). Viorica Dumbrava. 

Scrisoare din Budap8sfa. 
După un an. - Care ziar e mai cetit. - Ce 

trebuie să cetim.. 

Budape.sta, 9 Decemvrie. 

Te doare l'\ll.na trupească, timpul o alină şi 
«) fa·ee uitată, rana s\uleteaseă înHQ - pieroerea 
~rgoliului răsfăţ.at - provooe.ă adese dureri mai 

; turburatoaro. 
. ChiaT aşa, şi ('(~i mai multi dintre actualii ("Am .. 

duciHori ai noştri runiţi în ambiţii ~ pliing, 
strigă, se rev()ltă a:mpra acelora, cari d('la Îneo-
1mt au voit numai binele. 

Cum vă şi puteţi inchipui ca ei să taeă, !'oă 
nu f'A) 3iJ*'re cu ori ~i {"e arme fie chiar nooneste, 
(Jind in durerea lor fără margini îşi văd tăia.tă 
~r('!anga măril'Î i de sub "picioare? li doare ritu 
aAlevărul, fiill.d pentru e.ci mai mulţi cam târl.ie 
Q indreptaro. ~e sbat ea pe~t(.·le în mroaj ii, "ă
zând'u-şi apusul apropiindu-Bc cu paşi repezi. 

Cin(l ml~i aduce aminte d{~ tclBgramele tri
mise din l~€\-;ta de vre-Q 40 de baliei, pe cari îi 

. poţi îmbăta cu vorbe goale ~i apă l"(J('e, fiiră >jti
rea tlau consi.mţămtmtul c('lor 300 de uniycrsitari 
mai băt~îni 1 Toată lumea l'oIl~ncască şhie şi 
6UnQaşt.e act.ivitHt.(',a aceaflt.a zdoa~ă a dJor Sll"; a
mintiţi. Şi cine nu s'a disgu>ltat, ~ 

Dar 'Prorpagauda fratrici:dă dela adunările llO
,)()ral(~ 1 

Au pl('(':llJ din sa;t m i8ilt, nu mânaţi 
ode dHrul curat, de a deşt:opta la conştiinţa naţio-
nală ma"a poporului, nici vent.ru: propaganda 
~mfrag-iului universaL ci eu ul'a în H1.tllet de-a ea
lumnia pe oamenii din jurnl "Tribunei" şi de 
a injura şi di~·rt'Jdit.a cel mai bun ziar romÎlnese. 
Le-a 8nC,'.(.~{.\.'i? Da! Că s'au fă('ut d~ ris! ~_ 

Dar de turnmll apo~t()li('.t>~~ prin taM mamă. 
<:Îne I1U a auzit? Cate minei uni s'au şoptit, câte 
nead{"Vărnri s'au fabricat, c.:.î..te inf;ulte s'au adus 
,. Tribunei" şi "TribunifltHor". 

Şi rezultatul, care e j 
V i-l spun eu căei abia acum am M~it din 

ţară, un<le am petreeut trei săptămâni. Ineepând 
dela Prooeal şi până la Bmmreşti ori unde am 
COI·ut - baremi de leae - ,.}wmânnl", organul 
autorizat mi-s'a ~us C11 indignare: .. ,JV i-e dM}un,~ 
când vedem.,Facla·' nu mai voim I!ă ('elim şi 
, .. Românul" dvoas{ră". In l'lehimb "Tribuna" cea 
hulită şi fără reclamă, o gi"U'!oşti nu numai prin 
~raşe ci şi prin sate mai mari. 

Iată rezultatul, fără comentar 1 
Adevărul, fie cât de târziu, a triumfat. Şi 

ohestia .,Tribunei" va t.rimnfa pc deplin şi nn 
peste m~lt. 

Nu doreRc vre-un rău nici celui mai mare ini
mic de-al meu. Nu doresc nici "Românului". 'Mă 
bucUl' că avem mai multe ziare. Existenţa lor e o 
dovadă ('ă avem un public dorni~ do cart.e şi 
<ru1tură. 

De sine înţeles că mentalitatea, cultura şi 
pretcnţiunile cetitorilor sunt în raport drept, pro
porţional cu prestaţiunile ziarului ce îl citesc. Cu 
cât cetitorul e mai int.eligent cu atâta prin.de un 
ziar maÎ bine redactat, mai bogat, mai informat, 
pretinde un fond şi o limbă mai frumoase. Şi 
vi('(~ ... '\'ersa. Iar după 'Ce în masa cărturarilor no
ştri cu foarte puţină exoopţie nu put.em face o 
deosf,bire între gradul de cultmă, adecă toţi a
vem aceleaşi pretenţiuni ziarifltiee, de sine Jn
ţel~ că vom pretinde ce' se poate mai bun dela 
ziarul 00 îl cetim. 

Şi a('.um să facem o mică comparaţie: .. Gazeta" 
dela Braşov cnm e redactatll, nu mai corespunde 
cerinţelor timpului. E cetită cudeoscbire do ~e
neraţia bătrînă fiindcă corespunde înootinelii ei 
de gândire şi e susţinută de mulţi :Eiind cel mai 

vcC'hiu organ de publicitate româ.nesc. "HOluânul" 
trt1:l\lie !'.il fie cetit, fiind organul ofi(~ios al rani· 
oului. Cum e s(~ri;\ ţ ?\11 Vl'oau să r06W>;e ju'<l('(~ala. 
VUl" la.s "ii vorbeaseii S{'Iitinţa d~ astă-primă-"'llrii a 
dlui Iorga! 

Un grajd in car{' gunoiul plll'e raţi Ulle de a 
fi". erod ('ii J-llli aro atiita (·.()m~wteJltă ea să po\tă 
judlli'1l ţii pr(~ttli urgallul d(~ publit'itll(p al t"omi~ 
tetului. 

Voiesc să mint.. "il nu fin un augur bun. elllld 
prC'l.ic că poat{· }le"t. .. U11 an, doi, "0111 Illrtnea din 
'Pomana "Ronll'mului') precum .Mm mâncat din 
pomana r~,posat(.\i "Lupta". 

A rămas Ră "'pun ('eva d~pl'e !,Tribuna ". Dar 
00 ~ Goga e poN, nu ştie să flerie! Agâr·biecanu 
e f;as nu-i ,mnt bmw nuvelele, sehiţ.ele, fjjnD.eii >1U 

<'11110aşt.e limba romÎlnpaseăl (,hendi e prost, a 
uitat ortografia :;i topit'a. Puşcariu, Anghet 
(,iura, Corbu, SfIl'ieu, l1MZ, toată plpia<ia tlerii
tot'Îlor noţ;tri dc' frunt<' nu ~tiu scri(~ româneşt.e 
fiinddl nu !'\eriu la ~ r-iHl'ul autorizat. 

{'.or('.spondenţii. nişt(· trîntori de f'ltl('Jwle. 
fiind{'ă nu mai ~plln nlillt·junÎ prmuniil'ind }le un 
floutDrizat. SUlt altul. 

Fato,cţi ('umparure .,;,-i ju<h:euţi ce trebuie să 
cctim? Xeni. 

De pe valea lluresului. • 
Sfinfire de biserică. - Reprezintatie teatrală. -

Jocuri naţionale. 

Deda, 28 N oomnie. 

Tla{'ă d(lreşti sii ridici ll'a ''Popor dÎln întunerec 
la o ud('vi'irată traptă culturală nu e de ajuns 
şi! 19C'Ti..i merou şi ."lii-'i dai e.faturi; trebuie să te 
eobori in mijlwul lui pentlmeă numai aşa: îl vei 
ridica la tine. aşa o să-i clUH.lşti <lurcrileşi niÎ.lCa
znrile şi cUlnO\S('Îllldu-le,. vei afla ,ba]zamul vinde
c:'itol' . 

Tn ('Omitat u1 ~r urăş Turda, Ţ)(l'Porul româ.nesc 
iJ aini 'Illai eOiJlC.('i}1trat in jurul Reghinului-Bă."esc. 

. AÎlci poporul păstrează datinile, obiceiurile şi por
tnl Rău e'urat .şi limba sa str:tmoşe.a<St'ă original~l 
şi nf>UnJluenţ.ată de eltillwnte străÎlIle. ('U totu:1 alt
cum stăm în jurul Murăş-OşorheiuluÎ. Aoolo a
llfoa:pe in fi(,,<,~ rC' eomună Aunt domenii de ale no-
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ale' Ţ)<JţWyuJul din Ghcl'11€i.'iig a ÎO:s.t desvălită de 
cătrii harnî·v:ul din>etor 3l se<1uinarullli •• .Andrre
ian" dÎ;n i-iibiiuP. Cuvio.şia Sa di Dr. Euoobiu 
It H.oşea. ll.-Ba. ('.a, mand~ltar al Ex(~lentil'i S~le 
mitropoLit.ului a ;-;finţit in acuastă zi ln&mlllată 
hî.";Nil.·a, :;wnala ~i ca'ide paNlhul.\(' din -!Il{~.('..3!Stă co
mună. 

D(".., de dimiupută <1(' duv1i culmile colinelor 
rih;il:rellU l1H'reu bărbaţi, f<.-mei, nevo.'Jte IU{)şnegi 
gllrben-i de J.l<iVH1·:JI ani1<Jr, c.()IJ)îi. ('fJIPile, toţi 'POr
niţi spre tt'mplu.l mi"ulltuirei ridicat în C()']IlUllla 
Ohcrnesig. 

La Qrele 8 a. m. allarc P. C. Sa. DT. Eu-scbîu 
R. HOŞ{'a în {Jfnatc bisericeşti şi ca un al>ostoi! al 
culturii şi bi&rieii iIll'epe ~rviciul divin, încun
jurat de P. O. V. Stefran IhuH1, protopresbitcrul 
t I'a<.·tu lui ::\lllr:i.ş-Oşorhei, ŢlN..·()tul Hodoş din 10-
lanrl. prMtul OprPR din Hand. Stefan Stok'Ovici 
din ('ristm·. Alcxan,dm BOl"da" SllTI'crain, Irimie 
f-;lld()';'lmu. S:'i.11g'{"J'. ~trana a fost condm;a de Toc
dor Li!wg, în.Y. Fil(·a. Oetayjnn Popa. în'\'. I<!ic,cl, 
Petl'll Făr('a~ vrf'ot ~lo'l{,mfalăll ţ;i harnicul 1n
yăţil tor JO{':d \" idol' tam'('llţin. 

f-iNvi<'iul a fost înll1ţător de in.imi. Am de a 
r{'mHl"{'[l nn lucru unie ~Il felul sitU anume; Con
t('le Tdek~' DOlllOkos se oeupii. cu pictura biz'.ID
tină. din plikere; a eăIătOTit In Con.<ltantinO'pol, 
}{'nl<saJim, (~r('('ia şi a ecmctnt toate muzeele 
unde ('l'a vorbă. de pictură bizant~nă. 

In nmla aeeostui atu<liu conwje Tcleky Domo
kil\" a. piet.at mai multe icoa.ne şi cununa l<loauelar 
piet.aie a fost i<'Olilla mai{'C'i Domnului pe 
care contele a pii~trat-() ca pe o reli("\'ie în cas
te>hl·l!'lău. daT lnfjuinţat de pr('zenţ.a. Drului E. R. 
Hoş('lll. a donat 'o bisericei din U hernesig. 

ProtoŢlopul rf'·format pătruns în suflctu,l de 
afa.hilitat.ea diToctmclui H.o~a, a condu<I intreg 
prf':'obit(>rittl Tef().rmat Înajnt.€'!\ P. n ~ale ~i în 
M]vinte ak!'<e a oonevent:at pc harnicul o..aspe. !tăil
Ţ}lm~111 P. C. gak' Dr. }{oş'('a a fost tot atât. de 
frn!Hn.'l. 

Au urmat apoi pN.·oţii suh l'ondncerea proto
pre:-;hit("I'uJui Stefan HUS08U, iar dU'Pă roc.epţiuni, 
În ş("o.a·la nouă a avut loc un ban{~het splendid, la 
·('an' Dr. Eusebiu Roş.ea a tOfu':\tat ]J<lntru :M.itro
nolltld, Stefan lhlL'l'llu protopn.;sbiter pentru d. 
Ilr. Roşea, Dr. Pantea pentru Russu, iaT 'Preotul 
Paye.l Suciu pentru parohieni. 

bi1i.1or săcui, limba PO!pOTlllui e 8tricartă, datinile • 
portul ş. a. sunt Împrwrlmt.ate dda 8triiini. Hc- ln anu11909 ,.Albina" dt' sub ('on(hlt~r('a dllli 
Jigiunea e singura bază (',are in cunml vrcmi~or n'a C{)~na fi Înfi:inţ.at în Muroş-Oşorheiu o filiaJ~ 
fu.'!t n,imiâtii (](' valu:rile furtunoaS(\ cari au trecut - în a('('J OI'8.f.l din ca>re tribunalul a rootit atâtea 
po.~te povol"1I1 romull~. C,a {'xempl11 aă iau CQ- sentinte impotriva bieţilDr noştri ,.;aretari. Fi
!l111ldla Uheroe.o;ig, din protaprcBbiteratul :Murltş- \liail a. in timpul aceRba a fo..."lt încredinţată dIui 
(~orheiu. Vuleu. mare Ţlroprietll.!l' în Pogăcoaua. După ce 

('01ll1ma Ubpl'n('sig c aşezată la o depărt.are (1. V ul<'11 şi-a dat dimisia condu('crea fiJiadei a 
(lC' w('-o 12 f'bihymetri de Mură~-Oşorheiu ~i e fost înc:rcdinţ.ată dIui Hadeş. }~iliaJ: • .aţ>Oi şi-a 
r(\~inţa {'ontdu:l TeJ.eky Don1Okas ~i reşedinta .('Îi.Ştigat agenţ.i pe Bate, între eari cel mai zelos 
'ProtolXlpuhu reformat. Noi Românii gr.-1'ientali c d. Tcodor Libcg din Filea. 
a,\"('TIl o parochie de elasa II. Acest agent s'a pus în înţ.elegere mI funcţio-

('rund înainte ~u 7-8 ani ca student într'o ca.- narii dela, f:i:lială dnii: 1. Henteş, :Flori.a.n Oălpă'
liit.orie de 'l1tudii am c.et('.etat aecasa. cmllmnă, în tină, Dorift. Şnteu teo:1. şi dşoara Vietoria Şuteu 
frun1(\a ei era un preot, eare Na în vecinid vrajbă aba a ~{)alei de mena.giu din Sibiiu şi cât ai bate 
('U poporenii. }'onduri parohiale ~i altcle, lipsoau, in paJme împrovize.a.ză o reprezentaţie teatraJăy 
J)(~p'onll nu mai iuhea bi:'lerica, Ş'C.o.rula era în cea anume: .,D(~ pe ur:rna betiei" comedie în 2 acte, 
mai detestabilă stare. Consistorul din Sibiiu, vă- de IHlJduh.",-'~{'m-Xigrn'. 
Zfllld aeCRt. pCl'ieoJ a făcut ce a flkut şi pe 'Preot A urmat apoi reprezent.aţia: teatrală. Debn-
1...a tran:sferat şi îm. locul lui 81 instituit pc RC- t.anţii au impus tuturor prin jocul lor frumos şi 
tuahll pr('ot Pavcl Suelu. preci~. 

Pe părintele Suc.iu l'am C1.lnoocut înainte de a Şi-au ales ales pentru reprezent.atie 10c111 cel 
fi ot~n1>.at THlll"Ohia din Ghern€Sig. Era om b1ând, mai P.Aj)U'S, comuna Gherneeîg, iar timpnl, sfinţi
bun ~i îngii<hLitDr, <103.1' dmd am auzit că va veni r('a biserie.ei din a~sată comună. Aşa apoI ne-am 
în parohia Ghetmesig, unde po.poruJ era rălAvrătit ales sea1'& după banchet cu o producţie minunată 
in grad m.a.re, l-am cO(lIl'pătimit şi mare S'J)e-ranţă şi cu petrecere până la ziuă. 
într'un 'Progres serios nu 3lveam. 

Amun Î1Ul1l ('ân<l dUŢ)ă 8 ani m'am Întors în Petrecere-a s'a deschis cu poozia: "Dormi în 
a'('.('.astă ~o.mună - c.e sru vezi. Bi.serică ll'Ouă. pace}', de A. Vlahnţă dec1amată de Gregoriu 
şeoală modernă, casă parDruală demnă de invidiat: Coont.ea. 
Şi m''llm ÎntreN:lt: Când a put.nt in 7-8 ani acest Pllnct.ul al doilea a fost "Surugiul", m()nolog 
om să mlmeiască atâta şi să ridice o parohie din ,. de v. AI~andri, dec1amatl de tînărul Doritt 
ruină Ia nivelul la care e astăzi 1 Şnteu din Caşva. absolvent al toologiei din Sibiiu. 

. .L'am Întrf'ba.t atun~~i şi pe părintele SulCÎu şi 1 ~in.ărnl Şut.eu a dow,dit un puternic talent jU'-

mI-a răs<puru>: "BIfm<leţa" firo:te, .a.hnegaţiunea, bU-1 hst1c. . 
nătatea şi regula'ritatea în toate a.:faooriJe". Iată .. 
o deviză demnă de urmatl Publicul român o ştie foarte bine eă dna o,.)s-

In 26 NOemlvre n. oomuna foaptelol" fnnno-a.se ma sub atH;pieiile.Albinei" a infiinţat şcoala de 

DAJKOVITS E. 
AI.ner d. 1010&1'8111 artlstic8. 

da prim al ranj. 
ORA DEA-MA R E, Palatul Sas. 

Fotografii şi portrete) reproducţH dupA fo 
tografii vechi şi noul in mărime naturali 
expuneri de obiective speciale pentru interioruri 
acatice. şi lucrăriin aquarel şi olei artistic executate 
Atelierul se află exclusiv numai in Palatul Saa 
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nWlluj din ~ihiiu. r n llN'a~tll ~1l1ă f(·tp\or li-::<e Jit 
o ('I(hwatie t\lmiliară ::ai uationalil. t;li tot aculo I;'e 
popnl~rizPllză {'imtiirile şi jocurile naţionale. l'ei 
~.ari HIIl anIt llof'{l('ul .. ii fu'.-I:'i!am in t-libiiu ia 
.,Chind jp" ilHI riizut rC'zultatul frumos al ll{'{\"tei 
a(·t jy itn ti. 

Xoi il1eă aIU unIt onoarC'u d .. ,,a an:>H in mij-
1~lt'\l1 l1Mtru o ah:'Dlw'ntii a ş('oalei dC' Illl'uai, 1 (' 
dţ-OHf:1 Yietoria Şutell, eare a jucat rol şi în 
piPi'<l tt\atrl1lil. Dşoara Şutcu nu t'<\ 1ll1.11ţ.umit nu
mai ('u Ilt:ltll. ei a ill:,trnat pc a('tori .. Hora ft't·plor'· 
!;li dlljl,l prnr!.uetie .wh1rii :m j ueut 1l('C'3sti"i horă pe 
:-;ef'nă eu at.ha pTL'1.'Îzi un(' înl'11t publicul :1 răllla>' 
În('IÎntat. I1npii ('e a <,âzut ('ortina au fost r(''(.'h~ 
nlati dill partea pnblicuhli pe ~enă ea să repe
teze'. lllşi~i cei d<)i ('onţi au rămas inl.'ilntaţi d(' 
frUlllU:'-l'ţO joeurilor rom:inN,oti. 

1 nflU('llt'l Ilt'e~tei pt'tret'el'i a:mpra poporului 
este marc. ),;".)i prin acp:!;.;t.l ştim atÎthl l'ă am l'il.~
tigat o p,)ziţic strategieii. Că~i: 

Tn earte<! \'el'init'ieÎ ~cril'-e 
Că tilri şi lH'llIllUTÎ \"01' pieri, 
lhlr l1l~llIdra nOHstril natiwH' 
Etf'rll, ptC'rn "Il înflori. 

Grcquriu C'rOJliNl. 

Universitatea din Iaşi. 
ReUjianea din panet de vedere 

sociolojic. 
Curs de deschidere tinut de d. prof. univ. Virgil 
Arion la facultatea juridică din laşi secţia doc

toratului. 

Domnilor, 

Daeă nlll fi trăit împreună aC'Ulll Yr\HJ trei 
mii ac ani '71 am fi ]()('11 it ea şi strămo~ii noştri 
AriC'11i IX' malurile rîului j ndlls şi ţinutul llumit 
astrai P(·njab şi dacii eu &';i fi fost înnlţătmşi d,·. 
{'levi \"('niti <'ătră lumina eărţei, eu înv:Îţătorul 
d~ a...~tiizi n·Il..<;! fi stat atllneÎ atât de liniştit în 
jC'tul llH'U şi d\'oasră tot atât d<- lini,-;.tiţi În ban
cile U(~e>;t('a; - la df'~'('hid(>r('a a('('Jui~iş ('tlr.~. pri
ma nOIl.~trii Înt:dnire ar fi fo!'t mult mai dramll
tică. 

('a ori ee net de ÎUf'<>mnătate mai d('O!'"t.,bit.ă. 
dC\Schidf~rea aCe8tui cl1r~ caI"(' pentru dvoastră cu 
~l pt"utru Arieni in~arnnă o iniţiare în viaţa 
t:opirihlală, ar fi fost illoj()ţÎtă de rugăciuni, pur
tiwQ cuna "Pt-'I.'e!t.'a unei magii H.ă~ito1"{'Şti, când 
urmele slabe ale unei religiuni rudimentare. 

Pe un loc inalt. plan şi bine dl"$chis aş fi Il

prin~ un foc mare ~ un foc magic - în ju:-ul 
t!.ănua ne-am fi strins, proft'sor şi elevi. Focul 
acela, intruparea zeului Ag71i ar fi ayu.t ca me
uire Înlăturarea şi omorire.a duhurilor rele puru
rea împejurul nootru. 

1mbrlli.·a.ţi în haine de sărbătoare, cu părul 
tUI1@,' purifieati prin ba(' eorpora!ă, aţi fi stat dv. 
în jurul focului, eu <'U faţa întoarsă cătră ră",ărit, 
dvoa:>trii cu. faţa dUră apus. V'aq fi Încins a-poi 
\)(0, fi€".~are de- trei ori în jurul trupuJui dela stânga 
epre drexpta cu un brîu . insufleţit.or de viaţă. 
nouă, magie, cu e.are fUse8eră îmbrăeaţi se ziee 
în telepţii, Din acel moment elenl} se nă~tca ('a 
dÎn nou. era un altul, şi-şi ~himha şi Dumele. 
era intrat În noviciat. începea să fie inÎţint. 

Ame! incins, y'aş fi Întors sprcdl"('a-pta şi a
ting-ludu-vă cu llHÎna umărul aşa ca dt>.g'etul eel 
mllro să vă atingă pieptul în dreptul in:imei. 
semn ui unei stă.pâniri suflete <şti , aş fi strig.!t: 
.,Gândul tău să urmeze pc al meu; în Cllvâlltul 
meu să te bu{'uri dt' tot sufletul: Birhaspaf i ~ă 
t.e une-a"""'1l cu ruine". Birhil.-,pati era zeul înţe
lepciunii. 

-

"T R 1 BUN AU 

A('('ai<t~1 pra('til.'ii l('rmillati'i. ('('remonia.lul DO

y ieiatulu i lua "fllrşit. Elcnll iuC'pp<'"a să Înveţe; 
era apt :-il ad:lnt'ca,'i('a su<'relt' Tllgih'iuni vcdi('('_ 
l'plul ~illl dl' viaţă de aeurn inaint<' era deo..~ebÎt. 
Xu put{':l IJlllIH'a ('arIW ::-i miNI', t.rl'huia să-şi cer
;'I..':I:-ll'ă hralla dar mai ale-.-; trpbuia să păzp.aseă ca 
uu C'lIlll\-a :-:ă se :oting-ă f'x,ltl aprin~ dp lnvăţătontl 
"llll. 

<. 'l'!"('nWll i:l in it ipfC'i ""'t{p] t'llUl ~(' praetica la 
:\ri!'lli :\l'UIll tn'i mii dl' ani mcrit:l să fie dis
('!!taUj Întru pitt, dUI,ă cum am ";Pll~. pa cllprnoe 
al;ttt':1 C'h'llH'ntC' cu earac!C'r magie !;ii rdigios gă
;.;it{., '!i a"tiLzi in IllUltl.' (lill de~ellnH'cl'lc noastre 
dc' ţarii. 

Pril!lul e!l'rnent de 1TI1lg·je e alungarea dnhu
rilllr l'('ll' prin aprind{'!'l':! f(A'ull1i "':Wl'll. ~ti-şdiril€' 
"ind)<.li('p hotărîte dinainte proulld.llfl efe<.>t.e de
finitI'. formulele eetitf' în momentul în{'ingcrei 
llj'ÎlIllli erau iară.ţ magii: .. Zl'll propiee ca~e ne 
p(lrţi noroc. earp ne :qwri de ett\':wtul răn. ne 
luminezi fata ~i ne dai p1lteri prm răs,~fla
re.a ta·'. 

Cillll{\{'ilc \"t'flic(', aprot"uJl(!;ln'a lor erau oollsi
deratf> ea ltwI'uri SlJ('rp ţ'i nu le pute'a îllfloplini 
det',-n initialllI. purifieat prin ('('J'{'mouialnl 110vi
eiatului. Btă.p:tIlirpl! \"ieţt'i :->piritual(> nu era lă
,..atil În mÎlIlll ori 6irlli profan. 

{'r!'i.lillta at'pasta na.-:tf' prima diferenţiare în
tre luel'uri ",H'r{, şi prof"aJH'. Vin a('f',~t Ul-oment, 
rdig-ill!Jca În form:1 ("i ('ea Jllai rudimentară ia 
n.1;<I('re. 

E "aern ori ce hi.,'ru CI' nu-l !}oah.' fa-ee ori ce 
Olll. 1'(11)// . . ~acI'U, ('l'a ll11mt'lo dOllll1ll1ui; nu-J putea 
pronunţa deeÎlt CE?1 initiat. ~i('riltl sf:lnt la ovrei 
era t~il)ll; inimile Hedniec J(' a"eTlWJlPll nu le pu
teau pronunţa şi âmt.:l decut iniţiaţii. Un evreu 
profan daeă s'ar fi apropiat şi-ar fi atins a.rea 
,,[.intă era linşat de multime. 

I.upu cum ,·cJ('lll iniţ.iarea era un privilegiu 
a<,ordat cxdusiv perwandor purificate prÎn ce
fl'llwllialul llovieiat1llui. Viat.a lor însemna cea 
Illai cumplită ab~tillcntă. O "tare cst.atică, de m&
ceraliull(' curpol'a1:"i, posturile ccle lllai riguroase., 
.~lIf('rinta propriului său corp erau cele mai ei
g-lIr(' mijloace de aprvpi"'n' eu divinitatea. De.
venind a_:.;tfd, T'lpa, individul 'iimt<, t.ot mai mult 
ah"t'nt~l !lt'r,..01l.11Pi .~alt' fizÎl'(" ;.;c m()rtifj(~ă ca om, 
~i ÎIl\'ie ,,-piritual prin !Wrm.ull'oţa reală a dum
lH:z\.<irei "cuborite în l)uflctul său. ln starea acea
"t:t de exaltare suflNea ...... 'IL, de post·~iune, poate 
c:rpia 1.'('11' mai prodigioase Iue ruri filozofice şi 
ori ce abat.cre uda legilp drmuirei pămân~ti 
sunt o e.unsequpuţă firea,>;cii. 

CUIU n'Clem e o l"l"1~dinliî că prin a.nu.mite rn
găeiuni şi jertfe. prin rlJgulam~ut.ar('a unei vieţi 
de a:iect, prin pronuuiarpa unor formule şi schi
ţarea unor gesturi, omul poate inţelege !}i pă
trunde exÎstcllţ.a Ull<.JJ' puteri şi a UllOr spirite !'u
prnrmtllralc c.are Elta.pune:;c ~i cârmuie..ore soarta 
no1t~tnl pe pământ. f;li atunci intii rdigia . .Katu
raI, prin aet..-stt' ruglleiuni, realit~1ţile supranatu
rale, omul cnx!e ('ă ~i-le poate c()l1<"ilia_ In cere
monialul de mai "liS e erf-dinţii religioasă invoca
r<'a zeului .Agni şi Birhaspati. }~ magie însă 
pronunţarea celur două formule ~acramentale. 

] n toate timpurilc şi )a toate popoarele fie ele 
citt de Înaintate pc sc.ara civiliz.qiunei, fie ele 
(':It dp înapoiate, «uItnI religios a fOl"lt veşnic îm
preg-nat d(' răTIlăşlţi ma.gÎ('e, vrăjitoreşti. 

După Heinaeh mflgia e str.au>~ia anemismului. 
Ea (' inspirată de jai'ia că voinţa omului prin 
anumite dp:·;eânt~I(·-e ·w,.lt(' sa aibă o acţiune de 
cun"tringere asupra voinţei duhurilor cari ne în
t'onjoarll. ~ahrlt! e {"redinţ.a iZ,Qonirei !-Ipiritelor ne
('Urat(' prin aprinderea focului saeerdotal, magie 
e rl'n:t."tt'rc.a lillflcţea."l'ă prin în<-:ingerea eu hrîul 
sfintit:' 

(Va urma). 
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Cronică şcolari. 

Adunare Înv. la Virtet. 

l}('././p:lrtumÎmtul Vl1r.şeţ al R('uni1.IllQi Îm-ă\.ă
torilor romimi din Eparhia C'arant:eOoşului şi-a. 
ţinut ad.unarea .':la de loalluul Dnmim'{'ă la 13 (26) 
1\0\., u_ c. in comuna Voivudinţ.i. 

După ,.;er\'ieiul di\-in. <,cir-brat de preotul l1i9 
DHhiei, invflţiltoarea EllfTQzina 1.liu('u a yinut o
prl')t:>.ger{' prlll,tieii din lucrul do mână despre .,că
pntan>a ciorapiJor", iar îuvllţătorul Mihai Si!U1l 
o pn'\('gt..'!i· din limba maghiar:1 .. ,fuldmjzi ahp
f"ţ:1l1 nmk l-<7.Nn1 i"ltet['ReH

• 

1 )(',:('hiZtLlld prezidentul Patrichie Hămnt'lUltu 
adullarell, prilltr'o cunl.ntare' foarte in"t.ruet,i\'Îi, a 
111·Blal eitin':J eirc111arullli dat de comitetul oon
tral. ll!wi r('f'(,lIzill IJlf'mbrului Ion Nain asupra 
()!H'ratlll11i .. Prima pil,;,ire a îllvăţ.ătorlllnÎ în ca
ri<'ra ~Il" !it' 101111 ~"-lbi, pe baza eăr('ia adunarea. 
a c!('{'I" ('Il :;>Î lntrodw'('fca învătătorului în p~ţ1.11 
non ;;;Î se flH'i! t'H !toI0mnitaJC'a ·('m-enitÎi. A('~:t 
de('is ~ va trimite iii eomiwtullli ('('nt.rai ('3 f<ă 
comllniC'c dorilltn Îndtţîitorilor Venorabilului 
COll",i"tor. 

După eo înYăţătorul P. l~iz('fea cite~t& lucra· 
r('ll "li dc"prf' "l',':' • .[pri le ['(\pi ilnr în ('asa pări TI

t,(>a~'l1", îllflolllI1îul<! Jl(' piiriJlţi ~ă lw're mi'mIi in 
manll ('11 !ft'oll]a jwntrn li putea fare din C'-Opii 08-
fllt"'ni oe ollwnip, poporul care era pre.7.ent la a
dunare se retrage, iur înviiţăt'.lrii făcând critioa 
<,elOI' dOllll pr{'lq~Ni dinnintt><! adunării, le de
clar li dt' r('n~i tt·. 

Adunarea a fost bine ('('f('ctat.i"i. Au luat p~lI·te 
]7 invl1ţ:i.tori; 5 :m abii('ntat. In fruntea despăr
tămi'tlltului ~'att alc!'! t.ot funcţionarii c(\i vrehi. 
E dr> ()b~er\"llt, că 1l<.'('8ta e~te primul desplirţă
'mânt ear~ .~i-a ţinut m'hlIlarea ~a nainte de 1 
nC'Ct-'mvriC' TI •• conform di~pozjţiilor din circulara. 
com i tet1l1 ni (,{,lJ traI. . .1 > ro,qrflsu.J". 

Cronică 8Ifenri. 
Sitaaţie ~Mlvă in Portugalia. Ziarului .. Ber

lin{\r Ta~dblatt" i,,,C' ('oDlnnit'ă dill L.isllbQull f'il 
l'itl1a1imw .. 1 îl! Por-tugalia ;,'a agra\'at în wod ::-im· 
ţitOT_ 

E:,tf' nein(lnL'I (':1 situatiull('!l e <m mult mai 
gravă <1<'<'llt \'rea s'o l'ecun()aI'<'ă guvO'rnuL 

CÎoenin:a de iNi între trupe şi ~ivilj, in {'.cn
trul oraţ;nlui. a fo.·.;t foarte violt'ntii. Dem-oll.'ltanţii 
au tr.a~ fO('uri de urme din fercstrele cafenclt.,lor 
şi l'E'>'t.all r.m tdor şi din (.'a.5{·.le particulare. eari 
erau oarl<>oonte. 

J)(~i ţ.{unnml d('('lară că numaU 50 de per
tIOan{'. dintre ('uri 21 de \'1uldaţi. au fost răniti "în 
~.('·ru>1.;1 11W:l('1'IU'(' şi (·ă nimeni n·.a fo,:~t \l<-iB. t,Q
tuşi 8(' er{'(jc că lluimîirul TiiniţiloT e cu mult m'ni 
mare şi că au f()~"t şi ucişi. 

N l1m:fru.J eX~H't al celor ('ăzlIli va fi greu de 
aflat din ('anzit că gurvernul exercită o OOllZ'UJ'ă 
foarte !l('\'el'ă, 

rn 7--'.ar Cllrc :munţ~\.'>e mai multi morţi, a fO!ll 
(,".mlfi"9(' aC 

('entru1 ol'ŞuJu.i a anrt eri a-sp<'dul vre.miUJr 
de r.l~boi_ 

Toat(' pr:l-dJiile e.r~u Închh'ic. CirculatUi ~..ra 
6W3pendat:t. 

C'a\"uh·ria. cutrieră (~rw~ul în toate dil'(l('ţiil. 
distrihuin<l lo\ltur.i de săhii. 

l JÎat.a prin{'ipală era oeupată de carboil..il.Ti 
în.arma\i cu revohere şi u.n.i.i..cu pUlIUl.ale. • 

Ei a\"c<lU Il:;upra lor sticle plintl ('u bombE. de 
dinamită.. 

{; ncJe din a.('{"~tea au fo."Jt arunc.ate şi au pro
vocat e:.("plozii "jo)(-nte cari ,~'au auzit în tot t)

ra.şl.l .. L 
Carbonarii lil' di...'~pulle în Lisabona de rJUl:te 

1000 tie b{~l1lbe. 

-Beves Dornhelm, I-I - as l- In atelierul nostru se pregătesc cele -- 1- mai fine şi moderne haine englezeşti. -- f: - confecţiulle. de dame, lingerie şi articole de moda. -Specialitatea prăvăli ei noastre '0 for- -- Tlmiş~ara-Tsm85y'rt iSB - ; .. 1 mează trusou riie .. - Pretu ri ieftine. -- in ora.t;', aproape de palatul "I. .... loyd". 1_1 -,. n,. • 
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Ei f;('. llludii ('ii VOT ocupa f(>n.~tr(')(' şi aeo
ppri~llJ'il(' e.uH>l(Jt şi că yor ucide regimente in
trpili. 

() ci()(,llirp H('MOa. .. .;:) Între regnlişti ŞI guver
·n:nrl('nt~ 1 i e ('onside::rtlltii ea imincn tii. 

INFORMATII. 
A RAD, 2 Decemvre n. 1'11. 

Din cauza sf'inlei sărbiitor·i de J,uni "Tri.buna" 
II'a apărc,. nll.mai Marti lIoaplcfl, la orele obişnuite. 

- Sărbătorirea dlui Spir-u Haret. Din Hucu
. rfJŞ t.i ni->IC scrie: t: n mliW llluiiAr d intre membrii 
"('orjluilli (hda{'t.i·c de toate gradele, au hotărît !'oii 
""ilrbătoreu;<;('Il. printr'un bUlwhet pe d. 8piru Haret 
în (·!tip de omagiu şi J'{X'uno:;;tillţ,ă pelltru marea 
.operă realizatii Întrll 1'lJQrganizurea învt1ţ.lmân-
tullli din l{omânia. 

A{'t'~t, balldwt va IlW'ft loc în ziua de 12 J )e
'(,f'mvrie, ('lind d. ~pirll Hal'l't îşi s(\rb('ază ziua l'a 
'onomastieil. • 

M(~mbri {~{)l'p1l1ui didaeti(: vor oferi t'U aeeastă 
·orll,zie dlui lIarl't o "Carte de Aur" în can' 8e \'U 

'cuJlrin~il' f'nu'lw1rarea tuturOl' reformoJor realizat{~ 
"';'i Însellltla!p!f' progrpsc l'oalizat.t! de Îll\'li,ţărnÎPlt 
"8U b în ţO]('H11tll "(I!]fIIl~~N(, II f'A~tH 1 1Ii ro ini"tru fll 
instnH'iilllwÎ, d. Spiru Huret. 

- Atentatul din Reichsrathul austriac. Ieri 
,;«'a t{'.rlIlillat Inaintea Curţii ('U juraţi din ViellH 
proees\1l pOl'n it împot.rivil lui IV y~q'u.,<,;, ('!In' înai nte 
<::'11 dte\'ll luni împu:;.cllse, în Heichsrathul din 
Viena, asupra mi nif\t rulu:i de justiţie, fii l'ii a-l 
,l'aU i. 

~ ~'f'.J";1l8 11 fost evndumnat la 7 ani pl1şdil·ie. 

- Marina militară a României. Ziarul pari
.zian "Le 2\-tatill" puulică urmutoal'ca tele.gra,nă 
-din Ihwurcşti: ' 

"Statul major general român s'a folosit de 
«'moţ.ia ereatil ·de tăsboiul it~tlo-turc, pentru a pre
.Z('nta r(\gt'lili un proit'Ct prin eare se (~e creia
rea unni marine d~ rusboiu. care va avea sarcina 

î '\ ~ă apere g"uril(l Dunărei '~i coastele. românOi}ti. 
l",Porturi d{' rMhoiu se "OI' (;reia la Hulina şi la 

iC'onstall ţ~l." 
Ziarul PIll'i:>:iall rpproducc acca.~tii ştire după 

:7.Jarul ,,l)eufsche Tage"~zeifun.9". 

~ Scrisoarea lui Pa~1 Lafar2:ue. Iată textul 
,,-<,risoaft1i, prin eure Paul 1.tdargue,anuuţa ne
ŢlOhIlu i :-:iiu l.,oug'lwt, ~illll<,iderea: 

"kUlllitol'l la trup /;ii !>uflot. nul omor, Îna.:i;lte 
'<!.'.a bătl'înf'ţt1 n(1rnil(;ll."H să pftl'uli,7.e7.e erH'I'gia mca, 

./r fi I B rr Nit'" 

flă în.frillgă voinţa ID{'a şi să-midovin mie Îtl.'ltuni 
şi altora o sarcină. Do ani de zile mi-am fllgMinit 
de a nu jlupra'vieţui a 'iO-a anh'ersare a mea. Am 
stabilit anotimpul plecărei din viată şi am pre
gătit totul pentru cx{'('uf,ar{'u hotărîrei mele: o 
inj('('ţie subcutanPe de cianeali. Mor cu bucuria 
juălţătoan~, ne II fKl .... pda siguranţa că acea cauză 
<'!ireia m'am dn!otat do 45 do ani, va triumfa În
tr'ull viitor 31lropiat. Trăiască comunismul! Tră-

Cum 0\('. vtx!eLn.farg-ue nu s'a ,,,inueis de tOllma 
('um .'lcn'fie Lafargue nu s'a Rin ueis de toa;na 

UIH'Î paralizii, de caro vorooau tclegrl1'mcle, ci 
peutru u-ţ\i evit.a neajl1Dsurilc bătrîneţei. 

- Accidente de aVÎafiune. O mare nenoro
('ir(' ~'a lIlt.ârnplat Joi pe dimpul de aviaţiune dela 
'\Vie!wr-:\' eust,llIClt. A viatorul italian Moseo!l, care 
flleU;'\(l zboruri frumoa~e în J talia şi venlse aci 
,..ii se perfecţione7A:> in pilotul'ca IlIparatului Illul,r, 
a corut lOt'otenentlllni N ittucl' să-I ia ca pasager 
pc aparatuJ său . 

DUŢ1H C'Îlleva evoluţiuni interesante a"l)~lratul 
d{)ranjindu-~e s)a ră..'\turnat. .Mosca ",i fract-urat 
('raniul ~i Il răma~ mort pi' l~; loeot.enclltulll su
f('rit o Pllh'.l'llieă comaţie cerebralii. 

~tul"oa lui e gravil. 

- Moartea unui Barnum englez. In Buda
p(',~t,a a f{).~t omorît zilele tre.("1]te un b:ltrin di
ree!(lr de ('.iN', ~an.ger. Autorul Cooper a diilpăxIlt. 
După ('UIn l'{' anunţă acum din Londra Cooper 
II rmiiTit ue U(·t{'('tivi şi-a fikut sfîtr~it vietii, a
I"un{'ânnu-f'.e înainte·a unui tren care l'a,~fî'trt.ica.t. 
Cu prilt'jul m(Jrtii b:ltrîllului Sallger ziarele eu
~·Jc.7.pamint('au unele ]ueturÎ intcC()t4ante din ,-iata 
J tl i. Spun di. Han/{E'r ~i-H in'Ct~put cariera Într 'un 
mi{' circ proyincial. ca sen-itor. A ajuns atât ca 
.'Iii-şi poatii cump:1ra un ~.al ponni, cu care arăta 
ap(ti unele pro(iucţii într'o bllN'ltcă proprit,. I-a 
mers bine şi a cÎl.l;'tigat bani mulţi. a.';tfel că mai 
t:m-:iu în 1871 ajun~CI"() sii~i fornwzo ce] mai 
mare eire din Lon.dra. StăpîlIl('a 700 de persoane. 
la el(~fanti, 9 dni, 52 cai, afar de lei. tigrii şi 
a1tt' unim:!!". lueă Înaintfl do Barnllffi arăta la 
r('pr('7,(.nt~tij un (,kfant alb, care atrăsese ate11-
tj'a tuturOJ·a. Cbiar şi dc.eedn,hD rege al Angliei, 
Erluard R'a intt'l"t,,,at d{'spre .acest elefant. Ohe
mitn..;u-J odată înaintc'a sa pe 8anger, l'a î~ltrebat 
dapă eo!ollrea lillbii li f'lefllntuiui este naturală. 
I-a spus să-i riI.'lplmdii pe cuvântul de onQllro. 
Sunger ajunscRe în pNpl('xitate şi cu mare grQU
f:at<, putu să rii."Ipuruiii: "Eldentul nu-i a1b, îl {~o
]oriim în fi('.Cure dimin(,llţă". Regele a rîs fiicu n.d 
haz de tulburarE'a. dirot'torului. 

- Fapta unui nebun, Din ZOimbol' se comu
ni{'ii. (,ii Într'un Illlt din apropierI), uu nebun 3-

pl'inzÎmdu-şi tigara a anmea.t. chibritlll pe 'Podini. 

Pag. 9. 

Au luat. f{)~ mobilele şi întregul ediiiciu_ Nooa
nul Il fugit înspăimântat, dar cei doi copii ai Iru. 
şi-au giisit moart('J.l, în mijlocl11 flacărilor. 

- Studenti - hoţi. In Peters.burg Il fo>:t 
d("~oper.itsl zilde aeetltea o ba.udă de tf~lhari, 

caro plănuiso jefuirea unei măni1..~tiri. Din ba.D,(!ă 
fac parte şi student,} şi studente. 

- Scandal în Camera austriacă. In şedinţa de 
ieri Il Ht'i{~hsrath111ui din Viena eu prilejul di!oi
[~uţiunci pentru organizaroa judecâtoriilor de pa::e 
Jin llohnmia, deputaţii eehi au provocat un 8c.an~ 
daI ellonn, care a culminat într'o încăierare În 
toa tii regula. 

Tumultul Il i,.,bu{'uit în vreme 0C milliatrHI 
de justiţie î~i e:-'llUIlPa punetul său de vedere în 
,H'oastii iritantil chestiune, care a contribuit mult 
la mărirea <Llltagonismului dintre cele două na-
ţionaliuiţi din llohemia. Ce.hii îl Întrerupo;1I1 

moreU pc d. de Hohcnbur~or, iar când au vflZHt 
că ael\.,ta nu se intimidează, au început să-I ap\)s
t,rofczo în termeni violenţi şi să lm'ca~ă în cap:l
celo pupitrelor cu pumnul. 

La UD moment dat. l'i fI'au repezit în ma8ă !>pre 
ministru, probabil cu giwdul Hă-l atace. Deputaţii 
germani, ob.seryund mişcarea, le-au ieşit Întru în
timpinare, fi'i.cânJ scut în jurul dIni de IIohCJl
hurger. 

Pr('.~(ldinLde, prevăzilild urmiirlle probabile, Il 

8uspondat şndinţa. M1iflura aceasta a ilVUt. de e:fe(·t 
Aii mai potoloofICă spiritele, 

Când Însă s'a rWţ'"&'his ş{xlinţll. scandalul It 

J'(·izhueuit şi cu mai ITIu!t,ă furi{', pân!l ce, în cele 
diu urmă, ('.010 două tabere ,,'au încAcrat. 

Pugilatul ,~e..'1ta a ţinut a'prQ<tpe un sfert de 
oriL 

1\-linÎştrii, cJnd au părăsit s/lla, au fost hui
dui ti dt~ cehi. 

- La fondul Victor şi Eugenia Tirdăşianu 
peuItru Îru(>strn't('-Il fetelor ililt1alC'C cu I{n'ilf'jul n:n('j 
eonyeniri familiare a Int'Ulm-i1or corului. biscz-i
l'.esc a.l Heuniunci meserîa~i]or sihif'ni au dăra.it: 
tonol'ul liric â. Ionel RiiduJe~cu 5 cor., Oa.nd iti 
l ' n})!i dir. L'Or. 22 bani şi SQtia sa Elisaoota 20 11., 
Valer D. PQponea eul. tip. 30 b., Isidar Mar("\)
vici C1d. tip. soţia. Fa .Maria şi ('«pii lor Stefan şi ~ 
Eugenia 60 b., I. Piuciu ('ul. tip .• soţia sa Ana 
II. Ma('l'('a şi ('Opui ]01' F.1ena, :M ărioara, Eugen 
şi IDlID ijO b., Dom. AxeIJJtc eul t1p., sotia sa Ana 
Il. Ixwea, fiul 101' L'-orn{'l, bunicul şi bunica B-

el.. .. Htuia Toma şi Ana Danaa 1 cor., Ştefau- Vlad 
pantofa.r, aoţla sa Va'rYara şi fiul lor Au rol , pn:le
ticant la "Albina" 70 b., 1. Marcu ('.ud. tip., eoţi!a. 
!'il !Jara.<;chiv& n. Apo]lJan şi fiie.a, lor A:uri-ea Cl:i'I,~ 

:z:::es-_· _________ '" __ ~l~ 
• - _.~~-_., ~~- -----_._._--~._._- --~---~ .. _-~-----~,.~~ .. --'!._--- ._~~~- • & 
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RASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad.. « A.. C CoBul. 

(.,.."*'-
- Luati ~ama să nu murdli.riti rochia Mariei Hen

"ricorna! stl'igă alte glasuri. 

mid şi fericit. doarme el şi fără a~ta. după o nOltPoo 

de insomnie. • 

- Ba nu, Mario Henrirol'na. răspunse un ofiţt'r. 
treUuie să ne luămt bine cu doetond, poate cii-şi va a
duce amint!.' dE' a('f>ll,ta când n" '1'11 tăia vre-UD braţ 

sau picior. 

In totul nu erau de("i1t trei J:lIthar('; 11·1)(1 efa aşa dE' 
tulbure încât era. r;«('u dt> ştiut dacă dll.illl era tare 
sau ~Ia.b, şi in samovar nil era a.pA dec&t pontru Ş!lSt' 

pahar,,; da.1' Ofiţ .. fii primeau cu plăC'i!re, după rangul. 
lor. paharul pruent.at de mâinile g rlwl ulii. cu unghiile 

R t fi . 1" ,~. "t· It d ii' - scurte uilr nn tocmai ·cura.te. ale tinerei fQmei. 

'SI'Mmba rufelf' fără a răni pudoa.rea tinerei femei. '. Toti ~Citt>ri.i părt'a.~ În. a~f\a ~~arii tn~I~ă~o9tiţ~ .de 
os o ŞI 11D r,<1 eau.ara un co un e S -ŞI poata I 

F." 't li . î. •. ,' • t' f 1 d ,x v x' dan'la; panil ~I hu~arll carI Jucau ID clirtl IŞI păra.slră, 
.1 Iil rar lUai n .... ltl III r uu e.. e l",maruţ.. m-, < " • • 

gu .... ~ d il ' ~ . f t . l< - f" • JOC u] ŞI vem Tă să-I facă eurt.(>. 
~wl, ar o g "Ir .. pe trf>! s el' uri p ma cu o Iterl cari f 

-iuran rArti Pf' o ladă go-aLi şi cui nu voiri! si-şi "e- . Sotia maiorului,· văzâlldu-se Înconjurată df' toţi a
<iei'.e loeurilA pl'ntru uimic în lume.} ceşti tineri politic{)şÎ /,li ~tr1ilu('iti, era radioasă de mul-

'I'inăra ff>m('ieÎmprumută ULUI din fustf'le ei ea ~ă 
!!en(>ltsc~ dr(lţJt PNdpa: În dosul acestui paravan im
llrovizat Rosforf şi Ilin i~i putură ~ehiruha frnbrăcimin
t~a ajutati (Ip. La.vl'uşk.a. 

In diminul dărîmat se aflrim,e un fo~ bUII, O ~cltn
"<Iură aşezată ')l" două şt'le si o IlIHură dE' cal JH'ste 

srândură ţinu loc de masă. SE' adusI' un Samovar, o 
jumătatE' butilie de rtlffi şi tînăril f~lllPie fu rugară de 
il )[1["11. rolul dt' ga."dă, 

I'n hUI411' îi ofel'Î o batistă ('uratii l'a să-şi sh'argă 
,.miinuşiţ('){''', un altul îi a~tf'.l·UU pl'.lrrin,\ lui sub pi
"ioare ea /0 !·(·teas{'11 de uI!l(';walii. Ull al trpUl'il îşi (l

'ârni"t mantaua la f1'reu$trli o:~l să n'o ajuugl' vimtul, un 
LI Inltrulp!l g-olli 1tJuşt,,!n ,11\ PE' fata Mrbutnlni ei ;1-

lormit. l'il ~j nil ~I' tlNtI'ptp, 

~-- L:i"a(i-l. sjlu,;(' linllra fpnlt>ip ('U LW zÎmb .. t ti-

t tumirf'. <:u toat .. e-! !1(\ silea !Iii-şi MeunJă feririN'1I. şi 
tulbura.rea eare o CUpriJldea d(> NHI' ori sotul ei făcea 

o mi$t'are. In t.ot banul nu se a.fla dr.etlt o singurii Jin
[!u.ritii şi cu totii $(' intl'lp.;.j(lJ'li Cil Maria Hf>nricovna 
să 11' a,!lJ(>stece: pe rînd zahărul In pahar. 

Hostoff, după CE'-şi primi p.a.ha.rul. vlirsli rom În
trîn~ul şi o ru/{u pr tînăra f(\mcie să-i arn{'stP('~ (;Niu\. 

- Dar nici n'ai llU~ zahăr. făcu l'a zîmbind. 
- N'am tl'l'buintJi d(> zahăr; ajun:;:" ~ă-Illi amt'stt'Ct 

Cl'aiul ('u milnuşiţa d-talr. 
'faria J!f'ul'iro,n:,i. ['on~imti şj Illrr'H' ~ii .~autf' liu

{.!'uritll. 

- I'ullr numai dl'g"('tul el-tall' (, ... 1 mic' În 'lahar ~ 
o să fi(' mai bine. 

~- Am să mi. fri:.t la dl'g"f't. fil.·u llaria H('llri"OTJI8, 

roşif' lip pliiCt'r<'. 
Ilin Idi {J g-iilrutii ('II .11'1'1, turnll dite-va pi('ilturi df> 

rom int.rînsa şi o rugli pe tîni'ira {('meie sli aw('stere 
cu dt!-getul. 

- Asta e eell.-ş{·a mI'a; aIDe~tecă numai cu degetlll 
d-talo dl'ă.gă.la.ş şi o \'oiu goli până în fund. 

După ce beu ceaiul, Rosto!f proJ)use M.a.riei Heu
ric<>vna Bit joace În cărţi; acela e.are fa t."â.ştiga. va fi' 
tiuut !IA sărute mâna tinărei femei, iar acel ce "lt. 
i'iorde, să fie silit Il aprinde sa.rnovarul llellţ1'U IlYAior. 

Dar ahia 8eincepu partida şi ~e ivi capul sburlit 
al !fwdicului. De multă vreme nu mai dorme-a.. Ct 1It\

culta.se tot ce se vorbea, ceeace nu-i plă.cea de fel. :r:t 
a.vt'a un aier trist şi plictisit. El nu spuse o singur. 
vorbă ofiterilor, se scărpinA în cap. ~i cum ti se imDte
dE'('A drumul. ceru voie să iasă alară. 

De inda.tă ee ie.şi a.fară isbucniră cu totii de ris. iar 
Maria, Henricovna. roşie plinil la lacrimi. le păru ~i 
mai drăguţă. 

MP<lîrul intră in han şi ~pu~e uflvN.te-si. care 1.\1 

mai zîmhea eu atâta l'e~('-]i~ ei CII re 3.ţ!teDta ~peria1ă 

vorbl'lE' lui. că ploaia ÎncetasE' şi eă ar flJ,('e hin .. !lă fi'" 

cu!l:'(> afa.ră, în cAruta lor, clad:! nn voia să li-se fllre 
ll.vutUI.. 

- Dar de ce, maiorule? Volu PUllt' o santinelă !!Iau 
două, fă nI Rostoff. 

- ME'l'g să păzesc {'li ill~u-mi, zise Hin. 

- !'iu. domnilor, cl-volI...~tră ati dormit, dar eu &U. 

petrf'('ut dOU{l nopti făJ'll să în('hid orhii. şi el luă "", 
posomorit, Iilllgă ~otia lui. ('a si! aştE'pte sfrl.rşit.ul JI3.l'
tirlt,i d(\ cărţi. 

Ofiţt'rii riseră din toată inima. 
Du~ă ce mf'dieul îi pără~i Îrnpr(>ună Ctl nev.a.sai.-&R. 

hU~~l'ii ~e pn'~iltiră ~ă-si PNreadi noaptea in han. Dar 
t't :u:!ormiră tlirziu ciI' wt. tEl mintra la toanele roalll 

;;11' l;wiol'U]ui şi 1:.1 \"p~elil.l nev(';;t(>i lui. Din <'bul ht. 

1 

/< , I 

, ,leţ," 
f 
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r 
-..n 1 ear .. l. Sta.nciu zugrav dc ca....qe. 90ţia ea 
\A...na n. &.anem şi fiul lor Vicoor 60 b., Ştefan 
]}u('.a eul. tip. soţia aa Muia n. Imbiiruş şi eopii 
lOT Valcria şi 10&'0. 80 b., (fflorge Botemn stro
~r. soţia aa. PauliMl şi fii lor Ioan şi Âurel 1 
(·or., Ilie Baciu eul. tip., soţia sn FTl.da şi fiul lor 
('ornel 1 cor., Panfilie Crişan eoda:l lăcătuş, eoţi.a 
.... Ana ei copii lQr Cornelia, Ionel şi Leontina 
{; rindea.n 1 OOT., şi finul lor Traian Săsălrman 
1 cor., Goo-rge Trifan eul. tip., soţila sa Elena n. 
Hrin,kan 1 cor. şi finul lor Traian Săeărm.an 20 
ti .• G. Să.~ărman palltomr, soţriJa. sa Maria n. Grin
c]pan şi cO'Pii lor VidoTÎa şi TraWm 1 oor., Nic. 
lşan pilar, soţia 8a Panaschiva şi c-opii lor Aurcl, 
Ana, Ionel ~ Mărioara 50 b., G. PopO'Ilea prezi
"pnt al oorului 5 fCC'iori şi 1 fetiţă 18. lui 1 cor. 20 
h., Liv. Bro te , resta;urat.or, soţia sa Maria n. Mo
r:mdini şi fiica lor TeofaIlla 1 cor. şi Vi-c. Tordă
tian Pl'eZ. 10 bani, sau in total 19 cor. 20 bani 

- Descoperire târzic. In Berlin a murit de 
rind un agent comercial, incredinţ,atul mai mu.l
tllr firme. S'au descoperit mai multe falşificărî, 
:;:i ddlllPidări de dată mai v-oohe. 

- Pe urmele M.onei Lisa. Din Bruxelles se 
ţ(·lt'..P'Tafiază: Ieri a sosit la Bruxelles căt>itanul 
di~ J'\Oliţie din Paris. CasalIi fiind Îndi('.ate urme 
'!lJru referitor la aJJareatabloului Mona Li»a. 

s Seminarul iuridic Or. Gereht Cluj, Str. Far
... :l8 (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre
ţ.:iîte~te pe lângă onorar mic, pentru examenele 
,le drept, de stat, riguroase, de drept de stat, Q::li8-

,nooe de advocat şi de magistrat. In a lnni se 
('âftigă licenţa de doctorat. Fiind in pragul pro
·Iectelor de reformă a învăţămantului iuridic, e 
de dorit ca toţi cel interesaţi să se adreseze spre 
binele lor la acest seminar t care înlesneşte mult 
~ariera advocaţială. 

~"""""""""""""""".J"'" 

Dr. ROTH KĂLMĂN, 
l\oU:~ 1.")1 C. 

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

Cosultaţiuni: a. m. 8 ~ 10, d. a. 2 ~ 4 ore. 

Consultatiuni separat pentru tuberculoşi. 

..... Altoire CU Tuberculin. ~ 

x Adolf Nadlsf', fabrică de oroloage pentru 
iurnu.ri, Budapesta VIII. str. Prate.r 2. O re-

comandăm în atenţia Ono public ootitor. Aceaată 
firmă, după cum suntem i'nformllţÎ. lifcrează cele 
mai perfecte oroloage pentru turnuri, (''U preţ re
dus bisericilor şi comunelor. Trimite om de spe
cialitate pent.ru luaroa măsurilor n.ecesare pe chel
tuiala proprie. la garanţie pentru. oroloagele li
ferate. Lămuirî şi catalog trimite gratuit color 
.e »e re:fe.r la aeest anunţ. din ziarul ll08tnl. 

ECONOMIE. 
Panică la bursa din Viena ,i Budapesta. 

O mIca palUCa. s'a prudus la bursa de ce
reale din Viena şi la cea din Buda;pesta, în 
ce privl\.'jte grfmele şi porumbul din Ro
mânia: 

In ziua cfmd s'a ve~tit că. Italia 'vrea 
să blocheze Dardanelele, preţul ,cerealelor 
a fost urcat şi, în tlpeeial.asupra cereale
lor române s'au operat nwneroaRe afaeeri 
a la hau8se şi pe ternWIl. 

A doua zi, cfl.nd s'a, aflat că Italia, în 
UI111a illteryenţ.iei diplomati('JI:) a UIlor pu
teri, a renunţat la blocare, preţul cerea.
lelor romfm(' a mni scăzut. dar cu puţine 
punde. 

• 
Import de oi din România. Pe câtă VTCme 

consiEul muni'Cipal din Viena a decis abia ae1lln 
!lă trimită o delegat·ie in România spre a face 
.ang.ajame.nte pentru contingentul necosar con
sumaliei nwtropolei au~triaoo, co1l8iliul munici
pal din Budappst.a trimi~e de acum trei săptă
mâni pc <Iircctorul &erv:ieiului de alimentaţie, d. 
SztariH. în pjf.'ţele României. 

După raţ)()rtul fă'Cut de acest delegat al con
siliului munieÎ'pal, pieţele allStro-ungare nu pot 
conta în Romfmia nici pe o parte din contingentul 
de vite eornnte' 8tabilit prin convenţia comercială., 
dar în schi·fi b pot să ('onteze pe un Î1]).~cmn.at 
contingent de oi. 

~i d. SztariH a arătat că a sbabilit întelegeTi 
în Craiova, Bucureşti şi alte oraşe pentru imp,)r
tarea în l3udapesta .a mari cantităţi de oi din 
IwmÎiUia. 

{;omiliul municipal arprobând raportul şi con
diţiunile de eumnihare. - s'a dispus ca direeţiu
nea căilor ferate ungoare să trimită deocamdată 
10 vagoane frig()rifere la OI"ŞOVa pentru trans
portarea cărnei, căci oile se taie la. abatornJ din 
T. S<n·crin. 

~~-----~~~~~---~~~~------------~~----------------------------------------
Rnd. ieeiau in vârful picioarelor ca să vadă ee se pe
ireee in căru tă. 

De mai multe ori, Rostoff se incercă să doarmă. cu 
oapul tnvă.lit in manta. dar observatia vre-unui ofi
~er stîrnea din nou veselia toV'arăşilor ei hanul răsuna 
de un ris copilăresc, voios ei fării. nici un motiv. 

x. 
La r.easurile trei din noa.pte, nimeni nu dormea lncă, 

('And &ergentul-major le aduse Domnea de a o porni 
la drum spre 08trovna. 

Ofiterii, fără să-ei inceteze risetele şi glumele, se 
J)regătirii. de plecare; samo\·a.rui fu din nou aprins. 
:lpa tulbure tncepu sli. fiarbă, dar Rostoff, fără IL mai 
~tepta ceaiul iei ajunse 6scadronul său. 

Zorile se iTeau, ploaia incetase, norii se risipeau. 
Sub l'estmintele încă ude, oamenii simţeau ra.eoarea. 
dimineţii. 

Eşind din ban. Rosroff şi llin a.runoa.ră, tn cenusiul 
zorilor, o privire asupra. eărutei medicului, a.l cărei a
t'op{lri\l de muşuma. lucea sub ploa.ie. Ei zărirA. pici{)rul 
B1aiorului şi în mijlocul cărutei, scufia de noa.pte a 
tinerei {e.mei, odihnindu-se pe perină. Se auzta. res
pira.ţia regulati a celor două persoa.ne. 

t E într'adevăr foarte drăguţi, zise Rostoff. 
- O femf\ie delicioasă, răspunse llin cu seriozitatea 

unui copil de şaisprezece ani. 
După o jumăta.te de ceas eseadl'onul era a.dunat pe 

şosea.. 

- Pe cai! porunci Rostoff. 
Soldatii îşi făcură cruce şi săriră pe eai. 
Rostoff &e Pu&e În fmntea lor şi ordonă: 
- Marş! 

Şi patru câte patru, husarii o porniri la drum. M1 

Uli Siomot de copite pe oalea mocirloasă, eu un zăn-

+n : 

gănit de săhii, r.u un murmur de cuvinte; infanteria şi 
artileria înaintară pe şoseaua mărginiti eu plopi, 1n 
fata lor. 

In campanie, Rostoff îşi permitea să căIăreasd un 
eal căzăc('<sc. Cunost"ător ei amator el îşi cumpărase 

un eal de Don, cu iuteala. cărui.a. ni~i un dt cu nu se 
putea măsura. CăIăria era cea mai mare fericire a lui 
Rostoff. Si tot răIărin<i, el s-e gândea. la nev,QSta ma.io
rului, iar nici decum la primejdia care-l ameninţa. 

Odinioară, mergând la luptă, Rostoff avea. te.a.mă; 

acum însă nu simţea nici frÎrCa. cea ma.i ulfOară. Si asta 
nu fiind-că. se obişn'RisA·, cu f()<cul - nomeni nu se p()<:u;e 
obişnui cu primejdia - ci fiindcli. tnvăţQ.S{l cum să-şi 

guverneze sufletul inainte de pericol. El ae obişnuise 

în aşa. {e-l, ca mergând la luptă, să se gândea.scă la ori
ce afară de primejdie. 

El inainta. alături de Hin, printre copa.ei, smulgând 
din timp in timp frunzele ce-i veneau la îndemână , 
m{mgăind cu piciorul coastele calului, dând în păstrare, 
fără să se intoarcă pipa husa.rului dela spa.t~le său, 

cu un aier ne-păsă.tor şi liniştit ca ei eum ar fi foat la 
plimbare. Si &e mâ,hnea văzând chipul răvăşit al lui 
Hin, care vorbea repede ei intr'una. 

Rogtoff CUllQştea din experienţă staxea. penibilă a 
aşteptării primejdiei sau mortii in eare se afla tînă

rul ofiter şi ştia că numai timpul tl va schimbll. 
Soarele ieşi pe deplin la. răsărit şi diOlpăru iar tn 

dosul unui nor ingust: dar el rNtpăru după câte-va. 
minute şi mai strălucitor sfăşiind marginile uorului. 
Totul fu luminat intr'o clipă ei dodată cu lumina aooasta 
isbucniră în avant-p()Sturi, cele. dintâiu lnvituri de tun. 

(Va urme) 
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BIBLIOGRAFII. 
A apărut: 

Re"ista teologică. or~a;n ~'M"ntru stiin~ si via.ţa. !l,i
"~ri('Pas('ll. AVaJ'e dp două ori ~)e lună. RNle.ctor Dr. 
Nicolae Bălan. Roo;!)(:ţia şj a.dmini: .. trati.a: Sibiiu. Str. 
RI'Î..<l senie 1.->, 11. Cuprin:-ul: 

Imn la r<>lltf>narui semina;nllui , lu}~rl'ian" Ioan Tt'w
lf'>,eu. ('putf'narul SeJllinarului ,:Andreiall" Dr. Nicole.e 
Băla.ll. Cor'l'SPOndf'Jlta <,piRcoplllui Ghera.sil11 Adamo
"ici şi mi::je-arp& de f'mancilXlre a (')eflliui ~i poporului 
româ.ne~c in anul 1791 Dr. S. Dragomir. EVf\nimellte 
act.uale din biserÎ<'1l o catoliră. Discutiunf'a. i!wată pe 
urma articolului l'rine.euplui !.lax de Haxollia Arhim. I. 
Scribal1. Evoluti{)nis.mul şi credinta. Dr. 1. Broşu. E
venimente I'.oniillorane In bi"Nira. prot"""':ftantA din Ger
aJllUia. Dr. Pavel Roş!'a.. Fn priE'tpll sitU'pr al poporului 
nostru Dr. Ioan Urban lamik. E indifprent N"oare cre
df'Ill: Dr. Romul Platoş. O roon'rtire la rTestinism În 
evul m«iiu D. Mărturi~irea tJN'>Oţilor Dr. Ni·eolaf' Bă
lan. Cine va fi Mitropolit-primat in Români'a? Nichita 
Albu. Despre răsătorie Ioachim Pârâu. Cuvânt dospre 
mund! Ioan Popa. CUn111tarl' rn"tită cu ol'aZillnf'a. unei 
confNinte preotpsti rlitr(> preoţi Uruia. Cuvânt La Du
min{',ra 27 după. Ru~alii, de "r. Ioan GurIi de aur trarl. 
de M(~khi"ed('c. Jubileul s!'"minarului .~>\n{lreHtn" Ni
wdim. Mi~area. lîtprară Ni':a.IloOr si Gh. Comş.a. Cro
nică bis!'rirftl.sră-I'ulturaJi'i N. R. ah .. r., M. O. Tipi
cul cultului rf'ligi{)!l CaJl!orul. 

* 
La Libraria .,Tribunei'· se află .le vânza.r& 

Calendare pe anul 1912 
Calendarul Lumea Ilustrată. a 1.50 + 20 fiL 
porto. Recomandat ~r, fil. 
"Posnaşu." calt>ndar umoristic ilustrat pe anul 

1912, de E. Borcia â 60 fil., porto 10 fii. 
"Calendarul Săteanului"" â 30 fiI., porto 10 tiI. 
"Amicul Poporului" ă 70 fiI., porto 10 fiI. 
"Calendarul iubitar al Poporului român" a 4() 

iileri, prrto 10 fiI. 
.Calendarul diecezan" cu sematism 50 fil., fără 

sematism 30 fU., porto 10 tiI. 
• iii 

Anunt li'lrar. 
.l .. ,ărut: 

..Almanabal scriitorJlor dala noi". .• 
o fo~rte interMantă şi VlUltii ea.rte .. ea re euprinde fotu- 1·. 
graf ilie a.loT 46 scriitori nascuti an Ardeal. Tara Un-·~ 
gurească 1$1 Bănat, viaţa lor pe scurt, iD&irarea cărţilor 'i 
ce le-au dat la lumină ei o bUClltli. literară, vre-o PQezi~ t 
• nuvelă. ori reya ştiintă, nepublica.tă. încă. [ 

Pentru întâia oară ni-a dat nonă RomA.llilor de pre- ! 
mtindenea, ca să avem o &Htfel de carte la îndeml\nă.. 1. 
care ne face cunoscuti pe cel mai de seamă Krlitod 
născutl dincoace de CarpatI. azi in viaţă. 

.. Almanahul scriitorUor dela noi" e o oglindă "delă 
a aproape tuturor talentelor scrlltorilor dela noi, şi ee 
un mărgăritar pretios pentru fieca.re casă româneascăl 
Căci eine nu doreşte Ră eunoa~di. şi inCătişarea. şi viata 
celor mai de seamă fii a.i neamului său, al căror scris
il ceteşta zilnic ÎIl ziare ei prin reTiste? 

..Almanahul scriitorilor dela noi" mai are apoi încă 
un ca.J)itlu interesant şi de maIe pret: clI.piilul presei. 
Se a~ată., în fllJ('simil ca.purile tuiuror foilor româ.neşUi 
de dlI1coaee de Carpaţi, se expune pe scurt i~ri.ul 
fipeăreia. ce procese II. avut până acum, cari i-au fest 
colaborft.torii ma.i de seamă ei cine scriu de present la. ea. 

"AlmanahuP' la sfirsit a.re ei Calendar pe 1912, ~Q, i 
ci ori cine cumpără. "Almanahul s·crlJtOf'i1or dela Doi .... 
nu mal are nevoie de alt calendar în casă! 

Deoaree-e cartea. aceasta s'a tipărit numai intr'uOl 
număr restrîns de exemplare, OII. publi.c e rugat să 
grăbea.seii. a o comanda., e.a !Hnd , carte aievea pre
tioasă.. interesantă şi instructivă. 

Un exemplar costă trimis franc. COr. 1.80. Se poate
comanda df'la editor (Librăria Nai. S. Bornemlsa) din: . 
Orittie---Szauva.ros, si dela .. Librlria Tribuna" dU. f 
A~~ ~[ 

Celor ce comandă mai mult de 1) exemplare li-sC' .• 
dă exempLarul cu 1.60 Cor. fra.neo, iar la. ooma.nd.e de- /' 
peste 10 exemplare 1.,(0 Cor. exemplarul. . 

1
- Comandele peste 10 exemplare să se fa.că direct .. 1 
... librăria. edito&re. 

• 
A apărut: 

"A.-nio:tiri" de AI. C~ura 
! 1 {: 
1" ~a. c!'l dintăi volum din "Biblioteca scrIItorilor dela noi", II '1: 

h~ care se vor tipări dnd pe rind toti scriitorii români J 
d!u yArdeal. Tara Ungurească şi minat, morti şi În : .L 
~Iata. I • 

V olumul .. Amintiri" are 264 pagini si cuprinde 23 : .It 
nuvele. a căror subiect e luat din viata fratilor noştri I 

~oti din Munţii-Apuseni şi din .,.iata. autorului. Bucă-
ţile sunt scrise intr'o neaoee limbă româ.nea.scă şi Cll 

~uJtă. putere ie limpezime, şi .eu mult simtământ. 
fiecare bucată te ca.ptivează, procllrlndu'ti • :rară mul-
ţămire sufletească. 

L 
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Df! mult n'a a"arot ta noi lklmânii & eattl a.sa. de 
1ruJl)oul 8i ~ prl'zen~ tehnkl. lIlai a.l~ ea e ade
'vlrat eveniment P6Iltru Ureraiura DolI.9trlL dia Arde.d. 

Se poat.e coma.nd(1 dela. IUltor (LibPiria Nat. S. &r
nemisa) in Oră.ştie--SzA.sz~d.r08. ~I dela "Lihriria 

. 'Tribuna" - Arad. Preţul uai eXWlpla.r e 1.00 ,+ 2Q 
bani pom. • 

Redactor 1'C&peuabil.: ,lidia Giarlia. 
. ,Triblma" institut tip •• ratie, Niehiu ,i cons. 

REISl MIKSA 
FABRICA DE 

-~, 

MOBILE 
in 

\BEKESCSABA ~ NAGYV ÂRAO 
Andrassy-ut 41-43, RâkocziMut 14-

(Lingi »Apolloc). 

111111111.111111111111111 

ŢIMBALE 
eu orranism pa. 
tentat de otel, dând 
luude r.munte şi 
foane plicute, -

~~_.iiÎiijp.ij" il!! pot ai~. şi pe 
rate. - Oramo
toane cu plăci ar
tiltice, - vloare. 
fla .. t., barmo-

, )ici Ş. a. - Numeroase diltiacţii ti IIlldalii pri
mite ca rlepllti. Invtlltatorul pOlului moderu 
şi al organismului de oteL. c.a1oe trimit aratia. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. sub. hanltezergyar. 

I 
Budapest, VIII., Rak6czi-ut 71. 1 
1111111' ••• 11"1111'111 

( It 
Gruber Dezso, 
magazin de pillril şi articole 

de modă pentru bArbati. 
Cluj - Kolozsvar 

I Saltll str. Wesselâa,t ti SlăJ, "'-i·,ls M batelal fiuL 

Noutăţi in diferite soiuri de 

pă.I .... ii 
pentru domni şi copiit albituri, cravate 
~i totfelul de articole. Preţuri solide. 
Serviciuconştiinţioi.. - ComandeIe 
din provincie se ex.ecută propmpt şi 
- francate in cel mai scurt timp. -

=======1: 

'in de tânzare. 
Hl. din anul 1911. - Să vinde şi cu 

tolitrul a 48 cor. alb~ la 52 cor. roşu. 
veehiu a 60 cor. alb, il 62 cor. şilIer. 

~izling din anul 1902 a 80 coroane. -
Auretia Or. Petran, 

Arad, str. Lăzar Vilmos Nr. 4. 

.. TRTBUNA:" 

"ECONOMUL" 
institut de credit ,i economii, Cluj. 

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

CONCURS . 
Direcfiunea »ECONOMULUI« publică 

concurs pentru nou creatul post de 

r8Yiz or.,airo Dom 
eu misiunea de a revi%ui insoţirile de credit 
,i imprumuturile dela sate şi cu îndatorirea 
de a conduce acţiunea agrari a institutuluI 
in centru şi de a organiza tovără~ii econo
mice, cursuri pentru analfabeţi ~i conferinţe 
agricole la ţari. - Aplicarea va urma in
terimal pe un an de probă. 

Oferenţii vor binevoi a-şI Înainta ofertele 
dimpreună cu actele de legitimare şi con
diţiile tie retribuire 1. cari rdlecteaz~ cel 
mult pâna. la ]5 Decembrie 1911 sf. n. 

CI ujt 29 Novembrie 1911~ 

Direcţiunea »r.conomuluf«. 

Caut -4 invăfăcei 
pentru prăvălia mea de modă, speterie, sti
c1ărie, hârtie şi piele; - pe lân~ă condi~ 
ţiuni foarte favorabile. 

Petru BArsan, 
cornereiant În BozovÎcs. 

1 , 
In atenţia celor ce zidesc case 1 

TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 

ARA.U, 
Strada Deak Ferencz N r. 20Ia. 
CU onoare incunoştinţtt onor. public. ci r. 
branşa arhltectonlc4 execut totfelul de 
intrepnnderl de transformAri de zidiri vedli, 
repllrarea de biserici române şi ,coli, precum 
fi z:idirea lor. Cu planuri şi budgete sert.-c 
III cerere. - Comande priml'SC atât din loc cât 
ti din provincia Preţurile~ foarte moderate. 

Cu stimă: 

Teodor Cioban 

1======1 
sr 

~. 11 

Caut un practicant 
cu plată începătoare şi pe lângă aplicare 
momentan~. - A se adresa: 

Weber, bankbizomanyi iroda. 
Vilagos • 

Uu candidat de ad~ocat 
cu practică bună şi care 'ştie bine limba 
română în scris .şi vorbit, află aplicare mo
mentană în cance[arja advocatului 

Dr~ Matyăs LAzăr, Sibiin 
(Nagyszeben, Diszn6di·u. 28.) 

---------------------------------
Se caută o 

crescătoare (bonă) 
pentru un băiat de 4 ani. Locul este de a 
se ocupa imediat - Ofertele să se adre .. 
seze administraţiei ziarului :. Tribuna«. Arad. 

~~~ 

~MOTOAREt 
.. $1 LOCOMOBILE il

cu gaz, olei şi benzin ... 
Ufertr8 pro_ti 
Condllil con"-

libnI 'a plafa! 
6arlllfi P' tllIIP ~~~~~~~ 

lud.Jungat f 

Fabrica de motoare din Drezda 
tDcleta18 ,. actU, 

Cea mat mare ,1 mat veche fa
brică de motoare din Germania. 

A6EMTURA 6ENERALl PENTRU UNGARIA: 

GELlERT IGNAcz as TARSA 
BUDAPEST, V't KOHARV-UTCA 4 

(Alkotmăny.uka sarok). 

• \~ 
A APARUT CALENDARUL JUBILAR AL . 

POPORULUI ROMÂN 
= (BUDAPESTA, VII., ISTVAN-UT 11) - = 
pe anul vlsect 1912. - Cuprinde pe 216 pagini, forM 
mat octav mare: peste 100 de articole şi articola.şi li
terari, economici, beletristici, statistică, glume, caricaturi. 
intre cari cea mai reuşită: .. Imei "'atIn ta lBehu lalltftw" 

lZ5 1"lustnat"IUn"1 dintre cari 19 tipllrite pe hârtie 
" velină, reprezentfnd porturi natio-

nale şi vederi dela serbările jubiliare din Blaj. Coperti 
l admirabilă tipărită în trei colari. Desemnat de arti .... 

-"tul Ary Mumu din Bucureşti. ~ 

[~Ia" UZ AIn Bud:!p"sta Important pentru oricine 
U u ~ " Cu adresele ministerHlor, 

(ziua audienfelor). oficiilor de stat, cJinicilor. spitale
lor. deputaţilor români, a funcţionarilor români djn 
minislerii şi a românilor din Budapesta tn general. 
Conspectu1 exact al tuturor advocaţiIor români 
din Ungaria şi o mulţime de alte lucruri de folos. 

prDful UD fl"'ur,· plus p0r!? 1.0ţH. Comercianţii şi 
" TII. \lâ.nzătoru pnmesc 25% rabat. 

Comenzile sâ se ad!eseze la Administraţiâ ;.Foii 
-. Poporului Român", Budapesta, VII., Istvân-ut II. 

_ --=-=====-==----------.4,/ 
R Il 
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Pai. 11 

. Peşte sărat, 
jin Rominia ,i Rusia, sosit cu vago
Rul, ofer pri.aţilor şi comercianţilor: 

Taranka. alb 100 Id~. 70 coroane, 
alte lOiuri mai ieftine precum: De· 
rerlea, mic şi mare., Saran. Car· 
janea, MORUN tăiat, Somn tăiat, 

Somn nic şi mare. 
~ditie zilni~ în cant mare şi mici. 

PETI.OYITS ,i PAKTITS 
Vo ...... ooz. (F6-t.r.) 

1=======11 
In grădina de iarnă a 

"Hotelului Central" 
condusă rn spirit mode,,; - Onoratului 
Public i·se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari multămesc ori-ce pre
tenţii. - După tealru se capătă cină caldă 

Pentru cununii şi bancheturl 
stau la dispoziţie săli separate. 

Zilnic taraf de tigani, de p r i m u 1 r a n g. 

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

Cu distinsă stimă: Augustin Csermâ~ 
ho1elier. 

1======11 

A apărat: 

.IBUNA" 

Picăturile de stomac a lui Brad} 
provizut cu marca de scutire -S. Marfa de Mari. 
cell- pe cari poporul le numeşte .PlcAturi de Ma· 
riacell, pentru stomace. de 30 de ani s'au intre 
buinţat cu succes aşa, că sunt indispensabili penuu 
orice casl. - Picăturile acestea au efect n,întrecut la 
ir~gu1arită,i de stomac, contra stomaculUI stricat. ardere 
de stomac., incuierea scaunului, sgirduri de cap " de 

~ 
~ 

stomac, greată. ametealA, vomare, in· 
Itomnie, colică, anemie, gălbinare, etc. 
Se capătă In fiecare farmacie. O sticlă 
mu. Cor. 160, sti Iă mici 90 fil. 6 sticle 
Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 480. -
Pentru trimiterea Tnainte a sumei tri-

mite franco: 

BR lDY K fal1llcle II "Regele Uogarlel" 
II VIENA, l fletsc~lIarkt 114-

fiŢI ATENTI! la marca ae IlUtire, care 
reprezintă pe Sta Maria de MariaceU, la im· 
pachetarea roşie şi la subscriere, care ute 
copie chipului de pe lature ,i să respingeţi 

orice imItatie. 

NumArul telefonului 23. 

Ujj Janos, 
stabiliment industrial de cement, 

în Kisjeno-Erdoh'gy si Nagyzerind. 
(A .. ndtn«:,,>gyC$. 

Execută tevi de beton, pl~ci de pavaj. 
plăci de marmură art,fidaIă. tt'Trazzo şi 

mozaic, columne, scări, lavite, cărămizi, 

1ig1e, inele de fântâni cu fer, placi sub 
sobe, vălaie de ori-ce lUf'gime, etc. etc. 

Acest stabiliment lucrează şi proiecte 
de cheltuieU şi planuri pentru poduri 
de beton cu constaucţie de fer şi pen-

tru beton Iza rea trotoarelor. .::::: : = :::::::: :::: ::::: ::::: :: ::::=: :::: 1 

v • • 

" nsemnarl e unuI 

Wr. 155 - 1911. ~ 

1·~·~,·,·)!·~~~~·tJ, •. t~I ... ~)Mt.t·"·~~··1 
3: Primul atelier de ~iliar4e 4iu Iraşoy ;: 
4t . .,. 

~ MERTH JANOS, ~: 
:} B ras s o. Csizmadia-utca 8. sz. ;: 
~ ~ 
A'j '., l. 
~ ~ }.,. 
4, .:.... 1.,. 
~ ~ 
• ,1 ~ ~ . ~ 

4-;i '. ~ .'" '. 
41 W '. A-; ... , ~ ~1If 
4, ·'i ; .. 
,ei .' ' .. .; ~ 

:~ Pregăteşte din material excelent şi :: :! uscat totfelul de biliarde, în stilul it 
:: cel mai modern, primind pe lângă ~~ 
:~ preţuri foarte moderate şi reparaturi. ~: { 

aii.~~~·"'ii"'" ~fl"(' •• ·~~·.~ •• ·•· •• a 
I Ce faceti băi;ti? - Tata ne-a 

dat voie· Căci furnăm doar tuburi vert
tabile Antfnicotin firma ,JACOBI" 
din cutii de lemn 

Păziţi! Sunt veritabile numai cu lnscrip
tiunea »JACOBI c. 

recă or" 

r 

I 

crâmpeie-: din- sbueitJmările- dela nOI 

de 
I 

• 
. , 

II Octavian Goga. 
• 

Preţul j COf. în România Lei 3'50 plus 30 fii. porto, recomandat 60 fiJeri. 

I . _____________ .s.e __ p.o.at.e __ c.o.m.a.".d.a __ d.e.la __ ,.,L.i.b.r.ă.ri.a __ T.rl.-b.u.:.a .. ".,.A __ ra.d •• ______________ • 

: * ~.... • • ~ '. "': "., .' ...'. ~ ~ ~ " ~ .' II' • .~ r " " ~;; < ". .'!).' '.,). "' -. ~ ~ • •• ":'.:, "l ,., ~:,' T ". ..' .. 
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I a 
MOBILE 
pentru dormitoare, sufragerii, locuinţe gar
zon, saloane, otele, cafenele, restaurante şi 
palate; mobile de aramă şi fier, covoare, 
perdele,' candelabrt", piane se trimit oriunde' 
pe lângă plătire cu bani gata, ori 
in condiţii favorabile de plată. 
Album bogat ilustrat J coroană. 

la aranjare deplină trimitem 
voiajeur pe spesere noastre. 

MODERN LAKBERENDEZESI VAllALAT 

TRIBUAN 

1111 A • turnătorle, labt icl de U U 01= ~Iopote ,1 metal, arin. 
. Jată pe motor de vapor 

Arad, Strada Răkoczi No 11-28. == Fondat În anul 1840. 
Pren1.iat in a.nul 1890 cu cea :rnaitnare ttledalie de stat. 

Cu garantie de mai 'multi ani şi pe lângă cele mai 
" favorabile condiţii de plătire - recomandă clopotele sale 

cu pakntă ces. şi reir. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e 
tare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20 - 30% 

la greutatea metalului, Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot invârti şi postamente de fer, prin a căror Între
buintare, clopotele se pot s uti de crepat chiar şi cel~ mai 
mari clopote se pot 1rage fără să se clatine turnul Reco

., mandă apoi transformarea clopotelor vechi in coroană de 
fert ce se poate tnvârti cum şi turnarea din nou a clopo· 

) " telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lâng~ 
Budapest, IV., Oerl6czy-utca 7 I (Un,g~~~!~~,) 

.. ' ,~;~~~,~ ;;:~-=~·':..Cl'( o s~pras?l:,ire neinsemna'ă Clop.ote n:ici av~m. totdea,una 
~ =,~:~::'f~~ ___ :.. -~c::~--':"f~o~~;~r\!,5:_ la dlSpozlţle Liste de preţuri ŞI cu llustratlUn! la dOrlnlă 
~ ~"$t.~@W:'~"'~.i~. se trimit gratuit şi porto franco. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
Maşini de cusut ~Singerc 
calitate bună, pfntru feme' 
cu 30 fi, (karikahaj6s) tot 
pentru femei 42 fI., cen 
tra bobin 47 fi, cu 5 cutii 
din oricare soiu 55 fI, 
cu luntre scufundătoare 
(sfilyr szt6 karikahaj6sl
cent'albobtn fară sunet, 
artistic lucrate, un adrvă" 
rat decor pentru casă cu 

65 fL, precum şi biciclete cu 52 floreni, 
pe lângă garantie de 5 ani - lifereazA : 

KRAUSZ HE~RIK, 
Budapest, IV., Veres Palne-u. 40. 
Resfnzăforilor le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit gra!is şi franco. 

" ,,11, ••• ,11111,.,11 •• 1 11 I 
. ,,,, 

Cins voieşte 

rachie curată 
să se adreseze direCt la firma cea 

mai mare românească 

Craciun &:'Voda 
din Luto" 

care dispune de căzănării mari pro
prii în Bănat şi Ardeal. 

,-. . ... -..... -.---. 
~ MA.GAZIN DE MOBIL~ '1 
: .JIoan Reth. , 

tlmplar artistle pentru edificiI ,1 mobile, in • 

, Sibiiu-N.-szeben, Elisabetg. 20. I 
• 

~1rJ.!~~ I 
Prim ... ori·"" IU<f1ri pentru ",ni_meni. de I 
reoal e, biserici~ magazine, birouri şi • 
oe u j n l e, deasemenea pentru clădiri, lucră"; J 

in cel mal modern sti1~ pe lîngă merare 
promptă preturi moderate şi din material uscat. • 

Mă 'nMuşeafurisita . 
de tusă! 

In contra tusei, răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 

Pastilele-Egger 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent. Preţul unei cutii I cor. 20 fil. 

a cutie de probă 50 fil. 
Depozit principal la: 

farmacia "NIDOH" gy6gytar 
~udapest, VI., VâczÎ-k6rut 17. sz. 

sĂ TRĂIASCĂ! = -1 

-Pastilele lui Eggerc 
m'au vindecat ingrabă! 

Se poate căpăfaîn Arad la farmaciile: Berger Oyula, f61dfs Kelemen, Hauer Lajos, Haj6s Ărpad, 
Krebsz Oeza., Karpâti Jănos, Ring Lajos, Rozsnyay Mătyâs, Vojtek Kalman şi Ia drougeriile: Nestor 
Hanzll şi- Vojtek: es Weisz. - in Gyorok la farmacia: Maszmk Dâniel. - In M .. pecska: la Adler 
Oy. Lajos. - O.pecska: Ioan Rocsin. - Simand: Csiky Lukâcs. - Sfksz6n: fiiredi Ede orak. I 

Ne angajăm pentru picfarea în stil modern şi foarte artistic a internelor bise· 
ricilor, icoane pe cerime, fresco, icoane pe altar, altare, construiri de iconos
fase, auritură, pietarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane la Încrucişarea 
drumurilor, pietarea icoanelor sfinte şi a ori-ce soiu de icoane bisericeşti. 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar picta rea, abducerea cu 

MOTOARE· ŞI LOCOMOBILE 
cu olel brut, dela 4-100 HP. 

Motoarele mere patentate au regulatar cen
tral şi mechanÎsm de aşezat CU mâna. -
Jn urma arderei regulate a oleJiului, motoa
rele nu produc nici un miros neplăcut. -

Nu trebue curăţit des! 
Spese de funcţionare pe orll )]/2 fller. ~_"j . 
Suraoyi Yiklor, I~!l~~ i ~ 

Inginer-tnechanlc diplomat. l~~~J:;.' 
aUdapest, YI., L6z6r-atca 18. ~.l}~~'_ ~~J 

Condiţiuni favorabile. Preturi ieftine.: •• "'~ 

Oesemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. I ---_3 • e_e •• _. 

(Indi'lrăt:ul OpCl"ci) j , 
Intermediarii primesc recompensă. Motoare cu benz1n ŞI gaz. ' . 

~,--" -,' ","'f f·fM~~~~f ţ~ ~'~ffff~ 

" 

--fi ! 

1 •• 2.2 __ iiiiiiiiiiiiiiiii __ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::;;;;;;;;:======~~~~~~~~ _____ --------------------_.-l:l 
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1-======1 
M. SChrOmmi 

n1ehanic 

8raşov-Brass6 
H08sz6-utca No. 27. 

...... ftg 

Rc':omandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jur 

I marele siu atelier mehanlc 
aranjat în Brasov9 H6sszu-otca 27, unde 
se efcptuiesc tot-felul de lucrlri atingl.
toare în ac~aBta brans.il. precum: • 

maşini de CUIUt, biciclete, 
gramofoane ,1 apaducte, 

pe lârgil preţurile cele mai ooonnabile 
,i encq;e sol1dl ~i punctuall. 

I EI 
II II = Teleton Nr. 84'7. = 

Garal Kâroly, 
fabrică de ttlobiIe de fier, 

ARA 1->, 
J6zsef foherceg-ut 11. colţul str. Karollna, 

Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple 
până la ce'e mai moderne, - espediţie inter
naţională În toate părtile lumii. Reprezentat in 
kate or3şele mai mari din ţară şi străinătak Il 

ni -u'--

Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 

fabrichează 

Barlos Zollan 
1 labricant de lampe, 

1 Buda pest, VII., Gizella·ut 55. 
g-_._. 
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,e recomandi spre prtg~tiru clopotelor noul, precum la tur!'laru 
h nou a clopotelor stricate, spre faceru de clopote lntJ'cjifL arm')
Ilioase pe garantie, de mai mulţi ani provtzut. ca adiQst~ri de fc; 
bitut, construite spr'e. le intoarce m u.urinţl In ori-ce parte, indată 
:e clopotele sunt bAtute de o llture fiind astfel scutitc de creJwre 
Sant recomanda- (1 L O P O Q1 P L P G Ă U ·R 1 T E de <Unsul iJ\ _-.ti_1~ __ ", 
te cu deosebire li l!!t ycntatc ,i pr~ 
viate în mai multe rânduri, cari .unt proYăJ;utc În pariea sqperiQ;ir~ 
- OI riolina - cu găuri ca figura S ti au un ton mai intcoS1Y, mai 
uiânc! mai limpede, mai plicut ,i cu YÎbrarc mai voluminoad decât 
:clc de sistem Yechiu, astfel ci un clopot patentat de 327 k1g. este 
egal io ton cu un clopot de 461 k18. patentat dupl listemulfechiu. 

Se mai recomândi ,pie facerea scauaelor de ier bitut, de sine stă
Itoare, - spre preadjust.rca clopotelor nohi ou adju1tare de fer blt\lt 
- ca ,i spre tUrnarea d. toact de· metal. Pre'lU1-ear_te UUlkate ,ratll 

ft~tr4r«u:u!14tillt.J!t~IE"(t;tiD#a~~ ", 
. '1 

, UZINA -,~SOT~"rATA CU ,; 

INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentru mod, fabrici, ferme, etc. Motoare da alei b ut SWIDERSKI 

Ir! M,~toar·e da Mu"n ,hen ptru benzi iii, gaz .~-.,P u \ i li şi gaz conde n •• 
Maşini electrice M. S. ""\-v. 

~.'d ;.~ Pompe centrifogala si turbine. 
tl;1~ Auspiciile inginerilor ,i prellmfnarele de spese le 
~ pune bucuros la di8poziţie. 

~j ~===~~ "E L E K T RA '. 
I ~ ~~QE: SOC. pe actii pentru edificarea uzlnelor electrice 
t~~ ---- Budapest. VI.. Gyăr-u. 11iL. Telefon 84-64. 

~:crt:{gţj~,t;ţ$;W:z.~RJkztt$ig'·&&1:w~;:r4YfDi;;a 

~ . .LP_LI_LIi I LL'tU m a IJllt'-U_I_I_I, O 
8'al d~1§4Chi!!i 

Se poate comanda şi prin telefon Nr. 857. 

Fabrica de pâne 
Do·'zsa·· .~ ,. ~ 

Se af ă in toate prăvă1iile mai de seamă 1 

Rald§nlC1Li-LII~ IIdr-. 
m-I-a-I~I~I-I~I-I-I-D-I~I-I-I-I-.-.~I-I-I •• -Ifll 

. ~ , .~ . • _______________________________ .... __ .... ____ ... ________ mm ... ___________________________ -------

ARAD, 
forray~utca 2. OEORGEJANCOVICI, 

-
Postavuri de re_\ll tlUC la cuno~ tinta onoTutuiui plJbli(', că ~u sosit. Cea mai bogată 
verenzl-, brÎuri noutăfile da toamnă şi da iarnă magazie în artic1i 

I 
preoţe'şti., roşii, in si of:', nlătă~urJ, dell1in uri, Zer) ruri, (~retoHn~, pen tru sfi n1ele I 

batistu, i, - r,ioraoi înlvletiti in tfiDIUiţ!\ - bi 
,.,. • nll11fe alt~ articole Cit .. i nu RA pot, t,natf' înşir-a,., -_::A:=-~:_:I·_=_~_n_r=~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~_b_l":eriCiS_iereoţi. 
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~aşinile de cusut f:!l~~ 
~ -~~--_.-. __ ...... I=============-=-~~=I 

.l~ i rou de in fb rn1. a ţii 1 ! Patentaturii originali din Svedia. 
~ ~-

-~~..-! InGER 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu- "ROBUR" motor cu o~ei natural 
lui românesc din provinţă, m'am ho-

A. in urma multiplelor ulUiţi este 
tănt să deschid în Budapesta un cel mai bun dintre toate mo-
__ Birou de informatii şi --.. toarele de acest f.1 

Ai,ofuri romAneasci ...... 

,,66" 
sunt cele mai perfecte. 

umparati numai direct deja fabrică ori în 
lioscurile noastre, ori prin agenţii firmei. 

~etatea pe acţii de maşini de cusut 

~i.~ger C~ 
rad, J6zsef f6herceg-ut 9. sz. 

(Vis·â-vis de biserica luterană). 

cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 

~&~!~Il'~~~M~~ 
~ ~ 

~ AteJieruJ de dentistică ~ 

Orice informaţie relativ la petiţiile îna
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general în 
orice cauza dau în restimp de 2-3 
zile, ori-şi -cui resolvând toate chestiile 
În modul cel mai cinstit Urgitez rezoI
virea petiţiilor. Vorbesc În persoană cu { 
referentul causei şi rog resolvire favo- fI 

rabiIă. Fac totfelul de mijlociri comer 
dale şi comande. Preţuri moderate, j 
serviciu prompt, informaţii detaiJate'j' 
---=..:a:= la aviz aştept la gară. = 

L OURIU. Budapest, lajos-o, 141. (1/;19. " 
., _. ",' •• , ,_._. _~ ____ t '_." __ '';'' _. ____ ~_::.:.:.;;._, 

D 1II1III1IIII11111111111 fi -- Telefon 982. - Balog Sandor, ---- -: cârnăţărie şi depozit de şuncă : 
de Praga. -... --!Radu Novâk.! 

i Am onoare~::~: cunoştin!a! ~ Şun~;od;n~~aga,?~ 
Ion. public românesc, că la I No- «<. .. ~ _ 

: Budapest, VII., Rottenbiller-utc( 66. : - -
. vembre a. c. mi-am mutat atelierul r. .' caJitatea cea mai bună, .. 

meu de dentistică în r-: fără os, care e cea mai -
: Szabadsag-ter Nrul 5.: : preferabilă comercianţi- : 
unde îl voi mări şi aranja după r.. _ lor, - putându-se tăia : 

~ - excelent. -cerinţele cele mai moderne. :: - ~ : _ 
Cu· toată stima: ~ _ Recomandă diferite soiuri de cârnă-: 

• : ţării cu preţuri ieftine - Catalog : 
~ - trimite gratuit. -- -

"""~~"'~ 
RADU NOVAK. 

~ 1111111111111111111111. O 

Lucru neîntrecut de ieftio J 
li recomandăm poeatnl: 

moria, atelier. industriale 
şi la totfelul de maşini agricole. 

Spese la eias după fiecare HP. 1 1{a fii. 
Nu este supus supravijlherei finanţelor! 

Se vinde ,i in rate J Oaranţie deplinA! 

Maşini, motoare folosite se schimhi cu nouă. 
Catat 0' la cerere trimit vatis. 

La dl O .. d" Motortelepe, n ar on, Budape5t, Lovag u. 2. 

~ il 
1& II 

Cete mai minunate manşoane, 
şi cele mai moderne boauri 
se pot căpăta cu preţurile cele mai 
ieftine in magazinul de blănării alui 

MAYER MIKLOS 
Arad, Strada Kossuth 5. 

(CaNa P' opnC') • 

Tot acolo se primesc spre repa-

lonati şi răspânditi ziarul N 
rare tot felul de blănării fine cu 

T R 1 B li A " - preţurile cele mai moderate.-

" ti • a=======:a 

Flind cumpărarea pianelor afacere de' încredere, 
cea mai bună garanţă o dă În astfel de cazuri~ renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 

t":~' .~~ Astfel zace în interesul ori ,cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 

l ~\~ ~;! II T8':: ",·1 S-' .. 1·,111 m JJ:: Cluj - KOlo%svir, 
l,?,~,' ~$;/ LI' I . IU H ; • Str~dl Bartha Miklb 14. 

i"~~~" ,7) / / cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe Jângă plătire În rate. 
'/ PIC Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. __ 

Are fn depozit piane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Winke'mann, Porster, StingI, Stelzhammer, RCchter, Oossl. 
',anele vechi se pTftuiesc şi se srh mbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferentei. 

Efcptuieşle reparaturile cele mai gtngaşe şi acordează cu acuratetă. 

10 ani garantă 
şi acordare gratuită de un an. 

Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă
rătorilor. - Telefon 419. .. 

i l 

..J? 

--~~~~~~~~~~----------------------
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Stiassnyes Novak 
turnătorie artistică de metal. 

Budapest, Vl, Vaczi-ut 179. Sl. 
Lucrează diferite decoruri la edi· 
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
înscripţia pentru advocaţi, medici 
şi ingineri. Table cif ate cu in
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi sat~, cu preţuri ieftine. 

=- 7 n if*D'!S'rP'DP 

~J .allDDllaaa II1E1 ••• aa •• a •• aa 

BarUensky Janos, 
plaponar şi tapetier. 
Temesvâr-jolsefvaros, 
Hunyady- utca. ;.l3. 

Recomandă în atenţia on. 
public din loc şi împreju
rime atelierul său renovat 
de plapoane şi tapiţerie. 
Primeşte ori-ce lucru de 
branşe pe lângă preţuri ief
tine şi servidu prompt. Pla
pone gata are în magazin. 
face reparaturi cu preţ ieftiR~ 

m .' 
• • • 
II 

• • • • 
B 

• 
III 
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II 

II 

II 
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Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instaIaţiuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport. 

! ! Condiţii- favorabile ! ! 
Catalog franco şi gratuit. 

Fabrica de automobile, maş!ni şi mOI i, 
societate pa actii. == 

BudapestJ gep-, mafom- as automobilgyar f.-t. 

Budapest, VI., Vaci·ut 141)r 

-- ~~.::;;""-:::=';~=========:::::::E==================_I ~=j:;=== 
-~~ . 
t::~j)~I11'----------""""----IW-m 
~:1!~ un..,.. w we __ .24_ 

-
1I~,~~~··~·t.~~~~l~~~~~~~"~~.~~.~<~_~~~'~~'~~~c~,~,~~~t~&.'>~i~~"'"~' I 
~ ~ ~ ~ "c 1 n atenţiunea Doamnelor române! ~. 
~ ~ 
;Q' Cari voiesc a cruta anual cel putin 50 - 60 coroane, ~ă nu ; 
:j deie banii slreini10r ci să comandeze dela firma român!, in : 

ii branşa de modă şi manufactură ~ 

~i Nicolae Popa~ Lippa. ~ .. ~ ~ .. ~ Unde este in asortiment mare cele mal moderne stoJe de ~. 
... haine pentru sezonul de iarna, stoJe enElezeşti cu doul co- t. 
Ai . (d b) 1 •• .:~ Ion ou; pentru costumt>, catifea, etc., precum şi costume :.: 
Ai gata sau după măsură, flanele şi barchefe, boa şi muJJuri. :: .. 
:~ Celea mai moderne staflrurl pentru Domni,oare, earnl- ~: 
"1 turi de pânză rumburg, etc. i .• 

..; Muatr. la c.r.rl _e 1n-flnli: :f'ranco t i. 
:~ Preturi solide! Serviciu prompt! rE 
•• "'~'_.'i.'·"i~94"'fv •••• ',ii •• "." •••• , •• 'i'.m~".1 

It 
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I 
i 

I 

I 
I I 
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! 
I 
I 

I 

~~~~~~~~~I 
Toate articolele necesare pentru eco .. i 
nomia de câmp şi lucrări de fabrică. 
Instrumente şi maşini moderne, fabricaţie americană şi 
engleză. Canale şi ţevi pentru conducerea apei, gazului 
şi aburului. Oleiuri americane şi ruseşti pentru ungerea 
osillor calitatea cea mai bună. Garnituri complete pentru 
fabrici, areliere, mori, iluminare eLectrică, transmisiune I I 

de pateri, băi, încăLzire, opaducte, pompe, articoLe agricole. ! I 
Pietri de mori, motoare şi LocomobiLe cu gaz, benzin şi olei. 

Walder Arthur, 
Arad, Ferencz-ter llb 

Telefon 871. 1 Cereţi catalog! •• ~~~~----~~"--~~~~~======& 
fi Preţuri ieftine r - Serviciu prompt! • 

Asortiment bogat În articlii textili 
se capătă cu preţuri ieftine la firma: 

~ > 
~ -

! "La; Mireas'ă" ! 
"'C 

:g Virls' - Vars8eI, Strada principali 
fIl 

fi 
:s .. ., 
C 

u 
fIl 
~ 

(In palatul Băncii de credit din Vârşeţ). Q. 
~ . 

.-
:3 -~ 
~ .... 
~ 

Pânze, şifon, creton 
Barchet.satin 
Barchet-crolse 

~ Barchet.pichet 
>4S" Barcbet-cu-,Iruri 
; Satin· Grade) 
fIl Damast-Gradel ~ 

E Naking, Naturell 
)~ Satin, Satin-Raye 
:3 Pichet cu şiruri 
~ Ţtseturi mari de nunti 
C Pânze impermeabile 

Garnituri de damast pt. 
cafea, albe şi colorate 

Ştergare de damast 
Ştergare· crep 
Ştergare~ frottl er: 
Năfrămuţe de batisf F 

Năfrlmuţe de In ;. 
Gradel de J n ' 

3 
fi 

C. 
C 
'O. 
~ 

ii 
1»1" 
li! . 
c· .,: 
1»1 .. . 

Alb, turi de In ~ ~ .. 
---Albituri de· In pentru .g 

pat ~ 
Ştergare p. bucltirJ e ;-
BroderH de in." ~ . § Măsăriţe de damast alb 

"'O ~ . 

.E Precum şi Batcheturi in colori penf'ru hafne, ~: 
~ Albituri-tricot, Albituri şi ciorapi, pentru dame, ~ 
~ domni şi copii. Acoperitoare cusute, de calitate 'O 

] fini ,i de tot fini. o . 
~ ~, 
;;: RAmAşiţe d! n diferite stofe se capătă !* 

Miercurea şi Vinerea In pret foarte Îefin. 
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