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Ce . se pregăteşte bisericii· noastre unile? 
A -rad, 17 Ft'bruarie. 

Huntem in situaţia să anmcă.m o razâ 
mai intens~ de lumină asupra tendinţelor 
pltcl!.toa,s8 [tIe gnvf\rnului unguresc înfră
ţ,it cu bi.'ierica romanQ-catolică şovin{l, ma· 
nifestate inră. din vremuri mai ve('hi faţă 
dt' biserica noa,'3tră unită. 

La periferiile corpului nostru naţional. 
mai a.lfls în dieceza do Oradea-mare. dar şi 
în arhicl iereză, prin părţile săcuimii, sunt 
n'o câteva sate rornâneşti cari au seăpat 
cu totul dtl sub influinţa culturii noastre 
naţionale. RQ'fllânii aC(\''ltor sate. trf\bule 
să o spunBm, foart.e puţine, şi-au pierdut 
limba lor. astăzi nu mai pot să vorbească 
decât ungureşte, Însă nu şi-au piNdllt şi 
('onştiinţa naţională, după cum poate ~ă 

.:\. - adf\y\'rpa"ei'i ori carC' dil:\t'lT prin p{lrţilp 
nc-pIr. 

.~ Româl!1ii aceştiună.păstuiţi de invazia 
maghiarizatoare, au conatituit tot.deauna 
ppntru g-uvernrle ungllrpşt.i un sprijin în 
justificar€'a, pretenţiilor lor nf>hllllo. Mai 
etle.s în năzuinţa lor de a. diAtmge şi bi,'3eric.a 
nou,'3tră. Homi'mii acpştla au fost vecinic 
puşi la cDntribuţie. Ei au format singurul 
razem pent.ru aceia cari cereau o episcopie 
gr. catolică cu limba liturgic{). ungurească. 
Pe tomoiul acest ni număr dispaxeut s'a 
încerca t o' destrămare a bisericii noa,'ltre 
unit\! şi prin a,('B(lsta a neamului nostnl. 

I.la început. au fost puse la cale fel do 
fel dfl campanii ziarisiie('. pe urmă s'au 
organizat [\'5a zise congrese ale unguri
lor (?) gr. ('at~'}liei. cari insist«'l\l penbl1 în
t.pmf>iw.'ea un(li opiRcopii .. patriotice'· uni
t(\. Toate acpsto pentru ca guvprnul ungu
resc să aibă un argument pentru scaunul 
papal, care ptmă {\rum t·otdcaunll a ră.mas 
rf'fradar sl~b rapodlll ace,c;ta. 

.rhent in/urmaţia sigură că acum sunt 
doi ani, guz.H'Tllull/ngu1't'sc a, înaintat Scau
nuhâ papal di.n Roma un m.emorand prin 
care C'f'Tfa încuviinţarea lntemeierii unei 
cpi.scopii gr. catolice C1I. lirnba. litu1'gică'un
gW'('(l,"Ică. 

. Me-morandlll acesta a fo·st prezent.at 
po lângă sprij~n111 tututor forurilor dirjgui
toare- ale politic-ei noastre externe. El nu a 
găsit însă nici un răsunet. Scaunul papal 
nu şi-a dat eu nici un preţ învoire~ la nn 
atentat atât dr direot. lip.sit de orice Yăl, 
împotriya, un('i biserici credincioasă lui 
rlf\la 1700. ~fC"morandul a fost aşezat. ad 
acta, fără să i-se atribuie n"O import.anţ.ă 
oa.recarfl şi mai nles fără. sf\ aibă, vr'un 
ofed-. 

G11vf>l11tll ungureso nu a abzis in.aă de 
pl~trurile lui. Ten&n.ţa lui p~ătoasă de 

Roma ne abandonează. 
a lupta cu orice mijloace împotriva oxia
tBnţei noa..stre naţiomuh': liU l'a părăsit. 
~i\zuinţa lui de a intra şi in sînul bisericii 
noastre p('ntru a ne lovi naţ.ionaliceşto şi 
din part(·{t aceal3ta, a format una dint.re 
prine i pal(> lr lui preocupaţi uni. X u a y(la de
dlt :;,ă, grl,..,ea.:3c5 a nouă formulă pentru a 
se pute-a apropia mai bine şi mai cu efed 
do Homa. Şi s'au pornit iar{tşi intervenţiilp 
şi intrigile, de a.<,1,ă dată cu ajutorul mai 
intrns al bi~('ricii romano-cat.olice, aUd, 
de ÎmbihHtă de şovinism 'in yn:me..1 din 
urmă. 

Hezult.aLul muncii lui diabolice de-fi\'ol-
ta t ă pe acnst. teren a fost un nou memo-
rand cătră Ekaunul papal. • 

Era fir('.5c că, odată [(\"pins, guvc'rnul 
trdHlia sa-7i pn·1.into pn-tpnţiile la Homa 
într'v haină de o euloarp mai puţin st.ri
de-ntă. lîun'111111 ungur('~c, 'dp astă daI;). 
nu a mai cerut o episoopie gr. ,~atvlică cu 
limba liturghică unguf/>oQ.sct'f, ci una cu 
limba lifurghică greccasrcll'cche. Guyernul 
ungUH'sc a f{lcnt' in chipul ace.sta Q soco
tc-ală cu mult mai complicaUl, dar cu tot 
atât de mult. mai primojdioa-să. Căci dacă 
s'ar ii intemeiat o episc-opie gr,catolică 
cu limba liturghică ungurea5că, prea era 
d('ghizat. atentatul, prea era mare revolta 
noast.ră, prea era mare agitaţia c.o s'ar fi 
putut face în jurul nOllii lui tflnt.ativ8 dr 
omor. Limba liturghică grocea.-,că verho, 
aduce la aparenţă o illdukire şi o proprie 
să arunce c{'nuşo şi în ochii străil1ăU"t.ţii. 
Dar acpastă limbă gr<wNlseă mai aro o 
importaţă capitală. Xotarul ungur sau 
snbprefedul care, după înfiinţarea. acostei 
episcopii, ya primi porunca să pre.'lioneze 
satele romftneşti pentru o abandonare a 
maicei lor bi.sPl'ici do până ac~ml, ya putea 
să arunce în gura sl{tbanogilor un argu
IlH'nt de scăpare: ~ u este ,lcea,t;ta o bise
rică lIngHrească, doar limba liturghico. esLe 
cea grecească! - Şi apoi in chipul aoe·st,a 
Nil mai UţlO1" do câştigat şi SNmnul papal 
care nu se putr.a prc{a. aş.a netam-nesam, 
fără tm pienr do aparenţă cel puţin. In nn 
ast ff'·l de act atât de neomeno;;. 

M C))lonwdtd aCt'sfa al [JUt'crn'l1luÎ un
glJr/'SC a fost primit, de el1tre SC-Qwwl pa
pal. Q IO!I! apreciat şi n fost aprobat în 
priIH'lpW. A{'ea.sta nn o ştim numai din 
ziaro W1 gur r .. ş ti , dar ('.hiar şi din ct'lc mai 
compdentt Î.$!'oar('. El a 1'0's1., trimis apoi 
cOnIlui cpi-'1CopooC al bisericilor catolice 
din ţară. earo, după r:um flfl ştie, ;'l'a în
trunit zih>lo trecute în .confl'Tl'"nţă şi eu 
majorit.at(\ do voturi! pe lâ,llgă tot protes
/t;.( e.pi,scopil.of n Nfri, a fo<st. primit pt>nhu 
eXt)('ut,are. 

:\ ceasta ("..,te starea de fapt, acest<j 
('SUI în toată goIăt,at.ea lui, put&rnicul şi 

mizerabilul atac ce se îndreaptă nu numai 
împotriY<l bi . .;;rricii noastre unite, de care 
gm'prnul ungurl'"sc nU"\'Şi pma bate capul, 
ci şi imputriva, dar mai aleR împotriva 
exi8tf'nţei 1l0a,.,tre naţionale. 

.. r 1 

. ('ine nu e-.-;t-e convins că, in aceste olipe 
stlun in f<1ta un{)r evp.nimentB cu adevărat 
i:;t.oriee-? Cine nu (l.'lt.e păJtruns MUlTI în su
f1f't de marea prinwjdie ce ne a.meninţă;; 

Până în momentul când dăm acest.e 
rAnduri la tipar nu ştim nimic dospre ho
Un'it'ea {'onff·renţei ppiscopeşti dela. Blaj, 
nu ştim ce atitudine YDf lua prelaţii n{)ştri 
uniţi fntJ* d(~ HOffin, caro in primul râ.nd 
esU' r(t:-lpl1llzătoarfl ppntru at!'ntatul ce 6e 
indn'<1,pl it a:mprn noastră S11b scutul şi a
pn:,barl'Ci pi. :';u n8 indolill do loc di Înţe· 
lepei llnf<a dignitarilor noştri bisericeşti y[I 
Ş1 i să gă,',pa~că. ca 1(\<1 adm·ărată. prmtru a
prlrarea. interf>s€>lor noa,gtre şi slmtem con
... inşi că. vor lupta, dacă \'H cere trebuinţ.a 
până la ultima picătură de enDrgit\ con- . 
şticnţi că in dipde do faţă. ei reprez.intă 
cauza unui popor intn'g . .Arhiereii noşLrj 
au atMa putere şi la noi da.r şi în Roma ca 
:iă fio in ",tare I:iă apnrf\ cu succe8 nişte in
tf'T'p,q(' at.[d dp mari ('um sunt ace.ste. 

T00'mai fiindcă ll1J. ştim nimic de~pre 
h(JHirlrf'a con1'('renţoi :~itleopeşti ţinută 
asUlzi la Blaj, n(' abţ.inem deora'll1dată de· 
In orico di,ş('uţio sub raportul acesta. Aş
tf'pt 5.m cm'tmtul compott'nt al arhie.reilol' 
şi atunci ,"om şt.i să ne precizăm şi noi pe 
larg punctul nostru de vedere. Şi pâ.nă a
tmwi ţinf'm însă ~ă sta.bilim () chestiune. 

Faptul cA &au11\1l papal a fost în stare 
si'l-şi dea, ÎnYDircn, fie şi in principiu, la 
Îniellwierea unpi epi"c.opii gr. catolice cu 
liJnha liturgidt grecease[\, in\'iă ll('apă:rat 
t'l.! limbn el!" administr<lţie şi predică. un
gurr[j..~eă. ÎnSf'l111H."ază că ti nesoc-otit~ ---
e()n~ti('nt sau irwoIlşt1enr. nu ue int.(\rE>
sr-ază - un milion ţii mai bine dD credin
cioşi ai lui, cari îşi văd prinw.iduiHl. în chi
pul arest (1 insa:;;i f'xistf'I1 t a 101' naţ.ională. 
Faptul ră Scaunul papal ne-a dat pradfi 
guyrfllului ungurC'se care S(~ all1estecă. in 
eh,,'stiuni bise.ric('şti co()ndus numai dB in
t.erC8C' . polit-iet' de mnghiarizaro. însen'UlE'a
ză că el ne soeoteştC' pe noi Românii o 
cantit.aff\ neglijabilă, un element inutil, 

. P(',,!ft\ a]p rărui interpsE:l poţi să treci Cll o 
u,~Hrinţ{i pxtrem dl~ mare. Xu zicem c~ 
Roma 'ar avea ll10tiye să ne eatcgo:risească 
astfel. dur din a~"Ij-.f'lf\ PÎ de ast~zi nu poţ,i 
flă sroţ.i a1t-ceva. 
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Faptul :fceiolta ntl iwpune nouă o f~()n· 
duită s('!Yf'râ prin (:aro ~ii [;1rprn SR înţ,t~
lf~rtgă ~'HlIn1d papal cii poporul româ.n(>se 
l'arr "ode in hi.'lt'rira sa Ulti1111rl mijloc, Of' 
;rpn.ran.· al eX;f;t0Iltri ~[ilf' naţionalf>. ştif> 
, .. il-şi tragii cOllsrcintpJ" fatf1· & toţi amicii 
':Oi du:;;manii lui. rrrehllK:! S{I fac{'om 8;~ :'iim· 
l,Cla8ciî Scaunul pRpal CiI traditionala nOR
~;tră aJipirf> r'lt)i d{~ ,,-'bica Homo". of\şi 
I-'s-tfl U·l) ~tmtirlll-'lIt fire:;;r. nu poate să dăi· 
lluiasc.ă df':dff pânh atunci pânĂ ci.înd fi·('NI
:::t ţi H ollla rf'Î1ll[1I1P fi (l@Yf'Îl'<lHl .. n1ai(~{I" H 

IJOa.'!tră, 

Jl1cont~t.Hhil dl 1Ioi llP \Om năz;ui să 
li'l.lIlurim mai Întâi 8c<nmul papal n.f'\SPl'P. 
Ilw.n'u r[l~JJtHHj('re el' il luat afiuprn ~a dâ,n· 
du·şi JlIllnpk ~i haina lui de purpuri'î. pf1!1' 
Inl un • .I.tenUlt mizerabil fa exi&1..enta Huni 
p'upor, H~m arata SUlntului ~~alln du dp 
;tdfm<: A Jignit, intf'rs81f' ulll1i milion .'3i ju· 
Iflăta{f' df> 0n .. clincinşi <li lui. ('<Ind (~n n pri
p~ tl('f'xplicahilit, HiJ'H infmhnrt'a noa~tr~l. 
fH"tl dat. in ghiare1l' mo!o]nllui ~oyinist 
lIngtlre-8c. Şi dl1di Sfilllbd Sr.atm nici ahm
ej nu va întf'tt"g€', d:u;;i şi atmwi ne va H

h.a.ndona. ('UnI fact! 'J.CUJll, Iloi n11 mai ClYf>!11 

nici nn motiv sit n11-l ahHTldnn:îm ::;i noi. 

Maj. Sa la Budapesta. Pin VieaUi i(P ('.omli~ 
lIi(.·:~ ~'ii M~l.i, ~II va JIWY"~ d11pU Paşti la Buda; 
Pl'J.;tli, iar ri~ ftl'(}l~. 1.;1; GOdtillil, Inainte dt> a'~1 in
('I~ (,'ura l~ bdll lIlonarehlll no.'!tm ~ '1aI «hate 
pt' III Lin?. lln(je "a Pf'tt~'(j' l·mn 2-3 să'Ptămfini. 

• 
Justitia declari neronstitutională legea IU

"eruului în chestia tramwayului. j"~ ~wun!ă din 
H1i-C/U'cşfi: 'l'rihl-l.f/a,ţNl IlfO{' .~N'.tll'J. ll-fl Imb 1'1'1"'1',
dinfifl dlui ,1/giu; x'a proJlum(.ol ieri. flSV.p1'ft i·II<";

c!prdtolNi rid;r"f de ,~ro('~~ii 80eietâfti c.om1JWlIp, 
de l'am lJ:ai. Trilmnalull1 dN"rrro·t 1t<9"(7 pril/. {'fUI' 

,~e 11111l1C(lZâ "fllfalele Hoeir{·iiţii ft'fJnvwai"l/lÎ ,';1 Jlt" 

(~.ttli;!t i t Il t,Î011 ai ă. 
fi ofiÎ~'îrf''(] (u:ea...,irt 17 prud iii; o trl"v'f! Sl!'1lş"ti.r afâf 

il/. Cf',f'C//,7"Je ju.dir:'{l'''''. cât şi 110lii i('f!, A.fa.cerN' 
Il'a7nll'aill{ili iutră a.~tff!l f'U totu] îldr'o Ilouii f'l"'/l, 
r:n confli.ct grtJ.1· se dulu.ră ;nfre pllfl'rciJ- tp,qi'â
f-ol/re. g/ll.'(>J'J/ şi j.mfe:r"a jude~~4io"I'f.I.,â.i, 

• 

-
VIATA. 

1 ~c Adrian Corbul, 

1.u. r.ue d~ A('8('Î<1S, nu dcpart-e tic ;;trada Îll 

tfJ.,re .1(X'lljc~~, fi' a declarat un il1'*ndiu. l\ )"(le lin 
garitj de ·alltom"bilt>. p~ Aw'nllt~ des 1'crn("8 hlmea 
dă fuga!> IJrC 10('1.11 ,$ini~tl"\trui, în urma fl'Ontpieri· 
lor al~~ căror demă oote monutolle sfă.~.Ît> llln.gubnl 
linişt(>a t'el't'l. lk> d('lt.ute, se zăre;te eend 'impur. 
Ij.'urat. i.:lr in ~:Î1ntO('roo d€ jăl'atec oooperişurile 
(!'8~or se profi ~ază în nogru orUfC .. Aj1Ulgenl În 
f!aţ.a int'Pl1~li{lhli. r n e~)rdon d€ ~rgenţi de ora, 
irnpit'J(iecă: cir-cltl'aţia în R(,i'l loc. Trom~lf'le pom
~rilorurn!(.'jfl)Ză _-11 arnn<'€ in aerul noptii tire
llet.c infiorătowce, Pompelo flUl1;t.ionoază, ţîşl1e:te 
rle apă se inaltII în văuiuh ea nişk ŞN!pÎ de argint. 
UDlbil~ de f(,c îşi tN'nJură !)llI·JlUJ·« cif'~(~.upra ea
~ci ilH~lldi!ltP, ~f' iI'ud ~tTigM{' de ~azli; împre
jurul p;'lIir~l,iltlul nn:-in::; umbn~ ni'gre se agitii în 
t.oate părţi Jt.. f 1'. :1!-!illltfll~'i'i mu.nile ori tâ rind C'U 

~Teutatf' tllli<wtl' di"IYdrlit.e. I.~l int.(·rvaJ.e..· unodE> 
vimtuhli ·n(' ~uill<' la urcdti aimp('ie de melodii 
SlNll'C. n:lSl.'utt' nll df1Jlllrt(~ de sini. ... tru, intr'u <:1\

fNlea luxo!llltl Ji-u Anmue des Tern~, ciin ,hl'('U1;I1J

l'i l(~ unei bande d., lăutari ţig:a'D.i, 

~J Dar lIIai intof're"-8nt a~'ât' in('(>ndiul imi pare 
~tar('a 'imflt>tt-'H",di iti. Jlllllţimci de sPe("t~tori, 'N f' 

jllg'hc~llim eu t-Oţii. oehii ne străJU<'ef;c, () animatie 
bi:w-ră ne ",t:ipâ·neşu>. Oameni ('ari S('. YM pentru 
intâia {J·aril în \'Î1Iţ:l lor, ;.whimbii C'U frl.:rniliaritate 
J'('nN'ţ.iuui. Văd în jUl'uJ n1Je'u, bărbaţi e]E"ganţi. 
luer:ttol'i, Ju('rHtt'l.aN'. eamf'loti. ştrengari <.'o('~t.ati 
(Le l'~lillal'{' ţii <-3"i iruitl'.azii cân~('lt! OOt~ullti. r II 

Prigonirea unui· învăţător român. 
Jlinistrul de culte şi instrucţie l'a suspen· 
dat pe învăţătorul r asil!' Teu-ca. dela. şcoa
la română gr, ort. din TcIuf (com. Biho
I'ul\ji~ pentnl ('ă ,,în loc să iI1'itruieze elevii 
ţin€' diseursuri agitat.oricf' şi Ilmblă din 
"i<'lt in sat aţiţînd poporul." 

Haroicul invflţăt()l' estf' o \'ictimă a 
\·ieamln.i tr[ln~;fug r n,~ilt M angr(/, eHl11 ~e 
inn>.r]f\rrază ~i din rf'zultatcle <iJwhetei, 
('an~ a const.at.at ('ă .. po vremea alegerilor 
din HlI O Va.,r,ile Teuca a agitat împotriva 
alf'gf.rii ("il d"PlIt,H, nllli 1'. Jf 011!11'0 ,~i r;, 
ncdnic ... 

Yic<lJ'ul dt>l<.i 01'iJ·dp ;1 1 LlllCl;dt ~WIHn .. ~i 

IW tărîmul rllshl1nHI'lJor p~rs0nHlp ? .. 

• 
luchiderea universităţii din Zagreb. Aduse

~(\rilrn ştir("·a cii după pot.olirea tulburărilor de 
;;tradu a U71iw.rsit;uilor din lagre-b, banul Cu>aj 
a inMlvunţ.at Tt'in{'.(->pNoo ~rsuriJol' la universi· 
lat<> ee fufif'.ră suprimate in urma .o('monst.raţÎei 
universitarilo1' C"Ont1'll' Banului ~i li ministMllui 
11 n gu re.~('. 

După C'um :;(\ aJ1Ullţă din Zagreb, I~onsiliul 
I'rof("s<md a hotărît în ultima !]OOinţă inchiderea 
din noua uniYI'I'.'11tăţii. moti\'ând a(,i'astă hotărirt> 
('o a.gitaţia c>ontinuii ce domneşte în râ.nduril€ 
~hldentilor şi ('U mauift·, .. tfitiil .. <k> "tradR pllst" 

la ('-Il 1(> tot df' toi. 

Contele Berc.hthold - noul ministru de externe. 
Din "if>na ~p te]f'grnfiază: Monit.orul ofi· 
eia1. ediţia cir sPllriL publică numireu con· 
u~lHi H('fcht.hold. fost. ministru C1URtro· 
Imgl.1f la Pru>rsburg ... - ra ministr11 dp. rx· 
trnw CI monarhif'i :.llL.'ltro-lmgare. 

LH in('\~pllt Pl'H vorba mIma! d(l numi
f'f\i1 lIllUi min i~tru provi?;Ol'i \1, dup[t c{' însă 
111\ mni pMf' năde.id~ CA A P1l'N'l1 thal să 88 

În,"ifmi'i10şrZi' .. ,i in politica (lxtf>rniî lIll in· 
t~~ITl'nit f'ypnimpllfe importantf'. a fost 
llf1>rf1"ian', î rn pl in j n'a cI(, fi n itiyi'i ;1 rost 1 d11 i ~ 

'" 
Pacea În politica uogure.ască ,i contele Ae

hrenthal. Cf'tim într'un ziar unguresc din Buda
pei:lta: Da~ă cont(>l(' KhllCIl. mini'itrul·preşedinte 
s'a dll:'i l~ Viena (~u condiţiile ~ pa(',e formulate 
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de Appo-nyi, pentnl ce n'a putut să obţie apro· 
hare:l decât :pentru atât de pllţjno diu ('-le ~ Ohe.s
tiU1l('~'i aceasta a preo("upltt ei pe eei din partidul 
A1r\'t'rnamt>nt.al ~i s'a dat, din anturajul primului 
minu..tru. următoorf'R lămurir!': Khuf'n a oont.at. 
pe "prijin1l1 ministrului de ext.enge AehN'lll1lhaJ. 
fi i.ntf\rYf'nit ÎMn agrayal'(\R bo-alej lui Aehrethal. 
:1~ d! prinnd ministru ~-- cillpă cum însuşi a măr· 
turisit unui C'.€rc intim - a rămas SÎ11gl.U' faţă 
I'n ('.ontole Sti.irgkh, 'Primul ministru lau.'1tria<, şi 
fată cu ('ci din anl'urahd moşt.p,nitontlui de tron. 

Cnen('c l'l'mar('ăm in informat.in ziarullli un· 
g'UI'(\';<'. nu f' insimlafia la ad re·sa moşt-enitorului 
de tron. ('i ('onfirmaroa un('i pitrC'ri ~e s'a crist.ft· 
lizat de mult in opinia publid şri allume, că toatp. 
,,1.H'('(>-8P!(', la aparenţă atât denef'Xlplieabile, ale po-
11 ti{'k'ei ('Ont.elui Kh1wn !'Itl datN',,,e ront.ehti Ae
hrf'nthaJ, ministntlui {!(I pxt.('rne, -- după cum 
fim m,;l·i spus - .~t.eaua p{iz1toare a a~piraţiilor 
pa 11 Ullg11 l'('Ştj , Şi e("a ('{' l'('~r(\tăm e 11 €\.q igu rarnţ.a , 
"fi oaT(' in e ... 1zul când n'ar fi intervenit grav~ 
boală a {'on1f'hli A('h.N't hal, ('{'i dela wnduceroo, 
lI1onar('hioi ar fi împlinit ori nu dorint.a tuturor 
('('!"rlalt(' popoare din monarchie de-Itl înloeu.i 111 
roncl11cMe.a afl3eNilor externe pe cel c-e a profe· 
'tat o peJiticfr atât de !pt'ri{"ll,}oa.'lă intereselor mo
na.r('hi(>i in aCf".,.'ltf': timpuri 1'1" 'lat111'Aţiuntl fi sfe
rp In!' dipl(lmati(t(> ~ 

* 

i , 

\ 
t 

Situatia politică, TO!lte pail'ti<k>le se pregăte"-t' \ 
l*ntru şocJi.nţa de Luni, ('ând ".p va intra in di~u- t, 
(ia refcrrmelol' militar(>, r 

Mîmt", Duminecă, toate .partidele vor ţinea Wll' 

fc:rente. ţWntrl1 a hotih-'! aS11111'a atitudinei lor vii-

toare, 
Pal1tidUlI .illsthisi şi-a precizat de pe acum ati-

tudinea: con f.Înuarea obsf.J'1l-cţiei tehnice, In sânlll 

partidulni kOAAllthist f'{' mentin înBă stăruinţele 
unei inţelogwi cu guy<>nnu. Contele Andra.slJjl 
înroardi să mijloc.oască o nouă întrevedere intrI:' 
contde Khlten·II(·d(\r,ary şi cei doi şoii ai parti
dului kossUlthist, conto1e ApponYi şi K088utĂ.-·{:U.-
toat<, aceste se crede cii nici a;:x>S't partid nu \'11 

I 
I 

,1 

aduC'(' h()ti'irÎrf' împofT'il'fI (Xlntinunrii ObgtnH~l"~" -. ~ 
ei ni Îngiidul ruombrjh,)l' ;.;ăi "il pl"OCedew după },11 ' 

nil lOT cllibzui-ală. l 
Partidul gu\'(H,:namentil a}X'lează la toţi mew-

brii !lăi, să se prezinte la şedinţJa de I.nni în nu· , 
măr comtplloot ca să înfringi'i prin "greut8tea 101' ( 
;;';:;;:ln ,i iizÎ('i\" minoritatea riun'!l'Mitii, 

saS_li tabLa d. 'LW~_tlSL __ E!&_WXS;L2iJ= +"2 .. 41 __ ..... _ #614" .'Eoai 

ochii tnturol' I8roe a<.'eiaşi fl.a{'ură ('Îudată, mişcă
rilo lOT ),'llnt h('rvoas{l, sueadat.f'. A i crede că toată 
lumt'M ~(,(,<I."t~1 f' iltupimit.ii de () bt--ţie curioaSA, de 
~'rc·o lnwurif' mar('. s.rutimf'nhl] .aCE"JOta de ('lleT· 

\'at'(' \'oictk<;ă îl in('e.l'e şi {"u; îmi "ine ,qn y{)rb('~<;c 

Într'lln,,'l. " .. il J)()ye~tE"~' nCf'lLno.scutilor cari mă în· 
(,Qnjoarit ('Ţ)i""aoe din vint~'l mea intimil -' tii' pal" 
('ii mi-1l1' fi ni..,t.f' prif'tr-ni yC>:'.hi. 

-- . .1.\ uitaţi-,," la ~)(,llnpj{'nll carf' milnuicşte 
J)()IIlp; •• ,,,trig-il un hwru~{)r: ~~amilnă {~.1 d. Brisl1d" 
-- .. 1 la. <ia, :îi ră>tplInd<, (!u animatle o tH~llică dp 
(~roitori('.~('utllrjD-d'l-ţ<i eapllI tină!' ~i gratÎ09, -
., ... C\l111. iti inehipuieşti ('li vor l'f'llşi să p{)tol~asdi 
{oeuJ ~ 'il' arlrnwlly.ă lin fl· ... mn hiltrîn ~'1.1 ţ.ilindnl şi 
Înl~.riil'-ut tm o hlani\ e!egantil. "winuJui său, o 
ntlfii d ... m:i('f·b,r, Iţi i'pun ci, g-arajul va arde până 
la t.em~lij .. , Pitnă la ten1O'hi!" .wpetă el cu hotă
rîre şllpa~ă 1'11 ml.l]ţ.llmil't', -~~- .,Imi ooucalllinte. 
It{'um z(>c{' .ani Il ,HS in Rue Pe1'go]c<;(', nu deoparte 
rio aci..... În('f\ţH.' .'!a poye;;tea.scă un t(>r.a.o;im-, -

,.Ră nu plCi'i. <"Ull1t'tre. a!}t(>.aptă să luam absil1 tu 1 
Împrf\uno .. ,'· and un lcla. ... la tipaU-le U1!'U. O doam~ 
nă t'Îni'Lro. fnlluoa.,'io şi el(\gantă a~ltă reflecţii1!' 
.pe cari le face lângă dânsa un .• garcon-lineur", 
şi ride ("U hohote neryoa",p, iar t'hipul i-se inrume
nC1]ff' ('.a df1 friguri. Doi ştrf\ngari îşi strigă ghlll1e 
dE' la un {plinar la altul. o fOn1E:>Î(' Mtrină ofti'azii' 
('U rle.gf't111 la hărbi(', i-ai· \'(':("inul rn.cu d{'l.a ~au>, 
pe ('are nn-l văd. mă impinge MI (!.oate!e, făeâ.n· 
rlu·mă atent lt.'mpra bii'ţilor l'hiri.a.şi ai ('415(\i in
l'ondiatl'. ea!'i, dllpă{'.e au scăpat ee au putut din 
avutnl lor. priye~'i' cru o stupoare Îndurcn'l>t.ă cum 
limbile de foc se intind m('reu, cu toată apa pom· 
pierilor, Prin Yi'irouh miroa.'!ă a i'n,In şi a 'lpntnl. 
In <lf'plhta rf' Ill'nf""1' ,mfflmohiJf>, .. 

• 

~i nnimatiu a,eea,~t.a pxtraordinal'ă .. dăinuieşte 
şi in momontul c[mri multimea se impră,tie in 
toat(' părţile. Grupmi efemere ~ indellă.rtează 
diS<'11tÎtl1d ("u sgom.)t.. oam~lli cari Sf\ \'ăd pentnl 
ÎntÎli.'l ';li pl"ob.'ihil Ipentru c.ca din urmă oară, Eu, 
o iau llingll]' pe A ,>pnuc des T(,M1(>~q şi -palŞii îmi 
;"1Int. 11~ri. mintoij mi~ limpr-cie, mă simt înciU
zit ca în urma unl'i bueurii mari. Intru fără de 
mia mea intr'o librărie şi imi cumpăr voios .aâtf!
\'8 {'ărţ.i pe ea.ri mă hotUr1ABm totuşi să nu le iau 
ne<'Îlt pe, .. U> ('Îtte·va zile, din prieini de economie, 
Dar in mOlTltlnt.e]e ace,'1ka bi.'l!l1ii nu au nici o ,'u
lOtU'c pentru mine: ('hestiunf>R aceas:t,a îmi iPaTe 
aşa de neillS('rnnată! Şi mă întorc :le.asă, <.'I!IJll 01>0-
~it, rk'll' qtâpÎlnit În<,ă dE" &eRa .animatjc bizară pe 
carp ,am în('{"N'a1~0. rt1 şi t'pilalti. în fata caMi in
cenciiatf'. 

~fă g:l.lldefK' :Wl\rua, {'.are sii fie cauza aoostei 
miş{'uri l-lingulaN' a sufletului n08tru? Nu odată 
.'lm ob~nlUt la mine şi la. ceilalţi, ac.ei.aş vcseli('! 
f('briGă faţă de primojdiile 5Cmenilor noştri. 
Odată ri'itike.a1l1 prin catacombele Parisului, în 
tovărăşia mai mult.ol' pri~t.(->ni. Ci'md am dat cu 0-' 
chii de craniile ingălbcnite care tJa1pifl>au bolta. de 
aoolc seculaa'e hârci omeneşti a.m f01lt. cuprinşi llu 
toţii d(' o mişcare neobişnuită. Fără so. f.acem 
glmllc d{"pla..~at.(', pram totuşi sub stăl[lânirea unei 
ÎllSllfloţ.i.ri inex')îlica bile, PărflQ că întreaglai noaB
tră P'ttt<'l't' \,}tIlIă ;;1(' manif~ta ~u {) indoitll inten· 
~it.au-. 

Şi PlI ('1'('.(1 ('Îl explicarea cazului df" care ne o
l'upăm, Mii numai într'o isbllcnire a in..'ltinctuJui 
nostru de eOll\'Cl'Sare, ('la; ~ntru ~ ne aminti ce fo
l'Îriţ.i tl'Mmie "ii np, pl'f1'\lim nt' a fi pentru m~,· 
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1. FebruaNe n. 1912 -. 

Lupta pentru ~imbă ,i lego, I 
ConferBnta episcopeasca deJa Blaj 

:\ lGi .')' illl Îu t l'unit Îu isLul'ieuJ UI'U~t·1 Jl' 
pt' ll1 .. dUl'ill' TÎma roi "rlli!:'reii bii)(1)'icii ]'O~ 
mfllHf gr.-.·nL pcn(m a /Se sfătui asupru 
lIlijh.Hlc('lor j)l'iu cari s'ar puwa lulătura 
llHlrt\a pl'inwjdip CI-' arrwninp bisorica gr.
I·ut. 1'0 1 llflllit . prill infj in t (ll'Ptl LlIl ei t~piSt'o
pii gr.-eat. I'UIIHÎ1H\·;ti. 

Fttră îudoinj[j I urhiel't.'ii rUJlJilui VUl' di~
I:uta cu acp.~l prilej şi YUlllieia sii\~îrşită im
potri"i.I (~lt~,-ilor rOll1i.tni ai ,"iHllillarului ru
n WTlo'l'a t. diu thad(,1.HlHll'P. Pen ll'llCă il!-
fiinţan'a l·pi.scupiei gJ'.-l'H.t. uuguroşti şi 

goana pUJ'lliUi ÎUlplJt~nl 1illlbei rotrulnl'şti 
sunt îll el'il lllai ,,,tl'llls[1 log-Mură. IneidoTl
"u} d('.I01 Orad(liI-mal'(, pste JlUIlHli o Ztl(1 iu 
!anţul l1(·sfîl'şi(. il j un('1t irilor dl1şlllanC ('uri 
lin d la d î stl'ugPl'l'(l noastn1 Ha ţ ional ti. 

HU'.'HIIWtul pUU'mi!' JW vare J-~l t 1't'Z.il 
bi1rbă tia t f':{)'! ogilol' J'{}[uânj u(.'la Oradll,-" 
t!lare în toate plttUf'iJf' IX'poruhli românesl:, 
Iără dt'osebire de ('oll/esiwlf,' cuvintcll' 
('alde de incurajare ce li-Re adn-sează bra
rilol' tineri de către firi amtmdul'or biseri
(:j române. - trebuie Stl fie şi pe,ntru ar
him'cii rom[mi intnmiţi la Blaj un indemll 
d('-:J desnb;iura cea mai nwrp enC'rgitl întru 
apilran'[l limbii Iji legii lIo,L,;I!'() stri'imo_ 

:';1 (\5 ti . 

\' II lll' indoim nici o clipi:{ C~) itl'hiereii 
tl0ştri VOI' ţinea seama Of' el'l'crill' turmei 
ti e5rol' p5ştorin.· !i-s'(I IHl'l'l'dinţat :;:i yor 
UplUle lucereărilol' de-u Ji~truge curacte
nt! na.tional. al bi.sericei rornân!' gr.-cat. 
"(';j mai îndirgitrt resif>h:ntrt, 

Credinţa .:weasta llU 11i-u put c1Mina 
ştirile tendellţioase ale presei ungllrcşti, 
eare înl~~ardi alf~ utribui arhiereiJoJ' ro· 
mâni gr.-c.H. declaratii favo)'[j bil(' jwntl'U 

uTRI B UN A" ~--
! rt 

j nfiiu ~un:u cpisc:u piei gr.-UiH. lIUg UJ'B:-jli.! 
E~tl' Ut> Îllţe!PS dacă pn'S-<l ullgLln~a~că, "ti
%uwJ soJidaritatl',l tlltLlWJ" HomiiniloJ' il! 
LJţ<-l jJl'inll',jJi{·i. vUlitit sti iudul't. ltlUH~'<1 in 
t~l'oal'l'. ('{ici U, ;Jlt,i poah> ,'ia ÎlISt:1HlW in· 
fOl'lltaţ ia Tt>ndl'utio;i';[\ n Ulllll :.tiar ullguresc 
diu (Ir'Hlt'iJ-lllar.' eă "Rpiscopl/I rfJlnâll (/1 
() I'U,;' ii· /lUHi nI'. nI' m el ri u H U"lI (',..; / l' ti.' pu
I'('I'~'U ("ti Llrhi/'rfji (Ii II IIi ni .tI1'.-('ul •• Într/l

ItÎti În ('(mIN(,l/tă, /(/ mil.i . . 0;6 aproue în/jill' 
{areLi "piS(,OJlit'i ,ql'. "0/. IHlgItI'Pljti·'. Ce "M<l 
pu"'ll,> sfl IlIS!'l11JW dl'daratide f1rlrmi lfl t' ((1-

cutt· ,Wt'lllitlţ; zillr lit l cărdl f) Pt:'l'~tHjuă diu 
CllJtllJ'ujlll I'pilSl'-olJtdlli di1l ()rn,d('u-uwfI', 
pritJ ('Ul'l' \ ol11jeÎu d .. lu StlWllltll'ul I'Oll1.-c .. H. 
,'it' CUUdUIllllă llUIJlui pentrucă ni stînli o· 
puzi ţ j I~ j Ill)Jot ri va Î!l fiinţ ăro I e pii)l;U piei w.
cat. IIIJg'lln'l;>ti'! ('t~ alta j.K>Hfe să îIli:H~l1lU!' 

illsinuttrill· urgt\lluJlIi u"I't"i('Sr .. PI'Rti lli.,.
lup". nUl' SpltIH' ('li cituuuicul l}r'. fllorÎulI 

.)'/tlll. ('Olll~ cit' liceu III (H.:tll'l~uluj mLnistru 
tip ('OllH'rţ !Jct')fhy Ld . ..;z!t;. nB.1 !-It. <1jlUlgll 
"piscup al dil'('('I';f'i Lugojullli'~ 

SUlllt'JlI L~Ull\' inşi că ioa!!' 'WI","Ilt' ;/,\"1-

Il uri t (>!HleJlţio-a,'it' Yur pl'illli 1) c;.ah·g-orieil 
dt,'sruinţirp prin nmh\I'«nţu J(. ;I:-:i dHltl 
Blaj-, ~pre C,Jl'f' ;1/.1 SI' lndr(l(] ptă I oatp ,~u
flpt f·I(, 1'0 IlHi n~şt i. 

Episcoput SlUkhenyi a~OUIă. 

I )lU ()t\Cj'ch',HlJaI't' Ili-.->e a.nuntă (~ opiscopul 
rum,-cut. 81 Orl\.zij·mal'i. contele SUcheayi, s'a 
intor;; Iu thad~a-rnIH'l', luelt în ziua 50sirii salI 
!·n vizitat pe ('pi,'K'opuJ Dr. Demetriu Radu, \-11 

{·ari.' :l di..~eutat inddontul diu scmill"srul l.atin, 
LntJ'~ ~',('i doi l'.I"t'lati urmPllZU tt'lIt.atiye ~ellh'u 

ll,jdulllUf".H pa, .. ~:ni~·i'i II ponfli<-1.ullli. 
1 lilJ tua te părţ ilt, cun dllUUSCl'i:'iul'ik 

dl' lllcurajan· la adresa bl'H vjlnr tlHt'l'i .. \7,j 

iim prirnjt lIl'.trlt!l,oan'le: 

Cuvinte de Încuraj.are. 
Bravi COPll al neamului sA trăiti! Gestul vOS

tru măret este mai mult c'o dO\'adă, el neamul 
n'are să despereze; ci să-şi facă Duma datoria tot 
natul, dela \'I,Adică până la opincă. dar să au se 
sfădească şi..... . ~ 
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fIlent in atară de miile de rele {:al'i, print.r'o 8VS1-U I gem totuş dil'l toată il1i11lii :~i anume. fiindcă iDo 

mi~terioa.să.. îl rruse pc OUl, pe sRl'munul om, Nu stinctf'lc noasfro de <,.onOOl"Y1lJ"e vibr~ă pline şi 
t'g'oismul propriu zi8 a iMufleţit sccn mulţime. tari, fiinddi TIC cJliamă viata ('U intreg tumult~l 
(le oameni. simplii spectatori !Xi unui in("~lldiu ei l<iillătO\~. fiind~ă cU 1'{('.() misterioasă' ne inştiin· 
('3rc ('on~;uma In-uful ~i alllenillţll existenţa cutor- t-ea.zii {'u pelltl'u momcnt uaudem mai imprăr;nie 
\'S semeni ai lor .- ci simţămÎmtnl curios care ne hunil1u, i~r unt-de-lcl1lutll ind nu 1;'U i':!lHă\,jt! 
impillg'c a ne {:{'l'cet.a fiinţa. ,"'prc 'li ne ~om'illge că P li " i 1';. Febru:U'ie, 
suntem Îl. plină puterp de i,'ia(ă, la adăpo..'lt de ~o~=c;=>",,==,_.,..-. _ .... ,.== 
.primejJia in {'arc se :<bate ujJ1'oape]c nostru. A{!E!
laş iMtjnd. c-are ne strigă pari.'ă: "Bucură-te, eşti 
:-:{lnutos şi plin de \'r~qii. în \Teme \,'(' alţii au re· 
intrat În neantu.l din t:are au i('Şit !", ~- a{'c!aş in
:'Itinct, zic. exagerează t'lleJ'gia nORBtJ'ă vitală ÎiD 
f.ata hâreiJor îngălbenirte~ înşirate de-a inaltul pl· 
reţiJoI' din cH,t.aeombe, Cill1d părăsim o odJlie de 
IW!llIlV, în care ~\ln "nzut păJind şi depcrind un 

Vecernie. 
(,' II dangdt IÎn de clopot 
[şi t"cIIUJ.I'ă cânta,.ea 
8i toaca -u dulce 1"opoi 
.tdâl!~ frruşte Ulren, 

1);-8(' /·iC(l bâ ll'l~ "ii 
[.(O'g portile-şi de~faa, 
C n S POri de rug i se 'Il q(r:llii 
/ fi dHlcc(1 ,~PI'i.i pari'. 

.Ji-ală.ft,u'i. stau în /'Î.fulw·i 
Salcâ'l'Ili·i nin.:;d de floare 
,'Ji'ncel şoptesc pe gâ~t-iI/lf'i 
(' ă ni îi." ('-; ,Wtl' bătM 1'l', 

= 

'S(\onlăn de al nost.ru. o milă adâncă ne pătl'1ll1de. 
fireşte, dar pa~ii noştri sunt ma:i e1a,;tici in a~
mI pr08€ij)i!t de afară. cerul Ile pa)'e m~i alba-stru 
şi ziua mai radioasă, De ee, cRnd nxlem un C<)CO-' 

ş-at. ne înăJtăm Ial'ă de y'oie bustul oa. Ull soldat 
la paradă? De ce, pri"Îlld Ia mersul ane.,'oioe al 
unui ş.chiop. pă~im cu o mai pronunţată "3printe· 
11io pc 'ilfrada pllnă de lume .. Din aeoill~ rpricină. 
clc.;.ig'Ul'. earc no in~pil'li o \'Oioşic febrilA dmd 'It~ 
~if\tn.m la lin llle~ndit1, ale' \'ăl'11i rktimc I{' plîul- r. !\. P~l'ndf!~:H, -

PaR· & 

Faptul in sine nu-j rău pentru neam, a sosit 
chiar la bună vreme, in ora a unsprezecea. căci 
oameni, În cari sentimentul umau a adormit nu ... 
În Itare să crească preoti pentru altarul Domnu
lui, - ci haiduci, cari nu cUnO&C ce·i iubirea cre,~ 
tinesl>că; voi insă sunteţi speranta neamului. 

Deie cerul. ca energia şi iubirea voastră fati 
de neam şi Hmbă să nu fie mai putini nici când 
vă ve-ti 81JTOPia de sfintit de soare, dar D4C1 a
tunci ci S'Q dUCI2ti cu voi s'o ÎnCălziţi ,i la alt 
soare, 

Şa,' a j Il U, 16 Paur t912, 
Nicolau Popa, r~l'l"ţ)t român, 

• 
1);11 ('('I'I1i1l1fi: 

"Societateateologifor români din Cernauti 
HAcademia ortwloxă" exprimă admiratia sa fată 
de hirhătia cu care cel 16 teologi din Or"'
mare au aparat limba romîtneasCă··. 

'" n. Dr. r a ,-.: i!e L/(r:w';II. l'l't>t)l 111 ~işeşt.i. 
h'-~l adn··s;â hrH\'jlvr hnpr1 HrmiH,uf.lrel~~ 

l-ÎJlduri: 

.. Clerul ,i poporul credincios din aCesMpi1'ti 
salufăm cu mândrie natională şi creştinească pe 
brnii tinui cari în fata barbar~mului aziatk: au 
afirmat ch'ilizattanea europeana. creştinească fi 
naţională română. Grupati-vă cu încredere in ,iu. 
rul marelui \'ostru arhiereu, continuînd sfinţirea 
vietii Toastre in lupta măreaţă penirb ;dealul 
national. CultlH'8 ,i civiliza·tiunea barbarismului 
Llinyi-Szechenyi au compromÎls biserica şi ideH. 
chilizaţlunei europene. 

Cu atât mai bine, Masca a căzut cu o zi mai 
nainte ,i s'a dovedH cum ,tiu ei să răspundă la 
ideile utbete proclamate de marele arhiereu 
Radu. 

Să trăiţi fii ~i frati ia,biti! 
DT_ V. Lucaciu. 

* 
1>. II /1 C!I('ill <1' UW i d dn'~·(Jt- O Ct:>JE'/.!;n\mn, 

in HU'!'If;> ÎIlţt>lt· ... , ('pis(',opului Rudll ş(o seri
s-tlHn~ preIe-d::ului DT . . ffi,i(k()I(~zy, in _care 
.'i,Jlll1t .... Hl ceh dt, llJill(~illOa.St" sunt toah' df'-
1'!aJ'<-Iţiilu de priPtf'uie ale CnF.-'1lrilor-

Pl.,.liinfall St.felor-Ualt. 
,1 RomAnii. 

.. }{O!rl';lIlrl" din .\nHH'lea. CUM ne So()S.e--ŞU:'l azi) 
J>uhli(':! In 10(' d~, frnn1~ nrmătonu artiool: 

/'11;'1 dt> :W lilnuiJrll' il fost O zi de :iu"'r
băt'o-<lJ't~ ~.Wlltru u!'<.lţntl CIC'Yl"'land, n. 

Presideutlll Taft a sosit la orde 11 şi 
:..)(J minUl(~ diml11eaţa. fijnd pri':l.nit de fnm
t.aşli uraţiului ţi] ai pt:lrtiddol' republicane. 
Dela ga.ră pâUH J<j hotel a [o",;t p.~orta t. de 
trl.lp~ căJă.l'(~te. 

(}rwşul t'1'et dp.n,rai .;u drHJ1e1c naţiu
nait-_ 

:\11'. Ta f1 Il ţ!Hut diS12Ul'linri la Camera de 
eOllWl'ţ ~i 1<1 Engitwer's HalI. 

l'il'i'lpul U~ la fi -şi pâ'llfl. Ia 6 şi 10 după 
<imiazi l)1'a, n'zen-at conform progl"3n11.l1ni 
pentru .,rc'cppţiun 01' pl~r:t:.nnnl hieuds" (1-

dt'că })('.lIt nI prirnin·.n prietenilor PC'l'solla-li. 
In ace,':lt timp presid(mtllJ a pl'inli!. delega
ţ.iWH'H rumilnă ('I)'mpusă djn unii ~i·cuhlt: 

":::~~~ ... Cumpăp .... DoazlonalA da pu,ti de vAnal I ..... "fi $,:at Lancasfert cu cheie 16 tI., Orener·lacat englezesc, cocoş automat 22 n" Pu,tI americane, te-avl cu aruncarea I 
I 

1 
f,~ pat!oanefor folosite 12 H., Hemmerles, 2 tevi, modeml35 fi, DrilUng-1 BrolVlUltg de 16 ca1ib" Krupp ejector, cu 
!f'~ teVI de otel, ftc, precum şi garnituri complete Hamerles·Drilllng, Springer şi Kiemer, TtVOlvere, pistealt 

, ~" ..... /~~;J.il ! ee anA in pret: ieftin la , 
~ 0/ -"!'I ~ l;di!' . 

- ~~~~~~'~:2i~~: PrAvAlia de puşti de vADat: RA.DO, Budap8st, Il!T., Egratem-ti(5. 
", Articole de spor', binoclt, Zeiss-, OOrJ. aparate fotografi ce. Face achimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiat -
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Barbul redactorul ,.Românului'· părintele 
Aurel Hoţie-gan. D1'. H~)ri[l Ropct'[l şi Ga
y{il BarlmI. 

Jlr. Taft îucuujurat d(' o suită distinsă 
tie eiyili şi militari supC'riori s'a intreţullut 
cu delegaţiunea română aproape un sfert 
dB oră. 

Din disl.'uţia i.t'vută am pumt cOllstata, 
('i\ .Mr. rraft €> în curent cu polit iC<l de el

(·ast}. A fost Însă vădit surprin . ., auzind că 
noi ROIInfmii nu suntelll numai o naţiune 
mică din ţara rngl1reasdt c:i un popor nu
măros plin de yi&iă şi posedând institu
ţinni -cul1uralf' ţ;i p(xmol1)'ice de t,,,doare. 

He-deK,torul nosfnl într'un excelpnt lim
IJC1.giu rongl('z a (';.,.-plicat presidentului st·a

'rea băncilor noastre- înfloritoare şi rulul 
cultural ne>mărginit df' mare al .\stl'ei şi 
Ligci CultllnlÎe. 

Părintele lIaţ.iegilll a vorbit cu Jlr. 
Talt despre starea bi$rrieilor noastrE' H

~·a.să şi aici tn Allwrica. a-c-ceutufmd. cât 
de fnlffioasă e aici libortateu ce o are fie· 
cine a se ruga in limba şi ct'Bdinţa sa. 

Venind vorba de·spre oeupaţiâ Homâ
luk)I' americani. presic1entul a declarat că 
ar socoti nimerit pentnl romfmi lucru la 

. farme de·cât c{'l <lI Iabricelor. Farmeri buni 
cum sunt rom[lllii de felul lor, a zis J[r. 
Taft. ei ar pute~ aduce statului american 
mult folos in prÎvinţa agri-culturei şi nu ar 
suferi atflt prin fabrici. 

Adresfmdu-so 1f1'. 'raft presidk:ntul Sta
telor-l'ni<t.,e ·dlui Dr. Ropcea l'a Întrebat 
dacă nu-i a'7<1, că mulţi se nenorocesc şi îşi 
pierd sănătatea din cauza lu-crului. de fa
bridi la care nu sunt deprinşi. Auzind dda 
dlui cât de man~ e numărul celor ~,--'hilă
viţi' şi oIticoşi s'a adre~at dlui XicDIae Dar
bul zicându-i ca dlui ca om care a absolvat 
?colile inalt.e dC' agronomie să-şi deie silin· 
ţa de a îndc'mn<1 po romfmi la farmărit pro
miţindu-i că va aV€'H ori dmd spri.jinul mi
nistendui din ". ash ington. 

. Termnâud preşedintPlo ac(\<;t.ei mari 
republici a mulţumit delegaţiuui'i române 
pentru urarea de bunănmire în eleveland, 
<'-6r(l e un centru l'Oilnâ,ne.sc, şi după cele 
auzite a dedarat că va. avea de acum îna
inte alte părC'ri mai exacte de,sprt' eonce
tă.ţenii săi rom[lllO-amcricani. 

Insemnătatca acpstei audiellţe nu mai 
trebuie ditH'utată. 'Faptele însăşi vorhesc. 

E pentru prinlD oar[l în viaţa româno
americană, că naţiunea noastră e n~pre
umtată în mod nşa dB demn fa.ţă de şeful 
riuprC'l:n al acestui stat. 

Se va şti de acum Înainte că noi sun
tem o naţiune do sine stăUi.toaro şi ('\1 pu
tere de viaţă. 

~u mai va erode nimeni poveştilt> uu
gureşti că Hom[mii sunt un fel de unguri 
de ocalitato mai proastă ca cei din pusta 
Cngariei, precum ne zugră.yP,SC aici unna.-
şii lui A ttila. " 

.:1 Seminarul juridic Dt. Ger6b. Cluj. Str. Farkaa 
Ul1nglL edificiul cel vt.chiu al teatrului). Plegăteete p~ 
lli.nai onorar mic. pentru eXlUIlenels de dre·pt, de stat. 
riguroase, de drept de stat, eXlUIlene de advoca.t ei de 
magistrat. In 3 luni se c4.ştigă licenţa de doctorat. Fiind 
in pragui proiectelor de reforml a. invi1ţll.mAntulul ju
ridic, e dorit ca toţi cei interesati 8A se adreseze 8Plf 

binele lor Ja acest seminar, care 1n1esneete mult cariera 
advccatiaU. 

! !. 2$\; It! 

Cronică din Paris. 
Ba'rbM~e ge;-manti, - ,Tocul ursului. - Jloarte~ 
unIIi (l('{uiemicia/l. - Apropierea primăverei. _. 
Saţionoli-lt/Jl/d român şi ce} francez, - O ;'H'('lJţie 

('U w'TrHiri tragice. 

Paris. 14 FebruRrie. 

Ei, d-a! Cele ţmblicatD de ziarul .. ExoolHiol"·' şi 
pe cari le-a reprodu<:I şi .,T11'ibun·a", w ..... t.oa cîi i,ta
tnl major gE'l'man a hotăr1t ca în c,,'1Zul unui răa
boi cu Franţa, tr<>i "li te de aviat<}ri Ri'i tr(l.:~că d~,a
,mlpr-a Pn:ri"uJui pen:tru a-] dL'ltru,ge cu dmanută 
- v(','*'.a areaM.a odioasă o <'.ât !<e poat.e do exactă. 
Ea li stiirnit în Franta o in<iignare legitimă. că
roia i-a Ulîuat o înăIţ1.'tro din nml'll·i În,o,oţită do cu
\'in1'('I() ro>,tit{\ cu un adânc di5fm.'t: "Ca" barba
r{\~!" Fi, da! X omţii au d{X'iR 0.a du-pa trei eoo91lri 
după dedal'aţj~ de rn,;;boi sa niruiC"ooseă cu ră· 
·c~.aJă Il,(,(\<;t f()\.'ftf al ei-vilizathm('li, frnm.a&ul or~~ 
dola marg·ini.lo &meÎ in care multi ig-Iloranţi văd 
numai Ull centru de plll("{lri ş.i de ooruŢlţie. Ca să 
Il fl(l Il('eat pr.)i,x-t al GDrm.auilor, zi IHul "Exod
sior') n'a cJwltllit mai puţin d{l 60.000 franci. A
C'11m Franţa nu ao mai tenw de nimic: ea po pre
vostită; avi.atorii ei vor ţiti să împiooeee aooll,tă 
năvălire .. Q(l8 pr2.11d6 baI,bare.s bla.l1CS" dmpi! I"Um 

îi mnue.şte Verlaine, în.tr'una din ef'le mai a-rmo
nioll.OO l'>Oezii ale !'-ale. Că0i trebuie să reeunoaştmn 
('il Frant{\j nid l)rin gând nu j.;ar fi tr(\{'ut cu 
Gf'l'man i i ar fi capabili de &;ta oova; şi mai puţi n 
s'ar fi glllldit, .să ia 0<'1 înHi\.şi aOOai'lt.ă i.niţiati\ .. ă. 
Avom ~I.ci d.)uă montalitl\ţi, a..~ do îndf\pătrt.ate u"a 
do alta! p(\ de-<l paT!t{l Frallţa, ei'irf\i a i-ar fi mai 
1lşor d{'o('ât GermaniBi ,.,.ă-~j trimită aVLatOl'ii 9pl'(> 

a diRtruge oraŞ(tle nomţeşti, ut"igând IL,MeI din 
\'ăzduh pe bătrîni, femt"i şi lXJ:pii; pe do .altă pad{' 
Gp,rmlmill Mre vooem ('il U11 ",'~r da Îna.v<,i 11i(~i 
în fat,:!. ('ClO1' mai odioase fapt.o pM'lJru n-i 'in
"PA imânrt.a ro adT()rs:trii Răi. 1 n<YJu U\~tabil ('ii 
Vramţa (' cu mult mai f'luperiMră veciuei ei de 
T)(\'lt{) Hhin flin Ţlunctul de Yfxlere al a,,'iaitunei: 
flotila ei U(>;l'LanÎ1 e mai mare, mai sprintenă, mit] 
bine condu!lă, Nmdudl.t.orii poi ~unt mai C'aŢlabili 
de oroi~m per.~. de soeI eroism caracteristi(' 
ra~i latin(\; .. Da. Franţei i-ar veni 111,,1i uOOr !Il! 
di~tru.gil. Bf'rlinul sau a1t-e {Y!'~ din Gf>l'ma~ia. ~i 
-<'u t():llt~' ll('(""t~'a nu >"'11 g-:î.ll1iit ;.lI} ('omită 8 <'D:!."t ii 
t"rimi'l Împotrivit om('TIiT(\i. G"(>!'1n~'lnia însă nu ~'ar 
rt~tn~e în fata aCf'6tei grozăvii! Ou atÎit mai rau 
!)('l1tru dâufla. Af"llm Flr.anţa e pr('T(\,~titi'i.., Of' 
surpri?,D ne va adu('(' zina do mâue ~ 
~. "-~'L~~~.:''l >~:{ ·:~:!.~~·oi·~;:~"":.~~; ~'!t.-; ~"lJ..<-",,' ',~..:. ... ~~',.. 

'- Pnnl! atunci, până în ooooul ('ând destinele 
omene,t.i vor d€'91ăntui poate cel mai OTibil răs· 
bai ce a fost \'re-OOată, lumea petrece. "Daui>OZ, 
ehank."Z villag~)i-B, la lluit tomhe" 8pUll0 Vi~tor 
UUfl:o într'o 1K1(''l.'i.o 13. sa. Şi parizienew dan-sează 
şi ele, un joc n01l, importat din Ameri.ca, de unde 
ne-a \'enit ooa1ă şi grotescul cake-walk. Dansul 
<:-el nou, pe ca l'f' în aC('St moment snobi i de aci 
c.antii ~ă11 kJCaljYA:U', e şi maistu'Pid. El se nU
llleşt~ Grizly-dau"'t'. In AnlE'ril'~1 grizly în~E\lllIle,lZă 
urs şi jocuJ in ehe,;t.iune nu e decât o imitaţie a 
mişcărilor ~r('>oaie ale grooiului animal. Foart.c
graţios, int.r'ad~yăr! Pe eâ.nd dansul ratelar, al 
gâ.'lk'lor, sau chi.ar al ipopotanului ţii al mamuthu-
1 . l' UI • 

- Alaltăieri a murit la Paris ,geDer'.alul Arthur 
Langlois, m.emhru aJ Aoademiei Franceze şi unul 
din N\1 mai eminenţi ~eriitori militnri ai ae{'.stei 
tări. Ct('lwr>alul Ianglois a fo.st numit membru al 
ilustrlluui oorp din carc făcea part.e, în 6 Februa
rie 1011, adioa anul tr()Cut. L'am văzut acum 
e[(teva hmi la Comedj,a fra.ne.('z3.; am încă în fat-a 
ochilor "iJut)ta ~ ... ~acă şi nervoasu a ae.('stui miIi
t.a,. cu părul, mu,,,,tăţil~ şi barbi~nuil albe ca %ă
p.ada, Cu oc-hii vii şi ncastumpămţi, cu mişcările 
>lpriJlt('n(j şi tjll(1r~şti; adevăratul tip al (xt'iţerului 
franC<'z. HăposatuJ a fo:;t directo.rul şco alei r-lUpe
rioare de răs.boi, unde }}reda cursuJl de tar.tică Il 

rtitt'ri\·i, şi fi foot şi membru al OOl1ai1iului SI1-

perior de ră::!boi. Gen-oralui Langlois a scris pa
gini eari \'00- riimânea în analele millit.are franceze, 
asupra ribboiului frane.o-germa'll, şi acum în urmă 
un fltudiu adlllirahil asu:p.ra răsboiului ruso-japo
nez. Defunctul academician a rămas f.aimos prin 
.&tiluil "ău limpede, sobru, concis. prin minuna1ele 
lui oCo.lităţi lţterare. Di['.('1)!rs\tl pi' cUre 1'11 rostit cn 
prilejul intră,rei dui la Ax~a.demi(l, e un c~od'oper1i 
de $.pologie a patrioti-smului şi de istorie militară 
a Franţei. Amă.zi are loc inmonnâ.nta.rea ~, Vreau 
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:;.i1lm.i iS'pri1vcsc eronJca pentru "Tribuna" p.<mtl'il 
a !lsi.9ta şi eu la d i\.n s-a. Vor fi fără îndoială fun,,~ 
nU'ii pe cât de oolemne !Xl atât de 8u'Par~ căO! 
renUJIl(,le genNalului Langloi.q În Frnnţ.a e ioan .. 
mnf(\. El a mu.rit în vrÎstu de 73 de ani, 

...(n vânt dD prima\1llră suflil d(~8..:!upra Pa1,j
sului: e l'ald, e moleşitor şi îi lipse:;te munai llN

ma ierburi lor şi a flor~lO'l' 00 să ne credem in A.
priI. Corul e Limpode, vilzduhul ;;trăv6Z.iu, "i 8011-

rele, ud'lllirabilul soare al zilelor senino. fu-um08ul 
so.are al Parisului. \~r"ă cMcade de aur t.opirt pe 
('Iaoo şi pil turnurile catedra.Idor. Zila1e wnt căl
dUţ{j ţii blîmde. Prin grădini şi prin 8quaMlrl lu· 
mea vine gră.madă şi în ochii tuturo.ra ride a.pro
pi.o:rt.l,;'l primăveroi. ~untern în 14 Februarie: încă 
o hmă dD iarnă. Dar dela mijiloeul al'~i luni, 
Patr'isw înoepe f!ii fie li})6it de frig. DoaT .ploae 
dacă \'0.111 avea, aoca plo.ae molcumll, leneşii) admi
ratoare, oaNlct{\ristică marruui oraş. In V?emoa 
asta, fvbwrgtlrile sau mai bino zia arondismonteJe 
Parisului îşi aleg reginele pemltlru Carnaval. Este 
uu eo.l1C'UM do frUIl1'ooţă şi de g1'laţie. In fiecare 
zi jurnalele pub1id ~rtretele 01.>.10.1' alese, in ala 
cWl'or trru;iHul'l pure şi gingaşe oote:;;t4 bucuria 
cea nrai cur,ată. Şi giU:;esc admirabil fWei!t C)magiu 
pe oare poporul îl ,a:d:uoo Fromwţ.ei, şi oare ne 
amillt~te wniuele ~ în.depărta~e vremuri RIQ 

d i&păru toi I'lliade! 

••• 111 eN'l~uri1e To.mân('Şti de aci, 00 urmează o 
ootiviţ,ate goneroosl\. Homâ.nii din Paris pare e.i 
sunt dBSopărţjţi in do.uă t.:'1beri: OOa mai numeroad 
e<tte a naţionaliştilor intran"igenţi, cea mai mici 
a fie('Jor cari nu pl'ea văd în lluţÎ<on.alism {) necesita-
te vi1J:1J iL Din fericire, naţionaliştii sunt ~i mai 
t.ari. Şi'mi pme ciudat şi nu-i intdeg ,pe p<>tri\"nicii 
naţiona.li,smuhri, m.ai ales ("ii ar putea lua pildă dela 
col(>~ii lor francezi (prillItre ~i naţionali'Jmul 
prinde rÎiditeini din l't) în 00 mai tuiuiee. Astăzi 
uumr.j twroii fro.nrozi se arată adversari ai ideei 
naţionaliste; d.:!'!' evreii din toate ţiirilo au fon 
Înt.)tdoolln.a un ferment. primejdios îu Bânul na 
ţiuni10r printre {'.ari trii~. Ei nu înţel(..g naţWna
lismul, finddi nu'l Il imt , . fijnd('ii nu pot sa'] 
simtu, fiin.d-că ei au totul de câştigat, În 'UIr~.ă- " , 
rilor de an~lrhi{·. 1~, etlrînd, (>l1rentul1 UHW':-<"'1l1-rr-"'_ 

('rp:;tc În Franţa în mod pal:pabil. Şi eate cara')te
rititil'~l violent-a e.şir.e a cutărui 8enMor uaţio.naliflt 
a>Cum de cun-înd, cu prHejul desbaterai în faţa se
natului It acordului frau,<,{)-german, Aooat senator 
a aTătat cu droptate că financiarii ~\'fei au cău-
tat numai gh('It7E"ituri în ncgocieriile F-l"'anţei eu 
Germania in privinţa Ma.rocu,lui, art'l~n<:.i când era 
vorba de onoarea, de demnitatea ll.aţiunei francere. 
Şi finanoianll care a fo~t \-izat în moo direct, .. 
fost aşa numitul ba-ron de GUlwmbourg, un C'Vr~ 
titrat. 

... Cuuoaştoţi tragica ayentu:ră a sărmanului 
Fnmoois Reichoh, croiltor de meserie Ş'Î im'6llt:l
t()r din voeaţie? Ace-,,,t nefBnicit, boem de origină, 
dar naturalizat francez era obsedat, chinuit, .. fâ
şiat de ncpu1inţa ayjatQrilor de a oyita moartea 
În caz de cădere a aparatului 10.1'. De eâte ()ri ce
ti'Q d~pre moartea vre-unu!Î a\uator, bietull Re.i
ehelt plâng-ea cu hohote. De a<:.ooa a căutat din toa
te puterile ~ inV{)Ilteze un fel de umbrelă, o "pa
ntchută" pe care .aviatOO'ul s'o poată anilla de din
~ul, şi cart> ~i'n stl-'iţie în aer, micşorînd oonsidera
bil ,·it-eZla eădNoi în caz de aooi'<ient. 

Intr'o llNapte Francois Reiohclt anI un vis: ~ 
f:iet'la ('.ii găsise invcnţia mult căutată. De .atun~j, 
i·:-:o puru ('Îi Însuşi Dumnewu îl lrudrea'Ptă pe C~· 
lea adevărată. El eoUlllDJică \"isul pr ietenilo.r s:1 i 
şi <.'u multă riibdulX', cu m ulltă Btiîruinţ.ă, oonstrui 
un fel de gllug:î do miitase, cu un diametru de TJe<le 
metri po caro llviatorul să şi-o poată anina d~ 
,;pate şi ca.re ~'ar des.fRec in oaz de cădere, ')8. o 
i1llcm,;!i umbrelă. Acum Ueiehelt, plin de înoredel'(~. 
vai să''}i experimontRzo d~operirt.'a. Şi zilele tre
cut-e, la orele şapte dimineaţa, însoţit de doi prie
t.ell.i, nefericitUll ee urcă ]Xl ooa dintâi plat~rmă 
a turnului Eiffel, şi CU gluga pc sp.ate se arunr.ă 
din ho-paţiu. Groază! Cei ("$i'1 insoţeau văzură 
gluga mnf1îm'Clu~se nUllDai într'o parte .'fi pe Rei
ehelt căzând ou o iuţeală din 00 îu 00 ma.i mare. 
Deodată QUZlirii trupul lui bU:fni'nd hl pământ. 
Când se apropiară de el îl gă8iră mort, cu şira 
spil1ării Rrnl'Qbită. '<it) o p:aliditate îngroa:itoare, şi 
cu ochia holbati '<ie groază. Am văzult şi eu 5eetUl 

la Cin.ffiu.atograf; m'a impresiou~1t adânc ... Sih. 
Dum, llliiv inveIlt&itor! O. R. B. 
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Scrisori din Bucureşti. 
Neua riatli la Liga Culturală. - Un entuziast să
_ă:a4tor de idei. - Confereuţele dIui Pinan.. -

Matrapaslîcul unui "Preot". 

B u ~ u re şti. 2 Februarie. 

Activitate~ C:U'C BC ocsv'0ultă la 1.iga Oultu
raJă nu p..>a.tc decât să bncure pe ori 00 liom:ln a-

. 6evăl'at. A tâtla .se<~ţia centl1aJă, cât şi La weţjile 
din provincii, pe lângă lupta ee se dă pentru <mee
ri:re-a maB~lor poporului in ce priv~te dru.gootea 
de literatuxa n(Joa..~trănati()na;ll. se ţin oonfcrenţe 
~ăptiullârulic, utJ cil.rol' B{',op C'i:lte acela de a ţine Ipll-

bhcul în C'UN.mt cu diferitele ch~-tillni de ordin 
11aţional şi eultural. 

Activitatea .ac,ea;:l!:.a C6te îmbucurătoare ma.i ji

k~ incepri\'t~te ~ţiile din O'raşe.le din '{)rovin
eie, soctu, a căror vila~ 'abia ilJl timpul din urmă 
li inceput a ~ manifesta., a'Ş-ll cum era ,de d-orit. 
() '{)roc.edare bunii în 00 prive~tc implli''l'ul activi
tăţii aC('>;ltora a [,o"t ,aC'l~l!1i <lo a se trimite dcla con
tMl bărbati luminaţj, cunoscători -ai trocutul-ui 
'Şi 'ai nev'oilor act!Uule alo IP'J'pt}.nllui nostru, spre 
iii ţine eonfermţ.c, a face ,în chipul \a.(':e,~ta educaţia 
,publicului mar-e, 

O rodnică şi binefăcătoar{l adivitatc în aeest 
8(HrS de..-:ly{)altă tlnărul prof~'Or universitar, valO'
rosul bărbat de ştiinţă V 8J,~ile Pân'RU. ln""ufleţit 
de i<lei.ile 'lJ1Jll!l""i ale p.rofesoMl}ui său, d. Pârvan, 
llupiÎlC'€, reculloo-cându-i-.se m(\"ritdc adcvăr.ate prin 
~e.geroa sa dc pr'0fe'l-Or Li l~ niveNlitatea din Bu-
{~eşti. a dÎ.lltat să"şi pUină o parte din temei ni
eiJe sale cu'll0f7tinţ(l în serviciru.l lXJlPOl'Ului !'jău. 
.}tA3te 'astăzi cel mai neobosit conferent~a,r al Ligci 
~)Ultul'a,Je şi K)('ile rMpnn<iite d-e dinsul cu dra
gostc.a fi căldura ;c;llfletuJ-ui său entu.ziast niidăj
d1Jilll că '\'or da 1'000>0 bogate. 

Tot .aici crx'fl di trebuiorccunoseută jBrtfa 
frUIHr'I:l,,,j'i: pe ('~lro o '11<hlC JW:ntru ideile Ligci o 
&eamă do(; valoroşi Ilrti';lt i ai ToatJr'uilu iN aţional. 
In primul rimd al1jt;ltii noştri atiitia de preţuiţ,i 
dJla şi d. Z. li:iri\.<n.n, 1:.l'Poi LÎeÎu. (higorc-o,cu şi ~ll-
tii, cari '{)rin N>citi"iri de buciiţi snisc in spirit na-

1
'" ţiOll'Jll <l'nt11~ia..'l.1lli'ază ~'l.Ifletel~ {'('lor ('('-Îawu Iti!, 
, __ ".,·Ca să-şi dt,a einc-"a seamă de inHu('nt.a ce () cxcr-

.... , eită lasruPNl f'lpjrite'lor ae~tc re~ităr1, trebuie să 
• ,ţI' v-.i.ă entuzi4l5'n11l1 dea-plau7A:l, eu caroaud.itoru.l 

ră"A'{)JiH-e-şte pc dna O. Bârsan QupwS'plcndida I''e

·cillaNl a Doinei lui Eminescu. 
Este 'Un i!:1pirit nou, spiritul de trezire şi r('.gc· 

llerare, ('Jare <lin fericire şi-;a gii*lit ()~m<mi devo
taţi, cari să lupte şi ,'!ăad1.1d jertfe !pffiltru ril.'9-
"ând.ire.a l'ui in ecmuri cât mai largi. 

{~âtc-ya id{') din conferi'llt.a ţinută do d. Pâr
Y2IU La ~ţia din AlcXlamdria a Ligei nopot do\'edi 
'Spiritul de care .mnt conduşi a<"'Cţ!ti neobosiţi să
mănăt..ori d{1Iumin:l. 

D, Pârvan a vorbit dospro ~olidal'itat('.a natio
rutIă. Pentru a putCIllI strÎi:h.atc biruitori prin ve.a
,-"Uri e ncmic să fim ,~olida.ri în bine şi neeaxuri. 
'Da~il în troeut am 81.1fNit at[lta, vina ('8to a lipsei 
dP unire, -caro a Q{;'I1l nit îmtrc "noi . .13i castăzi păca
t.uJ mai gras{'uză, Dar dacii iertilm (păcatele tre
cutului, nil putem fi îndurători cu ale jwc7.pntu
.hri. Nu putem privi 'Ilc'{)ăsătol'i la. oei cari, din in
teJ'lel€ jOf;ni<.'e per:'\oualeSl3mănw vrajba, uiti'md de 

• i;nt~r€&:'le ~perioar()nlca{'~tui neam. 

Pr{':7~nhll no..."'tru nu este din {',elc 1p.aÎ strălu
{,jt,('. Şi ac.casta din vina noastră, Prea faeem pe 
drp}omtaţii. Prea ne uităm la vorbele frumoase 
uJe diplomaţilo'J', cari ne aduc mCN...'11 Înai n,te 
.n:liEmţinorea statullui quo. Statu1 quol Să tororărn 
'li mai depaTtc exploatarea economică a noastră 
."i inghenunchiarea milioanelO'r din aftară de re
gatul liber ~ Sllatul quo TIn În!lemnt'ază alt-oova 
decât toleJ'atrea şi mtai depame a l'mpÎodecării dru
voltării fireşti ,9, spiTitu:lui frat,Jor noştri, Să tole
. ritm el( ei să fiepri-viţi Ca o masă din care se 1'0-

(~utl'u.:d ofltaşii ickîlor străine. Câte-va l'~'l.zuri: 
Nu au "oit {Tngurii să ni-l ia pe dO'etorul Babe...;? 
Tu .alto împn'jl1rn.ri, care ar ii fO<!oi, aoartoa ]~i 
VI-aien? [}1~eă piicatdfl trecutului ne-tau rrăcut să 
I~te1'dmn ~' {laIlt{'mir{'~'ii, cari au fost iniţiatorii 
lllt"ratUN.'1 ruse, azi nu mai putem tolera aşa ceva, 

~C-c t nbllit.c rl;:,('i ,,!~ .facem poutr;t a .nu mai pă.t] 
\~ m tre\.ml., B,trb:aţll noştn lummaţl au datorl.a 
de a arăta paguba neamului intreg prin 'pierde. 
r~~ ele~ente..lor de 'valoare. Thebuie făcută oduc.a
'Pa n.ap~nală, nu numai a genoraţiei tin<lre, ci şi 
ia bătl'lDllor, a bărbat.iuor rupţi. Să samene increc.le-

•• T R 1 B n N A'· 

rea şi dm:tg(),~('.::l· intre hatii din diferitele părţi 
ule pământului rOllllln'ese. Să·i c~Î,~,ige pc toţi pen
tril cultura rOlllîLn{m~ă. nucă azi in llu{'()viua 11~ 
lementul rO'm!Î.llesc ~tă a·şa de rău, cauzu C'IOO a se 
cuu·ta len cultura străinii, ('~lrc a înstrciuut de ido
ahld nation:al H!u'tea. sufl<:,w. Aooleaşi tra"Yagii le 
floWH eul·tul'a străină in Fuga.riu. 

fIl fie (,arc zi vin pTobleme noi do r{'..7..o1 nit 
cari cer 111 ij lvw'c noui, taetil'ă nO'uă. P<m tru aoo:t: 
sta tnxbuies.e o.n.meni hotiil'îţj, cwri să nu caUte la 
ce.rtificau)le clip lomaţilor, c!lci marine reforme în 
v~aţ;a, ?UlCn ir:ci nu k'-au !ă<..'Ut difplom.aţii, ci enttt
z~ŞtM': A(~I .nobuni, .cari, ne.<;oc ... otind şi rotI i{!u
rdo drplomatl{'C, la lm moment dat, au săvÎ1rşit 
adevărate milllUli. 

, Să .nu :ro~'OI:l că. in Zitla doC azi nn S{' pot face 
n;tlllU'IlJ. Ce .'il In t,OCllt, tot aşa ~i \.Izi u:n entu
Ziast poa1(' ~Jllllh"(\ la re .. :cult.:.lt(;}e uimitoare. A veHi 
eu re~te~!lpl\)mati('o în ,calea en tuzÎ asn11l11li e o 
gro..;;~la. Cand o. {a~allgă de eredin'Cioşi fanatici 
lw.l~ta pml!tl~u () Itl:eW. luptă Cu de-sin tNcsrure. "ii 
~tll ?ă ,:a 1~IVil1gC, iar dipJolTItl'ţin trebuie s~ ,~e 
!n>('hUl~ ~n t~ţa ade-lor 10'1', ea :în fat,a unui {;wt 
llldn~l:l1lt. 1, ell~I'U toote &(li cel'(' în~ă iubire 1'E':I:i
proca l?t~'e 1r:ap ~~i eredintii ne~trilrnutatii 1n put0-
rl:a :~ f~e)t:l! U,I: ,':\ u tTebu.ic H~ 1~8ăm Rit ne cuce
reaSCa ,stralllll fo.rţele, suflet-ştI, CI sii ni-le apărăm 
cu ultima oucrgw, {Jn IH'ogram de ordin C1Jltu-
1I'~1 0sc:ut.at eu !lf'iuţenie ne a~igură in primul 
rmd pU:-ltrarea aeestur energii. 

'" 
(,.it(';,~ Cn }llmiro un artic.oJ ,,'Il 11IlUi eU('.CI'nie 

a~.onll~ m c,,~(\llJ11~tI Romîmcse"~ eu priviTe la mo
şnle dm BIh';arabJa alo ~itJr{)lf\l'el' sf ~~l"d P [" . '~'t"' ~'l' • ;':.1Ip rI' )t!:. 
,~rootu {".ar~ a .'lCr!s ~.cl articol, BunI!! sigur că 
1 ~,st-l'('('u~at ITI rensta ilirii f;!tirea dlui Iorga. r llnd dC<'l vorha de proe-od ura nceinstită a U:llli 
d8-Ş, I'.are .re:urgo l~, a,'ltfe! de mijl~ee, nu am faţă 
. e 01, ~l Cllle ar fi, d~at un adInc dispreţ. 

1. U. Soric·l.l. 

Metamorfozi. 
.:rl1mpora ml1ta.ntul·':. 

O zi ,p.o.s.omorHă $i tristă de Gerar 
.Au p~s, pe ,~el'Uri. norii luminf:'j stă\"ilar . 
Pe gJ.amuri !lori de Dulăr mi-a.şază friJ::"w toeşt \ 
Jar VI[Ol'lll •. - d t r. 
'. . IUJuru,.(l par'di-i strajam eşter, 

ZI n tuup 00 el. ră...~toarnă pris.toluJ, titurghia. 
u stau la. sfat, m casă, o<'!U rir'l.· ... m'" Să •. C . < ", ... - '. r8t('la. 
~~nnd cu mâna stângă mijlo.cul ei subtire. 

8.1-1 sorb cu lik,omie lumina din privire. 
t ş~r.oo mlîn~ dr<>aDtii o prind pe dUPă gât 
U string Ia piept. ea rîde, şi-mi trece d,e urit 
Cind, o !llăb~sr. r(~tita mii mâ,ngăip leg-eră ' 
Vorbmd d " ' , ,-c poezle, de traI, de cari(>ră 
Ou fl10 din .. Românull" ne lLpăriLm d r' 
Ş ' d' - e Tlg. 

I ne ,~trum DU V~l'suJ Rozicăi lu' C . 
Ş'.' I oVflg. 

,1. sa v<>d:-t! ce tris.tă şi j,aJnică-i e poza. 

~an~ eu il SJ)un În glumă, că-mi e'stt' dragă Roza 
\~Ol. c~. s~ri'i ~nă, În('~oe să mă ceMe, ' 

(, am t~SJ?lt o v1ată dUPă vi~ări d<'sl'r~e 
laT asluZJ suflă "untul În vechea "'ard b~ S· t e ero a. 

1 n a.m un ban în .pungă şi n'am un lemn in sob~ 
~~. Dr~pt are copi!..'t, De oe nu m'lLm gândit. a. 
Ca am III lumea as-ta un rol de Î1np!in't 
{T~ rol I'arf' 'ndreptează ~re slavă paSi i . 
Sauup d " u meu. 

ro ue !IImlCa, si să !'onsum me~ r 
• I'U '''' 

~r~ (a.ce, uitI', POpă, dar trc>buif' .. ~. ' 
C~ ". ,~H SPUI, 

'Il vrea Imi ;;llnt dragi oehii a.lba.t· ,~ . E "" . d~ " . , ~ n ŞI caprtu. 
brm ŞI as('adla., căci llU-Î lucru u' 

8~ fa; . d' t' 1 !jor , ~ '! ·(U m r ~ I1l lldită un arbor roditor . 
M. a..ş f~ce.ap>()1 doftor, sau un dantis.t lm toane 
Sa ma. Dilesc la dintii blajinelor COc-Dane, 
Dar toaie cer o muncă groz.a,· ~ . f E ~ a SI S orţare, 

xamene. Co.!{)cvnii. frl'c\'ente cbuc' a' ., ~ IUll1a.re 
...,1 cer atâtea fleacuri în minte să m' • .,.' P â..:n - 1 ra.m .... le, 

<' c d PU Iug de lucru ca dracu de tă..mâie • 

lIaT ~r8.ga. mptl. prin>,şte la' ntillC d~ăgăLa,s: 
- ,,Hunt gr('le toate tliStea? Dar fă-.te-atunci 

~ş el A' d "fruntaş" 
;. ~ • 1 rt.~]}t.1t(l. Şi, uite. chiar de mâ.ne .. 

o~ c~r(l '~ ~iri, să cinte .,Deştr-aptă_te Române", 
VOI ttrle OlnC1 discursuri Părintelui T ' 
V' 'd • ral.a.ll, 
.>()~ VlTI. e n piată ca,pra m-oji.cului tăra.n. 

VOIS01'l{\ 1& "Româ.:nul" o proză trivială 
Vo~ sitmiiruJ. În lume prea sfânt.a îndoia.lii, 
VOI arunea (,'11 tină în wt ce e măreţ 
Si isbuti-voi astfel ~ă mă ridiC' la pret. 

P~2'. 5 

-Când "otMitii"-or .. pune dt'-a. nennnului pienar!!. 
Mă. ,"oL opri o clipa si voi ră.cni Tradare! 
Lulindu-mi d!' tovarăs p.e domnul Bclimbror, 
Pe oteliti i-oi rn-ce prin 9a.bie şi foc, 
Ma.scând Ilt.mlernieia prin vorbe intriga.nte, 
Voi stl'ăluci in f.ala. IDultim-ci igmMant<>. 
.qilenţiuml Tăcere 1 Voi • .tineri oţeliţi. 

O vorLă lt'găna.tă d.o-a.t;um ~ă nU crkniti t 
Câ.ntati-m..i ilD1l d(> !davă. aduceti-mi ]ll'iu()s, 
PJEX',ati cu umi.li.ntă privir~le în )00, 

Drept jprtfi\ să-mi aprind.eţi exotht'.(l tămâii, 
Ciici RămuTeJ <l.tuma E\l-Ot!~ .,ft'Unt.a.ş thntâi"L .. 

Rămurel .• 

Un glas iso'at. 
Hemardim, mai ffilUt {'n lm spceimeu intcr<,

~'ant. lin arti('O] ŢW eare·l ,tflăm într'un ziar UDg-u

r('sc "Hu ... ~kai ~.apl{''' {'are a.pa.r{\ în ~zab.aJka, 0-

ra~ Dt-aoţ! llTlj:!lrrf'1Ce, şi eare pal'l' a da drept~11tc ('.('
l-or {'c Îl1\-imli{'{'.(' \Jwnt1'u şovinismul ungurftK~ în 
~)]'ima linie ]X' (·\'fei. 

C'ditorii m'ştl"i .;;tiu <'ii intrp {'('}p nwi net:>pălatt, 
ziar~ 'Unh'"1.I!'~ti, ('~ll'i ('11 (> fllrie nd,.ună ne atacă, 
şi ne insultă <-"-'ItI' "Pesti llirhlP", Orh~3!fl ('mina 
mente ovrcip;:c, în a carui re(la('ţi(' nu -se aflăniei 
un 1mgur. Ziarul :I<'t'.'3tu -şi a<"Um. cu prilejul di· 
millării ('elOI" }ti t'le\'i r<lmi"wi dlU -seminarul d~n 
()ra·d0a·mare a eondus în prosa uUh"Ul{!:l&.·ă eampa· 
nia de jnjurii la adr(>,'I!l Rom[miklr, 

"Bii.{>,~kl\i N-ap1o" î,ntl·'111l numur mai l"ol~(mt, 
pe ('are lli·) trimite cin-e\"a, relevii şi ell!lt('cflt exeP6 

de Ip.atri{}ti,~mal ziaM.llui semit într'un arti<,ol "Ha
zank U('mzA·.t.i:-legeiuf'k e.gynu'i~ra 'lli'lzitusa" (A ţâ
ţarc-a n~1(i{ma.J ituţ.i I(lr putrj~i 'TI("l!a~tN.') din ('".ar(' 
N.'produ{'cm în trudu{'ere câteva părti: 

"Am făput m.1i de multe ori amintire cll~ a,cl~ea (~al"!l
pauie ziari,til'ă {',a.re urmăreşte atiţuGa nationalităţilor 
pa.tri!'i noastre una contra alteia. 

Am ind igt'tat asupra ('.'1uzrlor şi fa.ctorilor a,co"t<lr 
~ tîtări. 

riu f' nici UJla dintr{' nationa,litiiti.le p:ltrÎl'j noa"tre. 
pl1 ('a ['t' arp,:lsta. presă a noastrll. ('-3.1'(' se nUlIJcştl1 ma
ghi,tră :;;.i li lJ\'raJ i'l , ~ă nu o atace în .lJNffiancntă.. Dintru 
toato aCMte ziare 1n~ă ~sc('lează or~.aa:Jul din Lipot
VarO!! ("Pesti Hirlap") eu t~ndenţiosjtatoo ~i vehementa. 
articolelor sale. In aeest ziar se face zilnic m cu anu\Ilit 
plan atit,area -când Împotriva SI o V'aeilo r, (dud Împotriva. 
Sârbilor, câ:.nd Împotriva Românilor. 

... Acum mai nou sunt la rind iar Românii din Al'
d~al ilUpotri,"a: cărora aţitf~ opinÎia publici un:.."Ureas!!ii. 

X,u poate adut'C impotriva Românilor nici lIn 

argument Sf'rios de nepatriotism ori tendentă de sp.'M'
gere a unită tii statului, c.i veode o primejdie groza~·ă. 
pentru ungurilll-!' în raptul că ba.nca "Albina."işi urcă, 
ca.~liWuJ ~u m.ilioane. E o mare pri..meitlie natională 
În acoasta, care urmăreşte aca.parar{!8. de pământ. In
şirălUloi patru cazllri de parcelări şi cUmpăTăl"i la. li~i
tatie de pământ În cercul Pui, com.itatllli Hnnc.doa.rf'i, 
('a,re a. juns în mtuu romÎLl.leşti, 

('a şi CUlII. vezi Doamne, azi Româ.1Jul n'ar mai avpQ. 
voie să rtltIlpPTe nici pământ În ael'astă frumoasă p.a.trie 
a noastră. Adrnite-ru că "Albina" nu e pre.1. :pe pl.acnl 
unor .cerl'uri ft.nanriare din Lipotvar<ls. Admitem şi 
a(,f'ea. ci\. arestor cPfrllrÎ le-ar "eIti mai bine la soc')
tp.ală dadi pământul ajuns în ll1!lni româ.nc$ti, l'at: 
:parcela PP~ti KrrrskedeJmi Ba:nk. ori ar putea. raee câ
tev.a arînzi, în <'ari s'ar pntea. instala e.utare om d'! 
bani riin Lipot.niros. 

Protestăm însă in nUID(>le cetăţenilor oerf'ştini ai 
tării. ·ea o afacf'r~ dp comert. o parcelare să fie înlă .. 
tişat1i din ~pirit d{' ghE'şrft. dmpt primejdie naţională. 

... R,esppctiî.m şi vom r<>specta pe concetăţenii ori 
eli rei natilmaliHţi ai patriei noastre, fie sârbă, fie ro .. 
mână ori slovacă "până ce )'or tinea şi ei in re~pect uni ... 
ta.tea dp stat, int!'gri.tatea t!'ritorială a coroanei Si. 
Stefan, 

Iar după părere-a noastră aceasta lIU e în primejdie, 
dară in Zombol' se văd şi inscriptii cirile, ori daeă în 
Ardeal. pilm1Întul unor proprietari maghiari a.) Lm şi la 
sa,Tl1'i dr Irmn, ajung., în miini româneşti ... " 

x Pantofari $oi ciobotari. da..eă voiti sa. vă 'proC1lr~,ti 
mat.erialul 1lc<'csaT r .. 'tlitatl.' bună. şi pret ieftin, adresa$i
vă Ila. firma 1. Gottsteln şi fiul. Slbilu. Pja~ mkă 5. 
unde se află în bogat asortiment, .tot felul de tălpi 
..vache~" indigene şi stră.ine, erupon, căptuşeală de 
toate calităţile, Piel~, de şevro şi boi. diferite 1abricaţii, 
Toouri de gumă Be-rsoD Palma şi americlUl& SuliTiID, 

Begre şî ga;lbene. 
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Povestiri de femei. 
Arta dl • fi Iru 1110 •• 1. 10 

Dintii. 

Tinefl'le eng'lt'zoai'C!'. În g~nera.l au dintii a.dmi
l'a.btii şi dad le-ati intn,ba J){'ntru ce. v'ar făispunJe: 
!pentru cănidodată. nu mil,ficăm nlei prea dul.ce. nici 
.pr-ea a.cru. nlci Jl'rea. cald. nici prM rece", 

Asţf{'} că nutritia are mult efcClt asupra danturl'i. 
Rt\l:'lun(oa KentnekJ' l' fMlumită Iwntru frumusetea fe
lllleilor. ACNl,.~ta pNltru că pllmântul e ot'llle.aros şi toate 
produsele. fiind pline cu s,uhst.:J.nţe văroase, intăreşte 
organi..,mu\. Dacă dar nu ,trăim Într'o regiune ~alcaroa8:i. 
trt'bule să H'g"hiăJll cu scrupulozita.te la regimul nostru. 
Cil.ci ,('omporuti.:l dinţilor trebuie să aibă în sine şapte 

părti de tosfat d~ ,-ar. 
Dintii trE'buiesc spălaţi după fiN'are masă. Inainte 

de a-i s.păla Însă tr~eti-vă un fir de aţă printre diuti. 
eun bun mij10c de curătiTe mai putin strieiicios CI\ 
scobit.orile. ~u Îlltr('buint-atJ perii"de dinti as.pre, are
ste.1l irită gin/..."iile şi II' fac 'Să sâJlgereze. 

lată un pnu de dinti (,xcf'Jent şi foa.rte uşor de 
prOCUT,a,t: 

Cl'etii pulveri7..ată 2,')0 grame; 
Rădăcină de iris pulyerizată 125 grame: 
Cam1'm puherizat 1 gr.am. 

.E sufieil?nt să vă serviţi de perie de dinţi la douâ
.trei zile od,aU şi atunci s'o lilfiati înmuiată în a.pă cu ,1 

jumătat!' de CI'~ inainte de a vă spăla Ipe dinţi. RI'!lh:l. 
intre-buintaţ.i masagiul cu degetele': cu apă bine săpu
nită. Ma-sa;.::iul şi aci e ('('1 mai hun şi eel mai sigur 
,mijl~ I>cntru o bunii conservaTe a dPlltiţiWlei. CUfUlldll,ti 
o bur-lltă de săpun într'un pahar plin de apă ealJă şi 
lăsati ,~ă se topea,:;.c! 1-2 minute, de preferat l' săpu

'Dul de glicerinll, ,şi cu .aCf'a.::,ta vii. masati bine diutii 
şi gingiiie intNioT şi <'xterk}T. Si j>eIltru N1 apa sa
punită lasă in intră un gUeSt neplăcut cliit,iti-"rt im!'di:tt 
CII apă În 'r~lre ati picurat 1~12 picătllri de .akool Dur. 

Acesta îlflJ}iedecă formarN}. aşa zisei pietre pe interi'.>
rui dinti·lor. Şi În sfârşit nu nf'glihti a vă lăsa dentiţia. 
examinatli. de- un bun deutist, {;ruputin la trei Iuru 
-odată. 

Iarnă duşmană a frumuletU. 

}I'emeilc cari ştiu să-şi rt>pa,re alterărJle frumlls{'t(~i, 

primej<!uite do arşiti'lf' \'{'rei, trebuie să se g-illldeas~ă 

Ja. preserva;ti~'e şi ImpotrÎ\'a iemei. 
. Femeile ata.eaoo de ~o·,'tro şi eălduri sunt tot atât de 

mult f'xpuse şi d<{l asprimi le ~Nului şi zllPezii. 
~lai all's părul s.uferă multă stricăciune us-cându-se 

şi <levf'nind ~c din pricina. frig-uJui. Apoi petele dl.' Jll' 

obraz, hite din prio{'ina căldurilor verei, ama· s(' acc(,Jl
,tuiazii. deYl'niud roşji ht fTig. 

Pi>ti reu.şi să-ti ':Wl'ri t(>J}ul, ochii şi mânlll' contra 
frigului, NI }lăml însă e mai greu. Yântul îl ~spreşte 
ş.i-l LaOO să se rupă cu uşurintă se-câ.nd şi pielita C3lpului 
şi provoeilld iritatii la Tiidăciniî. 

M.a.sagiul, care nu mai e nece~ar părului în timpul 
verei, tI'OOuie să-I fac{>m iarna, zi~ic. O loţiune buna 
pentru mas.agiul părului în timpul lernei e aoeeasta: 

&llf 6 gram(': 

Lanolină 30 gTamt'. 

Seara pj!'ptăJ1atÎ-vă părul. periati-l uşor cu p('ria 
de câteva o1'i şi apoi de.qpl<'titi-l rind pe r'inu în şuvHe, 
roasAndu-vă energic P(' pieliţa capului cu deg{\tf'le ITJU
iatt' in IQtiu'llM. de Ulai SIL'!. 3JStfc! ca. să pitrllJlză la r:i
'dăr,ină. Lăsati-vă .apoi părul pe spate un c('as. două. 

Inainte de a vă &păla p(l csp şi aceasta tr('huie s'o 
faceti iarna cel putin dt> douiiori pe săptămiuIă după 
·indiciile ce \'i-le4ffi <lat in capitolul "Părului". - pPlltru 
a inmuia pielita capului ungeţi-vă bine pl'ste tot eu 
două gă~benu.suri proo-pet<f>, li!' ou, bine pătute. 

nI' altfel din trricina frigului care a~prt>şte pieliţa 

-obrnzuiui şi a miinjlor, iarna tTebllie să filJe~m mai Uluit 
uz de coldcream, PNltl'U a comp]('cta lipsurile grăsimi
lor natural nee('sar(' unei pif"]ite frumoas!', gră,illli 
('.ari pier din pricina a..~primilor frjgului. 

Dacă iarna vi-se roşeşte lfllltil cu miri pete cari 

"TR 1 B UN AM 

urît<'sc fOOll'te mult obralu.l. nu lntl·ebuinta.~i pa.ste cari 
nu prea. du'C la. bune rezultate. ci recurgeţi 1& remedii 
interne, laxative. Beţi ~ pahare de I~w ci\lduţ. in 
fiecare zi. MâJli1{\ roşit.e de frig, spălati-vi-le to~aun.a 
cu apă. d.ldută in care aţi pus 10 picături de amonia.e, 
acesta e un remediu suveran. 

Ochii irita.ti de frig spălati-i cu apă putin să.na.tă; si 
ca să-i presen'aţi de astfcl de iTitatii obişnuiţi-vă ,i 
nu ieşi ti la plimbaTe, in frig, dacă sunteti silite nea.pă,l'-lt 
a o f.'Loc. at.tUwlnumai cu voalMe de-se. Dp altfel vă sfă
tuies.c c.ape nemuri Ioarte frigur().M(', daie fiind mult ,le 
aJterări ale tenu1ui. să vă lipsiţi mai bilH! de plăcerea 
unt'i J)'lilllbăl'i NlI'l' ma,i curind "ii striră d~t vă aj:1tâ. 
(Va urma). Vlorlea Dumbr .... A. 

Monstri moderni: • T ransatlan tieele. 
De sigur a. fo~ o UrlMi dasco:p€ruo navigatia.. şi 

oroului preiswric. care col di.utâi s'a a.că.ţa.t de un trun
chiu de ,copac. ce plu~ pe Wl fJuvj,u şi a îru:er~t ,;-1 
cârnnriaş.cjl ro o prăjină. ar trehui sâ-i ridicăm o sta
tuie mult mai naltă de.cM a celor lm;pj('triti prin gri
dillile şi pieţele public.e pentru flWt!1 politice. 

A arăta eroluţia intreprinsă de;la trun('hiul de co
pa.c şj până La traJ1sat1antic,w mod{'rn, a arăta b.zele ne
numărate ale aCt>JStei evolutii e im~iLiJ. 

Cfiteva momente din ace~t mers Înainte ne vor puroa 
da o idee suli cientă d.e propăşirea fii.cută de omenire in 
aef'.astă priyin tii. 

OrE'utarea nu era. În primele timpuri. aeeea. de a 
pluti. ci de a te du«'-{' plwtind pe a.pă a>eolo unde vreai. 
Şi, pentru Îl1de;;.tulare~ ll.{'<{'Swi n~cesHăţi. omul a nilR
eocit întâi lopata., ap!icând poate o observatie fă'CQtă 

asupra Îuot·ului pa.sărnor. a innntM pe urmă pân:tcle 
loj{).sind forta. v{mturilor si a utilizat în timpurile mo
deme put('f('.a. a;burului. 

1n socolul al X V. Columb a desco!H~rit America. cu 
o corabie care nu an'a o lun~ime mai mare de 30 m. 
purtati!. pe intinsul Qc.e.'IJ!llflui nUIILai d(' trei pânze. Cel 
dintii vapor .construn de FUJlton la lH10 nu este doc.lt 
o jucărie pe lângă vasele maritime ue astă.zi, adevărate 

uriase plutitoare. Propăsirea ştiinţei ~ a ind1l8triei au 
PUI! la· îndemlin.a omului mijlolLce. pentru a. etrăba.te. 

cu o iuţe.allă uim:itool'e. Me mai m~l.~i diRtaDte tii a În
fringp furf;Ullilf> (';,101' mai rdl' mări. Şi dl' aoeoo. vastele 
întindpri dp a,pii, cari par a dE'Spurti plull[rnturile. nu fac 
în rpaEtate, d"dlt 8,1 le uupască, deoarece e dovedit azi. 
eă drumul eL'! m.ai ieftin (' drumul pe apă . 

J{pJat.iuJlill' foarte ~trînse dintre Eurova tii America 
dl' Nord, Î1ltre .e,ui îşi rostogol(\şte valurile...i eenaşii 
AtJantic.ul. a.u făeut ca să Re CN'eze PPIltru () cât miU 
rf'pe-dn şi uşoarii comUJlieatie între ,dâns('J(J vapoare cit 
mai iuti şi rât mai confortabila. 

A{'psfM. deo'lI'N'f' trf.'ceau pest.e Oenanul Atlantid au 
fost numite tr;Uls~tlanti{'.e. nume devpnit apoi comllD 
tuturor \'apo.'lrl'!or mari. 

Yizitar('a ulHll vas d(\ aoCf>5t fel (' de un inte~ deo
s('bit si-ţi dă cele mai nehănuite .surpriZl!' şi da.că m.1.tii 
ml\'igatori din Vf<a.cul treeut le-ar vpdp.a.. s'ar crede. de 
sigur, prada unui vis minunat. 

Ap'liearea JHlterij vaporilor şi Întrebuinţ.a.rea ferului 
au dat transporturilor maritime un avint uriaş. Din 
progres În progres, din de.s.eop.e.nre in d~operjre, din 
aplidi.ri noui în aplicări no.ui. şantierf"le maritime cu 
lorje~p, Cll t,umMoriile. cu {urn.a.leAe şj oţclăriile lor ali 
oere.at, uupli. {'X fll'Ni ill, lui J ule'3 Veme. a.deYă.rate orase 
plutit{)a.re. adevărati monştri maritimi. şi pe lingă &

·('('ştia baJ(',nele ce păreau a~a. d(' uriaşii altă dată. nu 
mai înseamnă nimiC'. 

De câţiva a.ni o luptă invNşunată se dă Intre Ger
mania. şi Anglia. PI'I1tru domnia mărilor. ~gatul brita
nic, ('are de ~Jlt('sute de :mi e stă<pilIl te-mot ~ necon
testat aJ apNor pământului, se vede azi a.menmţ» de 
putere.a formidabilă a. imperiUilui german. Si pentru că 
nu poate ~eda., că~,i şi-ar primejdui în.săşi existenta. el 
luptă pe viată şi pe moa.rte casă-şi menţie tntâiet;Uea.. 

Ui'rmanii r.onstrue~e vapoare uriaşe. Eng.lezii se pun 
la lucru imNIiat ~i seot din vcstit€l(' lor şa.ntiere v3.!le 
şi mai uriaşe. 
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Astf .. l .ge ('xpHd ,perle.ctiunoo aeeawr miiloa.ce d_ 
tra;n;;,poJ'lt. perfecţiun~ Mi:nsă Îll:tr'lUl \imp relMiv 8'C'Url. 

Vltimul ouvfLnt in chestiunea de construcţii n&Ta!e 
PMua transportul dt' pa..sn.geri şi mărfuri 11 lW tot f'Al

glezii, <cu l"ll4Poarele lor Oli.uwie şi Titanic, propri~W-Ca. 
eomparuei engleZI!' White Star. Lungimea lor 8 de ~ 
metri. h'it.i.mea. de 30 metri şi a.dtincime& d("la prima. 
punte pUnă în fundul va,,,ul,,,,i 20 metri. 

4..~.OOO tone de mărluri incap in pâ.n~.ele lor colI,)
!SaI. 4WO de \'agoatle. Interiol'Ul il ara.:ujM 'Ou U'Il gust 
.ruRt·m'S ~ un lux lmpărătesc. Sa.ll()a.ne, odăi de {umatb 
birouri. &u1mgel'ii. sere, săli <le muzică. de da.ll.JS. de ItlIl-
tură, infirme-rii rlk., te la.c 'Să te .crezi într'un pwlat rli. 
Jw;roe. Too.oo dilstr.II<CtiiJe PQsibile. jooul d-e cArti, plDă. 
la jocul de temis. dela cărţi ştiinţifi.ce pâmă la prodllctii 
dil cale ,<,~ncert. 

Instalatii de telefoo.ne, lumină eJmrici, de a.ţI& {a~ 

viaţa U6oa.ră şi higienU:ă. "Ol.inwie" poate du.ee d~ntr'o
datii, pe lângă celE' 4;.'>00 "agoane <le IIllarfuri şi 4000 d& 
că.lăwri. cu ba.gaj~le l<lr. Pentru a lniş.ca. un a.stfel !le 
('.olos, uu e de mira.re că maşinel€ lui a.u () p,lltere d~ 
46.000 d~ cai. cmtâ.nd pe.ll.tI'u ~roduoerea wurillai 
160 de focare. Ne eXl)H.că.m a,(lUm şi co.stu1 d(l 40 oni
lioane de fr@cÎ. care wtuşi sa amOTtizeaz;ă In scurt 
timp, a.du<când compa.n.iilor şi un frumus câştig. 

Pe uneJe din aceste vlltpoaro a.pare zilnioc un :r.i.u .. 
<'-are J}ublkă tele.gramele. vl'rute de pe con-tÎal~n.t, 'lrht 
telegrafia fAră Iir şi illtâllliPlă.tlle de Ile bord. U.oo'$<ta, 1111 

e a.şa. de extraoooÎnar. cwn s'ar parea. La. primaT<8den.. 
Câte oriiş.de de a n.oa.s.tre de câte 5000 de loooitori nil 
scot cltte o .. Gaz~tă". mai ales că în primul eaz toti ~i 
de p<' bord e cumpărată. Un traIlsa.tllUltk care se tu~ 
ză aoom va anla ş.i o .sa.Iă de teatru, cu scenă mare, loji .. 
fotolluri. galerii. C.()paJlille de n/Lvigaţie c.aută. prin toa.t& 

mij1oa.oele să Bltragâ. cât mai mulţi pasage-ri. ei a.ceMta 
o PM faoCe dacă v.a.;;ele lor vor fi mai repezi. mai b-
lW6.8e. mai confortabile şi mai pline de dis.tra.ctii dM.i,t 
a concurt'IUţilor tol', 

Da.c.ă in privinţa mărimei, a bogătiei instalatiil()r~ 
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tr.a.n..<;a,tlanticoie ~ermane şi engUeze ocupă locul înw. 
m pri,'in(la luxului de bun gust şi a iuţeJii. vapoarel., 
fra.n.cez.e )e intr~. }rult sil.nge rău a f!leut germa:o.i1<>r 
vlloPor.ul frao,eez .. La Pr<>\'(>.nce". Inoati! ce fU·~f'Ilje !a.nsa.t 
pe 8l1ă - lan.sare fli,{'u'f.ă cu o solemnitate deosebtti -
,.La l'rovf'noo" i-eşi din portul Hâv:re /iii-ei Lacă cea, din
tâ.i c&lă tro-ie .spre N ew-York. In plin ocean Re miU
neşte cu ,.~utschla.nd", primul vas ..... ~., ...... 
atlaJlti(l(' g."l'IDau(J. ~~' -

"'~ Căpitallul fran{'.('z vrea .să allate sllperioritatea '.';l

·salui ,~ăll şi comandă ,,<le Loute vapeut. en ava.nt". Ca 
o săg'i'ată vasul fran.cez tr~ce pe lâ.ngli. "De-u1..<>ehland'" 
,să~ iIa. in:aint,e. Stiumând de fiul'lie, căpitanul german, tlii. 
toa.tă putf'Te IDR.şinilor. Trufia germa.nică era 1n ioc -
si o luptă invrrşunată. homeTică. o luptă de iuţeală ei 
dibă.('ie, ca r<, a aurat trei z~·le. ·s'a, da,t între cele doua 
tran.s.atla:ntk.(' . .,1...:1. Prove-n('e" a ajuns CtI l:iÎ.te'Va ,}r~ 

mai inainte. Franta ulviusese şi de a.~tă dată. 
De &tlmci jnduMria g('rmanii a construit alte \'a

J)Oare~ Anglia de Ml'menM.. ei ll-,>tăr.i nunw,i bunllli ,:ust 
ai aTanjame.ntului int('rior si al eOThforhJ\ui mai I'l\lstin 
vaseJe franceze în gr074Ta 'lup.tă a concurenţei. 

Unde se va. opri M'r.'>'I; răsboi indootrial nu BEI etie~ 

Tot <leea. ce azi pare extraordinar, oolosaJ şi eu nepu
tintă de int:1'('.eut, mâne nu e decât o vechitură pilriL,iitl 
şi uita.tă, Emest Ene. 
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X Adalf N adler, fabrică de oroloage pentru. " 
turnuri, Budape.sta VIII. str. Praoor 2. O re- , 
comandăm in atenţia Ono public cetitor. Această" 
firmă, după cum suntem informaţi lifercaz& oola 
mai perfecte orolO1lge pentru turnuri, cu preţ re-
dus biaericilOT şi comunelor. Trimite om de ape-

. cialitate pentru luarea măsurilor necesare pe chel
tuiala proprie. Ia garanţie pentru Ol'oloagele li
ferate. Lămuriri şi catalog trimite gratuit 00101' 

ce se refer la acest anunţ din ziarul nostru. 

x GllstaT Tatray - Oradea-mare, str. Râ- ., 
k(tCzy. prăv,ălia pentru elită, unde 8e pot cum~ F 
păra lucruri de mână, pentru dame precum şi ne
eesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon '183. 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăţa re chemică. f 

"KRISTALY" t 
Spălare cu aburi. I 
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I 
06zmos6gyar, Kolozsvâr, PalyaudTar. La suma de paste 10 Cor., pachetul S8 retrimite francat 
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Câteva adevăruri. 
Aln anunţat zi],>le aceste eă d. Lutz 

R.orodi, cunoscutul luptător a.l redeştept.ă.~ 
fij naţiona.le a germarrilor diu Ungaria, 
pXpă,triat azi în Berhn, a ţinut în aula uni
ve1'8itrtţii de acolo, () prea t.emeinică şi 
UluIt. aprecială conf0renţă despre stările 
politi-ee dela noi. Tot in aula univ{lrsiti:i.ţii 
din Berlin a eilit in 14 Februarie {) confe
rinţă (~u a.celaş subiect ~j profc&OTul uni-
versitar de acolo d. IIoeniger. Dsa a spus 
a~~el('aş adevăTuri crud(>, cari ustură pe 
compatrioţii noştri unguri. Dăm la vale 
~ - după ziarple ungurpşti - câteva crâm
pl'ie din conferinţa dlui Hoeniger. ca să, 
~~~ vueHi" că în ciuda. tmormelor subvenţii 
('~ se ri..~jpesc de vi.'iteria statului în seopul 
propagandei iilomaghiare din străinătl1tn, 
oehiul nepreocupat al străinilor vede cll1r 
stă.rile din aeca,st,a ţară a eonstituţionalis
IHului de contrabandă. 

f'oyinilSmlll ma"'hi-ar - a S"[lUS d. Hooniger .... , "" 
.,- vi.'loază Nm,'d ru~rea UTIui -stat, unt,iona] ltnÎ t&r , 

A re în program d(\'1fae.crea de Austria, Îneol-Po-

1':11'0.11 la. UugarÎlru a terilorancxaic şi încăatîrt.ea 
uite plan'uri av~nhlroa.'IC. Toat~ a,ex'ste SU'Ilt utopii 
I'idic()le, Ţintel~ şi mijloaeelc politieei maghilalre 
~o".im'C &u,nt dt.\Opotrivă llfi"(','1itatc. Ou liberalismul 

~·i .apal'cnt în~cală străinătat.('.3, ca să-şi poatii 

f:llll~(' a(~adă rrK'ndrde n~tulburată." 

Conferpntiarul a trecut apoi la carac
t nrizan"a culpi mai Jaimoa.<.;(' inearnaţiuni a 
politicpj ullgure~ti. care ~lim c(L estp A p
ponyi. A citat Înt,îi, vorbirea acestuia del~, 
('.on{erinţa inlerparlarr1Pllt ilr{t din 1 ~}()H, ţl-

_~)lUtă la Berlin şi a continu,d astfl'l: 

"'" "Mi'Ilistnl'l de oulte şi instrucţie al Uuglll"iei 
a fă<mt în vOl'biroa !lIl'>eagt.a apologia limbii şi ~ul· 
lu.r,ii g<;n-Inano, In aeelaş an contele n'a voit să 
tolereze în Ofen;pest (J3.pc,sta) o ţlOOală pla:rtieuhdi 

germaniI. Cfmd ~ala aOlm&ta - în urma t/intli 

(wcrlisment del.a Berlin - s'a înfiin~at totw~i, 
<1pÎ1l.iJa puhlidi şi presa maghi<ară "l'a l"O\,dltat şi 

l& protestat. Limba .deci, pe cruro contelo Apponyi 
a co:nside-J'iat-o de salutară până şi pentru locuitorii 
(}in lu.nă, în Ungaria, liiii germani <ai unor ootă
ţ.enâ germani nn puteau s'o linveţ.e". 

[)·nul Ilo(VJ1igera vorbit apoi dospre 
limba unguroască, arăUmd că c, poalt~ cea 
mai lzobtrl, limbii in Europa, un idiom 
aziatic, {~.are nu va putea Hă ajuugă nlGl
oda,tă În rârt.dul limbilor unil't'T.',a1l'. ellm 
n VlSPilZă CCl'lnpatrioţii no~tri. 

• A: tn}cut apoi la politica mOillarchiei, 
spllnfmd' că. viit,orul poate să adlH~ă mari 
\ii dureroase 6tlrpriz;e Ungurilor, da,că nu 
\"or eontelli din vreme cu politiea 10'r de 
încinge neamul ungurose în flăcările urii 
popoarelor {~onloeuitoare în monarchie. 
.. Ungaria va ajung-e obiectul de batjocură. 
al lumii întregi dacă va continua cu poli
f iea ei de naţionalitate practicată. a~'llă.zi", 

- a terminat d. lIoeniger în aplau7..ele 
Itnui auditoriu cult şi înţelegător. 

Ilustrate cu motive romA· 
neşti ,1 cu vederi 
din Romanf~ ,. a. 

ae pot cApăta la sLlbrirla Trfbuneh. 

.. T R 1 BUN A" 

o sentintă infamă. 
De Ştefan Mete,. 

România la ~mrşîhll wl3:cnlu.i t.l"t~llt llpue'l.'>C 

oc~binele pe povurni;şul că.derii ducind eu oa in· 
trL~Lga Homuninw În IlIbis. ~UH ora ari'Skel"ati'mt'a 
cu inooresole sale, {',are orau foarre rlue ori ţii ale 
l{onllinilor; d.u."u.accasta C'OnJu.('ătoal'c nu'şi mni 
spurca gura eu rosti !"(',,'1. tim toi i romîLll~ti fii'uri Iim· 
ba aooasba pentru hamali et.('. (\lasa d(~ mijloc p"a 
o ncgu~torÎ"me hibridă i'tlldeo~hulgaro-gl'ooeă, a <'ă
roi '9L'()fp era \'lL1HtnlU banului bIă;.;ilimat. materiali,,
lllul oolrmLi 'gll'Osollul. Jos era har-niea l,lusă lUuuei· 
toare a t.ărăn i mei pc 9pwtde e!ireia t.răiau O'"le 
două de StllS .5i Clnri o cxploatau În modul cel mai 
lWOIllOI"lJOS, neayiind inirnăşi n.odi"tnd niei nu drept 
at'lOlma gari ()I'1:l11 e(li mai nmHcitol'i, mai cl'&;ltini, 
mai 'răbdiltQri diilltre toţi locuitol'ii pil:mântului 
romÎl.uese ~ prill mum~ă pIinii <le j.ortrrii a ~ăI'ora 
vino tot. OI' s'a făcu!' mar(', fnmlos şi tr.llinie in 
u)()<poml !)i.'ll1i"1ll{'S('. A~'lCa~ta s.tal'.cuI1(>rIllJall'l, ae':::l
sta liip,;i"i d(.~ id(·al I;'i ooli'daJritat.c rO!llân;('~ls(.'ă lIe 
dtJl('(\jl do f;j~"llr în pră1pa,sti<, da(~iî nu s'ar fi ivit 
la timp omul 'poru\'i.uonţli,d {'are sii ne întoareă de 
pe povlLmi'Şul pcirii SPI'C dmmul ~pjllOS al Da· 
masctl'JU!i. Ae{·.st om a fost şi este Jl ~. hJl'ga, eă
U'uia i-s'a aJilJtrul'at şi iubitul Hău tovură.ş de ere· 
'(Ji'nţ.ă şi idClUlI dl A. C. Cuza, - a luat t~')t odinl 
oolo.r puoorl1i(~i a,mp'I'usa; toate persol'uţ.iile nel'f)
uiane înarUI?tat.o În <'Qntru sa nu l-au inspăim:î.n
tat, ci L'1l fOl'ţe int>Cileetllale fenomenale a luerat 
şi Jucl'ă la i ndrol"Jlum_'a şi i 1l"iiniit(X1arOll vicţ,i i ro
mâneşti, Îndl"(~ptăJlIdu'ŞtÎ munca şi privirea a~upl'a 
tuturor H,omâlliilor în toată dH!lvoltarC'1l lor is(()· 
fl'ică, .alleiit,\!'i'rca lor s<wi'al ii şi În toată j nt i[1 U 01"011 

lor g{'Ogrlllfidi. 
Dupii.'Co d! lorp;~l a r('.gl~m~rat liteNll11l':l S':l 

11rUn{~:lt În paLit.i,'ă. Il părăsit ingus.l1a l11i (~unel'il 
de fla'\"ant pentru ~l sal'va n('amu!l 'Rt'{'sta al n(~tJrll, 
care 1ll<"l'ită rU11 lo(~ mai \'n~dlli't' s.uh soare. ('iÎl,i 

ziee: ,,~ti-'il'a pihut eii znrc;.c în viitor o p'rivf'lic;.tc 
rl1IrCI'Oa,~ă: prinwjduirea vil,tii s.t:ll,tdui no~trll 
(l{om{mia), la tcmdiille erlrnil,t ",rq,asp insi"i ae,,!n, 
cari pl'{,t.imkau <".ii'l flPf\'("'\'. ~i m'am l'ut"l'{,lIltnat 

Ja gill1'dul că \'ea\~,uri întregi d(' silinţ.i ma.i mult 
decât omoneşti, de BuJer inţi 00 111l'';Ii pot găf:>i 
expr(.J;ilU în cll'VÎ:ni1JO, două mii de ani l\:proQ!pc dp 
încordiiri şi jert;1'(" Uir put-O;! să ducă la &fîlTşitnl 
'ace"ta ticălo:>: pm'i rea unui pOpOl' IlUlllel)(;,-;, de !l(/

bilă originc, cuîm"1l.şil·i 'Ilil~e, 8mulgerpll 1meia. dJll 
ramur,ilo eelc mai pline de wvit (Iiu trllll,{'thiul ome
nirii pentrucă în HVl\luuiu liberă a~tf(~l mI voit o 
haită ci,o politi(~,i:alJi !a('omi şi orbi (('Ilt'/:lIte f).df:

văralr, p. 26). 
CUlte ziJe triste şi .sbueiumruri ,<.:tlfleteşti j~a pro

dus diui Iorga politica nu se p.o,tte sTmrw, tot ase
menoa Ş dlui CUlZll, ~are luptă l~U ÎnV{'r<;nlJlal'C, In 
contra E\"r{lilor, (lUri nc HLg; toate roadele pămtln
tltlui bogat ~.l Homnniei, demoralizand o ţarii ~i 
un rpopor ou a.l lHX'Itl'U ,pentru Re.opurile lor miir
şa,'e, l'rof('sorul dcla l~ 11Ii vt'l'sit,atea din Ia~i A. l'. 
Cuza e de sigur col mai mu·rc şi mai pl'ofund 0CO

nomi,"It {L1 n~!l11unilor, cel mai bun cunoseător al 
stării weialc-ceDIHmli<,'e din Iwmîmi'a. 

l'ri:n e['uditia~i V~18tii şi temeinică, prin {'XP('
'rienţla-i răbdăt~;are :;;i îndelungată a ajuns .1-:1 (:',OJl

vin:gerea l1<,strămutată, eă numai un popor nume
ros, vigtll'l}fj şi bogat poate ,,,tri'i,but~) drolungul "ea
cur illol' , se pO'ate ']Jă>ltra 'f;l.i produce oova or igi nal 
P(,lltru euhu'ra omcnimij. (Vezi ca}1. J)(>!ctudcwa 
şi mărirea popoarelor Îll "lklspre pOlporaţ,ic". laşi, 
1899 p. 325-75,) Alpli{'i"md prineipiul ae('st,:t la 
poponJl romi"tne~c mai al€lS din Moldova a ajuns 
la o collstabare foarte dUlrcroru:;ă şi aml'lne: H(>nllt
n~i pe zi 00 mel"gt, acad oa numih, Fllăbese ea fizic 
şi Să1·ă0('!.~ materi'lt] ieoştc şi -ca1.1Za t.ut.uror R('cs\'or 
role S'Unt. m1iIIlai şi numa.i JiJovii. Popornl a(\e;;:~l 
eun{)9lmt ca {'.el mai demora1ilJat, mai p(Il"'\'crs, mai 
scârbos dintre toate JXlpoarele depe ISUiprafa~a pă
mitnt,ului, a l.~ărui dm'Îziî e.,>t~ "tob ş(~bogoil11 b:1-
rogh" - po ('('\1 mai bun dintre ereşt,ini lwide l J -
caută !prin mijJoaie.ule 001c mai ticăloarSC să :ruincze 
mOl'alico~,e l}i fjzi'COi;ItH ţihan:ul romi'rn, şi prin el 
existen~a înt.T~ului n(~m român('lS(~. Cuxa Nlll!J'l
('[Lud perfoct toat{'c aee.-.;t.c!l, văz~înd perioolul îngro
zitor' {~,() ne am,pninţ.ă din partea EvreiJor, S'1l ni
zuit să 10 eristruliZ€'.7JC şi sistemizp7'..o a~'ite idei) pu
blicâutlu)l în sava:nltla-i operă "Despn~, pQj)oraţ.ie" 
Rpl"'C a atrage atonţ,iunoo hIt.nre'r ollnwnilor d{' bine 
şi ein~tiţi armpra aOOBtor chestii {'.a'fi atÎllg în mod 
sorjoo exi~t,('nţa vieit()'aI"e şi pnopwşiN'a Homîmilor. 
Oricine \'s stri\batc pugin ilr- lH~t('i UPNC iltU· 
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diind-<l, il \'a ~upril1d(' a'liimoa pătruMlcre şi în~ 
leg~ro Il :mbit:.l'twhlti pe care'l truetea:dt di Cuza; 
unnă..,irea ~i oombatcrea până în et;}.e mai miei 
amă.nunte a ('JCQllomi>şt:ilor străini Malthu.."'l ete.; 
pn'lCÎliaroa unor auevli:rll'ri cu privire la PQIXHU,

ţi{~ îneun'utc de c->conomişti st.ră.ini, 8(·.(....ateroo a
devărurilor nouii prin aparatul uimitor de CUll{l';.

tint~) l;Ii {:l'rin crellQllamentul şi log,i{.'IlI putornică şi 
zdl'objt1()al'~ a Mui ('uza. ToatE.' ~tOestoa sunt rt->dat~· 
într'u:n &ti;l rolUâlle.~e eura!. şi im~.a;bil. 

C'art.('u a~'CIl~tr.l \'11 l'ă.mfme:a ('13. un monument. 
<le e'ug('tJ.rc şi k-gieă romflllc&\Că., i}i fooc onoare 
autorului oj şi glorie poporului român. Aca,df..'mlia 
Homâ.nă, ee! mai inalt inlrtit.ut de c'Ultu:ră a pre~ 
mi'at aoeasta operă Il al u,i Cuza prin l~are apoi 
la ajm1"s prole::iOl' L'l. Illli"er8i~.atea din I~i. 

D. CU7-a de pe catedra sa de profesor a fă':ut 
o []<eh:wărată oporii de edu{laţie naţiQ1l"llJiă deviza lui 
a fmlt şi fl."t{~ ea ~i a dlui Iorga: I,Nu bueheri pa
pa.{.~'l~IÎ (~t1 ,el i plome; ncJ.l abti'uţi d,c cariere steritli, nu, 
"a !'iviţ:.t i" ,"l,Wl' ifi1.·und totul pemtru ÎIN1int<.brca 1m', 
ei bărhaţi de intnh,g'pl'C, 11l1meitori eillst.iţj în toatu 
ram11rile, cam('(err gata 'ti se jerdi l)("'!ltru adevă.l'. 

I 
trob'uic ;;ă ne dea uni\'er,;i1ăţile, ea să servoas('i'i l, 

illt~'l'('.-;{·l(\ ,'lupcl'ioo.re ale propii:~irii, puporuJui n~)· 
&'1'11, Con'dus d(· !L{)($t pl'in~ipiu numai Il fost in 
stare prufl'sol"1l1 t'U.7.:1l "It ne dea a,C('a LLl~mgă dc ti
neri Însufleţiti şi f>nergiei de {~'1.Je trenurră Întrt',g: 
Cahahd oneies-(.' din i\aJnÎ{'a ('.;l!pitală li Moldovei 
do odinioară Ia.';\i. (tuza, e,lI'e d,~ pc;;te 20 d(~ ani 
~ "a ()(~U'I)"1t eu 'ehU'itia eyr'eilat~eă, c cel mai Hub"i t 
'c.uno;w:'itor a tlltnrlor tainolor mi:;.t·lc"',\t.i ale .Tidovi-
101' ;;q)llT't·at,i. Prin eul'7t('a sa de cug-Mlrrc l'obră "N.I
ţio11'aJ.itat{'I.U "În artă" .a 8trigllt nfwră t~u EVl'('il di lt 
literat,ura I'OnllÎ.llOas.ei'i, ('ari '''Ţltlreă ~mnta f:'fintdor 
a sufletului nostru împreună cn toau' i,deile ~j 
sim~~lllint-ol~ Ilonstre "I'01I11în{',~ti, 

Prin oonferi'nt{', t\l'tÎeole ziaristiee atrage ~tt)ll
ţiunea tlltUI'IOr Homîlllilor einstiţi la g:înd şi fap
tii asnpra lH'voii de a înt('rni~l o da,;,ă d~ mijloc -_. 
me,'\eriaşi şi n('gl1!~h)ri - româllea~că, S('oţib:d 
Eneii din l\<'"(,,"te l'IUmnri in~llllate şi elimini"i1!
du-j eu d\*:iJ\'iirşire din satele romîltlCŞti pcnt,·u 
~aw fl1mt 1l1(hwă'1·att~ pl[tgi Evrcii. 1)(>, il ani pu
bl.idî st:ra*nil'el('artieole i'n .,~{'ltmu] ll{)mi"me·w·· 
sl~b t.itlul .. Jidanii În Ţ"'{·tiă" in aQl;~,;tea de:;,văhi,~ 
Cuza mi';ît~li ilo neauzite ale !l<x"Shli popor Vl!gfl
bond l'.ă'V:-lrşit-e pe ('()ntul Homiinil~)r răbduri; şi 
~>'(X~tX~) te infioarii şi te revoltă .o ('ă adeilB a('(':Stna 
luer1tri eriminal.o le-an sltvÎl'l"şit 81lb priveghier(,~l 
şi aj'utontl ('('lor de ,'111:8 <"~tri mai uu îndrăsn<'ltlă 8ă. 
aJi!'me eii sunt cl(}ndueători,j poporllhli n()~trn dl~ 
di neo!o, Art,i{:tude aee. .. ;tea au produs un ~lr(x'l!lrll 
illt~I'08 şiarnti'()nti<.\ între Român.i pentru "Chestia 
e\'Y"ciaseă" (,,~'l.re dm'eni:a din l'JC în ee mai amonill
tiitoare p(mtm viitorll!l no.'ltm. In sehjmb îUflă Ca
halul ",,'a fi rlmoat <"Il W,lIIt,ă fur-Îa asupra "ferocel ni 

antis{'cmit" Cll!7At, fiind.ell vooe:a:u, ('ă îll;('~P a fi înt· 
ped..eea<ţ.i în "gisdulRftul"iilc" lor demoNl.lizatoore, 
prin agiVilIt,ÎIU putCI'uidia dlui Cuza. "Upinia" 
din l~i, "FS(tj~l" ţii "Adivorul" din BUlCurel;i-ti eu 
toate ~urogatelc lor in8ultau zilu'i-c în modul ee! 
mai infumpe a('cst om de ştiinţă, de omenie şi 
de caT l\>f',jer , t'lare e o mândrje 'a tutltror }{<>m;t
nilor. l'1lZa însă nu ge da, cerccta mereu faptele 
criminal(, ale .1 ido,' iilol"şi l.e la la lllm ină, îi Iov i~L 
'aIprig yx~mai ullde-i JU1'{~ mai tare, ţipa haita 
spur'C'ată clît o lua gura În lnnH.'a mare "ai vei, no 
prupudim in t4tl'~t nua:-;tră strumuşeaseii". Se vede 
('ă Moi1'ii al' fi nmbllat Pl'i11 ~\foldm'a mâu(,ând În 
loc de ,)vuHturoi" mămăligă, şi purtfmd opinei. 

Enci i văzimd că l.'lla{'Rste insulte nu pot ajun~ 
ge la nimi,<', au rOCUN> tla CX'R mai perversă şi oon
damnahilă t'1l[)tă perl"lJru 'Il discrodit1a. 'reputaţia 
ştiinţHieă a dlui l'uza. Spre 900pul at'esta s'a pus 
111 mişcare toat·ă JicLovimea din Homânita şi Apus 
p"uhlil('!\nd o bro.',\ură în oare \'roa Bă adte lumii 
întn;gi, că CU~ o ~,T ulIpăratul plaginltor~lm", că 
01 a phtgl~at opuI ''>liu "lk~pre poporaţ.ie" pomenită 
de l\c;,:dnm~a Homână şi prin C1UO aajmls :fYN)fe~or 
la l:'lllYCrsltate, lhoşura O"N! >i!Cmnată de un ne
tl'l'bnie analfabet Roeor, ~i s'a dovedit că nu el a 
fiknî-o fi,ind ,prea îngust la minte. 

n Cuza a intenltat pl'OC'CS coutra lui Socor po:,. 
tru acost at{\ntat cl'imin1al la reputaţÎla sa ştiinţl
fid. Prin pledo:aria el<a~ică - despre jmpre~ia 
rămîa imi vorbea ~'U. d(l elogios dl N. C. Urim lil. 
laşi - t\e 'a tinut .. o Îllaint.oa juraţilor in prirnă
,~arfl anului tr{'Cut dă l'w_'1.a dovooit până la evi
den't~l aellzaţ.iikperiido şi tendenţioase ale lui 
SOBor, rji că (~uJ. său e original şi nici deeum un 
plap;ilalt,. 00 şuie argumentul lui· 8000"1' cu forma 
şi fondUll d{':<[1w care a rîs toată Romiinimca_ 

Y~ll.iiml .Tidovii ('ii nici a~l nu vor reuşi. ~)U 

----_ .... ~.~ -
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pU'S !'il.. dispoziţia jUI1atiior vistcria bogată a Oaha-
1ul11'i. De sih"1l.r, cii zeci ~i sute de mii 00 10i au dat 
:pentru oorupomea juraţila.r şi -li bădiir.a;llului Biidi\
Tău rol oorUl)t dDja. JidQvii au rouşitj op.t. jUrdţi 
şi-au vândut Sll1:letol.e lor intnnceatc -pentru b:uui 
lat.'Omi ai lui lueLll. A<rtfol juraţii orbitri cu dcsii· 
"Hl"Şiro sll.flet~to prlÎn bani, iaU adus sentinţa cri
minalii şi infamll abilOJ. .. und pe Roo:~r şi oond:un
nîmd pc profe.sorul Cum. a.nnhl de o superioară 
intd~g-ent.n. patriotul maro, fanJatieuJ ,iubitor de 
neam, Şll!l{'tuJ nobil, ciootoo dC'flăvârşitii, cara.c
torul de brollz, omul de ştiin1ă sevoră omul idelll 
l"a ,~ent,jllt.a a'l'ea.,ta are ('llYltnt A(·.a.dmllia Română, 
care Il premiat opera dlui CU.7~'l. Şi am vrea să ştim 
toţi oc ziec AcadomÎla! Sentinţla aooa.'~t crimina.lii 
~-a insemna uuul dintre ('ilie nHli trÎ:51e ~ În/tune
(·u1..e capitole din analele noostre, arăt.ându-se lu· 
mii Îl1tre:g-i spre Înficr.'lre ~i di$Ţl:reţ. cum opt jn
raţi !lU ciih'ut ori{'(J drept.at.e .omel1f.'a.~că în pi>eioa;'c 
pOlltru 'a da dr(4ptate Evreilor pril1 oo.ni. 

Iar vo-i J idoyj. neam spuT<-'at şi neerooÎn(\!os 
să nu \"ii inohipuit·i că aţ.i învin", sunteţi proa !'iii 
~i pervol'Şi, prea nmrd·ard şi dC'llloraJ.jzaţ,i, prea 
mi7.crabili :~i infam! NI să vă li1.;;;ăm În pa;ee, ('uza 
(! in mijlo{,ll.l H>stru. \"ii. 1l'rllliire:;:te şti În mormlÎnt 
până yă dilstrug-e. 

Mare dUi\{'llle! adueătornl Ş! luminăt.oml n"'l· 
mullli 110Stro llOnoŢ!O(~it îţi trimitOOl noi de di!l
{'~a(''f\ l'~.H·e ne 21ba,t.em ,'lUh jug strMu, dragosr .. 'a 
noa~tl"ă neţ:1rmllrită ce ţi-o păstrăm, - eşti 3.'lU de 
{u:!îmc ini'jpt 111 &u:filetele Iloo . .'ilrc încât llime nu 
ţ.(' l)()ute riipi. Iţi dorim fi1lnătnt.o, ani Ululţi şi pu
tere .-;trt1etoa;'!cR lX\llIt.ru u merge cu Ol"~CC preţ 
îll>llin4">. {~ r.droh-ind dlljşmanii. să trimllfe id3i1e 
mÎlntu itoarc alo ncamwlui llo<:>t;ru. Prin munc.a ta 
nO:.!.l{J.sitii pl'in imferil1.ţdc şi pcr8€ICuţiile {'c le în· 
ollri ~i rprin jC'rtfil -de..'iÎn1IQrosată - eafii nu se \'Jr 
uita ni{·,iodat.ă - S{\ "a nutri .. va l"J:"09t.e, in.tlori, 
'\·a aidul'(l rat.vie neamllJ 1'Omîlll{)'~C. şi \-8 dtl\·eni un 
fador În.'KlIlJnat şi hotiinitor de (mltură şi civili
zaţie în Orientul EUl"(l-pe.i. 

-Genoraţiile Hoonice ro vor urma !fC \'01' În
~'hina înaillhlu Ta "i te \'"01" proslăvi N.li'iture.a de dl 
lor~a, fiindd a,ţ,j (~rez:ut, cÎlnd nu credeau aJţii, 
uţi l!llll1l'it, când o intrea.gă oocietatc era prinsă. in 
{~âtuşole loCuii pompoo.se a Oriontului, aţi iubit in 
zile de ură şi .aţi lupt-at. drop-t. în vremea celor mai 
llrîte tS'lOtUTi de inu'igi ~i l'{>l\ormai josl1ioo mi~ 
dri do. im:idie, ,'''aţi flleut înm~it da~ri,l mastd 
ln ~'a de~ortări,Ior ci!1;i{~ dela <..ue mai elmnen
tare datorii cudt.llrale, sociale şi JJJatioll..'tIe! 

=-====- .~~-'== 

Serati liferarl ia Brad. 
Corespon&mţă parti-eu.lară. -

Brad. Fobruarioe 1912. 

Sorata litoraTIl Il mes.oriaşiuor romîtnl din Brad, 
imp.rmr\Lată cu .da.ns asueces fom·te bine art.ât în 
:privinţa morală, eit şi ID'lltcrială. Puhlilcul Jin 
Hrad şi jur arbila. a încăvut in sală. 

Şe7.ătouroa aronjată de tineret a fermeo-at )11-

blicuL Fetiţolo tÎlle.~: Ma .Cain-:l!p, Soptimia .. Co
stin, :MOlallila Indrieş, Imia Oiofliea, Nina Pop, 
};Iona J3nsa~ Roul/a CoSt.in şi N. Şiclovan, {.'()lfole 
de wmcr.ciant"i, tâmp.Ja.ri şi parplJ«'1lri: Teodor Bar
n'a, Dwmit.ru Jurma, N. Popescu, Ales. Almii.şan, 
A1el CTaiuic, Goorge Jtcl{t}, T(l()I(}or Fo-p şi Ya:;ile 
CO&'till,toţ,i. imhrăoaţ;i în {.'()i;tumlli nostru r()n~â-
1l1(,~'K! pitoresc, - Jet.elc eu furca 4 brîu toreând 
Idin ~i(!l·e au f~t a'OOJleriţi de aplauze frenetiee 
~a nidieaxea OOl'ti"11<». 

Corul Il eâ.nnat "Foaie veMe de t.riioi", dllpii 
(:are.a urmat 1 ,Bati acla" de G. C. dealrunată de d
ŞO'af'!8 1. Ci-oflica, ~poi U'l1 cântoo d·in fluer şi după 

'1 ci "Tooroo 1010, tooree", pe armă poez·ia ,.De \'oi 
muri" de O. Goga doolamat.ă de d-şoara Elena 
lhlf,ll. -

In urmă s'a cintat tot în oor mixt ,,}fân.druţă 
eu pchii v.orzi".i .,~l}lug.a.rul'·. CântărEe fiind bine 
Sl~ au, f-oeL răsplăltrite din partaa pwbJ.i.cului 
nu'llw.r.os cu aplauze ~nd:elUiIlgate. Pentru instruc
ţia cilntiireţilar merită }auodă zeloslll teolJog d. 
Hoorge Popa. ' ." . 

A urmat apoi raprez.c..ntaţi~ piesei "Ci.nel
Ci,)·eJ:'. Toţi diletanţii ,,'au ~hjtat foarte bine 

..T R 1 BUN Att 

:d(l rolurile lor. Cu <loosebiro 1l plăcut publiml1ru 
mIu ui Gram, jU{~a.t de .IUMUIa şi a. Froriclli, jucat, 
de d-.şoara Ida Cain;ap, UIPOi al boerului Sandu, 
jucat. de T. Jhrn:.a. Şi aci a.plau7.ele publiicu1ui <\bia 
':fiU Înootat. 

In urmă s'a inooput da.nsuJ, - tot jocuri r0-

mâneşti - care a dumt până în zori cu multă 

'voie bună. 
Partea materil!l.lă incă n'\a. rămas întdărăt:ul ($o 

loi morale. did pe lângă publieuJ din jur au par~ 

ticipat .a.proapc tuţi me&'T i!I.Şin din Brad, peste 50 
de n .. ~i asemenea roprow_lltan,thl corpuhlli di.da~tic 
dela gimnnziu.l looaA. 

lnt.ratd-e au fost 305 cor. 70 fi1. R~c 105 
oor. 70 fiI. VenIt. curat 200 COT. 

Au supt'asoldt dnii: Dr. Io.m PaW, advica.t, 
10 ca.r~, Niroloo BorlM., Lazar COP08, Aron Crişu..n 
câte 2 001"., Sofron I)ăscll'ţ. 200r. 60 fiL, Dr. Tibe
riu Tisu 5 cor., &bin Ind l1i {'\Ş. Petru FJorinea., 
Petru C'1<illica, Ilie Zima, E. 1l0J0miigillJl, toolog, 
Ghrurghe Popa. T. Ghioanca, Vasile Cnroin, IOa!} 

Cutean, Al. Dr.aia, Gheorghe .1 ula învăţ., câte 1 
(,'01'., 100n S1I.bău 40 fil., ~fihaiJ Tibl!we, Ter. Ra
bău, B()Iea J08if, Al. CostilllR, Ioon Bota şi Ioan 
Rudian ('âte 20 :fii]. Au OOillt1'ibuÎIt. dnii: Alexandm 
Kllgel, comel'('. 5 (~r., dl protap. şi dop. V. Da
m·ian, 1. J>rat.sher ~i Toma Oţel câte 4 cor., dl Em. 
('oDlşa, dircetor de banlCă 5 oor. şi d~ 1.Q&1l Ghisa, 
compt. ~l oor., - p<mt.ru cari od"ertc numi'ţ.ii domni 
:primească sinc.era nmlţ.ămită a m~i8Şilor. 

Vaudă se cuvine bra\-ilor me..<;{IT"~lU}i oari au 
urmat exoruplul oo1:>r din Sibi4u. Bloaj, Biiltri\a, 
Arad 6t( •. , căci in oi este nooejdoo naţiunei. 

V. B. 

INFORMA ŢII. 
A RAD, 17 februarie D. 1912 

-Fruntaş la - bal jidovesc. J)ăunăz:i "UD 
Iproot d'O IX' &wino"a ariit.at cÎl fruntlllŞu] naţio· 
llali~t 1>1'. Aurcl Oro~,a din Iklt<mi iprtt-ctidl a,'Ia'!ă 
la dit.l18U] princilpiul separib·i·i naţionale aşa, că 
Î'll CI!L'Ia sa i-şi dauîntitlnÎ"re toţi micii şi marii !la
t.rap.i împotrÎ,'a cărora tm'lă .şi fuJgeră fruntaşul 
-pe la adunări poporaJe. Drropt. ră,'>ptlTIa fruntaşul 
Q trimis 100 oor. ră.~C/"mpărare, la oolecta }Xmtru 
orgllnu~ popor-al aJ "RomÎmuuu~". A<mm ni~9C a
nunt.ă din llutooi cii la balul .ii,dow"!>~ aranj'atr R

ool.o a luat parte şi - d. Dr. Am-cI Grozda. Spe
rămcii frunt,a:.,?uJ. va Jlliai trimite 100 OOT. răscum
părare, ca ... O"nOlarea naţională să fie 88.1vată. 

- Reprezentaţia plugari10r din Arad. 
Heprpzentaţia tpatrală a plugarilor din A
"ad, carp se ya ţinea la Casa N aţiona1ă, va 
aYf)a loc nu azi Sftmbătă, -cum din .greşală 
s'a anunţat, ci mâine Duminocă seara. 

Indemnăan înc 'odată publir,ul româ
nesc să încurajezc cu prezenta sa silinţele 
vred1lice de la.udă ale plugarilor. 

- Aehrenthal În agonie. Starea min1stroJuÎ 
de c:x"terne -oontinuii a in..,"pina. cele mai oorioase 
îngrijiri. :M-edicii, -a<hmati în jlU"ul patului bol
na'"lllui, mai t·in num!i] cu exe.itanf,e viaţJa in el. Oa.. 
tastrofa. este <aş"t-Qptată în tot momentul. 

. - Manifestatie de simpatie regelui Alberi al 
Belgiei .. Vin .Briixetles se anunţă: .M'1U'e8 grevă 
a nnmcitorilor mineri ii'a terminat ou Îll:rin~ 
gNWiştiJOl'. ,ChJt,·eruul.a. d~usvebiroul camemi un 
proioot de !e.geţ oare .imputemieeştc guvenml ca 
i-n· unele inllj)'N'jurări a6 în.ceapii ·u'.a:tative 00 ~
oitorime.a g.rCVi.st8. AocQ!''tĂ intel'"\"entie .. guver
nntui .în apl.ana.rea oonflictuhli .dintre mncitoni 
mineri şi patroni .q'a făcut ,.La insistenţa Pegehri 
Albcrt. «ciirui So01l'tIimen.t.e ·dC1ll<lerate sunt 00-

noseute', det-aţi. ,.Prinţulsociahst", eum a f~t 
.numit regekl înainte de 131 oou-poa tronul,. urmărit 
intu..a~ t:rJi~an' Mtu.al/j.amun~iotorilQr, ~ 
zilnie l'aportamu,Il'un1it despre sta1'ela .mel"Ol"iror. 
Când .a ~Jflat că in 'Unna grevei familiile JIJ'IJ:IleÎ

rorilor <hJC (',ea mai llea.g.ră mi7~rie, -a dat ol"'diD 
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gt1'VeMlului 8ă erilea..."K'ji la prim-ir-e:a 'Preten~ilor
muncit.orimei pe .patronii incu,păţin.aţi. 1ntorve~ ~. 
nin<i guyt~ul ~e& ~'a î:ncheiat, in-oopâ.n.d'U-se I 
nmnoa pretutindeni. I 

.' " După te.rmi.n:a.rea lucrului, muncitorii uzindol" 
din :apropieroa -capltB1<>i au IPJ<'>C.at cu toţii in or.aş. 
'O'prindu"SC inaint.c.a. mi.n.isoorohti, 1mde :au m<8IDi~ 
fest,af zgomot08pe!1ltru regele lQr ,iubit ~i pentru 
gtn'('m. ,După aCOOl,>tă: manifCAtaţ.ie de .simpa;tlif·. 
care .a fost prh·ită de 'IID !public imens, munc.it.o~ 
rimea oS'a Înrp.răşt.iat in ordine, di&'Utând În..,>ll 
cwprins cw·nimentu,l zilei. 

- Inundatii .in România. Din Bucur~ti ni-se 
serie: J>l'(·fcctur.a judoţului Iwnumaţi {-M'B eun()S~ 
cut ministerului de inte-rn-c că în dreptul roml]
iJl(·lor J.ieni şi&·ll.ri~ara, s'au format zăpoare din 
6:I'1.l7Ai 8]ohlrilDr bl<X~ll1e, cari sunt 1'Ullog.i <ie peetf~ 
600 motrj şi ,g'roa.~e de peste 2 metri. 

altul 00 nwar:;ă ('Ontinuu '~J}re judeţele Olt şi 
Te]oornwll. l,QC1.utorii din ~atele vecine au f.~..,t 
~i ~ spargă Ritiilţa, dar nu au mijloace .sufi" 
cient.('. . 

:Minjstcrul ~-.in.tern.e a iuic:r...-CJJit.la wl tie 
rB'Sboiu. pcnt!"U{'rJi OltuI &l'-ţ!i.reia" <'Ursul, gheţ.n- , 
riIe· .'1ă fie spa.rte cu dinamită. 

Prefectura de lalollll ţa telegrafia.ză: ghet u ~ 
riIe Ipe Dunăre ~i Bor<~ea,au acum 8Curgcl't}a. li
b(·ră. In u}tjmul timp Însu n-pcle au crcsc·ut şi pâ
nă 19.tC11m Dunăroo ,~·a· reviirşat in drt;ptul -comu
ncl<tr lJighjoo), ~l.a1tczi, Ceg-!W1i, Borduşani ~i Fă
«..l!cni, inUll<lim<i aproximativ 3000 hcdare somii
tun pe mo~iiJe: StdniC'li, ~ialt(>zj şi Cegani. 

lnfnndaren ghoţurilor ,'ie crooc .a fi in jos tie 
('ern:a.odă" Plffictul principal} fiind la. Hirşova; 
toate tl'enuriJ.c din hultă, în dr{!lptul comunelor 
din plusa }'Q'toşti sunt ameninţate 'a fi oomplcd 
inundate. Revursarcll Dunărei a Început .loi 
noaptea şi eontÎmlu. 

_ Succ~ele şovinismului unguresc:" Se ma~ 
uhia:rÎ7,ooză acum şi Germania. O firmă din Mij{

lpnheek. ayîmd o ll:fa{XlW cu politia din Epo.rjel" 
şi ştiind di '!ta l'Cl'isoarea. oomţ.e.as-că nu va p1'imi 
.ră.BJJ'UUS, ,a seri., scrisoarea UJ1KLU'f>şte în e.hipul ur-
mător: '. ~ 

"Alâjegyezte c'og kerolem bal mU~lkâtlSâg, 
e.rdokes ti ... ztf'lmtd kiiriill, {'rt,e.i,it[.s, 5.lbl "7:l~' -
k::>zek~bi {tJ.1itola~, ;-;zelllruy uz rol - ~ ... "'fI ,\ 
uwn - amo~t dhu.1.goo ove ''la16 kozt loh.ot&,.,.·,~ 
1ekin j tetbc\'i~tel utan [;116ro kerdkerdoz. 

. Egy Bzrubad.<;aglevW mcg tetswtfu v i~k.l.a. , 
felelN Q<;~zcer~'Zt, an m-cl1ett, offele as C80tl('~ 
kOOlt'~{'g ben Mlarlroa, 

Uel vct; as bart.oztatertesites. m~ki):;;zo.n "11 
blUl ekv<, l~jobb ... " 
Şm'inij n.oşt.ri \"Or tri'l.lmfa căni 00 le pasă Lr 

daeă cinet1l. 10 batj<Xl)reş~ limha ... 

- Fraudele unui general rus. Fra'udele i·n ar· 
mata ru,",oa,<K'ă sunt 1'1l ordinea zilei. De (''UIf~nd a 
f«>t are.Wdt gCneTalU!l Tomaşevici, care prin iscă
lit11'1"Î f.Ul18ifiuate a Qefraudat, ~a ·asihlllui de copii 
orfani înrfi1nţată în Actersburg după u-ăsboiul ru
'MI-j aponez din 1905. 

GencNllul a furnt suma de 22 -de mii de ru..b.l.!. 

- Conferenta dlui de Marionne. Din Bucu
reşti ru-sc scrio: D. -de Mart.onne a ţjnut o confe
renţ.ă Joi la orele l) ~i jumătat.o iIi'!tra, în s-ala cr: ... 
mare .a ftmoo.titl'Ilci C<arol 1. Se aflau de faţă dna 
Spiru lLa.ret, dnii .Em. Porumb-aru, S. Mched.inţi, 
rompiliu J<JitLde, Tzi.all:ar.a Samurcu~, etc. 

lJ_ Pangr~ti, l'{X.'tornl univen>ităte.i aprezentllt 
IX' «'OnfcN:.mţilar .auditorului. Ix,a a arătat nUnJ{'· 

roţtiloJ' o!oT.ndent.i -şi studente cari um'pl(>,8.u sala, (~i.' 
merite are .d. de 1tarton'ne în lumea ştinţifieii. ' 

D. de· Martannc Q inooput oonferenţa, OO:'re 

tnlta Ompre {(COgr.a.fie în goner.al, crizele ,prin 
cari a tlXX.'1lt ,jK'casul ştiinţă şi :rolul ci in viitor. 

('-reo-grafLa (pOlltru mulţi e U!tl oonglomerant d,\ 
fapt('~ 1l'1l o 1)tiinţă, .('«'I1C.e nu o exact. Vacă df'O- . 
<>am<l4i.tăJ aeea."tă ~tiinţi trece printr'o criză, a<"(~~ 
~t.a e ('1 cri"7Ăi.de ,..creştere", de sporire .a cunoştin· 
teloor. Gc~r.a:fia e -şi o ştiintă foarte veche şi rn 
ooc]~ timp 'Şi fo:..'lll"t.o tînără şi ·aceasta nu e o pa-
doxă, ci1ci ~i de mult .a luat naştere, a fost Op1"l-
ti 00 ID1Utc m-i În des-volta~a ei. .. 

Dsa f.&le-apoi istoricul acestei ştiinţe, inee-
piuld -de la Herodot. Pe 8(X>Ja vreme, geografia 
er-a o ~inţă pur d{-..'OCrÎlptivă. In evul mediu nu 
putea -să facă .adevărate 'Pl'Ogrcoo. DeseopeririJ~ 
~aiioe.ins.a..flWut.e.de CriStof Cohunb, de V ~~ 
Oţ'l de (~.şi . ..a:lţU"JW lIlttgrt cercul C1.Uloş.tiriteJot-

\ 

r 

; .Ip 



~ografioo. dcsc.opcriroa irtipritncrici il rn.s.pândit 
'<fflmlQ\Ştin~lc ~gra.fic(); doscrierile şidoscoperi
:r:Î:kl astronomice -alo lui Ooporni.c şi OallilC'U au a· 
ră'tlat 40ema reală a [pământului, mişcările lui ~i 

. ~ziţi.a ('.(~. o ocupă în s1stemu:1 solar. 
".Vu.reru'l.18, laJpOi Sebastien M unstel-, au SoCrie 

."ri.Jn.e.lo tratate ştiintifioe de geografic; în urmă 
nuri a.pr(H\.~ de lWÎ, Hi{'hter şi Humboldt au dat 
,g(lOgNlfif:'.i o in fii ţ.işarc mai ştiinţ.ifică. S'au făcut 
in-'lă iJl. veu.cu;l lal 19-1oa dC>."ot.'Operiri geografice şi 

.;mai inseJllDwtc, ~'a mă ... u:ratoX{:ict pămîmtld, s' Il 
.peri ecţiona t c.a rtografia. 

.()u to.ate a{'!(""t~'a geogrmfin nu cind ofi('ial 
r(~n<~6eută. In Frnnţ.a ~hiar, nu v{~i găsi A"cogl'll
fia ca &;eţiune ind(wend~'1ltii la ,re-'1.rn institut. 
La A<,ademia franoozu e Q socţillne do "goognwfie 
i,inautieA". i.a.r Aoooemi.a: de ştiint.e morale poli· 
.tice, ti ullită cu BiK~tia i..,tori<:ii. Ou to.aOO 8tCestea, 
J.a,la.{'ea.'ltă Aeudemie, gwgrafia fa,ceadev!ir-ate 
Iţ)J'Og rCfle. 

Dupii aeeast~1 paruntt'7.u face elogiuJ lui llum· 
hoJ.dt, tl'(X'(J în revistă ultimele progrese, lucru
-:riIe lui I{('Olu.~, înfiinţarea l"C:vi~tcJor spe.<'iale ~i 
.('-:onchide di g~'Ografia tr(~bu.ic .să fi(l g.cnera:lii, să 
t.l'Ilă !IOootealii Ot) 'Pl'in{~ipiu1 eallnatlitilţ.ii ~i să 10-

1:mh7J€1Z.O f(momeJlele. 
. t.f.eografia treee printr'o criza, clei nu e gene

raJil'ntt totul, are un mat-{>orial 1PN.~a oogat şi nu J-1l 
ordonat. duir ac(',astll t) Qpe!'U unui viitor apropÎ.lllt. 

O()nfcr.(~ntiarul a fo,~taŢ)laud.at cu mult entu
l-iar;m. . V. A. 
, \ . - Ştiri aviatice. O n~t('. tristă şi mai nrur alta 
,tlnnă, 6(! vcd<.' <.'ii 1/('.('>lW!ta e wal'tc..'l cx"'plorlttorilor 
1Vi'lZ(luhulu.i. 1'in aeoodl'()mul dela Johani*lthaI 8(\ 

lelcgr~i<lZij dt,-"pro Hatll.strofa duor uvklt,ori răniţi 
de ill1ftll.rte într'un flbor l(',(\ inceron,'l·erii .. AI)aratul 
...,''8 iPTăI.YUţlit şi ei au fost" striviti8'ub grelrtut~a lui. 

Din Lontlm vill.'(\ ştirea cii avi.utoru.l {)ody a 
,tJOlliittuit, un I!{,parut ·do oteJ - pentru cinci per
tloanc şi pil~t1tl. hr p[tnă ciLlld in ~t.răi.Ill1tate hl-

. ')1,.)a a uitat {Jf' mult {.,ole dintiti impl't).~ii al vihdu
hului, in rngarÎ'a - 1.LIl;de se faco teoria aviatie]a 
-oataralllă-ftlrii ('.nunul F!in,gur dintr(! IH·.(',,;\ti ~r(>~ 
t,reiani silo 00 fi put.ut ridi<,.a deLa pământ - ~e \Ta 

.rl(>$(~hjd~, {', ~()ladll dt; ~lyi'lliie (.'11 sediul in Ar~d, ~nb 
;patrona.iuJ CQut()olui Td1!ky. 
~ __ Răsbunal'ea unor muncitori. Directorul un(>i 

'f~lbrlci din ţooz ~i loot-iit·o!"ul o,OO3-tuia, probabiJ 
'!ca vN'~(> Udll:l1;Rre,in difK'11ţia li.lS'Upra mWlCitorim{!Î 
'·,..'au pretat la tn;;Qllto ~~al'i au rO"'oltat lpor,'tC.mahll 
'':cntrcgei fabrici, Şi fjjndeii nu 8C giis-oa intl'O ei 
nime:ni (h\'11HO {n,i,r(~ ,~'~:Il" fi putut "lHldle {'U a<levll
::r.at că (> be.ţj" ţii lf'ncş, au hf.>tărît &'i. se ră~bunc 
'i4UU să f~\ciL lX~ (',ei doi amvloiatj Hii-f;'i ('c,ar! iertare. 
j.·-6U n..,'it~pta.t dar - şi eimd a11 intrut În fabrit'ă, 
j ... au prins ţii i,ulI virit ("U fort~l în cîit(l un gt>s-

#f.eoa Tot.tol. 2]8 

" IASBOIU $1 rACE. 
ItOMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

,(Urmare). 

• 61 a.şt."lpta cu o n~lin.~o duroroasă sfârşitul a.COgtcÎ 

·;da.eeri lM care el. o inoopllae, dar pe ca.re nu ma.i era 
':-ltlpfLn s'o curme. Un si>otiment omene.sc p.ersoll..;t! rio
.minA. o clipă spectrul a.rti.ficiaJ a.l "jeţei lui iji· :pe care 
:îl s1uic-a de a,t{Ua vr~mc cu ~tăruintă. EI IDcl'rca. in 
~ine 1n-suşi suferintetesi mo.a.rte.a I>e cari le vă1,ust' pe 
<f'JDlP1Jl d-c băltaie. ·Greuta.t'f~, ea.ro-i a.păşll. co,J)ul $i 
ilieptul li s.UJ.l'el'a () pOO()1)UfJaJ'e de suferintA şi tie 
JJXlal'w. tn mom{'ntul ac.oIa el nu cere-a nici MOSN\ a, 
mici biruintă,nkiglorio; el nu dorea. dec/it Un sin.loţllr 

'ln.eru: liniştea. ~ .1.ibel"ta.iea, . 

.; Pecbd Bt' .ana IA SCJIl.eon(Jvski, ş-eful a.rtileriei 1i 
IIr<lpusesc' ClI .. să trimită pe 1nă1timi mai mu.lJt,e h:!.torii 
1)0nttu '(1, .fortifica f&C1ll ln contra tTupe]or Jluseşti, COIt

~..:ntr .. te la Kni&9t'Ovo. N~()loon a.pr-obă a.eea.o;ti 'Ilă.,. 
end ~ porunci si fl~ tinut in curent eu efootu-l pe c.are-I 
'lor prodUt'e aeeJebaJterii. Aghio:ta.atuJ veni silA alHlllţe 
.eă.. 00 roate cele' două &ut-e de guri de twurrÎ indrep
tate IJ.S1tI)ra IO!'. Rn.ş.ii S(1 tin€>aU pe loc. 

' .. - Focul nostrtl le e-os~t ... r1nd1lTi Intregi. da.r ei tot 
Itl~ se urnesc, rise &!rhiota.1ltul. . 

- Se vede ei Jltl 1(> aJunge! fieu N lIJj)o}eon' ou l'OC~~ 
:r itgou, fi. 

- SireP ... 
- A! Bi vo.r ~i mal m4,lltP .:1 bine. mulţllm.iţi-i, 
Zool 1Jt\ mii de oametri tll tI~lf01'IQe '" ari:a.te . ,i tu 'dj.... 

'mantaD Şl bai cu oi la~ţplimkrre in 11r~gui':;;iI~t~1 ' 
i.abrioei. La fiee.are 18a:lă ~ opreau' -şi deachizând 
gcamantanele, int.reba'U de \'"ro3IU .. Il-şi ceară ier
tare.La rălq)un8Ul ncgativ al "ba.gajelor" au în..oo
put s~ jo.a(,;~ <-'11 g~,am;lJllotanelc Qma, până dind 
gravii cay~ea-i - tih;ăliţ.i in rogulă s'au răsgân
dit şi au dat rCJXtr~lţie ln'tlll.citorimei. 

- Crimele Comitagiilor. Bandele bulgare 
din M'l1cedonia îşi în~ep iarăşi OŢ)Ora'ţliile lor eri
minuJ.e. O .tt-l('.gMmădin Salome;eu darta de 15 
Februarie spune, că în I~rophcrre de Potloa in ţi
nutul GJ"iabsko au fost ucj~i şa.pte fruntruji moha
modani. ,} andarme)"ia trimioJÎ'i în unnâriroa ban
dei Il. trehuit să ducă o l'Ulptă stJNIo'}nică cu hoţii, :u 
('are au cazut vi(~.t.inro 00 ambele părţi. 

Ba.ndl..'l. n'a puhlt fi prinsă. 

- Sărutul omoară. 1n rumca medieală s'a .di~ 
eut.at in multe l'îndnri porioolul să r,utJW\lÎ OIRi 
al(','lIX'1lJt:ru vil'lStarruc tinere. S',u şi pornit un cu
'l'ellt impotri'Va si'irut.u}.ui oopiilor şi nu amreori 
am văzut OOipii mici CU in-&..'Tipţia pe şervetul d(> 
'Sub bărbie: "Dacă mă Î1.1beşti, nu mă sărnt.a.!" 

[De curînd oU 31pl'irllt un .~tud.iu asupra peri.~(}
lului prOi"pagat de Bărut, datorit il\l8tn..clui haot.e
u-ioJog IJr. 1. P. Li.morul..'1, <lircctornil laborat.orullli 

'<le hUDtmiolcogie din India. 
Intr'un urtj('ol din ,,&V110" Dr.-tnl J,imonds 

arată cinej ClUZltri de inrfectiune tuberculoo~ă da· 
torită n'llma.i sărU'trului părinţilor şi a rudeniilor. 
Erau oopii în vru"Stă deLa. cinci ]Wli până >la trei 
~mi cari s'uu infectat din cauza. sărtl'tului părin

ţ.i;lor lw bohmvi de oftică. Un .alt caz cst.c al unei 
fetiţe de opt lliui, care iu.fcctată de săn1ltul bunicii 
ita:Je OOLnH'Ve de &':iCIllt'noa de oftică a murit in 
-s<.mrul vreme. 

I ut·ă de (>.e insÎ·stl'ul1 ş.i nQi pontru c-ruţ.aroa r.o

)\ii101' de ~iiratl'llri, 'Cari pC' Jîmgă 'Cii nu flunt de lo~ 
('_"t.(~tie(', S\1nt ('u tQtul pe-ri.eulo~t.'i(l. 

-,:- Patru ani temniţă. ('a~ierlllbăncil lUlg'U

r<'<';l1.i d~n Hh-{'rlaa sc':lipat fj,:t.rte ~('>."ne eu o pe
deap:lii clf' patru ani tBlllnilă ţl(.\11tru 114 cazuri -le 
fl~l'8ifi('ări dou{Jte şi 100 de mii de coroane fraudă. 
.: Jnllr'adeviir dupii .... e Ft.'kcte Lamr; l1cestii e nu· 

~ni,le Ol.llSier:ului, Il. inşdat diontel'8 băncij - in 
mare plw-rte ţărani romîl1lj --. ou suma enormă de 
mai su~ şi-a hmt {~atr:afuselc şi il. Ş't.('I'S-D 'in RaruJ· 
nia uooe.a trăit nc-o eât-eva luni a.actUWl •. PQ1iţia 
românească l-.a prjlls însă şi l-a estraiiat justiţiei 
m:t.ghiftro, mIre g'a Înlllurat &1-i doa o ooreeţj,nllo 
cum puţin coresrpullzătoa.re eu paguba bioţi~.>r tă· 
rani. 

tudini div('rse aoopflfeau dmpii-l(' ~ ljyezile pe cari [le 
\ (!ll.curi întregi tăranii din BQrodinll, Groki, Şeva.rdino 
ŞĂ H ... meoDov~ki, duseseră turn1oh~ la păscut şi !l:emi\n.a.
seră cere<..lle.. re !ocllTilo OCUI}~te dt, ambula.ntc, pămAn
tuJ si iaTha erau imbibat{\ de sânge.. MII.se de răniti, cu 
~.bj.pur.iie răvă.şite) rătii.C·OO\1 "I~iţi şi Uămâ.nzi, păşoau 

~ub cond\1{'e>rMI)(.,filor Itlr. Ahii îa.r stătNtll pe l{)c ei 111'· 
mltu ~ă-şj de.<;eatte armele. 

Pe t-ot c{unpuJd;;> biita.ie aşa do frumos .şi vesel CII 

s\'u·ntei(>rea baionet!'lor şi cu fllmuJ. phltind sub soarele 
dimwetei.'le în.tinr.lea llCUm o brumă umedă ;şi ll&a.gră 
ee rhp{md€oll. un miros ~reU de Wp.etri $'1 tlo sil..nge. 
C n Dor so sparse şi plooia incepu să 'Cadă PNIte ea.
davrt>. Jl('ste :răniti. poste coi ingToziţi. peste cei nă-
mâ.nzi şi p€ste cei S'O\'ă.iuxÎ- . 

O:un'f'rui ex-too.ua.ţi, fără odihnă ti fărlihrAnă. ritn 
8Jlloole m.bere du.şma.ne mcepură si se intrebe da.eii 
trebuia .să ma.i urmpze Il. se ex'Wrmina. p~ toate fe~le 
ge citoo eovăire.a.. 

" Dar tu to.ate că pc la sIlil'~it111 lIIC~tci bătălii 00J11C .. 
nii siIl1ţiră toMA oroare-a la.pte-Ior lOT,: cu toaIte, cii a.r fi 
fost feTiciţi 'S'{) sofârse8J.'lCă. o forţă .. m.iSlOOrio.a.săn ton:
ducea: Ş'Î pllni de sudoare, de P'!'al d~ puşcă Iri d.e eoi,b. 
aTtUeriştii obositi sJ. răTiU 1.mna-o d. a.du-c.ămuniţiuni, fii 
aprindă fitilul. i;t.r obuzu.riJ.e urma.u SĂ 'lob08.l0 in cele 
două tabere rrăjlll3.şe. &fă.şiind. ca.rn~ om~ Şi 
Op('1Ia teribilă C.m'e nu &e indeplinea din voinţa. oa.:n0'
nHor ~i lI.' O(>J,ui care conducea-lumile ei ~"oometti, se 
OTm:J.. Ori CiM ar fi zărHanerl<"uda.dC\'.lorga.niz.a.tii Il 

RuşjJor •. .a.r fi zis că Fra.n~zii nu mai lVV-eaud.ec!t o 
DJJ~ ..torta-re tie fimt. pen$ru {:.8. ~,~ !!H 
di.s:pară. Tot ~ ori cine a-r fi văzut a.rierga:rda. ~ 
<fei 'fntnc~ze &:i-ar fj' zis eA Ru.sllor nU 1e trebuie dee.tt 
<i miei' sfortare pt>ntru a,-! . dL~tru~(' pe Francezi. Dar 
lliCli Franeez.ii 1lici Ruşii nu fkuri ~<rt efort. şi na... 
~11I1"WWim ~ stiuoo b!~. 
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- ID~ouarea anor morminţi. Din Pe~
burg se oomunică, că ~iliul eomunal din Pari'! 
a trimis Q delegatie la Moscov-a, oare ~ă ~ ~
ll'Ulle pe monninteJ.c eroil.or căzuţi la 1812 în 
hrpta 00 lângit MOSOO"\1at Delagaţi.a 'a ~t a.W
tlit'Ti in 'a doua capitală ta imperiului nI;; aria 
aziatat .ua slujba .dtuninezeiatoeă ce s'lai fă.out in a

m~lltirea. soldaţilor îngropal~ în pământ IrtrăÎ"n. 
Ih1Ipă înooronarea mormi-ntelQr, dclegaţia 'IlI foot 
primită de CQll.'liliuJ oonnmal al oraşului, ca~ a 
dat grandloa.se fMtivităţi în onoarea Lra.nce~r. 
La hallchet Ij'-a .a.c.<.-entll'at din partea o"Nltorilor 
priet.in~a, fra:nco-rusă, ce trebuie să î,ndrume ,po
litica cxtemă .a (.'ClQT două' ţări. Treentul este 'Ui

tat a zis prima~ M~ovei, să căutăm ~ă ~YU 
tome1ÎJt. viitorului, in întelegem reciprocă, dintre 
noi. Seara a fost roprw,ootatie de .gală ,la operă. 

- Ofiterii şi petrecerile. Impărrattd Gen:n.a· 
niei, al dat un oroin <-"Ulnint~ prin ('are intcrzi(',c 
Qfiţcrilor.'lă -aranjeze b.ahrri "şi petroceri, din .c8.UZIi 
multor cheltuieli <>,e încearcă bugetul l3.ducân o 

du'"Şi a..,.tfel in ineurcături materiaJ.o. Un alt mo
tiv! QlLl"c '3 in.drnnnut 'PC împărat &1. dOlll oJ"dimd 
jleosta ost-e ţii !Ileglijenţa .servidului, e..8 urmea;tiî 
de re.guJă după Il{)pţi petreeut-e. In urma ac.est.~i 
dip;po7.iţ,ii, au f06t oontramaudla!tc toate pctffl('~~
riIe ltIlunţate din partoa Qfiverimii, între cari ~1 
hadlu <.'.0 era să-l dea prinţul de &hl>c-~wi.g-H(.l. 
at<,in, Giinther. După eum 8e com1lllli~ă din &-r· 
lin, COTJYU.l ofii)ţe.rilor a lua.t elI plăcere lacuDoş
tintă ordinul &tn"Cranu~ui, vă.zânmhq.e &căraţi ,de 
mttlte şi costisitoare indrat.oriri f.ută de .societate. 

- Ofiteri defl"8udatori. ,;Giomale d']ta:lia" .:t.. 

du~ ~tire.a, <'ii mi.nistcrn.l de l'A.sboia dat peste 
m.ari defrll11diiri fik.."Ute 'În jurul traneportuhri (!.> 
lmmiţji în Tr~politan~a~ [n a('cste defraudil:ri SU'rlt 

iml'!i<raţ:i muJţi-ofi·ţeri. ("()ntra căror ministru.l il 

pornit O('.Crcctare. 

- Un ~bun in trenul accelerat. Pc liD~ll 
dintre M li.nehen·Bcrlin trcTlul~weelerat de J()Î 

după am.iazi g<mt'a in [pIinii viteză ('[md in apro
pierea gării Gi:isnitz un tînăr pe jumăt.ate gol ~ 
.'Jăritpc un "lgon. Cu i,~t.ctime de Jruaâmuţă să.Nla 
de pc scări .prin geamuri şi ajungea in coridoare. 
în vrome ce tre<n.nl lăsa in u.nnă satele întocmai 
ea nişte Î'ngrămucliri de umbr<.'. Pc unde trec{!.)t 
n(\Ounul -afărrimra. toatop:ea.muril(~, pc. urmă a tw
cut din ~~n lin "i'ago'll, intepe-nindu-se eu B~U
ranţa unei >statui pe fP11n~a de fer, eu toaf;ef'ă 
aceasta treImlrR sub, picioarele 11li ca "1a.hni1e 1.1-

nru .a.po ,riiBvrătite.Când a. Ia&un.s la locomoth'ă, fi 'a 

La tn.ceput:uJ luptei, Ruş,ii se a.fla.u. pe drumaI :v.o .. -
·covei pentru IL tăia ·c.ru1P.a inam~cu.lui: şi la sfârşitul hr,l
toi ei &{'l anau pe .aceJeaşi poziţ.iuni. 

XXXVII, 

Kutuzow fnc.on.jurat de ge-llcr.alii săi, a.~culta dife~i
lele lor păreri asupra siw.a.tiune~; chipul ~ău se fk .. .a 
din w in c(' mai in.grijat şi mai tri'lt. Dintoa.te eAte ,. 
\'or~au in juru-.i, 1In singur lueru mje..şea C1.1 Jjinpe,im~: 
că nu mai era ni-ci o 'I>(),'tibilitat{l llUttel'iaJă d~ a a.pi,! .. 

MO&«Iva.· 1)001 vte-un' comandant in esfnoooeotit. ar 
da: onl:inud.. 'slI se inc.eapi iar lupta. ar avea: loe'"O COI1-

fu~iune oribiiă, d.a,T bătălia. tot n'ar ave-aloc. Sefii de 
partide şi chiar soldaţii gâ.ndeau ioa. fol. fiindei. reeu
noşteau că poziţiunile erau iml>osibiJ.e 'şi că' da.că .;ar 
bate. 'erau . :siguri ci' lOor fi î.J:rlrînţi. Daei!, &:wnhe~"'. 
stăruia j)i'ntru a.pă.ra..rea pozitro,nei ei, dacB." ad~i Ifenel'~i 
mai discutau a.1:.e-a.sta" nu era decât de gustul certei ~e 
aJ intrigp..i. iar Kut\lzQW ştia .ace.a.s.ta. 

BoeniA\qen. a1işând sus şi tare pa.trioti-9mW sAu lU

OOAiC la care Ku.tuzow ră.spunll'6.a cu o &trî~bAturl. 1('

clama 00 energie IIJ>Arare.a Mo!K'ovci. Kutuzow CtlDO

stea prea bine oSC<>1>m urmărit de Boen.i/O.'1en: iit· eu c;.~ 
infringere. tiI ar '&1"UlIJ.c& ră.s,pundeTea as.np ra lui K utuzO'W .. 
iar tn ~ de SUlCC('$ 1'1 ş.j';ar atribui tot meritul. Dar ]tR

tUZOlf' e1'8. c:hinuit de o al·tii lDfreba.re căreia nu-i pa"'" 
gl&i uri'rupnns, ·,.Este ou putinUl. ca eu si fiu &eab 
.ea.re.l'am lăsat pe Napo:leon să: aiungl\ piini' la. M&s
ooYa?' Si e.am 'de au a]non,s ltlrC~JiIe p!tnă a.i.ci? Oare ieri 
j-'amti'iini.i eu lui P1allow Ol'dinnA dil a ~ retra.gef 9t,t 
â1aJtă.ierl s-eara ('.lin<! am aţtpn· şi e!nd i..am da.t lui 
Bo(>.tUgs('.tJ. po!'tU1~a de Il lua distJQziţ:iunile ........ Ba,. "'Q 
muJi 'Ibm lnaitl~ r' In tot Cazul Mo.scovlt trebuie Iti f.i~ 
IJ)iri.sltă. ·TruPe4.e trebui-ege M se retra,gă. ieI' ea tr-ebtJie 
lIi dau, ol'din-ail ~ a &el'e~"; 
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~t cu cutitul la ll1e('.anic, fi numai după o 
Ju.ptă gl"OO21Ili,eă Je-au ~it fliI-1 ~armezc şi sii-I 
predea agenţilor .sanitari la prima garii. 

- IDundatii. Din toate părţile vin ştiri des
vre ra'""'Ugiile făcut.(· de immdaţiile din timpul 
(lin urmă. 

Părţilo sătrnărene di,ntre Ti~ şi Someş aunt 
,'<ub apă pe o Îilltino{'re de 80 00 mii de jugăre ca· 
tastrale. In satul l\amio1a din două sute optzeci 
fie oa.<>e, numai p.atM.U<X~ 8'UIlt~a]yate. C(JeJ.aJte 
tOQt.(l &Unt cuprinse de potqp. Lucrările de sal
vare să exOC'Ută' dc !armată, care a fo..'Jt chemiltă 
in grabă. Victime omcne{'ti nu IftlI1lt; pierderiJe 
Î1l6ă în mltret, lln('Jte !şi vite 8U'l1t mari. I)oo...e
rnenea oanw.nii -'mnt lipsiţi de hunii, deoarece 
a.pa .a cuprins totul. 

In comuna Cl'la.sna din 00!I11. Săla.giu t;'au ine
~·«t Q,rj,i oanwJli, cari noapt-t'll târziu nt-ştiind ni· 
mic de potop au tr('ol"11t in că.mţă ~t.e po<hll riu
lui C'rwma. 

PoduJ in.~ă Lt n1ijloe Nl1 rupt de apă, 1a'Ş-a că 
a:mundoj C)am('nii, <"u cui şi cu căruţă cutot au 
dispărut în valuri. 

-- Dramă pe un far. Din .Madrid vine ~tirea, 
~'ăI o n~noNX~il'C caro 'a (',{)fitat '\"Î.aţn .alor doi paz
(lici ~'aîntâmplat pe fJa:rUl de pc insula C-<>OOira. 
Oin -cauza furtllill(·i c.e domnea tpe <l<X'iaJIl cei doi 
1)az.nÎei au f~t is-olati în far uooe au stat 22 de 
xile fără It rputoa olt\"(l!l H'O <'On1'llnlcaţie cu lumea 
(an afară. lnz.aJ.'lr al.l ridicat ei .'1tooguJ a.lb peJltol 
~~ -ehemrJ.J în JljufJ(l,r eorăbiile, l'ari troot'au pe !l<'<I}o, 
{·a.ci nu S(> Pl1tool.l apropia iUimeni de far. 

16pl"ă.Yindu-ji..ge prDviantul nenQrociţii iparuei 
au tN.'buit sii moartl de foame, . 

- Doi nebuni omoară pe tata lor. Din comu
ll'U Iune.ani (~·Dm. (Jar~t'Ş""'3-t.werin) ni-se .scrie: . 
Ooi fi'; ai bătrîllluJl.li Vitel UJIl. fecior Î!ll,'ffil'at cu 
patru copii şi o. fată mai în eta.t.e au î'l1'('·bunit ~i 
~llU u-cis intr'un mod îl~rozitor pe tatăl lor. Fatla. 
l'a ţinut de păr şi băiatul i-a tă'iat grumazul <"-"il 

(·uţituJ. 

Cei dQi nebuni alI ~it apoi pc stradă atlac.ând 
re trcc!l. t.{{ri. 

AmîLl1doi .au fo~t l1>rin:;;1 de jandann{'rie şi iri
mişi la Pe,'\t,lI in ospi{\iul de alienaţi. 

- Un iDcident cu profesorul Kmety. "Frlmk
{nrtor ~.itung' publică în numărul Hâu de eri o 
.. Oronică 1lllgarii" tna.tând diferite {'nc-I;tii ~ultu
rale din Ungaria. Articolul yor~te şi d(~pro 
li niveNli tu'te a ain Hud'apcRta, llmimtind în legătură 
(U a('~asta !şi de un OIlIZ de lleÎnt.clegtlre Ş<lvinîi 18. 

ILnl.li pro:f{:-~or Kmety Kitrol.v. Spline, că cu pn
Ipj'ul Îins-t'ricrilur din lJlnuarie :Între atud('nţii, cari 
\'oiau s.ă~şi 8ub&.:rie indexul cu Kmety 60 afla şi 
HU turc din Bosnia, eare ('(mform obieoeiului re
ligios purta fesul în -oorp. Ajungând la rând t;tu
.lentul ml1lR'ulman, Kmety s'a uitat hmg la el ~i 
iu.dignat d() necuviinţa tînărului i-1i ordo-nat să-şi 
~Iesc()\~re ea:puJ. Studentul i~a ripostJa;t însă, că 
rruigia mu,"u:lmană nu-i ingăduie ~a C'<lva. RAs
p-un,s.11l aresta hotlhit a &OO.S din sărite pC profe
~o.r, oare i-a declarat că nu iscălCt;l~ indm,,'ul şi {!ă 
poot€ pleca. Gazul aoc.sta a ajUllS înaimtea deca
Ilu-lui, oare .~al adl1('e hotărâre. . 

Prof(\';orul Krnety (slovac rOlle.gat - N. R.) 
este un deMoal intr.ansif.,re-nt 'Şi un ~O\'inist !Ileîm
păcat - wrminăarticolu1. 

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

~= 

ECOBOMIE. 
"sămănătorul" to .... ărăţlie agrJ.(',oIă îrn Ohcrla: 

( "nor. membri ai tovărăşici agrieole "Siimiitorul" 
,unt [prÎ!n aON,v!ta invitati Ia ;adunarea generală ce 
"'e va ţi n,om. Luni în 12 l. c. la 10 <Jre a. m. în lo-
1~a.lităţil.e filialei ~ illSt.itlttU1u.i "EcOD?mtLl" "in 
Hherlll cm 11rmătDuca oNline de zi: 

1. Dt,.,dlÎ{{Ne>l1 ad1l'nării <şi cOMtitturca birou
fui. 2. liaportlll diroctorU'lui tovărăşiei despre În
rogi~tra.rea firmei şi luarea di.spoziţiunil<Jr ,nece
~ C'U pri"ire la in<>.eperca a~t.iyităţii .tovărăşiei. 
:k AI<>gcrea, respecti .... e intregirea direcţiun-w şi a 
('I()mit.ctuJui de sU'Pran>.ghiere. 4. Eventuale pro
: lunpJ'.i. fl. lnehid{'rea' ad:uniirii. Cu toată! ~tima; 
Ioan Godo/an, m. p. pre:;>edinte, Andrei. Todoran. 
m. p. W('I·e~Hr. IIIh11 Popp, m. p. director. 

BIBLIOGRAFII. 
A :&(parut in editura librilriei C. Sfef.oo.: Spi

ri<J.o.n POJ>C'B'C'U: ,.Zări de Iulie", nuvde şi schiţe 
~i se aflw de ,·Îln:za.re la Librăria .. Tribuna". 
Preţul 2 lei. 
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POŞTA ADMINIST~ATIEI. 

Petru Ar'del<Xin, ViL.'lIad ... \m primit 10 cor. iI

ho:n:a.mont până la finro a.nului 1911. 
Ioan Pirvu, Sat1Llun.g. Nu.nu primit swna de 

7 cor. in a:bona.mont~ 

Redactor responsabil: Iulia GilUlia. 
,-.,Tribuna" institut tipografic, Nicbin ,i coa-. 
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BEKESCSA8A--NAGYVÂRAO 
Andrassy-ut 41-43. RakOczl-ul 14. . 

(LAngl ~Apolloc). 

Femeie care se pricepe la brodărie 
şi agenti se primesc Ia Singer Ca. 
fabrică de maşini de cusut soc. pe acţii, Arad, 
/6zsej joherceg-ut 9. - Se recere cunoştinţa 
limbilor: române, germâne şi maghiare. 

ADunI literar. 
.. ui,at: 

"Almanahal scriitorilor dela noi". 
o tearte iDterNanti ,i TUti larte, eare euprinde feto
w..tiU.. ater 46 lc:rlWorl niKuit In ArdNL Tara Ua
!fur.uei ti Siaa .. ,.i&ţa lor 1)9 seurt, lntirar&& oi..rtHOl 
a. le-au dat la huninl ,i o Imea tii li.erul. vre-o ~~&is, 
o • .,.61i eri ena. .tiiati. nepublHati lael. 

Pe.tn tnitia. uri ni ... dat noul R.oml.nilor de pr~. 
.. ti ••••••• Ia el a'tem o udel d. carie la tndelllAd. 
ta.re •• I.e. CUDMcuti pe '1.1 mal de aeamă sef'Wori 
aiaeutJ dbu:o ... de Carpa". a&l ia viaţă. 

..Abruuulhui scrlUorllor dela aol" e o osrJlndi fidelă 
a aproape tuturor tai elitelor IcrlitorUor dela .01, şi e 
la IBi.r.irh .. r pretio8 penina fie6&re ,AlIi romlneaul! 
c.ei eiA •• " dore,te li eunc.uei ,i lnflţlieayea ,i V~Aţa ,al_ JD&i. dll "uLmă 1Ii ai nlt&llUlllli să., al eUl» .eria 
H .. teft •• nnii! In ziare ,i pria reviste jl 

,.Almanahul scriitorilor dela Doi" mai an apoi iael 
lIJl ....,iUu in'ereaaot ,i de mare pret: Illk~itl.l pr ••• I. 
'e vati tn fl,(lsimil ca.puriIe tutun.r kilot YOIM:ne~ti 
i. iin()oue d. Carpati, 88 expune pe lcurt iewl')c.1 
fi.cireia., ee ))roel",e Il aVllt pină acum •• a.ri i-au f4)M 
•• laboratorii mai de seamă ,i cine sariu de preZint la ea. 

.. ĂlmUlahul" la dâr,it are ,i Caleadar pe 1912. aşa 
ei eri eine cumpără "Almaaahui scriitorilor dela 110'''. 
Da mal are nevoie d. alt calendar ia cad! 

Deollreee eartea aceasta ,'a. tipărit Jlumai fnk'nn 
.umir rel.rins de exempla.re. ono puili-l& • rqQ.t aă 
gllbe .. scă a il comauda, ea fiind o cu·.e U&1'ea pre
ţiusă. intere8antă şi instructivă. 

Un exemplar Mstă trimis franco cor. 1.80. Se pOMe 
" tIOJDanda dela editor (Librăria Nat. S. Boraellllaa) din 
Orăttie-SzaazviLrol, ,i dela "LIbriria TribUIMI" dia 
Arad. 

Celor ee w,lMndl mai mult de 5 exempl&18 li-se 
di 1X0mplarnl cu 1.00 Cor. Iraneo. iar la. cGmaude de 
peste 10 exemplare 1.40 Cor. exempla.nal. 

Comandele peste 10 exemplare să s. iad ~t 
la librăria editoare. 

=:====~"=:=::======~~~----. 

Nr.28 ....... 1'12 

J. aplrut: 

"Ân:'l.intiri" de AI. Cfura 

ca eel rlintAj l'oluttl din ..Biblioteca scriitorilor dela ar,_ 
iA care ,t> vor tip~ri rInd pe rtnd toţi" Icriit&rii romW 
~p Ardeal, Ta.ra Ungureasca şi Blnat, Xlorţi. ,i kL 
vlatl. 

. V.lumul ..Amlnthi" are 264 pagini ,i cuprinde a· 
navale. a ('iror subiect e luat din TiaţI. fratilor Ilo,tri 
Moti din Munţii-Apuleni ,i' din viaţa alltorului, Bue.i
ţila sunt scrise Intr'o neao,e limbă rombaalol .. _ 
multA putere i, limpezime, şi eu mult limţlmlu.. 
fiecare bucată te ca.ptivead, procurlndu'ţi o rul mlll
Cămire lufleteueă. 

De mult. n'a avllrut la noi ~omA.tlii o oute aea de-· 
bumnul '1 ca prezentl!J'e tehmci, mai ale. ea • ad.a
văra.t eveniment pentru Uteratura noutrl din Â,rdeaol. 

Se .~oate eomanda. dela autor (Librlria N'ai. 8. B9~~ 
1\9mu!la) In Orhti~ză8tvbo8, ,i dela Librirtr.. 

Tri~una" - Arad. Pretul unIIi exemplar e 1:60 + ~ 
bam p.rto. 

• 
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CU organism pa. 
tentat de oţel, dând 
sunete l"e>onante Ş 
ţ<)ar1e plăcute, " 

-lIIIiiiiCiiiliiiil.e pot căpăta şi pt 
"'ale. - Oramo
Ioane cu plăci ar· 
tistice, - vloare, 
flaute. harmo 

nici Ş. a. - Numeroase distincţii şi medalii pri
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modem 
şi al organIsmului de oţel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Oyula, 
kir. sub. hangszergyăr. , 

Budapest, VIII., Râk6czi-ut 71. ~ 
1111111111.11 •• 11111.1.1 1_ 

_____________ ~,.J_.".".,._ ',".,., 

SFAT ŞI AJUTOR 
c~lor cari sufer d iregularit~ti de stomac, 
contra stomaculuI stricat, ardere de sto· 
mac, incuierea scaunului, sgirciuri de 
stomac, greaţă. ameteală, vomare, in· 
somnie, cohCă, anemie, gălbinare, etc. 

le recomandăm: 

Picăturile de stomac »Brâdy« 
mai nainte ~picătllrile Mariacelk 

Se capătă in fiecare farmacie. O sticlă 
mare Cor. 1'60, sti Iă mică 90 fil. 6 sticle 
Cor. 540, 3 sticle mart Cor. 4'80. -
Pentru trimiterea înainte a sumet tri-

mite franco: 

B"ÂDY K farmacie 1. "Regele Ungarlelu 

f1 • ID VIENA, 1. Fl81sciMarkt 114. 
FITI ATENTI! la marca de scutire, care reprezinti pe 
.Sta Maria de MariacelJ., la impachetarea ro.şie şi la sub
scriere, care este copie chipului de pe lature şi să respi"~ 

geţi orice imitatie. 

( 1 ~i2ş~r~abr~ ~fr!!.~ 1~" 
PRecomând numai fabricate de clasa 

primă ca: cu
ţitedebu-

~~~~~~~~il'zunar, brl-
ciuri de 
:r 8f!J, roar
feei de o .. 
ţ e J, instru:: 

mente chiruTgice, tacâmuri, unelte de gră
dini, bantage; legături la curarea mor 
buri/oT se eteptuieşte prin oameni esperti. 
Ciorapi de Eumi, specialist pentru mâni 
artistice. picioare şi alte apaf'ate orto(1ede. 
presuvetive, ascuţiri. reparaturi, nichelari 
se efeptuiesc garantie de oameni esperţi. 

t 
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MilI-Telep 
.... malie 
.iHoane 

de altoi de 

'~~5ii;;i~- / viii de vie 

irt NAOVOSL 

, 
Cea mai mare şC{laii de pepi
nărie de viţă din Europa medie. 

Peşte sărat. 
Taranka, alb 100 klgr. 70-- Cor. 
Deverika. mare lO » 90'- li> 

Deverika, maÎ mare li> 100'- :it 

Şalău . . . 100 ,. "" 90'- :t 

Ştiucă. .. » » 88'- li> 

Crap. mare. li> »J 1 0'- » 
Somn, de mijloc per klgr. 1'20 li> 

Somn, mare li> li> 1'40 » 

Somn Pana. În fălii » 1'80 :II 

Cea.pă. 100 klgr. t 6·- ~ 

Liferează cu ram bursă 

PETKOVITS 45 PARTITS 
''E--;RSECZ. 

Cin 8 Y oisş •• 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 
• 

mai mare românească 

Craciun' Voda 
din Laja,. 

care 

1911. 
29 Ianuarie 

TIT 

169 07532:.1 
944S()8 

95585367 

25 ~54 55 1 

11999924 
179943°, 
43016:u 
60188:il~ 

72) 68S 
244820 

11029734, 
24 060 9'7 
49 494 76~ 

510 ·95903 - ._. ~ 

12 000 OO( 

30030 3°9 
4376 J:l4 

32 7946 33° 
39975b 

110297345 
31 24609Y 

• 
5 10295963 

--------- --

I 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI. 

SITUAŢIUNE SUMARA. 

ACTIV 

{ 

119 467 3~2 Rezerva metalid Of • 

49 608 000 • trate aur 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu romln şi strAia 

{ 
, Impr. pe ef, publice. 

• 10 cont curent. 
Efectele capitalului social 
Efectele fondului de rezead. 

• »amorL imob. ti _,iR. de kaprifll. 
Imobile 
Mobilier şi maşini de Imprimerie • 
Cheltuefl de admlnlstl1lplloe • 
Depozite libere • 
Conturi de valori' 
Conturi curente. • 

PASIV 

Capital 
fond de rezervi 
fondul amort. imoblli. mobil. şi "'.ŞIA. ~. 
Bilete de banci In drculaţluae 
Dobânzi şi beneficii diverse. 
Depozit de retru 
Conturi diverse, sold . 

9comptlll 5-,. 
-) Dobinda 5'1_ 

• I 

llt!. 
21 IU'urie 28 I ... afte 

. :9 558 1581"949«> osJ 
TI) '55 124574 

154479421 [52839 040 

11887 &18 U 112775 

Il 999 791 II 999 79 1 

17 636 577 17 636 577 
.:116611 4 2166:u 

!60B9 60s 6090631 
79Ss8b 795 854 

~167 874 179931 
116 37944( [16988840 

2S Sl 4 6g7 27739 g68 
7'1 ~q 41')· 75 804772 

6:-1999'1, O.,," 646 615 4~P 

12000000 12 000000 

3105736 32 0S7 3tXl 
4681512 4 681 51:1 

438 891 °9 ~41 ozo 'lc 
328 24~ 437 2 35 

116 J79 441 116988840 
3; 6"3 393 39 4~9 345 

639Y9' 0,4- 04061543" 

I .\ 

~----------------------------I Ce faceţi bAieti? - Tata ne-a 
1 t1~.~~.1~.~t, •.• !., • .t.~".~.'+~.,lt'.~~t_t ... ~! fi 
~ Primul atelier de biliarde din Braşof ~ 
:! = dat voie' Căci fumăm doar tuburi ven~ 

tabile Antinicotin firma ,JACOBI" 
din cutii de lemn i MERTH JANOS, ~: 

:; Brass6, Vasut-utca 8. sz. t= 
~ :~ :1 ~ 
~ t - ~ ~ ,,.'" 

~ F A~ ,-
A i • . ~ .. 
~ ... .. : .~ 

~ ~ .. ~ Pregăt~te din material excelent şi ~ .. 
:~ uscat totfelul de biliarde, in stilul ~: 
:~ cel mai modern, primind pe lângă ~: 
:~ preţuri foarte moderate şi reparaturi. .; 

ii'i'.T"iii'i'.t"·'.'i~ .. , •• ·i"ii'i fi' 



Pag. 12 

Se cautA 

un Invăţător suplent 
pe, 3 luni, - a se adresa d-nuJui L&uJO~ 

Moldovan, inv. in Bazna. 

-, 

Imprumut ieftin, 
fArA cheltuieli anticipative, cu procente de 
4% şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65 

ani, rămânând procentele aceleaşi. 

Ofer diferite maşini agricole 
I'=============~II·' fabricateJe cele mai bune, construcţia cea 

mai perfectă, precum: maşini de treerat, cu In grădina de iarnă a 

"Hotelului . Central" 
condus.l in spirit modern; - Onoratului 
Public i-se servesc mândri şi beuturi, de 
cele mai bun~, cari muJtămesc ori-ce pr~ 
tentii. - După teatru se capătă cină caldă 

, Pentru cununii ,. bancheturl 
stau la dispoziţie săli separate. 

Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u) r a n g. 

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

Cu distinsă stimli: Augustin Cserma~ 
hotelier. 

I======! 
-releton 9S~. 

Balog Sandor, 
cârnltlrie şi depozit de şuncă 

de Praga. 

Bndapest, VII" Rottenbiller·utca 66. 

abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, beniin şi 01 ei pe lângă pre· 
turile cele mai convenabile cu plătire în rate. 

Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bun~ preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare 

La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 

Agentura generalA comercialA. 

Filmer raaf,âs 
Timişoara, Strada Jeno-Herceg Nr. 13. 

PEPINIERELB 

V1SARHELYI & BIIDD 
BIHARDIOSZEO. 

Un milion vite americane altoite cu şi, 
fără rădăcini de I an şi 2 ani. 

Vânzare de 

altoi de vită 
de vie nobilă ,i 

pomi altoiţi. 
Cine voieşte să aibă 
o grădină frumoasă 
de viţă de vie ori 
poame, să se adreseze 

Nr. 28 - 1912 

cu Încredere la pepineria condusă 
conform cerinţelor ştiintifice a lui 

Vet ' Mekl' Qs·Csanad 1 ye 1 OS, TorontăJmegy:' 
unde se afli altoi nabili de pomi si diferltt' 
specii de viţă de vie nobilitat3 şi american •. 

Pentru dessert: meri, pt'ri, cireşi, pruniI vişini, 
perseci. ringlote şi nuci. -- PrenotAri pentru 
toamnă ,i primăvară primesc ori şi când. 

Catalog Ilustrat trimit franco şi gratuit 

D 11111111111111111.,"". 
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Recomandă: ~ 

~
'lt Cultivează şi !iferează cele 

. IJ/;".,}} mai alese s"iuri: Român~, 
0~~ '~"l. Franteze şi Ungare - Ser-

I] . (' '~i':,~ veşle cu cele mai renumite 
/, j "12. vite de Delaware produ-

, dtoare de ,el mai fin şi 
, 1 

ŞunCă de Praga,.~: . . ~ 
calitatea cea mal bună, 
fără os, care e cea mai 
preferabi1ă comercian ti
lor, - putându-se tăia 

excelent 

Recomandă diferite soiuri de c4rni
tării cu preţuri ieftine - Catalog 

trimite gratuit 

•• 11111111111111.111111111 

bine plăllt vin, recunoscut 
in lume. - Comandele se 
eft'ptuiesc prompt şi În ca
litatI inestepţwnabilă ga-

rantată, cu 30-40 % mai ieftine ca la 
toate pt'pinit're'e din Ungaria şi România. 
Viţele noa,tre toate l'unr autentIce, se/ee
tionatt', desvollate, cu r~dacini ma'i şi vi
guroase ca de 2 ani, lăstar i crescuti p~ste 
50-100 cm. şi porta1toiul in petfecta st:ne 
a dnătătii, după cum testează certificatul 
din Catalogul mai recent, care la cerere 
se trimite ori şi cui g' atts şi franco. -

Este in inte~slll on, puhlic, că fiind cererile foarte multe, să 
grăbeasd. cu cOnltnzile spre a putea ave'" variet.'iţile dorite. LI 
cerere sunt rucaţi a /le ariita ad resa rxact.ă şi d ill care ziar au 

,{"(,ti! anunţul nostru, 

• 

Safon de hain e bărbătesti 
J. Schneider, Slbllu 

Hermannsplatz 8, etagiul 1. I Palatul Habermann. (Nagyszeben). 

~~_.4i&Ai_ 

" 

r 

Fiind cumpărarea pianelor afacere de încredere, I f 
cea mai bună garanţă O dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime ~ de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori·cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 

Claj -Iolozsvar, 
Strada larlh. Mikl6s 14. 

pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă:plătire în rate. 

..- Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ...,. 
Are in depozit piane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, WlnkeJmann, forster, StingI, Stelzhammer, Richter, 00581 •• 

Planele vethi se pretuiesc şi se sch!mbA cu alte nouA, pe lângA plătirea diferenţei. 
Efepluieşte reparaturile cele mai gingaşe şi acordead: cu acurateta 

10' ani. garantă 
şi acordare gratuită de un an. 

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

l 
r , 
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~r 1, d era Iff. film a ,.. turnltorle. fabricl de Il' ,f U' '. s.'-J ;:11 u DI ~ ~Iopote ,i metal, arân· 
~~fiiltI In atentia pomicultorilor! 

Ofer altoi de prunl bosnled ca 
.Balkanska Caricae (Regina bal· 
canului) ~i • Kraljica Boane.: (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 

1 
ani cu coroană admIrabilA e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

I prunl. Poama e foarte mare, escepţional de dulce fi 
! foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 

I cind se poate folosi ca deesert, pentru uscat; la fa
bricarta tuicel şi a sligovitulul. - Prunii mei nu 

I !ufer de căderea frunzelor. (Polystlgma rubrum) ca 
f de regulA alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
I frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
I premiat in diferite rânduri. cu premiul intAl din par-

I
· tea guvernuluI. A fost premiat la expoziţia milenari din 
. Budapesta 1896 şi la expozj~a din Viena J897 cu me· 
I dalie de aur. Ia expozjţia internatională din Paris J900 

~ Jată pe motor de vapor 
Arad, Strada Râkoczl No 11-28. = fondat în anul 1840~ 
.......sI..-.-, Prelll.iat in anul 1890 cu cea lUai n~are tuedalie de ata.t. 

Cu garantie de mai mulţi ani ,i pe lângă cele mai 
c. favorabile condiţii de plătire - recomandli clopotele sale 

cu pattnt! ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă de orice alte clopote la turnarea unul şi aceluia,i (1 

tare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20-300/0 
)a greutatea meialului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot Invirti şi postamente de fer, prin a cAror Intre
buintare, clopotele se pot scuti de crepat chiar ~i cele mai 

. mari clopote se pot trage fără sA se clatine turnul Reco· 
mandă apoi transformarea clopotelor vechi tn coroanl de 
fer, ce se poate invârti cum şi turnarea din nou a clopa. eu medalie de argint ~i tn fme la expozitia retJl1icolarl 

din Boania ,1 EJiegovina ţinu1ă la Sarajevo Iarăşi cu 

,
J lDedalle de aur. - Pentru calitatea pruoilor aarantez• 

8ava T. KoJdic, 

} ..) telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lingl 
J~( .~.~ "<" ,-; ....."~~,.~ '. o 5~pras?lyire neînsemnată. Clop?te mici av~m totdea~na 

J~Yo.c:.~~~ .. ",----~_~· '-~:;:~~~~ )a diSpOZiţie Liste de preţuri ŞI cu llustraţlUnl 1. donntă 
~~'.'::;i:M!F~~,S~:a.G! se trimit gratuit şi porto franco. 1. mare proprietar tn Bre~ka, Bosnia. 

r 
I 
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In fabrica de maşini a CiHor ferate Uungare se prc:· 

IAtesc cele mal noul şi moderne 

GARNITURI DE TREERAT 
constructii de otel cu locomobil presiutte de 10 cal putere. 
Cele mal noul sisteme de motoart cu btnzin. foarte ieftine 
locomobilt cu gaz. locomotive, pluguri cu vapor, maşini jumd
tate stabile '1 ccmpound. - fabricaţ'i1e fabricei de maşini 
agricole din Losonc, societate pe acţd: Maşini de sămănat 
.. Losonci-Drlll< cilindrice. 'Rec()rd-Drill( cu lingu-ă şi "Record 
I/.c patentat. - Site pentru bucate sistem Kalmar Garnituri 
pentru mori, pluguri de Reşita, grape, sape pentru sfecle. -
fabrrcatii1e: International Harllester Compani of Amerika Mc. 
Cormick Deering Mitwauket, precum maşini de cules. de strâns, 
de cosit. Grape cu dinţi arcaţi shtem Mc. Cormick. Cară pentru 
aruncarea gunoiului sistem Corn. King. Presse de fân si maşinI. 
universale de măcinat. - Trimite despre 10ate catalog ilustrat 

'-""ALDE I~ AI~TI"I U I~, 
ARAD, Fereno-ter l/b. T ..... leCon 87. 

~ I I I I I I III I III I I I I I I I I I I Iii I I I I I I III ~ 

II Românii rep]anta~ viile cu altoi dela firma românU a 
"lVIllgllrlll " 

tnsoţire economici 
Eli.abetopole-ErZiilebet:yarOH 

(Kis·KQkQ\l6 vrn.). 

r.- Altoi de vie ,.. 
calitate distinsă - pe lângă celea mai 
~oderate preţuri soiuri de vin de 
masă ·viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 

cu rădăcină. 

~ 
~ 

..... 
~ 

~ _. -~ 
et> 
~ 

p ............................ . 

• -- I . • 
Se află de vânzare ]a insoţirea economică 

c:'D 

~ 
CD 

• .-eap., <. • 
: orologer de turnuri, lăcătuş artistic, de zidiri şi maşini şi lucrări de aramă. : 

• Thmm~~~~~ • 
: ORo[;Ă(iia D~4'TURN : 
• 

construcţia ce mal nouă '1 So· • 
!idol pen1ru biserici şi şcolf, 

• precum şi reparaturlle astor· \91 
• fel de oroJoage să efeduesc • 

• 
conştienţios şi ieftin. Prelillli- • 

nare de sprse gratuite. 
• Lucrează! Maşini pentru fa· • 
• brlcarea de ghiaţă, pentru • 

• 
răcire, aparate de ars ra· 
chie şi fabricarea berei, a· • 

• paducte de mare presiune '1 re· • 
• parati,le necesare, cu preţuri • 

.-c:: 
(C'!::l 

E3 
Q 

-== 

"Muturul" 
Elisi bafopola-Erzs'belv'ro 1. 

Material disponibil tn al
toi peste trei (3) minoane. 

Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporA. 

Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune! 

La cumpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 
plată 1 

'La cerere pret curent şi instruc~uni gratis şi franco. 

.. 

•
. Ieftine. la privirea lucrării Se 

prezint~ pe cheltuiala SI. " 

••••••••••••••••••••••••••• t· . .......:.,..;..~.;..,--\, .. t ........ ;.,.· .. :'" ..... ~o/'~.:l"~ftt~':!i.r~'1t 
II Români 1 TI imiteti băieţii la cursul practic la altoit EI 

n -
Prăvălia de modă englezeaS,că. . Angol-divat aruhaz. 

Dej - Des, (Comi'tat1..11 Szolnokdoboka) 

g>1 
~ = E3 
C'"P 

~ 

Cele mai frumoase articole pentru domni şi dame, pre- S 
cum: blane, pardesie, cămăşi pentru domni, pălării, berete, 4" 
ciorapi, cravate, batişte, geamantane, săculeţe pentru dame ~ 
şi ori-ce articole de călătorie. c=D 

Singurul magazin de ghete pentru domni şi dame. ~ 
.~ ~ 

p ... Preţuri fixe - solide. ;::;. 
~ I ...... = .. :~ Ou stimă d 

~ .~ ---------- • Lovass Zoltan es Tarsa. I 
~ ________________ ~ _________________ r __ • ____________ ~------__ ~~. 

__ ·aunq I'BW ala~ .,U~'JHe~ 'nSJloaJd UJ'I!d n.lJudd J!zod~O .... 

. ' 
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A.,.. .... rw-ţ ! 
Aduc la cunoştinţa foştilor mei mu,terii, ono public şi tutu· 

ror acelora cari m'au cunoscut sub numele de Set/ingu M. Andor. 
el mi·am maghiarizat numele de familie În Al's,di ,i swb a
ctastă nouă firmă am 

deschis o priivAlia da ghele 
Stra.da Salac nr. 1. 

În localităţile d,lui Rona Jend, dela care am cumpărat depozitul 
şi atelierul. - Noua prăvălie am renoit'o cu marfă indigenă, 
americană ,i engleză, iar marfa luată dela d. R6na o vând În 
preţul cu care eu am cumpArat'o. 

Ţin in depozit ori·ce ~/lete de dOflllli, dame şi copii, ghete 
de bal, ptJfJuci 1; pantofi. Cu stimă: 

Arlldi (Seelinger) M. A. 
A l'a d, Salac- utca 1. 

~ . .,. .' ' " '" . ~' .,. ··~HH' .. 'm>f.'~' , "!DA'mH'· - ~. 

. ~ ~I~~~~' K~îl~'~~ 
~. . industrie de ceara şi tnrtărie mare. I 

' A rad, Stra.da Deak. Ferene 6. I 
~ c ..... proprie. TeletUn 863. ~ 

I·şi recomand~ luminile şi ~ 
toate obiectele in acest ram ?J 

1· pentru biserici şi alte scopuri. ~ 
~ Epltropille şi vânzătorii prl melc ~ 

~
~. rabat mare. . ~ 

• '. ~~"!~~:1.~r.:~~:~~~:::w.~~~.:::1.~~% 
~ .~~.'«~ •. ,!l>",,~1: .... '.JrJ1l~ ~::t.:. .. :~ .• ~~ 

• 

• 

• "'- .. ;' ,",~:".: *'< .• _ '{ ... '" t 

o: 

Sa" n8 credeti el este În interesul C K e' ă t" D-tri dacă comandaţi oasa" oronagy m n , 
. , 

eswg'i1iI' l. 
. Fiiţti= .~~.,~: il? '. ~ 

~ .... ,-.~, •. ~_.. f 

'Cu colUla "I<.orono.gy~tnâ.nt" f 
bătută odată se poate cosi ziua intreagll deoarece e făcută din 
otel-diamant, coase rele ,i moi nu se găsesc tntre ele. 
Pen""f, "'ăbllcla (Ieclfrel tJllcăfI fI"ra,.t~bn. 

i;i," 80 85.90 95 100 110 Cn!. Ia comande de 10 
Pretul ;'.} huc. 1'80 T·90 2.--'}20 2'40 2'50 2'60 cor. buc. 1 se dl rabat, 

C~lI1,!andele se ~t fa~e J;rln Lengyel Testve'rek magazin da coasa trimIterea ba01lor lI1alOte K J. " 
1 .. pc lingă rambursă la I olonagYtrmant l 

Kapo&vArt F'ă-utco. 22 T. 

I 

I 

I OH!OOAMNI! In contra tusei/Jriigu,elei şi flegmei 
s'a dovedit def.cel mai bun mijloc 

Pastilele-Egger 
sA TRĂIASCĂ' Gafea şi TeaÎ 

Mă 'năduşe. afurisita 
de tllsă! 

cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent. Preţul unei cutii 1 cor. 20 fiI. 

O cutie de probă 50 fiI. 
Depozit principal la: 

farmacia "NADOB" gy6gytar 
Budapest, VI., Veiczi-k6rut 17. 8Z. 

-Pastilele lui Eg-ger~ 

m'au vindecat ingrabă! 

I Se Doate căpăta in Arad la farmaciile: Berger Oyuta. foldeS Kelemen, Hauer lajos, Haj6s Arpad, 
Krebsz Geza, Karpati Jânos, Ring Lajos, Roz5nyay Matyăs, Vojtek Kilmtn şi la drollgeriile: Nestor 
Hanzu ,i Vojt~1< es Weisz. - In Oyorok la farmacia: Masznik Daniel. - In M.-P6cska: la Adler I Oy, lajos, - O·P6cska: Ioan Rocsin. - Simand: Csiky Luncs. - Slksz6n! fii red i Ede orok. ~ 

~j;ie.~~~\i)~j;~~~~~~j;W;~W;~ji~S;~j;j;~~~~~~ 
il ~ .. ~, , P .. ml.' cu medalia ce. m ... 1. e.pod~. mllen." din 8ud.",.,. in '806. I 
I tU· :~~ Turnătoria de Clopote, - Fabrica da scaURa de fier pentru ,clBpofe alUi i 
I A~!9!~gltl,~,~J..~!~!!m 1~~E.!~~·~~u I 

a c1?potelor stricate, .pr:! facerea de clo~ote i~tregi. arm~mioa~e pe ~a· ~ 
rantie de mai mulţi ani, provlzute cu adJustlin de ffer batut, construIte " 
spre I le [Dtoan:e In uŞllrlntli in ori·ee parte, indati ce clopotele lunt ~ 
bAtute de o Uture fiInd lIStfel acuHte de crpp~re - Sunt recomandate cu ~ 
deos~bfre CLOPOTELE GĂURITE, de dânsul inven, :;1') 
tate ,i premiate in mai multe rinduri, cari sunt provb:ute in partea au· . I 
perioari - ca viollna - cu gliuri ca figura S ,i au UD ton mai intensiv, 
mal adint, mai Hmpede, mai pllicut ,i cu vfbrare mai voluminoari decât 

I cele de sistem vechiu. astfel, Ci un clopot patentat de 327 klg. este egal I 
fq ton cu un clopot de 461 kilograme patentat dupl .istemul vechiu. - ' 
Se mal recomandl apre facerea leaunelor de Her bAtut, de sfne stitAtoare ~ 
- apre preadjullarea clopotelor vechi cu adiustare de fier bătut - al ,1 . ~ riI spre turllarea de toace de metal. - Preţuri-curenle ilUslrate trimit gratUlt. !It 

i} •• ~'.!lSSSSSS_SS~~W •• ~ 

/ 

-------------.. _--
.1 ii I 

Extras din Catalogul lui Kotânyi Jănos: 
Caf'ea brutA: 

Jamaica 1/2 Chlgr. 
Portorlco in • . 
Cub. I/! " 
lava aur '. 

.aCea prAJitA: 
(In prAjitoria electricA proprie). 

Cor. 1'00 
• 190 
• 2''''''; 
, 1'70 

Calitate buni 1/2 Ch!gr. . .. Cor. 1'90 
Calitate fini JI2 , , 2'20 
Mixtur. foarte fină (Cuba, Aur, Me· 

"ado, Mocca) 1/2 Chlgr. . 

Teas. 

Rămăşiţe de tea 1/2 Chlgr. , 
Tea de Congo 1/2 '.. 
Mixtură pentru famiHe 1/2 Chlgr .. 
Tea imperiali foarte fini 1/2' '. 
Tea Ceylo" foarte :lromaticl 1/2 • , 
Mixturi excelenta de prâjlturi pentru 

tea 1/2 Chlgr, . . , • . • • 

Ruu:1. : 

, 260 

Cor. 250 
, 3-
> s
, 15'
, 6'-

> -'80 

1 litru Turn pentru fea de fam,lte Cor. 190 
1 litru rllm fin de Brazilia • •• > 340 
1 sticlA 7110 rom fin de Jamaica. , 350 

- _ ~ v 

Renumitul ~ARDEIU KOTANYlc se 
vinde rn cutii originale. 

loianJi Janos, 
:a:a..':-e con~erciant. de C~lrea ,..1 tea. 

! 

, 

(Seghedln, Budapes~ Viena, Dobl/ng, ~ Berlin, Abazla) " 
ARAD, J6zsef f(sherceg-ut Nr. J. , 
in edificiul bAncii .,Arad·Csamidi Takarikp~ndir" 

Nr. tele.on"lul 809. 
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NumArul telef'ollului ~a. 
~-~~~~.+~.~+~.,~~~~~~~~ , 

i stabiliment Industrial de cemen!, 
~ în Kisjen6·Erdohegy şi Nagyzerind. 

Ujj Janos, MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 
cu olel brut, dela 4-100 H P. 

Motoarele mele patentate au regulato, an
t,al şi mechanism de aşezat cu mâna. -
In urma arderei regulate I oleliului, motoa
rele nu produc nici un miros neplAcut. -~ (Arac:1Jnegye). 

. Executa tevi de beton, placi de pavaj, 
~ plIci de marmurl artificiall, terrazzo şi 

Nu trebue curăţit desI 

~ mozaic, columne. sdlri, laviţe, cArAmizi, 
Spese de functionare pe ar' J 1/2 fller. 

i . ţigble, inelle. de
d 

fânt~nj cI u f~r, pac ti SUtb 
so e, vă ale e otl-ce unglm~ e c. ee 

Suranyi Viklar, 
Inginor-D1echanlo dlploR1at. 

Badap •• t. YI •• L6z6r-atca 18. Aceat stabfllment lucreazA 'Ii proiecte 
~, de cheltuieli şi planuri pentru poduri 
:li de beton cu constaucţie de fer şi pen-

(IndArAt:ul Operei.) 

Condiţiuni favorabile. Preturi ieftine. 
~ tru betonfzarea trotoarelor. lntermediarii primesc recompensA. 

X 
1;/ 6:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::===i9 ~~·ff< , 

Lampe pentru mine 
~ tot felul de lampe cu acetJlen. 

fabricheaza 

Barlos Zollăn 
fabricant de lampe, 

Budapest, VII., Gizella·ut 55. 

• 

Cele mai bune fabricaţii de 

PUŞTI de VAN~"I 

puşti f]obert, revolvere şi piştoale 

Buldog, pecum şi totfelul de gloanţe 
şi praf de puşcă, cu preţuri ieftine. 

Cele mai excelente :f'abrlcatil de 

LWA ŞINI DE CUSUT 
pentru faR1l1ii "i Induatrle. 

Mândria oricărei gospodine 
este pâinea bună şi fru· 

BICICLETE 
să căpăti CU preţurile cele mai 
ieftine şi pe lângă plătiri con

venabile în rate. 

moasă! in locul dospirii În· fZllă'r1 

delungate şi frământărei obo
sitoare, este de recomandat 
maşina "IDEAL" pentru 
dospirea şi frământarea pâi· 
nei, premiată În mai multe 
rânduri, la expoziţia de lucruri 
casnice din Timişoara 1908 distins cu »Meda!ie de aurc şi »Diplomă«. 

Toate aceste fSe pot cOluanda dela 

KALENDA JA.NOS 
Rat,.arad, Pi.'a SZID. Lasz16-ftir. 

II II 

cuptoa.re de lut. .. 

SCHON JOlSEF, lugos 
SZt. Istvan·u. 36. Kossuth·u. 21. 

Atrage atenţiunea ono public că pri· 
meşte pregătirea a ori· ce fel de 

.' C"'lJloc#re 
descărcare ,i zidirea vctrelor de fert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă servi· 

ciu prompt şi conştiinţiol. 

COll"landele se .... xecu:tA i",-cdiat . 

~"~"".j."""~6aa .... ~-=~ ................. ~ 
CapItal socIal Coroane 1.200,000. 

Telefon Nr. 188. Post .pareuaa aNI- 30.340. 

"BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE" 
I societate pe acţii In Siblfu-Nagyszeben 

este prima bancă de asigurare româneasci, înfiinţat! de 
institutele financiare (băncile) române din Transilvania 

şi Ungaria. 
Prezldutul dlreatfullI: Partenfu Cosma, dlrlctorul neclltlt IJ "AI~I'" I 

" JIlezidlaful "SoHdarIU_I." ' 

"BANCA GENERALA DE ASIGURARE" 
face totfelul de asigurări, ca asIgurAri contra focului 
şi asigurAri asupra vieţii în toate combinaţiunile. 
Mai departe mijloceşte! asigurări contra apargerilor, 

contra accidentelor ,i contra gindlnei. -
Toate aceste asigurAri ,Banca generală de asigura.rec 
le face in conditlUnile cele mai favorabile. - - -

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

Prospecte, tarife şi '"formaţlunl se dau gratis şi Imediat 
Persoanele cunoscute ca acvÎzitori buni şi cu legAturi 
- pot fj primite oricând in serviciul socieUiţii. -

:.Banca generală de asigurarec dă informaţiuni gratuite, 
in orice afaceri de asigurare fără deosebire că aceste 
afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 

Cei interesati sA se adreseze cu incredere la: 

"Banca generala de asigurare" 
Siblfu-Nagyszeben. Edificiul .Albinac 

& • • • 

• 

z1" 
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'relef'on 38~. 

BraUD II. Antat 
Arad, Boros Benl ·ter 7. (casa proprie) ~ 

Recomandă depozitul său bogat asortat cu ~ 
~ văpseli şi n'1a:terial pentru zIdit: ~ ... 

In atentia domnilor cari voiesc să zideasdl. Atrage atentia mai ~ 
departe asupra varului de prima calitate, cement, ţiglă, ţe~'i de ~ 
beton, praf de piatră, Impletituri de trestie, table de ceme"t ~ 
pentru pavaj. - Productele fabricel sale de ghips din 
Baia de Criş le tine acuma rn depozit desfăcându-le cu pre- ~ 
turi foarte ieftine. - Cere sprijinul on. public: 

Cu stimă: BRAUN N. ANTAL 

• 

I Pasztori Sandor, fabrică de împletituri, 
matrate din sârmă ,1 

rolete de fier. 
:L~raşov-Hrass6, Stra.da. Spitalului 32. 

Orilaje şi porti fabricaţie proprie, executie simpli şi frumoasl, ma
trate din sirml cu rame de fier ori lemn, paturi de Închis cu ma
trat cu arcuri, cea mai bunA calitate. Impletituri şi grAdele pentru 
mori ~i fabrici, pentru scopuri economice şi de gospodlrie.
Coşuri de sârmJ, gratart, sArml fmpletitl, obloane, cotete ,1 alte 
lucrAri de branşe, se executi pe lingă preţurile cele mai ieftine. 

CRt:alo~ iluetrat: &,ratuit .i franoa. 

lllll,llJL~~~~~~~~~~~~~llJJJJ~' f ~: 
Da~DaoQQDaQDaaDDa 8. '. }J1 

R==================. === Ceasornice, giuvaere, E:::: == gramafoane. şi plăci =:::s 
se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 rani, 
cu preţurile cele mai ieftine din Întreagă ţara. 
fie chiar şi pe rate, la marele depozit alui 

~ Mlzera J6zsef,~, 
~ J:J:1âiestru. zidar diploU18,t. Q 
~ Biroul: Arad, lIona-utca 34. ~ 
g Prime~te totfelul de lucrări de branşe pentru edificii, a 

ceasornicar şi giuvaergiu. ~ precum şi efeptuirea de planuri şi expres-nota sau ~ 
S z e g e d, Dugonicswter 11. ~ preliminări de spese atât in localitate cât şi În pro· ~ 
Reparatii cu garanţă de 5 ani se fac ieftin. ~ . vincie. - Tot acolo se pot cumpăra uşi şi ferestre vechi. D 

Catalog ilustrat trimit gratuit. M ~ 

T 6th J6zsef, 

- Nenumărate scrisori de recunrştint~. - ~ ~< 

1I,=====Rev=înz=ătOr=i se=cau=tl.==D DDg~~Q~a~~~D?O)~aaQ~ 

1" ~~~ 1m1§fi~~~ICfil!§il§ilImJ ~ 
~ mii Aduc la cunoştinţa onoratului public, că om 

am preluat atelierul de duljherie 
alui Paladics Oyorgy din strada Arok nr. 7. ţinându-I mai departe sub con-

. ducerea mea. Anunţ pe arhitecţi şi rnăestrii zidari, precum şi an. public, ca· ori-ce 
angajament şi bani afară de mine, numai fratele meu Paladics Oyorgy este îndrep
tăţit a lua. - Totodată aduc la cunoştmţa zidarilor şi proprietarilor de case, că ţin 
permanent În depozit după ori-ce măsură: 

• • 
UŞI ŞI ferestre gala. 

Rog sprijinul on~ratului public - cu stimă 

măsar şi dulgher. 

Arad, Arok-utca nr.7. 
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