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Bănuiala. 

. w 

om e pentru o societate mort indată ce 
i-ai distnls caraet·erul. In prea puţine ca-

. .. . zuri ,88 atacă făţiş ca.racterul oamenilor. 
Stbttu, 3 Decemvne. Har Si:' poate ve-dea. iIlBcripţia păcatelor 

Inainte cu vre-o săptrunftnă, toate zia- d~upra ci1pulu~. unui ~m, că.r?ia ~-se ri· 
f(lle au publicat, între ştirile zilei, o mică B:ică cn1c·ea, - ~lm? m<.u u.ş~r W mal pra~
informaţie cum un me-dic american şi-a tIc. să-l ot~ăyeşb pnn ?a0CIlll caracter:tIUl! 
răpUf.l, .în mod ingenios, toate rudeniile, I p~m bălIwală. Lan:ezl. î~.lu~e o. C.B.?tI~te 
ca să ajungă la o moştenire mai mare. dm ac-est ser al b<LnU1f'I:1 ŞI poţI Il Slgur 

Până când nepricepuţii atentooză la eli un. oarac,ter -care nu .şl-a aşteptat~ m~ar
viaţa altQra lovindu.i cu un par sau tm toa ŞI nu sa puţut pro'Ved~a. cu hartn în 
baros, cari lnslt urme vizibile, sau prin ~egulă, da.c~ c~n~.ltatoa e s~flCle~tă, e mort 
arsenic ori alt venin, aJ« căror rlLmăşiţe m faţa sO(,.lPt~tţ~~. Doctoru .c~n op.ereaz~ 
se pot de-s-coperi în epruveta chimistului cu .';;erul bănUl~lll sunt mulţi m socwbatea 
Jegal, - ingeniosul American a preparat noastră. 
un s-pr cu haoeili de febră tifoidă şi-l stro- Oam(l-ni cinstiţi, despre cari se ştie că 
cura în mâncările iubit.elor oo.le ruaenii. îşi împlinesc cu oonştienţiositate slujba 

Ajunşi în stomac, baccilii îşi făceau da- de luminători la un institut de educaţie, 
toria, proyocâna febra tifoidă., ale cărei {jad. într'o zi in grozava boouială de tra
simptome, la înc('put, mooicul se făcea a dare de neam: .Lumoa î'nc<-pe să di8cu~et 
nu le cUl!1on,~te. Numai intr'un târziu, cfmd so dau lămunn, SEl deS'văleec luarunle 
nu mai ·era nădej{lc de scăpare I*ntru ru- peste cari bânuiala şi-li], întins mreaja şi 
d(>.nii, conl~ultă şi a.lţi ooh~.gi şi împreună. la urn~ă, cf~nd cetit?r:u1 nepreocupa.t. ~e 
COIl.."ltatară boala. M:€'dicul dădu numai de- crede lOdeaJuns clanfIcat de netemmmC13 
cât poruncă, aspră să so d{\sinficicze apa.- svonurilor. iată vine cu o n.otiţă. Ja ziar bă
duc.tul şi să se fiarbă -apa de băut; era mai nll~ala:. ,.D.C't"!J.l1inţiril.e date ~unt ~role, da:
agil decât ori câ.nd şi-şi îndemna pacienţii TI01 IŢlaI şt~ lucrun pe can nU'l erta.~ sa 
:gă grijea8că de 'alimente şi mai nles să ţie le ŞtlO publicul TI-:aro; Între patru ochi le 
curat.e vasole în oari ]e fierb. Dacă ar fi spunem bu-euros," 
trăit în ţara noa.stră, poa to ar fi public.at Bănuiala so îndestuleşte cu at.ât; ea 
~i o broşură. ştio că nu va putpa convinge pe cel ce coro 

In felul acest.a. a. petroout 103, odihna de dovezi, dar dadi, lasiJ. în nesiguranţă >lmul· 
vf:\ci toate nldeniile, ajungtmd stăpAn pes· ţimea ·caro nu trpbue .să ştio Iucnlrile in
te într0aga ayero. Poliţia abia într'un târ· ti<me" şi-a. ajuns scopul. 
ziu a dat de unmp.le prooedeurilor "neoon- Bănuiala face bikmţnl l'osultatelor de 
solnJului" medic. ma.i înainto şi -vode că. a avut proa puţin 

.F'elulac.('-Sta de a omorî fără să lla.şi ur- suc-ces şi cre.de că greşeala trebue căut.ată 
roo, la noi se pract.ică de multă Yr('!Ine. Un în faptul că nu a dist.ru,s' mai Întâi isvorul 

Opinii literare divergente. 
"Laie Chioru" ,t ~CîUcaşiitt lui Goga. 

In miagara diatll'ibcl<lQ' ,S\'Ile \"1.11cani('J(l Îlldrep· 
tJa,w <XlIDtM J>O('Itul'lli ('TOga, măMdi'iiooul "maghi. 
stru" aI fi,lozofi('j politi('IO, A. C. Popovici nu 
m-uţă mid um oolţ.işo::yr din p1"O(looţia V'ariatii a s
oost1l.L1 ~flet bogat şi oomp}f>,x, ci-i dă cu ŢlU'Voiul 
de la.'V./i ~ri~ată, <'llnl a',B!l' zioo .aşa pe 11erii.sl1ila't.e, 
ca un peeudo-II ftt.alstos plin de mânie imtx>t.an tit 

In Nr. 277 de DuminccÎÎ .al "A-Rotnânuhli", 
A. C. Popo.-Jci ~ improvizoo.ză în criti~ literar, 
('-Il .să d~eoo opera poet.ică Il hu Goga. După 
cât:e<va bâig:mieli a~ul"NI. perSOlIlalitătii S<'Tiitorilor 
in general, <m inv{)(',ă,ri de enbE:.t.a.ntivlO 00 ,,rm.acu.la
t11ră", •• Hima1a~'a, Karl Marx", ~ari de sigur au 
o ~m]Xltrtij{ntă ro.."tlremÎÎ in litera,bull'1l poporului ro
mâ.nesc, omn-n1ll1 cu "Replip-a" politi-că, (';3.ta<lixe
şt.e sti. se e..'\.TJ1ună ou 1l1'măto1liN'1(l "opinii" lit~ra
riCf~ti &supra p«v.iei ,.Laie ChiOlru": ,,şi a.cum 
să privim "lucM.făml din za,re". Dar eu, difi-eil 
şi foorte 8rept~ rând aud de 1l,oui poeţi şi "bp.le
trişti" .... în fX)liti.ca naţională, tot nu sunt dumirit 
de loc despre ce ,,luceafăr" e t'orba at.ci f Căci d. 
Goga, in una din poe:ziile sale",La .qroapa lui 
Laic", îşi exprimă poe~ica sa dori.nţă ca Laie 
Ohioru să c.ânte acolo, în cer, lui Dwu şi lui Sân
pe.trv. jal.ea ,lICri.qă in suflete.le n()(l,$frc". Pe.ntru 
că d . Goga e sigttr că; 

N i...g'ar stingo atuilloi năcazuJ 
Ce de mru.lt lOe pctN'lOOa: 
Int7re .stelele de pazI. 
Am" (wea şi net 08tea(!) 
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".ti m are-a ,.o sfe<t de pa.ză!' M«ă pe ţiganul 
La·ia Ohioru ... El ar fi atunc·i ~,steaua de pazăH a 
înreg neamului rOm4ne-8C... Idet<t e minunată. 
M (Li ale-s că c foarte înălf,ătoa;re, dar şi promiţă
toa.rc de "indr'umărt'" foarte practi.ce: în loc fk 
memorande dU8e pc 1.a "analfabeti" pe la Viena, 
pc la împăraţi, mai bine i,nte.rve:n.ţiiJ prin li'Wtal'Î, 
di.re-et la Du-u .. In ori ce caz, inţelegeţi, că tre»ue 
,,.,,,ii privim luoeafăruZ" a.ce-sfa cu mai 11't.ultă afen
ţi.e şi. să vooem, d.a.r d.a..că Lac Chioru i-a făcut, 
mă-ear el, 't"r' Q h'lJn-a.1-ă 14 .. m<1sa de arg·i.nt" în acel 
"lăca.ş de mărgiiri.nt" după indemnurile şi indru
mij;r·ile dlui Oct. Goga", (.Aurl:Ol'izatul Nr. 270-
1911). Ia.r jm numărul m.ai SlL~ ill1dh:,:at de porii
Togonitul domn A. PoPQvici sloboa,de naţiei ro
milll~ti UlD. ~arr do -exhibiţii criflre asupra mai 
multQr ~ii .al'l) lui G-oga, <hnt.re cari .roţinem 
!l<'008. .a,«.uprll ),Clă{,~'l.şii"~l()lt": 

.,1 nainte de a di.'>cuf-a. în parte importantele 
sale "i-dei" sau "valori 1Ilorale" ... ţi.n sa dovede.9c 
ră d. Goga., chi.(Jr şi în poeziile sale, se recomandă 
mân.tuitor al ne.amu.lu.i ro-mâne.'!c, om învăţat şi 
sdrobitor d.e dogme M.ţi.o71ale di,n bătrîni. Căci 
fondul suflet(\<;c al poetului Goga nu-i de loc i<lea
Zist in sen-sul nostru, ade<ă: n<1ţionali.st, ci cu de. 
săt'ârşirc materi.alist, cu proftţnde inclină-ri so
cialiste. Dar şi ace,st fond suf14le.ac e COt1ârşi.l de 
preocupare.a auioru.lui de-a tre-e~ drept J.l1ântuitor 
sl1va.nt ... al celor "obidiţilt • Iată iâtet'4 probe. Ivi-
rM J/ ântuitorului Isus o proroci-s,.ro altii. Veni
re4 M ântuito-rului Octat'um pare că o pot'('-steşfe 
ace.st ~l{ântttitor el in.sv.şi. 

In poezia m-ai mult sociali,~tă "Cl&~" d. 
Goga. v()Tbe..,'lte întâ,iad.lltă de "înfric<>şata clipă a 
premenirii". El aduă cântă pe o ţăTa..nc4 iat01,itd: 
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le primesc la admtnistraţfe, 
MulţAmlte publice ,i Loc: 
deschis costă fiecare ,ir 

1lO fIleri. 
Manusttipte nu 81 Inapo

Iad. 

do energie al bănuitului: "Tribuna", Şi 
deodată ~e aude dela o margine a ţârii 
până în celo mai înd0p{trta.te regiuni, că 
"Tribuna" e tră.dătoare. Se cetesc şi răs
foiesc articole incri.minate, so cere spri
jinul răsbunării personale a celor atacaţi 
de o pa.rte, şi când de cealaltă p<ui.e vine 
răspuruml, "ce e Trib'una zilelor noastre", 
bănuiala se arată în adevărata ei coloare.: 
"Dle Goga, noi ştim cine eşti." 

Şi in 2 foiletoane alo "Gazetei Tran
.silvaniei" adu-c:e cele mai mari elogii dlui 
Goga acelaş om {Caro azi îi contestă orice 
Y.1,]oare ca scriitor ... 

Noi ştim cine eşti Mata, dar, vezi, nu-ţi 
putem spune la gazeLă ce ne ceri. Vino 
însă la Buoure.şti. Când treci înaint.ea ca
sei m-ele abate-te la poartă şi-ţi voi ş.opti 
la uroche ce 'Tei să ştii. D. Goga, cum ne·o 
spune a~um din nou bănuiala, "a fost de 
atUlIl-ci de mai multe ori în Bucureşti dar 
nu s'a abătut" pc la casa albă a dlui Relim
brock. Ştia că dovezile nu s'ar ţine <4'3cunse 
daeă ele nu ar fi numai în închipuirile min
ţilor înferbfmtate. 

Cu acuza tradării publieul nu sc lasă 
momit. Incep darii bomentariile: ~u tre- ' 
bue să vă închipuiţi tradare cum a făcut'o 
::\fangra, dar cCYfnite tradare cel ce ,'3parge 
amnt·a solidaritate naţională sau, cu alte 
cuvinte, critică act.1'vitatpa, bbului naţio -

na1. lată greşala care trpbue scrisă dea,'lu
pra c-apullli, pe crucea pc caro .să se rus
tignoaseă "Tribuna". Critioa tabului însă 
a adus'o prin "Tribuna" autorul critioei 
şi acum bănlliala î,~i face din nou bilanţul 
şi-l vpde din nou pasiv, iar cauza o gitc;;eşte 
tot în izvorul do energie al "Tribunei": d. 

de mu~a c.âmplui - "eu chipul stins, o W1lbt'ii 
d f 

. II 
e cm.me I care: 

Mângăieto.r s'apleacă 85. lJ.'idioe 
Un făt bălan ce adumbirt de spk-e 
A adruronit ..,')C-;Ul!l nştemnt de glugă 
Şi 'ncet îi dă copilului să 6t1.gă .... 

Acc.'>t ,.făt bălan" ni-se pre.zintă apoi c.a un a
det>ărat Făt Frt/,mos şi sa.lvafor al nea,mulwi ~'o
mâne.sc: 

El, et'} fnllllo..~ şi fraţ,o hun <'U glia 
Nou int1rupatul suflot de :MBSia 
Va fi judeţul <>ea,mlm.i de mâna 
Ce într'un mrit(!) aprins do dimineata 
C,1 mâ.na lui vi'008ză, îndrăneaţ.ă 
Zdrobi-va cartea legi.lor bătrîne ... 

"Să-i ajute Dze:u" - 1n1:"am zis eu acu.m ŞMU' 
an1', când a·m, (('etit (l,Craslă a .<;a prop6e bună t'(\8-

fire ... Dar d. Goga carr. iusuşi ne spune de mai 
multe ori, că şi-a îngropat crcdin(.f1. in Dzeu, nu 
pufe.a aştepta aju.forul lui, ce.re-sc. 1 a,1' "sfeau4 [wi 
de pază" Mutarul Laie Chioru, n'a at'td nici el 
putere.a să-l con{-i.rme in de.mnitafr-a dc "nou i·n
tmpat suflet de M e.si-a". 

Astfd se face că sufletul a.ce,<;ta de .. lle-sia ajuns 
să ne prim rne{t,~('ă cu predica sa de pe muntele 
Aradu.lui, voi să zic. l1e.cnno.<lcuful palat din Arad, 
era de.ja cu de,~ăl'ârşire fr'int", ... 

In astfel de În!'!ielări ingf'nioase este oblojit 
~.oondugul lit~rar" al domnului politiciam. şi :fi_ 
losofoştilOO' miiestrii meşter. " " , 

Prnltlru ca ţl'l.lblicul cetit()r să-şi poată d(\. SCll, ' 

ma de competenţa d<'8ăvârş.itlt ~i grf"lJtntea eutro-
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Goga care trebue mistuit prin un foc con
centric. 

Aceasta însă e mai greu de indeplinit 
căci să zici în gura mare că d. Goga e tră
dător, te faci de râs. Dar est modus in re
bus: Pe deoparte vom cerca să convingem 
publicul, analizând poeziile dlui Go~a pu
blicate în cele 2 volume şi prin diferite 
publicaţiuni, că nici pe departe nu sunt 
cum le-a găsit lumea 'criticilor de profe
sie ..• iar nota naţională incăpută în for
mele artei nu e altceva decât tradare, dar 
mai cu meştC'Şl1g făcută_ Pe de altă parte 
- îşi zic bănuitorii - vom câştiga sim
patiile şi aderenţele acelora, cari de blmă 
voie îmbracă. noţiunea măgarilor de pe 
Vezuv. Vom mai răseoJi p(l toţi advocaţii, 
preoţii etc. 

Alja dar pe lucru! Belimbrocke arată 
că d. Goga e un "apostol fără credinţă" 
şi alarmează preoţimea, iar medicul rane
lor naţionale prezintă pericolul ce se as
cunde latent În ... poşta redacţiei dela re
vista "Luceafărul". l~n pericol care va cu
tropi pe toţi advocaţii şi candidaţii de ad
vocat. Se reproduce apelul candidatului 
de deputat O. Goga cătră alBgăt-orii un
guri ai cercului său electoral, fără să se 
spună că e făcut de altul etc. 

Dar şi până la totala discreditare se 
poate opera cu serul bănuielii prin nob
tele strecurate cu mici alusii la adresa dlui 
Goga. . 

Ziarul autorizat, unde mai cu uşurinţă 
se plasează bănuielile, ~duce o notiţă în 
care spune cum "Ujsâg"", foaia lui Tisza, 
pretinul lui Mangra, anunţă apariţia "Lu
ceafărului" sub direcţia dlui Goga în frun
tea grupării intransigenţei naţionale. Cu 
alte cuvinte, bănuiala vrea să zică că Go
ga stă in legături cu Mangra-Tisza-"Uj
sag". Azi atât, mâne mai mult şi în urmă 
bă.nuiala va avea succes. Ea nu a avut 
efect pân' acum căci nu am ştiut unde să 
o aplicăm. Să decapităm pB d. Goga şi to
tul e ajuns. Credem însă că mai înainte 

.pitoare a acestor ap'rooim-i distinse !şi pline de 
inteligen tă bul bucată, ne vedem. siliţi să reprodu
cem din cele multe numai opiniile alor trei scrii
tori însemnaţi, al cărOO' oovânt cumpăneş~ ceva 
in chestiuni de aprecieri litera:re. Ne mă.rginim 
exlusiv la redarea piixererilO'r asupra poeziilor 
"Laie Chioru" şi nClii.caşii' incrimill.&te de d. A. 
C. Popo'fici. 

Iată 00 spune profesorul de literatură T<m1â
nească d.Sextil Puşcariu l~ psg. 174 din "Con· 
vorbiri liurare" pe 1906: "Când Late Chiorul, 
lăutarul mefter, care a le.gănat nădejdi.le atâtor 
tineri, poetul îl petr-ece la îngropăciune in două 
poesn de· toată frumuseţea. 

Dar acest tigan e mai mult decât dii.scăliţa 
sau 1 da, fata fidovului, cari prezintd un interes 
mai mult prin ele insele, decât prin rolul ce-l 0-

cupă în tnata ţăranului nostru. El e acela care 
duce din generatie în generatie doina noastră, de 
care ne e atât de strinsă viaţa, de dragul căreia 
poetul aşează Q aureolă in jurul capului Lăutan4-
lui şi ii dă o misiune, care ia proportii neaşteptat 
de mari: să cânte înaintea tronului dteesc doina 
'Mastrăplină de jale. A(unci din ochii Milosti
vului va pica o lacrimă de argint, care "6 va in
chiega în stea r 

Intre aelele de p.azl{ 
Am avea ~i noi o stea". 

br d. Maiorescu., a cărui pricepere iru aooasti 
mat~ie) credem c'o admite şi onol'"abilul A. C. 
Popovici spullle aceste cuvinte limpezi în voI. III. 
p. 260 al ()riti.eelor sale: ,,şi aşa de firesc ,t. de 
yu.ternic este simţărnântul poetului. încât el înalţă 
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vor face cunoştinţă cu poliţia conştiinţei 
naţionale. 

Şi acum mă vei întreba, iubite celilor 
care m'ai urmărit în aceste câteva şire, că 
ce-i îndeamnă pe doctorii noştri să urmeze 
pilda medicului american şi să opereze cu 
;seruri ucigătoare? 

Eu unul care sunt departe de locul in
tereselor nu-ţi voi putea. spune, dar poate 
ţi-aş putea aduce aminte de câteva ştiri 
publicate în "Tribuna" - nu ştiu care nu
măr, căci nici odată nu m'am gâ.ndit să 
scriu aceste rânduri - în cari se spune 
cum d. Uoldîş odată trăgea nădejdea să a
jungă în direcţ.iunea "victoriei" şi se ştie 
că până atunci făcea pe suveica alegerii 
de episcop din Caransebeş. Şi, cum poate 
bine ştii, alegerile în direcţiunile institu
telor de bani au provocat C€rteşi în alta 
locuri. 

Poate vor m~i fi şi alte afaceri de {Q

luI acesta pe cari noi nici odată nu le-am 
ştiut. Te v(>.Î întreba uimit că ce vre-au a· 
tund ceilalţi cari nu sunt din Arad şi sunt 
departe de sfera intere.selor şi totulŞ se 
năp~tesc de câtva timp cu atâta. furie? 
In loc de răspuns, mă gândesc la povestea 
unei doamne din un oraş de-al nostru. Era 
o frumseţe de fată,ayea, şi parale, aşa că 
nu e nici o mirare dacă ea purta oboselile 
balurilor. Peţitori a avut cu droaia, căci 
ştii, aşa se întâmplă 1<1 noi dacă e şi fru
moasă şi bogată ... Nu e săracă nici în ado
ratori. S'a măritat după un om care-l iu
bea. Intr'o seară, după o reprezentaţie 
teatrală - în orăşel nu e teatru stabil -
;s 'au dus la caf('Dea, unde la o masă ve
cină a înt.:1lnit 2 dint,re foştii ei peţitori. 
Eu eram mai departe de masa lor şi nu 
ştiu ce vor fi vorbit" dar am văzut că au 
schimba,t câteva priviri şi au zâmbit cu 
amărăciune, la.poi au pus capul în pământ. 
Mai târziu, când iar m'am uitat la masa 
lor, vorbiau puţin plecaţi peste masă. De
odată unul se razirnă de spatele scaunu
lui şi, pironjndu-şi ochii spre doamna fru-

şi nobilitează' figuri şi expresii, cari in alte îm
prejurări s'ar impotrivi la ori ce încercare de 
poezii in hmba românească. Un lăutar poate fi 
poet~ dela sine, şi ce simpatie duwasă deşteaptă 
,,Barbu lătdarul" în cântecul lui Alexandri. Dar 
un lăutar tigan cu. numele Nicolae, în prescur
tare Laie - care-ţi aduce aminte de ţigan de 
laie - şi încă un lăutar ţigan Laie, căruia îi 
lipse.şte un ochiu: o Il8cmenea figură CU aAemenea 
i1l$uşiri şi cu asemenea metehne ar părea 1111;
pos·ibilă într' o poezie sentimentală. Şi totuş, Mcul
taţi cum ştie să ne pove.s1l'a8că auorul" etc ..• 

Acum urmează să dăm aprecierile dlui C. 
S te re, profesor universitar !şi lX'litician distins 
cu întiMli cultură literară, rpolitică şi sociologici. 
Se vor vedea deosebirile intre judeci1ţile literare 
venite dela, doi oa.meni pol iti oi.· 

Iată ce .scrie d. S t ere în excelenta revistă 
ieşană "Viata românească" pe 1906 pag. 71: ,.Aţi 
auzit în Coşbuc "noi vrem pământ" --strigătul 
moş.noap:ului în a~onie ... Dar când C<1şbuc vrea 
să ne deMne munca cnmpuJui el ne zugrăveşte 
un tablou feeric, plin de lu.mină şi armonie, al 
muncii luminate de bucuri-a firii, în dosul căruia 
nu mai este loc pentru veninul patimilor omeneşti 
- pentru groaznica ciocnire i\ intere.elol' vrăj
ma~; 

nIa.r la holdă! Arde soare 
Fetele secerătoare 
Rîd ~i dintă, snopi fac grîul 
Murmură 'ntre sălcii rlW." L 

Şi spicele juoou în .Ant 
Ca 'Jl bQrl dup' un Vill,,1 C'ilnt 
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moasă, tuşeşte cu înţeles. A urmat apoi 
iar o tăcere cu capul în pământ schimbat! 
cu o plictiseală în care nu poţi ceti decât. 
reviste ilustrate. Peste câteva zile se ŞOp4 
te au vorbe şi bănuieli pe cari dacă le au· 
ziai din gura unui prietin bun - acela se 
refera la cei 2 peţitori ofenzaţi... Astăzi 
vei găsi mulţi în orăşel, cari stau să jure 
în svonurile ce circulă din gură în gur~ 
despre doamna cea frumoasă. 

Vei întreba ce interes are lumea care 
colportează bănuielile şi minciunile croita 
de doi inşi, oari din vorbele şi bârfelile lor 
nu aveau nic un profit? 

Nu te mai mira dooi dacă din Bucu
reşti se redactează aceleaşi bănuieli oa şi 
din Arad, poate ceva_mai mcornorate. 
Bănuielile pot întuneca adevărul pentru. 
un timp, dar pentru totdeauna - nu! 

Campania de rbturnare din Reiat. Opoziţia 
unită, liberalii şi conserv,ator-democraţii din Re
gat, acum cu ooazia 8Orbătil'ilor Q pornit· o cam
panie de ră!'<turnare împotriva guycrnului con.ae~ 
yal:or al dlui P. P. Carp. Primul aot de ma.re 
importanţă al opoziţiei unite a fost retragerea 
din parlament despre care am 8CN8 pe larg în 
unul din n'UIIlarele noastre trecUlte. AC'UIlD. 89 in
cep î'1ltrUlllirile publice, la cari iau parte şi libe.
ralii şi oon.oorvatorii democraţi. La Iaşi d. C. 
Stere, prin 1l'Il mare diSC1.lr~) a chemat pe roţi ade
renţii partidului liberal la întrunirea care &e t'Q 

tine în oorbătorile Crăci'\llIl1Jlui îm. B\lCUil"(lŞti, dupl 
care vor urma şi ootele în difeite ~ ale ţării. 

• 
Baronul Chlumecky despre România. 

Ziarul vienez Oesterrreichische Rund- " 
schau publică un interesant articol din 
pemla baronului Clumecky asupra situa
ţiei din Bakanit pe care distinsul om poli~ 
tic austriac o vede foarte tulbure şi ame
ninţătoare pentru primăvara ţ)9 vÎne. Ci
tând cazul că guvernul României a cre-
zut necesar să puie în fruntea statului 
major un ofiţer cu superioare calităţi mi
litare, spune că lucrul era necesar faţă de 
situaţia int.ernaţională. Caracteristic este 

Copile:e cu blond,":\ pl • .,ta 
Când Fa!tă largul 10" vO(ţtmnnt. 
- In lan erau feciori şi fete 
Şi ei cintau o doină 'n cor 
Juca ,iata 'n ochii lor 
Şi vintul le juca prin plete 
Miei albi fugiau cătră m'or 
Şi greuri euri sburau în cete:' 

• 

, I 

Din acoo.aş privelişte a unui 800eriş in t Eli 1 e e
tu a lu 1 Octavian Goga face un imn a r m u n
e ii obi d i t e ... 

Şi versurile fioros răsunătoare, 'Puternice, ea 
arse de fulgere in stânci de gI\aoIlit, ne cutremurJl 
apatia, nepăsarea. leneşă în cele mai adâltci Il&

eUIlSuri ale sufletului - ne arată păC8Jtul 001 din
tâi, şi -cea dintâi datorie - ale noaatre tlrturont 
- faţă de ma-sa R!lonirnă, ce zideşte ,"ia.ţa şi aene 
'Cartea neamului, prin euferintele-i mute ... daci 
soli-dIlTitat.ea iiHQr aceluil8.Ş ooaro nu e uu. cuvw 
de amăgire: 

"Era în miezul zilelor de vară 
Şi ~rele din drumul lui de pGr(l 

Işi trimitea săgeţile aprinse, 
Din briul lui, din haina lui sen..inl 
Descopciate ţinte de lumină 
C~eau sfărmate 'n pulbere de fui 
Pe revărearea ţărinei înti!l.88 . 
Şi Jlscuţiau ucigătoare suliţi... 
- Eu le vedeam înşiruirea lungl,. 
Cum ~ârbovită 'n('('t înaînt~d 
Cum stăruind În holdi'i-şi taie uliti, 
Cellitorind cu ochii stinşi O dungi 
De nor priooae în vânătul de ,;are.,. 

.. 
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fa.ptul că a.c~a8ta a'a întâmplat în acela~ 
timp' cu îndepărtarea şefului statului ma· 
jor austro-ungar, barO'llul Conrad de lIoe
tzendorf. 

Adevăruri pe cari -le·a relevat şi ziarul 
nostru la timpul său. 

,C 

Aspiratiile mUltare ungure,tL Ni-~ anunţA: 
din Vien!lll: Iu legătură cu audienţa de alalt!eri 
<8 ca'I~Jl~rolu.i de A.ud'fenoorg, ministrul de răsboi, 
in 06reUTile politioo circulă svonul, că monarhul 
i-ar Ii dat ordin miro.ll:!trwu1 să elaboreze u:n pro-
iect de leg-e p.o baza "programului de nouă", fixat 
pe timpul lui Szell, }Yroieot în care să 00 rewl'Yo 
definitiv im deoo.ebi chostiu'llea steagurilor şi in
oomnelor armatei oomune. Noul proiect e menit 
l'ă oomplootew. proiootele mili tare doj a prezoo
tate camerelor şi să predispuie spiritele în favoa
rea aOO&OOM. Probabil că, în urma noului proiect, 
dacă: 01 s'ar elabQra, se YIl ivi necesitatea retra-
ger ii proiectelor 8ICtuale şi prezint.a.rea unor pro
iecta redactate de cavalerul do Auffenberg, Jn 
cari alăturea cu rezolv!Îrea problemei inaemnelor 
în llon~ul aspira tiilor ungure.<}ti, oSă de rOaJlizeze 
şi pretenţiile militare speeiale ale moştenitorului 
de tron. 

Se vorbe~te ~i de plecarea iminentă a oont.elui 
Khuen-Hoocrvary şi înlocuirea lui cu o penlQna
litate Illai ,adaptabilă la curentul reformelor de
mocratice. curent care ar avea întreagă simpatia 
mOl;!tenitorului Francisc Fcrdinand. Aceleaşi avo
nuri ~n anume. că alteţ.a 88. imperială simpati
zează C'U soluţia contemplată de partidul lui .Tuath: 
crearea unui aşa zis j u n c tim (reciprocit.ate) 
intre refwmele militare şi refoMlla electorală .. 

Svonurile 'at'.eate SUM nooontrolabile "i Bursa 
lor e evident budapeetană. Nu putem admite, ca 
.".iÎ1.oru! domnitor gă se fi Împrietenit atât de 
mult cu ,a.-;piraţiile militare ungureşti, încât să nu 

t prevad it fa tale le urmări ale unei noi ooncesiuni 
\ prin admiterea 'Programului unguresc de nouă 
~ PUIH'te. SVO'llul relat.iv la pretinsa simpatie a mo-
"" ..... ~tenitorului fJ8.,ţ.ă de reciprocitatea dintre ref,)r-

mele mUltam 'Şi reformea legii electorale, pare la I rindul ""ău mai admisibil, clki e un adevăr mai 
1 prct!u"" de îndoială, eă. înfăptuindu-ae parlamen-
I tul votului univerSoaol, nesăbuitele all'piraţii mili-
I tare ungureşti n'ar mai pute.a să aibă nici o ju-
r ~tifieaţie în noua şi adevărata opinie generală a 
î . Ungtall"iei. Li~'ar pune atunci piedici hot.ărîtoare 

şi cercurile dela conducerea monarhiei n'ar mai 
avea să lupte atât de mult cu veşnic balast în con
duC€f'e. 

Selllal spune că ministrul de răsboi a primit 
A!S2!S! 

Şi a:rşiţ.a cădea udgătoare 
Pe--a &'"C€rii sclipi.re ne'ndurată ... " 

SiIIllţiţi cum :3001e de foc pătrunod prin ţeasta 
amă în c,reerii M'Ollţi de pară, ~um dogoarea ac
rului 'llpri:n::! stringe ca 'ntr'un cere de feT imn
u'a în1icrbfmtată - ~ UimpleJe svâonesc îndure
rate,şi 80lm)le nemil()s I8lprind.a câ1.e un soare pe 

. :fieca"l'e limbă de secere şi .sclipirea-i no 'n<iurată 
,tră!punge ochii însângeraţi si arde inima ostenită 
de 'atâta jar - şi înz,ad3lr cauţi în cer un petec de 
umbr.:1, o a-diere ... 

O atmosferă de infern, 
1 ar &et'erea 'n tr'UQita ei căra.re 
,şir a.-şternea în snopii ei de au!' 
})ni·s()l9ul sfânt de bin~vântare 
- Erau clăcaşii: oştenii fără nume 
('~ duc rli.sboi'Ul mare-al tuturora. 
Gei co ge sting in n(\,Q"Uri şi uitare 
Şi oad ~i mor da cruda 'mpovi!:rare 
A tuturor durerilor din lume_o 
Er:aru atâti în slujba lor de clacă, 
(".-ci ooândiţi să plângă şi tacă: 
MOţ!ne~ sll1biţi, ce scris aveau pe frunte 
Zădărnida pIetelor cărunte; 

. Bărl:raţi sfârşiţi, cu suflotele moarte, 

.. -cu tot amaruI unei vieti deşarte. 
Şi 'n lung şira.g femeile tru.CJite 
("Îi oohi"i stinşi., cu sînul rupi de trudă, 
Inaintau în oaJe gârbovite 
De munră lungă, maşteră şi erudă. 
Cum i!e târa .T'01X>ru] mut de umbre 
Păreau o ceată tristă de îngropare" ... 

, . 
E imnul munoii oMdite.,. 

,. T R T nUN A'" 

drf.1[J1t satisfaetie pentru ieşirile 00 a inclul'1at în 
delegaţia ungarif, Il'probarea monarhului. Situaţia 
cavalerolui da Auffenberg, n'a fost d{:)Ci clătinată, 
ci s'a Întărit numai, 

Octavian Goga 
"Secretarul politic al lui Mangra". 

Motto: "Cu.j el (Goga) Il dat 
o ştim cu toţii, dove~i atAt de 
1năltătoare de ,.energie repul
zivă" la Clui, M.tncât Ungurii 
vor fi crezut, un moment, că e 
secretarul politic al Iad M:m
gra_ (RomAnul 1911 Rr. 274.) 

l'oy('-sl(',a s'a Î:ntumplat cam IlŞa: Intr'un sai 
de pc ciimplc, mai mulţi ţărani erau împreună 
sHipîlO'ii und întin8C table de pământ. Ooameni 
de it'lpravă ar fi puItut scoate truultâ roadă din ar 
dîllli.'urile 81'(,.':>'1ui pămimt plin de bogăţii a&Ull.SC. 
Ihr n~zj, HomiinH 1l0~tri erau nişte suflete pline 
de oon~n-ati.srn senil, cu adâncă evlavie pentru 
tradiţiile moştenite din bătrîni. Ei nu se deafă
C'e:a:u odată C1l eapua de plugul de lemn şi sfioll.8a 
sapă ruginită apUC!lt.e din părinţi ca scumpe scule 
de gO!'lpodătric îmbel~ugată. Cu vremea a răsărit 
intre ci UII1 tînăr i~tet, care a luat moştenirea pă
rintilor .săi în mână. U rmărimd muJtă neme stân
găcia şi Y{,'C'hile cliţ>.ee I3lphcate de tovarăşii săi in 
hlcrare·ll ţrUei strănH.I{\t'şti. a et.ai dus pe gânduri, 
apoi adîtncind Hlova inţ-eleaptă a cărţilor de plu
gi1rie şi dedchizilndu--{li ochii la munoa "prioepută 
Il vecinilor, s'a apucat de lu('ru. Arată sătemilor, 
că pltlJ.,rlll de I('mn, e o unealtă cu care în zilele 
noastre nu mai fad multă ispravă. că din pete<lul 
de pămi\nt care se Bubţiază meN"U nu mai 'POti 
f\coate niri un bf'\lş de mămăligă pentru spuza de 
('.opii ('ari (le biillăpăne.se-in pri8ŢllB. casei megrite 
de a!lpr1mea v{'('Înilor. că in sfârşit 'a(',ef~te acare
twÎ hătrille.şti nu mai ~unt flirlrivîte cu vremile 
n-ouÎi cari oor altă Întelepciune şi atât.ea biruri 
grele. 'Oamenii d,a11 dumiriti din carp. dar 86 ur· 
niau anevoie. VOT fi dre-pte vorhele tale - îşi 
ziceau f>i, dar nu pri~eppm de ee n'ar fi bună sapa 
noastră, (',u {'are au muncit şi hătrînii ş':au trăit 
hine. Doar ei erau oami'ni întdf"J1ti. ~ dela ei 
trebuie ~ă Îuyeţe !,'Ii ăi tinăTi. Imp~oati cu gfmduJ 
a~ta, zil{'le curg('<an în·lli:nt.e_ F{'Ciorul nOBtru 
în~11 n'.a. ,~tat {'li mîmi1e in sîn. El Î~ seOMllOD(\a 

plttniintul {'U umeltele nouă Î;,."Co-dite (le' mintea t1~ 
nor oameui plini de rîvnă -pentru fericirea some-
.. &~ 

Şi ar trebui să-I cântc coruri -de arhangeli ai 
roovrătirei, - să cutremure Carpa.tii până în ini
ma p~mRnhllui, să dărîme şi să răstoP'oale în 
beznă zi(jnrile de aramă a}{l cetăţii de mulţumire 
de fline. de oari ne-am iucunjurat, să sfarme în 
prai in:imile Împietrite şi să topească: ghiat.a ne
'Păsării de Oain ce 10 învăluie; - 'şi să-I cânte 
corori de se.rafimi ai ispăşi rei, să S6 ridi(',(l '\"alu
riIe nep:re ale mării pânl!: Înalbastrul cerulni, şi 
să soole toată tăna de nimi('uri grozave şi mizerii 
mi{'i. in (':~,ri ne-!!m înglodllt !I11fletn 1. in viAta 
mola:tf}C~ de ,aspiraţii u~oa.re şi frămârnt.~Ti uotioo ... 

'" 
... In fata POT'>Ornhli mllt de nmhre $lÂrbovite, 

poetul pune ~ stă ,~n1lJl fori~it al' "gliei odra.slite:' : 

- In urma lor, încet fără zăbav~, 
Oa un blă.stlm1 <lin vremuri lDoptate, 
Oa. o pedcaps'a veacuri de pik.ate 
V .enea ~t~Ţ)Rnl] 1 vlipj odr~~ lite 

. Cu zâmbetulnădejdii împlinite 
.Ou paEl-uI greu do-atâta sănătate ... 

In aceste Ţ)ut.ine cuvinte vedem ~m se ridică 
ehir8f1a nestrăblltută a eg'Oismului între fericitul, 
pe care. norocul îl Înaltă şi viermii M frământ' 
pentrn el ~dia roditoa;re. Inconstient, greoiu "de
atRta 8ănăta.te" - simtirea tînjită a OI'lui mul
tumit de sine şi de soarta sa, îl faoo eurd la cruda 
pa,timl!. a pământului în jale .... 

Şi iată: '.1. 

.. Obrajii lui S8 aprindeau în pripă 
Şi 'n o{'hii lui ardea mâDia oarM, 
Când n'un moşneag sta locului o clipi 
Tremw-ător cu mân-eca să-şi- ~tearg~ 

Pag a 

nilor, mrăblitea 'POvetale ciirticelelol' aduciHoare 
de lumină şi îndemnuri folositoare şi-i mergea 
bine. 

Intr'o rp~ăvară tI'a întâmplat că livezile oa
monilor au fost cutropit~ de o grămadă de muş
chiu ţii un fel de iarbă subtire şi incâlciiă, numită 
r îi e, care CUpriI1S€>Be veroele catifelat ca o ~ 
cin~"';'ne urîtă. Oamenii n'aveau grija, năcate dela 
Dzeu îşi ziceau. Feciorul llost însă, nu at.l pe 
chi,bruiri. Iese C1l grapele, dă foc rîiei, şi sca'Pă 
de 'primejdie. Dar se gândeşte, hai să dau şi prin 
celelalte delniţe, căd s.untem la fel 'Părtaşi in 
roade ~i ce fol~ de un petec curăţit, pe lângă 
lXl~yuba multă din tabla de pecingine. Deodată îi 
iese în cale T ă 'n a tl e, adică jutarul satuJui, om 
îl1b'1i'irit pc vremi tocmai în 10cuTile aoestea, dar 
pe cari le-a părăsit 10 urmă stnmtor.a.t de vecini 
îndrăzneţi. Cum il zăI'Cl}te cu grapa 'PTin livezi, 
dă buzna în aM şi strigă cât îl ia gura: 

"Săriţi oameni, că Bmititul ăla, vă prăpădeşte 
aver0a" , o.amenii buJbuCt'6c dim case fără pălă
rii, muierile speriate se dau pe la forostri. Când 
ajung la hotar, se uită in toate părtile şi nu văd 
nicăiri primejdia. Omul nostru isi mâna cuminte 
boulenii. In -suflet.ul lor a licărit .atunci o rază de 
lumină şi şi-au dat semna, că da, avea dreptate 
fedoruJ, dmd le ccrea 'plugm'j nouă şi traiu nou. 

lntilmplările aoe.stei ;povt'~ti se conturează în 
sufletul nootru 'Q'i:ltăzi, când noi cei departe de 
Aradul sflli?ierilor naţionale, străbatem rîndurile 
Încărcate de volbuTa patimei chinuite ale onora· 
biluJui domn A. C. Popovici, pLasate în organul 
comitotului ... "electoral", 

Lumoa românească cinstită, a trebuit să ră
mână adânc decepţionată de nouile arme de luptă, 
cu cari tltăruie "domnii şefi" să-şi apere autori
tat(,a zdrenţuută şi pretinsele int.erese 8UJperioare 
~1Je neamului primejduit. După ce lunga oampa
nie ordi.nară de un an de zile dUlSă împotriva "Tri
bunej", a dat complet faliment, a fost nevoie de 
un nou ~bor cu .uşile incuiate, care se inventeze 
mijloace mai si~ure ~ mai afective în opera da 
(h,-;trug-e:renaţi()DaIă a unei institutii de ('-6a mai 
c.ategorl('ă Lntrantlig€llltă românf'!ască. După terfe
lil''t'..a fă.ră rezuJt.alt.e ,pozitive Il tuturor oamenilor 
RM.11paţi în jurul a(',cstui ziar, oameni dintre cari 
mulţi de sigur înfWamnă ce V'1l in viaţa neamu
lui nOt!tnl, "eroii dela V iIlSS" a,u hotărît -să Ţlă
JB3,./;că in cap pe întluşi sufletul acestei mif;'!cări 
{le regooerare rO'lIuînelll'că internă, pe poetul O. 
O o g a. ŞiJ,iu dat seama probabil de adevărul. 
,<,ă o oaf!1te de lu<ptători îndrăzneţi, numai a.tunci 
poate fi biruitli. Elau oeI Ţlut,in intimi-dată, dacă. iz
hute.şti să rărpui pe căŢlitanul ('are îndrăzneşt.e să 
flut.uITe plin de credinţă, un etoo.g" curat, sinteza 

Sudoa.roa grNl oo-i'Picura din barbi'!: ... 

.. . . . 
Si se tîra lXlporul mut de umbre 
.Nepmicioasă ('..estă de 'ngropare ... 

. 
Iar ('knd a fost in ('..eaaul de a.miaz& 
Şi le-au I/lQUS merindea lor. amară 
Din' piine de neghinl1 şi săcară 
Ei stau sfârşiti. cu ochii duşi departe 
In adâncimea zărilor d('~arte ... 
...Eu le vooeam înşiruirea lungă 

. De mucenici nerăsplătiţi aipânii 
Cei lo~iti de veacuri cu durer('a ... 
Şi două .lacrimi mi..alU curmat vederea 
Căzând înoe.t în bulgării ţărîniP' ... 

.. 

&teticianii S(lwri. vor găsi ca aOOB'te două la
crimi, 00 Întretaie şirul vederilor, strică tabloul 
din i-Amctul de vedere pictural... Dar noi îţi SUD

tem recunoscători. cânMret al ţarinei robi te şi a.l 
mustrăriler noastre de cuget. 

PIlI>Ce, annoni~ suflet.ească 1 Nu, nu! Cât timp 
aceste oontTaeturi Întunecă seninu} albastru al 
cerului. - .. ('Al un blăstăm din veacuri înoptate • 
ca o J)('deoapsă a veacuri de păoa,te" - e în deşert 
setea inimei noastre! 

Vino\"aţi fără de vină, vom răsplăti prin chi
nurile coI).ştiintei clipele de înălţare sufletească, 
ş..i ()r1zonhlrile largi. şi OOIJIlorile de $!ân-dire şi de 
tltintli. ~ fif'<'are zi de $Ollre - toate ni-le dă ne
fI'ăspl-ătita pâna a gloatei fără nume ce "duO!! ră&
,haiul mare al tuturora", 

: Şi cu cugetul împăcat de păcatul nostru al 
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unui simbol in ]up~a învorşunată a mn1ţimilor 
juflăcli,:rak S'a dat deci noua lozm.că: "G o g a 
t. r e b u i e ci o efi in ţ a t'" ca o jastificaro a 
principiului e~primat cu atâta inţ~lepciune iro
nică in cuvÎntde bătrîn('.şti: .,S'<80 mobilizat deci 
toată eloaehta scribilor ,.autorizaţi", - cari cred, 
di a învârti Ull cond ci drept armă e tot atât de 
uşor ca aplicarea. unei s.ccături Je paragraf in o 
'vulgară actiune sumară -tiau a unei pe.tiţii de ro&
;.lat - în frunte cu uriaşul filozof politic A. C. 
Popovici. Toţi au ŢJ118 mâna 'PC p.M"i, iar d. Popo
viei potrivit in aeoJa{l timp şi facultăţilor sale 
fizice - dm mila lui DZDU, 1'1ll re~o cu lăstarul 
1l.lmpra dlul Go~a. In seria int~mnin,a,bilelor sale 
sporovăieli confuze "i po.ni.oaae, prin cari 00 

etalează În ins~pid('l{) col{)ano ale ml berbului "au· 
tori?.at", atentund în mod insoJont 18. î'lldehmgă 
răbdarea şi bună credinţa pubJicului românesG., 
înjură pc toate gnmc1e p:osibile personalitatea lci 
Goga. De acOOlJ, Popovlci În0€lpe să tragă clorp.o· 
tul într''O dUIlJri'i, ('a în zile de groa cumpănă, ţii 
~ă bată to!)a cea mul'{,. oa Tănaiolfl din poveste: .. Să
riţi oalIwni buni, căc.i wIJ.'}Jăd". Oamenu ochiti· 
bnaM ,<;e întreabă sUl"1)rinşi: .. Ce .. i. ~ S'1l lJltflITll
'Plat 1" (1;(l ,."ă .se în tâmple? Poetul Goga, î.ntoo
mai (>a Emin(';:{'u pe vremuri, ()ri Caragiale în 
alt Înte}{':" călăuzit de un superior spirit de ob
sernl.tje şi pătrundere p~ihologidl fină, scrie de 
câţiva ami articole sociologice, in oruri'fugăreşte 
allurmit(~ tipuri din viat·an-eaIDuhli nostru $Î re
liefează 1rp.-;ur1 .şi 8cilderî, cari trebuesc împHnoite 
ori înll1turaf.e. Toate acestel3! iubire de nea.m şi 
obioctivitate severă îmbrăcate înr'o cuceritoare 
hainăi literară, cum numai la imfletele mari şi 
diogtinse se 1lOakl găsj. :?rfJail'elui Be.limbrok însă 
i-!ffi niizăreşte că U(X'8te 'PaJrin1 oa1de i'n cari 00 

~tre-coară ici-colE'a rirulUTÎ de finii ironie inofE'n· 
ilj,'ă - gimdiţ.i-Vă - le. pa,g-inlle maestrului Ca· 
raguaJe oari ,lll1lt mult mai avansate în notele de 
ir()ni~m sbiciuitor - sunt în măsură să dea de 
mal ,gfîlIlta autoritate şi d:i.s\':Înlină naţionalii TI 
va inzestra .deci, cu toate atribuţiile unuî l"eOidi
vist şi distrudtor !primejdios. Igcnol~aJDt. indolent, 
atem, lJ·oetastm. fra7AWlog, lip:,<it de talent, subme
diocritate 'poIiică. ei ede multe imainte.. "C{\!l mai 
mare nenorocire J)(\utru noamul românesc" COD

dud€ într'mn artjedI cu impecabH8J sa metoâii fi~ 
lozofică, ţrroazni{'ul detra'(,'t,or impl'Ovizat. Din 
f;ena acestor exbibitii pline de insanităti reureta
bile se mai des':rliee înca un ,a.tribut adorabil. TI 
'l("{)at,(l UŞOI' pe pootul Goga, secretar politic ·aJ lui . 
Mangra, 

Stăm înmărmuriţi În fat.·a ac~tnj zoiIism pl
l·.a.lnîJal. Â('~t proeedE'u al dlni Pop.ovÎci e nu 
numai stupi<l, dar revo1tăor W ooa mai extremă 

-JE 1 AS! 

tuJturOl'a, 11] oalOT di'll Hoot.ăţi 00 tu:ronl de ·aramă1J 

poou] inspirat vede, eum: 

Din, ceata JOI grăbî1.ăl.oo desprinae 
Int.re,!:!' lăsându-şi codrul de merin'd.e, 
Cu chirroJ stins, o 'Umbra de femeie 
JJâng) un răzor ea sia. îngrijorată 
Priveş1e 'n jos şi sînul şi.] deschrue 
Mângăiet.or s'apleacă să ridice 
Un făt bălan ce adumbrit de s-pice 
A adormit pe-un aşternnt de glt1gă. 
Ea. blând rîdiel>l stând ingenunchia.tă 
Şi 'noat ii dă copilului sa sugă". 

Şi cugetu.1 îl îndeamnă pe el, int.electualul ",>6-
eăit: 

,.Ca un proroc cu fata tmbnjorată 
Rît t"ad Ia poala mamei dîn t~:rină 
Şi f'ărufându4 inăsprita mână 
Şi haina ei de sfântă 'PreaC1:irlltă~ 
Genunchii mei eă·i plec de închinare! 

Să-t.i pleci ~enunchii, frate în simţire .şi' in 
chinuri -să-i pleci pentru noi toţi ei 'OOntru cei 
I'U cu~etul de.ştept.. ·şi pentru eei ee rătăcesc ind{ 
în ViSllr1 etern, şi pentru oei. în cari nu s'a apriua 
încil. flacăra divină Il cODştiintei... In ea şi numai 
1U ea e zălogul zilelor mai bune~ 

• ,Căci inima. purcede să.mi desgroape 
Comoara ei de doruri ne 'mplinite 
Şi simt amaruI ţarinei robita 
Şi simt ruşinea neagră cum mi 'neaoăJ 
Sinlt cum lumină 'ncepe aă &e facA 
Oum moare bezna ~bi1or pi1o.a.te" .... 

Şi lumina oonştiin~i ii întredeschide :tările 
viitorimii .şi destiJlul ,.prunculu.i dia ţlriA'u; 
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mă-sură. CM::i să judecăan obiectiv. Poetul (hga & 

fost till-it a.nii trecuţi înaint,ea. curţii cu juraţi din 
Cluj, pentru un arti('ol în care :rugrăvea -n'o 
putere de mtuitie uimitoare in.stdinarea tineri. 
mei noastre universitaro, <prw cultura ungur~ă. 
In Cluj inaintea jurilDr satur.aţi O<l cel mai into-
l~rant ŞQyinism, <!onfiJ"lmăadevărurile tipărite 

prin cxpuneroo e.~rieuţ{~lor sale dela liceul un. 
guresc din Sibiiu. Că apărlll'Caaoooa. a fost expre
,'1ia (,"Ol'Or mai eate,gDri~'(! coollingeri româ.neşti, o 
dovodesoC i.ni1lţ,imea de laude şi tămltieri cu cari a 
foot &Cop6ritil de torut.ă opini,a n{)astră publică. A 
fOBt o hirointă din e~le mai înwmnatea geniului 
romiln~ achitarna runuleii atunci juratilor jidovi 
{li unguri ~ Cluj. ve.'>tiţi 'Prin un Bpirit ~v:m 
fără per~e în U uR3l'ia. Manifestările de bucu
rie spimtamă ale sutelor de studenti Jin Cluj, cu 
can a 101St primit .achitat-nI Goga, sunt o probă 
mult mai. putcrniciipontm curătenia oontimon
te]'Or romfmeşti ale poetului Goga. fixate înacoot 
atriiluol.t JiSoCUT8 dofen"iv, decât o sută de injurii 
ordinare vie ele din ori 00 condei. în~ărowt <le elec. 
tricitate Jodonico-filosofieâ.. Prin urmare 'poves
tea ClujuJui, e nu numai o in..,l1ltă ordinară, ci 
ea e in a<'elaş timp şi o dovadă foarte semnifie,a-. 
tiyă pentru m () raI j ta te 'il adver,~arilol', în se
lootionr~a armelor ChOlllJwte să-i dud. la o biruinţ.u 
clandE'.'itinăşi odioasA. 

A trihutul de .,secretaT politic al lui ~rangra", 
e nu numai una dim ,superbe le ahgur:dităţi dubi~ 
t~1to 1a. adresa lui Goga, ci ~i o ilustrare doshâr
ş.ită a pm-f('oCtei rele crOOinţe de care este chi'lluit 
d. Pop<>vici, cuoo asudă să) pună in circulaţie 
minciuni atlit de riodi(>,o}e foi pl"ăpÎistioase, edifi
cîtrnJ 'pe ll<l1vit.atoa cititorilor. Cine a citit "Tri
hUlIla" .a;nu1ui 1910 î'Şi aduce de sigul'aminte. că 
(',el d intâi oare a distrus eamiJafca trădătoaro dela 
Oradt'~-mare, în temnenii oei mai la.c;pri a fost in
SUţl poetul Goga. PuMicul cititor obiediv, n'are 
deeât să iee în mânl volumul lui GOţ;(!l .,1n.sem. 
mările un1liÎ t.recător", flă recitească cele două ar
tioole zdrohitoare: .,Un fal,ş Coriolrun" tri ,,0 
1l0U.ă mOnJJă", şi î'I1 nrmă să {'.ântUr{,a~că inf<111-
t(~l<e dlul Popovioi, Y oroo atât ao ~rele şi hotă
rite la adJ'el!l.B. llllUl j'llalt di,gnitar biseri0B.-'OC, care 
25 de ani e'a împăMăşit de cin,gtea unui neam În
treg, ca I,'}('~iea: "Cât Jl(mt.ru moi, fie 'Pe deplin a
RÎgurat .si. Sa. că acea~tă p/1.şire i--a închis pc voci 
porţi1tl ac,estui neam. E prea mic~ ,Jumea 'l1'Oa,gtră 
'J}Ontru păcate &tât de mari şi CU cât trece nomea, 
cu atât :S08iet.at~ noastra. in h1'Pta qe :preruenire 
a valurilor morale. V!aI fi d11iiuzită' de principiile 
tlnm sewritll ti mai d~picate. Ia tă doci că şi mitra 
părintelui M R:ngra a fost fl:fărimată do acest 'Pas 
i ă.ră noroc. V <Xll1 an~a I8Şad ar în fata noastră un 

"Şi sufletul înfi'Ora.t îmi spune 
Că fătol iiBt al patilooi amare 
Şi-al dorului 00 moaro 'n 'af}tepua,ro 
E MInI sfânt ..• înfric<>~atul crainic 
Izbăvitor du~rilol" fltrăbune ... 
Şi ochii lui a.e<,'Ulll.d în ®dâmcime 
Măre~ta taină, 'D~pătroillSă mie 
J.. ceasului ('"e} 'POruncit să vie 
S~ sfanne jalea din viJtorime. 
- !fi ~ frnnl08 .şi frat.e bun cu glia 
N O'U mtrupatul !Suflet de Mosia 
Va fi jndeţn1 eia&"Ului de mâna 
(t.e 'ntr'11ll zorit aprius de dimineaţă 
Zdrobi-va cartea legilor bătrîne. 

• • • .. I 

Ar "O.a.rli0a l<lgilol' bătrîn~! ... " Voi pI"eQtill€. 
piJ1)1' bî1trine, voi fariseii ce să:rotaţi praful de pe 
foile roa:se de '\'eaC"On ale eărţi1or. voi câ.ntăretii 
"datiniJol' străvecbi", oe uitati că 'n ele nu Bunt 
numai flori mirooitoaN) ci şi ghimpi 'Otrăviţi, voi 
clăcaşii gândireî neinIănt.uit.e ce ridi~a,ţi pe .. tari· 
na robită" remplul de cristal cu turle de filde~ 
şi aur tret.'1ltuJui înflorit, cu obidele-i srăvoohi. 
-- voi toţi - ce voiţi să încingeţi în C61"v'1ll de a· 
ramă al legilor bîltrine un neam tillb', şi l"iu, dor· 
nic de dreptate nonă ..• 

In genuDthi! 

In gen'Ullchi aă etaţi şi voi Îna.i:ntoo, 'Pruncului 
din ţărînă si a sfin1:ci preacuraro mama •• Si! staţi 
cu capul desooperit. presărat ou cenuşa a.ma.rei 
căinti. plecându-v! frunte&, cu peoetea~i de Cain, 
în ţarma 6f1nţită de ,,.aroda hnpovăro.re l8i tuturor 
duraI"ilQr din, lumel

'_ 
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nou duşman politic'" - ~tiel do oa.ânde nu pot 
fi roE!tit~ de o~ari cinci ori IIrioi infusorU ai 
lui Mangra. Iar cÎtnd \lIiOest nonarocit trsIIlsfug Q 

f08t ră.'lpIătit in mod demn ode tine.Mmoo 6ibiiană. e 
Goga îl;!i f ol"mu1(>,.azăI dm nou linia de oond.uitâ " 
polit.i.că, in astf(l! de termeni: 

H Va trel:n:ri Îln8ă .să pedepsim şi noi, căci o Bot>

detate iu t".a.re nu se simte necesitatea. retoNiuooi 
'pentru nedreptăţilo (',an o loves<l, nu poate să irI-
iaseă. Pecloops.a 'llollfitră fată de trădători trebuie it 
aă urmeze cîlt mai in gr/llb$, ca 6ăputem s.a.1v8 :< 
fondul etica.! frământărHor noa.stre. .. 1 z oI 8.· il 

rea noost.ră de cei cangrcnat.i e singura reţetă !I 

potrivită. Să-i ~"O.;,Ltem dintre noi, să·i exilăm 
din 8(){~iQtnt-{\a nO!lHtră şi "n·i înd~părtăJn cum a· 

'1 
runcă marea la IDal rurnele nerebnice ale COrB-
biilor sc:uflmdate... U n lu~ru poate invăţ;3i şi 
:Mam,gl'a amlllM. <:ii societatN. noastră in e\"Oluţia. 
ei nu mai favorizoaJZă în aeeleaş.i măguri ca in ~; 
ttoourl: păoatde poEtice şi <'iI ne ~lpropiem de vre-
mea când oameni cari şi-au ingropat om e ni a 
se '\"(lI' Învl1rti mai putin ooonod printre rindurile 
nooli'f.re". Yedoţi, iubiti cititori, aşa inţelege să 
fie Gog'asecreturul lui M,a,n,gra. 

Darabstriî.gunrl dela aceste exooilţ,ii nemi
loase, lumea r{}mÎlDcasdi ea,rc C1lnoa~te opera lui 
Goga a:tîlt p-oet.ică cât ş'i in proză, care la aseuutat 
în a.chmiirile noastre OOiU a avut fericirea să; st.f:,a 
cu el de YGrhă, s'a putut convinge ce en{)rmăpră· 
pa~tje de"parte pc U{'eSt suflet superior, cu ('1'('

dinţoIe lui aYIUlsat-<\ pe a('(\~t a p os t '0 l în!'11fleţit 
şi îndărătuic al iz o 1 ii r j i noa.'"Jtre complete d{) 
toţif!trăinii şi trausfu,!<ii. cât de SU>l .stă zic faţă do 
!'oeil.1"bosul cîilugăr eHlzult în TIn1"oluJ V Îl n d u tiI o r 
inconşti('uti ~ 1.rădiltorilor in!iaaui. 

Goga 'Prin toate farpt.ele lui. este astăzi. um 
s i m ,b o 1 al eelor maiÎ idoalca!Spiratii ale ne8JTIU
lui ll08rtu, ŞÎ sufletul nostru es.te ool1nc legat de 
,a,{'.eastă incorporare a plliterii divine, ee se chiamă: 
g {In i u ~reat(lr ,şi în<:l rocrn ăt-or. 

Iar <iacă d. Pop.ovjci în inc.omemura.bîla sa 
patimă şi roa ~rodintă. nu roşe.~t.e d(l ruşinB, când 
indl'ăne<;rt.e să-l aeoţ)Cl'e CU, inaulte, de cari 'O'l"Î ~c 
om de bun :>imţ ,:;,i ('u r(",-,:pl111d.'re'se lapădă ett.", 
devilrată oroare în sufletul "",iubit. 11 '\)''ilgurrum, r-
că la<l"este pl"Ot"l"Jdeur:l ale d,-;a].e nu pot fi privite 
de oamenii eu S<'al1D la cap şi ori cÎlt de lmtjn ob
iectivi, decât ea niJşt.e probe odi1icatîvc de OOa: mai 
rcgret,aLi1ă per veI' 'S it.a t e Bufl{\teascu. 

Şi "\i8l răIlllÎnea ·~tfcl t,otuş 6 t e r'l1 ii şi pu· 
rurea actlla1ă pov-001,(1a priveghitorii şi a. urechia
tului, ca o perpctllă ilustraro 'P'lastidi a deosebim 
dela om l~,(l·m. .' . 

2± 

Şi ceasul .a suna: 

~,.El va intrupa în strigăt do chemaro 
Cuvântul dunt ce azi la.dii:posteşte 
In lidriri <le tainie.ealta.re 
Bi$rica nilidăjduirii noastre, 
Şi strigătul în1.r'a.ri'Pat V'a creşto 

LES 

Prin plaiuri largi, prin munţi pnrtâoo 
cuvântul 

Şi 'WlI trezÎ -din .somnul lui păa::nântul 
Şi rwneni-va zările albastre ... 
- Atunci - in ziua m'are-a invierii 
Aceşti ost,aşÎ cu feţe ofilite 
Cu zimbet ill<>rt. mI &ufle1;.() trudite 
Ca 'ntineriţi de 8uflul primăverii 
.s'or ridica ei (~ari au f'Oet străjerii 
Ama.l'llhli şi-ai m'Ol1:ii şi-ai durerii 
Cu bratul greu dc grmtZ ră.'Jplătiri1. 
- Toată ţărina gliei desrobi:te 
Şi muntii t.oţi ş1,Jadânoorile firii 
V'Or prăznui din pacea 1-01' urnite 
Infricoş(1j.a, clip' a prorn.enirii 
Cârul suflet nou primeşte Întmpare 
,şi 'n străludrea. raz.elor de soare 
El hărăreşte vremii 'mMtrlnite 
Ve.atmdntul nou de nOU4 3ărbiJ.toore". 

("Clăc~ii") • 

• • " • ,. ,. • .. 

'-

Aooasta.-i cintarea 'Plitimirii n'08.ll'tr6._ pătimi. 
rea. unui nNm in.strllinat şi a ţarinei robioo'· .... 

• 
Am l'eprodu~ aceste paralele cu intenţia, ca 

publicul cititor oump~u·le ou oalmuJ. ol o~ 
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Credinta, lui O. Goga. 
x li (~~t() <il' sigur o simpLi int:,lmplare 

{:a d. O. G0ga <1 pw; în frunu'a \'\;lui d,int<''ti 
volu"ill ale p0eziilor sa.le acea Hl~g~~une
prograem, care (:1. cucerit la cul dmtm 'pas 
Nllnea cetitorilor. C:l.nt~roţul-cucentor 
plec,lnd sin aur În rlrumul ;său şi-a îndrep
t,at privirna ~nai întâi spre veşnicul Stăpân 
;ll firi i. Inzlidn,f Îtlcercase {\ pătrunde ,.za
i'ea" Îmbrăcat.ă ,,~n negură", in fava lui se 
desfăcea-u pretutindeni prăpastii uriaşe. 

Dar intă că poetul 'se pleacă. în ge
Jlunchi, îşi închină fruntea şi bUlie~e, lui 
J'Oste.tic Hugăciunoa, frumoasa rugaclUne 
de dimineil,ţă a unui erou, ce ,'ie îndreaptă 

,:ipre luptA; 

, " 

Dă-mi cântecul ŞI dă-rni lumina 
Şi zvonul firii 'ndrăgost.ite, 
[M-i raza so·arelui de vară 
PleDa-pei mele ostenite. 

Cu c[lntecul a formeoat "pe cei răanaşi 
în · ... trrnă", i-a trezit şi a vărsat noauă viaţă 
in sufletdtl lor zbueÎU'ma,te. 

"Alungă patimole melc. 
Jle voci strigarea lor o frânge 
Si de durerea ·altor inimi 
.Lnvaţă-mă stăpânea plânge, 
Nu rostul micu, de-apunlri pradă 
l Trsitci maştere şi rele, 
Ci jalo(l unei IU'II~i, ,Părinte, 
Să plângă 'n lacrm111e mele. 

Dă-mi tot amaruI, toată truda, 
A tâwr patimi fără leacuri, 
Dă-mi viforul în care urlă 
Şi gem robiile. de vea,c.u:~" ~ 
.~ De mult plâng unuhţl1 n umbra. 
Cu umeri gârbovi de povară ... 
Durerea l{)r înfricoşată 
In inimă tu mi-o coboară. 

In suflet samănă-mi furtună 
i4ă-I simt în matca-i cum se zbat.e, 
Cum tot amaruI se revarsă 
Pe strunele înfiorate. 
Şi cum sub bolt.a lui aprinsă 

.. TRIB UN A't 

In srnalţ df~ flJlgenl albastre 
[llchiagă-~i glasuL de ara,mă: 
Cântarea patimirii noa$tre, 

Când recetl'$G ac{'ste Vellsun pare-că 
imi pot lămuri lnai bine suc,c,o:;ul lui Goga, 
care nu LI Îutfllnpinat deeftt aplauzele lu~ 
mii dela Hoi. ('{lei şi din aceste versuri ne 
răsare Înaintea ochilor iC<Xlnil poetului, 
cam nil caută. sprijin pl'nţru lupta: sa, nu
ma.i în forţele sale, a.menmţate de atatea 
ispite. ei cu smprenie caută la Dpmnczeu 
să-i araLe cănu'ea. Şi cu toate aceste s'a 
8PUS despre alJrorul ac('st·pi poczn, că-i 
lipsit de crec1inţ(i. , 

Hot.ărât Uoga nu-i un poet, in al cărUI 
serh') 8' ar put.ea: distingo mai pre sus de 
Loato nota rrligoasfl. Aceast,n. alcătuieşte 
însă o parie a s~lfldului său r;;i a afirma eu 
at"l.ta indrilzncali'i de,4pre d:msul că.-i un 
apostol f<lr:J cTPdinţiî., nu ar pul-ea-o face, 
dec;lt <lepla, Cilre văzftncl un drumeţ por
nind la drum şi fărfmdu-şi creştinescul 
,semn al crucii l'ar arăta cu degetul şi eal' 
stigmatiza dp păgtm. 

Sino'ur .. _\postolul" Însă îl îndr<'ptă
ţeşte ah privi în ochii adversarilor săi şi 
a-le pune în faţă cel mai frumos imn, care 
s'a cântat vre-odată d(!spre preotul român. 
Fie-euro ver:; te a.propie, pare-că. tot mai 
mult de atmo~f('ra senină şi plină de mi
reasma tă.mfrii, în care îşi vede de rostul 
său bătrânuJ preot.: 

[ntr" o' norDdul ia aminte h 

Şi-ascultă jalnica poveste. 
Şi fusnl se oproşte 'n mâna 
lnduioşatelor neVt~ste. 
Moşnegii toţi fărft,mă berimi 
Cu genele tremt.lrătoare, 
A prinşi feciorii stnîng prăse~"ua 
Cuţitului din cingătoare. 

I Tot ce-mi ţese Iloo.ptf'a ' 
Zorile-mi destramă. 
j{i-s'a, dUR norocul, 
!\ u-l mai plânge, mamă., 

Pag. 5 . 

1 · I)I·cac.uratei, nu-l mai ,{j lCO,-lna 
[plfUlt,re, m<'l!wă. 

.\1' rHltea un ateu scrie cu atâta duioşie 
de () mamă, caro pl[mge la ic{)an[l, Preacu~ 
ratnl. Şi nu şi-a.r bat.e el joc de cel? mal 
sfinto amintiri, care le poate avoa CIneva, 
c.tmd ar îng-âna. fără credinţă, cuvintele 
IllnlDel: 

Sh-mi plec gPllunchii iară, 
Sil,-ţi spun iar' 00 mă doare, 
Preasf{mtă Xăscfttoare 
Şi l'ururea feeioar'ii! 
~- (' u ochiul tău din ('eriuri. 
A toate vtiz.rltorul 
'I'n mi·'.li V[tzut {eeiomi 
Şi InHll V[lzut necazul... 

.:\ u. nu se poate, ca an bOTll 1 tl.costOl' 
vorsuri să fie lipsit, de credinţa in Dum~ 
npzpu. Şi dacă vrei să te convingi, iubite 
cetit.{)r Şl mai mult despre aceUtSta răs

foeţ;te, din nou, cunl aI!l făcut ş,i eu, eel~ 
două volume de vorsun ale d. Uoga. MaI 
c(>teste oda.tă pe C an to)'ul C irnpoi şi c.aut.rl 
să-ţi' mai ovoci odHtrl. amintire-a Dasc(i.ltl.-
lui şi a bunei DâSCălit~·, . ~ari o~l~ndesc 
cultul poetului pentru figUrIle tradLţionale 
ale poporuluj nostru. 

* 
Am aven rlr(1)tul să ne întreb ăJIn , de 

ee clădesle d. _\. C. Popovici anume aser· 
ţiuni fictive, ca să le pună în cârca altora, 
de co vrea să-I ştie pe Goga drept "apostol 
frtr[t credinţă", pervertind la fraze şi fal-
şifidi.nd ÎIlţcle;sul lor. . " 

J.(1 noi lori cât de mari ar fl silmţele 
unora de-a izbi în credinţa poporului no ... 
~tru plltom să mărturisim, c~ ?,~easta _ ar 

."\tftt<-,i.J, patimi plâng în glat:ml trezi numai resentimentul OpllllCl publwe 
Cuvfmtătorului pi'irinLe , ŞI aSllpra. npnorociLului s'?,r în~repta Î'In-
Şi-aUlt a dor aprind în inimi preună, cu săgl:ţile ~?ologllo~ ş: di~pJ'~ţul 
De clipa răzbunării sfinte, oa.melllior de bme. CIudat e lllsa, ca. pană 
- Bi'itrânul magînalţ.ă fnmtoa, acum nimeui n'a observ~t la ?~i lipsa, d~ 
Co sfânt e graiul gnriisale, credinţă a dIui Goga. ŞI ar fI a~t pnle~ 
Din el va răsări norocul s'o facă de atâtea-ori oameni, cari ar fI 
Acestui neam s.fârşit de jf1.le! câştigat prin aceasta o armă zdrobit.oare 

E o lume Il parte viaţa noastră deb in potriva lui. 
ieetivi1JaJtcacuvenită, să-şi poată face judecata sat cu un astfel de preot în fnmte, o lume Rămâne deci, că el. Popovici a făcut o 
.... pu ;-ulo,ii ,ind",il", e <> mi B c de d. A. O. mai ideală, m[ll do.ăv~rşită decât acea, descoperim de sensaţie. Numai cât, cladi 
Popo"i~i, ' " ., pe care np-o creiază alt SOl de preoţi Ş1 lUi' 1'1' oonvine a cerceta credmta reh-Ac.este îngăimări ahdent.lcc, dm carI ~ dega-

.iează o formidabilă incapaeitarto lit~r~ră Ş~ ? por- frm.lb:t'5i . Poporul crede înt.r'un astfel d~ ... gioasă it poeţilor, a căuta pe insultătorii 
rectă li'P'tlll de cel Drai primitiv spmt cntlC, de proot" fiindcă t.răieşte sufleteşte cu el Ş~ cins1:<,i şi hainei preoţpl7.ti, ~ă nu o, facă ~_ 
;-;igur n'ar merita să fie pod{~psitec'un răsl?tLnS, bălluieşto în el adevărul şi mânt.uirea. ~l censta căldmd barbar mtr o gră,dmă, dm 
(iacă ele n'ar conl'1titui o ,nouă probă ~('$P:e ~n~u- acum iată poetul care ne zugrăveşte ehI- care nu lipseşte nici busuiocul bine miro-' 
ficienţa S'Uilet.ear;c.ă, reac~linţa C?nştl,:nt,a Şl ~o- pul acestui preot. S'ar putea, ca el ~ă. nu sitor, ei sii 'mai 'ceteaseă odată. hâdoa.sele ialitawa unox {Oaraghioşi advorilRn can ŞI-U pIer- 1 , f 
(fut cu totul sărita ~i bat câmpii ... , ~ _ creadă în puterea magică a bătrftnu Ul a- stihuri ale unuia din micii "Ciucurei' ron. 

Privind >lI,c(l.Sil(\a{~'IQ de nllcaJtus111, g~1ll o postol, în vorbele lui eumpănite, cari a~- ta:;;i a.părute nu de ,mult in coloanele z~a~ 
,;ulH'emă mH~ăim'{~ sufletească în, înţelepelU~ea euud adânc focul unei credinţB nemărgl- mIui, care-I redadeD.ză un secretar ~onsls-
:.,"CTlllană, ,q~ntetizată în ace&t? "U\'lU1? de un l~~ uite_ torial. Va afla at.unci, că e o deosebtie. 
ţeles llAlîlilit şi el()'{~"entbs: .,C,-egCbU d,:c Dumhel OaI'o n'a ,,-x'>:llt <~l de ."'t,(·";t.ea-ori acasă 1 d' " G

' 1'" s .• (tL' ~ ,. .• '~l'lll po,'lt.e sa" întrebe pe un? . III marll kaemf~n die Dttcr ~, ,'" ver-g~ e~. . " .. d' el" _ 
Iar dIui fost modlcmlst A, C, 1 ()I~,:c:, 1~ re- pe mamă-sa I:ug-Emdu-se " meas oy ~1 Ipoobimeni naţionali, pe d. V mda bună. 

UleOwra!In din prilejul superbei Bale C~ltI~l 11 ~ ~ în aceeaşi odăiţă, unde îşi pet.recuse CO~l- oară, că ce părere al"-e acum despre post. 
}' are )alnNÎr,e, vorba lt

b un~{)rp?dent~,t~ru al Hur el Iăria, nu yedea el toNt;leun
l 

a icoanrl, blân ă \1' ') B. B. 

~~~:., ew~ru m~re 1 _u._ "acuv~su~i sf~ntl'l~'oo~:a:e~.~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~, Hraşo~ ~n ~ 
- -
I 

I , 
B d k l In atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi-R e' ta y Ş 1° e n e e terii bănci, rame pentru icoane şi tot ce este nec~ 

.• la i~podobirea bisericilor. - Odăjdii, prap?re, potire, 
intreprindere Industriall de artl blserl- I cande1abre, sfeşnice, etc. etc. - Altare. vec~1 se .auresc 
cească, sculptare de amvoane, a'!are ~i şi se renovează. _ Uferează st~tUl sfmte,. ).eo~ne, 
statui - aurire şi decorare de biseriCI. crucI lucrate artistic, pe lângă preţunle cele mal teftme. Budape~t. IV" Vaczi-utca 59. (sajat hâz). 
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Scrisori din Bucureşti. 
Pe drumuri umblate. - După dnd RftL - Constaftta 
de azi. - Idei din conferinta dlu! Pirvan. - UltimĂ 

somare dlul Goldlş,. 

BUCU1'€fti, 19 I}ecemvrc. 

Not>t'Z IUCl imp.Te.<;.iHe dj:n, oole două zile din 
:w-mu. 8oct.îa din Consta:Il"ţa a ligei culturalo, {'U 
OOllZLa fest.iv.alului ar3i11jll.t ~âmbu.tă seara. în Splffil
dida flalii a c.u.s.inoulu.i oomun.al,a ,avut fericita 
,idee de 11. î'll'vit.a şi p~ cî'tţiva sar.iitori să cete..a..'3<'ă 
dilU oporeJo lor. Dacă,amriisptL118 cu atâta drB.gust.c 
ilJlvitihrii, tun fiicLlt-o cu gfundul (',ii nicăiri nu este 
mui mure nevoia de a ~1J afi'f'ma clmtura noastră 
iIlaţion.ala, ea im lWoot ()raş împest.riţ:lt cu cele mai 
d('O-"obit{l olo.tll~11lte. Şi apoi voiam t-;ă revăd orfu;'-l1,l, 
'll1I1tl(\ tri1ismn doi ami dt~ gâ'lldwri, de nMajdui:d, 
de mtlllcă in.tr'o Ş<}.XlIă ;.>;trăi'nă, u'llde aveam înda-
1.oriroa de :Il tn'fllii în suilo\Jf'le tinere drago.',t.oa de 
1(,'0 este 'rom Îl:u{'.:"IC. Au 1Irecut de atun~i cinci !i1JJi. 

;ji În R('O;;t t,imp ora.';\ul s'a schimbat aşa de mu..lt, 
Abia Î'l mai poţ.j roc"lllnoo.şto. 

S'au lllfiiol1ţ.a.t e.artiere noi, pc eîuupuJ. ee 8e 
doc",~biJca laTg Î'll faţa forc,st.rci melc, ~'au dil.Jit 
e~~ şi vile f,rumoo.sc, Clllt'1 aJii.post.e,,,,,-~ at.atoa fa
milii române:;:ti, O:>'llloat.ate ,altădată de JlT'.opril-~ 
tari străini de limba şi legea 'lloa~;triL Yeehile :;;an
QlJ."'Il,m:alo srurmane din v;rcmea turC11!lui $' au dirri
lUat l7î î'n lo<:u} lor 8' au clădit adeyli,rate pa.late. 
S'~ 8(':hiJmba:t. şi spiritul do indepc:ndtmţă ('e dom
!!loa oda..tal faţă de 'l1ăzui:llwle noa."tro cuhuTale. 
Rooţia do aici a ligei este \lina dil1t.re cc'lc mai bine 
orgauiz atB. g'.aţio stilrwn tdor depUJSe .de "a10ro
sWlup1:ătL.r Dr. Tăl~~::: -;i a ditorya tineri pro
fe.rori dda gimntlziul de aici. 

• 
Ce c\l!rioatiă e fi,ma omemea.."eiL M:~nn î'Il!dcpăir

tat spre şcoala, unde doi B!I11 u:nnă-risem Uln gând 
frUluoo, Aoola .dea zidi în ~llflotele unor st.răini 
dn-agoo.tl'll1 do uoruIlul t;U Limba :noastră, Fără li mă 
gândi La timpul 00-3 t.recut de atruueÎ, mă uştept·J.,m 
că văd <l'\ec.loaş.i figtll',i de copii, pe cari le lă..-:a.'}o1U. 
-Aj uns Îilltre ei,m.ă a.~toptal1:U să vină, ca altădată, 
să'mi întindă mWlluţa, să rost>OO;.9Că *,fi~i: "Bună 
rlîmi.'l1fl.aţ.a, dc.mnu p,rofffiOr!" 

.Erau inşă a;lţ.ii. Şi !;WDal.a par'că era a1t.a~ şi 
iutell'goam di ,surnt 1.m străin, pe earc nu'.}, mai 
ounoaşoo niuwlllÎ, de.şÎ aici, l-au ceJ.·{'.otat odată 
stâtoa gâ'lHI'l1ri frun1oru;.e, deşi aici a muncit, :8. 

'Visat., şi poate asui mit. 8'<II.u oeuimbat şi dascălii 
de 1l11t.rlci. Numai unul si'llguH' ·U ll1<ll1 rămas. Mii 
privoşto (,'U l3.-coia.~i ochi cu.minţi, mă irntimpinÎi 
eu aeel.aş glas blajin, din priviri i-se desprind(~ 
6Cisşi blâ'lldă lumină, 00 !!O revli:nsii diin ochii ce
am 00 stăruesc pe Ull dJrUl1U, pe cwre ştău că au o 
datorie do îrmpJimdt. 

- A ... Mă 3.i;\toptam f;ă te văd. Cetisem 3.l.llUn

prrilo, Pe aici f,'au ~ehLmba.t mu.lte. Eu .am astilzi 
oa&l mca, oopiii mci ... Să vii să-i vezi. 

Pfflltru o dipă mi-a fulgemt în minte gâJndnl 
C(~ mi-1l fost tDvarăş d(~ dru.m u'tu'llci, dind plec>.a.m 
pontJru totdeauna dintr'un modiu, unde ayu~·esEm1 
:u:Il rost. S'au sc.himbat toate. N ron.ai eu amrrumati 
acela.ş. Şi'mi pare aş.a de bi'llfl că cel puţin el, to
lV.arăşU!l de altădată, este astăzi feridţ. El îşi are 
cuibul lui, umde e lul1l.Î!nă şi dr.ago.<rt.e şi î'11crOOore 
În ziua do .azi, ca şi in cea de mâine. Mie mi-a 
fost dat sii fac de atunci atâtca eXfI6l'icnţe. 

Mi...a foot dat să văd i'llldi,izi d-o cea mai crasă 
vulgaritate, suflete de mişei !}i 'lletrelmiei. Mi·a 
fost dat Bă văd lipit.ori joonioo, cari, spre a plăooa 
lllişeilOO' lor stăpÎllni, au găsit C1l oale să in~ulte 
(le .ooei,a cari dacă bime n'au putut să le facă, cel 
f)uţin au av'ut:pcmuru ci, în clipe de neeHZ, o 
'VOrbii do î'llC1Jjr~lj !lire. Mi-a :f1o..'Ot dat 8ă văd canalia 
~:n toată .fll'Ălrbooea .oi 1 o., itate. Mi-a fost dat să văd 
apu.rcata Îtmp.roullaro 'a licholisanului cu cmlOln11ia. 

Şi acum mă gândesc la cUII'ăţia ~ufletească a 
• ,oopiilor moi" de nt.umci. Mă gfllfl.flosc la ooi ce i-:um 
cuno...'!{nrt de atunci, la t~ÎJrăiloclt1e peste e.ari am 
f~t nevoit să calc in doruJ. meu de lumină. Şi. cu 
gâMlli'ilm llcestoa cobor spre casinol1l, .pe S(' ri-dică 
illutest~>s -elim wllurile miLrei ugitate. 

'. Serba.rea ligei cnltUJralo Il fo .. --t. frumoasă. A 
fo,~t huăltătoaro, Pl'ofesorull171iY(~r",jt.ar <1. V. Pâr· 
van .a vmbit d~"SJ1Iro urmele riima&8 Ji'ia stl'ltIDo--ii 
lUo:;;t,ri H.on1!a!l:li pc 3000t pămîtll t româ:neoo al :00-
brugioi, -do.'1vril luptele pu.rt~ttc de Î1ulÎ11tac';lii Il!o.ştri 
'pemt,ru sliiplÎ.lli.rG:l, da.p;l :tltl -d{l d.rept., cel puţin 
do f.apt a ae:oş:hli pălllfl.n:t. De:-!'I~ro faptele, ('moi in
d'l"epUiţo.~ lln 1-~)Qr &ij)~ {~ară part.(>u, lui Î'nr.rn-

"TRIBUN A'· 

duI popoarolol' 11.lmei. Si~'1ll'ii nmnea dop1U!ă pe 
t.f'r(lllul cU}Uull"aJ dă H('.(l,,<;t dropt ori -cărui p<1POl'. 

Noi ·avem o cultll:ră a noacS1:.ră. Am moşten.it-o dela 
strărn,oşi ÎtmpretlTIă cu toate Îtndatoririle ce le avem, 
ca moşonitori ai patTimoniului un'Uii popor <'C-3 stă
pfrnit o lume. 

Avem datoria de a lupta pentru lO1tărirea. şi 
dm."\'(,l'tare:l aco."toi cuJ.tUJl'î Ol'iginale, pe care o 
jll\'idi.ază toţi Ylri'Ilii, ('.311'1 au ~i {)i o eultură a lor, 
pe earo \br să ~i-o impullă, dda Ne-V'a pîlnă la 
mama f.'geică. ~i da'.'ă ~1'0 pot f{lCO aRta, e eă noi, 
eu culh\ir8 llo:u;t.ră, le stăm in cale. Noi suntem 
r.iduldc {".;Jlre nuu.riloa<'>ffitei uv('tThturi străi'llc .. e 
j;rÎlJg in porniwa lor. Ayem datoria de a lupta 
pCllluru cultura no.a.~tră. O viată yeget.ativă, para
lit~'lră nu lletll,(,hno. t;.i dOl'lltsă lâneezim mulţămin
d n -'110 cu ~ im i tii m dela "tI' u:Î'lli, mai bine să faeem 
loc a<:',('lei culturi pc care o ÎtmI)iooeeiim. Să ne dăm 
la o 'Pflilie din {".alea ei spre a 'l111 mai Î'ntimpina 
:nici un obstacoL bă ficrim, căei nu &llIlltem vroo
Jlil?i de Idtecvll catunci ei\.1l1{l ;n11 'Vom 30 ... ·00 atâta 
Y.rool1i{'ie, ea ",it piL.'Mfun ţ'i să Î;niun:dţ.im moştani-
11'('.3. cultllr.aJă rămn.să Jela ,gtrăbuni, 

B'au (~etit allOi de ('ătIă scrihm-ii de faţă poe
zii in spirit. rruaţ.io'tlal. 1')'au .c~mtat inălţărt.oare cân
t{'(".e patriotice de ciitră eo.rul (>Ult~lr.alei, şi pu
blicul a răsplătit cu (lntuziaste aplaure mitestria 
cu care domnişoa.ra :Mih.a.iJ, fiica llTIui distilliS ofi
ţer supf'r~br. ·a ('x~'"U1:.at la pian Ct'tte,a bucăţi cla-
Ewe. 

* 
Şi ~lel1rn, relnto!"i'l di'll 0~u!1 lui Ovidiu, îmi 

arunc Qdl,} j pe nnlj,dm'{,lf" COk'8iUe ale tluşmamilor 
<..'1.rlt;u.roi, IJl'tidlIlt',:,-ti iar im :rtÎ'nd uriie CUtăTeÎ secă
turi 'TIllmde m("u. Şi zâ.m1x ... ~. Nu (\'ite el vinovat, 
('i u<'Cl <"mi il ţirn p{~nt,rn a.,«.a cm''R. Il rusigm deci 
l){~lJ!t;nl <>00 din mmă dată pe d. Goldiş că de voi 
mai întâbli o<1,ată schimouosirea 1l11unelui meu în 
gazeta d-,,'.:.aJe, mI eu vai fi c.a,ro ~'a regreta. Chiar 
eu rizicw de a fi mlirnit de;() mic do ori trădă.ror. 
Poft.('~t(', domnul meu, poruncoşte li{'.}t.olei să În
jWl"{l dit YR vrea. 8puiuă ce \-:3. vrea J>ospre mine. 
8ii nu se lf'ge în.'!ăde ;[1'11111('j(\ meu C'Jmstit, să Dll'l 

~'hjmouo:,>Ha~ă cu gândnl de ? mă batjocori în fe
lul .ncc,;ta. ln urma mea e nn dnl'lu .aşa de drept 
~i ~tt.â.ta bună medinţii încât poate :para orioo În(',e,r
(,~ll'e <}(' !m'Îtnrlt Illişelea,,'W.~iL ~1l por:rnit nimănui 
să 5{·.hi,Il)r)IlO,"'('~l~('ă Ilume!{> cin,~tit al t.atălui meu, 
{'H.r(~, rep<l1:, 11 'a fo,."',t fu·llln1~'\.Ş di'11'tâi, luci n'a pre
zentat n,i<'ăiri ('J()tU'turi. Dacă d, Go.ldiş şi ooilalţi 
p.at.ro:ni ai liche\ei aL1 UT{lehi, să fac,ă bine.să .audă. 
Dacă 11'11 vom vedea... 1. U. Soricu.. 

o boală " noua. 
___ AllenatH mentale cu duiumul. -

}\bia au deswperit medicii din Berlin adevămia 
t','luză a nameroaselor intoxicAri din Berlin, şi azi avem 
din non de inregistrat nUIDt"'ro.a.se cazuri de :imbolnăviri 
ciudate. 

Durere. de data aceasta. boala. s'a h'it între Români.. 
Din deo~ebite centre româ.ne.eti primim, anume, ştiri 
uesvrc o. groz.a:vă nelinişte provocată in B()cietatea. ro
ffilîneu,sea. din aceste ~eutre În urma ivirii de nume
roase îmbolnăviri ment..'l.le. 

In zilele din urm~ s'au observat la. mulţi Români 
din lJ,('~gte ct"'ntre serÎ-oase simptome de aliena.tie m('.!l
ţală. Oameni cari inainte 'f(lfbiau cumpătat şi cn înţeles, 
de-o neme îuc.oace se pierd În vorbe mari şi fără rost; 
vorbesc în tperbole. exagerează judecătile lor; tăgă
dtH • .;o.c azi c,e-au spus it>ri; îşi {'a.lcă în picioare convin
gerile şi ,credinţ!'le cele mai intime; îşi batjocoresc 
limba şi !f'gea. - ou un cuvânt d()vedH'C o mentalitate 
anorma.lă 1ngrijitoare. 

Medicii stau neputÎncÎ(lsÎ in faţa. a.coowr simptome 
ale unei noui boah' primejdioase. S'a. cerut avizul os-
viciilor pl'ntru a.lienati din Budapesta.. Sibiiu şi }făr· 
C'1.lta, fi-ar răspuns nu &'a. primit pană acum. 

Şi în nemea aceasta boa:la acea.sw. miateri.oa.să i8i 
urml'llzli rav·agiile in socletatl'a rOIDÎineascii.. 

Ultima oră. 

In momentul de a. da ziarul la tipaJ' primim nrroă
toan'a tell'luamă: 

.. Cauza holllor mentale s'a descoperit. Azi am pn.. 
mit avizul medicului-sef al o!ipiciului din Mărcuta. 
Avizul e categorlc: .. Trebuie si fie boala bdim
brokiană bine cunoscută la noi. Pacientii vor 6 ee

tit articolele din urmă publicate de Aurel C. Popo
viei În ziarul "Românul", 

Doi pacientI cari azi n'au cetit Româoul s'aa în
sănătoşit pe deplin $i vorbesc Iară, ca G8JIItIDiL.. .. 

---....""",: 

5 Ianuarie n, lQ\! --
Prelegeri poporale. 

- Circulara "Asociatiei". '1 R 
Importanţa ee o au prelegerile POPOl'alo p61l-! B 

tru înaintaroa €'Conomică a ţărănimil d()1a, 8&1ir') 
e îndeobşt.o cunoscută. Cu ajutomI lor pouteJn.: '*' 
înd(\plini una dint.re cde mai importante proble- i .o()~ 
me ale im~iitut:iunii noafo!tre: ri\.spândirea culturii '!~ 
Ia saJte. Expericnt.ele de pună acum dovcdesc" C~l ţr 
pop<lrul arată cel mai mare intl..'N.~R fată de sfattl Vl 
rile şi îndrumările. pe cari i·1(1 dă cărturărimt>tl ... * 
cu o(~!l2Litl. prelcgm"ilor. In d('t:'lpărţămintf'Je, în ca.ri 
comitM.ele ('{~rC1.lalc ,.,' au îngrijit ,~ă se ţiJ1ă pre!l'- ·1 
geri sistematice şi 'practiL'O S() pot constata roz:u1~ p: 
t.at.e reale îmbucurătoare. Şi atunci, cân,d ţăranii 
se vor con vingo eli intcl~'>Ctualii &e îngrijc8C rlin ~i 
t.oată inima {le ooarte-a lor necăjită. cîmd vor vode-a 
că tlom·nii dela ora~ v'În în mijlocullDl" să le aret.('. 
eu vorba şi eu fapt.a, căile şi mijloacele cari le pot 
i~lesn.i traiu1, îl \",01' primi >CU -drug'08te frăţea.'l(·:l 
Şl8C va întiiri şi mai mult încrcdere,R ţărărhlmii ]n 
cOlJ-elllcătDrii 6~\i. cu 

l!.\"ând în vedere <1l'l'i importanta nationrrJa l1 

a ~cestDr prdt'geri, nădăjduim că toate despărt.il- P 
mmtele nDIi-'\tre îşi vor da silinţa să aranjeze in ltl 
toate cO';l1lunde de pc tcritonll l{Jr&semen(}a pn.- <O; 

k.o,geri P'O'Porale. til 
Comit('tul e<mtral, în şodinţa M tinută la l!l 

Iulie 1911, }Xntru a inlesni tinel"{~a ·pr'Clegeril.)l" 1] 

popora]c, mai ales in despărţ~imintcle }1Pf1ito de tIl: 
mijl'Oac.e ma1criale, a \'otat. spre aoo13t scop, 1W !I'l 

aDul 1912 suma do 2000 coroane, carc se va -ii- (1. 

stribui, în purţi egale, de câte 100 coroane, intrt: ilI 

20 de de.'>!părţkmint.c ale "Awciatiunii". 
v ~~entru orient.art\1'I On. directiuni ale def\păl'- 1I1 

tammt.elor, ne permi1e-ID a înşira prin-eipiile C:I- .~ 
lăuzitoare. pe cari trebuie ~ă le aibă în vedere h 
aranjar('ft ,prelegerilor poporrue şi cond·it.iunilE'. ] 
ce tmbuie să le înd{'p1inea~că defipărţămint,dr' .ti 
pentru a putea fi împăl"tăşit-e de ajutorul de 100 .<1l 

coroane ('e'l dă ~omit-otul central: 
1. Comitct.clo ('.{>rcualc să .'!'ta'bilească, în CUl'SU 1 ." 

lunei Ianuarie 11)12, li"t.a cOlllunolQr, în cari se I 

vor ţinea. prell'geri poporale, având mai aloo III ~ 
ycder~ :.Icdc ('OrTll~1l(', unde până acum nu e'au. ţi-
nut nw! 'prelegel"l popora.k. şi ni{'i a{IUDllr; roy .:t.:l: 
cuale şi prin Urmlll'B "Al;ociaţiunea" e mai putin J 
c~n~ută. So val mai avea în vedere situaţÎ'a. fldi- l ~. 
pat.at.a a c.omune or şi neapărata trebuinţă de a se i 
~ce ceva JXmtru povăţuirea l(){~ui1orilor spre El· i 1 
aJuta in c(,le eco.nomic-e. !il 

2. Oomitetele eerC1lale vor face apel la Întrea I 

gă cărturtirimea de pe terito1"11l despărţă.mântullli <.( 

să tină prdegeri şi să aranjeze ~zătorî la Rate, 
în Dumi'lleci şi ~ărbători. Dll(~ă pe tcritorul deg
părtămfwt1.l1ui fie gă.sf"SC .;rp('ciali~ti in alo econo
miei, de exemplu preoţi şi înv:qătoI-i. cari în tim-: -~ 
pul di~ urmă s'au cyalificat În pomărit, vierit. i ~ 
8~păr:t €tc., precum ŞIi mO<1ici, adVDc.aţi, fu ne- ! ~ 
ţlOniUlrl d.e _ban?ă ş: a. m. d. trebuie invitaţi să ţinti I 
prelegen lD dlfento comune, tratând subiecte din ' i 

specialitatea lor. ! 
3- E de dorit ca prelegerile poporale să fi .. 

de mai înainte pregătite, dar să se ţină l,ibor - nu 
eetite - şi cu demon.gtraţiuni practic.e. Tot (',o w 
!p<la~€ ta.răta şi experimenta, să so arcte şi să 00 ex· 
perlllllente.ze, aşa de exemplu: 

. a), La cultur'a pământului, să ,~e arcto diferik: 
<Somn de m.aşim.i şi u'ncl-oo ag.rioolQ, \Ii 
unde ~ ţXH1W, să se pună chiar in 111cNl'1'(\ ca C<'t 
prezenţ.i flă .sepoa.tă COnv1D.Ke d.e avantaj~le lor: 

b) T'Ot ~a să se proC€..deze la prelegerae de,,-
~ pomurit.,. arătilnd cum se fa{'.e în prootică ga
ma1l!Wtul pOIIulor, stră.mutarea, a.ltoirea şi formarea 
corQanei lor, etc,; 

~) La culturn viei, să se a.rote, de exomphl. 
CU11l 00 faco rigolare-a pământului, altoirea viţei • 
etc.; 

. d) Ia cuJtura lcgumelor, să se a.răt.e diferitele 
S(l1uri d~ s.:'minţe ma~ ales.e şi flpecii din l{)guIDe]c 
cele ~ fnlmoase şi mai !l'ffilta.bile etc.; 

e) .La '8tu!Jărit ~Q. ~ -arete, de exemplu, coşni
ţele _ 6~stemat.lOe, ~lferrtele soiuri de recvixite r;.i 
maţum. practICe" Ş1 a~ să se prooed.ew şi la aJto 
ramllrI ale agncultllrei. 

Despă~t.u..mlntcle, nari nu au pe teritonll lor 
oonferontlari epocialîşti se pot .adrega comitetuhi 
('-ent:.al ~n:ru a trirni~ pe comerenţianll agro
J1or~l1c sa ţm~ prelegerI, având să Bupoarte nu. 
maI e-heltuCleWe de drrun alc confncnţ,iarului. 
• I~?ărtămintele, cari 'MI ~chiopticoane 10 vor 
mtrehmnta la 'Prelegerile poporale, fiiudci S'g;U 

1" 
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5 Ianuarie ft. 191! "TR IB UNA" -
dovedit a fi foarW potriyioo pentru a d~tC'pta in
:tero&ru ţărănimii fa tA de prolegNi. Diapozitive 
00 pot împrumuta "UMnia" din Budapesta (VIII 
Rii.kocm ut 21) şi dela dN1l'. Braşov, Brad, ~i 
Eaţeg cari au ci'rw,'a prolegeri cu diapozitive. 

. .. t 
despi1rţămâlllt să &'T.am]czc o a."'6mOl1oa expozIţie 
şi flă împoa;rtă premii Între cei ce 00 diatin.g. Obiec
tele mai p1"cţioa.se d.(l1a expoziţiile etmogrefire să 
se ră....cuml)CJ'e pentru "Muzeul A<lociaţium.ii". 

Cele Dlai bune dintre prelegeri să se înainte
.-e comitetului oontra1, Clliro le va COIlliura prin 
<organele sale şi 10 va publica în revista "Tran
'iiJvania" ~au în "Bihlioteca poporală .a. Aaoeia
ţiunii" ea prelegeri modol. C-clo looi bune tpeatMl 
prel~ri model din diferitele rnmuri <.'Vmitetl!l 
'.'RDtral le va premia cu câte r>o L"()r. 

4. Cu oea.<zia prcl~erilor popor1l.1c Bii se înJiin
,ţ{>4'Al ag{~nturi ~i bibh()'t€>Ci pOI)Orale,. cari vor 

wrimi gratuit too'te publicllţ,iunilc "A.HOCiaţiunii". 
Tot cu O<"azia p1'(·,kgerilor popoNlle, CDnfcl'cn

:;ia,rii t:'ă facă prol)lLg~mdă in. '!X)p()'r pent.ru a 
1<)C înscrie membri ajutiitvri (cu taxa de 2 L'Or.) 
hl AsociayÎ1me, &))unându-le, cii în schimhu:l taxei 
~(1 2 cor. vor primi 10 brQŞu.ri şi şi un Calendar 
ln fiecare an. . 

5. Toart(J prol{',gerile l'ă se tinil 1mb e·oru:luc(Jrea 
<unui del<,.gat al cCI'miwt.olor cereuale. Membrii CI)

mitet.clor ~en"liaw să'şi îmţ)lirtă L'Onduceroa fi 
prczidenţia prelegel"'ilor, ca toţi !l.ă lucreze d~op!)
trivă la r(':11şita aeestora. Să se fia,că propagandă. 
«la la prol<>gori .să ia pS<l.rto ',Ii poporuJ dial oolll'l.lI1ole 
inveein-ate. 

6. Comj1etclc eereua,le să C'Ompună in hllla Ia
~ll1larie U112, lista prelegerilor, pe cani au de 
gânJ să le ţină în curRulall11lui, indicuoo atât co
munele cât şi numele confm'enţÎ:<nilor, prec'Um 
(Ii numele memhrilor din COln1tet, cari le vor prc
iSida. 

listele sii 00 Înainteze {~mubttllruÎ cmrtrra] cel 
mult până la 1 Martie 1912, arătând, dacă doresc 
13ă fie împiiit:1.~ite de ajlltOf!u.l de 100 cor. 

Acel.o dintre despiirţămintc 0il1N nu vor înaint,a 
1i'Sta 'JYl"t'I{'>g(~rilol" popor-ale pîmii la tel"1ninul in
<tliflat mai ilUfl, 1lU vor putua fi împiirtiişltc rh~ 
,<ajutol'ul de 100 cor. 

O pro]C',gel'O economică nu se va putea remu
.uera cu mai mult do 10 cor. din p.artea d(>spărţi
minu>Jw. A~a îndit do.<;părţămintole oari primeS'C 
.ajutorul de 100 cor. vor avea sil ţină cel 'Puţin 
10 prelDgerÎ Ct'o.no.mlee. Despre roz.ult.a·tul practic 

.:!1:lprelegeriJ.or VOT avea. să raportclA3 în raportul 
• J~f~nnral dei>lprc actÎvitatoa Despărţămintelor ~ll 

ot:m'Sul anu111i 1912. I 

D'f'Oda1ă eu înaintama, listei 'prelt\gel'ilor po
'porale comit{'tul (·.(>'!ltl'lil, fI~l se arde şi câte agcn
!Bun ţri hibliot(>cj pOj)orale v()r ~ă înfiinţeze, cerînd 
Il1NIIăr.ul COTl~r}unzi.tor de exempl.are din pubJi
",~ţiuuile P{JP0N: le ah" "AmH.'L:1.1tÎUnii". 

O deoRe'bită i1Il7)()rtanţii trdmie flii dec d{':l-\piir
tlimint(.lk tOYl~l'ăşi11or Hăte~t~, căci înfiinţarea lor 

'le sin.gurutl mijloc J)€"nt.ru organizarea ~onomicăi 
-l'a poporului nostru. Comit{)tel(.l cc~'Uale să încro
,(]int('q~ O persoană de pe teritornl d~părţământu
lui, ~ă HtudiwJC Ill,mănun1;lit Ofg>anizaţia tovâriişiilol· 
vi să cmtriere comunde aparţtÎ.năt{fare det;părţâ
mântului, >Mătând ţăranilor importanţa scrstora 
~i îndmnnăndu-i flU le .in.fiinţ(>.7,e. Informaţiuni in 
fat 00 rprive.;te tO\·ăr~i..ilo se pot primi dohl. fO-:Lia 
,,~TQvără~ia", ce apare 00 aJ!l'1l~ 111 "Libcrt!atea" 
~in Orăşti~ şi dela "He"i$& .&onomid" din Ri
bEn, organul o:f:ieiaJ 111 băneilor noastre, care în 
~ din urmă 13. Îmbrăţişat cu un deosobit in
ţRl'ftl idee-a tovără.şiilor, dt*,pă:rţămintrue iSă ceară 
f,rprijinul 1I1lOJ'laa şi material ai băncilor. C..eice VOI' 

~~buti să înfiinteze t{)vării~i1 cl~ credit, de vrOOll.c
.~11lme, de y~k"ra're et~~. să :fiie împrurtru,..i ţi de pre
IIl1Î1i, C'a incurajan:. De asmneneR să so dec premii 
~ goapoda.rilor. ca.ri vor înfiinţa popini~l'e de viţă 
\ll:Il1€l-:ÎCJ8.1nă, grădini d{~ pOlui, gospoJănii mood 
I9tJe. 

Tn părţile, unde e teren PMe.lnic penJtru ne.g·)ţ, 
rlMpărţămintelc să &O in.grijoască <a angaja un 
~iaJi8t - evcntulRI mai mulţi. - ca. să ţină 
t'llmu.ri de negoţ pentru ţ!1 ra ni, in ooiri aă li-se 
~pnnă: 1. Folosul nogoţ.uhti la HlIlt.e; 2. Intocmi
n~ unei prii văJii; 3. Marfa cu care trebuie să în
-.!eapă n('g'otul; de undD f!(' POM.e procura a.c00i'!~ 
~clă; 4. Părţ.i mai do cîl,p.et.tmio d1'11 }.('.g<''!ll comer
>mală; 5. Pregătirea hârtiilo1" trobuincio.a.~ pcn
'trn cererea dropllnllli do a deschide prăvălie; G. 
]'Ild.rnm{wl pontru pu:rrtaroaF;()('{jwlilor; 7. Dos
lP'I"e îm!'iOţ.iriLe d-c c.cXlll<lUm oi.'e. 

At.MJ:,'"'OUl atlOOţ,iu!lwa d{~piirtilimint(u()'l' .u,.'-'llpra 
'6xpoziţiilor etnogl'afiL'.C, de c(lpi i, de prod1l};(\ agri
'OC!1e, de vire ~'!t,('., (',aris·n.n ,dov·ooit f(k~te potri
VIle puntI-u prOTllovarea cu1tmtii în sîvDul J>Ol.1Oru
:fui 1TlQst,1"U. Cu oeMiu a.nll11ii:riloll' c('rcualc. fiooar,c 

Chmuniclill1d O11watolar direcţÎlmi aoOOSt pro
gram de acţi'UlIlle, 10 atragem .atenţiu:noa să ioo cu 
.ajutorul eomitetelor oorewale dispoziţiuni, pon
tru a eâştig'a aj'U~ matoriaJ.e şi din alie pă:-~i 
(aY~N~ proprie, vooituJ. petJ"l,>(~ilor, don.aţiuni 
de la bă.nei etc.) ea su 00 poată in.dep lini in1lr eg 
programul. 

In !l..<;>toptare& rii.'lplhlL"ullu~ d-voa.~tră V ii l'1lgă:m, 
Dmnnule Di:r1X~tblr, qsii prâ mi ţi î!Il(7oo in tarea doo-
5(\bi roi noa-"Itre stime 

Sibi1.u, 25 Decrnn'V.re 

A.ndre-i Bâneantl,. 
prezwemt. 

1911. 

Ocl.. C. Tă.~liiuanu) 
ooart1t.r'. 

INFORMA ŢII. 
A RAD. 4 Ianuarie n. 1912 

ConslătuÎrea membTilor sf. Si nod. St 
anunţă din Bucureşti: 111 embr'ii Sfântului Si-nod 
au ţinut o cQnsfâ,tuir~ în localul Sinodttlui din 
str. Sapienţei. La con.'ifătuire a luat parte şi d. 
Oonst. Arion) ministrul cultelor şi instrucţiunet 
publice. 

M embr» Sf. 81nOO au discutat asulwa modu
lui cum vor fi -împlinite t)acanţele din Si-nod. 

D. mini.~tru Arion a cerut membrilor sf. Sinod 
Bă se pronunţe asupra perManei care va fi viitoul 
In ifropol1.t p,.·irnat al ţării. 

lJupă cât am putut afla. s'a hotărît ca P. S. 
S. E]J~cop'U.l Timuş al Argeşului să fie ales mi
t ropoW primat. Ca epiuop de Roman, sf Si-nod 
a propu..~ pe P. S. Set Arhiereul Ca.Zist Botoşene4-
nu, 1·{1.r [le P. S. S", arhicreul Mele-tie Oonstăn
ţea1l1/ ca episcop al Argrşt11ui . 

~ Vlaicu la Alexandria şi Cairo. Succeoole 
pc (·u.re h~-a l"(~p,urtat aviat()r~l nOf\tnl Vlaioo au 
avut răsunet ţii în .aifară de .graniţele neamului 
romfuH~sc. 

Se anulJlţ.i'i di d. Amcl Vl'!\lcu 'a f(llat >solicitat 
"u execute mai muJte shoruri cu &t'l"OJWtnu1 său 
III oraşcl~ Al{)xandl'ia şi Cairo. 

Ştil"'(>,a, (Iacll f'{' '-3, eonfirma, e do natură sil! 
lbueure pc tmvtă hnnt'a l"omîinească, căci lUStfcl 
geniul n(,a:mlI1ui n(x"tr'll va începe să fie cuno~ut 
pe!4te mări şi ţ1iri. 

-- Evadarea căpitanului Lux. Acum un an 
un căpitan din Bltatwl .ma.jur al armatci franceze 
.a imilt prins ea ;.lpion în GcrmauiIR şi con<lmnat 
de tribunalul (le rîi!"boi la Ş!lOO >ani temniţă. A 
f{)"t apoi ff'l"(,(,{lt hiniţlOl" în lanţuri şiintt'n1<llt 
în:tr'(J ('('.lulă sutRrană din fortul Galtz. A treia 
zi d{' Cru<:illll însă ei'ipit>anuILux a evadat din 
tPJnn ită şi ~l1;i (' la I'ari.~, departe de orice pri
mejdie. Fug-a a("('il~ta il stÎiTuit pret,u1ideni mare 
f\i'Th"'a~'ie şi nu se p<rntc explioa cum a putUlt trec{l 
hC)I(Jl rul german fiirii: să fie prins. Câte,-a ziare 
ŢYurlzicne p'ublj'eă a.mănunte fantastiee asupra. 
('C":'t,pl intil>In'P1ăl'i fllHlllîind că prizonierul a fost 
în eontimlă eON'Spondenţă eu foştii săi camarazi, 
"'airi d(, Crăciun, i-au trimis mai multe paehete, 
eiirţj şi ziare. {Tn vecin al căpitanului, condam
nat p('.n~1'1l acRol-aş ddict, a fost liberat tocmai în 
1l'1junrul zilei şi faŢltul aC&lta la ajutat mult să-şi 
poată dui'-c planul la înd{~pEnire. In tJablcle cÎÎr
tior Ij)'Timi:tt> ii pu~ră mai multe bancnote cari 
să-i Rery('ae<'~i pentru mituiroa paznicilor. M;p 
NllU apoi şi două fcre.~trae foarte fine peoutru 
tăierP'a zăbrold<>r. iar Afil1lra cu ('.are fusese le
gat paehet'l11 era par'eă anume atât de groaf\ă C'a 
~ă-i serveas{'ă dr<>pt scară de Elcoborât până la 
() adîmcime de 60 metri, cât el'a de adânc păre
tele fortăr(·ţei. 

1 nhm('M('111 t('1l1uiţei şi PUAt iui sinf,,'1lrătăţ,ii 
lDmi an petre('ut înrte pe:retii cclulei, C01l811llUa
&eră !pC bietul dîpit.an, de a.boo mai rrLmă~ern 
~jr,,}~llld{' de t;1. N1I i-a fo.'It grou deci s~-şi f.aei 
]{)(' printre zăbrt'lc, pÎi{-i 8Ubţiwl cum 0Ta, abia 
tăiat:lC unu şi ura F,i trecut diIlf'olo. Spărgând o 
uşlî a in1:mt. într'un ,g'aJl~, în fr,mduJ căruia era. 
o :f(,J·t>~tnJC tii pc a{'.(',~l:;;t.a f;'a lU8at 1w vale în şan
ţuri. Tl'eeflnd }X'f;t<' mrui Ululte grădini şi locuri 
.. iNme, a d,at de.un automobil owre-l a.ştopta de 
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mai nain te, şi în cinclliprozeoe minute a trecut 
în :&omia. 

Pla.nuJ acestei fuge se spune cil rur fi al unui 
membru din emonia franceză la Budapesta care 
ar fi tri.mi~ căpitanuJui şi I31Utomobilul. Ajungân4 
în Austria cu trt'nul a trecut în ŞV'itera şi de aci 
s'a prezentat în Beaufort 1:a cea. diJlltâi garnizoană 
miliw.ră. Comandantul g.arnizoanci unde-ş făceI. 
şi el sta.gi~Jl, a fost ~mrprins pe.<>oo măsură, când 
în H{'Illl'a Sfîmtnlui Vasile 8'a pomeuit cu căpita
nuJ I.ux în prag. Dumineca următoare fugarul 
8 aosit la; Paris şi pre..7.entfmdu-oo şefului de stat 
major, a cerui audienţă la mini8teru~ de ră~boi. 
A foot F,t'Î primit, ehiar cu bunăvoinţă, cu toatt' 
<acootea Lux va fi t!la~ in judecată de tribunalul 
de rUtiooi, vcntru că şi...a pără.sit garnizoana fără 
să fi U'yut 'P'E"rmis. J ud~cata .aceasta însă îl va 
achita ou siguranţă şi-i V'ia aau('.(l şi aV'snS3lrCa. 
Pro&a franceză îl sărbătorf:Ş'te ea pe un erou na
ţional şi s'a iniţi.at Q colectă Ţl(,mtru cumpărarea 
unui obi('"ct de valoa.re 0lLTC să i-l faeă dar. Sin
gur "F'ig-aro" atrage atenţa.a că în 'a{."1;na.la situa
ţie politică alldi('nţa fug.atrului şi bunăvoinţa cu 
oare .a foei primit <le ministerul de răsboi, nu ... 
la loc. Pacea abea fi.'Sba<b~lită intre cele dod 
.mari puteri n'ar trE'bui tulburată prin a\'\tfol d", 
m<:idorute. O per$)a1lă privat.ă poate oricâmd flU'a 
onoruri căpitanului Lux, dar l,a nWi un caz u. 
ministru a cărui p(')ritiune C'Umulează toa:tă ret'

poni'.ITbiilitntRa îl1 fill~a opiniei pubEcc şi a cer
curilor politice Atrăime. 

Z~a:role de seară aduc încii următoarele amă
nunte: După-<-um sealIl1lnţă din Berlin, Împăra
tul '-IV ilholm a ccrut miui8tMl\lui de rfulhoi raport 
a.mu.'Uuoţit cu privire la evadarea căp~tamului. 
A dispu13 totod'Rd, ca să se d('Schidă anchetă nr
gmltă, pentru eonstabarea compl,i~iUur, cari ~ dat. 
ajutor ht .wceastă evooare. 

Pl'ofegorm de limba fran'0ez8., despre c.are ee 
bănuia, că a Ftat în aj'utorul căJj}i1.anului, a foet 
deţinut în :Fl"IamkeDBtem. 

_ Dar de Criciun. Oel mai potrivit dar J,. 
Crăciun pe.ntru graţi<JCL.Sele noa..ţtre cetitoare, Mum 
când cusăturl:le şi ţăsăturile române.şti iau un a
vânt tot mai frumos, - e arti.sticul album d, 
broderii şi ţă.'1ături naţionale al domnişoar81. Jli
ne:rVG O osma. 

Doritorii să se adreseze dn&Î Marw Oosmll, 
N agyszeben. 

_ Scriitorul Strindberl În agonie. Iwnumi
tul S01"iitor 8Uedez, Strimdberg, ee află de ma._ 
multă yrmne grav bolnav, într'un spital dim Stok

holm. O telegramă anunţă JljCUJIl că bolnavul a 
ajuns î'l1 agoD.ie, !;Ii că 'Uu mai e nooejde de a .scăpa. 
ou viaţa_ Ştirea despre" agonia lui Strindberg a 
produs mare Întristare in capitală, care se pă.ns 
pregătită .să serboze îutr'UlIl mod stălucit ziua nq
toTii ooriitoTU111i, C81l"e ar fi să fie 'La 22 Ianuarie. 
Admi.r.atorii lui, d03<ChÎBeBCră chi.a:r colectă maţio
n.aJă, şi lUJaSeră h()tWrÎlrea în înţ.el~ere cu direc
torii teatrolor, ca în pre.'K".ara zilei de 22 Ianuarlll 
să ac pumă pc toat.e soonele dirq ţară bucîiţi de al. 
sUrrbătm,itUJlui scrÎ.itor. Se pare î'll6ă că 8Oar00a va 
~hlmha <aCeste ţ>la.nrulte aorbători intr'U'll marfii 
doI i'l1 naţional. 

- Impăratul Wilhelm la Berlin. Se anunţase 
în tlimp'Ul din urmă, că împăratul Wilhelm .... 
viz.ita. în ('urlind pe suveranul nOO'tru la VieUL 
Ştirea a fost Însă oetlminţită. AC'IlIll mai nou se 
eomumcă, că împăratul Wilhelm, în telegrama 
de felicitare, trimisă cu pailej'lll anului nou, dom
nitorului nostru îşi ex-primă dorinţA de al V'Îz}ta 
în anul al('\('f!t3.. Vizita va avea loc dab1a. la primf
,'ară, când împăratul Gmmaniei se va opri şi la 
Viena în treoe.N"a Sta spre Goriu, 

_ Desortori din armata italiaDă la Fiume. 
Teama de grozăviile rlisooiwlui a îndomnat pe 
mai mulţi l''I'''2J('l"vişti itali(m·i, chemaţi sub arm~ 
să d{'Ii1ertew. P·artea cea mai lllAl:ro a acestor deser
tori ţl.i-a luat G'l"umul 9p'fe Flume, unde Ît}i câşfigă. 
()xi~t{'nta, muncind în rîndullu'C'rătnrilor din port. 
1mbii;ndu'şi mumC3 pe preţ. mai ioft.illl, sunt căutaţ; 
de tpat.e .societăţ.ile, OO(~e a îrrldorrmat pe voohii 
mu:nciwri să oead in.tervenţiJa autorităţilor 1.., 
J:<'iume. In caz că cererea DU v,a fi r.i9Cultată 8e 

pN.'"villdm.a;ri tl1ll:nuM-i. 
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- Răsboiul itaIo-turc. - Spre pace.. Din (",.ar. I 
wara ~lal'dui Vaz il', Said p!lşa re('So că. ofieiali
taroa din TUJ:"('La vede apropiată mult dorita pace. 
~re ax avea ~ă eunne zadari"".!\. vărsare de sânge. 

llarele ,'izir in aceaată oereulară OOTeBtă tutu
ror v&liiJOT, îndeamnă: autori tăţile să depună in
treaga energie pen1Iru menţin~.rea ordinei în dis
tricte, ţti să yegheze, ca element creştin din im
periu să nu fie mal tratat de M.usulmani. Vizirul 
aminteşte că ordinul il dă in vederea. păcii, ce 
are să se încheie îneurând care pace '''a III.siguJ'a 
desvoltaroa n01'1n'aIă a ţării. 

- Un negru turmentat. Cu ne-.p;ru din Oc-o
hama - după cum se telegl'afi;ază din New-York 
- fiiud tu,rment,aA:, de ooutură a srul'it îllltr~o 1000-
motivă gata de ID-aniwră. diu gara Muldon şi a 
luaţ'o 1011 goană iet}ind din gară. Şeful a aJlunţ.at 
telegrafic la proxima st3ţi~'llo pentru .1\l'fllre3. n;ă
:mrimr preventive, d.rur tt~lefonuJ a venlt prea tilJr· 
,du şi abea la um oamtonal gării au prrturt schimba 
Jnaoazul pe o linie frântă. Ne.grul însă a băgat de 
·~ă şi a. .Rărit din looomotivă înainte de 00 s~a.r 
fi izbit de zăgaz, A dil"lpăJ'ut apoi peste viroage 
într'um păpu:ri.ş. După multă căutare, servcitorii nu 
dat de el do;rmincl sub o grămadă de stuh l(Ii 0U o 
tlru.zime amimalică - tăbărîna asupra lui, l-.au o
marit llU oibmegcle. 

~ Moştenitorul tronului bulgar - major. 
Din Sofia ac anunţă, că moştenitoroJ tronului 
hulgar, prinţul Boris La: 18 Ianoo;rie .V'a .î~plini 
vârsta de 18 ani. In înţdooltl con~tltuţlel bul
xare în această zi printul va fi cl~larat de ma,. 
,ior, iar Camera ,.a; nota proiectul de !('.ge, care 
'ora hotări apanajul prinţu1ui. 

- Gazetar italian - îndepărtat din Tripolis. 
t.~o1l1lllnda:ntul şef al garn.iroa.nei italiene din Tri
p'01is i ~ imJtorzis oorespanden tuI ui dela ziarul. i ta
Han socialist "Avanti" să mai facă raporta] pe 
HOOma zia:rmui. Totodată i~ oroonat să piiTăseascl 
în trei zile oraŞ'lll şi provinci.a. CaUlZa acestei În
,lepătr1:ări e8te a 00 dla în oomumioo.tele ga.zeta
'J'111ui dooŢ)l"o masooxoo-ile comise de Italieni asu
pra Arabilor. 

- Revoltă Într'un penitenciar. Din Pari'S se 
(~olm,unică că. ,în pi:'nit.enci.a.rnl dela Clairmont
Ferrand intemuiţ,aţii s'a revoltat, distrugând în
treg mobilierul, a cărui frânturi le-a arunoat pe 
~ă. Â trebuit să intervi.nă jandarmeria, ca să 
poată pune sfâ.rşit acestei ulbură.ri. M ulţ! dot-i
Buţi .au foat grav răniţi OIpunânau-se. La mtero
gatoT toţi a dedarei, că nu-s mulţămiţi cu mân
«aTea şi li-se dii prea pulin timp lib€ir. 

Leeln 1'01.101. 189 
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IA.SBOIU $1 fACE. 
ROMAN. 

T-rad. de A C. Corbul, 

(Urmare). 

- Stii ota.. scump~ princesă, urmă dra Bonrienne, 
l'i}. Franctlzii ne înconjoară si. că. suntem in primejdie? 
Da.eă nu plecăm acuma, vom că.dea desigur în mlnile 
lor. 

- Ah! duli ai ştii cât de indef~rent îmi este totul, 
!'ăspunse princesa... Vorbeşte eu Alvatiei dacii. vrei. eu 
tiU pot nimic, nimic. 

- I-am TOrbit; Apa.tici speri .eă vom putea. pleca 
I"âin~, da.r eu CTed că ar fi ma.i bine si. ră.mâ.nem aici. 
Admite, prinoeso, că. ar fi groza.v dacă a.m cădea. in mâ.
uila soldatilor sau a mojicilor revoltaţi. 

Rostind &ceste cuvinte, dra Bourienne scoa.se din 
~entuta ei o proclamatiuDe a generalului francez Ra
meau, ei o întinse printesei Maria. Ge.neraJul ti invita 

! 

1 
- t Sidonia Munteanu D. R~u, văduvă de ! 

subjnde f('gcst:, .a re-p3uzllt în Si-hiJiu, 11!L 1 Ia
nuarie n., în nistă de 52 de ·ani. 

Odih'JleQS-cu în paec! 

- t AJUtu Ardelean; propriota.r, membru În 

omnitetul 'p.arohiaJ şi in roproz.entantll oriişe

DC3.08-C11 din .Beiu,~, !il{'mbru al "ARociaţiei" ţii altor 
in:omtuţi.i ("lUhlraJc r()mâll{'~i, a repam'lat în 
Bt>iuş, la 2 1mJI'uarie D., în \"Tâstn de 56 de wni. 

Cklihnc~<It'ă în IY<1(''I{~! 

- Catastrofă într'o fabrică. Eri intr'o fa
brică de petrol dm ea'Pita1ă a Ii"îlt Joo o explo
zilln~ muc a ('o~tart; yiaya <li p'atru oameni şi a rănit 
gra,! pe rup cinei. }~xplozia B'a int.wmplat în îm
plCjmâri fom·to tl'agiee şi D'll poţi fa:co pa n+meni 
\z-.e,g{)'Onsabil de ea, căci ·între victime se află şi 
doi irngioori cari fără î'lldoială de ar f ştiut -
s'a,r fi ferit de primejdie. In ~la de oaza'ne era 
l1llul care nu fu."COO folosit de o săptămână. Ingi
nerw. au dat ieri ordin săiac ă toate Jlrogăltirile 
pentru a'l pune în a~iune. Un ucenic s'a şi urcat 
pe cazan şi de61Jhiziimdu'il gazThrile <:311'i su.nt in
separo.bile în <'.at'A'l.nele fabricilOl' de JX~rol am nii
vălit pe ('~3;tc1' şi băi,atul }X'rza,ndu'şi oon.ştii'!J ţa 
a căzut in lăuntru, Doi ingineri şi patru munci
tori au i,ntlmt după el in C(Uj9lnul adânc de 6 met,ri, 
să'l scoată afară. Becul e1ect:ric 08.'ro le lumina dru
mul fi ooânc Însă era 8'uricat, şi nu i80la deajuns 
curorutul, ia.r dînd l3'a at,ins de poreţi caJmDul a 
produs O &'Îl!ntoo oa'l'e a aprilDs gazu'l aflăt.or in 
lăun.tru şi de aici exp{ooill1IlOO. Un om a fost omi
rît pe loc, altlu a murit pe dTulIl1, umuJ lill spit..J 
t,ri un inginer trage de moarte. 

~ AtragE\m atentiunea cetitorilor a.supra. anuntului 
mi Igaz Sandor, giuTaergi'll Iti ciasornica.r tn Am.d. An
dnl.ssy-ter. (Palatul Minoritilor). 

Dr. ROTH KĂLMAN, 
MEDIC. 

TEMESVAR- ERZSEBETVÂROS. 
Strada Baftby4ny 2. (Colţul str. Hunyady) 

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

Con_ulfaţfunl separat pentru tuberculoş" 
__ Altolre c_ "I'u.bereultn. .. 

x Dacii 'JOieşt1 să bel ceai leftja • .,oţi si tncerei, doi 
titlU ci. rUM engleze" şi o Intie de c.a.i .o.ti numai ! 
lor. Un litru de eaenUi pentra diferite liehellruri 00 m., 

pe loc.uitori să D'tl-ş-i părăsească lo-cuintele, asigul'tln
du-i eă. ar:m..ata franceză li va proteja.. 

- Eu gtindese că am fa.ce mai bine să ne adresăm a
cestui generaJ, ziR-e dra Bourienn~; sunt oonvinsă că. 
De va trata. cu toa.te onorurile ce ni-se cuvin. 

- De unde ai dta aet>a.stă proclamatiuue? 
- Ei au ghicit firă indoială că sunt fraIllceză, răs-

punse d1'a Bourienne roşindu-se. 
Princesa Maria. intră in a.partam~ntu.r l'ezervat Pl'in

ţnlui Andrei. Era gal~Jlă la fată. 
- Donia.şa., strigă ea, chemaţi din partea. mea pe· 

Alpa.tid, pe Dronuşka., pe cine veti noi. Trebuie să 
plecă.m! strigă t>-a ('u groază La. ideia. că a.r putea cădea 
m mâna inamicului. 

.. Ce ar zice printul Andrei, daeă a.r afla eă sora. lui 
e llriwoierir francezi! Cum! ea.. fiic-a. generalului 
Bolkonsky să ceară protocţie generalului Ramea.u?" 

Gindul acesta o făcea. sl roşeaseă si si p~Uească. 
rind pe rîn.,}; ~a mai simţea o mdndri~ 5'0 supărare cum 
nu mai simtise tncă. Ea. îşi da seama "de situa.tiunea 
ei penibilă ei jignitoa.re. 

'Tulburată şi roşie la chip, ea. se plimba prin odaie 
cerînd pe Alpatki, pe architectuI. pe Tikhon. pe Dro-

& 

5 Ianuarie n 19 t t 

llll litru ~Relltă de ra.chiu 20 fiI. şi IU l1tn'. esentii ,umtru-. 
tum «J m. !.a 

Prel'lf!nativ~ pf'utru b:tl'bati şi .la.ale bucata .ti iL '1 
r .e=ămrÎ pentru T:lt.a.mătnrii., pentru 'a1Jrtă preo.a ei 

1 ~ It& IU'tie(J le ee ~e tin .~ brluaşe se află la dr.pN'm.. 
... Tuger" aJI11i li'ekete Milaaly, llar.!JTâ-aă.rhNT, fut~ 

SEecheBJ"i. CemaJldele peste l' Mr se trimit (ra.ee. 

ECOBOMIE. 

~pansiunea . "Victoriei" .. 
/ \ J·rad, 4 Decemvne. 

Ziarul .• Al'adi K6z1ony" în nurnă.n.tl.· 
său de azi. înrl'gistrfmd ştirea că ba.n'<.:>a: 
"Victoria" din Arad a anexat acum mai 
nou sucm'sa.Ja lIIll~i brmei ungureşti "Oyu
lavi,deki Taka.r{'kpl'n.ztilr" din Boroşinnu. 
so ocupă la loc de frunto cu cuceriri le 
"Vid,orici" in comit.atul Aradului. Zia
rul unguTl'sc eOll:îtată că institutul "Vic
toria" în 1fI.nii din urmă a fMut progres& 
uirnitDare şi că prin noua :sucursa.Iă are. 
pân' acum patru sucursale mari şi imIXH
tant.o pe t('rit·oriul comita.cului. l:n simţ 
de obie,ctiyit,ate, pe care vrea să-l păstreze 
aut<:Jnl1 articolului, îl faoo sii constate câ 
<1c..(>,st progres al .,Victoriei" n'are aJt 0-

bie.ctiy d(l(:flt legile liberei concurenţe, a 
c.lror rpsultat c. Prin noua anexaTe insti
tutul unguresc .. Gyula. Vid{:ki Takarfik
pt'mztar" şi..;a căpătat dC':8igur rebonifioo
n'·a. pentru ceda,rC'J<:1; terenului ei, iar banca 
românească - a-daogă ziarul ungure. .. '=ic 
- de asemeni ştie de ce a plătit aooasta 
robonifjc~are, de aci înc.olo restul e indife~ 
rpn t, ori eP.! pllţ.in secundar. 

.Azi Însă o ba.ncă. ori ° sucursală, SPtl~ 
nu ziarul unguresc oontinuându-şi raţia
n~mentul, nu însemnează numai o simpl* 
afacere comercială, ci este şi un puternio 
fact.or social, -care po·a.te fi uşor de o:\-plaa
tat şi d('sigur va şi fi pus la contribuţie in 
lupteln politi'De. De aceea.. spune, expan~ 
IBiun-ei.t .. 1e(>asta. a "Victoriei" nu poate fi 
privită numai din punctul de vedere pur 

nuşka ... Alpa.tici pl~se; archj~ctul eare sosi pe JU
mă.tatfl adormit, nu ştia ce să spună. 

Tikhon, cu chipul subţiat. ou toati! &emnele lIDei du. 
reri inconsolabile. răspWldea numai: "Mă supun"._ A .. 
btla î.şi retinea lacrimile llrivind-o pe printesa.. 

In sfârşit sosi şi sta.rostele; şi după-ce o saJută p&, 

printes.a. cu umilintă, se opri lângă uşă. 
- Dronuşka. ti zise printesa., eare vedea in. el UD 

a.mic sigur. a~ela.ş Dronul;lka. care, ori de câte ori ~ 
Întoreea dela. bâJciul din Yiasili.,. ii aducea zimbind 
oişte prăjituri minunate, specia.litatea acelui bâ.leiu. 
Dronuşka. a.cum după nenorocirea. noastră ... 

Ea se opri, neputâ.nd să mai urmeze. 
- Suutem cu totii în mâ.na Domnului, ră.spunse st .... 

rost ele cu un oftat, 

- Dronuşka, adevăra.t e ('ă nu pot plec.a? 
- Do ce să nu poti pleca.., Alteţa. Voastră? Poti 

pleca. 

- Mi-s'a spus eă ar fi primejdios. Stii, dra.gu! meu.. 
că eu nu inţeleg nimie, că nu am pe nimeni ... Vreau OIi 
plec neapărat în noaptea asta., ori mA-iuo !n zori (ie 7j. 

Starost-ele se uita pieziş la printesa. 

(Va urma.) 

I FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăţare chemi că. I I "KRISTALY" I 

• 
Spălare cu aburi . t. 

! ( 
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, 
! 

1. I 1 06zmos6gyâr, Kolozsvar, Pălyaudvar. La suma de peste 10 Cor., pachatur S8 retrimIte franeat. , 
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J obectivităţii, ciI ada.ogă, trebueşto stl.. 
nu1at capitalul unguresc să nu cedeze te
'onul băndlor româneşti, cari râmAnând 
tsHel fără concurenţă, deWlTIlină. echili
:)ru1 de puLere cu de-.săvâşire în favorul Ro· 
mânilor. 

Nu voim s~ intrăm în discuţie cu zia
rul unguresc, ~ste dreptul său de aşi sus
ţine punctul de vedere cum crede el mai 
bine. Noi il '·avem nimic în contra înfiin
ţării băncilor ungureşti printre Români, 
dar nu credem că li-ar sllr[tde nici uneia 
alta perspect.ivă decât băncii "Oyula Vi
deki Takan~kptmzM.r." Precum poate a
cei aş perspectivă i--s'ar deschide "Victo
riei" dacă. şi-ar deschide o sucursală în 
Hodmez6-Vasârhely. Banoa "Oyula Vi
deki 'rakarekp6nztar" nu poate fi invi
nuitA de lipsă de patriotism unguresc. Dar 
sunt aci legi la mijloc, le.gi inexorabile, 
cari frâng toate raţionamentele meşteşu-

, gite şi pe cari ale nesocoti înse-amnă :-;ă-ţi 
dai cu oapul de perete. Expansiu<nea "Vic
toriei" vesteşt.e desigur nu numai acumu
larea lllUl10ei, cinst-ei şi agilităţii, ci şi a 
oondlţiunilor economice fireşti. Ea pă.şceşte 
inainte pe un domenÎucare este al ei şi in 
posesiunea -căruia, poate fi cel mult ches-

I tie de timp ca să illtr~ pe deplin . . , . 
1, 1 

, Illteresându·no azi am aflat cu bucurie 
că ştirea ,ziarului unguresc este a.devărată. 

i "Victoria" afiiiase încă în primăvară. in· 
! stitutui românesc "Lunea" şi acum a ~ane
~~; xat şi sucumala. băncii ungureşti "Gyula 
r... Videki rrakarekpenztăr!' _ Activele nouiei 
· ~ucursale a. "Victoriei" sunt de un jumă-

r
"'" til4& milion. Directorul, d. Sava Raicu a 

luat alanăeri în primire noua sucursală. 
1 Banca "Victori-a"a, cumpărat şi casa dlui 

I
;~ advocat ~f6r6 Sarou dl,'n piaţa BoroşinBu

lui, unde se afla. sucursala ungurească, 
intrând în pose.'3iunea ~,Vict.orioi" coa mai 

1 frumoasă c1ădire cu etaj din Boroşineu. 
1 Felicităm institutul ,;Vidoria" pentru 

r 
aceasta nouă cucerire a sa în drumul ci 
către un progres sigur, cumpătat şi st.a· 
torruc. Prin a.cea.sta allexiune, banca "Vic.
toria.H şi·a lalăturat o nouă clientelă româ

. nească, care, fără îndoilaă, se va bucura 

t 
şi ea de acest iSchimb foricit. Prin acoste 
sucursale banca. îşi decentralizează .vast-a 
clientelă într'un mod care-i permite o des
voltare mai largă, ridicând tn acei aş vre
me tot atâtea cItadelo în diferitele cootri. 
şoare, pentru întărirea lor eoonomică. 

Redactor responsabil: Iuliu Giurfiu. 
.. Tribnna" inl'ltitut tipo~rafic. Nichill ,i con .. 

REISI MIKSA 
'~FABRICA DE 

MOBILE 
f: In 

J. BEKESCSABA--NAGYVÂRAO 
~ Andrâssy-ut 41-43. Rak6czl-ut 14. 

(Un,1 ,ApollOt). 

Pag. 9. 

Caut un VI N URI 
candidat de advocat vechi 'Ii noui de vândut. 

cu practici. pe Jângl condiţiuni favorabile 

Or. Ioan Maior, 
advocat În Marosilye. 

Cino vrea s4 cumpere 
vite aD:'1crican.e 

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

----------------------------------CeJ ma; fFUmos, mai elt-gant calendar pc 1912 
e neapArat Calendarul 

"Lumea- ilustrată" 
Conllne 100 pag. cu hora!t. variate ,i admirabil 
reuşite i1u9tf.tlunÎ ,i tipărit pe t-lrtll" de jux -
D· pOlit (Ceneral: Librăria 1,. Herz, Bucureşti. 
RomAnia. - Preţul Cor. 1 50. - Se atlă de vân· 
ure I,d la 'librlria Tribunei<, -,Porto 20 ftl~ri. 

A Slepa'k giuvaergiu şi 
• , ceasormcar 

larosvâsâr hely, Szechenyi·ter 43. SI. 
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Mare asortiment in ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickeJ, în ceasuri. de părete. 
Oiuvaerkale fine, cu briliante, obIecte de lux 
in argint şi articole optice In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe langă garanţ.ă 

Preţuri solide! - Serviciu prompt' 

, 111111111111111"'111111 

Horvath Beni 
tt'1. e ha.n ie 

Hagyvarad, KOS3Ulh Lajos-u. 18. 
Recomandă tn atentia pu
blicu ui din Ine ŞI pro
vinc·e, at eli e ru 1 
său mehantc a· 
r;lpjat d n nou, un ie pri
meşte comande şi re 
p~ -rA ... i de lucruri ce 
apartirl in branşe, precum 

M (/şini de cusut 
M 4Şirli de scris 
Blctctete ,i 
Oroma/oane etc. 

Ute"siliile acestor 
ma ini le are in de· 
pozit. 
R~paraturjJe se 

efedutazA ft' pede 
ŞI p'ompl 

~ -.-. I ••• I II III II .1·1~1·1-,r-'-IlI-111 

Adresativl cu toati fncrederea la proprietarul 
de vii dm $iria (Vilâgos) Petru BIND, căci VI 
trimIte numai vil'iyrf bune, curate fi pe tâng~ 
preturile cele mai mocib"~te. 

Vinuri vechi z Vin alb l{ ,-·68~ litru# 
RizIin~ --70. Roşu -"04. 

Vinuri din anul 1010: Carbenet alb 
K -"90 litru. ŞiIler K -·56. Rizling K -'58. 
Rizlin~ şi Ruje amestecat K -'54 litrtL 

Vin din anul 1911 K -'48 şi 50 litru. 
Vinul să expedeazl cu ra.mbursA dela 50 litri 

In sua sub ingrijirea mea proprie. 
Vase dau Imprumut pe timp de doauă luni. 
Pentru calitatea vinului (arantez. 

Petru. Senea. 
propr. şi neg. de vinuri 

Vilâ.gOB (Arad IT.!.) 

., 111111111111111111111151 CI 
- 811111111111111111111111_ -- . --
§ § Roth Frigyes, § § 
: : mlcelar şi cârnăţar, : : 
: : Alba·lulia - Gyulafehervar. : : 
: : S6tat6r Nr.5. (Iân,ă Hotel Europa) : : 

: : Are de 'Vinzare zilnic., carne proas' : : 
_ _ plUl, de 'Iită, porc, viţel, oaie, miel, _ _ 
: - de p"rt Dfumati, apoi totfelul de - -- .., --- _ almăţdrii, sldnm4 '1 unsoare, In m _ 

- - mic şi mare. - La cerere trimite - -
- - .. "t - -- _ in cane proprn unsoare proaspa __ 
- - topitd. Expediţie promptl fie prin - -... ._-
- _ postl fie. ca marfă. Cereţi prospect. _ _ ' -. ---. ---. ~ ---- --§§ )1" §§ -- ----'. --- 8111111111111111.,.11111-
111.118.1111111111.1.11 ••• 
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19 ~ ... 

Timbatele inventate de m 'ne. ceTe mai ,-;;\_ 
mod, rue, cu organIsm dultlu de ('tel, foarte ~~_ 
trainice ş' de o re-ollantă deosebi1i se pot ., 
comanda ntlmai dela mine, cu preţurile ~
cele mal moderate, pe Ilngâ ga· r-

,anţie de 5 ani. 03-
M el'ill'7 Ar-os I---.... e-rr :n.~, ~_ 

"'brle_ni: d~ chnbaJe. ~ 

Budapest, VII., Bethlen-u. 39, ~~-
Pretcur.ntur'l. Ia cerere, lIe trimit ltMItfa. Cor_ ~-

~ p.tndenţ.. 'ntrueit &e poate &ii te fad a limba , 
- ... - ungur~ .. eA, germanA sau &lrbcanA. ~-

~ !I'''' "" t :.o , ... ."ţ .. , "-.,~ ,.. , "" u 
TffTTrr.t-'''f"rtilr';POlf'1''~ J .• 

'~ ________ c __ ~ __ 



I 
--

-
P,.,'. 10 Nr. 2.1 - 191 

Cele md fine ,i mal elt'c
ante 

haine I[=I=R=IN=G=HE=N=R=IC=H=~ , 
pen!i'lU barbati şi copii, Omaszta Janos, 
cel r. ai potrivit ,1 cel mai feftin 
isvor de cumplrare pentru orf·ce lm .. 

brlclminte se afli .Ia 

Moskovitz ZS. 
• 

ŞI 

tabr ică de unelte pentru ciobotari 
Ujpest, Lorincz-u. 50. 

Recomandă panto/arilor şi ciobo· 
tari/al' precum şi pielarilol' unelte 
de bran,e, calitate buni., preţuri 
moderate. - Comersanţilor le dă 

fabrIcant de lămpi 
pentru trăsuri. 
Budo.pe ... t 

VIII. 6rl4s.utca 20/a 

Primeşte comande 
de ori-ce lămpi pen
tru trAsuri şi auto
mobile, - comande 
pentru ,alvanoplu. 
tiei şi on-ce repara· 

turi de bran,e. 

hrad, edificiul teatrului 

uIJ(le e asortiment bogat 
cel mai bon croi. ti rabat - Catalog ~ratuit şi francat ID====== 

Trag afenţiunea binevoitoare a P. T. preoti, 
precllm dnilor teoloii ,i pedagoli asupra 
imbrădimintelor 

"Şa guna" 

1: IIII O 111111:1 II1I • IIIII ti 

.t.II.~.~~a,,~~.!!E:.ntru ~' 
ascuţi re artlltfei ,1 homoru. l-~ 

făcut de mine, ce se pode ,cumpăra esclu- SIATMÂR, \: 
siv numai la mine, precum şi redingate ....... I.~_"., .. I •••• vl. -

d. rrta.UDal. -
şi veste preoţeşti. _ 

Se recoman.. pentru pr&o _ 
Ori· ce îmbrăcăminte cumpărată dela mine, gAtlrrl şi I$Cl&llrea or1drui -

se străformă după mbura corpufui fără nici loi de cutite, ca cutite pen- : 
tru d!:.o.lpie şi bucltlrie, pen- _ 

O plJtă. tru masl $i briceli!e. unelte _ 
Telefon nr. pentru oraş şi c:omitat: 534. pentru dobotari şi cojocari -

1 . P T br precum ,i Iscutirea bricelor : 
l~trcbuÎntarca te1tfonu UJ pentru • . pu le pre lingi preţuri eonvena- _ 
e gral,uWi. bile şi execuţie ireproşabilă.. : 

C 1 d• i' f t La rlmlt_ a • Itrl.,. bubfern." -

I Fabrica budapesta". de casae de banI 

Gelleri ,_ Sehuller 
BUDAPRS'T 

Fabrica: IX.t RAkoa-utca 4 Oepozltu1 
oră,enesc ,1 blrouh V. Sz~c"enyl.u. 7. 

Liferan1ff mlnl.terului de 'friculturi, de 
honvezl, clUor ferate un ,are " al po,telor. 

Efrctuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri· 
lor. casse panceJate 
pentru păstrarea do-

cumentelor. 
Cataloa: rratult ,1 

franco. . "c' 00-: :::nc e In prov nCle se e ep uesc ncotcN taxa _IIm" pentru S. , 

momentan. ITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITI 1============ 

~::~:~;a~;1 din partea eXPOZi- 1 mJl_~ I ~_,II U I ~_~~ I.J_II alll. 1 IIIII • I • I • II 
'1 ţlel industriale din Beelcherecul-mare. _ ,. IIIII III IIIIII 1111 I I I IIIII I I I • II • I 

fâEP,BERSZKI MIKLOS : : : I 

Il __ ~J;be·;~~ek. - ~ § · 1 a z Sin dor, ~: 

~ !..'. .~ .. --~ :: "#:;~~ -'-.f: 'O"~'J'. '. _ _ mire depozit da ci.loraie., direrlte artlcole,1 j 1 a- _ 1 

, ~ ~ ya • r I G ale da diamant, brllllantl.l. aur ,1 arjlat. _ •• 1 
Llft-reaza il1 tarA şi st~ainatate papuc, de __ ~ 
Dtf'lp, pislt, mătase şi catlft>a, pt>ntru bir 
bati, dame şi copii cu pretu riiE" ctle ma' 
It>hlne Serviciu prompt. - Catalog trimit 
rratuit. - R"v1I'lri'o"lor JI-se dA tahat 

-.- -. A rad. AndrăssJ-f6r (Palaful Minorjfilor). 
- I 

li ·1 
~~rtII/II In atentia Domicultorilor 1 

Off'l' altoi de prunl besnied CI 
_11':-.0.4' -Balkan.ta Carle •• (Rt'2"na bal. 

canulul) ,i .KralJica Bosne~ (Re. 
gina Bosnwi). - Altoiul de 2 3 
ani cu ceroanJ admlra),111 • ~ 
mai bun din diferitele IOfuri de 

prunf. VOii,1I1 e foarte mare, elct'ptional de dulce şi 
foarte guatoa~ Se coace spre afi,ş,tul lui Auaust, 
cân~ le J)<)ate folosi ca 4fftert, pentru uscat. la fa
brirarea tuieri fi a .I·,ovltulni. - PrUDli mei JIU 
'Uft'T de el ies-ea fnmze/or, (PoJysifgma rubrum) CI 
de rqull Ilte laiuM la cari in mijlo ·u, ver'f cade 
frunza, pricinuind striC"lTf'8 poamt-Î. A ,est 101 • fo'" 
premia1 tn dIferite rinduri, CU ptt'miul 'ntii din par. 
tfoa guvernului. A fost "ren-iat II exporiţ1a milenari din 
Blldapesta 1896 ti la e"Xpozitia dm Vltn. 111>7 ea me
dalie d(' aur, la oPOzitia internaţional. din Paria 190G 
el> 'Tedallc dt' ar2'int fi tn f'ne la t'JI:pot:'~a regnirolari 
din Bosnia Oi Erţegovina tinut' la Saraj~vo lIră, CI 
medalie de aur, . Pentru calkatea prumlor pranlel. 

Bava. T. Kqjdlo, 
mare proprietar In Brdka, Bosnia. 

.... am: 
II . ----.-...-. ------------a ----

tşi recomand~ bogatul du depozit, 

asortat cu diferite articole pentru 

Cadouri de CrăciuD • 
Despărţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
argh:1t de China. 

CiaC\uri de pilrete cu sunet 
de harFă fi de clopot, in d.fe· 
rite colori şi furmate elegante. 

Preţuri de tot solid fixate. 

Fondat Ia 1902. Telefon Nr. 321. 

- I 
-1 
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cia\!!iomfcar H~ciat ş' de cronotueter, .t;r'uvae .... giu, depo
zitar de gra.uofoa:n.e, plăci 'Ii articole industriale artistice 

S Z E G E D, D U G O III C S.T t R .. r. II. 
Cea mai bun~ şi mai idtenă sursă pentru cump~ra~ea giuvaerelor, gramofoane!or şi plăcilo~. 
Pentru ceasornice şi gramofoane "oui primeşte garanţie de z.ece,. pentru reparatun de nouă ani. 

Expediţia se face zilnic de treI ono 

Plata in nu_lrar le tate la ceasorniee tii .ja.vaer eli rea. cere de 120/0. L. gramOr08.ne eu. 15°/0. 

Vânzare In rate. Nenumărate scrisori da muftumltă. 

Patl. 1 t 

(~atl\l.j!:ul ilustrat 
le triwite' erie.i 

Cl'~tnlt. 

SerJldu cinstit ~i solid care-l profesez dela des
.. MIerea. easei mele 'mi asiguri a.n de an o desfa.eere 
lQl'eie4.ndă, fapt care mă pune in plă~ut& situaţie de a. 
proe la dispoziţia. clientelei m~le noui pnturl acăzate 
IID I'lto IIi baal Eata pe urma. cumpărăturilor făeute in 
...... deci mai ieftine • 

Nu,trind a.cea.stă pllcută nădejde. ră.mân cu deosebită 
s,imă: Toth Jozsel, 

mare negustor de cronometre. gra.mofo3.ne 
şi plăci, ceasorrucar special şi giuvaiergiu. 

Iar dllJCă la. comandarea. gramofoa.nelor aceste M-t 

cesorii sunt dispensibile, la plătuea pe rate 8e lace ti 

reducere de 25 cor., iar in bani gata de 21 cor. 

Condiţii de tran8pOrl şi plată. 

Pentru pachetare se pune in socoteală cum.părăton .. 
lui numai o cheltuială neÎnsemnată. - TrllJ1SPorl1l1 Il 
suport.ii. cumpirătorul . 

Dapozitul CUU()8cut In intreagă ţ,ara. de plăci !.Ii gra.
=1 aofoa.ne. ram mărit eu un magaz.in de ceasornice, ju

, .... re si atelier de reparaturi. 

Cu apariţia acest .. pret-eurente toate celelalte sunt 
• ovalabllo. 

Ratele indicate şi preturile tn număra.r se tnţeleg 
firi nici () reducere. Dar da.că la. comanda pe rate, iu
mătate din suma intreagă, se plăteşte contra. raJllburs, 
8e a.eordi o reducere de 8% (la cea.suri şi giuvaiere 
6%). 

La. comandate din străinătate se cere atlConto. eo.. 
mande pe rate, pentru străinătate au se admit. In A .. 
frica, Amerioo. si Azia.. numai PC lângă trimiterea. cos-
tolui, cheltuielilor de împachetd ei transport. 
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Ca cuD~tlnto speciale a.mmtesc ei aant de 15 do 
... cu.oralear.' Meseria am 1nvătat-o la. renumitul 
.-elier d-e cronom. şi ciasornice Brau8wetter Janos, unJe 
.. lucra.t ani d~-a rindul .ca. calfă si J>e urmi ea. con
.eitor. Fa.ptul acesta, a.poi celelalte eXDerio.nţe ~i ro
... ele cistigat pâ.nă aci sunt garanţie deplină că ori
.., comandă ori repara.turi în acest ra.m va fi execu
tIA cu pricepere speciali. eonştiintios şi promvt. 

Plec tn lupta. vieţii cu doui lozinci: .. Cinste" IIi ,.0-
""e" ,i nădăjduiesc ei on. public in intereeul pro-
4Il'ÎJI Ta a.precia. şi sprijini incercarea mea., intooms.i ea 
.capatul modest al depozitului direct de gramofoa.ne 
.. plici" pe care in cursul .. lor 10 ani l'am condus asa 
..... ei az.i e cunoscut de toati tara. Asigurind ei orice 
4.IOmisioane fa.tl de mine se Tor executa cU se poate 
• minutios, vă rog ea ori.ce eumpărături li le faceţi 
.. • ine IIi sll. mă recoma.nd.aţi in cercul cuno!ttiDtelor 
dllaneaToastri. 

Gramofon partDfon 
Nr.l. 

Greutatea aparatului mon
tat 6 ehI. 100 gr. Mă
rimea cutiei 27 X 27 X a 
cmetri. Lustruit in culoa
rea nucu lui, fU piedestal 
sculptat ,i fruntarii, cu 
propaiator campanulă,lăr. 
gilOe 40 centimetri, cu braţ 
de transmisiune fonetică 
lărgit proiresiv "Patent'" 
mec~nism .. Record" care 
se poate trage in decursul 
cintecului. cu un disc 20 
cm. în diametru, lustruit, 
cutia fonetică .. Tresor Re
cord". - Preţul; împre
ună cu şase plăCI mari de 
concert, duble, adecă 12 

__ , .n frumos .Ibum de plăci 100 ace de concert intr'o 
.tioari drălo!utt de lemn şi o ştergătoare de plăci; il rate 
060 cor. (30 fi.) în bani gata scoţind l{,°/o 51 cor. 7~ b. 

(2~ fi. 50 ef.). 

GramofOD 
parlophoD 
Nr.5. 

Oreutatea ap~ra
taiili monlat 6 
Ihl. 250 ~r. Mă
rimea catlei33X 
33X16 cm., din 
mahon lustruit, 
cu fruntarii in
Cru"ta*e În ar· 
gint, În toate pa
tru laturile cu 
decoraţii de mo
zaic, cu propa
ga tor campanuli. 
lărgime 43 cm., 
CU br • de trans
misiune tonetl
ei ,.Patent'" Nr 

B c:irC'llln'eriat, mecanism ,.Record", disc 22~. in dia
metru, lustruit. CutIa fonetic" ,.TresBor Record". Preţul; 
• pruni cu ,ase plăc mari de concert, dUt>le, adeca 12 
.arii, .n frumos album de plăci 1000 ace de ronrert i"tr'o 
Grtioară drăguţă oin lemn bun şi o ,terJ!ătoare pentru 
,plăci; ia rate 7~ cor. (3~ 11. 50 cr.). In bad gata "etră. 

iând 1~·1. 6J cor. 7~ b. (31 fl. 88 s:r.). 

1 

Comande sub 30 eor., pe lingi reducere de 15%. se 
execută numai in bani ga.ta (Ia. cea.sornice şi giuvaiere 
12%). . 

Pretul comande lor de peste ~ cor. se plăteşte in 
zece luni, aşa fel că rata primă de 20% (o cincime) le 
solveşte indată, iar restul tn opt rate lunare egale. Ast
fel la. () comandă de 50 cor. se Tor rambursa zece co
roane, jar cele opt ra.te vor fi de clUe 6 cor. 

La comande de veste 200 cor. rlWD.bursa e de 25% la 
sută, iar re~tul Be plii,teste in zece rate lunare. Tran
sactii cari dureazli. mai mult de zece luni nu se admit . 

La. orice apara.t se aolud 6 mari plici duble (sau 12 
arii) un elegant album de plici, 1080 buciti aco de con
cert· ei o bisadea de lemn pentru păstrarea acelor noul 
şi nchi. Garaotle de li ani &1 Instructia cum ai se 1010-
NQcI. 

I SCRISORI DE MULŢUMITĂ. 

Ono dle 1. T6th, Szeged! 
Am primit gramofonul şi îneerclndll·1 vă pot 

5pune ci sunt pe deplin satisfăcut de el. 
Primiţi mulţumirile mele. Trebuie si vă mai 
spun că vine lumea să-) vadă, la pe o mi· 
Dune, şi nu se satură .i-I vadă şi să·) as
culte etc ... 

Bustyahăza, 20 Stopt. 1911. 
Cu stimă: 

Ouary Kalman, inginer de pădure c. reg. 

DECLARA TlUNE. 
Ono Dle! Gramofonul I·am primit bine, 

şi-ţi mulţumesc; sunt destul de satisfăcut, 
atât ce priveşte frumuseţa, cât şi sunetele 
curat ... , bune indeslulesc şi prelenziunile cele 
mai delicate, etc. cu stimă: 

Matei Sttfan4 hotelier. Uzina Siomolnolt. 

DECLARAŢIUNE. 
M. Ono Dle! 

Preţurile prezentului BUnt fixe u.i nu se admite n.id 
o tocmeală . 

Fiindcă conditiile de plătire în rate, stabilite de miM 
sunt atU de a.vanWoase, inclt utfel de preturi la aU_ 
firme nu se {a.c nici plătind În bani gata, sunt constrins 
si trimit obiecte pe rate numai oame.ni.lor absolut ae-o 
reditabili IIi bine reputaţi . 

La comandele iunior e necesar un om major C&l'8 

să primeILScă gara.ntie nelimita.tA. 
Comandele in numărar se fac cu intoarcerea. curie-

rului, iar pentru cele în rate se recere timp de 1-2 si.]) ... 
tămâ.ni. 

PreotllOf'.capelanilor, proprietarilor, functlonarilo. 
superiori ei rentierilor le de.schid cont curent fără Bici 
un gira.nt. • 

Nu am a.genti şi voia.iori, astfel clientela iese .ai 
ieftin, căci diurnele a.cestora lipsesc . 

La. cumpira.re în rate se recere descrierea. stării ~ 

teriale. pe:ntl"U ~ta.bliirea creditului. 

Gramofon parlophon 
1" r. S. 

Gre.taiea aparatului montat 8 cbt. 
!.'lO gr. Mărimea cutiei WX 40X 19 
cm. Din If'mn de stejar lustruit, pe
destal lat, unghiuri rotunzite şi latu-

- ~ turea d". faţi im-
podobltă tU gra
vun. Mecan,s .. 
record, propaga
tor fonetic cam
panul!, lărgime 
52 cm., cu brat 
de transmisiune 
fonatică "Pa

tent" Nr. Il ei,.. 
cumferial al lăr
git progresiv. 

Disc 25 cm. În
diametru. Cutia 
fonetică "Re
form". Preţul: 
împreună cu 6 
plăci mari de 
concert, duhle, 
adecă 12 ani, un 
frumos album de 

Cu toată stima vă incunoştiintez, ci cu gra
mofonul pril11it dela D·ta sunt pe depli 1 sa· 
iis'icut, - drept aceea primiti recunoştinţa 
şi multămlta mea. 

Sperez, d D·ta vei mai primi comande din 
ţinutul acesta, pentrucă ne·am convins, că a
nm de-o face cu un om foarte cinstit şi con
ştlinţios. - Drept aceea Vă recomand, ca pe 
comercillntuJ cell!l1ai de incredere al Ungariei. 

plăci lO()() ace de concert intr'o cutioară drăgută din lemn fi 
o ,tergătoare pentru plăci; În tate 90 cor. (4~ fi.) in bani 

iata scoţind 15% 76 cor. ~O b. (38 f1. 25 cr.) 

Barathely, 11. p. Mediaş. 
Cu cea mai profundă slimitor. ' 

Sever Meţian, preot gr. or. 

DECLARAŢIUNE. 

M. Ono Dle T6th ! 
A m primit' preţui ul [)..yoastre pachet, cu 

care sunt pe deplin mulţumit. Primeşte deci 
sincera mea mulţumilă . 

M'am convins, ci publicul are de-a face 
cu un om corect, iar nu cu un neguţător pa 
lavngiu de reclamă. Azi·mâne nimeni nu va 
mai cuteza să cumpere, pentrucă. neguţătorii 
aceştia palavragii de reclamă la tor pasul in
ş81ă oam.nii. Dumnezeu să Vă trăiască pen· 
tru răspândirea comerciului ung. 

Ourahont, (comit Arad) 1 Decemvre 1909. 
Sunt al D-tale stimător: 

Ioan Leb6h, Inspector montan. 

Gramofon parlophon 
~r 103. 

Greutatea aparatului montat 5 chr. 600 
gr,'. Mărimea cutiei 32 X 32 X Il) 
centimetri. Din lemn lustruit În culoa

rea nucu lui, in toate 
patru la tu' ile cu deco
raţii de mozaic, cu pro
pagator campanulă, lăr
gime 45 cm., cu braţ 
de transmisiune fOlIe
tică .. Patent'" Nr. IL 
circumferial, me('an'sm 
.. Record", disc 22 cm. 
in diametru, lustruit. 
Cutia fonetici "Tre&
sor Record". Preţul; 
împreună cu şase plăti 
mari de concert, dubl~ 
adecă 12 arii, un Ir .... 

- mos albUM de plăd 
1000 ace de concert intr'o cutioară drăguti din lemn $i o ştergă
toare pentru plăci; 70 cor. (30 fl.), În bani gata scăzînd 150'" 

~ cor. ~O b. (29 ft. 75 cr.) 
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Gramafon pentru familie ~,Recjrd". Nr.'lO~. ~~::~~:~:-::~:~ Ceasornic gramofan 
tati. firi yal ..... 

Dqtcaptl dQpI 
ria1l e. c:lntee 

• .. ;aziel. 
Greutatea ma,lnel 7 K2r.90 tr. 

"ceull noutale cu .dCYl 
,ractică fi frumo.,ă poate _ 
mereu ca decor pe masl 
aaloanele familiilor celor mal 
seami. Mărimea ceuoraiQ 
Kramofon 33 X 3S X 56. CI 
executată foarte elegant e 
.tejar deschis. Partea dinl! 
pentru intrebulnţarea grafllC 
nului, e provăzuti cu un I 
de lemn. Sunetul să transn 
printr'un braţ fQnetic, lărgit ~ 
gresiv şi prin găurile plăcii 
metal se propagă cu pute 
nlturală. Or.mofonul nu f 
sgomot şi e provăzut cu m~ 
nism veritabil elveţian. pe d. 
spirale puternice. 
'In • calitatea aceasta nu 

, găteşte nicăiri. Ceasornicul 1 
dicat pe patru frumoşi stălpi d 

, Iarnă galbină, intr'o cutie de 1 
: taI roşu. Mecanismul de pr, 
-zie.tras o 'singură dată um 
36 ore. Da~ vroim să folo: 

~,':~ •• " ceasornicul ,ramofon per 

~~i~i~~~~i~~,·t~~~i'~i,'~~~l~~?~l'~'t~ deşt~ptare potrivim arătăte şi ne va deştepta cu cântăn 
chestră militară sau taraf, dl 
dorinţă şi placa aplicati m~ 

.~~V:.i.,.,.~~w.iI!i!~~i.\Zt!~;;"'~':;li:ri.'...:n::~~)'<~~li;;."J::.,;j/ nismului. , 
Un mare avantaj al 'acestui aparat e $i faptul ei Ibând stOtul, nici un su 

străin nu .e mai aude, iar acul de transmisiune traversând intreagă "Iaca, aparI 
se opreşte de sine. Instrucţii se alătură fiecărui aparat. Pretul: Împreună cu , 
'plăci mari de concert, duble, adecă 12 arii, un frumos album de plăci 200 ac. 
,terâtoare pentru plăci: in rate 140 coroane (70 fi.), il1 ba.ni iata ilO corol 
(~O floreni 25 cruceri). 

. •. '..... ~;,. "- _~ I 

Gramofon parlophon 
Nr.44. 

, . Dulap 40 X 40 X It! em. din' mahagoni inehis, cu omllrnentaţie mozaică 'C!a 
trei laturi, cu coperiş ti bău rotunzlte, cu trompetă de 52 CIl1. in ionna floarei, tonic 
~QI brat II. Îndoicios, cu mecanism -Record-, cu discul În diametru de 25 cm. Rlchelat 
,i lustru't, cu membrană <Reform •. - Pretul: impreuni cu şase plăci raari de con
cert. duble, adecă ] 2 arii, un frumos album de ,Iăci !Ono ace d~ .ancert Într'o cu
tioară drăguţă de lemn şi o ştngătoare pentru plăci; În rate 90 cor. (4!i fi.). Ja 
plătire În bani gata 15% rabat 76 cor. aO fii. (38 fi. 2!i cr.). 

I Oreutatea aparatuhd montat 15 ~hl. 
gr. Mărimea cutiei 41 X 41 X 23 centim 
din mahon veritabil Sapheh, pt:de!talul şi fr 
tarHle cu admirabile aplicaţii intarsia stil I 

rock, executie admirab 
capac mobil, propaga 

-= 

Gramofon parlophon 
Nr.32. 

Greutatea aparatului montat 12'Wt) 

campanulă Jarg de 
centimetri· cu br,. 
transmii une n 1 c h elI 
lărgit progresiv "PAt~l 
IV circumfenaJ, dilic I 
truiti În diametru, 1 
canism Duplex cu ! 
rală duplă şi membn 
Exhibitlon. Pretul: 
preună cu şase p 
mari de concert, dul 
adecă 12 arii, un fruc 
album de plăd 1000 
de c'ncert Într'o cutie 
drăguti de lemn şi 
ştergătoare de plăci; 
in rllte 2f!O cor. (100 
h hMi ţ!'M1 ~,coţilld 1 
~ 10 corc...ane (sa fi.). 

chlg. Mărimea cutiei 41 X" 1 X 22, 
din lemn de stejar lustruit Întune
cat. fruntarii cu d~coraţiuni, şi apli
catii de intersia, cu capac mobil, pro
pagator campanulă lărgime 57 cm., 
cu braţ de transmisiune "Patent'" 
circumferial IV mec .. nism spirală 
duplă "Tandem" şi disc Iuslruit 
în diametru 30 cm., cu mem
brană "Exhibition"' Pretul: im
prelmă cu şase plăci mari de 
concert, duble, adecă 12 arii, Un 
frumos abum de plăci 1000 ace de 
concert Într'o cutioară drăguţă de 
lemn şi o ştergătoare de plăci; 
În ratf' 140 coroane (70 fforeni) 
În bani gata, detrăgând 15°/. 119 

Cele mai unui! nE U F O Nu Cramofoans, 

coroane (59 fI. 50 cr.). 

fărl propagator având in vedere că "EUfOANElE" 
,nu au nevoe de propagator; pot fi luate foarte u,or 

şi in escursÎÎ. 

o r a mo f o n par I o p h o n 
Nr.2:2. 

Oreutatea aparatului montat 9 
chl. 300 gr. Mărimea cutiei 39XăOX 
19 cm., lustruită in culoar~a steja
rului, cu capac mobil, piedeshl 
Înalt, cu colţuri şi fruntarii admird.
bil sculptate, p opag~tor campa
nulă, larg [)2 cm" cu braţ de trans
misiune lărgit progresiv "Patent" 
III circumfer~al.. Mecanis"-, .. Re- EU FON" Export Il in' culoare mahonu
cord" cu spIrala dubUl, diSC lus- ". ..,. . . 
tru't \15 em. diam·'ru. Cu m~m' lUI sau a BteJarulut, al dlmemlUnea cutieI 
hrană "Reform Gumm;s". Pretul: 32 X !4 X 15 cmetri. Membrană fină, • 
Împreună cu şase plăci m~~i de plăci mari de concert, duble, adecă 12 arii, 
concert, duple, adecă. 12 arII, un un frumos album de plăci 100 I ace de 
frumos a bum de plac' 1000 ace • l' • • _ • 

de concert Într'o cutioară drăguţă concert, mtr o cutioara draguţă de lemn 
de lemn şi o ştergătoare şi o şttrgătoare de plici. Pretul: ia rate 
de plăci; in rate 110 coroane 70 cor. (15 fi.) În bani gata sCQtind 15 0f. 
(~5 !l ,reni), in bani gata cu ,sca- 59 cor. 50 fiL (29 fl. 7~ C') 
dmta 15°/. 93 coroane 50 fjleri • 
(46 floreni 7!i cr.). 

..,._ A.' ...... 
.. EUFON" 1 din lemn de stejar lustruit Îr1 
tunecat sau deschis, dlmensiun~a cutie 
33 X 26 = 16 cm. M~mbrl\nă prima" 6 plăc 
mari de concert, duble, adecă 12 arii, un fru 
mOll album de plăci 1000 ace concert Într', 
c:utioară drăgută de lemn si o şter~ătoare d 
plăci. Preţu 1: in rate 100 cor. (50 fi.) il 
bani gata scotind 15°/. 8!) cor. (42 h. !i0 u.] 
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------------------------------------------------
tontrafacerea 

opntă! CELE MAI BUXE PLiCI ROMÂSEŞTI Preţuri de tot 
scazute! . 

Plăcile cuprinse în acest eonspect pot fi folosit~ pentru ori .. ce gramofon, fiind toate de 25 em. în dimetru, fiind duble 
au îndoită valoare faţă de plăcile de până aci cari erau simple. Pentru valoarea melodiilor şi calitatea ireproşabilă 
se primeşte garanţie. Preţul plăcilor în rate 3 cor. 20 b. (1 fi. 60 cr.), în bani gata, cu reducere de 15% 2 cor. 70 b. (1 

fI. 35 cr.) Împreună cu concesiunea autorului. - La comande de plăci rog să cereţi conspe,tul ariilor. 

1912. 

Lista-noilor plăci de Gramofon. 
.!Il_ca regimentului 6 MIHAI VITEAZUL. sub 

eonducerea eapelmaistralui NAMIAN. 

H1527. llanevra Da.dilovului. - Parada 10 Mai 1911. 

10531. Sâ.rba umoristică. - Marşul din "Dra.goste de 
Tigan". 

1(}5.~. Sârba junilor turci. - Hora bel'al'ilor. 

10533. Sârba lui Don. Căprar. - Hora. veseliei. 

10534. Slirba veteranilor. - Dansul rezl'cvistuluÎ. 

10035. Sârba. c&cQşilor. - Rora peştilor. 

.Wfi36. Intoarcerea. dcla. manevră. Mars. - Plecarea la 
mllillcvre. Mars. 

\0537. Shba cumetrei. - Cbll.ceasea. 
10.fi39. La. bătălie. - Stirba. lui PantelimQD. 

lQf~O. Suma. Ma.rita. Imn. Bulgar. - Tă.răşc1ul. 

105,(1. Sece.sion vaJs. - Valsul Carmen Sylva. 

1{)5.43. Soapte de iubire, vals. - MarS,ul din .. Contelo de 
Luxemburg". 

lCM6. Cavotta., vals. - Valtml din .. Frumoa.sa. Rize~". 
10548. Bârba. Luna d(' miere. - Pisicuta . .M.azurka. 

H1552. Sârba. lui Igna.t. - SîLrba din cărută. 
10553. Garda de onoare. Marş. ~ Marşul din ,,suT-ana. ... 

10054. Sârba lui Păun. - Moara. in Pădure. 

l:C}559. Prjnce~a. Maria., vals. - Potcovarii In Pidure. 

10060. 8â.rba prietenilor. - BArba. Stl'lutei. 

tOM7. Cucul şi PriVf)ghitoa.rea, polea fa.nta.sie. - Viaul 
.. '~ )legrului. 

lt1Mfl. Souveni? din Sorento. - Souvenir din llehadia.. 
"'fals. 

Celebra orchestri Gh. Dinicu, Bucllrefjti. 

10089. Pe Ilngă plopii fări\. I\oţi. - Tr~ica. 

U1500. Clnd eram copil odată. - Serenada de aJtă dati. 

1059i. Câ.nd sufll'tul 'mi-e eupri.ns de dor. -- Hora lui 
Magheru. 

10594. Tu ne saura.s ja.mllls. - Hora lui Din-i.eu. 
10597. Pe umeri plete. - Hora lui Igna.t. 

10598. lfişma.şul lui Gheorghiti. -- Hora lui Muta. 
10099. Hora ploaiei. -- Ci\.riueul. 

Oreh. Bercheşiu şi Oreh. Solomonescu, Bucureşti. 

,li621. Din 6p1'c ziuă. S()lo de Muscal. -- VaJslll lui Ber-
llheşiu. 

10522. Olteneasca. - VaJslll din ."suzana". 
1()524. Hora Bacă,ului. -- Vals din .. Prinţ şi Bandit". 

10525. Cimpoiul lui Pantelimon. - Potpuri din ,.Dra.-
coste de Tigan". 

~ Renumitul Tenor Corescu, Bucureşti. 

10565. Hi la deaJ, hi la vale. - Cine mii. aude c/l.ntttnd. 
10587. Bagi Doamne luna in nori. -- Doina din Cri~ 

~ana. 

105e9. Bade zău o fi păeM. - Cttntecul lui Pa.ntel.i.mon. 
10571. Şti Badea ce mi-a sous? - Cil.ntă puiul cucului. 

1f!173. J elim'ae~ - Dor pe vale. 
l1Ji14. Floarea ftu. - Vino b&dea. 

W!i77. Veselia lui COre9CQ. -- Sti tu mindri\. ce ti-am 
• ~J 

:r.l~ . 

10579. Ardelf'an<'Q. - U:ă.i ungure mii! 
10581. _"IH'Dt ell':doral. - Ghiţă indignatul. 

105X:1. Examenul din 'l'ran,~ilvania. - De departe! 

Madam Dragana cu acomp. Orchestra Solomo
neseu, Bucuretti. 

10001. Pi\pU&iea. - Are mama t.rei blieţi. 

1f15Q3. La lua la Leordeoi. - BOT"'.lpeştişori. 

10505. Când te-am văzut aşa frumoasă. - De unde vii 
fă lele. 

10507. Cu jale şi cu mâhni.re. - Pe lâ.ngă plopii fără 
BOţi. 

10509. Lumea mea.- Ta.hneş, ba.lml'ş la. cişmegiu. 

NeÎntrecutul 1. Marinescu ca Oreh. 5olomonescu, 
Bucureşti. 

10511. Politieu intf>rni'i.. -- Nu mii abaJltlona. 

10512. De te-01' trece ani. - Oeaba. puieil mă mlt.n~ăi. 

10515. Şaptl' săptlun{U1i în post. - Fusul. 

1051ti. Hora peştilor. - Dorinţa. 

10517. Oglinda. Roma11ta. _.- Jt'{!tele de-Ja. Si\.lcele. 

Iresistibilul CânUireţ Panaitescu. Bucureşti. 

10587. Troica. - Vino la mine. 

10588. Nu ~tiu cum şi nu ştiu ce. - De m'ai iubi. 

10607. Pe mare. - Myrella. 

10609. Sărma.na. Hu!U1Y. - Te duci tu an de suferinţă. 

IresistibiIul eupelist Florea Mateescu, Bucureşti. 

10613. Ceasornicarul. - Nă.ită }<'otogralu). 

10614. Cârlig. - Joira o zi de Mai. 

Simpaticul Comic Bolyn, Bucureşti. 

10603. Coa.na Ghioala la Moşi. ~ lIardeaşul la complet. 

10604. Coa.na Tinea la eanalizal'e. - Coana Lisaveta la 
sin.d ruf!e . 

Plăcile Transilvaniei. 

Mudca regimentului 31. SlbJiu. 

3718. Unde eşti? Mars. - l~.rd('lf'ana. lJlVâ.rtit,ă. 

3719. Romana.. _.- Bătuta. Sârba. 

3720. Căluserul. - Stii tu (cu solo de }1'Jigehorn). 
Sirba 'l'ra.nsilvaniei. 

3722. Limba m('u, mars. - Stii tu, mars· 

Celebra orchestrâ Alexandru Mlkl6s din Sibllu. 

373.3. Dela Nistru pâ.n' la Tisa. - Auzi nlea cum J~ 
sună. 

Nicolae Orbu, Uuera" Sibilu. . 

3734. Doina.: Frunză verde şi învLÎ.rtită. ~ Dansul tii • 
Răşinar. 

3735. Doina ciobanului. - Invârtita m:iieronilor. 

3736. Cânte-cul Ciobanului. '- lnvârtită eu brin it. 
SiiliştfO. 

Cântate de Ion Stanciu, tenor cu orchestra MJldOs. 
Slbliu. 

3715. PAnă când miii Ardelene. - Nu Întreba de a mea 
iubire. 

3716. Doina cioba.nului. - Dormi în pace. RomQ.Iltă. Cll 

a.compa.nia.ml'llt de pianino. 

3723. Mi-a. trimis bădita dor. Doină - Ca.lugărul. Ro
ma.nţă. 

3724. In faristna de lângă. Romanţă. ~ Ba.gă Do;uane 
luna 'n nori. 

Coruri de bărbaţi executate de Reuoiunea 1I01Ia1l .. ., 

rominl din Sibilu. 

3725. Imnul Unirii. - Doină. (Cor cu solo.) 

3726. Tainic se luptă. - Imnul Unirei. 

3727. Inzadar alerg lliimâ.ntul. - Mori mlÎ.mlro. 

372H. Dumn\'zeul nost.ru. - Păsărică trecătoa.re. 

Ci,dece poporale. Sau S. O.miau. Arad. 

3701. Bagă Doamne luna 'n nor. - Moţul la drum. 

3702. Mândrulită dela muntI'. ~ Astăzi beau ei -.ân. 
beau. 

3705. Vin Tăranii. (Mişca.rea tăr1in-ea8l'ă din lIalU. 
1907.) .- Inainte. Poeaie de D. Tb. Neruluţă. 

MuzIca Reglmentulul , Mibai Viteazul, BllcurefJltl. 

39:i3, Ma,rş războinic. - Dragoste de ţigan. Val •. 

3955. Soldatul voios. Marş. - }i'a.ta pădurarului. ""ah. 
3956. Farmecul vaJurilor. Vals. - Sârba militari.1Qr. 

3957. Hora. Flori,cei. - Sârba Cuconiţei. 

3958. Sârba U nire.i. - Hora. Crevediauca. 
3709. Soronu m'i-e şi m'a.ş culca. - MfUldro de dra.-. 

3959. Hora. dela Bolintin. _ Sârba drăgutelo.r. 
gostea. ta. 

3710. Nu m'abandona. - Hora. trocarilor din Bra.e">V. 

• 3711. Joc românesc: Invârtita. măierenilpr. - C!l.nd ei-a 
pierdut cioba.nul oile. 

2712. Sitrba meseria.şilor din Sibiiu. - Câ.ntarea ve1'
zilor la. munţi în Ardeal. 

3713. Invârtita din Sibiiu. - Hora din Tâ.rgoveşti, de 
Elisa.. 

3714. Hăţăga.na. din Abrlld. -Doina. f.etitelo1' din mă.!'

ginime. 

3737. Sârba ju.nilor şi învirtită. - Gând mult, Sâ.rba. 

3738. 8irba popiloI'. - Invâ.rtita din Sibiiu. 

Alex. Mlkl6s ,1 Roth, Sibliu. 

3729. Doina şi Hora. Ia.ncului. - Bâ.rba boierilor. 

3730. Hora domnişoa.relor ei invârtiti. - Ctntec amo
reza.t şi la. moară la hâ.rta pârta. 

Solo de darlnet, cântate de V. Rotb. Slbliu.. 

3717. Doina de clarinet din Ardeal. - Compozitii ro
mâ.neşti. 

FIu ie r. 

Cintate tI! fluer de DI'. A. Bogdan. Sibiiu. 

S731. Doină. - Pentru ochi ca. murele. 

3732. Foaie 'ferde de s~ca.ră. - Doina. Ciobanului. 

3960. Hora. Ca la Breaza. - S!trba Mărioarei. 

3963. Hora Sinaei. - După divorţ. Vals . 

3964. O zi de sărbătoare, Potpuri 1. - O zi de sărbil.toa-
re, Potpuri 1 L 

3965. De.eteaptă-te Române. -- Valsul Brigit Pa.d 1. 
3966. SArba lui Don Vagmistru·. - Valeul Brigit Pa.rt 11. 

3968. Viata. e un vis. Vals. - Retragerea cu torţe. 

3904. Romanul, partea. 1. - Romanul, partea II. 

3905. Schimbarea Garzei. - Atacul, marş. 

3916. Sinaia, marş. - Văduva veaelă, va.ls. 

3917. Drapelul româ.n, marş. - Farmecul unui 1'aIs. 

3918. Va.gabonzu, marş. - Zeiţa. Dunărei. uls. 

3919. Mare constituţional turcesc. - Osman Paşa, .uş. 

3920. Colo'n grădiniţă. - Marş Imperial Otoman. 

3921. Aur şi argint, vals. -- Palea miinica. 

3922. Primul surîs, vals. - Polea lia.rien. 

3923. Ma.zurca. gra.tioaBă. - La :Matchiche. 

3924. S!l'ba. fe.tiţl'lor. - Hora. Crai nou. 

3927. Văduva veselă, ma.re. - Să te d.d, vale. 
3923. Blondinette, vals. - MIU'şul generalului A.ap .. 

loocu •. 
3842. Firea solda.tului, marş. - Hora. Bucureştî.m. 

t843. Marş vitejese. - Sâ.rba Lenuţei. 

38«. Polca Divjna. - Regele dnătorilor. Tala • 

3&(6. Qua.dril naţional cu comando fig. 1, 2. S. - Q1I .. 
dril national cu comando fii'. 4, 5, 6. 

iiiii . 
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3:'4,. Dok" fiir ni".nt~, vals. - Hora \·cs('liei. 

3&>.1. Buchet national. - Mugur, mugurel U. Core-iCU 
<'I.'l"brul tenor naţional.) 

Mudc.a Re!rlmelltului .. Roşiod ..Priadpesa M.aria", 

Bucureşti. 

3969. Sârb:!. Tri.alei. - Hora din Arges. 

3971). Flori de lamăită, horă. - Sirba Roşiorilor. 

3971. Hora lui Cîolafu. - Sârba Moşilor. 

3972. Iube..şte-mă Veto dragă, - Ce e dorul? Rom.utţă. 
19'73. Hon din Yoill'enÎ. - Sirba domni~oarelor. 

397.1. ('a pc ~htrăş. - Dacă ramuri bat in geam. 

3975. Hora lui Mîhăile:ulU. - Jună.rie. 

39<6. Hor-a Ploi,,~tea.nt'a. - Sârba lui Poloui. 

3977. Hora ('a. Dt:' Vla..şt'a.. - Scirba din Obor. 

3978. Hora' din Călugăreni. - Sirba naţionali. 

~7'9. Hora dorooanti1or. - Viata de solda.t, marş. 

198O. Salauehl'men, ~Iarşul de defilare la pa.!! reg. 4. -
Flutur~, polc8.. 

3981. Marşul de dpfilaIC. tra.p. - Mar~ul de defila.re, 
galop. 

:i98-l Doină eu solo d., Fligl'horu. -··Rl'tragerea lui Sa
J>Qlpon la. 1812. 

S985. ,imI pă.,torului. horă. -- PriH'g'hitoarea de pes-
te Olt. 

19I36. Regina balului, polea. - Ya..r$ul jubileulu.i. 

391"i. Galop. - }larşul lloldo.enilor. 

3988. Pol ee. muure&. - Marş de ma.nene. 

3089. ~Iare de tahlriL - Steaua Polară. vals. 

~. Frumoa..~a EleJla. polea. - Primirea generalului. 

399'1. Steluta. Poka. Mazurt'&. - Marşul deşteptării. 

3993. Amintiri diu Carpati. Potpuri I. - Amintiri din 
Carpaţi, Potpuri II. 

J99.l Hora Cb!'fliilor. - Hora soatrelor. 

Reeimeatul L Geaha. 

~16. Marşul reg. I. g .. niu. - "ertige vals. 

18J7. ~{a.rsul Principelui CaroL - Hora si sârba reg. L 
Genia. 

l8.'}9. Doină I'U solo de no~or - Hora şi sârba câm
pului 

3861. B .. nu lfiir;i4'ine- ~i Brilule\uL - Hora şi ~:irba ma
jorului. 

Celebn orcbestri G. Ohucu, BuC1U"eşti. 
'.-
3746. O noapte la En!'S<'1l. - Dor pribeag. Romanţă. 

l'i'47. Hora lui Fior!'a. - Vino la mine. 
".R). Sus fetiţo. - lĂsaţi-mă in pa.ce. 

-ro .19. In ochii tai e seris. - 8ârba lui Filoti. 

J';5I). Doina lui Dinieu. Matei, !fMei, sârb.ă. 

r.;ll. Su-lnţa. - Polca .:le concert.. 

~. Hora lui Dobriea. - Fantasie lui Gheorghită. 

3931. Aur şi argint, .. ah. - J'ai tem pleure. 

39.'t!. Sirb& Mo~rat.i .. ei. - Marie. Marie. 

3933. Suba. lui Pompier. - De-acum eu DU te-oi mai 
Ted!'8.. 

:934. Hora din Surdină. - Jurămâ.ntul femeii. 

1810. SlÎrba dela Sărind ar. - Potpouri naţional. 

381:!. Sârba nouă lui Dinieu. - Hora ("nirii. 

Orchestra aatioaali SoIomooescu. BlICUre$ti. 

l'i'J!. Sirha lui Moldoveanu. - Suba lui Tiptrig. 

Tl53. Sârba Roz~cei. - Ci.o~âr1ia. 

:r.54. Sârba d"la. Obor. - Hora dela Potlogi. 

Reaamitul lIIuscalagiu Tipirig ca acompanlamentul or
cbestrei pompierilor. 

38.10. Doini. solo dl' mU"":tl cu aeompa.niam. de orches
tra. - In spr" ziuă. solo de mu3oC~ cu a.comp. de 
orehestră. 

38.11. ~Lme.aua turCI.'Mcă. solo de mu;eal eu orches
tri. - CaTalul. Cll solo dt' musca! ~i orchestră. 

/ 

,:r R y' BUN AH 

3îîO. r nde !'Şti? - Planlte Bustrlta în va.!(1'. 

3771. In oehii tăi e "nis. - Hora profira meL 

3772. )ioll.ptea sdirtă.ie fint.ADa. - 'Maroi. Matei. 

3773. flf'pa!"t{' mimiro, dPpartp. - Au plE"<'ai Oltenii la 
coasă. 

3174. SArba Pompierului. - La larul cu doi boi. 

3/75. La şa luI ('el ne~ru. - Cine are dor de vale. 

~776. In grădina lui IoalL - Arde (oe inima'u mine. 

;li .. 7. rr~oaic3. - Foaie verde foi d~' Ti~. 

3778. Cernpl,'I!'. - Eu boboC'. tu bO'\)OC. 

3119. Drago,ten dt' Ţig-an. - Dda Olt şi până la. Jiu. 

37~l De-ar fi drumul prin pădure. - S.~ica-al meu C'u 
calul bun. 

:~78L La,,;;-o Gh"org-he să iub('a..~('ă. - la-ţi hohot-ii dellL 
moara. 

:r.~2. Df'şteapta-tp Române. - La moară llL f'ăgădău. 

:1')73. Alunelul - (' olo'n grădiniţă. 

2"7". Dacă-ti f'<'t(' dor.- Luna doanner. 

&375. Sub sh.'jar. -- Cumetrita. 

&'17. Dorul meu e numai do:-. - Lin<' Lea.na. 

&"78. )i:lrie. Marit'. - Ochi frumoşi. 

3;,79. Ilai ra.ci. - Aluueul. 

&':'.'2. M:indro cu ochii ca mura. -- Barbu lăutaruL 

3,.,"6. Hora dill e<lius. - )i u purta rochia. ~u fiori. 

3...'1.3'2. De-acum nu te-oi mai "e.:!",&. romanţă. - Regele 
.. â.nătorilor, vals. 

~35. Liliacul alb, fOlllant.l. - Hora Tf'leormanului. 

cântec nationaL 
&;:)6. O"hi căprii, romantă.. -- Două fete spală ~ 

!'ânt('c national. 

3837. Ra.ri~tea.. romantă. - Puica la şose&. 

;tq,).'1. Dor pribeag, roma.nţă. - Mândra în voa:rtă I$ade. 

38..19. Ar !fi fost cu mult mai bint'. ~ OU-enea.sea.,. dm- I 
te-c naţional. 

3840. Fă Frosmo. c;intel' na.~ional. - Inimioa.ră ee te 
bati. 

3818. Aoleo ~asta,;e. -- 'Moa.rt('3 B!'rthl\i. 

lanCII Pamalte&Cu ca acomp. on::bestri ~ 

;t78.3. Mai am un ~ingur dor. - Pe lânj;i pl,opu firă soţ. 

3."-1. Silita ('ârciumarpasa. ~ ~u plâuge t'ă te dau ui-
tării. 

:r.85. :Mori puiule. mori. - Era o t.i frumN.Să

~. Coco l' steluta. mea. - ~ina BaI.e,a,rola. 

3..'(16. Regină dragă. - De m'ai iubi. 

3B07. De a('umll nu te-oi mai ndea. - Anieuţa Beidtii 
dra~a. 

3808. Iubt'şt('-mă \' e-to dra~ă. - Si ţi-a.m. U8 paiei. 

3..."09. Doctorul nen·stelor. - Rujita. 

Naie Dumitteecu CfI orchestra Saţioaali.. B.awestL 

3943. Haide~ la. inor. - Ileana neich.ii. I1~&ni. 

3944. Doctor de neveste.. - Am un amant miliblr. 
3945. Aoloo frate Pdille. - ~le vâniitorilor. 
3946. Dulce ("opnărie, roma.n~L - Arde focul In ]taie 

ude. 

39.17. A~a'mi .. ine eât~at.â. - Cine are eine n'ue.. 

3948. Străini şi fără de nUIR€', romantă. - Din oeh.ii tii 

cei negri. 

3-149. De-ar fi mândra 'u deal ta cruce. - Din Ploieşti 
până'n Gheobaia. 

3950. }tito fa. - CăIt.irita.. 

3951. Sub balron. r01llllJ\ţă. - }'oaie verde de ~usai. 

3952. }'oa.ie .erde foi de foi. - L ude-ţi văd mugeanul 

roş .. 

Madame Otig a". al 8Comp. orchHtra Natfoa,ali.. Ba

cureşti. 

3ilol7. Dădalina. mea. - Frumuşi~L 

1'1" 281 - Htl1 

3821. Am on leu şi Tre.a.u ~ii-l bJO.UI. -- Ma.ma ~ inimII( 
de piatră. 

382'2. Piatra. pia.tră cilnt<'e de dor. - P4" deaJ. P<' ta Cor~ 
nitel. 

382,). Doina Oltului. - De-o HNl. puica dE' n'o vre.&

~;?·t PornelrUcul, tintl"<' naţional. - Foaie verde şi-o 

pisÎei. 

~'Z). Sa.bl.lfelul, d.ntN" national. - Cine face robleit-. 

3&26. Leli,a [oana., cJ.ntee na.ţional - Bărbatul inşebt 

cu ('earta mahala gioaicei. 

38:r.. Fir'ax t'1'4I.5U aiuri.....it când m'apu~ de iubit. 

Trerui priutre zorele. 

3..~. Lele a dra.<?ului mai ~"1i. - Ta.ei, ;aei ca nuia,ua. 

~Jt'I. Seg\l~torî. ne~"tora.....L. - Joia l{clŞilor cu t&ra-
nul şi ţăr.uwa la. turcooice. 

3.'lti6 .. Colo 'n gr;\.lliuiţă. - Frumoasli.-mi fu vill.~a.. 

3867. Haidt>ti la l:;yor. - lPlea "u eoadele- lungi. 

3...'-68. ~\.m să bealll şi "ii rulnanc. - ~u· e- de- mnlt& 

.r('ml'. 

3..."89. Marink.ii. d,,'la GNci. - Pă.duriee pAoiurl"L 

3871. Tigănie. Tidnie. - Bulgăra.ş dela. ghia.ti. 

3&"':'2. 'fad, taci ea nuiau&_ - Hora miresoi.. 

3008.. Para..:,t.a.mL - DI'--o nE-a pitic-a. 

3009. A murit Ion. - Ion' dda Obor . 

3910. Ft>moia. beti.ă. -Femeia. cu doi bărbati. 

3942. Coale-a 'n grădinită. - Frumoasă-mi fu Tia.ta. 

lrezistibilul comic Emil DimitrefKU aa a.J:Om.p.. .. Iria
Do., Bucareş;tL 

.3995. Sus fetito. - Buc.ii.t&rul. 

3996. Dent.i .. tul damelor. - :Moş T6&('it. 

.3997. Tăranul la Bucure-şti. - :'\uuta lur NaR. 

·3998. A murit Stăncuta. - AmbullLIltul. 

3999. Dasdlul dură înmormântaw. - Jo~ritz b~ruL 

..3848. I-am placut, mi-a p.lăcut. - &ifl'ruL 

.3849. Ordonanţa colou('Jului. - p ... trE'{,f'!'e frumo&-'.i" 

3850. ('il mic cadou. - Când am fost fileău. 

&-.51. Bubicil. Făt frumos. - Floricica tet.iţei. 

3-..".53. Amor i'lec-trk. - Militarul H~,oel. 

38.)4. Inimă de f ... m.'ip. -- Ramură da tra.uJafir. 

3805. Se~asta ml-tl plecată. - Sirma.nul ori ... 

3799. Mooam Saxa. - Fecioara. soldatului 

3745. LipitoruJ d~ afişe. - Unu~oi. 

ComkuJ Ştefaa luna.. ~. 

3796. Coana Mlll11ia 1n socie~_ - Grig~ri~ al IO&rtuÎ, 

3197. C~ana l{anda atinsă de hole.ră. - Pomeweul. 

3i98. Man~hioala speriată. de Cometă.. - Coa.n& Maad. 
la BJ~riot. 

3939. Coana Tita la cimitir. - Fata. e~oa.nei V €>ta d.lHt 

lL fugit. 

3940. Coana FrosiBa. ta expozitie.. - Gra.mofOllm ~o ... 
MaIlei Flore-i. 

3'01. Condueătorw. - Baioneta. 

3801. Sabia lui B(.~. - Marghiolita. 

380%. I-am plăcut, mi-fi. plăcut. - "iaţa la Bucureşti 

~. Biliardu1 modf'm. - Anatomia reerutulllL 

~. Boniour Madam. - Ma(lina. domnişoarei. (Ires~. 
tibilul comic F..mil Dimil.ce.icu). 

~. u>ctia de Teorie, - Ştefan 'fulll.D1ba. 

37~. Cal bălan, şana nrde. - p~. pic. 3912. "iata e un vis. - Micuta mea.. 

3789. Foa.ie verde grâu mărunt. - Amărî ti prăpădită.. I 3913.. Tr{\('~ regimentul - Regretul. 

3792. Geaba. ai sprâncene .inete. - Trandafir după 3915. ConducătoruL - Pestărie. 
3,90. J a.ndarmul că.lare. - L rsitoare.a. \3914. Pop.a. &QIDna.mbul la. hotel - Popescu. 

Neânbecatal I_cu .~arlnescu ca orchestra Solomo- 3nJl. Geaba ai Qprânc!'ne Tinpt ... - Trandafir dllpi 

nescu. Bucureşti. 3793~ă~::orghiţă gl'amha.s de cai. _ Murgu!el eă.luţul II Coodad Jiaou [)u:mitreecu ca acomparuamellt de pla., 

~noo. ){ai am un !;in~ur dor. - Unga plop ti fără soţi. 1 IlleU. 3817. Ghiţă SuIa. - lancala. 

1767. Să-ţi ceri un ;emn iubit-<l. - .Jurământul femf>iî.1 3794. Sohi de peşte. - S'a trecut iubirea noastră.. Jf.18. Aol~ ~&t5a5e. - Moartea Bertht>i. 

::: ~:~:e ddr:~::i~!'a ~: :::il~tuP:i:;~~~i-te-~. 3~5~:~e verde măghiran. - Cine-i mai ~in ~ , ~~: ~~~::~ dr=:~:t~&n~~r:~ ~laB::;~:. fi. 

t , 
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1. Coerecu. cunoscutul tenot", national. Bucnr~i. 

37[";). Foaie v('rde trifoi. - Doina lii.utarnlai. 

3700, Nu foşti mll.ndro v reclnieă. - Rota.ruL 

;rt57. plâ.nge Bistriţa. În vale. - Pelru Rare,ş. 

3758. Nă.eăjit l'o. mlno nu-i. - După ~hi ca. murele, 

3759. păunaşul codrilor. - LunII. de Dinicll. 

3760. CimpoiuL .- Hora lui MihăHeanu. 

3761. lfa. in{·ins dorul. - Mărită-te mândro. 

3762. Bată-l Dumnezeu su-l bată. - D'o.ulid, frunză 'n 

ehică. 

Zili3. Dorul meu e numai dor. -- Cimpoiul fermocat. 

;fi{)(. Doina din Coroooll. -- Vai mând.ruto. 

!l7fJ5. PI1ÎJ1ge Bl.striţa'n mie. -- L n drac in llfllltec mi-a 

ilItut. 

Stefaa laliaa. comJc. Bucureştl. 

j936. Coa.na Ma.ru:Ia in horii. - Ion Dobră~ia.nu. 

39;17. C.tlntp.eul tărl1.nului Olto811. - Frusina l)i Lina la 

preumblare. 

3!J3R. Marghioala s!leriaU, df" răscoală. ~ Bărbatul 

eoanei Sita. 

3ffil9. COIIDa 'fiţa la cimitil·. -- J.'ata cocoanei Vette d-lld 

a fugit. 

J940. Coana Frosinll. la e:qlO'l.itil' .. - Gramofollul cQeoa

:aei ]o'\orei. 

Nejntrecutul Iancu Marioesca CII orchestra Gutesaa 

Bucuret;ti. 

3873. Alunt'l~L - Colo'n grădiniţă. 

387-4. Da.că-ti este d(}r. - Luna. doa.rme. 

jg75. Sub stejar. - Cumetrita. 

3877. Dorul mf>U e numai do!'. - Lino. Leauli. 

ilR78. Mari"" Marie, - OChl frumoşi. 

3879. Hai ra.ci. - Alunelel. 

,18R2. Mâ.ndro cu ochii ca. mura. - Barbu lii.utarul. 

,'lA8O. Hora din Ci\luş. - Nu purta rochie cu flori. 

1. Coresca. celebrul tenor national. 

,~2. Auzi valea. -~ Doina Transilvaniei. 

,~3. Hora df'la mabala.. - A1une1u1. 

38M. DOLlla Oltlllui. -- Dorul dela mănăstire. 

Jfl65.' Mllgur, mugurel. - BIlf'hl't n/l-tiona-l. (Rcgim; 6. 

Mihai Viteazul). 

Iancu Panaitescu deta restaurantul Iot"dadae. cu or. 

pomplerllor. 

JBOO. Regină DragIi. - D(\ m'ai iubi. 

!lOO7. De-a.eum nu te-oi ma.i vede&. - Anicu~a neicaii 

dra.gli. 

-3808. Iube.şlR-mă Veto dragă. -- Si ti-am zis puică. 

1809. Doct,)rul ucv(\fitelor. -- Rujita. 

~T R t BUN Ac 

Plăci ungureşti. 

Indul6k. 

801. R.tkoc .... y- Illar~eh. - Brncky tabori marsch. 

613. Mit Klillgenclem Avie1. - Schonfeld ma.rsch. 

019. Jt1nnek a bosnyakok mars. - Habsburg ro&r&eh. 

737. Marseillaise fraJlcÎa {ora.dalmi iudulo. ~ Stoia~ 

572. Ru-esos kanll. rAooos ablak. - Sir8.!lsatok: sng ... 

orgon&. vira.gok. 
574. Băn{fy keringo. - KerÎ.ng6 a .,Cigaay stereleDl" 

operettbol. 
576. Ameddig a vilăg kerek. - Putriba lakik • sari. 

E,1sd szabadkal tamburas-zenekar- Kovacs Hano. 1 .... 
'oeketL 

?Ii 3119. Nem uludtam bArom ejjel. - Ha bemegyek a 

lista mal'sch. I bableves esă.rdâba. 
807. A n(·ger âlmu. - ~iroli, ~ad,g6 ~a.rse~. M 3120. Nem teremtett soha Istan kiilombet. - Ninese. 

M82J. 73. gyalog ezre-d lllduloJ(t. - Kll.tonal taka.roJ6. kony~r. nÎncsen 80. Nem ettem en ma egyebet. 

li 835. A kis sziikeveny, marsch. - ema.pi kormenet 

Jiszlovessel {-fi ha.ra.ngozăssal. 

Bemutat6 es jellegzetes darabok. 

Jât8za ax 51 gyaloa:ezred zenekar. BOcabee. 

y 940. Grivic1.&-indl116 eros fOlvetel. - Si.na.ia.-indu16 
cită.nyerra.L 

M 9'~3. KiirWtsok indul6ja HAida" operabol. - A l'ell

d{;.gl'k bevonuuba Wal'tburg vad.ba. .. Ta.nnhaeu
~el'" operaboL 

M [';:11. Ferdinand Karoly foberceg-illdulO. - Katonai 

t>('.met~8. 

625. Az orse.g fplvonullisa. - Guter dl~m Dowoladler. 

&i5. Malom a fekete erd6ben. - Erdei kovâcs. 

651. A rez('rvista. ă.lma 1 resz. - A rl'zervista. alma. II 
r6117.. 

853. A rf'zel'vilita. lilma III reaz. - A rezervlsta â.lma 
IV resz. 

l<~zcn szt:'nziltlO" mudara.b 2 nagy lemezbol aH: 

7R1. A tiizolu>k kivonlllftsa. - A vig rer.kov&cs. 

Xllophon zenekartdMretteL 

7811. Kou~ert-Polkll.. - Katinka Polka. 

763. lrlichter-l'olka. - A harkaly. i' 

Hara~jăt6k xenekarklMretteL 

659. Foketeerdei zen6lo ora. - Bou1anger-indul6. 

661. Almoooz6 h6virâ.g. - Hara.g GavoUe. 

11 111. Ra.detzky-induI6. -- Boula.nger-indtdo. 

11 112. Sp,anyol szerenlid . ...:... Margit ta nodala.. 

Cellosz610. 

Jatsza Pawloli taaar. 

833. SioC.i1ill,'I1a a. ..ParMlzt becsiilet"-bol. -- Serena.de-. 

C 3298. MNenges. ceUO-u616. - Ave Maria, ooll08Z616. 

Cigânyzenek. 

111. Berkes Bel .. m. klr. udvari xen"z clstanyxene"-ara. 

5150. Nyire-gyh6.7.i tOl'onyba.n. csărdas. - Helyre Kati. 
K.'lti. - LlljZa. <::sardăs. 

55R.Ka.,n.in6 daI. -- K",ringo az ,.ElvaH. as.sz01ly"-Ml. 

500. Kl·ringo a.z .. ErMsr. leâ:ny"-b6l. - Intermezzo. 
..DuHar kiraIYllO"-bOl. 

562. Nlne.sen parja a nfLds.sdi huszarna.k. - Hop, hop, 
rSĂrdâ.s. 

564. Valse Mauve. - Sorient6i omle.k. 

M 3142. Karog & vadu a. jegenye.n. - Racsos ka,p_, 

ra.csos ablak. 
Il 3143. f::lzabadkai c!lardâban eczet eg a. lampaban. -

Nyisd ki babam a.t ajt;6t es "Eg a gunyh6. 

M 3141. Gyere velem akaczlombos falu.mba. Păntlik8li 

kalapom. 

)( 3144. Tigri.;; estirdă.& (B. Feher Jeno). - ~zaba.dk_ 

van. ogy kis akaclombos utca. 

Ferfi-enekek. 

Roua LaJos (bariton) a m. kit. Openhb tada. 

Ifju Berkes Bola. cigAnyzenekara kiserethel. 

764. Oyere volem akaclombo9 falumba.. - EIU' csi1&c 

sem ra.gyog fonn al'. ~gon. 

766. Daruma.dă.r fl'nn a.z egl'.D. - Stiriaba., Ajk la.lnba. 

- Csaszarkorte nem va.dalma.. 

768. Elmegyek a toolplom mellett. - FUrdik a holdvilac. 

M 1049. Tele van a vâ.ro8 akAcfa.viraggal. - Ott ahol III. 

Maras vize. 

M 1100. Szaz azal gyertyat, szaz itce bort. - Elmenek 

ahlakod elim. 
M 1101. Azt beszelik a faluban. - Megolto egy lege..

ma.gat. 

M 1102. Hivlak akkor Js. ha nem j087.. - Va.rlak. varlal. 

karom reszket. 

M 1103. Oszi rozsa, feh~r r6zsa.. - Eltorott a. hegedU.. 

M 1104. Csendes ejjel ezer eeillag a.z egen. - LemOll

da. (HadAr vigan daloI). 

M 1105. Maga.san repUI a. daru. - BUl!Bn sz61 a kecs

ke.mMi Breg lemplom. 

M 1123. Emlekszru-e? - Kiin a. PU8Zta.n 8 zântok-vetek. 

M 1125. Birassatok engem orgonavirâgok. - Szomorll 

!Uz hervadt lombja. 

M 1126. A te.mvlomba. va.sarn&p se m('ntem. - Va.n .t'
kem egy iru!Lkonyvem. 

Templomi vegyes enekkar, Budapest. 
Harang- es orgona.-kiseretteL 

B 1291. MenyblSl az anygyal. - tgi sziiz virag. 

B 1287. Krisztus sziiletett. - Ji'el nagy orBmre, most 

sziil€ltett. 

B 1289. Pa.sztorok. pasztorok, orvendezve. - O"ead
junk mindnyAjan. 

L 652. A ve VerlllIl. latin ka.r~nek. - Du Hirta Israeh.. 

.......... __ .................................................................................................... a.~ ...... D_ .. .. 

şi conspectul ariilor. 
nemţeşti, ungureşti etc. 

lJa comaqde de plăci rog 
Trimit gratuit cataloage 

să cereţi 

de plăci 

~ Ce~eti pr~ţuri. cur~~te despre .automate!e pentru ~oca- 4, 
® lun publIce ŞI plaC! romîneştI, nemţeşti, ungureştt etc. ® 
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Pentru ciasornice şi gramofoane noul se primeşte garanţie de zece ani, pentru repar~ 
turi de cinci. Prfţu,rile se Înţeleg În rate, În bani gata se scade 12°!0. 

Ces80rnice bărbAteşti cu zece ani garanţi~, din nichel-tuIa, oţel şi argint 
Itrmontuar cilindru, cu mecanism 

pe pse pietre, capac .Impl •• 

No 1. nichel cu un capac 1 t cor. 
No 2. nichel, capac dublu (in ml
rimea celui dela fig. ") 14 cor. 50 fiI. 
No 3. de oţel cu un capa,~. oxidat 
:ntgnl (în mărimea cdai dela fi,. 4. 

12 cor. 

.... . ~-

Ciasornlce remonfoar cilindru, l'\'1e-l .' 
canism pt! şase pit1re, cu capacele 

cravate tn fiori . 

No 4. nichel, cu capac dnblu 15 cor. 
No 5. nichel cu UII capac (mărimea 

fig. 1) 12 cor, 
No O. nichel·tula, capac dublu, cu 

gravuri sptciale 16 cor. 

~ ~:~;~ . "'" ...... -

Ceasocnice remontollf. al1coril de 
formă elt>gatlt tngus.tA eAflaC sim· 

plu mecanfsm admirabil. 

No 7. nichel ('ti Uri cap~c 14 cor. 
70 fjl. 

No 8 otel cu un cana:-, osidat 
net;ru 1-4 cor. 70 fii. 

No 9. 'lf~.nt eu un ClP"C frumos 
gril9l! 22 cor. 

Ciaimnice de nichel cu un opac, mtthanism rrmon
ioar cu ]5 pittre, simple sau cu -culia gravată. repre
Kentând scene de sport În reHrf. cu ciasomicul Goliat 

Ciasomic~ Goliat de nch~' {"tI un capac mechamism remontoar, cu 
capac simplu sau repr. zcn1ind In f(:hd scrne ,H~ sport, cutte Rococo. 

dela No ]4. 

Ho 10 nichel simplu 20 cor. 
No Il nichcl rococo 23 cor. 

Casomice -drum de fier. trainice 
~ popularr cu mecanism ancora,pe 
15 pietri. Minute)..:: sânt Însemnate 

deosebit dela 1 - 60. 

No J6. aichel ci"sornic -drum de 
f.rc co nlJmtrof;!rea minutelor 25 cor. 
No leit. actla, cu m~merotaPa 

ebişnuitl 2. cor. 

No 12 nichel C"3pac simplu 20 cor. 
No 1" nichel Rococo, impodobit, cu un capac 23 cor. 

Cele mai perfecte dasomice deşteptăfoa
re, C'II mecanism remontollre pe 15 
pietri. Indispensabile pentru voiajori, 

eeonomi. jandarmi etc. 

!Ilo 20. aicbel alr. :M's. 
)/0 21. oţ.,1 oxidat ~or. 36.-
No 22. argint wr. 42." 
No 23. argint·blia (oo P'ilţUeti ruşesti) ~or. 5+.
Ho 25. aicbd cu m.,.,."is,. dlindrie cor. 21.-
1II02IL otll o"idat, mtcui_ dliDdrie cor. 21.
~ ..... 15 IIÎ 2t_'nva _i oniricafololTafia. 

Ceasomice cu meccnfem remon
toar ancoră pe 15 pietre, admirabile 
reprezentând in bas rehef capul 

,hu CTist, În cutie mată. 

~ 28. argint cu capac cor. 43'50. 

_T=.~ r • 

Cia~mice din argint cu Ci 
pac duplu, rfmont.)Ilr cilindr 
mecani.m pl" sa .. e pit>Ire. eu o 

riasl argiltlati. 

No 15 de aqrint cu ca:>3-c' dl1P 
22 Cf)r. 

Ctasornice din argint CU m~ca 
nism cilindru pe 6 petri şi ancor 
pe dn'!lprezece. Cu gr;lvun fdLlrit~ 

No 17. cu meamism ancora ~ 
frumoase jncruslări de aur 3 

cor. 50 fiI. 
No 18 meoll1i,m aucota 30 COl 

50 fii. 
No 19. mecanism cilindric 23 COl 
Cuinsa celui dela ]9 e areinlatJ 

Admirabile ceasomice cu mea. 
rusm ancoră pe ]5 Plttre, fabrica 

-vmrga·. 

No 29. nichel simplu cnr. 2~ 

No 30. oţel simph.l cor. 31 
No 3]. argint simplu sau &;r:lva 

cor. "O. 
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Pentru 'clasornice şi gramofoane noui se primeşte garantie" de zece 'ani, pentru repara-
~:. '" " turi de cinci ani. Preţurile se înţeleg În rate,' In bani, 'gata se . scade 12'0. '", " , 

.............. ,,, ............ . 
i:e.uornie de preei. 
:zie de argint foarte 
fin. eu un capac era· 
ya~ remonio.r an· 

>corl. pe clnspre&ece 
pietre. 

.............................. 
JIlr. 32, 43 cor. 50 b. 
Nr. 321a, Acdaş cu un 
<ertificat de preciziune 
la 'secundă, acom,Jdat 
diferitelor atmoSlere şi 
pozit uni, după obser
"aţinnile institutului as
Jronomic elveţian Car. 

73'tiO. 

NOlltate inkresa"t41 Noutale interesantă r 
.................. 11 ......... · I 

Un foarte frumos ee .. 
.ornic din argint tula 
cu capac dublu, .. e
canism ancorl pc lS 
pietre, elegant in-

crl.lstat În aur. 

......................... 111 

Nr.33 • • ai Cor, 

............................ 
Sprijiniţi industria in. 

digean' 1 

Un foarte frumos ceuornic aşetat intro brsactea ingusti 
10>=105 -lift din piele veritabilă se poa~ Închide ca ... 
portofel cu mecanism ancoră, pe tS pietr4, deşteptător, 

saa cu bătăi. uml)lif1d neronte'1it 8 zile. 

Ceasuri de femei În cea mai bună calitate. 
Nr. 64. Ceas deşteptător. . . • • • • , , tor. 56. 
Nr. 65. Deşteptător cu cifrele vizibile . , • . Cor. 6(. 
Nr. 66. Cu mecanism ce merge opt zile , • . Cor. 56. 
Nr. "7. Bătând cu un lunet plăcut uasurile şi >Ceasornic simplu de 

. eţel (oxidat negru) al 
un capac mecanism pre

,<is, ci indru pe zece 
Jlittre .au ancoră pe lf, 
.IIietre, listenl Omega. 

'Nr. 68. . Cor 18'
Nr.69mec.Om.C.40·80 
Nr. 70. ,. plicat cu 

" b rătară de curea 21'
Nr. 71. Cea mai fru-

. aloasă ca brăţară 
,.~, 'cucuru • . 31'!lO 

Ceasomice femee,ti din aur ,i argint cu capac simplu sau dublu, 
mecanism fin cilindric pe 10, ancoră pe 15 pietre, sistem Omega . 

t
-r..:-·u-d-a";;ţi:'" b-a"' .. n-i·~II .... a-s-tr.;.ă-in-.i I 
pentru marră proastă 

Nr. 72. De argint cu un 
capac '. (, or. 23'-

Nr.13.Deargintcu 
.. n (gravat sau 
simplu), sistem 
Omega. Cor. 45'60 

Nr. 76. De argint, ca
pac dublu Cor. 25'-

Nr. 77. De argint, 
capacdublu.(gra
vat sau simplu), . 
sistem Omega 

Cor. 61'20 

.. Nr. 80. Oe argint cu un 
capac . Cor. 24'

Nr. 81. De aigintCI:I 
un capac Cor. 28'

Nr. 82. D .. aur,cu un 
capac dublu (C\1 
raSa nuedeaur C.64·--

sferturile _ • .' ••..•• Cor, 75. 
Cea,omice femeeşti din 
argint tula cu decoraţii 
in email nlse9C. Meca
nism cilindric pe zec e 

• pietre. 

) 

Nr. 83. Cu un capac 
Cor. 30'

Nr, 84. Cu dou ă ca· 
pace • Cor. 33'-

Ceasomice femee,ti cu 
capac dUt'lhl, .din aur, 
calitate felurită, cu gra
vuri ornamentale artis
tice ,i admirabile şti
fueH colorate (cuira SI 
e de aur), mecanissa 
cilindric pe zece pi etrc. 

Nr. 85. . Cor. 78'
Nr. 86. Maitranic 

Cor. 88'-

Preţ curent de ceasornice, 'lanţuri, inele; cercei de aur, bastoane de argint, brăţare, 'pendule, tacâmuri de alpaca, ni
puri, brelocuri şi obiecte decorativ, la cerere se trimite gratis. 

, Ceasornice deşteptătoare , 
in cutie nichelată, trase Zilnic, umblă in ori ce poz,iţie ar fi a,ezate. 

Ceas firi deştcptltor. 

Nr. 31 c).. Cel mai blln deş' 
teptător Baby, (cu ° puter· Nr. 320. Cel mai escelent, deşteptă
nică placă scutitoare contra tor .Jocker"', ca mecanism. Mări
prafului). Ină\ţimea cu ureche mea cu ureche cu tot 18 cm. Cor. 

cu tot 17 cm. Cor. 5,70. 10'80. 

Nr. 321. Deşteptător .. Darling". me
canism excelent. Mărimea cu ureche cu 
tot 101/2 cm. Cor. 18. Cu ° geantă imi-

.tatie de piele Cor, 3'30. 

Nr. 322. Deşteptător foarte 
drăl!ut cu cutia imitaţie de 
mannor. Inălţimea 1()lţ2 

cm. Cor. 18. ~ 

Nr. 32~. Ceas de lticlă (foarte căutat) cu 
mecamsm admirabil. Mirimea 7 1/l cra 

Cor. 12. 

Nr. 314. Călimar, Înv. de marmor 
<CU decoraţii de aland Mărime 

13=17. Cor. 10. 

Decide aslguranţa. 

'Accesorii pentru masa de scris. 
Imitatii de marmoră foarte elegante. Obiectele frumoase cu daruri. 

Nr. 316. Leu, ca decora
ţie pentru birou, din ar· 

Nr. 115. li~1. gint, imit. de marmor 
Cor, 1·8U. ti =]2 CJn. Cor. O. 

.~~=~~~"1Io. Un dar foarte frum, ,s, im-
.. ,-o posibil să te tai. Cel mai 

. frumos brici englezesc au· 
. '" ~r, .Ha .• Ecuestru dm ar- tomat din Alpacca, niche-

Nr. 317. Căhmar, Inutaţie de marmori neagră, cu gmt, antic', ca greul pen.· la~ cu şase cutit~ de rezer
admi rabile decoraţii de alamă, 19=28~. mărime, tJ:u hârtia pe birou, 'pled. vă din otel in cutie drăguţi 

Cor, 20. IlO. de mar. 9=11. ,",or.l. Preţul aamai pe-b. g. C. 1. 

J , ., 

.! 
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.Conspectul·· cefor • mal bune aprinzătoare automate. 

; , 

Cu aprinzltoarele tn,irate .icl folosinţa cbibriturilor e de prisos ,i astfel se pot fac. 'nsemnate economii anaa~ 
Aprinzitn.r~'. Mot IndlsptMlbitp pentru fumltnri ,i ~onomjl ca~nkl. Jloat1e potrIvite ea eadourf. Polo_ln,a 'ntrealtl costA 
abea ('tlva ba,.1. Si nu se confunde cu lIIarfa rea şi proastJ de tir2'llri. Se trimit numai contr. ramburs sau antfc::Jparea cOlblluL 

COltu.l pOlul (firi considerare ]a aprin2itolre) de fiecare pilchd 50 bAni. Pacheterea .Ir.tu1tl. 

Nr. t. Aprinzltoare de Sig'l1ranţl -,Imperator., din nichel. cu 2 cor. 50 Nni. Nr. lb. AprinzltouC 
.Imperator. din Ir"int de China. cu 3 (oroan. 50 bJni. Nr. 2. Aprinzitoare .. Duplex Imperator. cu 
iasa ~i fiIiI de bt-nzini, nicbel. Se poate Ipnnde cu f1aci r l SAU numai cu orbi de jar, p'rtul 3 coroane 50 
Nr. 3. clmperaton pentnL masl din nichel. cu scrumierl 1) cor. Preţul de fiecare pia.trA de catran 20 bani. 

Cele mai noui I Scăpărători foarte practice şi indistrutibile. Foarte căutate f 

N,. 150 •• Bustul lui Napoleon> executie .r~ 
tistiei ca !capătoare, (foc y<,şnlc) 8 cemaDe,.. 

Nr. 4. Nr. 50 ,i 6. Nr. 7 ,i 8. Nr. IL Nr. 12 şi 13. Nr. 16. . in bronz l coroan. 20 filerf. 
Nr. 4. O drăgălaşă sdpiTăloar~ »Cartu,. ta J ror. N,. 5. &ăpărAto~re cPatent. din nichd cu 1 cor. 30 bani. Nr. 6. Scăpiritoare Pat~nt. ~in nichel. mai 
flJli şi irR\J~tă {li 1 rOlo,ni 50 bani. Nr. 7. ScăpărătOH~ .Patente dm uliflnt d .. <;hina cu 2 cor. 40 bani. N r. 8. S ipărituare c Pat('nt. din .rglnţ cu o fi~ră 
srot11vl preţul cu 270 cor. Nr. 9. SriJintoare .Or.~ dm nichel cu I cor. 50 bam. Nr. 10. A~aş, format drăgu\, capac sImplu, se ap'lOde dachlzandu-se, cu 4-
coroane. Nr. 11. S<-ă~ăr.tloare de p;re1e din nlch~l. 12 tm. rnl·j ne, jndis~nsablli pt'ntru. orlL.:e casi c.u 2 cor. 20 bani. Nr. 12. Scipirltoar~ pt"~tr;t masă din Olchel,. 
~'5 cm. in diametru, cu srrumieri rrtţlJl 3 corOlnr. Nr. 13. ACfeaş, mi' mare cu SCf1Jmler.l 15 cm. In dlamelrU, 'foarte potnvlli pe. tru caslOun ŞI restaurante pretul 
.. cor. Nr. 14. foar,e drăguţi sdpăritollTe pentru ma~ă uprtzentând un -011("]. de 10 cm cu coada nobdă, ort-ţul 1 cor. 80 bani. Nr. 15. -Bustul lui Napoleo •• 

~ exr(uţlr .,ţ,!--tid ~n "'rf'nţ., fa !'(ipăJitoare f'Cfltru mlSi, un frumos drcor cu 4 corOAne 50 bani. Nr. 16. O aprinzit "re hazlie 1 coroana 50 bani.. 

Foarte frumos obiect 
pentru eadouri. Se 
află in trei mărimi. 

Casele de Biguranti VIPERA. inlocuiesc ca lMIeeea 
._I..ltoarele ,1 ,i greoaiele case werthelmlene. căei cu 
... tecă sunt mici. banii, junerele şi actele pot fi păs
trate aigur in ele contra furtuJuI, căci todati. ee o mi~că 
cine ... Bau tucearei IIi o deschidă. signalul interior jG

.... ai mimie asurzitor. pA.nă cind DU yine etăpA.

II11l ,i deacbizi.nd ea.sa. il opreete. Aparatul funcţia

.. ul firi IDirerupere patru I:ooi ei opt de ore. 

Fiecărei oa.se VIPERA i..se alături ei o cheie de re
.. erd. Fiecare cheie are formă deosebitii aeI. ei o ca.a! 
na poate li deschisă ('.u cheia. celeilalte. 

}(ărimsa r, lOX15.5X22 c/m. grea de 2.5 kgr. in ba.ui 
&'ata 36 cor .. tn rate 42 eor. 

lllrimea Il, l1X19X24.5 c/m. grea. de S kgr .. in bani 
gata 44 cor .. in rate 52 cor. 

lliirÎJl:le& III. 1~1iX25X35.5 clm. grila de 4.5 kgr., tu 

bll.ni gata 60 cor.. i:I1 rate 70 cor. 
Se găsesc J}&Itrn aceete case !:Ii sertare de buIriI 

deosebite - cnm se vede la. desomnul din dreaptLUtt 
mărimea 1 pe bani gat.a cor. 3.40 ba-ni, in rate " cor.._ 
1& mlrimea II. pe bani gata. cor. ·UO, in raie cor. 5~ 
la mărimea III, pe bani gata eor. 6.11 cor., in rate cor • 
7.20. CONDITIILE DE VANZARE IN RATE VEZI 
MAI SUS • 

Cui i .. e dragă sănătatea îşi cumpără maşină de dospit! Indispensabilă pentru ori-ce casă mai bună I 

Noutate practică. 
Dedartlţie. 

P. T. 

Am vlzut la fata mea contesa, 
Alm~hsy o maşini de dospit cu care 
era pe deplin mulţumltl. 

Trimitem te rog şi mie la gara 
Zelan. ..::.;:' - ---

Gorcs, 22_ Nov. 1909. ~ 

Cu stimă: 
sen. baroneasa Necu/ai_ W'tsseU,,}i 

IL 

Pooa bani IIi I'utoui e o m!ndrie pentru fiece 
at)spodinl oe se respectă, dar cine nu cu.noaşte felul 
vea ,i neplăcut al frimintăIii primitive cu mina ei 
ioate deaproapele lui. 

Cere femeie nu se teme de primejdia bnpreun.ată 
a &ee&sta., la care-şi expune familia ei pe Bine. mai a
lee .eum cind aerul e imbibat de microbu tuturor bo ... 
1eIgr. Ciei o mici rani sau o microscopici murdărie 
.ab unghie. 6 suficianti pentru infici.a.rea mtregei fa.
_ilii 

Pentru tDcunjurare& II.cestora. seneete maşina de 
frlm!ntat distinsi eu medalii de aur ei diplome ii re
MlllD.a.ndată de medici, cue tn urma avantajelor ei u
fO&,rei manu!ri satisface celor mai exagera.ie gustur' ,i 
• pretutindeni rispbditl căci curăţenia e condiţie 

lUimordiali. &tit in pa!u.e eU ti tn colibe săraee. 

Orice rOiiPodini eare tin~ 1.& fll.milia sa ai nn pre
•• • o comanda ma,ina de fră.mLnt&i "Ideal", Clare 
fU. wmitO&rele a'fa.nt&je: 

~epfezentanta ,rinci
__ ....: .... i •• ~ D31i I ln'4i nilOf de 

;râ.minlM ,.J dea." 

In aten1iunea femeilor. 
Declaraţie. 

P. T. 

Maşina de dospit trimisi de dUI1I

neata e o adevăratl binecuvlntare. 
clei fiind tnvătător sărac cu familie
mare ~i nevasta suferindă, nu puteau 
cumpara pâne dela brutar fiind scumpă 
ci trebuia si coacem acasă, etc. 

Eger, (; Octomvre 1910. 

Cu stirni: Szeged, 
Piaţa Dugo nies 

N~ 11. ~,,~1..L~;;;;;;~~1I 
Sztril1yi BiLa, inv. ref. 

1. Curitenle: ATind in Tedere că friim1ntatul cu 
m4.na. e de prisos. e escluBi orice inficia.re; 

II. Manuarea utoari, tDcl.t orice copil de 9-10 ani 
poate frimâ.nta p·lnă tn 8--10 minute. astfel nu avem 
nevoie de servitoare. 

III. Frământare unlfo·rmă: prin ee plnea e săniUoa.sii.. 
gustoasă ei digistibili. 

IV. Economie de timp: Deşi pregitirea p.linii se 
face in a.ce~ ordin ~ condiţii totuş frim!ntuea. re
clamă de 3---4 ori ma.i putinii 'Heme. 

11l4lina de frământat .. Ideal" e indi9pensa.bill pentru 
restaurante, oalen4'4l. Bllitate, sanatorii. căci curiţenia 
e C) conditie vitală pentru &ceuta. Pretul maeinelor de 
frlmtDta.t .. Ideal" w bani gata: mărimea 1 ,lungii de 
35 dm. pentru O' piine mare cor. ~. In rate oor. 30. )(ii.
rimealI,lungă de "4 e/m. pentru dooi. plini mari cor. 
34. in rate cor. ~. 

Condiţii de plă.tire in rate la pagina. de mai sus. Fe
lul întrebuintării: Apliellnd apa.ratului osia ei manivela, 
ilWlem fu uoac& apa.ruulJ.ti făin.. ee.rnuti" dospeala. 

cartofii etc .. şi numa.i pe urmă apa căldută. Pe lII'DIl. 
!nvâ.rtim manivela de 3---4 ori tu o direcţiune. ei toC 
de atAtea. ori tn ~ea a.dversă. După 6-7 minute de to. ... 
vîlrtire vedem ci. suntem gaia. cu frămâ.ntatul, scoa.tMl 
osia ai coca o punem lntr'llD coe san o li.sw in ma.siDii 
să dospească. 

E recomanda.bil să frămAntăm in maşinA numa.i c-... 
tit.at~a de flină prescrisă, da.că voim mai multi. fii i' 
frămâl1te de mai multe ori. 

Ca garantie despre calitatea. şi pra.cticitatea ma,ş'" 
nelor mele de frămi.nta.t "Ideal" poate ~ni numărul 
considerabil de serisori da recunoştinţă e&rÎ sosesc zil
nic. 

Masina de frmâ.nta.t .. Ideal" Ia expozitia de eco
nomie ca.snică din 1908 a fost distinsă cu diplomă doi 
medalia de aur. P.tine sănătoasă si curată nu putllLa 
produce decât eu ma.şina brevelată pentru fri.n:tAu~ 
..Ideal". 

Rog rhpândifj-mi catalogul ,i recomandati_ 
in cercul cunoştintelor dUIIIDenoaatră,. 
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!.. zkovits Gerson, Budapesta, IX., 
1.. 
L ~tra.da. TOl'l"lpn. No J4. 

lul.pur I de ghia1-' la cari. necesari ghiaţl 
pufnl, pre :la' afe pr-n
tru mAsurarea vinului ,i 
a berd. conducte la 
pregătIrea berei şi pen
tru scurs, in preţuri mo
derate ,i serviciu promt 
Intreprindt're de accesorii 
la bbricarea zodei, sticle 
de Bohf!mia, sirup de 
smeuri, lamâi fi ananas, 
aJdbastru ,i praf de li
monadi " a. Comandele 
se efeptwesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 

Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen. 

fabricheazl 

I .. Bartos Zollan 
. fabricant de lampe, 

r 
r .. , 

Buda pest, YII., Gizella·ut ss. 

Qnirini Sandor 
mare proprietar de vii tn Şirfa - VILÂGOS. 

(Podgor a Arad). 
Vinuri de m"ll. 

din anul J011 alb musto!. hecto 50 Cor. 
1911 de dessert. • •• 52. 
1910 de masă • • • • 54 ,. 
1909 de masl • • •• 50» 
1908 de masă • . •. 60» 
1908 de dessert. • •• 64:t 
1906 rizlin,i • • • •• 80,. 

Vinuri albe tn butel i ' de 1/10 litru. 
anul 1885 bacator 1-80 C anul 1906 furmint 1'20 C 

1888 rizJing 1-80 it 1906 rizling t'20 it 

1906 bacator 1'20 li 1906 ldnyka 1'30 ,. 
, V nuri ro,lI. 

din anul J 908, hectolitru • • •• 80 Cor . 
1906, :t •••• 1 00 » 

. Vinuri rOfU In butelii de T/,() litru. 
din anul 1908 vin roşu 1'- C. din 1906 t'80 c. 

V, nuri de Muskot4." fn bu etil de 7/11 litru •. 
din anul 1905 muskatottonel . • 1-80 Cor • 

In pret se mtelt'it: Ş' bute-lia (,ticla). 

Bauturi api,tuoase 
Rachiu de drojdii nou, hecto. lSa Cor. 

» • »ve", hiu • • 200 » 
» de prune nou • • • 1 80 • 
» » ) vechiu • , 200 • 

Cognac de 3 ani 1/10 butelie. 3. 
p,...ţu':1 le luut a·se fnţe:lt ge dupl he 10lilrll ca Iiferarl'a d1n plv-
8'14 ,~ Cu ramburs. L. d<>rl"t~ Ilft!rez Vin ş' rachiu fi in butelii. 

.toale dalt imjJrum"t pe 6 să, ptă onâ li, c~re se: trimit mdărapt 
.... fr.neo la fit<lţia din Şuia. 
~_T ____________ ~~~=g 

• • • • • • • • • • 

•• ee •• e ••••••••• 

pretuan dt restaurant. ,• 1. 
Aduc la cunoştinţa Ono public din Arad şi pro- I 

vinde, el am preluat restaurantul Donn&w.ll • 
FUlo" din Str. 'AGlin. care se bucura· de (. 
cel mai bun renume. N4zuinţa mta va fi ca • 
ca să mulţămesc pe deplin Ono Public, cu • 
y nuri ale •• din pOllor' ,i .lnGltl 
r •• 1 ,i calde bine pre2ât,te. - Cu stimă: • 

Ko~ay J4nos. 1: ••••••••.•.••••. ~ 
Gaal J ozsef, 

%UAliiiar, 

Nagyyarad, Gsengeri·utca 21. SZ. 

Lif rează cu preţ i ~ ftin ar .. 
ticole de rnăsărie penh u 
biserici, şcoale, farn1a
cii, prăvălii şi birouri 
cu preţuri foarte itftine. 
Trimite la dorin'! planul 
şi nota cheltuielilor. --:- L~ 
comandă mai mare 5c1-

dere de preţ. 

li 4: 44:4: le 411_..-.....-.~~ 

CARL GORTLER 
lăcătuş artistic ,i pentru edificii 

S1811l1 Str. Eliaabeta 26. 
le retomandl la toate 'wrrtrile CI! te tiu de .p~dalitate mal al. 

. LA ZIUIRI NOI. 

Lllerlrf omampntfetO, "recum peatrl grffar. 
gr.laj Il morminte ,. 1l_letil, ,e pregatuc 
confurm gultoltui in n adul cel mtll .",ceel. 

Para.ont'rt! ,1 monlarea lor. InsblOlţlwli 
de apaducle, do.ete. b~le, Introdu.ere 

~ eleCtrici neeutatc: cu mile-trie. 
II R.paraturl le primesc M.re m'R'azln 

~ ~;;;DricU;;i8~ ~j~~lli:'; 

~"'f f f f f t 'f~f f f f ,.~ 

Mâjerszky 8arnabâs 
fabricant de maşini 

In Nylpegyhaza • 
fllbncheazi dupl o experienţa bogati 

ca spt"c·a'Itate 

prese de oIei mânate cu ap~ 
Piua de olel, constructIe simpli ori 

complicata PrAJitorl de olel p~ntru 
tnca %lTe cu abUri ori foc. Teasc pentru 
sAmbun de bostan. Ma,fnl pentru per
fee,ionar~a olt'luluf " aranjamf'ntuJ com. 
pleet p«>ntru f .. bricar ... olelului. Unelte 
ele ml"hţat floarea soardu1, Ş a. , 

Exportul pinA acum In 237 uzine. 

: iii 

.. 
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Î Umrafh& Comp. 
! ludaplst. Y., Vâci-koruf 80. 
~ lşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 

Locomotive d. IIrum dl sîDe ambUUoa,. 
i. de 6, 8 ~i 10 HP. 

111 

al 
il 
a 
il 
Ei 
II 
li 
,j 

.1 

11 Loeomobi.8 de 3-200 HP pentru scopuri eco- II 
nomice şi industriale. 

1. M a,ina da Ira.rat (îmbIătif) cu putere de vapor, " 
i moţorică, mitnaj ICU c~i tşi. cu mâna; mai departe: pJu- il 

gUri, grape, Ava ugurJ, nore. 
I Maşine de s4m41lat. Maşizze de cosIt şI secerat. .. Van tlU"&tor.L Zdrobitori de 6trucv.L 

Batoze de clU'4ţit porumb. PrflSfJ de stJ'Ug'IU'i. 

li 
I 
il 

Tocător.i dll pale ,,1 nutr4Jţ. Morişche de rzrllit. 
Maşi.ne de tăiat sfecle. Pompe de f!11ltâ1li # 
Tu.mbe de stropit cu suc de pnoi în executarea cea m.&i btLDA, 

(,'U pl-e(",·' IIItJd~/·"te ~I enlld/f/u'JI fffrOrU- ... 
bile de .o/vlre. 

t . Cataloit de preţuri romAnesc trimitem gratis şi franco. 
Core.pond.-nţA romAnă. 

~~~~~~~~ieei~~e~ 

m Nu-i ~eva fabulos m 
10 nu-] cu renume. ba el t8 nu-i nici excepţional = 
~ dar au· gust bun g: 
iO şi sunt bine ş.i fn mare m 
10 curăţenie ţinnute, artico- ~ OI 
lE) lele de colonia. e OI 
10 -Iji b:.cAnie- GI 
10." . 1 dă al ~ .,~: pe .. ~an • recoman G1 

13' pen tfa sărbăt orile ~ 

, 

Edificare ieftină! 
Intr~ce ori·care edificare 

din alt makrial. Sistemul 
meu e brevetat Nr. 5-5546. 
Se face prin prepararea in 
mod propriu al betonului. 
ori alte materii. 

Primesc totfelul de edi- ;r 

ficări, locuinte, case de În
chiriat, edificii economice 
şi dominiare. crepuri, fântâni, poduri, canalizAri, În
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa· 
cement, Învălitori de cement. 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cemeni, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins Ş. a. - Preţuri curente trimit gratuit. 

Iosif SiIrl.ics 
Intreprindere de edificare cu beton, fa
bricant de obiecte de cement şi pierte. 

:= 

Br. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

LUOOŞ, 
Str. Buzia, 37. 

Cele mai b UDe 

oroloaga 
- cele maÎ solide ,i cele mai dupA modA -
_ JU1faerioa'e 
atât pe bani gata, cât şi In rate pe lingA che
Zăşie de 10 ani " preţuri ieftine, liferem cea 
mai buni· pravAlie in aceasta privilttA In 

. Intreaga U D gir i I 

BRAUSWETTER JA.fOS 
fWolo(J'lm- 'n SZEG EDi 

CATALOG cu 2000 chlpurf se trfmlte GRATUIT. 
NotH ci numai lcefa '9'or prim' catalogul ,...ta.t .rt D .r _ 
provocare la :&tarm Tnbudl cad. Icr/U eA a cedt dUbţul la Trib.' 

Core,pondentele ae flc hI limba, mqhlari. cerm.1UtI ,t fraac:ed. 

-+ .. ~----..... _.~_ .......... __ . 

m! Crăciunului! m ~ ~O~~~~~~~~5iii~~i~ii~iiii 

m :~:::e ad.:~eO,~i~un~ş:n~C~P:~,~r;. In i il Mrz~.f~~slti~~ T~a I 
. Oi = o t daa-M ue - Nao,vâr8d, Ci :g': Piaţa S:ent L~sl16·ter. g; 
. '~ Colţul străzii Tdeky, in edificiul Ci '13 bă!1c~.i Nagyvaradi T akarekpenzUr. ~ 

tt). Comende prin pos't! se efeptuesc G! 
SQ" conşti ncies in cel lI1ai scurt tImp. el 
I-r:'> . T~.el'on NI". 24"-. OI 

~222i~mm~m~mimmm~ 

!9 (Cluj) Koloszv4r, Monostor.-u. 7, adi •• selll •• 11 OI 
$09 ma,. IIUa-Zld înregistrat şi provtzut cu cuptoa't din 8I0i 
lE) ţard şi străindtate, unde se aflA in depozit permanent 
&O cuptoare moderne de majoJică stil secesion ,i cuptoare de 
lE) olane Danle~ precum ş.i caminuri şi cuptoare de bucatărie. 8i 
iO Atrag att>ntia publicUlui asupra depozituluf meu model, Isigu-
10 I tind-ul tOlodată despre calilatt:a perfecta aJe articolelor fi preţurile Of 

cele mai solide. OI f8 Aşt<pUnd bin •• ollorul sprljin aunl eu deo •• bltl sllrnl: 8: 
k!) . Tam'sJ J6Z18r, OI 

~ I!..===~j 2m~2~mmmm!2!i!mli2;i22i"'2~m2; 
-XIllBON4" 1.NSTITU:C IlPOGB..A..EIQ NICHlN Il DON&. _ 4i.4 O lA1l. 
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