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Nu se poate tăgădui că poporul român, tT~b1Lie să trăim ca popor deosebit ,culti
care la inceputul că-derii lui sub Unguri pă- râJld1~-ne graiul, Cllgehll şi simţirea romd· 
atrase o mulţime de drepturi asigurătoare nească; trebuie să dobândim numai decc1t 

De A. D. Xenopol. a existenţei lui, le-a pierdut pe rînd, a~a libertatea de a ne desvnlta aşa cum o cert 
"Optimismul e·ste adâ.nc înră.dăcinat În că dacă pe atunci ar fi fo~t vorba de a în- firea noastri1 cea mai intimî1. 

euflet.ul omenesc şi de aceea totdeauna a- trevedea viitorul, - el s'ar fi arăt,at poso- Trebuie, deci, să ieşim din iadul in 
nul cel nou este aşteptat ca şi când ar fi să morit şi nesigur. a.vând în fundul lui mor· care ne sbatem astăzi şi din suferinţa in. 
vină cu un car plin de speranţe realizate. mântuI în care păni că poporul român tre- gmzitoare de a vedea rodul întregei noa. 
Dar pe ce $"8 întemeiază această credinţă buia să se ingroape. stre munci merg,lnd să îngraşe numai cor. 
tot atât de neslrămutată, pe cât e de oar· Dar Ell nu era menit să moară sau chiar pul şi să îmbogăţească mintea acelora ce 
bă? Pe faptul fizic care determină înoirea dacă murise, el trebuia să roînvie şi să urce vre'au să ne înghită de vii. Trebuie să ne 
anului, învârtirea pământului în jurul soa- iar scara 8uitoare a propăşirii, dupăce co. dobândim şi noi dreptul de a trăi ca oa. 
relui - de sigur că nu, căci a.tunci ar tre- boriso atât de adânc pe aceea a dBcăd~rii. meni, ca popor, ca elerm:nt etnÎc deosebit. 
bui să ne aşteptăm la repetarea celor pe- Coborîse, cum spune singurul llostnl filo- Şi aceasta trebuie seJ se întâmple, căci toa. 
trecute, după cum se repet.ă anotimpurile zof de până cuma rasile Conta, arcul spre te lwşvrile făcute dela inceputul veacului 
şi lW1gimea respectivă a zilelor şi a nopţi. vale şi acuma îi venise rindul să urce iarăş trecut incoace şi până astăzi au. mer. în 
lor. ŞI dacă anul împlinit ar fi adus relo, pe. arcul îndreptat cătrA culme. Evoluţia acest sens. 
aGeste ~nt9a să se întoarcă. Pe faptul viitoare a poporului român tI îna.lţă fără Mintea ni.s'a desvolta.t; conştiinţa na
istoric al desfăşurării evenimentelor cu a- Încetare din'pulbere cătrâ soare şi lumină; ţională ni·s'a întărit; avuţia ni.s'a sporit; 
tât mai puţin, căc.i ii'itona este un lanţ veş- din neştiinţă adâncă'""şt-neagră cătră con· lu'l11€'a, străină care nu ne cunoştea a înce. 
nic schimb Mor de C'yC'nimonte, aşa că nici ştiinţ.a de .sine; din sărăcie lucie căLră bună put să se intereseze de soartea noastră şi 
binele nici răul nu sunt stătătoa.re ci veş- slare; dn înjosire şi robie cătră mândrie şi s'a, convins pe partea cui este dreptatea 
nk jlrin80 în schimbări. vr~dnicie omene-ască. in lungul şi aprigul proces dintre noi şi VIl-

e • ,"'·'Cum se pot împlini aceste e peste pu· A Cl'Qsf(! mişcare suitoare trebuie sî1 (l- guri/ ~ 
tinta, a () spune şi, totuş. este un mijloc de 
a irdretJedea măcar viitorul omenesc din jungtt şi la o ~ulme înainte de a. se coborî Ori cât ar fi asupritorii noştri de indA.
seriile de fa.pte petrecute până atunci. Şi din nou, - în cazul când evoluţia ne-ar rătn!ei în apucăturile lor; ori cât ar fi ei de 
in aceRt. caz suntem în drept" până la un păstra încă oda.tă acetit pah1ll' amar de lipsiţi de simţământul dre-ptă.ţii; ori cât ar 
punct, să,.fim optimişti când desvoltarea b~.ut. . t cred€' ei că cu putr>rea şi .sâlnicia pot răsbi 
n." nf:tnăl{un:t'i&....fA-f~H·r ]';':1", . ,'" ".... , Cânţi am căz 1tţ {100 ahns lq Jtţnd, de-, tDt,\·I, - eitr(>J~u.ţcf mU(1aJ' prin rpfk:xul p~, 
.'~~~J -a--- ~~ I ;; rM ('(ar câdf1'C Htri·,,'" ":al1. nu f'ra cu purh· 1·El"ni'irl;t~n.lllii;d;t,~t'l-ITn'.t1'til l"l)!Jria ·Tr,C PULf~ll1 la. Ş cu IJdl('eu~"; ,a·.JJ1~ [->d i,nVlln , f '! 1'-' 

viitorul cu îngrijorare când direcţia în eare tă. Pl'lltrtl ce când IV? înălţăm 8(t nu Q.)a't" convingt~n~ ~I\ vaJăcă dreptate.: nu egtc pe 
se mişeă evoluţia tinde spre rău. gem culmea? .' p."rtea lor şi ori dtt ar ii dreptatea de pri. 

Ce 8ă facă Românii? Să privească şi ' Care ~este ~ceasta şi" r ;i1"(' os! ţi BO(1,l'ele I gor:ît~~ lîll a('(>a.stă lume, izbânda {inalt! to',::" 
ac.e.stan nou pe care nesfârşir~a veacurilor ce o va mcălzl, acea-str (. pr":i'lll,·t ca!PJE a .. , I~.. < .. ,"'. 

~! i"\dl~;t a;;up"';l ~O!l.!'~!":i, cu încrp.tl(ln~a ma.i ascunse ale sufletuldl Il' s, 1 !:. ~ (i: O"ri.- L" do> P"""~ . rll.oirll 'lt u.'c~ J'~'<:':::~t:' 
in (~"n' trăilu: ,'3a (:-'J. \'c:J..ll1 ~'\' .. 'iiţlrt dt.: t"'u a 1jlln~f.7'· ac· j". > ,;,;;mli, t U1W::: S 11>' bArl,~tr,H ~ ('Il "(·ldy:ng.JrL~n'i, t !'f:;\U!C ;Ii$. 
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JAn nou. Un iRn, aoi, trei: ani, treiteei, patru
~i. 

r;i în patruz.eci de ani,cit.e patruzeci de ml{
ti':rui pe zi ş.i câte ein~ireci şi două de lumînări 
;«t. '1.11, Sfântu1ui Vasile. L'o fi iertat ~ 

C!opotele-şi picură lin cânta rea, sub' bolta de 
'& :~lţ> ,a.lbaB1ră a cerului, &ub bolta care tremură 
.Jr (j"ratl ,i răsună prelung. Iar pustnicul Ev
,u:",'~~e şi ee miră de atâta lumină. 

C .~pia d~~~ dimineţii ş.~i. sdipet}te 
·1 tL. mll de ochI argWl.ll 91 l'~! pu

. :n;c"lEyg.henie, care în tinereţe fu~ tîHhaî<r;i 
,ill',' 1$ oameni, - ro uită de-alnngu1 câmpiei, 

mehicie ochii de 8Jtâta strălucire şi .simte în inimI 
• 1,,"Ol· le de ropil, Par 'că Î-er fi p]01.1at o apă lumi-

(',alli!: in tJ.u1let ~i j-l'lt curAtit şi 1-1'a umplut de 
":7.~ Ce vrei ~ In pat.ru7JE'JCi de~ani cât~ patru.ooci 
<j<., ~U'illlii pe zi şi câte cincizeci şi~d()IUă de lumi
-t..ciri ~ w Sfântului Vasile. Cum să nu-l ierto ~ 

Clopotele işi,picură'lin cântJMe8. ca~1) poveste 
1~ demult. Pe dealuri, departe, 8~mănate în' 7.ă
i'l.dă, .. atde îşi Sluflă fumul în văzduhul limpede 
~,~to,WdC bolta de sticlă albastră a ceriului, Cll cio-

n,,'l~ cl()potelor. Iar aierul tremură prelung de 
l"t't'te tot undele glasurilor de arrună ee adună şi 
7l1.1 ".pre pustnic în murmUJl'e de gârlă liniştită. 
"/in rr:.~teu .acum ca o mU6trare, 8('um ea. o miin
entQN.', ~-i spun poy€stea\'ietii lui, ra.aleţite în 
'~drjj Ep~lui, adunată apoi in chilia aceea in
"'j--,"),u,ă dlB... Yirfu.l muntelui liniiI biserieuţa 
. {iL .. ~J... li V,"il., , 

'''A~, 

'\ 

{~Hjaw. N9. SUEI şi iarna-l bat vânturile, iail' lupii învâ:rtise junghiul do mult şi apăsase de trăga.
dau ocol, tirlând, biseric.u<ţei şi chiliei. ToamnA ciuh~8.rabinei. NimMi nu 'itia cîne fu!!ese cu"i;o~·ul 
in~ă, vân tol aduoo de pretutindeni miroo de dm- .anahoret, acum patruzeei de ani. Numai el, ~i 
tru, . iar când în2ă~c întâia oară creştet~le elopooole ear(lbăteau acum de pretn.ltindeni şi''ji 
'muntilor depărt.aţi, ciorchinii din vii~ilră% trimiteau mănunehiU'rile de glasuri r(>sfirîndu·le 

întânareec ~i miroasil a smirnă şi tămâie. şi dândn·le apoi într'unul singur, pe bolta limpede 
Vin bun şi vânturi răroriboare are toată vara a ~oor1l1ui. Numai el ştia, - şi clopotele (}are li 

E"ghenie Anahoretul. De n'ar fi ele, s'ar du-oo vorbeau de dep-arte, din zarea aat.elor pe cari la 
dra>cului oole patruzeci de mătănli pe zi şi nu l'ar cuurierase el în tinerete, şi-i aminteau .viata lui 
mai ţine incheieturile. Şi 'niei lumînme nu i-ar de odinoară, păcătoo.i.ari1t1it!1~~zi!elor rl~ haiduc, 
mai aprinde sfântului Vasile, Du,miner-.a, dacă nu Un an 'doi ·ani t.reizecî patruzeci de ani trEI-, bo • 1 )' l< d' .,. dă ,1' 
S ar 00 Ti CU P osea P lllA e \'lll aurHl, S o yan cuseră de atunci. Cine fusooe mai inainte 1 Un 
~"" 'd,i?-capul târgutui ,şi să-ii aunyr~ere emir- dne fără stăpân, bătut şi alungat de pretutindeni, 
na 1;11. fă~]ll ,de ooară cwrată. Lllmea-ţ ştl;e pe Ev- un drumeţ fără cămin, gonit de umbre înfri~)şa1Je, 
gb611Ie şl-1 lub~te, d-i om de ()men~? ~l n~ ,,"or- da umbre şi de remuşcări. Doarme în peşteri S!l.u 
beşte mult. Aro barba căruntă, O(,~ll mehlşl da 8tufi~, mânâncă pâne neagră' ~i tare. Astăzi oor. 
ple?apele gro:too,. apăsate de pot:aJP1ul , greu ca o şes, mâne fVl.mânzea, ia ... poimâne ucidea oameni 
căelUl~. De-aoolo 1I1:8ă, ~e,~b spN.ncenele st'lJfo~, la răscrueea pot.ecilor. 
aruncă de multE; on, ţl'!'rnn de bland0t~ rare man- ~'. . , ,. 
găie, Drumoţii vin 1a (lI în ceasurile veoornieî, . J,ar. can.d.. 11 ~ă~bea. ~{)ame.a ~j ':l'r!l, ~ pItUlla In 
ori Dumi.necile dimineata ca să~i sfint.ca~ă cu o turnu,n. de ?rscrIca ~rl, l? staule Ş,l dă:de: foc. 
fărîmă de an.aforl şi c·a o mare de drum. . R1l1~~a m u~bra ŞI-l ~ven('a ga ,manance ,flllcli. 

. Vin fâ'l'şeroţ.i şi ciobani de t,)t frIu), chiristigii riIe ro<şll, cure hngeu~1. vl{z.duhul ~l l~sau,dare rie 
greci, chiristigii arnăuţi, voinici albanezi şi pes- fl~m ~e unde tn~u8el:a. Iarna ?le~ga:n cate-~ vă· 
cari bulgari de pe marginea lamllui Ohridei. Iar gau11u de n~'uI~te, uCldea~ corbI Ş.l ma.nea, man~ 
Eyghenie are vorbe bune p.ent1ru toţi şi sfaturi z?ipa<iă ['3. sa-şI pot{l!easea ge~tea; l~r cand de~~.)l' 
şi câte un <,olt de pre.scură uscată, rămasă dela cbe '?'e'un d!'l1\Uet, ,se d']cea In tllrgurllo ("~lc ~al .as, 
ştie ce sărbătoare de (h:mp!t. tHe, ea să bea nnro~u, scump, nulCQ ŞI gros .. 

Intâi, d{l <'.âte ori bllJ-:"·u'Vnnra. pe cineva, îi Se îmbăta atunci, îD:ccpf'B. -Să. u~le.~ ochii i~H 
eam venea să rîdă, dar apOI se îndl.ţ.ase. V'remilo înroşiau şi pltin,geau apOI, .~ 141.crlhlll.. ClI;L a~una, 
de a,ltă dată i·se ştergeau din minte încetul cu De ce plânge'. t;;Il:-::.. i, '~".' ~.P, oe.ţ1e.1 
incet.ul ti 9El credea vredni,: d.-ti incruci.lia.z.e dQuă Intr'o zi de .l:", te ~:'. ., \,.,::" ,,, . 'tu. 
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deschide va fi pentru noi aducător de spe
ranţe realizate. 

• 
Am vorhit cu un român dela d-voastril, 

căci am uitat când scriam eă eram un Ro
mân dela 1101. 

-------~--,------~--------~----~------~ 
Chestia Goga-Vaida. Chestiunea .cuei per. 

fide ridicat. d. d. Dr. A. Vai da Impotriva dlui 
Octavian Gega, precum Uuatem ia formaţi, _te 
pe deplin lămurită. 

Până la pronunţarea definitid • juriului. ci
rn;a d. Goga a IUPUS aceastl chestie. VOm piisira 
Însă, ca până acum, cea mai severi rezerv,," 

• 
Jubileul .,României Jufte:' S{)cietat~a aeade

mică "Români~, J'Ună" din Viena. îşi serbează 
ali juhiJ('ul de 40 de ani. Din acest prilej, ziarul 
nostru i-a adf('.Sat următoarea. relegN.Jllă: 

România Jual 
Viefta. 

_ d* 

t.as<>ă, membrii casineî ungureşti nu sunt ŞOYlnJ, 
casină românească nu este în gherla, iar roma
nitatea d-s,ale, care 11 inwmiat un dspărţământ 
al Asoeiaitunii la GherI,a" nu M poate judeca 
după actul aest/a, corect de altfel, z;ice dsa. 

• Felul aC€>.'lta de 18.' jud~a în chestiile naţionale 
il cunoaştem de mult. Tot·i găunoşii noştri l'au 
mărturisit. Ce e nou in toată afacerea, este in
dră!snoala <lU ca'N) d. :Uoldovan, lprofreoral' unui 
im,titut român{\S(', debitează ac(',stil nenorocite 
pervortiri. Ori nu-şi dă Beama dsa de morala p~ 
oare o vor trage elevii dsale din bâiguirile pe cari 
le trimite Gazetei 1 

T.f>olar(\a dCf'ihârşid de duşmanii noştri, s'a 
spu.s de atâtea ori, este o dogmă a luptel-or noastre 
naţiona-le. Cine in0ald poruDoa a~{'stei dogme, 
dne, Iprin co.ntaetul :tiIni~ cu străir.ii duşmani 
conştienţi S'ftU incDnţ\tien ti ai noetri 8e expuiile 
la () commpere ,a, mentalitătii lui, ace-la poatc 
fi S{),I~ă/birihl, dar nupro!esor la o şcoală româ
neMcă. D. Moldo\'nn n'are dedt să; .aj.ungă într'o 
Mtfel de situatie ei publicul românesc, prin com
pAtimire, îi \181 jus1ifiea oar{'{'um IproeC{leu'l şi a
tunci n~or€'Ct. Câtă vreme dsa ~i cole-gul dsale 
,-or să r.9.mână "I'njba~i ai cu]vurii rom â.neiti , da
toria lor e 88. €e indentifice de ,,"oie de nevoie cu 
intNesele a('c6tei ('ulturi. Datoria la.ce.a.sta ti ... se 
impune, ehi'ar ~i dacă etti din Gherla. 

in clipele aceste gândul nostru ca şi al Dvou
"tră trebuie să se îndrepte spre inceputurile "Ro
mâniei June", când marele spirit renovator a 7ui 
Eminescu a semănat la temrlia (lrI'!lfp.i Mci"taţi 
sămcinţa adet'drate, culturi nationaZe. Duhulllc"tui •• : . 
mare Român să planete veşnic asupra "României" Cele dia urmă petlfn. După la'legenle gen:-
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Săliştenii cătră 
Octavian Goga. 

Săliştenii, mândria neamului nostru 
de pretutindeni, au fost oei dintâi, ca.d a,. 
cum, când pOBtul pătimirei noastre suferă 
îndoitui martiriu, al temniţei, pe care-l 
primeşte cu sufletul senin şi al hulei şi po
negrirei din partea unor fraţi, care-l îndu· 
rerează adânc - i-au trimis oadreaă de 
încurajare, ca dovadă a iubirii lor nemăr. 
ginite pentru cel ce întrupeazâ. cea mai 
curată şi dcsăvârşită sinteză a sufletului 
românesc. Suntf'<m siguri că aceasta ma
nifeslare îi va căde.a nespus de bine în a· 
eoste zile dini O oga, tocmai fiindcă vine 
din partea săliştenilor. Era fires·e ca Să. 
liştea. să înţeleagăl întâi s',Jmnificaţia a. 
cestor zile nenorocite, pe cari le trăim şi 
să învăluie cu iubirea ei înţelegătoare pe 
luptătorul neînfrânt, care-şi poarta. cu 
mândrie şi demnitate româneasca. crucea. 
Ia t ă a.dre,sa Sălişt.enilor: 

Iubitului nostru 

OCTAVIAN GOGA 
Ju.ne" . 4!laJ<i 'din 1910 au fost <,on1:€state 61 de alegerl. 

Trlbulla. J Dintre ,aceste contestaţii 58 au fost parte retl"ase, in _,hodl.,. 
• 'J J)ar~f\ r~6pin~C\o Mai rămiin 3, aeupl'ls"cărora va Oblicimd. că ai plecat la S.ghedin. ,t di il' 

holare desăvâr,itl. Dnii Dr. Vasile Mo 1 d ()- .~ an'a I'!ă Ee di'dare Curtea de C.asaţie. dram aveai de ,ind să treci pe IAngl SAU re 
il" 'oII~ jo"i ,Dr. Petru Fa b i·a n, profesori româ.ni Soarta /petiţi~i delIR OI' l'i şti fi, 'Pr-ezintat8. im- noi mai jos semnatii SăliştEni ii din jur, 1. >',' 
"T la garA intru întimpinarea Ta. 

î~ Gh:r~~, 18~ f.ost descope~i~i "prin :,G~ta ran- J"otri"\'a alegerii lui Far k a" PaI 8e va hotă1ri~~â fost mare mAhnirea ci nu. te-am pu ':; 
tnh'a!Dl(~l ea <iunt mc;r~brll ,al unel ca~lDe ungu- la 30 kn'llarie când "'. înct'pe desbatetea 1n.ain- -~dea sA'ţI spunem nn cuvânt de draa~t. adG : 

~eşti din Gherla. D. v, Moldo-yan e ~l ca&ar, o- ..', • 
cupă va să zi-că şi o functie OarOOlU'e laaooa ea· tea CUI111 de Catlaţle. . rată ~i îmbărbătareo 
sină.' eelelalt-e douA petitii, dela 1 g h i u, impotrwa De aceea ne-am socotit d'ti trimitem 8Cf " 

şire, ca să'Ţi aducem prin ele la cunoştinţA to.~ 
N c" aţ!teptam ca .aoeeşti doi profeeoriromâ-ni alegerii lui S z a s z I6zsef, şi dela dragostea noastră pentru Tine şi pentru tovari .' 

ă desmintăaceastă ~tire sau, daeă era ·adevărată h â z a, îmJlo1ri"\R) a'lgerii l'1li H 116 Laj ; ă ,: de Inptă spre binele li îuaintarea a.ama,,: 
'să t.ad ~i trăgându-şi {!(}nscîntele e<Unmite din .de.sbate .in cursul lU14ii lui-Februarie.. v·stru. 
~ctil€ ce au primit 'Să .sa retragă di~ cuib~l duş- .' ::'cum când loviturile şi atacurile nedrepte :",> 
an în care au intrat. Care ne-a f()st msă maarea, . " •• ". fraH de un. sân ... e cu l1oi, mal o tare Te rinL~ .. ;, 

1 ă f ă Şedinţa Camerei. In şedinţ,a de I8lZi Il '" .nd 1. Dr. V{lsile Moldovan,în oc s ac una '~temniţa Segll-e-dinulf!1, .,..I_ .. .iI Te a.Jg,.u",.o .. 
. d ed' d • li _. deputaţilor s'a continuat "i termin. 'at ds< . T ntre a<,(>ste douw lu~rur1, o. lD o lnclipaţl- , ni: :)',tmele ău este pentru noi tot atât de drar ~' 

na're în rău, 'S'au .dedat la o apărare a ipunct!ului gatului ministeruJui de justitie. Bugctu . "'" ":ump. ca ti mai inaÎftte, dnd T. ridicau:-: 
flău de vedere şi p'rin o scrisoare adresat.ă Gazetei vo1tat. _ ,,'" aceiia cari Te lovesc astAzi ,i au porllit ,.~ 

f 1 S'a intrat apoi în di!Kmtia hugetului mini-sUi-din Bra~ov, cearcă să justi ice actll ~ău ~ecor9";~ .ci.: c: ură oarbă să Te nimicească. 
din to<ate puncele de vedere a'le naţlOoohlimulUl ruJuiapiirării ţării. p. aceşti bârfitori îi osândim d" ~flet, t'l) 
nostru. l~", i Îne (sufletul nostru) Te it,;, .'1 ' .. " ;l-it Il ;' 

Oi.că d-Ba. 08 om cult are lipeă de hrană ~mfle- llO:l • ., cu cât Te bârfesc ei mp7 ,"'.~, :~r!!' ~l;'; ~,~. 
: .. _OAV •. IL.U _C2 • $§;: ...... EZ .. o.. • ~i&&StLa4_L!Wi.Z~!t_ .• !f!:1LL_-;g;;ij:Y!!~_n:t :r!E~H!''''~-.: ·~:CePtJE_~~ __ u_...!!!-__ ) .. _!!!!iiL.nf!_w: ____ ~ ~_ -~~~~,,r~_~:.-:-,. ~-

- • • J' ",. li 1.' ;.: f J .; 'h' . v Q' t l' '1><'"h 1'! . 'Il 1 "î 
. 1 ~tn le,' tii'rdw1et Qh:!l.p~~"G a' OlI ....... ~ ~C2j<-Al.l.': 2 "}ii8 Q~~"~~-1-: ,l_Qr~_m~~ 9;'_~!I'11 U' LI::' t"~,.lL'_::·: J2: .• 
~Ql YlA 1#\ n : _ r __ "< Il~~. __ .q,rV:t"L:!~~~r~~ -~--~i-~1"':::;.. -" .. ~~-""t"\.i.m~"U.~A~u-~ ..... ~_. - • ..:..~ p('-- . ~L'l'(h"_~~ _______ ! ..... JL ~~:>-~ .... -.,- I,."""~-f- ..... _.~ ~=q. ""''-4~ ~ zţ.""" 

_ zind glasul clopotelor şoptindu-i oova la ureche. , a uroot dealul. A şters pânzele de paiangen de pe : biso 'picioarele de pietrole drumurilor ~i d()r,mis.e 
O . duioşie nespulSă îi copleşi inima, ce .... a da- bolta biserÎ06i, a astup.at ou lut oc.hii gauriti ni ~ cu capul pe bolov'anÎ şi flăroâ1lZ(la prin păclurile 

părtat, dintr'o altă viaţl par'că, i...se lăsase în eu- sfinţilor de ~e pereţi şi a prins lumînări şi can- : neumbl,ate. . 
flet. Cum de n'auzise el {)lopotele până acum 1 deIe la oolţ.un. .-c_ ,1 , •• An nou! .... 

Simţi dintl"'odatl oumi:.ee-uşurenză pieptul, Toţi crc1Ştinii din câmpie l'au ajutat cu ceva. ~ Bunul anahoret ascultă Cllopotele cu mânile În-
~i o b.unătate şî o milă fără seamăn îl ouprinse. tii s'au bucurat aflând că v'a ră.mânea SUB. Aveau I eruci.]ate pe cingăt(larea umflată şi 56 gâ11d~ta 10. 

Ii (.'Ira milă de toţi drumeţii pe care ii pândise 'Unde să-şi plece oamenii ca,pul," o icoană la care toată yiata lui de până acum, Şi acum, când tre
la drumul mare' de toate ~a8ele aprinse f}i de tot să se închine şi un strop de aghia.zmă la ziua euse un an, doi, treizeci... patruzeci de ani şi {il
vinul scump pe care îl băuse pân' atu,nei. Ii era Bobotezei. . -cuse câte cincizeci şi două de lumînări pe an la 
dor de o viaţa nouă, fără sbuoium şi fără năluca I Incet-Încet sihastru! îşi făcu o gî.spodărie, se icoana sfântului Vasile, Evghenie AnahorretJl 
aceea oore-l urmălrea ve.şnic şi fărl irică de oa· ' .. ruga lui Dumnewu şi înoo~a să se îngra~. Cum simte că Dumnezeu i--a iertat pă,catele din tin&-
flleni şi teama de pedeapsă şi remuşcări. '. se doosebea vi,aţ.a de aJtă.dată de cea de aCUlUI rete. 

A doua zi s'a dus la mănăstire şi a gAsit un Câtă caznă avea odinioară până să-şi găseas.că o Clopotele î~i picură lin eântarea, sub bolta 
egumen bătrîn, Călugărul il povăţui eu J pâne sau un clondir cu vin roşu! Acum, nu m:!i de sticlă albastră a cerului, ~ub bolta PRrc .plLt:cA 
blândete, îi ooru p'~a ,i cuţitul. îi porunci patl'1l- avea nici o grijă. Mânca mult şi hea vin auriu, tremură înfiorată şi răsu!).j.pMt'tfflg. Cântă 010-
zeci de mătănii pe zi, Vireme de patrtu:eci de ani mai bun ca cel rOl}U şi mult mai ieftjn. Acum, nu pot.ele mereu acum~-depăJrtată, aeum 
şi câte o 111mînare în fiecare Duminecă, spre 8'lava trebuia d~ât 8ă ee r()6l.ge lui DwmneZf>u. Să t~ ca!L lll~ăi.e.re. Pe coşul chiliutei din vârful mun
Sfântului Vasile, care îi vorbiae cu glas de clopote rogi lui Dumnez~m nu e un luoruqa. $gt<~\tlar teluI;fumul se ridică aIbăstri.u şi drept 8pre·oer, 
şi-l înoorsese pe calea adevărului... lumea 800 uiba la })u5tnici ca la sfinţi, căci ei îşi - drept Cum s'a ridicat odinioară f.umul jertfei 

Un an a st<at Evghenie în mănArtire şi după închid, pasămite, viaţa, în singurătatea. chiliei, lui ,Abel.... 
un an, a tre<:"Ut granita Epill"ului şi fi cătat pretu- în posturi, rugăciuni şi mătănii. Şi pustnicul EvghL"Ilie se uită <le-a lungul câm
tindeni o bie€rică fi Sfântlliui Vasile. Dar n'a Ii era milă sihastrull\.li de cânele de a1tăd.'l~ă, piei, închide ochii de atâta strălu'CÎre şi simte in 
găsit. Intr'o zi află că în virful unui deal dela de urmaşul lui Cain, rătăcitor în l'argul pămân- inimă bucurie de oopil. Par'că i-ar fi plouat in 
răwrucea drllmului spre Ianina. EI o bisericutA tuIul, gonit de răsbunarea. oamenilor ~i de mânia suflet o apă lumin()asă şi i-1'8. cură.ţat 9i i-1'a 1,Ull. 

pu,,"tiită, în C8.:re a. putrezit de Dlult frînghia ol>:r lui Dumnezeu. piut de r.a.zc ... ...... __ --____________ .. ______ ----_____ MW~~ ____ .~~------"--* 'FI1~~~_~~.~J.----~~NR~ __ ~ ____ ~ __ ----~&ll--______________________ .... _ 

HEUMAIIR M. Maiazin de haine 
penfra bărbati, copii ş' fafite 
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sili le erţl lor, ci nu ,tiu ee fac, eum a zis mueeni
eul Stefan. p. care il prăznuim astăzi, pentra uei
latii &li. 

Bunul Dumnezeu si'Ţi dea tlrie ca ,1 poţi 
rlbda toate prigonirile duşmanilor ,i prietinilor. 
dci dupii cum ,tii rlbdarea este temeiul Înţelep
c)unei ,i cel ce va rAbda pbA iu sfâr,it mbtui-

SAli,t., 27 Deoom~re 1911. 

VasiZe Dad.arlat m. p. primar, Opria Soră In. 
p., Nicolae Ghibm. -p., .Ioan N. !--'Ii;P~ m. P'I Da. 

'III ni~ Moisiner m. p., N1colae ~oJmţa m. p., D,t
m,tru 1. Comşa m. p., Ioan Ilansa m. p., N. Gr~
cu m. p., Dumitru Peligrad m. P'I Iacob p'd!-
grad m. p., Constantin Aldia ro. p., Dumţt~u 
H erţam. p., Ioan Pavel m. p., O pria S. Borc~1j 
jun. m. p., Dumitru Cupu m. p.,. C. 1. Roşea ro. 
'P., I oan Iosif m. p., Roman Curftanu m. p., Ioan 
Si. Herţa m. p., Danil Marcu m. p., Ioan D. Cm:
tan m. p., Dumitru I. Go~ia m. p., Ioan Aldw 
ro. p., Ioan Rusu m. p., Ilie FIoci?tă m. p., p~
mitru Stireciu m. p., Petru Drifgotu m. p., Mth
că Micu~an m. p., Ioan Stănişor m. p., Constan
tin Radu m. p., Dumitru Rusu m. p., Petru Elo
ţ" m. p., Dumitru Roşea m. p., Ioan Teodor l1?-' 
p., Grosu Nicolie m. p., Zgură Lazăr m. p., [lia 
Grossu m. p., Dumitru Costin m. p') Gheorghe 
StaniZif m. p., Nicolaie Pătru fiu m. p., Tîmpa
"ar Dumitru m. p., Nicolaie Stoia m. p., N ieo
laie Oprişu ro. p., N icolaie Juga.stru m. p., Ioan 
Balu m. p., Ioan Nicoard m. p., Dionisie [osuf 
m. p., Constantin Prică m. p., Ioan Poinar m. p;, 
Pa1ttilimon Juga m. p., Ioan Bratu m. p.) Dumt
tru Gdvojdw ro. p., Ioan M iclăuş m. p., Y a.~ile 
Juga m. p., Nicolaie Bunia m. p., Dumitru eia-

• roga.r m. p., Petru Gdvojdia m. p., Dumitru 
Prică ro. p. 

Alegerile din Germania.-
- IlIvingerea IOdali,tilor. -

Organizatia serioasă a. adus din nou 
---la-'7i~--:-bândă steagul partidului social-demo

crat din Germania. Când, după alegorile 
din 1907, partidul social-democrat, impo
triva că.ruia se aliaseră toate celelalte par
tide, ~mpohiva căruia guvernul uzase de 
toate mijloacele, - n'a fost în stare să-şi 
menţină decât jumătate dintre mandatele 
avute îr,....Beichstagul trecut, - Impăra. 

:--tul ve'}t.jţ~':-plin de- bucurio că social-demo
ct:a ţii au fost înfrâ,nţi! 

Şi iată azi, după abi'a patm ani, ale~ 
gerile generale t;'au sfârşit cu izbânda a
cestui partid înlrdnt. 

Social-democraţii au reuşit in 53 de 
eercuri, dispunând şi pAnă acum cu un 
mandat mai .mult decât au avut în trecut, 
Iar în 63 de cercuri se vor supune la ba. 
lota,]. Sorţile de izbândă şi la alegerile de 
balotaj sunt de partea lor, aşa că în noul 
Reichstag vor reintra cu un număr de 
mandat€ -de vreo 100. 

In toate oraşele mai mari au reuşit 
candidaţii ,socialişti. In Berlin au câştigat 
5 mandate. In 'Cercul alşeaselea (cercul 
tn care se află şi palatul imperial) se vor 
supune balotagiului, dar şi la balotaj ale
gerea candidatului lor e,ste sigură, aşa în,
cât capitala imperiului german ya fi re
prezl'IlLată in Reichstag numai prin depu
taţi 30('ial-democraţi. 

Jnfrâng-erea cea mai grea au suferit'o 
liberaJii. cari până aeamau un singur 
mandat. 

Despre alegerile de eri prImIm urmă. 
toarel€ telegrame: 

Berlin, 13 Ianuarie. Alegerile de ieri au de
-curs pr:etutinJ~ni În cea mai deplină ordine, deşi 
agitaţia eleotorală a fost doosebit de vie. 

In Berlin, in !S oorCl\lll'i au rew,it eocial-demo
eraţii. In cercul al 6~lea va fi balotaj între ~ial· 
de>ffioc-ratul Diivelt şi progresistul Kaempf. Ale
ger-ea lui Du V(-J.t e sigură. 

In Munchen, Konigsberg, Hamburg, Lipsc'l, 
Dresda au reuşit candidaţii BOCial-democraţi. 

Până la orele 2 dimineaţa se cunoşteau urml\-
toarele rezultate: 

Partidul centrurui: aleşi 48, balotaj 14; 
Consert'atori: a1(1i 2, balotaj 21; 
Imperwlişti: aleşi 2, bal. 5 i 
Naţionali.-Ziberali: aleşi 1, bal. 30; 
Antisemiţi: al~i 2, bal. 2; 
Progresişti : aleşi -, bal. 29; 
Socialişti: aleşi 53, bal. 63; 
Poloni: al~i 8, bal. 1. 

Ruultatete definitive. 

Berlin, 13 Ianuarie. Alegeri definitive an 
avut loc în 197 cercuri, in celelalte cercuri &e va 
faoe balotaj. Dinbre aceste 197 mandate au obţinut 

Conservatorii 26, 
Centrul 77 
Socwliştii 63, 
N aţional-liberalit 4, 
Polonii 13 t 

[mperialiştii 5. 

'---~=======;=======~==========~--~ 

"Les dieux ont soif". 
- Citeva rînduri de istorie comparatlvl. -

II. 

Danton ti Robe.pierr •• 

In primăvara anului 1794 Danton şi 
Robespierre au ajuns faţă în faţă. Dantall. 
era acum cel din urmă rival ... 

,,~Iinistru de justiţie in comitetul exe· 
cutiv provizoriu, Danton a ,fost în reali· 
tate ministrul principal care a îndrumat 
cu abilitate politica externă. a republioei. 
Deputat în Convent, a înceroat si\, uniască. 
toate partidele în Iaţa străinătăţii. A ce
rut abolirea regimului teroristi-c, îndatâ 
ce Franţa îi păru scăpată de primejdie. A 
căzut jertfă. gelosiei pline de urd a lui Ro. 
b.espierre, care l'a trimis pe eşafod. Dim~ 
preună cu ~1irabeau a fost cel mai remar
cabil orator al revoluţiei. Incapabil de-a 
nutri tml, nici chiar duşmdnie. patriot în
t/ilcărat, dint.re toţi contimporanii săi a 
fost, băl'batul care a întrunit cele mai mul
te calităţi, cari se cer dela marii bdrbati 
de stat. "1) 

"RobespicTre a trebuit să urce şi el 
scările eşafodului, pentrucă .s'a îndărăt
nicit să menţie regimul teroarei, care îi 
îngăduia sd satistacd rdsbunill'ile sale per-

l "~) sona e .•. ~ . 

Aceşti doi fii ai revoluţiei trebuia sA 
ajungă odatâ faţă in faţă. Şi au ajuns. 

.,'Ln Danton, un Robespierre,prodl~ 
lS€le principale ale unei revoluţii înving~. 
toare, stau acum faţă in faţă şi trebuie 
să-şi dea seama cum VOT să trăiascâ şi să 
domniascti, împreună. Antipatia împru
mutată, adâncă care sepaTa pe aceşt.i doi 
bărbaţi se p{)ate uşor închipui. Gu ce tea
mă de ură femeiască privea formula verde 
(Robespierre) la realitatf'a colosalil (Dan-

, ton) şi cum inverzi,a tot mai mult! Reali
tatea încerca să nu gândească rău despre 
un produs principal al revoluţiei, d€şi, în 
fond, simţia că acest produs principal nu 

1) A. Malei, L'epoque oontemporaine, p. 55. 
~) Ibidem, p. 101 . 
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e alta decât un mare sac de vl1nt (wind
bag), umflat de aerul popularităţii. Nu un 
bărbat cu intina unui bărbat, ci un biet 
pedant incoruptibil, spasmodic. in loc de 
inimă cu o formulă logică; tăţdrind 8tn

ccritate, incoruptibil, amar, laş, - sec 
ca vântul de ost !"8) 

I\cuLat cu tradareJ arestat, adu'8 ina.
intea tribunalului revoluţionar, Danton 
se apărA împotriva tradării, 'impotriva 
acuzei eli la IOA ugust ar fi răJmas ascuns. 

"Danton ascuns la 10 August? - stri
gă titalllui cu voce stentorică. - Unde 
slmt 'Oamenii cari au fost siliţi să-I împingă 
pe Dnnton ca sA se arete în ziua acea. 
1 ~nde sunt sufletele alese cari ar fi putut 
să-i împrumute curaj 1" 

Galeriile murmurA. Glasul lui Danton 
stârneşte simpatii. Preşedintele incearcA 
sA asurzi aseA glasul lui sunând mereu 
clopoţelul, protestând împotriva acestui 
fel de apArare. 

. "Ce-ţi pasA ţie cum ma. apăr? Dreptul 
de-a mA osândi îţi rămâne. GJa.sul unui 
om care îşi apă.rA cmst-ea şi viaţa are drep
t ui să ineee glasul clopoţelului tAu." 

Galeriile murmura. din nou, simpaHile 
pentru acuzat cresc. Şi Danton mai are 
două zile pentru a :se apAra! 

"Ce s'ar întâmpla dacă acest Danton 
ar rupe mrejele voastre? Un fir de păr îl 
mai ţine impreună şi ce zăpăceală s'ar 
naşte dacă acuzatorii şi judecMorii şi~ar 
Hchimba locurile. - şi istoria Fr,anţei ar 
lua altA Întorsătură. Chci în Franţa numai 
a-cest Danton m'ai este oare ar putea în
cr,rca să guverneze Franţa ..... ") 

Şedinţa oe suspendă, însA. A·cuzaţilor 
1i-00 ia dreptul de~a se apă.ra şi sentinţa de 
condamnare se aduce hOTS des debats. 

Dantan moare pe eşafod. Ar fi putut 
bă soape, fugind din Franţa. Când, insă.. 
l'rietinji săb, aflând des}JTe intenţiile lui 
RobespirTre de a'} jertfi, îl sfătuiau sA fu· 
gă, e1 le răspunse cu amar: 

.,FuiT 1 Est-ce qt(on emporte la patrie 
arce la scrnelle de scs 80uliers 1" Să fug? 
Dar poţi duce pe pingelele ghe-t,elor tale 
şi ţara ta? 

Dantoll, C amiUe Desmoulins şi ceil'alţi 
Dan tonişti au murit pe eşafod. "Când ca
retele lor au căzut, întâlnindu-se in coşul 
călăului. adevăraţii patrioţi, răniţi în ini
mă., au avut un singur strigăt sincer şi 

o6.S11ădăjduit: A ti daapitat Franţa!" ) 

fi 

"După Dantonişti rămAl1, pentru veş
nicie, h:ei lucruri: 

1. Au răsturnat tron ul şi au creat re
publica. 

2. i\ u voit ,să salveze republica resta
bilind justiţia. 

3. N'au urit pe nimem, Iar ei între ei 
"l'au iubit până ~a moarte ... "8) 

3) Car1yle. The frel10h Revolut ion, VoI. III, 
p. 300. 

4) Ihidem, p. 305. 
~) 1. Michelet. Histoitre de la Re"olutioll fr'lln

Citise, VoI. VII. p. 199. 
6) Ibidem, p. 197. , 

-, 
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Din monografia 
"României June"). 
De Ion Grămadă. 

Motto: "Altarul de jertf'al naţiun.ei .ţll 
fim, şi sufletul nea.mului nosfr,,,". 

(Imnul studenţilor, de G. Coşbu'J.) 

Vitma, mai înainte capit3la unei monarhii u
Altare, în care trăiau la un loc peste trai miliOlll1C 
de Români, a fost pană la înce.putul erei duali~[{' 
- ti esle ch iar şi de atunci încoaoo - cal mai nt' 
frunte centru de cultură a.puecană pentru Românii 
de &ub wcptrul habsbmgic. Din timpuri vechi 
lntâlnim în ambele uni"ersităti rudolfine şi în al. 
altor şcc,li înalte din acest oraş! nume româneşti, 
eari mai târziu au strălucit in tările lOT. 

Un Petru Maior şi un Gh. Şincai au urmat 
la institutul Sfintei Barbara pe la 1180, un Gh. 
Lazar in in 1805 palite la apărarea Vienei în oon
tIa lui N ap<>leon, iar mai târziu unul din fraţii 
li urmuZlachi, stlld.€lnt, se luptă pe baricade ală
turea cu colegii săi germani împotriva oştilor iru
.părăteşti. In liceul Theresian ilustrul ('Iev T. Ma
iorescu face cinste n<"amului nostru prin tnl(>nt~le 
8ale atrălucite, şi câţi altii~ ale cu>ror nume au ră
mas necuooscu te l 

Dar toti ae('{ti studenti trăiau răsloţiţi, noa
Yâ.nd o wgallizatie. Q 8<X'ie-tate în sÎ1ml căreia să 
ee intrunească în orele libere. La Pe!lt.a o astfel de 
$Ocietate student(~as('n. cu numele ,J'efru Maior", 
se înjghebase încă din 1862, adnnându-i pe tvt,i 
rtudenţii români rătăciţi în al'el ocean străin. E
:xemplului neestuia îi Uimilr!l prin 1864 şi stu
dentii liomâni din Viena, cari formară nu atât o 
fKJ<'ietate în toată forma. ci mai dograbă un club 
iOCial·literar fără st.am te, ~i ne-rCoCunoS<'Ut de gu
vern până in anul 1868, ('nnd fu transformat In 
, . .soci.etatea ştiinţifică şi lifera:ră", din care a ră
sărit, ca Eva din CQa.~ta lui Adam, , .. RomânÎn·'. 
mai lmmeroasă, mai a('tivă şi prin urmara eu mai 
mult drept la e.,îst('nţiL Tot ('am pe atunci &0 in
fiinţă 111 Gre.ţ "Românismul", la Be-rlin .,Fami
lian

, iar oo.n mai l&rl.iu în Paria 1,Uniunea Ro
minibr:'. 

In !QC ca ('('li' două societăti din '''iflna să trl
iai;că in pace !;li în armnnie, ele se îlldu~mănMu 
DE'COntenit, a~a că bunul Român bucovinean A.le\'Ll 
llurmuzaehi impn'unli cu llCf'i studenti cari for
mau aşa umitul "Club al inrliferenţilorl' stăirUll'ă 
pentru fllzionarea {'oInr două societăţi in una 
nouă, cu numel{l "RomAn ia Jună'" un adevărat 
;azil pentru studenţii români. 

Căci C"e este mai natural. d{'('ât, ca tînărul ce 
(Ii-a pihăsit vatra parÎ11tPIl~ell, pentru ca după UD 

timp mai hmJ! !Iau mai sellrt să şi-a poată np;l::a 
~ iubirt', I'U llbne.gaţiune de sine şi MI intE'l~1'}ci'l
ne, ~ă-,i afle in (){'('allul JumE'i şi un .. Cap al bunei 
~pNRnte'" unde după lupte NI valnri1", tunătoare. 
.. ~ aibă rf'paos. i~,or df' T€'('rf'are ~i întărirf' nouă. 
~re a intr .. prinde cu p11t€'ri J1roa@ă,e căIătoril'l 
ee şi· a ]1r01'118-fl ~ --' A~tf('1 ~it'tJ'ltf'a Aeademi!,j( 
,,România JnnA'l purooasă din UUiTf\.'i C'elor dOllă 
~rietlţiJ 8. fo~t, e-ste ~i va fi o imnlă in OCE'lln., o 
o~d În pustie pel'trll tinerii calători. cllri ('8 ~i 
albine-le mf'T~ să adune miPr~ !le prin f1()ri t!trăint>. 
tia 1nMdindu·~e a:roi a(,!I~i din fagurii lor să in
duJ~ae('ă neam'll <'el amărît. 

Pentru prima dată runt deb ~fnul p~rîntill)r, 
din eer('ul ne!lmllrilor, IImÎrilnr ~i ('nnl~f'ntîlm'. '!; 
arun('!.t în miiloC'111 unei ln."i nrmă. nlinll df' b'l
n~tăti. dar nici de rum libera de rantltt~ si do 
eornntiun~, depart.e- tl4:" ori {'{' ::I;utor şi minl1:'l1i,.re 
şi fitrA o!lJ'f'~-(,.ar(> in n"'~et!lr(> bi n!"Voitoar~ ne cal""a 
8&, !ldese Hn~it il .. miilollce, drman. ar putea f\"rf> 
jun~le ~hl~pnt inN'~ ~i ('Onti]1118 rarlPTa ~" Hrii 
pricinI !.'oi Ură nici o ~('~rlE're, {l!l('ă nu Pn imbrll.
ţi~a inimi frutNl:ti cu it,h;re şi prietf'n;~, na('i'( nn-l1 
mai expnt TIll ]'''1' indatjŢl!l cu miz"tiilc train1ui 
lumei'l(>. ~i n'ar llfh înf'UJ'fl1J\1"e, îmnintf'oare şi ~ll 
CllT<8 i Tllhir€'R cnlpui-iOlă o in}()('uÎf>!O.t!' intrfl ~tJ'IH'li 
pe !'ea T'ihintefl'că. sfatul şi f"·.::emnlnl 1lTI111 f,.",te şi 
am ic in l{l('ni~tfl n~1;ll şi enîtrooia nărintilm' ~i 
iat.ll ('1( ('11 tinmul ,lln iune d€'orTlne-nt si PO'Vă~it, 
etudf'ntuI d!wine bllrbat independent şi m"tnr. 

D('()~hit 11,. frllm0s df'i'l{'rie Mih .. j Tl"lim:ln. 
regretlltnl foilf'tol';~t buco\·;Tlf>lIn. sllferintf>le ,'(l 

.le-a indurat în Viena, 8uferinţi caracteristice 

-) Oar~ va apare la începutul Anului acestui., 

- .2i@2ll 

uTRIBUNA'I 

>eutru to~i tinerii no~tri crescuţi in atmosfe~i 
tdI.Îl1i1. 

"Eram fericit, pentru că eram tînălr. Fl'unt~< 
) purtam cu iHlmetia tineret ei, mândria floareI 
loohibzuirea dăstărei, CBll'G nu ~tie că vin ş: 

1 • onUU1 ... 
Eram tinăr ... 

An,:uu oonştiinţJi naţională LNu; inittl2 
1umai. Croscut olub iufluenţ.e diametral opuse g~' 
liului româ.nt'L9C, imi rămaseră numai lUIlinti,ril, 
'asei păriuteşti... 

... M'am du"S- M'am dus şi eltJlul cu via-i me· 
'uorie-mi era plin de toată i&toria lumei; ~tiam 
'ine-i Friderio Barblllr08a, cun09toeam dearostll] 
:oreuri din eânteeul Nibe.lungilor, fl'8b3 goRl. 
lin mulţi autori... ~rmani imprimate memoriei 
uele prin silit cunoşteam ca.stelele de pe malurile' 
'echiului Rhin; cunoşteam cimpiile Andaluziei 
uai bine decât cuibul naşterei, cunOljteam eeria 
-egilor ce au domnit cu ayiditat\l ~i cunoşteam şi 
uai bine pe acei uri bărbaţi înălţaţi pe tronuri 
l~ a căror ac-tiYit.ate s'au legat şi fapte bune; ~iato 
'oate, eram cosmopolit perfect, dar llU "tiam cine 
mnt. 

M'am dus şi m'am tot dus. Şi in Puma d
ne-au olll'l(!le lui Ştefan oeI Mare~ şi eu m'·a.m dUB 

,i nu ţ1tiam <Că za('. Şi m'am dus ti nu ştiam, cii 
(,olk'tele de otel ale ruinei din Sucea"'!lJ mnt coa
<t~ romîineşti; şi m'am dus şi nu ştiam că ]a 
Yamă "Sti\Jpul lui Ve-dă" şi ,azi e spaima Tăta
rilDr; m'am dns fără dl'ago,st(l de ţ:ara mea şi cu 
mai pu~ină gc{)grafie de oom o are puiul de yul
tur ce îşi piiriL':~1e cuibul de 'pe goala stâncă. Şi 
am &)~lt în Viena blfIC ('ratie în ocean străin ... 
~i abi:l; acum intre milioanele de oameni am sim
(i! {'il. sunt singur. Priecpf'.am graiul 00-1 vorbesc 
\-ahlrilo <'6 mă inc.unjtl!rau, însă 01 era străin şi 
inima. mea ":Adună a rămas!' 

(T(-lima.n aminteşte apoi d~pre (1 nzita fă
rută edoniei ~eho din Viena; .,Suntem strflini 
~i intre S'triiini 'inveţi 8. fi al tAu. Hai 'Cu Mi! 
Yien-a milioane numără de nomţi, dar noi oehii 
an>m 10<'ul noMru de întâlnire, looalul nostru, 
unde fi('{'arc suflare de ~ n()e,~tră' arunoată in 
acest ooean i.şi poate auzi ~aiul şi afla mi:l.nt;'ă
Îer€"R <!(';.lărt'.atei. vetre p1i.rinteşm. 

Şi m'fulU dua cu (li ~i '!Jm anat eolonia cehă 
'3dunaiă la ma..~ă în birtul lui V rehlicki, patriot 
~i t:>l din câmpii"le Nroanei boheIOO. Au inceput 
a .rânta la mijlocul me.sei între pocale, Au cântat 
('fLnt('\~ul: Kde. domOl moy 1 (U nde-i "'a-tra mt:>a 1) 
şi la ultima ~trofă s'au rădi'<'".at toOti eu un sfânt 
('nh.uÎasm fi au jurat a muri pentru limba şi ţua 
lor. Şi 's'tun<,i am primit ei eu botezul oon~tiintei 
nationale .. _ Şi.am inviat din morţi. Ceea ce Cehii 
au răi:ădit in imŢm~ionabil'3. me.a inimi, a oul
ti"at .. Rominia Juni" mai departe. 

Şi m'am Înt<>Ta în patrie, din Saul un Palll."l) 
p. 15-1':. 

F2tptuJ a<'e>S'ta ,i multe alt.e de cui n'avem 
stire ll(\ dov·edeşte d. multi tineri români aoaiţi 
b. Yien", l1bi.a în •. R. Jună!" Ml înoo:put _ de
prinde limba române-aecl ţii de a~a el nn ne 
mirăm cl de eâten ori 8'au dedamat la ~in
tde liter4Hepoozii germane fi că unii au acri. 
in !lceaBtă limbă şi petitii j)fmtru pl"imirf:a lor în 
societate." 

(,ând tinerilor noştri din tările eubju.Q'<Aie li 
vorbesc român~te in oc'Pillrie numai doieele lor, 
isr ca juni învată iubir~a. de patrie ~i de 1)«O-Or 
din fraze1eoJli8. de.rnagogiJor. in l~ d iee 'Pi1dll 
din fatJtP1e frunt.a~jlor natiomli. ,i dind flenti
ment.ul fila.nt rop iei li~ sideşte iu inimă prin 
trufia <'€lor avuti. il,tunci () astfel da 9Ocie.taie 
\'."3· Romilni.a Jună, în ('lare !le <:'rigta1iwad CU8C

t.erele. B(l oţe](',te 8f!ntimentul na tional, &~ et~rge 
egoismul. 00 des\"O'ltii intele-trera pentru intert"Se 
comune. ~ Iăr,g'08e (·1Jn~t.int.ele literare, 66 di6-
dnlineazl şi ne~c bărbati ~ abnt>gatie, e un in
etitut rOD1ânf'"~ prin <'X<'€"lentă, o adev!Îl"atl ~oală 
a limb('î şi literaturei na.tionale. in CAre, - de 
mlllte OEi Bll,b 'Privirea rece şi bănuitoOare a comi
~:nru]ui politien('t!lC - se vorbeete. se scrie şi se 
cli.'lCUtă romîinellie. i4r ,'iitol"ii depu~atU naţionali 
dOJlrind diah.,{·ti<,9, ~ "'cna parlamentarI!. 

Până la înfiintarf\a celei dintii eooiethi de 
studenti români în Viena, odăile lor strâmte. 
mansardele llmC'de şi friguroase in .cari nenumli
rati tineri români ~i...au <lepănat ooi patru .ani de 
viati a~ademieă, au fost tot atâtea 1 ăO!lţluri, în 
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ari literawra şi cu1tuna naţton,aJl aflarl cei mai 
i.ueeri şi mai îllflăci1raţi învăţi'kei, 

Privită din R('()Stc puncte de ,-odera "Romi
,ia J lmll" trec-e peste cadrele unei simple BOOie. 
ăţi aoadm~e. ea e o illiltitutie naţional!, iar is-. 
ori.a ro. împreună cu a celorlalte doul 6odet~ţi 
mterioare, e oglinda fidelă a tuturor fr1'.mÂntl
'ilor politice. culturale şi liteMre din ţările l'O

"oii l1Rşti; dinll('(l,\IiStă cauză, şi fiindcă inimile ti. 
'll'rinwi univeI'ilitare române din cele trei 800i, 
tăţi aproap{l 50 de ani de-a rîndul s'au repercutilt 
t.oate luptele de acasă. fiirud.că 'aceşti 8tudenţi au 
'resilltat "Ia toate buouriile neamului românese 
1i au plâna pe urma tuturor intri.stărilor ce au 
trec'Ut peste p.:.prul nootru, eacoo<stă monogruw 
istorică şi un capitol de i.s<torie l"omâneascl m&i 
nouă, care s'·a zămi.~lit pe pilmântul .străin, 

Din pi(ltate p<>ntru înaintaşii noştri am .tiM 
în troo.căt. 00 un fel de întrodu{'{lre, şi istoria O&

lor1alte două 9()oCietilti anterioare: "Sodetatea 
ştiinţifici şi litt'Niril" şi soc. ,.Româia". cal"i după 
funi-onare au dăruit "R. June" toatA ,a,verea. lor, 

O monografie iatoridl a "Români(li June" se 
impunea. Incă din 1895 - de dind Bocie'batell 
noa.stră imitund Ipe celelalte &od(ltăţi .str/Hne, şi-a 
hlllt insip:niile roşu, galbăn albastru). - eu ()o 

<,azia pN'gătirilor ~ntru jubiloul de 25 d~ ani, 
.,R. Junii" l'a fost Însărcinat pe d. Al Vaida-
V oevoo cu oompunerea i~toricu111i societăţii. N&+ 
apărând alman:ahu~ literar, n'llapărut nici mono
grdia istorid. De atunci a fost IlWre-u a.mânatl 
până în 1909. dnd d. Vespasian Ba1ulincu. îm
preună {'u ';ofir. Dr. Virgil Cioban caNl a oferit 
un pr(\miu de 40 ('{)rORlle pentru cel ce va. serie 
a{'('~t istori<', a~)i În anul mmMor d. Ştefan 
~ăreuş. şi~ ru:hLSiarăş aminte de pr()iectul din , 
1895. in8iîr<,inttndu-l înainte de un au pe subaem· 
natul ('u $('rioroa .a()('_~tei nl<lllografii. La apelu
rile noastre trimi.'3o membrilor emerit aţi şi 0110-

rari ..a1 societătii, CiI. să ne trimită amintiri. a.cte, 
rapcwtrt.o anu,ale ş. a. }X'ntru compunerea istori
c'ului ,.R June". nu ni-an răspuns decât dnii: Dr. 
Hariu Pllş<,ariu (Sihiiu),Dr. Hăn~iinutl (Prun
dul Bărgăului) praf. univ. Dr. 1. Urban Jurnik 
(Praga), Andre-i Bâl'-~nu (Sibiiu), T~ V. St.e
fanelli (C'~rnăuti) şi Va'Bile Halip din l1i~t:i::
Ceilalţi dui, daci vor afla' unele 1acune, să nu 
se 9u~r{': :nu a vin'l1 noas-triî. e a dlor, ~ari n'au 
aflat de bine să ne. innedniooa.scă nici măcar de 
un r~<I'JlUn8. 

Vor fi in-'lit mulţi şi d aoeia <'..ari wr pretinde 
llă !i""'B amint.easd nUIUeJe şi cel mai neînaem-
nat bine ee rau făcut eocietătii. De li-run fi îm
plinit dorinta, ·ar fi eşit un !pOmelnic de nume 
ob.scure, bun pentru o Jiturp:hi(l ea r";. li-ee cinte 
"v('('inica ~~mintire". nu îMil.~ ~~~~ m~ 
sz:rafi.e i'9toricl1 tl{lrioasi mrnitl1 nu numai pentru 
[-oştii şi actuali membri, ci ~i pentru publkul 
mare, care nu faoo pJ,rt-e din aocietate. 

Din noianul de ac1.e şi notiţe prăfuit.e, run 
naful procoolor v-erbale şi ale J'!aI])OarteloruU1ar 
le se d~fac numai figurile 'Putinilor lOOmbri, cari 
merită si{ fie trecuţi p08terîtitii; toţi oeilalţi 
fiind priviti din d(lŢ)~rtare, prin pri.r;ma. neplr
tenitoare şi adcvărati:l a ist.oriei, diitpar, ei nu 
'!lunt r:x-ntru societate "piatra. din unghiu" ci 0.(
rlImizile miei şi mari cu o8J'i f!oe zid~~ o eU-dire_ 

Nu vom :pomeni nid neinţ(;legerile dintrfl di
iriţii m(\mbri, dd nu ne interesea.zil ti de aceea 
a't':i d(lmni cl!:rol'l& li plao88tfel de dietr.acţii: in
zădar le ror citutA in ac~astli carta, căci nu le 
\'or afl,lJ mentio!l.at:.o. Astăzi toate a~~t~ mici "ini
micitii" Împl'<:-.ună eu "reglementlrile" unol' 
membri dârji, 00 dojanele pl"otooolAfe, sau ou 
expuldrile .. cum infam ia" din 6ânul eooietlţii, 
- cu toată rig01U"(.\Q. !}i &eriozÎ'tat€..a ee ii~',a.u. atri
buit pe Trellluri - iţi prowllcă numai un tim
bet de milA. nimic nu mai 'Poti salvll pentru ip'06' 

terita1:e, căci nu mai pasionează pe nime. Cei ~ 
au eule-rit ind ne "'or fi nmlţumitori eA-i dlm 
uitării, ea '1i lupt.ele "opo;r;iţiei", numit! pe vr&
muri •. ~â~tele de pe Capitol", !pentrucă uneori 
trez~a sOC'ietatea din leşin. 

Stuodntilor de acmm În{l! şi -oolOT Otlri VOr fi 
m.ai târziu. membri "R. June", cartea ace8.6ta cu 
faptele antc,<,-esorilor lor, Ei li fie un necontenit 
imbold l-a muncă cinstită şi de.;intereaaUi pentru 
neam, pentru tară şi ·pentru limbA, având vecinio 
in vedere el timpurile yiit.QftNl s.unt cuprinse îu 
cC'l :prezent, ca ~pădure.a. de ~ejari în aâmburil& 
de ghindil." 1 
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Cronici li.ararA. 

Cum s'a stricat limba ro
mânească 7. 

o. Dr. AL TlllfeMa. 
(Urmare). 

Bl.te d·ar invederat ci limba nu !le poat.e '.1:11 
decât la popoarele Ştiu10Rre de carte în limba lor 
'll'lţion19.1ă I}i numai la popoarele eari au o cultură 
naţională unitară.. In Transilvania şi Ungaria 
vieţuiesc peete brei milioane de Români, adecă a
proape ,tot artâţi câţi ar reveni ~ Muntenia S:iU 

Moldova, dacă din nefericire aceste ţări ar exista 
şi azi în stare neunită. Aceast-a ar legitima pe 110-
JXlll"ul ard(·lean să fie şi el considerat de factor 
cul·turaln.aţional tot atât de în6emn-at prooum este 
in mod isolat cel muntean, sau cel moldovean, mai 
-eu Beam! că găsim mai ln'1.l1ti români ungurem 
,tiutori de carte decât români în Regat, cu toată 
lIlu>tlOnomia lor de serole şi indepen-denţ! unitară 
·de cinei zeci de ani. 

Cu toate acestea limba românească n"a p.utut 
fi fixată până acum nici dincoace, nici dincolo 
de Oa.rpaţi pentru două motive hotărîtoare: 

4) In părţile în care lli:>mânii sta.u sub domî
naţiune politică străină n'au încet.a-t atentatele 
de desnaţionalizare dirigeate in contra. limbei ro
mâne, mai ou seamă a.colo unde dQtllinatiunea stră
ină 8e întinde şi asupra bisericei şi pentrueă con
ducăwrii PQPOruJ.ui, preotii, învăţăt.orii şi fimn
,ta'!}ii satelor nu şi-au dat seamă de importa!lţa 
culturii limbii în conservarea naţionalităţii ci 
s'an mărginit a pI'OIp·aga numai cultivarea reli
giunei. Remlt.atu! cuhivării numai al religiunii 
il ,"'edem că in Ungaria se cere epi.soop&t ontodox
ungur, în Bucm<illa unu,} rutea.n, pentru inmor
mântaJrea spre "'ceie alor sute de mii de români 
cari şi-au pierdut limba, iar în Basarabia furia 
de sugrumare a graiului româl1a"'C în biserici ,i 
o~ d~l deîL1l ~ecol, î'll tim'ru1 care tot,} boie

rii români, toată inteligenţa română s'a I"Usifi
cat ,i poporul a rămas fără conducltori eonnaţio
naii. 

b) In România limba nu s'a putlUr. fixa pen
tz:ueă a foot ~a de mult de măturat din gunnaele 
Jimbei,·v~ni·te de p.este Balcani şi mai eoste şi azi; 
penllrucă limba Moldo-renească. cu provinei,alis
mele ei pline de slavisme nu s'a gener.alizat încă 
in întreg Rf'gat-uL Uniroa princl'Pat.elor n'a putut 

-J!'<1uoe nici pOIJ()rud în contact intiITLo pe IÎntrrugă 
întÎ1l'dere a ţării ca 'să-şi poat.ă comunica reciprO<' 
intregul vlOc-abular, care nu le este comun. AOOll. 
,stă oomunicare se face insă prin şcoală, prin lita.. 
ratură, mai ales prin zi-are. Analfabeţii fiind însă 
încă in mare procent În ţară, mai ales printre fe
mei, unificarea sau mai bine zis fix.area limbai 
este depayrte de a fishârşită chiar Jl în Regat. 

Este BJdevărat că liter.aţii caută să fixeze 
limba şi acest curent de fixare a limbei prin lit,e. 
.latură a trecut ~i Cwr·patii. şi dacă conducătorii 
neamului IromânBSC din Ungaria vorbesc încă rău 
româneşt.e, mulţi din ei soriu însă bine şi aceasta 
pentru cei cari citesc oote un enQrm bine; d-ar cu 
toate că limba vie nu se propagă pri.n suis, ci prin 
graiu, tot.uşi scrierea poate fi tl'8Jdusă în gr.a.iu ş.j 
poate determina un mlUa avânt in cultivarea şi 
fix-atea limbei. 

Pentrocă bine trebuie să inţelegem: n·u este 
t"Oie ca limba să fie fixată pe baze greşite, adecă 
oei are se ('hiamă limbă literară trobuie să fie 
limbă 1l"omânea-sd, cât <le currută, cât de bowată şi 
cât de nuanţată, întoomai preoum un tablou ar
tistic dele-cteaz.ă prin multicoloritul. nuantele şi 
tonurile &8'10 ochiul deprin-s, sau precum V()(!oo 

muzicală încântă urechia şi intregul nostru Su--

I 

net prin accente armoniotl.6e. Limba trebuia d. 
fie (1 oomoară, ş.i încă o romoară afântă. 

Cărturuii români din mijlocul &OColului tre
eut dorind a fixa limba purificată de neologis
mele greceşti, MU8e de fanarioţi, de ouvin-t.ele ,,1:lVe 
biseriOOl}t.i şi de ('.ele u;ngu1reşti l1U oon'8tatat că ea 
rimâne skracă dacă nu vor înlocui ooiaoo-i de n
nmcat. Cărturarii ardeleni pătJrunşi mai adânc de 
firea latini a hmbei noa~tre, mai ales oei cari î~i 
făoură studiile la Roma, SiU căut.at să cureie limba 
în părtile în oare eaa f~t mai mult a-lterată, în 
cărtile bisericeşti. In aoolaş timp ai au stabilit o 
ortDgtrafie etimologică oam grea pentru un popor 
analfabet, cum era şi i.ncă este cel românesc, dar 
ea a.vea un ideal căutat în trecutul nostru romanie. 

Nemullt'umiţi 'numai eu cuyânt.ul românesc ..te 
origine latină suflet, ei au tradus dtl.htl.l în spirit, 
iar vea.cul în secol şi veşnicia în eternitate. Ne
greşit că n'au putut păstra ctlvintele ca lent, w)

rocI letopisili (oum zice şi azi ziarul "Adevărul"), 
norod, bogdaprosti, blogoslovenie şi atâtea suw 
la fel. . 

Limba, la începutul secolului XIX-l6:l, .în ţă
rile româneşti era atât de infectată de incursillui 
din fanar, că nu ora de mirare că Academia R>
mână numai decâ-t 1.a înfiinţarea ei s'a ocupat de 
eurăţi:rea ei. De mirue este că d. Lahovarv uu 
recun<laşte Academiei noastre a-cest rol pe 'când 
în prima linie ea are datoria de a CUltitl(l şi conser
t'a limba româneasoCă. 

Iată două cuvinte de mare preţ, din1.re cari 
pentru d. Lahovary numai 001 di.nurmă are va· 
loare cu restrioţiunea, 8ă 11'11 ieşim din casă ci !Iii 
o purtăm în spin.a.re. D-&a a uitat că noi nu 8unkm 
melci şi chiar melcul îşi părăseşte casa când ii 
este prea strîmtă şi din ill~i balele eale îşi con. 
stru~te una mai largă, mai primitoare de pro
gres. 

Am IIdtat împreună cu d. Xenopol că slavis
mele au intlrat in limba noastră pe două căi: cu 
sil.a, adecă prin 8i~uire şi cu voia prin bună pri.. 
mtre, sau cum ar zice un ignorant a'l dlui Laho
vary, prin violenţă şi prin acceptare. Cuvintde 
('ari n'au fost bine primite .n'au putJUt omorî pe 
cele străvechi şi au rămaa timp de veacuri lungi 
dublate (j;ă fiu iertat că nu zic îndoite, dOO3lr<!ce 
a îndoi are şi un alt inţelo8 mai material.) Aşa 
dar multe din &la\'isme au rruffias în limba noastră 
până în ziua de azi în forma lor primitivă a-~pră 
procum este: stîrnesc, zămi.slesc, desnădăjdlliesc. 
blagot~('stenie> săr:îrşN:C, sl~lgă, slujnică, l.'Înltnir. 
neL''Îrstnic, şi alte ffiLlI te asom€'I1ea, pe când ce-l(> 
primite de bună voie, ca o urmare a unor tro!>ll
inte a-le timpului au căpătat deodată cu naturali
z~rea Jor şi o altă formă, mai ekgantă, mai ol.as
beă, mai mlădioasă în ('onformitate cu geuiullim
bei române. Ce deosebir~ este înt.re a{~ste dont! 
fraze: "Blagoslol'e.şte Stăpâne pe norodul tău şi 
... Pnmeşte dragă iubirea mea!'" Amândouii SUilt 

construite din auvint(l d('origină sla\'ă dar ne 
v?i zioo: "Binecuvintează Doamne pe pop~r!ll tă/ti 
ŞI; "acceptă dragă *) amorul meu 1" n('gr~it că 
partea. suf,lcte8JScă a frazelor îşi F;'C'himbă numai 
decât valoarea în a:.a.ntaj ul C'lLvintelor "binecuvâ
tare", "iubire" şi "primire." 

Toate incercările de ptllrifk··are ale limhei cari 
, "_.l' , 

n.au avut lD l'uuere oonntele de!ryoltării naturale 
ale limhei noa6tre pe calea frumDsw]ui ci DUln'li 

pont·ru si.mpolul motiv că cuvânt.lll învinuit. e de 
o~igin.e slavă, au căzut dela sine. Nu 8'a putut sIli
v.lZia hmba noastlră in 800 de ani, eu atât mai pu
ţIn se putea ea latiniza din limha latină moartă 
în părţile ei unde \'i~ţuia intr'însa focul sacru al 
români~mu~uî viu. 

Acoo.stă lati-niMra n'a putut reu..-i din cauza 
('ă limba clasică latină, pe care o m;lti"au scrii
torii ROl1lani şi o vorbea numai o clasă de oameni 
sllpraP'?să~ se' d~&c·boa R-ŞU de mult de hmba po-
1){)l"ulUJ, dm care se nă.<;cu liUlba noastră în Da<lÎtI. 

-) X'av€'m cudnt corespunzător de origine romankă. 
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încât ea era neînteleasă de popor. Aş.a el ~i făd 
intervenirea dlui Lahovarry poporul român de 
azi, ca şi cel de acum 1800 ani, n'a putut să pri-
1llească înoculări cu wfletele hibride, ci num'l.i 
cu sânge din sânge productiv, aşa că noologiam+ 
le noastre luate din limbile neolatine culte Boun' 
cerinţe fireşti ale limbei, ~ oare chiwr d. Lah,)· 
vary o caracterizează ca pe un organism viu. 

Limba latină e o limbltmoartă, ea nu poate 
alimenta necesităţile de viaţă ale limbei noastre 
cu toate că ea ne este limba mamă. Organismul 
mort are suflet rece, o amintire numai, el .iU 

mai poate produce. O nicătură de sânge dela .in 
cadavl"U c otravă pentr. sângele chiar al copilului 
său. Dar dacă există în o bmilie un membru a· 
nemic să-i împrumutăm sânge dela o rudă aO'ri)
piată aflătoare în stare de sănătate exuberantă 
şi nu dda un o.w.avru. Sau dacă voim să altoim, 
nu luăm coaja de trun~hi,u bătrîn, putred ci mlă
dită t.înăra de in<lculat. 

Astfel limba latină nu poate fi destoinică de 
a sN"i de Î-svor de graiu decât cel mult pentru 
expl'('siuni tehnice pe terenul ştiinţelor şi în spe
cial ne cel juridic, în care lfumanii eroo foarte 
distinşi şi hindcă awste cuvinte tehnice sunt "a 
nişte figuri macstrite din marmoră fină, sau tur
nate în bronz 'rigid, fără suflet propriu zis. 

Din aceste motive prea fireşti înmrumutltrile 
de cuvinte pentru oomplectarea şi nll!anţ.area l.m· 
bei trebuie adresate limbelor surori neolatinr, 
cari prin atâtea opere literarre şi ştiinţifice neo
latine încă din veacurile trooLlte şi-au îndeplinit 
fixaroa limbei lor. Acelaş lu-cru îl f<ac şi SlaYli, 
cari aflându-se subjugati de turci, S8Jtl de unguri, 
au rămas îndărăt cu cultivarea şi fixarea limbei 
lor. Bulgarii şi Sârbii se adresează pentru îm
prumuturi de cuvinte limbeî ruse, iar Croaţii şi 
Slo\"acii limbei Cehe Ca limbe.lor mai culte şi mai 
bogate, r-liminând turci&rnele şi maghiarismdo 
din limba lor de ieri. Se feresc Însă de limba ve
che sl.ayonă, care nu are nuantele timpului mo
dern şi fiind ca latina noastră o limbă moartă. 

D.ad luăm la spicuire studilUl dl-ui Lahovary, 
găsim ca aproape singura valoare a acelei scrieri 
este stilul dsale decorat de neologisme bine între
buinţate. Pentruca să pun în evidentă principiul 
că nime n'are. voie să canonisouGcă pe albul pen
tm a~laş păcat de care sufere şi dinsul, am IoIpi· 
cuit puţin în textul studiului dlui Lahov8lry oi 
am comtatat că în cele 90 de pagini se repetă de 
nenumărate ori pest.e 100 de neologisme in contra 
dirora singur fac-e procese de inqLlÎsitor. 

Imi cer voie dela cititori 88. reprodu-c aici mă· 
eal' odată ee le mai principale neologisme pe cari 
după parerea su,,~il1ută tot aici de dsa, ar fi tre
buit ~ă le exprime prin a1t.e cuvinte scoase din 
<'eas;lur!\'(,: Pag. 3: t'iolentă, manifestanţi, cale. 
gorie, re prescl1!a' ie, organ isare, fond, piesă, ama. 
tor) relebrăm. Fag. 4: ofe'llsă, imaginar, transfor. 
ma. Pag. 5; 1'Il~ipid, nefast, pasiune. Pag. 6: pe
dant, ignorall" concepţie, instructie. P.ag. 7: ex· 
presi ră, rfactiune, eli fă. loclltiune, legitim. P ag. 
8: inel'itabilă, superior. Pag. 9: f1ilUlf/mentfJ.l, 
uz, atributiune. Pag. 10: a legitem, complexă. Ilr
tificială, preconcrpuf, regfllCrare. Pag. 11: fiso
nomie. Pag. 12: 'lOţiune, patrimoniu, e.duca(i7l
n~, cultură, indicată. P.ag. 13: infiltraţie, inrm. 
datie, im1azillllC, profesor, Mt'eritate, vicios, co
rect. Pag. 14: c7'ispaţ1'une, inte.nsl:l'ă, e:ulamaţie, 
infectând. Pag. 15 :extmordinar, elimina, trans
mis!', purifice, experienţe P03.g. 16: epuraţiune} 
nmeliorllfiulle. Pag. 18: alterat, a contesla, rela.- . 
tillnl', contad. Pag. 19: a af1"rma, mi.noritafe. Pag. 
2u: afectillne~ Pag. 22: coincidenţă. Pag. 25: 
I'xtirpare. Fag. 26: purişti. lJag. 27: graţios. Pag. 
31:cxfrara.gant.. represf'.,dafiv. Pag. 34: inopor
tun. Pag. 35: mentalitate. Pag. 36: specimen, 
Pug. 37: confimporan, Pag. 28:,<:Întefii'!ează, con
"n'fiscază.. faJ1ta.~ie. Pag. -io: determillat. Pag, 
52: a dl'rÎ-l'a. Pag. 54: tonalitate. cOlltrac~t. nwm
tăI tririlll, t'ldgar. Pag. 57: inversiune. Pag. 60: 

Ce poate fI mai frumos cadou de CrAciun? 

-- O garnitură frumoasă 
.... de piele englezească! 

Unde:1e poate cumpăra? 

Cumpărătorilor vrednici de încredere se dă şi pe rate. fări urcare 
de preţ. - Aranjamente comDlecte pentru dormitoare, prânzil()ar~ 
saloane şi odăi pentru inte1eginţă. - Mare asortiment de 1rusourl 
pentru mirese - Preţu ri escepţional de ieftine. La cerere mer
gem chiar şi în persoană spre a arăta albumul nostru bogat in mustre 

La fabrica de mobile: Szekely es Reti, Marosvasarhely,Piata Szechenyi.ter 45: 
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inerent. Pag. n7: bufonerii. Pag. 75: pitore~t. 
Pag. 76: citaţiunc. Pag. 83: profanaţiune. corup,l
twre, ret:oliă. Pag. 90: compos1'tiune ş. a. 

&ădcroa numărului neologismelor în raport I 
C1~ Cl'0şterea_ nUIllăru~u~ paginclor .este dllto~ită că 
n'am VOIt sa repet aICI aeela, cuvant care !TI rea
litate este foarte dei repetat in textul dllli Laho-
vary. 

"Eu nu-i aduc învinuire pentru acesta cuvinte 
cari după mine sunt la locul lor, dar pe oori d. 
I,aho\'urv nu le admite ,i altora, ba pentru aoo.t8-
tă gre.şaiii Închipuită îi trat.eazR de ignoranţi, pe
dan ţi, f(/·bl·icQ1~ţi de limba Volo.piik. etc. Voie~c 
e.ă cil'llStUt ('ă d. Labo\'ary nu osta în st.are să serie 
o critică lit{,l"ul'ă fără Il se folosi de o sumă rela
tiv respretubnă de neologisme, care ajuugea la 
un număr colosal dacă volumul icrierii ar fi ro.it 
mai miUr6. 

(Va UrDl.a.) 

Chestiunii romiDslscl 
din TurciI. 

In ţJolitica {)xternă a României, ehestiunea 
macH.!<J-rnmî:nă a ju<"at dcsiţ,'ur un rol însemnat, 
cladi ar fi să judc.căm după numărul şi graYÎtatea 
conflictelor ('e a pro\'ocat. Dacă ar fi să consi
dere c.ineva realitatea şi să pătrundă adeyărul, 
Q·hmci cauza naţională a Românilor macedoneni 
llipare '>IU b o lumină foarte trisU.. 

Au cc-j drept nemuri mai bUiIle, oari au per
lJlis o·arc-C'.ari succese, dar aoostea sunt a~a; de 
neînsemnate fată de prog~ele pe cari Grecii le 
fac pc socot311b. c:emun~lliui romilnes<" ÎUJat nu 
merită sa. fie cantate. 

IntotdNmna împrejurările au foot favorabile 
cauzei rOllli'mcşti din Tureia, iar dacă nu s'a pu
tut profit.a, e.a.uzla .. n'a fost doont lipsa unor ele
mente cu -ch('mare de conducere ;pe de o parte, 
şi liVSfL unor mase luminate de condus pe de alta. 
11:ai alc.s Mtăzi lupoo. care se duce nu-i luptă de 
ra~ă, de neam Ia neam, nici luptă de idei şi de 
program intre un grup şi altul. Este o Juptă d~ 
ură şi 'persecuţie Între iudivid şi individ, o luptă 
de nimicire '\Ii distrugere Între aeeia cari I8.IU îm
preună aceiaş datorie, datoria saeră de a jertfi 
orice energie numai în fol08u1 intereselor :naţio. 
nale. 

Astfel in timpl1d din mmăa fă0Ut i~ire d. 
G_ .Uurnu, un element de valoare necontestată. 
A fost destul ea să manifeste oarooari idei (lon
tMrii de credinţllL şi convingeroo altora, pentru ca 
a-ceştia să anmce chiar la adresa familiei 8ale 
cele mai josllice insulte. Or, too,tă lumea ştie că 
famiha llr urnu a fost pururea însufleţită de cele 
mai nobile sentimsnte, dovedind <ro fapt.e iubirea 
de neam ţii p!!~rie. T.Jt;'ll ,,511, pre·>tul I. MLttnll, Il 
reprczent.at in <"'fliPita]e. ungariei timp de aproa.pe 
treizeci de .alti interesele coloniei ma.cedo-române. 
Amintirea trecutului glorioe al .acestei colonii 
18ooriO(>. gă-sise un adăpost strălucit în casa ace
stui muIt ,-enefillt 'părinte, care n)a cruţat nici o 
Jertfă ţx:ntru illiltroctia li educaţia naţională a 
{~piiJor. 

ljbn e ~ineva să o-ritice .atitudinea şi pro
gramul dlui Murnu, argumentele şi chiar 8im· 
ŢlIa.if.iile -şi anti patlile sale, clar să !P'lle în cumpănă 
bănnelii ~cntiT'1l~!1 t ~lfl frlllll[ :Lei I'n le Intr~'gi, egt~ 
o prO<'roare pornită dintr'o patimă sălbaed, care 
din nenor-oci,.c fonnează nota caxact.eristică din 
intre-a~j. mişc,are. 

Intr'o atmosferă a~a de indreată şi de vl
ţlată, în care insultele şi intrigele ţin loc de pro
grame şi de steaguri, de sigur că nu poate rOOi 
cu spor nici un fel de muncă. 

Cde mai arzutosl'e probleme, de a căror acs
legare atârnă viat~ unui (pOpor, .. unt litsate în 
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păr~i-re, iar câud sunt adl1se în discutie, etâr· 
nesc atât ea furtuni de patimi şi da tanimozităţi, 
Încât fac imposibil triwniul dreptei judecăţi. 

Astfel este chestiunea religioaslt Unii vor
OOsc de schismă, 'alţii de împăcare cu patriarhul. 
Şi toat--e Mtea când 1 Când patriarhul a dovedit 
ou pumnale şi gloante că urmă.re~te să stingii 
viaţa Românilor, dnd copiii noştri rămân neho
tezaţi, iar mortii neîn,grO'pati, când că.sătoriile 
Românilor sunt anuhte de tB..rhiercii greci, când 
fireara preot şi partizan roman a fost personal 
afurisit, când biserici şi paraclisuJ'i, casa şi chilar 
sate întregi au fo.st inceooiata de bandele fana
rului. 

Astăzi, prin urmare, nu mai poate fi vorba 
de schismă, deoarece Buntem schismatici de mult 
cu atât mai puţin de impă<>are, deoarooe ne fa
cem ridicoli. 

Mai SUQlt altii cari susţin înfiinvarea unei bi
eerici autocefale sub auwritate.a &prituală a unui 
cap religiOf! ortodox din <afară. De sigur că aCM

stă solUţie ar fi cea mai hună. Are in..să un mare 
neajuns, cu. nu-i posibili. 

In sfârşit mai 8unt alţii, pentru ideea unirei. 
Em o vreme cândacQMltă idee părea la mulţi un 
spectru. Dacă luăm în vedere însă aetuala situatie, 
care a devenit aş-a de tiCă:lOllSă încât multă lume 
din ])Q'])Or strigă, că preferă un mitropolit turc 
dooâ un arhierau grec, atunci nu trebuie să ne 
mirăm că idoo& unirei CoSte luată de umii în se
rioasă -consideraţie, pentrucă este CU mult pre
ferabilă situa.ţiei detestabile de .astăzi şi peutrucă 
p~:(! foarte aş')! d .. re:>J;za' •. ~l1b SI'lHttl a:llrei ru
tem avea o mişoare organizată, un element dis
ciiplinat. Ş>OOale ~ bioorid ~ lum-ea. Putem de
veni în curind o forţă reală, 'Îoarnu ~ hârtie 
simplă. Se '\"Or indepărta de 'pe capul chestillnei 
mult-e nenorociri, Între cari mai alee inf]11(~nta 
nonQT'(-cÎtă 1\ me't·.!hinedilJ::" ~i intri!.(d(,!' di!! 111 in ă. 
Tinerimea noastră înzcetr.ată 'C1l educatie 4>Olidă, 
ar d(}V(·.ni un izror de energii armonizaw, cu fo
los real pentru cultura şi civiliz.atii& neamului. 

Arţromentele contrarii se cunosc de mult. Le 
cunoaşte toată lumea. Nu trebue ln3>l per.hu 
din yooere un luenl. Pe <l,Und biserica ortodoxă a 
fq~t în ţară un izvor de viată \,i de renaştere n<3:
tională, pentru el-ementul române.sc din Penin
sula Balcanică. a fost o ealamitate natioll!:dă. 
Explic-aţia e 11~ară. In România biserica a fost 
condusă de patrioti romiini, in Macedonia de fa
natkii grooi. Aici în tuă mittolpolitii au fost în 
fruntea tuturor mişdirilor ntaţionale, în Macedo
nia epi8<copii greci cu patriarhul în capa'll fost 
şi <sU/nt în fnmteatllturor mi!;'Cărilor, cari tintesc 
distrugerea. elementului româneoo. 

Pe lângă gecasa pa.rtiza.nii noştri .sunt /l.Ş'1l 
de in{'ercati. incât nu e nici o teamă de a pierde 
n'Bunul, Din <,ontra. po1; fi multe şanse de a 
<lâ:ştiga noui elemente. 

Nu ~mstinf>m d biserica nnită e singura 801u
ti{\, dci :Q.U emitem o sentintă, omitem o. părete. 
Să ae convoo.ce un mare congre.s national, sw se 
discute roate părerile şi hotărîrea luată '19. fi de 
sigur rea mai autorizatii, cea mai 1eg-itimă, iar 
!))Cntru >Il. fi C€!a mai bună trebuie să fie ('E>.a mai 
practică, căci orioe întârziere devine fatală. 

O 'ilhă problemă este chestiunea i'u>ăţămân
tului. 

Acoatlta a rost cea mai fllabă plHte din actiu
nea propagandei româneşti din lIfa<,cJonia. S'a 
făcui polit.ică, gi'ilăJ;tii, tot ce poftC'şti, dar cul
tură flerio-ooi'i română prea putin. 01', 'Se ŞtiB 0ă I 
trezirea tuturor popoarelor ]a conştiinţa naţio
nală se datorcşie în prima ,linie <mlturei şi educa
ţiei predate în şcoli. Infiinţlalrea ,unei ti pogJ'lafii 
proţnaşte in tre<'utul unui Ţ){)Ipor mai mult dooât 
o victoria pe câmpul de luptii. Editarea de cărţi 
pentru popor, 'Organizarea de conferinte popll]ll're, 
de ooruri muzicale şi de wate binefa-cerile activi-
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tă tii extnatŞ'Colare, strălu()e.&C prin absenţa lor in 
programul propagandein{)lL8tre naţionale. 

Şi ar fi încă multe de zi.s, dar e de prisOf!. To.
tul dop.inde deJa cei prin cari $unt reprezentat. 
iuteresele româneşti din lhced.on~a, punând pe 
ambitiunea şi sentimentele personale mai putin 
preţ d{'{~ât au ţJUiI până acum. având marea mi
siune de a se ocupa în linişte c-u int8.l\1,Q:-urarel u
nei munci pozitive, de oolliltrucţie şi de înălţare, 
cu înfă'ptuirea de idei ~i de programe, cari si 
corespundă nevoilor mari cari se eimt ,i eV9ni
mentelor g l'a ve, cari se -desfăşoară la ftilţ1l loe14· 
lui, spre binele neamului şi lau-da lor. 
(N<O'Ua Revistă Română) Ion D. Arfinteana.. 

Amintiri plăcute. 
D. Spiridon Carpw;.. 

Iaşi, 1 la-nuari. 191~. 

Amintirile s'~tern GJe [mllţi bătrîne. Se &

Ş'tern totuşi, nu cu .aceeaşi putere de evocare, nu 
cu roîmproopătarea unor energii perdute. izvor 
ele înşile de viaţă, se aşt~rn amintirile şi pe frunţi 
mai tinere. Din de însă culegi numai nota glu
meaţă, clipa de bucurie, momentul de înduio~ar. 
pioasă, când oine Ştifil ee desamăiiire prezentă te 
chiamă spre trecut. 

O amintire e un eer. Da un ser. Totdeauna 
în ciasul amintirilor inviate, te simţi mai ~roape 
de tine, mai puternic, năzue.şti mai mult, frîn~i 
cătuşe umilitoare, iuooşti, te înduio.şezi, crezi 11-

răşti mai intens. Urăşti 1 Natural j câte patimi 
n'ar adormi pe vecie, câte vorbe şi atitudini oari 
'Odată ţi-au ridicat în suflet V\alluri de miinie nu 
s'ar ritSipi ca întunericul în lumină, da-că amin
tirea reîmprospătată n'ar veni mereu 8ă'ţi fra- . 
mân1.e fărlma vietii trăite. Do-i omul bun. o uită 
iarăşi, 'O grămădeşte cu ciudă în fund -de tot, din
colo de v~a"ţă, {) nimiceşte, de-i omul rău, şi-i rilu 
omul, o lasă -cât mai aproape de dân.sul, o moIfăe 
în gură, O scuipă în fa.tă, () echimM în 4IreUt de 
lwptă. . ~ ~ 

Amintirea mea e plă{'Ută. E o .amintire ae 
ş('.oaIă. Oine nu ştie să 'POvest.ească ore întregi, 
zile, ~ăptămâni, întâmplări plăcut.e de şcoală i O 
lume întreagă ~oborită în cuprinsul unei &ăli de 
curs gimwa.zial, un potop de tulburări sufleteşti, 
unele grozave de'ţi opreau reSlpiraţia., .. altele 
fericite - toate grămădite în hanca cutare: rîndul 
cutare, în dooul cutărui coleg. Fiecare aimte ci 
şi-a lăSlat din viata lui de elev in {lolţiŞ'CIrui cela 
de bancă~ pe lân.gă iwăJitura. numelui săpat în 
eutitaş, o parti('idi duioasă din cel mai plăeu;i-
ani de oopilărie şi adolescentă. . 

Ora de germană! ,N'am s'o nit nici dind voi 
fi ministru - ştii d atnnci &El uită trecutul 
mai ales -; bine, nici 'Când voi fi miniatru n'am 
să uit ora de germană! 

- DI cutarel Tradu mata - fl,c~m Fa'\at 
cu oomentarii! 

- I1ahe nllna<>h! Philosophi. 
J uri-sterci und lfedizin 
TInd, leider! ,auch Theo-Iogie 
DUl'Chaus fltudie'rt mit heiS$cn Bemiihn. 
- Destul, atât; tradu mata. 
- lIabe nun durchl8,i1l8 studiert mit hei&sen 

Bemuhn ~ Am studiat din fir în păr cu multi 
rÎ,'nă ~Phi]osophie, juri<5terei etc. etc .... und 
leider auch Theol()gie ... şi vai şi Teologia .•• 

- Aş.allla; iaarte bine. Spune'mi mata acum 
eurrn ai ziee în nemţeşte: Eu aşi fi venit daci e:raro 
să fiudtnd ~'Oi fi părut să nu fi lovit ..• 

- Ieh ... ieh ... 
~ Ia sama; -aici întrebuintat mai mult ca 

perfectul conjucti\'U]lli; substantivud 11 acorzi, 
ştii, eu genetivul PM'ticipiului activ perifrutiq 
pasiv ... 

1J1'ICII'IOlllli"I!IIIIIIIJIIIIIII~III'III~IIIIIIIII!II - Dacă voieşti să-ţi cumperi ghete solide şi bune, l,>ăIării, .albitu.ri şi rnAnuşi moderne, : 

.. cu preţ moderat, atunci adresează-te numai Ja prăvălia cea mai mare din Bihor alui .. 

Mannhardt JenOmai 'nainte Leitner Lâzâr, !:~!!!J!'~:}~!~!~·~:~~11 !!~In~~; E 
miii: II11II11IIIIII11111111 IIIIII ~ IIII ! I • : 11111-111111 I II 
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- Da. dia, ~iu. Ich... i<,h.. şi ~ ich nu 
y:g.1ealJl tl"el"O să mă pk'1lri! 

N·u \P1'ieepcam 'P'cntru ('e atÎitek vorbe Întol"tO
d.iato cu l"('lIl vointd intr'o priipădită de fraziif 
S. putea aii. zică?: Eu sunt ,,"(.'sd suu după da.~ 
:tticwl dorltilll al tlu'PlinitoruJui ao .1a-tillii:' Omul 
... ",inăt.o-'l ('Ste fericit; eu 'eU'nt "ânăt05! - Am Mii 
~pte zile inchciau~ do foriciN'.a mlirturiaită li bu
IIlWui nootru ffuplinitor de latină. 

D'atp<>i ora de MJaJwmatid! Cum uram eu ma
roma-ticole nUlIDJii unul Dumuezeli mii ştie; aş fi 
i"Mt in HttlrC "ii organizez un <'A11U'plot oontra tutu
I"I){' IProf\'OSOrilor de matcmati't!i; :;ă-i extcrminez; 

-ori eu, ori ei; din două, una I 
N etăgă.duit, erau şi taJtfel ca <'Al!ilralţi profe

.,,(ln. N alţi, sI-abi, cu cioo S8:U barbÎIŞon, tuber
euJ.ofi, 00 cinci eule mari în faţă! - două lângă 
'1l3a, douii în mijnoeul obrazului şi lIJll3. mare, co
·,$;:madă, spiiimântă't01\re pe orizontalu fruntei. -
"']ălcau grav, larg de tot, miro>!eJlu urît Q tutun 
..... taboo, pieIre eol'pului le era rece os de şo
-iJât'Iă, mai aw'08.U d<l1 ani şi ş8JP.e luni -până la pen
'\Jie, rîdeau numa~ în două împrojurări - când 
punoau 1 ş-i in'Ulntoa fiecărei yaeanţii, în ajun, 
~a, citnd toţi băeţii, ca. să'l mai potolim, îi ofe
~ un buchet de flori, o călimară! de bronz, un 
.,Labor-V irtus" sau alte obiectoalegorioc. 

Venoa sfârşituaanuolui, eram în plin Iunie şi 
uu tot nu miii putoam ·parveni sii troc pesto me
dia 4.85 .la mU'tcmatid. Mi! l'IvlÎ.reoleam "ca şar
't)6le", vorba profesorului de i.l:ltorie, până ee c~ 
~m un 6 00 63. !pot promova. Şi ~ă nu credeţI 
.ei nu ştiam, dl. nu 'mi diklt>am \Silinţii; la naiba, 
Q"9'98.tDl şi eu ambitia mea, învăţ,am cu oonştiin ţă:. 
Nu puteam însă înţelege o iotă.. Mi--se păreau ma~ 
~matieele ca nişte 8'pcrietori pentru elevi, nişte 
imperccheri de linii. ungh~uri şi formule eui 00 

.,potrivoau cum tr(\burro pentrucă aşa voia dJ.· pro
bor, !pent.rucă a~ ~ria în carte! 

Btrăbătuoom to-tuşi cei opt -ani de liceu fără 
.:'li OOrij.t.1Z 1~ matematici. De.şi nu'.'i ţigan, în da"a 
~'Pta, WCmlli la mal, llliID eăz;ut ,la Co.~mografie. Şi 
'!il vedoţi cum. După programul tU după obiceiul 
~fe.aoruJui unde 11I"lTIflHem li.ceul, oosmografia 
.n'a se făcea. N'o invăţ'llAeIIl ni-ci eu. Dincoaoo, un
de am dta,t în partieullar. eu trei zile înainte aflu 
~o~ro ~-Coomografia. Invaţă dacă poţi; am 
.ameţit-o aşa de-un cinei! Rf.,ştul materiei o ştiam 

.. bine; la ce I!lŞ avea să mint, vA spun sincer. In 
;iezi ne dă din Trigonometrie şi Geometrie. 
Hra:w I am ecwpat; fae tez.a splendi.dă. In oral, 
ahinion, mă R.8cultăl numai din C08mografie; n'am 
"tiat. Rmoţi"l şi Rîmdul nenorocitului 00 m'a lovit 
imi ÎntlmeeRSC ~i <>-c bruma mai învăţa~m. 1tfi-a 
1}1JI9 'Pat.ru în oral. Ei şi' am t.eZ'8. bună; patru din 
-oral şi ~u eel puţin 7 in «-,;ii numai bine, încă 
:ma rămâne. 

Oând <'(Ilo <'C '"0 întâmp1ă ~ Profesorul meu, 
.~ drept de altfd, bum, avea un lTUlre Cllsur ... 
era "logic"! Şi să vedeţi "logica" logicului mou 
!profesor. CioCă dad băiatul ăo;ta n'a !;\tiut în oral 
.>li teza o l/l,re prea bună În!'lamnă dL .. a copiat! 
~i !pune·i 4- în tcză şi lad'l corigent! "Logica" 
dlui profesor mă dădU:8e gata. 

Oe să fad Să mă împuşc ... nu \-oiarrn .•. şi nici 
mi Iăş-a de aCMă; aăl} lmpuşc ... eNi păcat... nu 
.eN tocmai "logÎoc" ... om eu n()va...~tă şi copii... con
.t)erV'lltor la putere: !lă mă resemnez ... să mă rc
-«mnnez; şi m'.am rese-mnat! 

Plecasem Va1'8. c('ia la ţară. lntr'o localitate 
",itomască de toată frumseţe..a, un sat cu bi.se
l'ici domnească, Înoonjurat de pretutind()ni cu 
\păduri seculare de fra~ini. ulmi, molifţi; vedeam 
Î')l Dobrovătul V wsluiulni 

Imi lpuse.sem in gând să mă in.gra.ş; fu&'SCm 
~ iarnă cumplit -de bolnav; doctorul îmi pre
~ri6ese întăritoare, l'a'Pte, plimbare multă, lini
~t.e, >acr curat dar mai ales ... ll.'aveam voe să ee
:'tese nimic! 

.. 1' R T R iT N A" 

o sliptă.mână, douu am dU<l-o hine. Trăian 
ca'n vis. Lnet...wpu6em ~ă uit .,logioa" profo&orulu 
meu. Intr'o bunil zi liniştea moa Robi.nBonillni 
se nimici. O cllrtfl poştm:lo. !primi1.ă dela laJşi im 
n~~ să mă g·::-mdn ... c L1.... oartc! De 'atunci. ÎI. 
fiecare zi num:lrum cât mai am până la Îlleepc 
rea. prepal"".l.ţÎ(~i ţ>i cu fiec.aro di:pă trecută sim 
ţearn că miii l'!tIi:piim~tc o grijă {)b(}~itO<llI"e. atât 
de obositoare eîi nvpţi întregi vi.-;.am numai pro
fesori de mate.m.a1.iei, manuale de .. l~ică", între
bări gordiene, (..'{)rigenţe spăimântăvuoare. 

Stă beam văzând cu ochii! ENIDl Wl nenoro
ci.t. Mă stiipîme.a ad<-"6t'.a un d(lr aprins de pribe
gie; îmi venea 8lfmi pun.,. fla-conul CUi gudron 
în tr.a~ă şi ca un ·alt JjdatIl ~ă înfu.n:d codrii ne
biruiţi ai :bh)ldovci, să ftţin potecile şi unde-oi în
tâlni urmu de PNrt't'<3{)r de matematici ... să mă ră-s
hun! Fro'tc Fantilim{)n -enan nu er~i pe atunci în 
codri, ai fi giL'!it in mine un atraşnie t.ovarăş de 
lUlptăl Eu contra .. ,drtura.rilor impilawri" tu con
tra "ordinei F.OCiale lperverae" - vezi interwievul~ 
N. D. Coc,(.,al 

{Jo10gii mei, fericiţii mei colegi, îmi foCri..au 
scrliwri de bU<'1lrie: "Tu ce mai f1wi? Eu petrec 
minunllt; (,ri am vizitat Soveja, miine plec pe 
j08 la Sliinic ... am fost la bal la Vizantea ... am 
întâlnit pe domnişoo.,ra X ... îţi trimite oompli
menw .şi sărutâri... prin mine ... te doreşte, îţi 
urează /'!por bun la îuvăţătură..... . 

EI"'.l pn"1i mult. SlIfeream ca un martir. Ince
ŢTuoom &e ură8e bueuriile prietenilor şi cunoscuţi
lor mei. lmi lă~ai+ern barbă mare, umblam ne
poptenat, fără guler 9i m.anşL><te şi în briul pan
t.alonilor imi pIăc-.ea să ascund câte-un pumnal 
de v â'nWt.()'are. lIotiirî1., în mine colcăi.a nelămurit 
încă, germenul im<ttinctelor de răs bunare. U m
blam pÎmă F-ub sară prin pădure, i.scodeam !pote
cile necereetatc, bodogiinearu sÎllgur şi adesea mă 
tre7~a ;.\g'(mlotul pro1Jriului meu glas: "uc~g.ai;1ule~ 
ucîg;aş ule !" ... ' 

Aveam m()mente de hal1lCinaţie. Imi venise 
idcia ma<'eraţi-unei corporale.; dormerum prin 
smâreuri ~i mă hrăneam zilc între~i <:u ţlă<!ureţe: 
"A&aş!inul~, -llliasinule 1" ... Rud'll unde stăteam in 
ga7Ai1 Îneepuoo să se îngrijwca.seă de sbalre-a flă
nătâiii mele mintal~! Av(~ drf'lptate. Voiţi o do
va.dă? C{:tiţi a<:eastă scri::<oare remi. .. ă unui prieten. 
Cine-i psihiatru, Iiă se pronunie: 

DobI'OVăţ., Iulie 1909 . 

Dragă prietene, 

La.Aă-mă să bea,u ţluţinîC apă, Jasă-mli să'mi 
şterg frunwa aburită de-un zăduf dogoritor; la
să-mă că mie cakl. mi-e gro~v de cald, mă Înă
du.ş, mă irwc ... ca un licean în faţa impetuoasei 
comisj'uni de 03'Pat~itat.e! U f! La 65 de metri dea
supra nivdului mării. în mijlocul coorilor. de me
ste.acăni, fra,gini şi ulmi, în lpr<'1ljma atâbOr Îz\-oare 
f,IOrpl1itoare şi să suferi de căldură t C'est abomi
nable!. .. 

Ştii ce făcNm. iubite prietene, cîlIld am pri· 
mh 'Poşba.la ta? Să'ti spun L. Mi-o nlşino. !fi-e 
ruşine de tine, de prietenia noastră, de re&pectul 
ce'l avem unul faţă de -altul. Dar să'ţi spun ... dă-s· 
('ăloam imberhul ist de Croor - mânca'l-aşi bătut 
în Ţ>Of1mag! - silin<Jn'l să înteleagă că: P'll.talaxa 
umui oa.~tru în ra~rt cu un punct dat do pe supra
faţa pământuhli, esti! unghiul sub oare se vecI€' 
din centrul a('oC]ui astru, raoo. pă.mântea.."Căi dusă 
,la punCtU1 cOIl6;liderat! 

lac 'a-şa , dacă'ţi place!... Nu rîde, iubite prie
tene, ci plânge-mă: plânge-mă, da. Amicul vostru 
e perdut. sau ma.i bine; pe ami-c"ul vostru l-aţi per· 
dut, tlau şi mai bine; amicul vostru s'a perdut! dar 
plâng-eli-mă. Vă rog înl'\ă, nu cu lacrimi de dispreţ. 
nu cu lacrimi ... miirinimoaoo. Cătaţi cuvinte de I 
m.âup:ăiere f()8tului vostru priete.n; reinv.i.ati ade
ROllt în mijlocul bUtCUriilor de-o clirli amintiri du
ioase din 'Pri('tc,nia 00 ne-a lep:at. Nu mă umiliţi 
plangâoou-mă. M'aţi jigni adânc în .adânciruea 

p~{' 7 

lormuntuhli nxm! Şoaptele VO&~tro rreutădooae 
r riL ..... ~:~·li obr.aznic ţărîna durerilor mele cteme!..4 

() tempi. tempi! Am foot şi eu ca voi oda~1.f 
}ll-'.t,at~an1 {;Ii eu când-va din viaţa uşoară, fărÎÎ 
~riji t}i TIe<>azuri, a anilor de studii oficird.11e. Cu
lOştearn adidi ce e şcoala. 0, atunci fflozofam 
mai muJt. Eram ,atÎlt de pă1.runs de sfinţema. şi 
~rayitatea .:leMtui magic <.-'Uvâ.n1: şcoală I 

Ş'acum! 0, ei~t mi-e ruşine de pasul în care 
m'a surprins stupidul angajament al soaJ't.eL Re
:}un;o~; "mnt 'Un imbe(~il, un trădător, o oonalie, 
un .,mezerabel"! - i3rtă~mă, 'prietene, ca1ificati~ 
\·ile; trăf~e încă Iffib im'PrE.":..'\ia Îllălţătoarelor dis
cU~11ri din -parlamentul regatului României 1 

muşf(,lD şi m.'hlE'di<:ţiune celui ce m'a îndom
n>ll t ~ă piirăsesc cărările voaatre ;topeaf'Că-se ca 
stropul de rouă în faptul dimineţii, gândllJ ră/u
voitorilor mei; ahm{X'c ca şllcrul vi'mtlllui ~ri.n; 
spărturile unei cetiiţui mueezite, pimna ueigătoare 
d<o vieţi: Întuni'l'e-i<e ... dar ce zic ('fU; în z.ădar 
sunt \':letele mde! Plâruml m~'U n'are ră.<ronet;i 
lac-rimi-le m"le nu lJl")t mi.';'Ca -pe nimeni ... Amici
lor, voi lJl'aţi jud('.(:-.a't!. .. 

T:impkle mă dor, fnrntf'a-'1lli arde, privirile 
mi-"e TlllinjPu{",,{'. lill rniro.; ~reu de pel;lwră pooiie 
îmi în:~'cjuşă r('!Spiraţird.<, miinile mi-.se înelea~tă în 
com"llI.~iuni ~p-azmotice, imae:i,ni şi contururi noni 
riL~lil" stră1"1l'1gerate înainw'mi, gl'a<suri şi ~oapta 
demoni-ee măstăpânese. Fo..,foroscenţă, in..,imrând 
eu g~turi ~rKcrite de felină. 8Orbindu'mî fiinţa 
prin <!('rse c]empăniri din dinţi, întâlnindu-mă î:a 
puterea ('i hipn.otică. - Pi1agora-demonul se a
Iw·ază l'\till1ânitoare drept inimă! Adio prieteni 1 
Domnie in adjlltori'UID meum intende .•. 

I 

• 
Rap(}rt1l'1 razei solare R l.a. raxa terostră r este 

egal cu raportul jumătăţii diametrului 21r:l.r~ni 
al Soarelui la pra.ralaxa sa orix·mtaIă ... 

Intuneric adânc. In fundul "-Cen,~i, inp.onjo
rată de o pală lumină ~ie, um~.r.l &at.~nei !ntru
pată într'un {'la,VCrTI()S Mephis~.), !"~ăşie zi..lllbind ..• 
mephi<8tofelie pept-u! dosg-->lit al ,·t~til'lei. Ea he 

zbate crispatic, nU[JlUtincioa·d int~'lln ~ea'lI:H ~nâ
anşit dc durere, 

Tabloul pel·zl.stă chinu,:or pc f'lndu! ~in ce 
în ('6 mai Îlltunecat al scenei înconjurat de-un 
alai de lu.gubre şi şuerăt-oare gltatmri. In aripa 
drea'Ptă, sus d~ tnt, ca nişte lumini bizare într'Ull 
imnns 'Pu'Rtiu de noapte se zăresc }i<,ărind batjo
ooritor, varfuri~e unor Buliţi veninoase: eoa 
(.a+b) = cos a + cos b - sin a sin b; COfl 
p + oos q=.:2 cos p+q oos p+q; aÎll!! x + 008' 

x=l~., 

Zg-omotmare -pe toată ecena. Se aud bub'lli
turi puternice de tobe şi sunete de trorrnpctă. Ca 
zguJujtă de o putere uri~ă groza\'11 frară, Pita
gora, priveş'f:.e spăimântată în juru-i. Stropind vl
~. ili CIt (. ~Jlie, reJXde, într'o' încordare ~upremă, 
cu toată .furÎ.a apilimântătootrei fapte infama be
-f!1ie striveo,e in rosnituri dureroase trupul leşinat 
al vl{'timei. 

Pârlituri dede de tobe îne-acă văzduhul, glafffir.i 
vii de chemare Nr.lte.sc rugăciuni pi{)aBe, sunete de 
'ttompete inaltă spre cenlrÎ imnuri de mărire. 
convoiul unei cete de îngeri ile iveşte 6pre răsărÎ1 
pl1rtânJ pc umerii albi vase scumpe de porţelan 
din care rug-uri mlro..oUf,oare de jertfă binoouvi»
tează euprintnll. 

Invinsii. llmilită, fugind din faţ:a dumne-oo
şiei revolat-ii, Satruna se topeşte ~uer1nd în um
bră. 

Oi -eiil-dură mok·şitoare, parfumată, aoordurl 
'd!;\'O('I'~>.te de rugă-c'Îuni cântatăi, o rază puternic" 
J<:I hlmină netezeşt.e în sclipiri de apoteoza cuteIe 
adând ale victimei. R{1Îm'i.ată BC S<loolă, zâmbeşte 
copilărc8 în ju.ro-î, alungă cu un gest uşor de tpe 

lfr:u.nt.e. greutatea unn; vis obositor şi ... zvârlind 
cât col.() Ocsmografia o şterge fredonÎln-fl un din
tec, spre 'ţJiWurea răcoroooă de mesteacăni 1 

I fAKR1 STALY~ I " 
Văpsire de haine. Curătare chemi ca. 

Spălare cu aburi. I 
G6zmos6gyăr, Kolozsvar, Palyaud,ar. La soma da pesta 10 Cor., pachetul sa retrimite francal. 

- .... 
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Povestiri de femei. Dad. tra.tam('ntul Q.('.('&ta. IlMrgi('., a. &i'Ilrit ii a Ueut I des tin u 1 u i; .1 r re, ele i. Pri'l1ul d·n ac~~te pe. 

părul pr('a dr<,pt. ea să-i r4'daţi oooulările lai namrale rinad~ ~f' com.mne din 12000 aol d'lm,,~zee,ti sa .. 
aplkatj p(' păr ~oluţiunl'l din: 4,320000 de ani omt'n"'Şli, deoar ... ce o cpo ă dan ya4a 

nOaStra t's·c t-ga 4. cu o ZI dIn v .. t:t divină. 511mll 
tOt~Iă a ace~lOr epoce este 4310,000,000 de ani, cari 
echly.alt"ază cu o ZI din viatd l'i1 Br~hi'na. 

Arta d8 a fi Iru lIIoasl. 7 

PĂRUL, 

Oumi aralJică 
Apă d4' rcs(' 

100 g'TaJlle; 

400 grame. 

In fierarl'l scarii. hnpletiti-vă părul in două coad ... 
Una din cI\!o nt.1.i frumoase podoabe ale femeiii e~tt' , şi dimineţile când a'-eţi vreme f:u:cti-i eAt mai de!! băi 

,desh:ur piirul. l'fmtru a-l păstra. sau ,ca să ajund' de soare. 
_o;ă-l fu.e.i frumos, părul cere 1) îngrigire continuă, inc('- Dacă in duda tuturor ingrijirilor părul continuă a 
,PIlnd încă. din copilArie. cădea, trebuie să ob.~ervaţi dacă nCI'a.sta nu provine 

StarE'a de extr('lmÎi curăţenio a pîditeî capului şi a dintr'o sta_Te de l<lHU~iune genemlă, de am.,mÎe. In ca
piiruilli este prÎ1UU conditie de Rănătn.te, ~arant;1nd sul arMta îngrijiţi-vă siinăt.ltea, luati fier sa,u fa.ceti·vă 
fnllll8cţea pilnllui. Tr<,buie a~a dar ~ii 'îa faceti un 0- injl!ctii cu ar8(>uic. 

hicf>iu nestriilllut~~t din aceia ca să vă spălati părul in Il ~_a, I.lrma:~_~~=_. _______ '_'C~.~-- Vlorka DumbravL 
'ie~are săptămună ountă şi chiar de două ori, __ ~ __ ~ ____ c,. __ _ 

Obsenaţi de multe ori că părul şi-a Dlieşorat .0-
imnul dizâ.nd cu abondenţă, că nu maai e vaporos şi 

strălucitor, Părul () at-tllld bolnav şi asta din prirină 

di pielita rll]Jului ~(I murit. SNH'ă, lJl~[lnd ast-fel să Re Calendarul. 
d~.n1t1' în profuziune, pelicuh']o (miitreata). Prima) Vrei, cititorule. ~ cunoşti f .zel!' prin ('arj a trc~ut 
lucru cr an'ti de făcut (1 SII riiutn.ti a· vii ~t'iIpa de mă- calendar· I c Ire îţi ~dl1'~e a·nink d~ dak'e d u!r'un 
trea.ta pare înearii porii pieliţeÎ, Spălaţi-vă pilnd rt- an? Vrti ~ă ~td d~ ,a"d exist>, si cu·n s'a sch mtut 

·tanri in fiecare zi piină CI' vedeti că mătreatu. a. di,;p:i.- dela innput şi pâf13 az ? Ur l1eală-'ni aHIlC în rlrI· 
,-ue 'rapiti îJl Jlutinii apă o jUllLuto.te bucată de ~rt[)lIn d"riJ", de mai la v le, c:l.d pel\tr I line, cititor de care 
·din celuă u!bA şi muiati În spuma aceia de să.pun o ~"J- vrel!Iă mă citeşti, alU iiduOlt toate ace.te dfle. 
(iută de dinti eu care Îu<:(>peti şi frecaţi bine picli.ta Calendarul a f'lst CU'10';Cllt din tmpun de lă,tate. 
eallului, ilu\·itiî de 8!lYÎtă. Şi câud părul e bine imbihat I Se crtde c~ nllm te cakud,rlJ'ui (~;.u alm Imhll'u) 
li." săl1un, int.r'un lig}wan de a.pă În carc ati topit c('P:t. dt'r.vă din gn'ct'şte sau dill 11mb! ar.bă, Iar V,."terg,u 

susţine că d, riva din Ji",ba S<XOilă, bIZâ,tdu-s' n,e 
laltll jUlJlâl<tto de blu'at-il. de SăPUIll, mUlati-vă tot păr:11 I f • .ptul ,ă s"xoflli aV<"8U obice' S<1 'nsemn ,ze ne -câfl· 
,fi frcrati-y[, puternic de data aceasta cu deg-etele, ~~,;î.- dun lungi de-o palma, sl.:hlmbâ ile lunci dmr'..m an, 
1'.Î!:d bine părul. ,'ichimba ti apoi apa, rînd pe rînd, şi clă- ş. aCI',,;te s, â'ldi1r~le l'.i~~ V'"~~terl&an - se pot so-
ţjţl-vă părul II.Uta, ptluii ce apa riim(me limpede. cob (a almallahuri rudllTlent~r<!'. 

Ac.um S(l pune problema. r.uIll să se usuce părul? ."lu ~ . Pe d~ allă part .. ,. lj~tti su -ti '. că numele cal~1darului 
jlltr~lmint.:1ţj in nid un caz vroce-deurile {'IN,tr~ce. căI- 1 vInt' ~ 'Ia vorb \ latina K a ! e n d e, car<!' la. nndul s~u 
du. 'l'a, artifida.1ă. l1f'ntrur! u. Sd.lH{U~VU. părul prw :1".-t- t' deriva din verbul . a Iar e (a cll mi. a C'lO.voca) d(! 
•. ~! fiI' mijlol1{'e, firele de păr d{'"in din ce in ce IlHU seTl- . c;v':.ce. p'pa- In vremunle de m ,}t t e.:ute ~-l lnC,.o"tu! 
·sibile si SJ> rup Îng-rozit.:>r. Dll]}ăre aţi şters bine IJărul t' fl:cba~el _IJdfl'd' con vocal' ~l)O'J<?rul ŞI 1-,1 C lmUOlCrl Zilele ŞI 

_ ,_. , . '. sar a'orl e m cur,u unt'1 ace' t'la. 
61 v ,'l.~! ,,~~ ~tat Pli'ht,a eapulU! _eu un prosop :urat, pr~- Cd dintii Blma,.ah ti[)ăr t ş'-a făcut apariţia în Un-
c.edu.ţl. a. ,'a. usca parul CAl ealdl1ra natUJ'ala a lUil::J)-I~ gana la 1474. DUI.ă d01 a,d, În 1476, a aparut şi în 
I(}T. ltllia unul, Iar Ufl txemplar seconst!rllă Şl azi, in 

Ma$n.tÎ-vă. pielita c:tpului atâta. vreme pâ.năce- vroeH bi ;)llOte, a Marcianll. 
. <"ii. rădăcina părului pÎ('rdo umcze;dll şi ineepc si.'i se 1 Ce curioase erau almanahurile la inc?put, in evul 
1l~1I{,(~. AtUlld luati şuviţii cu şu,iti!. din păr .şj frecaţi-le 1 medl~, cân,d căl:,gă<i l :cnau ~n slove f,urryolse s~u 
IlIl rind intro poJurile paJmelor. J <1e,ehU1au In ml'ilatura ;le c~rţle d<' ru.;aClIlnl <'n 

. . . a(e~a epo.:a manlhCrlSe}. [11 aCt::4e ('acnd .. re s~ ve le 
ApOJ când p1l.rul e aproa.pe uscat pen .. tl-l (',U o pe- coroul oment'sc in.:onjbrat de consie1aţlle ŞI de s!el~e 

",ie fi1iă dimpr(\ frunt.e şi tilmpl(' drl'pt şi neted in .ius, I cad se atnbu'<lll fc<:,ă-el părţi din corp; s~ văd 00-

- nu În lJ~trti :şi oblil.'. Periat a.stfel purul tinde a cIT'$te ~ ti,e de mediCInă şi d·' a~tro'ogie. ac, ste două ştiinţe 
_ in jOii spre frunte şi t<lrmle, şi conturul piirului asHd ~ carI mu'U vrt'me ali f"st Mit ,'e strî",. unIle, în cât 
crescut e un semn do f.rUlIlRcte. Periati părul dar nu " n~kbrd dodor mt'diev.il Bt'rnard 'h~ GorJon z 'c .. a că 

, ~fă!ă un bun almanah, c .. re Se indice fAst"ie Itl'jel, pl'C'a mult pputrueii. slăbiţi rădăcina. E sufit-it>ut patru· 
mo:."dicma tsre O Iltop e.; se velie numarul z'ldor Jl:ecÎ de pcrif'turi, În rînd. P(' urmă inc(I>peti si vă m::l.~u.ti· . 
t'gli.teni~. i,n CiTI nu trebui~ nle! ~ă S~ la~e .,;âllge. n·.;i 

JliC'lita c~IPulni, aşa, in 54"C, pentruca să activ(~t~ secr/,- sa tnceDi vr"-lIn }'JLTU Dacii vr,.ţ, 5:\ ştiţi cari erau 
titln"a glanuo!or sebacee. acele zllf', i.,lale: 1 Ar,lille. naşierea lui Iu 1a; 1 A 1· 

Perieţi"vil. putin dar ma-sati piclita eapului, plLn3.ce gu-t, g,mirea Im blclfer din Rai; 1 Oecembr e. ar
()bo~iţi. Od<ltă opera·tia aceasta sfllr~ită, lăsati părul I derea. SoJomei jj uomoni. Luna Mii tril rt'a peltrll 
d(\spletit şi dară (J aoare .staţi aşa. şi faceti părului o b,le nUl/te; -;e[Jtemrme penlrU bo~ati Iar O.:tombne şi 

Nuvtmbric pentru bătrini. 
-de soare cât mai îndelungată. 1 

In anul 1542, ita"an\ll pi!'tro PII::tfe a publiclt o 
Lăti3.ti părul ~ă odihnoo,sca şi cât "tati în casii. [a.- c:Jrte asuţJra .:a endari or pe 11 ani urmatori (1542 

·ceti-vă olJicciu şi ~tati cu pl1rul despletit, t>dihn3 şi a(!- 1552) pe care a numit.o a I ma n ac' o; d~r cel 
eul priindu-i ei chiar dacă vi!. coafati, facetÎ-v[ (). picp- mal cdebru compilator de calendMe a fo"t NO~lra-
tănăt.ură ijimlliil cu Me puţina. daml.ls (pomcn·t ~i de G6.he 'n faust), Cllr .. a Îflce-

Ia.ti o ret('ti de Ş4Illpoa.ng sau săpun lichid: pUl seria prof~tillor cu spajmântăto~re e sale prove
stiri asupra ptrsoane·or. aSUiJr. a,nclllturel, lUupra 

Săpun lichid pur 100 grame; ftutmenelor atmosfertce. .' 
Carbonat d(\ pota",iu 200 g-rame; 111 5e~tiuoe. anul 5~ compu"~ din zile Ileegale. 111 
Apă del'ltilatit 2 litri. anul 527, călu~ărul Dionis!o a propus sit se adoptf'Ze 

jl'ierb('ţi-le bine la un loc p.tDăc(! totul se di~olvă 
lI.poÎ câ.nd e ră('ltă c-Oll1Posiţia, parfumati totul cu 200 I 
gr. tinctur! de v-anilie sau orice alt parfum. 

O mi\nă. din ~ăpul1ul a.cesta. lichid îl puti"'ti într~

,buinta in l~ul unei bucăti do săpun din ceară pc care 
.. i-l'am rocoma'llJat mai sus la spălatul pllrului. UC'l· 
jui de mu~il.ţel de asemeni El foarte bun pentru a. vă 

tlervi de el in locul apei simple. la spălarea părului. 

Pentru !I. face si cr.eas-că părul, totdeauna. inainte 
de II. vă.spălft. la. ca.p, cu două, trei ceasuri, masaţi-\-ă 
pioli ta capului (l!.1 hlDQliJli pu ră sau apă de cb i li inli. I 

- De doull, trei ori pe a.n f!U imi ard uşurel "urful s']· 
..-itelor de {lăr pe-utru a distruge fjrclc de păr crăpate I 
la v:§'rf, C(>Ml'e e U'u semn că a.cele fire sunt atacate, I 
lJolnavf'. Dupiic~ procedez la opflraţÎa aceasta. mă frec I 
pe cap 00 solutiuuea. următoare: 

Alcool de 95% 10 gra.IIl4': 

Era Creştină, pro JUnere care n'" fo~t adopMă d~cât 
cu mult mal târziu da Ca,ol Magno. 

Franda şi Germmia au adnpt,t această eră in se· 
colul X-lea; Spai1la În 1100; Portugalia În 1415; Au. 
stna in 1453. 

Tot'-'şi. anul nu inct'pet cu 1 Ianuarie ln toate sta
tele, ba n'd chiar În tOate oraşe'e u1ui a( eluiaş <;tal 
A~tfel in Vem-ţ<a, anul inCfpe .. la t MHtie; În Flo, 
renţa şi in Anglta la 16 Martie; lO franta la Pa?b; 
în Germania la 15 Decembre. 

Papa Innocenţi!l al XU.le~, in anul 1691 printr'o 
Bulă papală a :5labllit înct'p:ltul anului la J ianuarie; 
dar pt când t,)ate statt"le au adoptat a,'e~stă unito"m
tate, AnglJa Singură nu s'a "lUP"S d,cât In anul 1753. 

NICI azi calendarul nu e,te egal pentru t, ,ti, Nu 
mal vorbim de al no-tm Ş1 il tuturor ortoJoxhor 
care este inapoi cu 13 zik 

111 calenJ"rul Ebr,i1c anul inc('pe' În zi',a de 15 
St'ptemvrie. Data aua-ta in'ii nu este socotÎtă să bă
bătoare, CI dln contră liua t'xili~tiei, şi se şi numeşte 
zi u a ami n tir e i, sau ziua judcdlţei, sau z ua In 
care va suna trimb!ţa. 

Coptii cn'ştinÎ din Egint, lnrep anul la 1 Au~t; 
Şi da.eii. vooeti că părul cade, se u,>ură si slăbeşte, SiriaC'l la 1 S"ptembrie; NeshrianuÎ la 1 O t'.lm:JfI"; 

.u ol'itati şi mai ale.s llU negligiaţi ci spă.laţi-l În Celul Mahomcumi (al căror an t;;ste de 354 de zi.t") la 16 

Apă dest.il.ntă 

Apă de ruse 
50 grllime; 
50 grame. 

~·"t ' i f' . 'd jIUlif'. a1'....... Ol&l sus, n IOC/l-re lH, In tmp e z(\ce-patruspre- 1 1 d'a t' l t t't . j f rt .. , • , . n n I Impll es e snco I cu S·S e'11f! }::! e eom-
y.~ce zde,.vct' ~'ed('a. lI.pOI c~ pilru! IŞI "a rehu~ ng!)orea. . plka'e, şi anul nou diferă d\lpa !oc-llităt ' • R,tul JPdlaQ. 
1;llelor IUl bune. l are pain,( perioade: al ade văr u I Il i; al m l,.! • 

In China anul l'lct"pe dd" moartea. lUI BlIdha. Id~ 
44 7 inainte de nllştr:rea lui C'ri'ito!, ŞI are 334 sali 
3]5 do:." Zile. CU 12 luni de 29 JUU 30 de z,le fle~tre~ r 

La f,ec~re 'rei ani esle O lună mal m u.1 1, nU[JIiti 
O Kun; iar 60 de ani coost tui, sc un Ciclu. 

JalJomxd impăr1eau tionplll tnt c~ chinezii, dar de 
un timp Încoace, au adoplilt Anul Nou in ziu ... de 
18 f.bruarie. 

• 
Cam imurcaiă e;te socoteala tLm'Jului in luml',-nw 

este aş<1? . 
At'edslă variclate de calendare_ a făcut pe oameonH 

de ş!omte ~ă pWfJIl'e o IInif,mn llak a lor, şi cclcbrrd 
aSlrono,n fra!l ez Flamni·1O a prllp IS ca a!lul să se 
fa ă de 364 d<! zile. [n a,e.;t Caz. am av~a 52 d~ :iăp
târnâ li t'xa-.:te înt,'u'I an, Iar zIUa ţ"are rămine s'ar 
!)coti o zi cO'Tlpllm~ntdră, care după un ver.od de' 
7 ani, ar constitUI O altâ s;\pl~rnână ce se va adăol{a 
anlJIUI În curs. Lunile in număr de 12, ,,'ar f .. ce de 
30 $1 de 31 de zile, Iar anul nou, ar incelle la 3~ 
Martie. 

Uil alt om de ştîifltă difl Sant a'1gr1 de Chile (Pe
rnvH-Amt'ri:4) a propus el 311ul s~ facă cie 13 hl1i 
decâte 28 de zile f,ecarl'. A ,tfei d~ i Il părtl'ală ar dl. 
un rtlp,)rt const~nt iot<e ZIlele l"ăp ă'nâllci şi ÎnTe 
dah'le lun 're, în ZiUf de Lllni ar c,)r ... s lunde datei 
1. 8, 15, 22 al~ fec:ărtÎ luni; zi:Ja dl! Mirţi, datei 2. 
9, 16, 23 eL:. Lunl li. tr'·I~prcZ<!'c ... a a prlJp 15 sa S~ 
numeH ă T r le e ITI b r i e A lUI, Îrl acea;tă cthri1.iUne 
a timp Jiu', ar f, de 304 d<" z'I"', i~r Zilla a 36>a, se 
f,t> afacă de calendJr, fără dati ŞI să fie o zi de săr
băI<lare ulllversală. 

Pâ'Iă la a e,sliÎ. 5~hlrnblre, mu:tă vrt>me va mai 
1rece ŞI mllite ca erJ,j"re se vor mal trpăn aşa cura 
lt:-dm ap hat din bltrîni. 

Roma, 1912. 1. T. Alian. 

Invitare la abonament. 
- Abonaţi "Tribuna'''. -

Acel intim rri călduros contact sufletesc ce ,'a 
sfabmt ÎntJOe ... Tr:buna" şi cetitorii ei.,a6 in· 
deamnă să ne Îndreptăm cu incredero ~i dragoste" 
aC1lm in pragul unui nou an, către publicul nos

tru ceitcr, care prin alipirea ,i dnotamentul 
siu statornic către "Tr:buna" a făcut din ea anal 
din f.act.odi de căpetenie ai vieţii noastre publice, 
Suntem con't'inlli. că nit prin noi, ci prin publicul 
ei cetitor şi-a dobândit "Tribuna" această impor· 
tantă.. Căci aceat public este ema intelectualităţii 
rom~.neşti} care a fost totdeauna accesibilă ideilol 
de Îna_ofare Iji de progres. Aceasb intelectuali 
tate se inspiră, dill cele mai avansate ideale Îl! 

politică şi din cea mz.i curală concepţie naţio·::2a, 

listă în literaturi. "Tribuua" este expresia fideH 
a aeest~i intelectualităti, dela aceaita primind.-ş 
toată PD~ dragostea ,i ÎSldemnurile de a I!II 

face Testitoarea tuuror dorintelor, gândurilor 
speranţelor fii luptelor naţionale. Cu rădăcinii, 
cobonle adinc în conştiinţa mai buna a neamultt 

ea a rezistat tuturor perSecutHlor nă.ima!şului n 
rese, plătind cea mai Onorifică contributie dl 
sânge în cursul anilor şi a Înfrunat toate viforel. 
calomniilor, minciunilor şi bârfelilor d~slănţuitl· 
de un an il1C08Ce împotriva ei. Ea este termometnl 
puterii de reactiune a poporului nostru in procesu. 
permanent, de fiecare clipă al triumfului valoriIO! 

morale şi ideale aljupra valorilor în curs, al primt 
nirii şi reînoirH prin idei şi oameni, proces care il1 

încetează niciodată la popoarele în cari e viu pul 
sul vietii. In daţa unui popor, a ultui partid se pc 
aduna multe rele, muUe păcate 'fi neajunsuri, mei 
tiv de desperare ar fi numai atunci când .'ar I 

xista o reacţiune destul de puternică de a lupti 

l!!.ntru. stirpire. lor. 

n T Tibnn." Întrupead ideia acestei reactia!! 
a puterii de 't'iată 8. poporului nostru ,i apeleaJ' 
azi mai Dtult ca ori când la sprijinul cetitorilor ei 
IC4!rÎ pot pricepe în toată intensitatea lor teDomt 

uele actuale din viaţa noasră publici. 
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Deecbidelll abonameut lIOa la .Triba .... : 

Pe .a a. le oor. 
Pe jumatate a. 14 ..... 
Pe " luni 1.", COr. 

Peatna RomAat. ti .trlialtate ""0 fraaei. 

o~=_====-=-=--_====-===: -==-=== 

Societatea Filarmonică din Arad 
şi - George Enescu. 

Arad, 13 Ianuarie. 

E cunoscut şi publimllui româ1l(.!lSc din Arad 
frumosul avânt r.e l'a l,urat 'societatea aceasta ,le 
muzieă, din conoorte.le simfonic.e 00 au înooput a 
fi tot mai căutate şi mai apreciate şi dela care 
.. 'au lipsit nicio<lată poarte din amatorii şi cunos
oeătorii de muzică ai societăţii româneşti. PătrtLn~i 
-de sontimcnoole profunde ale artei şi animati fa.tă 
de mişcările wrioase în legătură cu UJltimele e
muri din lumea muzicală, cari puneau Într'o lu
mină netăgăduită şi câţiv,a din marii comp<)zî
tori români, - membrii societăţii fi1armonice 
m. perooande soor.etarului !K)eietăţei, d. Iosif \Vag
'Der şi d. Zelner, şeful orchestrei muzicei milit90l'e 
locale, s'au gândit să împodoboască roportoriul 
mnoertc-k'l' cu una din strălucitoarolo perle '110 

4)l)ropoziţiilor române.şti. "Pastorala Română", -
de marele maestru, George Enescu. 

In intero.sul a<,esta, d. Iosif Wagllor s'a adre
Hat di'rect maestrului, la Pari's, solicitându-i în
'Voiroa odată cu textul oomp<>ziţici Past()ralei. 

D. G('()rgc Encsou viu atins de această vădită 
dovadă de simpatic, ră/'.punzând dhi Wagner şi 
muJţumind societăţii pentru dragostea cu care ~e 
interesează nu numai de operde salo ci şi do po,
&:>aua sa, li binevoit a le scrie în scrisoare un Bcn:·t 
istoric a câtorva din capo d'operile sale pret.~m şi 
bioglTafia aa. 

Soootim ca foarte de interes nu numai pontru 
'.~t9Pfi~t eunoscătorii noştri muzioali ci pentru 
t mtrog publicul românesc, să facem c.rrnoscut un~ 

din celo mai frumoase şi mai glorioase figuri din 
lumea artei româneşti oore inoontostabil s'a iID
"'118 astăzi, intregeisocietăţi. 

Dăm loc aci, .intreg cuprinsului scrisoarei mae
strului George Enescu, oorosată dlui Wagner: 

Scumpe Domnule, 

}f,ai Întâi vă mulţumesc pontrud \'\llti gândit să 
inacrieţi şi una din ()perele mele, în programul 
unuia din concertele Dvoastră. "Pastoxala lw
mână" e cu adm'ărat una din oporole tinereţei 
mele: am scris-'O când eram de 16 ani şi a fost exe
eutată în anul viitor - la un,ui din concertele 
din C()lonia. în Februarie 1898, unde a fost foarte 
bine primit~ atât de puhlic cât şi de presă. 

Acela a foot debutul meu ca şi com.poziwr. (Se 
. ilftie că G~rge En-escu este recunosc-ut mai întâi ca 

mare maestru violonist. N. R.) 
De atunci s'a cintat: "Suite d' orch~stre" tot 

in Colonia in 1904, pc urmă în Mahler-New-York, 
Nood-Lmdres, etc. j "Syrnphonie eu mitmnyenr" 
s'a eâlitat în (,olonia - 1906, apoi în Monte-Carb, 
Fi~armollia din Londra, a.poi în Amsterdam, Dalll-

1 ?oach-New-York, Ficdler !kJslon ete.; pe urmă 
cele "Două Rapsodii Române" cântate cam pre
tutindeni 8ub (}j,recţiunea mea, au fost a{lopt·,tr,e 
de Woo<l-Londra, de Mengel1berg-Amst.erdam 

~ J$i de Kunw.ald-Pbilharmonie--Berlin. 
Am apoi un mare număr de opere pentru mu

il ltică de c:lIneră ('a: ."Două sonate pentru piano şi 
J t'l.oloncel", un "Quator pentru piano şi coarde", 

:un .. Quator pentru instrumtmte cu coarde", un 
~ c.,Dixluor pentru zece i7Mirumente de vânt", ~ea 
D 

I 

Ludovic Faimann 
croitor englezesc. 

mai bună operă a m~a, "Dcux suites" pentru via
n'O, n Variatii' pentru 'l,-!uă pi'anc şi alte melodii ... 

Ca \'Îo};:n,ist, în l; ngaria o ~ă eânt pentru cea 
ditâia dată la Hmlape.'lta, aIlul acesta, în ziua de 
~ Martie în "IÂ)(lpd Conccrt de lkahms" eu 
Casals. 

Bivgrafia mca L. 
!-)llnt năseut în 19 AU-Rllst 18tH la D'Orohdiu 

în :\1U'ld(wa (HomlÎnia). Am inL~J(nlt să eânt la 
vioară Îlleă dela \':tr:"la (le ·1 ani, la :) ani câllt.30m 
la pian şi la 7 ani am intrut în e<mserv,at()rul dia 
Viena; acolo am urmat cu Bachrich şi lleHmes
bergcr la vioară şi cu Robert Fuchs, pentru com
poziţii. 

Ic~it din L"Onserv'atorul a«'.('fIla la 11 ani obţi
nând de acul() "Gesclschaftismooaille". 

La la ani am intntt în conservatorul din Paris 
având pentru studiile de compoziţie de profe&wi 
pe Ma9:;enet, 8edalgue, Faure; şi pentru vioară 
pe Marsick. 

Am ioşit din conservatorul din Paris la 18 ani, 
cu prmnilll întâi pUltrll vioaril, neputând să 0011-

curez pentru premiul de onoare, fiind străin. Dar 
oporele ll1('le se cÎmtau in vremea <aceia, în clasă, 
la C'onsen·ator. 

De atunci locuiesc în toate iernile la Paris şi 
în fieeare vară petrec o parte din vreme la curtea 
M. S. Regina Elisabcta a Uomâniei, mrurea Car
men Sylva. 

Având un fond de educatie germal1ă şi locuind 
la Pari:s, pe eare 11 illlOOSC din toată inima, fiind 
Român din naştere, sunt esenţialmente, inferna
tional şi ţin î11 chip artistic', să tree ca atare, cu 
toată adoraţia ce o am pentru trura mea natală şi 
pentru nenumăratele oo01ori ale folklorului ro
mân. 

Şi apum soumpc domnule vă mnlt,u'll1c$C Încă 
odată d\'oastră, rIlui ZcUner, Întref(ei ()IrdH:~tre şi 
comitetului de eonet'rte. Imi voi permite ca odată 
sosit la Budapesta să vă anunţ. 

In aşt{'ptare, vă rog să cmdeţi în senti1l1e~1-
t('le mele de dovotament. 

George En~u. 
P<arÎs Iall\l3Jrie 1912. 

Socotim că ne facom inoorprot.u.l întrogllllli 
public amator de muzică, rugimd comitQLul de 
conoort al societătei filarm'Onice locale, ca profi
tând de trecerea marelui maestru, Enesell, prin 
Ungaria, să al'anjew UImI din oonoertde sale 'C'u 
concursul mardui violonist. 

Credem ca bizuit. şi sprijinul publicului ro
mânesc acest festival artistic Rlr putea. fi unul din 
c~le mai reuşite la Ara.d. 

ŞI C,han Clrl juria t .. 
Sub titlul ;răsunător "Dela calomnie. la falşi

ficare" "Românul" de azi publică o seriware din 
partea lui Cehan, directorul ziarului "Timpll}" 
adresată dlui Vasile Goldiş, directorul zianuui 
"Românul", în care tipuII încearcă să conteste au
tenticitatea seri-sorei sale reprodusă de noi în fac
simil şi e,ere şi el ju,riu .... 

Ascultali cum glă'suieşte Cehan într'un ade
vărat aece-s de hipertrufie a demnităţii: 

". .. Dar Vernesml a găsit cu eale să falşifice 
cuvântul rost în rest şi să adauge, sau să ~teargă 
cu elor celalaJt (',Uvânt şi să scrie ştie el. 

"Şi bucuros de falşnI care l'a făcut, trium
fător vine să creadă că prin asemenea crimă 
;penală m'a diiltrll's. 

"Di"t i ngerea (distrugerea, probabil) acea
sta e a lui proprie. 

"Aştept C11 toată liniştea suflet.ească ver
dictul juriului de onoare şi se va vroea atunci, 
<~are e villovatul, dccbratul, omul fără onoare. 

"De altfel pe V ernoscu îl declar ca păl
muit" (sic!) 

"RomâllUl" ge a.n:ciază la. cererea. aceasta. a 
lui Cchan ţ\i ne som(lază să supunem carta poştaiă 
c:-..anH'Ill\.llli unei expertize chemată să constata 
dacă d. Vern€'S{'u a adafts ori li şters cu cIur în t.ext. 

Hăspulla &u, căl'i carba pootală se află În P0>ID~ 
8iu1H~a IIW:\. Am mai declarat cii o arat cu p]ăl-'O;9 
ori cui. Yam nimic nici împotriva unui examen 
de experţi, aceasta Il'r trebui Însă să se întâmple în 
pr('l,enţ,a mea şi a unor martori. lntrc-b însă, care 
ar fi sanctiunea, când al'ea<stii expertiză ar con
stata şi (·a. et.'Ca ee poate constata OlDll 1 e~re v('.(le 
seri~()area şi llU sufere de miopie ... morală. Să răs-
pun(!ă intâi "Homfmul" la ae..easta şi apoi - pri. 
'ffiQSc exp~tiza. 

Arad, 13 Deoomvrio 1912. 

Sever Roca .. 

Cronică din Paris. 
Lumea dela Sorbona. - Ud episod Îndnibşăior .. 
Evaziunea căpitanului Lux şi raporiurile franCG
germane. - Colonia română din Paris. - Pa ... 

tuna În Franta. 

Pa,ris, 6 lanuari(l 1912. 

SUllt(>ffi după anul nou; florile s'au mai Îm
puţin'at pe străzi Şi oomboanele nu se mai desfae 
cu atâta îmbelşug:lJre. D. FaUit~ros! şi înalţii 
dcmnitări civili şi militari ai Fran\ei se ()(lihneRc 
după atâtea ceremonii oficiale de rigqare. Nu pot 
spune că PairÎsul s'a lÎl1iştit, fiind-că sgomoml 
mare/ui ora.ş e v{'IŞuic aoolaţl i totuş.i simţ.i pretu. 
tindeni o dC1ltinJere, după acivitat.ca febrilă de 
pe timpul sărhătorilor. Şi ce este mai interesant: 
cursurile dela Sorhona au reîncepnt azi. Prin 
curţile, amfiteatr<"le şi sulile străvce~ei universi. 
tăţi a l'einoput a~'Ca mişc.are de stup, atât de C.l

racteristieă şi voi()a.~ă. Maeştrii şi-,au Ireluat loelll 
11e cakdro şi audit<>rii pc bănci. Uzina de idei 
fUIll'tiDllO:!Ză din n'Ou. Vin nou ai pril('jul să·ti 
înviorezi mintea şi să-ţi rccreczi sufletul la atâroa. 
şi atâtoa c\11'.1>.111ri frUll103He. Prin amfiteatre ~e 
înghcsui<:Rc iar o mulţime de ehipuri tinere, min\Î 
proaspete, dorniee de învăţătură, inimi calde ca 
vibrează la t.lf, ee e~te frumos. Da, a~tăzi la curaul 
matrolui filosof Bergson, am avut iar ocazia să 
contcmplcz acca mulţime familiară a amfiteatre
lor dela Sorbona şi d(~a Coll4!ge de FranLc'O. Am 
văzut, franeezi vioi, rusoaice atente, americani a1.
letiei, români bruni şi el('ganţi ,Dtlpă acooa pe la 
ecaml când Sorbona îşi închi<le porţile m'am R

mestQCat. ,şi eu in oetRle de !ltudenţi şi de studente~ 
ce se îmI)'r~tiau grupuri-grupuri de-a lungul hu
]ovarodar ~ain't .... Michal fi Saint-.Gemain, prin 
bătrîna şi pitorolllSca 'lue Saint-Jal'ques pc unde 
ram căutat dornic cu privirea pe bunul abate 
COf..,rnard, şi prin rua N euve-Ste Gc.nevieve infio
rată de umbra lui Moş Goriot. In momentele aoo
lea, într'aclc"ăr, guşti dephnă, melancolil'oa şi ta
lu* a~a de tinereasca poezie a Cartierului Lati!l~ 

... Sunt l1pt!'\prezoce ani de atunci, prin lBH3~ 
Cartierul Latin era în stare de asediu. Studenţii 
parizielli erau indârjiti pc d. Berenger, care voise 
să oprea:,;e9. al1ualul bal al tinerimei, aşa numitnl 
Bal des Quat'z-Aroo. Poliţia s:a ciocnit de blllri
cade, o îneăierare serioasă a avut loc între BOlii 
autorităţilor şi între stol1denţi. Au fost ridioaţi mai 
mulţi răniţi de ambele pălrţ-i. Un grup de stn
denţi francezi, dUl1ă o luptă cu agenţi poliţiene'1ti 
s'a retrllls într'un moment dat în curtea Sorbonei:. 
Dar când să urce Bcara de pianr! Il universitătei. 
ei ge relr-ag uimiţ.i. Jos la picioarele lQr, un l'a
chet curios scotea plâlliSete ca de copil. Şi era 
copil, înlr'adevwr, o fetiţă de vre-.o câteva luni, 
depusă aoolo de vr6-() mamă denaturată. SI.H:lcta
colul aeesta a înduioşat inimclc tinerilor studenţi 
şi un sentiment unanim şi spont.aneu i-a por.nit 
!Iă facă un gest de toată frumuseţa. Ei au ri1iicat 
fetiţa de pe pietrele reci şi toată ooata - era.u 
vre-o cincizeci - au aşteptat sfârşitul înciiierărei~ 
după care au mers cu toţ.ii la comisar, declarînd 

Recomandă atelierul său renumit in 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa
nelor. - Bogat asortiment În stofe Croitorie englezeaSCă 

streine şi indigene. 
Serviciu prompt. - Preţuri ieftine t lugoj, edificiul-Bazar, 
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că d()lros:;c SR ado]1j{'?,c in grup pE:' mica piiră~itii. 
Şi a,ţ'lU au făeut. PIăpânda fiintă care t"a schimbat 
cu \"TC'lUoa intr'o duJe.c ~i g'ratioa~ă parizianiÎ li 

fost botCr.tJ.ltă de t.lltorii ci cunu!llclc de tueie lh
garre (em'ântul din llrmii înscmn{\l1zu pe f ralll-u
zeşte ,,indii'clrai·e"). }jll a fost crcsl'ută pe SPU!II:J 

iltudmlţ.ilor, dată la şeoală şi a:poi în uc,'lIitde la () 
modi"tă. AMă7.i, ('-3 se numeşt.c dr,a Lucie, e~te o 
fată ne toatâ frumuseta şi de o virtute excmpLtrii. 
Var g1'i\-,;c."e: nu !IIIai ese fată ci ootic, l'~l('i Ut'UIIl 

eint'i zile a ~Wllt loc eiisătoria ei cu llIl Ilt'g'ustrJL'- ! 

hrutwr. al._ Pari,,~dlli .. ~(",~tr.ea i:~, feJolt c:m~titJ:it~ I 
de aeOlllşl tutun eun au lHgTlJ It de l'a ŞI pana 
a{'UIIL L'c:a mai mare parte din fu:;,tii student.i dela 
18!l3 au azi~t·at ta nUJltă, veni\,i din (~('lc patru 
colturi ;lI" Frant.ei, Şi :w('~ti aduali deputati, ma
gi"frHţi; pmf(';'Hri, 8(,1'iit01'i, ll.drol'ati etr., a acc· 
stur O<lIlWlli glrn\'i şi aşezaţi \"\'r fi l'etrilit desigur 
cu mul1ă dllio:;;io epoca pe l'imd, tine]'i ~glc}bii ~i 
cntl1;':l::;;! i. ('Il ",cuH~l'lc l'lO('(ltilld ,în vin(', ('i S,' bJ
t.eau eu'politia în nC'păsarea primei lor tincreţi! 

-
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m(m]('nt ;011 fu;"u nauf:-agill: d-c la$en~en('a ş~ ",a'lele t 
can de"cI"\'cs{~ (wloniJle franceze rl'lll Afnca. In
tre Paris şi mai multe ornşe din provincie COID'U· 

ni('ljIÎ iunile tdcp:rafi.ce şi tdeft:niee Sllllt Îutr{)
rupte tot din {~auza fUl'tunpi. P'arisul î.DSllŞl are 
nn a",pe{~t din eele mai curioase; trce:'Horii de -pe 
str'uzÎ îti faC' impreSIa unor flii~i'iri nlfJll'struoa-ic, 
rUl'j \-imtulle ml1!flă pnlfJ:llncle palt(~anc]or de 
nll-ilnşă să înainteze. Piil:lriile~bo~lră prin vă.z-
{iub, şi ,mai ales <,pIc femee-:;ti. Ed am văzut tre
l'l,ml prin aer, ~a un şarpe sbur:llr, gulcru1 de 
Intru -al uni <,legl,lute 'j;lal'izian{). Pentru a scputea 
pune mllllu pc el s'a or)rani7.at o adevărată vfmă
toarc_ ,sena creşte :;oi :.., de C'Î curg' tu 1 bure şi pC}.. 

... llJ"Jr;lzHl:aţ.a 81 <lZlUllt' a c:!·lJH;WHlm francez 
I,nx, earc are,.;lat În GC~lIlalli<l sub inelllparea un 
sp l(}uaj, a reuşit .să fugă din redutabi la fortiil'Clltii 
d<ila Galtz, e preol'uparua (IP eapetcn ie a Fl'anr'o
zilor în zilele din urmă. Dar important.a acestei 
chestiuni nn stă h,1cmai în faptul evadiil'ci căpi
tanului j,llX, ci mai cu seanUl III ~Hal'(,;1 Ul! S;11I'!'e 
la ('are a d:lt- n;L7tel'('. Viu toale arlie'ulde d{) g:l
zeUl, din e')Ji\'CI':",lţiile partieulal'e, din atituilJillca 
fou·;,tc .~t;n11lifieatî\'ă a Iumei oficiale de aiei, 1'0-

jf':'l" \I:.~ll("itc ea să zic a~'P, pruh;Jbilît~l[{'a ~lllUi 
,'iitnr ril~Loi !r:11)C'O-gOI'1ll1Ul. In nici () ('pod m;li 
Înainte de ucordul în ehc,,,tiu .MarDcului, n'a fo:-\t 

~oHl{)râte ('1;'\1 în vr('milo ecle rele. P1'Ct~ltind(~ni 
îti vine h1 urechi t:Îngnil'ilc vuntnJllIi de pe stra
di1_ Numai in gări'le trenului ~uhp!lmilntenn e Ii
ni~t.c I!'i c:'iJ.dur:l_ Vu?:duh:1l1 e l'.('llin şi nemişoat; 
m~ nll~i nici pli\nsete1e 'vimtnlui, nici stropii ·de 
rploa·ic j,sbîndu-,~c de ,<l{'XI;1Ci'i~lll'i sau trotuarp. Şi 
mu g~ndesc la '~,speetul pe cnr·c·l vaaV('Ia piimân
tlll nostru când eci din urnnl o:lIrlcni YtJr fi !!iliţ.i 
sti-şi petreacă y.i~l'(a prin subterane, în momen
te-lo {'~nd ~dobul slIJ)-llmar varrczint.a o !rllp:ra-

i fată pustie .~i uezolatil de UIl 111g1H't lungnbrn. 

... )w,-il mai mult În evidentă quasi-sigul'anta unui 
~l[}I'opî:lt, I'ă,hoÎ 'ClI'J'0lW,lll. Franccz:ii cel putin I 
j !Hh.~:ă_ :let'a'stă even~ll1ali t.ate fîiră, pati r~Iă, făr.~ I 
]ll'Ot' lI' 1 III I'C, eu un sange rClOC pOl'fcct. German'1 I 
la rîndul tc.,]' nu înn'tează dea se (}('upa de U['l.",t 

\"iit.or lll;J!'O rii~boi. t:>',l pumenit ~l !Il Franţa di;' 
faimosul ilrtoic'ul din ,.IGjlniscbe Zcitullg" în eare 
CI)l'O:']l(JI14)elltnl pariziau al o,t':'3Iei ga7.e>Le, VOl'bB

şt{; cu o SC'Hinătate udmilrabilă de llţ'a zisa ig!lo> 
rantă a sDldatului fralll'uz_ ClJre:ipOndullţ.a acoas:.a 

C. R. B. 

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

Revelionul 
,., 
In Arad. 

S()('ietatea. r01ll11nens('{t din Arad, cre
dj neioas[t obiceiului din bătrâni, a serbat 
şi de dahl, «lCG<l,sta spam. de Siln·Vasii jm~ 
prOllll1t, ill soIa speeiaJă a resbauranLuluÎ 
,,?\l ill('Il ill rn ". 

Dilltre oaspeţii numeroşi eari au luat 
parte la ·accasUi. serbare familiară ne·am 
putut însemna, în fuga {~ondC'iul11i, pc ur
mătorii: 

n. nI'. Nicolau Oncll cu dowmna, 1>. 

Nr. 1 - 1912 
, 

trâneţ()j - zice :mai departe d. Goga -' 
căci vă,d intre noi şi oa men i în vârst,ă, fa.pt 
cure IH' dovedeşte oda-tii mai mult, că a.
ceastă. lopUi nu s'a dat Între două gene
ratii, ci ÎIltm două eurente opU8e. Ne pare 
nespuJS de hine că putem saluta în mijlocul' 
Tlo:;tru pe unul dintre cei mai venerubjli 
J'0Pl'C'z,ollta1nţi ai vechei gf'llol'<:tţii, şi inchin 
pa harul în sănl1iLarea acostui reprezent.ant. 
d. Dr. 1\ ieoh:w Oneu eare deşi băt.rân dH 
aui, ceu snfldul veşnic ttLnăr. 

De JII f'1were il vurbit P. G. S. d. Ho
mall IL Ciowgarill ca.t'c binecuvtmtă. a.nul 
:nou cu dorinţa ca aecst'a să aducî:'t reîn~ 
yjerCţl tuLuror .-;ellLilll()llldor stivite şi' pro

fanate anlll trecut. lnchi'nii în sănătat,ca. 
<ilui Oda.vi'an Goga, tlrfllld podului ;sufe
t'iJ1tdor nomdre 5[1, ajungă. să poută cânta 
şi gloria noa-gIfii. 

Tot p, C. ::)a d. protosincel R. R. Cio
I'ugarill H vorbit ridic,lnd paharul în sănă~ 
tate·a dl11i Sav-a Haicu, omul mllinciL întru
pata. 

Petrecprea s'a conhnllo.t în vie ani
maţJ8 pttnrt ttuziu Hprc' 7.iori. 

= 

INFORMATII . 
A RAD. 13 Ianuarie •. 1'1% 

t Vasile Lascar. 

-, 

( 

1 
~ 
] 

·r 

C'ctim în "DoljuZ" din CI'aÎuva că ninwrul V!1-: 
silf' ],ascl1r, pnblil~i"st care ~i~a ereiat oare-care nu
me, ]{)ţ'it de () buală grea, il răposat zilolc aceste in 
Viena, unde merSE să-~i dcşăvâl'şcas~ă studiile. -~ 

Hăpo:-:atlll nu llllplinisB încii wÎsta de 23 da 
. i Il avut aiei la PaJ'i~ un mare SIH'l'C,~ Ju ilarit.;lV)_ 

l\uizicnii 8() st.I'ÎmlJă de l"î~ în fata acu,tol' afi,,'
rtlllti uni lWlU teşt î. Şi in tI" aGovăl', numai un ga
zetar !ZCl'Ill:1n c În SLal'C ~ă atina."~l nota ['eli mai 
inaltă '~l l'i(licclului cu o a~a irnp~'l'tul'hbilii ul'<l\ti. 

late. Dar'ii faplul de a afirma a-st.fel d'3 năsbiitii e 
eaJ)abil ~ă în"l1fh'-ţcască armata gurmană, apoi e 
do ft.ţ\.t{~ptat. ea -oa ~ă Întoareă în uUl'ÎllU eroi.'1lTml 
bi1trîllci gal'd~ a lui Napoleon 1_ ('ăei publici~,i 
<le talia înc~întătC'l'ului ('orc'iipondcnt, a lui "Kiil
ellische Z{'itullg", slayă Domnului! nu trobnie ~ii 
]ip8~aseă În 1I11i1'cl0 Îlupel"Îll al lui \'v·ilholm Il! 

c. Na Homan TI. (;iorognriu, Octavian 
Goga, Saya, Haicll, Petru 'fruţia, Dr. Ioan 
;\;Cl11ut eu do,lIl)na, Vasile Papp eu dotl:n
na., Sever Boeu' cu doamna, Oot.avian Tăs
lănanu, 1'rifu Lugoja~lU cu doamna, Geor
ge POJJovici cu d o'<w ma, P. Vasilon cu 
doamna, Ioan rI'iJ.tU cu doamna, Joan 
~lojdova.n cu doamna, Virgil Antonoocu 
eu doamna, dşoat·ple Letiţin .. :Minerva şi 
Liviu. Viwilr'escu, d.';iHarele Zoe şi Aglac 
Papp, dşoara Georgina C<H1n(~a:, dşoura 
i\.,tm. lIodoş, C:eorge Niehin, Ilie Pap, Mi
hai Popoviciu, l\!€xmldru A-nciu, Petre 
Ungllreanu, J. Brut Păcurariu, D. SLeIa-

ani, a puhlieat însă eu toate a~este foarte mu1e I 
pOl~xii prin .J)o/llJirhirilc uit/o:" ale Jlili_'Hh"",~·,.,.. 
(ad/.e lJragom irescu ::ii î Il revista "Ramuri" de!a c 

Craiova. Era un băiat mitit.d, cu ochii st!l~i ~ 
t de sufcriIlt1i, palid. şi vc!;'nic şi visator, Se învâ:-- , 
I tea şi el prin cafellelele Bneul'0Ştilor, discuta litc.-

noviciu, P. Oprea-nu, Eugen CioTogariu, 
Hasil Moga, Ioan Şişt.aroveţ.an, D. Apă
teanu, Şt., NeDmţu, redactorii ,.rrribu
nei" şi mai multi alţii. 

Anul nou o fost salur·at de d. Dr. Ni
colae ()ncH, oare luând cuvtmllll oonsf,ată 
cu buourie prezenţ,u,. unui public atât de 
nUiInăros şi de [des adunat in nmnc]e dra-

Imi ajung la l1re-ehi wşti din ~e în ce mai 
frUllh;'uW asupra <,orcuJui .studentilor romtmi din 
PUl'i'S, cu ~edj'ul in rll(\ de f'.eine, ~ r. 40_ N iei 0-
<latu rO<tllânii ('IJ,d studiazălî.n ('apit.al.a Franţei 
n'au trăit intr'o mai intimă co,llluniu,ne sufle-
iea.sc!l, caa·mim, Fireşte cii ar f·j jnră multe de 
fiieut Întru ~l.hmţ!ert'.a !lnei mai stl'Îlmo 8(Jlidari- , 
ităţ.i între ei, dla.r f'llptul că ei se adună acum Ia 
Qlaltă e(.Ilistiluc un OtH'(T8 n('aşt{~nt!lt I,;{'ntru trăit 
·pfmă acum înl:re clânşji romimii djn Paris. Şi 
",mut n IUll o roşi ! A trebuit intervenţia energ-ică. şi 
gl'atio88ii a dnei Pi.Jat 'p<'ntm ':l înjghebJ.' dră~u
tullocal <lin ruc de Re·ine_ I<~ste a('olo 1() sală de 
!Il1uzi-că, o sală do studii, () bibliDtet'ă, In fi("('arc 
lS(ţa,ră tin<:rii studenţi .<;e adtrnă 'Ioa oJal tă în dis> 
~ut,ii s.erioase c()ri g-lll!fll('~e. De mai mnltc ori pe 
Jumă au loc f' nceMc. şezători literare, conferinte. 
IJ€ntrn ,~arll {le rc"ilion (stil v('{'hill) ~ facpre
~ătiri frumoase în 'Vederea unei lungi p€vreccl"Î 
în oC'OImm. Pl"'intre cei mai IJcti vi şi tttili ~)ioneri 
:intI"ll form-n'a unei corullnitilti O;'lt ~llai JlC'rf{'ctc, 
~l1nt, de bună seamă clnii Tafrali, eminentul .tr
chcnlog romun, George<;{~u, Furtună, Ifrim, "Aro
~;{l'i'l etc;OII8€rv că n''lllll înt~lnit la ('{'renl româ. 
!llf\.<'.C de 1;1,iC'Î qN'Îlt pc un singur romfll1 tron.sil
"ăl1oal1 If'-e d. Va_qiJe StoiO'a. 

. gost..ci de nf'am. Jşi exprimă bucuria că 
; Între ocoei de faţă îndeosebi poatcS"d.lula 

pe cel mai de sB<lmă şi mai vrf'.dnic fîu al 
neamului nostru, q. Octavian Goga. (A
phwiSe furt,unoas8 şi îndelung prelungite)_ 
Doreşte, apoi, tuturor an nou fericit, iar 
newmului înfăpt,uirea .nădejdiilor sale. 

... Vijclii puternice scntnr; Parisul de vre-!) 
dH.eWt r.ile. Vilntul mIa pe strazi improşcâncl cu 
",tropi de FI()a'le şi cu foarte rari flllgi do zăpadă. 
Ase;:l<l'ă ('1 a desrăJd;tk>inat 'Chiar doi e"n~tani de pe 
marde bulcvul'(le. V l'e'mea se ş;('\rimhii tQtuşi cu 
~, l'CjlQ7.ici,mc surprinzătoare: ~]Xl ziu a de azi arn 
văzut de ('·in-ci~pl'Czcce()·ri eerulsenin, Şi de alte 
~~incif'pr('zc("c ol"i t'J a fod îl)Căr{'!~t de nori fu
gari. Şi este frig. De pe marea Mîmceii iară, n,3 
vin ştiri îngl'ijitome: YU'poarelc cari f'aoc cursa 
Între A ngl ia şi Fro.nt·a sunt ameninţate ]Ja fiecare 

li ră.slnmde d. Ocf.al;Îan Goga care e 
primit eu aclamaţii de însufleţire. Anul 
trecllt - incepe d. Goga - ne-a găsit în 
lupt.ă, d'ar aceasta nu a fost. o luptă intre 
două generaţii, n'a fost, o î;ncăirare între 
t.ineri şi bătrâni ,ci a fost Ciocl11rea alor 
nouă CUTonte, oU foot, o luptă între un curenf; 
de muncă lnţelegiHoare a spiritului vn~ 
mii şi între curentul adVC1't3. 

Lupta accasbt 'a fost pornită de o sea
mă de tineri înflăDăr.aţi, dar nu contra bă-

I ratllJ'.ii şi privea Cllm trceeUIl pe dinaint-oa !)chil n" 
. lui fem(li~e frumoase. e,: 

"'fl 
ln vl"crnea din urmă ne-a trimi's şi nouă cât,ova .fi 

poezii. VOl'ca sii so ascundă suL un nume de fe
meie_ Căutând prin saltare am dat de una pe cw-rt .. 
o Jlubjirdim aiei: 

Mi-a. d'izut o floare 'n st,radii. 
Cea dinrtâi şi !Ilai rrumoasă! 
Un drumeţ a ridi.cat--() 
.Şj s'a d·lls cu ea 81casă ... 

Th~r dtl~ruhlllCi, când "Ine noaptea., 
Eu deschid fereastra 'u stradă, 
Si pe I.Ulgă zidul negru 
IJas () noa-re 'n jos să. cadă ... 

• 
No:n>tea a~ta nu mai 'vine! 
Şi-l aşteJlt'o fJoare 'n stradă ... 
_De-.o nmi hlrzÎu, airea 
Aş voi să nu mă v.adă ... 

Sting şi la.mpa să nu creadă 
Că tim pentru el lun:ină ... 
Dar aş Yrea să mă surpl'Îndă. 
Ca să nu mă &tj,u de "lnă .... 

• 
.A vl'.nit şi... n'am stins La,mpa! 
cAm ui.tat-o şi-i mai bine, 
Flo.ar<"a iar a ridicat-o 
.Şi s'a, dus ;dmbind BJU6 mlne~_ 

Dar pe când mergea, deodată, 
S'a, oprit în drum ou floa.rea. 
S'o sărnte 'n timp !le 'o ramuri 
Triluia vrh-eghitoarea ... 

• 
],1 i-a căzut ., floa.re 'o stradă. 
Cea dintăi şi mai frumoaslL .• 
Un ti ru.met a ridicat-(l 
Si ;; 'a d 1l.Ş Cll ea aoCui .• , 
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De atunei. cÂnd viDe noaptea, 
Eu deschid {e,re3etra. 'n stradă 
Şi pe lângă zidul n~gru 
LIMl o floare 'n jos să cadă __ . 

T1ltllt'Dr rd!07/flţilor şi cititorilor nişlri le d'J-

An nou fericit! 

- Starea sănătăţii Maj. Sale. Din Vi~na se 
anuntă: "CO'fo;poudcnţa \Yilhc!m", faţă de ştirile 
:răspândito în străinăt,atc dospre starea sănătăţt·.i 

impăratwlni FraIlci.~c Iosif arată {]Il indi'Sjlozit ia 

~ de care ),f()llarhul Il sufe'rit În ultimele săp
tămâni ale lunei Decemvl'ie a dispărut cu de·d
vârşîre; lmp:'h-allli se Lueură îu nWllwntul de f2iă 

~c eea lUai pcrfceth :o:ilnătatc ~i :U'Drdă în fie pe zi 

~udi€Dtă "peeÎală; ehiar azi Suveranul a primit 
pe (}:m,,·elarlll A(\hrent.hal Într'o llll-dicnţit ltl11gu. 

J'-

.. TRIRUNA" 

orat;o şcoli indu . .',dril1le: Agni,ta, Bi.st,rita-, Br3.Ş()v) 
Media:;., Sibiiu, Cob-ulm, BighiţlOara, Sobe~ul~s;i
f'OS(' ~i 'OrH'';''t ie. ŞtxJli le -acestea au f9S1:. ceN-'Ct.'ite 
in 'Imru·1 1 !HJH pc cum tmllloază: 

In Agnita :ln 11oO't ill'SCri~i ~OR elevi de mct .. ;crii, 
-dint'N} eari saşi 15!i, maghia,ri 17, Români .'15; 
Bi:-:lri ta, Î'n,scrişi 21~, di:nt,re. eari saJ;li 11 li, ma· 
ghimi20, R(jl/llÎl/i ';Ij: Bra:;;ov, ÎIlt'-Cri"i 430, s,t.~i 
21(;, maghi;tri 45, RomÎini 1DS .. Jledirlş, îm,,(~rişi 
;'Hl, saş1 ]90, maghi.ari 6a, Români 5.1; B-i7liill, 
Îll>i{·,ri"i noo sa~i iW'j maghiari :20, RO/lHÎni 1 r:; 
{.'c;hfl/;n, î'lI~ri~i l:W: ~a~i 78, llIaghiari 20, Ro
mâni :!!/; Siryhişorzrf1, î1l'''.(·rişi 1HD, s.:lşi 1~5, m·t~ 
Rhiari 27, RO'llllÎni 17; Sf!JfşlIl-giis('sc, înscri,şi 185, 
~a~i S:i, mnţ!hi.a1ri 7, RomÎtni fJ2; ()rli.~ti(', îl1S<'rişi 
211, .~aşi 21, baghiari tiO. Rom(Îni 128. 

j ltl'pn {'nm i'(' \'{,de din da·t(']c aN,~t('a, mai twro 
'a'u 'Îmbrăti~at. m('j>priilc R{ltr!îmii din .iuru.! Odl!j
tiei, nn·de olevii fI:.1mul1i Î'n,tr('(' ('U mult numărul 
el.evil!lT ~tdÎilli, şi reÎ (jin jllrnl ::-;:l,,-;;dr~t11ui, ~Lti 
amlllrţiţ,i se par a fi loomâ,nii din jurlIl Sighişoa-

Asentările În comitatul Aradlllni. rei şi a ~'1{\{ha~l1i];ui. U:Il{].C elevii de mes[!rii sunt 
Proiedole IlIjlibll,(~ sunt încă în c1i~cllţip ,~u di"'ltarentă minoritate. 
:şi Glne- ştie d\,nu vor deveui h)gi, adminis- '~ll,nt intcre,s:mle şi c1at.oI'C· ŢlrÎvitoa,re b uralJ1-

. . ,. "'t ~ f' ;-ele re-prc-Mmt·;ttc df: a('('.::,ti elf':vi. A~t.fol aflfum. că 
tl1ati,u Dlllitară lIlsă sa lflgn",!, , sa lxez'C', mai puţini elevi au îlllbrilţÎ~,lt l1Ic:<eriilc de S<'ulp-
~n a:H pdIiţi, pCIItru primilyară timpul ascn· tor, argint.ar, lurrihor In bronz. la in~hmrnen~(' 
tăTilor .'Şi pI'anul aC('lstorri - pentru comÎ- 1II1liZi(·ule. arme, :-;<l'lar, tC;;.ătOf, îJllph~titor de corfe, 
tatul Arad- 'a şi fost. Înaintat ministeru- pălărier c.te. LlJ(~rări ITIaÎ fine Tin au'fivut urcnid. 

. 1 t Mai mnliisunt: zidari (127), croitori (151), lui spre ~tl)ruh<lre. Jn C0!l11'tatll nos ru a-
cismari (z2r,). piipurari (2:!:l). mă'iiari (842), 1:1-

~ont,ărilo vor ÎllcPFc În 'M adie cu c0fcul calari (211) apoi: fal1ri, tini{'higii, rotari. eurc-
Târuonl şi vor sHl.rşi îll 22 Aprili-e (:u lwri. hiir<.la.-;.i. m:lrelari, fra11ZeIari etc. 
Aradul, în ordinpo I1rmrl't'().(lrc: 111 diferite timltnri se cnlt.i"ă lUai ales ma-

ri' '1 ;<i'riile: ln BistrÎ(a olărit!!l: în Bl'aş{)Iv turnăt.oria Cf'rcul ;1rnova:], 2 şi 4 ~f artip, cer- d f' ~ TI . O' ~ t' - ~ . A I:> 
, • . . (" leI'; l1l ra,:,o\' 1;'1 ~ ,ra~ .le tasatorw; In .>ra-

·eul Boroş-Scbe~ h, 7, 8 ŞI $) jlarLle. cercul I şov. ~ibiin, Si!-!hi.ţollra strllgiiria: În Mrdiaş rn~-
BoroşillPll il. 1~, In şi 14 Marl'it", cprclll \' tqugul {]t' a cup('J'i cu ţiglă cte.; 1111 Oră~ti(', Ag
Peeica UJ, 14. 1 n şi 16 i\larhp, cercul II a,l- nil,;t, Bi'iltl'i(-a mor!iI'Îttll; în ~ibiin :I1r::mzcIăria eL~, 

(!()r., Hl'\'I'il PrccU'p, Bl.aj 3 cor., Andrei Vodă; 

Onmellişu1-de-Ci!mpie 4 001'., Jlr. Valeriu Seni 

!\ ibsălld 4 eOI"., Ekna Pctrll~U, Sibiiu 6 cor.~' 
Dttl1litm Vukm SilJiiu 3 oor., Galacteon Şa.gău.' 
Sibiiu 10 ~or., Baziliu llodnş, Tcland 4 cor., Ro-
11lll'1 Fm'llui, Câmpeni 4 cor., 1).r. Eugen Bran. 
T'08tlll 10 cor., L F, };c~ruii'lI, Blaj 4 cor., Dr. 1., 
V<esea.n, TeaL'8. b <..'Or., orruion Stoiea. Ahrud 4 
{'or., G. Urzireunu, Corlm 8 ('.or" Dr. Petru Ne
rneş ad\'. Ahld 5 ('{)r., Atanll~iu P. 'Rolnga, Lu
peni ;) cor. TotUl} 117 cor. SLlma contribuirilor 

de n1lli n'uÎntc 204 {~or. Suma totală 321 cor. 
Si,hiiu, 11 Ianuarie n. 1912. - Biroul "Aso

eia t i u'Dii. " 

An nou fericit 

pDfta~{' mllşteriilor mei români 

/1 

Geller J. 
giuvaergiu 

Al"ad, Andra...Q.sy ter 1.ţ_ 

x orerr~ albituri ventru mirese, lucru propriu, În 6-

secutare solidă şi sfletialrl: Heim 1_ atelier 5prcial pen
tt'u albituri. Arad, Piaţa. Libertăţii (S74ba.dsâg-tcr) 

nr. 20. 
x Activitatea vrednică a seniinaruilli juridic Dr. 

Gereb, a arată mai bine numărul studenţilor şi can.Ji
datilor pregfttiti. In semestrul trecut au fost pregătiti 
pentru riguroa~e 95l de inşi, pentru examenul fundamen
tal 46 iar pentru cenzura de advocat 12 candidati. Re
zultatul a fost uimitor nu numai cii au trecut toti C1I 

preparaţi de institut, dar aU obtinut şi note exceptional 
de bune, 

De aceea toti rei ce prepară vre-un e:tamen la. 
drept (fundamentul, de stat, ri ~uros ori cenzură) să se 
adrrseze neconditionat la acest uuic in~titut. care pre
par~ fmute cOllştiinţios, În schimLul unei remuneraţii 
bagatele. In toate afacerile de facultate dă l[lmuriri 
lXratuit, Seminand Juridic. Dr. Ger~b. Cluj Str. Farku: 
1'\1'. 5. Telefon 1053. 

., 

magi 16 i-Şi J fi Martie. cercul Chişilleu 20, 1 - Dola "Asociaţiune". Şi-an mai re~<mm'Pă-
21, 2~, 2.:;, 20 .~i 27 Martic, cpreul ~Iaria- rat fl,lic,jt:;trile de {lU1l] nou ln2, eontribuind în 

Radlla 2D, no ~lurlie şi 1 Aprilie, oet'cul I scopul Î1lZcstriirii ,.AJuzcuhllÎ A,,0~'i'aiillllii" 'Ul'

·Şiria, B, 4, G. n 'Şi 10 1\ priJie, cercul A 10tea mătorii P. T. Domni ("U urrniJt,onre]e S11me, peu-
1') 1'} 1- '1 (' A '1' 1 AiI U x Inainte de Inventar, !\cădere Ia preţ, gente, mu!-

.... , il, ;) ŞI ) .-\.pn le, cercu H .. nt( 0, tl'u eurc le cxprim,lm ~·il){'eriJc Ulu~tuit{l lalle ('omi-
() ») \ '1' furi. săeuleti peutru dame, artirole de piele, gupker-e. r. , 20 şi :..~ .1. !pn lU. tetuJui {'c'Drul '8,1 ".A"c'eiatiunii." . ~ 

şi diferite artil'ole cu preturi iC"ftin(' de ocazIe în PT:A-

----As(~IlUlrile SP vor tin0 prr~tutindnni în Vr. l,{"{'n J)nmdo, Dej ;) cor., Dr. Zo,~im Ohir- vUia lui Hegediis Gyula Ara.d. Piata AndrasRY Nr 
-xediul c;.ercllJui rtJ p.sc0pţ.ia rl'ilrnovei care tap, Tră.~ciill 20 ('{)r., Sey('r de Barbu Roghin 5- 15. Telefon 506. 
va. avaa, <l.~(~lltririlc îll Pâncota. L'Ol'., P. St; iea, Satul.nnu 2 eor .• Pt>tru Nc)::'ru, x Cei cari cumpără plane să inspeeteze mai întâ.i~ 

Carol K j53, Tra,in lIoşlea, Qt'm-gc .FiHingcr, I')all depozitul din CI u j al lui 1. Triska. ~i8tins e~ cele Ol~ 
_ Dela universitatea săsească. Cetim' în mari premii pentru cii tine"in llJa~aZI~ nUUlll1 ~ele ~a.l 

Gaş-par, Ptav-el Hllonean, Alexandru Andrei, Tri- bune piane, pÎanine ha.rruonn de cel mal bun fabrzcat, ŞI e ",Uni'l'(".a": A ll'păr,t;I~, aIIlll1;tJ'l\t! u:ni'Vel'sităţii săst';ti 
-de pc amtl d" gr:stiU1w 1!WG, din care estragem 111'- i 

.rnătoarel'C : 

•• 

.., 
I.ISIOIU $1 'Ati. 

lQMA.fIl 

Tmd. de A, C. Corbul. 

(Urmc.re). 

- Ce, esti gca.ta? intrebîl. Kutmww. 
- Ga.ia., Alteta Voastră. 

Kutuzow ('!ătinii. din cap ca. şi cum ar voit si. spună: 
- Cum se 1)0aOO ca un simplu muritor să fie capa-

~il de toat!': .astea? Si urmă să dea, ascultare lui Deois
~off. 

- Pc cuvântul meu de ofiter rus, voi tăia. liniile 'le 
~omuni('atie cu Napoleon, sp.use acesta.. 

Kutu1.oW 11 Intreruoee: 
- Şeful de intendentâ DellÎ~itwrf este el ruda ta? 
- E unchiul meu" Excelentă. 
- A! am {,o",t prieten bun cu el" ~ille cu veselie Kn-

~.OW. Bine, bine scumpul meu, rămâÎ a.ci la statul major 
ei mâ.ine VO'IU mai vorbi. 

El lOOu Lui I).e.njsS<l(f un 9t>mn cu capul, se tnt.oar~e. 
apoi lntilbSe mâna către hârtiile pe- cari i-Ie prezinta 
Ilener.a]ui de serviciu. 

"-. Aş ruga.-u pe .Altl'{Ja Voastră să intrăm ta ('8.lIă, 

HJ.(~l! generalul cu gla~ul nemulţumit. Sunt planuri ·de 
l~ercet.a.t ~i hîrtii de iscălit. 

- Ba. nu, s('umll.ul meu, să mi-se, aduci aci ma,a., 
lUll să le cercetez, Jlo 1<16. iar tu, nu te Îndopărta, adăi.l
~ă el, adresâlldu-«e prinţului Andrei. 

In vrerrlc' ce generalul de sorviciu îşi făcea raportul. 
orintul Andrei auzi tn dosul uşei frea.111ătul unei 'tochii 
~I'!. mătase. O fe·meiedril.gută cu rochia truuafirie şi 

fon l\!](']ea, TMi'~'n I. Marcu. ~ i-colac Gaşpar, totodată cel dint!\iu şi ('~l mai vT!'dnic d!' Înrrede-re is-
T r I vor de cumpărat din Arde~l . Pentru amănun~e r~c~-

HOflml Balnoj~1rll, 1>r. "iod,or 1\ ihailaş, Lazal' Or- "mandăm în atentia publicul1ti numeroasele scrISOri de 
t{)pan, PU'lllU'l I>IJlp t"'ţi din Satul-nu·u cu câte 1 recu~ostintii apărute În numărul de a.zi. 

• 
cu un tulpan liliachiu pe cap, cu o tavă in mână, a.ş

tepta se vede intr.area comandantului în lSef. Aghiotan
tul pxpIioo. Ia urechii!' printului AlIllr!'i rii aceasta. era 
gazda. nevasta. popii, c4l.re voia să ofE're serenis!:'imltlui 
piine şi sar!'. Bărbatul ci ieşise la biseri.că., cu crucea 
În mână, Înainte.!l. comandantului, iar dânsa voia ~ă~i 

fac-tl onorurile c,'W!PÎ. 

- E foartA> drăgută. adăogă aghiotantul cu un ztm
bet. 

La aceste cuvinte. Kutuzow se intoarse de partea 
lor. El Q.scultA ra.IJor!ul generalului de serviciu, intoe
mai după cum îl ascultase pe Denissoff. intocmai după 
CUIU aS'f'lIltase acum 7 ani cOI1,iliul militar drla Auster
litz. Era eyident că Meulta nuwai fiindcă avea urechi 
de ascultat, eari cu toate că erau astupate CII l1\.imba.c. 
auzl'au totul; de fapt· însă. nimic din câte ti spu
nea generalul nu-l pute.au nici interesa nici mira, !ind
că ştia mai dinainte tot ce i-se povestea. 

KlItuzow IlU lua dN'ât o singură. dispozitie, cu pri
vire la jefuitorii din armata. rusea.scă. 

Generalul de serviciu îi prezintă la urmă Sllro a fi 
sl'mna.tă, o prtitie a unui boier, c.are cerca să fie tll
demni7..at pent.ru ovăsuJ tiHa.t de pe moşia lui. 

Kutuzow plesciii din buze, clătinA capul ei strigă: 

- Arunl'ă--o Îll roC', aruncă-o în foc; odată. pentru 
t·otd<>auna, scumpul meu; În foc cu to.1.te hârtiile a.st~a. 
La să-i pe soldaţii noştri să taie nutret, să anii l~mne1e 
din pădure şi să fie si'i nătosi. Eu nu le porUnCe8C .
('('asta. şi nidnu-i autorizez s'o facă. dar nu-i pot pe
rl!>psi pentru a.şa ceval "Când să uie lemnele. abOol·rl 
tindiirile'·. 

El ge mai uită odată la hârtie. 
- OI punctuaIita.te nemteascii,! făcu el scuturîndu-şi 

caPlu_ Ei bine. acum am sFârşit. 

EI is('ă!i cea. din urmă hârtie. :le sculă de pc bancă, 

ne~ezÎ eutele ga.tului său alb si griis>CÎor şi se îndrd')til 
către uşă cu chipul înyj(lrat. 

Preotea;;a. cu faţa. roşie de emotiune, il întimllini. 
repede cu tava în mână. dar nu o putu prezinta la timp 
C'u toate eă a.ştepta de mult. Kutuzow clipi din ochi. su
rise. priru>e Între degete băruia tinerei femei şi zise: 

- Ei. dar ce drăgută imi eŞoti! Multumesc, acum_ 

mea. 
El scoase din buzunarul llantalonilor săi cei largi 

mai multe viese de aur ei le depuse pe tavă. 
După o jumătate de ceas, printul Andrei fu din noa 

Ch!'Uloa.t la Kutuzo\V. Comandantul şef şedea intr'un fo
toliu, cu un roman de dna de G-enlî~ in mână. pe care-l 
Închise, dupăce [ăru un semn untle a rămas. 

- Şezi, şezi, şi să vorbim, ii zise KUt.U7.0W. E trisC. 
foarte tri~t. dar JIU uim că îţi sunt ca un tată, un al doi
lea. părinte. 

Prinţul Andrei ti po\'estl tot ce ştia a~upra morţii 

tatălui său ei eeea.ce vii.z-use el insusi În ultima sa tre
cere prin Lyssigmi. 

- Iată unde ne-a,u adus! făcu deodată Katuzow t:. 
o voce plină de em()tiune. Dar ai putinii răbdare. adă.n
gi el cu o expr&'!Îe de mânie. 

Si nevoînd să mai stă.ruiMcă. asupra acestui subiert,. 
el grăi: 

Te-am ch('mat &1'i. ca să te am pe lângă, mine. 
- Vă multume.sc, Altetă, răspunse printul Andr .. i .. 

nar nli-e teamă ră nu fa.e tocmai pentru statul major ... 
Mai ale-s, m'am ohişnuit cu re~imentul meu, imi iube~ 
l!Oldatii şi cred ('A şi ei mi iube:re. Mi-ar veni greu ~i
mi părbl'8c regimentul. Dar! renunt Ia cinstea de & fi 
alături de dta., cred~ţi-ml ciI... 

Fata grasă alui Kuklzow a.vea o expresie b1Hll. du
ioasă şi tn acelaş timl) ei ironică, EI îl intrernVlle l* 

Bolkonllky: 
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LUCRĂRI PEN· S·RAUN GUSZTAV ARANJAMEN rE 
PENTRU PRĂ. TRU EDI Flell 

MĂSAR. ~ -ŞI DifERITE VĂLII ŞI LtJ-

ROLETE PEN-
ATELIER ARANJAT cu MAŞINI ELECTRICE - ţ= CRAREA DE 

TRU PE-RESTI i= ARAD, DEAK fERENCZ-UTCUA Nr. 8. - POR'TALB 1-

x GustaT Tatra)'" - Oradea-mare, str. Rl· 
koo.EY, prăvălia pentru elită, unde se pot cum
păNl lucruri de mână, peJltru dame precum ,i n. 
008arii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

li: InlUiatul de economU ,1 ajutorare din Arad., CII (o

dri,le. (Aradi takarek es segolyegylet mint 81ovet
hlet) din str. Petimi Nr. 1, deschide in 1912 & 3l-a i.-
8oţire. Cine plăteşte pentru o depunere 50 de m.eri alp. 
Umind după şue ani economiseşte 156 cor., tmpbţia
du-se şi dill cAştigul tovărăşiei, ÎIl proportÎa depuDerii. 
Membrilor institutiei se dă credit ieftin. Inscrierile se 
vot l&ce dela 1 Ianuar~ 1912. inainte de a.miazi dela 
9-]2, după amiazi dela 3--li ore. - Institutul de eco
'11.mii ,i ajutorare din Arad, Petiiffi utca Nr. 1. 

X Adolf Nadler, f",brici de oroloage pentru 
turnuri 1 Budapellta VIII. str. Prater 2. O r. 
fflmandăm În atenţia Ono public cetitor. Aceută 
firmă, după cum suntem informaţi liferează cele I 

mai perfecte oroloage pentru turnuri, cu preţ ra
dus bisericilor şi comunelor. Trimite om de 8pe
'('jalitate pentru luarea masurilor necesare pe chel
tuiala propI"ie. Ia garanţie pentru oroloagele li· 
ferate. Lămuriri şi catalog trimite gratuit celor 
. ec se refer la acest anunţ din zîarul nostru. 

II Daci voie,tI li b.1 ceai Ieftin. ,oti li lnurci, el" 
litru 4e rum allglne.e ,i " Cluti@ d@ eeai eOIU Ilumai I 
eoJ". Ua litrn de esenţl pentru diferite lieheuJIlri liO fU .. 
lill litrlJ jOqenţ' de rullil1 28 fil. ,i ua litru eseaţl •• Bir. 
ma 40 fU. 

Prel!erutkre pentru blrbaţi ~i dUle buuta .fi fU. 
l.rrlturi pentru 1'ltimlturl. "ntra lturtl pneu. ,1 
IIlta articole oe se ţin dl branee se aUi la dr.rueri. 
..Ju.r" alui Fehte Mihai", Maronhârhely. N~~ 
:"dchen"i. Comandele peet. 10 cor se trimit [ralle •• 

li: Brauawetter JănOl, Szeged. ciuornicar de crono
metre brevetate c. r. Firma BrausweUer Janos. maga-
'l.in de {'iasornice şi cronometre a fost. infiinţată de re-
~osatul Ion Brauswetter in 1847 intre împrejurări mo
.ll'ste ei primitive. Munca lui Ură preget ,i destoini
~ia i-au creat insă cu vremea renume, aşa că azi cu 
-dr .. pt Ol'upă cel dintâiu loc În Întreagă Monarhia. Pri
mul merit al rirmei e că prin felul deosebit de a-şi re
l:ula ciasomicele, c!t priveşte poziţia, locul 81 chia.r 
h'mperatura ~i-a atras clientple nu numai din tară, ei 
din cele mai depărtate părti ale Iumei ca Amerira. Au
.tItnJia. Africa ~. a. Intemeietorul firmei chiar dela în
eeput s'a aflat cu fiul său Brauswetter Ott6. căruia i-a 
irecut-o după ce s'a retra.s din afaceri şi care şi azi o 
l'ondut'e tn spiritmodern. Actualul sef prÎn destoinicia 
fiii experipntele chtigate În străinătate a rîdirat renu
mele firmf>Î la un nivel respectabil. nu numai 1n ţarl 
d ei În străinătate şi np-am convins ei noi că de casa. 
lhau~wetter nu numai Sc!{hedinul poate fi m!nrlru, ci 
1ntreaga tarA. Pe lângă depozitul fără seamlin de cea
","ornice am mai văzut sectia de juvaf>re, uri se rle
Ilsebesc cu totul de cele obişnuite şi dau probe de bu
Ilul gust al proprietarului. Firma are tn scopul a.cesta. 
iID a teli!'r propriu speeial, tn care lucre«ză perman<,nt 
20--25 persoane, unde se prelucra. mecanisme con~ti
Itutive de ceasornice, cari singure fac /) avere, pe lA.ngă 
.caasta are /) mulţime de ma~ini accesorii si aparate 
trebuincioase pentru proglHirea, regu!ar('a si repararea. 
.:('a50rn~relor şi la CliC lucrf'ază auspiriile proprietaru
lui numai ~ei mai experti lucrători din străinlitate si 
&cestui fapt a se atribui renumeli' firmei, au văzut Inşi 
lIluHimE'a de scrisori de recunoştintă, mulţămită şi di
'Jllome. Intr'un aparta.ment deosebit se fare munra lIPi
:ritul)a~§. a firmei şi de aici se trimit la cerere listele de 
'Preturi, eari aumai multea 1000 de ilustrătji şi ra,~ de 
a.tentia ori eui. Am putea să scriem ei despre seetia 
unrle se efertuese comandele ~i de unde se trimit cel 
'Puţin 100-150 pachete la zi, clar din lip~ă de spatiu ne 
ţ(!sămnăm. Firma pl"ntru servirlul său culant 81 promnt, 
J)entru preţurile solide şi rurtou1.ia fati!. de dipnteli 
llH~rită cu adevărat tot sprijinul şi o recomanriăm cu 
toată căldura În a.tentia eetitorilor noştri. Referindu-se 
la ziarul n08tru vor primi gra.tuit lista. de preturi a. 
firmei. 

TELEfON Nr. 681. 

I Gadoarl tie Crăct.... pr •• a. .u p •• n da_.. •• 
pl..J.. ."tu. ori lIlirdri\&re. .ani"'" i. ail".ri .. 
ea.ot. Il. '.'\lt ,i pealr. ri ..... oriMJ. _araituri , ... 
n-u ma.Diciir ,i pieptinllt ...... ta ,.atn ,ariamuri ... 
.1illlsi pentru tea.letl, t .. baehare. ~r.ţid,ri. ,ortmoDeda 
ti porUolii, binoele, lIipe de "'ioblimbe.l, parfumuri 1'&

ritabila trantuze~ti ei .D/rleze,ti. pipa,i li bibelouri 
,n.eam ,i diferite alt. u'iool. " JLfIl la ... ra ••• r-
lliment, .a ,raţl1rie "te mai tefti .. III prihilia lali. 
Begedui "rad. Piaţa Aadr'"'' 1 .. 

x (jdon Lencz. directorul .şcoalei superioare 
de mooerii oin Budapesta a scris în 1896 cu prile
jul mileniului, referitor la fabrieatiile frmei mele 
urmiitoarele: "Fabrica de ma~ini Majerszky liar
nabaa este una dintre cele m~ insemnate fabrici 
din provincie care merită o a'PrecÎare deosebită. 
Maşinile ,principale sunt cele pentru fabricarea 
oleiului, pr~um, presoo de alei cu -apăsare de 
~'Pl'i, morişti pcntI"U mlkinatul seminţelor, maşini 
de separat prăjitoare ş. 8. Atentie mai mare meriti I 
presBele de apă, cari sunt foarte de preferit altor I 
fabricaţiî, având o constitutie simplă. Au fost 
prpminte la 1~85 în Budapesta, 1896 Budapesta, J 

]903 Cluj, ]906 BllOUl"pşti, 1907 la Oinci-Uiseriei. 

1l.edaetor ~poD&abil: IuU. Oi.rEia. 
•• TrihuDa" iDl'ltjtn' ijpo~rafi •• Niehia ....... 

REISI MIKSA 
FABRICA DE 

ORILE 
tn 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAO 
lndrassy-ut 41-43. RakOczÎ-ut 14. 

(Lingi ~Apolloe:" 

A P ote ca- elegant aranjată, bine pro
văzută cu droguri ŞI într'o 
comună bogata româ. 

ne:.tscă e de vândut Tot acolo se află şi o 
fabrici de maşini de agricultura. ~ 
Adresa la admmistraţia ziarului :t T ribunac. . 

• 
În fabrica mea de fier şi turnAtorie de 

clopote se primesc mai mulţi 

i .... "ă-ţă.~~i 
cu purtare bună. 

H6nig Frigyest 

Arad. Rak6czi-utca la. 

ADUDI lilerar. 
A a.pln': 

.. Almanallal scrlitotllor dala 801 4 
•• 

o foarta inter .... tl li .. a.tI earte. ear. cupti .... fot.
crariile alor .u .crllton nbc:uU in Ardeal. Tar. U~ 
..ureaati ,l Bănat. .. iata lor ,e leurt, in,irarea eirţn .. 
ce le-au da' la lumini ,i • buca.tA literari. ne·o •• Hle. 
• aUTeli .ri e."a ,tiiDţi. IUI.ublicatl tDeI.. 

Pe.tru intiia earl IIII-a dat ud Ramtnilor de 'T"~ 
tutindenea., ea si nem a astlel Ce earta la hlde1ll1n:L 
ea re ne lace cunoacutl ... cel mal de Haml acriltori 
.iloCutl dlftcoace d. Ca,..,.tL ad III .Iati. 

.. Almanahul .crUtorllor dela noi" fi • ollllndi Odei&
• aproape tuturot talentelor IoCriitorllot dela noi. ,i • 
.n mărcăritar preţios pentru fiecare eaal rominea.ell 
Clei cine nu doreşte si euneueI ,i lnfli.ţi,area ei .. ia. 
eeler lDa.i de seamA fii ai llM-mului Ilu, al cărar Ieria 
U cete$te zilnic la ziare ,i ,tia reviste' 

..Almanahu. Icrlltornor dela noi" .ai are apei ,.ci:. 
lin eapitlu interesant ,i de mare preţ: eaJlitlul preseI. 
Se arată 1n fac_imil eapurila tuturor failor ramine,ti 
de dincoa.ee de Carpaţi, le upUDe pe .curt i.torieul 
fiel'i!.reia. ce procese a "1'ut pAnl aeum, cari i-au relt 
.olaboratorii mai de .eaml. ,i cine scriu Ce pre:t;el'lt la ... 

"Almanahul" 1, Iftr,it are si Calenda, pe 11J11, ..... 
ci ori eine c:umpărl ..Almanahul scrIItorilor dela aor .. 
n. mal are llo"oIe d •• lt cale.da,. In COlii 

Deoarece cartea aeeasta ,'. tiplI.rit Ill1mai t.u' .. 
lUmiir nlltrlnB de exemplara, OII. public e rUlrat 1& < 

~răbea8el a o comanda, ca fiind o carte tie,.ea ,re
tiOlllli, interesant! ,i inltruetivL 

Un exemplar costl trimis fran!'. cor. 1.M. Ae ,oat. 
comanda d!'la editor (LibrAria Nat. S. BOMiemla.) d1_ 
Oră,tle-Sz&anar •• , li d81a ..LIbrAria Trlbun.- .. 
Ar.d. 

Cel., ee eomaBdil mai _u)t ti. fi exem,lare ..... 
al nelJlP1arn) eli 1.M Cor. fraBca, IIr la ....... .ta. 
pute 10 exemplara 1.4Q C.r. exemplaraL.~-" 

Comandel. pest4! li nelOplan Il .e fael 4IUe.at 
la librAria .dHl)are. 

Ac •• 1rut: 

"An",intiri" de AI. C~ura 

ea cel dintti ulum diD .,Biblioteca Itrtlto,Uor dela aer, 
in eare le ur tipări rind pe rSnd teţi scriitorii ramini 
tiill Ardeal. Tara Untrureaacă ,i BăDat. morti ti "
viatl . 

T olumul .. Amlntlr.- are 264 pagini ,i cnprinde 21 
ounla, a eliror subieet • luat diD viata fratilor no,tri 
~1oti din Muntii-Apuseni fi !tin viata autorului. Buci
ţila sunt scrise intr'o neu,e limbi remilneuel ,i etI 

'multi putere i, limpezime, ,i eu mult timţlmlnt. 
fiecare buutl te eaptiveazi. procurladu',i • rul. mal
tlmire l11fleteaacl. 

De mult n'a &plrut la noi Ilembli o eart. aea •• 
frumouil. $i ca prezentare telulică, mai a1et ea • 811. 
.. irat eveniment pentru literatura D08.lItrl 4iD ArdMl. 

88 poate eoma.nda. d~la auter (Lt'briri. Maţ. 8. Bet
nemi.a) in Orii5ti~ZÂ8naro., ti 1I.1a .. LibrlrU 

Tribuna" - Arad. Pr.,ul Ului eumplu • 1.. + • 
bani PGl"to. 

.F 

Cel mai frumos, mai elf'gant calendar pe 1012 
e neapiral ultndarul 

"Lumea ilustrată" 
Con 1ine 160 pag. cu hn 'lIte. v8tiat~ ,i admirabq 
reuşi'e ;!ustfatiunl ,i tioldt pe t-Arti .. de lux -
D .. pozit general: librăria Ig Herz, B,j(urt'ştl. 
RomAni •• - Prt"tUI L.or. 1 ~ - Se a'IA de vAn 
z-re şi la ~LlbArla Trihune,c - Po,to 20 fl.ri 

Cea mai solidă prăvălie de ,*'a: sticlârie oreze ănăru ăz" " Eo~"O§-LIItc:::ca. Telefon 818. Arca.cI, Telefon 8184 
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Felicitări de Âr11..11 r101..1. 

Tuturor oa'-peţilor mei ro
mâni ]e poftesc an nou fericit. 

Fr. Schuch, 
proprietarul berăriei •• dLLENIUM •• 

An nou fericit pofte~te 

Reicb B. Kâroly Fia es Tsa 
magazin de ponevi, saci de cânepă şi 

pmcov1te ]n Arad. 

Tuturor dien .ilor mei români 
le poftesc an nou fericIt 

Nader J. 
cuţitar, Arad (palatul Minoriţilor). 

An nou fericit pofteşte , 

Gheorghe Şimandan, 
m!celar, Arad, Aulich Lajos-utca 16. 

• 1. r~;';~J-~\~~'~~~~~ 

Tuturor muşteriilor mei ro~ 
mâni le poftesc an nou fericit. 

Fleischer Testverek, 
fabrică de mobile de fier în Arad. 

An nou fericit pofteşte 

Gener S. 
proprietarlll cafenelei .fIUME<, 

.,.,."~ Arad, Szabad,ag·ter 16. 

An nou fericit pofteşte 

Moskovitt Zsigmond, 
Arad (Sz:ialta7. palota). 

An nou fericit poftesc tutu· 
ror muşh·riilor români. 

Csokân Erno, 
casap, Arad. 

Tuturor clienţilor mei români 
le poftt'sc an nou fericit. 

Riesz Mlityâs, 
prăvălie de coloniale, Arad, 

Boros beni-tec 16. 

An nou fericit pofteşte 

Guttm3nn Samu, 
prăvălie de coloniale, Arad. 

An nou fcridt pofteşte 

Mihai Czen10czky, 
pantofar pentru domni şi dame. 

Arad, Kossuth-utca 3. 

Tuturor oaspeţ;lor mei români 
le pof~esc an nou fericit. 

G. Braun, 
proprietarul hoteluiui .Crucea AIbă" . 

An nou fericit p0ftesc tutu· 
. ror muşteriilor mei. 

lIoffmann Ott6, 
prăvălie de coi 'nÎale şÎ delicatesc, 

Arad, Szabadsâg-!cr. 

Tuturor oa~petjlor mei români 
le poftesc an nou fericit. 

Alex. lukacs, 
proprietarul berărei 'J6pĂSZrOfk 

An nou feric:t poftim clienţi. 
lor nostri români 

Buchsbaum « CO. 
prăvălie de modă şi ghete, Arad. 

An nou fericit poftesc tutu
ror clienţilor mei români. 

Farber Lajos. 

Tuturor clienţilor mei români 
le poftesc an nou fericit. 

Sebesy Ferenc, 
m5.sar, Arad. 

An nou fericit pofteşte 

Diirr Gusztav, 
prăvălie de coloniale, Arad, 

(casa • Victoriei.). 

CunoscuţiIor şi pri-!tinilor an 
nou feric t pofteşte 

Men'raib J6zsef, 
Arad. 

An nou fericit pofteşte 

Prokopecz J6zsef, 
măcelar şi prăvălie de delicatese, 

Arad, Andrâssy-ter. 

An nou fericit poftesc oaspe· 
ţilor mei români 

Novotny Lajos, I proprietarul berărid .GAMBkINUS •• 

Tuturor muşteriilor mei ro
mâni le poftesc an nou fericit 

Gheorghe Jancoviciu, 
Arad, (strada fonay). 

An nou fericit poftesc tuturor 
oaspeţllor mei români. 

Kâ.nya G€za, 
proprietarul berăriei de sub teatru. 

An nou fericit pofteşte muşte
riilor şi prieti nilor. 

Szuppi Lajos, 
fabricant de mănuşi, Arad. 

An nou fericit pofteşte 

Paula Deinu, 
magazin de pălării de dame, 

Arad, Weitzer Janos-uca. 

An nou fericit poftesc tutu
ror oaspeţilor mei români. ' 

Vermes Mârton, 
proprietarlll cafenelei .HUNOARlA •• 

,An nou ferkt poftim tuturor 
muşteriilor nostri români. 

Rosenbluh H. & Co. 
Arad, (Szabadsag-ter). 

Tuturor mlJşteriiJor mei ro
mâni le pof esc an nou fericit· 

Berczi Pâl, 
curtlar, Arad, Andrassy-ter. 

An nou fericit pofteşe 

Kuhl Mihâly, 
văpi;itor de haine, Arad, 

Deak ferenc-u. 

An nou fericit poftesc tutu~ 
cor muşteritlor mei 

Iustin Olariu, 
directorul Asociatiunel călţunarilor, 

Arad. - . 

Tuturor dienţilor noştrii le 
poftim an nou fericit. 

Fraţii Burza, . 
ferărie, Arad. 

An nou fericit pofteşe 

Honig Frigyes, 
turnătorie de clopote, Arad. 

AN U li T. 
Se cauti un om special şi cu practică 

indelungata pentru a 

~~~~i~&~*k~~~~~~~ ~: ~ 
~I Birou. de inCormaţH t r 

~' ~ , - ---4M Atelierul de dentistică rg. 
~J;»l (ţ~ 

: Radu Novak. ~ 
· conduce o şcocla de vite americane altoi:e 
I 

! Cunoscând multele lipsuri ale publiCU-
lui românesc din provinţă, m'am ho· 
tărit să deschid În Budapesta un 

şi numai dacă a mai condus asemenea in
treprindere sub conducufa şi direcţiunea 

-sa, fiind bine plătit in perspectiva şi viitor 
bun. - Oferte şi referinţe să primesc la 

;: .adresa domnului 

1, 

1 

i , 
Alexandru Ionescu, 

pe._iA' ris' şi p opri~ttr 
În DrAgăşani (RomânIa) 

Cine vrea. fiiA cum l>ere 
-vite american.e 

-t,RIPARIA PORTATIS" 
, .pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
.1 Pelle din Mini, (Menes) comitatul Arad. 

l~i.'I A d rit' 
~'1j roB. • t;~ 
~1 ~ ... 
4;1 Am. onoare a aduce la cunoştinţa .. 
.~ ono public românesc, că la 1 No- ~~ 
1~ vembre a. c. mi-am .m.utat .. atelierul ~+-
+,;~ meu de denbsucă In ~ 
~ S b d ' ... ' N I 5 tt~ .. ~ za a sag-Ler ru. . ~~ 
~ unde îl voi mari ŞI aranja după ~\. .. 
~ cerinţele cele mai moderne. :: - ~ ... ~ . ~ 
.. ~ Cu toată stima: ~ 

~ RADU NOVAI(. f: 
~~,~"'~~~~,,~~ 

"Ci~ lirou da iDfQ~m8ti" şi ....... I 
J~ Ai8duri rOlDioaască. -. 
Orice informaţie relativ la petiţiile ina- I 
intate la mmisterii şi la alte foruri, orice 1 
informaţii comerciale şi in general în I 
o,.k~ Ct.w,z(1 dau În restimp de 2-3 i 
zile, ori-şi~cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit U rgltez rezo&-. 
virea petitiilor. Vorbesc În persoana cu 
referentul causei şi rog resolvire favo
rabilă. fac totfelul de mijlociri corner 
dale şi comande. Preţun moderate. 
serviciu prompt, informaţii detaliate. 

I la Aviz aştept II gari. 

1~~~1J.~1U, ___ ~Udap~~tţ~j:~:~~~~~~~19." 
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"EaDC-a generala de asigurare" SibHu. 

CONCURS. 

»Banca gf'nerală de asirurare,c soc. pe 
actii in SibilU, prin aceasta pubJică concura 
pen tru ocuparea a 

patru posturi de funclienari 
sub urmlitoare!e condiţiuni: 

1. Concurentii vor trtbui să fie după 
putintă absolvenţi de şcoala comerciaJJ su
perioarl, cu examen de maturitate şi liberi 
de serviciu mibtar. ceea ce au să dove· 
dească cu acte corespunzătoare. 

2. Să cunoască în vorbire şi scriere pe 
lângă limba română cel puţin şi limba ma
ghiară; cei ce vorbesc şi limba germână 
vor fi preferi ţi. 

3. Având in vedere el functionarii ce se 
vor al('ge, după ce vor fi introduşj in 1eh· 
nica aS1guranlor, vor fi întrebuintdţi în de
osebj pt nhu lucrări externe de organizare 
~i afaet ri, dela concurenţi se cere să fIe 
deplin sănătoşi. deprinşi cu călatoriile şi 
cu Înfăţişare simpatică. 

Banca ,ţSocfefate Anonimă" 
intenţionează a Infiinţa 

AGENŢII GENERALE 
pentru vânzarea de Iazuri ptrmise de Stat 
contra plăti in rate lunare. -

Oferte împreuni cu referenţe si se re· 
1I1ite sub »Representanţă şi lncassoc la 
Administra1ia acestui ziar. 

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ 

ŢIMBALE 
eu organism pa
tent~t de fltel. dind 
sunt-te re-onalite '1 
"'arte plăcute. 
~ pot ci ,Ah şi ~ 

rate. - Oramo
toane eu plăci ~r
li"tICe, Vloare, 
flaute. harmo 

nici .. a. - Nnmnoa§e distinctd si medaliJ pri
mite ca răsplSlft. InVt'ntatorul pe"" ,lui modern 
" al orgamsmului de otel. Dtalug tnmit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab hangsze r gy4r 

. Budapest, VIII., RAk6czi.ut 7t a, 1"111111111111111111111 ~ 
Beneficiile impreunate cu aceste posiuri 

sunt: satar anual de Cor. 960. - şi în 
caz de caJătorie diurnele, spesele ~i provizi-
Imile de afaceri stabilite prin regulamentele 1============== 1 
so..:ietăţii. .' . 

Cei aJeşi prestând un serviciu mu'tumitor 
după cel puţin un an vor putea fi trecuţi 
În serviciul permament al societăţii. 

Se obsearvă, că direcţiunea ]a alegerea 
funcţionarilor va fi condusă să aleagă per
soane din diferite ţinuturi şi ca cei aleşi 
vor putta avea viilor bun la societatea 
noastră, ÎntrUtât dintre aceştia se va recruta 
cu timpul personalul conducător al singu
ratictlor reprezentanţe şi filiale ce se vor 
tnactÎva. 

Cernile instruafe cu adele de lipsă sunt, 
a se adresa biroului, Băncii generale de a

. sigurare« din Sibiiu (Nagy-zeben) cel mai 
târziu până la fine a lunii curente. 

DirecţiuneL 

In ErădiDl de iarnă a 

"Hotelului Central" 
condusi in spir·t mrde": Onoralului 
PIlb le i·se Sthl!SC mâncArf şi beutulÎ de 
celt' mai bun .. , cari multăme .. c o i-ce pre
tentii - f )"pA tea ru se capA i lna cal,jA 

Pentru cununii " banchefur. 
stau la dispoziţie sAli 5eparate. 

Zilnic taraf de Ugani, de p TI m u I ra n g. 
In cafenea .e poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - dnă. 

Cu distinsi stimA: AUlustin Csermâk. 
hotelier. L\.=====':' ... :" =1 

2~~:'~~'~~~~~~~ 

Ministrrul de finantelor. 
Dlrectlunea Comptabl1ltAţef Oenerale 

• &atu lui ,1 a Datoriei PKbUce. 
Datoria PublicA.. 

-===-===================== 
Nr. 141781 20 Nov. 1911. 

Publicaţiune. 
A 27a tragere la sorţi a titlurilor dt" rmtI 

40j40 amortcn la din 8. 1908, împrumutul 
de lei ] 8u,OOO.OOO S" va d 'Ciua in z ua 
dt" 19 lanuane (1 febr.) 1912. ta ora I~ 
d'mhe_ţa in sala specială a Ministerului de 
finanle. conform ~ispoziţiunjJor stabilIte prin 
reglllamentul pubhcat in • Monitorul Oficialeo 
Nr. 245 din 7 feb, uari~ 1900. 

la această tragere se vor amorliza tit1uri 
pentru o valoare nominală de Lei 617.()()()} 
in proportia unnătoare: 

22 titluri de câte 5.000 Lei 
7 4 ~ ~ li 2.500 » 

184 :. :. ,. 1.0 O 11 

276 li :. li 500» 
-556 titluri in valoare nomi· 

t 10.000 
185.001) 
184000 
138.000 

nală de Lei • • ./. •• 617 OO() 
PubJicul este rugat a asista la tragere 

Directorul ComplabiliUţil Gen. 
• Statului si a DatOrie' Publice. 

D. VbroYid. 

Ce faceti băiet i ? - Tata ne-. 
dat voie' Căci furnăm doar tuburi ven
tabile Antlnicotin firma ,JACOBI" 
din cutii de lemn 

Păliţi! Sunt vt:ntdbllt: numai cu insl,;rip. 
tiunea • JACOSlc. 

FHnd cumpărarea pianelor afacere de' încredere, I 
! cea mai bun~ garan1ă o dă În astfel de cazurI, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 

\- O~!1 ~ Astfel zace in interesul ori cărui cumpărător, ca inainte de cumpărare să privească depozitul firmei 

I ~;, ---- ~~." II 
~"~~ TR' ISIP' m J Cluj-Kolo%svar, 

l)ţ" ~~}y , 1\\ H .• Strada Barth. Mitl6s 14:-
-:s~ \' ~ / / cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu pret II fabricei, chiar şi pe lângă plătire in rate. 

'1 __ Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth« •. __ 
Are '" dfPf\Zit piane = Schitdmsyer, Bosendorfer, Ehrbarf Winki mann, F6rst:r, StingI, Ste]zhammer, Richter. 00s51. 

Plane1e, Vfthi se pltlu'eH şi S~ 5' h mbA tU alte rouA, pe lingi ~IAlirea dltertn,tL 
'~.. EfcP1Uft,ie reparaturilecele- mai g:ngaşe şi acorduli cu acuralttJ.-'" 

j.-!, ~, 

Scrisori1e de recunoştin 1ă : dfilJ, ___ ,~~,!2~L _ ~ ~~ 

;~~~r:~:,iS~O~!;:f~~~~~: ~-:'-'-~~ h 
III_~ 

~o ani garantă 
~ acordare gratuiti de un atL 
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Scoaterea dinţilor, dinţi 
arlistici, poduri În gură, de 
aur, coroane, efeptq.ieşte 

QUIL REINHOLD 
DENTIST, 

pe lângă preţuri moderate şi garanţă 
LUOOŞ, STR. BONNA.CZ 11. 

Ujj Janos, 
stabiliment industrial de cement, 
în KisjenO-Erdohpgy şi Nagyrerind. 
Executa tevi de beton, pl~cl de pavaj, 
plăci de marmurA arHicialA, terrazzo şi 

mozaic, columne, scAri, laviţe, cArAmizi, 
tig1e, Inele de ftntâni cu fer, pUci sub 
sobe, vllaie de ori-ce lUI'gime, etc. etc. 
Acest stabtllment lucread. ,1 profede 
de cheltuieli ,1 planuri pentru poduri 
de beton cu constaucţle de fer ,1 pen-

tru betonizarea trotoareJor. 

ml~~~==~···=· e 
Patentaturl originali ~in Svedi ... 

"ROBUR" motor cu n'ei natural 
in urma multiplelor calităţi este 

cel mai bun dintre toate mo
toarele de acest fel 

avind o putnre de ~-300 cai (HP.) 

Landler Ddon, 
3 . 

pentru dormitoare, sufragerii, locuinte gar
zon, saloane, otele, cafenele, restaurante şi 
palate; mobile de aramă şi fier, covoare, 
perdele, candelabre, piane se trimit oriunde 
pe lângă plătire cu bani gata, ori 
in condiţii favorabile de plată. 
Album bogat ilustrat 1 coroană. 

La aranjare deplinlt trimitem 
voiajeur pe spesele noastre. 

rlODERN LAKBERENDEZtSI VALLALAT 
Budapest, IV., Oer16czy-utca 7. 

In contra tusel, rigu,elet şi ca· 
tarutul nu e nimic: mat bllU decât 

Ei Bomboanele Rethy. == 
la cumpArare să grfJim cerind anume fa
bricatele Rethy, deoarece sunt emulte imi
tatii nereuşi 1 e - Originalul are pe cutie 
cuvântul ,RETHV c. - O cutie 60 med. 

Se capătă in ori-ce prăvălie. 
Se primiti numai cele cu marca ~ RETHV c. 

In atentia celor ce zidesc case J 

TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 

ARAD, 
Strada Deăk ferencz Nr. 20:a. 

I 

Cu onoare tncunoştinţez oilor. pub1ie. că in 
branşa arhitectonlcă exect1t tOlfeltll de 
intreprInderi de transiOi mAri de zidIri vechi 
r~pararea de biserici romine şi şcoli, precurr: 
ŞI zidirea lor. Cu planuri şi budgete se,vtSC 
I~ cc:rerc. -. Comande primesc alât din loc cât 
ŞI dm provmcie. Pretunle-, foarte moderate. 

Cu stimă: 

ti :::=-====::::::::::===:::::::::::::::::=~I ii - -'-~~~~!"~~~~~) ta Teodor Cioban 

II=======E! 

Ciasol'nice a dmil'a bile, 

de aul', argint şi oţel. 

A70lll"'I. , 

Serviciu de fumat şi 
scris, casete pentru ti
gări şi tlg8l'ete din ti.1~· 

gint veritabil. 

Cele mai potrivite daruri de 

Crăciun şi Anul-nou. 

TELEFON 135. 

OELLER 1-
Q/UVAEROJU. 

Mare depozit în gt'Q.varica1e bl'ilia.zzte au şi argint 

ARAD 
PALATUL HERMANN ANDRAssy-TER 14. 

Cele mai potl'ivite daruri de 

Crăciun şi Anul-nou. 

Garnituri pentru mân
care şi obiecte de 
lux numai de ar· 

gint vepitabil. 

Giuvael'icale,· antice, 
bastoane şi lorgnette 

de Bur şi argint. 
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vit' de vie 

.. TR rnUN AU 

Cina voieşt8 .. 

rachie curată 
si se adreseze direct la firma cea 

mai mare romlneasd 

Craciun & Voda 
dia La)o,. 

Szighety Sandor 
atelier de cuţite ,1 tocUjrle artl.tlel 

Budapesta, VII., Strada Akâcifa No 64. 
Coltul Străzii KirăJy. 

Se recomandl pentru a.cuţtrea şi repa. 
rarea de foarfed. cutitel brice ti te<l.acuri de 
bucAtă, ie rn conditii ireproşabile şi pr. conv. 

Mare depozit de u· 
flelte şi Ulen·iJii pentru 
ba,bit'ri, ca foarfecl, 
brice şi curele de as· 
cuţit eic. etc precum şi 
cuţite de buzunar Ş a. 

Pentru barbieri se as· 
cut douA brieruri gratuit 
daci trimit 12 deodatl 

Comandele se executi 
pompt fi con,tiinlios. 

"r t - ""2 

r--ll Sefan Fekeshâzy 
laJlut d. ,iDsttorla dll haine ~ earilă:orfl ChfmJtl 

Bistriţa, f6ter 17- Ullga Primarl'. 

Primeşte: curtt' ri luci"a~r.i ffn"', curl, 
tir .. d~ tru~oU i, lolhituri d .. desupt. dl' maAi 
Si alhitun de p .. t; perdt'le .' OrlCt' Iuc,an 
d, b'anşa aCt'alUI cu pteTuri f .f'e fdt ne 

CUrăţire şi vopsitor' e chimică 
de tott .. lul d .. haine pt"nt1u birb ţi ,i 'tm ... , 
pardr sii li' j-Cht"te ftrA ale d .. ,f ... cC'; "poi 
",atenl de mobile. pt-fde1e dan' .. le ,i alb-le 
fu .. u'ie promp.. Plf"turl foarte moderate. 

= Telefon Nr. 84"7. = 
Garal K4roly, 

l"abrlcA de rn.obfle de tier, 
ARAD. 

J6zsef f6herceg-ut II. col1ul aU. Karollna. 

1 

I 
~ 

1 
~ 

I 
.1 , 
1 
1 

LQcread mobile de aram;l dela cele mai simple , 
pAnA la cele mai moderne. - "oedltie Intt'r· I 
n_tionall in toate părţile lumiI. Reprezentat fn II t lIfe ol"llş!'le mal mari din tari ,i strill1i1tRte I ~ 

1$~i5~i~~~~~i~mu~ II I 1111111111111_1_ Ea III • I I • I • J • I • II • ; 
18 m •• 111111111111111 •• 1.1111111;.11.8 - i 

10 Ci -. • • 

nll'; cu renume, ba 

il dar au gust bun ~ 
10 şi sunt bine şi in mare Oi 
19 curăţenie ţinnute, artico- Ci 
bl lele de C"oJonia. e ~ 
iQ -.i b'~c.nnic- Ci 
u.r. pe cari le recomandă c."i 
ii cu preţuri ieftine Oi 

i MfZ~i Jan~~ ~~ T~a m 
:g Olde,a-Mare - Naow!rad, ~ 

~ 10 PIaţa S~ent Lâsz16·ter.' G! 
18 Co1ţul străzii Te1ekyl În edificiul"" 
19 băncii Nagyvâradi Takarekpenztăr. ei 
19 Comande prin posta se efeptuesc ei m conştiIncios în cel mai scurt tImp. 8i 
10 T'eJe:fhu Nr. 247. ~ 

18 ei 
10 OI 
wm~~~~~~~m~~~mmm~ 

-. -• • -. .,-----
1 az 
~ 

... r. d.pozlt d' cl.,o,.J ••• diferiti .rtJcol. ,t ti g .. 

· -•• • • • • .. -• • • • 
:: y •• r le aii d. diamant. brUU.atllsl. allr ,1 .'ilat. :: 

:: A rad, Andc'ss,-f', (Palafal MinorUilor). .:: 
•• _ J _1_ II, 

1iI- şi recomandă bOiatul său depozit, - CiI 
II; asortat cu diferite articole pentru ii II 
~: Cadouri de Anul nou. :': I -- ·-1 -- .--- n-_ _ Desplrţământ separat pentru Cia'\uri tie pirde cu sunet __ 

- - articole de prima calitate de de harfA şi de clopot, În dife. _ --- -argint de China. rite colori ,i formate eleaante. --- . ---- .-: : Preturi ~de tot solid fixate. : : 

: : Fondat la 1902. Telefon Nr. 32L :: -- --- II 111'1 • II •••• a • ,., ••••• I •••• 1.1'_ -
1I •••••• a •••••••• U. 11111.llal ••••• 
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Mâjerszky 8arnabas 
fabricant de maş:ni 

In NylregYhAza. 
FdbrichUll dupa o experientA bogat. 

ca SP,"C'liltate 

prese de o!ef mânate cu apa. 
Plue de olef, conshuctie 1>ImpiA ori 

COlii P licati PrăJltorl de olel p~ntru 
Inci zlre cu aburi ori foc. Teasc pentru 
simburi de bostan. Maşini pentru per. 
fectionaTt'1 olt>iulul ,1 aranjamt'ntul com· 
pled pl'ntru f~brlcart'. otelUlui. Unelte 
de meliţat floarea soart>Iu lt , •• 

Exportul p1nJ. acum In 237 uzine • 

. ~ZI:X;lj(:I~Ji:XIXI~Z~ 
5tfJ 1 Gott te' f'u] praVaIi6 de pi' le şi Ite M. S 1 fi, 1 ,accesorii pentru in· ~ 
J4 N b ., du,tria de cojocarie. ~ act agysze eo, Ilemer Rmg 5· curehrie şi ciobotarie ~ 
... Mare df'pozit de diferite piei lucrate rn ţart ,1 strtinttate. - ~ 
" Sped.Ut1tl de piele. Pitle ludoad ,1 furturi de piele Tjlpl ..... 
•• V.ch6 fi opincL ftle pentru cisme ,1 ghete AtA pentru ma· •• 
t4II t inl ,i (Usul. Sk., I de cusut W 
~\\ aibă ti (ololatA. Tort diferit. - ~ 
~ \ ~hl~\\, J F A~ 11, "'arrht't. pJn2A, tAlpi de ~ 

\ im\~ \ ~ I ~ii' pislA ,i 8~bt'lh, garpitud~ de gum5 ~ M ll'~ \ ~\I\l\\ ~i\\\\,'1 fi c!orl pi de gumA. Şiretu ti şi 
t 1\\\ IdU\W'\\\\\\1 \ postav de curA.' t ghett'le. Cuie ..; 
r- • !it f \ \\11 \. de It mn amt neane. Calapoade ... M "Vllf' pfntru llht'te '1 ci$rne. Crema lPe 
JJ!lZJ!J!!(!lJ!!iiiiiliizz~ 

FabrIcă de ceasornlce el ee 
trice şi ceasornÎce de turn 

gri Thorotzkai as 1 arsa 
Rozgonyi as lendvai 

Budapest, VII, Sziv u.32 
Pregăteşte 

~i.turl pentru furn 
din material 4e seami cu funcţiune 
preasati, in orice m~rime. 

Ciaauri principale ,1 laterale 
electrice. ela sur i verti~atoare 
pentru ,coli ,i fabrici. 

Ciasurl pentru castele, clslnni 
,i terase ,i jocul dangătulul de 
clopote. - Prime,te reparaturi, pre· 
Clim şi pr~fac~rea Jiasurilor vechi in 
ciasuri de turn cu salt de minut. 
C~. mai W1are ,i mai modeml 

fabrică de ciasuri electrice ,i de turn 
din Un~ari •• 

~rP,\III~~~i~~ Ciasornicarif pe""an~nti al capita. 
lei şi furnisorii căilor f~rate ungar~ • 

1IiIIi; ____ IiiIii __ d .... ~. fabricilor de tutun şi casei de amanet. 
- Prenlal la bpazltla ~I!'I'. din p~ tii 

l!If'dlli~ d~ aur ti la .IIt!'Otilia uodati~ ia
lhttriale dia ari CU diplolto a de onoare. 

~-----~~----~ 
Fabrica de tîmplărje 

Instalată tu putere de maşini a lui 

Rudolf Gy. Brassai 
Orăştie (!t=") Strada Spitalului 10 (p:;~ie). 
Se reromandl pentru furnÎzar('3 oridfror lucrări de tâmplărie 
(ml"Arie) pe n t ru c111 d iri, atăt in loc cât şi in provincie. 
la comandă se preglliesc Tn orice stil şi calitate, mobil e 
pentru camere de locuit, birouri, instalatii pentru băcănil, 
farmacii, mobiliere pentru bi,eri i şi ,coaie, din lemn bun ,i uscat, pelângA preturi convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. Comandele se execută prompt ,. conştiinţios. 

'." , .. ,.,..~~' -.-......... ,-. -.,.-" 

;.e~ 

Pal.!. 11 . 

Damele cari voiesc să fie Ivei te. ' 
Încerce corseteJe mele 

,Neuester Schnitt' 
necesare la costumele ~ Princesc 

şi ,. Directoirec. 

CORSETB 
dup~ măsurI, precum şi reparaturi 

se fac În acurateţă. 

Gusfav Zimmermann 
Sihi I u - N .o.gyazebcn, 

Grosser-Ring, 1. in etaj. 

Atelier de curelArfe, 
,eJarie ,1' coferarie I 

Drendf G. & Feiri W. 
(odinioara Sodetatel curel.nlor) 

SJbii Il-Nd~YQzf'ben, 
Haltauerg. Str. C1SDIdiei 45. 

MaR~zID bOR~,t in .rttco1e "entru elrot.at. cI'lrit, vln8t, 
aport ,1 voiaJ, pociAzl ,1 procovlturl, portmonee ,1 brete e 
.oUde şi .lte articole dt' ,plllr.terie, ca preturi f"~fte moderate. 
Depozit p","mant'nt in curele de m.,inl, curele de cusut 
" le2Rt, Sky (vSrzob i ). - Recomanda pe urmA cei mlili buni 
Jampert de piele fabricaţie proprie, pentru ah ~i ,i militari, 
Cl.1r1 5t~U ~tri'1l5 hD1te pe oidnr. - Rcparlrile se t'lecall prompt. 
Mare deposlt de hamurf pentru cal dda soiurile cel~ ma~ 
idtlne până 1, re'e mai fiDt, cope,hoare (toturl) de cal '1 

• CO't>re de ctlltorle. - Co"\mllrodele le eh~p,uulc eon,tur ,'os. 

IUL ..... 

11 
II 
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DARURI 'ţn~~~~i~~M~~ 
potriyite pentru Anul nou! 1 Orava Kâra Iy ~ ~ 
V · ~ , "! .~~ ~ azeJa "oneze ~. Inginer.mechanl~ diplomat. :-::~~'$~~ 

• ~ Budapest, V., Kalnlan·utca 24. ri-~f"'ff.~\l '~ .L! 
.~ Telefon J4G - 3S. .' .,.] ~~':.~1~ ~ 

pictate ca. II8tuJia lini: ~ Reprezentantul .'lIhricr f .de, tu-, TEIGHERT & SOHN LIEGNITZ ',_c,:~? !~~~ ~ 
~~ ~rare a lemnuluI de apeclahtate' ,. -, .. ,,,, ~ 

tn~lfme 20 cm. 
fnălţlme 25 cm. 
inăltime 30 cm. 
fnăJlime 35 cm. 

-
- - 1'60 Cor 

2'20 Cor 
3-40 Cor 
6'50 Cor 

.,Satzume" veritabile, pIctate tIi aur. 

in!iltime 10 cm. - 2'- Cor. 
tnăltime 21 cm. - 5'- Cor. 
ină lţi me 28 cm. 9'- Cor. 
tnAlţime 35 cm. - 16'- Cor. 

Vaz. de perete, d. bronz, palmIer ,1 to· 
curl de umbrele, In mare asortlment. 

Ioan Kotanyi 
Arad, J6zsef.roharcpg-ut Nr. 3. 

_ (Palatul Arad-csan'dl gazdadgi 
takar~kp6nzta.r). - Telefon 809. 

Comande din provincie le executi 
prompt, schimbarea obiectelor necon· 

venabile ae fac: cu plăcere. 

1. 
Specialităţ : Herestraie rapide şi cu daul ,ftiuşuri, insfafare compldl de herestraie l' 

:\1 cu aburi şi uzine. Oarnl'uri pentru Uiatul lemnelor cu elevator ilgur. 

~ Mare depozit In maşini ,1 unelte pentru lucrarea lemnuluI pe 4 

~~ seama rnăsarilor ,i inginerilor. 4 i Condiţiuni favorabile de pTată I catalog trimit gratuit 1 ~ 

~~~~~~~%Wf~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1, P,,,,,,I., eu ... d.'" H' .. ne ••• xp.d~ ... II,".·. din Bud ...... '" '806. 

~ W~ TurnătDrla da clopote. - Fabrica de scaune da fier pentru clopote alul 

I ANTONIU NOVOTNY, TI:l~~~~.!· 
~ SI.' ~rcom~ndi spre preli!"ătlrPI clopottlOT f1oul. precum 11 turnarea de nCMI 
~ a clopotelor stricat-, ~pr:: beer!'a de clopote intreg', armonioa'e pe ga· .. _.a..,j~.t,a ... 
Î..rE raf1tie de .mJl multi ani, prO\lâl.?te c.u IdjuBUori de fier bltu', construite 
''5' spre I le tn'oarce ln llşurH1tl In on ce pa' te, inda!l ee elopOlele I\:nt 
~ Mlute de o "ture fj'nd Htfel sculite de CT' p re - Sunt Teenmanda1e eli 
~ deos bire eLO POTBLE GAURITE. d~ dâ1sul invea· iM talt ,i premiate In mai mu te rinduri, C .. uI Bunt pro"tzule in partea SIl
(!i perioa,! - ClI. viol r a - cu g~u i ca fig llu' S si au UD to.\ mii inH~!"'., 
~~ mai .dânt; mai Iimpedr, mal plăcut ,i cu Vlbnre mai yolumillolri deelt 
(!!.1 e~lt Cîe ,'stem vechtu, asPrl, ca un clopot patentat de 3a/7 klg, ute t"IaJ 
~ in ton cu un clc>IXH de 461 kliogcame paten:at dupl .[stemui vtchi<J. -
r...!E. Se mai rtcom-·ndi ~pre face'ea tlC1Iunelnr de fier bMut, de ,l.,e ~U.lilo.l'e. 
~ - spre prelldjui'.,ea dopot~'or v,ehl C:.l adiu~t.re de fier bituţ - ca şi _____ .. !fi liP", turn8rell de toace de meI.', - Pretllri-cur~n e Ilus rale trimit gratulto 

~~~~~~~~5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i , 

~t~' J,. ,,1~ ,,~ "'~ .J~ .,1,. ~ ,,~ "ţ. ,,~ ~ J,. ~ .,l,. ~~ ~,. J: ~ :-h J. ~ J. 1 J. "i,. ,,1,. .)~ ~ ~ J. J. .,l,. ~ ~ ~ 
~. • ~" , ..... :,. l' ~~'~'~'~'~I!&'~'~·X'X.~I~jX'XI~~~,~1:l!1~1~1!>C1~~~ OI' 

:~ Fabrica de prăjitoare de cafea ~ căminuri brevetate a lăcătarnIui 
:~ IFJ. FAZAKAS FERENCZ 

SzepSlszentgyorgy, Gr6i. Mik6·u. 18. 
Recomandă ono PUblic p r ă j j t o are 1 e de cafea brevetate şi că m j n uri I e 

{~~;;~ ~T~:~.:~:::!:e:~~~::efu~~:!~~t~~!! 
';i!'::;;Ji::}'ţ~~)'4 . .!Jr~~-1 fucrllri de strungărie tn fier, repararea maşinelor şi 
~, " :!1,_" ="",. ~ mechanismelur de fier, a casselor etc. pelângă garanţie. f, "'i:!, rl"-f;;-·~ .... ;,:,', 
" "c~'C>: - ')0] 

:~-':o''''- V Trimite franco fieclrula care se referă la ziarul 
acesta preţcurent despre prăiHoarele şi ciminurile 
sale brevdate. o 

PngAtite in Btelft"'rul său propriu. lt··'!.···.!~~~a_'@-'!.~_!~~_I~._._._t] 
~ Anton Jnratsch, pant~~~r;it~o~~~ni: 
~ 

- Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11 • 
cr.s 

... 
::; 

~ Recomandl In aten~a on.public din loc ,i provincle E 
o 
1-

pravălia sa de tncA1tăminta o. 
::2 -~ 

prf'glUite In atelierul s~u, dupA ce- .; 
rintde modei şi ortopediel, cu t 

preturi foarte moderate. :n 

__ ."l .. ~. "o. Reparaturl txecut ieftin 1 

P,c,uliIC ,ele mal moâeralc! &l ------.;.--------N 

... 
% =.~ altarul de fotograraflat 8 lui = 
it -- CSizhegyi S4udor ~= i Cluj-loIo1.wăr, Piata Iăty~ kirăly-t~e Ne. 26 • 
Â :;;;;;;;;;;;;;a (LAne;A fa,rxnacla luI Hintz). -

... Aici se fac şi se m~resc cele mai frumoase foto-
• grafil, deasement":8 acvarc1e, picturi rn otel, 
Ă 8pec~alitAtl in pinze ori rnitase, cari prin spă· 
V Iare DU se strică. La firmă fiţi cu bagare de seami 
• n'o confundat~, Cluj ~ Kolozsvar, PIaţa Ma I yas 
.. k;râly ter No 26, lingi tarmacia lui Hmt%. - -
T Rderindu-vl la acest z:iar ve~ avea favor In preturi. ... 

tl1l ••••••••••••••••••• ~ •••• 1 
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"8· t h· d i: It en In er Jazsef, 
! Bculpto.l' IIi arhitect da altare~ 

f Temesv8.p-J6zsefvB-pos, i Bonacz-utca 16 SZ. 

, face totfeIul de mobilier de bisericI, 
I .'1 ca: Ic01Wstast şi altare, statui de 
t piairă şi lemn, amvoane şi scaune de 
. ,povedanie, Sicriul Domnu/ui, Orota 
1 Mariei de Lourd, cristdnife, icoane de 

staflune, scu/ptură in relief sau pictură, 
: strani, pictură de biserică şi altare. 

Renovean tn stil altare vechi, amvoane 
şi statui. aureşte şi ma' morează. Pret
curent, preliminar de spese şi planuri 
gratuit. - Dacă sunt cht-mat pentru 
examinarta lucrului, mă duc ori-unde 

pe cheltuiala mea proprie. 

In fabrica de maşini a Căilor Ferate Uungare se pre-
gatesc cele mai noul ,i moderne 

GARNITURI DE TREERAT 
constructii de otel cu lo~omobil presiune de 10 cal pu'ere. 
Ct>le mai noul sisteme d .. motoare eu benzi", foarte leftit1e 
locomobite cu gaz, locomotive, pla~uri cu vapor, maşini jumă
tate stabile ŞI eompound. - fabncaţ.ile fatJncel de ma;lnl 
'IlriCflle din losonc, societate pe act i: Ma~inj de sl-nănaf 
»Losonci-DriUc cilindrice. »R.~cord-Driilc eu Jjngu I ,1 »Rrcord 
Il c patenlat. - Site pentru bucaie sistf'm Ka1mar Oarnituri 
pmtru mori, plugari de Reş;ţa, grape, sapI! pentru sft-c1e. -
Fabr catii e: International Har~tster Compani of Amerika Mc. 
Cormf,/t Deering Mi1waukee, precum maşini de cules, de strâns, 
rk cosit. Orapt cu dinti arcaţi sÎ.tem Mc, Cormi. le. Cara p~ntru 
a.uncarea gunl,iu1ui 1>1.item Corn.. King. Presse de fin ~i maşini. 
universale de mâcIOal - Tnmlte de'pre 10ate catalog ilustrat 

'VALDER ARTHU~. 
ARAD, 

Qnirini Săndor ... 

mare proprietar de ~II In Şir'. - VllĂGOS. 
(Podgor a Arad}. 

Vinuri de masA 
din anul 1911 alb mustos, hedo 50 Cor. 

1911 de dessert. • ." 52 ~ 
J 91 O de masă • • •• 54 ~ 
1909 de masă • • •• 50 ~ 
1908 de masă • • •• 60 .. 
1 908 de dessert, • •• 64 ~ 
1906 rizling • • • •• 80 ~ 

< Vinuri albe in butelii de 7/10 litru. 
anul 1885 bacator t'80 C anul 1906 furmint 1-20 C 

1888 rizli ng 1·80. 1906 rizli ng )·20 ~ 
1906 bacator t·20 ,. 1906 leanyka 1'30 ~ 

V'nuri ro,U. 
din anul 1908, hectolitru • • •• 80 Cor. 

1906, ,. •••• 100 » 

Vinuri ro,U tn butelii de 7/tn litru. 
din anul 1908 vin roşu t"- C, din 1906 1'80 C. 

VI nuri de Muskotâly tn butelii de 7/10 litru. 
din anu1 1905 muskatottonel t·80 Cor, 

1D pret se în\tlege ,. butelia (sticla). 

BAuturi spirtuoase. 
Rachiu de drojdii nou, hecto. 180 Cor.~ 

• ,. ~ veehiu • • 200 ~ 
» de prune nou • , • 180 ,. 
~ Jo ,. vechiu • • 200 ~ 

Cognac de 3 ani 7/t~ butelie • 3,. 
Prtturylc suut a·se jl'ţeJrge după hedolitru C1I Iiferarta din plv
hlţl ~ 01 ramburs. la dorinta hferez VID şi rachiU şi in butelii. 
B .. tolle dau imprumut pe O să ptlmifli, care se trimit ind.ărâpt 

franco la 5*"1" din Şlria. 

Prăvălia de coloniale şi delicatese 

Lazar Gyula 
Ara.d, PiaţaAndrassyNr. 18 . 

lşi.rt'com,and:l ma~azjnul bogat asortat cu mărfuri 
mixte ŞI colomale, cel mai hun cea., rum, 
on-ce ape mInerale vinuri din fa • .1 şi străi· 
nătate, ~amp8nie. şi coniac ungure-c şi fran-
cez pe langa preţuri convenabile. La cUmplirjluri 
in. hani gata scadenţă de 20 o, Impachetarea e-ra-
fUl!ă, Comande din provincie se efept prompt. 
ASI.gurând prea onoralul public de serviciul cel 
mal coulant, semnez cu stiml: LAzar Gy. 

~ •••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • m 
IJ 

1. 
pr~luare de r~staDraut. • 

Aduc la cunoştinţa Ono public din Arad fi pro. • 
vinde, că am preluat restaurantul Donn ••• ll .• 
FiiJo", din Str. Ficz6a. care se bucura dl 10 
cel mai bun renume. - Năzuinţa mea va fi 
ca să mulţămesc pe deplin an. Public, cu \ • 
.'Dari a18'8 dia potltorl ~i .. lneAri ,. t... şi cald. bine pregăM.. - Cu stirni: ,_ 

. Ha'!y J4aos. 1: 
•••••••••••••• • 11 

Preţuri ieftine J - Serviciu prompt! II 
Asortiment bogat În articlii ttxtili 

se capătl cu preţuri ieftine la firma: .. 
~ > 

! "La Mireasă"! 
~ 

~ Virllt - V8rslcz, Strada princIpali 
u (In palatul BăncII de credit din Vâr,et). 

" :::1 ... .., 
c 

~ 
~ 

.E P4nzfO, ,ffon, creton 
fr BHrche' latin 
~ Barchet erotle 
~ Barchet· pichet 

Barchet:cu ,Ifurl 
i S~tin Gradel 
:t 
.: Damast-Gradd 
E Nak.ng. Naturell 
'!. Satin, Satin- R ·ye 
::1 Pichet cu ,il uri 

'tii Ţt'selttri mar. de nuntI. 
c 
E 
o 

'tii 

Pânze impermeabile 
Masă, ite de damast alb 

Oarnlturl de damagt pt. 
eaf«'a, albe ,1 colOrate 

Şt~qlare de damast 
Şfergare· c'C'p 
Şrergarr- frotOer 
Nafi Imute de batiat 
NăfrAmuţe de tu 

c
Ot 

3 
" 
CI. 
c 

"O .. 

Grade:! de 1 n '" 
" Alb turi de In ti 

AlbiturJ de in pentru ;" 
p.t ~ 

$te gare p. bucltArle 
BroaerU de ia. , 

E Precum ,i Bartbeturl rn colori pentru haine, : 
~ Albituri-uicot, Albituri ,1 ciorap', pentru dIS me, ~ 

domni ,i copii. Acoperitoare cu.utt, de calitate "C 

fjnl ,1 de tot fini. a 
.Q 

-< RAmA~iţe din diferite stofe S8 capătă 

M.iercurea şi Vinerea in preţ foarte itfin. 

Fiţi cu băgare de seamă la firmă! 

3 
1J 
!"'" 
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Imprumut Ieftin, 
fArl cheltuieli anticipativc, cu procente de 
4"10 fi amortizaţie. pe pământuri, dda 1 ~-65 

ani, rAminind procentele aceleaşI. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cde mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum: maşini de treerat, c~ 
abur, benzin şi olei, maşini de semaoot ŞI '1 COSit cu ab~rt benzin .şi o1ei ~ lân~ă pre· 
turjJe cele mal convenabile cu păbre In rate. 

Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi ca .. e. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu
minare cu aceteJin şi vând obiectele necesare. 

La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenti la sate. pe lângă onorar. 

Agentura generali comerelall. 

Palmer Mafyas 
llml,oara, Strada Jen8.Herceg Nr. 13. 

.~~-_.-.. _~---~.~~. 
4 t 
4 Am onoare a aduce la cunoştinţa • 
C Onoratului public călător, că am des : 
: chis În Seghţdin (Szeged) hotelul , 

i Grand Hotel Royal f 
t Stau la dispoziţia publicului 80 de • 
: camere confortate cu Încălzire cen- ~ 
I traJă şi apaduct • 

• La gari ,1 dela gari circuli • 
C automobilul. • 

-. Pentru comportajul publicului pasa· • 
: ger, este in hotel instalaţie proprie : 
• de spălat cu aburi. - Preţuri ieftine. • 

« Cu stima: ~ 
~ Divid Săndor, • 
! proprh·tarul rataurantu1ul dela gari ,1 pl'Oo .t 
• prietarlll "Orand Hotti-ulul Ro)'aJ". · ~ ~ ... --------~----. 
• -----

Frlelerlc 

Nr. 
N\". I - 1''--

il , R 

Ilo · turnlforle, fabrici -" . III W ~Iopote ,i metal. ari 
~ Jatl pe motor de vep 

Arad, Strada Răkoczi No 11-28. = fondat in anul 184 
.....a.- Prenl.i.o.t In anul 1890 cu cea. nud n1.are medalie de _t:. 

) 

Cu garantie de mai multi ani ,1 pe lingi c:e'e I 
, favorabile conditii de plâlire - rrcomand4 clopotele ! 

cu pat~ ntă ces. ,i reg. inventie proprie cari au Ivant: 
ci faţa de orice alte Clopot~ la turnarea unuI ,i acelUla: 
tare şi cu sunt't adânc - se face o economIe d~ 20 - 34 
la greutatea mdalului Recomandă toto·tatA Clopote de 
ce se POl fnvârti şi postamente dt! fer, prin a cAror In 
buinfare. clopotele se pot s uti de crt'pat chiar şi cele I 

mari clopote se pot tra~e tără si se clatine turnul Re 
, mandâ apoi transformarea dopotelor vel hi In coroanl 

fer, ce se poate invâ,tl cum ,i turnarea din nou a elOI 
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote "oui pe lAI 
o suprasolvire neinsemna A Clopote mii awm totdeal 
la dispolitie Liste de preţuri şi cu ilustratiuni la dori 

fj~m~~~!E.~~~~~ se trimit gratuit şi POltO franco. 

UZIr-..;A ASOI-l'rATĂ CU 

INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE: 
Pentru moâ. fabric~ ferme, etc. Motoare de 0181 brut SWIOER SKI· 

M~toar8 de. Mu"nchen ptru be"zl /lot gaz '. 
. Ii " a8Z condco .... 

Ma';lini elect:riee M. s. '\.V. 

Pompe .centrlfugale şi 1urbln9. 
ADllpldU. r"Fnt>t'llor ti prellmlnarele de .pae le " 

pun. bU~lIro. Ia d"po~I'Ie. . 
fi 1 

"E LE K T R A, 
soc, pe actil pentru edificarea uzlnelor electrica ~ 
Budapest VI.. Gyar-u. 11IL T delon 84-64. Jjj 

• =======:~============~~~-~·~~~~-~··~II 
In contra tusei, raguşelei şi flegmei I sA TRAIAScA 1 ,1 1 OH! DOAMNI! 

MI 'nldu şe afurisit. 
de tud! 

s'a dovedit de cel mai bun mijloc 

Pastilele-Egger :~ 

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

O cutie de probă 50 fiI. 
Depozit principal la:· 

farmacia "N AD O R" gyogytar 
Budapesf, VI., Vaczi-k6rut &7. sz. 

: t 

m'au vindecat ingrabi 1. 

I 

• 
-Pastilele lui Eggerc • ~' 

Se poate dpăta in Arad la farmaciile: Berger Oyuta. Făld.-s Kflt'men, Hauer bjo§, Haj6s ĂrplU,. 
KrtMz Oeza, Kârpât, janos, Ring Lajos. Roz·myay Mătyâ", Vojlek Kâlman şi la drougeriile: Nt'slor. 
Hanzu.ti Vojtett es Wd~l. - 1" Gyorok la farmacia.: ~hsln k ~âniel. - 1,.. M-P~c.ka 1 la A~!er 
Oy. UIOS. - O.Pecska: Ioan ROt."sin. - Slmlind: Cslky lukăcs. - Slksz6n I FureJI Ede orok_. ~ 

• 

E MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 
d 
P 
1· 
s 

- cu olt I brut. dela 4~100 H P. -.. Motoarele mete patentate au regula/or an-
• traI şi meciunism de aşfzat cu rr âna. -
- In urma arderei reg-ulate a oleHului, motoa-
: rele nu produc nici un miros nep'ăcut. _ 11_11_ ..... 

- Nu trebue curăţit des! 
P 

: : Spese de functionare pe ori II 2 fner. 

: : SuraDJi Vikrar, 
- • Ingine .... rnf:'cb.a.nic diploIUPt. 

: Recomandl diferite soiuri de clrnl- : BUdap •• t. VI .• l'z'r-ufGa 18. -
'i . . f . C ti. (InriA.rA~ul Operei) . ' 

: ţlrl CU preţuri le tme - a a og • Condiţiuni favorabile. Preţuri ieftine 
• trimite gratuit • Intermediarii prime!e recompen~. • Motoare cu benzi" şi gaz. 

• 11111111111111111111111 •. -!Mb-___ ~ i' f fif f f f f-V f f f f f f fi" 1 
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~ I 
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ni; 
la: 
34 
le 
In 

I 
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, ; 
• • 

'. 

, 
. ! 

,,~ugurul" 
Inloţlre economlcl 

Eli.abeto,>ole Br'lMcbetvÂro. 
(Ki,·KOku1{S vm). 

Altoi de vie 
calitate distinsă - pe lân gă eelea mai 
moderate preţuri soiur i de vin d~ 
masă viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 

cu rădăcină. 

Se afli de vinzare la tnsotirca economici 

"MUBurul" 
Elisa befop 018-Erzs~b a.virol. 

Material disponibil rn al. 
toi peste trei (3) milioane. 

ŞcoaJeIe noastre n'au fost atacate de peronosporl. 

Altoii sunt desvolta~ la ~rfectiune J 

La cumptrlri pe credit celea mai uşoare concliţii de 
platăJ 

-t La cerere pret curent ,i instrucţiuni gratis şi franto. 

J Români LIJllllllt ti baietii la cursul practic la alloit 1 9 
-III_IL-lI IIII I U IIIIIII I I t D 
: Prima fabricA ungureascA de enţite d~ --• mS1ini şi unelte de otel FondatA la 1859. -· -.1---------------------------------------
I -

~ Bartusek Kăroly § 
I Budapest, VI. ker. Dâvid-utca 10. sz. : · -· .. I --~----~------~~~ · --... !:!:g_ar_ia--!p~f_n_tr_u_f_a b...,.;r_i C_3_' e=-a--=d::.::e~1 : 
'. unelte mehani:e pentru lu- _ 
~. ifft tl' , .-A.- crarea lemnului. ~ -

~ i ~ ;,. U:~Jtele mele taie ca : 

!-~. e'~ .. ~~ "~~L_ .. ,~' . OTt_I~AI ~A -:-f!- 'c" /" It."'l<; ŞI se po nvesc a o:t·ce ma-
şină pentru lucrarea lemnu· 

i~ lui, pentru-că sunt fabricate -
~ din r>tel de cea mai bunl calitate. Astfel sunt: cuţitele -
~ -Il pentru rindele de maşini, scobitoare,. copeu de cuţit, _ 
~.~ It,.estraie de mână (horony) şi lungime,. sjredele pentru _ 
,. sfredgiirea de găuri adânci " Q.lţite de sfîşiere, uneLte 
t pmtru sfredelir" crepar~ şi fabricarea de C(pur~ cu un -
~ cuvint totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea -
rtJI lemnului. - Preface şi osiiJe ţiîtoarelor de cuţite in ... 
( pa~ru c?lţu~i, oprite, de serviciul superior de industrie, în -

OSle clllndrtci şt fabncă, după comandă, noul osii cllin- -
.. drlce pentru ţinerea cut telor. Cuţite pentru compactorii.. •• 

~ Ori-ce dosl"şiri se dau În cel mai scurt timp. : 

~'ITITI~II~I~I~I~I~I~I~I~I~I~II~I~I~I~I~I~=~I~.~la 

1I .. ·t~.~",~,,~ •• ,~c~~!~.~~~~~-.,~., •• ,.·~~~~·· .. ,··, q · ~~ 
: In atenţiunea Doamnelor române 1 ~: 
.: ;~ 
.: Cari voieic • cruta anual cd putin ~ - 00 cnrt'.nt>. ·1 nu t. 
:. dtie banii slrelni!l)( ci li coma"dtze del" tirml romAni, In :: · :., .. bran$A de modl ,1 manufactură' ... .' ~. i Nicolae Popa, Lippn. ~~ 
:~ Unde fsfe In unrtiment mare cele mai mnti.rne 51014 dt ~: 
:' hain4 Pf'"tru sezonul ti .. ierni, slolt tnZ'tuşti cu douA co-;: 
.. Iod (dnub) pentru co .. tuP'f', (ati/te elc. pr(o('um ,i costuM' ~ .. 
:' gata sau dup4 mlJ.u,.d, fl4ftelt ,1 barchttt, ;0" "IRIl/furl. . t 
:' -Cele. mal moderne .taflrurl pf'ntru DOl1lnltoa~ '.rlaI~ :: 
.. tur) de plnzi rumburg, etc i'" 
:' Mu_tre 1_ c.cert •• 1:rlmlt: 6-an ... I " :: 

:: Preţuri solide! Servi~iu prompt! ~: 

~ ••• ~.,.~ •• i •• ,~ ••• , ••• ,il:f:iii,1iif;if.it,~i, ~ 

Elr!~t~.tlJ~ttt~~l)~)~.!t~A~.JJ~.tj}.)'t1~~}~~~1!I • l. 
~ MOBILE IEFTINE ŞI BUNE i 
4, .& ~ P"--. av.nu.I la ~., .... 
:~ Prima. Ca.bricA de lXlobile ~: 
.ţ .: 

~j PETRUŢIU 8t PLATZ t~ 
4· Sibiiu-Nagyszeben, Strada Slrii-Salzgasse 37. :: 
~ -.... Telet"on. Nr. 4'7', i. 
~ t_ 
.. : Onoratul public este rugat tna nte de a-şi p""0C11f'a mohqe ti blnevo- :. 
: i~5ci a cerc$, (şi fară a cumDira) MAREA EXPOZIŢie de totfelul ... 
::[ de mobile de artA ,i limple, care stă Z'lmc spre vedere pl1hli'j ţ:: 
... Se atrage atenţI unea a,l1pra Atellerulu. propriu d. SCULPTURĂ " .. 
:; ,1 TAPIŢERI f. d. primul rarli' i:: 
.. Executăm toate lucrArile de Itpd la biserici 1tOui fi vechi. - Orice • 
:~ comandă le dcptul1!J(t! prompt, con~tilQcios. pe lingi depHDI. pran'ă: 
.' ti CII preţunlt celr a:aai mode-aut.: 

ii. \ .,llii.-",," .. «i"'."' •• ,., •• ·., ii.',·.i.·.~r.", •• 9 
IJ =- :;: ; :: EI 

Bencsik Zsigmond în Deva 
Ofer~~ OHETE AMERIC"NE ŞI 
FRANCEZE cusute cu mAna in 
atelierul propriu precum şi G H ETB 
GAT ~t format modt!rn p~ntl1l hăt
bati, feme.; ,i copii 0.111#, ghdt 
comoade şi pentru gimnastică. Mare 
magazh de game renumite de Su
liva-n pentru tocuri la ghete şi &rtme 
e)(cdente. Ohtte pentru picioare ne
regUlate şi bolnave le pr~gătesc: 
după m~surJ. La comande din pro
vincie fste destul a se trimite <t 
gheata folositi. - Serviciu prompt 

••• S.~, •••••• ,.I ••••••••••• 
; {}{!j1~~'" Geor!e~~~~~~lmie i 
• ~~::r4 p. --...:-~ _ B r a Ş o T, Strada Port~1 Nr. 41 .• • ~=2.{1.ttţ.: . ..,<,!~.~ (Colţul deJa ttraeI. Sf66tului Ioan). • ! ,;;::~~~::.:"7.,.-,Y.>'ţ.-... ~~=--:::..-; r_. 
- Atelier pentru maşini, de 5Cri~ socotit, 
• dictat şi de cusut, apoi pentru aparate .. 
: electrice şi fizic~ lampe electrice de : 
• buzunar, gramafoane,plăci, ace., hârtie .. 
• - de copiat şi diferite utensiliL - .• 

• Telefon 380. • 
: - Instructor pentru scris la maşin~. - : 

••••••••••••••••••••••••••• 
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fI IRING HENRICH " i 
fabrici de unelte pentru ciobot~rf 1 
Ujp~t, L6rlncz·u. 50. 

~ F14 " I 6i~ m ' 
RecomandA panta/ari '" şi 00"0-
tarilo, precum şi pi&uiJor unelte 
de brlln,e, calitate bunI, preţuri 
moderate. - Comerunţilor se dA 1 rabat - Catafug gratuit fi francal :1 I 
Vilhelm Connerth 
IIGTSZEJEI-HEBIINSTlD1, Elisabetbgasse 53. 

luhl Mihaly 
colorator şi curăţitor chemic in 

PrAvl1il! Atelier: 
De'k Ferene 30 ARAD Llp6t·ut~a 12. 

I l-
Primeşte: 

orice lucrare de branşa aceasta precum 

de catifea, tOIl, blane, murf, boa, 

parde.n, haine civil ro, haine de 

domnI, dame ,1 copii, hainele in

- - frrgi ori de3cusute. - -

fiti cu atenţie la firmă! 

• 

-~i.~' 
~ 

: 

--_ .. -~- -

E 

Cele mai b UDe ' , 

- -apoloag. ...'-. 
- cele mai solide ,i ceIe mai dupi modA -
- Juvaerioa.e . I 
atit pe bani gata, cAt ,i In rate pe lingi che- J 
lâşie de 10 ani ,i preţuri ieftine, lifereazl cea J 

mai buni pr~vălie in aceasta privinţl In 1 

intreagA UD g • r i • ' 

BRAUSWETTER JANOS Ce~ 
cut 

orolOOier ,,, SZEG EI); . dife 

CATALOG cu 2000 chipuri ee trimite ORATUIT. 
Nota ci .ulllat aeela yor primi catatorul ,"mit ari I rer qa 
provocar. Ia &larul TrlbuDL (aeL ICI1Io1 C* a cetit ..... ţld III Trib.) Ins 
Core,polldealele Il! fac la limba ma,ldarl. 1.,....111 II lraaeezL 

as OI - .. • a mai 
tori, a==========:= de' 
de 

Lampe pentru mine :.~ 
ma 

şi tot felul de Iampe cu acetylen, 
fabricheaza 

Bartos Zollăn 
fabricant de lampe, 

Budapest" ro., Gizella·ut 55. 
B==========~~~~~~ .. _______ . _________ ._,._~-----~~--.---.--~~_J~<.I lDiJ 1I ___________ [1......;~ 

~=~~~al.m·~~b=::~.3~:$j-•• &E=5=7=---~&~I: 

Maşini dinamice, motoare 
de benzin, Jocomobile de 
benzin, motoare de gaz, . 
Instalaţi uni pentru mori, 
automobile de persoane, 

. automobile de transport. 

t ! Condiţii. favorabile II 
Catalog franco şi gratuil 

" 

Fab;ica da automobile, maşini şi mori, 
== socIetate pe aetil. == 

Budapestl gap-, malom- 8S aufomobiJgyăr r.-t 

Budapest, VI., Vaci-ut 141lr 

j
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1.'I<·.~u .... :: 

l; -
';~ -
ti'; -
f~ II 

-m r;l i1 
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'--

;::.~~t __ ~I~~~2~ __ ._' _________ ' ____ "~h _____ ~~~~~ft~r~~~O~N~A_~ ____ .... ___________________________ nl __ .=23~. 
~r -- -C .. )1' lP --Il 

;Sam. Wagner, 
.. " 

Prima turnătorle de fier Sibiiană • 
Mare fabrică de maşini agricole. 

~ Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
~ NAOYSZEBEN. ~ 

~ Cea mal neintrecutl fabrici de maşini agricole, exe
cutate cu cea mal mare precauţlune. - Maşini de Il ni 

" diferite mArimi. Darace de IAnă. lup pentru sdrmlnat 11nl. 
'. Piui pentru abale (postavuri) " 
1 foarte mare export tn Romlnla ,1 Orient. 
, Instaleazl: mori de orice mărime. CHlndre la mori pentru I 
•• sortat făina. - Conducte de apl etc.. - Efectuazl: Cele 
:: mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă. Mare turnă-

torie de fier şi alaml. foarte mare depozit in ţevi de fier 
= de orice dimensiune. - Cel mal mare asortiment In maşini 

de treerat de orice mllrime. - foarte mare asortiment de 
MO r OARE dela 2 HP In sus, - pe IAn~1 cea mal mare 
,aranţie. - Preturi foarte reduse ,i condiţiunlle ce~e 
mal avantagioase. - Explicări şi cataloage la cerere gratis. 

'1 

'. 

Lijeti 
Sandor, 
colorator de feamuri, atelier 
Industrial pentru mozaicuri 
de stIcll $i ramo de araml 

Budapest, 
Il. Papneyelde·utca 1 IL 

Lucreazl artistic geamuri de 
biserici colorate, mozaicuri 
de sticlA fi rame de Irami 

dela cele mai simple plnl,'. 
cele mai complicate, cu prt· 
luri moderate. - Ot"smurile 

.eroaee tuturor bisericilor 1"" 
cat. lunt lucratetn atelierul 
meu, intre cari fi ferestril! 

bisericei noui. zidite din Szâsz* 
Ujfalu (lingi Aiud) toate sunt 
Jucratc În atdierul meu propriu. 

ze:Z! _ ...... 

~-.-·-.-I-.-_-I-.-.-~-~-.-~_-~-I-1-.-I-I-M-,,-I-.-.~-·~II~~IIIII.=I •• I~. 

( 1: •• il • II II I 1l.II-fl I I U IIII I Î"i • III " II • 1111111 1 1 II 1 I II I 1i.1 1 1 •• ~ ': 
I ... I - - . 
:-t~mpărare ocazională de pn~1i de vânat! : ;: - ""'- '-'~- - . 
: ~- ".lancaste-;;.cu (bere 16-f]o(eni _ 1_ 
: f:-':'~ Grener-Iacat eng~ezesc, cocoş automat 22 floren!. : 1: 
- Puşti americane, ţeavă cu aruncarea patroanelor falo.. : .1 
: site 12 floren;' - D 

! ~~~ Hemmerles, 2 ţevi, mo~ernă 35 floreni. ., : a 
-~ -1 • · :" Dril1ing,. Browning de 16 calib .• Crupp eiector, cu ţevi de oţel. etc. precum _. 

: ,1 garnituri complete Hammerles-Drilling, Springer şi Kierer, revolvere şi : 1': 
~ - .. pistoale se afJă în preţ ieftin la Prvălia de puşti de vânat: .. • 
,~ -
, - . 
:: :B.ad6, Bndapest, IV';r., Egyetem-ter S. ~ : 
I,~ 1.. Articole de sport, binocle, Zeiss-, Gărz aparate fotografice. _ li 
. ~ -,~ "~ Face schimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiat - II 
~- - ~ - . 
/ i I .III~'IIIII I 1.1.:1 I •• ! II!~.I D. l' D I D I Do! 1. I 1'11 D 1;1 : 
1111· •••••••••• iall ............. a.ill •••• II ••• 

~L 

, ,. 
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Pasz.24 ,.TRT'RfTNA" Nr. , - 101 

VAOYON. MERLEG-SZAMLA 1911. EVR6L. 

il 
• I, 

Reszvenytoke - -- - - -- - - - - 1; 

II T ar ralek·alap - - .- - - -- 2.000,000- ..... II 
I 3615,19b - Kii:on tartalek·aJap - - - ~ 1282895.631! 

li 

10.057,195:48, Ertekpapir arfolyam kii:i.lnbozeti 11 

i .. 
I

! Koron. .Il: I 
,~ --1 

1.2)4,784/76: 

31 175 65 -16 I • , I! 

Penztar-keszlet - - - - - - -

Vălto-tarea - - - - - - - - - -

)elzălog·kolcsonăk - - - - - -

4 

.~ 
TEHEI 

Korona f1 
i 

6.800,UOO, 
! 

Amortisationalis jelzalog·kolcs3năk - ~. - -

Ela egek ertekpapilokra - - - - - - -
" 

FlJly6·szamlai eIolegek crtekpapirokra bekebele- i 

14U,132 -1 tartalek-alap - - - - ~ 279,444'98!) 

I Hazerh~k csăkkenesi tartaIek.alap 150,(Joo·-li : 

ud k6tvenyekre ei arukra - - - - -II 5.639,190'8(i! Nyugdij-alap - - - - - - 500,000' -Ii 4.212,340 ~ 

TMuaI:J'dPOennz::tg~'I::ko:e .. 1 tlhelyezett t6kek - - -:,11 1.581.393
101 / Betetek - - - - - - - 19.722.254'52

I
i : 

I I Betelek foly6- es check ·szamlan 3.391,568'85,' 23.113,823 3 
Deak Ferene·utcai 42 sz haz - 307,758'32/1 

l' 

Atruhazott jelzalog·k6lcsonok - - - - _. 
Atzel Peter-uteai J. IZ. haz - 240,(\00'- i 547,758 i32, ! 

----:..-- I : I Visszleszamitolt va1t6k _ _ _____ 1 

TulaJ'don alI am f3 ertekpapirok - 3.24',111'- ,I,! III H 1 "k ! 
" I iteezo - - - - - -.- - - - -)'1 

fLigg6 kamatok - - - - 44,162'04:i 3.289,273 104
11

.: II H 't IÂk t"k k t d6 I 
------'-'--ii a fa o;; os o e ama ,a - - - - - - '1 

Nyugdijalap ertekpapirjai: il '1' Elere felvett kamatok _ _ _ _ _ _ _1 
,1 I 

200 drb. Aradi elso takarekpenztui reszvenyi! 279380 -1 ' li 
II ' ,1 Nyereseg egyenleg: 

LeItăr alladek - - - - - - 17,441'34 i!,II' I ; 284n.3211 . . i I E 5vitel 1910. evrol - - - 4, y 

]eiras - - - - - - - _. 2,44"34 li 15,000,-1, 1911. ~vl tisz~ nyereseg _ 818.94S'7Slf 

7.001,128 ~ 
, 

12.092,3 J 2 Il 
! 

3.163,200 It 
! 

31.973 fi 

314,072 ! , 
i 

t 

i 

881 1798 o 
I Hătralekos kamatok - - - - - - -II --6,690:651 1; - .-----~~~-~.....:~_._.~_, __ .~ i: I i ___ ..;..-. _____ .....;.... 

li 57,610,653!67)1 :1 

-

07.610,651 

Ottenberg Tivadat, s. le. 
~ezerl.::al' .. t6.. 

Aodr~nyi, s. k.. 
ii.u~at6.. 

! " II 
---~ ___ ":"_' 'i---

I! 
! j 

Aradon, 1911. ~vi december ha 31·en, 

Laezay Gy ula, s. k. . 
t.tkâr eş ,e~vtzeu5. 

Domâny, S. le. HănD. S. k. 
IgaZgat6. . 'iiaz~p6. 

! 
I 

i 
~ 

, 
J 

SzJrmay Karoly, s. ~ 
l6kony_cl6 ." -- 'f 

ParetI, S. k:~ ~ 
liu ,at6. 

". 
Scbuster. s. k. >~~ - . . { . Tedescbl, s. k.. "~: 

1(,,2&,,-t6. --,~~~ •.. ~_ .. " j"c'.. l~az,at6. /; 

Jelen m6'leget a fa-~ mel!~kk5nyvekkdJ valamint a leltârakkal o5szeeg~ezfettfik~~5-' mindent hel~'~)~~k~stăke!etesen rendben lev5nek't;fân~' 

BraUD M6r, s. le. 
f. b z. b&,. 

. Aradon, 1912. evi januâr h6 8-an, 

Daniel KăJmân, s. k. 
f. biz. tai. 

i 

Marescb Gyola ~~-=: 
f blZ. t~l'-. -.- . 

A1. .Aradi Elso Takarekpenztar" 71.ik rendes evi kozgyiilesehez Intezett feIfigyelO-bizotts4gi jelentes. 

~ 

il 

" Tiszfelt kozgyiills I 

A kereskedelmi tărveny 195 §·ăban e5 az intezeti atapc;za. 
bălyokban megallapitott k6tdesseglinkn~k megfdetoleg a ltfulyt 
1911·ik iizletevre vonatkoz6 jelemesunket van sLerencsenk a kă. 
vetkezokben beterjeszteni: 

Az intezeti ugykezele~t a lefoyt 1911. ev folyaman relld--.ze. 
resen tllen6nztiik s az ezen irănyban kifej ett miik(hh~jilnk alap. 
ian megallap11 hdtjuk, hogy az inte!eti ilgykezeJe3 minden agaban 
p~ldai rend e5 tt Ijes pontos .. ag uralkodlk. 

1911. evi de.:emb r h6 30-3on megk~zdtiik a vagyonnak le1tări 
felvetelet. m Iy behat6an es lelk ismeretesen te1jesltett eljărasunk 
folyran azon meggyăzodest szeratilk, hgy a merleg-szămlâra fel. 
vezdttt ertekek megvannak e3 szaba!ysztriien kezdtetntk. 

Az igazgat6~âg' altal e1enk terje~ztett. 1911. evi merlegl 

valamint a vtszte.,eg ei nyereseg-szamlat, a klfogâstalanul vezet 
es sZdbăly~zerLi~n Jezart konyvekt tov~bb~ az ~Italunk tetele!1.k l 

megviz ... gâlt kimutatasok, leltardk, zar:'lamadasok ei a kapc;so 
tos okmănyok alapjăn hltlYl!snek es mmdt:nben a valonak 1'11egIe, 
lonek talâltuk. .. . /'" • ! 

. Ezek utan a magunk re;zer51 is eIfo~adjuk ~~'1 ·el gad~· 
iljanljuk az igazgat6:;agnak beterie:)ztet~ jelente-;~b~" .. Sal,/! 
korona 07 fitiir tiszta ny~reseg hovafordllasa 1~! tt )~vaslat., 

Az eloadott k a1apjan tisztdettd kerjiik a t k?zgy~~t; 110 
a lefolyt 191 J·ik iidetevre ne!ve ugy az ig<lZgat(i:;ag~a~ v~la~' 
az aloiirt f lilgye15·bizottsagnak a felmentvenyt ~adul szlve:tkedJ 

Kelt AradonJ 1912. evi januâr h6 8 ~ 
Braun M6r, s. k. DAniel KAJmAn~ s. k. Maresch Gyula, s. k. 

f. bit. tlK. f. blz. tar. f. bll_ eln6k 
A 

"TRIBUNA" INSTITUT TIPOGRAFIC NIClIIN ŞI CONS. - ARAD, 19li. 
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