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lf\'ItIn11 de li pentru ft,,· 

• n1i. ti ItfAlnitatc pe 
.a 40 frand. 

• ftJI Jml11'n .. , fi 
.• teJll'tat Jfli. 

IREOACŢIA 
ti ADMJ\lISTRATIA r 

Strada Oei ( fereac Nr.1O 
Ir-SEHT1UNH ... f 

le primesc la admInistratie. 
Multam/te publice ,1 lcc 
deschis coatA fie<are tit 

ti m.ri . 
Maaulmpte • 

Părerile oamenilor impartiali asupra situaţiei llGastre 
II. 

\ / 
.. \ ./L~~~~ 

• Declaraţiile domnului Ora Ioan Mihu. 
Distinsul nost.ru frunta.ş d. Dr. Ioan t 

, ihu, a ayut amabilitatea sA răspundă. la 
• trebările noastre in următorul chip: 

Cue t'f!OO părerea dv. 8.8Upra IIÎt\llllţiei noaatre 
terneî 

Situaţia ce s'a creat partidului naţia
al, prin neînţelegerile cşite la iveaU! în 

· 'remea din urmd, este regretabillt, fiind 
espu.s de pt'1.gubitoare pentru interesele 
oastre naţionale. 

Este deci dorinţa tuturor oamenilor 
e bine, în special însd CEte de datoria co
itetului executiv al partidului, sll pund, 

rit mai de grab(1, capt1.t acestei situaţii ne
a.ste. ' 

Ce aredeţi despre nCl!n~egerile ooWr d(7UÎl 
. isre din AI".aJ 1 

Ce opinie a)'Cţi il.ţii de S\"ltl'ul cu protin .. <fll. tri\-
an) a "Trib1llIleP'? " . - ~---
~J'"a.t wn 19m;'!'I"1!folll'ent, dt .. ~\!a nooperea 
" mpanif'li imrl1)tri\"Il "C'<olStui Qrgan de publicitate~ 
ioo :>' Tril)\1oon.ll/r fi părăsi.t ~i'Ilila. de intran"i· 

ţă 4'11 politidi a 
Găsiţi ('ă din 0016 douA z~a.re, unrtIl, treb11ie ~!i 

"lrL~ A.!"a.dul, - orure din două'~ 

. - Eddent, eli aceastli sit1laţi.e ac aato
re,te, in mare parte, campaniei nefericite, 
pornitd. şi susţinută de celA! douit ziare na
ti01tale din Il rad. 

Prea adeseori au perdut din. vedere, 
ccmduct1.torii acestor ziare c(1 a,cţiunile. la 
/.o, nu poate fi s/1 invrt1.jbeasc4 sufletele, 

f ci 8it se uneiUlc(l, intdrindu-le în credin ţa 
, I idealttril.a1 noastre. 

I 
Prea au uitat aceste ziare cit, misiunea 

I lor nu poq,te fi să învTt1.jbeMc(t, ci s(f, le u
nească, înt~,rindu-lc fn credinţa ideolurilor 
1l0aatre. 

Neavând VT(,-lln rnotiv 8<1 bCl.nuesc, că 
. lupta 8e dă pentru interese personale me8'" 
· ckfnc

t 
trebue să prime8c de bun eeea,ce se 

accentuează in public, atmme cet: pricina 
ndnţelegerilo1', in definitiv, sc reduce la 

, dout1 chestii: acea a "tradtlrii" de o parte, 
~i ac-ea a "premenirii", de alt(1 parte. 

Urmând a fixa TesponzabiliU!ţUe, cu 
· privire la, a.ceste capete de acuzaţie reci
proc(1, pl1rerea mea e 1iT,mtltoarea: 

.. Votu începe cu c hes tia "premenirii
H 

I 

rod aceasta s'a afişat mai înainte in ziari· 
&tica noastra, şi, desigur, în parte, ea a dat 
n~tf'fe, Sa1/, pretext,pentru afişarea celei 
de n doua.. Eu inţeleg prea bine c(1 în. (lt· 
mosfera de nemulţl1mire ,şi de zifpdcea!if, 
cauzatd prin dezastrul dela alegerile die
tale ultime, 8'01., putut afla o scamd de ti
neTi, cari sl1 pun(t în circulaţie lozinca .. pre-

~t, se d?t01'€?te insuficienţii condue<1to- I de prop?zitii ş{'~cţiunide..a.ctualitate~ c~~~~ . 
nlor parttdulm. crete, bme pred~ate. ~ ,-' 

Ori, acuze de acest ordin, ridicate îm· - Cred ci1 în as.emeneti"cazuri, n'o e . in· , 
potriva deptdaţHor şi comitetului execu... dicat 8/1 faci disc~jie publictl î'lrZ;.,rt~hCă./ .... 
tiv, dupli. mine, sunt cu de.sitvârşire lipsite ci e de prej;· ~ '," ,~'" ~: . ;' 'Z~def'a. -' /., 
de temei, clfc" cauza adevdratd. a ne- tele tale":, , , .. ' ',r .. -,.,,j '.ih C4:-e " 
succeseoi01' nOa8tre polîticc trebuie cdutatd oricuw _ "c' ' .• ,',r~ ,1, 'c~;e· 
• al d' . ;;' m, M frecţte. mat ;,l" ,1·' "","; , 

Este departe de mine intenţia 8(1 lac, .:': ::, l' 1, :", 1';' ,/~ y '" omitet1l:~ 
cu acest prilej, criti~a rrogramului politic ' r" ,.; tj 'tj( ~C r ' ,.' ,,". _ propoZt~ 
dela 1881 sau a tacUcet noastre parlamen. . ,~:' ' ,f 'c ... / ~ Ma~g~_"> 
tare.' - tin numai să spun :11, cât~, vrem -' --,..- ii, ".i

f ,> .Că.~~r;~ 
3e ţtne la acest program mat mult 1deal, î'l .! ~' ',; (, ._i "1' .' hPill d 
situaţiq, actuală parlamentară şi politică, (lawrm ,)', 
din Ungaria, nu se pot obţine rezultate pa- Aces 
li tirl'. momen t ane, mu/ţămitoare ş'i t: izi- "prcmc/ 
bile, fiind sub acest ~apn'rl nbw1tJt indile- fn.dlche,.,· 
rt'nt, dacă cnnducCTt'fl l;artidului~idepu- CUie (f I .',,' ,le 

~ '.,
,'-' , r, _ 

, I 

I ;; - . ., ,,,,,x :" crutf'az?(jlfll t re. , v c- ,,', !'. 1),:. ; 
, \ "" .:. ' -.. 

/iti" sau "ramoliW' -:pentrtff:Cf sa, mtre- a gref 
buinţez termenii de. ea.ri.,tât de mult s'a, Tr. 1, • 

.i 

abuzat 111 tim~jurm~ .. , 
. Aşa ~d~~'tc nejust şi. nţdrept a eri· 

tt ca persoane, .' ',ace a.s th. te.,.1il . 
A ccasia, flt~(t . t1 a 8(1. 2i~. ct1. eu con

ti'st orce tendinţii de ,~m~niTe" fie 1n 
persoane, fie in ideile ctmducdloare ale par ... 
tidului. Nu I ~T orba e ct1. toate trebuesc flJ.~ 
cutc cu rost, la timp şi loc potrivit! . 

O "prcmenirc" 1n. c.onduccrea partidu
lu.i, neputdndu-sc lacr, decli.t prin ('onle
renta naţională, singurit. chiemaf(t a apre
cia munca b(!rbaţilor st1i de încredere din 
comitetul executill, CCroBt poate al:ea, rnt1 
rog. sit criticdm asMzi activitatea C(nnite
tu/ui. sctleându ... i prestigiul necesar, când 
nll ('Bte vorbit - şi lipseşte poate şi pasi
biUtatca intrunirii umJeren tii naţirmale? 

Cui prodt>.st? ' I 

Dorinţa ,.premenil'ii" comitetului exe
cutit" deci chiar liind iustlI, asttf.zi, de Sl~· 
gur, e la neloc1J.1 să:u/ ... 

'j 

t'ers<l ,'f; . '. '" 'p • i ,. 

în jatalq Qtm~~i c: :~I ~ ", ~" ),~,; ~," 
time, a putut si! incolte~cd ţI:' ,\ c,~.,.t!<~u 
~tradării" - căcit cunoscute' fitnd rela
ţ1~ilc vechi şi inimc ale p/1rnteIui !tI angra, 
şt ale domnilor Brote şi Slavici cu grupul 
din iu IUl "Tribunei" - când pdrintelr 
M an 9 r a şi-a filcut· fr€Go'ea neaştep· 
taM în tabă.7fl g'tl1.~ernamental(!, i.llr 
dmnzâi B r D teşi S l a vie i au 
crYCQ t llÎ1 justificepaşul ftJcut d.e pări' . 
virar, lumea noastrlt 2(1,pllciti1 prin a~ 
.atitudini ciudate, în primde mom. ' " 
prea UŞ01' a putut s(1 dea crezare st .... , -

riiM şi şoaptrlor, puse in circulaţie, 
feritoT la. tradare. Cu toale aceste, '.' .'~,,: 
., Tl'ibuna" s'a dcsolidarizat solemn ,ţ: "1 
public de domnii Ma,ngra-Brotc-SlQvi.~" -.' 
văzând tinuta absolut cOl'f'rtă şi n(l.lM~; .:", 
a "Trihunei" dela alegeri şicpân~ cu .. _'i 
mai ales după ce domn'ul On('11. in car: 
de 1'I'optietar material, 1<J.r· domnu.l ( .1' 

În caUtat,('. de prop1'ie: 'spiritual al , 
bnnei" au luai' ata publicului , 
rilsplmderl' entl'tI tinuta. politic(t !' 

toarc a , ribuneio - tin dJ, orice',' ,-; 
Cl'S in lenţii trebuia Sd tnceieze c\,.,·;: "' .. , 
s(}f\aşlre. ' .... 

'., 

Ce pri.1.1e.,te ,.premenireaH in ideile con
duclttoare ale partidului, şi iniJia.rea dt ac
tiuni notii, ţindnd1l·8c scamfl de cerinţele 
unei evoluţii no-rmale, este -m.ai presus de 
îndoiald c(f, orice discuţie academic(1 pc 
acea$td temI:!, nu peale 8d fi.e decât tot
deauna bineve'nitd., ia,r ziarele noastre 
diacutdnd asemenea chestii, de si9urf 1şi 
împline&c cea mai elemcntar4 datorie. 

. j 

. .J DTf'pt a-ceia g('k~esC'; c(1 a filcut () t:, ;'';' . 
lit politicd, comltettll i?l~ecutil' al part ,j.; "':,, 

Tol ce se pnate spune în aceasilt direc
ţie e t ed dl~&C'U ţii de acl's t ordin se pot face, 
şi trebuesc !dcute, in orice caz, făr(1, ase1/. ... 
ţîş t'l1dit in potri1)a conducerii partidului, 

, 
I 
i 

i i 
· t 

. menirii" - crezând, proba,bU, cd nesucce ... 
lul aleuerilo". şi allupteloT politice di,n ţre-

la care te mli.rturiseşti a aparţinea • 
AU01Wl. iUi chl"$tia când ac trateaza 

lui, ft1rând "excomunicarca" prema.·,~' 
a"Tribund" - şi tin el! a greşit 1" . 

Îndcosrbi, când a permis; ca în zlantl·' ,r 
dal al partidului, să se afişez.e Şi,1Llt an d&;:, 
zile s.ă se continue lozincile rtel.ctricite, pri. : 
dto(l;re la ",tradarf.a.2,<· ""-,,distrugerea, 

! , , \ 1, 

• I I ~ 
! ~ 
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· J 
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Il -
supunerea "tradilrii" a· fost o t~ntorr:tJ., 
i ar "dis l1'11lJerea" ti Tribunei" ar {t o ple r· 
dere 11atională. In fine ţin s~ accentuez ·cel 
nu pot decât st'l dcsaprob stăruinţele H~O
mâl!ului" întru "anihilarea" dommlo-r 
Oncu .şi Goga. 

A r fi deplasat 8(1 fac eu aplirarea a· 

ccstor doi vrednici Iii ai neamului nostru, 
mă mărginesc deci să spu.n. cit am dorinţa 
fierbinte: ca tHlil, i fruntaşi de ai ~oşt:i, 3~ 
aibă la activul lOT acea muncd Cl"ft.8ttti! Şl 
acele merite reale, cu cari, cu drept .c'u
rânt. să pot mândri d&mnii Oncu şi Goga! 

Admiteti ideia di~trugerii numitui~i ziar ~ , 
.. Credeţi ('ă e de importanţă ca lem ţelegenle 

11l1.re .tiarul "R<:..;mâm.!!l" şi "Tribu.n.a' să se curme 
in 001 nlA:li scurt 'timp, - prm ce ranedii t 

"'--,<~-----. . .. ~ Când şi din o parte, ş; din cealalttl, 
~.~_ ~\\t'(}r recunoaşte greşelile Teciproc~l .,~ 

~t;!!'~~a retH'1'l:~u.p-f'tt-tor, cred că, ne mat 

~----:'~~icdl;c~ ~bie.cti.t'e. în. ~aLe, TCs.tabUi
a '.antet Ş't dlSCl'hitntt tn partid, s~ 

paa! I t" 
f' a""{ făra greutate. 

'. . I~.~spun'~rea situa.ţiei a.ctuale ~i al ce
~~.Inoare. ~mânând f11. chip fire8c, în 
d ar~na ('~u(''''{ii oficia.le a partidului, 

l Up Q 11U.a·rrr , este datoria comitetu-
Ul C.t'Pc-u tlv ~ - , Il 'I . .. ,,,o. ut",. Şt 8(1 a e caLe Şl 

nl1Jloacel o pot . '. b 'l' 
() • .. <- rHJtL ',pentru resta ~ trea 

--o . rdtllel 1'''Sturnate .. Al" 
-- . u. . . . • P'ry,n nCtnţc egen şt 
y r7"'~''''~~r''''Qe ' .. e. 

IT/rât mă nt-' t " 
. 1" lV"eŞ e aş p",)·opu.ne, c(1 tran-

şar~:a dl!ercn.ddoT regretabU . .f de asUtzi, stL 
l,e l~lC(~r~e In o con!errntl1, ':lixtd, la care 

Ba: ~t 8a la ~a:!:f} .Ynrteni~clGosma., Andrei 
<tlscanu Rt J' man '1 T'-:-; b " ba' ,.)' .. n •. ~! \c'Jngureanu, ca ar. 

Mitl1f't A;~~~e\~~~'~f': lm,r lart~ali -;. Toodor 
, (.uda ş , IullU Manlu ca re-
prezPt1tanţi ai C 't·· . ' 
t'd 1 '. . orm CI 'ului execuhv al par-
01 U ti! Ş:. a.tzla.rulu:· t au torizat· iar Nic. neu ,-,""p" , 

. --' . .....'·}(om. Ciorognriu şi Oet. Goga., ca 
~~'-';'cpr(,2"fl tan ţi ai .,Tribunei". 

Am credinţa. c~ punându~se aceşti 
domni, cu buila credinţă la sfat şi Ia lucru, 
aflarea soft/ţii m~ilţumitoare. n'ar fi prea.. 
anevoiasă. Trrminând, spun c(1 soluţia la 

. "._--..., 

Notre-~_, 
De Adrlao Corbu L \ 

Când ceru.! e senin şi aerul transparent., spJ.en
dida c-awdl1l1ă $ înaltă în toată majee.tate.a e:i, ca 
un bloe (\no"Mn şi lu<!Îu. In lumina îmbelşugată de 
!>o.re, clalur.i.le ei biuro se PQrd, Be confundă, 
dimd dădirei o aparenţă de unitate masivA. Tur
nurile putrate par'că susţin cerul ca nlite col~ 
oooe; l3.i imp-resla cii azurul se I"axImă pe ele ca 
pe un aocl'1l uriaş. Şi in amiezile limpezi de vară, 
rluduni{'{'le dau 0001 săgeţilor de !pe Notre-Dame, 
iaT ciri . ni h,·r ne ajunge slab la auz ca scârţA.i· 
tuI îndepil 1 vre-unei roţi. Acum doi ani, ur
măream de jos, . ngil statuia lui Carolmagnu, 
llborul tlTI11i moI de unele. Era in. .tiua de 
Pa.şte. Păsărelele pluteau, ete negre în alba· 
p.trul cerului, tocmai pe dOO6Ul'l"a turnurilor. De
odată Ln('o("Ţm să S'lm~ im€ruml elolX>~ alIul Notre
Dame. Un muget de aramă C1ltremură ţ'hduhul; 
Şi am d.zut rindunelele risipindu-ee •. clătinate 
de \'ibrat'iunea a~rului, şi indopărtându:ee ~ nn 
ciripit Rper.iat. Intreaga "Ile de la Cite" peOlll'e 
mă .aflam t<e cutremură şi ca la acel gla.s năpra ... 
ni-c; illr &uprafat<a. &nei din pr&ajma catroralei, 
se în~r('ţ('a în mii de unde mici. Numiti hlserJe-& 
sta n~lintită 00 un munt~ de granit, ~i pe gupra
fa~a ei ~le tie scurgea ca o C-a.l;Oâdă d~ M.u. 
topit, " " . 

Imi rpla"ce" blai mult însă vi~iunea catedralei, 
d~nd {'erul ierueLse întinde dca&upl"a Parî:lului, 
când bruma î1u.d;Ctfl~,te..DI'I8{Iul. Prin văz.1uhul 

r . quasi,o-pac, an.enaul n&).Jl.Ulllellt &G desJUjeşte nW.j,. 

-" ~--.......-;;;:-- -
- b 

••• F 

'"" ~ , 

.~.. . . ,. T R 1 BeN A'· 
.. 

:::: 
care s'ar ajunge hi comun acord, va trebui 
supusă comitetului executiv spre apro
bare, iar iniţiativa pentru întrunirea con
sfătuirii indicate sau pentru alta. modali. 
tate de complanare a difere11delo1' actua
le, fn ori ce caz, îi revine onorabilului pre· 
sident al paTtidului. 

--...... 

Mari pregătiri de risboi ia RomAnia? 
Zi,Jrul rusesc ,.Novoje Vremea" publică 
următoarele dela corespondontul său par
ticular din Hofia: 

"De un timp România dă un aju.t)T 
puternic Turciei cu aprovizionarea de ma
tcrial de rt1.sboi. Zilele acestea s'au e:rJiP
diat în Turcia, prin portul Constanţtz., 14-
transpo1'turi de cai, în total 1000 de capete. 
Ofiţerii de TfZerl'd din Dobrogea au Ţwi
mit o,'dinul dc a fi gata la cea dintâi che· 
mare. 

La Constanta, Sulina .,i Isacea. -Il au. 
lti,cut m.ari pugătiri militare ... " 

• 
Bml~rArlle in America. Biroul statf\!tic al 

Stat.o1o.r-Unite a publicat zilole aOO8t.e un tabloll 
al im:igrălrilor în 'aillu] 1911. C-onform JK'estui ta
blou numărul imigraţmor a fost de 1,198.037. In 
{l;('.(llaş an au .roemigrat 380.418. 

Din AUl'ltro.Ungaria au emigrat in Amerioa 

201.751 de inţli ~i anume 123.519 din Ung ari a' 
şi 138.222 din Au-stria. S'au Înto-ra M.225 de inşi 
~ a.numE în Vngaria 22.060, in .A.ustrna. 22.16~. 

In 8J1uJ 1910 numărul emigranţilor auetro
.. ;aga';""" iwnuawi4(l 171.841. In anul 1911, 
df'Ci, num it rul emigranil10r tl'~ sporit cu 89.910. 

O nOlll[ flof)"!;"llll1ii <L~'prl- mnltumirt)U cctătcuilor 
C'tl stArile de-aca8~. I 

. •• r""'-, 
Şc<lioia Cam'itel. In fafa unuf~oîIJ.Şemnat nu

măr de deputaţl s'a continuat lli~lţi~getului 
minitlterului de justiţie, F ~ 

Au vorbit. ~iIltra proiecţultJ:î.,~oziţioniştii 
Csermak Er4"o, Simonji-Semadan Stiu
dor şi S i m o n .Akoe .• 

D~tia ~ va continua în eedinţa da mâne. 

, . 13 lanuatle _ '012 I 
Criza din Franţa 

şi cea dela noi. 
Arad, 12 Ianuarie. 

In centrul atenţiei generale a: lumii po. 
litice de pe continent stă criza isbucniti 
pe neaşteptato in Franţa, unde între Îm
prejurări cu totul neobişnuite şi-a dat in
tfl.i dimisia ministrul de externe d. De Sel. 
vas, urmat-ă apoi de demisia întregului 
c~binet. 

Ceeace interesează şi se discută cu viu 
interes în aceasta criză, este nu numai 
partea Jlolitică, obiectivă ci şi parte~ per. 
rSonală., care invodcrează moravurile civi
lizate ale unui popor cult şi în manifostările 
lui politico. 

Ministrul de externe d. De Selves şi-a 
dat dimisia fiindcă preş€dintele consiliu· 
lui d. Caillaux făcuse într'o comisie par
lamentară declaraţii cari nU cadrau cu 
spusele dintr'o conversaţia pa.rticulară a 
rnjnist.rului de externe, Interpelat de d. 
Clemenceau cămia îi făcuse aceste măr
turisiri, ministrul de externe n'a căutat 
nici să tăgăduiască, nici aă-l desmintă pe 
preşoointele consiliului. ci a zis: 

Je m'en vais. 
Eu, domnilor. plec. Şi a. plecat. Putea 

să. tăgăduiască o conversaţie intre patru 
ochi, ori să s-€ siloa.seă. a dovedi că minis. 
trul-prBşedinte n'a, spus adevăro.l a pre
ferat. însă să plece. Put.ea să împingă ina· 
inte persoana sa, rehabilitarea sa., dar prin 
perpetuarea scandalului, aducea neapărat 
un Tfiu patriei. Şi n"a sţa.t la îndoială un 
moment a,supra hotărîri; ce trebuia s~ ia. 

E mai mult a.ceasta,'·decât un gelllt ele· 
gant, frumos. Este superioara înţelegere şi 
"dovadă a abnegaţiei în faţa intereselor 
obşt,eşti esto mădurisirea principiului că, 
cine trebuie să se cramponeze de putere, 
aoela nu mai poate săvârşi acolo o muncă. 
rodnică şi că ni~leni nu este pe lumea a
coasta indispensabil. Ia uitaţi-vă puţin 

__ W124! ___ § ..... ?+. PA.. " .. -ti.c _ -o.E2&I" 

mur.it din depărta.re, ca un munte cenuşiu al ~~ I O tăeere adâncii domnee-te pe piaţ,a X" 0trt-Da
rui vRrf intra în cer. Aşa l-am "ăzut azi. pe la me. Trecăt.orii sunt rari iar prin văzduhul OOţt\8 
trei după amiază. Silueta posomo ri tii 'Il cll~r<llei p-.aşii 1011' nu se a.u<l. In faţa mea, pOI'ltalul ca1eo
<'1l ~ontururile ei nebotărite, () făceau "ii parii. I;'i dralei 6e deaehidc dos, fulgerindu'mi tImp de o 
mai imen . .,ă, i!onfundând-o eu norii de pe oor. cu clipă vedonia lumănărilor aprinse în cla!"-ob~lrul 
bruma vÎlnătă de iarnă. Părea şi ea o gran.Wldă profund al interierului. Siluete p.umhre de Jlfcoţi 
de nori, de formA pătrată, o l"ooenie din ultă lu- se strecoară pe uşa bisericei. inii:untrn şi in afară. 
me, Iăeaşul -.reunu:i cidl1P misterios. Incet-Încet I Oei cari ies <Dar nişte pitici ridi~)li in compnra (ie 
n:~.a.m apropiat mai mult: .iar când m'a,TU .<,prit <"u im(>mit~.tea cat~draki dea!ung,?l cărei.apli~Pf!~. 
dm nou la poalele albulul grup .aJ. JOI I';a!"ol- Da1 oamcnu p.ar nIşte şoal'"CCl faţă de unaşu1 m~ 
magnu, billerica s'a de.sluşit mai bine. Şi, f('Domen nnment.. Dar pri\'irile mele sunt neincetat atulle 
bizar: <ro toat~ cil iti păstra aspectul halu,>Înant, de moştrii înaripati de piatră şi suspendaţi de 
proporţiile nemătmrate !prin eeată, cil,clnrile ei turnuri, rînjetul demonilor ridusul ţapilor intor-
8e deslu~iau eu o amănu.llţime uimitoare, Ulai bine uah mă fascinează. 
ca în văzduhul traa:l&paTC'Dt de vară cân1 acru: e O umbră i!hlo<ată mi""'ile aţ!terne in milet, Jlrin 
străveziu f;ri conJl de un albaetru curat. Şi in inimă simt fiorul tainelor eterne, în millte. I'JCA 
vreme 00 o ploae fină se 8<'Utura din Ll'Uma.:.Ie ee proiooteazii vagul lumilor noou.n<''J::.:nt~·. Şi 
Decem-vrie, am răUH1.8 nemişcat pe in-.ială, Iar 0- ciit.a tim,p p{'rd noţiunea exactă a vremilor in 
<'hii mei s'au ~prit pentru a. nu ştiu cnt'l Olll'll oaro trao..~, pentru la rătă.d ou duhul in alţc epoci, 
pe monştrii de piatră ee ÎmpodobOilC cated rala' dep-arte. dep.artc~ prin anul 1200 pe când flent~rlltjl 
bal-aul'ii infirrratori. tapi infernali, "iemoni o)"i- de oameni din cllri azi nici praful n'a r<llllil-!l, ~8 
bili toate chipurile fanta.<;tice, pe oa.rilin jma- strădui au să ridice p~Mră cu IJl-atră urÎ!l:;la lllde-
gillll.ţia dewroonată Il creştjnilor de demult. 1)0 ricii din fat·a mea. ~ 
cari te.ama de iad ii ehinuia fără incCtltrn, ;n al Ce giindeoau. ce simţeau fratii noştri l'rc.ştinÎ 
('!rOl' &ui1et v~ic trăia crepusculul unui misti- din Qi!(>a vN2m(', ~ărmanii noştri semeni cari ca şi 
<!isrn 8'iliC1.lţit...: . noi au trăit. cari ca noi au rîs, au plâng, l'au ru· 
~ ~Oiud8.t e. el to'ate 8.t'R'S"t.e coneentÎuni (!c te gat, pe 1l(!€:'3t pământ. cari au dispărut pentru k't-

. ~lhtiră 'i!i te uimOS<l. realizate in chl'-obl"\o1ll1l1 deaun.a" dl1pă cum ,om dispare ~i noi intr'o zi t 
e~i gotl('o, şi iOşite din sufletul nehu)o8 al,u- Ce giindc8.u, ce simţoau ei 1 ... Ni-<l tWun chi~urile 

, tj~ti1or medieyali, &e deslue<"SC nu ~ând \!rerne1l e de piatră, şi vitraiurile eumhre ale catedraleI N o
.limPede ei c€1'l.l1 senin. ci în atmot!fera \'fml'ltii de tl'c.dame; nÎ-o splLne tăria secuhad a majestosului 
iarnă, când ceata' pluteşt.e pe,.ste oraş, cânJ pM- . monument. Ni-o tipun oangăteJe grave de clopot 
tUnI 's(wer a] lui Notre-DB.me ae ~Iro()et(\azi ne- "Ce ~e dt'6prind din tumurile-i măreţe pentru a 8. 
mu.,.urat sub nOl"ii po.somoriţi. Armon.illlro fo~ .. tabi- 'legăna in unde s~nor'ederulU1>ra" oraşului sgota(). 
leş\e daplilli int.re ea.dxu ti obieci. t.oe. OalDQl:l.ii ~ av~ ii} credinţă ijl'ofundl, ~'" 

'''G 
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la. ceea ce se petrece la. noi iş apoi faceţi 
comparaţia. Cine nu se crede la noi in. 
dispensabil? Faceţi o oomparaţie Între a· 
rest d. De 8elves şi de pildă între onora· 
bilul bărbat de stat, Goldiş. 

Când s'a ştiut cjn~ya la noi retrage 
pentru un diferend de vederi, pentru un 
fel schimbat de a vedea lucrurile, cu care 
a. ajuns în contradicţie, pentru vre-<:> gro· 
~ală, că,ci nică,iri nu sunt mai uşoare gre· 
şelile ca în politică. De unde. Fruntaşul 
îşi schimbă vederile de azi pe mâne, azi 
ti .socialist mâne derical, poimâne naţio· 
nalist, după cum îi cer interesele de mo
ment, sfidează minciuni, sfidează calom
nii, sfidează tot, dor nu vrea să admită că 
pământul s'ar putea învârti şi fără dânsul. 
Prins în flagrant asupra inconsecinţei sale 
in principii, preferă să renunţe la demni. 
tatea IBa de om, să se constitue singur în 
prost, fireşte in trecut numai, să se sbată 
în toate chipurile, ptmtru a sta cu orice 
preţ mereu la suprafatl1. Ce exemplu mai 
abject şi r&spingător de nimionicie mo
rală şi de lipsă totală de principii ca cel 
oferit {le d. Goldiş, care-şi ronoag'ă. pAnă 
şi rudenia cu unchiul său, declară însu!} 
de prostii toate faptele sale săvârşite în 
anii bărbăţiei, pentru că simte că acum 
criteriile de judecată sunt schimbat~ şi 
pe.ntru a putea sta la suprafaţ~ trebue să 
faci şi tu cuvenita metamorfosare. Şi bă
gaţ.i de sea.rnti, nu e vorba de o prefacere 
lentă, fire a:sc ă, organică în mentalitatea 
cuiva, ci de un mod brusc de a.şi schimba 
vederi fundamontale de pe o zi pe alta, 

. după dirocţiile ,sclllr:rlbate din caro bat 

./f R 1 ~ U K A Tf 
4. 

gaţi de seamă nu cumva eă-I atingeţi, s~-l 
mâhniţi, să-I criticaţi, căci ar fi o mare 
nenorocire în ziua când şi ·ar retrage pro· 
tocţia sa unei naţiuni nevrec1nice, care nu 
poate >':lă-I IIlai aplaude. 

Adevărul e eă oameni cari se crampo· 
nează in felul acesta la orice fel de con· 
ducere, încetează de a-şi mai apăra con· 
vingerile şi lupta sfântă mcepe să devie 
numai o sfâ.ntă sinamăgire, pentrucă ni· 
mic altceva nu înseamnă decât mărturi
:sirea principiului că cineva se crede un· 
deva indispensabil. In politică alcătuirile 
ue oameni au numai atât o valoare cât ele 
pot săvtlrşi o muncă rodnioă, muncă rod· 
nică se poate săvârşi atood când conflic
tele se lămure-sc cAt mai repede şi când 
oameni uzati în aceste ciocniri şi conflicte 
dau locul unor oameni noui, dirora situa
ţia limpezită le dA putinţa de avânturi 
proaspeteş! iniţiative curagioase. 

Spuneţi-o &sta însă domnilor de Vaida 
şi de Goldiş. 

-=-------------------------------------• 

"les dleux ont sorf" tI I 

- Citeva rinduri de istorie - comparativA. -

"Les dkux 071 t 8011". - Zeilor le este 
wte! Cu aceste cuvinte şi-a închinat dan
tonistul Camilte Desmaulins ultimul nu· 
măr al revistei sale "Le t'ieux CordeIicr", 
pubijcat la 3 Februarie 1794. Câteva luni 
mai în urmâ, la [) Aprilie, a urcat, alături 
de Danton, scările eşafodului ca. 8~ atârn
I.-ere şi eu sângele său - setea zeiIor . 

\, 
\ 

vezi impotriva Dantoniştilof- români. cum 
îi IJorecleşte un oarecare B '. ~J 1":. -).:',' q~ 
(Robenspierre pe cei din 3'.r:1.: . ,'.~ nu ,,)() 

Intr'o înşirare confuză d'.,: i~1 Ce:;, b.l! 
be8pierre-ul autorizat îi SCO.lit ~ )';1 j ;"t' 

nişti "intelectuali academiei', 11,):' ti d\\ 
,.pricepere în chestiunile no:' i~l,'·c('n'.,o 

'- " ',11. t t' ~ I nltce ; oamenI "mc/1 uşa t 1.1' t ,~., Tfk;:: ' 

gie unil.aterala în tata exig"f'" "'Ii,' 

ale vieţii." , 
Pe ziaristul oel mai; de seamă al acp~,,

tor "intelectuali academiei", pe Camille 
DC8moulin8, îl face deasemenea lipstt de 
"pi!trundere mai adânc/1 istoricl1, de pri
cepe'rea chestiu.nilor naţional-economice; 
un lite'rat C'tL spirit fi abi/la pand, dar nici 
dcc'Um Om politic în înţelesul propriu a.l 
cm'ântului .. ." 

Robespierre-ul autorizat mai citR>ază 
apoi câteva p1ireri contimporane cari 11 
fac pe Camille "băiat răsfăţ,aL" şi plin d~ 
toane, 1;(1 care nu trebue s~-l consideri po
liticeşte prea serios. 

Şi toate aceste ca să gasiască o a.semă
nare (1,si licet parva COlnF'O'nCTe magnis") 
Între stă.rile noastre de azi cu stările din 
vremea revoluţiei franceze. 

Frondeurii TII..).ştri literaţi sunt Danto· 
niştii, - zice Rolx>.spierro-ul autorizat -
oţelitul domn Ci01'oga'riu e întmpatul nou 
Dan.ton, iar Camillc De8molin8 cine ar pu
te-a să fie altul decât.. d. Goga. 

,·ânturile. ~ -~-;.~ .;~,. ·r~'·' 'c • .'~~ __ 
.~~~~ 

De atunci au trecut 118 de ani. "Zeii 
8Btoşi de sânge" s'au înecat şi ei in sân· 
gele vărsat de ei cu atâta helşug, - ca 
pe urma upestei .. sete de sânge" să soceTe 
roadele pământului îngră~at - alţii. 

Zilele noa.'3tre se aseamănă Înlrncâtvil 
eu zilele revoluţiei fraiJlcczf>. Admitem, 
deci, comparaţia, do.f o c.oll!p!f'dăm; dacă 
noi &JII,11tem Da.ntor.işiii, unnează dela ginE" 
că cei din tabăra autorjzntf\ sunt Robcs
pic-rrc-i,ştii,cu toată cBata lor de oame-ni 
ahtiţi după putere, ir Întru patul nou Ro
bt'8PW1'7'" in.suş el. Dr. A. 'VQ1'.da. 

Nu so citează zilnic în ziarul a,ut()rizat 
o let.a.nie întreagă de nume şi alături de 
aceasta principiul nespus de ruşinos şi de 
neadevărat, că aooşt:.i oameni nu pot fi in· 
locuiţi în viaţa noastră politică. D. de 
Vaida îşi poate permite luxul tuturor 
prostiilor, nebuniilor şi a gaielor eale, 
omul este decretat fmnta.ş pe viaţă, şi bă· -

Şi iată că-,azi, duplt 118 de ani. ziarul 
auLorizat 'a,l'''' comitetului naţional-romAn, 
reinvie ace le zile fr~mfint.ate - ca. 81\ gă
siască, în mtoria revoluţiei franceze, do· 

Şi, reimprOSI'ătfind ist.oria acelor zil,'. 
poate vom găRi eomparaţillp mult mai 
potrivite de.cât s'ar părea la prima Ot:;hitG. 

S1\ dl:,schidl)m istoria, .. 

tim.aşă ~ 8Ufl(}tul lor era seto-s do. mistere, inima noşti, instin.ctele cele mai pure, eroismul cel mai ) oioase, :rc·ntru 031'i frum~'sul n"are root ci e înlo~ 
lor grea de dui~ie ccr('1lSCă. Pe când c{)ntimpo- d08 ă...-Îirf,' Î't. Să nu uităm că pe când noi ooi d. I curt ""u fnna:ti..~m1l:L Relilri8. mi Mah~yrnod? o c1'O
l'anii noştri plut~ uşurel prin viaţ.ă, goi de senil- pe aici, târîţi de nepli6area oontimporană, tindem 1 din1.G 'E<!lug'Uinul'3. din principiu, şi ('.are odată tre
menre oa o băşică de sllpun, creştinii de demnlt îşi să ne înecăm intr'un egoÎ<!m monstruos, colo. de- , C1ltli ei·C01 de hlpt(' in ClSl'E! i'un/l.l'l~ "ăn'lat îi uda 
înohilau minh::.a. ridicânclu-o spre c('r, îşi scăldau parte, prin oNţ!ole ohinezeşti, 'Prin de!}orturil. t~dtlcinn, a rămas ~rs fără putnc, fiir1!. viitor . 
.sufletuJ în mi-s1.i{'>8. voluptate, oare e fără îndoială africane, 'PrinBtepe~. Ameriooi misionarii cre-. N'UrT'..ai Crt'ţltin~TIlul i~i 'l':htro!1Zli îm.·ă florile rii
c.('>l mai p1.in ~ mai adânc sentiment omenesc. Ei şti\li, de orice nuantă ar fi ci. propovăduC8<l cu- sărite din alt t'~ngc m.ai nobil, mai rr>ş, din sun
~red('l!lU" e:i ee ru.g~u,. şi .~n groo.z~ pe care li-? I \'6..ntuJ ~ff,~t cu.o si~ţ>l!citate oo~lim~ Câte .flat~ gel.e PUl' al .hu 5;~ri"t, văr:>at ~e~tMl .11 ne I~um
mmdLa m1~tenll VleţOl Viitoare, el găseau fen· I de sălbBltOOl .aDrlC8Jll, eate oomU;Pltăţl de ohinezl , părra ~ nOi, cutl ,::nn trl'ilt, cu ţI trihm, caţl vmn 
cirea. Zilele lor grMe tie pren-eupliriprofunde nu i nu 8f:I ÎDtruneae acum M.ola1tă, in oreştiniemul t trăi f-'C l\.Co('>:J8tA lume !mblllnară". 
aveau scurţimea ~r de azi. când clip.ole ni-~ 1 primitiv, ~.are 08t~ 001 aa"",ărat. căci el porun(1e1J te t 
'&<"Urg flI.rl ro..<:t, în .rrrOOOtl'Piiri frivo1e, in mea- j 00. trăcţlti în curiiiie iji mooe.stie ~i având dr~ I · .. ('l'f!VU~ul'tll Pr(>tl1UPUr1U de ionMlă îşi în
('hine indoletniciri. Religiunea ii imuinsrea ~ă î~ . dlăuză iubiroa a'Prr"J)('~llÎ după pilda lui Cbriet. : IZrilm{lKlqto u1l1hrde deasupra catooralf'l N otre-
folosos.ElCă viat.a cu folos, ~i în mintea lor geto.'l.S1t Dn, mi~apo\·~tit l1D fO€t ('(\n~ul fl'RD<'eE la ! Durut>. La fl~Xlţ(>le meu P<:'hlZl& statuf'.i hli Carol- -
de mÎ8tere, OOllcepeau monumentele ciudate pe Canto-n. câtă virtute cbOltuiesc chinezii O<mvertiţi nlll.~u I:ltd'llu{'(' df' un "f'dp "",'mbMl. Alheata mar-
ca.ri le privim azi ~i Il c8.r{)I' v(>Alere ne 18ţl'teme în la crt'J!}tinialn, şi in 00 fel n.e mai a.uzit rooliZL"IaZă 'tn"·roÎ <:lin ('[Ire e ciopEt 1wTX'rat·orul rlMlfrÎnge 
BUne( ca un amurg ae mistieism volup,tos. ei hlbirea deal'I'IOO'l>elui pa pă.mâ:nlt .... Creştini'lllmul lumini '\'(\111 te nu ţltiu dou n.d~. 'p roporţiile cate<lr~-

Mă uit lung 1.& i!t1avul chip de Cbrist, cioplit imi Ipure <'..lI. o ~ră<htt1 imenilă: idunele flori ~6 l<Î S'~U m~j murit, d(\ pare că ca ~(\ întinde s('um 
deasupra unuia din ţ)OrtaHi şi în fulgerul und y~'tei~, doar m:Ii ino('l<)}{) înfloI"MC alt.el.e cu o (··a un munu' T\(',MR iutr01lf.!u insulă.. împrf'lmân.rlu
clipe imi trece prin minte un lung eortk'glu de Slla,"it.a1e fără de 9<lamăn': nloi odatA in-si grădina I ~ ~~ ('\\ t.'f'I-UJ N'ml~i11. Puţin 0id.(\ puţin ei?:f>1urile 
dinţ,i, de martirî, tot -ce 's. fost mai nohil 'PC lume.. nu rămâne fiiră·f]mi, nici Vă:zdl1hl11 fără pIlrfum de Ţ'e fa\.~di'\ i·H· {·.mfuw1ă ţ'U llmhrC'le sen~. Lar 
oa (,$llţă omenea<l<'ă. Creştini5m, reUg-i6 s11blimă ~i ni('Î brll!:delf' fură €emÎnţB .• Tu.tOO8.ţi acum in din rolfn~trij de' p!.'\tiil. nu mai df'1l]l1ş~ d(',<'Îlt u
şi pururi ade"ărată, orÎ<'ât <ar incere.a să te di- linti;'te: ee rcrultat 13rll QY11t în i-sl<>rie şi au ~t;i nul ':"e ('('} mai nHtfC, un (lap <le dilllYo} ('u 'urc
f01"Illcre răutat.ea ''II1C'l16aB<'B., tu tcl ai să rămili rol<,lulte rolip.-hmi ~ Bl1dhiamlll fltlgru.mi orice: chile lat(', cu botul turtit. cu ochii rîzători, şi 
ve-ţlnle cea Ult2.i &ub1in~ll relilliune de pe~'Pământ: I>O:nire î,n negura mon-:nruo~ă iQ ~Nirv.anej, Mo-I purta~ de un trup de ţap, cu <8J'ipi fi{)roase de 
Cu tot 8CE'pticismul zlle]or Iloast.re, c\lvantul IUl zal~~'lUIUl ~.~ răm~!\. acetaş (,1'lp~li mgu.stă in. car .. 1. vampir., A' • 

Chriat nu inootea.ză de a &amina m suflet.ele ome- se tadoo fnnte mICI \a @1If}€',t, mtolerante .,1 un- .P ari 8, SfSrşItul lUi D€<Oelll'ITe. ____________________________________ ~------.P-----------------------------~--.--------~~~ ___ ~ __ ._<b4 ___ p __ ._.~ ______ __ 

o B.IL·E 
II cea mai madmt execuţia se ,ot proi:ura la: 

})(l.ntro dilTmltOl' 
-sufragerie 

locuinţe, ~arton 
tn gllrnJtnrâ de 
piele şi de aram! 
precnm ,i rA)'f(Hb~ 

f'abric&111 de tU.obile 

Sibju-l~jJlz8bln, str, $aitJna Rt, 7. 
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Fantoma tradArii. 

Aju1loŞi ZI 'Putere în ur~ lupt.el~~ ti~ni~ duse 
de altii, _ Rvbe.sp-iern 91 oo\ară:şll. Sal, ŞI du.pi 
ce duşmanii din afară au fost ~ătUţl la ~ate h!)~ 
t.a.:-ele, .au "oit 3ă perpetuţ>.IJe r~lmul teronsmulUl 
oare le 83ig-ura autontaff,(J, ŞI pufere.a _~premă. 
Ei î9i închipuiau că ei .. unt &d~Yă.r!lta U:llrupare 
Il OO\lei libertăţi - pe.ntru d()Valld,rea c.M(I'l.(l n" 
lontn.ouiserd nimic. 

Qoo.pa.rea Bu.sfi7lci, <:'ea dintii kwi~:~ ~r~ 
ae a primit-<> reg.a..liu:t~ se <latol"eşte lnl~latl\'el 
~ Oamille De~"1noullns; ~ltul palatulUl regal 
deta 10 A\1gtl3t de d.a.ror~w aeti\'ităţii lui ~nto~ 
,i a wvarăşilor dlli. 13'n~ ~a~. in :~CIf:lilte zila .e~l
tice Robe.spierre q.i ~redmclO~u lUI t w~ 111 
<OiU"'tiarcle cele mai depărtAre", de unde au l~t nu
mAi după izbânda dooA,ârşită, - os. s.îl rec1arue 
pe 8etlollla lor loouJ în1.Al. 

Aj'llJlŞ.Î 'În frWlt&. co~,tllltullli) au decret~t 
loe@:i PEE'te legi ca să~l B.81gure sWp1"emG. outon
'.:.te. Cine îndrhnea 6ă c.rur:68.SICi imp<Jtrl'\"'& ~ 
~i AmoritAţi - era trd<i.dior . . F~. t~r .. 
ere. l'tooutindenaa. Cei mai b~l ~trlOţl caT! au 
da,( zecoi de d~ezj reale d«trpe lU~m~ l?t .dd ţarii 
eN1l $USpMţi, pen uu cA put~iaU fI rn'Ol, al d.etan
-tmi\or s.utori"tâ.tii. Şi -inchisorile ~ umpleau de 
oei mai di~iu.şi fii .ai reyoluţ.iei, .oa.ri p~r~? 
inc.hi8OJrUe numai ('Ill să urce 9Cările e",atodulul. 
ln.aÎlllte& lui Robe.spiurt t""l\i erau @u'ilpE'('ţi de 
INdare de ~ttie . . Legw 81./.Spufi lor " (d~ 1 ~ 
8eptemvrie 1793) apune că .,sunt a11::;pt)Cţl to:'tl 
oei OiUi prin ,aC'tiunil.e, rolaţiunile, \'orbuile, ~ne
:riie lor etC .•.. e'.a.u făcut "u.speo?ţ.i". 

),Eu Blmt Sll~, tu, f'ţ<ti ~pect, e1 ~ ~.3P~Jt. 
noi ~tem ~pec:ţi. VOI atmteţ.l S'\l:.8peer,l, el sunt 
8Uitpecţi" - 00 tra,Jare ee ~"lUjuga pretutmdeni. 

,'pdaiţi-t;d limba, pd-ziti-t'd priviri1e~ Dacii. nţl 
Nnteţ.. $USpe.cf~ pe.ntru o!fcet'(l yuieţi. aJ ung!': Blt.'
puţi - cum ~e tia ~::1.ce Hl eunnd - .de-a il i1.l.5-

~i ... "J) 

Danton, care prin munca M 1lria.,~ de or.gtt
n.iJ:a.re a rez Î8ten ţei n.a ~i(ffiale &Ul"a.se re?\] bl!'~:l, 
_ .ajUIlg6 SU<!ţle("t. peutru cA oorea acum U'Il reg11Jl 

legeJ· Camtlle ajUIlg'(; 9U$pOOt. pentru ei oare dă itC 

'P'Un,'oa'P't d.r.sA.rilur d~ 8ânge in'lltile_ 

!.ată cum descrie Camtlle lk.!moulin$ tirlinia 
• .aut.ontăti1 $Upreme" cu pilde din itltot'ia lui T &

eitu&: 

In aoole \"reDl.i plirerile «au erime de traa:u~ 
de ;..u.ie. Mai trebuia numai un pati. a:a privirile. 
trie1Jeoţ.a. compatimlrea, oft.atu.l ~u ChlaJ' tAcerea să 
fi. eocOtiw tradare. Trebuia 51 te bucuri de mos.r
tea lmui prieten MU a unei rodenii ca 8ă i!C&pi hl 

de moaT1e. Sub impir4LtUl ~ero multi oet.ăţ~3ni 
ale <,.Aror rudenii au f.:>St decapitata au a.d~ jffl-d~ 
de mulţumită Zei 100'. In ochii tiranului totul trra 
suspect. Era etne\-a popular i Su;Jpect, pent-tu ei 
m-a un ""411 care putea să urZleaSCă <') ră..~ală: -
Te fereai de p')V!_llarit.al~ t;!i tl"ăiai retras f Susp.:rt. 
pentro el viata a~Ji :Mtra.3ă putea ~ atragă aten
ţiunea puhlicA. - Era cineva bogat' SU,II,pect, pen. 
trod poporul putea fi cum'Părat cu bo)~ă.ţiîle lui. 
- Era Mra(! 1 SURpect, -pentru el. nimeni nu e mai 
intreprtnzktor deoci.t ool eare n'are nimic. - Erai 
melan<»lîc ~i imbrâc.a't fără ing-rijire ~ Su5ptY'!t, 
1'6lltrn -el te llltri8t.ai .-mpra. stărilor publice mi
zerabile. - Erai ~~l şi trăiai bine? SU9e"t, 
~tn1 ("i tot buCUT3i (".1 tiranul e bolnav. - Erl\.i 
filozof, O!'trto'r au po;et t Slli!POOt-. pentru d nll se 
t"1lville el ai faim! mai mare decâ, oondueătoriLU 

Fantoma tra;;lării & secerat nmmm!rate jre-tf~_ 
.,In ii' de rile, dela 10 Iunie nânl la !'';' Iuli~ 
1794, numai in Plll'ie AU f<::>8t 1376 dlY'-Apitări. In 
zi1ek de 7 ti 8 Iulie au fot'lt executate 150 per
eoane"") 

De fantoma tra.dlrii a fOIJt nfWoi~ os. Robe,
~t ,i tovarăşii săi si poatA rlmânea dictator" 
republiooi, singurii detentoTj al ,,Auwrit!ţii &11-

p,roeme", eare le-au de.t--o alţii, p.ootru ridi~!"~A 
cIrreia .. n'au făcut nimio. 

1) Ca.rbJe. Tht frenth f'€"olţoţin. V.oL nt 
'1 Albw1lU.l .. : L'E~lI. ~alM:1Jora.ăa .. P ... l.OQ. 

,.TftTllt"N A-w 

Cronici lilarari. 
-~-...... -

Cum s' a~;-stricat limba~~' ro-
mânească 1. 

De Dr. AL TII~ 
(Urmau), 

• 

Robia limbei noastre o putem preţui in toad 
~rot.:i .. i.t. m numai prin faptul ei un Swf·an eel 
11.a.re.. când se gă.sea in faţa Jui Dumne.wu tOOe in 
sla'\"vnuşt.e "T stăI n~'tru"l). Deci .-ea mai m~re 
figură a llt'-amului TQmâne;.e Il' a,oa pentru man
g-ăitltX:8, suflHului său nici UIl si.ngur t'I\lvâut ro-
5tit in. limba lui IItil.ter-uă, 6 in o limbă în Q.\U'(' 

ni.ci gând.iroa. aa, ruei ~('tul dU, nici aimţirea 
$8. nu 'j:>utt»a 611 aibă Q drea.:ptA interpretare. 

Mă intreb <hr, eum da mai -ştia chiar Duml1& 

reu ('.4 mai {lxv.;t! u.u popvr I'fJilllii.na3C 'pe lumet D~ 
&i~ dl nu din rugittiunile oe le4 învăţat româ
nul dela Proo1i s}a-v-i, ci din &u.3l'm6le .. i .aetel~ 
lui ţie ('ari le rostea din inimi ind-ureraU pE' 

limba lui ·.strămOŞt'.a.s.că: .,Doe.moo indurl-te de 
SUfNl.utde n.::>a5tre 1" 

Limhfi n<>.B.Stră n~ută din limba r 'U,;j ti c il 
r -o ro al n ii, &lQe.! din limba c.olonilor agricoli. 
aJuţ.i in Dacl.a şi din aooa a ihro-thr.aoo pe care 
o V(ll'OOtl;'U Dacii'). 'Îl, cruierit fără îndoială multf 
vi .. 1Nltf~ unele c~'trisate. altele i.n.s4, ei azi aân
go:rinde, «-r vi ru::k-e a re. 

dS ,. 

t3 ' .. uirie ti.. 10.:\2 \---' 
; sp • • :;' ... 

s'tiv". Preacurata lIai('Q Domnului ne .apare 1Rl~ 
numele de "Preeistă", neprihănitl; speranţa fi 
di.sţleN.rea Di()Astră s'a răsbotezat in nădejde ti 
doonădăjduiro; "mărturisirea" păcatelor s'a vre- .",14 
fiicut .in ,,J'Jpov~.fUl.ie"; ,..ae:u1" in văzd~h; ",~~', ,ii. 
Dul" 1D ,~neme_ po~ In norod, ,~~n,;ul 1l:,:J 
<lfânt bmecunmt.ar6& lU bltl.Jlo.s.loverue • "Bu· -611 
nav~ti';('.a·' in Bla.go,~tenie, in \-1.a.t4 eare ro- ' 
mânuI .şi-o datoroa libertă tii din atrăbll;nl, ,i.. .01 

~himbtlt-o in ... ttl~i chinui:," tmb ,,{)blăd.ulrt\& dl1'l iIl 

hovnj,c.ea~ă 91 o\uda slavă . . ,1 
)!ă unesc dar, ~i eper ~ă cu toţii ne vom urt: \ ':"1' 

(OU ciI Laho .. -ary, de a ne rentoaree la limh.-Il 
"v(>Che" Q religiei noa;.;tre. care iIlB!. n'·a f~ţ 11 
S<'.risA de mitropulitw Toofila<:t, TOO.ctit, &au ah ",. 
episoo-p bulgar, ci \PC .aceea care, ~u toate aeu.pri. :u 
rile timpurilor ('!U toate })rofanăTile celor mai ,_! 

scumpe sentimente, a rămas crizA in forma ei ar- .~ 
haică numai in inimile ţl<YpOrului rom.ân fi pe eue 
ş.i azi le pronuntl cu ~eeaşi duJ.C6a.ţă ar~~oad,_. 
caşi 8(."tllll () mie de &ni: ,.'3Bnt'aua, sunJOfJ, iân·~11 
-petru, etoe. _ 

Acea.BU 8. fost fi ~ti.ndirea. sănătoo.sl şi inten· 
tiwwa Ulăt~tă a pleiaae.i de eăr1n1rari români. .. ~ 
~?i fI.t."'U!ll 70 dţj ani l3/U înoorcat o r~en&rare ta- '.:11 

dicală '6 limbei. prin alungarea sla.ţronUmelor din lf,i 
ea., dar c-.are n'.a, reuşit decât în parte, totu~i Il aTUt.~ 
o ,y~losală inrîurire asupra. ouJtidrii noaatre" !:'J 

pe ("are Xenopal () numeşte -periooda de renaş.tel'fl 
a limbei ~i lit'(>Nl;ttlTei române, iar dl L N. Laho- ... ;.J 
Vd.ry Q t:rnt.ooză de .stricare a limbei de dtrl ig
norallt.i.î t}i l"edanţii oar.aghiofi. 

Intocmai IN'~'~um in limba maghiAră toatt 
org·:;..nel.e c(jrp~lui dela firul părului capului })â
nă la deg<:-t.ele picioart:lor sunt ade,.ărate cUl"inte 
uDjWrf'7ti mon'2\:Iilal,i<,€, ailtfel toate părţile cor
ouhu nOi<tMl wnt de originii latinii oooa~ do\'e
d..",tc t1d~ ... ă.xat.a Uoa.itr-ă. viaţA: :pă.l', cap, ţ.a.3tă. 

~ ua trebuit să vie azi, dupl '1'0 de 1Alli, dl 
1. N. Laho\-ary să ni-o ~)11ie d -şcoala lui Laudau, 
}Ia.'i,sini. şi Oipariu a avut părţi n&admiaibile de 
geniul limbei romime de azi. aar 00 Bă. afirmlm 
ou al Laho\'ary, eă tot ce au oonoeput .aeei oa. 
meui s foat o nenoroci-m pentru limba noutrl, 
"..sta o ex.ag~rare rău >,oitoare da.;:1 uu chiar mai 
mult. 

:-" ~ ... 

'fl"~nt.e, pe le , O<'hi> nas, un",lU., gurA, dinte' gin
gei. limbă, ~ut' umeri' hrate, cot. pumll, mână. 
1('g(>1{\. un~hii' ~f.:..io.are, inimă, plămâni. BlJlină' 
~i'mg'<t;le ~i M <:.c e:'1t~ ~ 1. a ţ a în noi şi chiar .,su
f1e-t:ul" !lostro ~t~ ~e origine curat laină. Inu\dar 
• ... ni' .... ~ ne-a ~-ţ. aufleţgl cu 'Vorba 
.• ..tuh" • .l.<..'(-..;ţ ('u\'ânt n'a prw d6l'ât în mod su.pra
:m«, ('.3. o eXJ)t'€'..'!i·une [)fida1ă, t4'Wf1et.ului roonân~. 
00 ~re in orioe haini etriină l-a imbrika1, ori 
cât l'il torturat. el tot mare ti nobil '4:\. l'Ama.8. dup' 
cum l-am ~Jlj;t dela mmi şi nobilii uO\'tri 

• #' . 
~trăm<njl. 

Sklvu pretind 0:.1 ei ne-au fnvih;at agrieultura: 
fiind<>i iTem d~la ei ~l'.i.ntul ti r &. d ii şi câUl'\"" 
uU6.h-e de goapodări4'\ I Ae-6&&ta t~mn('.ad numai 
eă intr'adevă.r am fQSt în oontact cu 6i, du dad 
ră&:.",olim .putintel parta9t Mlfleteasc! & cuvinte-
1<>r Ţ~ i".ari le a"-QIll dela slavi, v<>m ajunge nu
mai dtoeât la c.onl"rogere. că 't4X'.mai natur4- ~ 
~1" cunnte dovede~te eă am fott, ea. fi maghi.ni. 
mai mult 1I.SUi;>riti & ei, dooât prieteni eon-rie
ţuiton C'U ei. 

0:ine ,,i"1ăpânoa" ~ ~.lrman'll1 tiran român' 
.. Boierul". Cine era la ~put boiemH ,,&i~1"Ul't 
'IdN',§ pe bul~t.e rupt§t<')I"\t!, răsbolnicu.l. Ce • 
câştigat rQll.1Îinul dela ooier' tJ rmli.toar~le eu
in'"te sle.<re -pe ('.ari ni-le-a impus. d1{pi.<:'e ne-a su
DUS: rob, rot-ie, <lbidl, f!âll, lriluire' ~l' eiă
v8.n, @}ug&' slujnicl' elngli.rnicie.. goe-po<l4r" go
~.dină, oor!'llt" troe.bl(. plată, rlaplatâ1 dobitoc. 
dobândi' dijmi, ('~' dlO1l. jalbi' miII, mit!. 
boală, năou, ~08.nă' prigonire' muncă, munci 6il
nid ei elt-e i03rT.~ numer<>.a~ ~vint.e cari ~t.e 
re~roînt~ o SU.Nl ~e ~une.l'(l ~ialJ. "1 ~nQ.. 
ml"i fAţi de l~llŢn'ltom !!lan. Ei ·ne--au rboote-
~a.t orAt"OlEl ~ ~pele vlii .. ~Anclu-le Ilfov, Pra
ho~a.. B~, Gor-jiu. Dol._jiu din cetatea Oa.eium 
au fă<"U-t HA~a C~~obJ"C..ge>a) ~. il. dAr totu,i 
munţii il1lalţi &11 'iim~ OmuJ •• Surul. Retezatu1. 
S€g-:..iul, VuYlllul. etc. C'~ do\"oo~~ e( pl
nă acolo Y.o s'au întins mter~e lor. 

F ărt 804 mai aduc noi exemple trebuie e.l ~. 
nr.e~ ori şi cine oi limba noastl'i ~'. ioa" illftl
ţ1:":'8. eu elemente elaţ-e, ei d ee. _ fost ~l1u..i'ti. 
Drof.anat!eu eeft. mai 9("ârboasA violent' din oare 
s'e:u nă.seut uneori ("I.n-inte m.~&6e ea "Boh. 
da 'Prosti !" fi .. Duh" pentl"U .. inl~i Teehea 
mu1tăm.ire pioasA de .. pl'i~ no.mne~!" ti 
~uflet1.J}" D~trtl". Din "mArire" ti'. fleut • .618-
l'A"; . .induH.l"t"a" .a'.a .dublat qd cuvântul • ..mili", 
miloativenie. iar "indu:r4toril" a devenit "milo-

'} DelaYfUCe.~ Apu, dAt.. lSoue paS. 166-
')N. 10,.., G&5clUC'ltC~ du RllyeDi,ch.eD V~ 

Fieoore româ.n iubit-Ol" d~ neam, eaM a~ ill 
~ine bunul &imt al tTadit1unei de a re.specta pe: 
anwlOOr~ătoti1 noamu]ui său) JJt? :t.ei cari '&'U _~. _ 

crifiea.1. int.reaga lor v~~~ tţ)OO.tru ~-ulri'rarM 'im . 
bej ~i iIW1\a~ nUtiIDulu.i, trd!uie bA se inehine 
~ pie't.wl'l inaintea. memoriei aoestoT blrbaţi. pe 
cari ciI l.aho'l,-ary ii bag! într'() ciorbă de .,igno
ranţi", "pOO.anţi·' (!lan 6trid limba românea.scl şi 
azi <:'1J atrlinisme inut~le. Nu ,tiu daci d. Laho. 
nu-y intenţion.at,iloau nu, • f4cut ~ Ilneetee, 
totuşi tre.bu.ie si l'61(lvet faptuJ cA intreagta. <1-.&16 
~ere respirI. (dog")reşt.e) o urA ne-obiectivl ia. 
oo:ntra aQe5tor bărbaţi de mare merit.. D-~a 11.iti:, 
~a'I.\ po.aw nici nu ~-a dat seamA vre-od.a.tl, ci 
UrA atimdinea tefr.mnAtoarea acelor &Crietori. 
n 'ar fi in tl'Ui.ro 6ă 1'!Crie ..,. ~ froDl08 t ata de ro
mâue,t.e, deşi -pe :i-ci colo greşeşte, intrebuinţ.b.d 
s~ .. "Oui."me dlutate de prin ceaaloave. D~a v~ 
să:'~i amint6a~'. di pap.orul liţt.8it de uni~te ccl· 
tura]!, yieţiuind ~b diferite juguri politice, il-
ră ~ală, >SaU uu ş.oo.all duşmlnoaBă limbei ule, 
se do.!'QrionU-liZA foarte u~r şi atunoi limb.& IX>'" 
oorului nu po.aro fi cultivat.ă d~t pe cale lite
rară; altfel ~ .ajunge eA se tran.sfonne ÎJl. ~_ 
g.':"8M 00 t.endinţe spre maghiariuJ."~ ';f sla~ 

Domnul La.bo"ary &fi;~ ci ~~te& !im
bei e;-te, e~&lA :u ~~mk.ar~ ;1 franwzirea ei ,i 
că on ~1':~ f!'U ~ge de •. Bob da Proeti!" ti 
;: "~'â" ~ d-68'le ~te un igoor~ţ ei U11 d ... 
dgurs'tor al limbei Mrămo~ti. 

Relativ la .,latiuizare-a '!l~-emati{'.! a limbai 1la,.. 

tioIll3le in Traneih-.aaia'· dl Lahovary trebuie M. 
"tie c« dinaa n'a &\"1rt alt ret.ultat d9Cât ti fonUi 
buni ~iQrare & oo.n~d!'nţ~ -nationale, ~Ace 
cu "bo~ p~'~ DU 6'. ţnltut obtine in Prin
ctpatek} B;t)mâne.. Infiltrarea in limbi & m.i muI
!Of ~og~me de ori,rinl latin! &au franee.c.l. din 
cari multe runt ŢIe cale 00 a dis-pare şi fArl int.eu
tÎ'uU('16 dlui Lahonry. ~'a putut stdca limba p0.

porului, fiindci pop<)rUl primeşte foarte încet ~ 
ee i-ee imvune. dar daci a rprimit multe din ele 
inaemueu4 ei a a'rUt :nevoie de ele pentru imlw-
glţirea ~i infrtlIll8eţ4realimbei. 

De altfel d-M in studiul 00 diJ;.eutJ.m DU ex-
primA teama că ae strică limba PQp.orului, ci ci 
se S>("hiDlOIl~ limba literarA ti devine neinte.
lead de poPQr, <ro. alte <:'1J,inte d-aa 8U8ţÎne o! li
teraţ.ii .!II ur~ intOO1D.8.i poporul. fAriI ca ,i ei 
iA .ibl ::pr",tentiunes. de inrlurire cultural! asu
pra limbe.i poporului. eee.aoo in teri~ unde limba 
romÂll6&aCă este subjugatâ ar fi un dK&&U'1Il 

ution.&!. Q lil'8QJUure a l.iIohL 

-Ii' 

-------_.--. -~-------,.----------------;/-/_~-------------:-:-
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('ap. n. 
Pixarea limbei ~i neoto,~js01ele. 

.. Lunbli n'o iăun·-,· {~artljrarii. n ',) df\O'~,I:~~·a.t.;; 
~~lolCl.L.>ii eL'} funJ~!l },:bll,'te<'(·i 1,.!". ~u! Ea. (>-6(

·lî.1l ~,:ille-llJ, din. filX~. din t.(>mj.,,·ram(~utul. din 
~"'Ta\urlle unui popor. Obiep!ul. ~lI'd €tit(' ~::J. a· 
$II<lta IH"iyin Îă 6u..-"ran d,·~~ .. \'ar~it :., 

Iată oari ",unt părt'rile d:ui Lah.n·i:t!"Y ::l:-u;)ra 
;ormă.rii şi a fixă,:i lîm;x.i. lJ..,.:a dă <1(:1'[n:1' li, 
-ertat.e JR.porului ehiar "il aIt€'N'zc 1:ml,a, dacâ 

,10 cre-:le de ('U\'untă. f'spt {"'~re foarte des ,;e ţl~ 
':"'el,;(, b v :"'-'iul mi;-:::!:".iŞ ,'U a.:t ne.l'ffi de oamenI. 
,Q fdul a('l~ta nu numai ,,'a .qri('at într'ade"ăr 
mlta r,,'rnli!W"i'·ea.. eare ~tri"'ăcî-oJne a pr",!!,!"("",lt 
c-la-;:)('rif.:.rie spre ('('·n:ru atât in Tran",ih'anla 

'ÎD;;;>re rn~aria "i 8ă"11ime, {',it şi în ~f(l!do\ll 
,-, BllOQ\,ina din ~rre Hll,;:ia ~ Gaht~:l ruteană. 

u s'au m:tghiarÎzat. rutenjzat ~i mxiflcat ~t{
~. IX~î uni înt!"e;!i. 1 k"'Tr3t i .• nalizarea "..·a f~(,llt pri!1 
ca P!'tXx"_ d ... ddolare d~ ~\~nte, de ~'1tel('s~:i, 
'oprun~cutan de jlfo\"(·rbe. ~l 0(' (:'XŢ)n'51uru, ţI ln 
~ne prin inlol:"uirf'a in tre$wi limbi. 

A2fÎ. e "orbii ~ă se facă in L n~aria un e1"i51-
,·et;Jat ungur(:'şc groeco-ortod·,x, pentTu românii 
,.!a;rhiariz3.ţi cari nu mai În:{'}eg liturg-h:.~ pe 
~·â~e, şi ('ari a.u ?jUTI'I la ~.TIyingue că lirnha 
ql:nân~..::..>,l.,,nu e ... tfO'"i:lgura limbă ;>.a-cri ort.xhxi, 

!.'..r in Bueo:.o\·ina 9(' cere" {'pis'Y'Jp rutea.n pe:1tru rcr 
.. :'inii n;t"!l~~:Iti "au in1CK'l;iti {'u rutR'::tl. cari s'au 

.. .;.rocurat prl::ltre lomâni. 
In R-tSa!"~ibia ~n'aiw r".mâ:1NC in biS(1;i ... i Ş1 

:;"'nlI.ă ~,e Î!lăbll:;-it de lilO de a:li, deci ne puh~m 
<ia aea.ma chiar d{'h di"ta:1~ă Ci>; limbă ~(JrlA~ 01, 

- '1 unu] ab.\ii m 'am j"):.l tur 'inţd,'.g'"(l ou u.n mari n.u 
"mia d .. Wllfă ~ i"t;:-u ce ,,,<,rWâ pe un Vru! de 
"J.3hoi rue 

In &'I"bia R{.mânii fvr.nea.ză un nou ja:-:c"n 
<lmâ.no-şiub ~i d~l.d~;iră('ia lor nu i..ar mai a<hH::'(! 

i'!"in P-.(,m;Î"!"1 ia la lucru, dB muh şi-ar fi li I !.-it 
'imba. In Bulll'aI"ia SI.1U .,.i mai rău. Intole1'"'dTl"":a 
:'11ga'!"'Uh!i {'f<te <'-.~ de m,a~e, incât ~hia.r in xateie 
t.J.!~ă~i din n:. br':;,::rro.. ,!,(fmâmli. ajun.;; Bel"'yi t. ,r 
h bulgar, 8(' d06'11aţ:ur_1.liz(':3.Ză 6Lr:e.a.n<lu 'ţi li m hJ.. 

T),,~.:.:'cl} rit:- j(oi!, 1!1 ",~ .. ,~id! ....,,1 a.r!"Cih~l. Il ·a:.-
1J"~oie să 9O.D.:.'c'-":! ,luui lnnt..i <la,,: când -se arta 

........ ' ...... t ("li .ct~~t .. lt,,:.t "'i;" \-oia lui. el 
-j al-,,-'-.ar};(\ ori f'~~tc ab",,-,:-l,.:t. maî aks când 
"~ 8'1;J~.at 7::. (ll!'f:~tillne opu5ă prin lipsă de ~o;ilă 
,', limba >.a. ŢIe dnd li:llba vecinuluI are ocazit::ne 
.·î Q eult!\'e şi în ~oală şi Ll'l p~tica de toate 
I tlele. 

Până ~~ fe-tde nu m(>~g(Y,l'U la ~r~li f1i nu .in
. ,'"aU în reJalillnî ~u lume 8trălnă, feID€'ile erau un 
, uternie i'~eJIl('nt de ('O:l;t('n are Il hm bei. Acum 
·'e merg in {runtpa mrJ'ÎeÎ de a \"orr,i limbi străine' 
.l",! a'şi în.'u~i port !<trăin. sunt rele mai U90r de 
';~naţionalimt pentru auntage eeonomioe cari 
.. f satigf~e luxul lor. 

(Va arma.) 

Invitare la abonament. 
- Abonaţi • Tribuna·. -

Acel iathll fi cllduros contact sunetesc ce s'. 
1!Iiabilit intre ",Tribun." ti cetitorii ei, ne im
.aeamnĂ li De Îndreptăm C1I inC1'edere 1i dra(Mte 

«'am ia pra~a' anui nOll an, către public'lZl II" 
t1'll ceitor, eare prin alipirea ti dnotamentel 
~ statornic către" Tribuna" a făClIt din ea lina] 
"ia factorl,i de căpetenie ai viet" lI035tre publice. 
5antem convinşi. ci na prin noi., ti prila publicat 

<E:i cetiter ti-- dobândit .. TnDuna" această impar· 
t.ntL Căci acest public este eUta iutelectualităţii 
~, care a fost totdeauna accesibili ideilOT" 
.. ina.int2re ,i de progres. Aceuta inteleriuJi· 
trie se inşpir~ din cele mai avanaate ideale În 
polirici !}i din eea mZIÎ cura{j coacepţie nafj(Y.la

~ in literaturi. "T ribuna" este upre.Î,a fidelă 
a acestei iateJedualităţi, dela ace.uta priminda-tÎ 
.... ti paterea, dragostea ti in,demnurile de a se 

. face "estitoarea tuaror dorin1elO1". rândarilor. 
-..enmfehtr ,i luptelor nationale. Ca rădăcinile 
..-..nte adbe i. con.nittt"a .,ai baAi • ee8Jl!ndlli 
_ • reDatat "'farM peneeaţiilor năjmaplai fi-

,,~---~~---~- ~-~--' 

-~. pl::itlnd cea ~ai f:.'lorlfkli contribuţie .te 
.an~e in CUr5U! anilor ~i a in,fpll1sf toate .,iforel€: 

::alomniilor, Ul~:ldu:lilor şi birlemor deslănţuite 
le un an Încoace Lnpotriva ei.. Ea ~te termometrul 
Juterii de reactLGe a P'1poruJul nostru in p:-ocesul 

"Jermaller.t. de fiecare cli~ă al triumrelui yaloriJOT 
mora!e ~i i(!~:J.le Z.,llP~ ' .. aioriler ~n cur~ al prime
:lidi ~i reÎ!loirj,I pdn 5dei şi 02meni. proc:es care n. 

incetează niciorlată la popc:arelc În cari e viu pul~ 

jul 'deţii. In viaţa unui popor, a unui partid le pol 

::u!una multe rele, mult-e păcate !ii neajunsuri, mo
tiv de desperarc ar fi numai atunci când n'ar e~ 
xÎsta o reacţiu~e de5tt:J de puterr:ică de a lupta 
pentru stâq:::rea ÎOT. 

.,Tribu!1l!'· j.;:trupea::ă Kela acestei reaqlani 
a puterii d~ .. iată a pO~Clrului eostru şi apelează 

azi m<;i mult ca ori ca-:c la ~priji:1ul cetiteribr ei. 
cari P:lt !lrice.-;~ in tO:lt.l kt~n~!tat~a lor f~nome
nele a;:tua!a din yiaţ~ ll"a::;:-ă pt!blid. 

D~hlden! a~n3,ment T1!)tl 1 .. "Tdttl1na": 

Pe tl1I an 
Pe jUll13bte ali 
Pe o 1uni 

~ C01'". 

14 cor. 
2.40 cor. 

Pentru. România ti străinitate 40 franci.. 

Cronici Ixfern'. 
Alegeri pentru Reichsta~ul german. Azi, 12 

Ianuarie n .. au l:let'put in tăriie imperiului ger
n~&.n ah·g(~r i~{I r"~~n t ru Rt":ct !":'.it:~l Ji:l l).: .. rlin .. 
I't.-::l!:'u C("l(' 397 de n~tida:e ~ lu::,ţ;'i H:;~ de 
·--:l!}<:Ld:l:. i, S. )('! a 1.c("k!l1(,":-at:i au pl:." ra,",bhţi in 
toate (>(·r("nr~~<- (~} .. :.-·(·t(Jr_,:de. 

In H<:·i.:b ta L'"1J 1 trecut man-hţ~·1e (-r'''~ îm;-ăr
ţ:,,:: in muiul următ')r; 

C .. )n~rvatiyi 
('{"n~ru Iderlc8..Îi) 
Ij': (·~-J~i 
~~-~~-' ~~l-1j('rnOl.~ra~ 

Alte paitid~ 

HH 
104 
11 '1 
52 
:j9 

Libt-ra> i ~i ~·~~iiL -lr~~f'o(?:;Jtii ~;'er~ să c2..~tige 
un numar în"'~'I!rr:,~t '.lf~ m&T.(l~·"". 

Pentru 8u"t:I!{'rea <:'rdiTIfi !!':r.l luat m:iBuri 
inti::li'€. r~nă !le:lTn ÎI'U'"ă n'a fAl"t ne"()ie Je :n:('r
vcnţJ;i'l for:t-i armat{'. 

Turcia şi răsboiul cu Ita1i3. Ziarul .'&,b;lCh·' 
din C('nst:l!lti::lr,;:'..-,~« Ţlubli ... ă un f0l!~e im;l"'rtant 
in:ervi.ew {'il reinîsrul de răBb"i :\iahmud Ş~>îket 
pa~:l_ 

~{ini~t rJ 1 <1(,,:'}u:-ă mai Întâi ('ă ~onurile râs
pânrli t € i!1 E'J"'~~ flu'v:-e tra~atiH'Je de pal'C la 
cari ar ':)a:-i(':~.a ;!un'rn\!l (·V'mall, sunt cu totul 
neintf:miate. 

lEni,truI amint('Ş~e că cu yrc-{) d.te..-a zi1e 
înaine de izbl:~'!lin";l r.:;.sboiului primind vizita 
at,jţ-a1uluÎ m~l:~ar italian. i·a spus că da('ă It.aha 
it: a~aea Tri0-!1i:~nia. ;:.;.sL,)rul ar dura "leme in
d('lur.gată t:i I:.aJ:a ar întâmpma ("Ca mai uria~ă 
rez!..-.:~niă {Oi difieul:ăii pe -:.-.ari nici nu le bă
nu(·~te. 

Ata.ţatcl wiu!ar a ră"'fPlllli> că e incre.din;at 
{le_"if)!"C a('(~t lucru ţi a exprimat dorinţla. e.& ee}e 
c'Juă ~ă.i ,oă 'pă,,·t;:rze ht:ne r{,laţluni. 

GU"'(~:Jul i:alia:!l • .i.nf!ă, n'a ţinut *,dlna de a· 
CMte dvc-Jaraţiuru şi &Cum. d~ă yic.lenta rezi~
t(-Cliă 1* care a:-maa. lt~Liană a :ntâmpinat'o in 
TriJ:.vEtania. It(.J.ia po,ate n-d(<Q că a;)ăra:ea Ta fi 
şi mai crÎJ.ncrnă la IJjt~ bej, (i arian ~i pretutindeni 
în ,·ila(·tul ai ri-c&n al T ureie-i. 

A.itta timp căt hliJ:a nu ya zdrobi a<'ea5tă 
rt'"i.ste-n iă. f-R om se .a putea coru;idf-N. vÎC1:(;orioat>ă 
ni<:'"i in ochii bmei militare, nici in lwm:-a poli
tică. 

V (11" tre~ ani Tină ee Italia ~ va {fC'te-a m
'!ta1a la Bl:n;rhazi ţi at~ta. timp eat lta) ia nu ~ 
:mwa .al.:.ra drer't:'..rri ~.erane a~mpra T ripol!:'-l1' 
lui şi Benghaziu.'ai, Turcia nu pvate mtra in tr.t
ta":,€,. 

Proclamând cu at~~a p-abă uexaro.t., Italia 
li eomii! o greşală politică. dar lnernriJe ~ pot 
aran la. 

& vor g&o>.i alte baze de negociare. 
] talia n"'.l ~ri'bll~ i'ă uit.p e~ in treeut a pI':>-

('lama: 3:2p:o.:3;-(·.1. .-'l.bi,.i12:(·î[ "'~J. t<-a'k ast.ea, ~\bi-
5!n:tei:l k;:,,'·nd(~ntă . 

r'li:n-t-":~.ll dol" \+t..:>:j(·rc ut(,r!!J'an e 
lOH,t;l : u~n('a< 

P.,art3 C w""i::-:;c ~ata să i:H;{ 

.j"r ::1 ('·'::C>:U-:1; ,·;n;:'Ţ;,}<!e nu nUl 
li a, {'! P"(~;lltu amLl,le tari. 

Şcoala de inda ,:>~ ~ 
din Slbiiu. 

H~':1!J~U:H-~a =~r::!foI~or rorr::.ne d:n Sj ~'.: 

Pl':-i"lli.'lc1f E ':1:" L:i ~ "'~'J!J. di' I:l '~!l." 
c.5<l., a. hc,~.~-~t a a;~uce prt~';'!~1-!ll:J.lui --.i-_ 

n ·~c·", 1'.i. 
Re-unîu!l':<J... avi;:,ol ill n>c:!e!",r> slaha. pr'git~re a ('"t'<]!}l 

DO-J.sţ:e I~.-~~H!'U o.~a "'~a. .si {:--~ .. nnl)aca ch~IDJ.te r~.e ele- a.u 

in ~J:~:.~~:L ~~ [_u:::. ... ;a;<.!.~.j p:.l~~ia c.JUC.1:;UDe r..a.~ţonală pe 

Ul:-e 1) f"-~!::J~""'"c)< 1:.1 ~('r~li;.~ -:;t:--:"'in~," a hot~r1t a rat"~ r!in 
~C=':-fG:) .~;., (;'1-';'.:Lj ~:l nu.~i);j,: !:tu ~-;.!r~ kh· ~t1,·~-!tărie~ ci un 

1::_" :~":>. (I.:~ P:r.·~~:-P- a. .. ~u ~ijL-J:-~ ~D t'J.r~. ln \:2.~p el(>1j'ele 
pe lângă var:('a tf>or.,tiI"ă ~i ;>rattică IL oeupaţillnilor 

ea<nice să poată p,:mi şi în,tturtiurlt>a n(-et'~.1l1 in to'~~e 
dir~·ttîa::J.l~('-. p;0::?-:lm: eCt)Donll..a de C'a~l't i~ifna", eo~~pta

lil:7a:"a n: c<,a~ ".~;;., ~h; rr;i.\ aE:r:€<n\ . .).ră. nQ:iuni p":"tra 
cre~~pr-~a e('r~::!·Jr. literE.!:1ra rDn2anea~c&., eur,,-orÎ de 
;~,,~~;::.~':r~ .:-L., p"::;:nl a put":! (:oră,puude pr"t"f!::Il:.i
/,,! 1:!I.pul':i ne azi, Câre (·.~,e d"!:l fprr;~ r,e la::t2'ii :n
~uş-ir:lf~ ("a·!!~~:e ~i o iDS~r1.l"~·u~~t?- ;J!.J..Î iGilrÎ ... ,ită. 

In sp("~: al ~e \'a tia ale-n ilune ~~ ac ,,~t fU r~ f'ro)u~atis
n.,i Dati.~n",:". ce earp 5e Ilimte awU tr"b:.lin ti in tara 
Ilc,a""ra. 

p.,3;fa ,'a ..,l ... w~l(' să poată primi jn,trur-tiune~ ei e
cao:~a:::":a ll'!('e~ard.. lieuniunea a g~-it n..:!ufir:ieai 
t;:I.pui de tr .. ! luni. tare forma pi:lă ael.lID un curs., Ei 
anul a.:-{>-ta a h,tărÎt ca dur;;ta "'-lEului ~ fie de cinti 
h:ni. 

* 
ş. AaL1 Df'nt:-u e,:~o:lnmia. ~i indu,trw de casă., are. 

s~c-tl~!n"?' ~q:i')n():nil~ă şj una irrdu-strială. 
b~'~'l':'~:l'-'a .,H~\iu~,,.i eeo!1vrr:iee tupriTd~ o parte 

tf'oHct:.:ă şi IIfla practica. 

Partea practici.. 

1. P,r·pJ.rarp:i bueate10r .imx:'le, p:fpararea bucatelo6 
"",nt!"',] o,~aziuni, 

2. Cur.;"3.:! .. ~"a., fOf:3Pr>aT .. & ~i prepararea eârnuri
lor alte Ij'a" .. ri. ';ţ"n. a cărnurilor ro~ji (\'ita, POrt" ber
bec"), a ,.îna:ului. a rac'ilor, broa;tel<Jf. mekilor pt~ 

3. C un{)a~~f'rea şi pre-parari"a le~'.lm(>lor, conserva: • 
lor ~t:b di:e:it(' ! ClTlIle, J)~eeum; u;;cate, sărate. eon~erve 
!n oţ"t. CO:J5"ne proced.·ul R('x. 

4. C'ur.':;3.;:erf>a frcld!:'IJr, ,Pr"g::itir;;.a l(lr pentro tt~ 
buinţi':e zilni("J? şi cor;servar .... a lor ~ub ai! .... rite forlDe. 

prel'um: u~~ati·. eo:npot. marmeladă. dokeatâ. ~er~.~ 
sirop, U"hio:-, ~in. 

5. Prepnafe:a pânei ll'i IL roZfJ9a<:uor (colaci) ~i .. oii
fE'rit"lor prăjituri. 

6. A rWjar;o3 me~e:or, pr;>zenlarea bueatelor ~i m-J
dul de a le servi 1& diferite ol'.aziuni. 

7. ('ompu::l .... r?a li~:ei de bucate pE'ntru oeazinni ,i 
peDtru farriEe, potrivit eu ~tarea materială. eu anotim-
1'1)1, (il SI3.re:l sanitară. cu ('!atea ,i C1.l oeupaţloJK>a 

oct·mkîlor hrr,i!iei. 
~. lngriJ:r,.a p:l."f..:-i!!)r de C:urt .. , 
9. C'lrl::,,~a odă~br ti p!Hrarea ordinei. 
10. Spălatul $i eăleat:J1 ruft'lo!' simple ~i al ee!'). 

in~ărj:e; ~N!at:ll $i eăl('~tul ;;otofe:!')f de lână si de m4-
t.a<~. ·""'lt,·!"el. 1>.,(.·lor de pe ro! .... ~i hai.n~ 

IL P~r~ţ"}a~ar"a ~ăpunu!gi_ 
1~. G:â(:~!jărituL 

Partea teuetid. 

Studii: 

1 .. R:?li~i~De.a .. 
2. Econou:ia dom'~5ti('i (de ead.). 
3. Chemi,} aErr. .... ntat"ă. 
4. ~o~::.l:;i ,1e grădinărie . 
5. C:'ntabi:i:ate m~~najerL 
6. Igiena (not:urJ de ana!{)lnÎe, de fiziologie şi , __ 

~ijir<,a bQln .. vilo~). 

7. Limba ~i Etpratura români.. 
Cll t!!O 1 a('est.l:i se:qiuni darează cinci luni, a.,]a t 

&pten:.rie n. pAnă ia 1 Feb:-uane. ~au dela 15 Febna
rie ~,;ină la 15 Iulie n. 

Ee:le.t'le !'"Ursului de menaj sunt obligate a trece 
Î!l rin:pul Eber in secţiunea in:ÎlHtri3.1ă. unde ~or Iaera 
in timpul de einei Iuru următoarele: rufărie: o eăm&fII 
d" zi, ::J p"re~h <ie pan~lUlli. un ta:ni501; lucruri de tu 

;,~ 

.. 

I 

j 
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i'n stil rom<Î1H'SC; (",roitorÎI': o bluză simplă, o păretbe 
de foi (fus~ simplă), şi r1Îrpitul ruf('lor şi al haillt'lor. 

Eleyclo st-~ţiulJei de m{'oaj oont toate interne. Se 
J)riDlf!~ el<!ve cad au Implinit cel putin 15 aui, suut 
pref<>rite C(·lo cu dalie dvilo_ 

'l'axelc ~unt d,! 70 cor. lunar. din care 10 cor. se so
('oteac nentru ill~tructiunM. ce o prime,Bc în llectiunil:l 

industtiab. 
TaxE'!o se pIă,{eAl' în nw<l ant.iripativ. IiI' IUllar, fiI' 

CW' C11rsul Întreg. Afară de act-astă taxă mai e o taxă dc 
flls,'ril'rCl dn 1) cor., iar pentru întreuuin ţa.rea llla~iIlci de 
oU';.ut B cor. p{'ntru cursul intfo:;. 

SectitUiea industriali. 

Sootiunoo indubtrial/\ ~uprinde un turs de 5 luni şi 
un cur~ de Ull a,ll. Cursul de 5 luni Începe la 1 Sep
iemnit' n. ~i du.r{,/lză pâna la 1 F\'bruarie; în ace~t curs 
se IUCrM1.ii: {:roituria (baine), cArpitul, broderil in lti
fmite 6tiJuri şi tN>utuL In ("ursul ne primilxară, rare in
wpe la 15 F('ur. 11. şi dur(,lZii p11nă la 15 Iulie, sC !u
(lrcs.7.ă rufărie, broderii albe şi colorate, rârpitul şi ~e
.ilulul. In 3-Ulbrl(' r,ursllri se predau şi notiu.ui ,teoretice 
relative la ll.ce~te IUl'ruri. 

ln cur"ul de un 3Jl 8(1 învatd: cusutul ruf(llor şi :tI 
tJaiuelor, pro~!1m şi croiul Jur; dllJltele Cil ~iocăn<,le 
(KlOPllelaven), brodrrii alhe şi colorate. ţ('sutul (tors, 
uzit, invelit, t;:>;;utul pâllzei in 2 itI', alr~ă!uri in bulU
iJac, lână ii mătase, tesutllră Smirna); tle~[\lllll. prrJ

gravură, picturii RQuarel!e; mont-atul difc.ritl'lor obiecte, 
cirllit.ul I'ufdor şi al h.'1iuelor. 

}~Ievelt' soctiunei inrlu~triale pot fi ablt Întl'rn(' cât 
şi exU>rue. Elc\'ele Întmne aJe acestei sertiulli Jllăt~,c
() taxi de 70 cor. lunaT, din care 10 cor. se socotesc ~a 
ditladrn; taxa de IllsrrÎt>ro e de 5 cor .• iar pe.ntru În
trebuintllrf~a ma.şinei de eu;\Ut 4 cor. lunar. 

Elevrle ~arlLC<O, ]a ~ererea lor, pot Ii dispensat-e de 
didactru, 

IIlBtructiuoea in a.mbele 8ertiuni e in limba româ1Jă; 
eleTcle pot lua. lectiuoi de limba lranceză sau germanii. 
de muzică. iustrUIl1L'ntalil, sau \'oe-aM, de pictură etc. 
()() lângi o taxi sepa.rată. 

Şi În curijul aco:lt.ei sectiuni. taxelo se vor pIrIti u-nti
>('~pati .... 

g!l1vele interno aJe şco:tlei au să aducă cu sine: o 
liftltea, o plapumA, 2 p0rini. 2 ş('hiruhuri prllttu Jla.t, 

jumăt.ate duzi nli rufe de ('orp, 6 şterr;are pE'ntru bUell

tărie, obiecte de to~tetă, precum: piellen. perie de cap, 
perif' do dinti, şi hainele necesare. Sorţurile Jl('utl'U bu
~iHă.rie şi uniformă pentru CliSa. şi-le vor c.oJl,să ele în
.eşi. 

Afară do a.ceste cursuri şcoala. mai are un curs spe
cial de burăt.lrie fi11ă, {,~1Te Îucep<l la 1 J<'ebru:lrie n. -tt i 
durea7.ii până la 30 Aprilie. Taxa lunară e de 90 ror. 
pentru .,.levcle intorno, de 75 cor. pl'ntru cele extern; 
extorue nu pot fi insă decât acelea. a căror părinţi 10-
cui~c în Bibiiu. 

Pe lingi inntrucţiunoa teoretică şi practică, se fHi 
o deosehită atentiune educatiunei, şi pe cât Pf'rllli~e 
tirr.pul şi Împrejurările, elevelor li-se va face posibilă 

frecventarea. concertelor de seamă ,a teatrului, şi În 
deosebi a diforitelor manifestiiri a.rtistice româneşti. 

Impărtil'ea orelor. (Sectiuoea. econ{)micii). Elevcle 
6ruut ÎmpArtita in două grupuri. 

Grupul 1. Ora 'l D('junul. &--9 Explicarea lisi-oei de 
tmca.te, rotetele m!nc!rilor. 9-10 PrOIJararea bucatelor. 
12 PrAnzul. 1-2 Rocreatiune. 2-----4 uleful de mână. 

"-5 Ojini (Ii recreatiu.ne. 5-7 Studii. 7 Cina. 7 jum. -
li Prepa.l'Iu·o(l& ]ectiunilol' pentru ziua următoare. 9 jum. 
CulcareA. 

Grupul II. Ora, 7 Dejunul. 7 fum.-9 Curăţirea odid
lor. 9-12 Lucrul de mână (LunÎA spălat, Joia călcatul 
I'ufelor). 12 Prinzul. 1-2 Recreatiul.le. 2-4 1.u1'rul dt" 
.nAnă (Sâmbăta c!rpitul). 4-6 Ojina,. rcereatiunf>. 5--7 
~tudii. 7 Cina. 7 jum.-Il Prepararea lecţiunilor pentru 
ciuli. urmAtoare. 9 jum. Culeaze&. 

NB. Vizitele ,'MInt permise numai Intre orele: 3-----{) 

dupi uniul. 

~. I 

., TRIBUNA'· 

Si ne "muplm. 
In numărul 270 - 10 (23) DooarnvrÎe 1911 -

~ua{x"gtu.i pro\;(llt zi:a,r alIn 8Cris un art.iool sub tit
hll: "Să no d{'-"<'hidmn uchii ", oaro arti{x)} o SM:mă 
diThtre î'll'"ăţiitori, întJre oari şi d. lhlllitrie Uoar, 
dimpn'UJ1ă ou d. Ioachim V(>J"sig-ll11 îJIV. în grarniţ.a 
nu ştiu in euro colt al ţării, îl rosUHmiiCl'SC şi RC 

'lli:izule<8C a euw"twtlOl, că eU a.ş fi OOIll!:l'll int.eroselO1' 
şi ~liilt)jl',;t'tin,nilor lJOH(-,·trc j111Ste de a <1n).'1 şi di'n bi

md llQ~tr'll r("rr('.7Ă~nt~mti in ('()rpo.ra~iu'Iljle noastre 
bi~rrri-C("'i't,i~<;':CoLrre sll[>eri{,ar'0. lh, ,"~'l:jm~la dola 
gl"anÎI.a ţăr-ei, d. Ver~ig-an afirmu, eit eu mi-aş fi 
fi bill,ut jO<! de ÎJ1tre.g oorp'111 Iwstru Î'nvăţ~'itmlC'.gc. 
Ac{,&te nd:u,tur [«i ri le f.a{~ dOiIl1 nli sll-"p0.rrJeniţ.i in 
I,Hulllihml", eol ~u prici11Jl. In cOlltra aC\€lSf<)r a
firmări cu P1"<J'U'stRz şi df'eLlr 0i'irb:ttc1'cvie, că nşa 
ccv ti Il ici prin gîwd nu mi .... 1 f~,st. 

D. Boolr nJai vine apoi i;\i~mi e:q}]jcă chost.ia în 
llK,d (',Îlt &c pout,e lJMi diplomati(' .• '\lersi dIc lloar! 
Eu ~tiu, ee mj~iu.!w are un nwmhru îl1 congres şi 
nu eer sfat in pr i \'j,nţla UCf"-llit,a dela dl.!! 

_Mi--ar l;.!ă{'.l'.!t fo.u.rlo mu1t, dacă mi-!<lş putea 
J-ili11O ini!Jll'!l Înaint.r<l dlo', sll~p{'fm{'~niti şi at,ullci 
8igmr 3',1]' C{)llViJlb"e, că soartoa (~ălului roon;i.n 
dacii nu Illui nmh, l~t:lta îmi Z'lICV Ioa l'lJimă c!ît Jiul'. 

Eu n'am zi-s nici t'îwd, ~um a Zi8-O odată d. 
Boar, oa ('.)llliSt<lr de eXlUmonc, eă da::!o('ăli i din Banat 
ilU 9(,{;~1.1il ou Di.~te pa!aturi şi wtuş 'Uu mu.noosc şi 
la Il ('~l.nli raport.> Co.ll~istoruJ, dw:~ă lllU mă înşl}l~ 
,u tO:-;-l silit, sa l)O(Alc;psea~_;1i 'po Imal mulţi dascăli 
-- cu pala)uri. 

Un p{",,·.at m'<I'l'C am ~i eu, D11-i \'titbii.. Sunt prea 
sînoor. Var ce f'ii f&e ţ .M 'am farţat de mult.e ori !la 
fiu şi ou {'Ia UJuJţi llIuritori: făţarniei; dar înzu.dur. 
Ai auzit dlo ilew!' ?! 

Un păl',tt mai a,fi. Co văd şi mal, - c[md e 
v<yrba d<l !;'<X"Jală ~i d'h'''Că.l, - nu pot să rotac. Şi 
aet,a.,:,kl o f,:tc pentru ÎlHlrDIllt41rca 'răuJui. Ştiu şi 
EUJlt {vlJYim;, ('u vo.i trage a,~U'pra-mi odiul poate 
a multor (dq~i, ba poate alţi] \'O.:r alol'gG pe la Che
reluş dupil b~lr{l<l.se, (la să mă distrug{t cu ele, dar 
'lIl1-mi paiSă! lJzeu ştie cugetul meu şi vede inima 
mea, ce o am fată de şcoală şi dascăl, il rog, să-mi 
rJ';j,liilp'lsrc'i El. dnră-s păcătos. 

:\c,ostc m'ml iIldeumat ",il &:r11], mai dounăzi ar
tioollll sus pOlllcni1i. Am aoris pe oourt şi fugitiy, 
{'.e wgrot. f<),!Il"te mult, dar am cugetat, cii voi fi 
lllţ01H;. Aflu doci (xmsull) să liimun~ ch~tia. 

Nl2.i'llt.e do toate d{'l(1\JJlr, că scris-u} meu nn se 
reft1I'ţ;tc .df{·ât n>1_unai la dieceza Aradului. 

Hă ÎW'Dpom d~i. 
"';~_.:_ "T:;" 

1n alinca,1;ul 6 di1.1 all'ticolul 1l1L"Ill am zis: De 
.a:1toum nu-i up()Irt.u:n pent,ru prezent ajungerea din 
I-XlI't<>a 11,)W'trii îll oongrc5, Jl('JltTU că 2--3 inşi -
aci am gf("ţ\Ît cu n:umiir'lll - wr fi n,umai mame
luci in rmÎna ceJorlaJti mombri. 

Pa.!"aj'llJ a~1il este a se Î'llţcloge aşa: Pentru 
prezent lm-i o11OTtU!ll ajlmgeroa din partea noast.:-ă 
la co'ng1ros, pentru CR nn SidnÂ~)m pregăLîţi. O che
stie a:iat de il11J1(lrbllllltă reclamă o,rg.mi",are, multă 
mUJleă ţU seriozÎwe. Dar nu-i oJXlTiun nici din 
mot.h-ul, dctJO;r('cc S"piritele Slmt foarte agh.ate. In 
lupta acoaf"ta nefericită a bărhaţi1m noştrj poli
ticÎ S'll'nt îrnpărţiţ.i in două tabere: "Trîhunjştj" 
şi ,~H.ornani.,t.i". A,.,.tJol st.âmd t.rooha, de sine 6e ln
ţeh'ge, că fic'.()are partid lUlJltă să ila8ă .vnvingător 
omul său. 

D. looif Moloov-an - căci n:umai 00 dânsll] 
am de lucru - a candidat - după oom 8lratll 
pro.cedell!file ds.ale - nu ca învăţ.ător, ci ca mem· 
bru al unui partid. 

A('l\lITll să mi-oo iel"L<l, sii Î.nJ,rob: permis a f....,st, 
~ă 'll€ băgăm şi noi dascillii în lu.plia aceasta ne
feri(+tă? Şi, permis e, CJa u:n d.aseăl să fal?.ă chestie 
de p.ar1li.d politic? Eu zic, că în oo.zuU de faţii nn 
a fost permis. Nu, p-entIru că în congreB daJlCă.101 
ca om trebu.ie să fie liber şi de sine stătător, care 
să rep'rezinte intere-.sele noa.stre şi nu a unui par
tid, 
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Cfmd am \"Ur bit d<l'Ci de mrumohroi, am ~ 
nll.maj {!U privire 1a d. 10000if Mol:dovan, oal'e e 
membru a unui partid, d.ucă era a1('6, trobui<a il( 

oondiţiuu0t să se supună ditlcip~î'lloi aoolui partî~. 
('are l'a "sprijinit", pAntlru ('ii la noi ~ e IDOfh" 

al tOUID e timhret de "lrădiitor". Şi moda aCO!ll9ba ~ 
noi e nu ll'umui ,î<n cele politice, ci după cum ~. 
-<iem, la ori ee al.l'g,"ri ... 

Că d. Moldovan de P_N-'QA}Ilt e ÎJ1dinilllt spre par 
tea afi.rmărilo:r meJe, ne arată d-etltw de OIOCV8lJi 
artiddluşuJ dt>ale ui'l:l p<X'A.a r'l.',da,cţiei apărut în o, 
ganul "Hnu:niuJlcJll lnyăţă:l'Jrilor". 

jJ~L ca Htl~pil.T1 al or~'XI;u'lllui a fo~t zÎe odată, '!'~ 
în organ nu {X'Irmitc, ",îi :;c scric ch(,.8'tii poroona.l~ 
- ş.i fvarte (-'Dreffl" - ci nunwi pu'r pedaţ;ogio 
Dsa a Jăeut in'Să m.ai TIlIU,Ht. A făcut chestie ci, 
partid. 

Ar unu'!!., ('Ia să-mi ,<ilnJn a{'llma părerea dOf'Prt 
{)fg-aTI<i~aroo ~i l'{\';Jl(,etin.l su arilt cmloa !Xl care fa 
ne aj lmg(,Jn 110i &:.5.);puJl dorit. Nu vreau însă IWGUln 

duodată :să iJ:l;p.vr oa ". ... ""făt,uitor", de grOH.w oonti 
ndei dela graniţ!L 11ă tom, cii {)să mă TIlJ!IIJO<l:$('a 

iară.';! de "I~ut.i;nt,el" ~i U'!l~ vroi să a:par ni·ei m:1-
{'ilr atât.a. V'll ,,<uni timpLlIl, c}LTld <lgilt':lţia arJlliJ'iteM)I 
nl ÎtH'€:t.a şi va disp.a;rc cu tohJJ. Nu WT fi de;;
bil1ări, ('1 vmn fi cu t,.o,ţii U1l tImp şi unsuflot. :Ew 
pâ'nă atunci, pl"(\('llJm îm tr{\('~t a.ţ!a şi în viitor ~ă 
voi niizui din Ix:oate pwterile să-mi implin>CiSC dll
rori11~a în Ş{lOaJă, ca Jl,stf{,l iudl\Rt:uIli;Il!d I~ părinţii 
buioţ,ilor i~jţi d,p sub rnâ'll,a mea, la timpul ..,d 
mai apropi ai, când \"oi um bla din caISă i,n casa ~~ 
h~ ('Or VOl11], IWll,l\ru oologu} m'Cu care va fi {'.,a/ud;

dilt, pentl\U Si:llodwl oparhi'llilaau oongres, aă 'llu~mJ 
zică: ha. 

Aşa crod ou, să ne ,ajung-om soapu,l Jorit, D11 

prin vorbe gI;)ale vorbite pe stntdă, că ~~ şi l'lŞl 
llIr fi bine şi .al{ll'~il:J'{~a la Ta'nd.a şiM-a:ndu dupit 
ajutor, c~j, d.a<'.ă 11'lli,i la spate p4-"p'orIl1, nu-ţi pQt 
aj uta nimic. 

in urmaroa a<:e.slora declar sărbălore--şte, cu mt 
sunt C01lira intereselor şi a.sp'ira(iunilor nou.strr 
JURle, din conlră, doresc din toată inima, ca 4fl 

corporaţiunile nO<lstre bisericeşti.-şcolare să fim 
reprezentati şi cu preotii dimpreună să form!in, 
majoritatea. 
T(Jt il>-t.fnl ~t~lll iei ('U }diTJ<f>,llt,-11 ~,1i:t ~rt.i(-'.(jjJul M&aJ 
.reoc'nt, unde ,aml Zi8: Pe noi de al,tmrm 'Il'U titlu 
rile şi l'lau,l.,'"1lri1e ·Jl·e proooupa, ci amnlilNY"}l1'{)a 1"\l 
rei n~tl"e llionUe şi materiale. -- . 

Şi pasajul aoeMa «rt.e a se înţelege :pentru F'
zent şi tot din muti\"ele a,rMate h ·înoorut. Şi am 
Zl'8 şi a{'NMM o rt'I){)t di,n [IOU, (~ă şi până 00 o l'!ii 
1ijungem în OO!lg'res, o HCll,ni'U;ne ou 3-400 Jf> 
membri îll.că poate f~e mult in ce priv«,tte amelio
rarea ~tărej noasbre nwnale şi ma,teri'ale. 

A('ll:m.a or~, că SlUJnt'(\l1l pe dPlpli:n Jămuriţi f:Î 
di~llli!ll cu privire Ia chestia H<,'OaM,a ai fi binl' 
să Q încheirun deceamd':lItă, pentru ea cu, mărbwri
S<:'Sc, n 1aş avea po-fră .~ă mai vorOO<>c. Eu am troout 
peste ferj ile Cră('iUllUJu i şi trelruic să stati i'n 
şeoaIă, să-r1i caut de treabă. 

Alteum cine are timp, poftească. 

Socodo,.. 

Iulian Pagubă, in,._ 

=======""-='''''======== ====-= 

Dr. ROTH KĂLMAN, 
MEDIC. 

TEMESVÂR ERZSEBETVĂROS. 
Strada Batt\1yany 2. (Coltul str. Hunyady) 

CoeuJtaţiunh a. m. 8'--:10, d. L 2-4 ore.. 

Consultatiunl separat pentru tub~rculotL 

... AJtolre ou. "ru.berouHn. ... 

I fABRICA DE SPALAT CU ABURI 

"KRISTALY" 
Văpsire de haine. Curafare chemica. I t 

I 
,1 
Il 1 . I G6zmos6gyar, Kolozsvâr, Pal yaud var. 

Spălare cu aburi. 
la suma de peste 10 Car., pachBt~1 S8 refrfmlfa francat. 
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j I 
Revolatia din ChiUI. 

1

. voohei Chine fu'lfll'vite, şi Q înfloriro de forţe X'ovo
luţi<mall'lC 00 CO'lL'ItJa1ă pretultiJldoni. 

Evenimentul j>Toot)'minant al .anului 00 00 in- D-e ,aproaJpe două.wci de ami tinerimoo chi'lleză 
.,hoie TI 'a fost !I1jci rll.,lxJlul italo-tllTC, nici 0001- e p-rolucTlată în epiritu-l idC'jlor modorne; do YJOOe 

!f.tiouuJ f,l",1J:10o-garrnQJl, nici criza cou8titu.ţională ani ea (',(\T"() nrourmat T.ofvrrn<,,, p.o oatri di'frBIRtia 
din TU'reia, ci \Iinu~ p·('JLrreut d~l roLi do leghe de- le promilto, dar n,u le 'roaEz<.1.lzîi. 
părtare: IwvO'luţia din Chiltla. ,sătulă do iW,f~<C J>rmni'iiiulli fala('ivase - cari 

Aco,astă revolutie nu e () mi~'are i:mmrecţ.ională aIIllntc~ -pe mIe .alU:- lui Ludovic XVI-Ioa - time
ta u'norr plitu;ri nomul~ămite; oa :nu ~re oa.racwrul Timoil (lhineză a .ho1ărît să nu m:ti cPlrură :nimic 
.renof~;h al .atâtor Illi~âri l'CYil>uhl'o din l'hi'Daj ei u'llci dill:J$'Iii JX'ntrn Clare 1X'PO'M1J chinez are o 
.e rovohJ:! u,nei naţiu.ni de 8uIlc do mi:lioan{l îrnpo- I8d[inc3. a,"('rş;iunc, şi, IleÎDL'f("7.ntollro in BUceOOW 
.tri Vl8. 11illOi dinlU'iti i <!IDrăino care o ~cp,lL'\ă şi o :>ll- unei m~;'narh i~ nla ţionale constitll t ionaJ.e, vrea să 
~'T'U'mă de aproll.'Il(l1irei H~llTi: J'<)\'o!ă ('lare, schi~ll- fadi, «(jntr'od.atii, din China -autoerată, o repu-
bâlJ.(:! f~ttl ChLIWi, va ,aVl~a o "rnporel.lsÎuno şi asu~ bliC'ă fcdt'rativă. 
pr:a hlnloi întregi. C(,!D 18 ,provineii ('hine7A', ,g"llwrnate 08,2.i de 

In ool{l ·ee >llJ"llle!lZă voro,arăta ubârt;tia şi :1<levă- vicerpgii în numele ,YÎ1J!lli Ci'ruhli" v{)r deveni 
1!'.a1.11.l o:u'Iadt"i!' al a.{~1i:'toi nwoluţ.ii car .. ', in f,elul ei, "H-ermbli'C':! stat.elol· ff.x~crate a.le Chinei". 
poate ,an\;l iru A:"ia a<-'i\k1'a:;;i llrmwri pc O<lri lfJ~a A'lo,clora cari cred că o }{,'publid chinC7.ă ar 
l:.rvut I('Y1oilu(,i,a din 17HU î:n I·~u.rO'pa. fi llU salt pI'ea maro în viit.or, le vom spune câ 

<11 a~ClIw.n()3, Repl1hlic!i a exil<t'at cu mult înainte ca 
Acum 270 de 1R11i, i:n lG40, 'LlllpOpO'l' rii",b()intc l HJŢlOr:ul framccz sau (~{",l amcrl""'an să se fi gândit 

lăta.l'o-m'l·nciulrÎan'năvi1l"'o;.tiC a,....;upra Chinei pe eaI'O măoar Jn a{~~a.,tă formă de guvern:lmunt. Ca şi 
.., lurnga c.ivilizaţie o :m()~~ţ!i$o. Dapă O' i'Klu!rtă şi :;{' alte d"mcnii, Chinezii 1<l'U fost percursori şi în 
~labă ro,Zi,,;"t,onţă, Ix;po,l'1l1 dli:noz, oare numiil'a de a-eoastă diN:~tie, 
!le a.l,u!lci snt.o de mi LioalW, e cucerit <1(; pop-orul 
~ăva1lib:;ff', c,tre la 11nea ('p<'j,că IW llumăra mai mult j 
6e Z{X)() mi.lioa:no. J)i'll~k"itia Tehi.ng:, dilllU~tie naţ.i,)- , 
lIWlă a M':ll1eiulrionilor, d(.vine ~tullâna Chinei. 

POPQr l'igurn,'l, hrl!'t~lJ. l\f~uwiul'uniiîncl1.tllşt~;l- , 
.4 r~pţ)do po l' h i Il~·~~i. A('.c~t.i.a "'Imlt {L..~nrv i ţ,i pfl '1 ă 
in 'PuucuuJ că ..a.iTl~ng ;'tt.răini î.n ţ.tra lut'. FllJl~,,\.iil
-.ilo principale:, dl\rnnitătii~ ('do rl1!li în.alte cad toca- r 
1:e în mîinile li anei'll TPuilor. Uhillr în sudul Chinei, 
IllUoe O!tIIl1{'il1 t,nl hil.ştin~l.Ş a fOl:lt mai rozi8tE.~lDt, şi 
:ollde fwwt.iu'uil{l :n',au putut încîîpea toate p'"" ma
.;nile M{lJl1cillirOlJilOl'r, domnit-arii chinezi 6UITIt 6llpl'.a- ' 
",('~hiaţi .ş.i ciiliiuzitj d{l câ.ro UIU inalt dmnni~'ll" 
'Jllli'Dcim', (''';U'C 'asigură asU",l hoghoUl-on1a din:ast.iill 1 

străino. ,. . . ~ ~. . .. ~ ,i 
l:n.t.r},) 8.111';""Il,ră pnv m~a ~l a.~lClUre:Ull ,;lJU f()'!'it 1ll- ) 

rinşi: .au t;robuit să'~i Î:llbu'f.,nscă civili1':1ţ.iuJlIJa 
:chi;n(\l';u. A(\(\"t f.aptt. e :rOP\'lt.Î'roa uitlui evmulIlE"nt 
ifltoric. ~i vochoa lkmă, <'iiz:ută !mb lovi,t!U!~ra harhl
rrilor, a impm~ a('es:!:nr·a cl11t:ura ei. Un prlH'e.i\ na
"'iUTa.!, ,J'Uipă 00l'oP ',m 111'lHH bUIHlr:i,>r ·a".;imi\\':lzii p.) 
'01(11 imf<Ar". ,QW&)I.J'Ia .~iN-e· <eă in EUll"Opa, 

-""""~OIrtul n:mWll .'1 trdmit "ă di-9pară "fI,ru!ll fliOO loc 
j.I{JpoaJ~t~lor de 'ast,ăzi, pe eil:nd i Il Chima, clmnoH tuI 
~)ilşli.n.J.ţ! fi'a menţin \1t, iJ').r imiiIld TI umai dom in:aţi'u
.'UIe& striii:nă. 

'" 

* 
Dar rt>voluţionarii ehinC'7.1 nu urmiîresc nu

ma ~ehimbarca formei de gllY(~rnămfmt a ţării 
l{)r. Odată {''ll d:'m!'Ja. ci v'{~'r să ",ti \·â~eap.eii şi o pro· 
fundă: reformă socială. Prilwipiile dreptului mo
dt·l'n, pN)g'rp.s{; le te Jl1l il:C', adupţiuIl(;"''l, la ştiin ta 
cllr0 [X'ană f'.unt i(kile dlăuzitnare .alt:' l"(>voluţio
narilor şi - ori eiit dc fitl'1niu ar părea faMul 
- a('('\.."te idei g,~i-'l(\"{' 1.erpn pridni., în mawle mari. 
A YONlinnea iD(>lltrll rcformole europene, a tîtt de 
repl"Cl\~"ltii. Chi:n('.zilor. e mai mnit un rezultat al 
dominaţillD('j mHlH'il1rene, o:uc va sfârşi odată 
cu ,.::Hlr:şitul a·( ...... ~~t-ci do·rninatj,uni. 

l{{·voluţi0uarii chinezi 11rcdamă sus şi taTc, 
în nUiluele unui popor de ~ute do milioane, că nu 
8unt dl1ţ~manii el1rOjx-nilor, iar mersul rev~)lutiei 
de p5nă :azi d{)vOtkşte că 1tleri,tă a fi crezuţ,! 1>0 
(mviint. "V. NllJţ." 

INFO R~J1A ŢII. 
A RAD, 12 Ianuaîie 1.. 1"'12 

R!scumpărarea feHcitări10r de anul nou. 
Domi'naţiurllPl<l ~n,:U1(~illTii <lk.;upra Chi~l('zilQr e 

.., J;âmgorua.~ii tl~"l.g;odie ~i'll,l;L Toate i8Vf>arele de 
bDgăţicIl':l'ii,onc,lil. .!lU fost aoapal'ate <le cătră stră· 
inii ootropit.ori. Tnată dopM"\'aroa ullci o.ligarhii 
1ii1ră Reî1lŢ}ule, ",'ti î'uti,IlR ea O' peeiogi.ne USU'PJ'& ţ.ă
rroi (l'UlC'uf ite. 

lhmd:~Lril1l:l1m.l ehinoz, 8AX~.a îllahă biuwKrraţie 
J80111ptă şi uffilf'şă, e o ermmaţillllbB man.ciurimlă, 
ARt..fnl eli [l<"jporuJ chim~, hhiJld, ,'l;obrn, <.m o o('rr&

bral i t.ate su perÎnară, mlUlc.e~tc din răsput,(>,ri, rli
'8t!Ilgându-oo p.rinUl!U'lWa tui apioqlă şi îndu
·s11ri'9.Iă i,ar lrnaIl{~iu,ronii hrfll't/ali, lent"t;ii, îi răpo.'!'C 
-'loIllte bU'n'\l.rile 'IlUhlillOi eaJu, I:!plt'C Q trăi ca ni~te 
palNlZ.Î ~. 

D. Nicolae Oncu, diredoml institut.ului de 
i credit ,~Victoria", şi-a răscumpăra.t feli
I· cit.ările de a.nul nou dăruind "Heuniunii 

femeilor romţ.t.ne din Arad şi provincie" 
suma dp 25 decoroane, pentru sporirea 
fondului din care se va clădi noua şcoală 
română de fpt(l din Arad. 

'" 
'O IL,>Pumll(m i<itll.aţi'G ,nu {llltoa df\:i\nlui. Sub' itn-

!lMri'uu U;llor o"eniment.o ill't,('ll"nlaJţian,alo eari răŢnau 
'Chiut\i O pillr'to din .autonf\mi,a .oi, slmtimon1tul de 
OeIn'n,Ît.at,o TI4lţiooolă ~ lX\(l~t'('lllptă in Chinezi. 

IdeiJ{) eWl'Op(me ril...,bia)(i iUt mai llliuit în Chiria, 
tPJ'ogro.')(~c tf'.hllicc fik'llrudll'şi tot mai mare loc în 
'11nporilla Cm{l!\c, v«~hoa ehi.nil e .frămâ11tl!l~ă, zf\';~
.uită di'lI t.em01ii şi O' eră nouă h'>O df"selndo. 1 1-

,}Ieri chi'lH"Zi ploacă la t'ltudii in străi:nirtJ!l1.e - in. 
IanNn i~l A moriea Eur{JII'Jl,'l; - în&lş di'uHBt.ia man-

rJ~' " • f . ~ 
• iurcană, flimţ111d nevoia do >It fie ÎnUi.r'l, .avOl'l7.01Z.a 
ţpT(>g.retlul genol"rul, orga'n i7.wn-d o 'Illrmată după SI

~nn ui b'1,a1dk)I owropl.~ne. 
"Dar ideile pe orur.j li() pr.i mese tine:rii ehi:nezi, 

!p1«:'r.l'ţi .ta truo i i oo;u 00:.\ ucaţi ,ftOllJSă de :n..q~ll'~ctm i 
wilibail'i europoni, nu 8e POl:!rlVC6'C cu aşczăJrol'lltcle 

- "Intele~ere româno-ma~hiară". Sub aceat 
tit.lu ziarul "Egy('tcrt[·,," p'llblid un artiool mal 
hmg în (:,a,re, între 13.] tele, spune: 

"AeiillIl(~a do impu.can-a culurală întro Ro
mîini şi ti n,s;;uri, ren tru <,.are 1.11 noi munceec Zi
Ţ}('rn()v,szky Karoly, })r. Hollosy l~tvan, Dr_ 
8Zt1t.s <: ha, 11r. l:abits EmiiJ (poate Ba~)oo.l Rod. 
Trib.), Dr. B1llxlea, mai mlll ti preklţi români .,i 
al tii, iar in Homîmia 0Unot,..'utul pwblicist şi pro
fr180f uillin~rsi·t.aT Emil 1 s a e, ~t)u,rdza, fost mini
"t ru~JYl"CŞod in te şi n1l ţii - cu.oor«;!t-c teren tot mai 
larg şi eşte llltâmpina1tă preuti'ndeni cu sir3-
lx~ti(> ... " 

T nşi1"aToo !.ll'.ea"ta de nume ne do-vedoşte În
dBajullfI că aVl'm de-a fa('(,l &au cu o nă.Rc(lciro a 
cutăruiv.a gazetar llHgllr, Bau ou o nouă auto
recl.amă a "gpni'lo1uhli" nostru ... ol'gnizator de 
conferente - Emil J 8 ac. 

- Serbare culturală În Bistriţa. N.i-.a-c acrie: 
Luni ·a dc.ua zi de Crăei'lln din parte-a tinerilor 
economi din Ri.<;triţta" a'a dat o prod'Ucţiune tea
tJ'lală împreulliită cu joc, la care pe lâ.ngă un nu-

măr foarte mare di() tăraru şi foarte mulţi frn .. -
taşi intelectuali, a luat pa,rt.e fJ.Î. Ţi- Mibali, de
putat djetal şi preşedinte al club!! 1,: c',; ,';\ ~n~r! ,.:~ '.' 
cu doamna, find primiţ.j cu Iru,:'''; ~" ;i',J ci '11. ;-: "_r 
jucat IptÎ&'3('<le "Otrava femeia.<',l '. l..',r:!,-rl;.~ \,. 
tr'un ud de N. l'inţariu şi "lJl'~I;", 'I~:i ",:. ,,;u;tA' 

pÎc."Să lXJP0l1301ă în două acte 0U .. '! (:" tl ,; ';.uf 
Te<x]or Bogd~lJll, învăţător in 1: :,' t <, r)~ ~' ," 
sta ci in urmă are und.e dispar ,1'· , _ 1 ~"'::r 

tinerii (hlet.llnti ~'au aehitat ;. ~i • '. c'<':/," 
bine de roluri ş-i fiindcă ou d,'r,-",~ II,' r, t;,.:., C'" 

ţăNl.ll Florit>R Prisl()pan oa il, a-L ;. I(!",·" 1". 
un',tD ca Mariş'clll ţig<mca vrăjitore, şi ~lanu\ .. 
Toma c~ soţie de red,aetur, au fost foarte mult 
-ap!iludate, pwductiunea 'a avut un succes moral 
!:itrăJucit. 

Şi-l3u jucat foarte bine rolurile şi tinerii Ioa. 
Ş01TIlpăloun ca redactor, Vasile Bucur ca servitor. 
lQan U I'S ca medic, PliW,,} Ijehi oa t!'măr îndrii
gootit în 1 1<-c111<'1, ~f i tru Toma ('Ia,ag'ent de emi
grare' Mitm Yicbi, ca jidan ei 1':a\'el Urs Ghir 
glwli. ca preot. După repl'ezentatiune a urmat. 
jO(:, la 0HC fruntaşii noştri intekctulI.li în frunte 
<NI dl protopop Ohoorghe Stan~iu, prC'cum şi dl 
şi dna 7\1 ihali s'au ţinut un lung timp Între tărn.nii 
~i me.scriaş.ii noştri. - A urelia Rad u. 

"Hebe" societate pe acţii În Bistriţa. Sub fir· 
ma aCf'asta s'a înfiinţ,at în Bistrita o ~~o('ieta~ 
))(' a('ţii (~u capital erei.:!.l de K 100.000. Scopul 
sooiet!i.t,ii e6te luar('a în arîndă şi exploatama băi
lor şi a arx:i mincflLlc din Sângporgiul român. 
])ire.cţiÎllTIO], ('<Sete compusă din următorii: Dr. De-· 
me.t6u Ci'llta, Dr. ]"oon Seri{]on, ])1'. Dionisie 
l"ongin. Dr. George Pavl'l, nI'. Alcx Pap (Rodna) 
şi un aelegat '11 c()munci SungC'Orgiu . 

Demisia cabineului francez. Din raris se eo
mllnid ~1.in'l:l dp-"pre domisia cahinetLllui Caillau.x. 
AeCRt(,i demisiN1ări i-aprmnern următorul inci· 
dent: 

In ~linta ('omisiunii !K'fiI:1,toriale d. Caillaux 
1\ expus negoeierile franco-germane cu privire 
la dtile ferate mar{(",j,me şi la [proiectul de cal. 
ferată în Congo ~i C'amerun. D. OJâllaux şi-a 
dat c'Ilvâl1tul d(' onoare <'ii nici odată nu a nego
ciat în afară de mini"t<'J'1.1l de externe nici fări 
ştiroa.amba""I;,dorului Camhon. D, Clemenceau * 
întrebat în urmă jJ(~ d. De SC'I"cs daeii d. CamboD 
a fost ţ.inut în C1Irpnt cu toat~ înrevoderile şi tra
tatiVf'lo d.intre Paris şi Brrlin . .şi mai -ulk>s dara. 
d. 1>0 Selvf's ar plltf'a <,onfinna cleclaratiunil. 
dlui Caillaux in al:.eastă Tlrivinţă. n. De Selvee, 
hezitfind l'bră..'rpllnde. pr('>Ş{'(Ent,c!B Bourgoois re
petă întrebarea. D. De SelvroA ,A declarat în cele 
din unnă: "Nu pot ră..qpundc deoan-ee am îndoita 
datorj{' ii rt>Rpeetului l:ătră adevar şi ditră inte
rEl8lJ11 Frant('i!". Du:r:ă o 131tă vf'r!;iune al' fi adău
gat: în interesul solidarităţii ministeriale. Atune.i 
.d. Clefll<,ncoaua ripootat: Aeum cÎltva timp ai 
venit la mine şi mi-ai spus dinpotrivă!" Şc.dint. 
eAte întreruptă în mijlocul unei matri turburări. 

D. Oailiaux a părMit sala în urma unei foart.e 
vii diS{'UtillTIi ('u d. Clemenceau şi în unna un(j 
F(·urte întrevorbiri cu d. 8el\'(\';, a cărui domisiun. 
~'a syonit puţin în urmă şi a('est 8V{lll fcl. fost urmai 
de altul că şi <L CM1P.pi ar voi să demiflioneze în!'!. 
fără ,a 80 ('onfirma. Poziţiuno.a .ellui Oaillauxpa~ 
!Il fi devenit grea. 

In urnllfll aC0'tui in('id{lnt, mi:nietrul ae e);
terne F;i-a înaintat demisia pIT'şoointelui. 

Acoostă d,'mi"ionlHre n'a rămas singură. Mi
nisirul preş('{hnte d, Oaillaux a oferit portofoliul 
devenit vao:1nt, ministrului de marină Delcasse.., 
care l-a primit <,onditionat. Anume ca urma~uI 
lui la miiU.Îsterul de m~rină să fie un aderent 
dp...al lui care ar ('(Jntill'll1Jt lu<,rările începute d • 
dilmmL I"a \i1O(>!St punct s'au i\-it însă neînţelege~ 
00 privire la per8'Oană!. N eDrimind nimeni mini
fl>tt;ruJ mariroei, - minstrul rpreşMn{.e a fOflt 'R&

VQit să înainteze demisia înt,wg'Ulill oabinet. Â
~,as.tă hotărîre a fost adusă după Q lungă şi veha-

~l.bert Dobo, t, Prefacând ,1 asortând de nou magazinul de ciasornlce şi giuvarica e 

g1Urarg:U, Kololsvâr. Măty's kirăly-f6,.15. ;1~~3't.Q~ 
(Telefon 842). fost Jlrlvllia ,Hunnik. (Telefon 842). 

........ al lui ~ Husznik Janos .... il continui eu. 
Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi art cale de arght veri
tabil ti de China. Mare atelier de repa-aturi. Ochelari se pregătesc 

după comandă medicală. 
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mentă di.;:loCutÎe în eOMiliu. Pro..~odinte1ea primit 
4eInisj.a. 8e CMO eă va urma un mini.8ter de 
tran~itic, (~ra VII. inartioulla eonvenţlca franoo
aermană. 

- "Vărui fui Sever Bocu", An po VT,'IlHla a.eea.st&, 
tu tărittoiul pornit de d. Oohlis, IiJU!\;,f'SE' eelebru UD 
.ăr al dlul Hf'ver Bo I'll , (1. Dimitrie f'opoviri, Ptf>ot in 
Cormei, pe care d. Go[dil~ îl del'laril.'ie .. trădător", •• man
!i'l'ist" PT.·zi!l!{wt!n-1 ra un om ('ornprom il! În plIrta rea" 

~".Jl natională .• ~ numai un an de atunci. Şi acest d. y~!
"~ih!"d(Jldi~ Ufum, prl'i'UTTl afliim, a hNll'hetuit o zi 111-
treagă în sfirbătoriln 'Crăciunului la r.1<la dlul Dimit:îe 
Poporiei din ('.I>rlllf>i. "vărul lui SpnH Bonl". [). III' 
Vaida are o \'orbii. LLyor:111: .. momi ino<anity" N',tr fit\::(' 
'-IDe sol i-o hllprull:ute prietrnului sau, li. de Goldiş? 

# - S.e caută medici români. Din Bozo~'îci ni-SD 
~rie: Aici in ooroul Borovjei s':a de&ehis oon<Jurs 
tJeD1ru ocupan,a unui "post de modic ooreual cu 
I!{)tatiunf'a: :-v.tlar lllOO ('Ol'., pentru cvartir 500 
.or. ~i ~I)(X<;<J de călătorie 600 001'. Hugiiri.le sunt 
41 .se ,,,drC',~a protopl'ctur<'i din Bo.z-t;v iei până la 
finea lui Februarie 1913. Aleg<Jre:l '''fi fi la 10 
Martie 1912. Fiind c01-cul (:urot romftne€<C ar fi 
(!e dorit c.a să "ină un modic român, eu oare se 
'pot inte]pge pu{'ien\ii. He,'{ŢlMtl\"ul ş'<u,r putoa 
• roea aiei la noi şi () avem frumoasă dacă "',1 fi 
!'Iirgu.ineios. 

- Gara neuă În Arad. La 20 I,a,nuarie n. se 
l'a d(\'~hide noua gară a Araduhli, zidită alăturea 
t!-e gam v('.('h('. Noua clădire c impozant!i. La cHi
ffire s'a tin1l't seama de cerintele mal exagerate 
.de cir«u!aţlf>i moderne. 

la primăvară ee va ren{)V\8t şi gara voohe. 

Moartea unui preot vrednic. Primim ur
mătoarele şire: Cu (]urpre aducem la cunoştinţ.a 
fraţil.or şi Ţlrie1inilor d vredniC1JtI proot al Ra-

• hiwvii (vie. Hatogu1ui) Şofron Oltean în 23 1. c. 

a tre{lut la cele ve~nicc. Inmormânt8rea e'a săvâr
ţit lJuoi în 25 1. c. prin 1'roo Cuvio~ia Sa IÂlonte 
Man, cgumenul M ănufltireÎ Pri8]()pulu~ cu alţi 

10 fraţi IPr('()ţi din viearÎia't. Ouvântul funebral 
l'a tinut părintele Ieromon.ah Man. Intre alte 
4Uvint.e 13.1e puncgiricului, m'au fă{'ut să: mă cu
tremur urmiî.t,>arC'le: Dumnezou e ilUS în ccriu 
oamenii .poC păm:mt iar între c-er ~i pământ e 
preot'Ul slu,gla lkmmului ea llă împaee ceriul cu 
pământul pc Dumnezeu ou omu1. Câtă tru(]ă, câtii 

tletcneală trebue sll doovolte un Iproot şi mai ales 
lID prMt (la re e pus să păstoreaB<?iI o turmă aşa 
~mmeroasă 2--22DO) într'o parohie care are o 

-lungime circa 30 chilom. Şi i1l.tă aceasta trudă 

I.ĂSBOIU $1 rAtE. 
ROMAN. 

Trad. de A C. Corbul 

(Urmue). 

Denasoff s.e ridici ge9ticul4.nd Si expuse planul sliu 
.rin iului Aud rei. , 

In mijlocul lămuririlor lui. strigătele mulţimei şi 
~unetele muzicei umplură piata unde .&vea. loc reyi~ta. 
b sat ee desluşia u~ tropăit de cai. 

Bolk.oDBky şi Deo18soff se apropiară de grupul ~ol
. Jatilor din escorta de onoaro şi-l zăriră. pe Kutuzuw 
'Il'.ă,lare pe un mare cal roib. O suită lungă de generali 
&iIăreali in urma lui. Barclay aproape că-l atingea, o 
lIllultime de ofiteri gooeau tn preajma. coma.ndantului 

, ,el, strigAn!d: ,.,ilura!" 
Agbiotantii intra.ră cei dintâi !n curte. Kutuzow, lll

oJndu~se greu pe şea îşi Împingea calul cu nerăbd:Lre. 
El clătina mereu din cap şi-şi ducea mAna la şapca albă 
:lmpodobită cu un galon roşu şi fără cozoroc. Câ.nd se 
>apropiă de grena.dirii din escortă, toti flăcăi voinici ,i 
decoraţi cu ordine miltare. el se opri, ii cercetA cu ~ri. 
.irea lui de cunoscător apoi întorcAnd-u-se spre generll.li 
.i ofiteri, le zise ină.Iţli.D:d dia umeri eu \l:D gest de ni· 
.tnire: 

- Si cu as te el de oam eni se bate în retrage re ? 
- Ei bine, la revf'dere generale. a.daud el şi intră 

tu curte, trecând prin 1~t& llrintului Andrei ei a lui 
J~i8soff. 

- HuraI bara! bura.! IItrigari mai malte j'Jasuri tn 
jnrnl lui. 

ne ('ud flU,J mai văzuse prinţul Andrei pe Kutuzow, 

.... ~--
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adaugă o]'.art,orul a dob0rât ~ceat stitjar, -
căci tltej ar a t n.L uit (,} Eă fie J acă 26 de I3.:nl a 
biruit aC€Mtă tdnjbă grea. Dumnozeu să-l ierte 
~i d-l a~cre În locaşul drE'·ptilor. 

- Flota limericană luptând Ca furtuna. Din 
N ef-York "Se t.n]('gl1;l.fiazu: Pc Oc'l'.anul Atlantic 
bântmie () furtună groaznică, caro 11. ffilrprinil flota 
americanii în plin O{·u:m. Vasele mari luptă mai 
w;,or cu \1~]urile, c.ari uilPorÎ S1lUt de înălţimi a
Tl!{,ti t.oll re. Din \f!"de de ra.~Loi, c()ntratorpi1orul 
"Terry" e in 1,rinw jd:e. 

Sunt k"meri .'>{'rioafltl ('U privire la soarta con
trat.orpiJorul "Tt'.rry" Ryimd un (>dJi!rJ-aj de 86 oa
meni. Hezultă <lin l1~diott'I(>p:ramde primite că 
contratol'pilorul 13 silit să fugă din f<uţa furtun ei 
pe o mare cu valuri en{lrme. 

O radiotdt';.rn,mă luai nc,;liî v'csJ...eşte căi a &Că
pat de primejJie şi di ';{l ÎndTcaptă cu propriile 
hl"i fori(> .9pre Jlamptonroad8. 

Din Br-rnllv]f' ~'lU Tl]p{'at mai m1l1te vaee în aju
u)xul vasului "N<;·rdfolk". 

Furtllna a prodm; "ţri<'Hduni ruproape tutu· 
'rorl vooelor flot{'j AtL:l!ntieuJu:i mergâoo spre 

Cu ba. 

- Lo~odeă. D~oara Anetta Oherghcl din 
Too.rela şi d. Ilie Stoichi~a din Porlllmhaoul-infe
rio:r îşi l;llllunţă !:Igoolla. 

FC'lici tăril.c n03~re I 

- Furtună pe M.area Neagră. Din Constantll 
~ nnun\ă: VaBul de petrol "Ermozon" care s'a 
.'!"3: lJJJI;)().dm<:;.lit la COll-Rtanţill lânp;ă biiile Mamaia 
(Jin caU8il farlul1ei ce domneşte pe Marea Neagră 
n'a putut fi ~Ivat pimă în a~eat moment. 

D in ~~!l uza fu Mumei, vasul S'i8I fixat între 
~tflll{;i, Înelinându-se "'pre (arm . 

P('nw~ne ('ornret{'nte afirmă că nu oote nie 
un mijloc de sah"llill'€. 

Va,<:;ul costă 1,800,000 <lei ŞI lD caz când nu 
seva put..:'a salva, &oei(~tatRa Anglu-Saxonă a că
rei prc'Prietate eAte Vlaeul, il va lăsa in &lIDa 80-

ci<'ilti i la can' V:1:"1: t {\~tc ll"igllrat. 

Aventura contesei Cahen. 1 r!IT'un [(j port al CO 
responJtntulul no~tru ulll Roma ~'il facut ămin~ 
lire despre Căzui de hrig-i1nt1ij săvâr~it i:lsuprl:l 
conte!d ltaliene, Ciihe'l, in împrtjurimea viltl 
"ale din On ido. Anurlle se srunta, că con· 
Ît'Sii aşteptând af<nă pe câmp rt'Întoarcerttl 
hArbatului său dela gafA, unde petrecu-,e pe 
un prierin, a fost iltaciitil de un br~gante şi 
dusa in pâdure. I 'ispariţ1a ei a fost semna 
lata Îndată Ji:I~sosirea (ontelui, care a Înş iin-

comalld.untul şef se ingriisa.!'e şi mai tare. şi diilPa.rea. 
par'că intr'tw sac de grasime; dar ochiul cu albeaţa şi 
cicatrh'E.'a, lJrt'cum şi expre~ia obosită a fetei şi a în
tregei lui fiinţ.e, a.şa. cum le eUlloştea printul Andrei, 
nu se ecblm base. El era În uniformă, cu sfâ.rcul sub
tire al biciului petrecut poste umăr, şi se clă.tina pe cal 
de greoi ce era. 

- Thiu ... thiu .. thiu ... ~ueră el pătrunzind În eurt<l, 
şi chIpul silu exprima mulţumirea unni om care ştie că 
l>e va odihni după para.dă. 

El îşi scoase piciorul stâug din sci.ri şi aplocâ.ndu.~ 

Întreg cOTouI cu O strîmbătură, el se lăsă jos de pe şe<\, 
îndoilldu-şi genunchiul; apoi sooase 00 oftat şi se l;lsâ 
iă cadă in bratele ~hiotaotilor şi a. cazacilor car,J-J 
~ustiueau. 

El işi netezi tunica., n privi pe printul Andrei cu 
ochii lui pe jumătate închişi şi nerecunosci.ndu-I. se 
Îndreptă spre IJeron cu paşii lui a.lunecati. 

- Hiu ... hiu ... sueră el din 11011, Dr~vind lnci odată 
inspre partea printuluÎ Andrei. După cum li·se întâm· 
plii adesea moşneg-jlor, impresia produsă de veder.~a 

printului nu se lămuri in mintea lui decâ.t du.p1l, mai 
multe secunde. 

- A! bună ziua. printe. bună zi~ dragul meu, vino 
cu mine, faf.U el cu glallnl ostenit. El 86 urcă pe priipl>. 
('are sr!1.rţii sub paşii săi, işi descbeie tunica şi căzu 
pe o banră. 

- Ei bine, ce 'l'eşti ai mai primit dela !latăl tău? 
- Am primit ieri ştirea că a murit., răapllJlse scurt 

prin t·ul A.nderi. 
Kutuzow il mai privi odată eu ochii larg deschişi 

si plin de groază, îşi scoa.s6 ~apca de pe cap, se cruci 
şi zise: 

- Taarlsvo lema nebe50nle. (Fie tn Impărătia ee
rurilor). Faeil·ge vointa Domnului din cer ai pe Dl
mdnt! 

ZI 
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tat postul de jandarmi. cMi au lllat·o în du .. -
tare. Au aflitt·o· intr'o peşttTi1 .. singuri, 
Ancllfti:l pornitA pentru aflilrea brig.'lntll1ui & 
'cos la iVClilă că nu-i nici pove"te de· o răpire 
Contesa s'a aseun" de bună voie, voind ast
fel ca prin disp:Hiţia ei s,q--;.Î împClce bArbatul 
care fi arunca-se vina, că tine relaţii cu oas
,pele, - prietenul conrelui, care în astfel de 
jmprejur~rj a Iost silit să plece. 

x Atelier d, fotogra.lii arti~tice, de primul 1" • ..,. 

RODa ~i Kinâ~t, Orăştie Vasi.r-ter nr. 4 (casele '-ii 
Hermli_nn). Foto~rafii şi Dortrete, repronucţii după r. 
t(l~rafii Techi şi noui în mărime naturală, expuneri doIII 
ol·jective BJleciale pentru interioruri, !i.eatice. şi lucrid 
în a(luarel şi olei artistic n:eeutllte. Cei ce se proToa.eA 
[a anuntul din "Tribuna" capătă 5" rabat. Fiti ~Il aie.
tiu ne la firmă. 

MI,cl'. eultar.llii 10clall. 
- .Petrecen, eonctlTlAI. 

19 Ianuarie ... 

Teatru in Şir •• Tinerimoo romană din Şiria 
învit.ă }a reprezentatia teatrală, împreunati c. 
C'on<>ert ţ!i urmată de dan.s, ce va avea loc la $ 
(19) Ianuarie in "Casa Naţiorua.1ă". lnG'€Ipuiu.t 
l,a on'le 8 6<'..ara. 

21 lanllrie .. 

Concert in Pâncota. Tinerimea română di. 
Pimcot'!I, invită la ~Ine€jtnl (cu cuneUNiull corll
lui pedngogilor !;li t{'o}(Jgilor romÎmi din Arad) 
m"rnat de d,unB, 00 \18. avea loc ].a 8 (21) Ianuarie 
În MI.a, nouă a hot(~llllui "Coroana" (Kovag6) .. 
IncepntnJ llll orde 8 seaf'a. 

ECO N O MI E. 
Prima fabricii de .. ,oane în Rominla. nia 

BI1(·llrC'Şt.i i'E' t![lIl11\iî eli marofl fllh".l<,:'i, (le vagoane 
.• V II k-an" d<,la Sem rnering, lângă Vi~na, îşi "f"'. 
tranforma fllbrlc:,;a din Românj.a într'o fk'iJbrici de 
vagoane. 

A0ca ... t.a va fi cea dintâi fbrică de ~ne 
în Români.a. 

Redactor N1spoDsabil: I.lia Gi.rria. 
.,Tribuna" il18titut tipografic, Niclaia li .... 

iA b 

Pieptul i-se umflă într'un lung sUflpin. şi după câteT'" 
clipe d{) tăcerf', adăugă: 

- L'll.m iuhit şi l'am rospe.etat; simpll.tir.ez Cl;l t.i.n~ 

din tot sufletul meu. 

n tmbrătişă pe prinţul Andrei stringându-l mulUr 
vreme la. pieptul sAu larg ei gra.s. Când îi deoo drumuL. 
Holkonsky văzu buzele umflate aJe lui Kutuzow tre
murînd, iar orhii lui erau Dlini de lacrămi. Oenerllld 
oftă şi sprijinindu-se cu a.mând<luă miî.nile de ballc.i. 
dete Bă se ridice: 

- Vino, "jno C'\l mine, zise el. 
Da.r in momentul a,ecla., Denissoff pe care superiori1 

9ăi îl timidau tot a.şa de puţin ca şi inamicii, urcă !D~ 
drăznet treptele făc·â.nd să-i răsune pintenii, fără. a 1& 

sinchisi de aghiotanţii cari le sileau mlinioşi si-l 0-

prească. KutllZOW cu mâ..nile tot l'ezima.te de bancă le 
uita la el cu multumire. 

I Locotenent-rolone!ul îşi apuse numele, declară eli 
aVea de făcut serenissimului o declaratiune importalltJ, 
in c.el mai înalt gra.d. intru binele Datriei. Kutuzow ')
mneă asupra lui Denissoff o privire oboşită. iei Incrtl
cişi mâ,nile pc pântece tIi zise: 

- Intru binele patriei? Ei bine, ia să ndem = dE!' 
ce e vorba? Spu.oel 

Cbipul martilll şi musUr·ios al lui DenÎ8s·off Ile roti 
ca. un chip de fcrioară. ei Ineellu să-si expună cu graTl
tate pl'iUJul ce-l croi~e de Il tăia linia de operatiunr la 

Francezilor, intre Smolensk şi Via.~ma. Denissorf 1.)
cuise În ueste provincii ei le cunoştea. bine. Pl!1JllIl lu~ 
părea bine conceput, mai ales din Dricina ('{lnvjll)?~'rii 
cu eare-l expunea. Kutuzow privea la picioar!'l!' lui (!h!, 

cdnd l in ei1.nd arunca o căutAtură asupra iesli'Î veri:J(> • 
ca ei cum s'ar fi aştepta.t IIi vadă ia,jnd de aC(llo (l("II',;; 

neplăcut, Tn a.devăr. un general cu ~ervieta sub brat 
je~i din a.eea casl. 

,' . .l 

" .... :.. 
"" 

I 

I 
I 

• • • • • • • • • • • 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

MOBILE 
in 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

ANUNT. 
In prăvălia de co1oniafe ,i de bucate a 

d·!ui Gblorjbe Millao, în [)ezna 
(Dezna, com. Arad, poşta În localitate) află 
apJicare neaminat! <l <> i ti ce n ici 
pe lângă condIţii favorabile. 

~~~~~~~~~~~~~~.~ 

P tr f ., t..., ~ l' en u emel ŞI f~13Juil~1 
.. 

CAPSUlELE SANHJ 

BtKESCSABA--NACYVÂRAD ~==cel==mal==ma==rem==fgu==l.d==.b==llal==riel· 

,'au adewrid ca ce] mai sigur rem':';;'l ~,~ .~ 
nid o Inj~"', contra pleuoral"ilor Bl1~j t~ ~' 
şi cronice. O cude cu fn~truclla :jl", k~ri ... ~ 
(continind 100 c.a.plule) 6 cor. UricUl tE'- 'j 
mediu sieur contra aliblrei ,1 imp,d .. r:\it» ~~ 
functlnR411 tlU"t renumitele capsulellt 1.1" .~~j 
tAritoare ale Orului Timk6, sticla costA , 

1
10 cor. ti It trimite contra rambur.s dela ~. 

farmada "Magyar Kinily" I 
Budapesta, V.t Marokk6i-utca 2, 

AJlddssy-ut ~J-43, RâkOczl-ut 14. 

:) I1IIIII , 111111111111' ( \l 

TIMBALEEI 
ca erya"iarn PI
tt'JPht de o,d, dind 
lunete re-onante '1 
foane p'icHI~ -
ge pot c:i."t, fi ~ 
ra'e. - Oramo
'oane e. plici ~to 
11~ti~-e, - 'IIOare, 
tl.uta. harmo 

ni~ .. L - Nllmtroa~ diatinc1'i si m,dalii pri
IIuk ta rllp4all. InvrntlltOf'ul r'e, al.lui medern 
" .. o'1f8.n.smul\.li de oţet Catalug trimit gratia. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. az:ab hangs&ergyAr. 

ILIE ŞTEFLEA 
S!~ill-lt gyu bel, G'osur Ing 'r. 18 . 

....... Iat la expo.aftfa .. MOcI. _ ~ ........ 
I,i rocomandj rn ahillltia on. piJbhe fiiii 
localitate t' provhlcie "ogatul asorţl"'_n' do _"nirte ca ,r~tur/l' cele mai 
ton ven,a.ile. Ar1i~ 

oole de fabricaţie 
proprie; mantale 
da blanJ. blana 
ia c31~tor1.. -
m an~Gane. bo!: e 
88 ci u II pentru 
domn! ,i doamne 

ultima modl ~ 
lucratlt cu gust 
Preturi ieftine. .: 

I Piata f.rzs~bet. 
CoruJ'C)nd~ţa 81 se fad fn jimba. romani I 

II '111'.t"111111111111111 II 
Decorat .. medan. d. aar J. upazlţla 

agric»lA dia Lugoj. 

Dicsics B. Ignacz, 
BUccce:sorul luI Bălint Dicsics. 
Ateller de trAsurI_ ,ele $1 lustrui re. 

LUOOj, strada Nit! Popa 
lA.ng-A bi •• rica cr.-ori.n~lA ren'AnA. 

Prrgiteşte fotfe'ul de frl~uri şi drutf'. 
orecum şi lucrAri de dogărie ~I făurărie. 
Reparf'lIZl trlsuri vechi cu preturi ieflJnt>. 

,-:~~ ~ 

Budapelf, VIII., RAk6czi-ut 71. 

Primf'şte orice lucrAri ele bllnărle pentru ~-

=:~'':~r~::~~u ~,"~~~i~~c:n~~~~~ - .~,o/&'" 
~ 'lumai marf3 bună şi executie de I-u rang. - _S2f ...... '2<-

.__ .~ • ~ II i i IIII i • Îi •• • • al' I II • I .. JJ 
. A NUN T, l' ,- . 

S t
li·- .• r' . . EI' I I I I Iei I I I I I I I ~I I I I I I I I I I I I I I I , ~ e C3U ii un om specIa ŞI cu practIci - ~ ----__________ :'iiII 

Inddungati pentru a - III I I • I I I I I II I I I I 1111 • I I I I 1 I I II ; II • I I • _ 

tondllC6 O şcoGla de vite americane a1toi~e :: :. : 
fi numai dacă a mai condus asemenea În- - • 
treprindrre sub coriducrfea şi directiunea - -
II, fiind bine plătit in perspectiva şi 'viitor - -
bun. - Oferte ,i referinţe să primesc la - ,. 
adresa domnului 1 Iv. -

A1ex4'ndru Joneteu. _. 
pevi ... ni. " , opd~ţtr • .. 

tn Drigl,.nl (RomAnf.) ... 

Cine vrea. .. a. CUll'llJcre 

'Vite americane 

.,RIPARIA PORTATIS" 
pentru altoit, si se adres~ze preotului Petru 
Pelle din Mini, (MeAcs) comilatul Arad. 

I '" P1'emiat CII d'plomA deJa corp. meaerlllfilor. -

Bothazy Laszl6, § 
Iculp10t .1 Intreprlnzltnr de beton -
·1 platrl de arti. drpozft de nisip -• N a 2YV' rad, - E'zs~bet·utca. 

Primesc ori-ce lucrAri (% se reft-r la 
branp ",ea prreu m lucriri la edt
fiell ti cnpte cu dIferite elfpozlturt. 
de plltrl fi marmo,-a, apoi cfuci. 
",onurnentt, ~c. lucru Tn ix-ton 

At>' .. ~ fU Dt.re pria'~rt, precum ('Ildi 
,1111 de beton. camltt. poduri de 

g 1'. .• • .... 
~-
ÎI; 
m" .. _.'. ----.-.-----lIia _ ----.-..-.-

1 az 
.ar. d.pozit dl 11810rIl1 •• , diferite articol. ,1 .l' a. 
y •• r 1, a., dl diamant. brIUlantlll'. allr ,1 .rjlot. 

A rad, Andr6ssJ-f6r ('alatul Minoritilor). 
tşi recomandă bogatul du depoziţ 

asortat cu diferite articole pentru 

Cadouri de Anul nou. 
Desp!rţ~mânt separat pentru 
articole de prima calitate de 
argint de China. 

Ciac;uri de ~rete cu sunet 
de harfA ,i de clopot, In dife. 

rite colori şi formate elegante. 

Preţuri ~de tot solid fixate. 

Fondat la 1902. Telefon Nr. 821. 

.. --• .. .. 
• -n ----• ------• ----~ --1I~1 Wi,). 

-a ... -----li:lI 

•• ---------.. -----------Mion CII her, table de ciment. haotine de asfalt 
Trimit d-temnll ti cablog. - VOlti< sA .trag 
IItf'llţia OII. ,llb ic prin lucru bun ,i preturi ldlin~. 

Llferez pietri ,1 nllip In cant mare -laII III • IIIII • laI Ia ••• I • I ••• II 111111 -
ti .IIIIIII.I.III~ U .11111.1111;111. ii .1111111111111111111111 ... 

= =--

• 
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H. PĂLLAN luccesor 

St,aszni J6zsef 
JI'I •• fI.rtd II_elUla H .111 ar ~ I ti tr-,Ii II II 

KoIO.tlvâr. David ferenc· u. 3. 

Primeşte annjarea rompll'di -. caf~neletor. 
U Ct'm'e trimite in""atoml de biliarde şi fn 
pf'ovince.. - Tine mare uortimmt de b'Jiarrlt 
noul si vechi. btt!". chpuri, elc. - firma fondatl 
la 1 A7'}. - bt dorntl flt~ " itnr d .. t('himh g 

J======lt 
In gradina de iarna a 

"Hotelului Central" 
condusi tn Iplrlt mode"'ft; ~ Onorafului 
Pub ic i·se servesc mindri ,1 beuturl. de 
cele mai bun ... cari multlmesc o' i-ce pre
tentii. - DupA tcalru le capitA dna caldA, 

Pentru ranunfl ,1 bancheturl 
stau la dispozIţie sili separate. 

Ziln ic laraf de ti "ani, de p r i m u I ra n g. 
In c:afenea se poate lua asemenea 
dupA repr •. zentaţiUe teatrale - clnl. 

Cu 4i,ltlul ,tim!! Augustin Csenna~ 
h.teller. 

Il ! 

I 

• Cea mat renumiti I 

mare fabrica 
· de mobile · 
din Budul Ungariei 

(Vcr!;jecz). 

I'reg;itp.~te mobt~ 
lele (jel~ mal lllO
de(n~ III lux()~e 
eu r~J"~t Il ri "fmt.rle 
- moderate. -~ 

Nr. 286 -- 191 t 

Luca, K. AJexievits 
prt;5tltor de hiu pru~r~tl 

NEO PL \NTA. - UJl'IDtK. 
v r([r!' RecomandA. atelie-~~F' . 't.f.e,: ro I san a9ort~ t CII 

totftoloJ dl'! rec.,.ilite 
şi haine prf'ot~~tj de 

, I 1mbrl'Jst 10 vremea 
1, 8'ojt'ei In bi8trUll. 

Preg~ tE-,te' tot-felul 
de lcrane Iflnte le
gate (1" mOI ca IDI' 
tii mlU.sl, Iteaj{ttr~ 
prtlll0l'e ,i .Jtele, 
Icoana M(lrml1nllll 
llli Chri-tOI Il r.,·. 

foarte [l'lIl11.1 La ctrere lrimite 
• II t • 10 I ti Pl'.~~cur&llt ira ta 1 t. 

i -'====--; :,_.1*-= IT ==;&?tS:ji ~..:c:===-== _. -... -- ti., iii 

I~ Carl FI-111 pr~;;"r:b~j:i"ah ~IIU1:::n t~ I~ 
u , obllcta da metal I 
n TemesYâr·Erzs~betvaros. Gyar: Hunyadi-u.l4- nzlet: :r:;~a:~:~.~:':l~:r~b~" 
il Recomandl obi~ctele sale foarte frumoase ei 50] de de tinich gierle şi anume: VlIne 1 
Il de Iclldat, de şezut " pl!n1rU copii t scaun e pentru scl'dat, tnclldtoare şi Vine de srJlda' 
~ dupA cel mal bun slst('m (!Oi~t\-m propdu) Uzi pentru ltmne " pentru carbuni ,1 alte I 
~ edlocteoe e mtal: pr«um tiubere. uclioare si cAni. - Apoi Iitt-re de tinIchea ,1 de cOKt1or~ t 

I
I i inscripţii de metal~ tabJ,tl cu numlrul casei ,1 I~ 

,cu numele st, Izii. mArci $i f,rme de tine. Con. 
duct pentru ap~. a,."jld pentru baie ,i closele 

~ 
! engleze cu neintrecutul aparat ,Temesc. 

;~~ţ. ~y "~;,:&/ /1 . !'. Al' d i t rf' bit L 

I~ 
< ";~~\'~ ~~;~Q·.7~AA~'ff: l~~ 1, , coper rl e ase, umu I g o Uf , cruc 
, ,<~I;)-~~+~~ ~:t It-..~ + Ca 1 d + i I d 1 ti 'l ".. \ ~ f~Y, .. ,<;',,-,1 ,'Yg;j; ~"llit il811ii1ii\1f tit. 0' e prt' ,ur a or n ,'atul. 

Ucenici le prlmuc cu condiţiuni foarte bune, 

~==t=.====7=========D 

I 
I 

LeitneI' Săndor 
JUechanic "t eJe<-'1:~"otohnic 

Cluj--!Kolozsvar, 
Strada De'" Perencz Nrul 30. 

Vinde şi repară pe 
derate: casIe de 

maşini de cusut, gramafoane 
şi ma,inl de scris. - Primeşte 
ori-ce munci de branşl, precum: În
troducerea soneriilor, • lumini de 

rJelectrice şi I diferitelor motoare. 

1ângă preţuri mo· 
bani, biciclete, 

ld 

li 4: Je_~ * 4: 4:11, ............. ~~~~ 
CARL GORTLER 

Iăcătu, artistic ,i pentru edificii 

SIBIIU str. Elisabata 26. 
.. I'IQ)Jllandl la toIlte lurrlirile ee le ti- de .p!'dalhal1i _Ii ... 

LA ZIUIR..I ~Ol. 

Lucrlrl oru .. tnifcf'. ~aJm f'eatrl gri'af. 
,r-Iaj II morminte " galerII, le pt'e,iIUC 
cOllfvrm I'uleuhal î. Il odul ~I fila' lutt~ •• 

Para'ont"re " mOR1.rea lor. Inlbllaţ luni 
de apadacle, d05ete, '-,i .. , iotrodu,er. 
el(cldci eucutat~ al mi,e,tf'le. 

R.-"araturl It! priruelC M.re "'lrul. 
~ de cammuri perpell.le t. tlJlcnte .adlai. 

-...._-"-----,, ~~ CarI 'Urtlet junior,,' 

• •• -A'f' • *1111 II I III.. •• I t. & I J ~"'f f f:.rf f 'fII' f f f ,~_ 
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• Pentru 2sigurarea viitorului copiilor nostri, quotele societăţii »Unio« sunt cele mai bur:e. 

FondatA la 1863 . 
• 

" 
" institut pentru asigurare pe viaţă şi pentru asigurarea copIilor, lOC. pe acUl. 
(Prima societate pentru rnăritişul fetelor.) 

• Agentnra generală: Arad, Szabadsâg-ter, edificiul teatrului. II 
Telefon Nr. 4~1. 

Fond de rezervă • . • • • 
Starea fondului de asigurare. 
Capital de asiguraţie solvit • 

• 
• 

• 

22,000.000 Cor. 
73,500 000 Cor. 
19,650.000 Cor. 

Cele mai ieftine şi mai convenabile taxe de asigurare. 
Cele mai convenabile condiţiuni la m~ritiş, la asigurarea copiilor şi la a~igurări pe viaţă. .- Cu pro~pecte ,i 
desluşiri necesare serveşte biroul secretariatului din Arad. - Agenţi atât in loc cât şi in provincie se caută. 

• • ::-=======-~-=-=D- _....-""-____ >cliJw=""'"~.r.'ls=.:==========. - -_ .. _~---"~ -' . I 

Pr"glt'h~ '" 8telt~'ut sAu proori u. 

~ Anton Jnratsch, pant~~~r:it~o~~~n~ 
«1 

- Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. 
«1 
.. Recomanda In .ten~1 on. public din loc ,1 provincie 

," -. prăvalia sa de tncftaminta 
prtgltite In atelierul slu, dupl ce· 
rintde modei ,1 ortopedie', CU 

preţuri foarte moderate. 

"\ ~ Reparaturl execut Ieftin r 

-o 
E 

1I ________ P_j_e~lU_r_ll_e_~_e_le __ m_a_l __ m_o_d_e_(_a_le_I ________ 81 
D -~~ 

7 

~ol_o_ 116-43-

Stiassny es Novâk 
'" 

turnlUorle artisticl de metal. 

Bud2pest, Yl, yaCIÎ·ut 179. sz. 
Lucrează diferite decoruri la edi· 
fieii, cripfe. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini prt:cum şi table cu 
inscripţia pentru advocati, medici 
şi ingineri. Table cif ate cu În
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi sate; cu preţuri ieftine. 

' .• IE~~.~~~==~====,.~, 
~ Tokodi Testverek, ;::~S~:~· 

,1 m4aiIJnJor 
fabricanţi decumpene. cum pe n ele 

1

· HodmezOYăsărba~J - Szeged. noastre prCRlt te din 
Lânc-utcL Bokor.utca 10. . el Fflai bun' material 

C.mptM. tdntllrt de-
cimale oin fit-r (u ba-
llinle lit (IfeI, infractu· 
nhill", lutent fl,ate. -
Ptntru Rllmânla lire. 
ram ŞI ntallltnti/icatt 
Comerc.an~llor le dlm 
rabat - Catalog la 

..... .er. re tdmlt~m cu re· • 
fi intuatceru poslei. .. 
A Â ••• ,~-~~~~~~~~~~~1.4. 
a . a 
N ici o damă să nu tntârzie aşi face 

costumele precum şi altA im"râc~minte pe stilul englez 
" francez; pe cari le poate comanda la mine; garanta 
pentru ch,t, lucru dupa journalelde cele mai nouă. 
Serviciu prompt t Pentru damele cari nil sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co· 
manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Hairi"e ş.i costume de doliu s~ fac in 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

George RummeI 
croitor englezesc ,i frantuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 

m================~a 
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Valorizare de ~ip 
Ctnl a~ nis!p maU, si C'f'art .. hI" .. ul propriw, Mrma 

toart>'e c-t=:Inail!'l" şi nrosp·cte: ' 
F. 3. Forln~ şi unt~lt~ pe"t,,, prtgdflmr arfim!elor tU bdo/l.. . 
F A FabriCQrea liglei de Dtlo", ordnduitd 14 lue,.. de mâna. 
Cs. O. 4, Fdrieufea rigid de "meni plntnl tUcrll de mdnti, ,: 
B. B. 1. Fobricartll ~jocuri/or de tU/OII. 
C S 1, Fllbriroreo tabielor l/U)zak li cemttU. 
SI cearj totoda" eumlnarea ,'.IU1U a nisipuluf, tt'H"tgerea 

la tatR '1'C\1lui I ingint!rulu, nolt!ai fi 14 examin,zc ma~m le 
. nO"ltre il. ".Ior:zarea OI~jpului. 

1"' S ' 16" B k fngtn~rf, 'abrlcă de maşini .< " zan (JS ee, B~d~pe~t.dYlinl~,ian~~i7:; 
~;1;:;12;amz-iM»;;~J~A'LWji:;am 

CI.,II,.IIIIIIJlallll.I.I) 
Primul şi cel mai m lre dep Jzit de' piane 

: W. P. R i c h 1 e T, 
& BraşoY-Bras~6, Fekete·ntca 29. 
• 

-

Liferrazl: piane, harrnonfci 
şi pianinr, fabrica!le BOssen 
dor', Schreighoffer ,i fOI.lcr. --~~~~~ 

Imprumuti piane tn 
condl'li favorabile. 

Il]] J , "'11 Î I J 1] 1111111 •• Ia 
m II It IIII--,-J_II_I~I~ __ IIIIIIIII_I ' 

~ ~ ~~_li.4:.li.~,t~;,.;a:r;:4::--:E~:....;s:4:::..34:;;...:3II.t~~~~~~ 
IUII EU ORE, E 

ateIJer cu ma,,". electrice pentru 1'. 
ascuţire artistici ,. homor.. -: 

SZATMAR, .:; 1 
__ ., evH.Y, vi ....... ". _1 

<1e rrtb • .maJ.. 1:1 J 
~e recoman~ pentru pre· ';;J ! 
gatirt"a şi asct.lirea or-carui 
Soi de cuţite. ca cutite pen
tru ca .. ăpie şi bucAtarie, pen-

pentru dobo1ad ~i cojocari 
precum şi a"cuţirea bricelor . 

Articole de cas~ de s1.ic1ă şi porcelan, uten'siIii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lartlpe, rame şi picioare 
la aparate fDtografce, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »SolJingen«. - Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 

tru masa şj bricege. unelte ~ 

pre lângă preturi (onvena· . 

: bile şi ext'cu1ie irepro'jabilA.. ~"; '" SIBIIU-H ERMANNSTADT Strada Cisnădiei 47. 
1_ La trfmlt~",. a 6 1mN k,.blerf1_ r ~ . ' 

JOSEF JIKELI 
, .ocotqC taxa n,*l11a1 pentru L ,', J'i.;J.c.'.- " . "~.'._- . _. _________ -ti1._ 

BI[îIUJli I 811111J [1' Ul.~ ! 7f ~'f ~t~ i~~1'~ >={ f f ~t~ f f f f f f f f f ~ 
ra. au L iMtW4iiiW DM. It Efa; F e .... = 

_Capital aoelal Coroane 1.200 000. 

Telefon Nr. 188. Poaf .parcau •• 0', 29.349. 

,~BANCA GENERALA DE ASIGURARE" 
I societate pe acţll In S,biill- NSf.)'szeben 

• 

este prima bancă de asigurare româneasc3, jnfiintat~ de 
institute1e financiare (băncile) române din TranSilvania 

şi Ungaria. 
rm:du!uJ IfreCVIIU: Parteniu Cosma, irl'flrll ule.fi, II .. Albilef l 

" P UlIull) IISD,ldilrlt,~LtI 

"BANCA GEXERALA DE ASIGURARE" 
face totfelul de asigurlri, ca •• rrarlr' cont~. focului 
şi aii K urllri 85U pra vieţii În toate combinaţ;uniJe. 

Mai departe mijloceşte: aalgu Iri contra a ,".rgerilor, 
- contra alcl<lenh lor ,i (ontra grlnd I ne'. _ 

Toate .ceste .~;gurl rI , Banca generali de aslgurarec 
le face In cond,t un le cele mai favorabi e. - - -

Asigurările se pot face prin orkart bancă ~omJne3sd, 
precum şi la agenţii şi bărbaţii de incredet'e ai societăţi;. 

Prospecte, tarife ,1 Informaţiunl se dau eratls ,1 Jmediat. 
Persoanele CunO~cllte CI ac",i.t,tod bunI şi cu Ifglturl 
- pot fi primi e oric1nd rn serviciul_oeie'lii, -

• Banca gt>nerală de .asigurarec dă informaţiuni gratu'te, 
'n orice afaceri de aS1gurare farâ deosebIre că aceste I 
afaceri sunt facute la ea sau la altă societate de asigurare. 

Cei interesaţi si le ad eseze cu Incredere la: 

,.Banca generala te a'igurare" 
Sibiiu-Nagy5zc:ben. Edificiul .Albina.c 

..... ee .. u.ma ...... a·az ... __ .. .m .......... -= .. 

Qllirini Săndor 
mare proprietar de \Iii In Şirfa-VI LĂGOS. 

(Podior a Arad). 
Vinuri de mall 

din anul 1911 alb mustos, hecto 50 Cor. 
1911 de dessert. • •. 5j ~ 
1910 de masă . . •. 54 li-

1909 de ma~ă • • •. 56 II 

1908 de masă • • .• 60» 
1908 de dessert. • •• 64» 
1906 rizling .. • • •• 80. 

Vinuri albe ln butel:i de 7/!O lItru. 
anul 1885 bacafor 1-80 C anul 1906 furmint 1'20 C 

1888 riz1ing 1'80:. 1900 rizlini 1'10 » 
1906 ba ca tor 1'20 » 1906 leanyka 1'30 • 

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

1906, :. .•••• 100 » 

Vinuri ro,1I tn butelii de 7 1

JI) litru. 
din anul 1908 vin roşu 1'- C, din 1906 1'80 C. 

V, nuri de Muskotâh tn bu,elfl de Tit. litru. 
din anul 1905 muskatottonel • • 1-80 Cor. 

In prC"t le lO\elt'2'e , buttli. (sticla). 

Ba uturi api tuoaae. 
~a(hiu de drojdii flOU t hecto. J 80 Cor • 

» ~ »vel..hiu.. 200 » 

:. de' prune nou • '. . 180 .. 
» » lt velhiu • •. 200 .. 

Cognac de 3 ani 7/ts butelie. 3» 
F,"ţunlt' suut a-se tr te"'ge du~ he 1<tlill"d cu riferarta .ti. pf~ 
"'ţi şi Cu ramburs. L~ dOrintA Iltt'rez VIR " fl('hlu fii fn Itutelll. 
B..tuau~ dau imjJfuml,t J)e 6 s,iptămi<li, care se lelmit IDdăript 

~= f,anca 1. sbţia din Şlria • 
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