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idoi mai ] Uli te ,
dintre aeC'>';Iti a.bili
ai
cu po·
mai profunde, siswmA de operaţiuni ma.l pornI, mărtlJrisim, că nu totdeauna ne·au
rodnice, m·a-i r.ar s'au ivit la orizont cu oa· inspirat vre-o :limpresie de mândrie naţio
II
.
I'e{'-ari stTăluciri făgăduitoare. De aei şi nu nală, Mai ales in ultimele lor adunări re"
de aiurea s'a tras apoi ză.păceala de ieri gionale şi în ziare-le lor autorizate, .ei au
Arad. 22 Decornvre 1911.
şi de &<jtăzi şi toată. vina sta.gnărilor, arnn·
introou's un sistem propriu de a răspândi
Am arMat în primul nostru articol, cu eată eu multă.l~aacdinţă in spatele altora. in mulţime-a, uşor Oe a fi mistificată, caacest titlu, cât do repede au dispărut din De aci mai a.les au isvorît invă.lmă,şelile şi J lomnii detest.a bile şi denunţări înlpotriva
circula.ţie cei mai mulţi dintre tinerii de desorientărilB mulţimei şi pierdp,rea unei, Z,jamlui nostru, d(\SÎgw' pentnlcă acesta
acum zec.e ani, c.ari, într'un nobil moment. linii drepte de conduit-ă a fruntaşilor în ul- nu'i mai sprijineşte. c:ând nu sunt. vrednic.Î
de a.vânt, trîntiseră pasivitatea în camera timele -alegeri.
de asta. Vor fi c1fl pornite aceste adunăâ
de vechit.uri. Şi ne-am exprimat mirare~
Cât pentru propagarpa în public a call- popoJ)11f> din crl maii pur jdea.1ism §i noi
pentru faptul, că felul lor de acţiune s'a, zei noastre naţiona.le, nu putem afirma, le-am fi dat totdf'~Hma concursul. Dar de
sehin1.bat, îndată ce s'au văzut înt.re zidurilE! că nu s'ar fi lucrat df'stul. Străduinţele le- ~?tn11 nrHun convirls de ac('st, .spirit de inimpunăt-oare ale pala.tului parIrumentar şi
am \'ăzut şi încurajat intotdeauna şi noi. frigă. pt~ care allt.orizaţii apostoli ai ,urej
dar succese vizibile mai -de seamă. nu ni- il sal111ăn~ in sunetele adunate, in loc să le
adăpo6tiţi sub aripile Yt'chilor noştri fnm·
dpie sfaturi cuminti şi de f()Jos practic ţă
taşi politici. Lucrurile au pornit să'ş facă· s'au dat de Înregistrat, căci face fiecare
mai dt'-parte proee-sul lor psihologic. Adop- numai câte poate! Au fost însă dem,ulo ranilor, ~ se poat-e pxpJ ic,a, foarte lesne,
tând toate formalit.ăţ.ile antece.sorilor, mal clipe în Parlament, i:ând c()m(~nta.riile pa- de ce> foaia noastră. îşi fa.cp o datorie numai
mult, sau mai puţin iluştri, contrar aştep· ragrafilor din budgetul statului, făcute d9 cond<lmIlânda,,,enwm~1:I apucături de fetărilor noastre, ei n'au reuşit să se releveze
jurispmdenţii noştri, ni se. păreau cam g0el- rocitate şi df' (J căutasă'şi asigure simplica nişte individualităţi, caM să. brilieze cu le de duh.Am văzut, cum reHexiile cu gene- bile poporului prin ademeniri minDÎnoase
vre-un succes pozitiv pe vre-un teren de ralităţi asupra culturei noastre naţionale în loc de fa.pte bune.
acţiune. N'au reuşit, înainte dp t.oate, .să se mă.rgine. au la câteva lucI1lri foart.e la
In genfJraI. eomitetlll llostlU. in frunte
reorganizeze pattidul naţional, desigur suprafaţă. Iar greşala de tact a dlui Vaida cu afiliaţii dela 1902. fac zilnice şi umiJipentnl motivul că "împreJurările sunt gre· era pe aci să Ilf' aşe-ze intr'o situaţie foarte toal'{' pă.eaf.e şi adtw hotărîri eondamnal{l". S'a.u mulţămit însă să'1 apere, cu vâlvă, puţin occidentală în ochii străinilor. C~ bile împotriva ideii libertă.ţii euvântului.
de ~chipuiţăi ,,"t)ăTgători ai pa.rt.idului·' de-os-ebire mare! Raşii de pildă, cu Schul· In loc' do a'şi mătura p .. dinaintoa casei
şi Încolo să lase toată I?Tij;t orgnnjz~rii în
l(~r Iti Nf'ugBborr'-n -_ .. <tIe r.l'iror principii
lor: dn a (aN, dt'sinfect..are zilnică. coloanf:'..sarcina dlui Ioan Suciu, acest, mare Jalent îndoelnice şi conee:iive în politica de ma- lor vulgare ah> .. RDmfmului" şi să'şi m~j
de organizare şi foarte priceput in ale În· ghiariz.are. de sigur le repudiă,m - pe CUl11 adu~ă amint.e d@ ee an mai păţit. cu ,.Tri.
chegării neamului româ·ne:..c;c într'nn singtH' şi lIodzsa. oratorul Slov8f'·i 101', au cu sigahllna" (,;f'a vnche din Sibjiu şi cu .. Lupt.a ,.
('orp politic.
rantă un pre~t.lgiu mai serios. a:vând o lui Birăuţă; şi că ar mai puipa-D păţi în cu·
pn~gătirf> de sp{'c.iaIi.~ti în materiile, în cati rind la frl şi clI"Romimur' din acelnaşî moNeputinţa unei orga.nizări tmnoinic~
n'a. fost" însă singura probă. ce s'a dat po seril! şi ,"orbesc' - cu tonte că reprezini.f.i tiyi' dE> nppricpporp tn ale gazetăriei şi ,'1
două populaţii, mult miLi.i dA puţină impor· {'in~,ltei politiep. în Jocul tuturor ace·
tărîmul slăbiciunilor. S'au putut semnala si
tantă
in
Cngaria.
decât
naţiunea
română
stora
ei
continuă
să
fie'
consecvenţi în ~ ~le
alte lipsuri in viaţa politică, după solida·
fn
eee~('e
priyeşte
apoi
cont.actul
unora
trimite
d('
J*Rte
drmn
,-{'{'hile lor graţiorizarea tinerilor dela. 1902 eu v{'chile cadre.
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Surisul Giocondei şi gestul Yenerei de lillo.
De Corn.liu Mold:ovan ...
j3unt patru felu,.~ de iubiri - zice COl'arwl
- : iubire.a prin mt.n.lp, iubi.rea pri TI inimă., .; Ilbi.
";"0, pri.11. suflet şi iubirea misterioasă".
Prltt iUJbiroa misterioasa. se înţelege ~ legă
cwre înaJ1ă pe om pd.nU
la &uhlimud na tu rei , a<'IOa pa~inne mistică oare adoarme vojnţ,a şi dt'_'lmiardă mintoo. ]ogănâl1d
mflet.uJ. in rever io şi effil tompla ro.
Pentru ceroetiHorii fl'u:m08U11ui. voşni-r însetaIti de impresii noui. pentru ooi inrl.ldîţi cu na!tura, &irrnţi!nd\ll-:ie l('.g'aţi p-rilntr'o pU'k'l'e roisberiooaă cu floa:rea sÎ1{g11ratică din luncă, ori {''U
aatml 00 ]1W.rimii in dopărtă.ri, pentru cei care
NOOOtesc arta dr~t suprema şi divina mângăiarc
.a vieţii - niei o bUKnl.Tie pămâ.nteană nu preţu
ioşoo extazuJ oontempJăl"ii ori stm~năt.atea modi.
t.aţiei pe aar4!> nnmai.,·iubtrM mMferloo,qă" le
f.ThI'.8 tainică, n€ldeslu~ită,

poate de.
lţi roamiJlteşt.i () mtl1odio(> scumpă, un n~r8 dmmie-rdiUor, iţi reeulogi in sucflet, Nl1aginea Ulle<i
pÎlnz,e t">elehre, O'ri îţi rclad in spaţiul cugetării
anaiest.at<m vre-unei mamnore noperitoare--şi iată
(~ suflet.uI tău mâhnit dt'l gl"ijiJe viotii, l'iIlrîdf'
<-'lBld şei foound. su,b domnia TaJA'i de emoţilme veş
nic nouă. care îl luminează. Ce legătul'ă tainică
. te-.a llIl1p.riete.nit ou opera de geniu, ~.a 1'\11 poti rltlege atâta neoooată şi nalămwrită armonie 1
De unda izv()~te mierea bucmiei ca~ îţi indull~te pa.ha.Tul vieţii ~ De unde ni'ivăleşt-e atâta
lumină pe ferea.... tra sufletului L
Toate micile
(lat.imi, toate rh'nirile de o clipă ~i \:!!'EIlllelnioile

domri pă.mânt{'Şti a~fint.e.'i(' şi plf\l' ......... un ,aJ de
ierieîre te îneacă şi te îmbată, aiundânt{lll·te Î!ltr'un extaz artiSoti~ vecin ('U d('săvârşiToa.
Te s1rrnţi mai bun, mai blând , - comoara SUA
fletească mai bog3tîî şi UITe.a cugetării lllai ~
nină. Daeă stră.baţi labirin1icile săli ale Lunlllui - cel mai Ul'i~ templu ce s'a cli1'C1it v're-odat.ă
artei. - vei d(JSCoperî intT'una din galerii PE" eoa
mai vie şi mai divină întrutpal'{I în marllnoră. ia.r
aiurea tresari de admiraţie în faţa calei mai tSubl.ime .minuni picturale. Amândouă ca.poooperile au
invins timpul, sunt precumpănitoare post.e toate
voo.curile şi peste t.oate productil1nile artei plas·
ti 00. Ce:a.<;1liI<l întregi tE' \-ID rnt.roba, - cU mâhni·
rea annară a oo1ui cWre nu ţmate înţelege o profeţjo
00 &'pUne privirea mmestns.să ~i .Nmină a Venerei dela Uilo, ori IHll'l;onJ fflligm;lltw RJ· Mwcmei

Lieili Giooo.nda.
Niciodată

dalta n'a izbutit să întreacă 0l)ffi'a,
anonimului de geniu din .',Arcxuii{l fe1ix". 1ruaş
ft»rmecătofaea ,. V-enus dela ATleR" a nemuJ"Î torului Praxitel, se sfieşte sa se mii.'IOare în eumpă:ua
8U'blimulul cu ma:rmora gi'i.flită in insulll Milo.
după Qum ,î port.rotuJ Gioc:ondei. tronf>J\Zil N"~tB
toate capodoperile faimosului .. Salon GarrP'. (".ea.
mai bogată galorie din LtlYnl. Chiar grandioasa
.,Nuntă dela Can(f" Il lui Veroncso, ori ,.Madona"
a h1i RaphaeJ, pierd di'n strălu~iT(! prin "ecîniîtatea Migmatli('.(\j <,.a;podoperf' a IU1 ~n.ard() da
V inr.L Se zice cit I.oonalido - Clire printr'o rară
voinţă a destinudui, a fost ~i un noîntroon<t om de
,tiinţă, ceea ee ne aminteşte pe maredc Goet.he ar fi IU(trat pa-tru ani la porrtretui fmmoa.sei soţ.ii
Q sen·io:ruJui florent.in }'ra.ncisc de] Giocon,do. Şi
in \'1"f.'illle ce vioarele <'flntan pe teu'8a portooolihr~

--------
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ne

ea să dcsfăt(>ze pe nobi,]a fl<>rentină. pli:;,trindn-i
privirea veşni~ ouloe şi Ruristnl neob06it., artistul
Întristat şi ÎndTă.gO!<tit de modeluJ său, se abuoll.lma î:n căutarea divinei armonii. plângându-oo ne·
<'ontenit ('R opera lui (> tot mai dopBil'te de da.'lă·
vârşire şi (.i} va ră.mâne~ pua'urÎ nesfâ.rşită. Asomeni lui Yicrgiliu. genialul poot al EneiJei. a
d~ cu ru în mormânt anna1"8 pi'irere de riu de a
nu...şi fi implinit visul artistic.
Intre- ~bjtel~ pân~ ale ln;i Da Vin~i.

8e

vedf'

multă a.-.emănare. Pf' lângă ton.alitatea oolol'ituJui.
totdeauna sombră şi discretă. chiipu.riJe au OOYIt.
comun~ (".8 şi ('U!JTI toat.e fiinţ(>le zngrăvite &r faoo

parte din ~ familie. At.â.t "Mooona" din galeria mtinclumeză, cât şi "Feciloar3 cu cânt.arul"
dela Lu'Vru, Re a.,<;(II11mănă mai W('J6 ca e::tpresie p&ihologi<'.ă, cu "Si. Ana" şi cu ~,MODa Lisa". Acee~

expresie devoto e do/.ce o găsim şi in "Tînărul Ba'
eh~)'; acel~

misterios plutoşte şi in privirea aproa.pe diabolică a lui ,.Ioan HotezilttrnL1". :E oova
noomenesc, hiza r. N urna:i portrotu-l (preswpu6) al
L1w4&iei Crivelli El o operă aparte, dist.inctă
de cele-LaiHa ereaţitmi ale ma:estr<ului, DiIi toate
pinzele insă, reie8(! aooea.ş atmosferă de taină, de
bizal' amesteest.ă eu dllioşie de ironie scăJdată in
bunătate şi bJandeţ(l.

Pret,utinrl<'JJi marea perso·

naJ itate a ]ui Da Vinei
vorÎ'dj~e

precumpăneşte t,rasăturile
llriveşti mai intellj';
(~u atât dar-()bHcuruJ ~

ale modeludui. Cu <'..ar

pOX1.rrlul Monai Liaa.
fa'Ce ma,} put.ornie. mai mi~t.i'('. inţclegNea mai difiC'iIă. Par'l!'.l.l fiinţa zugrăvit.ă 00 t~me să nu-i d~
tăinui('o.~ti sufletul eufundandu-s.e tot mai mult in
umbră şi mistJer. Şi atunci radamic rămâne ori
('le înt.r('lba:re: ŢIOrtretul Dll.;ţi mai răspunJe llimit>... N nmai sU1'il'1.u mai mult sardonic tiri..

ti

r
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23 Deeemvre
îşi hrănesf;
Aeelea.şi prf~tf:nţi~ ab.

ţipete şi vaiote de toamă, pe .cari le repe.
taţi neoontenit., n'avoţi să. convingeţi pe
nimeni, că a.rta asta a voastră ar 'avea in

Aceloaşl jJ<J.pagaiieeşti :tCllZ;.l·

germenelc ei vre-oannonie cuceritoare.
Când, mai an, aţi bătut iarăşi h~ poarba.
noastră, eu acelea~ osanale, cerind iă vă

~ităţi. din cari
."ără6a lor de

de un aH de zilE\

duh.
surde, întortochiate. ridicate la valoarea
de principii.

ţji, repetate de un an de zile, despre "spar·
gerea partidului", despre infalibilitaLea co·
mitetului, despre tradarea solidară cu
.\twngriştij şi d(\. . pH' Irszellszki. care vuie·

1011

menajal'OO unor relaţii de plab:mică .impatie eu
opjnia publică engJed.. Ziarul "Times" de pildă.
găseşte că tendinţele de expansiune ale 'UnguriloX'
sunt legitimare (prin imprejurarea, că pierdud
inf.luonţa hotărâtoare în partea de aud a Ungariei
ar pierde şi singura uşă spre ma·re, care-j mai şti
Încl1 deoohisa.

lăsăm în cetăţuia ,noastră şi 'arătându-'IlQ

brevet. ul vostru autorizat, v'am gonit domol şi v'am spus ce ne despart pe unii de
alţii. Noi suntem oameni ca, lumea, avem
graiul limpede "i mJădios şi nu no înţolo
gem cu fă.pturi de soiul d·voastre, ~a d9
exotice, aşa de prfldispuşi pentru goale vorbării şi farse vulgare. rrimpul va trece şi vă
va vindeca pe voi - greu de tot, dar sigur
- şi de p<.l,f,ima a,gta. complicată.

II

Presa ungureasca Ioa rândul ei e mâhnită a-

dune de noua -carto a savantuluipubIicist, dar -

spre uimirea n08lStră - DU injură cum ne ohici·
mereu in capul ciudata.! autorului Re·
nuisem a o vedea, ci, impresionată de glasul zia·
plicei.IIalul ~ista de blestem împotriva noa·
rului ..Times'· suspină de data llBt.a în acoNÎuri
~tră şi dr a trage opinia publică. pe sfoară .
elegioo,
promite tot mai mult ,să treacă în domo·
.,Unul Wataon - scrie "Budapesti Hitniul humorului, nu a.acelui de talent. ('~
lap"· - ' e indcpendent materialiceşte, om de-<>
al celui brutal şi searbăd.
.
inaltă -cultură, care trăi~te în tO'ate privin.
ţele o viată de gen t ) e ma n inescop1ionabil.
Sunt acum câteva săptămâni de atunci.
Nu simte oare c'ar fi de datoria a-sale, -ca a,.HomfUlul" îşi simţ,ia din nou slăbindu·i
('um după cea studillJt rând pe rând toate neahalamaJpJe. Uazetăraşii lui, aduşi din Bu·
murile din Ungari.a, după ce a trwit intre
CUI'PŞti i·au sburat. din cuIb. lăsându·j
duşmanii n(}ţltri slovaci, valachi şi croaţi, l!ă-i
triste amintiri. DC(~OnolH'tat de această
"Tbe aouthern slav question." Eruditul publistudieze în sfârşit şi pe ·unguri? Ii putem dll
cist englez şi entusiast soldat al umanitarismului
aflÎgul'area, că va put~ să înveţe ei Între 'Un.
văduviJ'f> inteledua.lă. plus minunata loviSeton Watson (Sootus Viat.or) a soos de t!tub
guri mulUl lucruri interesante. Ba chiar şi de
tură eapitaUi ~'U broşura părintelui Ciorotipar <lU titJul de mai sus o nouă carte de mar9
aeele, cari îi vor imprefl.iona mai mult sufle·
gariu, - unsul comitetului s'a..'adresat ia· valoare, d-e data. asta Închinată problemei Sl.avi·
tul 8ensibiI decât plângerile n-emulţumiţilol'
răşi Sinedrionului, eare s'a adunat şi a dat lor din sudul mona.rhiei noastre. Intilnim in a·
naţion·ali'şti. O cultură naţională desvoltată pâ~
J.'dohozGnie lui ... Goldiş, să nu mai tacă: cea.~tă carte, Ni şi în "Itaeial Problemll of JIunnă la nivelul oollOr dintâi ouJturi şi un aranjament social şi economie, cari 'au reclamat 88.fiind eu ruşine şi să rei a comedia, cu tova~ gary" (tproblemelt'l de rasă în Ungaria) şi în ce·
lelalte scrieri ale luminstului autor, spiritul celei
erificij şi suferinţi enorme, timp de atâteoa
răşii pururea probaţi şi la îndemână.
mai 'perfecte obiectivităţi, precum şi o .adâncă
vea(mri, săn' aibă oare .atâta pret pentru un
Şi iată eum s'a întâmplat. că cei da cunoaştere a problemei 00 şi~a ales. Adevălrul care
învăţat englez cât au văicăcrerile şiacuza.ţi.u·
peste ~lrum se grupează din nou în trupă ~prijineşte intreagă argumentaţia e legitimitates
nile unor fantasmagorÎşt.i politici s.lovaci, ,,1:1,lachi, croaţi lji sârbi?"
autorizată şi ciorovăiala iarăşi s'aude ca. tuturor aspiraţlunilor naţionale.
1n partea primă a cărtii face un bogat istoric
dintr'un cort. A apărut iarăş pe la. noi fi· .311 chestiunei
Bcotus V iator a răspuns de mult tllJ aceBte în·
slaVI! deja Sud, începând dela deslosoful Belimbrok, - neamţul lui Niţă. Po· căleca.rea 'arpadiană şi schiţând toate f.u:ele e;· tr~bări: Mărgini ti-vă năzuinţele la cadrele VOItpovicÎ·Băn[tţ·cmlUl - luptătorul cel cu "co· pânăi astăzi. Deodată cu consolidarea duali.'!tică stre etnioo fir~ti şi recuniaşteţi penl7ru toate neamegia". AI venit dada Lllcaciu, eu fluent) li monarhiei, oontrul de gravit>a.ţiune al pioliticei murile droj.JtJuri depline pentru practiearea ace.~
tor năzuinţi, căci veţ.i folosi md mult şi vOllli ~
J1aţlullci. V<lida. eu spiritul său adorabiL dinliL'!tiei de HaJbsburg a fost im'Pin@ spre răsărit.
monare.hiei
~QN' vă Qcrot~te,
determinanţi ai -acestei politici ajung in
Vin şi II unii Vlll şi Ci oţii pe de lături. Şi. Factorii
mod firetlc nu numai ungurii, ci şi popoarele ceconcertul pisicesc 80 incinge iarăşi în re- lelalt{l: slavii şi .românii. E o greşală fundamen'"
~te

d;wţ.ia

autorizatului, iar pe Marşeu - par·
don - îl trimit cu cheta!
MONi, nOl nu mai dăm nimic pe Gonc.erle urlătoan~! ]\;i~i n 'aveŢll ce admira în
tole. nici nu ne speri o gla..mrile stridente alQ
vr~cinilor. Dacă toc:rnai ţin să mai facă UD
.,bis" amuzant eu orehestra, COJl(iusă do,
hagheta lui Goldi.." n'aveţi decât să vă faceţi singuri act>ast,ă plăcere. Nu uitaţi insă;
că prin e{mf,ece furioase şi ucsperate, priI)

...

care poate aă se răOOune, că Habllburgii au,
operat cu !predilecţie cu un~ul'ij. Zugrăveşt!J apo}
sbuciumaoole atUi politi<'JC de azi al~ Croaţiei ,i
conclude la legitimitatea formei trialistea vii·
toarei monarchii. Partidul <'are prezintă
ma~
qllintesenţial ll.."lIpiraţiile 8udRl·ave e cel al coaliţiei croato-flârbe. De aici porniroa vrăşma.şă li
guvernelor ungare. împotriva acestui partid .
Noua carte ~ Jui &ton WatsoD n'a întâmpinat
aprobarea geneI'lală: a 'Presei engleze, ceeace nv
ne surprinde, căci cunoaştem enormele flacrifiev
financiare făcute de guvel'nele ungare pentru

ui

Ancheta C011telui Khuen. Tot mai multe anstitut.ii culturale ungureşti răspund ,la ancheta
eont.elui Khllen în chefltia. reformei electorale,
Dăună,zi s'a intntnit Asociatia creştin-socialI( dll>
sub {~nducerea Drului Giesswein Sandor şi priu·
o hotărâre unanimă s'a pronuntat pentru votul
universal, secret ei după comlllle. Universalitatea
dreptului de vot să nu fie legată de nici un cen8~
cel mult un cens intelectual, care să se reduci.
]a cunolUJterea. scrilmlui şi cetitului, ia.r votaro..
sa fie secretă şi la sat(> şi obligatorie. In legătură'

l$

ingeresc, răsare in colţul frumoasei gUlIi, te pă.
I:runde şi te doare, Sfinxl11 îţi paT~ atunci d·uşmă.
nos şi batjocoritor ....
A o:'\.ist,a1. într'adevăl' GiO<Xlda aşa cum a pwtat-Q Loonarxlo, cu sufletu,l atât de complicat şi
nclămurit ori în dosrul. cuU.orilor inoreţite de
vreme, palpită numai sufl.otul ehi·uuit, de geniu
al creatoru~ui'?
Surî'SuJ Oiooodoi.... Surîdo întra'devăr L E
fecioo'ră !'lau fomee L. castă ori soDsuală t.. Un&ori privind-o ţi-oo PUl{l hună şi blândă, odihni·
toare şi prietenoallă ca .() sOTă, iar în alte dăţi te
tulbură şi te atrage, te fa:seinaază şi ta soduce,
Simţi ceva diaboli'C: o imbinare de ispită şi umbră, care îţi trezeşte viziunea păcatului. Aoost.
joo viu de antiteze. a'OOastă nebănuită prindem -de
contrast.c, fac din Gi1Oootllda, OOa mai misteriws!
t;li uimit.oare capodoperă pldurală. E sufletul rom·
Jylex şi puternic al unui geniu, ca.re fI'a rooJil':a.t~
),j)a topit într'o olipă. de arta dumnezeiasca, mellită
eterl1ităţii. GiOlOOn.da nu e femee nobilă şi bogată,
femcia "cu mânilo frlllmoase" din cetatea 1"'10renţiei copiată în por-tr{'t, - ci fumeia oare a. trăit
uwmai în Slllfletui ('.reatoruJui, aşa curm Il visat-o
Da Vinei, femeia ciu'dată, veş.nie tinifră şi nouă,
femeia ide.1II1ă nu atât ca frunmsete, pc cât ca
bogăţ.je şi adâncime de suflet. Giooonda trebuie
i ntetipretată ~a În'OOrearea uriaşă şi iJlbutită a unui mare arti\'3t, de a stăpâni şi re:rolvi in pitetură
cea mai formidabilă problemă au:fileteaacă. de G
realiza în artă De<.\a ce în viaţă. s'a,r părea inexistent., par.adox.aL
Da. Vi,nci Il împletit atproope numai elemente
d{l oontrast: iT'onÎ'a cu duioşia, castitatea CU &anfH\/lIlit.<'IOOa şi cinstea cu pbtul, - note, care 00ti

.

-

tală

se găoosc niciodată ahpite în vi'aţii, însă de
indată ce sunt imhinaUl pc un profund liIdovă'r şi
topite într'un "omone.<IC" artistic doaăvârşit f'ac
ca opera să fie cu atât mai U1'ia~ii şi mai o1etllă.
Un Richa1'd aJ III-lea n'a trăit poate decât ;n
imaginaţia unui Shakoopeare. şi totuş cât de 0menc-şt.e ni·se pal' acţ.iunile şi extrav.aganţele cocoşahtlui re.gc şi amorezatuJui macabru ... Tot,uJ
se rezumă în puwrea de realizaro a. a:rtistlllilli,
Că0i toa.te elementele vieţii, în cele mai f-elurite
şi disparaw Î1mbinărj, j')Qt doveni artistice dacă a
mijlocit adâoo2 cu.mpănire II geniului.
IlU

Priviţi () clipa', statua Veneri dela Mi.l{) ! Aju.ng-a oare c81pU! omenesc la atita d~ă.'\'ârşiI'e ele
forme, la atâta graţie, măreţie şi senină1.ate~ A
Plltut oare să existe rnoom-ăr modeluJ di'vi-n femeia uimitoare prin perfooţiun:e? Al' fi gr~ dt'!
inoli·nat, spre afirmaţie şi totuşcâtă viaţă în mar.
mora îngăIbenită do l"Ugina vremii "i ciu.ntită de
nepăsarea împrej urO.riJur ... Braţcl.e îi lipsesc. gestul însii par'că trăieşte, se per.îndează în taină
nevăzut, dar existent" ca o minune oe se. aăvârşe~
~t.t, in misterul salOrificill'lui. Braţele lÎlJ)OO:-fC dar
<loplin'a în'telogt'lre artisti~ă nu suferă, ci dimpotrivă ai irmproaia (1IuLOl'ie de sigur) că QXistenţa
braţelor ar hlgl'eUia maÎestatea tinutei. Aooastă
nooetorminare a gestului par'd-ţi înlesneşte Înterpretarea, îţi îngădue să. ţi-\) apropii În suflet,
.să ţi-o fllJCj mai prieteno!h'lă, mai famili'ară printr'o uşoarli un;dă de senină şi aproape nedesluşită
oompătimitre. :N et.ă.gădui!t, e () profanare, să-ţi
rOp6ţl bănuiruLa deşteptată de unii critici de a:rtA,
că în lipsa hMţclor rezidă oolebr:itatea Mestei ca·
podopere, după <:um ~i renumele mondiali al Gio--

condei .. Î$vor.ît, din olar·oibseu.rul lIuriaului fi

iULYI. ;

_______ x"._!K!!EL_.1Q!&lu.wtt. . . .

mistieismud privirai, adeci1 din neput.iD!ţa rezolvi.
rei unei enigm•.
Care e gestul Veneroi t Ce !1pUn.O sul'î8tt1 Giocondei? - Sumt întrebări rii,gărîte din IăJcomia
cunoştinţoi omeneşti, dorni('ă do a rezolv,i totuil _
dar care însă n'au nimic li ra-ce cu divinitatell
operelor. Venus dela Milo ne Învată cât de nennăr.
ginite sunt, hotarde a'l'te1, ne Rl'ată pâ:nă la. ce
culme de fl'!UIDU-sete !l'a putul ÎuiiJţu. genjul grec,
eâ-nd a croat o Venus, o Antigonă sau o Eleetrli.
Mona Lifla Giooonda şi V~IIU" deja Milo nu-ţi
îngăduie să te apropii de ole eu sud10tul Î'ndoiel*
nic, ou spi.l'Jtul oorootătorului l'OOe şi dogmatic.,
care aşteaptii ,sol'lLţiuni ştienţîfice a&upra. artei
ni~i ~a să le măîlOrÎ proporţiile pentru a căpăta
fOl"mule de estetică. Amândouă dilVinităţUa iţ
vor răRţlu'llido cu un surî<3 straniu, se vor inchide
.,ufletului tău ca două sfinxwi,
NlUmai hlibirea deplină şi 8Iproapc religioasă
te înalţă plină la ele, numa.i extazml îţi luminează
'Căile intcle>gerii dâThdu·le gra:i pontru o clilpă ca.
..să ~ dest,ăinuiască [~ugeinlI1ui tău. Că-ci precum
intre cer şi pământ, nu este altă căra'l'e dtci.t dasăvÎl!'IŞita crooilllţă, tot &~tfel, intre awletul am&<
nege..şi apera de gCll'ill nu este alt mijI~it:ol' decâ.t
iubirea, iubirea .~prin minte", iubirea mÎ.8terioaai
şi mistică a a<loraio'rului.
z~~~~~~~~~~~~~~__
~_~

x Anton Petro!f, lJUC0080rul Ioa" Wonkll# Ti- .

mişoara-Cetate, str. Szilâgyi 1<1. Atragem atenţia

On. publie cetirol' aeupra iD86l'atulu'Î lirmei d.

mai SUf! din 'llU!IDărul nostru -

€larEl desfaoe cel.
mai bune piana, ale diferitelor hbriei etrei.n.,
renumite.. Reoomandăm aeeastl firml ee deJOVl

00

încrede~

•
cu aceste, Illemol'andul areştin-s<>cialilo-r, ~ oGtll~
~i de as1.gur-area repre.r.entării l)'roporţional~ ·11
minorităţilor.

&!

'nţelege.

njl~j acest melllOl'QM

ungurQSQ
l\u-~i uită de ,garanţiil~ n·atiooole" ala reformei
f'leM,orale viitoare.
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Pentru a nu abuza prea UluIt de rabda-

detlilre "Unire-a" şi revista
JiD Blaj. Iată ce spune:

creştină"

ţători străini. in total 691 negutători: districtul Hă,dăutilor, c.arc cuprinde 23 sate,

ce am tăgi'u:iui, că unirea nu a aJus
nive1area tuturor suf'l('l<>}or catolice. Biserica orientală unită a rămas încă in multe privinţe în.
oomunît.ate de simţăminte cu biood~ "ortodoxă'!.
Futarn sn asemllnlim situaţia aceasta ou starea
(,!rt~tinilOl' dintîl.i. C()i dintiii creştini înca nu ~
pute..an deslipi de concepţiilf' jidovf!'Şti şi eroştinp
Mupra Vieyll. Şi in cre.ştinism 'IiU voit. 'Să într~
dud în<'âh-a jidalli şi Ipagâni. A trebuit să intervină Sf. Pavel cu întreaga IVi putere a:postolic9
AC.{'.8t rol al Sf.-t.ului Pavel il îndeplineşt.e în bi·
sarid u.n::ită: "GllituNl ,creştină" şi .,Unirea",,·
(Aici se vorbeşte de rolul acestor zia.re în biserica catolică). Dar şi din punct de vedere 'naţio
nal e imbucuritior (faptul acesta) ptmtru că în.piedecă putinţa unei gmviti!(i în afară. Ou atâ.t
mai mult trebuia să ne Dtl,curl1m 'de Q,CefJt cu'rent
fe1'idt, cu cât. după mărturisire,a "Unl-rii", in
QW/.tJ viit01' acest orga,n care api!re,a, ~nll a.cum
numai de trei ori pe s<'lptămâniJ, va apat'e in fieoar~ zi, ludnd astfel pa;rte m.a1. intensiv in munCa
t·.Ugioasd patriotic4.

are 86 Homâni, 456 Evrei şi 5!:J străini, în
total nUl npguţt'ltori. Ora.şul Sirefe: 29 Români. 28~ Eyrei. 21 străini. în tota,l 322;
districtul C8J'e cuprinde ::l5 sate. are 25
Rom[lni, 275 Evrei şi 8G străini. în total
385 ncguţtttori. Oraşul Strojineţ: ;3 Români, 279 Evrei şi 22 străini, in tutal 004
neguţători:
districtul care cuprinde 26
sate. are 30 Ronlâni,33J Evrei şi 53 stră·
ini. în total 414 neguţători. Oraşul SueeaY\l: 17 Homâni, 273 Eyrei şi 18 străini: În
total 308 noguţători. In următoarele districte nu a,yom nici Ul1 neguţ5t.or român:
COţmani, Yă.scăuţi, Vijniţa şi Zastavna·
X umărul lleguţMOIilor se prezintă, in următorul mod: oraşul CoţUl-ani, Români-;
Evrei 50 şi străini 16, în total 66: districtuJ
Coţmani, care euprinue 23 sate, are negutori: Homilni - , Evrei 209 şi 49 stră
ini. în total 258, Oraşul Vă<şC'iiuţi: Români
- , Evrei 75, shăîni 14, în total 89 neguţători; districtul, care cuprinde 13 sate,
are neguţători: Români - , Evrei 176;
st.răini 2;3, în total 199 neguţători. OraşuJ
Vijniţa: Români -", Evrei 4];) şi străini
5, in total 423 neguţători; distrietuJ, ca.re
cuprinde 26 sate, are neguţători: Români
- , E\Tei 664 şi străini 71. În total 735.
Oraşul Zasta,vna: Români - . Evrt"'j 101
şi străini :36, în total 137 neguţăt.ori; dis·
trictul, care cuprinde ~8 :sate, a.re negu·
ţători: Români - , Evr~i 474 şi 1:M stră
ini. în tot al 600 negutători.

.,CnItul'a

ori ce caz şi ,,0ultmra cl'c{ltină." vor da în cea ma.i
vreme ('QQ mal cat.egorică d(l.~m.inţire 'IL(!eBtor bănuieli, ~u atât mai mult olt între cetitori>
t:iaruhli "Alkotri:Hiny" se gll,sesc. durere. şi Pl'eOp
t'Omîmi gl'. catoll~i.

•

Şedjnia Camerii. A;ţi a a'"1.1t lot ultima şec.Unţl1 meritorie in-ainte de vacanţele de Orăciun,
S'a continu~t discutia bugetului ministerului d~

o:.

ardeleni. -

iubiţik)r cetitmi acllma vom căuta să
tel'l,ninăm cu datele referitoare la negot:
dând uici toate ora.şele şi distrietele Îft or·
dine alfabNkă. Oraşul Hădăuţ.i: I ~ neguţători româ,ni, 614 neg. evrei. şi 65 negu-

seurtă

\

fraţij

Alkotmâny, Unirea ti Cultura cT~tinj. In
Il illn.ărul de asiăzi aJ ziarultti "Alkot.man;v". UD
OBl'ecal'e Dr. II li d z i'I e g a Oyu1a. scrie în cadrele unuiaJ'tieol informat.iv despre Români şi

Nu ne îndoim că, mai aleg "Unirea", dar in

\

_. Câte"'a informatii pentru

rea

~,Pcntru

......
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Clasa de mijloc din Bucovina.

I

calte.
. Şedinţa de mâne VQ fi formală. C!llilel'a se TŞ
intrunÎ numai pentru '& lua cun~intă de.,,~r~
votarea indemnităţii şi prin Oa'llleJ'a magnaţilor,

*

Peni.ru partea .nordicli a Moldovei: numită astăzi Bucovina, Ră-dăuţenii erau o·
diuioa.ră un centru de mare însemn11tate,
îlltrecea chiar Î'usemnătatea. Sucevei. pe-ntrudt in Rădă'Uţ.i se afla scaunul ep~('o·
pal al nordului .Moldoyei, un sufragu1nt al
:\Iitropoliei
din lruşi. Indată după tI~cerea
Cel ca.re e în primeJdia să se înece, ~
BucoyiIlej In Auahja episcopia Ritdăuţiagaţă. şi de un fir de pai. Aşa şi d. Ooldiş.
101"
Si! e>,,"imă de sub .scaunul l1utropolitup
80 agaţă de morţi, iar când nici a.ceştia
din
Iaşi
şi se ewpuse celui din Carloyeţ, mu·
nu-i pot ajuta, se agaţă. de monografia in·
Rtitutului pe care îl ("onduc ~u - mi-te că tuudu-se totodată la Cemăuţi. Se 'nţelege,
.
.
(lC(l[{sta irnprejllran.l a fost, în detri.mentul
c.me, o ya sene.
Hudi:lUtilOr. La ridiearea Rădă,uţilor îns9
Eu n'o să mă colXîl' Jusii în l'egilmile contribui aţ;eza.rea hergheliei împărăteşti
aceste vulgar€-. ori cât :1 r voi d. G{)lrli~ de mai târziu. dar t,otuş nu s'a putut ayfm·
aC(l.8sta - căci d. Goldi., insultă şi nu dista la înălţimea Cerni'i.uţilor. Pentru S~l'VÎ.
cută fapte. Ia,1' pentru in,..·mlto eu nu pot
eiul hergheliei de cai a fQst de nevoie si
~ă am llHmHe ..Eu pot numai şi ştiu să disun plIl";'3onaleonsidH1:ibil, care. la ÎIlceput,
eut hreTtu'ile cu demnit'ate(l unui om eanl' se recruta apronpe exdusiv din Vest. A:')'1" rp...~p(\{'t.ă pe sin~.
tunci năvă.liră îndată şi Jidanii ş.i Sf, puseră la di,qpozitie acelui personal cu marFa
R. Ciorogariu.
nece.$ră. Tn schimb, .Ji<ianii se ocupa,ră
I şi ('u exportul produd,elor naturale ale 8,-

-=============----------------------Deplasările d-Iui Gordis.
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Din cauza productiei abundente poţi . ar.a pentru preţurile cele mai sizuie

i....,~cc
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1 fabri~ti
de
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mobi~e fn
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lipsă ia.

-

ce8tui uistriet. export.. carI:' consl a Ulai c·u
searn5 din po.ne. şi vite. Liceul din H.ă,dăuţi,
după

majoritatf"a eltwiloL o mare havră
are. ca fiecare şcoală modie_
o influe.nţă· destul de hotărâLoare asupra
creşterii şi curaderului or{lş(',neşti. a.supra
tuturor ramLUllor dE' viatrl, prin urmare şi
atlupra negoţului. :J-lijlo3r,e]e d~ care inilt.itute de lHltufa aCNI,sta au nevoie, au prodll~ u rnultimt' dt! 1lI?gu~tori.l11sf...iturf'le fiind
iD mîmi jidoveşti. numărul negllţătorilol'
a fo~t eondiţiollH t rlp put Pl'f'H prepon df"l'a ută il rasei.
importul. llHirfurilur se fac:oabso!u(
jidoyească.

de dUră nf'guţ.ătoriEvroÎ. aşişden:>B.
şi exportul. Hegiunile Hă,dflUţilor sunt, din
cele D1,j,i roditoan~. Pân(>,8 În;"j{l: pe Gare o
llUl1lal

pă,mfmtuL 11d~lt

cu suUOanlt_i fpnu t' exportată direct de tă
rani. ci de jidani. cari cumprlră toamua
cu Ull preţ de batjorurll, dud pr;:mul 8,re
llwi mar.e nevoie de bani. spre a o exporia,
sau spre a o "inde aceluiaş ţăra,n. primă
"ura. ('ll preţ indoit. Xumai cftştigul horend, pe care-l aduce negotul de- grân n ,
poate explica eXi"3tPllţa al 62 lwguţAtor.i
tie gril.m~ eyrt~i. In loc l'a noi carturarii să
ne apropit:>Dl de pOPUl', să ne c,oborâm jos
în bordeiu. In întmwrec, ..,i să ne facem datorii.! arăt{_tndu·j le:gMura directă cu consumatorii, noi, în nnglijenţa şi trând~Tia
şi ambitia noastră bolnav5. privim, cum
pe acei ţărani. muncit.ori ai pălnântuluÎ;
îi sug ace.şti paraziţi mijlocitori evrei şj
ne uatBm după politie.;] înaltă. S'a. vorbit.
~rla. da, s'a vorbit. dar ce folos de vorbă!)
de înfiinţarea unor hambare ]a sate, care
S{l. cumpere t.o~nDna 'p[~lH>lc gospodarilor
noştri l~U un preţ cl'E'ştine.s<', şi, primRsara,
săli-se vândă lnn,pol, tl<'3emened ereştineşte. ('M nu s';u put(>{) ajuta ţăranului român În felul acesta. dar ~ -- dar ~! :r:
Jrept. avem multe 110V01. lllulte dureri, şi
sunt c.onvins d multi eonc:luC'ărori din
multe sate se vor li g{indit {'U toată căl
dura şi durul de ajut{)rar~ 11 celor RăTăciţi.
dar poate că n'al1 apucat încă s~ îuceap~
şi (}i;est lucru, poate. dar unde nici nu se
gânde:sc să înceapă. cu toate că poporul
pierde in mizerÎe şi surăeie inaintea (1chilor celor chemati. ce să zicenl anolo?
O altă l'amură de negoţ, la care paraziti] eyrei funcţionează -numai ca· mijlocitDri intre producători şi consumători. e
eeH il negoţului de yite. In orClşul Hă<1ăuţi
nu-s mai mulţi, nici mai puţini deeât, 28
Evrei llnguţu.t.ori de vite, şi nici un Homân·
Şi cine crtLşte vita dacă nu ţăranul român?
DaJ' jidanu şi <.le alci îşi ia birul. Dacă ar
fi mai multă tragere de inimă pentru popor. mai mult, simţ na.ţionaL şi aici S~
poate ucide pal'<.lzith-i::.omul. E o măsură;
şi încn dintre cele mai bune, a.ceea de &.
trimite vitele dire,r,t la oraşele, mari, cari
rHi H(~\."t)ie de de. :J'ăranuJ român. făout
alf,,.t şi sfătuit, ar urma ('u drag pe acest
druDI. mai ah,.s, atunci rând i-,se dau toat-e
;"·''''nntele. ră fiecnl'l'> gram ele came de pe
vită i-se }JIătf'ştB amăsurat celor ma.i cin&1,ite preţuri 0urente. In Cemă.uţi exist~
prc)(lucE'

ţei ţărăneşti.
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Oamenilor acreditabili se vind şi pe iiinfi
plătire in rate lunare firi
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centrală
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societ~lţilol'
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eumpărare a vitelor şi fiecare sat ar putOtl
aparţine aC0st~·i centrale, oare nu s'a ÎnfiiJlţat decât din durul de CJ 'JjUlc1 Hl.ralllllui şi din hvtărârCH dt' a pune, odată pentru totdeauna Gap<J.t maln'J'saţiullilol' ncgLlFltoriJol' jidovi, O. dacă ar fi simt 11<1-
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sincer. o. at nuci nu numai

al·t·~ti

paşi uşori

s'ar PUlf',1 face' in folusul ţ[l1\t
uilor romunÎ, ei S'<l1' zidi Jin nimici'! (j lume intrf'klgă df' Îmbunătăţiri. ebr
dar - !
~ou YÎtupf'nUt', ,"iN! admonert' HILlliUIUS!

In ord ţ>t'-le şi Stl.telt' din districtde cf'lu
tJ'onlâneşti intreprinderile mai Însl'mnato
de negoţ do căLră HOlllfmi sunt prăvăJiile
.'jÎ librăriile. Cum .sunt acestea ~prijinittl
de c.ătră înşişi Roudmii noştri ~ ~: dUl'f'l'oS
sii. auzi: Gel mai nllllţi ere-d că sprijinul pe
(~are-l duu unei intreprinderi românC'şti. o
acela de a lua pe datorie şi <-1 nu ~(' gândi
niciodată la plaliL iiU' când l1(>guţ~ltorul;
ori meseriaşul îndrăznpştf' să-I ildmouiez(\.
mu~tereul român, jitIlit in ambitia ~il şi
în dnrul său Of' H-şi manifesta şi m<l i de·
parte simţul ~ău .. naţional" prill IH'prinsa
sprijiniro, luând pe datorie vN:iuiC'H. zic
jionit, se blastămil să nu mai caict' in toatli.
"iaţa. sa localul românesc şi SE' hotăreştfl
!5ă. meargă la . .\'echiu 1" său eWlt)Sc.u l, fireşte ~Vl'Nt. ~ll1de nu numai că nu sprijineşto mtrepl1Udf~rea

român eaiscă,

ha

o
submÎnează chiar. .\"li arareori s>(> audt· in·
~i.c,rnata frază: ,.x'aş zice să' se poarte UD
.lldan a.<ş<l, dar. un Român ~?" Care y'a să
}';ică admonierelo Jidanului le-ar pute'i.l. suferi. dar al(l Homânului, nu! Ri fiindcă. le
poate suferi îl sprijineşte pe jidan, şi. cum
e jidmlUl, azi a dmoniază, mâne aclmonÎază.
poimâne scoate hanii, apoi iar dă lfi'" datorie, şi dă. fiindC'ă poat(> dH. tI.vând eapitalla
dispoziţie săşi prOGllre madă HOU H, pe
când Românul nu. La urmă., când un datornic li rău de plată! jidanul îi dă atRt[l.
J

pe datorie cam câtă avere are omul şi apoi dă Doamne bine.
lac' aşa se face ne-gaţul la noi, lllllllai
aşa se poate espljca. st,raşnica. anomalie
din c1ctsa neguţătarilor bucovin~ni. cari so
l'eparHseazădjn au ma totală în următorul

mod: 454 Români. R5G7 Evrei ~i 1211
("r~ştini de alte naţionalităţi.
AJll1 terminat eu o part.e din claSa dl')
mijloc din Bu<,ovÎna.. {:·u neguţătarii: priD
Llnua,rie J 912Vă "oi da câteva informat, :nnl din· eeaI<lltă pc=nte. (1. meseriaşilol'.
1. E,

Torouţiu.

Daci voieşti să bel ceai ieftin. poti să lueerci. elci
Jioo d-e rum englezesc şi o .utie·de ceai (!Ostil numai 2
l'Jf. Un litru de esentă pentru diferite licheururi 50 fit.
1: ~ litru .sentă de rMhiu 20 fiI. şi Ull litru 6sentă pentru
Illm 40 fiI.
Pr~serva.tive pentru bărbati şj dame buca~ 40 fii,
r .egituri pentru viiUmAtură. pentru burtă pr&cnm ti
Il ltfl arti1:o1e ce se tin de branşe se allă la drogueria
"Juger" adui Feketa M.ihă.ly, Maro8va.ed.rhel,., f\ia..,
Sl'l~ehenyi. Comwdele peste 10 cor S9 trimit fraM'),
I

pou te fraee, d.eeu-t 2-::l lllom b ri Î:1l. C.(.J.t1gres.
Fontru lămurinJa adodruJui mai am să oon·
I "tat, ('3. "Tribunll"
cu nimic n'a calomniat pa d.
-, Un ecou. ~
'1
•f olJ
.OYfll1, d
{lent. fi '
ZiS. că a \'otat mai de m ul te Ol'l.
_ 1 Il I.HtU, 12 il, r:, al ol'galluJui .,.R(\lllli~Hlt:a ln- la nl('.g('ril~ ~l{~ ~[\pu~at~J ('u guvernul. E~t.e 8iOO1lnltutO!'llor' , - ('al'~ al' HYCa_ t;lellrrea 811 duwut.c i "ta calOl.l\!lIt.'~. Hugatl bl~l~ de. sol~~nă, dlol'
re~
dl{~tlJ pur txxla g'oi!WC'. gllHrn la poM,a l"cd:H~- I dacţl,j "heUlllUllt>a Inva1atonwr Şl nu IllVa.ţaţl
ţi('j lUl rli$ptlll" lung, iu eare oei din roollcţio:;,e uurUVlnile dela lIutol'izatul, că{~i 110 \'o. m "preui'tpu,;te."-C ilt L'Olltra ,.TribwlOi", pOlltru că, vezi Irleni" şi noi şi rom zioo şi Iloi vouil: In latud ~
DOIlUllIf-, 1n alegol'cll de mc.mbl'ii la OOll>.gres u' il
8u{'odor ')1 lJc"Cemvrie
. ,"
" ~"
~prijinit lIlegel'Oll domnului gouyel'llamont.al, lo,,;if
. _.
,
1ulian Pa(ubă.
)Iuldonm, Îm'i'icţăt01' şi prozident al fu~unitU1Ci
invăţător,
Învăt~ll')l'jJ01·, Şi dau 1111\ rog, să intelegem, că (le
aeUIll nainte ~i\ l"Iprijinim foaiA autol'~ţilor:
.,R9liJÎll1ul") - pe care eetilldu·l, am uita gl'auul'
t iell şi ol't()~:rll.fia ... eliei domnii, - detocLi vi,
Bucureşti.
cl'editori piigubiţi ere" - dola aoou,stă foaie "n'au
pu."I conu'a call!didat, unde au candid'at invăţstorii,
Scriitorii la palat. - O datorie Ce se impune. ci s'au ruiat la clllldidl\l'il(l noastre ~i ne-au 5pri,iiGlasul veacurilor de Întunerec. - In urma caranit cu banii voinlă"~!
vanei.
Hă stăm puţin fraţilor da~ăli şi să meditilm
11 u{'I.ue.şfi., 7 Doeemne.
bine asupra ehestitmei, să nu ne lihll\.m răpiţi ~i
orbiţi ba~m noi cei dela sate) cari cunoa.ştem
lJe cÎlt('P<L ~âptămîmi. la !palat se ţin regulat
toat-e a.faem-ile mai bine, d('Cat domnii cei dela şElZători literaw, lu tlari scriit~)rii din ootu.ala genel'N1a.eţia amintită.
raţÎ{' ('('te-se din o{X'role lor în fata reginei·poato
Putem af~rma. că domnii d-ela auitol'izll.tul Est{' o onOfire de sigur, care ;;() face \Scriitorilo~'
un de drag:ul n08tru n'au pus "contra canditlat"; noştri, cari nu pot zice a"tăzi eii nu sunt apreciati
ci liU .)ii'Jlrijinit" ptl d. IOliu Moldoya,n, ci toată după {'uyiinţ.a, X ti se pot rpliiugo că nu li-s'au
treaba au f1i.:ut-o din rafinlla'ie şi gpeoulă: Să !te dl,-'-\chis porti, la cari, ni('i chiar în .'isuJ lor depă
câşlige pe partra, 101') cu a.bona171entck. Mă rog,
nat in "il1~'uriHatea prielnică prooucti,ităţii, n'au
00 aprol)i(l anul nou .şi-i strîng eureh"le, .N"\lm îndrilsnit sii batiL 1 )u('ă Împrejurărilo sunt nedropt 1 Apoi fl''ilti colegi, să vă. dOOUllwnt()Z, Vă ftl\'orahile câ~tigului ru.atN,ial, clici puţini sunt
adtweti bine ami:nte, cil după ('.(' l~ea apponyiană aCDia cari trAi'sc după. munca lor li t-erară, în
a ajun" în \'ig~)lI.l''', directorul "Românului", d.
.,,<'himb ei'u"tigul moral al scriitorilor este enorm
Goldiş Il foM il ('{'<la , care în ginodlll aparhial, Siî mldiijehtim că exemplul dat de palat va fi UZ'mi-se P,U6 lbcum 2-3 aui - a vonit cu propulfI11t do i'()cietatoa burgheză, de Înaltele personagij
nerea, ea sinocluJ să J'eilllnte la, toate şcoalele con·
din soeief11tea aristocrată, că lit(\l'atura româneafe,~i()nale. Aşa dar, da~ă era., după d. Goldiş, noi
"că. va pătrunde şi ncuIo, fa~·orizâl1d astfel şi (lâtoti am fi ajuns pe uliţtlle 8a1l010r.

Să

ne

1
1
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Scrisori din

Cum se poate.• ea acc..'lt c1Jmn la 2-3 ani

dltpă

un verdiet de moarte adu,,> asupra ea11etclor noastre, ~Il-şi oohim be ve-ruictul groaznic şi 88. n(\ de"i~ ehilll' "l'Iprijinitor"? Cum se poate? AceaHt>li o
pot crooe numai domuii dola rMacţia "Reuniunea
In"ăţăr.orilnr", cari aşa se vede, se !'Iimt fm:.idţi"
dlleă d. n-oldiş 1p dă mima şi Btă de vorbii cu
dâllş.ii.

Foarte hi11(' a [Jl'cxl€ld.at "Tribuna", ca n'a. spri·
jinit a.legerea dIui IOHu Mol{hwan, pentru că
peste un a.n doi oe ştii ~ se poate înt.wrnvla, ca d.
('rOkliş să vină iar!1,ş 13. ideia "reha: Să abzică
de şooaId(1 noastre ~l d. Moldoyan guve:rnamootaluJ, ea disci'Pol şi adicţ al alui C'T{)ldiş, să-I sprijinea~ă la înfăptuil'OO ,"erdictului de m01U'te.
De altuum nu-i oportun pentru pr'czent ajun·
din partea noaetră în eongl'eB, pent.ru ~l

gen~a

2-3 inşi al'

fi ntUllai

nişte mamelu<,i în mâna ('a-

lor1al ţi lll€ltu br i.
Ca să ne ajungeJ.ll wopul dorit, trebuie

să lUI

punem pe ltlcru. Şi iată cum. Nainte de toa~ d
fim (,'11 totii bărbaţi eerioşi, !Să smiem, să ('Elt,im
d.t, de mult şi să muncim din toate puteril~ a ne
implini datol'int€lle în şi afară de şooa1u) pentru
a ne câştiga po~rul pe partoo noastra, Şi câş
tigându-i toată Încrederea, numai atun.ci să pl1cu pretenţiunile n()8.,~tre juste, căci atunci
toate \·01' reni dela sine. Pe f!(:Ul't: S'!1 ne ridi{'~m

"rm.

la ah-elul poe oare-l dO'rLm "prin /toi

îNşine"'.

N" u-

mai in acest ('·az vom put-ea ie!}i biruitori în l11Ptil',
ea oamt'lli 7ib('i"i şi de si,ne sfăfiJ,fo,..i,

Pe 1101. de aUcutJl. Ull titlw'Île şi 1"lw,qm'ile ne
PrE'otupi'i, ci IWI('lio/'lj1'PO stării noast,,(' morale Şf
materiale.
Dacă deci. celor deja l'ada()ţ.ia "Reunil.lnea 1nvăţ.ătorilor" le zace aşa. de mult la inimă soaJ'Wa
da..'l(~ălilor, atun.ci îi rugăm să mll.n(,,8aScă.; d.wr nu
pentru ajungerea 1.a titlu.ri şi ranguri, ci să vina
cu propu.n01'j în 00 pr-iveşW ameliorarea stării
nQltstre Dl8'terialtl şi alttl lucruri 00 sunt în fsvol'ul nostru a tuturma.
O reuniune cu 300 de membri i1ooot·, mai mult

~ti.a.1l1 m.ateria L

Cete.şti llotite]e puhlicate În .âa l'(l cu pr.ivire la
seratele. 111 eal'i partieipu şi poeta Carmen SyJ-.ra' "De !-;ipll' eă ficC"are scriitor, care 1& cetit ce a Cl'('zut eă ll.l'(' Ill,U fnunos, s'a gimtit trall3portat în
al treilea cer la fclieitările l'eginei.:pootc, care cu- ~
lloaştc fcr.n"te bine mişC'a l'('a noastră Jiterară de.
uzi şi e.arc o incurajează cu a.tâta simrpatio, OpeJ'{']t1 <,cl'iitorilur noştri {)cUlpă locul de frunte în
bibli{)t{.'l!Ue suveran.ilor şi aleprine,ipilol' moşteni
tori, Profc$ori ('u nral!ost(' do ce esto frumos 5i
cu drago,<;te de ce este romanesc au desvăJ.uit frum&eţilo lit{,l'atu.rei noastre şi micilor principi, cad
CUUOSc foa110 bille ce FC scrie la noi. E o bUCUri9
!ll'eastl!. O bu{'urie mare. Oine nu tresaJtă de mândrie {'etind traducerile t'ăcute în limba. germană
de C'armen Syln:t ale 00101' mai de soa.mă pl'odue- .ţiuni ale poeziei uoa~tl'e populare? Batrinele ha- _
lade eu eroii lor, doinelfl cu comoar.a lor de simţire aleasă, cu gânourile lor Îmbrărate în cele ma}
originale şi mai Etrăluc~te figuri ~
'!\oi ln5ă, uoi... Scriitori şi 'pIlJh1ic cetitor. Noi
avem () traducere a tuturor o~rel{)r Carl1l6D. SylVe) ~ Până la ('-oşbue şi TDSif, in româneşte lUI
tradu.'leseră decât râţiT'a E'vrei. cari echimbaseri
('ele Ulai fermeeătO'1l.1'e ver;Hll'i. Abia dupăce ~ei.
doi mari poeţi a.i no~t1'i au trrudm o pal'te dia poeriile p()etf\i, putem ziee că am început a ne fac~
datoria. Poate Ia a(;eastiî oh!l€'rvaI'8 se va răspundlil
ca UUII dintl'€ eanze e~te şi nO<"1.tnoa.ş.tNea limbe}
germane de eăt,ră l;t'l'iitorii n()~t.ri, O fi. Qu 1111tină osteneală, lllll.i a1e8 fjind vorba de ope1'll. poetica a Carmell ~yln:'i. ,,'ar fi rmtut În\'Înge şi !lcefli'ita grC'utate.
Huntem îmâ de felul nostru aşa de nepăsători
fatii de ce al' t,reblli să nt! intereseze mai mult. Iv
schimb ne pasionăm pentru alte nimicu.ri. A l3{)sit vremoa ea exemplul dat de C()şbuc să fio urm.at
şi de aHii şi .. a IIf' pntom mândri că avem în traducere impc('abiliî toate 'poeziile Carmeu Sylvei. O
eera a('(>~sta ,-aloare-a lor şi o mai CNe ~ altceva·
j

/

/
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-.-.
- Mannhardt Jeno
Dacă ... voieşti să-ţi

cumperi' ghete lJ!Iolicle şi bune, pAlArii, albituri şi n-.ăn. uşi
cu'. preţ moderat, atunci adreseazi-te numai la prăvlUia cea mai mare din Bihor alui
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mai 'nainte

moderne~

..
:

Leitncr Lâzâr, .-.-1111111111111-111
!,~H!!~!,~~,t!~!~:~'!~:~" !~:In!~; E
• III

III 111111.111111·1111111111111~ibÎ-,\a

)

~b;;;;;;;;;;;;;;~;;~;7~'~~;;;;;;~~~~~~~~~~~c~~~~~:. ~.~r~~_~. ::==::==~~~=====;~~'-

f

23 DiCmMe

T\.

1~ 1t

Liga pentru unitatea culturală a tuturor Românilor.

rna dintre ce,le mai bune F\criitna.re ale nna_re ştie ~ii pov(\"ltenscă o întflnllplare hazEe. l,a ()
fi(lrată, nn timiir cu pretenţii de cunoştin~ literaro
-era inX'iintat de CllLllO!;ltinţa ei.
- Ifmi pare billO eă Vă ClIIW-.'W ş.i persona1.
Am oetit ~'er''lurile d~voastră. Mi~a plă.'C"ut cu doolJObi ro măiestria, eu caredt-"SIt~rieti diforitdo pciugii. Şi apoi ver,mrile d-voastre au o nl\LZi('ă ~e
-roaacă. Mai al(>S cele în furmă poporală. De nu
m'ai} teme de ob&ervarea că vă hc l}rumai complimonte, v'aş declama ceva din 010. Şi diforitele
.eutÎrmente le reda ţi pcrfoot. ~{)stalgia -seril,)r
do toamnă. A ... Cum e Întituhtă poez.ia aoeia, in
-oare vorbiţi do puiul de vultur? Admirabilă.
Şi junele cu pretenţii continuă pe aoo".t ton,
~re uimirea scriitoarei, caro nu se aştepta la
atâta aJel,miraţ.ie.
- Dar, domnul meu, eu n'am ·scris în viaţ.a
mea nici măear un singnr vers. N ici unul. Eu
scriu ('fU totul alJ:.cava. Schiţ.e, nurvole. Dacă vrei,
;romane ...
Tabloul nn putem uşor închipui.
Daeă odată ar veni, la şc:.zăt.orile dela palat,
vorba de.~pre opera poetică a Carmen-Sylvei. Nu
,tiu cmn ar ieşi mulţi din îI\i(~lîCăt\1ră. Situaţia
n'ar fi tocmai de invidiat. Şi vina est.e în primul
rind a noastră a t.ut.llrur. Mulţi cnn-.c foarte bine
ee se discută la {~utare eenaelu literar din Paris,
la 00 lucrează cutare scriitor de adollill mână din
, .Franţa. ~hLlţi ştiu să rocitcw pagini întregi din
fiCriitorÎ francezi de o valoare dj'scutabilă. Versuri,
cari, afacră de regularitatea rit.mului şi de puritatea rimei n'au nimica, nu ,spun nimica, nu sunt
luminat:e de nid o simţire, de ni'ci o idee. Dar
citi arlIlUi-ea să vorboa,-;t'ă dl:'.;;pre spiritu,l umanibr, despre axlânca simpatie faţă de suferinţa 0menea-scă, 00 se degajează din versurile Carnwnf3ylvei?
Şi, cu toate acostea, lit-er.almra noastră, a';oa cum
.e pn)ZÎntă în product.iile ei de azi, nu totdeauna
lumin.ate de o idee măreaţă, nu totdeauna Îl)cr~ăl·
.zite de un sentiment adânc şi real, nu se PQate
plânge eă (lste diSf'onsiJ{'Irată a{l(}lo, unde noi n'am
,tiut să ve<k;m ceeace tn~bu,ia văzut, să j'n'ţ,ek..gem
ceeace trebui'a inţdrn,. să ne pătrlHld{}m de frumlK'ţife, ClI eari o literatură hogată şi cu un trecut,
ca rea genmană,sc mân,dreştc.
Să
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Secţia:

tă

elin eenuş.a nCţlIii zidurile moartDî eetăţ.i Drubeta('. în care a ai;!Czat soldaţi şi preoţi creşti

Mehedinţi-Turnu-Severin.

nătătii.

===

1n pă rţile .3<>e!<te aflăm noi, du'pă S(,lIrgere~
vrmnurilnr bătrÎrw, acele pietre sfinte aşezate.
de romani .şi dc daci pc 1l1ormi'lUtul iubiţilor răpo
sati. aci gîi.,im îneă Rt'e1C ruine de granit, oari nevorhe8c doeumcntar de orig·inca n()astr~l, de rostul nostl'U in a.ceastă lume. Rămăşiţele aeestcs.
monuIllentale sunt de o nepreţuită valoare pentru eerect.ărilc istorice. Aflar{'a lor încă constitu()
cea mai mare mundrie care o poate socoti un popor. An"m dar datoria ce-a. mai sffmtă de a la
Bco·at.e de 'Sub ţUl'Îna vremei .şi a le da trăinicia

"Oltenia în epoca daco-romană"
Confercnţa

dt-ni V. Pârvan. -

.

T.-Severin, 1 Dooomvre-1911.
Cu în!Coputul iarlleÎ, s'a iJllallgumt şi scria de
şezăt.(}ri, pe care soeţia loca.lă a Ligoi le organizează reglilat, pentru a dctcrnllina o miţK·.arc culturală, care să-i îrlfdn'ptăţea-:;c.ă exi<;tcnţ,a. P'rima
şeziHoare a fost înşghebată în scara zilei de 1 Deeevre cu prcţiosul eoncurs al dlui V. Pârvan, pro-

imatcrială.

I.a -e;Itcva 'pDşte ocpartc de vcchia Drubetae,
când călătorul prinde să treacă printr'un nuneL
ohrăzllleia unni popor a înălţat o tablă, pc carB
stă scris: .,Port,a oricntalis". Ei bine, eu noi e dovada, amintiroa "Hmtă a acestor pietre nedări
mate, Cll care ne impune demnitatea natională:
ili prOk$tll'!11 ('nNgil'. Hidicarea Jor în spl<,ndoarea eu\'enită nl exercit'a acca actiune sufleteaseăl
'[l{utrl1 stabilirea unei construqii de ordin superior. Ele ne vor {la mă~ura nobletei şi demnitătii
latine, care ne va obliga să ne manifestăm c~
atare.
InvicrC'a fantomelor romane va mişca mii qi)
Pl1tNi ascunse, eari ne vor da maximul de intensitate al 6Ilergiei nation'ule.
t; ltimcJe vorbe ale conferenţiarului au fost
aC01~rite de tunete de apI-ali se.
Dna Olimpia Bârsan a recitat drăgălaş şi uimitor de melodios câteva poezii.
LI Petre liciu a fascinat sala cu câteva roono10age pl ine de spirit ·din eunoscutul său repertoriu.
Dl Zaharia Rlrsan a cetit admirabil câtev&
n~~vele şi a SPUH eâteva din 'parfumatc]c !lale poo-

fesor ll11ivcrrsitar, directQr al llluwlllui arheologic.
membru {,yrc"poINlent al Aoademiei, al maf(,:lll'i
artidt naţ.ional Pet.re Li('i,u. s('(''Ollidat. de talentaţii
artişti d r>alllat ici sotii Zaharia şi Olimpi'a lhrs-au ~i al lwint,rooutulll'i j'mitator al elevilor din
şt'oalcle primare, Cot~'neseu. Liga a avut Batisfaeţia, d{~ a fi putut aduna la aoeast.a ŞBZăt.oa.re
tQt C{'('a,ce se poate Illllmăra printre intolcet.ualii
oraş\l.lu,i no,;tru.
\
D. V. l'ârv.an a t1'atat 5uhicc>tu.\ său eli o specială privire la părţile looale, în epoca daca-romană. Regiunea n'llmită azi OltBTIia, a fost cunoscută În \"remca a(~cea sub dcnllInirea de l1:wia ~fal
YCllzis. In părţile aecstea din vremuri Îmkpărtate.
au rătărit inrli\'izi răsleti romani, {~ari purtau afaceri negustoreşti ori făcellU agricultură. Ei au
găsit în lheia o ei\·ilizaţic·daeă remarcabilă. PriD
adaptarea spiritului poporului dac, la cultllri flU'[lerioarc, daeii Întrulleau condiţiile cele mai principale ullei civilizatii. E de remarcat că în locurile acestea s'a Hurit eonceptia cea mai sublimii·
a nemurirei sufletului, pe {"arc abia în urmă .au
cunoseut--o greeii şi alte popoare mai înaintate pe
calea eivilizaJici. In lHIlla negustorilor, în vcrhime ca. şi acum vin diplDmatii ea să rînduiascil.
sfatul !;'i abia în l1rmă de tot se mişcă armatelo
ea să facă cuceririle.
N cvoile imperiului romam, în sfârşit 'amesteeul dăunător al dacilor în trehile interne ale imperiului, aupn'gătit prin1111 răsboi, din care dacii
au eşit învingători. O chestie d~ înaltă demnitate,
(~ăr{'-ia î--s'u adăl1gat alta de :'1ignranţ.ă l-a îndemnat pe Tr,a.ian să declare acel răsboi, earc s'a sfârşit cu desilYârşita cucerire a Da(·ici. In primele
răsboaie, Traian îşi anexează Oltenia de azi, îD
carc colonişti din toat-c părţile imperiului se gă
sesc laci, ca la ei aea~ă. Poporul băştinaş nu a
refractar şi se kagă o bună înţelegere, pe cara
o alimentează admiratia ce o arc dorul pentru
,iata orăşenească şi ori clIm de orDin sll'peri{)r J8.
romanului. Satele daec se transformă în centre;
cu viaţă municipală. în care se vor înălta templ9zeilor şi se vor infiripa îneetul cu încetul o bunii
parte din institutiile şi obiceiurile poporului cu('CritOT. P.e malurilc lJunării se ridică cont,rul Drubetae, ·oare cwpătă o importantă t..'Ovârşitoarc, cAn'd
Traian ,arund 'pentru eternitate în valurile spumosului Danubiu, pietrele ce vor susţine podul de

*

Zll.

D1 Cot.en-csclI a imitat eu un hUIllor irC"Sistibil
pe elevul şeoalelor primare.
Maei'.trnl Liciu şi talcmtaht artistă dramatic3
dna O. Bârsan au interpretat în chip magistral.
comedia într'un act: "Liniştea -casei". OvatiillJ'
inflăcărate a<lresate acelor suflete cari înţelev,
să faeă un apostolat din darurile, cu ca.ri i-a inzestrat firea, au terminat programul.
A doua şezătoare va fi proha,bil consacrată
dIui Nicola(l Iorga.
A. Sever.

nlll n(l surprindă de alt.fel această Elt.are Je
lucrlll'i. Pit-eatul nu bântue numai în rogat. Este
I
inerent întreglllui n~tru n-eam. Sunt veacurile
de întuner0C prin cari am brreut, eari îşi Întind
umbra pâllă În ziua de azi şi a căror umbră se
va ră:<fringc încă multă vreme. Odată s.t,udiille terminate, l'areori ....edem oameni .cari să se ţină
in ·curenteu mişcarea cllIlturală l;'Ii literară. AstPrin1Îm la redacţie un conspect al confel ve<lom "intelectuali" tineri; cari - e ,·mba de
fcrinţelor culturale ce se vor ţine la înceAro-ealul nostru - n'au la C41'Sa lor o rN·istă lite·
putul anului ac~sta în dcspălrţământul
rară. ~'au un ziar romU:n("~' Cunosc atâtea cazur.i.
,. Tăşn aci" al Asociaţinnii. In ace:stc COllNu oste mirare apoi eii vedom exprimân(lll-se pă
:reri ca areia a faimosului int.re "intol~tualii)} noferinţe se vor discuta diferite probleme
,tri - Valorică dela Tllrda.
(
cari privosc <le aprol'tpe viaţa ţăranilor
Nu ne prinde miTarea de proZla 00 se publieă
noştri, probleme economice mai ales, at.ât
într'un anUlmit zilllr cu pretel1~ia ridicolă de a
!'{"{lre.zcnt.a ideil(l politice şiel1llturale ale întregu- ( ':n~jrca~~j'R~:~. e;l~t;!n~~~l~i~~b~~d~~l;~~~~~\~: de necesare ponbu marca noastră pătură
lui popor rmnfwe..'lC din Ungaria. Nu ne 8'llrprind-e i apărare al p<){]nhli şi prin Dacia Malvensis, în- populară, dar şi probleme sociale cum
îngăimările cutărui bas1Jard intelectual Întârziat I copiind din punetlll Drubetae, ca să mea,rgă prin
este ak·oolismul.
Jl'rin m-eleagllrile ÎnbunerilCului. Vorbei;lt.e fiecare 1 Amutrinu mai departe spre nnmt,i, se trag aedD
Conducătorii Asociaţiunii
din acele
cum 00 pri<"Cpe. Ş. i dacă puteri'le lu.i sufleteşti nu'I drumuri romane răsleţe, cari imfiltrau in corpul părţi, după cum se vede, îşi pricep Întru
,aj util săsc ri(lioo cu o schioapădeasu'Pra mocir- indigenlllui 8ist~matic şi perpetuă sângele roman, toate chcm-area lor mare de a se coborî
lei, nu poat.e fi i'nvin'uit. Sunt V(lactlIil-e de întu- ca şi dind ar pcreurge prin v.asele sanguine. @u·
ner{'IC moştenite de sufletul lui. Şi de moşteniroa timpul Drubetae, pe ale cărei ruine se înaltă e.{'- cât, mai dc.s în mijlocul ţăranilor noştri,
a('.ea~ta nu ro poate debarasa. Sunt veacurile de
tatca de azi a &werinului, il:'bute.şte să capete ae-ea eu -sfatul şi îndnnnările lor. N II put.em aecIăvie, de s-llUgărnicie, ce le-a hărăzit pe vre- j kgăturâ ideală cu imperiul, prin laoeordarea drcppreei a îndeajuns această hotărttre a lor
muri soarta acestui J)OpOr. Din VUiltur vultur n<aşt(l ~ tului de colonie, distiucţia cea mai Înaltă ce so şi, publicând conspedul conferinţelor, în~i din slugă nu poate naşte do<'ât slu~ă. E fatali- 11 pO'ate acorda 11'1111i -oraş cucerit.
demnă-m toate despărţămÎntele Asociatatea eare diete.az.ă. Chiar având câteva noţiuni,
Din spiritul de imitatie al dacilor. istoria ne.a~
noomurr de slugă nu se poate eman-cipa. Cunoşt,in- mului nostru "a afla multe dovezi do{"umentare.j ţillnii no.a.stre să. urmeze pilda frumoasă 9tele lui îi oorv~ &prea fi o bună slugă intelec- în a afjrma latinitatea. noastră. Era obieciul 19 despărţămânhllui "Tăşna.d". Conferinţele
tuală. V<a fooe oo--i spune st-ă:pânllJ. Şi care c[ma
romani, să ridice pc mormântui unui dispăntt o se vor ţine după cunl urrnează:
nu se simte f.ericit când poate ling-e mâna ce l-a piatră, căreia i-se adăugau inscriptii şi când 8cuh;-1
C'!
T\_
b
~ v
lovit?
!
. b . . h· 1 h·
Cr' D
1 1
1. oupurul de .<:WI.• "J.J'O;'-'J]Jre ăutură şi sana; , ~~~,(i]~le
1 tate" de Ioan Fareaşiu, pre-ot. în Sâncraiu. In 23
• Mi-a.r părea bine să aflu n1llJl1cl-e căţeluhu, care ' ~U~!n~r~t~~ Yn c alP~\di~a~i
latră in "Rom âmlli ". Trebuie să aibă un nume pămÎmt o piatră. care să vorbească de cel răposat '1 I~n·~t1912. Delegat Vasi1e Pop, protop<>p în Ui,;onor. llector? Grivei 1 Il f-elidt pe .dl Golicli-ş că } - 1 n D ama.1\
. "lf a 1VenSlS,
. cu It·ura rOIl1lllilla~ a f-a('u t TIlma.
H
d .
intT-eţino o viet,atc atât de intcligentă. Nu ori şi I !primele cuceriri 8ufl-eteşti ideale în masa dacilor.
2. /iJtiirvad "Do!1pr e maQStrll de Ioan To uţm,
cine aro parte de aşa colaboratorI. Şi apoi ee s'ar f care au fost <,omplectate 'abia în urmă, când
I Înv. Î~ Se':lca. La 23 !an. Delegat Vasile HoIbe-a,
rfQ('€caravana oare merg\) înainte dornlcli de lu- pQrnit răsboaielo de exterminare, cari an adu~ 'Preot III Clg.
mină, dacă n'ar auzi în urmă mclodioasa simf,oni-e nimieirca regatului dac şi .alipirea lui definitiva
3. Santău, "Asigurarea vitelor" ,de Toodor
caniJă?
1. U. Soricu.
la imperiu. .
!{uroşanl1, Înv. Îin Blaja. La 23 lan. 1912. DeI~'>ga.t
După năvălirile barbare, cari au făcnt imposi- Goorge Fii~, preot în Căuaş.
bilă: viaţa municipală, Iustinian a ÎnvlJa.t îneă oda4. Cip, "Tirănia ah:!()olismului'1 de Ioa:n Fa'r~
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caşiu. La .'30 Ian. 1912. Dolegat Dr. Coriolan Ştoor
adv şi Goorg-e 1:'iilop, proprietar în Santău.
.
5. Sudu'~"iu, ,.Degpro foloililll invăţătu'rei" do
Ioan Toduţ.in. I>a 30 lan. 1912. De:l('~at Vasile

M uJ'0;1ian li, preot

Seu'OO.
6. II olaan, "Sănătatea ol'OIlOnm1111 şi a fami·
liei lui" de luan FarcH.şiu. La 14 1<'011'. 1912. DeJog"at Ik,metrÎu Coroial!, protopop şi Ioan FLilep,
proprict~Lr

în

îll

Rantăn.

Oănaş, .,A~igurarea vit(l)or" de Tcodor Mu·
l'('Şiall11. La 6 Fobr. 1912. Dd1Jgat Vasile Păte~ şi
I. O},~ nllq a.
'

7.

8. Cehalul român, .. Prăsirml vitdor cornute"
do Ioan Faroaş. La 6 Febr. 1912. Dolegat Vasile
1\111 r<-\~ i arvu .
9. Finimăf, ..DCSpl'C cr(\~tNca morală" de Io-

sif V~lrhany{m;ky. La 25 lan. 1912. Delegat Vasile Pătca~.
10. Uhişlrdi'iu, "Asigurarea vitelor" de Toodor
M1ll"c..-,;Î'anH. La 14 Febr. lH12. Delegat Dr. AlexaIl~ru Al~ill.

Tli.'}nad, la 21

D("lC.

n. 1911.

Dr. Coriolan

"InsemnărHe

unui

Şteer.. wcr.

desp.

trecător".

"Viaţa Românească"
din Iaşi
1
despre ('art~ea dIui Oda1 ian Gogo.:
semnările unui tl'l'dttnr":

sene
"la-

Una din multele CluactNi,t.iee ll'le cllJturii
din vC~ICUJ al Hl-loa a ±iost. şi multilatei'alitatoo, am putea spu'no universalit.atea prt-'OCui}ărilnr oamilllilor de culturii.
t)el'iitorii 11U umnai cii alinwntau în ac~laţ\
timp cât mai mlllte gonuri literare, d:tr, pe li'wgă
ac-eu."Va, î.~i Îlf1lpruntl'ntau activitatea şi îndolct.nieil'ilor puii tico şi sociale. Aeest caractor se dat·ore-

n{)a.~t,l'e

şte epo('ei sau, cum s'a zis "mlomentuJlli i8torie",

pe deOplLrtc putinei eUll~tiilLţi artisti('o, 1)<: d~
altă parte nevoii şi dt'ei datoriei de a l~mtrlblU
la ilă!lllrarca lip.;urilor de care suferoa.m în fuate
dOl!l1eniile: - acela al li t.eratu rei naţionale, al in-

depcndl.mţei

23 Decemvre n.

..TRIBUNA"

natiouale, al unittttii mtţ.imlalc, 3:1 01'gu.nizarci nationale.
Cu vremea, îneotând'cuuzele, În('leatii şi efectul.
Scriitorii şi oanwuii polit.ici începură să ~c diferonţieze. Mai mult, scriitoriî Înt'opură să f-'C COllsa,crf'z,e gcnurik.r literare -ce mmveuoau tem per amSlltldui lor artistie.
Cnlrivaroa numai a g"Bllurilor pi:)trh'ite tempeTamentnlui, cara<:tmiZt'llZă şi literatura ac:tllală
din ANleal: d, Agfu'bict>aIll1 est.e nuvelist, d.
Goga, - poet. Din ueest plm{'t de vedere evoluţia -Ardpuluhti a mers p'H'railcl cu aeQ0a a Hega.
tlllui.
Dar in Ardeal, fiind eH{lflm de mult de fă{1ut
lwnt.ru con,~o1i(l,arca unui popor oprimatcarerru
vrea ~ă moară, şi pc de altă parte numărul oamenil")f de cnltluă ndiilld nieiod·ată prea in(lc'<tul:'itor pentru a răS"pU11de la !weastă nevoie UI'gontă:
- este cu n.eputint·ă, şi dadi s'a'r întj'~mpla ar fi
jmoral, ca un om omÎllcnt să so miUrgillea:o:di numai la acti v-it.atell literară, care oste un lux şi, ca
toate luxurile, nlllI1ai atun-ci pcr,mis, c{m{l "inova
are Ia Îll!d(mlână UIl pri,'los de C11("l"gÎe nOlltil izabil
in lncrurile praetîec ale vieţii". Din ae('astă c.auză
omul de liww trebllIe să fie ~i un lllptlitor ROcial. ,
Şi d, Oetavian Goga nu s'a îut':hi" ni-ciodatii în
#'urnul de filde.ş al artei ~aJe. J TI fr.umoasoLc IlO{)lii,
dela "Rng-ăcilmo~' pâIJă la "CIăcaşii",cu caro li
'fIihrnns in t~)ate c()11ştiintdc rOIn!l'Ilt"\şti, elementul
social ~i ulllţ,iollllil ('"te p'rG,(~llmpăHit{)r.
J>oc7,iile din primul său volum sunt ~l{lcsea
un "trigăt. de r<lYoltă şi o chemare la hrptă.
Dar, d',Lcă ClllIlva impre,,,iu no:u~t.rll nu 'este grer;ită, do 1) lnwa fă de \'1'~'lIIC in d. Octavian Goga
p(X'tJul fj'lll despărţ.it de Iu~)Iăt{1l'. In poezia sa, numai foa rte rar tru:ns-pirâ st'nti mentelo Ollmllli do

a<'"tillllO şi de luptă. A(',('a\Stă ·a doua a sa personalitat<" d. Goga şi-o manifestează de-a dreptul în
&e.ţ.iunea publieă.

l';)i unul din asp('J(~tele aC(lSt(\Î aeţiuni este şi
activitat-<,a sa do ziarist.
In vo}u,mu} de faţă, d. Goga a a.dumat o parte
din a'rt.i{'Iolele sale de crit,i.eă şi de lămurire a Pl'{)blomclor ee agită In aeC'$t monwnt. pe oamenii de
gillldire şi de răslmndere din Ardoa!.
COllform <'llIlOSL'utuhli şi, cre<k'm, săniit.osuluj
nostru prln('Îpiu de a nu ne amestf'X.'"a în f()nd1l1
(li~('ntiilor {'('lor din A l' r1('wl , mai wlcs aruma,
Îl) vrenwa c1ureroa,<;elnr diwll~i'l.lni de a(>olo, TI(~
vom abţine să discutăm (mprillsui art.il'.olclor dlui
Goga. Un sinyur luc/'·u putem SJlUTUe, un lucru
,;are ar r('('şi pentru noi şi din tonul acestor arfirolc, dară n'am cunoaşte şi de Il.Îurf'Q pc rmtorltl
lor: perfecta si 7Ircrilate a scriitorului şi arziifO(Lrea lui dorinţă de a 8cr1'1 lJinrll/i neamului său.
('{'('a ce-.,;-i poate îngii<hri Rr'oastă ri)vistă, fără
a ip.~i din Înd'atnrirc!\! noastră de r('eenzcnţ.i, este
litcratu:ra VdUlllUlui do fata.
D. Goga este mai rn~llt doeilt un zÎaTist, este
ceea ('~ se (·hiamă aÎurCla un e~S'ay-i~t, i:tr forma
sa de predil{'cţic este poh.'mieu. Şi dsa întruneşte
În grad înalt ('.('le Juna insll1;'iri do fond, care alcătui(,S<' calităljlo a('('8tlli gon: o lmqă.fie de idei
gencmle !;ii un deosebit talent de ab.~('rV(ţtie, sus(i1l1de de a ctlltură solidă.
1)0 prisos să mai adăogiim, că poelul care a
adus a formă nouă in literatură, - valorificii ace.
ste rare calităţi de fond printr'un stil nervos, in·
cisÎl', plin de culoare. şi printr'o limbă literară
purii, fiiră provincialisnlC, lucru nşa de rar la scrii-

torii ardeleni".

laşi.

Scrisori din
Caritatea. -

Intrunire

socialistă.

1\ 1181:Ută odată cu ] ipsa de buenrie şi desnă
dejdc, de :dră('ie ~i ehi;p(\,;ă avere, flufJur1md pc
b1l7A~ tremurlLtoare l>HU din poptllri otditc, fnwtul
ullui adîuH' :O:{\llt,j'!1l('llt frăţesc de aj lltm'lire Bau
fiiţărIlleia lln'ni orgoliu aristoC"ratic. -cimentând
piatra ele temel io \'{\.';'Ilidi a celtli mai sublime religiuni, cîu'it~tt'C~l a putut sllpravOÎui oamenj}(lr,
vl'cmil')r,obj!('oiljlj'iJor, ca {'oa mai des:lvârşit:l podoahă l'Or-eaOll'ÎÎ.

'CreştinÎ,>,mlll ci'md a îllseris-o pl'intl'{' pre('eptele sale a inţ.nles ·să faeă din ea o dog III ii. Eng'lejii,
da'siclI] pnpor (,:irit.abil, a ridicat-o ]a llangul unei
religinni. l'lutll:],l';['himbătnr, t'lUprl('ioB şi incoIIlod,
ori ~eât de st·răltwit. şi alpgoric H€-ar&1Il1Tlti prezenţa cmdinţoi roligioase. nu poato îmbrăţi~ şi
Rntr('·ua masgele ('rooÎll'Cioşilor şoviiiton. Mila,
exteI'Îorizată în ad·(',vărut cUllt prin ajuooJ'larea lipsiţi:lm de PlÎUO sUbjllgă orici' ~pÎrit şi orice voinţă.

.se p-o\'o.."tesc slIme fabnloase forn1ttrrd f()U(ll1l
de ajlltor al săraK'ilor Oill Lon:dra. Se st.rîng anual
piinii la aoo miL; 100 mii. din pal"ton comunei
şi a statu<llli, iar rest.ul de 200 mil. din partea
.partictllarilor.
Paris,u,l l1Hloorn - P.arie.ml lui BcrllsteÎn oraşul ţării earc a Înţ.ules să izgonlYd'"eă biserica
din stat., IlIai mult., 0:1re par'di urmăreşt.e pe preot.
în Of.[I('.tllarea slujbei sale pillUl in satul îndepărtat.
de cwpitlliIă, fiTml si iutcjectU:l!lutl Paris oare a
glisit -- s'a găsit şi llî laşi! - InuJţămiroa şi
d~"')cp;~jr('a ett'rnei nimi"C':nit?îi a vitltii în cine ştie
ce oprubetă de fizician tuberellloo, nu IX)a/:(~ strîn-

ge l){.'ntru

sărac d('!('~lt

:1

fi)

i.Jioanc.

('arit-ate absd utii şi caritate relatiyă! Pontru
un tablou rul l\lonei Lisa - pont.ru un strălucit.
t.;lbloll :<ă zieem s'au strîns la l'aeris in mai
pnţin ,de donă hmi, 10 milimlJlc drf'ipt premiu
do r(,:(,olllpem~ă. Pentru ficelrJ.;! tablou, miii rea] m-ed
mai d-es:lvflr:-;.it şi TUai spiiimântător - deţli m;
mai artistid - eX(l("ut·at de 1111 pietor eu renume
mondial - pent.ru t.ahloul "f4ăraciIOl" I>lunÎnei şi
·ai Avutiei" nu s'au putut chiver11ilSi 011... I"O(~m
pensă ... d"(·;Î;t. ;~ milioane. O gură de apă, Canalul

1'1

1

1

MfllliceÎ, cum 'poate despărţi atât de ,îndăriitru.
dOltii popoare CLl două mcnt,alităti opus de deosebite.
Ne place să judecăm s('ntimentul carităţii CII
('C'.a, mai splcn.li{)ă. evidenţiare a viotii sociale reIigioll;."'>C. Când un popor nu'} poate pretu,i Îndeajuns, o l'ii abi.a in('('pe să şoyăiască 1.m drum mai
presus de puteriJ.e năzuint·e.lor sale, sau -cii, matwr
dadi e, a hiHÎitorit o VIaţă Ileînţeleasă.
Ce se !>('tw('c aeum în laşi c mai mult decât
mişeător. Y csole şi drăgll1aşe uomniş(}lue din e1illlo
s()('Îedqii, purtlÎnd palleraşc cu flori albe de iami
porn('Sl' ,d('-altln~nl străzilor inundate de lume, pă
tl'lmrl prin hcri"irii, rest a urm1 t.(', t'ofctării şi î.
llC'himlml unui ban de z('{'e, oferă flori trecăt.ori
lor. Bmnclc se aduna grabnic, {'ws(', fiecare ca u~
Rifşl împlin('aseit 'plăeuta e1mtrih1lţic şi astfel fondu] {le ajutor ·al săracilor din mahalale "ine si.
in<iu!eea~w:l I'lipde unllr siirbători de na"itcre mitntuitoan'. E un im'cput bun şi frulIlos. Fapta d-şoa
r('!or i('şelle e mai prf>SUS dc ori('C laudă.
}':'itiirnil'ie, sJlohi"m mi-al' putea riposta il'''petuos prO\'erbiulul ~w('!pti{'; ip(){~rizic; nu erod.
- nillli(~ nu se far'c ft(L'ă tinta t:Lml1erei prCJTHiu1tii orgonli n. Ei şi, hl urma urmei ~ Vorba dlui 1.
Botez din "Viata Homflll('{ll'le:l"; - Virtutea _
naşte şi din ipoerizic, ei'tnd prelungirea "omagiulll·j pp euro(' ",jelu.I îl aduce virtul.ii" ajulltrc deprindere. B'.ar 11Utpa afirma. t'hial" că itpiJl'rizia e izO''OnIl tuturor \·irtutilol'.
Soeialişt.ii

*

dlui Blljor - !l llU S{' eOllfuncia, ~a..
mai bine Il sc ('onfllnda cu "dcl'oratul" profcsoJP
uni\"cr;:.Ît_ar -- socialiştii d1ni Bujor au protest.la laşi. AlI rprotC'i'tat energic contra· log{~i î:a
prol.'"d a dlui ~eni\('s(m prh,itoarc la organizaro.
meseriilol', creditului şi asi~llrăriJf)r nUlIleitoreşti
In numele pwlptnriatulni romfm g'ml ridicat C'.ftpptc Iproflln11 pletoaRc, mimi niipraRlli{'c, palme .. ~
do.rrmcşti, priviri şi \"()rhc ~uerătoare. ,Jos lp.gov.
,,~eclerată"! ArlorahiJ! l\u poate fi .-pectacol
şi dil'tl'ueţie mai delî('ioa"ă l'a tauloul lllllli prote!(t
".ent.'rgic" al so('jal-rlelll(l{>r'llţilt'r .. romunî" contre
cine ştie eiirei in6ddiri n('o!ll('llo:U'e.
Figllri sinistre - eurllp]it dc ,qîni~tl'e - a .....
viizllt ('Il (1('l1ii mei ('tlU1 un ('opil fuge-a r1ilngîm&l
T'I __
fII:> grOfi7.!l -privirilor lor, EmJij romllJldor lui ~"Vmas-TaU.1 ~i ai maÎstrullli Cara~iale, pkte lungi.
de 1.:~5 llIiisnr:'i, fuhue mari, IlPg-re, spihzurlnd ,~
În jurul gittuhli hmg şi .. , nespălat, ea o tegu~~-'"
0(' Illortinodatil, in vftrfnl praporuluî funerar.
\'orlm dcelamatoare, uf'pră şi răgu!;'ită, gE"$tnri imbl,lşug,att', largi, ţinând in infinit ('eva împalflabil~
dirc('lia degctl1Jui arlltător formÎtn{! cu orizontaI.
tCJ'{>stră un unghi de 8Ho, wproapc un unghi dr('iJlt~
dlt,: lf'ţ.('cll lui :\ pniţescll e o -infamie ... lihertatea..•
a~ot'~ati ilor... liherin tea. grevelor..
libertatea..
lihcrt.atl'a... mI mai IlI('rp:f' ... sti vorhcnseă dl Bujor, .. tr.1iaseii di Bnjm-. 1)] Bujor e intelect;ualuJ.
8oeialiştâlor i-pşcni; poartă harbă ca I'Iă fie mai
impo7.:.mt, mai... intelig-pnt. D-~a protestează ... crcdeti contr,ll reÎnfiiuţi1.rii breslelor şi a corporalulor - CUlll ar fi "Consec\'·cnt. pentru lIn socialifrt t
- -aşi ... protestează contra ... numărului obligatoJ'
de pc tunicile J1ecnieilor mcscl'iaşi 1
De notat că toţi RociaJiştîi din la~i, pfmă l&.
mll('OR'1I1 ('hinder de magazie, t:uut de ('oa mai
aufcntit',u şi IIlai 'puritană cr{'dintă - sunt nrt.(ldoxi - cU\'îmtnl ne bee Bă lilml1rim 8ingurnl
pund de eonfad. eu ortodoxislIlul cre~tinilor nostri 1 - ~lai m'llm () lună au şi tradus in romIineşt€ în ce româncas('ă! aviz dlc G orun! -proJ.!:l'amuJ aprig-ului luptător marxi;::t Kant~ky.
lnţolegcţ.î; Drtoooxi neînţelogîmd să lucra 1.
opera d{, propăşire c!l'T!locrat'l('ă 'a, ţilrii. dllţ1manii ~ .....
revizioIlismulni realiAt şi pr,aetic, refuzîmd sprij.inul 'parlamentar guvernelor clÎrmllitoare, pf'1i"e-vprîJl;(! -cu îndilrjirc in politica lor fIe negaţ.iun.
tranşantă... a.sociilHln-Rc totuşi să sprijine (~aJldi..laturi ('onf;('l'\'atH:lre la BllCUl'f'şti... în vederp ...... _
~m<l.i, ii Tl'formelor cu <'aracter mnncitorC\.",c!

Prefăcând şi asortând de nou magazinul de clasornice şi giuvartca,.1

..

~ ~,== al lui ..... Husznik J4nos ~ il continui eu. - Mare deposit de ciasornÎce şi giuvaere şi articole de argint veritabil şi de China Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregătesc
.. --~~-~~----~-- după comandă medicală~

~
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"TRIBUNA"

Paf!. 7

romfmca."'lcă

~-

Ku vor f;ă pricrapn muncitorii că orice rofor- nume pentru socid:atea
dip
citt de mică, ţi.ntind dern{)cratizarea ţ.ă.rii priD Arad şi pn.l'vincie, În sala dela Cruce a",prijinul ce,lui mai rc.aeţionar guvern, În limim11,)
Albă,
<,.(IDiStituţionali~n1Ului nostru, e o bindaccre salPuhlicul romftncsc, care-l cunoaşto po
vatoare, pmtuită mai temeinic dedtt ttlaW intru- 1
rurile gii.lligioase "organizate" de c.jne ştie ce în- i simpaticul italian şi l'a apreciat de atâtea.
.şdător in te re,sat.
C. Carp.
ori pe scena· teatrului din Arad suntEm)

'~nă,

siguri

c[i

nu va lipsi dela acest concert.

Pr{)gra:lllui conceptului este

INFORMAŢII.

1

următorul:

1. Looncavallo Pagliacci Prol\Jgo Signor Torquato Luci,
, ~. Prok - Varazioni, Signoriil'a lJirce Cor-

A R A Dt 22 Decemvre n. 1911.

8'mt.

3, Pu('cini - Tos('.a Ca ... P. Fcrrari.
sănătăţii MajestăţIi Sale.
4, D(\Tl:r.R - ThJInan:r.a Signorina Ameli4 Biarli.
5. MlL.'lSent Erodiade Signor Torqua.to
Oin Viena se anunţă: Ştirile pu4l i cate d9 I
Luci.
'O parte a presei dc-spre stare'a sănătăţii M. 1
6. Straus~ - Valzer - Signorina D. Corsini.
,sale sunt neintemeiate. r};te adevhrat c~
7. ·Mcyerboor - Africana ('a\", }'l'rrari,
Maj. :--)a Sllfl'I'l' dpun Nttar de ['aTinge, 'pro8, Co~ti - Aria - Signorina Amelie Biadi.
venit din rD.('('aVl, dur alminteri
simte
9, V{'rdi - Rigoletto - Ql1,artetto - D. C,)l'sini, A. Biadi, Cav. }'errari, T. Lud.
Întru toale bine.
Pretul: Locul T 3 cor" loc II 2 c'Or" loc III
Cu atflt lllai vuţin Întc,Jniate sunt şti
1 cor. şi studenţi 50 fiI.
rile că in palatul din Sehllnbrun ar fi avut
I
l' . 111 . S
't
- Corespondentul nostru din laşi, ne serie~
1oe UIl comH'1'lU (lC
nw( lel. ~t' :.1J. k a se Slm ti Dacă artieolul dlui Cuza a făcut o deosebită imatttt ue S;l![lr\t.(l~ Încftt întru nimic nu şi-~ pre;<ic în AIXl~aL el a intNesat şi 1aşu1. La cursul
~ntren!pt tleupaţiilp zilnice.
de Luni. d, profosor a vorbit de a<'cst interviov şi
'.
'1
d' •. di • G Id'
T
dapă ee a adus un elo~iu "Tribunei" a insistat
--:: Dllî Z~~-Z~guI~ e ~anl 11:,1,1 d ~! .
~Ş'ld' n 1l!:"U1pra ne.z',csităţii unei legăt.uri eât mai traini<.>.e
'llUf,m ar~1 d( (lI UZI ~" \jrna!ll~ UtIl ,'\7' ';8 1. e ro 11;1, l' Între negat şi Ardeal.
1l'f\ 1('('tan
a scrisoarea
pann e tU '. i l1,mgfla pulj~
.
l
d 1 1(1 1).
.
aea·t ca- ,
sau s t recura.t doua~ greşel'1 - d ouav
110stru
{}·a
"
ecomvne
I
.
't . 1 f
. 1u1111-.
bl wata In :-' ,numaru~
1.'
OtIl] erI (e
raze •nI cu l'egerca artIco
"Pune urm,~toabre c.
•
1 ~ d
Ziarul "Timpul" - noi ii zie-Offi "Tâmpul"
selllIn l'aş avea
0' pnn
. CtS
Z' t'tm:a pana a dl'
(-"h
. "In
~
.,~ f
(' lDsa. .ŞI eu o mo{cst.a
1 l
.
- d'1Jl.laşI
'UI
"1 an, Ee
l'lnta.
Sa
aca
11UC .uoernl{,·la sa cu (U ce grai,
r"l'
,:-'
t
'l"b
."
E
d
1"
L'
• tOl
v ' "
')
]
1 b"
. ] , l(a oonra" TI une·l ,
e 10100.
'.l:m In a (rannt.elc 1"
Cwrogoflll
prc
'ahH
lSerlC"f':-C
nepnl' 't 1'}'
t
'
1
'
.
t
,
1, ,',' ~
d . ş...
am ruga ,.. S o a.se mal moe cu ... po1aemstlteare
1\e SpOVffOi;'te Sleşl;;'U pu- mira' 'M'-a 11' 11'S" Al D- t
h a1111.,omu
'IC8 ŞI. (~ll
lserI~)area
'
' l ' ~ ""l
. " I ". ron ..
\i. ee.
a.ml~lt lli 8~~1l "\ all~ra, p e .
• .
,
,
bl
caro a,cesta. i-a ~')·is-.:) d1l1)~ s~'ivâr~rea t~adliTii şi
),:- ,D •• ,!Zl1ara-S.a:urc~ Ia LugoJ. Cetlm m
-di'-",pre eare trădiitol'nlllllllnteştc ll1 SCrISt),'l.rea a- "I .I.l.pe~nl , 1.' TZlgara ,S~n1t~reaş, pro{(lsor ]~
odw~ată ,.stimatului domn" Bo('u, tot (ltl~Jă eomi- U'lll:'orsttatea dm Bum~r{'>Ştl. ŞI olrecYtOrul mll;r.cul~ll
tc.:e~ trad~:ii. Dom~ului Boe~l, de altfel toată r~- nay,onal de a'~olo, va ţ.lIl{~a 11: I~ug~J o eonferent~:
ml\Il1111ea Il poate fi mUI}ţumltoarc pentru pubh- ,,1 m dU1~l~l!!lll. ~rte~ I('Ol1~an~ştl..
Prel('g1o~ca,
.,areu !l.(\oslei E<'ri~o.ri, care într'la,ucvăr este o ,.do- 'Care va fI lIlsoţ~ta d? p'rolCeţ,l\LTIl Cu S?h0l1'Pt~(~
vadă pozifivâ" despre a('>('(la -că st!If(J!Î.nii şi şefre- 'mll, 00 va re!en mal ales l~ .arta !rlllt~t()~~ea,
rladontl .,Trribunci" se anau în eorespondcnţă cu aşa d.ar la ~1l~J.llnat('le. bl!!(,r1«;1 romaneştl. :F llnd
Ipărillteh~' lII~mg'ra şi dU]Jcl. săvârş1:re a lradăril: din la r:~l, Rom,a.nll ~e azI, d:. TZlgara ~Sannu:-ca" ~a
partea acestuia".
dlltUl .autO',I'l:.~~tevlll Chf'Stll de arta roml\.'nellJSCa~
. D. Goudilj a fost int.rigat, de iniiiala R. din vom fI f"E'rJClţl sa-} ascultăm.
t '
'SCri60ar(~a părintrlui :\langra. A, loc deschis pen- D. Vaida-Voeyod- şefcomanditar. Prctru o bănuială. Pc piirintde CiQrog~r ~l chiam~ ,c:lm află.m don~m~l d?putatvD,r, Alexan~ru V~ida
R{)man. !\e acăţă.m de litem R. Et bme, nu t
\ ncvod, {'U alţI {'mCI tovara,şl, a -cumparat ZIarul
'Părintele Ci()rogclr de cf\rc se vorbeşte în ,~cri.'1oare. "Gazeta Tran!"ilvani{'j" dela doaml1~ văd. Al~rel
A dOlla parte pc carc a crczut-o at.<lcabilă este da- j[t1'r('~~an, C~l E'ollllla de 6{~.OOO ?or. l'\-o pare blllc.
tul s!'risorii, ('arc ,s'a omis. ~i din tpx1. r('ic~e Averile na·tlOnale au mal spont cu una.
('lar di este nrrba de H scrisoare a părillt(,lui }'lan- Aleg:ere de pTimar la Ighiu. "Lihrrtătii"
gra în care \'orhe~te despre dis<>tl'l'Eml rOf<t.it de dsa i-se serie: In 30 Nov. n, avut loc aiei alegerea de
în ('ougregaţia Aradului la 1) Martie HllOşi des- primar şi de membri ai pl"imăriei, Şt.iţioom s~a
'Ilie un arti('ul de fond al "Tribunei" scris tot afăeut ~ O rt'\'oltătnaro batjocură a "constituţiei"
tUll<,i, eâtă HeTnC tradarea piirint{'hli 2\fangra,
din partea fibirăului!
încc]Jllftll iradiirii sale (('omU'nieat1l1 ~ău din "K.eFibriiul îşi avea omul.său, pe un rătăcit de Maileti Ertesito") a avut. loc la 20 April lH10.
drea Ioan, care totdeauna .,ţine cu domnii", un om.
Ori (.'C om~ cu eugelarca întreagă şi droaptu slab, fără inimă şi mîmdrie românească, un linnu poat·o an~a îndoi,ală a;tupra dat.ci ;tCTi!':orii, D1r gău scârbos, - fIOŢlOrul dorea un om vrednic.
mintea <ilui G()ldiş umblă în zig-zagnri. A, loc <"are să-i fie fală că e primarul satului!
tI(l&(,~li~ pe~t~~: a yd()H~ ~ă:~ui~lă, .Aceasta c o ..d~- O a ~trcill, partidă. a cel,ar rătăl'iţi la alegeroo din
'uada poZrl1l1(l ca ;;tapann ŞI şofrooa.<'tornl "Tn- urma. ,'ola:! ;}{' altul d)lltrc ei. A('eştia erau mai
bunt'i" ·s.e aflau în core.9pondcntă ('u părintele putini,
MangrR Ai după .~ăvârşirea tradării din pa.rtea
. Ce a fikut fibirăul '{ In ziua aleg-prii ,când :1GCfstuia".
Ei bine, scrisoaroa poartă data de )egătorii conmnali umpluse curtea ca'sei comu,.OradM-mare. 7 Martie lf1lO'! şi se află în po:rul1e si aştl"ptau oară ~ă fie chemati la yoti7,are,
t;e.siunea dlni Sever Bocu. pentru ori cine ar nea - iese în uşă, &pune că cine--s "candidaţii" de el,
să o vadă înt:eag'~ ~i originală. ~)a-cAă d. G:0h~iş, - Jar a~a spune de încet, că abia el aude. Apoi
totuş a, avea )Ildo~oh, o v.om pubh,ca l~ facsl'I':llle.
"li retrage În runcelarîc, fără a invita popornl să.
Dar nu va mal avea. sunte.m SlgUrI. Va ta'C{.~a, yuteze, ş.i să vede că. a(~olo în (',ancelarie 'I'\'a făcut
bun bucuros, că mai are un ,,5U('.('..('.s" de 24 de ore. votare cu ('ei 2-8 iIl~i ce erau în lău,ntru !';i s'a
Pc:ntrn naivii săi ootit.ori! ,,:u{',ce~ul" îi r~mân~ ,,1.lwheiat" protocolul şi - i('Se 'afară ş.i ;pune
iChH~r perrmn.nent.: O .mlIl.~lUna U1 m~1t~ on mal Ţloporului. eă dară - a it"'1it "ales" Medrea Iuon!
!puţm, la d, Go};(hş, ŞI aşa nn mal nllmarH.
Oamenii să uitau mirati unul Ja altul. eli a;:ta
Concertul românesc al lui Ferrari. ce-i?] nt<, Ţl]e;:)că 10 iDl;î (],in popor să intre în caDuminedi dup'mniazi la orn G va. avea loc ~a cnmun.alii, .~ii; ('e::\~ă v~~a.rca.~ dar - gon{~armii
.,
'.
t 1 \ HHl rf'~rmR {lela l1'Qa! N ICI macar a;;cllltaţ,lTI au
.cOI1('Hrrul dOlnnnlm 1, Crr a l'1, cunoscuu f f()~t, di ee \'re3'11 ~ ,
,

Starea

se

v

A

- Vindecarea canceru1ui. 1.;na dintre prineipalele probleme 'patologice cari preocupăl lu.mr-a m('dicală e şi vindecarea c.ancerului, în.s<~opul
căreia 8'au întrcbu~ntat diferite metode pâ.nă acum, dintre cari cea a radiografiei Ipărea meniti
să dea rezultatele cele mai pozitive, treeimd el{
,'odcrea şi Illultele ('azuri. in cari se Remnalau
l'{'zult.ate dezastruoaf\c pentru pae.ien~i, }'aptul acesta a îndemnat lumc-a să reia de nou aeeastJi
Vro.hl"IIlă şi intr'o recentă conferintă intimă ţi
nută. la Berlin, profesorul Waessermann a făcut
e!iteva expuneri ,seuaaţioua]e în acea~tă chestiune, spunfmdcă i-a reuşit, după un studiu mai
îndelungat ;;ă obiină rezultate strălucitoare ill
vindecarea cancorului, cu .ajutorlllproee;;elor chj-·
mic'C, cari fac să disp<tră cu desiivârşîre 'umflătu
riie. lnccrC'ăI'!ile sau făcut la început cu animalele şi s'au sfitrşit În chip străJueit. Examinând
ţesătura umflăturilor la şoared,au văzut că sunt
de canl'cr şi încereund un laJiaj de telură şi sillen
au obti,nu! florcAcină pe -care întroducÎind'o in
vasele f:ung'uiniee, umflăturile au dispărut cu d('sftvinşire, fiiră să a1tNc:r.e întru nimic organit!mul. J':xperinţc1c sale le-a prezentat allditorullli
şi în otografii,
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.c[l'nUll'l'ţ

ek opprrt şi a trupei sale, dat a- f

'1'O't

1l!;'1l

a .. alf'~" toată primăria.

Şi tot 'aşa prin toate comunele cercului săur
lJ ude !';li temea că oame.nii vor vota contra doritului său ({'a la Şard) a candidat pe lângă omul
lui pe 2 ",enritori, dar nici un alt om de cev.a dia
sat! Căci şt.ia că de-hit pc unul din servitori totuşi poporul mai curând va primi pe cel' pu•
de el!
Aşa s'au făcut "alegerile" -de cc:mducători ai
comunelor pe la noi 1
Atragem lua.rea aminte ,a deputaţilor noştri
af<1lf)ra a('{~tor ba'tjocllri ce să fac <le l'f'i mai cutezători slujbaşi ai ţării,- sli ceară de pildă d.
Or. Vaida, 'amănunte dov{xlite, dela oamenii din
Ig-hiu şi ·din alte comune, şi să le desfăşure priu.
o interpelare în dietă, nai,ntea ministrullli de in·
terne,
Căci ce fac ,aceşti oameni, nu mai e de suferit t
Şi nu ştim ce va fi, când să va sfârşi iudelun~ă răbdarea fraţ.ilor noştri lloţi, de care îşi
bat joc aşa neruşinat omul statului!

I

- Jertfele aviatiuoei. Cllceril'ile ayiaţ.iuncj
- mai ales de eimd acef:t n()cll ram al ştiinţei ..
fost PU8 in ;tlujba răsbo.iului -;;:: î~i face victimele
mereu, s('('crfLIHl ,aproape în fiOl~are snptămâni
viaţllJ; îndrăsncţilor piloti recrutaţi tiin ri'llldlll'lÎ]e
ofiţerilor. Mcrcurea trecută 'pe câmplll Chalon!'>sur-:M arne ofiterul Tieri>cn, făcând câteva evolntii a .·ăznt dela o inălţ.ime de o sută metri~.
A,illngânrl ·suh 'aparat, aeesta i..:a crăpat ţeasta,
f racturiindu-i în aceeaş vreme mîwilc şi picioarele, ~ enoroeitul i fost transportat la spital i.
stare de inCollşti<,ntă. St.area ll1i ÎTI<\ă e atât d.
gravă îneî~t cu greu va put('a fi salvat vietii.
- O nouă invenţie medicală, lin modic di.
Berlin a dat la lumină o nOl1ă de:seoperjre d.
scnsatie, earc de data asta e un preparat pen'tnt
consen"urea cărni,i. Invenţia se datoreşte ca origine UTIlli medic nIS care {'Il llrilcjlll riisboiulul
r'1~{)-illllOnpz a şi pus'o la În0Creare, dar fără d
fi putut obţine rezultate pe deplin sati8fă~ătoare,
deOarCl'f' llrcpal'tatul trebuia trecut ind print.r'.
Inultime de schimhări şi prefaceri, După î.noo·
t:tr('a răsboiuhLi a şi început studiarca lui până
cîmd l'a ajulls şi pe el aeeeaş .. uartă a to\'ar~i]or
~ă,i desl'operitori. A fost apucat de Q aeută boală
de nervi, (~re l'a înebunit ca să-I omoare pe Ul"mă, K cvast.a lui i~a, luat toat.c problemele şi le-a dai!
unui medic din Berlin carc deflăvârşind încercă
rile rusului azi a dat gat.a un -preparat cu ajutorul căruia carnea se poate eonsen"a în star(' prOMpăta şi după două luni de zile.
- Căsătorii mixte jidano-maghiare. D11pă d...
tele statistiec publicate aemu de ministerul d.
intt!tne, din 21,145 casătorii mixte, câte s'a..
întiunplat anul aeest.a in Ung-ari'a propriu z.isi,.
700 "unt căsătorii jida-uo-maghiarc. Piină la 190•
('Ilsiitoriilc Între l1TI!!uri ~i jidani n'au trecut post.
Ruma do 400, del'llJ lH05 În('(),llci s'a sporit 'illfli.

I

In CQ.l mai m:lderl1a

ex.e~utie

se pot procllra la:

pentru .1o r m1tor
!mfragerle
JOr:U l"ţe, ,g'3rton
'in 2;uu!tn:'ă. 41~
l.lde şi ,le Ii:r\~mii
precum

şi COVO~I'e

f"n.bricant

de

mobile

$'ibiu-ffaayszsbID, str. $aAuda Hr. 1.
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mereu, mlllţ:uDlită ICţ!'ii de.~pre căsătoria civilă
care şi-a vădit din <'C în ce mai mu1t efectele.
Este inter&lant că numai "Alkotmăny", singurul ziar ung-li rese creştin i,a not,i de;;prc acest
1q>oral că~lltoriilor jidat}o-ungureşti, pli'mgftnduse de năvălirea tot mai p1.ltcrnică a elemeJltului
jidovesc în corpul popomlui ungurosc.
- Un prânz şi urmările lui. In cea mai mare
taină o mulţime de p<lrsoaU<B cari luaseră parte
la un prânz de gală dat la curtea regelui de Bavaria, au fost puse sub ingrijire medical:i., după ce
sa ;moolnăvioo:ră foarto grav între simptulIlo de
::nH·mnare.
acest prînz luase parte dllce~a
Clara, nepoata rogeutului şi alt'3 somităţi :1in
anlJUraj ul curţii bavarew. Medicii curţii au constat înveninare cu rugina de arama. provonită din
vasele în cari s'au pregătit bucatele. Ingrijirea şi
transportarea color inooxicaţi s'a făcut cu multă
precauţilme, ţii nrumai după <ce pTimejdia, în
curlml câtorva zile, a trecut cu desăvârşire, a translJlirat ştirea avcntwosului PTînZ dela ourtea ba-

lor săraci din A rad - Oferole benevole &e primesc cu mulţumită la adu-.sa dlui Ioan Pitarî.
tipografia Dic<lcz.ană. Arad, şi se vor -evita ~
cale ziaristică. Bilete de intrare 00 află de vânzare la librăriile "Tribuna''. "Dieceza.na" ~i aear5

vareză.

puţin sprijinită.

ta

Compozitorii şi aviaţiunea. Din initiat,iva
aerodubului francez s'a dat l,a opera din Paris
o audiţie muzioeală a cărei program era format
din piese muzicale caTi preamăreau aviaţiunea.
-

o oontat,ă a lui Massenet "Salutul aviatmil{)r". S'a predat şi o poezie lirică
"Icar" de HanTY Cain p ecare cunoscutul mece1I8t a sport8man Deu1:.sch de la MeuTthe a prc-mcrat-o în operă. Câteva scene şi îndeosebi când
Icar de pe un colţ de stâncă îşi i·a sborul în înăl
ţimi, sunt în adevăr aguJuitoare şi au întimpi!1at
deplina satiafacţie a publicului. La serată a luat
parte Însu.ş preşedintele republicei ou soţia şi
mai mnlte persoane politi.oo. La casă s'a făcut un
beneficiu de 70.000 coroane cari se vor întrebuinţa
pentru ridicarea unui monument acelor aviatori
francezi oari au căzut iertfă avântului lQr dupa
neant.

J ntre acestea era

--

...

-

23 Decemvre

"TRIBUNA"

Pag.8

Mi,car.

şi

culturală

ti sociali

Petree.eri. con cer t.e. Petrecerea meseriaşilor români din Arad. Yeseriaşii români din Aood invită la roprezentati.
teatrală şi C{)ncertul muzicei militare care se n
aranja Duminecă, în 2,5 Dcoemvrie 1911 (7 Ia.
1912) în ziua primă de Crăc.Îun, în sala dela .,hotol C-entral" (Kozpont). Intrarea e prin strada
Salacz. m-ceputul la 8 ore seara precis. Pretul
de intoore: Loc rezervat 3 ooroan€. lAC I. 2 cor
Loc II. 1.50 cor. 1,0c de stat 1 coroană. Venitul
curat este destinat pentru îmbriLcarea învăţăcei1 ~on

r ol.tof.

1T9

IĂSIGIU $1 ,,, CE~
ROMAN.

Trad. de A. C. CorbuJ.
(fTrmare),

Peste câteva mmute Alpati-ci fu introdus la guvernaior, -care îi zise cu

grabă:

- Vei spune prinţului şi pri,ntesei că eu nu stiu
nimic. şi că am urmat numai ordinelor euperioare ce
mi-s'au d M. Ia a,eea.sta.
El ii Întinse o hârtie.
- Dealtmintrelea. urmă el, deoarece pr,inţul e bolnav. il sCătuesc să plece la Moscova. Şi eu plec într'a·
eolo. 'Alai spultr-Î ...
Dar guvernatorul nu'şi sfârşi fraza: un o{iter plin
de praf intră în acrl moment şi amândoi Încrpură a
vorbi în limba franceză.
Chipul guvernatorului exprimă deodată groaza. El
pe Alpat~ci care se Întoarse numai decât la
han. Hârtia pe care i-o dă.duse guvernatorul. spre a fi
"redată prinţului Bl)lk{)nsky. era un res-eript al Jui
Barclay de TaUy:
"

n concedii

.. Vă a.sigur că oraşul Smolensk riu este de foI primejduit. el va scăpa teafăr. Prinţul Bagration de()parte
şi eu de alta. ne vom ÎntâJni la. Smolensk, la 22 al
a.cestei luni. iar cele două armata cu forţele lor comhinate vor apăra pe locuitorii guvernâmântului, d-voastră
pâ.nă ce vom goni pe toti duşma,nii patriei. Puteti dar
lilliati fără teamă pe loeuitorii din Smolensk. Că.ci ce

la oosBă.
Programul:

r

•

a) .,ThJina ciobanului"; b)

.,Ste]u~a"; c) "Romana" d) "Visuri"; e) "Potpouri" excc. de Orchestra muzWci militare,»

reg. 33.
II. "Nepotul răsfă ta t", farsă in 5 acte. După
o tradu('{']"c a lui Ioan Şt. Şuluţiu. prelucrati d.

T. V.

Pikăţ.ian.

După

teatru

u:rmează .daOB.

..

Indemnăm CU căldură publicul românesc din Arad şi împrejurime să dea intreg 6vrijinul său mooeriaşilor noştri, p&.o
trunzându-se de marea înstmnătat.e 80cială a acestei păLuri româneşti atât d.

•

26 Decemvrie v.

Concert in Brad: Corpul didactic dela gimnaziul român din Brad invită la. concertul urmat
de danR ee va avea loc. cu concul'tml tcologilDr 1'0mttni din Arad, 1,nni, 2H Docemvrie v. (a QOlUl
zi de Crlkilm) în hotelul "Coroana".
Inceputul 'la orele 8 seara.

prin ziflM1I "Triblma", pentru a că,pata O>
bun:l par0<'he n(' oameni gO;"pooari, fără \·iţiu şi
prrf("('t ('jn~tiţi. 1}in 'Partea Illea, aşi dori să le
dau locllinf)\, ]until1at şi încăl1Jit. iar În ceiace
priveştn

de raza,

aşi

dori

cu un pro-

tea eă-i
Ţlune un

iau chiar ea ago('iaţi, dacă şi dîmşii ar
capital oarecare Lnaceste af~ceri. Ath_
,st. Bolintineanu, iuginer, 11u{'ureşti str. NisÎpari 9.

Cu infmmaiillni serveşte bucul"oo şi d. Sever
Bocu, Arad.

POŞTA REDACŢIEI.

ChereJuş. Am citit şi noi minciunile ce le publică llcblmu 1 Dvom~t ră in organul poporal al
parţidu 11.1 i. Cu nebuni, însă, nu stăm de vorbă~
Sărmanul Dr. defrrcernt trăieşte '9.7i .din plata
ce-o ia pentru publicarea murdăriilor eale, iar

nni nu vrem să ]uu,n ... pânea nimănui ...
J. D. Articolul "Eu" nu l'am primit
Redactor responsabil: luHu Giuf2iu.
.,Tribuna" institut tipografic, Nichin ,i cons..

-

w_

Dr. ROlH KĂLMAN,
MI~DIC.

TEM E S VĂ Ro ERZSEBETVAROS.
Strada Batthyany 2. (Col1ul str. Hunyady)

oraşu

lui Bucureşti în a;prOjlicre de casa ce loeuiesc pe
strada ?ii::ÎŢlari N r. 9 am instalat o fabrică de tot
felul de articole de ciment ~i o fa,brică ne eără
mitUi, 'pi'" Ull teren în supr.afată de zece hectare,
proprietatea sub&emnatuilli.
Acest loi' estC' foarte bine situat p('ntru 'Il face
o .induHtrie de albine de miere şi gândaci de mă
t3;:;e prrcum şi o cr{'scătorie de porci. Pentru a-.
ceste industrii, foarte rentabile. am nevoie de niş
te oameni, perfect cXJporimcntaţi în ,acoote br,anşco Fiind('ă în U'lCureşti nu pot găsi o păreche
de oallleni (hărbat cu f('moea lui) care să 'poscadă
cunoştintele nc-cesarii în aA"ricultură, sericicultură şi crc-~tere.a porcilor, pre.cum şi cultivarea
celor zcce h,c!"tare de teren, îmi permit a mă adresa Dtale, dIc Bocu, cu rugămintea să faci un
li-se iloate in·tâ.mpla oare, a.vând donă armate valoroase întru apărarea lor?"
AlDatici îl sculă pe vizitiu care dormea. îi dete
ordin să inhame caii si intră în han.
In (lllaia hanghllui copiii strigau. o femee plângea,
tu vreme 1l€ Fel'apontoff făJcnea cu a voce măniată şi
răguşită.

_ Şi-a bătut neva.sta. de m03.rte. explică bucătărea.sa.
lui Al~aticÎ.
.
- Dar pentru ce?
- Ea a vrut să plece. Doar e femee .....Să plecăm
eu copii noştri, a. zis ea. toată lumea fuge, de ce să
rămâllem noi?" Drept răapuns el 3. isbit-o până n'a tIlai
putut şi a. târit-o pe jos.
AJDatici avu aerul de il Itporoba aJrest fel de tnt(!legere intre soti; el îl ehemă pe }<'erapontoff spre a-i plăti.
Era trecut de amiază. o parte din stradă era. umbrită.
şi cealaltă parte În plină lumină. Deodată se auzi in depărta,re un şuel'at. urmat numai decâ.t do un bubuit,
care fileu geamurile să vibreze.
Napol(>on poruncise bombardarea cu 130 de tunuri.
Sgomotui granatelor şi al ghiulel9lor nu excită mai
intii dedt simplii curioslta.te. Nevasta. lui FerapoDto{f
se opri din p!â,ns şi eşi pe str8idă cu copilaşuI in brate.
Bucătărea.sa şi negu·storul de alMuri se a.propiară de
ea; toti privMu cu o curiositate voioa.să ghiulele ce
sburau deasupra capetelor lor. Deodată femeile tipa.ri,
copilul Începu să plânge îng,rozit :j.i un ma.re număr de
persoane. foa.rte palide iD>Conjură ve bucătărea"sa. care
gemea:
- Oh!... oh 1... oameni buni. nu mă ]ăsa.ţi să mot'.
Ob r oh! OIam€Di buni.
Peste ciuci minute străzile erau goa.le. Bu.cil.tăreasa.
cu pulpa sfâş.iatil. de un fra.gment de grenadă, fu dusi
in bucătărie.

Cosultaţiunl:

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

Consultaţi uni

separat pentru

~

~

Alt:oire

cu:

tuberculoşL

'I'uberculin.

________~_~:~s~t__i~~uJ~.

__

______ ~

N A G Y JI~N6
:t

-

-~

.pec:fallat pentru dinti artltlclalf firi .,00 ia •
CI.UJ

KOLOZsvAR.

(La capitul strb" Jpkal. in casa proprie.)
Puue dinţi ,1 cu plitire in rate pelingi garanta de 10 IDI.•

~I

Dentl~t' in

Cluj

,_

Alpatici, vizitiu! Bău, nevasta hangiului ~Î COPllI ('1.
lumea se a,s~unse prin pivniţi. Bubuitul tunului.
şlleratul abuzurilor şi gemetele bucătăre~eî cari dominaU toate S!l:!este sgomote, se succedau neincetat. H~n
gioai,ca întreba pe tati câti soseau de nu cumva ii vă
zuseră bărbatul pe stradă. Negustoru} de alMuri povesti că Fcrapontoff plecase cu mulţimea la catedrală. '
pentru a. implora ajutor icoanei făcătoare de minuni
din Smolensk. Cătră seară, tunurile făcură.
Alpatici eşi din pivniţă şi se opri în fata uşci ba,nu ..
lui. Cerul aşa de curat dimineata, era întuoE'oea.t de un
fum gros, in dosul căruia S0cera lUllei strălucea de 1)
lumină ciudată. După, teribilul bubuit de tunuri, oraşul
era plin de o tiLcere grea, sfăşiată. numai de paşi, de
gemete, de strigMe îndepăl'tate şi de trosnetul caselor
incendiata.
1
Pe stradă soldatii alergau in toate părţile, în uui...
(orme variate, intr'o învălmăSMlă rară. Mai multi miIi..
tari intrară în curtea ha.nului.
- Vă învăt eu minte să intrati p1":in curti, le strigi:
un ofiter. Apoi văzând Ile Alpatid, îi SDUSO:
- Oraşul se p.redă inamicului. Plea.că, PIMCă ..•
Alpatiei strjgă vizitiului şi de te ordinul de plecare.
In prăvălia lui Ferapnotoff, vre-o zece soldati vor~
biau tare. umpleau saci cu 'făină şi cu seminte de
floarea. soare.luî. Hangiul, văzând soldaţJJ În curtea lui
vru mai întâi să-i înjure, dar deodată Îşi prinse capul
in măni şi isbllcni într'un ris spasmodic.
- Luaţi tot, fraţilor. si nu lăsăm nimi,c diavolilol'
toată

acelora....
EI însuşi puse mâna pe sacii cu proviziuni

şi

ii!

aruncă afară:

- Rusia e perdută. perduti ... vreau 8i a.rd to;Ue·
cu mâna mea.

w• •Pat.)
/

)

.~ă-i plătcsc

in materia de,~pre care vă vorbesc mai sus, aş pu-

rentabilă. Primim dela d. Ath. St
Bolint,int'31lU, inginer şi propietar în Bucureşti
şi Ijumăt.ato

s3larul.

('pnt oarecare din ,productie. Dacă a'ar putea găei
oameni şi ~ll oarecare dare .de mână şi priceputJ

o industrie

ta un Kilometru

911

anunţ

ECONOMIE
următoarele:

11

'w"

••
N.. 170 -

-
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REISI MIKSA
FABRICA DE

O

" -:;,,:u;~~';'~'A~

ii I fi 5.~·

Cine vrea .A cutt'1pere
vite a:tnerlcan.e
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"RIPARIA PORTATIS"

--

altoiţ d

se adreseze preotului Petru
Pelle din Mini, (MeRes) comitatul Arad

pentru

~,ILE

BEKESCSABA - NAGYVÂRAD
41-43.

:
:
-

ateIi ..

ru) sA.n asortat cu
totfelul de reovi:lite
hajne preoţeşti de
tmbrlcat tu vremea
Ilojbei In bÎII8l'ioi.

,i

RakOczl-ut ·14.
(Lingi »Apollo«).

Pregtteşte

r••nante ti
plăcut., -

~~W StI pot eăpita şi pe
rate.. - Oramofoane cu plăci ..tistice, - vloare,

flaute,

harmonici .. L - NtimerOlH diMineţii şi Itledalii primi1c CI. risplatl. Inval.taiorul polaIului modern
fi al orJiPlniemului de oţ8l_ Catalog trimit gratis.

Iooan!! Mormintul
lui Christos ti Cace
foarte frnmo8. La cerere trimite
cat Il log şi pret·cnrant g la t n it.

Mogy6rossy GyuJa,
kir. azab. hanguerlO'ar.

Budâpest, VIII., Râk6czÎ-ut 71.

i

miaualnrl.

I

magazin de

pălării şi

articole

de modă pentru bărbaţi.
Cluj-KolozsvAr
Io~ str. WasselenJf ~ Slip, "s-a-,Is CD hot9l1l1 Fiszl.
Noutăţi

în diferite soiuri de

pă.Iării
pentru domni şi copii, albituri, cravate
totfelul de articole. Preturi solide.
Serviciu conştiinţios. - Comandele
din provincie se execută propmpt şi
- francate în cel mai scurt timp. -

apoi

preg~lirea

'; _.
.- ' •• '1"!i ;;~.~d.)~'

,
11îIl ~ţ
~

"Gruber Dezso,

primeşte

pompe

~

. ' - ţ..,:;),",,::.

~.

~

., .:;"
,.

~

.

1MlI.

~

''\i

~

':jj (

ori-dlrel ;

pllrti de maşini
industriale, tur- ~

m

Iii
CumpjrAlorilor ~
vechi - rabat. ~

.'

-~.,,~ --:'-c'~

~', ~t:1~~~~;'

it
;

KIRALY LIAJOS

I

şi lustrultor. •
t,lind-Nagyenyed, Str. Teiuşului 14Jerar, dogar, ,elar

Recomandă

grădina

de

iarnă

condusi In spirit modern; - Onoratului
Public i-se servesc mâncAri şi beuturi, de
cele mai bune. cari mulţămesc ori-ce pretenţii. - După teatru se capătă cini caldă.

Pentru cununII ,1 bancheturl
stau la dispoziţie săU separate.
Zilnic taraf de tigani, de p r i m u Ira n g.
In cafenea se poate lua asemenea
dapl reprezentaţlile teatrale - clni.

I

C. disli.oI .timl:

uzina sa înlocuită cu puteri motorice şi lucrative bune, pentru
prepararea articolelor de ferărie, şellJrie f

a

"Hotelului Central"
AugUS!~~I~~~rma~ It

MNalM ela .....

aC I.u 1,1

pentru

.,f!~.

g

i.

.' .' .
.:...~

I ...,~'Î~~;!: ~,!,

ŞI doamne.., . f"ţ ~k.

ultima mod~ ,i
:"tiţ~~~",
.
lucrate cu gust.
:,. Preturi ieftine. .:
.
Primeşte orice lucrlri de bHlnlrfe pentru
prefacere, diptuire, cJ.ptuşirea
coliarea
mantalelor. Serviciu promt şl conş,tiinţio&'
~umai marfă bună ,i executie de I-u rango

~

-

lQda _

,1

tl

li!

111111111111111111111111I

şi

In

C

domm

.~~-~---~~
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Cel mal mare m_zuln de blinirie r

man,oane.bo3Je

@l~~M~~~~.~~~

I

: :
_ •

(şi recomand! rn atentia on. public din
localitate şi provincie bogatul asortl.
ment de bJAnArie cu preturile cele mai
convenabile. Arti·
cole de fabricaţie
proprie; mantale
de blan~. blana
da caiatorie. - ~.,,:
~

del dela simplu ;y:',.{
pânl la l.ucrJlrile fjj
~ cele mal corn- ~
plicate'

"~~;~ - o , '

•

: _ :

-.
-.

Premiat la ..,0lIl'" de

~

nărie după mo·

.:li

ŞTEFLEA
Sihiln-Nlgyszehan. Grolur Ring Ir. 18.

~ turi, Sfe,.nice, soneri. i, pipe pentr.u vin şi bere, ~

I

:
-

ILIE

~ Szeged, Szent Mihâly~u, 4. Iii
~ Pregăteşte articele de aram., precum pa. ~

~~

'It-

II

lu I4n16 I
rag
~ strung ar artistic ,1 tara~t~r mdal ,1 ,
dl

:
:

-'1111111111111111"""1. _
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,i

foar1lt

:
:
-

§~ ~

tot-felul

gate Crnmo. cu aur
Vi mAta să, steaguri,
prapore
altele.

SIU'.

_ -

-.
--

de icoane stInte le·

au errswislD pa_tat d4i otel, dAnd

c4rnăţar,

Are de vinzare zilnic, carne proas·
pătă, de ~ită, porc, "tjd, oai~, miel,
de porc ajamatd, apoi totfelul de
aJrnăţării, s/ăninil şi u.nsoare, În
: : mic şi mare. - la cerere trimite
- • in cane proprii u.nsoare proaspăt
: : topită. Expediţie promptă fie prin
- .. postă fit cac::marfă. Cereti:~prospect.

UJVID~K.

Recomandă

-: : Alba·Iulia - Gynlafebervar. : :
mlcelar ,i

- _

__ Setater Nr.,5, (IAngl Hotel Europa) _ ..

pre;lmor de haiu preot'IH
NEOPL!NTA. -

~ ~ Rotb Frigyes, ~ §.

--

Luca, K. Alexievits

in.

lndrăssy-uf

•

'1

şi luslruil'e cu preţuri ieftine, diSPU::l

t de
~n serviciu prompt, execuţie modernă.
11
___________
• __ _

Ilustrate
cu vederi din Arad, peisaguri,
pasfeluri şi motive româneşti
se pot ciplta

la "librăria Tribunei".

Horvath Beni
t:n.ehan.ic

Nagyvărad, Kossulh Lajos-u. 18.
Recomand. ro atentia pu·
blicului din loc şi pro·
vinete, a t el J eru 1
sAu lllehanic a·
ranjat din nou, unde primeşte comande şi re·
pa rAri de lucruri ce T"'~
aparţin In branşe, precum ~
Maşini
Maşini

dt eUJut
de scris

Biciclete şi
Oramajoane etc.
Utensilille acestor
masini le are In de-pozil
Reparaturile se
efectueazA repede
prompt.

,1

IlTIl iTITilll1 rlllllll+I-.1
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ji/!G~'" ~t~~!i~~~!~~~~O~ ~
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:.8alkanska Carlcac (Regina bal.
anului) .KralJfca Soane. (Regina Bosniei). - Altoiul de 2-3
ani cu coroanA admirabili e cel
.
mai bun din diferitele soiuri de
prunl. "Poama e foarte mare, esceptional de dulce fi
guBtoasi.. Se coace spre sfârşitul lui August,
d~d se ~te fol!>Si ~ de~ert, pentru uscat, la fa~
lineare. pncci
a shgovlţulul. - Prunii mei nu
."der de ciderea .fru.nzelort .(Polys~igma rubrum) ca
de r.uli alte IOlim Ja can in mIjlocul verii cade
lrunu, pricinuind marea poamei. Acest soi a fost
premiat fn diferite rinduri, CU premiul Intii din par~
ha guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din
BU?I)M!Sfa 1896 ,i la expoziţia din Viena 18Q7 cu medah. de aur, la expo1itia intemaţjonall din Paris 1900
eu meda1!e d~ argint '! in ~ne la exporjţia regnicolarl
frţegovma tinuti la Sarajevo îari,i cu
din Bosma
mtdAlie de aur. - Pentru calitatea prunilor garant~.

'out.

'1

EDUARD LEXEI,
flalchijiu ,i aD'eprlzl d. 18ltalatl.al

\

Anunturi

IrafOv,

prfme,te adml·
nlltratla -Tribunei c, pe IAngl
I preturile cele I
mal moderate.

BosniL

Ei! ::

II.1

Se recoman.. pentru prefi asct..ţtrea oricArui
soi de cuţite, ca cu~te: pentru clsăpie şi bucătlrie, pentru masă şi brlcegt!, unelte
pentru ciobotari şi cojocari
precum şi ascutirea bricelor
pre lângă preturi convenabile şi execuţie ireproşabihl.

1.. •

.

TemesYăr·Erzs~betfârOs. Gyar:

YI.-.·'YI.

gătirea

..

.

SZATMAR,

f'nbUDaI.

5.

'
1-111
Cart P

IUR EIDIE,

aţeller eu ma,'..,1 electrlce pentru
ascuţi re aM'stlci ,1 homoru.

••_.I.
.•"'AT,
d.

el

prh;;ei~b~î;ID1.i~

, obiecta

da IDstal

,i

I

•

de .......
ie Johann Spiler fabricant
cuptoare de lut.

Sibiiu-Nagyszabeo, NaustiftgassB 2.

Sibiiu-Nagyszeben, Reispergasse Nr. 7. "
Se reco",.ndl pentru executarea tuturor apa·
ratelor ortopedice: Dreptţiitor, aparat, de rezimat, mers şi intillS, mdni şi picioare artificiale.

~:

~
'!j

~
4.

::

Bccsi

pregAtit:or de bandaje,

;}
~

A'i

114

}}j.~~}.nu»11~.A~m!.._~!t}1!!}~J1ID.ulill1nn.
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=
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RecomandA obIectele sale fOlrte frumoase ,i solide de tinkhlgierie " anume: vant
pentru scăldat, tncAllitoare
vane de aclldat
Uzi pentru lemne ,1 pentru cArbuni ,1 alt,
edlbcteoe e mtiI: precum clubere, uelioare şi căni. - Apoi Jltere de tlnJchea fi de cositor.
Inscriptii de metal, tăbliţă cu numlrul caltl fI
eu numele strbil, mlrd ,l firme de ţine. Conduct pentru apl, aranjAri pentru baie ,i do.et.
engleze cu netntrecutuJ aparat J Temesc.
Acoperiri de Clse tumurf t globuri " crud.
Catalog de preţuri la dorintA gratuit.
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune.
scăldat, de şezut ,1 pentru copil, scaune
dUp'ă cel mai bun sistem (sistem propriu)

de
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.... b'lmlierea a 6 briae barbferllor
le Hl:oteac faza IUUftaJ ~ntnl: $.

•

,i

Telefon Nr. a34.

snmmm

aava T. Kqjdi~
8ro~k..

Atene.. : Stra.a LunAI Rr. 8'.
Prlylll., Strada Gâbel IIt. 1.

Sa recomand.l pentru pregătirea muncei de tinichigiu
galanterie la
edfftci~ precum coperlşe, ti fnveli,uri de turn, ornamente de metal, Vile
pentnl b"citlri~ dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru splUat ,i altele.
Speeialtat In apaducte la c..a.ae, ca.naUozArl,
conducere. ·de gaz de iluminat, ,Iln.tatarea camerelor de bat..
lampe de carbid de totfehal
deLa 3 coroane In IUS. - Engro5!~tilor li-se dau rabat.
Depozit bogat in vini d.
scAldat. clmine, do.ete etc.
Serviciu con,tiinţios.. Preţuri
moderate. Reparape prompti.

'1

lIIlU'e proprietar tn

"Ji

·

mal departe bandage pentru surpături, ori-ce
formA ,i executie, dngătDri de gumi, ciorapi
de gu"!i şI toate articolele apartinătoare acel~ei
spedaht1tf. - DtpozU de articlli clrirurgla
irjzatoart. "Iată pentru ajutoare la naşteri. #oj4
plntru aşternuturi de pat RiaJ. clngltori higle·
nice pentru dame 1 duzini 1 cor. - Specialitit' franceze de gumi. Trimitere discretJ. In
cu de IJpll VI rog pentru comandele O·voastrA.

li'f!..

.. Atraae

I

tnechanic

.,j

on. public, ci ,rhn...te

cuptoare

...

iiIt

cleaclreare.i

aidjrea velrelor ••Jlert CQ
preţari convenabile ,i pe Iln,l ."viciu
prompt ,i eo~Uinţio8.
Comandele se exec.utA imediat.

=

t:
!:
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Leitner

atenţîune.

pregAtirea a ori-ca fel 48

Săndor

Stiassny es Novak

electrotchnic

Cluj-Kolozsvar,

turnătorle artistică

Strada Deăk Perencz Nrul 30.

Vinde şi repară pe lângă preţuri mo·
-'
derate: câsse' de bani, biciclete,
ma,inl de Icusut, gramafoane
şi ma,inl de Bcris. Primeşte
orl·ce muncă de bran~ precum: in·
troducerea soneriilor, a lumini de
!.!._el~~ctf·l·c:e şi R diferitelor motoare.

de metal.
Budapest, VI., Yac~-ut 179. SI.
Lucrează diferite decOruri la edi. ficii cripte. Toarnă diferite părţi
, pentru maşini precum şi table cu
• inscripţia pentru advocaţi, medici
şi ingineri. Table cifrate cu În" scripţia numelor de strade pentru
. oraşe şi sate, tu preţuri ieftine.
t

~iăi__~~5i
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Nr. ~70 -

1011

Premiat la expozitie

g

01

H. PĂLL.4.N

mtdalle de aur.

Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare,
articole de argint, nickel şi aramă, lam pe, rame şi picioare
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. Mobile de fier,
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti. cu
preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma:

IUCCelOr

Sty6lsznl J6zsaf
",.. flbrld Ir,.IIOI de '1111 r dI ~ n.pll~1 "

KoloDVAr, 04yld Ferenc·u. 3.

Primeşte

JOSEF JIKELI

aranjarea compld!a eafentlelor.

SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada

la cerere trimit. fnsta.latorul de biliardt ti In
provincie. - Ţine mare uortlment de biliarde
aoul ,i vechi. bile, cheurfJ dc. -

Firma fondatl

Pentru lemei şibărbati

.'a. :t~~:~!;;.j~~~~? firiiI

,

Cisnădiel

~~~~~~~~~~-S~~~~

Engelthaller B.ela,

nld o injecti~ contra pleuoragiilor subite
i, cronlce. O cutie cu instrucţia apliclr

Segedin-Szeged, Lechner-ter 10.

(continind 100 cap suIe) 6 cor. Unicul remediu sigur contra sllbirei ,i impotenţiei
funcfionaJe sunt renumitele caplulele IntAritoare ale Drului Timk6, sticla (ostl
10 eor~ ti· se trimite contra ramburs dela

In atelierul său se află totdeauna cămine
pentru camera de baie, conform incâlzirii
cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii
in orice cantitate şi cu preţ convenabil.

f armacia "Magyar Kiraly"
Budapesta, V•• Marokk61-utca 2,
.
Piata Erzsebet.
Corelp0J;1den\a si se faci

rn

47.
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Catalog ilustrat la cerere trimit gratis

şi

SZ.

franco.

limba romAni.

-

li

I

Petrol AntaI S~~~8' Wonka jânos
lBbrloA de piane cesar ..ea-al.

Ten1esvAr-J 6zseCvaro.,
• •r . • •n.ayt.;1.HJ. ...: Masa_In ta. Kuu,adJ.-ut: 1 ••

LI'..... :

PIANE

şi

PIANINE

eeI .,ti modern"
executie prompti.

efeptuite In Milul

Profesorii ,i Instrudorii de muzicA pri-

mesc favor tunnit.

•Cea."

...

J'..

I

.

rea am iti

I

mare fabrica

Catalog ilustrat la dorinţl trimit
tuit ti porto franco.

I

·dIndeludulmobile
•
Unl.rte.
(Venlecz).

~.e=:~~~'IIIIII~~~~i'.~'

• TokOdt' Testve'rek
fabricanţi

PregAte,te mobl·

l~le

cele mal mo--

,

anţilor.
proprietarilor •
Recomandlmcomercide mori. agricultorik;r

şi măcelarilor

decnmpene.

cum pe n ele

noastre. pregătite din
Bokor.utca 10. cel mai bun material.
Cumpene, cO-nlare thcimale din fier cu
lanţe de oţel~ in fractu-

HodmazOv3sarhelyJ ,- Szeged,

derne ,1 lnxou8
60 ,re@rl foarte
- moderate. -

Lanc-utca.

-------------1

ba.

rabilt". au1entificate. Pentru România liferilm şi neautentijicate.
Comerciantilor le dăm
rabat. - Catalog la
cerere trimitem cu reintoarcerea postei.

Mare deposlt de plan.
ac:eleate, coYMJ"e, p~
d.l~ ~ foarte II1I4I

- .....ald....... -
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AFLI LA NOI

: Prima fabricll ungureascl de cuţite dt\ .. DUişini şi unelte de otel. FondatA la 1859. :

cel mai bogat asortiment de diferite articole
cu preţuri ieftine. Vizitează negre~it pr~vălia
noastră unde vei afla frumoase lucruri pentru

,--------------------------------------,-

:

DARURI DE CRAcIUN

Budapest, VI. ker. David-utca 10. sz.

ARTICOLE DE OAU\NTERIE:

Singurul specialist în l!!l__"__:
garia pentru fabricarea de _
unelte mehanice pentru Ju- ..
~ crarea lemnului. -."'~ ..

Mese pentru flori
Mese pentru fumat
Rame pentru fotografii
Ettagere de tot felul
Garnituri p. masa de scris
Garnituri pentru fumat
Machete de teracotă
Vase pentru flori
Bibelouri
Cassette în colori
Articole iaponeze
Bricege
Aparate de ras
Artificii
Lampe electrice tie ou-

Uneltele mele tai e ca _
OTRAVA

şi

se potrivesc la ori-ce mapentru lucrarea lemnu·
lui, pentru-că sunt fabricate
din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţite~e
şină

_
-

_
..
_

-

pentru rindele de maşim~ sc~bitoa~e; capete de cuţit, ferestraie de mână (horo!!y). şllan.gtme~· sf'.e~ele pentru sfredelirea de găurl adancl; cuţde de s!lşlert, unelte pentru sjredelire, erepare şi fabricarea de cepurl~ cu un -

:
..

cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea
lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite În
patru colţuri, oprite de serviciul superior de ind~.strie! în
osie cilindrică şi fabrică, după coma~dă, noul 0811 ci h~:
drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru compactorll.

-

desluşiri

mi,

~

pentru copii,.
JUCĂRIL -

I

RUfĂRIE DE TRICOT

JUPOANE
COSTUME
PARDESII
ŞORŢE diferite c:alitlţi
RUFE DE DAME
]ACHETE

CIORAPI.

PRODUSE PROPRII.
ARTICOLE DE
MODĂ PENTRU
BĂRBAŢI, - CĂ,
MĂŞI, GULERE,

PALTOANE

CHERETE

BONETE

CIORAPI, eRA·

j-ABOTS·URI
CORDOANE

vATE,

li Nu·i obligament de-a

Societate pe aeţii pentru industria tebnică de maşini.

BATISTE.

cumpăra 1II

MARE ASORTIMENT DE GHETE.

Rssszvenytarsasâa;,

"i

COLlERE

EVENTAILLE
PLEDURI

ROCHII

mori de rijnit şi micinal, teascuri de ulei,. i~sta!atii de a~~:
ducl, fântâni, pompe de totfeluL Preţun leftme, condlţ11
favorabile garanţii desăvârşiie. Lămuriri specia1iste, proiect de ch~ltuieli şi preţ·curent se trimit gratis şi franco.

Rer_re.::en1:a.ntul peniJru Arad

categoria,
cercei, ace,.

cu ametist in argint.
»ANTIKc
bijuterii mcdeme.
-

BLUZE

COllstrucpe de mori:
Budapeat, VOf Alkotmtiny-utca

lanţe,

ARTICOLE DE MODA:

Garnituri de Îmblătit cu benzină şi
ulei, {llotoare de benzină, ulei şi gaz.

O~pipa.ri

toată

11 Mare magazin. 11 Preţuri ieftine••

=

l\1,,'\&znld- . .

BIJUTERII

de

Trăsurele

Cofere
Corie

se dau In cel mai scurt timp.

I

pentru dune
Portmonaide ~
Necesaires
Articole de toiletti
Oglinzi de tot fel.1
Articole pentru turişti
Bastoane
Articole de lux.

zunar.

:
_

.-. III I I I I I I I III III I I III I I I -Ori-ce

Săculeţe

25~

Mar"a: «SAlAMANDER« cea
mai bună fabrică de ghete
din întreagă lumea, pentru domni şi dame: Cor.
16'50. - Preţ de unitate
Cor. 20'50.
Marca: »MARAc, ghete
pentru domni şi dame,
sistem nou Cor. 13'50.

provJncie,

LENOVEL OYULA,

.,i

atelier de trlotoare
nl.Bşini
Arad, (Hal-t~t) Szentpat~u. 1.

Ghete pentru vânat

şi

turişti.

Ghete pentru patinat

şi

săniuf.

Ghete pentru dans.
Ghete călduroase de caii.
Camaşine.
Galoşi şi şoşoni.

KAUFHAUS M.BRECKNER
Hermannstadt. SIBIIU. Nagyszeben.
___ I
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