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Diplomatii ieftine. 
A rad, 16 Noemvrie. 

Cam pe la 1875, începtmd, guvmuele 
ungureşti şi-au făcut un sistem din oprirea 
trupelor de teatru l'omâne de a mai intra 
în ţara noastră.. Politica şovinistă, speriată 

-de gogoriţa daco-romfmismului, a început 
)olt" înţdeagă că propaganda culturală să
vârşită de actori din Homânia, ar consti
tui pentru noi prilejul unui puternic avânt 
naţional-cultural. Mai ales pe urmele poli
tkei de naţionalităţi a lui Tisza Ktllman, 
ni-s'a rupt, ori ce legătură în această pri
vinV~ cu fraţii noştri liberi. S'au dUB vre
murilp unui )'liHo, Pascali sau Petculescu 
şi mÎşcUr(lU noastră teatrală s'a redus la 
mici reprezentaţii de teatru cu diletanţi 
dE'-ai noştri. Abia dacă, din vreme în vrome, 
('itte un ador romfm sau cântăreţ singura· 
tee, prin oraşele noastre de margine. după 
lungi şi umilitoare rugăminţi pe la minis· 
ter('}o din Budapesta, putea să se ivească 
pentru câteva clipe în mijlocul nostru. 
Dar s'a întâmplat însă şi isgonirea lui Za· 
harie Btlrsan cu doamna, în condiţiile pe 
rari le cunoaştem, şi noi stăm astăzi fără 
putinţa llUPl n/idpjdi, măcar. de a mai gusta 
frumus(~ţIle artistice ale unei b-upe româ
neşti de teatru, crescută În tradiţiilQ cultu
rale ale fraţilor noştri din Regat. Publicul 
nostru, dornic de o educaţie arli5tică 
prin teatru. va fi necesitat să-şi învenineze 
sufletul cu creaţiile dramatice ale trupelor 
jidano-maghiare, cari ne cutreeră ţinutu
rile cu grase subvenţii dela st,at. sau, în 
eel mai bun caz. va fi silit să-şi înăcrească 

• 
Leon Tolfilftoi, 

o razie prin Caucaz. 
Trad. de Muuteaau Şoima. 

VI. 

Eram la drum ('·a de vre-o două ciasuri. Ince· 
pusem să pirote,,~c dind un sgomot prelung. imi 
răsună in auz. . 

Vania din. .. pre râul erare cădea din culmea. 
muntelui pe pietrişul drumului râpos, mărginind 
valea în care ne wfundaserăm. 

In umbra Întunecâtă li munt~Jui se lVIaU lu
mini diIălt.{J.are cari se stillgoo.U deirabă în adâ:ncu1 
negurii. 

_ C-e sunt luminile astea?? întrebai pe un 
tătar, 

- E semn cii Ruşii se apropie. 
_ Cum ~ Se ştie in munti că regimentul El în 

mar,ş ? 
- Cnm nu t zise el. 
Arllncându.mi ochii ditre oor vlizui lnminile 

lătindu-sc dare ră.sărit şi wrii ivindu-se. Dar in 
".ale era cîaţă şi negură. 

Firii de veflte câtev.a limbi de foc străpunsetă 
în tun(>l't>"cul , în ace1aş timp glQant.e ,uerară prin 
văzduh şi cădeau cu sgomot ,pe pămâutul gol şi 
umed in timp ce lovi1urile înăbuşite se succedau 
şi se invălmăşiau cu 'Ponmcile intretăiatc ale şe
filor. Gemete de durere 8pintecară văzduhul a· 
mestCl'at cu nori de fum. 

De-odată sgomotul încetă. Generalul chiemă 
pe Tătarul ce servea dTept călăuză, ,i~i vorbi timp 

inima în proza urîtă a vieţii. fără nici o 
plăcere intelectuală, fără o rază de soare 

a. a.rtei binefăcătoare. 1\e vom corci în 
chipul acest.a sufletele, sau, dacă poa.te fi 
aceasta o mângttiere, vom rărnâne Ro
m[mi .... sterpi culturaliceşte. 

II< 

CUlloscfmd această stare a noastră, ne
greşit că ne·am reyoltat cetind în gazetele 
ungureşti ştirea despre o eventuală serie 
ne reprezontaţii a teatrului naţional ungu
resc din Cluj .... în Bucureşti. Cum, se va 
fi întrebat împreună cu noi ori' ce Român 
de omenie auzind această veste, nu ne e 
dostul că suferim noi pe urmele teatrului 
unguresc de aici. acest teatru îndrăzneşte 
să trea.eă şi hotarul, în ţara fraţilor noştri, 
cal'i din mila lui Dumnezeu şi hămicÎa lor 
au o cultură teatrală cel puţin la acelaş ni
\'e1 cu a Cngurilor? ~i-8e părea cel puţin 
indr~tzneţ, dacă nu mai mult. acest fapt. 
Dar totnş. dacă domnul Ianovits dela Clu.i. 
y{)ieşte să-şi poarte slaba lui putere artis
tieă in eapitala Homâniei, noi nu putem 
[lve(l nimic împotrivă. Intre popoarele ciyi
lizate se obişnuie-sc 3stf{:1 de schimburi. 
Suntem chia:r' siguri, că guverm~ şi so
ciet~i,tea bucureşteană nu ar an'a nici un 
cuy[mt de împotrivire în faţa acestui lu
cru. Am cerut însă, pe cum cerem şi a
cum, să· şi schimbe. în cazul ace
sta, guvernul unguresc barbara lui 
purtare Iaţă de _ trupele de teah-u 
din Regat. să le deschidă gra.niţa, fără nici 
o restricţie. Kimic mai simplu şi mai logic 
decât aceast.ă cerere a noastră. Dacă gu
vemui rom[m permite să răsune pe scenă, 
in capitala României, idiomul greu al lui 
Arpad, atunci este îndrituit să pretindă 

îndelungat in şoapte. In urma comandă cu vooea·i 
înăbuşită, dar înţelca&i: 

- Colonele Husanoff, împrăştie trăgacii. 
Aurora înviipăi18. răsăritul cenuşiu, <aburi al. 

bUl'ii se întindeau pe de-asupra râului ... Călăuza 
arăta locul pe nnde puteam trece prin vad. Apa 
80 ridică la coama cailor şi Rmulgea cu putere din
tre pietroaielealhe, formftnd în jurul şăilor vâr
tejuri SPUUlOIl.W bolborosânde. 

Fantaxinii numai în cămaşă tre.N'au cn vest· 
n;intele ~i armele pe umar şi se năpustiau -câte 20, 
luptfmd cu 'ap.a care-i făcea să se datine. Artile' 
ri~tii Îşi năpu!ltian caii in galop nebun, seoţând 
strjgăt~ puternice. 

II(' îmbtă ce tr(>(,llrăm apa, ~ene.r.tllul lll'mat 
d(' ca\"lll('rie.se indrBptă spre () coastă Iitdăpostită 
dupa o pădul'Îcc. Oazadi făcură sem~-cel'C. 

In tpăduriC'e ~ h'eau umbre din ce în ce mai 
numeroase. 

- Tătarii, zise un ofiter. 
De-odată un nor de imn sbueni din dosul unui 

. copac. Apoi un altul. m-ai departe .. , In Ulmlă fumul 
se risipi în ,păduri ce... Focurile Mastre răspund 
şi înăbuşeoo pcecle ale duşmamuni.Gl()lU1t() riită
cind "âjesc in jurul nostru. 

Fant.axinii strâng rândurile. 
- Sii nărufltim cll.,'aleria. Escelenţă? zise co

lonelul HUSl3Mff generalului aalutându·l. S'au 
vestit. semne. Şi arata. un corp răzleţit de Tătari 
călări, in frunte doi călăreţi pe cai albi, cari fâl· 
fâi au bucăţi de stofă roşie "Sau albastră. 

- Cu Dumnezeu înainte, colonele! zise ge
neralul fără să clipeaacă. 

H uBaroff sări inapoi cu sabia 800asă se de
pil:rtă strigind: 

_ - Inainte, oopii! Inainte! 

i 
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dela guvernul unguresc aeelaş lucru pentru 
frumoasa noastră limbă, în Ardeal. Dar 
nu numai atât ~ ti m'ernul român este da
tor chiar să-şi apere teatrul lui batjocurit 
prin o astfel de oprelişte. Guvernul român, 
chiar şi dacă nu ar aVf.~a uiei o consideraţie 
pentru situatia noastră grea - ceea ee nu 
ne putem închipui nici când .~- trebuie să 
se îngrijească totdeauna dt' prp..stigiul tea
trului romtm şi de existPnţa lui, ajutată 
mult prin sprijinul nostru. care ar veni 
generos şi îmhelşugat. dacă trupele de tea
tru de dincolo ar putea trece gra.niţa. 

Este atât de limpede şi de justă a.cpastă 
"reciprocitate" încât socotim dl, nu est e 
Homim şi om cult care să nu o aprobe. 

* 
Când am scris noi mai înt.âi în aCI.'astă 

chestie ne aşteptam ca presa ungurească 
să tăbăra,,,>că asupra noast.ră. l\e aşteptam 
ca "Budapesti Birlap" să-şi mai desvolte 
Îneă odată teoriile ei de drept public ţesute 
cu minciuni şi tângui('li asupra ,.lipsei de 
conştiintă a "Tribunei" din A tad". La ur
ma. urmelor, a.cesta e rostul ziarelor ungu· 
reşti de astăzi: Să facă din doamna Aris, 
tizza. Romanescu o trupă întreagă, as('mc
nea şi din soţ.ii Bftrsan şi din simpaticul 
nostru cântărnţ Ionel Hădul&.Rcu, eari nu
mai ei ştiu ce ilU şi au avut de suferit din -
partea administraţioi ungureşt,i. .,Buda
pesti Hirl[lp" nu poate spmlf\ că doamnei 
Arishzza Homane!3cu nu i-a fogt pel111is să 
vie decttt singură la Blaj. c{i, soţii Bârsan 
au fost. e;\lJ!!lsaţj astă vară deşi sunt cetă
ţ.eni ungari. "Buda-pesti Hirlap" să ceară 
guvernului romfm să stoarcă dintr'o situa.
ţiI.) dată un faTor pentru arta românească 
şi un bine pentru trei miiio8iue de Homfmi 

: 

- Ura, înaint.e răsună strident un alt, stigăt. 
în rânduri, .şi cayalol'ia se năpugti în galop, pe 
urma colonelului. 

Priveam cu rt',spiraţÎa înăbuşită. Un semn, 
un altul, un al treilea... Duşmanul nu aţ\~aptă 
ata~ul, ci se înfundă în pihluriee l}Î trage focuri... 
gloanţt'le se înteţcac ... din 00 în ce mai nume
roase .... 

. -:- Ce privelişte plăcută! zise generalul, 1:
lllşht, vesel ca atunci când se de:,.lJărt,ise de tânăra 
contesă, intorciindu-şi calul. 

E o plăeere să t(\ rilsboieşt.i in locuri aşa de 
fermecătoare, răspunse maioruL 

:- Şi mai ales în tovărăşie bună, adăugă cur· 
tenItor generalu1. 

Maiorul se înclină. Fumurse îndeasă, gloan
ţele şucră mereu. 

Colonelul se apropie din nou de genol'al şi din 
porunca Execlen ţ.ei 8nle îndoieşte at.aclll. 

Trompet.ele răsună, eu rândurile strânse. pe
cărări prăfuite cu sabia goaili. cavuleria se prli
bU'ŞCŞt.o asupra duşmanului. In învălmiişcag un 
~d,mţ s.boară cu un şuer prelung răguşit. llU ~l
dat se nărtH.'. horcăind Într'un val de stinge. 

SgomotuJ a<,esf.a mă cutremură atât. de pu
t.ernic că priveli~te.a frumoasă a luptei mi-se ri· 
sipi. du nimeni afară de mine nu-i dădu atentie. 

- ~fai?r:tl ,râse, .!lt:hiotantul flueră.. generalul 
veşnIC hnlştJt.. surazat.or vorbeşte cu căpitanul... 
Apoi se rânduesc tunurile. gurile de hronz îm-
prăşt.ie fulgere - ~ 

Trupele noastre sunt triumfătoare.... "A ul" • 
a lu.at .zgomot"tu haotic de td!3suri se înaltă ca 
marea In creştere, într'un egomot bisar, umlând 
tinut1l1 pustiit. _ -

Iei, auzi sgQmotul acoperişului ('are ee prii-
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duşmani ei? Nu. la aceasta nu ne aşteptam. 
Xe gf:mdomn însă că presa românea.'lcă, de 
nlCI de dincolo. va sprijini acţ.iunea por
nită de noi, pl'În HieNe eol puţin - astăzi 
~, un bine şi ac('sta. In nici un caz nu ne aş
tpptam însă să fim eombMuţi sau chiar iro
llizaţi p(\ntru pretenţiile noastre. 

Iată Însă că s'a înt{tmp]at şi această 

minune. Organul autorizat al comitetului 
nostru n aţ.lOn al, "Homtmul" ....... O, câ.nd 
B vorba de acest ziar socotim că se poate 
aştepta lunwa la ori şi ce! Inţeleg cititorii. 
('fmd e vorba ca ...... cineva să facă pe di-
plomatul, de obicei îşi dă În petec. Iat,ă 
ee scrie "Homfmul" în aceeaş zi cu "Bu
da pesti Hirlap", adecă azi: 

"Noi unii nu ne ridicăm aşa de sus, 
cu pn~tenţiile noastre: şi socotim că cer
curile conducătoare din Bucureşti vor 
şti să nÎmerească ~ditudinea cea mai po
trhdt{t în această împrejurare şi fără sia-

turilc noastre. (ale "Tribunei"!) - Ba şi 
'l.ltceva: noi suntem convinşi că, venind 
vorba la adecă, sfaturile confratelui no
stru de aici (tot ,,'Tribuna") nu vor fi as
cuUate". 
Şi pentru ee? Pentru că: 

'j Deeât ca Homânia să ajungă să 
zică 1\f aghiarilor: iată, îţi opresc şi. eu 
ziarele tale, nu te las să-ţi trimiţi trupe 

teatrale ai cea, îţi închid şcoalele, îţi pri
gonţ'sc limba, ceea ce dar ar veni a
tnncea ca o justificare, ca o îndreptăţire. 
pentru lfaghiari, facă şi ei, şi mai de-
parte, tot astfel, nu este de o mÎÎe d(l 
ori mai bine, mai nobil şi mai frumos. 
ca să le poată ::;;iee, dimpotrivă: - Pri
veşte şi Îa pildă dela mîne!" 
Adecă, pe româneşte: Opreşte-mi tu 

ziarele mele, gm-ern unguresc, opreşte-mi 
trupele mele do teatru, închide şcolile fra· 
tilor mei şi prigoneşte-le limba, eu, guver
nul Homâniei. sunt nobil, sunt liberal, u
manitar şi generos, nu-ţi răspund cu ace
leaşi măsuri, căci liberalismul, umanitarÎs
muJ şi g'enerositatea mea nu mă lasă. Te 
rog însă, iubite guvern maghiar, învaţă-te 

buşeşte sub lodturile toporului, dincoace, o poartă 
fie pnmtle, mai departe, limbi de foc se înalţă 
către reI', dintr'un pnd ee arat>, 

Fad ... Măecel!.., E la dUţ\manl Li-c toarne!... 
TI n Cazac, mândru de prada M, târăşte in ur

ma-i un Bac cu făină, un altul o oală cu lapte, al 
. treilea două gliini speriate. Nici llrmă de severi
tate militară, toţi sunt egali. E zăl1twială în regi-
ment, fireturilc şi tunicile simple mi~ună tril
ţt'Şte. 

Căpitanul aşezat l1e nişte scândurî, Î!;lÎ fumează 
tigara, 

Statura înaltă Il locotenentului Rosenkranz 
se iveşte ici şi colo,pal'o tare îngrij a.t. 

- Duşmanul era numeros, nu-i aşa dpitane? 
- De loc! Ăştia sunt .duşmanii ~ In eeara eare 

ne vom retrage, o să ne U:Tmărea.scă de colo ... ~i 
arăta. înepre păduriee. 

Generalul o luă inainte, în fruntea coloanl'.li. 
Batalionul în iare mă aflam :farma arier...garda. 
Companiile că.pitanului şi locotenenrtului se cont-o
pian la olaltă. 

Vorbole căpitanului se împliniră. Do îndată 
ee pătrunserăm intr'o văgăuni!. strâmt.ă, se iviră 
munteni, căli'iTi şi pe jos, atât de aproape de noi 
că put.ui eă văd pe unii dintre ei în~iţi <m puşca 
in mână fUl'işându-ae la un copac, la altul. 

Căpitanul îşi SfIOasa chipiul şi făcu cu evlavie 
.'lemnul crucii. S'auziră în pădurice urlete, stri-
găto: Iia-ii! ghiaur! Urus! Iia-ii!... . 

Detunăturile seci şi scurte ale carabinelol' 86 
îndC'sau; do pretutindeni vâjăiau gloanţe. Ai no
ştri riiflpunseră in tăcere, printr'un foo de plu
ton. In răstimp se auziau în rândurile noa13tre: 

- De <:X,llo tra'g. 

şi t,u să fii nobil ca mine, ia pildă şi - t.e 
cuminţf'şte! ! 

Ku-i aşa că e nostim? O astfel de poli
tică trebuie că ar fi grozav de frumoasă. 
Ce păeat, însă, că ea. nu se face nicăirî pe 
acest păcătos glob de tină al nostru! Ni
t'ăiri. Xici in România, dar cu atât mai 
puţin in Fngaria. Nici acum, nici în viitor. 
Şi aceasta din simplul motiv că guvernele 
<lin păcate, nu sunt nişte fiinţe din ceealaltă 
lume, ci. de cele mai multe ori, reprezen
tantele vii ale unor popoare, ale unor oa
meni cu interese sufleteşti şi materiale, 
cari trebuie apăra-te Cără rezerve, fără dul
c(lgării, în ori ce clipă. 'rocmai de aceea, în 
cazul nostru, #-,l'llvernul unguresc, va. opri 
şi pe mai departe trupele de teatru române 
să pătrundă la noi, dacă guvernul Româ
niei nu va folosi mijloacele de retors!une 
propuse de noi, ci. dimpotrivă, va asculta 
glasul ~rganului tlutorizat constituit in pro
pagatoru) celui mai fals liberalism. Nu, 
guvernul român este aldiJuit din bărbaţi 
cu mult mai culţi,. decât să accepteze un 
punct de vedere atât de puţin inteligent. 

Din pricina aceasta noi repetăm ape
lul nostru cătră gu'\;emul român, să opreas
că reprezentaţiHe trupei ungurf'şti din 
Cluj până nu câştigă dela guvernul din Bu
dapesta gara'uţii destule că in viitor actorii 
din Heg~it vor putea intra liberi, cu trupe 
întrpgi, în· .Ardeal. In aceeaş vreme aver· 
tiZ[Ull ineă odntl! tinerirnca universitară hu
cureşteană să împiedece, la un caz de ne
voio, batjocorirea sentimentelor noa."!tre 
naţionale şi a unit.ăţii noastre culturale, 
prin reprezentarea unoi piese ungui'eştÎ, 
din partea unei trupe ungureşti, care aici 
la noi, prin fiecare reprezentaţie a ei, aduce 
un nou atac împotrint culturei şi existenţei 
noastre naţionale. 

Ar mai rămâne să cercotăm acum mo
tivele cari au îndemnat organul autorizat 
sa la poziţie împotriva pl'opunelii noastre 
juste şi româneşti. Să fie lipsă de Înţele
gere, ori.., .. alte motive? Tare ne temem 
că amândouă. 

.~ LL ... ' L. § . . .. ~ .... Ln,. ____ .. .LiS j ;. 

- E u~or Rit tragi de după <J.iJIpac. 
- Ar trebuÎ mitrtalii. 
Şi iată că tunul fu pus in fruntea coloanei. 

La primld obuz duşmanul păru că dă înal1oi, dar 
o clipă, la fiecare pa8 al trupelo'r, focul, srigătele 
şi urletele lor creşteau din ee în ce. 

Eram la câteva sute de motri de "AuI" şi 
ghiulele zburau pe de-almpra capetelor noastre. 

Zării un soldat sdrobit de obuz ... Dar la 00 să 
.uigrăve.sc amănuntelo Il,eelltei grozave privelifit.i, 
când aşi fi dat mult să n'o fi văzut nici eu. 

LocQtenentul ltooonkranz strigă răguşit eătre 
f-lOldaţ,i, ~ năpustia dela un C'apăt la aLtul al co
loanei. Era cam palid. 

Tânărul sublocotenent eM peste măsură de 
vesel: ochii negri scânteiau de îndrăsneală, su
râdoa. Tot venea la căpitan să-i ceară voie să 8e 

năpustească asupra dUlflllanului. 
- Să-i adrobim! zicea el. Pe ciMtea mea! .. , 
-Trebue să indoim rândurile, ră!!puUSe că-

pitanul. 
Compania căpitanului era l!a marginea ipădu

ricai şi s<>ldaţii 'DU trăgiau focuri decât ca să rig
pundă. Căpitanul în redingQta-i veche, eu chipiul 
ferfeliţii stdingÎtnd dâ.rlogîi stătea nem:i,eat li-
niştit pe loc. , 

Soldaţii ~tilau foarte bine ce 'aveau de făcut, 
căci nu era nevoie să li-se dea comenzi_ 

Căpitanul of6l'ia () privelişte puţin milită
rea...<>eă. In schimb 61'1a. in el atâta neprefăcătorie 
şi aimplicitate că rămăsei ni-mit, 

- Iată adevăratul vi1eraz, îmi zÎsai fără voie. 
Era. aeel!lJŞ pe care-l ştiatm! aceleiaş mi~ări 

liniştite, ace-Laş glas,Qceia~ înfă.ţÎş-.are de sinoori
tate pe chipu-i simplu. Numai din privire a-i mai 
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Petitia dela Vint la Curiea !le casatie. 
Al'!tăzi s'a sfârşit referada făcută asupra 
acuzelor prozentate din partea românească. 
)'Lîne se va incepe referada lui O{\bor Il16s 
asupra acuzelor că în 13 comune din cer
cul dlui Maniu, oamenii ar ii fost terori
zati de cătră alegătorii diui Maniu prin 
ameninţări că vor fi incendiaţi. Advoca.tul 
lui Meyer şi-a retras Însă ac~a împotriva 
alegătorilor din 7 comune, rămânâd astfel 
nwnai 6 comune sub Muză. Se poate că 
încă mâne îşi vor înc8pe advocaţii pledoa
riile lor. 

• 
Arti~lul 14 în Austria. Din Vien.a ~ anunţă: 

In ('{'rcurilc ,politice circulă svonul că după vo
tarea roformelor militare de cătră parlamentul 
ungur, glH'pmtll aUl'triac va introdu.e(l lIl.CeBte re
forme şi in A ul'tria pe baza artic.olului 14 din 
constitutie. 

Cum însă rt1form{\le,militlll"C 8e \"Oteil.ză pe 10 
ani, iar arti{'olul 14 in('uviint.('IIUă pl'omulgliri nu
mai {ie un 'an, guvernul va decreta nouile reforme 
milit.are din an in an. 

• 
Dimisia lui Kabos. Din Budapesta pnnum 

ştirea ('ă Kabol! 'Feronc vit~{\iJrezid(\ntul Oamerii 
Î""i va da dimil'ia din pr('zidt'nţÎe în 1U1a din cole 
nmi aprorrri.aw şedinţe ale C'emt1Tci. Se provikl din 
prirÎllR 13('Ca~ta noui frAmântări parlamentare. 

... 
Votarea bugetului. In şedinţa de azi a Ca.me

rl'i dQrmtaţilor s'a sfîirşit discuţia in gHDeral al 
bugetului ~area şi fost votat. Nici dis-cutia pe arti
cole nu ''l8. tmf'a ulilli mult de o Riîptămână. 

Ul timul orator a fost minilltnll do finanţe 

L u k li c s. care a anunţat că an de an se vor fare< ..; 
la căile fc:rtate inYestiri do 100 milioano. In~ 

schimb eo ya urca tariful 'Pentru căIă.tori şj tr~n9· 
port. 
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senină ca de obicei, putoai să veZii luarea. aminte 
a omului ingrij.at de-ale 100. 

Crlte schimbări n'am surprins la altii! Unul 
mai p<ltolit ,altul mai serios, câtă vreme pe chi
pul căpitanului se vedea că nu se răsfrânge nici 
o pr('of1icători{\ . 

.FranţuzlIl oare zicea la Watorloo: "Garda 
moare dar nu A<Q dă învinsă" şi alţi viteji - mai 
ales ]i'raţuzii eari spuneau cuvint<l celebre, erau 
cu adevărat viteji, .dar vitejÎla căpitanului oonsta 
şi m aceea că orice vorbă celebră i-ax fi incolţit 
în suflet, sunt ai~ur, n'ar fi rootit'o: întâi, fiindd 
s'ar fi temut, rostind vorha cea mare că mioşo
l'(:Ia.ză măreţia f.apei, al doiloa, omul oare ee simte 
in st8Jre BQ, săvârşias.că o faptă mare, vorbele îi 
sunt nefolositoare. .. 

După mine, aceasta ar fi eaoocteristica vitejim 
ruseşti... 

De-odm.tă, de 'P'llrtea. tânărului Buhloootenent, 
isbUC'lli un ura. Intorcândn-mă, zării vre-o trei
zeci de tloldaţ.î cu puşca în mână, cu ooniţa in 
spa.te, fugind peste câmpul arat. Se clătinau dar 
toţi înaintau strig-lind. In i1'UDtea lor, cu sabia. 
goală. gurlorpa subloootenentru. Toţ.i sa pierdură 
În pădure. 

Dll,pă ciÎ.t\'a timp de trăznete şi strigăte, se 
năpusti din pădure un cal inspăimârvnat, la laturea 
pădurîi so iviră soMaţii ducilnd morţii şi răniţii, 
printre cei din urmă ena şi Bubloootenentul. Doi 
soldaţi îl duceau ;pe brate, era galben ca cÎiara şi 
di-pşoru-i era vÎl:rit Între umeri oei.i atârna pe piopt. 

Pe cămaşa .albă 00 :.bia o pată. de Rânge. 
Ah! ce nenorocire; zÎ.oSei fără voie. . 
- De sigur, nenorocire! zise un !iOldat în a

pi"'Pierea moo, un eoldat bătrân, ce privea reze-



t 7 Noemvre n. 1911 
• 

Scrisori din Bucureşti. 
Epoca crlzautemelor. - Douli la mi. - o carie 

ca intelesuri multe. - "Domnu". 

Bucureşti, 1 Noemvrie. 

A venit şi N oemnie tot aşa de darnic eu A('A}

laş soare, cu accleaş 'Crftmpoo ve..ele de cer 
senin, cu sec,iaş blândă lumină 00 fitărueşte în 
tQsmna asta asupra ţării. ln parcuriLe ce au as
pilCtul unOT oaza plino de pOt',zîe, într'un pustiu 
de frunze galbone, cu cari se joacă "antul, crizan
temele se ridică duioaoo, pline de evlavie. Par 
nişte fecioare nevinovate cari îşi preaimt moartea 
apropiată şi ca:ri îşi înalţă ochii Tllgăt.ori (',ătră 
i'N, implorând Înduraroo.E o rugăciune în pri
virea (lrizantemelor, o lfugăci.une plină de foc, pe 
('are nu-ţi t.rebue ca s'o înţelegoi, decât un suflet. 
E a<'€<iaşi r1lgăei'une pe care o surprînzi in ochii 

J 'bnui om ce-şi vede un vis frumos ameuinţat să 
apună. V ooe bine so8Ttea ee-l aşteaptă şi caută 
să se înşele el singur, sl1-,;;i adoarmă sufletul cu 
cÎlllteec do }cagăn, cu poveşti minunate, pe care 
d singur nu le cre.de. E aco~3IŞ rugăciune pe care 
o c,f>tcşti în oohiiunei mame !ta. capul ,<,.opilului 
bolnav, pe ('·aro-o intdegi într'un freamăt de C'...odru 
Într'un murmur de izvor, intT'un cântec de pa
să re întxrzÎ:atB <pe tarâmurile noastre. 

Au rămas atâwa flori neSOOOl'l8lte de coasa 
nClllil{~.a~d vre-mi. Au rămas atÎltea flori. Şi poate 
de rUj.!'ăeiunea lor s'a îndwioş.at soarele şi străIu
l'('I;IW pe c{'rul lui aloostru ţii blând ea un zîmbet 
de Inimă. Dl' sigur de dragul acestor atele ale 
pllmi'mtu.lui nu /le îndură sii-4;li arlune ra· 
zele /;Ii 1'11 dOR drumul vântului, care le 
1H1:itÎel;lt<> tuat.e. ])e dragul lor. Căci. de- dragul 
oanwlliJor în niri un ('·uz nu. Oamenilor nu le e.'!w 
dr,lgă' h:iJmina. Oamenii au in ei ceva din firea 
!o\ohoJilor {'nri Re simt foarte bine la Întunerec de 
un.de dati lH\'ituri, plln la cale intrigi, aranjază 
tl'{'h",olirc, &rhiţ.()a.ză per~pectiye di) dştiguri ma
krÎIl!p, f~l(' plamwi (It> il îmhăta hnneS! cu apă 
rt.r{'.Şi ~e ered -~mizd, în tim.p c(' nu se gÎmd('lsc 
d(\{':Ît la I'tomll('. D{· sigur DU de drtaguI patimilor 
('ari ('opl('lş{'_>:t' ~ufletul nmCllN'c av{'m atâta blitndă 
luminii, atÎda lwti'ilmu('itu poezie în tl{)amna asta 
pliuii de nădejdii pentru toti,buni şi răi, mici şi 

~L~' 
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fată de noi oa.ri suntem R-şa de eJloişti fată de bi
neflK'er·ile ei fată de noi, 'Il căror Slaţiune de a fi 
e - după mine potopul. 

&{}ate ace.'!tc obt<crvări intr'o frunoasă proză 
litel'aTli ('{~tJitorii noştri le vor ceti în noul volum 
al lui Ciutori, .. CaJ{!a Robilor", volum 41.părut în 
editura .,Neamului R.omîmesc". E o lmne întreagă 
de gîngănii, de şobolani, {}e filori ei arbori eari 
vorbetic după felul graiului omenesc, cari spun 
ceiace gîiIlde.~(', gâlldurile oo:rÎ le înfioară, doru~ 
riIe (~ari le 8il'pUn, tragediile eam aepetrec in su
fletul lor, pc eare din 'prisO!ml său suflete.'l(~, au
torul volumului 8. ştiut să li-l dea. O filooofie in
treagă, nu totdeauna optimistă, o satiră pe cât de 
fină. 'Pc iWt.âta de arzăt.oare la adre.'!R celoQr ce-ŞÎ 
inehipuos'C -că sunt în stare să rurigeze o lume, pe 
rund in realitate uu-şi pot pune stavilă 'PTopriilor 
lor porniru de di;.;trUgl're. 

Furnie-a vorbeşte eu v.rabia: 
- Noi <,redt-'lll că tot ee e pe lume, a fost lă

sat ca ~ă mânciim noi furnicile. Florile cu par
fumul şi eolorile lor minunate, firişorurele de iar
bă atÎlt'Q de fragede, grăuntele şi seminţele de cri
zanteme, fructele în coloarea aurului, rowtde. 
rozmarinul •. răsurile. ramurile de crin, rozele .... 
tot, t.ot. 

- Ai drepate, răspunde vrabia, şi noi tot aşa 
credem. Şi, de,s;ehizlî:nd ciocuJ o prinde pe' furnică 
şi o ingh'Ît.e. 

}'iJozofi.a şi morala ne la..'!ă pe noi să ne-o tra· 
gem singuri. Asemănările cu anumite bpte din 
"latle! omeneast.'ă de l8l.'iemenea. Aprecierile asupra 
ac(>gtor fapte le :Pac tot fiiuţ,ele lumei, in eare au
torul ne duce. ca S'{) vedem ~i s'o întelegem. Dacă 
!'Junt aici accente putern}c(l de Slaltiră, vdna eRte 
de sigur 1& -celor cari în loc să te Înveţe binecu
"untarea, îţi pun în suflet revolta şi 'Ptl buze blea
t-emul. 

('a şi furnit>a din poveste, în lumea noastră 
"unt atÎI\i muritori ('llllrÎ işi au coneepţ,iile lor, pc 
('ari \'{Jr ("U nri('(' 'Preţ. să le impună. Vin cu aon
tE-ma şi eu ghilotina atuneÎ cîmd văd ca nU4 iai 
în :'<erioş ~i <'u glas de Alexandru .Mak(xloll te Q

!ll{'nÎntă ('11 Ill<.art.ea. Poate de pildă fi ari ee'ni 
mai ridicol decât profeţlÎroa aut.orului broşurei 
,. ~I angra, Ti!'.z!l., Tribuna" că acest ual' "trebuie 
<Iii pilllră 1" 
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se simte hine. cîmd i-se ccre socoteala jertfelor 
reale ee le-a laous pentru neam. In locul vr:ahiei 
puneti opinia publi('ă. 

-- Noi cr('dcm că toti Ccl {'ari se inchină inae
tivitilţ(~i nl)a.~tre trdmpsc di"truşi... 

- Aş.a c1'oo şi eu. răspunde la rândul ei ace-.3" 
l'Ită opinie publică sfi·dată şi desfăeând vi1lul ru
şinei. il ·,truncă fr\Unu~el -pe~te ca:puJ ('1'011111i. 

Şi, fireşte, lumea merge înainte. nici o SŢlîţii 
din roat41 tiîriilor nu !'le rupe. Soarele 00ntinuă 
să ril;,;ară şi să apună. }{ urăşlll poartă aeelart 811,,

pin aUl!indweeleaei doine. codrii freamătă Qeehş 
eÎlntec. Ha şi ţăranul romÎm îşi arâ tot. a...-~ ogoa
rele. ·aruncîmd sămi'mta 'purtăware de hrană, fără 
să-i pC8e de ee f.a-c d{mmii {'ari prin fumul ,alha
stru al ţigărei văd fant-ome de tradare, voo lej!ă
turi ascunse cu diferite persoane, văd o -cetă
ţuie dărumîm{lu-se 1a 'Pământ, diţ . .Îva bl1:1\'1 lupă
tători tlllt~ii.n{} un <!teag ciuruit de' gloanţe, dar 
n('pătat de minciună. şi văd multe altele. 

:1< 

Iar noi a:ici ne j.!'ândim ('u Jale La "domnu". 
Domnu nu mll~ este. S'a dus cu comoara lui de 
UmOl\ <'11 bonmuia lui. <'11 dJ1agostea lui de Omor 
~i Vergiliu, C'1l tra.(luccrile lui în hexametri ale 
frumoa8e)or epitafuri gre<'eşti: "Cîli~tigoage nUc 
vă căutati ('aso, domnilor hoţ.i" ... 

Pentru Dumnezeu, a murit Paul Budiu. co
Il)03tra asta de om cinstit ~i i;ămănăt.or de 8fahlri 
şi gânduri frUm(l[U1e. Şi nici unul dintre foştii lui 
elevi nu ~'a gîtndit f:iă ~('rie eeyu despre el. 

L'am Întâlnit pe vară la Braşov, era ('am abă
tut. Sing~ pe aloi.a, de jos. 

- Tot !'lîngur. domnule profesor 1 
- Hei. dragul mE'U, eu am 'Prietinipe toti oa-

menii clnMiti. Cum ÎnRă oameni de omenie ~unt 
a~a de put.ini, 88. nu te. prindă mirare că mă vezi 
tot singur... . Coresp. 

=-

Flota maritima română *). 
Ea nu t'xi9tă. CrucişlhoTul "Flisabe.ta." poat. 

~er\"Î ca \'aH ş('oală celor ('ari şi-au i41prilYlt Herţ-i- . 
t'iul dt· lllane\TieTi pc celălalt vas ş<'Oală, bătrÎlnul 
"elar, brjeul Mircea. aar oa va .. de riî.l'boi, ca 
unealtă de ll('ţiunf', nu ne pllt~m bizui 'Pe el nici 
lJlikar 'Pentru ÎmlOtirca ya~<,IO"r n()~tre- de eo
mert. Dllr chi'ar de ar fi ideal, cTueişăt.or1l1 din 
Const.ant~ Ringul' fiind c o c.azarmă plutit.oare 
'.'i nimic mai mult. 

E ciudat L'11m cei mai multi bărbaţi ai ţărei nu 
·:lU ,·ăzut. nu zic folo.~ul unei flote marine cât, pri
mejdia lir,~ei ei. Oare înfiint·arC'a unei MomCne3. 

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~-~-~-~-~_!._~-~--~-~-~-~--;-~-~~~- flo~ si fie UD lux eau o ~gen~ ~ fuexorabilă 

J)t· ce-vi fi fădmd (asemenea reflC<'tii. când 
rolul 11l('U {"fi,' altul. Q('{.la de a da -publicului .00-

tit-o}' ~til'Î df'!'pre fapte oml'n('Şti căoi la(~eat.ea par'că 
,l1l lHlii mult, intert',~. Ori eÎtt {}e rău am vorbi des
ITlre rmnlf'Ici. tri'iim totuşi în mi.ili){,u! ilor ~ trebue 
~i!lle mulţumim ou prÎv('Jiştoa ce nj·.se oferă îna~ 
Îl\,h'a (.chilol'. E totuş prea mare bunătatea firei 

ea (Ii {unim -din poveste sunt unii oameni 
cari ('f{..Q că tot ce manifesteazăindependentă de 
('Ul!ptan\ c1lraj de ('sprimare a părerilor. lÎ'psa 
de l'e1\pretn:\j.ă de valorineg.a,tive, tot ce arată 
ÎIl<"C'ljlUtUrl de pr()gTf'S, do însemnări de dmmurî 
noui, - trebue distnls. 

Subşt.ituiti pNsonagiile din povestea rezuma1ă 
mai sus. Puneţ.i in locul furnl('cj un uriaş <'13 nu 

mat d(! pl1şca, N u·i ora frică d0 nimic. cooace nu-i I 
hine, E pn-.a tunăr! Dar III plătit ,<reump încercarea. 

- Da tu t.e t.emi ~ intrebai. 
- Onm!·~ crezi că nu!? 

VII. 
Pat.ru soldaţi duceau pc sublocotenent pe o 

tarr.ră. ~, 

In urma lor. un altul \lÎnea de dârlogi un <laI 
~lllh, înpm'ăI"<'lt cu două {'Urii pline de inatrumen-re 
I'llirurgkalc-. 

Aşt-Aptam doctorul. 
- Ei. AJaniu.ai să poti jOO8. în grabă 1 în

t]'('1)11 zuriizând ROAenkranz. 
Călpitenul se apropie, cercetă pe rănit ~i pe 

('hipu-i veşnie re<'e se zugrăvi,a milă sinoorii .. 
- Ei. Anatoli Ivanovici, m..;e cu 'Vocoo-i vă

ditii plină de iubire. aşa de sinceră că rămăsei 
llim.Ît - aşa a vrui Ihunnezeu. 

- A~ e, nu te-am ascultat. 
- Zi mai deg.fllbă căa~a Il vrut Cel de sus, 

zise căpitanul. 
lh-di(ml lua 'Pa1h~.mwntele din mâna ajut.oru

lui Rău şi cu un surâs de incumjare, înaintă către 
rănit. 

- Ei! te-au găurit? zise glumind. Arată rana. 
SubloootenentuJ se supuse. MedlcuJ în-cepu 

9'0 cerceteze. Dar rănitul, neŢYUtând suferi, eu un 
geamăt dureros Îi îndepărtă mâllla. 

Dr. Balazs Emil 
Institut pentru consnlta~nni medicale, 

- Lasă-mă, zise cu vocea-Î stiMă, simt e'am sa 
mor! 

('tim pe spate şi cin·ei minufe în urmă când 
a pNll1ijndu-mli de grupul eare-l încunjură şi in
t,r()Mnd 'pe un soldat cum ii mai merge suhlooo
t('nentu lui, imi răsplmse: 

- Trage să moară. 

VIII. 

uec(>sitaw ~ 
Prin situat.ia eâ g('ografică şi prin roluJ Hău 

politic, ,.ara: n08<,-tră s1ăpun~n{} o porţi1me din 
Marel1 N(\agră a cărăt.at -put,inta să exporte prin 
propriile gale mijloace. Fapt.ul că România: poa1e 
resufla prin porturi maritime cOll::ltitue pent.ru 
e.a o siguranţă OC()lJoruieă nu llUllUai () deconge!\
tÎonarea Ţlieţei, Noi răsuflăm prin 'porturile noa
~tr('. Intf(,he~8c ori~('ine. ce ar fi cle o Rmnânie 

Era târziu când trupa in coloană largă ajunse fără gurile Dunărei şi fără mare 1 Desnădăjduita 
la fortul N.... si1uatie a &'rbioi răspunde. 

Soarele apuse.-<c, în oosu1 lanutului de munţi Prin ajutorul mărei am ajuns la desloga;rea 
,a{'(1Ţ)eriţ-i de De-a. luminând norii prelungi nemiş- ,Wf',5tE'i probleme a pietilor d(\ pmdu('e.re: pune
eati pc (}rizontul clar {~a cristalul. rea in lej.!'ătlJfă directă a Ţ1ieţ<,j de productie cu 

)(untii acoperiţi cu zăpadă se invăluiau într'o 'Piata d .. de,-;fucere. Şi în potriva mult.ora siatuJ 
ceaţă albă.<rtl'1H'. daT lin~a: ondulată a forturilor lli)~tl'U '3 rO!l1illataeeasta prin propriile sale u
se (Ie,-;luşia pe f(ludul roşietic a alpusului. Luna nc!te. 
stravezie ră.osărită de mult începea să contureze , 
nogura azurului. Verdele ierburiloQr şi al copia- . ~ervieilll maritim rom[m. ~rebue să ~ie o se-
ciJ(lr se intuneca... . TlOsa l:re~xm~aTe a ~ospodăn.m n~a~tre, Iar. greu-

M Ilssele . negurons~. ale coloanei ~e:rgeau Î,l1 I t~tlle~.lUtamPlI~at.~ ŞI. ~)arecarl d:-f.~clte .pr~V1n,.nu 
cadenţă păţUnd pe pl}Jlştea verde! lel ŞI colo l'a- dm fnuta ace-situ excelent sernc1U, CI dm hp---'48. 
auutau darabanele ,şi eânte<.'ele v~'1ele. Solistul din 
compaina 6-a ('âuta din răsputeri, vibrând de sim- *) R.eprO<1ucem din. ,.Revista Domocratiei româ.ne" 
tire şi putere: sunetele limpezi ale VOcffl sale răs- acrutt interesant articol al dlui G. Diama.ndi. Clln08CU

băteau departe în văzduhul străveziu al nopţii... tul scriitor şi om J}olitic din Regnt. EI poatc s{!rvi cu o 
1911. infQrmatie bogati!. cetitorilor uoş.tri asupra rolului unei 

(Sfârşit). viitoare note române În Marea Neagră. 

Opereazl şi vindecă boII de piele şi sexuale cu razele Rontgen. Operarea poli pilor !fi a altor 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză, Metode electrice de vIndecare. Massage elactrice. Vin

decarea bolilor de beşici prin electricitate. 

ConsultatJuni pentru operare şi boU de piele dela 8-9 ore a. m. ,1 dela 2 -1 p. "' 
TIMIŞOARA. Yirpshiz-ulGza 14. . Celor din provincie, cărora se recere tngrijiremai inddungată, le stă la dispoziţie camerecomortate anume 
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de (·{)ll1lpleet.arc lţ lui. Cu d<'Ooobite prilejuri*) am 
aratat nEwoia e~tiudNej afacerilor noastre în Tur· 
eia, A~ia lfIoi Africa, lndată ee vom organiza cu ho· 
tărîre linia oriontală, nu eu timi<iitiiţÎ şi pipăiri, 
vom trage necaleulate f(lloa~e, "Dranp: na-ch Os' 
ten" "eiUre răsărit" lUI este o formulă bismar, 
ekiană Imnă nUlUai pentru Austr~a, In prjnml 
l'imd H-omimja trebuie l'ii împingă către ră8ărit. 
puziiia ei 1a gurile Dunărei şi la mare ii pun la 
Îudemîmii mai mult decât ori:eărei tih'i <iin Eu, 
ropa piete-le Asiei ş.i .A fricei. Iar când linia Bag, 
(j'ad va fi gata, 'pn>dusele Tomîme ;;or fi cele mai 
favoril!l3,te pentnl III pătrunde piină în Indii, Dadi 
toate acestea sunt adevăruri, ee mijloace de apă· 
rarc avem în potriva celor oari nu-ar putoa I3ltaea ~ 

Flota de riîsboi dlmiireană e..<ne suficientă, dar 
dar atât l-'1.lrile Hunilrii f!unfm neapărate ea şi in, 
tmgul nOiitru tărm. Tot COI,l:lertuJ Nmân poll'W fi 
mînat ;;au O'Pl'it de vecinii noştri. 

Azi aH'Ul rel.aţ.ii destul de coroiale cu Ruşii şi 
eu Bulgarii. l~.de dorit {'a această :;tare de hWTuri 
să nu w ;;ehimhe. Dar in fine trebuie prevăzut şi 
1101'liOi1u1. Ultim('lc evenimente ne învaţă că a 
i11trnt in UZ11! ~tatdor cch.r mai civili.utte să '1.l.'tlC' 
x{'ze prnvinC'ii aproape înainte de doeJaraţia. de 
!'i1"boi, 

O marină nu se improvizează de azi ,pe mîine, 
Tiin timll {'hUÎi să fim goMa, Ins!işi a('~J.stă pregă, 
tire })(Hlt() să eV'it~ confliet~, Fal)t este că azi va
l'lelc bu l,ltlu'e (le Vil{lă, pot fi în două oro l!a Cons, 
t.anţ,a -şi distl'11ge aşezăminte1e noastre, silozul"ile 
şi taneul'ile de lwtrol, aupă (~um 'Pot împiedeca 
1 rauspoJ'tul iavuţ.jilor nOllstre în Bo,'lfor, fără CII să 
llC pllfe;nl împotrivî la asemenea ol)Qraţiuni. Dru· 
ll!1l1 Eber prin Dodor trebuie să fie o lozincă a 
oamenilor noştri de stat, 

In afarii <le ~onsiderentele comerciale sunt al· 
tp!c de ordin strat.t·g-ic, ('Iari mI ne tDgăduit~ să ne 
g-tlndim numai la oastea de uscat. Noi nu putem 
a\'ea !tlti duşmani lle mare deeîit ,pe Ru:,i şi pe Bul
gari. Felul ad\,('fi'I"J ro lui ne dă şi tipul marinei (~e 
se ('11\';00, Ruşii ('u puternica lor eseadră din 
::\f'ar{~a Neagră pot încerca e-i debareări in Dt'>hă 

, saLI in Dobrogea. Din cont.ră, eu marina lor cu 
tnn<aj redu,,", marină totu~ superioară celei ro 
mâneşt,i - Bul~arii nn pot df>cât !:Iă blocheze por
turile nOR.',ţrf' ~i ~li f!l<'i! operatii de corsari cnatiit 
mai 1lşnÎ' cu dt nu ,ayem cu ce îns-oti V4f1ru!" do 
comerţ. Ar fi Q uf;bunie e.i o imposibi1tate oa să 
('creăm ~ă ne măsurăm pe mare cu Ruşii. Nu 
'aTom nici timpul. uiei finantHle nOOE',sa.re ~)Cn· 
tru ca ~ă Il(l procurăm măcar nna din acele for
midahile f<rrtăretc navil2,'abile ca actuahll Pl3nfe
limon - fo~tul Pote-mkin, Şt-iinta şi industri,a o" 
muluÎ au pus însă siguranţa şi Ia îndemâna ce
lor mici. U ria~ilor mării Mi putem opune mir,ii 
şi perfizii 8ubmarîni. Dacă 'I'om înwstra gurile 
Dlmării şi anumÎte",plInct,e iale tărmului cu aea-
sta cumplite eJcmente distru,ldit'~1'e, flota rusă 
nu va îndrazni să se apropie de ooasele n-08stre, 
111 toate cazurile debarcarea trul)olol' ruseşti de, 
..,jnre o grea problemă. 

Pentru moment, un nllmăr de 6-8 sub-marine 
stati<>nând la Sulina şi la Gonstanva; ar ajunge. 
Această apărare Însă nu poate fi efica1'~ decât 
spriji t1ită de sf\l""jeÎul unor conîra-tor'rtiloare cu 
lm tonaj Ţ>Otrh'it (1000--1500 tone) cu un arma
Hlf'nt înde..<;tuIător, .. a~p €xtrem de mobile şi d.e 
iuţi . .Aceste cont.ra,torpiloare putând ţinea marea, 
putând merile la l.ar,Lt'. v~r fi pentru Ru.şi o 8UprQ
'l;eg-hierc şi o S{'riOSlfîă ameninţare. In ee prive$te 
'fie Bulgari ('1(' \'or fi în Eltare să. blochez!' 1. nevoie 
porturi ea V il rna, di8truile eomerţ.u) bulgar. Ele 
yor Ql.sÎg-Ul'<'t t~afi('uJ nost.nl şi intrarea v11selor 
române in Bosfol'. In rezumat ne,ar trebui cât 
mai curînd: 

. 
-) Di,.cUfS rostit la Cameră, Vezi "Impresii din Tur. 

tia.". 

'" 

La Mare 

8 Bub-marine 
8 contra,torpiloare + 

. 8 miI. lei. 
. = 32-40 miI. lei 

40-48 miL lei. 

Indată ce acest program laI' f,i realiZlat. aşi pro
pune c<)mplcctarf.>a unei flote AlJNialc de polit·ie 
<1 gUI-ilQr Dunărei şi a 'ooastelor .Mărei, () e;:;c8idrilă 
de '\*Ti'-o 12 vedet.e. Canonierele şi torpîloarele 
U{)<Il;,.tre sunt în aiară Je uz şi am a.ili.iltat la Rpec, 
taMle a~lUpra că.ror prefer să trN. De;:;tul să spun 
"li in majorÎtat.oa.cazuril<lr a('e~te unităti oomba' 
tive constituesc o mai cumplită .a.m<"nintare pen
tru echipajul român decât pentl'uaJveraar, 

Acum câteva luni a apărut în !l("eastă revista 
un prNl. int.eresant articol semnat ,;un ofiţ.er de 
marină". In poarte am întrchuinţ.at aceA'lt mai-el'iaI. 
VedetdeÎn numlirde 12 ar costa circa 600,000 
lei. • 

A~ d'ar primele ha:r..e ale flotei noastre de 
răsboi s';ar urea la ('ifra de 40-50 milioane, Ci
iră mi-că de ne gilndim că astfcl putem apăra pă
mi'mtul ~i avutul român. 

ti n asemenro pro~r.a.m naval ("{'re un 'Port ma
ritim. A('eaMă e<-rÎnţii să nu S'perie fin'Rnte]e n<.l'il' 

stre. J,flCul Ti'Chirghiol despărtit de mure prin o 
limbă d(\ ni::<Î;p de rirca 2-00 metri lungime. de 
vre-o 40 lăţime. e un p-ort natural mill1lllat a
vând un fund mediu de 8 metri ('\1 () suprafîată de 
de manevnare foarte întinsă, cu adupostu ri firel;'ti, 
cu Îsvoare de apă: dulce şi eu plat{mri 11tylr de in, 
tărit. Dacă în nrma ,'ărsărei globale a mor 50 de 
miliaRue, '-"m deEltina muinei şi comple-ctărei ei 
o gumă 'aJllMJă de 10 mili-oanf', am avea in foart.e 
puţ,in timp marina eerlltă de nevoile noastre str·a
tegiee şi €("Ouomice, 

N Il ştim cărui lact.flr să atribuim nf'J.dijarf'1!. 
mal'inei nOfi.."trC', ŞtlÎm 'l)()zitiv <'8 atÎit ~hj. Ba Re
gele, ("ât şi A, S, il. Prindpdl" FeNJinand, D. 
Stul'lha, cât ~i D. 1. Br1îtianll, GC'ueralul Manu 
şi a.ltii ~'1U f-ost pr('O{'upa.ţ.i d(' mşin()asa istllre sau 
nestare a marinci. 

Deşi aflverMr politic 811 dlul N. Fi1ipt'Jlcu recu
nosc cu plăcere că dsa ca minisdu de răsboi pune 
o munră şi o t'nf'rgÎ(\ plină de un Înlalt <patrioti:im, 
Ii llt'fla.g luarea ·aminte 1l~1lŢlru a('('stei Îuoomnau: 
chestiuni. în speranţa cil ya fuce mll.'fjar ine.eputul 
rol bun. 

Ou 'liuti1rltatf.'a cart> () are în partid d, Filip~ll 
poate căpilti!l (Of! 3' ar cânt.ări altuÎia: banii. Fiind 
ci,il '\'a 'pnea îmbrăţişa ('11 un ochiu mai sigur şi 
mllÎ nE'pă rtinit.orÎntTl'/TIlJ n~c('sar înamărei pe 
toat~ dHc ia Români0i. Imi pi'rmit f'il'-i da11 ei un 
sfat, Rli ~€! f(\f('l8,<i<'l de Ţ)re.a multe oOlUlfătuiri şi 
de jumătă ţ.ilE.> de mii-SUrll, oari când se infâ'f)tuiese, 
se dm-edesc a fi l)'Te8 micl peutru nevoile de 
miine. 

Tonajul mie este Dlal oostisÎ1.or in ehdtuielj 
generale <iecâ.t tonajul maro, dmră cum produeţ.ill 
in mie cost.ă mai sc-ump dociit proouC1.ia in mue. 
Să in('heiem era înbuni1tăţ.irilor in milimot.ru, p<>
duri ::.trimtf', ,portu.ri tltrîmte, linii st.rimte, to
tul strimt fricos şi trecător. Când o tară ca Il 
noastra in 8 ani S'arQ dola un buget de 225 de mi
lioane la o jumătJat.e de miliani DU putem fi nici 
sceptici nlei pesimişti, 

Daca d. FmŢl€lScu reuş(Cşte să pue bazele ma
rînei n(}3stre de răsMi şi adversarii îi vor fî ro, 
cunoscători. Aşt.e-pt,ăm, G. Diamand1. 

Ilustrate cu motive roma· 
neştl ,1 cu vederI 
din RomAnia .. a. 

le pot cipAta la • LibrAria TribuneI:.. 

Calitate bună. - Croială perfectă. Preţuri fixe .. 

KATZ şi MERDEL, Kololsvar, 
. • 

Răsboiul italo-turc. 
Italia se fereşte de ori ce acţiune mari

timă ce ar rezulta complicaţiuni interna
tionale. Aşa spune o eelegramă din Roma. 
~ranevrole flotei nu ameninţă ţărmurii Tur
eipi diul')pre Marea Ionieă şi Adriatică. 

Ac,eastă ştire întăreşte a.serţ.iunile noa, 
stre de ieri. Italia va ocoli ori ee pa.s, ce 
ar provoca nemulţumirea puterilor şi mai 
ales a monarhiei noastre, ţinându-şi înslt 
dreptul la o acţiune navală c.()nLra Turciei. 
Cu alte ou'Vinte~ Itaha lasă întreaga. răs
pundere a evenimentelor pe seama puteri
lor. Are dr(~ptul la un atac oontra Turciei, 
care ar urma cu complicaţii, dar aşteaptă~ 
intervenÎroa puterilor la ConstantinopoL 
pentu recunoa.şterea anexiunei. In urma a
eosteÎ atitudini a Italiei, sareina de apta
nare a conflictnluÎ, a eăzl1t pe seama pute
rilm'. Şi numai in caz că intcrvenirea n'ar 
aduce rezultatul dorit, ya desfăşura Italia 
râsboiul În Turcia europeană, 

După cum se comunică din Paris. pu, 
terile au luat În mână rezolvi rea conflic
tului. Deoeanldată, voiesc să a~igure 4n ar
mistitiu, căruia i-ar urma paeea între ede 
două st.a.tt>. Acpst sfârşit al conflictului nu 
e dppul'te. ' 

Actiunea flotei italiene. 

Din Roma se amwţă: O persoană ~n cercul 
ministrului Giolitti a spus corespondentului zia
rului "Sf.a1ll pau că ştirea de-spre conce.ntrarea flo
tei italiene în Tore.nto, lwecum şi de..spre începu
tul tine?' acţ1mni, maritime nu corespunde adevă
rului. aUV(lrnul se va îng1'iji să nu cauzeze com· 
plicaţii. Flota nu, va ataca ţdrmurii Turciei din. 
spre mare.a Ionică şi Adriatică ca să nu produoo 
o et'enf1lalii rel'oltăÎn AI acedonia, de-oarece în ca
zul (ue.sla Bulgari.a va fi silită să mobilizeze iar 
Anstro-Ungari.a ,~ă se ame,~fece in mod direct. 
ACl'..st pa.<; ar prQvoca coml)licatii tmneinice, Cu 
toate astea 1 talig îşi "('zer-vă libertatea acţiunii 
f (J t4 de T nrci<1, 

Interventia puterilor. 

ln Paris se nwnţine ştirea despre ince
putul unor trat ative între put.eri, în vederea 
incht'ierii unui armistiţiu. Aee:stor năzuinţi 
est-e a se atribui atitudinea flotei italiene, 
C81"e ya ştept,;] terminarea consultărilor. 
Se cred.e că până la inceputul iornii se va 
ajunge la o înţelegere intre ţările belige
ranh~, punându-sf' ca păt ră.sbohllui. 

Turcia dispun pentru pace. 

Din Constan.ti,nopol se anunţă. că Poarta, ar ti 
di-sPlUClă să înce.apă tratativele de poce, fiind 
eom:in&I că orice împotrivire e t«Ukrni.că, 

Se crede (')1. Italia e.ste şi acum di.splh'fii să 
acord.e Turci·ei o despăgubit'e materiald pentru 
t:edare.a Tripolisului. 

Re~oriaj de pe cimpul de rlsboi. 

f'orospondent!ul din Tripolis al zia.rului 
.,Da.ily Mirror" a fost ameninţat de auto
rităţile italiene cn expulsarea dooarece a 
spus adevărul asupra evenimentelor di~ 
Tripolis. 

Pretenţii exagerate exchise. 

Mă.,ăs kirăI,-fer 10. IZ. 
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COf<,spondentuI a rr!.S'puns agf'nţi,lor ge.-l m,;-ltti ~I't~t:t.'it.e .ş~ in. at·(,t~ş tin;p ~oart(>. uum~nt~. C'O o !'!utli de ani nu r::e puteau inehî'Plli. },Iof,oadcle 
n8"a1uhli Caneva: "Menţin tot, ('13 a.m co- eeUl ce m . .,a UU-I llnpux!ecll Ră fle Şl bUUl patrHltJ. P<'rţ(~ţionate al(~ ("('footărilol'. ~i'C:08('?P~~? şi bi~ 

. , . t 1 f" .... 1 T . ~ 'd P , 1 d' ." loţtll~e ne-au revelat uu numaI III nnpal'uţlU protl-
munIeat pnn .(' egra ŞI pnn sC'.rlson • n urcla, dU - .aşa. unu 'mtre C('l mal <:'In· st .. lor mOfi{x~ltllare. o bogăţie <K~ {arme, o viat,ă 

In urma. ae-!lHtui r:ispuns !J..pl1pralul Ca- stiţi şi intelig(·nti repWzl'ntant.i ai vf..'Chiului reg-~m " im'izibBă~ ei no-au învăţat Il rccllDoliţ\te in e,club 
şi Asim· Bpy, mini;,otrul afacerilor str;,lino au do-

f ">""V'" "OI'l'llld"Iltlll trup"}()I- ell'll Trl·pol)'.., a miellta un Ol"n·ani,;.m l'INucntar, din ale dinli a[oto~ 
H.l u, '.' • < <~, . v " l " v('dit .in t,iI,npul \'riz~i Turco-Bulgarc foul·te mult... . 

tuat drf'l)tul de a face n'portaj a,mintifului taet Şl m(lune. cîNi - ţei'i'iturile - ('onstă. trupul tu~ur()',. ant-
1 maZeto!' ~i plantelor policel'lllare, precum şi alomu-

coeespondf'nt.. In Ihlgaria {nH'~OV ş.i D:mev, în Herbia !I·Ii- lui. AC"'I"t(, cunoştinţe anatomiee, de {'ea mai mare 

80mbardarea Tripolisului de Turci. 

Nt'~ad Pa.şa, {~omandantul trupelor rurccşti din 
l~rbpoIitanilu,a invitat pe străinii din Tripolis să 
pftri'is-t>08.sri'i oraşul, deoal"e'eeîn curind "\""0, Începe 
bombardaro.a oroşului, în 'Care caz nU-'Şi ia nlei {) 
ril8pund(~ro, 

Un asalt la Bumeliana! 

•• Tm'()juma.ni Hal'ikat" af1u, după ultimeI .. · 
ştiri din Tripolig, că turco-ambii 8.11 overat un a, 
(iaIt in contra It.alienilor La Bumeliana: rezn1tahtl 
luptei esw necunoscut. 

Iu' onomia Macedoniei şi Albaniei 
In timpul din urmă, rprt'Sla. din Balcani, pre· 

cum şi rea ru;\paS{'ă, a i'n{'.oţ1ut "li vorooaooă foarte 
muJt d(>spre Confederaţia Baleani-că, ba eeva şi 
mai mult, It ~1..:fil'Inat de ('[.teva ori că reprezen
knţii Hn;;iei şi ai An,gliei în HaJcllnÎ ar fj insj, .. tllt 
!pe Um~ă guvernele re8J)(~ctive pentru re.alizaroa 
r,ât mai lll'ÎntÎlrziată I!l. Q('e.st(>i fedel'aţilmi, pu
nândU-Be Turciei ('a (~ondiţiune OA{'nţ.ialil acor
darea autonomiei MacNlonici şi Alb/miei. 

Pentru oa ved{'!l cât de Întemeiate sunt f;vonu
'l'ilc llH'{\'ltea, eoreilpondentul din gofja al marelui 
!Siar Mli<f."'l'lC "S,rvoic Vremea" .a int.erviewat "pc 
tm diplomat llt răin deacol() ('11 privire la 2.cea~tă 
cl:te.stiune. 

- Nu ştiu nimic. fn rru,;pumml diplomatului. 
Se vorbeşt(; într'adevăr de Uţja cev:a., dar (',c va fi, 
uu pot spune nimic si!,."llr. 

- 0n..>deţi ÎUAă că fe.deratiunea '3('easla va 
;putea fi realizată? 

- Numai cu o singură eonditiuD(l: Dacă şi 
Turcii şi ee\elalte .state bal<,anire vor r()cunoa~te 
cii este ab"olut indi"pen1\a bilă acordarea celei mai 
largi 13.utonomii admini!'ltrative atât Macedoniei 
o(!ât şi Albaniei întregi, Iar 1uerul a()esta astăzi 
se poate ·f~lee foarte ;:treu: Inainte de 1908 Ora 
'Vorba numai dt, ~La.('('donia acnUl in~1i lucrul a
costa ac va pretinde şiŢ)('Intnl Albania ca şi pen
tru Herb:ia-.echc 4Şi p.artea imdică a Tureici, 10-
ouită de popnlaţiunc gre<· •. ·nseă. 

Chestiunoo aceaflta este foarte eomplieată şi 
'Va {',ontinnR fiii se complice $Jimaj mult nrin rlL"I
bolul Tripolitan. Dacă Turcii vor eşi biruitori 
IIi vor reuşi să-şi valorfioo măcar unele din dTep
t.urile lor în Tripolitania foloi'i~va !lCCaHta oare 
da Tnreia biruit-oure flW îşi titabileaseă lini~it'.Q şi în 
provincii:le sale europene 1 Hau din contră, dacă 
Tureii \'01' să-şi realizeze planurile, folosi-va a
ooae-ta că provinciile de~pre {'are este vorba să 
fie mai bine tratate ori din potrivă, această În
frângero va fi motivul căderei tinerilor Turei şi 
întronarea veehiului regim, încă şi mai rău pen
iru Maoodonia şi Albania ~ AceRtea sunt întrebări 
la cari eu nu pot da nici un răspnns şi nici nn 
ştiu dadi poate ('h~ist08. vre-un diplomat care în 
momentul de faţă .să -dedare oova {~ategoric. 

In politică în totdeauna trebuieşte să se ţină 
seamă do prezent şi după mine prezentul acesta 
este foarte faV'Orabil păcei şi iată de ce: 

Atât în Turcia cât ţlÎ în >c('<jelalte trei aflate 
baleanice, la cârma ţărm stau oomeni cu foarte 

Telefon Nr. 4617. 

lovanovid ş.i Paşid, În nrccia Vonirolos şi Gri- imp<)rtunţli, RUut înr.regite <1(, documentarea om
pari8, DacH. I'C poate ,,'orbi dei<pw o int.e!pgerf' brioJngi{'ii, di. orice organism po)i~hllar ~ doo
personală într .. ' ('ondlll:ăf{'ru {'('.lol' :ps.tm tiiri. Ju- "olt,il din o simplă ('dnlă, diu ou. Fiinţa boa1elol" 
crulu,cl:.".'lta !'e poate vorbi .;.L{'uru. Dneii Illtă dati! a PUt.llt fi re<'uuo:,;{'Ilt.ă de m{'~ici abea prin piltolo
no-am temut de complieui-iuni şi t'on.flictc fără gia eellllariL 
d(' folos, aeUll! {',it timp V01' fi In put('re în cele 
patru ţări OIUIlPlli dl'.,;pre {'ari am vorhit. putem 
fi liniştiti I'ă I)H<'f",t in Bal<~ani nu va fi turbură
l'llti'i de p.i. In pri'~lnţa H.C"-'/lsta sunt opt.imist şi (Ull 

eurajul tii!. a."igUl' ;:li pe altii. "Seara". 

Cronică ~tiintifică. 

De-ale naturii. 
1. 

Om~l vea(~lui al XX-Ioa triie_,;,te în împreju, 
rări de tot. de<A"cbite, d('{"ât acele de pe timpul pă
rinţilor fiiii. Tobniell, cucer~te teren; cel mai mic 
oră,~e! are luminii. şi trenuri oloctrioo, fabriei !:li 
",tabilim.ente tehnice. Azi se t.elt".grafiHză cu şi fărll 
fir, O t.degramă expeuată de .,.!Iicw-York He
ralu" a făcut rotogolul pământului în 16 minute, 
l' n călător englez, - mnltămită trenului expre.s 
cu 80km. yit.l~lal şi a vapoarelor, cari parcurg 
drumul Hamburg--"N ew-York in 14 zile - fi. bătut 
recordul lui Phileas }'ogg, oeolind pământul ;n 
40 zile. Dirigeabilul, aeroplllnul. 9.utomobiluJ, gra
mofonlll. ciIH.'mat,()grafI11 şi multe altele sunt ~o
piii VCIH~ului nostm. 

l~(' dind azi ori ('are om earo (,-Ot.o-';It-O gazetele~ 
t~nnoaşte iuvouţiile ('de mai Iloui, numai o minori
tate eovurşitoare ştie legile pe cari .se lucrează 
toate acest.e invenţii. Când într'o ~iotate se in
cingo o discuţie ţltiinţifică, <.'i"tţ.Î sunt, <:'arÎ, ruşj
nati trcbucsc să tacă, doollrece nu au cunoşt.nţele 
noc.esare. ('âţi Români, cari au auzit do VlaJeu, 
~all chiar l' au Y{l.Zut sburînd. n'au nici ideie de 
aerodinamică, când se vorb('~te at.fita do invenţia 
Dr.-ului R1J!;'><'uleţ., cund noi toţi ne fălim cu suc· 
cesele merlicilor noştri, puţini, mult. prea puţini 
\'01' fi aceia. eari să cunoască fundamentele ehi
miei, a fjziologiei şi patologiei, pe cari sc bazează 
descopcriril~ ]or! Sunt mult p1'(,9. mici cunoştin
ţelo nOll..'!t.re ştiinţifi('c. pentru ca să put{'m pă
trunde opera gigantică a geniilor noastre. De 
net"oa invent.atorii şi savanţii români all ade'1oa 
o luptă. grea faţă do îngrozit<lurea nepăsaro a nea
mului lor, 

Şi toate progrosclf>< ac,e,;tea uimitoare nu s'ar 
fi putut înfllptui făTii propăşirea şi mai gran
dioa"ă a ştiinţelor naturale .• Cu preţul vieţii lor, 
Af1.vanţii veacului trecut au înaintat pa.'3 de pas 
pc calea scrut-ării adevărului. Multe jert.fe s'au 
adus darii şi su(.'(!ose!c au {(lst strălucite, lată cum 
caract.erizeazi1 un sf1.vant german uec,,,t progres 
unic în analele Îllt.oriei: "Amint.in~u·ne cunoştin
ţele primitive de pe la în~plltul veaeului al 
XIX·lea şi oll.Aroniinându-le cu strălucÎtoor('a Înă.l
ţim€', la caro an ajuns la finoa sa, cunoscăt<>rului 
trebuie să-i paTă uimitor 'Pl'ogreRul ştiinţelor na
turale, Ori earo ram al ei se poate lăuda, că in 
cursul secolului t.recut şi mai ales în a doua jumă
tate - a avut câştiguri de cea mai mare im
portanţ.ă. 

In eunoaşt.eroa mit'loscopică a celei mai mItel, 
şi în df>ScoperÎrerea telegcopică a celei mai mari 
lumi, am câştigat PTiviri nepretuita, cari inainte 

• 

Nu mai puţin măr(*"\ sunt dc.'lcoperirile S(l(')Ohl

lui X 1 X in dOHwnÎul naturei Ituorgantoo. /f'izic(I 
Il fiiellt prog'rE.'SO llimitQQre în toate ramurile ei, 
in opridi ~j IWlllit.i('H., in magnetÎn1U ~i eh!Ctricitate, 
in <:aIOl'i('ă :;-i m('{"anid'i. ::;)i, ce-i mai în~1muat, c~ 
a dow;c1it nnilatea fortrlar' naturii in tot univorrm1. 
T(~)ria llwcanÎeii a (~aJ.tturii arată, (~um dupind PI1-
t.'ril .. Într{) olaltă, şi ('ă elc, sub (',OuuÎţii favora
bile, se pot tl'lln"forma. Analiza l'lIH:)(~trală ne-a: 
invu\'(lt. "ii aeeJ.e.af;l.i matC'l'ii, din ('aTi con,'lf,ă pă
miintul ~i k>0uitHrii ",;'ii vii, de <l<lemmwa se aftă 
în soart<, în Ctllelalt.e planet.e !;Ii ebal' şi in eate 
mai indt'părtate stele fixe. 

A.slrofizica a mărit nQţiunile noastro despre 
Jume în mă"u'ră e.olosaIă, al'ătiî.ndu-ne în univers 
milioane d(~ eorpuri rothORl'e, mai mari f}i mai 
mici docât pământ-uI; {'.a şi acea.<;t·a într'o neiu· 
cetată transformare, înt.T·un veeini<l eehimb du 
"fiinţă şi n('fiinţ.ă't, Chimia a Je,~.()perit. o mul
ţime <le mat<>rii noui, l)ttnă atund noeuuO!~cntc, 
<',ari toate sunt. ('olllbillaţiile unt)r puţine (eam 80): 
elC'mentc inmutabile. Ea n&01 arătat, că unul din 
ae€->!h'.a, (,Ilrbonul. e a('nl clement miTacul~, care 
formează IHmumăl'ateIo cOltlbinaţi\wi organice, eii. 
el o deci buza chimică Il vieţii". 

Ceac,c şt.iinţele naturale propriu zlso au dos
oop"rit" au ntilizat ţ.tiinţ.elo apli('ate, tdmÎea şi 
m(~h('ina. Teoriile fizic()i Ş chimiei, au dat Pll
tinţă inginCTilor "ă zidea",di caRC de 30 de natu1'Î t 
;111 ('on<itruiaH<'ă t.renuri, automobile şi acroplane 
şi dirigeabile, l'\3. invC'llteze fonogrufuri, cint.'m8-
r.ografllri, luminaţia electrică, telegrafia cu şi fără 
fir, t.elofonul şi multe altele; fiziologia şi biolo
gill an dat m<rlÎ"ilor arme contra hoalclor, in 
formă de seruTi, antis<'ptiee şi antidoturi. ehi
mia ne pune în stare să ameliorllm şi guuoim in 
mod artifi(~ial pământul, ridicând produeţiunoa 
agriclilturei. Tot progrese, pe toate teren ele ! 

So naşto acum într{'barca, daeă maşÎ1wlo colo 
nouă. au fo,;;t ap1iellte ~i în viaţa cult;l1rală şi 'I()

('ialii a popollrdor. R:'ispunsul e simplu: Nul 1 at.ă 
ee zice in privinţ.a a('ea~ta :!e.elaş ~ayant german: 
"ţltiiutele naturale, eari la dreptuJ vorbind, au 
contopit în sine şi ştiinţele aşa numite formale, 
80 aplică l,Ii azi in şcoalelo n03+>tro ca l11crn secun
dar, ba chia:r se <lau la o parte". Şi într'alt, loc:l 
.,('(llor mai mulţi inrişti nici prin gând nu ]e trece 
:oii se ocupe cu antropoJogia, psihologia şi ombrio
logia, primi'lc coudiţii pentru Q recunoaştere clară 
a fiinţei onwneşti". Tot atât de pesimisti ~ {lX

primu un alt Sa\Tilnt. \Valla('o: "Si!<tmnde noastre 
do guvernare, justiţia, administraţia, toată orga
nizatia noa.stră s.oeială şi culturală, asemănate eu 
uimitoru] progres al ştiinţelor naturale, şi al al)li:. 
ciirii lor praet.je.e, sunt într'un adevărat stadiu 
de barbarie", 

Obf'()fvând aeeastă lipsă de armonie Întro ro
zultatele Teale, la cari au ajun~ ştiinţele naturale, 
şi intre desinten'sul şi neprit1ep.erea maselor faat 
{le ele, vre-o c11ţÎva oameni de bine s'au apucat' 
de hlCru, cu s('opuI de a d(',~volta interesul pen. 
tru ele in popor. Că·ei recunoscură, că aceast.ă lipsă 
produe-O o de.ReChilibrare, o rătăcire în viaţa s0-

cială. La Seandinavi, FranC{'zÎ, Englezi şi mai 
ales la Germani, ziarele şi revistele au Început! 
a \'le <X'upa tot mai serios cu ştiinţele naturalo şi' 

-• • • 

1~' ai 
Iare de trasuri folosite • Kardos Gyula, 

magaZIn noUl ŞI .. . 
J', ' ,<t~'~ Pregitesc: lucruri de fierar, rotar, ,elar, de lustralt . '- --"" -<:i ( 

.~'b~~~' ~ ~ <..- ~ şi Ofiet reparArI de branşa aceasta, cu preturile cele 
.; -~_ :f::;..,,' .' /F \ mai moderatt - Prt>tcurent gratis şi franco. - Tot cea mal mare fabrică de trAsuri sudungară. 

~- ~~ TC'·tt1elJvâ.r·GyA ..... vâ. ..... os, ai, i se pot diplta obnibuse pentru 6 persoane, cară 

Hâr"01'nkir4Jy.ut: 14. _.. te...... proprle»_ funebre. felur.ite cirute »Iandanerc cu p'eturi moderate. 

-
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popubriz~lr{,Al lor. La Îtl('.(\putul yoocului nostru 
au apărut reviste de· popul ar iza ro şi a'au infiinţat 
sociotiiţi pentru liiţiroa ştiinţelor. In Germania 
oameni OI! &l.s.oo.o şi Meyer-Unonia, poeţi-t>a~anţit 
infî"nţ.ari\ ooelotăţ,i ~i revisto do popuhmzare, 

dintre cari mai cuuoscuto sunt "Urania" din Dor
lin .... V ieu a Kosml)s" la Stuttgart şi ,~Deutsche 

v- , ". ",.r'" L' N aturwiesonschllfthehe GesollschlUt JG lpsea. 
Prin actÎ\'itatea lOT fobrilă, prin reforme şcolare, 
au 000.'+-0 !atât de departo. încât lllZi masele popo
I'ului I(N'man efată lro \'îid~t i:ntorC? faţă de progre
tl{,,!o ţ>tiintelor şi alo tohn1('el. Mal frumos au do
v(,dit--o dmd ,,'a nimicit la Echt.erding(m 1:xWonul 
lui ZOPl)clin, lu docurn de câteYll, zil? ~'au. udun:1! 
vre-o cât.ova miliollllo prin oontnbUlrlle l~t.~e{(Cl 
hllthroi din cari S'Il eonstruit un noU '(hrlgoo
bit Azi are în Gmmanill orice li .. lOan Ill)~rat.ele 
Klllc fizieale, cu cari experimentează el 61O~l:r. 
iRevi!'.tll .. Ko.."'ID<l1'I" are lOO.OO() de ~b<maţl .Ul 

toat.e pă.tuNlc poTlOrului german. La prele~(l1'Il.e 
Ul'Iluici" SE\ îmbul?~ mii şi mii de mUIlmto.n. 

Si cu tot intocosul u,c(',Sta fuţi de piirţil~ I?r!tetloo 
'ale vieţji t nu. se lH'i;li.gil i~eal,:~. ~)r~-em(~ c~: 

'!l.oaşto ÎRtorill. Uormamcl,. Il ~lOl~H Şl lIteraturu 
ei. Cultul eroilor rllaţi()nah ('l 10 lfoRTCo, art!l e gu
stati{ şi Înţ€'le.a.să dt~ toţi. ~Ftfel a.au dOVOO.l~. fal~ 
a.sorţ.iuni)(, unora, eii prm cultl\'aCM Şhlllţ()lOI 
Ilra.etie(~ se va ni':lici id~11l:1 şi poporul ~ ni Il' 

hrIl liza. va doveDI matenahst. 

Şi 00. toate tlCootOR, Opill ia PU?:iC8 a G?rma. 
lIif!i, feproiZÎntuta prin publie.<tţn ~~a ",K l:Mt
wart", constată unanim că. in~ă tot nu. 1';1. <l.~Ul~~ 
klf.'>S.lul t Cu cîi~ mai mult pnloJ 8.\'om ~O.l J.omlu~H 
_ (',ari pretindem a fi 110 element (,;~Vlllzat.or. Hl 

Orient - să ne l)lilllgOlU. A t.recut. t.Impul, car:d 

,;ntd~tualji uOţ!tri se OI'UŢUlU cu istoria e.i fil<:lQg~!~ 
e,ând toţi \mnC'.au la eale intor.ia uHamulul; a hmbu 
~î literalurii l'omful('~ti ~ Az:. d~mr:.oşto mt~'e R:r 
mini o lip;;ă d(\ intof~ lllsIHllmlllltatoa.r,:. Cu nt~t 
mai putin afli () înălţare in ~f&~ mal lllalt~, m 
dt)meD Îul Ş't.iiut.oh)r nat ur-alo. Vae-a PO:!>O!folo up~
fieno au pUR piat-re. fUlldamout.ală la maroaţ~ C~It~ 
dire a unei eult.uri armonie.e fi maselOT) nOI 1l1<~1 
mÎi('.nr materialul nu l-am adunat! E dcst~l d: 
~!llraet.('ri",tic, (~ă ('levii 1 ieBt,lor noastro ,romlme-.ştl 
:nu arat~'i niei Ull jnt('re~ fată de i;ll,iint.ele tlatur?!e, 
o eşi profooorii işi dau 8îlinta ~~ le .f~cr.. le{'t.l11~ 
rât mIii intcrUianlo şi plîkllte. ŞI mal lntm08anta 
~i ean1Me.ristÎeă t'I U l'IuiÎ.tollroa lUlCC.dotă, :ulev~· 
rată: Un "l(~y dcba in .. "titutul de pooagogw dJ[~, 
Sihiiu întrohat <"-7-i eleN.ridtatea, răspun~(,: ,.E 
alhă 'şi de porţoltm!" - Pe lrolUue cii se gU1,ldt'.:.l 
b i,wlatodi dt' }>Q stâlpii de te1ograf! ::- U :,.de 
afli În ziarBlc ~i revi,'iwle noustl·c o rubrlCu ştlln· 
,ifieR bino rodact.ată { rndn avom noi în Ard~ul 
() revistă <11'1 IlOŢlll lll.'r iza r(\ ? 111 România aplu~ ,,1'; [1-

tur-l1" ijl Orioo" douli l'oviHt{~ dt~tul de bmo re· 
ftactaM. (~itti au ia nui idL'C do oxistonţa lod! A~ 
vem şi noi doi popularizatori, vo dnii Corbu ŞI ; 

"odica. ĂlI OOÎt~lt şi oi nif,lte opere ox('elell~e, ,,~d 
1\ fitr Il" .. i Htudii. !o\tiintifiee". Aş vrOlt "fi ŞtIU, Clltt' 

~. n· " '1 
('J{OIIlpial"o ,,"au vândut? In altA! ţ.ă~i. cărţI e ace-
,sl.('.Q. ur fi ajun!> piinii {\<elIma la OOlţ13 a 3·a sau 
.. 4--a. 

bogat ţii inter(\'1ant. Zi-:rrs16 lor aduc exoolente 
lucrilri de popularizare. Pentru 00 n'am pntea ,i 
ooi, cele 4 milioane de IWmâni, să facem aşa ceva t 
Foloasole ar fi mari. Mai ales prin propagarea 
ştiinţelor natura.lo aplicate - agronomie, medi· 
cină - -poţi ridkAl "''Pirit.ul practio al poporului, 
care noul'!. ne lipsl'll;lte. Pent.nl a faec înaii BOe3I!ta, 
trebuio ca clasa culti să aibă cunoştinţele nece
sare. 

S'a zis R'd("",ea, că oeupaţia eu 'Ştiinţele naturale 
nimi-ceşt.o #imţul rcligio.<.; în om, Mie nu'mi vine 
a croo.e lucrul Ret)Sl.a. Dinpof,rivă! Contemplarea 
miiroţ.ei naturi nimi~~t.e fudulia omului, toto
datii iUIlă sueeesele la {>ari a ajuns il sileşte să I'e 

îm.·roadă in puterile sale, Ast.fell .'!e f.\tabileşte un 
admir.abil echilibru 8uflete.'!C, o mulţimire., (".are 
se manifo.qt.ează in redarea 4celuia, care no-a fă
<,ut piirt,avi do ele t.oate mînl1niiti~le unh"E'!n!ttlui. 
Nedintite !!tau cuvint.ole lui &hi1l<.'r: ".Fă orîc.e 
vei vrea, totuşi voi ,~t.a !:iingur in hUlH', piină 00 ou 
te leagă natura de Tot". 

E inlltruct.îvii, e fnmlOa"ă, (! mărooţă natura, 
"E l<inguTR carte, eare an' p(' toato paginile ei un 
(.'Unţinut grandios!" (G·oetho). V. B. 

INFORMA ŢII. 
A RAD, 16 Noemvre D. 1911. 

-Ţările locuite de Români. Teritoriile locuite 
-deUomîmi au o 81lprafaţă de 2!l8.656 kilometri 
pătraţi sau 89,865.000 ha, împărţite in modul 
următor: 

Rom(Înia laU~53 km. p. (13,136.300 ha) 
7,009.000 }ocuit()ri. 

T-ran.~ilvan i.a. :)4.244 km. p. (2,850.700 ha) 
1,500.000 locuitori. 

Banalul 20,507 km.p. (2.850.700 ha) 
1.500.000 locuit.ori. 

Ungari.a. (oomitlltdc Riiluj, Haidll, Bihor, Bi
l'hi-:;. Aud ~j Cenad) :30.260 km. p. (2,926.000 
ha) 1.800.000 l"cuitol'i, În comit.M.de MaraJDu
roş. Sătmar, C goeea, 8uholci 21.845 km. p. 
(2,184.fJOO hu) 1,050.000 locnitori. 

Bm:arab~(1 20.000 km. p, (2,000.000 ha) 730.000 
locuitori. 

TotaJ: 16,080.006 Români. fără Macedonia. 

,- Bolnavi falşi in laşi. Rt'ril<el<Cl'n şi gazetele 
Llng1.1r('~ti df'la noi. di drul 1{iegler, dor la spita
lul ~f. SpiTid{m, in ziua vizitei f;kutf+ -de M. Sa. 
Hegele Carol la lt'Ţlitalul Rf. tYpirid(~u ar fi intr o
tlUR in dift'l'l'Ît.ele !'l(~ţ.ii yizit~11e de M,aj. Su., bolnavi 
fieti vi în loc do bolntl vi reali. 

In urma anchete.i făcută şi pe temeiul declara
tiulll]"r elloT doctori 'Pl'oft'\'lori E. .J llva,ra. Ueme
triad~ C. H!wRloglu, flococ J;'-i medicilor doctori 
(~ane, l,ambrior ~i Anghel, ministerul de interne 
romim 'a publicat urmatoml oomunicat: 

1. (n ziua vizitei ~L R Heî;(']l1i, to"balul bolna
vÎln)' t'xaminati, trataţi şi trN~uti forma] in }"c'.giR
trele fie{,-ihui i;('rviciu cu 1111melc, etntea, profesiu
nea ~i {!i-agn()"'ii('u] ('l'a de 203; 

De patru 'Imi 8e ţin in Braşov suh ogidu. "Aoo
eiaţi~lIlii" CQuforÎnţo .publice.:. Din !;Um~-detlla co:t- " 

formţ..olot' am putut, numara ll11ffi1U' patru ;:u 
,~mţinut fjzicul! Mulţi imi vOt' riL,?punde, că na- f 
vem. oamoni J.f(15iiti ţ;i. Ija, oamenI .aYf~ll:l: A V~'ll~ t 

( 1 . '['.1' v f od 1! 2. 1n eurbu] r.ilci s"au primit DllmaÎ trei bol-pe .• 1n~j ~~)rutl .ŞI om-eR, avem pr.o .~q()n~.~. lC. 
şi mgW(1rl, oan bW:Plr{)s ar hwra daca ar fI i'lgllTl i na\'i uoui, nn bă.rbat operat 1)(' (lată de d. proft."-
do al~rijinll~ J'~iotiîtii romfm(\~ti. Hubiecte de .ase- 1 SOT. ,1 uYI.l.ra ?C l.m ~h~J!mon .f;ubm!lxi~n şi două fe
mc.noa u'ar lipfli. TMrll nou!\trii, cu natura ei bo-I m(>l adnuse 111 tleI'\'u'lUl dh11 doctor (,ano; 
#tată, c încă foarte puţin st.udiatil: Geoloi?in. te~~- 3. 1 ~~n {'miza ,<,~lon:o~a~iunii., de bolnavi •. ~in 
toniea fauna şi flora A rdeuluhu, termmologlll. I (~l1re unll era cn]catl punu m mIjlocul eam(,'rll, o 
r,ootogid .şi .')otlu:ioii .. 8 ltomânilm~ ~rdeleni, :ta- ~ !purt~' ~il1 !lec{jti hoJn~n·i. u~ foot ~y!wuati de i~i 
1'00 ]01' iglOl11eă, Şl mlJ loaee cu (lar.1:'1 ar put.ea IIU' 11!{..uWll .ac~·H!Or we(lUl11 m fI('>CţlUnea III de cu-
bU!lăt.ăţi - iată 11l1bi('I~tc bogatA' ŞI mten~:,laIJt-e. nud desdwHI ~ 

eomp:ltriotii noştri Saşi. ~ o mÎlnă. de oa" 4. J){){~tornl Rie,!:t'ler, in clititatca sa de efo)' ~i 
lyjoni - au în oraŞt"k mai mal'Î mite un .,Oe·8cl· ('(mfu!'m rpf!tllampnt(']or nu are sectie medicală.. 
sdurft. de l' N ilfurfrounde)', ('.aro organizeazi'i ~'Oll' n~ .C'llmhwe niel ~un f<Cr:'i~ill med}C'al, nu are d~i 
ferillţ(~ ţ\tiinţificc şi eflitclIzii anuaro nu ('unIHlut 111('1 un !UlH'$i.(>(> In scrVlC'111e med1{~]c. 

- Oraşele noastre. .. Monitorul oficial" pu
blidi c8.t.(wa da-te statistice cu privire la popl.lAlllţia. 
orfl~or noaft"tre" Datele .acoot.e se intemt."Îu:i 'P0 
rece.nsămi~ntul doki, 31 Deoomvl'ie 1910. 

Or~ele noastre principale au următ.oM'(>a 
populatie: 

1911). 1000. 
Buda pilf\ ta 880.371 '732.322 
H('ghtldi~ , IIS.3iS 102.991 
Slaoodkii 94.610 83.59:; 
1 l-obriţ.in 9".l.'729 76.006 
Pre;'\.(~bur~ 78.223 65,8tl1 
Timişoor.:. 72.555 58,03G 
K('>('"kl'm{·t 66.8:14 51.812 
Oroofli-ma.:re 04Utl9 50.171 

Arad 6:1.166 56.200 
11 {)(h:uezov{l~â rlu-} y 62.445 6O.8.Vi 
Cluj 60.808 49.29D 
'li,:KOlcr. 51.459 43.006 
P('«',; 4fl.S~ 43.982 
Fiume -i9.8OU 38.9()[' 
Ua.a.b 44.(U}Q a7,M·.1 

~ Cunuaie. D.~~lra Silvia lJuibaş din Buc.-năt 
~i dI \"Îu{'t:'uţÎu Radu .ab.~h·ent de teologie di'. 
ldoda i~i aunnţ,ii cunnnia ce va avea loc ta l·t 
No('owre u_ în Buoovi'iţ. 

}'elicitările noa .. tre. 

- O rectificare. (:(Infratf'le "Romanul" Ii'a !lupi;r..llt 
~.ii ('ditorul ..Almana.hului !!crlitorilor români din Âr
ol'ar n'a dat tabloul C'omplet 0.1 tuturor seriitoriior dela 
Aoi. Din pricina a-c .. a.~t.a îl eeartă ei-i vAră sub .u.EI • 

ş(>rie intr('agd d .. fiCriitori, ('.ari au fo!!t ret&cutL - A:n 
dr.,.ptate ,.RomAnul", Ne asoeit'm şi noi la. !!Upil.ra.rea 111Î. 
Numai cât tinem l'ă completitm şirul A(,fiitorilor IK' (J3J'; 
ii .amiutt'l7t-t'. ca fiind m'dreptii.ţjţi, Nu Îoţelegem. de 
pildă, emn a fOllt trf'cut cu vooerea istoriograful n.o1ftm 
(Opoc.a1 Vas i leG o 1 d i ş CdanJ(old)? Mai zicem ~ 
noi Ali fie re-tă<,ut F. ro il 1" Il c, dar ('um ~e poate ,.i 
uiti j')(' R Q Z (t C o .... r i g, trut'utat.a. pOi'tă ;l, • .RomIUm
lui"? [(In BAUii inru!tl'l\. nu mai ,qrri(' versuri, dar aWlui 
tn'buia a.mi~ltit un scriitor politic de t.1Jia unui Dr. V. 
Molu(,van. - Sperăm de alth'l eli .. Libl'l)I'Îa naţiona.lă" 
din Orăştie îşi va fa('() auul viitor datori~ şi nu ft mai 
>,upăra PI' ('.(jnfratl'le nostru. 

~ Siciusky in România? Din Vit'ua f'H.~ anun~: 
C'u pri\'iro la (lVRQaren lui Si(~in~ky depeşi l:IOSi~. 
dil! .!it~lţiU1ln.a <iola frontiera alllitro+roDlână lţ

cani, I'lpun ""ii o porrollnă ale ciirei wrunalm(i.&t,e 
M potrin.~<.;.C perfect de bine cu ale lui SicinRk.r, 
lIJai ale€- în ee priveşte plombaginl de aur al du, 
tur(>i, li trocut la amiazi graniţa au..-.tro-romi.ă 

'Pf' la B\Il~ujeDi, într'un vagon dîrect nI 6XpN'f'U' 

lui Berlin·Bucureşt.i, rofugiindu-se in Româu'itl. 
Per:<OHDa trllv{'IStită în caro autorităţilo austJ-o

ung-urc Lilnuesc 110 at.entntorul evadat, ~ieinBk .... , 
fI(>. u;rca,.o în tron dela o mică staţiune înainte de 

IMdil.uti, ill.~ţit do două perBOQne imbr.ăcat~ ÎIl 
hai.:uo prooţ.('şti. 

R probHbi~ doei "ii după f'\'udnrea din .închi
!-;Oare, !)ieillsky li "tat c..âOOVll zile tU apropier8 

.oe Cernăuţi 
ln cOl"eU'l'ile diplomatice se disc:tlf..fi CbOi:Mulleli. 

dacă - În c,azul dind se confirmă ştirea cii Siei.
I'kif' 'a reful-tiat in ROlnânia, România va extrn 
:pe lH'Îgaljul con telUl PotA.x!ki l'lRU î] va confli~l'a. 
ea n~f uKiat polit,ie. 

De "urîtul s"!l Întâmplat un cuz la fel eâwf ~

gia a refuzat lili o.xtradeze Rusil,i uu t~riminal 

politie. 

~- Populatia Italiei. Monitoml (lfit'iaJ al ha
lipi publieă f.e.7,n1tatde rec('n~ămijntului delG:l 11'1 
l.:mua:rie un 1. 

Popu1llţ;a ft.:lliei c"te de 8r..9bH.077. Spon*' 
dela IBOI pÎln:1 azi c de 2,211.400. 

.Mare asortiment de Prima şi cea rn.ai vech.e 
CAsA •. )E CLAVII~I:~ 

eate a. lui 

Fran: şi Albert Reunar 
Timişoara-Iosefil, str .. HUDJldi 12. 

PlllE, PIA.NINE ŞI HARMONII. 

. ._. .. 

Calitatea cea mai bună. Preţuri 
ieftine. 

& A;;, 

.. ........-. 
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Advocat DOL D. Dt. Ioan Moldov-all origi-
t 

1QAl' din Vad (F>arkMl~v, Marmllţia) & depus cu 
..r<UC0t'8 c.cnsura de advocat inaintea juriului din 
lhm8lp('5tJa. Cum Runto:nl in!orma)i, noul advoeai 
..i~i va d~hid() oon('.elaric în Al('~ (Dihor). 

Fdicitiiri f 

- Nou dar in Bodapesta. La 2Q De.cemvrie 
• 'a ap111'(".<I. in BU(11llIpe~ta un nou ziar ~rman ro

,dactat de ('uno~cutul 'Puhlieh'lt V r R Z i .fb7..sef. 
Numel(' ziaxuhi Y3 fi "Budapc<8ter Presac", 

- Arestarea lui ZsUl..nszky Endre. Din BUoda
~'".t41 ni 1'0 tel('.grafi.a?Ji: Zsilinsz.ky Endre, unul 
.. :hntre fraţii ucig~i, s'a prezintat azi la prOC\1Ta
'tlU8 elill Budn.pt'8ta, Und(l procurorul i-a oadus la 

",,.~'i:'Unoştintii. ett tribun,a}ul a hotărît arestarea lui. 
h'iljn . .,zky a lol'lt du~ numai docât in Îl\chi'>Oa.

'!'(U) tTibUlr.rululuÎ. 

Cel al IIJt, fiind miIitll.f, nu poate fi a1"('Sf.at de 
~,mt()ritătile civil('. 

Pl"OC{\<lul nou va av('u l()(~ probnbil încil in 
""lH';,Iul acc8tei luni. 

- Cancelarul germaa provocat la duel. "V os
.. ischo ZeÎtun/t" anuntă cii deputatul Bc)-oebrand, 
",cful partidului ronS{\rvRtor, l'a, provoeat p(' 00Il

>:.,·dQJ"tu BcthIUrul-Hollweg la. dud. 

Htlydt"brand ('st(> loootenl'nt in rezervă, lUI' 

':~an~·d8.rul ID;ijor ii la 8uite al statului major. 
In ccreurilr politice se declară că 3.s(·meue.a 

'il:widtlnte «unt lucruri obişnuit-l.' în G('rmania. 

Prinţul George căzut la examen. Prinţul 
.G(·nrg'{'al &~rbÎci a renuJlţ~'l.t 'h ideia de a-şi con· 
tinua studiile la Aeadt'mia militară din Paris, de

··fltU1"lX'(' -ii cuzut ]a mm,mcn. 

Printul (' foarw d('primllt din Rl'(:a,;tă emtza. 

.- La fondul Victor şi Eugenia Tordăşianu 
pr<ntnl înze...;trarea fotelor I'iir.aoo. al Heuniunei 

~l'iu~i1or .. ibîi(·ni au mai dru-uit: Silvia· L"'<Jr
.iL>(ld, c1l'vi'i de Cl'{)lt.of, 1 l'or., OctavÎJa,u ::Neaguş. 
~'u~lrui "Lumim'i" din prildul ootNmlui fiuluj 
"'11U l'ctm. J {'II!,., Şirian Comu.n înviiti1('{·l mr","ar, 
;;0 hani: la nunta m(,hanieului Chtvl'iil H.ndu eu 
d-şoara Elisny('t~l Şorban, na.şii Goofţ!e Trifan 
,i l"Oţia Elena n. Grind{~nu, câte 1 ('or.=('or. 2, 
Ma:ria Imbiil'uţ', m(la.?~l, f)IJ bani. lOlln Imbăru..';'. 
f'XŢll-d .. FOl1i{~i Pop., 4{) bHni, lur cf'ilalţ,j oa~peţ.î 
!X>r. 3.10. Al! mai dăruit: Ana lIan'ti Candrea 
u. Ghianţu ~i fiica sa d-şoara Lu('reţill OIliţin. 

.eât.e 1 cor. ".:::.eor. 2, şi ŞtmuD :\iă:rgint\llJlu. sorlal 
'pantof. (MliginH), up] icând ~ fr:\t.(,l(l f'RU Virtor, 
in fubl'i'L'R d{, lii6it.uşcrio TOfOk V., 40 bani. 

~ Amintiri despre Murlter. ('fmd fi. apÎiJ'ut lu
\'I"I11'oa .,Hcpnef! <.It' la vic de Uohemc" un autol' de 
~>()medi i din a~:(lle t.impuri, Barrierc, diruin. ia 
"('nit id{"('u "Ii tnm~forme povOI<tirea în comedie, 
,'l'a pornit <lli eiHlt., pc Rut.()r şi după nmlt(> ('~)'(,e: 
,t.{LrÎ, aaflal, eu Hii in ~truda Tours, înt.r'o ca~ la 
Hl şlI.,<{llen el.,1.T .. , 

14(' du:"C la lwell:<t.ă adt'esii şi doşi erau 2 după 
:~miază, g:l~i pe .M urger In pat., pcntrudi ora 
fl'iA' in lIdu!' ~i nu ave~ cu co ~i\. >le imbra('t'. 

.. - "R(·u.zati dal'~l vfi .~lIpiir - ii zÎi'P Harif'I'(: 
",un tţi bol llur '! 
- Do !'w. Htmt ,.ănălO!-; tun! 
- Ei. atunei·~ 
-- Ah! - MUl'gm: rî7..ll11d ~ d-von . .;;n-ii dE' \ 

.nllnă SBamă eii cunoaştoţi pow'.;lf.{la lui Epami· I 
uonda, filozoful ţ!l'(:e, eurD riirruîuea <"11I('at, <'îmd i 
<lădea l'1ă-j c.iirpeusră tunic~t, clici avea llUUlai UHa? • 
r:i bine, IXiV{\.,'itca lui t.'ht<, şi il lll{'l\; eu nu am 1 
li.\(~;lt o pprf'Che dc· pantaloni. şi dwarl'{,(! Jl'.)rt.ă- i 
rita se ocupă acum elI ei. "il le e['Tl){'a~ii fun.dul, j 
eu .. , aştept aci! ~ 

Aţi luat dejunul ~ 
~ Da... aştept aci t 
- V rei FIi" dejunăm impreună? Ast:.ni vom 

8'\'00. timp să vorbim de lucrarea d-tale ..• 
~~DTaoo! D-ta de bunil seamă <,.ii ~ti bogat" -

strigă Murger - atunci trebuie să veat.im pe por· 
t.ăliţ.ă dă se griibc.a~ă. 

BarrÎl!re se uit.ă spre părete sit Vladii Un buton 
de oonmio. 

- Te uiţi de geaba - continuă Murger; 
aid trăim din tradiţiuni In un olan de pe ac0-

periş şi la să'l să cază printre trepte. 
. J'ortîl.riţa cunolll;lte acest semnal. şi V8. alerga 

numa.i doeit la oomandă. 
Şi a<;m !l'a şi făcut. 

Cu o jumătate de ori în urmă cei doi scriitori 
di8('utau ft.'ffipra scenariului dinaintea unui 
ooaftcli:. 

Foamete ia Rusia. In ultima şedinţi! a dn

mei imperiale ministrul preşedinte Kokovoov riUr 
punzând la intarpclările adresate in chesti8. foa
mct-ei ce bântuo in mni multe părţi ale Rusioi a 
I4PU<>, . că recolta re& din anul acesta a sărăcit 8 
milioano de oameni, ('.ari nu ajuns la sapă de lemB.. 
In douiizooi de guvcrnament.e mizeria esto mal 
maTe. Pentru ujutorarea oolor năpăstuiţi se cere 
12{) milioano rublo. d.in cari 32 milioane va fi 
R(';operită din fondurile locale iar restul do "i
steria E1tatului. 

--- Necrolog. Cu inima adânc îndUl'eM.'tă ~i cu 
t<'1dletul pUn de durere 80 faec prin aooastla tu
turor rudeniilor şi amieilQr cunofiCut, că iubita şi 
pea Klumpa mea soţio, mama şi bunica, Elisaveta 
Pinto:l, după lungi, şi prea grele suferinţe, şi-a 
dat nobilul său ~ufletul asea.rii in 23 Octomvre 
(5 Noomvre) 1911 la oralo 5 in mil.nole Creatoru
lni, în etate do 81 ani. 

Hiirnăl;Iiţele pămiint~ti alo S<'1lmpei şi Muita
td dofuDC'te se vor uţK;za Marţi in 25 O(~tomvre 
(7 Nocmvro) 1911 după amoazi f:lPTe ,,-ecinica 0-

dil:mă in cimitirul gr.-or. rom, din loc .. Fie-i ţi
rîua uŞQsră şi memoria in veci nOllitată. 

Boroşinou, la 2:1 Octomvro (5 Noomvro) 1911-
T :mcu Pinwa, loeotenont pt~u!ljonat, ea soţ. Io.,Îf 
l'înt.E'a, ca fiu. Floarea MiHoi, născut41 Pintoa. 
C'4l {jeli. Paulina Pintea, ('a fici'i. Mareel Pintt>-.a, 
ca n('poL Dimitl'ie Mi Iloi, ca nepot~ &1'111. Piutea, 
ea noră. 

X D1'. J( ('·rt.esz Heminar juridic. Cluj, 
Monstori ut 16. Preg'ăteşte foarte con
ştienţios. În timp scurt şi în 00ndiţii favo· 
ra.bile pentru examene fundamentale, ~,Xll
mene de stat, rigoroase în ştiinţele de stat 
~i iurl(licc·. ] Ja cerere dă informaţii gra
tuite! 

MiiClr. cullarall ,1 sociali. 
2S Noemvrie. 

Concert şi teatru În Lipova. Tinerimea :română 
. din I,ipova şi jur cu eon<'uro<ul rtluniUllei do cân
tîlri ,,1 luina". de l'lub eOllducerNl În •. Iuliu PutieÎ. 
nl'nja7.iÎ SÎtmbiltii. În 12 (25) Noy, c. llenra in 10-
<'Rlnl "H('~f'k' VuguriC'i" COD{'ert împrounat C1l 

t('at m. DUllii conc('rt Ul1.noa.z:ă dltn~. 

ProţJ;rama: 1. u) .,:\i.otto" dt' C. Pomm 
hei'-t'u, ex('r, de .. Doina", h} "Doină zic" dE' Ioan 

C(;f;tt""CU. {'xc.c. dt' "DoÎlli<1<". 9. "Pietonll fără 
vnie", {'omedic într'un ad de A. Pop. a ... HnÎ în 
hori." horă poporalîl, de Ci. Dima. exee. de "Doi
nn:'. 4. ,.Capri('lul unui t.atil'" eomedi(' il1tr'un aet 

I 
Par. 1 

de Z. DiJ""Mln. 1> •• ~Barbu lăut.aru" cantet;! coDlÎe de 
V. Aleo:!.sandri, predart de ti. Iuliu Putici 6. "Oaa 
veche", comedie într'un act, de Adolina T!U:!ll.ulLDD. 
7. ,.8enmadă", ,,8omnoro.a.se pă.sărele'''' poezie de. 
li. Eminest.'U. 8. Dans.. 

ECOIIOMIE • 
Expocit!a de oi di .. JIaa.. 

. După frumoasa. ae,r~e a 'paE\nrilor şi pomiIot 
d~n T.ălmă-eel, după bIne oore.atata expoziţie de 
VIte ~. S~l şi după de tot instructiva expoziţie 
d~. copu ~m Lan,crlim. Reuniunea -agr}(',oIă si • 
buană, prm aranJa.rOOl €xpoziţ.ici de oi din Jina 
îşi in..'1Crie o nouă vrodnide la aetivnl său. Ou. 
comuna .Tina, aşe.zatU Pil vârful munţilOl'. unde 
numai cu anevoie poţi I'Itră-hate, nu a prea fost 
cilt1:tată do a,...<oczăm.intcle nOllstrc, brav.a ei popo
I"aţlune a folosit prilejul .oocrit de ('IX!pOziţie, să. 
ar(\te toată drlijl'O<'rte3l, ce o poartă aşor.Amintelor 
D-Oa.'ltr? şi în ac(>laţl timp să~i mauife.se.zc şi Te

t:'unoştmţa faţ.ii de cei oari pentru popor mun~ 
fării -altă N!{',()mpenzăi dce:tt mulţl.lmiroa sufle
tei.l!lică de. Il fi fACtlt binele, fiindeă este biner Du
n:inecă (la 22.<ktomvrie n.) des de dimineaţi • 
Şl pe o VTemo mcuntătoun, piaţa .Tinei abi-a. mai 
înc~lX'a. mulţimea (peste 1(0). fHi.căilor şi Il bă>r
baţtlor 1n flowroa vâ1'fltei cari îmbrăcaţi in haiDl: 
de p,urbătoare şi formaţi în t'.eată de mimdri ci
lăreţi. în frunte cu harn.icul notar d, Nio. Oprt'aD, 
au h:.at .drumul flprc frumoasa Pdiană, in mijlo
cu] careva. au dat fatii {'lI :reprezentanţii Reuniun. 
domnii: I. Chirt'.a prim-notar (SăJişte) totodaUi. 
v.-prez.id., N. lOi-lif ~i A. ~iuc. membrii in 00-

mit-ot .~i Vie, Tordiişianu, flE"Cretar f\ari înF.oţiţi d. 
domnu Dr. A. Cri1ciunescu şi Victor 8tlanclu. 
pl"()~ff\{)Ti ~m., I. Baneâu c.aSl'ar (8ihiiu), DI', Nic. 
Sehlau aciv şi Gone.?:i ()don vewrinw ('.ere. CMer
eurou) , Constauti ll Criştiu iuvăţ41wr (S{ilişte) ti 
I. Caudl'('~'1 agent de 3.8Îg-urări. veneau dinHpre Si, 
lişt.e. IA! cuvintele e.alde dn intftmpiu!lr(> -&1(' 00-
tal'ulni Orroon .a ră..<"""'PUU'l tot <',u cUJJurii. v.-pl'eillli
dentul Chiroa. 

Drumul din Poiana pună in ,Tina ram făcut 
incuJl:iurat î demi:u'e-a oa~te a călilrcţilor, 8('. 
d~'mru urm.aşi .ai griiniţt'riloT din Jin.a. Intraţi ia 
Jma, o pnw~h:;lte nu i'e p(~ate mai frumoa.'lă ei 
gre'u do de.'lCril'l s'a ~Ie"fă...'mrat inaint.ea o(~hil()r 
noştri. Intreagă Jinn, cu mic cu maro. cu bătrâa 
şi tînăr, ora a<:hn:wlItă în piaţă, unde cuvinte d. 
bun fIOO.it a ro-qtit parohul D. Paroilaiu {'are fă. 
ctmd i .. t{)rÎcul .1 inei, ne Pl1DE\ în v(ţdflfO că locm
t.orii ei din timpuri ve,ehi tot cu oi{'ritul R'au lU
d:-le:-ni('it şi. că ţii a>ltil'zÎ FlUut upro3JX' {'U toţii 
olen. lşolaţl ('um Runt de c(~la.ltă lume ei Aunt. 
rr:uueitori şi iubitori a tot ('Ă)-1 remâll~. AFltă2l 
~Hnt mândri că sunt dut.ati la vatra l{)r de ooi 
t~uri la inimă poartă R<Xlrta mundtorului romu.n 
cu dr.ag ii prim(IŞ'te şi cu drag vor fI~ult,a ~fatll~ 
rUt: ('(' li-i\e vor da. Vj.('('<prezidcntul Chil'ca rftIJ
punz.lud, _ mu!ţtlln{'Şte pent.ru primiroa. lmpună
tO'an1 ('{~ 1~ fllc,e Heunlunii ('arc (',Q şi aha dăti 
no cruţand ,Jertfe de ob~lă şi do muncă, a ti
nut ca de oota aceasta să caute pc oiorul ll<liltl1l! 

l.l:Ca"ă l'a <'line ş1 aici sfaturi şi 'p(lvoţ.e f'u-i dea.. 
Dupit de"dUecare am ce:N"Hat in cimiterul bI

,.;('ricii loeul dt) odihnii al vroonicului CăPlta!n 0, 
f-;tor.aril1, IlC(lf:t sfetnie şi con~ticnţiOf' ehivernÎ
RÎ'tor al av{'rji mardui Andrei. lÂl mormi'tntul hâ 
am rostit o rugă ferbinte cătră Dumncwul n(>,.
nutril .. J:' »1:11'0 a ne da mulţi bărbati inzestraţi t'* 

cill~tea şi eu iubirea nefiiţărită <!() noam a &<"01-
tl1j Btf'jar. Ca ,'ecini îşi dorm (.;omnul in a.cest ft
mito. HodnÎ('111 fo.~t notaT J. Strf\u]('!ll şi sotia. 
pn'{)htlui Panfîloiu. ln ftal('](' f(patiollFoO ale şcoala 
anoi. (hlpu o glL"tarc Ţ.J(,trhitii. f;'ll constituit ju_ 
rinl Pfo{']amimd 'PJ:'r-zi{iPn1 ,,1 C'xpo7.Îi.ÎeÎ PP v.,pre
;d.h·ntu] Chirc'a, iar d(· ra}lortnr al juriului p(' fle
en-tal"ul Tordăşiaml. La. locurile vacaute au fost. 
numiti in juriu donllliî: nI'. A, Cl"ăciun('~('11. Vie" 

R~r!p~nrre ~Ltri~ ~ ~t::~r~-k I 
cească, scu)ptare de amvoane, altare şi I 

In atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi
terii, bănci, rarne pentru icoane şi tot ce este necesar 
ta împodobirea bisericilor. - Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. - Altare vechi se auresc 
şi se renovează. Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 

statui, - aurire şi decorare de biserici. 

Budapest, IV" Vaczi-utca 59. (sajât h:iz) . 
= ..... --
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SLuncin, C. OrÎl:;tiu. OOD8t, Sa,va iov., G. Grosu, 
Y. Su~fau (~ag), 1. DQbre (Rodul. N. Barbu, 
l. Pl·ode. L Dan şi inginerul 9.i.hic Haiu Crăciun.. 
llunea ooo5itoaJ.'(, Il juriului a dura.t pt'Stc 3 ore, 
.tiei oxp<>m,nţi nu fo~"t în numAI' de 17'0 (148 din 
:,fina, 19 dân Şugug, 2 din Răcbita ~i 1 din Roou) 
ou numă-ruI total de H4~ capem expuse (11l7 oi, 
U9 berbeci şi 176 noatÎni e-i noatine). Materialul 
expuB eea mai mare 'Parte a BipIlTţÎnm &oiulni de 
fii ţurcano păroaw şi !'>togaşe, Lâna oilor e.~pu,~ă, 
<tie calitate fInă. De altfo] s'a oona1,abat că in .9(X)

pul îmbunătăţirei rassei oilor de ,asi'izi. se recere 
!* incru<-.işa.ro grabnieă eu oi' de l'a.'lI!lU superioară, 
dacă vorba <'''!'Il0 {~a lndeletnieîrea cu j}răairea oi
far să dea rezult.au;]e dorite. Ciobanii jinari şi şu· 
. ~eni sunt MI multă dragomD pentru cultura oi
lor. Cei mai sărud nu 10--30 ca.p~te, oei mai mulţi 
dj~pun de 80-100 ca:pote. 

Juriul întrunit în şrointă a. botărît în prin
ttlpiu cii d(\şi est.e pentru vederile ('~mitetului ccu
tiraJ în Cf-e.ll,eO privC'.şte premiile do împărţit, pen
~ru oi, pentru ooi mai buni baei ei pen!.ru cei mai 
huni cfmi do turmă (ciobăneşti), cu considerare 
Ta împrejurarea că juriului nu j·s'a dat putinţa să 
Itonstate po baze reale (in mod intuitiv) cari din 
baei (:>.au băeite) au dat dOYt>z;i de mai multă di~ 
hă-cie la faceroa ('l!.Şu)uÎ şi C'41ri s'au dovedit a fi 
{fe model şi pentru altii iu privinta curăţeniei în 
MtânÎ şi (,,{L';ICI'ii ot~., jar Încât pentru ciini la expo~ 
zitie ab-ia au fOflt aduş.i 2, do data aceasta premiile 
de cor, 40 ~i do {",of, 30, .În 'total ('or.70, menite 
pentru baci şi pentru ciinii ciQbăn(lţlti, nu S<l dis
*ribue, ci să eon.sidcră dropt temeiu al fondului 
.. SO<~iotătii oieri1or din Jina şi jur", eontl.'mplate 
de comitetul cent'ral, in a cărei proprietate intră 
ei maşina d(~ tuns lâna, a:l cărei preţ, inchH~iv 
masa de tun",. t.'11relf'lo do lt'gat etc., e:'lte cor. 140. 
Hupa. multe dE',qjy.Lwri .s'a stabilit li~ba promiaţilo:r, 
.onfonn ci'ir('ud. s'au deeen\llt 22 premii pentfU 
oi, 9 'Premii pentru berbeci şi 11 p~ntru noatini, 
noatine !;ii m.îo~ifO. l~remiaţi all fost 33 exponenţi 
din Jina, 6 din Şugag, 2 din Riichit:a. şi 1 din 
RQdu, 

Prezidentul Chirt'B. OO'D\ita.ttllld -('u vie mulţă
mire că- ex:poziţ~1l de oi din Jioo atât <'U privire 
la numiiruJ flxpoJlonţilor, <cÎlt şi cu privire la ma
ierialul eXj)ll", ;sc eOIll'ideril. de reuşită, pune in 
• cdere <'ii. prelegcro.a rllui r. Bandu, d('spre "Oul
iura. oilor şi val-ottre.a Innoi'" din Clauza timpului 
4e wt maintat, se amună ve primăv'llră, când d. 
Han('iu S<l Via prozenta I"!prc la pune în practidi iji 
maşina de tUllJl lună, r:ând apoi va ţinea şi oon
torent,a !;Ii dă cuvântul rapol"torului Tordăşianu 
fiare &<:iuee în nurtlole Reuniunii tlincere mulţu
mite comisiei l"Con, oomi'batonze pentru ajutorul 
<ie 300 ('01'.; t'omuneipolitÎce şi biserioo.ştî Jinn, 
)Jelltru eâte 50 cor.; eOIDunei Şugag pentru cor. 
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RASIOIU $1 'ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 

Pi0rte se &lJWpta sin gii.el'aseă. pa prinţul Andrei 
ta &ce~ stliJ'e ca Na.tn·sa, dar el fuafarii. din ca.le 
ea surprins, când, intrînd in salon. el a.uzi îo ndaia u
• ină., gl·a..-;u.I limpede si puternic al prinţlllui Andrci. caro 
?orbea cu animatiune de lu~l'tIri indift'rente. Printesa. 
Ha.ria €-şi întru intimpinare·n. lui Pierre. Cu nn sU~llin 
~a. ti a.rliU eu privirea. uşa 1n dOflul eăreia se ţinea fra
tele ei, vrind de 6igur sli.'şi exprime simpatiile pentru 
aenilroeiroo lui, dar Pierre' pricepu că. in fond {'a era. 
multimită de cele întâmplato şi de felul cum fratele 
(~i primise tristele ştiri. 

- J.fi~a. SPll8 cii aceasta. Du1 surprinde, rosti prin
h~f!a. Haria. Stiu d mândri.o. Ma nu-i permite să'eÎ ex
·primo adedratele lui gentimente; adl'vlirul e Însi ci 
.J a. luat lucrurile ma.i bine de cmn ne a.ştepatm. 

- Se poate ca totul sii. fie sfâr~it? strigă Pi-erre. 

Printesa Maria n privi cu llimir~. 00. şi cum ar fi 
TOfe 8. spune: te mai indoiesti P 

Piane intră. in odaia unde printul Andrei, foarte 
,~chrmbat. dar mai vîguros În aparentă, cu o cutii. nouă 
intre sprincene (Ii Îmbrii.eat ţj,'il, sta. In pkioa.re În faţa. 
ta.tAlui său şi a. printului Ml'eerski şi discutii. eăldurQs. 
.(lU niete gesturi energice. El vorbea. de Spera.nsky a 
()i.mi deoortare eubită to~mai o a.fla.se, pentru tlrima rie 
trida.re de care era impovărat pe nedrept. 

"TRIBUN A" 

2.5 ~i biln(',ii "Yitrgine.ana" din P()iall& pentru g

jutorul dt: (',or. 20' apoi rarată cum din ('~')r. 445, 
elJ,t i3.U !>tat la dil'\VOl.i~e: COl. 246 ti'au decernllt 
drtlpt pr~mii pt'ntru exponenţii 'CU O>l;' 001. l!lO 
este pr('tu] maşÎllt>i de tuns Iâ!Hl,ial cor. 70 se de
pun la ban<:'Îl. drept tem(liu.a1 unui fond, 00 .să sc 
dea .. Soci~tăt;:ii QiNi].or din Jina şi jur" cu m.mi
rea (!a ,'L'tunci dind fondul va pe1'1nit<" l'ă 8{l tri
mită vre-un tîn:"r în :-;triiinăt.atc, unde să~i eR~
tige cunoştinţ.e ,tcmpilli{'C eu -privire la progătirea. 
c!ltmlui şi Il dif.'ritdor ",oiuri de brânzeturÎ. Incât 
J'Xmtru "Sooietltt{'a ol{'Tilor" aleiitl1irea: oi să }&;ă 
în grija fmnMţ:-ilor oieri din Jina. şi jur, Scop» I 
ei va fi pr{Jpii~iN.'a în ale t.·c~ll()miei de oi cum şi 
a negoţului ('11 Umil, brimză şi La'ltc pl'oducto ale 
oilor. hlr ('.a mijJO!aCe In ajungerea acestuia va 
~wrvi: imbunătllţiroa /;Ii nobilitarea rl1Rsoi ind.i
gene de oi, pNxlucerea raţională a briin7..ei, un
tului etc. şi valoal"1:'1i, lor şi eu !k~~bjre nn
dema în tovllrăşie a ]Îlncl etc.; acordaToo de im· 
p1'umutm'j şi R\"ammri de ba.n.i; intrev8nirea la 
gUVi'rll -şi tdlt€ diregărrorii Î'll s<'OIpul Înlesnirii pur
tării e<'(momiei de oi i;>Îa negoţ-ului etc. şi in fine 
lUlll;rea do piişuni in arundă. lmpltrţirea premiilor 
în v(..,.]('Y'ea timpului iUHintat, ",'a im'r~>dinţat dlui 
n-ot,:1J' N. 0-Pl"panll . T{)ate i~prăvite d. Obirt~a, 
mulţumind tuturorpentrn toate, dedlll.ră expo
ziţia jm·hC'iatii.. 

La masa (·o.mună, dnstiti1 de frunlJa~i din .li
na. N'au ~()ntilnl):1t di"eu.'Tiunile privitoare la sta
re·a oieritl1hu D{)stru. Plulntele PanfHoÎu oii!T şi 
el. a spus ul."ajunsurile ce ,le înduri'i oiprii, d. 
<:hirca şi Tordilşiunu spNă mulrt bine d(\la ,,80-
eie1Jal.f\l\. oi{'rilm'" plănuitu pentru a cărei Întru
pare flt("{) ('u!()o promisiuni zC'l0'8ului n(lt'ar 0-
preanu. Pllrti~i"pantii la ex,poziţia de (li din .JiulU 
nu vor uit.;]; în curânduef'Rl4tn 8eThare Înulţălt,(}.aro, 
înehin!ată (~i(lbanltlni român. Meritul bunei ronşite 
1'eyim' (·omiu·tnlui Rr!tnjlLtQr în frull.te mI notarul 
Opreann şi <'u intelcf'tualii din .Tina, 

"InvingAtorul", 

BIBLIOGRAFII. 
I.dJ. masa calicului, nu've1e şi schiţe do 

('atan Theodoria1l, un volum dl~ JRO pag. 

Sunt bineeunoscuie citito'rilor no.,tri ta
lentul de minunat stilist şi adânc CU1w • .,c(i
lor al sufletului omenesc, precum şi puterea, 
de redare. pe ca're le sWpâneşte cu priso
sinţă d. Ca-ton Theodorian, unul dintre li· 
teraţii noştri cei mai de seamă. Ultimul 
dsale l'olunI. despre care vom vorbi în cu
rind mai amănunţit în coloanele ziarului, 

Acum, spunea printul Audrei, toată lumea îl 
acuză pe Sllcra.nsky, şi :iJC-ei cari'l tnălta.n la. ~er. şi aCl>Î 

cari nu erau În stare să'l tnteleagă. Eu SlhltÎn insii că 
tot ce s'a făcut mal bun sub ae.castă stăpânire, se da
toreşte lui Speransky. 

El tii-eu zărind -chipul lui PipWl. Fa.ta sa. !le con
tractă şi luă o exprooiune răutăeioasă. 

- Al ttl te îngraşi din zi Î1l zi mai tare; !le tLdresl 
el lui Pierre cu multi vioiciune; d-a.r >cut&, frontei lui so 
.a.dânci. 

- Da. mă simt bine, adAugi ea drept răspuns la în
trebarea lui Pierre . 

- Daeă. trădarea. lui ar Ii adevărată, dacii. ar exista 
dovezi a.supra legăturilor secrete dintre el si Napo
leon. de mult ar fi cunoscute. Eu personaJ Du'l iubeic. 
şi nu l-am iubit nici odată pe Speran"ky. dar iubeS(: 
dreptatp.a ma.i presus de toate. 

Pi{'rre regiis-ea la amicul său o nevoe de Jl se disputa 
pl'ntru >It înă.buşi dndurile dureroa.se cari'] munceau. 

După pJp..eare prÎnţului Mecerski. prinţul Andrei luă 
bratul lui Pierre şi ml,>ue cu el în odaia sa. 

F'iră o vorbă, şi cu o mişcare repede el !!>Coase din
tr'un ('ufAr o cutie În care era un pa.ehet de scrisori. 
Chi1>ul său era întune·eat ei buzele lui strînse. 

- Ia.rtă-mă da,că te Însăreinez._" 

Pierre intel-ese că printul Andrei voia !Il vorbeascl 
de Nataş.a şi faţa. lui largă. exprimă numai doc!Î.t compă
timire şi simpatie. AtitudinE;& oonielui il supără pe 
printul Andrei. l"are rQsti cu glasul sec ei ridieat: 

- Conte sa Rostow a rupt logodna. .. şi am a.uzit 
cii cUIIl.OO.tul tău i-a. cerut mâna.. sau ~a cevaP Ade
vănt 4'1lte? 

- E adevărat şi nu~i adevărat. ÎDOO:P\l Pierre. dar 
printul Andrei il intrerupse. 

, rJtWl1rrţ T 9Z1M" .. 
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tH.'rl'amnă dc sigur un moment bine d~~s[t!~ 
ş'ltîn mi"C'area TlO(J. ... trd lit,t'Tară. prin va,rit!
tatea şi bogăţia sii.biectd()'r, 'măcstria cu 
care autorul construieşte schiţele şi nuvc
It'le sale, dtJs/ăşurarea psihoLogică a temei 
$uflett'şti ce trateaza, întro limb?t româ .. 
!1eQsed plină de coloare .şi înmIădier(~. 

Recomandăm cu căldurI! noua lucrare 
a drui Gaton Theodorian, un autor dela CG1'e 

puff'm aştepta ori când cele mai pll!cute 
surprize literare, tiind convinşi de mai în
nainte de L'llloarcanctagăduită a operelor 
suie . 

• 
"Revista Democraţiei române" din Bucureşti 

Il Up&:rut ClI următorul sumar (nrel<l 27-28): (} .. 
DÎJ:lan.an.dj: 'Flota maritimă română. - L Pii'un" 
Pincio :ln taina serii (vcr~uri). - un fost dO!>u
tat: Gampnnia de răt>turnare, - R. D. R.: Flacăra. 
O. Părere: Teatrul Naţ.ion.a.l. Omul do ;altă dată 
de G. de l'orto Riehe. - (.hadul de instrucţiune: 
al recruţjlor din }'ranţa. 

Rccen,~ii, infol'mJiţji, po]eml<:,j: Dela Cercul Libe~ 
l'al de Bhl(lii sociale. - &forma ino ustrial ii , --'1 

Răl'!bojul ita]o-tul'C. - Rcv-oluţ.ia din China. -
Ţările l()r:uÎte de Români. - Pentru "Cnrierul 1,;,.. 
rac1it", - Bonifll(,c IHtrat. - De toate. 

• 
La Librăria Tribunei se află următoarele ca< 

lend'!l.re: l'OI'>D8:şul, a 60 fil. 
Amicul 'Poporului, 70 iil. 
Calendarul săteanului, 30 fiI. + 10-20 fil., 

porte. 
N. Iorga: Stooi-i ei documente cu priviro la 

istoria ltomânilOl' voI. XX a cor. 10.- + 30 fit. 
porto. 

Săr'bălorirea profesoru.lui N. Iorga, cu ocazia 
împli.nirei a 40 de ani de viaţă, Câteva articole. 
din ziare şi reviste a 4D fi] + 5 fiL porto. 

N. Ioţ'ga: Generalităţi cu privire la stulliile 
i4tQri('C {leeţii de deachîdere şi oovântări a cor. 
1.50 + 10 fil. purto . 

N. Iorga: Partea Romilnilordin Ardeal.tJC 
L ng-aria în eultura românea..'<Că. Influonţe şi con· 
flicte li 30 fiI. + 5 fiL porto. 
== 

Poşta Administratiei. 
T. ~L de F. N aprad, CO<!tă 9.60 rol'oane. 

RedactQr respoDsabil: Iuliu Giurgiu. 
.,Tribuna·' institut tipografic, Nichin şi cons. 
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- lată 8c.rhorile şi porir!.'tnl ei; ÎnâPoiază-le con .. · 
tesei. 

- Ea. e frnlrte bolnavi. 
- Tot }a MQscova. ['"te? Dar cumnatul tău? 
- El a plec.at de mult. Conte99. Rostow insi Q, fost 

aproape pe moarte ... 

- Regret, filcu printul _\ndrei ~n un zâ.mbe& riiutll.." 
<:ios care'l fAcea. IIi! semene eu tatăl său. 

- Dar ('·umnatul tău. n'a cerut-o oare in căsătorie?: 
EI suflă de mai multe ori. 

- N'a putui să. se ci~ătore,.a:ij.Cii cu dAnsa, fiindc.i 
e deja tnsurat. 

Printul Andrei rise din nou ca tatii săn. 
- Dar uude 90 a.fIă a(\nill cumnatul d-ta.le? N'84 

V"'lItea să etiu? 

- A pl~at la. Petersburg; de-altmintrelea nici nil .'--./ 
ştiu bine po unde eate rbpunse Pierre. 

- Asta mi-e indiferent. Spune-i -eontesei Rostow 
d. este, după cum & fost întotdea.una. libere, ei eilA 
urez multă fericire. , 

Pietre luă pa.cbetul de scrisori ..• 
Printul Andr{'Î ii privea ţintă. ea şienm ar fi dorit 

să-i mai spu.nă ceva, sa.u ca şi CIlID Pierre 81' fi vroit 
să-i vorbea.se.i. 

- Ascultă, iti mai aduci a.minte de d[acutia. noastri. 
din Petersburg? intrebi Pietre. 

- Mi-aduc am.nte; ti-am 9{lUIl eli {I femee eare a, 
grC"!(Iit trebuie 1ntoMaaunll. iertati. dar n'am spus ei aş 
putea-o fa.ee eu însu'mi. Eu nll {I pot face ... 

- Cum iti vine să faci {I astfel de aprop.Îere n: .. 
damA Pierra . 

Dar printuJ Andrei n lntrernpse cu UD 8trid~ 11.8 .. 
cuţit: 

(Ta \1r\IDa) 
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Mulţămită publică. 

Tutul"or stimaţilor domni şi doamnet 

cari în persoană, prin telegrame ori 
prin scrisori au Încercat a ne alina du
rerea noastră mare cu prilejul trist al 
trecerii la cele eterne a mult iubitei 
noastre fiice Melania, prin aceasta ex· 
primăm adânca noastră mulţămită. 

Ciuciu, 15 Nov. 1911. 

REISI 

Gheorghe Ionescu, 
notar cerc. şi familia .. 

IKSA 
FABRICA DE 

o IL 
în .. 

8EKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrăssy-ut 41- 43. Răkoczi-ut 14. 

(LAngl :tApoUo.) 

ANUNT· 
Se caută la prăvălia de făină şi pâine a 

firmei Moşteni/orii Iacob Oral din Tarna
Severin (România) 

2 vânzăto"ri inteligenti 
ş! amabiIi, vorbind limbile română, germână 
ŞI • ungară, ~u a~mat~ satisfăcută. Preferiţi 
cer cu practICă Ş! n~i;::,s·lfaţi. Oferte şi pre. 

tentiuni la susmijnita firmă. 

VINURI 
vechi şi o'oui de vândut. 

. A~:es~tivl .. cu toatl increderea ia proprietarul 
VlI dm Şlrla (VHâgos) Petra Benea, căci VI 

mite numai vinuri bune, curate şi pe lângA 
preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi: Vin alb K -'68 litru. 
Rizling --10. Roşu -~4. . 

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K.-, '70 J!tru. Şiller K -'54. Rizling K -'56. 
Rlzhng ŞI RUJe amestecat K -'52 Jitru. 

Vin din anul 1911 K -:48 litru. 
Vinul sl expedeazl cu rambursl dela 50 litri 

In sus sub ingrijirea mea proprie. . 

Vase dau Imprumut pe timp de doaul luni 

Pentru calitatea vinului garantez. 

Petru. Be:n.ea 
propr. şi neg. de vinuri 

VilAgo8 (Ara.d In.) 

.,TR 1 B UN Aq 

Se caută 

UN SCRIITOR 
vărsat în afaceri advocaţiale pentru o can
celarie din provincie, Sunt ·preferiţi cari cu· 
nosc părţile din jurul Boroşineului. Adresa 

)a administraţia }) T rîbunei« 

~ Bieela. Bancii! ~ 
rnăs.a.r de zidiri şi fl"lobile· 

Deva, Str. Vasut No 18. (Casa proprie). 

Adna6 ca stlmi la cunoştinţă ono pnb~îc d;n 
letl ,i provin ~.ie, d ai-a provlzat şi mărit ate· 
Uernl de măsluit ca putflri de mnncă corespun 
zlHoare cerinţelor de azi. 

PrimEşte totfel.n de lucrări peDlfU zidiri şi 
mobile, precum şi reparâri ca preturi convenabile 
şi JNlângA. servic;u prompt şi c()fiştiinţios. 

Mare magazin de tot· felnl de mobHe pregătite 
din maleriaJ~ll cel mai excelent lllJcat dela cele 
mai simple penă la 1!eIe mai luxoQse. 

Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 

QUIL REINHOLD 
DENTIST. 

pe lângă preţuri moderate şi garanţă 
LUOOŞ. S1 R. BONNACZ 11. 

!!!III---- --

ripsitor de haIne, curlţltor chi
mic, broderie, şi htstitut pentru 
spălatul rufelor cu aburI, in 
ALBA· IULIA . Oyulafehervăf. 
Szechenyi.u. (lingă biserica călug~ 
Primp.şte curăţiri luci oase şi fine, cu-
rAţite de trusouri, albituri de desupt, ..... 
de masa şi de pat, perdele şi ori·ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi
tarie chimică de tot-felul de haine 

j pentru bArbati şi femei, pa:desii fătA 

l_a le_desface, apoi materii de mobile, 
per~e. dantele etc., cu preturi moder. 

ri·:::=~~:'::·i·i 
i 

oboseală, dar administraţiei ziarului nOltru ·1 
poate fi de mare folos. Ziarul nostru roagă , 

Pag. 9 

~~~~.~;it~~~€W~~~~ 
a\ ~ ~ Am onoare a aduce la cunoştinţa ~) 
~ ono public, că mi-am aranjat În le) 
I Timişoara, Piaţa George Nr. 4· I 
.jp, un modern ~ 

I atelier dentistic. _ 
}'!-' Practica mea veche mă dispenzează ~ 

de o mai arnănuntă recomandare, ~ 
. augurându-mî În schimb increde- ~ 

rea În satisfacert:a ori-cărei pre- 18!J 
ten ţii a pacienţilor_ - Cu ~dimă: ~~ 

Giitzl 116\"1, ~ 
i.I dentist. ~ 
~~.!I:~~~.~!Ii"";1AiI!S~.~~~.! .~~~,~~i~{.~ .... x~!i~ţ~;"~~Y~~Qllio~~~~-,JeJ 

n Stefan Fekeshăzy 'u 
Institut de văpsitorle de haine " cură1ătoria chimică. 

Bistriţa, F6ter 17. l.t;gă Primlrie. 

PrImeşte: curăţiri iud,ase şi fine, eurll· 
tire de trusouri, albituri de deSUI)t, de fllasă 
şi albituri de pat; perdele şi orice lucrări 
de bra!lşa aceasta cu preturi feane ieftfne. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de toHelul de haine pentru bihb~V şi femei, 
pardesii şi jachete fară aie desf;;ce; apoi 
materii de mobile, perdele dante!e şi altele 
ExetUţie prOmptă. Pff'turi foarte muderate. 

Szighety Sândor 
atelier de cuţite şi tociJărie artistică 

Budapesta, VII., Strada Akâczfa No 64. 
Colţul Străzii Kiraly. 

Se recomandă pentru ascuţi rea şi repa
rarea de fQluieci. cuţite, brice şi te;;acuri de 
bucătărie in conditii ireproşabile şi pr. conv. 

Mare depozit de u
nelte şi utensilii pentru 
barbieri, ca f o a r f e c f, 
brice şi curele de as
cutit etc. etc. precum şi 
cuţite de buzunar Ş a 

Pentru barbieri se as
cut două bricIUri gratuit 
dacă trimit 12 deodată. 

Comande le se execută 
pompt şi con ştiin ti os. 

De nelntrecut! 

Spălătorie aranjată cu maşini electrice 
pentru curăţirea chemică a hainelor. 
colorare şI spălarea fulgilor de perinl. 

LueZA JDZSEF 
Seghedin-Szeged, Laudon·utea 9. SI. 

(Colţul pietei Valeria.) 

Având sistem propriu de-a curăti chemic şi 
a colofa, sunt neîntrecut in meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii. dan
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije Pentru doliu colorez 
haine in negru. Comandele le execut îndată 
cu mare acurateţă. Baltoane de piele le co-

lorez În colori închise. 

pe onoratul public că la cererea preţurilor 
curente sau la Ol i·ce cerere sau tumplr&re I S 
aă se provoace ci adresa firmei Il eetit-o in I : i ziarul • Tribunle din Arad. - - ! 

:... ............................ ...:1 U===================g 
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Traian Turturean Prima calta!a . 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistrită - Besltercze. 
10°/0 econom'e Ja comande 

Maşini de cusut »Singerc 
calitate bună, pentru femel 
cu 30 fi • (karikahai6~) tot 
pentru femei 42 fi, cen 
tra'bobin 47 iL, cu 5 cutii 
din oricare soiu 55 fi, 
cu lun1re scufut1dătoare 
(SUlYfS2t6 karikahaj6s)
cmtralbobln fară sunet, 

~====================:~ ~;;.; fabrica budapestană de casse de bani 

GeUeri ,i Schuller 
BlJIlAPBST 

Fabrica: IX., Răkos-utca 4. Depozitu1 
orăşenesc şi biroul ~ V. Szechenyi-u. 1. 

Liferanţii ministerului de agricultură, de 
hanvezi, căilor ferate ungare şi al paştelor. 

de lucrări artistice. -
- arlis'ic lucrate, un ad~va Efectuiază casse de 

baniJ libere contra 
focului şi spargeri. 
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do-

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 
fat decor p~ ntru casă cu 

05 fI., precum şi biciclete cu 52 floreni, 
pe lângă garantie de 5 ani - lferează: 

Itenţt·une la cuptoare!e econ?mi~e 
li de bucătărie vestite In 

KR.AUSZ HE~RIK, 
cumentelor. 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

Budapest, IV., Veres Pâlne-u. 40. 
Resinzătorilor le dau rabat. - Catalqg 

la cerere trimit gra'Îs ş! franco, 
Catalog gratuit ,1 

franco. 
i)========== ',' fi 111111, •• 11111111111111 ~ li============!1 
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Oltoiuri de 
. strugurt 

expediad, ga
rantând de soiu 
vită americană, 

Q a. netedă şi cu ră-
dăcini, precum şi în d fmte soiuri, recunoscute 

de trainice, asortimement bogat 

Kflkullomenti elso sz(jlOoltvany.telep 
!>roprletar: Ca( pari' FII' nyes Medgy_es 16 

" Y' (NilgykukuilOmeg)'ll). 

lVlare deQozit de cuptoare. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa ono public. că în 

(Cluj) Koloszvâr, Monostori-u. 7, •• deschis an 
ma- 8 mI) Izia inregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află În depozit permanent 
cuptoare moderne de majoJică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 

Atrag atentia puhlicului asupra depozitului meu model, asigu
rind-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile 
cele mal solide. 

Aşteptând binevoiiorul sprijin su", cu deosebită stimă: 

TamăsJ J6zsef, 
Kelazsv.a.r. 

Poftj;i fi et>reli preţuri curente Ilustrate. 
Din pretul curent se pot celi scrisori de recuno- 3 

ştlnţă din toate părţile tărei; şi aşa toţi cei ce do-~' 
rese să comande pot cere mai Întâlu informaţiuni I~' 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca si în scns, '.f 
despre Încrederea ce o pot avea În firma de sus. ~:h 

~~Ci&mi1 ~~~~==~==~=,=_========I 

Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
Strada Tampa. Ne 14. 

Dulapu~i de ghiaţă la cari e necesară ghiaţă 
puţină, preparate pen· 
tru măsurarea vinului şi 
a berei, conducte la 

~ pregătirea berei şi pen-
\.; . tru scurs, în preţuri mo-
~ derate şi serviciu promt. 

........ ~ Intreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li-.!
monadă ş. a, Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 

"================-::1",:11 r::,_:=" =.:~-=, =='~ ~ -~ 

Bordy J 6szef, 
cajocar-blAnar, 

Marosvasarhely, Szechenyi·ter Nr. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 
cojocărie, dela cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa
raturi. Imprumută bunde de călătorii 
şi ia spre păstrare în timpul verii, pal
toane de iarnă şi blane, pe lângă asi· 
gurarea contra focului. - Comandele 
se îndeplinesc prompi, ieftin şi cinstit. 

EUAKD LE Eli, 
-iiniGhiiiu ,i anfspri.zi da in sfatafianl 

Btatoy Atelier: Strada Lun!' IIr. 83. 
y ,PriviUe: Stra da GaUuJl Nr. 2. 

rrele:fon Nr. 334. 

Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie 13 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
Specu.:.t.list in apad ucte tn ca.se, can.alizAri, 
conducerea de gaz de ilumInat, şi instalarea camerelor de baie • 

o· 
Lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane in sus. - -
&ngrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat in vănl de 
scăldat, cămine, c10sete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate_ Reparaţie promptă. 

1ĂalllrX Xj(X~:KZ~ 

~ Schrimpl Szaniszl6 ~' 
~ Cla mai mars turnătorie şi labrici da ~ 
~ luminAri de cl!ar~ i~ Udia~ia de sud M 
•• Temesvar-Gyarvaros, Fo·utca. iii' 
~ Recomandă comercian1ilor: turte şi prăjituri cu miere, II( 
~ precum şi luminări de ceară, albe şi colorate, fade cu ~ 
~ ".~ • preţ moderat. - Bisericilor se dă la a-i 
J~ -,:1.~~~ .. ! cumpărarea de lumînări rabat - ... 
t"41 ~"./~. 4.tE;-3.~1\!tk.d!, Comandele se îndep1inehc prompt. ~ 
rr.dII ~~~~~': - o: ~ 
~ .:-~,.- .,V1' ~ 

.:~~~.~~~~~~~~B~~~M~~~~_~~:~~~:~XIIMEEE~ZZIZM 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;2ii&&.a., ______ ~ .---~~~,_ 
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~ Anton Juratsch, pant~~r:t~o~~~nj, 
= ~ Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. -c-

E \OI Recomandă in atentia ono public din loc şi provincie 

pravatia sa de tncA!tAminte 
o 
'
Q. 

::1 -',; 
prl'g!ltite In atelierul S~U, după ce- 'E 
rinţtle modei şi ortopedie', cu ~ 

preţuri foarte moderate, <Il 

Reparaturi execut ieftin! 

1:I _________ P_r_e~tu __ rj_le __ c_e_._e_m __ a_i_m __ o,d.-e-r-a~te~!----__ ~~ 

primul armurar şi optician. din 

Szabadka, Egres-u. (K~~~6)' 
Mare asorlin:u:!:l1t de ~~~! 

~~ a.me şi bleitUete -ea frq 
d. cea mal bunA fabricaţie preoum şi părţile constitlltive ale ~; 
acchtora. Se primesc pelaogă garanţie şi preţuri moderate tot~ t 4 
{elul de reparaturl d arme de orice 801, !l13şiui de cusut, bici- ~'" 
clete gramofoane, wa,mi de scris, precum şi prefacere armdor !, 

,1 orl(;C luurăn dm acut lam. StrTIC1U punctual '1 ,on~tlln;iol .' 
.w:.....".,,~l:\~i '.'-J> ,., \' ,- ,f ',';'''''''-,'''''4'; "'1f/ ~ " . "" ','(~ ~ 
"..c:-iiti~1OiIi;wAA~~~~d~~~:~ 

(adiolaarl Sodetatea eurelarilor) 

Si b II u - N u~y",zr ben, 
Heltauerg. Str. ClsnldloÎ 45. 

MagRzin bogd în arttcole oentrU cArot.,t, cillrlt, vinat., 
aport ,i voiaJ, poclăzl ,1 procovăt1JrI, portmonee Oi bretele 
solide şi alte arttcole de RIIIRf.ter1t, co prt>lU i f""'Ttl: moduate. 
De,ozit permanent ia curele de maşini, curele de cusut , 
,1 legat, Sky (vârzob i ). - R1"comand~ pe urmă cei mai buni .. ~. 
Jampert de piele fabricaţie proprit, ptntru ct. ~i şi mHitari, ',' 
cart sbu ,tdos lIpite pe picior. - Rcpllrările se e.Hcotl prompt. 
Mare deposlt de hamurl pentru eal dl'la !loiurtle cele mai 
idtlDe până la ree mai fine, coperitoare (ţOI urI) de cal şi 
cofere de cAlAtorie. - Coma' deie se deotul~sC conşt l lT ţ 1 0!l. 

_.M~WF&'1iiZ1&~t&IE~ 

Mâjerszky Barnabâs 
--

fabricant de maşini 

In Nyl.regJ'haza. 
fabriches:ll dupA o experienţA bogată 

ca specialitate 

prese d,~ olei mânate cu apa. 
Piua de 'OI el, construcţie simpli OT1 

complicatA. Prăjitorl de olel pentru 
incălzire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
sâmburi debostan, Maşini pentru per-

• 'fectionarea oieiulul şi aranjamentul corn-
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de meliţat floa.rea soarelui, şa.' 

Exportul pbll acum in 237 u line. 

Pag. tI 

Pianuri sau Harmoniuri 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S-5546. 
Se face prin prepararea În 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 

Primesc totletul de edi
ficări, locuinte, case de in
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări,·~ în~ 
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cement, învălitori de cement. 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cerne ni, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tînduială, cement Portland, gips, 
var stins Ş. a - Preţuri carente trimit gratuit. 

Iosif Simics 
!ntreprindere de edificare cu beton, fa
bricant de obiecte de cement şi pierte. 

. Nr. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

L U G O Ş, 
Str. Buzia, 37~ 

• 

, . 
" 
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BAUMANN ARNOlD succ~sarul I ' Cele mai bun e 

LĂHNI KĂROLY, 
Îabrieant: ele .rn.obi e. 

IIua-lulia, Piata Szent Istian Nr. 11. 
Recomandă mobile pregătiite in atelierul 
I~U din c~1 mai bun mateda l, pentru 
dormÎtoare, sufragerii, locu1nţe garson şi 

buouri pe lâl~gt preţuri iettine. 

I 

Cassete pentru bani. 

Catalog gratuit şi franco. 

Umrafh:& Comp. 
Budapesf, '., VaGi-kOtul 60. 

Îşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
LOCOIIIOtlTI da dram de sili. u!I!bll!car. 

de 6, 8 şi 10 HP. " 
LOCODlObill de 3-200 HP pentru scopuri e<:o

nomice şi industriale. 
Ma,ial da tre.rat (îmblătit) cu putere de vapor, 

motoncâ., minaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu
guri, grape, tăvăjugur~ triore. 
Maşllle dtl s~a::âli..at, Maşllli: de ccsit şi secerat. 
VaatlU'ă.tari Zdrobitori de strug-arL 
Batoze de cariţit p'Jl':zmb. Pnse de lt..rrrguri. 
T'1catori. de pa.ie şi nutreţ 1tCori.şdte de arl'lit. 
Ma..şiml de tai.at s:fede. Pompe de fâJ:ztâ.zU şi 
Thmbe de stropÎt C'3 S'.lc.de ;;W:lCJl ia ezeclltarea cea mai btlll.ă, . 

etc pre!flrl IIIf1dernte fi rOHdir,,.,d fln·.r,.
bile de .o'r/r~. 

Catalog de preţuri românesc trimitem 'gratis şi franca. 
Corctipondenţ:A ronlâ.nă., 

i 
t 
! 
Î 
I 

1 

! 
l 

=:::::=oroloage __ : 
- ':t"le mai solide ~ cele mai dupi modl -

juvaefi'ioaie 
atât pe bani gata. cât ~Î In rate pe lingi che. 
n,ie de 10 ani ŞI pre,u.ri ieftine, liferem cea 
ma; buni pră,,'ălie in aeeasta priviuţi in 

întreagă UD g a fi • 

BRAUSWETTER JA/IOS 
(}1"olnfţÎe"r In SZEGED~ 

CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT .. 

Damele cari voiesc să fie svelte, 

Încerce corseteJe mele 

,Neuester Sehnitt' 
necesare Ja costumele .') Princesc 

şi »Directoirec. 

CORSETE 
după măsură, pre<:um şi reparaturi 

se fac în acurateţă. 

Gustav Zinlmermann 
Si bi fu -!'; agyszeben, 

Orosser·Ring, 1. in etaj. 

~~. ________ P_r_e_ţu_r_i_l_e_ft_in_e_! ____ S_e~ __ ic_i_u~p~r_o_m_p~t_! ________ ~1! 
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Asorliment bogat in anicUi textlli 
se capătă cu preţuri ieftine ia firma: 

"La Atireasă" j 
ti 

Vârşet - YerSIC%, Strada prileipali 
(1 n palatul Băncii de credit din VArşeţ). 

Garnituri de damast pi. 
cafra, a] be şi colorate 

Ştergare de damaat 
Ştergare-crep 
Ştergare-Frotti er 
NI.frlmu1e de bati.t 
Năfrimuţe de In 
Orade1 de in 

:1 
'"' ., 
r: 
c .. 
3 
G 

C 
c 

"O • 
:3 
== (il 

c ... 
1 

Pânze, ,ifon, c"eton 
Barchet. satin 
Barchet·croise 
Barehet-pichet 
Barchet-cu· 'fruri 
Satin- Oradel 
Damast·Gradel 
Naking. NatureU 
Satin, Satin.Raye 
Pichet cu şiruri 
Ttseturi mar. de nunti 
Pânze Impermeabile 
Masăriţe de damast alb 

Albtturi de In ti 

Albituri de in pentru ~ 
pat a 

Ştergare p. bucitlrle 
Broderfl de in. 

• Q 

Precum şi Barcbeturi in colori pentru haine, ~ 
Albituri-trtcott Albituri şi ciorapI, peoiru dame, 1! 

domni ,i copii. Acoperitoare cusute, de calitate ~ 
fini ,i de tot fini ~ 

RăIIIă~iţe din diferite stofe 8e capătă 
'»'iercurea şi ''''inerea în preţ foarte iefin. 

Fiţi cu băgare de seamA la firmă 1 

"O 
!" 
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