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OI Maniu ca orator politic. 
-- Cu prilejul discursului din B~ov. -

Arad, 10 Noemvrie. 

D. Iuliu Maniu se deosebeşte, fără în
doială, de mulţi alţi bărbaţi politici dela 
noi. Faptul este cunoscut şi poate d. Maniu 
este insuş de acord cu noi. Dar cu toate 
astea, se mai ştie foarte bine, că d-sa in
ţelege să r~mână în solidaritate deplină 
cu acei fruntaşi politici, din motivul simplu 
că firea d-sale este mai mult conservatoare 
şi înclină mai mult spre dânşii, decât spre 
elementele progresiste. 

D. Iuliu Maniu, de-altfel, din începutul 
earierei sale politiee ne-a atras atenţia a
supra sa, prin manifestările-i pline de tact 
şi de chibzuială. L'am auzit în urmă în par
lamentul ţării şi l'am cetit une-ori şi în 
ziare şi în toate ne-a dat putinţa şi prilejul 
să-i Bubliniăm fineţele de di~lomat abil, 
logica lui strânsă şi orientările mai sigure 
decât la acei cuvântători iremediabili, cari 
de obiceiu, într'un partid, indeplinesc mai 
mult un rol mehanic, decât intelectual. 
Am văzut chiar o măsură de gust literar' 
şi o tendinţă de a-şi făuri un stil mai lim
pede, decât cel întrebuinţat de oratorii 
"ungureni". Numai rar de ne mai sur
prinde cu vre-o umlă de topică străină, cu 
câte-o vorbă uzată, ca "ne compete" şi alte 
mărunţişuri dialedale: dar şi aceste mici 
defecte sunt humai nişte note" stridente, 
cari tulbură uneori unitatea netedă şi ar
monia asta de cuvinte cu înţelesuri cato
gonce. 

Ziua, în care d. Iuliu Maniu ne-a dove
dit Însă cu mai multă căldură talentul său 
oratoric, a fost neapărat aceea, când, sfi
dând guvernul maghiar şi majorităţile lui, 
ş-a ridicat glasul de protestara în potriva 
proiectelor de lege pentru maghiarizarea 
limbei armatei din Ungaria. Ourajul acesta 
de a revendica, pentru naţionalităţi şi în 
special pentru milioanele do Români, ace
leaşi drepturi în armata Monarhiei, ca şi 
pentru Maghiari şi aceleaşi privilegii, a avut 
un răsunet mare la noi şi o excelentă im
presie la Viena, unde presa şi cercurile 
într'adevăr autorizate au aprobat resona
mentele dlui Maniu. "Tribuna", la rândul 
ei, comentând acel discurs, quasi euro
pean, ş-a făcut şi ea () datorie plăcută faţă 
!le merituosul deputat. 

Şi iată cum se construieşte de sine o 
reputaţie. Şi este un lucru firesc acesta, ca 
oamenii de talent să fie sprijiniţi în afirma
rea lor şi in prilejuri de a-şi manifesta în· 
8uşiril~ cele bune. Stimă li-se cuvÎ'ae tutu
ror şi e un vinovat acela, care ar încerca 
a-f stingheri în faptele sale. 

Aşa se judeca pe-atunci în taberele 
noastre ziaristica! Ei, dar de-atunci a mai 
trecut vreme. Un an întreg de miserii au 
trecut prin viaţa noastră publică, lung şi 
chinuitor, cu greşeli politice fără marginiI 
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tulburând dragostea de muncă şi progres. 
S'au făcut experienţe triste cu oameni răi 
şi cu moravuri dubioase. Puse faţă în faţă, 
caracterele cu rol au început să se mă
soare şi să s-e asemene, ciocnindu~se prin 
ziare şi broşuri, - unele pamfletare! Ma
şina infernală, din partea celor tari, ma
şina comploturilor şi a răspândirei de in
sinuări şi. de neadevăruri patente a func
ţionat toată vremea după culisele de Da
masc ale oficialităţii noastre. Iar, ceea-ce 
este mai surprinzător în toate, e faptul, că 
d. Iuliu :Maniu poate rosti in dragă voie 
despre sine astăzi cuvintele unui vestit 
gemlan: 

- "Und ich kann sagen, - ich bin da,.. 
b . f" el getvf'sen. 

Căci la marele Sinedrion naţ.ional din 
Budapesta, întrunit ca să judece în ma
lerie de libertate a cuvântului şi mai ales 
a cuvilntului scris şi tipărit, care era frun
taşul cel mai calculat şi cel cu zimbit rece? 
Cine şedea, în calitatea Ba fastuoasă de ju~ 
dccător, printre ceilalţi iilcliţi şi a.sculta 
cu cea mai sfântă atenţie peroraţia procu
rorului improvizat Vasile Goldiş în contra 
,,'l'ribunei" şi a scriitorilor din coloanele 
ei? Se incinge au discuţii în jurul dogmei 
de "autoritate"; se stăruia asupra nevoei 
imperioase de a salva "solidaritatea" şi 
aIte tendinţe se scoteau din dulapurile 
Învechite ale vremurilor retrogade în po~ 
triva liberei manifestări a ideii. Vremuri 
grele, vremuri reacţionare şi pline de ab
surdităţi! Iar când de-asupra capetelor 
incliţilor şi fără de prihană judecători a 
mai pornit şi fantoma fantastică a "tra.
dării" să fâlfăie din aripi şi când autori
zaţii speriaţi, ca dintr'un glas au exclamat, 
"priviţi umbra tradării", - cine credeţi 
că a fost cel mai categoric, care a făcut 
mai întâi gestul solemn de osândire şi de 
condamnare la supunere ~i boicotare a 
"Tribunei" şi a scriitorilor ei? A fost in
suş distinsul nostru orator, Iuliu Maniu! 

Vorba aceea: e grozav, dar e frumos! 
Numai că din fericire, n'a fost să !ia! 

De un an, decând s'a întâmplat această 
duioasă scenă tragi-comică, ziarul nostru 
trăieşte în voia lui şi-şi ţese munca mai 
doparte, cu acelaş devotament faţ.ă de bi
nole poporului. Cu toate şurubăriile juri
dice din polemica ulterioară în potriva 
diui Oucu, d. ~Ianiu a plecat depe teren 
şi "Tribuna" nu şi-a schimbat direcţia şi 
atitudinea de ziar de ageră veghere. Sben
guirile unei figuri de operetă, ca grotescul 
om de încredere al comitetului, d.· Ooldiş, 
pe care părintele Ciorogariu l'a disecat in 
coloanele noastre după rânduiala celui luai 
precis meşter tn ale chirurgiei sociale şi 
alo moralei politice, - nu ne mai pot "a
tinge. St.igmatul, aplicat acestui soi de 
,autorizat", ajunge ca document istoric 
pentru tot ce-a fost. 

Ce lace însă d. Maniu în timpul aoesta? 
D-sa tace, ca şi ceilalţi, despre schimbările 
stărilor intern~ în filvorul nostru; tace şi 
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respectă mai departe acest fel de "solida
ritate" cu ori ce preţ. Ii vine greu să apere 
rătăcirea comitetului, cel tras pe sfoară 
de inspiratorii săi, iar pe de altă parte nu 
ne îmbie nici o retractare, sau cel puţin 
o recunoştere a exagerărilor d-sale în ati· \ 
tudinele în potriva noastră. Măcar, avea 
atâtea şi atâtea ocazii până acum, fie la 
adunările populare, unde era cel mai che
mat a pune lacăt la gurile "Nyilvan"-ilor. 
Sau chiar în presă, unde rolul de arbitru 
între d. Vaida şi d. Goga, îl prindea foarte 
bine şi convingerea sa sinceră n'ar fi fost 
indiforontă pentru public, d. Maniu putea 
să osteneasoă a spune o vorbă. 

Cer Însă voia cetitoriIor a insista asu
pra unui cas special. D. Maniu, intr'un al'~ 
ticol oare-care, vorbind de mişcarea pen
tru crearea unui curent nou în viaţa pu
blică dela noi, s'a adresat iniţiatorilor cu 
un apel, ca să-şi facă un program, căci fără 
program n'au ce căuta în luptă. Ei bine, 
observaţia asta e llşoară, căci d. Maniu, -
fire conservatoare, cum am zis - se con
duce în acţiunile sale de programele vechi, 
de cel din H~48 şi de cel din 1881 şi le-a 
moştenit aceste din părinţi, câtă vreme R 

crea ceva rllai nou, înseanm?l fi tin!"" 0"'1'''- -, 
de toate miseriile ca ne înconjoară astazi 
şi de oamenii, pe cari ni i-am aşezat pe 
viaţă în rândurile conducătoare. Un ase
monea program a apărut în zilele noashe. 
Fără nici o autorizare dela cineva, d. Oc
tarian Goga ş-a permis să publice, pe o 
intindere de 287 de pagini, un volum, care 
poartă titlul "Insemnă'rile unui trecător,.. 
Grârllpeie din zbuciumările noastre", Vo
lumul acesta însă, în care autorul fL'{ează 
pentru aetuaJitate, ca şi pentru istorie, în 
schiţe de bronz, pagini din viaţa noastră, 
bărbaţi şi caractere contimporane, mora
vuri şi curente de rătăciri politice şi sociale 
şi, Între altele, face aşa de evidentă nece
sitatea primenirei, - crede d. :Maniu că 
trebuie desconsiderat, fiindcă nu ar con
ţinea un ,..program"? VaiI judecata asta 
e~te strâmtă! CGtească numai filă de filă 
şi mmărească d. Maniu ideile ce resultă 
din faptele constatate, cum se înfiripă ele 
singure într'un program în aces.volum, 
cum se închiagă într'o posibilitate de a 
inaugura o luptă mai nouă, mai positiYă 
pentru bine~ şi adevăr şi va recunoaşte că 
d-sa nu poate fi socotit printre firile sÎn
cerQ, cu reticenţele sale asupra momen
telor mai importante din viaţa noastră pu
blică de 'astăzi. 

:Mărturisim că ne mai rămase o sin
gură. crodinţă, aeeea că d. Maniu cel puţ.in 
in discursul său din Braşov, va avea tactul 
cuvenit şi va aduce, prin vre-o tangentă, 
înaintea lumei adunate, const.at,arca şi lă
muririle sale în privinţa nulităţii valoarei 
faimosului verdict al comftetului de con-, 
damnare şi va da astfel un echilibru opi
niei publice şi va avea un cuv{mt de dra
gostepentnl năzuinţele noast,re, pe cari 
numai bărbaţji cu interese personale, iar 
nu oameni ca d-sa pot a le mai tăgădui. .. 
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GlIfSU! nu ne-a adus absolut nimic nou. Il 
cetim şi rescetim ca să aflăm o urmă de 
veste bună, că ,,rrribunaH îşi face dat.oria 
şi dl. minciuni au fost ceea-ce s'a răspândit 
pe socotoala ei. In schimb, de dragul "so
lidaritrtţii" sale, J. :Jialliu ră;mfl.ne şi acum 
perfect; consecvent, cu coea-ce în mod con-

:) \~elltional so ropeHt, ca la fiecare dintre 
f; oratorii noştri. Aflăm din discursul din 
Il. :Braţ:ov ceea-ce ştim, dela toţ.i înaintaşii 
1 TI orato1'ului, că Statul nu-şi cheltuipştc bud-

1 jgetul în mod egal faţă de contribuabilii de 
f'ioriec naţionalitate. Yorhind de rcvindecări 
I,d de ordin gencral, reaminteşte cât sufor 
'I~coalE:'le grEllliţe.reşti şi cele confesionale, 

:(!.IL probleme pe cari ziarele noastre le tra
I nteazii În fiecare zi. Atinge, cestiunea func
'1 \ţionarilor de stat şi din administraţie şi 
i, arată lipsa de proporţie în raport cu nu
I mărul popoarelor npmaghiare. Şi mai spu-

no alte amănunte asupra credinţ.ei Homâ
nilor în cadrul unit.ăţii monarhiei; despTe 
votul universal; revizuirea legii naţionali
trttilor şi pJfmgeri În potriva justiţ.iei ma
ghiare, - tot cuvinte bune şi cunoscute, 
cari se găsesc în memorandele noastre că
tre tron şi în cuvântăriJe din parlament. 

Are însă oarecare interes sfârşitul vor
birii dIni Maniu. D-sa nu uită să yorbiască 
de necesitatea unei culturi mai inaintate 
la poporul nost,ru, care să ne fie o pavăză 
pentru viitor şi aici termină cu următorul 
apel către ascultători: 

"Trebuie să conyjngern opinia publică, 
că atunci, dUld ni-se cere avutul şi viaţa 
şi noi avem dreptul să pretindem cele mai 
elementare îndre,pLăţiri ale unei fiinţe ome
neşti, avem dreptul să pretindem şi pretin
dem cu toată hotărârea: cultură, libertate 
şi viaţă. Şi trebuie să conving~m pe ocâr
muitorii acestei ţări şi înt.reaga opinie pu
blică, că fiind fii acestei ţ.ări, aL~em dreptul 
(t pretinde rcsp(~ctarea acestor atribuţiuni 
fireşti şi să le facem Învederat poste ori-ce 
îndoială, că nu cunoaştem decât o singură 
a!&LL __ 

Guy de l\1a.u pa.8lf'i Rnt:. 

Testamenful. 
Trad. de A. Corbul. 

Il cunoşteam bine pe aCill flăcău voinic, oare 
S8 numea Hene de BOlJ.reneval. Era un om amabil, 
deşi cam trist, părea 1i fi trecut prin toate, foarte 
ilceptie~dc un scepticism ,precis şi mişcător, iscusit 
mai ales în a dcsarticuJa cu un cuvânt ipocriziile 
mondene. El repeta adeseori: "Oameni cinstiţi 
nu sunt; sau cel puţin, ei sunt cinstiţi numai re
lativ cu canaliile". 

A vea doi frati cu cari nu se vedea, dnii de 
Courcils. II credeoam fratele lor vitreg, dat fiind 
numele lor ce nu seasemănau. Mi-se spusase de 
multe ori că o întâmplare stranie avusese loc în 
acea familie, dar nu cunoşteam nici un amănunt. 

Omul accst."a îmi plăcCJa; mult; în curînd ne 
împrietenirăm. Intr'o soora. după masa, 'Pe care 
o luasem la al. l-am întrebat din întâmplare: "Eşti 
născut din coa dintâi sau din (\J doua căsătorie a 
dnei mama d-tale~" L-am văzut pă1ind ~or, apoi 
roşindu-se; şi rămase cflteva clipe tăC11t, vădit 
încurcat. Apoi zâmbi cu melanco1ia blândă care-i 
cr~ obişnuită şi-mi zise: "Scumpul meu prieten, 

_ dacă nu o Bă te plictiseaseă, îţi voi da asupra ori
_j~ei me!e ar:1ănunte foarte curioase. Te ştiu un 

,. hărhat mtehgent, nu cred 00 prietenia d-tale 
r'l~ii' se 'fuicşoreze din cele ce vei auzi; şi dad ar 
J iii a~,1~}'!hmci n'aş mai ţine să te am ca amic". 

, I Mlailw;!hea, dna ac Oourcils, eM o biată femee 
mică şi timidă, pe care soţul ei a luat-o pentru 
~estre. Toată viava ei a fost un martiriu. Suflet 
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cultură, cultura naţională., nu admitem 
decât o singură libertate, libertatea naţio
nală şi nu cerem decât o singură viaţă, 

" ţ" lV" c. VIaţa na lOna a .... -
Foarte bine şi cuminte! Numai că a

ceastă. frasă întreagă, cu categoricele ei 
imoprative "trebuie să convingem'\ "avem 
dreptul a pretinde", "nu admitem decât" 
- face de mult parte din caterusmul ele
mentar al politicei noastre. O rosteşte şi 
t:iuciu şi d. Cicio-Pop şi au rostit'o alţii, 
mai buni, înaintea lor, tot cu aceeaş înde
mânare. Şi conştiinţa politică a alegăto
rilor români este binişor desvoltată, ca să 
poată să se orienteze asupra acestor ade
văruri, asupra cărora părinţii noştri au 
stăruit aşa de mult, încftt astăzi au devenit 
aproape clişee. Alt-ceva însă le trebuie as
cultătorilor de astăzi ai discursurilor po
litice. Credem că ar fi fost mult mai de 
preţ pentru cuvântarea dlui Maniu, dacă 
ea ar fi avut o mai mare actualitate. Ceea
ce interesează astăzi pe alegătorul rumân, 
este o cestiune cu totul alta. Nu atât po
litica militantă numai în contra guvernu
lui, ci mijloacele de a-şi vedea odată o or
ganizare putcrnică a partidului său, care 
să poată pomi lupta pentru cucerirea aces
tor drepturi. Nu e de ajuns numai să Îm
bărbătezi poporul şi să-I înveţi numai cu 
revindecarea însaş, ci trebuie mai întâi 
probe, că ştii şi cu cine să "convingi" pe 
adversar şi că eşti capabil a "pretinde" 
succese positive. Părerea generală astăzi 
este, că suntem prea slabi. Deputaţii noştri 
dccimaţi singuri ne-o spun, că trebuie să 
se retragă din parlament, căci ajunge cu 
obstrucţioniştii. Sunt membrii în comitet 
cari odihnesc prea mult şi cari toţi împreu
nă nu vor să. înţeleagă debandada, creată 
prin lipsa de energic. Sunt moravuri şi ca
ractere cari trebuie înlăturate de-acolo, 
căci toate intrigile de. astăzi sunt lor dato
rite. Situaţia încurcată, cu durerile ei in
terne, cu pescuirea unora în tulbure, tre
buie mai întâi definitiv limpezită şi aeri
sită. Aici este punctul de căpetenie şi spre 
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iubitor, timidă, delicată, etal a fost fără încetare 
tiran.izată de acda care ar fi trebuit să fie tatăl 
meu, un brutal dintre aceia ce se numesc genti
lomi săteşti. După un an de căsătorie, ela început 
să trăiască cu o servitoare. El a mai avut ca 
amante femeile şi fetele arendaşilor săi; ceoace 
nu l-a împedecat să aibă cu nevastă-sa doi copii; 
ar trebui să socotim trei dacă m'l~ nuroă~ şi pe 
mine. Mama mea nu zicea nimic; ea trăia în acea 
casă veşnic sgomot~a.,ă, <.'Ja: unul din acei şori<lei 
cari se strecoară pe sub mobile. Ştearsă, înfiorată', 
înfricoşată, ea ,privea lumea cu ochii ai neliniştiţi 
şi limpezi, veşnic în mişcare, cu ()Chii ei pe <cari 
friOOl nu-i mai părăsea. Ea era cu toate aCMtea dră
gută, blondă de un blond cenuşiu, de un blond ti
mid; ca şi cum părul ei ar fi foet şi el decolorat 
de -eterna ei înfricoşare_ 

Printre amicii dlui de Courcils cari veneau 
mereu la castel, se afla un fost ofiţer de ooyalerie, 
văduv, un om temut, duios şi violent, capabil de 
cele mai energice hotărîri, care se numea d. de 
Bourneval, nume pe care'l port ~i eu 'acum. Er,a 
mare şi slab, cu mustetile negre ei stufoase. Sea
măn mult cu el. Omul acesta cetise mult ei nu 
gtllldea la fel eu cci din clasa sa. Străbunioa. lui 
fusese o priet.enă a lui Y-Y. Rousseau, şi par'că 
ar fi mOţ\tenit şi el COVla din această relaţiune a 
străbunichi-ei. ŞtiJa pe din ·afară "Oontractul so
cial" şi "Noua Heloiza" precum şi toate acele 
cărti filozofice cari au pregătit de departe vii
torul vălroăşag al vechilor noastre obiceiuri, al 
moravurilor. al legilor învechite, al moralei noa
stre in\"echite. 

El a iubit-o, pare-se, pe mama mea şi a fost 
iubit de dânsa, Legăturile lor au răm~ aea de 

acesta d. Maniu ar putea să-şi indrepteze 
preoeu pările. 

Să ne lăsăm deci, d-le Maniu, propa
ganda de manieră veche, să privim direct 
în faţa actualită.ţii, să ne selecţionăm rân
durile, făcând rânduială in trebile noa.sţre 
de acasă, să ne cântărim mai bine valonle 
şi înainte cu Iorţ.e nouă! 

Teatru unguresc în Bucureşti. "Seara" din 
Bucureşti organul partidului conservator, scrie 
următoar~le despre chesttia teatrului unguresc, 
cu care "Tribuna" s'a ocupat în mai multe rîn
duri: 

.Ziarele româneşti de dincolo anunţa. c9, trupa. ~ \ i 
teat~ului ungurresc din Cluj va d1l în curind o ,-
serie de reprezentanţii pentru oolonia ungurească 
din Bu<,,'meşti. 

Dacă raporturile între noi şi vecinii unguri 
ar fi normale, dacă fraţii noştri de dincolo n'ar 
avea situaţia pe care o au, dacă guvernele Wlgn
!roşti ar resp{)cta naţionalitatea şi cultura româ
nească - n'ar fi lucru Deobişnuit ca o trupă da , . 
actori unguri să vie la BucureştI. 

Dar ştim că guvernele unguroştî nu permit 
trupelor teatrale dela noi din ţară să joaoe în Ar
deal sau în ţinuturile româneşti ale Ungariei. 

Rar- de tot cu o excepţie, se îngăduie câoo u
nui cîmtăreţ român eă dea un concert la Sibiiu, 
Braşov sau Arad. Astă vară a fost o minune, că 
doi-trei artişti ai Teatrului N aţioDilll au putut 69, 
joace la serbările din Blaj. Insii ministrul de in
terne ungar n'a voit eă audă de o reprezentaţie 
dată numui "de artişti ai Teatrului Naţional, ci a 
pretins să joace abia doi-trei, împreună cu dile
tanţ,ii români de dincolo. 

Prea ar fi fost mare primejdia pentru statul 
"naţional maghiar" dacă IWmânii de din~lo lLr 
fi putut să admire mia deplină a TeatrulUl N a
ţional din ca.pita1a României! Tot agtă vară au
torităţ.ile ungl.lroşti au oprit reprezentaţiilo dnei 
şi dlui Bârsan, artişti ai Teatrului Naţional, dar 
cetăţeni ungari. ~* 

In astiel de col1diţiuni va înţelege ori cine 
pricina nooumeririlor presei româneşti de din-
0010, care .se întreabă cum pot juca la Bucureşti 
artiştii maghia'ri, când artil}tii români sunt tra
taţi do gu"ernele ungu.roşti drcp nişte "agitatori", 
buni numai de escortat cu jandarmii. 

Intre popoare, ca şi între state, trebuie să e
xiste \raporturi de reciprocitate" Dacă vecinii U n
guri doresc ospitalitatea culturală a ţărei noastre, 
cea dintâi datorie a lor este să respecte la dânşii 

tainice încât nimeni nu le bănuiaa mitoau-. Biata fe
mee părăsită şi tristă, s'o fi animat de el cu o 
forţă dcspe11ată, asimilându'şi întreg felul lui de 
a gândi, tooriile S€ntimentului liber, îndrăznelile 
amorului independent; dar, cum ea era aşa de 
timidă încât nu Îndrăznea nici odată să vorbeasdÎ 
cu glas tare, taate aceste simţeminte fmă închise, 
condensate, strînse în inima ei (!are nu se deschise 
nici odată. 

Cei doi frati ai mei erau aspri cu dânOOl, ca 
şi Ipărintele lor, nu o mângăila.u de fel, şi obişnuiţi 
să considere rolul ei şters în căsnicie, () tratau ca 
pe un fel de servitoare. 

Eu am fost singurul dintre fiii ei care am iu
bit-o cu .a.rlcvărat şi care am fost iubit_ 

Ea muri. A v€l3.m pe atunci optsprezece ani. 
Trebuie să adaog, pentru ca să. poţi înţelege cele 
Cil vor urma, că soţul ei era prevăzut cu un con4 

siliu judiciar, d separaţiunea uwarei lor fusese 
pronuntată în vrofitul mamei mele, care piistrase, 
graţie artificiilor legei şi devota.mentului inte
ligental unui notaT, dreptul de a testa după pla
cul ei. 

Am fost a~adar înştiinţaţi că un testament era 
depus la acest notar şi invitaţi să a-sistăm ~ .. lec
tura lui. 

Imi aduc aminte ca şi C1Ull ar fi fost ieri. A 
fost o scenă grandioasă şi dramatică, burlescă; 
surprinzătoare, născută din revolta postumă a ace
stei moarte, de strigătul de libertate, de reven
dicarea din fundul mormântuTui l8J acestei matrtire 
sdrobită de moravurile noastre cât a trăit, şi care 
scotea, din cosciugul ei închis, o chemare deepe
rată cătră neatârnare. 

Acela care se crecloo părintele meu, un OM 

t 
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acasa cui tura românea:s<'lt, mai <nI seamă că acea
stă cultură hxăneşte sufletele unei părţi însem
nate din populaţia Ungariei. 

Suntem noi toleranţi, extrem de toleranţi faţă 
de străini şi chiar de neprieteni, dar are o margine 
şi această toleranţă". 

-
Scrisori din Bucureşti. 

SI. Dumitru. - Impresii dela examen.e. - Săr
bătorirea amintirei unui dascăl ardelean. 

Bucureşti, 26 Octomvrle v. 

Pentru bucureşteni, ca şi pentru toţi locuI
torii oraşelor din ţarl'-, ziua aceasta îşi Me, pe 
lângă părţilc-i hazlii, o sumă de neplăceri, de 
'scene dureroaoo, cari te fac să te gândeşti la ex
tremul zbucium ce stăpâneşte viaţa, Daeă pentru 

,,'1' It 1 D U 1."1 --

bună voIe. Puţini părăsesc cuibul, în care au stat 
o jumătate de an, pentru că ar fi găsit unul mai 
c,()llvenabiL Toţi se plâng de scumpetea traiului, 
t.oţi se revoltă de lăcomia şi dorul de câştig al 
celor 00 au. Şi abia a'sistând la jelania lor înţelegi 
câtă dreptate are autorul ncoiobăgiei. 

Ce frumos 18. prins Ada Negri icoaua aceast.a 
a "mutărei silite", Un car încărcat cu zdrenţe, 
cu mobile roase de cari, cu scauno rupte. In 
urmă un lucrător, cu femeia şi cu copilaşii năs
cuţi din "blestemat.uI amor al sărăciei", Şi po'eta, 
privind în urma cMului ce trece prin ploaia mă
runtă şi reoo, simte plut.ind în văzduh suflul cea
sului de răzbunare în contra nedrept.ăţei şi vede 
în carul cu mobib sărăcăcioasă "începutul unei 
baricade", 

• 
La univ€tr.sitate e sfârşite sesiunea examenelor 

uşoarK prin fapt.ul că are în faţa luI oamenI pe 
cari nu i-a mai văzut niciodată, pe cari Însă şi-i 
poate câştiga prieteni sau duşmani, oameni cari 
poate .sunt pe drumul de a face ceva, cari sunt 
convinşi că pot. mult, pe cari el, dacă nu s'a in
teresat mai do aproape, n'are de unde să-i. cu
noască, n'are de lmde lua cumpăna cu care să-I 
cântăJrească. Şi se trezeşte dint.r'odată in faţ,a u
nei nedreptăţi, fie în bine sau în rău, dar în 
sfârşit nedreptate, care mai curînd sau mai tIu
ziu iese la iveală. Şi at.unci nu-i rămâne dooât 
sfânta filosofie a Românului: Sfântul soare I}i 
tot nu-i poate mulţumi pe toţi. 

iii 

..,. boemul, caU'e nu are pe nimeni, care priveşte sfi-
/ . dlHor la ziua de mâne, Sf. Dumitru este un pri-

de toamnă. In (lurlnd se incep cursurile. Tot a
cum au loc examenele de capacitate, pentru viitorii 
profesori de liceu, examene, cari ee ţin din trei în 
trei ani. Interesante mai sunt areste examene, 
nu atât prin severitatea 101', <lât mai ales prin 
momentele psihologice prin cari trec atât candi
dat.ii; cât. şi cei meniţi a se pronunţa asupra "capa
cităţei" lor. 

Am arrătat într'una din scrisorile trecute că 
mai mult.i elevi ai regretatului Dimitrie Aug. 
Laurian au ridicat. un bust fostului lor profesor . 
Desvelîre.a bustului s'a făcut. ast.ăzi, în curtea li
ceului Sf. Sava, cu o deosebită solemnitate .. Au 
asistat la această solemnitate, organizată din sen
timclltul frumos do. recunoştinţă al unor oameni, 
cari ştiu preţui lumina revărsată de inimosul das
căI ardelean, pe lângă autorităţile şcolare supe
rioare, o sumă de bărbaţi politici, precum şi un 
mare număr ne oameni de litere, în a căror amin
tire icoana regret.atului dascăl t.răie.şte neştearsă -
Încă. 

, 
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lej de glume pe contul (l(llor ce, în schimbul unei 
anumite sume, pot adăposti şi pe alţii în casele 
lor, în Bchimb pentru cei cari trăiesc ş! pentru 
alţ.ii, pent.ru familiştii strîmtoraţi de. greut.ăţile 
vieţei, ziua aceasta este un adevărat supliciu. Azi 
se arată mizeria omenească în toat.ă grozava ei 
realitate. Azi vezi pentru ee se cheltuieşte o viaţă, 
pentru ce se zbate un suflet. Vezi puterea de care 
nu totdeauna iţi dai eeaml1, a banulu1. 

E ziua când orăşenii se mută, când tot ce s'a 
adunat plrin muncă şi pă8trare, ee grămădeşte în 
camionul ce porneşte, încet, ca un car mortuar 
de-a lungul stradelor, până se opreşte undeva, pen-
1>ru un popas de şase luni, când se va repeta ace
elaşi scene. Când proprietarul va veni cu acelaş 
aer do îngrijorare, cu acelaş zîmbet do prefăcută 
bunih·oinţ.ă, va repeta aceleaşi plângeri despre ur
carea dărilor, greutăţile întreţinerii unei oase, şi 

În cou"ecinţă va pune chiriaşului în vedere urca
rea chiriei sau - evacuarea locuinţei. 

Cei cari rîynesc la ,viaţa orăşenească s'ar le
cUI uşor de a(',cst dor dacă al' asista de câteva ori 
la cele ce se petrec în zilele acestea. E icoa'Ila du
rer()a~ă a nestatorniciei, care se .repetă în fiecare 
an de două ori, care te Îufioară. Căci puţini dintre 
aceia, cari pornesc în urma camioanelor cu mo
bile, cu lucrurile gospodăreşti, fac acest drum de 

De o parte teama dea nu fi clungărlt pontru 
trei ani de zile, de alta dorul de a face pe savan
t.ul, priviri curioase, în cari citeşti O mulţumire 
sau un gând ascuna de a lovi la proxima ocazie, 
priviri cari spun atâta de multe, în cari citeşti 
povest.ea unui vis frumos ameninţat pentru o 
clipă să se înt.unece printr'un simplu da sau ba 
al cutărui muritm care habar n'are de 00 Se pe
trece într'un suflet tînăr. Să stai de-o parte şi 
să seri tot ce citeşti pe feţele şi in ochii tuturor, 
ai celor cari se pronuntĂ, ai celor cari ascultă sen
tinţa şi ai celor diroot interesaţi. Să spui tot ce 
crezi dai văzut într'o privire de satisfacţie, înt.r'o 
dipi're indiferentă, într'o fulgerare de o clipă. Să 
seri tot: planurile ee-şi faee unul, visurile ce-şi 
leagă alt.Ul de hârtioara albă ce-i anunţă. 8uooesul. 
Increderea ce o simte celălalt în puterile lui, do
rul do muncă, de înaintare. Sau zîmbetul Irece al 
celui ('e se crooe nedreptăţit. 

In ori {'.,e caz situaţia celUI menit să se pro
nunţe în astfel de ocazii nu este uşoară. Nu este. 

g'l'OS ~i sângeros ea un macelar şi fratii mei, doi'-din simplu ('.alcul, apoi dispreţuită, rpărasită, opri- 1 
fJă('ui v(lini~i de douăzeci şi douazooi şi doi de mată. inşelată fără încetare de eoţul meu. 
ani. aşh:rptllU linişti ţ.i po AeRunele lor. D. de Bour- .,Il iert, dar nu-i datoresc nimic. 
ne,·a1. invit,~t să se prezinte şi el, int.ră şi se aşeza .,Fiii mei mai mari nu mau iubit de loc, nu 
la gpatde meu. Era strîns în redingota sa foarte m'au re!'\fătat, ab&a de m'au tratat ca pe o mamă. 
palid şi"şi mişea din când in când vârful mustHi- "Am fost faţă de ei, toatâ: viata mea, ceace 
101'. cari începură a se înălbi. El Se aştepta de am trebuit să fiu; nu le mai datore~c nimic după 
~igllr la e.c!e ('e s'au petrecut în urmă. moartc. Legăturile de sânge nu pot exista .fără 

Notarlll încuie uşa cu cheia şi începu să ce- de iubirea statornică şi sfânta de fiecare zi. Un 
tească, dupăce Irupse în faţa noastră plicul pece- fiu ingl1at e mai putin decât un străin: el este un 
tInit CtI ceară roşie şi al cărei conţinut nu'l ştia. I yinoyat, căci n'are dreptul să fie indiferent faţă 1 

de mama $Ia. , 
Prietenul meu tăcu în mod brusc, se ridi~ă I . "Am tremurat mereu fată de oameni. fată de 1 

~i D?<,!se eie In} din sertRrul mesei, .0 hârtie îngă:l-ll('gi.le lor nedrepte. ~e obice.iurile lor ne~menoase, 
belllta, o desfacu, o sărut.ă lun~, ŞI relnă: de mfanwle lor ,preJudecăţI. In vaiţa Iru Dumne

- Iat.ă testamentul mult iubitei mele mame: zeu, nu mă mai tem de nimic. Moartă, 'arunc de-
Eu, subsemnata, Ana-Catherina-Genevie,a- parte de mine ruşinoasa ipocrizie; îndrăznesc să'mi 

M'atilda de Croixhwe, sotia legitimă a lui J ean- spun gândul, să mărturisesc şi să semnez secretul 
Loopold-J oseph Gontran de Courcils, sănătoasă la inimei mele. 
trup şi la minte, exprim aci ultimele mele voinţe. "Deci, las în depozit toată averea mea de Clare 

Dimitrie Aug. Laurian a fost fiul marelui 
August Treboniu Laurian, ale cărui merite pau
tru rcdeştept.area şi pentru cult.ura noastră na
ţională se amintesc cu ,recunoştinţă de istorie. A 
fost. înainte de toate un om al şcoalei, preocupat 
de singurul gând de a creşte tînăra generaţie în 
principiile sănătoase ale naţionalismului, princi
pii, pe cari el le-a moştenit dela părintele său. 
Asupra vieţei lui au saris toate ziarele cu ocazia 
sărbătoarei de azi. Iată aprecierile ce le face un 
ziar despre viaţa şi actid t.atea lui: 

"Născut la 1846, a urmat cursurile facult.ăţei 
de litere din Bucureşti şi şi-a luat ,doctorat.ul în 
fi losofie la Bruxelles. 

La 1871 a fost numît profesor de filosofie la 
liceul Sf. Sava. 

Toţi aceia cari au avut fericirea sa-l aibă ea 
profesor vorbesc cu multă dragoste de clJ1rsurile 
lui, pe <cât de instructiva pe atât de atrăgatoare. 

.,Şi. în fata Judecătoru]ui suprem care mă 
aude, declar ca aşi fi blestemat cerul şi lumeta da('ă 
n'lH\ fi întiilnit iubiroa profundă. deodata. duioasă, 
n05~himbată a amantullli meu, (}tara n'aş fi înţcles 
în bratele lui că Creatorul a făcut fiinţele pentru 
a se iubi între dânsele. a se susţine, ta se mânp;iiia. 
~i a plâuge împreună în .ceasurile lor de amă
răciune. 

"Cei doi fii ai mBi mai mari au de părint,e pe 
d. de OourC'Îls. Numai Rene datore.şte existenţa 
sa dlui de BouruevaL Il rog pe Stăpiinul oame
nilor şi al dcstinelor lor sa IŢmnă detasupra preju
d('('ăţilor sociale pe tată şi pe fiu, să-i fa('ă a se 
iubi până la moarte şi să mă iubească încă şi pe 
mine în sieriul meu. 

"Matilda de Croixluce", 

D. de Courcils se ridică: el striRă: "Testamen
tlil ,ac{'~ta e ial unei nebune Il! Atunci d. de Bour
neval făcu un pas şi dedară cu o voce puternică, 
cu o voce tăioasă: "Eu, Simon de Bourneval, de
clar că R{'68t scris nu 'contine decftt strictul ade
văr. Sunt gata s'o dovedesc prin scrisorile ce le 

" am . 
Atunci d. de COUI"{'ils mPTse eătra pl. Am ('rc-

"Cer iertare lui Dumnezeu mai întâi, şi apoi legea îmi dă voe' să dispun, I3mantului meu mult. 
scumpului meu fiu Rone, de actul pe care îl săvâr- iubit Pierre-Germer-Simon de Bourne\~al, pentru 
şese. Il cred pe copilul meu cu inima destul de a cădea apoi în mftnile scumpului nootru fiu Rono. 
mare pent.ru a mă întelt"..ge şi a mă ierta. Am au-; (Vointa IalCeasta e formulată într'un chip 
ferit toată viaţoa mea. Am fost luată în căsătorie mai !precis şi într'un act de notariat). 

~ ______ ' _____ ~ ____ ~.M' ____ ~ __________________________ "'" 

"A soclaţlunea 
recomandă in aten-

tia ono public, depo

zitul său bogat in 
D1D 

tndustpla,tlop de lDobtle" din': JJJ!'8ŞOV 

b 
· I pentru camere de dormit; 8uf~agerie, ~amere·garcon. şi sa· 

C II e Ioane. Ia în intreorindere efeptulrea aranpmentuiui compltct al 
'II locuir.ţelor şi bucătăriilor; al edificiilor publice (şcoli, palate pu-

Pr .. ţurite mederate, pe lângll condiţii favorabile. 
blice) împreullă cu tapeţirăria lor. - - - - - -

- Se" poate privi fiirii a deobllga la cumpArare! - Cataloage gratuite t 

Arucsarnok SXOystk8zet8", Strada Yimii or. 38. A "Brass6i Bufork6szit6 1,lrosok 
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o bunătate tl1lfletească particularI'( făcea ca elavli 
să aihă pi'ntru dânsul o adevă'rată dragoste. 
- Laurilln a făcut şi politică, fiind un membru 

mar,ant al gruplhei junimiste. In mai multe rîn
duri a fost secretar general al ministerului ins
tnlCţ.iunei publice, funcţ,ionând câtva timp şi ca 
inspector general al învăţământului secundar. 

Intre 1888-...:.;1895 a fost ales deputat şi apof 
senator. 

Laurian a fost şr z"la;rist, şI încă unul <lin 001 
mai apreciaţi ziarişt.i de pe vremuri. 

JI. I "ft 11 11 lt' 

'putin Vla transpira difl ele ceeace eu v'am scris 
mereu: neadevărurile ce .agenţiile rl1u voitoare 
au publicat pe socoteala Italiei. 

Zi.arele române-şti, cu toate el( cu gândul ~ cu 
sim tirea sunt de partea Italiei, au fost silite să pu
blice ştirile date de agentiile la cari sunt abonate, 
şi cari au comunioat invers de aceoo. ce a'a petre- I 
cut pe câmpul de răsboi. 
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Situatia militarii. 

, Din ziua de 28 Octomv-re 5t. n. -ziua vie. 
tori0l3sei bătălii, in ('Ja;re Italienii, după 10 ore de 
luptă, au ie.şit pe deplin invingătorÎ - nu a mai 
fost nici un atac din partea musulmanilor. Se 
aştc})ta un atac în ziua' de 3 N oemvrc at. n., însă, 
fie pe de o parte deacurajarea, fie lipsa de muni
tiu ni şi de lj)Tovisillni, dânşii au Iă.~at in pace li
niile itali('ne şi în atară de câte un obuz sau doul 
pe zi, niei un semn de lupt/r nu au mai dat 
Turcii. 

Pe de altă parte, trupele italieno din Tripoli-
tania-, dela o .;1.ivizie co era, s'a ajuns '8;proaŢ)C la 
un corp de armată; liniile au fost intărite in aool'lie 
10 zile de liniF,lte; artil()ria de câmp şi mitrailezele 
(tu fost mult sporite, în fine - dup1l: cum au con-

El a întemeiat "România liberă" în -care a 
il S<'ris, pe timpul răshoiului, articole iritmase ee
lebre. "Homânia liberă" s'a transformat mal târ
ziu în "Const.ituţîonalul", pe oare de asemenea 
L,mrian l'a ilustrat cu artieolele sale scrIse într'o 
formă foarte ele.gantă, dal'Îoarte energice şi sub-
st.lmţiale. OorespondMt. 

Italia a ayut mari pierderi pe câmpul de răsboi. 
poate mai mari decât cele ce s'au scris; dar vi~to
riaa fost tot dea una de partea ostaşilor ita
lieni, şi în nici o bătălie nu a suferit infringere. 
In urma aees-tor triumfuri, in cari soldaţii italieni 
s'au acoperit de gloria şi de aplauzele celor ce au 
ştiut adevăI'Iata stare do lucruri, ieri regele Italiei 
a iscălit decretul de -care vă vorbii m'ai sus. 

Oăci ta sosit momentul acestei anexări. Intr'a
devăr, în Tripolitania Italienii sunt in 'Posesia 
întregei coaste, 31 tuturor oraşelor, a turturor punc
telor strategice, a tuturor (',wpetelor liniilor de 
caravtane; armata, sub comanda supremlt a gene
ra>llllui Oaneva, e..~te de.stul de numeroasă ~i posi
bilit.atea mărirei sale nu este obataculată de nici 
o piedecă, deoarece căile pe apă, oari leagă Italia 
eu Africa sunt absolut libere, în !!Ceata condiţii. 
un viI a i e t ca acesta, nu se mai poate considera 
sub stăpânirea turcaaacă, ci realmint~ sub stit
pânirea natiunei care a ocupat !punctele ce vă in
~raL mai sus. 

statat ata'ţ'latii militari la faţa lDcului - baza de 
operaţii la Tripolis este astfel de întărită încât" ţJ 
ar putea resiAta multă vreme (in starea în care -

Anexarea Tripoliianiei. 
Anexarea TripoJitaniei. - Situatia militară In 

Africa italiană. - Situatia diplomatic •• 

Roma, 7 NoemvrTe191f et. n. 

(Dtla c01·e.spot'!denfut nostru). - Pe când zIa
rele străine publiC'ă ştiri fantastice asupra .aşa zi
~(>lor înfrîngeri ale IbaJienilor în Tripolinania, ieri. 
Dumin(>('ă 5 Noem,re, regele Italiei a iscălit de
cretul prin care vilaietul Tripolitan Ae :a.nexează 
definith' la Regatul Italiei. 

M ai este nevoÎ(l de cOlllentarii ~ Oa·re mai poate 
rÎneYa sta 1a îndoială de triumful pe foată linia 
Il armatd italiene i După acest deeret, mai este 
"re-o perllDană care mai poate crede fantla.2}iile 
răutăcioase ale presei ostile Italiei, cari vorbesc 
de exterminaroa soldatilor italieni, de căderoa. ora
şnlui Tripolis în mânile Turcilor, de generalul 
Caneva făcut prisonier i I 

Nu; şi când vă va sosi această scrisDare a mea. 
('hi,ar şi eei ce au interes (interese mai ales de 
hllr"ă) ea Ră ponegrească Italia, vor începe să bată 
în retragere şi depeşile ce se vor publica. vor 
ave-a dacă nu un "ca~eu" de Clll'at 'adevăr, cel 
~ li 2!& L!E!E15 

zut că fle vor înhăţlaJ. Ii vedeam in iiaţa mea, amân
doi mari, unul groll, celălalt ~lab, infricaţi. &ţul 
mamei mele rosti gângăvind: "E~t,i un mil:erabil !" 
Celălalt rosti cu aeela~ ton viguroll ~i sec: "Ne 
vom Întâlni aiurea, domnule. De mult te-a~ fi 
pălmuit şi provocat dJad n'aş fi ţinut tnJainte de 
orice la liniştea, cât Il trăit, a bietei femei !pe eare 
ai făcut-o să sufere atât de mult", 

Apoi se Întoarse cătră mine: "Eşti fiul meu. 
Voeşti să mă urmezi? N'am dreptult'lă te due 
eu mipe, dar îl ~a;u dacă vrei să mă inMteşti". 

I~am strin8 mâna fără a-i răspunde. Şi am e~it 
Împrflună. Eram. de sigur, trei eferturi nebun. 

Două zile mai t.ârziu d. de Boul'neval il omori 
pe d. de Courci18 în duel. Fraţii mei, temându~se 
de un scandal îngrozitor, au tăcut. Le-am cedat. 
şi ei au primit, jumătate din averea }bată de 
mama mea. 

Am IUiat numele tat!ilui meu adevărat, ?enun
tiind la acela pe care mi'I da legea şi care nu era 
al meu. . 

D. de Bourneval a murit acum cinci la.ni. Nici 
acum nu sunt mângăiat de moartea lui. 

Turcia nu se mai pOart:e gândi la roouccrlrea aM
stui vi1aiet, neputând Ră tran/lporte trupe, deoa
rece căile terestre (Tunisia şi Egîpul) îi sunt 
închise ia'l' căile peapll sunt !păzite de flota ita
li,anl!: pe când flota turceasca .stă în Dardanele. 
Singura r<"sistenţa ce Turda mai poate fa('e, este 
acea a putinelor tnlpe ce arc în Tripolitania şi 

acţiunoa debrigantaj <"..(1 poate s;o execute triburilo 
araoo contra soldat-ilor italieni, oaraceaată resi
stentă', nu se poate socoti o reaistenţă armată, 
ono ar rputf'a intra în ('.adrul DperatÎunilor răsboi
nire.. ci va intra în cadrul politiei coloniale, con
tra brigantajului. 

Precedentele. 

Precedente avem multe în istoria luptelor eo-
10niaJe; cităm l;lumai unul: anexarea Transvaa
huui de Anglia, imediat după oc.uparea capitalei 
Pretmia (1900) cu tDate că răsb(liul cu Bo('rii a 
dlll"3t' în('ă doi ani după a('~ill, cu toat-e că popu
laţia Transvalului era eivilizat.a ~i de origine euro
peanil, iar nu sălbatecă euro. est~ c€laarabă din 
Tri!politania ~i Oir€'nai~&. 

Ca fapt istoric, vă mai citoJ:; ~i anexarea Alge
riei ]'31 Funta, :făcută cu mult înainte de ('ăderea 
oraşului Abd·el-oader în mânile Francezilor, cu 
toate că rbboiul Il durat dela 1829 până la 1852. 

Moment potrivit. 

Ânoxarea Tripolitaniei la ItalÎla a fost proda
mată într'un moment foarte potrivit. Să vedeti: 
îndată după iscăIirea trat,at1l1ui fNnco-german, 

eRte la~um) unui inamic cu mult mai numeros de-
eÎtt o(>}e 9 Rau 10 mii de turco-aI'l3Jbi, cari fonneaz!( 
armata din TripoIitania. . , 

Pe coastă, la Homs, Bonga!:li, Dema, Tobruk, 
situatia miliflară este foarte mult îmbunătătită", 
cu j,ntăririle ce s'au trimos din Italia. 

R~sboiul consideraf ca lspr.llvJt. 

Cu pl1 blicaroa. decretului de anexare ~i cu ata
bilirea pe coaM,a A frirană a mai bine dA 60.000 de 
soldati ItaIif'ni, ri1Fhoiul şe poate cOMidara ~a is~ 
pravit, !provincia TripolitJUnia fiind italiană. 

Marile putNi au fost prevenite ieri, şi Italia 
a pus Turcia ~i PufNile în fata unui fapt reali· 
zat., d in care l'ezuh1l: dilema pentru Turcia: sau vre 
Da~e renuntÎind la Tripolitani.a sau răsboi pân~ la 
~fiîr~it. :rar de data aAta - UQtlati acest fapt -
rlisboiul va fi contra Turciei direct, un răsboi in 
oare Italia "a, ('om bate contra Turci{'i ori unde 
îi ,'a părea, eXClllo!la Tripolitania, din care TU'l'Cia 
Il fost s('oasă de ieri, Dod, o act,iune armată a Ita
lioi în apele !;li în porturile turoef,lti nu este de 
exdus, dar nu ca un reznltat - ClIm zi0cau ştirile 
fa]şo de până ,acum - de a se dN,păgubi de pier
derile din TripolitaniJa, ci ca o acţiune de apărare 
'a!'lupra TnrrÎC\Î, în caz când nu ar vrea să ?CCU

noagcă 'ahsoluta stăpânire a Italiei asuPl'1t Tripo
litJaniei. In cazul llcesta, flotla italiană, care nu se 
~ti{l În ce pun('t se găsf>şte. "a întreprinde una din 
a('.e}e bntăJii, în rare ,~aloa.rea flotei moderne -
(nn mai ,"orbesc de nloareQ militară a sol().a,tilor 
italieni, eăci s'a "azut în Tripolitania) ,~a face 
într'un foarte seurt timp să fugă şi să se prăbu
~('.ască flota veche tureeaacă. 

Ce vor face Puterile. 

Puterile aştept.au :acest act şi notifidarea lui, 
care li-s'a făcut ieri (Dllminecă), deci erau 'Pre
ferate, ba puteau crode că iI laştoptau ca să pOIată, 
hazândlHe pe această platforml(, să intervie la 
Constantinopol. 

,asupra împărtirei sfor€,:i de actiune !pe coasta afri- Dad ţinem saroa de faptul că, î n la, i n t e de 
cană, s'a iscălit decretul regal do lanecx.aro. iscălirea decretului de anexare, în ~onvorbirile 

Europa, se găseşte în faţa unei noi Ilituaţiuni ce ministrul de externe italian le-a avut eu re
politice a coastei africane din :Meditel"aDla, ~i Pu- prezentanţ,ii puf@rilor în Roma, c~ l\JCest.ea au foot 
ferile, recunoscând tratatul ce Francia ~i Germa- fia\'orabile anexării, nu mai rămâne niei o indo. 

El se sculă, făcu câţ,iva paşi, şi, punându-se uia '8U i8Călit, nu pot să nu recunoască Faptul Îală că de pe acum, a coste puteri, cari s'au ţinut 
in fata mea: "Ei bine 1 eu spun că testamentul anexarii Tripolita'lliei, care este strîns legată de până în prezent aşa de neutI1alc, vor susţ,ine ~i la 
mamei mele este unul din lucrurile cele m!lÎ frn- acţ.iunea franco-germană din Maroc, astfel că, -i O . 1 T 
moase, mai leale, unul din lucrurile cele mai v .onstantmopo anexarea ripoIitaniei. Chiar când 
mari, pe cari le-a făcut vre-odată o femee. N u un~ şi alta, stabilesc un echilibru în maroa Medi- în ~oncertuI lor se V'a face vre-o scisiune (Austria 
eşti şi d-ta de părerea mea?" teronlt şi Germania de o pla,r te , Anglia, Franţa, Ruaila 

I-am întins amândouă mânile: ,,:Q.a, desigur, Diplomaţia, şireată ca întotdeauna, a "tiut să de alta) totuşi, nu vor .putea să nu admită anexa-
prietenul meu". profite de mDment. rea Tripolit.aniei. 1. T. Alian. --------------______ ... ____ ..... __________ .. __ = __ .. _____ ,.';"':'_:::.:.";:';~~+..... ...... iii _ .... ......-....... ...... ..• _.---.. 

Fiţi CU aten
tiune la firma! GYULAY KAROLY 

Atelier d. lotoJ:rafii artistic.. Potografii şi portrete, reproductii după Iota 
d. priMul rani. grafU vechi şi noul tn mărime naturali, _. 

TIMIŞOARA, J6zsefvâroSt Hunyady u. S. 

- - (Ungl Casfna ,Delvid~kic.) - -

puneri de obiective speciale pentru interiorurl." 
tice, şi lucrări tn aquarel şi ofel artistle ... 
cutafe. Ceice se provoacă la anuntul din J Tribullftc 
capătil 10~ rabat. fiţi cu atenţlune la firmA 
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Discuţia bngetuluL 
- Situaţia politică. -

In şedinţa. de azi it Carnl'i'f'i doputa
ţilor a înc0put, discuţia proiedului de huget 
al anului lH12, după ce s'a ales vicepreşe
dinte, in locul lui Nava]}, deputatul Beuthy 
Pal. 

Armistiţiul inchiat alaltăeri Între gu
vern şi opoziţie ('l'a s{t ia, însă, sfill'şit ne-

. aşteptat. Partidele opoziţioniste n'au fost 
mulţurnife cu declaraţiile făcute de noul 
preşedinte l\'âl:ay, fiindcă nu spuneau în 
nlOd categoric că nu se va face abatere 
dela interpretarea de pftnă acum a. regu
lamentului intern. 

In deosebi în partidul justhist se au
zÎau glasuri (~Iwrgice cari cereau ca într'o 
şedinţă intimă să se aducă în discuţie ches
tiuuea armistiţ.iului şi să se cearrt noului 
preşedinte declaraţii categorice că va res
pecta practica de până acum.' 

Spiritele erau aUlt de agita te, încât se 
putea aştepta o nouă izbucnire a obstruc
ţiei tehnice. Justhiştii etau chiar hotărîţi 
să ceară În şedintade azi o votare nomi
nală pentru a avea priloj do a se convinge 
în ce mod interpretează N,l.vay regula
mentul. 

La stăruinţele contelui Andrftssy au 
rnnunţ,at Însă la această hot.ărîre. In 
schimb, însă. o delegaţio de fruntaşi ai tu
turor partidelor opoziţioniste s'a prezintat, 
aseară la N{lvay, adudmdu-i la cunoştinţă 
nemulţumirile lor. 

In 'fata acestei delegaţii, Nauay a de
clarat că în ce priveşte intc"preta·rea re
!lularnentului nu se va abate nici pe viitor 
dela practica din t.eevt. 

Incidentul s'a încheiat cu această de
'claraţie şi pacea a fost restabilită. 

Opoziţia. este hot,ărîtă să nu tolereze 
ln cursul armistiţiului nici cea mai mică 
abatere dela practica parla.mentar{t de 
până acum şi să reia obstrucţia tehnică în 
momentul în care pentru întâiaşdată vor 
constata încercarea de-a se da regulamen
tului intern o altă interpretare dectl,t cea 
sancţionată prin practica din trecut. 

Cou!erenţele partidelor. 

Pal'ti.aul guvernament.ala hotărît. să oandi
lJe:ze ca vice-preşedinte pe Boothy PilI. S'a t.recut 
:apoi la discuţia proiecttIlui de buget,alegându-se 
:raportori pentru deosebitele resorturi. 

Partidul koosuthist ·a ţinut deasemenea oon
ferenţă, hotărînd să ia poziţie impobriva bugetu
lui, fără a faoo,însli, ohstru~iţe. 

Aooeaş hotărîre a luat şi partidul justhist. 

f· Şedinţa Camerei. 
, Ca ş"i ieri, la şedinţa ae razi au luat parte un 
număr însemnat de deputaţi. Indată după deschi
derea şedinţ.ei se jJrQOOdează La alegerea unui vice
p roşed in te. 

Este ,ales Beoth.-y Pâl, cu 189 voturi. Au mai 
;primit Liizâr Ietvan 33, iar contele Wick<mburg 
4 voturi. 

Noul vice-preşedinte mulţumind Camerel pen
tru înm-ederea '}JUSă rn el, dedară că întotdeauna 
:va respecta legilo Camerei. In ce priveşte progra
mul său, e de ajuns să se refere la programul des
~ăi}urat de 110ul preşedinte. (Aplauze). 

Se trece la difleuţia bugetului. 

HTRIB U N AH 

Ilegedu.~ Loranf. raporwrul proiootului roogă I 
Camera să Votl'7.l' hlI~etnl. 

Primul orator e iNs!! Zoltăl) (kossuthist) eare 
nu primeşte bugetul. 

In şedillţ.a ,de mrul(> ,<;.(> vor dis('uta reformele 
militare. 

Audienta lui Khuen. 

1lfinistnd-p/'l'$eclintc conte l\hllcn-lle
dervâry a plecat azi după amiazi la Viena, 
n'lld{' mlirU' 1;(( li primit in audicn tâ de că
tre M aj. Sa. 

Contele [\-IIIlCIl na u!Twrfa J.f ai. Sale 
de.rq>re ('ompromÎsul încheiat cu opozitia 
parlarllentară. 

Presa romlnl şi mloira. 81. 
- Conferinţa dlui N. Iorga la Caracal. -

Dl1111ineeii, 23 Oct. (5 Noemvre) s'a ţinut în 
Cara('J:J,1 de cătră d. ~. Iorga o conferinţă la 
Teatrul ~ atiDna1. 

Cu toate că teatrul ac-ostni oraş este întru 
câtva mic totu~i lume a fost destulă şi încă 'preoa 
multă la o ,a'scmenea conferinţă într'un or'!lş cum 
este Caracalul, unde interosele materiale şi intri
gile dp partid tronc-ază. 

:Multiimită entusimsmului {~iltorva s'a putut face 
ceva aşa că ţinerea acestei conferinţe a format 
un fapt cultural. 

După Încet.,uca ap]auzp}or, cari au tinut câtm'R 
momente, Începe să vorbpaseă d. Iorga ,spunund 
că este o.ator să'şi <,cară ertare de zăbaya dp 
douu săptămâni Clare a făcut ca această ('(Infe
renţă să .'!e, ţi(' mai târziu de eum se !anunţase şi 
aceasta din clluza că li fost forţat să ia ,parte la 
un lah fapt de () importw,nţă culturală aSemenea 
mare: Serbările dela Galati. 

Inainte de a intra în tratarea subiectu1ui ace
fltpi conferinţe - zice d. Iorgla -am nevoe de 
o Himurire şi a'llume: Sunt unii oameni cari au 
obi('eÎul de a ţine aceiaşi ronferinţă în mai multe 
locuri spunând aceleaşi lucruri pc cari le-a mai 
spus în lalt oraş. 

Unii din ei ·ajung pfmă acolo că ştiu conferinţ1a 
pe din afară. 

Acelaş lucru şi cu conferi,nta deacum. Să nu 
se zică de unii că amsii spun aceleaşi vorbe pe 
cari le-am spus laiure.a. N tI! 

Scopul aC'estei conferinte este de a strînge 
fonduri pentru o f~)a(' zilnieă care are menirea să 
răspândeasC'ă lumina în popor, să j,nfluenţeze ·anll
mite idei în public. 

La noi, există o ,presă r08l, o presă pe ('!JlrÎ cei 
de jos nu o cunosc, () presă care nici odată nu este 
onestă fată atât de chestia pe eare o tratează cât 
şi fată de public căci nu discută cum trebuie şi 
nici nu dă; soluţii aşa cum 18,,1' trebui să d~. 

O asemenea presă este de partid in care nu 
poţi să găseşti onestitate {}e spirit fată de public, 
de marele ,public adesea inconştient. 

Ingrijorarea: fi{Jlustră este de ·a iooruma presa 
pe un alt drum, {}îmd la lumină o foae bună, aşa 
cum trebue, şi este destul de îndreptătită. 

Dad oamenii culţi au 'Put~ntă ca f!ă contro
leze tot ce se 'SCrie în aceste foi cu cinci bani, 8se
menela gazete neputând saaibănid o influenţă 
asupra sufletului lor, păstrindu'şi părerea ]01' ,pro
prie; lIn acclaş lucru se întâmplă cu poporul de jos 
pâ'nă la care .pătrundasemenea: foi; viaţ.a sufle
te-ască, toate ideile şi sentimentele le ilalU tocmai 
din aee~te g·azete, prin urmare asemenea foi au 
influenţă lasupra sufleului poporului de jos, care 
în majoritateJaJ cazului nu are putinţă să controleze 
ce se scrie, el multămindu,~e să se hrănească: su
fleteşte cu ce-Î dau acele foi cu cind bani. 

o pildă frumoasă avem la munci,torimea noastră, 
care se hrăneşte cu ideile nesănătoase propO\'ă
dl1ite de foaitat partidului Bocial-democrat al dlui 
Frimu_ 

Da t d. Frimu acel mare bărbat de tltat care 
are ideÎla: că va conduce cândva şi oare dăi soluţii 
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in toate chestiile mari sociale erezund di :Europa 
o tlă ţină seamă de cle. 

De unde au putut ~semenca oameni ca d. 
Frilllll şi to\'arăşii săi să ia ideile pe (,'lari le susţin 
citei prin şcoale înalte n'au trecut? 

O<iInPllii aceştia cari n'au învăţat in cele 4 
clase der:î t atllta i!"torie îneitt să ştie -că a existat 
numai un Şteftm, }iihai etc. atâta geografic În
C[lt să ştie eă Tripolisul se află în Africa iar Ita
lia În Eurorx:I sudică? 

Ve unde ştiu ei atâteu soluţii, încredinţaţi că 
Eur()pa va line seama de ele, căci biblioteci la aso
<:iatiile nO'<llStre politice nu s'au văzut - af!ară de 
biblioteca partidului compusă din v1'c-o 50 bro
şurclc cu coperţi roşi - şcoalele nu le-au fre
cucntat, atunci de unde atât ea şi atâteu de so
luţii? 

Ef't<, foarte uşor de găsit. Din gazete. Există 
în BIH'lIl'('şti o foa-ie cu maScă şi fără muscă: care 
furnisează ati.to:! solutii şi {'Ure n'are altă preo
cupare decât de a infiltra ideile cele mai' nesănă
toaf'C şi informaţiile cde mai năbli:dăiOla'Sc. 

Oamenii de jos au început ,<jăadu<,ă în ('Iasele 
lor asemenea foi aşa (hrpă ('Uni înainte se lua visul 
m;;hleii Domnului, broşu1'ele eu poveştile lui hpi
rescu, Pan şi alţii, cari Javeau darul să mai Îmblân
zea&eă sufletul. 

Şi aC'um I'ă ae compare sufletul omului din 
popor care pe vremuri cetia evangbelila, care avea 
un ~mflet 'al lui Dumnezeu, eu acest de acum al 
cărui suflet, inimă şi giind s11nt atât de pângărite 
cu ideile acestea veninoase răspândite de aseme
nea foi zilnice cu 5 b.ailli. Sufletul acestuia din 
urmă, de sigur că ar fi fost ca al predecesorului 
său dad n',ar fi s<,himbat Evangh{'lia cu foaia zil
nică, Adevărul cu anexele lui, din Bucureşti. 

Atunci c:md o natie se sălbăticeşte, dUld uită 
cuvântul de încredere, Munci este mare nenoro
cire şi ori cine are datoria să o înlăture. 

Toată lumea a auzit de redactor ~i reporter. 
Şi astăzi auzim de redactor Însă este () deosebil'l:l 
Între cei dintâi şi aceştia din urmă OOlri au aJpti .. 
tudini speciale şi isteţime destulă pentru căutarea 
câştigului. 

Pentru ai cunoaşte şi mai bine -pc aceşti da 
acum trebuie să-i comparăm cu vechii noştri re· 
dactori. predecesorii ziaristicei româneşti. 

A fi red1ador mai înseamnă a alege ceeace tre
bue să se publice. nu numai a scrie un articol două 
şî a se supIlayeghia conducerea aşa cum se face 
astăzi. 

Am avut o serie de rcdaetori ea.ri munceau 
toată ziua şi noaptea târziu. mergând pâmă la di
strugerea yietii lor. 

A fost Boliac, un ştiutor ra toate, muncitor ne
întrecut ~re căut~ să păstreze sinceritatea credin
ţelor sale fără să caute situaţii şi oare drept 1'e
'Cunoştinţă pentru jertfa sa ,a perit în întuneric. 

Dar M. Kogălnicemnu în tinereţe? 
I·'iecare rînd, orice informaţie este o pmJtră 

scumpă care !păstrează ceva din sufletul lui. 
Astăzi care om cu situaţia ~ bogăţia lui Kogăl

niceanu Iar mai fia'Ce .a.'!cmenea ziaristică? 
Să vie să cerceteze scrisorile tuturor, să! în

drepte ce nu este bun pentru a da ]a lumină un 
rînd care să strălucească, răSlpândind lumina bi
nefăcă toa re. 

Dar Eminescu care a lucrlat ca ;nimeni raltuL 
El nici odată n'a scris un rînd pe eare să nu'l fi 
crezut. In vorbă poţi să: vezi pe cineva când caută 
să înşele dar în scris ai -posibilitatea să controlezi 
căci scrisul cuprinde sufletul acelui ce scrie. 

Ori şi eine se 'aipropie cu ,adâncă re'Verenţă faţ.â 
de scrisul lui Eminescu iar revercl1ţ!l nu se faco 
decât înaintea lucrurilor sfinte. 

Omul '8'COOtJa care scria articole peste articole, 
eare făcea şi corectură - num:aai expediţia n'o fă
~ea - omul acesta care şi-a omorît 'V'iaţa la zilal' 
<Il. fost un adevă.rtart redactor. 

Cel mai mic rînd din zÎlarul de ,pe vremuri 
poartă viaţ.a marelui Eminescu. 

Oameni de aceştia am avut 6!llrj au coborît în 
fDana lor sufletul propriu pentru a se coborî în 
sufletul celorlalţi, cari au avut darul să: luminez~ 
să îneălz~ă. 

Oamenilor acreditabili le vind şi pe lingi = plătire în rate lunare fAd' nici o urcare 
de preţ.- - -= Iare asortiment in trusouri pentru mirese. = 

La cerere din provincie trimite oogo tai cabloi ilustrat 
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Ar fi O marc noctreptate dacă in biroul 8ocie
tătii ziariştilor din Bucureşti n'ar exista mblou
riIe lui Eliad, Boliac, Emine.'lCu, Kogălnice--aD.u 
şi chiar al lui C. A. Rosscti, accst mare luptător 
care şi-a păstrat totdeauna sinceritatea con.inge
rilor lui. 

Să trecem n~um la prc&a de poste munţi, la 
Românul şi la TriblJna a căror di~ordic o doplo
răm, dar căror nu le putem faoe nimic. Dar să nu 
mergem tocmai în Arad ci aiurea ha Braşov unde 
apare Gazeta Tran8ih-anici. 

Intr'o easă mieii. vecbe, abia străbătfind lu
mina zilei, din fundul acela străbate o lumină ma-
1'€: caro în<:ălzeştc inimile tuturor românîl()r. A
eolo sunt <'Îttiva oameni îmbrîkaţi modest caTi 
nu .wriu obrăzni~i ci liniştit îşi croesc artiC()lelc 
din ('.ari lumea primeşte lumina cea ,adevăratii. 

l,a Orăştie avem pe părintele !tloţ.a care a stat 
la temniţă de mai multe ori. E tânăr, fanatic, ti-

. mid dar care nu 8('. teme. El sc()<:l1te "Libertatea", 
o foae ;pentru popor, o foae de literatură, cu poe
"ii populare, bucăţi de ilStorie, mai adaugă dtte o 
cimilitură, mai adaugă câto o ilustI1aţie ebi'a;r; mai 
scoate "Tovărăşia" care se ocupă cu gospodăria 
ţăranului no."tru. Ei hine toate aceste trei foi le 
face pcrRonalul de rooaICţie Clare nu este compus 
dc,clÎ.t dintr'un preot. Iată dar un om inteligent, 
d{) o ,-ointii mare caro dă brană poporului dela 
~!lte în diferite domenii. 

Sunt deei foi cari nu seamănă cu ale {)el()r
i>alţi diI"\Ia.intca loT' dar condu(:ătorii lor au aceiaşi 
bunăvoinţă ('aşi ,predcce.sorii gazetăriei romfmeşti. 

A<mm dupăce am văzut cum este pre.'la şi peste 
munti, la romfillii de dincolo să vedem cum este 
in ~trăinătate. 

l,a Paris am putea găsi gazete însă multe din
tre ele nu ne pot servi de model. 

J n Londra se 8ehimbă Însă. o.au.ctele Ul.şa (~um 
;:iunt a~tăzLo lume întreagă au fost formate de 
Englezi, de aceea în Londra sunt cele mai vechi 
garete. 

Un parlament /ade"ăl'at nu'ţi poate iru>pira 
un respect mai mare ca o redacţie in Anglia. 

Fi~are l"cdac1or îşi are loeul lui, ceasul lui, 
oncido.podia, t)"!:l hatcle .de eeonomie poli ti că, co-
1!X~ţii de diRcursuri ale lui, fiecare îşi Brc rolul lui. 

Cu o asemenoa prc~iHire îşi fii.urt''1te redacto
rul englez articolul ",ilu. 

Cu o bibliotecă aleasă şi cu oamenii speciali 
~ Ialcătueşte foa~a zilnidi care n'are .de soop - ca 
ta noi - ('n să formeze o conştiinţă naţ.ională. 
Clieî nu poti să-i vorbe,şti Englezului de con.ştiintă. 
lui care ştil' atât de mult, al eărui c.ara<lter 6 de
!lăvflrşit. 

Rit ne aruncăm ochii la cele două st.ate nordice, 
<!lI căror gund este numai şi numai la ţinutul pier
dut. Aci a fost şi este o nevoie de o prosă care să 
.rilspândeascu eonştiinţ.a natională. Zi de zi presa 
norvegiană e.'1te o învăţătoare de muncă, de silinţe 
.necurmate in atingerea idealului. 

{) pildă fTllInoa\'lă de e,e ,poate o presă bună este 
(lrmătoarea: 

A fORt la St.ockholm o grevă unde n'a fost nici 
'tn beţiv, unde nua'a spart nimic, nie.i nu s'a bă
tut nimeni, unde au venit lucrătorii b un .toc cu 
cererile lor formulate, iar patronii de altă parte 
(IU pret{>uţiilc l<lr şi acolo au hotărît ceeace tre
bue aii se facă. Pe câtă vreme aiurea se petrec 
~ene inl{rozitoare la greve aci nici un accident 
nu s'a inregiatrat ~iaceast.a nu 6C daooreşt.e decât 

"~U1ci prese bune. 
Polonii, acest popOT rUIPt dar care tvtuşi se 

.nenţine Împotriva ~ireteniei A ustriacilol' ooTi 
!(~8ută !'Iă tie în taroorteală pe supus, oare e un fel de 
Jlaianjeu eare ot.riiveşte tot, se împotriveşte contra 
ltu.<;ului care caută Ră-i sdrubeaseii sub tocul ciz
mei lui; contra, PrUl~ioi care caută să-i înghită, to-

. t~i Polonii trăesc. 
Toatit silinţa ia trei l'Itate in timp de UD veac 

şi mai bine a fost zadarnică. 
TfC'bue ştiut că P.ol,mii n'au nici şcoale trebui-

0081"(\ şi cu to-aoo 'astea poporul polon e.~te in stare 
Rit mO'ară pennt steagul Poloniei pentru care au 
murit atîiţ.ia, generaţii întregi fărli ca Polonia aă 
fie mai vadă imrăşi 110 stat cum a fost înainte. 

Ac~astă conştiintă naţiormlă atât de puternică 
la poporul Polon se datoreşte mImai şi numai pre-
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Mi, gazet.anrlui polon care işi tnreşt.e oftioo prin 
redacţii ,pe cutii vreme la noi prt'aa este tlItât de 
dr-căzută iar ziaristul evreu Îufectează sufletul 
·aduclllld deci'idercJl morală l3; unui intreg popor. 

Gânduri de seara. 
- Din car'nelul urwi privitor. -

Ar trebui să dau - poate - o anumită Inotii 
hazlie acestor î:rli~emnwri, căror le-am odat un nume 
fără pretenţie, zicându-Ie "gânduri do seara'~J 
căci e cel mai potrivit cu lucrurilo şi oamenii ce 
se vor perîncla la această rubrică, şi trebuia să-i 
dau aceast.ă notă hazlie şi prin faptul că citit.orii 
no.o;.tri sunt obişnuiţi flă găseaseă îu accste Însem
nări cu litera măruntă, o clipă de distracţ.ie 11-

ţloară, petN'.cere eftiuă, pe.,>te care se trece repode 
la ordinea zilei, fără ca cineva Bu-şi maiadU(~ă 
aminte> de gazetarltl care a lăEat şi un dram din 
frământările cele mai Q~unR() ale sufl{)tu]ui Bău 
în aceste rînduri menite să dispară. 

('U tot efect.ul lro- efemer insă, a~este note îşi 
au ţii partea lor dere,.generare a spiritului public, 
regenerare care se \,'a înfăptui cu mai puţin 8g0-

mot. şi fără pretenţ.ii. dueU.ud pe În('etlII la ţinta 
hotărîtă clintr'un incoput. pe cÎmd ora pierdută eu 
totul în negura aşt.eptării. De a(~ mi-am proput! 
să insist - cu "w.eeaş mode.'it.ie nevretenţioasă -
asuprll unor momente pe eari le văd în viaţ.a 
noastră <le toate zilele - pe cari le-am V{lZut şi 
mai nainte, pe când nu aveam nici o putere şi 
nici nădejdea că nu.lc voi mai intâ.lni şi în viitor. 
Acum însă trăim o altă vreme, do cea mai rigidă 
judecată materialistă, di.nd toată lumea îşi bec 
bilanţul de profit şi pierdare. fie morală, fie ma
terială. şi inventează debuşcuri pentru a sălta 
bala.nţa. câştigului şi a echilibra pe cea a cheltuie
lilor. Judeeând din viaţa de toate zilele 'Sfârşitul 
bilanţului moralit.ăţii noastre }Hlblke, vom găsi 
- fără îndoială - o bună camt.itat<- de valClri per
dute şi înlocuite cu un bala."t neglijabil, împru
mutat dela străini, fără să fj avut anume nevoie 
de el, ci mai mult din lipsa unei judecăţi drepte 
şi 11 um~i prcv(X)eri siinătoasccare să ne servească 
ca îndrumare pe ciilrările vieţii. 

Poate accleaş lipse de judecată trebuie să-i atri
buim şi micile noastre poticneli cari pot fi iden
tificate cu lipsa simţului de conştiintă şi datorie, 
nu cătră noi Înşine - căci aceastJa 'nu comportă 
nid o greutate pentru viaţa. noastJrăpublică -
ci c!itră ,neamul întreg - ~i eari inconştienţe au 
intotdeauna cele nmi {uneste urmări; şi în gene
ral şi în particular. Să. ne oprim bunăoară asu
pra unui caz pe care il înt.âlnim .aproape la fie
care pas. 

Domnul X ţine o casă mare~ unde se discută, 
se face muzică, politică, se joacă cărţi, se dau ba
luri, in sfâ1rşit tot ce vreţi, numai un 13ingllr lu
c;ru ba. Şi peste lucrul acesta la aparenţă puţi'D 
importlUlt - se trece ca şi cind n'ar exi6ta.. Se 
faoode toaoo, numai şcoală de mir-avuri nu se face 
- şi în conseci.nţă 'fiU se face educaţie ţii educaţie 
în spirit naţioDal. Domnii discută nervos, eu :firaz·e 
şi g~turi larp:i, c-lÎ.'Jtigate int.r'o şcoală străină, iar 
când diecuţia e în toi, sare unul şi o in<:hoie cu 
o "orbă împrumut.ată de aoolaş dicţionar, pe (il ud 
cooo;ana de gaZJdă - rretrasă în singurătatea pro
t.ectoră a .serei - îşi îndreaptă <.~oafu·ra în faţa 
op:linzii, ascultând agas.ată şoaptele galante ale cu
tăruicavaler, spuse intr'o u;ngurească iroproşa
bilă. Iar dmd reinvră 'Să·şi ia locul de gazdă, e fe
ricită şi se leagănă în iIlcordurile eutărui erîmpei 
de ,,·als, remini&:'.enţă a operetei jueată săptămâna 
trecută la Budapesta . 

C'e va :putea oare să aştepte neamul dela oopiii 
ac~tQ!J" familii, cari viaţa lor toată nu au înţclC6 
farmecul limbei româneşti, cari n'au fost răpiţi 
de furt.unatica horă şi nici leagă.nul lor copilăresc 
n'a fost învăluit de duioşia doinci? Var intra în 
viaţă fără orientări, cu sufletul hibrid, fără '8.rmă 
cont.ra ispitelor, şi vor cădea jertfă tontaţiilor de 
fiecare pas. Cu aceasta se încheie tragioomedie 
unei vieţi, dar nu se isprăvE'{!te ell totul, eici În.-
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cep acum abia negustoroş.tile socoteli. F 'Ilvorizd 
de avantajele unei culturi stlrăine şi ajntat de ill
rudirea cu un neam ditlproţuit, hibridul U08t.:r1l 

se mişcă ne.<;t,ânjonit Între ooesw două limite, tr"
gimd dintr'o parte fol()ase şi încasîmd laUll'ii dr. 
('~~alaltii. In situaţia aceasta de parazit, nu urml
reşte decât. un singur scop, pan,'e711.rea. 

Frămâutările din U1rmă 'au avut clarul să Jl8 

lămureaacă şi să ne dea mijloacele pentru a ne de
baraga de acest odios balast al vioţii noastre pU
blice, care - mai ales în timpul din mmă - de
venioo oad.evărată plagă. 

E Însă un a-devărat dezaslJru acost simptom a. 
in,'olunitate morală pentru femeilcnoastro, cari a 
primul rînd sunt. chomate .să facă educaţia vloota
relor neamului. Căci în adevăr 00 educaţie va pu
tea da o femeie crescută în şcoli străine copiilor 
ci, o feroeie care în urma Împrojurălrilor a rămas 
'impasibilă fnţă de manifest.urile nOR>.'ltre romi
noşti, lma care nu ·ne vorbeşte limba şi are o &nu
mită avorsiune-pentru ea? De acooa nu m'am mira'tll 
.ae di:;proţul suveran ce au femeile noastra, şi mai' 
ales domniţKJarele - faţă ode litel'atura uoast.ră 
nouă şi am avut Ull zîmoot .dureros când - ea 
nn an în urmă - am văzut Într'o librărie pe () 
domnişoară cu pălăria cât o rotilă de plug, spu
nând teşghetarului: " ... dă.mi ceva cărţi de cititJ" 
dar nu tot cu badc şi cu lele; ceva ma·i de salQ'lb 
t;(In:~ 1lă ni-se polri'vească ... " 

Şi mi-a fost ruşine când 8ulnd într'un colţ de. 
~tra{lr. din oraşul nORi-ru - pe unde toată lumea 
ii;iÎ face obişnuit-a :plimhare - am văzut o doamnă 
eaTe 'se crode foarte subt.ilă în discuţia ŢIe ung1llTe
şte, (!Uun candidat de avocat, iar alta mai la vale,. 
cu un ofiţer - r()mân şi el - ţipa C.tl un clarinelA 
int.r'o dasică nemţell.scă de Glogovaţ_ 

Se vor invoca - fără îndoială - motive da 
semzo pantTru acest.ea mici in~'O"nştienţe, cari toe
mai în urmaa<~eHtei miniflCule gravităţi flunt u:a 
flezalltrn, deoaroce se pretează roată )umca la ele 
fără nici o remuşcare. Iar noi ne pierdem pe 'B
cetul şi pe n{');imţite, fil;rmiţAlldu-ne toată energÎ& 
in lupte cu duşmanii nevnzuţi, dHii vreme col mai 
primejdios duşman ne .suntem noi înşi.ne. 

Trebuie su vina ceva, greu ca un blăstă.m, să n. 
-smulgă din aceast.ă nopăsar(>, -căci în felul acesta. 
zorim singuri spre prăpastia ee ne-o apropie "i 
mai mult străinii afidători şi obraznici. Ne t.re
buie o şcoală ·a<l.evărată, pentru formarea con
ştiinţ,ei. Re Ya gă..'li oare cine Hă o facă 1 Căci pânii 
atund "la fi o plăoore pentru ori ce trecător prra 
oral;l('le nOI1"tre, să ·se oprească la colţuri de stradă 
cind damcle române î.şi dofiloază lenevirea şi be
curile electrice varsă lumina în valuri de aur pl'il! 
goamuri; va rămânea o plă('()re mai ales pentru M 
cari an o conştiinţă şi o adevăratii înţe]Clg'oro pm.
tru ]uCTuri pe cari noi nu le avem şi totuş ne mb-
drim cu ele. • 1. G. Bradu. 

Răsboiul itai o .. turc .. 
Cu toată desminţirea da.tă de ltalîeft.Î 

pentru învingerile turceşti, barometrul in
sufleţ.irii coboar{t mereu. şi din căderea lui 
prec.ipitată se poate vedea că poziţiile eă
zut.o în mânile Italienilor sunt recucerite 
pe r.ând - fără pierderi de sânge, ceea(',9. 
e identic cu victoria Turcilor şi în ultim<a' 
analiză .. eu pierderea Italienilor, fie aceasta 
referitoare tocmai la poziţiunile strate· 
giep. lmpinşi mereu spre periferia nordicK 
a Africoi soldaţ.ii italieni sunt condamnaţi 
Ja nelucrare sau cel mult la defensivă, şi 
<JU aceasta se fJsplică poate deelara ţia ge
!wralului Caneva, caro spunea că pest& 
jarnă nu se vor mai da lupte intensive, (;i 
t,ot restimpuJ acesta se va folosi pentru a. 
face pregătiri pentru primăvară, când 'a

bea <In se va începe răsboiul în toată 1"
gula~ 

C.1fN. 
Ca. b r i c a. n t de nI. obi 1 e 

{) 

:f 
1 

tu c-ea mai mDdern! execuţie sa Pllt procura la: 

pt~ntru dormitor 
sufragerie 

locubţe, gtlrton 
tn ga,rnltm's (lt~ 
fIlele şi de aramă 
precum şi covoare Sibiu-R,!,szsbau, str. Şajuna Ir. 7. 
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Combina.ţia aceasta ÎnsrL abea de se va 
lmplini, căci Turcii vor fi fără îndoială 
mult mai cuminţi, decât să dea duşma
nului vreme să-şi Iacă pregătirile 'Şi în a
"(:eeaş vreme să se şi întăn~ască, deoarece 

· învăţ.ămintele din trecutul apropiat i-au 
convi~s şi p~~ ei de greutatea cu care se pu
teau !dcsfăşura forţele annatei italiene în 
Africa şi de superioritatea ei în acest răs
boi. lJrmfmd tactica răsboinică de pimă 
ar,i cu aceleaşi şanse d(~ isbândă - in vin-
gerea ei e asigurată. .' 

Mai e apoi şi un al doilea motlv melllt 
;,;ă zădărnicească planurile generalului Ca
neva: conştiinţa guvernului turcesc, că Ita
lienii vreau ~ă transpună. teatrul rl'lsboiu
lui în Arhipelag. In astfel de împrejurări, 
(rtră înrtoială că combinaţiile eufemiste 
. ·ale Ita.lienilor sunt %ndamice. 

Se poate - totuş - ca în urma. unei 
fatalităţi răsboiul să treacă şi în Arhipe
lag; această intorsătur{t însă ar fi fatală 
pentru pacoa int.ernă a Europei, (~ăci ar 
'Provoca - inevitabil - un confliet în care 
'S'ar angaja, toate puterile continentului. 
1'inând Reamă de grayitat(~a acestei ipo
t.'ze - fără îndoială se vor găsi factorii 
competenţi cari să abată planurile Italiei 
dela acest punct, inainte de ce s'ar declara 
!)rîmejdia.. 

Situatia în TripoJitaDia. 

"Agontţia Stmani" anunţă că în palatul gu
vemorului din Tripolitania fI'a citit ieri, de că
tril generalul Canova, decretul prin care se pro
damă anexiunea color două provincii. In convor
birea 00 a avut gcmoralul cu câţiva factori hotă
ritori, a spus cii caracterulact.ivităţ,ii armarei it,a
henc în Afcriea va fi de aci înainte mai mult ° 
o(>;"..-plorare cu -scopul hotărît <le a recu~'eri oaza care 
-e (';(lutrul principal de unde trupele turceşti sunt 
provăznw eu mUlliţii şi hrană. 

In Tripolitania sunt. până acum 35.000 de 
.. ost.aşi, dar cua{'..eşti oameni nu se 'Poate face o ~

podi ţie in interiorul tării. Aceasta va fi amânat-ii 
ftână la primăvară, 

O noaă Înfrângere. 
Lângă Djumll s'a. dat cea din urmă luptă în

tre armatele '<iuşm:ane. Italienii ·au fost bătuţi şi 
l'(~pjnşi cu pierderi î'nsemna.w. Al doilea atac al 
ltttlienilor 11 avut <aceeaş soarle.. . 

In Tripolis holera e'a declarat CU toatii furia 
· ~i victimele nu pot fi aah'!8.te din eama lipsei de 

medicamente .şi loca.luri unde să fie izolati. Zilnic 
ISUcombă cam 200 do indigeui din oraş şi -cel pu· 
ţin 50 de ool<l.aţi italieni. Colonia engleză din Tri· 
~1is s'a refugiat pe bordul unui vas <it' \ră,..,.boi al 

· Angliei. .... 

Răsboiul În Arhipelag. 

Ieri iffi liiţis8 vestea cii 601daţii italieni au de
,barea.t in Chios şi Mitilene. Ştirea aceasta a tre
zit o adevărată furtună în opinia >publică euro
:peană, cu toaw că se pare a fi imposibilă, câtă 
vremea.-rmata italiană nu se poate prota la ast
:fel de acte, fără să Întiilnească protestul marilor 

. puteri. In toată Marea Egeică, singură insula 
I3cea.~t.a nu ademneşte cât.uş de puţin 'Pe It.'llieni, 

. deoarece arc o garnizoană fo.a.Tte vuternică, şi 
1. "(~hiar cuoorind·o, eatât de depărtată incât vict.o
~ia Rc.oasta nu va putea determina pe Turcia la 
'(1 altf(..J do ţinută .d«.iit ('.ea de "până .aci. 

Ocuparea Demei se confirmă. 
(}otlsiatinopol. Mini8trul de inter·ne 'Il trimis 

-o telegramă circulară fiecărui valiu prill ('arc eon
firmă victori-a Turcilor ~a Derna, spunând eli 
Turcii au făcut 'prizon~eri 500 soldaţi italieni. 

T rupeJe turceşti spre T ripolis. 
CO"flstanfnopol. - He anunţă oficial din Tri

[1ilie (~ă trupele turce.şti au Înaintat până la cita
rlelă apoi au af1ncat tltbăra italiană. Italienii au 

, , .1 
luat-o la fugă, lăsând în urmii o mare cantltate tie 
nuniţiuni .şi alimente. Turcii au ocupat şi (>.(1-

:arma cltynleri(~i italiene. 
Ultime ~tiri. 

Ziarulil,i .... TiIlW8" Î-sp Itlrgrafiază că avnllf
arda ilaliolLă (l păinl1l"; fuarte mulf in inferi.orul 

• 
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Tripolita·niei. Ea (l ajuns pând la Fort Sidi Sal
cap. A ltă telegramă d~n Roma aduce ştirf'4 că nU 
peste mult armata turco-arabă va întreprinde un 
nou ala.c împotriva oraşului Tripoli.."I. Atacul 4-

cesta este aşteptat de trupele italient. 

# 
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- t Paul Budiu. Primim din Braşov ştirea tri
stă că Miercuri în 26 Octomvrie a murit vechiul 
profe..'Klr al gimnaziului nostru do acolo, Paul Bu
diu. Răposatul a fost în vreme de 32 de ani pro
fesor, împărţind <atâtol" gen.eraţii, fără intreru' 
pere, ştiinţa lui din limbile dasioo. "Domnul" 
eum îi zieean băieţii (~ari au învăţat dela el să. 
,hrbe.a,:;că cadenţa ,bexametriJoJ' Juli Omer, ora 
o figură simpatică şi cunoscută în întreg Bra
şovul. Elevii Jui: cari nu-) \'01' uita niciodată, îşi 
VOI' aduce totdeauna aminte de acest dascăI de 
legea .. 'cehe, simplu în înfăţişaro şi îndrăgoHtit in 
armonia vorflu}ui antic pe care 8e năzuia s'o ro
dea şi el chiar şi în traducerile pe cari le făcea 
zilnic în ş(Xlală. Dumnezeu să-I odihnească! Tri
mitem întrist,at.ei familii condoleanţele noastre. 

Corpul profeooral dela ŞCOQlele medii gr.'1lr. 
rom~n~ din" Braşov a tipărit următorul nec~olog: 
Cu llllma mdurerată anunţăm tuturor -amicilor 
şi c~noscu.tţilor tnoştri, .că colegul U08tru Paul 
B1!dl"U)profe..~r la gimnaziul gr.-or. Il'om. din 
Braşov în anul al 58-1ea al y-ieţii ~i in al 32-1ea al 
activit.ăţii sale profesorale, şi-a dat suflet.ul în 
mânile Creatorului Miercuri, în 26 Octomvrie v. 
la 4 ore p. m. 

Dumnewu să-i facă parte de odihnă e~nă in 
lăcaşul celor drepţi! 

}),'aşovt in 27 Oct.omvrie v. 1911. 

- D. Durnowo şi presa români. 
Cetim în ziarul "P(>tersburg \Viedomosti" 
deja 18 Octomvrie unnătorul articol iscălit 
de d. N. Durnowo, fost tovarăş al minis
trului de interne (sub secretar de Stat) : 

"Zilele acestea telegraful ne-a adus 
ştirea despre atitudinea duşmănoasă în 
contra Rusiei a presei române. Cu toată 
simpatia noastră pentru frăţescul -şi de 
aceeaş religie cu noi popor român, noi nu 
put.em să. aprobăm eşirile duşmăneşti ale 
presei ramrme în contra Rusiei; Rusia în 
persoana poporului său nu e vinovată. do 
păeat.eJe diplomaţiei noastre, nu e vino
vată, nici pentru actele cari se dau pe faţă 
în Basarabia fiind opera unor naţionalişti 
ruşi şi l1n~i administraţiuni duhovniceşti 
dtrşmane intereselor adevărato ale Rusiei. 
Aeeste acte fireşti pot să revolt.e 8imţul pa-
triotie al Românilor. ' 

,.Nici un episcop (afară de Pavel Le
beddl) n '(1 a.vut o atitudine aţ;a de despre
ţ,uitoaro pentru clerul moldovean precum 
o urMă. îngfimlatul Rir Ciciagoff. Clerul 
îi ('st(' interz.is a ceti cărţile şi ziarele ro
mâneşt.i: denunţă.ri şi scrisori anonime, or
ganizarea. unUl spionagiu şi cenzura pun 
e!('rul într'o Aitllatie deplorabilă. 

,'::-;p intt'TzÎCC a vorbi şi a predica. în 
limba română: un ec'nZOT [enega.t pe lângă 
consistoriul din Chişinău a închis dBSă
vâşit editareil, .tllD1nlului duhovnicesc .. Lu
ntinIttornl" , 

.. Prc>sa română se revoltă dp aete>le 
fusifieărei grohiant: Cf' se fac,e în nasa
ra.bi~ •.. 

.. ~P pl'nnit{llll il· în(~r('dinţa. presa ro
mână dl toţi Unşii {'li mintE'<l- ~ănă.taasă 
pondanmă acţiurw:i rom{mă-fobrl H era
chului din Chişim'(I şi iIllpărUlşesc PC' de
plin în i}('l'asUi privinţă sd.rha poporului 
romiI JH'SC. 

Pag. 7 

"Presa română declară că in ziua. <le 
] 6 Mai 1912 când la Chişineu se va prăz
nui răpirea de către Rusia a Moldovei de 
dincoace de Prut, România se va îmbrăea 
în doliu. 

"Pentru ce şi anume cui li este necesar
a. pune vrajba între Rusia şi poporul ro
mân credincios nouă prin religiune, acea
sta nu o putem şti; dar de sigur o ştiu na
ţionaliştii noştri ruşi cari seamănă ""\1 Tajba. 

"Kir Cigiacoff n'a fost norocos în CH

riera sa militară, dar are mare noroc <lP.
când a îmbrăcat haina crtlugărească, deşi 
este ignorant în teologie şi în :istoria bise
ricei ortodoxe de răsărit." 

N. Durnovo. 

- SboruriJe dlui subit. Protopopescu la Cra
iova. Cetim în "Seara": Azi la orele 4.50 d. p. v/'
nind din.spre SIatiIlla a Rosit la Craiova d_ subit . 
Protopopcscu care ia parte ]80 raidul mili<tar pe 
dist<mta Bucurc!}ti-Severin. Aviatorul a făcut 
cât(w-B splendide virajuri daaaupra oraşului. Apoi 
îndroptându-se spre bariera -Severinului a aren
Bat pe platoul dela FântilIule Obedeanu, Aoo1o 
'a fost întâmpinat de mai mulţi ofiţeri din looa.1j· 

. tato. Se~ra d. subit. Protopopc.scu a luat pan8 
la masa {le i-a fost oferită de clubul militJar. Mâne 
d-sa va porni 5pre Severin luându·şi ~borol de J>9 
-platoul de lângă spitalul milltar. A ,-iwtorul eul'
miirit în automobil de d-nii subIt. Negrescn fli It. 
Boiangiu. 

- Serată literară. Duminocă în 12 N oemVl .. 
n. om 8 scara, muncitorii români din Arad aran
jează în &ala "Mj}lenium", o serată literară, ur
roMii de c-onferinţ.ă, declamaţii. muzică instrumCll
tală şi roonoloage. Muncitorimea română este in
vitată 'a lua parte in număr cât se poa.te de Dlllrrtl 

la această serată. literară. Intrarea liberă. 

- Jude de curie decorat. Din Budapesta ni-« •. 
telefonează că 1tlaj. Sa a aeoMat zilelo trecute dIui 
1 an M cui, fost jude la curtea de casaţie t.recuti 
de curînd la pensie •.. Marea cruce a ord1:nului Leo
poldin" în gradul de <'-8valer. Răsplata e bi'neme
ritat.ă. 

- Noa medic româD. Suntem informati d 
d. DI'. D. Preda, originar din PancioV1a Il trecut 
zilele trecute cu succes fruID06 examenul ~de doctor 
în ştiinţele medicale la universitatea din Bud.ll
posta. 

- IngÎtler austriac - furat. Din Constantj· 
nopol se telegrafiază eă prin ţinutul Samsuu o 
bandă de hoţi Il prins 'Pe un inginer austriac .·u 
numele Dublewswk ş.i Fa dus, intocmai {la pe Rich
ter, în eroorul munţilor, unde il ţin :ascuns aştep
tând un preţ de răscumpărare. Jandarmii tureI 
au plecat În urma hoţilor, cari ~i de astădată SUD'" 

Greci, dar nu au fost prinşi. Se afirmă că îm
preună w Dublewilk <au fost furaţi încă doi ce1M
ţeni aust.ria.ci. 

- Moştenitorul de tron german şi politiea. 
Toate ziarele străine se ocupă pe larg d~ 
Frederic Wilhelm, moştenitorul de troll 
al Germa.niei. care. în vremile din urmă. 
după cum se afirmă, se amestecă din ce ÎIi 
ce mai mult în politică. Din pricina acea
sta. se zice. împăratul l'a trimis la Danzig, 
unde se află de mai multă vreme. Frederie 
\Vilhelm este un naţionalist înfoeat şi-şi 
manifestează această credinţă .de câte ori 
i-se imbie prilejiul. Sunt cunoscute legă
turile eu partide le conservatoarB, eari iu 
chestiunea sporirii flotei faţă de cea, en
glez{t au lucrat dire~t după indrumări1t.~ 
printului moşt('Ilitor, A('('(1sti"i atitudine Ci. 

lui Frederic a cauzat, multă supărare tn
trllui s[m şi încurcătură în politica extern:t 
a Germaniei. Mai penibil şi mai indrăzn{'ţ 
a fost. insrt. printul în camera. gennanf! . 
unde şi-a fiieut. {\fi (t,paritia ea să ascult .. 
vorbin'<.l conserviltorului Hoydebrand, car~ 
a Btaeat. foarto violont Ang"ria din pricina 

'1 (·ullosrut.nlnl discurs a.l ministrului ('nglez. ' 
, . ..~ 

Llm'd George', ţinut împotriyu (;Prmamel_ , 

~~----__ --------~~-~-- ,.::=J 
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{n întreg cursul vorbirii lui Heydebrand 
prinţ.u}, prin SD111ne afinnafive din cap şi 
odată prin aplauze, a aprobat pc deputatul 
t onscrvator, iar când s'a. sculat cancelarul 
Uethman-Holv~'eg să apere guvernul en
glez, moştenitorul îşi manifesta nepIăc"'
I-ea mişeându-şi capul în chip de desapro
hare. 

Purtarea. aceasta cam lipsită de tact 
a prinţnlui a sU'trnit. mare senzatie. Ziarele 
germane o comentează în diferite chipuri 
lji cele mai multe desaprohă pe prinţ, c{l

ruia. ii tăgăduiesc dreptul de a se amesteca 
ia forma aceasta în politică. Se afilmă că 
'lceast.ă atitudine ostilă a moştenitorului 
nu va fi lipsită de urmări foarte grave. ,,1\1. 
/<'reie Pressc" în editia din seara aceasta 
~,duce ştin~a că Impăratul Wilhelm a in
terzis pentru totdeauna prinţului să. mai 
intre în parlament 

- Bestialitatea unui locotenent ungur. Zia
rele ungur-eşti aduc o ştire care ar ,părea aproape 
de necrezut dacă nu !fir fi vorba de Ungaria noa
!'tră. Un locotenent din staltll1 major, un anumit 
Jckelfalussy, Sâmbăta trecută', venind beat aeasă, 
. ~i-a hătut ordonanţ.a a1ât de cumplit încât Il mu
rit după câteva 01'0 de chinuri groaznice. Vina 
aenorocitului soldat Il fost că după ce 8.J răbdat 
mai multe palme i-a spus locotenentU'lui că nu-i 
t'instit să baţi un inferior, ela.re nu se poate apăra. 
1 lin pricina aceast,u bcsot.ialul locotenent ungur Il 

I'('os sahia lovindu-l ·pe soldat fără nici o cruţare, 
1'a lovit peRte cap şi peste piept, i-la tăiat nasul 
i;'i arterele del'li mlÎna dreaptă, l'a ci()pârtit cu un 
('l1vânt de nerecunoscut. Când au venit medicii 
dă-i lege rănile, au trebuit să-i taie hainele cu 
±uarfecele căf..'i erau luproape una cu trupul fă<mt 
fnrfe1iţă. "Mai mulţi mart.ori confirmă că locote
nentul nici în urma striJ!:ătelor oamenilor adu
naţi în faţa caRei nu a încetat să-l lov€lasdl. pe 
soldat. Hiiuile mai graV<l ale nenorocitului trce 
peste două zeci. 

S'.a. pornit cercetare împotriva a·cestui om fără 
!)umnezeu. 

- Ţigani ucigaşi. Ala1tăeri noaptea o bandă: 
<ln ţigani a intrat in curtea eâreiumei din Mooz
. :, puszta, lângă A)ba-Re~lă. şi au inceput să je. 
h iască. Şefe1, proprietarul eârciumei, trezindu-se 
la sgomotul făcut de ţigani,a e~it în curte. Unul 
dîntre ţigani s'a repezit la el şi 1'181 lovit cu o se
enrc în cap, 8părgându-i ţeas1la .capului. 

Leoa Tol.tol. 

v 
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- Bună ziua.. bună ziua. 
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- Salu tiriie mele. Altetei Yoas-tre. îi zise el lui 
~'na.tol. intinzându-i şi lui mtLna. 

- Ascultă Balaga, îi zise Anatol punându-i mâna. pe 

nmeri. Mă iubeşti, nu Ilste aşa? Ei bine, a.zi îmi poti 
fa.ce un mare serviciu. Ce ·eai ai înhămat? 

- C6ii pe cari i-ati poruncit. 
- Ascultă. Balaga, omoară dobitoacele dacă e ne-

'oe, da.r în trei ceasuri să fim ajunşi. 

- Da:eă omor caii, cum vrei să ajungem? făcu Ba
laga clipind din ochi. 

- Am să'ti rup spina.rea, cu mine si nu glumeşti! 
strigi Aoo.tol cu mâ.nie. 

- Nu glumesc; nu m'am supus eu totdeauna d-voa-
stră? Vom ajunge d,t se va putea mai curînd. 

- Bine. ztse AnatoI, şezi colea. .. 
- Sezi jos, adăogăDologhow. 
- Imi place mai bine să rămâi in pieioe.re, răs-

punse Bala~. 
- Sezi jos. nu face mofturi. ci bea! strigă Anatol 

tntinzându-i un pahar pli.n eu vin de M.adera. 
Ochii lui Balaga .j!câ.nteiară; el refuză din modestie. 

ceeace nu'l împiedecă însă de a'şi goli paharul, după 
care îşi sterse buzele cu o batistă roeie de mătase pe 
..eare o tinea Î'Il fundul căciu1ii. 

- Si când plecăm, Alteţa Voastră? 

"TRIBUN An 

.Şcfel a murit dUŢln e.â:teva ciasuri de (~hinllri 
grecIe. N CVR;O;t.3; lui a siirit pc fereastră şi a aLa-r
mat vecinii Pe cîmeI s'au adunat îIll!ă aceştia, li
ganii Jis11ăruseră. 

~ Fabrică distrusă de foc. Din Bucurcf;lti ni-se 
scrie: Un groaznic incendiu a profă.cut în cenll~ă 
Mie~uri dimineaţa ateliorele celo mai importante 
ale {;abricci de fil'rărie \Vol±'. 

Foeul fl.'a dedarat deodată la oo-ole '1 şi un 
sfert, la aeoperişul corpului principal. în secţiu
nea în care se aflau atelierelo de strungărie. 

Ieri fiind zi de Rărbătowre, fabrica nu hl{~ra, 
ailtfel tlă nu se anau de faţă în momentul izbuc
nirei i'Dccndiului ·docf\t vrq.o 3-4 funcţionari 
inferiori. 

S'a ·dat imediat alarma an'Unţ~îndu..se atât po
liţia oopit.alei dit şi sec-tiu centrală do pompieri. 

Do !lJsomcnen nenoroeilrea a fostadu~ă telefo
nic la cunoştinţa dllli \Va}f di.rectorul fabricei. 

Până la sosirea pompierilor, focul '8. luat. pro
-porţ.iuni mari, euprillziind aeop€lromântul întreg 
al fabrieei. 
Flacările s'au ră.spândit furioaRe în toate aceste 

Qteliere, răzbilld din interior afwră, prin feres
trele largi ale sălilor. 

Ori c"e ajutor momentan ora imposibil do dat, 
prin faptul că ·nimeni nu putea să so apropie de 
clădirea incendiat.ă. 

Pagubde reale cauzate de aCQRt in~endiu se 
ridicii in total la vre-o 120-HlO mii lei . 

Numai modele 'au ars în valoare de 25.000 lei. 
Ma.şinel<.\ cele mai mll1te sunt eu desăvârşiro 

stricate, astfel că multe din ele vor tlrebui să fie 
înloeuite. 

- Mulţămită publică. Ilmtritatf'l..'l.. Sa Domnul 
Vasile de :::;troe~cu a hinovoit a dărui ca ajutor po 
seama şeoalei noo-st-re confesionale romîrne fluma de 
500 coroano. 

Pentru aeeat dar însemnat, vin şi pe R(',oastă 
calea exprima - în numele comitetltlui paro
hial - cea mai sinceră mulţumită, dorind ca a
tot.puterni<,ul Dumne.zeu să-i lungoaseă finII vie
ţ.ei şi ,să răSl)Iătească. această binefacere şi jertfă 
dopusă poaltarul şco alei române. 

Obad, 9 Noemvl"ie n. 1911. 
In numele comitetului parohial gl'.-Ol'. rom. 

George Ionescu, 'Paroh şi pre.zident. 

:x Dr. K ertesz Seminar juridic. Cluj, 
Monstori \It 16. Pregăteşte foarte con
~tienţios, în timp scurt şi în condiţii favo
rabile pentru examene fundamentale, exa
mene de stat, rigoroa.se în ştiinţele de stat 
~i iuridice. La cerere dă inCormaţii gra
tuite! 

- Apoi, numai decât. 
Două troiciaşteotau în fata oo.sei. 
Ba.laga luă loc 1n cea dtntâi ca să'1 pue pe Dologhow 

şi pe Anatol, in a. doua sanie se aflau martorii şi un 
:fooior .. 

- Gata. sunteti? întrebă Bal-a.ga. 

Apoi scoase un strigăt şi infăşurind hăţurile în 
jurul mânil or, el puse ,caii pe goană. 

In curînd se a.propÎară de casa. Ma.riei Dimitrievna. 
Unul din vizitiii lui Balaga ră.ma.se afară ca. să ţie 

caii de frîu. Anatol şi Dologhow merseră. dea.lung.c.l 
trotoa.rului până În faţa. porţii ~elei mari, Dologbow 
llcoase un şuerat; un alt şuierat ii răspunse şi c.a.me~ 

rista Nataşei îi eşi fuga Întru întimpinare. 
- Intrati în .curte, ~puse ea. De aci poate să vii vadă. 

Domnişoara VN1El şi dâ.nsa. numai decât. 
Dologhow se opri lângă poarba cea mare; Anatal o 

urmă pe ca.meri,stă. şi urcă scara; el fu intimpinat de 
Gavrilo, enormul valet al Mariei Dimitrievna, Wl uriaş. 

- Coconita vă roagă să intratila. dânsa.. făcu el 
şoptind şi punâ.ndu .... se în calea. lui Anatol. 

- Garecoconită? intrebi Ana.tol. Dar tu, ~ine eşti? 
- Vino, mi-a poruncit si te Mile. 

- Kuraghin! inapoi! I8trigă Dologhow. Sunt«>m 
trădati! 

Dologbow se tot lupta. -c11 dvornicul care voia. să 
În()hidă. poarta cea mare. 

In srârşit, U respinse eu ma.re grlmtate, şi luA.ndu'l 
pe Anatol de mâni. el reuşi si'} scoată. afară, apoi. 
a.mâ.ndoi, deteră fuga. la. sanie. 

LXX. 
Maria. Dimitrievna. găsind-o pe Sonia. plâ.ngâ.nd în 

!Coridor, o sili să povestească totul. 
Ea intră numai decât la. Nata.şa. 
- TicăIOMlo. fată neruşinată! etrigă ea.. Nu primesc 
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BIBLIOGRAFII. 
- "Sl~re .-:»:răpastie". 

Senzationala serie de articole a dlui R. 
Oinrogariu, a apărut în broşurlt şi vesti,,}) 
tuturor dor·itorilof de (1 auca aceste pagini 
de tăfl~a unor documente ·istorice, că pot 
com anda broşura la libr<1l'ia "Tribunei", în 
preţ de 50 bani. 

.. 
Despre holeră şi cum să ne apărăm împotriva 

ei, de Dr. B. Başiota. Primim la redaeţie o bro
şură al cărei cuprins îl indică titlul. E scrisă in 
grai poporal şi faco parte din bihlioteca pe oara 
o ·rodadează "Servieiul de informaţii al "EconQo
mului~' din Cluj", caro dovedeşte îndoajuns prin 
aceasta cum îşi înţele.ge chemaroa. 

1 
Poşta Administraţiei. 

Andrei Fizeşan, Pesac_ Am primit 7 <,.or. abo-
nament pilnă la finea anului 1911. 

-------------------------------------------Rodactor rellpon8&bil: Iuliu 3iur,t •• 
'l",.ihl1n." ;nllt.1tllt tipoll,afic, Nichin ,1 n·, .. 

Dr. DUMITRU POPA 
MedJc a.nltersal, Fost medic de clinică " spital. 

Specialist în morburi interne, 
de femei, de copii şi de urechi. 

+ARAD+ 
Şi-a transpus locuinţa in strada Deak 
ferenc nr. 35. (Librăria diecezană). 

ConsultaUun\: 8--10 orI 1 .•• si 2-4 are D. 111. 

~ ____ D_e_n_ti_8~~~uJ_._~-r- ' 
" NAGVJENO 

:a .pedalfsf: pentnJ dfn1f artificial! firi fH)d ta II 

CLUJ - KOLOZSV AR • 
(la capătul strAzii J6kat, in casa proprle.) 

Pune dinţI li cu plAtire In rate pe1ângi garanţ~ de 10 aaL 

~ o::::t: in Cluj. f_. 
nici o scuzi zise ea. ei respingâ.nd-o pe Na.ta~ cara 
o privea. cu ochi uimiţi da.r uscaţi. o încuii ÎD odae. 
vârî cheia. în bumma.r şi date poruncă să se lase & 

intra pe oricine s'a.r prezinta. în casa. ei, dar să nu 
se lase a. eşi pe nimeni. Apoi se duse in salon şi aşteptă. 

Când ii anunţă Gavriilo cii. tinerii isbutiseri silo 
fugă, ea. se ridÎ:Că posomorîtă de pe locul ei. şi tn~ 
ce))u si se plimbe Jlrin odae, gândindu-se la ce avea de 
lăcut. La miezul .noptii ea. merse la. Nata$&. Sonia. 
plâ.ngea. mereu tn coridor. 

- M.aria Dimitrievna., Lasă-mă si rămân 00 ea, te 
rogl făcu Sania.. 

Maria. Dimitrievna răspunse: 
- Urit lueru s'a. petrecut in ca.sa mea, gâ.ndea. e~ 

in casa mea! Numai pe tatăl ei tI plâng. Cu toate eli 
o si fie greu să ascund taina, ii voi ruga pe toti să DlJ 

8pue nim1l.nui nimic. 
Apoi, oCU paşi botărîti, intră in odaia. Na~ei. 
Tânăr a fată era intinsă pe divam 'n a.ceiaş pozitie 

cum o lăsase. ·cu fata ascunsă în mâ.ni. .... 
- Frumos, foarte frumos! In CaHa. mea. dai intâ.I .. 

nire. îndrăgostitilor d-tale! Dar ascultă-mă când vor- din 
besc! Ea. îiatiiDse mâna. - Te-ai purtat ca. o destr"- . b 
bă.lată; şi dacă nu mi-ar fi milă detatăI tău. etiu eu ce er 
aş face. Din pricina lui insii. voi tăinui totul. fOrl 

Nataşa. nu fă.cu nici o mişcare, da.r tot ~orpul tncepu 
să-i tremure; sughituri de plâns o Bcuturau convulsi" ...... 

Maria Dimitriev,na. aruncă o căutătură Soniei şi se 
aşezi po divan. lângă Na.taşa. 1t~ 

- A avut maro noroc că a. fugit. dar am să1 gă,eSll ~~ 
eu! Dar n'auzi ce'ti spun? 

(Va urma). 
ffă 

I 
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REISl MIKSA AV 1 S! 

La subscrisul află momentan aplicare 

Cel mal mare m.gar.ln de bJănărfe! 

Il.IE 'TEFLEA 

FABRiCA o E 2 commis tineri Slbilu-N~YYSlţben. Grouer R'ng Ir. 18. 
PremIat la ."poa;lţf_ de modl eu Madall. d ...... 

lşi recomandă in atentja ono public din 
localitate şi provincie baiatul a sorti
ment de bJănărie cu preturile cele mai ELE 

tn 

BEKESCSABA--NACYVARAD 
Andrassy-ut 41- 43. Răk6cziwut 14. 

(Lângă >Apollo)< 

HRi~~H~~ii~ 

I rn 
. Gru ber Dezso, ~! 

magazin de pălării şi articole 
de modă pentru băr baţi. 
Cluj-KotozsvAr 

Coltul str. Wesselanyl şi Slap, YI&-ă-Yls cu hQtelul Feszl. 

Noutăţi în diferite soiuri de 

pă.Iă ..... ~i 

cari se pricep la manufactură şi bumbăcării. 
Limbile: maghiară şi germană se pretinde. 
- Numai vânzători harnici şi solizi găsesc 
post stabil. 

Tot Ia sub scrisul află aplicare şi un În.w 

văţăcel cu 2-3 clase gimnaziale. 

Traian Novac, 
comerciant în Balazsfalva. 

convenabile. Arti
cole de fabricaţie 
proprie; mantale 
de blană. blana 
de calatorie. -
manşoane. bol!le 
c aci u II pentru 
domni şi doamne 
ultima moda şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. w: 
Primeşte orke lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiintios . 
'Jumai marfă bună şi executie de I·u rang. 

~===================~ 
~=================~ ~ J\;1 

Schapira Arnold 
giuvaergiu, ciaso' nicar Si opticiaD, "' 
Brass6, Str2da Porţii 36. 

pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul dd articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 

.... ,~1 - francate În cel mai scurt timp. - :,'.F~ ~,'. l=_=============_=,~~".~v 
-·mI' ~ 'A Premiat la expoziţie ClI mt'd~lie de aur. - __ ~. 

Mare asortiment în ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, în ceasuri de 
părete. Oiuvaericale fine, cu briliante, 
obiecte de lux în argint şi articole optice. 

1 In atelierul meu se reparează ca nouă, , 
'lucrurile vechi, şi 6If ' r 

I Illillll'.II.II'ÎIISIII[i 

-TIMBALE~ 
CU organism pa
tentat de oţel, dând !MI 

sunete re'onante şi ID 

~.iiiiil~-.iiiI foarte plăcute, -. SI 
.. se pot căpăta şi pe -

rate. - Gramo- -
foane cu plăci ar- a 
tistice, - vloare, : 
flaute, harmo- iii! 

• nici ţ;. a. - Numeroase distincţii şi medalii pri- ll'I 

mite ca răsplată. InvenMorul pedalului modern _ 
• şi al organismului de otel. Catalog trimit gratis. .. 

III 

Mogy6rossy Gyula, -
kir, azab. hangszergyar. .-

,::. Budâpest, VIII., Răk6czi-ut 71. ~ 
UJ II i 1'11111.1"1"1111. [~ 

)e preda birtnl sătesc 
in comuna Cuvin (comit Arad) din mână li. 
!ră, din cauza morţii birtaşulu~. - A se in
rma la Gheorghe Muntean, birtaş ered. 

n caudidat de ad~ocat 
cu. pra.ctică. 

ă imediat aplicare in cancelaria mea. 

Dr. Gheorghe Drimba, 
advocat în K6halom. 

H, PÂlLAN succesor 
Slyâszwi J6zsef 

prImi fabrică ardeleană de b III) rd f şi: Umplirle fo 
Kolo~s'Jar, David Perene·u. 3. 

Primeşte aranjarea compkctă a c1'Ifenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi rn 
provincie. - Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bil'~, chi!l1ri, etc. _. firma fondată , . 

~;~ la 1875. - La donoţă face şi tîrg' de schimb. t;~ 
~'.<iI 'ltA 

I·-~~~~-""_~"_i€=- -....-.~* ....... ~ ....... -~--;i;,!- ~ -~~ 

De neintrecut! 

Spălătorie aranjată cu maşini electrice 
pentru curăţirea chemlcă a hainelor, 
colorare şi spălarea fulgilor de perlni. 

LU Clt' JOZSEF 
Seghedin-Szeged, Laudon·utca 9. SZ. 

(Coltul pieţei 'Valori ... ) 

anume: giuvaericale ., <;'-;-, ,~S?,~ 
şi ceasuri, pe lângă /2!~ I"-:~~ 

ţ v <Ii~~\ garan a. ~ ,,~, 

S~;~i~: ;~~!~~! , Î~,·t~l,.!Y,:~~C' I 
li.yfţţ; ~:,:::;., 

"7"" :.;> f:~'·~r~;".~ • 
, ,,,,,,::::::;~;tll,,i~~~J~~~(::_- ' ~ 

.~ ~~ ~ • ~ -0 t, C·~'t·'j",'~;:>t.}~\:·.a- -
. ' ~ ;ţ"-6(~s < .• ţ~"'t,,: ~""'" - , I 

J ,. (. i 

.-~~-~ ~-:;-.;.::~~~:;' ;,;- >-~,,-, - - ~ ... :;..~ ~~l 

H;1ine. pardesie şi paltoane 
moda cea mai nouă, din stofă mo
dernă, de toamnă şi de iarnă, croite 
admirabil, se pot comanda ieftin la 

Având sistem propriu de·a curăţi chemic şi M6sza'ros Ka'roly, a colora, sunt neîntrecut În meseria mea. \) 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan- I 
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele efo'tor de hal 'ne bărbăteşti 
le spăl cu mare grije Pentru doliu colorez 1 , 
haine in Aegru. Comandele le execut Îndată f I Kol il s a' tt S h ' 6 1 
cu mare acurate!ă. Balto.ane d.e piele le co- I 'vZ V l, zentegy az·utca. . I 

lorez m- colon Jl1chlse. il, f 

r.1===========tJ! il-=- . ---- ,---'iI -----
-. ~-----------

I 

I 

I 

I 

I 

. 
.4 

I 
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R================-n 
... 1; Leitner San dor"ia 

n1.echa.nic şi eleC'trotehnlc 

Cluj-Kolozsvar, 
Strada Deăk ferencz Nrul 30. 

Vinde şi repară pe lângă preţurimo. 

derate:' casse de bani, biciclete, 

~. f'\' dncte. r ... ~.~. 
::::::a:::-c._ ... __ _ 

B;îa;~e'MihiÎ;,C ti;~~;;~~~~hdcly,'S~t~~gy&~~~i I 
::II prfmeşte pellngll garantfe orke lucrări din Ilceat ram ca introdacerea de 

I apaducle ,1 can.lIU1re trebulncloasi pentnt castele, comune, spitale, caslrml 
,1 ,coaIe. - Speciallit in londaj - Prfme,te pe lingi conditii avantalioate 
Inerea tn ordine ,1 repararea caselor !n cursul anul an. - Proapede gratuit. 

I tril repararea bazinulul closetuluL Oferă aparatul pentru clltirea e1o.ctelor 
- noui care nu reclamă spese ,. de fiecare bucati dă garantl de 3 aoL -I 
Se angajează pe anul intreg pentru ţinerea in buni rinduialA a caselor ,1 pen· 

"'3.idU~:n _. __ ~li«W_ ,fIf'I) 

~OOOOCOOOOCOOt)Ull~g ,-' 
i 

i Lazifs OS ' D, t i 
g Timişoara-cetate, Strada Zapolya 5. t { 
"'~. Recomandă depozitul s§u hogat ' 
~, asortat In puşti de vânat cu ,1 
~J douA ţevi, puşti şi pistoale r~- ~ _ 

~ ~ 
pdltollre, revolvere şi puŞti § 

~l . -"-"" ""'.' floubert şi accesorii de vânat. ! 11 r-# r" 1, ~ J • 

~·ll ~'r3/~ "',' :::':, RepHaturil~ QP fac cu consh· il.1?i . 
~ . ,,}:.{h\\. tnţlozitate, prompt şi pe lângă ~... f t'l ~;:'Lj preturile cele mai modHate. f' 

fi~~'(J~~~n,,'O-,~~~ţ~~~'t"iJ(R~In4~ 
~ .. ,~ .. _,~.~~~~(~iMiW!\.~~.~J.W~J!:~~~, I 
Ifri ___ . ~:t',L"';t~~~ m 
If~ -~.~_ W I 

Anton Jnrat~ch pantofar pen.tru d~mnj, 
~ v , dame Şi COpIl, 

Johann Spl-Ier fabricant de ~ L. r 
cupto3re de lut. ,t 

~ 'it.. Si~~~ge ~:e~!:~~e:~ ~:~l~!~f~~~:~e~: ~r' -\6 , 

~ 

: Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. 
~ 
~ 

CII 

E 

R~comandă in atenţia ono public din loc şi provincie 

~~.,\. 

'" " '\ 
'" ~, 

pravalia sa de incăltăminte 
pregătite in atelierul s~u, după ce
rinţele modei şi ortopediel, cu 

preţuri foarte moderate. 

\~'" , Reparaturl execut ieftin! 
~ .. \ ' 

o ml~Q) 
.: I ~ f~~ ~l pregft.tirC·ea ;.]Oipl_ce treI ode are • 
'> tJ~' l 
~ ~-J ~ 

~ ~,Q]~~H:l descărcare ~i zidirea velrelor.. de fiert cu 
rifJ'[ijd: preţuri con ;enabile şi pe 110g1 serviciu • cfa@~· - . '~;j~_~ prompt şi cODştiinţios •. , ,. 

Comande1e se exe!',nUI imediat. 

B ___ . p.eturile _.cele ma~2"0derat.~_t ~t: a- _~- _~ 

~~LLmnlSl1!j] i§ll§]ltmlm~~Li1. iSj1~§1115j1§]lmlmn ~ 
'~. m 
ti G ti E TE" TUR U L" ., w! : I ELEGANTE, TRAIM CE si IEFT~NE. ~ •• 

Il fi Depozit general: Irad, Piaţa lndnfssy Nr. lJ. (Palatul Minoriţilor). gm I . Şef-conducător: Weinberger Ede. ~ 
~.. în fabrică sunt aplicaţi 1200 lucrători. Catalog gratuit şi franco. 130 filiale tn patrie şi străinătate. !!â1. 
~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~ 

( 

J 
r 

&1 
LEd d_ 
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1f;itti:fi;j~~~~~~;tt~;W-~~~ 
(!il li; ~ Am onoare a aduce la cunoştinţa ri 
~ ono public, că _mi-am aranjat în 'Ii; 
I Timişoara, Piaţa George Nr. 4· I 
~ un modern ~ 

I atelier dentlstic. I 
~ It!) 
~ Practica mea veche mă dispenzează ~ 
~ de o mai amănuntă recomandare, ~ 
~ augurându-mi în schimb încrede- ~ 
~ rea în satisfacerea ori-cărei pre·. ~ 
~ tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: ~ 

I \ Giitzl MOî~, ~. 
el dentist. lIe' 

~ ~ 
~~tl~~~~~~~~~~~ 

-

• 

vlpsitor de haine, curăţltor clfr· 
mic, broderie, şi Institut pentru 
spllatul rufelor cu aburIt in 
ALBA IULIA· Oyulafehervăf. 
Szechenyl-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri )ucioase şi fine, cu
rătire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 

. lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi
torie chimică de tot-felul de haine 

I pentru bărbaţi şi femei, pardesil fără 

l_a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc.. cu preturi moder. 

---

~~m .... __ .. ___________ • ____ • ____ 1 

li;. C%a~6 tajos 
Kolozsvâp 

Monoatorl-u't 80. t " 
I''''''~/ 

•. TRT'RFN An Pa~ 11 

I Temesvâr·Erzsebetvâros. Gyar: Hunyadi-u.14. Uzlet: Ii!!-~~a~i;:!s:r~~~:i~~t~n. n 
f
i Recomandă obiectele sale foarte frumoase şi solide de tini h'giede şi ai1ume: vane Il) 
., de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scă'dat, incăI dtoare şi vane de scăldat 1 
ti după cel mai bun sistem (sist.:m propriu.) Uzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte FI 
'fi edibcteoe e mtal: precum ciubere, uclioare si ~n;:. - ApoI litl'r.e de tinichea şi de co;\llor! 1~1 
~': ~. . inscriptII de metal, tabbtă cu numărul ca~el ŞI II~'I ti:;i1 cu numele st/ăzii, mă~ci. şi firme d: ţin.c. Con-

r: ,_''''-: ~t.~7,,,,.~ ~'1;~ţ~ duct pentru apă, a~anJăn pentru bale ŞI dosete 
'~~~~~~,,~~,::~ - 'r~~:~~t'l1 _ ~,;f,~~.f!f: engleze cu .n~lntrecutul ~parat ~ T emesc '. . • 

'\o:j"~J~':N'.'V4Tl~';:: ~s;.. ~il.h;.ifo ACQpenn de case ŞI turnuri, globuri ŞI crucI. ~ 

le 
.,.' \~",",~[,e~g&;H~~· ,. "~""1 
"',\f.,::~ '~t;%'v~~':fiJj).:l.'" i.~.iţ'.;i\i~ Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 

...;! • -~, v?') " "1/;'1: ''t''. ~"~ ,,, ~1 I II ? / .. ~ :: "~,, :' ~~ Ucenici se primesc cu conditiuni foarte bune. 
~~ ...... L ~-~5!!2L!!!!!!~ _.-u _"5 !:fi w-F-= + ---~-îE-:::R:~==~'=.:ftt ~r ,-.-q"..... S+ # ~ 

~~~XZXZZIAXX~&~~Z~ 

~ Schrimpl SZaniSl16 ~ 
~ caa ~ai ~ara iilrlllforia şi fabrici de !;j 
~ lummir. da caari in Ungaria da sud ~ 
i. Temesvar·Gyarvaros, Fo·utca. ~1 
a.r4 Recomandă comercianţilor: turle şi prăjituri cu miere, ~ 
~ precum şi luminări de ceară, albe şi colorate, fade cu ~ 

~~~:jJ, ..•.. '. preţ ~oderat. - Bis~rici.lor se dă la =' ~ 
:.~ .,'~ t"~ : .. 'j cumpararea de lummăn rabat. - 'iC 

~ ~ '. ~!~~j~ Comandele &e fndeplinehc prompt. ~ 
~ '. ~~', Xi;, ~ 
~ ". ~ 

~~~~~MX~Z~~~~~X~~X 
I------------------------------------~ 

Telefon No 936. ~. 
Primeşte orice 1ucrări din acest i~~~-i==ffi 

ram, p 1 a n uri, prelimInare de ,...',-'-
spese, conducerea şi suprave- I 

ghiarea edificărilor, controlarea şi 

primul armurar şi optici an din 

Szabadka, Egres .. u. (K!!~~6)' 
Mare asortintcnt de 

şi valorarea lor, cum şi edifl. ari 
complete, atât rn loc cât şi in 
proviude, pelângă preţurile cele a, '::i':::~-~~-lDfijil~~~~J 
mai moderate. ... .!ii: Y ~ 

11==================. 

~- a.me şi biciClete .. 

~-

J 
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••••• ' •• ~I •••••• ~. 
: Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantofari : 

! AUREL BRINZAY: 
~ fabricant de unelte, ii 
t! BUDAPEST, VIIL, Losoncy·utca 18 I 
~ ~. ~ : . . .. 
~, .'. 
WI ~'. ";, J,', • 

~.4.~::~ .. ~~jt.1e.li 4. ~ ~ ~-* ~A 4 4: s\ 

~ 
Articole de casă de sHdă şi porce1an, utensilii culinare, 

" articole de argint, nickeJ şi Bratnă, Iampe, rame şi picioare 
la aparate fotograf1ce, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 

~ şi argint, articole de oţel »SoIIingen«. - Mobile de fier, 
~ cănline perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 

preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 

JOSEF JIKELI 
-:")":' 

: Pregăteşte totfelul de unelte pentru : 
• ciobotărie şi pantofărie. ~ 
~ Catalog trimit gratis şi franca. • 

----.--~----~~----.--.----~----•••••••••• e~~~~~aa 

'Li~-SChW~iI3ch~i?uO!ifar!~~r.Vilmos i 
. 1~_. Budapest, VII. Verseny-u. 8. Colţul străzii Murănyi. 
~;U~\: .. ' I 
_ ~-:-.="~ Pregăte~te totfelul de lucrări de tinichigiu, articole 
'.:tf~~;~<~ pentru bucătărie ~i gospodărie, unelte pentru stupărie, 
\.,ut\:" vase pentru miere. fabricate de specialitate: măsuri de 
.. litru din tinichea albi ori nickel, cane pentru olei, lack ori 

.-.~__ netroleu. fa de, lămpi de carbid şi alte articole technîce. 

rJ_1 Uli II] LI.IIII i II ! Î III (~ 
r ... \ 

t-1 
t
n : 
f!IijJ1 

B!IfIl 

~i 
~I-------------------------------------" 

j 

Garnituri de Îmblătit cu benzină şi : 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Constructie de mori: 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa· 
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşi te. Lămuriri specialiste, pro
ied de cheltuieli şi preţ· curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria tebnică de maşini. 
l\1:iil&zald- ee Gepipa.ri Re.zvenytArsasag-, 

Budapest, V., Alkotmany-utca 25. 
Reprezentantul pentru Arad f;li provincie. 

LENGVEL GVULA, 
atcHcr- de luotoare şi maşini 

Arad, (Hal-fer) Szentpal-u. 1. 

~~--~~~~~J~ 
~, , 
tE 

t 

lE! 

E 

a1I~~~= 
I 

fLlllll~I-E 1'll~III'IIIII.IIII-

-=-==. 

I , 

coj acar-blăna.r, 

Marosvasarhely, Szecbenyi·ter fir. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 

cojocărie, dela cete mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa
r:tturi. 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 prompt, ieftin şi cinstit 

• Cea mal renumiti I 

mare fabrica 
· de mobile · 
din sudul Ungariei 

(Versecz). 

Pregăteşte mobi
lele celn 1nal mo
derne şi In xoase 
cu preturi f:Jarte 
- mnd~r~f.e. .-

~
~. M"re dtpozU de plane 

exccll!nte, cov~are, per· 
deIe, ţ!' sl1turl foarte fi 0* I _ ~ _'" ., .. ,., oi ..... L-

I ~~~44M.U J , 
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