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Ministrul român de instrucţie
despre cultura românească.
Arad, 27 Noollwrie.
D. 1. :Jlinulcseu, 1\uul dintre scriitorii nopublică în re\'ista "Flacăra" o
(?on\'orl,ire iJltel'l~santă cu d, O. C. Arion, ministrul in"Il'llqilluei publice din But'ure-şti, a~n
pl'U \'ullll1'c'i rlJ1H:lIlcşti.
ştri do L' .·nt,

Entuziai'mul, cu carc vorbeşte ministrul inf>tl'\l<'\innci despre cultul'll romÎ\lleu<,;c-ă ori cât ar
piil'C11 poate ac-casta dc firl'SC no imprcsione•.uă
şi ne îndilzcştc Într'un mod cleose-bit. Hc vedo nu·
'11) a i decât, că {'uvi·n tele răsar nu din tr'o snpcrfieială gândire oficial:l, ci dintr'o mate şi adâncii
(~onc('P!io, dintu"o laI'git şi puternieă convingere
care ilH-Ipil'ă şi Înulţă gfmdirea, măreşte şi sporeşte îlll'r(J{len>a în forţele ideale alo unui neam

reproduce textual chiar la locul aC08ta intel'esunt€le declaraţii ale dlui C. C. Arion, ministrul
in:;trllcţiunei publice din Bucure,~ti. Iată-le:

·Il

- Literatura !... i\Ii-s dragi oamenii
cari scriu şi mi·s dragi cu aU'tt mai mult,
cu c[tt., printre ai noştri, ei sunt cei dintf.i
ai noştri.
~lişcarea

dela 1848, ca.re în ţara noastră

considerată cu drept cuvâ.nt ca
l'edf>şleptare(l 'Sentimentului naţional şi

poate fi

care a Uyut mai mult un C\.'uactel' social dec::tt pur politic, a fost pl'CCcdatrl şi însoţită

de o foarh'

put\~lnidl mişcare literară. Do-

yada ne-o dă Gl'igol'e Ale.randrescu, cel
mai m<uc poot al nostru ptmă.la Eminescu,
c\u'c scria fahule politice ca "Boul şi Vi·
ţe]nl", "Bursucul domnitor", "Yulpea liber;drl" şi alteh~, în cal'<', deşi combătea excc·
sdo spiritului nou. punea totuşi în proSunt de o atât. <le covîu'şitoal'e sugesti.e şi pu- ducţiile salt', o finoţă. cu adevărat extraoI'tere cuvintele ministrului euro ne v()1'beşte des- dinnr{\ uu numai pcntru melltalitMea gene·
pre rolul mondial al eulturei româlle~ti, la care rală a vremurilor de atunci dar şi pentru
trebuie să aspirăm w ori ce pret, fiindeă for- mentalitatea ele lllai Wndu. "Satira spiri.
mele nouii cucerite de cnlt.ul'u 1'0mimeawă îi dau t.ului Jnpu" şi mai alo::; .,Anul 1840" pot fi
aCf*ll drept, de a aspint la lUl rol mondial. Nu
cOllsidl'rnte ca colo mai bune bucăţi ale lui,
mai puţin jnst il şi indreptăţi tă este mîmdria În care popzia propriu ZiHă cedeazrt pasul
rare-j stO:ll'rc <'ll\'intdt\ (~ă suntem singurul neam
În mod onora hil scntilllpIltelor socialp. Ain El1l'OPfl, In {~are l\llitflteu do limbă S€ găse,te C(\la~ IU<TIl l-aş putea t-;pUllf> şi dC:-5pre Uesar
<!{'eoaş şi în profunzimea .populaţiei de sus până
noliac, caro in "bila" :;;i "Iobagul', il făcut
jo-s şi Î'n ~paliu împrăştiată în toate ţările ocu- mai n1lt!tft politidL soeială decât litpraturll.
pate de Homâni.
AceIaş lucru aşi mai pntf>a spune şi despre
!tumlluii Auhjngaţi, se simt într·un mod ire· COtd(lchc Rosetti, poetul plin de tinoreţe al
8i~t ibilat-mşi spre această si d.lu('itoal·e icoană a
\'l'PJ11m'jlor do atunci şi tot acelaş lucru 1'<:\.şi
id€ulelor l1oastu·c nationale 1}C care ni-o arată putea spune şi ousprc fraţi i 13 rătimlll, al('
c;:tl'O!' broşuri politice, deşi nu StUlt cOllsiflfet·llÎcnl luminat al culturei noastre române~ti.
l)'at'OOa, în nădejdea unei permisiuni ulte· deratp ca upC'r(, literare, fac tutuşi parte din
(1c('('<lşi marr mi1jcare cultural{t şi socială.
l'ÎO:ll'e, a ului director al "Fl~cărei" ne luam voie

Guy de Mau passant intim.
Amănunte

absolut inedite.

De Adrian Corbul •. :-

1.

um hrC' ale crepusculnl ui. Vizita mea, fiind cea
dinti'li în acea casă, a fost scurtă. Dar am răspuns
eU fel'ieire la binevoitoarea invitatie a dnei de D ...
şi am ron'nit de mai lU'ulte ori. în salonul cu mohilele de culoare sumbrii şi discretă,
Ştiam

din destăinuil'ile dIui Maul'ice l"evel,
doamnă a fost pc vreJnuri una din iu·
bitele e..ele mai adol'ate ale lui Guy de Maullass,mt. Hă.masă vuduvă la vrîsta de douăzeci şi cinci
de ani. am(lrul ei pentru marele prozator el'a cu·
noscu t de toţi. f3i astăzi încă, ea păstrază în suflt-tul ci, un cnIt neşters pentru nemul'itoal'ea lui
memorie, Şi prin'am mt interes arzător ehipul venera hil al a('(>st('i femei, iubită pe vremuri de unul
din e('i mai gloriOi;li scriitori 4ai timpurilor moderne, o prin' am într'o după amiază de Joi, stÎlIld
·in f~lta ei la miisuţ,a de <"eai ... Afară de noi doi,
nu mai era nimeni în salon. Şi vorheam de una
ţ1i de alta, în Yl'eme ce prin geamurile ude de
))10ae, pi1tl'1.Uldea murmurulsurd de pe Chau.8seed·Antill.
La un moment. dişenţia s'a îU.YU1-tit în jnrnl
literaturei. Dua de D ... mi·se plâng-ea că artiştii
eu adeyiirat nobili se -pierd din ce în ce mai mult
din cauza lăcomiei de hani a lumei rontcmpor-ane.
Şi am \'orbit de Flaubort şi apoi de .Maupassant,
al cărui nume dna de D ... l-a rostit cu simplicitate.
fără să roş('ască; doar privirea cu care mă cerceta
în aeca clipă, era mai ascuţită.
Ceasurile nu erau nici {'.ill{~i după amiazi, dar
amurgul :,f' pogora din norii vine ţi, întinzându-sC'
c.a un :praf de cărbuM prin salonul întunecat. In
umhra oare ne înyM11ia, chipurile noast.re al)ca
se lămureau şi gla·~urile ni-se CObol~îseră fără de
\'0{' la un diapazon surd şi intim. Era unul din
('il distinE'a

Iubita scriitorului.

Ciilld am intrat pentru întâia

oară' în salonul

dnei de D .... introous cu multă amabili1ate de eminentul ll'Uydist franooz Maurice Level, n'am bă·
nuit nici () clipă măcar interesantele urmări ale
tlcootei vizite, ~i nici plăcerea .pe care o am în
ucc.'it moment de a împărtăşi cetitorilor "Tribunei" ami'illunteahso1ut inedite şi extrem de cu}·io.'I8C din "iat.a ma.relui Maupassant. Detaliile
a(~estc pe cari nu le-a revelat încă 'PilDă acum nici
un alt ziar din Franţa sau de aiurea, mi-au fost
eomunÎcate graţ.ie unei 'Întâmplări neaşteptate,
do cătl'ii, frumoasa bă1rină cu ţ»lrul alb ca argintul, t>u oehii limpezi ~i păstrînd încă urme din iubire.a pătimaşă şi adâncă <pe care a furat-o odată
ilufltl'ullli mort, de distinsa viWuvă cu trupul maj(}..,tOH strîns într'o rochie superbă de catifea np.a·
A'l'O, Aşa am ,-ăzut-o pentru întâia oară, când s'a
scu lat de pe fotoliul din faţa căminului M să ne
]lrimească. cu un zâm bet gl'atios_ Era într'un amurg pnsomorit de Noomvre. Afară, ~eata se legăna domol deasupra P,arisului. In salonul dnei
de D ... nu llC aprinsese încă candelabrul; doar flaciim şi jăratecul buturugul'lli din cămin, S€ reflectau misterios prin colturi de odaie. Peste câteva
minute, sosind şi a.lţi mosafiri, bătrîna damii ră

:suci cumulatonll electric, gonind astfel Îlltimile

;l~

epoca dpla 1$30 bună
(tCt'!W;;, tim}) si
, o mare
rpo('ă politică şi () mare epoc[t litenlrtt; ...
Socotl'SC dl la înee'putul ori cărei deş
tept{lri soeiah', lit('rntura :;;i politica merg
mfmă in mfm5. amhele Sl' înaripează în [\celaş tilnp şi abia tî\J'7Jin :-;0 despart pplltru
ea fiecare din rIt' s[\'şi in :-;bol'ul În direcţia lor uaturală. Intre polilică, dar, şi ELe·
ratură, existe\ o sI rîIlslt leg[tturtl firC' (lSC i:'t
pe care de alt fel trecut ulIle-o prohe<lz[t cu
pl'isosinţ/t: toate uwrile epoci politice au
avut ~i c[ltr o mare epocă literară sau mai
hine .zis culturală.
I )Ul' În

Frunţa,

oarfl. n\l p:-\te

În

O<.ll'C

D,l('(l mă Înlrehi acum dt'sj)rc directiyele pc care o<ln1('nii politici trebuie să ]e
df>n literatuJ'ci ţării lor, yoi SpUllC că rle
trphllPSC )11'iYil e elin dOlltt punde de ycdere :
un\ll Jl.1llterial şi ultul lllurai sufletesc propriu \(\I·ii.

ln ceeace priveşte puterea sufleteasdi,
IJliJlistn t1 de instrucţie trebuie să joace pri-'
1111.11 l'ul. Şi În accastă part e imaterială consider pc toţi aceia cari culti\-~t idN~a, fie
prin eugl'lar8a lor, fie prin comleiul lor,
adedl pt~ toţi savanţii, pueţii, Hl'.riitorii şi
rppn'zPIllanţii uri c{\I'('i .lIte munife'stnţiuni
(IrI istic(' în W·llPl'a1.
.
;\1[lrjn><I ullPi Ila\lulli se> .illlledi după in·
flllf>llţn JW care o exereită în lume. Această infinenţ.ă poate fi materială sau moral{t.
Incontestahil jnS{1 că infhwnta lllorală est.o
lWOPH caro aprinde dela Ull popor la alţ.lll
ci \·ili7.(t ţ ia şi Jet f>rmillă ..H: ti \'ib ten. ca re la
rîndul ('i se llwnift'st·ă fie In tlireeţ.ia 1llorali=i
fie îll dirpcţ.ia lllaterial[l. Gfllldirea aprilldt'

ciYiJi7.Hţia, bogrtţia

U

Îlltreţine.

acele momcnto în c<lq,i distuntelcşi connmţiullilc
sociule între străini, se I't0POSQ. ('rmd 8uf1et,de O·
mCl1cşti se întplcg şi Sill11Hltizează eu u~ul'intă. De
odat:l, f;C înfiltă din stradă \'ocea unui ro])il, ce frcdona În\'c('hita arie a lui .. MalboI'011G;h ;.'.'('n \'a-t-~n
g'llCI'l'C" _ J)na dB ]). tresări, llil)(li vurbicn pcntwll
dânsa cu un zflmbet duios, pe care l-am ghicit mai
IlIUlt

decîtt l-am văzut.

- " ... 1<: singurul cânte{; pc care l·am auzit
din gura lui Maupass<lnt... Ce paun-c GUJT !.. , ~11
Pl'PR ~NI tl11'o în nlUzid ... ţ;i ('ân,ta fak .. de era
o pl:l(,01'e. Doar melodia ll\i _I\ialborough o repeta
necontenit, !!>i-mi spun('u ('ii'l mişră din cale afară.
l'ar<';i'l .aud: ,,- Aria uC'Nls1a mă tulbură cum
Du'ţi poţi în('hipuL 3fai ales de dnd am afla.t d
e:-lt(' v('(~he, erlt llllnca. Ea a fo:-;t aduşă din FI'unta
de t'iHI'ă el'llciatii din ('''nI l11Pdin. Au învaţat-o
dela 8al'azini ... " Apoi l1l'mă eu glasul mişoat şi cu
privirea tri[o;tă, a~ cum i-se Întâmp]a dC' ('î~tc ori
îi rătăcea g:îndul în trl'cut: ,,- Când te gimdpşti
l'Il fl(·c.cte (':itevlR note uu fo~t eîllltate aeulll mu1te
sntc de uni deatfitea huze cari azi sunt mute peutru y('rie! Ciiti n'o să le mai murmul'p, e~Hld noi
nu \'0111 mai fi 1" Apoi adăuga eu buzde trcmură
toarc şi ['U privirea inspÎtim[llltată: - "E /.!:l'oz,n-,
groza\', {'find îţi spui cii o fiilllplă melodi(' râmîlllc,
pe cîmd sunetul omenesc, acest snflet care cnpl'inde o lume, u11 1l11.i\'crs, pierc după un s('urL
timp, pirre pentru totdoauna ~.,
Bătrîna damă tăru. Ii aUZO(l1l1 SUflal'ea l'eeipi.
tată de o adÎlllcă emotimH', Eu, nu îndl'azneam
să mă mişc. din 10<', ea să: nu rup fal'lneeul ~m'l' (1
fiieea sa ('cugete. cu g'las tarc. la aeeste amanunte
cari mă intereSHtl aşa de mult. Intelegeam hine
că numai amtll'gul din odue ('l'a pricina .acestor
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Hopubliccle italiene, în sAnul cărora s'a
dC'syoltat literatura şi artele renaşterii, erau rrlativ naţiuni mici, dar cari au a\illt
asupra omerî.irei jllfluenţe coviirşitoare.

Din ele a trectlt în Franţa spiritul literar
~i artist ic şi tot din ele avea să se alimen~
tor.o mai tru'ziu şi industria franceză. Un
PXPtrl plu printre multe altele ar fi industrÎa aşa z.iselor Gobelinuri, în care se vede
acel<lş motiv inspirător de artă care îndem11(\30 şi pe H afad să pictezo cel dintăi faimoasE"'le ţrstlhu:i cunoscute sub numele de
AnHzi.
Cei vechi au servit totdeauna de model.
La Frane(;d, Honsard cu întreaga pleiadă,
Il 'a IiiCllt la început decât să copieze pur
~i simpLU antichitatea. Din această imitatip fienilă însit, s'a creat cu timpul poezia
francezrt care încetul cu încetul s'a desrohit de orice illfltlC'nţrl străină şi a devenit
Ji tera tura naţ.ională franceză .curată.
Cu mult mai naintea lui Ronsard, aceJtf.~ lucrn l-a Hicut Dante în Italia. Din
hnitan'a rpopeelor antice, Dante reuşeşte
sA înjghp])('ze adevhrata limbă literară italiană.

Darii trecem aCllm la începuturile Eteratu]'ei noastre culte, nu ne va fi greu să
constatăm că flacăra poeziei, ln afară de
pretiosul isvor popular, ne-a fost aprinsă
de Francezi.

La 1840 se naşte prima noastră pleiadă
inspirată din şcoala remantică france7.ă,
carc stăpfmeşt.e literatura română până la
l~lnin('scu, ctmd intervine o nouă influenţă
Il otădt oare.
Turnată in tiparele lui Vasile Alexan_
flrÎ, limba românea.scă începe să ia o formă
ddinitivă şi litl~'atura naţională se afirmă
tot mai mult sub influenţa dIui Titu Maiorescu, a c{trllÎ şcon.Ut luptă din răsputeri

contra eleBlentelor străine reprezentate
prin a,~a zisul curent al lui Bariţ.iu.

As{°(jzl nu ne rnai lovim de
din hecut. AsUizi avem o formă
~~~ __ ~~ __ ~.... _-.!!' _

greutăţile
nouă Ete-

Selllllpn 1ni mort ... Ştiu că dacă-t,i ,,"orbesc de el,

vei înţelege ce ".e petrece în inima mea." Sunt bătJ-ftnu, în rUl'ând nu voi mai fî! D(}amne, ce gânrInri mclanco1ice Îmi străbat minwal Profitii dar
de slăhieinn('a mca din aceste clipe. :Mi·e drag şi
1
mie ~n (eapăn
ghemuI amintirilor în jurul bietnIul 2\f aupa~~sant. Aşa dar, haidem să vorbim de
(,1 .c"l·UY J'en;'; "
Lq

<,.

tă

i
'It)
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de,o;tuinuiri; căci linl t mai uşor îţi vine să-ţi 001
inima pe lQţă, când nici o privire străină nu te
jenează cu 1\!l:ăh~rirea ei curioasă, Se ve~e că _ş~
~l-~a ~le D ... l~l ?udea se,am.a de ~cest a-devar; caCl
l,~alta d~odata dm umen, Şi vorbl cu un glas dulce
ŞI potoht,
_ "Amicul meu, sunt în unul din !.aCele mo!/l('ntc când sufletul al'e nevoie să se destăimliaooă,
~i dc ce n\'I1:;< ase-unde în mod ridicol? Crezi d-ta
<'ii eu nu ştill că treb1le să fii în curcnt cu ,. .legătmilc pc cllrÎ le-am avut cu 1\[a.ul.)assant? Eşti tânăr, eşti flcl'iitor şi rrpoi y{ul cu cât ti la. memoria

.

o încurajare, am înfiinţat un POSt d~
asemenea cu rnulţămire că astăzi există-la inspedor, mai mult - acela de inspector
noi o întreagă pleiadă de tineri, cari din al literelor şi artelor, tocmai pentru a a.SQ ••
z.i în zi se fac tot mai cunoscuţi şi a căror eia ministrului o călăuză mai sigură când
adivjtate îmbrăţişează cu succes toate ma- este vorba de incurajările ce trebu8Sc unOr;
scriitori ca Anghel, Sadoveanu şi Gârleanu. :
nifestaţiunile artei.
Consider că una din principalele dato.
In această privinţă dar, România este
rii
ale
ministrului de instrucţie este să dea
chemată să joace un rol tot mai mare. El
poate fi privit din două puncte de vedere: cât mai mult sprijin literaţilor pentru ca
un rol general mondial, - la care trebuie mÎşcarea culturală să'şi poată lua un tot
să aspirăm cu orice preţ - fiindcă cuge- mai mare avâ,nt.
tarea poate sţt'şi găsească şi în ţară la noi
Prin prezenţ.a mea la diferite serbări
expresiîle cele mai înalte care ii dau drep- culturale şi prin discursurile ce am protul să fie mondială şi un alt rol mai resa nunţat, n'am ţinut de'Cât să marchez acea·
trîns dar şi aoesta foarte important - ro- stă atitudine în care declar de altfel că nu
lnl pe caro ţara trebuie să'I joace faţă de pun nici un spirit de partid fiindcă sunt
intregul nom românesc.
sigur că ea aparţine tuturor partidelor.
. ,\
Aşi putea spune că noi Românii suntem
De altminteri, cu toate mijloacele lor
singurul neam din Europa la care unitatea restrînse şi mai alss cu toate greutăţj.le
de limbă se găseşte aceeaşi şi în profunzi- vieţii, pe care cea mai mare parte a scrii·
ruea populaţiei de sus până jos, şi În spa- torilor noştri trebuie să le înfrunte, produc.
ţiu împrăştiată în toate ţările ocupate de ţiile lor artistice, devin din zi în zi tot mai
Homfmi.
impunătoare şi lucrul acesta nu poate decât
Şi dacă este adevărat că primele ele- să bucure pe un ministru care în acelaşi
fnente de deşteptare naţională şi culturală timp e dator să ţină seama de ele.
lo·am primit de peste munţi, tot atât de aApariţia unei reviste ca t!Flacăra" şi
devărat este că numai aci, în România, s'a modul călduros în care a fost primită, dofăurit adevărata limbă literară care trebuie vedesc cu prisosinţă că momentul prielvorbită de Homânii de pretutindeni şi în nic literaturei a sosit, că o mare sete de
ca.re trebuie să scrie toţi aceia cari năzuesc ideal se revarsă în toată ţara şi că minia fi socotiţi de drept urmaşi ai lui AlexaIl- strul care n'ar ţine seama de asemenea ma·
clti, Bminescll şi Cn:mngă. Din acest punct nifestaţiuni, nu şi-ar face pe deplin data·
de vedere, o asemonea unitară mişcare eul- na sa.
tunl1ă, nu poate decât să strîngă şi mal
Cât mă priveşte pe mine, euaper să mi-a
mult unitatea sufletească dintre toţi Ro·
fac
până la capăt. Şi sper cu atât mai mult
jnânii, singura care este permisă şi la care
lucrul acesta, cu ct\t observ cu bucurie, că
cu toţii trebuie să aspirăm de o potrivă.
pe acest t.eren, urile politice au dispărut '
i\n! lntrebi acum: ce am făcut şi ce am şi că deasupra lor se ridică un ideal de
do grÎHd să mai fac încă pentru literatura cultură naţională, care, tocmai fiindcă este,"" . ~
p-ri.i Jllele.
naţională, nu va fi nici conservatoare, nici
libe.raJă. Şi, la infăptuirea acestui ideal,
Iţi răspund că până acum, acţiunea mea
a fost foarte modestă deoarece am fost suntem datori să contribuim cu toţi ...
IH'voit să. mi-o mărginesc în strîmtele li·
mite bugetare. Am încurajat Însă orice
act..ivitate literară care mi·a părut că merirară şi un nou mod de a gândi. Constat de

bun.a"; dansa nu ştie româneşte; nu văd cum ar

putea să afle de indiscreţi a mea.
Toate amănuntele acestea absolut inedite, le
\'oi împărtăşi cetitorilor, în două sau trei .din foi.
letoanele pe cari le trimit săptămânal zia:rului
"Tribuna". Şi ţin să adaug, că .afară de forma pe
care o dau acestor I1aIT1llţÎllDi, nimic nu-mi apartine mic. Ori ce cuvânt voi scrie, va fi reprodurcrea eXilctă a celor povest.ite mie de o-na de D,..
Voi traduce şi cMcy& din scrisorile adresate dc
Gny de ~fartlpassant distinsei femei pe care a iu·
bit'o pe vrcmmÎ. Ored ei. vor interesa.
D Ţ'
D
. dAt 1 d .
. ?-aCll, VOI a ,cuvanu f-neii ~ v'" l~ numal sa -airag atentIa
aptu
ca 'sentlmen,
' asupra
.
d' UI
d
tul care va eşl .1aI cu VIgoare lU e~rIel"ea moraluhli lui lIfau'J)as-sant este teama de ID()al"te a
~
.1'
v d
cugetatortu1lJ, aooa groaza e nefullt, pe care o mt' 1 '
d d
.~
"1]'
a nzm aşa e ea ŞI III scnen e Ul.

o

A

Un po-Lr"'t
a
n
Oi

lUI'

Maupa"""'nt.
..-

Şi am vorhit, 'indelung. Ah! co lucruri iute- "Pe Maupassant, îmi sptmoo d·na de D ... ,
rcsante am aflat. Nu ştiu- nici eu de ce, dar am l'am Întâlnit -pentru întâia oară la Nizza. Eşîgem
cHşt.igat !'lÎmpatia bătrâncÎ dame, Mi~a. arătat un tocmai din hotel cu prietenele mele marchiza des
eaet Întreg cu amănunte din viata lui 1rIauPRssant, Y ... ~j d·na L .... împreună cu soţii lor şi ne îndrepCrnmpce de scene, de discutii avute cu el, pe oari tam către mare, pe Promen.ade des Anglai.a Era
mi-le-a complC'Dtat prin viu grai. Apoi mi-a ară- in anul 1886. MediteuIUl. ţii cerul erau albastre,
tat mai mult'"'" SCr'SOl'l'
d~-alc romanl·"'l'erulul·,
prin văzduh mirosea a micşunele. bDe departe, am
'v
. . adr'e..
sate ei. I~am cerut VOl'a s~·.. "OPI'CoZ
C<~lt.e"a
dl'n
ele.
fost salutate
de nn grup de fbăr 'aţi. Perintre d
ei
v
""'
, ·\t
"Mi-a. a('Qrdat'o nura"'," l' C'l, condl'ţl'a, ca nu cum.ug
era
Şl
j) ,aupassant, care mi-a
ost
prezentat
de
.
•
L
S~I le vadă ·ne-odată publicate in vre-un ziar, pro....
cum niclamănuntc)e -pc cari mi·lea dat. I-am fă·
Parcă'} am în fata ochilor, 'a~a cum l'am văzut
g?î.dnit. tot ce a dorit; dar în gândul meu am ho- atunci, Scriitorul vurta o jachetă; oonuşill închis,
titrât să împărtnşesc toate aceste n01,ltăţi cetito- cravată roză şi pălărie moale de pâslă. Baston
1'1101' "TrihllIlC'i", D-na de D ... n.u ccteşte ),Tri- n'ave.a, Când l'am văzut venind de departe, umbla

.2~

... _ __.._______ ~_ _ ,__ L J!C!filJf

cu mâinile la spate, cu ~apul cam inclinat. Era
un bărbat mai curând măruni decât înalt, dar
"oinic;, avea p~ptul. lat, umeri~ păt:.aţi şi gâtul
pn-terUlC. R('~P2ra ţ~lgoarea. Ohlpu,l 11 era :otund.
fnmtea mafln"'a; parul .m~tăso.8 ŞI mustăţ,l,le .st~l
foa~e erau de lIn cSlstaDl~ Inchls. Da~ ce ro a izbIt
mal mu]~ ~a el, ern~ OCh~l; ~llşt~ ~Ch.l de .cu~oare~
!OP::ZUI~l lDchlS, ŞI dulCl, Şl tr~şh Ş! SOl'l.oŞl. M~l
mtu!, Guy de l\f~upassan~. ml-<a facut lmpre~la
U?U1 om de o p.oht~tă dehcl.oas~, da.::. pr~a serIOS
Ş1 re~orvat. Abl~. zamb,:a dm tImp ~~n tunp; nu
ut , da~ film vorbareţ. Glas~l ::'1 er~ bărbă~
ora
tesc ŞI pute. rruc, eu toate că 'Surd ŞI mangălOS. Mal
târziu, cftnd l'am cunOBcut bine, mi.am dat ooamlil
. :t "A d bă l.._ţ.
ca on'd e ca~te on. era lU t r ' o SOC16
a~
e
ru.a 1
1\1
8 t se
ăt
t
.
d
1 ~utPa.sfan . dar ,a reze~vaal;d nu~1U cab~ ţera
prlll re emOt, evene.a mal o ,mal vor ţlre .-;
d
It
'
b d 1
··t t
':':
e mu e 01'1 vor ea e e e cu o Slncerl Il e naIVu.
In clipele acelea, 'Parcă era cu totul altul; ochii
ii străhlCeal,l, împrăştiind raze, o eXŢlresie de o
blândeţ.e femeLască lumina chipul lui serios. Vorhea frumos şi domol, frazele lui erau limpezi şi
colorate. Nici ooată DU fiicea prea. mult spirit;
mi-a re~tat nu 'Ştiu de câte ori, că bărbaţii pre~
spirit1.1ali şi fomeile prea: vorbiireţe îi făceau ace·
laş efect enervant.
Nu-i plăcea să vorbească de scrierile lui, decât
'
cu f imte
nb 801
ut"mtime ŞI mai ales ou f emeile.
D
'
.
ar ŞI atunCI era mo dest şi mă&urat. Oân d se afla
' numeroasă şi î 1 Întreb a ci·
în ne-o ad
unait'o mal
neva ceva asupra operelor lui! răs-pundea politicos
dar c\"asiv şi se Întuneca UŞ0J' la chip. Când se
vorbea de dragoste, Guy de :M.a'llpassant 1Ulculta
cu interes tot ce se spunea, dar el însuşi vorbea
foarte puţin. Numai când vre-un bărbat sau :vre-o

ta:c

v
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Episcopul H08S1:" depune mâine jurămAtttuI.

Aceast.a nu este numai părerea guvernului conservaJor; ea este împărtăşită şi
de opoziţia lib(lrală şi de ac()a o încercare
a Bulgariei în vederea unei apropieri cu
Homânia nu poate reuşi. In România nu
se urmăreşt,e răsboi Bulgariei dar i·se
refuză orice sprijin.

Xi·se telr/emează din Budapesta: Noul
ppiscop al Gherlei, d. DT. Vasile Hosszu
a plecat azi la Viena, pentru a depune înaintea Monarhului jurământul. Ministrul de
culte contele Zichy, pleacă diseară, pentru
a a.-;ista la acest act.

•

Ron1.Ânia in caz de

"

război u-

Ziarul vienez "Vaterland" publică în numărul său de Vjnori următorul articol interesant:
De câte ori se produce o turburare în
, raporturile din Turcia, această turburare
găseşte ecou in statele balcanice, dar Roininia, deşi un factor militar foarte impor,~ tant, nu esto nici odată atrasă în acest joc.
Acum un an şi jumătate se zicea că
Homânia a închiat cu Turcia un tratat de
defensivă îndreptat în spocial în contra
Bulgariei. Această ştire a fost desminţită
în mod oficial, dar de'sminţirea nu a fost
crezuLă la Sofia. Trebue admis că exista
înţelegere cu Turcia, probabil chiar sub
egida triplei alianţe şi că în cazuri grave
convenţia va fi nncdiat încheiată.
PC"ntru o cla.rificare a situaţioi trebue
n'nlarcat că, cedarea silită a Ba,sarabiei
dupl'i. răsboiul ruso-turc faco imposihilă
pentru ani îndelungaţi o apropiere de Pe-

Proectele de reformă ale I(u-vernului român.
Ziarele 1:lin Bucllr(',şti a'duc mai multe :amanunte
:u;upra noilor r('forme pe ~ari le proect.ează gu\,!'rnu] român. In primele "ilo ,or fi dopme pc
hil'ourilo Parll1mentului: Lai Senat, prooctul dc
lego modifieator nI lcgd sinnda]!'; la Camera
prooC'tcle (le l!'gi în favoarea l11os-oriaşilor, eb,ho·
rat.e de el. Ncni(C'f;C1l.
1n a('C'la~ timp vor fi dopu,qe prooctc.1c militare, printre cari pui-em dta: Proect.ul 'Pentru
inaintările în '~lrmata, aeela pentru ncştirbirca
rezervelor materiale şi a fondului. destinate mobiJi7.ărei, precum şi procctul de lege asupra rean~ajatilor.

o

Până

la 1 De,rcmnic y,a: fi dcpll~ă la Cameră
şi marca rdoJ"ml'i ·pentru descentralizarea adminisirat.iYi'î.
Impărţ.il"oo admini!ltratiyă .a tărci în pTcfecuri va răJnÎmca neştirbit~, dar 1Ie vor eroa regiuni
11I(1miDj~tratiy() cu patru directori, însărcinati cu
gt'MiunD1li regiunilor, sub -controlul guvernului.

ters burg. Sentimentele amicale ale regeAc(':şti <lircct.ori vor fi Însărcina ti: unul cu
lui Homtmiei sunt îndreptate spre monarhii
pnri.(':a rudminist.rativa, a1tl11 cu partea fin anci lliră,
(Jermaniei şi Austro- Ungariei Ş aceste sonlil treilp,lU cu in8titutiunile şcolare şi al patl'lllea
timente 8lmt împă.rl,ăşite şi de ţară cu toată eu lucrările publiC'e.
]lemulţumirea ce domneşte din cauza siSe va crea de asemenea un consilIu rcg{onal
tuaţiei celor pat.ro milioane de Români din
din stlllul căruia se va alege o delegaţ.iunc per_ Ungaria.
:.
Trebue observat că prin raporturile e- manentă c,are .... a pre.zida I.a a-plicarea budgetului
r('gionaT.
conomice şi financiare România este strîns
\legată de aceste două state. Punctul cel
Convocarea delel(atiunilor. Ziarul "Vat.erland"
/ . mai greu Iwntru România stă în atitudinea
din
Viena eRto j·nfol'mat d de1<,gaţ.iile vor fi Conri faţ.ă de Bulgaria. Pe deoparte România
vocat{)
la Vi~nape 27 Decemvrie. Sooiunoa din
nu vrea ca situaţia de putere a Bulgariei
anul a'C'csta va fi de durată scurtă. Mesajul de
Sţl se mărească şi în special nu vrea să obţ.ie acces spre Marea Neagră şi Egee, iar deschi(Jere il Ya rosti ~Iaj. Sa în persoană.
pe de alta România nu vrea să lupte pentru Turcia pe gratis. România osto însă
Corupţie electorală. Din BU11apoflta ni-R(' ~cric:
intoresată într'un punct identic cu Con- Vineri a avut loc î'llaint.ea judecătoriei de 0('.01
stantinopolul, în acela că nu vrea să ad- din circ.nmscri-pţi-8. a S-a un procoo imterosant. In
mită modificări în posesiunile teritoriale vua anului trocut, la alegerile generale a r€m.şit
din Balcani.
faţă do kOS8ut.histul Bofzenhardt oemocratul

.
.

PetO Sando1·.
damă lIpnnca ceva
sfrvatie profundă

intm·osant., sau gcea vre-o obasupra iubirei, Maupassallt uproba cu vioicimw. h schimb însă iubea femf1ia
cu o pa1inlă, cu 1) dulc.eaţă care uici nu se JXlt bă
nuL ...
Două "l'uri îl mÎthneau adânc în viaţă: imposibila con topire, o eonto1)ire -a.boolută a două
Kufktc şi ideia dunatei timpora[l"o a tot ce există.
Accs1c două sentimente revin mereu şi în scrieri]Q lui, ca an leit-motiv. El avea un cult a,dânc
pentru prictini& şi iubire, dar sc plângca necon·
tenit că acc.s.to două sentimen.te n'au existat niciodată în mod absolut, transcooental.

Era foade a<lcse-ori vesel, dar veseliei lui fără
de 0.A11Ză îi urma totdeauna o tristete de moarte,
tot fără de pricină. Atunci chipul îi devenea palid,
trăsăturile

îi ,<;6 impetrearu, şi Că'llta singurătatea.
Mi-a spu.'! foarte adesea-ori eli- în momentele 'acelea ar da totul ca că po.a,tă plânge eu Lacrămi îndelun!l,'at~, ca o femee",

Partidal k05SUthist, ştiind <'.Ii eon<ltest.area Qll.'geroi e im})l"E}u'l1at.ă cu cheltuieli enorme şi' de
obiceiu aesfârşeşt.e ou respingerea petiţ.iei, au
denunţat judooătol'iei de ocol două cazuri do miÎ11ire: doi alBg'iH.ori au primit unul 50 cor., CBIă
]alt 100 cor. ca să voteze cu candidatul demo-

crat,
Dovedindu-se mifuir('..(1., jndecăforia i-a condamnat pe amândoi la câte 8 zile închisoare, 40
cor. amendă şi pierderM. dreplw'il07' cetăţeneşti
pe 3 ani.

•
Camera deputatilor. Astazi s'a cont.inuat disafmpra bugetului ministerului do interne.
A vorbit c1ericalul Szmrecsanyi Gyorgy împotri"a. admi'l1istraţiei rele din capitală, A criti~9.t
aspru stările sociale şi mOTavurile capitalei. Au
mai vorbit Miirkus, HeI tai 'li prim-ministrul
Khuen-H6derviiry.
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Serbătoarea

I

De Dr. Aurel Iuga.

Beclcan. 24 Nocmvl'Îc.

Monitorul oficial publică în număml
său de astăzi numirea Ilustrităţ.ii Sale Dlni
DI'. Yasile Hossu de episcop al diecezei gr.
cat. de tihcr1a. Koi credincioşii aparţină
tori acestei provincii nefericite ştim aproe.:ia Însemnătatea acestei numiri.
E o 7.i de bucurie ziua aeeasta pentru
lH)i . . . Clerul şi poporul" deopotrivă, 80rbă
tOl'cşte n>Îllvi('reD. unui corp social mucet!
:;;i anwrtiL Cn \'ast. teritor, cu poporaţinne
roll1[U!('ască cOl11pacUt ajunge în fino să-şi
aib~l Ull

ptu'inte,

de

Szecbcnyf·t.sr 47. •

sub scutul

căruia să

se

puat{l <ldiiposti la caz de nevoie.
Bisf;ricuV~le

Ilo[lst.rc asUl7.i arhorcază
sŢeagul roşu al înYlngerii şi al învierii, simbol de hucurie, iar clopotele lor cfllltă melodia d0srobjl'ei.
Preoţii, vreonicii noştri preoţi,
can
poar! ă pe umeri so;n·ta neamului întreg.
astîizi jubilpaz1'i, e(lci în nrgura deasă, ce
apasă orizontul accstri provincii bisericeşti
de trei deeenii încoace, ast{lzi se desprinde
:-5(f'aua lucitoare a nădejdilor intr'un viitor
,uai bun.
Şcoala. noastră porsccutatii şi batjocuriUi de "01 mai nemernic scriitoraş de adlllinistraţio, a~ti1zi răsuflă mai liber,
so
:-5irnte mai rom(lllcască ca alta dăţi şi cu
llli gest de înc:redero şi nlfllldrie arborează
shndardul falnic al culturei naţionale.
Pnrochii r{u;;vr{llite de curent.e anarhi('o, cu ziua do astăzi revin la mult doriLa
pace, dictată de normele disriplinei biseri(;(~I;'ti.

lm'îlţMorii, bieţii noştri dascăli, copii
a nilldlllui, desconsideraţi de fOl1lrilo mai
Înalto şi amărîţi do poporul neştiutor, ajung la ad5post.ul hUllrlVoinţei şi cOllsidor;lţ\'i p5.rilltPşti şi îşi reiau misiunea lor istorică. Ihll11l1 IlOSt.ru Ylridică nu va nit.a de
soa rta lor.
Administraţia bisprice;1sră

n0glijat.5"

îşi

sehirnhă fal;a distl'1lsă şi finanţele desordonuio r('iulră în cadrul procllldivită.ţ.ii.

8('>-mil1a1'1.l1 teologic şi proparandia oin
(;ho1'la se vor schimba în institute eultnralo moderne, unele simţul românesc va fi
cultivat după ('uviinţă~ inr noi vom primi
din tlcoslc institute preoţi şi înY1iţători bino
pr('grltiţi şi buni români.
Catedrala, falnica. catedrală româneasdi din Gherla, care de atâţia ani zăda'mic
o aşL0pLăm, are să vest.ească lumei gloria
pa~torirei

Episcopului Vasile.

Rcşedinţă

\' Iădicească ne va ridica capul nostru bii:>ericosc şi nu va mni trebui să roşim în
faţa, străinilor, trecând prin piaţa Gherlei.
Poporului dela sate episcopul nu·i va
mai fi un aristocrat, închis intre păreţii 1'0şedinţei, pe care în veci nu poate să-l vază,
ej are să-i fie părintele adevărat, păstor iubitor de tnrma sa, apostol cutrierM,or de
tară, care la sfinţirile bisericilor noastre şi
bietul opincar îl va vedea ţinând toiagul
în uşa altarului ridicat din sîlrăcia lui.

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângr;,
plătire in rate lunare fărl nici o =/.!
fi" t' t
· detpreţ. :---

=
010 cauza produejiei abundente poţi ala penku preturile cele mai obule
S.II;1., kI Il '1'·1"a"l '•1 fabricanţi
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sltn! nitu(>jdiile noastre, cari cu
ziua c10 <lstHzi lIÎ-)D "odem intrate în stadiul }"(\(diziirii .
Fii dC'ci hino\cnit. În mijlocul nostru
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pentru o direcţlemai praca Reuniunii noastre.

1I. Reformarea şedinţelor: educatia artistică ti
de specialitate, propa,;anda prin graiul viu.
~liiloa{'elo

ue luptă

dBCăti despro noi şipont.ru 00
eiitră flfârşii să le intuneeăm

t.rebuie ca acum
impresiile luminO:lS()? De ee nu s'a amimat, pentru altă ocaziune ~
N t1 se poat.c, ('.ăci adunaroa generală e singura în
uJ'C!pt sa hot!lrascîi. S'a început deja. Pr(\~in
tele ll10tÎvânrl retragerea {~omitetului, roagă să
se primesc-ii dDllli.sia ... Mulţimea 'Strigă: "Nu
Ţ)rimimF' Runt şi voei disonantc de: ,.Primim.
primind" Tumultul se împart,c în două tabere şi
eran să \~(' îneeapă explicaţjile, când - deus ex
machina! - o per:"Oualitate fruntaşă a neamului,
aflâlldtl-.~ În tit ml)lii tOJ' 'PO la ~Ar,ad, a ţinut do
ruviintă să ne illl"re<lnict>fl.'lcă cu l)l'{'ronţ~'t şi-şi
fa<>e apariţia in sală. Oamenii strigă: "Să tră
ia&'ă!" Se l'o~t{\~te ('twÎlntul do primiro, imediat
urmează rltSj)llMuL ITI('ăllfi "să trăiască!" şi SI'

De Traian Mager, in"

ale I{clllliunei -

rode -

fH!IlIlăirile

generale, ('Dnferenţele traetu>lle
:;<i pn""a. Aei Lrelmic "ii deo"ebi m fuaia oficio:1.3ă
de c('lf'laltc ziaro şi re"i"te_ Pentru o mai liberă
l'xprimare a ideilor şi pentru indnlln~l'oa dis('I!tlei pc un tel'on nwi ~pl'oapc de il'cbllintcle
llO<!S! r{' se ('cro ÎnHillte de toate l'cfol'mal'c~ şedin

telnr. lu forma e\lm ni-se prezintă azi o aştfcl de
'';'f'idin\iî, zfw, putC]}} trage Ja îndoială folosul lor
i Il in tde:-ul staI a/elOI" de; .. a înmulţi cunoşt.inţ.cle
erlnh'ibllitual'c la p~'om(>\"al'ea «juoat-iunei şi illI'trnC'\iullei ş{'olare ck~' pe de-Q parte; pB '(le altă
pal'tf'pl'l'a llbuzăm de paciint·a publicului oaspe)
l'llt'{) nUlJlai dnpă multă incordare
sufletească
poate fi ateHt ore do-a Il'indul in fu.~ult,area -unor
(] 1S('Ut ii ~tră ina ('{'reu Il] i suu de idei_ Şi tocmai
pattf'& din front., băucile primet de mnJ te ori
pîw ă Iti j li măt~tc sunt ()(>upatc de oa~r){lţi, rămâne
parte din i\md ppn!rLl putinii ÎI11', cari au put.ut
apl1ea 10i', piwii eând g,w~ml petrece pe afară. Inc'l1PC1'0 11ot.ridtănll lle putem zidi ICăei noi sun·
telH d]'nnH:~ti, ne optim ('llnd ici, c"<llld '('.010 ş.i rar
JlC găzduim il1 n'c-o salii mai pot.riyită. La ,a~ish~'l\ta llUmel'O;l;;,ă pridm ('U cea n1ai mare sÎm,patle şi ('U dorClse prin r('ffwmar<la ~dint('l()r o
~i mai mlll'(1 nf1llentă. df>oar{)Co prin aceasta '.c
sn,~ţin(' şi C'1'lllC'ntra1.ă ,le_g'iit11l'a atflt de trebnineioa"ă {liJl tl'C şeoa! ii ~i soeietatc. Pled~lnd pentru
ltlare>u impurtanţă a -~eoalei tinem publicul \n
enl'cnt, cu aspiralinnile noash'e, şi.j cerem {lon('lll':-uL
>
fV
. ~
, c-,ţJllllefl
aCuM,ta ;o; , a -1
«(1.<; aşurat ŞI pana aC'l,
11('fjjnrl îmă lll'odfztl!ă la început! am :ajulls ~n
('ontr~Zl('ero eu însăşi statutde, mai biue ZilS, am
dC'PlCjşit limitele lor, cee'<l. ce ne îmbie o ec1at.anta
"do\"itdii d{):';l\l'(' llccesilat{)!l redzuirei st.at.u1ehl'.
Prin faptul că membl'ii nu pot, forma singul'i
e}E'lJlentlllşedinteh,·. 11U Se pot. încinge discutii
lllaiamăll1111ti1.e,nud lihel'~ "i terna cetită aduC',e
în ('ele mai multe eazurÎ folos numai autmului.
E mare nemulţumlroa mnltol'a,că nu pot ar11H'(' în di':l('uţic rbc,st.ii1l1ai intime din bog,atu]
nO,o.t.ru magazinor mizerii. Ai yoi sa-ti spui dllJ'Pl'f'a, eli lIU ti-ai l)rimit leafa de un .an de zile,
<'H te 1110nie în cfi.<;ă şi nu-ţi ,are nimeni, grija,
'I"n!..aJ'c imprej mal'O e în 'defa,'ol'u1 ş.roalcî şio ne·
"fâr~ită ",eri€' de pflc.aj,(l de aceeste ale vremii {laI' în .ş€Iilinţă e;;.ti 1'l'('a stângelllt 'de atâta lume
~j yoeea t,a o înăbllşe şîdistaJlta. Dar decât toat,(>
."iec.«tea ''ii mai mult Împiedecă discuţIa liberă şi e
totodată mai putin eflifieătoare :pentru oaspeţi
tl'aetal'ca .În publiC' a aiaeRi'iloT Înik'rllc de orgaTllzalic şi admin Îstl'aţ'ic. Un exemplu clasi:C ne-a
H'l'vit adunarea generală Jin vara trecuta. PuhliC' mult şi dhtil1S, membrii "int.erl1"i, carl tabăl'î"eră Ulai C11 zor S(l grapaseră pe băncile (:tin
fund. pe lâl1g8: pNeti, in galerle (e hine că eM sala fc"tivă a OOmhlal'1I1u'i) şi pa dea cea ma"i m;)J'e
pe (,ol'idut, Suntem ,:doar {'âteva ,~ut('. Toate au
!l1Cl'S ·~trlInă •.'i'i am ajuns Ia l'Ml'ganizarea com"ifeJulul, că<'i membrii ,C'ebi' din anumh~ neintelegeri î:,i {'laserii :aim·ista. De mult mă gâuâcam
Ia acest plln('t şi aşteptam C11 groază sos~i,rea lui.
'\

v

trece apoi la oTdinca zilei, Cine al' mai avea Însă
curajul sa o due,ă Ipe tm11l1 în(~eput. Prin eâh.wa
('UYÎ11te afaecl'ca se l)rimo.<,;te de t.ranşată, IHmân
tot oamonii nwhi iar noi no-<am lipsit de vocile
interesante de după culise şi de o ... ruşine, Ve-ti
redea cât de nNel'io8ă. ei'lie ae,ea:st,ă l'e7.ohiro pentru O eor.porltţiune do un ordin cultural ,atat do
Înaint.at· ca şi Reuniunea noashl'ă. Veţ.i intelege)
deci ('u a{'i (]e mult g.c aşteaptă o 1'eeformă.
j

Ol'g"llJelt·, prin L'arc ('onmnil'ă~ ell lumea o..xtcrnă
!'lIlll:
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Tunnu Te

t l',l pi t1 en hrai,d() dcst;hise.

'Publicul ae('gt..'l şi-a făcut. cele mai favorabile jn-

,

~e jH'evf\:-it.i;>\{)ră C!esIăn'ţnir'i uepatÎml'. Amb'jţH

jignite uşor >l'I; f:~csc şi mă .t~meB:.m... de v~:.e-<? ieşIre
prea nOl',oasa om calmul âl~uţ,lel. Iml zrceam:

Felul cum ~unt intO{~mitc şodillt.ele a(lunărilol'
gellf>fo]c e eatlza, ('ÎÎ Rcuniunea Jl'a luat o dil'€cţio

lUai practică, nu sla put,ut apropia mai mult
de i nt81'c.sele noastre şi nici d('pât faptul că nu
i-şo dă dil't'-et acest s-cop prin st.atute. Nu s'a hot:.'lrit a{'olo niei a ia('(1 l)l'apagandă în fa\'ol'ul şooa

lei ]'lri n

,
.;o:"';ţ

,&~t!ţ.p,;. ~ ' ... '"

""..,.",~

generale

'Şi

conÎor !llţelor

Indl'umllrile eal'i s'au l){wnit din năznilltde noîmcl'ise în lege. au de multe ori îndoită pretenţie la "ia ţif , prin faptul că fiind re.zult"at,ul evoluţiei fil'e~t.j1 şi având do bază tTebuinţi t.răite, un
fonel .sig'11r, l'cal,. se ridică de sine la valoaro de
drept. J)lIeă al doile.3, se.op a trecut in eonştii'llţa
~('norală ş-Î-I aPL-.entuilm pe fată 1'aţillnea 11('
spune il. d01lă oal'iî, st.atlltde Hellniul1e.i trE'buie.<;c
re-dzuite şi angment.ate. Din eela expuse ,până
aci S{) de:;pl'inoe lăml11'it nccesit.atoo de ti. reforma şooinţele. trec deei de-a drept.ul la clasifiCarea 101' Împăl'ţindlt-le in: 1 Şedinte publl:CB",
fesfire; 2. Ş('dinţe intime de specialitate,
1, Şe.Jinta pubUcă festivă, caro e tDtooată ~e
dinţa de des.ehi(lere, are să fie de caracter soh}mn,
să rbiHore<-:c. Dlbpă sfârşirea lWtolor de CUl't,ollsie,

programul trebuie să fie asl.fel intremit, ca îolositornl să .se îmbino cu fl'lmlO·suL ne~sebim trei
pnllde do orifmtaT€. 1. Cântal'c şi declaml'iri. 2.
Conferente din domeniul litel'aturei frumoase. 3.
Ţinându-se (',ont, de natllil·.8, publicului oaspe, se ţ8
face propagandă direetă pentl'u ş('.(}al8:~ prin GCi'ea
că se l'1l. ,'orbi despre însemnătat.ea şooalei in
,·iaţ.a nnui POP0l' şi ('fort.ele culturei în general,
rolul familieiîrl1 educaţie, -datorinţele societăţii

faţ,ă

·de şcoală ş. a. Dintil'e mizeriile învăţătorilor
nnmaiaecle, cari \'01' fi mai <lll meşteşug îmbră·

eat.($, in('ât să nu jigne,ască bunul simţ. Cu un
cuvântdill domeniul pedagogiei se va preda numai a:ceea, ce fără mare oboseală va putea aţ.i:lti
at.enţiunea publicului şi ni-ei decât lecţii de metooi.eă, .didact.ică .şi oort.U1'1 interne. Câ.ntarea şi
"dcdamarea mai de multe ori rămâne, dat fijrnd
ftumo.'lUI obiooiu de a se ţinea concerto, 1'l:pre·
zentaţjuni teatrale -cu ll.l'\emenea ooaziuni. Cu at.ât
mai vârtos stihuiesc asupra pundului al doilea,
spi('uiri din imperiu] frumosuuui artistic, unde

ţoti fMR1~m un pubEe, pe tDţi de·o potrivă _ne

In tere..'!€,aza.

..

Prin în t,l'ooueel' sa acestor f!l'e1eger'i s'ar pune

bază educaţiei artistice a luvăţn.torului, oare în-

eape aşa de uşor pe lârngă ooucaţia de specialitate.
In'evăzut,ă şi până aci În .statute. Se Vl8. SCi1'uta şi

aprecia mlmosu1 în diferite opere de ţ'doare, se
vor faee cunoscute dil'ooţiilonouă ale lit.eraturei
şi scriitorii de seamă, ~ l'iLpi.ndu·ne atenţiunea
sjYre lumea idoa]ă a sufletelor fi'l1e, Tot aci ajutată 'ilo discuţia generală, 1S'8if pU)tOa !p~e . in

DAJIOYITS E.
-

ţ,în(,l'Cla admlăl'ci

au de an la diferit.e pllnC'to, Dar pj'in int.cTesul
ce ni-l'a arătat 'publicul ~.ereetimdu-ne infrunir i!c, allJ aj uns illyolnntoar la l!ek',sl. al doilea 6\;OP,
eal'{) eu ramificatiile ce le putem des\'olta din el
est.e ll..})l'(}S!'11il de a"C'-eeaş impol'tant.ă ca şi primul.

mâna 8tdulesccmţ.ilor. făt'ând cel mal competent şi
real 8i'.l'vioiu sectiei omogene R "Asociaţiunei pon·
tru litoratură şi cultură", Asdel în acost punct
s'ar lmtca adlWC Rt'uniunile În legături! cu A80(~iaţ.ill1J('.a. Suntem un 'Popor înapoiat in cult.ură.
Tmpl'{'jul'ările miLştcre au să poart,c g.rmll raspunderii. Până ('ând la popoarcle înaint.at.o din apml
,.:Qo('ietăti pl1terniee şi savanţi Îr}i eboltuicsc to,lte
fOl'ţele

pcntru ru..<;pÎmdil'C3 literaturei în popor,

la noi !-lingură Asociaţiunea nu dispune <le forto
,"'uiicicntc pentrll culth'al'oa yastci ţeUnc. Ueuniullea ar pute.a sprijini 8{lOpul ei 'Punând viatra
fundanwlltală unei opocalfl rlădiri ~rrin oducaţ.ia

artistidf a irn·îllătol'ului. Să nu ne ruşinăm, dacă
mai până jeri, ala ltaieri k~~tura multor dinta·o
anteeesorii noştl'i llll trecea limitde litcratuwi
popota]!': Alisandl'u Machidon, GDllovova, TiI Buhoglill(la ş. a. Azi, jn~1î, nu putem l'ămâl1ca tot.
aecillşÎ, ba ni(\i un lH'ogres Îllcetinel nu 110 mai
poato -sah'a t.Îtllll nostru de oameni culţi, a Căl'OT
lum j1nă are să lumineze neamului întreg,
Şi Doamne, cât de simţit. c răul 8ă nu st.ai în
curent eu dCilyoltaroo vieţii lloa>itl'O culturale. Cât,
dp îniibuşitor :se resimte a~.ast.a în agondelo Houniunei noastl'c, de riMă, în 'Ce priveşt.o st.iluf
elItar, V01·bim şi ocriem o limbă eu pe timpul
lui M~liol' şi ac U ITI, Cu toate ea de atunci ca că
rări do perfectionare n'a bătut l1lăic.'Jtrul llO::ltl'U
grai li terar de azi? A serie, nu mai Însomnează
a Jll\'jQ0ăla după. '8i'utaxă lCudnte domlle,ştl, ca
icşindu-ţi lUl vaviloll de latinisme, să te al-aţi înyătat.. Nici decât. ci' ('etiu'd cuvintele fermccate

ale poet,uhli, gură Ide ~1nr, sn ţi-se de.~loge limba
ta. Sun tem proil l'nsăreinaţi de mUl1eă, n'avem
nemea trohllineioasă - vor ziee unii - să ne

oc\rplîm şi cU 'Cetirea opert'lor literare. DomnilDr,

apoi nu C('r atât-a, Să cetoo&că îieeare învăţător
(pc lungă ccle
specialitatea sa) lllUil:a~ o singură' l'4:l\-jstă literară cu atenţiuno aă zicem

de

"I.ur'Cafărul",

Apare de două ori PQ lună -

în-

colonimi-c'. Să o ceteaS('a deocamdată numai jnvăţiltorii ti'11Cl'i, Da ('hia1' numai cei ce scriu apelmi, rapoa'l' te, 0eI'culare şi alt.e hWl'uri oncio3oo
şi yeţi "edea d"oastră, eâtde alt-fel s'ar înfăţi~a
o şe,dintă de-a noastră. Căd SA:nun motăim de-a
binele pitnă ni-se ecto/fle un raport chiloroetric,
ori un aTlel tânguitor de !-Iffiltimeutal. In sufletele,
('('lor fermeeaţi {le vraja ,,jal'gal1ului de pe Brct-

ter Jl

(eâiă

friyolitato!) produce un resens în loc

de iI1sn fletire, jar pe eeilalţi îi cUllrincle 11eastâmpărul de eanza bietului ·ce cet.eşte. Da, eăd frazelo
acele înt'âldte 'Sunt despoia te de puterea OOUV1Jl-

gerei. Fără conyingcl'o este î'lHm±leţil'c? Apoi
aci iotnl se 'bazează pe îmmfleţirea obşt.ei. Gra.-

iul măie.fitru are o mult mai 'Putf'J'uieă influentă
a~llpl'a n1l1lţimci, .decât. s'ar crede doară fără puţin il J1looit.a.re, până câ'l1Cl cclomai măroţe fapte,
('de mai sublime ade...-l1rul' i intr'o limbă Pl'(){St Îngâi.ll\ut.ă rămiln fără, ni{)! un eleet. Şi Jips.a da '3
conyinge ]11-.80 arată prclutindeni, unde doi oa·
meni se j1ntâlnese, căei aproal)e intreaga U08.stiro.
viaţă se t:xprimă prjll vOl'bire,
J~xprlmăm 'şi pl'in: 1pletură, muzică t sculplite-r·atUJ'a afară de efodul

tură. Priu Ul'mal'e:

ei ooucătOJ'ne dă şi putinţa .să comunicăm cu
-"ucces ideile no.'lstrc 'altA:lra, reclamâmdu·ge din
două puncte de vcrlel'(l şi Reuniunei na,stre.
Cunowâ'n.d efectuJ do llobilital'e al artei', caro
te r idi{'ă de-aspura mizeriilor zi1.nice, te n:şure,lZă
de greul patimiIOl', desroOOşte din cătuşi1e lutului,
făcându-te mai bun, maia'Proapo de îdealul fiinţoi omeneşti, dt3 Duml1ezeu, ~ cirno nu ohsen-il
aici cea mai imaintată fază a edUc,aţi'UllOi ?

2. Sedintele intime dc specialitate, cad nlei
dC'câtnu ,"Of fi secrete, 'Cuprind toate chestiunile
metodic€', didactice, de organizaţie, administraţie,
discutarea miwl'iilor 1110astx&, precum şi incerca-

rea de a lecui aCC$te gravam1nc, Aci să se facă
oou<!atia dc specialitate fără nici o restricţÎ'Unc,
putând twea loc şi eritid mai li 001' O, căci cl'itba,
cum am mai 'llumi-o "munci\ negath'ă" est.e a.
u{,e€'.aş valoare ca şi "munca pozit.ivă"t

At.Uat de lotojrarU atllstlce, Fotografii şi portrete, reproducţii dupJ fo
tografil vechi şi noul In mărime naturali
de prima. rauj_
expuneri de obiective speciale pentru interioruri
,i lucrlriln aquarel şi alei artistic executate
ORADeA-MARe, Palatul Sas. acatice,
Atelierul se afli exclusiv numa.i In Palatul Saa
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"Almanahul scriitorilor

dela noi".
Bra.şo!1.

Z4 Noe:mvrie..

Am răilfoit ou multă p!ăc-ere paginile acestei
'Cărt,i, care e una din ('ele mal fruIJ1('a"e surpri2.e.
a; s'a pregătit cetitorilor noştri pent,ru iwest t1eaon

lecturii.
cu căderea celor din urmă frunze,
dind umbrele seJ:.ii ~e intind tot mai grăbite. când
întuncrooul se lasă tot mai posomorît şi mai
'îngreunător peste intinderi, te retragi la eolţj.şorul
de maflă, sub lumina prietenoasă a lămpii, şi ~or
monef;oti cu tot mai mult interfM printre cărţile
pe cari le asvârlişi acolo de luni de zile, fără .a. le
ii t8iat mi'icar filele.
In zilele verii. natura are atâtca momeli pentern ochii cari ştiu să cetească în tainele ei, încât
cărtile, ori cât de irumoa.se ar fi elt), ri'imân adest'
pe planul al doilea. asvârlite în bibliotecă, cu
.filele netăiate, pline de pulbere ...
Vine Însă şi vremea lor în curind. Cu agonitli
firii, cu paralizarea vieţii, ce ţişnoa în jurul nostru
prin nenumărate rezorturi, fizieul ]âncezeţtte şi
el şi sufletul, ajungâncl stăpânul situatiei, îşi cere
ou t.ot mai multă insistentă hrana de lipsă.
E sezonul cărţilor ei al lecturii.
,
Deschidem biblioteca, scrutitm cu tot mai mare
intel'cs vitrinile librăriilor, l'lisf()Îm cataloagele
anticari lor şi ale institutelor de editură, şi vr.aiul
cărţilor creşte tot mai mare inaintea noast.ră.
Şi, în vreme ee vântul urlă tot mai duşmănos
J)l'in cOiluri, ciirţile îţi deschid comoara lor de pagini. ,Utera moartă încep(l a prinde viată, şiru
rile ne~re se schimbă în tablouri - şi sufletul AC
la.să Uf)or amiigit de ac.este mângăitoare VOOMlii,
eari răMr, ca prin farmec, dintre eiruri. Uitălm
jalea firii, ce se tânguie la geamuri, uităm durerile, cari 8cormonoa11 undeva un (',olţ al inimii noastl'e, ei trecem, călăuziţi de imaginaţia scriitorului,
prin lumi minunate, cu oameni mai buni, ~u zile
1IIai senine, cu tinereţă fără bătrîneţă şi viaţă fără
JD()arte .. ,
Viaţ.a reală, eu figurile ei m{)nof,one, t'..e se at.re('fU·fi" Ţle lângă tine. e cu totul alta, in lumina art-f'i. Aici e o lumină mai subtire, mai filtrată par'di, prin eare vezi sufletul oamenilor. ca printr'un
geam ferm~at. Chiar lucrurile fără viaţă încd
au aci l'Iufl~t şi int.ovărăş&'re, in cadrul lor jalnic
sa,u vesel, firul povestirei.
Ce fericire să te la.şi răpit de slova !e.rmecată
Jl unui suflet de geniu, să' te agiţi de suferinţele
eroului şi să'ţi dai seama. că l-ai întâlnit ei tu
undeva, că îl cunoşti şi că o part-e din suferinţa
lui e înrudită cu aeeea a sufletului tim.
al -

Deodată

.,
\

HăsfoÎeşti

*

almanahurile literaturilor străine
şi stai adânc impresionat df! puterea de creaţie a
altor neamuri, de concepţia. înaltă şi va6etatea
wbiectelor.
Ce orizont larg, 00 ,~eri înalt€ la aceşti mânuitori ai condeiului, ce ma.gazin de cunoştinţe,
pe cari le &cuturi! din mânecă, ce scânteieri de
spirit la fiecare şir!
Te gând~ti la cultura' lor înaintată, la limba
lustruită, şi'ţi dai seama, că literatura nu e decât
chintesenţa civilizaţiei, ei cu cât un popor are o
cultură mai veche şi mai desvoltată, eu atât şi
manifestările lui de artă vor fi la nivel mai inalt.
Cât de putin s'a produs la noi sub acest raport.
'1i cât de vast mai a tel"llcul de mundl
Şi totuşi azi vine un oJ)timiet editor dela Oră
,tif! şi cu un gest de îndrăsneală tinerea.~că, îti
:pune în mână o carte cu titlul sunător: .,Almanahul seriitorilor dela noi",
Avem noi scriitori de 8eamă~
Si avem, mai ales, aici la noi ~
Riisfoind paginile acestei -cărţi, rămânmD. cu
'Cnn",ingerea, că avem.
S'au schimbat vremurile; până acum talcntcle
1iterare 00 ni le-a. hărăzit Dumnezeu, după câteva

,-: Cine

voieşte

;-,

si cumpera

I

illCilliminfl

fabrk:ate ia ţarl intr'adevlr
finr, eomoade, degante ti du·
rablle acela al cumpere ca
Incredere la

t

fâlfitiri de uipi, luau frunza in buză 'ŞI troecau
gl'aniţa.

Prea le era "trimtă încăpel'f'a de aici şi nu'şi
puteau În('erca aripile într'un sbor mai falnic, ori
se izhillu d(\ pÎt>tleci şi zi1gazuri...
Şi treceau muntii. Cil să 'şi poată ÎIlFtruna lira
mai în tihnit.
S'au dUR cu toţii, cei m.ai buni ai noştri pimă
Încoace la Coşbuc. C'hendi, Bârsan, &nicu - ei
s'a decretat ca principiu" ('ă aiei nu poate să tră·
iască nici un I'criitor. şi că literatura scriitorilol'
.ardeleni I;li-a trăit traiul şi şi-a păpat mălaiu1. Indrăsnetii, cari ar mai încerca acest tNcn ingrat,
VOI' scrie un an doi, pe vremea t.ineretii. pe urmă
îşi vor vedea, cu minte, de afac.eri, ori dacă nu se
vor astâmpăra cu nici un pret, vor fi necesitati.
în urlDa urmei. să iee totuşi lumea în cap. Şi
aşa s'au plămădit profeţiile sigure. că Goga n'are
"il rămână în ArxIeal, ci va trece dincolo, unde
îşi ya cheltui takntuJ in .artieole do ziar, în:~trăi
nându-se t{)t mai mult de a.măgirile Parna.'lului ...

,..

Isă

şi

editur~

a,-em
Doi un institut de
românesc,
aici aea8ă.
D-..oastră, cari aţi ridicat cu atâtea jertfe, int t'un inton'al de câtm-.a luni un 8trălu<:Ît palat
pentru organul naţional infalibil, lăsaţi ei pe pă
rint.ele Mota şi pe tîmărul Bornemisa, s~ Întemeieze un institut de editură românesc, şi nu confun,dati ji('.nirile personale cu o che.'!tie de mare
interes n.at,iona.l.
V'o cerem ac('.a.sta, într'o vreme, când duhul
olig-arhiei cutropitoare incearlo!ă înzadar să mai
inăbuşc glasul unor oameni, cari na chiamă la
adovăro.ta viaţ.ăl

Răsboiul

Cetitor.

italo-turc.

Tntf'nţia

ItaliC'Î de a bloca Danla.nelelo,
a seo::; din rcservă. puterile. După cum se
anunţă, ministrul nostru de' externe a şi
comunicat guvernului italian, că ln oazul
ltirgireÎ cttmpului do rflsboi şi în rrurcia europpană, Austro-Ungaria îUlpreunfl. cu 00icJalto put,eri va zădrtmiei această incercare. In unna uee.stoi atitudini guvernul
Italiei a renunţat la blocare.
Deodată cu această întorsăturrl, a evenimentelor ministml de finanţe al Italiei
publică un raport despre starea finanţelor
italiene. Conform acestui raport starea financiară a Haliei o·sto una dintre cele mai
bune. Faptul aresta de a prezenta o stare:
atât de favorabilă, dă loc la multe comen·
tări. Intenţia e vădită. Guvernul voieşte
să liniştească opinia publică, sătulă deja
de atâtea trăgănrlri, arătând marea rezis·
tenţă de care e capabilă încă ţara cu toate
cheltuielile pentru răsboi. Că va reuşi această încercare de seducere se va vedea
zilele viitoare.

Proorocii aceştia aveau multă drc'J)tate, cund
Ilpreciau literatura de azi sub raportul trecutului.
Aşa era in trecuL Hă,'lfoicţ!ti colecţiile vC(',hi
de foi şi reviste, şi te opreşti la cunoscuţi. cari
în tineretă scriau versuri mai mult sau mai puţin
schiloade, nuvele chilomctrice cu dragoste multă,
cu lacrimi. raze de lună şi cântec de privighetori."
Trecuti odată peste ace,'1t avânt dc întâie tinereţe, şi-au atârnat lira în cui, văzându'ei de afaceri
mai rentabile. iniiinţând bănci şi &'}ezându-se în
fotoliile de purpură ale diriguitorilor neamului!
Cu d,tă milă priveRc aceşti oameni Ctunillţi,
la fritmântarea noÎntelea.'lă a cel.or ce au rămas
statornici 'pe drwnul apucat, îrncercând şi pentru
mai departe, cu o îndemânare tot mai mare, să
fixeze
rime sau în şiruri flmwse din inimă,
câteva palpitlri din nemuritorul suflet al neamului şi al .omenirii,
Astăzi am ajuns, in sfârşit. vremea, cîmd p.ut(',m să vorbim şi dc,'lpre scriitorii dela noi.
11ânuitorii condeiului au rMlla.q statornici
în munca lor, şi-au lustruit limba greoaie
şi azi so scrie, din darul lui Dumnezeu, o româ·
nea.'lcă tot aşa de legi bilă şi aiei, ca şi dincolo.
E o muncii destul de grea .aceasta. când te gân- '
Interventia Monarhiei noaat....
deşti, că mediul e aşa: de puţin prietenos 8100P~tit Part:sien e.'?te informat, că Italia (J r~
stui avânt al unităţii cultur.a1e, Bllilţinut de oa·
tmnţat la blocarea Dardanelelor în urma alitucJt...
meni, cari şi-au făcut studiile în ecoli străine!
nei Au. stro-Unga,riei şi Rusiei, cari au atraJj a, E un motiv de înălţare suflete8Scă, să te gân- ~entia guvernului italian asupra gravelor 'Mrmă,'i
de-.ţIti că 'avem şi Mi mânuitori abili ai condeiului,
ce le poate a'vea acţiunea 1ULvală contra Turc'Wi.
că avem o pre8ă la nivel eUl'Olpean şi ciiasÎ.'1tăm
la cea mai strălucită fad ce a avut-o yr'O'dată li·
Situatia financiară a Italiei.
teratura .ardeleană.
revistă financiară italiană publică un
Pentru noi, cetitorii de aici, cari -c.erom hrană
ilUfletească dela cei ce sunt mai aproape de suile- interviev cu ministrul de finanţe 'redesoo,
tul nostru, e o mângăiere, cu care ne mândrim. care s'a exprimat în unnătoarele despre
Şi cerem organului ollutonzat al partidului, aă' nu
urmările conflictului cu privie la situaţia
ne tulbure aoeastă mîmgăiere ei să nu zef.lemiseze
economieă şi financiară a ţării:
cu atâta grandomanie una dintre cele mai fru·
Sit.uaţia financiară e ireproşabilă. Vis~
moa.'le a.cţiuni a vremii din urmă.
Işi dau seamă literaţii dela acegt organ .,ofi- teria statului încasează peste o jumătate
cia1", câtă muncă; şi câte cheltmeli a reclamat miliard. Cu aceşti bani precum în caz de
edi tarea acestui almanah?
'mare lipsă şi prin folosirea altor izvoare
Inţeleg domnialo~, că breyctul dE\ s~riit.-.r nu se l'eservat,e Italia poate duce răsboiul fără'
cerşeşte dela nimeni, ci singur dela acea putere
îngreunarea contribuabililor. Răsboiul n'adumnezeească. ce Se numeşte "talent" 1
re până acum urmăIi grave nici în ecQno~
Măiestre Caragiale, {',o spuneai d-ta în prefata
volumului din urmă ~ IscăI-eşti suprematia unor mia ţării. Pieţele străine arată ace aşi în . .
politici'ani, cari vor să dea ei brevetul de ewpaci- credere comerţului italian ca şi până a~
cum.
tate litNară?
Ori i'!Căleşti d-ta ace"t non-sens. scumpul noTratativele . , pace.
stru bade Ghoorghe Coşbuc ~
Interventiile. pentru pace nu au nici o şansă,
Nu, domnilor autorizaţi!
Nu încercaţi chiar o-voastra să ridiculizaţi o iar în ce priveşte tratativele de pace, ele numa~
încercare a unui tânăr, ale cărui sentimente sunt atunci 86 vor putea începe, .când Italia şi-ar limita
câmpul ope-l'aţiunilor asupra TripoliBului şi -r
cel pUţin ~a de curate, ca ale d-voastră.
obtine acolo un succes deci.$i.v.
Dacă nu puteţi suferi pe SlCriitorii noştri de
Se înţelege. dela sine că turbură-rile ce S'1l1',
aici - mi-se paro că v'aţi bătut joc şi de Societatea Scriitorilor din regat, când eu şezătoarea produce în comerţul internaţional pe 'Urma bkk
din Arad - lăsaţi măcar să avem noi iluzia aceea, cărei Dardane.lelor nu 0,1' fi de natură de Q con...
şi să ne bucurăm din tot sufletul, că în sfârşit () tribui la succesul mediaţiunei.

în

IOAN VUIA
Sătmar~Szatmâr,

- ~- De4k·t4r • •

In asa lui Keresztes Andrâs,

o

care 1fne In magazinul siu de ghete bogat
asortat numai ghete ,1 ciobote preglti"~ in ţarl
din piele rlnl veritabili ca preturi foarte m.
derate, fabricate imitate nu are ,i marfele sale in
privinta e.J::ei:uţlllnei drlgllqe SUbt Deintrec:ute.
La-dorlnţi al pregAtesc tot felul de
ghete ,1 clobote după mAsură.
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&lSillIll'a Turci{~i.

Vorbind d(':,;pre ştirile relativ la rC<"u~{'rirca
UfID-jului TripolÎs, prillCi11P!t' a declarat di. Tripoli.~ul Ta fi in t'ILrÎnd re<.'uC'erit de Turci, dacă l)'
('cast.a nu S'<11' fi Intâm111at aeum.
Aeţiulloa ca earf' ne aIl1('flliJlţ~l Ita1i~ pe ml1~e,
('Aq.(' impo.sibiUî din cauza 'protestelor lf(,vocabllE"
. a10 marilor puteri.
!I

Neîntele~eri Între comandantul
Tripolisului şi guvernul italian.

~t

t]
2

,.

lhn TriJlolis $e iclegrafiază cu ltalie,:ii 8'~U
decis 1~n ('de din urmă să pnrnc(/Bcă spre mlenoTul ţărr.i, La a('e(/sfă hO,tărîre tt contril)uit şi fap~
lul că ft'upeleitaliplw nu mai llU loc în Tripolis.
Marşul Sp1'C interior 8(' va încf'.pe imc~iat d~/1Jă
,';08trpa unui delaş{/.ment de 6UUO soldaţi can !le
Qflă iti drum spre T1"ipoli~'/_
In jurul Tripolisului 8unt cOllcentraţi. 50,.000
soldaţi 1·lalieni. Numi1nd [otfll al trupelor ţtar~ene

din TI'ipolis

şi Cr"rrmaira se ridică la 100.fJOO.

Intre eommldalltul tnljJ('lor din Tripoll~S şi
1'sbucnit neînţelegeri. din

9ut,!(>,rnu~ italian au

cauza· ultimelor' n'enÎmel1tc.
Ciocniri în Tripolitania.
Poarta a primit ieri o

telf.';.,O"Tamă urgentă, Il-

nunţâ:nd următoarele:

7000 c-ăIăreţi (liu tribal .arab Ma.dat-l\.atill,
c.'lre a proclamat rAsooilll stilut împotriva Itaiicnilor au M .. it acum cât{!\'a zile la Tripolis. l'ă
Uireţii arabi împreună eu trupele au.."iliare tllrce
,liU atacat fOl'hll Henri. })UVă el luptă înverşunată
fortul a fost cucerit de A.rabi.
112 soldaţi '}l 2 ofiţeri italicniau fost fă<'uţi
prizanwri.
Djn Tripolis so t~l('grafiază eli ~Iarţi dinlÎlleaţa Arabii au ataeat {>e ltaliellÎ lungii Djerha,
Luptli a durat până la orole 3 d. a., cwnd a Jn.tcrvollit vasul it.alian "Ca'do Alberto",
Un aeroplan italian, oare s'a înălţat seal'a, a
fost deteriorat.
Lupta s'a reÎueeput Miercuri d.imineata :n
.a cel aş loc.
România va suferi din cauza blocadei.

DÎID Const~Ultinopol 00 telegrafi.ază: Inchide.rea Dardanol€'lor pentru toat.e societăţile de navigaţie e ch{'i;ti\l de câteva orc.
Din I)..ricin..a bloca<lei, vor ~lUferi Rusia, Remânia şi Bulgaria.
Ba, aceste state vor suferi chiar mai mult decât insîiş Turcia.
La Stambul se consideră ca exclus că Rusia
..a primi cu limişto blocarea Dardooelelor, care
a.r fi in oontrtl!dicţie cu diverse tratate şi ('u
practica uzuală.
Cercurile diplomatioese r\lferă la trat..atul
ijin 1870 -din cauza căruia Franţa a l"e1lunţat la
blocarea gurilor Emsei, care ar fi prejudiciat Olanda.
In legătură cu 8>onul despre apropi.ata blocare .a Dardanelelor, care este ~teptată eu mult.li
ingrijora.re, se telegrafiuă din Galaţi:
.
.Mai mulţi ox:portatori au fost î,nştiinţaţi t.elegrafic din Berlin că băncile refuză să accepte dooomentelc vapoarelor cu cereale încărcate in por.
turile Mărei-Negre, dac.ă ole nu vor fj trecut încă
Dardanelole.
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Relatiile anglo'J(ermane. ,.K()('Jni;.ehe Zeitnng"
publid un articol imrpirat de mini.stnll de ext.cme
atr~;md atenţia publicului c~ afirmtlţiunile unei
părţi a pre.<!ei, după Care relaţiunile actuale dintre Germania şi Anglia nu ar putea să dăin'lli-aJ!Că.
fără a periclita pac.e-.a. trcbu('o€lC primite CU mare
.rezervă. Este în tot cazul () e.x.agorare, dacă uarele
afirmă că. lucrurile nu pot rămâne -p.r00l1lll sunt
şi cii situatia va trebui să se amdioreze sau să se
agraveze şi mai mult..
Ziapul spune că Germania doretilte să trăiaseă
în bună pace eu toată lumea_
Dela 18iO Franc.ezii au motive de a fi strpiraţi
{'ăd au fost înfrinti (;li au trohuit ai (lOOeM GeJ'~
maniei una dintre cele mai bog~'Lte provincii. An1l1iei nu i-am fă{'ut ni('i nn rău şi de <Il.ceea nu intelf'~(>m R,lritaţiile antigennane. atât de jignitoare
pentru noi.
Anglia tn·buje /4ă ştie că ori cât de mare ar fi
desbinar(>,[i intre partidele politÎec în chestiUJ1ile
interne. ele t()tll~i !'le vor uni în cazul unui Pericol din afară,
Ziarul vienez "Zeit" anuntă că destăinnirile
eu prh-ire la l"!'1atillnj}e incol"datc de astă vara
dintre Anglia ~i Germania au făcut O impresie
adîmcă asupra împăratului WiThelm.

"KRlSTALV"

Kolozsvar, Palyandyar.
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soluţie a chestiunii Tripo1itan~ Dupa cum
'i1tau azi lucrurile Î'otro {'(li doi h('ligeranţ.i~ e o
ironIC {'rudă de a vorbi de o 901uţhme pa.cifieă.
1 t.alia şi-a ars ('orăbiilc, cu alte cuvinte şi-a tăiat
linia de retragere dUll ,,'Promonada în Tripolitania ", un-do cu pToiectata sa "promcundă" ,la marginoo milrii a rîimas.
Iată, sunt două luni de dnd a inooput :d:isboiul <,oI at.:cl.t do Depopnlar ({~hiar în Italia) şi
odîo.~ în lUnloa întreagă, iar trupele italiene,
n'a străbiitut. .dincolo Je capitala Tripolis nici
măcar cinci chilomcin'. pe care să fie stăpânc.
O mai mare ruşine pentru un stat ma:re nici c.ii
8(' po.c'1te imagi'ua.
Dacii eu toate &{"(\':t0a totuşi yorhindu-.o:;e do o
soluţilt'ne OllOrabilă a ard~ntei ehest.h1'lli italo-tur('C, -credem că merită să relevăm p.ropunerea m o
fat"e un profeoor Jela :ftwultat{'a de drept din
Yiena.
Hoproqueem intocrnai R('O:l.«tă propunere:
- Eu propun un contract de ce,<;iune pe 99 de
ani între Turcia ş-i ItaZii}.
In intcj{'$ul pacei e de dorit in modul cel mai
fervent, {'a să se pună odată capat silTI~rooului
("()ll{!i('t dintre Italia şi TUTeia printr'un oaotract
de ('e~iu:ne, Presa lumei intr{'gi ar putea .să dis{'ntc ,qj ~ă se pronunţe flilupraproplI'uerii. Printr'un •lt1>tfel -de contrad, sllveranÎt.ateQ Turciei ar
rămâIH.'4'l j,ntactă asupra Tripolit,aniei, chiar dacă
ea .ar rămunea 'C'{, Re zi{'(> un nwium ju.s. Dar a..
mmul propriu al Stl\t.anului ar fi s~vat, r~
mânîmn şi de aci inaint.e suveranul eahf al Trl))oli t.a:n i Eli,
In Extrf'm1l1 Or1ent. put.erile interesate ac:)1o
au îne:hejat i,n China .co"ntraete pe ('rlte 99 de ani
('u guvernul din Peki11g. pent.ru 'Stăpânirea de
provincii din 1rupul giţa,nticei Chine. In ea.zul
eu Italia în Tripolitania~ guvernul din Roma va
a.vca bine intel!'.,'; droptnl de a ridiea impozite şi
d(> a rocrllta .'lold.aţ,i. O Chf'Btie mai grea de re7..ohit ar fi a000a a dreptului de <,.;e1.aţ.onie a TJ'i~
polit.anilor. Bituaţiunea 'll1\ e clară, (m.ID nu era
dara nici a bo.~ni€dlor. 1n c1iZul a{'CSt.a se VOl'he.şte de supuşi de (acia. TriŢKIlitanii ar fi forţ.aţi
~~ă v1ăt.e.as('1t impozit ~i "ă facă ser,iciul militar
in armat.a italiană. f'ă se supll'llă l(>.gilor italiene
- şi cu toat~ acc-'\U3a să ră.rnână supuşi nominali
{Ii ~ultanului! ?\olai eomplieată V'a. de~ni cbestiunf'.a, cimd Tripolitaniii, s'ar duce în Tmcia.
Ce ar fi ei a('o]o: ('etăt~ni de drept turei BaU ,mpuşi italieni? Toate eh.-,stiunile QCf>stk.a trebuiesc
rezolvate p..r in cont rad.
,,Be4ra".

FABRICA DE SPALAT CU ABURI

iI i' . I Oozmos6gyar,
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Cronică

mOitenitor turc.

Corespondentul din Constantinipol al zinului
Dailv Chrollicl€>" a fost primit de p.rillloipelc
H
"
,
d 001arat tUmQl;rt.('.nitOT
.Tussuf Izzedin care l,a
roătoarelc: 1 nt.rf'.g Îslamlll este gata să ~ornelk~ii
la lU'Pt~ împQtriYR lt~llici. Noi \'om <'OntlUua rii:sboilll prmH la ~farşit, diei nu voim şi '1l~ put,mn
să abaIld(millll Tripolislll. Ori e.8 conC(\.~1C e llliposibilii, dei Tripolisul trf'buie să rămîLllă in ro·

R

____
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Pupi#. C'E.' i.-;s'a fuC'ut un rU'port amănunţit, împă
ratul ar fi ~pu:; unnătoarPlc: "Regret mult că toate în(>('J'c:1rile mele făcute în directia pontru ~
îmbunătăţi !'('laţ.iunilo dintre Germania şi Anglia.
nu fost infructuoal:>8".

INFORMAŢII.
A RAD, Z7 Noemvre D. 1911.
Prigonirea tricolorului. Primim un-năto.

-

rele rÎ ndllri allon"ime: 'j' ,:n sti t'ă comunic un tun&
fapt despre 8amat'olnÎew. administraţi~,i. '!1()I1:'~tf',e,.
tm lWfl "merit" câştigat de apărător1/. tden h
Bfai. Şi {l7Iume: ...1z;'. "Îr~ 26 l'ioemvrie (lJuminedH,

intelectualii români din GuraJumţ şi împrejur)mlt
('om. Artulu{ui) au arut o petrecerr cu joc aiti.
în Otlra}lOlIţ, :::;'(1 jucat şi "Căltişerul" şi "Bătuto:'.
Feciorii l'rau illcin\<:i cu briuri tricolore şi. tot din
panglici tricolore le aau şi cocardele pe căciuh.
indată după. slârşil1tl petrecerii zbirii primprelorrlui dm Boroş-şcb iş. jandarmii, au cont'?.s~
tO(l(.6 brÎurile şi cocardele pe motit! de agitaţie impatrii'a statului. Ordonanta "intimă" a conteJfJ:i,.
A'hurn-]h'deTt'ary serespeclă deci şi la noi. Api..
deputaţilor 11oşiri.
Un student. universiţ:u.

- ,,Istoria Românilor de A. D. XenopoL
nin ltlşi ni-sp scrip: D. A. D. Xenopol, marele nostru istoric, va publica în curfmd

o altfl

f'Jiţie

elin "Istoria Românilor".

- Noul episcop al Gherlei. "Drapelul" este iuformat că noul epi~op al Gherlt~j Dr. V ltiflilB
Bos,~u deocamdată
ri'imâne încă în scaunul l.ugO,lninî şi abia Pf' la Paşti e vorha să fie introd1u.
in l',('lnm'lll văduvit al Ghel'lei, care {'Il atât dor ÎŞi
a~t(~apt.ă mirele.

,a

- Nesocotirea serbatorilor noastre. Din cercnl notarial al Bot[,Ştilor (rebotezat în V UJ(jpatakY
ni-se anunţă, c~ notkl'ltl 'l'crcual Arpiid Mihalik
a pus pe zi ull ~L A rhallgcli :'1 ihail şi Gavril o sel'~
de dC'."bateri civile, citîmd peste o Hută credincioşi
de ai bi.'SNieii noostre la aceste pertractări. aşa
că aceştia nu au putut lua Plute nici la servicinI~ )
divin şi nici la 6erbarea prazni~u}lli. Iar la P1"OW- l '
sti'le c{>!or interesaţi a răapulUI notarul. că n'au .~ ~ l :
decut Rif absflutBZC. cii ju.decata se VA aduce in u~
!'!(lnCa )01' (\'01' fi contuma1iaţi L - A tragem lu.a,rea aminte a forurilor competente asupra acestf'l
practi~o abu.zi\'e, care nesocot('JŞte sărbătorile poporului. - "Drapelul"•

- Noi cetătenÎ români in Budapesta. FrUAt.aţ:.a f amiii!' Vr. }1{·hes - Dr. C'orne.au'll clin !ooa}it~itc - 80Criv "Progrelrul" din Oraviţa - 00 romii
la 1 Dc.ceTm"1'(' c. în cmpitaJa ţ.crii. unde şi..au
ellTnpărat o eaRi'\ frumoRRă pentru a'şi petrece a~olQ reetul zilelor în odihna bincmeritatiL SinJ!ur <Il Dr. }). C.orneanu mai rămâne între uei
pftnă Îl;Ii va desface cnneclaria arlvocaţîaHL Ni-~e

riiresc rîndurile.

Societatea "Hora" 1. Belgrad. Societatea
.. Hora" din Bucur~tl a făcut o eXC'Il,l1!Îe
la Belgrad, uncle a fost pri::rni1ă cu mare însufle~
tire. Gara şi orftŞul erau pavoazatt'. un discn1"8 a.
fost rostit de secretarul rounicipalităţii la cal'e
a răspuns d. Dobrescu. In timpul vizitei oraşului.
pqpulaţia a făeut oa.spcţilor români manifestatiuhî
de simpatic. P.re.'3a din Belgrad a publicat artiCOle
cordiale. Concertul a avut loc la teatrul naţionn1;
eral\l de fată principele Pavel, ministrul Ro:tnân1ei
şi e..orpul diplomatic. Succesul a fost strălucit.;'
toa1{~ budtile-cxccutate au fost cerute de mai
multe Qri dc .asistenţă şi mai mule coroane de &ri
au fost oferite coriştilor. La banchet mai mult..
cuviintări au fost rostite şi ll1"ll1ate do imnurile nationale. Ac('ste discursuri :a.u făcut să reiaaă tIa~
(j.itiunîle de prietenie, interesele comune şi netl98i-

coraJă

Vapsire. de haine.

Curăţare chemică.

Spălare cu aburi.
La suma de paste 10 Cor., pachaful sa retrimite francat
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·.t~t..

inţelegere şi

de o
de o colaborare între cele
.două popoare vecine.
Duminccă Reara "UMa" a dat un concert po· ptdar foarte uplaudat.
Aecastă "izi,tii a sooietiiţii corale "Hora" a
fii{'l1t cea mai bună illlpresiune în întreaga popu·
Jlltiune din Belgrad.
- Prinz de adio la Castelul Peleş. Se anuntă
'din Sumiu: Şi în ae08t am suycrll'flul nostru a
~inut ~ă-şj ma·nife..te <lragootca ce are pentru armată invitlind la un prînz do adio pc toţi ofiţerii
din garni7,ounii in frunul cu d. }ocotenollt-colonel
Pettala, comllnc]a,ntul butalionului 9 de vânători.
;:':"a scnit un copios menuu şi champagne; iar
.~·innl rom:Încse a dat viaţă leg-cndarelor Jllese îm.păriit(lŞti în care n~.-;e1ia şi diLdllra s.inecrităt.ii n'a
lir*it. căci atilt regill11 cut şi regele au fost foa!·te
A"lfabili cu tOţi ofiterii.
.După prinz. în sala maură, suv~l'al1ul, foal'te
ycsel şi bine dispus, !'l'a intreţinut eâtya timp ('n
ofiţ~rii de toate gradele, povesti,ndu·le HC(mO şi
('pi",oadc wilit.are din campal1ia dela 18,i şi di11
man~yre1e din ţară din decursul anilor.
SllverllJuii Il'au interesat şi <lo familiile !;li de
-"01Iii celor {}i'iflătol'iţi dintre ofiţeri, iar regina s'o
~îmrlit cii şi cei ce 'nu erau de faţ.ă, la aeea"-tO
8ărbătoare intimă să 80 bucure !;lisă aibă ciite ttll
mic semn, distribuind (~âte U'll mic buehoţ('l de
flori dlor ofiţeri pe:ntru doamnde şi c{)pila.ţlii lor.
Apoi, Î'Iltr'o caldă cllvâ.lltare, "earmen ~ylva"
.~ filozofat asupra dcspilrţirci, adr('HÎlndu-so dlui
~'olmlCl Pertala ''1i fll,turor ofiţmilor spunânSl.

·<1u·]e că:

- ,.('<li tîn:hiau tot dreptul să spere într'o
fC\'or!('rc de pe,<;tc $) ani, com'ptând pc puterea til'et{'i 10l"; dar cei bătrîni uu pot decât să se roage

bunului U-.wu, ca să le dea puterea a<'.eaflUI., prelungi'ndu-le ·zilele eu speranţa de a 8€ revedea".
·
('tI ne~a."tă ocoUzie au fo::rt deooraţi ,~proprjo·
mottn" :

1J. looot .-eoloncl Pct1lala, comand.antul bata·
HomflI1'iei"~ in gra·
<hd de .cavaler: d11ii căpitani .J ipa, Linde Eugenill, Anastasiu ~i Nicolau; d. locot. Con stan ti111f'S(>l1 (ca distillcţiune pont.m corul militar pe
~~art'-1 di.rijază cu mult sUc("'e,s), roţi cu ordinul
\ ~,Cor()O<1na ~{{)?JâIlfioi", în. gr~ul de ~n:eler... .
~
Au mal fost docoraţl dwtre funeţ1ona.ru CI·
, ~'ili şi tot propriu.mottu: d. Dr. Tomosian, me'di~ltl ('olllU'I1al şi d. Bfrinov, Hub-şentl glirei Si'nara, cu olxlinnl .,COI·OUlUI României" Ln gradul

'1ioJluJui, eu ordi'IlUl "Stoaua

d(' ['>II.\'alol'i.

-- Serata meseriaşilO1' români din AnNl Ni-flc
;:'.('J'ie: ~"[('S(JJ'ia~ii români Jin Arad au tinut aseară
.a 4·a Sf'rJitii lit(,l'l.Iril-t'ultur,'lIii. Deşi era. un timp
fl(·Ja\'orubil. clici ploua,,"-e toată "jua, totuşi un nu~1.1Iăr d('~'!tul de llumerQS do mesoriaşi a IllM parte
;şi de dataacet!ta la. serată.
n. I>87>ar în ('.alif.3.~e depreşedintc a rostit UD
~!a]d eUiVânt de de~chider(\ Ra.lutimd pe e.ei prezenti,
'('U <,uvint\lle lui GOthe: Mai multă luminih.
11. OORta ('~t.eşt(' (l in8tructi .. ă conf~renţă desTIl'e "Rolul femeii in societatea de a7i", în {'Iare
.;nată cum fcm('ia e "i 08.zÎ pri"ită de omenime mai
-mult ca o serl"jtoare familiară şi cum nu i-se dă
olei lin drept. fată do oonenÎ.me.
D. Calu dcclame.a"ă cu mult simţ poCl:ia: "Pe
~ra.dil" <le Ion Păun. D. Savu exocutlii cu multă
dibii,('ic cu violina diferite >aTii romfm~~ti, fjind
·1·i1."1l1:1tit cou apla1l.l:e furtunol\!\e. D. 1. Hălmăgian
\~eteşt(! "O lacrimă", roen.e din viaţ.a, culegătorilor
'tip()grflfi dl.'la maşinelo de culc.... " Linotype". D.
~J,aghji,iT, aeornpaniat d(' d. Savu (la h.al'moniu),
· ne ddectpază {'u ciintoeilc .. Mi-a trimis bîidiţa
'f!oT" ~i "Moţul la drum", fiind 1\'P1wudaţi frenetic.
D. Hurlean dedamea.ză cu multă, vervă poezia "A
· vO!af>tră (',"-te vina", do M ihaitl 1. Pl'<X~opju. D.
Rtr~ng'al' cu frumoa~a-i \"Oce de bwriton. acomp.
de d. Ha'\'u, cÎmtă "Din .iuncţa mea cea fragă" şi
",Foaie verde de să.cară". fiind 'asomenea iUJP'laudat

•

f ciHduros.

D. Bozgan a .plăcut mult cu cântarea-Î
"Pe lungă plop ii făr' de SOli".
Fiind orele înaintate d. Lazar încheie sera-ta,
1;u:hH'Îmd mul tarnită debutanţilor şi rugând pe mesprialŞi, flă fa.că cât mai mare agitaţie 'jJon1l:ru deplillla. l'oCuşită a ac{>,.';tor Rerate. Anunt.u serata "-:11U>.1W P<~ Vnmine·eă în 10 Dec. ~t. n.
La revedere deci eât.i mai mulţi. - T.
- ,.Casa culturală" a bisericii din Oraviţa-rom.
Citim în "Progn·sul" din OI'aviţ.a: J<'raţii n~ri
din Oraviţa-romu'I1il, Dumincea trecută şi-au tÎrnosit Încă o zidire nouă, numită "casa culturală".
Inecpând de ast-ă primăvară, la sfatul bravului
setătcan Ioan Co.tî.rlă, dda care purcede toate indemnurile bune, cu influenţa bincfăcătoare ce o.
are in (~)muniî, şi În 'Urma ri,,·nei laudabile a
preoţilor Gh. N eda şi C. Jurca, a invăţ,ătorului
Caro! Lazăr (dirigentul corultti) şi a inimooului pr(\~edinte Carol Pavloyici, au pornit oamenii (',Jl :furnicilc) unii cu denarul, alţ.ii cu munca,
mu(\"trii cu me~ria, ciirăuşii cu trăgătorii, zilerii
('u J)ulmdc, şi astfel, fiiri! a cere un film', nici din
din lada biseri~iiJ nici dela fltrăinii de prin alte
comune, şi-au ridicat din puterile lor frUmOafl8.
eR"ă din eurtea bi:-:ericei ortodoxe române, cara
împodobcştf~ azi virtutea. tragerea de inimă şi
rima fără seamăn a bravilor Orăviţe.ni~ cum şi
uliţ<l mare a OraviţeÎ-rom:lne.
l>uminc<'ă a
tuţi străm(}~eţ;ti

avut lo.c pl'ăznuirea ace-.stol' virprin flfinţirea acestoi case cultu·
rale Il Oriivir'{'nilor, sih'ârşită cu evlavie de tină
rul ..şi simpaticul protopop al llocşei·rnonta'Ile,
i'.lihail Ga.';Ipar, ~~istat fiind la slujba biseriC8li8Oă
de eucernieii preoţi ai locului.
Intreg ffilditorul a fost electrizat prin oUTintele avân..t.ate şi pătrunzăto.are ale tînărului protopop. Bătrînilor le curgeau lacrimile de emoţie.
Oratorul a fost viu felicitat de intelectualii 1.
Trăila, Dr. 1. Nodelcu, DI'. M. Gropşanu, G.
Jianu, Ilie Bogdanu (Bucmeşti), Gh. Bogdanu,
notarul eomunei, ncgustorul Gh. Bogdanu, et.c.~
etc. ln sfii r:şi t i>e ţine o şedin ţ.ă festivii a comitetului parohial, J('sehisă print.r'o alocuţio a preş(·dintelui C. Pavlovici, pot.rivit.ă cu însemnăta·
h'a zilei, cÎtiTNlu-.'<C cu numel!', prin secrota.rul C.
Lazăr, toti contribuitol'ii şi hotărî,fldu-oo afişarea
lor pe pereţii cei noui ai casei.
După terminarea color d.zee.şti, bărbaţii se
a~ea.ză cu toţii la masă, în ospătă.ria Iosif N edici,
unde Într'un elan de bucurie, izvorît.ă din această
frumoasă biruinţă culturală, prootul locului Hh.
N oda tăhnlieoşte sentimffiltele de evlavie şi recunoştinţ,ă ee le <au parohienii sili pentru d08toinieul p.rotopop M. Ga.şpih, pc caro nici când nu-l
vor uita OrăviţmlÎi. 1nvăţ'itorul Carol Lazăr, stiiruitor În alc bunc, î,ndC'.amnli oonmesenu 8.""ţii ţine
năravul ... Epitropul Gh. Pipelca laudă meritt.).le
frumoase ale pr~int.elui Carol P avlO'V ici , ill:.l'
Uil alt olltuzia'lt, î~lRuf1eţit de i~bâ.nda zilei, arati,
între viile adamărj ale tuturora, cine .e chitul
('.are ţine bU'IlaÎnţ.elegere intre ai noştri, oine e
(",ea mai pu~midi. \'erig~ in lanţul de apărare ai
instituţimlilol' 100~ale, cine e Meşterul Manole şi
al ca(~...;t{'i ca.."lC caltul'ale; cine c Io.n Cot.ârIă, bla·
jinul şi merituooul "Tati Ion" ....
hNlinte de plec.are, inţeleptul şi iubind oa<;pc
al Orăviţonilo.r, părintele protopop Mihail Gaş
piî.r, .se ridi<'ă şi î~i ia răma:s bun dola OrăTiţeni.
Oraiul Aău simpatic, v.orbele dulci! înălţătoare, le
"o.r pMtra Oră"it.enii ca o plăcută aducere .minte.
Moartea unui aviator militar. Din BerIi.
J"oeotenentul baron Freitag, a făcut
VinE'ri ciheva !'\.oorJ.lri foartB reuşite pe câmpu1
de aviaţie din I>oberitz. Vo.ind !'Iii aterÎ<leze. când
!'Il' aHa la o inăltim<' de 50 m . .a isbucnit o furtună.
Aparatul şi-a pi('J"(lut echilibrul şi a căzut la pămfinL
'
. .hjatorul a fOl-lt. scos mort de ~ub sfărîmat.
Tile aeroplanului.
-

!>C anunţă:

--- Hevas 'eS Dornhelm, ..-..;-confecţiune

in
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şi articole de modă.
TJmişoara-Temssvăr, .
f..

de dame, lingerie

aproape de palatul "I ___ loyd" ..
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- Detronarea Regelui M.anuel Actualul mjnifl'tru plenipotenţiar al Port'll~liei 14 Londra •
InJ.a, publică în ziarul "L'Jn.d.e-pedance Bolge" int.eresante amănunte a..'mpra detronării ox-regelui
Manuel.
In morne.ntul fugei Aa1e din Lisabona, :regele
}fanucI a lăsat în biroul său mai multe scrisori
d in cari reieee că cu o lună înainte <le i7.bucnirell
revoluţiei, regele se adresase impăratului GerTllla'
nl(\i cu rugămintoo ca., în cazul izbucnirei revo.I.ţiunei în Port.ugalia, aceasta; aă intervie în favoarea dinastiei.
Regele a cerut anume suver.anului german trimiterea a 2--3 vase de răsboi în .portul Tajo.
In schimb re.ge]e făgăduia împăratului ced.rea către Germania a Întregei coloniiportughe.
Angola. din Africa de vest.
Pe de altă pau-te ~i regina-văduvă Amalja cerui'e, f>:rin mijlocirea jezuiţilor, regelui AlfoMe
al Spaniei ea, în cuzul izbucni rei r()voluţiei, eli;
trimită în Portugalia un. corp de armată.
Do<,umf'ntele eari dovedese toaJt..e acestea vor
fi publicate în eurânrl de guvernu:l republican.
Sf'

- Păduri din Putna in flacări. Din Focşani
anunţă: Vineri noapt.ea s'au Uiprins păduriI@'
hr·ad din localitătile Tişit.a şi U ri'K>aia cauzâmi

dD
pagube colosale.
Plină s('arn la 8 au fOi-1 di;;trnse de ineendHI
aproapo douăzeci hC'<'t.are de pădllri.
Au fost trim.ise de urgenţă ajutoare din loeJ&~
litate, de oarec.c mijloacele la dispoziţ.ie in localitiiţile inc,{;ndiate flunt insuficiente faţă de violenta
element.ului di..'Jtrugător.
Mo.rminte vechi. La biserica PrecÎ.'lta dia
făcâMU-BC flăpături. s'a dat poste două pietrI' de mormânt. Pe unI!!. "tii ..cris: .,10 Alexaoonl
voo\'o<i, fiul lui Ştefan \'oevoo, prinţ al Moldovei.
a înfrums()ţ.at. ae('~'<'t mormânt... (numele mortului
lipS(:şte ... ). Mrc s'a fltramutat. în locaţlurile veşniett
in anul 7002 (1494)". Alexandru e fiul mai ~
al lui ţ\tefan cel Mare, ctitorul biscricei J>reciflt"a
din BUA':lU, pe care .a isprăvit-o în 1491. Alexalldru a murit la 1494 şi l-au îngropat lângă striimoşul folău Al('xandru (>el Bun. Acest mormânt ofi al unui fiu sau al sotiei lui Alexandru fiul lui
-

Bacuu.

Ştefan.

- Marea baltică În timpul iernei. De Olrreee
în timpul iernei marea Baltică e îngheţată, portlll'iJe de pe coastele a~e.st.ej mări nu pot fi de 10«
folosite.

Din această cauză iarna comerţul Rusiei eit
şi comerţul internaţional sunt mult păgubite. Voal
alEE au de sufel_Germania., Anglia., România
şi Bulgaria de oorece v~ele cu destinatie -pentru
ac~te tări nu pot părăsi Baltica.
Al.LStria e d&1Semenea lovită 'Drin această • .
.p rej1l1'a re. Numai Turci=l stă mai bine. de 0&rec'9
dÎln.~a e mult mai puţin 1'lup;.ceptibilă economj.cCf1le
I]i afară de asta vlMeJe rUBeşti nu pot în tot catrul
.'Jă pătrundă prin: D.ardanele in IIlIa!rca N eagl'&'
-

Prelucrarea de romane pentru piese 00 t~

tru a devenit la m()(Iă, pfmă caeum am avut două
piese extrase din două r<X1llane l8ile dlui DiekeDf;.
lată că

acum sc:riito.nll

fNUl<'.ez

Gabriel Trarioux

îl pune din nou la .contribuţie şi pe Balzac. 0.noaş.wţi, fi reş t.c , romanul "Le Oure de vill~".
Ei bine, d. Trarieux Ifj, dramatizat acest roJIl:8b
al lui Balzac, sub titlul: "U'lI brebis perdue". Pi~
a avut un frumos BU(~eS, şi. du.pă cum spune ~ri.
tic-u, meritcat. ope scena Teatrului fl·a.nCOZ llit
Paris.
- Călătoria arhiducelui Karl Franz losepâ
prin Bosuia. La 23 c. direcţia căilor fcrute de ftUd
salon N o.. 14 al tl'onului de sud No. 1201 dia
gara că ruhiducele Karl Franz looof impreuna '-"
soţia sa v~ pleca Vineri. 24 Koemv'l'ie În V~OlQnd.

In.• atelierul nostru se pregătesc cele
mai fine şi moderne haine englezeşti.
Specialitatea prăvăliei noastre o formează trusou riie. - Preţuri ieftine.

--..
....
..
~

•
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incun~tiLnţ.at direcţia căilor

&rate I'ElgaIe 'ODBrod prin Bud.apeste la Viena. Conform eere-

a

R

:u

I

·i
J

:-ei urma ca aeest vagon să 00 at.aşeu:l trenului
ungar.
Directorul căilor ferate regale ungare a 80(mit insă că este periculoa ca să a~ un vag<)n
âe greutatea aceluilft cu oare călătoreşte arhi<luoele,
tremllui "Cu o viteză de 90 km. pe oră) şi a propU'B
'li 86 at.aşe%8 trenului un aalOll din Budapesta.
Din Sarajevo s'a comunicat m.ei că arhiducele
#ne să că.!ăt<lrea-seă cu vagonill său.
V,j ner i dimineaţa direcţia căilor f€!l'ate din
Bosni4l a fOtit l'llt--u.nQŞtiint,.aU (')Il perechea arhîdu~
('alA nu va mai pleca prin Brod~ ci prin Gra~
''"OUl la Viena. ArhiJuoole a .renunţat insă la aoesf. pia'!} .şi s'a hotărît aă-fti U'l'mez.e călătoria 'ia
V,iena prin Budapesta într'un vagon trimis de
Gireoţia eăiloor ferata illlgare.
- Asquit asediat de sqfrarete. Primu1 ministru e-nglez A.9quit ei'lte urmărit ou o a<ievăr.a.tli
invel'\lUJlare de către aufragete. de când cu pur~
iarea sa brutală faţă de ele.
Zilele l/Iee8te primul ministru era invitat la
un banchet. Abea ospătul început şi sufragetele
imbriicate in alb, pătl'Unseră in sala unde avu4nd fata de masi! de un capiit .răsturna totul joa.
Nll'mai cu mare greutate sufragetele au putut fi
mdepărtate.

- O misterioasă afacere de otrlvire. Se anunţă
• in O1mi.itz: I~oliţia de aici este actualment.e
preocupată de o miatorioasă şi senzaţÎ<lna1ă otră
TIre.

O fată în etate de 20 ani a preda.t pc stradă
1lD pachet cu instrucţia a-l încredinţa
anni servitor.
ServitDru]prÎlnnid paehotuliJ'.a. desfăcut ~ gagind in el prăjituri a dat din ele şi la Q<ll copii ai

la doi copii

etăpânului.

Copii s'au îmbolnăvit imediat ~i după câteva
ere au murit în {lhinuri groaznioe.
Tdlrte ajutoo.re].e mooi-c.ale an l'ăma'9 fără f()l-oe..
Sora servitorului care este bănuită, .a fost arestată.

-

UD furi de 300,000 mird. Un furt de-o in.

drbneaJă ne mai pomenită a fost aăvârş,it zilele

aceste ]a un oficiu poştal din Berlin. furt cu prilejul căruia au căzut în mlÎnile jefuitorilo? suma
Ce 300,000 măroÎ. Banii ·au fost găsiţi aproape
toţi.

Un gardist de Mapte dela marginea lkr1i~
DUJui a zărit pe ~sea peun om oare tlira un mare
.achet 00 piireJ:81 foartegrE'u. Intrigat gardistul
>le luă după necunoscut,. dal' aoosta o rupse la
fugă aruncind îzrtr'Q parte greutatea. Gairdistul
LeoD Tol.toL

1~

v
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r ACE.

ROMAN.

Tnd. de A. C. CorbuL
(Urma:te).

NaJ)Oloon etÎ& cîi.t de mult a.mbitiona Ale-xandru T0Iul de eăpitan ,i IlUviD:iele tIoC69te eran o sfidare la
adzooa Jui.

- Iată o slptlmână de
i'Ji n'ati ştiut nici mă.ea.r să
tnaţi

eâoo

s'a incepU"t eamvania.
Wilna! Sunteti redin provinciile poloneze.

ocrotiţi

tn două grupuri şi goniţi
Armata vă e ne-mulţlmiti.

- Din potriva., Siret zise BaJ.a.şeff ure urmărea en
::reutate acest foc de artificii de cuvinte. Armata. Doa>ltri are de __
- Stiu totul, il intrerupse NapoJ.eon, Canosc nu mă.
rol batalioanelor voaStre ca. şî pe ale mele Droprii. N'av~ti mai mult de două sute de mii de soldati; eu am de
trei ori mai mult. Iti da.n cuvintul meu de onoare!
adiugă el, uitând ci ÎD &stfeI de marerii euvântul lui
de ODO&N;l n'avea ee căuta.
- Am cinei sute treizeci de mii de O&IIM'lIi de partea
Vi8tului. pe onoarea mea! Turcii na vă vor fi de nici
lm ajutor. Ei au dovedit aceasta. fAcind pacea. cu d-voa.
~.rl. Cât despre SuedezL ~ootinul lor de a ft guverna1i
nmai de regi nebuni. Au avut unul care era nebun,
• hau inlocuit cu Bemadotte CaM a devenit numai detot t.Şa de nehun ca. ool dintA.i, uei Dumai un neban
JJoate.. fiind suedez., si inchee o aliantA cu Rusia.

_t
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.reuşi totuşi să·l ,prind! pe fugar !,Ii sf·1 l('jOre. Se
dovo:li apoi ell av(>i~l. de a face CU Ull profeaionist
al furtului care declară .că !primise IJ)QChetul dela
UD funcţionar poştal anwne Schneider. Un funoţi<lnar cu \aC("St numo n'a fost însă găsit până acum. Alte arestări sunt iminente.

Constituire. Sodetat~ acarlemh'!~ te-oI. ro"Academia oriodo:di" din Cernăuti şi-a alee la adU'tlarea generală ordinară din 23 Nov. n.
a. e. pentru 6'1 XXVlll-lNl an administrativ, u,rmă(<lrul com i t(>t :
Preşe.d~nte: Procoplu J itariu ;vice-pnşedinie.:
'I01i'll Creangă; se.creiflr 1: Ion R. CalJacu; secretar II: Ioan S1.1niu; cGc~ar: Erast Hostiuo; bi~
bliolecar: Gh. Berariu sen.; controlor: Grigorîe
Agapie~ e.oonom: Yalerian Boc~; me-mbru
fără !1mdi:e: D. Voevidca.
Comisia revizuitoare: Preşedin.te: Vict.or
Per~oo.. ad1aţi: V. lIahon 3i 1. Jauca. Secţia literad: Preşedi'Dte: Al. I.,aniv8chi, referent Iust.
Bunescu, ~ubmitut: Ionel Dobrinescu. Secţia mu~
zicală: P.reşedinte: D. Voovidca, refr. Ax. Niţan,
hilblio~r: Gr. Agapie.

propriet.ari au dat dC1-0 mare bogăţie de·
aur, Ct'a co i·a ind<,mnat să hot.ărască cum
paran'il şi li r,eJurl.aJte băi de aur.
S·()(:ie.ratr-a engleză dispune de Uil capital de multe milioane.
4

•

-

mână

l: Reeoma.ndă:m

in alanţia. Ono Fablic prăvălia de
de dame, !ingeri€! şi articole de modă HeTU şi Dombeln. Timişoara-ora.ş pa.latul •.Lloyd". unde
fte pot căpăta c('le mai moo€rne mărfuri aduse ei luerate în atelier propri1l. Coa.se toaJette englezeşti dUDă
eonfecţillni

misură.

][ Seminarulluridic Dr. Gereb, Cluj, Str. Far.
(lângă edificiul 001 Techiu al teatrului). Pregăt.eşte pe lângă onorar mic, pentru examenele
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, examene de advocat Il'i de magistrat. In 3 luni se
câ~tigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul proieetelol' de reformă a învăţământwui ÎU1'idîc, •
de dorit ca toţi cel interesaţi să se adreseze I!Ipre
binele ]01' la acest seminar, eare înlesneşte muh
cariera advocaţială.

AsaJlarea ÎusoiiriJ01' române din Bucovina..
După pertraetări indelungate intre guvern şi toate
<X'Tcurile interesante la înooţirile economice române, -ajunse pre.cum se ştie în criză, a{'ţ1unca de
sanare a "Centralei" şi cu a.ee-.as1a şi a cel()rlaite
tovărăşii săteşti din Bucovina s'a încep'Ut. Guvornul austriac S'ciII pus în legătură cu specialiştii
societăţii pe.ntru industria lemnului "Bucovin.a"~
o fondare a biio·e,ilor Anglo-Oestenei<,hische Bank
şi Laenderbank, pr('("UIIU şi CU diferitele grupe
de credit()ri ai "Centralei". &eietatM "Bucovin!ar
s'a angajat a sUi'lţine in<,ă pe 7 .ani contra.ctela
oxiBtente pe.ntru ('),."'P1oat.arro lemnelor, Bub conditii mai favorabile deeut -până acUJll. In scopul
.acesta s'a prolongit ~ontract,('le în' fiinţă rpe alti
3 ani. asemenea f'l'a aju.ns ]a înţelegere şi cu "Us.
trendi banka" (Banca centrală .a cas8elor de pîis..
traTe boheme) din l'1I3ga pe.ntru prolongirea ~
ditelora.coroate de ea "Centralei".
Asupra ~ondiţirlor mai deaproape ne d:b]lS~
informaţii. Iuregistrăm însă şi aşa cu bucUl'ie şti.
rea, că falimentul şi dezastrul, ce l8.l11eninţa peInţii noştri bucovineni e&10 delăturată.

kM

:II: N'metb ,1 Klrilily. eroitorie pentl'tl domni elaj,
str. Ki:ito 5, anuntă ono public romb din loc ,i tmpr&o
jurime. ei aII sosit ştofe indigene ti strAine, pentru
sezonul de tOll.mni ei iarnil.. Pll.rdesii, paltoane S6 pre.gAtesc SMt lingi preţuri acomodate, conform modei.
RUIIlm on. publio pentru sprijinirea ti Bld dep&rle.

"Re",. Ee:'

BIBLIOGRAFII.
La Libl"aria "Tribunei" ~ afli( de
Calendarul Lumea ilustratA, a 1.50
porto. Recomandat 45 fiI.

'Yânzar&

+ 90

fiL..

•
La Librăria Trîbunei fie aflQ ujl'mă1:oarele ca·
Iendue: l~osnaşul. a 60 fiI.
Amitml poporului, 70 fil.
Cal@ooarul săteanu1ui, 30 fH.
10-20 fiL..

+
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Marcella~

ECOIfOMIE.
BăI de aur cumpărate de Englez'.
Foile ungureşti sunt inonnaw că o societate pe acţii din Londra a cumpărat o parte
a băilor de aur din jurul Băii-de-Cri.ş. Noii

Napoleon zâ.mbi sarc.a.stie şi'şi duse ta.bacherJl
la nas.
Ba1aşeff nu-i putea. spune nimk. C&nd el zise tmpă
ratnhri el Suedia.. a.vând Rusia de partea. ei. devenea
o insulă. Na.poleon &<!oa.se un strigii.t d-e furie -oa si1 211păcea,s.ci.. Impăratul era intr'una din acele stiri de
iritare. cind omal simte nevoia si yorbeagei cu
lubietate ea si'ei dovedească sie iniuşi că are dreptate.
Sitaaţillnea lui B~eft devenea lItlinoa.să. Ca ambasador, el de teama să nu-şi scadă prestigiul daci n'ar
răspunde la cuvintele lui Napoleon; de altă parte. el
,tia că toate cuvinwle 'pe cari le root.e& Napo.leQn n'a,..
veau Diei un sens, ei ci impăra.iului insuşi ti 'Va. fi mai
târzin ruşine câ.nd iai va aduce &.minte de dinsele.
- Dar ee'mi pa.să mie de toţi aliaţii d-,"oastră?
relua NaJ)Okon. Eu, am aliati, eu adevlut: pe polonezi.
ei ei (fllnt optzeci de mii. Si se bat ea n.i~te lei. In 'C11dnd vor fi două sute de mii - dar având de sigur
eODş6enţă el 8lllmea nn neadevăr palpa,bil. lmpăratul
se apropie de Bala.şeff, eare S6 reeemnase .so.arte.i lui,
ii tDeepu si fui tn fata lui o mulţime de gesturi
repezi şi ell(!rgice. El strigă:
- Si să şuti eă da.eă. ~eti excita Prusia în contre.
mea., o voi şterge ~ pe harta Europei.
Chipul 1u1 valid 86 contraoet&se de mânie, li el
izbi eu (1 mână in cealaltă, intr'un rrest energie.
- Da, vă Toi a.runca dincolo de Dnieper şi voi
ridka in contra voastra bariera pe eare Europa, oarbă
şi criminaJă v'a. permis 8'0 răsturnati. Da, iată ce vă
Toi face, iaU ee veţi fi eâ~gat lndepărtându~vă dela
mine.
El făcu 00 me.i multe ori oooJul adiii tnăltânB din
umerii lui tei gra.şi. El l~i puse taba.ehera in buzunar.
o scoase din nou. o a.propie de mai m.u.l'e ori de wtIl.

,0-

zAnd ,.Aria
de .elebrul seriitol' fra.neez The;.. . . . '
file Gautier. in traducere româ.nea.sei de poetul N. D ....
vides.cn. Un volum 30 bani.

•~

~

'.

Redact<>r l'es~8abil: luHu Giurgiu.
" Tribuna" iDBti tut tipografic, N khia ti coaa..
se opri in fata lui BaIaseff. il tlriy; batiocodtol' drept:
in ochi şi r~ti cu glasul Jiniet.it.
- Si. totuşi, ee domnie frumoasă ar fi putut avea
rmplira.tu1 Alex.andru!
\
B~ff răspunse eii Rusia. aştepta. mult bine dela
răsboi şi ei ea nu vedea lu.cruriJ.e q.a. in negru.
N~oleon inclini din oap eu bunivointă. ca ti
eum a.r fi TIut să spue: - Da.. ştitl eă aşa e datoria
d-tale si vorbeştj, in realitate hisă te-.a.m convins c&
eu a.m dreptate.
Dupioo BaJ:a.şeff tico. impăratul lovi de două ort
dueumea.ua eu pici<lrul.
U~ ,'le deM:hise si şambelanul, w o inclinare res..
pectuoasil.. Intinse lui Na.poleon pălăria ~i mănu~ile~
un altul ti de-te o batisti. Na.poleon, fără a-i privi osingură dată, ae adr€8ă lui Bala.şeff;
- A9ÎgurA In numele mea ve impăratul Alexandru
de fidelitatea &entimnetelor ee-i pă8t«lZ; îl eun08c sÎ
apreciez mult ea.litiţile sale. Nu te ma.i retin, generale;,
vei primi din parte'mi ., scrisoare pentru impăratul
d-tale.
Nawle<ln
afari.

&şi

I
.!

-eu zor;
"

VI.
Jnd·ooâ.nd după cele din Ilrmăcuvin~ ale lui Napo.leon, BaJaeeff crezu ci lmIlimtul nu va eere ea sii.1
mll.i n.dii. pe el. amba.sa.dornl iignit, si mai al6S martor
al inesplica.bilei miinii a lui N3/PoJe.on. D.a.r spre marea
lui mira.re el primi chiu in ziua aceea, prin intermediul
lui Duroe. o invitare la. ma.\la impAratului.
Bessier, Cani1a:ncourt fi Bertbier 6e anat! deja la

mad.
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OILE
tn

i 8EKESCSABA ~,

, Andrassy-ut 41-43.

NAGYVÂRAD
Rakoczi-ut 14.
(Lângă

.Apolloc)

1= . '

la

Gruber Dezs6,

magazin de pălării şi articole
de modă pentru bărbaţi.
Cluj - I<.olo7.;svar
Coiful str. Wesselenyl şi Szap, Yls-a·,Is cu hoteiul Feszl.
Noutăţi

Publicatiune.
A 46 a tragere Ia sorţi a titlurilor de rentă
%
4
amorti bilă din 1889, imprumutul
de lei 32,500.000 se va efectua În ziua
de 1114 Oecemvrie 1911, la ora 10
dimineaţa În sala specială a Ministerului de
Finanţt'" conform dispoziţiunilor stabilite prin
regulamentul publicat în ,Monitorul Oficiale
Nr. 245 din 7 Februarie 1906.
la această tragere se vor amortiza titluri
pentru o valoare nominală de Lei 336300
În proporţia următoare:
33 titluri de câte 5000 lei
165.000
~

~
»

IPăIării
pentru domni şi copii, albituri, cravate
totfelul de articole. Preturi solide.
Serviciu conştiinţios. - Comandele
din provinciţ se execută propmpt şi
- francate În cel mai scurt timp. -

"'lr"l1lr-:I~I-'-:I""I""1 ""111""1...
11r.liI"'IIIln.ni.i"IIl'.....i T....' TI
"11'".

~

7;

166.000

7;

D. Vbl'ovlcl.

1:======1

~

1000

Directorul CompJabilităţil Gen.
a Statului şi a Datoriei Publice.

şi

#

~

53 »
IGO
5.300
252 titluri în valoare nominală de Lei
• . • . ••
336.300
Publicul este rugat a asista la tragere

În diferite soiuri de

.. ____________________I-------------------------.--------r
'i1
~

OO;--------------------F~

II

· ŢIMBALE:. pa- ..
cu orgamsm

Scoaterea dinţilor, dinţi
artisti ci, poduri în gură, de
aur, coroane, efeptuieşte

tentat de oţel, dând
sunete resonante şi _
foarte plăcute, - _
"~I!I'.IIl~~_~_ se pot căpăta şi pe rate. - Qramo- foane cu plăci ar· tistice, - vloare, _
flaute, harmo-_
nici Ş. a. - Numeroase distincţii şi me~1ii primite ca răsplată. Inventatorul pedalulUi mode~
şi al organismului de otel. Catalog trimit gratis.

1:>ENTIST,

pe lângă preţuri moderate şi garanţă
lUGOŞ, STR. BONNACZ 11.

~

\!\\!t &:'t~~'~M~'W~,

~ th't;;~-

~

..
1=========. ~]
, ~
Omaszta Janos, ~
i Rad'!.r~~vak. r...
fabricant de lămpi
pentru trăsuri.
Budapest

-~

de ori·ce lămpi pentru trăsuri şi automobiJe, -:--- comande
pentru galvanoplastică şi ori-ce reparaturi de branşe.

'" ~ Atelierul de dentistică ~.
~

~
...
.~ Am onoare a aduce la cunoştinţa ~
~ ono public românesc, că ]a 1 No- ~

vembre a. c. mi-am .m.u~at.. atelierul ~.
~.
meu de dentlstIca In
~

.aJ.

VIII. Orhis-utca 20/a
Primeşte comande

:
_

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

~
..el
~

d.

Szabadsag-ter Nru I 5.;:

~ unde

~,

îl voi

cerinţele

mări şi aranja după.

cele mai
C mo
f erne. :: Cu toa a s Ima:

...... .....--.-...;-

~

,. "_ .... _ _ _ "'1""

Haine. pardesie şi paltoane I
moda cea mai nouă, din stofă mo- I
eernă, de toamnă şi de iarnă, croite
admirabil, se pot comanda ieftin la

I

I

Meszaros Karoly,- i

croitor de haine bărbăteşti,
Kolozsvar, Srentegyhâz·utca. 6.

1

I
1,

ti

..---. Asz6 DV~
-.....,
-

e I I I I I • I I I • I I III I lai lai I
Desfacerea

ieftină

~

a firmei

!Q

ORADEA.MARE,

----------l IlI

I II

Strada Kossuth, (Palatul-Sas) .

In vederea sărbătorilor de Crăciun, aduc
la cunoştinţa ono public din loc şi pro·
vincie, că au sosit noui transporturi de
articole sudice şi anume: Curmale caii·
tatea ce mai bună, ma/aga şi smochine.
Castane de Tirol, alune italieneşti, şi
nuci de Cocus, portocale dulci, lămâi
coapte, fructe zaharisite, prăjituri pentru
Ceai, ceai chinezesc cea mai fină calitate.
Ram englezesc şi francez; toate cu pre·
(uri moderate. Mare aso:timent În
bomboane de Crăciun, cafea prăjită, totdeauna proaspătă, diferite compozitii din
8 feluri. faceţi comandă de probă!
Cu stimă:

ASZ60Y MIHÂLY,
Importor de cafea, ceai, bon1boanc ,,1 fructe sudice.

Nagyvarad. -

Telefon 635.

:

..
_

..
:

_
l1li

:
..
lIl!I

lIS

111

:

-..
I!III

..

_

l i f'llllllllllillliI181Ii~

kir. szab. hangszergyar.
f'tj

1.

---

QUIL REINHOLD

Mogy6rossy Qyula,
Budăpest, VIII., Râk6czi-ut 71.
1111111111111111111'111'
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•Rethi
şi Schreithofer
fabrică

de

cârnaţ şi

Instalaţiuni

mezt1uri.

electrice.

D'eva, (Piaţa principală) .
Recomandă carne proaspătă de vită,
viţel, oaie şi miel, carne de porc
afumată, cărnăţării, slănină şi unsoare
în gros şi în detail. la dorinţă Jiferează
unsoare topită în vase proprii. - Cumpărătorilor vechi dă scădere la preţ.

porc,

Serviciu prompt!

Cereţi

catalog!

III

~==============I ,,""""'~,~,
~

RADU NOVAK.

:

.1

,~l

....

--

cremă neunsqroasă.

"lINE R"
cumţirea şi

ir

~f(~?;~;l,,~)~\\~;-;,.~J,~;:',:~ .:~)
(
'~\\ ::L ;)\) \~;.:;' ,1."
""!r;:r::r
...~;;~~:~:
,.~~,;-~~ .';{ \0..

I

Strada

;)

In/Aturi petele gal- \\ (--..... "-!:; ~2f~" -~'" '\ {'"o 1',
)). ,~~~'\~~
- - ~--~c·./ VÎ'~/;
bl' ne.• bubele pn'cj" / 1 )',9.t>'
r ""f"lo.::{'". #.. .;c 1'-.
't
d
•
f'
b
"
1
~~. /'ţ" -Z\~...
\'.~~"""'~ / _ .. ~ 1
nUl e e In ler an·
\ ,.,;,{(.. r,?)\ i{'!;.o
".:~.-. ~t.
'.l.

•

telf, sgrăbunte şi alte
nect1rălenii de piele.

):,

It

Il

Crema aceasta ziua
se poate foloai mult
ma{ cU SUcces.

'..,
~
\
~'''~~'
rf-U:J
.
":.J-.'f
~I
~.?" ~_~.~ '-;ţ

~ .

.§.l:,~1.

Iane1~'

pl<drl'
i
ti a.

.,laner"
•,Ianer"
laner"

săpun
pastă

şi pentru
BISERICA.ALBĂ,

artistic

zidiri,

Orş.ova

Nr. 4. (casa proprie).
ori ce lucrări de bransa aceasla

precum: stringerea cu fer a zidirilor, prede porţi ş.i garduri de fier, balcoane, trepti, ingrădjrJ de morminte, cămine
şi cuptoare etc. executate artistic şi prompt.
Primeşte totodată ~pre deptulre totfelul de
reparaturi ating~toare in branşa aceasta
pelângA preturi idtine !5i serviciu PU ldua!.
gătirea

f~< r

\~-.:.{~f(

'<~~~;~,\:-~~~~:': ~<.'"\i"'.j,,
G~){
'4.

J tegl! I coroanl.
"

Primeşte

)~', &". .".'-: ;
/'

~\\~::;\:_".

ILIE BURA,
lidUuş

~('~~y~.
f/---'.
/'-:, '""1 ~'~J
'. ~'::"

Cel mal bOU pro,
dlict hlgienic pentru
infrumuse1area fetei. _

JI

I

't,j

,'~-dX.r~..;::i~:~~:.;J
E non plus ultra ptrdret. B'JnA la
baluri, s3Ioane
de lilnk folos,
şi e cu totul nestric.\cioasă. le

,i

tare acopere increţurlle
culorile: rou. aibă şi cremă 1 cutie J coroanA.

It

apă

1 bucati 60 fII eri•

pentru dinti 1 doz~

pentrn

gură

U

Bunll

I cor.

penţru.dinţfj

scnrburoŞcl ŞI ~n-

geil bureţoşi, contra mirosulUI greu de gura. 1 sticla
ror. 1-60 J Jum/Uate sticlit, 80 fii eri.

.,Ianer" esenţă pentru păr ~~~~;~;!re:ăIl
contra
t
1 cor. 30 filerl.
"
pomadă
pentru Cf!'şterell părului. 1 teu Ianer
gll 2 COroane.
.,Ianer"
văpseală pentru păr ~:;~ ~:~~;ao~
in blond
sur ,1 dl.runt.
colorii e el( chis!
traţti şi

căderii părulUI

sticlă,

apă

care iace

părul

Pentru a văpsi in timp scurt, in băI, a~lriu, părul blond,
roşu, chiar şi brunel ori negru_ 1 Itiel' 4 cor.
Discretă

,1 zUnicl

expediţie

cu

poşta.

- Telefon 411).

Pentru inconjurarea rontrafacerilor numal "Prepaf'atclc
lui Rudoll Janer" teşite dm farmacia sa ca ralolire ,i iE
pot căpăta la

Farma{i~ "Maria ajutâtoare" alui Rudolt
laner, Te.mesvăr, Qyărvăros FeS-ut 70.

(8-

1.

-

~I

: Ciobotari, ATENŢIUNE 1Pantofari :

! AUREL BRINZAY i Ghete ~I .i
din
trainică ventrn li
~

fabricant de unelte,
:
: BUDAPEST, YIII., Losoncy.utca 18 ~
o
blond &

părul
Nereuşlta
La comllnde să se n@teze cI!. părul În"ărunţit În ce coloare
să se văpsească (negru brunetj. Un urta. 4 coroane

,,1 a n e f"

•••I . i • • ~I.S~ •••• ~

-

··
,.

:
•
•

~t'~,',"

moderne, piele
domni, dame si copii, se pot cum-

~~
cit

păra

.

Pregăteşte

.&$~.$~~*.~~~

••

~~~

pravălia

lui
1

Eberstein Henrik, I

fotfeluI de unelte pentru :
ciobotărie şi pantofărie.
"
Catalog trimit gratis şi franco.

il

mai ieftin în

!

Lugoj, (Edificiul .Bazar.)
'- - " __
~

~

~_""''''-_.'''"ri''_~_~-''~

__

1·
.

[1;_

_ _ ' ' ' . ' ' ' '_ _
•

lU-+-~---''

~

1a I

Ifi piaCB să porti totdeauna haine curate?

lV1are depozit de cURtoare.

I

______________

!

Am onoare a 2duce Ia

b

ono public, că În
(Cluj) Koloszvăr, Monostori· u. 7, a «d d.scb~s un
ma~ e ma)azÎll inregistrat şi provăzut cu cuptoare din
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie.

I

~-- -

___.

cunoştinţa

Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu~·.
rind-ul totodată despre calitatea pttrfectă ale articolelor şi preturile
cele mai solide.
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă:

Tamas, J6ZISf,
1<'010 z svAt....

·~~~~===================I
~~ih~~.~M~*}k+Auf~~**~*~
~ Fabrica de prăjitoare de calea şi căminuri brevetate a Iăclltarului ~: '.

j IFJ. FAZAKAS FERENCZ~:

~:
cumpăraţi »Cassetta mlraculoasă«,
fabricaţia mea proprie, cu ajutorul dreia, cureţi

Atund

cât de sensiprecum pete de cerneală, poame, cafea, văp
seIi etc. -Cassetfa« aceasta nu este ca obiect de
reclamă, ci rezultatul unor încercări de 35 ani,
Este bine venită pentru orice familie, care tine la
curăţenie. - Costă 5 Coroane şi ţine ani întregi.
Se poate cumpăra numai dela fi;brica chemică:
orice pată de pe haină, de culoare
bilă,

GUSTAV SOLINGER,

il B ra s s 6, Strada Cimitirului NTUI 5. il

SzepSlszentgyorgy, Gr61 Mik6-u. 18.

=~~ Recomandă ono public p r ă j it o are 1e de cafea brevetate şi că m i n uri 1e
_ •

_~~
-~~

-o~
_~~
~

=~(

... ( .

(şparherl)

cari

până

~

recunoscute de cele mai bune, dintre
acum s'au cOIJJandat peste 400 bucăţi.

Primesc şi ecsecut peJângă preţuri moderate orice
strungărie fn fier, repararea maşinelor şimechanismeJor de fier, a casselor etc. pelângă garanţie.
Trimite franco fiecăruia care se referă la :tiaru)
acesta pre1curent despre prăjitoarele şi căminurile
sale brevetate.
lucrări de

-(-

~-

~ tf1~~~T!;F~~1{T-~-oIF:,fq{T !{!-* 1~ 1~ 1'")" ~ff~y-~t.!f:foI( !;F!F Tvr f ~ ~ ~ ~~~
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tuechanic fGIi <~lcC'b'otchnic

Cluj-Kolozsvar,

cummpără

mai bine şi ieftin în cunoscutul
magazin de pianuri şi harmoniuri

şi

solidul

Strada Deak Ferencz Nrul 30.
Vinde şi repară pe lângă preţuri moderate: casse de bani, biciclete,
maşini

de cusut, gramafoane
şi maşini de scris. Primeşte 1l'~'"
'cori-ce muncă de branşă, precum: în- {1;~d,' .,,'-St~~
troducerea soneriilor, a lumini de ~~"::f:j ;.:,:!~;~~{;!
.electrice şi a diferitelor moto::e. ~'f'~:::~:~tf~~..

n'

In 1904 a câştigat deJa so'cietatea din Budapesta a
văpaitoriJor auTJtoriJor ,i
lastruitorllor diplomă. -

_!tl

-W

wes-

Taferner Antal ,Rndolf Hillel",

I

aurltor (le biserici

VeI' s ec.z,

şi

saloane

Tl~mesva,ri·u.

Si biiu-N agyszeben,

20.

spre executare, conform planuiai
aurhe şi "eparare, Ico"ostase, a:hre,
e. mnrmint, scoperi, de turnuri, aranjamente bisenc!ştt apoi preR~tlrea tuturor
lucr!\ri!ot de brl1fişi1 ac~asla precum şi T~
pararl'a şi yopSlrea de nou a monumentelor
di! apemcnca şi orice Icoane bIsericeşti.
La dorjnţa p.'eg'-tes.;; pr, spe ..~t; pentru
vederea Ju(;r~riior tn ~r;vinţă a,erg pe
- - -. spe!!de melc proprii. - - Exe,~qie promptă. Ser viciu COll~tiiqios.

~~~
,
~

.O~~

~?;~.

STRU~?A~:.
Puspok~ter

4.

le'

II

!
,1

prompt

L~"",.

şi

con ştiinţi os.

"

"

i
I

,----~---L::3-a
Cele mal m0(1CfU2

l

~mobnedl

fiar fi .raml
şi

cele mal practice

bănci

higie-

nice de şcoală

,. mobUarea 10-

8rrubardtItr. ~CZSO
atoda
NeagrA or. JJ.
Brass6,

- lui acolo e cancelarii il fabrica montati cu cele maJ 001 ma,lnirJl. -

&1

a~ftv

yV

•

0("

lâp!!ă fŢ:mHlţă.

Atelier: Strada Lunjl Nr. 83.
Strada Gabel H f. 2.

Privălia:
Telefoa

Primeşte spre efeptuire şi reparare ţoifel~l .de lacrar{
ce aparţin acestei branşe, ,precum; popIce ŞI bIle, dopurl
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână! '
articole p. furnători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacurl 11
pentru biliard; domino, şah

~O~i~~=~:::::O:;~~:e~: 'ĂZ::iPpi

m;:ji it>fli"p si

tinichijiu ,i 8nfaprizi de instalafianl

I

SZEGED,

('f'If'

EDUARD LEIEtl,

,

~ ~~~

"

turii!'

---------'----'-..-----~-.-----'------ Wil

{)

pentru edIficII,

Atelierul: Rosenfeldgasse 6/a; Locuinţa: Wagnergasse 23
Primeşte lucrări de lăcătuşerie, precum: grilaje la case noui, porti
trepte, balcoane, Îllgrădituri la grădine şi morminte. Casse de
bani contra focului in ori-ce executie. Telefoane de casă, telegrafe şi sonerii electrice, apoi, apaducte, aranjament pentru camer~
debaie, closelte şi fânlâni cu pompă pe lângă preţuri moderate ŞI
execuţie artistică. Ori-ce reparaturi se efeptuiesc repede cu pre-

Primeşte

'1

lăcătuş ar~i~ti.~ şi

\

Nr. 33 .....

Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase
pentru bUCătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele.'
SpcCi.ali~t in. apnd ucte 13 case, canalizllri,
conducerea de gaz de iluminat, ,i instalarea camerelor de baie•.
Lampe de carbid de totfelul
dela 3 coroane in sus. - EngrosiştiJorli-se dau rabat.
Depozit bogat in văni de
scăldat, cămine, closete etc.
Serviciu conştiinţios. Preţuri
moderate. Reparaţie prom!Jtă.

,;~.
I

,2Q

ciaso:rn,icar,

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse 11
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfe1ul de
CIASORNICE
de buzunar şi de pirete şi
ciasornice deşteptăfoare,
precum şi articli optici.
Prăvălie de obiecte de
aur şi argint signate ~
oficios. se exe- ~
Toate reparaturile
(')
cutl prompt

şi

cu

garanţă.

~·'i)~I~
~========~~========~====~~~~

::::

--- .

Pag. 12,

D====~============m
Rair Sandor, sculptor,
Arad, Kossuth-utca Nr. 4.
In stabilimentul de pietr.llrie a lui Mairovitz.
Execută şi reparează

lucrări de sculptură artistică
figurate şi docorative precum şi por·
trete după natură şi fotografiii, monu·
mentc mormântale, totfeIul de producte
ale industriei, apoi lucrări moderne
sculptate pentru decoraţia zidirilor din
teracotli, piatrli, ghips, ciment şi din
alte materii pelângă preţurile cele mai
ieftine şi serviciu conştiinţios. - . •

Nr. 250 -

-
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~

Oradea~mare

1.

- Nagyvarad.

Edificiul Bazarulul (partea spre teatru). Telefon 869. •

Sezon ul do toamnA şi iarnA!
Au sosit stofe m0derne, englezeşti, .t

I

•
••
•

•
l
scoţiene
'şi

indigene, calitatea cea mai •
bună. Costumele croială modernă, şi •..
lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. •
Lucru cu mare atentiune. Singurul de· •.
pazit de articole preoţeşti şi bisericeştl l~

f

:
•

EJ······--------w---····--I
,Bencsik Zsig'mond în Deva
Oferă:

GHETE AMERICANE ŞI
FRANCEZE cusute cu mâna in
atelierul propriu precum şi OHETE
GATA, format modern pentru băr
baţi, femei şi copii. Galoşi, ghete
comoade şi pentru gimnastică. Mare
magazin de game renumite de Su·
!ivan pentru tocuri la ghete şi ereme
excelente. Ghete pentru picioare ne·
regulate şi bolnave le pregătesc
după măsură. La comande din pro·
vinde este destul a se trimite o
gheată folosită. - Serviciu prompt.

I

~~~l:t~~~~~_

Inventie· senzation.alA.
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Brevetat sub
No 3956.
Scutit prin lege
sub No 141,

1

atenţia prăsitorilor

•

de vite!

T' ANTICOLUL
că

în contra colicei nu există un alt leac mai cu efect
:;': decât ANTICOLUL, deoarece în toate cazurile şi un prav
~,~ ajunge ca să producă efectul aşteptat. La cai în cazurile
~ cele mai grave e destul un prav, vindecare la l 1j2 ore.
~ La vite cornute 1 eventual 2 pravuri, vindecarea 1 oră
··~ In propriul interes comandd o cutie, ca să o ai în caz de
:~~
lipsă, costli 4 coroane (2 pf,avuri).

I

~

Constructie, de mori:

COLICEl.

e de un efect u.imitor
tn contra.
.~:~. Experienţa de doi ani la regimentul 1. de husari arată
:".l

o

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

mori de rijnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa~
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro·
ied de cheltuieli şi preţ·curent se trimit gratis şi franco.

Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini.
Mii~za.ki·

Budapest, V., Alkotrnany-utca 25.
Reprezen tantuI pentru Arad

Se poate comanda la:

'1 LABORATORUL ARTICOL

ff.

i

provinole

I

n~otoare şi

IUa9ini

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

~ Mayer Ignacz, med. veterinar şef reg. Braşov.
Kalserf. undTKan!gl.
Husaren·Regimtllt Kaiser Ha 1.

şi

LENGYEL OYULA,
atelier de

;-:0,",

,

C$ Gepipari Reszv6nytârsal5lâ.""

Carfificat.

Subsemnatul am folosit preparatul dJui Mayer Ignăcz, medic veterinar de stat, la boala aşa ntimită colică, atât a cailor mici cât şi la

~l ai regimentului, cu un rezultat uimitor, pentru care, precum şi pentru
~.:·~ forma uşor de usat fi recomand cu căldură orişicui.
'f
B r a Ş o v, 2J Apnlie 1B96.
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ss. LitfkeJ colonel.

~~ID~ _

_.----..........----------_.uTRlBUNA"

_ m~

INST1TUll a'D?_QGRAFIQ NIOHIN

..
~I

aDNa.

~

:A.RA.D llll.

..

