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o broşuri de mare actualitate. I 
ţi mai plin elI' ('J'pdinţă că id0ilr pe eari lf' I 
nllireşt(~ S(' pol şi rr<llih'l. 

(hin' Y('lli:l~lli"1l ('l'a Loi cel ee est,p ast(tz,i 
IJl istoriI' (her, ajullgua ppis('(>p la ilO de 
(-t ni: FOit rt (, 1jigll l' I~rl n li! j nepp[wd illSă 
(!('la :!4 dp ani, f>] a m-ut dUld să. se fol'
IIIPZP, ('Imd sfi f'H';. PXIH'rit>nţ[t, cflllcl Srt ur
IlH'Z(' un plan, ('[llld Srl fOl1l}('ze bărbaţi pre
gi!i iti ppntrll bis0ridi. 

":,, .. -, 

Arad, 29 Noemrre. 

Zilele t.recute a apărut. în editura r€'vi
'"il'i ,J '1I1'Î('l"ul ,judicia1''' din BlIcl1r""şti o 
fnHrtf> impt)rUmt.ă broşură sub titlul Fân.;(Q 
l'a impedi'lIlC'nt la alegerea în episcopaL 
Autorul hroşlli"oi se ascunde sub 111lllwle de 
"creştin ". . 

In t urhurărilo bisericeşti mai nouă din_ 
Homilnia s'a a~c('nhHlt ('u Inai multe pri
IPjuri eli o regenm':ll'e a hisericii elin halul 
Îngrozitor în eare se afIn, nu se poate face 
d('(,flt prin e.llC'mnrea 1<1 et'\rma ei a celor 
In a i bune forte lllOl'H le şi intelectuale de 
cari dispune azi biserica, ori cine ar fi acele' 
,'I('meJlte. CfwUlllc1n-se s'a aflat că clemen-
t (l)p enri al' fi mai potrivite de pus în frun
tl';t hispricii nu Întnuwsc o c,ondiţie impusă 
lip lrge; II 'au "v[u'sla canonică" de 40 de 
nni. Aşa a fost şi e cazul părintelui arhi
mandrit Iuliu Scrihan, om de o \Superioară 
l'U]tur{t şi de o !"(lră moralitate şi hărnicie, 
.'t\re însfi n'are rkcflt 33 de ani şi deci nu 
poate fi adus ÎIl combinaţie pentru vre-tlD 
"CHun mitropolitan sau episcopal. 

Studiul din chestiune do,.cdf'.~I(' ('.11 ţlll 
mare a.parat ştiinţific' dl 

, - ,,' ti ('onstituţia ţării româneşti nu se 
, g;h;eşte -iijn\le· relativ la vârsta de 40 de 

.- ilHi dn'pt condiţiune la alegerea în episco
pat" şi arată apoi pe larg, 1) "ce zice Bi
srrin\ ", ~) ,.re zice experienţa, raţ.iunea 
şi bunul simţ" şi R) ce zic principiile de 
drept şi legiuirile noastre? Concluzia e: 
"Sl. se suprime alineatul 6 al articolului 2 
din lege.a dela 1909 pentru alegerea mitro
poliţilor şi cpi-scopilor, fiindcă aşa dideazrl 
int.t'n'sple superioare ale neamului româ
JlI'SC", (rug. 43). 

. HroşlIl'a c scrisă cu atâta pătrundere 
Înc<Ît sprrăm, că bărbaţ.ii de stat din Româ
nia eetindl1:-o, vor fi necesitati să reeu
nnasdt că concluzia la care '3 ajuns e sin
g'\ll'a legală~ şi e singura Ctll·o poate scoaLe 
bisorica românească din halul imposibil 

în care se află. 

~tHdiul e, şi de altfel, scris cu nmltă 
căldură şi ne face o de<A'!ebită plă~ere. a 
reproduce din el următoarele rîndurieari 
muiatis 1wuimldis so potri\'esc şi la noi şi 
dacă nu pE'Tltru l'oforinţ,ele bisericeşti,· dar 
pent.ru eel(l poll tie.c , cllltllralo şi sociale. 

. T'Îne!'eţna P, perioada dmd omul e mai 
yj1l, mai gata de lucru, când mai uşor dă as-

('ni bn ro şi 81.' im pre-~ionf'a7.ă de di ferH·ele 
curf\nto şi id('i cari circulă in societate. Şi 
(/roarN'e prngt'olml c înoireşi adaos la cel€' 
yochi, cMă t.rohuinţă nu e ca în biserică să 
avom bărbaţj în stare il se interesa de toate 
JIlişci'trile şi plini de puterr3 de a realiza 
(:(>1(' bune! 

rrinen>,ţea lIlai e şi timplll când omul 
priveşte mai cu încredere în viitor şi ohnd 
găsoşte în sine puteri pentru a duce la rea
liy.are nn ideal oarecare. Atunci omul e 
nlUi in,qufleţit, mai dornic (h,~ a fac,Q _cQva 

E de mal'(' tn'l.lllinţk\ sft folo..';pşr.i prrioa· 
da (lc(>(tst.a. dllld omlll e stăp{mit (\(' e1'r
dinţ.l'i, dă aripi şi Îllyiore>Hză şi fa('.e pe om 
::;il S(~ il run ce eu ellf' rgie în ] II pta prl1 tnt 
d\1('('l'f'a la l'l'aliz.are a idealului sihl. 

Orice lUlIncă şi orice viaţt. însrt arf' ÎIJ 

~inu uesiluzii. Dupăce H tn"'cut .o bucată 
Illai l\lugă de vreme, olllui î:;,i mai lasă din 
idt>i1p cari ii ('l'a u scumpe odillioadt. K u că 
le păr{I/)(~şte eli totul, dar îşi mai pierde din 
jeh'ia, cii se pot realiza. Pierde nrldejdea, se 
1,ISă de ell~, devine sceptic. Mai cu seamă 
dadt n'ai avut llorolml Srl te poţi înfăţişa 
eLi ('le :;;i s[t ]e susţii în perioada tinereţii, 
c{md g[mdul iţi PrH nUIIUli la dânsele, dup{t 
tn_'Cf'l'(,-a de 1 f)--zO de ani eşti mai puţin 
Însufleţit. mai dt'sgustat. Ai văzut de aUt
lea ori călcat ceeace pentru tine era 
scump, tO-HU amărît prin nepăsarea eu 
('arC' au stricat tot ce pentru tine era 
un id('al, şi astfel, cîmd puterea ţi-s'a mai 
dus, eliHU căldura ta şi încrederea, în viitor 
au mai slăbit. când desgllstul, scepticis
mului :;;i desiluziilc au mai aruncat ceva 
din pulberpa lor asupra entusiasmului Un.t, 
ubia atunci eşti chemat la lucru. In astfel 
dE' imprejllrAri singur simţi că nu mai poţi 
fa-ce ce-ai fi f{lCut odată, dacă din vreme ai 
fi fost PU:3 Hllde tl'f~huia. 

lOnde mni pui că la o·vârstă Jllai înuin
taU, ollltd nu vine numai eu entusiasmul 
,)i eu puterru de mllllcH slăbite, dar şi orga
nisrnnl (' mai uZ<.1t, grija de sănătate se im
PWl(' IIlai mult. Omul Întoarce mai multii 
atenţiulle cătră sl{mătatea care tre
Imle cruţată., eMră s("l1l11ele de boală cari se 
aratA. lirija do el, de viaţa lui îl preocupA 
mai des, nu lllai este în timpul c[md e mai 
gata sit fa.că ah~tracţiune de sine şi să tră
{asdi mai mult pelltru idealurile sale. 1'1'e
buie să touw.i cruţi să nu te Încordezi prea 
mult. să nu te C'xpllL Stt mai laşi heabaîn 
grija altora. 

Ei bine>, toato aceste cOllsid('raţiulli nu 
·au nici o gJ'f\utate dmd c vorba de trebuin
ţa uuei adiyităţi illtense şi ,pline de energiE' 
în hisericrl? X li sufere însuşi serviciul dUld 
omul e cu gfindul mai mult să se cruţo, să 
nu S(>: (,XPllic, să nu se obo.gea-scă. ctllld 
grija tllifiilor şi a dodorilor în~epe R'l stâ
p[mi des? 

l-ndp mai pui că omul pns ~a lucru În
tr'o p0fioelfi mai tânără are mai 'lunlL timp 
illnintra sa p0n(rn rpulizarea unui plan de 
activitate! Altfellncrezi şi altceva ÎnsarlU1ă 
adiyitatca ta dmcI ai 40 de ani de luoru 
Înainte. şi altfe.) când ai numai 20 sau 15. 
,:şi aCf'şt.ia toemai in timpul d\nd eşti mai 
m'Jat şi mni puţln îmmfleţit.. 

Când a.i inainte o perioa(Iă de timp l1î.ai 
lungit, ai şi dlgazul dt' a vedea roadele, .,ai 
~i credinţa şi enHl'gia mai multă dela care 
Jn mare nnmRr de ea~\lri at·ârnă suceesul, 
ai cAnd ohsrrY<1 şi lme)p greşeli cari tre· 
bnesc. corectate, ai şi ctmclface şcoală şi a 
lăsa după tine o generaţiune fOl'mat-ăşi pre
gătită, ('Le ... etc ... 

~i îtltr'adl'Y~ir, dt'la p] piillă azi aproape 
n' a li D1n i fost În hisl'l'Î('(l 1loastră brtrba ţ i 
ea I-i ~[\ se 111gl'ijpa.o.;crl de formarea unor 
a(h"-ăl'atf> eadre pen! I'U toate serviciile bi· 
sPl'ieii. 

De citth trl'buinţrl e eolaborarea tine'
l'~'t.Ullli la -conducerea Illwi instit.uţiuni, (]. 
fll'mil ('li Uirie Iji un btlrbat. bătrîn, pe c[md 

seria, de a lIt ori t.at e'<l lni U ladstnIH'. EI 
~PUl1(" in C'ilrtea sa (lll('8Iions COllStitHtio
IICllc8: ~,E in adeyăr in parlament un rol şi 
o :-;f('I"ă de acţiulw pentru oanwni de o Yl'ÎstA 
llli.ilocic şi chiar p('ntru eri ea mine cari au 
tret;ul această yUrstrl. 1>ar llimic uu poate 
compewm lipsa oamenilor t.ineri de el:tri 
alJl avea trebuinţă pemtrll viitor şi l'arl al' 
tl'pbui să fie eJib Fuii'·. 

.. G·ladstone susţine chiar dt ti-
nem sunt oanwnii cei mai apti 
ehi<l!" că tillf'rii sunt oalllPllii cei luai ap\i 
pr'llt nI <l sPI"\'i t(lra. ('{tel principala ţint{t 
" ('1'1(11" maturi, t' i':ill se sClycască pe ei 111-
~işi, şi erI cre~t crei.l prea mare 111 parlameut 
<l nH'Illărului de oant('ni in ynr~tă e o cala
Jllit<tte Il II ţ iOlHd{\ '.'. 

Chiar dllld n'ul' trebui să mergem atilt 
cip dpparte cu aprc('iel'l'a tinerHţei l CUIU 

d,pcJaJ:fi (~! niSS('-SCll în eUl'Sul său de Drept 
(onş.;tlluţlOllal. tot UH'HI in cuvintele lui 
(tlndstoIl(' eOJlsiatarea I.."ă tinerimii trebuie 
srl i-se dea o parte înS('lllIHd ă la conduco
rea \l11(>i instituţiuni. 

Şi noi în ,weste împn'jurări I:iă ne în
I"hidem cu hi~wrica noast.ră ~i s'o dilln pe 
m<Îna numai a c.C'lor bM.rtllli? 

Dar în biserica l'om[tnă din Bogat apli
C(lrea a('.p!:'t.or eonsidpratiuni devine si mai 
ttrgelltă şi mai c.OllstrÎ11g1,ltonre. Iut\"ade
\ fiI', hisP1"ica nOHHtră !'st.c dC,ia un aşeZ1t
m[mt ÎlIye('hit. În eare lil)se~e oamenii cari 
s'o nş('~e la înălţimea timpului şi a cerill
ţ(\1or societăţii. :8[\ IlU arp organele de con
ducere ~llprrior~ care să Îllţpll'agă că tre· 
bue şi ·)o)ă [(Iert din bi'''0ridl Ull in8t.it-ut, adi,' 
de mOfllliznre şi îmlllln{tUiţire soeial{i., cum 
(, În altt' pi-'rti. Dacă în biserica lloastd\ s'au 
(lt'ăt,at in timplll din lIlTnă oarecari simp
tOJ)W că prohlNnele timpului S\1nt Înţl'
I(\S0 şi di pxist ă o dorinţtt şi pJlprgil' dp a 
iurl'<t 1n f-!0\)sul sat i~fHeerii lor, aCl'(l,sla a 
asut ] O'l' lHllt 1<\ i la micul munttr de tine-fi 
însu flpţiţi cu ri Juereaza în iolocietatea llOU

stdL Ap'l1i Oell'P toe,mni îl) [\(,0st·e improju
dtri, cftno R'a j,-it oeRziullf'(l elI' a face în
dr0ptări şi când urgenţa acestor Îndrcp" 
tăl'i e renllloscnt(t de toţi, oare tOCimai 
8CUI1I<t trehllie rlPg1ijntă o1:aziunea si să 
pierdrm pC' putinir tineri activi pe dare-i 
,lypm: 

~~"' parp unora ert înaltele donmităţi sa
c0rrlntale nu ar fi compatibile cu tinereţea, 
ci llUIl)Hi cu vrîsta Înaintat·ă ŞI cu barba 
albrt. .-

, 
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Xu negăm că bătrîneţa cuprinde în sine 
uarecarc înd(>mn la veneraţiune. Dar asta 
nn exclusiv. ('i numai daeă e unită cu anu
mite calităţi de înţelepciune, cinste şi vir· 
inle. Când acestea însă lipseso, bătrîneţea. 
kcanda]jZ(\RZă cu mult mai mult decât ti~ 
nen'\r<1, 

Ei bine, la noi lucrurile nu stau cum 
al' trebuÎ să fie, şi al' fi greşit în paguba bi· 
Ferit'ii de a ne gândi sa Il1l?najăm pa cei 
btHrini. fiillddt sunt bătrîni. Căci scanda
inrile din biserică au fost şi sunt part.ea ce· 
101' Lătlini. pc când tineretul e mult mai cu
yiincios, mai moral, mai virtuos, mai stă· 
J,ânit. de frica lui Dumnezeu şi de ruşinea 
{le oameni. Dacă ar fi să le luăm după ce 
n~dem la noi în biserică., adevăraţii bătrîni 
sunt tinerii, ei sunt aceia cari ar putea da 
lN'ţie de morală şi celor bătrîni. 

..:\ p\)i dncă e aşa, de ce avem nevoie de 
hisl'rică? cip figuranţi? de figmi stricate 
fiI' yiţiu ? 

Xn, [l"em nevoie de \'iaţă curată şi au· 
:-it eră, de oameni cari stau JUai presus de 
pHicerile omuJui de rînd. 

Ei bine, ac('ştia se găsesc astăzi nu între 
btttrîni, ci între tinerI. Ori cât de ciudat 
rare lucrul, sC'andalurile bisericeşti şi toate 
]UlwdâriilC' cari se ştiu. sunt numai la adi. 
\- nI băt.riniJor, scandaluri carÎ mai e~t)lica
bilC' ar fi la tineri. Totuşi. acei dintre ei 
cari mai pot fi primiţi la c[lrma bisericei, 
<lIl de an. 

Şi după cum e greşală a zice că trapta 
biserÎcl.'Hlscă înaltă trebuie conferită numai 
eelui cu baroa alb?i, şi că ar fi incompati. 
bilă cu Vl1sta tinereţii, t.ot aşa e greşală 
la noi de ti vedea în sCITitorul altarului nu. 
lllai un oficiant al liturghiei. 'roemai din 
ctlllză că e prj',it drept Inijlocifor al UllCJl' 

({('.ţiuni sfiut<" se paro mai potrivit ca ser· 
,!tornI bisericei .'Să fie ma bătrîn, cu atât 
Jl){li hătlin cu cât e mai mare. 

Jn l'calitnte, sen-irea bisericei e mult 
mai :întinsă decât atâta şi CQre imperios 
uamc'ni tineri în serviciul ei. 
! 

Sluga Domnului MeJenfe. 
De T. Murăşanu. 

... 0 sC'al·ăduioa.'iă de O('tomn'e îmbriiţ.i~ă 
zăriJe proptlte de cOIlyî1tiruI bolţii alba~t,re, ;:.ă
milnată cu ţante de aur ... S'aude par'că cum pa
.. {>~t('ştc inmza ('11 pi'imiintllL, şi-o nostalgie: no. 
st..algia ~(>rîlor de t()l~1mnă se simte "par'că cum 
]lluteştE' deallln~nJl văilor, ca o mireasmă ee'ţi 
:-rnuJg'C lacrimi din ochii luduioş.ati... 

Cătunul presărat cu luminiţe ~1ipitoa:fe, abia 
~i2 IlJ<li ziÎ1'(>şt<-. def!arte în Ilj)Ulllll ,'iolet. prin aemi. 
intllllerc-r'lJl nwhont ce se intăre~te clipă de elipl'L, 

Calea lucie cotită de-a binelea spre dreapta, 
f'urge frmnoasji pe splIUirea coastei, până a.prU',J;pe 
de ahmişurile pfiuurii, ca un ş.arpe uri~ intins 
('u solzii de aur, în fat.a pulberii de lună ... 

Yoinicul nnstru îşi scutură odată gluga din 
."pat€, Rcăţată de măciuea-i ferecată. tiviîă cu {l. 

lama... şi păşi rnai îndesat... .,Hei: că până la 
.. Cru<>ea de lemn" din mijlocul pădurii mai am 
oleacă" .. !" 

Scăpat de cotitură ooată, se opri drept în bă. 
tuia polenului de lună: "Cha, mă-ă-ă ... !" 

Şi ('.ei doi citni, de să prinzi şi iepurele dra· 
cHhli cu ei /l'au 1Jornit, neid. p€ sburdat,e, "pe ti. 
.. ~I1ite, lUMdind 'Prin iarba 'arămie, ca două glo. 
huri de ZBf.udă... _ 

,,_In rele din urmă voinicul încercă Wl ea,jID
jJfl de cânt('C ... ~ dar nu·j 'P1iieu. Incercă altuL., 
dar Ulei ă~ta nu-] plă>cu ... "Ce w)ia lui Dumnezeu. 
dt, par'că. de-a vreme încoaee, nici un cânte<-, din 
tiHe sunt in fat )lU D1ai pot canta ... ~ 1" . 

In biserica noastră mai toate sunt de· 
strămate şi dărăpănate. Fiecare îşi poate 
permit-e orice fără a se îngriji că i·se poate 
înt,âmpla ceya .. Foarte puţini so simt obli
gaţi să fie la datorie. 

Nimenea. nu se ingrijDşte 6~ urmeze 
vro-o indrumare,.- iar Yiţiul sUipâneşte ne· 
supărat. Fiecare îşi este legea. pentru sine 
şi nu are conştiinţa că este un cap care'l 
inde,unn1i la lucru şi ~ăruia. are a-i da so· 
coteală. Cu un cuvânt, avem a. face cu o 
"iaţă apatică, fără nici lm plan, şi în care 
s'a încnibat viţiul. 

Pentru a indrept,a ac-eastă stare şi a. 
alunga viţ.iul, pentru a întl'ona în IDC vir
t nt-e(1 şi mtmca conştientă. 'Şi sistematică, 
trebue o muncă tit.anică şi o voinţă şi ener· 
<Tio de fier. Oreutăţile de binlit vor fi imen· c 
S[~, lupta cu viţiul, care nu se lasă bătut cu 
una cu două, ya fi înv~rşunat.ă. Unii nici 
nu \-01' avea curajiul s'o înceapă. Vor în· 
cBpe~o numai aeei cari vor fi prea încălziţi 
de idealul lor şi cari vor fi atât de morali 
încât să nu se teamă de asalturile v"iţiului. 

Cine vrea îndreptarea tu biserică, tre
buiC' ~ă caute pe aceşti oameni. 

Ei nu se găsesc însă ~ecât între tineri. 

Alegerea dintre bătrâni va însemna 
numai că. nu se dOl'eşte îndreptarea, ci tot 
pac'El-tele cari au adu8 atâta scandal. 

Dţ'Ci şi din punctul de vedere al raţiunii 
me]. şi din acel al împrejurărilor in care 
se află biserica noastră, 1) schimbare in 
felul de recrutare a.l clerului inalt se iru· 
IJUQ('. Trebtwsc date j08 barim'ile \.1J'âstei, 
IJentru eă actualmente ele sunt numai ba· 
riere _pentru ocrotirea viţiului şi darea de 
mal a bisericii. 

Chestiunea ,colilor uDiure,ti din România. 
In unul dintre numerele noastre din urmă 
mn pub.1ieat o telegramă a. ziarului "Bud. 
"H-p." prin care se spunea că ministrul 
de culte al României a cas80t ordinaţiunea 
prin care şcolile lillgureşti din România 

.. Hei, ba -ştiu .. , nu mai pot eânta nici un cântec, 
pentrud nici un cântec nu 00 mai potrive~te cu 
inima mea ... !" şi voinicul se lăsă tpr.adă unm mal
dăr de amintiri eiudate, .. 

",J'13 blestem l)Qamne, ee blestem ... !" 
Se vodea copil mititel, in eămăşuţ.a-j Jungă 

de f'Iior, petrecâ,ndu-şi zilele eu răsboi-rea unui 
,.Ab(.'Cooar" aoios, după ",""latra călduţă, alăt.uri de 
măicută-sa şi Floarea. sorioara lui, cari tot tor· 
<:t'au eilt~ un cuer de câIţ, c~t era draga de ziu
li('Ii.-. C'ăsllt-a lor, el'!a ·0 colibă oropsită, Ja margi
nea satului .•. 

Oi, din când irn când el a băgat de seMnă, că 
<'le (lam abate pe la ei un voinic în haine nemt~ti..., 
sta mult, IDUltşi glumia şi rîdea eu Floarea şi cu 
maică-sa mult, mult... până când el adormia pe 
păoolul de după vatră ... Ci, el n'a înţeles niciodată 
nimlca ... 

Intr'o .ti a "but Î!llsă pe străinul wla, că se 
uită la el - ap<li lamaică-sa ... , mai(!ă-sa nu ştia 
ce va fi zis şi sori oara lui nu ştia ce va fi zis, 
cu numai a văzut. că străinul la. p]ooare l-a lu.at şi 
pc 01 în drieul căruţii uşoare ... Saara s'a trezit 
într'o ogradă largă. largă şi ~u coşare multe ... 

. .. Dimin('.ata i.,s'au arăt.at o ciurdă de gâşte şi 
o pustii petecită cu pâlcmi de trooc(lt.el lângă o 
b~lltoa('ă nihnoloasă ... 

... Şi de atunci a.şa ej·a trecut viaţa, in ograda 
ceoa largă, largă şi cu ooşare muJte, la gâşte, la 
boi .. , ia.r acum mai pe \.Irlllă la oile dela stâna 
"Crucea de lemn" ... 

... Pe a~asă, ptt'l1ă a fost mai mititel .se ahi1tea 
mai des." a~um însă, decând s'a şoldănit, nu tine 
minte de când nu s'a mai abătut,., Nu ... 
d(jj, .. yai, ce bkJ.etem 1. ~jUlli! ~ blj.tilXL •. .4J>ia 

erau obligate să propună limba, l'omânt~ / 
scă în două ore pe zi. . 

"Seara" din Bucureşti, organul pa:' ; .. 
duIllÎ conseryator, publică tn chestiuIl' 
D,ceast.a lU'măt.oarea inf0I111aţie; 

"Ziand "BHdapesti Hirlap" a public: 
că d. C. A rion ministm al cultelor şi l' 

sirucţiu}lri publice, în 1.lrma inte'l'venll~ '. 
pricipehti Furstenbe-rg, ministrul uustr·· 

111l[)Q'r la Buureşti, ar li 1'evenit MUJe: C 

dispoziţiunei prin care şcolile ungureşli a' 
România erau obligate să predea doud o' 
pe zi tim ba 1'ornâneasci1. 

Delu ministe1'1tl instrucţiunei l)ublic'" 
unde am cerut infonnaţiuni ni-,' a dC8mi ' 
ţit categO/'ic că d. ministru. ar fi lu.at l'rp-

hotărâre î/l acesata pri'/icÎnţe[. '", 

'" 
Probabila amânate a reformelor militare 

Se anunţă din Yiena: Intre ministrul dr 
r~sboi şi ministrul hOIlvezimei a avut ier: 
loc o importantă cOllsHituiro asupra Teior
mdor militare. Audienţa de ieri a moşteni· 
t orului de tron, precmn şi audienţa pri 
{llUlui ministru ungar sunt comentate C~ 
fîind în legătură cu această consfătuirt 
E vorba ca chestiunea steagurilor şi în 
semnelor să fie resolvită în senzul progra· 
lllniui elaborat la timpul său de aşa nunuL, 
comisie de 9. In co priveşte reformele mii. 
litare ar fi înclinată să amânc infăptuire~: 
lor. d<1că parlamentele ar hotărî în acest' 
senz. DeDcamdată s'ar menţine serviciul~ 
de trei ani, care mai târziu ar fi rediu 
la doi ani. Conducerea armat,ei e învoih., 
s{t lase în sarcina parlamentelor luarea 
unoi h()tărîri în ce priveşte durata servi'; 
rîului militar. 

f 
~ \ 

Şedinţa Camerei. 'Fiind zi de 11iereUl"1, cJ.. 
mera a cont.inuat discuţia reformelor militRl'b~ 
vurbi t, contra proiectelor, Benooek J anoo. 'r 

La sfârşitul şedinţ~i s'au desfăşurat mai mult.e 
interptllări, A inteq)Q}ftt şi Sumegi Vilmos în. 
chesti mlea "revolnţieil1 valahe dela Sâutindrl'11 
despre eare am scris în numărul nostru de ieli 

A fost caraghios ca înrtotdeauna. 

• 
* 

, f __ , 

soum jntolege, ce <'lHa străinul cele -pe la eL Abia: ,. ' acum... . 
Şi yoini('lll se trezi deodată 'pliingâoo ... , de ~ 

H(,mc ce, eei doi cîmi n'au îneAC'tat de a se alunga, i 
prin Jlu·ba ari\:mie, poleit~ de lună, lunecând ca \ 
dona glvhl1l'i do zi'ipadiL. 1 

In toropeala gândurilor llcigătoare nici nu i 

nt.",{)rvÎi. cu Il ajuns în droptul "Hâpii mari", cale I 
de: o rasuflare pimă la marginea pădurii ... lşi d· I 
diell 1Jr1.'\'irile u!UNle şi !otindu-şi-Ie în jur, ca \. 
un leu rănit: "li ha mă-ă-fi ... " - dureros şi el! 
lmkiuca ferecată Îsbi pământul murat, .. 

- Mai domol mă, că şi io-e pe aici .... 
- R'apoi mă?! şi voinicul îşi opinti privirea 1 

spre ll1;îhrcle lJăduţii, de unde a venit graiul ce-j \ 
păr(,R C\1UOseut de-a hln(ll~a ... 

Pe Ş'argn-i 8velt înainta mândru feciorul dlui 1. 

~lt:<lente. străinul cel in haine nemt.l}l,lti, care glu
mia elI maidi-sR şi cu sorioara lui de mult, de 
mult, .. 

.. .In pieptul lui, păcatltl aID! douăzeci de an.i 
porni să fiarbă, CIl un ,·ifor, .. şi împins, ca de-<) 
fOrţă lăuntrieă, necunoscută, 00 năpusti, cu 
plwmii încleşt,,'qi pe mă"CÎu<:a·î ferooatl'i:, tivită Cu 
alamă, spre ci'ilăretul nepăsător ... 

-- Tu m1i, care mi-ai nefericit -pe mama şi PQ 
Floarea - t;li pe mine mă-ă·ă .. ." 

Şi~o îllvălmă~('ală turbată se Jlorni, ca un 
vurtcj infrieoşat. la marginea. căii de laturi... Cei 
doi cuni au început să hată amarnic ... de vreme 
ce, c{~i doi potrivnici se rosţogoleau, ca purtaţi 
de măe8tri, spre buza "Rîpii mari' ... In vârful 
adâncimii înspiii:mântătoare, stătUTă o .clipă dre,pţi, 
în bătaia pulbol'ii de lună, apoi, cu pletele bătute 
d~ v.ÎUlt ~:al) arun<:at i» adânc.iuw.,. I,n lJlID& 10,1', 
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Serbia Iti monarhia noastrll. In ScU/pcina sâr
beaseă deput atul Periei a adus în discuţ.ie rela
tiile regatului Serbiei cu monarhia noa8t.r~. 

Pcrici a atacat gllvernul Serbiei pe cuvânt că 
nU observă o politică externă sinceră şi hotărîtă 
şi că n'a atăruit ca Regele Serbiei să viziteze Bu
dav(\st,a, Vizita aceasta ar fi avut influenţă. bună 
asnprll. relaţiilor Serhiei cu monarhia aU9tro-un
~rll., Pel'ici a ataea,t apoi Rnsia, deolarîll'd cîi 
f\lll'lia 1Ulllăr~te ţinta d&<a Împiedcca ali'pirou 
f:-ierbiei ('ătrn pllterile apuscne, fără a face ceva 
prllfru Îmbunătăţirea situati.ei din Serbin. 

Miui!ttml-vreşedinte Milovallm-ici, l'ălilHUl
;O:llllcJ lui Periei, ,declară că afirmaţiilB privitoare 
la Rusia nu {..'OrăsŢlUlld adevărului. In ce prive
f;'to ,'izita la Budrupest.a, guvernul nu l'a infhumţat 
pe Hege în nici o dire<~ţie. 

Există ori nu club. comitatens 
în Irad? 

~4 rad, 29 Koemvrie. 

Ziarul autorizat. În numărul său de 
Ctzi farE' constatarea că nu mai exis tă în 
wmitel!lll AI'adullli club comitatens. Iată 
unde ni-a adus activitatea dlui Goldîş dc 
lin an de zile! Şi nu e ridicol, ca acest om 
:-;ă mai ,'orbea8că de disciplină, de solida· 
]'jt ate, să spună. că cea mai sinceră dorinţă 
a sa oste ea partidul naţ.ional să fie t.are, 
ullit ar şi Înch('gat! 

A distrus cea mai veche organizaţie 
elP part.id, care era, clubul nostru comita.
t E'llS, Cine nu-şi adu'Co amint,e de înălţă
t ()1IrcJo lupte nationale din comit,atu] Ara
dului? Sub eonclucerea înţeleaptă a unui 
Slihai Velici, forţ.a noastră politică a sporit 
uimitor în anii din urmă. Solidaritatea şi 
w!'3ciplina erau nu vorbe deşarte şi viclene, 
('j fapte reale. A venit în urmă rolul in
triganţilor.Dela boala lui Mihai Velid au 
veuit dd. Cicio-Pop şi Goldiş şi - ne în· 
I'lIf>YQI"a partidul. Acum constată chiar 
clfmşii că I1,U mai avem club comitatens în 
.~ rad, AsociaJiunea culturală, în fruntea 

ulmul, din tan'Cul teriş îşi scutură cele din urmă 
Joi, într'un fOţmct vag, par'c'ar zice, să doarmă 
ill pace. ct'i doi voini<'i. la Bunul lui de tată ... , 

DiUlilleata !'oatul din vale era ,plin, de vest\), 
d R]llg-a d.\ui ,Meloute zace în "HÎ~pa mare", strîn
gund Îll brat,e-le-i de fier corpul ţeapăn al vii-
IUl'ului Sau stăpân ... " . 

Rostul vieţii. 
De doruZ altor clip~ dragi 
Ade.qe,a plângi îlld.urerată 
.~i; zici că simti c.tm~ ţi,s'a stins 
1 fi. suflet t'isul de-aUd daU. 

De ce să plângi tu viaţa. toafă 
Pe urma unor vi.se moarte 
N'auzi că sufletul fe 'ndeam Ild: 

,,1 ubeşfeJ cântă ma.i departe /" 

Primeşte 'n ·inimă seninul 
Stăpân pe lntinderile-albasft'(' 
Şi tJfMda dragoste în suflci 
C'acesfa-i rostul1Jietii noatJtre. 

1. M. Pârvulescu. 

căreia e'a pue d.' Goldiş, nu mai exisUî 
pici ca! Jntr\m singur an de zile nu a adus 
dl'stuh· roade, acţiunea inaugurată la 20 
D"f'(>nHTie 1910? 

De un an de zile de când a fost adus 
.. Hom[Ulul" in Arad, ca să închege solida
ritatc[l ~i dil:lciplina în partid aci am ajuns! 
f;,j să lle fie îngăduită, intrebarea, pe care 
CJ punem n II organizatorilor Suciu-Vaida
(luldiş, ci comitetului naţional, nu simţese 
I'tlsl'llBden'<J istorică a acestui dezastru pe 
('are l'au adus. sfătuiţi de aceşti oanieni 
pătillla,~i şi primejdioşi asupra vieţii na
ţiollah~ a cOlllitatului noshu? Nu cred că 
;1 sosit YJ'(,IlH'll, să pună capăt desfrâului 
Jlloj'al ce s'a ahătut asupra comitatului ilO

sirll prin Încurajarea muncii deshuctive 
ti aopstor oameni torturaţi de ambiţii şi in
terese personale? Constatarea este doar 
Silllpli'i: de c[llld s'a distrus organizaţia 
noast.rtt de partid din Arad. de când s'a 
i11Cl'diat pacea în acest eomitat şi s'a fă
cut ori ce conlucrare imposibilă? De când 
(11/ adus "Româllul în A rad! 

J)p ~lhlIlCi s'a răsturnat totul, dar ară
lllaS în mijlocul ruinei generale un palat 
de sute de mii, în caro stăpâneşte srmUos 
d. Goldiş şi majordomul Suciu şi un 
ziar. fală a presei româneşti, despre care 

\1. Iorga spunea, că, .. gunoiul are o raţiune 
(/(' (1 fi'\ in eL 

Şi pentru ee s'au facut toate a<;ostea? 
Sunt aei de un au de zile fădi să fi încercat 
mă,ear o justificare pl'incipiară a existenţii 
luI'. cj llămolimlu·se tot mai afund în hao
sul unor lupte de miserabile intrigi perso
IwJe .. ,Conliturghisitor", "mangrist", "ra
molit" acest a-i refrenul de un an de zile, 
aeesta-i bagajul de idei, cu care s'a înfiin
ţat cu sute do mii un organ naţ,ional, ca să 
distrugă pe un altul, cu meritele cele mai 
mari in luptele noastre naţionale. Protes
tezi, zădarnic, protestează faptElle tale şi 
mai luminos în oontra mizerabilelor acuze, 
111.1. nimic nu e.ste ce te-ar putea mântui de 
Jcuze!e ne'\Todnice. fiindcă în cazul acesta 
ei îşi pierd raţiunea do a fi. Şi aşa se seur
go mai doparte, lavina. căreia i-se zice 
lvpfă naţjonală, patronat~ de Vaida din 
Cluj. de )[ihali 'din Dej, şi de Luca~iu din 
Şişeşti. rari neuvând nici unul ce face acasă 
iLueaciu n'are nici măcar şcoală în sat), 
organizează comitatul nostru. Lumea le 
yede acţiunoa nefastă, face gol tot mai 
mult în jurul lor, preoţimea întreagă, 
floarea preoţimei Aradului, lşi ridică. înt,âi 
cuvântul de prote.st.are contra incendia
riJot'. nu-i emoţionează, Însă nimic, dim
potriYă, tăbăresc acum asupra preoţimei 
cu teroarea "disciplinei de fer" şi a "soli
dtuita,ţiC. 'Cn inconştient, ca Doctorul Su
eiu, euheeră satele şi aţâţă pe ţ.ărani ca să 
nu aleagă pe "mangristul" la congres, ci 
po dsa caro e trimis dela comitetul naţional 
(N'u-i yoi-bă mare nevoio şi efa să ajungă 
acest aparător al intereselor bi8erieii, 
in Fjuprema noastră corporaţie bi-

fj(\ricească. Cu amămmte poate servi con
eist.orul din Arad.) Acest "mangrist" este 
dOll1nulTeodor Burdan, preşedintele orga
nizaţiei naţionale din cercul său, om care 
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şi-a Hicut casa hotel in vre-o teÎ rânduri, 
ca domnul Sneiu să ajungă ,,1Iăria Sa." 
Armn () "mangrist". fiindcă nu so lasă te
rorizat do d-sa. Procopie (yiuvulescu! Pro
t opopul cel ma i dist ins, care de zece ani 
ti fost membru în comitetul naţional, care 
i-a pus dlui Goldiş la dispoziţie casa şi 
masa sa. alergând <I.~u săptăll1i:lnilo ca să-l 
aleagă, deputat. acum - e "mangrist"! 
De co? Fiindcă JlU se supune teroaroi dlui 
(Johliş. Ori nu e instructiv casul cu alege-
ril(' dda congrpgţ.io. .l\l[Hle,· J uoi. 
vor fi a!pgeri -parţia le la con-
gregaţie. Au - organ oficial al COllll

tetului, li Il deputat verita.biL lBem

brii. în COl1litf~t ~i fruntaşi aci, şi nu iau nici 
o dispoziţie pentru împlinirea acestor lo
curi vacantp. ,.Tribuua" le atrage atenţia 
cu să,ptămtmi înainte. Organul autolizat 
nu puhlică lllCl un şir. Acum însă 
cu dou{t zilt' Înaintp de a legeri. îl 
apostrofează pe protopo])ul G i v u -
1 e ~ c u. ca 8ă-şi tace! datoria naţionale! 
ÎlI l' ărădia, un cerc care cade la o mar
gine a protopopiatului său. Protopopul 
le răspunde. dar pe cine aţi candidat şi ce 
măsuri aţi luat pentru împlinirea acestui 
loc? Ascultaţi ce răspund: 

"Frumoase întrebări 110 pune părin
h'le prot.opop. Est.e a se alege un singur 
ropr(~zentant acum În cercul d·sale. Şi 
d-sa atât de muJt s'a interesat do afa
cerea asta naţională, înc~ît vino să în
trebe ce a Hieut clubul comitatens, in 
loc să no dea C'xp-licări, pentru ce una 
frtcut d'ca nimic în causă." 

?\u iau oamenii (tepştia ill derisiune 
toată lupta naţională? Protopopul, cu a
((·ja9 drept, ar tn:'bui să 10 adresez o ale
găt<)l'ilor de acolo şi să-} întrebe dacă s'au 
intt'l'esat do ,.afacere": E, he. altfel ora 
osta pe vremea candidaturilor la parlament· 
Domnul Ooldiş, săruta pe Gheorg'he Loric 
şi făgăduia pe "sufletul său", că, ori învinge 
ori cade, ,.în fiecarp săptămână eu voi fi 
la yoi, căci n'am altă dorinţă mai scumpă. 
sufletului meu, decât să vă deştept pe voi". 
;\ cum îl trimite po protopoplli şi se in dig
neazfl dacă acesta îl întreabă măcar do 
candidat, cu toate că pentru alegerea la 
parlament nu lăsase aceasta grijii dom-
nului protopop. -

A V€om însă nu numai dreptul dar şi da
toria a intreba nu pe d. Yaida-Yocvod, nici 
pe d. Goldiş ori pe d. CielO. ci pe onoratul 
comitet naf.ional, pc venerabilul preşedinte 
Gheorghe Pop de Băseşti, carel veghiază 
asupra intereselor naţiunii româneşti din 
rrnmsi!yania şi Ungaria, are ori nu cunoş
tinţă că clubul nostru national din comitat 
fU o viaţa de peste 1;0 de ani, acum nu mai 
c.riMă, pc cum alirmă o/'ganul autorizat şi 
C'/'('de ori nu ca e de datoria sa imediatd a-l 
rrorganiza? 

In cazul, când în cel mai scurt ter", 
min nu vom primi cuvântul autorizat, 
se va îngriii comitatul acesta singur ca 
interesele partidului national în Arad, 
să nu fie confundate cu'interesele d,.lui 
Goldiş şi Suciu Janos şi săcşi facă da
toria! - _ 

Oamenjlor acreditabili se vând şi pe lângă 
= plăţire în rate lunare fără nici o UItare 

• de preţ. - - ~ 

= Iare ,asortiment în trnsouri pentru miresc. = 
La cerere !1in provincie triaJlte 17ogatl,,1 catalog ilustrat 
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SfiJ1ţirea şcoalei din Lugoj. 
I )1I~JliIH'I'H trecută s'a, nicut sfinţirea 

SI'u.l!pi din LlIgnj în cadrele lmOl' festh·i. 
tiiti (\t'u;'\t'bit !II' frumoase. Actul sfinţ.irii 
a ':ust ,..,rl\-âr~it dt, p, S, Sa episcopul M item 
al ('arallsr!;e;;mllli cu o stâdueită asistemţrl 
dt: pn'uţ i. P. :). ;-Sa iL Iost primit într'un 
III ud 'deost'bj i de ca ld df' lugojeni, i·s' au 
udn'~(lt vurbiri ÎJlsufll'ţit(', şi a intrat in 
O)'ilŞ III SlfJlNul dop{)telor dela umândouă 
hisprj('l'le j'(1I11(îlll'~ti, g'l'. OL şi gr. cat, 

~I'oida din LlIgo,i ~al'(" chiar după VOl'

IJ(,J.' P. :--;, Sale :1lil'011. cea mai frumoasă 
zidiJ't' din Îlltt'aga di('('eză il Cnransebeşl1-. 
IlIi. Are IW/UL salf~ lIliJrÎ de invăţămânL 
t Il'i ('amer/' spaţ.ioase şi dOUcl bazare, cari 
at/tU' 1111 w'nit considerabil. Prin acest edi
fiI ,il! lugnj(\uii şi-nu adus prinosul lor fru
!J](lS şi adu('ător de rOHde îmhelşugato cul
fllrii I'Om{l[H'şt i. Au dat o pildă vie Homâ· 
nilul' de· pl'f'tlltindoni nu numai deSpl'8 ma
I f.'iJ plIrf'l'f' de j('rtf{l rom ânea,seă , ci şi des
I'W Înţelegerea noa~tră pentru t,rebuinţele 
\ ic'ţji nnusfre nationale. Considerăm fap-

. I ('J~ 11IgojpniJor ca o exprimare a celor mai 
îrdeJîl iat8 nţ17:uÎnti naţionale şi, noi de aici 
din Arad. cari tot aşt.eptăm z,idirea şcoa.lei 
c!(, fet.r a Rc>unil1l1eÎ femeilor. la înfăptui
n'a căreia, Sc> ştie. d. GoJdiş a depus gro
Z<1\'csU"iruinti, privim cu o invidie fră
,('aSCR ]rI s{trbătoarf'c] de Duminecă din 
Ltlgaj. 

('a să îm-Nleri'im .5i mi1i mult impor
t OI Il ta ('a pita1 ă a zid iriî şcoalei gr, ar, din 
r ,ugoj l'f'produ'f'C'm din .. Drapelul" înţelep. 
t111" discurs ţinut cu această oc~zje de P. 
s. Sa 8piscupul :Miron: 

In llumele Tl1rălni şi al Fiului Şl iil sfiinrului 
Duh! 

.,Deci fraţilor!. Rh'niti li IJreroci (3. În
.ă t·a) şi nu opriti a vorbi în limbi". 

Pa\'el 1. Cor, XIV, 39, 

Iubiţi. Credincioşi! 

Cu rât sunt mai mari greutăţile, fio Hnan
eja re, fie de ori (!e alt :<0 ill , pe cal' i le în timpillHm 
la ridica'rea aşezămintelor noastre Ide cultură, noi 
- eei 3"Îzaţj exclusiv la puterile noastre pro
prii - Cit atât mai maro şi mai adâncă ne ee.te 
bucuria, ce trebuie s'o simţim, când ne vedem 
năzuintele noaf;ro Încnnunate de suoocsnl dQrit. 

O deosebită bucurie trebuie deci să. simţeaseă 
şi azi - eând ne-am intrunit pentru sfinţirea a
cestei cu adm'ărat fnlmoase şco ale popol'ale din 
apropierea acestei biserici - nu numai cradin. 
eioşii din pal'ohia Lugojll1ui, cari au jertfit şi 
jertfesc banul 101' pentru ridicarea, inzest.rarea 
şi sllsţin(>.J'ea e-i, nu numai noi - cei dela eârma 
epi"ropiei - cari am luat, parte la desvoltarea 
tlltur'or hwrărilor din jurul acestei clădiri, ci mai 
mult: faptul că azi închinăm şi prodăm chemă
rei salenohile pe c,ea dintâi şi mai frumoasă 
şeoală poporală din intreaga oparhio, trebuie Fă 
i;târneuseă în toţi fiii oparhiei un !!imţ dc 001'0-
care mulţumire sufletea·scă, 

Tată motiyul, pentl'u care am ţinut să dau 
a~('u1tare învitării de a îndeplini în persoană ac
tnl sfintirei acestei şcoli, folosind totodată act'St 
bine,'enit prilej penru de a-mi realiza şi da do
rinţă de-a cerceta in calitate de arhiI1ă8toT pe cre. 
dincioşii din această parohie fruntaşă. 

şi - eîll1d fac aceasta - constat că I.ugojul 
- ell toate că în multe priyinţe a pierdut faţă de 
t{,l'cnf - îşi Rl1&ţine cu vrooni(~ie locul onorific 
dc_ întâia parohie din întreg 'Cuprinsul episcopiei 
Caransebeşului, ba chiar 100111 uneia din cele mai 
hunf.aşc parohii din mctropolia întreagă, 

,,~,RIB UN Â" 
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Tară ill'1lll1, Iubiţilor Lllgojeni. Voi fiii ş~ ;l~~ 
potii nedniejlO1' înaintaşi aţi ridicat .cea ,d111t~1 
şi <,ea mai frumoasă şcoală popol'ală dlll dw(;cz!l, 
şi - pe lângă aceasta ---: sub ooll,d~lce:ea _lllţe~ 
Icptilo1' ,~oşt.ri condueălorl - derlCI ŞI mlreJl~ 
- în fl'llllte eu valorosul proto})op al] tractnlm 
- aţi Înmultit în mă.snră foal't{l însC~l~nată ~\'e:-
I'ell bisf'rieeasei'i. moştenită deltt părintll .... oştn 'il 
ati s"pOl'it in'Stitutiunile ('.l1'ltul'a]e şi ecollomÎee, ce 
mijlo(!esc înaintarGa unui pOPOl', ~ 

Din aee_'lt fapt putem eondud(', ca c1I'ag-o~tea 
1,ng-oÎ0nilor căt.ră biserieă, neam şi căt,ră cultUl'a 
româ;lească n'a scăzut, ci a trecut. în !'!ângelo no
potil-ol', oţdiu,du-le ambitiunea nobilă de-a dovedi 
prin fapte, ('ă sunt fiii primei parohii din e
})arhie, 

Deci acum - c~nd pentl'll înt.âiaş dată am 
plăcerea şi ferieirea a sluji în acest falnic mo
nument. al tărioi strÎÎmoşilor mştri - mă sim
ţese îndemnat. de-a implora Împreuna cu voi a,in
tom1 Celui de !'IUS at-tî.t asu})ra conducătorilor vo
ştri pt'ea nedlliei cât şi asupra mult.imei celei 
mal'Î a intre,gului popor, rugnndu·l să facă ca 
voi, - iubiţii lWşt.ri lugojOlli - să oontinu~ţ~ 
a rămânea şi pe viitor fala şi mâlldria OvisC'Oplel 
Illf'}{,. dovoll ind un iz"or nesecat de însufleţire 
pentru tot ce e frumos, nobil şi românesc, de 
,dl'3g-oote netăl'mnrită dHl'ă biserieă, neam şi . pa
trie, eălră şCttală şi cultura românooscă, il1c~t, di~ 
pl'Îsosinţ-a acestui izvor să soarbă îmmfleţ.Jl's ŞI 
îndomn spl'e t.oate cole bune toti croelincioşii no
ştri de pretut.indenea, 

Iubiţilor Credicioşie' 

E frumos să. fi bănă(N!n, şi ş.j mai frumos e 
să fi lU{JojrUl: dară nrcastă mândrie O" Împreu
nată ŞI cu grea răl'>pundere în faţa viitorimei. 

Şi această mândrie se V'a putea susţinea eu 
statol'ujeie, numai clapă \'a aTea de temelie puter
nică şi nc{'!lăt,Îtă toate acele-ll frumoase şi alese 
Yll'tutj ereştiI!eşti, ("('tăţ.eneşti şi sociale, earî au 
împodobit. pe părinţii şi strămoşii yoşt.ri: fie fost 
a('eia eărtural'Î - int<,ligenţi, măestl'i iRcusi~i Sau 
harnici plugari. 

Plugar ii român i tl'ehuie deci să sc siloa~('.ă 
din toate puterile a fj ace.eaş harniei gOi>pod'11' i 
şi e('.onomii, cari eu hnlo(»(', hota:rf'le de model 111-
erate şi ('11 ,itele lor de toţi admirate, să ÎntrolH'ă 
toata împrejurimea: iară "din pământul păTln
ţ('f;C să nu ri·aN1ă niei un petec, ci să-} sporeasc.ă 
întinzând tot mai departe cuprinsul românesc, 

"ll ăo.<;tr 1i români trebuie 1'1 ădes\'olte acee-llş 
illbin' de mun("a.ac·ooaş hărn'j'eie, pricepere Şlls
t.etime, ea ycstiţii meşf('râ Lugojeui, cari atât pdn 
numărul 10'1' cel mare - număr mai mare de .. ât 
al măesf.rilor din ori eare alt oraş cu locuitori 
român'i - cât -';ii prin extinselo lor legături eo
meJ'eiu.le şi induf.;triale formau mândri a Români. 
10]' de pretatjndenea, Atelierele lor trf"bui'El ~ă 
crească, proouse-le miinilor lor să se perfeet.ioneze, 
că.ei numai aşa ~e vor putlOa sustiuea. ţinând pas 
cu concllrt"nta din zilele noast'l'e, 

Iară daga de sus - inteligenţa româ1lă - are 
rolal greu de-a înlocui mereu aeala mint,i lumi
nate şi inimi ca'hlc, pe aeei bărbaţi rari, cari au 
fost nu numai eonducăJtorii voştri, ci indrumă
tori <Li neamului între.g şi la strălucirea căl'ora 
în atâtea rinduri ne-am insufleţ.it toţi, de pre
tutindenea, 
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ea ~iî. o umpleti ,de (,,'Opii şi ('leVI, c.ari s'o corceteZ6l 
zilui-c, 

lură ,'oi, .iubiţ.ilor iUYăţ.ittori, C\ltrOl'a v'a hăl'iî.
zit Vumne..zfVu grB!l1l3 sarcină de crooeătQl'j ~i 
m lllţimei, dară şi plăcerea de-a, vNlea cum nll
('cle odJ'aS'le zi de zi se deşteaptă şi luminează la 
riizole muncei v{)astl'(~. îndopliniţ.i-yă eu f<cumpă
tate şi oollştienţ.iozitate datol'inţele <le-a ('.re.~te ti
neri mea, care-i nlide; dea noastră de mâ ue. 

I mpl initi porunc'ile le.gilor ~'('Olal'c. ea Al! 1ă
lIIânem - elim am fost. întotJdeaulla - oameni 
de> ordine. Fae(lţi, ca la SI11diuI googl'afiei elovii 
:'iă-.. i illbeaseă g-lia, moşia şi patria; ia'r!'l la istorie. 
('a ~"ă cunoa,~.ă pe eroii ţării şi să se deştupto i'n 
ci Fof'ntimentul datol'inţei de a o apăra, cNnd "a 
fi lipsă: fuC'eţ.i-Ie cunoscută şi limba ţării, dat' 
uiei pe 1111 moment să nu pieNloţi din vedore. că 
&t'opul adevărat al şcoalci osle acela, pe ('!lre l'au 
statorit luC(lferii pcdagogiei un Îvel'",acl : IIerbal't.) 
Zil1er, R€'inetc. şi cal'e culminează intru Il areş\B 
OlHi'llimemei caractere morale, , 

Nil (,1II10~finfple CU/I'n - fie ori rId. deîn/'ă-
;: . ..... ~. ., . 

frrf - adllc cel mai mare f070s $oclrlafl/, (,1, C!'1.~-
te(/ de care. e rondll,~ om ul în f1c(illn ile sale. Cu 
('(1 mulţumire cUC'C'J'nicll ră.f;pnnde pOll~'l Irimi~ 
din p00ziile lui Goga la Înt.rebarea ralMorulul 
dl'UlHeţ: "Pe eine 'ngl'opf păJrlnte. azI ~", "Pe un 
om dr omeni('.·', Ferico de ar(lb, dospre caro la 

v' • ţ' l' t e'a moal'l('a sa f;ă poata ZIC-O. ea J an ('unoseu·, ' 
fn,~t om de omenie. 

()([/I1('nii deOil1f'n!". al'(' să ereaseii' şcoala :popo
rală tutur()r Ţ}opOal'elOl', 

AooaMa se poate ~j\ll1gf'; n.nma,i d~('ă. ţu~-ăt~
torii-cl'('R<'ătOl'i vor şh t'orlH ftnel'/I)1('L la l1HmrJ.; 
Îară la in fmă se l)()ate vorhi ('lI efp~t. m~l i aleA 
minilOl' (w1raf;le nnmai in limha pe dtlplin înte
h'asă de ei. în limba mate.l'nă. căd e n(>r(>sturnahil 
adndîrul exrrima.t atât de vl'umos ,(le Eminesr.u: 
,,()mll' 1/Uma; in limba M îşi pricepe Je.plin i-~li
m.f/,", Iată acelaş adevăr îl fix('aza şi sfânt/a s(mp
t!1l'll în euyjnJele apogtoluluÎ Pavol (1. (1ar_ XIV. 
9-11): .. Aşa: şi roi, de 1lU ve.ţi ăf1 prin limbă C/l' 

l'tÎ,nf cu lmnă întplpf'/i't'i', CU/It 8(> I,'or' cunoa.lştc cf'le 
l'orTn'fe? Tl(',ti. t'orbi ('(1'n ""!Înt". , 

~I, ca să nu vorbim - după. vorba apostolu· 
IUl PaY(lJ - Înl'!t.nf, trehuie să folosim cu zel 
toftte orele admgie pentru de-a da t.InedmeJ .,cu~ 
rinf!' CI1 bună Întrleqere", ea sli asimiJe7.e eunoş' 
tin ţde predate şi întelese şi să le prefacă în con
YÎllg'eri de folns pentru >'iata de mai târnlu, 

Iară de altă parte de cât.e ori veţi Ţlrivi pe fo
l'oflh'ilo aC€lI-1:f'Î şooale şi' voţi vroea. această ma.
reată higeridî. ~ă sfaţi şii!ăînt.ele~eţi, că din ra
dăeini1e hisericf'i a rtls)Î1'lt P€ aC'elaş Ţ)f'fec de pă
mânt şi şcoala BCf"-Il.sfa confesională; deei îm'ătă~ 
truHe acestei bi~rici şi t.raditiile legii stramoşeşt.i 
trf'!buie Ră forme7,ţ1 t,on1f'Iiile inRtrucţi1mei şi edu
<,atÎ1mei, ('e se ,'a da t inarimei din această şcoală, 
('a să ia::;ă din ea crl"şlini. ('f'7avioşi. orfodo,ri con-
vtnşi şi buni bisericani. , 

N(mă nu ne trebuie ofl1neni îll~'ăff/.ţi, d('Jră fără 
ardin tă, ('Rei aceia pot deveni mai rai decât fia
răIe sălbat.ice, caTi te sfăşie la marginea codrului, 

Numa:i puroo~ând aşa, vor fi învăţăturil€', 
,-oastre ca un izvor rocoritor, ("are ,~a stâmpăra . 
sufletul t.inerimei, insetat, dUIlă" îm'ăţătură şi pro
gre.'!, precum va alina apa din fânt.ânile făC'ute 
de nodnica maLronă binefăcÎ'i'toare, doamna Ma
uiu În curt.ea şcoalei şi lângă CTUC,ea din 'Piaţă, 
setea trupurilor noastre, isto\'ite de munca zil· 
nicli, 

Iară acum - apropiindu-mă de sfarşitul cu
vântului meu, - vă bine cuvintez pe toţi, ru
gând pe Dumnezeu să \'ă binecu"ânt~.ze şi El cu 
dann'ile Sale ('ele bogate. 

Vă bincctn'ânlfe--z mai Î,nt.âi pe ,'oi ('-'Eli tiin 
clasa do sU'l'l,dorindu·vă 8ănitt.ate şi spor nu nu. 
mai în bunăstare şi avere, ci ş:i în fapte bune şi 
alese, ca sa puteţi fi Vl'oonici urmaşi ai marilor 
voştri pă'rinţi, cari au t.l'ăiit, aici ori IilI ieşit, din 
a<>('ivMă parohie; iară unii cu V'1'oonicio să puteti 
fi înşiraţi la tÎrnplll saH În11'e nemuritorii mari. 
mecenatj, fi lantl'opi , ctitorÎ şi ajuti'iit.ori ai bise· 
rice,i şi neamului, cari - trăÎnd în aooM.. or>&'} _ 
ne-au d'aiaoşa frumoase şi neîntrecurte pilde elo 
jertfe, , Zelul înfocat, pl1ternica alipire cătră crodinţa 

strămoşească a Ră."ăritului şi spiritUl1 de jertfă 
IH.'întrec'llt. al ~trămoşilor V'Oşt,ri au ridicat înainte 
('U 150 ani a{'('iJStă g'randioaaă biserică, mire până 
hine dt> ('urînd a fost. c.ca mai grandioasă nu nu. 
lIlai di!! Bpi\"ll:oVie, ei în întreg cuprinsul mitropo
poliei noastre din ţară. 

Intru întimpinarea. acestei întreite misiuni, 
grele dar frumoase, veţi putea lucra cu indrep. 
tiîţi te nă:dej-di numai dacă toţi ooi chemaţi veţi 
Împlini intâi'a chemare a omenimei şi a neamu
lui: de-a îniemei-a fam1'lii cinstite cu mare spor 
în copii, căei numai prin ei se poate păst.ra moş
tenirea veche "i cuceri tJeren nou j dacă le veţi 
da creştere bună şi aleasă; dacă veţi munci cu 
zol şi oonştienţiozitate şi veţi fi cu cruţare în 
toate, eăcÎ fără Cl'1lţare nu se poate da înaint.e; şi 
- pe lângă a<.'ootca daeă prin îlltoyărR~irea pu
teril()r vă veti înehiega forţele, căci aAi,ă7-i numai 
în a,.;ociare există progr('.,'l mai ,'ădi t; şi dacă prin 
de1ăturarea şi în ăbu-şi rea micilor S11SCaptibi'ihăti, 
cari adese ori :ro încllibă ea () pecingiuă urîtă În
tre conducătorii de Pl"etutindenea, veţIi (\rea cu. 
venita armonie şi bUllaînţelege.rc, fără de care 
lucruri mal~ mari nu se pot rea.li21a, mai ales în 
zilele de azi, când imp'J'ejurările s'au îOl'ăutăţ.it 
şi gl'eutli:ţ.iJe s'au sporit. 

Numele lui Gozsdu, N~delcu, Aua Alexan· 
dl'ovi"CIU voI' fi ~u evlavie rocllUoscăt081'6 vururea· 
pomenit.e de noi şi urmaşii no.,'ltri. 

Vă billocuvânt.ez şi pe voi 1neşleş-ugari român';, 
TerJl1jn~tă fiind acum aueastă frumoasă <lol'indca a{~ul vostru, suIa voastră, 'l'indeaua 

Ş<'OllJă, ea va put..ea revăl'"sa daruril'El sale asupra voastră, ciooanul şi l1eul vostru, să vă aducă bel
acestei parohii numai dacă vă veţli îngriji. ~ţi, şug in toate, ca să puteţi forma o clasă mijlocie 

I 
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puterniea şi bogat.ă, ffi.ră d('c enre llll -popor nu 
poate fi ~eplin Aîncheg~t. . 

Vă bmecuvantez ŞI pe VOI hlll"n·ici pltlgari, 
dorind să fiţi temelia neelătită 11 viitornlni a~e
Ilwi llurohii. 

Hinecu"ilntcz şi 1I1irile voastre f)t!raRle, rugâ.nd 
pe }JlIllIneZCU, ca să sroată din ele mulţi oameni 
du t~d-cnt şi de muncă, cari - (~a şi mulţi bărbaţi 
ieşiţi diJl a.ccm~tă parohie - să devină îndru
mătorii vieţei l'omâneşti în toate direcţiunile des
voltiirei sale. 

Bineellvânt.ez - în fine - şi soţiile ş. fe~ 
1IvJilevO(~stre., reamintindu~le sfânta datorinţă ac 
Il ne da şi cr(>~te fii mulţi şi vrednici. 

Toţi bărbaţii mari ai neamurilor au avut 
mame vre-dniec, cărora au să mulţl1mească în cea 
nl1~i mare parte, că au devenit aceea ce-au foM, 
Hacă pe..Rte tot importanţa femeilor în viaţa po
}}()arelor este hotărîtoare.: şi viitorul [>f)porului 
JlQo'ltrll at.ârnă în mare parte dela vrednicia lor 
şi deb (~onştiint,a ce va avca-o despre :migiu
Bea lor, 

;,io~ lnte.meiat pe arest 'ad'Cvăr con~tat~ că u·na din t 
cele mai simţite trebuinţa aJe eparhiei noastre 
oote tomnai înitemeiarea unei şcoale supe·rioare de 
fete române. Zilnic am oeaziune să mă ÎntăT{'sc în 
acea.qtă ('on vingere. 

Iară - cl.lllosc.ând împrejurările eparhiei noa
stre - prevăd, că ni-căiri nu s'ar -putea realiza 
mai iute această dorinţă, (~a tocmai ait'] in I,ugoj, 
cOIllplot,î~nd în despărtămintele de sus şcoala. pe 
mire azi o sfinţ8.'Ic. cu câteva da:;e sp("('iale de fBte 
tii C11 un curs suplt'mentiLr de L'Unoştillţe practice 
peMru viaţă, care să ne crească românce, conştii 
de chemarea femeii romfmc, mame devotate fa
miliei şi COIpiilor lor, soţii harnice şi casnice. 

Intru realizarea acestei idei vă atrag aten-
1nnea la toţi şi la. toate, Tugând pe Cel de sus să 
dee ajutorul său la toate întreprinderile bune, 
fie particulare, fie obşteşti, acum şi pururea şi ,~ 
Tecii vecilor Amin. 

Tinlrii furci În contra 
A.ustr(eti. 

Chest.iunea c-onfederaţiei balcanice pre
\ ocupă din ce în ce mai serios cercurile po
~tiee din toaţe statele balcanice. Se ur

IIlează chiar tratativele între singuraticii 
hărbaţi de stat pentru a fixa o at.itudine 
,emlidară în faţa evenimentelor, dacă aceste 
Hl' dL'schide sorţi pe seama confederatiei. 
Ziarul tinerilor t.urci "Humeli" publică în 
aC(la.'"t.ă privinţă un art.icol interesant din 
care transpiră un spirit potrivnic Austro
Ungariei, statul considerat. drept cea mai 
mare piedecă în calea realizării -conIede
nt-ţiei. Publicăm acest articol în traduce
rea ziarelor din Ţară: 

"Chl'lStil1nea confederaţiunei bakanice din zi 
în zi caţ)Ată o ,importanţă tot mai marc. Din niştc 
pareri individuale şi răzleţe, chestiunea aceasta 
Începe să fie împrăştiată tot de mai mulţi 
biil'ha,ţ.i 'politiei care are de rezultat pregătirea 
unui teren tot mai favorabil. ... 

In timţ>ul din Ul'mă o oomisiuncmixtă sâroo
hul~ară a avut consfătuiri Ia Sofia, în seoţml de 
a ajunge la o înţelegere între SerbÎJa şi Bulgaria. 
Dar şi printre deputaţii parlamentului din Oon
stullt1nopol a început s3: se discute aeri{)S ches
tiunea confl'>Cleraţillnei şi o comisiune specială 
g"a însÎ:iN'inat cu aducerea la îndeplinire a acestei 
idei. ' 

Ţinem să ne exprimăm bUClUria şi muJţumirea 
că hărbatii de stat recunosc folosul unei atari 
~onJ('deratii şi în principiu admit realizarea ei. 
Dar numai atâta nu este suiicient, căci mai sunt 
şi alte chestiuni asupra cărora trebuie să ne În
ţele,gem pentru că altfel reuşita efrte irrupos.ibilă. 

Intre toate statele, numai Austro-Unga.ria, in
c]uiliv şi Oenmania se opum. la realizarea confe-

e, .... 

, 
,,'r R 1 BUN AH 

Jeraţ;'unei. :\ lIn:ai ~H:("Ste ţă ri vor mentinerea 
statului-quo în Ba.leani, 1)ar, dacă ele ('cr 1m'n
tinerea Rtatului-quo, .a('e~~ta. înscnmează că în 
mo<! natural Il!' trebui ~:1 dor('ască şi realir.Hrea 
confederatiei, (';Ici nlIJllni 'i\-<.'ea . .;ta poate menţine 
actuala Oltare de lU'l'nui in Ha.k.ani. Explicţiuuea 
8<'('.:c.tei ul'l1neri Îll,,;i ei'to urm{itoarea.: dacă "ta,. 

tple rlin Ba](-pni :-l'a l' alia atu.nei ':<p OŢlllne o sta- , 
vilă n'şnică A ustl'iei În drumul său către rîi",ărit. 
A stIi zi intprcsple :l('e"tFia t'{'r llWllţin eroo· statu
lui-quo, dar mî!ll(~ ('l-mU ura ya fi bine so"ită, a
tunei tot Austria ya l'l'l'e l'ltl'ica1'ea eehilibruJui 
in folOiml .'-1iiu ţll'opriu, 

In a{~tn~da ;.;tare de hH'ruri. stau·le miei din 
Bakalli nn sllnt dcviit o jueări(~ în mîmile gtate
lor mari, şi IIU k' pot î'll.~)()tri,,1 ac('!.o;tora dt>eÎlt 
printr'o 'Conf«lc·ratiC'. ~i a.lltiel fiind, iată intHre
Bul opuneT(·j A ulltr(,- F ngariei. 

('e0:1~C nm spus dc.o;prc A ustro-l' ngRria. sp 

poate spunp şi despre }{nsia, eăci aeca"ta ~e opune 
tot 'pentru a('(,lea~i nwti \'{' n'aLir.H 1"('i conff,r\pra
tIllu\'i_ Şi ea să poată plllW piede(·.i, " propus Tur
('i('i [) a li:tnţii ruso-1 u lTă eu ~(,op1l.l de a proteja 
pC' "ltn·ji din Baleani. 

:\t'est hH'l'il în;<:"t uu nl1l\·ine elI' 10{' Tllrelei, 
ea şi statelor bakuniee în g(Luere, ţii de aceea t1'e
Lueşte res.pjns eu hotărâre. Salvarea; statelor din 
Baleani nu !:ită decÎ\t într'o cnnfe,(leraţie 'pornită 
din convingere, fără amestec.lI] nimănui," 

Deschiderea parlamentului 
A roman. 
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Ne-l\...primit l'U (1 călilură ee nu o vom uita. 
Fericit am fost că am putut fi de faţă îm

preună (1\ întrC'll.ga Mpa Familie' la fl'umoasele 
serhi'iri jnbiJlare alB uniy{'r~ităţii din laşi şi am 
putut ariita astfel viul intere-s ee l'am purt.at tot
d0auna dp,..,\·olttl.rii inteleduale a scumpei noastre
patrii. PreZE'nţa atâtor de1egaţ.i trimiţ;i de vechile 
şi !'('numitele l1nivCl'Rităţi din strainătute spre a 
adll\'O fc.licitărilc lor, a dat. o mare strălucire 
a{'('~ol' serhări şi a învQderat irnp(frl.illlţa la care 
a ~tiut să ajungă HOIJlfmia in aşa seurt timp Întra • 
ră~p[tnrlirea şi înaintarea ('nlturei generale. 

Zilele de !'\ărb;~toare dela Ta:;i au primit o 
(h:,o~C'bi tii î,nsemniitate prin akmţiunea Maj<>stă
tilo LlI' 1 rnpăI"Htnl şi Rcg(·le Fl"ancisc To.~if ~i 
f mpărah1l1 X it''()lae Il, cari au binevoit a însăr
ei nil. t,rilll i;;i extrao<lillurÎ spre a-:M i ad1H~e asigu
riîrile lor de pl'iNl'llie, A('('a~tă nouă dovadă 'de 
(h::o.'ehitlll inH'l'ps al .\lajp:-;tiîţilor Lor pontru nOI 
~{ă în.oatoJ'('-:tl..' la l'pa Jllai \'ie rC'Culloştinţă. 

/Jomnilol' Spl!afori, 
/Jonl/IIIJr Dt' lJ/daţi. 

ln răstimpul dela ÎIl!·hieh·rea ,.t'.~inrH'i trecute 
un gra:- con flict a izbucnit. Între două mari puteri~ 
eu can suntem în l~lc mai bThl16 roiaţ,ii. t;itnaţia 
noastră nc-a impus dela 81\110 şi fără amlllle de
elar·arc o nputrali1.ate absolută, care ne dă puthţa 
de a contribui şi noi la împioo(>{'area ori cărei 
tu.rhurilri a păcii în Pellinl;ula Balcanică, Putem 
priyi dar eu linişte şi încredere viitorul fiin-d('ă 
România e:-te înC11l1jnrată de simpatiile 'general o 
şi raporturi,le sale eu toate "tat.c>le sunt din cele 
mai cordiale. 

1 n aeeste vremuri cam inorate staTea finan
ţehr noastre f'ste aşa de îmbucurătoare îlH'.it pu

tem îndcstula pe o seară nnI! luai la'rgă trebuin-

, , 
B. 'uc'UT.eşti, ,15/28."\Joem, vri.f'. ţele armatei. Din an în an ea faee progre.qe sim-

T _ ţitoar(l, dovedite din nou la marile manevre (Iiu 
AZl s a deschis seSIUnea ordlIlara a' toamna aeeaota, eu l1rilejul cărora tn1l1cle un 

Corpurilor legiutoare. L.:1. ora 11 dimineaţa arătat o c(){'ziune şi o rC'zistel1ţ.ă cari ne dau sig-n
s'a ofieiat un serviciu religios la Mitropolie rant.a eă ogta,';ul român va fi ori când la înălţimea 
J(' către P. S. S. Arhiereul Teodosie vi- ehGn;~T~i sale.. "V A ~ 
. ", , . '1 ana armateI cste lllsa stnns le.gat.a cu starea 

carul Mltr?pohcl. .... '" 8('onomieă a ţării. Bunt dar încredinţat că Dom-
Au aSistat Inalţu IerarhI irncmbrn al ~ niilo-Voastre veţi urma cu toată sirguinţa opera 

~L Sinod" d-nii miniştri, birourile Parla- . sOl~ială începută în 8e~iunea trecută şi vă veţi 0-
Il~e~~are, ~l1a,lţii m~~gistraţi ~i funcţionari . ('np,~ înd~~~ebi d~ mijloa~e:e spr,e a uşura traiul 
31 Statuim Şl ofţeru aeneralI. la ~.lt.() tI III or,al;',~. 111 a{'.~~t S(,?p -re vor ,su1lUne 

, _ b -., . de mdata aprobarll Domnulor-voastre P],OH~.e de 
_ La ora 11 ŞI 4a M. Sa Regele.a plecat legi pentru vwnzarea hunurilorde mână moartă 
dpla. Palat spre Adunarea deputaţIlor. PIe· la ţărani, pentru ~uprimarea reduceri lor dela. 
carea Suvl'ranului a fost, anunţată prin pensii, pentru desfiinţarea claselDr de patente, 
101 focuri de tun. trase dela Arsenalul ar- cari nu trec peste 10 lei, şi pentru scuhrea de 

matei., , impozit al chiriilor dela 800 lei în jos. 

M. S. Regele a fost primit. Ia intrarea 
Camerei de dnii miniştri şi de birourile par
lamentare. 

rrribullele diplomatice, ale doamnelor 
şi toate celelalte sunt pline de IUDIe. 

In tribuna doamnelor, din faţa celei 
diplomatiC"e, asistă şi M. S. Regina, Prin~ 
cipesa Elisabeta. 

La ora 12, .M. S. Regele însoţit de A~ 
S. R. Principele Carol şi înconjurat de 
{hlii miniştri, se urcă la tribună în aplau
zele adunărei şi ceteşte următorul mesaj: 

Domnilor Senatori, 
Do·mnilor Deputaţ·i, 

De&·hizâ.nd astăzi a doua sesiune a le.gislatu
rei actuale, simt o deosebită mulţ.umire de a Mă 
vedea din nou în mijlocul reprezentanţilor N a-
ţiunei. 

Doresc mai întâi de toM,e să exprim şi 'in 
faţa. DomniiJ01'-Voa9t.re 'Cât de adânc recunoscă
tor sunt pentru wRte dovezile de iubire şi devo
tament cu cari am fost intâmpiuaţi cu prilejul 
călătoriei Noastre întreprinse în eursul anului 
prin o mare parte a ţării. Pretutin-deni repr4-
zentanţii districtelor, însoţiţi de cetăţeni în nu
măr <,,'OvÎif\'itor, au venit să Ne salute cu dragoste 
şi cu atât entuziasm, încât am fost mişcaţi până 
în fundul inimei. Mai ales a doua Mea Capială 

F _suua 

Atelier de fotojralii ar1istiG •• 
da primul rant. 

TIMIŞOARA, J6zsefvâros. Hunyady u. 5. 

- (lângă Casina ,OOvideklc.) -

DiIltre legile organice ee se vor aduoo în deli
berările Domn iilar-Voastre cea dintâi va fi legea 
pentru organizaTt>a mosc-rii]or, a creditului şi asi
gurării mUJ1<'itmilor, şi legea încurajării indus
triei naţionale. 

O lege de mm:e însemnătate, caro va înlet>ni 
într'un mod simţiMr nevoil-e populaţiei şi va asi
gul'a un mers mai regulat şi mai repede al tre
burilor stahllui, (>sw aceea asupra descentralizării: 
adminiostratÎve. Domniile-Voastre, luând aooafltă 
lege în de aproape e.erootare, veţi înfăptui în sfâT
şit Împerioa..,a cerinţă a al'tiooluIui 131 din Con~ 
st.ihltillnea dela 1866. 

Alte legi, cari vor fi Înaintate Corpurilor Le
giuitoare, au \Sc'opul de .a înlătura unele neajun
E<IlTi oonstatate În cUl"Sul anilor. Organizul'ea nni
\"cxsităţilDr, ca şi a învăţă.mâ.ntului primar, au 
t,rehnintă de a fi revăzute; aremenoa şi câteva 
]c-gi în privinţa justiţ.iei, a administraţiei intrene 
şi a hlcrăTilor pnblic, preCUID şia armatei. 

Toate aceste lucrări 08uŢluse chibzuirii Dom
niilor-Voastre VOT îmbunăt.ăţidiferitele ramud 
ale administraţiei publice ·şi VOI' Îndcstll.Ja tot
d('(xlată trebuinţele lor. 

Domn'ilor Senatori7 

Domnilor Deputaţi, 

Sunteti pătrunşi de ÎnsemnăM.tea operei la 
care vă chiamă dat-oria DomniiJQr-Voastre de le
giuitori. Ştiu că o veţi îndeplini cu devot.amontuil 
care vă insuf1eţ~te pe toţi Întru înaint.area ~i 
intărireapat:l'iei. Incredinţat suntc ă veţi da pre-

t 

Fotografii şi portrete, reproducţii după loto 
gratii vechi şi noul În mărime naturală, ex
puneri de obiective speciale pentru interioruri, ace
tice, şi lucrări În aquarel şi otel artistic exe
cutate. Ceice se provoacă la anuntul din' Tribuna
capătă 10 Ofo rabat. Fiţi cu atentiune la firmă 
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ţiosuJ Domniilor·Von"t.rCAprijin guvernului Mou 
şi veţi .desfăşura toată Tîvtul şi 80tivitatoa ca a· 
C{;a."tă sC1<iu,no Aă fio roditoare, ridicând astfel şi 
mai mult prestigiul de care Romiinia se bucurii 
prin politka ~a înţeleaptă şi cumpănită. 

Dumne.zou să. vă binecuvânteze lucrările d.
voastre! 

B0"Îu,nea ordinarii a oorpurilor 'legiuitoare 
este des.chisă. Carol. 

(Urmează seumăturile miniştrilor). 

"Minciuniţa de zi a "Tribunei"." 
It rad, 29 Noemvrie. 

lnaillteeu pat.ru zile şi-a luat adio din 
redacţia autorizatulul fostul prim-redac
tor, d. il f. /)t. V crneSC1I, singurul caro a 
putut face casă un an de zile cu el. Suciu, 
şi era a(~urn eât pc calc să ia premi nl răb
dării şi al resistf'nţei. 111 redacţie se ştie 
ce sluj bă făcea d. Vernescu: c,()reda şi în
orepta cl'orile de sintaxă şi gramatică, a 
frunaşi10r Sueiu şi Iancu. pieptăna manus
crisele redactorilor şi, ce-i drept, împru

" 

Azi, j[ e1'curi, 29 N oomvrie primim din 
Bn1.Şov următoarea scrisoare: 

B r a Ş o v, 28 N oemvrie_ 

Stimate O-le Redactor, 

Martiragiul meu dela "Românul" s'a sfîrşit! 
Mi-a rămas Însă regretul că n'am putut să string 
mâna prietineşte, la plecare. confratilor dela 
"Tribuna", 

Am primit să fiu instrument meschittăriilor 
lui GoJdiş, pentrucă eu sunt cor~ct În orice ser
viciu aş fi angajat. Mai târziu insă, după ce am 
cunoscut mai bine oamenii şi am înteles situatia
nea amând,uror grupărilor, a înc~put să mi-se des
luşiască iadaI in care mă aflam. 

Cred că impresiile mele asupra a ceea ee se 
chiamă "partidul national român din Ungaria fi 
Transilvania" ar aduce încă o lumină pentru ce
titorii români. Şi simt o necesitate sufleteakă să 
Vă fiu de aci înainte colaboraoruI DVoastră. 

Primiţi, etc. 
Alex. Şt. Vernescu. 

Aceasta li' miuriul1 ita Of' ;r,i a " Tri-
bunej !" ./ 

l:l1llta. oarf"Garc formă injuriilor, la porunca • """"=============--========= 

dlui Uoldiş. A dus'o omul mult. aşa, inorice 
eaz prea mult pentru nil om fără îndoială 
intelectual. dar de luui de zile, acum in 
urma, spunea că-l sufocă atmDsfera. Şi a
plecat. lnrcglstrtlnd a,cest fapt am scris 
următoarele: 

_ Cel din urmă mobican. Aflăm că ~impa.tL~ul i 
trllbadur Ş t fl fan Vi' r nes r, u a. părăsit a.zi pentru 
totdeauna redacţia zia.rului ,.Românul". Atmosfera 
austeră din rNi8.ctia autorizatii Î-a degerat rind pe 
rînd toate strunele lirei şi acum a fost ue"oit să se 
re(ugiez(' intr'o lume mai caldă. şi mai senină, la 
Bucure.şti. de unde venise iarna tr('cută plin de ~pe
raut€' şi llebănuitor de pllstietatM iu caro fus~se 

. chemat. Ştim că deodată eu d. VerneJlcll mai veniseră 
din\lară doi gazetari momiti de sirena. autorizatii, a,.. 
ceştia au fost Îllsă mai putin resistenţi, căci du))ă 

I'..âteva luni ~î-au IIi făcut calea întoarsă. Cu d. Ver
neseu pleacă deci şi cel din urmă g a. z e t a r din ~e
gÎunile antice ale r,ug(\tării romitneljtL din ft'dactia 
.a.u tori zaU •. 

Cronică ,coJară. 
CONVOCĂRI. 

P. T. membri ai dcspărţământu1ui Oraviţ;a al 
,,1{euniuuii înviitătorilor români dela şcoalcle 

('onh'Hîo{HW le ortfKloxe din dicoo1Al C!aransebeşului" 
preeU1ll şi toti tthri 00 in teresează <le cau2'4. învăt.ă
ml'tJlfnlui. 1'-unt invitaţi n lua parte la adunarea, 
ce ~c 'Os ţine 1\{crc1lrl în 23 X oemne (6 Dooemvre) 
1911 În saJKl Ş('olllei conf. gr.-or. din Orayita-ro
miină. avimd următorul 

Program: 

L I.a 9 ore R. ffi. chemarea Duhului sfânt. 
2. O preleb~re din .,luvătământul intni1îiv" la 

el. 1 i-a de înv.
o 

Simion Ve...-erita. 
:), nef\(~hiJerea ad1mării. 
4. Cl)n~tah'lrca membrilor prez{lnţi 
;J. Ho('{'nziune ac"'upra prele~erii. ' 
u. Cetirea eireuJarului comitetului centra.1 şi 

distribuirea temeloI", 

O. Pro1mncri ~i illwrpelări, 
7. FixarCla proximei confcl'Înti. 
8. lnc.heicre. 
B o r OŞ i ne u, la 11/29 NOT. 191I. 

Pavel Dădea, prezide,nt_ 

=-= 

Răsboiul italo-turc. 
Italia a renunţat de a bloca DardanQ~ 1 

leIt:>. Atitudinea protivnÎcă a Rusiei. seco.~ 1. 

dată de Franţa şi Austro-Ungaria a siIiţ 
guvernul italian să-şi recheme flota din ' 
Dardanelo. Uuvernul într'un comunic.at I 
oFicios :::plllH' că Italia. nici n'a avut inten~l 
ţia de a hloca Dardanelele, ştiind bine eă 
printr'un astf(·} de pa.'3 va da ansă la. C'Oll

fliet.e neprevăzute. . 
In Uf'llHl H'cest(·i întorsături, gnV(~rnu.l ~ 

italian a ordonat înaintarea trupelor dill 
Trjpolis spre interiorul ţării, eare s'a în
ceput alaltăeri. rrrupele tureo-arabe au da& 
mai multe at'leuri cu acest prilej contra. 
oştirei italiene. Ciocnirile zilei dintâi s'au 
tennÎnat toate în favorul Italienilor, CaEi 

au oeupat o nouă Întăritură şi un sat. Ast
fel 1 tulienii ,~i·a u lărgit linia de luptă. 

Blocarea DardaneJelordesmintită. 

Semioficiosul italian ,,st<J.mpa" publică W'

mătoTul comun icat; Suntem incredintati din 1tJ<C. 

competent să dăm cea mai categorică desminjf.r~ 
ştirilor despreintenţiunea gU'/JernultJi de a bJr.r
Dardanelele. Guvernul n'a. avut n·ici c<îml în ,'e
dere o astfel (/(' f:util/ne. 

Interventia Rusiei. 

Din Paris se comunică, că abanoon~-
rea planului guvernului italian de a închide 
trecerea Dardanelelor s'a făcut în unna 
dorinţei exprimată de Rusia, ca Darda
nelele să ră:mână neutre. Puterile au ade- / 
rat la ucC'a.stă propunere. In comunicatelt:fI'I\ 
date, guvernele Rusiei şi Franţei spun, că'" \ 
acest pas nu este a. se atribui unei atitu- 1 I 
dinc duşmane contra Italiei ci numai si- l A doua. zi, Luni, (27 .sov.) "Homânur' 

ue răspunde la aceasta notiţă astfel: 

7, "lJ(,semnul mvel,p!'n'\ di~rtaţie de înv. Alexe 
,Tianu. 

8. ProŢlunel'i. tuaţ,iej nefavorabile lucare ar fi e~'Pus -w- \ I 

Minciunita de 2Î a ,. Tribunei", Luând veste 
, despre plecarea dlui Al. Şt, Vernescu din re

daet.ia n()a.stră, "Tribuna" îşi dă aerul, ca şi când 
ar comp3ti~i pc acest fost redaMor al nostru 
şi mfăţişORZă toată ai:ae.el'ea astfel, ea şi când 
d. VernC'ilcu ar fi plecrut dela "Românu1" de 
oareoo n'ar mai fi 'Putut suferi ~,atmosfet1l 

< austeră din redactia autorizată". 
liine înţeles ,~Tribuna'J iarăş minte. Min

ciuna pentru d.omnii ăştia e mijloc .de UŞ<lrare 
a dige.stiunii. N'au apetitt dacănn mint. Fra~ 
tuI şi în cazul acesta e»te tocmai eontra:rul: d. 
Ales, Şt. Vemeseu ar fi rămas bucuros şi pen
tru mai departe în ,;atmosfera austeră a rooac
ţiei autorizate", dar dânsul '8 fost cOll<'BdÎat. 

Spunem lucrul acesta cu obsrvare~ că această 
concediare nu s'a făcut pentru .r'un motiv care 
ar putea să reducă onorabilitatea şi hărnicia 

de gazetar a dlui Vernescu ori stima noastră 
ce o avem şi astăzi faiă de dânsu1. 

H. Rec01l\'ltituirea biroului, 
- 10. Inehi-derca adunării. 

Se atr.a.ge atenţi unea membrilol' ordinari, că 
('ei {'e llbscntează fără motiv grav şi seri06, vor 
fi arăt,ati Ven. COllf\istor Diocezan. 

:)upi'i adunare va fi prînz CafIlllU în ospătăria 
:.: rdi~i; Domnii ('ari voesc 'll participa au aă se 
in"inue din bună vreme inv. Carol TJazăl'. 

O r fi vi ţ a, la 12/25 NooInyrf' 1911. 
AJexe Jianu, prezid. Simion Veverita.. ooeretar. 

* 
~ 1 )cHpărţă.mimtul ŢlrotopofX'!SC &roşineu al 

,.Heuniunii Învăţătorilor romrmi ort. din Pl'oto
po.niate]e arădane 1-VII", îşi va ţinea proxima 
şedintă l.larţ.i la 29 Nov. (12 Deccmvrc) '8i. c. la 
ţ;C'oala (lin Bor~in()u, pe lângă Ul'mătoaroa pro
~ra.mă: 

1, Dimineata la 8 ore ehemarea Duhului si. 
2. l'r(']f'j,;eri: din excrdţ.ii int. eL II şi Geogra

fi{> el. 111 din partea înv, V. Al1glU~tiJl eu elevii 
săi. 

3. (J'I;ooL~ifrabil). 
4. Disertaţiuni. 
[l. Abzi".erea vechiului d€51părtământ. 

mereilll rusesc, prin înehiderea. Dardane- ~. 
}(.jor. Ilnrdanelele sunt singura trecere dia 1 
~Iarea N eagrll. spre Marea Mediterană şi ţ 
astfel blocarea lor ar aduce Însemnate pa- 1 
g-uhe statelor interesate, anll'Ille Rusiei, 
Homâniei şi Bulgariei. 

Inaintarea spre interiorul Tripolitaniei. 

Age.nţia Il ava,s anunţă că generalul tru~ 
if-aliene din T·rioplis în urma. ord'inului ţnAUt/r-. 
nului t;ă1J a începui înaintarea spre inlerien'td 
ţării_ 1noinfare4 S~ va face deocamdată până 1. 
fortăretde M esri ~i EI-K harmi. 

Ziua înlâ·j aîna·intării a avut unele CiOC1'bir:!, 

cu tt'upele iu,reo-arabe., cari însă s'au termi'n.al 1:» 
favurul italienilor. Luptă mai mare s'a dat la .. -
cuparea fOl'lăretei Jl.{ e~i şi a satului II eeni., I:Gl·. 

după 1) opllneu vrednică a Turcilor, au ajuml in 
m,(Îni.le Italienilor. 

Noua capitală turcă a Tripolitaniei. 

Căriino caŢJitda provinciei, O'Taşul Tripol~ 
în mallile Italienilor, Poarta a luat hotărîrea, n 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI 

KRISTALV" 
i' Yăpsire de haine. Curăţire Chemică·11 
1 Spălare cu aburi. 1. il 

" 06zmos6gyăr, KoJozsvâr, Pâlyaudrar. Î I La suma de p!ste 10 Cor., pachetul sa retrimite francat. ! II i 
5'-. wa." • 
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30 Noemvre n. t 911 

"pflnă ee Itlllimlii vor părăsi oraşul" ~ă mute re
·~edillta În Siam. In acest fo'.ens a ndreşat o not~ 
lmtcrilor, (',(lrîndu~lo ca să-şi nmte doasE'menea 

. oonsulatele în noua capit<llă. 

== 

INFORMAŢII. 
A RAD. 29 Noemvre n. 1911. 

- D. VaMa si_ ..mercenarU", Se 6tie că d. Vaida 
',:,ste unul dintre puţinii ... ,,aristocra ţi", ai noştri. D. 
Vaida are moşii frumuşele şi n'a trecut multă vreme de 
c.'ind lIe iscălea cu cea mai mare ... drepta.te: Alexandru 
-tie Vaida-V oevod. Fiind dsa aristocrat, foarte firesc 
c.ă privoşte in gazetari numai nişte simpli mercena.ri, 

'{lameni plătiţi cn.ri scriu de porunceală. Ilişte existenţe 
fliră nici o convingere şi rost pe lumea. aRta. Fiind d. 
Va.ida un blazonnt get-bt'get. mă rog, e f{.arte firesc 
,Il crea.dă cii un om carE' nu-~i poate mil.ngilia o pungă 
doloora de câteva !lute de mii. nu poate să fiE' inde
pent şi ... cinstit. Nu ne-au surprins, deci, rîndurile ur
mătoare publicate {!r d. Vahla în numărul de ieri al au-
1ori7.atului: 

Aceşti tineri nefericiti, (redadorii "Tribunei") 
sunt siliti să execute toate fJOrunl'ile stăpânului !()r, 
d. !iOrna,ll Ciorogariu, căci la din contra, domnul 
atesta. care di~pune şi de vointa dIui Dr. Oue\!, i-ar 
arunca. pe stra.dă. Iăsându-i peritori de foame. 
V!ldt'ti, r('dactorii acestei gazete execută poruncilE' 

-.;!'rtă.pânului" lor d. Roman Ciorogariu. căci ,,1 adi n
'1~Oll tra" (D. Vaida ar trebui să învete de1a "merce
nari" 1'('1 putin limba românească!) rămân pe dru
muri, pieritori d .. foame. Cât de milos este d. Vaida! 
11 mângltiem ÎnS[l. Redactorii noştri, chiar şi dacă ar 
Ii dati aCară într'U.Q anumit moment de cătră ,,stUpânu!" 
lor Ciorog,ariu, ar afla ori când J}at cald şi primire la ... 
organul autorizat, ('·are sufere de veşnice crize acute 
de rooactori. Iar r{1.t priveşte denumirea redaetorîlor 
-arestui ziar dE' "mercenori". il rugăm pe bla.zon,atul 
.nostru Zamfirescu al Ardealului (d. Vaida este aristo
crat num.ai În ... înjurături. Aci trebuie căutat legătura 
~a suf](\tE'asră cu eioroiul din tară, De poeziile dsale 
nu ne ma.i aducem aminteJ să întrebe pe marele or;ra
nizator d. 1. Suriu. mre, iarna trecută, a dat iu sperieti 
pe scriitorii din ţară cu limbajul său a.utorizat. cum 
umbla să prindă cu arcauu! pe foştii şi .. chl."\lii redac
tOl'j ai .. Tribunei". 

~ Da, da. dle Yaida. Blazonul nu-ţi permite să fii in
X.-> I<OI;IIt, să in.şult i o. sf'~rnă de ~a..meni. fără motive şi 

mal ale8 făra doveZI. Blazonul iti dă cel mult dreptul 
. .să t~ i~ră.!e.şti eu .,de", c:î.nd sc:-ri şi vorbf'şti Însă, trebuie 

ecl puţin să-ti impui o ... aristocratie de gândirE' ai lIf'D

timent .. 

- Noul episcop al Ghelei. Din Viena ni-se 
.a~unţă; h>ri, după. audienţa la l\Laj. Ba. noul e
PlS("DP a,l Gherlei J)r. ra,~·ile IIossu s'a prezent.at. 
la JlunClatura pap.aJă. pentru indeplinirea 'pro-

] . ., I (:o " ·eesu Ul canomc". II. oa noul episcop a fost azis-
tat ~e epi~pul rom. cat. din Raab, D.,.. Varady, 
vechlU pn-eten al noului episcop de Gherla. 

-:- ",Agitator·· achitat. Cetim în "U nireR" din 
Bla]: (urtea do ('asaţie din Budavesta a adus 
zilelo a{'o;,t(,~l o sentinţă scru;aţională în t'auza 

ode agitl.lţi~ a Înflncăratului naţionalist 10,<;if L-itu, 
:PfotoPOpuJ Biei, 'OOmitatul 7ârnavci-Juiei. 

Se ştie, ('ă numitul protopop cu ocJlziunea vor
birei de program a candidatului naţionalist. Dr. 
R. Bojla din cerueul electoral al Diciosânrrnă.:-ti
Maiu 1910, În comuna fruntaşă 8âncel de lân.,.ă 
Blaj, a 'Închis adlln.area cu urmtă()~lTel~ cuvint:: 
."măHtiimat să fie aoel preot, învăţător, jlloe c0-

munal, crâşmaT şi alcgătOl' român, eaxe nu vo
tează cu candidatul pal·tidului ,naţional român!" 

Administraţia nefiind mulţumită uici de illt
elim cu purtarea demnă românească a acestui 
P1"OtO})OP însufleţit a pornit goană cont.ra lui si 
l'a în:'liuuat tribnnwllllui. .. 

Tri,bunalnl din 1 başfalliu şi Curtea de apel 
rşovi'nistă ~in Oş(}rheiu au judecat pe proWpop 
pcnt.l'u dolwt oomis contra libertăţii de alegere. 

In zilele uec!4oa Curtea de easaţic din- Bu
daŢle8ta a nimicit ilC'Tltintcle <>elor două f<H'uri iu
·rleentor~ti şi a lloC'hitat pe protpapopnJ LitJa .. 

- ,.lnsemnările unui trecător" de O. Go~a. 
~,Unirca" din Blaj s('rie despre c.u·tetl ciini 
0, (Ioga: 

Octaviall (IUg'i. 
{·tilul'. Cr{llnpei(' din 

11/;-;('/)lIulrile UI/Ui tte
s!Juc-lulll{lrjle dl'la noI. 

, 
"TRIBUNA" 

Arad, 1911. - t.rrribuna". - Preţul 3 cor, 
Sunt articole publicate în diferite ziare. 
,.infiripatc din îndemnul unor clipe trecă
toare şi scrise fără altă pretenţie, decât de 
a contribui din inimă curată la munca de 
înorumare a unui popor îngenunchiat, pe 
care suntem datori să-I luminăm." 

Intr'o limbă curgătoare şi aleasă sunt 
l'XPUS(' p{treri şi convingeri sincere şi isvo
nÎte> din gtmdul şi dorul fierbinte de a În
druma, încftt e cu putinţă, viaţa noastră 
Gl1lt ura I ă, socială şi politică pe căi nouă şi 
şi dr('ptp, pe cari înaintând, autorul credet 

c5 vhrn ajunge cu sigur ţinta IUlptclor şi fră
mflllUirilor nQastre din zilele de acum. 

_ Carol Bur~. In şedinţ.a de ieri a o a.me rei 
}:,euiorilur din Viena., fostul arhidu(,'O Carol 
ProncÎsc,azi Carol Bmg, a foof. şters din tabloul 
mDmhrilor Camerei &nlorilor. . 

_ Zestrea principesei Elena. Din Belgrad se 
anllolă, t'ă guvernul a depns 'l)(} biroul Camerei 
nu proi('('t, prin care ecre eJl Scupcina să VQOOTA) 

pe seama principesei Elena, suma de 1,400.000 
dinari. care ~ă-i 8ffi"veas<:ă de zestre. Cu aOM:'Iti 
ZCfltrc prineipe9a ca"r renunţa la apa.najul anual de 
50.000 dillal·i. 

_ Greva şoferilor. Şoim'ii autom(}bilelor ta
xametl'iee din Paris au declarat ieri dimines.ţa 
grova generală, din cau,;a urcăroi impozitului 
pe benzină. Oreviştii numără 6500 de bărbaţi. 

_ Giuvaericalele Exsutanului. La a doua li
citaţie a gillvaericaJelar fostului sultan Abdul 
Harnici, ţinută în PariA, giuvaeriealele 'S'au vân
dut cu p'retul de 1.100'O()0 franci. Banii vor fi 
depuşi în vistieria Turciei. 

_ Din temniţele ruseşti. Din Petel'Shurg se 
<,oml111ieă, că millistrul de justiţie a pornit 001'-

e,et.aTc oontra dirooWrului penitenciarului din, 
Krasnojevski, denuntmt de comiterea unor ba.'I'ba
rii îngrozitoare. Venuntul l'a dat. un deţinut. Se 
gptm€ că directDrul chinuia cu Illce înroşite pe cei 
închişi şi le aplica C€le mai oribile podepoo. In 
urma torturelor au murit mai mulţi deţinuţi. 

- O nouă revistă română. Din Bwcureşti 

lli-se 8Crie: Sâmbătă 12 N oomvrie a fost ÎIliSCrmă 
h Trib Ilfov o nouă lvublicaţiune "Democraţia", 
revistă săpătămânală. Comitetul de dil"OOţiune 
('~te e~.mpus din d-nii: Constantin I_ C. Brătianu, 
Heorge DililmalJldi, I. G. Duca şi George Oor
he-s{'u. 

Tn mijlocul atfttQr .reviste literare sau publi
eatlUni cultura,lc, apariţiunea unei reviste cu me

nirea de a se interesa şi de cerceta nevoile şi as
pirat.lun-ile lpgitime ale maselor populare, de a le 
;otudia şi de a V11!g-31'iza cer~tăNle de studii ale 
partidului naţional-liberal crooron că nu poate 
fi de('llt binevenită. ,.Democraţia", fiicând dis
euţiune obiectivă asupr.a tu-turor chCiStiUlUlor de 
inter(:i! g-eneral la rooine.a ziJei. se '\'lll feri de po

lemicile zadarnice. 

Apariţiunea "l>emocraţjei" care va fi in c,u

rÎlnd anunţată, sperăm că va fi primită cu toată 

<'iHdul"'! in cereUl·ilc <lcTIlocratice. 

~ Răsboiul italo-turc... în România. Oeti.. 
in "Doljul" Mn {'mim'a: Italianul Santos Gio
vani, pe 1~lînd !le afLa În cârei'Uma diui Hoou Too
f1orf'l'X'u. lnljpreună {'U un prieten al \Său St. Ste
fiîm~l1, a a,ngaj:lt {I disC'lltip asupra răsboiului 
1,.~d()·tllT'(,. 

Vin ;;w('D'f'tă CDUZi! s'au hmt la (>(',artă, cal'e a 
de/-r('Iwmt (·urinei :ntr'() crînecnă bătae. TîaJi-anul 
a dat (1 pnternl('ii loyjttml {](' ciomag în capul lui 
Ştl\f:'ines{'lI, l'lInindu'l Rrav, iar aCl'tita la rîndul 
lni a dat mai umlt(' lhvituri de hnx lui OioV'.ani. 

.\!rl[mdni all fo"t dlli';'i la "'[lit.al lUlde au fost 
r;~n,~atj. 

~. Baccilul boalei de gură şi un~hii. Din Ber
lin !lP comml i(';1 (':1 prnf(,"llMl1. ]) 1'. Spieg-el It rl08-

('opPl'Ît mierOOl"gullizlHlll. carc e3.uwază boala de 
gură şi ungh ii la animale. Cunoseându-se bac-
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citul ştiinta veterinariiva af1aşi remediu contra 
lui. Profesorul a eomunica.t a~eastă deacoperit·t} 
consiliu'lui medi<eilor veterinari din Berlin cui , 
au !primit cu ovaţii expU!Ilerile Dr-ului Spiegel. 

- Purt de patru m.ilioane. O telegramă dia 
Con.stantinopol anunţă, 'Că dcla. ministerul de fi
nanţe s'au furat patru milioo.ne de lire. FăptUÎ
tornI nu se cuno-aşte. Poliţia a doochis anchNa 
pemtru afl.area hoţului. 

- Bătrân de o sută nouăsprezece ani s'a IIÎ
nucis. Din Bucureşti vine ţ;tirea ~ă bătrânul le
gător de cărţi Iosif Monier în etate de 119 ani. 
g'a. strengulat in podul oasei. Cauza, bo.aJa care-l 
chinuia. 

- La fondul de 20 bani pentru cumpăra.rea 
unei case cu hală de vânzare pe se.ama meseria
şilol' români sibieni, din prilejul convenirei delat. 
"Mtuurantul Brote, după concertul doamnei Lu
eia Oogma, au mai dăruit următol'1ii: Locotenent 
Goliescu (Buoureşti) 5 cor.; doamna Lucia Oos
ma, Dr. Aurel Cosma, adv. (Timişo-.ara), R. Oot;

ma, Dr. I. Fruma, Dr. Eugen Preo, advocat câte 
2 cor.; Nic. H€nţu, not. omer. (Sălişte), Gregoriu 
Holdea locot .. , doamna. Ana I. Ll1paş, soţie de 
protop. (Sălişte), 1. AgÎl.rbieeanu, par. (Orlat\ 
Heghina Drsgomir voo. de lD.otar (Gurasada), 
doamna Livia Dr. FI1lJlIIa, doamna Miţi Papp, C. 
I:opp, ~r. Nicol. &hiau, adv. CMercurea), d-şoara. 
},ugoma Tureu (Făgăr.ru;), O. G-oga şi doamrut, 

Dr, Nic. lttu, medic, d~~a Septimia DaJllliaa 
(ZIatna), Dr. AUl'el Dobrescu, medici câte 1 COT.; 

Vr. T. Bradiooanu, Gerasim Căllpinişianu eaasar 
(SebCţiul-:Il5.), d-nele }~lvira Barcillnu şi ElJf!ebia 
Brodiceanu, câte 50 bani; V. Cărpenişba.n, lnT. 
(Răhă.u), 40 bani; 1. Sociu, Roma Şuluţiu, Mariu 
R Agârbi-eeanu, Dr. C. Bul>,şan, A. Bsca, V. StaIl
du, V. Radu, Dr. Il. 1hlţU, Dr. Silv. Dragamil-. 
Dr. Alex. Dragomir, V. Nistor, Dr. P. RC1!()& li 
A, Benea câte 20 bani ~i Vie. Toroăşianu, prezid. 
10 bani, sau în total cor. 34.72. 

• Seminarul iuridic Dr. Gereb, Cluj, Str. Fu. 
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre
găteşte pe lângă onor ar mÎc, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de etat, Ma
mene de advocat Cii de magistrat. In 3 luni 8& 

~ştigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul pro
Iectelor de reformă a învăţământului iuridic e 
d~ dorit ca toţi cei interesaţi aii ee adreseze ';re 
bmele lor la acest seminar, care înlesneşte mult 
cariera advocaţială. 

• r-iemetb ,1 Kir'ly. croitorie pentru domni Cluj, 
st!'. KotQ 5. anuntă ono public român din loc ,i impl'f'
jurime. că au losit etofe indigene ei străine. pentrll 
sezonul de toamIlă ei iarnă. Pa.rdesii. paltoa.ne ee J)l'f'

găteso pe lângă preturi acomodate. conform mod"i. 
Ru«ăm ono public pentru sprijinirea ei mai depart'"'. 

x GustaT Tâtray - Oradea-mare, str. Bii
koozy, pră.vălia pentru elită, unde ee pot C\lD1-

păr.a lucruri de mână, pentru dame precum şi ne
cesarii, cu preturi foarte ieftine. Telefon 783. 

ECONOMIE. 
Muzeul comercial român din Cnostantinopol. 

. Vin Bucureşti ni-s-e BeTie: Contractul încheiat de 
ministerul industriei şi comerţului .cu societatea 
C'oO'perativă "MOl'l('llr" din BUK'urE'IŞti. în scopul în
fiinţăril unui mUWll eomercillll român ~n CollStan
tinOT)oJ.. a fOBt realizat. Ministcrul a (k"Cis ('.a, ÎI! 
loeuin t.l! ata'Şatullli nOf:trll comereial din acel ora,ş. 
-să se rezerV(' un birou, unde probele marfurilor 
ce ar put('!,l fi pl8Katc ~ă se poa.t(i depozita,fq)1'e 
il fi eXluninnte şi prez{'ntate la ('('rere, şi unde 
domnul ataşat comercial va "ta la dispozit.ia 00-

lor intere".aţi, pe,lltru a le da t{}at.e informaţi .. -
nilt:' reft'l'itnarc la int<'t'osele comerciale din tari. 
şi de pe piat,a Cospoli. 

Arlre.8a U(,(',<;tui birou de infomnatii est.e: Ru« 
1\ollvellc 17, P(~ra, COll!'tantinople; i,ar pcntnl 
tr'imiil'l'l:a probdor va fi suficient: N, Răcluc.an

( 
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POiPCSCll. atuşat f'omel-eial <lI. RomâJ1iei la Con
IItantinopo Ic. 

* 
Pentru câşti.(area pietei Orientului. - Agen

lia telcgr.af~ă orj('llltahl din Con."tl,lJltinOflol pu
hlică o t.elegramă din !,p.tc1':'burg, datată 11 N 0-

6mvrie st. n., Cl1;m,-că ministerul <le comorţ din Ru
~ia a h{)tiirÎt să roduf'ă cu 50 la sută preţurile de 
liol'anspol't pentru făiuuri şi Zianăr .cu d{'8tinaţia 
Levant. 

O ~)J}lisilme al' fi fost în:săN"inată: să studieze 
l'Îeţp]e şi se f,a forma şi o bancă, menită să favo-
rizoze c.:I.j.)Qrt,ul aepstor produse în I,evant. . 

ImpNiul Otoman punând pc toate produsele 
;tali{>n€..şti taxe prohi'bitive de import, ţările con
dllrente ealJtă să profite de aeeste împrejurări" în· 
: oCHi!ul {'u ,pnrdu.-;ele lor pe cele it.alie.ne.;rti. 

'. 
Anuarul Băncilor Române pe auul 1912. Anul 

. ,{III. Redactor: Constantin Popp. Sibiiu Tiparul 
'i'jpog-rafici uhidieeezane. 1911. 

Şo:ma.tismul societătii pe acţii şi al insoţirilor 
!"flmâne din Transilvrunia şi Ungaria, cunoscut sub 
t Itlnl de mai sus, a apărut zilele a{'~stea în forma 
,. bieinuită. 

"Anuarul" pe 1912 so extinde pe 14 'Coa.le de 
: ipar şi {'oala primă C'uprinde, pe lângă partea ca· 
:f'nd~ristioeă obicinuită, urrnătoarde notite şi infor
"latii (le folos practic: Mărimea normală a hanc
'lou'.lor: Terminul ultim pentru răscwnpărare-a 
~i rNl'agerea din c.ir'lnllaţie a lYancnotelor, II. note
:or de {itat y~hi în valută austriacă ~i înoor{)ll.nc; 
Timln'c de dOC1lmente; Cb{>i pentru ealcrularoa in
: erc:;e1or; Fl~a{'tin'Ilile comune mai obicinuite tran-
formate în fraeţ.iuni oeeimale; Tragerile Ia sorţi 

,·1e loznrilor: Competinta de timbru a registrelor 
i'omcreiale (.cu exomplu) ; Scala de timbru I, II ~i 
: II; Tarifl'l pentru telegrllJDe; Tarifa :poştală şi 
f[Jonetele diferitelo.r state. 

"TRIB UN AU 

sotHI1, ('onditiile dc> primire, numele şi domici
liul membrilor dirc,etiuuii, al comitetului de 811-

praveghiere ~i al l'udzorilor experţ.i, preclJ.Ill şi 
ultimul Lilant nI Însotirii pe anul 1910, 

După a{'t'HC'ita urmează oonsomna.l'ea ·.altor in
stitnţ.il dt, nHturii e('onmllidi-finlUleiară, parte deja 
înt'iint.atC'. parte in Înfiint'.are ~i sab înN!gistrarc. 
aranjat-e dUiH1 ('omit'atc. 

Lu.nncJc .,Anu';:JrllJui" sImt două sumare, unu] 
du.r:i ;lediu, arătÎlnJll-:';c in <,are oraş, ce in.sti
tu ţii fi'nalH'~,lrt' Tllmiîlil·~ti sunt, şi altul alfabetic. 

Pre.ţlll aTIuarului ]{'gat C'Iega.nt în pimză este 
K 4- plus 20 fiL ptlJlt.ru porw ţ>.Î ,,0 poate comanda 
la AdminiMraţia "Heyist,ci Eeonimice" în Sibiiu, 
(Nugyszeben). 

BIBLIOGRAfiI. 
A apăurut 

.. Viata ~omânea8că" No. 11 

cu următorul ~tlmar: G, Galaction: Pă.durall1l Ion 
Bt'ntu; G. TopircNlJlu: In noapte (Versuri); 1 Botez: 
Car.a.cteristice nationale din limba şi ]iterainra popo
rului englrz; D. Anghel: Serisorile .. ,; Dr, Ioa.n UrblUl 
larnik :Aniversa.rul al 50--:]('11. al COlltralei Culturale 

Române Jin l~Il!~aria; St. O. Iosif: Scrisoare lui GOl<a 
(V ersnrj); A. Philippidr-: Pseudostintă conte-porană; 

1(, Codreanu: unei femci (:::!onot); Cola-boratorii 1'e
vistE'i: Documf'nte omeneşti (Un cu c.eritor : Ali('.o Că
IIlKăru: }ruma (Versuri); Radu Rosetti: Despro scă

derea popula.tinuii iidoveşti din Romania iJl ultimul 
deceniu şi desllre cifra. ei actuală: Cola.boratorii re
vii'tei: Note pe margÎnr>a cărtilor (Rllflectii mela.nro
Jicl'); P.: Cronica artistică {Socif'ta.tea naţională de 
Artl' Frumoasl', - Societatf'a artiştilor independentH; 
D. C.'ilugări'anu: ('roniNI, ştiinţifică (Lumina. ultravo
letă): 1. G. Duca: Cronic.a externă (Chr>-stia Tripolita
niei); T.: Crouica teatrala. - Iaşi; G. T.:Cronica ve
selă (Doleantele unui cronica.r teatral); p, Nicanor & 

~ema.tkmml însuşi s€ extinde pe 13 coaIe şi Co,: Mi~ceItan!'a. {Două comemorări: Kogălniceanu _ 
cuprinde în V părţi institutele de erooit: 80cie- Emiu(>scu. _ Ara.{lemia dlui Duliu Zamfirl'Rcu . 
• ăţi peaK'ţii (145 la număr), îmwţirHe (35 la nu- ~ecenxli: SiJiridon Popescu: ,.Moş G11eorghe la Ex
'~lăr), sOt'ietiitik eomcrrjale (7) şi soeietăţilc de a- pozitie"; OrM.vian Gog'a,: "Insf'mniirile unui trecă.tor"; 
!;.igurare, indi~iill.du-se firma în toate limbile În- Al, Or. Soutzo: ,,~Iihail Eminesco, Quelques poesi~8 
;'egi"trate, ~mul fondării, capitalul social, preţ,ul traduitf'"S en franc.ais"; G. 1. - C, S. Făg.et€l; "Copii 
actiunilor, termillul de preseripiiune al cupoane- Noptii"; 1. S. - Dimitrie A. Sturza.: "Insemnările .ti
lor, dn~pt.ul de 'vot, semnarea firmei, fflile ofi· Mnurilor Ad-hoc din laşi si Bucuresti în Istoria. re
~joa8e, numele şi domi('i1iul membrl10r din dirC'C- naşterii României"; V. D. - Iosif Stanc.a: "Şcoala ]'0-

ţiune şi <lin comitetul de supravcghie.re, nUIDe.le mână şi înviitătorul român din C'ng>aria ln luminii a
:;i titlul funcţionarilor; bilanţul ei contul profit dcvărată"; Paul Rom::: "La Question ..agraire en HaJio. 
';Ii perdere pc! 1910, în fine împărţirea profitului Le J~a:tifundium romain"; M. C. - A. Vermay.Jen: 
net şi a 0uotelor de binefacere. "L'oeuvre de Const, Meunier"; - N. B. 

Un (".<llPitol special este rezervat "Solidarită- ~e"lsta revistelor: • .F'la.căra"; "Luci>.afărul"; "Cou-
tii", arătâoou-oo numele membrilor ei, &ooţ>u] În- 1 vorbiri Literare"; Noua Revistă Română"; .. Tara 

Leoa Tol.toL 

" R.ASBOIU ŞI r ACEf' 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

(Urmare), 

Iii 

Bolkonsky îşi spunea că. nu ar fi coreet s:ă-1 pro
\toaee p.e Anatol orin scris; el ar fi vrut să-I lntâlnea
~că ei să suscite vre-un incident care să poată servi 
drept pretext unui duel. Dar nici în Turcia. nu reuşi 

!lă-l întâlnea.scă, căci Kuraghin. aflând de prezenta 
luintului An-drei În acea. ţară. se intoarse iar in Rusia. 

In Turcia. gratie mediului nou ei al felului nou ele 
viată. printul Andrei se găsea mai la la.rgul lui. 

După tradarea. ]ogoonic,eÎ lui care-l durea cu atât 
mai mult, cu cU se silea să":şj ascundă suferinta. el nu 
mai putea suporta libertatea si independenta, aşa de 
.,cumpe lui altă dată. 

Ata.şat pe lângă Kutuzow ea. general de serviciu. 
f'l il uimea pe şl'ful său prin munca şi exactitatea. lui. 
N'egăsindu-1 pe AnatoI tn Turcia, orintul Andrei nu 
"rezu nimerit să fugă după el în Rusia, dar el etia. că 
mai curînd sau mai târziu il va int.îdni, ei întâlnindu~l 
I'U va lipsi să-I provoace, după cum un om fiămând 
nu s'ar putea să nu se arunce de-.a.supra merindelor 
l'a i-ar ieşi înainte. Şi conşti€nta eli insulta nu era, ineă 
~pălată, nici mălnia potolită. otrăvea liniştea ve eare 
printul o punea în serviciul activitătii lui feroce ei nu 
lip8ită de ambitiune. In 1812. când allă desvre războiul 
ni Napoleon, el îl rugi pe Kutuzow să-i dea yoie să se 
4I.mestece ÎII armata din a,PU8. Kutuzo .... eare 8e cam sătu-

/ 

rase de activitatea lui Bolkonsky , ee-i părea. un reproş 
perm<l.Tloot fată d-e lenea sa, permise bucuros să plece 
ei îi dete o recoma.ndatie peutru Ba.l'cla.y de 'rolly, 

Pe când se îndrepta spre tabără, printul AMrai se 
abătu şi prin Lyssigori, care era in drumul său. Timp 
de trei ani el trăise, suferise şi gândise cu atâta inten
lIitate încât fu uimit de .a regăsi la. LY<lsigori aoola.ş 

fel de viaţă păn ăÎn cele mai mici amănunte; acee,l.Şi 

regularitate, acee..aşi curăţenie, aeel~ calm domnellu 
în casă, aceleaşi mobile, aceiaşi părati, aceleaşi sgo
mote, aeela.şmiros şi acelea.şi chipuri timi.de. numa.i 
că' putin mai îmbii.trâuite. 

Print€Ba Maria rămăsese aeeiaş fecioară cam tre
cutii, timidă şi urii.ţică. veşnic solitară. petrecâlld cei 
mai frumoşi ani ai vietiiei fără bucurie şi fără folo!!. 
Dra BouriE'llille era a,ceiaş tlnără cochetă, pelină de spe
ranţă. voioasă, multumiti!. de ea. însăşi llIi profitând de 
fiece rlipă a vietii. Prinţul Andrei a.vu impresia că ti
Ilera franceză devenise mai sigură de Sa. 

" 

Bătrînul print I se schimbase doa.r tu mod fizic, tu 
coltul gurei ii lipsea acum un dinte; la mOMI era ~e
laş' ceva mai mănios şi mai neîncreză.tor c& altă dată. 
Numai micul Nicolae crescuse. se schimbase, era ru
men ca o piersecă, cu părul său ne1ru şi cret. iar câ.nd 
suridea, buza de sus a guriţei lui se ridica. intocmai 
ca maică-Ai. Numai el singur părea a nu fi supus legoi 
de neschimbare care st1ipinea în acest castel adormit 

Cu toate acestea. printul Andrei îşi dete seama. că 
toate relatiile intime ale membrilor eassi, se schimba.
seră. Casa era impărtită în două liabere ostile, una for
mată din bătrînul print. dra 130urienne şi architectul, 
iar cealaltă ~ din prinţesa. Ma.ri.a. Nicw.a.e, guyernorlJl 
său ~i toate slugile casei. 

In timpul eederii priutului Andrei 1. LY\9sigori, t'u 
totii mâneară la acciaş masă, dar ti rimt.i oi aceasta 

: 
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Xnnil"; "Vf'rsurî"; _.\lbert ~:khinz: "Unh'l'rsitiitill' Sta
t!'lol'-FlIitfl <lI,> AIl1<'rkej":Ernrst n~ttbel't: "Oprra şi 

moralil'lui Or·ta\'(- Mirb"au"; ,\llwrt Df'lvrul~: "Un ma
T111s('ri~ int"dit cir> J. Rlldne"; Jt'nn Reu,Q.u!t: "J. H. 
Fahl'l''': AnOllLm: 'APC'utru pumu de nHine"~ Genrralul 
Şi'rif-P.1$a: .,FaJilllr>ntul continua.torilor lui AIxIul-Ha~ 
mid": J ean Finot: "Stiitltl'je ~olltra femeii"; 1". Bui
s~on: .,Yotul Femeilor"; Maudh Nathan: .. :'luncItoarea. 
şi buletinul de vor'; Victor Delhos: .. Critica. Ilsihologis
mului şi ronf'eptia logirei pure"; Astl'id Ahnfeld: 
..(}ustav Fri)ding":Pomrwo Bodrero: "ExParlsiuni'.a. e. 
conomică": Dr. IL Scborn: .. Fondatia Thier.~"; DI'. 
Hermann }<'echner: "Raportul între desvoltarea poli
ticii. şi înflorirea litE'rară a unf'i natiuni"; Edua.rd Bern
strin: .,Lupta de clasă şi progresul culturii"; M, Mos
kol': .. Pa~ini din istoria nouă a Serbiei"; D. Mitrino
viei: "Expozitia Societăţii Croate a Artiştilor"; A. 11. 
L. Fraser: ,.Edu~a.tia EUrO)lrană. în Imli.a"; Samuel F. 
Orth: "Rolul indiyidualitiltil In_ d(>!oWoltarE>a istorică a 
omenirei". 

}fjşl'area intelectuală in ~triiiIlătate . 
... 

A apărut: Romiinia .lfilitară, l'cvi-stă mi1i
t~l1'ă gellCl'!llă, ('U urml'it01'1l,1 sumar va'riat: 

Serviciul de Statmajor În armata noastră. Le
gătura deluTJtă În 111fanterie, Cbest.iuni econo
mice. Concursul Of' călărie din arul lIno p0ntru 
ofiţerii de oruol"anlă. ::\lallO\'rele mari ale armatei 
austro-ungal'c din 1911. C'ollforillţJe, EvcnimcIl~ 
tC'le r3!'boinice pe t,('rÎtorul ţări10' 1'mnâueşt.i in 
anul 1789. Gcnentlu,l George ~\fanu. ]Jin alto vre
muri. Rovista rcwistelor române şi 'Străine. ni~ 
bliograJie. DiTe<'ţiunea, l'odacţiunp,a şi admilli
st.raţiuIlca str, 1. C. Urătiallu, Nr, 19 Bucureşti., 

* 
A apămt şi se găseşte de vânzare la 

"Librifri(1 'Pribuna": 
G. Retică: Poozii, Ediţia a 2-a. TIn volum eIe~ 

g,l,nt de 110 pagini, euprinzând 53 de poezii ale
titll:1rul uipO€.t bu('O\'jne-,:l.D. (.~.supra volumului 
\'{)Jn rt: veni). 

Pretul z cor, + 10 fil. porto. 
... 

T. Gautier: .lhrj'lt Marecl1a, tl'adneerc de N. Da.'\Ti
de,-{m . .N nm il ntl 20 din biblioteca "Lumina". Un 
\'OlllID de 112 pagini. 

PrpţuJ 30 bani' + 5 fiI. 1)01'to. 

'" Calendare pe 1912. In ooÎlt,ura tipogrdiei ar· ~ 
hidiccwallc din 8ihiiu a a;părut "Oalendarul pe .~ 
anul visect dela Ohristos 1912", înto<~mit după 
gradurile .~i elima UngaTlei şi a României. Anul 
al 61-1ea. 

Preţul nu este indif..at. 

era. o excepţie În favoa.rea. lui şi că Ilrezenta sa îi 10na ' 
pe toţi. 

In a. doua sooră a sosirei lui, prinţul Andrei intră 
la părink>le său şi ca să-I distreze Începu să-i poves
tească campania tînărului conte Ka.minsky; dar bă-t 

trânul print il intrerupse şi îi vorbi de printesa Maria. 
reprosân<lu-Î superstitiunoo ei şi lipsa ei de simpatie 
fată de dsoara Bourienne, singura persoa.nă credin~ 
cioa.să lui. 

- Dacă vrei să cunoşti părerea. mea, zise vrintul 
Andrei tntorcând privirea dela tatăl său, căci pentru 
int.âia oară. îl 'blama, voiu fi sincer cu <1 ta. Nu voiam 
ss-i vorbesc de asta, dar eu nu o pot a.cuza. pe SOra. 
mea. pentru că ştiu cât te iubeşte ei te respectează, 
Dar' fiindcă mă intrebi, urmă el cu iritare, îti voil1 
spu.ne că pricina tuturor neîteleg.erilor este numa.i a:" 

eeastă femeie urÎcioa.să, care nici n'ar trebui să fie 
soa.ţa surorei mele. 

- Ah! v'ati şi inteles! 
- Ta.tii, n'$ll cerut să-ti fiu jude, rosti printul An~ .~~ 

drei cu glasul aspru, dar m'ai constrins să vorbesc; 
8JIl spus şi voiu spune intotdeauna că printesa .Ma,.. 
ria nu e vinovată, si numai frantuzoaica aceia ... 

- Ah t tu m'ai judecat făcu moşnea.gul cu un glu 
incet şi tulburat. 

Dar deodată sări in sus şi strigă: 
- Ieşi afară! ieşi afară! şi ili nU-ii mai calce picio .. 

(u! pe la mine, -- ' 

Printul Andrei voi să plece numai decât. dar prin
tesa. }faria îl imploră să mai rămâ.ie o zi. 

EI nu mai revăzu pe tatăl său care se incbiM în ca
mera sa... DBa.dmitând lângă dAnsul decâ.t pe 'fikhon şi 
pe dra. Bourienne. EI intrebi de mai multe ori daci, 
printul Andrei .a pleca.t, 

t\'a lft'lU) 

l' 
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r 
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Anunl Ii'.rar. 
! a·IIărut: 

"Almanabul scrlitorHor dela Doi .t. 
o ftarle jnter~~antă şi vastă ra.rlt, ca r~ cuprinde C.te
~rafiile alor 46 scrUtorl născutl in Ardeal. Ţara Un
gureascA şi Binat. viaţa 101' pe 8curt, înşirarea că,rtilof 
rr le-au dat la lumină şi o l)Uc!ltii literară, vre-II J)oezie, 
• nUTelil ori ceva ştiintii, nepublica.tă ineă. 

P!'n!ru întâia. oară l1i-e dat nouă Romll11ilor de pre
wtintl!'l1(>a, ca să ave.1n o astfel de carte la tl1demâ.Ilă,· 
tare ne face cunoscuti pe cel mal de seamă scriitori 
niilcutl dincoace de Carpati. azi in viaţă • 

•. Almanahul scriitorilor dela noi" e o oltlindă fidelă 
8 aproape tuturor talentelor scriitorilor dela noi, şi II 

1111 mărgăritar pretios pentru fiecare casă l'OmâneaRcă r 
f'iltÎ rine nu doreşte ~ă cunoaseă şi îl1fătişarea şi ",iata 
"elor mai de seamă fii ai ne~ullului ~iiu, al căror scris 
il ret4'şte zilnic În ziare şi prin reviste? 

~ .. "Al mana hul scrIItorilor dela noi" mai are a.poi În{~ă ",-. ·'m ea·vitlll intemflant ~i de ma.re pret: capitJul preseI. 
~Il arată În fnc.simil ca.purile tuturor foilor român/',ti 
de dincoa,ce de Carpa.ti. se expune pe sCllrt istori~ll 
fiedi.I'E'Îa., ce pt'ocl'se a, avut până acum, cll.ri i-au rtst 
1'.la horatorii mai de si'a.mă şi cine ~crill d!' prezent la l'a. 

.. Almanahul" la sf~rşit are si Calendar pe 1912. a.şa 
fii ori cine cllmpă.r~ "Almanahul scriitorilor dela noI", 
nu mal are nevoie de alt calendar in casă! 

Dt'oarece cartelL areasta s'a tipărit numai într'ull 
llUmll1' r('~tdns de exempla.rl'. ono Pllblle e rugat să 
ICn\h('a~dl a !) romanda, ca fjind 1) r!\rIe aieTea pl'e
tioasă, intel'e~antă ei instructi,ă. 

Vn l"xf'mplar l'ostă trimis fra.nre cor. 1.88, Se poate 
f'omanoa rll'la. editor (Librăria Nat. S. 8ornemlsa) din 
Orăştie--H~~!lz\'aros. şi dela .. Librăria Tribuna" din 
Arad. 

Celor ce comandă mai mult de 5 enmplare li-~l' 
rlă exr-mp1arul cu 1.60 Cor. franca, iar la comande de 
peste 10 exemplare 1.40 Cor. (lxemplarul. 

Comandele peste 10 t'xemplare să ~~ facă direct 
ia librăria edit (}a re. 

A apărut: 

"Atllin tiri" de AI. Clura 
l'a L'el dintâ i vGlum dia .. Biblioteca scriitorilor dela noi", 
rn care se ,"or tipări rlnd Ile rind tClti scriitorii români 
din Ardeal, Tara Ungurea~că şi BAnat. morti şi În 
via tii. 

Volumul .. Amintiri" are 264 pagini ~i cuprinde 23 
JIII\"(>I(\, a rlil'or subiect e luat din viata hatilor noştri 
j!".ti din Muntii-Apuseni şi din viata autorului. Bucă

:-W'~lJnt scrise intr'o neaoşe limbă româneaM.ă ei cu 
mdtă putere iş limpezime, şi Cu mult simtământ, 

fieca.re burată tI' captirt'ază, pl'ocurÎndu'ti o rară muI
tămire sufletească. 

De mult n'u apărut la noi Românii o carte aşa. de 
Irumoasă şi Ca prf'ZE'ntare tehnic-ă, mai 81('5 ea e arie
vlirat eveniment pent.ru literatura noastră din Ardeal. 

Se poate comanda. dela autor (Librăria Nat. S. Bor
nemiu) tn Or.1.ştie-Szaszvâros. şÎ dtla "Librăria 

Tribuna" - Arad. Pr~tul unui exemplar e 1.60 + 20 
bani porto. 

* 
Calendare pe anul 1912 

l,a Librăria .. Tribunei" se află <l~ \"ânzare 
Ca1endarul Lumea ilustrată, a 1.50 + 20 fiI. 
porto. Recomandat 45 fiI. 
.Posnaşul" calendar umoristic ilustrat pe anul 

1912, de E. Borcia â 60 fiJ., porto 10 m. 
~Calendarul Săteanuluj(( li 30 fiI., porto 10 fi!. 
,Amicul Poporului" â 70 fi!., porto 10 fiI. 
,Calendarul iubilar al Poporului român" â 40 

fileri, prrto 10 fil. 
~Calendarul diecezao" cu sematism SO fil., fără 

sematism 30 fi!., porto 10 fiI. 

. Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
la "Tribuna" institut tipografic, Nichin şi cous. 

REISI MIKSA 
FABRI'CA DE 
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în 

BEKESCSABA--NACYVÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. RakOczi-ut 14. 

(Lingă :.Apollot:). 

L1SE§2ii 

, 

. ,TRIBUNA" 

pentru prăvălia mea de modă, speterie, sti
clărie, hârtie şi piele; - pe lângă condi
ţiuni foarte favorabile. 

Petru Bârsan, 
comerciant În Bozovics. 

Imprumut ieftin, 
fără cheltuie1i anticipative, cu procente de 
4% şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65 

ani, rămânând proc~ntele aceleaşi. 

Ofer diferite ,maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi alei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre
turile cele mai convenabile cu plătire în rate. 

Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 

La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 

Agentura generală comerctală. 

Pidmer f!Jit,âs 
Timişoara, Strada Jeri6·Herceg Nr. 13. 
...... am ................ a.ma ....... ' ... _ 

Cine yoieşte 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din LuJo,. 

care dispune de cazănării mari pro
prii în Bănat şi Ardeal. 

!=== 

• 
Pa~. 9 . 

pentru 
familii 

sunt cele mai perfecte. 
Cumpăraţi numai direct dela fabrică ori în 
chioscurile noastre, ori prin agenţii firmei. 

Societatea pe actii de maşini de cusut 
Sil~ger'CO 
Arad, J6zsef F6herceg-ut 9. Sl. 

(Vis·it·vis de biserica Iute rană). 

La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 

Cel mai mare magazin de blănărie t 

lajalyi JilloS 
Temesvar· Gyarvaros, Kossuth Lajos-ter 2. 

[şi recomandă in atenţia ono public din 
localitate şi provincie bogatul asorti. 

iMaşini de cusut ,Singer« ment de blănârie cu preturile cele mai 
calitate bună, p..,nlru femel convenabile. Arti-
cu 30 fI. (karikahajo3) tot cole de fabricaţie 
pentru femei 42 fi., cen 
ha bobin 47 fi., cu 5 cutii proprie j mantale 
din oricar·e soiu 55 fi, de blan~. blana 
cu luntre scufundătoare de C~jatorie. -
(siilyeszto karikahajos) - manşoane. boa~e 
centralbob;n fară sunet, căc j u I i pentru 
artislic lucrate, un adevă-
rat decor pentru casă cu domni şi doamne 

65 fI., precum şi biciclete cu 52 floreni, ultima modă şi 
pe lângă garanţie de 5 ani - hferează: lucrate cu gust. 

KRAUSZ llYENRIK Preţuri ieftine. ~: 
• ,1 1. " Primeşte orke lucrări de blănărie pentru 

Budapest, IV., Veres Pâlm!-u. 40. prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
Resinzătorilor le dau rabat. - Catalog mantalelor. Serviciu promt şi co_nştiinţios. 

la cerere trimit gratis şf franco. I ~umai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 

M 1IIIII1III1I111111 $11111 Sli=============~ 
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Peşte sărat, 
Jin România şi Rusia, sosit cu vaga
nul~ ofer privaţi lor şi comercianţilor: 

Taranka, alb 100 klg. 70 coroane, 
alte soiuri mai ieftine precum: De
reriea, mic şi mare, Saran, Car
janca, MORUN tăiat, Somn tăiat, 

Somn mic şi mare. 

I ~~;:Oz;~~~n ;;~~i;;~~ I Ver8ecz, (F6.te .... ) 

(1 11 · ._-8 .... -e·' .-.-.... i MAGAZIN DE MOBILE II 
:..IoanR6thi I I timplar artfaHc pentru edificii ,1 mobile, iu • 

• SibHu-N •. szeben, Elisabetg. 20. I 
I . . .. - t 
I '~DG~: 
: U-JJ y:qlliJ. ! 
I Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de I 
• 'le o ~ l e, biseri ci, magazine, birouri şi • 
• lOCUinte. deasemenea pentru clădiri, lucrăr 1 
l in cel mai modern stil, pe lîngă liferare 

promptă preţuri moderate fi din materia) uscat. • 
: f)esemne şi prniede fac grabnic şi gratuit. I 
....... ~.-...... Ie_a 

l' 
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SITUAŢIUNE SUMARA~ 
1910. 1911. 

6 Noembrl" ACTIV 29 Cctombre 5 NoeMbre 
r 

a metalic! aur • 15937' 377 } 1 'u 596 577 
frate aur 

221 330 377 
· 6r 958 oco 

172 337 2351 { 121 494235 Rezerv 
50 843 000 :. 

44 f 567 Argint şi diverse m onete · · • 
] 30 748 570 Portofo fu român ş i străin · · • 

3 1 93 2 59 2 

1 I 999862 
14 644 896 

Iice r .) Impr. pe efo pub 
l :. In cont cu rent · · 

· · · 7985 200 
} 

· 942 39(9 

3 "44 621 

6 a02 o8i< 

7193°0 

766 ~29 
1198z68oG 

2 7 (. 61 74 
45 827912 

5553:'3442 
- ---~~-- - - -

12000oo( 

28682744 

4300 54G 

368 34972.0 
2. 341 543 
1800667 

1098168 o 

28 °51 4Ze 

Efectele capitalului 
Efectele fondului d 

social 
e rezervl 

· 
· 

· · 
· · 

am ort. imob. şi maşin. de imprim, 
Imobile · 

· 
· 

Mobilier şi maş.ini 
Chel1ueff de admin 
Depozite libere 
ConturI de valori 
Conturi curente 
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Conturi diverse, 50 

· 
ld · 

;. Scomptul 5°10 
8) Dobânda 5lh % 

· 
· 
· 
· 

· · · 
· · 

· · · 
· · · 
• • · · 

· · 
· 
· 
· · 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 
· 
· · 
• 

• 

26} l'J,7 286 9r 1 

I77 474 984 I84 481 51)-

1'524 02 (' 1740 9 1J 9 

II 9341 II II 971 '9 
17 696 577 17 696 ,7; 
4 '],27 6:H .. 227 6:.l 
6 07l 02t, 607143~ 

780 166 Î80 2~8 

805973 825(lI~ 

1 '4 5I6 17° 114 17569 
29 89 1 36~, 25 165 8x 
70 78~ 415 66 (,4s 98 

()73 51)2 2,1 67. , 67" 7 

12000 aot n 000 00, 

3(J 763 06 :2 3°763 06 

4 6 '47 2f 4 61 4 72~ 
.ţ73 81)4 8g( 47 1 325°1 

2446 9,2 2- 446 9S 

, 1678241 1 804 S6~ 

1145, 61 70 114 1 75 69~ 
~':\ 678 '9< 339'''7 5' 

"7 ( Sbl 2,li 674 t 67 52 
"SI; 

I I 
..t,' ..... , 

~] Î Î Î (1 ITI i ÎTI1=-=Î~I~I"""'Î .""","'""'j-''''''rt:J ' 
, "':~.iI 

! IUII E~IDIE r: 1-======1 1 
14. Schromm I 

= Teleton Nr. 847. = fa 
Garai Kâroly, 

D:1ehaDic 

Braşov-Brass6 
Hd8Szl'i-utca No. 27. 

..... ........ .. 4' ............ -=-
Re~omandă 1n attnţiuuea onol'. I pub1îa 

din loc şi iur 
marele sliu atelier mebanlc 

a~anjat i~ Bra,ov~ H6sszu atca 27, unde 
se efeptuw:c tot·ftlu! de lucrlri atingl
wa:re 1n aceasta bransi4 precum: 

maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane ,1 apaducte, 

!l.e lâ.ngă, p!'~ţl.lrile (.'d~ mai convenabile It. 
ŞI eHi)·,ţ\ţ so,:dâ şi pU'.1ctuaIă. " 

- I 
!'~~~~~~~ ..... · ~--- -• ",,=,,---'" • • 
~ @ KIRALY LLAJOS 
« ferar, dogar, ,elar şi lustruitor. 1 Aiud-Nagyenyed, Str. Teiuşului 14· 
• Recomandă uzina sa inlocuită cu pu· 
4 teri motorice şi lucrative bune, pentru 
ti prepararea articolelor de ferărie, şeldrie J I şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând I 
• ; de un serviciu prompţ execuţie modernă. 

._--_ .... --------~ 

f'a.bricA de .nobile de fier, 
ARAD, 

J6zsef flSherceg-ut 11. colţul str. KaroHna. 
~ 

.~ 
'. 
-"""~ 

'It 
, .. 

$;1 .; 
4 ,~,- ~L 

Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple 
până la cele mai moderne, - espediţie inter· 
naţională în toate părţile lumii. Reprezentat in 1 tl)ate oraşele mai mari din ţară şi străinătate'1i 

, IlS 
atelier cu maşini electrice pentru:. 

l
,a ascuţire artistică. şi homoru. i-

SZATMĂR, :: 
ca .. a..:t,"' .. 'ay, vi ... â,.,·is _ 

de rribunal. _ 

Se recoman~ pentru pre- :Î\fĂ: 
gă!irea şi ~scuÎirea oricărui I!:Ji~ . -
SOI ~e C':ltlt~, cacuti,te pen- , ~ F· : 
tru casăple ŞI bucatane, pen- 1;) '. ,~-
iru masă şi bricege, unelte .:,' {I _ 
pentru ciobotari şi cojocari li' ~:.-

1, precuAm şi asculirea bricelor .' ~.~ r,:-
Dt pre langă preţurr eonvena· / ~ ',-
I bile şi execuţie ireproşabilă. ! ~ , ' : 

1- La frlmltC!rea a (1 brlce barbierllo! ,~,::l 
i It- socotesc taxa numaI pentru 5. ';;..' 1 

1:111 W III i III Î (" O I riIE! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 
cu oltl brut, dela 4-100 H P. 

Motoarele mele patentate au regulator cen
tral şi mechanism de aşezat cu mâna. -
In urma arderei regulate a oleliului, motoa
rele nu produc nici un miros neplăcuf. -

Nu trebue curăţit des! 
Spese de funcţionare pe oră 11.2 filer. 

SurauJi Viklor. r~«o 
Inginer .. tnecha.nic diplottl.flt, ~\~? , t 

IUdapest, YI .• Lazăr-atea 18,'~ 
(Indărăt;ul Operei) ';. ~ 

Condiţiuni favorabile. Preturi ieftine. ~:'h 
Intermediarii prime3c reco"'pen~ă, Motoare cu benzin Şl gaz. ~ 

Tff~V-~-'-'~'=~~~~~l;~;cff~ 
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MOBI LE =1 K ~1"'-' .,. -= ~ Motoare cu~enzin şi olei brut, ~ 
- «-&1 ...... tC&.i... ~. locomobiJe, motoare absorbitoare = 
:: I fabrică de motoare şi turnătoria de fier, de gazuri. -- Maşini-motoare cu ... 

pentru dormitoare, sufragerii, locuinte gar
zon, saloane, otele, cafenele, restaurante şi 
palate; mobile de aramă şi fier, covoare, 
perdele, candelabre, piane se trimit oriunde 

_ benzin, automobile pentru arat şi -- ,Murăş-Oşorhei--Marosv3sarhely. imblătiL ~ Primeşte totfelul de : = monfări pentru maşini, stabilimente = 
- industriale, maşini cu aburi şi in· _ 

pe lângă plătire cu bani gata, ori 
in condiţii favorabile de platii 
Album bogat ilustrat I coroană. 

= căJzirea cu aburi, precum şi exe· -= 
..., cutarea a totfeJul de aliaje de fier __ 

La aranjare deplină trimitem 
volajeur pe spese1e noastre. 

:: - r,~V ,'. >.\, ,,' şi metale, montarea deplină a .:: 
- : .,';:';~~~,;î.~.Iol~'~ :n1orilor precum şi reparări ... 
-- I 'i~' 'ii(1:~.sI;\v.~~~1 ~ " b t ~ . ..,. .. j/~:f'tţ'& !,i~ ~~ ~ In ranşa aceas a. ~ = ~ ~., v.~. '~-ţ~1.~!!f.~1 ~.::;:;iC :'''~~:''~'''~~' GarantA deplină r - Serviciu = 
- '" .- ~~$'" kSc)·.~~~l;:{~ţ;f.'~ prompt! - Preţuri lefllne. ... 
- $.' .... 
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MODERN LAKBERENDEIESI VÂLlALAT 
Budapest, IV., Gerl6czy-utca 7. 

-1 
e.J_a~!_I~U_e~U __ JJ I~~~--LU~I~I~I_I_I.JJJ O 

S'.;aa. d~@j\c::hi§!i 
Se poate comanda şi prin te1efon Nr. 857. 

Se af·ă 1n toate prăvăliile mai de seamă 1. 

ReaL ci lr1I C1lL i -1LIJ1t fI"~ 
ErI -,ra~I~I-'-I~Î-.'-II. III1IIIII I a ~ 

Nr. telef. pentru or~" şi conriiat 509 -

BANI 
pe moşil şi case de inchiriat din Arad 

cu l1llortiz!1ţia de 10-70 ani 

iupl mlrIma .. sumei hnprumutate cu 4:, 41/" 482' (3/. 
,1 OU/OI pe IAngA dh ... Jend.& de mijlocIre şI MUoriil&ti~ de 
I!J.tereS8 coraapunsAtoare pAnlI. valo&'e& oea mal mare. 

Spsse antictpMUve DU Bun*, la dorln,a anticipet spe
aele 4a Inta.biJ,lare, 60nvertel da*orille de interese mari. 

+ P"'so}vare grabnicA, servlcin prompt. -.. 

SZUCS F. VILMOS 
Kepreaentanţa pentru mijlocirea de Imprumuturi a . . 

Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe 'erUotU, comitawlnj Arad, oraşului Arad, oomitatuIw 

Biohiş, Gyul., Ciaba. 

A.RAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Unp filiala Poştei.) 

Pric, c<.IC pe langl onorar &owaUorl de afacerI abIlI 
ti ieDUd 1'1 Incredere. 

iil 

'IS 

duct e.' ,,-.!' 
~:e.......l! __ _ 

I B;ciâ~~~Mih~I;,cti;;~~;;s~~h~i;"S~~~J~~~' II 
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:c: Primeşte pellngi garanţle orice lomrl din acest ram ca iatroducer~ de 
apaducfe ti eanaHure treburncloasi pentru castele, comune, spitale, casărml 
,f ,coale. - Specialist ia loadaJ - Prime,te pe lingi conditii avantajioast 
hnerea ill ordine ,1 repararea caselor In cursul Mul an. - Prospecte gratuit. 
Se angajează pe anul intreg pentru ţlnerea in buni rinduială a caselor ,i pen· 
tru repararea bazinuluJ closetului. Oferă aparatul pentnl clătirea dosetelor 
- noul care.nu reclamă apese vi de fiecare bucati dă garant4 de 3 ani. -

__ maM" AiA_ M n 'aGIl U.E I msmwNIiiI uz 

I!IBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICI 
: BIIIIIIIIIIIIIIIIII19 : -- --: : Farmacia Nicolae Jaja în Brăila: : 
_ _ c::.:-- ROU1Ania.. __ ~ _ 
_ la lE _ 

§ § Cre~e~~ ~r!!e~~~~n~~r!t!eş~na §I ~ 
.. - conservă tenul; ea face să dispară - UI 

,:: repede cojii, bubuhţeJe, petele roşii :: 
_ _ şi puncte1e negre de pe obraz. - _ i!r 

.. _ Această cremă este un product _ a 
_ _ absolut ştiinţific, nu conţine nici __ 

- - un fel de grăsime: Întrebuinţată --
este absorbită complect in piele. --

EI -----: : Pondre Princesse Ileana : : 
- - este un product vegetal h;gienică --
- - şi bJne parfumată. : : :: 1: Savon Princesse - .. 
_ _ Iau de Gologne Princesse : : 
- - BI illantine Priucesse - -- _ - -i _ _ Specialita.tea. casei noastre t _ -

- - Feriţlvă de c :mtrafacerl ! - --- --: .1111111.11111111111 •• : 
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Nici o fabrică de gra
mafoane şi cufoane nu I---'-:::;;;;;;.;u.... 

poate să lifereze mai 
i efti n ca ~~If"" 

Keicb Atadar, 
ateUer de 'Iustrumenta muzicale. 

II~ Bt1d2!!~ VI~!;:lo~4::~~:b~21 T. 
!1!(11 'II = 1] IIIIII J IIIIII J II") .1. il IIII i ~ 

~======~=======================~ 
Pregătesc 

cuptoare de teracotă, 
căminuri, vaze, glastre, 
cu preţuri 'moderate. . 

Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 

Mag'yar Istvan, 
fabd G~nt dR caminuri Si ar1; cole da lut 
T emesvăr-Oyărvăros, tem-D. 16. ti 

a- /~ II 
Schmidt Janos succesor Schmidt Ferencz, ' 

Institut pentru ridicarea altarelor in 

g , Budapesta, Kiibănyai-ut 53. 

Pregăteşte: altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomand! ca specialist, de Munchen la renovarea alta· 
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 

primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preţarl moderate. Condiţii favorabile de pJatl. 

B==================_ 

....... 

Avis! 

Nr. 252 - 1011 

Domnilor fabricanţi şi particulari le 
aduc la cunoştinţă, că am edificat o 

tornătorie artistică pentru metale 
SII3IIU, Strada Margaretha. Nrul 18. 

Prin practica mea bogată câştigată în ţară şi streinătate 
mă aflu în plăcuta poziţie să pot satisface oricarei cerinţi 
de branşe, în bronz, messing, tine, cositor, aramă, 
după desemn ori după modele vechi. 

Serviciu prompt! 
Preţuri ieftine I 

An d rei Paksa, 
Sibilu - Nagyszeben. 

Prhna, fabricA ungureascA de ~cllţite de 
ma~ini şi unelte de otel. FondaUl Ia 1859. 

Bart usek ţ !tarol y 
Budapest, VI. ker. David-utca 10. sz. 

~ AIA .. rul 

~ pr ,~ ~:~I~e P:;~~nke 
Uneltele mele tai e ca 

~ ~.~ ~ ~. şi seOJX:~V: ~:~:. 
~ '" W şină pentru lucrarea lemnu-

lui, pentru-că sunt fabricate 
din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rindele de maşin4 scooitoare,. capete de cupt, 
ferestraie de mână (horony) şi lungime j sjredele pentru 
sfredelirea de găuri adânci; cuţite de sflşiere, unelte 
pentru sjredelire, crepare şi fabricarea de cepuri, cu un 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite în 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în 
osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nouă osii cilin
drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru compactorţi. 

Ori-ce desluşiri se dau în cel mai scurt timp. ' 

"TRIBUNA" INSTITUT a'IPD5JRAFIO NIOIDN SI .OONS, ~ :ARAD 19n. 
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