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ABONAMENTUL 

Pe un an • 28 Cor. 
Pe un jum. • 14 c 
Pe o luni • 2.40 c 

Numlml de zi pentru Ro
mAnia ,i .triin5tale pe 

an 4.() frantl. 

relelon pl!ntru ora, ,1 
comitat 5(ij!. 

Drumurile la loma. 
/irad, 20 Noe11lvrÎe. 

~ 

'roate drumurile duc la Roma. lată uu 
adevăr istoric, care nu se poate contesta, 
Cu toale ci.\ s'a bemali:rJat şi a ajuns acum 
1111 proverb' zilnic. Şi asta dintr'un motiv 
foarte simplu. Fiindcă. fiecare popor ţine 
mult să-şi aibă o Homă proprie, un centru 
jdeal, spre care să-i sboare fantuzia şi să 
Sf' simtă atras din toată. inima. 

~ni, Românii din Fngaria, ne-am pro
el,uuat, ca să firn în rînd cu lumea, o Romă 
a noastră. Mai întâi îi ziceam ,.Homa mică" 
~j ne gfmdim atunci la Blajul istoric_ Pro
bahil că unirea în cele bisericesti cu ora
şul Rf[mtuJui Petru şi mai ales in"ierea li
IWl'tttţii po câmpia Blajului ne-au îndem
tlat sh ne alegem o capitală atâ.t de mo
rlC'stă. 

Dar vremea trece, Apot.iturile culturale 
se înmulţesc şi se rafiuea7.ă. Exigenţele so
ciale se desyoltă necont.enit. Romele cele 
Y8chi cad În desuetndjnp, una după alta. Şi 
ct'ut.re nouă se ridi('{l., frumoase ca nişte 
fragmente din jXlveşti, reflecttmd. ca într'o 
oglindă fermecătoare, toate euceririlc stră
dllinţplor omeneşti. 

Cunoaşteţi. de sigur, punctele acele ne
gre şi mari, lllfillnjUl'ate de eeretll'i lin ... are, 
de pe harta pwmântulni, sub forma cărora 
.'10 simholiz~ază oraşele cele mai pline de· 
helşug-uri! Acolo Suyeranii îşi clădesc caa
telele lor d<> cristal. Acolo se adună toţi în
drumătorii ee101' de jos, toate comitetele 
autorizate alo milioanf\lol' de cetăţeni, In
flol't'-!'1c mai ales ştiinţa şi artele şi stăpit--

TREI SONETE. 

ae n-a .. II IIDI ... 
Lin picm'ă azi milostivă pace 
Şi prin văzduh o şoaptă nu colindă, 
Peste intinsa lacului oglind.ă 
Amu-rgul umed umbre moi desface. 

: ..... -..#. • ... «-

• ' Pe cer pornesc făclii să se aprindă, 
Incepe bolta. 'n aueI' să se 'mbrace ... 
Stejarul rnul dC(JSupr'a no(udră tace, 
Abia orare cade câte-o ghindă ... 

Noi sfăm învi/t§-i, cu ochii duşi în slele." 
.~i 'fi ·inimă simţindu-ne venintd, 
PăI'ent doi tainici făcători de rele, . 

I 

!'J .Mă înfioară zările albastre: 

, . 

- Gâtldeşte-te ce dar le-ar fi seninul, 
De n'am fi noi cu suflete-le nO(lsl.,'C ... 

Ea staa la mal .• ~ 
Con,bia d·in lanţuri desfăcută 

1 şi mişcă 'ncet scheletele f.rlJdit(!" 
Ou ea te duci spre lumi nebănuite 
Pemeie, tu, pe t'aci necunoscută. 

Abi,a ,în sbor~lZ ultimei. clip-ite 
Te văd, ~ de-anima ~Hruri ?1evă~ută, 

neşte n .mişcare vifuruasă în şHyoaiele vÎe
ţ,ei, eari atrag o lume întreagă spre dAnsele. 
D{lla Şim)f'u la Făgăraş şi dela Polul ~ord 
la En'a!ol', c.\ţi pelerini n'ar dori să plece 
spre \Te-o Homă de acestea, eontimporană ! 
Şi, pe de altă plute, e[lţi nu-şi pot împlini 
aceast.ă dorinţă şi nu se Întorc cU impresii 
de multumire şi cu eomori de ... ar:nintiri L .. 

• 
Xoi, Rom:Înii subjugaţi dintre Tisa şi 

Carpaţi, simţim deasemenea această do
rinţă a unor plă{;ute călătorii spre vre-o 
Homfl. Var, cu toat.ă civiliz.atia noastră t nu 
prea ajungem până la minunata Veneţie 
şi nici prlllă la Paris, prea de tot modem 
pentru gusturile noastre. Do altfpl niei pre
tc-uţiile noastre sufleteşti nu s'au îndreptat 
prea des în direcţiile acestea occ.idl"'ntale. 
lmprejuriirile fireşti şi legăturile' noastre 
otnice ne-au dat. sfatul şi ne-au îUY{tţat cu 
Încetul să ne îndreptăm privirile spre Roma 
noastră, cea de lftngă apele dulci ale Dftm
hoviţei. 

lntr'adeviir, sub actuala conducere a 
vitoaz.ului Suveran al ţru'ii româneşti şi prin 
fapt.p.le unor merituoşi bărbaţ.i de stat şi 
mari patrioţi, s'a închegat o capitală, fal
nică a Hom{U1iei, fiind o expresie gem'rală 
a înSrlŞ frumoasei ţări, preeum şi o ademe
nit-oare mptropolă a tuturor Romfmilor. O
l'<lşul aceln eu zeci ne bis('rici, cu frumoa.
sole saI~ parcuri dela margini, eu bogă.ţiile 
naţionale din muzeele ştiinţ.ifice şi artistice 
şi atMea alte inst.ituţiuni publice, CBt.e in
dicat să fie un pund. important de contact 
cu Bomfmii din părţile străine. Căci rIvna 
de cultul'ă naţioIlalrt şi simtul de libertato 

Şi toiuş simt /) jale 'TIt-ştiută 

Când zarea albii 'u pW'intre te 'ngltite. 

Rit stau 10 maI şi golul ne de~parte ... 
Jid uit în larg cât ochii pot să vadă, 
Cum mi te pierzi depa1'le ... ma·i depflrle ... 

o tail1ă simt că m'a legat de locul, 
Unde-am. rămas ned~tmer·ir·ii pradă, 

- P('. sell/ne-acuma mi-a nWI"it norocul ... 

MI 'ntof' dia noa •.• 
Am rătăcit depal'te 'n lumi străine, 
Crezân.d că scap de-a pat imii prigoană,' 
Cd '"fl sufletul meu însetat de goa1lă 
Mai poa te ueşf ('-o floare pe l' u·ine_ 

DaT un bleste-m. din ori şi ce icoană 
Jl/ă w'mărea, căci te vedeam pe t·ine ... 
Ş·i le visam., ca 'n nopţile senine 
Un crai pi'ibcag pier·dula. lui co/·oană ... 

NIt te mira cii (I~i înfrînt de cal.e .. 
Robi.t de·un chin caf'e 'n cur'ind se curmă .. 
1Vă"ntorcdin nou la pra.gul ca·ljci talr. 

".--".'~~ 
Gâ'ld~te-te, că 'n Ci"uda lor arsu'ră, 

Oând simt aproape clipa de pe, ur'mă, 
Bolnat'ii toN cer CIlm-~·ntcăt1/f·ă ... 

Octavian GOlI.. 

... 
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(~eUlţel1('aSc{1 ll\lJ1wi acolo, llHlUai în mijlo
cul acelei vieţi ele spor ~Î de progl'f'se pe 
toaU:~ lillia, mai pot să-ţi redeie lllrlllUrii.\ de 
ROmrlI1. 

* 
Jnuîile willlifestaţiulli Ulai largi de sim

patie pentru BW'ureşti lp-nm văzut indeo
sebi in anul H)06, la expo:0iţie, eftnd am a
vut pl'ih'j ul să a:-ienltăm ctlvântările exta-
tice ale oratorilor d('la noi şi corurile din ii 
Banat şi Ardeal, eari jurau a~a de armonie ~ ~ 
pc steagul lor de sfântă unire, A urmat a-
poi festivalul "Ligai" din anul acesta, cu 
gruparea la un loc a unei multimi din toato 
provinciile. Presa şi luptătorii ci de sralnă 
nu ţinut }uHlgul acestei mişcări pentru dru-
mul spre Bucureşti şi rezultatele nu pot fi 
deeât din cele mai billefădttoare. 

Trebuio să fixăm aici insă ş\m eaz 8t,ri-
dcnt În armonia asta, Cine (:itoşte asU\zi 
ziarele din capitala Homfmit,i. sau ce] pu-
ţin monitorul aradan al dIui Goldiş, va 
afla şi vestea, că la pelerinajul aCDsta spn'l 
!toma noastră iau pade şi fruntilşii noştri 
autorizaţi, ba că dânşii sunt printre ieri mai 
frecvenţi vizitatori, Din nenorocire lnsă, a
năm, eă drmşii nu se duc numai ca să ia 
înv[tţături din şcoaln culturală şi de liber-
tăţi politice dn acolo, l1iei să discute cmnva 
cu bărbaţii de acolo aSUpl'H interrsrlor mo
narhiri noastre> ('.lI [lle Hom[mici, elmid rr.·;. 
pIei-alianţe. )). Vasile Lucl1ciu, de pilda, u
nul dintre cei mai amatori ai capitalt>Î. nu 
mai merge în calitate de luptător penhu 
ideia de rasă. D. Ion Sll{'iu, care s'a obi~
nnit pe căile aştpa, nu tr('cc cmnni grani-
ţele numai de dragul de a se specializa În 
spil'i~ul de ol'ganiza.re H partidului. la1' in 

Isidia. 
})(, Caton Tbeodorian. 

lsădia e fata lui Simion, a:prooll'l.Jola tribunal. 
{'el care şade în e,a."a din colţul 1l1Î\.ei, aspăIăto
resei Anicăi. SpăIătorea.sa A.nil'l3 e femee nevoiaşe, 
n'o mai ajută mîmile şi trăieşte din ce pică şi din 
ehiria odăiei dela drum, j){»('lue Q tine Simion, a
rmxlul. Dar şi hapl'\iină m.ai ~. 

Simion se duce la 81ujhă de <cum fd.ce ziua ochi, 
iar lsădia rămâne să vadă de sărăcia casei ~ de 
pl'uncii ,pl'o,prietăresei. Că aşa a fost întelegerea 
cu jupfmeaoo. Amea: opt franci pc 1ună. dlll.r să 
pună mâna şi Isă,dia la, .ajutat. Iar ajutatul ci e ro
bie ('urată. Rpălătl(lTea!i.a Anica o. pune să frece 
,-ascle, să: măture, să .cureţe scârufurile şi să v.adă 
ele cei doi ţânci ai e.i. nişte scflllejţi ră.'lfăţaţi, eărOl'a 
nimeni 'llU le mai intră în yoie. De ea n'are 
pic de milă, m~'('ar e'o \'ede eum trudeşte de lll..1 mai 
poate. 

Jsă.di-l e de ne:O d{)i~rn'eZ{'ec: ani, dar doar p'e 
jumătoa,te daeă arată. DiTitr'o t'uzătul':t eând el"d. în 
troacă, .a rămas şoaldă şi d'atunei creşte într'un 
an {'ât alta într'() ~ună. Nici c.hipeş(' nu e. Era de 
einci .ani când s'a amestecat Între 11N,te hntomani 
de ('opii ce., dădea.\l ('11 'Pra~tia O\l11R vrăbii: mai 
din gt·(>.şală. mai {'u vrel'e, a nimerit-o un pietroiu 
ee i·a S(~OS ochiul în )()(' ~ă nimm'easeă Habill.E~l 
e urît.a m~hallllei .Mică şi pntint.i{~ă ca o s('oo,bă, 
(> d(> rÎ8ul uliţii unde Şltăpi'tnes(> de.snletic:ii. 

Pe poartă nu cuteaza. să iasă, cîlt îi cii! ~i ei 
inima brânci la ,ioaeă ('Î\Ud pot'(l}eşte pl'uueii la 
somn, c.-ăt'i cum (} vud ('opiii lU~\h,:t1alei o iau în 
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ceea ce priveşte pe d. prezicle,nt Teodor Mi· 
hali, lăsăm cuvântul ,.Românului", care 
mai deunăzi no aducea următoarea. SUf

prinzătoare veste despre rostul dlui Mihali : 
"D. Mihali, călătorind în România, spre a-şi 
'vedea rudeniile în Buc'HTeşti, s'a oprit în 
Sinaia, ca să prezinte omagiile sale M aj. 
Salp, RC[JPlui şi Reginei" .... 

Noi din asemenea călătorii inofensive 
nu am face nici un caz mai alarmant, căci 
e lucru nevinovat ca să-ţi vezi rudele! Nici 
nu suntem geloşi de gestul de etichetă, cu 
care un preşedinte al clubului deputaţilor 
noştri a fost împărt ăşit din partea. unui Su
Yl'ran rom[tn. Aceste sunt convenienţe per
sonale obişnuite şi nu trag în cumpăna polţ
tică. Dar am fost şi vom fi totdeauna de 
principiul, ca bftrbaţii noştri politici de 

aici, CflOd merg srl se plimbe la Bucureşti, 
sH. nu facă gn'ş0li de tact şi să nu 
s(Lvârşească - încercări· nenorocite de 
a transplant.a mizeriile şi noianul de intrigi 
dela noi - şi pe părnftntul României. 

Putem spune, cu toată oonvingerea, că 
de câte ori se ivesc pe drurrllurile capitalei 
umbrele autorizaţilor noştri, e semnul unei 
nouă campanii impotriva "Tribunei". Ei 
se duc pe aoolo, înt.re altele, ca. mistificători 
ai opiniei publice, oa răspânditori recidivi 
ai c138io010r calomnii şi sămănători de rea
credinţă. Şi pe cum au săyârşit păcatul de 
li duce discutia noastră principiară în adu
nărîle poporale de acasă prin emisari fără 
valoare, tot .astfel caută să-şi spele nepu
tinţele, prin informaţ,iuni cu calcule vul
~are, înamt.ea opiniei din Regat. Sunt puşi 
ia cale gazetarii flecari dela. "Seara" şi 
.,Minerva" să ne înjure după tipicul "cor· 
torarilor". Sfr dă avis nemuritorului nostru 
A. C_ Popo\-ici să-şi alarmeze din nou "Cer
cul Ardelenilor" şi să continue cu sist.emul 
său pamfletar împotriva noastră .. Iar când 
pelerinii noştri oficiali se întorc acasă, au 
pare-că aerul unor indivizI satisfăcuţi de 
a-şi fi împlinit o datorie ~i de a ne putea 
sfida cu asigurarea, ce ne dau, că: 

- "Roma locuta est!" 

răs-păr, la batjocura şi strigă într'un g'I].as: "Strîm
ba .,i pocita! Strimba şi pocita!" 

Jocurile haimanaleJor {) tintesc de-a dreptul pe 
cute odată şi pietrile curg droaie, peste uluci, iar 
ea', păţită de când cu ochiul, fuge într'un 8uflet 
~i 8C ascunde în bozii eci cât statul omului de pe 
maidanul din dos. 

Dar când se satură derbedeii şi-i goală uliţa, a
tunei se i,eştc şi !să-dia lea p<lrtiţă, cu 'Pruncul cel 
mai mărişor aJ spăIătore.'lei de mână şi cu cel mic 
pe bratele-i us('ătiye.Pe urmă se aşează greceşte 
în ţărîna din uliţă, îi pun{l jos pe amândoi şi le face 
jucării: unuia e'Q floare de soc, -altui:a gogonele de 
tufă pc o sfoară. 

Şi când nu ma.i ştie {,'um să-i împace, cel mic o 
apud cu amândouă miinile de păr, de-i smulge 
smocuri; iar mărişorul îşi înfige dinţii illl mâna ei 
răbdătoare. ori o apucă cu toată gura de obraz, 
până ce dă sângele. 

Uar ea. nu-i pâreşte. IJ simte !prea emărît pe 
tat-8ău, îl vode prea îngândurat şi-i e milă ai-I mai 
otrăvească. 

Inima Însă nu·iată închisă. Dacă! 'n'a avut 
p.arte de frăţiori, să-i răsfete şi să se mângăie, -ce 
n'ar da să·şi afle un suflet blând care să-i tină de 
('ald. 

Şi as...ycde c'aşa cen s'ar găsi în curtea boieru
lui de peste drum, c'18.OO1D rot trage ea. cu ochiul. 
Intre păsări rătăceşte ş'un 'Prizărit de puiu de 
bibilică, crescut numai cât pumnul, ofOlpsit şi el, 
gonit de oarcle curţii ~i 'Şontorog. Un picior i-fau 
ros şobo]anii şi a scăpat cu zile, os. vai de el. Dar 
do atunci nu-l mM cunoaşte nimeni. Câţele cele
Wte il pocneosc cu ciocurile, gâetele sâsâie, curea-

Priyim cu dispreţ moravurile acestea 
şi ştiind, că nu noi vom trage consecinţele 
pe·nt.ru I:'le, lăsăm pe căLătorii noşt.ri bizari 
să se poticnească singuri in drumurile, aşa 
de vino\-ate, cătră cElntrul idoalurilor, cari 
trehuie să râmână nepângărite. 

Suntem or,aniutJ._. "Unirea" din Blaj pu
blieă urmâ't,oarea ştire: "In 15 c. in c.ercuJ. Vin
gard a. foot a doua oară alegerea membrilor din 
eongregaţia oomitatensă Alba-inferioară. Prima 
alegere, la care a eşit biruitoare lista. Românilor, 
a 'fost nimi~ită, ~i în Urma IllOOsteLa. s'a ordonat 
a doua alegere din 'Care lista română a eşit zdro
bită. - Infringerea ce am. $'uferit-o e a se atribui 
în prima linie voinicii/ar ce s'au. comis şi in a 
doua linie slăbici>unilo1' noastre". 

D. Suciu, marele nostru organizator; poate 
să doarmă liniştit, că.ci suntem pe deplin orga
niZiaţl ..• ... 

Şcolile un,ure,ti din RomAnia. Reproducem 
fără comentar următoarele C()llstatări n{)ui !&le 
lui "Bud. lIirlap" despre 6'0 a 1'00. UnguriJor în 
România: 

,.In România trăiesc 200,000 de Un· 
guri. .Mai mare parte Săcui, moseriaşi, 
muncitori, servitori. Inima îi trage cătră 
casă, dar grijile vietii, câştigul 'lţŞor îi leagă 
de România. Societatea "Sfântului Ştefan" 
se îngrijeşte de preoţi şi ŞDQli pe seama 
acestor Unguri. In Bucureşti există azi 12 
şcoli ungureşt.i: şcoli poporale, şcoală ci
vilă, şcoală de fete, şcoală. pentru lucruri 
de mână, grădină de copii. Inst.ituţiile ace
ste îi apără şi întăreşte pe fraţii noştri pri
păşiţi în străini şi le dau copiilor lor edu-
caţia. ungurească .... " . 

.. 
"ViI'g" in nou iposta .. In ziarul ,,vi1âg" apă

rut ·anul trecut ne-am obişnuit să vedem până a
cum un reprezentant desintere.'*lt al ad.evăr.atei 
democraţii ungureşti şi un prieten mai mult sau 
mai pUţin înţelegător al Românilor. Prin pleca
rea dlui Iiiszi ~zkâr, motivată temeiniG in "N ep
azava", ac vede că şi la "Vi1âg" s'a întronat un 
nou regim cu alte vooeri şi alte interese. Tot m.ai 
mult obs€rvăm în atitudinele lui o tend.intiî din ce 
în ee mai străvezie spre politica obişnuitâ' ung-u
rea8că. Votul unirversaJl nu ee mai 'cere cu atâta 

nii îl .pleznesc cu aripitle; iar el ae hră'neşte cu din 
ce a rămas din satiuJ oelorlalte păsări. 

Pe puiul heteag a pus O<.'hii Isadia. Ar vrea sa 
şi-l ţacn prieten. Dar aŞlll .. neştiut de ,nimeni, pu.iul 
de bibibeă O./lă 66 prăpădească. Ou cce-o să trăiasci 
când nimeni nu-i poartă de grije şi el îşi umple 
guşa mai mult cu piet.rioole ..• 

De un cârd d'6 vreme Iflăuia dă 'târooaile !pe la 
ştachetul caselor celor m.ari oale boieruJui. Ii rîmă 
pe inimă că: n'are putere s'ajuf13 pe 'Puiul cel nă
păstuit şi-i e frică să treacă mai des uliţa ca să 
n'o simtă băieţii ... Zi de zi i-se face teama 'mai 
mare ţli i ...... 8 avârIe inima: sli nu-l găsească oda-tă 
întins mort, până ce să nu-i fi venit ajuooru:J din 
parte·i. 

Când a'a crezut nevăzută de nimeni, intr'o zi, 
a ~i întin8-o la drum şi s'a iuriş-at în curte. Băieţii 
mirosiseră şi pândiua din .clopotniţa bis.ericei; 
când aUvElzut-o intrîlld, au ipl'ill8să-şi desoaree 
buzunarele şi o p'Ioaie de pietre ° urmări în curtea 
străină, unde se strecura6e tiptil ei încremenise eu 
ochii Ia puiul de bibilică ee-şi lă."lase .a.ripile în jos 
şi lungise ciocul, gat.a să moară;. 

Dulăii <,urtii se deşteptară şi 00 năpustiră, ha
măind, s'o sfăşie. Gurile slugilor o ocărau şi 
ghionturi o îmbrinoeau iru cu.rte. "Afară orbeaţă". 

Dar a'a deschis un geam şi-un glas domnitor 
striga la câni şi la slugi, - punea tăcere .. Po
tăile se Dpriau şi mâriiau doară, bătând din cozi, 
·sIugile tăc~u din gură. IsMia se făcea oa. gălbi
narea şi piciorul ei betea.g par'că îngenunchia. 
şoldu~ îi ieşia ·afară de sub ooaet.e, 8drenţele de pe 
trup .par'd ee dcsprindeau s'o despoaie. Ochiul 
cel sănătos lidria ca o boabă de mătanie. cel 

insisfen tă, ,alt.fel sunt ju:decate situat.iunile poli. 
!-ice, iar în numărml de eri a apărut nn artieol 
despre romaniurea săcuilor, articol plin de urA 
şi insinoot.ii la adresa Românilor, scris pe ealapo. 
duJ 111i "Budavesti Hidap", 

AeeMtă 8tChimbare de ·firmă a ziaruâui "Vilâ.g" 
ne dovedeşte încă ooatl el în actuala situaţie cuJ. 
tur,ală a poporuaui ungur~ nu 'Poate să se mani· 
fo.'lteze nici o adevărată 'f)()rnire democratică, ne.· 
cum o acţiune de împăcare ,a tuturor naţiona li tii. 
tilor din tară. 

Inrc.gistrund aceste lu{'.rmi facem .a.nel Ia pu· 
blicu 1 nostru (';ore a prim it cu simpatie ziarul 
"ViJag" f!ă-I lipsoo~,ă de acum inainte de orice! 
Rprijin, dci a-l flprijini 8.('Wll însemnoago a epri. ' 
jini UJl .,Budcpe.sti Hirlap" sau adt "Hirlap" oa· 
recare din Budapef!t.a:. 

• 
Reforma legii despre advocatură. Guvernul 

lui Khuen, după cum ştim, pregătCţ\te o refomlli) 
a legii de~pro Mh-ooatură, .prin care voieşte să' 
8tă'\'~lea.'3('ă rprea marea înmulţire Il a.d.V<loaţiIor,. 
In ('unml anului .acesta s'au eolportat mai mult~ 
v('Şti ailupra Q()estei ()hootiuni. SemioficÎoaul "Ma· 
gyar Kurir" lldllCe .acum o nouă inf{)rmaţie în 
privinţa aeeasta, 'prin un interviev cu N agy De· 
zs6 care pregăteşte rproectu:l de leoge in chestie. 
N aflV De.zso, oa să mieşoreze proletariatul juridi~ 
ar dOl'i ca toţi candidaţii de ad voe.a ţi , din 'Cei tTei 
ani de practică Îln cancelariile advooaţilale, un an 
aii fie BiJiţi să·l ±iacă fă"J"ă nici o rpl,ată. Prin o 
astfel de mii..,urli p]'ohibitivă doreşte guvernul să 
lecui·ască un ?ău prin apăsarea celor săraci ei nă· . 
păatuiţi de so.artă, dintre cari eel mai mare con, 
tingent l'am da noi Românii. 

* 
Remaniare mini.terialA În Austria. Abia 8'~ 

<.'onstit.uit noul oabinet al.18triac sub preşedinţia 
contelui Stiirgkh şi a şi izbucnit o e'l'iză parţială 
prj1n demisia miniat.rului de finanţe Mayer. In 
10C111 lui a f06t numit Zaleski, fost ministru fără 
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portofoliu. In locul lui Zaleski, a fost nnmit de- . 
putatul Dlugos. Ministru de agricultură a foot S , 

numit Dr. Brat. Lm 
Noii mini~ri au fost primiţi azi la lUDiru;J ti] 

în audientEi. de cătră Maj, Sa, pentru a depune. . 111 
jură.mântuJ de fidelitate. ~ 

• 
~01 

, - ... 
--- Noul mitropolit primat al Româniel .", il. 

Din Bucureşti ni·se scrio: Inalţii prelaţi ai h; 
României s'au întrunit Vineri într'o oons· p, 
{ătuire în vederea dosemnării viitorului mi. fa 
tropolit prima.t şi a viitorului episcop de 
Roman. In primul rînd~s'a propus mitropo-

bnlrutv se scur.a, ca împuns e'o undrea şi chipu-i 
prindO'a ca din fat.a ştearsă a g{)log.amului de 
aramă. 

- "Ce cauţi tu fată în 
.. I8ădia Nlt~t>o tl ,privire de fugă, se încovoaie, 

l':lsil orhii în rpil.mânt. Glasul boiarului n'() dojene. 
~te ci îi dă inimii. 

- "N u ~ti tu Isăclja lui Simion .a.produl~" 
Intâia oară laude dintr'o gura străină r08tin' 

du-i ... ~ num~e nuci dule{l şi se miră e'o ştie boie· 
tu!. De unde. o "tie pe ea, risul uliţei 1 

Domnul ceJ mare ~ în curte şi vine domol, 
spre dânsa. 

Dul~i i~ tâl'iiec ca nişte r~bi la picioare, prind 
aă se gudura .şi pe lângăstduna cea clesbrăoa.tă. 
.L.8ădia îşi simte un imbold mare, o putere, şi CU~ 
teză: , 'f-

- "Bibi1iea ... " iar {)'Chini ei tint6f}oo pasăre~· 
,,!puiul cel de edlo ..• " . 

- "De mi~l'aj da mie!..."· 
- "Uit.e la ~ i~a rămas ei inima., saNCIi, Daţi·j 

pasărea" hotăreşte stiilpânuJ. 

Dar cÎlnd slugile .aduc puiul cel olog ~i-l pun, 
mortăC.1UDe, în miinile Isooiei, sim;e şi boieru1 
ce·a impins-o pe fată. 

Sub flenderita ferfenitită inima ei hate repede 
de tot şi mâ1Wl-i sJl.ahă alintă b~hiliC)a. Şi nici nu 
(ltia că trebuia 9ă zică ceva când stWpânuI casei i-ll 
pua şi un ban frumos în palmă. 

Ii vine d sboare fericită şi iese pe poartiiJ ca 
dU8ăpe iSUS. , .. 

Băieţii cei răi s'au ooborit ti se uită, muţi, fări 
.să înţel&agă. 
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litului Pimen al Moldovei să fie ales mitro
polit primat. Inaltul prelat a declarat, că, 
nu pl'imeşte inalta. demnitate ce i-se pro
pune, pentru că voieşte să aducă la înde· 
plinire intregul plan de reforme ce l'a în
tocmit. Se ştie, că mitropolitul Pimen, are 
intenţiunea de Il reorganiza toate mă-su
rilo din ~.foldova. In unnă, membrii Sino
dului, au propus ca viitor mitropolit pri
mat să fie ales episcopul Timuşal Arge. 
şului. 

In locul rămas vacant prin a.legerea e
piscopuJui Timuş, ya fi ales a.rhiereul Me
letie Constănţeanu. Pentru scaunul apia
ropiei do Haman. ya fi a les arhiereul Ca
Est Botoşăncanu, actua.l locotenent al a
cestei episcopii. Alegerea pentru cele două 

,~ Jocuri de arhiereice se vor declara vacante, 
se va face în sesiunea. de Ma.iu Il Sinodului. 

• 
Şedinta Camerei, La deschiderea şedinţei abia 

~lI11t de fat.ă 30 de deputaţi. Numărul lor cătră 
sUw;litu.l şcdimţ.einu trece 'pest.o 60. 

Camera incepe di&c11ţia bugetului ministeru
lui de interne. SandQt" J on08, 8eCretarul general 
al acestui miniswl', atăruio mai ,ales asupra servi
ciului aanitar roorganizwt şi roagă Camera să vo
teze bugetul. 

liammersber.q wzl6 (kossuthist) vorbeşte 
('.(Intra, Csernyi K(it-oly (guvernamental) pentru, 
0yo7'ffy Gyula (justhist) contra bugetului. 

.\ luat apoi cuvântul lh. Teodo/' Mi
hali, preşedintelo clubului deputaţilor na
tiona1işti caro a combătut bugetul şi a de
darat că, nu-l primeşte neavând încredere 
în guvern. 

D. Mihali a constatat că administratia 
s'a înrăit sub actuaJul guvern. Noturii co
munali nu cunosc limba. poporului. Pretu
tindeni se folosesc interpreţi. Oficiile ad
ministrative tratează cu n.aţionaIităţile în 

II( mod brutal .~i nu rospectă drepturile lor. 
~ Dacă al' înceta nndtele mizerii administra

tipc pacea s'ar putea înfăptui mai uşor. 
Prin sfatilieal'ca administraţiei s'ar putea 
Iaee un pa.s spre bine. 

D. Mihali core votul \u1Îyersal po sea
mH poporului şi-şi exprimă părerea de rău 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Apoi toţi o uita pe Is/'idi.a. Numai ea nu uită 
pe boieorul care i-a încălzit viata. Iar bibilit:.a se 
intreamă, ciugule din ,palma ei şi creşte. 

C/'itre toamnă date b()l~nit.a !printre copii. Pe 
ea ~ lovit-o dintiîiu: mai slabli, mai şubredă, mai 
l'au tri'iită. Se Ft.ingOO yiizîmd cu ochii, se u-mca ~i 
o mi~tuiau frigurile. 

Intr'o zi s'a milostivit SH vină şi dodorul Ol'a
ţnr]ui, doi dăduse in genunchi aprooul. 

- "Bine, dar se prăpăd~te de Demâll<'are ... 
Trebuie hrănită. O ciorbă de pasăre, oova uşor". 

De unde eă se gs!Se.ascs l)3t8ări în curtooapro
{lului ~ ... Işi fringea mânile ii nu ştia ee să facă. 

Mai la unnă fatra luj să trsia..~ă. A tăiat bibi· 
Ioiul. 

Islklia ostenia S8 se ridice Între perne când a 
,{'nit Simion cu I3trochina de fiertură .,i i-a înt.ins 
lingura. Ea întindea buzele-i ar.se. 

A prins.o groaza când i~s'a părut că ghiceşte: 
- "Bibili('Ja, I3du-mi bibilica mea .... " 
Aprodului i-s'a tăiat mâna şi a simţit cum ii 

cade, cu lingura, în f3trachină. Perdeaua dezn~
dejdei i·a invpHuzit •• ederile şi'n ochi îi juca flX'1ll 
durerii. 

Prin C~ trecut inima fetei atunci! 
Se siJlo:t să zîmbească: 
- " !\Lai târziu ... nu mi-e foame acuma ... aş 

vrea să dOl'm ... " 
Şi şi a lil\S1lt capul pe perne, s'~ întors cu fu.ta 

La pert'tl\ ipleolllpe}o i-e'au închis. A legănat-o un 
,'iintu1et, un rft('luflet lrCurt i-a trecut printre buze 
şi prin fereastra deschid' par 'el s'a ales o bătae de 
aripă!. .. 

că şofu! guyornului n'a. ţinut, de cuviinţă 
să anunţe pe ce principii se va întemeia yo
tu! universal proiectat de guyern. 

Şedinţa 00 riodică la orele 2_ 

Presa străina şi Italia. 
- Scrisoare din ~oma. -

Roma, 18 NOBIDVl'B 1911. 

De două zile, ştirile de pe -câmpul de ră,<;boi 
8unt de mid importanţă: lupte 'parţiale, îu1re 
mici grupuri arabe şi 80ld'lltii italieni cari lupte 
însil, trebuo s'o lJPunem dela început, au fOM 
toate in detrimentul elementului mUISulman. 

Arabii atli'cii totdeauna în acelaş fel: profitând 
de nesfâr,şitele dune de nisip, se furi.şea.ză în gl'U
·puri de câte două sau trei sute, se ascund du;pă 
dune, se tîrăsc, sar, &e risipef!c, 8e apropie şi când 
vine seara, atacuTile lor parti ale sunt compleet 
respinse. . 

Natural ca şi din partea Italienilor sunt pier
deri, dar în nid un mod nu se pot compara cu 
cele arabe, deoarece, ori cât -ar fi ,ooeştia prote
jaţi de poziţiile naturale ale terenului, nu pot sli 
învingă cu micul lor număr, numărul superior al 
Italienilor cari ocupă tranşeele, şi cari îşi dau 
bine 8'ama de ce 'va să zică o luptă cu un eltm'wnt 
barbar şi nededat cu felul modern .şi sigur de 
bătaie. 

In avanltagiul lor Tureii au favtu1 că au pro· 
povăduit printre coreligionarii lor riL'lboiul sfânt, 
şi tQţi Arabii au pornit la. bătaie, mâna ţi de acel 
fallatiam Tcligios inerent iporporului musulman 
care prin t,loNln socoteşte vrăjmaş pe ghiaur. 

Nu trebue socotit in 'acest ră/lboi măsurarea 
cu armele in mână -a două armate, dooare<.->e ar
mata turcă din Tripolitania este foarte mică la 
număr în r.aport cu armata italiană de -acolo 
(80,000 de oameni), ci trebue socotită lupta Ita
lienilor c-on1.N tuturor Arabilor, contra tuturor 
triburilor şi contra tuturor bărbaţilor cari dela 
vârsta de 12 ani, de cund pot să tie PUf;oOji in mână, 
şi până la "urEta de 60 de ani sunt toti luptători 
şi vrăjmaţli declarati ,ai creşotinilor. 

T-otuşi, cu toată greutatea. ce 'Presintă acest 
răsboi, r€.9uJtatul final ya fi tot de partea Italiei. 
~i cu toate că ră.&boiul ace.,>t a De "guerilii" dă 
mul.t de lucru ţii va da multă nmlle de lu'Cl'U Ita
lionilor, totuşi nici un moment nu ne putem in
doi că Italia va învinge. 

Pentru eine trăie.şte in Italia ştiTilo cari vin 
de pe câmpul de bătaie, deşi censurate şi contro
late pîtnă la extrem, sunt în 3ţ!a de mare c{)utl'a·' 
dicţie cu ţttirile ce se publică in A llstria, în O'er
mania şi în Tur.cia, încât -numai în basme sau nu
mai dintr'o rea vointă cO'ndamnabilă 8e pot scrie. 
Şi ca probă că până acum 'În ţările de cari am po
menit mai sus, tot ce s'a scris asupra 8~a ziselor 
înfriingeri italie.ne a fo&t falş, \"ă aduc faptul că 
în pres-a earo !'I<'rie Mntra It.alieia inreput o 
sf'biu1barc Îmbu<'llrătoare pentru restabilirea 'a,
devi'irului, a încelmt a mI se mai ridica osanele 
pretin"C'!or vj('t.orii turceşti, şi au inceput s'o h,g(\ 

mai domol. Chiar şi ziarele. din Const.antinopol. 
in frunte cu oJi'Cioflul "Tanin", au scăzut tO'llul 
şi au înc<,pllt să prepare opinia publică la aflaTC'a 
adeyănl1ui: vid.oria italiana. 

De altfel. noi intotdeauna am ~pus adevărul 
adevărat şi pc când ziarele din străinătate publi· 
('au infrângeri italien~ti, noi $Criam deS/pre 
triUilUfurile Italiei, şi cu ton te că 00ntrastul Între 
rândurile noastre şi rândurile tran.smise dc agen· 
ţiile ovr~ti şi turceşti era enorm de mare, to
tuş nici un moment nu ne-am sfiit să dăm Româ
nilor ştiri:le imbu~UTătO'are despre "j1:'toriile :f~a
ţilor noştri italieni. 

Azi, ag!'!lltiille oy~ti Ţtublieă ei ele - sunt 
si!inlr că cu foarte multă părere de rău - rapoar
tele ,asupra bătăliiIor din zilele de 23 şi 26 Oc
tom"rie,serise de generalul Caneva. acela re care 
il nUllliau rprinsonier al TurciloT, şi nowţi bine 
că l' a]){) art ele Tin din Tripolis oraşul de~re care zi
{leaucă a căzu1 din nou in mânile tUl'Cilor. Ah! 
ce !lcrvieiu au făcut Italiei aIia1ele sale! 

Se· vorbeştefoar,te serios de pace. In cercurile 
bine informate 1)81'e că intervenţia pu1erilor in
teresate în Mare.a Egeieă de data a...q.ta este-foarte 
serioa9ă~i superiorivateaHllliei fiind pe deplin 
C'Oufirmată, paeoo nu eate departe. 
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Ku mai înocape discuţie ('ă 'pacea mai curând 
sau mai târziu se \~a in~heia in acele8.9i condi ţii 
din ultimatul Italiei: cedarea Tripolitaniei. Cum 
va moti,va guyernu.l Turciei opiniei publice acea
stă ces,tiune, nu ştim, dar nu mai încBJpe îndoială. 
că guvernul tinerilor turci va căuta sa gă.sească: 
o soluţie şi împikând şi oapra şi varza, v-a put.ea 
să o mai dudl. 

Până acum, în Tripohtani'a este linişte. V re
mea s'a schimbat plouă, bate un vânt straşnie 
care mişcă nisipul deşertului ca' undele mărei ei 
furtunile, cari dmează zile întregi, ră.~olesc norii 
de nisip cari ascund tot orizontul. ln asemenea 
situaţie armata italienească este mereu cu 'arma 
În mÎină şi bravii fii ai Italiei nu se dau.-înapoi 
în fat.a întâmplărilor cum nu s'au dat înapoi în 
fata focului nă.şmaşului. 

Din prjcina.a<>estor fmtuni, nici Arabii nu 
rischiază să se împingă la. atac, .deci linişte pe tot 
lungul tranşoolor. 

Dar îndată ce va i,ficeta ploaia. atunci gurile 
rotunde ale tunurilor ,-or începe iar să trăsnea.9CiÎ, 
şi moartea va cădea cu obuzcle aruncate de ele 
în l'agărul musulman. 1. T. Alian. 

In luptă cu maghiarizarea. 
- o propunere. -

l'e zi ce tre<>8 ereşte numărul acelora cari pă
răsesc neamul şi trec in tabăra duşmanului no
stru secular. Sunt multe cauzele, 'Cari favorizeazii 
acest proces. Pe lângă faptul, că guvernele ungu-
reşti sunt tQt mai' agre:;J,v-e, în llăscociroa da 
măsuri de desnaţionalizare, se mai adaugă şi in
fluenţa mediului '1i culturii ungureşti, în care 
este nevoitil să trăească o parte însemnată din-
tre noi. \, 

Deoarece în contra primei cauze· nu putem 
:să desvoltăm, adecă nu am desvoltat până acum 
o actrvitate, care să promită rezultate reale şi 
astfel să ţină în echilibru activitatea statului, pen
tru aceea avem datoria să micşorăm cel puţin 
influenţa păgubitoare a mediului şi a culturei un
gure.şti. 

Pentru ajungerea a<,){l.'jtui 'SCop nepot Bel' vi 
cu e.'\:emplu Polonii din Germania. Intocmai ca şÎ 
noi, Polonii din Germania nu intră bucurOfl in 
serviciul .statului, fiindcă ţin mult la limba şi 
naţionalitatea lor. Cu toate ace.~te sunt. O mulţime 
de funcţionari Poloni, mai ales muncitori, prin
tre Germani. Pentru a Scăpa pe funcţionarii Po
loni do desnaţionalizare s'au înfiinţat 'Societăţi 
(mai alea Heuniuni de femei), eari, aj utorate 
de pl·CSii. şi de publicul mare, ut.>t!voltă o activitate 
foarte bine.făditoare în directia aeeast.a: După 
terminarea cursului şcolar, băeţii şi fetiţele P(}!-:HlO 

sunt trimioo in provinciile cu JlcYpulaţie poIonă 
(Posen şi Silesia .superioară) unde li-se cultivli 
simlul naţional: 

Exemplul a('(I..'!ta îl putem urma şi noi. Spro 
8e011U1 acesta ar trebui să se COllstitue un comitet 
permanent, caro să stabilească o listă a Români~ 
lor, cari trăes0 în orat,lele ungureşti şi oa doua 
listă (prÎ'n pllblieări în ziare) a familiil())', cari 
promit că "OI' întret.inea în cursul feriilor câte 
unul (ori mai multi) dintre aceşti băeti. 
Natural, <'ă Întreţinerea să fie gratuita, O1'i în ca· 
zul ('CI mai rău să seplăt,oască o f;umă bagatoOlă, 
ayând în vedere clasa mieilor IU'llCţionari cari 

. şi aşa abia pot să trăiască de azi pe mâne. 
Spre a pune in aplicare propunerea aceastaf 

- după părerea mea - nu avom lip.să de mij
loace materiale, ei numai de o mică portiune de 
hlbire de neam şi altruism. Puţină osteneală, pu
ţină jertfă, multă iubire de neam şi rezultatul 
va fi. că, dacă ,fiU vom micşora numihul celor ce'şi 
'părăsesc neamul, vom face ca cel puţin să nu mai 
crească. 

O a doua propunere (după exemplul ce-l prac
ticii Germanii, Frsnoozii şi Englezii Între olaltă 
spro a'~i însuşi tmn~t,Î'nte de limhi în ţeara r~
pectivă) ar fi următoarea: In cursul feriilor s~ 
se dea posibilitate dt mai multor tineri dela. 
Ş<.'oalele medii şi uni"e.rsit.at(\' de a t.rece in Româ
nia precum şi, tinerilol' din România ca să vină. 
la noi. Spre scopul ace.'ita să se {,.'Ol1stitue două ~(). 
mitete (de dorit al' fi, să se aleagă profesori), 
unul în România şi altul la noi, ('ari apoi al sta
bilească in fiecare an o listă a tinerilor, cari 
voesc d'şi petrea'Că vacanva in Româllia tiau 
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in Tl'ansih·ania. Sehimbul ac('sta se \',3 face Aş,a, 
!'ii o familie din Tramilvania îşi "a trimite băia
tul la o altă familie din Homâl1ia iar în St~hi!llb 
\':l lua pe biiiatui familiei din Ronu1nill sllb seu
tnI ei. Aiei trebuie insii sa sC tină seamă de pw.i
lia socială a părintilor şi, C'ât sa poai<" să sa fad 
"dlimbul a('e~~ta numai între f.amilii cu aeoo:lşi 
pozitie socială, {'ăei numai atmlCi va putc.a să mul
tiimell~ă P('. ambele părti. Fi~ll'e familie î~i va 
da silinta să facă .,adoptivului" ei pctrecerea l'M 
lIlai plih'ută În iiperantă, că şi fiul ei va fi tr;lC' 
t M în acel aş fel. ehd tuieli ;,-unt numai pentru 
(·ă1ătorie. Ht'Zllltlitul "a fi, că noi ,"om C1l11oaşte 
pe cei din RQlmlnia şi ei pe noi mai t.emeinic, 
decîtt 111' cunoaştem IH'um, căei nn se poate ° Illai 
mare lipdi de iubire de n<.>am, {]edtt a nu'ţi ~m' 
~\Oaşte mikar fratii. 

ne inchei{'re mă .~.dresez cătră sodot.atea I'omâ· 
lleaS('~, dar mai alos cutră ziare. să nu dea uititrii 
t'hestia aceasta aşa de Însemnată pentru poporul 
1I0stru. O singură încercare ajunge să arate ce 
folos mare ,"om avea, pont.rndi: ,,\' on uns dia 
~\rbcit, vun Gon der BegCll". 

.. 
~ . , 

lip:>ca, in 16 Nocmne 1911. 

Stt<{lln 0(1'1. 
stud. com. 

Cronică din Paris· 
Din "'iata intimă a lui Leopold II. - "Zeilor U-e 
sete": de Anatole France. - Atractia Nirvanei. 
Moartea pictorului Ziem. - UD roman al drei 

Elena Văcărescu. - Cântăretii curţilor. 

Patis. 15 Noemvre. 

t-II lJlal'(' t'otj(lian de aici publică memorii din 
"iata intimă ii răposatului Leopold II al Belgiei, 
JlH~morii semnate de fostulsăn valM. Ele au un 
IIIll1'e :'>lIecel-1 de el1riozitate. Publieul ooteşte cu 
int('res .această ,pl'Oză tipllrită cu litel'c mari, im
pro."ionante. Am incer('at s'o cetesc şi eu, dar n'am 
reuşit. lntr'adt'\'Hl', ee mă poate interosa 'P~ mine 
(\('~.'I·iel'ile bll('at~Jol' pe cari le ~onsum.a, regele 
la dejun .~i ;;('al',1, mal'oa "inuTilo!' pe cari le prc
f('ra. jil('tc.ile pe ('ari le af'ectiona '? Căci memo
riile \'lillctului în C'hestill'ue 11U contin alt{·eY8. Din 
(':ind in dnd, eiite un 'pa,'laj sensationa.1 a:mpr.a 
snpeurilor lui kopold II cu amantele lui. Ei, şi ~ 
fntru I':it nc~al' putea attllg'(' pe noi, <'et.itori cu 
hUli simt, a'nmt1ll'ile bătrînului monarh? Ele pre
r.intij a('ela.ş (·.araeter oa ~i aventurile ori '('ărui mll
l'it01' de rînd. Xiei o n(Jt3 mai caracteristică, nid 
Iln ~ntim('nt omcnr,sc mai profund. ('ă în C'utare 
sf·,U'Ii. regele a a\'ut la din(,lI pe barones.a. de Van. 
ghan, sau pc o dallsatoarc oel-a Operă - mă mişeii 
foarte putin. Cu a('est priJej mi-aduC' ;aminte cu 
~.(' lăcomie am {'ctit orlată de-spre ('ele m .. li nain. 
~emnate gesllll'i sau fapte ale luj Kapoleon cel 
'lare. Tot ce îl priw ... ~te J'(' gloriosul eueeritor mă 
intel'es('.az8. De ee ~ Fiindcă t.otnI depinde de in· 
:;cmniÎtJa:te<) Ţ)€rf;onajulni de care mi-He vorbeşte: 
totul "c rcJeră l,a. per,"onalitatea lui. Nu a.lunge 
llilmai să fi fost rege, ;pentru a lăsa un renume in 
1llE'U1oria popoarelor. en su\'eran al cărui 1'01 în 
ome.nirc n'a ;a,·ut ni\'1 un cal'aetel' mai de seamă, 
nu poate interc"<1 .după moal·t€, Odată ce a părăsit 
aeeastă lume, in~jgnele lui regeşti ~ari singure îl 
!<('.oteau in l'olief cât trăia, trec în alte mâni, iar 
el însuşi intră în imen&a. mulţime a mortilor de 
rînd. Altul a fost un K apoleon sau un Frederich 
II. şi altul un Leopold .al Belgiei. Pe eÎlnd cei din· 
tRi a11 t'ost m.ari prin geniul lor. cel de al doilea 
1111 s'oa deosehit de restul oamenilor .oeeÎlt prin 
s<,eptrul pe tare l'a purtat. De aeeia un gMt ori
'Cât de neill$cmnatar fi el ne intCl'esezeaz3 ve· 
nind din partea lui Kapoleon. şi ne lasă indife
rMlţi ciind este ,'orba de Leopold II. 

, .. :Mult mai se11Satională mi·a părut o scurtă 
notit,ă, apănltă eri prin ziare şi prin Mre ni-se 

. făcea cunoscut că în numărul ei dela 15 Noem· 
:nie, "Re"le de Paris" va în<cepe 'PubJica1'{>a unui 
.nou roman al lui Anat.ole Fra.ru;e, eu tithll d(\ 
.. Les Dicux ont soif". Zeilor li-e sete - de ce ~ 
De sânge: că<>i noU!l roman al maestrului, care va 
fi de sigur un capo-d'operă mai mult, ne va oescr'ie 
{~pO<'.a roşie a Teroarei. ne mult îl ·pasionează pe 
ilustrul scriitor Revolutia cea mare. In ultimul 
timp el s'a ocupat· cu culegerea (le dooument~ re
feritoare la acea vreme. Un 'intIm al casei lul ma, 

informase că Anatol Funce an~a de gând să scrie 
un studiu asupra lui Robespicl're. Ceva mai mult: 
că il Începuse deja. Poate că'1 va publi('.a mai târ
ziu. In orice caz, mat('.l'Îa pe caro ° tratează în 
noul său roman este aşa de }Kltrivîtă cu geniul sau 
literar şi cu ideile lui din ultimii ani, încât mă 
a.ştept la ° carte de ° rarii frlllllseţe. Vedeti numai 
eât de admirabil esto până şi titlul acestui ronllm: 
Z('ilol' Ji-e 9(>:te ... şi 7.eii aceştia sunt, poporul. mul
ţimea sm·erallă. Şi nu ştiu de ee, îmi ·"ine în 
mint<, U11 ,'ers al lui Coşbuc: 

Să n/l dea Dumlle.ze-u rd slânl 
Să vrl'm /loi snngc nu pământ! 

... :::;Iujbaşul .Fouquet de caro v'am SCI'is În 
(,l'ollica mea trecută că şi-a omorît. soţia, copilul, 
cânole şi pisica - tot, nebun a fost. El şi-a spuI· 
hel'at singur cl'oorii într'o cameră de hotel din 
Toulon. :-Iuma de 120.000 franci pe care o delapi
dase dela Administraţia fiuanciară in care ser· 
vise. a fost găsită neatinsă Într'un ge1\mantan, 
Da, Fouquet a fOit nebun - dar nebunia lui era 
de un ordin !Jpecial; ea ne mişcă şi ne 11lgl·ozeşt.e. 
S'a aflat din însemnă.rile pe cari le făcuse În 
viaţă, cii bietul mizerabil a fost atras de neagra 
şi monstruoasa N il'Yana. 

Fouquct A foM un posimist in actiune. liintea 
lui era mereu chinuită de problema neantului. 
EI se sbătea noÎlwctat Înt.r'un delir de întrebări: 
Ce este omul ~ La c~ 00 naşte? In ce scop trăeşte? 
Şi de ce moare? Tot aclâncind groaznica problemă, 
nenorocitul a ajun.'! la rezultatul definitiv eă nici 
ci, niei sotia şi copilul lui pc cari îi adora, n'au 
co căuta mai mult pe acest pămHnt. El şi-a ueis 
mai întâi pc scumpii lui iubiţi, şi a aşteptat. câ· 
te\'a zile. spre a ,-edea dacă nu CU1llya îi vor apă
rea după moartea lor. Foqnet. ar fi voit să le c.eal'ă 
ştil'i despre lumea necunoscută, Înainte de a se si· 
nucide şi el. Văzând că morţii sunt muţi, el şi·a 
spulberat erocrii fără părere de greu, credinţa 
X in'anei fiind confirmată în sufletul său. 

Fireşte că a fost nobun; dar nu admiteţi ~i 
d-voastră, cetitori, că daeă omul aco..<;t.a ar fi pose
dat talent literar, şi un onrooaro echilibru în in
atinctele lui de consc"are, ar fi putut, S('ric pa
gini de-o profunzime d{)ştoim-s<~iaIlă, dată fiind 
teribila problemă care'] chinuia, şi viziunile ŢX\ 
CHl'i le avea? Cât se petrec in minţile de multe 
ori aşa de nepătrunse ale bieţilor muritori! 

... Sllptămlîna aceasta a încetat din viată ve!-lti
tul pietor francez Ziem, în vârstă de nouăzocl 
şi nnu de ani. Moşneagul Ziem a fost contempo
ranul şi prietenul lui Alfred de Musset, Uein
ric>h Heine şi Chopin. EI s'a făcut. cunoseut .prin 
8<'fmele \"cneţiane pe cari le-a zllgra:vit .re predi
lecţie. Acest artist. de o delic.ateţ.ă şi de o graţie 
neÎntroeute a ştiut să redea ca nimeni altul. !rolll'

gerea de aur a soarelui veneţian pc bătrînele palate 
de marmoră, pe pitorescile ruini, şi mai ales 
pe apele din lagune. Nimeni nu l-.a întrecut pe 
Ziem in stră,'czimea Adriatireci şi a cerului italian. 

Via~ lui a fost una din ('elc mai frumoalle din 
câte se cunosc. Talentul sau a fost numai decât te
cunoscut şi zilele i-·s~au seurs blânde, fără sbu
ciume, fără lupte. De A.<'.eea a ajuns el Ia aşa de 
adânci batrinete. Cu prilejul acesta, constat că pic
torii vestiţi ai Frantei de azi sunt toti de o virstă 
foarte Înaintată. Il citez numai pe ilust.Mll Bonnat 
!"are are aproape 80 ani şi pe faimosul peisagist 
Harpignies căruia îi lipsesc numai opt ani ca 88' 
ajungă centenar. Zicm a avut norocul rar de a'şi 
vedea pânzele eJ.."}Hlse la Luvru încă pe când trăia 
Intr'adO\'ăr, în colec.ţia lăsată acum doi ani de 
bogătaşul Chauchard, figureaza şi mai multe 

pânze ale lui. 

.:":Am cetit romanul din urma al d-şoarcl E
lena Văcărescu, scris in franţuzeşte, şi C3.l'e poartă 
titlul de "Le Sortilege" (Vraja). L·am cetit. cu 
un interes viu. Scrierile d-şoarei Văd.reseu m'au 
interesat Întotdeauna. St.ilul d.-saIe e lirÎc şi cur
gător. Romanul de care vorbesc însa, einteresant 
mai ales din alt punct de vooere. Critica fr.anceza 
}·a semnalat ca pe o descriere ex8ct.ă a peisagilor 
şi a vieţii orăşcneşti. Mărturisesc că nu mi-a fă
eut această impresie, Cunosc prea bine Ţara Ro
mâneaseă, pentru a mă flutea înşela. Lirismul 
pasionat al d-şoarei Elena Văcarescu a t.ârit.-o 
dincolo de a(1evar. In descrlerea peisagiilor eJ 
n'am a"ut de fel yiziunea plaiurilor dulci scăl
date de acea atmosferă clară în care vibrează lu-
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mina "oarelui rom[mesc, aşa cum putem "edea 
111 Gl'igore~"c\l, care e cel mai sublim interptet 
al pământului l'olllânes<'.. Şi nici în ucigaşul Stan 
finI lui Dragomir. Elau în palida Ileana, n'am gă
sit vre-o pcrsonih.:are Il tânărullli român. Mai 
putin Însă in tiganul Nicolae şi în novasta aee· 

stuill, Porfira Vl·ă.jitoarea. Homauul o poot.iC', 
dar de un romantism oare Be illdepărt{J,;l.ză proa 
mult de adevăr. Incontestabil este că talentul 
d·şoal'oi Vă{'ăreseu merită să fie gustat. N~a\'om 
În.~ă, până aeum, nici un scriilor fl·a.ncez. ('.al'~ 
!!-il fi înfăţişat publicului din Frantaa, o oglindll 
fidelă 1) moravurilor l'Omân('şti. Poate că el se \'11 

id cu '·l'omell. 

... ln curtea noa~tră aIn auzit eri <lupii aJlleazi 
glal;urilc Împrcunate alo unui JllO~neHg şi al uaeÎ 
copile, ee câllt ... '1\1 un ciinfcc ,-eehiu. Cântăl'eţii acc
ştia Îmi sunt. iamiliari; îi aud IA ffecaro două 
siiptămillli jos, În Îllj!,'usta curte a ea.sei undo 10-
euesc. Ei fac astfel ocolul Parisului, eântltnd pon- !.~ ~ 
tru a'şi cii~tiga hrana. Şi nimeni nu refuză să 
arunce dela înalţ.imcll fCl'(:stl'olol', bani <le aramă 
î,m-!ili ţi in vt'c-unpetec de hârtie şi c~l'Î cad ClI 

un sunet. sUt'a la picioarele lor. Cântă.reţul c:urti-
lor t'ste un ti,p foart,e cunoseut la Paris. Il iuoose 
pentrucă m'oacă în mine nemile îndcpilrtate ale 
c\'ului mooiu. EI este un urmaş direct al truba· 
durului carc colinda oraşele, eântând pe suh fere-
!'>trele caselor. Oamenii aeeştia se .pot mândri ClI 

nume ilustre, ('ari au apartinut castei 101'. Prin-
tre alţii pc faimosul Luther carc, pentru a'şi 
",trÎnge bani de drum in scopul de Il vizita Roma, 
n cimtat şi el prin curţile ora.~elor din Germania. 

La Paris, neamul tl'uhadnrilor i;e ~ontinnă .~i 
azi sub !lumele de .,Chanteurt'l de ('ours", Ei sunt. 
de două fclud: cei cari ne cântă melodiile cele 
mai moderne, şi cei eal'Î păStl'oază cultul troeu
tullli, intonând ell melancolie vcehilo riturnele 
franceze. Cei de ai doilea Îmi plac mai mult, şi 
{'are a eântat, insotit de glasul fraged al stl'ăne
-poatei lui de 8 ani, bilt.rÎ'na romant.:l: ".Te te eha
nerai une 1'05<', ma mie! ... " este o "oehe cUl10ştin (i'i 
a mea. Il stimez 'pentrucă are cultul tl'ceutului. 
Am stat odată multişor de "orbi! cu el. Imi spunea 
că pe ('ând trăia Fl'aneois Coppee, nu lip8eani"i 
o Duminet'Îl din curtea lui. Il găsea pe poet aştep- .. 
tânJu'} la fereastl'ă, şi de câte ori îl vedea îl " 
"aluta eu un zRmbet ,·ojo~. Francois Coppee &C eiM"";';"" ..... ~ 
fMa mult la melodiile \'oehi frauceze, şi de câte ori .. 
j·Ia C'ânta moşneagul. ii arunca ele sus câte o pie~ă 
de doi franci. C. R. B. 

.,Asfra" la Beclean. 
Infiintarea unui nou despărtăntânt. 

Subscrisul în calitate dE' dclE'gat al co
mitetului central al .. Asociaţiunii" pl'ntrn 
literatura rornână şi cultura poporului ro· 
m .. în COnH)(~ 

adun.re. con.tita.ntl 
il despărţămimtului BC'dcan pe 26 Xocm
\Tie 1911 n. Duminccă la ora 1 p. m. În 
localul şcoHlei gr. eat. din BecI~·all. 

ne noul despărţ,ământ se vor ţinea: În
treg COlTUl adminÎstrati,- al Bode,anului 
şi din cercul administraLiy al Chio0hişului 
comunele unnătoare: Apatiu, Beud. Bidiu, 
Bozi€'ş, Chethiu, Cufca, Ionciu. Iuş, Matei, 
~Ianic. ~ioruţ., Sas·Şîmbor, Ţentca. l~j
falău, Voreşhaza şi Viţa. 

Rog pe toţi Românii de bine din cercul 
Boclea.nuluişi din comllllele înşirate alo 
cercului Chioehiş, să binevoiască. a se pre
zenta la adunarI' şi a-şi da concursul la 
inadival'ea. noului despărţămâ.nL 

Dej, în 18 KoemvrÎe 1911 n. 

Dr. Liviu Micşa. 
.a(h-ocat. del~..gatul comitetului con· 
tral al "Asocioa.ţiunii" .pent.rtt in· 

fiintarea despart. Bedean, 

,1 
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Scrisori din Bucureşti. 1 
Tiaia vine la Bucureşti. - Trupe de teatru ungu
~i În România. - Ce spune un fruntaş aI colo

uiei maghiare. 

Bucureţ:fi .. 4, Noemvrie. 

Asup:l'a apropiatei yizite a lui Ti"za la Bucu
retti, cirC1l1ili o multime de versi1ll1i, care de care 
mai - in te re.s antă. Nu lip8cSC nici coment.ariil e, 
oari în chip fatal se fac în astfel de împr{)jurări. 
Are.ste comenal'ii nu <Se bazează însă pe nici o 
,tire pozitivă. Am căutat deci să mă informez din
tr'un izvor competent în ce priveşte vizita conte
!tu Tisza. Cele ce ul':mează sunt decl.araţliile unui 
f~untaş al coloniei maghiare din Bucureşti, care 
fire leg-ături cu unii fruntaşi politici din pa;rtidul 
muncei. N unlole iIlU interoo(>cază. Şi chiar de-ar in
toresa, un ziarist cinstit trebuie să-şi ţinăI cuvân
tul dat. 

.. . - Este adevărată ~tirea că în curînd contele 
1'iliza va veni la Bucureşti &pre a ţine o serie de 
eonfernţe, stă'ruind pentru împăcarea maghiaro
română? 

- E-8te adevărat. Şi, după cât ştiu eno termenul 
este foarte aprolliat. Cel mult într'o lună, dacă 
starea spiritelor nu se va schimba, oontele Tisu 
.,8 vorbi la Bucureşi. 

- Ourios .... 
- Nici decum, întronlpe, zîmbind fruntaşul 

u~ur, doar aici la BftCUl"('.şti s'au r()''1tit imprecaţii 
în contra lui şi pentru di'8cursl11 lui s'au tras fo
OIlri de ,pistoL .. Trebuie să vadă şi el oraşul, în 
care s'a făcut atâta ~.rvă În jurul numelui lui. 

- Şi cum va vorbi? 
- In franţ.uz(>~te. O limbă, ('are aici este cu-

B6SCută. N n-i aşa' VI3. vorbi deflpre trecutul p0-

porului unguresc şi cel româneS(', va aminti epo
~Ie, în cari ',aceste pDpoare au luptat umăr la 
amăr în contra păgfmHor. Va aminti furtuna OMa 
ameninţă aClIDl din partea slavismului şi va face 
apel 1a unire. 

- Unirea lupu1ui cu mielul. Crezi că se lloate 
Il4!S {'eva ~ N tI cred că s'ar gă"i vre-un Român, 
OIlre să~1 crea<:lă 1)0 cuvânt. Politicianii unguri nu 
mai pot avea crezare înaintoa Românilor. S'au 
tanut ei vre-odată de cuvânt? Şi apoi nu crezi că '..,.-& un ex(~cs de curaj din partea lui TiAU de a vorhi 

~ ~ i. Bucureşti, unde i& vorbit odată Lueger, unde 
jltoporuJ e inforrruat bine do cele ce se pet.rec în 
ljngaria, unde uşor ar 'putea fi flnerat ... 

- In privinţa asta contele Tisza s'a adresa1 
reprezentantului aue.t.ro-ungar din Bucureşti. ce
rind informatiuni şi întrebând dacă poate fi sigur 
cii nil se vor face demonstrat,i:i împotriva lui. Răs-
,unsul ce l'a primit a fo.<;t satisfăcător. Noi ma
Jhiarii de aici il aşteptăm a~um. 

-N umai de nu i-ar fi de deochi drumul. 

* 
Trecând la altă ordine de idei, veni V'Orba des-

~re venirea unei trupe ungureşti in România. Iată 
ce mi-a &PUS fruntaşul ungur privitor la această 
Ghestie: 

Arestar~a lui Zaharie Bârsan .şi II trupei ~ale 
• produs chiar şi în ceTcurile ungureşti o ooevă
_tă indignare. Şi cel dintâi care a llrotestat a fost 
,rofelwrul SZ6CB Geza, care s'.a" hotărît să lucreze 
atăl'uitor pentru a se ajunge la o înţelegere in ce 
'l'iveşte venirea trupelor româneşti de teatru în 
.1rdeal şi Ungaria şi viceversa. Voia să llună la 
cale un fel de reciprocitate. Să se intervină .adecă 
IQ)re a se lăsa liherătrecerea trullelor româneşti 
in Ardeal şi a celor unguTeşti în România. 

~ In SCOlluJ acesta s'a ,pua în legătură cu directo-
luI Ioanovies din Oluj, care ar fi trebuit să dea 
dteWl. reprezentlanţii la Bucureşti ~i înalte cen
tre, unde există o populaţie ungurOO8Că mai nume
JIOasÎi. Piesele 00 aveau să se reprezinta aveau să 
fie selecţionate, ca şi liJCtorii. spre a nu se face 
ilie rî.s teatrul unguresc. 

Trupa maghi.arăavea alt vie Î'l1 România nu-
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mai după ce se va fi tranşat. chestia "rp('ipr(){'ită
ţei", căei astfd ar fi ştiut că uşor i-ar fi fORt in
tp,'zis să jO<ful.'e. Ar fi venit numai după cnnfercu
ţdc lui Tisza. 

- Dar eu ştiu că zilele acestea i& so~it. la Bu
cure.';lti o trupă ullg-urelH,eă. A cerut chiar autori
zatia de a juea, în ;;.ala Transilvania.,. 

- Asta e {) pOYC'ste interC"Rantă. Uite cum stau 
lucrarile: A uzind de planurile dl ui Szocs, directo
rul unei trupe de li zei:~ea mi'mă, un oare-care Ralg6. 
care joa<'ă rara priu ţiuuturile 8ăcuie.<;lti. 'Prin co
munele LZOU şi Bretcu, s'a grăbit să vină cu trupa 
lui aicea, vHnÎlnd 'pe semne laurii primului vpnit. 
S'a înşplat îmii. Cei dintru, cari i-.arn spus să plece 
înapoi am fost noi F ngurii din Bucureşti. Ce 
crezi '? Ăla ne-ar fi făcut de ris cu trupa lui de 12 
pCl"8Oalle, cu ,piesele lui, cari nu se mai afH'ultă cu 
pliieere"nici chiar în satde, pe unde ('olindă \"lua. 
Cn actor de cont.rabandăşi nimica mai mult. Ne-a 
cerut (~on[~ursul, dar i-l'am refuzat. Am făcut. o 
propag-andă nebună ca nimenc.a să nu-i eumpere 
biletplc. 

Salgo a avut Însă curaj. S'a dus la poliţie, a 
cerut aUhJrizaţÎe ea să poată jUCll şi cu înrlnl7.11caht 
caracteristică acC'stor fel de oameni. a alergat l){~ 
la toţi ungurii de i3.Îci să-şi plaseze biletele. Fclul 
cum ,& fost îusă primit l'a făcut să înteleagă că! 
cel mai potrivit lucru ar fi să plece acasă. Şi-a 
adunat bagajele şi a plooat, fără a da ruei o repre
zentaţie. 

• 
Aşa stau lucrurile, termină interlocutorul 

meu. Tisza va veni la Bucureşti şi nu cred că vor
bele lui vor rilmânea fără răsunet.. Se va tranş,a 
apoi chestia trupelor teatrale şi atunci va veni 
trupa lui Itl>auovie'8 din Cluj aici. 

Lucrurile ~unt insă cu mult mai complicate 
decât îşi închipue interlocutorul meu. Şi credin
ţele lui, VUi vedea în curînd cât sunt de falşe. 

Corespondent. 

Cronica teatr8' •. 
lJucureşti. 

Progresul uimitor pe eare·-I face din stagiune 
în stagiune Teatrul Naţional, prima instituţiune 
de artă dramatică românească, ne umple sufletul 
de bucurie. Sălile pline din fiecare seară spulberă 
din sufletul 00101' ce muncesc acolo teama de ziua 
de mâne şi le rooă liniştea şi îndemnul la muncă. 
Publicul de teatru s'a înmulţit; s'au ri,licat pături 
nouă de lume cari încep să preţuiască literatura 
dramatică şi vin cu dragoste dintr'un indemn cu
rat al sufletului, să ascuJoo şi să admire lucrările 
de seamă ale autorilor străini şi români. Şi ro
mâni! Da. Sunt fericit că pot în sfârşit s'o spun. 

S'au schimbat vremurile I Când mă gândesc 
că nu sunt decât câţiva ani, de când o piesă ro
mânească afişată lill teatru era un fel de sperie
toare pentru public. Nu numai că nu venea nimeni 
la spoctacol, afară de câţiva prieteni ai autorului, 
dar o condumnau dinainte. Piesa se juca odat.ă, 
de două ori. şi era scoasă şi uitată pentru veci . 
Ba de multe ori :nici nu avea cinstea să vadă lu
mina rampei. 

A fost o adevăl\ată minune ce s'a întâmplat 
elI piesa "Rhea Silvia" a uitatului şi a necunoscu
tului de multi Niculae Scurteseu. Sri-să acum 40 
de ani, cine ştia de existenţa ei'? Nu se jucase 
niciodată. D. Bacalbaşa, directorul general actual 
a avut o fericită inspiraţie şi a făcut o faptă ne
spus de frumoasă ridicând din umbm vremurilor 
această piesă şi dându-i locul ce i-se cuvine. Svo
nul că are să se joace o piesă românească scrisă 
acum 40 de aani şi încă O tragedie, i-au fă{'Ut pe 
mulţi să rîdă. Piesa s'a jucat însă. Odată, de două 
ori... neÎncrezătorii s'.au liniştit ... şi s'a jucat şi 
a treia oară şi 'a şaptea ooră şi are să se mai joofle. 
Rămâne constatat un lucru, care trebuie să ne 
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burure pe toţi; din credinta nC!'ltrămutată a dlui 
Baeulhtaşa în valoarea acestei piese ne-am aleB cu 
o nouă lucrare, care poate să stea. cu ciuste în şi
ra.gul de pietre prcţi{)ase pentru noi, al reperto
riului dramatic românesc. 

Pipl>a a fost primită de public cu mu1tă sim
patie. Po\'(~~t{'ia celor doi fraţi invrăjbiti Amlliiu 
şi Xumitor, I'oarta înduioşetvare a gemeniJor Ro
mulus şi Hcmus, osândiţi peirei, preeum şi sufe
rinţele mamei Hhea Silvia, au avut şi vor a."Ca 
întotdcmma puterea. ,prin talentul uitatului până 
acum &urtescu, să mişte inimile speet.atorilor. 

"Pe la 18G8, citind cu multă dragoste pe dra
maturgii ('lasÎci fram'ezi şi în de()f>scbi pe Racine, 
mi-a venit în gând s~'i compun pe Rhell Hilvia. 

ERte da.r o irnitaţil111e de tragedie, după cum 
se p,-,.atc vedea. Am publieat-o pentru .întâia oară! 
m lRÎ0". 

Aşa ne KPlwe autorul într'o pI'efaţă a piesei.. 
Şi <:>u eNitorii Rit-şi facă o idee despre starea litera
turci dramatice de atunci să-I 1l1săm tot pe autor 
să gIă,..;uiască; e multă ironie în cuvintele lui: 

"Din pa.rte-mi (deşi fabrieantul piesei) aşa 
zie:md - îi re('un()~ trei lkfel"te: 

1. E scri~ă în versuri. 
2. Nu e localizată! 
3. Ii lipseşte focul bengal . 
Uitam; mai are şi cusurul, că: nu se vede pe 

scoarţă cuvâtul - Călendar!" 

Ilată: o piesă de pe vremea "O:llendardol·", \) 
trag-Pdie! ". Romîneaseă! Să ţie astăzi afi~ulla Teai 
trul N aţion.al! N n·i o minune I3sta ~ ! ! 

Cum zic s'au schimbat vremurile. Am ineepllt 
să alcg-emşi Jloi grîul din neghină. Alăturea de 
pie~le străine ră;:;ar şi piesele romfmeşti. Am În
ceput Aă le 'Privim 1.'11 dragoste şi Aă ne bucură'm 
de ele. Alăturea de Heirlelbergul de .altă da.tă, In
stinctul. Prietenii <'lypiJăriei şi alte piese Atrăine 
a răsărit şi şj-a fă('ut loc printre ele "Cometa" lui 
Anghel şi Iosif. Cu câtă simpatic a fost primitBl 
de public şi de presă această subtilă şi frumoasă 
f ante.~ie a poet,jlor noştri! O 'analiză rece ~ N'o su
feră picRa. Trebuie s'o iai aşa cum e şi să nu te 
aprorii .prf'a mult. Prolo~l ci, spus admirabil de 
sugestiv de d. Lic-in te surprinde şi te faec să tre
sari; e ca pocnetul unui dop dela o sticlă de şam
panie. Oine n'a îneercat aeeastă plăcere după vre
un chef in zorii unei senine zile de vară ~ 

Şi ... se începe piesa. Zările se Împurpurează. 
Te laşi fllrat de versuri ca nişte fluturi cu aripi. 
Te în.alţă prin stele, te duc peste mări şi peste 
tii]"i ... şi nu te mai gândeşti... Te laşi visurilor .. 
V reai şampanie în zorii unei senine zile de vară 
şi pri"eşti cum s' aprind sau pălesc zorile! A~ta e 
Oomeva! 

La ultima reprezentaţie il. piesei s'a jucat şi 
frumosul poem dramatic într'un a{..'1. OamoellB" 
al lui Fr. II alm, tradus magistral de a~torii Co
metei". St.îngeroo marelui poet Oamoens î~tr'Q 
săra~ă odaie de spital, din Lisabona a. fost red.atăl 
de ~ ottara într'un stil cu totul superior. 

Acţiunea se petrece în ziua de 10 Iunie 1~80. 
:Marele negustoT din Lisabou,a, Don Jose Quebedo 
de Oastel-Branco vine la Oamoens, la spital. Ii 
spune că are un singur copil şi - culmea nenoro
cirii! - liilCe.st copil s'a apuoat să facă poezii. Il 
roaga pe Camoens să-! abată dela calea ast.a. _ 
Poetul 'Promite. Vine tînărul şi Oamoens rămâlW 
nUlit în f.ata entusiasmului sincer pentru IM"ta al 
tînă:rului poet. Incearca l.a Început să-I abată: 

,,0, orb ce eşti! Mărirea te chiamă 'aşa dar! 
Ţi·e dor să Aimţi pe frunte cununa de stejl3U, 
Doreşti sli. ai pe frunte un diadem de stele t 
Dar fnmzele se seu tur şi stelele pălesc: 
Vezi ce mi-a dat măriroa în schimbul vieţii 

mele 
. . 

Răsplata-i sărăcia şi moartea 'ntr'un spital! 
A~ută-mă, renunţa la ori ce ideal!" 

- Heves 1- DornheJm, - In atelierur nostru se pregătesc cele -- es - -- - mai fine şi moderne haine englezeşti. -- confectiune de dame, lingerie şi articole de moda. 
lai -- - Specialitatea prăvăliei noastre o for .. -- Timişoara-Temesvar. - -- - mează trusourile. - Preţuri ieftine. .. - in ora.ş, aproa.pe de pala.tul "Lloyd". - -
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Dar văzÎlno {'il ori ce in{'~l'Cart" e 11e 'IWÎSOS în 
fa.ţa avim'tnllli fir~'lc nI tîniirului, Cnmoens în ul
timele dipc de viată îi spune: 

"V ('zi mima R,-:,ta rece, ce se J'ioidî 'ncct 
Şi te bin{ .... ellv:mUi, 8imti.ndu-te poet 
Să ti-o adu('j aminte! Şi-a.euma du-te! Viaţa 
Te l'himnă! )trrgi la ]uptii! f;li tu fii dimineaţa 
('ii~'Î cu aeU-il atrlll rgul şi suarelc meu Jlloare" ... 

PiC.~'l a,'!ta e prea lil'icH, prea: ,mhtilii ea f',1i poatii 
fi gllst:ltă de mu",a puhlicului, Cei cari au Îllţeles-(1 
Îmi! HI! trăit e:ltpt;a l'lipe de inaltii şi adevărată 
pnezw. 
PO('ZJe, Z. Bârsan. 

Eaoism ,i A ttruism. 
De Dr. Al. TăIăşescu, 

III. 
Privind din punct de vooere Rorial gaH1ID {l

goismnl 11€\"-('parat do altrui~m: egoiştii trăiesc pc 
spinarea altrlliştilor. Ep:ulstul intotdcunacântă
r~te ('G(~a{~e dă şi ce primc::,to, dar el caută mai 
ales să ia fără să. d('a ceva în S(~himb. 

Bărbatul (>ţ(oÎst in foarte multe ·eazllri ro
mâne 1H'<.~}isătol'it. pe .:-:illtpl ul motiv că pJ'iY(~l;lt~ 
lumea numai in partc'a ei materi,ală brutu. El ve
de În cili;ătol'Îc nHlllai vartea primă din scopul 
luptei noast.re pont-ru existenţă: bunul trai. Cân
tărind elin pnrwL de vedere economic valoarea 
dra,fl rJslf' i. crmjuglJlf', suflt'tul lui nu poate fi nici 
odată păll'IlIlt-l de binocu\'ântarea divină ('are are 
în vodere vropagarea speeiei omului, Hau dacă 
totu~ este Îndeajuns cultivat şi are aeest instinl't, 
Re crede ÎnJreptăt·it să rnineze o lume lllt.rcagă 
În prnf.it nl s'Periei s1l1e. 

De at'cia egoistlll, dacă nu Jloat,e "primi deo
datii cu îmmriituaroa o zestro c.are să-i adueă fo
i08ilo mui mari decut ncuesită întretinerea fo
meiei, nu se mai însoară, ba adeseDri el cero ca 
f(mlCÎa 'i'lă-i adudi un prisos p-entrn întreţinerea 
şi inz( .. ;;trarea copiilor ce ar putea urma diu di"ă
toria lor. 

In privinţa aceasta în tDate statele enropene 
afară do Frunţa exi"tă o legifera re foarte Ilcfi
.reaseă, care servcşt.c de model hlturor di:-liitor ii
lor, allume: ofiterii nu se pot Însura pună la un 
anumit grad ierarhic, fără să justifice o cauţitJne 
pc caro mml a pus-o în sarcina fomcii 1 ca d;>tă 
fixă. Aeeasta lege, oricum am dori să-i îndulcim 
eUl'a<'terul, oferă nu numai aparenţa, ei şi eonfir
mă fapt.ul ('ă {"'de, îşi cnrnpără bărbatii. Ast,tcl 
în Germania un 3uhlo(~otenent cOfltă 80.000 m. 
Scump! zicem noi, dar aţla se vede 'Că > .• face", de
oareeo sunt mulţi fmbloeotenenţi germani cari se 
î nsoură. In Achim b maiorii şi gradele mai supe
rioare sunt, cu totul gratis. Aeeast.a Însă nu c 
glumă, pentru eli ori eât de vuţin egoist ar fi scr
lDaulll ofiter Înamorat nu poate să-şi l.J:rmeze în
demnul suflet.ului său dB('ftt dadiajungc maior, 
dtud do regulă. a scăzut foarte mult termometrul 
simţului attruist· de propagarea -speciei. Omul 
îmbăLrâllind devine mai egoist, perde în(~l"ederea 
in fomei şi în sine Însuşi; are teamă de căsărorie. 
Din aecsto motivB căsătoriile ofiterilor sunt mai 
rar feri{'ito şi nici legile sclc.eţiunoi JlU sunt SB.

tisfăcut,e prin ele, cu toat-e că ei ar trebui să fie 
(:ei mai viguroşi procreatori. 

1 Il ('(\1 mai adesea cazuri ogoistul nu se în~ 
&)ară pânăoo nu...şi face mai Întâi () stare, ca să 
poată avoa şi mai mari pretcnţiuni la z~'Stl"e. Tim~ 
pul tro(j(l Însă uneori mai repede, decât cum .se a
dună avorea şi lasă urme adâllci, în cOI1)lll burla
eului t()mnatec, care mereu nemulţumit, de alcRl-H! 
pungeÎ lui, rămâne noÎnf',urat. 

A treia oategMi", de egoişti şi încă cei mai 1 c-
Tibili sunt geloşii. Ac~tia ascund în -sufletul 1,)r 
o inferioritatB fie fizică, fie morală şi au teamă 

de femeie că 1l11-1 va fi cu t.otul {kl\'ot.at.ă, ha di-i 
poate fi eh iar noel'indinei<;asă. Ei rflSonâno "aleR 
!l1N-QU pfU1H ('c 'ajullg la remmţarr. ,Eyident di 
Jwntru !i(){'ipt.at.c şi pentru priucivi1l1 de selecţiulle 
este mai bine ca asemenea {~liradere să :rămÎmă 
improduetive pe cruupia omenirei. 

Amorul. sub ori ec formă şi în ori {'.('! fază nI' 
fi. t';;te og'oÎst !;li ~lfe în iiine <~eva si11bat«~; tQtnşi, 
('fwd pstc eiilullzit. de IH'incipiilc superioare ale 
altrllismnlni, l)()ato fi îmhlânzit pfl1lă la gradul 
în {'arp ost{~~:epal'at. ('\1 totul [{'moTul frdş, zis sen
sual. de adf'viirntul amor. {'roator, MOl'aln Cr('Ş
tinii I1U rt-,(,Ull()a~te alt amor in afară de cel ('rea
tor; pentru a(~el'lt. motiv ea eondamllă ori >ce amor 
în aflu'ii de hineellvlntama ('llf.\ătoricÎ prc{'um şi ori 
ee i-Icmmalism earc n'are de ii('()i!>, :olall pare 1111 po:t!e 
fi urmat. de propagarea t'>pe('i~i llJllane.Mnraln 
creştillă este bazată pc ('ele mai exigl'Jlte legi .ile 
naturii .. Morala legilor noa~tre so{'ialE:' {'~'lto mai 
eJaiitidi: ca Tlll prea e~te ",cvc>ră fată do amoral 
scnl<ual al ('eJihaţ.ilor, <'ăruia i-a l{'OIlf:I1Crat. chiar 
an I1Ul itc 11ulate În aţ;.a zi)<cle cn.~e de {olern.nţă.. 
lÎrnmoasll cxpre,';:imw maehiavclil'ii: toleranţă! 
parei! ar zioo că BSte (> nelegillil'(, pcrmÎg;l, 1ln răn 
fiirli earc JIU put('m trăi. 

A{'Caf;ta leg-iuirc tolcranti! Ogtc eminamon'.(l 
{".g'lIi:.;til în foloi'1l1 >lexulni hrll'hăte~e, care, în loeul 
po1Îgamiei dcsfiinţate dB cerint·eJe amorului eon
jugal, a inventat prmtituţiU!H'a. Ea {~sto mai vc
ehie deCÎtt ere>;tini:';l11ul, dar nici ,ereştiJlismnl nu 
a }lutllt.-{) dc'"fiinta, ei în lo(~ de a-i {'onHaK'ra tom
pluri ('u popmlfole vcc'hi) o r~tbdii numai, 'C'ombă
t;uHlu-o mereu ~i izulimdu-o în oasc de tolBrnnţc 
în speranţă ('ii ('\1 t.impul o \'11 extermiua. Amorul 
SCIlHlHll în religia creştină (~ste un ,)ăcat uşor de 
ie-rlal, iar in morala legilor fire1şti este o boală 
pl'C.pagată de 1'9oism.. 

Se vedem care eBt~ dcoschil'oa morală înt.re 
amorul ,'wnsual şi .rcl creator? Biirbatul egoist 
er{~de a fi pus stăpânire pe femeie când o posedă, 
pe el îl pf("fltJmină plă(',(lrea de po,:"oRÎ\lne asupl'a 
ci, df'şi drE'pt judocfwd hărbatul niei odată nu 
CHtc mai slab, mai ~\lb dominaţiunea femeii, ca 
în momentul dud el so crede învingător ll.'lUpra 
corpului ei, dcaol'e('c ea vînzj'ndlFşi <'orp1111, D1I nu
mai că dovine 'iltăpâuăasupra averii lui, ci, 1"11 

glorie ddit~ea$('ă, şi asupra 811fJetlllui lui. Câte 
stele ('elebl'e n'au fUl:lt euccl'ito prin aur!... dar ~i 
('âti euecritori îng:mfaţi n'au ajullsla Morgă; sau 
la ]l11ljcărie şi ghilotină! 

('U t.otul altul este amonil creafor.altrl1ist: 
A{'eastă plltere naturală ·se naşte, {la 'Prin far

HIN', diIl int'rurÎ.'}arC'cl alor două priviri; această 
putere l'IupraomclJca;;că nu disŢJare nid dincolo 
de mormfmt, ci so pPrJletuiază in copii şi nopoţi. 
J n opoziţie <ni -limorul egoiţ;tilol" de prin localu
l'ile publice şi de prin budoul'clo clandestine, a
morul adevămt este eroatMul familiei, a Ilca~ 
Jnului şi li st.at.ului, el l'i'tc piJatra flludam<mt.aIă 
a his('fi(~ci ere.ştinc ţ»i idealul ori ('ărlli popor C8.N 
are protent·iune de prosperare. 

Dar sunt şi alt.fcl de egoişti. 

.Jucătorul de cărţi este un e.goist mai teribil 
dc('ât Don .Tuamll. :El Il'are nini un moment ne 
comunitate de plăeel'c eu Y.ÎoctimR ~a, cum se ;n~ 
tâmplă la amorul ·sensuaL La jueători plăeeroo 
~jul]ge În elJlme, ('âllo a ;dc"spoillt cu totul po tova
l'i1.:;nl1 său dl) ju!', care în a('e] moment îşi ruin~ază 
familia san ea~ila d.c han:Î a unei tDHtituţiuni de 

ordine morală. 

Jucătorul de dirţi Întră. in categoria ggoişiilor 
ropari, ade<'ă a lH'dora ('ari fără ni('j o muncă 
râvne:-:.e la Ilv<>roa altora \şi eari în codul penal au 
diferite titlul'Î academie.c: escroc, pungaş, hoţ, 
hand it, TnOSBrii oari ~~oll'du(' de multe ori şi la o
mor sau Rinueidere. 

Tn faţa egoi8'tnlui rap.:we îl giisim pc aUruîs
fuI rÎ8ipitor. Ae-esta este lipsit dn ed mai elemon
taI' prin\'Îpiu do egoiilTn prodllctiv. Bunt risipitori 
cari pot fi în momentul dat şi pJ'Oldllctivi, dar ei 

"unt. in a(~]aş timp în stare să ri.sipoasc.ă şi P{~t& 
{''C ei prodlw şi de regulă să a;;pirc la averea al
tm'a îndată ce JIU mai pot proouee, 

HgoÎslul Rgâuit os't(I întot.de.aun.a rrllu pru
dent dc<'.îlt l'isipitornl. Pnldenta sa se razimă "1 
J!<' puterea banului care atrage }'(' partea sa opi
nia publieiî. eu toate trept.ele indulgenţei, pe c.ând 
risipit{)rlll I1pavnnd uecst favor, va căuta fiii În-
10!'lliui<C')i pl.' ('iii grO:?it.e {~ecaec a pierdut, pentrutl8. 
să Jladi a fi, eooa(~(l prin mun{'ă Olwstă. nu ('.:ite 1R 
stare !-li! ajungă. 

U Il i i afi rmi1 {'ii risipitorii ~unf noc{'8ari pell
tl'lI restahilirea ('.ehilihrului material in s()(~ietat(). 
('[1 ,,:'î nil lH·ttnJnJeze averile nl1mai la .anumit. 
familii. ERt(~ adm'ărat ('11 Dumnezeu Il ('roat p<ot 
sg-iil"C'it:;:i pe rjsilli~or în a('ei~ pen;oană. dar 
dud diavolul li ~whiltlbat. pe il~i ('olo firea adevăra
tii Il omuilli, ~llnt pe lume atiltia îng'eri păzitori 
1[\l';Ît pUÎ{'m:n'ea de:-;tnlă fipel'anţ:l în monţinerett 
('{'hilihrnlni lIlor}ll şi matel'ial al lumei eroştine. 

l'îllHI al'UIll am ar:ltat în Rpc{'ial pe bărbatul '~ 
oJ.!,'oi~t, :;;î ('rod l'ii ar 1'i lips~ de bnnăeuviinţă cladi 
n'am !leHl'min.i put.intel şi "'Ilflelul femeii, care. 
pl'P('lIHI ştim prea hiJll', are rol .atîtt do dN'Î,,,iv 11\ 
de!oJ'minar<la ordinei şi li ('!'hilibrului mondi..al, 
Into('lUai pl'Ol'lIlD este rle capabilă să. provoa(~e oohr 
mai deHastl'Oll!';{.' ~guduiri sucialc. 

Femeia însa nu o pllt~m jud{J{'.a {'u acei..,i 
măSlini ea pe b:lrh:lt, dcuureoee şi natura înAăţ\i, 
~i log-ile nă&i'Ocitc de bărhaţ.i au pns-o intr'o pot.Î
ţillne de cxiiitentă cu totul doosebită. 

('om;Î!leJ"fmd part.ea fircasdi li femii, ca al .. 
rol foarte greu de îndeplinit in ee Iprive,'jte pro
pugar-e!l Rp{J{'jei, eu mult mai greu decât aco1 a~ 
bărhatului. Hăul mare zace numai in faptul cit 
putino femei îşi inţ.eleg rolul al'OSta ('U devotll.
mentnl net'es<ll' progreilulni omenirii. 

] n vechime, la popoarele primiti-ve femeia: 
era capul familipi intru cât n'au existat :familii i. 
Înţelosul de azi bazat.e pe priuei1liul paternităţii. 
Al.unci viaţ!u sexuală era îll{~urcată într'o prom:rfJ
cliitate mai mult Hau mai puţin eomplcxă şi n.
mai matornitat<'t\ putea să fie "igllrii. A·('oastă a.
torit,atca femeii în viaţa familiară era fnar" 
distincta chiar şi la Homâni, cari numărau gen .. 
alngiaşi din partea femii, mai ales {'ând el'~ 
vorba de {} mat.roană distillf',ă, cum ora Corneli·., 
J u li a. Flavia lj. a. Dar mai era şi în spiritul te
gi10r romane principiul: "m.ater .~·em.pf'.r certft;~ 
e~~t··. Cât dt-.'Sprc tatii? nu se ştie! '\J 

Femeia din fire nu 'prea este egoistă; ea c m.~ 
hlândă, mai miloasă, mai altrui;.Stă de('ât bărbatul 
şi nUUlui {'Îlnd o scoţi din familie se lasă împin."Ii 
pc ~.(Jstjţllli doeadenţci spre egoism sau spre al
truism exagerat. E şi n.atural Hă fie aşa, întru
cât ea n'are nevoie mare de a lwpta pentru e. .. "a
tenţ~l ei, rol ear-e am zis că apa.'lă mai greu pe biilr
bat, ca eap al familiei. 

Dacii o doshrllei Însă pe femeie de J'olul Înal
tiHor pc ('are îl are în familie, rămfme eu un !HI

flet prea gol, care va fi ocupat numai De egoiSM 
()T} ,aJtruiRm eXHgerat, do d(-,s~~hilibrare mai mar.. 
ca la hăJ'baţi. Aceast.a slăbiciune !\ufletealScă a f.
meii e~'ltc o urmare a lipsei de educaţiune în \ii
recţillnea spre a şti lupta în ·mod !\atilSfădtor 
pent.ru exi1'ltenţă. 

Ră nu ne mirăm dar de pa."şii groşiţi, des('.hi. 
1 ihraţi ai fomcii, când ea este anmentă singurat 
lzohtu în vârtejul societăţii fără nici o pr<lgătir. 
prin şiruri de gcneraţiuni, precum s'a făeut acea 
Il bărbRt.ulni. Putem zice că :femei~l devine egoist.a. 
numai luptând pentru existenţă. 

In conl.'urenţă de luptă cu bărbatul ea Între
buinţ(~ază t·oate armele ('U eare a lnzestrat-o n~
tura pentru a-l putoa subjuga pe bărbat, ~are a
cum îi apare nu ca protoetol' şi tovarăş dc viată. 
(~j ca inimi(' mai puternic, 

Să nu ne mirăm dar de :fapt,ul {'ă fmneia :ţll 
pllnc Ia mezat. tuate graţiile eând n'are altă pu
tere mat.m'ială 'Şi nici altii ştiinţă de mun('ă; "il 
nu ]It' miriim eiind ea In lupta pentru existontăi· 

, 

1 i FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
! . 

t Yăpsire de baine. Curăţare chemică. 

"KRISTALV" I 
! I Spălare. cu aburi, t 

06zmos6gyar, Kolozsvâr, palyaudJar. la suma de peste 10 COf" pacbs1ul se retrimite francat. t 
f ; 
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întrebl1int~ază arme sutlete.,;,t i m illU.'ieu 1('. as
cunfle, eum Runt: dcyetirea, intri~a, perfiJia în 
loe de ciumag şi PUllJll. 

I mod gener.al femeia (',,,t.e de un altrl1i~1ll 
mai invoderat d<x'îtt bărbatul, l'eiac() l'o(l expli('ă 
foarte le:>ne prin rodul ei ea 1111111ui do il'şi Îngriji 
Qopiii ~i mai ales de rnllli ce-) :up pe lângă băr
bat ca ~L.",('Sva să ~u. ('ad~ în egoislll c.xagerat, la ce I 
bărbatul este HUlI pre.:hi-lpus pe mOtlvul de li con
serva tot t'C adună. 

Totuşi femeia €f\te mult Hupusă greşelii de a 
.$dea în pileatnl altruiSlIlului ex,agerat şi de a-şi 
strica eopiiiprin a le ee<la toat.e, desvoltân<l În 
ei însuşirile omului risipitor. Mai are femeia 
1ucă un păcat moştenit de a se impodobi, ('.8, să 
placă bărhatului.A('('st. .păeat nu e însă ceva nou, 
el e de eând e lumea. l)e când a simtit omul ne
voia de a-şi aeoperi ~orpul CII ceva, femeia şi-a a
lo.'! Ull lucru mai dolic'at., dar mai alc,,! cllnd ea în
copo să piardă din primele gratii ale t.inereţii 
-caută să îndreptew 'prin împodobiri şi dro.'luri 
imperf{'('ţiunile oorpului pe cari t.impul, şi mai 8-

ICfl ·stigmat<"lo maternităţ.ii le pun în cvi'dcnţă. 
A('eaRta n'ar fi în<~ă un pID:'IIt., daeă femeia 

s'ar împO'dobi Ipentru ca să-i plal'ă numai băI'ba
tului ei, I:;at.ana do multe ori o împinge ]a îm
podobiri nu după gustul b:lrbatului, ci după gus
t.ul ei, {'.are, J)oamne fereşte, prea adesea-ori co
Jneide cu gnstnrilealtor bărbaţi şi atunci să în
t!uiboază iadul în familie. 

ln prima linie se ,stinge sentiment.ul de amor 
firesc, eare c,'lte înlocuit de iuhirea de lux, de pIă
C{'ri ,arzătoare de a 8trăluei fără nici o f;o('otealiî 
3.'1upra urmărilor (~e pot a\'e.a a('o;;te gravitaţ.iuni 
'centrifuge: sufletul femeii este {'.upriJlos de o des
echilibrare, eare do regulă într(l(~e cu mult pe a
('.ea a bărbatnlui deîlordonat.. Dorul ei de '!l-şi i\a
tisfaee vanităţile ost.e uneori ntiit de Înflăeărat, 
îndt t.reee foart.e uşor peste toate serllPlllele cari 
trebuie eli piizea.scă demnitatea ori-.cărei femei m 
8OCiet.atc. • 

Vanit.atea femeii nici nu se poate calcula 'in 
~ifre. lneepând cu celebra Phrynea, şi toate curti
zanele grcco-romane şi continuând eu nenumăra
.tele mondene şi demimondene de azi,.~)Utem eva
lua la miliarde ceeace munca omeneas~ă Il risipit 
ţlontrn satisfacerea deşertăciunilor femeilor, cari 

... di·n pJlrtea lor n'au produs omenirei nici un e
; " l'OU, n i.ci un .fi.losof. Admitem. că au exwtat pe 

lume ŞI felllez mtelectllale, carI cu t,ot erotismul 
lor an realizat lumei de at.unci un progres cultu
ral, dar cine analisează în fond acel avânt, lesne 
constată că fructul obţ.inllt a fost frumos la exte
rior, la miez Însă putred. 

(Sfârşitul va urma). 

RăSboiul itaJo-turc. 
" Prevederile generalului CaneY<l de~vă-

lite ('li prilpjuJ dueIaraţiiJor ce făcuse cil.nd 
cu eotimadrcretului de proclamare a rrri
polibaniei. s'au împlinit Întru totul. Armata 
italiană nu mai poat.e face .un singur pas 
dintre zidurile cetăţeÎ, iar trupele t.rimise 
în avant-post.uri trebue să se înt.oarcă în 
t,ab{tră, duci au început t.orenţ,ialele ploi de 
Î<trnă cari fac irmposibilă orice acţiune sau 
înaintare. Toat.e punctele strategice cftş-

t· tigate pfwă 'aci, au fost părăRite de teamă 
ca să nu fie primejeluită sănătatea, de alt
cum dostul de şubredă ti, <soldaţi lor neobiş
Iluiţi cu aceastrt climă. 

Pentru ca totuş însufleţireaşi iele-a rrlS, 
boiului să fie mereu trează în mijlocul a~
matei Italia a hotărît să Înceapă contrtt 
rrurciei acţiunea pe mare, câtă vreme pe 
uscat, cel puţin două luni nu se va putea 

~, 

"TRIBUNA" 

faen !JunII:. ('n·dillta gl'iwndă ÎIIS;l. (' că 
ac:ţ i lllll'il n};! rit irntt a - ce r ul' dou{t pll t(,fi 
Iwligerulltt'. Il11 VLI ajllllg'p să SP dl'e1are, 
d('oarp('p put l'l'i 1 U slin t hot i\rîto si!. ÎJlC:ea pil 
sprios ;J('ţillIIP:l dp pace. It alia îWl<lş n a
lllâJlat hlll('an-a l)<lrdatll'll'lor ptl/l1L la ('x
piranl ll h-rrllÎllllllli fixat pentru r{lspnwml 
la IlltimatllJ înnillt;lt p()rţii. 

Actiunea flotilei italiene. 

f-;(' (,I'(·<le în general {'ii puterile semnatare a 
triplei aliante ~1lllt de lI('ord ce privc,5t.e împăcarca 
dintre Tlm·ia şi Italia. Aeţiunea în marca eg('h'ă 
a fost ami'1l11ltă nelllclni(' în credinţ,a ('ii Poarta 
va rev('ni a';lljll'll hotărîrii de li ('ontinlMI ră~b()iul 
şi va primi. ('I'I I"lltill În pal·te, cOIl(litiile fOI'mu
lat<· de lta:lia. I J;jI{'ăa('eastll Ilştepta're nu va da 
ni('i lin rez1lltat poziti\', lupta ~e va În('epe eli 
hlol'JHPll tiirmnlni asyrian şi tinu-parea in:-;ulclor 
I,emnos şi Tellef!os, în fata ('ărol"a ('ireulă de 
pe l!('um, mai llIulte b!lstillH'lIte itali(·lll'. 

Semnele oăcii. 

Din ()onstalltin(i])<.d \·iIW ştirea că Poarta c"te 
hot:irită (';:1 îllt'pa~)ă neg-o('icrilc de pace ('Il con
ditia ('a Tripoli,;ul !'lii intre in ·admininstl'area 
Ita:liei sub suzeranit.atea sult.anului - după mo
delul rlt/1ortului dintre Egipt şi Anglia - iar 
provin<'ia BenghazÎ să rălIlîll1ă şi pe ,mai cip/parte 
·a Tllrpiei.At·eastă hotăr:tre luată de c(~sili\ll de 
miniştri HI fi ('olllullieată puterilor prin miniştri 
plenijJutentiari. 

Situatia în TritJolis. 

Cu Începeroa anot.impullli de iarnă trupele ex
'Pediiimlure !'l1lut condamnate la completă inac
ţi I1ne. Ploile torentiale primcjduiese pozi ti unile 
armatei iNdiene 'Şi du~m!lllii 1'l0 folosesc îndoit de 
fi'cest prilej pentru s-i slăbi. Hîl1rile cari au ~it 
din mat,('ă, au fo!>t ahătlltc i"pre înariturilc ita
lielle dela Bu-Melliane. Toate şantJllrile. 'an fo;;t 
rupte de apă, şi <letl'flată cu pu:stiirea ei au năpădit 
şi TUl'('ii (bînd un aNI<' puternic contra trupelor 
rămase fără aclwpo~t. Italienii -3U Ţlel'flllt În a(~ea
~tă 1-l1ptă putru .'HIte de oameni. Douăzeci şi trei 
de soldaţi şi un Oifiţe-l' :au eăZllt prinşi. Peroerile 
Turcilor se urcă la f) sută treize<:'i de răniţi. Arabii 
sau ,apropiat atât de mult de zidurile orru;;ullli -
îndh protejati de furtuna desl:1ntuită pe mare 
şi de:părtaTca yasel~jr oe răsboi - l'au înennjurat 
aproape ('u totul. Asodiatorii rplănuesc să dea un 
'asalt contra lui pentru a') ('lJ('cri. Lupta hotă·rit6re 
poate urma în fiecare <:lipă. 

Turcia nu cedează. 

Ziarele turceşti În numărul lor de Sâmbătă dau 
următoarea ştire: In 'cercurile oficiale nu se ob
servă nici un indiciu după care Poarta ar fi dis
pusă să Înceapă tratathele de pace sub conditiu
ni le atât de pretentioase ale italienilor, 

La ambasada turcă de aici s'a declarat $i as
tăzi ziariştilor că Turcia este compleet liniştită 
$i e si~ură de succesul final. 

Turcia nu va 'ceda nimic. Ştirea după care ar 
consimti dând Italiei Tripolitania şi oprindu-şi 
Cirenca este deci falsă. 

o scrisoare de senzatie. 

R o ro a, 20 Noermvrie. Ziarele italiene 'au !pu
blicat Sâmbăta trecută' o scrisoare a cncelni A
bruzzilor în <care acesta urgeazăacţiunea flotilei 
italiene în murea egeid, căci numai 'astfel vor 
'Putea induploca Ţle Turci să rocunoască ancx'area 
Tripolitaniei. ScrÎooarea aceasta!lli făcut mare 
senzaţie şi pentru a potoli încâtva spiritele mo
nitorul oficial de azi ,puhlică un comunicat, spu
nîmd 'Că atcrisoa.rea. e apocrifă_ 

Mizeriile armatei italiene. 
II i Il a n o, 20 Noemvrie. După lupta din ur

mă toate fântânile cari alimenta'u oraşul cu 'apă 
all căzut în mânile TU1"<'ilDr. Pentru ·a, preveni 
e,'entuale lipse, guvernul italian a ÎnchirÎ'at trei 
vapoare cari să le transporte apa. 

of_' 
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INFORMAŢII. 
A R A Dt 20 Noemvre D. ]911. 

- Dela "Reuniunea femeilor din Aradu
• 

J)lllllÎlIPcil ]Jl lH ::\oPIll\TÎe a ţ.inut comite
tlll Hl'lIlliunii fpllll'ilor din Arad şi provin
('il' îll saloanele doamJlei Letiţ ia OllCll, şe
dilltu sa dp tU<.Ilflllrt. In i.l(·eHstă şt'dinFl s'a 
hotărît Cil unanimitate zidin'<l irt'L:ocabilă 
il şcnal('j <Il' {('te diu Arad În luna Fphruarie 
~1I11d \'iito!'. Tot. cu (\('Pst priJpj s'a hotrtrit. 
şi ţiIlPf'('H \llllli ('OI 1('(' I't h~ îrH'0putnl lunei 
\·jjtoiJn· ('Il hiIH·\'oit.ol"1l1 concurs nI doam
lH'i Llleia ('U.'OIlU. distillsa noastră (',ântă
l'f'aţti şi al lI'llpiu dilltl'l~ ('pjf~ mai apl'e('iatf~ 
piitllistp (!t-Ia lloi. ('ollliu,tul a diseut:at şi 

nSllpril olJi::;I1uitIlJui hol e()~t1tlnat al H{'ll
llllillPj <:al"l' Sl' \'i\ aranja !-ii în ac(~,,,t an În 
!lllla Fp!Jruarip .. \rttt clH]('pdnl eftt şi halll] 
('os! Itma! SP \'01' dil IH'lltrll :JlIgllnH'ntarea 
f()udurilor BPcpsare zidirii şcoalpi dp fdt>. 
La timp yom ruv(-lli eu allltlllllIlt,e. 

Din cauza slinfl'·j sărbători de mâm~.,Tribllna·' 
va apare numai Miercuri noaptea, la orele obiş
Il ude. 

Un congres al scriitorilor români. 
Din Bu(:ltl"pşti nl's(~ serie: Societat0(l s(~rii
torilor rom(mi va ţine Ull congres ÎlI (~urslll 
acestei luni sub presidpllţ.ia cIlui C. ('. 
.1 ti on, ministrul i Ilstwetiu noi pu hl ice şi 
proşNiintnle do onoare al aCf'~tei societrtţi, 

Cu această Oe<lSiUlln so va. da un ban
Ch0t în OIlO;.lI'pa· dlui Arion. 

- Amănunte despre Guy de Maupassant. Co
laboratorul InoMru, dl Adrian Corbul din Paris, 
ne serie următ.oarele: 

"Sunt fericit să pol dd "Tribunei" amănunte 
a7)soll1t .j.nedite din viaţa marelui Guy de Mau
passanf. Am făcut cuno~/intăîn înalla SQCietflte 
cu o doamnă, al cărei anonimat îmi veţi da 1:oe 
să'l păstrez. Ea a fost pricfena cea mai intimă (J 

geni{l!ulU1: prozator, în cei din urmă ani ai vietii. 
Şi .. ,Tribuna·' va fi singurul ziar din toată lumea 
care le va publica. Detaliile sunt extrem de, pa
.~ionante: ele vor arăta una din praf undele sen
timente ale ilustrului mort şi anume·; frica lui 
de moarte, Sunt scene petrecute în absolută in-
timitate, de multe ori sguduitoare şi vor arunca 
o lumină nouă asupra mentalităţii lui M au
passant". 

- Aviz. "Reuniunea fe.InPilor rDmâne din 
Arad şi 'provir;cie", neputlmd desface din losnrj]e 
loteriei proectat.e nici atâtea cât să se poată ac0-

peri spesc]o ofeetive, s'a văzut silită să ceara dela 
înalt.ul mi1nister şi a şi primit am[marea lot.oriei 
cu un an. Tragerea losllrilor se va f.ace, deci, la 
12 Iunie 1912. 

Aducând la cunoşti-uţă aceste împrejurări 
triste, Heuniunea roagă din nou, cu toată căldura, 
onoratlll public românesc de pretutindeni să gră
bească cu cumpărarea lozurilor, ajut.âmd astfel reu
şit.a intreprinderii por.nite de Reuniune cu atât 
entusiasm. 

Cererile de IOf;uri să S('I trimită pe a~:lrega: 
H rrm i.na C ioroga7'1' u, Arad, ŞcoaJ.a civilă de fete, 
Strruda Deiik Ferenc. 

N. B. Ziarele române sunt rugata sa repro
·ducă do mai mltIt.e ori acest aviz. 

- O dramă a lui Octavian Goga. Cetim în re
vista ."Placăra" din Bucureşti: 

Scena, a cărei lumină a î.nspăimânt.at at.âta 
vreme pe literaţii noştri, începe să cucerească 
nDui talente din cele oonsacrate pâl1lă acum exclu
siv poeziei sau nuvelei. 

După Delavrancoa, un alt mare talent a fosti 
cU(~(\rit de gl'aţiile Thaliei şi :M:elpimenei. DI Oc-

MOBILE 
pentru durm1tor 

sufragerie 
locuinţe. garton 
tn garnitură de 
piele şi de aramă 
precnm şi covoare 

C.1UV. 
Cabrlcant de tt10bile 

In Gaa mai modernl execuţie se pot procura Ia: Sibiu-RajJszebID, Str. $ajuns .r. 7. 
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hl'iian Cloga,cumtăI"CtuI vehement din Ardeal al 
suferinţelor neamului no,st,ru, scrie o dMmă. 

Este a{',oasta o veste caro ,'a bucuro, desigur, pe 
toţi cÎlţi dore~~ să ,'adă înflorind cât mai mult 
teat,rul româ,Jl(\'ft'. Fiindcă, ~rooem, că, la urma 
urmei, şi lit.el'aţii au dreptul să scrie teatru, 

('h iar daeii profesionişt.ii t.elliniccÎ - sau mai 
hine zis, inginerii literaturei dr~unati('~, - nu 
sllutdc aeceaţlI părere, noi tot ne simţim fericiti 
de-a anunta ('ă drama dl ui Goga va fi scrisă :-n 
proză !;Ii va tl'ata eonflict.1l1 de diferenţ.iar·e ('e s(' 
ohscrvă lazi între elasa intelc<.>tuală şi cea ţării· 
mea:'wă din ArdeaL 

Prin tu'mare, o dramă soei-wlă. e rilm ma'relui 
1'001. - ('are i,n acost, număr Îţli Începe colabora
N'a l'egulată la "Flaeiir<a" - să obt-ic 'Şi pc accAt 
Jl~U tărîm de a('ti,·itatc litDrară, arc}ellşi st.rălu
~~itc 8LH'.(~elil' cari l-au co.n~acrat. de ,;poet. al păti
mirii lW"a.strc", 

- t Demetriu Pap de Saplanţia. advrH'at ţii 
'propriet.ar, a rOINiusat în Vezcnd, la 18 N oom
vrie n., în vRr~ă de ilS de ani. 

Odihacaseă în purc! 

- Artişti români În străinătate. "V, Nat:' 
.o i,n Buollro~ti serie: ~\rt.işt.ii noştri obtin ÎIl străi
lliHate frumoase ,SlH'eO"C, 

lht.fel t:ÎIulra pianistii Clara Haskl:1 a cOIlt'ertat 
~'11 un demwhit Sll~CCS "prin principa.lde or.Hşc alp 
Italiei !;li Eh'ctiei. In curînd va a])aro şi înaI1n
toa publicului IUuzical din 1"lIri19, undc pro.fe;;t) .. 
rul ci Cor tot a organizat t':ltO'va concerte. 

Uella lJ(>[avrnnce.fl, G'upii t.riumful obtinut la 
V iona, "a merge 8ă cule<lgă l<anrii Sluecesc!or prin 
în trcaga Gernuwie. 

Himpatiea soprallu lirică d-şoara H. Drăgu
linpscu a obţinut un strălucit lwgajament pentru 
Amel'Îea de Sud, 

O elE>vă a onei I_eria, d-şoara Adela U mliny 
'a dat. zilele trecute 1111 {'A}Oc'.ert la Viena şi presa 
<le aeolo are numai elogii pentru modul ei de a 
din ta. 

- Ţara econom iHor. Franta c tU'fa of'onomii
'lor. Totalul slluw!or depu~e spre păstrare la Ca
.!cielo de (.'(·onomii s'a ridi{\at în 5 ani, dela 1904 
la HHm, dela 41/ 2 miliarde la 5.450 milioame. Nu
U1ărul Jinet.olor e de vre-o 14 milioane, aşa {'il 
vine cam unul la trei inşi, Şi să se note2c că a
proape jumătat.o din Iivrete SLLnt cu HllrnC mici de 
100 franci şi m'ai puţin, 

- Cutremur de pământ in România. Din R
V~looa ui-RH scrie că \'ineri, la orole 5 şi 45 d. 
~.i s'a SiIUţit. aeolo un eutremur de ,pământ. 
~" ta hotelul Stănescu de pe bulevard, p!anica 
II atjns {~Lllmca. Toti pasagerii 8\'îlnd impreflia 

Leoa Tollfof. 

.., 
.. ASBOIU ŞI r ACE. 

ROMAN. 

Traci. de A. C. Codud. 
(Ulii .... 

Set'barea fu veselă şi strălucită. De mult nu se va
zuseră atâte-a femei frumoase a.dunate la. olaltă .. Conte-
8a Eezukhow. ca.re impreună eu alte dame mari din 
Rusia, îl U]'1mase .>e Împărat la. Viena, strivea cu greaua 
ei frumsete rusească pe finele dame poloneze. 

Ea fu (oarte remarcatii. şi Alexandru daueă cu ea, 
Boris Drubetzkoi işi lăsase soţia la M41scova şi veni 

la. Viena "in fJă<:ă.u", Cu toate că nu era general aghio
tant, el luă t41tuşi parte la bal. subscriind Jlentru o 
sumă mare. 

Boris era a'c.um bogat, ÎIIcărc4U de onoruri. el nu 
mai căuta uici o protectie ci ~e tinea pe WI pieior de 
egaiitate cu superiorii lui În grad, 

La mi-ezul noptii dansul urma incă. Elena, care nu 
găsi pe nici un cavaler demn de dAnsa, il Îm'iti ea în
"nsi pe Bori·g la mazuuă. Ei formau a treia. pit
Teche, 

Boris, tot privind cu riir.f'rulă uml'rii goi ai Elellf'j, 
4'1Iri rf>eş(>uu dill rochia ei dE:' gaze sumbre. brodate cu 
aur, vorbea de vechile lor CUIlOl\cute şi În aCl'las timp 
ml-! părăsE'Z din oehi pe împărntul, care era în salii. 

Alexandru nu dansa: el se ţinea pe pragul uşei şi 

adn'sa tuturora (:11\'llIt(' amabile, cum numai el le ştia 

~ăsi. 

La ilH'pl'lItlll mazlIlTPi Bol'i.< rC'lII<ll'ca ~'llJIl gl'lIf'-

.. TRIBUNA" 

eă se pl'iihuşeşte clădirea, au fugit u]armat·i dj'l1 

t<,llmerelo ]0.1'. 

r; n servit.or a e.ăzut jos <le ametoală. 
Pe \'U](>-ll J.ot.nllui eutreUlllll'lul insoţit de marI 

sJ!omotc {;uhterne. a fost îngrozitor. 

- Cununii. n-~()llra P.aulina Vas.iliu din Plo
leţ1ti ţii ciI Carol Ioan Sehote1 din N ăsu.ud îl;li 
anunţă {'ununia ('e a 'aTut loc l'a 19 N ol'. n. m 
bi"crit'a ~fint.ii Impărati din Ploieşti. 

Feli'<,itările ,noast.re. 
- J)"o:!ra Lin Lenta din Al'ad şi d, }{nmul 

Hal'lnl din Ti'!H'a Îţ'i anunt,il ennuni'a ce so va 
('clebra SUlllbătă. În 25 Noemvrc H111 Rt. n. Ia 
orele -1 d, a. în ~~atcdrala din Arai/. 

Fel iei t!ir i le noas t.re t 

- Intoarcerea Regelui Petru. H!'g'('lc Serhiei 
{'are a fost oaspele Jlroţlodintclui repnhlieci fmn
rcze, J)umillecă ~al'll a părăsit Parisul cu UII1 tren 
,:pocin!. 

- Moartea unui episcop. J)jn EPNPjo..'1 Re te
legrafiaziIcă cpiHcopul gl'.-cat. al E'perjesului, 

Dr. VaJyi .Tanos, 11 ropau<;,ut D\lmineA~ădimi
noa(.a În vrîstăde 74 de !Ini, 

- Prietinia noastră cu unl(urii la 1601, In 
nr, din urmă al ,)~"ollei Re\'istp Homftnc" puh]ică o. 
VI', Gh. Alexiei dittwa înHClll'llări (,1l1e~ de O-Ha 
în arhiva (,[)l1t.e1ui Tologdi asurHa lui Mihai Vi
teazul. Se publică şi o diplomă a lui Rudolf 11 
ciută lui :Mihni prin care impăratul iaustria>(~ mul
tănwţlte marelui nf)~tru voevod pentru Rcrvi'Ciil-e 
pe cari i-Iea adus şi'l a,~ignfă cii îl va l'Iprijini !-!11 
Întelllcieze o dinastie !ltatornÎ('ă D, AJexit:i mai 
pllblit'ă ÎllIsă şi un <,pit,af în vcrs1lI'i scri,s de un 
anumit Steph. 8zamockâzi la 1601, d'l1pămoar
t-E:'a luiUihlli, Dăm acest epitaf injnrio8 şi do o 
!\cârboasă pornografie, ea o dovl!ldădcspre ma
roa drag-oste şi re'Spc('tul ce ne purtau ungurii 
şi în anul Domnului 1606, Iată'I: 

Epltaphlum Michae[ls Vajvodae. 

Hie incet iUe ff'rus latro merus et Nero verus. 
Catus atrox Da("us sCf'lorum carus ilie Valaehua. 
Hac (jui transibis. bis terbe eacabis et ibis. 
Cam ca în jargonul gazetelor j idovcş.t.i din 

BltdapL\.;;t",. 

- Autoreclamă. Cetim într'o rf'viştă din Bucuresti: 
Piesa Maiea cea tânără a ·dlui Emil !sac. repre

z.entarttul de astăzi cel mai viu (!) aJ literaturei mo
df>rne în Ardeal, piesă care Ne află in repetitie la 
1'('atrul National din Capitală, - va fi reprezflntată 
în }'ebrllarie la BlIdapf'sta În teatrul "VigszÎ.n}liz .... 
În tra.dllrerea. magh iară a poetului Emiid Ta.mlis. 
In Martie. piesa. \'a ri reprezentată şi la Berlin. iar 
in cursul anului la I{oma si la Milano. 

SSL_ ..... 

ralul aghiotant Balaseft se apropie de Tar Iii răJDII..'1e 
lângă ddnsul. cu toate că suv(>ranul eOllvorbea in a.c(~l 
moment cu o damă. 

AJexandru aruncă o privire îutrebătoare &sllpra 
aghiotantului său şi intelegind eă acestll a.vea ua mo
tiv serios de a fi indiscret. el fieu un salut usor d/UIlei 
ljIi se apropie de Balaşeff. 

La cele dilltâi cuvinte ah' generaluJuj aghiota.nt. 
chipul Tarului exprimă uimirea, 

,EI luă mânu lui Balaşeff şi străbătu cu el saJa. tre
când prin mijlocul invitatilor ca.rÎ se dau deoparte in 
fata sa. 

In timlJul muureei Boril; nu incetă de a. se intrE':ba 
care este vcste comunicată de Ba.la-IJcff şi cum &r face 
el ca să fie unul din rei dintâi a o cunoa.şoe. 

In figura In ea-re avea să-şi alf'agă damele. el spuse 
Elenei că dorea s'o Învite DC cOlltesa Potoski ea~ 
era in graWină şi. lunecând pe parchp.t el se .treeură 
afară. unde. zărimlu-l pe ÎlUpărat el AI' ()pri re9pecwos 
IUIl gA u şA. cu CIlPU I pleca.t. 

Impăratul spunea cu emotiunea ullLli om eare se 
simte jignit in mod personaJ: 

- Cum! a năvălit În Rusia fără derlaratie de m
boiu! Nu "oiu tncheia pacea decât atunri când nu va 
rcmâlle un singur inamir armat fie trri,torul meu_ 

Boris avu impresia că Alexandru rosti cu pliirerp 
a.Cf'ste cuvinte, El era multumit de forma În eare 1" 
pxprimase, dar era nemultumit fiilldcă le auzise şi 
Boris. 

- Mai ales să 1111 ştie nim(>ni! adiiogă Taml. in
tunecându-se. 

Bori~ Întelf'~" cii 3C'e.'lte clI\'intp ilTau la adresa. lui. 
!'l Îuchlse ochii şi indinii uşor Ca.PLlI. 

Alexandru se Înt()aT~e ÎIl salil şi Illai rămase o ja
m:Hat(' (il· orii la hal. 

7 nE W"'iCii5~ 
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In a-cela.ş timp, dl de Oerando re-dactor la "M('l"
cure de F ra.n ce", pr('gătl'şte traducerea piese.i î. 
frantuzeste". 

Iată În sfârşit un •. ,autor" român care În scurti
vreme va fi... universal. Se va juca piesa lui la. Bu
dapesta, la Bf'rllll, la Roma, la Milano, la Paris iii!. cio& 
şti('. dară f':l !lU va trf're În scurtă vreme triumfi
toarp şi l)psh' oceaJl in Amf'rica . .Mă rog, dacă se joacă 
la "VigszinhAz" PNltruce n'ar trece şi În America? -
Ne bu.('urăm şi noi de succesele frumoase ale acesta! 
"viu rotlrp;lPlltant" omorît odată de un foileton al dlui 
C!J('udi. III sfârşit, mort a filSt si a Înviat. Să ne 
bucurăm toti Întl'U Domnul. Am "'41i să ştim, însă. cinf'. 
a dat rf'vj~tl'i din Bucur('şti arest!> Îmbucurăooa.r1' 

v<'şti? 1'ar(' 1If' tf'me-m ră insuşi Isac şi Munci ele sunt ... 
autorpl'iamii, !il!' "reprf'Zeutllut" al literaturei moderne 
fiiII A rdf'Il.l. autorf>e!amă ellrc !Ili prea miroa.~e bine. 

P('ut;u comp!(,l'tarea informaţi!'i tinem să amintim 
t'R dl d f> G prii JI do ('ste un ziarist franc!'z plMit de. 
toah> j{lI\,('!'Ilp]" ungllrE:'şti ~ă Înjure p!' R"mâni 1» ,,>. 
fralltu7.<,ştp. 

- O dramă infiorătoare în Viena. r.(>cuin~a 
fostului şef de sp<.,tie diu ministerul agriculturei 
allume Jlol7.knedlt, a fO:-lt teatrul ll]lei {'rime în
fionlto:ll'(' şi al UIl('i sinuel<]C'ri, 

Iutu 'impl'cjul'iil'ile in ('ari s'a petre<,ut a,eea.<;tă 
rlramii: 

Fn aJltlm(> ~futko\'ici care este ele mai mult. 
timp il1HtrU('torul <t'opiilol' lui lIo}zkl1oeht. îruhă
l{o8tilHhH~e de fiil'a lH'Cstllia, ;\Laria în vârstă de 
2-! lIni, '3 .('l'1'llt'{j În ·c·ii~utorl('. Părintii fetci rcfu
zimd ape\tstii ['ii"~ătoric, ~r at km'i(~i 1>' a hotărât să. 
8e răs1111J1C în ehip Îngrozitol'< 

Ca de obieiu, el S'1l dus şi a"tăzi la fa.milia 
IIolzkIH'('ht, insh:ti'lIlcl şi de astăcllLtă asupra ('e
rerei ,~ale. 

Părirqii fetei perzistÎ;'n~1 în refuzul lor, Dr_ 
J\fatko\"id a intrtll,t :in camcro {~opiilor unde so 
aflu .\faria ('U frutii săi (~C'orge în vârstă de 17 
uni şi Robert de l[) ani, Aci M6tkovi~i fără .. 
spllue ne-un ~·ll\·i'mt. '3 tras mui multe focuri de 
rcvoh-er a~upra copiilHr, u('izimdu-i, Apoi s'a IU

mICUl. 

Vie n <1_ - Asupra dramei di.n locuinţa OOIl~ 
Hilicfului JIol7.kue·eLt. se .mai comunit'ă urmn
toar,p]l' llmiînllnte sensatioIl!aJe: 

Vrul J\latko\'iei, asasinul L'oJ1iilor e de origini 
8ârh ,şi {h' flani este instrll'etol'ul co'piilor lui Holz~ 
knocht. El ijC bucura În ~nul familiei de un tra- \ 
tamont fU4Jl'te bun şi era privit ea un membru al 
familiei_ 

Din moment ee v~hintii i-au refuzat cererea 
de riisMorie, l\fatkoyiei se fj.ehimbase eu totuL CD 
toate a('(>l'.tea n'a ncglij'lIt orele de lectii. 

AS~lzi pe la orele il şi jumătate. a avizat familia 
ti __ 2 &2_. _______ ".5_ ~ 40 J........,.... 

Boris fu dar cel dintâi care aflase dsepre trecerea. 
armatei francf'ze peste ~iemen ei gratie acestui fapt. 
el avu )lrHpjul să arate mai multor personagii impor
tant~. cA cea ce aJtii nu ştiau, pentru el nu era. nici o 
taină - !.ri el fu inăltat în stima lor. 

La lntoarrerea sa dela bal, Alexandru il cIJemă J)ft 

seeretarul SlşkoCf p{'ntru a scrie u,n ordin trupelor şi 

un rescrillt către mareşalul SaltikoIf; Tarul ceru să. 
se ilitercaJezecuvintelp: "ră el nu va Încheia, pacea. 
d('dit atullci când nu \'a rămânea un singur fram"e« 
armat pe teritorul rusesc". • 

A doua zi el dietă următoarea serisoar(' ('iitre Na,.... 
poleon: 

... SiTe. Cratele meu, 

.,Eri am aflat că cu toată. leaJitatea cu Cal'e m'am 
adlitat de datoriile mele fată de Majestatea Voastri. 
InqJf'rială. armatele voastre au trecut granita rusească. 
şi abia aeum primesc nota conte1ui Laurist41n prin care 
mă informeazA că Majestatea Voastră se crede tn stare 
de wnsiune fată de mine din zi·ua dad printul Kura
kin a cerut scrisorile sale de creau te. Motivele pentrq 
cari ducele Bassano a refuzat să-i dea a,ceste hârtii nu 
mă puti'..au race să bănu~sc că. purtarea ambasadorului 
mAll. "a da pretext unei invaziuni. Altmintrelea nici 
fiII li. ]ucrat după ordinele m~le după cum a declant 
el Însuşi; si de Îndată ce am cunoscut purtarl'a sa. i-a.m 
t'l.:j}filllat Ilemulţumirea mf'a. poruncindu-i ~ă rămâni 
la postul .său. Dacă Maj!lstatea Voastră nu e displl~i 
a fa('Jc llă Cu rgii sângele sUlJuşilor siii pentru o astfel de 
lH'illt~·lf·gel"e. şi dacă cOllsÎmtiti a \'ă retrage armatde 
<1 .. I~ writorul rusesc. roiu uita tot ce s'a petrecut si 
J1~ vom f1utea. intelege, In cazu] din potrivă. mă voin 
v.,[I~a ('ollstriIlS a rpspinge invazilllwa Pt' care n'am 
~Jrovocat-o, Majestatea Voa!ltrii are ÎIH'ă putinţa de II 

t:mt.a lllUllf'JljJor mizE:'riilC' IIl1ui Jlnu răzhoiu", 
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prin telefon {'li nu ,"a. fure ora de lC'etic eu Robert Cllmentata sa istorie a divannrilor ad hoc. vn tă-
Ia ti, ci abia la 10 ~eara, fiind ooupat În oraş. riIe române. 

In urma a(~e8tei ştiri. sotii IIolzknccht au plc- Timp de o oră şi jumătate, venerahilul d. 
("'ar în oraş. StuNlza a (~tit în picioare. interC1'\allt.a sa comu-

Nu mult în urmă dupii ploearea lor a sositi nicare, dând dovadă de o admirnbilă vigoare. 
~\fatko\'ici care s'a dus d(·adrcTltul în odaia eo- D-sa a rBt,it două inteer .. wnte scrisori ale dom
piilor. undcll găsit pc H."bert stând Ia ma~ă şi llitorului Grigire Ghika, scrisc cu puţill inainte 
Înv:lt[H1d locţia. Ori:mirmlul a scos imediat rcvol- de a muri. S<'risori ruri formează testamentul său 
verul şi atraH llIai multe focuri asupra elm'ului, poltie. 
('are s'a prăbu~it de 'fW scaun, mort. l"a auzul de- In 'lIX'cstc scri~ori. patriotul Dimnitor, arată 
tuniitllril·or -~, all'tgat În cameră şi d-şoara ~taria, necc"it.atea unirei celor ciiuii ţJh·j 8uroir, opÎ'llimd 
lL"upra l'iireia ~latktl\'ici a tras tr(,l foeuri de re- .ca pentru a se putea opune o rczist.cnţ:i put(lr,nică 
To!Ycr, ollwrândn-o şi pc 'U(,C'llstu. Fn glonţ a 10- {'ari s'ar Împof-rivi la unire, t.robuie să se aleagă 
vifo în t~~tp, ~t! doilea în 'piept, şi al treilea în gât. mai întâi 1ln Domn străi'n. U TI caimaean nu va 
Venind În ajllt-orul fratilor siti eel mai mare din- fi în stare să se opună puterilor ~ari ar fi im
trc băcţi. U<.'Orge. acesta a primit uouă gloanţe, potriva unirei: nUlJlai un dimnitor străin ar pu
l'ănindu-l gr.av. El a mai avut putere să iasă 'J>e tea face a't'ost lucru . 
... ·oridor strigimrl: "ajutor:" Pe urmă a căzut În V. J)imitrie A. Stul'dza II cetit ra'Portul Cai
lH'f'imţire. Xişte lo·{'ut.ari "li caselor, al(>'rgiind la mac<lllului Vogoride, În care îşi dă seama de ac-

• loc~1l1 dramei şi văzâlld eele petrecut.e, au avizat tele .săvarşite :mb C'!aimacamia sa, rlispullsul Rfa-
inw(liat ant-orită>tih:~. tului Obştesc. 

~u mnlt Jupă aceasta Il s(-.~it acasă şi mama Apoi a cetit ade. Go(,ulllentc, versuri. {rag-
~'fJpjilol' (~are însă n'a fost Iăsatu Înăuntru, ofiţe- )llellte din ziare, rcrlîmd atmosfera în care a evo
rul <le pf)litie 9jlunftndu-Î că s'a Înt.funplat o mare luat idC<."'J. unirei ţllrilor i'lUl'ori şi a întmnării unUl 
llCflOroeire. 1 n urma soţ.iei sale a :lol'lit ~i consilie- Domui tor străin. 
nI'! Holzknoeht. Cu toate I'ug-ăminţile şefului de {'omuni('areJa d-lui Hturdza a fost. ascultată 'U 
poliţic, cI a Întrut În camerii, unde vrivind spec- ('e1 mai viu interes de Academie şi de publicul 
ta{'olul, n"lL putut spune mai mult decÎ'tt: ,,1' în- din sală. 
.u:rozitor !" 
. Cele trei cadavre all fost tranportate la morgă. 

- Vlcal1ul Stromboli În actiune. Din Roma 
.~(' tolegrafiază (~ă azi dimineaţă vulcanul de pe in
sula Stromooli e in plină act·iune. Coloane negre 
·de fum se ridică căt,ră eer şi pietri slmt aruncate 
la oiatanţe mari. J>ipukttia c foarte înspăimim
tată. 

- Pentru biserica din M.-Oşorheiu. Suhserişii 
in numele comit.etuilli parohial gr.-oricnt.al din 
Muriiş·Oşorheiu, pe această cale rugăm onoratcle 
tlficii parohiale, institut.ede credit, şi pe St. 
Domni pri\1aţi, cărora li-s'a trimis vre-un apel 
pentru contribuiri benevole la zidirea bisericei 

gr.-or. din ,Murwş-oşorhei (MarosvaHârhcly) a 
-Je trimite, chiar şi în cazlil, când nu s'ar fi colee
tat nimie, pflntrU('a să 1'\0 poată faee darea de 
~oamă. 

.' .~1.-0şorlH)i. Ia 5/18 NOClllVl'e 1911. Ştefrm 
Hu,<;.<;tt, prot~)pop. lY1"co!au Vulcu. 

• - Dela academia română. 1n şedinţ.a de Vi-
"neri a Aea1demiei HomÎt.ne ciI Dimitrie A. Sturdza 
.a cNit a eineea ('onferintă difl vohNuinoasa şi do-

III. 
In ziua d(' 13 IuuÎo, la ('('asuril(' două după miezul 

"tIoptii, Alexan(lru îl dtemă 1)(' Balaseff, si după ce-Î 
~'f'ti scrisoarea către l'iapoleon îi dete porunca să plece 
pf'ntru a o r('mite personal Impăratului }I'rancezilor. 
Pe dnd Balaşrff isi luă rămas bun. Tarul ii mai re
}Jeti odată că nu va face pace cât timp va rămâne un 
"ingur francez armat şi ii porunci să repete textual a
<reste cuvinte lui N apoleoll I. EI IIU le scrisese in scri
Mare, fiindcă, cu tactul său obişnuit, el le găsea depla
flate in tf'nta.tiva-Î supremă ,pentru saJvgaroarl'& 
IJăcii. 

Balaseff, l'fecedat de un trimbitas şi de doi cazaci 
~o8i În zori de zi În satul Bajkuti, unde se aflau avant
posturile franceze. Un sub-ofiter intr'o uniformă de 
~oloarea di.!)şullilor şi purtând pe C8JP o căciulă de 
blană, ii strigă se stea. pe loc. Baia-şefI nu răspunse 
.numai decât şi urma să Înainteze. Santinela fra.ncp.ză 
~('oase o injurătură şi-si imvinse calul spre pieptul lui 
Ralaşeff, pe care-I Întrebă dacă era surd? 

BaJa.şf'ff îşi dl'rlinli titlurile. 
Sub-ofiterul trimise un solda.t ca să-l aducă pe ofi

ter si fără IL se mai sinr.hisi de genera'!ul rus incepu a 
"orbi cu cumarazii săi de chl'stii de serviciu. Lui Ba
laşetC ii păru foarte curios el. ca.re acum trei ceasuri 
"Stătuse de vorbă ('.11 Tarul. si care era obişlluit ClI 0110-
rurile sii se vlUIă I)C teritorul rusesc, pra.dă unei 
atitudille aşa de ostile si mai ales grosolanei forte 
brutale. 

- Multămită. 8uhsenmatul. totdeodată şi în 
numele e-elorlalţi (,ol1sângeni, exprim pc acoalltă 
('ale sintleră mulţămită tuturor bincvoitirilor, prie
tenilor şi cunoseuţilor, cari ne-au adresat cuvinte 
de ('ol1Rolare difll tristul incident al repoRării ;u
'bitului mcu fiu C'ollstantin ~lihăilaş. 

Năsăud, la 17 Noemne st. n. Hl11. Iosif Mi
hăilaş. proprietar. 

x Atelier de fotografii artistice, de primul raug. 
Rl'lna şi Kinast, Orăştie Vasar-ter nr. 4 (easele lui 
H('rmann). Fotografii şi Ilortrete, reproductii după fo
tografii vechi şi noui În mărime na.turaIă. expuneri ,le 
obiective sveeiaJe pentru interioruri, acatice, şi lucrări 

În a.quare] şi olei artistic exeeutate. Cei ce se provoacă 
la anuntul din "Tribuna" capătă 5% rabat. Fiti cu aten
tiune la firmă. 

x N_metb .1 Klr'ly. croitori. pentru domai <X1I,j. 
.tr. Kăto 5. anunti ono public romAn din I.c li t...... 
iurime. cA au lIosit etof. indigene ,i IItrăine. pea'" 
lIelionul de toamni ei iarni. Pardesii. paUo... "' ..... 
rAteu pe ltngă preţuri acomodate. eODfol'. • .... 
Rudm ono public pentrn IIPrijinirea ,i mai d~", 

• Seminarul iuridic Dr. Gedb, Cluj, Str. Far
kas (lângă edificiul cel nchiu al teatrului). Pr. 
găteşte pe lângă onor ar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, l'iguroQ!le, de drept de stat, exa
mene de advocat şi de magi"trat_ In I luni ., 
eâştigă licenţa de doctorat. Fiind in pragul p~ 
ieetelol' de l'eforrnă a învăţământului iUl'idic, • 
de dorit ca toti cei interesaţi al Be adreeMe apre 
binele lor la aooet seminar, eare înlesnept maU 
cariera ad'VOO& ţi ali. 

.I,elrl caltarall ,1 sociali. 
- Petreceri, cotieerte. ......, 

26 N oemvrie • 

Teatru În Sighişoara: Cu prilejul sfint.irei 
şcoaleî [tr. 01'. romane din Sighiş<1ara, comitetul 
parlX'hiaI învităli& Producţiunea corală-teatrală 
urmatrL de joc ce o aranjează Duminooă în 13/26 
N oemvrie 1911 în ~ala coo. mare a oraşului din 
piată. In~C1lUtul .preei.'! la orele 8 seara_ 

27 Noemvrie. 

, Concert in Oradea-mare: Reuniunea română 
de cântări "lIiJaria" din Or.adca-ma·re învit.ă la 
Conecrtul urHlat de dans {'col va aranja Luni În 
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27 N oenwrie 1911 st. n.în !'-ah d~Ja •. Kereske
delmi·{'sarnok" cu con('ursul hinevoitor ,al dom· 
nişoarei .Melania Brimduşan şi al tenQri"tului d. 
Ioan Hădul~u. 

.. Preturile de intrare: pentru familit' 10 cor., 
pentru ·persoană 4 {'ol'. 

Venitul -curat e-.,.te destinat pentru fondul 
"RC'uniunei". 1neeputul 118 orele 8 seara. 

~upra~olvirile mariniuwaBe se primesc cu mul
tlimită la adresa domului Ioachim .Marta. func
ti()mlr la "Bih~)rcana" şi se vor publi{~a. 

ECOHOMIE. 
Deschidere de prăvălie. D. A urei Veli{'!aJt 

anunţă eă şi-a deschis prăvălie de băcănie, colo
I1iale şi delieat~e în Alba-Iulia î'n piava (Novăk 
Ferell'C-ter Nr. 10). 

• 
Cooperativele de consum în UbJtaria. Dupi 

o publicatie statistieă a ministerului de comerciu 
au existat în anul 1901} pe teritorul Ungariei în 
total 1535 de cooperative de eon"um. C'ele mai . 

numeroase cooperative de Ulo.eRt fel 8C aflii in păr

tile vestice, nordice şi 08tice oale tii rii, pe .când in 
'părţ.ile su-di'Ce ele sunt mai puţin răspândi te. 1 II 
Ardeal -au funcţionat, după datele oficia 10, 216 
cooperative de consum, cele mai multe în Săcuime 
şi intre Sa~i; între areştia din urmă 44 de (!oo
perative. 

Dintre 1497 de cooperati"e aHupra eărora pu
bli<,atia oficială are oale complete au fost 338 cit 
totul independente, 4 în legătură cu "Centrala 
ÎDsoţirilor de crooit", 889 în legătură cu "Han
gya", 228 cu Centrala însoţirilor creştine şi 38 
cu Centrala ineoţirilor Raiffeisen. 

Numărul tobal .al mombrilor diferitelor ~nt;O

t,iri a fost de 290.114, al părţilor fundamentale 
subscrise s'a cifrat eu K 9,096.301, diln care sumă 
au fost \IăN!ate K 9,187.843. 

-' 

BIBLIOGRAFII. 
Ultima noutate literară: 

• .La •••• C.Ucatal" 
Nuvele şi schite 

de 
CatoD Theodoriaa 

IT n elegant volulu de 180 !pa~ini. coprinzând 
14 nuvele şi schite 'alese ale di.stinsului nuvelist. 

In foiletonul nostru de azi reproducem schiţa 
"Isădia. " 

J> re ţ.u 1 volumului 1 cor. 50 bani + 20 bani 
port.o. De vânzare l<a' "Librăria Tribuna". 

POŞTA REDACTIEI. 
./. P. (Şemniţ). Replica nu se mai găseşte de 

vânzare. Adr0800.Ză-te la vrCUJIJ.a dintre biblioteci_ 
I. O. (Boolean). Chestiuni prea part.iculare. 

Manuscriptul 6tă la dispoziţia d-tale. 
Uomloşul-mare. 1 nvitarea a MSit prea târziu,. 

Vă rugăm să ne trimiteti astful de lucruri mat 
din vreme. 

Lipsea_ Cu cea mai ma.re plărere. 

Redactor responsabil: Iuliu Giurgia. 
.. Tribuna" iIl.<\tltut tipogl'afic, Nichin !fi cous.. 

Ludovic Faimann 
Recomandă atelierul său renumit În 
croiala hainelor, pardesiilor şi paItoa
nelor. - Bogat asortiment În stofe Croitorie englezească 

croitor englezesc. streine şi indigene. 
Serviciu prompt. ~ Preţuri ieftine! lugoj, edificiul-Bazar, 

II 

• 

" 
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REISI MIKSA 
FABRiCA DE 

DBILE 
in 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
RakOczÎ-ut 14. 

AN U N Ţ. 
Subsemnatul abso1vent al şcolii de agro

nomie din Ciacova cu paxă bună de 5 ani 
În toate ramurile economiei rurale, caut un 
post de 

agr-0r10rr1 
la vre·o moşie În România.· - Pretensiuni 
modeste. 

Petru Zesfran 
În Klopodia (T emesmegye). 

Invăfăcei Andrassy-ut 41-43. 
(Lingă ~Apolloc) se primesc pe lângă Întretinere compledă 

la fabrica de tinich,jerie: Bartos Zoltan. 

I "11.11111111111111111111 

ŢIMBALE 
cu organism pa
tentat de otel, dând 
sunete rf'lonante şi . 
foalie plăcute, -

".-ilqjE.liiiiil se pot căpăta şi pe 
rate. - Gramo
Ioane cu plăci ar
tistice, - vtoare, 
flaule, harmo-

nici Ş. a. - Numeroase distincţl i şi medaljj pri
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
şi al organlsmului de otel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. 8zab. hangszergyar. 

Budapest, VIII.,· Rak6czi-ut 71. O 
1"111111111111111111111 9 

bâdogârugyâr, Budapest, VII., GizeHa-ut 55. 

DT. Constantin Manea, 
advocat În Budapesta, şi-a mutat 
cancelaria advocaţială În Erzse
betfalva, Suburbiul Budapestei, 
Strada: Vărosmarthy Nrul 17. 

Ca" sa\J tort· e' Un tînăr vicenot~r, În etate de 35 ani, cu 
• diplomă şi practică 

perfectă, d n famiJie nobil iară română, dq
reşte a se căsători cu. o domnişoară sau 
văduvă fără copii, tn etate de 18-30 ani 
şi din familie gUnă românească, prin a că,: 
reia ajutor, intervenţie sau protecţie ar de-

, 

Omaszta Janos, 
fabricant de lămpi 

pentru trăsuri. 
Bud.a.pest 

VIII. 6rias-utca 20/a 

Primeşte comande 
de ori-ce lămpi pen
tru trăsuri şi auto· 
mobile, ~ comande 
pentru galvanoplas
tică şi ori-ce repara-

tuTi de branşe. 

7 rEr:- TtC[tiCXfiiF. '~ ., 
4t. 

Nr. 245 - 1911 

1;W~~~€Vrft;W~(4t~~@W~~~ 
~ Am onoare a aduce la cunoştinţa ! 
~ ono public, că mi-am aranjat în I I Timişoara, Piata George Nr. 4- ! 
I un modern I 
I atelier dentistic. I i Practica ~ea veche mă dispenzeazl I 
tii de o mal arnănuntă recomandare, ~\ 

I
'J. augurându-mi În schimb încrede- i~ 

rea În satisfacerea ori· cărei pre- , 
ten ţii a pacienţilor. - Cu stimă: , 

~ Giilzl M6r, ,. I dentJst.~. 
~~~~~~I!~.~d 

I
n veni notar În vre o comună mai bine situată, ==============. locuită de Români. Adresa: M. T. vicenotar, 1 il ,--'11 

G r U b e r o e Z 56, Ndbrdd, - Szatmdrmegye - Posteresiante. r b i b d stană de casse de bani .. ,,' 

" Schuller . 
maga.zin de pălării şi articole A.NUNT. DAPBST 

de modă pentru bir baţi. akos-utca 4. Depozitul 
Cluj-Kolozsvar Se caută Ia prăvălia de făină şi pâine a roul: V. Sz~chenyi·u. 7. 

Coiful str. Wesselenyl t' Slip, Ils-a.,ls cu hotelul Feszl. firmei Moştenitorii Iacob Oraf din Turna- erului de agricultură., de 
I Severin (România) rate uni'are şi al poştelor. 

"":O:'ln1di:; SO: i .- z vânzători inteligenti ~!~~,tu;~:reca~:n:: 
..-- ---. ~ - focului şi spargeri· 
pentru domni şi copii, albituri, cravate şi am abili, vorbind limbile română, germână lor, casse pancelate 
şi totfeluJ de articole. Preturi solide. şi ungară, cu armata satisfăcută. Preferi ţi pentru păstrarea do-
Serviciu conştiinţios. - Comandele cei cu practică şi reÎns·Jraţi. Oferte şi pre· cumentelor. 
din provincie se execută propmpt şi tenţiuni la susnumita firmă.. Catalog gratuit şi 
- francate în cel mai scurt timp. - franco. 

li=================1 ~i't"'~&'~~ li================= 

KON EIIOIE, 
atelier cu maşini electrice pentru 

ascuţire artistică şi homoru. 
SZATMAR, 

c ........ Levay, vis.A-via 
de T.ribuna.l. 

Se recomandA pentru pre
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cutite pen
tru dsăpie şi bucătărie. pen
tru masă şi bricege, unelte . 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preturi convena
bile şi executie ireproşabilă. 
La trimiterea a fi brice barbJerllor 

.1 Atelierul de dentură l 
• • : Radu Novak, ~ 
: Arad, Tokoly-ter nr. 7.l 
..e] • 
~ Am onoare a aduce la cunoştinţa. 
~ ono public românesc, că la 1 No- r. 
~ vembre a. c. voi muta atelierul ~ 
<@ meu de dentură în Szabadsag- ~ 
~ ter Nrul 5. unde il voi mări ~ 
..q şi aranja ~~Pă ~erjnţele cele. ma~ ~ 
...;:;] moderne.. .. - .. Cu toată stima. tt: .... 

~ RADU NOVAK. • ~ . ;t J""",,,,,,,,,, 

Premiat ]a a. 1902 din partea expozi
ţiei Industriale din Beclcherecul-mare. 

BERBERSZKIMIKLOS 
păpuca.r, 

Nagybecskerek. -

Llfereaza În lari şi strtinătate pllpucl de 
pielt>, pâsll, mătase şi catifea, pentru bar, 
bati, dame şi copii cu preturile cele mal 
ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 
gratuit. - Revfnzătorilor Ii·se dA rabat. 

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

QUIL REIN HOLO 
DENTIST. ; 

pe lângă preţuri moderate şi garanţă 
LUGOŞ, STR. BONNÂCZ 11. 

• 

Szighety Sandor 
ateJier de cuţite şi tocilărie artistleă 

Budapesta, VIl., Strada Akăczfa No 64. 
Colţul Străzii Kirâly. 

Se recomandă pentru ascuţi rea şi repa
rarea de foarfed, cuţite, brice şi te:-acuri de 
bucătărie În conditii ireproşabile şi pr. conv. 

Ghete 

Mare depozit de u
nelte şi utensilii pentru 
barbieri, ca f o a rf e ci, 
brice şi curele de as
cuţit etc. etc, precum şi 
cutite de buzunar, a 

Pentru barbieri se as
cut două briciuri gratuit 
daci trimit 12 deodată. 

Comandele se execut~ 
pompt şi conştiinţios. 

_.~. EI 

moderne, din piele trainică pentru 
domni. dame şi copii, se pot cum
para mai ieftin in prăvălia lui 

"TRIBUNA" 

I I 
BAUMANN ARNOlD succesorul 

LĂHNI KÂROLY, 
f'abricant de :ln.obi le. 

Alba-Iulia, Piaţa Szent Istvan Nr. 11. 
Recomandl mobile pregătiite In atelierul 
său din cel mai bun material, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson şi 

birouri pe lângă preţuri ieftine. 

1============1 
"lIN E R" crema neunsuroasi 
Cel mat nou pro
dud hlgienic pentru 
curăţirea tii Infru· 
musefarea fetei. -
Inlături petele gal
bine, bubele prid. 
nnite de iofierbân· 
leii, sgrabunţe şi alte 
necurătenii de piele. 

. '~"'\ ~ .. ; 

~(~~ \:--~)jl~~,~~.~:~ S) 
i "<:ff ~/f''''l.l~ \)\.J_,~~,~. \1" 
) ~ .. \'",'~,~}-;:;". \,~_/:-'" ;ti. ". \\ ZI", I ~-:-~ . ~~A''fh.. \\ 
'\ } ,;;'I...~ '\"'~-'; ~,:,,~f.' ,: /,. I:.'~".v ~ ~--;:o..-C'. ('/ rr/ "., J ~ ~~ ,~~ .... r ~., 

):. ~\0<., ... ' .-;;-', ţ:y_~.' ; 
\\ ~s.;t~,; f<!l)\ ~-r~i t,~·, 

J
. ,(i'.~ -.r. -- ,.- ,,' 
, f.~((, -d' ~·Z /1 
) p.. ".::-".~ "~" r' Crema aceasta ziua 1_ F. ,\';::-~,' ,.~)) 

le !::t:uf~::!e:UIt ~'.'Î::Cvr:v:; ,;:i" ,TI 
I tegll 1 coroan" ~~ ~~,-,// 

Iane!'" pudrX' E non piuI ultra pudref. Buulla ,,, a, baluri. saloane şi de zilnic: folol, 
care acopere increţllrfle ,1 e cu totul nestricăcioasi, In 
culorile: rOIa. aibă ,1 cremă I cutie I coroani. 

"Ianer" săpun I bucati 60 fflerL 

"laner" pastă pentru dinp I doEl, J cor. 

Iane~ apli pentru ~x BunA pentru dinţfi 
" 1 a a lcorburo,1 şi gin. 

geil bureţo,l, contra mirosulu greu de auri. 1 aticll 
cor. 1-60 I JumAtate sticlA, 80 fiI eri. 

"Ianer" esenţă pentru păr ~~~~~:::rr::ă~ 
fratel ,1 contra căderJl părului 1 aticlA, 1 cor. 30 fileri. 

Iane!'" pom'adă pentm creşterea părului. 1 te-
" gll 2 coroane . 

• ,Ianer" văpseală pentru păr ~:nm: ~:~~~o~ 
În blond părul lur şi Cărunt. Nereuşita co!f;::'ii e exc:hl.ă 
La com~nde li le n9teze cA părul Încărunţit În ce coloare 
ai &e văpseasci (negru brunet). Un cartOIl 4 coroane 

,,1 a ner" apă care face părUl blond 
Pentm a vipsi in timp ICUrt, in bil, auriu, părul blond, 
ro,u, chiar 11 brunet ori negru. 1 atielA 4 cor. 

maCTetl ,1 &llnicl expediţie cu po"tL - Telefon 476. 

Pentru 'nconjurarea contrafacerllor numaI "Preparatele 
lui Rudolf laner" Ieşite din farmada Ba ca valoare ,1 le 

pot cl.păta la 

Eberstein Henrik, 
Lugoj, (Edificiul Bazar.) 

n farmada "Maria ajutătoare" alui Rudolf -==============. laner, Temesv4r, OyArvAros F6-ut 70. 

Primesc şi ecsecut pelângă preţuri moderate orice 
Jucrilri de strungărie În fier, repararea maşinelor şi 
mechanismelor de fier, a casselor efc. pe lângă garanţie. 

Trimite franco fiecăruia care se referă la ziarul 
acesta pretcurent despre prăjitoarele şi căminuriie 

Pa{!, '1 

Rethi şi Schreithoîer 
fabrică de cârnaţ şi meztluri. 

Instalaţiuni electrice. 

Deva, (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porl; viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cărnăţării, slănină şi unsoare 
în gros şi În detaiJ. La dorinţă liferează 
unsoare topită În vase proprii. - Cum
părătorilor vechi dă scădere la preţ. 
Serviciu prompt! - Cereţi catalog! 

I 
I 

Il .. 

SChapira Arnold 
giuvaergiu, ciasor nicar şi optician, 
Brass6, Strada Porţii 36. 
Mare asorliment În ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, în ceasuri de 
părete. Oiuvaericale fine, cu briliante, 
obiecte de lux în argint şi articole optice. 
In atelierul meu se reparează ca nouă, 
lucrurile vechi, şi 

anume: giuvaericaJe 
şi ceasuri, pe lângă 

garanţă. 

Preţuri solide! 
Serviciu prompt! 

. " 1.1 _., ,- .--,._- --~-- r.;J 

·t==~========~$. 

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

Meszaros Kâroly, 
croitor de haine bărbăteşti, 

Kolozsvâr, Szentegyhaz·ntea. 6. 

p"r 

~ ----------------------------
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r·~~~~~~~~·~, • T k d · T t ' k RecomandAm comerri-O O 1 e S ver e , anţilof, proprietarilor 
de mori, agricultorilor 

~i măcelariJor 

fabricanţi de cumpene. cum pe ne) e 
HodmezOv3sarhely, - Szeged, noastre, pregătite din 

Lănc-utca. Bokor-utca 10. rei mai bun material. 
Cumpenl_ cânfore de----------------t cimale din fier cu ba· 
lante de ofel, infractu
rabilf>, 8utenMicate. -
Pentru R.omânia life
rlm ,t neautentijicat,. 
Comerciantilor le dăm 
rabat. - Catalog la 

.,-. cen·re trimitem cu re· • 
• intoarcerea postei. a ..... C~-~~~:::~~~~=:3I.~A 
f~~·~~~~~~~~··~~~~·~~4~ 

; Urmaşnllui Francisc lirko ADOLF LOGOFEI Il 
.. Timişoara, Josefin, Str. fr6bel No ]6. ; 
: Primeşte spre efectuire totfelul de lucrlri de _ 
... fabrica.ri de cAruţe" ,.. 

• pelAngA serviciu " 
• culant şi execuţie ! 
• promptJ. .... 
,. Mai departe .-
~ Gecutl tot-felul .. 
... de lucrări de 1. ! _ ' ,elar, IUIlrD- • 

.... ~ itor, faur ,i 
~ rotar etc I Â 
• ~va \ ~ 3tAct!" ~ pelAngJ pr~luriJe 1. 
~ ~ ~ cele mai Ieftine • 
~. ~ 
,~~~~ .. ~~~.~ ...... ~~.~~~~~, 
a li 

Schuster ans, hărăgar 
Szaszvaros, Kor haz-u teza.. 

Primeşte spre efeptuire: jnstrumente de fabricare de spirt, cognac 
Jiquer, ţuică şi instrumente de a condensa acestea. Mare maga
zină. Tot 'felu! de 
instrumente şi lu· 
cru ri necesare la fa-
brici. Vase de aramă 
roşIe pen1ru hote
luri, bir1uri etc. Vase 
de fiert cafea, vase 
de spălat şi curătit. 
Primeşte montarea 

.. repararea 
fantâ/lelar al tlflciala 

pe lângă preţuri mo-- \. i!---"'~1~ / 
derate Coma.ndele •.•• ;;' .. i: ~_/ 

.. s~ execu11 promt. __ -h __ -,L:...;;~;.;;;.-;:;.;.:;"~: -_ ...... __ -'ţ;.;;J~~'""~~"-_ rai - cre., .. 

: .............. , ••••••.•••• 
I ,.~ .... Georg Barthelmie! 
• ~A- .'~ ~ • Jlfti1\ --,- D'1. echan i c I ,~f~' ..... , C\ Braşov, Strada Porţii Nr. (L : 
• ,\~i'; ~_';""i;' ~J! t.~t:'5 (Colţul dola .trada Sfintului Ioan). • 

:~~;:-.;: de scris, socotit, . , : 
dictat şi de cusut, apoi pentru aparate • 
electrice şi fizice, lampe electrice de • 
buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie I 
- de copiat şi diferite utensilii. - • 

• Telefon 380. • 
: - Instructor pentru scris la maşină. ..... : 

••••••••••••••••••••••••••• 

•. _ .... _ .............. _ ..... _ ........... _.~~ 
, Bumbera Istvân, : I cro"o~ c ..... .,.' pr~oţeooc, t 
; (;;~~7a~.:;:;:: ... N:;;ă;:~. ~ 

Edlficlll Bezlflllul (ptrfU SJre teatru). Talefla 869. 

J Sezonul de toamnA şi iarnă t :' • • • Au sosit stofe maderne, englezeşti, t 
e scoţiene şi indigene, calitatea cea mai ! 
• bună. Costumele croială modernă, şi • 

~. • lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. • 
; • Lucru cu mare aten1iune. Singurul de· :' 
~ : pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. . • 1I __ • __ w_~~ ___ ~_· .. __ ~ __ -1I 

Cei cari au lipsi de ghete să se adreseze 
prăvăli ei nou aranjate de ghete alui 

Nicolae Luna, 
Pancsova, Strada Oizella (Meszaros). 

Asortată conform cerintf'lor moderne 
unde se află de vinzare ghete lu· 
,rate in Iteherul propriu, Pf'ntru 
bărbaţi, dame şi copil, executate 
eleaant şi trainic, cu preturi mode 
rate. Lucreazt ghete dupt Nlurj, 
In timp scurt, executie elt"glntl ŞI 
preţuri iefline. - Pentru pic/oare 

defectuoase ghete spedale! 

»:J;JrII~~i(J(IZIjtl(IJLI!M - <" = Schrimpl Szaniszl6 q-"'1. . 
!CI caa mai maralurlliforia ,i fabrici dll = =: luminAri da cBari in Unjaria dB sud M 
te Temesvar·Gyarvâros, F6-utca. .1 
_ Recomandă comercianţilor: turle ,i prăjituri cu miere, -.: 
lIIIIII precum ,i luminAri de cearA, albe şi colorate, fade cu M 
~ ." • preţ moderat. - Bisericilor se dă la ...: 
J4 _ .. ;~}..;. cumpărarea de lumin.ări rabat. -., 
M ~~. ~.g.,~§~~ ComandeJe se fndephnehc prompt ~ 
~ ~'-., ,.~~ lt..!I 
~ ~t. ~ 

~I~ZISIIZ~IZ~Z~1~I 
t '[b Cele lUi .Oderll 

'-•• bila da 
'jar ,i arami " ~. 

9 

8crllbardt Rezsi at6da 
Bra886, Itr. Neagrl nr. 33 • 

- 'J. ot acolo e cancel.ria şi fabrica mODIa1i cu cele mal 001 m.,lnirlf .. ~ 
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Nici o damă să nu Întârzie aşi face 
costumele precum şi altă Îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda Ia mine; garantez 
pentru chie, lucru după journalelele cele mai nouă. 

M:/Mp-,. Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
. Joc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co

'. manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

!George Rummel 
croitor englezesc şi franţuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus ,Nr. 5. 

.. ~ 11===========13 
EDUARD LEXEN, 

tiaicbitiu ,i antspriză da illstatatiunl 
B 4tO Ata1lar: Strada LunAI Br. 83. ray V, PrAvAlia: Str8da Gabai Br. 2. 

rrelefon Nr. 33-4-. 

~e recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă. vase pentru spăiat şi altele 
Specialist in apnducte la cn~e, canali rl\ri, 
conducerea de gaz de iluminat, şi instalarea camerelor de baie. 

o lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane in sus. - -
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat in vănl de 
scăldat, cămine, c10sete etc. 
Serviciu conştiintios. Preturi 
moderate. Reparatie prom::>tă. 

~q'==============L====g , 
Leitner Săndor 
luechanic şi elec'trotehnic 

Cluj-Kolozivar, 
Strada Deâk ferencz Nrul 30' 

Vinde şi repară pe l!ngă preţuri mo' 
. derate: căsse de bani, biciclete' 

maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte 
ori·ce muncă de branşă, precum: in· 
troducerea soneriiJor, a lumini de 

.electrice şi a diferitelor motoare. 

Panlria' cea mal mare din Joanov· J ~ Tot·felul de 
Ungaria-sudicA - este a Jul . leS anOSt funii de câ· 
nepă, de fir, bridl, legătoare. Aşezare ,1 scurtare de funii de 

; cAnepA pentru transmisiuni. - Lugoj (Lugos). Atelierul: 
.• trada P4getulul No 71. - Magazin ŞI birou: Piaţa Izabella. -

• 
funlril de cânepă, pentru uzinurl şi economII I 

Funii pentru trAsuri (pentru fân), legnoare de snop;, lunii pentru bo 
opritoare ,treanguri, hamaouri, mreje p. pescari, reţele pentru cai etc 
Torturi pentru 
fe.ături, brâuri 
~e cinepl ,i de 
JUt' (pânză), bă
tătoare de câne
pA, pAnze lPack) 
tesAturi, saci de 
cftoept, pâI1J51 ,i 
jatA, pânze Îm
pendrabIle, sbi· 
ciuri, cergi ,i 
codori,ti eto. etc. 
Servi eia prompt ~-----' 

•. 2 

Majerszky Barnabâs 
fabricant de maşini 

In Nylregyhaza. -
fabricheazl dupll o experienţă bogara 

ca specialitate 

prese de 01 ei mânate cu apă. 
Piua de olel, constructie slmpll ori 

complicati. Prăjitorl de olel pentru 
inel!zire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per
fecţionarea oleiului şi aranjamentul com· 
plect pentru fabricarea oleiulul. Unelte 
de meliţat floarea soarelui, Ş a . 

Exportul până acum In 237 u!.ine. 

~_-====~=================r~ ra. ---~11 
P,regătesc 

cuptoare de teracotă, 
cămin uri, vaze, glasfre, 
cu preţuri moderate. 

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

Ma gyar Istvăn, 
fabiicant da căminuri şi arii cole de lut 
Temesvar .. Oyarvaros, Kem·U.16. 

m~================a 
In 1904 a câ~tjgat dela so
cietatea din Budapesta a 
v~ psitorilor auritorilor' şi 
last.uitorilar diplomă. -

Taferner Antal 
aurltor de biserici şi saloane 

Versecz, Temesvari-u.20. 
Prime~te spre executare, conform planului 
aurire ,1 reparare, Iconostase, altare, 
8. mormint, acoperi, de turnuri, aran· 
jamente bi5ericcşti apoi pregltirea tuturor " 
IQcr~rilot de bran~a aceasta precum şi re
pararea şi vopsirea de nou a monu!U(:nteJor 
deasemenea şi orice Icoane bisericeşti. 
La dorinta pregUesc prt)speot; pentru 
vederea lucrârilor In provinţA merg pe 
- - - spelfde mele proprii. - - -
Executie prompti. Serviciu con,tiinţios. 

~xx~z~~x~~~x~~~~ ;ijJ i. Gott tel 'fi fl'ui prăvălie de piele şi Jra ~ ~~. s , , accesorii pentru in· ~ 
~ N b .. dustria de Gojocărie. ~ 
~ agysze en, Klemer Rmg 5. curelarie şi ciobotărie Ba! 
t..I Mare depozit de diferite piei lucrate In ţarl şi sfrliinătate. - ~ 
"Specialităţi de piele. Piele lucioasA şi şurturi de piele. Tălpi ~~ 
.'Vach~ şi opinci. F(ţe pentru cisme şi ghete Aţa pentru ma- trŞ) 

= 
.. ~inA şi cusut. Sfoară de cusut ~ 

~' albi şi colorat •. Tort diferit. - ~ 
110:;' Pâslă, barchet. pAnzl, UlIp; de ~~ 
: pâsl~ şi asbeth, garniturl de gumă r: 
~ şi ciorapi de gumi. Şireturi şi ~ 
~ . . .',', " postav de cură tit ghetele. Cuie : 
..ţ>(~ '.' ... .... de lemn americane. Calapoade ~ 

~ 
... ,' .. . . ' pentru ghete şi clsme. cre~m:4 

. ,. . şi lac şj dIferite articole. ""'. 

. ~MJ!J!MXJ!XMXX!l)!XM~':' 

I 
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mlll.IIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIII, •• "IIB 
Premiat la expoziţia industrială' din 

Sibiiu în 1903. -~-

loate de tors ~~~\'" 
din material uscat şi mers liniştit, pe lângă garanţie, să 

află de vânzare Ia 

Emil Irauss, 
strunglrie şi atelier cu pu· 

tere motorie!. 
Sibiia.-Haj,szeh8d, 

Margarethengasse Nr. 5-
Orl.ce roatA ce nu merge bine li prlme,te 

Inapoi. 

111"'111., •• 1.11111111111.:.,11111.111 

~~~~ 

N1ik16s J.~f 
ciasornicar, 

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse Il 
Cea mai ieftină sursă de cumparat a totfelul de 

CIAS<>RNICE 
de buzunar şi de p~rete şi 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articli oplici. 
Priv111ie de obiecte de 
aur şI argint signate l 

Toate reparaturile se exe· 
cutl prompt ,1 cu garan1l. 

oficios. k~ 

===================,,~~ 

Atelier de curellrfe, 
,el Arie ,1 coferArie: 

Drendt G. & Feiri W. 
(odinioarA Societatea curelarilor) 

81 b 11 u-X agysze ben, 
Heltauerg. Str. Cisnldlei 45. 

Magazin bogat in articole pentru elroţat, călărit, vinat, 
sport ,1 voiaJ, pocllzl,1 procovAturl, portmonee ,1 bretele 
soUde ,i alte articole de galar.:;terie, ca preturi f"9rte moderate. 
Depozit permanent In curele de maşini, curele de cusut 
", legat, Sky (vftrzobi). - RecomandA pe urmă cei mai buni 
Jamperi de piele fabricaţie proprie, pentru el. ~i şi militari, 
cari stau strins Hpite pe picior. - Repanlrile se executi prompt. 
Mare deposlt de hamurl pentru cal dela soiurile cele mai 
ieftine până la cele mai fine, coperltoare (toi urI) de cal şi 
cofere de cAlAtorie. -, Comandele se efeptuitsc conştiinţios • ... 

Bordy J6szef, 
cojoca.r .. bIăna.r, 

Marosv4lsârhely, Szcehenyi·ter Nr. 13-
Recomandă artico1ele de bIănărie ~i 
cojocărie, dela cele mai simple până la 
cele m,ai complicate. Primeşte şi repa
rafuri. Imprumută bunde de călătorii 

şi ia spre păstrare în timpul verii, pal· 
toane de iarnă şi blane, pe lângă asi .. 
gurarea contra focului. - Comandele 
se indepHnesc prompt, ieftin şi cinstit. 

~ il~~~,4 <i.4~.11~~~~~ 

CARL GORTLER 
lăcătuş artistic şi pentru edificii 

SIBIIU Sir. Elisabeta 26. 
It recomandi la toate lucrările ce se ţin de specialitate mal alea 

LA ZI(~IR.I NOI. 

LucrllrJ ornamentlcl', precum pealli grilaj. 
grilaj la morminte ,i galerii, se pregătesc 
conform gustului in modul cel mai succes. 

Paratonere Il mon!area lor. Instalat iuni 
de apaducte, closete, bale, introducere 
electrică executate cu măiestrie. 

Reparaturi se primesc. Mare magazin 

j .r ~:;~nu~'P;~8~ dlj~mlli~;: 

;;1f"-ff~ i' f f ~II f f f f f ~rt 
Rndolf Hiller lăcătuş ar:i~ti.~ şi 

, pentru edifiCII, 
Sibiiu-Nagyszeben, 

Atelierul: Rosenfeldgasse 6/a; Locuinţa: Wagnergasse 23 
Primeşte lucrl1ri de lăcătuşerie, precum: grilaje la case noui, porti 
trepte, balcoane, lngrădituri la grădine şi morminte. Casse de 
bani contra focului fn ori·ce execuţie. Telefoane de casă, teleg
rafe şi sonerii electrice, apoi, apaducte, aranjament pentru camere 
debaie, closeHe şi iântâni cu pompă pe lângă preturi moderate şi 
execuţie artistică. Ori-ce reparaturi se efeptuiesc repede cu pre~ 

furile cele mai ieftine şi pe lângă garanţă. 

Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul 

magazin de pianuri şi harmoniuri 
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8arUensky Jănos, 
plaponar şi tapeţier. 

Temesvâr-16zsefvâros, 
Hunyady-utca :;la. 

Recomandă în atenţia ono 
public din loc şi împreju
rime atelierul său renovat 
de plapoane şi tapiţerie. 
Primeşte ori-ce lucru de 
branşe pe lângă preţuri ief· 
tine şi serviciu prompt. Pla
pone gata are în magazin. 
face reparaturi cu preţ ieftin. 

II PregAtite tn atelierul .Au propriu. II 
Anton juratscb pantofar pen.tru d~mni, 

~ , dame ŞI copu, 
~ Nagyszeben, Strada Reisper nr. Il. .... 

el 
CJ Recomandă in atenţia ono public din loc şi provincie E 

o 
~ 
Q. 

II 
E 
"t. 

" -III .-... 
IJ .. 
ca 

:s; 

pravalia sa de In Gă1taminta :: 
y 

prtg!tite In atelierul său, dupl ce· 
rintele modei şi ortopediel, cu 

preţuri foarte moderate . 

Reparaturl execut ieftin f 

________ P_f_e_~tu_r_i~le~c~el~e~m~a=i_m~o~d~e~ra~t=e~r ________ imi 

PrinlS fabricA nngurească de cuţ,ite de 
ma"illi şi unelte de otfl Fondată la 1859. 

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

<~~~~\ţ ~ {f,;:,i~~' \ 

~,.~ 't~g~. '~, ~~':k 
,{ .. ~ T~ 

("1; "'~ 

. :J 
"'. ; 

; l ~ ,J 

"'-
Uneltele mele taie ca 

OTR.A.VA 
şi se potrivesc la ori-ce ma
şină pentru lucrarea lemnu
lui, pentru-că sunt fabricate 

din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rÎndele de maşini,. scobitoare; capete de cuţit, 
ferestraie de mdnă (horony) şi lungime; sfredele pentru 
sfredelirea de găuri adâncl; cuţite de sfişiere, unelte 
pentru sfredelire, crepare şi fabricarea de cepuri, cu un 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite în 
patru coJţuri, oprite de serviciul superior de industrie, În 
osie ciiindrică şi fabrică, după comandă, noui osii cilin
drice pentru ţinerea cuţite]or. Cuţite pentru compadorii. 

Ori-ce desluşiri se dau În cel mai scurt timp. 

n====~===========m 
HajJ Sandat, sculptor, 
Arad, Kossuth-utca Nr. 4. 
In .tabilimentul de pletrlri. a lui Mairovftz. 

Execută şi r~parează 

lucrări de sculptură artistică 
figurate şi docorative precum şi por
trete după natură şi fotografiii, monu
mente mormântale, totfelul de producte 
ale industriei, apoi lucrări moderne 
sculptate pentru decoraţia zidiri lor din 
teracotă, piatră, ghips, ciment şi din 
alte materii pelângă preţurile cele mai 
- ieftine şi serviciu conştiintios. B==================& 

am 
LEVAY GVOROY l 

STRUNGAR 

SZEOED, Pusp6k-ter 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare foi/elul de lucruri 

ce aparţin acestei branşe, ,precum: popice şi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. fumători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de decoraţii, la 

: mobile, etc., cuiere Ş. a. 

I 
Comandele se efeptuesc 

~ prompt şi conştiinţios. 

II 
IILIIIIIIIIIIIIIIII •• ,II 

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

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

Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. : 
~1i\,.za.ki- •• Gepipari Rei!lilzvenytâl"sasâg;, iii! 

Budapest, V., Alkotmăny-utca 25. 
Reprezentantul l>entru Arad ~d provincie r 

LENOYEL GYULA, . 
atelfer de lTIotoare şi rua..h~i --Arad, (Hal-t~r) Szentp41-u. 1. III 

----------------------~---------------I-• -

.~ 
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Atunci cumpăraţi .Cassetta miraculoasă,d, 
fabricaţia mea proprie, cu ajutorul câreia, cureti 
orice pată de pe haină, de culoare cât de sensi
billl, prtcum pete de cerneală, poame, cafea, văp
seli etc. ~CasSttta« aceasLi. nu este ca obiect de 
reclamă, ci rezultatul unor încercări de 35 ani. 
Este bine venită pentru orice familie, care tine Ia 
curitenie. - Costă 5 Coroane şi tine ani întregi. 
Se poate cumpăra numaî dela fabrica chemică: 

GUSTAV SOlINGER, 

hrr .. 

~~~~"-,-.t~~~~~.a~~~~~=':':;,..~!!S;::?~'W~~~-=~ffi1'?=~"'~ 

1

11"- »>-----,-~ -~~-.- Cele -~.i b U Q • -

~~ ::.:::.,~.- O rol O a g e :---= 
,; -- {;~Ie mai solide ,i cele mai după modA . 

_~ juvaeriaale == 
atAt pe bani gatat cât şi In rate pe lângă ch 
zaşie de 10 ani şi preţuri ieftine, Iifereazl CI 
maj bun~ prăvălie in aceasta privintA I 

in treagă Ung ari • 

BRAU9WETTER JAJVO. 
(''r()lOfli~ fn SZEG ED~' 

CATALOO ca 2000 chlparlse trimite ORATU~ 
Notez că nomaf acefa vor primI catalogul gratuit cari n cer j 
provocare la .. iarul Tribuna. (ad. scriu ci a cetit anuntul in Tril 
Corespondenţele le faC In limbi magblarl, germani ,1 fnnce.l 

\~~ 4~~ 4e 4: 4: ;te le. 4: t:~~.4: 4t- ;A: ,i 4= le .li 

~ 
Articole de casă de sticlă şi porceIan, utensiIii culinare, 

~ 1 articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
. la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
~ şi argint, artico]e de oţel »Sol1ingen«. - Mobile de fier, 
_~~ cămin~ perpetice, .s~be,. articole de toaletă Ji tu rişţi , cu 
~ . pretun]e ceJe mal Ieftine - se pot cumpara la firma: 

'~',~~ JOSEf JIKELI 
SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 

[t B ras s 6. Strada ClmJttruJuf Nrul 5. fi, 
l ... , j1f~~f"~TI~ff<~'~fff f ffffi 
~~~~-~ 

;-!:+ , , 
lt 
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• 

fi 
1: 
1· 

fi 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S-5546. 
Se face prin prepararea in 
mod propriu al betonuluiJ 

ori alte materii. 
Primesc totfeIul de edi

ficări. locuinţe, case de in
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cement, învălitori de cement. 

Irt depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cerne-nt, pietri de edificiu. ţigle, columne pentru ~se. 
• i .~~I:i. tr~stie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
"c:;- ·.~1..L· ş. a. - Preţuri curente trimit gratuit. 

~~L~<~sif Sin~ics 
PHt eprindere de edificare cu b~to~, fa
bdcani de obiecte de cement ŞI plerte. 

Nr. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

Pregăteşte totfeJul de lucrări 
de tinich igiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u
ne/te pentru stupărie, vase 
pentru miere. Fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din 1inichea a1bl ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe
troleu. facle, lămpi de carbid 
şi alte articole technice. 

C a s set e pentru bani. '" .::::," 

~===========c=a=ta=lo=g=t=ri=m=it=gT=a=tu=it='i=fT=a=n~=)=.=========~~. 

~~--"------~=,---.........-...---_. . ~ 

i Bencsik Zsigmond în Dev, 

." 
~~~~~~§a 

L U G O Ş, 
Str. Buziaş 37. 

Oferă: GHETE AMERICANE ŞI 
FRANCEZE cusute cu mâna in 
atelierul propriu precum şi GHETE 
<iATA, format modern pentru băr
baţi,l femei şi copii. Galoşi, ghete 
comoade şi pentru ginlllastlcă. Mare 
magazin de game renumite de Su
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente, Ghete pentru picioare ne
regulate şi bolnave le pregăteso 
după măsurll La comande din pro
vincie este destui a se trimite o 
gheată folosită. - Serviciu prompt. 
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