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Declaraţiile de răsboiu 
ale guvernului. 

A md, 6 N oemvrie. 

~ Eri, Duminecă, ministrul-preşedinte 
contelo Khuen-Hedervary a anunţat în 
clubul partidului guvernamental, Între a
plauzele partizanilor săi, că guvernul nu 
mai poate tolera jocul frivol al opoziţiei 
şi, 'a hotărât să pună capăt obstrucţiei teh
nice, nu va sta pe gânduri să profite chiar 
de cele mai extreme mijloace, nici chiar 

/

_ . de alegeri generale "cari - fără îndolaiă 
se vor sfârşi favorabil pentru guvorn". 

In schimb, însă, lumea setoasă de sen
saţii a avut o desamăgire în Cameră. Gale
riile, ticsite de curioşi reprezintând toate 
păturile sociale, inzadar au aşteptat să 
auză aceleaşi declaraţii răsboinice şi în 
Cameră. Şedinţa a luat cursul său obiş
nuit, începând şi sfârşindu-se cu votări no
minale. 

Nu ne înşelăm când presupunem că a
ceastă trăgănare a guyernului e determi
nată de motive foarte ponderoase. Inaint.e 

, de a începe un răsbo,i eare poate să fie fa
, .. .tal pentr~ guve~Il;. -:. contele Khuon-H6-

.-;,- dervary ŞI sfetmcll saI aşteaptă să vază 
~. efectul ce-1 vor face asupra opoziţiei de

claraţiile de eri. Va fi nădăjduind, poate, 
că în momentul din unnă opoziţia va ceda 
şi nu va provoca, prin continuarea obstruc
ţiei tehnice, alegeri nouă, cu frământări 
obositoare şi cheltuieli enorme. 

1 

--.. 

Presupunerea aceasta pare a fi confir
mată şi prin noile tratative de împăcare 

Cântec. 
Din aurul întregei veri 
Podoaba toamnei se urzeşte 
Şi stolul viselor de ieri 
Spre alte lumi călătoreşte. 

Sfioasa doină 'şi plânge lin 
Oântarea 'n picuri măsurate ... 
Tu suflete rămâi senin 
In sfânta dragostii cetate. 

Iubitei. 
E atâta umbră 'n urma noastră. 
Ş'aiâla taină ne 'mpresoară 
Că nu 'nteleg de-a fost aievea 
Iubirea ta de-odinioară. 

Cu noaptea. lor fulgerătoare 
De-apururi ochii tăi mă 'mbie 
Să-mi las a inimii cetate 
[n dulcea dragostii robie. . 

Dar clipa Cl'a de îndoială 
[mi sfân.se sfânta mea comoară 
Şi azi, tăcerea ta cernită 
Ou jalea morjii mă 'nfioară. 

, 

1. M. Pirvulescu. 

pornite dela unul dintre vice-Ipreşedinţii 
L:amerei, K ~bos Ferencz care a făcut lui 
Justh propunerea ca refonnele militare şi 
prioectul de buget să fie discutate alter
nativ, t.rei zile ale săptămânei refonnele 
militare, iar în celelalte trei zile proiectul 
de buget. Că aceast.ă propunere Justh a 
declarat'o inadmisibilă, nu exclude posibi
litatatea ca tratativele totuş să fie reluate. 

Camera deputaţilor a fost despuiată, 
însă, şi de a doua sensaţie mult aşteptată: 
demisia preşedintelui Camerei. Această 
demisie a fost, însă, hotărâtă în cosfătui
riIe ce au avut loc eri între guvern şi pre
zidiul Camerei. Toate stăruinţele depuse 
pe lângă preşedintele Berzeviczy de~a re
nunţa la hotărârea sa au rămas zadarnice. 
Declaraţia de răsboi a guvernului implică 
şi schimbarea prezidiului. 

Demisia aceasta a preşedintelui Berze
viczy nu trebuie însă privită ca o desapro
bare a tacticei ce va pune în practică gu
vernul. Alminteri Berzeviczy ar trebui 
să-şi dea demisia şi ca membru al parti
dului guvernamental. Demisia are să în
senine numai salvarea aparenţelor legali~ 
tăţii procedeului viitorilor preşedinţi, a 
unei legalităţi întemeiate pe principiul in· 
terprptării individuale - din partea preşe
dinţilor _. aregulamenhl'lui intern. 

Preşedintele şi vice-preşedinţii Camerei 
vreme de patru luni,. de câtă vreme ţine 
obstrucţia, au dat regulamentului interpre
tarea cea mai liberală, negăsind nici un ar
ticol cu al cărui sprijn ar fi putut înfrânge, 
în mod legal, obstrucţia. Să dea acum 
deodată aceluia.ş regulalnent o interpre
tare tOC'lUai opusă, ar însomna o inconsec-

Rudyard Kipling. 

Celilall. 
Trad. de Vasile Stoica. 

De mult, de mult, prin ani.i şaptezeci, îndi pe 
când în Simla nu 8e <'liidiseră pallate oficiale, iar 
şoseaua din jurul Iakko-ului nu exista decât în 
sertarele baracelor P. W. D. se întâmplase, ca pă· 
rinţii domnişo.arei Gaurey să'şi siltjasca fata să se 
mărite după colonelul Schreiderling. Acesta nu 
putea fi cu mai mult decât cu vre-o treizeci şi cinci 
de ani mai în vârstă decât domnişoara; cum însă 
trăgea doua sute de nlpii leafă lunară, ba (a.ea şi 
bani rpuşi la o parte. fu bine primit. De altfel era 
de neam bun şi când era vremoo mai rece, smerÎ4 
de plumâni. Iar când dedeau că1duriie era totdea
una aproape de loviturile dambLalei. De tot însă 
nu }.Ja lovit nici odată. 

Bine înţeles, nu vreau să bâr:fesc pe Schreider
ling. Intru cât il ierta mintea, eM bun tovaT~ 
00 viaţă; cumpătul numai atunci şi'I pierdea, când 
avea nevoie de îngrijire. Ceeace se întâmpla oam 
de vrc·o ~aptesprezece ori !pC lună. Când era vorbe: 
de bani, era foarte darnie cu nevaeta, Iar asta era 
mare concesie dinplVrtea lui. Cu toate a~tea nu 
era fericită d«amna Schreiclerling. O măritasero. 
pe când era încă dineoaci de clouăwei, ~i ·pe când 
biata-i inîmioaril şi-o dăduse deja ,altuia. Numele. 
ăstu~a: l-am uitat; ~ă~i zicem inf>ă "oolălalt". PlUsle 
n'avea, fii nici ni'i.dejdi de înaintate. Prea frumos 
încă nu era; şi, pare-mi-se 81uj~a la oomi~riatul 
de transport. Insă cu toate'ooestea ea'l iubia gro
zav; şi ceva lOg'ndnă încă era: Între ei. Când deo
dnti'i se ivi Schreidcrling şi-i declară doamnei 
Gaurey) că el VTea să-i ia de neVia6tă fatla!.. Atunci 
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venţă aproape ridicolă. Preşedinţii actuali 
şi-au legat înşişi mânile prin atitudinea: 
lor de până acum, câtă vreme noul prezi
diu are toat,ă libertatea de-a interpreta re
gulamentul în favQrul majorităţii. 

Aioi îşi găseşte, deci, explicarea şi fap· 
tul că în şedinţa de azi nu a răsunat nici 
declaraţia de răsboi a guvernului şi nu s'a 
anunţat nici demisia prezidiului. Amân
două stau în legătura cea mai strânsă şi 
până ce guvernul mai are cea mai neîn
semnată nădejde într'o înţelegere paşnică 
cu opoziţia şi amână dcclaraţile răsboi· 
nice în Cameră, nu este nevoie nici de de
misionarea prezidiului. 

• 
Atitudinea partidelor opoziţioniste 

însă nu este de-aşa încât să se poată opera 
o înţelegere paşnică. Dacă ameninţ.ările 
de până acum ale guvernului n'au fost in 
stare s'o îndemne la abandonarea obstrU(l
ţiei tehnice, nici declaraţiile de eri - cari, 
în fond, nu repetă decât aoeleaşi amenin
ţări într' o formă mai oficială - nu vor 
avea efectul dorit de guvern. 

Contele Tisza, îndrumătorul politicei 
guvernului şi potrivnicul votului universal, 
va trebui săocl.1pe fotoliul de preşedinte 
al Camerei, pentru a încerca să scoată par-

. tidul guvernamental din impasul în care 
el l' a băgat. . 

Oricât de energic ar fi, însă., cont.ele 
Tisza în calitatea viitoare de preşedinte 
al Camerei şi o interpretare oricât de ... in
dividuală ar da regulamentului, fără o 
violare flagrantă a legalităţii nu se poate 
pune capăt obstrucţ.iei. Şi chiar dacă gu-.. 
legătura cealaltă fu ruptă - spălată de lacrămile 
doamnei Gaurey, căci clumn~ei eu Iplânootele ocâr
muil81 prin casă nesupuneroo. in fata autorităţii 
sale. şi, dacă-i lipsia, tot aş.a'şi câştigă h bătrîneţe 
şi stima eelodaJti. Fata nu se potrivea cu mamă-sa, 
Nu plângea nici odată. Nid roăoor în z~ua eunu
niei n'a pUns. 

"CeIălalt" I-şi suporta soarta liniştit. şi fu tran
sferat intr'o statiune, cât se putea cle rea. Doar 
cliIlla de'} mai mângăia. Suferia de friguri inter
mitente, şi poate <3.sta-i abătu gtmdurile dela celă
lalt nooaz. Era h<>loo.v .şi de inimă. In două pri
vinţe. Una. dintre valvulo eraat'ROlită, iIa'r frigu
rile înrăutăţiau boala din zi în zi. Asta. se văzu 
mai târziu. 

După mai multe luni incepu cloam1lf& Schrei~ 
del'ling, să se simtă bolIllavă. Dar nu se usca trep
tat, aşa ('.41 în cărţile cu 'Poveşti, ci părea că în
cearcă toate formele boalelor (ceeace numai la 
staţiuneîn India se întâmplă) dela frigurile sim
ple în S118. Nici odată n'a fost ea mai frumoasa, 
ca de obicei, nici în vre-murilo ei cele mai bune. 
Bolile însă o făcură chmr urîtă Insuşi Schrcider
ling ne Sipunea. Căci totdeauna Se mâ.ndrila, că el 
spune pe fată, ce gâooeşte. 

După ce înC(ltase de a mai fi frumoasă, o lăsă 
in voia ei, iar el se întoarfle la petrecerile burlă~ 
ciei.De obicei o vedeai călărind în sus şi în jos 
pe un drum părăsit de pe "Simoo. Mall", cu o pă
Ilirie Terai sune, aruncată pe ~eafă şi într'o şea 
grozav de hodor()gitii. Citci dornicia lui Schreider
ling 8e Oipl'ia, când -era ",'orba de eal. Zicea" că pen
tru femei nervoase, (ja dmlmna. Schreiderling, ori
ce şes. e bună. C-erută La dans n'a fost nici odată 
doamna &hreiderling, căci nu dansa bine; era /ilŞa 



Pog.2 

vernul s'ar hotărî la publicarea de alegeri 
nouă, opoziţia nu va putea fi înfrântă în 
aşa măsură incflt să nu poată continua şi 
in noua Ca.meră obstrucţia tehnică. 

Cu ocoluri mari şi voite, peste crize şi 
risipă de energii, guvernul contelui Khuen
Ilcdervary totuş va trebui să primească 
singura soluţie cu putinţă: prezintarea 
proiectului de lege despre votul universal. 

Alegeri noul în Croatia. Din Agram ae te
l<:grafiază:. In şOOinţa de mâna a dietei se va. 
citi autograful regal despre disolvarea. dietei. 

In cUJr8ul aoostci săptămâni se vor publica şi 
nouile alegeri, cari vor avea loc încă în luna lui 
NQ('mvrie. 

Campania eloctorală 'a şi luat încoputul. De
putaţii cut,rioră de po acum cercurile electorale. 

* 
Demisia Contelui Zichy? Presa opoziţionistă 

publică şti~'Oa că in cel mai apropiat viitor contele 
Zichy, ministru de culte şi instrucţie publică, îşi 
"'a d~l demisia. Cauza demisiei ar fi învinuirile 
eă ar favoriza clerioalismul. 

Biroul de presă al guvernului publică azi o 
desmillţire a acestBi şhri. 

,.. 

Viriliştii din comitatuI Hunedoarei. In con
gregat.ia din 27 Octomvrie a comtatului HunE}
doarei s'a prezentat lista viriliştilor. Intre cei 
258 v~riliştise află şi următorii - 42 români: 
Dr. Aurel Vl.ad cu 5418 cor. 60 fi1., Ioan Vuleu 
3513 cor. 58 fil., Dr. 1. Mihu 3170 cor. 25 fil., 
Dr. Aurcl Muntean 2733 cor., Ni()()lae VI'oo 2694 
cor., Dr. Nicolae Moţiu 1880 cor.,Ivanuţ Ştefa
neseu 1545, D". Enea Papiu, Dr. Silviu Moldo
van, Aron Fej " Con\'3t. Olariu, Dr. Romul Booa, 
Const. Haicu, Dr. Cornel David, Ioan :Moţa preot, 
Iosif Indrre.~, Dr. C'reorge 'Du-bleş, Dr. A. Deac, 
Dr. Romul Dobo, Ioan Baicu, Do~ Too()r, Dr. 
O. Sulin, Simion Corvin, AleXlandru Petrovid, 
Dr. Şt. RozvmlY, Ioan P<ltrovici, Simion Chiria, 
Ioan CutBan, Simion Oltean, Dr. Ioan Mrurgita, 
Alex. Pop Vulcan, DI'. Ioan Pop (Orăştio), ]'ro· 
uis lloS€zu, Nicolae Socol Petroşeni, Dr. Iustin 
Pop, Vasile Boneu, Opinoariu Nicolae, Manase 
Iaz, Andrei Truoa, Petru Onea, N ieoloae Obadeu, 

. Dr. Alexandru Hosszu. 

de plictisitOiare şi ncintercsantă, încât numal 
rar se rătăcia câtc-o c.artă de visită prin casseta 
ei. A şi zis Sehreidcrling odată, că dacă ar fi ştiut, 
că după căsătorie are să fie .aşa. o mătăhală, n'ar 
ii lulat'o odată cu capul. Căci totdeauna se mân
uda că el spune pe faţă ce gândeşte I 

Intr'o zi de August o lăsă în Simla, iar el plecă 
la regiment. Se mai învioră iemeiJa" dar faţa de 
mai nainte nu şi-o mai recăpătă. l.Ia club aflai că 
celălalalt era pe drum - bolnav, foarte bolmv, 
- în nădejdea ci{ se va însănătoşa iară. Frigu
rile şi vkilvulele inimii ruproape l'au omorât. Ea 
încă şti,a, ba ştia - ceeace nu mă mai interooa, 
- şi pe ce vreme soseşte. Va fi scris el cuiva, să-i 
spună. De cea din urmă d!a;tă se văzuseră înainte 
de cununie eu o lună. 

Şi acum vino part€la. tristă a povestei mele. 
Intr'o seară stătusem de vorbă jos la Dovedell 

Hotel până târziu. Doamna &hreiderling călă
rise în sus ~i în jos pe Mall întreagă după-amiaza. 
Şi ploua. Cum veniam d€lalungul şoselei, tr~u 
deodată o tongă*) pe lângă mine, iar căluşelul 
meu neastf!m;păr~,t de aşteptare seJ>Orni îndată 
în t.rap. Tocmai la cotitura Sipre oficiul tongelor 
aştepta sosirea tongei doamna Schroiderling udă 
din creştet până în tălpi. Cotii spre deal, căci 
n'avoam nimic cu tonga. In clipa asta Însă se 
porni doamna Schrciderling, să ţipe. Mă intorc 
Ullmai decîlt, şi la lumina lăIDlpilor oficiului o 
văd deodată îngonuchiând în mijlocul şoselei 
noroia.ec, lângă scărÎ!,'Ilt de dindărăt a căruţei, şi 
zbierând grozav. Căzuse cu fata în nQroi când 
njunsei la 00. 

*) Dilijallsa în India. 

z 

Teatrul unguresc din Cluj 
la Bucureşti. 

- O incercare d, zlplcire. -

" 

-

Intr'unul din numerele trecute am în
registrat că directorul teatrului unguresc 
din Cluj d. J anot'ies proiectează o serie de 
cinci reprezintaţii la Bucureşti. Am arătat 
atunci că datoria guvernului român este 
de a aplica artiştilor unguri principiul reci
procităţii, adică de a admite reprezinta.ţiile 
lor ilUmai cu condiţia ca pe viitor nici tru
pele româneşti din regat să nu fie oprite a 
da reprezinta ţii în Ungaria. 

In faţa. acestei drepte cereri toate zia
rele ungureşti publică următoarea notă, 

pe cât so poate inspirată din locuri compe
tente: 
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puţin intelectuale), CI chiar şi societatea 
românească aleasă e nerăbdătoare să aziste 
Ia nişte reprezintaţii - din cari nu înţe
lege nimica. Pentru aceia deci trebuie ca 
guvolTIul z.:omân să acorde conc08iunea pen
tru trupa dlui Ianovics. 

Delicioase motive, nu-i aşa. Probabil 
presa ungurească sau inspiratorii ei îşi în· 
chipuooc că, dacă nu va putea interesul ar
tistic, să atragă lumea românească, o vor 
împinge la teatrul unguresc - simpatiile 
politice atât de aprinse cari unesc pe un
guri şi români din timpuri imemoriale. 

Cu motivarea asta deCi ei au brodit·o 
cam rău. Dar ei o mai încearcă şi cu alta. 
"Trupele" dlor Rădulescu şi Corfescu vor 
da repreiintaţii prin oraşele Ardealului, 
zic ei, doci trebuie admise şi reprezinbaţiile 
unguroşti la Bucureşti. Toată lumea ştie 
Însă că dnii Rădulescu şi Corfoacu nu sunt 
directori de trupe teatrale, ci cântClreţi cari 
dau concerte, singuri, fără a fi însoţiţi do 
vre-o trupă. 

I 

In urma invitării primită dela colonia ungu
rea.scă din Bucureşti, directorul Teatrului N aţio-
nal din Oluj, Lanovics va da în oapitala românească 
o serie de cind reprezintaţii. In cercurile sus puse 
ale societăţii româneşti se manifestă un deosebit 
interes faţă cu proiectul .acesta ( ? n O parte din 
ziarele româneşti din Ungari.a, (mai precis~ "TTi
buna" dare singură a dat la,;tenţiune acestui proiect) 
crede necesara atrage atenţiunoo cercurilor con
ducătoare din Bucureşti că nu se poate acoroo con· 
cesiunea pentru aceste roprezintaţii decât cu con
diţia reciprocităţii pentru &ocietăţile teatrale din 
România cari ar da reprezinna,ţii în Ungaria. A
vertismentul acestla e cu totul de pri'8os, deoar~e 
două trupe româneşti sub direcţi unea lui Rădu· 
lescu şi Oorfescu vor da reprezint.aţii pe la în~
putul lui N oemne în Oradea-mare, Beiuş, Cluj, 
Dej şi în alte 10c.alităţi. 

Credem că guvernul român nu se va 
lăsa ză,păcit de minciunile presei ungureşti. 
Dacă d. lanovics doreşte deci srt norocească 
bucătăresele din Bucureşti cu teatru ungu· 
re.sc, atunci guvernul unguresc să bine
voiască a aduce la cunoştinţa. societăţii 

noastre de teatru din Ardeal că va pennite 
şi el unei trupe teat,rale din România (nu 
vre·unui singur cân~ăr(lţ sa.u artist) un tur
neu prin oraşele româneştj ale Ardealului. 
Atunci şi numai atunci reciprocitatea va fi 
deplină. Iar până atunci credem că o trupă: 
ungurească nu are ce căuta in România. -
dacă mai exi-stă o domnitate naţională in 
cei ce conduc Homânia şi în cei ce fOImează 
opinia publică a regatului. 

" \ 

Aţi înţeles ? Reprezintaţiile ungureşti 
din Bucureşti nu sunt dorite numai de colo
nia ungurească (compusă, în treacăt fie zis, 
din numeroasa ceată de bucătărese, rin
duşi, servitoare şi alte claee sociale tot mai 

In jiltul de dindărăt cu o mâna în carâmbul 
coverei stetea tapân ~i drept "celălalt" - mort. 
Iar lapa-i curgea, şiroaie de pe pălărie şi de pe 
musteţi. Trebuia să fi fost oam mult pentru val
vulcle lui cele I;1aizeai de mile.englezeţ)ti prin bo
lovanii munţilor la deal. 

- Sahibu-ul acesta - zise surugiu} - a mu· 
rit ba, două statii dincoace de Solon. De aceea 
!'lam legat cu funia ca săi JliU cadă cumva pe drum. 
lat' aşa .am venit la Si.:mla. Dii:-mi ,,~ih"-ul 
vre-un ba~iş. Ăla colo - şi-mi arătll pe "ceIă-
1alt", - mi4aT fi dat o rupie. 

"Celălalt" şedea în căruţă CU o strâmbătură 
în faţă, parcă rîdea şi el de gluma, e'a sosit. Iar 
dOan1DlaJ Schreiderling incepu să geamă! în noroi. 
Afară de noi patru nu mai era Illimeni în oficiu. 
Şi plo'lLa .fără milă. Cel dintâi lucru era, să duc 
pe doamna Schrciderling aeaeă, iar .al doiloo să-i 
feresc numele de ISI fi amestecat în încurcala asta. 
Surugiul căpătă oinci rupii, aă ('laute-o trăaură 
prin Mzar !pentru doamna Schreiderling. Apoi să 
înştinţeze pe "tonga babu" despre păţania cu 
"celăLa,lt", iar "bahu" să1 aranjeze treaba dupl 
buna lui chibzuială. 

Ridicaâ pe doamna Schreiderling din ploaie 
şi Q dusei sub şopron. Şi aştepta,riim lastfel illproape 
trei sferturi de CiM sosirea tră$urii. "CeIălalt" 
remase aşa Ctml aosÎ8e. Doamna Schreiderling 
orice ar fi vrut să fad, dar eă plângă hru; şi 
poate asta i-ar fi folosit. Indată ce~i veni în firi 
încercă din nou să strige, apoi începu să se roage 
pentru sufletul aău. Am aşteptat s'o IMld făcând 
şi IaatIL, dar n'a filcut'o. Inoe~ai apoi ~i curăţ 
ni ţel hainele de tină, 

In sfârşit soei şi trăsura şi - În rparte cu de-a 
ai1Bl, - o făcui, să plece. FusCl'>e în1iorătoare in 
tâmplarea dela început până La sfârşit. Dar ei 
mai înfiorătc4are fu atunci, când avea si( treacă 
trăsura printre părete şi tongă şi văzu la lumina 
lămpii mâIllaiaooea usoată, galbenă, agăţându-6e de 
carâmbul coverei. 

Ajunse a<:asă toclUaii, câru:l lumea pleca 1a. bal 
la palatul vice regelui , - "Peterhoff" S6 chema 
:palatul, - iar doctorul ruflă că 00 rosturnase de 
!pe cal eă ou am MUB'O de pe IakkQ şi că de fapt 
mi-am câştigat mare recunQştinţăl pentru modul 
repede, cu oa.re l-am .asigurat ajutorul medical. 

De murit, n'a murit - oameni de tiparul lU1 
Schreiderling nu se că8ătorise cu neveste cari mor 
aş.a uŞQr. Trăiesc şi ae fac mite, urâte. 

Doamna Schreiderling n'a pomenit nici odată 
ainguna- ei întâlnire cu· celălalt dupa căsătorie, 
iar când frigurile şi tusa, - urmările serii ace
leia, - îi trecură lli e.a putu eşi iară, nici cu cu
vântul, nici cu getltul n'.a făcut nici cea mai mici 
alusie hl, întâlnirea noastră da lângă oficiul ton· 
gelor. Poate nici nu ştia nimic. 

CăIăria şi mai departe in iSUS şi în jos pe 
"Mall", in .aceeaş şe-a hodorogi tă, privind în 'tQa,te 
părţile. ca şi când la toate ootituriJe i-a'ar ivi CI

neva. La doi laci după asta ae întoarse acasă lIi 
muri, - la Bournemouth, mi-ee pare. 

Schroiderliug, dacă·l prindea duioşia la Dl8lSă, 
o numia totdeauna "scumpa şi nenorocita mea 
nevastă". Că.ci totdeauna se mândria că el spune. 
t<>t 00 gândeşte, bietul Schreiderlina. 

Par it. 
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7 N~mvr. n. 1911 -
ScrisorI din Bucurqtl. sabie, aoolaagă o 1:n'Ilghle ae rufe ;,.i-lleagl'l: butuc: Idvlfiminfal reli6 ÎoI 

- Acum te duc eu pe tine legat la procuror, A A 
M~Hle din Basarabia ale epitropiei Sf. Spiridon. ~a să ştii 'altă dată că n'ai voe să calci legQa şi să ID ,coals18 noastt8. 

P t • tXt .. O li: d violezi domiciliul 'Ilimăuui.. •• _ ap a anUl "ce .. ean • - noa. eate d' de I 1- Cuyânt de d(>scbidere rostit de Dt. i. Lupaş, vro-
filologie romine8$<:l. Varoistul pl'Ovocător ciela: incaput devine miel topop al 8ăliştii. la conferinţa. illvătătorească din 8ăcel 

. . blând; începe d se rroage, cere imtare, 5punând (7 şi 8 Oet. 1911). - . 
Bucureşt~. 23 (ktomvn6. că n'a făcut decât să execute oMinul "su'Phioru-' .' 

Ind în anul trecut ziarele au arătat inten- l~i". l~ldui~at, cetăţeanul îi dă drumul cu un 1. 
~. '1 1 . f tA ~ , ă '1 rIS balJ1)(~rItor, F\lLptul acesta .a revoltat pe "su- DI'u 'P"'rt"n oo;»c.lucerJ·l· noastre biscrl·<>.fl.o.,ti-<U'o-
,luni e gu.vernu UI rUB 8, uO propnet ţi e pe ...", , .. d' .. 'U« <a'ti y~ 
cari le are epitlr()l()îa Sf. Spiridon din 1 . t PUlOTl, can au vemt ca zme.ll m 'Poveste ~a Iare s'a fixat, ca obiect de desbatere pentru toate 

B b
· 0_ te d ul· aşI n să-I arest.eze pe Jean COUosta:ntme8CU, cUTelrur m <conferent<>le ·ln",·avţaVtor",,,ti· dl',n anul acesta Stll~ 

8.68ra la. ~ vor a e Q sec a!I'lzarea <acestor l M·l' tru • d vII . d 1 Y" "'i ., 

,proprietăţi dăruite pe wemuri de evlavioşii bo- ca ea . J~ ~~ pen, fă 1:,t rd'!lcd \ Ul ah a ~a diul cel mai impartant dintre toate obiooOOlo do 
jeri ţii voevozi moldoveni biserieei. Motive în a- P: lun,;,D.: ld1l' c:e, 't'~~ or mea parc et VOIa Învăţ.ământ -ale şeoalei noastre poporalc: studiul 
eemanea c8.Zu.ri se găsesc destule pentru cine le Ş - '1'1 1000 e a n oml 1 , • religiunii. Această dispoziţie întdea'])tă a Con,â-
caută, Lupul din fabulă a ,t>făşiat mielul pe mo- J oon Con:8tantinoocu a fost Însă mai deştept. storului nOfoltru a izvorît de sigur, din nobila do
tiv că-i tulbură apa. U'!'eUl din vecinătate _ S'a dW! direct la 'PIefectul de 'POliţie, căTuia i-a rinţă de a îndemna pe toţ,i cei ce sei,nterescază 
,cât epÎrit de dreptate şi de respect faţă de v~inţa vestit cele petrecute. Prefectul poliţiei, în loc de de educaţia poporului nostru, îrndooseh pc învă· 
morţilor! _ .a găsit d nu !&e exooută dispoziţiu- a-l .aresta, după cum s'ar fi aşteptat mulţi, a pus tători, datiheti, preoţi şi protorpopi, să ~hibzuiască 
nile lru.a.te 'prin testament de donatori. A<leŞtia în libertate pe Jean COfu~tantinescu ~i, chemând timp mai indelungat asupra n~~esi!~ăţ.ii îrrrdiţ,ă
ar fi diapua ca din venitmile moşiilor dăruite pe harnicii păzitori <8.i ordinei publice, pe unii mântuluireligios, să'şi reîmpros:elltc.zc şi îmbo
\Să 'B(l intJreţină epitale, illl.stituţii culturale, să se i-a destituit, pa alţii i-a ;pedepsit şi i-a mustrat găţooscă cunoştirnţcle 'Privit.oare la acest obiect 
dea ajutoare celor nevoÎlaşi, să se ajute copiii să- aspru pentru lilpsa de respect 00 au avut'o faţ.ă de învăţământ şi, s.fătui11du-se Îm'PreThI1ă, să st.a.
'laci laetudii. de legile ţării, cari garantează libertatea. indivi- bilea.scă în deplină conştiinţ.ă, 11. datoriei lor creşti-

Cooa 00 nu voesc Ruşii să ştie e raptul că do
nato:rii au fotft Români, cl( au dăruit m~iile bi
sericei 101' naţ!on-ale Într'un timp când Baaa.rabia 
nu mlmai .sufleteşte era Tomâneaaeă. Nu var să 
~tie căa<'.Qlo unde a fost capitala :Moldovei sfă
şiată de vânzătorii de suflete, ee îndepHnesc ou 
sfinţernie toate dispoziţiU'nile lăsate de dona.tori. 
Oam oe rezultat putea avea ,intervenţia guvernu
lui rusesc îşi poate ori cine închipui, cunoscând 
duşmănia acestui meam lacom şi lJlerecunoscător 
faţă de tot 00 este u-omâneac. Căci nu este mai pu
ţinadevărnt că una dintre cauzele, cari au făcut 
oCa Ruşii .să ceară intervenţia guvernului din Pe
tersburg Îln contra epitrapiei româneşti a fost 
şi faptul că aceste moşii se dedeau inarondă de 
pre;forinţă la Româ.ni, Văzând şicanele ce i-se 
făceau, întelegâTI'd pe de ,altă paTte gând1.l1 Ru
şilor de a răpi şi aceste moşii, epitropia sf. Spi!l'i
don -s'a hotărît sli. le vândă, însă nu străinilor, ci 
t()t Românilort oari 'au format 00010 o obşte. Zi
lelo ·acestea câţiva în.alţi funcţion.ari ai OJ?itro
piei vor 'Pleca la Chişinău, unde var trata '& re
prezentanţii ţăram.ilor l8!Supra preţului de vWn
zare. 

_ Să nădăjduim eli vor cădea. la Învorală şi <'ii 
pământul pe care sJau frămnâtat .a.tâtea nădejdi, 
care a fost udat cu 'atâta sânge şi cu atâtoa Lacrimi 
de '8tJJ:lmoşii celor ce azi '00 ,ăId strămi în ţara 
lor, nu Wll ajunge în mâni străine, Ar fi o dJatorie 
de conştiinţă aceasta pentru 1"eprezenta'llţii tri
miţlj la Chişinău din 'Partea epitrO"piei: Să vândă 
ţăranilor 'l'Omâni pământul chiar şi cu un preţ 
mai ecîlzut. Prea at' ii păcat oa al să ajungă in 
st.ăpânirea cine şt.ie cărui armean sau ovrei adus 
de vânturi. Citei din păoate '8iCe'~te 'PI\I8ări de 
pl'ooă de mult s'au abătut asu'Pra Bawrabiei voo
vwilOO" români. 

• 
Un ca.zintoresant s'a petrecut zilele aoeste.a, 

care a adus in discuţie din nou simţul datoriilor 
şi al drepturilor oetăţeneştî. In felul lui un caz 
hazliu. Un mic indUB trri aş, Jean Constantinescu, 
în urma unor neînţelegeri f.amiliare 60 trezeşte 
îtr'o bună zi cu un sergent de poliţie, care, in
trind În CaISă, îl declară arestat şi-l invită la 
poliţie. Cetăţeanul rămâne sUT'prins, ac infurie, 
protestează. Sergentul foloseşte dicţionarul obiş
nuit în ,aeemellea ocazii şi·l 'ameninţă că-l v,a dU<Je 
pe sus la ooetie, dacă nu vrea să se supună. Bietul 
om n'are încotro şi dă să-I urmeze pe sergentul 
fortei pub1ioo.. Ajungmd Însă la -poartă îi .... ine 
o ideie drăcească. Suceşte cheia şi voinico8ul var
dist rămâne închia in curte, Cetăţeanul, asigurat 
acum îl întreabă dlllCă a:r-e sau nu ordin dela par
chet ca să-I aresteze. Căci ,nimenea nu poate fi 
arestat şi ridicat din oosa lui îăl'ă acest ordin. 
Fireţrte că vardistul nu-l a.vea. 

duală şi pedepsesc violarea domiciliului. neşti .şi naţionale, mijloacelB şi dile cele mai po
trivite pentl1"U realizarea .scopului înalt 'Şi sfânt, 

Cazul este viu -comentat (le ziare, cari aprobll 
!pC îndrăzneţul Jean C\mstantino9Cu, folicitând 
în acel-aş timp pe d. Mitilineu, prefectul poliţiei, 
orure a procedat cu atâta simţ de dreptate i,n acest 
caz nu tocmai obi~uit, Ori cât de simpatic ar fi 
'Un oot.ăţewn oo-şi apără drepturile sale, de câte 
ori llU i .... <JO ia aoost fa.pt drept act de .rebeliune. 
De câte ori indivizi, caTi ar tIrebui ca ei să stea 
în puşcă!rie, ridică din casa lor oameni fără de 
nici o virnă. Aici şi aiurea. E 'Vorba. insa. se 
găsesc mulţi prefecţi de poliţie, cari să judece 
la feH ' 

. ~·"."7 ~.~'. '.f rit"~ l-ÎP.1"rT 
Interesul f.aţă d(lpoparul Tomânesc mOşte tot 

mai mult in străinătate, lnoop a fi stooiate de 
cătră învăţaţii străini obiooiurile. cânte.cile, limba 
noastră. Cu ocazia serbărilor dela Iaşi s'a văzut 
ce intmoo 'a deşteptat în ~trăinătatepoporul no
mn, Şi a fost o satÎ!!facţie pentru noi toţi dnd 
un "profesor german, în discu'l"S1.11 său n~ adus 
vestea că la. universitatea din Frankfu.rt ee În
fiinţează o catOOTă de filologie lfomân'OOSCă. 

. Aeum.se ,amu'Ilţă că în şedinţa. 00 s'a ţil11ut zi- . 
lele ·acest.eaa consiliului univEll'ISităţii din Paris, 
i:n1ln1nit la Sorbona subprezidenţia dlui Liard, 
vice-rectorul a făaut o dare de seamă asupra mo- . 
clului cum 'au fost primiţi delegaţii universităţii 
din ParilS cU ocazia oaerbărilor univar:eitaire din 
Iaşi. 

In laceastă şedinţă:. scrie "Le Temps" con
siliul "a acooptat oSUbvonţia oferită de guvernul 
român pentrru crearrea la fa.cuJtatea de litere, pe 
lângă învăţămâ'lltul limbalor romane, 'a unui in· 
'Stitut de filologie română, la fel cu cele din Leip
zig şi V ien.a. 

AOOllISta .ar fi .a. oincia catedră de limba ro
mânească la universităţile din Apu'8, unde ince
'Pcm a fi tot mai cunoscuţi şi tot mai .simpatici. 
De aldel î!nfiinţail'e8. unor- astfel de catedre se 
şi implIDe, căci nu 00 poate fwce -adevihată filo
logie romanică fără a se cunoaşte şi legile lim
bei româneşti, !pe care .atâţi in<,.onştîenţi nu o pot 
.suferi, in oontl"a căreia se aduc, in unele locuri, 
legi, pe oaTe o parBeCută şi voesc să o atingă da 
pe raţa pământului. 

Ne rămâne însă mândria că limba noastră, 
in timp 00 este hatjooorită de vâ'nătorii de suflete, 
d-a toţi inculţii, este studiată de marii invăţaţi 'ai 
apUBUlui, pent,ru oari ea prezi.ntă, prin f,rl.lmu
setea ei, prin originea ei :romanică mult mai 
Dlult interes decât 'atâtea alte limbi. 

Corespondent. 

la care trebuie \Să ţinto:a-scă învăţătorul religiei 
în şcoalele noastre popol'ale. Este o hucurie pentru 
noi a putea CDnst,ata) .că noul plan de învăţămfmt 
ooat de Coneistorul nostru metropolitan .şi apro
bat din partea minis:trulul de illstrucţie, cuprinde 
in indrept arul său metodic o mulţime de îndru
mări preţioase şi amăllunţ.itc :asupra felului, cum 
trebuie să se predea. în şc.olile noastre poporale 
{~are~ ~bi~et de. in.'ţ'ăţ:iID.ânt. Dacă vechiul plan 
de mvaţamant, dm oare lIpseau aproape 'Cu totul 
îndrumările metodice \)1'1, în cazul cel mai bun 
erou reduse numai la. câteva gene.ruJităţi, nu pu
tea. fi considerat dec.'it, ca un fel de ,didactica 
pl'LT'ya", 'atunci pe cel de azi îl putem nu~i cu drept 
C'll'Vâ,nt "maRna d.dactica" învătământului nostru 
Jl'fOporal, fiind atât de bogat în principii didactice 
~enerale şi 5~drumări metodice speciale, şi stânci 
1ll toate prlvln,ţele la niyelnl :ştiinţe.i pedagogice 
de astăzi, Dar nu e de ajuns., ca îndrumările tace
stui plan de învăţământ, 'Care în multe privinţe 
se !prezintă in eondi{iuni de &'1.lpel'ioritate {,aţă de 
planul de învăţământ al statului şi al altor con· 
{esiuni din patria noastră, să rămână numai ti
părite frumos ţli îlltr1

0 expunere el ară. temeinică 
~i convingătoa?e:!. <li e nearărat de Ilpsă, ca de 
~lport.anţ,a, JQT ~s:a se păt.rundă fiooare învăţ.ăto( 
ŞI proot-c.ahhat. ŞI Ipe urma deshaterilor din aceste 
conferinte ÎllllRţăto1'e.şti în sufletul fiecăruia din
tre n'oisă ~ trezoască tot mai puternică şi mai 
n~tră.mllta.t~ ~o~ărirea de a ne indeplini, Între 
oriCe lmp.roeJurarl, tOlate datorintele ce avem faţi 
de DUl:D.lleJ!:eu şi fa tii de neamul nostru. 
, , Ca ~n~ucător al conferinţelor învăţătoreşti 
~ am ~lmtlt. totdr:auIlla. îndat.orat .a contribui şi 
om pute-ml .cu rezultatele eX}Jorienţei lIilau lec~ 
turel mele ~agogice la munca obştească, ce 
suntem chematI .a o desfăşur.a în aceste ladunări 
şi. sfătuiri anuale, .spre luminarea noastră. şi spre 
blne1e şcoalei româneşti. 

Cred, (',& ni~i a('·um nu'mi veţ,i lua in nume de 
rău, dacă cerc să vă .atrag luarea aminte aSUIpra 

, ~mor ~n~ider~ţiull.i principiare, cari pot fi aduse 
m ,st,rllls.a Jegl'~\lră cu problema învăţământului 

, relIgIOS In şco.a:tcle noastre poporale. 
Deşi sunt 1Co~yins,că între învăţătorii ş'coa-

1:1or nOO;"~~ dm protopopiatul Sălîştii nu se 
gaseşte nICI 'Iln1l1, eare să fie !pe Dată: ori in as
cuns ,dllşman al oa;racterului religios şi confesio
nal, l1~eront 'ŞCoalei noastre J)oporale, am totuşi 
cunoştmţă~ că prin cărţi I?i revist.e speciale se face 
0, propa~~ndă sistematică contra ţ;eoalei confc
~Honale. Dm nenorocire se întâmplă să rătăcească 
un,oori. a~emenea cărţi sau reviste periculoase şi 
prm bIblioteca unor învăţători de lai noştri. A"t
fel am găsit în cursul inspecţiunii Ş<'~olare ce am 
făcut ÎIţ pri'lllăvaI'lll; racestui an, în calitat~ de co-
misar consistorial, pe la şcooalele din oomitatul 
Hu~edoo.rei, pe masa unui învăţător de ai noştri 
revlSta pedagogică socÎ1alistă: Uj Korszak, care 

---------------------------------------------------------
Cetăţeanul îi porunceşte să se dsscingă de 

Rc~~i~u2~bu~'!!Pa~~~t~u~~~!l~~ 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 
= plătire În rate lunare fără nici o urcare 

de preţ- - ....... 

I!'oola de SI' k ,11 ,1 B 6' 1 fabri~nti de Marosvasarhely 
lipsi la: .. mobIle in ~ SHcb~ 0\7 •• 

= Iare asortiment in trnsonri pentru mire se. = 
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iubi1cllză direct pentru des{iinţ;area caracterului 
confesional şi religios al şcoalei poporale. Nu 
mă simt în drept a genel'lali1J8 cazul acesta, seo
tund inchcieri prea tragice dintr'însul. Dar ştiu, 
-eli în unele !părţi învăţătorii şcoalclor confesionale 
luneeă uşor în mrejele astor fel de ispitiri, în· 
"ăluite totdeauna in luainlit amăgit.oare a principii
lor moderne sau u1tramodel'ne. In faţa acestei 
stări de lucruri e necesar, ca învătătorii şcoalelor 
noastre, ori când şi ori unde Ră fie oonvinşi de ju
stificaroa. principilară ,a învătământului religios, 
nu numai în şcoala poporală, ci în toate şcoalele 
din lume. . 

Este în firea omului, să cerceteze wtdeauna 
oauzele fenomenelor din viaţă. Ştii'lltel~ eXlacte 
lămuresc numai cauzele nemijlocite ale fenome
nelor. Asupra întrebărilor celor mai mari şi mai 
grele, !privitoare la rostul şi ţinta vietii nO-astre 
şi ta ~l~iyersului întreg,. aceste ştiinţ,e ori nu pot 
da nICI un răspuns, on dau răspunsuri eu totul 
ne~ulţămit()ar~. Prof. ~Iarnack observă cu orept 
cuvant, că l~. mtrebărlle: de unde 1 Încotro ~ şi 
pentru ce? ştllnta ne dă astăzi un răspuns tot atât 
de putin mulţămitor, ca şi înainte cu 2-3000 do 
cani. Religia Însa ne dă un răspuns hotărît şi prin 
ace~6~a ,arată ro~tul ş,i scopul vietii noastre. ("Die 
!{el1gJOn: ruaemhch dle Gott.es und N aechstenliobe 
lst es, dJe dom Leben einen Sinn giebt, die \Vis
se,nS<'haft vermag' das nicht... !auf die Fragen naeh 
"ohed Wohin 1 und WDZU j giebt die reine \Vis
senschaft heute so wenig ei ne Antw()rt wie vor 
zw?i. oder Dreitausend J ahren *). Invăţ.ământul 
r~hglOS e chemat deci să lămurească mintea ele
~tIlor ~s~pra celor mai grele şi mai însemnate 
tntreban. Dar nu nUIDI8i atât. Mai mare decât inl
portanţa sa intelectuală rl1dact id' este cea morală 
?are oonsistă în nobilitarea sufle'telor tinere şi î~ 
,'1r:druma:-ea lor 81?reO vÎlată cinstită şi corespun
zatoare Invătăturtlor croştineşti" 

Adev,ărat ;ă în cUnlul timpurilor s'au ivit ţii 
pedagogl de In8~mn,.ătat~ unui Pestalozzi d. p., 
care €ipunoa,. că mvaţămantul din şcoală nu e în 
stare să realIzeze scopul ,acesta Însemnat: religios
moral. Clici religiositatea se poate transmite cu 
efe(',t .del~ lpers,Ol'lllă numai într'o 'viaţă familiară 
evlav:oasa. ~e1rgila nu este. altceva decât viaţă per
s<?nala - ZICoa PestalozzI. Precum focul numai 
d~n f~c se poate aprinde, tot astfel şi viaţa reli
~l~a:s~ se poate naşte numai prin !pilde 'vii de re
l~grosItate. A.s~feI după părerea lui PesbaJozzi sen-

. tI~ent/u! rehgJ.os ~u poate fi trezit prin învaţă
mant, ~l nl~mal prm rpersonaJităti re1igioase. Sau 
cu alt~ Cl!Ylllt~: educ~t~a.reIigi()la88. trebuie IăMtă 
ex('JuflI~ m grrJa famlhel, căci !şcoala nu ar fi în 
stare sa ° dea. 

Int:eba.rea. e ~nsă, că dacă şe:oala n'ar fi în 
s~,ar~ sa dea:. tmerIlor generat.ii, pe lângă inA'truc
!Je ŞI oouoatle.' câte fami1ii se găsesc în eondit.iuni 
mtelectuale ŞI morale atât de înaintate oa să s 
poată nia. • ~ . .l' ,< e ocu1_ In muu sIstematic cu educaţia copii-
lor, pre<' .. u:n e ~hemat~.!~ se ooupa Şl<'oala? Cine nu 
voeşte sa lDC~l~ă OChI! III ~aţa realitătii, va trebui 
să recunoa~<,,~ ŞI să martUrI.sească: !adevărul, că nu
nfă:"u.1 fa:,l1ll11Ior capa~ilo d~ !a da singure educatia 
rehglOaSa necesara ~lDerel gene naţii, nu numai 
la poporul nostru, CI la orieare popor din lume 
este foarte mic şi neînsemnat. A 1;:"'a d· ""'1' ea ' 
ţ . ]" v 4 '''' ,,~, nea-

Iva rc.lglo~sa.n,:roai in, grija familiei ar însemna, 
ca vOIm s~ hPSIffi, 50cletatea omenea8C~ de :nazi
m~ cel mal puternw, pe care rpoate şi este chmnată 
să 1-1 dea şCOOI.1a. 

~unt şi păreri şi împrejurări de acelaa., cari 
pre~l.nd. C;~ edyca~i~ r~ligioasă să fie lăsată nu. 
mal m gr~.Ja blS(ll'lCll ŞI la. preoţilor, eum se întâm
IpIă, .d. e. III Franţla, şi în alte tăl'i. unde conducă
t~r~ş;oalel10rl?e. stat nu'şi mai bat capul cu În
:t.ata~a~tu. re.lg~os. Adevăret, că preotii. ca slu
Jlt5>l'l ~l biSeTlCCl 'Sunt datori în ori('--e 100 şi in 
orIce tImp la purta 'OOa mai mare grije de ed ţ' 
l' r· ~ 1 . D ' nea la 

e 19!.oasa a poporu lll. ar munca lor se ingreu-
~lOaz~ ml1It aeolo, unde familia şi şcoala nu le stă 
l~ IRJutor ... aş!ernând cea dintâi din f:na~eda prun
:re, a ,,2-a ~n tlmpul instructiunii baze solide pentru 
InvfttaturIle, ce le va primi creştinul mai târziu 
dela p.reot şi dela biserică. De aceea îndreptarul 
m~to~lC al planului nostru de învăţământ accen
tU1~za cu d.cosebită stăruinţă, că toate obiectele 
d~ "l~:ătămant trebuesc puse in serviciul religio
s:ta t~I. }ntreag~ cultura, ee se dll elevului trebue 
sa fI,a mSUfl?ţl:ă de ;eligiositate şi s4 constitue 
o 'UnItate de IdeI, sentImente ~i nllzuinţe spre ~e e 

• ) Adolf Harnack: "Das WesQU dos Christen
turna" Leipzig 1903,pag. 188. 

,. 

bun, adevi'lrat şi :fnlmoo. NUmla.i o ·astfel de cultură 
e în stare de a da ~a1'aetere firme, ~ari să poată 
rezista diferitelor ispite ale vietii. Pentru ajun. 
gerea acestei culturi sufleteşti unitare e neapărată 
trebuinţă, ca în şcoala primară întreg invătămân. 
tui dintr'o clasă să fie în mâna unui singur Învă
ţător. Desfacerea învătământ-ului religios de restul 
invătământului nu a în favorul şcoalei primare 
(pg. 88). Interooele de viată aIe 'POPontlui nostru 
pretind, ('Ia legăturile strÎns-e şi raporturile, tredi
ţionale intime dintre biseri~a. noastră naţională 
şi şcoalele susţ.inute de ea, să nu slăooasclL nici 
odată! 

Numai Iprin o înteleaptă, stJatornidi şi Însufle
tită oonluerare as. preoţilDr şi Învătătorilor, cari 
nu sunt stăpânii, ci slujitorii bisericii şi şcoalclor 
noastre se poote inrădăcina în sufletul poporului 
oon~tiinţ.a ÎMemnătătii mari, ce are ŞCQda creşti
nească şi naţională in viJa:ţ.a ori drui popor. N u
mai astfel se ya putea ,asigura viitorul bilSericii şi 
al pO!porului nostru. Dacă aceşti doi fact<lri - cei 
maJ însemnati în viaţa J')oporuhlÎ nostru -.-:. vor 
şti să muncească şi să lupte tot<1eauna în inţele
gere frăţească, uniti în cugete si in simţ.iri, prin 
mUMa lDr eonştiinciDasă şi jertfitoare se va acce
lera progr08ul nostru <'ultmal şi moral, vor înflori 
institutiile noastre, ae va salva şi perpetua din ~e
neraţÎe în generaţie tot mai ~u ~r sfânta moşte
nire strămoşească a credintii, limbii şi culturii 
noastre. A tund ,·a fi de !prisos orice tf."ama, că 
i;lC'.ooJei noastre i-se va putea răpi vre·od,afă 'C.arac
terul ei tradiţ.ional: CreştiMsC şi româneA<l, ori {'a 
poporul nostru va putoo. fi abatut vre-«lată dela 
calea biserilC'ei şi ;;coaJei noastre stramDş('şti, Nu 
poate fi în interesul puterii Jume~ti a lipsi şcoala 
de N\racterul ei rE'liţdoo-confef\ional, <'lki prin 'a
ceasta s'lar tprora~a indiferenti,Qm1l1 re1i~ios, care 
poate să aducă pagube mari pentru viata sufle
tea'S~â a Dri cărui POpOl'~ şi ori dîrui stat, Pe dt' 
ahă parte la oou('atia tinerelor Ireneratii au drept 
'a'şi rosti cuvântul şi a'şi manifesta dorinţele în 
primul rînd părintii, in al doilea biserica, şi nu
mai în al treilea statul însu~. 

Cu !privire ]a drepturile părintilor privitoare 
la ooueatia copiilor lor, vestitul pooagog german 
Dorpfeld constată, că e1e sunt· foarte mari. De 
aceea sustine, 'Că "nici () autoritate, nici o ma,j()ri
tate. ni'Ci un reţ!c şi nici un Ţ1!arlament nu are dron
t1l1a sili pe parinti să'şi trimită copiii într'o şcoală, 
unde a('cştia v()r fi înstrăinaţi de e:rodinţJa părinti
lor lor" . 

(..Die EJtern 'ill zying€'n, ihre Kindl'r in ein<, 
RebllJe zu fK'hike-n, in ~('r sie ~cm fi 11111 bon ih rer 
Vaet.er !'ntfrf\mdet werden, ~alm hat b>ine A11kto
ritaflt und Majoriu3et, kein Konig und kein Par
lament a.as Recht"). 

Din desp~rţ~mâlltul "Iarghita" laI lstrei. 
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P.roşedinoo al .agenturei ·a fost ales parIntele 
Iosif CUntoc, bibliotecar în'Văţ.ătorui G. Erdei, iat' 
oasar cu,ratmul bisericesc Vibcor Sarea. 8"a În
scris membru ordinar d. Cornel Antal, pa:roh în 
Pet<riu. 

Serbarea a fost forurte frumoasi1. RăspuusuTile 
litUl'gi<ce 1&<a cintat corul mixt al plugaTilor din 
Cheţ snb oonducerea harnicului învilţătOT Gri· 
gar ie Gorog. 

Incetul cu incetul l8C va dosţeleni ogorul şi 
prin ace.'Jte pă:rţi uitate d~ oameni f}i do Dzeu. 

Ooresp. 

Sifuafla politici. 
"Drama cea mare. - Şedinţa camerU". 

Arad, 6' Noomv·rie. 

Dupll o 'ŞOvăire de luni de zile, 'Contele Rilluen 
a luat insfât1it hotărîrea 811 încerce o ieşire din 
impasul obstrucţiei 'Cu ajutmul faimoaselor mij. 
loace ale ,,energiei". Lumea. doriwaxe de 80nsaţii 
v·a. cunoRl1te în -sfârşit enigmatica soluţie pe caxe 
primul ministru a reuşit t!ă o ţie în secret până 
acuma. Do mâne se înoepe doci ,,dNlma cea mara" 
şi "modernă", pe <c8/l"C 'lle-<a făgăduit-o oonltole 
Khuen 1>D'că cu luni îmtinte. ' 

HotărîU'ea aceasta a oontelui Khuen, a fost a
!llUnţată pl'iidului !guvernamental .aeeară şi ne 
ocU!păm :azi la 100 de frunte cu importanţa ei 
politică. Ai'Ci <1ăm cit,itorilor noştTi 'llumai po
ve<rt.irea tluID8iră a împrejurărilDr în cll're ea a 
fost ,anunilată, precum şi evenimentele ce .i-au 
urmat. 

Cea di,n urmă inooroare, - fireşte că numai 
formală - pentruafhm'ea un~i 601uţii pa~ni~ 
",'·a făeut ieri, Duminecă, înainte de amiazi. 
Membrii biroului pl'ezidj'al al Camerii, 'P~in· 
tele ,J,lorzeviczy şi ooi doi vioo-iprozidenţi Nâvay . 
şi Kabos, au avut o conVOT'bire intimă, al cărui 
rezultat a foet d Bcrzeviczy nu se învoieşte si'!. 
dea o altă aplioare, mai riguroasă, regulamentu
luiCamerii, decât cea de până acuma. HotăTÎrea 
lui Berzaviczy i-a fost 'Comunicată oontelui Khuen 
in palatul ministerial şi imediat memhrii guver
nului au ţinut o oonsfătuire, hotărînd aplicarea 
unei tact.ice împotriva oootrucţie. 

l'lltenţia aceasta 'a guvornului a rost vestită de 
clivră Însuşi oontde Khuen aseară, în clubul gu
vernamental, în :faţa unui maro nurnă'l' de dapu-

_ Infiintarea agenturei ,i bibliotecei a 4-a taţi, cari au primit-<> cu i'nflăcăr·ate urale de 
şi a S-a. _ bucurie. 

Să:ptămânile trecute a infiinţat (Jegpliirţ.ărnân- Ori cât de mult ne-a.r fi plăcut - 18. zis con· 
~l ~arghir.a al A~i,aţiunei o nouă agontu'l'ă şi tele Khueu - el ar.anjămpe calopaţ!nică afa!Ce
bIblIotecă !poporală {în Voivozi pentru oomuna riIe ţăirii, în wnştiinta ră8punderii ce avem nu 
aooasta şi oomuna vooină Cuzap. Preşedinte al numai in fa~ part.iuului, ci şi 18. +xrii n'am fost 
agentuTei 18. !()8t ales preotul George N anea bi- va' 
blioteoo.r Î'llvăţătmul Const.antin :Măreuţ ia~ ca- în t!ituatie 'Să putem adapta propoziţiile opoziţiei. 
~ar pentru Voivozi curatorul bis. Gavrii Petruţ, Nu mai putem doci şov~i mult, ci trebuie să ne 
lW: pent~u Cuzap Gavril Chiloa. Din op.artea 00- alegem o altă oale, care,am oonvÎ,ngeroa, ne va. 
ffiltetulm dasp. ,au fost de faţ.ă directorul ~i eoore- duce la izbâInJdă. Situaţia e 'Că 8untem liberi de 
tarul. Dil'ect()rula vorbit poporului în biserică 
despre bin?faeerile învăţăt.urrei şi despre impor- acwn şi fiecare partid poate să facă tot ce-i place. 
banţ.a A(iOClaţiuiuei. S'au în~ria mai mulţi mem. In .parti<1ul guvern'ament,al .se consideră. fapt 
hri ajutăt{)ri. împlinit candida rea eontelui Tisza pentru pr~i.., 

Dt~minec~, 29. Octomvrle -3. c. stau 'PUS inee- denţia Camerii. Multi din partid Se tem însă că 
rutunle uneI nDul agentllTi şi bibliot.eci popor ale oontele Tisza, rWpit de temperamentul du, 00 va 
1U oom~ma. ~hetea, din prilejul sfi'nţ.irei dapo-
t~lOO" bIserIceI de. /llColo. De fată la fost popor şi aventUlI'a prea mult -ib 'Ce prh'OŞte mijloaoole de 
dm comunele .'ecme. Intelectualii d~a.semenea au infringere a obstrucţiei şi că, în aOO8t eaz îşi dis
f~t, bin~ re-prezent.aţi. D.incomitetul despărţă- truge iarlUJ POPularitatea. 
mantulul au fost 'J}l'('7..enţr, ,afară de director ş~ "Marea dramă" însă nus'.a intOeput azi, el 
B~et.ar, d. protopop V. Tămaş din PQpeşti şi d. b 
VIctor. Pop, 'JYl"ootul din eheţ. a ia pento:u mâne e oontemplată. O ,apucătură de 

~lrootorul despărţărnântului vorbind Qupă tactică iJi acearsta din partea guvernului, carre vrea 
t?rmll1area. serviciului divin, deepre cultdu na- să mai lase "un prilej de compromitere obstruc· 
ţlonală, cauH1 să deştepte în popor mândri'a faţă ţiei", să-i mai lase doci o zi votărilor nomin.ale, 
de neamul român€ISC,ai că-rui fii iflU!nt înzestl'aţi ca astfel sehimbareade tactică 'Să parl .<Ii mai 
dela natură cu alese însuşiri. Sulevead trei mo- Y 

menta spre 'acest I9OOp: Alecsandri cu cântecul justificatA, ca sosind în momentul suprem. Cu 
Gintei ~atin~, serba~oa dela Iaşi şi c:ea. de!a Blaj, toate ,că 'S'a ştiut ~ce.as.taîltlcă de ieri, .~aleri~e C~ • 
~ Vlalcu, mde~n~nd.po~l. 8:-'Şl IUbI legea~ . merelQ.U fost azI tIXlte de unpubhlCnoobIŞllult 
hmb~, portul, oblooIurIle ŞI mOVl&. de 'numărO's. In indntl ind nu a'a întâmplat ni~ 
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mie deosebit, - vo~rile nomînnle ~j-au :reluat. 
<lbNjnuitul ~uTS Hps.it de ori 00 moment ca.pti
'1'ant pentru lumea alal'mată şi setoasă de cea din
tii ,)"':iensatie", 

Pe culoare via~a.a fost agitatii şi mulre di'SC1l-
1ii .31priIl'se au avut 100 intlre oontrari. O intere
.wtnt.t:i şi neobişnuit de vie di-flCuţie ~'a petrecut, de 
pildă între eonţii Tisza şi An'd·ra:!'isy. Acc&t din 
:urmă a deg~probat oategoric hotărîrea guvernului, 
.Î<'~nd ~ă ~ontele KhuenR întrerupt tratativele 
-chiar în clipa când puteau ~ă ducă la rezultat. Con
tele Tisza a !protest·at B!prim! la a:eeste vorbe. 

A tmosfera, <cum vedem, e în deajuns de can
descent.ă, ca să ne put,em aştepta la o e:\."Plozie 
Întere&antă. 

Cronică din Paris. 
Sinuciderea unei foste princese Racovită - Epi
logul unei afaceri celebre - Inaugurarea mona
.. entalai lui Bossuet. - Cultul mortilor. - 610-
rifiearea a doi mari compozitori. - Omagii dJui 

Aurel Vlaicu. 

Paris., 3 Noemvrie. 

1n lCabinetul secretarului de rodaeţie al zia
:ruIui "Gil-Bl'as" eram a<hmaţi Luni seara mai 
mulţi scriitori şi conversam de unele şi de altele 
in fumul deSi de ţigări. Era prin a:murg şi rumoa
rea surdă a bulevardelor bătoa. în gea.murile în
ehise. Unu] ·dintre noi a pomenit de tragica sinu· 
eîdere, sur venită pe 1'3: în{!cputnl lui Octomvre, 
8 bătrînei baronese Schawitch, chinuită de mi
r.erie. N ume1e nu'mi spunea nimiC'. Din vorbă în 
... orbă, am aflat eă pe sinucisa o chemase în tine
rete d-şoara Elen.a von Doennigs; din Ill('ca elipă 
.am i{)st viu interesat de e-e ,se 'Povestea ... Numele 
acesta nu ~'ă: aminteşte el şi d-voastră un ca~ ce
lebru, scumpi cetit ori ? Aceea oare'l purta a fost 
iu bi tă - e mnlt de atunci! - de faimosul agitator 
<lKlcialist Ferdimnd LlL"Isale. Dar era logodită eu 
prinţul român Racovită. Un <lueI IS'-V'\} 100 intre 
."fl'um08ul Feroinano" şi Între buerul român. Agî
tatorui evreu a căzut lovit de un glonte de pistol. 
J<] a murit. Arist.ocratica Elena a de'nmit prin
ţeRă Raeovită. Oazul a ocupat pe vremuri intreag-a 
presă europeană. Dar !printul a murit la rîndul 
săw.; văduva lui s'a făcut act.rită, rccii~ătorindu-se 
cu eomodiantul Friedmann. Aceste ,amănunte îmi 
:ro'dn in<,et-în~ct în minte, dar nu IDIai ştiu alt ni
Dlic din viata moinci noastre. Cum a devenit ea 

<eu yromea baronesă Schawitch, nu pot să 'spun, 
, A tflt ,am ·aflat că s'Ia sinucis ('Il ch IoraI, pe la 

inceputul lunei treeute, ca să pună capăt unei exi
tltenţe uzate şi trudite. Şi a murit :La Paris, în vre
me ·ce soarele ,de toamnă îmblânzea văz{luhul, şi 
frunzele oe3.st.3Jnilor 00 aşterneau veşt,cde la picioa
rele copacilor. A murit bătrînă şi infi.rmă, şi mă 
gândesc eă acum cincizeci de ani trupul ei era nu
mai graţie, că avea ochi albaştri şi părul auriu 
ti că lumea: tootă <!unoştea. frurnsetea ei... "Deşer
tăciunea .deşertăciunilor, toate sunt de.şertă
oei-uni ... " 

... I"a 29 Octomvre s'·a înălţ.at in străvechea ca-
1:edrală dil'l. Meaux statuia celui mai mare predi
eator francez şi a unuia din {'ei mai admirabili 
cugetăt()l'i ai catoliei,snm]ui. V rcau 'Să vorbeF-<l 
de ·l~o~suet, genialul a'Utor al "DiscuJ"S'Ilrilor f\l

nebl'e" cari VOI' rămâne ea pilda cea mai maje
.stoasă şi profundă a elocvent·ei creştineşti. So}em
nitţlt('u, a avut loc cu un fast uluitor; ca s'a desfă
",urat în mijlo-eu 1 man t.alclol' roşji a doi can]inali, a 
,pclerinf'l<l1' violete a dO'l.lăzeci şi doi de epiRcopi, 
li fra('lll'ilol' verzi şi brodate a r;.apte1:.wademi('iani. 
.An Hlrhit dnii .Jules I-emaître în mnTI<clc A0ade
mici fr.anecze si ~ionHf'niornI TOllehet in aeel al 
'Epi;;eopatu]l1i. 'Şi În v;Iurile de sonaTe, temp011at(' 
'fle tulllUl'cle i';1î I;mtieele vitraiuri, .. vnltnl'lll din 
J\leaux" 11 fust ;'ll1J'bi-lt~)rÎt eu o adi''rnt'Îi pietnte ~i ('11 

~) adrni1'3tiunc npsfârşită. Dal' ,u'lol'ia cpi"c>npnlnÎ 
{le ·1lct!.11X n'are nGvoc de cuvânti1ri; cetiti ~all l'P-

4'Ptiii f~ii.te\"a din pu~âneI(' lui suhJÎnw ~i J.!:rninl 
:lai vă vo, lnmin{l p:tnii. în fundal Sllf]('tnluÎ, tlupă t 
~'llm a ilnminut şi p~ :J1'l'lea ale ('olltempol'anilor 
siii. ('1l\·illtp/c lui s{'lipitoal'c ea n;şt0 l·"hin(' ,:,i ar
'l,iît(~al'(' ('a niste t'bf'iiri, au Cl1frCn1l11·rtt I1Il odat:l. 
.r~{'a mai f;1stu;':I~îl !;li mai rHfinl1tii Cnrt!~ a Eu)·'yrei. 

La "wecntde vih1'2t!oal'c a/(> Ini Bn;su('!. trlll1-
tilc .~c pleeall. Ele I!lU f:icut să .se llmilc:ll',eii rhial' . 
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ti pe orgoliosul Rege-Soare, Sub razele negre a.le 
eloovenţl'i lui, un freamăt nespus cutremura BU

per-bul auditor. Spiritele ('ele mai uşoare şi roaj 
perverse <le întunecau la gândul eternităţii. Căci 
lIIloartaa a fost marca in~piratoare a lui Bossuet j 
mintoo lui era veşnic frământată de această neghi
cită prohlemă. Var credinţ.a într'un tată ~el'escJ 
în răf!pJata ţii în Ipedepsile lumei viitoare a fost 
neclintitul rost \al vieţii lui, suflarea care a aţâ
ţat jăratecul geniului să'll. Bossuet a trăit înt.oc
mai după cum a murit: calm şi majcstoB, sublim 
de elocvenţă, 'Senin ,decredinţ.ă creştinească. 

t'leJel'.1.lte ţi1ri, abaa de au făcut cei dintiti paşi. Mai 
afiue omagiu şi <'Urajului rece şi neclintit al dlui 

. Vlaicu, îl preţueoo <cum trobuie preţuit, 

... Coroane mortuare, rochii cernite, ochi Înro
şiţi de laerămi, siluete abătute, fum de t5mâe şi 
raze de '8{~are, iată care ia fost astăzi aspcchtl Pa
risului, Prăvăliile erau închise, străzile nu doşarte 
dar tăcute, ehipurile tuturol'a triste şi solemne. 
Suntem la 1 N Demne, şi Francezii îşi sărbătoresc 
morţii. Cu ce mişcătoare pietate! Şi eu carc doje
neam, înace,,,te coloane, pe Jiarisieni, fiind('ă nu 
ştiu să respecteze Paşt.f'le ... Uita-~em de ziua de 
TOllssaint; nicăiri Sâmbăta mortilor nu este mai 
cu dnioşie celebrată. Cultul sufletelor pribeg-e 
'Prin tărîmuri neştiute, este 'unul din sentimentele 
cel<:> mai profunde ale P·rancczuhli . 

Prin uşile deschise /ale catedralelor, sunetele de 
orgă pătrundl'lau pe stradă, grave şi duioase; prin 
trenurile '8'ubpîîmântene şi prin tramyae mulţimea 
se îngrămă.dea cu coroane de flori învălite în hâr
tie de mătasă. Femeile purtau rochii sumbre şi 
vliluri de doliu; bwrbaţii aveau zăbranic negru 
la pălării. Şi am fost şi l!a, cimitirul Pere l,achaise. 
Am văzut lume îngenunchiată pe mormint.e, şi 
{)hraji uzi de lacrimi, şi am auzit sughiţuri '~('.' 
!plâns, Dacă, cum spune Mlaeterlinck, morţ.ii '*' 
deşteaptă în lumea misterioasă în oare dorm, de 
eilte ori fiintele pe oari le-au iubit {)dată îşi aduc 
·aminte de ei pe pământ, câţi răposati nu şi-ar fi 
trimis (azi gândul în .Franta! Atât de mulţi oameni 
au îngenunchiat prin ţintirime. Şi vedeam, în cli
pele acelea, fiintele {'ele mai vesele, cele mai îna
mora te de viaţă, ncştiutoarc de t·ot ce-i Înconjoară 
şi absorbite într'un singur sentiment: să-i plfmgă 
pe scum/pii lor răpo~ati, 

Un soaro galben lucea pe un cer 'albastru, ani
_Dând buchete de raze pe mormint.e, alături de 00-

roanele depuse ·a<colo de miini pioase, Blocurile de 
marmo<ră se îIlşirau severe şi reci pe întinsul ci
mitirului. Siluete <'ernite, evoClau în mintea lor 
A'lasul, gesturile fiintelor iubite cari au dispărut, 
In vălmăşagul vieţii de toate zilele. 'lDwţii &e uitii; 
dar liniştea gravă ·a ţintirimuJui ni-i evocă în su
fJet {'u o eylaYloasă precizi:une. Atunci ne gândim 
că şi noi YOm m11rÎ ooată, .şi ;plângem cu un plflns 
blând şi duios. Şi plâmml aecstn ne face bine, el 
este pentru 8ufletulnostru supra-jncărcat de preo
eupări fri-'olc, ceeace lantet,a pentru trupurile 
prea sângeroase. EI 'uşurează, el răcoreşte .. t Co
roane mortuare, rO<'hii eernite, fete ude de lacrămi, 
fum de tămâie şi raze de saare, iată ce lam vazut 
in Paris, in ziua de T{)ussaint ... 

... Cu !prilejul centenamhli din aec1tstă săptă
m1ină, a marelui compozitor francez Ambroise 
Thomas, S'lRU organi.ztat admirabile festivalo mu· 
zicale şi s'au pllh1if'at studii eminente. Nu mai 
puţin ilustru compozitor Saint-Saens a scris asu
praautoMllni operelor "Mignon" şi "II/amIet", 
pagin-i S'uperbe. HaraleI eu centenarul lui Ambl'o
sie Thnmas s'a ~erbat ·aici, la Paris, şi un alt com
'Pozitor ffaimos, pe care Francezii il iubesc nespus. 
Il numesc 'Pe .Frantz Liszt., căruia parizieniii 
ioan a.Jus omagii dist.inse. Sia evoeat !personali
tatea sa mândrăşi trufaşă, firea hli bizară, -(leIi
rul pc care'} stârnC'a' printre Francezi cu prilejul 
cOllcertelor lni l'a. Pari'fl. De opt zile ÎncOiace, Liszt 
e ('('.1 mai <,ântat comp{lzitor din Oraşnl-I,umină. 
Concertele hli se desfac pe la librării cu o ţt)'lahii 
glorioasă. Pc strada unde loc11c80, în "rez-de-cb.9us
~('e"-ul a trei clibdiri ,sunt ohişnuit .-:ă alld 8unete 
de >flian. )bi serile tl'C<'ute, intor('ilndu-mă a~asă 
le-am auzit pc (,;lte,~i ttl~le întonâl1d triumfal. lLee
iaş .. Hapi<odie hongrolse·'. 

... A m afht din .. Trilnma" (lC'"pl'p ·!lf'('()l'an':l 
,:lrilltOJ'nlni ,a 1'1 1 ('/f> an Alll'el Vlaieu, n. Vlaicll fiind I 
lIn (}11J pe ('Ill'e', admir temeini(', nn m;:î. pot opri 
d" a-i exprima dp !lt'IHl1'Te, din sgOfl}otosuI Pariil, 
'!l!ilcP!'ea pe {'arC' lIli~1l rn·"dUiH) YC\."tna l<h'CllRI1.l. 

Uae:l t'incva 1l1('rit~ <;timi'i i;'i i!1bil'p, ~l('(>la p;.;te d-,.;a. 
\' II·j nll·.::i dan p'~;H(, i1H'Îl. bine ;;('}lffia ROllliÎnjj cât 
dp multă {'jnste' le ~lC(, tttntll'llJ ilvj,UOl'. niÎndelui, 
('f1-s(' numai ei) ennstrtH'tol'iî dp <lel'tJplane ,,'au' jln
·"tl'<:lt azi numai în p;lol'i<i:l.":l Franta. în "ioai:l A
merica şÎ în (11110';111 :\l'de.:J1. COll,,!"lll'ttJrii din 

Am ţ'ăz:ut, vai! aci atîttea vieţi tinere şi pline 
de s~wă distruse de mirajld văzduhului, şi atâtea 
trupuri viguroa:se sfilrămându-se de pământ, din 
înălţimile l:1lbastre unde au plutit! Acei oari, de
parto de a 8e înspăimânta de ac(}Ste pilde -sânge
roas-e, nu încetează o clipă de !8,l se răsboi cu miste
ri06ul cerber al 'Progr~uJui, sunt nişte adevărati. 
bărbaţi, în sen-su] e-el mai înalt !al acestui ~uvânt" 
Şi printre ei, d. A ureI VIsicu ocupă un loc de 
onoare, C. R. B~ 

Cronici ,colari. 
CarsurUe reriale dia .rl.a. 
(Ţinute din 3, până În 16 August.) 

Rezultatele in telcctu'al e ale veacului prezeni 
!mnt do o mărctie in<!ontcstabilă. Oeniul ome
n~c îşi de1'făşoară tot mereu puternieele-i aripi, 
nizuindu-sc parecă spre acele 'Culmi înalte cari 
au rămlas neatinse încă' în zborul 'Perfecţionării. 
Iar de vom cerccta I8C8St deosebit de llerVf)S În
demn al propăşirei care dă 8ufleteului 0Tl\lencl'lC 
tărie, vom găsi sentimentul eărui,a în vilta do 
toat.e zilele îi zicem: nemulţ.ămire. Căci în mijlo
cul tuturor rezultatelor ()bţinute, un zbucium de 
nemulţumire se întrezăreşte. Şi tocmai accastlli 
nemulţ.umire internă cercetează, scotoceşte zilele 
dispărute, căror ogaşă, .apare învechită, nedemnă 
puterilor sufleteşti. Va1urile nemul lumirii, în 
zbuciumul lor,ating tot mai multe probleme. Nil 
cred să es-agerez CU afirmarru că nici un timp 
n'a fost 'predominat de atâtea problerrlle ca tim
ipu} nostru. 

Onizuinţă dUl)ă mai hine, Illi'l.i frumos, mai 
no bil. A~est sentiment al nemul ţ.umirii a răBt.ur
D'a.t legi ead până acum păreau incontestabile j: 
moduri de gÎmdirî, pc >cari le erodeam infali
l)i1e, Dintre t.oate statele >CtJ:.ri sunt luate în stă
pânirea acestui îndemn de a crea pe ruinele ve
<lhî1or legi un nou sistem de viaţă, dueător la iz
bândă sigură, Germania parea fi matca pu~ 
ternicilor valuri de gândire no·uă, de unde apoi 
se împrăştie mai departe, pes.te 'teritorul lumei 
civilizate. Cong:r-eselo cele multe şi variate, 
tinute acolo, încă dovedesc ucelasta. Preocupările 
cODgoreselor, in partea cea lIlai mare, sunt inpor
tantele chestii de cducatillne a pop0J'lului, Condu
cătorii !acestui fericit stat, sunt pe deplin pât-runşi 
de ,adevărul că po.-p-orul e izvorul de puteri C'lare 
sm:ţine energia vitală n lmei ul3.ţiuni. Acest izvor 
trebuie ded limpezit, Întărit prin creştere, cul
tivare. Adevărat că şi în alte state se accentuiază 
Ill.cela~ta, dar realizarea rămâne pe hârtie, hine în
grădi tă de atâţia 'Paragrafi! 

Dovada cea mai eclatantii despre faptul ca. 
statul Germ;an înţelege pc deplin rostul educaţiei, 
sunt >cursurile f€'rÎale din Jena, Un modest oraş, 
aşe1)at rpe malurile râului Saale. AC-Bst oraş, prin 
luna lui AUg,llst.~ e împresorat de st.răini, veniţi 
dinma.ri depărtări pentru fa, participa la aceste 
cllr.-:urÎ. N umilrul a.'îcultărilor creşte din an in 
an. Anul ,acesta numărul participanţilor .a f()~t: 
6~12, profesori şi ·profC'Soarc, Îmăţători şi Învă
t~ttoare. :Mai mu1ţ.i Crtlu din Germania, 31poi Aus
tria, Snxlia. Anglia, Franţa, Uusia, Italia, 2 Pl'O

feA>ori din .T aponiJa şi unul din EgÎJ~t. Un colorit 
cleei. {'ât se pcja te de variat. Din Ungaria am fost 
25_ Hom:îni eram numai doi, d. pl'of. POPC&('u 
din Craiova şi subsemnatul. 

Progra.mu 1 cursurilor din ~lCest. an a f{ISi. 11 f. 
mă tOl'lll: 1 Cu r8uri de ştiinţă naturală. cu l1rJTllă~ 
toarelc 'secţ.iuni: 1. :Filoz.ofianal 1l1'a1ă, 2. Bio~ 
lng-i:~, a. !ntW(hWNC în {'{'r('etiiJ·i hotanif'c-miC'l"o:'>
c!lpi,'C', +. Escreitii zoologicc pentru pregătiroa: 
jJlTparat('lol', :J. Zo(.lfJgÎc g'enC'l"llii. tL ncoloţio 
g'pncl'ală, 7. Ba~ch' C]lC'mid. 8. A.~trlm"mic pOr ll-
brti, ~l. Detpl'Jllinardt 111(·nlni şi a timpului eu 
e,,0}'citii pr~}('.til'C. 10. 8i"te1l1111 IlPITOi<, 11. P"Î
hol<lg:ia f,iziolngj('i1, n nadi"lll/.â~l. Il. Cursuri 
de pam!.Jgngic ('Il III'miltolil'c]e SCl·tÎtllli: t. })Heda
g,.gia ::ci DirLadi,·u, :? Tco)'ia 1H0tn.dlllui. :~. Di
rbetie;). slwl'Îalti. -+. Paedna:ou:ia >lfwialiî din ve:l
('ul nIl !l-Ica şÎ ('elprc7,ent, f), Insemn:i t:lt0il. pae~ 
riag-og-ie:l şi ideile p:lCdag-ogice al id('fl1il:llllUlui 
g;drnan, n. ~\şeză<1llil)telc hlll1l:mit'llre .';wolan'. 7. 
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Teorua şi Ipraetiea edll(~llitiei de cetăţean, 8. Propu
nerea luerului Of\ mÎlnă şi principiul de muncă 
în educaţia modernă, 9. Bft7A'lo metodicei cân
tului. 10. Jnvăţămimt1l1 gimna."lticci, 11. 11eto
dica Iim bei ma tOT llC. 12. Il igiena şcolară. 13. 
De.svoltla.rea şi culti,'aroa vooei în E;!Coală, 14. S('c-
6ualit.atea oopilăriei. III. Ştiinţa religiunei şi în
văţămlintnl ei, cu următoarele soctiuni: 1. Pro
fetii Israelul'ui, 2. C'rC{linţaapo;;lolîcă. a. Isus în 
cadrul ist,oriei gcnerialca Rcligiunci. 4. Traetiarea 
mira('nlelor TC8l1amentului-Nou în şeoală. 5. 
htoria hiscl'i<'oască a t.1mpulni nou, G. Creştiniz
mul şi Monizmul, 7. Problome rcligiofle şi mo
rale ,aIc timpului prezont. IV. Fizi()l~lgio, Psiho
logic şi Filwmfie, cu următoarele 8eetiuni: 1. 
Fi7.iologia organelor Rimtirii. 2. Psihologia Fi
r.iologieă. 3. (~pilul rlc şcoală, 4. Geneza şi deR
voltal'ea Iim hagiului la copil, 5. Psiholog'ila, no
tiUlllii momlB, ea Întroducere la ctiea lllodernă. 
fi. ]ntrodllccre în Filozofie. V. Li tel'tatură , Artă, 
Istoric şi ·E·cnnomic naţională, cu urmă,toarele 
sectiuni: 1. Viaţa femeilor din veacul al XVlll, 
2. Ooc1.ho şi timpull-!ău, 3. Cultura germană din 
ilrezcnt, 4. Introd\were în desvoltJl1l1'ca simfoniei, 5. 
Ill'trodu(~cre în pmbleme Aociale din prezent, 6. 
I,;torilt politi{'ă Illi Germaniei. VI. Oratorie şi 
Limbi, cu următoarele sectiuni: 1. Retorică, T<.'o
;fie şi Prac"ll, 2, Balada germană, 3. I.imba ger
mană. 4. Limba engleză, 5. IJimba italianu, 6. 
Fraut'cza, -

1~'ccllJll #(' vede din ~tcost va~t -şi întercstant 
fH'ogram, cursurile fel'iale d~n ,rena dos\'oltă () 
rnunei! seriol:l",ă şi uriraşă, imhrăţ.işand toate ştiin
(de, tractatc, de cei Ulai orientaţi profe.sori în 
domenaul a(~cst{)r ştiinţe. Atraetia prin(~ipală însă, 
că!I'oo. îşi mulţmn(\'\C ac.("ste cursuri numărul în 
semn!aJt de vÎziVat()'rÎ şi f'3.ima de bun renume, e 
ipeTSOlIalit.atea profesorului Dr. Rein. 'Şi nici nu 
e de mirare eă e as-HeI. Deşi om în vârstă, (65 
ani) se interesează de fiecarc as<~ultător, '3.0 re
sându-i câte o vorbă amieabilă. şi dând bUeUl'Ofl 
orientări şi inforlllaţiuni. E de o statură 'ITlij1Qcie, 
hinoeon,'\crvat şi eu miş{~ări wprig-c. Iar ochii~i sunt 
iRlbaştri, de o clarit.ate străvăzăcioasăr liiBând a de
duce 11<1 o inteligentă superioară ca două stele în 
sclipire llooont(~nită. Toată mişcarea, tot gestul 
tl'!a.dcază pe omul pacdagogiei, condus de cea Illai 
coreetă logică. Voeea-i plăcută te răpeşte la pri
mul moment, ilall' espunerea dară a ideilor, ţi-se 
par întruchilpate naintea ochil()r; 

Amin'tcsc îndeosebi uMuătoIa:reIe idei ale LuI: 
"Viaţa fiecărei llaţ,iuni, dopinde dela puterea de 
muncă ce o posede. Aeoa..<>ta muncă e atât mate
rială, cât şi ideală. EduoaţillneJllI unui popor e mai 
importantă chestie de stat, dec1lt politica. Numai 
.cultrura îlldroptăţeşte exisoonţa unui popor. Cul
tura ullui popor 1lU Q cOtlstitue singuraticii indi
vizi savanţi, ci massa. E mai importantă cuhura 
generală a pOPQrului, decât numai a unei ,anumite 
clase. Ideile aceste cari forcr:nează partoa princi
paJ!ă pc care El bazată rpacdagog~8; lui Rein, nu 
S1lJ1t pUl' paooagogice. ci ·au un inţeles semnifi
cativ s~ial, pentru timpurile prezente. Şi e gre
~it .a vedea în Rcin numai un :pedagog, fii·nd -ve
derile lui în nex logic cu cea m!ali desă"ârşită So-
ciologic. L. ~oşculeţ. 

Dr. DUMITRU POPA 
Medic unl,arsal. Fost lIIedlc de clinici ,1 spital.. 

Specialist in morburl Interne, 
de femel, de copii şi de urechI. 

+ ARAD-+ 
Şi·a transpus locuinţa in strada Ddk 
Ferenc nr.35. (Librăria diecezană). 

Consultatiunl: 8-10 ora a.lI. $1 2-4 are p .•• 

"TRIBUNA" 

Răsboiul italo-turc. 
Răsboiul de pe coasta. do miază-noapte 

a Afrieei ,abia acum s'a încins cu toată Îll

\"('rşunarea şi ltalia care-şi închipuia că 
cucerirea unei noui colonii va fi mai mult 
o chestie de ingenio:tilatc, deeM de vreme 
şi isc.usinţă răsboinică. e silită să trimit.ă 
zilnic nOlli transporturi de trupe cari, rttnd 
pe rimu, vor dlCiea jertfă acestei înd'tie
r{lri sfmg0foasc şi fără. do nici un rost. Că{)i 
cu toate opintelile marilor puteri de a găsi 
() soluţie favorabilă, - pentru amf1.ndoutl. 
- în special unei împăcări, focul răsboiu
Il! i si"t descarcă cu toată cruzimea asupra 
luptăforilor, secerând vietimc fără de nu
mru', atât dintre A rabi. cât şi dintre trupele 
aliate. 

Ştirile din urmă, confinnă iar;lş învin
gerile Turcilor cari au ajuns slăpfmi asupra 
situaţiei din Tripolif::mia şi in Homa orice 
poli ticiu,Il îşi dă pe deplin seama de urmă
rile dezastruoase ale acestui r{lsbol, pro
voca/ de funesta. lipHă de prevedere a <J]Ul 
San OillJia.no. OpiTlia publică - nu numai 
diu Italia - care primi'se, dac{~ nucu a
darnări. cel puţin cu indiferenţă provo
('an~a. Italiei, şi-i [l,yansase oarecari sim
patii. urându-i toată izbânda. în acest ri''ts
boi, suh forţa evenimentelor s(~hirnbato din 
t.impul din urmă, începe să-i devină din ce 
în ee mai ost,ilă şi desmetecindu-se dis
tinge tot mai clar putina ]{)Îalifate a It.a
liei. care folosindu-se de disordinea in
tentă a Tureie, mânată de un instinct hră
pareţ, a pătruns aproape hoţeşte in Afri('..a 
şi a surprins oastea turcească nopregătită. 

Admiţtmd eă în urma stru'uinţolor ma
rilor 'puteri se va. ajunge la o înţelegere, 
sub actuala impresie a· spiritului public, 
pacoa aceasta nu va Întruni nici cel puţin 
condiţ.iile de împăcare oferite de rrurcia 
la începutul răsboiului, pe care Ualia le 
r(\<;pinge:a, cu at,fi,t,n emfaz~~ 

Noile Învingeri ale Turcilor • 

Tru-pele italiene - după cât se ammţă - au 
Încercat să debarce în Bcnghta<zi lruproopc de 08U

lian, cu gânduI de a-se alin cu celela.lte trupe din 
Tusi. In 'urma atacului vehement, condus de îIlilluş 
Euver-beg, al Turcilor, Italienii wu fost nevoiţi 
să se rctna.gă de nou pe bordul vapoarelor_ 

"Agcntia Otomană" 'anunţă două noi învin
geri ale Turcilor În Tri.polis, întâmplate alaltăeri 
când dQuă suburbii ale ol1lşului -şi c32J8Jma de 
<"3valerie au fost reeucerite. 

Un deputat din Tripolig a. eX'pediat la Con
stan ti nop<l 1 următo8l'ea telogramă a direeto!J11ui 
",t:l~.iei telegrafice din Tripolis, expooiată d'.colo 
'1a 30 Octomvric ·st. n.: 

"Vasele it.aliene de război an bombardat eri 
după amiazi staţiunea noastră telegrafieiL 

,,25 gralllMe au explodat deasupra staţiei, dis
trugimdu-o cu totul. Aparatele au rămas ncatinoo. 
N oi ne-am ref ugiat cu a'paratele spre ('lud ]a AlIabi. 
I;a; orele 3 ip. m_ au debarcat marinarii itaJieni spre 
a tăia firele, dar n'au reuşit. din (',auza furilJIleÎ. 
Marinarii au revenit mai tiirziu. Arabij atacân
du-i, ~ilJ.)roapc toţi marinarii an fmlt omol"âţi 
N~d bey \llJ înyitat pc Italienii din Tripolîs 

să se predea. Comandant.ul truJ1clor italiene :re-

7 Noemvre n. lOn 

fuzimd invitaţia trupele turceşti au bombaniu& 
>oraşul timp de 2 ore. Italienii însă refugindu-ae 
îUt'Ia.'IO, horn hardareaa Înoetat. N e.şwd bey a tn
mlfl atul1ei pe ag-hiotantul său la c.onsulii dia Tri
.polis, pentru a-i Învitl!ll să părui;ea'S('ă oraşul Îm
preună eu populatia, deoarece bomharoarea 01'8-

şului nu se mai poate amâDla. 
COll.8ulii s'au dus atunei la comandantul tru

pelor it.aliene rugtlIldu-l să se -predea, 
Comoand.aJltul a rlLspuns că nu p(>ate face 121-

cear-:ta p:mă dmd nu rprimcşte ordin din Roma_ 
Ncşad bcy văzÎlnd ('ă toate cererile îi sunt refu
zate, I~ în(~epllt din nou hombardaroa oralţlului. 

La Constantinopol se aşteaptă -din moment în 
mmnent ve~tea despre definitiva victorie lai tru
pelor turcc-arabe. 

Aeroplane distruse de Turci. 

Căpita1111J UMan a;nunţ.ă că ieri s'a observa. 
dOR8upra trupelor turceşti plutind 2 acroplan.e_ 
Sohlaţjj observându-leau tr.as cât.eva focU'ri do 
'lmşcă ,flSllpTa lor ('·u atât.n dibăcie, rndt ambele 
aCl'Oplane au căzut la pămunt. Turcii au distr'u8 
cele două acroplane. 

Măsurile preventive ale Turciei. 

In urma svolwJui di vapoarele it.aliena au pă
.răsit coasta ,afrÎ('ună pont.ru a începe o '3JCţiune. 
in Archi'Pelag , Turcia a luat toate miisUirile pan
t,rlla Ţmt.ca Bust·ine un eventual .atac. FortllI'ile
VardanelelOT au fost provăzute cu tunuri grele 
<le -cetate şi du't'i mii de ostaşi, aleşi pe eprîn
ceană ·;;;t.au gata de luptă. 

Consiliul de ră!ilboi 'a hotărît să mobilizeze. 
d-ouă corpuri de armată din Asia mică pentru IL 

le trimite în Cosovo şi în Novibazar. Din Salonic 
an plooat 300 de ofiţeri "'pre Tripolit~H\i'a, ia.r lo
cul lor ca fost împlinit. cu ofiţerii pensionaţi ~i 
reoorviştii. 

Măce1 ul 1 talieni lor. 

,Masaorcle îll'scenate de ooldaţ,ii italieni tOt 

etâTnit cel mai adânc resentiment în întreagă lu
mea civilizată. Un ofiţer englez oare lU'ptă ca ~
luntaer alături -de TUTCi spune că cruzimile Ita
lienilor nu mai cu.uooc hotar. După represiunea. 
ISângerao!llSă de ,acum o săptămână măcelurile Se 

ţin lanţ şi 'nu c.rnţă nici chiar pe femei ~i oopii. 
Intr'o (!&'lă de Tugă au găsit peste patru sute da 
inşi Jegaţi cobză şi tăiaţi in lrucăţi. 

Invitare la abonament. 
lncepâ,nd cu 1 Octomvrie, un nou cu.Q.T

tai, rugăm pe onoraţii abonaţi, cMora li-. 
e:Bpirat abonamentul, alt binevoiască « 
grdbi cu reînoirea lui la vreme. 

Apelifm totodata la acei onoraţi re8tan
tie~ cari au, cerut amânare până la acut. 
term.in sti binevoiascll a-şi achita datoriil.e 
klf, clici administraţia nu e în poziţie 4 le
mai putea acorda noud amânllri. 

Abonamentul la "Tribuna" eate: 

pe UD an 
pe 1/2 ati 

pe 1/ .. a. 
1" t lunI 

pe an •• 
pe lJs a .. 

In Romania: 

28.- eoI'. 

14.- 00II. 

7.- cor. 
2.48 COt. 

20.- cor. 

Admini8tra~ia. 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI Văpsire de haine. Cnratare chemică.1 II "KRISTALV" Spălare cu aburi. I II I , G6zmos6gyar, Kolozsvâr, Palyaudrar. 
~ 

La suma de peste 10 Cor •• paChetul se retrimite francat .. 
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r~'4-'" '-. "~- --, ... ' 
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- t lVJelania Ionescu, 
fiiea diui Ionescu, notar în Ciuciu, a re
p"usat azi dimineaţă. în vrflst-ă de abia 
24 de oni. Vestea a.ceast.a a stârnit o du
rere viic în cercurile româneşti din cumi
fat. căci l\Ielania Ione-scu ti fost. cea mai 
.încfmtătoare podoabă a societăţii noastre 
{lin aceste părţi. Un suflet ca Ildid ca o poe
,zic) luminat de cele mai frumoasesenti
,mente romtmeşti, în d-şoara Melania Io
nescu ne obişnuisem să privim un idea.l al 
domnişoarelor l'OIlltme. Cine nu-şi aduce 
\,aminte cum prin sonÎn[ltatea. ei a fermecat. 
.acum doi ani, chiar pe arhiducele nostru 
moşt.enitor la Sinaia. unde în faţa familiei 
regale române a spus despre Homfmii ar
,dl'leni cuvint.e inspirate de-un curaj. care 
ne-a făcut tuturora o atât de înălţătoare 
improsie. 

Trimitem întristaţilof părinţi sincerile 
noast,re cun doleanţe. 

- Un nou aeroplan românesc. Din Blwureşti 
11j .. ,SO &erie: Zilele lleo"tea un tînăr şi modest func .. 
ţionlll' dela regie d. Corneliu l1arincscu a dat la 
:iveală un nou aparat de sbwrat numit "Monopla
'nul Lăcustă". 

Inventatorul este lEl (~Uno6eut sportman de 
bicicletă şi a luat în mai multe rînduri campio
'natul "României" pentru cur:sclc de biciclete. Am 
,'ăzut ieri aparatul. E un mide! nou; se diferen
ţiw:ă foarte mult tipul Bleriot. 

A'Paratul 'prezintă mari avantagii în serviciul 
(te campanie. 

Monoplanul "Lăcustă" d,ntăreşte 270 kgr. 

- Ziar zilnic redactat de d. N. Iorga. Sub 
<1 irecţi a dlui N. IOIl'ga la 1-iu Ianuarie 1912 va 
~părea în Bucureşti, zilnic, ziarul cultura'l şi de 
IiiIonformaţii "L1lm'ina". 

- t Modest cav. de Grigorcea. Aducem trista 
..:Iespre înrotarea din viaţă a marelui proprietar 
veste despre încetare a din viaţă 1& ma
relui 'Proprietar Modest ea\',aler de G r i
,g ore e a care a repau7.1a,1; la B eri i n, Joi, 
în 2 N oemvrie a. c. în etate de 
Inmonmântarea se va săvltrşi Marţi, în 7 Nov. n. 
la orele 11 a. m. la CarallCiu ipe t:;iret. "F, P." 

- t Iosif Enescu, proprietlar ,-şi econom în Şi
nlon. ta:tăl {'olaboratorului nostru Iuliu Enoocu, 

• .3 rcpauz.at la 21 Octomvrie n. în vrâstă de 85 de 
.ani_ 

Con?.!~lcntelc noastre sincere, 

- Moartea poetului B. Hetrat. Din Bucureşti 
ni-se aerie: Vineri seara: la. orele '8, .a 
încetat din viată. in .strada Fântânei Nr. 62 
profCS()ful dela ~coaba" militară de infanterie, Bo
nifaciu Ht:,trwt. 

Defunctul suferea de <'-ancer_ 
Frant'Cl': de (lrigină, B. H(.trat a fost timp de 

mai multi ani profesor de limba franceză pe la 
,li(~eele din Capitală, şi coll8oorator al mai ,multor 
reviste literare. 

-- Inaintările in armata comună. Cetim în 
"~,GIl.:z. Traul:!.": Reţinem din Monitorul oficial 
militar următoarele avansamente cu 1 N ov. n. a. 
~. General de cavalerie a fost numit Alteţa Sa 
'Arhiducele Francisc Salvator; admiral Alteţa Sa 
'Arhiducele Carol Stefan; general de cav_ coman
dantul corpu']ui 12 de ,armatii' (Sibiiu) Herman 
Kovesz de Koveszhiiza. 

UrmătOl'ii ofiţeri români au fm;t înaintaţi la 
l'auguri mai superioare: 

"TRIBUNA" 

La rangul de general de brigadă colonel ul 
Danil Materinga, call1JaIldantul brigadei de infan
terie nI'. 13. 

La ranglil de locotenent-colonel, mai{)rul Ni
cO'lae Lugojan dela reg. de artilerie nr. 36. 

l,a rangul de mţllori pe dillitanii: CorncliuR 
Cosgarilll:, dela reg. de inf. nr. 48. transferi!ndu .. l 
la reg. nI'. 51 (Cluj), şi Petru Babcu din regimen
tul de inf. nr. 43, transferându-l la reg. nr. 38 
( Budapesta.) 

La rnngul de căpitani: locotencntii: Eugen 
Gontcanu dela batruionul de , .. ânători 28, de pre
zent e ca -pr{lfesor la şeoala de cadeti din Kame
nitza, Alexandru Vll3d, din reg. de .inf. 87 (Pola): 
Petru .T ueu, din reg. de (artilerie (Lugoj); Ioan 
:MMariu din reg. de ini. TIr. 61 (Timişoara). 

La rangul de locotenenţi: sublocotenentii: 
Aurel Goorgc--Q.eu, din reg. de inf. nr. 37 (Viena); 
Valeriu Tod{)ruţ~ din reg. de inf. nr. 51 (Mureş
Oşorheiu); Mireea Pa!'lcuţ profe~'>Or l.oa, şeoala de 
cadeti din Budlape!'lta; Eugen Cimpoca de Scrova 
din rog. de inf. nI'. 65 (Miskoltz); Leonidas Pop, 
dela reg. de husari nr. 2 (Viena); Florian :Me
drea. din reg. de inf, td bosniaejlor nr. 1 (Viena;) 
Alexandru Poppu, din reg. de inf. nr. 33 (Foca); 
Aurc1 Bogdan din rog. de inf. TIr. 50 (Alba-Iulia); 
Ovi.dius Sor~<,u din reg. de inf. nr. 50 (Alba-Iu
lia); Ioan I,azaroiu,din reg. de inf. nr. 5 (.~1âr
maro~sziget): Mihai Colihan, din reg. de inf. nr. 
60 (Eger); Valerius Smeu, din reg. de artilerie 
(Eger); George Spatariu, din reg. tren nr. 4 (Bu
dapesta). 

La rangul de sublocotenent,i: cadeţii: Brutus 
Bentia, la reg. de inf. nr. 2 (BI1a~ov); Ioan Popp 
la reg. de inianterie nI'. 63 (Bistrit.a); Georg'(' 
Stoia, la reg. de inf, llr. 52 (Cinci-biserici); Z-a
harie Baheu. 'la reg_ de inf. nr. 52 (Cinci-biserici); 
Io",if Drimbai, 1a reg. de inf. nr. 51 (Cluj); Ioan 
Vancea, la reg. de inf. nr. 64 (Orăştie); George 
Eli. la reg. de ini. nr. 52 (Cinci-biserici); Aurel 
Petrovi<,i, ~ rog. de inf, nI'. 63 (Bistriţa); Va
sile Barb, la reg: de inf. nI'. 64 (Orăştie); Valeriu 
Tatu llll: reg. de inf. nr. 54 (Alba-Iulia.) 

IA)cotencntlll Iosif Iacobich din reg. 2 de inf. 
a fost ataşat lla statul major general. Căpitanul 
P. lHr~an dekl: reg. 2, a fost transferat la rag. 63 
în,Bistriţa. - Medi('ul de regiment Dr. Ioan Thln 
a fost transferat la batalionul de pioneri nI'. 12, 
iar medicul-locotenent Dr. Nicolae Bllt-OOID la reg. 
de hu-sari nI'. 8. 

- Necrolog. Vinerru trecută a rapauzat vred
nicul român NecuJai Papp, în vârstă de 77 de 
ani. Fericitul a fost :16 de ani not.a!f în comuna 
Almaş unde a tră.it cinstit do toată lumea şi ca 
credincios fiu al biseri('.ei sale. O vremo fusese 
şi 'Preşedinte aI comitetului 'Parohi-a1. Osemintele 
ioan fost depuse spre ycşnică odihnă în cimitirul 
nou din Arad, şi pll'ohodit do preoţii Bodoo, Va
ţian. Alex. Nica şi dia('Onul u.u:ar . 

Comitetul parohial a trimis o deputaţiune, în 
persoana preotului A. N iea, C. N ovac şi Lazar 
Tâmpa cari au depus ~le mormânt o cunună cu 
inscripţia: "Bioorica din Alma~h fiului ei credin
cios şi fost preşedinte al oomitetului parohial". 

- "Cadavru} viu". Zilele acestea s'a jucat În
tâia oară piesa cu numele de mai sus, găsită intre 
hârtiile lui Tolstoi. Pe lângă falptul că o piesă 
necunoscută -a "marelui scriitor al ţării ruseşti" 
e un eveniment literar de prima importanţă, se 
mai adaugă Împrejurarea eii piesa a fost montată 
pe s{'cna cdui mai bun teatru din Rusia. Teatrul 
ArtistiI.' din Moscova. 

He<lau mai jos subiectul piesei. 
In actul 1 aflăm că ,un anumeFooea Prot:asov 

a părăsit căminul conjugal, unde lasă un copil şi 
o soţic pe ('are o iubeşte şi care-I iubeşte. Cauz.a 
o aflăm în urmă, din însăşi guru lui Protasov_ 

,.Citsnieiei mele îi liip,se.şte o ,.scânteie" care 
să mă aprindă şi gii mii facă să nu pot gândi la 
a!tecy,& deeât la femeia 'ţ1e care {) ill!besc." 

Mai departe aflăm ca Protasov e convins - • 
P:riD:'1a şi cea. :tn.ai veche 
CAsA 1,E CLAVIRE 
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că cei a ce cxi.~tă între sotia şi d:1n:ml nu-! drBlgoote 
t I}{' mai din cauza că el nu "se poat.e uita", oa. să 
nu l-limtă plictiseala şi 'Ilimicirea vieţii. Şi cum 
eroul, e o fire cinstită, înainte de taote, părăseşte 
pe ai săi. 

In aJt loc Prota8{)v spune: "Beau pentru (~ă. 
treaz fiind, mi-o nIşine de vhaţ.a pe care o duc şi. 
pe care (l duc toti din societatea mea (ariatocra
ti.a)" . 

Soţia pădisită gitsoşteun sprijin moral, hine 
înte-les, in drg{}stoa n~che, dar absolut curată. pe 
care o are faţă de dânsa un (imnic din -copilărie d 
soţului "ău. 

K u treee mult :;;i soţia lui Protasov, îndemnată 
de însuşi bălrbat-ul său, hotăre.şte să se mărite eu 
'acest amic, Karenin - o fire cu mult mai po
trivit.ă pentru dânsa de-eât a fostului ci bărbat. 
Dar pentru această căsătorie sc cere divorţul, .. au 
moartea primului soţ. Prea cinst.it, ea să joace o 
eomodie ridieolă. Profasov se hotăre.şte să se si
nuddă şi să rcde~ -ast.fel libertatea soţ.iei sale. 

Intervine ţigane-a .Maşa, co-ristă la unul dlU 
lI'estaurantcle din Moscova. Ma.şa ·se î'ndrăgostoşte" 
de Fedea, care in iubirea nebună a ţigăncei gă
sCţlte "sdinteia", pe eare inză(lar a căut.at-<> Î'n
treaga viaţă. După îndemnul ~faşei, Fedea simu
lează sinucidere-a, dar aşa de bine că nimeni nu 
bănuieşt.e absolut. nimica şi a"Rtfel .aTC loc căsă
toria Între soţia lui Protasov ţli KM'enin. 

Fedea plaecă din lrIoseova, unde se înroaree 
pegte câtva timp şi unde, intr'o 'llOli'pte, beat, po
vesteşto istori,a vieţii sale, unui tovariiş de beţio. 

AIăturoa de masa lor se găseşte un şantagif't 
care aflând de aoest secret boti:ireşte să-I exploa
tezo. 

Astfel totul iese l-a iveală şi toţi trei eroii, soţii 
Protasov şi Karenin, sunt chemaţi în ju-decată. 
La proces Ecdea, aflâ11d că în cazul col mai buu 
în -eaz de achitare, căsătoria, cu Karenin in-că YU 

va fi desfiinţată, hotăreşte să Înceteze de-a mai 
fi un "cadavru viu", Cu ·ajutoTul unui amic, care-i 
proeură o ,armă, el aduoo la îndeplinire această 
hotărîre şi Î-n timpul unei pauze se .sinuciJe. 

* 
Subiectul a fost luat de Tolstoi oin viaţă. Da<,M. 

nu mă înşel, ehia:r la MO'ACOva g'8 ;petrecut o isro
rie identjcăaluO'a'Pe şi Tolstoi a lli8istat la pro
cesul eroilor şi a vÎzitat apoÎ de multe ori pe iti 

închisoare. D. C-

- UD tren - fără mecanic. Din Braşov s& 
:anunţă: Sâmbătă înainte de .amiazi la orele 9 ~i 
jum. un tren de manevră al căilor ferate române 
cODllpus din 13 VlaIgoane goale a scăpat pe opantii 
în statia Predeal şi 11.1: pornit la v.a'le spre Braşoy. 
Toate încercările mecanic ului de a opri trenul au 
rămas mdrnice. 

Stlaţiile de pe linia Predeal-Braşov au fost avi
zate să lase liniile libere. Un {,ron de peN!~ 
care plecase din Braşov la orele 9 ~i 10, Il f{)st 
Întors din statia Dârtse. Graţie a<>.estei dispoziţîi 
trenul.a: \ajuns fără accident în gara Braşov, unde 
a fost oprit. }Ie('anÎcul era atât de speri-at iuc. 
nu ştia unde se află. Şeful de manevri a dispănR 
Foch'Îstula' sărit în drum din tren. 

Trenul de manevră 1& fost lataşat ae{lelera·tului 
care l'a transportat inapoi la Predeal. 

I N~metb ,1 Klrâb. croitorie pentru domni CJ';. 
sU. Koto 5. anunţă ono public român din loc ,i lmpre
jurime. oi au losit ştofe indigene ,i străine. PGnUtt 
ltezonul de toamnă şi ia.rnă. Pardesii, paltoane se pre
gătesc pe lângă llreţuri acomodate. conform medeci. 
BugAm ono public pentru sllriiinirea ,i mai depa.rte. 

x: Seminarul iuridic Dr. Gereb, Cluj, Str. Far
]iae (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre
@făteşte pe lângă onorar mie, pentru exameneJ8 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa
mene de advocat şi de magistrat. In 3 luni 88 

câştigă licenţa de doctorat_ Fiind in pragul pro
iectelor de reformă Il invăţământullli iuridic, il 

de dorit ca toţi cei. interesaţi să se adreseze 8P~ 
binele lor la acest seminar, care înlesneşte mult 
cariera advocaţială. 

Mare asortiment de 
eate a. lui 

Fraux şi Albert leuner 
Timişoara-Iosefil1, str. BUDJsdi 12" 

PIINE, PIININE ŞI HARMONII. 

e;}QŢŢŢ-rr.w: •• Ai • 

Calitatea cea mai bună. Preţuri 
ieftine. 

! , 

i 

, I 
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ECO ROMIE .. 
Bra.1 tra,ili. 

Greşit cu desă .... ârşire este modul cum ne hră
nim ast.ăzi, din pricina. progreselor mecani'OO în 
jndustrie, a:di<'ă din cauza prea mareirafinări a 
alimentelor şi mai alO8 a cerealelor, a făinelor. 

Medicii, specialiştii boalelol' de etomah, den
tiştii din toate ţările au ,ajuns la o pwrere comună 
~i ·publică studii, arti('.ole, broşuri despre <lege
norarE:18 fizi('ăa generaţiilor noui, arătând că ne 
lipseşte o pâne sănătoasă, pita cum -se făcea pe 
nemwri, când morile nu erau sistemtatioo, cu 
i(jlindre (ţevi), <'ând grânele se măcinau întregi, 
'nooesoojite. şi făina nu so oornea până se făcea 
,.Konigsmehl OOO"! Făina aceea, mai negricioasă, 
mprindea toate !principiile hrănitoare ale grâne
hit>. Din aeeste principii, cele mai de folos sunt 
siirurile minerale (de var şi de fier) {}aTi se gă
sesc de-a dreptul sub coaja (pieliţa) boabelor; ele 
~nt numai decât trebuincioll8e la alcătuirea 00-

'"ielor şi muşchilor, la desvoltarea firească la trup11-
I.ui omenesc, 

lată, după mai' multo publicaţiuni, greşelile 
1'elo mai generale de cari ar trebui să ne ferim, 
ia ee priveşte hrana obişnuită. 

1. Mâncăru pâno prea albă şi prea prooBpătă. 
Pîinea albă lluconţinea zecea parte din stratul 
f: lutinosal boabelor, care e artrI.\cat vitelor cu 
tarîtcle !ji care tocmai e bogat în sărUlri folosi
toare, în albumină, in grăsime. Pânea proaspătă 
o moale, şi dinţii, noavând destul de lucru, nu 
numai că se strică, dia!' nici nu ie.s bine la copii 
fiindcă fillcile nu sc desvoltă cum se cade, 

2. Spre înloouil'ea materiilor hrănitoare oari 
li:pf\esc din pânea albă 'Proal'lpăt.ă ,ooi mai cu dare 
do mână, mânâd e<lMlo. Carnea însă, eu tO'ate că 
EI scumpă, nu conţine jumăt,aţedin 'siirurile grâ
nelor; şi H'poi abllzul ci mai aduce alte neajunsuri. 
Cei să'raci, ,ajutându-se cu legumele do bikănii, 
iarăş nu se pot nutri bine, căci toate aceste le
;.,rume: orezul, mazărea, ,arpacaşul, gl'isul, 'Pre
;2;ătite fnnuol'l, sunt lipsite de rpărţile lor gluti
Boase h/rănitoare. 

Şi aşa se văd copiii din claseJe muncitoare, mai 
~de8 la oraşe unde le mai lipseşte <şi 'aerul curat, 
~]ăhănogi şi fără sÎmge, ca nişte păpuşi de ceară! 
Apoi umblă bieţii oameni pe la oo.ftori şi la far
rau'Cii, dwpă medicamente reconstituante Clari să 
le redeapllterile!... Să: se ştie Însă că acele săruri 
~'himice, anorganice, nu înlocuesc cu nici un chip 
> ărurile naturale, pe cari ni-le pregătesc plante'}e, 
F,i <că organismul nQstru I9.proape nici nu le pri
llIeşte. Va să zică, hani aruncati în vânt! 

1_1. ._L. ____ .3 li 

Leoa TolstoI. 

v 

RASIUIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

(Urmare). 

Cum. Nataso. ai uitat totul? 

U7 

Nata,ş8, o Drivi pe Sania. cu ochii mari ca ţli eum 
Jl'a.r fi inteles rostul Întrebărei ei. 

- Nu cumva o să rupi cu printul Andrei? 
- Ah! tu nu înt!llegi nimic ... tu vorbeşti prostii... 

A.' cultă ... făcu Nataşa cu necaz. 

- Xu, nu Într/eg, nu pot credo aceasta. Un an întreg. 
l-:u iubit pe printul Andrei şi deoda.tă ... Dar tu nu l-ai 
';, zut d('cât de trri ori! Nataşo, spune-mi, glumeşti? 
1 fi trei zile să poti uita ... 

- Trei zile! Imi !lare că e nn veac de când îl iuhesc, 
I ~'li pare că n'am iubit ni(,1 odată pe un altul. Tu nu 
Î;, ţelegl, tu nu poti Înte1f>ge a"~ta. Vino. Sonio. aşează-te 
l"lea, ltl.ngă mine. 

Xataşll. o surutii Ilf' IJl'ietcna ei. 
- 'fi-s'a opus ('fi ~e înblmplu (],~ multI' ori .. , şi am 

!'imtit şi eu jubirrll aceasta, KieÎ fldatii n'a.m ~imtit aşa 
l' 'va ... nI' Îndată CI' l-am văznt, :tln ~tillt că (lI c ~tiîll;Î
,,<lI ml'U, eli ru sun! 1'0:1 bll lui il"i ('il nll mă pot împi,'-
,'.~('a, ,1 ... a-I iubi, Da, roaha lui", VnÎ f:Wfl tot cc>-mi va 
-'IUO" ... TII Hll Îll(elr"i :hta? Dar ('f' (Jid "[1 f;lf:f', el" llD! 

--"} f~H·f·~ ~olliu: 

EXl. ,1\'('11. aerul 'iT~f'ri:r t si f"l'i(,it. 
~- Dar I!:indf''itl'-t/' la. ,." fad! ,tri::âj R,mi:!. Xn poti 

J:,,(I lU('I'ul'île ~;I Ul'Olt'7.;> a"Tff!1. Hiî prim('iti scrl,:nri 

-------~--------............ &a ...... ~··1 
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3. Nu e bine să se înlocuiască pânea de cert>-,ale 
eu cartofii, căci ('artoful o sărac în "Siiruri şi albu
mină. Insă ~i nmi rău este de a găti cartofii cu
răţiti de coaja lor, căci tocmai sub 'Pieliţa cea 
au bţire ee găsesc puţinele săruri folosito:are la 
alimentaţie, Tot aşa când ac fierbe Zar21aTat, ori şi 
eare ar fi: varză, fasole, 'lllorcoi, ciuperci, obiceiul 
german de-'l arunca. apa în care s'a fiert, e cât ae 
poate de nechibzuit: fierturaacooa conţine tocmai 
in disolutie principiile nutrith'e ale planOOlor, şi 
ar fi m>l\.i nimerit să se arunce legumele fierte 
pentru a găti vre-o ciorbă din z(!jllJm& ce-a rămas. 

4. Să ferim copii de prea multe zaharicale. 
Zahă'rul aouce săturare, dor nu şi hrană îndestu
lătoare, AŞ4li că copii să deprind a mânca puţin 
şi n'au de unde se dezvolta. Jar mai raJe-~ aă nu ne 
înşelăm eu cafeaua, Prin unele locuri, pe la ona.şe, 
e8la devenit nelipsită la masa de seară, cu toate 
că nu poate fi de fel înlocuită, ('Jaf valoare alimen
tară, cu CEllil mai sÎimplă fiertură de arpacaş, secară, 
malai ş. Ill., mai ales pentru copii. 

De mai mulţi ',ani, sub imholdulprootulul 
K'neipp, dar astăzi chiar în urma (',on!\tatărilor 
medicale, ştiinţifice, doctorii cer şi spTjinesc Îll
toll'rcorea la o hrană mai put.in meşt,oşguită. In 
fiecare an ,,>e ivesc noui aEmente, a~a zi,;e nor
male, naturalc) rE'formte. cari sunt. menite să no 
aducă o hrană complectă, Se doschid prăvălii cari 
desfac numai şi '1l).lmai produete de acosta. 

Nu e nevoie însă 'să se amestece docrorii şi chi
miştii ca să ne facă bucatele mai bune decât ni
]e~a lăsat bunul Dumnozeu. Toate prefacerile a
cest(l farma<ceutice ţintesc mai mult, la punga de 
cât ]a locuirea noastră. 

In vremile do Jomult, oamenii mâncau ;pline 
neagră, tare, făcută din făină complectă, gus
tQaî'll; o pă1:lf1rau luni Î'llt.rogi, şi era aceea o mân
care str'aşnică, sănătoasă, hrănitoare, şi erau şi 
OtlIIlleni zdraveni. Să nu ne ruşinăm de o mân
eaTe proastă, dacă e cUlrată şi folo8itaare. Să nu 
ne înehipuim 'Că năzuinţele spre civilizatâe Re în
fll1Jtui esc printr'o ,alimentaţie bogată şi rafinată, 
Mai iute înaÎ'ntăm spre progrese adevwrato, dacă 
puterea şi sănătatea trupului nu pun 'Piedeoi la 
lucrările intelectuale şi Înălt.area sufleuilli, ,după 
cum zÎeca Ş ipoetu 1 lat.in: mens sana în corporc 
sano. Cum ar fi mintea sănătoasă, dacă 'n'ar fi 
şi trulJUI voinic? Şi oare nu do sănătatea fiecă
ruia atiirnă şi 'Puterea neamului întreg? 

* 
1,Ajutorul" - în Mediaş. "Ajutorul", socie

tate pe ia~tii în Şei{!a-mare,a deschis cu începu
tul lunii N oemvrie a. c. o filială în .Mediaş care 
se ocupă cu tot felul de taiaceri de bancă. 

_ _ 2 .. ___ ~ ~ .23. _ r_ •• _ '".,. .. 

În ascuns? Cum ai permis tu asta? şi Sonia se silea 
să'ei ascundă groaza şi sila ei, 

- Dar ti-am spus că nu mai sunt stăpână De viata 
mea! Cum de nu înţelegi tu asta? Il iubesc! 

- Atuuci voi împedeca totul, voi povesti totul, is
bucni Sonia În lacrimi. 

- Sonia, Sonia., dacă povesteşti cele Întâmplate, vei 
fi duşmana mea, tu vrei să ne de8părtim! 

Fată de teama prietenei ei, Sonia, plânse de milă şi 
de ruşine pentru ea. 

- Dar ce s'a petrecut Între voi? intrebă ea. Ce ti-a 
zis? De ce nu vine el însuşi? 

Dar Nataşa nu răspundea la această Întrebare, 
- Te rog, Sonio, nu vorbi nimănui de .asta, DtI mă 

mai chinui. urmă ea rugătoare. Adu'ti a:millte că nimeni 
n'are dreptul să se amestece în afarerilf' de amor ale 
altora. 

- Dar pentru ce acest mister? Pentru ,cr nil te 
eere în căsătorie? Printul Andrei te-a. lti,~at liberă. Na
talio, te-ai ÎotrE'bat tu oare cari ar ])llt"'a fj Uloti\"olc 
sale s('crete': • 

Nata~a o privi Pf> Sania cn ochi uimiti. De sigur cîi 
Întrebarea. aCf>a~ta i-sf> j}lltlf>a IlPutl'lI inWia, oarii şi 
l'a nu ştia rd' sii răspundă, 

- Honio, nu trf'lmi" R:l. t!' Îndoîf'şti el!' 1'1. lltl ~(> 
]loatl' să t" Îlldoir~ti de ,..1. strigă !Ia, 

- Ti' iulH'şt!': 

- Dar daeii ar(' illt('lI(iulli nNllH"~t"~ 
-- X rI)lH'stl'. ,-l! 
~ Dae;i al' fi Ollr~t, 'Il' tl'flbui ,ii ,e l'xplicf' .;all':'l 

l!ll'"h'z(' di' :1 tI' nwi vrdr<l, ~j dae,1. nu \'l"ri tu ~'o faci. 
:tII! ,;", fa.C I'U; îi vlli sni .. , voi .'IHHlP tat;llui situ ... 

- Dar f'1I nu pot triti fiiru dillHl!l! ,strigă Nataşa. 
~~- (';indpştr-tf' la t:ltitl tlÎlI. ~at<lşn! 

~--, ~':l.ll! I]f'V\lf' rit' nimelli, IJuJlJai !l'> (lI îl illhe~e. ('IIm 
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Charles Lant Pom', Sistemul solar ... 
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fil. t voI. II 30 fiI. plus 5 fil. porto. 

Guy de M aupassunt. Inima noastră .. 
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Goethe: HeI'man şi Dorothea. Tradu· 
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• 
La Librăria "Tribunei" si află de vânzare "Pe
melnicul viilor şi morţilor" legat În plÎfJzl, aurit: 

cu pretul de 50 filen plus 5 fileri porio. 

• 
La libriria "Tribuna" se află de vânzare toate

manualele ,colare ce se folosesc în dieceza Ara. 
dului, asemenea fi recvizite de scris şi desemn. 
Comandele se efeptuesc prompt. 

* 
Goethe Hermann ~i Dorotea. Tradueere în 

hexe.metrii d. Ywia Baiu.leeou. a 80 fiI. pluli &.' 
fiI, ,ono. 

POŞTA REDACŢIEI. 

Bucureşti (Str. Teilor), Numerele cerute s'au: 
expediM. la :adresa indicată. Salutări. 

G. N. Va apărea în unul dintre numerele vii .. 
toare. MU'lţUlDliri pentru urările de bine. 

Poşta Administraţiei. 

Soc. de cetire .,Constantin cel }of are'" V oJovăt~ 
Am primit S1lma de 7 cor. abonament până la fi
nea 'anului Ulll. 

Constantin Pepa CaranRebeş. ,Am primit 19"· 
COl'. abon, pe sem. II 1911. 

--------------------------------------------. Rodactor ree})onl!abil: J.Ua GicrlJ ... 
"Tribuna" in_ti'ni 'ipo«rafie, NlchJa ,1 " ... 

T c_S ... __ .2 ___ .2 __ _ 

tndrăzneşti tu să'mi spui că nu e ~nest? Nu ştii că eu 
îl iubesc? Sonio, pleacă do aici, nu voes.c sii mă cert eli 
tine. vezi bine cât sufăr.,. Te rog, pleacă. strigă Nataşa 
cu o voce iri~ată ei degnădtdduită. 

Sonia eşi din odae plângând. 
Nataşa. se aşeză la birou şi scrise. fără un singur mo .. 

mellt de reC1ecţiune. răS1lunsul cătră printes8, Maria. 
şi pe care nu'l putuse ticlui 7n timpul zilei. In câteva 
cu~'inte ea explică printesei Maria. că toată. pricina. neÎn
telegerii lor disP[truse ei că, profitând de generozitatea 
printului Andrei ('.are o lăsase pe deplin libreă. ea o 
ruga Ră uite tot ce se petrecuse Între dâ,mele, ii cerea; 
scuze. dar ea nu mai putea deveni sotia fratelui ei. 

Toate aceste îi părură simple şi luminoase ca ziua. 
Cu două zile Na,ta,şa. se Îlltîdni cu Anatol la KUl'aghin 

şi Sonia o văzu vorbind muJt cu tânărul şi că În tot tim .. 
pul mesei. Nataşa Pllrea mai ~urescitată ca în totdeauna. 

La Întoarcerea lor acasă Nataşa o lămuri dela sin~ ~ 
pe prietena ei. 

- Ce rău ai făcut ci\. u'ai avut increc1rre in el, Sonio. 
ii SPUSe ea eu un gla~ mâ.llgăios, rUlll fac copiii câud 
VOT să fie m{lllgăiati. Am avut CIl el o exp)i('atie. 

- [.:i bin!', ce ti-a sj)Il~i' ('IÎt sunt de ferkită Nata.<;o. 
,r:l lHl mai eşti supărată fH> minI', SlJlllle-mi tot ce .:t tl 
vorbit. 

!\ataşa ('h ihzui. 
- Ah! I'<onill. dar~ 1-3; e1l1](1~ştr'! :\rrl într('bat I"~ 

i-am fag'.l.duit lui U(1lk(]~1Jky şi a fo,t ftlrlrtr {l'rÎcit e.lnd 
a aflat ,'ii pot rUjI(' lo;:()r]1l:J, 

-- Dar tII IlU tl'-ni dp~ftLrllt .1,' B,dkotl~ky, CIt'LI 8(1~ 
ula "II un tri~t nftat. 

, Tlf' Hlldf~ stii! P"ar(~ \'6 tlJ':UJl d,'-:fă('LIl d(' el. o{ll~ 
(of' ai II pin!']'" n~a, de lH,ll1,;ti! d .. mim'; 
~ Xn ştiu, 1111 Întl'I,,::; nimic, 

(Va lHDlll. 

I 
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~ REI S Z M I K S A Uu Ca!~I~~~c~~A~dfocat 
F A B R leA O E Află imediat aplicare în cancelaria mea. 

Dr. Gheorghe Drimba, OBI LE I ___ advoc_atîn K6h_alom. 

P. T •. 
in 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. Rakoczi-ut 14. 

(LAnii JApollo)c 

.~--------------• 

Oruber Dezso, 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru băr baţi. 
CluJ-Kolozsvar 

Coltul str. Wesa81eoyl ,1 Szep, ,I.·i·vls cu botelul foszl. 

Noutăţi În diferite soiuri de 

pă.Iă. .... ii 
pentru domni şi copii, aJbituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiintios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate în cel mai scurt timp. -

cu organism pa· 
tentat de otel, dând 
sunete re,onante şi 
foarte plăcute; -

"'~iii:piiiiiiiil se pot căpăta şi pe 
rate. - Oramo
foane cu p'ăci ar
tistice, - v/oare, 
Uaute, harmo

nici ş. a. - Numeroase distincţii şi medalii pri
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
şi aJ organismuJui de oţel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Oyula, 
klr. szab. hangszergyar. 

Budâpest, VIII., Râkoczi-ut 71. 

!ub!crişii avem onoarea a faC'e cunoscut Ono 
public din loc şi jur că prăvălia noastrll de 
pe,te ,i fructe sudice, care existil de mai mulţi 
ani rn casa noastri proprie Strada Hirschner 
N o 4, an1. xuArit:-o lntroducâd şi 

mărfuri de coloniale şi delicatese 
ZilnIc: Peşte proasplU; cafea proaspăt prăjită 

făinl şi petroleu; totfelul de brânză. 
PeJ!ngit acestea purtăm şi mai departe negotul 

de peşte şi fructe sudice. 
Halva rn engros dela 5 kg. in sus cu pretul 

de 1 coroană 30 fI/eri per kg., - în toată ziua 
proaspătă. 

Sta inceput deja sezonul de peşte sărat t 
Prin mijloace suficiente şi legAturi cu firme de 

primul rang suntem fn pUicuta poziţie a oferi 
Onor. public mărfuri bune şi cu preţul cel mai 
redu •. 
Rug~m deci pe ono public a face o Incercare 

,i a sA convinge de calitatea cea mai buna şi de 
preţul redu. al mărfurilor. 

In speranţl cl Ono public ne va da binevoi. 
forul său sprijin semnAm . 

Cu stimă: 

fratii Oingold. 
Braşov. 

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

QUIL REINHOLD 
DENTIST. 

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

\ 

• 

Mare depozit de cuptoare. 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa ono public, că in 

(Cluj) Koloszvar, Monostorl·u. 7, am desclais ... 
mar. m.ajazin inregistrat şi provăzut. cu cupfoaredin ~ 
(ard şi străinătate, unde se află În depozit permanent_ 
cuptoare moderne de majoIică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 

Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu
rlnd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile 
cele mai solide. 

Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosooită stimă: 

, Tamis, J6zsaf, 
KolozsvAr. 

Pag. 9 
.~_~.A _____ 6_~~~. 
i • • • I • , • • • • • • 4 

i • • 

,ENOLISH HOUSE" 
~OU ATELIER DE CROITORIE EN-
O LEZEASCĂ P. DOMNI ÎN ARAD. 

Aduc la cunoştinţa mult ono pUQlic că 
În Arad, Boros Beni-ter 6. sz. 
(Palatul »Crucea.Albă«) mi-am deschis 

atelier de croitorie 
englezească modern şi corespunutor tim-
puIul prezent. Imi stă in putinţă a saUs-
face cererile ono public prin un croi cu 
gust, preţuri moderate şi condiţiuni de 
plată favorabile pe lângl serviciu prompt 
şi conştiinţlos. - Cerând sprijInul mult 
ono public, - rlmân cu profundă stirni: 

Wertheim Jeno, -, 
croitor pentru do:annl. 

-

~ • • • • • I • • I • • 

I 
II 

t 
~_ .... __ ._.wv~ •. _ 

Salon de haine bărbălesti 
J. Schneid.p, 8ibllu 

HermannspJatz 8, ehlEÎul 1. 
Palatul Habermann. (Nqyueben). 

.:================= 
Rethi. şi Schreithofer 

fabrică de cârnaţ şi meztiluri. 
Inatalatlunl electrice. 

D eva, (Piaţa principală). 
Recomandi carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie ~ miel, carne. de porc 
afumată, cărnăţirii, slănină şi unsoare 
în gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită În vise proprii. - Cum· 
părătorilor vechi dă scădere la preţ 

Serviciu prompt! - Cereţi catalog! 

I II~===~~~==================~I .============:~ 
• 

E 

., 

. 
4 
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~~ In atentia pomicultorilor! 1=======1 Szighety Sân dor 
Ofer altoi de pruni boenieci ca 
~Ba]k.n.ka Carlea« (RegÎI1!1 bal
canului) şi .KraJjica Bosne. (Re
gina BOimiei). - Altoiul de 2-3 
alti cu coroană admirabilă e cel 
Mai bun din diferitele soiuri de 

pruni.r1Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
foarte 2'usto.II6. Se coace spre sfi.Tşitul lui August, 
când se poate folosi ca dee5ert, pentru uscat, la fa
bricareA ţuicei şi a 5Jigoviţulul. - Prunii mei nu 
suf. de ciderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de ncnli alte sOÎuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fOit 
premilt tn dlferKe rinduri, cu premiul Întâi din par
t .. guvernului. A. fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1806 ,i la expoziţia din Vima 1897 cu me
dalie de aur, la expozitia internaţională din Paris 1900 
cu medalie de argint şi in fme la expoziţia regnicolară 
din 80fllia şi Erţegovina tinută la Sarajfvo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garant«. 

Omaszta Janos, 
fabricant de lămpi 

pentru trăsuri. 
Hudapest 

VIII. 6rias.utca 20la 

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

turi de branşe. 

atelier de cuţite şi tocUărie artistIcA 
Budapesta, VII., Strada Akâczfa No 64. 

Colţul Străzii Kinily. 
Se recomandă pentru ascuţ1rea şi repa

rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucătărie in condiţii ireproşabile şi pr. conv. 

Mare depozit de u
nelte şi utensilii pentru 
barbieri, ca f o a rf ee J, 
brice şi curele de as- < < 

cuţit etc. etc. precum şi 
cuţite de buzunar Ş a. 

... va T. KQ;di6, ~==============n 
mare proprietar in Breika, BOinia. i:] il 

Pentru barbieri se as
cut două brici uri gratuit 
dacă trimit 12 deodată 

Comandele se executl 
pompt şi conştiinţios. 

I~==========~~e •••••••••••••••••• I : Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantolari : ~ Majazhl d •• obtla. ~ 

Ghete 
moderne, din ~iele trainic~ pentru 
demnit 4ame şi copii, se pot cum
păra mai ieftiB in prăvălia lui 

Eberstein Henrik, 
Lugoj, (Edificiul Bazar.) 
=-======1 

i AUREL BRINZAY! 
: fabricant de unelte, • 
.. BUDIPEST, YIII., Losoncy-utca 18 : .' .. 
.~, ~ 

JOSIF HACI(LER 
tâmplar de mobile şi edificii 

LUGOŞ, Strada făgetulul No 01. j 

: ~ ~ 
• ie.": 0'," .. ~. .~ .:; I Primesc orice lucrări pentru aranjamente de 

._.Pregăteşte totfelul de une1te pentru ,& magazine, birouri şi locuinte, deasemenea 
• ciobotărie şi pantofărie_ ~ pentru clădiri, lucrări in cel mai modern stil. 

• 
C tlt"t f . f "peJângă Jiferare prompti şi din material uscat 

. a a og nml gra 15 ŞI ranco.. Desemne şi proiecte fac grabnic ,i gratui; 
••••••••••• ' •••• ,. _____ Ii __________ _ 

In 190. a câştigat dela so
cietatea din Budapesta a 
vApsitorilor auritorilor ti 
lustruitorilor diplom!. -

Tafern(~r Antal m- m! 
anr1tor de bls ericl şi saloane 

< V er secz, Te-mesvari-n. ,20. 
Primeşte spre execu:tare, conform planului 
aurire şi reparare~ Iconostase, altare, 
1. mormint, acopeJ'i, de turnuri, aran
jamente bisericeşti :I.poi pregătirea tuturor 

'lucrlrilot de bran,a aceasta precum ~i re
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea ~i oriee Icoane blserice,tI. 
La dorinta preg~u~sc prospect; pentru 
vederea lucrărilor tn provinţ~ merg pe 
- - - speade mele proprii. - - -
Execuţie prompti. Serviciu. cODlttiinţios. 

~~"C,·================r ~~ iir:J 

Leitner Sandor 
Ulcchanic şi electrotehnic 

Cluj-Kolozsvâr, 
Strada Oeăk Feren cz Nrul 30. 

Vinde şi repară pe 
derate: casse de 

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

II e1ectrice şi a diferitelor motoare. 

lângă preţuri, mo
bani. biciclete, 

• 

I .~< 

Reparator de motoare. ~, 
EIecuta conşticnţios ori ce reparatnri de generatoare, 

motoare, maşini dinamice etc. 

/~~, PrivinCIIJ J~z~~f; 
T~ SZEGED 

,~;'~r.i~ . Boldogasszony-sngarut 3. sz. 
"~~:\:~~.:- Cel mai mare atelier de pe 

~": .. , .... ~~'" şesul Ungariei • 

D=================== 
a,====~~===========n 

'" ' 

HaiJ Sandar, scclptor, 
Arad, Kossuth-utca Nr. 4. 
In .tabilirnentu] de pietrlrfe a lui Mairovltz. 

Execută şi repareazll 

lucrări de sculptură artistică I 
fi~urate şi docorative precum şi por- I 
trete după natură şi fotografiii, monu.. I 
mente mormântale, totfeiul de producte ~ 
ale industriei, \ apoi lucrări moderne I 

. I scuiptate pentru decoraţia zldirilor dio 
teracotă, piatră, ghips, ciment şi din I 
alte materii pdâogă preţurile cele mai ) 
- ieftioe şi serviciu conştiinţies. J .====================111 

I 
~ 
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LEVAY OV6ROY 
STRUNOAR 

SZEGED, Piispok-ter 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totjelal de laerari 

ce apar#n acestei hranşe, ,precum: popice şi bile, dopuri 
şi sJăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. fumători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 

t şi t~tfelul de d.ecoraţii, la .' .'~' l mobile, etc., CUiere Ş. a. . 

~ j ComandeJe se efeptuesc 'i:: ;f!:::ttlp: 
I prompt şi conştiinţios. 

il . ~. 

=--"~~·······"···~I I " ' .. \~ Georg Barthelmle I 
: o ;~, ....... " nJ.echanic : 

II ~~: ~~~ B r fc~~!.' dJ!!~. !~~\~;,}~ .. f i 
\

- Atelier pentru maşini, de scris, lOeotit, . ' ; : 
: dictat şi de cusut, apoi pentru aparate ~_ • 

1. • electrice şi fizice, Iampe .electrice ... ~e ( -; ~ - • 
I • buzunar, gramafoane, plăCI, ace, hartle I l~:· .. , • 

j • - de copiat şi diferite utensiIii. -1 " 
f • Telefon 380. • 

: - Instructor pentru scris la maşină. - . : ........................... 
o '" 

Rndolf Hiller olăc~tuş .âr~i~ti.~ şi 
, pentru edifiCII, · 

Sibii 1.1-N agyszeben, 
Atelierul: Rosenfeldgasse 6/a; Locuinţa: Wagnergasse 23 
Primeşte lucrări de IăcătuşerieJ precum: grilaje la case noui, porti 
trepte, balcoane, Îngrădituri la grădine şi morminte. Casse de 
bani contra focului fn ori-ce executie. Telefoane de casă, te1eg
rafe şi sonerii electrice, apoi, apaducte, aranjament p~ntru camer~ 
debaie, c10sette şi fântâni cu pompă pe lângă preţuri moderate ŞI 
execuţie artistică. Ori-ce reparaturi se efeptuiesc repede cu pre-

turile cele mai ieftine şi pe lângă garantă .. 

_Jta&ZXZ)!~ZXZj(ZXIZII~ 

i4J ' Gott tel'n ft'nl prăvălie de piele şi ~ ~. S , , accesorii pentru in· lire 
~ N b .. dustria de cojocărie, ~ 
lIIII agysze en, Klemec Rmg 5. curelarie şi ciobotărie M 
... Mare depozit de diferite piei lucrate in tarA şi strainAtate. - ~ 
,.... Specialitaţi de piele. Piele lucioasă şi şurturi de piele. Tălpi ~ 
.. Vach~ şi opinci. fete pentru dsme şi ghete. Al" pentru ma- •• 
W ,inl şi cusut. Sfoara de cusut W 
~ albA ,i colorata. Tort diferit. - ~ 
~ PAsUl, barchet, pânzl, tălpi de ~ C· pAsIă şi asbeth, ga. rnHurl de gumă ;;; 
~ şi ciorapi de guni!. Şireturi şi 
~ postav de cură tit ghetele. Cuie ~= 
r ' de Itmn americane. Calapoade <c _ 1 - pentru ghete şi clsme. Creaul ~ 

'SXJllrititJ!i'iii'jixz-, 
-

:/:' . a 
N ici o damă să nu Întârzie aşi face 

costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garantez 
pentru chic, lucru după journalelele cele mai nouă. 

~J_ Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
.loc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co

.~ manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
,1 . urgente. Haine şi costume de doliu să fac În 24 de ore. 

Rugând pentru binevoitoruI sprijin semnez cu stimă 

ţOeorge Rummel 
J. croitor englezesc şi frantuzesc pentru dame. 

.' Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 
13 II 
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Cei cari au lipsi de ghete aă se adreleze 
prlivăliei nou aranjate de ghete aJut 

Nicolae LUDt, 
Pancsova, Strada Oizella (Meszaros). 

" 

Asortată conform cerintelor moderne 
unde se află de vinzare ghete lu
crate in atelierul propriu, pentru 
bărbati, dame şi copii, executate 
elegant şi trainic, cu preţuri mode· 
rate. Lucreazl ghete dupA masurA, 
rn timp scurt, execuţie elegantă ,1 
preţuri ieftine. - Pentru picioare 

defectuoase ghete speciale! 

Ii--------·-A.~. __ ---~_.-!I 
: ' Bumbera Istvan, I 
... croitor civil şi preoţesc, • 
.. croitor"l preoţhuei greco •• ca.i:. l' 

• Oradea-mare - Nagyvârad. • 
~ EdificiUl Bazarulul (partea spre teatru), Telef~n 869. ~ 
~ Sezon ul de toamnA şi iarnă! ~ 
• Au sosit stofe moderne, englezeşti, • 
• scoţiene şi indigene, calitatea cea mai • 
« bună. Costumele croială modernă, şi • 
: lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. : 

Lucru cu mare atentiune. Singurul de· 
• pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. ~ 
II··---·_--_·_-~_·~---···II 
.,==~~==~==========.D 

PregAtesc 

cuptoare de tera cotă, 
cămin uri, vaze, glastre, 
cu preturi moderate • 

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

Magyar,Istvan, 
fabricant de caminuri Si articole de lut 
Temesvar-Oyarvaros,lem-u.16_

1J 
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Premiat la expoziţia industrială din 

Sibiiu în 1903. 

Roate de fors&~<~' 
material uscat şi mers liniştit, pe lângă garanţie, să 

află de vânzare la 

Emil J[rauss, 
strungărie şi atelier cu pu· 

tere motorică. 
Sibiill-HajYlzsb8l1, 

Margarethengasse Nr. 5. 
Orl·ce roatA ce nu merge bine Iă prlme,te 

Inapoi. 

a!===================-a 
: Bencsik Zsigmond în Deva I 
! 

I 
Oferă: OHETE AMERICANE ŞI 
fRANCEZE cusute cu mâna În 
atelierul propriu precum şi O H ETE 
GATA, format modern pentru băr
baţi, femei şi copii. Galoşi, ghete 
comoade şi pentru gimnastică. Mare 
magazin de game renumite de Su
!ivan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ghete pentru picioare ne
regulate şi bolnave le pregătesc 
după măsură. La comande din pro
vincie este destul a se trimite o 
gheată folosită .. - Serviciu prompt. 

,-:-<"-" ... ~ .~-- - ~ -:-
- , 

a a • 

Schmidt Janos succesor Scbmidt Ferencz 
Institut pentru ridicarea altarelor În 

- Budapesta, Kobanyai-ut 53. --

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

primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Prelari moderate. CODdlţii favorabile de plati • 

• ==~==============-'" 

.. 

Prilna fabricA ungnrească de cuţite dp. 
nla~ini şi unelte de otel Fondată la 1859. 

Bartusek Kăroly 
Budapest, VI. ker. Dâvid-utca 10. sz. 

~~.I,( ~ 'E!;:j~ ist În Un-
fir/r ~.~ f·J <' 

~ / ~ ~.. ~::I~e pe;:~~ni!:bricarea ~~ 

tI H'~'il~ § 
IW"", r >, "'.1_ u n~e~ ~l~ ~ ~ ca 

ţ1(i:;.i~ ~ /'Iiro 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 mână (horony) şi lungime; sjredele pentru 
sfredeLirea de găuri adânci,' caţite de sjişiere, unelte 
pentru sjredelire, crepare şi fabricarea de cepari, cu un 
cuvânt totfeIul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. ,- Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite În 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, 
în osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nou 1 osii 

cilindrice pentru ţinerea cuţitelor. 

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

III • IIIJ IIIIIIIIIIIII1111 I 

.. 
lift 

-I-~~~~~-
Garnituri de îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Constructie de mori: 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa
dud, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
!avorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro
Iect de cheltuieli şi preţ· curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
!-"1u:szaki- ~s Gcpipa.ri Reszvenyt::ârlliiasâg, 

Budapest, V., Alkotmany-utca 2$. 
Reprezentantul pentru Ara.d şi provin.cie t 

LENGYEL GYULA, 
atelier. de n:totoare şi IUsşlni 

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