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In sit,uaţia polit.ic~ act.ualh, atât de in. 1 

; griiit.oare pe,ntru neamul nostru, in ca.re 
'oameni Smpinşi de patimă, căutând să ni
m~oască. dreptul dfl existenţă a.l ac,oat.ui or

"gan'de publicitate, au răspâ.ndit un potop 
rl-e immlte şi calomnii, am crezut că e de 

· dat.oria nOc.1:st.ră să nea.drE'~I;jăm ,mor băr-
Il . baţi obiectivi cari planează d(\asupra ne-

1 
tnt.elegerilor actua.le şi să-i dăm publicului 

. o judocoJă imparţială. O fac.em a.ceasta 
'; . hnphnindu-ne rolul nostru de in fonnat.ori , 
!)t deelarând dela început, că aCf>.ate 'mărtu-
ti ri~iri. nu angaja.za nici decum atitudinea 
:,'. ntHţ8kă şi cu după public.area lor ne vom 

fixa. părerile într'un articol 8pecial'. menit 

l
a trage concluzii logi-ce şi a lămuri publi-

f 
{'ul cetit.or. 

Incepom publicari\R răspun"'Htrilor cu 

/
, _ ~ det1araţiilovenorab~lului băt.r~n, ~omnu~ 
~ ----.. ;PllrtM'lie Cwmn - (hredonll mstitntulUl 

II "Albina" : 

i.:. .' 1. Oare' ~t~ ~~ d'\'o 13.&u:prr1l situa:ţlel noa~ 
, Btre intE-rne' 

1 

I 
1. 

I 

'- Nu ştiu c~ înţelegi dota sub C1.Wâl1-

,tul',:,intern". ,Inţelt'gi situaţiunea noastrd 
, dintre noi românii din Ungaria. sau situa
ţiuTfea noa.strd tn st,atul Ungariei, sau si. 
tuaţiunea noastri! în mona-rehia austro-
~g~â? .' • 
_, .. -. DaclJ.aşi voi slI. r(f,spund la toate a
.cest.e întrebtlri t ar trebui 8c':! scriu o istorie 
de ecci de coaie, ceeace ce nu. e8te voca-
1i,znea mea, nici dc timpul necesar n'aş 
yutea dispune. 
.. ' -, .EBw . o situaţiune deplorabilă din 

too.te punctele de vooere.N e-am susţinut 
In trecut în pute1'eacredinţoi noastre Sn 
· D-zeu şi in dreptate. Până c.ând poporul 
a ţinut la biserica sa naţionaliit a răm~ 
intact. ConducM.orii lui erau preoţii per
secut.aţi şi ei. 

- 7< Toatd nttdl!jdia lui a fost în D-zeu 
,şi in Imp~mtul .. lmpctratul când a voit s(i 

,:~ai.1.ntrâ.ne nesuţiul maghiaril.M. ni-a mai 
zâmbit şi n01I'4 ddndu-ne o pttrticici! din 
-d1'epttttea duplf.carc de secoH însll.toşarn, 
iar,pupt1. ce s'a împăcat cu maghiarii ne-a 
dat i1irăf;i, p.e mâna lor bine ştiind c4 noi 
tot, .~re4}nGioşi îi vom rdmânea, pentruc<t. 
aşa ne f)(';te fire·a.. 

De aci încolo, preoţii şi invliţi1.torii no- I 
ştri, trebue să fie ade,t'ăraţi croi, hoti1.tâţi 
a det'cni chiar şi martiri, ca 8(1-Ş1~ poatil 
împlini chemarea naţionalil.. 

- Se pCfrea că sub guvernul acttwl se 
coace tin plan serios de a se face împilca
rea cu noi, ca atuncl, clÎnd legea firei 't'a 
produce o schimbare în pe'rsoana Domni
torului să fie deslegată aceasUI chestiune, 
şi- factori competenţi Ttlgas('/'d pe d_ Dr. 
1. Mihu să se-ptmi! în conţclegere cu fac
torii competenţi ai Românilor, a't,ând a 
stabHi condiţiunile de împă(K'l.re. Desba
terile fi7eşte, erau de naturcl: oonfidenţială, 
de cari opoziţia maghiar(f, nu trebuia 8d 
all.(!, pâncl când lucrul nu 1'a fi perfect şi 
aprobat de. 9lwcni şi de cO'roallc':!. Dar ci
neva dia ai noşt,ri, abuzând de loialitatea 
llâMihu a dat publici tii ţii în "Gazet.a 
Trnnsilvaniei" l»-of.('ctul lui Mihu.' ZiMele 
maghiare l'au reprodus imediat şi, pe baza 
a.celuia, au agitat cum ştiu ele contra gu· 
t'prnultli "t.radăt.or", instrument a.l .. Ca
morilei" din Viena, iar gU1,€rntll, ca sil-şi 
dopedeQSc4 ~Qtrioti~nl1ll şo·ui.n, s'a P\l1) pe 
lucru persecutându-ne şi nwi fltrtt cruţare 
pe toate terenele şi în Loc de 40 deputaţi 
români, cari 8e punea ti tn 1'l!derc în proiec
tul lu.i Mihu, am răm<l.S cu c.ei cinci dBPU
Laţi actuali, şi cu poporul diplzCLt şi el!T
tat pânCI la cuţit.e. 

- Asta este situaţia 1wastn1 interni't, 
pentru CQ;re şi unii din noi poartă vina. 

2, C-e (".!"Odoeţi d{\8.]1T€ noînţ.elf'gerile oolo1" două 
ziare din Arad i 

-. Cred ceeace presupun eli crede toa
tă lumea româneasclt, clt este un lucru 
iomic regretabil şi condrumnabil din toatB 
pnnctele do vedere. , 

rea mea a trebuit născocit un motiv plau
sibil pentru cei nah,i, pentru ca. sediul 
"Românului" .să se mute d~la Budapesta 
la Arad, 1mde deja exista "Tribuna" a~ 
vând şi tipografia şi ca.sa proprie. Totul 
este dup/1 pll.rerea mea csclusir o che8tiu
ne pcrs01l a/r'f. 

-' Sediul "Românului" t-rebuia mu
tat la Ara.d, penirtlcd domnul destinat să 
iie conducătorul lui nu mai e.r.a deputat 
dietal, şi dacă 1,.'~i muta şi. el dorn,iciliul din. 
Arad, tlrlde at'ea şi are post bun împreu
nat ('u drept de penzie - trebuia sa renun· 
ţe la postul s(1u, ceeace nu-i da m.âna. 

- A' trebuit găsit deci 'lin motiv prin 
care sd se justifice punerea ttRomânului" 
în coo$tclc "Tlibunf\i" ia?' 'Un motiv mai 
r(}nderos dccâ t "trădarea" nu există. 

4. A. ţi' ob6€rvat 'Ull itingur motq.oot, dela inN!!
perea" Umpaniei împotTi~ -AONJtlUi organ de publi. 
{'.:i'tat~; d.nd "Tribuha" ar fi :părMlt linit\ de in
transig.ooţă in politici1 ~ 

- Nu. 
O. Admit~ idcia diatl"Ogcrii numitului ziar ~ 
-'. .Vlt .admit. 

6. OJ"€!dl1-i eli-e de imp01'tam.ţli (',a, neintelep;erile 
intn3 ziarul "lkrmânul" şi .,Tribuno." 811 &e CUTm~ 
in <c~l mai scurt timp, - prin ~ remedii i 

- Cred, şi daci! şi ctwântul unui bti
trân, care de 30 de ani a pi1rtisit terentt!. 
politice! acth~e, mai po'ate at'ca o înscm· 
ni1ta.ie în ochii politicianilor actualI:, a.ş 
insista chiar, ca str se cerce şi gCt.seQ.8cti 
nâjl()Qce ,ca neinţelegc1'ea între cele dO'Llti 
gazete din A rad set. se C'Ht'me cât mai cu
rând. 

7. Găsiţi că din oole două ZÎlatrO, unul, trebuie 
.'30 părn..~e<ascii A radul, - coare din două. ~ 

- Da! - sunt de plfrcrc el'! 101 a, din 
cele do'ud gazete româneşti din A ra.d are 
8t! pllr?1sca8cti A rad1Ll, şi anume tlRomâ
nu}", care el mers acolo când "Tribuna" 
purta,~e rida o luptil grea de multi a.ni, ca 
sl1 redeştepte ~i 8d susţintt. simţul naţional 
în (lcca regiuncromânea.$că cu intel.ee
tu.ali ntttneroşi şi popo-r ·bine si.tuat mate
riaJi('.f'şte care a't!t'În4 buni C011du.cltto-t·i, şi 
111 tr~c1lt a dat dorezi c(1 este în stare sti ': 
dHcd cal/za naţionali! la izbândlf., 

" 

" 

. ,"A 11 l()St momente când şi maghiarii, 
C'U intootiune ca sa nc înstrdineze de ţ~ie
na, dec.arc totdeauna au avut şi au şi as
Jd.1t.1'4cOa1'e·~ penb'ucd este1:ncalcu· 
·lab'-ld pute'rea ,JmpăratuluiU intr'un stat 
'Po1yglot C1tm e8te Ungaria, dar chiar şi 
Ţ€gile lor, făr~ desancţîune de c.ontroHi, 
QY r4m(H bteri maoa.rtJ. _ 

- O parte a in tdecfuaWor no.ştri 
cted, eli fiind şi ei Români, pot imita şi ei 
partidele politice din România. liber4, cat; 
ide11 tificân du-şi in ternml lor person al cu 
interesul ele partid, se rr'fsboiesc int1'e sine 
până la cu tite, neţinând ai noştri CORt de 
a.rioma, ctI "Si dno fadunt idem, . non 
(}st &e-mper idem." Pentru.' cit_ în RomA-
nia, ori curc mijl()are 1'a da JOB dela pu
tere 1tn partid pe celalalt, cei ce au ajuns 
la. putere tot romtu.1i sunt, până când la 
lioi, din sl.abi ce sun tem, prin rtlsboaie de
venim şi mai slabit rîde lumea de noi, iar 
cei de SU8 ne dBspreţ,ll{\'1C şi mHi mult de
cât până aci. 

- Locu.l "Românului", ca01'gan ~a 
zis oficial al partidului na.ţional, este a-
crla tinde vrând-nevrând trebuie sCt. se în- ,,-

. 3; Ce opinie a;\"('o\,i fat.ă de l:!V'Qnul O\t pretin.sa 
tradare Q. "Tribunei"? 

- Neexistând nici o "tradare" de 
neam din parte" "TriblU1ei'\ dvpd. pli1'e-

tnmeasc(1 mandatarii parti.dultti 'rlaţi01m/ t 
doputaţ.ii dil~t.aji j 'Unde se desbat şi se Q- ' 

duc legile la cari ei sunt datori să parti- --
circ 171 puterea mandatuhli primit dela po-
por; unde ~ste guuernul tC1Tii, dela care " 

t ~ 
cm(lrIcoz(i toate dispo;iţi1mile {'orioti'flfţ 

~ I , , 
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şi poporul român.şi cari acolo se pot afla 
mai curând - .şi, acel loc, e8te Budapesta. 
unde s'a şi instalat la naşterea Ba primul 
urgan al partidului naţional, antecesorul 
"Românului": "Lupta". 

- Dactf n'a succes încercarea primd, 
când partidul naţiml-al nu avea tipOfJrafie 
proprie şi n' avea omul apt de a conduce 
gazda, poate suC'-cede acum, când are 
mijloaee de a-şi procura tipografie şi a-

,eolo, vânzând pe cea din A rad, ,t are şi 
mnul cămia îi poate asigura viitoffil şi în 
nudapesta. 

- Iar dacă Budapesta 8e poate aban
do-na, atunci Clujul este locul unde tre
bue să tie instaleze organul oficial al par
tidului natiunal peni(ucă Clujul este a doua 
capitald a ţtftii, ('st~ capitala Transilva
meL 

Jt(jmânii sunt in majoritate absoluUl 
Iată. de Nilalţi ~ocU!'tori, !flrtJ a avea un 
ziar politic româ!1csc cotidian. 

- Dar în line, aduc(l-l chiar şi la Si
biiu undf de asemC71t'a nu este ziar româ
Ilf'SC eotidian. 

OI Goga şi-a amânat intrarea 1n temniţă. 
Duoo ctlln suntem informa(i d. Ocfavwn Gog'l, 
la ce:rere teleqrafică, a obţinut pentru intrarea .-1 

i'n te-mni(a deJa /j('.ghedin, o amân4re până la. 28 
1 a wua/N:e. . 

" . 
Armata comună şi alegerile din Croat ia 

ln Ilumărul din urmă ziarul vienez Dan
zer's A rmce Z eitung SB ocupă într'un ar
ticol mai lung cu recentele alegeri din 
Croaţia şi în spec.ial cu ingerinţole anti· 
c.onstituţionale ale annatBÎ comune în ar 
coste alegeri. Autoru!, care e un ofiţer din 
marele st.at major, constată adevărul mai 
presus de îndoială, că arrţlata trebuie să 
stea in afară de sferele de interese ale tu
turor partidelor politic.e şi că amestecul 
ei de ptmă acuma, atât în alegerile din Un· 
garIa, cât şi in cele din Croaţia s'a f~ut 

• 

prin abuzul de putere al guvernului ungar. 
ti'a creiat mu1wr ofiţeri situaţia penibilă 
şi dureroasă, că sub povara disciplinei mi
litare au fost nevoiţi să Be preteze de u
nelte executive ale sistemului ungar de 
corupţie şi imoralitate politică. Aceasta. 
e o greşală nespus de condamnabilă, pen
trucă. rMfrânge ura poporului croat împo
triva dominaţiei maghiare şi asupra ar· 
matei comune, slăbind una din condiţiile 
de tărie ale armatei: simpatia. popula
ţiWlii. 

Adevă.rurile a.ceste au avut darul să 
involbureze înc'odată orgoliul compatrio. 
ţilor noştri maghiari, corul de înjurături 
al ziarelor iudoo-maghiare nu va putea 
ln~ă ,să amuţească adevărul. 
• • 

Jubileul unui ziar slovac. Unul din' organele 
publiciatr.oo celt! mai cit! scam/1 ale Sl()v.acilor, 
"N.arodnie Noviny" Ii împlinit zilele aceste fX) 

de ani de exi~t.enţă. In fmntre numărului jubi1a.r 
bAtrânul conducător politic al fraţi.1oT noştri in 
&uft>rinţi Svetoliar Il u r ban face bilanţul pro
greselor realizate de Slovaci pe toate terencle 
publice în 'IllOOlJti 5{) de ani din urmA. Bilanţul 
acedta e pre,zmtat favombil şi autorul conatatA, 
c.ă po{p(lrul 8l ....... "1aC e pe calea p~prării in toate 
rrouurile ... "ieţi.i pu·blioo. In &peciaJ sunt îmbrueu
rll.toare progr(\'l6le realizate P6 terenul ooonomi<l 
şi pe (!eJ cultural. Sl()vaeii au ALi o literatură in 
pJjn avânt, oaTe le dă mwmeiate sperante de un 
~-utor mai B6llin. 

ChbaT d-acă aeeat tab.iou ar a~ multe din 
culorile ola.nului de sărbătoare, îi rămâne totuşi 
fţlldul de aded.r şi aceat adevăr d€l81ll.ÎIl.te crud 
toate silinţ-e,le 'Sisifice ale oblăduitorilor noştri 
de R oS-Chimha firea ~ c8.ract.erul intim al naţiu
nilor runaghlare din Ungaria. De forţa ineiOl'a
bilă a legilor naturii e'au afărmat in trecut şi se 
vor sfărrm·a :în viitor toate inoorcările samavol
nioo, <v,vadă şi progr~le modeste ale Slovaci· 
.107. l'l'Ogr06C înfil.ptuit-e prin put.erea ve.şni~ă a 
legilor evoiuţitmri naţionale. 

• 
~dlnta Camerei. După vaoanţ-E'le de CrAciun, 

Camera df'putaţi1or azi 8~1.8. întrunit întia~Rtă ]a 
~inţă, sub pr~intia lui N li v a y. 

S'a oontin-ua..t discuţia bugetmui, Întrunioou
sa în diBCUţ,ia bugetului, ministrului de jU.8tiţie, 
al cărui raportor a foot Reudi Geza. 

* n. 12 Ianuarie n J9t2 -
"Insistenta juvenilă". 

- Au Jmbltdnlt ,1 tineriI dela t907t -

Buc'Ure§ti1 27 Thx:emvri& v .. 
Două luni după. alegerpa sa ca deputat 

al cercului Beiuş (26 August n. 190'7), pă.
rintele Dr. "Vasile Lucaciu şi-a. r03tit pri
mul 800 discurs parlamentar în şedinţa 
dela 30 Octomvrie n. 

I 

Discursul acoot.a a fOtlt o surprindere 
DU numai pentru obşteai'omânea8Că din 
provinci~, ci chiar şi pootru majoritatea 
d(>.puta ţilor membri ai clubului naţionalist 
din Camera ungară. 

Intrat în Cameră intre împrejurări 
extraordinare: după a campanie electx>rală 
dintre cele mai înfricoşate şi după ce de . 
putatul ~! aUla a fost dat afară din Ca.me
ră, - părintele Lu.caciu şi-a rostit discur. 
sul tot între împrejurări extraordinare; 
auq)ă vă.rsările de sânge dela Pdnade şi 
Cernova._. Toată lumea se a-ştepta.se ca 
leul dela Şişe-şti, care atâta timp I!l~ de
parte de lupte, să-şi reia vechea atitudine 
de intrausigen tă implaca.bilă. Şi lumea 
s' a ales cu un discurs - diplomatic! Dis
curs frumo.s şi ascultat de unguri sur· 
prinşi, ertci şi ei se aştepta.s-eră la atacuri 
energice, pe când părintele Lucaciu le în. 
tindea ramura de maslin, stăruind mereu 
asupra sentimentelor sale "patriotice." 

După acest discUf.a deputaţii mai tineri 
ai clubului, în frunte cu DT. M aniu şi DT. 
A. r aida, au foat cei dintâi cari şi-.au ex
primat Ilodumerirea şi surprinderea. 

Nedumerirea şi .f,mrprinderea 8. crescut 
dmd, trei zile in unnă, "Budapesti Hir. 
lap" publică o conversaţie oo-a avut'o, tn 
culoarele Camerei, părintele Lucadu cu 
reposatul deput.at ungur U 9ron de.5pre 
"relaţiile . politice dintre Ung'uri li Ro
mâni.' , 1 

Ziaml ungur~c spunea, intre altele, 
t:ă: egron a rocun05Cut că Românii cu 
drept cuvlint consideră ca gravamen ne-
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De vorbă cu Brătescu-Voineşti. 
Zilele t reoeute am foot la Târgovişte. De câte 

ori intru 'În taoost oraş, în care ruinele vorbesc 
despre ·măJreţijle t1'e-Cutului, simt o uşoară infio
mrc cU'Prinzimdu'mi sufletul. Dar Târgoviştea. nu 
are înţc]QS numai pentru ~ill. cari simt în .ro C'ltl
tuI trecutului. TÎtrg()\-jş.t.e.a reU-, pentru ori~ iu
t'ltor tic artă, <'t't.utoo djn (',a.r€ au poornit, spre cu· 
eerire.aadmiraţid româneşti de pretutindeni, 
atât-6G. intrupări de artă deielhiirş.ito, atâtea sub
tile viziuni pline de rea.JitaUl şi ooevă.r cari au 
Nmeacr.at de mult un mare Il!UlDe: BrAteacn-Voi
neşti. 

De aC(J{:u, d€ -câte ori mit duc la Târ~v:i,w 
_Gimt o imperioasă dorint.ă să văd pe acest scriitor 
pe c.are t.alentul Să11 ma.re îI 'Pune în rîndul fmn
t,aşilor litraturilor, dar a cărui egală: modelri.ie îl 
faoo tdl iie 1ot.deauna aooeoeibll tuturor acelol'!a 
can îl caută. De astăda,1ă ţineam <l1l .atât mtli mu.lt 
aH văd ~ l8.C€\'3t mare .urtist, care posOO.[ într'un 
grad atât de înalt darul de a fare să diBparit di
I<tantf'olc, eu dit av('JaJt1 -pe lângă d-aa 1) mi8iune 
,~peeia]ă din partea; "Pl&tCărei". 

Mă lnt.im'PÎnă îneadl"'ll1 U1}ei, cu veşnicul său 
7.âm~t d.e bunătat-e ~ iD.găOuiro pe buze. Cum 
auzi J"o,~tind numele .,Jladreî", zâ.mbi cu nooa.z ... 
~ F1aeAI'I& .. ~ De câte ori îmi oo~te aooa.etă 

re:'I'istă simt o mare v1ă-eere şi o mare remuşeare ... 
Dar ('...e vrei? ProfesiUlle& de advocat îmi răpef;lte 
atât de multă n~me incit pw aewp n'am pu-

: :. 

tut aă'mi îndeplinesc dorinţa de <a oolabora La 18.
et'Mtă int€'1'C&lDtă re>-itHă ... 

Câte,-a clirpe de tik-.ere făourl'i să mi-ee întipă
r{}(Uld lămurit in minoo ehi.pul aenin, peste care 
cărunţ('ala 'Părului rădringe raze de lumină.. O 
piuuă fină de trietet-e ii în"ăluie fl8.ţa iar din ochi 
îi lfiţ!n~9C priviri l8.ecuţit~. Apoi cu hotărîre, <il 
Brăt.('-scu-Voin~ti 8p1llle: 

- Dar "oi face tot posibilul Cl1Ţ1eutT'U numă- . 
ruJ de aărhăton să 'Publio ceva in "FlacAra". 

- Dar până BtuIldi 
- Până atunci, ooi 
- V'.aşi ruga - ingân Ml - 8ă'mi acordaţi o 

convorbire ţJfflltro "Flacăra". 
-, Să vo;rbim. Dad vei erede că oooa ee am 

vorbit morită să fie publioat îu "Fladra", pu
blid. 

... 
Şi am V()rbit împl'€'Ună despre multe. De li

tero1:nra noastră actuală, dl BrA'teBcu-V oin~ti 
~{l'\lJle& ; 

- O prewderum de mult. In totdeauna am 
fost ~ aunt ~timi..st. Era şi naural 'Ca, din să
mânţa arun-cată de i'ruaântaşii noştri, să înflO1'086că 
miţtearea. de W!tăzi, care, după părerea mea, va 
Qting-e C1l1mi ~i mai iDlaJte. Zic ~a. şi crOO in cele 
C(l apu.n, fiindcă viitorul V6; fi al gândirei, al &CM.
eului. Zorii s'aratA de pe B1;."1lID. Uite de pildă în 
GBnnania. Dad a'a1' oaItinge dneva -de Rotschild, 
câţi bani nu ar trebui să cheltui-aad acesta. ca 
sĂ intrctie o preeă menită să'I a!peN!. Ia să în" 
drăsnOOi!~ă cineva să ae atingă de Haeckcl, fie 
cmar împăratul. Nu numai că ar prote@ta şi eel 
din u.rmă e-erman. dar ,lumea Îlltroa&ă ar stri&a 

-= 

contra nedreptăţei ce S'18lt face unui B.&emene4 om. 
Aatăz1 omul nu'şi mai gă.s-e~te liniştea eufletea&CĂ 
t.l"€'buitoaro in a,'U~. ~Qcooa B'Unt foarte mulţi 
cari cât-ră sfârşitul vieţii lor clăo::Jesc spitale, 
~H, n:tc .atâtea binefaceri cu ,'H"lltul 101'. Ace-
8t~a toate nu isvoră.&c din fră.:mântările in oare 
&uflE'tul lor a ajuIJ..~ dtră sfârşitul vieţii fără săI 
fi gă&.t JinÎ.!!tea idealA? Cee.aoo fll~ ei in unnll:, EI 

ultima sfortare de l8i gusw din plăoorea duŢ>ă care 
aualeTgat o viaţă întreagă.. După mine ISCriitcm1l 
~ unapoetol. Ohiar dacă8Ipo8to1aJtullui VIS. .Jba 
indiferenţ;i pe oontim'J>Orani, d.a.că va fi cu adevl.
rat ap08 t.o1 , }J'O'8terit4l.te8I il Y·apune pe frunte 
laurii glnriei. 

Eştti tîinb, şi vei avea imp să vezi împlinin
du~e ~e oo'ţi !;JpUn. Multe din oole de JlStlzi 8e 

VOT dărîma, şi prea puţine vor r~mânea. Pe urml 
e ş.i natul'taJ, ca mişcarea de aostăzi sl prindl în 
ochimile ei ~i -chemaţi şi noohiematf.· Dar vremea 
îşi va da cea din urmă sentinţă. Oum intr'o cu
tie în oare s-unt alioe de toate mărimile, când 
prinzi iSi o dătina, se rînd'U{'~ to-ate dll'Pă mArime 
inoopiind ~ <'..ele mari in rindu1 întâi,'tot astfel 
ne va rîndui şi pe noi Yl"{'((l}ea. Mi-e îmi pare r!u 
>Că contribui -cu ţYrOO 'JYIlţ.in la mişcarea atât de 
frum0ll8ă de 19.~tăzi. DaT nu aepoaţ,a altf~ din 
dvuă caUZ(): In ţoTianul rînd, nu m'apuc >Să scriu 
decât numai atund când nu mai .pot s4 ţin ceva· 
in mine. Şi al doilea, tocmai când am di8potriţie 
de .f)('ri~, mă pomenesc c~ 6ervi~ mă anunţă 
căm'oşteaptă nişte ţărMli, ~ari au .afaceri cu 
minE. Se duoo şi dispoLiţie ~i tot. De aoo1i nu 
ştiu ..• 

- Cu too:te oQOel$t,oo. aţi dat liteTatwei ipA&ini 

• 
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executarea legii de naţionalitAti... In 
sohimb Vasile Luca.ciu a recunoscut şi el 
că. Ungaria. numai ca sLat unitar naţional, 
maghiar poate exista." 

Nedumerirea a foo.t atât de ma.r~ încât 
părintele Lucaeiu a fost rugat sâ re,nunţe 
pe viitor la conversaţii de culoa,fe pe cari 
presa ungureascA le poate perverti după 
pla.c. 

N edumeriroo ~i surprindere.a aceasta 
a fost tmp1irtăşită şi de Românii din Re. 
gatul României. Noul organ liberal .. Vii
torul" din Bucureşti ceruse chiar pârinte. 
lui Lucaciu un interview, pe cara l'a pu
hlica.t in numărul dela 6 (19) Noemvrie 
1907. 

Sunt int«fooante declaraţiile părinte
lui Lu.caciu, caJ.i au fost comentate şi în 
presa românească. din Ungaria. 

,,Am 8itl:?ii't - 8TJ'U"Ilea !!'ed'actol'"lll "Viifurullli" 
- ci tm1i naţianal i~ vA f:Se impllt.area că aţi 
foat prea legal ~i P'l'es. ooM:hliant in dirou.rsuJ Dv. 
parll8.mentar. 

...... Vezi, dOln'Il1Ulle, - i..a ri1opu.n.s pări.nt.ele 
L'U",~.iu - Mtt e tm simptom bolnăvicios ell.Te 
~.A () M,na.turitate politici!, M'U, Ma! llIIl fiu 
a~a de aaprn iri judeoată,8.J'lat.ă o uervooitat.e în 
·unii fii ai naţium€IÎ. OOIri se ocupi! ~ <mpolitica. 
ş~ nsu mI mir. Din oonttr.a, M' fi motive oari ar 
putea ohiQl' să jU8tifieea.oeaată n6n"Ozitate ... Nu 
mI miT că inimile ge1lJaso pentru a vedea ferit de 
00"'i 00 greşală ·mii:reţuJ. atilIlOO:rd n.aţional ('.(ld în o 
anumit4 c011fuzie cind aud că plki'Dwle u1lCaciu 
vorbeşte de -patriotiJmI in p&TlamentuJ. din Buda
'POOtla i.n legat:u.ri ml pat.rr.a UlIlg'&Ti .... Ce să r/18· 
p1md eu J.a. 'B.<le8'OO p:reoou'Poriale f,raţilm- mei iu
biţi ~ Daei nu-mi pot :reali1la idealul în vo.rsaroo. 
-&i.ngel1l.Î ţii ou jertfirea vieţii, voi lupta pentru 

punde pe oou.rt 111 o întrebare atât de oompl~tit 
Totuşi îmi voi da 8ilinţ.a., -ca să vă Tăspund, t.'1l 

-atât mai hUC'UJ'os, 00 cât voesc tQtodată să !Înlătur 
p;rin ~ noo.u:m~irea o~te.i româ'UeI1ti, 00 8(l 

ma.nife:rt.ă de u:n timp ilWlJ.aoo iaţă de .aotivitatoo 
par}amenta.ră il. d~ta ţilOl'.M ţion.a1i.%i. 

hti.mpul din urmă am observat, mai -e.les la 
gtIDeoo.ţia ma.itinără, că DlU i-.a.r oonv6Il.Î ţinllt.a 
DoMtră ".pre<l m-odM'at.d", oe--am arătat-Q noi la 
deahaterea proiectului oompromieului au AU9tria 
şi el i~ fi .'PHtcut mult mai bine, ~ă n~m fi 
.alătu.rat CroaţilOl', obst.ruiî.nJd pâ.nă la. afâr~t iru· 
potri'V'a eompl'omi8uilui. Pă.re:rea acea.stla auavut--o 
"i u:n.ii dintre ool".gii, mai ales oei tînări, dorn\ei 
de lupHL lru>ă pe cât de plau-sibilă !ioe'a pă.M1t la 
îI1OOJ>'ut, jude<â-nd 7wmai pe de-a.supra chestia, pi! 
ll1:ât de perieuuoaal1, 'in {I..{'.e1'1lŞ !timp luând mai cu 
de-.amă.nuntul intreag18 a1iaoore, şi cu.getil:TIdu-~ 
mai ades la UJ'mărUe fU"Ilest.e, ce li-ar fi adus cu 
fline o astfel de ob3t.rucţie, asup.:na poporu1l1i 1'"0> 

mâD€'.t!C. 
N o-i, la mai multe şe4inţe ale clubului 1t4tif}

n.a1ifăţil&r, am del:ibf>rt1t foorte serios şi cu de,a,mif,.. 
rwntul infrf(1.ga t:hR~tiulle, şi, cu tootif i1uisten(.a 
jUMn.ilă fl role(lilor noştri mai tineri, am trebuit 
să ne rălr.(fm pe inimi, ~i să lticrăm num.ai qi mi
mat, după elim 11e di.dPAUă raţiunea bazată pe ,7,.
gum,pnfo temel~ni.cc, wr nu pe lurruri mici de 3en~ 
tim#}nt". 

. D1S:n.du-u1 nostim ildeal cu armele politictJi înţelepte 
~ -~.. cuceritoare .... ' 

Cu aA"'tlsto explica.ţii s'au sfârşit df'ola
raţiiJe părinte1ui Lueileiu despre "politica 
în ţrleaptCt" a hMrâniJor şi "insisten ţa ju· 
p+'nild" a tinerilor. S'au t,erminat nu pen
tru că .. nf'dumeririle" s'ar fi risipit, ci 
pentrucă. dubul df'pttfaţilor n(/tionali~ti a 
71/af o hof(1rn.re prin care obligi!. m,ptl1bri 
rlllhultli sit nu mai Q('()rdf' interpifu'uri. 
D!>daraţiiJe părint.elui L\1~H.(':iu au dat pri· 
lf'j 13 di,"V'uţii ilgit,afe fn C':luh, carti a c.erut 
0('1u eL l .. 1l('adu /lA df:>:smintl'i inttlrviewu1. 
Părint.flJe J.,tH'Q.c!tl s'a 1nv01t. dar d~min· 
ţir~a n'a. ma:-i a.pă.rnt.: 

Efectul a.c~8t~i nedumeriri. şi 8ut-prin
dori a fost. o slăbire înffenmaH, a luptelor 
parla.mentare. Ol-ganul liberal din Bucu
retjti a cerut noui explicaţii pllrint.elui Lu
radu. In 8A'r('"ste e:xpli~aţii, publicate in 
. , Viitorul" dela 3 (16) Decemvrie, părin
tele l illcaciu s'j)une: 

,,.M ii ~aţi să 'Vă ,wbooc. des,pre ţinuta dOPll' 
taţr.ror lTha ţio11l8l~tătilor di.n şedill"ţlr-l,) din urmă nle 
~1a.m(1Iltu:lu.i L Nimwmai grav d~t a rlis· 

Atmosfera aC{\lu~ta de .. nedumerire" a 
nl'ir.;.cllt şi broşura de împărare rom Ano· 
maghiară "lui A rgtts, C'nm a dat na.şt.ere 
şi apropi~rii .g'1n-emu lui Vl ekerle de depu. 
taţ ii nationa.1i şti . 

La sfflrşit1.lJ lui Tanua.rie, "A z UjiHi[1" 
<l puhJicat o scurtă infonuaţie în CRre 
spune că Într(\ ministnI1-pr(IŞprlinte TV r· 
kf'rll' şi trrî dpl~utaţi ro~mâni a. avut loc (1 

!'!!'!\t!!!.r!!!ă!!h!!!l~!!j"!!!te!!!"!!!c!!!a"!!!Ti~V'()~r"!!T!!!ăn~lâ!!'!'n"!!!e!!!a~pu!!!!""'l"U"!!'T"!!'ea!'!!."!!!,!'!!i!'!!1"!!'î"!!!n!!'!'treru~-'!'!!2i!!PpJ~I~c!!!a"!!!re~h"!!!1'e!'!!h!!'!'1"!!!1 !!!ţă"!!!;-"'!!an!!"!·-e ... :s ... te-z'-lg-r ... '; ... n ... ·-t ... c~a-h ... a .... :-b .... a:-·.-f-ă .... ;-it-·;-u~ 
<ro. ~,PtliuJ"lli atâ tca altele... t1<f't. (~tc. n'om-anu] m(>11 {'rM ('Ii "a fi TIlal lU1J}t in· .. 

-' lţi p}a-ee VuilU l Şi ('opÎiilor mei le place ... 
~H-!tdl1(', larmi.n~ di ·a1ull('i cnndanÎ acris "Puiul", 
am ('('tit bucat.a iutlÎi OOViiloT mei. Cân-d am is· 
prăvit, blit>ţeJul a in~'E'.put să '!}lângă. Văzând ~ 
'ma.mă-sa 'Că rîde de el. mi··r~e adresă S'Upilrat: .,f~tiu 
eu de 00 ~rii matllrle a'-ast.ea, ca să -plâng 00 şi 
m~!mica -să ri.ză de mine". şi trîntind 'Uşa a'a 
ln('bi.s în Oa.'l1lc:r11 Jui. }'M.iţ.a. d'\liŢlăee a stat 'Puţin 
tristlt, ne ~P\lS€l, .. eli·i -pare ră1I di nu l-a gă1l1t e::l. 
<'ă",i ii df-dua JCÎOCQ1.a.tA1, bOlU b<lanp, şi p{}ate nu mu· 
rt-.a", ~Bn<l am Vltzut {'ă a'U înţf'>l{~·n <'.o'piii, i~am 
dat drumul ~ă se puhlioo, diC"i rxmtru ei era 
S('1"~~. 

- A~m .Iuera1i c{wa ~ 
- Da J1J'Cr;:~z. LlX~rez un roman. 
Re <lŢ'1ri din "orbă ca şi <"um i·B'ar fi părut 

eiÎ.'nli d" .. tă.imli~ prf'-8. llmhe. Dur eu eram dornic 
S4'î aflu ('at d~ mult. 

- &ublCl1:111 f'.!'te luat din viata tiirăneae.că i 
- Nu ... căci >L"U toot-e cii a.m if~.ilă:Tit mai mult 

la ţ . .a·ră ~ 'Prof~i.a mea de advocat mă face 8ă 
yiu in COllta.ct mai mult <m ţ.ăra.nii. nu am curajul 
8ii spun <'Îi {'Un~ bine &u{l{>1ul tăr.anu111i n<Mtru. 
Il eun~-c in 'P'U'rt<EI ~i numaiamlmÎ1'e 'Pilrţi. A,~a 
de pildă, cunosc atâtoa lueruri îndui*tO'sTe de 
pe \TOIllt.'a r{",~·oa.ldO'r, pe 08tI'i, dae! ",oi a .... ~a 
vrenw. le y ..... i ."eri odată. l,a noi îlli~ă sunt mulţi 
scriitori {'.ftri, dRcă au vă2:ut un ţl'lr.an rătăcind 
pe ~tră.zile or.aţlului 'l'U 81lfletul amărît de nvoi 
e.a'll l-au 1,UZ"Ut mergfmd p(}S()IDont pe 1ângă oa.T1l1 
lui {'1l tmnc. sOOO't.c.fC. că oun~ perfect sufletul 
ţ.hltU1lhU. ~i pe urmă înaf"rul rool·atec de ca.fen/218 
~riu nuvele cu subiect din viaţa ţără.nea3dl, în 

t('.1(~ ~i Bnre<'iat dt, Ţ)(~te1"itRt(l d{-!'o.t de ţll'('.wni . 
Eroul ~te Cl"''lJ prin falltnI cii fiU fer/!:. in;imil 
('~\le mai mari mizerii. et>t(' 10;;t rlin t.oat.f> p/hti}~, 
şi ("n tb'l.t(> aCt'!!lt(,:!. 'Plin de încrroere în Ylit.oT TA· 
mÎm('. Fl le- 1wim~t(' f'(" t~)of!te l"l1 ZR.m hohlJ pe 
Ml.z~. Oriec ",-nff·rinţi1 îl lllOlă neŢli'i~llt(}l' ('a şi când 
n1U'ie n'n1' f~ il1du'Y'at. Ai<tf('l. in cele din unnl\ 
rjj;mune Învingutor. L'am scriB ... 

• 
... T(){'.mai {'iiml îi S<lThf'..e..ru vorbf..lf' cu mai um1tă 

!'{.1:('. 1)TI I,l'llls ne fU{"11 "x Înt-o:aTccrn Cll-pul cătri'! 
eo 1 N1 d {l 11 ni1 {l r il:" i'i ri '.'I:C'f'st I! 1 RS. 

- (',r>na{1l1e, v'a{lt.f>RlPtă ni;,te ţărani cam de 
muJt. Au Ţ}N)(~lU a~U.m. 

In ţ.f>le-,'\ei ("Il B'IlfletuJ Într1j'Lt,at că, C'U t,oa t{' 

t.()8t~ t'tBmintcle. d~Je ca ~ă mai dl.m{lll. tr(;M.li:l 
..il·] dml Tăgaz~?i.'0 voză de aiacf'ri. In ~a10'1l .,<:,i 
~oi (,-<l1îilaşÎ c.ari întek.'i{'-8e.ri'i .:1:;'& D<l miuunat .. Pu
Îl1]". ~ 11;ta'1.1 PllTIlinţi 1<8. t<t,.~inu1 care' ,oThi~e ('1) 

..tăti~u". Cu !u'('lai zfimtx>t.cu care ma intimpln.llf'<' 
:".('Mitr>M"L· mi-a lntjn~ mâna ad .... ooa.tul Bră.te&<'U
Voinf'l;'ti. f3î ne-&1U dO?-T'i1rtit. 

ClÎlld Rm {'"it din ('liSă. ('(ttA"'V.a nV>e de In
minn. sinC"'ttratN'e. ('"re8.l1 ş.ă a1un,t:'e m0b, 'rp,a !.a 
r.i1('i. Tn "!!le se Inuia hnThm-o.;\ihll Ia.l'~mi tf'i. R' 1-
fll't'\1l mi-('ra.ll!!-or ('-li lJn frwl! ~i ~nin {'·a {) zi fle 
"[ai. Pe drumm\'lnn C'Âl1i1it nm1t 1a mMost.in CRrc 
('ara<:'tf>ri7,<'a7.i'i ~nf1etnJ fin, al a('~tlli om Il.tftt r1f' 

nnhil. Pp dinaint.f'·1ni lnC't'nn Biî d('fikz{', ,.PninJ", 
.. N i{'uhtă mill('h,mă". .~~ NlIDn} n dr('ştilnl')·. 
,.PlLn1'i Tritem'o.", .. R('j.,,"{'u·'. şi 111 f.oyllriişi8. t:'l('{'. 

"tor d-rllgi yizhmt am p.lruat din C{'1.at.e-a aminti· 
rilor ()i:\ măl'eţie. 

.,Fladira" J. Irime5(:Q·Cândeştl. 

~.~~--------
-----~ 
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consfătuire initinlă in biroul preşedintelui 
Ca.mcrei, din pa.latul parlamentului. Infor
maţia. Zliarului nuguresc a fost desminţit.ă, 
dar este tapt ci! au avut loc in acele zile 
trataNvc cu guven1u.l, cti1'ora le-a pus ca· 
păt deputatul Dr. Iuliu MQ11 itt , prezint6nd 
lui Wekerle, la cererea acestuia, un me· 
nwriu în carP se înşir<l cererile nationali. 
UJţilor; 

A,c6st rnemoriu, care arc la tCl1teliile 
sale programulnaţiona1 dI1{q. lR81, a fosl 
CP.'l din urmh fa.ză a acestor tratative. 

• 
De-atunci au trecut p<ltru ani. "Stă.· 

l'uinţ~le juvenilo" ale tinerilor s'au domo
lit.. Acum nu mai judecă nici ei chestia 
,.numai pe de·a.~upra". Şi·au cAlcat pe ini· 
rnă şi lucreazh numai şi nUll1eţ.i cum le dic· 
tează "raţi1.mea bazată pe arg'umente te-... .., 
'IIH'ln1.Ce. " 

i 

Lupt-a parlalnentară din 1907 a fo,<;i. 
numai o comedie Bau aceşti patru ani i-a 
imbi1trânit pe tinerii dela 1 B07 - cu de
cenii, apropiindu-i de vederile cari în 1907 
a:ll provocat atât~a "ne.dumeriri" şi ,,.aur· 
f!rinderi" ? 

Să luminâm ţărănimea 
noastră. 

- Prelegeri poporale in Maramureş. 

Apelul A8ociaţi&i din ~ibiiu adnJ::!at 
de.spărţămilltelor ~a.le g{i~e~te rfulunet în 
cer<::uri tot mai largi şi pr0~UIlerea de a-I'H3 
ţine prelegeri pOlJOl~ale slstematice e in
Utmpinată cu int.eresul de care osLe -vfod
nică a.ce·a.stă propunere. 

Cele dinttti despărţăm.inte cari îşi pu
blică prugramul prctegerii<)l' sunt cele din 
părţile \.'(>1e InUl expuse ale Românimii. 
După S(1Iu.j vine a.cum JI aramurcşul să 
anunţe o M'rie de 9 prelegeri. 

Suntem. conviIl~i că a.('('~te nuzui.uţi 
intru dl>~tqttarea J-0J)orului vor fi spriji· 
nil(~ de tDţi Homânii de bine. 

Dl'la dp,"Ip51'ţământ. primim următ.orul 
aVIZ: 

('"mi t1:.tul dh-;păn~mÎllltlllui "V işău·lzn1' al 
"A(';'OC'lllyiullii pentru literatura şi cu.\tnra popo· 
Mllui l'Om:m" -- c.oldorm hotaririi aduse în 28 
Cktvmnie a. tr. ~ şi aprobată de comitM:ul cen· 
tral. - a f<1,a bi!Î:t ţinerea prelegrilol' p<xporale 
r~:llt l-U {~omunele: 

1. Suet'J in ~) Ianurie a. ~. Dclgat: }:m.il Urau, 
C,>,])fl'rent,illrl: Dr. Iuliu .Popp: "D<'Bpre t010f'u1 
O}oigurărikr ree~pr()('O" ~ Dr. Gavrilll Tng.a: "De. .. · 
pre hihJ iOt(>('a pnporalA '3. A!lfrei". 

2. V iţ;ihll de ~1.lli în 20 Ianuarie, De]pl!a t: Dl'. 
CTa\'T1Iă ruga. ('.ollfcN:l1ţjari: Dr. Alln-! Szabo: 
.. Ik·,,,pro to\'urilşil" i Emil Br ... n: .,AlcoholisIll1l1 
~i urUlsrilt:J lui." , 

3. reud in ~8 Ianual·jc. Delegat: Art{'lnÎn Au
de~'o.. ('....n f.ere.nţiari: Grigore Cz:iple! "Creşte 
T't'R rnii(>1l.ali1 a \'it.elor~'; ~lihfti H'Ana: .,Datinele 
rele ali; fXipfi}'"l,11ui no..~tnl." 

~1. Seli.'jtea de sus în 11 .F('bru.arie. Delegati: 
loon Taqill. ·('-o.nk'T'Ollţiari: Dr. Gavrilii Iug-a 
Put~roa. în vfqăt1.lI"ei"; Ioan Birlea: .,M ooerill-i:l1' 
d'l1"tr~3 şi f(Jloa~elt~ el." 

5. Glod in 18 Fe.bru.arie. Dol,~gnt: Ioan Bir· 
1('.a. C"',UfCTellţ.it'ri: }~1Uj:l Bru.n: .,E,cC>'IlOlllla şi 
grÎin'lnl; ArthNniu Andreo: "Inf'\f'mnătateu 
Lî.~Nicii ~i a şC()<:llei in viata poporului nostru." 

6. V~ihl1 de fjjlu·e, il) 2[, Ft·bruarie. Delogat: 
lJr. IJie K.indris. Confere.nt.ieri: Dr. Petru Vaj· 
da: ,.Despre .pomărit"; Ioan Tllrţia: , .Desplc 
·,jtllpărit." . 

7. tuhea, în 10 ~larti('. De1egtat: ~[ihai Bot.oa. 
Conf(·l't'nţieri: Dr. IJi{) Kindrl'!'\ .. F,,1mrnl Il.."igu
g-uriiriloT"; Mihni Iuga: "A leoboli91llul şi urmă
rile lui." 
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Croalcl U'.rarl. 
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Cum s' a· stricat limba ro-
mânească? *), 
Do 01". AI. Ti)~ 

Am in.aintm mea o broşurl extNl.86 din "Cou
ţI'.()l"biri lit.erare", 'Produs al penel el~.Q.nw (Ii 
n.şo.are .a domnul'1li 1. N. Lah()vilry, eare într'un 
m<Xlll<out de oes-peraro ta r d i v ă, scârţAe rău iu 
eon"-N1 unui u1an n:aţion.aJ -al tinoretu1uibu~ul"e
şt.ean, oare -IlC'Um câth"a ani s'a <1pUB. <ro energie 
{ci a ~it 'S11 zădărn,.i.ce.a.s<:!.i1 ca doamncle române 
de elitA sli joaoo În Teatrul :N.aţion~l piese pe 
fr.a.n ţuze.şto. 

Aee.a.sta împied~ro Il rt:p1'('-Wntaţiunei in {-o-

10sul societăţii "Obolul", mea 8'1ltoru.l. a atras au
pA sine o scddere in w6utoru.l slr.acilor, in oare 
scop se aranjase dil~.a.nti8Jllul doamu-e1or bucu
l'6ŞteM. Inyinu{'~w deci de n-aţj.onaJism ia.lş pe 
stu<knţi, deooare<:'c limha românoo~ă 'Prin .ooea 
repI""eWntaţiune, nu Buferea nici o ştirbiro, în 
~himb ind ni!I11eM nu ae m1ţWă în contra unui 
curent "nefast", ca~ de 70 (!) de ani î~ 
strică limba străll1lTşiJor n()ştri. tI'limosformânJ-o 
în o limbă .,{"Aira/lhioa.să", Într'un fel de "Vola
cpuk" 5aU "Esperatlt,o". 

Am ootit cu multi!i luaTe a.minte întreagă bro
ŞtIU ~ imMVat 8J.ll oboorvat. d1 autorul faoo filo
logro de diletant, 00, dea.hfeJ, eingur o roa:rtun
~e şi, că ce.le '8Cri~ sunt ni~te a'l}Cento mai 
mult f,jmţrte decât -cug~ltate. In orice oaz cân tă~ 
troo ;-,aloarea s(\utimentulu.i nat,jollla~, e1l oartl Re 
riodid pentTu aspăr,ar~a integ'1'itlitii /{raiului w:mâ
nese ~ia'<'0a a ou.gcwlui d-&a}e, -când pr1.'n I8JOek"!tt.a 

brOfUră face cu () patlmă 1"'8rl1 'P'I'IX"e8 de conira
,~uţiuno şi celol' vii ei <,~lor morţi, 'oi trebuit alt 
oonst.at in .aela.ş timp -că ~.ntimentu.l naţioual. 
C"U,<,are M; enge-a..zl d-5a în filolog M-o aşoz<at pe 
o bază falşl1, "e aooia III' 'Patimei in oontra mi d
:rei mişdhl 00 a De cu.ltiva limba. In cele 00 de 
<pjl:gini sunt t<rt atât(>Q doze de otl"av~ inmotrh'a 
tuturor -oori .al' voi ~ă 8('()âţl limba. -din ooreul în
gust ,i. pc ici 0010 ruginit al etiluhu biS()ri~. 

MIl mun,<"O& îndrlisneala să conee-p un r!1.frpuus. 
La inceput mi..am zis 'ei{ nu S'Uut competent 

În materie de fi1<i'loAie ~i <'ii în orioo ($2;, da
"punsuJ era de dlder€>8. 1111111 literat mai deS€4arnl{ 
şj DU a umri me-dic. care ffll dteva scrl<n-l lit·eTB.:re 
nu'şi po.a1:e pretinde caliţ-atea d~ 1rt.el'la1., aooi.a 'do 
e~an~h(>li1!t al limbei român~. Totu~ la mml 
mi-a:m fă~t SoOOotca1a ('li' în Or1('JO!!. ('4\Z nl1 voi dOM 
jn 13%t~a lU~i de filo1olrie 'Olt -dl Labo~ry. de· 
-oa1'e't'e 'PC mine nu ml ~on-duoo nici' o tp.atiml tn 
'P'1'Ctllirea frumeeţ.ei lhnbei nOlatre şi În e~uaroa 
trebuintelor i,;\i. 

.) Rlaplln~ la. studiul llteMrl.Uolo.ne cu. a.eela.~ titIa 
al dJai L N. LaboV8.,. (CO'lll"()rbirl Litera.re 1911>. 

t.T R T 'R U li A" 

(laţi. 1 

Istoricul influenţei slav. uupra 'bnhei llOMtTe. 

Autorul cauil :el r~n{!l ,M int~blrile: Ce 
C1I1.e {) Iim bit' Oine () faoo ~ C1lm evolU0azl( l .•. ZiC() 
dl lrrnha este un or~ani6m riu .,i el tot ~ este vru 
1'!e ,afilt in ~lli<,li stA-Te rJe trans fo1'lll are: eJ'('IŞt-o, 
00 df'!'lţ'ohli. unf'-lYr'i dă îndihllt. 

D-&a pleacă -de1a un '8d~d'r 00 nu E'ISt.e de dig· 
~ut.at. dar v()jE'{lte !Il ajungă la rewlt.at tocmai 

.• ' S,."", : 

\ 
i 

11 lquQJ{e 11. 101! \ 

oo.utrar ~voluţlunei, ad~ d Jloe ~m • .k4 
limba cărţilor vechi, mai aJ.es 4 celor hiserioetti. 
cari MUlt () IlepreţllÎtl! ~rA pentru ~ 00 VOI' 

să invt':ţQ ad<>văratu:l tpllti l'Cmlo.nesc" (pag. 7) •• 
Ina.in1e de a Rpicui 'În p.Al"te cu-rintele veohl 

di,u cirţile bi.8erk~ti \!oi D.'61Q9t.a inri'Urire atrlin' 
a .. 'fll(pra li-mhei noa.rtre iu trecut, cred, ei e looul 
d~ a ll<l 1'V<1.'l1Jin-ti de culc ooul11cgclloo cari afirml 
('A ,<;("J"Î(lre.a romunea,s.cA eu caroaM.ere latine a fo& 
~ită <fin limbă ~j inl<xmit! de ~ea 61aVQM d& 
cătriL Alexan.dru c.el Bun poo,tru a. de.srădĂOilli2 
c.at.adi8ll1ul dintre rODlâ-ni, dup4 s{Qtturile mit~ 
lituJu'Î To(*, .. ~,it caro ar.a de neam bulgQl" . .Aceaatl 
legendA nl-.o istoriseşte prindpele Dimltrloe Qa.u. 
ten.Ur. 

Pe de adtii .pa.rt~ tn ~.art% .,TM1'9tveuicaH ~ 
'('i\hJgărului bulgar Paitrie, ti'pi:ritlt la Bud.a., Îll 
limba bu~rlt in 4Il1ul 1844, ni~ arată () altA ~
siune iii: legmtdoi d<E'l mai 8'U;S ţii caro O&W de origini 
bulgaril, anume .olt .. PArintele Toofilact, făout, 
p,atl"ilrrh ta. Trnoyo de impăratu lromuno-bulg.ar 
AF>5lln, Il in\-it.at pe itnţwl~at d treacllu Vala.chia 
ş.i să. () eur(lţ.c de e:relrul roman, oe 'pe a.tunci dom
nia in V.aJMhii şi Al'J.8oau a'a d'U.'! şi a 1S'UD'UiIi VISil.a· 
hiil() eub stăpunirea 1'}4 ţ\'l .a silit 'J)6 Va1a.chi. cari 
pânllatuuci oet.eau îndimha latină. BA laae m&rtu,.. 
risiroa N1IHI.ni1 şi 8l! nu oot.ea.scA în limba. la.tinl 
ci in e.ea 'bul~ărea...o::cA ~i a I])(:rruncit os ool'1li 00 va 
roti în limba lat1nl1 d i..se taie limba {Ii <le lMunci 
Valachii ~u înooput ~ ecm bulgi1~'I. Adey4rul 
i'ltoric este în~ă ei aid alterat· int.ru cât ~ 
u':a 8Upua V-aladuile. 

Xeu()pol anTIll.& ill$' ei ereştw.!!mul roman 
a fOS'!; SOO6 00 violent" deJ.a români eu mult rma..i 
înaiut('la hlli l\Ban 1) da ci1trl ~ Bu.4lar Boga-r 
~i de .unn.a.,-rul lui &i.nKloOl1. clri6T CU·OO"Vlal inailllte d~ 
\"oniroo Frn~ril()r pe&w Români, pe atunci vaMIi 
Bulgaril-or. r6utMl ca ~tă oonvert.il'e 8i'1 aibJ 
CitJatomicio oooi nu 8'1<1.'1l illfiint.a.t ')pwoo;>ate ,!'II)-

mfl-ue, ci po'l'lO'rul norrtru ~ndea oan<mi~ ~i 
wub marii "oivOQ 3fi~ (.la 1300) \Ii 8ub I~"; 
in Mokl~a») depatmariml din' Or:r:hrida.. In Un. 
g,arira şi TN\n",iJ\'ania ab<-.a la 1829 avuri'i:m ".rimul 
f"rp';'i>NlD român la Arad pc Nistor 10a11oV'Îci, iru: 
in Ardool şi in afarll de martirul eni.&c:OID 8ava 
Rranoovici. ,pe marele mWropolit Andrei 8Q~·llna. 
In rostul tirrrrrmhii bi!lotioo romnn()llS<'l era subiu
ga1l4 'Pat.riarhului sârb (jin {}al""loviţ. 

Urroama nefavol'phill 66l1Tll'a limhei nout,", 
din eŢlOOaaoestai robii camonioo o "P'Ilt6m. 'PTElţ!\1t 
din ~uvint.el" deHtllo1 d6 elocr\.-on1~ .ale istoriOfP!'Wl
JuÎ 'llostru Xan<mOl: 

.,lnri'llxir-ea bi.ael'i'COi bul$răl'eetii', ~T(l tînl1 Il
p;ro~ opt '"'e~U.M, RSUirmR mirntii fri dMo,-oltlHi 1» 
ţ>Ol'111ui rNnân -Du -din oo1~ mai oihtmt'.t1oarre. Dt.v&. 
nind l'rin<t.r'o 'llTTn8'M fatal! !şi limba 1\rila!t~'l1t ,f 
apl'oape -smf!'Ulrl limblll901"i8~ ~i 'ootitl, '!IinrbA. lml· 
gară îrmpi-edocii oo]th"'.a.rca groa.iclui llaţiOOllail 1*1-
tru~, rostimp ind-elUIigat. 

,,Atare :pTedo'ltd'nOO"e 8 bulga.rlamulul la. ro.
mâni nu se l)OIlte aoomlna -cu ooea alim~f l<llt.in8 
in bilAal"ioa. <şi 'iu sta-tele &~e. ~ aoioo deti o 
l1m "'li: '!oItrăină la Îll(""(\Illlt pt"ntnl tra"nlml.it.ftJ"0A 
dndiri1or. 'B(,(,:8>8ta 1imb~ fltrliin~ continea cbeia 
un'or comori într~i de i<J.ei inalte. de fonn. ma
Mire. de indtittlUri preti-oa&e. oall"i ~tr:unS(IT1 in 
t"ll1"Înd, t.oolJ1.ai ;prin QoCt\iJt {,,!lna.l, mintile multimei 
sirloot.olenindn-le., l~ f'{':un dţ>~toin1ce wntro ei· 
vi1lz81"El şj -pentru e'POmid rodire de mai tAniu 
a gr:a],1}T11 natitnlal. Limba l .. tinl tu o E\('.oaJl D&1l-' 

tru Iim bile !1>Opo:ran('t. La noi fţlan6mul (,{tmpit. 
'Orh şi l:in::lit de o1"'i>c>e i&ee. '8rnlts.a (',a 1111 nmllte Ilim· 
1'11'/1 Mlll.'ctmlni Ţl<lfrI(lMll1.l1 roman, fi1rrl!: d-i adMit nici 
un {()ol'f)S, ingrOţllmd tot ,mereu întunerecul .:-.aro-i. 

l) CHil. 00 DU udnde mIII illterverurea lui Ăn:l1. 
') Pt.nI la Ma~i BQ.&8.Ntb ei V 8flile Lupu. nu axi 8W1 

ellrti bisericeşti romA,ueetl. ei DUJl).al sla.va ei ve.oe,t1. 
singurele limbi sacre 1& orllodo.d. precum cee. la.tlnl. ora. 
la oat.oUcI ~I cea ebralcl 1& toti ctt'etiniiventra studIul 
Bibliei Techi. 

__ MM .. __ ........ ~ .................... ~ .. ~ .... ~~~ ........ --:-.~ .............. --.......................... ~ ........ ~. 

funii şi articole de funărie se pot cumpăra deJa firma Are în depozit şi vinde cu preţuri extraordinare de 
ieftine: saci de in, cânepă. urzicI. Scoatie din tese
turl de in, impenetrabile, sartele şi sfoarl de lrgat 
altoH, precum şi alte sfori la diferite maşini. - Iri-M 1, a Mal· r mare industrie de ar· 

• tico)e de innaTie in O n r 4s· fa 1, Timişoara-Fabric, 
Magazinul şi biroul: Slna .. t~r. l. Domiciliu şi fabrica: Klapka- lor 2 

. mitem cu plăcere mustre şi lămuriri. Cumpăritorilor 
vechi le dăm rabat. Comandele se ~~tă prompt. 
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('uvrin~ mi11ţile, in lnc d(' n·t impr~ia.. Limw 
,,-.J.:t\' •. ma imJbu'}i gandin·a. r')llî:mt''l'''''h, 

,.-De lH~"!..;l. TX~ eimd in 3.ŢrtI.'ml EtlToţK·j într&« 
huilli\!lN'~1 limt\(-i 1.utin':, n:du:-;e ('fiX"l() p'}zit·;vc ~i 
l"odn)..:'C Sjj<ul'ra ('11g-etiirii, la UOmiLI1i j)N'domina· 
ma ~l,'lyi."\mullli di."'1.nl"'~ numai <"ll't. fură a p!"V.a. 

ilimic. lnrî11riN'a ei pt1 i"-itivll, urllH'le liL~IW din 
('(mlitiinţu r(yIIl:tm.'a~:ă ;;unt ~14pr(}H~' nule-. Cuyin
Tt,Jo slavo:ne într<.Kiu,"-(t prin bii<~~ri.eă ~mnt at,e!(·a 
('6 lI'.aU !prins ID~U ~lab d(~ graruJ poporului român, 
deci u('(.,}t'a ce • .,\l'll dt-,.;-lipit DUri U~1" în timpurile 

. rnr.ri noi, Elt' nu pătnlTh.~ră în org-ani~mul ",1'\1 a.l 
iimbt·l. TIU ,o.(j Întnrpar:1. în f>~l, ni{~i uu fj\'-':1.11'ă {'U . 

I·a o part{; Într·l\git.o.;lrl'. SU~Tapu;;.c ~ide~ri cu
; Lnt.olCJr romanl('.{" pl{~ ,a'u fo:n .a.rUIwatc depaTte 
':0 gol·ainl p"'poruluj ind.atil.pt3 ~trulla rorn:Înă, a
l in~ă d(~ d{'gi'lt.ul rena.şt-t;r('.i. Hbîtmăi. put.crniC'lll 
"lID(}t~ 

"Ou t-otul aha {,,"'te ln:rL1.lTrrf'a dil·(·ct.a -.. laY'Onă 
~ '.:lhiJ.ită prin ("(lutaeJ1:ul D(~mijl()('.it dela popoT la. 
~~r. ~<ki{'i ('11vinttJto imprumutat~ dda 1,.Lwi, 
rt\ma.',crl~ eontopi!l.o in Iim hi'i. .as,tf(·} ~'ă, R~t.ii.zi de 
,tUlt OU nUJYutinţii. de 1ll,I'Un~at <tin ea, fără II. o 
,.:\ruei, fmă Il rupe din .'lrboN'Je ei IDl1ltC fnllue 
gr&:;il~, 111ult,(~ H(~ri mir{).~it.ooro. 

.. Aiti W.,J<'ID o inrÎ1.lTiN' fl.r(>.ască, primrtil 
.. 1e bună voie ~i plu'L'~.vr(3) de limba şi sÎlmţul po
;>()J"'U.lui. Dil1('olo una m.a(';.\tritii ?i ~ilită., !l1.lferită 
,ie grai'lll ţli de mlnt-t.\3. POi'porullli t.im'P de ""aeuri 
intN"~. dar po oa-ro la llU t-ÎJILP dat o 8CUruriJ: 
:;Ii o n·,-;plD+lC. 

• .In !'U-craN'4 de r('g-cneraro a rutţ.ionaJ.ităţii 
l.o.u."l'trf', Ţ)(' {'are ('1.1 llnmaTe av:î.nt a întreprin:-;-{) 
limpuJ în (I;('n~ trihm ~i care xre dJ'('pt 'prima ci 
t.m!). Miră i.ir~>~i limbel, ~ă. hiip:l'i.m d-e cWama ;3l TIU 

ae atinge de euvinkJe chiar "'trăine eo ~lU deYl~nit 
an 'trulp <;li 'Un R:mp:e eu n()'Î; ",li. luă:m am:nt(' 
1ăiu.J 1.L.-;dih1ri1.e .,.ă, n~latinp;<,<m rll1nuTi verri ,re V'OI 

"u:t~I.'l'PrOdtH'p fnlllUl şi flori. Nmlla,i pManţii 
"rod că ]jm~a t>e poate fuhriea, poponll adevărat, 
natura "{'ic ll'u·:i II.<.wultă". 

]I;l:tll c{' '''''P'tlU(~ llmtJ din ('>('1 mai mari i ... torici 
:; i noa:mu+ui n(}~t:l'U, e11 ce in'inlii ~ mint~~ lar~ă 
{'XlYUTI .. , IJ('y"il(' hm"wl noa.'lt,~ în pragul T(ma",t.e
l'\1i ~l(" ~i ("U ~ l.o~i(:â .. trimIU, ';ti ;p.:d.:l.ntiL 0{>1Il
\"t'tQ <11 I. ~. ~vary in hroşuroo. Şo.'l orioo avânt 
~'~n-lll'l~' 3. 1111(\; ~'Îmhl ('ibmtii f!-l p.'('1l1und in 
robie ti~llP d(' ŢI('I/oltc 80()an.i 1 

~ 
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Pomal dl Crician 
dala Teatral Rational. 
~ 

Bw;ureşU" 27 Deoemvrj(l v. 

A foSt' o fl"lUmoa.<;i'i id<lie, .pc ICa:r.e a 3iv'l.l't-O iLO

-tlJaluil dirootO!r ~mer,alI8J teartrolor, d. L C. Baeal
b-dŞ8, de-a f'J.OO,' cu lX.QZia ... iî.rbAtorilor, '\lin 'lidmi,u
'tril '{>OOll de Oră.ciU'll prm:l1ro {~pii; a,rtiţt,i.IOT dela 
TootrnJ N aţio:n!R.l. Rar ,~'a văzut o tnl(.."urie n"lJ.'li "'o
.nini!., o fmiciro m~li oo:rată, ca 'IX' .fot,eoo imbujo
l'ate şi drăgiiJ,a,şe alo HOpi.Laşilm- u:rt.i~\.iJor (~ri ;-\(~ 
j1lCa'U ea ni~ pă:p'll~i vii î:n Jruani'llla Q(lOOll plină 
de poezie, CO-(I răis1)iilld-ea. în j11,ru-i pomul a<l eră
eiu'Il, Îneărc:a.t cu loa1e juciilii.lo ,din 1ume. lnt.r'o 
_li ookunrnă din (~tifici'llll tea:lJrul'tl!î ",'II\.U OOll'.Hlt 
Sâmbătă ~a toţi oopiii artişti1ctr, dimprotlnă eu 
'P&rinţii lm ţll <ro toţi priettmii 'a:rtoÎ, gazot.wri, foşt.i 
mini.ştrii ~î miJli~trii oactlwlilii şi..au pe11reoUst câ~cf:a 
-tlel.'lRUr.Îa>lătulroo {'IU oopi]Ja;Şii fericiţi, cari se :mt.il.U 
~m ochii man:i~i plini do :rivni.r(l la pouYl1l1 cel fru
mos, *'pa-e <la.r~ 1şi întirndţ~u nlâniJc lor mi<>;i ~i 
albe ("..3, R'p'llma. .. 

S'a ÎTI,ooputt îTDpărţiroo. ju~ăn·iiJor; :r&illllrL Fral"a 
de mri'Ki'ite d('! buourio, (10 ţipet{\ şi ne dori'nţc. 
Nici mw.rl.ă.e.lile .n'au JipHitj vorba oooa: nici o 
Itoolllr i(l fără j.alo! Şi in mai 'Puţi'll <le 11lJl R:fHrt do 
ln\,S toată bo.găţÎJa şi l:mCUiria pomlL1ui s'a '!ClVărMt 
J)fl bra,ţ<t·,JoP. oolOT miei 'Şi df\ pe hrote IÎn .wu{leoole l()r 
cnm1(\. J){\pfl"tn I('!()Il~"'lri, fli'D. locu:rile 161' <le dn,qt." 
prm.a:tt "SmlLni mrurii n;p()~toli ai ~!hLi T(lmiÎ-
1IH"lBe, AJflC'&'lIU.dri, Bolillti:o.e:m:u, l\a.;:,o,.'\lly, Milo şi 
1Dţi owri au 'ayut ff':rieiroa 88. p'Uuă. o }Xiatră Jia Î11' 

,nă~ţ'llrea. ~ei frntLmoo-~ <:lIlItOOra..lo, eu ~e ne 
mlnd:rim, 'P.riv.inu ~i pe chi'P'Ull"'i<le 1m <le mrurm()l'a. 
"irea că ;o'o(l jO'll.Cll u.n zimbet de 1o,~fâlltă mulţullliw. 

După 00 <~plii Ml fost implWaţÎ, Jri:t'(l(.-torul a 
.aÎerit ccloer 1W/.Iri vim. şi şampanie, diferite gustări 
fi ~gă.ri alt'Ae. . 

ArliftitÎl s't..a.gi'ill'i, drept mulţu.mtw ŞI J'('{'11J1)~ 

"TRIB UN A" 

tlnţ.ă pentru '~1)()ri.F.:.a Idei şi pe.tl,tru iu~.uoapt.a 
~i !)ătrin t(\.'l..~.a. drl~Ot"'>t(~ eu ·earu su:n't 'ÎJl'at11;ri dc IL<\
tuahli di,eeior, i·.a.u ol(!rit ou Q<\az,ia .acoa.~t.;J. o f ru
(Jl')...'l..-iji ... t,atuă în bronz, rnprez.i.ntJÎ:nd gC'Il i ul tl1l1lln 

<'11 'a.TipiIH lntln.s(', g'HI,a <il:- -sbul", (Lar ~m un pi.ei)r 
înli'i.nţ1titde·<;) ,~1~;udi. l'ri<-tenul'lhMLl"U, d. 7..a.h.arie 
BârHan, prt1drl11du~i ,.,.t4\1U~1 a ,To..~tit 11l auzul ~iutu
rvr, in 1lU.mo!{., {·,am:u"!l.Zi lOI'lui :.u'LÎ..;.ti llrmiit0area 
impru,vii".aţie: 

Sfios eu domnu1,e di,redor m'am hotâ.rit să iau 
cuvlînt'.tl 

In atnl-O,~f(>ra asta sfântă de $i!.,'bătari, ce tot pă
mânl'.ll 

L'a "lu,ălt/itin bu<:un:c dela. pakLt pân' l4 bQ1'd~i 
Ş.i, .~ă vorbt',~. nu pentrtl m·me, ci. pentru. toţi cer 

legii mei: 

- B .~ă:rbă.lO(lir('{!.luxMI,ră (I,~tăzi ... «It' mânn e a 
tuturoro ." 

.să fim cu ·/:nima desehi,.,.6 .... ~ă 11U Uz.qim .să ti(,~/Cfi 
Ora 

Şi să gu.'dă.m cu infrăţ-irc din clipa a.~ta .•. CI1 ne.~flt! 
"- Ne-a 8PU,~-O '"versuri lapi<i.are demult cumi'l

tele li ora,ţ.! 

Mă bucur că n.e roborîrăm din a. cull:sdor gheenă 
Să ne twdemt şi noi odată cu toţii ... fără mi:s' Il 'n 

&lOnă 
Să ,~t.ăm un ce.a.'i a·ici de vOibă şi ne,chcmaţ i de ... 

clopoţel/ 
Nu cred că bucuria asta o 'mpărtă.ş"'m cu loti l.a fel . 

- Cre.~tt~1 i sit ne uit.ă1n de umle a.cwm când 1'ine 
., Moş Urăciun 

Şi ,<;ă-l prim'Îm la ma,sa noastră cu ;·mfldul curat 
şi bun.,. 

Şi nouă .. re să IIp.·aducă; şi noi suntem ni.~le COpt i! 
Să ne aducci 'n suflet pa.ce şi griia noa,~tră să ne 

piarâ. 
Să ne prit'im .'1enini in faţă ~'i f('lT~c·iţi in a.stă·sc4ră. 
Oăci m.âini., de n'om fi t'eseli a.s/ă.zi .. ne-ar n.<ipă.di 

adiinci ngrete, 
Pc cerul t,icţei noo..stre mâine rIU pom t'P4ea de

At n t *) c(l ••• ,-Ollle .e ... 
Şi ma~ spn s(~mi din adâ 11'(·W·j porni-IX/. V if,.mll 

turbat 
$.-0 să ne P4r~ ~u .. mă crc~lc-ti .. (le ceasul care l'am 

' ... ~ . scăpat 

Redeveni-ti copii de. oda i.ăin fa~t pomn.lu.i·mim1l1e 
Colegii mei ş·i fraţi de, ffl"uncă prin mine câte nu 

. V'o,T ;;p7Hl.e • 

Căci t'orba vorM ia,r adw:e.ş·;-a.pii din d<JtUi M fac 
pa,trll.,. 

Ma·i b'lnt' să venim W. faptă,' noi .~untcm oameni de 
teatru! ! 

- Uu toală dragestca V'aducem .~t,alna ce-o lleadi 
airi! 

Primiţi-o cu mărinimie; e un pr·illos al 001<11" mici. 
E: un s·im bol al meţii nOQ.~tr6 şi.-.al darurilor ne 

'mplinite; 
Am vrc<!. să ne luăm arântul spre 'înă1ţ·imi inchi

pu;tc. 
Am t'I'M şi no·i s'atingl"m Cf'TlI1., să ne 'mbătâ.m 

de ce e SU8 ••. 

Dc,r lanţul .•. l.a.ntul TZU ne lasă şi .~tăm cu. sll{lntul 
.~ttPUif 

Tol a.ş{I~plând sii v·ie-o mână ş-i să ne scape din 
. TPbie ... 

O, c-um ne-am 'ri.diro năvalnic susfn a (f'rului ((irie 
Şi nu n{\-am rătăci, sunt sigur .. şi 1l1:C1. nu ne-ftm 

cerfa pe calc 
Căci ·în nemărginirc4 m'lci tlA in..'oul fi-v03. ",-'11-alo 

;;.ale! 
Ne-am, du.ce .feri.ciţi pc urma măeBf riia,. ·Î.nainifJ..şi 
Ce-au lWnI:md cu multă trudă ctIrărilc pentru 

. u.rm!l>a, 
Ne-a.m duce ... ca pe urma noa.~bră să poaJă alţii 

I ~. 
sa se RU~C 

Spre wlmile wre ·imbată .•. 
, . Te-am inţde-,; deplin. sfatuie'?! 

Mă Ut't la aripil(\ tale cum stau intin .. ,e ca de sbor. 
Te·ai dur-r .. , lanţu.l vitreg în,'Iă greoi te ţine de 

pi·eiar 
Şt: nUffl4i ochiul ţi-s{'.'ndreaptă p.>rnit spre zdn le 

. scnine ... 
Dar noi avem o ,-mângăie,.e: ~ ţi-o ,<:pui ş-i n'o 

, .'Iii-ţi pară bt:nc-
Tot ncn spre cerul cel alba.stru o să BUI:m. 'ru:z:in

tea trt.' .•. 

*) A ~Qua. zi se juca. c,meta dAor An~h(>l şi IO!lif şi 
VifQrul lui !).plavrallN>a.. 

• 

. 
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"Ne pare ,·ău ... dar ce să fa.cem? Tu c.~ti cU~ bronz .. 
şi vei ierta.r 

.·bc.măna.re.a poo1c pare de-a în.dră,r.IlIYJlii cam 
ad.ânc;;' 

Să pui pC-U,rl. 9ta.g1'aT ală.turi cu cel inld'11ţuit de 
!~tânc6 

Şi comporaţi4 intrNl.gă Ur. mll.lţi le i'a păre.a 
deşa.rtd .•. 

DM ("Iun vedeti, l'orbC$C 1 n t'e1"~ll.ri ... şi o licell fă 
m 1_<;e iartă! 

- Şi-acum. Q mi·că 1X,rall((\:;(i; cum <mnle·m, toţi dc ..• 
offlr.nw. 

Tot rohlldând prin nori ~i stelc, totîndrugând l,j. 
t10rbc mari 

Să n 'a'/1ll'.ţi.m /j·i să ru pară c'am ajuns ş-i Soc'ietari .•. 
Eu t'i-o d01·e.sC la toţi ... 1J'i mi-e! 

- Prim c.şte-o Dum /lule DirectCN'. ti-o dau. cu 'llJ.-

, iletl~.lvrăjit 
J),. POMI4 ce Sf: la,~â din pmnul cel fnw108 găt,i,t, 
Ti-o Mm ('opii, nun se ~i ca<lc :3a fieolHu'n 8iil'~ 

, biHor';' 
Şi. ·nu·'; mai nwn~ mulţumi.te ~;, Ill,l. sunt m.ai fru-

. in oa,~e flori 
Ca florile rl~unoşhl1 (ci d~n zilele de ljiirbăloare • 
Pe care ti-le dăm acuma din a!r'ta no.'I.'>tră fără. 

BOail"el. 

Petrecrrea meseriaşilor româui din Arat 
. MQOO!"Î:1Ş1i români din .Arad .atU aranjat Dn~ 

mlnecă 25 Deoomvre v. (in priana ~i de Orăciun)' 
() repr(\7..('nrt.atÎ1.lnc t<"atr.aIă - ou ·<'A.mcurs1l1 mu
zi~~i militare a rog. 3a din loc. 

Url timp urit rlomn(l>~ pe .afară d.e ţi-s.e păT'ea 
c;l e (~ mult 1D1Ia! plăout a etala CămiTI111 tău 
<lllell.:lă, d,-~î\,t a mt~rge llJlJdc\"'a, ori dlt de mult ai 
dori :-:ă VM;i lin 1(.>atru romÎme.;.c şi ai asculţi or
eh(~tra mi,Jitarii eântând mult frumoll.%le noa.~tre 
o()ine românoşti. 

C-oI'Ul î:n<"ă s'a indu:na.t ahia cătră ooară -a se 
il:li."<,uilUl. eu toate at'e:ltea foarte multora le-a fost 
eu n{,putinţ.ă 6:1 parti<:iJX) la a.eea.srtă petrecere. 

1 hl'pă ~1.tfil.a IHUTI<'ii de lj>N>gu tire voelt'.ai pe fe
tcle meserja.şilor n~tri 'Urmo de tri~ţu, <~ cu 
toa,w. că t.'ra hotărît c.a teatrul Aă c;e iru)(>.apă la 8 
Ore fIX, (un lut~ru ,noobi~nuit la noi Ronlânii cari 
Sllntr-Ul Ob.iŞll'lliţi oa dacă undeva C ŢH!B că 00 in
~t·,pe un Ju~"l'1l d. e .. l;a 7 ore, noi wooa ne .adunăm 
J>(l la 1 ~~ la B) &ala {)ra incă goaHl., .aşa că (!.Ta 8igw-ă. 
nCI"f'fl~ltJIL m~)raJă şi matero.rulii .a petr~'Tii abia. 
imlR .(~iltrii orde 9 a înot:.1>ut a ne mai 11.mplea ru:. 
fl'Uhh('. 

Intclig-HIlt.u Jloaatră - o spun ftl durere - na 
&. aflat de~ ~n{) l3J onora UO{'1.'lstă petroc-ere eu pa.rti
(·l:pa·I"(·,a z>un ab€-~l vre-{) 5 persoane au 1'l.Mit parte 
dlll a('!":'it ~)1':J.iţl {'u o intcligintă attlt de numeroasă. 
}),te .'lcti\vărat, - după cât am întcl~ - că i-a 
f"Prijinit, m.at{>riaJîe«;lte, dar totuşi cu mai mare 
~î\"nă a'a'!" .fi avântat meseriaşii nooştri la hlcru:ri 
frum~, da.oi\. a,r fi văzut că inteligenţa ee m
ter(\"Razii mai tare de m(~.riaşi, mcrg-ilUd in mij
]<xm1 lor ~ imburhătându-i ro vorbe şi fapte. . 

Ahc..'l. ('ătră OTele 9 ta. inoeputa con{',crta. Dl'll
zl\'a militară eu "Doina ciob.anuh1î" eântarta cu 
atâta mi'î.c.strie, do rpăn:'llu că te afli în'tr'un ~trll 
r'>Iniln~, J){'llw.unjurat de nici U!ll străin 

FOftl1:-e bine 18I co~~rtat şi C'U e"lolalt.c ;u.ncte 
St 1 ţ"}>' .. V' ." . p ., " ~'. 11 ';1 , " vYrnaIlJl , , 18UT1. Ş-l, ot,POUM" sc-

('{'rind apla1.l:tA~ puterni{'.(' şi tN'huind a repeta fie
Care punet. 

Fnnează ])llDet:ul TI "N{'potul răsfăiat", f.aTSă 
în {) "'ld~). O piesă foarte rpat.ri\"irtă. Diletanţii no
stri ,,,'au achitat fOllrt<l bine de rolurile lor. Dl 
G. DeholDall. în rolul lui Somnul~u. pr<Jpl'ietar, 
Il trtă,t;~t multă pricopere, ju-când cu atâta vervă 
00 tj~) păn'-a cii lai înaintea ta un adevăra.t actor 
iar nu un m('1:o\'{'I"laş, caT{) abea are timp CU atudia: 
n~a rolul-ui. fiind ooupat roată ziua cu tlrucnU. ' 
J)~wra &)fil1ţ.a Ol,ariu, incă s'a achitat foa'l'"t!o 
hine in 1'Oh11 oOllmn.ro AnÎ'Ni, 90ţia lui SomnulCSCtl, 
.arii'tilnd ~("llwn('.a un dar deo.~hit de a juell toa
tru. Tot aiiit de bitle au juOO,!f; a-~s.M Em. Jort: 
în rolu~ Dora, fii<'!l lot". D-şoaTa &.orţa.:rju in ;ro

htl ~l.:h-i("'lrH, fii~">a maj.:mlhl1 SomnulOF\Cll. Dela. 
dl T. h,rz!lr şi Dom. Bozgan: cu roluri 'J}rincipale. 
ne-am' fill~t,f\p't-nt sii 1J)'I"Cde-e cu mai mult f'Unţ 
t('oatral rDlurile lor, mai oC'll ooamă d i-~ văzut 
de .altii dată jucfmd cu \Ill\llt mai bine. Cc-lclaH.c 
rohn-l ~("'lJndaN' a'tl f(l.St jucnte bine de d-fJOa:ra 
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•• T R I BUN' A" 12 lanuari .. ., ~ 1)1 :? 
----------------------------------------~~--------~--------------------------------------------------------------------~~-ţ 
Rozalia Şandl'U. în rolul madlrum Sofia, e<Xlnoama 
casei, d. V 88ilo Mllniu în NJihLl lui maiorul 8om
nuJesc'U fr.atclfl propriet.aruJui şi d. Dom. Boar 
in raul hu St'iln, servito1"ud lui Costidi. 

DU1)ă Wa~t.ru a llrmat joc, oare s'a doschi.s cu 
"Horn" ~ -Il durat intr'o îninlfleţire generală pâ
nă În ~rri de zi d:nd ne-am despJirţ.it destul de 
'mrultiimiti, ~tl'1'Când o scară fP'lăoută intre fraţi, 
cu .acel(lllşÎ dOlrinte. 

D11'Plt di1 S1lntem infol"ll1aţi a riimlllS totuşi un 
mic 'Profit (~n',lt, <,are e destinat pentru îmbră
car~a oJ1:yjJor .:;ii~JCi dola m€.'!Orii. 

Sperăm d 'lUebe'r.ia.,<rii n{)ţltri nu vor dis pom. 
ci no vor del~'Ctll în curînd cu o -altă :reprezenta
ţie potrivită. Atunci 8jXlrăan că şi inUlIigenţa 'Uoa
stră nu ,'<l 'IU~'1i si.a ~a do nopăsătoarc oa de 
<astădată. Bujor. 

Invitare la abonament. 
- Abonaţi • Tribuna". -

Acel intim fi călduros contact sufletesc ce s'a 
lilahmt înhe ,.Tribuna" şi cetitorii e~ ne În
deamnă să ne îndreptăm cu Încredere fii dragoste 
.acum in pragul unui nou an, către publicul nos
tru ceitor, care prin alipirea ,i devotamentul 
său statornic către "Tribuna" a făcut din ea unul 

·dia factorii de dipetenle ai vietii noastre publice. 
Suntem convinşi. că nu prln noi, ci prin publicul 
ei cetitor şi-a dobândit "Tribuna" această impor
tanţă. Căci acest public estţ elita ÎnteleciuaHtătii 
române1jti, f;:an a fost totdeauna accesibilă ideilor 
de ÎnaintaTe şi de progres. Aceasta intelectuali
tate se inspiră. din cele mai avansate ideale în 
politică şI din cea m.a.i curafă concepţie naiio·.la
listă în literatură. ,. Tribuna'· este expreaia fidelă 
a acestei intelectualităţi., dela aceasta priminda-,i 
toată puterea, dragostea şi indemnurile de a se 
face v~itoarea tuuror dorinţelor. gândurilor,. 
sperantelor şi luptelor nationale. Cu rădăcinile 

coborîte adânc în conştiinţa mai bună a neamului 
ea a rezistat tuturor persecutiilor uă.imaşului fi
.rest, plătind cea mai onorifică contributie de 
dnge În tunul anilor şi a infmnst toate vilorele 
calomniilor, m~nciuniJ01" ,i bârfeliJor deslăniuite 
de un an Încoace Împotriva ei. Ea este termometrul 
puterii de reactiune a poporului nostru în procesul 
permanent, de fiecare clipă al triumfului valorilor 
morale şi ideale asupra valorlJor în curs, al prime
alrii şi reÎnoirH prin idei şi oameni, proces care nu 
Încetează niciodată la popoarele in cari e viu pul
sul vietii. In viata unui popor, a unui pa.rtid se pot 

aduna multe rele, multe păcate ,i neajullSu~ !DO-. 

ti,.. de desperare ar fi numai atunci când n'ar ... 
llista o reactiune destul de puternică de a lupta 
pentru stiirpirea lor. 

, .. Tribuna"' întrupează idei a acestei reactiuni 
• puterii de viatl a poporului nostru I}i apeleazii 
ai mai mult ca ori când la sprijinul cetitorilor el. 
cari pot pricepe in toată intensitatea lor fenome
aele actuale din viata noasrlli public'. 

Deschidem abonament nou la "Tribuna": 

Pe tllI an 28 cor. 
Pe jumAtate an 14 cor. 
Pe o lun' 2.40 cor. 

Pentru România 'ii stdiinătate 40 franci. 

Serata de·a)e meseriasilor noştri 
Joi, in 28 Dee<mtvre tl., Reuniunea sodalilor 

români din Sib:iill Ş'i-.R ţinrut ;Il Xll-a şedinţă lite
rară şi toto<lată llltima <lin Rll'111 'acosta. A fOBt o 
închccre splendidă ·a ami vită ţj'Î mănoase cultu
rale <'.(1 a d(?!3v{)]t.at-o reuniunea prin ~1(,'OOte ~edint.(1 
Iit.el'l.1re. Sălile l'l'>unl'llneÎ erau arhipline. Clasa in
tclft't'llală în-că şi-a '(iat trib1l't.ul siiu, participând 
în număr În8('mn.at. ].aaoouostă ş-e.dint.ii. PTinre a."li
st<E:'nţi am rp-mare.at pe dnii: Dr. Aurel Dobreseu, 
modic, Dr. l\' j{'olne Bălan, prof. seminar., Timo
tei jloţx)"ici, prof. sem. ş: a. 

lJ.e6<.·hidc Ş«linta neobositul tpTezident al reu
niunii, di 'V. TordJişianu, ('.are <3nlD'citnd o privire 
ret.r()8I'tX'<",tivă ~i~l'Ipra anului trecut îşi exprimă 
muJtămil't'a 'SUflet('>ască, că munca d('j:}usă în oa.U2..a 
l:rine.Jui m(,$~riaşldlli rO'mân .a dat ro.ade Blartidăcă
toare, Uoabele ri'i-slcte de neghină nici nu se cu
n()8t! din boJda mănoa,~ă de grîu. 

Vorbt,l"te rct'('rit.ol' la 'rr!escJ'iaşi ~i meserii, fă
când în rolJUffiat j",tori0Ul a{',(':Suri ch(:t>tiii ~ expIi
ciind mr.vi pe ,Larg rolul infl(~mnat ce'] are meseria
şul în gerHlro în "iata de toate zilf'le. Aduce ca 
pildă ("llUl fa1a jp.riumlui mini",tru danez Closiu 
Hern$t.eln .a învi'it·at \l{'(>:niei.a p('nt:nt rnăsărit, i.a:r 
primul minil3tru .a Jăudl3,t hotihîr(\a forei saJe prin 
in,'ltruetiv-c c,m-inte: .,Ori ce mund. dnstită no
biJit('liZi'i, dim1'>Okivă trind!h-ia d~'Lli,z.ează". 

Vorb('~te apoi df'..'lp:re Întreitul iubileu al fe
ri<:it1uJui nl('8eri.a~ r.-muin NicoLac Bordea; care 
îţli r;·cr:lw,uil ju bilen] d(' 25 de ani oa măestru, 
nunta de .angin-t; şi tot odată ziua obromastică. 
Explică 0Um -,,"1ăt.oau m{'~'leriaşii români înainte cu 
cu 50 dcalli, şi mai aIeR CUTIl erou persecutati, 
JYlmândll-i ... '*l in ('a'le fel de fol de pc<:leci S'pie a-i 
opri în loc şi .3. le incurca pl.'murile de elllla:n.ci
'}::\:lre de t.<;ub JMlma -"ltră.in'Ului, Tot 'a.'l,tfcl şi jubi
la:ntrul a unIt d~ hlpt,at <"li mu.lt-e l>edooi şi neajun
suri, p:mă of;ij~a Iyuifrut in.i~hi(>hCll moo~tllll SMt :roM 
de măO<!1.ru, ~j de Rwnd î'll('(>a{"e muneind un 
pătM't· d-r ven.c necont(mit ea m.:~tru a f'X'!t Întot
{l(~mma 'print.re {'oi mai dffioinici mesm-iaţ!i. 1)1 
T01'(lă>şit~!Jlu il f(>.1icitil în numelo reuniunii, do
rindu-i 'H'~j pnt(~ ,serba în paee .Jubileul de 5() 
de ani. 

'J ai \'{'l'l~,,,,tn Înt-n' .altele df'.,,-pl'O ,ajutoarele 
(''e st} dau din 'foflr(!uJ ':,Andronic" învăţăceiJor şi 
ca!f(.Jor de moscriaşi, cxplicând pe l!a,rg oo}or in
tt~~flti lUlcle lucnrT'i de Jip.<'ă, i.a? după 3(',.(l<f!G. 

Df'('Lară 'Ş('>(iinţa a XII·a din .anu] 1911 deechif;ă . 
Plln<~t'11 -prim îJ fOl'm('ază corul Memi1ll3.!ri.al 

d() .'luh o()tJdll~rea t.a·]<mta1ullli cleric Ign.a:oon, cu 
bucat.a "Lă1Jdaţ,j". 

{~a o rugăciwH' Hfână, dumne7.('jască aQu .. ...n 
(lin depărtiiri (pe aripi de cheruvÎmi 6e .allZOOIll ler
mooihoal'(~le note, ,a\"Î ttremuriltoare, ump1ând .de 
evlnvi'C inimile a-scuJt.ătorilor, la lSfiirşit Mm'pcatimtl 
diriţrot a f(~ Tăspli'itit ('!tI f'llrt1loo~ apkltuB6. 

Urmf>oRză mai multe doelOJmiiri, .'rpoi <-'Onfeen
ţ.a dhti Dr. A. J)obI'E'f'IC'U d{'!!'lJ)l"C i~cnă. cuprin
zÎlnd oede t.rei Jucnlri princitp.ale: mâncare&, ben
tura şi curăţ(--nÎla. Dt Ih, Dob~JIl deJa înooputul 
('.{)nfcl"Cnţ.ei ~-a OOl"tl't SMlze cS n'o ~ă poată vorbi 
d{,(,llt în N'rumat dNrprc BOC1'lte trei lucruri, de
oaN',('f:' d,ad 8'r Ilta rIlă vO]'loo~ă mai deta.iaJt. i--ar 
fi prea putin timpuJ 'PUS ]a dis.poziţie !pentru o 
confere.n ţii. V orht-şw alXl'Î deprclllimeare, f~ 
prin ('tatri trece mânoaroa in s1Jom.a("Ua omnlui, până 
.ajunge !Să 00 rprefacă în ",Qng-e; d~re mâncăriJe 
oari ''lUnt potrivite şi hrănitoo.re pe.ntru clasa me
eeria~ilor, trăgând >(')()!J1,C]uzia. că om<lU cu bani pu
ţini Re poa-te hrăni d{'StuJ de hine. 

V ()rk.ştc apoi despre heutU'1'lă. EX'plid în li
nii]'argil'fiy~l.giile t'C fac be'lltuTI]e 6pirtl1OlMle. 
tînnpind'tl-i onlU]~Ji fpnlteroa de jude>('.ată şi omor.în
d'll-i orice "Dinţii. Arartă mai ah~ ve baza consta
tărilOT ~ k-a fik'lttoa mooic ].a {'lasa <le :nehuni. 
înspăJimÎtntătoaroa cifră de OCJ!fIii epileptici şi 

idioti l'l"Crurt.atî din oOOata părintilor beţivi. Pe 
baza ·R{',(\f<"tor 0On6tată:ri tT!~"C ,(',ondnzia re1elQT 
p1'evenite în urma hooturii. Arată enID d-u de 3 

! 
.ani de <când e abstin"E'.nt de5ăvtrrşit 00 simte cu nrultl 
mai bine şi mai ,'l:ă.nă<tos ca în tl"e<nlt când obiş. Î 
nui.ar a boa cute un păhnr, două 00 vin, sfâ~ 
V'Orbind do"U'ic e'l1Tă'te:nic şi explieând ~ in. 
semnat ce are cură~nia in viaţa omului. 

Co.nferinţa dIui DT. Aurcl ])obN'OOll ·a fce;t 
44<1<'ultată cu atenţio din pUI't.eapublicullli .asistent, 
l'ftziindu-oo par'd dorinta pe fct~.le tuturor de a 
ne 1mbogiiţj eiit maÎ des cuno.ştint.ele CU astfel 
de in \'ăţMl1rl folooitoare. 

nrm(~ză la.poi tânărnl G. IIedru cu tre-o e.âte,-.a 
hud'iţ.i perpm-ale CX{'!('.tLtate 'la <ehi-tară. Dl Oovri~ 
('u eolegii 'S[li forrnÎmd .o cap<.\liî Il executat mai 
mllltc bu<~ll1j. 

t:rme.ază ia:,ă.şi d<,damări ş1 cântări, ].ar 1", 
urmă (,01"11J ~emin.ariaI mai distrează pu;blieul C'lJ 

un(\l-o b11('ă1.i ină.lţntmire, CX('oClltat.e CU o ooâl).(·ă 
rruiie"tri(J, 

Rfîu'Şimhh<;{l !programul Ş('dintci lite1tiJTe (li 
Yi<'toT T{I'rdă~i,'UlURnuntii Ţlubliaului că v-echiul 
nwmbMl al 1"Ctmiunii <11 P. Ilieş măestl'U C()IIDŢla('
tor în Orăştie pune la dispoziţia aoos.tor :şe:dint~ 
'pm1trn ~rt.arre 3 tablouri de 'll1-alSă cu J)O'I1lre1lu 1 
pNezid<mrtu}'ui reuniunii, dintre cari unul fl(l 9O'l'

tCflU"l1 în ~inţ.a de fu~li, 1'<'1r c<,lclalte dO'Uă în ~
dinţa primă din anul 1912. Maiad'lleel.a CU1l'OŞ
tinţă ea dna-mILa AL Dopp la pus la diRp01.iţia retl

nÎ1mii tm fnl1liJ~ .alh'Um de ţ)OCrii, <'llre sll: 00 dea 
{'a pr(>m~u ('('lei mai bllDe d('{tlarmatQarc. & !!Ol'

t-e~ apoi 'O,bişn·uit.(lle b~uri între 'Pal"ticipantj 
in·dtun.<.hl-sfl publicul la prima şed'Înţ!l: li~erarl IL 

reuniunii din an..u] Vliitor, 1912. El. Gruia,. 

INFORMAŢII. 
A:R'A D. 11 Ianuarie D. 1'11 

Pentru şcoala de fete din Arad. 
D. Ioan 13inchici din Pâncota a dăruit 2f)· 
cor. }Xl:'fltru şcoala română d ·fete din Arad_ 
în aminUre.a fi{~iertatei ~alo.soţj.i Il~a 
llinehid născ:'l)ascăI.·" . 

H('unlunea fe,moilor române îi oXţ}ri-. 

mă mulţumitele pentru acest dar m~ 
mos. 

- Nu Jăoornlti după avere nedreaptă. Din 
Sfmni-001aul-mare ni .... -;e s(''Tie: NişLo ţigami, ~.h:.m
gaţi de capul iernii, 8'llU Olvit irn oomu'OO nOaRtru 

şi au luat o casă (nI chiu-ie, ÎlIl oo:re .s'au €<ălfu;\lu.it 
cu tot,ii ~ biitlrinruJ ţ;tefa.u şi trei freimi ş.i o f.ath. 

Abia .a ·,ajll'u,s iu comună, 'au 'l'.Pspu.ndit 'V'C.<\'k';J. 
cii .ştiu iace ~lbm.t. UtIluU Ji.n1.re feciOl-j s\a iWPIl'i.'
piat d<l 11n HX!m I.român, pe Cjj;re Ha ('h«mat :La 1'\ 
acasă, şi oa--aru făcutt, 00 n'.au făou1. - -l'au OOllviJ}!'; 

00: ştiu fia'O(l .gWhini. RomllrmJ, pl,i.n 00 bucu.ri,~ 
<'.Ii. Via .ajun,ge bogat, a'ta dUlS La 'Lată.! său ~i 1i'lIl!p.reun~i 
au luat dol-a hlllIllCă 1100 OOT. impnumut. 
Foo~ ţÎg.&1l'I1Jlui l'a mai amăgit ~i pe băr

bierul Ştefan Halca, 0IlIl"e 111 făcui Iti al nwrt d(, 
600 ooroame. Toţi trei 'au plO3Jlt apoi b. Timişlo.rn, 
ca .să Oll'll'lll6i-e raUll". Aici feciorul de ţigam i~ in
~t lOă mt:re Î'.rl'ur'o câroi'UIIlii, unde, imbă.tiJ:rudu-i. 
le1a Juat banii ş.i S'~ făcult lIlevhut. 

lrn ""N'.J11OO. &'JI:ra şi dada cu ooilaJţi oopii işi 
ad~ Adrer.1.ţele şi o hlMe ia fugă . 

Pil.gu.biţii au ltuOU'llOl;ltinţat jla.nda.:runer1a 00Irf': 

sta lu..'lt pe U'I':Jnelo ţiga.ni1OT purn.gaşi şi i--a priIlfl_ 
N. D. 

- Un b.i;nefădfor străin ••• Din Oermeiu ni"Se 
scme: In oomuna noastră locuieşte un izraalit eu 
numele Samuil II () J la e n d e r, proprietar, oa.re 
din averea &a ctt{ltigată prin muncă vreme de 00 
de am !,iltXXiI'e an împarte, la sărbătorile Pl&Ştilol"' 
şi rliIle Crăciunului, daruri la sărocn comunei n(}l
stre. ,Fi.eoaro familie .săt'lacă, mai ales 'Uooe flUIlt 

OTfani. primi.~te de Bărbători 1-3 piini ~i 1-:> 
coroa.n.e, C'ari im vreun! se ridică la 5--600 pâ.ni 

In atelierul nostru se executi: altare, amvoane, presbi-
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la Împodobirea bisericilor. - Od~jdii, prapore, potire, 

ceas~ sculptare de amvoane, altare şi candelabre, . sfeşnice, . etc. etc. - Altare vechi se auresc 
st.atui, - aurire şi decorare de biserici. ŞI se renovează. - Liferează statui sfinte, ICoane, 

I Budapest. IV. t Vaczi-utca 59.. (sajal haz). cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
» 
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it! i@,j tot llitiitoa 'Coroa1l!e. !.şa Il făcut şi la aăTbăto
~ Î"J"ile Crăoeiumrl1li din Lll:cest an. P.rime~d bine

făcăroruJ, 5triUn do DOOIffiul şi legea [l.OMtră, mul
ţumitule color sl'iraci cărora 16-a in.'KIn1n<at săl"bă-

e 

1/Klril<e. - }'loroa Ş <a n dor. 

- "SodhaHştii" noştri. De sărbiitorile Crăciu
'!O'llllui ,~i,a.Liţ!tii" 'lXm1â:ni din U:ngruia au o:rgu:ni-

l. -:iJat tiin ,,o<mg-r('8" la Bud'ap<1Sta. A,u partimp.at 16 
t '-d€legaţ.i ai ,Ol'g!illizruţiilor "pu'lOVincbalc'\ d. Ghoor

ghe Grif,"OTOvid delegatul b'OCialişt.ilor .romani din 
Buoovirw.'l şi d. A1Ia't1ao:-;ie IC!lli'ju, del,egat din par10a 
~l()cioailiştil"(}r din H..omii.ni:a. Din T"lipo~ole p.lezin
f$at.e de \~~ţii .aflăm "u ,,..o.ocia.1iştii" ~tri ;'dU o.r
gauiut în 0UJT'isul MlUl~li 11 'll.dană:ri puhli<>e. Au 
omlU!Ilţla1 42 -de Ql(hmi'iri, 25 Îll.'Jă <Il:U fOlrt, oprite 
'morII p1lblico. Rapc1rwruJ S<'lC'ţici pent.ru !reforma 
clootQl'laIă, <l.Mih u:iu a 1l'roptl..'1, i.a.r "congresul" a 
p.rmit să se condamne atit1tdine,a partidului na

. tional român în ('1te~qti,a votului U'1li1'l}rsal ş1 să fie 
mvit,aţi toţi muncitori,;' români din U nga1·j,a să 

. 7VU .<;e la.se traşi pe sf O(wă de eonducăt01'ii acestu'~ 
,pa'riid, cari nu sunt de,cât vulgari "prostittdori ai 
~poporului". 

Va ""ii zic ii bu.11:i:i noştri j,8OOiali~ti" au oon
·damnl'J.t"illug'1lT'Ill Illl1lict de vedere Jămurirt, au C011-

flamn<d vo{td uni1wrsal cel fără m:ci O rcstric(itme, 
-- Conc~pţ1·a. cea. mai idc-ală. a reformei clectO'ra(e, 
,,"'iar ş-i din punct cip, tlrliere soC'irjJisf - ~i s'au 
.8()lidar.i2Ă~ţ <""Il pune1:nl de vedero <al socia.li~til,)r 
;umguri, ear i,n u tcemru de nnw.t, 'Il\ll\l avut în 
'1,N epw.J!l.'vn" euJr.ajul tlÎi romlxttii în moci cin;!'tit şi 
.r.afugo.:r ic [l"efnwllia .bontmnp.la'tA do partid UQ 1 \li 
,l \l«th, 'ref o.mn il ml'() for m'Ulkrazii l'{.'Stlric'ţiUJl e.a 

~:riorii ~i octirci în 1\.1lgLLr(~t("!. / 
l;nwl1~ţla 1lrol1tlia Î,llBă ISă fw şi de data u.stJa 

jpe partea rom:unro~îL Homîmul, sU-ro<.m, c euminte 
.,(Je ll1iaIl:ut focuii ui ~ einc raJ.t:uJ C'A ('1 P<" ... ato .'iă fio, 

,'<1n-<>1i vrea, ,~oct(1.li.st dela "oată, m,ai .ales câ:nd o 
o,,<rrientat" şi ".nuIt" minune. u.aro ClIm s\a a1rătldt 
,U"nparltoruu rnm'ituoo .wI ,p:;mgre&u!lul". 

- Lo,:cdnă. D-l;'oara Miţi Ba.i,ulcscu şi dl 
:P·ompoi1ls BC1l1.la, ci'iipit..an în I'f'ginu.mtu.l do infan
t.criC Nr. 2 din Braţlov, î.~1 atrliunţă logodna. 

Fclicitărilo no88tro 1 

o •• ~ Român _paşcai 1. Eranita austriacă. Din 
·,t<.t..~!l1l1 (Hmnallia) 00 ilm-uoţă: LocuÎ'lAn"U'1 N. 

Mur,ci dincmn. V {,('f'.şti. dllcÎmd'U-oo la tăiatt nllel{j 
'11e pe hotaml dintre România şi Au.'ltr~ un .sol
dat grănj{,(,T l-a somat fiii se NtNl.g'ă. 

. . ~tit()1'1tl opunfindu-se 8old.atuJ -a tTas fucuri 
-de annă, răninn!U'·\ gra~ la p1eior. 

8113'('('-3 vletimeifiind d('l'!ftul de g:Mvă, a {om. 
in~ert1oflt în ~pitaJul din Burdujan.i. 

- Arhiducele Franci&.e: Perdinand în Bosnia. 
Hin Serajcvo fIC comunieă: Ziarole a-duc ştirea, 

'"Cii moştenitoMll tNmllhlli ofiTh'ltl"!O-un.ga.r, .arhiducele 
}J,lLT}ei,~ Ft-..roins·nd ,-,a "irita in curind Bf~'I'nia, 
cotl earc ocazio va tN'OO tl"'tJlPC'le în revistă. Vizita 
'>a(~.asta ar fi de 3-4 zile. 

- PaJi!ubele cutremurului de p.lmânt din Ita
,Ha. GuV{lnlu! itllha!Jlll. publwat zilele Q('.(\,<;tc IUn 
.ooI1l'llnieat despre ajutorul dat din pal"tea !Statului, 
'porl1'U }>u+-'"uoole pricinuite de marele cutremur de 
Jlă.miLI1t din lfkJ8. Conform ~ui comunicat R'WU 
1Inpărţit ajutnare diferite în l'mIDQ enonnă de 1 
ani.lÎlaro do lire. 200 milio.ane .ajutor dat îndată 
-m1'Pă outrmur, 500 milioane, pentru zidiri 
irdl' 300 milioa.D{\ JX"ntm linii de comunicaţie. 

t Avram Stoianu, p.9.T'Ohgr,-oat. in Oarda-de
~ns. 'Il ropaus.at la 3 Lanluuie ·n., în vÎu"9tă de 71 
·zdo ani. 

Odihnca.<lCo în pace! 

Mişcarea contra dnemato,rafelor. Urmărind ou 
-atenţie C'uriozit1:la1ea CIU c.arc marele public petrer.e 
<orice dewo:reriro pe teren ş1:oiinţific şi ma; nJefl in
venţiile tehni('i(), '):X\ate nu mă iDŞ'1 profcţ:ind că 
1.eatrul "i~tontl'Ui va fi cmf"matogr.aful. chiar în 

urma sprijinului asiduu ce j-\l. oferi lPUblieul in 
laee'd.,<ltă curiozitate - veşnic Iliesati"făc'11tă - a 
sa. (;ăei ~prijin'UJl Rtnttului încă n'a mera atât de 
d{'p-art.e ca si! 00 gfin<iească la înfiinţarea şi Slli!

ţinen-a 1lnor iMtituţii de cultnră oruri să ofere 
claBOi de mijloc ~i mai ..ales mun('it-cYrimei o diAttoc
ţie in<tek'>Ctualăief1!Înă ~ eo~'1punzătoaro timpu
lui, iar toatrole <'"lI lojele ~i fltulurue lor oomp
tuORse ţii 8C'qnnpe, D11 pot ri\o.aJiUi cu filmurile 
v-e.şnioc noi şi i-eftine oJ(l cinematogrttfului. Oine 
a privit ,'uluI (ffi01'J11 do('> ,hulle Oll:ro .-le {~P1"('Ş-tkl zi 
de ri la ghiţ\C'Ul <-'Olor (]oui'i einf>matografe din 10-
{'.al itl3.ftc işi va da fără în.JDi~dă seamă de în-som
nătat.('a {'e o arc a{'('-a."ltă intltltuţ,j(l în viaţa m'un.ci
t.ori:m('i. Şi dadi 'Ror fi 13.1ăt'llrl de ue€JStea două, al
t.e douli~ uri ze,ce dilar, în f:i('(~are :>4.radă câte unul, 
poa1{\ ni-l'Î .atunci nu ,"X)f fi în 08itllaţoia de .a. satl@
fu('e întN',gul 'Public Clare le {,{lroetf'taaii, cel puţin 
a,a ne arată spoi-til lo·r mereu C'N'scândşi spriji
n'tu JnN'CU 'llll:!!Î mare (':U curo sunt îmbrăti'9"<lte de 
privitori . 

In faţa ll('('.!'>hl'i -progres, st.atul trebuie să eteo 
impn~ibil, {'o{'l1U1Ult &r{~ dr<1Jl'tuJ să controleze dacă 
Sl'{'lll{,lc l'C"PN.'zcntnte 'DU eontribue la C01"UŢ)('rea 
mUJ"lanlrikrr ]YUblit"'e !':t:\!U nU8unt l!-,uT1l.ografice. 
Cu u<,<'a.,.t.a rfu:lpundwNl M ~ isprăveşte. In A'\1-
sMi.a, iD'Să, şi poate în oa~n..., mih:lurii aici ~au ori 
UIld(~, cf~x't1l1 a{'~tul teatru proiectat îoşi arr':lItă ur
Ill1ăiih~ dezrastruoooo - căe.i eontribu{j in maro 
ljJrrrto la ApOl'1N'a crirn'ÎnuJa<Yr eari din punwle 
c int'ffiatografu lui înv~tă toate potrÎvf\lile sp!l'lgă
t~)l"ile şi. în 6C(~I:iŞ ,~rcm() deprind şi m~gul 

{'l11n tlă încunjure <'11T\'Wole 3.TllllCat.e -de deţ(,'(!tlivioi 
ŞiN·ti. Aşa s'a intiimpl,at <'fi în dict,a provincialit 
a AllSotl-i(,itdc .il" mai mulţi deput.aţi taU făcut o 
in!{'Tpdaţ.io ('-<,rind g11yt>!'TIorului măsuri de sigu
ranţă ('!()ntM urmarilor dezailtruo86e ,a;s.upra pn
Micului {"'I"C~,tător al Cin('([llatogmf1Ir~loT. Tot 
aş-a in &rbi.a autorităţi.lo din oraşul Rania a'U în
ehi." clfi;(,mat{)lZraful, deoarece ·pub1i<'!u.l, dela ina'U
g1\1'area ace~tuia, a laobandonat <'1l d<,săvÎirşÎro tea
tntl ("D.·l,,() din eaU.1At W:-(}fi.~:ta a dat faliment. 

Din 'p .. :U·t-Nl no..%1x-li, ou toată. .admil'a/ţia 00 

RVf',m faţă JCIl.('('/l.<;tii inVCIlil(\ opocală cu e(';('onă 
fără d~or şi actori fără cuvânt, în care rolul 
prin~ip1,1 ('.<ltc N'7A'TV°t\t fam~z'jd priyitoru.hd, n'am 
putut să ne .arroŢYi<"lll nici odată de ea cu to&ti1 
-căld1lra, cli<'i am V':tz'Ut î.ntr'ÎIh'lil ~Pll",ul adeyi'i.rwtci 
artoC, trhuDful gt'l.'ltJuJ'1li ·as1.Jlp'M vorbdor. 

- Discuţie Într'un restaurant. Intr'un rCl'.!'tau
ra.nt din Le:mbcrg Fi<' af1 .. l:u !Ulai mulţi <st1ldenţi, -
cari (lllicutau poLitidi. V.mind ~ dCP'lltatuJ ruten 
din oameNi imperiului, Ccgl{'tiki pre,eum şi de-pu
tJalt'll1 'provin<>.ial, rute an, Baczymlki, doi 6t1ldenţi, 
fra.ţii Rt1udentului Ke .. ~kc, omorît cu priJejul ul
t1melor;turburări rut<lne la univ(\T'sităţi, i-au apo-
8tl'ofat ~f :? .,,: dod deputaţi pentru atitu 1: Dea ! Jr 
~ovliielnică in Jn.h.~area nnţÎonală, devut:.a.ţii au 
ră-HruM oo.m peste pielor. A'U in('(,put -să se oorte, 
iar ,La Ul"lDă - ee ('l'a de prevăzut - s'au Încăerat 
cu Atud .. nţii la o sffmtă păiU~ală, din oa,lt'O au i(\şit 
bătnlţi. Au fost d~ărţiţi ~o poliţişt.ii {..,nemaţi do 
prvp6et.arul restaurantului. 

- CumpJită răsbunare. O:rietarul Mirko Ma
km"'llc din Ek\zek, ('('T1.L.~e mima '!lnci feUl,oare în3ă 
l'a refu~a.t. A foot ('-emtă de 'lIn altul, JJ.'\ cee~'I...'"lO 
8'a înv()j~ Dtlmin~ă s'a ţinut Jogoon'il. DUlPă o 
&:urtă pctr('J('.ere, toţi oa9pCţii şi mombrÎlÎ familiei 
,au simţit grozave dureri. Au ehemat medie, caro 
a constatat otră-".';re. An<,het,a a descoperit cii otrii
virea a {oM, ~auzJată d~ rprăjiturile oonsuma~, cari 
au foet otrăvite. Cofetarul Mirko, deJa care au 
fost C1lmpărate, - a foat det;inut. O crudă ră.a
bunare. 

t Eva Berar. Din &l("odor ni-oo scrie: In 26 
1. c. v. s'a poetre<"ut la -eel(\ ck'rne Eva B('-.-ar n. 
C'rril&iş. Rii posata 'a rost o fffiIlOO harnică şi bună 
cret,rt.inll.. 

A avut o fTUmoasă înmormântare. 

?l(D 

Pa$! 7 

o deplaD.g: 80ţnl ei Iosif Berar, tmu.1 din htm
OOşul comunei noastre tprecnm ~ trei băieţi. 

Nwnângi\iaţi au r.ă'mas: Petru GoldJ:o tatit 
Bău, pereeptor cmlt1laJ ei fratele răpo.<>atei Ioaa 
Gooldu" oomerdali8t. 

OdihneaBCă in pace! 

- Mare incendiu în NewYork. Din NowTori: 
ee tolegrafi.az.ă: A I3lrS în întregime grandiosul şi 
măroţrul paLa.t do marmmă Equitablkl din N 0 .... -

York. A f~ un foc infri.c'oşătctr, o&~mffilea căruia 
nu l8'a mai pomanit înd in i.storw. lStatNor-Unite. 
U riJaş:a olă~iro "Eq'lLiltable" ou ckroă2',eol de catw'i 
a f-oot mist1lită de fiLacări, rămânând dm ea nu
mai ~holetul de fim. l'fl fu~ aee.9tmi oooa.n J. 
flacări poanpierii au foat lfiopll'tmuix.;,şi. PtRb"Uba !>t. 

ur~l la aoo milioo;ne <le fronei. 
ZiJarde de ooarrii a-duc Ulrmătoarelo amarrnmte: 
lnoondiul s'a iscat la bucătăria oaf(l1loloi diI 

parter. :Fii:nd în ou:r1:e mai mUlltă lemnărie, aooa
,j-;ta a luat foc, aj'lltimd fllll<,ăril(\ să cuprindă 01.

tul I, ş.i liftwI . .Pe -a.eeas,tă calc fiLacă:riJe ~'oau ridi
cat la toate 0atwi,lc, lIUisbui'nd Îll ~·tă \~ronie in
treaga parte de l<mm a elădiToi, cu mobilel(l 08-

morelor. Pompierii, fiind aviz.a~i ou înihrziere, lUI 

oo-sit }a flaţa locu'lui dînd Beţi unea lor doveni!!rl 
aproapo imposibilă. Au ~ăpat totu? viaţla unai 
persoome {''are di'Il î:năJţ.imoa oatmh1i al 20-100 Iftlriglll 

dospt:ir'ată după ajutor. Alt.edQUă pOl'SOane, în1>i, 
ar7.îmd funiile de salvare ridicate până la 010, 8'a& 

prăbuşit pe 'P'av'ajul Î.11gheţ.at mur~nd po 100. A 
fcl."Jt împi<.dooaUi J,u&wroa lxuD!pierilctr şi ele fri
gul cel maTe, caro îngheţaae apoa. 

PtagUba 00 OOCO"tofjte 1a 300 mi.lioane coros:!).a. 
CIădi-roa n'A fost I&SigtLrată, oiczâ;ndu-<S{\ trezi-Mnla 
focului. 

ComUni<'1atllJ p'ref('ldhirei anU11ţă că Î'n aOO8<t 
inoondiu au pj·orit tr<~i per..'lOa.no, 6 au fot'lt carho
nizatA.~, il31r 21 grev rl"ăni te. Intre oo.i morţi 80 afli 
şi Coma'lmanlttll pompimiJor, majorul \" a1sh, cara 
a dat coa mai fnuDofL:-lă dov.adă de oroip,m urcâm
du-iioO printre f],acălri în <'latul rut 3~loa, ea ~ă mân
tue ,-iaţ.a U11ei f('lmei. A fo:>'t îngropat de zidur~la 
oari so nă-rui'Rlu. 

- Noui victime a metyl-alcoolului În Berlia. 
Ne ÎItl1"egistrîncln-sJ' ItlQui oazuri de ilflitoxiOllre, î. 
Berlin, ee ored'M trecută năpwsta. Astăzi însă GflI 

CO'IIllll1Î('ă o altă !Îmbolnăvire, PTieimuită tot d. 
metrI-alcool. Un bă'Utm îmbiitiLndu-so în1lr'o cir
CiUl~ă a fost cup.rins - pe drumUll căitră casă -
de grozave ~â:l'Ciu.ri de stmna<,o. A C'ăzut pe .stradă, 
-de UiIld~ -a fost transportat acasă. Mooicu1 chemllt 
imda1ă i-u aplicat ni~1lc ·spălături, ONlonând du~
:rea lui la spiltal. M u'll('.Îto:rul a mmit însă pc drum. 
La spital s'oa, OOlli'tatat intoxicare de met:vl-.akx»l. 

Un ziwr de scad anunţă ind o imbrunăvL'" 
ou simptome de Ln.t.oxicare. 

- Nou advocat român în SibUu. Primim ll!'

măto1'"U:l aviz: Am on{~:re a Vă oouoo la C'Un,~
tintă, că mi-am deAidus cancelarie advocayilaJă ia 
Hihi'iu, atr. Măcela.rilor Nr. 20 (edificiuhti .. Al
hine"). - Ou oooacbită atârnă: Dr. Vie tor 
Rai c u, .advocat. 

Trimit€m tîniirului advocat -8ince:rilono&fit~ 
urăoO de bine. 

- Rescumpădriie felidUrHor de anul nou 
1912. 1)0 seama "A.'+Ociaţiun('j pentru literatllNL 
romană şi cultura popomlui român" despărţi-
mântul Timişoara s'au dăruit OII. reoo-umpărări 
pentru f(".1icită.rile & enul nou 1912 urrnătoaY'{\l. 
sume dela domnii: Dr. Aurel C-of<lIll& şi Ioan Dobo· 
şan eate 10 cor. Dr. Ioan Dawa.n ~ Dr. Vraci. 
cât.o 6 cor. Ema:nu.il U nguroon'1l, Viooenţiu Po-p. 
Dr. Oornel Cră<'iune<;cu şi Dr. Luci·an Goorge.-âei 
câ~ 6 cor. Mihai Ardelean şi Dr. Trawm Şincay 
câte 3 COT. Ioan PO'povici, Petru Ionaeiu, Mihai 
Mioc, Nl00Jae Giulan, Nicolae Groza, Romul Că
răbaşiu, Mihai Albon, Dr. Ioan Doboşan, A taIlla· 
NU D~~rn, Alexandru Buib-aş.iu, Dr. Victor M(li" 
eoa şi Dr. Bruhu! Maoaveiu <'Î\1:.e 2 cor. Ioan IV':m~ 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI Văpsire de haine •. Curat~re chemica.1 
Spalare cu aburi. "KRISTALY" I G6zmos6gyar, Kolozsvar, PăIJ3udm. La suma da pesta 10 Cor., pachatul sa retrimite francat. 
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Ilie Olariu. VaailiCCiuta., Dr. ~--oriolan Balta, 
Iuliu Luţaj, Boji&r MOI(!Or<.m, Gavni.l &Hill'OOJl., 
Ioan }Ii,,~lC:8('.u. (k"Hge )ticul~'K~. eorn.o:t Ghoc-
1«11, Ioan Ihaltll, St('.fM\ Moldovan, Sabin Pioo, 
Liviu Ma~du ~i Ioan Hand-u ~Îl.ro 1 cor. Niool&u 
f'r~m.'\riu 1 001'. Bn fiI. Ioan Popa, Alexandru 
Hodăg-iu, Eu,tiwi'u IO"îllnd şi Cou.~tantin Arde
]oan cute 5D fiJBn. Tot,al 111 cor. 8Q fileri, I}are 
iolumii ta int:r.at la Oaffi doopărţi1mântuhri numit al 
,. >~aocia ţi un,ei". 

Pentru aoc.<;t.o dal'1.lri, în nulIK\le şi din inore-
• Jinţ.area comitetului "Asociaţiunci" despiirţămi'm
tul Tirui~oorll, ~J.(i'\lC ('ele mai crulduroafloC mulţu
mite. Romul Cărăbaşiu, ruroctorul d<',8p!l.rtllm:'iu· 
tului "Tinu.~a-fu.tra" 

- La fondul Victor şi Eugenia Tordăşianu 
pentru înz,f\ .. t.rar{'.'\ fetdor ~l'i.rJJ.Ce Iall Rcuniunei 
msria.şilor români .sibieni au mai dăruit: George 
Topolog invilţli.c«l mike1ar 40 bani, Tl'Iandafir 
~d)rgomir, 'Par. (Arp&'fUl-inf.) 1 oor., Ioachim 
Părău, oom. !parohial (Agnita) 20 bruri, Al~A'\3Jl

iim V.idrighÎ'llescu paroh (Oe.na-Sibiiului) 'Şi w
ţii! sa FASla,oot.a n. IIenteş 2 oor., Mihail Bolta 
pantofar, în \iIDlintire.a ~acrei eale E~'a Eid 50 
hani, Nicolae OhE'llp paroh (Laslea-maM) ~i .'>0-

tia ga. Euft>tnia nă~. A \'Tam 1 001"., Ioan Martin 
în ... m~r 50 ba.n:i, George IIam.aoa. paroh {BNlţ
<'lI) 1 cor., Ni(~<lla'e C r,;u, iuv. lAcătm;! (Ocn>a) 50 
hani. 

- L8 fondul de 20 bani al Reun1'Unii mose
ria:şi]OT români din Sihiiu au mai dăruit: Liviu 
IIr. Cri'l.6un(>,~ 1 oor., 1lie Timp('a inv. lăcătuş 
2n bani, Ioan (At~U1U Înv. (Vmpt'ir) {li soţia sa 
llara.'K:hivll. 40 bani, Dr. Onisifor Ohibu roforent 
~o.Lar şi .E\oţ.ia flB. V f\turia n. N icolau 2 .cor., mii
i.-ştrii Gool"ge Bendorfean ,i Nio{.'<llae Buloa.. 
IH,~truitori, Emil l\·truţiu mii."ar, EmmiD Pureee 
l:'icătu.ş, Ioan Stanci'U zugrav de C!lOO şi Ioan Ra
<lu IDlkJar. Oeorţre Llil'Jar euL tip., fiooa.re 20 b., 
(,.an NeJityoi(l paroh (Strmuţi) 1 ~"OT., Ad,1Ull !fi
hu D{)'t.ar (Sd){'-'ŞUfl: !inf.) soţia sa Aurolia n. Ciu
g'udeanu ţii cOipiii lQr Vi0(-vria., Aurul, OctJa vlan 
ţii OlialllPia 1 C4)r. :-;.i Vjc. Toroi1ţliwn, pr('J8id{ltlt 10 
hani. 

- Coroane eterne. Mmnbrul fiundathT al 
"Reunrun('i ~ulilor l'OmÎmi din Sibiiu", d. Dr. 
Vasile Preda, ad,'ocat, in IQC de <ml;lună JX'ritoare 
pe C()l'I(':iug-u} mult regl'O'tlltci BaJe DJalŞe Sidoma 
MunU.anu n. R"..şu dilmicşte fondului }<~pîtlO()pul 
Nic. Po:pca pentru ma.s-a invăiţ.ăooiJor m~ri.aşi 
~l numitei &~ni 30 e.or. 

Leoa Tol.toL 
.., 

I.ASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A C. Corbul.. 

(Urm&re). 

193 

Prinţese. Maria făcu asupra Itai Rc>sww o impresie 
foarte bunri. De <:âte ori .w gA,ndea la d!n~a., el ge fu-
1'.~ele&; dar ebd ~:a.ma.razii lui glumoo.u zicAndu-i 
~ă mergând sii Caute nutreţ pentru cai, el găsise una 
din cele mai bogate moştenitoare ale Rusiei. el ~e su
'Ilara. El se supăra tocmai pC'Dtru l'ă SEl gândise de 
ma.i multe ori oit ar putea 'să ~e eăsiHorească cu a.cea
"tă. bună. prinţesă Maria. Ma d-O bogată. Căsătoria asta 
ar fi fă-out f(lridre.a eontosei, mama. lui, ar fi regulat 
!titnaţîunea. Mtrînului conte, În Hfâ.reit, ar fi făcut -
~I *imţea aC(,a.<lt!l. - şi' ferieirea printesei Maria.. 

Dar &niaP Dar cuvântul dat? Si iată dl' ce Rostow 
." Df-Cij4>.'l de ~ate ori era tachinat eu num»le printesei 
RoI.konilh. 

xxv. 
De indată C~ fu numit in Elef aJ tuturor armatolol. 

K utuzow J,Eli aduge aminte de prinţul Andrei ei ti scrise 
>Ia se prezinte la ca.:rtierul gooeral. 

Bolk<JIuky sosi 1& Tarevo-Za.imici tn mom.entul când 
KQtnz(Jw treeu armata. tn revistă pentru lntiia oară. 
Jq !le opri tn fata casoi preoţAElti 11Ilde era. tră.sura. eo
... aBdantului-ş.ef ei fie ~eză Pf' banca. din fata porţii, 
in aşteptarea. &renis.simului. .dtIPi cum 01'4 tnti~lllat 
~n1aZf)w. 

.t,ur. caltarlll ,1 loelall. 
..... Petreceri, eonoerte. -

13 Ianuarie a .• 

Teatru in Caransebeş: SociC't.ato& română do 
Ctmu1.<rl din Call1Ul,~b(lţI îm,itii In reprezintaţio. 
teatrală, impN'un.ată ~'U con('ert ţtl urmată d(\ 
dans, ee ,'\Si avea loc la 1:1 I~muarie n. in hotolul 
I-ichtnckt\rt. &: va .T1H'a .,l{(":;ltf'nÎroo dt\1a. răpo
s~rt-a" de D. R. Ro . .;(,·tti. In('{,j)'titul la orele 8 :i'.eara. 

>;o 

U 1 auuane D. 

Revelion ia Serajevo. Colon.ia romună din Sa
'raJevo (Ho.,om:ia) iuvită 1a H-t!voL'Îonul 00 00 ~a 
aranja La 31 l)e.(~omvri~} v. in restau:rontul "Mar
rieuhof". ]neq)'llluJ la orele 8 ~ra. 

14 Ianuarie. 

Teatru in Bistra. "l{,(,ulliun('~ 'românii de cân
tări şi muzid din Bi~tra" îmTită la producţiunea 
tolltrală-muzie..aJă, C{! se va aranja DUilllinooă în 
14 Ian1l!aa' (Anul nou) în hotelul "Gsiky" din Bi
sira. hw:putul la orele 8 tloara. 

BIBLIOGRAfii. 
A apăMlt revista literară, artistică ş.i 1'01:i

tidi "Luceafărul" Nr. 1 1912 ou următorul cu-
prins foart.c bog-at şi \~.Îlat; -

()cta,"i.an Goga: IJrupu 7.N',e ani, Şt. O.,Iooil: Cîm· 
~·.('{'Jor ~l)()('7.i~'). 1. Agârbice.anru: (J ~i v&.K'.lă, 
1farja, 0unţ.un: IA! f:.a,;tl,lul dintre hrwzi (poezie), 
Oh. p(~p-: Pr<,bl~mdc int<lme, I. Agârbi;:eanu: 
l'ow",tt'l! lUH·i "it·ţi (roman). Aogrotu.'l: Fiirttmi
turi, 1. BON,ja: h<J(·u şi Tcti,~ (poezie). V. Cio
flt"(~: J\'tn.'l (.E'('hiţă), A. E.: Din ţara doL~rilor. 
Ec.at,erina Pitiş: Sonet (Jlo(,zi()), Othmar: Scri
soarea t,ll, (poozie), ~kxtil P'llşcariu: Grupări lite· 
raNl ~ idni politict! (1.) 

ni'i:r~ de <'('Iim:.: n. Tl)rn(~'11: Emilil }"mguct, 
Le eulte J<.: !'iU('Ulllp(kll<"'''' d j'h<)rr(·ur dp,~ r(',,· 
pom:a biht (."'. . . --

Cronici: Dr. L Lupa.ş: O pmblemă r()ligiOla..~ă. 
DT. Onldif()r Ohibn: {:h(\..,tiuni şi rrrobleme -700-
Iare, Dr. P. RoŞ<".a: T n,wrllnil.t13w,.a fiJozofi(lila 
n-C)iÎ. Dr. SiJvi;u Dr~omil': A'I1ni<-llţ.e românOţ1ti la 

. Tarii Rl1,ini în V{'!tl(',JI rui XV n·lea, Vid<>T Stan
<'iu: fiu ib de rândUlli-cll. AI. Oiina: După z('('(} 
ani, ()(-1. C. Tă..,H'iruanu: ;\la,don('lle fIoTentine ,a.le 
rui Itu.ffad. ln~:mniiri: H('orga;J:Li1.;arearev;fltci 

Do departe »1' ILuz!'au ~unddc muzicei ~ilitart~ şi 
rl.cnetele multimei: "Hural" 

Nu d('parte d!.' prinţ.uI Allrlrpj ~(' tinellO: doi vÎsta.voi 
cari profitau Je liptia lui KulllZOW ~i dtl vrem('.a 'fru
moa.sa de afară. 

In clipa aCt~B., uD. mic locoti"TIC'nt-colone.l de hu;;a.ri 
Ne a.propiA de locuinta lui Kutu7.0W ~i :r.ă.rindu-l ,.e prin
tul Andrei il întrebă dacă Sl'rrl\is~imul locuia in a,coa. 
casA şi când ar putea ,.;i-l 'i'a.dă. Prinţul Andrei ii ră8-
punse că nu fI.Nla pa,rte din sta.tul, major lIJ S<,reni>~i-
mului şi că abia sosise /;li dânmL • 

Locob:-nent-rAllon.e-lul Sl\ adre~ă a.tun-oi vj,stavoiuilli 
e-are ii rălipun~e cu J1C<'.a. nl'pibare specialA 00 care o au 
vistavoii oomaJldanţilor în şHf fată de ofiteri: 

- Cer Sf!renis-simul? FîrE'şt.e că o ~a se into.a.rca. ~n
curînd. Ce aveţi cu el? 

Loeown(>ut-co}onelul sllrlse dmpt o.ri «'fl r&~puu~, ~e 
Ilcoooarii. de p!! cal pe ('ar~1 lă~ă. in grija f)lantonului 
şi se aprODiă de Bolkon"ky eu un u~or <laluL 

P<rinţul Andrei li făou loc pe baucă. 

- Şi dta îl II.:Itepti lH' comaJ'Hla.tul oeI? ~ntn'bii 10('0-

ti'nent-colonel:tl1. Se ~pune că e fo·arte a.Q('.f}HibiL. în 
t<fdrşit._ cĂci nemţ<Jii lI.Ceia nu prea. e·rau politicosi. Oe
geaba. n'a c-erut ~enera.lul Jf>J'ffioloff ţE1fului să-I fadi 
neamţ. Acum poate el ruşii \"or avea dre.ptul sa..şi sp'mă 
cuvintul. Dracul ştie ·cum s'a fii.<'ut ră~boiul piinii. acum. 
Mereu in retragp.re._ Ai făcut şi li ta. f'.a.mIHI.I11a1' 

- Am avut ~ti.Stă plllct>rc, ră.spunse ,prinţul Andr(>i. 
!iti numai eli am bătut tli 00 în r!'tragere. dar am pierdut 
tot ce am avut mai lIoump._ tată-m~u a mu.rlt de dur!.\ro ... 
Eu -sunt din l::imol~sk • 

- A!. .. dta e~i prinţul Bolkonsky? Sunt foarte ftl

ril"it de Il f~e eUD<letrnţa dtale; eu R'IIut loootenent-colo
nelul Di'nisw/f, roa.i ~UJlOil~ut sub numcl~ de V a..'lka, zi~1' 

., Lu(1'f'a-(ilru.l". V ia ţa lui A ndreiu Şll~1l, CO-q('et~ 
tull'c~'i('wţii "CanuC'n". Art.a p<)ţ)Orală in A.U.it~ • 
ei F rtgluia. Oroarr-(l li<- ep.rt{~h>. Profcţ,ii... ra1"l:l1W ' 
'D:aţÎuIlJ:d german, Po.;;ta l't.Jaqit·j, Cronica lllea. : 

A a11iirut ~r. 1, aJluI al 7-10a, din 1"OVÎtYta 
li! 

"Ramuri" eu urrnătAyrlll~um.ar: N. Iorga: CQtev~' 
rimJurI de ri1."plln~, St. O. Io.~if: Unui tiin/il 
(rxx'7j,e), C. l). F~td: După şoa.'>{I ~ni, D. N. 
eiot-ori: Un n~, Vidar Eftiru~u: "ltapwzii" _ , 
Ui;:>nt{·ozi'i. intr'un act, D. Tomt~S{'u: Soeietat.ett • 
3('riit<)ril:r~r romurui, G. RarU.ltti: rClLntăreţul de:i F 
:pn"t,njt (fabulă), ]. U. Sorie'u: N"apto ",fântii 
(p(}(>zit~), ('.lton Th('l(Xlm-ian: Expoziţiile de 'Pic, I 
tură - 'X. DăruS<'U. Ore,;te: 1 n<1k'l:pt<-a Cr~iu
IHuhJJi (poori~~), T~. Hebrt'linu: ~ovelli, }lctl"OlliU: 
Croni{'u .t~'atraJă. I 

eroni·ea: JWy.llrt.a .,ltamuri". - .,1:'1 acă1"al', ._-

D, Tal't.ar-in l.ovin{j,~'u, -- "Viaţl3. RomÎmoa.;cii"_ 
-- ,,&~t>Jl('1.f) Şl }'ant,azii", - "Lllceafil:rtli!", -_ P 
" Tri-bun-a şi Romi'mul", - ,.Apărarea N ationn.lii". ~ 

HibliogMfii. " 
Li<!ta de 6ukleripţic [pentru ,.Ioan Adam.'· Q 

• l. 
"Insemnările unui trecător" ~~ 

crAmpeje d1n sbuciumările dela noi 
de Octavian Goga. 

Pretul 3 Cor. în România Lei 3'50 
fiI. porto, recomandat 60 fil. 

,ni 
plus l;- O! 

POŞTA REDACTIBI. 

şi 
de 
Cll 

C. B. (O.) Dacă ar fi oori~ă în chip de core.;... 
pomd(mţă, cu U1lel~ o:rni!'liuni, s'ar p11tea publica,.,'U 
A1;'3., fiind .;;.coris-oare part.ioulla:ră, -publi('.aroa n1t·ca 
(','lt-t\ ÎnRllduitil.. UI1 

G. P. <Budapruta). Strada Hol1o, ('c.lţ ou .. t.r. ao 
Kiriil:r. I 

. --'. ___ -"L. " .• ' ... . ~U 
n 

. POŞTA ADMJNISTRATIEI._,, __ ~" ~ 

X. Vla.i{'U, PloÎ-E''Şti, Am pri'mit 30 {~l".' in u,.'UI 
h<)nam('nt. 10 ('Or "Tnibuna PQ1pOI'Ului" pe anul ~ 
1911 ţ'-i ~O ('01'. 1lii "Tribuna" pt~ wm. r. lHll. ~OJ 

G h(!orghc Pin1(\r, f.k'itin. Am :primit 7 COT. ~1lI 
alyon;all1l{"11t pe Q'u.artahll 1. 191~. '~; 

; 

Redactor l'ef!ponsabi1: Iuliu GiarJriu.. rat 
,.,Tribuna" inatitut tipografic, Nichin ,. COlI&. n. 

~ ==.!U~ _ ... - _.__ _ .&5 

D"l1i"~ofr strmt:ând mâna. printului A.ll<lrf'i şi cereet.in" ~. I 
<lu-l cu ~ atentiune curioasă. Da, a.ru auzit vOl'bindu-~,' 8'g 
de dta ... Iu.tă dlll' eO. ince~ Nu.npania HcitHor ... Toa.t~"~ 
bunp, afriri1 de roei ce-iji vor lă .. a viaţa. A! dta. l\şti prin. 
tul AnJrei Bolkomky. O! sunt foart~ f.e-l'icit. foa.rte fr", ' 
ricit c.& vă cuno~c. adaogă. i'l ('u un zimbet trist, <'ltrill. ~ 
gElndu-i din nou mli.na. 

Prinţul Andrei ti cunoştea pe DeniAsoff din POV('6' 

~irHe NalJl1şei. Amintirea. ~e&<jta, rede-ijteptă durero, 
tn printul Andrei a.cele impl'e-!liuni maJlldine. Ia oari nu. 
se glmdise In ultimul timp. dar cari erau vf't:<nic latent" 
in !lufletul său. 

,~ 
Pentru Denissoff. numE>le cip Bolkonsky (lVQc& un'" 

întreg tref'ut poetic, timpul când după un tlU'lH'·U,.('J c~
ruse mâna Nata..;;"i c.a.re a.vea. pe a,tunci cincigprezet~l)c' 
ani. El :;unse cu plăcere gâ.ndinJu-lJe la epoca in ca.r!!:1 
f~w~e indră.gos~it de NataJ:,la.. dar treeu imedia.t la 8U-. 

blf'etul eo.re-1 ocupa exdu;,iv in a.~8t moment: la. ur" 
plrur de e.a..mpanie pe c.are-l inventa.,;e pe când era în 
a.vant-poBturi tti bătea in .retragere. 

EI arăt.'l-st1 planu-I său lui BarcIay de Tolly şi &h'i' 

de g(tnd sii-I ljUpună şi IU. i Kutuzow. EI consta Î.n. îdeiU~' 
do a. nu mai m.erege impotriva Francezilor in a.~a. l'.hi;, I 
IncU frontul rusesc >Iii lp. astupe ca.l('B., ci doat fiind m 
linia. opnaţiulli1ar era foarte dellvoltată, de a. le t~îll 
c-oIDun·icatiile. a~ 

,.Jo~i nil vor P'lltea. !li &pf>.re toa.tă linia ace.3,Sta. E i:ll

po~ibil; mă tMărC'in~z si le tai comunica.ţiunil", Dati-lll! 
numa.i cinei ~Ilte de oQlDleni. Nu '" decJI.t l1II sist,'m: r1t~-~ 
boLul dA va.rtizan. 
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,.Balca generala de asfgnrare" Sibiiu. - - 4 "' 

4' CONCURS. 
I)Banca generali de asigurart,c .oc. pe 

li 1C1ii In SibilU, prin aceasta publici ~oncur. 
I ' pentru ocuparea a 
& 

:: patru posturi da funcţionari 
'. 

, sub urmltoareJe conditiuni: 
1. Concurentii vor trebui să fie dupl 

, putintA absolvenţi de şcoala comercială .u
- perioarJ t cu examen de maturitate fi liberi 
• de serviciu militar, ceea ce au si dove

deald. cu acte corespunzAtoare. 
2. Să cunoască în vorbire şi scriere pe 

lInii limba românA cel puţin şi limba ma· 
, ghiarA; cei ce vorbesc ,i limba icrmlnl 

vor fi preferiţi" 
,. Avind In vedere el functionarii ce se 

alege, după ce vor fi tntroduşi in teh
, "ia asigurănlor, vor fi tntrebuintaţi în de
I osebi pt'ntru lucrări exterue de organizare 

şi afaceri, dela concurenţi se cere să fie 
deplin sănătoşi, deprin,i cu călătoriile şi 

infăţişare simpatică. 

Beneficiile impreunate cu aceste posturi 
nt: salar anual - de Cor. 960. - ,i in 

~. , de cAJAtorie diurnele, spesele şi provizi-
uniJe de afaceri stabilite prin regulamentele 

. societăţii. 
Cei aleşrprestând un serviciu mulţumitor 

cel puţin. un an vor putea fi trecuţi 
serviciul permament al societAtii. 

'că direcţiunea la alegerea 
ncţionarilor va fi condusă să aleagă per· 

din diferite ţinuturi şi ca cei aleşi 
putea avea viitor bun la societatea 

· ... ,"' .. 'n .. lII Înirucât dintre aceştia se va recruta 
timpul personalul condu,cător al singu

lor reprezentante şi filiale ce se vor 
iva. 

Cererile insiruate cu adele de Hps~ sunt 
• se adresa biroului. Băncii generale de a

raree din Sibiiu (Nagy~zeben) cel mai 
u plnl la finea lunii curente. 

Directfunea. 

[ISI MIKSA 
ABRICA DE 

DHILE 
In 

KESCSABA--NACYVÂRAD 
RakOczl-Dt 14. 

(Llnl' JApollo.). 

I:I.C vrea. .A CU 1.'1'1 pere 
'Vi ţe &.uraerica.u.e 

RIPARIA PORTATIS" 
altoit, si se adres~ze preotuJui Petru 

le dia Mini, (MeRes) comita tu) Arad. 

AN UNT. 
St! cautl un om apeeial şi cu practici 

rndtlun2ată pentru a . 

conduce o şcoala de vite americane altoita 
,i numai daci a mai condus asemenea In
treprindere sub conducerea şi direcţiunea 
sa, fjind bint! plltit in perspectiva şi viitor 
bun. - Oferte fi referinţo să primesc la 
adresa domnului 

~ Alexandru Ionescu. 
p.pl.~rf.t ,1 proprietar 

tn Dr6gltanl (RomAnia) 

--------------------~----_,---

ANUNT· 
In prlvăHa de coloniafe şi de bucate a 

d-:ui Gbeorjb. .'Ilall, în Dezna 
(Dezna, com. Arad, poşta în localitate) află 
aplicare neamlnati el o 1 u c e n ici 
pe 1âniă condiţii favorabile. 

UI cBudldat de ad10cat 
cu practici complectJ, aUI aplicare deJa 1 
Februarie 1. c. intr'o cancelarie advoca1iali 
din Arad. - A se adresa la administraţia 

ziarului »Tribuna<l. 
~ 4;;.; ;; .i __ , J iZ-' E .. 

VINUI~I 
vechi .,i noul de vAndu.t. 

Adresa(ivl cu toatl Increderea la proprietarul 
de vii din Siria (Vilâgoa) Petru BefletJ, dei VI 
trimlte numai vinuri bune, curate ,i pe lAnga 
pre,uriJe cele mai moderate. 

Vinuri vechi J Vin alb K -·68' litru. 
RizJjng -"70. Roşu --94. J 

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -'90 litru. ŞilIer K -"56. Rizling K -"58. 
Riz1ing şi Ruje amestecat K -"54 litru. 

Vin din anul t911 K -'48 şi 50 litru. 
Vinul sI expedeazl cu rambursA dela 50 litri 

rit sus sub ingrijirea mea proprie. 
Vase dau Imprumut pe timp de doaul luni. 
Pentru calitatea vinului garantez. 

Petru. Be:n.e~ 
propr. şi nq. de vinuri 

'VllâgolliJ (Arad !:U.) 

II 111"11(1'" J 11111.,1111 
Prima c~r fa'a M~sinj de cusut .Singerc 

• ca ltat.,. bunA, p-n1ru femel 
cu 30 fi. (karikaha16s) tot 

~:::~~~..... pentru f~mti 42 fI., cen, 
"II tra bobiA 47 fi, cu 5 cutii 

din oricare solu 55 fi, 
cu luntre .cofur-dAtoare 
(SOIYt'Slt6 karikahaj6sl-

e cent'albobin '.rl suneţ 
arţjs'lc lucrate, un arJf'vj
,lIf decor p. ntru casă cu 

65 fi .. prt>cum ei bIciclete cu 52 f1orfni. 
pe lingi garantie de 5 .ni - I f~reaza : 

KRAUSZ HE~RIK, 
Budapes" IV., VereI PâlnE-u. 40. 
ReslnzltoriJor le dau rabat - Catalog 

la rerere tdmit gra i. ,1 franca. 

.. 

......- Rlcol.1 Beaclll -.... 
lD~IiIa.r' de zidiri .,i ~obi1c 

D've Str. Vasut No 18. (('..asa proprie). 

Adaee oa lUmi la eUIffl,tinţl ono publio din 
100 ,i pr'Ol'iDBie., el ,i-a proYbat ,i mArit ate
liered de ml.Arit ou puteri de muncA oorespun .. 
dloare cerinţelor de azi. 

Prime,te totrelu de JucrAri pentru zidiri ,i 
!DO bil e, precum şi raparAri ca prt>,uri oODTenahile 
,i peJlngl lervio a prompt ,i conştl nţiol. 

Mare magazin de tot felol de mobile pregAtite 
elin materialal cel mal es:celent ORoat dela cele 
mu limple piini la oele mai luone. 

• 

• 

Scoaterea dinţifort dinţi 
artistici, poduri in guri, de 
aur, coroane. efeptuieşte 

QUIL REINHOLD 
• DENTISTt 

pe lângl preturi moderate şi garan~ 
LUOOŞ, STR. BONNACZ II. 

iARiii~iRiimijj 
10 OI 
19 GI 
10 OI 

~ Nu-i ceva fabulos !i 
~ nu-i cu renume, ba OI :g nu-i nici excepţional g: 
II dar au gust bun!l 
i€) şi sunt bine şi in mare OI 
ti! curăţenie tinnute, artico- ~ 
iO lele de coloDiale CI 
10 -şi bAcAnic- ei 
~ pc cari le recomandă Cf il cu preţuri ieftine G! 

= M~z~i Jall~S ES Tsa m :s Oradea-Mare - NaOîvărad, m 
JO Piaţa Slent Lâsz16-ter. 8t 
t8 Coltul străzii Teleky, în edificiul Ci 
lE) băncii Nagyvaradi Takarekpenztcir" Ci 
fO Comande prin postă se efeptuesc 81 I3 conştimcios in cel mai ,scurt timp. Of 

; Telefb~ Nr •• 4~. iS 
le Gi 
_2!~!!mmmmmmmmmm~ 

I 
I 
~ 

li 
• 

: 
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preluare de nslauraut. 
Aduc la cunoştinţa Ono public din Arad ,i pro· 
vinde, el am preluat restaurantul Donnl •• n 
fIUB" din Str. 'iezi •• care se bucura de 
cel mai bun renume. - Năzuinţa mea va fi 
ca si mulţ4mesc pe deplin Ono Public, cu 
yillarl a.e.e dIa podjorl şi mlneirl 
'1,1 şi .a148 bine pregătite. - Cu ,stimă) 

Ko~ay l4RO,. 
••••••••••••••• 

• • • • O 

• • • • • 
II 

Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
Strada. Tampa ·No14. 

Dulapuri de ghiaţă 

\ " \ 

la cari e necesară ghiaţă 
puţină, preparate pene 
tru măsurarea vinului şi 
.. berei, conducte la 
pregătirea berei şi pene 
tru scurs, in preţuri mo· 
derate şi serviciu prornl 
Intreprindere de accesorii 
la ftlbricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeurA, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li
monadi Ş. L Com~dde" 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 

Qnirini Săndor 
mare proprietar de "il rn Şir'. - VI LAoos. 

(Podgor,a Arad). 
Vinuri de mltsl, 

din anul 191 t alb mustos, hecto 50 Cor. 
1911 de dessert. • •• 52» 
1910 de masă . • 54 :Il 

1909 de masă . • 56 , 
1908 de masă . . .. 60» 
k 908 de dessert. . .. 64-.. 
1906 rizling . . • .. 80» 

Vinuri a1be tn bufelH de 7/10 litru. 
anul t 885 bacator t 'SO C anul 1906 furmint 1'20 C 

1888 rjzling 1'80:t t 906 rizling 1'20 » 
1906 bacator 1'20 :t 1906 leanyka 1-30 , 

Vi nuri ro,if. 
din anul J 908, hectolitru ,... 80 Cor. ' ." 

1906, ~ ..•• t 00 » 

Vinuri roşU In butelii de 7!ln litru. 
din anul ) 908 vin roşu 1'~ C din 1909 1'80 C 

Vinuri de Muskotăly tn buteUi de 7/10 litru. 
din anul 1905 muskatottonel . . t '80 Cor. 

In pret se intelege şi butelia (sticla). 

Bluturi spirtuoase. 
Rachiu de drojdii nou, hecto 180 Cor. 

,. » , vechiu 200 ~ 

» de prune nou • • . 180 » 
lt » »vechiu.. 200 » 

Cognac dţ 3 ani 'lfto buteUe • 3» 
Pteţun)e sunt aoSe 't1ţeltge după hectolitru cu Iifl!larea dm piv
niţă ~ eu ramburs. La dorillţâ hfw8Z vin şi rachiu şi in butelii. 
Butoaie: dau imprumut pe 6 slptămâni, .care: se trimit TndArăpt 

franco la staţia din Şiria. , 

• 

EDUAII D LEltER, 
ti D i chi.a i u ,i a D f 8 P r iz i d 8 i D sta 1 ati u :'] 

Br' a~ov At.n.,.: st,ada LuaAI II ... 83. 
y ,PriYin.: Stra d, Gabai N fi, Z. 

Teleion Nr. 334. 

Se recomandA pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie 
edificii, precum coperişe, şi tnveli,uri de turn, ornamente de metal, . 
~tru bUdtărie, dulapuri pentru Ihiaţi, vase pentru spălat $i alt' 
SI>ccialiMt in &l>n.d ucte IA caRe, canaU.,.1\ 
co ... t4"~"""A rlf" cr~7' rtp ll"",,lnAt. IIf instalarea camerelor de b 

, • Lampe de carbid de toU ~ 
BltDllfi!B dela 3 coroane in sus. -er 

Engroslştilor It-se dau ra '. c 
'Dt>pozit bogat In vini .. 
scăldat, dmine, c10sete fii 

1
, Serviciu con stiin ţios. 
W~~~~~m~fi~iii!~ID moderate. Reparape prom 

~§-~._~~~~~~§ 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. $-5546. 
Se face prin prepararea in 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 

Primesc totfelul de edi
ficlri, locuinţe, case de in
chiriat, edificii economice 
şi dominiar~ crepuri, fântâni, poduri, canalizări, in· 
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa· 
cement, Învălitori de cernen!. 
. In depozitu1 meu se găsesc felurite preparate de 
cement, pietri de edificiu, ţigle, colurnne pentru c~se, 
streşini, trestie pentru tinciuială. cemen~ ~ortland,. glpS, 
var stins Ş. 8. - Preţuri curente truTUI gratmt. 

'Iosif Sirn.'i.cs 

.. 

!ntreprindere de -edificare cu b~to~, fa
bricant de obiecte de cement ŞI pterte. 

Nr. telefonului: 
246.· . 

(Casa proprie) 

L U O O ş, 
Str. Buziaş 37. 
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, "iill!li!IlI!IlA~~""'BI!al 

Petrol An~r~~e~Woiika Jânos I 
:t"abricA de plane cCI!Iar regale I 

Te:rn.esva. ... -J ozsefvar08, ~ 
.. tr ........ eyt la. - M ....... n In H .... yad .. u .. 13. I 

PIANE L;~~'IANINE il 
deptuite . fn stilul cel !nal modern ti I 

executie prompti. Jr'1 
PrOfesor. fi şi instructorii de muzică pri. iil 

mese lavor cuvenit liJ 
Cata1og~ iJus1rat la derintă trimit gra- tii. 

~"_iilil_' .iriiiI~~ tuit ti porto franca. ;} 

â~!I15~~5~~~rI~~~~~fI 

~~ 
~>.;<: 

~J~ 
"".,' 
~J-It -

ie d #j. Mare 8I!IIorlhnent e j t~~ 
j:hl."" 

.,- •• me şi blololete t~4 
~ cea ma. buni fabricaţie precum. ,i Flrtile .coDatitative ale Ift 

estora. Se primesc pClilng4 garanţie '1 preţuri moderale ~o~- fJ 
II .lu1 cle reparat.tI ci arme de orice 00', m.~iol de cu.u~ b'C'OI 
- 'etc. gramofoaDe, IDIl,ini de Icris, p.r~cum ,i preia~ere a.rmCJor :~~ 
a 'orlCC .1ucrlri din acut lam. SC"lCIU punctaal ,. con,tun\lOl':; 

=~ '. 

>q • 

Mâjerszky 8arnabâs 
fabricant de maşini 

In Nylpegyhaza. =_==1. 
fabrkheazl dupa o experientA boalli 

ca specialitate 

prese de olel mânate cu apt 
Piua de olel, construcţie IlmplA ori 

complicati. PrAjitorl de olel pentru 
tncAlzire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
simburi de bostan. Ma,lnt pentru per
fecţionarea o1eiului ,1 aranjamentul corn
pled pentru fabricarea oleiulul. Unelte 
de meliţat floarea soarelui. , L 
. Exportul pAnl acum In 237 uzine.. 

" .'~ • ' •• :':. of· .' 
, . . 

Atelier de 4turellrle, 
,elArle ,1 coferArle I 

Drendt G. & Feiri W. 
(odlnloarl Societatea curelarllor) 

Slbllu--NagYMzfben, 
Baltauerg. Str. Cisuldiel 45. 

Mag8~ID bORd în .rttcole pentra clrotat, cillrlt, vinat, 
.port ,1 votaJ, poelizl ,1 procovlţurl, portmonee ,_ bretele 
solide ,i alte articole de J.lllr;terie, cu preturi {"nte moderate. 
Der-ozit permancnt in cureI. de ma,inl, curele d. cusut 
,_ (elat, Sky <virsob i ). - Recomandl pe urmi cei mai buni 
Jamperl de piele fabrlcatie proprie, pentru CI,lj ,1 militari, 
cari staU ~trins ltpac pe Qidor. - Reparlrile se nccutl prompt. 
Mare deposlt de hamurl pentru eal dela soiurile cele mai 
icftl11c până 1. rele mai fine, coperltoare (toi uri) d. cal ,i 
coter. d. dlltorle. - Cnmudele le deptuluc coll.tllr~lo •• 

IX I 177 't 
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e O 

It. tel.foaulal 804. , Caa mal mar. firmA romAnlll'. dia Vnjula. 

rad, Piata Boros Beni-fer 1. (CasaproprÎe) 
Recomand~ magazinul lor bogat asortat de ferăril. arme şi totfelul de maşini agrl

e, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor şi totfelul de motoare cu benzin, cu 
u brut şi motoare sugătoare cu gaz, arangem mori cu motoare cu preţurile cele mai 
derate şi cu plătire in rat~ - . _.1 -.f . Cu garnituri pentru trie-

~~---~~;;;.~. : .. , :;:'~~'=.~~~'~!!"'.'i~,~.tl :~~i :~i:sp~~~!~n, t~~ 
{~!~(~"#'~4 v,· '1i ~"~-

~;~z!:~ţtWt~tr§~;~j;~)~.'i~ţJ ventual pentru primirea 
~~.- J .. '~,--..;. ,~,~~, -,~ __ :~L.-~~~~ . lucrurilor acestora şi fa-

cerea contractului 
mergem la faţa 10-

. cului pe s p e s ele 
noastre. 

, , 

i -, ' 

.' 

, . 

\ 

, .. 
l : .: 

,.., 
~ . ~ 

; '; j 



a Români! repIanfaţi viile cu altoi dela firma rombll a 
,,~ugurul " 

tnloţlr. economici 
ElilNLbetopole-B~ ..... Aro. 

(Kis-KOkQ\l6 ym.~ -
aur Altoi de rie DI 
calitate distinsă - pe lângl 'celea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă viţă americană cu şi fără dldă
cină, ochiuri de altoit, viţă europeanA 

cu rădăcinI. 

Se afli de vânzare la inso~rea economici 

"It u.a urui" 
Elisa blfDP ole-Erzs4b8fv4ro 1. 

Material disponibil rn al
toi peste trei (3) milioane. 

Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporj. 

Altoii lunt desvo1ta~ la perfecţiune! 
La cumpArAri pc credit celea mai ufOar .. eondi'H de 

plată! 

La cerere pret curent ,1 instruc~uni eratit ti frarico. 

~ a. 

~ 
~ -. ~ 
5* 

f! 
c. 

.::.. 
CD ... 

!II RomâniI Tnmi1tţf baietii ia ,ursul ~ra~tic la ~t~tt!~D 

.'~~~==========~a 
P.-egatellc ~ 

cuptoare.· de . teracotă, 
ciminuri. vaze, glastre, " 
cu preturi moderate. t 

Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi ti tn provincie. 
Rligand oprijinul mult onoratului, public: 

Magyar Istvan, 
fab'icant da caminuri Si arI' cola de lut 
Temesvar-Oyarvaros. K~m-u. 16-

11 

-'.: as-

Nr. ~5 - 1 

Umrath & Comp 
Bndlpasf. Y., Vâ,l-kiSrut 80. 

tşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
Locomolfye dl drUM d8 Ilnl Ilmblll08r • 

de 6, 8 fii 10 HP. 
Locomo.bil. de 3-200 HP pentru scoourl eco

nomice şi industriale. 
Ma,ln. d. Ire.".t (imbHUit) cu putere de vaporI 

motorică, minaj cu c.ai şi cu mAnai mai departe: 
guri, grape, tăvăluguri, triore. 

Maşfn,1J de simAJlat. I MB.fmll d • • o~lt ,1 89cerat. 
Vâ.DtruAtorl. ZdzoobitoJ'J fie 8trllgUl'L 
Ba"ton d.e olU'lţJ.t p.r.mll., Prea_ ti. dzolJl1U"L 
TocătoJ'i de paie ,J Jlr:ztreţ. Nori,cAe tie ullit. 
MaşJnfl de W.t IIfecl.. Pompe "e l41JtNd ,1 
!nimb. de stropit cr:z suc 413 g1UJoJ b.J ezeCRt.l". eea .aJ II 

eu prefll'·' ,nod~rntf! f' condlţl"n' 
", bUe de .ol.,lre. 

Catalol de preţuri romAnesc trimitem gratl. ,1 'ran 
Corespondt-nţA rOOlAnA., ._," __ 

Lampe pentru mine 
~ tot felul d. Jampe CI acetJlen, 

fabrlchem 

8arlos ZollAri 
fabricant de lampe, 

Bndapest, YIL. Gizelia~ut 55. 

I fabrica budapestanA 'de casae de bani 1 ti, • _~_~ ~ ~_; ........ ~ .......... _ .. __ .... J. ......... _ .... -"'- .... _ 
..... ____ _ ~ -: .... ...... ...-t ...... .".:.._ ~ .. __ .. ~ • __ ......---. 

Gelleri ,1 Schuller 
BUDAPEST, 

Fabrica I IX., R'koe-utca 4. Depozitul 
ori,enelc ,1 biroul, V. Sziclten)"l-u. 7. 

UrerantU minllterulul de atrlculturl, d. 
honvezi. dilor feraa unluc ,1 al po,~lor. 

~ Efectuiază casse de 
1'" l'~~ bani, libere contra 
""6~1 ~.:l:;"J: 'locului şi spargeri-· 
'" ,( or, C3Sge pancelate 

• .":.. I r.~ pentru păstrarea do-

[QJ ..... cumentelor. 
,O I CataJol gratuit ,1 

I franco. ...... - ...... w 
11==--=====1 

I 

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

Cele mai bun e 
opoloaga 

- cele mai 80lide ti cele mai dupA modA - Vi 
,_ J U V a ari a _ I • 

atAt pe bani lua, cit fi In rate pc 'Ingl ehe· pt 
d,ie de 10 ani " preţuri ieftine, liferem cel' Il' 
mai buni prăvălie in aceasta priVlll$l In' ,-

IntreagA Ung Iri I ~ 

BRAUSWETTER JA.fOS~~ 
dl 

O'rolo(J'ter Cn SZEGED.~ m 
CATALOO eu 2000 chipuri ee trimite ORATUIT. C( 
Notez el numai aceta ~r primi eataloruJ ptutt art D eer CII t(l 
provocare" .tanti Tribuoa. ,al1 Krlu el • cerit aII-tuJ la Trib.) 'lI 

Corespoodentele le fac in limba IDa&hlart. eermaaA ,1 traaced. 

======-===:=5iiiii5===1. m ;;;; il 
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