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Un eveniment cultural. 
- Şcoala de fete din Arad. -

Arad, 28 Decemvrie n. 

In "Tribuna" s'a serit:l în multe rîn
duri, cu căldură şi insistenţă, asupra nece
sităţii unei şco ale româneşti de fete, mare 
şi modernă sub toate raporturile, aici în 
oraşul nostnl. S'a argumontat în primui 
rind cu necesitatea nnui focar de cultură 
românească pentru femeile noast.re, aici 
la marginea corpului nost.ru naţional, unde 
suntem mai mult expuşi dezt'v:,t.relor influ
enţ.ei .străine, dar s'a nrătat şi din punct 
de vedrre eoonomie, că! existenţa unei 
şco{tle româneşti de fete în oraşul nostru 
so impune, dată fiind situaţia do centru 
(dinspre Banat, Bihor şi părţile ungurene) 
a Aradului. 

Ideia aceasta, pe cât de frumoasă pe 
atât dB utilă din toate punctele de' vedere, 
a răsărit în mijlocul "Re1llll1mei. femeilor 
1'()mâne din Arad şi prorincic", care cea 
dint.[lÎ s'a făcut ee-houl generos a unei do
.rinţi generale. .:\IulţuIlJită activită,ţii fe
brile a acestei HPtllliuni şi, incontestabil, 
mulţumită zelului mare şi det.lintpresat al 
dll(~i Leiitia (JUCll, prezideut.a Reuniunei, 
ideia şcoalei de fete s'a apropiat cu paşi 
tot mai repezi spre realizare. S'au aran
jat petreceri şi baluri pentru strîngerea, 
fondurilor, s'au pornit colecte şi loterii, s'a 
făcut în sfârşit o agitaţie intesă în jurul a
ce."tei idpi binefăcătoare. Apelurile însufle
ţite :ale "Heuniunei" şi-au găcsit răsunetul 

Avocatul Nicolescu. 
- Icoane diu viaţă.·

De G. VIădescu-Albeşti. 

B'a SoChimbat mult, n.u-l mai cunoşti, pe avo
catuJ N icul€'f;cu. TIei Doaanne! cum Be trec toate 
in lumea asta. • 

La ~eoa]a din satul nostru, toţi îi ziceam, diui 
N ÎcU!l('8('U Ioan, monitorul nostru supă.ră.cios. 
Tare era l'au. Ii trebuLa o listă lThllgă, lungă, ca 
~ă-i serie pe eci ,!ll€su,puşi" f,'Ii I'-a-i pr9zillte .. Dom
nului') la veJlire. 

Ne plăcea Însă tuturor, când îl scotea la hartă 
sau la tablă. Ii turuia guNl. ca o morişcă de mă
cin.at, şi-i ~ânteiau ochii de mânio, cimn sarea 
câte llJl cuyunt din carte. 

- Bravo CiOCDlC'SC"ule, hi ai să ajungi om 
mare. Toţi îi Bpuneau aşa, La {lxarmen, îm.vnţăt.o
rul no-·a intrebat pe fiecare: 

- UlIlde mergi de cai{'JÎ?' 
- Eu mă dnc în şCDala de meserie, "Dom-

nnle", 
- Eu la stă'Piin. " 
- Şi eu răanim acasă, Domnule, -tata El fiă-

!'ac, Şi ()('hii lui Cazan se umpleau de lacrimi. 
- Eu merg la "Liceul National din Iaşi", -

aşa striga N icolcscu Ioan, dar tarc, .. 
:Era ia:nI1ă, Ger grozav. Sărbătorile Crăciunu

lui aduse în sat pe toţi instrăinmatii lui. E:nann 
şi noi băieţii de pe la şcoli. La. horă, Nicoleecu, 
-- in mijloeul nostru vorbea de lume, sehianbă
rile din ea. 
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cuvenit în .BinuI societăţ.ii noastre, obolul 
sufletelor noastre Înţelegătoare a venit şi 
însuşi inima de aur a marelui binefădttor 
Vasile Stroescu a tresărit la chemarea fe
meilor noastre - el a pecetluit dreptul de 
existenţă al şc>oalei prin marele lui dar de 
100.000 de coroane. 

Toate sforţ.ările Hcuniunei femeilor 
noastre nu au putut însă produce capitalul 
băne;sc ncce~ar pentru zidirea unei şco ale 
înze-strate cu tot confortul cuvenit vremu-
rilor de astăzi. Era doar vorba de ridica
rea unui monument trainic, care să poată 
susţine IW numai acum ci şi în viitor, ori 
ce concurenţ.ă. cu OIi ce instituţie similară 
dela noi. HeunÎunea femeilor noastre, în
c("pând o muncă, înţt>legerea să o desăvâr
şeu~că, ca ~'l{l.-şi poaM aduce- din belşug 
toate ro·adele ei. 

Şi aici îi reyinf.'a rolul Episoopiei noa· 
stre, datoare totde.aUllU şi in toate împre-
jurările să sprijinească ori ce operă cult.u
rală întreprinsă în sînul societăţii nD(l.Stre, 
Episcopia noalstră, ca o cetate puternică 
şi indestructibilă, era dat>oare să ia ,sub 
ocrotirC'a ei, nu numai soorta de mai apoi 
a instituţiei culturale oare îşi cerea infiin
ţarea, dar trebuia să,.-i facă posibilă cu ori 
ce mijloace înfiinţarea atât de mult dorită. 
Şi -' Veneratul nostru ,Consistor eparhial, 
în frunte cu P. S. Sa 1. 1. Pap, a înţelo,s a· 
ceastă. dat>orie. 

In şedinţa de astăzi a Conslstorului e
porhial, la proplmerca P. S. Sale 1. 1. Pap 
s'a rotat 100.000 de coroane ajutor la spo
ri7'ca fondurilor de 200.000 adunate de 
Reuniu7H'a femeilor ş'i s'a redat un i'11tra-

- ,Suntem la începutuil unor "vremuri Doi". 
"Curentul naţionalist de astăzi: e speramta noa
stră a tuturora'), "Trebue S9. luptăm pentru 00-
"ude poporului, 'pentru ridicarea lui. Limba, <,ro
.. din ta, portul au dispărut. Noi, studentii naţio
"rua.1işti, 6uutem pe ('al{~ a inliitura acest pericol". 
- Vorbea frtl!ll10ll N'Î00leS<':U Ioan. 

Lumea îl privea 0U ingrijire. Fetele îl mă-su
rau de sus prună jos. Era mîlindru, 'În UnUOl"ffiil 

lui cu fireturi şi nasturi gtriilucitori. 

La biserică, în ziua Sf, Ştefan, a citit. .. ca
zonia", 

- Brayo băiat, n'a eh el hllÎt tată-sH'U în 7.a
dar!". 

- Bun Miat. 
Se mândrea un sat într~g (~ el. n~iat PoR al 

lui Nicula, mai rar, 
La Prî.mărie, toti se ridi~au în pieioare, Pri

llIarul ·îl }Xlfte-a pe scaun, şi-l ru~a si'i le mal spu
nă ceva nou. 

- ,,('A) să vă mai HŢlUiIl. Trebue să luptăm, uite 
pentru drepturile ăstona, Şi NiMlescn arată cu 
degct:ul spre taranii strânşi în juni} lUli, 

-Domnilor, ni...g''Ilu !fi'ieut legi noi, nu e Însu 
deajlln,~; ne trebu08C oameni IIwi, care să le mai 
apliC'e. r:-i s~rii.m că viitorud ne \'a da pc noi 
"C'eţ\ti", ('ari trebue să lwptăm i('K.'ntru dropturilf' 
ţăr:8Jlilor. 

- Dmnnezell sa-ţi dea sănătate, DOmllUlf' 10· 
nică, 

- Să dea, Dumnezeu, să vii "î.nspector" pc 
aicipo la noi, 

AA,II zi('{)all sătenii, şi li-Be umpleau inimile 
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IJilan, a/lMor 111 proprietatea Episcopiei 
(~(I [oe de zidire pentru viitoQ1'ca $coaIă. 

Fapta aeeasb romtmeuscă a \r eneru
tului n~'5tru Consistor condus de P. S. Sa 
1. I. Pap este prea frumoasă ca să se poată 
lăuda. Ea vodwştEl îndeajuns şi noi nu o 
putem aşrza decM aJăt.uI'Î de nobila însu
fleţire cu care a hlptat Reuniunea femei
lor noastre pl'Iltnl IIlfrlptuirf'[l şcoa]ei de 
fetc. 

In sfârşit 1. Probabil ](1 primă,vară, în 
ori ce caz în c0l mai scurt timp, se va În
cepB zidirea şcoalei pe int.nwilanul df~ 
lângă reşedinţa ('pisc-opească. Yom avea o 
zidire escepţiona! d0 fnulîQatSă şi încăpă
toar0, poate CNl m[\i frumoasă zidire ro-
mânească dela noi, sub raportul acesta. 
Vom an~a o şcoală de frte cu internat., care 
in toamna l.'iitoare se l'a deschide, vom a
H!a o instituţie culturalfL put('mică, care 
ma;î [l1('5! pentm femrile 1101[tstn\. dar şi 
ppntru intreagrt romtll1imra din prtrţile a
ceste, ya fi o adevărată, binefacere de ne
preţuit. rrot în cadrele. aCE\~tei instituţii se 
l'a 'Întemeia şi o şcuală cIr menaj, a dlrei 
lipsă s'a simţit atnt de mult în Arad. 

"Heuniune{l feJ}1rilor din A'l'ad", la 
toamnă, după el' îşi va drs{tv[lrşi munca ei 
atflt de' inlens(\ şi frumoas(l, duprt ce edifi
riul şcoa]ri VCl fi ridicat şi înzestrat cu 
toate cele de tr(lbuinţă, îşi va depune ro
dul ostenelelor saIC' pe alt.arul bisericei 
noastre, de acum încolo aproape singura. 
ocrotitoare a cultul'ri naţionale l'omtmc§ti, 
Henniunea fenwilor noaHtTP, după. ee îşi 
ya fi făcut sfânta ei datorie. ya preda În
treagă a('ea~tă an'r8 comiderabilă Epis
copiei gr.-orient<ll(' a A)'adnlui, dân du-i 

de bucurie, cÎlmd vedea ('il din satul lor micut şi 
sărac ('S oameni mari, ce l~ vrf'au binele. 

Ioan ~ icol€'S<'u e în Bucureştii, student la 
Drt'pt. Toti îl cunosc. Acum poartu ochdari, Pe 
Calt'a Victoriei toţi îl fdiciti'i. 

~ Ioan K icoileseu - ('el dela Drept - a V01'

hit frwruo.~ la "Daeia". E un nationalist înfocat. 
.A re dreptul să ridi, N icolcseu, că ructualelr 

partide, DU fac nimic pC'ntru ţări'imilJl1f>. Ne trc
bu(> aşa C11ID ziec el. un plil'tid nationalist. 

?\TicolN'<'u, era În capuJ hltllil"Or manif{'.st<aţ.in
nilor Htun('nt{.,~ti, El c acel "tudc-nt. mfmdru, care 
a cerut "Ad(;văruhd" 8o{'otf'ală, pentru insultele 
aduse studonţimej. In :\ic01es(,11 stU(lentimea ş'a 
pus mari sperante, La y,::wultate toat{' stlldentf'le 
rara tă ('lJ degetul. 

- Vai, dNlgă. cu K icole'Scu putem să ne tnân
cIrim ori unde, Inima lui arde pentru ridÎ{'are.t 
n{\amului. El e venit dela bI'azda plugului. şi tal'a 
işei pune mare năd(~jde lin aceşti oameni. 

- Ce frumos a vorhit la "Dacia", eontl'a po
liti{"eÎ QCI cU.vutuială. Mîme t;eară la ,.Opler", ~hl~ 
clen~ji dela Drept, dau un banl'het în onoarea lui. 

S'a şeurs unii, <"Q clipele. Xi{'o10scu ş'a luat. 
licenta. J~ llWlcat. 

1 D vara aceia a vcni t în sat 1 a ei. pentru o 
lună, d011i'i. I~ i~toyit. bietul ·băiat. După o muncii 
a~a de grea, odihna e lwcesaru. 

Cu ('e drag 'Îl priveau părinţii. Era bucmia 
lor de totdeauna. 

Aici la ţară, lui Xieolcscu, nu-i mai convenea. 
Viaţa ac.casta monotonă. e pestf' măsura de supor-
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astfel şcoalci un caracter confesional, ca o 
garanţă pentru ori ce împrejurări. 

o K II ne indoim că nu va fi Român care 
să nu se bucure din adâncul sufletului la 
vestea acestui eveniment cultural. In im
prejurările în cari trăim noi, ori ce contri
buţie. fie cât de rnică, la desvoltarea eul
turei noastre. trebuie să găsească caldă a
preciare din partea publicului românesc. O 
instituţie culturală atât de însemnată, cum 
este o şcoală civilă de fete, înfiinţându-se, 
este mE'nită însă să trf>acă în ochii noştri 
ca un adevărat. eveniment îndrumător în 
\'iaţa noastră naţională. Intemeiarea unui 
aşezământ cultural de o valoare atât de 
mare trE'buie considerat ca. un popas în e
voluţia noastră. dela care. pute~ să pri. 
vim înapoi şi să nădăjduim în vutor, acu-
mul,lnd puteri din trecut pentru risipirea 
de energii în viitor. 

!\u ne îndoim că întreg jurul românesc 
al Aradului, înţrlegând importanţa şcoalei 
ea re se ya zidi, o va. şi sprijini din toate 
punctele de vedere. La toamna viitoare, 
suntC'm siguri, glasurile arginţii ale fetiţe
lor noastre vor învia solizii pereţi morţi 
ai frumoasri şcoale, spre mângăierea tutu
ror cari au ostenit la zidirea ei. 

Delegaţiunile. Ni,se annntă din Viena: lAzi 
g'au ina\lgurat aici şedinţe-le d€lle.gaţionale. In şe
dint.a S8 oonstituantă dd{"gatia u'llgară a ales de 
preşt>Jinte pe fostul minist!I'u de oomerţ Lâng 
laj{ls. care în cuvântul său de deschidere a urat 
"iată Î1l1<l.elumgată monarhului. După cuvân'tull de 
desc>hidere ministrul de finanţe comun, baron·Jl 
Burian a prezintat proiedul burlgebului p!'oviw
riu al cabi;netulu::i comum. Imediat după a'COastă~ 
rea dintfti şooinţă publică, suboomi'Siuniile au ţinut 
o şedinţă în care contele Aehrenthal a rootit un 
scurt expozeu, arătând bunele relaţii externe ale 
mo~hiei. 

• 
Apponyi ,i catedra de drept public. E în vie 

memorie hotarirea din iM'na trecută a corpului 
profesoral del.a facultatea de drept din Budapest.a, 

Mt. Băiatul şj-a schimbat firea. Valea satului, 
cu apa ce o străbate, căsuţa mică păr1ntească cu 
salcÎ!mul bătrân din bătătură, nu sunt pentru a· 
vocat decÎtt simple amintiri. 

- Cum mint poetii noştri! Oe-01' fi găsin-d ei 
la ţ.ară! Ţărănimea e ignorantă, obNl~nică. E 
imposibil să-i duci pc-o cale mai bună ... · 

Toamna, într'un oraş de provincie, "Li·be
ralu!", "ConscHatorul" şi "Democratul" anUD
ţau cu litere mari. intrarea în cariera de avocat 
a tânărului şi simpaticului nostru amic, Nicoleseu 
Ioan .. 

Trecea repede pe stradă. N noi mai 'plăcea să 
stea cu orişicine la vo.rbă, Devenise o fire ner
voasă. 

La Tribunal em prh'it bine. Vorbea frumos 
~i incepea să aibă căutare. I-se prezentase câtev~ 
partme bune de îneurătoare, dar nu voea !Iă-~u 
lege capal .aşa deodată. 

Intre multele cuvinteaurii ce-i împodQbiau 
firma de avocat, erau şi acestea: "pentru săraci 
gratis. " 

Despre mn-intele aceste auzise moş Midralea 
din satul lui, şi pornise cu bucuria, că fidoru~ 
lui Ni.cula i-l'a SC06 Dumnezeu, in cale, ca Să-ŞI 
mai astÎ!mper ooată paşii de pe calea judecăţei. 
Er.a om bătrân moş Midralea şi numai judecata 
nu-i plăcea, 

Când a pl~at din sat moş :Midralea, a făcut 
o cruce şi a pornit încetişor pe cărarea ingu8!ă 
de pe marginea drumului. lşi făcea a.ocoteala.m 
gând, că feciorul lui N icula tine la el mult, '1 o 
aă pună capăt blestematului ăsta de proces. 

,.TR IB UN A-

ea siI invite Ură publicarea de ooncUll."S, pentru 
catedra va<-antă de drept public, pe A:pponyi 

Alhert. Această invitaro ce se fikuose şi ee aştepta 
numai întăl"irea d,jn part.e.& Maj. Sale. Decretul 
Îneă nu mai sosia. Din cauza acea'Sta partizanii 
1XJli~ici ai contel ui, au făc.ut şi interpe.l,aţio in 
('.ameri, 80licitând lămuririle minstruJui de in
strucţie, Ioan Ziehy, în caU2Ja întăririi d-eeretului 
de nUJmi~. ::Ministrul a ră'Spun.g, că Maj. Sa. n'a 
aprobat întărirea. Oatedra vaca.ntă, are 'li areptul 
administrativ, şi astfel nu se poate doopirţi, in
stit1llÎndu-ee ootoora numai pantru dreptul public, 
pent.ru care a fost invitat Apponyi. 

In UITlIlla acestei declaraţii se .puhlicl concurs. 
Sunt optsprezece conrnrenţi. 

După marea larmă ce se făcuso in jurul a-ce
stai nepreluări, se părea că prin publicarea de 
concurs, se ma-i liniştiseră 9pilrite1le. Vine insii o 
nou sUI'priză. Se vorbeşte a:nume, că pT'Ofesoriri 
facultăţii voosc să se revan~ze naţil de ministru. 
Nu vor lua in oo1l!9iderare conc:uI"Sul ci vor invita 
din nou pe (,'.ontele Appcmyi petru ~todra de 
dropt pU'bli'C. Şbirea aceasta a produs o oare-care 
sen'Saţie, cooi in caz cii: profosorii vor şi înaopli:ni 
acest plan, se va naşte di.n nou un "mic" scandal 
un'iveraitar care Voit &ivea urmări neprevăzute. 

• 
O revisUi au'striacl dupre lerea industrială 

română. Din Viena se a:nunţă: Revist.a ., Wochen
sehrift" vorbeşte despre legea indootriaJă a f<>stlU
lui cahinet român pe eare actualul cabinet C.aJf'P 
şi-a insuşit-o şi spune că. ea impune indulrtriaşilor 
ca 75 .la şut! d.illl personaluJ intraprindedlor lor 
d fie româ.ni, ceea<.'e va {,ace ca mun·citoTlii e'~L'ei 

vigUl'Qţli să emigreze i-ar elemenwle evreieşti in
eapabile de muncă vor rămâne mărind criza. 

• 
Ziar german exc1us din Ungaria. "Monitorul 

oficial" de azi publi-că o ol'dinaţiune a ministrului 
de int.e.rne pr~n care se interzice intrarea in Un
~ria a re"ist(li gffi"mane "Nard und Siid·' din 
Berlin. 

Motivele: rev'Îsba a luat apărarea n.aţiOlIl8lită
ţilor asuprite din Ungaria. 

IID oraş nu a întrebat mult, ca să dea de c.asa 
av~at1.l!lui. E un om cunoscut, Nicolescu Ioan. 

A stat cam multişor la })<lartă piină a eşit a
vocatul. Nu-l mai cunQştea aproape, cu ochelarii 
aceia. şi cu goanta, părea cu totul altul. 

Moş Midralea a scos încetişor hârtiile din 'Sân, 
a ridicat pălăria de pe eap, şi a în.ceput sii-şi spu
nă păsul. 

- Mi-a snpt sângele dm vine veneticul de 
grec, cucoane Ionică! S'a făcut stăpân pe mun
culit.a mea. Şi apoi ~tii D-ta, cât sunt de sărac. 
Vai de mama mea. 

A v~atul răsfoieşte cu luare-aminte hârtiile 
de judecată, îşi aduce aminte că grecul VarvariB 
i-a 'Promis o sumă gN8ă, şi-i 'Spune, moşului lim
pede: 

- Vom vedea, pentru asta o să-mi dai un pol. 
Moş Midralea ridică umerii, ţii îşi fterse cu 

mânica cămeşii sudoarea de pe frunte. 
- Aşa o fi, DomnuJe Ionică, şi apoi... nici 

polul meu nu-i implinit ... L'o.i scoate din pă
mânt, din icarbă verde, numai să ai grijă, Dom
nule Ionrui, mi-a mâncat zilele blestematul ăsta 
de proc~. Şi apoi Bunt om sărac ! ... 

Avocatul îşi îtndreptă paşi grăbiţi spre Tri
bunal, iar moşul îşi luă tălpăşiţa spre casă!. Ii 
spusese lui baba cÎlll tocmeala de-acQ'8ă cu cea din 
târg nu se potrÎ\'-cşte, dar credea bietul om, eă 
feciorul lui Niocula din satul lor. nu a uitat cu
vintele ce le-a rostit in Primărie. 

- Dumnezeu să ne ţie, dar repede-şi uită 
rădăcina copilaşii noştri. 
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,tAb solutismu I p~Dd uctiv" I 
A 'rad, 28 Decemvrie. 

"Pesti Birla p", organul kossuthiştilor 
perciunaţi din cartierul Leopold al capitalei 
a găsit o prea ingenioasă soluţie pentru 
mult sbueiumata criză. croată. In două. ar· 
ticole prime, publicat.e conaccutiv arată 
că toate manevrările politice ale guverne· 
lor ungare, departe de a fi reuşit să înă· 
buşe aspiraţiile naţionale ale Croaţilor, 
le-au dat numai o pâlpăire mai viuă şi mai 
primejdioasă. 

Azi polit.ica partidelor naţ.ionaliste din 
Croaţia e ab60rbită cu tot.ul de himera 
fonnei trialiste a monarhiei. Croaţii vi
sează, că după ce îşi vor fi alipit B~nia, 
Herţcgovina, Dalmaţia, Istria şi litoralul 
fiuman, să poată oferi Habsburgilor o co· 
roană nouă-nouţă, coroana statului sud-
slav al monarhiei. In aceste tendinţe ale 
lor Croaţii sunt. sprijiniţi şi de partidele 
germane ~in Austria, cari speră să poată 
majoriza în A u~"tria pe Cehi şi Huteni, în 
genere pe ~lavi, mai uşor, după ce vor fi 
scăpat de balastul slm'ic dela. sudul monar
hiei. rrendinţele trialiste îşi au focarul d~ 
emanaţiune in Agram şi razele lor au stră· 
bătut până l'a periferiile sudice ale mon,ar
hiei, ba şi mai departe chiar, luminând vii
toare ţinte utopice în politica din Balcani. 
Croaţi par a nici nu-şi t.ă.inui tendin
ţele şi azi in faţa acestor tendinţe de ordi~ 
superior şi cu atttt mai primp,jdios pentm 
~larea-~Iaghiarie, chestiunea regulamen
tului de serviciu al căilor ferate ungaro
eroate de pildă, chestiunea care a format 
până bine de curînd subst.ratul frământ.ă
rilor critice, a căzut. pe .planul al doilea. 
lndflrjirea cu care pa.rtidele naţionaliste 
din Croaţia s'au o-pus până §i politicei ba
nului Tomasich, personalitate afişată drept 
cea mai favorabilă până aCUlm ~spiratiilor 
pancroate, e pentru Pesti Hirşlap o dova
dă că la călcftiul Ungariei s'a plasat bomba 
care să zdruncine principiile de unita.te ale 
f alnicei constituţii ungare. 

Din aceste premise alarmante numitul 
ziar concI ude că guvernul ungar mai are o 
singură apărarG: absoluti.smul productiv. 
'Saborul Croaţiei n'am atribuţiunile de· 
pL)lej a.le unui parla'ment, aonstituţia şi 
conducerea politică a Croaţiei tot aseme
nea.. Saborul .s'a dovedit de UIl şir înt.reg 

. de ani Încoace incapabil de o activitate 
constituţională rodnică, banul tot aşa. -
e ,timpul suprem deci ca guvernul ungar, 
secondat pe parlamentul ungar, să suspen
deze activitatea 8aoo1111ui pe un şir de ani 
nooctenninat şi să introducă în Croaţia 
sistemul absolutism'ului productvL'. Să le 
dea partidelor politice croate prilejul să 
regrete pierderea capitalei lor in/3tituţii 

autonomiste, prntru că numai în acest caz 
vor înţelege avantajiile constituţionale ale 
SItuaţiei lor actuale şi înţelegându-Ie vor re-
tera eereşcenţele visurilor lor trialiste. 

Acesta ar Ii în linii gener;:tle ingeniosul 
raţionament al pomenit ului hirşlap. Are 
meritul de-a ne fi dat o nouă formulare a 
absurdului ce se chiamă imperialism ma
ghiar. Un absolutitnn productiv 1 - iată 
noua denumire a politic ei guvernelor un
gare faţă de Cl'Oaţia. O del1ltmire demnă 
de tintele absurde ale acootei politici~ Şi 

~-~--------------------------------------------~~--
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tot uş, împărechcrea paradoxală a acestor 
!cU\~in,te, ascunde îRtreg hnltalul adevăr 
al situaţiei polit.ice ce s'a cn::iat popoarelor 
nC'maghiare din l)ngaria. 1.:n absolutism 
productiv, pentru că e îndreptat numai 
împotriva popoarelor ncmaghiare, rodind 
avantaje politice pentru un sinrrur pOI)Qr h , 

în paguba celorlate. Viaţa naostră politi. 
că. a naţiunilor uemaghiare, C lnă.duşită 
în tDate artcrele ei de acest "productiv" 
absolutism şi nu ne mirăm văzând, cum, 
încântaţi de sucesple realizate în Ungaria 
propriu zisă;. oompatrioţii noştri vor de 
acum s(l aplice ultrnmodC'rnul lor si~tem 
de guvernare şi faţă de Croaţia. Dibuirile 
în acest scop s'an făcut încă sub guvernul 
coaliţ.ionîst, ba şi înainte, - intenninabil\a 
serie de crize nu Q doar tlecttt rezultatul 
palpabil al acestor dihniri. De acum însă 
se "u opera cu mai mult curaj, se va apli. 
ea diutr'odată sistemul .,q.hsolutîsmului 
prodllcti,·". Şi suntem nerăhdători în aş
teptnrea ('[cetelor. Cu dlt suprafaţa de o
peraţiune va fi mai întirusă, cu atât puterea 
de rezistenţă a aparatului va slăbi în păr
tile sale şi noi n'aYffin dcrAtsă dorim o 
eÎlt mai apropj'ată inaugurare a "absolu
tismului prodllct i,-" şi în f'r0ut kl, explo. 
zia inexorabilă a en-ergiilor înăbuşite ya 
spulbera cu atât mai curînd şi mai uşor 
mcdiev,alul a,pm1at .... 

~r=e=- - *_--....-0=- ~=========== 

Şcoala de fete se va ed:f ca. 
- Şedinţa Cons1storului plenar. -

Insjârşit in mijloGu,l t:uetului surd de 
patimi, o rază de lumină. Consistorul din 
A rad, în şedin ta sa de azi, a decis cu mare 
Î11sut1eţire, a purcede Iără amânare la zi· 
direa importantului aşeză.mânt cultural 
pentru un rast tinut românesc: şcoala su~ 
perioară românească de fete în Arad. 

Silinţi Î.ndclwlga,te şi sta.torniee, depu
.c;e mai ales de FC7neile Române îşi l~ăd în~ 
coronarea lor în această hotărîre. Şi într'· 
adevilr în laţ a tristului C rlf.ciun, pe care-l 
aşteaptă întreg neamul 110stru de astădatt1, 
este încă delrul cel mai frullws, ce p1itea 
să ne ric în aceste zile abătu te. 

A zi, - şi aci trebuie să accentuăm, -
gratie păl'inU'ştii solicitudini a P. S. Sale 
Episcopului Ioan 1. P~pp, s'au înlăturat 
şi cele din urmă piedeci, din calea întru
pt1.rii celui mai frumos gând, care a însu· 
fleţit inimile femeilor noastre, însuflcţ.ire 
atât de intensă şi cura,tă, încât a ptaut găsi 
o rezonan ţă şi atât de dt'parte, acolo, în 
inima A celui străin, inimă simţitoare pen
tru nevoile noastre. 

Consistorul plenar în frunte cu P. S. Sa 
Episcopul Ioan 1. Papp, a primit toatC' 
propunerile ReuniuHci Femeilor. In sensul 
austor propuneri Reuniunra Femeilor zi
de.şte şcoala cu întreg capitalul său adunat 
·--la t:r'o 200.000-iar pentrtl suma cât lip
seşte,' pânt1 la 100.000, ra contrage Con· 
slstorul un împrumu t h ~potccat. Z idirr a 
şi şcoala l'a trece în proprietatea Consisto
rului român gr.-or. din A rad. Pentru elec· 
tuirca zidirei l'a luncţ.iona o comisie de 
trei: P. S. Sa Episcoput Ioan 1. Papp, ca 
preşedinte, d. Dr. Nicolae Oncu,ca delegat 
<ll Reuniunei Femeilor şi d. Ghera-sim 
Sorb, ca delegat al Consisfol'ului. 

Planurile edificării fiind gata, zidi'rea 
ra începe cât mai curînd şi 'L'a trebui set 
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fie prcdată destinaţiunei la începutul anu
lui viit.or şcolar, 1 Septemvrie 1912. 

Şcoala se raridica pe intral)ilanul con· 
sisforului din imediata apropiere a au,lei 
episcopeşti, U71 loc larg, cu un parc frumos 
în juru-i. 

... 

După şedinţa COllsistorului P. S. Sa 
Episcopul a reţinut pe asesori la 'dejun, 
care s' a pe trecut într'o di.spoziţie cordială 
şi animdtă. 
,"""","=::z=,~ _ ...... ~ ________ ~ ... ___ _ 

Noi şi Saşii. 
Sibiiu, 27 Decemvrie. 

Zilele trecute s'a, publicat în "Tribuna" 
un tBblou statistic oficial despre populiţia 
din Ardeal. Din acrst tablou putem con
stata c{l în aceşti zece ani din urmă nu· 
mărul Homânilor a crescut cu 101.276 
sau 6.76 procente, - un 'Spor care este 
întrecut numai de Evrei (11.09 proc.) şi 
de Saşi (10.22 proc.), câtă vreme Ungurii 
s'au sporit numai cu 6,·17 proc. (49.932). 
• C'oeficent.ul ma.re al \sporului Saşilor 
cari îşi ştiu mai 'bine apăra naţionalitatea 
cu prilejul numărătoarelor este o dovadă 
indiJ'(·etă că şi coeficentul de spor al Ro
mfmilor ar ii mai mare, dacă: organele în· 
sărcinate cu numărătoarea ar proceda mai 
imparţial şi n'ar ţinea veşnic seama de 
"ideia de ~tat"t sau dacă şi noi Românii 
am şti să ne apărăm mai bine naţionali
tatea. Sub acest Taport., însă, dovedim 
acciaş nepăSlare ce·o dovedim pe at.âtea 
alte tărâmuri. 

Chiar admiţând că la noi Românii coe· 
ficientul mortalitilţîi este mai mare decât 
spre pildă. la Saşi, Clari trăioso într'o si
tuaţie materială mult mai priincioasă, -
e5te un lucru cunoscut de toată lumea că. 
dimpotrivă, coeficientul naţionalităţii este 
mai mare la RDmâni. Slavă Domnului, la 
noi nu s'a înrădăcinat încă - şi sperăm 
că nu se va înră,dă,cina niciodată - ne
norocitul "sistom al unui copil", impo. 
triva căruia au luat poziţie. în repeţite 
rânduri, zjlarele săseşti. 

l;ft: 

laţîei săseşti. Num~lrul naşt.erilor, spre 
pildă, pentru 1000 de suflete este abia de 
28, câtă vreme la toale celelalte popoare 
numărul naşterilor et3te mai mare de 30. 

In anul 1909, ca să luăm altă pildă, au 
emigrat 2800 Saşi şi s'au întors abia 980. 
Făcând bilanţul natalităţii, al mortalităţii 
şi al emigrărilor - statistica. aceasta să
sească constată pentru anul 1 U09 o pier· 
dere efectivă de 62 suflete. 

Şi jupta economică dintre Saşi şi Ro
mâni începe să 'se întoarc'ă în favorul Ro
mânilor. In aceşti trei ani din urmă Saşii 
numai în dOtlă comune au cumpărat pă
mânt dela Homâni, câtă yreDle RomAnii 
au cupărat în 23 comune pământ dela Saşi. 
Pierderea de pămfmt a Saşilor în aceşti 
trei al1i din urmă face ~63 jugere şi 1503 
stingeni. 

Superioritatea noastră înceat.ă, însă, 
cu aceste constatări. In ee priveşte cul-
tma, Saşii ne sunt în toate privinţele mult 
superiori. 

De creştcrfo<(1 acestui popor de ahia 
250.834 suflete îngrijesc, 273 şcoli popo~ 
rale cu 686 învăţători. :Mai au apoi 5 licee 
oomplecte (Sihiiu, Braşoy, f:->ighişoara, Mo
diaş şi Bistriţa), 2 gimnazii cu câte 4 duse 
(Heghinul S[lSeSC şi ~('beşul ~ăsesc). 1 şoală 
reală superioară (Bra.şov), 1 şcoală nor· 
malăJ (prepa:randie în Sighişoara). - 1'1 
cari sunt aplicaţi 80 de prof(\so'fi. 

:Au 258 parohii cu 75 fiiii. Cea mai 
mică parohie are 100 de suflete, cea mai 
mare 12.500 (Sibiiul). In medie, 7aO de 
suflete au 1 şcoală poporală şi 2800 o şcoa
lă medie. ,. 
, Facem acc-ste constatări ca să no dă:m 
îndenm reciproc de·a câştiga şi pe acest 
ţeren superioritatea faţă de noînscmnatul 
ostrov din Întinsa. maro românească. 

Glasul unui caooral. 
In ))Trîbu:na" din 7 Decemvrie a. c. mrul 257 

i~rurn adresat dlui Goldiş 10 întrebări, la cari ii 
ceream răspuns ,,('()nvingător". De atunci a tre
cut He-me la mijloc şi d. Goldiş răgpunde şi 
scrie multe de toate, dar la întrebările mele des
tul de dare, aplică maxima d-sale ,mu-s acasa". 
Acum Însă după ce s'au apucat de discutat cu 
alti ()Ia;meni iar pentru un caporal nu are vreme, 
ii oor iertare şi mă trudesc să·i răspund eu d·sale. 

Coeficientul ace.sta de spor nici nu ex· 
plică sporul adevărat al populaţiei româ
neşti din A;rdeal. Câtă vreme, potrivit sta
listicei oficiale, numărul Românilor din 
Ardeal lla 1881 era. de 1,146.611 ~ azi, 
dnpă 30 de ani, numărul este de 1.498.558, 
cu toate că, potrivit coeficientului de ... 
6.76 proc .. ar trebui s~ fie numai de cel Discutâ'Ud cu un coleg dascl11 despre harta. 

dmtre .,Tribuna" şi Comitet, imi zice C'Olcgul: 
mult .1,360.000 (cifră rotundă.). In cursul ,.Ştii ce fratel Oamenii când se ('iartă îşi aruncă 
acestor ani nu au a.vut loc evenimente în fta.ţă t.oate muroărijle, fără şti pe a ~ui 'parte 
cari să explice O reducere atât de însem· e dreptatea. Vezi·i, acum au incf'put <'u Stan, 
nată a codicientului: nici dsboaie, nici Bran, Cehan; Enescu, CUlParescu, Vernescu. 
epidemii. Nici chiar emigrarea n'a luat Da frate, i-am zis, - dar haid să luăm ches
proporţii atât de urÎnşe încât sâ poată fi tia dela început. "Bine" - zice el - "dar auzi 

că: ,,)larele nrstru gC!l1cral p(>ste ~(>nera1i A. O. 
motivată redpcera. coeficientului, mai a· i PopovÎeiu" a zis di dreptul de critică nu~lau 
les că mare parte dintre cei emigraţi.se soldaţii ţ'.i ofiţerii) ci nu.mai generalii - ei între 
intorc an de an în patria lor. ei. - "Bine", am zis eu, dar astă-vară când am 

Dacă, de'Ci, Saşii se sporesc în măsura. fost la ext'rciţiile militare am 'Văzut, că după fie
unui coeficient. de 10.22 proc., nu putem I oare ţlrobă de luptă,. ('â~.d ~e SŢlul:eall .• p:reş~lile. 

. d ă d 't t f" t cir t· eram de fată tnţI oflţerll ŞI suhoflteru, cari au 
greş~ . ac a ml.em aces . coe lC~en ep condu.s ne-Q aripă." Şi am mai zis, dar la miliţie 
GOeflcwnt real ŞI pentru Româm. e altfel de ()rgea,nizaţie, toate merg eu tnct şi 

In această privinţă ne dă preţioa'se l~- după anumite legi. La n-oi 1 Să mcep dela in· 
muriri un calendar să'sesc pe 1902, "V n7ks- ceput. 
klllender", apărut zilele trecute în Sibiiu. 
Intr'o statistică făcută de organe săseşti ' 
,~e constată pentru anii din urmă o hotă· 
rîU, .stagnare in ce priveşte sporul popu· 

• 
La alegerile congl'egaţionale ~ Nici un duh 

şi nici o indrumare din centru. Ştii că la Agl'iş 
erau eă se şi hată. Resultatul a fost că Românii 
au căzut pe toată linia. "TribllJla" a .tÎB d la. as-
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tea şi pondueărorii ~uut de ,·ină. Şi focul a fost 
~in:i. 

* 
.. hlrerile 1ibere'~ etc. ~ Cum ştiea.zi d. Goldiş 

~Il ('ombatii pe (ioga, putea şi atunci să ia con· 
cleiul în mîtnă şi să combată toat.e 9cMsele "Tri. 
hunei" {'c-i pureau {'(lntrarii interea-elor naţio· 
nale. Hii fi f'eri~ şi să fi cerut să se publioo în 
"Tribuna". Ce a făcut lu.:>ă? Din deputiiţie a că
zut. (A ~eeat un i,,\,or), 

Pe ]\langra îl trîmtiră dela "Virtor.Î!a." şi nu-1 
nlpSC'ră )le d. Goldiş. Astfel ~i ultima speranta 
~'a dUR. 

,,II ~j, ,",-'zi, pentru asta \'u dan cu vouă" şi-a 
zis d. rloldiş şi d. Sueiu. Zis şi făcut. Lupta in
('{'lW. Făt fruJll{)!'! dela ,.I~upta", aler~a ea găina 
,lupă cuib Hit ouă, şi nu-şi afla loc. "Hop" îşi va 
fi zi~ d. GoldL~, "Iată izvorul moo nesecat". D. 
G-oldi.ş î,~i {'âşt,igă oataşi cl'odin('ioşi în A'l·.ad şi 
jur şi cu a('('ştia dă primul asalt. Nu prea !'Iue
t>Cue. ] a steagul roşu în mima pe care scrie: "Tra
dare, ,\1angra, Ie:'lzeuszki". 

Printrt' bubuitmi prin "Gazeta", cu a.r>tirol 
1lIlgUIl'OSC despre "Ti~za etc. Se înţ.eiege că 1a as
t~a lmnea a ru.m~.:> cam zil păe, Î't Ei , dar pentru ce ~ 
N imclloa 111l ştia cine () aut<Jl'UL Ce nu te-ai BŢlO
wd~t atunci, clle C"l'Oldiş? Nu, 1JCUtTli'că ai g-ândit: 
.,Lu«ă-i ",ă se certe mai 'nainoo. să se indu.ş.mă
~('a"'l'il, e' apoi nemai pU1îmdu.·se împlka eu voi fi 
Btăpitn posti) toţi. Ce n'ai zis dlo Goldiş: La Li
A-erie111,a ~,Tribunt'i" şi eu am fo~t crâsnic şi şi 
eu am mân<"at pr('$CufrÎ ca şi toţi mucenicii. Dacă 
m11'eenilCii sltnt vinovaţi, wpoi sunt vino"at şi eu, 
ba in('Îi suut t~l rn~li \. inovat, că eu am st.rigat mai 
1:llre: Osana l,ui Tisza. Ce vei fi gândit în~ă dota, 
lUlmea nu ştie jlldoea. u,şor o voi putoa-<l zăpăci. 

I"a asta răsplmdom noi: A trecut vremea. ba
bdor şi .-ruj itor ii1101'. Azi dov~J'lile şi arglLTIlentele 
hotăJrffi(', ~i nu văicărările. Strigi şi faci Larmă 
dlo Goldi,5, nu rilstorni 'llimi-c din dovezile şi ar
gumentele dJui Ciorogariu şi O .GDga. 'Mlli:Ii0ă 
de g'â~te clle şi nimic alta. Să fiţi aă:nătoşi şi 
d-voa:stră şi noi. .. 

D-voast,ră să zic>eţi şi noi să a'Sell'ltăm. 
Pe toţi crud nu .aprobă armele dtale de luptă 

'<lle Goldiş îi numeşti ,;rnangrişti", mirongreoi" 
etc. Apoi uite dl(l G()]'di~. Af'.ela eare ca student 
la gillnnazi nI d(' stat din Arad a dOC"lamaJt şi scl'is 
poosii mag-hilare, a urrnMat să ajungă profesor de 
Rtat maghiar, a scris articol maghia'l' în OnOaT<la 
lui Ti~a (Ba paremi"'SO şi-a luat şi ooţie ungu
roaică), la acela grad111 do căldură şi duh româ
nesc El cam sdizu1 şi 'Stă mai a'Jlrorupe de duhul lui 
\fangra. 

* 
Pentru ~ nu ai foOlt şi nu eşti a-easă să răs-

punzi la toato intrrobărilo mele din "Tribuna" 
nrul 25,? Koi ~apor3Jlii nu Sllntem oomni de răs
punsul d-tale? Xu vei mai avea lip~ de ajutorul 
'caporalilor? Vom vedea. La revedere. 

.. 
D. Goldiş de o ''fl'enle În-ooaoo ca să zapii

eea..q>Că lumea cu a:dresele de adel'€lut.e cătră d. Cio
lI'<lgariu, îşi ba1e joc de numele 'Preoţilor Miron
Grecu, Tămă.şdan etc. pontru că şi a'OOŞti pr-eoţi 
gll'\'ernamentali au subooris aderenţa. Dar orod 
c·ă fiecine e în eur,at cu faJptul că mun a ajuns şi 
numele acestor preot.i pe adrese. Fiind adunaţi toţi 
p-reoţii la ('onferenţă au subscri,s'o eu toţii, fără 
rloosebire. Căci zău. acdlo nu a fum chemat d. Cio
rogariu să dispună, că cine Ră suhsorie adrE"S8 
şi (',ine nu. Dacii colegii lor n'au zis nimic câ.nd 
au luat pea.na în mână să subw.rie, d. Ciorogariu, 
care era la Arad, aşa ored că nu pu1{)a zice nimic. 
Dar să lăsăm, ea ~i asta e. o armă tocită a dlui 
Goldi,. 

. 

In harta deacum d. Goldi~ voieşte să vi'n't'l cu 
tot pretul ş.i pc în"ăţători. cu Sti.rnabilul DOIIlUl 
Moldo .... an. care apoi i'lă facă agitaţ.ie printre in
vătlltori oontra. nTribunei". 

La cast-ca răspunzând cu cuvintele dlni Gol
di';! udrcsatc dlui :MoLdovan in "Biserica ~i Şcoa
la" din 13 (26) .l\oCll1vrie 1905 nrul 46. "Cu dra
gO.:ltc nefăţărită le zic doară acestor da..<leă1i: Ei)
g1:lţi de seamă. Vl1lpea, {'are Vă lăuda aşa peste 
mă.qură ~i' regretă numai, că nu ştiţi încă să cÎln
taţi d('~tul de frull1-os la alegerile congresuale, n11 

vă ("stc wlUă binevoitoare ei vrea sa. a:pu~ şi mi
cul cil.şuleţ. ce \'i-a mai rămas în gură*). 

P. S. dIui Sudu l3,'Veam de gând să-i pun nişte 
Întrebări, dar am renUllţat de când cu "maga,zj. 
nu] de baroase din Chereluş." 

Dască1ul. 

Nem tudom ... 
D. Yasile Goldiş publică în numărul 

de azi al "U.onulnului" al doilea iaximil. 
Este roprodueerell unei scriSOli în care fo-s
tul ministru de culte contele A pponyi îi dă 
n'ilspunsul solicitat de d,').a (d. V. Goldiş) 
anume că nu a rostit la adresa dlni Goldiş 
cuvintel{~ .... imputate: "a nd1nţit". 

D. Goldiş, fireşte, face iarăş caz cele
brLl din această desminţire ... platonică şi 
cu cele mai grosolane injurii se năpusteşte 
asupra. "mizerabilului aseoor consistorial 
dela Sibiiu" căruia d. Apponyi i-a spus cu
vintele ... imputato. 

D. Goldiş se înşală, Însă. dacă crede că 
cu a.stfel de de-sminţiri şi cu înjurăt~ri cât 
de trivlale poate să rezolve chestia. 

Scrisoama contelui Apponyi nu dove
deşr.e nimic. Insuş contele Apponyi spune 
că "nici. nu şti.e când s'ar fi putut întâmpla 
efC':' . 

Astfel de desniÎnţiri de complezanţă 
sunt atr" ,le ()IJ~' ~nui:'l! :'n{,J·I.' ... Ţ'T,err1/1! 

Am declarat Înainto .cu câteva săpl.ă
ll1~îni că desminţirilo aceste obişnuite nu 
ne vor mulţumi şi l'am somiat pe d. Goldiş 
flă faCil proces. Repetăm şi acum somarea 
a'Ceasta. 

In faţa tribunalului, când i-so vor re
împrospă.t.a împrejurările, dosigur îşi va a
duce aminte şi d. conte A pponyi când şi 
ce a zis la adresa dlui Goldiş. Până atunci 
n 'avem nici un motiv să dăm mai multă 
crpzare cuvintelor lui Apponyi, decât cu
,int{\lor unui asesor consist.orial, oare n'a 
avut nici un motiv să spună un lucru ne
adevărat. 

Suntem, însă, siguri că. d. Goldiş nu va 
îndrăzni să. fjJcă, lucrul acesta, ci-şi v·a ur
ma injurăturile murdare ... iar cine înjură, 
n'are drl'ptaf.e .. 

Df' alHel şi "suc-ceselo" acestoa ale dlui 
Goldiş sunt foarle ofomere, trăiesc o zi 
două până vin dovezile contrare, cari nu 
se întâmplă niciodată să nu vie. 

D. Goldiş să aştepte numai! 

*) Asupra .acestei -chestii ,'Oi mai reveni. 
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Asociatia 1. Bela,. 
Primim apelul pe care-l publicăm mai 

la vale. ~u ne indoim că. făgăduinţele cari 
sc cuprind în rl se ,"OI' implini şi avcm nă
dejdea că în urma muncii hamicilor noştri 
conducători din părţile .acele, un cât mai 
mare nllmtlr de ţărani "a int.ra în sânul 
~\.':)Ociilţiunii noastre. Credem că mai ale.s 
in chestiunile economice s'ar put,ea lucra 
cU mai mult succes în părţile Beiuşului. 

Onat'al Domn! 

N(l prcwntăm inaintea D~lor Voastre, ca. şi 
('onrlucwtori ai Despărţămimtului Reiaş al "Aso
cialiunei prmtru li1:era:wra română şi cul:tu'l'a po
porului român". Ctll1d am pr1imit aooa:stă onori
fică saroină. am avui în yooere un luoru :să ne in
grijim, după putmi, de educaţi4 economică şi 
culturală a po poTului, ooborându-ne la 8a10, ca 
~ă ţin{\m p'r~eg-eri, -să aranjăm şezători, sa. înfiin
ţăru to"ărâşii, rNmiuni, bibliOOOci, etc. 

Se înyelege, că toate a(',oste nu ee pot realiza, 
d~ă nu ,"om avea oonm1:l'iml binevoitoT al c.ărtu
rărillwi noastre dela S3Jte. De a<,.ooR, acwn când 
i-arua bate la l.h~ile noastre, batem şi n'Oi la u~ile 
DJlor Yoaslrc 'rug-lînd11-V it cu o căldură 00 nu 00 
poate oobori în ~llvintE.\ să nu ne refuzaţi che
marrea 00 vi-o faC(lm, ci să ne daţi tot concuraul 
peooibil şi anuOlQ: . 

FiOOillre b1l11 Homii.n să se îti{~rie membru la 
A&xiaţiune. Memhru oT'dhlar ]!Iăt.o.,'lt.e anu.a:l ~u
ma de 10 ror., cont.ribuind în modul acesta la 
susţinoroa ~alei ci vile de fete {'u in-wrnat a Aso
ciaţiunii, la sllsţiuoroa muzeului istoric şi atno
grafi~, pl~'el1m şi la '1 ipărirea de cărţi p6Iltru 
popor. 

Membrul ajwtător plă:toşt.e 2 oor., plu:s dela 
rei 00 vor ind o coroană, pentru acoperirea obol
tuiclilor curonte. In contul ~umei acesteia vor 
primi 10 bro.~Ul'i. ~i un calendar. Oa astfel de mem
bri să se \În~>rie ţărănimea noootră şi comunele 
pal"Ohirule mai să:raoo. 

Rugăm atât prooţÎ1nea, ('.ât şi invăţ~'Horime.a 
sii ţină cursuri eu analiabeţi. 

Onoraţii Domni preoti să binevoiască -a ne 00-

munioa apoi următoar<lle: 
a) câţi ştiutori de carte &unt în satul oe-l păs

t<l'r~te, căci cu. prilejUiI prele~rrlor dorim flii 
dist.ribuim drţi ('.ât mai multe. 

b) doriţi să aveţi în sânuJ D-voastră biblio
tecă înfiinţată <le dwpih-ţă.mâ:nt sau ba 1 

c) Aveţi oocieila.te de consum sau alrte insoţiTi? 
Dacă ll'U, doriţi 5ă infi~ntaţi ~ 

• 
Vă r1Jgăan ca la a<OOSte intreMri ale noaatre 

să Tăspu'ndot,i până la 15 Ianu:a.rie n. 1912, trimi
tând totodată taxa şi Hsba membrilor ol'd im ari 
şi aju1.ători. 

Ci,n(l nu va răspunde la acO!\te în<latoriri de 
ordin cultural, se va face {lulpabil de 008: mai pă
cătoa-să napăf;are fatit de $tl'&duinţ.el'El de lumina.Te 
a:l{l Asociaţiunii noaatre, 

In Încredinţarea cit nu se va afla nimeni care 
sa nu ne d(la ooncursul binevoiio!' petru promo
varea inrorooelor noastre culturale şi eoonomioe, 
Vă rugăm primiţi asigurarea st.imei noastre. 

Bei u ş, la 7 (20) Decemvrie 1911. 

J)r. Gavriil Cosma, m. p. pre'-Ş. daspă:rţămân
ttJAui.Dr. Corne.l N ye..ş m. p. vioo-'preş. Ioan Bu
şiţrt m. p. bibliotoc.ar. Petru E. Papp m. 'r. :!le
oretar. Va.si·le Ştefanim m p. caaier. Dr. Ioan 
Oiorda..ş m. p. oontJrolor. 

M em brii in comitot: C oriolan .A rde.loom m. 
p. Dr. George }ti ură~i4n m. p. Dr. Consla.ntin Pa. 
povici m. p. Dr. Gon..stanti1t Pa.vel m. p. Ioan Ro
şu m. p. 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI Vapsire de haine. Gurăţare cbemica. 
I 

"KRISTALY" 
, 

Spalare cu aburi 
G6zmos6gyar, Kolozsvar, Pâ1yaudyar. La suma da pasta 10 Cor., pachetul S8 retrimite franc al 
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Scrisori din Bucureşti. 
Veşti nouă. -'- Irespo~sabilij~ - Mincinoşi 'li laşi. 

Umbrele vieţii noastre. - Autorizatu!ui îi 
place să publice o fIecărie. 

BllCW'pşli, la Dceemv re. 

Ahtopt totldcallUa C11 nerăhdare ziarele dela lh1l. 
Şi ur'mwrose eu illt-cr~,~ toate mwn ifeeitări'lc vieţii 
uoastrc de aeolo. Imi pare bine când aflu Că~ll ~u
'tare sat biata natie şi-a putut afla lllijl()a~1olc 
pont,tu a'si salva şeoala, efuul 00tesc dQ"pre d~w,)t
.mentul c(ltărui prt~()t. pnntru ridillarea popnrului 
l"itu. Zâlllb(\~c când yăd În undle rînduri rco]ama 
<fl',gh.izată, care nu-i dl'l':lt preludiul viitoarei Clm
,iidatt~ri la dOlllnitatea de frunt.a.ş dintâi. 

U llCOlli c.ct:o"e Il11Jl11e de oa'lIleni, pc cari îi 
CUllOSC, !'Iau cari'mi Sllillt prkt.cni,~Iă bueur de 
triumful lor şi mă Înt.risteazii lovit.urile ce le in
·.l ură. V ăd in unde rindlllri dragostea de adevăr, 
"Văd în aJhele pru,~tia olllell('a~eă in largul ei. V:~d 
În unele sdipiri fulgerătoare de lumină, viLd In 
:111Jol-e tumpenia basLardului int.eleet,lual însoţită 
de rălItat.ea inoreută Ileamn'lui de slugă. :Şi câte' 
4jtiri intOl'oslinte nu {'.{'tese. Ştiri, dc.-Jpre C.are ha
bar n'avcam. 

Uite ,de pildă "h;{mdnromânul" din Arad imi 
1I!uuec O y{'ste curioa"ă. (,i(~ă eu oda>tă aş fi purtat 
alt nume, pc C~lJre mi-l'aş fi schimbat. Şi, fără flfia
Iii, o a.firmă aCOasta cat{'g-orit~, Forma, 'În cwre 
.... ,~t.e fileulă afirmaţ.îunca 11e îlldroptă\{)~t.e a ne 
gândi eu l11gr,ij.n,rare la halul în care aj ung und~ 
fiinţe. Har ee nu e î'l1 st.arc~ă afirmc dJ ee îşl 
vinde ooll~t.iinţ.ll? Paraziţi de aeeştia am mai vă
~ut destUli. 

N'am a\:ut nGvo,ie .1'mi schimb numele cim;tit 
Imoştenit dola înaint.aşii mei. Pentrueă aceia n\w 
i·{} .. "t frlmtaşi (hntâi, niei n'au prozct.at ni~iiiri 
~nt.uri pentru ca să'mÎ fie ruşine de faptele lor. 
A da, Jad mi-mr fi }ă;sat alt nUlIle, (la de pildă 
ft(~cla de Uol~li1}, măiI'turi~esc că Ill..i-ar fi rll~j ne 
mi'l port. Prea s'ar lega JUulte Il(HT.şti urî,tt:~ de el. 

lJar, m:1 rog ce însemnează procedeul aJ!:c"ta 
;de a s(·.hilJlGillo"i- numele euinl, sp;re Il pntea tot11şi 
"ii'!I! fa~',i de cap at.Hnci, eând în t.r('('lltllI 111i nu 
poţi găsi ni(·j un a{)t. dc noC<,inste? Ce'" gesturile 
astea de balStaro de mahala? Pro(Jodâmd la fel, am 
'putea face numcIlI'i de Gu~diş această potrivită 
~hin1Qlogie: Gold,iş JIU poate derini dc..'Cât din Gold
fi$eh, ceaee În'semnoază peşte de aur, dBei o am
fibie mai de ceya în lumea peştilor de tot. folnl, 
C'..trÎ la noi sunt fl'prezont.at·i şi pl"in SI}c(Jimenull 
;llc:;.td1Ii national, care expl(jat011ză Ch(\9tia 11aţio
nală cum ex,ploatează cavalerii d-e indnstirie anu
mite pcrs()!uagii femenine. 

* 
Şi oamenii a'C.\OŞÎ'ia mai au dmptul Hă pret,indă 

rel'lp"(.>crul delia un popor întJreg. Contirmllţ.i, dom
nilor pe UI{'('~':\t drum. O "ă ajungeţ.i departe, Cine 
o să r('gretc nu putem Ş'l.i. In orie-e eaz va regreta 
~~îlle\'a. Dar nnmele cntărei porOioane Ile intere
sează astăzi? Câ;nd sunteţ.i str:înşl mI ·uşa, {'ând 
vi-se strigă î.n f~lţă: Aţi mint·it, - !În loc de a 
răspun<le şi a clovNii t.radarea alergati la !l:St:'menea 
llubterfu.gii? Nu, d<>rnnilor, ori dt. noroi aţi ar'un
ea Într'o part-e sau j'lltr'alta, llstă.7Ji Inn1('.a vă '~u-
1l0!loŞt.{', orie-e slugă aţi tocmi ea să vă apere. 

Din Î31ttLmpll,arc - cl'll'clă fatalit.a<tc! - noua 
achizitie CC-llU fă{'ut-o 1Bi1ltorizatii pentJt''U redacţ.ia 
"l'seudorowiin'tdui", nil se doooeboşte înt.nt ni
lllica de vechile aehizit.ii. A('Cla.,';I (Iabo·t,in, fără 
vlagă, nallfra~i.a,t în literatnră, dudml eu dflIlliU.l 
toate calităţile aeestui 90i de crameni. Aeei1aş laş, 
(~llre se asowndc, când i--sc cerc eont de lLet.ole ne
cinsti,te, ae<'leaşi SVtlrcoLi!ri de a Hcăpa pl'in bat
jocn,ri, dind ost-c priill'S eu minciuna. Al'Ciaş gro
zavă sărăeic morală, aeeia.~ lipsă de ()!K.'St.itate Sll

fJetOOi'1că. Aeelaş venin pontru roi ce'l diRpreţ.nesc, 
acolaş dor de a În1Jemna oova, de a'şi "V"edea tipă
rite ÎngăimărilB. 

Pentru orioo sociBtate nu poatoO .fii ee,'a mai 
,pcrieu.Jos (le<.'ât aceşti i;ndivizi, a ewror inteligentă 
e o ghiată pc oare ai dat VrB.{'S, dar nu i-ai scos lu
gtru. Te 'Î1npirocci de ei ori unde .. ScrIu versuri 
'proaste. Văd că DU au t.reoor-e, zic "DO'amne ajlltă
uc" ş.i se acaţă de proză. Siilcsc pe piill'in~i llă'şi 
vândă boi'i din jug spre a'şi tipări oi în volum 
năzdrăvăniile. Za<i<amic. Cine să se oprmli8<'ă la 
produ'Sul minţei lor ~ Ou amaruI în sllflet se ro
fug:iază apoi în gazetărie. Şi cftml găsesc oameni 
.. ~ari, în loc să-i pună să Slyie adrese, îi IIl·să să 
'Scrie articole, se dau Îm spectaeo'lul în Clare se dă 

.,'l' R T H UNA" 

la>,ul p,rîpă";\-it ÎlI sp('"llln{~a elin strada Z:'inyi, .Fi
!"L\";\tc, nu le pq.i ('(,re 101' :4',cott'ala. Hotllt\!lul Zb:(~: 
~ 11 te wit,a la 1':'1Il(" ei la al eui c cîw"C'1e, .I·n ea.:: n1 
de faţă stiilp:llI ţi ('[Ille SUBt tot .1l'Il"l:., ~)cl'l am :Jl: 
e!'r{~a zadarll ic "iI ('(W,\!Il \TIHllllll:l >ia ŞI d0\ed(',,~~ca 
afii'lll'1lt.illlllile, ~i-i tn!!l'zi cd lIlU.Jt. eu m('lodl"~.l
s(,le {,U\,iIIt-l'. {,1l (':Iri odilliuară a tratat d, Uol·iti 
po răp<;c'atl!l ~Illl'('';iiallll, 

* 
Cu ironie, "Gazeta Tran·silvaniei" ajunsă in 

stăpânirea tlJ\".uJnl;,ilor al'elai,a, caru ~ată il ter~ 
ttllliat uu al'ti('ol Îlllputl'i\·,a lui ~I Ul'C.';NlllU ('u "hal 
:'Iidrir". Biata g-azt'"tă, Uri cât de invrodnieită ,În 
ce pr·iy~te lfl'\.tli;t,!italC;(, Cl'll Îll~~. ltll~Xlr! s~mjl:~; 
tieă. J\l'ai IUoll''i l'~lId "din eallza gftntel sal·ba!.()rl 
IiU WpăH'l..'lt. ~uii sUipiini s'au grăhit să-i s\'!lIlllhe 

întâ.i capul, Îll,l()cuind elegant~l lit.eră de pimă a{,~llll 
cu ni~tc Jlull·'A'\"(' eil! tu;\;tc zild]e. Al'cni'ta c rehr
ma iJ~trudu'"ă, ];tI (~()I[) a';IlJlt'a ci pIU1C'-:;,tc tOI! !In
ImI lui :-;alIluradlc, Ba ;;;i \'<tll'rieă dt·b Turlia, 
frHIl't11iŞul dilltill Între illtl'"lc(·t.na:lii !w';'-tri. ,mar"le 
do·f,tIJr S(,·eiial. ellre ufirlllă "eii ilJdl,;cUt~Lbd rilI\e 
"unt. JIl l'lJl'jlul 11'l!ţiuIlCi, (1.11' nn t.n·.bllc.;;e "'puse, 
IlIÎ!lă ~i el a rii1Jl.a~ t'U 'prnza lui. ~ ,~ 

Asa s'a l'('ul'i!"aniz'Lt. PI'C'slI llU;l"stt':t all!OI'lzata: 
La "i),;eudoromilllul" se ang-ajază un indi\'id ,lO 
eare nici \11'(\IlW:'!, ni{·i bat'alnll'reatuil, pe C4t~e l-.a 
luat la y;tr;.;fa de 28 de ani, nu I-mi putut 1'1Oph, 
lIU l-au putllt ,wntUl'<i de li(,hdi:<IllU) Înă:<eut., ,Ua
zetJa isi sehilllbii capuL Şi reforma-i gata. Bl·ata 
"Gaz{'; ii" l'd puţi,1l n~ fa('.(, s'o c(}lllpăt.im i trl, gi't 11-
diudu-IW la tl'{,(~llt'lll ci. Har "l'-s('.mloromi'tnul" 'lI 
cărui scurt t.l'('"\'lrt e un lanţ. de min-eiuni. de ('a
ItilllUli tlîlcuite pe rind de ('lltalre a\'cnt.urier, ;;au 
u.e eutare lJaol.'-alaureat }.a 28 de ani, - nu merită 
nici eomp:!timire. lhgan al l,a.;,-irăţ~i de cugotare, 
"eri" de oll-mpni hl,;,i, 8cl'\'it de slugi IlL~c, ar putea 

1 . 1 1 d' 1) • '1'" 1 >:ă'şi "ehi,ltlbc ~i e t.lt II In "wmanm _ In :a-
.~itllt('a, eăei, ('etiud'n'l nu poţ.i e"e!alllll. de'ca.t: ('10-
f]c\căr'ie! Vai de bieţii lui eBtJitori. 

1. U. Soricu. 

HaViiS ti II Heius • • 
Conferenţe. - Activit~tea n?a.<;tră _poZiti.că. 

Umilirea unu·t dascăl roman. 

Bciuş, 26 Dccomvrc. 

In timpul din urmă Dt"..,părtământul Beiuş a 
ţinu.t ÎIH.'ă, două 0onfert'll te. 1 n 10 1 )t'('ell1yre a 
vorbit d. Trai"lll A. PiilltCl"U despre "PoeRia ro
mâllă modernă", iar în 24 Deeemvre dl pr. Cvr: 
!lei ?\ ve,;, despre "Fermentaţie, put.rezlclUue ~l 
mu ('e";'~d ă" . . 

Dl Traian A. Pinte-ru oste un tână·r cetit, stă
pân pe o frumoasă limbă rOlllâ,~?a~ă. In ?rc~e 
libere se oell'pă cu literatura, sCrlmd VCrSlll'l. :-;e 
,î1lţelege că vorbind despre pocsia l'(}mâ~leaS('ă mo
,der:nă ne era lN;,or să ghieim pe unde o sa neyo~rte 
cu confcl"Cnţa d-sale. Doar e vorba de poesla suu
bnli,stă. ~uiilldll'l mare adoratQr al lui Ovid ])~n
su~ianu în revista c:1ruia îşi publică lnccreărtle 

I~ti<.'e' .. i mai "t,iindu'l că are o slăbiciune iertă-
'Y" 1 1'1 . tOlure I)Ontru productcle litenlre a e UI Racu. ~n 

calitate de seer'ctar al Despăl'tălIlâlrtu'lll'i m'aTIl 
simţ.iet în<dellnnlt, să-i atrag lltent.i~l1l~ C~l (,"Aît.eva 
zile înainte de ţ.inerea confe.r{,lllţm, ea nar fI 0-

portun :;ă vorbea:~L'ă a(-.spre reprezcntanţii. simbo
lismuluii la noi, Î!Nleosebi dcspre Isaeu. "'11-a pro
mis, şi ll'a ţ.imrt de cudnt. A vor,bit frumos des
pre' poezia simholistă la diferit{'~e p()po~r~ ~Ţl.u
&enc de:'lpre reprcz.enbanţ:ii ei mal rC11Ull11ţl Şl m 
troa~ăt a fă,cut pomenire şi de ai noştri. I>upă pă
'rer('a ('(mfcrollţiarului aecast.a e poezia vii,torului 
şi termi'nă cetind o romal1ţă de a lui 1\finu'IC's':u, 
o poezie de a lui J)el1suşianu şi Încă rulte două, dm
tre ('ari una proprie, 

N oi cari dc.~i formăm parte din () altă şcoală, 
8ănătoaşă, t.rainică, biruit.oare, 00 se ~punB clâ~rz 
Înloeulrii poezioi lK,astre a(levărate Şl. rO~lle, l8-

vorÎtă di Il în,su",i sufl<"t'lll nostru cu poesla sllnooh
ştă fără viaţă, am privit în dl Traian A. Yintor.~ 
pc tânărul deştel}t, ce ştie să tractC7J8 Şl chootn 
pliet.isitoare, într'un fel drăguţ. 

Ne vom blwurll dacă nici pe viitor nu ne va 
lipsi :de a<.'O&t dar. 

DI Dr. C<>Tnel K ves a vorbi.t. dOi>pre domoniul 
f1t'Îint(~i arăt~md euni se întâmplă fermentatiullea 
.. \, • u 

la diferite plante. 1n le.gălură cu 1U..'e.'lsta nu-a ara-
tat., (lari sun1t bureţii iermentaţiunii, trooe, prin-

iJr.. 
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tr'o ordine d(' idei la "drojdiile berei şi. a vinu
lui, cari prc~iuc fierberea alL'oolieă a ~IUI,delor cu 
(,01lţillut de mhăr". O pa:te î,nsemnata dl:lt.re~n~
meni c(llJ~i.-Ieră a'l'eastă f('rmentatte de hmcfa,>a
tOUTD' IWIl·tru existenţa noa.snă. "Dacă îillSă Jurur;t 
Îll !:oIlsidel'are illfiuonţ,a aosastruoll"ă a alrooluhu, 
trdmie, nu{părat, privit de e-el mai prÎ'mej.cJi0S 
dU"lllllll al neamului olllenesc". 

" E dureros, eă "atunci cilll'd foamoa lln d~ :n~ 
ne ultwnilJ\ă eu îIlfâ\i~area ei grozavă, o",!?n~nnll 
eolo~ale de pătn:mt sunt ('uIti \"a<tc cu cartoh Şl O'rz, 
fabricatflarele de bere şi vinars, în loc să se cul
tin' eu blleate în lldc\'ăr nutritoarc". 

De aei llJ'lJWilZă ]X'll'tru ţară daUiIle incaleula
bîlC'. ln n0rnwnia >'e eheltucşte pentru băuturi trei 
miliarde, apl'<>apC dllblu cllt pentru armată şi ma: 
rină, LU(,l'at':Jru,j iarăţ.i J'isipo:;;tC' eu belrtllra mal 
mult. ca l()';~ Ji,n ciistigul său. Şi în cele mai dose I j ,_ 

(':lZlJl'i aiei e a ~'t' ('ănkl "ill'lleia poporului, nevoia de 
10l'lli'nţ.c pot.ri\·ite. hlpte şi hrană Ilu!l"itoare. 

1 )ar tOllllliţt>le ~i l'a~ele de aJicnaţ.i de cine sunt 
pJ.illC ,;,i 'pl'fltrt! l'ille O'iuM fii-entc 1 Ele nu'~i rcC'ru
teazii cUlltinu'cnlld de ('biria,;,i eompănimiţi din 
;:iruii alc'o()li~:il(fl' ( (',.mfel·cnta bine primă, u fă
{'1It. impr(';;ii ('xeclml:t.e, 

DII!,l! c'OILferinta d-şoara ~liluţa a dee1amat 
drăguţ. din Coşbuc, iar dna Livia 1)r. l'osma a 
U~XlllJpa:lli·at. la pian şi tAi!odată şi cu voeea-i plină 
plăcută pe ,d-~oaîa Farkas în trei c1mtări excl'u~ 
ta·te intr'uu lUoI pătrunzăt.)r. Xatural ('ă 8ub po
topul de aJllall,>,(', hisarca ('l'a inevit,ahilă. Şi dna 
Cusma şi d-şoara Far kas nu ne-au lipsit de ac-oa
sta plilc-erc. 

Tuturot' le suntem foart.e l'('l'UrHlSt'ături şi m111-
tămit(}ri. ~u mai pl~ti11 avel!l sii-i fim re('UJlO~I'ă
tor'Î <htei Ha<lu, eare ni-a PU5 la dispoziţie piaJllll 
d-·sale pill1ă clu;d lJespă.:rţământul îşi va cnmvăra 
urn u-l pr<Ypri u. 

Oonie-renta următuare - pe a doua zi de eră
eiUiJl - C a fI'lui Lueiall Bolea~. 

* 
1 Il luna aceasta făeâ.ndu-se Îrwin'a membrilor 

în reprezcutant.cle <:omunale, pr('cul11 şi alegeri 
la sate, di-n Il1Qt.i\·e a('('eptatc şi de Comitetul lJe8-
părţiil1liUM.Il·1ui. Sunt ('u lteest.e prilejuri ş-i pe sa
tele Iloabtre htpte. Ele n'au nici un int.eres pen
tru \·j·aţa no&"tră politiei!, Acol() pl'in'l'ipiile se ri
sipesc la voderea bcutll:rii. Poate alegerile din DE;
iui;' ar a\'oa un in,teres pentru IlQ!. Ajui odată _ 
şi niei IlU a.şa de mult. - eram stăpâni la ()raş. 
H~pr{'zuntanţa şi antistia oomunală ora recrutat.ă 
dintre n()i, Şi ea o,LIl1(ini vecinic oport:ulli~t.i, noi 
nu ne gi'tlld('nm la o \"reme, c:m:d aşa pe JlPObservato 
vom pierde t.erellul de sub pieioare. ]111 repr0wn
t.an ţii la alegerile din urmă list.a rOrnâllelli."că a ~ă
znt, iar în allti;;t.ie ni-s'au "czerl1af două locuri. 

E şi la uni organizaţie ca în toate părţile, ~i 
muncim tot aşa ca şi alţii. 

După alegeri ;;trig-ăm, Iărmll~m, (lei la ,,'TIlilSa 

grozavilor" mai f,tcem c.ât.e un gest larg, amenin
ţător, că cutare şi cutare nll~i la postul sau. Dar 
Întreb: Toţi, împreună, ce faceti? 

* 
Un dascăl rom:în, dola şcoalcle noast.re confe

sionale, s'a hot:!rît sil treacă la şeoala oomullală. 
Şi-a f!leut cer{'rea în regulă. s'a pre.zent.at ÎIll "a
tul fl~pectiv. Heîntors acasă \ scrie fratelui său, 
că scall1lul ş{'olar e pen,tru el deşi reeurollţ.j !lunt, 
mai mulţi. Vin SC'a-nnul şcolar f!loc parte şi preo
tul, ea membru. Pl'cş('e!i;nte e jidal!ul din sat, la 
caro s'a şi du'f-' Rit-i ceară sprijinul... 

E o grozavă decădere mOfailă, o um1lire 1'U

şinoa;;ă, ca lun preot român să stea sub pr.e~idenţia 
unui jidlln, ca un {las{'ăI român, ere~ut cu ajuto
rul dieeczei 110ns! re "ă se si,tută mai bi Ile, Hii aibă 
director şcolar pe jidanul decât pe preotuL 

.Fugi de ş(>Qala confrniana'l ii , că acolo-i pro~ 
dint.e prootul, şi sari în braţele jidanului ocro
t.itOT? 

Câtă umilire Doamne! Senin. 

Caut un tânăr român 
notar diplomat, care ar ocupa postul de 
subnotar şi care la caz de corespunde 
poate fi ales în timp scurt şi notar Într'un 
cerc curat românesc. 

Ofer ele sunt a se trimite la adminis
traţia :. Tribuneit:. 
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Von der Goltz despre 
răsbo ul italo·turc. 

\~Ol1 dl-q' Goh: pa.:;,>!!. reorga l1'izatorul armat.ei 
tureC\'<tJi fOi<t eolonel in armat,a imperială ger-

. • ., l' \T' mana, puhlidi in .,S('u~ "'r. j'ressc r lJl 'leua 
un înti'r('l.~atlt !"Irtieol <1(',;p1'c ri"i~boil1'1 italu-tlll'l'. 

\"')11 der 0-.01 tz pilrm'ţ»tc ti in e0nst.atare>R eii, 
după mai mult de doua luni dc\.a îllC(lperCa răsbo
iului, sit.lHLtia e bună pentru Turt'i, mă{'ar t'ii :tU 
fost :tl~wat,î pe tloa.~tcptate. 

Cel mai mare caţit,i~ (':-it{) lmpăearoa Tun'il,)r 
eu Arabii, intrc mU'i era dUşlll:mic vel\hc. ~e ştie 
că Srhll1 1 a {:u{'orit la lr11lî Siria a luat t.itlul ele 
apărlltur al lQcurilor ~fillte l,a sultanul [[\:tlll~hl!'i
lor dtn Egipt, pe earo de asempnea l-a bll'lut. A
Tabîi n'an uÎtat î])frîll~eroa, ei sunt popor cult. 
~u literaturii bogată, organizatie feudală, în opv
ziţic eu eOa (bUlOcm\ ică a 'l\rreilor, 

Luptele ou Arabii s'au lll'Tllat nH:rell. şi stăpl\
nirca Ara.hi'ei a ~Cl'ut lleUUII1i-Îratc jert,tc de oa
Immi ~i dE) han,i. Tl1f{~ii llU puteau rmlUlltoa la 
~(~aslă 'ţ:trif, ei1ci t'luhaun.l al' fi perdut dropllli la 
caliJ'at. 

ChestÎ'R arabii, era înainte de Î.neepOl'f'R r:15-
boiu:lui, eoa mai graviî şi ma-i amell~iniătoare pen
tru Turcia timării. 

Ataeul bruta'l şi plin de di."'Pl'eţ al Italiei a 
şters duşmwnia întrc Turci !)oi Arabi. ~e (,~!lll)~C 
deda.raţiih~ 1..~f'.!1)r dui l'o\"olta'ţi ----lt lui 1: al11.ll 
..,i a lui ~aicl ldiisa.E f{>1ll't.c de crezut ('Îi comall
dantlll oştilor t1ll'c(~tJi în Arabia, 1:.;ot paşa. va 
:pret'aec impii(~ar{'a {le azi în vt':;'llid allianţiL T:tri~ 
o cuno:v;lle f}i este doritor de îm'pUl'>llrC, dîllldu"~l 
G>l'amll do Nlost,u'l ci, 

In Tripul it,:Ml ia, Tm'oii lu{'rează mană în mâ
nă CU Arabii şi ~llllt in eea mai rlcplinii înţC'logere. 
Arabii din uraşoie de pc tărm put duri domnia 
Ita1i011il'H, eu l':ari SllJnt legati prin comerţ şi eal'~ 
In'au uitat f'ii Turcii ll'-au rapit puterea politi .... ii, 
sunt acum cilteva zeci de ani. E adev:lrnt că AI'a
bii din 'Iunie pot oore, după respingoroa INtii. 
11~lor {lin TripolittLnia şi l'irenai·ell, all'tmHlHlic 
locală; -dar n'ar fi vre-o pagn.bă p-cntru Tnrcia, 
ei t(){mlai din potrivă. 

Fapbll lui Ellvcrbci, ginel'!'le f'ltlt.a:nnl11i de 
!l<ităz1i, e'a venit in C'irellai\~a şi î'mp:lrtă"~{"7tc ('u 
TlIro::ii şi Arabi'i toate greut!lti,le rusboilllu;i, a 
a.vut e~a mai maro Înrinrirc ,asupl'ia loellilnioilor. 

Von der Oolz, d,in scri"ori ce prilile~t.(' regulat 
dola Enver bei. află că el o foarte mlllţ.iimit ~'ll 
Arabii, minunat de disciltlinaţi şi a i'umr vitejie 
Illu·cunoaşte nJ<llr~ini. in fiecare nmtpte, d(' hmi de 
zile, atacă pe lta.licmi. Dela Îlleeput se eam temeau 
0(\ bortl bll'le cele mari ale yaselor .de răsboi. Acullla 
le doS'proÎm.'!&~,· dd şi-au dat sCfamă eă fac prea 
putină tr'i5abii pc uaeat, în pU':'Itio, şi mai mult 
flgomot. 

Arabi~ nu chd1tuosc muniţia în zadar, ci H' 

apwpie folosindu~c de t{)ut.o mijloa'Cole 1)l'mă la 
tk'pIIl"(Ja:rea dda care trag fără greş. Sol~iaţ.ii en
'l'orl('lni -8>l1l1t neÎll'i~taro a face lIitât de cu izbândă 
IIlscmcnea 1 u<:ru, 

Envor boi scrie că frăţia d.o wr.me între Turci 
11i A rabi ostc atât de atrÎIJ.<;ă, îndtt, {'hiaT dad slll

_ 'hmular renunţa la Tri;pdlit,ania. şi C ir(\U'ait'lll, A
ubii !;Ii Turcii de aoolo var urma Jltpta mai de
;parte qi nu fără putinţa de a izbuti, 

Tripolitarria are pu~ini locuitori, dar frupt,nl 
cii şoieul oonusilor, Hoid .Mohamed os Z~mgair, 
l'I'a ro.'ltit împoorlva ltalieni1or, va da lupUUuri şi 
mijhyd.Ce mat.eri,alo, Impotri\'i;roa ercştc cu cî1t It.a
lieu!i "OI' intrll mai a{binc în tarii şi sunt siliţi 
să În a in1.eze. A rabii şi caii lor eiimilele cer puţi nă 
blranu, tmnt deprinşi cu viaţa în pllsti(' şi vor pu
tea ţinea piept duşma,nu 1 ni cu izbândă, 

V {)n d(}r Golt,z nu Şti{i încă de izbîmda d,in 
urmă a TUrl"O-Arabi1OT, cari la Bir Tobrae au bă
tut pe colnn(11ul }\,ca şi l-au ul'ITIărÎt până in Ain
ZRT'Il., punCmd aci stăpânilre pe linia din afară Il. 

intăriwl'ilM. In a<:oastă luptă vod{'m tipul celor 
viitoa.rc şi Cu cât Itali()nii \'01' înainta mai departe, 
cu atit pr"i mejdia unei 7..drobilri eroşt.e. 

Von der Goltz nu numai că admite r{)tr~lge
T{'R in pllSotJii, dar, o de părero că nici nu treh;lia 
F.îipiwr<ză atflţi oameni în lupt.ele de lâllgă TriJxr 
'lis, unde le era Italienilor ÎndemÎtnă. Dar. ori ('\1111, 

e bi np eil retragerp.a sa' făcut, eă(,j l<n j urnl R?l'l1-

l)u ]'(01 Il i do oast·e rC'g'ula tii tur.ce~lfS('ă so g-rnpea.ză 
Arahi·Î r-;.i Se' hq)tă după tnate 1'egulele a.rtei 1ll1-

lihne. 

.. TRIBUNA" 

In fata Tripn~i"'lll\l'Î n'au flt.at nÎ<li()(l,ată TJlai 
mult de UUOO d,p Tnr<'.i. AN,~t,ia împreună eu Ar:l
bii alI I'{"\Işit a ţinea Jm'ului, asodiaţ,i, Ia 45 d() mii 
d~ lt!1l1 i('n i. 

Acum halipnÎ'l au HO.OOO o.lllmni Î:n Cirenaiea 
ţ<i 'J';ri11lU'loitmlia, lwtrnţ.Îlwroa lor e povară grea 
peut.l'll fi nall ţd-c' n'{.('!ltlllui. 

Ltlllltnle î Il j llfU] 'tJ'u,~olor de hî:ngu ţărm au fo.-;t 
de prisos; (br in rilsboiu nu poţi t{lt,dcauna faoo 
('(' v]"e). 

(i l'l'lltutilt' ilJPep !lell'lrll Hall ieui la 20 de khn. 
la ..\1 iaz~'i-}li de Aillz:Ul~a ulHic (tebel Tarhuna ~~ 
Înaltă !IT i'}loro~. 

l':1ţ,all ia th·la Bi r-l'ohra~ {';!!.e ('l1ra[1orÎ"t,ică. 
AValllipui'turilc t;u1'eeşti tr<,hllic să fie la A7..i7..i~ 
:35 k lm. iar ]1u'tprea {··ea marI:' I,n KaSlr-Gurian. 

Vun der (J()1tz llU {'.·rede că 1 j alia poate clwHri 
J)aNlallcdcl{' fără li pil'rde fk"la; 11 ddmr"a oşti II! 
El1;rupa, al' fi prinwjrluit.e, nu llumai din prÎc'Î:l1ll 
P\llNi·lor, dar d,in pricina plltr,rl'i miltllro a Tur
cilor 1l!C'i. 

Von d{or (1vltz înclr-(lmnll. Pf\ '1'11r('i să fie uniţi, 
să la.~ cl{'shin:\Jrile şi ochirnbiil'ile de miniştri. (·ăei 
toată mldPjdoH t.robll(.~ ~Î1 ~i·n pllnr~ numai şi nu
mai In {'i în~i\:,i. 

1 n (l'-OllH'.JWn ('(lnd,j ţ.i i, rl'ish()illl i'.e va iR[lriivi 
;,;p1'o eim"t{"\li Turciei tinere. 

Serbarile jubilare d,R Rusia, 
Chişincu, 8 Decomvrie. 

Cu ('tlt se apl'opie mai mnlt data când Unşii 
,"ur ~nrlJ1itorii răpirea H';/'sarahiei, {'u atflta mai 
putin ~(' în(dl'g ll~lI'Pra Il1"dului ('Ilm tn.buit>.ştc 
~arbi(toriti"i a('ea dată şi ('IUB 811 fie t.recută 'spre 
a.mintire g-Pnt'raţiunilor viitoare. 

Primul lucru ('are a fust d(ja hotărÎtt lncă 
de 'lHlllll treeut, este frwcrcu UDllIi somptuos mo
numcn t rare să f(ll1rezintc pe .A kxandru al 1 Il. 
într'o atitudinc oanwarc miindră şi f,:dnică, mn
Il\lJluent t~are să fiC' aş('zat pc llDH din priI1e1palc1t.~ 
pÎf'(c ale {,hi~inel] lui. Banii pt'l1t J'tl a('cst tlInuu
!llPut an în('cput rle mlilt suse ,adune, s'au lansat 
liste de . .,.uh!'{'ripţip, la cari an subscris toate (:0-

mllIH'le şi fuarte mul\Î partieuluri. 
lbdi aSll'pra Hl~('Stlli pnnrt ('i{lilii Chi,şi'.oiiadui 

H'au Îllt·d.cS 1'opcde, ţ.Î Rt'easla poate din Cll.lll'..ll 

i<Plltj'IlH:lltullli dn qUllSÎ religiositatD ('{)-} au fată 
de "trun" şi mombrii ,dinastiei. d{~eal"\i DU îndriU>
nese sit yorbeas6t dl't'ih ('Il ('vla'vil:' şi ~m~rcnie, nu 
:l.ţ'a r:::tau luorurili' in p-rl"'in(a n ....... t.ului din pl"O
g'l'amnl serbărilor (',' HO \,«r faC'e. 

Ast.fd, Îndi dt'1a îuecpllt, ,,'a prorws organi
zarOa UJwi eXjwziţi i generale ha.sal':~hone in Chi
~iJl(>uşi crea;roa urwi ştloli ('cnt,r~d(' iluIK~rioarc de 
agri(~ult ură, unde fi Î i de săt{'!1 i fiii. poată căpăta 
'ee1c mai eompler:te r.unoştÎnle ppn>tru cxpJoat.an~ 
întinM'lo1" şi fcrtilelor eillnpi,i clint,re NietJ"u şi 
Prut. 

Aceste j)N:FPlrneri Roll întâmpinat chill!J" d(,]a 
ÎJ11..'0Imt cele mai mari piedeei l;Ii n'au )'CUţlit f'ă 
fie aproba,te ,defin iti" nici pii.nă'n ziua de 1ISt.:1zi 
deşi n'au mai rămllo.'l cloeflt 11 umai C'-Îltm:a zile până 
su se împlin('n~că 1<l1ta df' Ilmi, dda data ÎTK~Ol"pO-
rărei. 

l'entru ex\pozitie majoritatcR mt>mbriltn din 
zetn~'~\"Onl guberniei aduc. ca motiv dn l'llS[lil1gere 

1 ipsa de bani pent.l'U organizarea ei, lirma t.im
pului De<'{'Sar, prerllm şi pwa puţinul folos pr;!!l~ 
tic 100 se va trage din o USC!Il('llPU oxpoziţie.. 

J\'IllrU reali7.area planului <le a se Crea şooa.la 
de agricultură piinii a'Rtăzi llU s'a OIpl.l'!! nimeni 
nq'tul, decât nurrnai doputut,u 1 K rllpensehi împnl-
ună cu toţii mombrii familiei lui, eur,i Be ureă ~a 
·C'îl,to"a 2'.('I('i fi-i au o mare trecC'\'C printre nobiljme .. 

Şi ae('a"tă 0pI~nere ma !1enwti\"ată, - şi ffilm 
ar fi put.ut,'o mot.i'\'a - şi cun~t,a în faptul de-a 
l'-efuza Coodarea tc-r<m U,lll,i IleN15ar şcolii şi prC'.re
dcrea c:n,,-lite1oT l1('{'o{'sar(' in tretinel·ei. 

Dar ],leia in sinE' oste bună !Ii 1'.'a Î:nfiltrat. 
}1'ra adAm.' ·în nimiih' celora ce ar' Pllt.(;Jl trag(~ fo
loase el i n erl'~trca unei a..~('n1CrlPa ş.coli, încât K 1'11-
pcnsehi ('11 toata marpu 101' tn'C'prp şi puu'ro par 
cii. \"ur ('~~lu ~i d(~ formă vor aj llM la realizli.nm ('Î_ 

Şi lH'{'R-Stii ('l'dare nu Iroalc' fi tă.lmăeită ahfel 
<1('(':1 t pri II toama ('(' () a.ro 1\. ,'nperMi,ehi, de a 1111 

o{'!l'd('a la [tllc>g{orilc yi i toare )lc'ntrn Humă şi astfel 
?ă l>Pllrdil rolul :;ăn p)'pponrkra:nt. în politie:. de 
d('!mntiofl:<1 1 iZilI'{! a .Ba!<arahjpi. 

29 De-cerr,vre n. i (J' ~ 

1 n modu~ n~.wt~'l basar 11.oonii vor căpăta 1'11 

f,!('Oală nouă în l'hi-;inou, şi vor ront,jnua "li aibă. 
ca ropl"('lsont.llJlt ill 1 ftmnă pe un tI LlŞlllllll al lor, 

INFORMA ŢII. , 
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"Şezătoarea" din Timişoara. 
Ai-.<;c .·writ'.' /nft'rl'.'nll pentru fCprezcnto
{iunea ,.0t'z[ttoarei" c zilnic lot mai mare. 
S'a 1/Iai anuntat participarea unui număr 
mare de lumi/ii ({in ()nlşLie, DC1..'a, 11 aţeu 
~i Hi.sfri{a, S'au ("(I'I'(/(/i ]JestE' 1[jUU dl! î1'l-
2'iUui şi ,'-'llllt('1II rllgaţi .~tl anlw/(im, că rt·
dflllUll'i ]1f'7d l'1l Î.lll'ildri se pol face la ci. 
HomuJus ('{tr[dJ[J,;;ill, prcşt"di'lltelc comit~,
Uliu; (JŢilllJa t 01'. 

J)elltru lllrniljllrarea in('onrenicnţdo'j" 
eli frWtâl1 (dl'. ~'(!n luut di8}J/Jziţii la mai 
7Hullc hott'lr, ca în ziua fl'jJl"I'zcntaţiunn' 
să ~(' n'zen'CZC mai multe udcLi, Cu toak. 
(l('I',<;te C lJ/-l!f' ca pa li/ieu/ participant să s,' 
(l(lr('s,~z( dtui loa,n Pupa, funcţionar la "Ti
mişana", ('a l1.8t/d pt'ntru lil'care partici
pant ,<:t1 se u;:nrC:2"1' o ca;t'lcnl la rTe-u.n 
IlO! d. 

('1/ ziua de;~ laJrlIlU'ic n,'!Jiletde de in
trarI' .'«' pot ('(Îp<Ha la ca$arul ill$titutul'U~ 
rit' credit ,~i economii "Timişollo.", la â, 
Hllfimill l!'Tont'l. 

-- Monumentul lui Ion Maiorescu, Dill1 c,,:t
iO\'a ni+e .'H'rie: ],u{']'urilC' p('utrll [I'şczn.rca bUR'tu· 
llli Jui T(ln Jlaiorf'(5l'U la P~lr('u Hibpg('H, R(' ('.onti
nuă 1'11 l11lJltă neti\·lta1p. 

~okmnjtal{'a d{'~\"(:lirei va ,:n'f'a lot" după 

toate pr~)babilită\ilc pe la inc(!putul lui "Mnrt(~. 

t Aurel Beleş. Din lJndapc,~la pri In im tri.ţbf 
f'cste că .·lur·el Uclcş, studC7lt la (acnltf1.fe.a de m('
dicină., in t'iîr,~lâ de 22 ani. astâzi in orfdc de 'li· 
mîTlf'~lţă. luând o calltilate mai mare de olra'Oii., 
a. 1n1/.Tii. Rrlposalul a fost un tânar dis/ins dp.la. 00-

re se aş!ep/r!11 multe. Hl e riul cilul Ion Bcle.ş 110-

tar puvlic î7l -,1 rad. T rim il cm a.dânc întri.stat,. 
fami1ii ("(mdolcQIJ(ele ?loaBfrc. 

lhmw('zcll să'l odihnC<Mcă:' 

'- O nouă parohie românească În Timişoara. 
Ciiirn in .,'1\·1l1es,'[tri Hirbp": " ('re diTl
ci()~ii p<trobj(>i gr.-ort. romtmc din Timj
şoa.r.a-.:\l('h:tla de mult, au dorit Înfiinţarea
unei noui pat'ohii. parohul Ioan Plavoş'Îu 
nefiind in slare .să. condudt r;cingur parohia. 
Înt.insrt, Fiind, Însil, între crpdinşioşi şi d., 
cei ca.r' nu \"oiall înfiinţ.arpJ, p.arohici, E
pigeopul Aradului a dispus S11 se pună ehp-
8tium'a la' \'oL Dumineca. trecut{\ a. a.vnt 
loc VOl<tl'PU în bi~j(ll'ica romfll1Casc{L din Mf>
hala.lnfiintarea parohiei noui a. f.ost vo
tatii Cll o -majoritate de ~8 de voturi"~. 

._- Su.ccesele unui sculptor român la Paris. 
R{'ulp[{truJ mm:'m C'. Br:incllş ('are a O1bţiltluth 

difmitc ('xpo7.iţil1ni de artă din capitala Franţf'.Î 
l'll~(' {'{'-l pun aJăturt\tl. de ('ci mai ma.ri mn('-",

tril ai f'.C'ul 1'111 ri'i, lU{,I"('ază actualmente la o grall
djn~lci ('rerii {'Hte va fi {'xptL~ă la Grand-Pa1aj-; 
din Pari;!. Ziarp](' frane('zl' aduc elQf~'ii talenUi
tlllui f'<'ulptf)l' romÎm, 

-Prelegerile la gimnaziul român din Brad. 
Direct iunnl gimnazi1l11liromân din Brad 
ad'ill~c 1a <'U1wştinta elerilor că prelegerill' 
In {!('t'M gill1HOzil1 se rc1au I.Juni, 1 Iannarif' 
11, 1~~ 12. 

.- Alev;eTea de protopop in Chişineu. In ţlf'
.'Enta {It' :lzÎ a ('on:;istondlli plerl-ltr s'a tll't'is a f'e 
('.~{·ric ('Ol}{'llr", p('ntru implinirl'a l'\('anHului y[l'{'an .. < 

de ]:r'/l0l'0p în ('bii;'irrH'u. 

-/' 
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-- Opera UDUL arhitect român În Viena. Ni-se 
~eric: In 2:1 1. c. s'a rodo,;e.hi,~ în Vi<>ua n~tal1ran~ 
'lui "Zur Oros:mn Tabakspfciffe" Hitl1at în eon
.trul ol'a~\lltli In imeliJia-tă apropit're do Stefans
platz (1 ,j a':mnirgultlstrasse ti), Llwrărilearhitoc
-umiee s'au fflt'ut dl~pă planurile ~i sub îngriji~(>a 
merituos1I1ui arhikx·t român dl L'l'&lr l'upovits, 
care tn'l'e de unul dintre cei mai t,alcntaţi şi tIi
~tin.';\i lIIrhit.('<:·ţ,i ai ('apitulei atl~tria{:.(l. 

K t1 ex'agCI'}llll de loe, ('ând C'~ll"tatllln l'C baza 
(Jritil'ci g-l'lwraJc a zim'dor din Yiella, eii opera 
'(h: .. t.insului llol'trll compatriot şi bun rumiin a prn .. 
(lu'B în toale C(>l'l'lll'i le mrti·sti·ee ('('il mwi blvnă i [tl

llfl'sie, fii'llli reennoReută ea cea mai înaltă presta
(jmH' ac fdul ,act·lOt·a. 

Hest.aurantul "Zur Gru'l'sc-n T,tbah;pfeife" e~t{' 
nzÎ !c.oa'!ull ('el mai frumos şi mfui eu fat-lt aranjat 
~lin c:tpiValii. 

Luxul di~(';'d, conf,'rtlll l'implu şi soliditat{'a 
",. tutUJ'Ull' intuemil'ilnr int·I'J'l1'c. faC"c o imp1'('~ie ar .. 

" 'moni('ă a~llpl'a 11rivitoru'lui şi l'Vll,tribUt$('. la at'l)oa, 
1:'a să Se' ,simtă hi.llC Într'un a:-:.:m1l'rwa local. 

l11stalaţillnile- ~o cxtind I}Pi'tC 3 f'tajc: 1 n BoU

te-rain pivnita (JIl'lh;;f'JB'('(tst'ă (tHadt.kdlcr), în par .. 
H-rc C'fttp\"ll odiii jll'ntnl oa~peţi. iar în întrcg 

'l.t,aj nI prim lIIai multe ~ă.I i mai mari şi mai miei, 
{lenu'u Î11'l:lh.iri familiare şi intime. 

1\ u e:4c aiei kcul f;ă !w dimitem În clet'ailllri 
'şi în l'J"itic·c.dp artit l'ii:'i prp l1litpm că \'om reveni 
'ind!. a,'l1l(i1!"a ac,swi j1rl>ull<'~illni arti",ti('.(l a uaui 
J'{J[[}1îln; \'uim s:l adU'l:fim ill"îi şi n...,.i fl'lieitărilc 
nQ«lSlrc rUmii\Il(,~ti - et~l pll ţ:i n tot atÎLt de f'i ll't'ere 
('.a şi ('rle ah, stI'ă:,.,'lnr - dlui arhite{'t ('-{'sar Po~ 
JlO'Vits (!Il' (,rif{illl.' dtill Li,pO\'a) ~i I'ă-i urăm Înră 
multe Sll("t'l'SO de f('lln 1 ac(.'t;ta. 

Xotăm în{':l, -că prtlp'riN'and l(\"t.aurantlllni 
Fr:mz 1~aill It ~ferit masă gratui,tă Jw;ntl'u câte 
un stu,lpllt rOllltm săl'ae pe timp dl' Blai Illulţi ani, 
h:Îlllfl în {'on"ilkar<:' spr ij i~lU'l ee l-a avut totdeallH8 

-(En partf'll. Ih}]T\;linil"r şi gtimR ee o poar,til fată 
.de a,r Il i tPctul român dl Cl'",ur Pupovi to<. 

- O nuntă in familia domnitoare. Din Viena 
-·.inD ~t iT eu apl'oCJpi'l'tei lllI'll i i a ~~u·hjJue("."-{'i ~\I aria 
I!mbda. fii,'a arhidu"t:'clui FwdC'ric cu Uhoorghe 
rlu{"ek de Bavaria, eo se va e01ebra în 10t-a'liuw 
'prin lllna l·\;oruario. pmbahi,l p~tntlel l"U nunta 
de diamant e. a:rh,iduce\ui H.ainer. 

1. După e(>r0111onii;le (}bişTHlit-e, tinerii căsăboriţi 
VOr pIera in voiaj do nuntă spre 8p:mia. 

- Tragecia unei familii aradane. ]hnnincri'i 
,după a,mia.zi. in pn'sara Crăciunului eato]je, <,on
trCl!orlll orllşellt'se Figus Al bert era ocupat {'Il 

jmpndobirf':l unui llfllll de Crih>Îun. Ca 8llrprin
{]cTl'a I"opiilor ~al 8lt fie mai mare, îşi trimise 
hăiatlll de la ani 1;\1 ct'piliţa de 12 ani în nlU 
'~'anll' ru. 

Alt'i, ropilul a luat o pu!;'că at.ir'llJată de pit" 
rete şi. în gl l1Um1. I"rezîlud că puşca nu c în{'llr

'-{'ată, !;'i-a l111Wninţat Mira di o împuşdi. Ea zîmbi 
. la luneninţiiri. Copilul t1"3.'IC de eoeuş şi f{'tiţa răzu 
moartă. 

- Peste 100 de persoane invenÎnate.ln azilul 
de noaptH din Friihp!'Strasf<c !l'au îrnhulnă.·it iHi 
noapte ~1C',tc o sută de persoane. llireeţiun{'a azi
l11lui !:'periatli de acp:t.<;tă îmbolnăvire rpp-(·ntiu!l, 
a dÎ~pus tramportarca bolnavilur h spital. A 
Jnţltiintat totodată şi. poliţia. care erezfLnd că. puate 
"f'ă fi{~ bo]C'ril, a 11ll:1t toate mit.~urile prt·..-enti\-e. 
Trunsportaţi la .~pital mulţi di'utre bolnavi au 
murit. Era o mare r.ăpil('eală' în intreg !'ol'italul, 
nn~tiind niei lIlt'dieii [.a inc{'put ce hoală poate fi. 
După ce flpiritele se mai lilli~tiră, medi,'ii an COll

'Htatat înH'ninare, eare lupii mărturi!lirea bohul" 
'yi]or, s'a aflat cii provine dinmân(,{l~a dc 'peşte 
'l'ltrÎcut. In cllrf'ul nopţii au murit ~~ti dc p(·rBoane. 
Intprnaţi la spital au mai rmurit Încă 70. H',a de:.!' 
,~hi~ aneherii pentru aflarea nc~ustorulni, {'arC' 
li vfmdut peştele. 

Impăratul Wilhelm la Viena. Vin Berlin 
Ae l'omunieă: La primilvnră. împăratul \Vilhelm, 
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în drUIlHll !"ău "'pre Corfu, se va opri şi la Viena, 
unde va n'da vizita mO!;1tPIlitorului de tron. CU R

Cl',t~tă oeazie va vizita şi pc ~Iaj. S.a. 

- Demonstraţie sângeroasă in Petersburg. 
O rOt'cntă tdegramă di11 Petershurg anunţă, că. 
ipri dupll amiazi a avut luc o Rfmg-eroasă cioenirc 
Între lllilitic şi pOŢl"r. Cazaeii au tiihărît di.lări 
u.supra multimei, eiikftl1d ClI {'aii multimea şi 
lo\ind-o C'U 8a1,ia. ~unt multi morti ~i multi ră
uiti. In teleg-ramă nn se spune eare a fo:-:.t cauza 
a,'(>steÎ ciocniri. 

- Preşedintele Tart şi secretarul său. Ziarelo 
~t răill(> lI,llle" li rmiltoal'l1R şti l'r: ~pn('tal'U 1 'preşc
ditLtt']lli ~tat('lor-l'nitp, eUl'ianu! ,J()n~hnIl ,,'u 10 .. 
godit lH'llm d{' curînd ('U fata JlI'e~e(1intdlli, din 
('arc eaUZ[l a el.zut in rli~graţia şefului. l'reşedin
tt-le nc\"oilld să ştie do df13u:ostpa f(·tei sale cu 
('iipitanul ,J"nsholl, a pus capăt lll'c;;tui ruman. 
de!'I'ărţind tim-rii UlmI de altul. ,T(;Il~hon a fu .. t 
trimis în f'truitl:itate în lllisillllC politică. 

- Răsboiul italo-turc. Ştirile mai 'llOUiÎ anunţă 
<'it în H.iul1ul Cl'HeiuIlUll1i a fil!'t o eioenire .... eho· 
Inr-ntă Înt1'C <lllf;'1nani, carc a tinut până l'ătrii di
minpi!ţă. )J ai lIlUlt ca jumătate din soldatii ita
lieni au, rămas pc Pfllll'Plll de ră"boi. eare Înseamnă 
" vidul'ie T;(ll!rU Turei. Trupde italiene au fOBt 
silite să se ]'(·tragii în ţărmul mării. 

- Tribunalul şi Negrii din America. Intre 
~egrii di11 Chigago s'a pro\'(){';lJt o mare agitaţ.ie 
prin hntii·rfuea ('m-ţi i do ap('l referitoare la ("6-

duderea Negriior diulJre nwrnbrii clIrt·ii ('u juri. 
l!,·tiirîtrl'H aee;1:sHl loveşte deanIropt.ul în lleamul 
~(>gTil{lr. dintre {'ari o mare parte sunt oamem.i 
I'U {'ar'te, unii avocati, modici et.e. şi au apoi drupt 
la a!c·w'wi! 1J1'{\~(!dintoltli Cuium'i, iar atacul În .. 
dl'('lptat ('"ntra ,lor din aecst prilej, vădit prill 
nemulţumirea prov\X'u.tă, va avea d'rojlt urmaNI 
v a~itaţ,i'l' {'Ultra UI111i.a dintro {'de două parti'ie 
şi '1llpta ee H' va da pentru apropiata alegere. A
\'itnd :\ {'g'l'i,i lin foart(' mare nUllll1r de ... ounri, 
fădi înd:,ială a.1i'pir(>'a lor la unul dintre aC0iiOO 
două partide, va fi zdrobitoaro pml'tru celalalt. 

-- Foc localizat cu dinamită. In Broklyn, un 
guburbiu al New- Yurklliui s'a aprius Într'o stra
dă locuită tle populaţia .~ăradi, un magazin de 
mărfuri ~i focul s'a îlltill~ cu atâta pn,tere îm,ât 
p'>l1lpiC'rii nici 'nu îndriisneau să in{'ca'lIă munl~a 
{l{\ ,'>aln!:r!'. Deja ardea Între>agă iîtracJa -când :a 
f":-it chemată armat·a "ii dea {{ju·tolll'{,. Dar d<wc.. 
din{lu-oo zarlarnidi Ol'i('o opintÎTe .de a localiza 
ineediu1 soldaţii au dis-trus cu dinamtă mai 111u1-
t{, {'a';(' şi n Ilmai aşa au putut împedoc.a liiţi rea 
focul u i. 

-- Furtuni mari În Franţa. De cÎttova zile şi 
în F'ro.'lnţa biintui{' furtuni ma:ri. Toate oraşele de 
{'oR>ltă f'.unt Lfultllit€l de furtuni puterll·ioo şi au 
avut ,dt.' sufNiot pagube colo .. .,ale. NUlll'oroa~e va
JI' ar!' au dispărut fără a se putea afla până in 
JHl'-zent e{'va d~pre soarta lor. 

La Bordeallx ~ !\.';Ite>aptă zadarnic sosire-a a 
n()uă vapoare I111Ilri, a:\"îmd fiecare Ull echipagiu 
de 600 de oamoni. 

[n faţ.a .agenţiilor de navigaţ.lnnc, plâng în 
el isperare fomei şi oopi'i. 

~ Din Portugalia. O te1egra,,111ă din Lisfl;bona 
a11lunţă: In Br,aga A'a revolt>at. o parte a regimem
tuilli 2. oolida.ţi cumpăraţi cu bani şi instigaţ'i 
de agenţi l"'):"al,i~ti au Qeupat caSlarma, şi barba
dftllidu,;;e au prOV{K'Ht turburări. Comandantul ro
gimt'ntuhll, ajutat do parrea rămasă credincioasă 
IllH\'lu: regim. i-a somat flă se predea. Ră.<>.culat.i'i au 
ră~pl1ns cu f..'l:lw' d:at-E' în aer. ComandantuJ. a în
drC'ptat tunurile- rontroa {~a~a'rm('i, ceeace avu eft.~t. 
('!tei tul hnrători i, vUzlm.d situat,ia nepriehlipă. au 
dCjlll18 Ilrmele. 

TO.t 'din Lit'-~:~bona 00 ('l(}munl'ikă, că rog-elo 
~f,anuela prott:·"t'at contra intentiei gu'\'er,nultri, 
ele a S('oat{' LI! vÎ?17J31re giuva-(1ricalc,le şi piotrile 

F 

Png.7 

preţioase gă!ilw în }JaJlatul regal, deoarece for
mează proprietatea sa. In urma ooostei protestiirÎ 
guvernul \~a wwce chosti'3 a{'Oa.sba în discuţia ca
merei, C"aTC va hotărî, asupra ac-cstei a\'eri consi
derabile. 

- Catastrofă în cinematograf. In -cinemato
graful de pc Frenkfurwr Alee din Berlin s'a în
tâmplat o groaznică cat.astrofăj a doua zi de eră
('iunul catolic. Era o reprezcnLaţ,io pontru copli. 
{'U proÎectill'lli despre a:S('{'millni aviatice. In 
Gur'Slil reprc-zent'f\ţiei s'a aprins filmu:l, rare a pro
d l15 o mieii flal'ără, î li t1'{"l'"1111î~IHI totvdată şi pro
ieet·iullilc. La \'l~'<k-rea fl1U':lrei publiclII ,,-,'a "'periat, 
nozu'l1(l că se va Îlltiimpla Vl'C-Q nl'norocire. Ma
nwle ş.i-au lu,at în braţe eopiii ~rllbi'nd spre i~in'_ 
A fost zadanlÎ<,ă î'IH''(>l'P<lf{'a dir{'c!{lrului de a 1i
niţt.i publicul. asig-wrÎndll\l ('il nu s'a întâmplat 
nimic primejdios. Au ip~it eu toţii. In îmbllh~e;l]a. 
dela ie,';iireall fost omorîţi Însă trei 0Opila:-;i si stri .. 
\'iti şase pr{'Cum ş.i două femei băt,nÎne.' " 

- La fondul Victor şi Eugenia Tordăşianu 
pon t.rn Îllznst nuca fL'l{J1)r sii raec al !te-uniune} 
meseri'aşilor sibjeni au mai (hilruÎt: Iosif Un-chiu 
(OTig. din OrlM), Augnstin Iosiva!} şi Laurentiu 
K (lmfJŞ, măcstru pantofar, efttc 1.50 cor., Ioan P,)
pa. paroh (Virllwtiul rom.) w\.ia sa Iuliana şi <:0-
piiii lnr: All'it.,;ta~itU, Virgil, )'lă,rioara şi Letiţia, 
(lor. 1.:W; Nicl'ol'ae Chin,in, paroh (Almit~-Săli~te) 
"i prezid. hUloţirii HaiffFi'S{m 40 bani: învăţib-.. 
rnJ remts. Ioan ~l1cjll din (:'tiigărei), în ami:J.ti
rea rup. ginere Imwhim Tlt'if, fnst pa"roh (Vcl'da), 
eor .. 1; Vasi\l,c. Moşoiu, nnt. (ApnJdul rom.), 30 
balll; I03l11 \ Ol('U, soclul rotar, 20 ba:ni; Ioan S. 
Olteanu, paroh (Poiana-sărată) 1 cor. 

- La fondul Bechnitz pentru ri1f<pîtndirca. de 
l'iirţi folo~it()are printre mes('riaşi al "Heunillnl\i 

~wdalilor romiini din ~ibiiu", a mai dăruit: Vi~. 
~tanrill. profesor, 1.20 ('OI', Iosif Bll('~a, !lod. cisrm. 

:10 bani. G('or~e Horn·a, paroh (COH'Ş) 1 cor.; 
\',n.sile ~in:;oill, notar (Apoldul rom.) 30 bani. 
}t iOl'i{>a Tordă.şia·nu 10 bani. Vasile Oltellll, croi
tor 'pantofar, HO bani şi Eugen Tordill~ianu 10 
bani. 

x Retay şi Benedek Budaprstn. IV .strada Vaczi rl9. 
Avem onoarea a aduee la cunoştinţă ono prroţimi ei
am deschis în atelierul nostru o sectie s('parată lH'ntn 
pregătirea praporiJor şi asth~l sunt in situaţia !Iii sat.ÎJ!
facem orice cerinţ('. 

Praporii sunt după IlIac. din mutase colorate f'U 

broul'rii în aur şi mătase. I('oan('!1' după. eerere ex&
rut.ate cu artă. l'raporji sunt complet lucraţi. nu mai 
au lipsă de absolut nÎmÎ-ra. Luerii.m chiar şÎ dUPă mă
~ura. dată. Trimit",m ori si cui ratalog şi df>senurile 
icoanelor spre all'gere. 

St. O. Retbay şi Belledek, atiller de Industr. blserlceaacă 
Budapcst. 

Cred a-mi fal'(~ o datorie faţă de DVoastrii, clind 
vii exprim multă.mirl'a mI'a şi a parohirnilor p('ntn1 
lucruri-le D\'oastră, răci atât alta.rul cât şi desenurile 
la fl'rl'.ştri, hainele şi cplelalte dovl'desc cu prisos !1(I

liditatea lu,crării şi bunul rl'nUllil' de care Vă bucuraţi. 
('I'rând bineruyâ.ntarea lui Dumnezl'U pentru Incră

riie Dvoastril, Îmi exprim şi PI' areastă caei multli.mi
riie mele 

B u d Il P est a. 

Ioan K, Lelmeter. 
paroh (Budapest T~bak) consilier pa,p&1. 

Pra.porii comandati la D.oastră i-am primit. Fiini 
lucrati artistic şi frumos Vă comunic multămirl'a. mM, 
şi a parohienilor. 

S a g "Y ii les. 

Alex. Obert. paroh. 

Am primit bad8.t'binul şi Vă aduc cu plăcere la Ml

n{)ştintă că suntem pe dl'plin multămiţi cu l'A.!'cn1lare&. 
lui atât eu cât SI paroruenii. 

H Il t s z (' g. 

Dr. Iacob Radu, VÎ('ollr. 

Retay si Benedek I 
" 

, . 

intreprindere ;ndustrială de artă biseri-
'~ cească, sculptare de amvoane. altare şi I '! 

In ateI ierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi
ănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 

podobirea bisericilor. - Odăjdii, prapore, potire, 
abre, sfeşnice, etc. eţc. - Altare vechi se atjesc 

terii, b 
la im 
candel 

statui. -' aurire şi decorare de biserici. ŞI se e Budapest. IV .• Vaczi-utca 59. (sajât b~z). cruci 1 
~~( 

renovează. Liferează statui sfinte, icoane, 
ucrate. artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 

= 
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Ml"are culturali ,i sociali 
- Petreceri, concerte. 

31 Decemvrie. 

SE: .. bare şcolară în B.-Comloş. Ca şi anul trecut 
aşa şi în acest an, corpul didactic al şcoalelor gr. 

m. rom. din B.-Comloş, îşi ţine de sfiintă dato
rînţă ea prin graiul şcol,arilor şi şcolăritc1or sa 
prcamărească memoria tl1{)cenatului comunei noa· 
!Itra, a lui Crisfofor Schiffmann, caro 'prin viaţa 

tşi faptele lui ne-a ariltat luhirea de hi~eri('ă şi de 

e:'oa1ii; printr'o Rerată literară ce se va tine în 
:31 neco n. la ordc 11 a. m. în suIa jocului "Con
('ordia", după serviciul parastusului pentru po
menirea lui. 

Program: 

1. Cuvânt cmncmorativ lui Cristofor Sebiff
maIlJl, rOHtit de elc\'a L. Chiroi, d. VI. 

2. "Codrule măria ta" (duet->l<l1n) de T. Popo
vid, r[wtă şcolarii 1. Gropş-orean şi S .. Bălan 
el. IV. 

3 .• ,In munţi" poezio de O. Goga, decI. de 
E!0ll!l J.aiea cl. V. 

4. "Credinţe f.alşe", trialog do D. Dogariu. 
Jlre<iau: 1. Tihni, 1. Dc."·pi şi N. l,aiea el. V L 

5, "Mama lui Ştefan cel Mare", eÎmtă elevcle 
i"l:oalci el 111-VI. 

6. "Ce furătură ?", dialng de T. Spenmtă. Pre
'4cdau 1. ToJcca şi D. Chindra el. II. 

7. "Fiml de i,:lI'bă", fahulă de Cincinat Pavc-
10sc11, de~1. (]e P. Dogariu el. VI. 

7. ",!,igH:llul tiilmaein", anecdotă de Speranţă, 
ciecL ue M. 1\ artca el. V. , 

9. "Al'uIJl iată ('ii sO>lil'ca", terţet. de V. }'ăr
caş. Cântă emtll şeolarilor el Ill-VI. 

10. ,,~li(:u\a" ])!)C7,iC de Artur Stavri clec}, de 
FJonrea Oar~e cI. L 

11 .. Fn·pdrl'(·". poezie de M. Emincs(~u, dec l. 
de M. OiQlac el. VI. 

li. ,,'1 igannl l,a ma!", anecdotă Jc Sperant ă, 
decl. (1(\ ~I iL Pol verc·jan el. VI. 

];~. ,.:Hîlr~it do toamnă", de Vidu. Cântă el. 1 
de băil,ti şi fetc. 

14. "Povestea vorbei", fabulăI de A. Pann, 
dect Jc (1. },aiea el. lI. 

15-. "Stejarul şi firul de iarbă", fabulă de C. 
Pavelescu, ded. de T. lJraguescu cL V. 

16. "Moş-Crăciun", poezie de O. GDg.a., deel. 
ckl 1. Cidac el. 1. 

17, ,,~1ovila lui BlLrcel", poezie de V. Alec· 
sandri, decI. de G. G ropşorean el. VI. ... --' ..... ,--_ .. _--+~-+ ..... _--~_.~-

; ~nl1 Tol.tiM. 184 

'ASBOIU $1 PACE. 
ROII;\A~. 

"frad. de A. C. Corbul. 

4' rnllue' 

- Se zice chiar, a.dăugă bărbatul "de mlLre merit", 
eare botărât lucru nu avea nici un tact de curtiza.n, ca. 
Kutuzow ar fi pus si condiţia ca nici ţarul sa. nu vie 
la armată. 

Abea r05ti aceste cuvinte, că Ana Pavlovna si prin
ţul Va.sHe scoaseră ctLte un ortat din pricina naîvitătii 
sale, se Întoarseră dela el ei se priviră. 

XX. 
In vremea asta francezii inaintau spre MOSCA)VIL, DlI-

~pa. Smolensk Napoleon căută rHilejul să inein~a. lUllta 
la Viasllla.. a1lai la Tarevo-Zaimirh, dar ruşii nu putură 
primi bătălia decât la Borodins, la o sută doua.spre
ze-ce ver;;te de Moacova.. 

La Viasma, Napoleon dete porunca să se meargă 
direct cătră Moscova.. 

Mosco;·a.. ca.pitala asiatică a marelui imperiu, oraşul 
~rânt al popoarelor lui Alexandru, Moscova .cu ne
.;J.umărtele ei biserici, preocupa fără de încetare ima
ginatia lui Napolpon. 

In drumul spre Moscova, Napoleon înainta. pe ca
lul său de rasă. însoţit de gardă, escorata de paji şi de 
,aghiot.anti. Berthier rămăsese mai în urmă ca sa. pună 
mai multe intrebiiri unui prizonier rug. Insotit de in
tt>rpretul Delorme-Dideville, el îl ajunse pe Napoleon 
la galop ~i-şi opri calul cu un aer voios, 

- Ei bine? [ăcu Napoleon. 

"TRIBUNA" 

18. ~,Ah ce hueurie" duet Cântă corul şcolari 
lor el. 111--.Y1. 

] 9 ... O mamă", poezie de M. Emine>lCll, J(>cl. 
de K Alesu d. V J. 

20. ,,1 >i-n lupta "icţii", dialog de I. Gropşo
reRn. Predau l. Ci(llac şi 1. Dogarill cI. IV, V. 

21. "l'HŞ i11 p.aş", de L Vidu, cîmtii elevele 
cI. 1 Il-VI. 

22. "Al mai ture om din lume", p{)ezie de V. 
Vlad ]klawarina, d('t'1. (le S, Bălan eL IV, 

2;~. "Patria meu", p{)(>zie de ~L Botiş-Cioban 
deeI. de Patri Cri~t('la el. V 1. 

2,*, "Htrllg'urd hătut de piatră", dlICt-s{)lo de 
T. Popovici, eântu l. Gropşorean şi S. Bălan 
cI. ] V. 

- Inchide şezătoarea elevul cla~ci V. Ioan 
AngheL Corpul didactic. 

;It 

Serafe de ale meseriaşilor din Sibiiu. I_a şe
dinţa hh'l'fllră a n·a lin au Nocmvrc n. 1911 a 
Heuniunii meseria~ilor Ribiolli, nn partieipat a
Iproape 20U ]lp!"sclll:ne. P r{'zi,den t.1I11 Tordă$i ami, 
lupăde bineyenteapă numeroşii o2-speţli şi îndoo-
8['bi pc fU Dr. A. Crlieinn(lsou prelegăt.or1l1 no
stru la ~Gdillta de astăzi, pe rll modic 1 )r, AUl'el 
nobr('~el1, prelegiitornl din şedin.ţa dilll Doce:m
vre, pc <11 ('alHI. d{~ adv. J>r. Al('x. J)r:LMomiw, po 
dl not<!r I:-'irnnn O1'i1I:1in;}r' din Săcăd>ate otic., III.' 

v'esto~te d("..pre noul trÎumf al e>lll7A?i el'3isej Il "a
stre ele mij')nC', dc~pre {"ptnl îmhlWlIlrător, că zi
lele t1rct'Llt" 1 i Iwret ni .i\llexHIlHlru A Iwa, fiu de preot 
elin Sllhpi1dure, cn 8 ela~ giml1'azÎ'ule. şi Patri'lliu 
Np,!{t'u.(.in, fin de PI'POt din Hagh. (~1l ;) el. /{inma
zial(~, prin mijloeirpa sa au fo~t primit·i ca Îmvă
(;leei (u('('ni'l'i) de lădtu~erie în fahri·('u V. Ttir0k 
ide aid. 

lnt.r'llţi în pf()g'l'umllil şC'Clinţ(',i lit.erar·e, dupa 
{'rtin\a pri'n notwrlll Uncu a SllJlliare]or şedintdor 
aclllli.nilstl'~lti\'e din luna NoomvTo, domnul [)r. 
AUI'el Cră.('iunescu. lW ti'ne o inter(',;antii confe
ri ntil, lespre trecerea din lumea păg:wii lin cre,;,t i
nism. A f:kllt o caracteristîcă a timpu,lui nraÎntc 
de v(~njr('a Mimtnitorului arătânl(l {~ prillH'ipii, 
co cOIweptc llwrallc şi rolig-ioa:oKl stăpâlWUU l,a H.o
mani şi Gr<l>('j; în ce stare :rooict.atea de atlln~~i, 
şi ('uni se f:]l'O:! (>{hwa(iINla g{~ncratil()r tim're rli"1 
trlllplll R{'ola, A tr('[>ut. apoi la î:ntpllloÎpr('a hi:-;e
riooi croştine prin hllS Cl'i'stos, i\f.întuitmnl şi 
apostulii lui, aratând sll]1orioritat.ea Învătătnril'Jr 
~1âJlt'llitOT1l1Ili faţă d{~ păg-âni'sm, şi (mm Blce"tc lll
viîtiHuri an fost depnse în sf. Scriptmă. CiiH.C a 
>lCris sf. S0riptură; în ,.,poci'al ce cuprindc sf evall
/{clie şi A'postc}hll, şi cum valoarea a(~o.'1tor căr·i.i 
ră,mâllc etcrllH. ('ollfcreuţ.a de cl1prilll'! rdig-i~)s 
moral a dl-ui Criiciullescu, mai a.les în timpul rle 

- Cazacul lui Platow zice că corpul de armată a 
lui Platow ~e va uni cu gro~ul armat()Î şi că Kutuzow 
a fost numit comandant ÎH şef. Soldatul acesta e foarte 
illteligent şi necar. 

Na.polE'on zâmbi, dete porunca să se pună un cal 
la dispoziţia cazacului şi să 1-1 aducă. El voia să-i "or
beaseă În persoa.nă. Mai mulţi aghiotanti deteră Cuga 
spre a-i ÎmlJlilli porunca şi cu Ull ceas mai târziu La
vruşka, vistavoiul pe care Deuissoff i-l ceda.5e lui Ros
toff se apropiă de Napoleon, În haina sa de vist.avoi 
şi călare pe o şe·a escelentă. El avea. aerul voios şi YÎ

clean. 

Napoleon îi zise să meargă alături de el şi Începu 
să-I Întrebe: 

- Esti cazac? 

- Căzac. Nob.leţa Voastră. 

Thiers pove~teşte astfel, acest epizod: "Cazacul nu 
ştia in ce societate se afla, pentru că simplieitatea lili 
Napoleon nu se potrivea cu CeluI cum imaginaţia sa 
orientală îi înfătişa prezenta unui suveran. El vorbi 
cu o familiaritate extraonlinară." 

In rea.litate, Lavruşka care băuse şi lăsase în ajun 
pe boerul său fără cină, fus('se hătut CU nuele şi trimis 
si caute niscai-va pui de găină, Lavruşka era un ser
vitor grosolan şi neobrăzat, unul din acei oameni cari 
cred de o datorie a lor să se poarte veşnic vicleneşte 
şi cari sunt gata să facă ppntru stăpânii IQr cât mai 
multe fapte rele, lj!l~uşind de preferintă relele lor in
stinde. 

(lăsindu-se în societatea lui Napoleon pe care-l le
cunoscu numai decât, La.vruşka nu se tulbură de fel 
şi făcu tot I10sibilul pentru a intra tn bunele gratii ale 
noului său stăpân. El îi repetă tot ce se vorbea printre 
vistavoi ofitere.ijti şi era mult adevăr În a.ceste svo
nuri. 

\ 
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f:qit, a fă'('u,t. hnnă imprr:~iB aSlupra arudit.oTului,.. 
ea ro l-a rîL~pliltit {'U merit:ate aplaI17A'. 

1 ntrc n'l1l11urHţii (kha1.anţi ai s('ratei, s'a nu
mărat şi t:L~lări\l!l în\"lită~'d Alexandru A'Jllea cu 
,~S(;ntillda rOllli'w:I", Jlrp~la.tă cu InUllt Sl'Tlt.i'lllont. 

{}rhestra clcl·.i(·ilor din semÎ'Il'arul "Andrei,an" 
(](' sub cO~lldll'eo]'oa del'i0\lJlui Cuitofeallll l;1i poeziil-e 
eomiee ale C'l\crieurl,ui Auroi Stdan, au ţinut in COOl· 

tinu:! \,('I~·C'li'C pc parti('ipan~i. 
lAl fine s'au sort'at 15 c:!rti'eolc folosi.toare, iur 

11rezidcnt'nl TOJ'ldăşî fUl11l, l11u1lt:1:m ilmi tuturOT debu
tWlltiliir ~i îndeosehi dlllli prof. Dr. Cră{'ilm~u. 
invi1:'i la şedinţra din 2H D(l(x'mvl'e <a, e., c:îm·d va. 
ţinoa cunfewnţ.a dU mod ie, Dr. A ureZ J)o7Jrescu .. 

,,1nvingăforul". 

BIBLIOGRAFII. 
A u apărut şi se află de vÎlnzare la o,Librăria ~ 

Tribuna": 
,.Calendarul Li~ei Culturale" pc lB12. Pre

ţul.!) ba:ui plus 10 fil. portu. 
• 

G. Rotică: Poezii. Fd. a lI-a. Preţul 2 cor •. 
pllls 10 fi1. porto, 

• 
Vasile Mihăilescu, profesor Ia liceul "e,arol 

1" din UI'ainva: ,.0 Incercare de Junime alui Ion. 
Maiorescu la Craiova" Extras din "Convorbiri 
ljerarc". Preţul ~5 bani. 

* 
Mariu Theodorian Carada: ."Revizuirea Con· 

stituţiei". Bucureşti, 1Bl1. 

POŞTA REDACŢIEI. 

1. C. Cefa. "X otiţa" s'a pllblj<eat încă săptă
mi"l'Ill;! trecută în "Tribuna Poporului". Dacii ti
Jleţi atiit de mult o plIhlidim şi in '11l1Ullărul de 
fatii al "Tribunei". el] bi:r:r.e. 

D. B. Nădab. Hpgretăm, ea mI mai putem re
\eni aşa eU'Ill doriti dv . .Ne-am arătat motivelo. 
Sllntl'ti liber să publicati {)fi unde. Noi nu ne 
supărăm. 

POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 

Tra,ian Ji'rîdrich, Miniş. Am Ilrimit 7 cor. abina.ment 
pe cva.rt IV. tH1L 

Hedactor responsabil: Iuliu Giurl(iu. 
.,Tribuna" institut tipografic, Nichin şi conll. 

Dar dind Nu.poleoll Întrebă daeă Ruşii credeau ei 
vor Înyinge sau că vor fi Învinşi, La.vruşca clipi ,lin 
ochi şi eUlllpăni. 

- Da<'ii se dă lupt.a În curând, atunci va Ci asa, dar
dacă nu se dă lupta până in trei zile ... 

Cuvintele acestea furii traduse lui Na.llOl€on, ca.m 
astfel: 

- Dacă se dă lupta până În trei zile, francezii vor 
hirui; dacă ea va a\"ca însă loc mai târziu, Dumnezeu 
ştie ce se va intâ.mpl... I 1 

lntrepretlll Dolol"IIIe z[tmbi, dar N,a,l1oleon nu zâ,m
bi, cu toate cii se afla În acea zi în toane exc.elente. J<~l 
spuse să i-se mai rC'lpete cuvintele lui Lavruşka. Ace~ta. 
obsf>rvă atentia lui N a.poleon şi pentru a-l Illmuza (le 
impăra:t, se prefă,cu că nu ştie. cu cillC vorbe~te. 

- Stim noi că-I aveti pe Bonaparte care a bătut 
pe toată lumea, dar cu noi nu o si meargă aşa UŞllţ, ... , 

adăuga. el cu un elan patriotic pe Care nici el nu'l in
telegea. 

Traducătorul repetă aceste cuvinte fări a traduce
şirul cel din urmă şi Bonaparte zâmbi. 

După ce făclI ctltiva paşi, Napoleon spuse lui Ber
thier că ~r fi curio/! să ştie ce va zice "acest copil al 
Donlllui." aflând cii avea de aface cu împăratul în per
soană, cu Împăratul care-şi Înscrisese numele său ne-· 
muritor pe piramide. 

La.vruşka, care pricepuse că toate acest!}a se fl
ecau pentruca cci din juru-i să se delecteze la ui
mirea sa, se Ilrefăcu 8tupefiat, holbă ochii şi luă o fi
zonomie ca În zilele când ştia că are să fie bătut cu 
nuele, 

"Napoleon, scrie Thiers, îl cinsti pe caza.e ei po
runci să i-se dea libertatea, OII, unei păsări căreia i-,'a,r 
da voe să se tntoarcă în văzduh." 

(Va urma.) 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

l)~ea~~mimii5~i(lj VI N URI 
m Nu-i ceva fabulos II vechi.,i noul de vândut. 
10 Gi Adresativll cu toatl increderea la proprietarul 
!a nu-i cu renume, ba Ci de vii din Şiria (Vilagos) Petru Benea, clei V~ 
~ . nu.i nici excepţional OI trimite numai vinuri bune, curate şi pe lingi 

OHILE la OI preturile cele mai moderate. = dar au gust bun m 
In 18 şi sunt bine şi În mare Oi 

BEKESCSABA - NAGYV ÂRAO i3 ~~:ă~;i~~;~t~:~~~ ~ 
!Q -şi bl\cănie- ei 

RakOczi-ut 14. !! pe cart le recomandă ~ 
(Lângă ,.ApQlto«). ~ ~., 

Cin.e vrea să cu:n:tp;;: = pentru sărbătorile = 
tiRI P~lţRIÂ1Up~cR;ATIS" m! eră ciunului ! m 

"Andrâssy-ut 41-·43. ,. 

Vinuri vechi: Vin alb K -'68 litru, 
Rizling -'70, Roşu -'94. 

Vinuri din anul lQl0; Carbenet alb 
K -'90 litru, Şi1ler K -'56. Rizling K -'5B •. 
Rizling şi Ruje amestecat K -'54 litru. 

Vin din anul 1911 K -'48 şi 50 litru. 
Vinul si expedeazl cu rambursl ,dela 50 litri 

tn sus sub Ingrijirea mea proprie. 
Vase dau imprumut pe timp de doaul1 luni. 
Pentru calitatea vinului iarantez. 

Petru Renea 
propr. şI neg. de vinuri 

VilAgo8 (Arad ID.) pentru al~oitJ s~ ~e adre,seze preo~ului Petru ~ cu preţuri ieftine ~ 

U~e ~';;dld~;·n;~ CO;';;~~;; ~ M~l~i Jan~~ ~~ T~a m I 
cu praxi, află aplicare Ja . i3 Oradea-Mara - Naoyvarad, Ci 

Dr. George ROXlO, fO Piaţa Szent Laszl6.ter G~ 
adv. Oradea-mare tO · ~ 

--------------- 19 Colţul străzii Teleky, În edificiul ~ Un candidat da advocat ~~ băncii Nagyvâradi Takarekpenzt3r. L-'1 

cu praxă 
afll aplicare in cancelaria mea. 

= Comande prin postă se efeptuesc G! 
~..., conştitncios în cel mai scurt timp. OI 
EO TeJef"on Nr. ~4~. Gi 

Dt Gheo' ah. Drimba, 
adv. KOhalom. ~2~m!mmm!mm2m!mm~ 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI. __________________________________ ~z __________________________ __ 
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49 608 000 • trate aur 

A'glnt ,i diverse manete 
portofo'lu romln si strAin 

{ 
.) Impr. pe efo publice • 

• In cont curent • 
Efectele capitatului social 
Efectele fondului de rezervA 

1;8597 632 } 
th 958000 

• 
7 3Sr8oo \ 

• 6850271 I 

• • amort. imob. ,1 maşln. de Imprim. 
Tmobfle . ' . 
Mobilier ,1 masini de imprimerie 
Cheltueli de administraţiune , 
Depozite Ubere •• 
Conturi de valori 
Conturi cUrente. • 

PASIV 

Capital 
fond de rezervl 
fondul amort. imobili. mobil. şi maşln. imprim. 
Bilete de band In clrculaţiune 
Profit şi Perdt"re 
DobAnzi şi beneficii diverse 
Depozit de retras 
Conturi diverseJ so'd 
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Sa~on de hai~ e bărb 3fesli 
J. Schneider, Sibilu 

Hermantlsplatz 8, etagiul 1. 
Palatul "aberma"". (Nagyszeben). 
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Horvăth Heni : 
• -~ehanic .. 

Nauyvărad, Kos~uth Lajos-u. 18 : 
Recomandl In atenţia pu
blicu'ui din loc ŞI pro
vinClf) at eli e ru 1 
său f'nehantc a· 
raniat d'n nou. unde pri
meşte co mande şi re 
p .... rAri de lucruri ce 
aparţin in branşt', precum 

Maşini de cusut 
M aşi.ni de scris 

~~==!!~I Biciclete şi 

" 

Oramajoane elc. 

i Utensiliile acestor 
}to\t~. ma,i"i le are in de-

1 PoRzit, t'l 
"} t-para Uri e se 

::l '~, " ,\ efectuează repede 
~ '< ŞI prompt. -J 
II-IIIIIIIIIII-.-rfiii ÎIII II 

S & $il jj J Q .2!ldaz 
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flj;f)~~~~~ 

f .. .. . ~ BIănărli!!! 
. tocurl de plcloare, -

(tI' Jachete, dupA croiu 
{IJ. englez ,i francez, ber-,-. 
~ letuieli cu 11ni, etc. : 

Repar5ri şi tranlfor.,~ 
miri bune ,i ieftine il 

se pot dltiga la ~ 

fi il, Nicolae Gruitia,1. 
l ':'~ r em:;;l o';ehtadt, ~ 
(l!I. '\ . r HunradJ.u.iI III. ~ 

(i}~~ti~~~!S~ril 

........ Rlcol., Benclll -+-
nt~aa.r de zidiri .1 Jnobile 

Diva Str. Vasut No 18. {('JlS& Droprie). 

Aduce eu lUmi la euno,Unţ.1 on. poDlic fin 
loc ,1 proTinole, el ,i-a proThat ,i IIllrit ate 
Ueral de mbirit cu puteri de munel core.pun 
zAtoare cerinţelor, de azi. 

Primeşte tctfe)u de lual'lri pentru sidiri ,i 
mobile, pr8('om ~i reparAri cu prf'ţari eon,enabile 
, pellogi sanie o prompt ,i conştilnţioa. 

Mare magar.in de tot felul de mobile pregătite 
din materialal cel mal excelent naclt dela cele 
mai limple pân' la oele mal lUIoase. 

.rArA~rAt~~"'A • 
~ ~ 
li1 JOHAN GENSTHALER ~ 

gluvaerlill ,1 duornh::ar, 
In Orăştie. SzăszvA.ro .. 

FUlalA In 8z .... z.ebe .. 

Vinzare de j u v aer e, de aur ti argint 
şi ceasornice pe 
lingA garanţie ,1 
preţuri moderate .• 
Si tac orice reparatuli 
de juvaere '1 ce •• or
nice de aur. reped. 
predl ,1 iehin. - -
Senielu COD,tlinţlOI. .. 

-~~~~~~~~~~:. ..L,l3;;=~i. ~ ~l Cele Ilai MOd8l'1l1 
.. ~ __ .olln. dl 
~ 'ilr ,1 .r ... 1 Stiassny es Novak ~....,... 

. ş' cele mal practice 

I
I banci higie-turnltorie artistică de metal. 

Budapest, VI., Vaczi·ut 179. SI. 
Lucreazli diferite decoruri la edi
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
inscripţia pentru advocaţi, medici 

~~~i oicedeşcoală 
~~~~~~~~~~~~~~~~~I' ,1 mobll.rea 10-

caln'elor, hotel .. 
lor, ,pltalelor " 

,a ,co.aelor. pre(;um ,t obiecte I.brleate din cel. mal ban. ma. 
terla". dia tari, lucrlrile cele mal solide de arii ,1 construcţie le Illa. 

reazl numai de dtrl flntUI • şi ingineri. Table cif ata cu in-
~~~~~~~~r·~=~ui· scripţia numelor de .strade pentru 

JI oraşe şi sate, cu preţuri ieftine. 8Cf1lhardt ~fzsi ullda 
8r ••• 6, Itr. Ne.grl nr. 33. 

- 1'ot .col0 • cancet.rta .. fabrica moalati cu cele nW noi mllll\lrQ. _ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~ 
:~ Fabrica de prăjitoare de cafea şi căminuri brcvetate a lăcătarului ~: 
~ IFJ. FAZAKAS FERENCZ~: 
~ Szeps:szentgyorgy. Grof Mik6·u. 18. .~: 

Recomandi on. pUblic p r ă j i t o are 1 e de cafea brevetate şi că m i nuri I e ~
(şp~rh:rt) recuno~t·~te de cele mai bune, dintre ~: 
can pană acum sau cOh.andat peste 400 bucăţi. ~ __ ' 

~rimesc şi ecs~ut pel~ngl preturi moder~te orice .;s-
lucrAn .de strungă;,e in fler~ repararea maşmelor şi ~_ 
mechamsmelur de fier, a casselor etc. pelânga garanţie. '-3-

Trimite franco fiedlruia care se referi la ziarul ~ 
al"esta pretcurent despre prăjitoarele şi căminurile _~-
sale brevetate. ~-

I fabrica budapestan. de casse de banii .... 

Gelleri " Schuller 
DU 1->APRST 

Fabrica: IX., R âko ... utca 4 Depozitul 
roul. V. Sz~chenyl-u. 7. 
erulul de arrictdturi, de _, 
fllte ungafe " al pOftelor. 

orăşenesc ,1 bl 
Uferantil minilt 
honveli, c:lilor fe 

...--.. 
Ir= ..l'!( 

L • ! ' 
1 1\ 

L ~ ili, 

[gl ." 

Efectuiază casse de 
bani, hbere contra 
focului şi spargeri· 
lor. casse pancelate 
pentru păstrarea do· 

cumentelor. 
Catalog gratuit ,i 

franco. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-3-
t 1'-~ T:,ţ ~:-p T T T T T T ~ ~ T T~T:P T:P ~ T T T ~~~ 1============1 

~ Oioiii~~o~ii~~~5~~~ 
13 Mare depozit de cupţoare. m 
13 Am onoare a aduce la cunoştinta ono public, ci in G1 
te (Cluj) Koloszvâr, Monoltor'-u. 7, •• • •• ,bis an Gi 
10 ma'. mI a· %1 d inregistrat ,i provăzut cu cu.ptoare din li 
lE) ţard şi străindtate, unde se află in depozit permanent· 
10 cuptoare moderne de majolici stil secesion şi cuptoare de 
10 oiane Danie~ pr.ecum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. C .... 
10 Atrag atenţia publicului. asupra depozitului meu model, asiJlU- ~ 
10 rfnd·ul totodată despre caJ.llatea perfecti ale articolelor ti preturile ....,., il ~. mai .olid .. , 

~ L~ţ--: ~~J m2!!ftiH2!!2H2HHEH 

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

~~FIIJ1ln atentla oomÎcultonlor! 
OfE'1" altoi de prun! hosni~i ca_.~' 
.Balkanska Cariea. (R .. gma bal
canulUl) şi -KraIJic8'Bosne. (Re
gina Bosnit'it. Aitoiui de 2 3 
ani cu coroanA IIdmtnbdi e cel 
mai bun dm dlfentelt' SOIUri de 

pruni. POll, .. a e foarte mare, e&Ceptional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfâ, Ş1 tul lui Augu~t, 
cind se poate folosi ca dt'esert, pentru uscat, la fa· 
bricar~ ţuicei şi a SI'gOVlţlllul - Prunii mei nu 
luft'r de dierea frunzelor, (Polystlgma ruhrllm) ca 
de reguli alte aoiori la cari in mijlo 'ul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamri. A 'est soi a fOlit 
premi:.t tn d,fer~te rinduri, cu premiul 'ntii din par
tra K"uvernnlll!. A fost premiat la expozitia milenarl din 
ludapetita 1896 ,i la expoziţia din Vltna 1897 cu me
dalte de aur, II ex~)z'tia internaţJonal~ din Paris 1900 
cu medalie de ar~int şi fn fine la expoziţia regnicolarl 
din Bosnia şi frţegovina ţinutilla Sarajt'vo lată,. cu 
medalie de aur. - Pentru calilatea prumlor pfi\nl~ 

Sa.va T. Kqjdi6, 
mare proprietar tn Bre~ka, BosniL 

~-
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EDUARD LEIER, 
fiaichi8ia ,i 8Dtlprizl da Insfalatiaal 

B At.Uer: St,..da Lallaa Nr. 83. 
raşOy, 'tl"IUI, Str-da Gabel II .... 1. 

T_leton Nr. 3a .... 

!te recomandA pentru preii1irea mun-ei de tinichigiu ,i galanterie la 
edificii, precum COPt'Ne, ,i inveli,uri de turn, ornamente de meta~ vase 
pentru bUdltlrie~ dulapuri pentru ih1aţA, vase pentru spAlat ,i altele 
fl'P4-C"!1.h .. t In Apnduct..- IA. r-AMe, rn'''RIl'7Arl, 

I eondMcer .. d. IU d. iluminat, ,lln.talarea camerelor de baie. 

f
L o lam pe de carbid de totfelul 

\ dela 3 coroane In sus. - -
I fngrosiştilor li-se dau rabat 
.' 

, 
1 

I 
1 

i 
I 
1· 
! 

O .. pozit bogat In vini d. 
telldat, cAmine, c1ost'te etc 
Serviciu conştiin'ios. Preţuri 
moderate. Reparatie prom?tL 

~~~~~~~~~~. • 
LEVAY GVORGY 

STRUNGAR 

SZEOED, Piispok-ter 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totjelul de lucruri 

ce ap{jrţin acestei branşe, t precum: popice şi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. furnători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de d e cor aţi i, la 
mobile, etc., cUiere Ş. a. 

Comandele se efeptuesc I 
prompt şi conştiinţios. , 
_~~~~~~~~~~-a 

, 

G a ii 1 J 6 z sef, 
n:1.ăsar, 

N agyvarad, Csengeri-utca 21. SI. 

lif rează cu preţ L.:ftin ar
ticole de măsărie pentru 
biserici, şcoale, farma
cii, prăvălii şi birouri 
cu preţuri foarte ieftine. 
TrimIte la dorin~ă planul 
şi nota cheltuieHlor. - La 
comandă mai mare scă-

dere de pret. 

~~:Ie 4: 4: 4: 4 4'1~~~~1r"" 
CARL GORTLER 

lăcătuş artistlc ,i pentru edificii 
SIBIIU Str. Eliaabata 26. 

te recomandl la toate 'u~ririle ce le tiu de spedalltate mal alee 

LA ZIUIR.l NOI. 

j
L Lettlrf omlmrntf~t prrcnm peatri grilaJ. 

, 

I"-Iaj It morminte .' ialeril, le pregâtuc 
conform glllhliUI ;0 rr odul cel mIII lucce •• 

Para'onere ,1 montarea lor. Inltalaţ luni 

~ 
de apaducle, c1osete, b.le, 'utrodu~ere 

, eleCtrici executate cu mile,trie. 
R .. paraturi le prlmetc Mare mag~ft 

~ de cimmuri perpetue la dJlente IOArimi. 

\ ~ CarI Curnat janior~ 

~*'ff f f f f ff~f f f f 'f" 

:\ 

GUST! V SCH1IIDT 
fu brică de ploi ere 

Slbiiu -Hermafl"s·adt. G"o,q".R1ng ffo3-5 
(Palatul Bodenkredlt). 

RecomandA maga.lnul lan bogat uortat .u cele 
mai Două ~t mai moderne 

ploTere-anlouto •• 
(!lt. 80are ,1 ploaie) 

precum .i 
p!oiere 

de calitate excelenti 
pntro domni şi damA. 
COIDandele ee executA prc:nnpt .1 cu puctuaUtâ.te. , .. ([~~~~~~~~ .... , 
• Toko dl· Testve'rek, ~f3:;~~~::rf:;:::t:;· de mori. agricult(}fuor 

,i mdceJaTtto, 

fabriCtDţi decumpene. CU m pen el e 
. HodmezOvasarhely, - Szeged, noastre pregătIte din 

! Unc-utca. Bokor.utca 10. f el mai bun ftlaterial 
Cumpene, cdntarl de-

I cirnatI Clin fier cu ba
lanţe de oţel, infractu
rllbilf', aU'ent flcate. -
Pentru Rom~nla life-
rlm şi neautentificate 
ComerCIanţilor le dăm 
rabat - Catalog la 

.,.- certre trimitem cu re· • 
• intoarcerea POitel * .... ~~~~~~~=:~=J •• a 
Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 

Strada. Ta~pa No 14. 

Dulapuri de ghiaţă 

, 

. \~ 
I 

la cari e necesari ghiaţă 
puţinât prepatate pen~ 
tru măsurarea vinului şi 
a berei, conducte la 
pregătirea herei şi _ pen
tru scurs, în preţuri mo
derate şi serviciu proml 
Intreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li
monadă Ş. a. Comandele 
se efeptuiesc prom pt şi 
cu preţuri convenabile. 

1f~!tl.t~~.ll~j~~~~n~~~t.!.~.H1ll.~.1J)~..t}A~D~~~'!lli! • 

.. ~ G • d''''':=:» • 1'" :~ U1 O ~eCS1, .. 

.! 

~ pregAtitar de bandaje, 

:~ Sibiiu-Nagyszeben, Reispergasse Nr. 7. e .' :! . Se recom'ndl pentru f'xerU'area tuturorllpa- .... 
Ai Q \ .. _ fatelor ortopedice: Dreptţiitor, aparate tU f:lzl-. ~ 
:: \il ~ --IJ mat, mers şi intins, mâni şi picioare artificiale." ~ 
:: ~ mai departe bandage pentru surpături, pr'..:e t: 
.~ formA şi execuţIe, cingători de gumi, dorapi ~ 
:: 1 de gu"!; şi toate alticolele apartinAtoarl" acestei l . ~ . 
:; 1»- spe,lsIItaţi. - Depozit de ar/iclii ehirurgiat , 

.~ 1 irigatoare, vată pentru aju to3 f e la n~ştefl ştojd .~ :t • p~ntru aşternuturi de pat Rico, cingltort hl~le- i: 
:~ fl,ce pentru dame 1 duzinA 1 cor. Speciali- = 
.;.... tăţi franceze de guml. Trimitere discreta. In ~ 
:: :, '4 caz de lipsa VA rog pentru comande1e D-voastrA. ~ . .. : '- i .,"'.f.'·'i'.i".t",t· ••• "'.·i",'.i,~ •••• fiiii'tt" ' 

• i!2222ULSkiEiEL . L . : i.. 2 #!!n .I . !l2Q i ; 
$ Inl .. il2S 2 . 2 
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Umrafh & Comp. 
Budapes1. Y., YaGi-kiiruf 60. 

tşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
Locomotiva da drum. da siae ... bllto.re 

de 6. 8 ~i 10 H P. 
Locomobila de 3 -200 HP pentru scopuri eco

nomice şi industriale. 
Ma,ina d. trel,.at (tmbJătit) cu putere de vapor, 

motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mal departe: plu
guri, grape, tăvăluguri, triore. 

Ma#ne de sAmill.lat. Maşina de cosit Il 88eerat. 
V.iDturătorL Zdrobitorl de struflU.l'l. 
Baton de curăţit porllmb. Presa de sUrzgtU'l. 
Tocători de paie şi nutreţ. Morişche de uruit. 
Maşine de tăiat sfecle. Pompe de tâDtâ,JJi şi • 
Tumbe de stropit cu suc de ruDol 1n erecutarea cea mai buni, 

CU pref"'-' III0del',IIe fi condlfll"d (O"OI'tI-
, bile de .oll'lre. 
Catalol de preţuri românesc trimitem gratis şi franco. 

Cor-espondpnţA. rOnlAnA, 

• b .. d 
O" 

Edificare ieftină! 
Intrece ori·care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. 5-5546. 
Se face prin prepararea În 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 

Primesc totfelul de edi· 
ficări, locuinţe, case de În
chiriat, edifîcii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cemen!, Învălitori de cement. 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cement, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins Ş. a. - Preţuri curente trimit graiuit. 

Iosif Sil11.ics 
!ntreprindere de edificare cu beton, fa
bricant de obiecte de cernent şi pierte. 

Nr. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

L U G O Ş, 
Str. Buzia, 31. 

-

~~~~~~~~~~§§~_.' 

Cele mai b UDe 
aroloags 

- cele mai 80Iide ,i cele mai dupA modA -
juwaerioa.e ___ _ 

atât pe bani gaia, cât ,i In rate pe lingA che- " 
zlşie de 10 ani ,i preţuri ieftine, iiferem cea 
mai buni prlvăJie in aceasta privillţJ în 

Întreagă Ung. r il' 

BRAUSWETTER JA/vOS 
orolOgier Cn SZEGEDi 

CATALOG cu 2000 chipuri ee trimite GRATUIT. 
Notez el numai acefa Tor primi catalogul gratuit cari n cer ca 
provocare la r.taruJ Tribuna. (ad. .atu ci • cetit I.DUDţW In Trib.) 

Coreapondenlele le fac III Ilmba mllhlari, IcrmaDi Il fraaceU. 

= r=;====- 2 -. 

1 1 
BAUMANN ARNOlD succesorul 

LĂHNI KĂROLY, 
Îa.bricant de :ln.obi'e. 

Alba·lulia, Piaţa Szent Istvan Nr. 1L 
Recomandl mobile pregltiite In atelierul 
sau din cel mai bun material, pentru 
dormitoare, sufrageril, locuinte garsOft ,1 

birouri pe IAngA preţuri lettine. 

Nicio fabrică de gra
mafoane şi cufoane nu ~~u.;: 

.... 1111.111 ii I i10ml11D\.] 

poate si lifereze 
ieftin ca 

'lteicb Aladăr, 
at.n.r de laslrumente muzicale. 

Badap!s!. YIII., R4plzinh4z-a.. 27 T. 
F; ':se: le Catalog gratuit. :----

~1'111111111111111111111111111111'111 

Vilhelm Connerth 
NJ.GYSZEBEN-HERMINSTADT, Elisabethgasse 53. 

Fabrici dupl diferite 
sisteme: 

bănci 1 e şcoală 
conform celor ma I 
moderne cerinte igie. 

-..t..W~~ 1:-'\11 nice, pregateşte apoi 
bănci şi scaune pentru biserici; table de şcoall; rame ~_ 
ptntru harţ. j rame pentru desemn şi dulapuri pentru 
şcoală. Catalog ilustrat la dorinţA trimite gratuit ŞI franco. 
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