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Pe o luni 2.40 c 

Numărul de zi pentru Ro
Mânia ,1 străinătate pe 

an .o franci. 

Telefon pentru ora, ,1 
comitat 502. 

Chestia scolară în comitatul 
Huniedoarei. 

'.Arad, 6 Dooemvre. 

Zilele acestea ni-a căzut în mână ur
mătoarea monstruoasă dovadă d~ cultura 
ce ee dă cu ajutorul anumitor şcoli din ţara 
noastră. E o cartă postală pe care o scrie 
cineva din comitatul Hunedoarei - cel 
mai romfmesc ţinut din Ungaria - mamei 
salE' ~i care are urmMoarea înfăţişare: 

n Yefa'!.: NJame kunoszkute ke klirtya dila 
dwrdn'lIsfde am kepetllte s-inyâm bukurat lu-
gd~czi si kopije 1SZ 8zeneto8z 8zenetate. isz 

poftim sinoj si zicse,m szevij a1'cs si szelesz lâ 
draht pe Ilije Banyi lcim "'epetat trizecde ko
'l'anye Re,~zt ol'emasz de zecse zocs sijam cisz ke 
'm'ije sze'nurn re.muje inapoj kem kaut o<m laM-
8Ze sin kaszft dimipoj 8zekenfacs om si szodâcs 
afa7'e ku kit ptttyecs si cse jeszt€ inkMza dina
poj, szcm trimecsecz pe kumam pusz gyeszkosz 
l&szkafye noi acsi si csam 'l'ol'bit. 

N em kine71~ de 8zenCtzatye ... 17 ulas%". 

InUL unul dintre cele mai triste docu
mente de istorie culturală; iată un rod al 
nefa,'3tei politici care se propovăduieşte cu 
o stăruinţ[l of>mni'i de o cauză mai bună 
'in întreaga ţară! Scriitorul acestei cărţi 
posLalo e un absolvent de şooală de stat 
sau de şcoală comunală din acel "Ca
naan al şcolilor comunale", care e comita
tul lIllnedoarei. In faţa acestui document 
te intrebi involuntar: acestea sunt resul ta
tele pe cari le aduce pe seama poporului 
din aCt'l C'omitat şcoala actuală, pe care o 
cercetează? Dacă numai atâta poate pro
duce uceasUl instituţie culturală, ,atunci 
multele cheltuieli pe cari le au comunele 

şi statul şi multele osteneli ale copiilor nu 
sunt în raport, direct cu roadele pe cari le 
produce. ln acest, caz şcoala e numai un 
loc de caznă. Dacă elevii nu învaţă pentru 
viaţa practică. nici atâta, ca să se poată. 
înţelege in scris cu cineva, de ce atftta os
teneală şi cheltuială? 

Se va răspunde: tocmai acesta şi este 
interesul statului nostru ca el să împiedece 
progresul cetăţenilor de altă limbă, desfi
gur[mdu·le sufletul, ~chimonosindu-le în
treaga mentalitate şi făcându-i nişte cari
caturi demne de complttimiL De aci mul
tele şi marile sfortftri de-a închide şcolile 
conft'sionale şi de-a le înlocui cu şcoli străi
ne sau de-a lăsa satele fără şcoli, de aci hi
perzelul inspedorilor şcolari de·a înăbuşi 
ori ce tendinţă de cultură adevărată a po
porului şi de· a inocula cu forţa cultura un
gurească în sufletul ţăranul'ui român. De 
aci fenomenalul succes al inspectorului re· 
gesc al comit.atului Hunedoara de-a fi în
chis, în curs de patru ani, nu mai puţin de 
134 de şcoli ortodoxe române şi de a le fi 
înloCllit în parte cu câteva şcoli de stat şi 
comunale, lăsând peste 200 de sate fără 
de şcoală. O adevărată politică culturală, 
demnă de Ungaria modemrl! Ori ce stat 
cult de astăzi s'ar ruşina, însă, de sigur 
de ea. 

I Dar consf.at area aceasta ne poate da 
oare înt.r(,~l"ltl dlspuns la întrebările ce se 
leagă de stările şcolare din comitatul Hu
nedoarei? Oare în ,acest comitat e numai 
statul şi sunt numai inspectorii regeşti şi 
organe administrative mai mult sau mai 
puţin perverse? Nu mai este acolo şi un 
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Guy:de Maupassant intim. 
;~, Amlinunte absolut inedite. 

L:~.'; De Adrian CorbuL . 

ţ II. 

Ernest Renan şi Maupassant. 

"tmi inchipuesc - imi spunea <ins. de D ... -
cii nici un artist 8au scriitor mare n'a ayut cu 
at.âta continuitate şi t.ea:mă instinctul sfârşirt,Ullui 
fat.al {',a 1\f aUpa8Mnt. Ion operele lui, nota predo
minantă e mila ~i oroarea pe care o simtea el pen
tru vieţ.ile ~rdute, ri-sipit,c, pentru zădărnicia exis
tentei pe acest pi'imânt.. GânduJ acest,a Uitl·} pără
~a nici odată; şi cea 00 sdruncina. mai tare boga
tnllui suflet, era imposibilitatea de a se resenll1a 
fată de destine-le omeneşti. Ori-eare incident, cât 
.-le neînS(':lllnat să fi fost eJ, roodllcea în mintea 
lui Guy ideia inc-ritabilei morţi. Şi "ine voieşte 
să-I cunoască pc marele scriit.or, cine voeşte să-şi 
facă o părere de crooinţde, de t.eama lui, n'are 
dooât să cet{'ască în romanul său "Bel-Ami" ce· 
lebrul pasaj în care bătrlÎnul poet Norbert de 
Varennes îşi str1gă desperarca şi groaza de a îm
bătrâni. Şi toate zilele lni Maupassant au fost 
hănuite de &pectrul morţii Eu am crezut în tot
deauDla că boala lui ...':- oh! groaznica nebunie care 
a spnlbeMt acest creer aşa de limpede şi de ge
neros, - a. fost pricinuită mai aleg de fantoma 
sfârşi tu] ui fa t,aJ. 

Şi ca să-ţi dai mai· bine S€4UUa de sbuciumlu 
lui Maupa88ant şi de neputinta lui de a se resemna 
,'oesc să-ti reproduc, pe cât voi putea mai exact 

o conyorbire între Mauj)a~sant şi Rena.n, intr'o 
dupăa.miază de iarnă, în timpul vi21itei lor la mine. 
PaIX'ă'i \'00: ~LaupaSS'ant ~(~a. în faţa mea în ju
rul masutei de ceai; Erne~t Renan, după obiceiul 
lui sta în picioare, răzimat de cămin cu cea,şca de 
ceai în mîmă, din care sorbea cu sgomot. ' 

Ven11'!e yorbă de viată şi de moarte, eterna 
protblemă a eugetătorilor. Bătrânul Renan ne fă· 
cn~e tocmai eu ironia profundă care·} caracteriza 
un rezumat. al filosofiei budiste. Maupass-ant şi eu 
ascultam cu atent·iune cuvint{>!le ce curgeau gârlil 
din buzele marelui om. Şi era curios să-i fi văzut 
pe aceşti doi seriitori .atîlt de deosebiţi unuil de al
tuI, stiind la olaltă: Renan, durduliu şi vioi, cu 
chipul hl1 ras şi grăscior, cU ochii aelipitori de 
ironie, cu pletele albe ('a argintul şi pe cari le ne
tezea din {'iind în când cu mâlM lui mică şi grASă; 
în partea ooalaltă Maupassant, masiv şi pătrat. 
eu chipul bărhăt,t'se, cu mustaţ.a st'llfoosă. El'nest 
Re,nan i-şi îneheiă expunerea CIl o descriere a 
Nirvanei, a sllmbrei Nirvane, descriere atât de 
elocventă În"Îlt ne str(>cl1r.R ea un fior sensaţ,ia 
iniiThitului Î!ll injmă. Il priveam pe 1rfuapassant. 
Ţi-am spus parcă, cât de rozervat era ~l în socie
tat.e; nici od.ată nu ar fi exterioril'iat sentimentele 
ce-l agitau. Dar eu Mre·l cunoşteam atât de bine, 
ghi('Alanl chinul irumei lui, sub politicoal% con
versatie de salon. 

- "Ori ce s'ar zice, rosti deodată Maupassant, 
nilUillli nu-şi poate fa,ee ne..ooată o idee mai mult 
sau mai pUţ,in exactă, de r.e ne aşteaptă după 
moarte. Fericiţi cei cari Cl'OO într'o viaţă viitoare. 
Eu în~ă care $'tiu că m'tartea e eterl18. nesimţire, 
cum să-mi închipue'S{' situaţia mea, când nu voi -mai 
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popor de peste 300.000 de Români, cari îşi 
au şi ei conducătorii lor şi păstorii lor? N Ll 

este acolo de mai multe decenii încoace o 
întreagă pleiadă de conducători puşi în 
fruntea poporului? Dacă da, ce-au făcut. 
ei pentru a asigura pe seama poporului o 
cultmă potrivită cu trebuinţele sufleteşt,i 
şi trupeşti ale acestuia? Ce-a făcut mulţi
mea de preoţi şi de prot.opopi în această 
chestiune? Ce··a făcut mulţimea de advo
ca ţi romfmi, crescuti cu stipendii româ
neşti ? 

Ne aducem aminte de un caz analog. 
Dela }907 încoace s'au nttpustit cu o furie 
tot aşa de turbată organele administrative 
ale încă unui comitat românesc asupra şco
lilor româneşti confesionale ale comitat,u
lui, dal" au aflat o rezistenţă, remarcabilă în 
câţiva conducători, cari s'au făcut luntre· 
punte spre a salva şcolile din ghiarele in
spectorului şovinist şi anticultural. In ade
văr, goana împotriva şcolilor româneşti 
din comitatul Făgăraşului n'a fost cu mult 
mai domoală, decât cea din comitatul Hu
n<:doarei, şi cu toate acestea în comitatul 
Făgăraşului nu s'au inchis nici zece şcoli 
rom[meşti, câtă vreme în al IIunedoart,i 
s'au închis vre-o 140. 

Să eăutăm vmu llUUlal în afar~L 
ele noi? Ar fi, ce e drept, mai co
mod, dar al' fi oare tot aşa de just? 
Vina e în mare parte şi a, condu
cătorilor locali, cleriei şi mireni, şi credern 
s'ar aduce mari servicii cauzei noastre ob
şteşti, dacă lucrurile acestea s'ar discut.a 
in ziaristica noastră fără nici o rezervă faţă 
de cei vinovaţi. 

Căci s{t ne dăm 11 UliU ai putin seama. 

fi? Cum mi~ş putea eu figura neantul eu care 
trăit-"sc, cuget şi simt, eu care sunt e u~" 

Şi in vreme ce Henan ne privea zâmbincl: 
- "Cea ce voi spune - vorbi eu - a fost 

desigur spus şi răspus: eu sunt însă de părere 
că somnul e singura imagine a morţii. Cân{l mă 
gândf'I'3C că nu voi mai fi, îmi închipuesc că voi 
dormi un somn lung, fără de sfârşit." 

- "Nu, dQamnă, urmă ~Itaupa;ssant, afirmatia 
aooasta, dati-mi voie să >sustin nu este exact:~t. 
Imaginea nu e credincioasă. ~ 11! dlIlcl dormim 
nu este oal şi cum Rom fi morţi .. (Ymd dormim tră
im. rC>$pirăm, Rllzim. simţim. Ou toate că mintpll 
ne e în'văluită de un nOI' totuşi avem viziuni. II

decă "i,*", simţim, cu toate că in mod ineonştient, 
dacă în odaie e!'lto cald sau frig, ohrazul nostrn 
are sensatia pernei de care se alipeşte, ('und ti lu
mină, razele Bi păt.rund în dosul pleoal1clor noa
stre luminându·le. Şi apoi trupul nostl'u palpita 
şi are cu il o şti n ţ, ă că ,starea de amol'ţjl'C' în 
Care zace e numai timporară şi că peste c,tt,ent 
ore ,"a lua .sfarşit ... Nu, somnul nu (\gte dC' fd o 
imagino a mortii." 

Atunci Ernest Renan se apropie de noi, de
PUi<C ce<aţ!('a de ceai pe masă şi ne zise: 

- "Eu îmi în~hipue8C Cl1 uşurinţă nt'nntlll 
in rare voi intra odată." 

- "Cum aşa, scumpe maestrp '"'' întrehă ('11 

mult interes Maup.assant. 
- .,Ei bine, n'am decât să încerc a-mi imn

gina in ce raport am fost e 11, fată de haosul (lin 
cart~ am eşit. 

Şi freeându-şi mânî1e grăsuhi, maest,rul urmă 
cu acel zâmhet fin şi uşor, cu care avea obi{'(>illl 



-
cum a ajuns un Român să scrie ca.rba poo
tală de mai sus? El a învăţat în şcoală de 
st.at, - să zicem. Dar n'are această ş~ală 
şi un catihet, care să-i u:veţe p.e el~Vl să 
flcrie şi să cetească în lImba ~lturglC~ a 
bisericei? Ce-a făcut acest cahhet? Cme 
l'a controlat pe acest catihet şi cine l'a pe
depsit pentru negligenţa lui? Sau e aceasta 
numai o chestie secundară? Dar se poate 
ca scriitorul cărţii postale să fi urmat într'o 
şcoală comunală. In toate şcolile comunale 
alo comit. Hunedoa.rei limba de propu
nere e limba maghiară şi aceasta contrar 
tuturor legilor. Art. de lege XXVil din 
1907 garantează şi el dreptul susţinători· 
lor de şcoală de a hotărî ei limba de pro
punere. Cum so face deci că în toate şcolile 
comunale înfiinţato până acum, chiar şi 
în timpul mai nou, limba de propunere nu e 
aceea a poporului, ci aceea a notarului sau 
n finanţilor şi jandarmilor din sat? 

Ce-au făcut în acoastă privinţă preoţii 
din satele undo s'a infiinţat şcoală. oomu
nală? Şi po advocaţii români din acest co
mitat cbestiunea aceasta nu i-a interesat 
de l{)c? Insuş comitetul nostru naţional n'a 
crezut. că are datoria de a purta de grijă, 
ca să nu so comită o călcare dB lege atât 
de grosolană şi atât de păgubitoare? Scrii
torul cărţii postalo de mai sus a învăţat, 
probabil, într'o astfol de şcoală şi nici În
văţ.MoruJ, nici preotul-catihet nu l'a Înyă
tat atMa limbă romfmească, ca să poată 
scrie măcar o scrisoare scurtă. 

Xoi aducem aci un singur caz, dar nu
mărul ăstorfel de cazuri s'ar putea inmulţi 
până. la infinit, căci întunerecul în această 
parte a ţării e enorm de mare. Inainte de 
a trage pe alţii la răspundere pentru marea 
crimă săvârşită la adresa sufletelor mai 
multor sute de mii de oameni şi ceULţeni, 
am dori ca ai no.,trii dela faţa locului să ne 
servească înşişi cu lămuriri. 

-Jl'RIBUNA" . 

Un om sincer. După nenumărate 80mări flt 
ca,.i le-am adresat în vreme de un an acuwtori
lor noştri, cunoscuti şi necuno3cuţi, de-a'şi prBC1M 
acuze le şi a prezinta dovezile "tradării" noa.stre, 
- fără să primim alt răspun.s duât veşnica ree
ditare a aceloraşi acu.a:e nedrepte - a.a:i s'a gă$it 
in sfârşit, un om sincer care să le precize.a:e. 

Dl Dr. Aurel Vlad, fwtul deputat al Orăştiei, 
publică in numărul de azi al "Românului" un ur· 

ticol mai lung, "Partidul naţional român fi 
Tribuna", în care iT/şiră crimele ce le-am fi .1ă
vârşit. 

Ou aceia.ş francheţă cu care a precizatdl Dr. 
A. Vlad acuzele, ne vom prezinta şi noi dovez,le 
- arătând că tot ce ae afWmd la adresa nOa.!Jtră 
sunt .no1luri neîntemeiate şi opera unQl' intri
ganţi păcătoşi. 

• 
Demisia baronului Con rad in Cs merl 

Era numai logic, din pUllctullor de v-edere, 
ca compatrioţii noştri văzând ameninţată 
steaua conte lui Aehrenthal, a acestui pro
tector suprem al aspiraţiilor panrnaghiare, 
să recurgă la toate mijloacele cu putinţă 
pentru a ab.at~ o primejdie iminentA. Zia
rele ungureşti sunt pline azi de bădărănii 
1a adresa moştenitorului de tron ("Buda
pesti llirlap" il numeşte chiar "domnul 
moştenitor") şi până şi cele inspirate de 
guvern protestează în contra ori cărei în
cercări venite de sus cu scop de a lărgi 
sfera de influenţă a celor dela conducerea 
armatei noastre austro-ungare. Zarva a,

ceasta a presei ungureşti s'a transpus şi în 
Cameră prin rostul - al cui altui - al con
telui Albert Apponyi. rremutul lăncer al 
imperialismului unguresc s'a dat azi adică, 
în cadrele unei interpelări, la primul-mini
stru Khuen-IIedervâry, cerîndu-i socoteală 
pentru fenomenele curioase ce s'au ivit pe 
urma demisiei baronului Conrad. Interpe
larea se restrînge la patru puncte, prea ca
racteristice pentru orgoliul iubiţilor noştri 
compatrioţi. 

Iată aceste puncte: 
1. Adevărat e, că demisia fostului şef al statu

lui major a fost cauzată de anumite tendinţe ye
nite din oerouri militare, cari ţint.eau sdruncina
rea tlriplei alianţe prin scoaterea Italiei din acea· 
stă alianţă? 

2. Da.că aooaoo tendinţe există aievea, nu crede 

eli. în60tcaSC8. cele mai gr~ve ~i mai proflmde cu- f I-se părea că atmosfera iel'1lei îi apasă pe creeri, 
get.ări. d îl înăbuşeşt.e. Imi vOTbea neeontenit de tre-

- "Se înţelege. Intainte de a veni pe lume am buinta 00 o simtea de a vedea muguri, iarbă ver
fost lina cu neantul. 0:l simţ.eam pe atunci 1 Ni- de. eer albastru, soare sclipitor, de a r(lSpira aer 
mic, deeigur, fiindcă nu eram. Aţi putea oare să căJduţ şi parfumat. Şi când mă aşteptam mai pu
vă fa~ţ.i eBa mai mică idee de person-a:litatea dtră tin, mă pomene.-"l.m cu eâteva rânduri din partea 
înaint.e, <le a vă fi n/iseU't? Nici una nu eRte aşa ~ lui, prin care îmi anunţa pleearea lui la NiZ7..a. 
Ei bine, neantul în Ol\.t-e ne vom seufun<:la după De a('010, colindn Meditenana în yachtul său "Bel
moarte, este acelaş ca cel in care am eşit ... C-eva A,mi ... " 
fără culoare, fără temperatură, fără hotare, fără Mi-a -SPlU! adesea eă amurgurile de iarnă îl 
nimic... V' ar plăcea, scumpă dOOl1llnă, să-mi mAi făceau să sufere groz.av. A vea. impresia că nu e 
turnaţi o ceaşcă de ceai? Il gă~ excelent." decât o umbră, o fantomă făr~ carne nici oase şi 

că în acele momente avea halucinaţii bizare. Gfm-
Groau de moarte. durile i-se fugărcau învălmăşite, de nU le putea 

"Oontrastul între peroonalitatea fizică şi cea stăpâni. Şi mai târziu când creerul lui genial se 
morală a lui .Maup.3.'!sant, mă punea pe gânduri. în tu nooa..'!e, clipele cele mai dureroase erau pentru 
Nici odată n'am întâlnit om mai îndrăgostit de el clipele amurgului. 
viată; instinctele lui vitale, vibrau necontenit. :Maupassant seri.a nmnai dimineaţa până la 
. Maupas-sant iubea Femeia, Natura, Ideia cu fre- prâ.nz. Seara nu scria nici odată. In schimb ceiea. 
nezie. Şi cu toat-e acestea, după o mare bucU1"ie, Parcă'l voo stând răsturnat pe fotoliu cu o carle 
el simtea totdeauna. o tristete nespusă. După o în mână. Dar giîndul morţii nu-l părăsea ni(li în 
zi fericită, urma o zi dezoloată. "Iubeac viaţa, oh! momentele a'Celea. Odată ram văzut aruncând 
o iubesc - îmi spunea el ad-eeea ori; (Ii cât simt cartea din mână şi începând să se plimbe agitat 
duleeaţa ei mai cu putere, cu atât mai mult îmi prin odaie, cu degetele la frunte. Era într'o seară 
sângerează inima la gândul că odată ea. va lua de Mai. :Ferootrele erau deschise. L'am întrebat 
dârşit. Consolează-mă, scumpă prietină, mân- ce are: era l>alid la fa,ţă şi buzele îi tremurau. 
~ăie-mă, şopt~t{l-mi cuvinte blânde, care să ar A răspuns evasiv: o migrenă subită ... o ener-
~oarmă gândurile mele nebune!" vare trecutoare. Dar am stăruit şi ~tunci mi-a 

Şi în faţa acestui om cu zimbetul trist de 00- arătllt cartea pe c>aTeo ceJtille: 
pil, nimeni nu rar fi roounoeeut pe seriosul, pe - "E~te o carte delie.iolU!ă - îmi ~puse el 
rezerv-atul Maup.assant. (mi..se pare că era un volum de Theophile Gal1.1-

Când bruma iernei se aşternea peste Paris, când tier). Dar nu conţinutul ei m'a intristat a~a. Am 
arborii erau lipsiti de frunze, Maupassant avea cetit tocmai un paMij plin de vervă, în eare au
impresia că a îmbătrânit cu zeJCÎ de ani. Atunci torul descrie cu mult haz o stare 8ufleteascl oare
ii se făc.ea· un dor irezistibil, nebun de primăvară. care. Dar nu fapt,ul a'C.oota m',a izbit. :A[i-am .ti~: 
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oare dl prim-ministru că e da datorii&. lui 8~ v&
ghiare asupI'1l. eQrţii PQliticei noastra axterne, ba, 
dacă ar cere necesitawa, Bă câştiga garanţii le
gale chiar ~ntru ca. politica externă a Auetrro
Ungariei să fie indrumată numai de factorii con
stituţionali: de ministrul de exoorne, de ministrul 
de răsboi ~ da oei doi miniştri ai apărării ~ 

3. E Înveit contele Khuoo-1I6dervary aă dea 
lămuriri oomplecţ,e asu'J)ra sforei de oompetinţă a 
şefului statului major, precum şi asupra naturoi 
raporturilor dintre aceasta şi minişt,ri rezorturihr 
milit.rure ~ 

b. Ap.robă cabinetul ungar politica t.riplei a
lianţe şi dadi da, nu Nede oare că e timpul su
prem, în urma ecoului universal trezit de demi
sia baronului Conr.ad, să facă declaraţii oficiale., 
cari să resfirrc deplin nedumeririle gooeralo 1 

Contele Khuen·Hedervary din nenoro
cire n' a fost de iaţă la şodinţă şi a.stf el tre
buie să mai a.'jteptăm câteva zile până să 
putem cunoaşte limitele intre cari i-s'a în
găduit de sus să-şi apere prietenul, să-l a
pere pe ministrul de externe Aohrenthal. 

• 
Consiliu de miniştri. Din Viena se telegrBlfi&ă: 

Azi l,a orele 11 a avut loc un consiliu comun de 
miniştri, prezintat de ministrul comun de ex:terne 
C01lu~le AohronthaL La consiliu au luat poo-te mi
niştrii comuni şi minjţ.1Jri"'Pr~iIlţi şi de fi
nanţe ai Austrioi şi Ungariei. 

l\m~iliul Il discutat timpul oonvocării ~i pro
gramul de mu.ncă al delegaţiilor. 

• 
"Numerus clausus" la universitAti. Organul 

pEtrti<hllui poporal "Alkolmâny" se ocupă în nu
mărul său de azi din nou cu progr.e.'1ele ce le face 
elomontul semit în Budapesta. 

Pc bll.Za datelor statistice oficiale arată că din
tre 7547 studenţi în.scrişi la universitate: 31'1,2 
(41.63 <fo) au fost rom.-eat.; 187 (2.48<fo) gr.-eat.; 
2512 (31.977(1) evrei; 235 (3.0970) gr.-ort. etc. 

"Alkotmâny" anunţă cu acest prilej că lozinca 
viitoarei politici 00 se va mărturisi din fotoliul 
ministerului de culte va trebui d fie "NumerU8 
clau$w; la universităţi". 

FăTă îndoială nu este un semn îmbucurător 
pentru elementul creştin acest lJPOr disproporţio
nat al -elementului semit la universităţi, lozinca 
proorocită de ziarul poporal este, însă, o lozinci 
reactionarii inadmisibllă în zilele de azi. 

Comharoroo elementului semit nu se poate fa"Ce 
prin mă8uri rea{)ţionare, ci numai prin o muncă 
mai conştientă a elmnentulilli creştin. 

• 
In momentole când scria, romancierul, era plin 
de vigoare, plin de viaţă ş.i de voe bună. Şi îşi spu
nea poate că după ce va fi gătit atât.ea şi atâtea 
PliR'ini. ,'>e Vla scula dela masa de lucru, se va îm
brăca, va ioşi în OJ:1B.Ş, va prînzi cu prietenii lui, 
va rido, va glumi. C-e frumoasă i-se va fi părut 
lui viaţa în clipele acestea. Dar azi nu mai există! 
Trupul lui pe eare-l îngrijia 'Cu atâta iubire, s'a 
descompus, ll'oa îm-prăştiat în mii de alema.nte. Din 
inima cu care a scris acea.gtă carte n'a mai rămas 
nimic; nimic din creeruJ. cl\.re a cugetat, din gura 
eaTe rîde-a, din limba care se deloota odată! la 
gu.stul bucate.lor şi al vinului generos." 

Şi M,aupa&."!ant adăugă cu dinţii etrânşi, cu 
glasul 8111'd, C'U obJ:1RZul coo.tllactat de o durere 
cumplită: 

- "Nitei din mine nu va rămânea într'o zi ni
mic; nimic, afară poa,te d-e câteva slove tipărite . 
Şi c{'.Î cari mă vor ceti vor gân<:li aoelaş lucru pe 
care-} gândesc eu de -autorul aooa-tei cărţi! Şi a~ 
tunci VIa fi primăva,ră, şi va adia un vânt parfu
mat, şi tr&surile vor hurui pe straclă ea şi astw, 
ca acum două-zeci de ani cwnd trăia încă scriito
nu de care vorbesc. 

De multe ori îi plăcea să se pună in looul 
altor pel'Sonagii, după Cl1Ill '8 dovedit'o cu atâta 
fortă în ~crierile lui. Dar ce-1 obseda mai a.les, 
ellau moşMgii şi bolnavii. adecă acei cari ae pu
teau aştepta la o moarte inevitabilă şi apropiatir. 

-"Imi înehipucsc că aş fi bătrân, cu barba 
albă, eu tl"upwl gârbovit şi tremurător, că aş fi 
lipsit de toate bucuriile vietii pe -cari n'aş mai fi 
în s1.are a le gusta. Mi-aş 'sP'1lne că azi~mâ>ne, cel 
mai târziu, voi tN?obui să mor r Cum aş putea vie
ţui eu oare, cu umbra ID()rţ,ii prooot,ată pe croori t 
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Şedinta Camerei. In faţa unui număr neinsem
nat de deputaţi s'a urmat discuţia reformelor mi
litare. Singurul orator a fost opozitionistul B i· 
z o n y ĂkOB, oare a oombătut proieerole. 

La sfâr-şitul şooint.eiolu fost interpelări. De 
iDt.eros deosebit a fost interpoLarea contelui A p
p o n y i în chestia d('iIllisiei lui Con rad. 

Scrisori din Bucureşti. 
Primii fulgi de zăpadÎ. - Gânduri de iard. -

Din codru in puşcărie. - Fondul milelor. 

Bucureşti 20 Noomvre. 

J)j.n (>(\1' cad sărutări în noap1:.oa IUlta. Din cer 
(:wd potaIe albe în noaptea ast.a. Cad liniştite, 
sfioll~e în UIrIDa şi înainw!li drumeţ.ului întâr
ziat.. ImŢ)odobesc arborii desfrunziţj, aşază oapi
teluri pe stâlpii de t.elegraf, pe frontil8piciile caoo
lor. Se lipei'oc de gincrlluri, ca nişte fluturi elaTi vin 
atraş.i de lumina dinlăuntru. Se aş-tern pc <,..Ărilri. 
ae .aşwrn în st.raturi de-se, ţesând covorul de mă
t-aGO albă al oaspelui străin care vine. Din cer dad 
petale !\,lbe în noaptea asta, aducând cu ele fiorul 
unei lumi nuoă, purtând cu ele binoouvântarea, 
tl'Ozind în suflete nădejdea. 

Sensatim primilor fulgi de zăpadă. E. cel puţin 
pentru scurt t.imp, aC('.eaş în sufletul tuturor, oari 
stau sub legile I\ee,lciaş firi. Pentru fiooaro pri
mii fulgi de zăpadă .au ceva din fannoolll noutăt.ei, 
din farmecul necun08<.'utului. In sufIet-ole tutu· 
ror aduc n0'8talgia cerului senin, ad1lc dorul de 
<'Ioare, de crîng înverzit. Un fulg de zăpa(]ă, o po
taIs alhă scuturată din florile, cari 01' fi înflorind 
00010 sus, după ce florile din straturile noastre 
au <'ăzut acoperiw de giulgiul alb, al zilelor de 
XoonwtÎe, ne spune aşa de 111ult€. 

Il vezi, cum ~ lipeşte de giam. Priveşte câtva 
timp flpre lumina aprinsă, apoi se preling-e oa o 
1r.criml'i pc un obraz de dară. Oâte gânduri nu 
~ }(\agă de BA'casta lacrimă ceroască! Cine ştie 
da('a stRJ11ţ.a a.,ta albă, care a veuit să se fărîme 
do giam11l tău nil s'a format dintr'o lacrimă omo
nca~ă. Poate dintr'o laerirnă. ("Ilre, int.r'o clipă 
de indui{)şare, ti·a udat propriile tale gene. Cine 
ştie. De 00 trez('o8C atunci in snf]Bt ac.este semne 
roroşt.i atât.a d()r, atâta: părere de rău .şi atâta roa
mă ~ Nu e a{'()8ta un somn r.ă sunt flori .crescute din 

Aşi inebuui! ... Sau mă mai grmdesc că .aş fi bol
nav de o boală de inimă, sau prooispu19 la apo
plexie. de una din acele maladii pe cari ferocita
t.oo nat:uTei ni-l{'-a hărăzit nouă, sărmani orurneni 
atât de Ell.ab-i! :Mă Întreb de multe ori: Ce suferă 
un astfel dc om? Ce gânduri are 1 Cum poat.e 
vieţui el cu oribila ,amenintare a unei morti 8U
bii€, a!turnată defu'lupra oopului? Ar fi groza,! 
Să ~tept·i moart.ea dintr'o clipă înr'alta, brutală 
şi nemiloasă. Să-ti zici, dllcând un pahar de aŢ)ă 
la gurii, că poat.e nu vei avelll t.impul să-I goleşti. 
Hă t€ gânde.şti, în mome1ltull de a traveMa o stra
dă, ca poMe nici odată nu yci ajunge până la tro
tuarul coIăl4.1lt, pc (',a:re să-I priveşti ca pe cev-a 
imposibil 00 atim".! Oh, Doamne! 00 chin!. .. Şi 

I 
,,'r It 1 B V N A" 

lacrimile, ('.aai ne-au înrourat ochii in clipole 
de durere şi de te>8mă. In cli-pele in cari 
fiecare din noi <li veghiat, ca un părinte la 
ea-pul eopilului în agonie, lângă vh'lurile lui de a 
căror împlinire a legat atâta noroc ~ 

Sunt la-erimile noastre căzuw din pri'8OS1J.l su
flet.u.1ui. Sunt lacrimile noastre, pe cari e.erul ni~le 
trimite acum în ehiŢ) de flori ~ st<lle, ca un semn 
al îndurărei lui. Ni-le trimite în formă de 8ăru
tări, tăcute, line, oa o dovadă că nici o lacrimă nu 
se varsă În.1Jadarr, {'ă tot ce izyor('ţ!t.e ain durerea 
8ufletului nostru C8W văzut şi înţeles do oorul 
albastru, care împnIDmtă norii c.e se abat pc frun
ooa noastră, care împrumută fulgerele de revoltă 
din ochii noştri, care împrumută lumiIlia. ce stră
lll~'oşte în speranţele noa:;tre. 

• 
A 11 venit primii fulgi de zăpadă. Au înfundat 

PaR. 8 

<'Âl n'aş În.cerc.a r' Acealrlă ObSel''I''1lcre o. f.ac mulţ~. 
Şi multe tipuri, ('·a'ri .sfidează în anumIte. oorcur.l, 
şi-<au prOC1lI'tat mijloacele pentm aooa Zl, g.rat1e 

a{)6.'ltui procedeu, uit.ân-du-şi de ori ce dBmrutate. 
Si in timp ('.e, gratie legăturilor, el a luat ou ('.ât 
~'ar fi putut ajutora zece obidiţi, il vei voooa 
,"Orbind c.u if<~ de 8.sanaroa moI'ta<Yllrilor, ,a 
arunc.a eu g(!8t de conte banuI în pălăria. 'Schilo
du1ui. 

.. .Primii fulgi de ză'Padă cad, acoperind putri· 
gahli. Ce f1Ilgi de zăpadă ,or putea acopori pu
trig.aiul din atâwa. suflete i eo ..... p. 

Scrisoar. dlll Romi. 
Ororile ritsboiului: atrocităti ne mai pomenite. 

hăţ.aşuriJe oodrilM, au trintit cOŢ)acii bătrini peste Roma, 3 Deoomvr-o. st. n. 
pat.ieile bătute de paşii voinicee-ti I,IiJau făcut pc . l) D 11 
voinic I'Iă ia calca spre soat, luându-şi rămas bun (Dela wre.spondentul nostru specta • -. up 

cum v'am scrÎB ieri, Italienii după un VIguros delia desii;lurile, cari l'au adăŢ)OStit, cari l'·au apă- d îi 
rat d~ loviturile ce i-le ,pre,găteau oamenii. E atac, au recucerit poziţiile 00 abandona.seră up 

faimoa!;a tra.dare din ziua de 23 Octomvro at. n.: 
::lui~~1~~~o,~ec~~o;~~:aţ~:~'t~~~~~i~1~~~7!~ toată linia de tranşee dintre fortul Mreri şi fortul 
bine. Şi \'ojni~li, care de cÎltm'\& luni de zile stră:- Hamidie, împreună cu fortul Renni caro este l,a 
bătea loorii Moldovei, rîzând de poteră şi rlziioo mijlocul liniei care uneşte a('.(lSoo două. forturi. 
de cei cari îi întindea'1l CU1'8€, a plecat, mânllt de O întâmpLare a făcut t>ă se descopere lllŞto abro
fiorul iemei, s'a cobOTît la câmp şia dat prilej cităţi cari nu pot gllBi comparaţie în vocabular. 
ziarelor să publice lungi ,amănunte asupra felului. lată descrierea faptelor: 
în care a fost prins Pantelimon. A doua zi după cucerirea fortului Renni (27 

I-au publicat din nou fotogra.fia cu in~ripţia Noomvre st. n.), un ca'poral Pa."qui, trecând din 
.,Theoclor Pantelimon" _ lui, \'oinicului Toader, intâmpl,are pe lângă o casă din acol fort, a fost 
care, de groaza puşcăriei fără aer şi fără de 8OOre, loyit de un miros foarte greu, de crurne putredă. 
a luat calea cocirului. A fost priM într'un sat din Crezând că poat-o o fi ca.davrul unei cămile pă
a,propierea Teeuciului. Oând a prins de veste că riisită de Arabii în fugă, caporalul Pasqui s'a 
jandarmii au în('unjurat ('Iasa, în caro~e adăpostea, apropiat de casă. Clădirea aceasta, joasă, ou co
a icşit la fereast.ră, şi-a a,nmoat fiinta, revolverul perişul ei dropt, cu zidul care înconjura curtea, 
şi cuţitul şi a spus d ~e prp.Jă de bună \'oe. a fost socotită do mulţi o moschee; în realitate ara 

d d l una din mu1t()lc case arabe. Oum nimenea nu in răznea ~ă fie aŢ)ropie ee, . . ă • . t 't d 
~i~a intimI pc fereastră miinile liN-re, ca 8ă~1 lege. Pasqm a ţo~ţ.at uşa, ŞI. a r :nas Impw Ti. ~ 
L'au legat nl.li,i întâi şi apo..i l·au dus la oraş, uY{de f.lPO<'.tacolul ol'lbllla care aSlsta.: 11: casă e.ra,u c~nc~ 
se Împlirte drcpi.atoo.. Juraţii îl VOil' judeca. Sub 1 cada,~re în d~'()mpllnere,.a ClI~Cl ~old~ţl ltahem 
presiunea opiniei 'Publiec, care flimpatizooză pe c~ri luaooră parto la tl'laglCa batăhe dm ziillA de 
1l.<.'C'oSt \'oinjc. re n'a fă('Ut nll("i un omor, şi nici 23 Ocwm.vro. ., 
chiM' fnrturimari prohabil nu i-se va da o pe- Pasqm a făcut un sa.lt n~a.pol, a aler~at l.a 

, , .,. t ţ t d cehe 11ll' dc>ap;lă prea mure. Ori cum, libertatea, pe ('Jare a compam.a sa ŞI S Il In or·B 1llS? I • e un m 
illhit-o Il~a de mult, a piorout.-.o -pentru -c.uţiva ani. litar. Amândoi, au p~trun~ l~ ~n casă, unde au 
Şi 'n umbra zidurilor r€<'Î, haidueul cărui'll fără văzut cadavrele soldaţllor Ital}(:rrn oomplcct goal~, 
să merit.e H<'ea",tă poreclă i-au zis ha~dit va 'cânta zăelÎnd pe brinci şi într'un atat de putrefacţie 
llllliltă vre·llll' cu dor:' , foarte înaintat. " v u' • 

Intr'un colţ al ('..asel, cat.ovarnmaşlţe de UnI-
Frunza 'n codru cÎlt se tine 
Toti \'oÎni{'liti trăiesc bine, 
IllJ8ă fruTILa dacă-l lasă 

TQţi voinicii plec pe-aoasă 
Şi la para focului 
Ard de dorul oodmlui .... 

• 
Au VNlit rmimii fulgi de dpaoli. Pentru cei 

noşt.iutori tie grellll vieţii, ffi fac să se Întreza.rooscă. 
st.răJl1'e]T{'.a b..aJurilor, suŢ)Crbe.le toalete, îmbrătî
şE:rile di;'\('rote, şO'IIŢlt.ele ro~tite eu înţ.e1esuri as
{'u'I1l.'lo. Pentru coi neţ>.tiut.ori de g-reul vieţii, .adllc 
fann('o('ul clin('hetului de zurgăIăi, icoanele fer
meoate de iarnă, pc <"ari le zugrăveşte bardul na
ţional in paste]lllrile sale. 

formă italiană şi câteva resturi de pene 00 au 
pe pălărie, au făcut Bă S(l crează că cadavrele 
aparţin ('A)rpului de borilaglicri. 

Dar nu eat() destul f.aptul ('ă acolo cadavre 
erau comploct goale, dar mai erau şi mutilate în 
mod obş<.'®, căci :f.ant.azia macabră a Arahilor şi a 
Turcilor, în ura lor conbra creştinilor~ dă loc la 
mutilări făo\loo pe morti, ea role ce s'au verificat 
de data a~t.a. 

să-ţi Rpui mai ale8 că orice ai face, @oartea nu Cine ar putea in.'lă de..~rie fiorul ce-l aduc în 
ţi-fi(l poat.e fl('himha. De ai ar.-ea bogăţii, de ai stă- sufl(,t.ele celor d('I,'lmoşteniţi? A(>,olo. în lumea a
piini o lume, de ai ră:rtnll,na munţii şi seca mările. <.'ei'a, in care-i .stăpână dureru şi umilinţa, în ca:re-.i 
tot n'ai putea înlătuI'a moartea asta brutală şi aş- stăpÎlnă cin.'1te.a şi credinţ.a.8IColo e altul g-ândul 
t.eal)tă... lmi ÎndLipuesc că dacă aşi fi înt.r'v ce-l t.reze:tI'C În euflet.e primii fulgi de zăpaaă. . 

Des<.'operirea lugubră a ('~ŢloralullJ]i PaRqui. 
a făcut să S8 cerceteze restul Oa7.eÎ, şi în ad~wăr, 
in preajma unor măslini, 's'au gwit ahe cadavro 
de ltali{'>ni, mutilate ~i pUVrooe~ cari de mai bine 
ae o lună put;roz(>·au la aier, în a.'}t(\pt8Jrea cuoori· 
rei fortului Renni şi a îumormântărei lor. 

Cîmd acoo't'ltă ştire s'a răspândit în Tripoli, 
toţi l"or€'spondenţ.ii zi~lrclor, au pornit la faţa 10-
culni pentru a constata eu proprii lor ochi, ade
vărul oribil al acelor orori. 

aerlel de .,ituatie şi aş vOO€>81 sute-le de o8;m611i Şi fondurile de ajutorare ale diferitelor insti
păşind nepăsători pe stradă sub lumina vie de tllţ,Îuni Încep a fi asa:ltate. Şi petiţiile pe la diferi
floare. sub cerulalha.'Itru şi blând, m'aş anina de t.o]e societi'iţ.Î de binefa,cere ÎJlo('{)P Bă v:irnă dese ca 
bnaţe;]e lor, ro'aş arunca 118. piciorele acestor ne- şi fulgii de zăp.adă. 1'IIevQia.şuI, oare ar vrea să 
cU1noS('uţj, şi aş urla: "Voi, care sunteţi sănMoşi, v.adă licărind în s()ba lui fQ('ul ca şi gentil a darui1, 
şi fără de teamă că moartea: vă poate surprinde din care...şi 8('oate mănu.şa parfumată spre a 1'U18 din 
tr\m moment într' 8lltul: ajutati-mă; faceţi c(wa mâna calSarului euponul, bat a('e!eaşi prag'llTi. 
pontru mine! Nu mă lă8aţi să pier!... Şi, nu ştiu cum. d,ar un sentiment de milă te 

- "Dll'r nici ei, nici nim611i nu m'ar putea cU'J)rinde, nu în fatl8. celui ce-i dU8 de nevoie să 
&clipa! urmă MaU'f)assMt după câteva clipe ·de tă- ceară ajutor, ci in fa.ţa sufletului ce @e injooeşte 
oare. S9. ia din gura aoelora, cari 8JU nevoie de ajutor 

Par i s. N oemvrie. budţi08. de 'pâne. Dacii: se poate ciupi ceva, de 

Bestială rii.sbunare, neinchipuită şi imposibilă. 
de descri8 eruzilll-o, spocta('.olul la care gazetarii 9.U 
fost prezonţi, a umplut de oroare, de indignare, 
de selLrbă pe cei prezenţi. 

Corespond.mtul lui Lokal Anzeiger cunoscut 
în lumea gawtăre.as<'ă ca foarte puţin prieten Ita
lienilor şi ca pa.rţial în relatarea faptelor, în fata. 
acelor Mdavre, a avut (} impresie atât de puter
nică, încât. a zis în gura mare, că în urma celor 
('e a văzut, din partea Italienilor, se impune o 
mare severitate cu Turcii şi ou Arabii, şi că nr
mata italiană se luptă cu oameni oari au pierdut 
(}rice simţ de civilizaţie şi de umanitate. 

lIII'b)r'~~ . ..-.,-... ____ ............. l!Ii'w_IIl._-. ___ _ 
----------·------------------~ __ ~~.*M.· _____________ == ________ ~.~nw~ ______ ~d~ 

HEUMAIIR M. M~~ 
CROITOR PENTRU DOMNI,' "'~ 

Fatal.oral cartii ce. realle .1 cam,,.lale. 

Mat_zio da haine 
pentru bărbati, copii şi fetita 
~ ARAD --$>-
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COl'c<spondentul lUI Le 'J oUI''nal iHn ~ PlIU'Is, a 
]Iuhlioat în ziarul acesta în data de 30 Nov. st, n, 
Il rmlitoarele: 

,,11'am intors azi dimineaţă 'd~nfol'~u1 Hen~l 
ingrozit şi bolna •. Ceeoce am vazut, mtrooe 111 

oroare tot eCClleQ irniginaţia omenească poate să 
cf{~ieze ca să facă pe oameni să sufere. 

In moschee şi în sat, suh palmierii oawi, am 
vi!.zut ccoace Il rămas din foarte mulţi nenorociţi 
prizonieri italieni. Nu pot să vă scriu fără să mă 
l'lltremur. 

Intr'o ll1ol'Chee. am văzut 17 Italieni răstig
Iliţ.i, cu capurilo transformate în sdrenţe sîmge
roas<', cu feţele pe cari se cetea În<lă urmele unei 
agclllii infernale, Pll'in gâtul aC€*ltor nenorociţi 
1 i-",'a petrecut un baston lung, braţele le-au fost 
legate de acest baston, apoi au fost ţintuiti în pe
rde, undt' au murit în suferinţe infernale. 

E.~tD imposibil de descris căTnurile descom
pn:;f> ('ari spânzură pe zidul plin de sâl1ge. 

I'n alt corp este răstignit Într'un colţ, Însă 
('UJll a('t'sta era un ofiter, suferinţele la cari a fost 
:"lll'lI,q au fOi"t mai rafinate: i-s'au cusut ochii. 

Toattl ('adan-ele ('rau mutilate î11tr'un chip 
de nei"pUS, iar corpurile se vedBaU goale, umflat€, 
ele nereeunosC'ut. 

Dar nu ('~te numai atât. In cimitirul care 8er
Ylse oe refugiu Turcilor, am văzut un alt speda
('vI. LLIlg-ă poarta cimitirului, cinci soldati ita
li(']]Î erau ingropaţi în pământ până la gât: oape
tple lor se i'edeau d'asupra nisipului înegrit de 
<;Ing-ele lor, Capet(\le acelea erau oribile la ve-
0('r0: ;<c eetca pc feţde lor toat€ chinurile foo
mei ~i ale> poziţiunei teribil de crudă, în cari au 
f("t 1'1l;.i, 

B?i "ii mai \'orbcsc de toate celelalte ororI? 
Si:! \'ii Illai ~pun de toate l'elelalte corpuri cari s'au 
gil~jt risipit.e printre palmieri ~ 

Sp~tacolul e"te de ncd('scris. este un cah'ar 
În5păimilnt:1tor, ale cilrui faze le~am urmat Cll 
laerilmilc în o('hi, eu inima frÎnt.ă, gândindu"mă 
la mamrlc acdor· ncnoro('iti tineri", . 

A~tfd J('scric corcspondentul lui J,e J (Jltrmrl, 
;\i'C'ult,ati, ascultati acum, ce snlln~ Gaston Che.. 
l'au, ('ore"pondellinl ziarului Le Jff/tin tot din 
Parj~, şi tot in aceiaş dată: 

.. 1Iieii bersalieri, eari au murit în ziua 'de 
:?:J, nu au murit numai ca oroi, dar şi ca martiri. 
Xu am (,IlYÎnte ca să pot dE'>\crie oroarea ce am 
~imtit. dud într'un cimitir ahandonat şi în satul 
H01Wi am descoperit macelul ce a fost. Dintre 
('ei or,tzl'Ci de nenorociţi, ale eal'or cadaT'l'e f'e 
~ă"esc a('o]o. ~igur ră c('1 puţin pe jumătate nu 
l'iizut "ii în miinile Arabilor, şi că toţi au fost 
aduşi în acest cimitir împresurat de ziduri. în 
('arc fie aflau la aoi1post de focul Italienilor. 

Este peste putinta omelleascÎÎ să ,'ă deBflrlu 
tabloul teribil şi ignobil al maoolului ce s'a fă~llt 
şi C',are reprf\Zintă tot cooace se poate inchipui mai 
oribil: picioare smulse; mâni tăiate, apoi, cada
\"rele au fost răstigni te. Un banalier are gura 
tăiată până la urechi: un altul are nasul tăiat 
în bu('~tple; un a ltreilea are pleoapele cusute cu 
,<;foară de saci. 

Şi c.:ind te gânâeşti' că cu două ceasu'l'I înaInte 
de a cădea, aceşti eroi împărţi seră prieteneşte 
porţia lor de mânoare cu 'Arahii cari' îi vor tor
tura, nu poţj să 'nu simti un nespus sentiment 'de 
Rt.ll'pOare şi de oroare. In cimitirul aoola am vă
zut multe cadavre purtând urmele evidente ale 
:ltr()('ităţilor !'-omise, 'dar noroc că la 300 'de metri 
ele noi huhuie tunurile ltaliene şi trosnesc împuş
dHu'r:ile infanteriei ca o afirmare a victorIei", 

Aţi cetit? , 
Şi acum, ootitorule, spune'ţ} ţie însuti: au 

~l1'(,tlt:lt<, Italienii să fmpuşte pe totI 'Arahii }Ie 
pari îi g'ă.'psc cu anuale în mân'i' ~ Spune'ţ.i: au 
(ll'(')ll.1tf! gnzptel(' ~i agentiile tl~!\(~R-Şti, jido"eşti 
~i ... alf'ate ale Ttalif'i ('jind str'igă în gura mare 
f'iî Italicnii 1111 l'omis al'J'oeitiiţ.i, că au împu~cat 
_·\rabi? 

Tntul'or a('pgtora: tuturor carI di'ntr'un mo~iv 
~au "din altul an ură pe Italieni; tutur()r cad 
11!'llSC l'iI!':a Jntină. şi prin lll'mare tntu'l'()r (,:11'i 

rin;Înd p:ll'te Turcilor şi Arabilor inr1i('ectamentl' 
~(' f[lc păl'tagii şi :lpărătoriidirecti ai ormilor şi 
1l0închipuitf'lor scene de barbarie pe cari vi-le-am 
lIdUR mai !ous ea exemplu. tuturor a{'estora plâmul 
mamelor I:lespf'rate cari boce,'ic 1)e fiii lor pieriţj 
în fcll'tul'ile f>ulbatiee năsC'ute dintr'o Imaginatie 
1l1l!t'aLJ':1. sii le ser,'casei! de exemplu pietoR. :le 
tri:-;t adHtlr ŞI de scbimbare 'de idei. 

I, T. Alian. 
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Cron·lca .... din Paris. şi alaItăeri au 08Huclit la moarte >() brut~ primej
dioasă; pe mut'(';larul Renard e.are a UCUl un 'ţ)Q

O sinucidere bitară. - Diamantele lui Abdul· liţi;jt şi a r5nit j.n~,tv pe alţi doi, N'u-mi a.dll~ ~-
Hamid. - O afacere de moravuri. - Osândirea minte dad1 "Tribuna" l\J N'1atat aeeastă C'l"l'lDa, ~ 
unei brute. - Victime! - Parisul port de mare. sănÎri'lită prin hllla August lH10. Ea s'a petrecut 

- Documentele vremei de azi. clim a~a: l\lăedarul I~enard că1ătoroo prin centml 
Parisului, într'un l\.utomobH, 'Care la un mo~nt 

Paris, 30 NooIUvrie, dat s'a eÎomrit U$()l' {'u o trăsură ee venea în seml 
1 1 't ',,']e 'In o j'll'\"el'S, l'al)tul a('osta n'a dat naştere absolut nWI . Jl'ama care a Ri'ut oc aeUln ea eya ,,1 " 

rît"ellll DraHlil Îti dă de g!tndit. Deput.atul SOt~ia- unui a0Cideut. Dal' 1{enard s'a sculat în picioare 
list Paul Lafargue şi flo(ia g.a ~'au sinucis într'? în vehicul şi a În('eput să-I injur(\ ha l'a. :lovit 
Roară, pe 1}eaşte,rta1e <lupă ce au luat cu o luC1- chiar pe viâtiul trăsUl'ei din. pot,rivă. Pub~icu! 

'1 1 ~ ,,'a adunat în J'urw ant()mDlnl11'IUl. Au vemt. Şl ditate uimit'Hlre, toatc măsurl C ca aw"l'OO 01' sa " b 
nu d(>a loc, dllpu. moartea lor, la nici o in (e1ege.rc, <,âţ.iva agenţ.i ŢJolitÎ{'neşti cari. i~al? învit:at l){l. ~
I11 scrisorile pe ('ari le-au lă"at toate 'au fost P.t:e- lil!('rllllţi să fie expli{'c ]a cOllUSflnatttl dm vootna
i'ăz'Jte nI îngriji re; nici măcar câuH.'le din curte tate_ A tunei Re-nara a Se'{}S rev<>!Y(,l',ul şi (nI o ben-
n'a f(l~t lIitat. (aral·ten" lca e msa caUZllJ 81 11- ... , . t' ~ • ~ 'n tl'''ll·t·ate re<'e 3: tras în agenţi. Pnul din ei .a murit 

1 1 1 1 t ă d It 1)" loc, cu IYraniul gă'llrit. C«.,ila]ţă doi, au f,(Jet "gr.a". ('jderij: răpo!'atll ((')lutat a r ec ara c' e mu " ... S 
l11:l"o el IwtărÎlrpa ca SIl nu tl'ea'Pa ne ,l'a" a e I'V ~ ~ J A t d I'a~nl·t.I· ... Tată omul ~ care Curtea cu Jur-atI a elim 
70 ani. ,,,' II Y')('&~, a ~('nfl e • ea Il r;l11(' ,a sa ea ,~ . . l hVt A t ~ fa v 1','1 eOlrda'llmat Ilila.Jtăeri la moarte, 
din milll' un n(,{}TI1. In('rt-Înc-et ea mi-a l'upit tOHto .. ,Pe 71 ne trece frigul se in teţ-e.şt.e , O brumă 
plă['erihl "i('t{·i. mi,a sdrmH'inat sufletul; nn 1'('('(' pll1tE>şte dcailuIHQ Pa'l'i8ului, întunecă. văz
'OP!'('. ~ă ast('pt ('.:1 oa flll-mi întnnc('c şi mint.ea. Dr duhul ~j piît.n!l1rle l;a oa'so. Şi pc ~i ce t.rO?e, bwtd(\ 
a('oia mă ~illu1'id: llo\ia mI'a dor('.ştc "ă-mi Îlllpi'ir· ~lujJ,aşe ale galanta.l'olor ext-E'rlOa:-e ~m mar~lo 
tllf't'llf.;Cll soarta Oare moart.(>a nn 11e-ar fi Invit I!l,Ip:ilZin(' sllft'ri'f mal mult. Le "eLI stan~ .nemlş
(·a· mai clll'ând "an mai tilrziu? RO.U1ll1ţ la zilele eate, şi ~Cllturute de fi1ig pe trotoar~lll lrvl.d. Elo 
('C ]f>-aş lllAi a,ea de trăit, C'i!{,i uU1l1ai plă{11rle n'ar n'au \"oe să s'tt',~ ~1l palto1l1l1 pe ole, Şl rochIa D-ea: 

fi f(l.st." Şi Plllll JAtfar,g1.le sfârş('ştc l)J'jn 00nfir- lUa şi subţ.ire (~ar{l le I)('rot~te, nu e in st.a:e sa 
marca ('rNiintc-lflJ' lni :'locin1i,"-t!'. Tnt.(>l'«sant e de olJroa,-;,eii fri g'll 1 de .a pătruIlde la ~orp, ~n,~~ 
şti1lt eu sotia hli a fo"t fiica a nona a lui Karl ades(\a la hiet('le ]01' mitni dDlieaie, dar lDTO~lt,o 
:Marx, faimo!'11l Cl1ţ!('ti'îtor so(lÎalist, de W'l'. 0f'Hl'rU;J1(\ ncg-re se aşt('rn in jurul oc,bilQr 

... rn Oi'eTI1!l1('.nt ('u adi:wănt parizian a f.)st Inr t'lllhnrati de frig'. &larta a('('stor martll'"e oii 

P1l1j(')'Oa În i'unzarc prin licitatie oubliru, a gil1- Îllouiol:'nt pe unul din ('{li fiwi faim()şi s-onntori 
yaerÎf'aldm' ('arp ;111 aparţinut. pe H(I]l1m,i ex-sul- fra,ll{'('zi, şi l'a hotăr~t să ('cară Sonntlllui () l~(' 
tanului AhdlJI~HllIlljd. şi lXl ea.Ti ~llyernlll oto- oerotitoaw'. Xota.ţi ('il senatorul in ('h('~tilme 
mall a hotărât ~ă le tralll'fonTIC în bani. Şi lllllrle e rIe nuantă ('.on~en·at()a!r(\; rh:plltatii ~o('ia}i:şti ~~l 
s'ar fi Tlutllt rf0.'tua mai hino "l!l1zama lor, ~af'ă pr,i"il'r-;J ţWl'dlltă in pt'r~J1edn'a SO(',H>,tAţm '\":11-
nu la Parid Intr'o ~tI'ă~ntă în;""11Htă între buJe- tnare nu se net!pă de uşa ('.(>,'a. Elocw'l1(la lor abun
\'ardu} Hau!':smallll şi !'.trada La Boetie, in catul d{~ntă, se împri}.şt.ic în jurul ideilor ,agl şi ah
întâi al ullei <'.3>;e h:mal0, S1Illwdeneia de briliante, str8et<>: ('i nu yiM:I hietelesilu<'i.e .sumhre, cum 
de perle de "ma'1'8gfle, ruhine şi ~<lfire, ali fOilt trf>mllră in fat.a galantare10r bogate, prin atmoil-
expuse tim p d" m:lÎ ml! lte zile T11l1)1irului de aiC'i. fera eenuşic ~e X oem"ric, 
Am fftSt şi eu "ii le VII(1. Soard(' palid dfl N oom- ... S(l pare ea allul aecgf.a che;;tiunea de a tranB
yri{' IlŢll'ind('a f]aC'ări rl:"('i in inima Pf'l'fidclor ne" forma J>.ui'''ul î'11 port de J1wrc, a~ şansa de a Ml 

trl:". Erau ('o],ane d(, perle. rir]er\, de briliant.c, ine- eons(J1irla. Pal'tiUlJlii acestui Pl'oect au găsit un 
}<', hl'iitihi, t'llh:lehere, miInpl'C de pumna}e for- al'ţ!:ument şi, o mărhll-lses<" destul de serios. Ei 
mat din nlbinc uriaşe, ('a'tarame de aur împodo- prÎ\'('~ chf'stiunea din punct,ul de .edere s1rate
bite pu .~mara'gdo, Sclipirea lor te orbe.a. Dar ca gir. Dud Parisul, 8jJllll ei, ar fi ~ort de, ma.r~ 
era Întun~ată de >'{'Îlntt'ilf1 eari ţîşneau din ()!'hii prin săparea unui cunal imens, carut.aJa l' ranteI 
fem('ilor, ]a nxlNea lor. Imi zi~m 'dîzHUd pa- n 'ar pU1{'a fi nici odată \'i01ată de ,-re-o armată 
tima cu care eCrl'f'tall pietrele. {'Îi multe din ele dll~mă11ea&d, Şi într'adevăr, în 1870, ParisuL 
nu s'ar (la înapoi niC'i în fata crimei "{'ntn] a le oe'i'pre {'.arc 8e spuu('a că nu ,"a rezist.a trupelor 
PMe.da. In ziua yimzarei. a fost o rătăcire. Feri- gE'rmllUe nici două silpt.ă.muni, a re~:i~t.at trimp d() 
cire-a ueclora eari răfuşi~I'ă să cnmpere nu era patru luni şi mai hine; şi dacă s"a predat a fă
E'Il'alată deC'â,t de amări'iC',il111(1!l ~i ura rh'alelor cut'o din prieina lip'i'{'ji de ~limente. Ce s'ar în
lor mai :<ăra(·e. Cât deirprc minf1. mă uit.aul lnnj:t tilmpla însă daf'ă marele Ol'aşa;r fi t.ransf()rmat 
la pietrf\le TI('~timate şi mă întrC'ham de unde iau în port? In accst caz transportul de aliment.e s'ar 
:lr(,l'te obiecte "trăJuC'it.flare $i rcr.j puterea de a face necontenit şi fără cea mai mic,ă greutate. 
d0'făşlIl'a atâtea J')atimi .În sllflef-E"lf'l o11lcnpşi,i? Şi gl'aţie f1()t.ci. Şi atullC'i ni{'i o putere din lume n'~r 
am rt'rit.itadmil'abila J~fweste a lui RlIlljard Ki- l .. utea lua Parisul, fortificat aşa cum este el lD 
n]intr .• lin al doil{'& ,"olurn al operei .. Cal'tea 0.0- ziua de azi. 
driloJ'." ... Ce Sl'unearn mai deunăzi in ace:st~ coloane? 

... De siln1r ('li e hanală refl-e<,ţia ('e :;'a1' ~utea ('ă am 31\"111 întot·d-eaUlla ('.(IDvingcN'a, că fante-zia 
far-o asupra f'ontrastuhli intre h-o/l'ati şi săra<r.i, nu poat.c să întreacă ni'C',i odată realit.atNl. Ku ştiu 
a'~lIpra nedrf'ntă·tei de~in('.lor on)(ln~ti: l{'! se dadi vă ma'i aduceti aminte de f:aimolm} proce$ 
eh('ltuie.,<;{' milioano Ţlf'ntru f)f\rle şi diamante inu- careR 3YUt loc a-eum patru ani Între arhi-milio
iile, colo mor (lamE-ni de foam('. DaT hanalitatf\1l narul Bunau-Ya rill a: şi s('uat()ru! Oharloo Hum
a ('.estei rdIectii n'O o imniM('{'ă să fi(' bul'iitiră b('rt sau mai bine zise Între marele ziarele: "Le 
ruptă din A.d(,I'ăr. Nici odată n'am simtit mai eu 'M at,in" şi .. IA! .Toul'na1", Chos'lie de ri,~allitat{'. 
nuterc inerhitat>{'a a('~tc.i llf'.drf>Ţ\te impărtdi a1e pur şi liimplu. Procesul a fost t'âştigat de d, Cha>r
hunurilor lumeşti. f'1l in zilC'le din urmă, (';1no am les lIu1l1hert, împuternicitrul lui ".Tourn'l1I", că
{'-('tit dările de seamă asupra 11'1)('i cxlioaf:<\ aifa- ruia d. B111lan-VarilJa, adecă ziarul ,,~fatin" .1 
rori de lllora"uri, lWtl'('('ută aici la Pari'fl. Poliţia fost silit !<ă-i pIăte.a,wă o suma de o jUll1ă,tate mi" 
a descoperit. o aşa zi;;;ă casă de .rf\no{'z-yom", în ]jOll da..uI!('. AClllJ11 procesul a r('oÎn~cput; a.derâ 
carc mamele îţ;i trafj(,8u fetf>}(" nişt.e oopile de d. 011'8rJN! Hum hert îl .u'Cuză pc Bunau-V a rill a 
trpi-"pre-z('<'f' ani, ('11 comrli('.itat~1l mai multor eÎl-l pe~lltă în toate chipurile, că-l urmăl'(.>şte 
fauni hătrâni dar bOg'ati. )fai mulţi din a C'oş ti până şi în viat;l ~a privată, De fapt, d. Bunal~
>'Cderuti 1111 fo!':t al'eRt~lti: ei poartă nume rllnos- VariHa a cărt'i aYCI'(J se numără MI .'lut<\le de ml
clrt(' in in{]lI~t'rie şi în finanţf'. Toti sunt oameni lioane şi eare eoste adovărat.ul proprietar al lui 
cari numără 3"('J'i de mai mnltc milioane. Şi iată ,},fatin" eBte nn om vindi{"ativ şi imperios. Po
în ('(' f(\1 î~i Înt rebll'in t<,>aza ei hanii (,·lI cari j~1l hă- zit ia hli în Franta e formidabilă; gl'3.ţ.ie Îmeu" 
răzit o soartă stllpidă: şi i;ată tie altă pa.rtf', ('Ulll Eei lui hogiltii şi .a puternicullli ol'gan pe care-l 
lip'sa de bani şi miz('ria, conrul){) s'ufletele mamc- dirignazll, -(-1 E'ste un adevărat potentat. El fa~u 
]01' ~i l)ânszăN'~t{' ni.,<;te ('oniJ(' fragede si naiye. şi desfa('(! {'.abiuc1.ek pU1le miniştri pe care-i vrea 

.. ,In sfiirşit. juraţii Parii>-ltlui au Îue.epllt sn el şi nimeni nu îndTăsnoşte să i-se împotri'\'Bască, 
'W eom'i11R'ă f>ii lwigaţ:ii "tlllt într'.adevăr o plas:ră Dovadă că ministnu de justiţăe, d. Cl'uppi, care 
a "ocietătii. De nc-o doi ani în('oaoo n'a:m cBtit este un om al sau, a făeut senatorului Humoort 
o siu,t('ură da1ă fără indignare gazeta tribunalelor, şicane imposibile, cu prilejud proceaului 'd-sale, 
Cu capul pljn d(' teorii umanitare, p-line de o am-azi în inst.anţă:, D. Charlos Humbert ar avea. 
fază I'Itingaee. dnii jurati îi aehit.au pe aş.asin~ şi chiar, ziee-se probe cum că BUllJaU-Varilla a pUi
o:;:nlldC'uu P<' paridzi numai la cnt.f' <'inci AflU şase tit aSlli~ini ca să-I omoare De altfel, proprietarul 
ani de temnita, Ce îndulgt'ntli. mişcătoare! Aceşti lui "Matin" are în solda sa pe cei roai abili due
pnl'ini~ti oorotitori ai banditismului. au început lişt:i al Franţei. Faimosul proces Humberl-Va~ 
Însă să-şi doo S('Ia.ma că ("rima merită pedeapsă; rilla va a.vea loc în DOOf;IDlvrÎe sau Ianuarie, El 
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'V'":t. fi <h~ un int(\~ mare şi va ."<'n'i d1' s.igur p.~. 
teritAţf'ă ea dO<':U1U{'nt. p!mtnl l't'.('"'llJ-ltituil'ell. mo
raYUrilM din z.iua de a.ri". f;\i intr'~I(lm-iir, aflând 
1:OQ;te ru::'.p,..:tc fapt.e. n'uvni Olll'tl i.mll"l'f~ [,ii ee
.. iţ1 "P01·(,~1,t'H cdor tN·i~.;pr(L7.t'(.(,., a 111i &dzae? 

C. R. B. 

Cătră d. GGldiş. 
Pentru clarificare. 

rn învăţător român din Bănat,. ne 
l'ua,g'ă să-i publidtm pundBlo de mai la va
lf..':. uimitor de clare şi incisive la adresa 
Jr..~mnului Goldi:j: 

1) l\'ntru nJ n'ai r[Lspuns la ,.Părerile 
libBre" şi alte artieoln c~H.i pă.reau d-tale 
(;i)ntra.rii inLpn''St'lor naţiollalt'. - t.ot prin 
a,dicole ele ziar, ,~i încă în ,.Tribuna"? 

2) Ppntru ce nu a-ţ,i chomat pc toţi 
•.. comandit.arii şi rodadorii "Tribunei" la 
'adunarpa din Pnsta? 

3) Cât salar au avut, şi au domnii Oncu 
şi CioTogoriu dC'la "Tribuna"? 

.() De se întâmpla ~ît cINt "Tribuna" 
fa,linwl1t (ca şi .,Lupta") eiIlll plătea dato
riile? 

[») P('ntru ('f' n'aţi primit. ('de 2 locuri 
În direcţia "Tribunei", (',a.ri vi-s'au oferit? 

6) Srl r(l~punzi la t~.h .. stia detronurii e
piscopului Popea? 

7) Dpla. cine ai aut.orizaţie să dednri, 
in ziarlll el-t.ale de "mangrişti" etc. pe toţi 
aecia ('ari nu apro,bă . armele d-uLle de 
luptă?' 

Ri ('n~zi cita, cit nmnai vă.ieărindu-te, 
că, te a.pasă greu Ciorogariu, Goga (şi încă 
unul) să-ţi crNiem dUT('rilor şi nec",zurilor 
I'n ca.ri - poate TIC'procugef,at,at, -"- ai in. 
hat. 

9) Crezi d-t.a că. ai dp a face cu retitorii 
fJtupizi pe cari îi poţi ameti cu văieărerile 
d-t.ale? ' 

10) C[md vei fi [l.('.asă să răspunzi la 
toato astea? 

Notez că ppntr-u art.icolul ungurcsc te 
absolv. De nu-mi vei răspunde să mă ('A)n
VID/li îţi promit a răspunde ('lI aşa cum 
ştiu, ea. un simplu "capora}" in oastf'a ce 
conduC'i. 

DIui Rueill, ('11 altă, ocazie. 
Dascălul conf. din Bănat. 

o constatape. 
In legătură cu const..'Ltarea de azi a 

•• Romfmului", la rîndul nostru constată.m 
şi noi eă la alegerea. pentru c{)ngre-s în cer
cul Aradului toţi romanişt.ii· în frunte 
cu c.a.valerul frt.ră prihantl, Vasile G'01diş, au 
votat cu d. Iosil! M Odol'u1n, învăţ.ăt.or-di
rf'ctor din Arad, care. nici dmdnu a fost 
adcrent al partidului naţional. căci la toate 
alegerile din Arad, a votat cu candidatul 
(/upernu lui, 
L TU1Jeului extraordinar al dlui Goldiş 
est.e a se atribui, că vine să ne calomnieze 
.şi pe această chestie bisericească şi mai 
ales într'o împrejurare dlnd candidaţii în 
cazul cel mai rău, n'au nhruc de a-şi im
puta unul altuia. 

.. TRIBUNA t
' 

Scrisoar. din Lipsca. 
~evolutia" dela SAotiodrieş. - 'Acord al franca. 
german. - Descoperiri noul. - Incurajarea iJa... 
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alt pop1>r tff'}.ui(' ~ă tin'\Jn 1.1 mult ('.it.ata ek"V17..ă 
_ de\'('nî~ii a.proapu vulg<l'r:~ - ,.prin 7wi ÎI1.şine'··. 
Dar nu n'tullu.i În l'oI~ri~, ei ~i prin fa,poo să. elave<um, 
că ~un (t'm ['OTIV il1,;,i (k în<;mnnil.t .. 1.um. ei, N 11 1.re
buie ,,,,i ar:'[l{tTIl lumii. {'a n"j !le ştim em1.a ci 
aceea, CII twi ':ti ni ~i hwra, 

./17 

"R(~\'oJ u \iu" Hnm:mi1or (l.,1JI S:lntindrie,ş a r n 11leri'itor g-f'l'uJa.n s('l'Î(~ urrulitoar(·lc: In 
fost ÎILN>,gi"tr,1H1 şi dt, pn'i'<a g'NIlHlIlă. "u~il)ZîgEtr 'Urma w:rhirii ~':<'retarul11i de st,'1.t cnglnz (iMma

Neuer;te ~ a dll'idl't en " li puhlieat t'hiur un artÎ- 1 ·uia trebuie ~rl'"i miin,a!oleă fl.otll eiit IlIai UluIt şi 
oolaş intitn1;lt .,0 rao/ta (1 ţ.ârollilof' români. din cât mai enrind. J)(~i DlITILai hl<'ri'tt<:rr tlcdar, (~ă fi6-
comitattlJ lIu,nedrY!t'u". repr'odu<!imd tout.c min- cart' all dau bu('uro:l 10 măr(~î pentru mărirea 
eiunile zÎ.a]'elol' Llllgl1r~1.i din Hu{I1lŢlC-~tu. fiotA:'i, DI1\':1. M' \'01' Ulai an~ 2 miljoaDt1 df~ Ger-

Mi-a:m dat numai dp('i'tt t-:{-amll CII nu poate fi mani, (,,~i1'~ !'Iii ~llg-{'t(; la f{,I, :'Offi. pnk:a 171 \Î,ceare 
vorba d('l..'~Ît nUlllai !ii' o ni'i,..;{·()('j.r(l li cr(,f'J'ilor ~o- an ."11 ZIdIta ('U lin "a~ de ra,.;hcn mal mult ' 
vini. Am profÎf1:tt Ilpui de 'i1lforlllatiiill .. Tribu- Câtă iubire de ~(:.<i;:n l'1~prind a("(>~tc cuvint~:d 
nei" tm "ii Ue"Ull1J t în aet.'laţ; ziar llt.,.-;coerrilc presei ~ n ul->:[('1 .de pvpor 1~1 ,JDlIphn-t;şt.(\ m~Irf'.:~, Putom 
ungu,re-;ti. Ill'C ~l J?o~ m~~l:~t.a (,.. r.u·c I1U-(3 fl'l<.'3, ca l\'l~. I.a 

B
· ... oul d, .Ţ I . l' d' 1) J.. _~ C'C'TtJtt 'il Iil li mdruga la vorbe :mntem pnntre 
1, t. pr{~t a /:,'lH flr!lll U I In )u ape.'-Wt . j' -' I 1 ' . V b 

v •• '1" d ~'.1' • ('PI (lTIt.u, r:l lH'ru 1J.'{,ntnl neam) !TIM!.., OI' a 
nu f'c.apa lU<!-1 un pn f"J e a nL"'lH4n<.Jl III presa -f· d . ' 1 '1 .. 
g

""" - t t fI 1 d . t' . t 1 ţ' 1 il UHl: ltpii Jilant'<J r{' Jl'l'a ilO] t onn uaH,nun. 
, ... llluna o' P t1 f' Ş Iri {'Il{ en ,IOa~(~ (J('Spre $t O 

RomÎ\IIi. X'a.m vutt'a Hi'i faepTl1 :;.Î noi e('.vti pent.ru • • 
a CO'1ltrah" lanAll Ht'.t''-t{' ealmnTl ii? 

* 
Luni ~i·a tinut ;«I('l't'larul d~ st.at al Ang-liei. 

lordul Gr('y dii'iCW'Slll in ell(~ .. tia conflictului fran
co-gl'rmIW, lh;«'llY'"ul acp,'lta - deşi tinut intr'un 
ton foarte allli{'~d J)(:\Iltru (}p,rmanÎa - a iritat 
foarte !fpiritele do aiei şi tot mai de-ae eunt proo· 
rocirile l~ Ge.rmania şi Ellţ.dit.era nu pat BÎi vrn.
ia8<'-ll aliiturL 1t1ai curînd !:lau mai t.ârziu odată 
în~'i VIl tN!hui ,,~l ''0 de,ci,dă, c!IIre din act\. .. te clon:'1 
PfJP~)u.ro pnt(lrllien va t1'{·bui "ii 8e ret.ragă ",1 l'A 
fH.ei Joc lL-'l)iraţiunilor l."t~luiIalt. 

.A.t'.(JJ"dul inehQiat Între (,de două g'U";crrw a 
nemulţ'imit opinia puhlieii gormanii.. 'Toti ~llnt 
<il· părerC'..:l că preţul rmlUlltirii la Ma:roco tlHte 
prea mi'e. 

* 
'Cu pro'fe,<I,()1' dela :;.coala de \,fl't(,-ri'uuri din Ha-

no\"or a mll?it, 8ă d('seopere un !!CT {',ont.ra boalelor 
de vite~ Fiecare îşi poate în~hijJu:i îmw.mnăt,a1{·u 
acestoi d('i-\{'operilri, daeă -'K' va adeţ'('ri folosit,oarp, 
L n alt medic a descoperit un loac în cont.ra muş
ditul'ii llijI8. n.umitei .,T~tseflige (Glol'l.'lina morsi
tans), eare,în interiorul Afrh~'i fact' ravagii teri
bile print,re anim,.le. Htatele, cari a.u colonii in 
Af.ri{'~1. ceuHală ~i suuieă au iru1C1'cat toate mij
k>acele r)(~llit.rll ;;t~1rpirea 8('('.-;tor mllşt~~. dar (:u 
puţin rezuJt:lt, 

* 
ţii fiind vorba de Afrifo:n involuntar trec 1 .. 

alt obioct. A('Olo R(\ pun in practică cele mai noi 
in.st,rll:mcntc de răsboi, anume acroplaneJe. Din 
rapoart.{']e d(, P<' câtnpul de luptă se poate vedea 
ce rol înfifflnnat joa~ii 8Noplanul oa instIrumC'll't 
de recunoa:~t.ere a terenuLui de atac, Nu trebuie 
Hil ne mire faptul cii t.oate Arat.cle fae sJorţJiri mari 
pentru u'rji i:nfîî<nţ.a o flot.ă aeriană cât mai pu
rernică. 

Un loc de fl'unte ()('upii Germania. TORt.(' ('.en
trele sUrultcgiee din Gemlania vor fi provăzn1.e 
cu aeropla'Tle şi dirigeabile. ArtnlttJa. germană dis
pune de un numiir mai mic de aeroplalle de~ât 
FTan(~ia, în Fll.'himb îJlilii 81re cu mult mai multe 
dirig(!abil('~ E de admiI'lat euro !;-.. t.iu Germanii să'şi 
sprijineascil. industria şi pe inyen.tatorii lor, La 
cde mai multe ineerdi:ri de aoroplane eondit,ia 
prill(~irpală est.e .•• între,q aeroplanul trdmie să fie 
oonstruit ·în Germania", Am putea să învă'ţiî.m 
şi noi dim exemplul lor, 

In Saxonia g'a a:r,aujat. o loterie pontru î'll~ll
rajaroo aeronaut.i<--ei, Lozurile au fo,..t de.;făcatc 
in lllai putin de o lună. (!âtă vreme la noi reuniu
nea femeilor dl~n Arad e silită ,~ă amâne loter'ia 
p~ ~m an ~~neputând de4ace din Iozurile proecfate 
mei, alâfea cât să se poată acoperi speBe1e efe.c
tit'e" . 

Hog să mi"'le ierte dacă &ptill că un popor, care 
arată o astfel de n{<pii"are condamnabilă faţă de o 
ch{',ytie ru;.a de cardinală, nu e conştient de Însclll
nătJatoa ce o are şcoala în viaţa lui şi prin urmare 
.îşi merită soartea, care o are, Mai mult ca orieare 

Pentru d. Vaida-Voevod. 
La somatia mea din urmă d, VaÎdar 

Voeyod publidi in nu~rnărlll de azi al "Ro
mti.nului" o scurta d('claraţie în care nici 
nu n·tradeaza nimic din insultele sale ne
burw. nici nu ia rllspunderea lor einstit şi 
pe fată la tribunal unde l'am poftit, ci, cum 
e ma.i arist.oerat.ic, mit insultă, Înt.r'un mod 
tt'fî}f'rar, fără frîu şi fi'm'i r[k~pulldere, în
n;~i~tl': ~puue dL In'am Irtcut .. g,ldele pu
blICIstle al l't>IHlmeJul brlrbaţilor de omenie 
şi dt-mi va ar;lta că-mi lipseşte orj ee bază 
rnoral{t spre a face pe "primenit.orul" mo
ravurilor Iloast,re". Este una din laşităţile 
dsale de a se a.căţa veşnic de mine, ne
put.<:ind susţine o lupt{t de idei cu iniţiatorii 
mişcliwj de priIllPnirc, cu toate că~ mai de
(')arasf>m odată la liberarpa nWil din tem
niţă, că n'am scris nici unul din artioolele, 
cu cari se ră<sboieşte dorrmia sa în cunos
cuta.-i broşurtt, numindu-le de criminale. 
~ tI. am bază 1l]orală, dar se află pe ,o per
lecUi bază moraH't domnia, sa., care aten
tează intr'nn chip înt,r'adev{tT criminal si 

d ' 1 . 'i 
~r. lIla~ a eUlst.pa şi repn taţia mea, nu pD-
lIt.ICă CI prrsona1ă, nu' de azi, nici .de un an, 
de când dUI"ează riisboiul acesta, ci de doi 
ani" ctm~ n,~ci vorbă nu era de procesul de 
.. pr~m:Dlre " Acum încearcă să profite de 
patImIle aetuale, ca să câştige o jw~t,.ificare 
pe seama <1cestor atitudini incualifieabile. 

Amenint{trile donmiei sale 6djc{)1e, cu 
ea re vine din nou, nu mă înspăimântă. De 
doi ani de zile nu face doar altceva decât 
ameninţă. I-a.m cerut acum doi ani pe ca.le 
?i.n~alerească. satisfacţ,ie, m'am supus llliUi 

JurHl de onoare, cu un preşmlinte numit de 
domnia sa. Juriul m'a califit'eat, d. Vaida 
TI 'a Îllcptat însă cu calomniile, ci a spus ca. 
n'a voit să prezinte "dovez;ile", iertând. 
u-mă, L'am poftit acum la judecătorie 

"y" , • • ~ .. ' 

sa-şI susţle cmsbt ŞI pe fată acuzele care 
mă Jipse-sc pe mine de "bază morală", nu 
r:lspunde n,imic, ci mă imultă mai dep~rte 
ŞI - amemnţ.ă. 

In faţa acestf>i împrejurări, eu îl some2 
pe d. Vaida, aci. înajntea. publicit.ăţii, să 
poftească cu dovezile. Pe faţă însă' şi -
iscălite! 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângl = plătire În rate lunare f~rI nici o urcare 
de preţ- - -

fabricanti de Marosvasârhely 
mobile În Plata Sdc:beayf-ter IR •• 

'1 = Iare asortiment în trusouri pentru mirese. = 
La cerere din provincie trimite oogatiA catalog ilustrat 

• 
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r\u de e:WZl'}e llfC'Î mele in contra dsaJe 
:;;i a ami~~il(}r d~ak' cum apune, să-mi VQr

hi'(lR'C'Î\. răci yolubî~it,atea dsale în acest 
punct o cunosc, ci cit' motiv!.'l". c<l:-i i~ dau 
dreptul sit Ill(t infăţişf''lit' pe mlIl(' lllalnt:?a 
pllbli{~ului !'om[lIwse de 0111 desonorat, hp
.... it dp .. ba,,-ă morală". de "pantelimon", 
"bandil", .. ttdhaJ"· şi alto f'pitl,tc curÎ îl 0-

nO)'PH7.a. 

.,1 rad. 6 J )(,Cl'lU\T1C 1 fiII. 
Sever &cu. 

CroDici '101arl. 
Adunarea invăţătoriJor din tradul Răieag-ului. 

JA'lcşfi,3 DeCClU\Tc. 

In a l~'('m\T<~ l"';t ţinut ltdunlu'pa tl'lwwală 
dQ tAxl;ml,lii În (,o!numl. Ld<'1ti, lnail1te d(, ~l d(\'<,crie 
decur1'ul udulIiirrii voi aminti că, ('OHlUlIl.l Lule.;;ti 
l' sit,uat1i la J~) ... iole Cieeului. ~bjoritatea ]vl:tlito
l'ilt>r suut Bh}\"HCi, g-l·.-(·at.. lIdu,:,i do eonk,le ~li
k<'6 C3.1,J1 prrn anul it!~o, din piirţil<, nordioo ale 
Ungwriei. De aiei uţ.Or se poat<> d(xIU('c pUlinul 
!or i ulNM ftl~u de ţ;roalll românii. Bu, ce e mai 
OLlr<\I'ffii, d<,:;,i ·~'OmuJtitll1ea bi"eri{x':lH:ii - in ,-a
larul îuviiţiitorffiC - eapiltă aJlual dt'la ~!at 800 
(!O!['oalH\ totuţli Î'IH'1inÎi t'llfC şeoah dt' st~t. K u 
mai trohuie sii a:lUint~~ dp ş(~oa{ă, căci din cuvin
td(~ pl'"L'otuLui loc~ll am inţdes toate ovint.il'ile 
lui do u.-i Îllsuikţi !>euln.! ri{liearea ullui odjficiu 
COr(~pUIIZ;-!i1.()r, o d('>. .. t·lI'l sii iolpun cii uu-j 11lHa C<:la 

din IlTUllt. Ar fi muhe do amintit la ;IC(\~t loc, dar 
fiicuua prea Ulure abatel'e aş abu;.~a de atentia t'~ 
tioor',ilor. 

Bii rc.-in deci la obif'l.~t.. 
Ad\1l1'al"(~a Il dl1c,ur~ În ar-dillf'a ('ca mai exem

plară. După 6<'rvieiul di"iu s'a 111ceput eu o pre
legere prad;eă din lUukmati'ciI - pn'tÎllti'i r~U 
-e}(I\·.j.i di) iuvlltJ11c'I"111 ltwal. A f'IHX'('cl'! fotrrte bine. 
A tlrIDllt apoi 1 discrtat.iullc despre: "Crttev:l spi
(~uirid.in poosiilt' lui U, l'()~bue", dt! G. lkx~hi~. 
lIn înC(~pul moo<l8't - zi(~ ~ Încoput fwnt.rueii 
Cu OCf'fil rllm al ştiinţ('i nu s'au prl-'a îndr'letni.:it 
Învilţătorii nOlŞl1j'i. A tnx~ut timpul prroeltpai.iilvf 
I'ed\k',(~ - astilzi 00 pret.indo o nnllwÎi mui il1wnsă, 
o mrhilll·ă Ullli i'U'J)(l,rÎ()ari1, e.a astfd d{\ tot (':('-i fru
l,llflSşi nobil. tă.rlUlUl Mndn În"ă 8U ~ împărti
~'Ca&.!ă. A Ul'lllllt ditiC'rt-lqia despre pi('Sa t('~tt.ralii: 
"AnllJ 1I0U şi llUU{ \"l'dliu" ,,'nu sfat-uri pentru 
popor. E () comooîo în 4- aere \"orsif.icată în stil 
pO)JOl'al de mult ·a.pt~·iRtU{ uostru coleg şi vice
p-reaidt>llt troetuJl.I. dl Con"t. Man. Fiind lucra
rea \.·nIO'1"om.ii, şi de . foI{)/; pt'ntru ţl."irllnul român, 
nu pot t.rC'l~O a.., .... 'l 1J,.';IOl' {;îdi. Il nu aminti că ,.:cena 
se I)(}koec ll)l&pr(\ :"t"ara ullului nOI1. Cele patru 
a!1ntimpll:rl ah:' n.uullli n~hill şi nou Runt r~pre-
7.ent~\tt' prin opt pe rsoa nc, iar anul nou şi \'echiu 
prin a-Itc douii. La (x'le 10 s(, mai lidauţ;: un in
g(?r~i un domon. 

, Anotimpllri:l.c anului n .. "(~hiu apa:r pc bină hi
nceu'Vâ.ntând llot,iiranw român. caro a fost hurnic 
şi şi.,a c:.iştigat toate (..'{.j(' tl'obuilleioaso: apo.;tro
fOO7li pe (~i lon('Şi,pe ~i ix-lltorÎ. Aipa.'l'e a'Poi de-
monul ti le tulburii disl'uţill, dar apărlud Înge
'P-ul, di.;."1>aro. I.nainte do dif1ipariţia lor, unul n0tl 

L'U ~nl(\ lui a.llotimpuori a:p3rc pe ~'.(Ină şi 3reult.i'i 
sfatu.rile uuwu.i tochiu lii..<;lin<iu-lo ca -doviză tot 
ce n'uu putut 01 s.ă: .... iin;;i. Urmează apoi o di~ellţie 
a-prinsă Îlltro inger şi domon, care prin mijkhlee 
miLrf."llve seduce omenimoa şi H" "fÎlTŞ(ţitc cu Îll'-'in
gt\1'03. rolUL dintlii. Apoi adio din part{,<'i anului 
~hiu. Pootru origi'nnli latea ci l-am rug-ar po 
ool<-gul nootrn să o puhlip(> într'o hro.,?u1'ă ea pi(~ 
tro",'lt.ralli fl('ntru popnr. 

'Trreându-~ p<~t(l toate punetele din p I·o:·rr am, 
$Ia d(~hif'l o colootii p('ntJu "lIlas.:! preparam:.ilor", 
oonf.ribuind toţi membrii împreună 15 coroane. 

J)llpu. îllohidorea fjOdillţt'i no .. am dUH fire,ne 
ta al(' ,Uo.'lll"tr~ .ClI RlIvollirou unei zi1f> pliii'ute :;i 
cu o. iluziemilÎ mult. 1 nvăt4turul. 

D-na de Tbcbes prooroceşte. 
Anul 1912 va ada ce: Foc, sânge, trădări, ateutate, 
epidemii. inundatii, catastrofe. răsboi iDter

national. 

. ()T!l\'ohtl Dlo{h'rn, rina Thl",b\'f.'I caro îşi are ta .. 

ooru:W(lJu1 la Pa 1+" , î~i va publil:.'!1 in C-lu-ind Mma .. 

n.ahul ,,:Iii de profetii p{1 1!112. 

1\i! va :~punl' luenlrÎ în~1"Ozit.cxlre_ Să-i dăm 

cuy;mtul : 

Ultimul CUlAnt. 
Domnul Guldiş a înch('lat a.zi discuţia. 

S'a ternlinat dc'"ci o nouă farsă, p(l ean.· a 
.iU(Â;ît-o ÎIl faţa opjniri puldiec. Fin·,~tH. noi 
am ,,incunjurat eh/'stia csen ţială, ,edrn era 
obi"du! discuţiei noastn'" şi prin urmare· 
domnia sa nu mai poat.e di .. ;("llW. Noi a,m 
vorbit în polt'mica cu dsa eh'spn' r[lsboiul 
din 'l'ripoli.-;, d('HIII'P \Teme, de'~pr(\ st.are.l. 

A I s{tm{w{tt l1rilor, dt',-;pn' rochia pantalon, d(~8-
nu negru.. I ,~ .~, 1 h t . pre t(lat.(· în sf[U·.~lt. lllCllll.lUr1I1{ C .('S ~(! ţ' .. 

~ .. \1l111 trf'!.·ut l'am numit an cre~sc~la.~. scnţialâ. .. 
Amurg-tllni îi \"a unna no.a,pt{'~. 1'3. la Ul'ma sa VIe ;\m analizat punct de' punct propo7.lţ.iile 
zoril\' stnlluelt.o:.lT('. 1912 va fI nuu1 n~g~, <la.r o <iJui. (i(ddj~, cetitorii ne sunt mart-ori, a.Ut 

nt'J.!"lIră prin cltre \'01' !-\tri'dJatt: raze, }uclrl. Un cer a t ;](';(t p li wu Il!"a ti il.. <1-"111(' t l'on'tÎc(', ea la 
iu! unc('-o..; eu huniniţ;uri şi lI1~li Iln.llt :lecât o stea unu,'!. slri !lI"; {'U (19(1, sit Spl1 n ti c{! ~nn f\vit.'1t 
nouă va rf(.:~~lri eh·a.;<upra ~)afl~uhll',~~a'Pk'.a ~ca.- eh,.:-;tin ('::;nlţ;alll ~;i dOIJlllÎ:l S.l nu mai dt"i~ 
"1',1, da. llo.a'j)te ful'tunt.a":J,. dar a cU~>J. umbra l'a .. cută, 
fi e:"llld ~i eimd răzbătut!! ci" fnlg-eN', înainte de-a 
porl11 bubuitul l'UuptuhlÎ. 

Forta şi tunul. 

J>lalWt,;j :-:td.lu('itoar(> va fi .\-Il·reur, care şi ca 

va fi !<ul'tL~ă ('idului lui ;\{arte. Aflmir~bilă irn

pn'llnlll'C! Oamt'.nii de a.fac<,n, dip1omaţii, finan .. 
(>i:lI'ii, Î)'i VOI' Înepl't'lt, ca de ohi('.{·iu, c-ombi-naţiiJe 
lor dm' ,,(,(.10 nUOt' ('It· H' '"or in('(,J!ei, cuvântul va , 
fi alll1ilitllriJor. TimpuJ va fi al r~ltiun(1i snpreme: 
fOl"HI ~i t1lll1l1. 

F~nfa se datină. 

Totu.1 lillunţll ('fi III {'(' priV(·!ju··Yran~ n'o să 
l'-<.':il'C d{' soortu armolor, dar !.-e pare că mai de 

grabă pc In ,.fâr}ituI docilt pe la. îuecplltullui 1912, 

!tl:I!'{i, ntunai de nu va fi totul oo.ropromis. Ori 
cum ar fi in"ii, f;(·.ad(·nţa im·yit.'lbilă ,·a fi 1913. 
P îlll ii :!HlalCÎ, ~nnt tot atâtp·a fi .. ani>C de p3('C t'Jlte 
,.;tlllt ~i de riHhoi. Eehilibrul in!{'J"t\'f']or şi al .intrÎ

g.ik!r ·poat\. 1'tl. $C prdun~·('~L1'<'iî; dii.dirt·a ne.'1tabiIă 
nu :,p ni r:""J..':'turna. cu ţ.;Îgurnntă, d('('ÎJ.t în 1913. 

Cataclism universal. 

C<L1.at'!i{<Jlml (.{' S('~ pn·.n'..(}.c c a;;a de marc, aşa 
de ilHin.'i t'L! !,>{'lTIUe t"peeiu]e tl'('>buje să-j anunţe 

'Temea, chiar da.eu l'ar grăbi. X 11 numai că el o 
"l~ zdrum'ine Europa, dar ~i 0t·.l(>lalt~~ continente. 
A..'llil m::i ('Il l"{'am:l.. O sll fim în pa:roxismul pri

m{',jJi,·j ahlllt'Î !'Î;nd plimiintuJ ~e va C'utremura in 
.Frant:a. O l'ii fim 111 sf:îl')i111.~ nt'.{'.llZltril-oT atunci 

cuntl în ('{O~~ mai m!n'f~ parte din Franţa \'lOT lipsj 
sub.stantde ~s"en\.j31.· şi mai cu f'{'>a.mn luptt~c. 

larnlli grea. 

krnă ţ!:'l'ea în PNSpet·tÎ'·:I, J)rimăvară urîtă, 

"uTă apă.oiitoare, tD-a'lll.l\ă a.,>pră~ t-otuş, an cu Vuete 
şi Cu vin, mooiocru În altele şi ameninţător pnn
f.r'ltn marE' număr de Îurtlmi r<'g:Îonale. 

Domnia lui Wilhelm II e pe sfârtite. 

Sibi}a continuă fiîgăduind alte cat-aclimne: foe 
~i ~iing(', eomploturi, tribunalt; politice excepţio

uah·, ~t:t.('ntate, epi-d('mii, inundaţii la Pariit ti o 
rii.i-'eo.nll'j l"ilngeroltl'ă 10 3('E"i;f oraş. 

ln Spanili. C'o1llpI·otl.ll·i, f'X'urÎ d(· PlLŞCă, dar re
galit.atea \'a fi ~!UJyat.ă. 

In Gennania: Zil~~l{' impilrat1l1ui ffilllt nu.m.ă'

rut<" nu '''a mai (·xista nU-i IIohenwlorn, nici 
Prujo;ie dOlnllit.oare. Sunt nnmăril:t(' zilele de dom
nit'. au de yiat.:! ah, impăra.t1l1ui, 

Eng:lit<'ra e n.lllenint~'ltii de ~mne de ~ 
runÎri, Lru.'('ndii .... Şi 8ljl:J \'3 fi p<>He t{)t ... 

Tri:,-t.e, înfioru.toare prol('ţii ~ 

lIinr' fucp. Este I;'i aşa () c1H,ltuială de 
"orbl' dt, pri~o:; uri t'e discuţie cu domnia Sa'" 
:\";t;n CfPzut un moment eri poato fi rod
nică. nici Dlă~ar Î"ntpl'esantă o discuţie cu d. 
(ivIrii::;, om lipl-iit absolut de idei ~i lipsit 
I..e O('n:supra de C(·(t mai {demc~tară. bun~ 
(·n>dinFt. J kJ\'ada asta, nu tr('lwl(" f.I[l o mal 
f:IC4'11l niU1ăllui. 

Tn·huil' ~tl fC'spingem însll o insinu,ti'e 
îudrilZT}('utll, ('(' .'it' clrpriI1de în a,Cf'st ultiw, 
ctlvhnt al 'dsale. D. UoldÎl], st' provoac...it la 
cPIt, ~u (~ adnni"iri popora!p, cari s'.:m ţimtt 
in vară fii astrt toamn~'t, ea ]a un vot (lf: jus
tifi~'ar(:' 'a aep.stui r[tshl..)i JH·bun pornit Îln
potriva nO[Vitri'i. ACP<1sta ('osle o l~list.i.fic.are 
Îndr{tz.rwat/t. ?\ui l'}tim că el. (f(lJdll;, ŞI tova
r~işii domniei sale nu s'au dus cu inima eu .. 
rată la Het'lo adlln~'tri şi precum îl tradea7.a 
..l('um acest c[wd dat pp faUl, aC(lsta t~r.:t 

mobilul adcv[trat al aC('tiWr adunări, nu prG 
testan-a împotriva gUVt'rfllllui. dar a.dtiV:t
rul {'\. dl d<'lIlniile lor nici n'au cut.('~at 
mă('oar dl'dtt ici CDka să-şi ridice cuvânt.ul 
in ac.ea_"th ch(\stiune, că,ci în cele mai multe 
loeuri, numai cu aceaBta condiţie s'au ţinut 
adun;trilc. Est~ (leci cu adevărat o nwn'p-s
titau~ să aiirmi că aceste adunări şi-ar fi 
spus n'rdictul klr în a.cea.<;tă che;,'ltie, adu .. 
nări cari au fost organizate şi cu oOIlcursul 
nostnL nar o noonestitat.e ma.i mult ori ma,i 
puţin la d. (loldiş nu însea.mnă nimic. Is
toria dlui Ylltd. îi va da consacrarea sa şi 
aşa la t<>at.c infamiile. 

= 

Romlnia li Bulaari •• 
In şedinţa de Joi a Sob1"aniei bulgare a...pu

tatul de ~ i\'UpOle, d. Boru, ChriBtof, a adus 11'1 
di"<'1Iţia SobNmim at.itudinea HOitnÎmif'i f-ată de 
B~r. 

Deputatu! a arlr~lt mini~Lhli de ~l-
1:Ul'ă şi 0dui df' ('ui de oomllni(· .. 'lti(~ o inwrpela-n'. 
El a. tntr<'bll:t 1l'lw{'Tllul <'e tk'm .. r~uri a făout J
Jângii }wJnimi~i, pc-ntru a Unpid{~.a lucrărilo ~ 
se f~' pt' malul roruÎlDffiC a.l Dunăl'(,i ea Roăi ~~ 
8Chim bp. em'enhtl ap<,j in spre malul hu.lgăre8('. 
Din l'ri("jll& !t('('>St-or lucruri, /ol-pune depuu.tuJ1, Il
pe~ au f~Wllt mari gtriciiciuni pe malul bul
g~. 

}-{jni,>tl'lll :1.,g-rÎt'u1tllT(>i a ră~pun.'l că stricik111" 
nile <k (,)Ir~ se plÎi.nA"'(l doputatul de ;-; ~P'Ole, f'lmt 
dator.ite unor c.a:uzo naturale, adecă trohuooc atri
buite «01l.fonn.aţiei malului bulgăresc. M..aJ.ul fi • 

:.: Cine voieşte :-: 
si cumpere 

incă)fimin', 
IOAN VUIA . care' ţine in mag.dnal sili de rh~te Itogat 

asortat namai ghde ,i riobQte pregAti· e in .... . 
din piele .inl vent.blll cu pretun fo.r1e .... 0-

I fahricate i" tari Jntr'adevlt 
fin~. comoade, elegante ,1 du. 
rabile a~la sA cumpere cu 

incredere Ja 

Sătmar - Szatmâr, 
- - Da4k·t6r - .. 

In casa hti Keresztes Andrâs, 

der.te, fabricate imitate ha -re ,i mufele sate ÎIIo 
privinţa execuţI anei dr.ilgllaşe sunt neîntreaate. 

La dorinţă si pregătesc: tot felul de 
ghete şi dobote d&.lpl măsuri. = 
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mai ~na1t, apoa hat'(lCou 'ţă:rie in (\1 ~i m.alnJ :.>C pră
hnt'<·.::'t.(~ şi I"{~ adună mari t·~tntit-llţi cit, nh.ip. 

O. ltaclMI H.;vo·f, flJ'St m'ini:-otru, t+t,ful r.artiduIu; 
li~'ral, c:oIL-tHul cu pe d.wJ RomÎw-Îa fa('c mari 
,"'a('rifiejj pentru fi sehimbll. t~ur",ul :q)('i Dunărei, 
bu}~arii nu fac rumi{' in actv.t.~u1 diI't'X·ţl{'. 

D-t4l l"{!f'{' ea gu;n'rnul "ii ta..:~ii UIl d('mcr~ pe 
l:îngă Homîmi..a !,ii !'ă~i l!'t'~lril Îutl'('nlPNt'1l l'llcră
Tj}<>r C!(' pe mal ui DunăreÎ. 

n. Oon.-;tantinoff fo .. -lt m.ini.-;ţ I'U, vorl)f,,;,t(, în 
:(\(,.(:Llf;' I'(ln" eu d. lulodo.. ... hty<>ff. 

{'{lm(~r:l ,,'~ di:"d~iTat l1lu1tumit:i eu {'.de ;;PlIS(' 
d'c minil;ltri ~i ,ia tl'~:"ut lu OrJ1nt~l zilei. 

Răsboiul italo-turC. 
V {'rsiunile asupra ieşirei Italiei din tri

:.:lla alicwţă se cont inU~t C[lt se Ix)ate de SU1-

'i~uitor, dar Ilinwui afară dr- domnitorii C('

lor trei Flri, nu e in situaţie dp a. ne SPWll' 

ducă nolt:le diplornaticf' CI' se sc.hirnbii, îIl

'Ieanmh o desfaceI'l' s~u o prelungire li U

lianţ{'Î. 

St.irea n'h'ritoarp lu blocana Ditrdune
.lf'10; a fO~L dill nou desminţitil c{M..:i Italia 
în urmă gTf.'ut.iiţilor· cu cari a luptat p[m{t 

. ;R'i simte In'vot' di' rt'POHS, Probabil <l{C{'St 
,n'pao1'; p !'>olicilat .<;ii de soldaţii cari s'au 
i-stoyit cu totul în sV[H'(~)li.rill' iufrud lloase 
,:1~ p:ln il ac i. 

Sorţii impăcării. 

('ert>urjl~ politic~ gHrmane in \lrma lllWi ere
. ::Iiut(, iwqJÎrstW cl~j ştirile turc(\jll, î'unt de păr(~re 
'O:--U ~~'.a nu l-Oe nt h':l!'a in eUl'ÎuJ., d(lo')Url'('() ~Il,;.l1;Ii 
lnt('lf{\<.;p]e Tur{'it.i dir·te-azii (~)ntinuarNI hl1, de

':){lr(':t'.O nu ::.t\ Y<I puttIB Iliurşi doeiit cu e[t?tigul 
moral al Porţii, Chiur 1'i.l!(".I't'(wlc (le până uei au 
->:fo,,(~it lnmei ('ii TUN'i~4 nu mui t' ţ.lrii <\(\ pt~ 
VNmwa !o)tutmnlhli Abdul 1I·[lmid, dl'l.r.rJ·('(',c ori 

.'Sine p<:'llt(l f'ă'ţ;i oa.tA jDC fani ri<lu'1.d <lA' Il. pim'd(' 
·'Xva. l'robabil ca rftc·.boiul .'lă diiinulaseii ani de 
:;7.iH\, dar In ori."(, L~az !<l' Vlt Hfît'r~i ClI dep-li1l3 vie· 
Juri.. It a rmnh :lor t t11'1C1.:1t.i. 

Situatia in Tripolis. 

i O ';Iti rfl p-rimilă LI minist~lrul do răsboi din 
-Homa :-oŢlUIW ('~i tr(~iZld d(' mii dl' o..'ita..-"i lt.alioni 
:au at'.loicaţ pozitiuuile turc~.:;;ti dda Ainzara. Lupta 
. a .fo, .. t erilll'en:l :<i din amăndouă piirţ.ile au rilma .. 
'Pe u.r(m o 111ILI~inw do I'H.nîţi. t;ub focul inteţit ;l~ 
t.un·urilor Turcii au to,,'t :;i1iţi f'ii i;(l rdnl{{ii JOI 

.. eohil .... nlt!tl'i in cll';k'J'L 

la chestia Dardanelelor. 

J'de:/'"s&1J.rg, ~ 1. - Cllrebrilo bino informate 
~d{\,.,mint şti!'oa. ('ă Ru.";ill ar !wt'a inteuţia de a }'C

~~hid(' ehestia Da rdandelor. 
RusisdoN\~tc deschidert.'ll Dnrdlllu:.'l<,lor, da..r 

,-din eaUZH !'!w,'!l iei V"rt<arw ţ;i ţ.illimd S(l('o!.l·alii dt' 
·Qpini'll Angli('j, nu \':1 intreprinde neuma nimic. 

Atacarea uneI redate italiene. 

Apţ~nţi:l Si,(d1mi aflii ClI duta de 4 D(~mvre 
'Prin radiot{!I{>~lnn că in cursul nupţci du.;lmanal 
.':{ otartll.t Ul\41 diu roo1l1N6 ii4'llicneOl"reimd 1'.<1 o 
lnOOhjo:irf'. Citţ.iyS Arabi au lljUllli pânil la iutra-

. 'N'.a .l'I.,.-jut~,j ·undtl au fost oci~L 
Atitudiun:i trnpdvl', "tn'l>tin.se ncaptt'~I, II fo~t 

,.Klmirabilă. 
Intr"o diră f(JCui a fOBt d(\"iehi,~ din toat{· tran

'':\(1('10 ~i illinâr"ul a f(},<;t rmpim\ cu mari perde:-i. 
_Am .n--ut ;1 morţi l'}i ;; riini1J. 

Ultimele ,tiri. 
('o/lsfollli.oojWL 6 I)(.comyre. - O ~tirt~ tcle

',q'rafi('ă ~puno (.,ti flotilu it~lh«.Illl diD 'Iri-polita
nja în('.{'I'pÎmd din 213 ~omuv1'1' a hombaNbt patru 
zile intr('gi litoralul l-k-nghazi, dil<trugîmd mai 
mu}t(l f~:ljficii pllhli(~. In doi Ikcruuvl'(' cavulcrilt 
ifulinnăa IItal':I1 "'ll.flţurilfl tl.ln'l(~ti ·~i li oeupo.t o 
movilă in l"PropieT(,~4 hx~ali1Itţ.i i Mi'.:;ri. 

At~l('ul iIl~U a fost SU"ţiDut cu vit<,ji(' d(! MeI':lŞ 
armă din pal'W:l THreilor ('~1r i nu rf""1.Ij ns }'lt' 1 t~l
.I;elli {'li mari pl/!l-r:I.t'l'i. 

_..-...., ....... , ---.-
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INFORMA ŢII. 
A R A O, 6 Decemvre D. 1.11. 

Pictorul Mihaii Pop. ,.Luceafărul", nu
mărul 2:1 De uduc.e [~teva l'{.<prooucori ex('olente 
după nişte t.ablo.uri a.le unui pidor brlL';'Ove-an pre.a 
pll ţin Mmo-'wllt la noi, .J'orl ref III Eli,~ei Petro
l'iti" ţ;i ,)laÎducu/. Radu Anghf'.l'· sunt însă două 
t.ablouri cip maTe '·Hlo.1.rt,. (~ari dov(ldl·,<.:(~ în dea
jU1JOI puter-en dt' tal('nt a rl'greto.tull1i :lf ihai1 Pop, 
mOl·t. D(>l('.('U11o-"<.mt şi nc.ewlO,';.eut, ea d., obieoi la 
noi. ;\('('.stc rt'produeeri sunt Înl>l<.ţ.iw şi de un ar
ti<'o! de amint.iri <I! Ului B,ln.;('mlU, prin ('are 1'0 
~ah'pazil p<",tNit;itii !->('r,.;(tllaliktlf'1l ueohi~lluit de 
rumpati('l!. 1\ pi\wrului l)op. V. B{tr~eanu, C'unm;.
('itnd de I1proUţJ-o ~, pietor, U{' l'IP1UW eii t~ltlil lui 
a fo:>t eUJloscurul zugruv {uTl. T'u]1 de Galaţi. carO 
a T,ugri!vit mai mplte bi.q'r'ieÎ djn Aru('al. (;n 
fr-atp al pi'C'(o1'1l1ui, Iun. Il f(~..:t profe>':lor la uni
v!·r,.iratoa din laşi, iIU o ~ră li lui Il fo.,.;t mărit.,ltn 
dtrp:i ~td'ml l'~lIliijUll, \'('stitul pl'ofl~l' df'lll uni
\,('l'..:it~i!l·a if':şanii, priC'tin al lui l:minf"N:'1l. l\Ii
!wil l'op a fr.J..o{t mai luti'ti in ~x>ala militară, dar 
p·P(·tlt· li pur:""jt-o, meI'ţ!anJ in \'Îtr;;ti'i dt' 18 uni Iii 
\' iNl:I, ,..ă'~i df) ... ij,vnr~::1:..;(':l talentul de pictor mo
,;\t{'nit dob tat:l1 "ău, prin o I;'>{'ouli'i ('P 11 f!leut. Ia 
,\ea<krnia ci(' bdoart{~ d(~ !1('olo. Din Viena a pI&> 
{'at dt"odatii NI i . ..:lm('.nîn~ n,vo]u\'lpj din patru-
7-t'ei ~i opt. A'~a,"ă la BrnŞ0Y, {olosiudu-so do ~
lw~tiIll,d(l lui miliUue a intrat ea coutmion în 
garda rom;uH'a.~t'iÎ. ciI' 1"1] b comulldn lui Cun~t.autin 
N'<:·:i.rianu. !)i de ui,'i li fm; lH'\'oit t'n ploet' eii.nd 
l:"1lI It euprin.,." T:U'!I BUNCi. S'It :I';K'zat in Româ
nia, unde În to\'ilrăţ;i~. {'II raUl mu.lţi pÎelori a 7.1I
gr:r\'it mai multe biseriei. 

JUipo."t.ln!l :b-lihail I'op Il fOilt şi un intol<,dllul 
n'1nnr(·~tbil. {)ra.go,;tea lui poutru poet.ii Vu:cărn;ti, 
Ţwntru Ohmrghc La.7.iir. Xie. Hîil{~<;cu. Kogi'ilni
<'t'!lI1U, Cr .... t:ldw Nt*,ri, pnntru Şincai, {)(I ("9.ri 
i:1 pi('tat·in mal't~ parle rlin mmllori(>, aşa ~m 
:;i i-a Îu('hiplIit N, o don'Ci,\~te uel'asta. O mare 
part~~ din t.ablourile lui, prin di"tinsa Întd('g,-~re 
a dlui A. H[I~IlU,;;lI11t ltŞ('T.llt<, În nlu7A'ul nO!'ltru 
Jiu Sibiiu. 

~ .. Syonuri despre abdicarea Maj. Sale împă
raiului. }\urn[u-u1 dt' it'ri al ziamlui ".?\{atin:' a
dtl('~' ",tin·a di li. ~li llllpirr:.11l1 \'a abdî'(~. Sv<mul 
(Wf--;<ta l'.e J,a)"(\ a fi f{).~t mai lImlt o miluen'ă dt" 
hur"':I, (·ii.t.."Î nu :-" poak p'n~,,;upUIle a fi' io..-'''Pi'J''<lt 

d(· rno~h'nit(>ru1 ţoi nil~i adus in lt'g-ătură eli rlf'
Oli",in f1,ful'ui !'t.unr.lui majDr. I-X- .. u,~ţi1ll- îll;. .. ii ('u 

tc·[!'tii ,~iţr1.lrnni:1 ('il U1T"t !'yon a ·phx·~~t din c<-rctLrl 

III i li t nIt'. 

Contra!' tuturor ~'('J,~iunil(>r U('.('!o;tOl'fr o u-lc
gramă din Vi('na ~ptln{'. eu M!lj. Sa impăratul €o 

bin{' di.,,"pu:l ţii a t.fC'('ut fv.art(' u..,";or }l{>..<;te in.di..:-tpo-
7..iţ.i.'t zilt'}or din urm.:'i, f~lpt e.are d{"s:.minte ori ce 
f'nml,in:q'ii rdt'ritoHl't' 1a o ~hdie.:lr(' Ile<~<,sitată 
rit- ,,]ăbil.'iunllp !lpnil .... 

.. ~ Trenuri în:.r.ăpezite in România. La noi 
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Pentru acO<4.-qtii cauză tl'('Jlurile au cw.culat t'!~ 
fpane mare ane.oinţă. 

1n n<lrdul Mo:!d{Jv('i \-i~eolul a fost mult m:u 
puu'rui.: şi Il <Jurat mai mult. 

- Premii Hterare. ('~ltim în .;Foaia NOa<!trii" 
di.n Rueurf':l;lti: lntr'ullu] din numerele trocutt', 
am -anunţ.at eli v{>m acorda, prin c{}ncu~, ciite"a 
pl'('mii studentilor uuÎvf'l'<litari şi elOl'ilor lioo:lli. 
'JX'l1fnl lucruri din domeniul .,L'Iooriei n088t!'e' 

naţiQnaJe. " 

f'u hlll'urie Îllştiinţlim a.cum <'ii. am înaintal 
dlui l'rof('$or 1. U TI'! n, d(\la Univer!!]tlatN dia 
Lal;ii ~i dJui Profesor Iosif P () p o vie i, dela Uni
vcrsitat-Nl din BudaŢle;3t.a, ~UlIlQ de câte una Bllti' 
l~.i, Flpre a o dn f.,entru ('ea mai bună !'C.rieJ'e l'Q 
\'~r primi ud'!!. stud('nt.ll unjyp!':-!it~'iti]or l'fflpecti\'·" 
f:'1 anuml': 

pf'.ntnl nnivf\!1!litate.a d·m l~lldnpe$f.a - pre
miul Ion T7A'tZU - : .,naeia până la pări'i.."lirl.'1l 
{'Î d(· ('ătre Homam (00.. 271}", cu dcos(~bită aten
tiune pentru ("j)O<":l. l'olli:lnă. 

P<'lltru uru\·('.r;.it.ut.('.a din Iaşi - pr(l!ilul :-:L 
rr. Arod('an - : .• Romîmii in timpul nă"ăhril,>r 
harhare până (c. 1300). 

Subit·("ţ(\le \-01' fi tra~t.ate ~ub f(.rmă df\ fl.imr 10 
nar·aţîun.i j~tori('(;, {'uŢlMnzimd o ('.onci~1i ş,i com
plic-etil eXPllnf'1'C a m'f·ni.mf',ntelnr. nu- ~ti"Jul va fi 
îng'rijit şi pe înţtlh'liul tuturor; ca eXLeMiUllfl 

fit"CILn., subiret va numara ÎntN) 4()--[lO Da.giui, 
;~fFrtul'j de eo~dă scrise ohişnuit şi citt-ţ . 

Lmpurtirea Ri:ltmnatidl a lucrărilor in (~rr,î
tDlf' pe epoC'i O absolut necesara. 

Torminul îll'aint~rii ln.mu..-;cri..~ului premiat 
1"(' fixf~ză la 1 Ff'>bruarie l!l12. 

.-- Descoperirea unei cetăţi romane in jud. 
Dalj. Ziarul .,:Mincrva" scrie: In Ul'IDaJ unor tl-It

puturi fikutc În comuna R1K>.an din jud. Dolj, 
s'a de..,;('A)pcrit înSi':mnafe rlimlişiţe lsU>ri('.(1 nil!: 
timpul Romanilol'. J<; v(lr1:>a de o eetate romană? 
Cal'(' ,,' a. de&'.(}P\'r.Ît. 1\1 llZ('ul N nţion.a! din Bll~'I
rl'"~ti, a pUl' la di,~r)('7.jt·i(> J)('ntru săputuri M:K1'6 
d(> l{'i, ea împreună (';11 dir~tia .Muzeuhli n.aţiona.' 
din Craiova să di~pună a se fae(l sărpiitur.i şi hit 
A(o dl'N{l'o;..11X' aceste importa.nt.(> ră.ll1ăt;1ite. 

~ Oraş străvechiu În Mellico. PrW. Willia.1ll 
!,{i Yfln , ID('mbru al Ae.ad. de ştiinyo din New
York, a de8<'.ryperit în },f('_xieo, in valea dint:re 
1'exoco l;Ii Tlalnf!Ţ)3.Uti.a. !-+Ub o pătură de materii 
yult'runi('(~, la cii ţi,.", mt~t.ri de adÎl.l:lx'.ime, ruinf!~ 
unui oraş !-ltrăvochiu: Oa.wle Mau de cărămidă . 
t:na din d(~ era .el unui juvru:mriu., c{loC'i a giîf<.it 
H{'-'C) ~{IO de lucruri de aur, ar~int, ar.amă şi ~{16 
d.- tjp.are dt~ lut: brâţar{', pvduabc pentru gleznt\ 
pÎf'Pt. <'te. N,u mnintt'S(' de loc pe ('cl~ dela M.itlll, 
Cl 6unt t'rue mai JIUli VN~hi pună affllnla dOfiCape
ri t~. Seamimil. ÎrLSli cu t'.f'lt< veeb.i &~i.a tiee, etc., de 
pildă cu <'ele f>-IripttUl(,. eu cele ehim'7..e şi japo
TIf'7.e, t'U eel ... din Horn('>O. Indra. {'!te., ba chil&l' \1-

nplp eapct(' aduc. (~ cdc. de l\.inOlli, (din ,1 aponN.) 
şi eu (.'(·1(' ara \:J.e.. 

Intr'un mormfmt a găsit un om n~, ('Jid are IOIi:mna 'urnu'M:ii ;;iJ fit, frullloa~ă şi iarna pare , 
in tigvă o !'(\l(~llre de aramă. In jurul lui are '120 ind Îndt-pil.Ttut:l. In Romi'tnia, in .. ';:', !l'a pornit 
d!:. fi{...'llJ'i de hlt an!. do tip S"!wa.qra.tic. K-rt.e lUt uiuS<:":IJ'(·,1 ~i PI' ukwurl a eitzut in oantitiiti atu.t do 

mari, iIl('i~t tl'f'Durile au int:Ir7.Î<tt. U'U C'U pidoaN'lit' ~b d (n....ezat tl1l'('eşt(l). Are 
tip f\lUuitic. Ai zi<"t,. ~dtfl'l, un Buclha. :Păreţii 

'nf""l'rt~ 1I.('f'~t \-i~()l ni ... "" ~('r«~ din Bucureţ;ti: ca.wi ju\'.:wrglurui Bllnt Z11pţri'h-iţi şl eope:rjţj cu G 
:\oa.ptt.1 de Sâmhătă !tpl'(~ l>Uminp,ell şi Luni păt.ur.o. de <'fiară. Pc ('oi patru pă-reţÎ dintr'o odai., 

tnată 7.ilJlI, nn "i-;:('01 put('rnit~ Il bilntuit lX'Ste in- (!Ste zll~ră .... .ită i~orin u'Om păstor. Oolorile gunt 
• tr('aga taru ~i nWli ftl(~ in 11o.ldov4l. roş, albllstu, g.a:l~ll, verde şi ,negru. 

lhn c-(J.uza 1J..("(·,yfui ,·i~I.'01 - N).1'f' În Bucu~ti 
,,'!!. dl'.'!liintuit in DOltpU'a d(\ Hi'tmbătă _ şi a .Nivcn I'r(o:d(' ('.[1 riimăşitdt' dffieo~rite. sunt 
marf.i ~.antităti dt, ?'li:padă ('ă~ută, C'omnnicaţia te- ~şn de \"('.{'hi {,a Nin(WN~ ~IIU [;Ii mai yO\~bi. 
1"1l'l"ufi<'ă l;1i h·lf·i'on\('ll s'a intrt'nlpt în multe 10- -- Tittoni şi Rifaat pa$a. Din Pari:.! &C troe-

'c:llitllti. ;'! ~ \ rgafiazr. ('ii mini~trul Jtlilit'Î la P.1l''i~, Titton:i. Il 

In t':Lpit:tlii aproape illtl'ea.g·a l'('t<'3 te}t'fooico protE'Stat foaJ1.e \'iol('nt impotrh'll lui H.ifaut Ţ1'l1Şa. 
:lf'ri.a.nu, li !<uit'nt. minr..tnll ture, earp a afimHlt ('ă un zia.ri>lt fran-

}o\lrt.lma a dărîmat foa.rte Illnuf'ro.,i stÎllpl şi ('(\1.; ar fi I06t l]('i~ d(' hali .. n i Tit' C'llmpu] de ]upt.:1 
;o:Îfl'JlW!H, din ('am:.!. t(>!l.'lit1Dpi (>lllfNit.(~ şi a greu- din Tn'j}olit.ania. Mini"trul Titt.oni li amHn.mt;at 
t:'iţ(.j prc>du~l de z:'l'j}LKb eE' It, .woţ}f·nsc, ~'au pe Uifuat p;L~a c.ă-i \''<1 trimit{' mart-ori dn.('ă nu-{'i 
tllpt, l'a retructa afirmatiile de p:mă ~um. 

l,eţ!'r.tm·ilf' te]f,g1"ufi('e şi tE>kfonit'('J'u r{\'lr,ul -- Cât mânâncă o americană? Doamna Dl'. 
t:~1'f'i nu ~lJff'ri1 d('a."l·m('TH'~, ('u t.oat{] di SlÎrmt'!<- ('ooIl'Y, mf'dic din Anwrieaa fi!('ut o Iitattstx-w. 
a{'('~t(l.r firf' ;;unt d~' vl,ir('in mai. g'I'("3;:;(' şi m~ii re- d('$pre (';it mÎUl«n~'ă o fp;nwie ,1.nJ('ricanu şi a 0011-

zi",kntf'. "t~ltnt ('Ii T,i'iUII la ŞÎlpwu>ei de ani o IIlli('rj(".a:Dii 
:\~tf{,] ~'H ÎntN'nwt {'olmmi('ati~i !t'lef"nrc3 c:'u n1rÎn:indi: ao <It' ll(,i, lO{) df' vaci. 200 de oi. 50 d. 

la!;lul rm'<'lLTII ţ1i lU't'(·~'1 dintre ~tatii oC' ('Iii fera{tl rim{jtoJ'i. ~4.00() de ouă, 30.000 d~ ~trid-ii şi ., 
din nOl'dl!l ~~[(,Ldo\·('i. • tvnl' tit- piiIH' .. Doamna Cooley ad.'irmit prin a('eM • 
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.,Ja te cii f e 1111' i Il a.m (' l-le Ilflă 3"i'i;' rel ItWI i nesănă ros 
"!i8tem de al illlen t~~ tit'. T 011 t o amen(",.ane}e.. pe Ul'

.t"le supl'llillinwntutipi, ~ufiit de o grm. .. rme bol
_ .. "ii. 

'_ Atentatorul Banul!!i - condamnat. I(lrî 
;"Q terminat în A~raiIll pr('i'(~lIl pornit impotriva 
iarmaei1'ltului Emanuel MaM1Ul(lk (",a,re l'a at&cat 
JI!8 Banul OTQQtif~i şi l' Il lovit. cu b~tonul. după ce 
îl ame.ninţ.a.<;() cu moartt". 

de drept, de etat, riguroase, de dfflPt de stat, ~
mene de ad.·ocat şi de magistrat. I. 3 lUDI se 
~ligă licenţa de doct.orat. Fii?d în pr~~l .pro
ieet.elor de reformă a învăţămantelUl lUrldlc~ e 
de dorjt ca toţi cei interesaţi ai 88 adreeeee spre 
\tinele lor la acest seminar, eare îDl~te mult 
os.riera advocaţială. 

BIBLIOGRAFII. 
ffCosânuana", 1'm'j"t:i lT1Nal'ă ~'l'l Oruşt.ie .. 

Il 'Q'P11rut 011 urrnăt,oru1 {'llprin..~ (U'l.1m{U"\a 4}: I~ 
Y. P.: Amintiri. 1. F. Roric'u: Şal,g:a (poozi('.)~ 
Mih. (}~îlar: Sub St.flfan·Vodă (nuv. i~ .. ) AureLia 
Pop: Spre I:uri (ţIO{'XÎ{' L Simion Goc:an: Modern. 
A. ('..otruş: Ou tine !"I,l.fJM D('buuatjc (poezie). 1'. 
Lrriu HLI~'3: htfJuint.'l frig-uJ"1J>i şi .[l, <'itlclurii QIi)'1l

pra "intii. 1. 'S. PCI1 .... ·uJ~u: C{wt<'C (poezie.) 

}{atau....ek a fost oow.lanmat Ia trei ani iMhî
ROal'e. 

_ Mare falşificare de poliţe. In-ainte cu două 
luni s'au prewnt.at la bliuea unguroa..~ii ,.Pa~~ 
Ka.gyaf Ker('l8kooolmÎ Bank" ci i n Booa'P68t~ do~. 
oameni bine îmhf~mţi. cari, în numele fITmN 
budaipostane Ohren.steill şi Koppe, au oorut PS"' 

('Omptarea alor nouă poliţe" în valoare de 280.000 
'()Toone. Dirt~'tor111 hiiucii, fără să se gânoea....-că 
mult, dU'ţ)ă o convorbirQ la teJ.roon OU oond-ui'llu: 
Tul firmo~ - în realitate cu un oovară~ al fab}· 
fioatori1or - a Aigllat e~comptaroa enormei sume 
(te bani. 

Abia acum, aproape după trei luni, eind 5(> 

apropia. RMJenţ.a, s'a putut d~peri marea fnl· 
t<ifioare. Politia cu intreg aparatul ei s'a pu~ în 
mişcare pentru urmărirea îndrăsneţik>r fal$ifi
...atori. Fiind Însă atât de înd.epărtat datul falsi
ficării - se vorbeşte că falsifi~at.orii au fugit 
in America - nu prea 8UUt sptmanţo de (kEavăli· 
rea lor. 

Bane-a budapootană fiiglicln~te ~ t.Qate a~te 
.iooo c-orOO:ll8 şi 5% din cllipital (',eluj care va da 
:pe urlDa poliţiei pe falsificatori. 

- Căsnicia lui Upton Sinclair. Marele rmwtn
('ier TI pton Bindair, 80 şti(1. a pornit p~ de 
,Iivorţ impotriva ll{'IV('",tii 8a1e, ('are l-a Înşe},at cu 
lffi poet cu totului neÎut«emnat. lipsit do talent. 
.Judecătoria din ~cw· York a judecat în zi1ele ace
",t.e proc.ffiul, admiţând divorţu lea primit de no
-,.ootă. l.3&re se ~a mllrita uu peste mult cu Mesul 
inimii sale. Fost-a doamnă Sindair fiind inte?
"iavată, a d(l(~laTlit cu n u·i pare rău că apără· 
f'it pe !'o<'riioorul bogat. F.;a \18. int.rn acum în teA· 
tru şi rla~~ă va trebui. il va Rusţino chiar pe băr· 
l)atuJ. ei, ale cărui versuri nu plăOOsc şi nu adne 
:1I i ci un ban. 

x Gusta" Tâtray - Oradea-mare, str. Ra
kOCl!:Y, prăvălia pentru elită, nnde se pot cnm
pill'a lucruri de mână, pentru dame precum şi n ... 
('e~al'ii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

li Seminarul i.ridie Dr. Ger'b, Cluj. Str. Far
hA (lângă edificial cel vecbiu al teatrului). Pre
gite\!te pe lângi onorat mie, pentru examenele , 

Leoa Tol.toL 

.., 
I.ASBOIU $1 r ACE. 

ROMAN. 

T .... de A. C. eoril1ll. 

'(tJr.are). 

.Abe.a. fu in mijlocul colinei şi caii O :porniră din 
tl'ap in g.alop şi fuga lor se iu~a pe măsură ('13 se 
aproPia.11 de uhlanii fugăriti de dra.goni. Cei din faţă işi 
întoarseră caii indată ef~i zAriră pe husa.ri, ceilalti se 
(lprirl. Rostow avu &.CalM' impresie ea. în clipele când 
urmiirea lupii la vâ..năt{)u.e; N dete pinteni calului <lău 
f·!l.Ză,.oos.c şi se aruncă În rindurile dl'sordon.a.te ale dr:v 
gon.ilor. Aiai toti dragonii fug-l'au; Rostw all'SC unul 
f!intre ei ei1 urmări. Un stufie i-se puse tn c.ale, dar 
hunul său cal sări P{\sro obst.a.col, şi wt săltând J)C eea, 
J{n"tow i!Ji zise că in d.Wva minute va fi pus mdna 
tiP inamieul ee lJi'l alesese. 

Or. ROTH KĂLMĂN, 
1\JI':I>JC. 

TEMESVÂR· ERZSEBETVAROS. 
Strada Batthyany 2. (Colţul str. Hanyady) 

Cosultaţiuni: a. m. 8· 10. d. L 2 -4 ore. 

Consultaţiuni separat pentru tubercul~. 

__ Altcoire cu TubercuJin. --

ECONOMIE. 
In atentiune băncilor noastre.. Pe 10 c. ~ste 

eonw)('.a1li La. Chlj, din partea unma dintre cel<, 
două ~m>iaţii rt'gnil'olare cK' in~titute de bani 
din capitah ţării. o ("(mfeN'J1ţă în ACOpul inte" 
meiol"ii unei ,.,';t..>(·ţii arddt,n(~" a lU'oOC1aţiei ,un 
('.he~tiune. 

Dupa cum ~mntem informaţi ("<:mdU(,'(>'N~ ago· 
c-i.a:tiunei 1;Ii aranjaţ.orii intMlrurii din Oluj des
vowtă o a(·t.jc"ÎtaH' fl'brilii şi ~ sfor"l'I,ază mult 
pentl'll Il atrHg-c în sfera lor 00 inteN"Se şi înstÎ· 
hltel~) d('hani române din Tr.a.n""ihan.ia~ învi
tfmdu·le t"i Îndemnându.}(l în .'l<'ritl<)ri s-p€!(~iale ti, 

lua parte la t'vn...;tituirea ,.K'ctnoi Hrdelenp". pro
ieeta1.e. 

Cum illl.<1t:itl.lt.e1e de blUll r.;mânfl din Tran.<;iI
'vania şi Ungaria au în .,SoJ.idearioo.tea." noru<tră 
o org-ani2 ... 'lţic proprie. mult mai ye;che şi mai îna· 
intată în too1.c privinţH}e. oecât a.."«)(~i;at.i'tI. rC'.g'I11. 
('.olarit, ce acum V(}Î('.şt.f>.>Iă: opeN'z,e ~i in mijlocul 
nOi'tTu. Întrarea băncilor nOR'ltN' în sitmul a~s't.{.>j 
a'lI)ejaţîi o afliim <.;1 totul ,c;uperfluă ~ fără S<Xlp. 
ma~ aH>."', că fără a put('.il! ofclIj avantagii mai 
mult.(' d{'('îtt, .. Solicl~lfitatea", ar impune buncilor 
noastre numai sa.erifidi băneşti rrimptoare. 

A~ta f":'lte tot odată ră.'lpuu«ul nostru Ia mai. 
mult.€ întrebări, <'O ni~':au pus din oorcurile băn
cilor noolStre în le.găt'llră cu conferenţa oonţ'l()· 
(,~'ltă pc 10 c. la Ohlj. .)Rev. Ee." 

&pkuirî Li t(·rart:·: An{lJ'(',~en: Firul de in. 
flori de-o zi: Al.ex.'ludru IO~lll Cuza: Mi1'On ~ 

Ca ta' lwi la ninwni: ] h'umul spre fNie.irt); Din 
TI'Îp'obtania. 

Rînduri mă)'unt<-: Ofiterii romîmi llViatoil" 
pl'emiati: D. Xi('oll\e I<>rgll; Noul Ep~op al 
Oberlei: AlmalJ'acul 1"{'J'j·jtm-ilol' de!.l noi; PrUIll'iul 
:\ub'!.'J; Firul de in. 

nustr~jtî~: l\,lex.,'woru <'iure; Alre.~andM1 laan 
()U7Al: V t>dt'rc <le f>(' ('Îlmpul de luptă din Tripolis; 
VilnătDfU'e dupii mu,~ina de zburat; Biserica Sf. 
}f..aria G'l.i4(l1iano djn G{'nu.a. 

.~r'iSi)J'i d('la ~.oa{·lj('. - G h ieitur:i i1u."tn'lote~ 
-- Biblîoji'ra.fi.~. 

P:rf1ul Imn] {,.xf'Tnrplar 30 b:Uli. De v:ln~lre la 
• .Librăria Tribuna". 

POŞTA REDACTIEI. 

N. B. Făgăraf. In rindul trecut am publicat 
ltlmuriri!p, d·vo':1stră indropt1.ţite. Acum nu mai 
facC1l1 însă Q{"C"t lucru, pentruc~ suntem conv,inşi 
f',ă noile lămuriri naosc noi (',orturi ~i polcm.îci, pe 
cui noi tHIJltgrn da.tori să le potolim. 

II ri{·.ani. PrCMlm ,/aţi putut ronvingo am 
~ri.s în eh€Stia OO('fJa d<mă art,i(JOle mai lungi. Cu 
lyriJ(>jul iIl~r.alării "om ţinea, îMă, şi mai mult 
':'CIIma de dorinţ<>Je d-voastre. 

C. P. (15.1. In nmnărnl de m.iine. 

Poşta Adminislraţiei. 

~'.:l1rel D, l'ulpp, Soeodor. Am primit H oor_ 
abonament. pe ~cm. II 1911. 

Nioolae Bâru, OtJaea. Am prilmit 2'() cor. illt 
abona'Ilwnt. ~faj aveţi de solv.it 5 001'. până !la fi
ne.a anuJui J9lT. 

Redactor responsabil: Iulia Giurgiu. 
.. Tribuna" inlltitut tipografic, Nichin ,i eons. 

Numai deeAt pieptul ('al u hli , lui Rosww izbi eu nolentă ment D(>liimurit p(l eare nu1 putea limlW:U. n cuprin
spateJ{' ooluluî dragonului, eare fu dit ~ a.ci să fie se"e chiar din clipa ('«ud isbiS€ /;'.11 ;;.abia PP ofite.r e;: 
trintit la. pământ. ln 3('f'1aş timp Rostow fără să şti"" eând il fă.cuJlc prisouK>r . 

de ee. lovi cu Rabia pc fraJl('cz. Numai decât însă, exa.1- ContpJ(' Ostf'rman Tolstoi îl chemi!. pe Rost.o'l' Ia. 
tarM tâ.nărului rus se e_aporă. OfîtOllll franc.oz cizu, dân.~ul. II 1('lidtâ de bravura ~a şi u declară ei va 
nu din lovitura de sabie e..are'l rănise uşor mai BUS înştiinta de fapta. &a. pe împăro.tul şi că va ('ore pentru 
de cot, ci de sguduitură şi de l'paimă. el cruooa sf. Gh{'orghe. 

Rostow îşi opri ('.alul ei'şi căut.ă dut;ma.nu1 cu ochii Când îl eternă !l'Nleralul, Rostow ear ('.(Jnvina eli'J 
.ee să yadă da.~ă il invinsesc. Dr.a.gouul, eu un picior va. dojeni fiinddi fue.ppuse attLeuI Inainte de a fi J)riillit 
in scări şi cu ~elă1alt. la Dă~ânt. se. încerea.. si se a.şez~ I poruocă. Cu toate a.cestea felidt.ările gen.rraJului &i U
pe ~; el clipea din ochI ingrozit~ ca 81 cum ar fi găduinţa unl'Î rN'ompense. in loc de a'l încânta. dupa 
aetCi>ta.t 111('" o lovitură şi'} privea pe Rostow de i06 cum s'ar fi euve-nit, nu reuşiră să ri8ipea~:ă in sufletul 

. tn sus, cu oroare. Chipul său blond. tAnAr. pa.lid. pătat său sentÎIDetnt!tl neplăcut 00'1 chinuia. 
de sânge. aVBa o gropjţă la bărbio, ochii lui erau alba- - Dar ee ('ste cu mÎ.nt'? !le Intrebii ('1. Am fleut 
etrj· şi limppzi; faţa sa. nu era de fel marti-ală. el llD H{'-() f.a.ptă ruşinoa.sii.? Nu, nu e asta.. Atunci de unde'mi 
avea a.sJ){\('t!ul uuni dusman, d părea sinmi,u şi blând. vinI' a.cest ~entiment de regret? 
Mai Înainte ca Rostow ~ă se fi hotMlt ce si facă El zări pe prisonierii oari se a.dmea.u· el dete fug-a 
eu el, ofitnul strigă: lângă fran{'~zuJ său, ee.} cu gropiţa. în' bărbie. Rana 

- :Mă predau! pri"onl-erului era uşoară. El avu un zâ.mbt"t silit zlrm-
FĂ voi so.'şi !':roo.tă piciorul din şea. dar uu izbuti. du'l pe Rosww şj'l salut.ă din mână. 

FNl,neezul, dUPă unilorma. sa un ofiter, Înainta, ple
C'.at pe gâ.tul calului. du J)C care'l izb~ eu latul să.biei. 4 

CAtiva husa.ri Il dpga.ja.ră şi'} puS<{>ră pe Ş;>.Q, Din toate Too.tă ziua :t(',('e.a şi 3. doua zi, camal'<lzii $i a.micif. 
pArtile oamenii lui RoMow se Întotcea.u eu prisonierî. hli Rostow băgasf'ră de sP.amli că el dev('nÎ>le OODK:en~· 
dar un ~ntim(';llt n!\pliirut ti ~ITIDgt>a inima.; un I'enti- trat şi tă.cut. 

I I fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Yăpsire de haine. Curăţare chemică. 

· KRISTALY" Spălare cu aburi. 
I " G6zmos6gyar, Kolozsvâ.r, Palyaudvar. la suma de pesta 10 Cor., pachetul se retrimite francat. 1 
! I 

• 

. 
-~ 
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Loc deschis. *) 

-
Onorata Redacţiane 1 

Faţă de cele publicate azi din partea 
d-Iui Dr. AJexandrn Marta advocat în Li
pova într' o cestiune de onoare iscată între 
mine şi O·sa, mă văd neces tat a da PUf 
blicităţii următoarele două scrisori: 

I. 
Arad, 6 Decemvrie n. 1911. Stimate Amice! 

Cetind azi în ~ Tribuna" cele publicate din 
prilejul publicării protocolului luat în afacerea 
de ODoare iscată între D-ta şi d. Dr. A. 
Marta din Upova. prin aceasta, pentru lămu
rirea situaţiunii, Te rugăm să dai publicitătii 
scrisoarea noastră ce ti~am adresat deodată 
cu transfunerea În mânile O-tale a protoco
lului lua in cestiune. 

Alexandru Candrea m. p. 
Vasilie Ooldiş m. p. 

II. 
Arad, 1 Decemvrie n. 1911. Stimate Amice! 

Transpunându-ţi aci protocolul luat în aface
rea de onoare iscată Între D-ta şi d. Dr. 
Alexandru Marfa advocat în Lipova, ţinem să 
repetăm declaraţia noastră dată la punctul 
XIII. din acel protocol, că anume noi DU am 
denegat rD numele d-tale satisfactia cavale
rească fată de d. DT. A. Marta advocat în 
Lipova, ci am suspendat numai această sa
tisfactie până când d· ta te vei rehabilita prin 
forurile competente in fata acuzei, ce ţi· s'a 
adus de a fi procedat într'o cauză, care stă 
in legătură cu afacerea prezentă, cu proce
dură frauduloasă. Astfel afacerea, in care 
te-am reprezentat, pentru dota deocamdată 
din partea noastră o considerăm de terminată 
conform regulelor cavalereşti. 

Alexandra Candrea m. p. 
Vasi/ie Ooldiş m. p. 

In faţa situaţiunii, ce mi-s'a creiat, nea
vând posibilitatea unui alt procedeu decit 
cel reprezentat prin mandatarii mei, -
pentru noile insulte, ce mi·se adresează, 
sunt nevoit a·mi căuta satisfacţia cuvenită 
pe calea legii. 

Arad la 6 Oecemvrie n. HH 1. 
Dr. Ştefan C. POp 

advocat. 

*) Pentru cele cuprinse in rubri-ca aceasta 
Redactia nu prim~te răspunderea. 

pa 

Mulţumită. 
Neputând mulţumi in parte fiecăruia 

dintre preastimaţii domni, prietini, cu
noscuţi şi alţi binevoitori, cari ne·au 
mângăiat cu adevărată dragoste creşti
nească, din prilejul năpraznicei lovituri 
a sorţii ce ne-a ajuns prin neaşteptata 
moarte de tot timpurie a preaiubitului 
şi mult regretatului nostru fiu Aurel 
Dobrin (DeJascurta), parte prin parti
cipare la înmormântare, parte condo· 
lându~ne cu graiul viu sau prin scri
sori În aceste zile de grea încercare şi 
nespusă durere pentru noi, - le ex
primăm pe aceasta cale din adâncul 
inimii cele mai sincere mulţumite, ru
gând pe bunul Dumnezeu să-i ferească 
de asemenea grefe încercări şi să le 
răsplătească tuturora cu darul său cel 
teresc! 

Bucium, luna lui Noemvrie 1911. 
Ja1nica familie. 

'I"~ Mulţămită publică. 
La petrecerea rmpreunat~ cu concert, aranjatl 

de tlnerimea universitară român~ din Cluj In 23 
Novfombre 1911, in favorul infiin:ândd societ~ţ; 
de lectură au binfvoit a trimite oferte respective 
a suprasolvi următorii P. T. Domni: 

Oferte: Banca ~Economulc 25 cor., 1. P. S. D. 
Ioan Metianu, Dr. Vladimir de R"pta, P. T. O.: 
Dr. Va,jte Bianu, Dr. Zosim Chirtop, Or. Ori
gorie Moldovan câte 20 cor., P T. Domni: Dr. 
Nicolae Oncu, Traian Păscuţiu, Banca ~ VIădeasaf. 
Ane1a Zehan câte 10 cor.. P. T. Domni: Iosif 
Oarga, Ladi~lau de Pop. Dr. Teofil Bogdan, Or. 
Itie Mariş, Dr. N. Hangilnut, (oan Paşca. Ioan 
Hosszu, Va"i1e Janza, Valentin Dr~gan, florian 
Coclan, Saodor Ago-ton câte 5 cor., P. T. Domni: 
Valeriu Russu 4 cor. P. T. Domni: Va~l1e Russu, 
Banca ~Cordiana«, Ioan H<lţiegan, Filon Roman 
câte 3 cor. 

Supraso1viri: P. T. Domni: Dr. Iuliu Pordea 
100 cor, Dr. Amos frâncu 16 cor., Dr. Ste-fan 
Morariu 12 cor., E. Bianu 8 cor., O-na Bozac 7 
cor., Or Ilie Dăiallu, Dr. lu1iu Vicaş câle 6 cor., 
Petru Chedces 5 cor .• Augusttn Cosma, O. Beres, 
O-na Laura Ranta, Anton Mandeal. Dr. E. Ha
ţ'f'gan câte 4 cor., Eliseu Moga, V. Suteu, câte 
3 cor. Ioan Dan, Dr. Petru Musca, BfsilÎu Po
doabl§, Dr. Vasile Ramontai, Petru P. Baritiu 
Gavril Carşai, M. Radu, Augustin Cupşa. Romul 
Pop, Oeorgl! farag6. N. S,mu câte 2 cor., liviu 
Miclea, lliescu, 1. MurJşan, Dr. Bardosy, Ioan 
O~le~, Or. Aurel Nyilvân, N. Deneş, N. Saciu 
câte 1 cor. 

Primeascl marinimoşii Domni, cari au binevoit 
a ne spnjlni nobilul scop şi cu aceasta oC8ziune 
cele mai profunde mulţumite. 

CI u j, la 3 Dectmbre 1911. 

Octavian Russu, 
preşedinte. 

Vasile Paşca, 
cusar. 

REISI MIKSA 
FABRiCA DE 

OILE 
in. 

BEKESCSABA--NACYVÂHAD 
Andrăssy-ut 41-43. . Răkoczl-ut 14. 

(Lingi :tApolloc). 

o v 

aCOROama 
română, află aplicare la o familie din Arad. 
A se adresa la administraţia »Tribunei«. 

-----------------------------------
Caut un practicant 
cu plată începătoare şi pe lângă aplicare 
momentană. - A se adresa: 

. I W~ber, bankbizomănyi iroda, 
Vilagos. 

Uueludidat de ad~ocat 
cu practică, află aplicare momentană Ia 
subscrisul. 

Dr. Ohearghe Racsin, 
advoc,,"i:, 

Oradea-mare (Nagyvarad). 

(li 

Pag. Q. 

~~.~~t;~~~~Sj;~~~~~ 

P. T. 
Subscrişii avem onoarea a fare cunoscut Ono 

public din loc şi jur că privălia noastrll de 
peşte şi fructe sudice, care existA de mai mulţi 
ani în casa noastră proprie Strada HJrschner 
No 4, BUl. :rnărit-o introducâd şi 

mărfuri de coloniale şi deIicatese 
Zilnic: Peşte proa5păt; cafea proaspăt prăjită 

făină şi petroleu; totfetul de brânză. 
Pelângă acestea purtăm şi mai departe negoţul 

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

de 1 coroană 30 fileri per kg., - în toată ziua 
proaspătă. 

S'a inceput deja sezonul de peşte sărat! 
Prin mijloace suficiente şi leg~Huri cu firme de 

primul rang suntem 1n plăcuta poz'tie a oferi 
Onor. public mărfuri bune şi cu pretul ce] mai 
redus. 
Rugăm deci pe ono public a face o incercare 

şi a să c"nvinge de calitatea cea mai bună şi de 
preţul rf'dus al mărfurilor. 

In sperantA că Ono public ne va da binevoi
torul său sprijin semnăm 

Cu stimă: 

fratii Gingold. 
Braşov. 

ILIE BUIlA, 
Ilcltu, artistic şi pentru zidiri, 

BISERICA-ALBĂ, 
Strada Orşova Nr. 4. (casa proprie). 

Primeşte ori ce lucrări de branşa aceasta 
precum: strIngerea cU fer a zidirilor, pre
gatirea de porţi şi garduri de fier, bal· 
coane, trepll, Îng'ădln de mormmte, cămine 
şi cuptoare etc. executa1e artistic şi prompt. 
Primeşte totodatA spre efeptulre totfelul de 
reparaturl atrngătoare In branşa aceasta 
pelângi oreturi ieftine şj serVIciu pu 1ctual. 

ASZOOV 
ORADEAMMARE, 

Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 

In vederea sărbătorilor de Crilciun, aduc 
la cunoştinţa on.· public din loc şi pro 
vinde, că au sosit noui transporturi de 
articole sudice şi anume: Curmale caii· 
tatea ce mai bunl1, malaga şi smochine. 
Castane de Tirol, alune italieneşti. şi 
nuci de Coel/.S, portocale dulci, lămâi 
coapte. fructe zaharisite, prăjituri pentru 
ceai, ceai chinezesc cea mai fină calitate 
Rum englezesc şi francez.. toate cu pre· 
ţuri moderate. - Ma'e aso·timent in 
bomboane de Crăciun, cafea prăjită, tot
deauna proaspătă, diferite compoziţi· din 
8 feluri. - faceţi comandă de probă 1 

Cu stimă: 

ASZ60Y MIHÂlV, 
Importor de aafe .. c:u.I, bomboane .. fructe ludfce. 

Nagyvărad. - Telefon 635. 



-----------_r ~ ... ~ .. ~ ~ 

:Pag. 10 Nr. 257 - 1911 

n:~~~~~~~==~~~~~n e-. · .-..... -.-.--. . i MA.GAZIN DE MOBILE 11 1iI:- I I I I I I I I Î I I I I I ICI j Î Î I I • ~ 

Cine YOÎaşfa 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Creciun & Voda 
din Lujaf, 

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

: "'oanRe~hi j 

I timplar artiatlc pentrQ edificii ,1 mobile, in • 

• Sibiiu-N.-szeben, Elisabef~. 20. I 
I • 
I ! 
I · 
I ! 
I Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de I e şcoale, biserici, magazine, birouri şi • 
• 1 ocu inte. deasemenea pentru clădiri, lucrări I 
l in cel mai modern stil, pe lîngă literare 

prompti preturi moderate şi din material uscat. • 

IUN ENOKE. 1: 
atelier cu maşini electrice pentru _ 

ascuţlre artistică şi homoru. t-
SZATMĂR, i: 

co.so..l.,,· ... y. ,..I ...... '·!. 
d. rrlbunal. 

Se recoman~ pentru pre-
gătirt>a şi a<;cl.>lirea orIcărui 
soi de cuţite, ca cutite pen
tru căsăpie şi bucătărie, pen
tru masă şi bricege. unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi a"cutirea bricelor 
pre lângă prt'turi ronvena
bile şi execuţie ireproşabilă. 

---------• ----.' n • Oesemne şi prniecte fac grabnic şi gratuit. • .. ~-====~========EI :-..-..... -.-.-.-.-1 La trlmlf@rea a 6 brll!@ barbl@rll()~ -1 
le .oeof@se taxa numaI pentru !S • 

a IIIII o rfl I (1):00111 el 

•••••••••••••••••• 
: Ciobotari, ATENTIUNE 1 Pantofari : 

! AUREL BRINZAY: 
: fabricant de unelte, ., 
.. BUDAPEST, VIII •• LosoncJ·utca 18 : .- . 
i JIl ţ : 
• ~ m • 
: Pregăteşte totfelul de unelte pentru : 
• ciobotărie şi pantofărie. • 
• Catalog trimit gratis şi franco. • 

•••••••••••••••••• . ----------------. · ~---. '.-- , 
t . ' . ~.-- :'~;~.:" .... J. · ~..,,,,..;,,, i t . • • 

~ .KIRÂLY L,AJOSI, 
• ferar, dogar, ,etar ,i IUBtruitor. l! ~I Aiud-Nagyenyed, Str. Teinşului 14·' 5 
• ' Recomandă uzina sa înlocuită cu pu- , 
41 1 feri motorice şi lucrative bune, pentru • 
41 ,prepararea articolelor de jerărie, şeldrie: • 
~'şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând 1 ~ 
41 de un serviciu prompt, execuţie modernă' fl ........................ 

~******+**JA***:k+.}M*"*+.A***_*)-.M~~ 
:&' Fabrica de prăjitoare de cafea şi căminuri brevetate a Iăcatarului ~: 
:~ IFJ. FAZAKAS FERENCZ ~~ 
:~l SzepS1Szentgyorgy, Gr6I Mik6·u. 18. 
:~, RecomandA ono pUblic p r A j it o are 1 e de cafea brevetate şi că m i n uri 1 e 
...... ?:l (şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre 
_?:. cari până acum s'au cotJlandat peste 400 bucăţi. -* Primesc şi ecsecut pelângă preturi moderate orice 
-~ lucrări de strungărie În fier, repararea maşinelor şi 
..... ~' mechanismelor de fier, a casselor etc. pelângă garanţie. 

~ -?: Trimite franco fiecăruia care se referă la ziarul 
....... r~ acesta pretcurent despre prăjitoarele şi cămin urile 

sale brevetate. 

Motoarele mele patentate au regulator cen~ 
tral şi mec"anism de aşfzat cu rrâna. _ 
In urma arderei regulate a oleliului motoa
rele nu produc nici un miros nep:ăcut. _ 

Nil trebue curăţit desI 
Spese de functionare pe oră 11'l filer. 

SuranJi Viklar • 
lngine .... D:1echanic diplnru.at. 

IUdapest, VI .• Laz4r-utca 18. 
(IndAr~1:ul Operei) 

Condiţiuni favorabile. Preturi ieftine 
Intermediarii primesc recompensă. . Motoare cu benzi n şi gaz. 

fffff~~ffffffff~fffff 
11.,1.,111.,1111111111111111111"'111 G 

Nici O fabrică de gra-

Cele mai mOderat 
__ .obila dl 
fier ,i .ra.1 
şi cele ma! practice 

bănci higie
nice de şcoala 

mafoane şi cufoane nu ~ . 

,1 mobllarea 10-
• < "- culnţelor, hotel .. 

lor, ,pltalelor ,1 
• .c:oalelQf. prec:'um si obiecte fllbrlc:ate dIn cele mal bone ma· 
~erl.l. dia tari, lucrArile cele mal solide de artA şi constructie se lUe· 

reaz.l numai de citrt firma 

ICfllhardt Rtzsi utoda 
8r ••• 6, atr. NeagrA or. 33. . 

- 1..,1 kolo e emceJarl. ,1 fabrica mon'att cu cele mal. Doi m..,IDlriI. _ 

pc ate să li fereze mai 
ieftin ca ~~~ .... 

Iteicb Ala dar, 
atelier d. Instrumente muzicale. 

lidaplst, VIII., RăplZinhiZ-1I 27 T. 
e---=== Catalog gratuit. =:- == 

< III ] 11.111111 •• 1,,1111'1 [[111111. 1.11. &1 
". 
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Pianuri sau Harmoniuri 

ciasornicar, 

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse II 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 

eIA Ei <> 1< N I C E 
de buzunar ş! de o~rete şi 
ciasorni e deşleptătoare, 
precum şi articl· ('P"CÎ. 
P,avă';e dt' obJecte de 
aur ,1 argint s'gnate 

of ,do ... 
Toate reparatunle se exe
cutA prompt şi cu garanţi. 

=============~;""#~'~~ 
•••••• ' •••••••• 1 ••••••••••• 

! ~ {'" Georg Barthelmie : • ~~. h·· • )VLt. ~--" :r:nec an~~ • I ~~l~b1;.~L~!~ B r :J.~J' de~r~. !~~LL ~~nf' i 
• Atelier pentru maşini, de scris, socotit, • 
• dictat şi de cusut, apoi pentru aparate • 
: eJectrice şi fizice, Jampe electrice de : 
• buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie .. 
• - de copiat şi diferite utensiJii. - • 
• Telefon 380. • 
• -Instructor pentru scris la maşină. - • • •• ••••••••••••••••••••••••••• 

.==~=============. 
PregAtesc 

cuptoare de teracotă, 
clminuri. vaze, glastre, 
cu preturi moderate. 

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

Magyar Istvan, 
fabricant de caminuri Si arr cole de lut 

fa Temesvar-Gyarvâros, lem·u, 16'11 

••••••••••••••••••••••••••• • • : Ioa13 Ha~l.g : 
: tăietor de pile : 

: Timişoara-josefin, Flobel-u. 48. : 
: Recomandă ferarilor ,i comercianţilor : 

.. atelierul său de tăiat pile • 
: bine aranjat, unde se pregătesc p'le mici : 
• şi mari din oţel vărsat de prima calitate ş. a. • 
• Primeşte spre scobire pIle mici ,1 mari .. 
• vechi şi noui, pelângă preturi ieftine. • 
: ,', Comandele se execută grabnic şi prompt : 

.~ ........................ . 
EDUARD LEIER, 

finichitiu li anlaprizA da insfalafiuni 
B a~o Atelier: Strada Luntl Nr. 83. r y Y, PrAvAlie, Strada Gabai ar. Z. 

T.le1oR Nr. aa4. 
Se recomandă pentru pregătirea muncel de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum copenşe, ~i invelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucatărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru splliat şi altele. 
Spectaht!tt in apaducte loR case. can ali 'ZAri t 
conducerea de gaz de iluminat, ,i instalarea camerelor de baie. 

o DIilllllHD ~~~p; c~~o:~b~~ !es. totfelul 

Engrosiştilor li-se dau rahat 
Dt'pozit bogat rn vănl de 

I scAldat, cămine, c10sete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Repara~ie prom!)tL 

l'\.laA!'azie de articlii pentru blse"1 ci şi preoţi. 

GEORGE JAN~OVICI, A~AD, f o rray-utca 2. 
-

Postavuri de re- Aduc la cuno~tinţa onoratului public, că au sosit. Cea ma' bo~ată 
verenzf-, brÎuri noufătile da foamnl şi daiarnl magazie in articU 

I 
preoţe'şti-, roşii, in 8tof~, mătăsuri, delainori, zefyrnri, cretoane, pentru sfintele I 
vânăte si nf'~re. 

batistui i, - ciorapi tmpletiţi in temniţA - şi 
biserici şi ~reotl, multe altA articole cari nn file pot toate inşira. 
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Schwalb Adolf fia Vilmos 

tinichigiu şi arămier. 
Budape.t:, VII. Versen;,}"'.u. S. 

(Colţul strAzii M urânyi) 

Pregăteşte totfelul de lucrari 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere. fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichfa aibă ori nickel, 
cane pentru olei, lack orI pe
troleu. faele, lămpi de carbid 
şi alte ar tic o I e technice. 

Cassete pentru banI. 

~.===========Ca==m=lO~g~tr=im=i~tg~B=t=Ui=tŞ~i~fB§n~~§,.;:===========,~ 

~~~~~ZIXXZXZ~IXY' 
~ J Gottstel·n îl·uI prăvălie de piele şi ... M • " accesorii pentru in· ~ 
M N b .. dustria de cojocărie. ~ 
&41 agysze en, Klemer Rmg 5· curel~rie şi ciobotărie M 
N Mare dt'pozit de diferite piei lucrate in ţară şi străinătate. - ~ 
~ Spt'dalitaţi de pjele. Piele lucioasa şi ŞUt turi de piele Tălpi ~ 
•• Vachl! şi opind. ft.ţe pentru cÎsme şi ghete. Aţă pentru ma· ... 
~ tin! şi I USUI. Skală de cusut l!It.1 
~ l'l\l,~ albi şi colmatA. Tort diferit. - " 
~ ~ \\\\~\.'I,\ ~ J.â~la, barchet. pânzA, tălpi de b~ 
~ ~I~~\\\\\, IIi pasii şi a~bt'lh, garnitură de gumă ~ 
... - ~\, \\1,\\,\\\<, ~%\\I\ şi c'or~pi de gumă. Şiretud şi ~ 

;I:~ilt~, ' d~\' ,'\ "\ \\\'A\~\ ,\\\\\\\~\ postav de cur~ţlt ghete le. Cuie ~ 
( ;~lrli:)!!f!t:1I1UijJ~ . II 1\1." de lemn amerIcane. Calapoade' • 

~ i!;fi!1itl/i;{/1 I I pentru ghete şi cisme. CremA M 
~. ~ .iJ!!t!Z!«X:(iiiiiifizz'r' 

Nr. 'elef. pentru ora, ,1 comit., 509 

BANI 
pa moşii ,i case de inchiriat din Arad 

- cu a.mortisa.ţie de 10-70 &ni 

"upl IlWime. 8umei Imprwnut&te cu 4:, 4:1/ 4, 4:1/ g, 4.8/. 
,1 iO/OJ pe lAngA div • .:tenda. de mijlocire ,1 amortisaUE a. 
l'l~rel3e oorlspUIlIitoare pAn. la valoarea cea m&l mue. 

Speae an"cipative nu Bunt, 1. d.orinţA antioipe. ape· 
sele Gle Intabulare, convel1e. datorille de interese mari. 

= }l~801vare grabnică, serviciu p:rompt. 
E.· ~ 

" 

: SZU.CS F. VILMOS 
Repres,uwţ. penn miJlocirea 4e imprumuturi a 

I 

Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe tarlloru, comita tnlul Arad, ora~uI Arad, oomUstului 

BicW" Gfula, CiabL 

ARA.D, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Llnp filiala Po,teL) 

t, 1 

PrlIi,~.JC pe I&ngl onorar aoulsitort 4. afaeerl abili 
,1 'sllUd h Jneredere. 

-~~-------------_I ..... -~'~.li 
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Rndolf Hiller, lăcătuş artistic şi 
pentru edificii, 

SibHu-N .a.gyszeben, 
Atelierul: Rosenfeldgasse 6/a; Locuinţa: Wagnergasse 23 
Primeşte lucrări de lăcătuşerie, precum: grilaje la case noui, portf 
trep.te, balcoane, îngrădîturl la grădine şi morminte. Casse de 
bam ~ontra ţ~cului. in ori-c.e execuţie. Telefoane de casă, teleg
rafe ~I sonerll el~ctrtce~ ~pOl, apaducte, aranjament pentru camere 
debate., clos~tt~ ŞI U.n~am cu pompă pe lângă preţuri moderate şi 
execuţIe artIstIcă. On-ce repaTaturi se efeptuiesc repede cu pre-

turII,. (',.l~ mai i,.hinp si Of' lâl1Q'ă Q';lranţă. 

,~~ ,~ ~ 

11.'111.1.;1111 1.'1111111111111111111 
Premiat la expoziţia industrială din 

Sibiiu în 1903. 

Roate de tors~~ 
din material uscat şi mers liniştiţ pe lângă garanţie, să 

află de vânzare la 

Emil (rauss, 
strungărie ,1 atelier cu pu· 

tere motorică. 
Sibiia-H ai J'.zeb8d, 

Margarethengasae Nr. 5. 
Orl-ce roatA ce nu merge bine IIA prtlft~te 

Inapoi. 

Prima fabric' ungureascA de cuţite de 
ma~ini şi unelte de otfl FondatA la 1859. 

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

~1i ~ ~~ 
~.P" ~~ 

+ 1 .:; M §, Uneltele mele taie ca 

e",r~ ~"~._,. ~ F OTR.AVA 
• . /,". şi se potrivesc la ori-ce ma-

şină pentru lucrarea lemnu~ 
lui, pentru-că sunt fabricate 

din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru. ,rindele .. de maşini, scobitoare; capete de cuţit, 
ferestraze de mană (horony) şi lungime; sfredele pentru 
sfredelirea de. găuri adânci; cuţite de sjişiere, u.nelte 
pen'!u sfredellre, crepare şi fabricarea de cepuri~ cu un 
cuvant . totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnulUI. -, Preface şi osiiţe, ţij.toarelor de cuţite In 
paţru ~?Jţu~I,_ol?rlte. de serviCiul superior de industrie, în 
oSle clhndrlca ŞI fabrică, după comandă, nouă osii ci lin· 
drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru. compactorii. 

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

... 

.. 
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