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nu numai dovada unei slăbiciuni reprobaO situatie panibilă. bile ci şi pe cea a lipsei lor de prevedere, 
pierzând perspectiva istorică a monar-

Arad, 7 Noomvrie. chiei. Căci, favorizând pas de pas tendin
ţele de prepotenţă ale unui singur element 

r:răr~a, mona!'chiei habsbu!gice n'a fosţ constitutiv şi chiar pe ale elementului care 
pusă, DIC! odata 'poate: la o lIlcercare n~al a arăcat şi atacă mai sistematic principiul 
grea de cat ~.stăz!. Intr un m,oment~d?-o lll- de viaţă al celorlalte elemente constitu· 
semnătate IstorIcă, probabil hotaratoare, tive: libertatea. naţională a tuturora, au 
pe,I:tru multă ~Teme, ea ~u P?ate ~ă dea lu- deplasat şi mai mult echilibrul intern al 
~ll proba uneI recu~egeTl la, m~lţm1ea eve- monarchiei, expunându":o la sguduiri din ce 
mmentelor ce pot s ~ s~rpnnd~. ~In vrem~ în ce mai primejdioase. Au creat cauze 
ce to~te ~tatelev m~n dm. vecmaţ,atea ~l organice şi efectele nu se pot descărca de
:pot sa pnv?asc~ da,rz ,in, faţa A vutorulUI, cât tot în paguba organizmului politic al 
marmate pană 1Il dmţl ŞI stăpane pe for- monarchiei. 
ţele ,1or1 m~nar?hia no~stră ~e s~a:te ~a- Dar iată a trecut o jumătate ile veac 
darmc :Il, v~r:eJul ~eAvoIlor el poht,lCe lU- dela inaugurarea politicei de exp~diente 
terne, fa:Imlţand~,şl ,mtrea~ă energlU: pen- şi în acest restimp ea a înregistrat numai 
t~u a ~e lmpăca, fIe ş~ ~~mal vre~:lIll~, In inSllccese cari au slăbit clipă de clipă ecai
sItuaţm aceasta penJbIla e nevoIta sa re- librul intern al monarchiei. Simptomele 

. curgă la soluţi~ momentane, la .exeedient~ acestei slăbiri le vedem şi aici şi dincolo 
~femere" tre~umd de m~Ito, ~:l sa ,aduca de Leitta, în adâncire'a progresivă a duş
J~rtfe chIar ,IZ: paguba prmclpnlor eI de e- măniilor între popoare. Monarchia a ajuns 
xlstenţă polItIca. . Uil' teren vulcanic şi erupţiile dacă sunt azi 

Spiritul reformelor militare e îndeajuns mai sporadice şi mai puţin violente, cine 
de elocvent în această privinţă. Am văzut ştie dacă n'or fi mâne tot atât de dese şi 
cum, determinată de presemnele unor mari năpraznice ca în Balcani, în acest teren 
conflagraţii diplomatice, precum şi de con- do înt.ocmiri politice micinoase ... Căci ra· 
ştiinţn. ră~punderii ei istorice, monarchia ţiullea polilicei dcexpeuiente e totdeuuna 
a Încercat fortificarea mijloacelor ei de preferirea intereselor susţinute de mai 
arXu'are, chiar pretându-se la sacrificarea multă forţă brută, în detrimentul intero· 
caracterului de indisolubilă unitate al acag· selor susţinute de-o forţă mai redusă, -
tor mijloace. A deschis cea dintâi uşiţă de·o fortă etică Însă tot atât de mare. Po
pentru tendinţele panungureşti, atât de Etica a~easta trebuie deci să opereze în 
fatale pont.ru tradiţiile de probată tărie a mod fatal şi cu un element de nedreptate, 
arn1atei comune, Şi oricât de mari şi de altei fericirea statelor nu se poate baza de-
probabile complicaţiile rusboinice ce se ci.lt pe. interesele etice ale tut.uror popoa
anunţă, noi vom mărturisi întotdeauna c~ relor lui, interese cari au acelaş drept etern 
factorii conducători au dat prin aceasta la existenţă. 

III jurul~DarwiDilmului. 
De Dr. Pompiliu Robescu. 

Doi au fost oamenii de geniu cari au deschis 
o nouă eale ~tiinţelor naturale cu scrierile lor. La
marck cu "PhiloBophie 2oologique" apărută în 1809 
şi Darwin cu "L'Origine des Especes" !publicată 
in 1859, 

Numele ace.stor doi oameni de ştiinţă se .citează 
în totdelauna împreună: totuşi o diferenţă enormă 
şi o foarte mare opoziţie de earacter este Între iei 
doi şi între operele ,lor, Lamarck eete un adevărat 
naturalist şi doscoperirile sale în materie ae z0o

logie şi de botanică s'au găsit că răspund întoc
mai euadevăJ'lll; Darwin însă propriu vorbind, 
este mai mult un filosof foarte original, un obser
'vator eare este SUlperficial, dar care este de o deş
teptăeiune extraordiwalră, Opera sa a apărut în un 
timp când naturaliştii nu făceau decât aă strîngă 
~i să descrie fapte fără să le lege împreună, şi când 
a apărut oartea ea, aşa de -ordinti:tă, aţ!a ae bine 
legate faptele ee le e.l!.1punea, a produs .oadevă1'I8.tă 
revoluţie în lumea ştiinţelor naturale, şi a redeş
tep-rot activitatoru studioşilor, atimulându-Ie do
rinta <le cercetări, dând un scop ideal cercetări. 
lor lor •. 

. GreşeUle lui Darwin. 

Discipolii şi adversarii lui Darwin au trecut 
peste limita celor ce gândise dAnsul, şi cu toa'te 
Qbiecţiunile 00 Daxwin îşi face lui însuşi, cu toate 
8crupulile, ce dânsul manifestează şi cu toate 
restrictiuni1e ce el singur exprimă, "discipolii eăi 

vor să fie mai catolici aecât prupa", pe când aa
versarii îi atribue spuse ce aânsul n'a zis, 

Dar s'ar putea obiecta -toţi oamenii (le ştiinţă 
8unt evoluţionişti, mIm este posibil oru Darwin 
să'şi fi fundat teoria sa evoluţionistă pe -o hază 
de atâtea erori, iar oamenii moderni să urmeze 
a-ceastă cale gre.şită ~ 

Iată pam.doxul Ia.parent! 
Cara{'terul geniului lui Darwin este greu de 

definit, Voiajor, contemplator al fC'l1omenelor na
turale, dotat de o extraordiool'ă inteligenţă, ma.
rele naturalist Danin ""edea natura cu prorpriul 
său creier", Este drept că dânsul studia cu ochii 
(foarte rar cu mânlll!) diversele ~anifestaţiuni 
]a un animal Bau la un altul, la o plant.ii ~u la 
,alta., dar din nenorocire. în aceste cercetări perso~ 
nale, (!ari nu au În t.ot.deauna exactitatea ~tiinti
fid şi dese ori sunt bazate pe probe prea putin ae
monstrative, dânsul se pierde în d.etalii, şi târit 
de o idee fixli, nu întotdeauna este imparţial. 

Gaston Bonnier*) în "Revue lIebdomadaire" 
N r, de August, releveazăaproape t,oare greşelile 
lui Darwin, dar in particular insistă asupra gre
~elilor din domeniul bot.\llnicei, şi mai ales asupra 
~tudiilorplantelol' şi .asupra fenomenelor goo
logice. 

"Drosera". 

Darwin a dedicat trei aute de pklgini studiului 
"DrO<!erei", sau roua soarelui, o plantă mică, cu 
frunze cam roşii,pe supl'afaţ,a cărora sunt omul· 
tIme de peri subtiri cari se termină cu o umflă. 
tură care străluceşte la 8Qsre ca -o picătură de rouă, 
Dacă pe o frunză de acestea se pune o insectă 
oare-care, de ex, o furnică, ~erii frunzei încep 
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Vom înţelege uşor pentru ce în pămân

tu} monarchiei nu poate să înflorească pa
triotismul sincer, decând factorii ei con
ducătOl'i au adoptat un sistem politic In
temeiat pe nedreptate, - această sămânţă 
otrăvită din care încolţesc numai spinii 
şi mătrăguna, simbolurile suferinţelor şi ne
mulţumirii. Că actualul sistem nu poate 
să ducă decât spre prăp,astie, când vor în
ţelege oare aceşti factori! Şi când vor cu
lege învăţămintele atâtor dureroase şi pă
gubitoare insuccese, indurate pe urma a
cestei politici! 

Iată de pe câmpul de răsboi sosesc ;;;tiri 
ciudate cari desmintaşteptările legate dEI 
o "armatd. europeană" şi armata noastră 
pă~trând fireşte deosebirile de proporţii, 
nu e nici măcar în situaţia annntei italiene. 
Cu toate aceste şi în ciuda gravei situaţii 
externe, desmierdatul element unguresc, 
in loc să adopte reformele militare fără în
târziere, drept recunoştinţă inconmensura
bilei concesii politice ce i-s'a făcut, nu nu· 
mai că iace toate greutăţile cu putinţ.ă 
ci încearcă chiar să stoarcă conducerii a· 
junse în impas un plus de concesii, un plus 
de nedreptateimpotrinl aspiraţiilor altor 
po})oarc pe cari vor să le dpsnaţionaliz~ze; 
cari însă ar trebui să fie ,pentru cercurile 
conuucătoare factori deopotli di: de con
siderabiliîn balanţ.a monarchiei. 

Dar, admiţând chiar, că guvernul un
gureseÎn aceste zile de criză, artificială, nu 
va întâmpina o resistenţă, atât de mare 
din partea opoziţiei, încât să nu poatti. în
făptui fără altă întârziere reformele, -
care va fi câştigul monarchiei pe 11rma a
cestor roforme? Rămâne incă tot pl:oble. 

!W 

SR se plece, trăgând după dânşii frunza, a~tfel că 
după un ;)are-care timp, toată frunza se Îndoieşte. 
&e incolăceşte, ţ!l furnica prinsă de lichidul lipi
ci o:! ee acopere perii, rămâne prizonieră şi ro 00 re. 

Diderot din 8ceastă de~riere a tras concluzia 
că DroseIla se nutreşte cu insecte pe oari le dige~ 
reazn frunzelo sale. Darwin a făcut experienţe 
ca să dtimvnl'ltl'cze 'această curioasă functiune di
ge::tivă a Drosel'ei, şi a afirmat că ~ucul ce se gă
~!Cşte pe perii siii, contine pepsină:. Ca probă a 
H-,erţiunilor sale, Darwin în toată cartea m nu ne 
dă de\~ât urI;.111torul pasagiu: "I>rofesorul :Franck
"land(căruia Darwin i-a trimis o e.1mtitate de 
"apă in ('sre spălase frunze (le Drosera) împreună 
"cu prepnrntorul săut au observat - şi aCCfM'lta 
"e'ltC' \in fapt foarte imtportant - că apa trimisii 
• .lui, tllJ1CsteeAtă cu acid sulfuric, dă un mirQs 
"fO>.itte tare Dt-:emănător cu cel de pepsina", 

Atftt! S'a izolat oare substanţa aceea? Nu! 
S'a exaimnat dânsa chimiecşte? Nu! S'a constatut 
proprietăţile sale digestive? Darwin nu spune 
nimic, Fără îndoială arest metod este prea puţin 
ştiinţific ea să putem afirmllt că lichidul de care 
e!!te vorba ar fi pepsină. 

O altii (\xp~rknţă fă-cută de Darwin asupra 
aneiaşi plantă: .. Am pus pc o frul1ză o bucăţică do 
"cal'ne friptă pe jumătat.e ţ;i o /;lhă bucăţică de 
"gelatină; du.pii opt zile, în loc de oarne am gă
"i'lit puţ.inii matel'ie rămasă, iar frunza se înegriso 
"în locul in care fm:ese carnea j gelatirua dispăruso 
,.cu totul. Frunza digerase şi una şi ,alta". 

Fădlndaceea~ experienţă cu o bucăţ.ică de 
brînză, aceasta rămase nootinsă. 

Darwin n tra q din iIlooste experiente urm'ătoa· 
ren {!oncluzl{l: })roserei îi place oarnea şi gelatina, 

,~ 
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matică adoptarea rorOlUlelor în camera 
austriacă. Complicaţiile grave pot să so
sească in fiecare clipă şi cine ştie dacă re
forme le se vor putea înfăptui încă. la vre
me. Iar în eazul, când refonnele ar intâm
pina o împotrivire tot atât de în.dârjită şi 
do înclelunaată în camera austnacă, . nu 
mai ameni~ţă oare şi o nouă primejdie 
politică., primejdia unei definitive acredi
tări a aspiraţiilor panmaghiare în faţa fac
torilor hotărât.ori? - căci elementul un
guresc îşi va şti exploata meritul de-a fi 
"salvat monarchia", prezintând' votarea 
reformelor de cătră camera ungură drept 
un argument decisiv în scopul prevalenţei 
politicei ungureşti în 111ona1'chie. 

Cine nu ceteşto, doar, intenţia aceasta 
în politica contelui Tisza şi cine n'ar pu
tea prevesti în acelaş timp fatalele urmări 
alo politicei ungureş'h pentru viitorul mo
llarchioi. 

/ 

E clipa supremă pentruca cei ce ve-
ghiază asupra monarchiei să. încerce mij
loacele toate pentru a curma această si
tuaţie penibilă, care favorizează at[\,t de 
mult procesul de disoluţie internă. Să con
tenC'ască cu fatala politică de expediente 
şi s'o înlocuiască cu o politică inspirată 
numai ele interesele elurahile ale monaT
chiei. Invillsă odată şi această anevoinţă 
ridieată de. spiritul greşit al reformelor 
militare, trehuie să înceapă fără amânare 
politica de restaurare care să elimineze 
toate substanţele primejdioase din orga
nizmul politic al monmchiei şi să fortifice 
acest organism cu legi sănătoase şi aduse 
spre feri-cirea tut,uror popoarelor. Pentru 
Cngaria cea dintAi operă de restaurare e 
ÎIlfitptuirea sufrajului universal în cel mai 
larg sens democratic. Healizat odată su
frajul universal în acest sens so va deschide 
un drurn neted şi larg monarchiei, fără co
bturi şi mlaştini, un drum pe care va putea 
să păşeasdi drept spre idealul ei istoric, 
ff'rită de miile de primejdii ale unei situaţii 
pc-nibile ca cea de astăzi. 
M_ 

nu în'lă hrînza. Dal' nu s'a gândit că gelatina. Ilr 
fi di,:;părut, r,i carne:a s'ar fi distrus în ori care 
alt mediu umed, prin ajutorul bacteri~lor. Intr'a
devăr,N ordstet a supus carnea la un tratlaanent 
asepti(', eare însă nu împiedecă acţiunea pepsinei, 
dar Cnrf> o face lunmil de bacterii, şi lalCeastă carne, 
pusă pe frunzele Droserei, nu sufere nici o altel'lai
tiune, nici nu ~cude de volum. 

Charles MOl'fcn, ent.usiasmat de paginile na
turalistului Darwin, a făcut şi dânsul experienţe 
dar a rălC1as foarte desilusiQnat: n'a văzut nici di
gestiune, nici absorbire a produselor de descom
poziţie a insectelor prinse de Drosera. Ba ceva 
fini ml! lt, a (~t)ngtlltat ('ă aceste plante, 'puse în con-

• di tiun.i du a fi păzite de insecte, trăiesc tot ai?a de 
hine ca şi ('cleI alte planre, dacă nu mai bine. In a
fară de a('c~te experienţe, după dânşii, au demon
strat, că Url_'sera 1111 este absolut de loc canrni
voră. 

Mărgeanul dia Pacific. 

Că1ătorind în O~eanul Pacific, Darwin a ad
mirat !rlUlt intillflt:lb stimci de mărgean, şi mai 
.ale;; acelea cari la suprafaţa oceanului, desemnează 
forma ullui inel. Aceste stânci se numeBC "atolli", 
Aceste inele sunt formate de o acumulare de ar
bori ::1(; mărge&.n, oari nu pot să trăiască decât la 
o oarpenre a-l:lUcime în mare. Unii atolli I3.U în mij
locul lor ca o in~mlă. 

Toate accete observatii ajung geniului inven
ti\r al lui Darwin ca să fad o teorie aSllpm forma
tiullei &tollilor. lat·o: 

Insula 'Primitivă pe care s'a format primele 
plante de mărgean, s'a scufundat puţin câte puţin 
în ocean. Stâncile de mărgean s'au f{)rma.t prin 

Disolvarea dieiei croaie. Din AgI'IQm se tele
grafiază: Azi, la orele 10, s'a întruni.t dieta crootl 
pentru a asculta cctircaautografulUl regal despre 
disolvaroo dietai. 
. Şedinţa e prezidată de ~icevreşed~ntele P;9-

prakovi(,8. care anunţă că şcdmţa d~ au e cea d:.n 
urmă şcdinţăa dictei pentrucă. MaJ. Sa .a. hotănt 
disolvarca dietei. 

In autograf se spune că disolvarea o face 
fiindcă ,diet~ n'a corăspuns aşteptărilor şi hădej-
dilor puse în ea. e~ 

Cet.ireaautografului a fost MCUltată in tăcere 
Despre terminul alegerilor nouă preşedintele n'a 
făcut declaraţii. 

• 
Chestiunea marocani r;i monarhia Boutrl. 

Din Viena se telegrafiază: Miniştrii Franţ.ei şi 
Germaniei s'au prezintat in ministerul nostru 
de interne, depunând textul acordului d~ntre 
Franţa şi Germania cu 'Privire la Miaro~. ŞI ce
rând aprobarea lui din partea monarchwl noo
atre. 

Şeful serviciului a răspuns dîl l!reoMul ~e va 
supune deliberării celor două guverne can vor 
hotări în chestia aprohării. 

Internat rODuln In Braşov. 
In faţa unei asistenţe de peste 1000 de 

,Romtmi, a avut loc Duminecă punerea pie
trei fundamentale a internatului român, 
chiemat să adăpost.ească tinorimea română 
care cercetează şcolile din Braşov. 

Şi s'a pus piatra fundamentală a aces
tui internat "pentru întă1'irea bisericei şi a 
n('amului", cum a spus cu glas emoţionat 
părintele protopop al Bra~ovului execu
bînd cele trei lovituri de ciocan pe piatra 
fundamentală. 

NanI aşezământ ce se ridică în Braşov, 
acest vechiu centru de cultură românească 
şi răspândire a luminei, va fi o nouă ce
tăţuie de apărare a tinerimei noasf.re im
potriva influenţ.elor străine păgubitoa~e. 

i Ne asociem şi noi cu toată dragostea 
la.l urările de bine ce au răsunat cu acest 
I~riIei la Braşov. 

• 
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După terminarea serviciului divin in .. biearl~ 
sf. Nioolae, la care 'au azistat profesorll, clovn 
şcoalelor şi un public număr08, 8',a format ~?- f.aţa 
bisoriooi procesiunea, în frunte cu praporu bIse
ricoi şi preoţii celebranţi f1ărintelo protopop Dr. 
V. Saf tu, păl'intele 1. Prişou şi diaconul Dr. N. 
Stinghe, catihetul şcoalelor secundare. In su~etele 
clopotelor şi în bubuitul treasmurilor procesmnoa 
â parcurs drumul dela biserică până la locul din 
Strada Prundului, dăruit de fericitul binefăocător 
al şcoalelm A. Bllntoiu, unde·se execută lucrărilQ 
pentru zidirea internatului. 

J·'iind un timp admirabil de toamnă un pu
blicnnmăros a ocupat de timpuriu vasta grădină 
în ~are se zid&şte internatul, şi o parte din stJră
zile Prundului şi Sf. Nicolae. Erau de faţă. cam 
1200-1500 de persoane, reprezentând toate stra.
turile s~ietăţii bra.şovene. Intre cei prezenţi s'au 
romarca.t corpurile profesorale ale f}Coalelor cen
trale din Braşov, membrii eforiei şi del~gaţiu,:i
lor şcolare, membrii comitetelor ~aroh.lale d.ln 
Prund şi Cetate, număroa'OO dam.e ~lD ehta ?OOl.e
Ităţii, un număr mare do femel Ş1 billrbaţl. dm 
ilcheiu şi elevii şcoalelor. 

După sfinţirea apei eorul elev il 01', ~ta~ pe 
un podiu improvizat sua pe schelele zHhr61, a 
cântat sub oonducerea dlui Dima măiastra. 89. com~ 
poz;iţio-rugăciune "Cămara ta Mântu1.to!",ule"_ 

Au luat a'Poi cuvântul părintele protopop Dr. 
V. Baftu şi directorul lioouluiV. Oniţiu. S'a. dai 
apoi citire scriso~ii sosite d?l~ 1.. P; S. ~a mlt;Q
politul Ioan Meţtanu, care lŞl tJrlIDlte ~lllecuvan
tarea araierească. Apoi părintele [. FNŞCU a dat 
citire următorului 

Act comemorativ. 

"Ou vrerea Tatălui, cu. ajutorul Fiului şi cu 
săvârşirea sfântului Duh •• • • 

.. .. . . . . . . . 
Acum în eilele Domnitoru.lu.i nostru, 1 mpărat 

şi Rege, Francisc Iosif !, şi cu bunăvoia şi cu.a· 
plecarea spre vrere~ n?astră l!' ! nq.lt Fr~a Brut
ţitului no4tru ArhMp1-Scop Şt> M-ttropoht, .Ioan 
Meţ1'anu şi cu binecut'ântare.a P'l"otopopulu9. no
stru şi paroh. întâi al bisericei ~f. Nic?lae, D'/'. 
Va.ţilie Saf tu (Ii a parohulu'l. al dodea Ioan 
Prişcu; .. . . . .. 

N oi, Românii braşovem, parOhtenl al b~s~rtc.t-
lor Sf. Nicilae din Scheiu ş~ Sf. ~do~m"rt ~m 
Cetate cu cheltuiala noastră Şt. cu osardta aleş"lor 
noştr/efori, delegaţi şi profesori, fiind prezident 
al b'foriei potopul Dr. Vasilie Saf tu, al delega. 
ţiunilor Dr. Nicolae Vecerdea şi diredor al şcoa
lelor secundare, Virgil Oniţiu; 

~sŢlre serbare "Gaz. Trrans."pll'blică un ra- Am început ~ă zidim şi din temelie să ridicăm 
portamănu.nţit din care extragem următoarole: _ Internatul acesta de băieţi in anul dela Mântuire<t 

acu~ularea celor vii, cari se suprapun m~rou pe
ste cei m'orţi prin scufundarea continuă în 'apă. 
Astfel că atolli au forma unor imense cilindre cari 
se -scufundau mereu în mare. 

Renumitul geolog Alexandru Agassiz şi după 
dânsul alti oameni de ştiinţă,llJu demonstrat că 
această te.orie a lui Darwin este prea simplă, şi 
au Ia:rătat adevărata teorie a produ~ţ.iunii mărgea
nurilor din Pacific. 

Este curios cum Darwin, un om care se pre
tindea un savant, eă facă teorii latât de simple şi 
atât de departe de adevăr. 

Un Iltlt exemplu celebru de greşeli darwiniene 
este înălţarea terenului din baba. de Oallao în 
America. Darwin în trecerea sa prin Peruvia, a 
făcut o p1imbatre in Insula San Lorenzo şi 13/ vă
zut un lucru care, dUlpă spusele sale, are o impor
tanţă foarte mare, şi anume la. o înălţime de 
aproape 25 de metri dola nivelul mării, dânsul a 
găsit nişte scoici l~ fel cu acelea ce se găsesc 'Pe 
malul mării. Lângă acele scoi~i a găsit câteva fira 
de bumbac, câteva bucăţ.elc de pânză şi un spic de 
<pOrumb. Un alt observator nu ar fi dat nici o 
imJXlrtantă acestui flapt, sau oeI mult ar fi cău
tat să afle cum au venit acele lucruri în lQcul 
ace1a~ Natural că aceste cercetări ar fi cerut multe 
şi JaCurate studii. Darwin însă a -văzut, şi a şi con
dus, iar 'Concluzia sa a atras ta1:.entia întregei lumi. 
lat-o: 

Deoarece insula San Lorento despre maxe !pre
zintă trei platouri unul peste altul, şi deoarece 
scoicile şi resturile umane au fost găsite pe cel 
dintâi din aceste pla-rouri, supozând că aceste 
obiecte au 'fost t~aLItsportate de mare., se deduce că, 
după apariţi;a. omului în ,Ameţi~ 8'~ IPl'odW! o 

-' 

ridicare de teren mai bine de 85 picioare, cât este 
înălţimea primului platou. 

Contra <acestei teorii au făcut opoziţie cei mai 
de seamă geologi din lume, între cari cităm ş~"!?e 
Dana, care a iăcuto cercetare la faţ,a aooulUl In 

insula San LorenzQ, totuşi numele lui Drurwin pre. 
zintă atâta autoritate încât orioo discuţie este greu 
de admi.fl, iar p:qofesorul Charles LisS<ln, dela 
şcoala MinerarÎJa. din Lima, 8C~ia în a~ul 1907: 
"In insula San Lorenzo, Darwlll a găsit urmele 
nediscutabile de ridicare de ter~n". 

108ă călpitanul Berthon, care a examinat .acum 
de curind resturile ~ăsite pe insula San LorellW 
şi a aans multe în Europa "pentru demQIU!traţie, 
a constatat că ~este aparţin exdusi'V scoicilor 
de mâncare ba ceva mai mult, pe ele se găsesc , . 4. ~ 
urmele făcute cu in;~trumente 'PrImitive carl au 
servit ca 8ă le deschida:. Ceeace demonstrează în 
mod foarte eyident că laooste eeoici n'a.u fost duse" 
de mare acolo, ci de cătră Peruvienii cari le-au 
mâncat. 

Aceste exemple dau proba de uşurinţa cu ca!o 
Darwin afirm:olli fapte şi crea teorii. Transfol'mlS
mul susţinut de dânsul are încă nevoie de afirma
Viuni demonstratiye, demonstraţiune ce nu se 

:poate face decât eu experienţe precise, făcute c!1 
un BeOp unic: căutarea: ştiinţifică a l&devăru1w. 

Cu \ilJCeste vorbe isprăveşte articolul său în ,,&
vue Hebd.omadaire", Gaaton Bonnier dela Ac.ade
mia de Ştiinţ.e din Franţa. 
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lumii 1911, în luna lui Odomvrie, în a 23-a zi, 
iar dela intemeierea liceului nostru în al 62-lea an 
curgător, fiind plănuitori şi meşteri ai zi.direi 
GefW'ge Duşoiu şi Ioan Leucă; 

Şi am eidit pe locul din uliţa Prudului în 
Schei, dăruit şcoalelor de răposatul drept credin
cios al bisericei nOMtre şi ffl·ilostiv şi bun român, 
Af'..drei Buntoiu, şi am ri.dicat acest lăcaş, ca să 
fie in veci spre cin$tea şi lauda creşterii naţio
nale româneşti şi ca să slujască pentru sănătatea 
trupurilM şi pentru curăţirea şi înălţarea suflete
lor şi pentru isbăvirea de multe rele a bunilor 
copii şi tineri români, din ori ce parte ar veni 
ei în oraşul şi şcoalele nOMtre; căci în aceste zile 
grele, în cari trăim, numai în ei 'ne mai stă toată 
nădejdea! 

Şi spre adeverire am pus această piatră şi scri
soare în temelia casei, ca să.-i fie sprijin şi tărie! 
Amin". 

Actul oomerativ scris pe pergament şi semnat 
de cei in drept, .a fost închia de părintele proto
pop Dr. Y. Saf tu într'o cutie şi aşezat în piatra 
unghiulară, după care act, părintele Dr. V. Baftu 
a executat cele trei lovituri de ciocan, insoţin
'du-le cu <lUV'Întele: Pentru întărirea neamului 
şi a bisericei. 

In timpul ee piatra a foat tincuitl{ de câţiva 
lucrători părintele pritopop a Irostit în genunchi 
omiş.cătoare rugăciune, după care corul elevilor 
a executat admirabila compoziţie a maiestrului 

. Dima "Spre cel' ridic ochii inimei mele". 
A urmat apoi botezarea pie1Jrii fum:1amentale 

şi a publicului num ăros , după care procesiunea 
s'a reintors înt.re sunetele clopotelor şi bu:buitul 
treascurilor la biserică. 

Serbarea înălţătoare a lăsat urme n~ter8e în 
sufletele celor prerenţi. 

Telegrame de felicitare. 
In decursul zilei au sosit la adresele dlor pro

topop Dr. Y. Saf tu şi director V. Oniţiu mai 
multe feHcitătri telegrafice, înt-ro cari dela P. C. 
Sa arhimandritul Dr. Ilarion Puşcariu, A. Bâr
seanu, preşodintele Asociaţiunei, Dr. Dobrin în 
numele Lugojenilor, N. Oncu din Arad, M. Yoi
leanu, Dr. Proca ţii D. Câmpianu din Sibiiu. 

Scrisori din Bucurqtl. 
Bonifaciu Hefrat. - Un strein simpatic. - Dra
gostea de ,cool •• - Veşti din Macedonia. - An. 

ehete bul,ăreşti 

Bucureşti, 24 Oet.omwie. 

Cei cari au cercetat ~i cercetează l00aJ.urile 
di:l întâlnire ale scriitorilor din Buc'ureşti, au în· 
tâlnit aproape zilnic figura simpatică Il: lui Boni
f-aciu Hetrat. 1mblitrînit p<)ate înainte de vreme, 
cu ochii stinşi, cu figura-i, pe care se lăsase un vă} 
de adâncă tristete, francezul acesta, care se iden
tificase cu sufletul nostru avea în totată fiinţ.a lui 
cev.a din durerea tuturor desrădăcinaţilor. Iubea 
tara românească, unde'şi găsise un adăpost, iubea 
limba românN.8că, pe care o vorbea şi în care a 
scris poezii de o reală valoare, în care a tradus 
nemuritoarele verS1lri ale lui MistraI. 

Era mândru de latinitatea lui, urînd tot ce vine 
dela "barbarii" de nemţi, cărora nu voÎla să le re
cunoască nici un merit pentru civilizatia univer
sală. Cunoştea bine atâtea literaturi şi se interesa, 
cu toată vârsta lui înaintată, de între.aga mişcare 

.1 literară dela UDi şi din 8lpus. Până în ultimul timp 
a publi<'lat foiletoane, în cari discuta chestii de 
teatru, criticiind artificiile, pe cari unii ,autori dra
matici, ca Bernstein, încearcă să le introducă pe 
scenă. A vea în tot cazul mult bun simţ şi cei cari 

. al} discutat cu el l·au auzit de multe ori rostin
du-se cu indignare asupra manifestărilor bolnă
vicioase ale unor tineri cu pretenţie de litenali, 

"~ It 1 BUN A" 

asupra reclamei. Era poate şi fir~ lui prea pesi
mistă, care'l făcea să le vadă toate în colori moho
rîte. Nu este mai :puţin adevărat însă că de multe 
ori avem. dreptate. 

Bonifaciu Hetrat ne-a dat un volum de poezii 
originale ecrioo în româneşte. "Aievea". Volu
mul a fost primit cu simpatie şi chiar cei cari nu 
admiteau părerile ~i simp;a.tiile lui literare n'au 
avut decât cuvinte de recunoştinţă pentru dra
gostea, pe care el, francetml identificat cu noi o 
arăta literaturei noastre. In acest volum aunt unele 
bucăţi de too.tă frumsetea, cum este cântecul ţe
sătoarei, sau rugăciunea moşneagului, care îngro. 
zit de socetea omorîtoare se gândeşte că aceasta 
o fi vre-o pede.a!pSă din cer pentru răscoalele cari 
;au adus foc ~i pârjol. Şi Se roagă nu pentru el, ca
re-i vinovat, ci pentru copiii ieciorului său ucis 
in timpul .ace10r vremuri de groază. 

Sâmbătă noaptea ochii lui trişti s'au închis 
pentru totdeauna. Inmormântarea i-a fost simplă, 
<'1.Im simplu i·a fost şi felul de viaţă raJ acestui 
străin, care, deşi taclimatizat la noi, purta totuşi 
in suflet dorul de Franţa lui, a cărei mândrie o 
dorea, pe ai cărei du~mani îi ura. 

• 
Ziaret'e se plâng de numărul mare al elevilor, 

cari, neavând loc În licee, .au rămas neinscrişi şi 
cer să se ia măsuri pentru a se da tuturor posibi
litatea de a se cultiva. Căci nu toţi pot să se în· 
scrie la liceele particulare, unde greutăţ.ile sunt 
cu mult mai mari decât la I;'IOOlile statului Dacă 
pe de-oparte fruptul acesta constitue un rău -
dci este o pagubă pontru poporul nostru însuş 
împrejurarea că atâţi elevi nu'şipot .continua stu
diile - pe de altă iparte dovada ce ne-o d.ă este 
îmbuC1lrătoare. Ni-se arată astfel dorul de lumină 
care stăpâneşte poporul I8.cesta, dragostea faţă de 
cartea românească. 

Şi nu numai la licee, ci .şi în 'ŞColile primare 
dela ţară numărul elevilor creşte an de an. Ne
păsarea tl1aditională pare a fi dispărut şi ţăranul 
începe sa înţeleagă foloasele învătăturei. Astăzi 
şcoala nu mai este considerată ca în trecut, o pa
coste, ci ca un focar de lumină, ca o binefacere 
pentru toţi. In rapoartele înaintate ministerului 
cultelor despre număru\ elevilor înscrişi în Ş<loo
lele primare dela tară se arată cât de ma:re este azi 
interesul ţăranului fată de şcoala, de care altă
dată fugea ~i unde spre a-şi trimite oopiii, era ne
voie să intervina autoritătile. :Meritul este în pri
mul rînd al preotilor ~i in"ăţătorilor tineri, cari 
prin stăruinţa lor, au ştiut sa ~argă întunerecul 
şi să-i facă pe toţi sa înţ.eleagă ceoace altă--dată 
nu V01aU sau nu puteau. 

Se accentuiază tot mai mult nevoia de a se ri· 
dica. şcoale atât la ţară cât şi La oraşe. Suntem 
în :pragul unor vremi nouă, unor vremi de muncă 
şi de progres. Trebues.c numai mijloacele mate
riale. Şi acestea se vor găsi. .. 

Din Macedonia. 'Vin ştiri neliniştitoare. In 
nrma as'asinăriimetropolitului grec Emilianos 
din Gehena, Grecii au început să se năpustească 
cu furie asupra Aromânilor, pe cari îi acuză, că 
ei ar fi .autorii omorului. In întrunirile de prote
stare ale Grecilor infuri'8cţi de pierderea acestui 
stâlp al elenismului din Macedonia, ei ameninţă 
că, drept răspuns la asasiIliQ.rea lui Emilianos, 'Vor 
ueide o seamă de frun1Ja.şÎ români din acea comu
nitate. Ameninţările au avut ca urmare că Româ
nii din Grebena, Samarina, Smiei, Turia, Perivole, 
Avedela şi P.altiu s':au adresat reprezentanţilor 
aromânilol' din parlamentul otoman, cerîndu-le să 
intervină pe lângă guvern spre a le gaMnta sigu
rlIllţa vietii. Tot deodată lail"omânii protestează 
în contra acuzaţiunii ce li-se aduce, taxând-o drept 
calomnie ordin-ară. Dacă; Aromânii nu'I iubeau 
pe Emilianos pentru fli.titudinea lui duşmănoasă 
faţă de mişcarea de regenerare ce se observă la 
Românii dela Pind, nu este mai pUţin adevăM.t, 
că aceştia nici odată nu au uzat de mijloace 'Vio· 

Calitate bună. - Croială perfectă. Preţuri fixe. 
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lente în contra duşmanilor. Cu atât mai puţ.in În 
contM unui metropolit. 

Pe de altă parte comunit.atea aromână din 
Grebe:nsa. a somat pe unul dintre oratorii, cari au 
vorbit la înmormântaroo lui Emilianos, să'şi re
tJracteze euvint€le de ofensă şi ~alomnie rostite 
la adresa Aromânilor, altfel il va sili po cale le
gală s'o f.acă aceasta. Este in orice caz un frumos 

exemplu de demnitatea naţională din partea 
Aromânilor din Grebena. Şi nădăjduim că justi
tia otomană va şti să dea satisfactie mîmdriei şi 
demnităţii lor jignite. 

'" 
Sunt aşa de interesanţi vec!nii noştri bulgari, 

când scriu despre Uomfmia, unde de altfel s'au 
pus bazele societăţii, din care s'a desvoltat mai 
apoi academia bulgărească din Sofi'a. Iată de !pildă 
ce scrie "Vecerna Posta", probabil spre ia, rcaduee 
cUl1ajul În sufletul voinicoşilor cu ciafa groasă: 

"Pe când la Bucureşti şi în eelelalte ora.~e mari 
domne~te o viaţă de desfrîu, prin cafeneIe, în ta
verne şi pe străzi; la sate, dimpotrivă, domneşte 
o mare mizerie. La ţară, ca locuinţă, nu se renllarcă 
decât casele burghezilor. 

"Din aceastăpopulaiie mizeră se reerutează 
contingentul armatei române. Intr'un răsboi, 

această .armată va fi comandată de ofiteri, cari 
sunt fiii pro]}rietarilor şi. rentierilor pe cari ţă
ranii îi detesta. 

"In România, învăţământul primar e obliga
tor, dar şcoli lipsesc. 

"Analfabeţi sunt 60 la sută din populaţie; se 
const.ată contrarul in Bulgaria. 

"Pe cât luxul şi tast1.11 arist.ocraţiei române 
sunt izbitoare, pe atât mizeria populatiei rurale 
- cele trei sferturi din locuitorii României -
e inspăimântătoare". 

Acesta ar fi rezultatul unei ,:anchote" speci1a1e 
puse la cale de zbarul blllgllN.'8c. Nici nu putea 
fi altfel acest rezultat. Numai cât noi cOlLStatăm 
că provocările dela Începutul conflictului HaIo
turc au încetat. Ceace denotă că, cu tot rezultatul 
anchetei, o cunoaştere mai de aproape a forţei Ro
mânilor n'ar dori-o hucuros bunii vecini. 

Gores pondent. 

Politică de c cloIllag. 
- Dela Românii din Bucovina. -

KesUl.rşite sunt plângerilc, strigătele 
de alarmă, vaietele desperate cari pătrund 
până. în capitala ţării din tot cuprinsul Bu~ 
covinei asupra stării insupodabile ce s'a 
creat elementului românesc în părţile unde 
locuieşte la un loc cu popora.ţiunea. ruiea
nă. Cetind scrisorile aceste sosite dela căr
turari şi ţărani ţi-se pare eă a isbucnit un 
răsboi pe tot intinsul ţării noastre. Dela 
ameninţări cu gura şi prin scrisori s'a tre
cut la spargerea fere.ştrilor, la spargerea 
capurilor. la. atentate asupra vioţii .. Kici 
nu voim să amintim de celelalte persecuţii 
ce au să le îndure cei ce stau în prepus că 
ar fi Români. Gazeta noastră e de o bucată 
de vreme plină de articole de soiul acesta. 
Şi cele amintite aici nu se peb-ec numai 
întâmplător. ici colea, nu sunt numai mici 
isbucniri, cum nici nu s'ar putea ·aitmin
tr'elea când spiritele sunt aşa de îndârjite, 
nu, se pare mai degrabă că e vorba de un 
plan întreg care tinde la înspăimântarea 
elementului românesc trezit la viaţa na· 
ţională prin cele mai barbare mijloace do 
luptă: bota şi piatra. Dela răsmiriţa că-

Pretenţii exagerate exchise. 

Mi'"s kir4ly.f4t lO~ IZ. 
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zl1ecască din Corceşti, despre care nu se 
aude nimic, ameninţ.ările se ţin lanţ. Nici 
un om nu se mai simte liniştit în casa şi în 
satul lui. Amărăciunea cuprinde tot mai 
mult suflefcle Românilor. Cine nu crede 
să. cetească scrisoarea plină de durere a 
corespondentului nostru din Ostra, scri
soarea Românilor din Illiboca sau a celor 
din Cum enea. Şi câte de aceste îşi aşt,eaptă 
r<inelul la redacţie. La Corceşti domneşte 
teroarea. la Camcnca -se sparg fereştrilc 
dlrtnrarilor români şi se bat oameni pre
supuşi a fi part.izani ai Românilor până 
ce-i lasă numai cu răsuflarea, la Hliboca 
se plănuieşte un atent.at împotriva vieţii 
învăţătorului român care scapă numai ca 
prin· minune, în comunele răzăşeşti, cei 
cr.-şi trimit copiii la cursurile române au 
de îndurat. pagube simţitoare. Peste tot 
elementul românese dinacoste părţi pare 
a fi scos din lege. Dacă oamenii sunt a
menintaţ.i în viaţa şi avut.ul lor, prin ce ne 
clcosehim de stările. ee clomniau nu df\ 
mult şi vor mai fi şi astăzi in Macedonia 
unde hande de ant.a.rţ.i greci. de Bulgari şi 
8ârbi. dărâmau casele Aromânilor, aprin
deau bisericele şi omorau în drumul mare. 
Recunoaştrm şi Rutenilor acest drept de 
apărare. dară în caclrul legilor cu mijloaee. 
ile luptă civilizat.e" dar nu cu bot.a şi pa.rul. 
N oi cerem. ca element.ul românesc care 
vrea să trăiască în creclinţ.a, limba şi obi
ceiurile sale, să fie scutit, ca cetăţean al 
acestui stat.. "F. Pop." 

leroplanele În Tripolitania. 

ducea, cinei bombe asupra lagărului turc. Efec
tul, în gpecial cel moral, a fost extraordinar. 

Core.'!pondentului din Tripolis Illll ziarului ro
man "Corriere d'It.alia", ('are a vorbit cu looote 
nentul aviator imediat ce aoosta a eşit dela gene
ralul căruil8,. îi dăduse raport de misiunea &a, ofi
ţerul i-a povestit eă prima bombă a lăsat-o să cază 
asupra la~ărului turoosc dela. o foarte mare înăl
ţime, şi nU1llllli dupăce executase o multime de în
vârtituri până ce a putut să fie ab.'lolut sigur că 
este deaSl1Jpra inamicului. 

Efectul a fost extraordillJar: strigăte şi ţipete 
de spaimă au ajuns până la -dânsul; după putin 
timp i-.I3JU sosit şi gloanţe de puşcă, cari Însă" nu 
i-au cauzat nici un rău. 

In acest timp, mulţimea turco-arabă era în 
mare agitatie, şi dânsul a putut să V1a:ză mulţi arabi 
fugind. 

Fădmd iarăşi alte !în'vartituri, locotenentul 
Gayotti (căci astfel se numeşte bravul itlalian al 
cărui nume ''Ia rămâne nemuritor în cărţ,ile -de isto
rie militară) s'a Înrors în alte două rînduri d'asu
ipra lag-ărului inamic, şia aruncat alte patru bom
be, Clari au produs aceleaşi strigăte de spaimă, şi 
aceleaşi focuri de puşcă fără daune. 

In ceea.ce priveţ!te eîectele materiale 'Produse 
de bombe, locot. Gavotti natural că nu le poate 
preciza, dar -crede că au fost consiclel1abile. Efec
tul mora"] însă, a fost pr{)dus, care în special, La 
Arabi, nu ipoat.e fi decât dezastruos. 

Şi pe când din cenl1 African Gavotti "aITunca. 
spaima şi 'Poate chi.ar şi moartea În lagărul turcesc, 
din Italia noi trupe pleacă -nŢlroape în fiecare 
seară spre teatrul răsboiului. Numărul 8oldaţilor 
trimi~i până I!lcum este 8Jproape de 100.000, şi 
'Poate că va fi nevoie de alte trupe proaspete, de 
oarece, această provincie pentru ,a cărei ocupare 
se luptă azi Italia, este de trei ori mai bine mai 
mare, ca întindere, decât su;prafaţa Itwliei. 

Trupele cari pleacă sunt pline de entusiasm, 
şi soldaţii trec prin gări cântând în gura mare, 
pe când lumea care alearga la trecerea trenurilor, 
aplaudă, strigă Trăiască Italia 1 Trăiască Armata 1 
şi le trimite binecuvântări femeile, urări de iz
bândă bărbaţii. 

Prin ~ara Te~mini a ROmei, în fiooare zi trece 
câte lU1 tren incarcat de soldaţi; iar când pleacă 

Un locotenent italian, aruncă bombe din aeroplan vre-un batalion sau regiment roman, lumea um-
asupra lagărului turc. - Noi trupe au plecat din ple în număr neînchipuit de mare ,piata din faţa 
Italia spre Africa. - Un socialist la Turin ,i un garei şi ~ronul, împiedecân-d orice eirculaţie. 

republican la Roma, insultă armata. O îngrămădeală de lmnt\ enorm de mare se 
făcuse aseară pe peronul garei Termini, venita 

Roma, 5 Noemvrlen. 191I. să salute şi Ră ureze drum bun şi noroc în răsboi. 
"(Dela corespon'dentul nostru special). _ Pen- plutonului de aerostieri cari au plecat apre Tri

truŢlTima oară în lume, aeroplanele au luat parte poHs, du{'nnd un dirigiabil şi mai multe laer08tate 
la răsboi. In A frica, trei ofiteri italieni, ou trei pe <,Îimpul de rihboi. 
aeroplane ale miniflt.erlllni de raflboi, au facut sbo- Entusiasmul poporului era de nooescris, şi în 
)'uri şi evoluţiuni de recunoaştere aeriane. c.ari momentul când trenul S(l punea în mişcare, peRte 

A f 1 !ltri~ăte1e do Trăiască Italia! Trilita,'lCă Armata 1 ,au ladus un real !lerviciu,.armatei italiene. si e. , d 
dupa f:\ângeroasa luptă dm ziua de 23 n. dela Şia- sari iCla.t un glas, care a stri~at puternic: "Tră-
rae.l-Şiat .. a-eroplanele Ţlrofitând de 1inj~t('ll din ias('ă republica! ,Jos Italia! Jos Armata!" 
atmof'feră. 'au pornit in recunoaşterÎ şi graţie lor O cHpă, lumea toată li rămas înmărmurită, dar 
s'a etint ('am ce forţe turceşti se găseau în iaţa imediat. un foo<rte mare număr din cei <:e erau pe 
localităţii Sidi-Misri. unile in ziua de 26 n. a venit lângă e.el -ce ta: strigat, s'au repczit la dânsul. şi în 
Mtaia '3 ceea' aţla de de.sa.f:\troasa: pentru Ara:bi. urletE'le de protestare şi în insultele cu cari cei 
Daca n'ar fi fost aeroplanele. nu !l'ar fi ştiut pozi- mai de depart.e îl acopereau, o Ţlloaio de pumni. 
ţiile inimi<,ului. care are în favorul sau cunoştinţa de palme, de piciaa·ro a căzut !pe capul nesocotitu
perfedă a teremrlui, ia tuturor OI.'l'Z'E'lor şi aproa'Po lui. A trebuit să intervie mulţi >earabinieri ~i ia

a tllturor dunelor din Tripolitania. Un fapt carac- genţi de politie ca sli! ţie în frîu furia le~it.imă- a 
teristic f;1i demn de notat: unul din ofiţeri, când s'a poporului, pe dind alţi agenţi îl scoteau din gară 
coborît în lagarul italian • .ai yazut .cu sUl"ŢlrindNe şi l-au dus la sTlitlldunde i-au p.ansat rănile 1"'1'0-
că în arl!pele aewplan111ui san erau trei găuri pro- dUflc, după care a fost condus la închiROare şi va 
d11.'\e de t.rei focuri de puşcă trase din lagă1'ul tur- fi dat în judecată de insulta armatei, a in'!\tituţiu
oesc a~mpra libell1'lei italiene care ven€lai să le spio- nilor nlR:tionale şi turburarea ordinei vublice. 
Dcze poziţiile. Aeroplanul nua suferit din cauza In :aceeaş zi, după prînz, la Turin, un alt des
acestor găuri: iar lucrătorii Clari în a.ceeaş zi GlU creierat a insultat arma:ta. Acesta şi-a luat şi el 
r<Jparat mÎ('iio stridcinni. au scris lânga fie-care 'Plata imediată a smintelei 8!ale dela vublicul care 
gaură data 26 Octomvre 1911. simte ita1i~neşte, şi dacă nu săraau gardiştii, cine 

ştie dacă nu'l omorau. .. 
Dar nu numai la recunoaşteri s',g,lI limitat ae· Iată cum s'au petrecut faŢltele: Intr'o sală de 

mplanele: 1 Noemvre, va ramâne .() dată memora- cinemato~raî, lnmeaa început să apl1wnde caldu
bilă în aviaţi1me şi în răsboi, ddîn I3ceea 'zi, UD ros, la vederea în proiecţ.iune., .a armatei italiene 
locotenent itali.an a arun('lat din aeroplanul ce con- în trecere, când o fluierătură puternica a aprins 
--------------~------_ ....... ------_ ...... .............-. 
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schinteia unei violente reaeţiuni. Publicul adunat, 
s'a ridicat indignat în picioare şi a început să aJpO

strofeze pe insolent, oorîndu-i să plece din sală, 
dar acesta nu a vrut S8. asculte, sub cuvânt că fJi-a 
plătit biletul şi deci 'a,re drept să asiste la specta
col. Lumea îne('puae să se lini~teas~ă, şi 00 uită cu 
milă la proiecţiunea care roprez.enta Crucea Ro
şie şi bieţii soldaţi răni ti, când o a doua şuieră
tură răsună în sală. Atunci lumea ~i-a pierdut 
sângele rece şi ueeuviindoaului lucrător - <lIa!re 
a declarat mai pe urmă la poliţie că este eoeialiBt 
- i-a administrat o bătaie bună, şi, după cum vă 
spusei mai sus, dacă nu săreau g;ardiştii, cine ~tie 
dacă nu'] omorau. . 

Dar ace.'lte triste scene se petrec a~a de rar, 
încât nici n'ar mai fi nevoie să vi-le comunic, to
tuşi dat fiind ihptul că 8OC~a]iştii fac tot posibilul 
ca să diilcrediteze eXlpediţia militară Italiană, este 
bine să se ştie că decât ori care ina
mic din afară, este în Italia un grup care este 
mult mai antipatriotic, şi uneori chiar dăunător 
acestei natiuni. 1. T. Alian. 

IllvllămiDfal ,alitiOI 
in Icoala18 nOlstre. 

- Cuvâ.nt de deschidere rostit de Dr. L Lupa .. pra-
topop a.l Săliştii. la. conferenta tnva.tătoreasd din Se-cel 

(7 ei 8 Oct. 1911). ~ 

II. 
Dupăce am dat '!\eticl o just.ifficare pr"i'ne{ 

piară a invăţ,ământului şi caracterului religios 
al şcoalelor noastre, să vodcm, care este şi care 
poate să fie scopul realizabil al acestui învăţă
mânt riligios. In multe cărţi de 'Pedagogie ni-se 
spune, că scopul ·acesta ar fi formwrea caracterelor 
morale şi religioase. Aceasta negreşi t sună frumos. 

Dar, dacă vom cumpăni mai cu temei lucru
rile ş.i vom cerca 'sa facem deosebire între ideal 
şi realitate, vom vedea, că şcoa~3.i singură nu e 
în stare să formeze caractere, nici creştineşt.i, 
nici morale. Formarea caracterului ,atârnă dela 
o mulţime de fadori, cum sunt însuşiTile moşte
nite şi ('ele individuale, familia, societatea, în 
care trăeşte cÎ'neva, şcoala, biserica, natur.a, ş. a. 
Şooala, prin învăţ.amântul său religios, negreşit, 
ca poate şi trobuie să dea o direcţie bună desvol
fării caracteru.lui. 

1 md~ţ.atorul singur nu poate fla. furmeze ca. 
racterul elevului său, dar poatiC şi trebuie să con
tlribue cu -câte\"a elemente bune la formarea lui 
îngrijind, ca elevul, când i.asă în lupta vieţii, tii 
fie Înarmat cu cunoştinţele de iIpsă şi eu interes 
viu şi durabil ·pentru lucrurile ideale ale vieţii. 
După formularea lui IIerbau·t întreg învăţămân. 
tul din şcoală trebue să urmărească mai mult 
scopul de a tir ezi interes multilateral şi starui
tor, decât pe acela de ,a da mtnoştinţe variate. Clici 
cunoştinţele .şi invăţăturile variate, dacă în su
fletul elevului nu s'a trezit un interes destul de 
viu 'Pentru ele, se d'au mtrînd uitarii. In dasifica
rea, ce o face Herbart intereselor din pund de 
,'ooere pedaţl;ogic, apune, că interesul religw§, 
trebuie să sfin.ţească invăţ,ămeintul întreg, căci 
cunoştinţele singure, oricât de folositOta,re ar fi 
sunt ca un bal~t; interesul nemijlocit însă le dă 
putereI) 

Oriee Învaţământ, care nu poate sii trezească 
în sufletul elevilen- interes, nu are drept de exi--

1) "Das Saubere. Faina. Praecîse kann dem aesthe. 
rlsche IntereaH getrieben sollen AUa van AlIcs Kunde 
nehman; durch das specula.tive sich dam Ga.nzen al9 
dessen Ergaenzungsglieder anhaengen; das sympathe~ 
tische und gesellschaftllche e..rbeiten dem W ohlwollen 
vor das rellgloH heiUllt das Oanze. Alle bl089 nutz .. 
lichen Kenntnisse sind hier Laaten; da. unmlttelbar. 
Interesse aller iat Kraft". 
IIerbart: Saemtllche Werke ed. 185i. voI. IX p~. 42'. 

"Asoclaţlunea Industpla,llop de IDob'le" din Braşov 
recomandă in aten· 

ţia ono public, depo. b 1- I pentru camere de dormit, sufragerie, camere'garcon şi sa • ..... O e Ioane. Ia in intreorindere efeptuirea aranjamentului complect al 
• • • locuinţelor şi burătăriilor; al edificiilor publice (şcoli, palate pu· 

zitul său bogat În bUce) impreună cu tapetirăria lor. - - - - - - __ _ 
Preţurile moderate, pe lingi condiţii favorabile. Se poate privi firi a deobliga la cumpArare I - Cataloage gratuite! 

A "Brals6i Ba'ork4szif6 Ip.rosok Aracsarnok Szc;Y8fk8zlfau • Strada Yimii Dr; 88. 
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.tenţ.ă în r,ooală. Aşa dar 9COpul, pe care !pOate ~i 
'trebuie 'Să'l realizeze învăţătorul şi catihetul in 
.,aolă, este să trezească în -sufletul elevilor săi 
ifiteresul religios, adecă interesul pentru 'POZ'SO-

D:alităţ.i, chestiuni şi probleme religioase. Dacă va 
.. e~i să trrezească ,acest interes, 'Prin aceasta dă 
elevilor săi nu numai cunoştinţe folooitoa.re, ci 
filădeşte totodată în 'sufletele lor tinere o forţă 
Tie, un razim pentru viaţa întreagă. Şi în 'Privinţa 
formulării scopului, ce ,mre să urmărească Învll
$8.mântul religios, e 'Planul nostru din 1911 mai 
iprocÎ-s şi mai în 'OOnc,ordanţă cu pooagogia mo
dernă, decât 001 din 1909. Până când în ll'Cesta 
1IIe spunea, că "ţinta învăţătorului bine organizat 
e formalI"ea caractm-ului" (pg. 4), cel din 1911 
fixează U11 scop mai apropiat şi mai realizabil, 
.tabilind, că: "învăţământul religiunei ... are aă 
desvoUe interesul rel'igios moral, să 1l0biliţ.eze 
,i întărească voinţa şi să îmbogăţească spiritul 
elevului eu adevărurile propovăduite în biserică, 
'Pentruca acestea să ajungă &,>tfel o putere sufle
lea8<'ă reală, în sba,re de a datar-mi,na toate aeţiu
nile lui" (pg. 9). Interes lJ)Bntru un lucru nu putem 
avea însă, decât cunoocându-l şi îndrăgindu-l. Dar 
pentru trezirea interesului e neapărat de lipsă o 
uantitate mai mică sau mai mare de cunoştinţe. 
Pedagogia de astăzi nu mai ,admite, ca aceste cu
nOf,ltinţe, privitoare la viaţ.a religioasă şi ]a ade· 
drurile credinţii, să i-se dea copilului după me
toda tl"ladiţională, scolastică-dogmatică, cu defini
ţiuni seei, sau după cea catihetică cu răspunsuri 
forţate de anumite întrebări, :prin cari veacuri 
<de-arândul s'au dat tinerelor generaţii de-ag.ata 
principiile şi adevărurile credinţii, fără a li-se pu
ne şi judeoata în lucrare, ci silindu-i numai la: o 
memoriz,are mehranică, prin care, în loc de a se 
trezi, se mortifieă orice interes. _-\\: 

Că('i elevul Înmagazinând un număr oarecire 
de definitiuni, are sensaţia, că prin aceasta se 
atrecoară în mintea lui ceWl" ce nn poate fi deplin 
asimilat. De aceea el simte o displăcere la.Semănă~ 
\oare cu a celui ce şi-a încărcat stomacul cu mân
ehi indigerabile2

). Urmarea e, că şi unul şi altul 
ac sileşte la: îndepărta, cât mai În grabă, cOl'lpul 
»trăin şi neasimilabil din organismul său. 

lstori8iri şi întâmplări religioase se pot uti
liza în învăţământ eu mai bun rezultat, decât ea
t.ehismcle. }fântuitorul însuşi a indicat metoda 
cea mai potrivitiţ pentru învăţământul religios. 
El n'a învăt:at nici odată prin definiţii adevăru
rile de credinţă, d totdeauna a lăsat, ca să răsară 
~~e8te adevăruri, în mod firesc, din pildele şi pa
rabolele, ee istorisia ucenicilor săi. Doar şi sfânta 
seriptură, în care sunt întreţesute toate adevăru
rile ~i temeiurile religiei, in ipartea sa cea mai mare 
nu e .a:ltOOV1lt decât istorie. 

De aceea ne înJruma şi pedagogia modernă, 
aii aşezăm Învăţământul religios curat pe ba z e 
, i s t o :r i c e, dând elevilor la fiecare vârstă ceeace 
este mai potrivit pentru pricepere,a 1<Jr şi purce
dnd dehll simplu La, complicat, dela concret la ab
stract şi dela uşor la mai greu. Fii.ndcă viaţa reli
gioasă a zilelor noastre e foarte complicată, de 
aeee.ai nu poate începe învătământul religios cu 
analizarea acesteia. Cine ar cerca să facă mai în
tâi cunoscute fenomenele religioase !ale prezentu
lui, ar cădea în aceeaş greşală ca un profesor de 
fizică, dacă ar duce pe elevii săi începători Îndată 
într'o fabrică modernă şi ar începe să le explice, 
cum funcţionează maşinăriile complicate ale ace
Jei fabrici 3). 

De aceea IaU trebuit oonstruite iplanurile de în
.ăţământ pe baze istorice-genetice, eum e şi al 
nostru, îndrumând astfel tineretul săi percurgă 
treptat epocele mai însemnate de desvoltare IQ, 

yieţii religioase din timpurile de azi. 
Istorioarele mor.ale, cari se propun începăto

rilor şi istorisirile din vechiul testament sunt me
nite a. da materi'l1J de pregătire, !prin care să ae 
deschidă oalea :Mântuitorului nostru Isus Christos 
spre sufletele oopiilor. 

J) Dr. E. Thraendod o. c. pg. 56. 
2) Dr. E. Thraendorf o. c. pg. 56. 

Ludovic· Faimann 
croitor englezesc. 
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Viaţa şi im-ăţăturilc lui Isus trebuie Ră fie con-I dela sine nimic, ehiar ~i metoda cea mai bună1 o 
tr-ul in'iătământului religios, menit a sădi în su- va preface în una cât se poate de rea") . 
fIetele copiilor adevăna.tă iubire şi incredere in I Fiindcă la religie în primul r,înd e vorba: de 
Mântuitorul neamului omenese. edu~,aţ.Îla; sentimentelor şi numai în al doilea de 
, 1 d' . t . b" -, ă îmb()găţirea cunoştinţelor, personalit.atea învăţa. 

ar JD 18 ;orla lscr-ICOasca ce urmeaza se t J" '1 l' t b' v f" . , .". _'. _,' ,. oru UI ŞI a c.atI lC.tU Ul re Ule sa le lnSllŞ lsvor 
preda 10 ultmm am de şcoala, trebme sa ŞI caştlge de 'Indemnllrl' b n'" ent 1 " D A ~ţă " 1 b 1 . -,' ,. u '" P ru e cv 1. e aceea lDva, -
v~It?rU~ ~lCm ru a ~oclCtaYl creş~l~edc:mvm~ereal' torii şi catiheţii, in privinta acaasta sunt într'o 
ca lDvaţ,atura creştllleasca, pornIta In cuvantu sI'tllaţl'e ""'ala- cu a d' tI' P ,_ ... 1 . D f A A ...... pre lca ,oru Ul. recum ;ae..,-".a 
,!1 A ~mn.:zeu, pr~ldlm, al oot ID fstlare IDv tr.ecut trebuie eă întruipeze în fiinţa sa toate pornirile 

sa mvmga toate pI(' 001 e, tot ast e .1a ramanea cele bune ş' 't ţ'l .• d -
• A "h . l v fI 1 " 1 V11' U I e, spre carI 10 aamna pe cre-

ea, ŞI ln, vll~or ralna cea r~lal a oosa
1 

a su et~ 01' ~r:- dincio-şii săi, t,ot. astfel şi învăţătorii de religie 
ştmeştt, CaI"{)ra e pregat~te ca ea apre Impara- trobul'o sa- al'ba~ tot1" ' ' . t h'l 1 ' l' D . T .l,' v • " . ,fe ... una lDJaln-ea OC lor or, 
tla U1 umnezeu. ratarea pCUIagoglca a IstOrIei ca- ceace "oesc să faca v }' 1'" 1 t b v {' 

b 'br . . "b' " od A " . ". < In e C\11 or, re ue aII. le 
l. lea ŞI ~ lst;orte~ ISerlC~ştI va, pr ,uce, l~ eu- mai întâi ei singuri. 

fletul eleYllor sentImente ŞI connnge1'l relIgIOase Altfel ra-"n d . t t t V '+",] d ' ~ 'r " * , d' ma za armee oa e s arum"",e e 
puter~lIe , c~rl a lIr:en~a~e Ş,I mal tl~rzlU. m Plarte~ la da f) educaţie religioasă copiilor, cari ori cât de 
preoţI or prm Cllvantan slstenlatl<~e ŞI pre egen mI 'CI' ŞI' dc nepI'l'cepllţl' a f' t' l' t t . , .' , 'fI • od h ~.. ." l' 1, cu lmpu aJung o UŞI 
potrn It,:, ,'OI' m f uenia m df!l , ,tarItor Ylaţ.a în situatia de a putea obsNva contrazicerile dintre 
mtraaga ŞI toate rupte e cre mCI0şl or. "orbele şi faptele învăţătorului lor. Ce educaţie 

Această tratare pedag~)gică cere, ea învăţătorul va putea da d, e, llD învăţător, oare îndeamnă 'Pc 
şi eatih('tul să pornr,alică deJa experienţele reIi- elevii săi în fiecare ccas să se poarte cuviincio9 
gioa8e. ee aduce cu sine elevul din viaţa fiamiliară acasă şi pe stradă, să dea binete tuturor, Îlar el în
şi socială. Prelucrînd aceste experienţe, să încop- suşi abia eşit din dasă, în vederea elevilor, trece 
cic de ele istorisiri nouă, cari să fie totdeauna con- pe lângă fruntaşii satului. fără a'şi ridica pălăria, 
crete, vio.aie şi atrăgătoare, punând în mişeare cum s'a întâmplat chiar aici în Săeel. 
ftantazia nelimitată a copiilor şi dânclu-le astfel Sau ce valoore educativă mai po'ate avea perso~ 
serii întregi de intuitii interne, din cari copilul în- nalitatea acelui învăţător, care mereu îndc.amnă 
suşi, prin judeeata sa 'Proprie, să fie în stare a elevii săi la ordine şi supunere fată de autorităţile 
scoate Învăţătuna,. religioasă-morală. Astfel d. e, bi,gerieeşti şi civile, iar dUipăce iasă din şooală aţâ ţă 
la istorisirile din vechiul testament, cari mişcân- pe creştini împotriva ,aeestor autorităţi,aruncând 
du-se mai mult în cadrele vieţii familiare, sunt asupra lor de sus până jos întreg noroiul patimilor 
apropiate de mintea: copiilor - voind învăţăto- sale urite ... 
ruj să încopeie de experienţele elevilor mutarea Inchei cu dorinţa, ca astfel de porniri diRgu
lui AVl"lam din patria sa veche în ţara Canalanului. stătoare şi bolnăvicioase să dispară cu totul din
va trebui mai Întâi să-i fad pe copii a întelege. tre noi şi cu îndemnul, ca toţi îmătătorii şi cati
ce ar însemnla rpentru ei, când ar trebui să'şi pără- heţii noştri să'~i doa silinţa a face din catedra în
sească satul, familia, neamurile şi prietenii. Ori vătământului nostru poporal un adevărat amvon 
d. e. istorisind învăţătorul despre cearta dintre de ideal religios-moral şi naţional. 
pă,storii lui Avram şi ai lui I.-ot, va stărui să re-
cheme în memoria copiilor dela ga,te anumite pă
ţanii de ale lor, când umblă cu vitele lle hotar; ori 
să-i facă a'şi reaminti năeazul părinţilor, ,când 
au prins V1'C-O vită străină în mo.'5ia ]01'. Atunei 
copiii vor iputea să aibă o iCOlană clară despre cer
tele dintre păstorii lui Avram şi I.ot şi vor Înţe
lege mai uşor, pentru ce aceştia au trebuit să se 
despartă. Chemândastfel în pragul conştiinţei 
propriile experienţe ale elevilor, învătătonll diba
ciu va pregăti o bază solidă, rpentru sentimentele, 
ce vrea să trezească şi pentru judeeăţ.ile re,ligioa>;e
morale, ce trebuie să extragă din fiec.are istori
sire. Pe orice treaptă a învătîimântuhli trebue să 
năzuiasca.a îndemna elevii săi la IIlctivitate proprie 
şi la indcptmdentă în judecată. Să se ferească ai 
îngreuna cu memorizări ,seci şi fără rost, cari chi
nuesc numai mintea elevilor. fără a rodi vre-odată 
în sufletul lor, Orice Învătătorşi catihet trebue 
să tină toWeauIlia seamă de euvintele Mântuitoru
lui: "Cine va primi pe un prune ca aeesta În nu
mele meu, ,pe mine mă primeşte. Iar cine va nă
căji pe unul dintre 'aceşti mici, cari cred în mine, 
mai bine i-ar fi lui, să'şi spânzure o peatră de 
moară de gnlmazi şi să se înece în ,adâneul mării 
(Matci XVIII, 5-6). 

S'au pllB în timpul din urmă mari stăruinţe 
pentru îmbunătăţirea metodei la fiecare obiect 
de învăţământ. Indrept arul metodic laJ planului 
nostru de învăţământ, ţinând seamă de rezultatul 
cercetărilor metodice, cuprinde o mulţime de in
digitări sigure !pentru învătători şi catiheţi. Tre
bue să ,acccntuăm însă, ca mai presus de orice me
todă este însaş personalitatea învăţ.ăt;orului. Un 
om dediC'at eu trup, <ll! suflet misiunii sale de edu
cator, chilar şi ca a.utodidact, poate să aibă ome
todă' din cele mai bune .şi duca.toare la scop, pe 
când altul, ori cât de instruit în ale pedagogiei. 
dacă nu are vocatiune pentru eariera lui, nicI cu 
ajutorul celei m:ai rafinate metode nu va f,ace mul
tă ispravă, Sau eum se eXlJ)l'imă Ziller: "Procesul 
general metodic trebuie să fie totdeaunaaeomodat 
dispoziţiei individuale a învăţătorului, adecă 
trebuie înfăţişat În forme subiective. Un carp măr
ginit şi sărtac de duh. care nu-i în stare să adaoge 

Demisia preşe dintelui Carnerii. 
-' Situaţia politică. -

A rad, 7 N oemvrie. 
, Eri seara, preşedintele Camerei depu
f.aţilor Berzeviczy Albe1't a adresat vice
preşedintelui N âvay Lajos o scrisoare în 
care îi anunţă că demisionează din postul 
de preşedinte al Camerei. 

Cu această scrisoare se deschide adul 
Întâi al,.dramei mari" anunţate de guvern 
în care rolul principal e chemat să-l joace 
contole Tisza. 

Şi acestei scrisori i-au premers deose
bite consfătuiri cu şefii opoziţ-iei cari au 
rămas, însă" toate zadarnice, căci contele 
1'isza este hotărât să încerce înfrâllgerea 
opoziţiei pe calea interpretării ... individu
ale a regulamentului intern. 

Acţiunea contelui Tisza a avut pân~ 
o?um 1/li. sj!lgur rezultat. pozitiv: o apro
pIere mal SIncera lntre partidele opozitio. 
niste cari in conferentele lor s'au decla'rat 
solidaro cu partidul lui Justh şi hotărâte 
să împieJef:e ehiar şi alegerea ca pr~~e
dinte a lui Tisza_ Se vorbeşte chiar că cele 
două fracţiuni independiste de sub şeIia lui 
Kossuth şi Justh se poartă cu gfmdul fu~ 

') .,Dar a11gemeine metodische Oa.nz mllss immer 
erst der imlividuel1en Lage des Lehrers angeJ)ast d. 
h. mit subiectiven Formen umkleidt werden. Selbsf 
die beste Metode wird zur schlechtesten herobgesetu 
durch einen beschraenkten. geistes-armen Kovf. der 
nichts von sich hinzufiiugt" cL Dr. E. Thraendod o. c. 
pag.82. 

Recomandă atelierul său renumit in 
croiala hainelor, pardesiilor şi paHoa
nelor. - Bogat asortiment în stofe Croitorie englezească 

'streine şi indigene. 

Serviciu prompt - Preţuri ieftine! lugoj, edificiul-Bazar, 
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ziunii, pentru a put.ea opune 
o resist,enţă mai puternică.. discuţia, peste anul nou. Protestează împotriva 

învinu.irii aduse opoziţ.iei de cătră Berzeviczy, că 

guvernului I gata. să votze bugetul anului viitor", fără a amâna 

Consfătuiri de partide. opoziţia M' face de ris viaţanoaatră parlamon-

Partidul poporal a tinut o consfătuire sub pre- tară. , . . '".l' 
' . .2 t' . +fi1 • Z' h AlAda'r rllrotestând impo IIollo: PrImesc propunerea preşodmtelul, (leşl r;lUenvla cm,t.<)llUZCY ,. 'Y~' -, - ed d l' b . 

triva unei interpretMi a regulamentului intern fi tm l1d .ere
I 

că. .e egaţla .va ăPutoa~. tl~r T 
'opuse practicei de până acum. l~artidul a hotărît zu tatu :L0r!t. _n d01llC(\ caz,! lllS 'lPreş lIn. e e 

v • 'ţ' . V' potriva alegerii lui Tisza acum tralJUla -sa ee are ca regu amentu mtern 
113. la lPOZll'l~ ?n.~!tlCa Iru se va interpreta şi în viitor cum s'a interpretat 
"omu "0 nlClel . • v Sch' b d' l' .• 1 . 

I~ t'dul 1 . b J>.e~l·a 111li Justh constatilnd că pana acum. . > lm area preşe lIlte III ŞI lU ()(~Ul-ar 1 ( e su y T, 1" 1 T' !' v ~ 
;tratativele de împăcare pornite de :preşedintele rea UI P!"lTn . oone e ,lsdza tnel a~l' lnl~ta!1 ~~ opresll
Bor7.e\'Îczy n'au cfoctul dorit, fiindcă guvernul punem ca /.Sza se gan eş e a 1, ega ţ a,1-. 
ii îndeose'bi contde Tisza n'au do.ra pacea ~n ~od FqrlUJ1ă.. 
sincer, a hotărît să comhată candIdatura lUI Tlsza 
cu toate mijloacele. 

Vor ridica împotrha candidarei lui şi exoop· 
ţie formală, hazată pe.articolul 253 al regulamen
tului, care spunocă preşedintele Camerii nu poate 
.să ia cuvântul, nici 'pentru nici contra unui pro
iect .de lege adus în discuţie înaintea Camerei. 
Cum contele Tisza ,a ţinut un lung discurs pentru 

----------------------------...... ~~.~ 
8 Noemvre IL IOlt 

Răsboiul itai 0-turc. 

. itcformcle militare, nu poate să fie preşedinte al 
Camorei câtă wemc se discută aceste reforme. --

La aceste cuvinte in tabăra gu.vernamentală 
,'le deslănţuie o furtună de prolestări, la cari opo
zitia răspunde bătând cu pumn,ii în mase. Depu
tatul gu.vernamental Ertsey Fal îl insuUi. pe opo
ziţionistul M Gd1'-K ovâcs. 'V ociferările iau dimen
siuni tot mai mari. Oei doi deputaţi sunt aproape 
să ajungă la bătaie. Ertsey îi strigă: Gyere lei! 
O parte a deputaţilor iasă în culoare, unde agitQr 
ţia e deasemenea mare. Justk Janos strigă i'n 
gura mare: Dacă Ertsey se încăpăţine,ază il im
puşc ca pe un râne! 

Fluctuaţ,iile răsboiului au reuşit s5: 
sguduie şi liniştea internă a Europei, căci 
după o aşteptare înfrigurată de câteva. săp"
tămâni conflictul temut a fost provocat 
eri priu decretul regelui Victor Emanuel 
în care anexiunea. Tripolitaniei şi provin~ 
cîei Benghazi a. fost proclamată. In că nu 
se poate şti ce ţinută vor observa marile 
puteri în faţa acestei neprevăzute hotărîri 
it guvernului italian, În prima linie însă. 
monarhia austr.o-ungară a fost pusă într'o 
situaţ,ic eât se poate de dilematică; deoa
rece trebuie .să parieze două focuri: nu-şi 
poate abandona nici aliata, şi nu poate 
jigni nici bunele relaţii prietineşti cu Tur
cia., în aceeaş vreme ÎnSrl. trebuie să-şi a
pere şi interesele proprii. Alegerea e foarte 
grea şi trebuie căutat anume modu8 vi
vendi care să nu depăşească aceste doufi, 
limite şi să 'poată împ[v;a şi pretenţiile 
opiniei publice din monarhie. 

~ ---' 

Un ziar din Budapesta este informat 
că şefii celor două fracţiuni independiste, 
!{ ossuth şi .Tusth, ar fi hotă'rât să propună 
TJartidlllui lor numirea C(îte unei comisiuni 
(~ari împreună să discute tactica ce ar li şi1. 
se urmeze faţit. de gUl'ern. 

In cercuri bine informate se afirmă că 
a.ceastă comisie va propune partidelor fu
zionarea fracţiunilor independiste, ceeace 
se va întâmpla încă în c'l.l'1'sul acesteisl1p
t.dmâni. 

• 
In şedinţa de azi a Camerei s'a dat ce· 

tire scrisorii de demisie preşedintelui. Şe
dinţa a fost foarte furtunoasă şi agitaţia 
era. aproape să treacă în pămială. 

Opozitia numai decât s'a anunţat la 
cuvânt pentru a obstrua propunerea vice
preşedintelui N avay ca o delegaţie parla
mentară să roago pe Bc.rzeviczy să re
nunţ.e la. demisia sa. Intenţ,ia opoziţiei ~ 
împieeloce pe calea aceasta. alegerea lui 
rris7,a. 

Despre situaţie raportăm mai la vale: 

'edlnl. ' .... ar.l. 
Şedinţa 8C deschilde la orele 10 şi jum. Pr~ 

lII:idează vice-preşedintele Năvay. Secretalrul M.
luily dă cit,ire 9<'risorii lui Berzeviczy în care spune 
~m u.rmă.toarele: 

"Col1vingându-rnă (!ă regulamentul nost.ru in
:!',ern nu îngăduie o muncă parlamentară paşnică 
fJi dă terenul cel mai larg obstrucţiei, care a
proave fac do ris viaţa noastră parlamentară ... 
(HgonlOt. Vociferări.) l8unt nevoit să-mi dau de
misia. Sprijinindu-se 'Pe dispoziţiile f01"male ale 
regulamontului, opoziţia a creat o situaţie care 
lace iluzorie bric,e muncă. Simt ('ă molohui ob-
6tru(·.ţiei, care a c.()nsumat atâtea enNgii, cere 
jertfe nouă. 

Aş dori ca eu să fiu cea din urmă jertfă. Plec 
~in fotoliul de preşedint.e eu dorinţa ca constitu
lia nOHstrăsă rămână ferită de marea primejdie 
cu eera n.o ameninţă anarhia parlamentară". (~go
mot. Aplau7.R prelungi la guvernamentali.) 

NalJf1Y (p:reşedinte): Cred că exprim senti
mentele Camerei când îmi exprim re-~reţ,ele pen
tru demisionarea preşodintelui Berzevi{'zy,car~ 
e'a bucurat de înorederea noastră. a tuturora. Pro
Jlun Camerei să. numiască o (lelcgaţ,ie, care să-} 
'roage !'Il! revină asupra hotărîrei. suIe. (A plauLe. 
Sgomot.) 
, Şedinţa 'se ~uspcndă. După rodes('hider(>a şe
dinţei ia cuvântul K OSS1.lth, cairo primeşte propu
'lOrea prei;Hvlintf'llli şi ~ef'lară cii 01Jozifia .~i azi e 

A 

Preşodintele numai anevoie restabileşte li.niş
tea şi-l chiamă pe Ertsey la ordine. 

H ollâ îşi termină discU!rsul. Opoziţioniştii 

grăhesc la secrot.ari şisc anunţă la cuvânt. Şe
dinţa se suspeooă. 

După red~hiderea şedinţei iau cuvântul 
Rakov8zky şi contele Karolyi J6zsef, cari 'Primesc 
propunerea preşedintelui . 

Contele TiRza, luând cuvântl1l, se apără Îm
potriva Învinuirilor că n'ar purta grija intere
selor naţionale ale alrmatei. 

Contele KhuBn spune că nu poate faee decla.
raţii politice, fiind~ă Mumou .se !poate discuta 
decât despre alegerea de preşedinte. La vremea. 
aa va spulbera, însă, toate acuzele op<>ziţiei. 

Discuţia se \'a oolltinu.a mâne. 

Ultima ,tiri. 
Fuga Împăratului Chinei. 

O telegramă din New-York anunţă că 
din SaJlghai se tdegrafiază ştirea despre 
fuga familiei imperiale. Hevoluţionarii. 
spune telegrama. după o luptă crânccnă 
au cuprins capitala Peking. 'l'rei regimente 
din Manciuria au trecut la revoluţionari. 

Prinţ,ul Cing a. căzut în lupt.ă. 
Impăratul şi întreaga familio impe

riaUi au fugit din Peking cu un tren care 
de săpi,ămâ.ni sta gata de plecare în orice 
moment. 

o nouă îllvingere turcească. 

Din Constantinopol se telegrafiază că 
Tninisterul de ·răsboi a primit ştirea despre 
o nouă învingere a Turcilor. Oastea tur
cească şi arabă după () luptă crâncenă d 
reoc'upat Dema. 1 tali~nii au pierdut 500 
morti, mulţi prizonieri, 18 tunuri şi 6000 
li'izi de m'uniţii. 'Turcii au pierdut 80 morţL 

Toate forUlreţele din ,jurul capitalei 
Tripolis sunt 111 mânile T1lrriloT. 

Orice s'ar alege însă, e cert că conflic
tul Între puterile europene a fost provocat 
şi urmările lui nu VOI întârzia să se arate: 
cât mai curând. Ne dovedeşte aceasta şi 
svonurile că Rusia primind vestea. anec
siunei a început să-şi mobilizeze armata 
şi se munceşte cu multă intensivitate la 
în"-regirea corpurilor de armată din Basa
rabia. Planurile ce se urmăresc anume, nu 
se pot şti, sub văllll de linişte şi nepăsare 
a c(~rcurilor politice din Europa însă clo
cotcşte nemultumirea care va isbucni cu 
forţ,e elementare sguduind întreg conti
nentul. Insuşi monarhia noastră, deşi n'a 
dat nic.i un comunicat oIicial ca răspuus 
la proclamarea Italiei, se spllne că a mo~ 
bilizat trei corpuri de armată din Galiţia. 

Şi în vreme ce }0uropa întreagă fierbe~ 
rl'llfcii trec din isbândă în isbândă, iar au
t,orii decretului încearcă să-şi spele ruşinea. 
pierderilor prin ahtc~ea proprietăţilor 
turceşti din Archipelag. 

Proclamarea· anexiuneÎ. 

Agenţia Stefani anunţă: Regele a ia
calit azi dimineaţa decretul următor: 18 
urma propunerii preşedintelui consili'ultL~ 
de miniştri şi mnistrului de externe; având 
în t,edere articolul l' al constituţiunei ,. 
în aceeaş vreme cons(>ntimentul consUiu
lui de minişfri, am decretat şi decrctăm: 

"Tripolitania şi Cyrenaica sunt pUsţ 
sub suveranitatea. deplină şi întreagă (1 

regutul'ui Italiei. Legea va stabili regulelf 
deliniti1Je pentr'lt administrarea regiu.nilor 
susllt1mite, Până ce aC('fa lege va fi pro
mulgaUi. aceasta Re va tace prin dec1·d,. 
regale. Acest decret va fi depus în Parla
ment lIpre a li prefăc'ut în lege." 

Comunicatul cătră miniştrii plenipotenţiar ... 

Ministrul '<ie externe d. Sau Gillliano a adr&
~at. ministrilor plcnipotenţiari ai Italiei urmato
rul comunicat: 

Ocupatium~allrin.('ipaIQlor oraşe a.le TrÎpolitamiAi 
şi Cyreuai{'.ei. succesele statornice a](> armelor noastre. 
fortele preponderante tiP cari le-am strîns acolo ~i 
altele pp cari ne !)regătim Il le trimite au făcut neefi
ca('(> apărarf>a Tur.('fi,j, De altă part.p, TJt>utru a. pune 

Szanto Dezso Nagyvarad, S~t. Jănns-u. 25. 
lăcă"tu,şi pen.tru. edit i~ii. 

Telefon 491. Telefon 491. 

Primul magazin Industrial de rolete delemn din 
Oradea-Mare. - Atelier de ferărle. --

Ai;i !li? 1, .&tt 
--Ud 
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~ sf'rşit Tărsării de sluge - nefolasitoare - CSM 

4lrgent oa risipi ari ~e primejdioasă ~esigurantă in sDi. 
J'ttul acestor papulaţiuni. Prin urmare, prin decret f,e
gal. astăz.i Tripolitania ei C,yrenaioo. au fost in mod 
~efinitiv ei irevooabil supuse d€DlineÎ ei Î-lltregei 8U-

v eran ităti a regatului Italiei. Ori care altă soJutiune 
.m.a.i, puţin ra.dica.l.i. care ar fi lăsat mă.cu o umbri de 
.8uveraJlitate nominală a 8ultanului asupra IlUmttelol 
provincii, ar fi fost o ca.uz.ă veşnică de cOllflicte viitoare 
lntre Italia ei Turcia, cari ar fi !lutut in mod fataJ IiĂ 

isbueneasGă mai târziu, chiar tmDotriva vointei guver
nelor şi in momentul cel mai primejdios pentru p.a.cea 
t,luropeană. Solutiunea adoptată de noi este singura 
oCare salvfrază tn mod definitiv interesele Italiei, Eu
rapei si Turciei. Pacea semnată pe lIICest temeiu Va fn
depărtlj. ori ~e cauză de adâncă neînţelegere Între Ita-
lia. şi Turcia si noi vom Dutea mai uşor si j.nspirăm 
toatA politica noastră spre marele interes ce avem întru 
păstrarea statului QUO teritorial tn peninsula ba.l~anică, 
pentru care tntărirea imoărătiei otomane este o condi
tiune esentială, ei pe care o dorim tn mod viu. dacă 
modul dea se conduce, al Turciei, nu va face .cu ne
putintă condiţiunilor păceÎ si fie. ~t maieu Dutînti. 
~onforme intereselor ei legitime şi prestigiului ei. 

Tripolitania şi Cyrenaica. au Încetat de a face parte 
.din j'mperiul otoman; Îns! suntem dispuşi astăzi a 
(}er~eta, Cu un lung sDirit de împăcare, mijloaclc'le de a 
,regula. in modul cel mai potrivit ei onorabil pentru 
!J'nreia urmările faptelor irevocabil sivârşite. 

De sigur că nu am pute.a. Distra aCf>ste intentÎuni 
<collciliante, dacă ea s'ar Îndărătnici a prelungi in mod 
nefolositor răsboiul. Avem totuş increderea, că opera 
de concordie a marilor puteri va. aduce pe Turcia. să ia. 
fără intârziere decizi uni întf'leote ei hotărîtoare, cari 
d. răspundă adevăratelor ei interese şi aIe întregei 
lumi civilizate. In ori ce caz, Italia va coopera la 
4CeIlte rezultate, arătându-se deasemenea dispusă la 
~onditiu.nile unei păci echitabile, pe ('it de decisă la 
mijloacele cele mai eficace pentru a o impune tn cal 
mai scurt termen posibiL 

Puteţi lăsa o copie de pe acea.stă depeşă ministrului 
afa,.cerilor străine". 

Semnat OI Sali GiuUano. 

Atacul flotei italiene. 

Ieri noapte s'au observat mai multe vase its-
..... liene în golful dela Salonic şi ,Se aşteaptă din mo

ment în moment un atac. Serviciul de pază al por
tului a fost îndoit şi din Constantinopol s'au tri
mis mai mulţ,i ofiţeri, cwri să conducă focul arti-
leriei de cetate, În pefBpectiva unui eventual atac 
al Italienilor. Populaţia oraşuluÎ c foarte neli
Jliştită, dooarece portul nu e Întărit dinspre mwre 
~i nici minele aşezate în adâncimi nu vor putea 
impiedeca cucerirea oraşului, la caz. că va fi ata.
~at. Vaporurele văzute la Salonic au plecat apre 
:Athos şi orrindu-se în faţa Kashandrei au început 
~mbardarea fortului Carabu,rnus. 

S'a la'Dsat ştirea că flota italiană 1i irwcpat 
fI bombrurdaroa Chiosulei. 

o noui ~zbândă a Turcilor. 

După o depeşă din :J N oemvrie dela graniţa 
lunisiană .'Josifă la Agentia locală, Turcii au mat 
tJtJUt o luptă în zilek de 1 şi 2 N oemvrie repUT-
J.ând victorie. e.i au ocupat cazarma de cavalerie 
§i cartierele J)ahara şi Zconia, situate la răsărit 

§i l.a 81ld-estîn afară din cetate. Turcii au /ouat 
• patru tunuri, două miiralii, o cantitate de mu

'fIiţii şi de provizii. Musulm'Znii din Tunisia au 
proclamat boicotare,a anti·italiană. 

Din istoria armatei italiene. 

Presa italiană ridică În slava cerului "strălucitcle 
victorii" ale armatei ..,i flotei italiene in Tripolitania. 
Debarcarea pe coasta. ne apărată tie Turci, este trim
bitată ca o acţiune ne lUai pomenită În istorie~ bom
barda rea unor torpiloare turcll'Şti, cari, nea\'ând cu
noştintă de decIaran~a rll.sboiului. dedea.u salutul con
vootional vaselor italiene, presa. entuziasmatil o illălta 
la o mare victorie navală; iur furibada Arabilor făcu ti 
prizonieri, cari JIU-şi apărau decât că.minul strămoşf>sc 

contra invazÎunei, e (\escrisă de presa ita1iană ea niştE' 
fapte eroice demne de vechii SllartiatÎ. 

De aceea g-ăi'im interesant şi totodată foarte in
>lUu,(·ti\", a oferi r~ît('va datI' istorirl' d('~pre Laurii cu
leşi până acum de armata italiană modernă. 

2. E&pediti. din Crlmea: 18U-55; Ca aUata Fraatel 

6 Maiu 1848 lupta dela SaDta-Lucia - 1nfrlngere; 
29 Maiu 1849 lupta. dela. Curtatone - Infringere; 
23 Iulie 1848 luota dela Roverbala. - infringere; 
25 Iulie bătălia. dela. CUlltoZZ& - infringere; 
27 Iulie 1848 lupta dela Volta - Infringere; 
21 Martie 1849 lupta dela Mortata. - infringere; 
23 Martie 1849 bătălia decisivă dela Novara. - In

fringere. 

2.Expedltla din Crlmea; 1854 55; ca aliata Frantei. 
EngHterel l,Ii Turciei. contra ~usiel: 

In lupta dela Cernaia, la 16 August 1855 • .au venit 
în actiune numai două batalioa.ne oi o baterte H .... 
liană. 

Pierderile 200 oameni. 
La atacul decisiv asupra Seha.8t~polului. la 8 Sep

tem~vrie 1855, brigada CiaJdini a avut un rol ~n totul 
secundar. ,nici nu a i,ntrat In acţiune. deoarece Francezii 
au cucerit Malacovul mai repede dec4t prevedeau di.
pozitiile luate de maresalul Pelisier. 

Pierderile italiene au fost 4 ofiteri ei 31 soldaţi. 

In acest ră.sboi armata italiană număra. 28.000 oameni 
ei, precum vedem, nu a cules lauri; în genere Fra.n
cezii o Intrebuintau numai pentru servicii auxiliare. 

3. CampanIa armatelor aUate fradco.ltallene COD-

tra Austriei În aaul 1859% 

20 Maiu 1859 bătălia dela. MontebeUo - vi.ctoria 
Francezilor; 

31 Maiu 1859 lupt.a, dela Palestio - victoria. cu aju
torul ar-maei franceze; 

4 Iunie 1859 bătălia dela Magenta - vietoria Fran
eezilor; armata italiană nu a luat parte; 

7 Iunie 1859 lupta dela Melegnano - victoria Fran
.cezilor; armata italiană nu a luat parte; 

24 Iunie 1859 bătălia dela. - Solferine - victoria ar
matei fra.nceze - cea italia.nă, care ocupa aripa dreaptă. 
înfrîntă. 

4. Campania contra Austriei În aUantă cu Prusia. anul 
1866: 

24 Iunie 1866 bătălia dela Custozt.a - Înfrîngere; 
20 Iulie 1866 bătălia navală dela Lissi - înfringere. 

Flota italiană a numărat 12 cuirasatt>, iar eea austriacă 
numai 7 CUil'80sate. 

5. Campnala contra Abess.nle' 1896: 

8 Octomvrie 1895 lupta dela Amba. Aladzi - In
fringere; 

22 Ia,nuarie 1896 eapitularea colonelului Ga.IliMO 
Ia Macallei 

1 Martie 1896 brltălia dela Adua - infrîngere to
tală prin negu8ul Menelik - pierderea tntregei ar
tilerii. 

Corespondenti d8 P8 Mari,. 
PropagJltorii doinelor româneşti. - Filiala So
cietăţii pentru fond de teatru dia Reghin şi de .. 

părtământul Asociatiunei. - Stările politice. 

"Străinilor voi nu le-ati spus 
.. Că doiue ca a. noastre nu's". 

Multe vremuri de restrişte şi multe veacuri 
întunecat~ au trecut peste încântatoaroo vale a 
M ureşului. Valuri v.aluri de barbari au cutrierat 
ambele tărmuri ale Mure~ului. Doinele, :inima 
Românului au fost izgonite, încât numai prin 
codru vechi se mai păstrau. Au venit apoi vre
muri mai blânde crlTId bietul Român putea !la-şi 
mai desfăteze inima cu eâte un cântec,câte o 
doină care a fost sora Românului, din eele mai 
depărtate vremuri. Dar timpul eu mersul lui ac
cclorat n'a putut zmulge din inimilo româneşti 
întreg strotul naţional şi n'ta. putut zmulge unica 
şi dulcea floare a inimii lui - doina. 

Noi Homânii de !pe Murcş cari am fost arun
caţi în marca de străini de neamul nostru abiia 
din dmd în eând ne mai putem validita şi abia 
eflte un strigăt din cfmd în cîmd le mai ajunge lu 
urechile conducăturilor noştrii. Aceasta au înţe
les'e; mai bine conducătorii clubului naţional din 
Reghin: d. Iosif Popescu directorul hăncii "Mu
re.şiana" şi Dr. It)an Popescu tadyocatul cari în 
dorul lor de a păstl'a eomorile natiunii au chemat 
la Reghin pe d. Corfesell şi dona. 

Art.iştii români au eântat următourple: Aria 
)ft'$terulni ~Ianolc, din opera lui 1. Murcşianu, 
}lănă~-tirca de ArgcţI eare arie a f{)$t câutati! cu 
o preeczinne rară îndllioşitnd inimile jluhlieului. 
Prindemi·tc-aş mândro sara de H. Wagncr. Ca 
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pe Jim de Take POIpeacU. D-na Corfescu a cântat 
o ,arie din opera: "Tosca" de Puccini cu un timbru 
'oomirând, wpoi o arie din opera. Evreica, de 
Ha.lvey. La concertul soţilor Corfescu au luat 
parte {Ii fruntaşii saşi din Reghin ei 8pre mulţu
mirea şi satisfacţia saşilor, soţii Oorfescu au cân
tat: "Die beiden Grenadiere" la care Saşii /alt 

aplaudat zgomotos. Au mai eântat încă: O arie 
din Rigoletto, de Verdi, "Ce te legeni codrule" 
de Shillitti. Minunat a cântat dona Corfeseu: 
"Du-te dor la badea 'n sân", de Tuko Popescu, 
dona Corfooeuapoi ne-a mai cântat câteva doine 
din Ar.deal, precum: Moţul, DoiDJa, şi laltele, d~
taptând prin acestea simtul şi dragost.ea de doina 
cari de un timp incoace parecă inteligenţa nou· 
atră începe It\. părăsi doina (sufletul românuluU 

D. Popescu când a conceput idea unui ase
menea concert de principiul propagării doinelol' 
la, fost condus. 

După concert a urmat dans până la ziua şi mi-.a 
fOAt dat sa văd ,şi pe artiştii noştri petrecându·şi 
atât de frumos. Sucesul a fost admiIlabil şi dorim 
soţilor Corfescu, din când în când să ne mai C('I'

ce teze, căci la 'Doi: 

"De când cu drumul dc fier 
"Toate cântecile pier. 

:Asociaţiunea pentru literatura şi cultura ~)O
porului român încă demultposooe un despăr\:I
mânt în Reghin, dar demult n'a da.t semne tia 
vitaţă mai serioasă până când condueer~ ei ~'Il 
depus în mâni mai tinere şi active. In frunt(·~ 
acestui despărţiimânt cultural de ~prezent stă an
vocatul din Reg-hin Dr. Ioan Harşia CIa preşedintf,: 
acest bărbat nu cruţă nimic rpentru ca mai curând 
să spargă întunerecul care a 'Cuprins valea Mu
reşului. O serie de prelegeri poporale a aranjat. 
pe râul Gurghiului precum în: Ibăneşti, Hoda~. 
Caşova ş. a. şi îţi era mai mare drogul când ve
deai şi aULiai tpe oameni zicând că: "vin Domnii 
la noi" şi cum se pregăteau cu tot ce put8alu şi 
cum alergau în haine de sărbătoare ca să andi 
frumoasele cuvinte eşite din gurile fruntaşilor 
noştri. In scurtă vreme despărţământuJ Reghin. 
va înfiinţa câteVlS. biblioteci popor-ale ru)R mai 
micuţe pentru că deşi despărtământul Hcghin e 
cam vechi, activitatea numai acuma îşi desehitje 
ealoa. 

In rprorporţie cu .despărţământul Reghin, (~U 
mult mai bine stă filiala Societăţii pentru fond 
de teatru care abia în anul 1909 s'a înfiinţ.at şi 
astăzi numării: .La. 40 de membrii. Nu ştiu să fal'e 
propagandă D1J8.Î serioasă, ori apoi pe actualul 
preşedinte Iosif Popescu dir. băncii Mureşiana 
îl ajută Illlai tare poziţia în care se află şi ,posi},}} 
şi llbilibatea în conducere. Aceasta· filială abia 
s'a înfiinţ,at şi de,;a.poaede un capital deatul ,ele 
frumos, şi spre ilustrarea celor premerse tin să 
amintesc modul conducerii aducând un cscmplu 
demn de urmat: "In vara anului 1911 "Fibala" 
şi-a tinut adunarea Sn J abenita ,J(bbăi, şi cu 8-

{leasta oCJaziune brav'ul preşedinte s'a 1>US în ÎnţH
legare cu preoţii şi învătătoriidin jur spre -8/ a
ranja o petrecere cu producţie teatrală pentru l'a 
ÎnslIş poporul să vadă Însemnăt,atea teatrului ro
mânesc şi rolul lui în păstrarea limbii, obiceiuri· 
lor, porturilor şi cânteeilor nationale; petrecerea 
B "avut rezultatul dorit, căci !publicul a întelesîn
semntit.ateatootrullli, şi din venitul de 200 COl'. 

jumătate s'a donat fond11111i cultural: - ~sempJu 
vrednic de recomandat. Dorim prosperare acestor 
două 80cietitti! 

Un oaz interesant se discută: ;astăzi în comi
tatul Murăş-Turda şi .anume: Se povesteşte {,ă 
în"ătăt.onll Alexiu Grădinar din Idieel-pă.dure 
(tractul Hcghin) într'o zi de Duminecă se preUDl
Ma prin comună. O copilă a ·unui jidov ena 110 

stradă imbrăootii în haine de sărbătoare şi ca !pCJ

doaLă avea a.pantlică cu tricolorul statului un
gar. Invăţătorul se spune că (8, rupt pantlrea şi Il 

arunoat'o. Cineva Însă l'a aratat notarului ee)'· 
(mal, iar notrnl a făcut ,arătre criminală contra 
lui. Cum .a, fost cazul se VIa desvăJi; ştÎ'u numai 
că martori sunt,doi Români fruntaşi din comun:l, 
şi ştiu că în ~cnrtă vreme învăţătorul va avea 
pertl'u('taroa la tribunalul din Tiirj.,J'ul Mureşului. 
Cum so va ispră vi procesul vom vedea! 

I>umineeă în 12 N oemvrie n. va· avea. loc 
sfinţirea bisericii gr. or. din Ghernesig, sub con· 
'!llcc>rea ,ai'osorului: Nicolae I,·'a.n ca mandatar a. 
.Ex. Sale l\litropoJit.ullli Cu aeoa-"tă ocaziune tim', 
rimea romiina din jur va juca o pie,'lă tel'atrală. 
Precum :am întcle~ însă; medicul din localitate 
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• fieut arătare el in eomună bântuie soarlatină 
«'leace nu e ,adevărat. Se rpoate însă judeca. (lare e 
4I/l1Za arătării medicului. Zădărnici rea petrecerii, 

G. Ceontea. 

INFORMA ŢII. 
A RAD, 7 Noemvre n. 1911. 

_ DIn e.uu sfintei sirbători de mâne, Sf. Dumitru, 
_ind urmitor al .. Tribunei" va apărea numai Joi 
_ptes. 

- Promotii. D. Leonidtas Popp din Bichigi 
(eom. Bistriţa-Năsăud) a fost promoV'at la 4 
Noemvrie de cătră universitatea din Budapesta 
--- dodor in medicină. 

D. Dr. Sfeteu a depus censura de advocat 
Înaintoo comisiei de censurare din TârguI-Mure
~ului. Naul ,advocat se va 81l3Jbifi la Miercurea 
(com. Sibiinlui). 

Felicitările noastre. 

- t Aurel Dobrin (DelascurtaY, farmacist, a 
l'epauzat în Budum, la 4 Noemvrie n., in vrâstă 
tle 27 ani. 

OdihnClască În pace! 

- t Melania Ionescu. Familia regretatei Me
lani'>l. Ionescu publică următorul necrolog: 

Subscrişii cu inima frântă de durere aducem 
la cunoştinţa tuturor rudeniilor, prietinilor şi cu
noscuţilor că prea iubita şi scumpa noastră fiică 
Melania Ionescu aUlpăi un morb greu în etate de 
:t2 ~i şi-a dat nobilul suflet in mânile creatorului 
Luni în 24 Octomvrie (6 Nov.) a. c. 

Rămăşiţele pământeşti ale scumpei defuncte 
~ vor depune spre eterna odihnă Mercuri la 
orele 12 a. m. 

H.-Ciuciu la 24 ~t. (6 Nov.) 1911. 
Fie-i ţărâna uşo,ară 'Şi memoria etrenă! Dormi 

în pace nobil suflet! 
George Ionescu, not. cerc. ca tată; R071ailia 

Ionescu născ. Costina , ca mamă; Lucreţia m. 
Dr. Harbul şi MărioaNl. ca surori; Dr. Eug('n Bar
bul, cumnat. 

./. ~.~. - t Gheorghe Gaşpar. !preot, membru în di
recţiunea institutului "Ancora" ain G'ataia, a re
naU8a t },a 5 N oemvrie n. 

Odihnească în pace 1 
Kristoffy - preşedintele partidului ţărănist. 

Din Ciaha se anuntă că partidul ţărănist, al cărui 
preşedinte a fost deputatul Achim, în conferenţa 
fa de Duminccă a ales preşedinte pel{ ris t of f y 
,Jor-sef, fost ministru de interne, C8ll'6 a fost 'ales 
,i deputat în locul lui Achim • 
.. 

Lean Tolstoi. 

v 

.. ASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. CorbuL 

(Urmare). 
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Crede-mă, Sonio, o să intelegi şi vei vedea a
iu-nei ee fel de om este. Să DU dnde&ti rău nici de 
Jnme niei de el. 

Dar Sonia. nu se lăsa prinsă. de lingueirile prietenei 
ei. Cu cât Na.taşa devenea mai insinuantă, i:U atât mai 
1!11veră se făcea Sooie.. 

- Nataao. zise ea. mi-ai SllllS si nu-ţi pomenesc de 
.. sta, dar tu însiti ai început. N'am incredere tn el: 
JlIf'.ntru ce acest mister? , 

( - Iar? exclamă Nataşa.. 
- Nata.eo, tremur din l>ricina ta. Mi-e tMomă că 

:R:tergi spre peire-ti. zise Sonia cu glas hotărît, speriată 
.i ea de ce spusese. 

Nataşa se supără.. 

"TRIBUN A" 

Nou proeea contra fratilor ZsililllJZky . 
Din Budapest.a ni-se tolefonează: Curtea 
de casaţie luând în desbatere apelul înain· 
tat impotriva achitării fraţilor Zsilinszky 
cari l'au omorât po deputatul Achim, a ca
sat sentinţa eurţii cu juri din Gîula şi a 
ordonat ţinerea di n nou a procesului. 

Vroeesul acesta va fi desbătut înaintea 
Curţii cu juri din Buelapesta. 

- Cununie. Lucreţja: Dâmboiu din Sebeş şi 
Ioan Fătu absolv. de teo1. din Her8eni îşi anunţă 
cununia ce se Ya siivârşi Dumineeă la 12 Noom
vrie 8t. n. a. c. la orele 3 p. m. în biseriaa. gr. cat. 
din Sebcş. 

Emili'a Horşia din 13iea.şi d. Vlasile Mărg-inean. 
ab8. de teol. ein U ngurei, îşi anunţă (lununia ce 
va avea loc La 12 N oemvrie n. în biserica gr. (lat. 
ain Biea. 

Felicitările noostre. 
- Revolta unor marinari francezi. Din 

T II 1 o n vine ştire că marinarii de pe bor
dul vaporului de răsboi "Danton", af1ătol' in port 
s'au răsculat contra ofiţerilor şi au arborat pe 
vapor drapelul roşu. Disordinoa incepuse să iee 
proporţii, când 801<laţii celorlalte vapoare au ple
cat oontra lor. Răsculaţii au opus o vehementă re· 
zistenţă şi numai după un atac cu baioneta a pu
tut fi restabilită liniştea. 

- Inchiderea cârciumelor. Din Miercurea 
ni~se serie: In repeţ.i,te rînduri cu bUCltrie am 
cetit în ziarul nostru că multe reprezentanţe co
munale din motive aprobate de toată lumea au 
hotărît închiderea ciirciumelor în zilele de sărbă
toare şi Dumineci. Totdeauna 'acosto brave co
nume au foot lăudate şi căldwrosrecomandate şi 
altor comune spre asemenea purcedero. 

In zilele a~:estea Pretura Cercuală din Mer
curea, pătrunsă de adevărat simţământ de d1ra
goste şi progres, a decis din oficiu asupra 3 co
mune din pretura !fereu,rei şi anume asupra 00-

munelor Ji.na., Dobârca şi Ludoş ca în aceste trei 
comune ('âreiumele să se ţie toate Duminocile şi 
zilele de 'Sărbători româneşti: Închise ziua Întreagă. 

La cetirea rezoluţiunei îţi salta inima de bn
eurie auzind motivele umane inşi-rate 'Rcolo cari 
sunt toate ailevărat.e. Drept 'acooa zicem: Deie 
Dumnezeu încă multe ·astfel de preturi cercualc, 
că('i cu tot dreptul putem afirma că aceasta o calea 
adevărată a progresului mult aşteptat. 1. O. 

- Cel mal mare pod al lumei. In California lângă 
oraşul Aubums se incepuse clădirea. unui pod de di
mensiuni extraordinare, cari dau pe dreptate atribu
tiunea de cel mai mare pod al iumei. După cât se tele
grafiazi din San-Francis-co insă - ,clădirea lui a [lro-

- Ei bine, voi merge l.lpre peire - a.cea.sta nu te 
priveşte pe dta, numai eu voi suleri. Lasi-mi, lasă-mă, 
te urăsc! 

- Nataso, strigă Sonia. speriată. 

- Te urlst, te urăsc. eşti dusmana mea. 
Ea ieşi din odaie. 
Din aceea clipă ea. o -evită pe Sonia si nu mai vorbi 

eu dânsa. 
Dar Sonia veghea. 

In ajunul zilei cărui Rostowii trebuiau să llara
seaseă M01!cova, Sonia biigă de "eamă că Nataşa ră
mase toată dimineata. la ferestra din ealon, foIi o mai 
văzu făcând semn unui ofiter <oare trecea şi pe care 
Sonia îl luă drept Anato!. 

Sonia o supraveghiă pe Na.tasa cu mai multă aten
tiune. 

Ea băgă de seamă că ID tot timllul einei şi toată 
seara, Nataşa fu intr'o stare curioasi. Ea. răspundea. pe 
dos, rîdea când nu trebuia şi par'că nu ştia ce spune. 

După ,ceai. Sonia zări liingi uşa Natasei [le came
rista acesteia, oare aştepta ca stăpâna ei să fie singură 
pentru a-i llutea vorbi. Sonia o lăsă să intre. ascultă 
in dosul usei şi află .că i-se diclu Natasei o nouă scri-
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voeLt o maTe nenorodre dci Bub greul eolosulni de.. 
fier s'au rupt e.chl'lele ei ao omorit 16 lucrători. Mulţi 
dintre cei ocupa,ti cu lu<,rările au fost răniti. 

li. Dame-J.e de "liti tntrebuintează 111. iJlfrumusetarea 
tein-ului ('.rl'ma Violetta alui Imre Gretll. ~a.re cremă 

di ~uloare a.lbă l1ielei ~i o mâ,ntuie de bubiţe. Se aflii 
În toate farmacii1e şi drogheriile, precum şi la lmr& 
Gret. Timisoara-Fabrie. "-

Trei borcane cremă, S săpunuri şi 2 poudre 8 eOl. 

trimis ~u ramburs. 
X DT. Kertesz Seminar juridic. CIlLjr 

Yonstori ut 16. Pregăteşte foarle COD.

ştienţio8, în timp scurt şi in condiţii faTo
rabile pentru examene fundamentale, exa
mene de stat, rigoroase in ştiinţele de stat 
şi luridice. La cerere dă informaţii gra
tuite! 

Atelier de fotografii artistice, de primul l'a.g. 
Rona şi Kinast. Orăştie Vasar ter Dr. 4: (casele 
lui Hermann). F otografii ~i portrete, reproducţii 
după fotografii vechi ~i noui in mărime naturală,. 
expuneri de obiective speciale pentru interioruri,. 
acatice, şi lucrări în aquarcl şi olei artistic exeell
tate. Cei ce se provoacă la anunţ.ul din "Tribuna'~ 
capătă 5% rabat. Fiţi eu atenţiune la firmă. 

x Gustav Tatray - Oradea-mare, str. Ra
koezy, prăvălia pentru elită, unde 88 pot cum
păI'& lucruri de mână, pentru dame precum şi ne
OO8arii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

Mi,care culturali ,i sociali •. 
- Petreceri, concerte. -

11 N oemvrie. 
Concert in Orăştie. Reuniunea română! de 

cântări din Orăştie învită la Coneertul ce va avea: 
loc în sala mare a hotelului "Central". Inceputul 
Ia orele 8 seaN.. După concert - danţ. 

Redactor rellponeabil: Iuliu Giarli •• 
.. Trihuna" inlltitut tipografia, Nichin ,i n'1It. 

Dr. DUMITRU POPA 
MedIc anlversal. Fost medic de clinică ,1 spItal. 

Specialist in morburl interne, 
de femel, de copii şi de urechi. 

..... ARAD-I+ 
SI·a transpus locuinţa in strada Deăk 
Ferene nr. 35. (Librăria dieeezană). 

Consltlfatlunl: 8-10 ore a. RI. 112-4 are D.III. 

soare. - Si ea intelese deodată că Nataşa plănuia 
ceva pentru seara aceea. 

F...a. bătu la usa Nataşei oare nu voi să-i deschidi • 
..Are de gâ.nd să fugi cu el" gândi Sonia. "E tn 

stare să facă şi astal A plâns când s'a desPărtit de 
tatăl ei. Da~ da, vrea 8ă fugă !... Dar ce [lot (ace eu 'il •• , 
Sloi seri ului Anatol? Nu are să mă asculte! Să-i 

,scriu lui Pierre, după cum m'a 'sfătuit printul Andrei? 
Dar daci s'a desrăcut deja de Bolkonsky? Sonia se 
gândia că a descoperi fapta Mariei Dimitrievna., care 
avea atâta incredere în Nata.şa.. a.r insemna că comite 
o trădare. "Cu toate acestea, gâ.ndea. ea stind la. plndă 
in coridorul întunecat, azi san niciodată trebuie să Îmi 
aminte&c de binefacerile pe cari le-am primit În ace .... 
stă fa.milie. şi sii. dovedesc iubirea mea pentru Nicolae. 
Să ştiucă rămân trei 'nopţi aci, ei n'am să ies din co~ 
ridor. Nu o voi lăsa să [liece, nu voi Iba ca ruşinea)~ 
să pătrundă în această familie!" 

LXIX. 
Plan1l1 de a o răpi pe Nataşa fusese [lregătit de 

mai multe zile de ciUrli. Dologhow ei în !leara în care 
Sonia. se hotărîse de a o Bupraveghia pe Nataşa., acest 
plan trebuia pus În executare. 

funii şi articole de funărÎe se pot cumpăra dela firma Are în depozit şi vinde cu preţuri extraordinare de 
ieftine: saci de in~ cânepă, urzică. Scoarţe din ţese
tură de in, impenetrahile, saltele şi sfoară de legat 
altoii, precum şi alte sfori la diferite maşini. - Tri
mitem cu plăcere mustre şi lămuriri. Cumpărătorilor 
vechi le dăm rabat Comandele se execută prompt 

M I a M ' t · mare industrie de ar-
. . ticole de funărie în O n r 6s a ra 1, Timişoara-fabric, 

Magazinul şi biroul: Sena-ter. 1. Domiciliuşi fabrica: Klapka-sor 2 
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REISI MIKSA Un caudldat de adfocat 
cu practică . 

Luca It. Alaxievits 
pngltitor de balac preotr~tl 

NEOPIjA.~TA. - UJ"IDEK. 
• 

FABRICA DE Află imediat ap1icare in cancelaria mea. 

Dr. Gheorghe Drimba, 
advocat În K6halom. 

RecomandA atelie
r!ll sâu lU!orbt ca 
totfelul de recvizite 
şi haine preoţeşti de 
tmbrăeat 10 Vl'6mea 
slujbei In bistrici. 
Pregăteşte tot-felnl 
de iooane sfinte le
gate frumos ou aar 
,i mAlasl, steaguri, 

OILE 
tn 

A Slepark giuvaergiu şi 
• , ceasornlcar 

8EKESCSA8A--NAGYVÂRAD larosv(Îsarhely. Szechenyi·ter 43. sz. 
~~~~'f!J prapore şi altele. 

Icoana MormQntol 
lui Christos ti face Andrăssy-ut 41-43, 

~. 

RakOczl-ut 14. 
(Lingi »ApolIo)( 

foarte fromos. La cerere tlimite 
cat a log ti prel-colant g la l o i t. 

1======1 
Prima tocitorie cu aburi pentru 
articole de lux şi briciuri 

1- Premiat la expozitie cu medalie de aur. 

H. P ÂLLĂN succesor 
Styâszni J6zsef 

primi fabrică Inieleană da b:IJ.!:1 (d (furmpllrle In 
Kolozsvar, DAvid ferenc· u. 3. 

\ 

VICTOR TURTURE 
YERSECZ, Steriagasse 16. 

Bogat depozit de arlicole de oţel engle
zesc şi frantuzesc. Maşini americane de 
tuns părul şi barba, sistem nou, pietri de 

ascu ţit engleze şti, 
precum şi diverse 
articole de ras şi 
frizat. 
Serviciu prompt I 
Preţuri ieftine! 

Mare asortiment in ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete. 
Giuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
in argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garanţă 

Preţuri solide! - Serviciu prompt r 

=======-1 

o rugare .odestl, care nu vi coetl nld o obo.. 
.eall, dar lUI.l.IWlraţiei ziaruhd DOAiru poate fi 
de Mare fol.L Ziar.l .oatra roagl p. ODoratal 
public, că la cererea pr-t_rilor cal.~'~ .aii ha: 
orioe cer. re .au curaplran: ... ee prevGace el 
.... atal f'irmeI la cetit la Iiarul Trlbuaa din Arad. 

Primeşte aranjarea complectl a cafeneJeIor. 
la cerere trimite instalatorul de biliarde şi fn 
provincie. - Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. - Firma fondată II la 1875. - La dorinţă face şi tîrg de schimb. I 

==".~=c=~_ ~~~~~~~~==:=~.==c-_==:c=-_:= .-c=c.::-'_ ec,_- -.. =~Cc-C'= ::g 
M' am tot cugetat,i 
că În scumpetea asta mare, 
cum aş putea să economi
sez, ca să mă pot ajunge 
- cu leafa ce-o am! -

Şi m'am convins 
deja acum, că numai aşa 
pot să ies În curat cu spe
sele, dacă Îm voi comanda 
vestminte1e de lipsă la : 

GHEORGHE MARITA '" 
croitor bărbătesc şi de uniforme militare 

Arad, Kossuth Lajos-utca 66. 

_ 1 UJ4&tLl$W g • m 

Apa- ~~. 
docte. ~ a~ 

. ~'- .~ ... 

.. B~cia;~"lih~iyU c t i~;~;~~~~hdclyezeS~~;tgYo6~gy ~Ui II 
: ' , utca 1 SI. 
== Prlme,te pe.lngl garantie orice lucrlri din acest ram ea introducerea de 
.padude .. cab.Uure trebufndoasl pentru castp.le, comune, spUale, caairml 
,1 ,coaJe. - Speclall.t in Ion da' - Primeşte pe lingi conditii Ivantajloan 
loerea rn ordine fi repararea caselor 10 cursul unul an. - Prolpede gratuIt. 

Se allgajeazl pe anul intreg pentru tinerea m buni rindulall a caselor " peo-
. tru repararea bazlnuluf c10letuluL Oferi Iplndul pentn1 c1ătirea dosetelor 

- noul CIIJ1! DU redami spese ti de fiecare bucati dl garantA de 3 aoL -

_:s ••• ; I - it 

, EI Pregătite in ateH~ruLsău propriu. . 
,----~------~~-~----~. 

~ Anton Juratsch, pant=r~t~o:~:nnl, 
~ 

- Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. 
~ 

-CI. 

Y Recomandă In atenţia ono public din loc şi provincie E 
o 
~ 

Q.. -... 
c. 

-0:1 

pravălia sa de tncăftăminte 
preglltite in:atelierul slu, dupA ce
rjnţele~ modei şi ortopediel, cu 
-- preturi foarte moderate. 

AIIl.~"· -., Reparaturl execut ieftin! 

:1 
:J .-> .... 
~ 

r.I'J 

1mI _________ P_r_e.lu __ ci_l_e_c_e_l_e __ m_a_l __ m_o_d __ er_a_l_e_! __ ..... _____ imi 
II ' Ea 

Nici O damă să nu Întârzie aşi face 
costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda ]a mine; garantez 
pentru chit; lucru după journalelele cele mai nouă. 

~~ Serviciu prompt t Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co
manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
urgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

George Rummel 
croitor englezesc şi frantuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5 • 

• a 

\ 



• 

• 

I . 

o 
1 

h 
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Maşinile' de cusut pentru 
familii 

--~_II'IGEIl 
,,66" 

"TRIBUN'AU 

II IRING HENRICH I 
fabrică de unelte pentru ciobotari 
Ujpest, Lorincz-u. 50. 

;~ ,"-.c"~' .. 

", !;I.; 
'~, r.,. 

sunt cele-mai perfecte. 
Recomand~ panto/ari/or # cioha· 

C~mpăr~ti numai dire~t d~Ja fabric.~ ~ri !~ tarilor prtcum şi pitiariJor unelte 
chloscunle noastre, Ori prm agenţll firmeI. de bran,e, calitate bună, preţuri 

Societatea pe actil de maşini de cusut moderate. - Comersa!1tî1?r se dă 
• o m rabat. - Catalog gratult ŞI francat il 

S 11.'""1. ger c- .~ ....... __ .. _ .... _ ..... 
Arad, J6zsef Foherceg-ut 9. SZ. I MAG~ZIN DE MOBILE 1 

-1..IosnRethi 1 
timplar artJstic pentru edificii ,1 mobile, in 

(Vis·a·vis de biserica luterană). 

La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 
• Sibiiu-N.·szeben, Elisabetg. 20. 1 

r:J il I ., [~ I 

SChapira Arnold le;"" .. '~.Pt~~ I!~ 
giuvaergiu, ciasornicar şi optician, I J~j~ ~~ 1lll 00' i ' 
Brass6, Strada Porţii 36. : Primesc ori·ce lucrări pentru aranjamente de J 

! 
şcoale, biserici, magazine, birouri şi 

Mare asortiment în ceasuri de buzunar, locuinţe, deasemenea pentru clădiri. lucrărI 1 
d . t . . k J " • d în cel mai modern stil. pe lingă Hferare 

e aur, argm ŞI ore e, 10 ceasuri e • promptă preturi moderate şi din material uscat. 
părete. Giuvaericale fine, cu briliante, ! Oesemne şi proiecte fac grabnic şi gratuil 
obiecte de lux în argint ~i articole optice. _ .... ___ .... _.-._. 

In atelierul meu se reparează ca nouă, 
lucrurile vechi, şi 

anume: giuvaericale 

şi ceasuri, pe lângă 
garanţă. 

Preţuri solide! 

Servici u prom pt 1 

B• ,~~======~==:~ 

Haine, pardesie şi paltoane 
moda cea mai nouă, din stofă mo

dernă, de toamnă şi de iarnă, croite 

admirabil, se pot comanda ieftin la 

Szighety Sandor 
atelier de cuţite şi tocilărie artlstlci 

Budapesta, VII., Strada Akaczfa No 64. 
Colţul Străzii Kiraly. 

Se recomandă pentru ascuţi rea şi repa
rarea de foarfed, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucătă' ie in conditii ire:proşabile şi pr. conv. 

I fabri abud c ap 

Gelleri 
BU 

Mare depozit de u
nelte şi utensilii pentru 
barbieri t ca f o a r f e c t, 
brice şi curele de as
cuţit etc. etc. precum şi 
cuţite de buzunar Ş a . 

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

Comandele se executll 
pompt şi conştiintios. 

estană de casse de bani Q ,i Schuller 

Fabrica: IX., R 
DAPEST 
âkos-utca 4. Depozitul 
roul: V. Szechenyi-u. 7. 
erului de agricultură, de 

orăşenesc şi bi 
Liferanţii minist 
honvezi, căilor fe rate ungare şi al poştelor. 

- ..-..... .. 
Efectuiază casse de 

M " K ' 1 bani, Jibere contra eszaros aro y, focului şi spargeri· 
Jor, casse pancelate 

q, l' I~ I 
I~ !J 

.~ 

I~ 

Nr. 235 - 1911 

~~1IiiC' In atentia Domicultorilor! 
Ofer altoi de prunl bosnleci ca 

'l>"'I'II!t~.,. -Balkan&ka CariCBc (Regina bal. 
canulul) şi • Kraljica Bosne c (Re
gina Bo.niei). - AUoiul de 2 - 3 
ani cu coroani admirabilă e cel 
lui bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, escepţional de du1ce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca def!$ert, pentru uscat, la fa
bricarea ţuicei şi a sligoviţului. - Prunii mei nu 
sufer de căderea frum:elor. (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunu, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premi.at In diferite rinduri, cu premiul intâi din par
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
tU medalie de argint şi în fine la expozitia regnicolarl 
din Bosnia ,i Erţegovin'a ţinuti Il Sarajevo iarJ,i cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor aarantez. 

t!ta.va. T. KoJc:'li6, 
mare proprietar în Bre';:ka, Bosnia. 

~n Fekeshazy 
InstItut d8 văpsltorle de haina şI curătător/e chimică. 

Bistriţă, Foter 11. Ungă PrimiriI. 

Primeşte: curăţiri Jucioase şi fine, cură· 
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masl 
şi albituri de pat; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preturi foarte ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bărbsţi şi femel, 
pardesii şi jachete fAră ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Exec.uţie promptă. Prt>turl foarte moderate. 

1. 1 .. 
P. Blttenbinder 
colorator de mldisurl, curlti
tor chemic de haine şi splltUor. 

Timişoara - Temesvar. 
Centrala: J6zsefvâros, frobel-u. 37. 
Filiala: Oyarvâros, fă·utca 2.7. SZ. 

Curăţă şi colorează, chemic, ori-ce 
. haine de dame, domni şi copiit per
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. - Apoi spală şi calcă ori·ce 
fel de albituri, gulere şi mangete. 
Comande din provincie se fac prompt. 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 
flrbue,te totfelul de tort in diferite colori. 

1======1 
Il I 

PremIat la a. 1902 din partea expozi-
ţiei IndustrJale din Becicherecul-mare. 

BERBERSZKIMIKLOS 
pApucar, 

- Nagybecskerek. -

croitor de haine bărbăteşti, pentru păstrarea do- Llfereazâ In tară şi strainătate păpuci de 

K 
cumentelor. pIele, pâslă, mătase şi catifea, pentru băr 

IL ~ ~ 

tQ]! olozsvar, Szentegyhâz.ntca. 6. Catalog gratuit şi ~aţi, dame şi copii cu preturile cele mal 
franco. Ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 

, gratuit. - Rt'vlnzătorilor li·se dă rabat &================11: 1======1 1 1 

7 4 

j 
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Schwalb Adolf fia Vilmos I 
tinichigiu şi arămier. 

Budapest, VI J. Verseny-u, 8, Colţul străzii Murânyi. 

Pregăteşte fotfelul de lucrAri de tinichigiu, articole 
pentru bucătărie şi gospodărie, unelte pentru stupărie, 
vase pentru miere. fabricate de specialitate: măsuri de 
litru din tinichea aibă ori nickel, cane pentru olei, lack ori 
oetroleu. facle, lămpi de carbid şi alte articole technice. 

_~~.~~~ Cassete pentru bani. 

'-~~. iZ Catalog gratuit şi franco. 
• . " . 

. - ~--- ... 
" ~- -:---.. -

-.:",!" .. -

• ~~~-:~? ..... 
~--~--------------------------~ 11"11"1111 1'.1.111111111181111111',. 

Nici O fabrică de gra
mafoane şi cufoane nu ~:;;;;;:;u.: 
poate să lifereze mai 

ieftin ca <9:::~~r"'" 

leicb Aladar, 
ateUe" d. Instrumente muzicala. 

BUda,.sf, YIII., HepsziDbăz-u. 27 T. 
_~ Catalog gratuit. ~ 

.'IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIII·.~" 

~~~~--~-,§,-§§§_W·§-~~-~-§·~~§B 

Edificare ieftină! -
Intrece ori-care edificare 

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

Primesc totfelul de edi
ficări, locuinţe, case de în
chiriaţ edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canaIizări, ~ în
grădifuri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cemenţ învălitori de cement. 

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

Iosif Si1llics 
!ntreprindere de edificare cu beton, fa
bricant de obiecte de cement şi pierte. 

Ne. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

L U O O ş, 
Str. Buziaş 37. 

a -a 
i Bencsik Zsigmond în Deva' 
1 . ! 

Oferl1: GHETE AMERICANE ŞI 
fRANCEZE cusute cu mâna in 
atelierul propriu precum şi GHETE 
GAT A, format modern pentru băr
bati, femei şi copii. Galoşi, ghete 
comoade şi pentrlţ gimnastică. Mare 
magazin de gume renumite de Su
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ghete pentru picioare ne
regulate şi bolnave le pregătesc 
după măsură. La comande din pro
vincie este destul a se 1rimtJe o 
gheată folosită. - Serviciu prompt. 

Bordy J6szef, 
cojocar-bIăn.ar,. 

Marosvâsarhely, Szeehenyi·ter Nr. 13. 
Recomandă articolele .. de blănărie şi 
cojocărie, dela cele mai simple până la 
cele mai complkate. Primeşte şi repa
raturi. Imprumută bunde de călătorii 

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

. : 

Prima fabrică .ungnreaseli de cuţite de 
maşini şi unelte de otel. FondatA la 1859. 

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

A~"\!\ .d ~ ruI 

~ eP', ~~ !:~I:e mehani!:bricarea de 

t !!~: M §, :lt:l:re~::n:l:i; e-: 
'~E~~~" 7 ~ ~1 ş~ seopo,!:v: ~:~a. >., ~W şină pentru-lucrarea lemnu-

. , lIui, pentru-că sunt fabricate 
din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rîru1ele de maşini, scobitoare " capete de cuţit, 
ferestraie de mână (horony) şi lungime; sjredele pentru 
sfredelirea de găuri adânci; cuţite de sfişiere, llIZelte 
pentru sfredelire, crepare şi fabricarea de cepllr~ cu un 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite în 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, 
în osie' cilindrică şi fabrică, după comandă, nouă osii 

cilindrice pentru ţinerea cuţitelor. 
Ori-ce desluşiri se dau În cel mai scurt timp. 
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III F,A,i(CîiI S~IAI ~y~! 
1 I I ! i G6zmos6gyar, Kolozsvar, Palyaudvar. 

Văpsire de haine. Curăt~re chemică. 

Spălare cu aburi. 
La suma de peste 10 Cor" pachetul S8 retrimite francat. __________________________________________ Ia~ __ _ 

1======1 
Omaszta Jănos, 
fabricant de lămpi 

pentru trăsuri. 
Budapest: 

VIII. 6rias-utca 20/a 

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

turi de branşe. 

Eli======1 

Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensiIii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lam pe, rame şi picioare 
la aparate fotografi ce, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra Ia firma: 

JOSEF JIKELI 
SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 

TT~~~ffffffffffTT 
1-===========-1 r.J~4I+*·s==e;5:i5F5'-;''''!--:=: =5"Eii=: = : t ;; i: 1 

'1 . Cele mai bun e 

Chete 
moderne, din piele trainica ventru 
domni, dame şi copii, se pot cum
vara mai ieftin în prăvălia lui 

Eberstein Henrik, 
Lugoj, (Edificiul Bazar.) 

I 1 

==_o.olo.,e _ 
- cele mai solide ,i cele mal dupA modA -

juvaeriaale 
atât pe bani gata, cât şi in rate pe lângă che
zăşie de 10 ani ş' preţuri ieftine, lifereazl cea 
mai buni prăvălie in aceasta privinţA in 

in t.reagă Ung Iri • 

BRAUSWETTER JA!/OS 
orologier tn SZEGED~' 

CATALOO cu 2000 chipuri se trimite ORATUIT •. 
Notez că numai acela vor primi catalogul gratuit cari n cer. cu 
provocare la Ioiaml Tribuna. (ad. ICriu cA • cetit anuntul in Trib.) 
Corespondenţele le fac ba limba magblarl, germaDi ,1 macezL 

= • 

II' 1 

.... ~~~~~.~~~.~.~~!~~.t!~.I! .• ~ ... ~~~~.f .~~ .• ~. . ~ 
~ 8!llr . S'A DESCHIS .. ~ 
~ ~ ·1 prăvălia de pardesie de dal11e ~ 

i GyiirUY ~·en hert & Ca.!1 .. 
~ Arad, piaţa Â1'l.drâssy Nr. S. II 

Nr. telefonului 855. Vis-A-vis de biserica Minori1ilor. Nr. telefonului 855. 

Mare asortiment în noutăţi englezeşti de cea mai e1egantă formă; modele originale În par
desii de dame şi domnişoare pe 'lângă preţuri ieftine, fixe. - Comande1e după măsură se ~ = execută În timp scurt. - In provincie la cerere se trimit mustre. • . - . 

@J ............ ~~.·6 ••••••• fb.ill ........... ~ .... 6 ........... @ 
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