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In ploaia de săjefi. 
De Octa.vian Goga. 

Insfârşit, slavă ţie Doamne, după oră· I stai în colţul tău răzimat de puşculiţă, I 
tMue chlnUlt-oare de-un an de zile în lar· stropit de funingine şi cu urechile ţinind 
gul undelor perfide, corabia soseşte în de pocnetul cartuşelor goale. Dar, fie! 
port. După douăsprezece luni încheIate Dacă "naţiunea" vrea măreaţa luptă pen· 
de zăpăceală discuţia adversarilor noştri tru binele ei, dacă săa'aca "monarchie 
ajunge în ogaşa ei adevărată. Mult trâm· habsb'ltrgică" e în joc, atunci ar fi păcat 
blţata "primejdie naţională" abia acum să mă fere.sc din 'cale. Voi rămnea deci în 
înco~e sl:\. iasă la iveală. şi caI?ul tuturor ploaia de săgeţi până. la -sfârşit, când că
TăutaţIlor e pe cale de-aşI pnIDl pedeapsa. zând pe câmpul de bătaie, cada-Hul meu 
Hă.~lea de săpun a "tradări-i" cu imaginile va fi transportat la groapa veşnicei uitări, 
ei multicDlore a evapomt acum definitiv potrecut în accentele de biruinţă ale "doi-
în atmosiera ridicolului, iar călugărul uei lui Luca-ciu"... . 
Mangra începe .să aibă cele dintâi nopţi li
niştite acolo în bârlogul nepuiinţei lui ... 
A ~rnai rămas un singur periool, 'de care 
se isbeşte "solidaritatea naţiunii", în mij
l{)cul drumului de ţlUră, o infamă buturugă 
ca.re a oprit din simpatica-i ţă.căneală ca· 
rul autorizat al fericirii neamului. Veniţi 
doci cu toţii, 8ufuloaţi-vă mânecile, atleţi 
a.i naţiunei, apuc.aţi lăstaru, topoare şi tot 
ce vă cade în mână, să aruncaţi cu puteri 
unite în şanţ îndărătnicul ciot ... căci ade-
văr, adeyă.r zic 'Vouă: ."djăe vânh~l în co
drul verde al români smlLlui" ... 

pin nenorocire, acest mare pericol 
"chlar pentru îni1'eg viitorul nostru al Ro
mânilor ~im. ,~l~narchia habsburgictl', a· 
cest "smmtrt Erostrat, eaTe îanpinge spre 
prr~pa,'ltie milioanele, e neînsemnata mea 
pOI1Soană: ,,"domnul pOc t", cum esclamă 
cu admirabila oonomie foarte fostul 
meu profooor, d. Vasile Goldiş. Se vede, 
d'i o seamă din 8fetni~j, au chibzuit dBu
năzÎ şi şi-au tr<4'l seama, că astăzi cel mai 
important act politic, reclamat de-o arză-
t.oare necesitate naţională, e sugrumarea 
"domnului poei". Au ţinut sfat deci în 
"statu.l majoJ''' şi-au împărţit rDlurile şi 
s'au "organizat" în vederoa glorioasej bă,
tălii... 

Iată·mă, doci, iubit.e cetitol', în mijlo
cul ploii do săgeţi. De vre-o săptămână şi 
m~i bine fie~are zi îmi aduce porţia ei de 
îlOJurătură~ Cutare domn şi bun antic al 
meu adună iscălituri pe la tinerii din Bu
da'pestii, d. Uoldiş e neobosit în operaţiu· 
nilo-i ta'Ctioe şi - ţn sfârşit - acum după 
o sorie de mugote cumplite iată-} şi tunul 
p? arena do lupt~, grav, met:odie, inţepe
mt înt.re roatele-l colosale, năbă,dăiosul 

AI 011.s-M eg de pe parapetul dela "OasUc", 
- domnul A V.fel C. Popovid. 

Negreşit, eă nu e de invidia.t soarta 
mea·. De sigur, nu e o plă.cere, să te po
meneşti aşa. din bun senin ataoat în atâtca. 
front.uri, să vezi agitându-se în faţa ta un 
reghiment de cambine ruginite, puşti cu 
cremenc1 enonne tunuri demoda.te şi tu să 

La dreptul vorbind n' a.ş pute-a părăsi 
linia de bătaie acum nici din motiyul, că 
coborârnd tunul domnului Aurel Popovici, 
h~p_ta ~bia astăzi începe să ctlştige o sem
nIfIcaţIe oare-oare. De câtă yreme n'am 
dorit eu $ă văd apărt\nd în coloanele ga· 
zetei autorizate pc omul oare judecă fără 
să înjure şi fără să dea chiote. Ei, iată-} 

acum! Eu îl primesc {'u bucurie şi·i aştept 
cu tDată dragwt<,a cele două zeci şi Jk'1tru 
de articole. De dragul adevărului, ce tre
buie lămurit, ptm la. o parle şi jena pe care 
o am în faţa d-sale, de câte ori mi-a.duc 
aminte că mi-e6te un vechiu datornic, care 
nu s'a achitat de loc în discuţia de-acum 
un an, când spectntl lui Ieszenszky îi pri
cinuia îngrijitoare insomnii. Uit, cum zie, 
datoria neîmplinită a domnului Popovici, 
care în foiletoanele uriaşe din "Gazeta 
Transih-aniei", mi-a trimis numai compli
ment.o şi duioaao înbdtţişări în locul răs
punsului la cele vre-o douăsprezece între-
bări în cari îi pironisem arătările fantas
tice. 

Aştept deci desfăşurarea sdrobitoarei 
opere critice, pe urma căreia. tot rostul meu 
ele modest observator a.l Bocietăţii şi stihui
tDr incura.bil .se va cufunda in Nudir. C~lo 
către primăvară când va da frunza fagului 
şi d. Popoviei va fi isprăvit., am să-i răs
pund fără pic de supărare, dacă până a
tunci obsLruc.ismuI lumii dela noi nu mă va. 
trimite în exil PE' urma atiicolelor d-sale. 
In orice caz îl rog să. prinw~se~. de pe-a
cum zîmbet.ele melc de ovanghelic.ă icr
tarC', pe mma interpret.ării extrem de in
toligont.e a. cântecilor lui I~aie Chi.m'll .... 

Al dra.cului ţigan! A ajuns şi el în po
litică! Apoi ,'lă te rnai miri, eât de uşor S(I 

face earieră la noi ? .. 
La nwooere domnule Popovici! Pol

te-şte înainte! Am să·ţi urmez toate saltu
rile în t.ru apăraroa "disciplill ei. de par· 
tid'·. Şi findcă ţii aşa de mult, am să-l a
duc negreşit şi pe Laie C hiOf'tl., pe Ani ţa
crâ..,qmări ţa, pe Radu Roati! şi alte figuri 
neasemănat ma.i interesante ca unii din 

gravii noştri fruntaşi. O sa petrecem d. 
minune! La revedere! 

• .. ,-
Fireş.te că de aci înainte având plăc(~

rea de-a putea sta de vorbă cu maiestrul, 
nu mă voi mai deranj'1 şi pentru toţi uce
nicii. Atâta echit,ate şi cavalerisIll de alt
fel aş putea aştepta _dela cei cari îmi pro
ff'ţ~"lc aşa de des priibuşirea, să lasă deo
eamdată pe d. Popovici să-mi aplice lovi
tura de graţie. Dumnealor să se bată cu 
alţii, că mai sunt. 

Domnul Goldiş, d. e. III zadar îmi pu
recă articolul "Ne deosebim" şi mă îngână 
frază de frază, când suspinând, când fă
cându-se că-l doare, dmd trăgând cu o
chiul, ca să zăipă.cească lumea. E degeaba 
toată jongl~eria asta ieftină, care nu prin
de. Fie sigur, că n'am .să-i produc certifi
cate despre iubirea mea de uc-am, scrisDri 
de-ale lui Mangra şi de-ale unchiului ne
unehit dUp[l moarte, episcopul Goldiş, ca 
să-mi doyedesc intransigenţa politică, ori 
să-i arăt de câte ori a simţit inima mea 
blHăile sufletului românesc. A m alte justi
ficări, c-ari crnd că. vor t.răi in cDnştiinţa 
neamului meu şi atunci cfmd s'a fi dărâ
mat de mult }k'1Iatul .,Homftnului" şi nici 
pomină n '3 mai fi de tiparele sărmanului 
"organ aut:orizat". ~fă mir dpaltfel că nu-i 
e oare-cum, om în pragul bătrâneţii să se 
dede-a la ae-e·st joc frivol de-a trage la În
doială curăţonia gândurilor unui tânăr, 
care în viaţa lui scurtă de până astăzi a 
păst.rat t.otde.auna o linie dreaptă şi că.rUlh 
îi venea să tuşască de fumul de tămâie al 
laudelor neţ;ăbuite CH cari îl înconjura la 
foate ocazile? 

In adevăr, frumoc1să şi edjliDăt.oare 
poveste! ; Dacă împotriva convingerilor 
mele nmeam să vă dau ajut.or cu condeiul 
să dist.rugeţi o gazetă, a.le cărei greşoli 

până astăzi nu le-"aţi put.ut lămuri, atunci 
nş fi fost un "geniu al naţiunii", ori te miri 
ce st.raşnic om proyidenţial, cum m'aţi 
proclamat dcatâtea ori în chiotul mulţi
mii Încât îmi era ruşine obrazului! Aşa, 
că am rămas c.onsecvont în apărarea cre
dinţe-lor 11101(', ndiind a.stăzi nici mai bun 
nici mai rău ca aeum un an, vroind a da 
toemai prin această statornicie Îndărăt· 
nică a mea un exemplu edor mai mulţi 
del'<l noi pentru ea.ri balansarea cont·.lnuă 
c o nOImă de viaţ.ă, aşa credeţi că trebuie 
să ridicaţi jilipurilo după cari dorm un
dele problemat.ice ale propriului Dvoastră 
trocut şi să le daţi drumul asupra mea? 
Te pomeneşti, 'că în vălmăşagul de insulte, 
care v'a apucat acuma! azi·mâne o să mH 
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scoateţi frate de Cfuce al nenorocitului 
dela Orade, Dvoastră, cari un sfert de 
veac aţ.i stat de gat cu trădătorul ~i cari 
acum vă luaţi aiere de fete mari cu obra
zul erubescent de sfiala primelor em<oţii ... 
Vă înşelaţi mult, dacă credeţi, că cu ase
menea apucături, un om, care şi-a lămurit 
cărările gândurilor sale, poate fi abătut 
din drum, indiferent dacă se împărtăşeşte 
de aplauzele ori de oprobiul gloatei incoa-
ştiente ... 

Felul cum d. Goldiş învârteşte frazele 
d in apelul unguresc cătră alegătorii din 
Chişineu, face parle din maniera de dis
cutie întrodusă de Dau, în care reacredinţa 
şi intervertircl1 sunt fact.ori principali. Ori 
ce om cuminte vede, că în acest apel, care 
solicita voturile alegătorilor unguri pentru 
noi nu e nici un cuvtmt care s'ar împotrivi 
aspiraţiilor noastre! Dar ce e mai intere
sant, -şi aici iese la i,-eaIă duplicitatea 
ciudată a domnului director autorizat, -
Dsa se râsboicşic cu mine şi-mi aruncă mie 
aceste înt:ir!1liri, cCmd i-am declarat ieri 
că nu ("U S1tnt autorul acestui apei, ci d. 
htstin M arşieu, omul intim al Domniei Sale, 
membru în consiliul de direcţiune al ziaru
lui "Româ.n1Ll". Deci Dsa, se răsboieşte cu 
amicul sălI, cu zi arul său., înjurîndu-mă pe 
mine. Ei bine, în faţ.a unor asemeni proce
eleuri eu sunt cu totul desannat şi-mi roou
nose prea bucuros inferioritatea. 

In astfel de împrejurări a discuta mai 
departe ar insemna să mă cobor pe un te
ren impropriu, unde m'aş ,simţi cu totul 
străin. Cred, că în fundul sufletului său, 
va trage consecillţele fireşti d. Iustin Mar
şieu, căruia i-arp fost totdeauna recunos
eMor pentru serviciile din prilejul alegerii 
şi căruia l-am zis "agent electoral" fără 
nici o răutate, nevoind să folosesc bruta
luI şi ungurescu} "corleş", fiind gata in ori 
ce moment să rev,oc acest cuvânt, dacă-} 
socoteşte' jignitor. Dsa în adevăr se poate 
edifica asupra moralului politic la noi, a-
cum câ,nd vede că d. Goldiş îmi aruncă 

W!&li 

Un capo-d'operă al teatrului Chinez. 

Pov~stea Luth-ulul. 
După L. Charpentier. 

De Vasile Savel.. 

III. 
Tabloul al treilea ne arată ciudate lucruri a

~upra moravurilor chineze, care, mai la urmă, 
B'au păstrat până în zilele noastre. Iată-ne chiar 
in casa preceptorului imperial Nien. Vin două 
peţitoare, însărcinate, după obiceiu, să propuie 
o căsătorie domnişo.arei Nien-ci. A doua peţi
toare nu-i decât o cerşitoare, dar asta n'are nici 
{) importanţă. Ele se ce.artă, aşteptând sosirea s& 
niorului N ien. Insfârşit ele sunt înfăţişate lui 
N ien, de servitor, care face reJlecţi.a. unnătoare: 
"Stăpâne, când te vUd preocup.at de o mulţime de 
afaceri, nu mă tem nici odată să anunţ pe cineva. 
Dar, când te odihneşti, nu îndrăsnesc să introduc 
pe nimeni şi să-ţi tulbur liniştea. 

Peţitoarele îşi recomandă candidaţii, dintre 
cari, unul, e protejat de preşoointele consiliului 
statului, celălalt, de preşedintele consiliului pri
vat al împăratului. N ien, le cere actele de naş
tere ale pretendentil(~r, şi profeţiile divine asu
pra viitorului lor. Nouă ceartă întte cele douA 
petitoare, cari spun că ghicitorii sun nişte igno
ranti. Atunci ele sunt bătute şi date afară. To· 
tuş.i, ele VOT putea să se prezinte din nou, când vor 
avea un ciong-yang, S-a1U tânăr bacalaureat care 
'Va ajunge cu siguranţă la gra~ul di dootm pe 

uTRIBUNA" 

mie în faţa publicului acuza lipsei de in· I 
transigenţă pentru un apel al cărui autor 
e dânsul, în vreme ce Dsa e strîns cu efu· 
siune la sîn de prietenul bineVOitor, care-i 
măguleşte naţionalismul cu cele mai fru· 
mo~e aprecieri. Adorabile obiceiuri, nu-i 
aşa? Să mă ferească Dumnezeu de ele !. .. 

Domnul Qoldiş poate fi Siguf, că la ast
fel de discuţii nu mă angajez, fiindcă mă 
fere'sc să .ajung într'o colisiune atât de 
pronunţată cu cele cinci simţuri de aper
cepţiune a vieţii. 

Să facă bine deci şi să nu mă mai în· 
curce în astfel de apucături urîte şi străine 
de mine, fiindcă se trudeşte degeaBa. Să 
poftească şi ,să-I lasă pe domnul Popovici 
să mă execute după reţeta domniei sale, 
care ori cum mi-e mai simpatică. Totdeau
na aJm fost de credinţa, că decât să cazi 
într'un şanţ cu urîciuni poticnindu-te de 
piciorul cutărui a care-ţi pune piedeca pe 
la spate, mai bine să te pocnoască cineva 
cu parul în moalele capului, din bun senin, 
aşa cum treci gânditor pe drumul de ţară. 

Atâta brumă de serviciu aş putea aş
tepta dela vechiul meu "dascăl iubitor" ... 

Adunare poporalA in Şiria. 
După cum suntem inionnaţ;i, Dumineca 
viitoare, se va ţine o adunare poporală in 
Iruntaşa comună Şiria, la care va vorbi şi 
d. ])r. St. O. Pop, deputatul naţional al 
cercului. La această adunare vor lua parte 
şi mai mulţi membri ai partidului naţional 
din Arad. Tot cu acost prilej, d. St. Pop îşi 
va. de.svolta şi darea de seamă. Adunarea 
se va ţine în saJa mare a Casei nţionale de 
acolo. 

• 
Liga cuHuraHi din Craiova ti - desbinările 

dela noi. Citim în "Apărarea Naţională": Secţiu
nea Craiova a Ligei Culturale, a ţinut în ziUillJ de 
4 Decomvrie adunarea generală anuală, sub pre
şedinţia dlui N. P. Rom ta nes ~ u asistat de sa
cretarul aecţiunei d. G. Mil. Dam e t r e fi c U. 

lângă marele dragon. După plecarea lor, Nien îşi 
ceartă fiica, pentru e'.a. lăsat Il jO-3.C6 pi tânăra 
şi !!burdalnica Si-ciun. 

IV. 

In tabloul al patrulea, 8e vede, pe drumn:l care 
duce 8pre capitală, bacaLamreatul Tsai-Yong. Şi-a 
părăsit părinţii. Intâlneşte 'pe alţi trei bacalau
reati, al căror scop e să meargă de asemeni şi să 
îşi câştige merite literare. Se încinge o discuţie. 
Unul, povesteşte că profC6OT1'll lui din şcoaJa pri
moară. îi spunea încontinuu' că-i ignorant şi-i pre
zicea mediocritatea spunându-i că nu va avea 
suoos. Unul aintre tovMălŞi îi apune: "Nu crede 
aBta, ci1ci 8 un vis ae copil." 

V. 
Tabloul al cincelea., parodi'a concursului. Cinei 

sute de bacalaureaţi se îndesue în sală, când pre
şedint.ele concuN!ului deschide sesiunea printr'o 
critid. El nu va imita pe predece.sorii lui, duş
manii plăcerilor şi ai bueuriei. BastllJ cu ches
tiuni literare, de morală, de politid! El i va cere 
să improvizeze rime, să deslege enigme, să corn
-pună cântece 1 Candidatii neîndemânatici la ace
ste exerciţ.ii vor fi isgonÎţi din 6ală cu lovituri 
de Mei. La vorbeJeaatea, toţi bacalaureaţii re· 
nunţă ]a concurs şi se retrag. Nu rilman decât 
Ts.ai-Y ong ţii Tciang-Pe-Tsiang. Preşedintele I 
chem! pe baca]aureatul Tlilai-Y ong ,i îi propune: 
să i&pTăvească un diatih. 

P r e şed i n tel e: 
Când stelele cad, cerul trimtie gloanţe parcI. 

Stabilefte paralela. 
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După terminarea părţ.ii formale a adunării a 
luat cuvântul d. general L. D r ă goi e seu şi 
în termeni mişcători a deplâns lupta fratricÎJi. 
- spune "A'părerea N ationall1" - dintre oale 
două tabere politice dela Românii din Ardeal, re
prezontate prin cele două ziare din Arad, "Ro
mânuI" şi "Tribuna" şi cere ca secţiunea să in
ton-ie pentru a se pune capăt unei certe me&chine, 
şi a ae termina spectJa.colul trist, de care se dă do. 
vadă de atâta timp, în faţa duşmanilor noştri. 

D. Romanescu, răspunde că comitetul se a-
80ciază in totul cu prO'p'Unerea dlui General Dră
goiescu şi că se va trimite dorinţa Adunării Gen&
rale, celor două organe de luptă; comunică de 
asemenea <lă o asemenea intervenţie s'a mai făcut 
incă mlLi de mult, de Comitetul Central, dar făr/}; 
folos. 

Adunaroa îşi exprimă în mod unanim dorinţa 
de a se interveni la celoe două ziare din Arad, 
"Romîtnul" şi "Tribuna" pentru a se linişti spi
ritele şi a nu mai da loc ta această lesbinare po
litică, dezastroasă neamului nostru. 

• 
Cbestia naţionalităţilor ,i "Vila,,". Ziarul 'un

guresc "V iliig", organul libercugetătorilor din. 
Budlu,pcsta, în numărul de Orăciun aduce un fel 
de anchetă in chestia nationalităţilor din U ngari&. 
Din parte românească răspund la această anehet~ 
dnii: Dr. Vasile Lneaeiu, Oh. Pop de Băseşti, 
Dr. T. 11ihali şi Dr. A. V aida- Voevod, iar din 
partoa ungurea&Că Bakonyi Samu şi Vârady Zsig
mond, deputaţi in Ca.mel'1a. maghiara. Dintre răs
punsurile româneşti remarcăm răspuneuJ. dlui 
V aida, car~ .. ode o deslegare norocoasă a proble
mei naţ,iona1ităţi1or dela noi, în democratiz;a,rea 
politic ei ungureşti. Deputatul ungur Varady Zsig. 
mond, deputaţi în Cam~l'a maghiară. Dintre răa
chestia de naţionalităţi este numai o chestia de 
adminiiltraţie. In momontul dmd Illldministraţia 
ungurească va fi desiivurşită, funcţionarii vor fi 
de omenie şi vor cunoaşte limba naţionalităţilor, 
poporul mulţ'1UT1it nu va mai asculta de glJMul 
.. agitatoriJor" şi .... pace va fi în ţară; aşa crede 
deputatul ungur, care recunOla.şte de altfel că n'a 
studiat în deajuns ooeastă importantă problemă 
a ţiirii noastre. 

E interesant d'i nici unu] dintre -cei cari au 
rruspuns la ,ancheta ziarului unguresc, n'a atiu 
cu ni0i un căvânt laturea culturală a problemei, 
deşi, credem no.i, aceasta primează toate nemul
ţumirile noastre. 

• 
Habsburgii Iii ideia democraţiei. Publicistul 

Otto Se i d 1 publică în revista germană "Maen" 
un articol în care eri tică: sistemul poli tic .d.in Un· 

T sai - Y o n g: 

Când soarele se inal ţi1, din mft.NI ti ridică un 
halon. 

P re şed i n tel e: 
Foarte bine. Foarte bine. PaTalela e minu

nată. - Bacalla.ureat Tciang-Pe-Tsiang, cartea 
Ur}elor coprinJe trei sute ae poeme. - Stabi
Jeşte paralela. 

T c i a n g - P e -T sa n g: 
Cu aHe cuvinte, cuprinde tm8prezece poezii. 

P re şed i n tel e: 
E rău, absurd; paralelA nu face doi bani. Stai 

]a loc. NlIffiai hcalaureatul Tsai-Yong po.ate să 
8e aj'rople. 

I'r€'şedintele spune foarte repede un ealam~ 
hur, în care trebuie să găsească numele .a. opt 0-

raşEl. 1'98i-Y ong reuşeşte. Preşedintle spune apoi 
un citntoo, care începe cu versul: 

Capitala ese un loc minunatt 

T sai - Y o n g: 
Acolo te îmbeţi de farmeq~ 

P r e şed i n tel e: 
Bacalaureatui Tsai-Yon~, reeuno13c sune-nori

tatea talentelor tale, adânca ta erudiţie; da, me
ritele tale sunt mari. Am să înştiinţez pe Împărat 
de rezultartul concursului. Portari, acluceţi boneta 
şi centura. Impodobiţi pe T-sai-Yong! Şi daţi a
fară pe ignorantul Tcani-Pe-1'siang. 

VL 
Suntem în casa lui Tsai-Yong_ O mATi foamete 

pu~tieşte ţara, orezul eate foarte scump. Bătri--
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gar~a, in legătura cu ,acţiune&. pentru votul uni
ver~al. 

S e ,i d 1 const.ată că 'Politica ungurească esUl 
lJodre.aptă fată de nationalităţ.ile nemaghiare şi 
constată că Saşii din ArdcJaJ în cele politice nu 
~ pot mândri cu conştiint,a natională a Germani
lor din sudul Ungariei. 

Otto Se i d l încheie cu cuvintele: 
,,1 dea democmţiei a surghiunit Casa Habs

bU1'gil,or din Sv~ţe~a înspre Gst, Ar putea să o 
.~urghlUnească Şt dm Ungaria, dacă Ungurii ar 
fi aderenţi sinceri 0.1: acestei idei". 

De pe Târnava • y mIca. 
o "mărturie". - Noui prigoniri. - Alegere de 
notar în Boiau. - Un român slab. - Goana 

contra "Tribunei" 

TTăiesc îmtr'un orăşel cu Unguri multi, pe 
ţă.rmul Târnavei-mici. Viaţa românească esto aici 
destul de fără putere, cu toate că sontimentuJ no
stru naţional s'a recunoscut în repeţite rÎll(ltui, 
Ceeace ne lip8eşte cred că se IWate ghici lesne: 
o personalit,ate în jurul căreia să ne putem grupa. 
Căci folosul sl1fletescal oj imelor, al ~iIlelor la ca
te--Q casă mai primitoare nu cântăreşte nici cât un 
schimb de vorbe de ciuci minute cu un bărbat re
zolut f}i luminat. 

Pentro ac,ooo serbătoaroa mea adevărată este 
ziua 00 "mărturie", de târg de săptămână. Atunci 
întâlnesc pe conducătorii dela sat.e, preoţi, învă
ţători şi plugari mai desgheţaţi, cari îmi inşi'i'ă 
evenimentele mai du seamă din comunele lor. E o 
a.Jevărată cronică, variată şi edificătoare, nescrisă 
in zi.arelc lloast.re. Dela şctrile cu ca:rne până la 
locul, unde se vând brăcinile, aflu o durere maro 
sau o faptă zguduitoare, cari dau tabloul credin
cios al vieţii noastre. 

Iată, de 0010 vime învăţătorul din Cuoordea
română, d. Matei Alexandru. Acesta a avut să În
d'lire neplăceri dela pretort:>le din Ieml1t fără 'lă 
fi făcut nici un deliet polit,ic. După adunarea po
porală din Sămărtin se pomeneşte, intr'o bună 
zi, ou pretorele in şcoală, Ri anni ţi'ne-te băiete 
1" b' P Y t'~ , , 
~a l,ntre ăŢl. e~tru ce nu~ s'au Înscris toţ,i c.opiii, 
car~ au ajuns varsia ca sa umble Ia şcoală 1 Cui 
a ţmut până at.unci prelegeri? Unde este planul 
de învăţământ? Ai'Ci alt necaz: planul cCffisistmu
lui, aprobat de ministru, nu-i bun, fii.Jeă nu i-s'a 
oalătu.rat f}i traducerea ullgurească. In sfâr~it, du
pă un rechizitoriu indrăcit - c.:~teva şire de ne
mulţ.ăJmire în "protoool". La ieşire - 8e constată 
c,ă şooJii îi lipseşte emblema, Cu toate (!ă invăţătA)-

nul Taai şi nevastă-sa, sunt în cea mai neagră mi
zerie, ei se eeollrtă şi /le Înjură dinţrricina plecarei 
fiului lor. în urma c,(Jusimţirei tatălui. 13ătrânul 
T8ai încearcă să se omoa,re. Tcao-u-niang, tânăra 
femeie a celui ple.eat, in.ceare.ă zadarnic să-i îm
pace pe bătrâni. Insfârşit, nora credincioasă şi 
devotata, se du{'.e sa pue oele de pe urmă bijut.erii 
,ale ei amanet ; cu produsul aCt>eei vânzări va avea 
{!U 00 eă cumpere orez. 

'VII. 
In tabloul al ş-aptelet8J, iată-ne prin eontra~t 

in "()'ID'rvt·uoll~a re~('\dinţă a perceptor111ui imperial 
Nicn. Seryitorii vorbeec despre minunatele ~r
bări d,arte În cinste-a n.oulu1 laureat, Tcoan-yuen
ul, T5ai-Y f'IDg. Aceştia sunt oameni din popor, şi 
ceeace au admirat mai mult, e frumusetea calului 
său. Seniorul Nicu îi spune că împăratul îi dă 
omine să cc.arră în căsătorie, pentru fiica-sa, Nien
Ci, pe laureatull Tsai-Yong. Nien trimite o pe
ţ.itoare, după (}biooi. 

vm. 
Peţitoarea vine cu refuzul laureatului Tsai

Y ong, care însur:art, nu vrea să contracteze o nou!L 
căsătorie. Tcao-ll--niang, va trece În rândul eon- , 
cubine-Ior. Seniorul N ien se înfurie straf,lnic, nu 
nea să fie refuzat; ceia 00 a 'Propus trebuie pri
-mit eu grabă şi el se va duce la împărat, pentru ca 
marele dra~on să constrîngă pe laureat să se în-
soare cu fiica--sa. . I 

IX. . 
In palatul Dragon'lllui de aur, primul Şam

balan veghiază. Luna începe să apună, se face 

uTRIBUNA" 

mI a dat explîcaţEle necesare subpre!ectului, au 
fost citaţi la judecătorie preoţii comunei ~i îllVii
ţătMul. DllPăoo s'a mai auzit odată că emblema 
nu s'a trimi8 încă, ~icama aceasta s'a încheiat cel . ' 
puţIn pentru momont. 

Şi ştiţ.i de 00 s'a deranjat d. suprefect, şi a tul
burat atâta vreme pacea oolor trei oameni ~ Ptm
trudi învăţătorul amintit a agitat, împărţind pla
eate pentru a.ounarea poporală din Să.mărtin. 

• 
De din<Xllo văJd UOl ţăran harnic din Eoian, 

un sat române;c puternic. Vine înnOTat şi păşind 
apăsat, paT'că ar vrea să edrobea.scă oova. Intru 
în vorbă cu el, şi aflu pricina mâniei lui. 

- "De geaba ne tot străduhln noi, domnule, 
să ne vedem odată satul ridicat în picioare. Cii 
de s'a zbătut cineva, noi încă dăm din mini şi 
din picioa:re, dar nu merge. Uite, Mereuri am 
ales not.ar. Pârlă acum am avut trei notari de ro
mân, unul mai slab decât eelalalt. Cel dintâi a tre
buit să pă.ră.sească comun::. al doilea zaoo în tem
niţele Braşovului, iar cel din urmă cine ştie pe 
unde razimă gardurile. Bag~i' :::a ne ceaTtă Cel de 
SU8, nu ştiu eum să zic C':1 sii llll !::re-'}csc. Da' omenia 
vă~ d ne-am păpat-<> la. Val'lI1c'ghie. Că a eşit la 
nOl solgăbirău şi ne-a spus că nu mai dă în candi
dare român, fără numai unguri. Atunci s'a seul'at 
în comitet, d. Pantilie 1 van, şi i-a spus că noi 
n'am făeut nici o groşală vis-a-vis de comitat, şi 
1111 suferim să fim batjoooriţi cu notar de urng1lI. 
A zis că noi de ce ne mai croştmn copiii la înv/i
tii-tură, daC'ă nici'llmde suntem mai mulţi nu ne 
lasă să le dăm !JiUle ~ S'a .mînllit rău d. Pantilie 
da solgăbirău nu !ji nu, că legea-i cu el. Atunci ~ 
strigat d. Pantilie, că aia nu poate fi lege dreaptă 
dacă nu sloboade ce vrea poporul apoi şi-a luat 
pălăria ş.i n'a rămas să voteze. Ase:nenea am făcut 
apoi l?ţi ceilalţi bătrîni, în frunte cu preoţii şi 
cu prImarul, cincisprerooo inşi. Numai unul a 
fost slab de înger, Gheorghe Duma al lui Mihailă 
care şi·a dat votul cu trei eaşi ~i cu un ungur. O~ 
mu~ ăsta ne-a făcut de lllŞine, şi feciorul lui 001 
mal mare, tot Ghcarghe, care a crîşmărît apoi la 
petrecerea dată de notarul 001 nQlU. In sat S'IlU fă
cut de toată minunea, da şi lumell ii va şti, din 
gazet.e". " 

Aici a oftat odată neica Ghiţă, apoi Il urnna.t: 
"De rău - ne cade rău destul că avem notar 

străin, măcar că nu l-am putut prioopede-un 
an de zile, să fie om 8tri~at. Numai nu-i' de nll
tia uoastrră, şi ori cum, eşti parc'lli fi având mereu 
Uill apion în casă. Te vinde in wILtă una vreme 
şi um blă să te necăjească, să te hurţu.lueMCă iei 
!,'Ii chip, De s'a lua în-de-rău cu noi, apoi n'o ecoILte 
la cale, că noi îi dăm de cap ... " 

• 
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ziuă. Şambelanul îşi enu.mlhă treburil~ ~a1e. Tre
buie e! d~hidă ~ala Compozitiunilor, MIa [3-
voarelor limpe.%i,eala Audienţei, MIa Celor cinci 
arbori spinoşi. sala ToamnM, veşnice ~ala Since
rit.ătc~ vcşnice, sala B.ucuriei veşni~e. Ap.oi, va 
d~hld.e templul Lumtnei, Plll.'ltul Nemurirei, 
templul Parfumuri lor, palatul cu. Clopoţeii de 
aur, templul animalului eimbolie Ki-Lin, paLatul 
Ma·rei sărbători, palatul Tigrului alb. 

. Şi iată că 8e prezintă laureatul Tsai-Y oug. El 
vma 8ă ceară o audienţă la Impărat. D! oorerea 
~am belan'Ului, care, după câteva minute, îi a.Juce 
un ră~Tlllns negativ. Aoost.a. nu VTsa să îng~duie 
noului d(ldor să ~ reîntollrcă în ora~ul lui nata.l, 
lângă părintii lui bătrâni şi eingu.'l'stici. N ume~te 
'Pe T8ai-Yonf( într'un POllt la Monitorul Impreial 
îi cere să fie prezcnt în capitală şi ~il se căsăto
reaS('.ă! cu fj.ic.a seniorului N ien. Tsai-Y ong, în 
desnădejdia lui d nu se poate reintoarce în ora
!,luI lui natal. la părinţii lui ~ la tînăra lui ne
VMltă, varsă lacrimi amare. 

x. 
In ora,uI natal al lui Tsai-Yong, biuroul Asis

tentei publice e plin de si1raci, cari cer orez. Man
darinul districtului inspecteazli ma~a,ziile ~i recu
noaşte că magazinerul a furat o mulţime. Printre 
săraci e şi Tcao-u-Ni..ang, nevasta lui Tsai-Yong, 
părăsită dim'P'l"euni\l cu socrii ei. Mandarinul' îi 
vorbe~te aspru, pentru cll fiind femee, 4 părăsit 
casa, ca să vie singură. Expune cazul ei, ahsenţa 
bărbatului, infirmit.atea cslor doi hătrÎini pe cari 
îi are în jZrijă. Primeţlte trei porţii de orez. Dar 
când se întoarce spre casă tristă, în pragul că--

Trec inAinte, gândindl1-"mă la cei cirnci~pre1:ece 
plugari, cari au ţinut să'şi apere drepturile naţio
nale atât de frumos şi cu atâta demnit.ate. Pare 
că-i vă.J, îi cunosc: BUIIlt tot aceia cari au venit să 
voteze pentru candidatul naţional, ~tiind că nu pot 
să biruiască. Au intrat în foc călăuziţi de o sin
gură idee ,accea a datoriei fată de nea-m, şi con
ştiinţa aceasta le-a dat puicrea suilctoască să lupte 
cu însufleţire. 

Până când va dăinui Însă aroasta? Nu va. aduce 
org-auuJ poporal al dlor Goldiş şi Suciu sămâo1ţa 
nofastă a d{'8binării în sufletele cn:rat(l ale mul
ţimii, asemenea unui vânt purtător de germonii 
buruienelor stricăcioase'~ Căoi pe la noi lumea IL 
răml!JS tot "tribul1istă", în frunte cu preşedintela 
cluhului comitatens, un bă.rbat vonerabil de pente 
70 de ani, care munceşte, do\"edind că poţi fi şi 
bătrîn - "oţelit". Cinstea unor Dr. Oncu, Goga 
şi cf'ilalţ,i, nu se pătează de noroiul aruncat pe ea, 
dovadă şi alegerca de deput.at al CfJIlgreh"ului naţio
nal-biseri{'<c.ş.c, la care a reuşit d. Goga, Procesul 
de primonire a găsit aici sufletele pregătite pen
tru a-l înţ.elege. 

Intr'adevăr, aîei încă s'au făcut Îl1cercări do a. 
izgOlIli "Tribuna" din casele noast.re. IncepânQ cu 
fruntaşii, cari vorbesc pe la .adunări şi terminbd 
au coc.oano},e ~ate, cari ameninţă Cll ridicarea 
banilor doIa băneile, ai căror funcţionari aboneaza. 
"Tribuna", toţ.i aspirant-ii la gloria ieftină caută 
să Î'njlITe pe bărbaţii din j'l1rlll a.cestui ziar. Re
zultat.ul este aproape nul, între intdoctuali. 

Eu nădăjduosc că niQi "Poporul Român" nu 
va putea smÎ11ti ţărănimea aceasta sănăt.oasă la cap 
ca s'o ~ndrl1meze pe alte căi decât cele hătute azi: 
Credinţa mea onorează pe toţi oamel1ii de seamă, 
cu cari am vor hit la noi despre subiectul acosta. 

Un slujba.ş. 

= 

Cine e autorul? 
De zece zile "Românul' ne somează să, 

explicăm un artiool publicat în Koemnie._. 
1910_ Noi am răspuns în 13 rînduri la "Poşta 
Hed." . 

Azi, organul autorizat no întreabă din 
nou cine e "autorul 7lâzerabil" a.! articolu
lui în chestiune. 

Punem acum şi noi o întrebare: 
"Cine e automl... stupid al ~oll1ărilor 

În chestiune?" 
Intrebarea, noaetră est.e in a.cela~ timp, 

şi răspuns ... 

reÎ3i o aştea:ptă bătrânii, însuşi magazinerul 11 

fură or('zul. O tristeţă fără maTgini .o cuprinde 
vrea să &El înece într'o fântână din apropiere. dar 
în clipa ae.ea seniorul Tcaug o întâln~te şi-i dă 
orez din 58JCu.l pe care îl duce pe umeri. 

XI. 

Prin ~ontra!\t, în tIlbloul următor, euntem 
acal.~ă la laureatul TMi-Y ong. El 'plânge ţ!lra lui, 
pă'rinţii. nev,A8tă-sa; peţitoarea vine să-1 previe 
di la uşă il aşteaŢltă o leetieă pentru ceremonia 
lluptială, t.rebui.J !lă se însoare cu fata lui Nien. 
.. Voi asculta 8pune dânsul, de ordinul imperial, 
dar voi deolara sus şi tare că n'am decât ° inimă. 
Eşi blestemându~i sucesul, încovoiat de greu
tatea nwocului său caro-i nenor.ocirea lui. 

XII. 

Tri~ta cină ,a' bătrânuhli TMi ~i a neve!!ti-sa. 
N ora lor nu pC<8..te să le deie decât t an fan sau 
.orez fiert în apă" Soacra se supără. E multii vre
me de când n'a mânCll\Jt nici fructe nici legume. Şi 
cum Tcao·u-niang mănâncă sin,rrură în cuhnie, 
soacra o 8euză că se ascunoe ca să mănânce mân
cări nlai bune. Egoismul bătranilor, iritaţi de lip
să, e minunat descris, cu o justc.ţă şi o culoare in
tenesll. 

(T a urma.) 
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Corespondenti din elaj. 
Se apropie sărbătorile. - Casiaa Două. - Col'lll 
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univesitariJor. Concertul din primlvari. 

Cluj, 24 Decemvrie. 

Deodată cu vacantele tinerimei Clujul la alta 
în fu ţişare. 

De.şi H('mea e moale şi sel·ile sunt frumoase, 
~f' ob${'l'vă lipS-ll: stucleutimei, - nu mai eunt aşa 
de iupqpulate. 

Treciitol'ii se opresc des în faţa galantal'elor 
şi admiră şoptind fnunseţa obiectelor, ale mă?
furilor expuse ca roclamă. 

Pe piaţii o pădure întreagă de brruz.i - aduşi 
pentru "pomul de Crăciun". Cl.opotele biserici
lor, ce sunii mai des ca alaltăeri vestesc a'Propie
rea naşterii ,,)fUntuitol'ului", vestea apropierea 
'Cl'lwiunului. 

V OT trece şi acestea şi or.aşul iarăşi îşi va re
lua cursul normal. A.nul nou Însă O să ne aducă 
nouă Romiinilor din Oluj o bucurie: "Casina 1'0-

mimă" nouă.. Da, pe cîllld se vor int.oaIXle umver
"itarii noştri ---- vor 'afla c~ia 00 .ruu dorit de mult 
"ii aibă: cnsina. - In Oluj casiM română aTa un 
1'01 însemnat în v-iaţ>li românoască, este un iaetor 
de-o importantă deosebită. Numai cei cari au cu-
1l0-.':'lCUt mai deaproape halul în care se află tine
l'imoa în lip8-a ei, pot s'o aprecieze indeajuns. 

Toamna trocută când CU soaTa d{l cun'Oştinţă 
a universitariJor d. adv. Dr. Ştefan Morarill ne-a 
promis. că ya faoe t.otlll ca să reinfiinteze oasina 
~·at mai curând. 

& impl111e de-a.cum da tOl,ia moal"Iă~naţionaIă, 
fiecărui Român sprijinirea din toate puterile a 
easinci. Şi mai cu seamA aoolora, cari pot să. o 
ajute, cât mai mult, - pentru că. intretinerea ei 
('osta. foarte mult. 

Fă1'ă mulă zarva. în toamna aooasta "O mână 
de tineri universitari Români şi-au înjghebat un 
eor biserice9C sub conducerea dl1l!Î Iou. Rişca 
student în dropt, nn tânăr plin de avânt şi insu
fleţire. 

Gorul cOll!'ltătol' din ne-o 30 de per>'loane 
eânt.a; alternativ la cele dO'tlă biserici româneşti, 
unita şi n{lunită. O ideie roarte bună. Ar fi fru
mos Ca domnii universitari să participe într'un 
număr şi mai mare, ca să-i dea eorului oolO'rlituJ 
lIc{lla demn de numele de eor al universitarilO1'. 

Oon11 5{l prezintă din ti ee me1'ge tot mai bine, 
în rondiţ.iuni tot mai impunătoare, încât dtHl 'n'o
ma îneoace îţi este mai mare drag @& mergi la 
bisorid. D. Riş<~.a dispunând de 'Cunoştinte mu
z.i-eale frumoase şi dovedindu-se un bun di-rigent, 
ar putea, ajutat de univeJ'lSitari şi de bunăV<YÎnta 
publicului clujan ~i atându-le la dispozitie şi în
caperile nouei casine - să ne promrre, multe seri 
de d.ist.ra.ctie, mult.e zile plăcute. Dacă S'S'I' rea
liza seratele promise în toamnă - ele ar eon
t.ribui mult la legătu:ra, c-e ar trebui să se încheg~ 
între SQ('.ieta~a dujană şi umverslt'ari. Şi astfel 
~'ar forma o n~uă viatii româneaooa în Cluj, care 
durere de vreme lungă sta.gneaz"ăl 

Tinerimea unh"ersitar& mai voie~re să dea un 
mare ooneert prin luna Faur, sau Mărtj~or, eum 
în Cluj nu a mai fost niei dind. Vor fi invitate 
mai mn1ttl forte artistiC'e. Şi ('..3. sa fie mai gran
dios 8e proieet~a.ză a se ţinea in t-eatrul de 'V'ară 
"('cI ungure.sc. Deja de pt'l a-cum s'au început pre
gătirile - mi~area pentru ducerea în îndepliniro 
Il scopului. 

Dare-ar Domnul, să dispară dintre noi un 
de moaTt.e, neîntelegerile ~i certurile nesfâreite 
~i cu anul nou să" se înceapă "i viaţa nouă în Cluj, 
ma.i bună ca cea din trecut. Rip. 

ttTH IBUN At~ 

Craalel ,calari. 
Ptutra i.V.ptuirea elunrllor el • ... 11&"«. 

De Traian Ma,ert inv! 
. r 

TI. -' 

Pentru reiolYirea definitivă r3I temei de fiată 
sunt silit a mai aminti şi câteva cauze ale nereu
şitei de până ad. Cele mai însemnate sunt: 1. Po
ziţia de tot dificil~ a e..a.rierei învăţătoreşti; 9. in
salX'iI1atl·e.a Înv. cu toate functiile neplătite ~i 3. 
totala lipsă de o impartire a mun..cei în societa.tea 
noastră. 

Noi. singuri nu mai putmn. Inzaâar vom l>ate 
câmpii spre a căuta p-rintre cărturărimoa noastră 
înaltă (sunt silit a întrebuinţa 4lJCofu,>tă expl'esiu
ne exagorată, dealtcU:Ill multorll pc plac) o hreas-. 
Iii in mâoo cărei-a, să depunem oonduceZ'ea cu:r~ 
surilOl' de a.nalfabeţi. Ne vom scobori din treaptă 
în tl'{'aptă, to1 mai jos 'Până la preot şi învăţător, 
Da, intl'e împrejurările de azi num.a;i aceşti din 
urmă, trăind în nemijlocită apropiere de mMsa 
poporului, s'ar putea înhăma la noua muncit Dar 
ei aici se rontinuii de..<\căreare.a de sarcină până 
pe llmerile bietului învăţător .. ,A.ci a'POi zace de:
gajată povana neamului î.ntreg pe ultima treaptă:. 
Bag' seamă! ei a.ici se aplieă legea gravitaţ.iuuii. 
Astfel sm .aâUllS &colo, încât trebuie să strig(tm: 
,.N oi Bingul'i nu mai putem!n 

Noua lege a invăţ.ământului, tot felul de 00. 

tivităţi extra:şe-ol,are ne-au arlu8 pâ.nă ,la limite a 
extremă a posibilităţii fizi>ee. Inch.ipuiţi.vă: a 
('onduoo fi C],al'*! ale şcroaleÎ <>,otiruane în două 
limbi: CUl'8W de Tetpetiţie 3 ani, eX'O}llBiv în limbă 
străină. Şi fiind şi e.ant{)r, câ.nd to gâweşti; că 

acoostă. enormă muncă e numai în pIua faţă 

de a preotuJui, care la râ.ndul său, încă nn e proa 
neînsemnată; it.] poţi fll'iC{) o .arlovl'irată ideie des
pro s.ituaţia imăţăt.orulu.i coruesio-uaJ, rom. de azi 
DaT a.c.esttl sunt numai datorin1ele ~e]e strâns le
gate de oariera tnv., ne mai amintind o multime 
de altcle suprapuse. 

- In ultimiiaru n,i-s'a creat o pozitie ~ tot 
ne.fast.ă, zdruneinându-ne orice mcrooere in 'PU. 

terile proprii. Ne.având cOTI-ştiinţa datoriei îm· 
plinite, nu maa putem a\"OO. eigurallţ.Q zilei de 
mâne. Lii.eat·i pradă voiei intâmplă.rei: cei mai 
buni lâncetegc I(lrunuiti continuu de n.e.aiguranta 
viitorului; cei sl'a.bi d-e Înger, ind()ind'tl~ spa
tele îşi duc viata ti-c.ă1oa.să a .omului cu 'OOn~tiint.a 
,aJll()mtă. Ce S'Ubiect dra.matic nu ne-al)' oferi zbu. 
~iumul aee"gtor suilet.e ne'Îm;emnlllte, da.r crnra~ 

- ofiIindu-M) de 9.5'Primea drăceşt.ilor torturi! 
- Şi răul creşte din zi in zi, căci ne vo*ml 

singuri. slabi, fără nici 'On r:azăm. Cât~ tări~ ~u
fletească nu ne-ar lmp'rUmut:a interresuJ societăţii 
in a<'6ste zile de grela; incercare ~ O vorbă 'bună 
nl1Dlaipent.ru in cUJ'!aj are, dar n'o primi.tn.. Spri
jin m<llral cerem. imploo-s.m. dar nu ni-se ai;; iar 
noi singuri. lipsiţ.i de orice sprijin moral ei ma
terial ne Înfunf"('ăm tot mai mult oonştiint.a şi ca 
mâne ve-ti vedea tiTlul monf;t,ru al daAcălului, ~e 
azi e in prefa~re, tngrozlndu-,'ă cru oţ1ii de el. 

- TOfllt functiile nepldtite se lMgă de capul 
nostru. Inv. e -din oficiu notm"Ul <com.ite1m.lu.j şi 

sinodului paTohiail, ehiar şi când al' pllt.ea fi lHlt 
intelectual din comună, i.n -cele mai multe locuri 
şi a oomitetului nrharial. La. SOrCOţile culturali e 
poruncă ,,.a. da mltnâ de ajut>Or", deşi remuneraţia 
nu e a noastra. Din cele mai multe sate ale noa-

I 
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~~h-.----~~ ineIUllllin', 
fabricate in tari intr'adevlr 
finr. comoade, elegante ,i du· 
rablle acela Il cumpere cu 

incredere la 

S~1tmar-Szatmar; 
• • 0.it·16, • • 

In casa lui Keresztes Andrâs, 
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stre lipseşte easa eomunală, jud ele mai de mudt{l 
ori e neştiutor de (',arte, a,stiel sala de inv, e 1.,.. 
cu.Jde sfătmire ş..i ÎD\'llţo:to-rul singll'rul îndrumător 
al obştei. El de.slu.şe.şte şi scriscle ofici<la&e, 'Pro • 
YOcĂlJ'l de pe la bănci - gratiB; până când dife
rite chiţ;ibuşuri pIăt,ite., precum ~ agentura dela 
bănci nu e .a. lui. E vorba doar de bani, cari sunt 
foarte Jăcomoşi la vooere şi mÎmgăietorl la pi. 
pă.im. P'rin diferite îns<lţiri şi &Q('jetăţi pur cnl. 
turale,undo se co.nzumiii idealismul, mai străbate 
dlte unul; dar nid de urmă nu-i dai prin diroo
ţiuniJ<l băncilor, unde se numără şi bani Şi tot 
aşa. plină la infinit, o multime de 'păcrute, pe cari 
nu ,mai cu greu le-aa' SUP<lrta hârtia şi de aceea 
le. ~i reţin. 

- Mai pe Ul'lnă: "Oonduccl'oo cursurilor pon
tru allll.l1ia,~ţi" tot pe umerii noştri apasit, în 
mare pa~te şi din simplul motiv,pentru că (j 

,gratuită. " 

Suntem pătrunşi de sfinte-rus. cauZei: ne -des· 
brăcăm de toate patemile, angajându-ne cu sufle
tul curat la noua. mu.nciil, luptând cu col mai mare 
de.sint.Cl-es până la ultima vibJlllNl a a<".e8to-r 
muşchi paralizaţi de lncordarea făr~ frâu .. Dar, 
sa grijiţ.i, Domni!Q.l·, !la nu Iluooonbe fiinţ('le nOB-
stre da':lVlilgllÎto, grijiţi de şcoală, altcum una CU 

pământul, vll. YO-ţi Îac.o, ve-ţi pieri tot.i, toţi cu 
politioa c'u tot, până la Wlul! 

- O împărţi-re fi, muncii. Sta.bilind tn desfa
surarea eu.rsurHor pentru a.naJfabeţi două mo
menw de cardinală importanţă: oonforenţele şi 

leet,iui1lile de seris-.cetit; precum şi doui f.actori 
do mun('.ă! - reiae evident trobuinţ.a de a împărţi 
sarcina c.onducerei într'un chipraţion.aJ. Preotul 
va fi conf{'Nmţ.iaruJ, .invăţătorul angajatul pl(rţii 
a. doua. Fie-<'".;lll·C î~i \'a pro.găti şi intoomi indepen
rdunt materlalul din siNa sa, după ~ea mai bună 
ehibZ1..lin.tă - t.otuşl în ambii în dep.lină e.ont.ele
gere. Dar împărţ.ire.a muncei, să se ou(',ă şi mai 
de-parttl llioSupra intregci Booi€otăţ.i - după cum 
am zis la in<"C>p'Ut., fiind che.-rtia analfabctiamului 
de egalăl importanţa. pentru toţi. In nobHa ae.ţiune 
d~ luminare-a poporului eu t.oţii sa-şi .sabă rolul, 
dela vlădicii până la 001 mai modem intelectUJ31l. 

. Numsi atunICÎ ne vom arăta vredniei fii a.-i mamei 
oomune, împinşi de nOroc pe cbari mai lumi
noase. Daca împrejurările ~-au smulg cela. sA
nul ei, apoi indirect, sprijÎnid 'IDun-c.a celor ce 
st·a.u în frontul tuturo.r bătl1ilor - să ne 
împlinim elementara. datorintă! fată: de ai no~ri. 
Mai e ~i o chesti~ de drept al eOO'muJui moral. 
DuPIl judecata Comună -pentru ()ri .c~ gemciu 
adus, eşti în. a:rept a pretinde ră5pLa,tă. Răsplata. 
nu se pret.inde totdeauna cu hunuri materiale, ci 
ade<leori ;cu oIlOnui 'P'Ubli-c.e. Este această lege şi 
pentru trributurile sălbatke din A:frilCa, necum 
m-nh:ll o soe.ietate pretinsa cultă, ca ,i a noastră. 
N oi adu~em ~ele mai însemnate şi reale sem-c.ii 
binelui -comUn şi suntem em mai mizerabil răs
plăt.it·i in ambele dia-ooţ.iuni. Toat-e onorurile t'junt 
rnonopoli.nte de 'puţinii <m pozit.ii inalte şi inda· 
toriri puţine. Veţj înţelege DVo3stra, că numai 
stabilindu-se un raport echitabil, im'părţindu-ao 
fiecăruia din mun('ă şi răsplată - va putea $(1-

ciotat-ea noa.stra întreţJrinde ou rezultat ori ce 
.a.ctiune. Ordonanţele în·alte n'au fost în atare, 
nici dnd şi nrei aeum, a da intreprinderilor a08ell 
puftlre Dwmneziască, ee o numim viaţă, 

(sfârşit.) 

care tine in maltulnul alu de rh~te bogat 
.1I0na1 numal gbde ,i rlobote pre,ld e in .... a 
dIa piele Itnl veritabili eu p .. etun foarte IDO
der' te, fabricate hnitate nu are ,. marfeJe 8aJe la 
privio" e.xee~lunel drAgllq.e aunt neÎDtrewte.. 

La dorinţă si pregtteac tot felul ele 
ghete ,. elobote dupA mAsuri. = 
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Vine furtuna' 
Pentru cei de acasă, ca să audă cei din America, 

- ori Întors. 

De când au Statele 'Cuite oonstit,lţie şi până 
~zi, nu s'a pomenit ea frunt~ii viuţii publi{'.(j din 
Ameriea Aii fio aşa de îmvrăjbîţ.i ca a{~uma. I:;'i nu 
8'a pomemit nici .u..,>t.'l o desorielltare generală în faţa 
ltdogerii de pr~inte, ca cea de azi. 

De ad u,l'llIlează că mulţi - uşor credincioşi, 
ori conduşi de interese pcroonale -. comentp,ază 
destul de greşit, că auul viit<)r n'o să ne aducă 
<I'l'Îză eoOll'O!ffiicÎi cum fu.'le.<;o în 1907 şi aproape 
j lltoWeauna înaintea alegorii de pre.,~dinte al Sta
l"lor U uite. 

Apoi aşa ceva pot să scrie numai gazetntele 
alOOStro mici din America, imformat.c de atare ban
.-hor mic, diletant şi el în politioo americană şi 
<i!:!'piran1. la dez.ertrure cu banii oamenilor in plMUgă. 

Nu aşa, domnilor. Ia să vorbim seri08. Nu vă 
'l1itaţi d-voal'ltră la llJCCoa că, rămânfwd oa:rnmlii 
aici, veţi mai putea stoar1:'il dela ei eute un dolar 
(Ioi ca alxmalITlell'te. N 11 vă ui taţi aşa de pătimaş 
la înmulţirea ciştigului d-voastră. ('iLc! p'rin asta 
-informaţi gr<'Şit publicul pe care ar trebui să'1 
sorvi~i conştienţi08- la bună vremo. Şi păeatul 
.. reeata la care vă împinge bizni~ul, B() va răsturna 
het aSl1p!fft car>ll,]u~ d-voast,ră. Că publicul acela :~a
,}',} vă cc-toşt.c azi ~risorile, so la~ă uşor oriontat. 
~ )ând însă greş scrisul d-voastră, se va răsvrăti şi 
.iar veţi prolllcil î,n 01 scf~rba şi neîncred<,rea faţă 
'(10 scrisole unei foi româneşti, e,e oocileazii după 
~)I)inia dilet.a:ntilor şi intere."ele sale de tll-qLbă. 

Ori nu wxloţ,j şi nu cotiţ,i d-vonstră zi,lnic prin 
7.1arolo amoricane cum H<)()sewclt, semizeul, se 
UllPUStR.';lte asupr.a lui Taft? Nu vi..xleţi rezult.atul 
alegerilor ~ 1'\ U v(Kkţi câ s'a întors I}C dos foaia? 
('ă îlll locuI r(\puhlioallilor au sosit la putere de
mooraţ.ii? Nu auziţi <1(lC1araţ,iilo răsbninioe alc 
~,:tndidaţilor cu şanse (le reuşită la port.ofoliu! de 
f"ro:-;edint,e? Declaraţiile lui Charnp Clark, Har
mon, şi restu,.!? Nu vooeţi că au şi înooput a ,;ta 
:Ltbl'i<"ile ori lucroază cu mai puţi11i oauwni 1 Şi 
llU vedeţi lupta guv('mului corutra trusturilor 1 ~11 
pu.teti pricepe că factorii dola trusturi, cari au 
bmul, factorul principal, în mână, îşi vor retJrage 
hanul di,n circu1.aţie, ca să pre"ionoze cu asta a8U-

11ra guvernului ~ Şi asta nu ar arunea vălll] ne
~ru al crizei pe tot întinsul ma:rihr &tat.e U nit.c 
Lisâlld milio.'l,ne de oameni pe drumuri, fără ]u
c!'U, fără pâne? 

Toate's aşa de uşor d<l observat, că nioi oche
lari llU'ţi mai trebuie la ele. 

Da, vine criza! 
N'ai băgat tu d{l ooa.mă, frakl române, că Ee 

apropie fu.rt.una? Viforul irezistibil şi pust,iitDr. 
Nu observi, nu vezi, că în dopărtiirile tnnogur,lte 
s'a întunoc.at ccTiul şi că oriwntLlrile sunt pline de 
JiOTi grei şi negri. Şi nu auzi tun(lt.cle prevesti
tJrJare de furtună 1 

Mă Il.1ir că nu ai văzut toate astea, Din păta
:niile trecntuJui, ai fi putut Învăţa (~ă tunelele· 
'Istea politice, liniştea adâncă ce s'a lăsat pe tot 
$-Idinsul v1'eţii economice a Statelor UnitI(', nu pot 
fi aJta d(l('ftt preludiul sigLlr al ma:rei ftrrtu110 
ee se apr<Ypie, a crizei economice. 

Din l()Cţii1e aspre, ce le-ai p'r~mit, ai fi putut 
învăţ.a că nu trec 5 ani fără să'ţi fie pusă de nO'U 
b încercare existenţa ta în Statele Unite. Că t.ot 
3a 5 ani trece cât.c un vifor peste ţara asta, pu
stiind şi distrugând tot ce-Î stă în c.'lle. 

De câte ori ai fost l'edu'S ei tu la neagra 
i!ăTăcie de acest vifor, frate române. 

De câte ori ai blăstămat şi clipa, în care al 
]JUS gân(i să vii la America. Şi când vifo:rul işi 
juca dansul neblm deasupra capului tău şi te mima 
la voia lui, în dreapta şi îm stâuga fără ca să te 
lase 1iber, de câteori nu ai fi plecat acasă, în 
satul tău, la casa şi masa ta sigură, da'Că ai fi pu
tut. 

.. TR IR UNA" 

Şi totwji nu ob..;(Irvi că iară se apT0pLe Zl1lU 

do judecat1l ])(~ntru tine. 
Uri crezi eli e prea doparte. Că mai (l ţ.imp să 

te Îngrijeşti de a.dăpost ( Ahmci g.r~o:;.ti. 
Vifonl'l dacii purlH·şte oda.til, 00 intÎ'ndo cu in

ţ.(>!da fulgerului. Cîmd il observi m!~i d('~~proape, 
c proa târzi'u ca să t(, u&'.ll11zi dinaintea lui nu mai 
ai timp <Hi'ţ,i eauti adiipu<-rt sigur. Şi, milostiv sifţi 
fie l)QllluuJ de t.c aflii nepN:.gătit, fără adă.post. 
Vei tânji fii,ră lu.eru, fără izvor de vffilit., a11i de-a
rîndul - daeă ati;'ta va ţinea ,-ifurul, dllipă pro
ticmne. Şi fllrt11na .a.:;t,a te va înapoia iară, aeolo, 
de unde ai ÎIJC.C'put, în neagra sărăcie. In ea pierzi 
toL Poate nici "p(lnC" nu vei avea pontru gură 
în aeo<lstă ,,(ură de aur". 

la.r după furttl1lă, poţi ~ncepe do 'uou, acDlo 
unde ai Încoput când ai venit Ia atât do afuri
siţii ă~tia '"munţi de aur", "dealuri de mămăligă 
cu 'văi dp, lapte dulce". 

Cec tIe fik'ut? 
I~tea ee! 
Noi C{'Î de aici, "ii ue căutăm lOCUI"i !!igu ro, ",Ii 

nu ne părăsim o!'a.~1l1 Ln căuULrea a emra mai bun, 
pe care puate nu'l aJ1ăI1l, d,tr în loelll lui riirmînmn 
pe dmJll <'11 paran.ele clloltuite ~i fiiră adăpost. 

Iar ~1lor de acasă sii 10 spunom că dcoca:u
dată să rll.m;le aeolo uu{l.e sunt. ţii să rugăm şi ga
zcte,le şi pe prooţii, i11văţăt()rii şi cărturarii de 
aca.~ă, ca în mmwlo nustru să 10 tălmăcoase:i asta 
fratilor rămaşi cu gând să plece aici la "Male
rica" asta. 

Ca inceput ar fi de ajuns şi atâta. Ce va mai 
fi de fă{"'1Lt, să ne sfătuim mai târziu. 

Iulius E. V. Ioanovici. 

Deta Românii din Bucovina. 
- "Prietenia" NemţiJor nationali. ~ 

In lupta culturală şi naţională ne lovim de uu 
zid al străini$mului. i\e îngrozim eâlld ne uităm 
în jur şi-i vedom pe toţi poI"uiţi (xm!;ra noastră. 

Groaza se potenţcază şi mai mult când ne gân
dim la starm CI)[l(];ulluubilii din tabăra noastră, o 
:'\I·aro care ne d{'gradează în faţa străi nilor şi 1le 

face mai "Iubi do('ih noi îw;:ine Ile simţim. Intriga, 
invidia I;'i U1t01tirile dirrrrc frati pc de o part.e, 
servilismul, lipsa de simţ a<lcvărat aţ,ional şi iu
birea a tQt ('Al c străin pe de alta, toate aceste scă
deri sunt tot a~lţia viermi, cari zi şi noapte rod 
la rădă(·i·na arborelui ncstru 11aţ.iunal. Durerea e 
cu atât mai mare, când vedem eă o lUare parte din
tre fiii aOO8t.lli neam nici nu 'şi mai dau seama de 
peire{l ce ne anH'nillţîi. Pare că sl1ntmn un corp 
ce e pe cale să deie .stÎl:rv şi corbii de toate spe
ciile cu crU!lC'ttllit sinistru b'B reped lacomi la pra
da ce-i a~t.l~tptă. J al'll ieă povestire do t.im puri şi 
mai jalllice! Prctutindnne încotro te întorci veâ 
ivindu-1io lucruri străine ncobicinuite pe acest 
pământ străbun, urechile îţi sunt lovite do ac
cen te f<trăÎ'ne prea aspre şi disarmonice. Stranie 
privelişte chiar şi natura jăleşte trccutul, munţii 
şi codrii seculari sunt dCi;poiaţ.i de mândra lor po
doabă. E un vandalism modern, lacom de !tur, aşa 
do lacom, Îlleilt totul e() vede ar preface în aur. La 
mare batjocnră a mai ajuns "veOC\la noastră gră
dinii" de odinioară. 

Străimii de toate limbile şi crodinţile ne cotro
pe~, ne îllghit de nu ne-o:m mai putea cl1noaşte, 
Nu de,stul că avem de luptat cont.ra ucrainilor ne
înfrînaţi, dar încă şi toţi străinii din acest babi
lon modern s'au cOlljura.t contra oast,ră, căci in
vidioşi de drepturile noastre istorice, le-au Înti!1f: 
aoestora miLna lor ucigaşă ca mai uşor să ne poată 
sugruma. E destul numai să aibi curajul de a 
accentua ceva mai tare dreptul tău, ca apoi să vezi 
cât .d? amoninţători şi turbaţi se ridi~ă aceşti ve
netiCI. Aceasta am Pl1tut observa de repcţite ll!'i 

când a fost vorba de interese româneşti. 
F~r~ să mai amintim pe alţii, nemţii, a~.eşti 

OOlOllJŞtl aJucători de cultură, cari se află aşa de 
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bil1(, î'l1itrc Româ.ni, se amestecă fără nici un dropt 
În lupta Il'f)Rstră cu ucrai.nii, luimd partea celor 
din urmă, deşi n'au nici () cauză de a fi c<mtra 
Homi'w,ilc:r. Ace.st clcment boem, se vede că numai 
în urma o!)()rtuni,;muhti şi a toleranţei noastre 
prny{'rbî~de, a deveni'!; aşa de Îndrăsnoţ, încât :şi 
arna"ă în mOil Sog'{Hllotoa Ollrccari prcro~ativc cu1-
t.urn~" punâ.nd pe toate cdo marca lor llomţească. 
Nu f<tc ~lIiei generalizări, căci diln fericire Sllntom 
în bUlW relaţii do prieK,"llie ('U () parte dintre 
nemţ.i, contraaclIlora n'am nimî<: de obiootaL Aici 
e vOTba do 'llCmţii din Vale-a-f5uhei, cari se ţin de 
ilpecia lui Koschmaun, C'umcă ac,cst element ne 
este nouă duşman e p.rca bine cunoscut din cam
pania abia finalizată Î11 contra Ceutralei române. 
Ctimci! aeoastă spocie de ca\~aleri germani eauta 
îu IlI<)(! ~iMtemat.ic ~ă ne apliec lovituri ciit. mai du
roroasc, vor arăta nrmăt()!lrcle evenimente. 

Cu toate că în privinţa numerică sunt ai cu 
mult în urlJla Horn~U1ilor, totu",i pretilHl prepon~ 
dcmnţii la ah-geri în e.omiteml c()fl1ullal şi privi
lpgi III Ia purtar(>a :~goudel~Jr în Iim ba germană. 
O iritare net'xplicabilă i-a predominat, văztmd că 
la c(JllS{~l'ipţia din anul at'C:'\t,t numărul romfmilor 
li covÎ1r.",i t în corrnmc!e mixte'. In O!:ltra de pildă, 
făeâlldu-oo la PTct.cthliunile flgomotoaso a'le uerai
nilor anchetă în seopl11 Î'ntroduc('l'ii limbii rllteue 
în şcoală, nemtii au fost ceti dintiti ~ari au spriji
nit lU'e-~t.e protcnţiu'ni şi cel mai chiabur dintre 
ei, unul lla{\kl, care e şi pro.~~iIlte în consiliul 
şeul ar locaJ, deCI e chem a t să a pere intel"'(l8de f}<l<Xl

lei romîcrwţlti, nu s'a sfiit să îndemne po părin~ 
ca să ceaTa şcoală rute:J.nă pentru co'Viii lor. In 
(%"a lui s'au ţinut astă vară şedinţe nocturne CII 

agitatori şi s'a pus la Nde ,dimpreună cu sfotni,:ii 
ooIllU11ali nemti înfiintllre~'l unei şco.]i rutone. Spi
ritul oonduc!1tor în aC\Oastă ca.mpanie ruşinoasă a 
fost şi e"te şi a<~um ilH1i\'idul corupt }'ranz Ta}
'lki, poleac nt;nqit, care e!;li secretar comunal. A(}~~t 
incliyid ,nu s'aru:;;inat a bat·(.' noaptoa ciirllrile prin 
Osta'a în companie cu îuviIţiit.orul uerain Alltuniuc 
din Gemone şi cu ~tlţi agit.atori u('rai,ni, punând 
pc oameni la cale "ii ceară întrolllcerea limbei J'U~ 
teme în şcoală . .Acest TaJski îi ÎllClemna, ziefmd u-Ie 
să IlU doarmă, ci să agitcze din răsputeri. Şi acea
stă şleahtă depravată ştie să se fllrişezo pe lflllga 
() samă de Români slabi de Înger, îrnbiitândll-i 
cu vorbe ciî el e mare prieten al ]{"'Il1ânilor, st()r~ 
e:lnd astfel il1tervenţii şi favoruri, P{~ ele altă parte 
Însă decla:ră eu cuvîmt de onoare că în Ostra ee 
va înt,rodu.('() limba rutemlă în şe.oală. 

De cea~e ne-film temut I1iei n'am scăpat, căci 
C'Omitetul comunal cumpus din 12 membri, din~ 
tro cari 6 nemţ,i, la una din ŞL'(linţclc sale hotăroşte 
la propunerea unui neamţ ca să se ceară Înfiinţa
rea ttl1ei cbse rutene, cu toate că la anchetă ~''lU 
aflat abia trei copii acă;ror părinţi au cerut limba 
rut.e~'lmă. Şi cine a votat act·astă propllIlCTc? Se în
ţelege că nemţii dimpreună cu cei doi fliuşcari. 
lJO(~i Ilomţii, cari îşi au şcoala lor sepllrată eu În
văţătoruJ lOT, aTată doosebitul interes Oc'l să ne 
răpea:.;că şcoala noastră romiinească, vârînd agtfol 
zizamie Între noi. ştiin,d prea bine, că unde 86 
ceartă doi, vor câştiga numai ei, nemţii. 

In Stulpieani, cam tot aşa un comitet a hotărît 
mai dătmăzi u'rcarea şooalei nomţeşti la 3 el.aso, 
dC'Ci paritate elesiivârşită Într'o comună ca Stu1pî~ 
cani cu populaţiuuo CDvârşitoare românCllscă. 

Dcci existând Între Români şi ucraini lupta 
pentru a fi sau a nu fi, simpatile nernţlQr sunt 
după cele a;mint.it.c mai sus pe partea eeJ.or din 
urrml. :::lcurt zis, est.e o alianţă tacită şi pe faţă a 
tot 00 e străin în oontra noastră cu tendinţa de a 
vârî mai ÎntÎii Îln fiinţ.a noastră veninul cosmopo
lit şi aIXli spre a ne put,ea nimici pe ÎnoetuJ. Şi 
la această stare de lucruri cu mftlmÎ're în suflet 
trebuie să constat, că o considerabilă parte a in
t.eligent.ii române din Stulpicani şi împrejurimo, 
fără vr'o mustrare a oonştiinţei lor naţionale, pro~ 
babil adormite, stă apatică de O pa.rt.c, ba ce e mai 
mult, unii fac chiar cauză comună socială şi p0-

litică cu străinii 00 tind să ne cotropeaacă. Mi-!!6 

giuTargiu, Kolozsvar, Mătyas kirăly-'i, 15-

Prefăcând şi 8sortând de nou magazinul de ciasornice şi giuvaricale I 
al lui JIP Husznik Janos ~ îl continui eu. ::-== 

Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole de argint veri

tabil şi de China. Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregătesc· 
-- ---'- -~-- după comandă medicală. J (Telefon 842). Fost prlivălia Husznik. (Telefon 842). 



Înoaeă sufletul în plâns, că trebuie să d{\~)per 
hlJmii aeoastă ruşil10 n,aţ,ională. 

In olita ue aiei eiito un amploiat silvic romfm, 
nnaţion:d ist patentat" şi amic pe.rsonal şi poli
f,ic aJui K{l>,,('hlllIl Jln. Ac·(\."t "nationalist" cu şlif 
Ilomţ-C\..,e dimp'Tt'ună cu alţji do talia lui, lueră ca 
IIi drtiţa pc tn!"onn:l noMrn national. La activita
tea şi nwritf'lo aee""tcÎ cârt.iţ.e 111Jlitico voiu reveni 
mai uet.<diat do altiîdată, arătând cari sunt PTie
tenii săi cei mai intimi de zi şi de noapte. 

NI<'. Pop." 

INFOR~JA ŢII. 
A RAD. 26 Decemvre n. 191), 

-- O scrisoare din America. D. profesor Marin 
Dumitn'sCll, ea"arul fondului cultural ,.X. Iorga" 
!Il; primit zilelo a('cRtea dela un Homfm transilva
llean emigrat in Amerlea (Statede l:nite), urmă
toarea scris{).an': 

"La In Oet. 1911, am primit din partNl Dv o 
E.9tă do suhs,cripiio pentru fondul cultural ,,~. 
Iorga". Adre""t mea de sigur că o aţi luat dela 
Vălclli. 

Veti fi crezut poate că cine ştie ce om cu staro 
f1i luminat sunt, apoi aeeastă scrisoare cred că 
,-ii d<)\"{~l('şto În d<>UjlU18 de cittă lumină am avut 
I)arto în a..;tă lume. 

llLu,i întiii tTelmie, erNi, să ştiţi şi Dv. că: Sll11t 
!Un hiet H<ml:m Transilvănean nlk'iffllt în Poiana 
Sibiiullli şi ('ti. llllruele diui Iorga pentru minc 
este sfimt. Vii multumesc deci din adimcnl ini
mei mele p(mtrn că mi-,aţi dat atât mic cât şi 
priet.enilor mei d(l prin a"jlr()pierc ocazia de a con
tribui şi noi (',u (':~t plltmn La. Fondul Cultural, co 
se etrlnge în numele celui (',il îşi jertfeşte tot ce 
aro mai &emmp în a.~tă IUJT1e pentru luminarea 
neamului nostnl întreg fără deosebire de graniţe, 
confeliie, etc. Cit€'f\c ~lÎ('(~l de al1roapo 5 ani N. H. 
Politie, IJitcr,ar şi pentru Pupur şi o spun sincer 
că ill.m primit din el mai multă lumină dlW:tt am 
1l\'ut parto <,a să primesc în şcoala ntJl18tri'Î; în 
~Poiana. 

Numele Dv. al cdor buni Uomâni cari aţ,i luat 
inintiativla, stringerii ace~~tlli Fond, ,'a fi scris de 
jigur cu litere d~ aur în Istoria Neamului nostru 
Romi"Ulcsc. ~tîlt de greu lo\'it de Hoarte şi de unii 
fii ai .săi eari nu îşi înteleg încă menima. 

Am pftnă af;tiizi în li.~tă 8U b~rişi su.ma de 45 
Ici in bani rom., !\pcr că voi mai pute.a cuştiga 
ineă (·('l'a. E greu tare pc aicea. Orăşelul în caro 
mă aflu eu .mntem numai 10 Homîlllii ~i a'Proape 
toţi dintre ~'('ia ~u.ro nu prea Înteleg. Sunt Îm;ă 
oraşe mai m!lri prin imprejur, alerg şi ii caut pe 
(',ei cari Înţeleg, nu, mi'il uit la apese. 

V ii. uşi rug-a. foarte mu.lt ea să-mi Rcrieţi dl'Lcă 
Jl.ţi mai trimes la cineva în America liste de sub
tteriŢlţie şi da('ă ati trimes aşi dori alre~ acelDr 
Romilni ea ~ă mă pot pune în înţelegere cu ei. 
De Memenea aşi dori ca să etiu ci1ţi Homfmi mai 
.au N. R. abonat .,uce.a în America. Mă iertaţi, 
pentru că vă ('<cr atîlt de multe, Ştiu Însă şi-mi 
tplu('e FU. erc,D ('ă .eţi face aceasta pentru un frate 
al D\". Transilvml rătfu".-.it peste OC('J3n. Aşi dori 
tare muJt ca Hă ne cunoaştem cei din &'ltă Ţară 
care citim N. It şi odată cunoscîmdu-ne SpOI' că 
multe am put('4\ faco. Dacă nu .aţi mai trimes 
li.~t(l În Amer-ica, ahmci vă rog a-mi trimite mie 
in<,:l. Urul l'oHU două fără a mă obliga bine înţeles 
oă 10 voi comp]ccta, voi face însă atâna. cât mă 
ajută pruterile mele de RomÎtn <'are nu a avut 
parte do lumină, dar e mundru că s'a nă:reut 
I{muÎm. 

In('ă ceva. In Craimlll Dv . .a.Hit de frumoa;;ă 
dacă o aţi putea apăra :;;ă nu se prea jidovcască, 
1!:parc o rCY11ltă .,Hamuri". Am I3rrlat tot bine dc'B
PT(~ ('{'le !wrif\e în ea. Vă aşi fi foarte re(~un().Hcă
tOl' d<1eă aţjan'lt hunîivoinţi'i casă-mi trimiteţi 
S-3 numere, p{)a1.c mi...a-~i abona-o. De.'lprc un 
zia!' ~ăvtămîtnaldJ Rom-N ationalişti din Craiova 
Încă. am auzit că a apiimt sau va apare î Tarc aşi j' 

(lori ('a "ii-l ('uno!'('. Şi i3.('uşi de în('h{~ierc, vă rog 
('a :>Îi m:i il'rtati pentru Îndrăzneala ce mi-am luat, ! 
oe a vă sz'rie aş'a după cum îmi permite Inmina i 
ce ~Lm putut·o C:l:,<tif.!a în ('('le 3 d:l<Sc vrimar€ re 
~are le-UlII terminat în Poiana n().a~tră e1.1rat HD
rn[Ill«uscă, de altfpl unde din nCllorocitc l'lbghiar 
Emb;·rnl pllrune~',,;,tc. 

\ 

,.TRIBUNA" 

RlJJnt eu d('O~('l,ită Ftimă, îmi ridic ochii cătră 
ecr ,*1 ro~ 'pe u t<)t Put,c1'nicul 1Jzou ea ",ă dă\ruiască 
Hfmătat.e şi putere cdor cloni Lucdcri ai Neamu
lui no~tru Homi:IH'F{', Iorga f;\i C1l7Al şi celor ee îi 
urnwază. G. Consf. Ghişescu, UiNlro-Ohio Box 
457 LI. ::t of .. America. 

Contele Khuen la Viena. :M ;mc sCtu,ra, prim
mini."trnl Khu('n, va merge la V iena sa asiste la 
dc,sehiderea deJega\iilor şi ;;ă fie primit în au
dien\u la ~hj. Ha. Cătră sfi"u'şitn] t>ăpt.ămânei ,la 
avea lo{' ţti Ull ('{'llsiliu mini:<fl'rial comun în care 
;;(' va dis('uta ll"upra im])ortului de ca.rnc şi asupt1a 
eL~\'il iunilor bosniaec. 

- Moartea lui Zichy Nândor. Dumineeă 
scara a murit în c-~L.~telul de pc propriet.atea sa din 
Adonny contele Ziehy N (indor, fostul înt.mneie
tor şi lndl"UllliHor al partidului popoNtl din tm ră. 
Riilli::4 atul a fOfit lin mare anti,,(\mit şi a luptat 
multă vreme îmrotriv~l ÎIH'etlq('nirii în masă a 
jidallilor şi ÎmpotriYla r.<1l1('(']"ii legii despre CiiRă
toria civilă. Jn H{'·llIea din urmă, din prieina bă
trinrtdor, R 'a re: l'a..; de pe tl'rellld vi{~tei politice, 
rămllll:md îm:ă şi Illai d('parto lUl {'1.1d sprijinitor 
al IlJj~l.rilor eutDli{'e. 

- Duel. Intr'o J;edinln a ('<l:Llll('rii, depUR'l1mJ 
gu \,('rn ClJll('1l tai NHgy l-lilu{loI', în ennml vorbirei 
lui Po!nnyi Oeza, i-a ~lrunt'at u~estllia următoarele, 
vorbe: 

- Cl1m <'ţIti antiH'mit ('und şi ll('\'I,'Ultu dta1e c 
evreid\ ! 

Fiul lui Polonyi, }'nlonyi I_ajos, un funcţionar 
în Eg{'r, văzîmd în euvint>(·]{· acc,stea o ofensă, a 
F><'ris lui N agy S[inc!or o l'<'ri;;oare insl1ltătclIare. 
Ieri a f(ll:\t ieşirea pe ter('n in l'h('fitiunea acollBta. 
1)lwlul s'a t('rminut eu r:lnirea deputatului .Nagy. 

- Dela nunta viitorului moştenitor de tron. 
rn zim' de {'oară pnblid llI'miltoarea ştiro, pe 
<'-are o dăm eu anumitele 'r('zerve: N i~ aduoo la 
(~\lnoştinţ~ un 1<1lIn~Wl1lllt interesant dl,la căsătoria 
arbiduc('lui Carol Funci&C, viitorul moştenitor 
ni tronului. Anumc Jl('ntm tralh"pOJ·tarea familiei 
iUlŢwrilll(\ deJ,a Vieucrncustadt, la S(,hWarOOlu, lo
cul ('llllunipi, aştt'wptă două tronuri speciale. lJ
mtl p<'ntru 11aj. 8a, iar eclitJa,lt pentru mombrii 
l 'mwi dOHlnitua:rc. 1n tr('I1ul u('.c.fita, al doilea, era 
8tL dilaturea~Jl şi arhiduec.lc Franeisc FCl'dinand, 
moşt(;Jlitorul de tron, ('U sOii'a, ducc..'la Sofia ilo
hen Lerg. 

inainte de pl(>.('1llre cu () -oră, moştenitorul a 
aflat, ca pentru soţil3l fim ('stc r(\7,Crvat un loc, în 
cel mai din u·rm:1 e-nmpartimcnt. Nefiind mulţumit 
cU a,cpu"tă dj;.;poziţje a mers însuşi la gară şi şi..a 

exprimat dorinta ~wfuJui de t\taţie, !'ii a.r dori, să 
pll«'e înainte de ora fixată Î1mprctmu cu sotia 83. 

şi {le acef·a şeful Hă d('a ordin, ca trenul să aştl1pte 
~ata de plc('are la timpul indi0at. Trenul so va in
toarce apoi şi va duce şi pe ceilalţi arhiduci şi ar
hidu{,(~Hl. 

~nfu.l garei nu s'a i'Up11S la împlinirea dorinţei 
m0ştcnik)rului. Fată de a{'{>.astii atitudine, moşte
nit.oru,l ':lJ dif\p'1l8, Fă i-se (l()a ordin în seris. Şeful 
giir<,i ~'a supus. Astfel S'a întlllnplat că arhidu
eeIe Franeic }'t'rdinand împreună cu Alteta Sa 
UUCf'8a Sofia IIoh('nber~ au mers eu tren spoc.:ial, 
-ca şi 1\1 1:lj. Ra - iar TlUmai mai târziu au fost 
transportaţi cejlalţi membri ai casei domnitoare. 

- Răsboiul italo-turc. Ministrul de răsboi 
pll bli('ă tdegrama (Iomand.antului tfll'pelor tU1i(~C 
din Tripolitania, d('sTlre încC1"cările rL'Ccnte ale 
Italienilor (m !'ă pă1r1l1ldă mai în Illl("lîlillcul provin
t,(\i, 1ncerrarile n'a~l izbutit. Trupde turco-arabe 
au silit, rÎn(lurile lt~llienilor să 8{l retragă. In &

CC>.c'l..'J"tă ('jocnir€' au rămas 50 de 1U{)rţ.i din partea 
ltalit'.nilor şi 12 morţi din partea Turcilor. 

Tot din Constantinopol He anunţă, că guvernul 
a, ordonat îndIideroa băn{·i!Dr şi uJte i.n6tituţii 
it;di{'ne. ' 

- Jubi1eul universităţii din Atena. Univor
Bitateadin Atella V'll serba Jubjlc111 silu de 50 ani 
- ÎnccŢlîtlld d(';]a 7 Aprilie n. 1912, odată cu În
trllnir('I:~ eong:refilllui international al orient.aliş
tilol'. 

Anlll ae(,f'ta Paşt.ilJr ortodoxilor cad odată <.."lI 

ale <'Holi{'j[or şi 'protcstantilor. Deci data e f.oart.e 
al(,~1să. }~ toto(l:a t ă ~i ziua C'Îmd Re s('fbează câşti
gar<'a n{·atÎtrIllÎ.rci. 

C(I·ngr('!'nl şi !<erharea s(': tin în Aeropolă. Chiar 
în ziua de Paşti se vor U{'8w·Ji Propileclc r(}.c;t3,u
r:lt.c. 

27 Decemvre lk ţ'll 

I>3 9 iJJflri1ie excursie la Elcusis, şi la MDgam. 
La 10 f'.C joadi .,Edip" dB Sofod.e. La 11 şi la H 
jocuri panholcnieo in &tadion. 

Se vor fa{'c timp tIe 25 zile excursil .arhcologiec 
în (~r('(>i!I, ('nota şi A~ia mică. I'ub ("{Inducerea a.l'

hcolugilor locali şi străi:ni. 

- Meteorul dela 30 Noemvrie v. Asu'Pra '111-
tC'N'.f'luntului fenomen deJa 00 N t)(\lllvrie, relatu 
Aea.lOIllil'i HomîlIlo de d. Spiru Baret, învăţăto
rol (1. ~';u,nt'~cu din L>\luniş-Olt (Homunia) 1)(1-

V(\l-it.PŞt.c îll .,Voin;l8J NaţÎuuală" unnătoarp]e: 
In rWH]lt{'a d{~ 2t1 spre 30 N ov. aIU văzut pe 

eer pl'tl'('eimdll-w uu fenomen şi iată cum: k.'!;'iulrl 
af,Ir11 cu Ull copil ~i în mV.Inea.ltu1 eim.l :tm dosehit> 
uşa şi am piÎ.ţ<Ît prag'ul, am vă7-ut di. s'a prodll-8 
o lumină {'l'l; de fulger. lumină tare, iutcusă {',.ii 

.un ,-ăzut ('('le mai miei obil'ctc din <'"urte. CeTItl 
JI't~i ora :l('opuit eu nori gwşi ~i ceaţă, ] umina 
llt't'ua le-!l ÎlH'>eat şi ,,'a stin~ incet-ul cu încetul, nu 
vdath ea ltmlillla fulţeruhli. 

Am ~rK'otit t'ă pOHtc "ă fie vr'un fulger mare 
şi aştpp1.'lJn m{mwntul "il tUlle. X'am auzit nK-t 

{J buhuitu.ră. 
}i'HHl uitat pc ecl' şi n'am văzut nl{'Î o dnng.i 

şi nici alt fulger nu 8'.:1 Iniai rOpf'tat. 1)iminoaţa 
am aUZJit şi pe fcmeoa \'(.eirmlni meu Pet.r(~ 
J ':lrvu ('il a ~{'ltlat-o un coVil ",ă-i d{'a ţ,îţ.ă şi in 
timpul efmJ copilul fllII-\,('a. feIn('Ca a Vllzut în Caft~ 
o Imnina 'Hf.'ll oe ma.r(~ eii .a vazut ochii şi gura QI\

pihdui ~11gîLDd. }'nn{,ja lJ-inu l;Ii locuiturul Lixa"ll
dru Drng0mir :-pl:.n ('ă s'au nemerit afară din<l s'a 
pN~(hlf\ ar'd fellniIlwn şi l4plln eii Il' au JufriCVl;\aţ şi 
n'au mai IHltnt dormi pimă lklo riuii. 

A('('<.k"ta 1'1'l'e ştiinţi. 
G. Stănescu, inv. Aluni,-Oh. 

-! Un vapor român oprit de Italieni. Dilt 
Constant~l RC anunţ:l: Vineri diminpuţ.a li lInf\i. 

111 portul n08tru vaporul dela Alexandria (Egipt l. 
Fiind informat mai Jinaint<~ ('~l a{~e9t val! a 

fost oprit şj ('(lJltl'olat dOlIU crU(~i~ător italian îa 
,wpP](' 1!edit{'T<!.IWÎ, ~i di.utttnd a culege informa
tiuni în an'a,:.ot;{ dll'Htillne, am ~l.fJ<lt unnătoare]{-; 

In Zllla de ~8 ~\(l{'I!lHie I'~. v. pe cu.nd "lmrlr
ratul Traian" pk·",a .~pre A lt·xluldri.a. la ceasur l!~ 
f) dimirl(·aţ.a. ('hiar în apr<'pi{'l'ca ace-.rItui port, il 

fo:-;t il mnin,a,t de un pllkrni{~ prol't't{)r c}ectric ~~% 
'pe un VilS italian, earo, printr'un foc de tun i-a 
dat ",nmnal l"'ll se opreu{;('ă. 

V ap(;TIl1 r!).lllîm(~;;c 8'a oprit şi de pe varml 
it_ali.1.n care I'C apropiase au po-rnit eu o barcă un 
dpitan <lin m.ari11..'l ,ita.liană îUAoQţit de doi !ml,
ofileri. Ae(>.';ttia v('nilld pe bOl'(lul vasului "lm
'pilratul Tr:t1:m", au f(l~t primiti dB d. Y. Pă'tm. 
ofiter HlCllnd căruia, i-au exprimat dorinţa l'lt 
vorbl"''1~·)i eli COTIw.udlln tul vuporului. 

n. {'oIllandor P{'riett'arnl ('~U'() ~e aflu pe p\rn
tea de (-.oHta.ndă a primit ddp.g',a,ţia italiană, eare 
a cerut ~ă r(\yizuia!'.('ă adele vaporului. 

Im{ldiat li~s'a pre;wntat manifcfltul de în'dir
care al Y<lMlllui pe {'OarE:> l'au rev'izuit cu oNlml"inl'[Ln
tu!. Vupă aCt:{~.a italit'nii au in~'pctat tot vaponl!. 
IUf\epetia a.<·(",,~ta a <1u1'.:llt d{)llă.('C'asuri. 

In int.{']-\·alul u{".('sta Da..<;agerii 8Culfmdu-~e din. 
!!(rmn, deJ(-g~tiia it;diană a c('.rut p.aşapoartcle :fh·
(~ă!ruia în pa.rt(). 

Intre e.ălători gli~ind pe un ziarL'!t german f,'l 
PB Uil ofiţ(lr îu rezocrvă tot gern1all, le-au P'CreFl:
zi ţionat bagaj-ele. 

Negăsind. nimic 8W!'J.lCCt, del{~gaţta. jtali.a.nă 8' a 
retr-ltş pn~zHiltîUl(l seuze cumandantului vaporull]i. 
şi nllll iu:nund pentru .;.una.bilitatea de a i-se fi W"~ 
la di.~J}{)7.i ţie. 

VaŢlllnIl "lmpăr.atul Traian" şi·a w"!lt'inuat 
apoi drumul Rpre Alexandria. 

Va(."ul itali~m era un CI11lCişător elasa 1 şi fe 
mmlollţlte .,Cita De ~jr.a.cu3llJ". El a di,"pănlt spl'e 
(.'oaRf.{; 10 Tri po li t.auiei. 

A(~·.!lt e<>-lltrol al yaponIlui italia.n avea (]e 
scop M \'11<lii dacă "lmpănutul Tră1ă.n' nu tTlan:,
poartă muniţiuni de rl:i.~boi şi ofi~('ri de r3.'5~,i 
!lpre (·.it.mpuJ de luptă. 

~ Mare uragan În Belgia. De două zile bân
tuie in intreaga 13p]gio o stra:,<nică furtună ea:->! 
a pri('inuit paJ..ruhe inealcu]abile. 

In (3:md zidnri]o dela pavilioanele xep01'1it5~ i 
în ClJ~'" de e1i1<hre !l'au priîlm!;lit toate, îngr<Ypâ'nrt 
fmh d~l'iilllilturi TlUlllPTOşi hwr1H-ori. 

Din ()ra~f'lp-Ţlortur,i se anunţă că un m.ll;re n,,
ffi1ir Ik hi[rei do Ţl('1:wari s':m scufundat împreU\lă 
,'n 1.~{·lJ t}l:lr~Î iJe 101'_ 

! 



" 

27 D~et'mYTe It 1Qil 

N t1TIlf\TOUI'(, <,oollvre omeneşti au fORt aruncate 
«le ",:duri pe ţărm. 

La I,iegc au fost difltruoo cablurile tekgra
nne şi t(,lefonice. 

Comunieatilmile telc-grafice şi telefonice sunt 
intrerupte a{\a că a trebuit Ră Re întrerupă şi 00-

,"nllnicaţia tuturor trenurilor din pricină; că nu 
fl(' puteau da M'iIIlnalcIe cuvenite. 

- Dramă sâl1geroasă inr'o cazarmă. Din Cluj 
se "'lillunţă că Sâmbătă st»ara a avut loc În cazarma ~ 

llOllvezimei din Chlj o dramă s!mgeroasă. O calfă I 
de ncg-Uf'tor, ~1tg:ti Bt:11t,. il1'r{)l,~t la 1 O('t~m,:dc, 1 
~ f()~t t:-e{'ut In cane-elanc dc~ "pusese dInamte 
di n'm'(' f"Crlso·HI'C hună. Vin pricin.tJ.. aceasta a şi 

[C);'1t v('şnic \'f.'xa.t de Ruperiorii săi. Hîlmbătă, în 
:fata mai multor martori, cadetul 1'omo.svâri l'a 

l<wit ('U pi<,iol'111, iar suhlo<'otcnentul MâJ'kli l'a I 
ţlAJ.mllit. 

lnjllriilc ace~t(,11 l\"n sc.os din l'\iJ.rite. M{'gai a 
.Iv·ubit în eanH'ra sa de unde s'a întorll cu puşca! 
ne scniriu şi l'a Împu:-;;{'at pc !mblocotcncnt. il I 

I 
DO;rnJt fVP{)l în cllutarea (,~'ldotului, oa.ro în vremea j 
aeeuMa pilriL"i~e cun .. '(}]urlQl. Pună su-l gii"1("U8CU, 

la fo.-;t 111'(-:,,1;:'1;1 d\) sold.'lt.i. 

Miirkli 11 ;l-C'i'ipat. nn.mai ca prin minune de 
moarte, G 1011ţlll i -a in tmt în vartoa st.:lngă a tru
'pllJui, (lar ].oyin<~u-w de portofoliu <li: Junecat şi _ 
.i-a int rut în stomac. \ffl.rkl.i de obicei purta port.o
:folil1lin buzunarul dda drNl'pt.a, dar in ziua o1J.~ea 
.din în t:implure îl ptlsOOe in buzumlrul d(>lu sMUlg3. 

Şi întÎllllplarca RCf,asta i-a muntt:it viata. 

~ Nou port sârbesc. Din Bdgr.1d se ~llluntu: 
~Glrvcrnul I8f~J"'b a in:,ărci nut pe Taburno, ingi
ner rus, con.~trujr{'l:l: portului Haduic'vcţ, t'ituat în 
f.aţoa portului l'ornune;;c {hl1ia. 

:Planul Îuto('lllit do ci.itrili d. Tllr.wmo CBte de 
.aşa nulură ('u a('('~t 1)o1't !lii ră:-;pundă tuturor ce
rinţdor pl\"'grc~111ui modern; 01 Vll fi .... llst şi d{'.s-
1"111 de I](li'mc 'peut'ru a permite illt'Ntr('Jl mi.cilor 
VapOflN:' de 11111.1'<:', ca acdoa eari aCOHtcazi'i la (],aJaţi 
şi Hră.illa. 

A('(,~t port YU fi pUll<"tul de p]ecoare al drumu~ 
iUl d(· fi~r tram.balcuruc Dunărc-Adriatiea, linie, 
la a din'i d(,f'ilvill'i:,ir(~ lucreuză mii de lu<'răt.ori zi 
",i no-upt{J d{'kc ;\ i1;l la Cneajea:\'ctz şi mai a]e"l la 
tunel111'il~ dda (;ramada şi CncajeaY'ctz. Ae(\:lHtă 
pOI·ţiun!'.a a linioi, cea lUai dificilă de exccuVa,t 
şi mai t'(Jstil' Îtoare. Ta fi gata în tOM11na viitoare. 

- Nou ::!<hocat român. Din TÎlrg-ll]-M luăţ!ului 
:ni-~ ~crio că dL'itiul'lul no}'tru t.i'Ulo.r ciI ])r. 71(/ha
lr·i,e ;li llntN1,n li treent cu doplin su·{'.ces a-..:amcllul 
<le )j})(\ră -pr,:!('!,ieă adn"OaţiRIă (cemru.ră). 

FeI ici tă.r i le lloas.tre. 

~- Ciocnire de trenuri. Luni dimiu(,!;1.ţa s'a în
tîtmpktt în gara dela Tatat6v{troo, aproaŢ)c de 
frouti{'ra U1J:ltr'iacă, o mare cin·cnire de trpnuri. 
DllV[1 ee intra~e in garii, la orecic 2 ~i 45 nQapt~a: 
un trpn (10 povară ('.are YNlea d(,l,a Blldapp,~ta ŞI 
111f'1',1::('<1 i"prc (;rnz, ~ t\'nu Olai lI.!lunţ.at două t1'p

nuri (Je T>()\t2.'rii, 'unul dt,la .HudapeBta şi altul dp1a 
Vi('na. Şdu} Ftaţiei a luat di.-;poziţia ('a t1"f~Illll 
.ee venc>s delo, Hudap(·"ta să &e opr{\,1f-,că în afa,ră 
ţ:Je garu, pÎmă după I"h."(,a.roa trenului RJll'C Uraz. 

~\h·hani<"td trenului n'a olr.w:,vat il1~ă &mnJ3.
forul şi Il llltrat în g'Qtră cu d(,plini'i iut{'~'llă lm.~in
du-se de trcnul de Gl'llZ. ~rehallicul a <,iizut de pc 
lo<'Omohil Hlb roti'lo ccluilalt tren (,~'lre pk.('oIIi din 
gară ~pro Budap{'f'ta. TTenul i-a tăiat amfmdouă 
!>ici'Oarde. 

CiO('lLirNl a fOl'1t atât de TlUt.cl"llK>U, îndt ar
pl'(}ape toate v'ugoan(\]o trenului de G raz ?u ~fo.'lt 
nim Î{'itc dimpreună eu povarll lor. In af.:l:TI1 de 
m(Jh~mjc fi murit ~i frinarul trenului de Bud~lJK~t<3. 
.Mai mulţi fuu('·tionari au fOHt ră.n.iţi. 

.. TR IB UN A" 

I'13'h'"lLba cuilol' f('rate 8C 'Urcă la o jumăt-ate mi
lion de (>{)roane. 

- "Românul" din America. Ziarul român 
"America", organul !-'oeietiitilor romîwe din Ame
]-i"':I, anuntă eă d. V. E .. M 01 d o van, redactorul 
ziarului "lkJluânur) (organul autorizat din Ame
ri('a al frnnt.a~ilor no.ştri! N. IL) a dispărut din 
Clcveland ... 

D. V. J\. :M o 1 d o van a dus ccarta Între Ro
lOîmii din Ameriofl; şi [<'a amc.."tc.eat şi Îll certurile 
no..'l8tre <le a('~'l~ă, puhlidmd arti(~)le injurioasc la 
adresa zianlhli l1n:,;t1'U ,.Tribuna" ... şi iseălindu-le 
eu nUIlw1c dhli Vr. A. V .a i d n. 

- L02oclnă. Dş-oal"!:L Aurora Cimponeriu din 
Li<!)(J\'u şi d. Dr. Ioan Blidariu, l1lLxlic în Cocota 
îţli anuntă )ogQ{!nn. 

Fdielttirilc noastre. 

- ,.Solia Satelor". Suh tit-luI ac<.'.Ma va apă.rea 
în Cluj, <'1.1 înC(Tere dela 1 Ianuarie lB12, o nouă 
foaie ~ilptănd'lllaIÎi .pentru 'pop~r. Editorul-proi· 
pricta r aJ foii {'stp d. V.alentin D r ă g a n, iar sc
('retar de redacţie d. A. 11 (' 1 i n. In apduJ adre
"at publieuhli rOIlli"mcsc desprCl programul foii se 
t'pun 11rmutO[irf'lo: 

,,(ii,ndul nOlitru cu această fDalc $0 cuprinde 
în urmat{)ur<'le cuvinte 8('lUW, C'Wprinzătoare: 

lnaint-e de toate, f\untem creştini .a.dm·ăraţ.i, 

nnii dintre noi f\lujitori la altarul Domnului. Şi 
FUt.. tl<'{~"t ra1,0rţ ţinem la legea noaHtră romîl
m;uscă !;Ii la tSL Bi8{lrică, caldă şi oorotitoare a 
llpamuh:i nm't"·u în wate vr(11nurile. Vrem lumi
narea pop-oruJui dda sate prin învăţătură, prin 
{'UllCl7tinţa clirţii, a 8'loyci izbăvitoare. V rom să-I 
~lllp!i11ii,;'im de toate binef.acedle luminei, să lu
C'l':im la ('.duc~!reJl lui, pe temeiul istorici şi al cul
nll'ci nati·onale. V (}ffi da cca mai lng-ă atenţie 
înaintarii lui eeOllomioo, voind să-i îndreptăm pri
yi!,(\:1 ,0../;:.1"(' turînmrile largi ale unei plugării ra.
ţionaJ(l. ohi~nujte în apus. Vrem un neam do să
t~'ui luminati, "ilnlitoF,ri şi bogaţi. 

Şi fiindeii ,-iuta noruotrii din acC'.u.'ltă ţară, nu se 
pOllte d{'>:lfa('(' de friimilll'tările z.iJlnÎoe pentru drcp
tl!rile, e'l:..ri ni-E'<.' ("uvin ori ni~o iau, vom da şi 
f,'tiri din cftmpul luptelM IIlOailtro politi-co. Dar 
~,p!""'!lpe ne \'0111 IIlul'gjni aici. ln această 'privinti 
t-tam n,c'{·Jilltiţi, ('i cu adevărtlt, pe temeiul Progu
muJui Do.'itru naţional, ai cărui credincioşi suntem 
~i "om fi ÎJlt()tde.auna.. 

A{'('"t{'a le an'In în minte şi în inimi, acum 
.':'nd n(' gătim f'U plt'ctlm la drum. Şi .QIOf.>$tea vor fi 
('re.cJeul nr.t<tl'11 de viaţă." 

Preţul fOl va 'fi 4 oor. pe an. 
Ii dorrrn izbflndă deplină! 

- Serata muncitorimei române din Arad. 
Dunrinedl 8eara muncitorii rOIDuru din Arad au 
ţinut a G-a t'(.'rată literară. La o1'(>lle 8, d. M.aniu 
~n eulitat{\ d{' Y1'<'{o{'<ii.ntc, &ajută în călduroase cu

vinte ]X' c{·i pr(,lA'11ti. D. Teodor Yoga ţine o con
lerinl.ă (k;-;prc "iata lui Maxim Gorki. D. Savu, 
cu c!rii.giJ.bş3~i f('liţi:i pn.'da.u la harro{J.mu: "Pe va
l urilt' miidi". 1)~Ot'Lra Scorţariu pre.dă poozia "lle 
~ub f{"ro..1stra" de .M aria Cu.nţan. I}şoara Olariu 

dcdaJll('uză pO('2ia "Din &,bit" de Oincinat Pa
\'elc::;.:'u. n. TeooDr <3.<'mnpa.niat de d. Savu ne de
le<>teRzi; ('11 mai multe d>o1ne. D. Calu doo1a.mează 
poezia .,Pe dear'. D. Budean 'Predă poezia "Pro
ietanll". D. Ştl'(>.ngar c[mti j)Stau privind cum 
curge OltuJ". 

Ne-a mai dclretat la dorinţa publicului d. Savu 
cu mai multe de,ino moJodioase. 

D. Maniu muJţl1m{'~te celor prezenţi ~i-i roagă ca 

Ia Ix>tr('{'{'1"{l a ce fOC "Jl aranja la Crăciun să se fl3.Că 
o agitaţie ('[It mai mare, ţii chiar şi ace1a, să se 

& 

80cotescă îllvitap, can au et'tit invitaroa priI 
zIare. MuncitoruL 

Expulsarea Italienilor din Smirna. In ur
ma intervenirii corumlillliului german din Smirna 
şi .a protestului băncilor, ai căror funcţionaJÎ. 

sunt în majoritate itali(,ni, guvernă.mântul local 
a dat unnătorul cO'll1unicat oficial, în ziua de 1j 
Ik'Ccmvrie Il. c. n., prin care revine asupra dooi
ziuncÎ, c.are obliga pc Ialicni să păr5sească Smir
na şi împrejurimile sale: 

"Potrivit d(;ciziunei şi ordine.1or relative, ClI:

pulsarea "iza pc ac,ci Italieni, cari ,]ocuesc in 10-
eaJităţ.ilc fortificate. 

Vilactul refcrindu-se suhlimei Porţi, pentn. 
a cunoaşte regiunile ce trebuiesc să fie conside
rate ca piete f.ortificate, a primit ordinul respon
si \', din carc rezultă că "ilaetul "va primi" iD
str1l('ţiunile u{'Ccsarf', in<licând loealită(ile cari~ 

din punct de vedNc militar, vor considerate ca 

fortificate, cu indicatiuDea regiunilor şi a peri
metrclor şi că autorităţile provinciale se vor măr

gini a cXJlulza numai pe Italienii, rczidfmd în lo

calităţile c.c vor fi incli(',lltc în zisele instrucţ,iuni'·. 

x DoM Albert. giuvaerp;iu. Cluj, Piata Mâtyus ki
nUy-ter. Condus de cele mai praetice prin('ipii cornel'
ciaJe a preluat arest domn. de spc{'ialitate vechea pră
vulie "Ioan Haszllik", din piată. Principiul unic şi să

nătos al lui Dob6 este: ,;Vinde lucrurile cele lDai DOuă.. 

cele mai frumoase, dar numai pe bani gata, căci numai 
D.{ia le poti vin(le cu preturi moderate". Are drepta.te. 
Căci aceasta este boala Illuşteriilor. cari dacă ar cu
geta, ar vodea., că daeă (,ullliliirli pe rate, ajung e. 
mult mai scump la bijuteriile dorite. Putem spune, ei 
dacă voieşte cineva să cumpl're riasornic bun ori 
Omega. ori S('uauffausen giuvaericale moderne, fru
moase. obiecte de argint, in preţuri ieftine 8:1 lIe a.dre-
101.1) la firma. Dob6 Albert, care pune lDultă comida
rotie la interescle musteriilor. ei astfel ori ce obi~al 
a.re contravaloarea baJlilor. ]>;u tine obiecte dubioa.!le. 
ea la. prăvăliile cu v:mzare pe rate. 

x Atelier de fotografii nrtistice, de primul ID.llC_ 

Rona ei Kinast, Orăştie VasĂr-ter nr . .( (casele lui 
Hermnnn). Fotografii ei portrete, reproductii după ro
tografii vechi şi noui in mărime natura.l!l. expuneri de 
obiective speciale pentru interiornri, aeatice, şi lucrări 
tn aQuarel şi olei artil!tic exerutate. Cei ce ~e prevom 
la anunţul din ,.Tribuna" c.apătă 5~ rabat. l"iţi cu. aga
tiune la firmă. 

. 
rAi'Clf. cultarlli ,1 SOc:illi~ 

""- Petreceri, eoncerte. '-' 

7 Ianuarie ... 

Concert În Timişoara: Reuniunea romimă d .. 
<,ântăTi din Timişo.'lr.'l~Elisab(~tin învită la oon
cortul împrellIlJu,t cu declamaţii şi urmat de joe, 
ce va avea loc la 25 V{~.cmvrie (7 Ianuarie D.> 
în rostaumnt111 .,Enecbd" (N O'Votny). Inceputul 
la orele 8 jum. seara_ 

• 
7 Ianuarie IL 

Teatru in Sibiiu: :Muncitorimoa T<mlână dm 
Sibiiu invită la prooucţiune.a toatrlllă urmată d. 
dans 00 v'a avea loc la 25 Decemvrio (7 1nnua.rie 
n.) în sala dela "Dni<mm". Se va juca "Noaptaa 
de Sf. Ghoorghe" de Th. Akuu şi "Impleteşte .. 
dl'8pleteşte" de 1'h. Ah'xi. S-a va doolama .,La 
ICQană" de A. VJăhuţă ~i.,K oj" de OdaTÎaa 
Goga_ Ince,putul W. or(·le '1 jum. seara. 

'" 

J I I fAKR1 STALY~ W Văp ; 
" 

I 
" 1 

Î 

! I " li I 

sire de haine. Curatare Chem1că·11 II 
Spălare cu aburi. III" !l ':.: I 

t i Gozmos6gyăr, KolozSV3.r, PiJlandrar. ~ ! i, la Sti : ! 
ma da P8StS 10 Car., pachetul se refrimita francat.. .. 

-'*î4A MkWU:Wau .'" mi ;rm:gz[_.asw eegWWI5liîii*PPWUf'AhAJ.ifE$ww,e .............................. ~ ................ wr_~ •• ~ •• ~ 
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8 Ianuarie. 

Concert în Brad: Corpul di.dactie dela gim
_.iui român gr. O'l'. din BTla.d invită la concertul 
urmat de dans ce va ll\'\~a 11}c la 2$i Docemvrie (8 
Ianuarie n.) în hotelul "Coroana". lnoeputul la 
errue 8 soa.ra. 

* 
8 Ianuarie. 

Teatru În Chi~ineu: Tin~,rimea şcolară gr.-ort. 
lOm&nă din Chişine-u Învită la concertul urmat de 
cans şi reprezentaţ.ie teatrală 00 va avae loc l.a 
26 Decamnie T. (8 Ianuarie) in eala "IparoBol
Tas6koor". Se voa juca "Duşmănoasa" de M. Dră
«an. Inceputul la orele 8 searoa... 

, Ianuarie. 

Teatru În Reghin: De9p-ărţământul Reghinul
d'8oSC al "Astrei" invită la serata-muzicală-toa.
kală ce va avea loc la 9 lan. n. în sala coo. mare 
a hotelului orăşcnosc. Se va juca "Curiozitate fe
meiască" comedie 1ooaJizată. După reprezentaţ.ie 
- joo. Inceputul la orele 7 şi jum. seara. 

BI BLIOGRAFII. 
.t a.părut: "Viata Românească" Nr. 11 (Noemvre, 

1911), cu următorul sumar: St. O. Iosif: Câ.ntece (Vcr-
1'1 uri). L Botez: LilJertă ţile cetăt.eneşti şi institutiile pu
DUce in Anglia. D. Nanu: Unui sfânt (Ver~uri). Ch. 
Drouhet: Modelele fra.nceze a.]e teatrului lui AlecSlll
tiri (Cucoana Chiriţa). Leon I<'eraru: Cântecul de lea
.-ăn (Versuri). Colaboratorii revistei: Note pe margine'a, 
•• lrţilor (Pe marginea lui "Ma nas se"). 11ircea - Dem. 
l{ilduleS<'u: Marină. (Versuri). H. Sanielevici: Icoane 
iugare (Impresii din Dobrogea). M. Codreanu: Efect de 
lună (Sonet). Colaboratorii revi",tei: Documente ome
.t'şti (Lacrimile unui cetii.ţ"all). SP. Popescu: Diploma
ta din Viid"ni. Izabela Sadoveanu: Cronica literlu·ă 

'('harl~,s-Loui8 Philippe). Dr. P. Caza.cu: Cronica :ne
.ir-alii (Depozitul central d" medicamente al Direcţiei 

Q~nerale Sanitare in anul 190s.-91O). C. S. Cronica 
iuternă ("Colegiul unic"). M. Car~t: Croni,ca soeială 

On chestia activitătii extraşcolare a invăţătorilor). (j, 

'l'opârcelllIlU: Cronica veselă (In jurul unui divort). M. 
8CTastos: Cronica veselă (SufleuruJ). G. Galaction: Cro
lIica teatrală - Bucureşti (Teatrul Modern : "Samson"). 
'1'. Arghezi: Cronic.a teatrală - Bu<:ureşti (Teatrul ~ a
"tlonal: .. St4.lvii Societăţii". - • .Fiul ei". - Progra.mele 
ee *elltru.. - Mişe). '1'.: Cronica teatrală - la.şi (,,Bi-

minta ... - "Fun.cţi onarul dela. domenii". - .. LncP.lI.iii
rul". - ... ~ndrolUaell ... - ,,1'.tirun"). n.. 8erisol"î .lin 
Bucoyina (}{odest Ca.v, de Grigorcea.. - Român la. uni
Tersitate.a din Vie-na, etc.). P. Nicanor &; Co.: Miscella
nea (O carto folositoare. - Grigorie Urechie rediviyu9. 
- Dela S. S. R. - Funie În casa spinzuratului..,). Re
c.enzii: Alexandru Ciura: .. Amintiri"~ Prosper Merimee: 
"Don Juan". - 1. S. - Duiliu Zamfiroscu: .. Anna". -
Gala Galaction: .J.îwgii apa. Vodislavej"; N. Scurtes-cu: 
,J{hea.-Silvia". - C. A. - Simion C. Mândresru: .. Frie
drich Gottlob KIOţlstork". - l. i. - Carmen Sylţa. 
"lfărioara". - C. V. Revista reyistelor: .. Luceafărnl"; 
"Convorbiri literare"; "Danubo"; "Buletinul Comisiunii 
Monumentplor istorice"; 8p. Haret .. Invătătorii şi po
litica."; "Revista Balcanică"; Henry Mazel: .. Cromvcll 
al lui Carlyle"; Renne Dumesnil: "Madame Bovary 
şi tilUvul său; Ra.quonii: "Italia şi Tripolitania"; Albert 
Sauzcde: "Ce valon'ază Tripolitania.?"; Yves Guyot: 
"Scumpirea ei Jlrot('('ţionismul"; Albt'rt Sauzede: "Re
medii"; Ernest Dupuy: "Alfred de Vigny şi natura"; 
E. Boutroux: "Suly Proudhomme, poetul şi filozoful"; 
"Savremenik"; "IIudozestvena Kultura"; Terezâ. Bil
lington: "Feminism şi politică". 

• 
"Albina", Revistă encidopedică populari din BuCtl

resti a apărut cu următorul sumar (N r.-a.! 11): Sofia 
Nădejde: DUlllnezeu poartă grijă. Dr. G. Orleanu: Sfa
turi de apărare contra. scarlatiuei. A. L Pa.vel: Scri
soare cătră T<~la,ctie. Ce-au fost şea.se mari bogătaşi a
mericani. (Cu 6 ilustraţiuniL 

Din literatura română: 1. A. BriltMcu-Voineşti: 
Smintt~ala lui Radu }<'inuleţ. (Cu 4 ilu~tratiuni oiriginaJe 
de d. D. St.oi('a). Din ziare iş revi.te: Bogătia in la~Jte 
a Elyeţiei.· Citi locuitori are Ungaria. Rachiul în Nor
yegia. Cel mai bătrîn arbore din lume. Croui.ca: Cro
nica varlamcntară. Cronica săptămâlleL Informaţie. Bi
bliografie. Puolicatiune. lIustraţiune: Vă.ca.rul din Aga.
via, de pe un tablou de! N. Grigorescu. Pagina glu
meată: l'oieculcea: A scăpat ioCten. (Cu 6 ilustratiuuD . 
Pagina copiilor: Nenea Radu: Lenea e mama tuturor 
răutătilor. (Cu 8 iIllstraţiuni). Activitll.tea. socială a preo
tilor şi invătătorilor. 

* 
A apărut uruI 3 an. IV din excelenta. ,.Revista poli-

tică şi literară", ce apare la Blaj sub conducerea dlui 
Aurel Ciato. Sumaml acestui număr e următorul: 

A uroi Ciato: "Intelectualizare·a politicei noa..iitro". 
- J. Corbu: Prog:reşul etic al omenirei, (do v ezi clasi..:e). 
- Nichifor Crainic: V iirul Dionis si Carmen (poezii). 
- N. Dun.lreanu: Iubire de artă (nuvelă). - P. Piidure: 
Rugă (poezie). - G. Todica: Zări din Univers (Collwta 
Brooks). - Al. Ciura: Dascălul Cojoc (nuyeIă). - Vir
ginia Gri\'118e: Sonet (Poezie). - T. Rai1:a: Fliolo~ie 
(Aripă-Straiu:-Porohoc). - Ovidiu Hule!a.: Cântece de 
toamnă (voezii). - Simion Gocan: Aşteptare (nuvelă). 

27 Oecemvre n. 19'1 r 

- Virginia Griva.~e: Sonet (poezie). - Or. Stefan Pop:.: 
Din trl'{'uttd cultural-politic al BAnatului. - L. R.:: ~ 
Croniea literară. (Ştij romîmeste de Ion Gorun; Oa.meni.; 
cari au fost dl'c N. Iorga). - Jnformatiuni (Lupta iQ. 
pllrlame.nt. - Soariea mandatului dela Vint. - Noul
Epi~cOIl al Gherlei. - Mitropolitul Metianu şi instruirea 
Ilull.lfabetilor. - Dn nou ziar cotidian. 

• 
('Al,1 mai bun e.a.leooar poporaJ pe anul 1912 JI 

este "Calendarul nostru" apărut în Bistriţa. I<~to 
anume întoamit pentru rebuinţ.o.le p(Jlporului. Ou
primle aricoJe pretioase de economie, grădinărit,. 
medieină vet-eri,nară, sfaturi pentru albinărit, us
('a.rea de poa'lm~, despre bănci şi împrumuturi, d~ 
pre Ocbiceiuri rele, povete de tot felul, scrise anu-
me pentru popor. Nuvele, literaturii poporaJă ţti 

multele ilustraţii fl"umDiU&e, [Iare din acest calendar· 
o eam valoroasă pe ma~a fiocăruÎ plugar. Pre-
tul 60 bani. Se -capătă la b~mc.a "C{)TO;ana" în 
Bcsztel'ezc. 

• 
Leo Tolstoi 

"RĂSBOI ŞI PACE'· 
T .lurnul 1 de 280 pa~ini, eostă 1 •• r. ie fiL 

+ 20 fiI. pDrto. De .,ânJlare la "Librăria Tribuna" <l

T .1uD1UI II t-ste sub tipar. 
• 

Ilustrate de Crăciun şi Anul nou bac. '. tO~ 
14 şi 20 file 

Redactor responsabil: Iuliu Giurfiu. 
.. Tribuna" În!'ltitut tipografic, Nichin şi conL 

26 actli de vânzare, 
de ale institutului ,sEcAşIANA« d n Lu· 
doşul·mare, se pot cumpăra şi sub preiuI 
nominal Doritor i să St' adreseze la admi· 

nistrada ziarului nostru. 

~ ____ {_>~~:~_~:::'U_J_. ____ ;-; 
~ A G V .. J I~. l"" (') 

:'1 .peclaUllt pentrlJ dinţi artificlall 'II,.A pod In a 
CLUJ· ROLOZSV AR. 

iLa capatul străzII Jol.::ai, 10 casa propne.) 
Pune dlnţ1 ,1 cu plâ'jre 10 rate pelânga garanta de 10 arii 

~I Dentist: in Cluj. f_ 
·--------________ ~~--~_~L ____ --~------------------------------~~--________________________ __ 
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aĂSBOiU ŞJ'ACE~ 
MOMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

({l rruare'. 

U. eoldat tânăr şi blond pe care prinţul ti -cunoştea 
~ine, şi al cărui pkior era încins cu o curea, iei făcea 
Ip.mnul crucei, mai inainte de a'ei lua avâ.ntul pentru 
a se arunca în apă; un altul, un subofiţer. cu părul 

aburlit avea apa până la brîu şi sforăia cu veselie, tot 
iurnându'şi apă pe cap, cu mânile lui negre. Malurile, 
zăgazul, eleşteul erau pline de carne albă, viguroasă, 

muschiuloasă. Ofiţerul Timokbin Îsi ştergea pe zăgaz, 
trupul ud. La vederea printului Andrei el avu o mie
eare de vudoare. Cu toate acestea îi zise: 

- Ce bine. I<~xcelenta V oastrii.! Nu .,ă face si d-voa
etră poftă Il vă. scălda? 

- Prea. e murdară apa! făcu printul C11 o miscare 
.in buze. 

- Vă. vom căuta. un loc mai curat. 
Şi Timokhin, Încă deprimat, dete fuga spre eleşteu. 
- Printul Trea să se scalde. 
- Printul? printul nostru? strigari mai multe 

.. lasuri. 
Si C11 totii se puseră în mişcare. Prinţul Andrei a.bea 

putu. să-i liniştească; el preferi să'şi facă un duş intr'un 
,opron. 

"Carne, trupuri, carne de tun", i'A.ndi el privindu'~i 
eorpul gol. 

La 7 August prinţul Bagration scrise contelui Arak
ceol, din dnunul său spre Smolensk. Stiind ei BCriSOa.-

rea lui va ajunge sub ochii tarului, el căută pe cât ii 
fu cu putin tii, să'şi măsoare fiece cuvânt; 

"Cred. scrise e.l, că ministrul v'a tnştiintat că Smo
len~k e părăsit. Aceasta e trist, e dureros şi armata. În
treagă e desperată că. un loc aşa de important Il fost 
PăTllsit fără nici o necesitate. L-am implorat personal 
[le ministru, i-am scris, dar n'am reuşit să'l conving. 
Dacă m'ar fi asculta.t pe mine. vă. dau cuvântul med de 
onoare, că Na'l.Joeleon n'ar fi ajuns niciodată acolo unde 
este; el ar fi perdut jumătate din armata sa, fără a fi 
fost ne'ioe să-i predam Smolensk. Trupele noastre s'au 
bătut şi se bat mai bine ca întotd(~anna. L-am tinut pc 
inamic in eş(lC mai bine de treizsci ei cinci do ore, şi 

numai cu cincisprezoce mii de oameni, iar Smolell~k 
n'a vrut eă aştepte uici patrusprezece ore. Aici e ru
şinea, pata armatei noastre, iar el e nedemn să. mai 
trăiască. Dacă v'a scris că perderile sunt considerabile, 
atunci a mintit - ne-o patru mii de morţi. atât lIoeo
tim. Şi dacă ar fizoremii, răsboiul e răsboi. Cât despre 
ina.mic, el a suferit perderi incalculabile. 

"Ce ar fi perdut ministrul, dacă ne-ar mai Ci Iă~at 
să tinem incă două zile? In orice caz, duşmanul s'ar fi 
retras, căci n'avea a.pă pentru oameni şi cai. Mi-a dat 
cuvântul lui de onoare că nu se va retrage, şi deodată 
mă inştiintează că plea;că la noapte. Dacă am proceda 
cu toţii aşa, duşmanul ar fi incurind la portile Moscovei. 

"Si zice că e vorbă să închehLti pace. Să ,.ă ferea9că 
Dumnezeu de aşa ceya. ati indispune contra d-l'oastră. 
Rusia întreagă, şi fiecare dintre noi ,'8.l' simti ruşinos 
de a mai purta uniforma. Noi trebuie llii. ne luptăm 
până la eel din urmă soldat. 

"Trebuie ca unnl singur si !Corn_de. i~r nu doi. 
lfănia mă inebuneşte, iertati-mă daci Tă icriu cu o 
aşa. sinceritate. Vi spun adel'ă.rlll. Pre/:ătiti militia. 

Ministrul d-voastră poate fi un bun ministru, dar el 
!'ste un prost gpneral, cu adevărat prost, şi tocmai lu~ 
i-se îl]('redintează m{tntuirea Rusiei. Il plâng pe Împa
ratul, de a fi Îm:redintat armata unor astfel de per90~ 
uagii. Prin retragerea noastră, m semănat cincisprezece 
mii de oa.meni prin spitaluri şi pe drumurile mari. Daci 
am fi atacat, n'am fi îndurat ceste pcrderi. Toată armata. 
plânge, şi'l injură de moarte ... " 

XIX. 

Saloanele Anei Pavlovna şi ale cont~ei Bczukhow 
en.u ceeace fuscse.ră. unul cu şapte ani, celălalt cu cinci 
ani mai înainte. La Ana Paylovna se urma a se vorbi 
cu stuperactie despr~ sueeesele lui Bonaparte, şi i .. 
victoriile lIJCestuia nu se vedea decât un complot răută
cios impotriva a.eestui cerc al societăţii dela curte, pe 
care Ana Pavlovna il revrezinta cu atâta strălucire. 

De asemenea şi la Elena, pe care Rumiantziewicii 
o cinsteau cu vizitele ei şi vedeau intr'însa. o femee, 
de o inteligentă rară, se continua ca şi mai inainte a. 
se extazia În fata marei naţiuni şi a. marelui om si ge 
regreta ruptura cu Franta. care, după părerea oaspeţi~ 
lor Elenei. se va sfâ.rşi printr'o pace intre cele două 
popoare. 

De când se Întorsese împaratul dela armată, se pr.,.. 
duse-seră oarecari manifestări in cele două saloane ri
vale. l.a Ana Pavlovna, numai legitimi ştii erau admisI.. 
şi mosafirii exprimau patriotica idee că ar fi bine ca 
lumea să înceteze de a. mai vizita teatrul francez, It 

cărui trupă costa tot aşa. de mult ca şi intretinere& 
unui corp de armată. Mişcările răsboiului er:tu cu lă
comie urmărite şi răsp4.ndea svonul unor succes-e ale>. 
armatelor ruseşti. 

(Va. uma.) 



\'4. 

.. 

., 

r 

N, 271 - 1911 
te' "T R 1 :ft UNA ~ .. 

REISI MIKSA Cine vrea să cun~pere 

uRI PARIA PORTATIS" 
FABRICA o E pentru altoiţ să se adreseze preotului Petru 

Pelle din Minj,; (Menes) comitatul Arad. 

MO 'IL' r 1'IIIIi •••• II.I',"'111111I ... 1:.1 ~ Desfacerea iefti~ă a firmei : 

" tn I :ASZO DV= 
BEKESCSABA - NAGYVARAD: ORADEA-MARE, . : 

Aaddssy-ut 41-43. RakOczi·ut 14. 
(Lângă ~Apollo.). 

,J/JIIIIIJ~.., In atentia Domicultorilor! 
Ofer altoi 80 pruni boanitd OI 

~.«~~:s~~ .Balkanska Carle •• (Rt'l'm. bal-
canulu l ) " o Kraljica Bosne. (Ke
fina eOlniti). - Altoiul de :A-i 
ani cu coroanA admirabili e cel 
mai bun dm tiiferit6le sejur; de 

,runi. ·"Poama e fearte mare, eacepţienal do dulce şi 
brie iustoasi. Se coace Ilpre sfârşitul lui Aurnst, 
*,d se poate foloii CI dHSert, pentru uscat, la a
brlcarea tuicei fi • ilirovitului. - I'runii mei nu 
au_do alderta frunzelor, (Polystil'ma rubrum) ca 
... rerull alta seiuri la .ri fn mijlocul v';Î catle 
Ita.,., pri~inuind stricara poamai. A,est soi a fost 
)mIRt/at fn di!erite rinduri, cu premiul {ntâi dil, par
.. pvemulUl. A fGit premiat la .. poziţia milenari din 
'u~p.ta 1896 ,1 la expOI:itia din VIena Ul07 cu me
lIah. ti. aur, la .. poziţia int .. natfonală din Paris 1900 
~ m .... 'ie de ariint şi in fine la expozitia re~icolari 
tltn IOMlla şi Erţeeovina tinută la Sarajevo lafj~ cu 
Dledalle de aur. - I'entru calitatea prumlor ,arant.z. 

--. .... T. K.qJdio, 
mar. proprietar In Bro6ka, 8osnia. 

I)RO~Aem;SC3! 

m Nu-i ceva fabulos m 
~ ei 
19 nu-j cu renume, ba C'i 
I-O nu-i nici excepţional 05 

m dar au gust bun ~ 

Strada Kossuth, (Palatul-Sas). ., -: In vederea sărbătorilor de Crăciun, aduc : 
_ la cunoştinla ono public din loc şi pro 
• vinde, că au sosit noui transporturi de _ 
.. articole sudice şi anume: Curmale eali· -
- latea ce mai bună, malaga şi smochine. -

Castane de Tirol, alune italieneşti. şi : 
nuci de Cocus, portocale dulci, lămâi _ 
coapte, fructe zalzarisite, prăjituri pentru -
ceai, ceai chinezesc cea mai fmă calitate. -
Rum englezesc şi francez; toate cu pre- : 
turi moderate. - Ma·e asoctiment În _ 
bomboane de Crăciun, cofea prăjită, tot- -
deauna proaspltă, diferite compoziţiI din 
8 feluri. - taceti comandă de probă! 

Cu stimă: 

Asz60v MIHĂlV, 
Importor de eafe-, ceai, bomboane tI rude ludlee. _ 

Nagyvarad. - Telefon 635. _ 

.1111111111111111111811 a II 

, giuvaergiu ŞI A SI 
.. . 

. epak, ceasornrcar 
MarOSVaSaI heIy, Szechenyi·ter 43. SI. 

ta Gi 
~ şi sunt b~ne şi în mare OI Mare asortiment în ceasuri de buzunar de 
f9 curăţenie ţinnute, artico· ~ aur, IIrgint şi nickel, în ceasuri de părete. 
19 lele de colon.ia 1 e Ci Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
~ ~ in argint şi articole optice. In atelierul meu 
~" ...... şi b-cănie - ~ se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 

1
10 pe cari le recomandă = giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă 

t ă b ă 
· 1 ei Preţuri solide! Serviciu prompt I pen fU S r torl e Ci =! eră ciunului ! m ~. -'.'" · ·m 

:: cu preturi ieftine 8I strungă!O~rt:~2 .~n7.~~e! puw 

m MfZ~i Jan~~ ~~ T~a E Braşov, S~:a;~Ştiu~g~ No 45 . 

18 Olsdsa·Mare - NaUlvârad, &f = Piaţa Slent Lâsz16·ter. = 
19 Colţul străzii Teleky, tn edificiul ei 'PTf-găteşte şi ţine in depozit dopuri şi pÎpe 
IQ băncii Nagyvaradi Takarekpenztar. ~ pentru buţi, de cea mai bună cali'att>, apoi 
10 . ~ dacuri. bile şi popice pentru biliard şi po 

m 
Comande prin pOltă se efeptuesc C<+I picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
conştimcios în cel mai scurt timp. G-! masă, pelân~ă preţurile cele mai moderate 

Te.letbn N .... ::014.,.. Gi Ct:lor ce cumpără a douaorl II-se dă rabat. 

iln!i!m2miiim!!i U~=Lu=cră=ri d=e o=rna=men=t. ==-11 

• t 
Pag. O. " 

P. t. 
SubscrişÎi avem OIioarea a face cUnoscut On 

public din loc şi jur că prăvălia noagtră de 
peşte şi fructe sudice, cart' există de mai mulţi 
ani in etl.sa hoastră proprie Strada Hlrschner 
No 4, anl Inărit·o tntroducâd şi 

mărfuri de coloniale şi dellcatese 
Zilnic: Peşte proaspăt; cafea proaspăt prăjită 

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

de pt>şte si fructe sudice. 
Halva În engros dela 5 kg. tn sus cu pretul 

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

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

primul rang suntem In plăcuta pOZiţie a oferi 
Onor. public mărfuri bune şi cu preţul cel mai 
redus. 
Rugăm deci pe ono public a face o incercare • 

şi a să c nvinge de calitatea cea mai bună şi de 
preţul redus al mărfurilor. 

In speranţă eli On. public ne va da binevoi
torul său sprijin semnăm 

Cu stimă: 

fratii Gingold. 
Braşov. 

II g 

Schapira Arnold 
giuvaergiu, ciaso~ nicar şi optidan, 
Brass6, Strada Porţii 36 . 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, în ceasuri de 
părete. Giuvaericale fine, cu briliante, 
obiecte de lux în argint şi articole optice. 
In atelierul meu se reparează ca nouă, 

lucrurile vechi, şi ~ -Ii 
a~ume: ~iuvaer!cale .' .. ~. ~t~.~· 
ŞI ceasun, pe langă .. ' ~ "~~t 

prefu'~':de I . ;J:',<ţ. ~UI 
Serviciu prompt! !~!;ftf~"':~ 

=>r:::l ~~l}llJ'm~~ rF.='=="""~\~ ~-==" 111 ;. f;:;. ~":""~~):>'!'/t . 
'8 ~~- ~tj:~ ~~L 6~':f~:~~-f~~Y~·i~~~,~!_~~ţ7?;t\ . 
.8.9,§1tdi ~!:~i~t},J~:~;;"'~9~~~ _ 

II --.--.-----~--~-.-. __ ._ ... - • 

Timbalefe Inventate de mine. ceTe "mai 
modt'rne. eu orilln.sm dublu de otel. foarte 
trainice ŞI de o re-onamă deosebi" se pot 
comanda numai dela mine, cu preţurile 
cele mal moderate-, pe lângă ga· 

ranţie de 5 ani. 
1'1" efii&7 ar-os "'--pr..,. n~, 

fabrical'lt: dA clmbal •• 

Budapest, VII., Bethlen-u. 39. 
Preţcurenturl, la eerer., se trimit ~tls. Cores
pondenţa TntrucAt s .. poate sA se facl n limba 
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l1i======1 l' II 1'======1 
Prima tocitorie cu aburi p.ntru Cel mai mare depozit de 
articole de lux şi briciuri 

VICTOR TURTURE încăltămint~ din LugoS~. 
YERSECl, Steriagasse 16. Ghete de bOI yeritabil. schewre8ux ori lac 

elegante ~i solid lucrate, pentru domni 9 
Bogat dfpnzit de 8nicole de oţel engle- cor., pen!. u dame 8 cor. Pot fi cu , ret .. , 
zesc şi fantuzesc Maşini am~rjcane de cu nasturi ori tAra. Ghete de box pentru 
tuns plrul şi barba, sistem nou, pietri de dame nUmai 7 cor Oht'te dt' box pentru 

'-l 
ascuţltet12'lezeşti, copii dela 1-5 ani cor. 2'60, dela 5-10 

~ ~ prt'cum şi dIverse ani cor. 3"00, dela 10-15 ani cor. ~r60 
. ~~ .. :," ~ .• F-:J. a~'cole de las ii Ce'uj.ce n~ va fi multimit cu ghetele tri-

~,:&:~~ ;~ar fnzat. mi~t', ,-se vor re'rimitt banii. - CremA 

Omaszta Janos, 
fabricant de lAmpi 

pentru trăsurI. 
BudapetoOt 

VIII. 6rlas-utca 20Ja 

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

turi de branşe. ~~ri;~ SP7.\~~ r:'~i~~r 1 EB~RSi~iNcaH ENhR'Ij(:-
[1 - I EI pa_tof'~r io Lo~~ 1 11:========1 

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

[il 

QUIL REINHOLD 
DENTIST, 

pe lângă preţuri moderate şigaranţă 
LUGOŞ, STR. BONNAcz 11. I 

I~p sOCJ 

Galea şi Tea 
Fxtras din Catalr gul lui Iotanyi J anos: 

Calea. brutA I 

Jarraica 1;2 Ch'gr. • • • 
POTlOr1CO I/Z » • 
CUha fi ~...... 
lava aur :t. 

eate_ prltjitAI 

(In prllj tl,ri. tle.tndi proprie). 

Cor. 160 
J 190 
:t 2"
:t 170 

Calitate buni 1/2 Ch gr. . • • Cor. t 'QO 
Clllibt .. fmi 1/2, • '" :t 2'20 
Mixt rl toarte: fină (Cuba, Aur, Me-

nado, Mocca) 112 l.nlgr. • • :t 200 

'roal 

RlImhite dl" ttl 1[2 Ch it. '. 
Tea oe Co"go 112 •••• "' • 
Mlx!u·j pentru famil e1I'J Chlgr.. • 
Tes impena ă foart~ fInA 1/2, •• 
T t'"a (eylnn f"arle Homati, il llz • . 
Mixtu A e' cel efi ta d~ pflijhuri pentru 

lea 1/2 Chlgr. . • . • . • . . 

Cor. 250 
» 3-
:t ,

:t 6-
:t 6-

, :t -'SO 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI. 
------------------------------------.... ---------------------.. ----~---

SITUAŢIUNE SUMARA. 
HHO. 1'11. 

'iT NMmbre ACTIV 1. WoPtlD~ ,. N~"re 

a I { '" 06\ '95 Rezerv. mola"cl aur 158888 445 } 
, . 

17 1 9r 495 . • 220 96) 4Î~ uo 84644~ . , 50 843 000 • trate aur · 61968000 

492 72S Argint fi diverse manete · · · · • 3'3 637 354542 
134542874 Portofo'iu romln $i strAin · · · · · 196 SI9 177 19 1 971. 24 

30~1487!-
( .) lmpr. pe el. publice • · · · 1000000 } 

17 147586 1445107fl • In cont curent • · · · ,OSI07° 
[1 9998fi2 Efectde capila'ului social · · · · o Il 994843 Il 9948"3 
14 644 8~6 Efectele fondului de rezervA · · · · · 17 69.) S17 I7 696 57i 
3 <446; I :t , amort. imob. şi maşin. de Imprim. • "U7 61' 4 2?7 fl~ I 
6002081' lmooHe . · · · · · · • 6072391 6°7387X 

7 1973" Mobilier şi masini de imprimerie · · · • 7)19 "30 7~9 b'~ 

902 ~~4 Cheltueli de administraţiune · · · · • 961 "7" 9fi97l:l 

It 989+37" Depozite libere · · · · · · · In 8yo 24 I '4121 74( 

3(0;,61.' Conturi de vslorl · · · · · 24 lOC) 6!-. 2S 6 .. 8 60« 

:-:77<,6 (.1< ~ Conturi curente. · · · · · · · ..,6 ~~Q r ''ţ 4~ 2'ţ 1 77(' 

5~d '7 '3 P.i~SIV 
n6 . -;'l" "7" h"4 4'x Y l-

12 ono 0(11 Capital . . · · · · · · 12000 COc i 2000 oc o 

28681744 fond de rezervl · · · · · · 30 7h3 06, 3\ 763 062 

4 3cO 54 fondul amort. imobili. mobil. ,i maşin. imprim. · 4 hl 4728 46 4 ~2l' 

.63573320 Bilete de bancA In circula'lune · · · · 'k9 861 (,7 ~55 31 5"'7' 

::1. 341 543 Prufit şi Perd re · · · · • · ::1. 4469,,1 2 4~6 9,1 

2 '5144' Dobânzi şi beneficii diverse · · · · · 2 "57 82X ::1. 1~8 13'1 

log 8Y4 3,5 Dt-pazit de retras · . · · · · 1, 289"245 11422' 74<' 

:1,,\ ~.nb 'J.7' Conturi diverse, sold · · · · · · ,6. 1I1 42- ~ţu,8~~4 

" "~ '7' 'l'}. 7 
nh ~ 1:' y7 ""44 X .,,1'. 

Scnmptul SOlo , , 
I -> O,)bânda !JliJolo I - -

o( 

Kurn; 

1 litru rum Pf'Tltru tea de familie Cor. 1 QQ 
t litru rllm fin de Braz'lia . . •• J 240 

. G Iliiil , r li' I IIIIIII! III , .i II ti' I j I t t , t ~ I l·1 N.: , IIIII EI 

=1 Kall"l ai S. ~~~~~~il~~~~!~~ :~I:~it~a~; :: 
:. I fabrică de motoare $; turnătorle de fiar, de gazurL -- Maşini-motoare cu == \o 

I benzJn, automobile pentru aral şi -
1 sticla 7(10 rum tin de Jamaica " :t 350 

Renumitul • .\RDE1U KOTANYlc se 
\'inde in cutII odginale. 

latinJi Janos, 
.. are co:nset-ciant d.~ _.1'8 .... te .. 

(Seghedl., Budap'st~ Vlan&, Dobifng. Berlin, Abazla) " 
ARA. D, J6zsef fc'Sherce~.ut N .... 3. 
in edifh:iul bilncU "Arad-Csanâdi Taka.rekp6nz;tă ..... 

N"r. "\:elccsoDl.uui 809. 

:: MtHSŞ-OŞO he~-MallSwâsaihely. imblătll - Primeşte lotfelul de --
_ mDfltări pentru maşim, stabl hmente -_ Cb-.... ~ jnd~stnale, maşi~i cu aburi. şi in· .;: = "'IU~:--' călzlrea cu abun, precum ŞI exe- ..; 
_ ";:,~ cutarea a totfelul de aliaje de fIer. .... =- -5Ît -. ", .\', ~i metale, montarea depUnă a ~ " _ ,~' ·,~t~ili ",. r.n.orjl~ _r prei:um Şl repalăfl .... _. ,~,j:. ~c?:;1 ~~~,:" in branşa aceasta. 1 ....... _ ~~"k'f >,~.-~ "!1!' _ 

~ ~ -,y otf;1«( I~ 
:' '" )','~. v-c: '::.~<!J~"L':J-:'-l l'r~;\ y,":~~."~" Oaranti deplină 1 - Serviciu :: 
_ ~"~: '- .{..:~~.. ~~/:::,.~~.>'.i#:..'f-.:;,," prompt 1 - Preţuri lef ine. _ 

... -. ~j.(J /7;~~~r" . ,ţţ" ~':<u'J i~'" I .......... ,,-,!,-~~,. ~'~·ld" ... _ "'"7-'~~~ _ ~ 

II J II J 11111 ! II j i IL I j 11,11 J 1", Iltlll' II J' II j j II' I J li'. ~: 
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D.- nc:i .. trecu.t! 

Spălătorie aranjat! cu maşini eectrfce 
pentru curăt rea chemicli a hainelor, J 

colorare '1 spălarea fulgilor d. perinl. 

,.~~~~~~~.~~~~~~.~ 
~ ·t 
~ Am onoare a aduce la cunoştinţa @ 
~ ono pubLc, că mi-am aranjat in tIiIIIJ 
i-v, 

Premiat la • I{POl!t'~ CU mt'd .11, dr aur 

H. PÂLLAN succe80r 
Stya.zni J6zsef 

P"fIII flb"d .' delunl de _ III ar ~ e ,1 nllp 1* la la 
Kolozsva •• Oavt-1 t"~renc U. 3. LU ez A JOZSEf 

; Timişoara, Piata George fir. 4. I 
; un modern ~ 

:. atelier dent stic. I Spghedia-Sleged, LandoD-utca 9. SI. 
(Colţul pi ....... i Valerl&., 

Având sistem propriu de'8 curati chemic ,i 
a eolora, sunt nejntr~ut in meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan
tele, stofe de mobile şi covoare. Plerddde 
le sp~1 cu mare grije. Pentru doliu colo~z 
haine tn'J"It~gru. Comandele le tUtut tndatl 
cu mare acuratetl. Ba'Ioane de pidc: le co-

I Practica mea veche mă dispenzează I~ 
~ d . I l!'fE e o mal amănuntă recoman1are, 
~ augurându-mi în schimb Încrede- ~ 

I ; rea in satisfacerea ori-cărei pre- ~ : c.. ten ţii a pacienţilor. - Cu stimă: ~ 

lorez tn colori Inchise. 
~I Gătz1 Mor, ! 

dentist. ~ 
~ ~ 

Pnmeşte aranjat. complf'di·. cafmeleJor. 
La ~ere trimIte imtalatorul d. biliarde şi In 
provinoe. - Ţine mare asortimtont de bolîarde 
noni si vechi. b.lf', ch .. uri, dc. firma fondată n 1. 1875 - U dorm1ă mce şi flr~ d,. ~('hlmb 1 

~~~~~~~"A!~~~ 

Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpărl mai bine şi ieftin In cunoscutul şi solidul 

magazin de pian uri ,i harmoniuri 

v. Heldenberg, Sibiiu Strada 
Clsnădlel 9. 

.==~~============R 

\ 

PregAte.c 

cuptoare de teracotă, 
căminuri. vaze, glastre, 
cu preţuri moderate. 

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

Ma gyar Istvăn, 
hb' icant de caminuri si arI' cola deluf 
Temesvar-Gyarvaros, K~m.u.16'm 

~ ~ 
d\ .. 
~jici o damă să nu Întirzie aşi face 
~~~~st~mele precum fi altă imbrădminte pe stilul englez 
e nerl francez; pe cari le poate comanda la mine; garant9 
nioruentru ch,c, lucru dupa journaldeJc cele mai nouă. 
~it~ I!rviciu prompt I Pentru damele cari nu sunt din 
U1irn1Sc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co-

manda şi prm poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac rn 24 de ore. 

. Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stImă 

Bordy J6szef, 
coj oca.r-bIăn.ar, 

larosvâsarhely, Szechenyi-ter Nr. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 
cojocărie, dela cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa· 

. raturi. Imprumută bunde de călătorii 

şi ia sprl păstrare În timpul verii, pal
toane de iarnă ~i blane, pe lângă asi· 
gurarea contra focului. - Comandele 
se indeplinesc prompt, ieftin şi cinstit 

D=================D 
~ Prt>gAt'te in atelierul sAu propriu. II 

~ Anton Jnratsch, pant~~~r;t~o:~~n~ 
Il 

-= Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. 
lIS 

... 
:::l 

w RecomandA rn atenţia ono publtc din loc ,i provlnde E 
o 
~ 

pravalia sa de IncS tlminta Q. 

= --pn'gltite In at~lierul slu, dupl ce· '> 
rintde modei ,1 ortopediel, cu ~ 

preţuri foarte moderate. tJJ 

\", Reparaturl execut Ieftini 
J.IIIII_ ... 

P. elUl Ile .:ete ~a. mOd!_.'_a_te_! _____ 11 

~ZIX~~IXI~~ZIZZ~ !4J T Gott te' f' 1 prăvălie de pit le şi Je i4. SIn, IU, accesorii penun in· M 
~ N b .'. du~tria de cojocarie. ~ 
~ agysze en, Klemer Rrng 5. eur,elaie şi ciobutărie M 
!Wl Mare dt-pozit de diferite piei lucrate in ţarA şi strainAtate. - h-"! 
" Spt:"dalitati de piele. Piele lucioasA şi şu turi de pitle Talpi ~ 
.~ Vach~ şi opinci. ftţe pentru CIsme şi ghete AţA pentru ma· •• 
~ . t ina ~ 4 usut. Sfc a'A de cusut ~~ 
~ l~:.~.\ A--' alba ş.i colo!ata. Torl diferit. - ~ 

,\ 1_ "\ .1' f â~IA. bare het. panzJ, tAlpi de i,'" ~ ,:1
1
\ :\~I.\ \ ~Ii,,, 1~ ~ \ . • ,1 pasI! ,i 8~bt'lh. garnitu.a .de gum~ ~.., George Rummel 

'1,' '/ croitor englezesc ,i frantuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 

~ ~ \1\l\\i\\\l;;~\I~\\\\\\) .tp. şi <;0"1" de gum •• Ş".'U' ŞI ~ 
'i; ',.\\\;i~ i!\\\\\~\\'\1~ po~tBV de ellră\ t ghelele. Cute ~ 

(~P-~:i ffH _~,. , \!.~' \'\\\\ de.- Itmnamericilne. Calttpoade ~ 
i'i!ih' 1,.. • • Il C .. M '):II/I'Jl. ' p"n1Tu B {'·te ŞI cl~me. Tema ~ 

:,.iitI!Ill)!%liiiiiiiitx~ ,11-=========11 
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~- ~ 
Schwalb Adolf fia Vilmos 

tinichi2iu ,i arlmier. 
B1.1.dape.t, "VII, Vc~rseny .. u. 8. 

~ 
(Coltul .. f:rA,dl MurânyH 1 

.. "1 \.. Pregăteşte totfelul de lucrări ~~5J' '~I 
de tinichigiu, articolt> pentru L 11 \ 

00 
bucăt~rie şi gospodari~, u- ~'~, 1:I:'"i~: 

, nelte pentru stupărie, vase ~~,"':",~'~ ")jE,~ 
~ "'I~ pentru miere F~bricate de ,?~;U~~,;tj" 

' /\-l specialitate: mâsuri de litru 'i l'/' :,<1 

~9)~~: cane pentru olei, lack ar pe-/;;~:" ~ ~ ')I, 
VI:;ţ;~~~',~_~1 din tinichea aIbă ori nickel, ,"':i:.-:, ,: ," ,':':1;;; 

",:'<~ troleu. facle, lAmpi de carbid : '~ . ",>" i'i 
I,.j.~;- şi alte articole technice. . '2':~' ,,")'; ': T 

.~ ......... ' Cassefe pentru bani. '~~,:" ,( 

~=============Ca=t=aI~~-~~=m=·m=l=tg~r=a=tu=jt='=if=ra=n=c=1).=====~='='=;=~='=~=~=t==a t~ 
II 1111."1111 [fi IIIII1IIIIIIII11111111 II " 

Premiat la ~xpoz!tia industrială din {"~ 
SlbllU In 1903. ~··t~ 

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

afli de vânzare la 

Emil (rauss, 
atrunglrle ,1 atelier cu pu

tere motorlei. 
Slbila-Baa,.zabaD, , 

Margarethengasae Nr. S. 
Ori-ce roati ce nu meree bine al prlm",te 

Inapoi. 

• '1.111111 mlllllllllllliii : II a 1111.1 i:J 
11- a_I '::=_-=-=::-""1.' .~--:":.gi 

Sam. Wagner, 
Prima turnătorie' de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. I 

Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
, , 

~ NAGYSZEBEN. -c$= 

----.----_._.----------------------------

: PriIllu, fabricA ungureascA de cuţite dp 
_.--- ma~ini şi 11nelte de ott'l FOllilntă la 18~g. : .. 

::1---------------------------------------------- :: 

§ Bartusek Karoly § 
mi Budapest, VI. ker. David-ufca 10. sz .•• - -_ /.<·~~D)!," ~ ~ Singurul specialist in Un- : 
- ţ ~~;;):0~, ~JI~ •• r~r~-,~~ garia p~ntru fabricarea de _ 
- ~.,. <r ~:?, .. ~ .~~~ ~nelte mehani.::e pentru lu- -imi J:i:~r.., 

- ,! .. IT ", ~ -'1....:- crarea lemnului. ~ : -Uneltele mele taie ca _ -.. _ OTI~AVA 
: i ': .1~t' ~ 4 S'.-' şi se potrivesc la o:-i-ce ma· : 
- " şină pentru lucrarea lemnu- .. 
lIiS lui, pentru-el sunt fabricate _ 
.. din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele _ 
.. pentru rindele de maşini, scobitoare; capete de cuţit, _ 
- ferestraie de mână (horony) şi lungime; sfredele pentru 
.. sfredelirea de găuri a dân ci ; cuţite de sfÎşierl, rmelte 
la pentru sjredelire, crepare şi fabricarea de ce puri, cu un 
- cuvânt totfeIul de unelte mehanice pentru lucrarea 
- lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite ,. 
: patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrirJf~,....._~ .. 
la! osie cilindrică şi fabrica, după comandă, noul osii ci t~ -
II1I;'I drlce pentru ţinerea Cuţltelor. Cuţite pentru compad,~ 

: Ori-ce desluşiri se dau în cel mai scurt timp. :J N 
n 111111111111111111 O I n II -= • 

Litefi ~iI 
Sandorf 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaiCUl \ 
de sticlă şi rame de aram~ \ 

Budapest, ~ 
IV. PapMyeld~:r ' .. 
Lucrează artistic geamUl .... 
biserică colorate, mozle!d ... ,(, 
de sticlă şi rame' de, 4"1,) .., 

dela cele mai simple! .OS 
"'1~U 

cele mai complicate, 'l! .Uj 
ŞI 

turi moderate. - (j~ ~ I ~; 
~proape tuturor biseric~.I1 -
cat. sunt lucrate in ate:-ll 
meu, intre cari şi feres~ 
bisericei noui zidite din Szâs!' -
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt'r~ 
lucra!e in atelierul meu pro~r" 

..l'lUBUN,A." lNBTITUll rnpO_G~A.Fla NIOHIN jI OONB. - UAD l.W... 
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