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ABONAMENTUL 

Pe un an • 28 Cor, 
Pe un fum. ,14 • 
Pe o lunA 9.40 c 

Numărul de zi pentru R~ 
mân/a ,1 străinătate pe 

an 40 franci. 

fe1efoll pentru ora, ,1 
comltat 502. 

Episcopul de Gherla. 
Gherla, 7 Noemvre n. 

Când am scris primul articol, în care 
tălmăceam dorinţele noastre, în ce priveşte 
noul Episcop şi nădejdile ce le legam de el 
redacţia Dv. a publicat În fruntea informa· 
ţiunilor ştirea, că toate cele ·spuse în artico. 
luI meu, se referă maÎ potrivit la vacanţa ce 
va urma în curînd la Lugoj, căci tronul ar· 
hicresc din Gherla e rezervat 1. P. S. Sale 
Dr. Vasile H OSSU, episcopul Lugojului. 

Lumea românească a fost plăcut sur
prinsă de această ştire, care punea în pers· 
pectivă realizarea unei dorinţe generale. 

Noi, preoţii din dieceza de Gherla nu· 
triam acest vis, încă cu prilejul când am 
aruncat cea din urmă mână de ţărână, 
pest.e sicriul repauzatului arhiereu Szab6. 

O muncă titanică avea să aştepte pe 
noul arhiereu; o muncă de organizare pe 
toată linia, începând cu institutele de in· 
vMământ din centru şi până departe la 
marginea extinsei noastre dieceze. E o de
răpănare complectă. HepauzatuI arhiereu 
- fie :lin moti ~re de boal<i fie din alte Tl!O

tive cari nu vroi să le înşir acum - a lăsat 
în unnă-i un morman de afaceri neispră
v it,e , o mulţime de îndatoriri cari trec acum 
în sarcjna succesorului. Pe tot intinsul 
dif'cezei - şi e cea mai extinsă din pro
vincia metropolitană a Blajului - câti 
preoţi au oare titlul definitiv de paroh? 
Câţi din ei au avut până acum preocupări 
serioase de ordin cultural şi literar? Apoi 
institutele noastre, cum erau ele aranjate? --- &IL 

Un străin poet român: 
1. B. Hel ... at. 

Duminecă, tn 23 Octomvre. foarte putini prieteni. 
profesori şi literati, dar o serie lungă de ofiteri dela 
şcoa.la de răsboi, elevi de franţuzeşte ai răpOcsatului, 
au insotit, până la. un cimitir modest din capitala Bu
cureştilor, rămăşitele pămâ.nteşti ale unui poet româ.n. 
de origine -străină: pe 1. B. Hetrat. La groapa sa o mică 
fetită de vre-o zece ani se zbătea, rămasă orfană de 
părin ti! Regretatul bărba.t, des pre care nu ştim bine 
tn ce tară s'a nă-S('lIt - se presupune că era francez 
din Pronlinea, - şi-a făcut încă in tÎlneretele sale o a 
doua pt\Jtrie din RomiLnia ei era acum trecut de 60 de 
ani. El a profesat limba franceză. la diferite şcoale 
mooii şi militare din Regat. Si-a tnsuşît perfect limba 
românească, pe care o iubea ei seria cu deosebită dra.
goste. Bărbat cu o cultură genera.Iă, se o-cupa mai mult 
cu litera.tura occidentului, ave.a. şi legături cu poetul 
Mistral, 'cu Care era in schimb de scrisori. Colaborator 
la maj multe reviste române, el a tradus ei tipărit 1«
·crări originale, reuşind Indeosebi ion sonete şi in tonul 
elegiac al versurilor sale. A scris cu multă vervi s-i 
critică dramatici!. Cu toate durerile, ce i-a hărăzit 
viaţa, lăsâ.lldu'l ursuz şi bănuitor, revoltat impotriva 
moravurilor sociale din tară, el a răma.s pitnă la tn
frÎngerf'a sa, un activ publiciM şi un solitar, cult ei 
de omenie: trei zile, inainte de moartea. sa., tşi scria 
ultima cronică teatrală!... 

, , 

Câ.t llriVf\şte poeziile sale, am vorbit elI alti ocazie 
despre ele. lA anul 1908, clnd i-a apărut volumul :lău 
.. Aevea", i-Ie-a.m apreciat in câteva ril}duri, pe cari 
tin să le reproduc şi eu ocazia tristei ,ale morţi de t:re-
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Forţele intelectuale cari stau în fruntea 
lor, aveau pregătiri înalte, ce e drept, dar 
de ce sprijin se bucurau ele în împlinirea 
înaltei şi dificilei lor misiuni? Profesori de 
teologie au fost perzecutaţi pentru că au 
"îndrăsnit" să scrie articole în foaia bise
ricească "Unirea". Iar cât pentru profe· 
sorii dela preparandie, nu mai e nicio 
lipsă, să sgândărim rănile recente, căci au 
fost analizate în deajuns în câteva dure· 
roase articole, apărute în coloanele foii din 
Blaj. E o iermniadă întreagă, ale cărei 
UlIlguiri au răzbătut, într'o formă sau alta, 
peste întreg cuprinsul diecezei noastre. 

• 
A trecut însă vremea jelaniei r 
Provedinţa ne trim.ite un părinte ade

vărat.,chiar în ceasul al doisprezecelea, 
când paharul suferinţelor noastre era um
·plut cu vârf. 

Ilustrul episcop al Lugojului era cel 
mai potrivit mire pentru aceasta dieceză 
părăginită în nelucrare. 

Bărbat în cea mai frumoasă vârstă, 
înzestrat cu cele mai escelente calităţi, va 
şti să realizeze progrese mari într'un in· 
terval r('fntiv 8('11rt .. Ridi('.ut dela catedra 
profesorală la canonicie, de aci trecut ca 
episcop al Lugojului, a câştigat în scurtă 
vreme simpatiile clerului diecezan şi a tu· 
turoroamenilol' noştri de bine. P. S. Sa 
este azi, fără îndoială, cel mai mare băr
bat al bisericei român e 'unite. 

In mica dieceză a Lugojului, a realizat, 
după o păstorire de abia un deceniu pro
grese însemnate: a cut.rierat întreg cu
prinsul diecezei, a îmbunătăţit în mod 
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căror fantast prin viată. ca să fie oCWlO&Cute şi de ce
titorii lloştri. 

• 
"Modest, cu faţa-iasprii şi privirea încruntată, 

Hetrat se strecoară prin rîndurile noastre, de toţi 
stimat ş-i de nimeni iubit. Il vezi mai rar şi rpu
rurea singur, închis, posomorît, ca un străin, cu 
o durere .ascunsă în suflet. ' 

In !poeziile lui V'ine mereu un tip tăiat dintr'o 
bucată. Tipul acesta este un Corsican uneori, artist 
cu visele sfărîmate, în care nimic nu mai trăeşte, 
afară de ură şi de dorul de răsbtlIllare. Şi îl Întâl
nim de altă-da,tă ca lopătar cărunt, cu toată re
semnarea şi cu toată trufia omului singur. Intr'
altă poezie, lopăt.arul so schimbă în pădurar, cu 
aceeaş măhnire în fată, "şi cu gândul într'aiu
l€I<1". E însaş figura poetului, care'şi trăe~te şi vi
aează viaţa în umbră, în singurătate, ca orice des
rădăcinat. 

Dar, fireşte, "un singur om e o lume Întreagă" 
~i izolarea dă !prilej la multă concentrare. Poetul 
~jungc fat/al un gânditor şi la mijlocul gândurilor 
sale stă eu-l său insuş, cu toată filozofia de viaţă. 

Ce este omul, ce e viaţa şi ce e moarteaj Ace
ste sunt vecinicile întrebări ale pesimiştilor şi la 
ele răspunde şi Retr.at, iar răspunsurile lui sunt 
lale unui biruit în luptă. Dintr'un şir întreg de 
poezii se'vede un suflet frînt, amăgit, care a cău
tat zădarnic să stabilească un echilibru Între viata 
sa pe de o parte şi Între iubire ~i dreptate pe de 
.al ba. 

Această încercare o găsim, între altele, fru
mos zugrăvită în !pOezia "Moş Zaime". E vorba 
acolo de un pescar bătrîn şi viguros din golful pro
vensal, care îşi încredinţează barCla. ''IIl.lurilo:I', dar, 
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foarte simţitor situaţia preoţilor precum 
şi pensia deficienţilor; a ridicat un internat 
pentru băieţi, o şcoală de fete şi a câştigat 
o sumă de aproape două sute mii coroane 
pentru clădirea şi provederea cu puteri di
dactice a unui seminar teologic diecezan 
în Lugoj. 

. La noi vine, de asemeni, cu braţele 
încărcate de belşug. Va ridica, în scurtă 
vreme reşedinţă episcopească, catedrală, 
şi va înlocui hurubele seminamlui şi a preA 
parandiei vechi cu zidiri moderne, după 
toate cerinţele instrucţ.iei din zilele noa. 
stre. Şi nu va întârzia de a lua în mâni 
cârja de apostolică pribegie, cercetând 
satele şi orăşelele reslăţ,itei noastre die
ceze, insuflând, cu înalta lui -prezenţă cu· 
raj şi însufleţire în inimile bieţilor noştri 
preoţi cari se simt orfani şi părăsiţi de a
tâta amar de vreme! 

Va sprijini cu toată căldura sufletului 
său mare orice pornire nobilă şi va stărui 
pentru respândirea presei şi a cărţilor ro· 
mâneşti în dieceză, fiind însuşi P. S. Sa 
un aplecat scriitor bisericesc, pe vremuri, 
cel dinţâi redactor al "Unirei" din Blaj. 

Ştirea numirii, ce va apărea in curând 
În monitonll oficial, departe de EI fi numaj 
o surpriză plăcută pentru noi, este confir· 
marea celor mai avântate dorinţi ale noa· 
stre şi aştept,ăm cu nerăbdare ziua, când 
,-om putea saluta în mijlocul nostru pe cel 
mai dibtins arhiereu al bisericei române 
unite. 

Episcopul Vasile al lugojului s'a născut la 
11 PebruW'ie 1866, în Murăş-Oşorhei. A studiat 
în oraşul natal şi în UeghinuI-săsesc, iar ca elev 
al clase! VII-a a fost trimis de cătră fericitul me-
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luat de furtună, e aruncat în largul apelor fu
rioase: 

Se luptă tndrăznetul marinar 
Si fluturtnd "ezi plet~le·i cărunte; 
Acum dispare-acum s'arată iar 
Pe vbful mişcător al unui munte. 

Si'1 duc, ti <luc euvoaiele 8pre far ... 
Piezi{! bătrînul cearcă să le 'nfrunte 
Şi ore lungi par clipele mărun-te 
Când undele !Cu "lerul una par ... 

La un moment dat s'.ar păraa, că Îndrăzneţul. 
marina'? va triumfa, - clar: 

De.:.avalma tngrămădite de urgi~ 
Gemâ.nd se sparg in pulbere-argintie 
Talazurile uriaşe 'n stâncă ... 
De-odată peste firea rhvrătită 
Lisâ.ndu~se pe-a.ripa-i ce.a. grăbită 
Si grea ca plumbul ('ade noapte-adâ.ncă. 

Si ropote prelungi şi reDE'tite 
Cupr1nd tăria 'n-treagă fiorii 
Şi, t.ot mai dese, licăriri pripite 
Rupând genuna, 8ăgatează norii. 

De friguri sguduiţi stau privitorii, 
Din ale căror inimi tngrozite 
Se 'naltă strigăte fnăbuşite 
De fior08ul vuiet al v!ltorii. 

A treia zi. tn faptul dimineţii 

Cind soarele tlPărsese vaJul ce tii, 
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t.ropolit Vanpo!l la Roma, 011. elev al colegiului 
grecesc dela sf. Atanazie. In 1884 a. tre<lut docto
ratul în filozofic, reîntorcându-se în p-atrie după 
trei ani, la terminaroa rigoroaselor teologice, grou 
bo]n.av. In anul următor a fost hirotonit Întru 
preot la Blaj .şi denumit !profesor de dogmatică 
la' seminarul arhidiecezan, desfăţmrînd \aCtivitate 
ca membru al comisiei pentru revedere a cărţilor 
rituale, ea asesor la tribunalul matrimonilal etc, 
Din 1892 .Il fost denumit rector al InterIllatului 
Vancean de băeţi - cu o lună înaintea morţii 
~retropolitului Vlancea - în fruntea căruia a 
rămas până la intnurea în capitlul metropolitan, 
când a preluat inspecţiunea domeniilor fundaţio
nale din arhidieceză. 

A scris numeroşi articoli în "U nire31" din 
Blaj, pe care a. Întemeiat-o la 1890, a edat ma
nuale de şcoală. 

Elevii lui ar eŞti să spună lucruri frumoase 
despre prelegerile, ce le ţinCta la catedra semi
narială. 

Şi viitorul cronioar va avea să adaugă; multe 
şiruri la această schiţare fugitivă, când va apre
cia activitatea acestui arhiel'cu. Un preot. 

Noia Redacţiei. Publicăm acest arti
col, ca un ehou al aşteptărilor ce leagă 
preoţimoa din marea şi până acum neferi· 
cita dieceză a Gherlei. P. S. Sa Dr. V. 
Ilossu este incontestabil un om cult şi 
muncitor, unul dintre cei mai capabili 
membri ai înaltului cler român gr. catolic, 
sperăm deci şi noi că prin numirea P. S. 
Sale în fruntea unei dieceze ca cea de Gher
la. starea se va schimba, clici P. S. Sa va 
şti să muncească cu îndoite puteri la re
generarea instituţiilor noastre culturale 
de acolo, la îmbunăt,ăţirea sorţii preoţilor 
şi învă.ţătorilor noştri. Am voi apoi să nu 
ne îndoim că văzând P. S. Sa urmele 1!e
faste ale atitudinei antinaţionale a fostu
lui episcop Sza b6 se va nizui şi în această 
directie, - şi mai ales în această direcţ.ie 
- să introducă spiritul naţional românesc, 
aşa după cum cer înaltele noastre interese 
naţionale. Cu deosebire la Gherla, un epis
cop român trebuie să fie şi un apostol al 
cauzei noastre nationale. 

& 

Cu nimbul de pe pânza depărtării, 
Pescarii, clLnd să plece, îşi~a.rătară 

In larg privind, o luntre solitară 
Ce 'n voia ei plutea pe 'ntinsul mării. .. 

Elementele biruesc şi pedepsesc trufia pesca
rului flin această bal1adă, oore il fnst menită de si
gur să sirnboliseze viaţa autor;ului. Nota asta de 
gflllflire imprimă de altfel caractlilrul întregului 
volum al lui lIetr.at, ici cu o nuanţă mai blajină, 
colo cu acorduri mai puternice, dar rpretutindeni 
cu un cuprins real, care diferă fundamental de 
versurile sentenţioase şi banale ale multor tineri 
contimporani ai săi. 

M uIt mai aproape de noi este poetul însă, 
când, eşind din lumea gândurilor lugu bre, de pe 
plaiurile patriei sale, cu !pescari trudiţi ~i cu mi
stralui fioros, vine în ţara noastră şi culege flori 
pe văile noastre, pline de poezie. S'ar părea, că 
şi-a găsit o 'a doua patrie pe pământul românesc, 
care-Î deschide toate frumseţile. Intr'o limbă, în 
care numai în câteva constructiuni silite, mai cu
noşti !p{l francezul dcsmoştenit, Hetrat ştie să 
cânte şi podoabele munţ.ilor l{omâniei, să simtă 
şi să se înfi(~are şi de trecutul nostru românesc. 
l\hi rece, poate, cn un român, dar cu destulă ve
neraţ.ie fată de neamul ce l-a primit. Şi ştie să'şi 
ridice glasul tremurător pentru binele ţăranului 
în versurile sale. Iar, în ceasuri de jale, inima lui 
bate pentru aceleaşi dureri din a doua sa patrie 
~i înalţă o rugă fierbinte pentru ocrotirea pămân-
tului nostru străbun. . 

Ce vrei ~ E poetJ Şi dacă amintirile îl duc de
:parte, în ţara 1\lagaliei mult iubite, inima lui bate 
aici între noi şi, ori .Cât de palide '3,1' fi aceste 
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România şi răsboiuL Guvernul turcesc .~ri
mit din Londra ştirea că guvernul României, 
având în vedere situat·ia critică din Baloani şi 
primejdia unor complicaţiuni cu urmări nepre
văzute, a hotărît ca exeedentul ultimului exerci
ţiu bugetar, în sumă de 50 milioane lei să fie 
afectat ;pentru pregătirile militare. Acest exce
dont ca acele din trecut, ar fi trebuit să fie intre
buinţat pentru lucrări publice şi agricole. 

• 
Liga ungurească împotriva votului universal. 

Secţia din comitatul rruroc al Ligei cultu
rale unguroşti din nordul Ungariei, luând în 
discuţ.ie circulara contelui Khuen.;II6der
v{lTY în chestia votului universal, a ho tă
rît să ia pozit·ie împotriva votului univc1'sal 
egal şi secret. Chiar şi lărgirea dreptului 
electoral a socoteşte admisibilă numai dacă 
nu primejduicşte unitatea statului naţia
lwl maghiar! 

Arhiducele Francisc Ferdinand în Berlin. 
O telegramă din Berlin anunţă că Luni a 
sosit la Berlin moştenitorul de tron Fran
cisc Ferdinand, luând locuinţă în hotelul 
Esplanade. Moştenitorul de tron, care e 
insoţit de soţia sa, ·a făcut o vizită marelui 
duce dela Sch'verin. Seara a asistat la o 
reprezentaţie teatrală, iar Marţi s'a întors 
la Viena. 

Toată vremea aceasta moştenitorul de 
tron şi soţia sa au păstrat cel mai sever in
cognito şi n'a primit nici o vizită oficială. 

* 
Programul cabinetului austriac. In ~edinţJa. de 

Luni a Camerei austriace d. Stuffi'gk, ministrul
preşedinte, prezintând parlamentului noul cabi
net, a făcut o declaraţiune-pl'ogram, primit.ă eu 
vii aplauze. Primul-ministru 'a zis între altele: 
cea dintâi datorie a guvernului şi a parlamontu
l~i CI:lW să înlăture, prin silinţe comune, greută
ţIle actuale spre a obţ,ine o activitate normală a 
parlamentului. P,rimul-ministru s'a declarat prie
ten sincer al parlamentului care trebuie să aibă 
rădăcini in inima populaţiunei. Dat fiind impo
sibilitatea unei majorităţi politice prealabile, tre
buie să se creieze o majoritate <le muncă rodnică 
din care nici un partid să nu fie exclus. 

Răspunzând difer~t~lor întrerUlperi făcând 
aluzie la ~tiţile ziarelar că ministrul justiţiei, care 

şoapte, ne sunt bine venite, C!a. dela un poet, cail'e 
văzu.ndu-se departe de ţara sa, caută zadarnic să 
se flllmiliarizeze cu o nouă situaţie. 

Ca un contrast .]IS fondul acesta sombru, refle
xiv, Hetrdt are în volumul său şi o faţă mai se
nină, tipărind poeziile lirice mult mai sprintene, 
triolete în versuri uşurele, în cari prinde câte un 
gând trecător: 

Singur în al vieţii toi 
Visuri dulci nu mă lăsaţi, -
Ce~aş mai face fără voi, 
Singur tn al vietii toi. 

In af.ară de aceste şăgălnicii, Hetrat 8e distinge 
prin sonetele ~'Ile, cari dovedesc forma lui măia
stră în a<,C"...at gen. F..ste o armonie în ritm, în toate, 
încât te miri !pe-alocuri de atâta simţ pentru limba 
noastră, din partea unui străin. • 

Sunt şi poezii obicinuite în paginile acestui vo
lum, cu multe căderi de irunze de tOlaIIln8J ~i cu 
imagini scumpe romanticilor, dela Lenau încoace. 
Pe de-a înt,regul însă dobândim ~re<:linţ.a, că li
teratura 1R1ll1or din urmă şi istoria ei contimpo
rană nu poate fi seri8ă, fără la; pomeni cu simpatie 
şi numele lui Hetrat, a acestui izolat ţesător de 
gânduri triste şi a visătorului rătăcit din străini 
pe ţărmul n08tru". 11. Chendi. 

Ilustrat·e ::,~:r;: ::~!i 
din Romania ,. a. 

le pot clplta la »LibrlrJa Trlbuneh
t 
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a făcut 'Parte şi '<lin cabinetul Gautseh, ar fi pri~ 
mit portofoliul cu oare-oari rezerve, d. Stuergk 
constată că toţi memhrii guvernului au i'lltrat în 
cabinet sub acelelllŞi condiţii şi anume: o admi
nistraţiurne absolut obiectivă şi imparţială faţă 
do toate populaţiunile. (Apla1lZi:l. Protestări pa 
băncile Cehilor radicali.) Primul-ministrru a In
cheiat făcând apel deputaţilor dea ooopera cu 
guvernul CMe v~te să fie un guvern ·de paca 
internă de acord naţional şi de muncă rodnică 
pentru prosperitatea patriei şi a naţionalităţilor. 

Sfîrşitul crizei parlameJltare. 
- Situaţia politicl1. -

In clipa din urmă, când atitudinea ce
lor două tabăre ungureşti potrivnice pre
vestea începutul unei faze nouă critice, -
s'a pus pe neaşteptate capăt nesiguranţei. 
Guve'mul şi partidele opoziţioniste au a,. 
juns la înţelegere în ce priveşte discuţia 
parLamentară până la anuL nou. 

Inainte cu trei zile, înregistrând de
claraţ.ia de război făcută de contele Khuen· 
Iledervary şi stăruind asupra motivelor 

cari l'au îndemnat să nu repete declaraţia 
aceasta îndată a doua zi şi în Camera. de· . 
putaţilor, - am arătat că guvernul tot 
mai are nădejde într'o inţelegere paşnică. 

Şi înţelegerea aceasta s'a făcut - în 
sensul condiţiilor puse de opoziţie. Armis
tiţ.iul acesta - căci suspendarea obstruc· 
ţiei pe un timp fi.xat· se poate considera 
numai un armistiţiu - ~ste, însă, o învin
gere a opoziţiei şi o desaprobare a politicei 
de voInicie preconizată de contele Tisza. 

Pentru a ajunge la această înţelegere 
n 'a fost nevoie nici de declaraţia de răs· 
boi o contelui Khuen-II6dervary, nici de 
ameninţările contolui Tisza, căci baza Îll4 .~ 
ţelegerii o alcătuiesc chiar condiţiile puse \ 
de opozitie pentru suspendarea obstrucţiei 
tehnice: discuţia bugetului. 

Guvernul care la început a refuzat a
ceste condiţii, văzând solidaritatea parti~ 
dolor opoziţionale 'şi noua obstrucţie ce se 
porneşte impotriva alegerii unui nou pre
şedinte, a revenit asupra hotărîrii sale de-a 
înfrânge obstrucţia cu orice mijloace şi a 
încheiat, după declararea răsboiului, o 
pace pe care o putea încheia şi mai nainte. 

Situaţia politică abia s'a schimbat prin 
acest annistiţiu. Discuţia reformelor mili
tare este redusă la două zile pe săptămâna 
rămânând ca în celelalte zile să se discute 
proiectul de budget. 

Ce-i drept, opoziţia a suspendat pe 
timpul până la 1 Ianuarie obstrucţia teh
nică şi împotriva reformelor militare, dar 
a obţinut în schimb declaraţia oficială că 
şi noul preşedinte va da regulamentului -1 
intern al Camerei interpretarea liberală. 
practicată până acum. Şi a obţinut înainte 
de toate renunţarea contelui Tisza la pre
şedinţia Camerei. 

Orice privitor care judecă lucrurile ne
părtinitor va trebui să admită că această 
înţelegere este o înfrângere a contelui Ti
sza, pentrucă nu se exclude prin această. 
înţelegere reluarea obstrucţiei tehnice când 
va voi opoziţia. 

Şi până acum opoziţia îngăduia pe săp
tămână două-trei discursuri. Redusă dis· 
cuţia reformelor la două zile pe săptă
mână, pentru opoziţie nu s'a schimbat. si· 
tuaţia favorabilă. In cele câ.teva săptămâni 
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cât mai sunt până la anul nou; când expiră 
armistiţiul, discuţia abia va consuma o 
parte neînsemnată a oratorilor opoziţio. 
nişti, iar după anul nou opoziţia va putea 
relua obstrucţia tehnică. 

Momentul de importanţă principiară 
în această înţelegere este, însă, abandona
rea hotărîrii de-a alege în locul preşedin
telui demisionat pe contele Tisza. Faptul 
acesta constituie recunoaşterea oficială 
că regulamentul intern - fără 1)iolarea 
formelor legale - nu poate fi interpretat 
altminteri, do cum a fost interpretat până, 
acum. 

* 
Despre condiţiile do împăcare şi noua 

situaţie parlamentară raportăm în cele ur
mătoare: 

Conditiile de împj(care. 

Indată după il'idicarea şedinţei de Marţi, vă· 
zând atitudinea răsboinică a opoziţiei împotriva 
contelui Tisza, ministrul-pr~edinte contele Khu
en-Hedervary a intrat în tratative nouă cu ~fii 
partidelor opoziţioniste. Tratativele e'au conti
nuat şi în cursul zilei de Miercuri şi s'au termi
nat cu înch€Îerea unui armistiţiu. La tl'!atati ve 
au luat parte Koasuth, Justh, Andrâssy şi vice
rpreşedintele Camerei Nâvay. 

Condiţiile sunt următoarele: 

In şedinţa de Vineri va incepe discutia proiec
tului de buget, până se va vota. La nevoie opoziţia 
va vota o indemnitate. 

In două zile pe săptămână, Miercuri şi Sâm
băta, se vor discuta reformele militare. 

Până la votarea definitivă a bugetului opo
ziţia renun ţă la arma obstructiei tehnice. 

Partidul guvernamental se obligă să ia şi el 
parle la discuţia reformelor militare. 

Opozitia nu va împiedeca alegeroo membrilor 
delegaţiei. 

Preşedinte va fi ales Navay Lajos. 

Dupi votarea bugetului ambele pilrţi îşi re
....... ciştigă deplina libertate de acţiune. 

Şedinta de Miercuri. 

Şedinţa de Miercuri a Oamerei depu
taţilor a fost de durată scurtă. S'a sanc
ţionat numai armistiţiul incheiat cu opo
zitia. 

Preşedintele Derzeviczy a trimis Ca
merei o nouă scrisoare, prin care anunţă 
că nu poate reveni asupra demisiei sale. 
Camera ia la cunoştinţă demisia, expri
mându-i mulţumirile sale pentru activi-
tatea sa ca preşedinte. / 

Contele Khuen-H edervary propune Ca
merei să. declare discuţia proiectului de 
buget urgentă şi să înceapă discuţia în şe
dinţ.a de Vineri. In acelaş timp propune 
ca în şedinţele de Miercuri şi Sâmbătă să 
se discute reformele militare. 

Amândouă propunerile se primesc fără 
discuţie. Şedinţa se ridică la orele 11. 

~ Şedinţa de Joi. 

Şedinţa de azi a fost prezidată de vice
preşedintele Rabos Ferencz. La ordinea 
zilei alegerea noului preşedinte. 

Este ales cu mare majoritate vicepre
şedintele do până acum Ndvay Lajos. S'au 

,,'fftIBUNA" 

mai dat 7 voturi pentru Berzeviczy şi câte 
1 vot pentru Nyegre Lâszl6 şi Sumegi Vil
mos. 

Noul preşedinte îşi ocupă numai decât 
locul. Mulţumind Camerei pentru încrede
rea pusă în el, declară că preşedin ţia va ţi. 
nea cu sfinţenie la libertatea discuţiei, dar 
o condiţionează de posibilitatea şi liber
tatea de-a aduce hotărâri. (Aplauze in 
dreapta, sgomot şi protestări în stânga). 
Promite că nu va cunoaşte alte legi şi dis
poziţii fară de cele cuprinse în legile auto
nome ale Camerei, în regulamentul intern. 
(Aplauze la toate partidele). Declară că îşi 
dă seama de marea răspundere, ca regula
montul intern să se poată practica în fa
vorul muncii parlamentare". 

După stabilirea ordinei de zi a şedinţei 
de miÎne, alegerea. unui vicepreşedinte şi 
discuţia bugetului, şedinţ,a se ridică. 

Pacea primejduită? 

D1'scursul rostit de noul preşedinte este viu 
discutat în cercurile opoziţioniste. Pe culoare 
s'au auzit mai multe glasuri de nemulţumire faţă 
de declaratiile făcute d_e el. 

Contele Andrassy a incercat să lin1·.ştească 
spiritele declarind că ia garanţie pentru N avay 
care nu va procede ilegal. Ce-i drept în ce priveşte 
adresele ce sosesc la Cameră are alte 'Vederi ca 
Berzeviczy. 

Justh a declarat însă in numele partidllllli său 
că nu vor tolera o altă interpretare decât cea de 
până acum şi pentru a se convinge despre vede
rile lui N(way vor provoca în una dintre şedinţele 
viitoare o votare nominală asupra unei adrese. 

Din Budapesta ni-se telelonează: După 
şedinţă, 30 de deputaţi, justhişti şi popo
raIi, au ţinut o convenire, la care, ocupân
du-se cu deelaraţiile noului preşedinte al 
Camerei, au adus următoarea hotărâre: 

Să se trimită la Navay din partea par
tidelor opoziţionisto o deputaţie constă
toare din Justh, Andrâssy şi Kossuth care 
să-i aducă la cunoştinţă că opoziţia nu este 
mulţămită cudeolaraţiile lui făcute în Ca
meră .. In oaz că Nâvay nu-şi va modifica 
declaraţ.iile, opoziţia pe lângă ooolirea mij
loacelor de retorziune, din cauza neeezită.ţ.ii 
urgente a vot.ării bugetului va aduce to
tuşi chestia aceasta în discuţia Camerei 
in şedinţă secretă. 

Invitare la abonament. 
Incepând cu 1 Octomvrie, un nou cum'

taI, rugăm pe onoratii abonati, cl1rora li-a 
expirat abonamentul, sl1 binevoiascif a 
grl1bi cu reînoirea lui la vreme. 

A pelăm totodată la acei onoraţi restan
(ieri, cari au cerut amdnare pânl1 la acest 
termin să binevoiascl1 a-şi achita datoriile 
lor, căci administraţia nu e în poziţie a le 
mai putea acorda nouă amânl1ri. 

Abonamentul la "Tribuna" este: 

pe uu au 
p. 1/= au 
pe 11. aa 
pe 1 luni 

28.- cor. 
-' 14.- cor. 

--- 7.- cor. 
-- 2.48 cor. 

Calitate bună. - Croială perfectă. Preţuri fixe. 

KATZ şi MENDEL, Kolozsvar, 
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"Ilolllinul'f din Arad 
,i Liaa Cultarali. 

Cineva din ţară, pe care '1'\u-1 numim fiindcă 
doreşte să fie anonim, profită de ospitalitatea ce 
i-se acordă, cU Sau fără poli teţă, do <Jătră direcţia 
"Românului" şi-şi varsă focul sau mai bine zis 
năcazul ce are pe actualul oocretar al Ligei Cul
turale, crit.icând în mod neînchipuit de llcÎnde
mânaticşi fără nici un temeiu, activitatea Co
mitetului oen bral al Ligei Culturale. 

De cel mai autorizat in această privinţă s'a 
răspuns prin "Neamul Românesc", "Românului", 
arătâ·ndu-se anume ce 00 face şi ce nu 'so fare la 
Liga Culturală, şi în acelaş timp, opunlÎndu-se 
laafirmalii dovedite şi critici nedrepte, fapte a
deverite şi rectificălri temeinice pentru ori ce om 
de bună credinţă. 

Anonimul însă a continuat a ata.ca, "Româ
nul" a publica şi a fa-ec aprecieri. 

Socotim că cei dela "Pwmânul", oameni de 
bună credinţ.ă, doresc tDtuŞ reclama împrejurul 
foaiei lor şi un fel de ameolă ac a-toate-ştiutoare 
şi -chiar de desăvârşiţi cenzuratori ai unor fapte 
din viaţa noastră politică şi culturală, pe care 
n'o cunoec încă bine şi îndeaj l1l18. Altfel nu ne 
putem explica, anumite articole tendenţ,ioase, ca 
şi cele 'Cu privifre la activitatea Ligei Culturale, 
publicate în această foaie. 

Să ne permit.ă să-i dăm un răspune care va fi 
în arelaş timp o lămurire, pe lângă cele ce i-s'au 
dat direct ac cătră d. secretar general al Ligoi 
Culturale. 

"Românul" reprezintă peste munte un curent 
de luptă naţională, pe baze şi principii pe care 
le socot,eşte şi le înţelege cu tDtlll altfel decât 
celalalt curent oposit lui. Şi cu drept sau fără 
dropt, atacuri au fost şi dintr'o paJrte şi din ceea
laltă parte. 

Pe noi, cei din Regat, cunoscători ai stării 
de lucruri de peste munţi şi cunoscători aloame· 
nilor de pe acolo, şi în special la Araa, lupta a
ceasta, întrre cele două curente, între cele două 
direcţii duşmane, ne-a impresionat adânc şi ne-a 
durut şi mai mult. 

Totuş, fără a căuta să jignim sentimente şi 
anumite susoopt.ibilităţ.i, am lăsat la o parte ori 
ce simpatii, şi, in faţ.a luptei ee se dă Între am
bele tabere, ne-am abţinut dela ori ce considora
ţiuni de politică, dela ori ce critică şi ori 00 În
curajare. Atitudinea noastră, hotărît neutră, a 
rămas însă fată de întreaga nat·iune de poste 
mUJlţi, cu conducătorii ei divizaţi. una şi aoot;aş 
pentru toţi, iar Liga Culturală, aceestă instituţie 
de caracter cultural şi national, a învăluit într'o 
singură privirre, întreaga luptă naţională. Ba, ce 
este mai mult, dacă cineva a cerut cu mai multă 
in sitenţă, Încetarea luptei şi împăcarea, a fost 
tocmai omul care oote aşa de aspru criticat în ac
tivitatea sa la Liga culturală. 

"Românul', lla înţele,s aceasta. Şi, fără a pă
stra fată de <condncătorii acestei instituţiuni a~ 
ooeaş atitudine, pe care aceştia au păstrat-o faţă 
de certurile .dIOJ/, a găsit cu cale, ca fără să cu
noască în ,amănunt oole oeso pot petrece într'o 
tară, în c.,are nu trăiesc zilnic, - să se 'amestece 
în certe şi animozită(.i personale şi să ia 'sub formă 
de critieă, partea unuia, nedreptăţind pe celă
lalt. 

Tocmai aşa stă cuul, în care Comitetul Ligei 
Culturale şi în special activit.atea extrem de mare 
desfăşurată de .d N. Iorga la ac~astă instituţiune, 
este crit.icată <ni asidui tate de un necunoscut în 
foaia de peste munţi. 

Şi daeă ar fi ceva adevărat sau măcar serIos! 
Dar totul nu-i decât construcţiuni de vorbe şi de 
dorinţe neîmplinite sau care nu se pot împlini. 
Dacă nu s'ar munci acum, mai mult ea ori când, 
Ia această inst.it.uţie tot ,ar mai fi ceva de zis. 
Dacă n'ar fi ain partea comitetului central cât 
mai multă stăruinţ.ă cătIră secţ,iuni de a lucra şi 

Pretenţii exagerate exchise. 
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mai mult pentru iJeia naţională şi răspăndirea 
ei cât mai mult în masele poporului? 

Dacă n'ar fi atâtea jertfe făcute de d. Iorga, 
pentru f(lî'nviereaacestei instituţiuni tot poate ar 
fisă dăm ceva dreptate anonimului nemulţ.umit. 

Dar când t.ocmai acuma, e cu totul contrar de 
es s'a făcut până astăzi; când Liga, 'Prin sec
ţiunile ei, caută a îndrepta acţiunea ei culturală 
in maBele poporului cât mai adânc şi tn:ainic, 
cand descent.ralizarea de care 00 tot plânge ano
nimul "Homânului" e mai mult ca ori când în 
fiinţă, de ce 'Să acuzăm d<,..geaba un om, care are 
Ca singură vină, numai pe aceea că munceşte prea 
mult ~i a readus la viaţă, tocmai (leva care trăia 
numai cu numele ~ 

Să ştie -oei dela "Românul" ca şi anorrimul 
dlor oorespondent că vina, - dacă vină poaoo fi 
- unei pl1ţine activităţi la Ligă, cum o numesc 
tiIor, nu poate fi nici a comitetului <'antral nici 
a secretarului general, ci a acelor oomitete ale 
secţiunilor, caTeavând prea multă latitudine şi 
prea multă libertate în actele lor, totuş nu fac 
nimic din oeea 00 ar trebui să facă in această che
stiune cu~turaIă. 

Iar propunerea ac,ooa 'a. descentraliziUii, -
ridic,Olă ca proplmere, - n'are absolut 00 căuta, 
- căci trebuie să o mărtU:l"isim, .în calitatea noa
stră, că o mai mare d09<'sntralizare şi o mai mare 
libertate în acţiune ca acum, lăsate secţiunilor, 
alta nu se poate concepe. Fiecare secţiune n'are 
decât să facă 00 <lrooe că este mai bun şi mai fo
lositor în interesul culturei naţionale, şi acel ceva, 
va fi bine făcut. Dar tocmai că nu Se fare nimic 
şi secţ.iunile se mulţumesc a 'Primi numai indru
mălrile şi instrucţiunile dela oontru. Atâta tot_ 

Vina, dar, nu poate fi a acelora. cari vor să 
muncească şi n'au cu dne, ci tocmai a unora din 
poli tician ii noştri, .cari nu 1loiese să lucreze în 
interesul chestiunei naţionale decât numai atunci 
când .le {',(Ir interesele lor politice, - şi numai 
atunCI. 

G. J1 il. Demetrescu. 
8eCretarul 800ţiei Craiova. 

Corespondenţă din Ploieşti. 
Băi şcolare. - Conferenfa dlui Iorga. - Soc. 

Valea Teleajenului. 

24/26 Octomvre 1911. 

Intr'una din şedint·ele comitetului "Ligei Cul
turale", 8ect~a Ploie,şti, dl Dr. Zaharia Popescu, 
medic-primar al oraşului şi membru în comitetul 
Ligei, a propus ca Liga CultuMlă aă ia iniţiativa 
de a se înfiinţ.a în onaşul n08tru băi şcolare după 
modelul c,elor din Bucureşti. Comitetul a primit 
această prapunere şi il hotărît convocarea unei în
truniri la tuturor institutorilor şi inatituroarelor 
din oraş pentru aducerea 18. îndeplinire a. acestei 
propuneri. 

Adunarea aceasta a avut loc săptământa trecută 
în localul Ligei, şi a lalea următorul comitet: Pre
şedinte: Dr. Zaharia Popescu; Vice-preşedinte: 
Gh. Petre-seu, revizor şcolJar de Prahova; Casierii: 
dna J anetta Vasiliu; Secretar: D. Glodeanu, fost 
revizor şcolar; Membri: G. Tonescu, fost revizor 
şcolar şi Th. Georgesc.u, institutor. 

I 

Comitetul acesta s'a întrunit de mai nmtle ori 
şi a hotărît M pentru mărirea fondului să sa ţie 
mai multe conferinţe, să se dea festivaluri, ba
luri et.c. Asemenea a hotărît lansarea de liste de 
subReriJpţii. Prima conferinţă se VIa ţinea. Vineri 
28 Oetomvre la. c. în sala Cooperativa, când dl pro
fesor Dr. G. Mja.rincs(m, membru al Academiei, 
îşi va desvolta conferinţa d-sale despre: "Medi
cina socială şi ereditatea.", cu proiecţiuni. Dat 
fiind marflll importantă a subiectului cât şi scopul 
frumos pentru Clare se tine conferinţa, se prevede 
un frumos auooes. 

După cum am anuntat, Sâml)ătă 22 cor. a avut I 
loc conferinţa diui !profesor N. Iorga de.spre: 
"Presa română şi menirea ei". După cum era de 
laşteptat a 'aeistat lume foarte multă, Dl Iorga a 
apus în cuvinte frumoase şi pe înţelesul tuturor 
ce a fost presa română, ce este şi cum ar trebui 
să f,ie. 

• 
A.cum 2 ani s'a înfiinţat în oraşul nostru o so

cietate cooperativă pe ~cţiuni "Valea TeI€4ajenu
lui" care Iare de SCOip de a infrumseţa şi exploata 
frumoasa Vale la Teleajenului. 

In ,'al'a tre~ută societatea 11 înehiriat un hotel 
la Cheia, una dintre 'Poziţiile cele mai pitoreşti 
de pe Vtalea Teleajenului, şi l-a 'Pus la dispozitia 
vizitatorilor cu pret·urile celc mai conven.abile, 

'Zilele trecute, întmnindu-sc comitetul a ho
tărît ea să se ia măsuri pentru Bubscrierea acţiu
nilor rămase şi să facă noi acţionari urmând ca 
hl "ara viitoare să se dea o eatindere mai mare 
societăţii. Corespondent. 

lduaarea ~eneraUl a despart~mântului 
Timişoara al ,,Asociaţiunii". 

Şirul frumoaseloI' adunari popollale a1'la!l1jate 
în comitatul Timişului s'au terminat în fruntaş a 
comună Bucoveţi cu o adunare culturală, anume 
('u 'adunarea generală a "Astrei" despărtământul 
TimişoaIla, ţinută in 5 N oemvre, 

Ca şi 1'8. adunările politice, af}aşi aici, ŢlOpOl' 
mult şi însufleţit şi aproape toată inteligenta ro
mÎmă din Timişoat1a: şi jur. Când zic toată, înţ.eleg 
're cei buni ai noştri cari în tot locul iau parte 
şi au un gând cu noi. 

Am remarcat pe dnii: Romulus Carăbaşiu di
rector de bancă, Dr. Aurel Cosma, Dr. George 
ADam, Dr. Cirnei Orăciun()SCu, Dr. Ioan Dobo
şan, advocwţ,i, Dr. Brntus Mac~vei, modic, Liviu 
Magdu, loon Popa, Constantin Ardelean, func
tionari la Timişiana, Ioan Selejan, functionar pri
\~at, Dr. Mihai GiulvElzan şi George J\[iculescu, 
eBna. de advocat, toţi Jin Timişoara; din Reeaş. 
Dr. I,ucian Georgcvici, advocat, Toan Popovieiu, 
elirigent la "Timişana" f}i Ilie Ol'llriu, functionar 
la "Timişiana"; din' Duziaş Dr. Victor lfercea, 
advooat, Dimitrie Buibaş, director de bancă din 
Bucoveţi, preoţ.ii Iuliu Ţioldan din Remetea; Vir
.a:il Popovi-ciu din Giroda şi Constantin l![icu din 
Bucoveţi; învăţătorii Ioan Smau şi Iosif Leu din 
Bueoveti. Cununa frumoasă la damelor au format-o 
dnele: Buibaş, Dr. Adam, Ţioldan, :Micu, T~aha, 
leu şi D-şoarele Buibaş şi Ţiddan. 

DI Romulus Cărăbaşiu, directorul de.spărţă
mântului prin un discurs însufletit, în liuiamente 
generale nace ('unollcut ţăranilor noştri istoricul, 

a{'ti"itatcll!i "Astrei" ~i munca deŢlullă !pentru 
"Astra" de fericitii noştri metropoliţi Şaguna şi 
ŞuIutiu. Tot ('uvÎmtul e~te primit cu un vădit in
teres al participanţilor. 

Cetite fiind raŢloartele obicinuite, dl Dr. Pom. 
pil Cioban a ţinut o prelegere avântJa.tă despre 
"Tovărăşii şi foloasele ei". Prelegerea ţinută: in 
formă 'POporală bine alea-să şi înt.eleasă de toţi, a 
fost documentată cu exemple practice.ei de interes 
general. DI Cioba,n a făcut un serviciu netăgăduit 
de mare îndemnând pe tănanii noştri J,a crearea 
de tovărăşii, căd ceea-ee nu poate face unnl, doi 
sau mai multi sunt in stare .să îndeplinească. 

După Ţlrelege.rC!a dlui Cioban s'a cetit diser
taţiunea alui E: Ungllre.anu "Despre concubinat" 
sbiciuindu-se cu succes, toate relele cari bântuie 
din l)rieina at"cstei !plăgi sociale în sânul ţarăni
mei noastre din comitatui Timiş. 

Alegându-se membrii comitetului in persoa
nele dlor Dr. Adam, Dr. Cioban, Dr. Crăeiunescu 
şi Dr. Doboşan, preşedintele multămeşte latât di
sortanţilor cât şi participanţilor pentru interesul 
manifestat "Asociaţ.iunei" noastre, exprimându'şi 
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speranţa, di din multele învăţături frumoase 'au
zite, cu totii ne vom nizui să tragem şi foloose 
bune. 

După adunare ne-am 'adunat eu totii :pe câ
teya minuw în casele 08pitale ,ale dlor Buibaş şi 
C. Micu. M. 

~====~==~c=============~========r-= 

Clasa noastră de ntijloc. 
Suntem un popor "unit din lacrimi şi sudori". 

AcC'~te cuvinte adevărate ale poetului le confirmă 
toate manifestaţiile vieţii noastre. Am rămas :a.~ 

proflpe tot ceea ce am fost mai demult. Dela pIu
gul, al cărui fer se tot îngustă tăind brazda 0-

gOlJrclor întelenite, nu ne-am prea d~ărtat. Ilo
tii civilizaţiei am ramas, ca popor agricultor cum 
a zis marele nostru istoric A. D. Xenopol şi vom 
mai rămâne în~ă. Se vede că aşa ne place, aşa 

vrem să trăim. Ce e drept, dorim noi să batem 
şi aLte dîî, ţ"oim croirC'a unui viitor mai bun prin 
illjghebare.a şi consolidarea clasei noastre de mij-
100, care prin industrie şi comerţ să ţeasă itele vii
torului dorit. Şi pare că în timpul din urmă a
ceastă dorinţă s'ra apropiat tot mai mult spre 
faŢlta. 

In jurul serbărilor delia Bl'aj se arat~ sem
nele unui interes mai viu pentru întruchiparea 
adC'Că, mai bine zis, pentru arătarea, uneia dintre 
căile, pe cari voim să mergem spre limanul mân
tuirei. Oomerciantul român Aurel POŢle5CU din 
Sibiiu conv():ad pe comerci.antii români la o con
sfătuire. CongrC!nllacesta al comercianţilor no
ştTi ia hotărîri îmbucurătoare şi încă înainte de 
Întrunirea lui în primul nostru ziar se scrie un 
arti('ol de fond. 

Curentul e dela Sibiiu. Acolo IWuniunea 80- ~ 

dlalilor ea comitet centl'lal executiv pentru toate 
reu~iullile do IUeseriaşi îşi dă toată silinţa să schi
teze Ţlrin o statistică datele referitoare la munca 
ce. o desfăşoară Reuniunile dasei noastre de mij
loc. Spre seopul acesta în 1902, apoi în 1905 şi 

1909 ~i în anul acesta la 13 Maiu a lansat un 
':llj1cl eu nădejdea, că încă în cursul anului acestu~ru 
le '-a da publicităţii într'un raŢlort general. 

Aşteptăm cu nerăbdare raportul promis, 'Pen
tru {'ă el va fi oglinda apro:a:pe adevarată a stării 
năturei noastre de mijloc. 

Aă fie destul eă am arătat aceste câteva nă· 
zuinte, cari au de SCOIp îmb1mătăţirea traiului 
nostru. Admitem şi ştim cu totii că şi in !alte părţi 
(la Blaj etc.) se lucrează eu statomide intru in
firÎparea clasei de mijloc şi ne atinge îmbucură
tor faptul că "Asociat.iunea pentru literatUTa ro
mână şi cu1tUl"Ia: poporului român" li\. 'Public,at nu 
demult eon~urs pentru trei burse pe seama tine-
rilor cari se ruplidl: l,a me.'lerii, etc., etc. "' 

Totuş imntem departe de înfăptuirea idealu
rilor noastre. Voim idealuri vii, dar mergem în
cet, pentru că nu prea SŢl'rijinim strooaniile celor 
dornici de muncă ei la; celor cari s'au ocupat şi &8 

ocupă de o înaintare Il noastră pe calea comertului 
şi a industriei. 

Aooaeta nu e O afirmaţie nooovedită, deoarece 
realitatea ne spune adevărul crud. Cunosc şi cu
noaştem cu totii sate rpeete sate, curat româneşti 
în cari nu aflăm meseriaşi români. Să nu ne mi
răm apoi că străinul se înoarcă din belfiugul hol-

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

M I a M ă t · mare industrie de ar
ticole de fnnărie in O n r ~s rai, Timişoara-FabricI 

Magazinul şi biroul: Sena·t~r. J. Domiciliuşi fabrica: Klapka.sor 2 
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deiOF noastre (~U spielll de -aur. Hnren'. aş.a: ~tăm 

,i cu eomereiul. Şi astăâ înd, după atâta amar 
~ vrf'me, 6tluJ "edem eă Evrmd. eare a Y(>llit 
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8eeast.a stă în raport mai a}ll·opiat. dat fiind, că 1 vor fi ('omp1ed, dcmal'\cat(>, cuei vol' fi nevoite 
viitorii membri ai daf;('j noastre de mijloc se vor' să comllni('e ~devărul: î~frî,ngerea Tureilor în toa
rocruta mai mult din popor, Să nu lăsămrăsleţiţi ' te luptele, tnumful It~!helllJor peste tot. 

{ţol ('a lllapui în cutare R-at şi a dns apoi pe mulţi I pe învăţăceii noştri printre străini, să-i adunăm 

1:t fi,apă de~ lemn, l'~miinem, ne,păsii.tori. S~răinul s~ la ~:~TIlinlll îmă:utu,rii l'omân:şti, în{'reoinţând în
fW'I1;'CilZă mtre nOl pe np,'ilmţlte ŞI numaI la urma gnJlrea lOI' eatdwţllor noştn. 

V reţi un ex('mplu de nead(>vărul comunicat 
de ag('nţii? 

Pe eund arcstl'a vorbesc de eăderea oraşului 
Tripolis ~ar în miinile Tureilor, în zina de 3 Nm'. 
at, n .• din Tripolis, insotiti de ofiţeri italieni şi cu 
voia g('nel'alului italian Caneva (pe care zi-arelo 
turc('ţiti îl fac prizonierul lor), ataşaţii militari 
ai AUi'tl'o-l'ungoariei, colonelul de stat major 
~ficttz;. căpitanul de C'onetă von Hemy, şi loeot.
('o/nnp/lIl de stat major Vida1e; ataşaţii militari 
ai U{'rmaniei, mai()fii ,"on Kleist şi WieC'kens şi 
eăp. dt' eorabie Furhs; 'ataşaţii militari ai Fron
tpi. ai Angliei, ai Husipi, ai Japoniei, ai Statelor
r ni te şi ai Rl):miei, ~IU fikllt o plimbare prin a
vant-poRturile itialiene din jurul oraşului Tripolis, 
ajllng-fmd piină la ('('le mai Depărtate, la Hu-Mel
]iana,unde ";a dat prima bătălie din jurul orallnlui 
Tl'ip<)li~. 

-..ockm că am aY'llt llipitori în mijlocul nO:ltru. Ştie 
bIHt'u] Dzeu, ce va. rezulta de aiei. F"'pt este că în
~iril(> etnice ('.o le-am huruzit din moşi-strămoşi 
bunul Dumnezeu ni-le susţine. Căci se :aduc de 
.,ildă, în ţinuturile Murilşuhli, în jurul Reghinu
tui, deşi acum drumul de fer fltrătaie ţărmul'ii 

f~tlnif,ului l'ÎU, obiC'ciurile şi datinele noa8tre au 
rămas neatinse. Ne dooro însă inima că: trebuie 
~ll 4!:du('~m şi o altă lJildă între cele multe aduse 
şi de alţii, eare pildă ori cum, dar multă mângii
icre nn ne eau;wază. FîigăraŞ111! Acest oraş e 
imprejmuit numai ,'}i num<tl de satR romtm(>şti. 

Pnţini comercianţi romtmi jntâlneşti acolo. Cele 
vr'o cihc\'a Îll80ţirÎ de consum din jur nu 'I1ot i'e
duce venitde străinului. iar intelectualul nostru 
jf,rece cu nepăsare pe Irmg~ prăvăliile noastre. ţ'i 
.::llnd ştim ('ă şi :p€ alocurea tot aşa stăm. 

Oauzele nu le mai ÎnRir. E destul să constatăm 
J'ezulultul, ea ",ă vedem, că nu suntem preoeuJY-iţi 
il), mod serios de soartea cLasei de mij](){·. 

.. ~dpvărat c, că c.etim in foi ~i în diferite pu
hlicaţii, multe cm-inte do însufleţire, că al' trebui 
indrumată atenţia. societăţii noastreaRupra clasei 
de mijl~ Im\.Î cu temei. Opinia noastră publică 
ar trebui să fie mai conştientă în faţa acest('Î 

:mişcă ri. 
Toate sunt bune, d'ar pentru aceasta ne tre

huie mai multă statornicie în preocupări şi mai 
nm1tă drmp;oste fată de interesele vitale ale nea
mului. AV{lID .Ia îndemână prE"_'la, oare ar putea 
Îa mod mai intensiv să senrea.scă acestui intereg 
general, căci Jll'În aceasta ne ajută să scoo.tem 
bine la iveală un fuctDr, care ajungând la conş
:t.iinţa deplină a chemării sale, ar sprijini apoi şi 
presa cum se cuvine. S'ar putea astfel mai des 
!fi mai wnănunţit arăta din !partea celor compe
tenţi, lucrurile de 03;ri avem lip-să. Rămânând 

astfel lucrurile acestea mai multă vreme în lumea 
3ctu.alitaţii, ar -avea de sigur .şi gforţările noostre 
Jllai mult rezultat. 

Conferent.ele preot~şti şi învăţăt{}reşti ~l' pu
tea avea ca obiect de ~ăpetenie între 'altele şi preo- . 
cup:a.rea :tJaţă de clasa noa.stră de mijloc şi ne bu
cură că Consistorul din Sibiiu a dat o circuh.ră în 
care pune la inimă pI'eoţilor şi învăţătorilor să: 

ino(jmne părinţii a,şi da cOIpiii la meserii. 
Putem fi încredinţaţi că în felul .a-ecsta vom 

Q.vea succes şi trebuie să 'avem, căci interesul -du 
aduce efectul aşte.ptat. 

Multe dii avem de căI~at în viitor, dar acoasta 
.nu înAe.amnă că n'am putm purta mai mult la. 
inimă' interesele pă.turei oe mijloc. Aici nu stăm 
în faţă CU atâtea şi atâooa loorurri, cari având ca
r.acterul noutăţii ni-se impun numai pe câtăva 
vreme şi apoi le dăm uitării, Nu! Aid e vorba 
de Q.CC(!a clasă a societăţii româneşti, care va fi 
chemată să facă nu peste mult l8J('.eleaşi servicii 
ueamului ('.3 şi !preoţii şi învăţătorii şi alţii inte
lectuali. In acest scop viitoarei noastre cLase de 
mijloc îi trebuie şcoală. Şi în direcţi'& aceasta ar 
trebui deci să se oontralizeze preocupările celt>r 
chemaţi. Spre infiinţarea ăstorfel de vetre să fe 
.ţintească privirile, de unde viitorul industriaş 

ţii comcrciant român să ducă eu sine văpaia iubirii 
de nua.m in ţărănimea noastra obiQită, .căci cu 

Dr. Balazs Emil 
Institut pentru consulta~nni medicale, 

Y jrOIIlAz-atcza 14. TIMIŞOARA, 

Aşa anoi \'om de:"eoperi fundul a.oâu(;ului ~i 

vom face sii Îne('tc- <'u 'Temea suspinurile a<lânci 
pe cari ţu l1.lllU I nostru le ,.;('oate din viept. Va 

ofta apoi tot mai putin bietul român dacă ne inte-
resăm de cLasa de mijloc, ('ure ,'a ayea sa dm'ină 
sufletul ncumului. Gh. C. 

Triumfal Itali8nilor. 
Minciuni grosolane: adevărul este denaturat de 
o parte a presei din Europa. - Situatia actuală 

În T ripolitania. 
V'am dat data prc{·i!'ă şi numele pr{~(riHe ale 

Roma, 5 Noomvrie 1911. ofiterilor AUi'tro-l'ngariei şi flennanici, ('a 8ă! 

(Dela c(Ji'(,spollr!ndul nostru ,~pecial J, Când 
iai în mână un ziar străin, aici în Italia, ţi-se 
pare că visezi ('etirul ştirile extraordinar de fan
tastice ce o parte a rpre.S€i din .Europa publică a"u
pra luptelor din Tripo1itania: se ,'orbeşte in acele 
ştiri de victoriile Turei]or; de mii de morţi Ita
lieni; de reluarea puziţ.iilor pierdute de Turci; 
ba ziare.1e cari au sosit ieri, purtau cu caradere 
mari, ştirea cii Tripolis-ul a fost reluat de Turci 
după o luptă de 3 ore, în care 5000 de Italieni au 
rămas morţi. 

Cum or fi având C'urujul, unele agenţii tclegl'a
fi ce, nu zie să falsifice adevărul, ci să minţă in 
mod atât de sfruntat? 

Tot. dar absolut tot ee se publieă in defavorul 
Italienilor este fals, Nu au suferit Italienii nici 
o înfrîngere de cîmd s',a declarat răsboiul, şi noi, 
ca cronicari absolut impartiali, am comunicat ce
titorilor noştri tOlate ştirile venite de pe câllllPul de 
răsboi, când aceste ştiri an avut confirmarea ofi
cială a faptelor împlinite. 

Şi astfel, am comuni('at cetitorilor noştri lup. 
tele pentru ()('uparea portului Homs, patria împă
ratului Septimiu ::;ever ;am comunicat crîncen a 
luptă pentru oeuparea portului Beng.asi, în care 
s'a ajuns la haionetăşi multe vieti s'au stins de 
ambele părţi, dar care luptă, dupăce a servit de 
botez de sânge oştirei italiene, s'a sfârşit cu trium
ful compleet .al acestora; am eomuniCJll.t teribila 
încercare la care a fost pusă bunătatea şi Încre
derea ItalienilDT, cari bizuindu-se pe jurămintele 
făcute de Al'Illbi i-au lăsat în pOS('Ria :armelor, iar 
aceştia (Arabii) în ziua <le 23 Oet. st. n., pe când 
infanteria tUl'că ataca frontul italian, s'au ră.'3-
culat şi luând armata pe la spate a produs pier
deri mari în ţjirurile itaIieneşti (lupta dela Şi:ara
el-Şat), dar care g'a terminat eu o superbă! mane
vră de sânge rt'ee şi de eroism din partea iniiante
riei şi bersalierilor italieni şi cu înfrîngeroo şi !pu
nerea pe fugă a trupelor turcE"şti ee atacau; am po
vestit cetitDri10r noştri ataeul turcesc din ziua 
de 26 Oct. st. n. care s'~'L sfârşit cu triumful tri
eolorului it.alian (Sidi Misri) şi eu pierderi din 
partea Turcilor cari se ridieă la poote o mic de 
morţi. 

De 'atunci (26 st. n.) nici o luptă nu s'a mai 
dat; au fost şi !'I-unt încă miciatlaeuri şi mici bă
tăi între grupuri de 10-15 oameni de ambele 
părţi, dar luptă ca ('ea dela Sidi Misri, n'a mai fost, 
De unde o fi SC'os-o că Tripoli''l-ul;a căzut iar în mâ
na Turcilor? De ce nu o fi spunând agentiile aceloa 
cum în mânile Italienilor, în afară do porturile 
Tobruk, Derna, Honl.'l, Bengasi, Tripolis, sunt 
toate forturile din oazele din jurula.ce.'ltor loooli
tăţi, şi în ultimele bătălii, Italienii rpe lângă 20 do 
tunuri turceşti au mai cucerit şi un steag verde 
al Profetului, pe care Turcii îl scose_'leră şi'} arătau 
armatei lor. ctma tau văzut că oast.ea in frîntă în
cepuse să :fugă speriată şi Învinsă de Italieni. 

Aceasta e.'lte situaţia adevărată. şi acele agenţii 
fabri('~mte de ştiri min.cinoase, !peste câteva zile 

!'le p,)atii fa('c {'ontrolllJ Slpn~('lor noastre ~i ea l'lă 
;;e poată da o probă palpabilă a mineiunilor ee Re 

publică contl'a Italienilor. 

Pr('~'la şi opinia publieă italiană este iritată 
de iae('astă campanie defaimatorie ce 'presa străină 
şi agt:'nţiiJe duc .contra Italiei. 

Este drept ca o parte din cauzele ea.ri au înle.s
nit aeoastă -campanie se dt()ureşte eensurei celei 
striete l,a ear~ guvernul itlllilall a supus orice co
muni('aţie telegrafică de pe <,âmpul de rii."'lboi; -
dar aC'um când corespoudenţ.ii de ziare earÎ stau 
fără teamă în Tri;poJis pot trimete ştiri prin seri
sori, amlll1 când serviciul postal se exooută regll]lat 
Între provincia Tripolis şi re.'!tul lumei, ziarele 
str(>ine ~i corespondenţ.ii lor, .ar putea să înceteze 
cu fanta..<;iile lor exagerate şi ar putea l'lă opuio 
adevărul >astfel ('um {','!te, astfel cum vi'} comu
nic eu. 

In rezumat, iată cum stau lucrurile: 1. Pier
deri an fost mari din amlindouă părţile; natural că 
pierJerile turceşti şi arabe nu se pot controla, dar 
pierderile itJalione nu ajung la 1000 de morţi în: 
tot timpul campaniei şi cu toate {'ă luptele aufost 
sângel'oase. 

2. Armata italiană ,a ocupat provincia Tripo
litaniu, cu oraşele Tripolis, Homs şi Derna. 

3. Armata italiană ·a ocupat porturile llenga,d 
şi Tobruk. 

4, In jurul oraşului Tripolis, av.ant-posturile 
ita1i('ne .sunt pe o întindere'de o rază de 4- chilo
metri în toa.te directiile, iar armata turcă, în ml
măr destul de mic, este departe de Tri:polis, }>('_"te' 
această zonă. 

5. Nu se ştie nimi-c despre tlota italiană, dar 
multe din chiurasatc1e ,.,.ale sunt în wpropierca 
porturilor ocupate şi tirul Ia:rtileriei lor, condu.q 
eu o exactitate demnă de laudă, a sprijinit mult 
acţiunoa trupelor şi a produs mari daune în rîndu
rile inamice. 

6. Starea moroM a oamenilor cari se luptă în: 
Afri('a se menţine perfect de bună. 

7, Entusiasmul 'POPulaţiei din Italia este mare. 

1. T. Arian. 

Dr. DUMITRU POPA 
Medic IInlversal. Fost medic de clinici ş' spltat. 

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

...- ARAD-+ 
Si.a transpus locuinţa in strada Deik 
f'erenc nI'. 35. (Ubrlria dieeez.ană). 

CORsuitaflulIl: 8-10 are I.m. al 2-4 ere p. It. 

Opereazl şi vindecă boII de piele şi sexuale cu razele Rontgen. Operarea polipiJor şi a altor 
formatiuni cu aceleaşi raze. Electroliză. Metode electrice de vindecare. ţv\assage electrice. Vin· 

decarea bolilor de ~eşici prin electricitate. 

Consultaţfunl pentru operare ,1 boII de piele dela 8-9 ore a. m. ,1 dela 2-5 p. m 

Celor din provincie, cirora se recere Ingrijire mai Indefungat§, le sti la dispozitie camere c:onforta1e anume 
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Răsboiul itai o-turc. 
AneIare. ,1 put,rUI. 

, In cercUl'ilo oficiale din Paris precmn 
l'3i în c('le diplomatice din Londra, notiIi
Can"lH Ha hei că a proclamat anexarea Tri· 
politaniei şi C'enmcicci a fost primit.ă cu 
liniştc. Onv('rnelp franc('7., german şi en· 
glmo; Il'all Irwllr pfmă acum Ilie1 o declara
tie, d,w(t ;lprobă tiau dcsaprobă anexarl'a. 

In ('('J'curilc politice g('rmano se eTNic 
('i. 'l'lln'Îa nu Vtl primi cu nici un preţ ano
XMP<I. Ziarul .. Uerlincr Tageblatf' criticiI 
aspru procnde)'ea Italiei (',are s'a grftbit eu 
anexarea TripolitanÎei. Sp ohişnueştc ca 
o puh'('f' Sft alH'XC7,e un terit,oriu asupra dl
ruia ('sic pe d('plin stăpână. Halia îllS[t este 
depadp d(' a fi cucerit rrripolitania. lYahia 
ost,e stiipflllă. pe o mică părticicrl de teri, 
toriu, cât ajunge bătaia tunurilor, şi tru
pele nu Jlumai că nu progrefleaz~l În spn' 
illtpl'i()rul ţ{tl'0i, ei bat în rbtragere. 

TI! ('pt'curilC' diplomutieo din Viena de
cretul de <llloxarp al l'pgplui Vidor Ema
nuel II a produs () impresie ponibilă. Acest 
act politie esto soc-otit ca protivnic tuturor 
f('gulelor dp drept internaţional. Marile 
puteri se gttsosc Într'o situaţiul1e delicată 
faUl de Halia, cu ahH rnai mult cu cât Tur
el<:). a protl'stat contra anexărei, 

Ziariştii englezi şi cruzimile Italienilor. 

t () n d r 3, - (:orespondentii englezi s'au 
pt~l'ind"lt la consulatul englez din Tripolis, unde 
au d('('I:Hat prin jurământ că au fost martori ocu
t.ari la mai multe cruzimi săvârşite de Italieni. 

Zilll'Îţ'tii au c!(I.('lal·ilt eon<iululni ('ii toti eores
,ipondenţii ziarelor engleze vor păruRi în t'urând 
Tripoli.."ul ca')lii nn 1I111i asiste la atfltea orori. 

(\,rc·.-;ponc!eTlţii ziarelor engelezc maj comu
nică eă ororile continuă şi 'că toate ştirile I'ăRpîlll
.Iite p:tll~l 3{'Ulll despre victoria Italienilor sunt 
f.alşc. l )in coutră, totd('auna când s'a Hent cunos
eut că Italienii au Îm,ins oi au fost bătuţi. l'ute
riIe europene ,ar trebui "ii, intervină ea să se pună 
(ţtpăt cl'uzÎmilol' din Tripolis. Spitalele sunt pline 
de eei Iwhingiuţi de soldati itl<llieni. 

Transport turc Înecat. 

Pori.o;:. -- Agenţia IIuY<1s află din Con· 
stantinopol că un erueişător italian a 
homhardat un tran~p0J't, turcesc, scufun
dilndu-l lfmgă Acab. Majoritatea echipa
giului il fost salvată. 

Depu ta t ul Hahmi a tclegrafiat din Tri. 
polis către Canwd'1. că Turcii a.u atacat Tri .. 
pOliSlll lu'''2il Octomvrie şi au luat poziţ.iu
nil!- situate în afară de incinta fortificată. 

Noui lupte Între Turci şi Italieni. 

R () 11I :l .. ~ Agenţia Stefani ană din Tripolis 
,~u data oe 5 N oeI1lnie că artilcria iIllamiciÎ situată 
l:a Hidiml'sf:I'Î a cteschis focul contra liniilor ita-

• lienc. .. 
Artilmill italiană a răf\pUllS cu lin f"O(' "iu im

punând tăcere dUţllTllanului. 
După amiază artilllria inumică a reincoput 

tit:H·td din altă poziţie daI' fără a Pl'il'inui ~Jagube. 
J'uţin în unnă li <a\'ltt loc unul din atacurile 

lI!'i~nllitc alt, Turcilol' in {'outra lJiirtei noastre 
;.;ti"mg-i. 

• 

"TRIB UN An 
I J 

I Atacul 11 continuat fără mare intensitate pâna I 
la 9 scara. 

Duşm..'lnul a fost gonit de cOffillâniile 11 şi 12 
de A'rena(]j{ll'i. 

Jnformatnrii spun eă artilctia noastră Il pri
C'inuit pierderi serioase artileriei şi infanteriei 
dllşmane. 

Tun'ii un runoştinţă de fa'Ptlll că ne-au sosit 
trupe noi. In fflJ"matorii noştri zie că oJiţerii turei 
r{'{'.\lIlO--C ('ii pozitiunile noaBtre sunt actualmente 
inatlwahilc. 

Ttln-ii sunt ~ili\i '-;8 hriincatldi pe Arabi ea să-i 
lH '1tă ţin(' Ilniti clar merindele se eapătă cu foarte 
mare grputatp t'i\('i nu ;Qos('ştc mai nimic dint'lpre 
g-raniţa tunisinianii. 

Flota italiană in apele Arhipelagului. 

Ziarul "f:iabat" din Constantinopol 
spune că flota iblianu a sosit în faţa insulei 
Chios. O a}t{t parte a flotei il fost, zărită 
Iloptilo tl'(,f'uietl1 largul marf'i în faţ,a 10-
ealit[\.ţilor lkyrut şi Yumustalik. 

Flota italiană în Turcia europeană. 

Hal (1 Il i c, - VapoaJ'Plo tlll'('e~tî anunţă că 
mai mnllc nlJloare de ră"boi italiene s'au ivit în 
Impele :-='aloniC'ul11i şi luminează noaptea marca cu 
reflectoarcle. GU\'prnu] turC'('${' a luat măsuri 
pentru apărarea Snlonieului. 

C' Il 11 sta n ti 11 o p o 1. - COllRililll 'f1e mi
ni"tl'i a de(·is sii expu1zezc pe toţi italienii din Tur
ei,~ în ('azul ('[md floua italiană ar ata<,a porturile 
din TlIreir.l europcanii. 

Sa] o n i r, - Astănoapte 4 vwpoaro dc răs
hoi italiene an fost văzute în drcptnl Valonci (Al-
haui':1 L ' 

l'urtul ('ili din Tripolitania a fost bombardat. 
() altă divizie a flotei R'U ivit în drept.ul ora

ţ'Ullli Alha. în bazinul de EHt ~11 .l\lediteranci. O 
eanoni{'riÎ turc('Iaseă a fost Rurprin'''8 de această 
diyizie şi ~l'llfundatii. E('hipagilll t'i s'a înecat în 
mare. 

Situatia la Tripolis .• 

C'orefljHmdentul ziarului "Lokalanzeigcr", Otto 
Gottberg t.clegl'afiaza din Malta': 

De .Toi gencralul Cane,va dispune la 9 regi. 
mente . .'\ecste forţe sunt suficiente Slpre a apăra 
Tripoli,ml de ata~rile Tllrrilor, d'ar nn sunt de.~
tu le flprIJ a putea intreprinde o expNlitic de cu
cerire în intt'riol'lll TripoIitaniei. 

In jUl'ul Tripolisului gcană 2000 călăreţi 

Arabi. 

. Derna n'a fost ocupată de Turci.. 

C'o n sta n tin o p {) 1. - Mini~trul de răshoi 
d(>Aminte ştirea. deflpre cucerirea oJ"l8şului Deroa, 
de cătră Turci. Adevărat, că au fost une1e eiocniri. 
în cari Tl1n~ii an repurtat unele învingeri, dar 
ocuparea nil s'a făcut. 

Italienii in marea aegeică? 

ner/in. ~~ nin Constantinopol se a
nunţ[t dt În oraş circulă ştirea că Italienii 
au ocupat oraşde t.UfC{'Ştî europenet Chios 
si M itilE'IJe. 

10 Noemvre n. 1911 

INFORMA ŢII. 
A RAD, 9 Noemvre n. 1911. 

Un detractor. 
Primim scrisoarea de mai jos: 

Bucureşti, 25 Oetom'rl'ie.; 

... Şi eu susţin, domnule Hed.actor, că d. AI6l'
xandru l\klcedonsky împărtăşeşte şi astăzi din t~\t 
în tot piirerilc pe cari le exprima, cu privire la 
Eminc\'<;cu, în s,('ril'oaroa d-i>ale din 1 Decemvre 
lH9L Intelegeti, designr, eă fac aluzie la articolul 
cu ('ursive din K 1', ~~7 al preluitului d·voaetT'lt. 
ziar. Coutl'al'lal m'ar fi minţit; <'ine nu {~nnoaJ;lte 
patillla ('U l~!lre a lll"l1Iărit cl.~la{'edunsky ~h8tru
gerell mmi poet, imposibil de ('Iătinat de pe mar
morl'ann] :-<ăll piedestal? In viata c~n şi după moar-
tea lui EmineB(>u, fostul redactor al "Uteratonl.., .. ~ 
lui" 1-11 copJcşiteu o ură pc cîlt de Învcl'şunatu. ," 
pc atilt de nepntineioHHă. Am ÎIH'ă În urechi vill
lentnl răsunet ,;d glal'llilli dlui ~faec·d()n"ky, l)(l 
vrC"tlIuri, în aJllfiteutrul Atelleuilli de aic·i. Era cu 
lllult după nH hrtea mareI ni . nostru rap,~(xi, :şi 
ran<>himHl "lIlllcstrullli" nu dezarmase. Ce l-a În
dwptii\it pe aMorul urtieolului din "Tribuna" 
sifşi înehiJllliul:'e:l {'umeIL dl ~Ia('edonsky şi,ar fi 
~l<'hilllhat ,acum ]Hll"l·rea ~ Voi contribui eu un fapt, 
la ri,,,ipirea acestei iluziuni. 

1). Alex ~ru('e.d()ll"ky ,se afla astă vară la Paris. 
1,-am văzut prin lu11I:1 lui Iulie în bcrăria HA 11L 
Chope latine", 11U departe de grădina ]Juxcmbourg, 
"Miinstrul" şedea la o masă, în societatea mai 
multor tineri rontfllli. Xu-i cunoşteam şi nu-i {Hl

nnsc_ Eu, stam La o masă alăturată, de unde llll
zealll tot ee se \'orbea în veciniitatea mea. Şi ema 
memoria lui ElIljnes('u îl ob8{'t1ează pe d. Mu{>,e
dODSky in felul care ştiţi, nu S{' putea, fire.ştc, ('It 

să nu vorbouseii şi de eL 

I"am auzit dur l'epettllld Într'un ('cre intim, 
eeoae(~ ()xprim!ls(~ 1l1te mi prin vi n ,grai sau p"rj'n 
seris asupra aceluia pe l~are d. ~b{'cdonsky crede 
că'1 pou\{' con:<idel'a ('ll pe rindul său de glorie, 
Aeel(~aşi fl'uze, ('a: "Mă rog, ce Ja'iisiţi d-vo:astrii 
în Emin('!'eu? For/mă liteT1ară n'larc, fon{lu1 l-a 
furat ({plu Ilem ţi, etc. etc." - frHze din cari 1'00-
sea \'eehea şi (!XIl9pel'ata ura li tena{'elni detn\l~'fi' 
tOf_ 

(A~rcetlam cu nelinişte chipurile tinere oa.re.t 
in<'onju rau pe d. Macooonsky, aşteptam \'lă le Qud 
părerea, Am respirat, văzând expresia jenatil II 

feţei lor. 1li-am dat Sel:lma că aee.şti tineri bins 
creB<'.nţi auzeau cu tlllbul'are criticcle amare ~ 
nedrepte pe cari d.Mact.'donaky le adueea po"
tului lor v('norat. Dar cum interlocutorul lor el ... 

un om în "îtrstă, ei erau desigur opriti să-i dispun
dă dllpii cum gillld t'U li , de un sentiment de deli
eateţă lesne de Închupnit. Şi m'am bn(~urat când, 
demonstratia "maestrlllui" devenind mai m~cii· 
toare, ei au luat <a.părarea nohihtlui Eminesl~u, 
cu (1 ardoare juvenilă. Vă asigur că în a('cle clipe 
mulţ.ămirea mea n'avea margini. 

_ .. Da m'lam înşelat seriind că toţi acei tinNi 
şi-au afirmat a<imiraţia lor pentru Eminc.."cu. TI nul 
UDul singur dintre ci, şi pe care d.Ma~edonEk,. 
îl interpcla, oadi nu mă înşel, cu numele '<f. 
Han, .apl'oha tOllte euvintele .,maestrului" şi pr,o
nunta şi el din cund în când împotl'i\"a ilustruţni 
m(~rt, fraze dc () platitudine grotesci). • . Berlin. - Faţ.ă d(' ştirea despre acţiu

rwa marin(·j italiene în apele> europene, 
AC('lljOlta e tot ee aveam de 9PU~ domnule Recercurile diplomatiee de a,iei Gn'd, că ştirea 

dactor_ Chiar dacă n 'laţi insel"iL gcrisoarea m:€~, 
nu poate fi adevărată, deoarece este impo- imi ajun~e ('uI1ştÎenta ele a vă fi făcut ('uno~-
sibil de Închipuit, eă Italienii ar trece r{\S- (~ută o întâmplare ca cea de mai sus. :Este bine 
boilll în rl'llrei~ european1'!, di'tnd promi- (la nu ziar {':I .. Triburua" {~are g'a caraetcrizat i. 
'. " r. tx .. l-~ r1' t . "n ("~.rl c" t,()tdt~mma llrin rlictatca cu care a tipărit în ('()-~lUl)(, 111 ac,~as ,1, pnvIIl\H. n UŞI, 1 ,001' ,.. . . . ~ 

şt in 'li S' il r adcveri. puh~file vor trehui s~i loando e!l~ul1lel{\ glorloase ale ~lCanl1~h~ n~tru, "It 
• . ~ , ~. (~nnoat:>e~l ŞI lHmw1e fH'clora earl ~~allt!l f<a mH,'ţlOl"07A 
mtJ\> III JOC Jl('ntru nwntnWl'ea par,m curo- Î :oc~tc g-lol'ii. D. Alexundru Maell·donsky şi-a el'e· 

p{'n~'. , Înt JlI lH~em'tii ]lri"inţă o tristă specialitate. r4 
~ 

Retay • 8enedek I In atelierul nostru se execută: altare. amvoane, presbi- I SI terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar , ., 

intreprindere industrială de artă biseri- la împodobirea bisericilor. - Odăjdiit prapore, potiret , cească, sculptare de amvoane. altare şi I candelabre, sfeşnice, efc. etc. - Altare vechi se auresc 
statui, -, aurire şi decorare de biserici. ŞI se renoveaz~ liferează statui· sfinte, ~r - Icoane, W ~1 

~, Budanesf IV., Vaczi-ufca 59. -(sajlit h4z). cruci lucrate. artistic, pe lângă preţurile cele mal ieftine. t?~ ~ , ...... i 'Mili e DWIUIW&: ~& • ....., 
i~ 

.,. -i.WMW'MMt • =ms* -
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lplîmg. r ra d-.sale e sinceră, el trebuie să suiere 
::.;eri08 din 'pricina (\i. Personal nu am Dnoarea 
."lă'J cunose pe di M!a.ccdonsky - dar antipatia 
{pe care mi-o inspiră purtarea d-sale, nu mă Ol"

:,beţ;te pimă într'atut, încât să nu-i rOCllnooo ~i 
~llnele merite. D. ~r acedonsky e autorul cÎttorva 
po('.zii cu adevărat frumoase. De ce în loc sii'şi 
fi cultivat tl8,]{'ntul, d-SIa l-a stri('at din pri('ina 
unei himere? Căci dorinţa de a distruge pe un 
'f){)()t de talia lui Eminescu şi pc care îl H~nercază 
mai bine dp zeee milioane de suflpte, nu e alt<'e\'a 
,dc('iit o tristă himeră. D. :'\flH'rdon",ky la făcut 
din. Acum {l P]'(I,\ tflrziu 8:1 se ('origcze. Anii s'au • 

··"'<'Ul"'" nemilos... • - Primiti N('. 1. Stoian. 

- O ŞTIRE PERSONALĂ. Aflăm că d. Va
"SiJe Goldiş s'a mutat deja cu locuinţa În palatul 
ziarului "Românul:' - Ooare pentru aceasta a 
.aranjat d. Goldiş acum e anul conclava dela 
.. Vas"? ~ şi oare acesta să fi fost scopul pentru 
'Care comitetul nostru national s'a pretat la cam
pania de distrugere şi a hotărât la Budapesta pei· 
rea "Tribunei"? 

Chestia fiind importantă~ se impun dela sine 
'Şi noi aşteptăm lămuririle cuvenite. 

"Spre Prăpastie"'. 
Spllzationala serie de articole (1 dlui R. 
(!ioTogariu, a apărut în broşură şi vestim 
(uh/ror d01'itorilor de a arca aceste pagin-i 
,ţIe Uiria tl1101" dociwHmfe istOTice, că pot 
ot:ornan el a broşU1'a la librâria .. Tri bunei", în 
preţ de 50 bani. 

- Pentru şcolile noastre. D. Coman Şo~an, 
tllare proprietar în Grebcnişul de Câmpie se ho
tărî;<'C să cinstcas('ă pe soama şcolii confesionale 
«lin {3atul său 40.000 cărălIlizi. Acea şcoală nu s'a 
putut însă fa~, şi d. Şogan a cin8tit eărămizile 
.oe.'ltinate pentru ş<'oa}ă, poporului credincios din 
;:;.atul Înv(!cjnat, 'şCUl111-de-câmpie, ('arc fără acest 
.ajutor, PO'dtc Î1H·ij mnltă vreme nu şi-al' fi avut 
.Ş<'.oala sa corespunzătoare legilor ţării. Aşa Însă 
';Ii-o va avea în eurî.nd. In numele poporului. mul
tumim ~i pe aecC1iită cale pentru jertfa frm;lOa!>ă, 

"'llEl d. Şogan a ţinut să a·ducă c.{)Dmnei noalitre bi
'~erice-şti. 

Şrulia-dp-câmpÎe, la ;;0 Oetomvrie UI11. l'a
.site R !lSI(. paroh gl'.-eHt. J 0011 .M oei'. t~nrat.or PrI
ma}'. 

Un nou aeroplan românesc. Uin Bucureşt.i 
.;)-;(' anunţă cii: d. Corneliu .\larines<,u, funcţional' 
.al regiei monolHdurilor statului. a inventat şi il 

«'oustruit pe cheltuiala sa un nou aeropban. 
Form,~ generală.a ace,'\tui aparat este un Ill()

'llop]'an cu un tr(>n de at.erigagiu solid şi simplu: 
fuselagiul înv-elit in pânză se termină Într'o fo}'
mii prielnică unei i>t:abilităţ'l mari. 

Manevrele Rllnt cele obişnuite; :profllnzirne, 
,-iragii şi "gau<>hissement d'ailes" ('a Hleriot. 

Aparatul laştuaptă motorul spre a-şi lUH 

,;;horul. 

Consll'l1l',ţi unea ~olidii, şi oleganţu aparatului 
'-<:a1'o m:,soHră 9 metri in aripi şi 7.50 în lungime, 
UQ dă slgurauţlJ: .. cii <aparatul se "a elasa printre. 

"('elo mai bune, 

- LOJ(odnă. ~alnJl1ia Hadu şi Xj('olae Oior
.lICea, ('omel'C'iant în T. MUl'ani, Îşianuntă logodna. 

Felil'itiiril{· noastre. 

- Cununii. Elena Şuta din Hlldilria şi A\ll'cI 
Bâl'san, comenmnt in Bozo"i{'iu, îşi anunţă eu
uunia ce va ·avea loc la 12 NOE'.mvrie n. în bi
'Seri('a română din -Uudăria. 

Petronela G. ",,1 nr~u din Orşova şi Petru Bîir
,.;ao din Hozo\"il'iu îşi anunţll eununia c{' va avea 
I()e la 19 Noemvrie '11. in biserica gr.-or. din 
'Orşova. 

, -'Iări(~ara FOl'sea din Paloş şi roan lo.r.;if din 
ţ;·ohaJm Îşi ,:muntă ('lll1unill c(' aa\'l1t 10(' la ;-. 

"T R I Îl U N AI' 

"N oemvrie n. in bi.'lerica gr. or. română din Paloş. 
Feli('itările noastr('. 

- Bustul lui Laudan. Din Bucuroşti ni--ee 
scrie: In ziua de 26 Octomvrie (8 Noomvrie) la 
orele 10 dimineaţa, a av.ut loc în curtea liC>A.mlui 
Sf. Bava, dcsveli.rea hustului mult r(>.gretatului 
profesor Il. Aug. IJaurian. 

A luat cuvfmtul d. C. C. Ari(m, ministrul 
cultelor şi instrucţinnei,din partea comitetului 
de iniţiativă şi eftţiva dintre foştii săi elevi. 

- Medic nou în Sibiiu. D. Dr. Alexandru Do
bre~.I('u nwdir universal şi specialist în dentistieă, 
dura o praxă îndelung-ata la elinicele din străină· 
tate s'a stabilit în 8ibiiu, Piaţa mare Nr. 11, eta
jul L (Ji'II1g-il :Muzeu] Hruekenthal). 

1 n laboratorul gău de dentisti-că înof'pline.şte 
tot felul aC' operaţii dentistice după metodele cele 
mai nOUl! (anestcză loc,ală, etc.) 

- O revistă franceză despre România. La 
,.Hcvue Mo·d<'rne" rare -ap,are în Faris vorbeşte 
în numărul Rău din 10 OctoIl1'\"rie, în termeni clo
glOşi desprE' Homi'tnia şi poziţiile sale pitoreşti. 

Hevi:4a fMlacezil dă indicat,ii preţioase turiş
tilM ruri ar \'eni în ţara romÎIllf'..llscă, .a!'ătându-le 
pozitiunilc şi lo('".alitătile cele mai frumoase şi 
cele mai uşor de yizitat. 

- Necrolog. Juliu Maxim, preot gr ... eat. în 
BUI'iIlIlJ, a repaU7,;at la 6 ~(!eIll\'l'ie n. În nîstă de 
36 ,a.ni. 

- HasiJiu Başi-tita, fiul dlui Dr. Basilill Ba
şiota din Cluj, a revauzat la 6 Noemvrie n. în 
nÎstă fragedă de 11311. 

Odihlwaseă în pace! 

- Cunună eternă. Mai jos semnaţii învăţători, 
cu ocazilln('a con feJ:'În ţf'i învăţătoreşti din 6 ~i 

7 L c. in loc de cU1lUnăpentru ferieita În Dom
nul 11 aria taxar, soţia învăţăt.orului Pavel Lazar, 
au {'ontribuit pentru "ma'.'l8 studenţilor deIe gim· 
Daziu~ romîm din Brad" 1l'1'mătoarele sume: 
G-eorge J ula, Ioan Faur şi Al. Draia 2 cor., Pe
tru .M a~ş, Ioan Tisu, Petru Rusu, Ioan Micu, 
:MihaiI Stoia, Toader Lungu, Ioan Fodor, dşoara 
Inm, pal'oh, Vasile Boneu dte 1 c.or. şi Lazar 
Iriuli Cos{!lm', Al. Flore~, Silviu (liava, N, 
LazaJ' 60 fiI. George ,fula, înv. 

- Moară pustiită de foc. Din Esz(.k (Croaţia) 
.'il' tplegrafillză {'ii a7.i dimincaţă. pe la orele 9, a 
izbne!1it un ineendiu \'ioj<'llt în moara de vapori 
"Unio". 1 m·.cnd ill 1 'în Murt,ă "ramea cuprins 
toate clii<lil'ile. POlllpit'rii şi miliţia au muneit 
ceasllri între.gi până nu l'euşit să localizeze focuL 

.Fn muncÎtor a pierit in flacări. 
Cauza ineendiului n.u s'a putut ineă con,'. tata. 
Pagubole 6e un·ă la mai multe sute do mii 

Je coroane. :Moara {'l'a propl'ieuatca unei societăţ.i 
pe aeţii. 

- Castro asasinat. Din Pari" se telegl'afi«-ză 
că niştE' călători de !J.I(.' un vapor franţllze~"1(', cari 
au aj uns în BOJ'deaux, POyostesc că fostul dictatoa: 
al Portllg"3IiC'i, l'ut;tro, al' fi fost oasasinat de un 
m(~rnbru tîniir al partidului lui. &> zi{'e că fostul 
ministru nu ar fi 'Voit flii mai doa hani pentru 
propaganda Jlartidului, tiin prieina aooasta nn 
om tînăr' Fa ~trăpuml eu un pumnaL 

-- Şeapte milioane pentru Kecskemet. Consi
liul eOlllllIlal al ora'jului K(.\(~kcmt\t a primit din 
partNl ministt'ului de finanţe Lukiics încunoştin .. 
tarea !'Îi va propune Camerei deputaţilor votare.a 
unIIi iml11'umut dp sfat de 'j milioane pc s(\ama 
{'elOI' euri au SUfNÎt pe urmn clItremurlllll i de 
părnflllt din vara trl'{':ută. 

1 mpnulIutnrilt' V:-ln:l lu 2000 cor. VOI!' fi liht'TC 
de ori {~{' illtel'(~. OUJlU sHllw!e mai mari fl(> vor 
pl:it i 2 jll·o('('nt('. [mprUI11l1tl11 f'Ste 1\ se l'E'plitti in 
('ur? (le mai J/llll(i alll. 
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- Maurice Maeterlink, vestitul dramaturc 
belgian va compare zilele acestea înaintea juati-
ţiei, {'la. redamant, într'un proces menit să fael( 
sensaţie. E vorba despre piesa lui "SOl'lll; Beatrix" 
care, cu prilejul expoziţiei din Bruxelles, a fORt 
jueată pe scena unui teatru improvizat. Maeter
link susţine eă juc>area acestei piese, {'Jare nu ~ 
decât un libret pentru o operă, e de naturii să·j 
scadă prestigiul. Adversarii lui Împotrive.,>c cii 
"Sora Bcatrix" 8'la mai jucat sub aceeaş forrnă, 
şi !anume la Berlin. Des.ignr, însă, că lacasta nu-i 
un cuvânt, pentru {'ii se ])Oaoo întâmpla. Ca tocmai 
eând ~'a jucat la Berlin, Maeterlink să se fi con
vins că lucrarea Ha nu face deeât ('la libret de 
oneră şi nu ca piesă Y()J'bltă. Şi talpoi, Înainte d. 
a fi jucată la Bruxelles, i-s'a cerut autorizarC'a. 
şi cI a refuzat-o. 

- CO)1ferentă episcopească. La conferentii 
cpiscopil~~' biacri<'ei catolice, ţinută azi Joi in 
Budapcsta, au luat parte şi următorii dignitalri 
ai bisericei noa-stre gr.-cat.: I. P. S. Sa mitropoli
tul Victor Mihali de AP9a, P. S. Ba Dr. VaBil" 
H05&u, episcopul Lu.gojului şi Dr. Dernetriu Radu 
episcopul O!'adei-mare. 

- Fuzionare de bănci. Dela Beclean primilW 
comunicarea, că la institutul de credit "Minerva" 
do acolo -s'a ţinut, după <reorganizarea institutului 
intrat În kgături cu ban,ea .,Eeonomul" din Cluj, 
prima şeAlinţ.ii. plenară a direcţiunii sub preziden
ţia dlui protopop Gregoriu Pu<;-earill,asistâud I;i 
delegaţii "Economului". Cu această ocaziune eOIl

statându-sc bunul mers al afacorilor,R'au luat 
în deplină armonie toat(' dispoziţiile pentru eOD
!'olidarea a('cstei bănci atât. do importante pontrB 
un intreg mare ţinut române..~. Intre alt.el(>. s'.
aprobat activita~ea noului directOT exocutiv d. 
I>ompeiu Făgărăşianu, preot, s'a ales vice-pr~l
dinte d. Valeriu Vertie, s'a constatat stabilitatell. 
depunerilor şi creditelor şi s'a pertJTaetat chestill
·noa fuziunii cu institutul ,,&ânt{;ia~' din Tă.l1-
reni, penU'u a concentra t.oat~ forţele oconomiee 
din ţinut. Având institutul "Minerva" concurenţa. 
alor trei in>ttitute străine din loc merită tot spri
jinul publicului române.se şi mai -ales pontru ci 
oferă pentru depuneri un etalon ex<,.epJiona1 d. 
6 - şase - procen te. 

- Valoarea Tripolitaniei. "Le Tem-ps" in re
vist3 sa dela 2!l Octomvrie vorbeşte desprp aeeasti 
chestie. Ziarul nu e de părerea profesorilor delr~ 
universitatea din Glasgow cari au cercet.at Tri· 
pol itania în 1908, după cererea soc. ".1 ewiBcJl 
tcrritorial Organisration" şi a rostit că ţara e pre1l 
!ip,;ită de umezeală şi deci nu are viitor p(mtru 
agricultură şi colonizare. Douil sunt luerurile d. 
cari Iprofesorii n'au ţinut socoteală. lntâi că Ame
ricanii au dovedit că prin metoda zisă dry far
ll1ing (culturi llsoote), în părnfmturile uşoare În
magazinimd îu 'pămÎmt ploile dintr'un an să fac~' 
În al doiloa reeo!te bogate de cereale în ţ,inuttrri 
seeotnasl' ce păreau menite a rărnânea pustii. U nd. 
can pc an 250 de mm. de apă, drifarmingul i.zhll
te-şte. Până acuma se credea d fără 500 de mm. 
pe 'an, cultura de cereal(' nu se rpoata. Două cin
cimi din faţa Pământului prime~'K' pc an între 
250 şi 500 de nun.: Canada, :Mexicul, Argentinitt, 
Ungaria, Rusia, India, Au.strali-a Africa de .Miază
zi, au asemenoa' ţinuturi şi pretutindeni se fac Îll
cerf'ări eu dryfarming. Pământurile uşoare sunt 
mult Dlai întiDi~e în tinuturile secetoa8C, tot aşa 
e şi în Tripolitania'. Prin urmare şi ad s'ar pute:.t 
cultiva eerf1ale pe întinderi foarte mari. Al doile;l 
fapt este ('ii şi unde eâ timea de <ploai(' este sub 25f.1 
d~ IIlm. pc an, tot se pot faf'e culturi bănoase. To
niflÎ·a e ('ca DIai hunii dov'adă. I .. a Sfiax ~i în Împre
jurimi, griiciinil!' de miislini merg foarte hine und. 
ead(> ploaie peste 150 de mm.; nu sunt ni<'ăiri mai 
frumoase din jurul "Meditcranei. 

Iată d;llr eă s·ur putea {'ultiYlt lIli"l"lini în tina
tlll;ile Tripolitaniei, unde ("m!c între 150 şi 258 
de uJln. de apii '1'(' an, ~l ai ('st(, lln fnpt: dacă Tri-

r' FABRICA DE SPALAT CU ABURI I q -' . · - · I I , I( RIS T AL Y" II Vapslre de ~allle. Curat~~e chemlcă. • I 
I 

I 
J " . I!!! Spalare cu abufl. II 1 

I ~ I I 

J 
! p;tlyaudm.11 ! !la suma de pEste 10 Cor" paChetul se retrimite francat I , I 

\ 

Oozmos6gyar, Kolozsvâr, i 
1 ( 
! 1 

Me 

~,: 
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'I'Olitania <If 1'i m('nÎtă :-;ă rămâi(' pust.ie sau lS.ŞR de 
puţin cu ltb1atii {'a azi, eum Sf' face {"Il nu era tot 
~ pe vremca Hom.anilor ~ De-alungui ţărmului 
~,!'liu mulţinw de Ol·aş('. C'ironaica cra o grădină. 
Şi elima nu 8'a S<'himb.at de atun<.'i până- aeuma. 
De altfel Cil'ellai{~a şi TriJXllit.ania erau inflori
Toore până: la niivălirru Arabilor in vt>..8.('ul al 
\TII-lea după IIr. Aceştia au stâr<pit sau au lă"at 
.. ă piară pomii roditori, căutând să cÎlŞtige dtt 
mai mult loc pentru păşuoot turmele de oi. Ne
tiind .apă din belşug, nu e cu putinţă să se culti,,€, 
~i pomi şi iarbă. 1bn Oaldun, istoric arab, gpune 
<'hi.a.r că Arabii au nimh'it JXlmctele. Din alte iz
"oare ştim că astea erau foarte numeroasc din 
Peri'ia până în }.{aroco. 

Din ţări bogate şi locuit()ri mm1croşi cari tră
i:m din cultura fructelor, le-au prefăi.'ut în pustie
I,'iţi.l{' de astăzi. Re pare {'ă şi Romani i <,unoşteau 
l:n fel de dryfarming, de vrt'me ee !lliniu spune 
f~ în unele ţări ară ogoarele de ~âte 'ilPt ori pe an. 
Toemai aşa fac Americ.a:nii ca să impiedecc ercş
terN burucnilor cari RUg apa şi o e.a.porează. Va 
trebui să Re f.a-că în Tripolit.ania ceeace fac Fran
"ezii în Tunisia, -ade<'ă să 00 întoar('ă la cultura 
4e pomi roditori: măslini etc., pe lângă eultuM 
eerealelor acolo unde apa cade în eâtime coprimă 
Între 250 şi 500 de mm. 

= 

Mitcar. Galfanti ,i sociali. 
-- Petreceri, oonoorte. -

12 Noemvrie. 

Şedinţă literară ill Budapesta. SocietatOOl ac.a:d. 
,.Petru Maior" inyit.ă Ono public român şi mem
hrii ~(,cict.i'i.ţ.ii la Ş{ldinţa literară, ce o aranjază 
J )uminecă ·in 12 N 01). în restaurantul "Katona" 
(Vaezi u. şi ])u11a u.) 

Program: 1. Verifiearea 'Procesului verbal. 
2. Schiţe din pictura 1'omâ,nească de d. Gh. 

(Qzma "tU(l. în litere şi arte. 
3. 11) rorum~~u: Ballade; b) Romanţe rom. 

\' lolin solo de d. ::3. Pă.scăţiu~ stud. med. aeomp. 
'b piano. 

4. At'ardagiile clIltu:rei franceze discu.rs d.e 
d. P. Hue!}an, med. 

5. Hăspuns do u* 
6. Cântece poporale executate .ac col'u1 univer

... itmiIQf. 
'1. Eventuale. 
Şedinţa -se începe la orele 7 seara. 

36 N oemvrie. 

Serată literară in Carallsebeş. Societatea de 
fectură a {llevilor dela institutul teologic-pedago-
uz 

Leoll Tolstoi. 

v 

IlAS.DIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

(Urmare). 

149 

Na.ta.şa făgăduise lui Anatol d va fi la. zece seara 
~ peron, tn fata scărei de serviciu. Anatol trebuia s'o 
aştepte ~u o sa.nie şi s'o dueă la. eaizeei de verste de 
llo8cova, unde un popă tuns trebuia să-i căsătorească. 
De &colo ar fi trecut În Varsovia şi apoi În străinătate. 
_~Datol pregătise toate hirtiile necesare, imprumuta-se 
~ce mii de ruble dela sora. lui. şi alte zece mii prin 
mijlocirea lui Dologhow. 

In seara a.eeea., în cabinetul cel mare al lui Dolo
ghow, impodobit de sus DlÎ.nă jos cu piei de urs şi ~u 

covoare persÎa.ne. stăpâ.nul ca.sei şedea. într'un (ostum 
de voiaj tot persa.n în faţa biroului său. pe care erau 
inşira.te mai multe notite ei grămezi de bani. 

Anatol trecea. din odaia unde şedeAu martorii, prin 
a.binetul de lucru al lui Dologhow, in camera unde 
feciorul său era ocupat cu pregătitul baga.jului. 

Dologhow ioohise sertarul biroului şi se a.dresă 

a:m.ieului său eu un zâmbet b&tjocoritor: 
- Ascultă-mă pe mine, renunţă la a.cea.stă a.ventură 

cit mai e vreme. 
- 1mbeeilule! ii r8.spunse Anatol. Dacă a.i şti ce se 

Itetrece colea! Şi Anatol puse mâna. in dreptul inimei. 
- Te -sfătuesc ,să renu.nti. Te-ai gândit tu la ce te 

"%pui? 
- Iar mă plkti~stIti? Dute la. mama dracului! Te 

.sÎpr el D'am neme să glumesc. 

,.'fBIBUNA" 

gic din C'aransobeş pI(lan Popasu" inyită la 00-

Tata lirorară-llluzj(~a.1ă, (~e o aranjază in f~lVorul 
seminarului opi~op~'le, Duminocă în 13 (26) Nov. 
1911 în -saJ;a nllll!'e a hotelului Li(~htn(lCk(~rt. După 
serată - joc. 1 nroputul la orele 8 seara. Damolc 
sunt. .ruga te a se prczonta în CQStUlll naţional. 

23Noemvrie. 

Concert in Clu.i: Tinerimea universitară ro
mână din Cluj invită la concertul dat cu concursul 
tenorului Ionel H ii d u 1 e s'c u in sala hotelului 
"Centrel". După concert - joc. Ineeputul la 
orele 8 seara. 

BIBLIOGRAfiI. 
Au apărut: 

,.,Noua Revistă Română" de sub direeţiunca 
(Hui r. Raduloscu·N1otru cu următorul sumar: 
Noutăţi: "Pac(>.ll CUlrol}(lană şi rfu.;boiul italo-turc. 
- IA'.gile p€ntrn ieftinir{'.8 traiului. - O aea-· 
demi{l fran<,o-română în Buellroşti. 

Chest,il1llli actuale: C. H!lKiulo.~m-~fdtl'u. -
('e înseamnă Emilws('u pentru cultura romfmoască 
Emil hae. - Eminc<:!<'u. 

Chestiuni E<.'-oeiale: Ioan Ar'can. - Un CI'it-e
riu al scleeţiunii valorilor naţi~maJ.e. 

Ijter~tunl: (Jcorgo Duma. - I.ui Emincseu. 
1. Cbiru-N anov. - Peste Dorna... (cu illlstr.) 

Dări do seamă: N. 1. Al. GIr. 8outzo: Quel-
1 n-semniiri : Diseursurile <iola monumentul 

lui Eminf'J8eu. - De vorbă cu sculptorul Htorck. 
qtles pobsics de Mihail Eminoscu. 
- Zile de toamnă. 

RcYÎ-<lta revi:;tdor: Viaţa Nouă. - l{aruja. -
la V Q{'(~. - Lc.<>. ducumentCd du progres. - luwue 
BlmlC. 

Mernento. 
Heda.cţia şi adminisOraţia: Bucur(l9ti Calea 

Victmic:i 62. Abonamentul pe un an 10 Ici. 

* 
Am!~ntiri> 8chife şi n'lmel('. ode Alexandru 

Oium. Primim la rc.da<,ţîe aCC<!t prim volum din 
..,Biblioteca scriitorilor dela. noi'" C8.«tt apatre la 
Orăştie in editura "Librăriei Nat1~onale" şi sub 
auspi('iile AsocÎaţiunei 'Iloa.'itre. Preţul volumu
lui 1.60 cor. şi 20 fiI. p<jrto. 

La ma..'iG calicului. nuvele şi schiţe de ealon Teo
dorian. Tip. COOlperativă "PopomÎ" ain Buoo
reşti B~d Elisabeta, 27. Cuprinde cele din urmă 
scrieri ale <llui Caton Teodoriall. Preţul 1 001'. 50 
fileri. 

'" 
- Ia să vorbim serios. Începu Dologhow: .ciue a 

ticluit totul dacă nu eu? Cine a. găsit un popă tuns? 
Cine ti-a scos paş81J.lortul? Cine a. gă~it banii? Eu. 

- Si crezi d. nu'ţi sunt recuno~ător? 
Anatol oftă şi'l îmbrătişă pe Dologhow. 
- Te-am ajutat, reluă acesta dar trebue să'ţi sj)un 

a.devărul: de fpat te expui la o primejdie şi faci o pro
stie. Să zicem eli. o răpeşti... Crezi tu do lu.crurile o 
eă se petreacă. fără scandal? Se va. a.fla. că eş-ti deja. 
însurat, ceeace te va aduce în faţa justitiei. 

- Ah! vorbeşti Drostii, prostii! Ti-am explic.at deja 
de o 8ută de ori... 

Si cu pa.siwH'.a, cu care spun oo.menii mărgini ţi pre
textele gă~ite de ei, el repeti pentru a. nu ştiu câta 
oară lui Dologhow: 

- Ti--a.m. spus că dacă acea.qtă că~ătmie e iJogală. 
eu DU sunt ră.spunzător de nimic. şi daei e legală, cu 
atât mai bine! In străinătate n'o să mă ştie nimeni... 
lasă-mă În pace! 

- A&c.ultă, renuntă la nebunia. 6$ ta ... Iti fereci sin
gur lanturile. 

- Dute dra.cului! "trigă Anatol şi se a.şeză eu I)i
cioarele încrucişate ,pe un fotoliu ală.turi d~ Dol{)ghow. 
Nu auzi tu 'eum îmi bate inima? 

El luă mâna :lui Dologhow ~i o a.pbă pe pieptul 
său. 

- Ce pici{)ruş. ce ochi .•• o z.eită! 

Dologhow, cu nn zlmbet rece ti PTi-.i pe Anato1 ~u 
ochii frumoşi, obraz.nici şi scâ.nteietori şi îi zise În 

bătae de JOC! 

- Si ee vei fa,ce când ti-se ",or ispd .. ,i bamii? 

- Ce voi fa.ce? repetă Ana.tol eu (J uimire sineeră 
in fata acestui dnd prevăzător. Nu ştia; de ee să mi 
preucupe de acum liceri lucru? 

un 17 'flSJS5'U.e-.. ne f.-. ~ 

10 Noemvre n. 1911 

R('vi,~lll politică şi literai'ă a apărut cu urmă~ 
torul l-lum,al': .\urel C'iato: ro~t fc.'lta. - EllI_ 
OrigOl'()\'itza: Flement.t' lromiil1(J;;;ti În limba ::3a
şi!o!' din 1îraHsil\'!\l1ia. - Ih·. Ca",in .\lllnill: Cum 
IIlrc -,;u fie un ('J('Tltru cultural l'omÎl<lleR<'. - Bi
mion C;i)(',m: Pre:limţiroa (nun~lă). - Hr. ştefan 
Pop: Din trecutul <,ultural-politii.~ al BănatuhLi. 
- IIcnri~ Rt.ahl: CAliitoria in lU11ă a unui Homân 

({ragment,). - Oet. I .. llpea.nu: Cân.tarea mea 
(poezie). - 1>r. Franz Oppenheimer: HtJatul. 
hrad. de Iun îor. - Gavril Todica: A l,<,uri. - p_ 
Papazi>lr:u: Serenadă (poozi,-~). - T.: l,a şcoaW, 
(nuvelă). - D1'. V. IIrmcu: I)espN.\ aer şi <,ondi
ţillnilc igieni<"O a unei camere de locuit. - Note 
politice. ,- hformaţiuni. - llwacţionaJ. 

* 
La librăria "Tribunei" se află de vân· 

zare: 
Plan de înt'ătămtÎnt şi. l~ndr('ptal' metodic-

pentru şcoale1e poporule <,onf'egiOllalo gr.-ol'. rom. 
des ub juri,;dicţiunea bisel'Î('cÎ gr.-or. rom. din 
Hngaria ~i Transih·llnill. Aprobat de d. minÎ(ltru 
al cultelor şi insk pllblj<-~, ~ub Nr. 7:1311-1911. 
Cor. 8, plus 30 il. porto.· 

Albumul de ('ântece al <1lui L Scarlale.scu în~ 
titulat .. "Poeme române.şt~", {'1l llrmă.t0rnl sumar ~ 
1. Hora lv>mâniei .J une. 2. Horă veche: a. ::3pu~ 
nc-mi codrule (Z. BiiirsaJ1). 4. Glal'; d(~ elopot (Z_ 
Bârsan). 5 .. Mihnea şi Baba (I). Bolinti,noanu'_ 
Caetul se vitde cu pretul redu8 <le 5 ('or. puls 10· 
fiI. 1'01'00. 

.. Flacăra" revistă literatii", arti~ti<'ă şi SO<.'ială_ 
NIl'. 1 It 20 fiI. . 

• 
Charles Lane POOT. Sistemul solar~ 

Traducere de Victor Anestin. VoI. 1. 3Ql 
{il., voI. II 30 fiI. plus 5 fiI. porto. 

Guy de AI aupassant. Inima noastră_ 
roman. Traducere de I. C. Apostol. Preţul 
cor. 2.50 plus 20 fiI. porto. 

Cezar P. Oardă: Raze de lumină a cor~ 
2 plus 10 fiI. porto. 

POŞT A REDACTIEI. 
Â. M. I,u8Itţi-l în paoo, - gla..<rul ure(~hiatuiul 

nu l:lt1·il.batc în sferi} mai înalte . 
Un privitor, Buciumi. Nu e publi<'-abiIă. 8001'

moniţi Nmc sociale, cari -în felul are<;ta numai 
adânci 00 pot. 

-------------------------------------------Redactor rellponsa bil: "dia aia rit .. 
.. Tribuna" iDlltitnt tipografic. Niebi. ,1 n., .. 

El îşi privi cea.sornicul: 
- E vreme ... 

::aszz:::±!! 22ZY 

El intră În odae şi ~trigă servitorilor sii: 
- Ei bini), isprăvit-a,ţi fi 
Dologhow de te pontncă să li-se servească o mruoă 

inainte de plecare. 
- Hai. bre! îmbucă şi tu e,e va. ! strigă el lui AnatoL 
- N'run poftă de nimj.c, ră.spunse Anatol urmil.nd 

să zo.mbea$că. 

- Atunci vino, iată'1 şi pe Balaga.. 
Balaga, era un birjar ve.stit, care de şaBe aDI Ul

eoa.ce furnisa sănu lui Anatot şi Dologhow. De câte ori 
nu'lsustrăsese el pe Dologhow urmăririlor duşmanilol: 
săi? De cite ori nu-i plimbase el pe boeri prin orăşe
lele ţigănc·ilor şi ale femeilor frumoase? 

Cu alti clienţi. Balaga setocmoo.. cerea. douăzeci 
de ruble De.ntru o cursă şi nu mâna el insuşi, ei tri
metea. vre-un viz.itiu de al său. Dar pe tinerii noştri 
ii conducea el in persoană şi nu le ee rea nimic. Numai 
odată la trei sau patru luni. când afla. că boerii aveau 
parale, se prezinta în fata lor şi le cerea un mic 
&iutor: şi atunci Dologhow f;Q,U Anatol ii dăruiau O> 

mie ori doua. mii de ruble. 
Balaga era un mojic scund, cu nasul turti.t, roştl 

la -chip, eu >ceafa. lată, gâtulscllrt şi gro~, eu părul 
roş-cat. Ochii lui ~cânteiau .ca. stie.1a, şi el purta o barbi. 
mică. 

Era in vârstă ca. de vre-o douăzeci ei şapte de a.n.i~ 
El purta., deasupra un cojoc .geurt., un ca1ta.n albastra, 
foarte fin şi căptuşit cu mătase. El s:e intoa:r~e dtri. 
Dologhow, şi dupăce se lnchină. H întinse mâna lui 
mici şi neagră. 

- Salută-rile mele lui Feodor ha.no",ici, făcu el in
chinâ.ndu-se. 

(Va UI'IM) 

i 
I 
i 
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I 
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REISI MIKSA Un candidat de a4~ocat VIN U I~ 1 

FABRICA DE 

OILE 
I 

in 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. Rakoczl·ut 14. 

(Lângă >Apollo)c 

Corespondent român·maghiar, 
cunoscând perfect aceste 2 limbi, şi în grai 
cel putuin germana, se caută spre imediată 
angajare. Oferţe cu pretenţiile de salar sunt 
a se adresa la: fr. Caspari, Medgyes. 

Prima Societate de credit funciar 
român din Bucureşti. 

---,~----------------------------

cu practică. 

Află imediat aplicare în cancelaria mea. 

Dr. Gheorghe Drimba, 
advocat în K6halom, 

~ II • 11111' [1'111111111] •• ~ 
Prima cartars. Maşini de cusut ,Singerc 

calitate bun~, penlru feme: 
cu 30 ti . (karikahaj6 ~) tot 
pentru fEmei 42 fi. , cen 
t'a bobin 47 fi, cu 5 cutii 
din oricare saiu 55 fi, 
cu luntre SCll fundătoare 
(stilyeslto kuikahaj6s)
ct'nttalbobin fară sunet, 
artis1 Îc lucrate, un adevă
rat decor pentru casă cu 

65 fl., precum şi biciclete CU 52 floreni, 
pe lângă garanţie de 5 ani - l:fereazA: 

KRAUSZ IIE~llIK, 
Budapest, IV., Veres Pâlne-u. 40. 
Resinzătoriior le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit gra!is şi franco. -

Et IIIIIII11IIIIII111 $11111 

AN U N ~f. ~,., ,.~ .. --~ "'. 
Se aduce la cunoştinţa domnilor detentori ~,.'''; '~i, ~,~ ),'" "''''''- .. 

de ScrÎsuri Funciare Rurale 4 °/0 şi 5 %, că /oc ,~1;:~ .,J - .~,",>" -~ 
plata cuponului de I Ianuarie 1912 precum t ~~:~~~: ;ifi<~' . , 
şi a Scrisurilor eşite la sorţi la tragerea din .'~":.i~}-.,-,';,,.,>,-:;)~~~ţ;.'S--
~~~;:b/;i;4 aN~~~~rJea !~~) c~n î~~:feer:il~~ ~1 ~';-',J~irf1~~h~:;"~~~;':''''''Ir-'-,,:,-'~ 

, de lucru dela orele 11-3, afară de Joia şi - c,,~o \'II'PJIJ IiOIlOO'c.YAROS. IU.P.PITTATOTT la9~, 

Sâmbăta, zilele rezervate numai pentru pre- r.0~.!?A!.!N «r~~@ ANUL 1895 

schimbarea titlurilor cărora li-s'au terminat ~ 
cupoanele, t Pregăteşte: butoatee, vane 1 
.... ' Direcţiunea, 

• 

___ < ___ ~ 'j În ori-ce mărime; din lemn de stejar _____ a&A.&.,..-a t ' Ib 1" v ţY P . 
• --~ - b"~ __ ' __ -_'~_~'\! , usca Ş1 a , pe anga garan a. - TI-

t " ' "v-. ---- - Il : meşte ori-ce c0!l1a!1dă mare, aranjame~t t 
a, ' ' ;', J t t compl. pentru plVnlţe, cu preţ convenabil. • 

I . . ~;: t i ruii~iui[~~~;tAE i 
! KIRĂLY L,AJOS 16 PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE~ i 
« ferar, dogar, ,etar ,i IU8truitor.1 i . ~ LIPOVA. rE- . ~ 
J Aiud-Nagyenyed, Str. Teiuşului 14- .......... , ......... ~ ... " .... .".~: 
• Recomandă uzina sa înlocuită cu pu-III 1 m prum ut i efti n, . 

I 
teri motorice şi lucrative bune, pentru \ t 
prepararea articolelor de ferărie, şeIărie:., fără cheltuieli anticipative, cu procente de 

I 
şi lustrllire cu preţuri ieftine, dispunând i.. 4 ni O şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65 

, de un serviciu prompt, execuţie modernă,j; ani, rămânând procentele aceleaşi. 
• .,.. __ v __ ..... w_w~..u.. Ofer diferite maşini agricole 

• 

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

QUIL REINHOLD 
DENTIST, 

pe lângă preţuri moderate şi garanţă 
lUGOŞ. STR. BONNACZ 11. 

• 

• • 

fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate. 

Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 

La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 

Agentura general comerctală. 

! Palmar ItlafJâs 
Timişoara, Strada Jeno-Herceg Nr. 13 

• 

vechi şi noui de '-Tâ:ndut. 

Adresativă cu toată tncrederea la proprietarul 
de vii din Şiria (Vilagos) Petru Benea, clici Vă 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângă 
preturile cele mai moderate. 

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

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -'70 litru, ŞilIer K -'54. Rizling K -'56. 
Rizling şi Ruje amestecat K -·52 litru. 

Vin din anul i 911 K -'48 litru. 
Vinul să expedează cu rambursA :dela 50 litri 

in sus sub ingrijirea mea proprie. 
Vase dau imprumut pe timp 'de doauă luni 

Pentru calitatea vinului garantez. 

I~ctru Henea 
propr. şi neg. de vinuri 

Vilagos (Ar.nd rn.) 

BRAUN AP.lTAL 
fabricant de Illllfrumente muzicale in 

Tsmesvâr, Centr 'f Strada Prinz Eugen No. 14. 
(Casa proj'rie) . 

Cel mai mare şi 
~~\'II!~~ __ mai id~in isvor 

de cumpărare in 
Unguill de sud 

in 

w ... ~~':>--~ " .. j 

:i,':\~\ ',fir) 
instrumente: de alama, fg:.:~?,~~ii 

~~:s~u~~;:eC~~~~~~ \~<~l: 

I 
p~ec~m şi parţile con- ~':E,'>~' 
slltutlve a 8(t'stora, = 1J:'f::~;i~' 
Reparlrile le executi artistlc. ~;;f. '/: 

I 
p, eturi modc:rate. ~~ , 

Instrumente vethi se curnpărr~ sau se 
schimbă. .. Export în mic şi m~re_ 

U I il _. E' .a 
p 

.'. ~~"~.iJ 
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~«',~ In atentia oomicultorilorI 

~
. (1 : .. -.c Ofer altoi de prun! bosnieci ca Olfoiuri de 

struguri 

Ei-=· ======R 
Johann Setcal ~lj , {f. »8alkanska Carlca~ (Rt'gine. baI-

I , ' canulUl) ~ • Kraljlca Bosnec (Re-
- ~jna BOItniei). - Altoiul dţ 2 - 3 

IIni cu coroană admirabilă e cel 
!Ilai bun dm diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
foarte (u!tOPi. Se coace ipre sfAtşitul lui August, 
cind se poate foloii ca deesert, pentru uscat, la fa
bricarea ţuicei şi a sligovitului. - Prunii mei nu 
8uf~·r de cilIlerea frunzelor, (Polyrn,ma rubrum) ca 
de r-ruJă alte loiuri la cari În mijlocul verii cade 
frunza, pricinllind stricarea poamei, Acest aoi a fost 
premiat În diferite rânduri, cu premiul Întâi din par
t. (Uvemului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Bud.p.ta 1896 ~i la expoziţia din Vitnl 1897 cu me
dalîc de aur, la expozitia internatională din Paris 1900 
eu me4alie de ar~int şi in frne la expoziţia regnicolarl 
din ~OMlia şi Ert~ovina ţinută la Sarajevo iară" cu 
medalit de aur. - Pentru calitatea prunilor garantIE. 

expediad, ga
rantând de soiu 
viţă americană, 

(l a. ". netedă şi cu ră-
dăcini, precum şi in dferite soiuri, recunoscute 

de trainice, asortimement bogat 

Kfiknllomenti elso slolooltvany·telep 
Proprfetar: C~(\ par'l F'"lgyes Med~es 16. 

Ihi , (NagykukuIi5megye). 

strungărie artistică aranjată pe puter 
de maşini în 

Braşov, Strada Lungă No 27. 

\ 

Pregăte,te ~i tine in depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calihde, apoi 
dllcuri, bile şi popice pentru biliard şi po· 
piclrie precum ,i totfeIu} de picioare pentru 
ma$ă, pelângă preţurile cele mai moderate, 
Celor ce cumplră a douaoră li-se dă rabat. 

eava T. KQidic, 
mare proprietar in Brecka, BOinia. 

Poftiţi şi ~er('iţi preţuri curente ilustrate 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno
,tinţă din toate părţile tir ei ; şi aşa toţi cei ce do
resc să comande pot cere mai întâiu informaţiuni 
deJa ptrsoanele cunoscute aşa verbal ca şi in scris, 
despre încrederea ce o pot avea În firma de sus. 

~:~~e ornament. 1 
HaDcil1 ~ I!I~I==========:~~ ~ Hieolll 

T
· T t ~,~ tnăsar de zidiri .,1 n~obne 

- .~~f Fabrica budapeltană de casse de bani ~ ,~ ratan nr urean Deva, Str. Vasuf No 18. (Casa proprie). 

lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistriţă - Besztercze. 

10% econom:e la comande 
de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itenţ·lUnll ]a cupto~a~e~e econ?mi<:e 
li \J de bucatarie vestite In 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

Adnce cn st!mA la cunoştinţA an. public din 
loc ,1 proviMie, ci şi-a I=,rovhnt şi mArit ate
lierul de măsArit co puteri de muncă corespun 
ziHoare cerintelor de azi. 

Primeşte totfeln de jucrlri penlru zidiri şi 
mobile, precum şi reparări cu preţuri comenabile 
şi p~Ia.Dgă servi6~D prompt şi conşUfnţios. 

Mare maguin de tot felul de mobile pregătite 

Generi ,1 tlohuller 
BUDAP8ST 

Pabrlca: IX., Rlikos·utca 4. Depozitul 
ora,enelc ,1 biroul: V. Sz~chenyl·u. 7. 

Lifuanţii ministerului de Ilricultură, de 
honveli, clilor ferate unaare şi al po,telor • ... ~ 

Il· 
11- () 

1/ 

~tJ 

I 
Efeduiază C8sse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri. 
Jor, casse pancelate 
pentru păstrarea do-

cumentelor. 
Catalog gratuit ,1 

franco. 
1r;1I,!tt================al din materialul cel mat excelent uscat dela cele 'fi. ~ mai simple p:'ină la cele mai luxoase. ~======; I 

,~ EDUARD LEJER, 
finicbijiu ,i In'.prizi da insfalafiuni 

B At.ner: strada Lalltl Rr. 83. ra,OY, PrivIU,. Strada GiD81 N~·. 2. 
\ Telelon Nr. 0303 •• 

5e reoom.ndl pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, ,i înveli,uri de turn, ornamente de met~l, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat ŞI altele. 

Speciall .. t 1n apaducte la case, canalizărl, 
conducerea de gaz. de iluminat, ,i Instalarea camerelor de baie. 

umpe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane in sus. - -
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat in văni de 
scăldat, cămine, c10sete etc. 
~erviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparatie promptă. 

Llfereazl: maşini agricole şi industriale, unelte, aranja
mente de mori, maşini de abur, motoare cu olei, benzin şi gaz. 

Au tom o b j] e, articole calofornice, curcubete, pentru vin, 

Fabrică 
de clopote 

Distinsi la expoziţia 
universa'~ din Paris. 

Ikr.W,g .-r 

Szlszăk Laszla 
fabrici p. turnat clopote, accesorii 

de turnuri 'II stativele lor 

. Budapesta, frangepân·tÎ~" 11. 
(Casa proprie. Linră staţiunea tramv. electric). 

Se recomandă pentru executarea ori
căror lucrări din acest ram, ca turnarea 
de c1opote noui şi vechi, pelângă ga
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de 
fier invenţia mea. Pregătesc sta tin e 
d r e p teşi p 1 e cat e pentru clopote. 
Preliminare se trimit la cerere gratii 
şi franco. - La dorinţă merge si In pro
vincie pe spesele proprii. Execuţie solidă. -- - _ 

Totfelul de unsori pentru maşini, sad, ponevi, valtrapuri. 
ştreanguri şi păIămare; curele pentru maşini, pumpe, maşini 
pentru vin şi viticultură precum şi utensilii; stropitoare, îngră
diturÎ de sârmă, cu m pen e, desinfectorii şi dulapuri de salvare, 

-

bere şi apă. OI ei pentru maşini şi cilindre. 

f electricitate şi maşinării. I Sectie de 

-----------------.;,..-.-------~~-----~-~-

I 
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Cele mal mOlime 

...- .obll. d. 
fier ,1 .rami 
" cele ma' practic! 

banci higie-
nice d. şcoală 

t!;~~~1J~~~~~~~:g~ ,1 mobllarea 10-
,~_,,~, 10. caln,.lor, hotele-

- lor, ,pltalelor ,1 
• ,colllelo" ~ret.""Um $1 obiecte fabrIcate dIn cete mal bane ma 
terlale din ţarl, lucrlrlle cele mal solide de arfl ,1 constructie le Ufe· 

reni numai de cltrll firma 

~cr!lbardt ~e%sl at6da 
8ra •• 6, Itr. Neagrl nr. 33. ' 

- Tot lcolo e cancelarii" fabrica montatl cu CEle mal Doi ma,lnlrJl. -

...... ' ............. f; •••••••• i Ioan Ha~~:tg. ! 
It tăietor de pile : 

1· Timişoara·Josefin, Frobel·u. 48. ! 
Recomandă ferarilor şi comercianţilor 

. , atelierul său de tăiat pile : 
• bine aranjat, unde se pregătesc pile mici .. 

i lI: şi mari din oţel vărsat de prima calitate Ş. a. : 
f'.~ Primeşte spre scobire pile mici şi mari • 

_ ~ vechi şi noui, pelângă preţuri ieftine. .. 
~_:. ~ Comandele se execută grabnic şi prompt : 

• ~ ••• ~ •• ''' ••••••• $ 

I Invenţie senzaţion.ală. 

I 

.... 
. ~ TlIrvllnyllall ''f /"-' velln 141. 

• RNTICOL ' 

Brevetat ~ub 
No 3956 . 

Scutit prin lege 
sub No 141. 

In atenţia prăsitorilor de vite! 

ANTICOLUL e de ~~ :!~~~au;imltor COLICEl. 
Experienţa de doi ani la regimentul 1. de husari arată 
că în contra colicei nu există un alt leac mai cu efect 
decât ANTICOLUL, deoarece în toate cazurile şi un prav 
ajunge ca să producă efectul aşteptat. La cai în cazurile 
cele mai grave e destul un prav, vindecare la 11!1 ore. 
La vite cornute 1 eventual 2 pravuri, vindecarea 1 oră 

In propriul interes comandit o cutie, ca s/J o ai In ca~ df 
lipslJ, costă 4 coroane (2 pravuri). 

Se poate comanda la: 
I 

LABORATORUL ARTICOL 
Mayer Ignăcz, med. veterinar şef rege Braşov. 

lalserl. un' k6nlgl. 
HasulR-Reglmt Dt lalslr Mo 1. Cartifica'. 

Subsemn .. tul am folosit preparatul dlui Mayet' Igmtcz, medic ve
terinar de stat, la boala a!(!ll numiti colică, atât a cailor mici cât ~i la 
ai regimentului, cu un rezultat uimitor, pentru care, precum şi pentru 
forma u,or de vsat fI recomand cu cildurl orişicui. 

B r aş ° v, 21 Aprilie 1896. 
(L. S.) ss. Littlu, colonel. -
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Mâjerszky Barnabâs 

a 

fabricant de maşini 
in Nylregyhaza. 

fAbrichtazâ dupA o experienţa bogati 
ca specialitate 

, prese de olei mânate cu apa. 
Piua de olei, construcţie simpli ori 

complicatA. PrăJitorl de olel pl'!ntru 
indllzire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per
fecţionarea oleiulul şi aranjamentul eOIll

plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de meliţat floarea soarelui, ,. 8. 

Exportul pinA acum In 237 uzine. 

. Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu aeetylen, 

.fabrichează 

Bartos Zollan 
fabricant de lam pe, 

Budapest, VII., Gizella·ut 55. 

m:='============~~ • 
c--- ~-=-m 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S-5546. 
Se face prin prepararea În 
mod propriu al beton ului, \ il;-l .. -Ii-.-II 
ori alte materii. fi 

Primesc totfelul de edi
ficări, locuinţe, case de în· 
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canaliziri, în
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cement, învălitori de cernent. 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cement, pietri de edificiu, ţigle, coJumne pentru case, 
streşinj, trestie pentru tinciuiaIă, cernent Portland, gips, 
var stins Ş. a. - Preţuri curente ttimit gratuit. 

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

Nr. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

LUGOŞ, 
Str. Buziaş 37. 
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fjt~Valorizare de nisip~~ 

Li 

Cine are nISip mult, să ceară in interesul propriu, urma· 
toarele cduloai!e şi orospecte: 

F. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea articolelor de beton. 
F. A Fabricarea ţigLei de betOtl, orânduită ia lucru. de mână 
Cs. O. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentru. lucru de mână. ;:1 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. -
C. S. 1. Fabricarea tablelo" mozaic şi cemeni. 
SA cearl totodată examinarea gratuitA a nisipului, mergerea 

la fata locului a inginerului nostru şi sA examin. ze maşInile 
noastre de valorlzare~ msipului. 

Szanto es Beck, InginerI, fabrică de maşini 
pentru industria de nisip. ,1 

Budapest, VIII. Yiola-u. 1. ~; 
f.'i.'11 ~ 

.. ______________ .. ______________________ --.1 

Oamele cari voiesc să fie svelte, 

-încerce corsetele mele 

,Nenester Schnitt' 
necesare la costumele :» Princesc 

şi »Directoire«. 

CORSY3TE 
după măsură, precum şi reparaturi 

se fac În acurateţă. 

Gustav Zimmermann 
Si oi i u - N agyszrben, 

Orosser-Ring, 1. in etaj. 

1=_ ==============-1 ml·I!I!!'iUf=~~~~!!?5·i • : 

Totfelnl de blănărli 1 o ;e~ i·~ b~D~ e 

precum: boauri, (muff), tocuri de 
picioare, Jachete după croiul englez 
şi francez, berletuieli cu Jână, totfeJul 

I 
- ct!e mai solide ,i cele mai dupA modA 

juvaerioale ==== 
atât pe bani gata, cât şi in rate pe lingă che
zăş~e de I,() ani ŞI preţuri ieftine, merează cea 

de căciuli, etc. Reparări 

şi transformări bune şi 

ieftine se pot câştiga la 

Puskas J 6zsef, 
blA.nar 

l.iud-N agyenyed. 
SZin!klri~-utca 80 -,.82, sz. 

I~======I 

mai buni prăvălie În aceasta privil1l.i În 
întreagă Ung ari. 

BRAUSWETTER JA/vOS 
~ orolooUYr €n SZEGED. 

III ~ 00 CATALOO cu 2000 chipuri se trimite ORATUIT. 

~
' ,0\ Notez că numai acela vor primi catalogul gratuit car:! iJ cer cu 

~' .. ~_~ provocare la &iarul Tribuna. (ad. scriu că • cetit anunţul In Trib.) _ ~=~~~:;:~:: 1I:;::bl:rE~~::=;' ~:n;ezL ~ 
----............................................ ·i 

-

Lijefi 
Sandor, 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de arama. 

\ Buda pest, 
IV. Papncvclde·utca 8. SZ. 

Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 

dela cele m'ai simple până la 
cele mai complicate,.:· cu pre
ţuri moderate. - Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr." 
~cat. sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szasz
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 

Umrafh & Comp. 
Budapesf, Y.,Y',i-ktirat 60. 

lşi recomandă fabricaţii1e sale şi anume: 
Locomotive d. dram de Sine amblitoar. 

de 0, 8 şi 10 HP. 
LocolIIobila de 3-200 HP pentru scopuri eco

nomice şi industriale. 
Ma,ine d. tr •• rat (ÎmbIătit) cu putere de vapor, 

motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu
guri, grape, tăvăluguri, triore. 
Mu,şine de sămănat. MaşiI1e de cosit şi secerat. 
Vânturători. Zdrobitori de strugru-i. 
Batoze de curăţit porumb. Prese de strulifUri. 
Tociitori de pa.ie şi nutr"ţ. Morişche de uruit. 
Ma.şine de tăia.t sfecle. Pompe de fâ-ntâ-l1i şi 
Tumbe de stropit cu suc de gunoi în executarea cea mai bună, 

CII III'ef"'-; .lIollertrle N' c,u,dlr/tnd fa"orl'~ 
" t , 

bde "e snlvl,"e. 
Catalog de preturI românesc trimitem gratis şi franco. 

corespondenţA ronlAnA. 

.,TRIBUNA" INSTITUT XIPOGRAFIO NIOHIN ŞI ~O.NS. -,ARAl> 19U .. 
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