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ABONAMENTUL 
Pe ua.. '. 28 Cor. 
Pe tm ium. ,14 ~ 
Pe o luni 2.40 • 
"umărul de zi pentru Ro
lIIânia şi străinătate pe 

an 40 franci. 

Telefon pentru ora, ,i 
eomitat 001 •. 

,Tibelia Bredic8anU. 
- Cu prilejul plecării lui în America. -

Sibiiu, 29 Dec. 1911. 

{:na dintre atribuţiile spiritelor UlO

den,w e ~i prooeuparoa illtensivă nu nurna.i 
tie probk'melcuti1c şi pradice, ci şi de 
prQbll'lllelo frumOil.'lC ale vieţii. Pe un COD

tÎmporan mo,dorn, in înţelesul bun al cu
vântului, nu-} mulţumeşte ,,:-11ujba" lui fie 
,·a c[,t de folosito~t,rn şi du ronta,bim: el 
caută şi alte ocupaţii, /rumow;;e, 

.\ Itele, cari în vechime erau apanagiul 
!tllui mic l1mn(IT do admiratori, au ajuns 
să pasioIu'ze asttlzi kt p{)p{}arele mai Îna
intate toate st.rat.uril<:; ~ociDtăţii, ba ce e 
Ulai m uIt, a ÎIH;l'PlIt a. li-~e (b şi din partea 
guvernanţilor o iJt8uţill'nn mare t.ocmai 
tlrt scopul t'dueaţiunci ('efelţl'nilor. "Un foar
lH distin~ scriitor eng'lC':1j de astrtzi, ]1'~r
na['d Sh.nv, ea ro îrnbr{tţişează în scriL'rile 
:-:ale C'Plc mai avans,a,to idei, face d. e. <11101 
ia oanwnii politici ca să rAsp~'hltlea,scă in 
lllasf'!f' 1 argi ale llOporul ti i muzica! 

Daci:t prlyj mpreoeupărilc statE)lor mo
dp,nw YCdf'lll în <Idcvru' eUHl de-:;:i (~alltă 

,.:it asigurfl pc seama ecthţpnilor lor nu nu
lLiai lIlll'Hniri materiClle. ej si bucurii sufl{~
t eşti şi anumo ou numai c1t: ordin moral ci 
,;;i (>stdie. FaUl de teatru grija statelor e 
J'el':ltiv dl'stlll de yeche; de un timp Îne03.ee 
.H:estf'a an îl1('~'pl1t Ai\ dC'<1 o atunţic remar
cabilrl, şi n1l17,icci. A r face-o oare acea.sta 
'itahd daci'} n'ar yodca în n'111zic[t un mi.iloc 
politic'? In adnvăr1 COPil. ce nu se lx1,lJc fac8 
prin zeci uu legi şi lTgulameI1b:,prin mit 

tip porunci şi d{' opreli:;;ti, poate su, se obtie 
}Jrin magica pllkru a <.lrtci, lW ean~ eu rid 
u imbrtlţişl'<Jzrl Cillf'Ht lllai mult" cu at:'Lt 
mai IlUlit S'~ lllalţi\ şi eu atit!· îi tn'buie mai 
puţin legi \Yari s;î-Î nonJleze ph~ yiaţa. 

Daei"'t TllllZlt'a P, in ;J{;est fuI, Ull mijloc 
,Il politir'pi P'"lIt I'n ,·ducaţia l'.ctllţpnilor. e 
dp!a Silll~ îlltl'!<'.ii (,rt datorilll cu toţii lUul
ţu mit:t :;;i n,,,,!J('{'t lIH1zi('ilor prin ('aTi \'i!lP 

atfda 1'anwc ::;1 ,!Irita hilw În 1 un1\'. 

Llltre [Jll1. lllii favuri,.Î ai Tf11'psihorei la 
noi e şi d. lJ 1". 'I' i r)('riu }) rediccfln u, secre
tarul ele ptinti acum al "Albinei" din :--\i
biiu, simpati('ul H{Ill[tţenn, care c În prn
gal pl(>(~ării la A nwrie<L ca ftiprezpntant. 
financiar ;tI băn~~ii salB. Bredice-anu e unul 
dintm aceia c[trora slujba nu ll:-;}. monopo
lizat nici dmcI lumea ,~ufletea,~că întrca-' 
gă:. SIlHptll! lui n'u fost eOYiî.rşit de puterea 
cîrn'lol', a bilanţP1oI' şi a, cmnbiilof. - în 
urele li berI' el era nLllll;li in al cloil('a rind 
"om dn fin,Hltp", mai înaintf' ek toale era 
un arti"t. {'ll artist; indrttg;ostit, de cumoara 
do nwlu<lii a poporul li i .srlLl Il(> care aşa de 
puţini o cunose, .~ llH artist pl'in tempo
rauHHlt, lIU prin profc;siuTlp. 

])I.~ Uniii'. l'a r,]n" al lui [acol) \Illn'~an 
din Blaj, HrC'dicoanu arăta o upo,'3C'bită pa
tim~i p''Tltru nluE:iea popllI"illă rOllÎ,lnească, 
pe caro U ulJzpa din gura ~i din cobza '-('
chilol" WutarÎ, şi pe C<1re o simţia cum se 
pierde. lldiind fix.at il f;'i pPIltru yiitor, 

Tîll~irnl dodor în dn'pl. ptl~it 114' cario
l'a fil1ilTlcÎ;lrii îşi fael' o ocupatie serioasă 
dia ,.,rudiarp;l a('PSU'l llîuzÎri. şi de ceasu
riIe- lui de dp,-d'ttt <1l'P Îllcepe a lega cr'a,suri 
de lillllH'{t PPllt!'lt fi\:;l!'C'a pc noto a ,Hlrnira-

r~EDACT1M 
~ ADMiN!STRAŢIA: 

Strada Ddk fe"'~nc Nr. ro 
11' SERŢIUNl;"E 

le primesc la admjni~traţje, 
Multămitc publice şi ~ 
deschis costă fiecare şir 

20 fileri. 
Manuşcripte nu să inatx'

iali. 

bilplnr produde popomle, atât de multe, 
dl~ varia{p şi de I)(-~Cllno~:utf'. Cam în aep
la~ lil1lp c;înd au inceput să apară la noi 
l'oh'd,iiln <Il' motin' ţ':lr{mcşti d~: eusături 
!,p,.,Mliri. lTI','jtăluri În lFrnn şi motive de 
arhih'dlll";!, cari toatp dovedeau inrdţimea 
g(·!IiUltll pupular cl'l'at{)[, a. aptlrllt şi Bre
dicn<Hm eli i\1t:p})Ltlul unei serii do "Doine 
~,i ('(in te(:ţ'" şi dp ,,./ ocurî poporale" din 
:\nlr:al şi Wil1at. Elp au fost pentru lumea 
111l17,i,'a].'""t dt-la noi o adl'Y<'iratl"L revelaţie, 
ţi !\ Ciin\ inJoialc:i un păcat că ele nu imnt 
incii nici (l",i <il'stui de ritspfmdite şi de a
pnwiate. Uînd pe rînd a publicat Brl"di
cr'HIHI melodiile mai multor jocuri ardelp
Il\"şti ~i bttMtţuTlcşti, apoi doine sfă.şietoanl 
de inimă. şi în urmtt o oporctii cu subieet 
şi ('Il motive din popor ("Din şezâloarc·'). 
o admirabilă oper{l de art{L În care nu e 
intrecut dpctlt doar de Porumhc.SGll. 1<: [l

tftra plc'ment ţ.ărfll1esc fin şi gfl"n~itos in tot 
ce e aşternut pc hftrtie de Brodieeanu, e 
o ati'tt dl~ plltel'llidt cxprpS1UllP a sufletului 
17i gl'nÎullli poplllar rom;ll1esc, înc;.î-t opera. 
lui P [) p!wră naţională de o impod;:mţft dp
oSf,hit ele marp. 

n,lcă fHîPzia, popularrt t' tm putf\rnÎc 
lîli.iloc do edul'.aţip naţională şi de înriurin", 
a sllfldnluj, muzica popularrt i~i are şi e.l. 
put\~rpa 8i educativii r;lÎ un colecţionator 
iscnsit. nare a ştiut ,,,~:dya dela peire mu
z;iea, fis:llldn-o în condiţii auh'ntice e. nu 
!luma i din punct. de vf.>del'e strict. artistic, 
ci şi din 11 llIl ct lin yeu('re poli tie, un om de 
llIf'rir, -- dacii Iutim .. politic-a" în adnvă'
ratlll inţc'l('.s al cuy[mtlllni. (\"lnd ~lsem fp
riei n'a (h, a aselllta o piC-Srl dC' Brecl[cea,nu, 
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Gloriile .artei. 

AEbrechi Di.irer. 
Cel mai v(':'1tit clintre pictorii germani, Al

hre{~ht Uiire!", s'a năs('ut la :!(] "~lai 1471 în ve
l'hiu 1 oru{\ imperial .N iirenlwrg, Tatăl său era 
llU ÎJl{!i.'1nirnatf(, giuvaergiu, 

.Dc ~Jpil înC'll h1i Alhrceht îi,pl:ll~('an Tllai mult 
mmrputiile scrioa;o,e decât jonuilesgomot.ou50 ale 
etJlpiilm, şi adesea ori pe dmd fratii "iii "t~ aflau 
afară în aer liber, el şeclea aca~ă in camem lui 
t:lcută, dinaintea m(~~i de hwru şi căuta să imite 
lin delleJUn, pc earc îl fi'lcusn tabU fiău. Jn şeoalii 
deascDll',nea Albrc{'bt filcu progr('~e fnarte re
pezi. Toti prufn;orii 'l'iii îl ill hen Lt pentru sfi 1"

guinţ,a sa, Pf'ntnl blânda sa fiinţa şi huna sa pure 
fare. După ce isprăvi şcoala, tntlll Srnl îl IUli po 
,lângă sine, "{Jind ca să-l facă '';li pe el giuy,wr
,!riu, Albret:ht imuavca dorj.1~!l. "it se (k-rlice artei 
mai nobile, care este tpi('tu l'a. C;md (~ra în v[n'-

. h-1tă de 16 ani, îi rellşi o nperii plină de artă, eare 
reprezr-nt,l patimile lui Chrj"tos~i P9 ('nJ'(~ toţi 
o lfmda6L A tnl1ci rugă el pc t,a.tiil !;{lll ca să-i 
]xWIIlită "ii. urmeze pormir€i sa]c ('ătJră pidnră 
"i hătrÎnul lhin,r {·(.cU, - Ca Ţlrrff"'30r al fiului 
't'liill ali'SC el pc 1Iih~ta Wohlgomuth, l1n erti"t, 
.lin J\'iirnhmg, {'am )le distingea ca pictor şi de
.. (~mnat()r, "ăpător in lemn şi gravor. In trci ani, 
Albrecht uu mm1,li că a ajuns pe maestrul său 
pi a.<'CRt<lcl:,j·ngur rnurttH'isi, că este int!recut de eL 
-~ "In timpul ucenicieî mele" . .a:;.a ~erie el (k~pre 
~jllt\ "îmi dădu Dumnezeu s~r1!uintă ca să învăţ 
bi •• :' 

Durill\U lui ('l'a ea ~it beii o călătoriE', lwntru I 
a faec cUlloştinţă {~U \"el-'titii picturi Illi Tărilor de 
j',,; ~i ai Itali{·i )-;'i "il "tudi('w opcrell! l{)r_ 'El 
pled în anul HBO dul'iÎ. Pll~t{', str:'îbate Genn", 
Ilin şi 'rările de .Jos şi 'se r{'întoarf'e îll 14U:?, după 
HU8ulii, inap,)i 1n pdtrle, {'ll Uli mae.'ltru al llrtpi 
!'mle. 

Diirer de,'('ll iH~ lIn hă rhat frumos Jlllin de pu
tere. Fl'HllH'!l îi era ",('nÎnă, 1l1l";UJ niţel îndoit, 
?Jttlll ]111 prea pllt('rni{', pi1rul r-iil1 indIi" îi C'iîtka I 
III llHl'lc P('"W uTIle!'i "i Într{'aga (,CJ1h,trueiic u 
(~flj"~~\lllLi .~~u :r::. îl: ~i.I1.1Ptria ('ca lllai , de~:~ \'!lrşî ~iL 
:\1 al m1llt Ilh~a r]pe:lt hlllllsp(('a exţpnllanl te dl"e 
pllllCa peutru oI, caral't{'rul "ă'u luimos şi ll}(}dps

tia ;ta .• 1ud('i'ala .~l\, relait\' la 0PPl"p!p nereuşite' 
'(11e altor artişti, nu {'ra amară ,~i batjneLlritore 
ţi lăuda hlH'U]'OS, eÎLlld gii~{'a {'('\'11 de laur1ă, :Se 
putea ... imţi ('ii toate ynrhdc lui, eşi!l11 dintr'llLi 
:>nflct lip"it dp uriel' luvii1ic. 

In anu! );IO;) ])iirer întrppriw;t\ {) ('ă1iltorie 

în ltlllia. In Vc·neţia ii lllăeu foart~ mult. Re vc- . 
dea Îl1tr\) lume 1'11 tlTul nouă, Fn primit p('"te 
tot l~n stimii l;'i iubir(' ~i l11('răril,~ "alc îi fnră hi11f~ 
plătite. Uonsi1Î1J1 din \~(,Ilctia ii ofcri o l(,af:l :t

nallală de :2uO du(';Jţi, d,wă ar voi sli s(' stabil(,1L~di 
}Jpntru 1I1ai malt timp, in orl1:;:. 

~î în Holonia fu fnart(' r1i"tins dC' pictorii ha· 
liC'lli. Jl JltlllW,llll ,;Ţ)l'illPil:,olP al'klor" ;;:i se feli
citol1 (',t i-fll1 fileut c!1nl)~tillt:l per':<lIlalii"l cii an 
,L:11"it in el U11 arti"t ~l~a <.le man' ~i Ilşa dC' f'inştit, 
,t'lll1l er,2 (>1. ~r, p()n':<te~tl\ <'it J)uI"i'r ar fi f(lst şi 
in ltalin. ar' fi fa(~11t. t>llllllŞtlllţă eu ~'lit'hlld .:\n, I 
,gelo şi ar .1'i făcut pri{·tinie (!Ll Hafael. In oric8 , 
caz, el trimisese, înainte de a pleca spn' Om'ma- ~ 

nia lui Hafat·!' portrptul SllU lucrat în ac·nare1t>. 
f'i Udael r:\.~plm"e la dar trimit:1nd art.istulnÎ 
,!!prm:lll un ('ud, 'de deSeJllDLlJ'i. 

In anul J;iOli lJiirel" întoarse iar spatele Ita
liei unde triiiş{' IlUltC':l zile fcrieitc ~i ;;;c Întoarse 
înp,;tria g'{~rmnnă. Ai{'i trăi numai Ţwntrn artl\ 
~a. HeJllllIlplc ~'iiu umplu toată Gel'mania şi din 
toate părtilc Y('nil':1 vizitatori intre care şi Îm
pi"il"atlll i\Jap;;imiJian, Acesta îi fixă O pensie a
nuală. -Intr'o zi, a:;'H se poycsteşt<', lhircr ,oia, 
{;a în prczP11ţaat'c"tllia. "t[l11d pe o scură, să facă 
"I'h i ta unei n:lpăt uri. Ne'ara 8(' (' lătilla şi :Maxi
llliJ;;111 n:\dll ordin unui eander din suita Si'!, pă 
n ţ;t'. }'iind('ă 8 ('t"st'l se eod{'u., împăratul îi::!
rUI1(':l () {1l'i1"irt' rÎÎ"prcţllitoare, ţinu el însuşi sc.a
ra~i 7.i>l(': ".1'rostule, nu ştii tu, că demnitatea 
llrtpi stii l111IÎ prf'~Ui\ dpcât nClloro('itf'le şi întîbn
plhtuarele prc{~ădcrj pe Care ţi le dă na;;>terC{L! 
r ~I)r îmi c"te <>a dintr'o Slltă de tăl~ani să fat) 

C'(l\';t!('rL şi nnhili. dar nieÎ odată nu-mi poate 
rell'!i sit transform lW euvakr într'un ,ai"emflnea 
a!,ti"t. cum <,:,te iH'(·la, e:huia i-ai rcfuzn.t ajutor:' 

1n 1:':20, IhÎrC'r lntreprim;{', inw,ţit de femeia 
~a. (l e:l1ătnl'ie în Tilrî1e de Jos. Pcr-tc tot a fost 
primit "tr,l1u('itor şi mai ales îl onorau artiştii. 
La ;W:lrlCl11îa pietol'ilnr din A.n\'erslso:-:ir!'a s.a a. 
f":,,t <lrhăt"rită ea ml IIlare cYCnim{OIlt. ,.Imi d{i
dură, c,nio Viîrer, "noaptea, un bandH't mare ~i 
mă 'încdrcud ('11 darnri. Consilierii îmi ·aduscrll 
13 căni eu "in ~i tfllltă ~ol?ietatl'a mă conduse cu 
i~ri('lii". - Diirer înc'heie ,prictiniecu eri mai 
yc"titi pictori ai l~trlor e ,Ju". ~Margar('t:l de PaT
ma. sora il] hi tnare dl' artă a hli Carol V, gUTer1 

lHltorul Tii1'11or de Jo~, îl iuvită la curte ~i îl 
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"ântată la pian sau din gură, fără voie ne 
vine ",ă exdarnăm: asta raee m~l puţin cât 
llD discurs .. politi<, H la o adunare de popor. 
Căci un astfnl de discurs bâjbrtc foarte a
dcseade fraze de prin eărţi, fmze seci, stu· 
diate. câtă vreme în pinscle lui Brediccanu 
Re deslănţue întregul suflet ~l 'poporului 
cu toate dorurile şi cu toate durerile lui. 

Şi acu'm acest Brediecnnu, l'are c aUd 
de lpgat eu suflptul de sunetul ttlrii noa.stre, 
I:"e pxpatriazil, se dLlce la America. pentru 
a fi de folos emigl'<mţilor DO'7tri de acolo 
~i băncii al direi secretar c. Ppste puţin, 
În locul duillpi rom;tneşti mfmia i·o va 
mui Stillg(~ rţmtccul pulpl'Uic al Oceanului, 
j.a1' in locul jocurilor f{)mfmcşti pufăitul 
lungubru şi regulat al locomotivei vaporu· 
lui. l\juns în );ew-York. aecpntph' l[Luta
rilor J'om[llli nu-l \'01' mai Înc:flllta niti mă· 
eal' la 7,ilt' mari. Singu['(l Hluz,i·61 pe eare o 
va am:i ya fi f!1."urnătul dp OJ1<1Ş mare .. Hllue

riean",prin (',are va suspina uIlPori eflte o 
doinfl sugTumtă a dl10 unui emigrant fUră 
lucru. C<ln~ îşi e[mtă durerea şi foamea, eu 
'gumluJ la plainrile vf'f'zi dt' acasă şi la cei 
r{}m<\şi ÎIl urma lui. Şi de multe ori îl Ya 
cll prinde j a lea pe dist insul nostru prieten 
in .'\(:('<'1 hahîlo1\ie cu atM de putinii. pOt'r-le 
şi a,deS0(1 spva g{IIHli la noi. unde tot mai 
tip;:.; ~l' va da e;\te o .. ,'wrali'i cl1wy}'afieil" sau 
ditp () ,.8('zrlloare". Şi epIc dt(evH rînduri 
din gaz.Nă. c,Hi îi yor y('sti aCDlo marpl(' 
prilej d<> sărbătoan.' adistică de prin ora
l'wlp nOHstre. îl vor face ('~l sti nll Il(' uite 
llieiodat(J. după cum noi 1w·l vom putea 
Il it a Il i('l efllld. D(, d! t p orj VOln a,-;(' Il 1 t n pe 

la CUIH'\'r!"P ~au lW acasă, la pian. dllltecl' 
;<-:(lU jocuri do alI.' lLli. ftgllra lui simpatieă 
Ilt> va r(\s[îri inninjp. :;:i dae:'L asU1zi, la ple
j'il rl'. îi zicPHI 1111 slncl'r: ])1'/1 In IUl1l. g;Îl1-

dul TH' SbOilJ'il fr\rri YOP şi 1(1 clipa feycderii, 
dind îi \'om ,Putea :;,icp: lJiJl(, ai Fer/it. 8r1nii
foI'. iariiş în 'mijl()(,~ll /Jos/nI. ('LI sufletul 
1<11bogătit şi cIp pOl'z,i.1 dun'rii arnan' CI L'

llliş.:!T<l11ţilor noştri, 

Retra~erea cpoziţiei din parlamentul romim. 
/JÎn lJ!Jwr('.~fi lIi-s(' tdegmfirrzii că eri, rinrri, 
înlJ'efl,f/l' ojl{lzi(i" W'I'!rIl/t('nlrrI'ă şi-rl daf d(,lIli:;~,1. 
1IOfiirÎndll-.w' .wl luptr' ('11 }In/Ni ultite iTI nfn!'(/. de 

":'--:-.~~-~~.-....... ---------
Î1H'ăn'ă eu Ollll]·llri. La Blij!'lC~Hl :l11ului ]521 lhi
rer :"{' înt .. aI"'e lll11110i la 1\' iil'f'llberl!, Aci muri 
I;L 6 Anl'ilie fi ~JlI1111li E):!~ p]iill~ de mii de oa
meni, Oa"rle "ale ~f' o,lihn{'(i{' În ('imitind bi,,('
l'H'pj Sf. J oan. 

]){'!a lR40 statuia "a, irn~",d"hc~t!' pi~qa ])iil'('l' 
n (.ra~ului ~ ii ren !x']'I!. 

Dupa A, \Y. Ci ruhe), Gh. Gh. Chirică. 

P]oi{'~ti. 1 J)('('crm'rir 1!i11, 

C t' J. .lntec. 
1 ,(1 / OII f (' 9 emil III' i!r' 1HlfI.,;f 1'(' 

ZlÎmhe.~f' În priiliiirnrâ (Ion'. 

0(' rine 1,(In{. [r ('arl /11'/("r 

/-:(1 rhillr {(' /'11/,(', III/r'(),.i. 

1 r ti si ngul' flOr)("·!,, r!e /'OZrf 

lUiNHÎ//c si/!gur iI('lIfif/s 

l'(li inl('!e:/<, fu, iuhitl' 

Ho{,of'u! /,(J.~II, urÎrtl,ilJx') 

parlnm.rnl impotriva gltvernului conse.rvator_ Tcx
hll prin. care opozitia işi anu.nţă retragerea a fost 
cetit h~ senat de căfră d. 1, 1 Brătianu, ia,. la C~
meră de cătrii fi, Tnke 1 onMC1'. A,~upra au,slUt 
mare e'venimcnt politic vom mai re~'eni_ Dăm. (J 

,~(ăzi lIumele senalO1'iltJ1' şi deputat'i.lor car;' au 
pâră;;;it parl~J1Iwn tu 1. • 

lknllfori: tiberah, dULi: ](JIIld Bri'iti!,[ln.ll~ C.}n
~t,antin Alex.iu. lIL J)(,11lct.ri~m, Al. l>jlJlva:ra Al. 
FilÎţJc~(,u, AL o u,.;,:; i. ::-:;.piru llarct. lOHif l~iN. 
~lH u, CUIl<st, Il i'es{~u, ('un~t, Miino."Cu. .M. G. Or
leanu, :0.1. Fcrekide, AL Hadovic,i, N. Hi'ive;'llllu, 
TOllm ~tdia'll şi Tuma Tl'ifolltiSen, 

C<m;;urvat()ri.,(\olllocraţi, dn[lllli i: AL Bă:lluri~ll, 
Paul Brăt:\ţanu. Ur. C'Ol1;.;tulltine);(·u. C. ]}i~'!·;ell 
N 1,' '1'· l' .1 • 1 } '1' . 1 ' ~. >l'lJtHOlllll, •. "man'll, r, omn on~~lI, Olt. 
J~as{'ilr, Emil Tcc'dom t;\i N. XCl\O!){)l. 

Ihplliu(1'; nnii: Tak(' Imll"!<[:u, t'~mtllCuzino

P'l1.~l'<irnn, Ncstol' Cin~'\l, COIlUIIH':ll1U, Teodor ('0-
stc.':.eu, Victol' Ei luu i. X. Uman, V a~ile j'Hă<ln-.'tlU, 
B!'ha"tian ~hl1'\l:zzi, Stefan <i. Popp, doetor H.ie
gler. 

J)opllt:iţ,ii ,liberali e;'L1'i :"e rdr:lg' din t!.'l.mcră 
s1mt dnii: Al('xlandrn Aml;':UL~ill, dodor C, An
gclesel1, Emil (\}Mine"etl, llJ.~H1 Du'ca, 1011 Ohi,,':} 
Clh. Ubih'('u, C. lan'a. Akx, 11i('~('u, Ht,(,fan d 
LHl. l'olllpiliu loallit~'"eu, Va:-<ilc ~I()rţl;n, C:O:1"t. 
Neamtu, Ni~',).!·a(' )i, Nil,ve-aml:-;:i (;l'igore Vas.iliu. 

* 
Chestiunea naţionalităţilor. Ziarul ungurcf'C 

.,T()m(',~l'âri II irla]J" a pornit o :mcll{'tă 1)('1It'I'11 

.liscl1':noa 'l'hc'ltimrii naţiollalităţ.ilordilll lJn;.{a

tia. 1 n mlllll:'irul de H;;t:'izi I'ă,-pllmle la 1.lJeoa,,,tă ;lll
t'lwtii şi d, D/'. (!rri1J,~ lJl'ediarrllll. ad'ltocat în lJll

g'oj. In wrtiz·ol\11;;iiu el. Br0dieeann el"oc).e că pro
b!!.'illa egal ei îniclrnptiiţiri a tuturor Il'llt,ionalităţ.i-

101' din ţad. ,,[] 11ll1ai fi apă df\llL()(,l'at i7JalTa ţ.ării prin 
~ldl'agil1:1 uni\"(,lI'sal ('gal ~i ~c(';'('t se \'11 putea d('g

h\l.{a. Cn sufl'agiu universal îmlyrl'll'nat. .cu o l'l'hc 
('arc JloJe~.;;e~t<c cu g rp:l podnapsilde }>l1şeăric lle 
toţi f\l'Jwţiunarii ~l;(llHini"trati\'i (',u'i ~'ar ln{\Qrea 

"ii tororizeze ,s;,m :-:îi L·uNullIpăakgiltorii. fulna!!tă 

d';.I!l{J{\I·al'.i"are oa-;.t<~aplii d. lh;r{j,('pallu numai 
duptiet' idcib ~{)ei()logullli ll:llg'lur ,I {1Ii'lzi O!!zkâr 
\':H hirui IlHmtalitaten JendIlIil"l' dE' lll'tfi.zi. 

~, 

Protes! .. I II ma k'lr din BlI(~o\'inll au adus ,,"el'

t(,:l că L: .li,n'nl ),:'1', OI', din NuePil\':l Iwii profe~ori 
(·o~l.llnl' 1 .lJi 1 ,Ill h(ll;i :i, t sa înlo{'uia~că eni'ltllmul 
1:,a\lUllId ::1 ('levilo]' l'lIlH:îl1i, ClI il llniformă eo
i:î:~t~ dupl1 ellstllHlU] n;:\î'lual al ",pmţj]oT din 
i"'tll'!a. 

• !'t; a('l.~ti prot'e"oJ'i v;liHLli, c:Iri Î.nlătmrii în
j~··un I Un{] :.niLt de .'iuuwYlllnie portul nORtru l1a~ 
ţlDl,wl dela unicul Iil'ell <1i11 Bl1~!)yinn, a ciirni ma-
.lol'llafc 0(' {'jpYl ~i jll'ofc,oori o furlIJează H.o-

,. .... . ." 

l:I;:!Jtl • ~I)u('t!at('a a['ad, ,.Homi'lllia .Jună" din 
\' jena întrunită în adun:ll'ea p]{'llară cxtraordi
lI;ml. din :5U/XII 1!111 îi înfierC'llzii În faţ.a opi'niei 
pnbjJl·t~ l'OlllillH',;,ti ţi apC'kll7.i'i la simţul national 
al ('ln'i~lIr ~j n! jd'iri!;ţil"T lor, ('a ~ll nu-şi Iepodc 
purtu.~ ]0]' l'~:~ional >;i nI boiC'otezc ln t·nt felul şi 
('li 01'1 ('C !TlJ.l"a('p U li ifonna ('ea ~t răi'nă, imvusii 
101' l'll dc'l"ila. 

Fli'llf! lic('u1 /!,'l'. Ol'. din Sll('pava un li(~c.ll {'OIl

fe"ienal su,;;ţim,t din banii fuuduhti re!igjonar 
l':J!llilllC>'P ,J(c,lOilni;l .Jlln,'I'· ;),pn!Pitzii la file!nbrn 
('1 oJ!orar L 1', S. \1 it]· () il (1 I i t 11 1 /)r, Vladimir 
de Hf'!.lla ::oi-l roa;::il ('Il in.~i"k!l(ă ('li Excelent!l Ha 
111 {'~dill1~e el.!' l';lP al f,md,dl1i religional' gl', OI'. 

rOllWll. ŞI I,nll urllwr!' :;.i al lieeului fIi;)'} SUeNI\'ll, 

>,,'( ini I'('prindii l'::~ij n{'('(',;o,:ll'i PC'Tltl'U detlHlprnha-
..... 1-- • 

rea ~l lllL:du.t'Hl'ea 1H'('!'kl :'<,Hll:lVI]llieii prcellrn ~i 

I'cnt!,'ll l!(d('p,~iI'Ul ar>dor \'anf/ali lipRiti de ~in:ţ 
f4;)t(·t lP ~l Il L1 ţlOH'3 1. 

. ~ udknţa lui. Khuell. 1 )i Il Y iena fie amlT1ţli: 
~!llll:;trHJ";)I'l':cdrntl' lingaI' ("Inteie Khucn-ll(-
(~l'l'\'â ry a fc'q [ll'i!ll i t rk ('ii t rrL \i,ij. ~a în audien
ţa, e;,t:l'e a ,lYIl! IrI{' În pal:it;d (1!1I ~{'hiillnhrllnll 
.\ndtt'llta n r!Hn:t 1 o:Jl'ii. ' 

, ('olLte k Khm n,l; ('1 k r\'iil'Y a l"1.jlortat!\i aj, 
~:.tlo d(';-(]ll'[, .. "ll1!:ll.:~t j1njiri6i ~i rle;4prc di'~lJti;l(' 
fl!1l de' lq.nll. il, prezuîtiil:dn-i, în [lf'pla>l tirn]) fc,I"J-. . '1 . ,~ 
('l~~;rl (' {.Ili\'Cl'TJu 1r.i llJl;::ll' ('11 }ll'il\'jlll noalul :Ul, 

Un joc politic. 
A.·rad. BO Decemvri~. 

Deşi convoeate numai pentruca să vo
teze tlll buget provizoriu '{:ahinetului co
mun. dl'l{'gaţiile aUSlI'O-Lmgare s'au bucu
rat În u,el"::;[{'c două. zile din ul1mă nu numar 
ele atenUa lU!lnci politice din monarhie, ei 
~i (]p un inten's dl'osl'bit de viu din partea, 
prosei şj il r-ereur'ilor diplomatice europene. 
Dată flj[ld ia )loJitiea externă situa:ţia d~, 

gCIll'rali't Jlt'sigura'llFl, t'l'a lIumai ftresc ca 
lămuririle ce ti0 aşteptall din part.eo con
:tf'lui ,i\phn'qthal asupra arillldirwi celei 
maj puterniCI) aliate (j Upnu<lniei. să deş
tepte ('uriozitate În cl'le lllai largi cercuri. 
Şi tn)buie să rpcunocu;>h'm etl mini,~trlll dl' 
extf'l1w <llll'itro-ullp:ar a rpuşit ~~'l. sp achite
dad'i ])11 sprp mlll\u[l1il't'a I utur{)r c()reuri
lor din afară. cel puţin spn' liniştirea celor 
mai si rîns h,gatl' (]l' sfpra dp illtl'rpse a tri
ploi (J lian\p.. l T n rar ,succes. ~ de sigur (~('I 

mai lIUlt'l' în cariera sa ~ a, avut Însi\ 
('ollhdp /\(dlJ'l~ntlwl În <h-Il'gaţ.ii şi in spe
cia 1 îH ('pa ung;! I'ă. IIll SUCC(\'i ('are răsan' 
cu ,itâtmni neobişnuit, ('\1 dlt în acela.,:, 
timp eoll'gLd f;ftu, ministru 1 dl~ r;lsl>ol. ca
YH!Pl'U] de i\ lJrr(~nherg a fost aproape hui
duit În acp('{\ş df'!eg{1ţie. Şi aSl!]1P<l acestui 
mOIl!pul yoim s(t 11(' oprilll,dwi no vorlw-
1:1lp cu moll(' ~i adttll[~i Înţf'lcSllri dcspl'l~ o 
fatal':l ~i tot l11ai <lGct'llltlată schimbarI' in 

rar;nrtul !lI' flll'ly politÎ('p illtPl'lIP nle 1l\()

uarll ipi. 

1, • I ' 1 \ t'lIin 1'('" 1)( ('\'('lIilllPll, "Jl' dill ~ediJl-

ţele dl.·kgi,ţtf'i ungan\ 11[1 ohs!~rvat.or XlI

!wrfil'in1 \'(1 H\'(~a illl[ll'!'sia dL a asistat la 
o I'PJll·('zial <It.it' hiz,;U'll, ('l! 1111111 foC' !W]tfra
lj{'. plinll (i{' il! illldini ndin"5ti si tip J'o17lri 
dis! rihuitJ' dllpil 1111 (~apri('ill l!~diHtofelic"'
IIJ re'alil ntp :ll";i'i ,lI~ţillllPa (~P s'a dpsfilslll'a: 
In f;:\<! lluash'Jî il fost .sl ["iIl,,, lI11it<lrtL ill
Sli[::l1tl dl' !1Il .simt politic Jll'pa mfinat şi 
llJ'Zltil dilltr'\) Sill,~lIL';\ !nilrl\·util. elal'fl si 

hol~ll]l";l!'l·. \'oi [lt!:"llllt{'lit Ili;)liţj, ('i Il1;
Ula i ,,," Il l'/,ri il.;;Î (h' ingPllÎosil ,at l'il. dn r rnai 
nll's (~l' ;11'(';1 diwiplinll Folil i(,tl SlI[H'I'ioar{l. 
('an~ i~'-<l jnlt'sliit pctl'i\"nieilul' llll:..;trj sli 
jO;WI' ],(' .S('('[W l;o!itic:ă a lllomlrhi~:i :;:i în 
faţ,l opinipi II II in·j· .... wl(, lll! .10(' p1lliti(' <Itflr 
dr' rpu;;;it, 

SZ\ !'J'î\·irll. ril' si 1111lt!<li l!l fllgil, .illl'u! 
fi:,-~ur<llll.ilol' j;rill(·i/;ali. 

HPPI'!'ZPll(illlţii ()FlJzitil'i II [L.'2,llresti. in 
fJ'llJllp t'tI ('0111<·1(' i'- FlHmyi. l'I>P;'(,Z(,I~t.illlţi i 
1I11I~j lIj,'!zit,ii (,ill'n CI inSI'l'!lLlt cea nlai în· 

dtl1-jith \l!l.~( j·lH'l. it' dl' ptmtt <I;t,i !Il ('mlH'l'<I, 

LI 1I!2't[ r'il în Il u t ri \. il pnlil'I..JI' 10 [' III i 1 it an', n 'an 
a '1' 1 il d l'I':'t l ci i ( i r; 1 ; J: I ) i !: t' n 1 J'1l P () 1 i t j'c,a (' o Il t ('

JOIi .\\·!ll'I·111 11;11. (~tHH! ;wp,.,!" si il !'li ia În dis
(·il]' . ...,!!l .'</w i {'Il! 1'1! ild()pla!'p(l (·t!! nlili Jl('

:lm:lIl;H;'~ <l 1 l"Oildl'[ol'. Ha, ill .. lanul 101" 

d~, ,ul:nil'<lt.i l,' l;p1l11'11 milli· . ..;trul d(~ l'xlPl'IH', 
"{'Oj'( 1']"'1 (1 ., r· \. c' ·1' . t'l ,.. . ,. 1. tI' ,', ) ,lUZ,(',,' ({llP!.::;l -1 \lf' O'lI\'P!,-

!/:1Il:1'n!;di. <lU !JOUlI'Ît Sil 1I('.11111;'(';,1sc5 şi iti 
an,iit,l{· f~(·!q.:~l ~i'l!lnll' Înl'l'cr!"/'('l! px('pptip
TI ; d il {' 1 [ ('; l j'(; (l ro..., t, il ă nI it il o h i 111 J III i Il is t 1'11 • 

ln ~1l'1'i<!::; ţ ilnp dl'lr'g;d:ii npuv.iţioni:;;li lL'a!! 

~!YUr t:<'('i'tl iWlIii. san~.;!S'l1f' !;li ÎHi.l'pi'itlll·j 
"ulg;n'(' leI alin'sa milli"tndlli tip ri'ishoi. 
(';11' .. 11',1 ,1J'tlfa! lli(:i p[ :llttl dor'intă dl,('f!i. 

('(lh'glll ~illl c\'!;[ ('xtpl'ill': YOhln'i! prl)i!~('

hdor llli!tan', A(~:\Yftral ";\ ;1 tp!llat ill mod 
~)f'l'a tr;11l~~;1;11'1'lIt In nrgoliltl lor lI<lt,\nwlL 
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3 t f:)ecenwre n. 1911 ....... 
cu o impreca.ţ.iune unguren,seă (,Se bantsd 
a magyart !"), - o lipsă. de tad cel mult, 
t.otuş un fericit prilej ~ell?ga ţilor unguri 
pentru a. se improviza în ofensaţi impla
cabili. 

Privind jocul delega-ţilo!' guvernamen
tali, avem impresia că n'au întrecut. pe de
legaţii opoziţ.ionişti în preamărirea conte
lui Aehrenthal, că i-au întrecut însă în cri
ticarea cavalerului de Auffenberg. Până 
şi mameluci de talia lui Nagy Ferencz, 
care a făcut parle din inventarul tuturor 
guvernelor şi-a luat de data asta curajul 
de a. se arăla nemulţumit cu declaraţiile 
ministrului A uffenberg. 

La părere singura notă disonantă în 
această ciudată siunfonie ar fi fost să fie 
cuvânt arca ju.slhistului Ho1l6, care a pro
tlesv..'\t împotriva, syonurilor despre exis-: 
tenţa unui aşa numit partid răsboinic, care 
să zădărnicească prodigioasole silinţi pen
tru pace ale contelul Aehrenthal. Dar nici 
glasul acesta n'a răsunat în pustiu şi o u
reche politică mai rafinată gă-seşte că ac~
c(\ntele lui complică cel mult armonia, fără 
s'o distrugă însă,. Despre cavalerul de Auf
ienberg s'a spus dintru început că f'ace 
parte din garda moştenitorului de tron şi 
- sunt cunoscute mrejile pe cari le aruncă 
partidul lui Justh în apele politice pâ.nă 
către Belvedere. 

Trebuie d('ci să a>d.mirăm smcer iucre-1:> 

niositate<.:'t cu caro potrivnicii no-ştri au 
• ştiut să-şi împartă rolurile într'o clipă în 

care mai mult decât altădată aveau asu
pra lor ochii tuturor cE'TCurilor politice in
teresate de mersul mvnarhiei. Trebuie să 
recunoaştem în acelaş timp că fiecare din 
aeteri a foot la înălţimea intereselor ungu
reşti superioare şi că jocul lor a fost şi ca 
ansamblu cât se poate de fericit. Care a 
f08t anume problema politică impusă lor 
în situaţia dată de aspiraţiile superioare Un

gureşti? Să facă prin jocul lor impresia că 
poporul unguresc a început. să fie fadoml 
cel mai ponderabil in politica monarhiei. 
Vik~nd multele greşuri din trecut, să se 
insinue Germaniei deprt cei mai convinşi 
aderenţi, ba chiar garantii sincerităţii 10-
găturilor eu Germania . Aicea:sta le-a. fost 
in situ<aţia aduală cu atât mai uşor cu cât 
o puteau manifest.a prin ade de perfoctă 
încredere în politica contelui Aehrenthal, 
care - după cum bine ştim - e stea.ua 
protedoa.re a a.'1pira-ţiHor panmaghiaro. 
Au mai 'Calculat compatrioţii noştri şi cu 
alacurile unora din delegaţii aURt.riad tm
potriyn, ministrului de externe, ata<'uri pe 
cari le prevedeau şi în faţa cărora le YOllC'a 

atât de bine să se rf'fE're cu emfază la .,ati
hIdinea. solidartli a delf'ga,ţilor unguri în 
ehe~",tiilo do ordin suporior alo monarhiei". 
Suntrnu siguri că în delegaţia ungară ora
t.orul care ar fi cutezat, ca delegatul ceh 
Kramarz, să spună cuvintele că "Gerrna.
ni<t. e a~"tăzi focaruJ de emanaţjune a pri. 

q 

./1' R 1 13 t1 N AH 

mejdiilor universale"~, ar fi fo."t strivit de 
o grindină de protestări. 

Dar inter(\'lele 1)oliti-ce ungureşti mai 
indiaau şi 11ll alt BCOp: fortificarea. situa
ţiei oont0]lli ,\ehrenthal. slăbită de împre
jurările {':1}fioscnte în cari a fo-c;t nevoit să, 
plece baronul Conra.d, fostul şef al marelui 
stat major. Se ştie că mCh~tenitorul de tron" 
arhiducele Francisc Fprdinand, din motive 
prea binecu,'ântate, ar priYi cu mai multă 
linişte în situaţia c-Ontelui Aehrenthal. pe 
un bărbat mai puţin înclh"crit cu toţi de
ţinătorii sistMl1ului oligarhic din Ungaria. 
Demonstraţia înscenată în f~iyoarea con
telui Achrent.hal. pr(>.Cum şi corul de sar
casme la adresa c<lvaJ('rului de Auffen
berg au fost menite deci de-a dreptul moş
tellitorului de tron. care probabil se ya fi 
şi cutr('murat în faţa acestui gest de forţă 
oarbă. Cflre seamănă cu pumnul gata să 
izbE'asC'ă. 

Dup{t 1.o.a1.c aceste înţelegC'm că potriv
nicii noştri se întorc dela Viena îndtrcaţi 
de lauri. In adcvrtr ct'rcurilp politice un
gurf'şti pot să fie de data asta mulţumite, 
căci niciodată în trpcut politica ungurca.~
că n'a reuşit să so impuie ca acum. fie şi 
numai în mod efemer,cu <l'Parenţa de fac
tDr relativ hotJtrîtor în mare.a politică a 
monarhiei. Ziarele ungureşti au cuvânt să 
jubil<'ze, dinamica partidelor ungureşti a 
realiz'tlt ef~ctul cel mai de seamă în doco
niile din urmă. Ziarele din Austria, în bună 
parte simbrroşe guvernului ungar, nu ,Ae 
mai fac -azi oc,Qul primejdiei ungureşti şi la 
rîndul nostru aVM11 impresil3. că principiile 
de yiaţrt a.le moparhiei se spăIăccsc mereu 
în sfere-le în cari fruntea cont€llui Aehren
thal poate aJ;i să radieze de mtmdric ... 

Omaaiul lui Coşbur. 
Membrii (,!'reului 4idact.ic din ta.ră au serbătorÎt zi

IeIel trecute cu un banchet retrage,.(\!\. dlui Sp. Haret 
fostul ministru al instruetiunei, dela. catedra. Universi
tăţii. Din acest prilej ma.r4>le nostru poet Ge.(m~e Coş
buc, a compus ca <FllHl..giu adus dIni Haret. următoart>R 
poesie. 

BîrNre4 ca monstru-o VăilUi alergând. 
I (I·r g'ura ei numai ecouri, 

Cu negrul cărării noroi mări-tind 
'Virtutea din cel ce-i virtute călând, 
Da,r faima, cea putred' a celui flămâm,d 

De faymă pu.riând-o prim l1ot~ri 

Ni.ci te4m' ori mânie, ci-uimi:re m..i-a p111': 

In !w,flet durerea ace~tor 
Net1reJmice 'nloar('e.ri cu josul în. 81U1: 

Căci nu.-i apăra .~ă nu fie ce nu-s 
l'·iici braţul pe-Ah1~ şi. pe Socratp (1111-8) 

Nici vârsta cea multă pl! N e.stor, 
Cu scut şi f/ăge<da t'rei lupta? S'o lo{l1. 

Copile, căci scu.t iti e lim]YItl, 
Săgeţi însă Zeii şi drepţii tăi pa.,'1i. 
Priveşte tăcând vui,torii trufaşi: 
Pe-nn mu.nte fu muntI,', urcat d(,-I/rin.~i 

Şi tot nu bătură rJ71'mptJ.lf 

George ~buc. 

fir 

D. Spirn C. Bare! 
trădătro de neam. 

De 'T('-O săptămână şi mai bine in
(:oaco "Romântd" pubJi-că pe prima co
loană a. sa unnătoarele excepte din arti
cole, pe cari le consideră ca dovezi de 
lradare de ne~m din partea noastră: 

•• Nimic nn &ste mai gr4>U pe.ntru publi
cul cititor aJ unui ciar. scris şiret şi echi
voc ca "Tribuna", decit să descoperi ten
dintele adevărate. pe cari le serve~t.e 

un a.stfel de ziar. Căci cetitorul de oţa

:rete. fugind cu ochii repede peste foiie 
tipărite, numai rar observă intele3ul 
ascuns al cutărei fra.ze încurcate din 
coloana din urmă, care stli în contl'a
zÎesre logică cu vremiself' lansate în
tr'o frază sforăitoare din coloana primă. 

Dr. AJex. Valda. 

" ... Şi Sn ori ~E' ramură a ştiinţei 8au a pro
greaului -omenesc în genere, indiviclruaJităli1t" 
mari sunt mult mai {'omplexe, decât să-şi poată 
roaliza toate a'8piraţiunile după o !:lingură for
mulă şi ('u un re!'ltrÎlns număr de prin<,ipii." 

» .. .101', dimpotrivă, oamenii mon~orzi, cari 
îşi crei.azÎi dintru început o platformă a vieţii, 
de pe e...are nimic nu-i poate abatc; visătorii În
dlhjiţi, oari se În{'hid inaintea oridirei Îllven
ţiuni, se a!'\('nmănă un'or ma!;line C1l tăeăneli exa'C
te, a căro1" funcţiune Îinceată este deRigur irepro
~bilă, dar parc 'ÎntÎl.rzie şi ră:mfme mult în urmă, 
în concursul forţelor moderne." 

"Omul politic desigur işi schimbă sistemele. 
tacite mai ales, după cum îi cer interesele şi după 
cum îi lpermit imprejwăTile de a-şi duee 1a în
deplinire eÎlteYIl idei fundamentale. Şi câ.nd a
ceste fj{'himbări, Î'Il aparenţă prQbt> de lThConosee
"cnt(l, deyin nf'<:':e<S'are şi !'le fa(' llRti'el cu deplină 
convingere ei cu o logică fat.ală Il evenimentelor, 
nimeni nu 1Il!(l de <'e să se miTe." 

"Să lămurim dt>CÎ. N~~i ca oricine altul, ca.re 
are o intuitie drea.ptă în che."tiuni politice n11 
'Suntem pentro f{)rmule ~terootipe. 

V iata publi{'ă se I!ăseşte Ipururea în fluctua
ti11ne, în{,llt d(',qpre prln<,jpii ~i t act idi, tăiate in 
bronz. este 1!J'('11 a ,'orhi. Şi ni<'l nu crooem ră 
Jrepturile sunt impr€'lseriptibilt'. ASpiraţiu.rnilE' 
noastre pot să ereal'ci'i, sau su se <,ohoare, d11lpil. 
{'pO{'(> ~i eara.c'tenll lor." 

.. T rtbuna zilelor noastre" 
nr. J90 din 5/18 Sept. 1918. 

[nainte cu cMeya zile .. Românul" 
n('-a. somat. să răspundE'm: -cum am putut 
aşterne pe hârtip l>DuIl{'iaţinnÎ dE' acestE'a 
echivocl.'? El "edea în aC(\ste3 o dovadă 
neră.stumabilă ({{'spre trădarea noastră. 

Ei bine, iat(t răspundeIn. Şi răspun
drffi eu ni.~te cuvinte din cel mai recent 
artiC:{l1 al fostului mini,stm al cultelor şi 
instrueţiunei pubieE' din Româ.ni'a. d. Sp. 
('. H arci: 

,.Pentnl ('(1 o grupa-re d'f' oameni să 
m('rite hnm0!p unui p:Jrtid politic, trebue 
('<1 să Întrun(\as·('.ă anumite eondiţji.'· 

,.In prim<t. linie, trflobue F;ă aibă, 'Cunoş
tinţe exade d(' toatr prineipal('-]e TIB'voi 
ale ţării, pr('Cum şi id0i hotărâtr în pri
vint.'! modului cum ('le pot fi satisfă>cutp. 
Solu (iile (lr('.~tea pot să 1'arirZf dela 1111 

mnment In altul. pentru ră .şi împrl'juri'i
ri!r ,<:e ~('himh('i. .$i ('('('arc ('On?,iT/f azi 

..,..~tumpira .. a ooazională de pu,ti de vAnat! ~~ I 
i 

lancasfer , cu rheie 16 n .. Orf'ner·lacat englezesc, cocoş automat 22 fi, Puşti americane, ţeavă cu aruncarea 
patroanelor folosite 12 fI., Hemmerles, 2 tevi, modernă 35 fi., Drifling-, Browning de 16 ca1ib., Krupp ejt'ctor, cu 
ţevi de oţel, de. precum şi garnituri cnmplefe Ha."trles, DrilhnR', Springer şi Kierner, Tevo/rere, pistoale 

se aflA in. preţ ieftin. la. 

PravAlia da puşti de vanat: HA. D 6, Bildapesf, IV IT., E gyefe11 .. ter 5. 
Artkole de ~port, binoclf', Zeiss·, OOrz· aparate fotog-rafice. Face schimb de dtferHe părtt de puşti şi aparate de fotograflal 
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['onle $([ 11lL se mai potriveasccl mdne; 
Il"t bue I/lSa ca la fiecare nwment partidul 
sâ ştiI' ee l·/"ea. 

Iatu-l deci ŞI pe d. Haret - trădător! 

Escanlotarea votlliui universal. 
Arad, 30 D8cemvre n. 

N'am a1'1d nici odată desăt'ârşită încredere în 
repe/ilde dl"Claralii ale guvernelor ungare din 
tu mă prin'/oare la introducerea votului. univer
sol. AnHlllar('fl de pe o Z1' pe alta, de pe un. an pe 
aii uZ a re:c:.ol !·i rei: acestei chestiuni ni-a în tărit nu
mai cOllt·ingcTI.'a că guvernele ungureşti. urm~ 
resc o 8ingură ţintă: escanlOtarea volulm, um
versal, iar declaraţiile lor... democratice sunt 
menite numai să zăpăcîască lumea, 

Ziarul si/sesc din Sibiiu, "Siebenburgisch
Dc!dschcs Taycl!/atC', organul oficial al deputa
ţifor s(~şi guvenw1Iicniali, ne aduce aei o nouă 
tmIrllu'ie in acea.stă privinţă. Deputatul Dr. E
mil X Cll~F!J0r('n pul.;! i că anume un articol în 
care declară dintrlL început că poporul săse,~c 
,.mullcI ueme Încă n'are să se teamă de introdu
cerea acesllLi vot, carc ameninţă poporul săsesc 
cu peire." 

j}l'Jrufatul sas, explicându-se mai lămurit, îşi 
c.rpri luă cOTlril! gaea că iniroducerea acestui vot 
se J;a putea amiina până ce se va însiăpânl in 
toa te pat urile inţcle!lcrea că ruest vot "este gre
şit în pnllci piu, net iresc şi anti-cultural:' 

D. '!>.. (,l/qeboren îşi întemeiază această convin
gere pc experien(cle si observările sale. Nici pezr
t idul kossuih i.~t şi 11 ici c/n'ar part idul justhist -
cu ahit mai puţin, deci, dc.puia{ii saşi - nu do
reşte acest vot. fiiră sl/liciente garanţii cari ~ă 
111('1; ţină starea aci uală de egemonie a elementu
lui tlnguresc. 

Se şti etn deobşle că cea mai mare aversiune 
a partiddor wl!Jureşti impotriva votului univer
sul porneşte din ,.primejdia na(ioTHllitătilor". 8i 
accste partide mai bineî.mvicdecă avântul idei
lor dClliocratice izbînâitoare, - decât să facă 
drl'ptate şi pOJioarelor nemaghiare din tară. 

Că poporul săsesc nu doreşte volul universal 
nu ne miră, cclci pentru el acest vot nu ar insem
na o înlârire mai însemnată a "wselor alegătorilor 
saşi, Siturlţia lor malerială şi culturală le fa~e 
duar ca putinţă să aiM aproape în toale cercurile 
eleclurale VI i.rte (l'omâllo-săseşti) alegătorii saşi 
au majoritatea faţă de aleqâ/orii români, - re
pre ziniall ţi ai unei populaţii m uIt mai nume
roase. 

11Iţcl~qemo' drci. bucuria dlui Neugeboren când 
îşi încheie articolul cu cuvin/ele: 

•. Soi Saşii putem fi salisfâcuţi de aceste pers
peclirc. E~le de prisos să mai spunem că noii Sa
şii trdwie să facem tot ce putem face cu forţele 
noaRtre slabe, ca 8ă 'îm picdecăm introducerea. u
nei refurme electorale, care ar fi mai mult decât 
o reformă eledorală foarte conservativă". 

... 
J\'oi Românii slmtem, poate, cei dintâi cari 

am trecut în programu.l rlOBlru politic cererea in
troducerii 1;ofului universal, egal şi secret, -
dându-ne sea ma că oîn tărire a maselor noastre 
electoral e ne-ar uşura luptele poli( ice. 

Ar li o !Jreşn.lă mare, însâ, dacă toate le-IIm 
aştepta numfLi dela acest vot, care poate să fie nu
mai un mijloc ca multele alte pentru realizarea 
cererilor noastre nationale cuprinse în program".Jl 
nostru naţional. 

Ne trebuie, Înainte de toate, o organizare po
litică serioasă. mai ales acum, când tot mai mult 
se Învederează că ţinta urmărită de guvernele 
şi de partidele ungureşti este escamotarea votu
lui unh'ersaJ. 

.. 1' R J fl fT N A" 

Declaraiiile contelui Khuen. 

In şedinfa de eri a delegatilor ungare, contel. 

Khuen-IJ edert,âry a făcut din nou câteva decla

raţii despre votul universal. 
N'a atins, însă, nici cu un cuvânţel măcar 

partea principia.ră a che.stiei ci s'a mărginit nu
mai să spună că dacă opozitia dore§te inlr'ade1,ăr 

refvrma electorală, - să nu ;,mpiedece votarea 

reformelor militare, eăci re.zolvirea unei ches
tiumi importante cum e chestiunea votului uni
versal trebuie 6ă ee facil în VTeme de pace oi li
nişte ..• 

A.tât a 8ptu contele Khuen-H edervâry, dedi
nând orice iumctim între reformele miii iare şi 
reforma electorală, un iumctim care ar dovedi sin

ceritatea declaraţiilor guv&Tnulu1 in ce privefle 

votul univer,al. 

Dela lAIi u nils. 
- Aprobarea politicei externe. -

In şedinţa de ieri după ami azi s'a con
tinuat, fn şedinţa plenară a delegaţilor un
gari, discuţia provizoriului de buget al mi
nisterului comun de externe. Discuţia s' a 
terminat cu votarea provizoriului bugetar 
şi aprobarea politicei ministrului de exter
ne contele Aehrenthal. Impotriva bugetu
lui şi a politicei externe au votat numai doi 
delega ţi opozi ţionali. 

, In discuţia de după amiazi a luat parte 
şi ministrul-preşedinte ungar contele Khu
en-Iledervary, care a luat apărarea minis
trului comun de oxterne şi al ministrului 
de răsboi, stăruind asupra nBcesităţii de 
a reforma armata. In ce priveşte tripla
alianţă, contele Khuen declară c(1 monar
hia austro-u71gară observă cu toată since
taU'a obliga,ţiile ce i-le impune aceastcl a
lianţă, convinsă că şi. aliatele ei sunt călău
zite de aceiaş sinceritate. 

Delegatiile austriace. 

Delegatii allstriaei, în şedinţa plenară de ieri, 
au oontinulllt discuţia provizoriuJui, de buget al 
ministerului de externe. La discuţie au luat parte 
mulţi delegaţi. . 

De interes doosebit a fost discursul delegatului 
ceh Kramarz,. care a dificultat prea marea a;lipire 
a Austro-Ungariei câtr! Germania, care prin poli
tica aa de "gesturi largi" începe a fi o permanentă 
primej-die pentru pacea în Europa. Kramarz de
clară apoi că ar dori o apropiere mai strinsă a mo
Il.arhiei noastre cătră Rusia, ca astfel AU1ltro-Un
garia să fie asigurată de două părţi. 

Şedinţa s'a terminat la orele 8 seara, e.ând 
proviwriul bugetar a foet votat f}i în a treia ootire. 

Ultima tedinţl. 

Viena, 30 Decamvrie. Azi înainte de amiazi, 
delegatii austriaci Oi delegatii UlD.gari s'au întru
nit la o şedinţă comună, pentru a lua la cunoş' 
tinţă votarea :provizotiului bUietar. 

-
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Advocatul a dvocaţi lor I 
Arad, 30 Decemvr .. 

Nimic mai u~or decât 8. face psicologia arti
colului de eri apărut I.în "RmnânulH au? titlul 

Ad\'ooatul romlÎn" din pOlLlla domnulUI f)efeo
~anditar Dr. A.lcX'undJru Vaida-Voevod. Jignit În 

ambiţie de o comparaţ,ie justă ce-am făcut ~ntre 
do.mnia sa şi d. Gvga, orgoliul său monomalllac a 
căutat o mică rlisbnnare. Şi de ce putea să se acaţ.e 
valorosul bărbat de stat mai cu efect în 8.(',e} ar
ticol al .meu '1 Putea să atace vre-<> teorie ~ Ar fi 
foot să treacă pe un teran foarte şubred. Putea 
să atace WU\ insaşa artioolului, primenirea ~ l~ 
afară de insulte, injurii şi erupţii de grosol~n~l 
d. Vaida n'a lrunsat o singură idee în toată acU VI
tatea sa publicistică de când durBnză ~ c~iz~ a~a.
Shi. Şi atunci L. A crezut că poate van PWZIŞ ~ 
imputare într'o frnză a articolului meu, ~ aş .fl 
insultat pe advocatii români, "i-aş .fi BCUlp~t In 

faţă" cum se exprimă, i'n limba sa lIterară Şl el~ 
gantă, junkerul lI1Cfltru de co.ntra.facere. lntenpa 
e p1l'ea străvezie. Voia să soltdanzeze la durerea 
sa universală, o întreagă clasă 'respectată de oa
meni, care sunt adv(J('~tii. 

Mărturisesc că sunt adânc mâhnît şi desgu
stat de acest proeodeu ne mai pomlmit de neloia1 
şi nevrednic. Nici prin minte nu mi~a trecut ~ă 
aduc vre-o atingere nimănui în -acel artIcol, cu atat 
mai puţjn unei întll'cgi clMe sociale, a cărei ro.! 
în viata publică a n~lLnmll1i meu, îl cunosc mal 
bine şi'lap~cie.z desigur mai inteligent de curo 
o face d-sa în niş;e simple insinuari şi platitudini 
vulga're. Domnia sa face, ooace fac toţi pamf~eta~ii, 
aţâţă instin~tele j08ni~e, turburînd armOOla dlll
tre dase, ~ntru a putea instiga pentru nevoia 
sa momcnt.ană pe ad\'ocaţi contra noasbră. 

Spre li putea bce a,c,e.1s'ta nu se sfieşte sa trun
chieze chia:r frazele din articolUil meu, într'nu 
mod ou d(\Să"ârşire n(!admis de cea mai elemen
tară OIlC"stit.ate într'o discuţie, ca să poată 8Qrodtta 
int.entii eari erau cu totul străine de mine. Ce 
zicoam 'în articolul meu î Vorbi:nd de intra:rea 
unui grup de acriitoiI'i, adunaţi in jurul dlui Goga 
am SPl\l8: 

... "Ar trebui eă cunoască ei ne .sunt aeei 
necunoscuţi, pe cari de altfel nu vreau să-i a
ting, cari ar put.ea fi însă înlocuiţi, ori poate 
ni<:i de aeeasta nu e nevoie, ci de cari alături 
rar putea să stea· acei reprezentanţi ai tinerei 
noastre. generaţii, cari în mijlocul numărului 
mai ales de advocaţi, ar aduce o notă nouă, nola 
culturei noastre naţionale notă ce mai ales în 
anii din urmă a căpătat o formu.l.alre nouă în 
concepţia acestei genoraţii". 

Cine poate ceti în aocste şire un atac îndrep
t.at contra advocaţilor, ori "o scuip.are în faţă" 
cum spune expresia trivială a <llui deputat 1 Cure 
poate fi unica interpretare pentru orice om de 
bună şi de re.acrooil1iă chiar, pe care însă să nu'1 
cheme Dr. Alexandru Vaida- V oevoo ~ Că scriitoriiJ 

ar ad uoo o notă variată, nota culturei noa.stre na
tionale, a cărei roprezentanţi e numai firesc f>ă 
fie dân.şii, în mijlocul numărului mai ales de ad
vocaţi, căci cu foarte puţine exceptii, comite~u1 
se compune aproape numai din advocaţi. Unde 
se ailă intenţi.a făţ.işii ori măcar ascunsă în aooste 
şire, de a aduoo o jignire ori vre-o ştirbire a.d"Q
caţilor români'{ Trebuie să fi d. Vaida, să cauţi 
nod în papură, să răstălmăceşti, să faci proces de 
intentii piicătoase, pe (}ari în urmă să le combaţi 
cu o ex'cesivă bunăvointă de prieten al advocaţihr, 
cari de. sigur n'au nici O nevoie de a.părarea doc
torului de medicină din Karlsbad. 

Aş putea şi eu, urmân,d apucăturii ipocrita 
a domnului Vaida, să mă fac apărătorul oolor
lalte cbse SO<';iale, pe care d-sa într'un mod ne
d'rept şi n-opermis le declasează, făcându-Ie depen
dente, şi generalizând cazul Mangra la toată preo
timea noastră, cu rolul ei istoric, in luptele noa
stre naţionale. Aş putea să mă fac apărătorul ,i 

tlEUfdAIIH .. \t. Ma&lzin de haine 
pentru bArbati, copii şi fef:fe 
~ ARAD c$=-

CROITOR PENTIU DOMNI. 
Furnlsorul curlii C8~ rej-Ie Si ca ... lrhll. 

Costume: Frack, Smoking, Rendigol şi Sagnd gata sau croite după măsură, fări obiectiune, admirabil lucrate. 
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!Il oelorb.lte cla:se, profeeori, medici învăţăwri, I 
medici, tehnici, funcţionari de bancă, pe cari ase
menea ii face depen<lonţi, oari însă în campaniilil 
electorale, au d'at dovezile oolei mai striilucite in
depondenţ.e morale, adueând eel puţin atâta 
sacrifidu, eât caooi,daţii, dacă 11U mal 
mult. Şi aş putea, da-că CllU 'pentru alt
oova, chiar <le dragul adevărului, fără 
a jigni meritulpr€lJ}on,doront al advooaţiJ()II", pe 
care îl roollTwsc, <să-i dovoo('sc netemeinicia impru
<ien t ă a f r·azei sale când zice: 

,,}'ără de a{~eşti ad,-oeaţi 1111 illlm avea băncile 
infloritoare, întemc~ate la iniţiativa şi sub con
ducerea lor", 

Dar <Ilr avea vre-un rOilt o asr:meuea discuţie î 
Asta () ,poate faoe d. Vaida, care împroaşcă în 
dreapta în I.stâ11ga, fără răspundere, ,dar nu o pot 
face eu, care'mi respect condeiul şi oare uUTIlai 
lItât are \~re-o lDg"itimaţie cât e;w pus in 
slujha interes-elor obw'Şti, Dcedorimţa m(l!:lehină ar: 
a câştiga un triumf uşor asupra <ilui Vai da, nu voi 
<Ilvea uşurinţa dea d~oopt.a gelozii şi duşmămii i'n
tre olas<" ("ari Îşi au rolul lor orguni'C', deopotri vă de 
importan t., in !stiflldura vint,ii 'sochalc şi politioe a 

neamului nostru. Las Încorea.roa accast.a domnului 
doputat lluţÎonaJ, {'are se atinge de ca C'U neconte
stata <-xYmpetentă a pregăLrrilor sale, câştigate lU 
facultăţile do medicină, pe cari le-a {',crcetat. 

Eu pot treee, limiştit pc lângă dispreţul suve
ran al domnului Vai-da pontru contabilul de odi
nio~ră. 11i-,se p3ll'e chiair d{'li<lioe d. Vaida în punc
tul ,acosta. Are aiorul că'mi imputit o origină 
prea burgheză. 0wm, um fost cont.abil să se ase
mene (JU el. Parvffilitismul îl faec şi aci ri
dicol. Ar noa sa. statoTnicea<5eă un fel de lliriSto
craţie intdecturuă, la care biletul de membru 
ar fi, diploma. Un fel de castă cu privilegii în 
mijiocul nostru, lan priviţi ce sigur 0, ce ţJant0Ş 
păşeşw prin toate domeniile spiritului omenesl}: 
poli tică, ooeiologie, finanţe, poesie, artă, litera
tmă, bizuit, mă rog, pe_ .. diplomă. Ei bine, eu cu 
d. VaiJa m'aş mai Î11cumeta să discut, dar cum o 
să di(',cut cu diploma d-sah). Cu ochiul doprins cu 
studiile mele de ştiinţă ex,aetă, eu i~aş şti cântări 
cu ()arooar~ preciziune c.âştigată şi în practi('.a! 
mea de contabil mod08tul capita,! al valorii sale 1 
intrin&eCă, 01 imi impunoe însă ,'aloaroa sa extrin· j 

'SOC./l: blawano, titluri, diplome... : 
Am erl mai mare respect pentru diploma d--ealo, 

penbrll diploma oricăruia, mă închin şi înaintea 
bla.roanolor <sale, sunt lU{',l'urÎ p.c oari eu nu !e 
~lespreţ.uesc, e foarte frumos că le are, dar să ne 
{'E'ară respectul pontru opiniile sale de orice ordin, 
să'şi edea B.eTe de bă.rbat politic, de om de ~tiinţă, 
de mitic social, î~ltcmeiat numai po diploma sa 
de d<:>ctor în mooiei11ă şi să tă~ăduiaS('~ orice În
:81l~ire altor1i, mlmai fiindd n~au a~a8tă diplomă, 
aceaosta -oste o concepţie proprie prin ea Însaş de 
a-i da bre\''Oful de membru a llillci veritabile ... 
aristicr aţi i in telectuale. 

A rad, 30 Decomvf-e 1911. 
Sever Bocu. 

A ,t. de • It ,. U !Wo.~ i. 
DUerite ln,rJJlrl. rellmuL 

Ca.P. 6. 

Cum 6ă evităm eruptiile, ro,etel~ ce ap,!Il pe faţ'i, 

pe gâ.t, umeri ai brate? Cea dintAi cauză II. acestora 
este digerarea rea.. Si trebuie el ata.căm mai int!i cau~ 
sa, apoi efectele. 

Multe femei dig~reaz.it rău din două pricini. mă
n4ncă lucruri dăunătoare ~i nu beau Indeajun!. 

Stiu pe multe cari au un gust exagerat tii nefa.st 
pentru bomronerii şi dulreturi; eu Insu-mi dacI asi fi 
expusă să aleg tntre două alternative: să cap1it o iil~ 

f!amaţie la UII deget, ori să rnăn!nc (1 cutie cu bomboa
ne, aşi prefera s1I. mi-se urA.ţească un deget decA.t Să-111i 
stric uHel curătenia tenului. 

Cit de mult trebuiese evitate prăjiturile şi mAncl1-
rurile dulci. D-e altfel după ptl.rerea mea, iată alimen
tele l)e cari orice femeie ar trehui d. le eaeludl lUn 
listele lor de roltncare: Oriclil fel de sosuri, peştele eon-

aerva.t, aJuaturile, bomb()anele, budincele. tnghetata, ! 
carnea de bou, de l>ore, şunca, etridiile ei pâ.inea prou- I 
pătiL 

Inghetata bunăoară, recomandată de multi, eu pot 
afirma din experienţă personală că e absolut strir.a
cioaaă bunei digerări. oprind pn>ducerea sucului g~
trie. 

O mare artiită americană. sfătuieşte 1nghetat.a <Iar 
inainte de masă şi într'adevăr, dacă ţineti la ea, de pre
ferat este să o luati numai inainte de masă. 

Să mâncati totdeauna alimente uşoare: pui, carne 
albă proa"piltă şi tot relul de zarza.vaturi verzi tn cât 
mai mare cantitate. salate de lip tuei mai ales, spanac 
apoi fructe, m{'re coa.pte. După masă e un bun obicciu, 
o ceaşcă de ceaiu cald, dar nu prea mult, nu trebuie 
să vi inundati stomacul, dar nici să nu beţi prea putin. 

Obişnuiţi-vă de-asemeni pentruca si. digerati bine, 
('a în fiecare dimineaţil. să beti un pahar de apă, incet, 
nu dintr'odată. Baia aceasta matinalil. e salutară stoma
cului. Şi apoi la fiece ma.să regulat un pahar cu a.pă" 

!IU mai mult. Inainte de a "ii culca, luaţi totdeauna o 
jumătate de linguriţă de bicarlwILat de sodă într'un 
pahar cu apii. 

Fructele să le mâncatî cu preferintă la amiazi şi 

sara. Insfârşit a'i'eti grije ca totdeauna să digerati bine, 
numai astfel veţi evita erupţiunile şi vă veti a.sigura. un 
ten cura.t. 

Roşeţ.ele obrazului, a nasului în urma unui frig, am 
mai spus, c~l mai sigur şi simplu mijloc de a le lnlă
tura ~unt cowpresiile ropeţite cu apă fiartă, cAt puteti 
suferi. 

Cn alt neajuns al tonului sunt stricăciunile prove
nite in pieliţa obrazului din cauza pudrei care nu e 
totdeauoa. de bună calitate. Vă recomand (1 retJtĂ 

simplă care vă permite să vă faceţi singure o puJ.ră 
bună, fină ai curat!: 

Aceid borie pulvoriut 
Carbonat de ma.gnezie 
};~loare de orez. - Ami-don 
Esentă de bergamote 
Esenti. de lămâie 

15 grame; 

90 " 
180 " 
10 pid.t.uri 
10 

Inaint.e de a eşi din caşă, e bine să vi. unge ti uşurel 
ru Cold-cre.a.mul de cea.ri. şi' numa a,poi sii. dati un str'at 
subtire de pudră. Obrazul e a.,qtfel ferit de contactul di
rect eu asprimea aerului l>rea cBrld. ori prea. r&CA!. 

Şi nu uitaţi că daeă reaua digerare e una din cele 
mai grozave inimice a tenului, cea. mai de temut e 
pudra de calitate proastă sau tndoielnic!. Nu vă luati 
nici odată după re.elame şi pref-eriti preparatele de tot 
Bimpl!.'. 

Cum să evitaţi şi să vlndecatl sbArdturHe tenulul. 

Mai tntAi să "edem cari sunt cauzme ee produc 
sbârciturile de pe obraz. 

Etatea. Aplli suferintele. Oboseala. Si udtul obi
r.eÎu de 8. fa.c.e l>re8. multe strAmbături. Fără tndoia'\ă 
etatra nu se poate împiedeca. de a. inainta. Multă vre
me însA put-em să o disimulăm. După părerea mea., ori
ce fe·meie ar putea si. 8puie: 

Cu incepere de azi nu o să mai tmMtrÎnosc. 
Am cun(}Scut ff'mei cari au ştjut să oprea.scă carul 

vremii pe loc, ani de-arîndul. Altele s'au tntinărit cu 
cinci, zece ani BchimMndu-şi regiroul ~i silindu-se 
să priveasc-ă viata mai vesel. Veşnicile şi zaclarnicile 
preocupiiri la. ce ne servesc? Dosigur e chestie ei de 
temperament dar in joc e mai mult vointa.. Trebuie sll. 
ştii să vrei? . 

Ingri.iorările !şi fdm!ntă.rile cont.inue, ac~şti inimid 
ai (rnmsetei. imprmi. linii tot roai aduci pe frunte ei 
dela nări spre buze, unde formeazl adA,neituri po cari 
un copil precoce văz!ndu-le la. mama lu.i., tn nivita.-
1ea lui le-a botezat de "gropi pentru la.crimi". De altfel 
liniile acestea sunt indicaţiile earacterului. Femeia. cu 
linii profunde tn jurul gurei, e hotidtl ei pasionati. 
.capabilă ·do emoţii intense. 

AreÎa cu sA pături pe frunte e mlli mnIt intelectualI!.. 
Acesteia l-aşi spune: Nu t.e glndi prea mult. 
Celei dintâiu i-a~i zice: NU-lluferi prea. 'mult. 
Liniile cele mai marcate şi cele mai greu de 1nlă-

turat sunt acele pricinuite de oboseaI&.. 
Multe feroei apoi şi mai ale! America.nele au rhl 

obiceiu ca yorbind să ~ strImbe prea mult, părlndu-li
se că. a.stfel dau mai multă vivacitllte expresiunilor lor. 
Greşală! Cea mai expre8ivă figură ce-am vlzut'o tn 
~'iaţa mea, li fo~t aceia a unei foarte frumoa.se frantu
zoici. Fi,mra ei era curată şi liniştit ca o oglin'il; 
numai ochii şi gura trăiau. Vorbind nu-şi diforma. gura., 
nici nu ridica prea. tare din sprtncene ceia-ee i~a.r fi tli-

Ahl'er da fOIOa,..fn 8rtiath, •. 
da primc.tl ran) 

format pleOllpele. Nici nu se a.bsorbpa tntr'o conversa
tie astfel, ca să i-se marrheze liniile rle pe frunte. i\ici 
nu ridea violent; singură privirea strălucea şi suri·ml 
buzelor exprima toată gândirea, toată elllllţiunea. 

Multe frumseti franceze si-au conservat a,tfel frum
setea. };lnon de Lenclos şi dna Hecamier p.lua în dr,;te 
Înaintate n'au avut uici o sbârcitură şi aveau amorezi. 

Destinderea prea violentă a muşchilor atinge frum
S€ţea şi are mai multe cauze. Deseori allemia, alte vri 
imprudenta de a fi intrebuintat prea grabnice mijloace 
de slăbire. 

Şi pentrucă eunoa.ştem cauzele să le evităm, să tn
depărtăm cu toată forta \'ointei Înt;riJoriirile şi să uu 
le permitem să ne atillgă sllfloh'şte. SA nu rlepâşim ii
mite.le oboselelor permise. :-lă nu ne strîmbăm ,·orbind 
şi oricare ne-ar fi emotiunlle să ne sforţ{llll a 1,lsa tră
săturilor noastre săniniitatea unei măşti. 

(Va. urma). Viorlca Dumbravă. 

Sămănătorii vr2jbe1. 
CoreRPondentă din provincie. -

A i u d, 26 D('ecmyric n. 

Cu multe dovezi iZ\'orâte din iubire de ,ade
viir şi dreptate, ar trebui să luere stap[lllirea un· 
gurea~('ă mai multe zc,ci de ani d('aritndlll, pen
tru ca poporul rnmfm ."ii: ij10atii fi Întors dela 
credinta, pe cât de veche pe atttt de tellwinicii şi 
Înrădăcinată, că ţinta tut li ror gn \'prnelor ung-u
rcşti a fust şi oote nimieirea natiunalitilţilor şi 
în special a neamului românesc'. 

La crc.dinta a{'{'a6a a fost impins pOjlorul ro
mân prin organele statului, ea!'i 'prin yolniciile 
şi fărădelegile lor s'au dovdit că sunt nişt!3 stă
pâllitori lipsiti ·de sentimentul dreptăţii. 

?-lu numai lucrurile, pe cari le \'(~dc şi întelege 
mic şi mare din neamul nostru, ci şi cele mai as
cunse şi tăinuite planuri ale guvernelor ungu
reşti ce se urzesc contra naţionulit,lţ ilor, "unt 
cunoscute ('·a planuri ce ~'lu în vedere numai bi
nele şi fNielma rasei domnitoare şi nimieirea na
ţionalitătilor F,li mai mult a neamului românesc. 

P,arteu cea mai mare dintre ociirmuitorii' ~i 
sJ11jbaşii ac('."tui nderi1'it stat, n'au Înteks - şi 
cine ştie cnnd VOr Înteleg-r:? - că politica lor 
faţă de neanml nO'i'tru c at:lt de neclrr<lptă şi 'pur
tiirile lor attit de ji,znitoare, Îndt în loc do a a
propia pe naţion1ităţi de "cin",tita" lnr idf'ic, -
tnt mai mult le depărtea7.ă şi le îndihjc~tc contra 
e;tăpiinirii. Neincrederea fată de "11l51>a,,ii, stăpâ
nirei a ajuns aşa de departe indit pc;wrnl nu 
mai are ÎIJeredere, ni('i chiar în fralii de un sân
ge, da{'ă a{,f'~tia sunt sl1Jjbaşi ai stăpflnireî. 

TDti slujbaşii statul ui au ajuns să fie romi
dera ti de popor ca niţ;te sln,ibaşi De·drepti şi asu
pritori. oameni ai gâlccnniJoT. ('.ari în tot mo
mentul S1lnt porniţi spre a afla nod în papură, 
('.a să poată nedreptAti şi a.supri poporul: şi tot
deauna gat.a. a prov(){'a pricini elI SCOIP de a se 
răsbuna a;;;upra poporului. 

In multe sate bietul popor, 811b pO\-sra asu
pririJ.or, Il lua.t groaza de astfel de slnjbaşi, ca 
de nişte' fiare sălbatice. Din pri('jna aee!l~ta pfl
ponl) no-:-tru e aea de umilit ţi S\1Pl1S, Înrftt fără 
de nici o vină, la porunca star8nirei, se dă leg,at 
r,.i-şi subcrie ~entint,a perirei ~ak 

1m-ă cu tO'flte arutell RemilnllJ ~tie ('1\ ('eia re 
f!!f'e,f'ilit. ('fntl'!l M şi C'ontra l1f'flnmhd "ău, dC'~
cbid tot '8t3t('a răni Rf,Cnn"e şi Df'Yin(!0cate în 
inima 1'8, ('ari atrt pe di'mlll rft şi pe nTll1rr~ii 
lui al1' sll-i tină departe cu ~llflrtllJ df' cei ee·] a
S11proc, kgiindu-l wai plltrrnic (k ceia ce ','nese 
dlljmanii lui, vor Fă-] dE'~fară de limha lni "trn
mOţ('l?~('ă, la care Romu.nul în sufletul lui ţine 
cu atâta sfinţenie. 

Siimr.năt0rii najlei ('ei ('e fne pe !l'l1Yt"rn 'd
tr('<~ fată de Romilni sunt sJuihaşii cPÎ cr<0irwjnşi 
ai 12'11vernuIl1i, înc{'r~nd dp Ia boa('tă mI şi mă
ciueaţul satului l'îonă la comiteJe suprem. 

Aceste orga,ne ale statului, par'că anum(\ !mnt 
căutate şi PUO'E\ ca cu dit sunt mai aproane de 
popor. eu atilta ~ă fie mai Irătimaee in rî1~hmi1ri 
6i aaupriri, - cari sunt tot atatea merite Înain· 
tea Ruperiorilor lor. 

Ca dovadă desrre astf~l de fărădelegi ne pot 

DilJ . OVITS E. O RA O EA-M ARE. Palatul Sas. 

fotografii si portl-ete. rq)fr·dllC:li dupe'! ro 
tOR.afil vechi si noui În mărime Ilflturală 
f)(P"Ilt'ri d. nh'{'clivf' -n" l:lil' Ol't1\'I~ lII'e' ln'lI,-j 
aC:l1tel'. ŞI 1"erănill aquflrel şi n't:'t ~,tlsf (" ,'x"'.'wate 
Atelierul se ailă e)(c!u.,Îv numai in Pa!.'!.!:l! Sa~ 



Pag o 
~rv':Î isprăvl.lrile vestituilui fi.şpan al comitatului 
A1ba-'Clc-jos, Sza8z. 

Acest pa~a in iumill"ata (?) sa înţ.eJ.epciuue, 
l'l"ede di batj{)('ura ~i ruşinea cade numai pe po
porul ruDl îlD , (;'fu1(J. pune în fruntea unor comune 
ca 'primaTi ve cei mai de jos şi t'Qu.tilcioşi oameni, 
t'.ari in chipul cel llliaj neomeJ.UlB işi bat joc de po
por, a.sU'prin.du-l şi lloor(,ptăţindu-l in fel şi chip, 
după elIm s'a urmat aC1lm de un timp încoace 
cu locuitrii diu (.'>OmuJIla Cetea. 

Dar în !l)C de a batjocuri şi dcjoili pJ'ill acC8-
too pi) Homâni, .stiipîmil'ea. se batjocureşte pe si
nc; di..ci eum e stăpiillul aşa e şi sluga; şi "Spu
ne-mi cu cine te îl1SUţ.e~ti şi-ti voi spllJle elne 
€,;;ti." 

Menirea a.('{>.stui pu~a dela Aiuti, par'că anu
me .ar fi fi", agite şi ÎuvrăjbDH.;.<.;.eă pacinicile spi
rite dim comunele romîmet'ti, ca 3,~tfel să-şi fa
di merit-e prin tle."-OOperll'ca de agitatori 'Printre 
Romilni 

Vacă mai e undont UJl pl'ocator ~i siimli.llăWr 
<lii vrajbci ultre l\omân.i, apoi acest fi~a.Il ocupă 
locul prim. Sentinela. 

Pomenirea arhiereului 
Samuil Vulcan. 
8eiuş, 26 Dooomvrie. 

.Nu odată MU u.vut 8li.ti8-facţia sufletoascii a ve
dea illl oondu~'ătorii liooului nOdtru o continuă 
străduiuţă de a-i ridica "aza scăzută, 

Intăriudu-se corpul didactic priu puteri noi, 
p<l"ofeoori tineru, se -schimbă şi felul muncii. For
ţele tinero muucea.scă mai mult şi rmai temeinic. 
Deffpreaooa.'!ta ne putem oouvinge şi de ei. Chiar 
serbările ar.Jlllljate de timarimoo. etudioa;să la 
25 Dooemvrie soo oonducerea a .doi profesori. :te
loşi; duii Dr. A. Ptoo;ncu şi Fr. H ubic, n0-ol1U fă
cut să eonstlltăm, cii augurii btl'lLÎ, cari pregătesc 
culca 8pre illălţa.roo. Ya.re1. institntuil.u1, s'au ivit. 

Serbările a(',e:-;ooaarauj.atc intru -pomenirea !U"

hierellilli S!LJll'llil VU}CSIIl, au i~it din cadrele u
nor serbări ,~c(tla;re. ·Ele ,azi pot fi considerate f!U 

·drt..'lpt cuvânt fost,ivale autfflltioe. 
Dn cor di~ciplil1at din 180 de studanţi face 

1 ÎceuJu i no~tru o mare cinste. {)J:'(~hestra de-ase
menea e bmlă, i.a..r îndeletnicirile literare ale ti
nerilor s-unt vrednice d€l lu.at în soamă. 

:Festi"i t.at·ea s'a deschis cu "Imnul patl'Q.nu
lui", 'compoziţia proprie a dIui proi. FI'. Hubi-c, 
o emnpozitie -put(OlMucă cu aeomparuent de pain, 
alcătuită după poesia C'U acest titllu 13. studentului 
deşte-pt, Y. !le-a. 

D. profesor Dt. A. Ptooncu ţin.e cuvântul 0-
easional. E greu să dai Q notă origin.aLă ace>stor 
discursuri, 00 ee referă la aoo~ hinefăcător al 
l'l.eamului, 'Care 11 fost Samuil Vutoan. Totlu!, d. 
PtC4n.CU a găeit forma nouă, ro cadrele dreia 
şi-a desfăş"llrat discursul privitor la aativit-atea 
episoopnJu:i SamuH Vul~an. 

Dintr'o bog>ată oores-pond.enţă Jlu:rtată cu pro
fesorul ciela prepa.randia din Ar.a..d, Oidin>Cleal, 
îl vedem i:ntereeendu-se şi de biserica. ort.oooxă. 

Cmul a CÎint.at apoi pe rind "Ave Mruria", 00 
acompaniament de oreheatră, uDuloe Bueovină", 
"P'TUllZă v(!Irde", "Oucnl~ pea.nl1 galbenă", ,,Pui-

f?Or1ll", "Bubue tunul", cu aoomparuamoemt de 
pian. Cântările au fost ex:eoutate foa.rt.e oor~t., 
dar ~ II, plăout mai mult şi a prOOUlS a-dmiratie 
a foM parti a de operă: ,,.nit'! 1t.feist,er.saenger \'On 
Niirnberg~\ de R. Wragner. Cine îndrăsn~te ca 
eu un COl' <le '5t,udenţi se execută la 'perfecţitl o operă 
n~a.pti,.at ~tit"J -de ce put.ero ti! stăŢlin şi ee ~lemellt 
are sub oonducerea. ~a.. D1 prof. Hubic. şi-a câştigat 
nn loe de îlliahă cimf\te făc.âud'U-ne să gustăm de-
1 leiile unei adevărate arbe. .. 

"T R 1 BUN A~' 

Orhestra :a cintat ·din Rosetti, :Mendelsohn şi 
Hubay, i-ar tânărUil Constantin Ghctiea declamat 
eu tem p.er ament "Trubadurul", melodramă de 
oo~the. eu îutroduoerea bmlă.a ,'lt"wd<mtul'lli ll. Ilie 
şi cu aoomp,nniam<mtul d1scret al d-şoarei Şte.fa
niro, ~Il.re Il antt arnabilitat.ea .a ţinea Il.ooml~nj.a
montul şi la <,ootărilo cxeout.ate de oorul studen
ţImei. Omtri-buţia <l.-eale o remareăm ea o faptă 
:00 merită reeUIl.OŞtinţ..'i. 

Prea S . .sa E'piseopul Radu, mult Îrm'Presionat 
de prostaţiun il.e dev iloT dela lieBul al cărui patron 
t.";:lte, nu }lutoo l:Iă ilm'şi sp1l1lă <'.Uviintul rurhierooc 
-de îmbiirbătme ş1 de mulţiimire. In <-"\wfmtul de 
in~h(liero 11i-a vorbit de 1)llt.erea eu1turei. Işi des
văI('l.';Ioo .scntinwntrue d.e caro a foot. cuprins la oor
bările &"OCiaţiuiIlei ţinute la Blaj, unde 1IJrhier(\ii 
00101' două bisorici române, deşi divizate în prin
cipii ao.gmati>C'B, au grăbit flă adud 'I:n'iuQ~tl lor 
de în'chinare ('u!i:l.lrei româIH\'}ti. Bolta sfintei ma.
uastiri ră.'HIIt1a.so de glasuri îl1ălţătoare. Dela ace
iaşi mâna.st.LTe prooţi a 00101' două bioorici SU'l'ore 
dUX'...eau bal-dachinul, ca Ull somn al eomuuităt,ii de 
limhă şi de llealID, ş-am plocat in urma aoest.ui :<101-
1xll la groapa, 00 ascunde riimă.<;li ţele marilor bmr
baţi, Şul·uf şi Cipat·i1.1, ea 1!l(';01() să vărgăm :nu la
crămi de durere, <,j laCll"ămi de mâ.'ngăiere sufle
tea.scă. N e ... ·a.m fi tr Wd ni t să dă ID 'P ild ă cum să ao pv
meneu-scă sufletele mari, oari .au luptat p-antru 
limbă şi neam. 

"Şi Vo1 tinBl'i'llle - continuă p, S, Sa - să 
vă fae.eţi wcdn.id de -pomenirea a1)610r lTla.'ri băr
baţi cari au luptat pantru lIleam. Şi când veţi ieşi 
in viaţă, 80. deveniţi ~povăduitorii şi pilduit()rii 
cultu.re.i rom<Îne..şfi sub scutul ertu:i.i. Atunci ne 
s'ar -prăhulŞi rpământu.l şi g'ar SllTpa mun:ţ.ii,noi 
t()t vom rămâne.a tari şi biruitori..." 

F'.rUunoa:sa vorbire a. fO'St subtiniată de :furtu-
noase apla'U.Z6. Senin. 

= 

Cronici 8Iferml. 
Proc1amarea republicei in China. Ziarele en

gle~ primesc din Peking o t-elegramă prin caro 
/;0 annnţă ei! revoluţionarii chin(\zi ~au proclamat 
m. Sanghai, TeIJU bine&, .alegând preşedinte po 
S UTIl ,a n S e n, organizatorul revoluţiei care 

trui('.ştc de mai multă vreme în Paris. 

Rev'Olllţia 0'drO a jZbUNlit in vara aocstui au 

esto o ras'vriHire a poporului chine:.: bastinaş im .. 
potri"l"R jugului M!a.ud-ciulfil()r vonetici, cari de 
mai multe veacuri stăpânesc întreaga ,'iaţă. publi
eă din întinsul im!periu chinez. 

Revolutia aceas1·a prezintă toat.e ea:racterele 

unei mişcări na.ţi.onal<l şi este prima manifestare 
a &mtim(>ntululi naţi-0llal. Toate încercarile di
narstiei rmamdcîure de-a ajunge la inţ(Ollegore paş
nică cu revoluţ.ianarii - i.noorcări pornite dupăce 

rind p~ rÎ'Dd regimente întregi au trecut în ta

r-ăra revoluţ.iona.rilor - au rămas zadamice, pen
tru ('.0. nici dinastia nici sfetnicii ei n'au. putut să 
câlşţige in'CrooerM p<l!porului de atât.ea. ori a

măgit. 

L n dol~at al dnas1.iei a făcut revolut.ionari
lor pro:punerea oa, fiecare provincie d al€'agă câte 
3 delegaţi p(',ntrn o mare adunare naţională, oare 
ar fi :f'D8t sa se iutrunoascîî. în C'U.rs de trei luni da 

zile, NI să: discwte noua con.stitnţie a imperiului. 
Re'voluţiollJal"ii au respin~) însă, aOO5te propozitii. 

Trei studenti ne-au delectat eu doclamări bune, , 
dioţiune corectă. La toţi trei ~'a observat () pre- 'i 

renţă de spirit, înfă.ţişare şi geEtu.ri naturale. a 

Ştirile sosite 'Până acum de&pre proclam!trea 

ropublicei sunt foarte laoonioo. Armistiţiul În
cheiat între· guvern şi revoluţjemari - pcntl1l a 
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Be putea urma tratative de împăoare - expiră nu~ 
mai Duminecă. Dar ae pe acum se poate constata 
ca U('('Rte tratative s'.3o,u terminat fără rezultat.. 
Dovadă este şi d~misilR ministrului preşedinte lu:o.

:)hi-1\.ai, chemat - după o disgra.ţie de 1 an -
din nou în fruntea guvernului ca !l):rinpopulari
tatca sa să împace spiritele atî~ţ,ate. 

Fuga dinastie.L 

D·in Peking se telegrafiază că dinasti.a chi· 
1ll'"ză încă alaităieri Il pără.si.t palatul imperia! 
Rcg'~Tla mamă mai spera ·in puleroo salvatoare a 
unor trupe din Mandjuriu, Vice-regele de aco.lo 
a ielegrafiat însă că toată armata de ~r~. d~. 
pune este ne.cMtră p(mtru sustmerea or'dma dm 
Jfandjuria.. 

Se s]Yune că w·inţii J.ulang şi Oi Tao au inso-
ţit pe Reg'iTl4 mamă. 

lJespre soarta micului împărat nu. se ştie ni
mic pozitit'. Nu se ştie dacă tl ră-mas în palat 
sau a lost dus împreu.nă cu RUl.-1HU lui. 

Chestia şcolară din 
comitatul Hunedoarei. 

In diJl3>C1l.r.sul siiu dim camera. r~1.it IlS. 16 De
oomvre :Il. d. deputat Vasile Dam1an protopra!\bi
teruJ tractului Zartllllldu.lui a spus între altele ~i 
următoarele lucruri dospre PZ'otopopiatul pe careil 
conduoo: 

n1n proWpo-pi.a.tul meu 8U11t 35 de şcoli. 
S'a oerut ajutor de stat pontJru 25 de învăţători, 
dalr imspecoorul şi oomisia admini.strativă., se 
VOO<l, - n'au rulat de bine ea. reoomarude pe 
nici 'Unul dimtu-e roi 25 aşa ci până in ztU:I 
de azi nici unu.l nu fi primit intregire de S(V

lar dela stai. Ba. 00 e mai mult nu s'a dataju
tor nici pentru procurarea. roevizitelor ~ ta
blourilor şcloaro, t0- diIn aooea.şi cauză, anume 
pentrUJCă in:spec:torul şcolar nu a binevoit să'l 
reeoman-de. lnvăţătorii au foot pensionaţi C1l. 

-duiumul .şi între aceştia ind şi .d'e aoeia cllli 
'lI.hia au 11 ami de servilCiu. In amlll. aoosta au 
fost dej,a 3 linvăţ4tmi de aceştia pensionaţi 
1·ără uid un mot.iv legal. Singurul C\l.IS\tl' ce 
l~au aflat laa~ti învăţători e că nu au put.ut 
a.răta progres mulţ.ămitor în i"nvăţăJmântullim
'bei maghia;re'i. 

Şi, tr'eeâu:Ld apoi l,a int.reg oomitatul Hune
doarei zioe: 

"Trec a~Ul ta situa.ţia din comÎtatul Hu~ 
nedoa.rei, a oolui mai mare oomitat din ţarră., 
('are are 360 mii' loc1.1.~tori. Voi cati l"8Jp<lrtul, 
prez·int.at în ~inţa dela 30 Mai a. c. a oon
gregaţiei (l()mitatensc. 

Rl!Jcportul nu se refară la stările dirnanul 
şcol. 1909/1910, OllllD arată ti tJ ul ra:pmtul ui, 
ci la prima ju;măt.ate a anului şcol. 1910{1911, 
.şi sună a'Stfel (ooteşte ): "Situaţia şcolilor de 
stat nici în această jumătate de an nu s'a ÎIn
bunăt.ăţit. Zidirile sunt roim.ata mai cu seamă 
in BăiC"{lt.i, Cort~>jul-de-s., Fornădia, Ormindea, 
R8Ipoltul-maJre, Milgura-Topliţ.a şi în VlIJ.oolele
relo6. S\au făcut ropruraţii mari la şoolile de 
,stat din Bmnoo.oara şi Ghelar. Dar deoarece 
miniflferul imtrucţiu(llei prin ordinul său sub 
numărud 1~8.000 din 1910 îngrijeşte şi de si
tuaţia ţ'OOlilor de etat, sperăm, că B.OeISte şcoli 
vor fi ţinute în stare bună.. Şeoli noui de stat 
~,,'au înfi;imţat i·n V'alcea-Murăşulni, Burjue, 
Chimin.dia, Şeuleşti, Buruieni f}i astfel îtn an,uI 
a~ta numărul şooliJor de stat se urcă la 68. 
Şeolile de etat şi in prezent Bunt foarte împo
'rulate, mai <cu seamă 1n oomunele de pe valoa 
Jiului prin dasvoltarea rapidă a stabilimente
h)r miniere din Petroşeni, Pet.riIa şi Lupeni. 

Numarul obligaţilor la :şcoa.La eotidia;nă, 

a l'llm I • II ~ IIIII • II !t II II II IIIIII ••• -1 ! IIIIIII ~ IIII1IIIII II - Dacă~voieşti __ să-ti cumperi ghete solide şi bune, l-:)ăIării, albitu.ri şi n.'lănu.şi moderne, 
cu preţ moderat, atunci adresează-te numai la prăvă1ia cea mai mare din Bihor alui 
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f!wă !<pOl'fşte În<>o:u timull. nmniir1l1 "i'iJilo'r de 
i'lIiVăt}trnânt îlr,~ă nu,,;po'"{>rit\'. 111 ",::ll.e\'u cum tiJ'hf\ 

'le iirntmit ,-;ă se or.loTIP;.o;n i,n~tn'lH·tia de () juma
latedp zi, ('tW:l\'{; (V~'p' în d{,trinH'nlul ill.;;j}nl"':

ţjmlii. ln~pa·t<>nd ';"Y>hl.l' d~ l·l~rJ.t'ţjtc-ol'i :l fii
(:lIt r>ro:puneri în ('hr-;;1~,a. zidin'Î :ft~ "iili l101li de 
mvătwmânt :pe lângă şc\,\)hle P1'.,t Înq)()l>l.lbt,e 
'<fi uvhcaJ'ea de puteri Doui di.daetÎ('A!. Insii 
până. acum f:lră rczulwt. Lu !:'ot;l1zul legii in 
k:.ul Ş<',()li lor oonfp.:4iWHil'C ~i~t.!lte a.u fO\':It orga-I 
,.izate şcoli ('om\.l!na~c şi an1lllJ€: în Alun, N an
vu-Yale, GiiunQa.<;a, l'etrişu1-mic, Pope1ti , 
Bre1Rlin, lTăt .. .gel, .J""'iB'ni, Htl;jcbu, Chi.ş<~tHa
g-..l.~ X(·\,O~ ţii în Ce-rni:;,ollra". 

Din a{"t'"t Nliport n·icsp. că în al 4·1ea an 
• ela intraK'IU în yig-oare Il legii şcolare in şco
Jilt" <1(, stat ~c 'permit.e. ('a instrucţiunea să ,.;e 
fa«'Îi în diidi ri ru~nat(', impopular(fd. peste 
lOă~urii ti !;X'Dlilm şi {'a în llIlPJ.c comune ins
~ru{~ţia !'II. fie numai (le cîtt-e jumătate de 
zi (,tt!, 

In i7<"n·li le r.oll.ft',~i(}nalct şi mai cu seamă în 
lfColile conieslQll,alc g-r.-or. romîmca<lcasta nu 
se permite. Şeolilo a.N'stca, imediat ce ;se ob
!!ervu. <X~ mai mică lip..'3ii, :le închid, iar în lo
cuI tor se î"nfiinţptlză ~coli comunalo. E de ob
Bervat, u('{'!t,'l1a se întâmplă în contra hotl~rî
,ci Tf'!ln;7A,nv.mţelor comunale, fiilldcă ace"tea 
pretutindenpa ~nmt pf>ntrn sm;ţ.lncrea şco-ale
tor (',onfe"ion~Lle ~i din cauza ac('u.sta comunele 
",unt pu~ ",ah tut-eW ... 

TIin l'ap{)rtul ae,Ctlta ş,e mai poate omerva 
,i ~H'('('a, că el llU!Uati'i i{!oana dpplină a in
!9trucţiei popor ale din romitat, fiindcă el Il
Wlint(':;'t(\ numai dC!lprc 68 comune şi 68 şcoli, 
iltlr d{"~pre 360 comU1l1'l nu s.pune nimic. 

Din parte-mi in baza datelor anului tn,'at 
,i in privinta ~ll:'(,llsta lun M'rvit cu date expli
'.:<ll,tive. Du pii nre"t(.~a î"ll anul trecut nurnărul 
,(~olil()r Il !Scăzut dda ;3;l9 la 259, deci cu 80 
.C' ~('oli, irtr în 1tiH comune un e~xîRti1 ş.coli, 

8('opu] rf'tileHii ae{'stor dare este rn-l să nu 
al'a te starea faptică şi abiitfmd a.tenţia ;Plllblieă 
Iji pc mai departe ~ă ~c l)'t}ută continua Cli suc
.es a·eţiunp3, citl nimicire În c'ontra ş.cCI'hlo1" con
ksioTI-li.le. Eu cn'.o, (.{~ mF numai eu, ei ±·iec3.l'e 
y,a df'saproba situaţi,a a!'pu,qta şi ca să nu în
'rehuintm: o expresie TIlai gNlvă ,pmlhu ilus
trarpa ~itl.lla t~t~i, }1N-1redllra neOH:"ta don~dcşte 
• l;lI'{~1l1 ~trimt de vedere al {)rgalli.1Ior chemate. 
O€'şi 'organele a;eestea au o chemaTe mare şi 
~i importantă, f}1 eltl ar avea doa.toria Rii-şi împli
.,'usră cu con~ienţior.itlate ch('.JTIarea pe tere
!tnl dida,ctic". 

INFO RrVlA ŢII. 
A RAD, 30 Decemvre n. 1911. 

Universitarii români şi Grigore Ion. 
AjlInflând şi la noi vestca, că eroicul Ci Ti
gene lon, vet('ramd cqre "inrlfsboiul pentru 
independenţă al României a. stârnit prin 
faptele sale vitt:jeşti admiraţia deplină a 
străin.ătăţii şi recunoştinţa generală a pa
pont.lui românesc, a ajuns -într' o neagră 
mizerie, neajutat de nimeni şi părăsit de 
toată lumea acum la bătrîneţe, o parte a 
tme-rimei uni1:ersitare 1'Omâ,ile din Ruda
pesta, într'un apânţ de generositatc şi în
ţdegerc, a pornit o coLectă pentru el. '. 

E tristă soartea soldatului care a în
fruntat moartea pentru neamul .şi ţara sa, 
daT' tot atât de frumoasă este fapta tineri
I//' nnştri, cari se apropie cu admiraţie ~,i 

atldncăÎnţl..'f('n('1'l~ !aţâ de nCI'!:;t 'si mbol (I~ 
lîfptdm' /'unujnq:ti. 

De.;."; tiru'Tii 1/ oşi./'i i;P,'H'S'~ acum Î.n rn(lJ'c 
parte din ca'Jli,/ulâ, totu:} ."'(1 :;trînti frumoa
sa ~1tmii de m oi ia 1'0(', pe I;are o (lt[m pu
!Ji;/,iWţ-ii ('/'(.:;tÎr;rl ('(j .. il' VtL In I1w.lti În .~c'urtă 
V'1'l:l11.f. 

.i intrai dt,in: 
Iustin ~\h:lIwt 10 ('(li' • • had :)a:;u gO lU. 

Stl'!an }J(/8CU 4· cor . . tdrian Popescu 4- cor. 
Uomnlus Popol'ici 1 cor. Vil'rJil;}] [adin 1 
CO'/'. S. A. 1 co·r. ;\'ictt POJlf'SC!L 1 ('01'. Con
stantin Sidici'j T ('(l1'. F a.sil,' l' asiliu 5 cor . 
GI'Î!7()1'(, ]/oi'ltrill ~$ ('o)" cr(l(ol Sdwft"! ta 
eol'. 11ota[ .~ 1 .. !() cor. 

Cin,' d()l'l'.~f,' stI Iruri (,()Iltribu(~ la acea
sliJ. colecta. se poate odreso, la adrnJniRt.l'a
tia l).ousfnI, care ra lransmite sumele in
trati' .,f" ni !'('/,,"1/1uÎ" din Bucun,,~tl. con' a 
pOl'nit I'o!cctn în Romârlia. 

~- Sărbăto!'in.a fui Tiberiu Brediceanu. Sun
tem informaţi că soc.1ptate·a româneascil din Sibiiu. 

can~ a aprcdat !Itî!t tIe m111t nu numai arta dlui 
Bredi('e-anu dar şi superioarflle hli cahti1ii de om, 
IIlune. Dumiut't'ii. 'Va da un banchet în e}lloarea 
lui, 

Se ştie că d. Brc.d.iecnnn pleacă la America să 
co;ndu{'ă sucursala "Albinei" din New-York. 

}{pgret{' l-e eu ea"j 8e dCF'PUTt 8ibii(~Dii de Bre
die.f"Jnu, suntC')l1 si!{tlJ-j, vor fi înrpăI1ăşite de toţi 

acew, cari îl ţ'un08e pe di"tinsul nostnt cotnpo
zitor. 

li dorim şi noi ciIni Bredi<-ea1111 !'lă ajungă în 
paec peste (){'('lln eu să pontăîmplini cu suc-cea 
muneu la c,are se angaj.oază. 

- Pentru Crăciudul copiilor săraci. 
~\sociaţiU1Jl'a aru.clallfl, 8t'c\ia plugarilor a 
pus la dispDziţia comitetului parohial suma 
d(~ ;')0 cor. lH~ntn.l îlllb,:iican~<t şcolarilor ro
mâni săruei. Pentru această faptă, care se 

la.udr~ de sine i-se exprimă şi pe aCll<1sL\ 
cale Hwlţ umită. Comitetul 1Jaruhial. 

- Ade"'ij:rat să fie? Cetim în "Gaz. Tr."; A
flăm eli11 Glwrla o ţltil'o trimisii ele un anonim, 
Cllil'C ne pUnlC pe gânduri. 

Doi bărbaţi de-ai noştJri din ('.C'i mai de soamă, 
amândDi Shlj it-ori 1a altarul romu.n(·sc al Domnu
lui, aIlli:mdoi d.ati<'ăJi l~l şc.oala românească, amu.n
doi membri ni societiiţii noastre culturale, - ar 
fi tr{)Cut l}(·."te com;idNaţ.i unile exc1llliiyismuJni 
naţional ~i-aJ. ~pilrituhli de intran"ig·t"nţ.ă ră-spi
.cată, pe Clare trebuie s'o urrnămă, dând mâJna cu 
dl1jm'J.nul şi uitimlllu't?i de COIH,ecVonţa tri$tă a 
pildei, ce-o da.u semen,ilor mai mărunti. Intrebăm 
dec.i do,Jl1şit şi oorem n1l1ID-;lj decât răSpU1l1S cate
goric: 

Adevărat ~ă fie, cli dl Dr. P. ]1'ab'wn, canonic, 
diroot.orul pedRg{)~ici Tomâne.ştî ~i preşodintele 
dB:4părţăn11întului Uhtlrla al AI8<)('iaţiunii - e.ste 
m f'.mbru ordinar al ,~ocietătii şov'Î.niste ungwreşti 
"llJo!7yar tarsulgâkăr?" 

Adevărat Eli fie, că dl Dr. VaRile Moldovan, 
profe.'K>l' de Wologie, {~ol1dudi.tOIl'uil ~cietăţii de 
k"Cturăa t-eologilor ~i S('CretaT al despiirţămâmtu
lui A,,,>tt"('i, - e.<;te cassar al pomenilului,)t.f (l,qya.r 
tUrsalg6kor ?" 

Scurt: da, SUIU ba? 

-Dar de Cr.ădun. Cel mai pltrivit dar de 
Cnkiun pentru graţioa.sele noastre cititoaT'e, acum 
când cu.săturile şi ţiisăturile române.,ti iau un. a-
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(LVÎl.rd tot mllt frumo.~. - e arti,"di.cul album d. 
bt'or!.(,f1.i Şi: fd8iiluri naţi.ona.le al domm:şnarei loji.,. 
11 e:r1' (L C VIN n (1 .• 

lhirttarii să 81'- adrf'.~eze dnei }Jaria CD!I'ma. 
1Y Of] !J S Z eI)('ll • 

-- "N01·d und Siid". Am înregistrat zileI tro
cut" ordina1/iunea miIli~ter1l1ui O(! imtrume prin 
t".m'{l S{~ intnrzice intrarea în U ngari.a .a revistR,j 
~ermm1e.,1Vord und Siid," din Berlin" Ziar-de 
ungllrn~ti publi{'ă eiit .. ~vll fragmente dint!r''lln arti
('.01 JIU hl i ... at in acea..;tă rL'yistă de oon.siiierni ga
bt'rnia1 t'on t:3irlLnz, lllrticoi care a avut ea urmare 
ord rna.ţiuTIi'.a miD i!ltrullli. 

Von 8{,mnz a fl<wis, între altele, d('~c;pff Un
garia: 

"A.';'ll numltn] cirupt eOll..:.,tituţional 11fIl~U
l'f','-.(', ('.;lTe in fund e numai o neeorLtcuită îllwăl
Ct!.ro d~l droptm.ri in intc're,-iUil unui popor in
ferim_ c"le o ~nLlt~nie" ... nTumdi.a instituţii
lHrde guVerTll:.TC l'ste nosocotirea kgilor şi 1'1-

('ălear'f:'a dropturilor" .. 
... ,,~at.ilm{'.a llil1g:uJ'oasdi, c~tre în T<'..aliL.'lte 

nici nu e.xist.ă, J)Cntru'Că în IT ngaria există 
num~â ~illg1u.ru.tiee r1lSe, intTc cari şi Unguri, 
- c."t,e alciituită di11tr'O <.:a.otă do >\lujba.şi" ... 

. .. ,.Tinta politicei unguI"t':;\ti este maghi~l
rizama, in intcr<,<mJ. minorităţii umguroşti, cu 
~"i<,t{'ntă de j.:.mdarmi şi miliţ.e. Apponyi şi 
Andrâ~~sy, câtă neme a.u fost mini.'~trî) B'au. 
dovndit cei mai brut.ali încăleiitori de elrop
t;u.ri" ... 

Foile lIDf,"Ul·c'l}ti aililogii., l.nsii, eli articolul .'lIX .... 
st.a s'a 8{~rit! Înaint.e cu e:ltcva hmi. dar pe viito.r 
rovi~tJ8 nu va mai scrie împotriva Ungurilor ... 

AC\lfUl () revitStă părtinito:1.'{', atunci În'Bă va 
fi nopăl'ti:ni io'are - în .ochii 17 llgnrilor şovinî. 

- Jubileul "România Jună" din Viena. Pa
trllzc('i dc ani au trocut umll dUfj)ă .altul aducând 
mereu gmwl'aţii J1011ă la focarul .de frumoase 
principii naţioDttlc, care e BoeietatBa .,România 
.J ună"_ Cu câţi bărba.ţi mari ai vieţii noastre, 
cari au ajuns in eonlact cu această in~tituţiwne 
de adevăraUi cre~terc, am avut fericirea '!lă Y01'
bc.>sc, ef.t·i Îţ\i a.dlw aminte cu o duio~ie fiiască de 
unii l,ptreeuţi în ~ill1'l.ll ei, toţi sustin cu rCI~unoş
tinţ:l, o doyt"J{>l'c !;ii aeun~.a primiru! eu îmmflcţil'o 
patl'OIlajlll 6cl"bărilor jubilarc, cei mai multi 
dintre ei prmnmtîmd chiar, că vor veni in PCP
~nllniî la dUl:,;e]C, cum sunt b. o. domnii A. D • 
X (mopol, T. ~lihalY1, :Exe. Sa metru,p. Vladimir 
de l{opta, ~. Crane . .A. , ('uza, B.o~dan, G(lldi~, Di
mitrie OnciuJ, Meyer-Ltibke, :Mctr. Meţia.nu, 
~egn1Zzi, Iorga, Sar.::hiu •... dlla &vasta de Carii. 
clna RIlÎtu, dn.a .Elena Floudor, dna E. }{ihalyi, 
),1. KUţ!;l(:l'-Poui, dna Oncu ... 

... După cum ~e poate eonchide diu ])1'cgiltirile 
pentru ne{~t jubileu, serbările acestea vor fi o 
fnlmf)af'u. manif~Btare, ce >"a putc'a sta alăturC3i 
do InHl:rile serbări cl1llturale din Bucureşti, Blaj şi 
Ta~i. Căci cine cunoaşte istoricul societăţii "Ro
n~ânia Junii", ştie că toate sbncillmările şi bu
curiile neamul ui n<).'ltru 8' nu rl'lprezcntat mai 
mult ca ori şi u'llldc in a.ce-.a.stă societate, 00 aceia 
şi juhileul u('o"ta e du:pă părere-..a mea nu numai 
al ... Homânîci June", ci şi al tuturor Rom[milor. 
dar mai ('u seamit al acelora, cari au stat eâ.ndVl'l 
în oareţlcari !'claţii cu societatea stndtlnţc3ll{:ă din 
Vîcna, 

}'ro,gramnl serbărilor 5B va publica. d\lpă cum 
nI1ll, cîlt do cmimd. () C'Ouvenire socială pentru 
rCC(Jmandar(",a recirooă a oaspoţi1or, serviciu tii
vin, o şedinţă f("'-tivă, un bal şi un bam-chet (}e 
~]r:"partir() - .c:vm ae-ostea. snnt pumctele eSC'Ilţiale 
ale frumo,mlui porg-aID. 

Spcranţ;a in reuşita serbărilor ni-e mare. 
Casian Ţopa, stud. med. 

- Muntenegru: date statistice.. NumCTotarpAJ. 
PO?ulaţîei din Munten('.g'Il'u, terminată la 15 Do
cemvre a dat următoarele datc statistice: lIun-

Hi!l\il fABRICADESPALATCUABURlllt V .... , ~ 11 d b· C y h i II' q: t, I/' R I STALV" Iii apSlfv e _ :llne. U,făt:l:e C em.că. I I 
1: i,~ , Il ~ Spalare cu aburI. Iii 
!! I Gozmos6gyar, Kolozsvâr, Pâlyand~far.!, i I La suma de peste 10 Cor., pach~tul sa retrimite francat ,1 1 _ _1. __ u Mi • -........ 
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1nnegTll -numără 250.000 <lo 100000it.QTi p<l 111U te
ritm de 9080 chilomotri pătraţi. Pe un oh.ilm. 
(lÎÎtl'wt ro vine lh'trrol 2i de oamL'Ili. Catolici sunt 
12.!i00, mohrumodani 14.000, gr('t'O-<Catolid 223.500. 

Ikţ(,!llk'l liiI1ii!lor ferate e de 18 kLm. hlligime. 
Cole mai populat.e ol"ll.,'*lIS'Ltnt: Podgoriea ~u 10.013 
loouit()l'l şi Cetinje ClI 4a55. 

'(:hdtniolilo nUlmrurăto8Tei so urcă la ~uma tie 
o JUJmătat.e milion coroano. Fiind OOo1l8ta întâia 
!llUlIlărîi.toaro, aut.orităţ.il(\ au î.ntimpinat mari greu
tllţi cu opmwN"a POP111aţ,iei de a OOl'vi datcle ue
O<tia.re. Analfabeţjj dau mare oontÎ1lgent. 

.. - Logodnă. Dşoara }]virn Moţ.iu din :Mişcolţ 
ai d. Vr. Eug'(Iu Tatn.r din Dcya î~i anuntă 10-
gUri1Ul. 

1)f>umna SHhilla Knndaly din J'abuca şi d. 
J()f;if l\'pi Tîrziu inv:1t:ltor în l'risuea îşi anun(ii 
~ogoona. 

Yelicitiirile noastrr! 

Ionel 1. CoJiban, cO'm(,J:"o'4i11t-{~omis, Il n"lIHl.1lsat. 
'111 Br.llţ>cfv la 27 lJeccmvri<, 'Il.. în ,'rft.<;tă de 
~1 am. 

Od ihnească în paN)! 

- isprăvile ut1ui nebun. Pin Er<"Slau 00 a· 
nunţă: Intr'un botel de aci. s'a petrecut o sccnă 
fOllrtt> emotÎlOnată. Un străin, probabil englez 
1§3,U all1('ri{~!l.11. ,<,arc dcscin~CS{l ]a hotel, sună. pf.' 
{)l)rturul h{ltelului şi trafle mmpra acestuia lUai 
'multe fO('11ri ifle revoln'I', 'cari însă nu-şi nime
riră tillta. 

Portarul alarmă 'Prl~.nalul hotelu'lui şi poli
tin. eiind l1CC'll:'lta din llrrnă tlOsi la fata locului, 
f;triiimll o 'primi eu focuri de rev'Oher, rănind 
pe u:nul din p{l]iţiştî. 

Pasilgerui trase apoi mai multe alt-e f~uri 
4ie rcvul veI' aSUllwa persoanelor cari încerc-au tlii 
!K:; apropl(, 'de pl, t·infmd astfel la dilitanţii timp 
de o 01'11 şi jumătate. pe toţ.i acei oori 'Vroiau să·l 
de,;armc1.p. 

Politi~tii fură llloY(liti in {,<,le din urmă fiii 
t.r:tgă şi ei fo('mi ~i abia d1:IP.ă ee ŢlaRagcrul, făra 
in.doinlii l1rhun - fu şi el rănit, la bNl.ţ şi la pi· 
dor, ei putudi pune mâna pe el. 

Adu;; la 1)0Itie, atcntlltorul refuză Ră dea orice 
lămurire asupra id~ntită.ţii flaJle. 

El fu tl'anl'\portat la o9piciul de nebuni. 

- Mulţămită. Preastilr:atul domn OOTIstantin 
A. Por () vie i, r('ntier în Hr&~ov a bi'lloyoit Il 
ne învrodnici cu un nou dat' de cor. 75 fil. 17. din 
~ri s'au !procurat recvif\t.cle cele mai de lipsă 
J)cl1tru şcoala nOl;l;:.1tră ooncf08i-onalii diu. Luţa 
(F:'igăraş).M ulţămim iţl pc acoaBtă cale Qm tot 
sufletul mari'Dimoswui. bicnofăcâtor. LUţll 11:\ 14 

LeDn Tol.tol. 

'" I.ASBOIU $1 r .ACE. 
ROMAN. 

Ttad. de A. C. Corbu.L 
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Printesa Maria. intri in odaia tatălui ei şi se a.pro
Ilie de pat. Bătrtinul print ~ra lntin~, cu bustul ridicat, 
i.a.r mânile lui mici ei osoase, strilbătute de vine albastre 
~i umUatt>, se odihl1~an pe plapomă. Ochiul lui stâng 
era. normal. dar cel dr~pt privea. saeiu; sprâ.ncenele 
ii buzelo lui era.u nemiş('.a.te. Slăbise ~i se tmputin,u;e 
Darei!.: fa.ta. lui părea tngustatli.. 

PriDt~sa. Maria îl sărută pe dflgew. Mâna. ~tâ.ngă Q 

f,lTintullli ~uprin8e J)fl a.ceia a fiicei lui şi stringerea 
8 însemna ci de mult o a.ştepta.. Bratul lui se agită, 
1i{lrînc.one1e şi buzele lni se mişlla.ră ~u mânie. 

~-l privi înspi!.imântw, căsrundu-se să ghi(,ea~eă 
00 voia să spună. Când ea. 5e Întoarse în a.şa fel Încât 
ochiul l'tâ.ng al printului se putu opri asupra. ei. el se 
linişti şi o privi lung ei nf'mişr-.a.t. Apoi buzele şi limba. 
lui se mişcară, el &coa.se câteviI. sunete şi incepu să gân
rin-a.seă, privind la. ea. en timiditate şi cu un aer ru
giltOT. temâ.ndu-se fără îndoiaU că nu va fi Întele,s. Fa 
6e că~ne& din rii.svut.eri ~ii price-apă r-,e voia el să spună. 
f~foi'tul penibil si groinsc cu care îşi miljc,a bolnaxnl 
iimba o !>ilea. pe printt'sa Maria să-şi Întoard. privi
rile dela el ei să înăbuşoII.<lci su~bjt('le de phlns 1.l.1.I"i 

îi stnln g('au gâtlej u1. 
- Aa.aa ... n-u ... u ... r~.pt'tă el dfl ma.i multe ori. 
Era imposibil să dl'"luşeşti un singur cuvânt: 1IIe

dieul crezfmd r.ii g-hicoş"te, sug-eră: 

.. TRIBUNA" 

(27) DO-CWl. 1011. V n.lel'iu Li t (' l' a t preot on. 
rom. 

t Văd. Ana Roşescu, protHpopeasă română 
gr.-uflt. aror~11l7,at in Cluj la 28 l)ecemvre n., în 
wistă de 78 du u.ni. . 

Odihnea-scÎi în pace! 

- UnJll:aria liberi de holeră. N uanunţâ.n.du-se 
în cele 10 zile din urmă nici un nnu caz de ho
!(lfil, minist:nlli de inte:r:n.e a ddcl.a:rat Ungaxi~ li
br'rii de holeră. 

. - Imprumutul personal al regelui Nichita.· 
Din ('N.t.inje /le COllI1lOlică, eri rog-tlla N iculai, aJ 
.\hmt(,:11l~rll1ui a r~dica.t U11 imprumut penronru 
do 3 mili(»lllo corolLne, dt,L'l. o ban~ă din Vien18... 

- Fuga unui vas bulgărese din Calafat. In 
nna.ptca. de 24 Ilprc ~5 c. pe la orf'le 11, două deta
nllt:uri de amnii llrm:t1.e de strig-ut.uI "trage la 
ma!", r("{\e<;,teptar:T portul Clllillat.. Ce se întâm
plase? Ciamul •. Bitoli~!)' de ,9ulb plLvi]ion bulgar, 
a reuşi-t să fugii din portul Cab-fat scăpând de 
Hub supra \'{:gh:Ît,)'c,<'l grănie-erilor români. Pentru 
ee' a diutat să fugă '( Vasul fiind înehiriat de d. 
{I h. V. ~ eme-t', rpropripfllr de kmnărie in Oalafat, 
'pentru a ,adliJCc un t.ruu1'.port Jt~ ';0.000 kgr. lemne 
]Jcntm fo(~ dd>a. G l'uia la ('al afat, pe dnlID echi
pajul a oprit "uflul în Mtlll lmlgar NovOI!\elo şi 
fără a se :;;ti de JlHlt~J·ritătil(~ în drPlpt cât şi de 
patron, au fu;rat ~i df's'CÎln·~\t h'Hl:n€ în valoare de 
10UO lei wnind in urmă la Cala.fat. D. Nemeş a
f1imd de 1t{·("1,..ta s'a plânsuutorit.âţilor române şi 
hulgare. l'h'·<'i·md la Xf)yo;.\()lo Îirn1)rC1.mă C'U auto
rităţile hulg~lre fi (il'sc()-~)('rit furtul cât şi vina 
echi,p.ajl11ui. Inapoiat la Cal.aiat (',~tc incun.oştin
tat de allt()rjt~1ti că 5 in~iiyiZl.i din cchilpajul vasu
lui au fOl't 1'1J'71 in libertate. In urmă ei au fugit 
cu y:u .. ul în BuJgaria. 

- Cerculara episcopului de Trienl. Arhiepis
copul d{· Trient, l>r. Endrici, ita.han de origine, 
a dat ('ătrăpN.>.oţii di('('czei sale l) {'ercn1ară, prin 
('are îi lllde.a:mnă Hii ('lprijinoa_~că niizTN.nţele naţio
llalt~ IlJe 1 tmlif''Dilo.r din A m~trin de flud. ln urma 
:lC{'~t{'i (·er<'lllnre. care atingea fl<entÎment.('.le pa
trioti\.·c .ale piirtu inacmnatc a preoţimci, - preo
tii au ţinut mai multe intruniri. ~i 'f~mtrn luarea 
unei 'atit1l<lÎ'M hotărîte ~i unanime, faţă de voinţ.a 
Arhimell1ui lor. După diHcutii 'vi:,hemenoo au 

adus llrJnUtoar(>a hotarire: prMţii din partea ita
lianît li cli(>C'f,wi de Tri-eut, credinci'frŞi patriei, re
§!retă că arhiepi.!St'.opu] 10-r 'Produce RlCte ·politice 
cont/'l3l"C ~wntimont1Jlll"i de credinţă cătră tară, 
deoun'('c ili."'('-.Il'Htă flll'tii 'poate aV{la urmări grele 
'Pentru prf.'oţimoa de ,suh pii.dt.{lrirea lui. Se simt 

- Prinţ('sa .suferă? 

Bolnavul mişcii c.apul În BCn.s negativ ei repetă a.ce
leaşi sunet-e. 

- Sufletul meu >sufeJ;ă! p1'Cciză printesa Maria. 
Prinţul g€'.ffiU a!irma.tiy. ii luă mâ.na. o &lipi de 

pie.ptul său u) mai multe locuri, ca ei ('um ar fi eăut&t 
c('va.. 

- Gânde.se mereu la. tine" făcu el din nou, eu mult 
mal desluljit, ~ă~i se !limtt'a s.igur de a li tntele!!. 

Prmt('.sa .Maria. Îşi riizima capul d-e mâna moşnea.
gului silindu-IIe să-şi ascundă la.crimHe şi !!ughiturile. 
El îşi plimbă dl'gett~le prin Pluul fiicei saJe. 

- Toată noaptea te....a.m chemat. zise el. 

- Dud aş fi ştiut!. .. fii cu e.n. plfmgfLJld; nu lndriz:-
Jll'am să intru. 

El ii strînse mâ.na; 
- N'ai dormit? 

-Nu, n'llJ!l dormit. zi,.;.e {,.3. sc,uturlnd din cap. 
In-stincnv, ea începu să. vorbeo.'\seă mai mult prin 

semne dec{Lt prin cuvinte, ca. ei CruD i-ar fi .... enit tii ei. 
gr('u să-şi mişte limba. 

- Sufletul meu, prietena. mea. ... 
Prinţesa. Maria nu putea. int·olege de~uşit; dar 

după privirea. lui ea pricepl'!l. că-i ~T)une cuvinte dlllci. 
aşa. cum nu i-Ie mai !!'Puse_"€! nici odată.. 

- Mlllţume~e ... fiica mca, priet.ena. mea... .• Multu
mesc pl'ntrll tot... iartă... multum~. 

Lacrimi îi curgeau din ochi. 
- ChC'umti-l p<, dragul meu Andrei! făcu el dt"6-

dată, iar chipu! luă o ex'pr('!lie eopilărea.scă ,i BJm
rÎată, ca ~i eum ar fi ~tiut ('.1 instlşi că dorinta lui n'a
vea nic-i un rost. 

- Am primit o !lcri~oa.re [\I'la. el, zise. printesa Muia.. 
{1 nde se ană: 

- E în annată. ta.tă, la Smolensk. 
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ruşinaţi ('.ti arhî-el'r'1.11 cure ii cr('de capa.hili pentru .. 
acte de t;;.pi,onaj. X u pl.at-e- fi chestie de eonştiinţii.. 
in ooul R('(>Io\ta u('I3sellltarea poruncii lui, -pe 6a"n" 

nu o \-'or implini. AvÎmd În.'-Jă în Y('J(iere torori"!c
mnl co dOmlleşu.1 în lp.art('a italiană a Tirolului. 
se vor ahtin(' dda prote.'l.tare.a pUlhhcil, incredin· 
,.tind un mem~,ru, eu ,~i'i aducă (".ru;u! ac(~a la ClJ.

llol-!t.int'fI ZiHN.,hlr, <'uri vor atrage atenţ.ia g'llvel'
mIini a;';UpN\ ln<.'.ereiirilur arhiepij.;copmllli de 'I'n
l~nî"_ 

Se ('rndt' {'~1 arblt'rcul, ,,~ fi trecut la !-)(msie in 
llrmaa,('{'M1ui s('t n(W)CDtit . 

- Intoxkatia din Berlin. Intox·ienţi.:.a. dela un 
azil d.in HNEll. de""pre euro :~m amiutit într'un 
numiir tr('<'ut. H.JU~~O zilnic ,-ict.ime Două. Numă
rul holnavibr se UN"ă la 111 iar al mortilor la. 
50. B'a (·OUi. .. t~lt,at, că int.oxitCllţia a fost prieinui1.ă 
de bat·t(>rii, "Curi 1ul'.il 'rellin. {'e -ajllllg1111d în sto
m:ili pr',>(hwe iutoxicnţic. A~t.fel ae bacwrii a C("(D

ţinut şi l~ţ\te1c It('.Plla ~tri{~at, pc care l'au muncat 
neuo ro·('j tii. 

x Cei cari cumpără lliane să insped.f'Z(l ma.j întâi. 
dC'f'ozitul <lin r 1 ti j 111 hlÎ 1. Trlska. t!i~tins -tI!- ("(\1(' m~ 
mari j:)l"'{\mii IWlltru cii tinf' in ma.gazlIl nUJllB.l cele m&! 
bunI> 11Îane. pluJlin .. h>trmii de cel Ului bun fabricat, şi (. 
totQd41W. rP.l. diutiuu Iii t'~1 mai Hi,dnic dl~ Înc'l'.derc is
vor de eumpărat tun Ard+'(u . Pf'ntru arnJ1nuntH rf'lC(l

mandli.1l1 in u.tf'Tltia. publicului nUlIll'roaseh' scrisori de 
ril('1ffiOŞt1ntă u.părutf.' in numărul de a.7.1. 

x Kotanyi Jan08.. La prăvălia. lui au !lO!lit r.il!.'l!.' M.es
t~ ('.('1{\ ma.i nouă obif\Mf.' dp artă japonE'1,ii. l'.ari au 

rOnt ('omanM.oo dirf'ct !lni J (l,Ilonia.., pentru sărbătorile 
CrăA'iunului. Se Tf'n1f'-ltzil. II. primi magazinul Q,eosta, l.J.!ll'e 

!'~ află in ~tr. J61,S.,{-FOh4"'r-N>.g Nr. 3. unde !le alIU l\,.'1t

fel de (lbH>.ct.e. ('.ari nu s'au mal yăzut lncă tn EllfQPa_ 

li: Institutul de economii &1 ajutorare din Arad. ca to
vărişie. (Aradi t~lkar('k e~ s{'KelYf'g~'let mint !lZOVM

kez('t) dUl str. l'ct.iffi Nr. 1, dl'Hchidc în 1912 a. 31-a in
lwtirf'. Cine JMIt!,~t.e pentru o dl'punere :,0 de fiI",ri săp
tămânal după ~ll.se Itni ec:onom~seşte 156 cor., lmp1I.rţin
dll-se şi din (']\Ştiglll to.iiri!,şiej, În proporţia. depunern. 
Membrilor illstitutil'i M' dă erf'dit i .. ft in. JnsCt'i(\rile t;e 
Mt faf"(' deJa 1 Ianuarie 1912. inainte di' a.mill.7.Î deJa 
9-12, dU'Pă amÎazi d4"'la. 3--~G fin'. -- ·Institutul de I"t'tO

n(lmii ei ajutorare din Ara.,d, Pf'tliffi utra N r. 1. 

Il Semiusful iuridic Dr. Gereb, Claj, Str. Fa.r· 
kB8 (lângă edificinl cel vechiu al teatrului). Pre
găteşte pe lângă onorar mic, pentru exameneJl' 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, oxa 
meue de adyocat şi de magistrat. In 3 luni lW' 

câşti~ă licenţa de doctorat. Fiind în pra~lll prt\ 
iectel.ot' de refol'mă a înviţământului juridic, "'. 
de dorit ca toţi cei interesati si MI adreseze !lpr#· 
binele lur la acest st'minar, care înle1'neşte ron}! 
eariera advocaţială. 

El indlise orhii şi ră.tl\.a.sec multă vreme tăt'ut, .tpoi 
ea. ei cum ar fi dat si se Înţelf'.agi eă lnţele.gpll. e:i-~i 

amintea de tot, deschise ochii ei-şi scuturi ca.pul 1n 
moci e..fÎrmativ. 

- Da, rooti ,,1 Încet şi d-esluşit. Rusia. e pierdută._. iUl. 

pri:pii.dit-o ! 

El sughită de plâns şi lacrimi îi curs-eri pe ob:r~i. 
Prmt{'S!I. 111aria. nu~i mai putea retine emotiunN.; 

plângea. ~i ea. privilldu--l d~pt în fată. 

Când printul se opri din plâns. îei dU-'le mba. Ia 
(l~hi şi Tikhon Înt").ese d. voia. să fie şters pe faţA. 

- Pun~ţi roehia. cea. albă. îmi pla.ce &şa. de mult~ 
se a.d r{'~ă el fiicei lui. 

Pl'inţ('S8. .Maria s'ughită ei ma.i ta.re şi medknJ o eOB
duse afară din odaie. rugâ.ndll-o t>ă se linişteas-că ei să 
se pregăteo.sr.ă, de drlllIl. 

Răma~ Ringur, bAtrinul prinţ vorbi iar de fiul său. 
de răl'boi,. d(l împăratul, işi mieeă sprincenele mă.nilŞ. 
îşi ridi('.ă glasul răguşit, şi avu un a.i doilea. ei cel rlm 
urmă a.bI.e_ 

Prulte>i-a M~Lria !le opri pe tera.~ă. Ceata. ~e risipiS4,', 
soarele strwucea., era. cald. Ea nu tntl'legea şi nu sim
t-ea alt nimi,c de:Câ.t drarcostea ei Ilă.tima.şă pentru pi
rinrek> «i, dragoste pe ca.re n'o simţise tnnei nici od ~tl.1. 
(!u a.tata profunzime. Ea. de te fuga în grădină. 8ughi
t.â.nd, şi în('epu să llilş«asc.ă plângâ.lld printre teii pla.n
tati d-e printul Audrei. Câ.tă vreme petrecu ea a.st-fel:
Nu ştja. Dooda.tii nişte paşi grăbiti de femeie răsun.uii 
în apropil'rfl. trezindu-o din toropeală. Era ca.me,rlsta ei 
Doni<işa, ca.re-i striga cu o voce inspăimiÎ.Iltată: 

- Prillţeso. vino ... printul... 

- VIu; .iu. zise ea lntroruplÎ.udu-o, ca şi CUIII i-~r 
fi 1"4 t~vunA s'o lase să sfarşească. 

(Va. urma.,) 
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x GustaT Tâtray - 6radea-mare, str, Ri· 
lcoczy, prăvălia pentru elită, uude se pot cum· 
Jliil'.a lucruri de mână, peDtn. dame ,recum ,i Ae
.eesarii, cu preturi foarte ieftine. Telefon 783. 

x Adolf Nadlef', fabrică de oroloage pentru 
turnuri. Budlj.p~.~ta VIII. str. Prater 2. O re
'~mandăm în at.enţia Ono public eetitor. Acea:stă 
firmă, după cum suntem i,n formaţi lifereazii cele 
maiperfeete oroloage pentru turnuri, cu preţ re
dUfl bisericilOT şi oomune]or. Trimite om de ape
'l'ialitate pentru luarea măsurilor nererune pe ehel
<uiala IHopr i{~. Ia garanţie pent.ru ol'oloagele li· 
feraie. Uimuriri şi eatalog trimite grat.uit celor 

·t'C Me refN la acest alll.Ulţ din ziarul nostru. 

Mlşcarl culturali ,i IDeill1. 
PetrftCerit concerte. :.-

'8 Ianuarie Il-

Teatru În Lipon. &cÎotatca româ.nă de le.c
"tură din Lipon Învită la seraba. teatrală 00 va 
:.nea loc la 8 Ianuarie n. (a doua zi de Cră.ciun) 
in aala. hotelului .,Arhi.ducele ·l'Jsif". Se va juca 

-_.Nf''POtu1 răsfăţ.at'·, eomooie localizată. După 
. rtlp rezol1tatie jcX'. ]T!{'Bputul la orele 8 seara. 

... 

Petr«erea mesedaşHor români din Arad. Me
""eri.,ii români din .',\r~d invită la repl'ezentaţilil 
l(',an.Iii ,i eoncertuI muzicpi militare ('are se T:# 

. ~mlDja Duminecii. în 25 DeeemHie 1911 (7 IaD 
1912) în ziua primă de Crăciun. în sallil. dela "bo-
t~l Centrar' (Ki:ir.pont). Intrarea e pri.1l atroo9 
~~ala8z, ] n~epulul la. 8 ore M(',ara pr{'ci". Preţul 
·de intr.are: Lot' rez('l'\"at :l (';oroane. LD\': 1. :3 cor 
I_o. Il. 1.50 cor. Loc de stJ\t 1 eoro3uâ. Venitu~ 
·.(Jurat este destinat pentru imhrii'l'arca învătăcei
\Qr .iraei din Arad - Oferele bellinole '*l pri. 
mesc eu nlllltmnitit la adret'la dlui 10a11 Pital'lu, 
t·)pt.,ra.fia Diecezan;l, Ar!'ul, "i se vor ovita ~ 
·~ale ziari.o;.tică. Bi letc d(' intrare se liIfLii de ViUl

·~llre la 1 ib diri i 1(' "T ribulla·'. "Diecezana" ~i sear» 
1A B8.1ll!lii.. 

P rog r a In U 1: 1. a) •. Doina eiohanulni"; b) 
,,$teluţ-.a.·'; , e} "Rnmanl>l" dt .. Y isuri"; Q) "P.,
",.uri" exee. de" Orche.\!tra. ml1xieei militare, , 
l'l'.e«. 33. . 

U. "Nepotul rUf'fătat", farsă în 5 acte. După 
(; tndtll'cre a ll1 i Joau Şt. Şulutill, preln~rată d. 

·T. T. Pi1cătia.n. 
D.pă. teatn~ urmează dans. 
N H. Rug:\m p~ toţi aceia, eăr'J!'a din neLii,g'al'e 

'.~ ~mli nu li-"\III t.rilUi~ invit:!ri să Sf' ~irntă 
·r.)r~H a-<'t':I:3-ta de îm'itaţi, Com. f1.f'lJl!.i~!tor. 

lrtdernnrull cu căldură publicul l'OmiL· 

llP$(: din Arad şi irnpr('jurime să dea în· 
'lxeg :sprijinul SUn meseriaţ:ilor noştri, pă:. 
·tnmzimdu-se de marea in8emnătate !le
·(;Î(i,lă a aeestei prtl".uri române~t,i ~b"lt d. 
put/in sprijinită. 

POŞTA REDACTIEI. 

Omdnt·mm·f'. A,m cetit şi '11O"i in zi:~l'eh' din 
')Oll'ooe sentinţa, dar eu ll"'tit,l d(~ chestiuni nu ne 
'OO1rpa.m. Altde -publi<:>ăm cu p'1iker(~. 

Xerni_ Artioolll] d-tale frum 0..'> , ne ierţi, dal" 
!{lll'l putnm publit'.lt din CCJ.IBidcrn,ţii ro ea1'i 1(' 
vei Îllţeh'gt>. 'hirniteţi bRllii la admini.-lt:raţia 
'l)on~tTă. 

Ruy·Bla.s, In pl'lf.tă, duVă <nllll ştim noi fOMte 

'bi-ne, ai putoo 1iii ne daiC(n'a complet, ('.are să\i 
.aibă (\f('Ctul şi 111 a.faru.. Trimite-ne, cled, lin ~lr
tieol. In e.hiipul aet'\Slta) socotim, te-ai .expune eel 
mult la alte vorsuri şi ... atttta tot. 

-I 
Dr. Gheorghe Crăciun, 
fost exlern la spitalele din Paris, consultA 

pentru boalele urinare-sifilitice. 

Injectii cu preparatuJ J Ehrlich 606< 

Temesvar Erzsebetvăros, 
= BegabaJsor 5. = 

BIBLIOGRAfiI. 
DiA 

"RÂSBOIU ŞI . PACE'" 

celehrul roman al conu-lui Leo Tolstoi a ~~t 

volumul II. 

I)retul 1 coroană 20 fii. 

Pl"(lţul volumului 1 oote 1 oor. 50 fil. 1.ab.le 
'TolUiJlle se gă~c <le "fmzare la "Librăria Tri. 
bUDa-·'. 

VO]llmul In va apărea in curind. 

• 
Ultima noutate literară: 

.,La Masa Calicaluiu 

)l mele şi l\(,h i t€ 

de 
Caton Theodoriaa 

~i. elep;ant. vulum de J 80 p1l&,ini, ee"rittzâB.d. 
14 nuvele şi ec.hitR 'Ulese &le distinsulu .a .. ,.elist, 

Pretul vOlumului 1 eor. 50 bam + • bani. 
~OJ·t(). ne .,fml'.arc 1a "Librăria Tribuaa". 

* 
"S}">re P,ră past:ie '. 

8ellza.ţionala serie de articolt: ti dlui R. 
C lorog ari-u" a apă1"'ut în broşură şi vestim 
tu.turor e!oritol"ilor de a avt:a aceste pagini 
de tăr.a uno., doewnellf,. is t01"iCl', că pot 
p'/'et d~ 50 ba.ni. 

.. 
Dc!avrancea: Liniţlte. Trubaduru:l, StăpitnÎ.a 0-

datiL Pretul g cor. 50 fiI. + 20 fiI. porto. 

-- Cine vrea să câştige frumoase casiturl roaai
neşti să «cumpere lozuri de ale loteriei .l"ganir;a.te ie 
Reuniunh femeilor ain Arad. 

P:r.ţul .ouÎ loz 1 Mr., comalldele eă .e a.drese,,;e 1& 
.,Vlniiria. TrillUna", adaog/l.ndu-Ile $i portul p.stal. 

• 
. ~u al,ărllt şi 1'l{' află de .~nu:al'e la ... Librăria 

Tribuna": 

,)Calendarul Ligei Cultarale" pe 1912. Pre
tnl 'j 5 ba:niplus J O fil, p<lrto, 

G. Rotică: l)oezii. EJ. a II-a. Preţul 2 COr. 
pluf< 10 fîl. POl'to. 

Va .... ile Mihăilescu, pl'ofesor la liceul ,.C.oa.l"01 
1" (lin Oraiova: •.. 0 Incercare de Junime alui Ioa 
Maiore$cu la Craiova" Extras din .. ConTorbiri 
]jerare". Preţul 20 bani. 

Mariu Theodorian Carada: .• Revizuirea Co.. 
stitutiei", J111c-nreşti, lDll_ 

La I.Ăbrma "Tribunei" se afli de ... 1nzare pe a .... 
l!H2: De toate şi din toate pentru popQr eau Cartea 
Neamului cuprinzând: Date iswrice. Tradiţio.nile. Cre
dinţ<'le şi datinele poporului româ.n, - a.ra.n.iate lllnu. 
Literaturii şi Calendar. Intocmit ei mult adăugat de •. 
gleftere+1c\l 4 2 cor. + 20 filer! VOMO, r6COma.nd .. t oii 
fjl~ri. 

* 
Biblioteca paroblală Nr. 1. P r e d i cel e tia-

la. lletrOlloli.a din Bn.cureşti de Jletropolitul An.tim In'
reMlu]. (1079--1716). Editie noui -' 1 cor. + 10 fA. 
port.o. 

,. 
Dumitru Alexiu. Crellterea pa5erilor domeiitie.e , 

1.50 + 10 fileri porte; D. Alexiu. Cultur .. legumeter 
tic>d. JI-a) li. 2.75 + 10 fileri porto; D. Alexiu. Cnlt.ra 
arborilor roditori ti 2.25 + 10 fileri por ta. (ed. II..,.,). 

* 
Tipuri sociale. Intl'iga.ntul. Arî ... Îstul politie. Pan-

zitul pol.iti r~ & ihililltul intp) ectual. ."..ti TÎstul literu. 
FUlI<'tiona.rul arit-ist_ li C()f. Ui(l. 00. de hu ('".or. ~.it + 
10 fii. 1I0r". 

* 
E. Lovinescu: Sceuew şi :F~taz.ii_ - Editura 

re.istei "Flacăra". - Pretul 1 cor. 2i fil_ + 10 
fiI. porto. 

Pag, 9. 

La Libriria "Triblmei" .al .ni de Tiuare vP ... 
taelnicul Tiilor ,i morţilor'" legat În pânsă, auit 

ca preţ" de 58 fileri pIUI 5 fileri pono. 
• 

A. ManllOoi: Logodnicîi. - Pretul 80 fi.L + 
10 fil. porţo. 

• 
..Plagiatul Popora1iei". o ('.al()!lluie .,mQre ia

da.ioo". 88U cum lucrează cahalul in contra "goi
milor". după Talmud, Anexă la. "Jidanii în pre
.fii" de A. C. Cuza, pl'ofeool' universina.r. Vălooii 
d. munte, tipografia •. Neamului Românesc". pl'fI
tul: 1 l~. 

• Cel mai frumos cadou tk Crăcinn e II 

atlIU bună. 
Cărţi cu chipuri pentru copii de 3-8 

ani (cartonate) Copi i la ţară poveste rcsel4 
(33X29 cm.) 3 Cor. + 20 fiI. porto. 

A fost odafă~~ Poveşti alese şi frumoase 
(33X25 cm) a Cor, 3 + 20 fiI. porto. 

Buffalo Bill Wild· Wesh (32X25 cm.) a 
1'50 Cor. + 20 fiI. porto. 

Invaţă sti socoteşti, dacă vrei să nu 
greşeşti (33X34 cm.) a 2'50 Cor. + 20 fiL 
porto . 

Cenu.şereasa Poveste de 1011 Bănăţeanul. 
(30X24 cm.) a, 1'50 Cor. + 10 fiI. porto 

Povestea lui Robinson â 150 Cor. + 11 
fiI. porto (28X23) ă 1'50 Cor. + 10 fii . 
porto. 

Carka celor shtrliţi, ee Ion Bănăţeanui 
â 1'50 Cor. + 10 fII. port. 

Alfabetul, ă 1 Cor. + 10 fil porta . 
Moşia, a J '40 Cor. + 1 O fiI. porto. 
Th. D. Speranţia. Pentru to~ copiii li. 

2'50 Cor. + 20 fiI. porta. 
Biblioteca ilustrată pentru copu, voi I 

60 fil + 5 fil porto. 
Cele şase lcbede, il l'40 Cor. -+- 10 fil 

porio, 
Cele zece pisicuţe, â 1'40 Cor. + 10 fiI. 

porto . 
Bund dimineaţa la Moş ajun, it 1'50 + 

10 fîl. porto. 
Abc, Nou Abedar ilustrat cu 21 figuri 

frumoase in culori ă 1'50 Cor. + 10 fii • 
porto. 

Basme alese pentru copii, ă 1'50 Cor. 
+ 10 fiJ. porto. 

Din grădina zoologică il 1 Cor. + 10 fiL 
porta, 

Cărţi pentru copii 8-14 ani Samara. 
Corbul cu pene de aur a 2'50 Cor. -+ 10 
fiI. porto. 

A. O. Maior Biblioteca copiilor voi. 
2 1'60 Cor. 10 fiI. porto, vaL 3 1 Cor. 
10 fiI. porto. BibIWteca copiilor şi a Tinerimi4 
â 1 Cor. + 10 fiI. porto. 

Povestiri de fi, C. Andersen. Ilustrate de 
Pedersen (cu 254 pag.) â 2-50 Cor. + 20 
fII. porto. 

1. D. Delatismana. 100 basme şi istorioare 
pentru copii cu 51 ilustraţii (eu 320 pag. 
1 2'50 Cor. + 10 fiI. porto. 

N. Urechia Oâze. (Biblioteca tinerimr) 
â 2+50 Cor. + 10 fiI. porto. 

T opa, cum au petrecut 3 copii români 
În Italia 1 3. Cor. + 20 ftl. porto. 

Dr. C. Popescu, Poveşti şi fabule pentru 
wpii, 3 Cor. + 20 fiI. porto 

Poezii, pentru copii il 1.50 Cor. + 10 
fii. porto. 

Fi. Cristescu, Carte petru copii it 1'20 
Cor. ...:. - 10 fîL porto. 

• 
~Calendarul Minervei({ pe anu 1912-

Preţul 1'2:> Cor., 45 flleri porto recomandat 
"Calendarul National" editat de "Foaia Înt&

~antă" din Orăştie. Preţ1ll 40 fiI. + 6 fiI. pork. 
Ou·tint' n~llierO"iiC u.uetraţii aAlkaale. 
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A apărut şi se ~e cle ~ la 
9,Libf'driQ. 1'rib'Ufta.n : 

"Insemnările unui trecător" 
crimpeie din sbuciumările dela Doi 

de Octavian GOla. 
. Pret-l a Cor. în România Lei 3'50 plus JO 

m. porto, recomandat 00 m. .. 
"Din ţări străine" 

scrierile inedite alui Or. Iuliu T. Mera. 
Preţul 2 Cor., în România Lei 3'50 plus al 

11. porto, recomandat 50 fiI. 

• 
Da.trate de CriciaD. ti AII" acMl .... 6, 10., 

1i4 ti 20 fiL 

Anunl litarar. 
A .. lnl: 

".llmanabul Ic,litorllofl dala noiu • 

o fou$4 interMa1lti ,i 'fută tarte, tan eupriad, kK .. 
~fiil. alor '"' scriitori năacuU III Ardeal. Tar. V.
:cureascĂ $l Bănat. 'fi_ţa lor pe scurt. laiirar .. cir,ilM 
ee le-au dat la lumină ,i • bueaU, literarii.. n .... , .... i .. 
o .1n'oIă ori UTa ,tiinţ&. .e])ublieaiă laei. 

Pe.tu bitii. oarii .i-o Ilat .oul ftolllA.nilor .8 ,re
._.denea., ea si al'em a astfel .e eart. la hademlnl. 
.. an ne lace cunos·cuţi pe· cei mal de aeami BcrUtori 
llbeutl dIncoace de CarpatI. azi ia ~lată • 

.. Almanahul scriitorilor dela noi" e o oglindi Ildeli 
• aprollpe tuturor talentelor scriitorilor dela noi. ,i • 
n mărgăritar pretios lleotru fiecare p-sl rom~.asd.! 
6iei cine nu doreşte gă eJlnoa&tlă ,i înfăţişarea ei 'fiata 
~lor lDai de seamă fii a.i aea.mului .ău.. al olt.r lori, 
I cete~te zilnic ha ziare ei ,ri.a r4!Tiite? 

,.Almanabul IIcriitorilor dela noi" mai are Mtoi '.el 
a. tAvitJu interesant şi de Dlare pret: Oall itlu 1 pre.eL 
lIe arată in fac~imil eapurile tuturor foiler r3mâ.neşti 
•• dineoEI.Ce de Carpati. se expune pe leurt Ktorieul 
fieclrl'ia.. ce procese a avut pini acum. cari i-all i.si 
.. Iaboratorii mai de seamă $i cine scriu Il. ,raze1lt la ea. 

,.Almaoahul" la sfârşit Ilre ei Calendar pe 1.U •• ,a 
el ori cinl! cumflără .. AlmanabuJ scriitorilor dela noi". 
_ mal are nevoie de alt calendar in casăl 

Deoa.rece cartea aCllut!!. s'a. tipărit aumai btr'a. 
:nmir restrtns de exemplare, .n. public e rur;&t d. 
ifTibeu,ci a o comanda.. ca mod • earte &ien .. pre
tioasă., interesantă IJl instructivă. 

Un exempla.r eosti trimis fra.nc. cor. 1.81. 8e lINtl 
tIOftlanda dela. editor (librăria Nat. S. Bomemilla) dla 
Orii$tle-.Sd.SZ'fLnS, şi dela. ..ubrărIa Tribuua.- dia 
Arad. 

Celor ce lomandi mai mult d, 1) Inm:p1are ti-s. 
li oxemplarul cu 1.60 Cor. Ir.:ae., iar la C •• aUl tie 
, .. te 10 nemp}a.re 1.40 Cor. exemplar.\. 

Comandel. peste II exemplare a.I .1 latli direct 
la libliria editColU'e. 

A. apărut: 
"A1.nin.tiri" de AI. Clura 

.a IeI din~i volum din .. Biblioteca KrHtoriJor deJa IlO,., 
.I! care ae l'or tipări r1nd ve dud tati Icriitorii rombi i 
.in A.rdeal. Ta.ra. Un.ureauă ti Bbat. morţi şi in 
Tia~. 

Tolullul ..Amlntlrl" are 2M parini ei euptinde 23 
.u'f8Ie, a ciror subiect , luat dia 'fiaţa fraţilor noetri 
lfo,i din Muntii-Apuseni ti dia viaţ .. autorului. lJucă
tile lunt llcri.e intr'o neoaor,e limbi românească ,i ca 
}Dulti putere ill limpezime, şi IU mult ~imtltMnt, 

tie eate bucati te ca.ptinaz:i, proe1lUadu'U • r.ri wlll
\imire sufletească. 

De mult o'a apărut la noi Rom!nii • eBrle aşa de 
h-umoasă ,i ca prezentl\re tehnică, mai ales ea , ade
'firat euaiment pentru literaiun lloastri dia Ârdeal. 

Se poa.te comanda dela 3.utor (Librăria Naţ. S. Bor
umisa) in Ori~tie-Szisnar.tI. ,i iela. "Librăria 

'J'ribna" - Arad. Pretul _ui exemplar II Uoi + 20 
16 n î ]itOI' to. 

Redacto:r responsabil: Iulia Giareia. 
., Tribuna" institut tipografic. Nichia ,i 00-.. 

Banca ",Societate Anonimă" 
intenţionează a Înfiinţa 

AGENŢII GENERALE 
pentru vânzarea de lozuri permise de Stat 
~ontra plăţi in rate lunare. -

Oferte împreună cu referenţe să se re· 
mite sub -Representanţă şi In(a550« ]a 
Administraţia acestui ziar. 

REISI MIKSA 
FABRiCA DE 

OHILE 
8EKESCSABA--NACYVÂRAD 
lndrăssy-ut 41-43. Rakoczi-ut 14-

(Lingi. .Apollo«). 

Nr. 711 ~ 1'1:\ 

cu .,..,nism pa
tentat de oţel, dând 
sunete reo\Onante ~ 
foarte plăcute. -
se pot căjlăta şi pe 
nt<e. - Grsmo
fo·ane cu plăci ~r
tii>tice, - vloar~ 
llaute, harmo-

nici Ş. a. -- Numeroase distinc,i si medalii pri
mite ca răsplată. Jnventatorul peealului modern 
~i al orgamsmului de oţel. Caialog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyar. 

Budapeat, VIII., RAk6czi-ut 71. 
111111111111' •• 11111111, •• 1 

li fa Uu caudidat d~ ad~ocat 
Gru ller Dezso cu praxă. află aplicare la • 

, Dr. George RoxlD~ 
magazin de păHlrii şi articole adv. Or.dea-mare 

de modă pentru băI baţi. 
CI uj - Kolo7.Mvar 

&0\1111 str, Wesselăn,lşl Szep. ,ls-ă-1Is cu botelul fanI. 

Noutăţi în diferite soiuri de 

pă.lă.ri·i 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 

francate în cel mai scurt timp. -

I==============~ 

Un candidat da advocat 
află aplicar~ în 

cu praxl 
cancelaria mea. 
Dr 'haG jha Drimb .... 

adv. K6halom. 

Cine vrea. să cu.1.n.pere 
-vite a:n:"lerica:ne 

.,RIPARIA PORTATIS'" 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
Pelle din Miniş (Menes) comitatul Arad. 

I Calendarul tlarional pe 1912 
.. intocmit de redacţ1a foltor dela Orăstie, e ca1endarul care duce in casele 
• Român·lor c h' pur ti e cele mat Înălţătoare de suflet! EI ne arată: " -

MIHAI VITEAZUL intrând biruitor prin 
PO;l1ta ct:,ăţli dela f\lba-lulia, după ce a cucerit 
Ardt>alul şi sjungând aCl1m el Domn şi Deste 
acest colt de tară românfSC! - Apoi când, duoă 
asta, a mtr5 de a c\lcerit şi Moldova, ajnngând 
a fi, pe-o vnme: Domn al tuturor Romi
nilorl - Ne arat! apoi pe: 

TUDOR VLADIMIRESCU, t'rou! popo
rului din Muntenia, cănd a aluflgat pe zbiri. po
porului din Bucunşti şi prime,te jur~mântul de 
suplJnere al boitnlor! Apoi in al dOilea chip: 
,Prinderea lui Tudor Vladill>.irescu« de eiiră 
mişeii Greci şi Tur i. dl'-l duc şi·) omoară: 

ş, alte multe chipuri inlere·ante şi plăcute. 
Apoi bogat mah rial de cetit: poveşti. nuvele, 

JlOf'zi', ~ume şi povete bune. 
Tare interesantă e acea parte din -Calen

darul 'oiaţional., are ne arată feluritt:le scrisori 
de pe faţa pamântului! 

Văzut-ai vt'odată scrisoare grecească? De a~ta 
ai putut vedea mai uşor; dar ~re('easc~ monu
mentala şi gr,,-etas<ă Ilxirică? De ~~5tea mai greu. 

DH scrisoarea copt ici (de pe la CaIro şi 
A lexandna). 

Dar scriS03rt'a {vrt;ască de rind? apoi evrt
iască zi!Oă .Merubae şi cea zisă .hebraicăc, cu 
puncte ŞI fă'ă punC1~? şi în urmă cea .rabi· 
nici-? Nu le vci fi văzut. 

Dar scrisoare turcească-arabii. ai văzut? E 
foarte interesantă, dar grea la scris! ~ aceea 
Turcul care ş1le seri.:, e deosebit pnntre ceilalţi, 
ca la noi un popă pnntre alţi oameni făra carte. 

Ş1·apoi de sigur n'ai văzut s, risoarea '~a"
scrit.ă c , a vechilur Indieni, scrisOlma pe' care ei 
o nume5c . scriso~ rea zeilor~. CăCI, zic fI, ar fi 
cea mai desăvÎrşîlă de pe lume! 

On văZllt'ai scrisoare ~de kurj". în care in 
Iihre nu fste nici un ieI dfc Ijnie oablă ori 
punct ori cerculeţe sau alte cirnituri. ci numai 
icuri in 3 colţuri, aşezate în toate formele! Şi 
tu după aşezarea lor !Oă ghiceşti ce e scns cu el~? 

Şi mai ales văzut'ai sCrisoare de .hler oQ"life.? 
E cea mai grea scri~oare de pe lume! Cum 
alfabetul llosjru are 28 30 litere ca semne de 
scrill, scrisoarea de hifroghfe are vre-o 2000 de 
semne sali -litere., pe cari trebuie să le ştti de, 
vrei să poli Cf1j CI~ scrisoarea asta! 

Toate aceste 15 feluri de scrisuri le aflatI, 
tip~rite aievea, 1n ~Calendarul Nationale de pe 
1912. Pe 8 pagini sunt in~jra!e ticeste scrisori. 
dm fiecare 4 - 5 ş're, iar din ciudatele hieroglife 
să dau două fete întregi! 

Preţul unul calendar 40 lilerl. 
Ce'or ce cumpără mai multe, i.!'ă dau mai 

ieftinf", anume: Pe bani gata, de-a 15 in sus 
(când li-se trimite in pachl:'le pe postă) li se soco
teşte calendarul in numai 11 er. (22 f1l.), având 
insii a·şi plăti ei şi posta la scoaterea pa(h etului. 

Cei ce le- cer pe aşteplare, având a plăti pre
ţul lor după vinzare, il plătesc cu 13 cr. (26 !il.) 
exemplarul şi işi plătesc şi posta. Mai bine e : 
a trimite banii inainte. 

Cei ce cer mai puţin ca 12 exem plare, le 
plăttsc cu câte 14 er. (28 fI 1.), căci la .. ceştia noi 
plătim şi posta (câte 5 f,1. de fiecare Cakndar), 
fimdci merg sub legătură deschisă, nu ca pa-Dar scrisoarl'a .. siriană" văzut'ai? E de tot 

fină şi Încurca1ă. M;ti aleasă Ş1 ca cea araba! 
Dar SCflsoarea din Ti b c t. CI răţică şi spNltenă. primeşte pachete neplătite. 

chet de postă inchis ,i în forma asta pOSla nu , 

f------------------~----------------· 

1 Administraţia "Libertatea" 
Trhniteţi cereri şi ba.ni la. 

... 
In Orăştie (Szaszvar os) • 

J 
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, ,"aut un tânăr român '======1 
notar diplomat, care ar ocupa postul de 
subnotar şi care la caz de corespunde 
poate fi ales în timp scurt şi notar Într'un 

"cerc curat românesc. 
Ofenele sunt a se trimite la adminis~ 

Ira ţi a :. Tribuneic. -

In grădina de iarnă a 

"Hotelnlni Central" 
condusi tn spirit m0d. I n; - Onoratului 
Pub ic I·se servese minelri fi beuturL de 
cele mai bun .. , earlmuhlme,c o' Î-ce pre.
tenţiI. - Dupl tu'ru le capă'l dnA aldă 

Pentru cununII ,1 bancheturl 
stau la dispodţie aăU lIeparate. 

1, t 'elin Ira tuse', Ta~ u şde şi • a. Zilnic taraf de tiganiJ de prim uiTa n g, 

J tarului nu e nimic mai buu decât In cafenea se poate lua asemenea 
1 dupA reprezentaţille teatrale - cinl. 

: cu~~:eb~ag~j~~e.ce~~t~~e ~ Cu disUnd stimă:. Augustin Csermăkl 
hotelier. bricatele Rethy, deoarece sunt emulte Imi· W ~ 

taţii nereuşi'e -'Originalul are pf! cutie 11===============. 

~~rilfI In atenţia oomicultorilorl 
Of!'1' altoi de p1'unl hosnieci ea 
-Balkanska Carle .. (Rf'Jtm. hal
canulul) ,i .Kraljlea Bo_ne· (Re
gina Bosni~i). - Altoiul de 2 :3 
ani cu coroanA admirabili e tel 
mai bun din difnitele soiuri de 

pruni. Poa"ul e foarte mare, acrpţion:1II de dulce ti 
foarte gUitoad., Se coace spre sfi,titu1 lui Aug'ust., 
cind le pcate folosi ca d!'Kert, pentru uscat, la fa
brkara ţuict'i fi • 51'fov1ţnlllt - Prunii mei nl1 
suf .. r de că icrea frunzeJor, (PolYjtjl!ml rubrum) ca 
de reguli alte soillrl 1. cari tn mijlo'ul vltl'ii ('"ade 
frunza, pricinuind ItrirarN poamt-i. A-est 10; a fo .. t 
premiat in dlfertte rinduri, .:u prt'miul tn1Ai din par
tI" guvernultli. A fOlt premiat 1. exr>oli~a milenară din 
Blldapetta 1896 ,i 1. txpoziţia din VlfI'. 1 SQ7 u me· 
dahe dl" aur, la txoozitia intt>maţîonal/l din Paris \900 
cu medalie de anrint " in flOc la expoziţia regnkolari 
din Bosnia fi frţellovin. ţinu1. Ia Sarajl'vo iatifi eu 
medaha de aur, - Pentru calitatea prumlor garanta. 

Ba".. T. Kqjdi~ 
:awe proprietar tn Bre~k .. BOI1lIa. 

i ~ I cuvintul ~RE.THY c. - O cutIe 60 fnerl'l 
t ' Se capătă in ori·ce prăvălie. ~ 
; Se primiti numai cele cu marca ,RETHYc. 

f 
1 ,"=====,' =='1 

13----'" ._~ 
Nuft'lArul 'teleConului ~3, 

... t 

~ -

Ujj Jânos, 
. I I Ce faceţi băi;;.? - Tata ne-a "a 

dat voie' Căci fumam doar tuburi ven· 
tabile Antinicotin firma ,JACOBl" 

i 

! In at enţia celor ce zidrsc case I 
din cutii de lemn 

stabiliment industrial de cementt 

in Kisjeno-EJd6h~gy si NagYl6rind. 
TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 

ARAD, 

/" 

Strada Deâk Perencz Nr. 20ja. 
Cu onoare incunoşfintt>Z onor. public; ci In 
bran,a arhitectonic! execut totfelul de 
'ntrt>pr'nderi de transformiri de t:idlri vechi, 
n-parart'a de bIserici române şi f(:oli, precum 
$i zidIrea lor. Cu planuri şi budgete serVfAC 
la cerere. - Comande pnmesc atât din Joc cât 
fi din provincie. Preţunle-s foarte moderate. 

Executi ţevi de beton, plati de plvaj. 
plici de marmurA aJtoficialA. tt'rrazzo ii 
mozaic, columne, sdlrl., lavit~, cArAmizi, 
ţig'~, int>\e de fintini cu fer, pisci sub 
sobe, vălaie de ori·ce lu!" gime, etc, etc. 

Acest stabHiment JucreazA ,1 proiecte 
de cheltulelt ,1 planuri pentru poduri 
de beton cu consta.ucţie de fer '1 pen-

Păziţi! Sunt veritabile numai cu lnsctlp. 
ţiunea , JACOBIc. 

i , 
I trU beton Iza rea troto.relor. 

Cu stirni: 

I Teodor Cioban ~t;j'i~$;j;~~j;~~~j;~~j;W;~W;~~~j;~W;~~~~~~~j;~~~!~ 

· ~ ~ AR U R; i fiu. TU~~;~~;;;;8m~;;;I;~~~:b;~C~X~;,;c:u~~n~: ;j';r P;ed;;~"~I;~D~:·:IUI i 
poftiyita panfra Crician! I AN T O NI U N O V O TNY, TIm~~~.l. I 

~ V. !I s~ -fcom~nd! spr~ pTe~ătir .... clopotelor "nul. precum la turnaru de nnu ~ 
~ aze Japoneze l!i:ll c:1npote lor stncat', .p':: facer~a de clopote In'r~gi. armonloa'! OI' Ila ~ 

! . 7~ ranţie de m·1 multi an., p'Ovil%"te Cu adj'lsUri d· lier bi.u', COn~trU'tt" ~ 
~"' spre :Il le inouce in uşu,'nti in ori ce pa, te, inda ' ! ce cl0po'rle s\ nt a~-, 

, (ti:: h~tute de o I tn'e lintJ ,~tfe' IcU'it~ rie cr p re S'lnt rec .mands 1e 'u K'I 
} ~ d~o§ bl,e CLOPOTELE GAURITE, d· dAnsul Invea. ;Jl"",i 
'\ (!il '1I1~ ,1 p'emi.te m mai DlU t·· rindUl, CaII sunt ptOvaz,.,te in pa,tea 5U· ~ 

~ pic"afe CU 8X."U'I"e r'nl· r..4: perloara ca viol T a cu gău i ca ligura S si au un 10" ma. inle"s'v. ~ 
I \6 ~ j • (j\!!ll mal adan~. mal Jimprde, mai plăcut 6' cu "hr"re mai vo'umll'l"ară decit r" O,"Tnn" Jc~' ~al"~ 

, . L. ţ I d 3 kl .... 1 • -,r&/(J'f"" ,llIrt·~ r , .. 1 celf t1e sIstem veCnlU, ast pl, cA un {' opot pate'ltat e ~7 2'. nt'! .. g.... TIlU'V<JWTt.'i' ;. , 

"

:"- mă ţime 20 cm. 1 '60 Cor. ~ n ton OJ un ci pOl de ~t k'ograme pilter. at după sÎst'mul vecbi'l. - ~!:=~~2t'3;j ~ 
". inălţlme 25 em. 2'20 Cor. y.tl! Se mIIi rt com. ndA .p'e face ea scaune'''' dl' .fier b>tut. d· si,:!! <Uli,oare. ~~;;~.f.}~';:~.1~. K'I 

înălţime 30 crn. 3140 Cor. ~ - .pre pre.rlJu, a ea cl0pol~'or Vt ch' CII adlu~t ,re de fler haM - ca ,1 ~~,::.'."i"~~ 3>'"'''' 
~ lip" fIITparea dr IOa,e de me'a t• Pret',ri·'Ufen e ilus rate tnmit gratii t ," " " ' . ~ ~ 

înălţime 35 cm. 6'50 Cor. ~~~~~~~~~!f~~~~~~~~5~~~~~~~~~~~~~~~:x 
"Satzume" verilabile, pictate tAI aur. 

" 

înălţIme 10 cm. 2'- Cor. 
înălţime 21 cm. 5'- Cor. 
inalţime 28 cm. 9' - Cor. 

, ~ 
\ 

~ 

-, . 

lnălţime 35 cm. - 16'- Cor, 
Vale de perete, de bronz, palmier ,i to-

cuci de umbrele, In mare asortiment. 

Ioa n Kotan yi 
Ar ad, J6ZS9' .. rtih9rrf!g~ut Nr. 3. 

(Palatul Arad·csanadt gazdadgi 
takarekpf§nztar). - Telefon b09. 

Comande din provincie se executi 
prompt, schimbarea obiectelor necon

venabile se fac cu plăcere. 

Mntoarele me'e patent,.te au regula/Of cetz.. 
trai :;i mecnilnism oe ast zat cu " âna. -
ln urma arderei reglll~te a olt'liului, motoa· 
rele nu produc nici un m'H>S nt"p ăLut. -

Nu trebue curăţit des 1 
Spese de funcţIonare pe orA 11 2 filer. 

Suranyi Viklor. 
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Cele mai fine fi mai elt'gante haine 

pentru bărbaţi şi" copii, 
cel rrr ai potrivit şi cel mai iefti n 
isvor de cumpărare pentru ori~ce im

brădlminte se află ]a 

Moskovitz ZS. ~ 
it.rad, edificiul teatrului - ! 

unde e asortiment bogat 
cel mai bun croi. 

• 
Şl 

Trag atentiunea binevoitoare a P. T. preoti, I 
precum dniJor teologi şi pedagogI asupra 
imbrăcămintelor 

"ŞagunaU 

făcut de mine, ce se poate jCumpăra esc1u· 
siv numai la mineI precum şi redingate ,i veste preoţeşti. 

Ori·ce Îmbrăcăminte cumpărată dela minet 

se străformă după măsura corpului fără nici 
o platâ. 

Telefon nr. pentru oraş şi comitat: 534. 
Intrebuintarea telefcnului pentru P. T. public 
e gratuită. 
Comande din provincie se efeptuesc 

momentan. 

INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentru mod, fabrici, ferme, etc. Motoare da olel brut SWl O li: R SKI 

M ~·Dar8 dea Mu"n hen ptru benzi il, gaz 
U ij L ~ gaz condeoa. 

Matşini elc:-ct:rlr.e M. S. '-V. 

PomD~ centrlfLJgal8 Si furb'ne. 
Au,lpjdne Inr'nndor ,i p ... "mt".nle de' Ip'e&e le i 

pune bucuroa la di.po&11Io. 

e::s::====~~~ ,. ELE K T R A ., 
~~~I::: soc. pe Be11i pentru edificarea uzlnelor electrica ~ 

OH!DOAMNE 

MI tnlduşe afurisit. 
de tllsă! 

-..-- Budapest. VI.. Gyăr-u. "IL. Telefon 84-64. 

Da 

In contra tusei. raguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 

Pastilele-Egger 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent Preţul unei cutii I cor. 20 fiI. 

O cutie de probă 50 fiL 
Depozit principal la: 

farmacia "N ADO B ' gy6gytar 
Budapelt, VI., V4czi·k6rut 11. ax. 

sA TRAIAScA r 

-Pastilele lui f:~er. 
m'au vindecat ingrabi! 

I 

Se pOate cllpăta tn Arad la hrmacii1e: e .. rf~ Oyul .. f~ld .... Kdl"men" Ha~er L'jo ... ~~j6i Ărpi it 
KrtbSl Oaa Kârpâ.t, Jânos Ring L~Jos. Roz-nyay Matyâ., VOJlt'k Ki.lmao SI la drnIIgrrllle : Nt-slor 
HanZil fi. V~jh~~ e. Wd~z.· - 1,.. Oyorok la farm.eia: Muzn k Daniel. - In M .P'.caka 1 la Adler 
01. [.ai os. - O·Pecska ~ Ioan ROL'Si •• - Simand: C5IKy LuklC'i. - Slk.z6n I fure II ~de 6rok I 

l' 

1 1, 

t 
• , 

\ 

II J't • turnAtorie, fab Ici de 
i . uni'" ;toDole ,i metal. aran· 

, ~ Jatl oe m010r de Vftpor 
, 

să se adreseze direct la firma cea 
mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Lu)". 

care dispune de căzănării mari pro
prii rn Bănat şi Ardeal. 

Arad, Strada Rakoczi No 11-28. = fondat in anul 1840 . 
..-.L....r Pren~i.u.t:. In a.nul 1890 cu cea nta.i rnare medHlio de Mt;a.t. 

Cu garantie de mal multi ani şi pe lingi C'e e mai 
( favorabil~ con ditli de plltire - rt'comanda clopqtt-le ~ale 

cu patrntă ces. ,i reg. inventie proprie cari ~u avantajul 
d faţ.l de orice alte Clopot~ la turnarea unUi ŞI acelUiaşI e 
tare şi cu sunt't adânc - se face o economIe dt" 20 311010 
la greutatea m~talulut. RecomandA toto lata c'opote dt' fer 
ce se POl tnvârti şi postamt>nte de fer. prin a drc>r Tntre
buintare, clopotele se pot s uti de crt"paf chiar şi cele mai 
mari clopote se pot tra~e fAri ~I se clatine turnul Reco· 
mandA apoi transformarea clopotelor ve, hi in coroanA de 
fer, ce se poate fnvâ·t. cum şi turnarea dm nou a clopo· 
telor verhi sau schimbarea lor cu clo~)ote noui pe lân~A 

iI!~I;5~:i:~;~~!J o suprnsolvire nefn..;emna A Clopott' mi i av ... m totdeauna la dlspoziti~ Liste de preţuri ,i cu ilustratiuni la dorinlA 
se 'Timit gratuit :$1 pol to franco. 

---------------------------------------------------.,----------------------------------'."'cazic file ar t c: .... i ,.c·nt.-u b ..... ci şi , .. re .ţi. 

GEORGE JANCOVICI, Af~AD, 
Forra)'-utca 2. 

Postavuri de re
VI renzl· brÎuri ____ !:.o, ____ _ 

I 
preoţe şti., roşii, 

vânăte si n"2'I"'~. 

ÂISUC la cuno~tint8 onuriJlu1ui publit., c·~ HII SONit. 

Daufătile da toamnă şi de iarnă 
În R10f,·, Duit,l ~uri, d~l»i nuri, ZAt') ru ri, ... retn»Df', 
h,tist u' i. - dorR"i frnl,J4'ti1,i tu t.'Dlnit-\ - toi 
murtt' Hit ... Hrt.ie"l~ e tr. o'. ~PI·· ,.qt t,UHfp. f"loCi,..» 

Cea mal ~:gat~ 
mag;J.zie in artl~ 

pentru sfintele I 
hise r ' c~ş! preot.: 

------------------------

-------~-~-~'-~~ 
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\y , Cel mai frumo~, mai tlr'g~nt calendar pe ] O 12 Bl 
e neapărat Cliit ndarul ti . ~ .. I .~~---_._~---~~~~~ , . ~ "Lumea ilustrata" RO~BauteRn~turIOriglnalldin~YediLt I 

-: Con'lne 160 pag. cu hng~le, variatf' şi admirabil" m Dtor CU O e na ura 
Tf'USllt' l IU"i"atllJr'l Ş IjOăril pe t Arti .. d~ lux ~- 1. arma multiplelor ulitlţf ut. 

( Am onoare a aduce la cunoştinţa I 
t Onoratului public călător, că am des • 
« chis In Seghedin (Szeged) hotelul • 

D pOllt gene. al : Librăria Ig Herz, BtI(un'şti . cel mai bun dintre toate mo- • • RomA",::,. - Prt:tUl Cor 15u Se ala de vin- toarele de aCflt fel 
... z~re ŞI la .Vb ana Tribunele. - poreo 20 f h ri. 

avind o putnre de: 11-300 cai (HP.) : Grand Hotel Royal ~ 

i , ... 

I 

I " 

! 
i 

I 

I 
t r 

\ f 

~i*t~t~~i"~ţ 
~ . 
~ Ateli erul de dentlstică ~ 

3 Radu N ovak.1! 
..;j] Arad. l 
"-:1 Am ono:ue a aduce la cunoştinţa ~ 

ono public romAne-;c, ci la 1 No· ~ 
vembre a. c. mi· am mutat atelierul t ... 

meu de dentistică in ~ 
r. 

Szahadsâg~ter Nrul 5 ... 
4IIj.1J unde n voi miri ~ sranja dupl" 
; cerinţdc cele mai moderne. :: - 1-
.;}] . Cu toată stima: ki" 

~ RADU NOVAK. ;: 

J""",m, """ 
~ I ~irou de infi.,rn"aţii ! 1" - ... 

Cunoscând multele: lipsUri ale PUbIICU. 

lui romanesc din provinţă, m'am ho
tarit să deschid in B uda pe sta un 

BlrDa de intOr matlf ,î I 
... A.sllturA ro-Ane.scl. ,.. i 
Orice informaţie relativ la petitiile ina· : 
in tate la mmlsterÎÎ şi la alte foruri. oric~ , 
informaţii comerciale şi În general In i 
orlce CUII%a dau in restimp de 2-3 : 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 1 
in modul cel mai cinstit Urgitez rezol· ; 
virea petitii lor. Vorbesc in persoanA cu ! 
referentul causei şi rog resolvire favo~ I 
rabi Ii. fac totfelul de mijlociri comer I 
dale şi comande. Preţun moderate,: 
servicIU prompt, informaţii detallatE:.: 

La aviz aştept la gară. . 1 

"L_~~LA_RIU~ _ ~~~ap_e~~t~_!aJ~~14!._~!i191~ 
_'_ •• iII _-+._.. hW .. ., • 

"outate! Noutate! 
l.ucru neTntl'ecut de Ieftin I 

DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII q 

Balog Sandor, 
cArnlţlrie fi depozit de şuncă 

de Praga. 

-

--Budapest, IU., RotteubilIer·utca 66. : -
§ Şun~~cod;n~~ag~, ~ ~ 
- • r,.'1 ., 
- calitatea cea mai bunlt, • 
: fără os, care e cea mai : 
: preferabilă comercianţi- : 
- lor, - putându-se tăia .. - . excelent. --- • 
: Recomandă diferite soiuri de cAr"l- : 
- tării cu preţuri ieftine - Catalog • - . trimite gratuit. • -- -" •••• 1111111111111111111 • 

• Stau la dispozitia publicului 80 de • 
C camere confortate cu încălzire cen· • ! trală şi apaduct. : 
c La gari ,i dela gari circulă • 
t automobilul. • 
• Pentru comportajul publicului pasa- • 
• ger, este în hotel instalaţie proprie : 
c de spălat cu aburi. - Preţuri ieftine. • 

Cu stima: • , . 
• David Sandor, • 
• propri .. tarul reataurantu"ul dela gari "pro- t 
• prietarul .. Ora.nd Hoh l-ului Ro)'al". t 
, I 
.~-~-~-~-~.~~-._.~ 

FHnd cumpărarea pianelor afacere de încredere, 
cea mai bun§. garanţă .0 dă in astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 

~I Astfel zace în interesul ori cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
~,' . ,.-
~-- II TRISKA J Cluj-Iolo%svar, 

~f!l~~l' ~,Î;. CU piande cde mai renumite fabrici strein~ cari se vând ~ preţu~ !~b~i!~ Ch~~ ~I! ~ân: ~~!i~e ~n ~!;. 
~/ ..- Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. __ 

Are fn depnzlt plane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Winke1mann, fanter, StingI, Stelzhammer, Richter, Oossl. 
Plane'e ve, hi se pttţuiesc şi se "h mbt cu alte nouA, pe lângă plalirea diferenţei. 

EfcPluieşte reparatU"le cele mai glnga,e şi acordtul cu acurate1!. 
., ~ 

10 ani garanţă Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă .. 
rătorilor. - Telefon 419 •. 

r , 

şi acordare gratuiti de un an. 

la 

}'tl 
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DIIIIIII,IIIIIIIIIIIIII'IIIIJIIIIII·e 
In fabrica de maş ni a CAilor Fe,-ate Uungare se pre· 

gatesc cele mai nouA şi moderne 

GARM.fUHI DE TREERAT 
constructii de oţel cu JO~O"'Ob!1 presiune de 10 cai pu'ere. 
(_t'le ma. ni 'uă s'''leme d ... motoare tU btm:in foar1e Itfti-'e 
locomobile cu EQZ, locomotiv!, plufuri cu vapor, maşlni jumă
tati stabile fi compound. - fatHlC'at Ile labr cel d~ ma w i 
a~rIC(,le din Lo~onc. iodefat.,. pe act 1: Ma~jnj de să"ănat 

- ·Losonci·Drillc ... jIj'drire. ~Record-Drillc cu Ijrgu I Ş' ,Rfcord 
, II. p,uenlat. - Site p~ntN bucat~ shttm Ka'mâr. Garnifuri 

pentru mori, pluguri de Rtşiţa, Erape, sapI pentru !'<tt-c1e. -
fabr catil e: In/ema/ional Har. ':ltfr Compani of Amtrika Mc 
( ormi It Dterifl[! Mi woaltu, precum maşini de cules, de strtJns, 
de cosit Grape (u dinţi arcaţi sI-tem Mc COlml k. Cară pt"n'ru 
a uncarti ~un, iu'ui ~iSb m Corn King. Presse de fân şi ma j i 
UOl"tr,81~ de mac'nat. - Tnmlte de-pre loate cataLoE ilustrat 

'V ;'- l~ 1") R'~ AR"]" I-I: l I~. 
ARAn, Feren'-.te.r l/b. TOc. h·Îo •• 87. 

~ I I • It. Î Iii I I I j J I I III I I I I I I I I I I I I I I I ~ 

Bittenbinder J6zsef, 
BculptoI" şi arhitect de lil.ltare, 
Tem esvap-J6zs efvaFos, 

Bomlcz·utca 16 SZ. 

Face foHeluJ de mobilier de hiseriellJ 

aşa ca: Iconos/ase şi altare, statui de 
piairă şi lemn, amvoane şi scaune de 
spovedanie, Sicriul Domnului, GrDta 
M(,'rlÎ de Loard, criste/niţe, icoane dt 
statune, sculptură in relie/sau picturd, 
strani, pictură de biserică şi altare. 

Renovf'ază În s1il altar~ vechi, amvoane 
şi statui. aureşte şi ma morează. Pn·t
curent, preliminar de spese şi planuri 
gratuit. - Dacă sunt ch, mat pentru 
examinarea lucrului, mă duc ori-unde 

pe chdluiaJa mea proprie. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~;i~~~~~~ir~! 
I ANUarUL II 
[1 Hotelului • VASS. despre deschiderea 1] { 

i. resta;~V~~tullli 1, 
I ce va avea loc la I lan&laria 1912. n. I Se vinde be e ·Corona« de Dreher (a la I Pdsen). Vinuri gus oase, bucătărie ungară, 
ti preţurI mod era teşi serviciu conştiintios. I -
I Cu stimă "II gU5 tin FI atzky, hotelier. Jil 
~~~~~~~~5~~~~5~~~~~~~~~~ 

Il=--=---

" . 

Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 

fabrichează 

Bartos Zollan 
fabricant de Iampe, 

Budapest, VII., GizeIla·ut 55. 

~~m~~e~~iBf n I IIII III1IIIII I ~ III' I II I IIIIIII II ~:) GI .. ~~ Ii:~ 

i8 Nu-i ceva fabulos ~ : ~ 111111111 II 111111111111111111 .... ~: • 
~ OI --, .-

m da/~~~cir~i~i:'~nn li ~~ 1 . az :S an d or, ~~ 
!O OI -- i I 1 --" 10 şi sunt bine şi în mare ,~_ _ mare depozit d. ciasoral.I, dif.rite ari cole, j a. _ _ 1 

!O curăţenie ţinnute, artico- OI LV - ya eri c a.e de diamaDt, briUlaatial, aar ,1 arjla!. --
!O lele de <-~ol<>nia.'e OI _.... - -m -şi btcAnie- ~: : A rad, Audrass,-f6r (Palatul Mlnorifilor). ':: 
!O pe cari le recomandă CI.. _ _ _ 
~.} t ă b ă t el Oi D - lşi recomandă bogatul său depozit, ,-> ~ - al ' m p e n r ~ ,S r O r! e 8; ÎI ii asortat cu diferite articole pentru -- ii II_ 1 

m! Cr~~r!ţ~i~!n!Ul !m ~~ Cadouri de Crăciun.§~ J 

~ M(z~i Jan~s ~~ T~a ~ ==: Desp~rţământ separat pentru Ciasuri de părete cu sunel . ::: ,~ 
I€) OI - - articole de prima calitate de de harfă şi de dopo!, în dife- _ -
10 D.tdea-Mara - Nag}varad, Oi - - argint de Chin.a. rite colori şi formate elegante. - -

~ Piaţa S:ent L~zlo·t~r. I!: : : : 
le Colţul străzii Teleky, în edificiul oi -... Preţuri de tot solid fixate. - - ~ 
i':l băncii Nagyvaradi T akan!kpenztcir. tai :: :: , = Comande prin pastă se efeptuesc (;1 _ _ Fondat la 1902. Telefon Nr. 321. __ 
i-o conştiincios În cel mai scurt timp. G1 -.. _ -
!O Tetcf"on N r. z .... :r. OI - al' • fJ I I I I • I I la •••• I • I I I I • I I • I I II • -
ii!m!i1§1~!j!~2m~m2!ilmmm!l II. I • 1 •• II •••• III U •• I • IIIII • al •• I II 
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v 11 Români! replantati viile cu altoi dela firma româna! II 

, . 
I { \ 

...-..:. 
"'.':!r','" e 
~ c:= --~ 
~ 
. tg 

1;aoo 

--c::: 
«"d 
8 
o 
~ 

tnsoţlre economici 
EliHabetopole- ErzllliJt.':ebetvâro. 

(Kis-KflkOlld vm.). 

Altoi de vie 
calitate distinsă - pe lângă celea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă

cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 

cu rădăcină. 

Se află de vânzare ]a înso1irea economică 

"Mujurul" 
·Elisahefoplda-Erzs'befvarol. 

Material disponibil in al
toi peste trei (3) milioane. 

Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporă. 

AItoii sunt desvoltaţi la perfecţiune! 

La cumpărări pe credit eelea mai uşoare condiţii de 
plată! 

La cerere pret curent şi instructiuni gratis şi franco. 

-.. 
o -o 
V> 
_. 

.!li Români! TIlilliteti baieţli la cursul practic la alLOit 1 D 
'1mI~ ________ p_re_ţ_u_ri_l_e_ft_in_e_! ___ s_e_rv_._ci_U_P~I_'O_m_p_t_f _______ ~; 

Asortiment bogat in articJii t~ xtili 

U 
!Il 
CII 

(In palatul Băncii de credit din Vârşeţ). 

-.E Pâuze, şifon, c;eton 
. ~ Barchet·sattn 
't Barchet·croise 
~ Barchl:'t·pichet 

8archet.cu şiruri 

I 
Garnituri de damast pt. 

caf.,a, albe şi colorate 
Sterl!;(lre d~ damast 
Ştergare.ccep 
ŞterJ;!are- Frottler 

3 
Ilo'l( 
tfJ 

In afentiunea Doamnelor române! 
Cari voiesc a cruta anual cel pUlin 50 - 60 coroane, 5,1 nu 
deie banii streinilor ci d comandeze dela firma romA.n., fn 

branşa de modă ,1 manufadurl 

Nicolae Popa, ~ippa . 
Unde este in asortiment mare cele ma.! moderne stote de 
haine p~ntru sezonul de iarnă, stofe englezeşti cu douA co
lori (doub') pentru coc;tumt', catifea. etc., precum şi costume 
gata sau după măsură, jlanele şi barchete, boa şi mu/furi, 
Celea mal moderne staflrurl pentru Domni,oare, garnl. 

turl de pânză rumburg, etc, 
Mustre la cel'eri Re trhnit t"raneo! 

R==================_ 
~ Ceasornice, giuvaere, 5"S 

== gramafoane, şi plăci == 
se pot cumpăra pe 1ângă garantie de 10 ani, 
cu preţurile cele mai ieftine din intreagă ţara. 
fie chiar şi pe rate, la marele depozit alui 

T6th J6zsef, 
ceasornicar şi giuvaergiu. 

Szeged, Dugonics-ter 11.. 

I , 

Reparaţii cu garanţă de 5 ani se fac ieflin. 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 1 

- Nenumărate scrisori de recunrştinţă. - . 
Revi"zătnri ~e caută. li 

n.... --. ..... ....... ~ UJ_.m __________ ,III~rJa 

• m _~''' __ " ,m~s'= 

Maşini dinamice, rnotoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instalaţiuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport. 

I 
1 

li 

1 

t • = 
1
')·= 

~ ;; 
Sdin· Gradet 
Damast-Gradel 
Naking, NfttureH 

I Năfrămuţe de batist 
Năfrămute de In 
Gradel de lfl 

= ! ! Condiţii, favorabile! ! 
Catalog franco şi gratuit. 

I 
I 

~~\ 

~ . 
I 
" .. 

\ 

~ 

• 
, 
• .\ 

~ 

E 
)~ Sad", Satin- Ri'tye 
§' Pichet cu siruri 
~ Ţfseturi mari de ouniă 
C Pânze impermeabile 
g Măsăd(e de damast alb 
"ti 

Alb' turi de In (1) 

Albituri de in pentru ;' 
'O 

p;;t a-
Şte' gare p. bucă~ărle 
BroaerH de in. 

'71 
o .E Precum şi Barcheturl in colori pentru haIne, ~ 

~ Albituri.1ricot, Albhuri şi ciorapf, pentru diJ!me, ,qJ 

Q. domni şi ('opii. Acopedtoare cusute, de calitate "O 
~ ~ 
E fină şi de tot fină. ~ 
~ ~ 
< nălnăj~iţ~ din diferite stofe se CHP~lt~ ~ 

I 
ti 

Fabrica de automobile, maşini şi mori, II 
societate pe acfii. 

Budapesti gep·, matorn- 8S automobHgyar r.-t. 

Budapesf., VI., Veici·ut 141lr îl 
I 

~Uim'cur{'a şi 'Tinorea în pret f,}arte iffin. =t~. "~'~';:1?,:;;;-=='~. =:;=e==~=======::;:;::;======::========1_~:;;=---O: , I " 1 \~'II f·· 
II ~-', fiţi cu băgare de seamă la firmă! ii; 0 .. ___ 11 ... 1_ • ...-_______ ..... _4 __ .-.... n 4 III iii 

\ 
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S'a Inceput deja marea expoziţie de Crăciun, la 

Fiti atenti la firma!.. REI C H EL. .... fiti atenti la firma!. 
In. bazarul de concurenţă, vis-a-vis cu. statuia "Libertăţiih• 

Asortiment uriaş de juclrii de copii şi obiecte de lux, cu preţuri cari n'au mai existat. In grupuri de 5, 16. 25, 45 şi 90 impâr1iL 

Ca orientare pentru public dăm următoarele informaţii: 

Grupa 25. 
Ciasornic cu maşinărie, tren, automobil, closon omnibus, jucărie suniltoare, 

maşi"li de călcat de nickel, piano cu 8 tonuri, cărţi cu chipuri indistrugibile, cărţi 
de poveştiI Robinson, Oriin, Andersen. Lumea basmelor tineretei, jocuri de socie
tate, pâpuşi imbrăcllte in llumăr mai mare de 100 păpuşi veritabile franceze În mă
rime de 2<2 centimetri, ciasornice de buzunar cu traga tor, vatre de casă, mături În 
IRlmJr mare, 8nimale de Hnichea, roţile sunătoare, ereion in fonnă de cheie, cuţite, 
creioane şi tocuri, săbii, puşti, chipiuri, vio3re, mobile de casă. recvizite de buci
tărie, soldati de fier, păpuşi de celuloid indistrugibile, figuri de jucat etc. 

Grupa 45. 
Ciasornic de tras cu maşinărie, trăsuri electrice cu conduct superior, auto

momi cu vagoane colorate de tras, un aerobat puternic, closoni, şi tot felul de 
animale, omnibus - motor, vapoare, noutăţi de ceasuri sunătoare, armă de casă 
ideaM cu tablă de ţintă, lrăsură de purtat, echipament întreg de solda!, baionetă 
CII pifle lustruiti\ cu lac, serviciu de porcelan pentru şase persoane, miel cu tonuri 
JnUlicale, soldat puternic de nedislrus 6 bucăţi, cărţi cu chipuri si cu poveşti, tră
•• ri de păpuşi cu roate de gumă, vase de cuHnă din tinichea, odaie de baie ahn
iatA, maşină de călcat din fier, mojare, stringător de bani cu ciasornic şi c:opoţel, 
ci Jmino de os. păpuşi de mari gumă, iepure indoit rt~ulabil, closoni teRtI labili. ti
pogTafii pentru copii, de mână, laterne magice, maşinI de .aburi 'ierltabile, cllburi 
lttlstrate 12 la număr, 7jd$rie de piatră ca joc pentru copii, dulap, maşină penlTU 
seootit, de copii, dobe cari se pot şuruba ca regulator, etc. etc.. 

:1 Grupa 90 
ti AnimaTe regulaoile trase cu piele, mici, mari, cu voce şi animale din rnallcb." Il \'aze frumoase, soldaţi indislrugibili Câlări, menagerii, trenuri regu/abile cu şine, tot 
il! felul de figuri şi animale, şi maşini de vapor, corăbii, scrinnri • Ripiter. de piat~ 

ferestrau de strugar cu garnitura, fÎl{Ure de şac puternice CU tabla de inchis, do-
I. mine de 0$ CIl 45 de figuri şi 100 ŞI 100 alte articole. , 
I 

H 
II 

;1 
H 

Il 
II 
1\ 
l! 

II 
II 

Il 

Păpuşi so1i~e franceze mişcătoare. 
Mărime in centimetri: 26 28 ;\0 32 31 36 3!l 42 46 5H 54 ;.s IM 

as 40 4:'1 50 60 80 !lO IlO 14ă 1()() 180 240 ~, 
afară de aceasta un mare asortiment de păpuşi de piele. papuşi imbrăcate sau 

de celuloidă. 

Păpuşe]e cumpărate la mine le repar eu, În caz da __ 
:: se strică, şi primesc tot felul de reparări posibile. :;: 
Mare 8sortiment in decorurj pentru pom de CrAciun. 
Bare expozitie de gramsr'13ne en ton IIe flţeJ, in ... epi\nd dt\la 9 n.~ 
mare a"ortim~nt în plA~i duple eu h'iO .. r. FOJlo~rat'tl sorpriusător 
--- d.e itftlne, 2·00 er. tele mal bune tnllnri eli 6U ef. ---

Cai cu leagăn de toate mărimiie dela J fi. 

Obi~c::~~ I ..... ~: 
Album dq iJllstrafe din pltisch dela 4-5 er. in sos, albom de suvenire de pItisch dela 25 er. in sas, cas~te de cusu1, serviciu ca & 

farfurii 90 er., serviciu de ţufd. 45 cr., uriaş ma~azin in obiecte pentru spa.lat, ma.n~at, de eeaiu, ma.i departe lortofolii de piel
brodaltl, vase de flori, ciasornîce, marmoră S( aJplată. mese mIci de gust, serviciu de (umat rle bronz şi nenumarate alte obiecte. 

CumpArare de ocazie din obiecte de srglnt de China. - Umbrrle bărbăteşti de mă-· 
tase cu margfne de otoman J fi. 70 cr. şi incă mu'te obiecte neîn,irate aici. 

Trăsu.ri de copii n::aa.re a.sortim.e:nt dela 4- Îl. 50 cr. în sus. 
Pentru fiecare cumpArltor 8. dA arafuil o foto)rafie mlritl. 

Fiti afanli la lirmi! • ____ _'"'''" ....... ' --r--------- laza.l:Jl de teatru. 
m:;~:~t1.I.3;ţ~r:a 

.:-. {f,~'i 
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INSTITUT DE CREDIT ŞI ~CONOMII SOCIETATE PE ACŢII. ~ 

-

1, 

, ~l" FONDATA IN ANUL 1887. ~ ~I 
Centra1a: Ar a d, Calea Arhiducelui Iosif, N fii 1-2, casele proprii (v:,s;f;!~i:.e) l' J 
Filiale: în Şiria (Vil<igos), Chişineu (Kisjen6) şi Boroşineu (Borosjen6). ; -~! 

Capital societar 2,500.000·- Cor. 
fond de rezervă. 2,000.000'- Cor. 
Depuneri spre fructificare 14,000,000·- Cor. 
CircuJaţiunea anuală 350,000.000· -- Cor. 

Pentru sumele depuse fără termin de abzÎcere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4% interese, -- iar 
pentru depwurife elocaie pe timp mai îndelunga! 
de trei luni de zile, după mărimea sumei de
puse: plăteşte deponentilor 4 1/2 0/0 şi 5010 interese 

fără de nici o delragere. 

Primeşte depuneri spre fructifica re, despre cart 
eliberează libele. 

r\cordează împrumutt.ri hipotecare pe case 
de inchiriat şi pe proprietări de pământ ... 

Escontea7.ă cambii şi acordează credite cam· 
biale cu acoperire hipotecară_ 

Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 

După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat 

..TJUBUN,Âr msnTIJ.ll ['.leOaRAEIQ NIOIUN il DONa. ..... Â RA D m.t.. 
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