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Pentru Romania ,1 .&rlln6-

tate pe an 4' inDoi. 

Muunl,t;;;-;; 'lIa,ola", 
am FTW' r'z . . 7 -- ---

Faza nouă în care a Întrat crisa, 
prin chemarea la ralat a conteiul T~sza 
Ist v (10 şi Perczel DezsiJ, se prestntă 
Într.:~, •. apari~ie foarte curioasă. De unde 
ne a~teptam ca şoviniştiI de toa~te nu
antele să faca taraboiu grozav I~ ,fata 
nouel combinatiunl a unul minister 
Tisza, vedem . ahceV3: o apreciare 
resemnata dar blânJa a situaţieI; vol
nicosÎI de erI s'au fâcut blânzI, nu mal 
vorbesc de revoluţie ci ofer ieI înşişI 
buna pace pentru care nicI nu pun 
vre-un pret exagerat: să-I m al cruţe 
odată de Tisza lstv(ln şi de politica de 
) mâna tare c a acestuIa. 

Acuma le trece prin minte că 
există o comisie de noua, exmÎsă din 

~ ~IHul partidulUI liberal eu îndrumarea să 
.j;~ 

formuleze programul militar al partidu-
- luI liberal. Va să zica in a 4-a lună a stăriI 

de ex-Iex s'a trezit partidul dela pu
tere, ca nicI macar program n'are în 
chestiunile militare, carJ au provocat 
aceasta formaJkl: stare de anarhie 111 teara, 
Dar rân ' aci n' au avut nevoe de t pro
~ram, de ider precise, tocmar partidul 

j care are. executiva puteriI? 
I - .... 'aza aceasta a crizer, arunca o 

'- --I.~;;-__ . rtJn'f~~Jii.'t1 '''esAvîrşire clară asupra re-
.:~ 'VolutleT parlamentare din Budapesta. 

, [,asa. inrehef cu evidenţă conjuraţia 
l.o.r~ala. a ?arb~ţilor conducătorI al po
IItiCll maghlare 1Il contra .MalestaţiT Sale, 

~ spre a-l stoarce concesII naţionale ma-
t ghiare în armată, Cu escepţia a dau' 

treI to\1 o apă au fost, nicI o deose-
1\ bire între Barab'ls şi Apponyi, ba nu 
• putem scoate din comunitatea aceasta 
: de scopurI nid pe poporall, carI ase-

_~ menea priveau cu ? bunăvoinţă pasiVă 
,.---lt8fnşurarea lucrUrilor. 

I C,cca-ce a urmat o ştim. Ordinul 
dela Clop)' a cilzut ca o bombă Între 
Maghiarl. I-a durut însă, dar nu i-a 
speriat~lH'reparaţiunea ce în primele 
l.ile o solicitau cu ameninţi!rr, n'a urmat, 

. ci din contră ce a urmat a fost tocmaI 
afirmarea din nou a celor expuse în 
ordinul dela CIopy. Atitudinea aceasta 
hutarita a monarchulUlt joa sfătuit apoI 

1. s,a-şT formuleze în. fine un program mi
.... f~" _ l!tar, care să exprime vomţa ~-- Mo

f' nare hu luI. 
!l . Bat dec1 în. retragere voinicoşiI 

dm Budapesta, ŞI esle numaT chestie 
. ! de zile să vedem o nouă depunere a 

, armeftn-carl, - de astadată mal cu-
t min~ -:- nicI n'au fost măcar trase, 
t dar U1 fine, .. , puteau să fie, insi!.,. 

~ t nor~)~ul că ~o~suth şi Barab{ls n'au voit 
'":*'1- 'i!'.(+a -;acif'revolul'c. 
-t . El au calma~ mere,:\ spiritele, in

demnând populaţIa să lIe paclnică sa 
nu se lase rApUl! de marea insutletire na-
tionala. ' 

(:::1 apoI ce a f o.st aceasta Însul1t:
lire se v~ vedea zilele urmllltoare, cdnd 
Jupa-ce I-se va scutura tot lustrui va 
remânca ceea-ce in realitate a fost din 

. început: o bufonerie admirabila, 

~:.,........ () concesie s.untem Însă datorI să 
F le-a facem dommlor Maghiarr: nu el 

sunt d~ vin.1l că sf~rşitul e acesta. Şi 
mt ne IndOIm că h-se va face recu
Iloaşterea aceasta ~i din partea VieneI 
dar inveţa·va Viena oare din aceast~ 
noua dovadă --- nu ştim? Acum în 
momentul c<lnd arunca armele pe carI 
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au pus mâna, recunosc şi el că s'au 
înşelat in calcul, credeau ca vor putea 
speria pe Adversar, şi nu va ti nevoe 
d' a usa de ele; mâne insă nu vor mar 
ti atât de neprecauţT, vor alege cu mal 
multă prudenţi! momentul. 

Acesta este rostul bateriI in re
tragere ce se observă deja pe toată 
linia. Nu va veni decI politica, mâner 
tarI c, căcT eroiT aspiraţiilor • naţionale 
isI vor muia incă din vreme sira S11i-, , 
naril. CăCI totuşI e problematic pentru 
mandalc să incerCI chiar şi o alegere cu 
.natÎunea, In care al sufocat o revolutie, 
Va intra deCI status-quo.ul dorit şi de 
cercurile din Viena si lucrurile vor , 
merge mal departe, ca şi in trecut până 
la o alta ~~ revedere 1 

~ A.mf~HteGull'ui Lucfler. ti Presa ma
ghiară i~I d;i illc.l :;;i acum silill~a să de
mOllstre:r.e ('li nof în conh'a luT Lueger care 
fi f!lcul apel ciilră naţionalităţile din Cnga
I'ia să se ralieze in cOIlil'a abcraţiunilol' ma
ghiare. Toale :r.iarele ce ne-au sosit azI, in
registl'eaza cu multă satisfacţie un articol 
apărut r1l serbescul nNarodllost" ziar sub
\'enţiollat de gu\'!~rtllli unguresc, care res
pinge "cu ener'gie" ameslecll! luT Lueger. 
ReediteazA apoI din nou ştirea, pe care 
dealtfel am I'cdns-o la ade\'(~rata ei valoare: 
că Ul Gncu a perhorescat aseminea vorbirea 
din zilele trecute aluI Lueger. ~u pe.nt!·u a 
I'('pela desmin tirea dill Illuner'ul 1l081ru tJ,p
{;ut, ca tii ()UCli sit tiue 'uiJ,.,olnl 111 o partt:' 
de politica militantă, ci pentru a le tăia şo
vinistilor prilejul bun dH a demonstra cu 
1101 in conlra primarului VieneI, declarăm 
dl. in cercurile polilice române nu s'a făcul 
ohiect ele discuţie nică.iri vorhirea lui Luegel' 
dil~ care de altfel nu tl'anspiră de cat bună 
"Olll\[t penl!'U llo1 ';ii la care n'a\'l'm nevoe 
să ne ~tiJi~(~;t,e lJ1'c,.;a maghiari\. - tiU even
tual rt~,,;pul1"; - ce al' li sa d{ulI. 

C!H pentru fl'a:r.a "ampsteculul :îtl'ein" 
cum se cvalifică vorbirea lu1 Lucger, între
băm: Jar alianţa voastră cu I\lofăc7. n'a 
fost amestec str'ăin? AtuncI ap Iubilat şovi
nişlilol' ! 

Criza tăria. , 
ErI Tis{a era de considerat de 

stăpânul situaţieI, aslă.zl iarăşI nu mar 
e vorba de el, ci de Lukacs, care cu 
concursul lur ApPOIlYl va incerca -
cum se sU!:iţjue - sit re~olve in mod 
paclnic şi com;tituţional criza gravă a 
ţăriI. Schimbarea asta In politică. s'a 
h~tâmplat in m'ma audienţeI luI 1 ista 
~l Perqel, carI ambiI au propus M. 
Sale să mal facă o nouă incercare cu 
Lukdes. 

Ti .. u:a la JY. Sa, 

::-;e vorbeşte anume, că dorinta co
roaneI era, ca Tisia, sel primească for
marea cabinetuluI şi să facă ordine cu 
orI-ce preţ. Tis{a insă ar fi declarat că 
persoana sa e mal puţin potrivită, căcI 
designarea luI ar pricinui numaI ineu
dHml nOUl, şi ar contribui poate şi la 
disoluţia completă a partidulUI Jiberal. 
l',rede efi un bărbat mal puţin promm
ţat va putea lucra cu mal marI şanze 
de reuşita şi ar Ii primit şi din partea 
opoziţie) cu mal multă bunăvoinţă. 

M. Sa dupa. e:3punerile aste, l-a 
intrebat vez'de, pe cine il considenl de 
cel mal potrivit d'a forma cabinet. 
TiS{Q fără şovăire l-a recomandat pe 
Lukdcs. 

ac 
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oră. Despre acea:5tă audienţă apr'oape 
nimic Il'a străbc'ltut în puhlicitate. He
dervarx a declarat insă unul redactor: 

- ~i mâne voI sta aicI. Mâlle va 
fi prirr.it in audienţă. Lukdes Lasz!t'1. Lă 
va pr,itti oa1'e Lukaes jQrmarca cabi
netului 1lU atirnă de sentimente perso
nale. De altminterI cri{a se pa sJirşi 
septbnâna asta. 01'1 cât de negriJ ar fi 
noriI, tot maT las~ loc să stritbală şi o 
rază HlaI caldă. 

Audienţa lui LuklicH, 

Din declaratia luI lJedervâry lumea 
politiCii, a conchis, cel şi fostul-preşe

dinte pe Lukdcs l-a recomandat de 'ur
maşul s~u, Lukdes a şi plecat erI la 
Viena, unde azI va fi primit în au
dientlt. ::\lc\.ruinţa prietenilor st\l l-a în
duplecat să primească. eventuala Însăr
cinare d'a forma noul cabinet. Cre
dinţa partidultll liberal e, că Lukdcs va 
reuşi :-;,,1. impace situaţia mal ales că va 
adw..ce concesiunl importante, La pasul 
ăsta 1\1. Sa s'ar fi decis în urma espu
nerilol' contelul Tisra. 

Concw','1ltl lui Apponyl. 

Foaia opoziţionalll .M-g« în nu
m~rul s~u de erI seara aduce ~tirea Cel 
M. Sa s'ar fi hotărit sa. apeleze la con
cursul 1111 ApponYl, căruia -' cum se 
:-iVone:;tf' Lukacs deja la plecarea 
sa la V itma i-ar fi oferit un portofoliu. 
.M--g« descrie antecedentele acesLeI 
hotarirI în chipul urmator: 

SâmbăUI. sara a fost mas~l de gală 
la M. Sa. Politicianil adunaţI au ajuns 
in cursul discuţiilor la convingerea, că. 
spre a putea ['esol va criza e neapărat 
de lipsă concursul luI Apponyi, fiml 
ue care nu poate fi vorba de o apla
nare paclnicfi. 1\'1. Sa a dat espresie nă
dejdiI sale, că Apponyi - cu consi
del'al'e la situaţia critică a ţăriI - va 
primi să conlucreze la restabilirea păciI. 
Un dignHar al curţiI a şi primit sar
cina de a se pune în contact cu Ap
ponyi, căruja i-va dedara, că e do
rinţa M. Sale, ca să dea mână de 
ajutor la reso!varea criiel. Se mal 
vorbe:;;te că M. Sa e hotarit să puna 
capM crizeX, cacI ar dori ca pe Sâm
băUl, când va sosi Ia Viena Lpopold, 
regele BelgieI. cabinetul să fie deja con
~tituit. 

Comllinaţll, 

Di~posiţia generală a partidelor po
litice e foarte optimistă, Atât IiheraliI, 
cât !şi oposiţionaliI cred sositil deslega

lndupleca opoziţia la pace... N ereu~ita 
luI are s;1 fie o justificare a politicel 
energice a contelul Tis'{a. 

})lN ItOll1Nf A 
Inchidere-Il c.olIg'l'osl1lul de stiinţe. Sec

ţiunea ~tiinţelor sociale şi-a terminat .101 
lucrările prin următoarele comunicărI: DI 
5t. Pctică: Industria mare În România; dl 
Or. Urbeanu; Alcoolismul; dl I. P. Flo
runtÎn: O reformă metodologică 

.\lembrir congresuluI s'au Întrunit după 
amiazT, În seqiunI unite, În sala Senatu
luT, sub preşedinţa dluf prof. Dr. Istrati. 

OI preşedinte comunică congresuluI 
telegrama primită din partea)1. S Rege
lulin următoarea cuprindere: 

Castelul Peleş. !lAm primit cu vie 
multumire ştirea despre deschiderea con~ 
gresuiul pentru înaintarea şi respândirea 
ştiinţelor. Mulţumesc cAlduros tuturor mem
brilor congresuluI pentru devotamentul şi 
iubirea ce ne arată şi cu acest prilej. 

Voi urm.lri de aproape cu plăcere 
lucrările acestei asociaţii ştiinţifice, m~nită 
a respândi tot maJ multă lumină, şi ve 
urez deplin succes În frumoasa ŞI mult 
foiositoarea d-voastră intreprindere". Carol. 

Citirea telegrameJ SuveranuluI a fost 
ascultată În picioare şi primită cu acla
mUţiunJ pentru Majestatea Sa, 

După aceea, dl preşedinte dă citire 
mal multor alte telegrame venite dela di
ferite persoane carI n'au putut asista~ din 
diferite Î.mprejurarf~ la acest congres. 

Se primeşte demisia dtul prof. Dr. 
1. Felix din demnitatea de preşedinte; În 
schimb congresul îl adamă preşedinte de 
onoare. 

Se pune la vot statutele AsociaţieI 
pentru inaintarea şi respândirea ştiinţelor 
şi se primesc nemodificate. 

Se alege biuroul viitoruluf congres 
din 190..j., compus din d-nil Elie Radu, 
preşedinte; AL Locusteanu, vice-preşedinte; 
prof. Mrazec, secretar; Mihăescu, casier, 
redactor al buletinulur. 

Se alege oraşul Constanţa pentru con
gresul din 1904 şi oraşul Craio~'a pentru 
acela di n 1905. 

Se alege comisiunea pentru luarea 
socotelelor congresuluf şi exposiţieJ, com
pusă din d-nil profesorI universitari P. 
Poni, David Emanuel şi Gr. Stefănescu. 

,Cu aceasta lucrările congresului s'au 
t~rmmat . 
~ ". DI prof. Or. Istrati mulţul,neşte maT 
mtat guvernuluI ţereI pentru ajutorul pe 
care l'a dat congresuluI şi exposiţieI; dlul 
preşedinte al consiliuluI D. Sturdza şi dlur 
ministru al instrucţiuneT Sp, Haret, mulţU
meşte tuturor societă~ilor de ştiinţă şi tu
turor acelora cari şi-au depus munca, 
ştiinţa şi inteligenţa pentru acest congres. 

Declară apor congresul Închis. 

Din străinătate 
rea. Mal ales oposiţionaliI se bucura, Situaţia eYl'eJlor din Uusin. 
că contele Ti'sta n'a primit mandat d'a Guvernatoril provinciiIor ruseşLI, acelea 
forma cabinet. In clubul liberal vieata unde sunt ingră.meldiţl mal mulţI evreI, 
e foarte agitată şi combinaţiile privitoare ţin de un timp incoace discursurI prin 
la membriI nouluI cabinet curg gârlă. sinagoge, adresate evreilor prin care-I 

Cum insă nu e cu neputinţa. ca admonesleaza. :şilprevine să se poarle bine 
Lukdcs să nu primească formarea ca- şi să fie credincio~l şi ascultătorI. 
binetuluJ, se fac d~ja combinaţiI pentru După cuventarea ţinut-ă de guver
eventualitatea asta. InsllşJ Lukdes crede, natorul din l\Iohilew, .101., Generalnl 
că M. Sa pe urma urmelor tot pe Tiria Trepow guvenatorul districtuluI 'faurida 
are să-l insărcineze cu formarea cabi- din Crimea a ţinut, în sinagoga dela 
netulul, care aseară din nou a dec1a- Kaumite, JllU.lţimel care era grămădit<l 
at în dub, că M. Sa are dreptul d'a inăuntru un discurs, in care intre altele 

disolva dieta şi in ex-lex. Tis{a de alt- a zis: 
mintreleaa declarat şi aceea. că dacă .Ga.nd am fost transferat aicI nu 
luI Lukdes nu i-ar succede să formeze eram anti-semit, ba încă voiam bine 
cabinet, el primeşte formarea cahine- evreilor; speram sa. obţin pentru el in-
tulut lesnirl ~i favorurI. 

Din toate aceste declaraţiI se vede ,Insă am observat ~i eu că evreiI 
Contele Khuen-Hidervdry d'ase- dară că chiemarea luI Lukdes la Viena sunt in totdeauna aţâţătorl de lIesor

meui a fost primit erI fn aullieu1A deo e numaI o Încercare constituţională d'a. dine • 
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.\crasl<1 atitudinI! a \'u<1:--:11';'I, în 10(' I ale {rontine1 ,lin ;lpr'lpll'fC de t';:\lstl'ldil şi 
:--::", \,I~' ÎmhUll;)I;)tp<ls('(Î :.-illiatiulll'a. O sit Dubnit/:1. 
\. (1 agravpzl'. I\CUlIl SUll!Ptl il\,('flisajl: --_ .. ~-_ •. "~,-

~i nici d'o vreme Inco<ll'C Sunt peste 
lUi-sura de inver~unaţl in COJ1tra ma-

1 , '1 J' ci . 1 1. Oi mi Ileaţa la Hore asi!'$lal'ea la eli . g lEHl or., nstlgaţî e preoţll or, ţineau Illal'pa DI!('lruluI S. 
In'huie ~,\ t!p\'enin Sll(lIhl, ('\'edill('io~j ~ I'n fibir(\l1 ~n\'illi~t. 

:-;;1 (1:-;cu[l:Uorl,(. 
aduJlMl secrete în biserică CJ, unde au , :t, I'relpgcr'(' ell d. 1· /1 În ::,C'.Oalrl II ' 

h.utarit ca într'o noapte să se :cscoa,1e I \ a~ )lI~l1~tl,11. . 
D$l1J, făra multe comentariI, ur- SI sa milcelărească totI str<1I011 dID I : (,UVII" de descllluel'e, Efedr'Je cU\'Înlarilor deln ,\Iohile\\' d d d ' , I !{ 

m<1toarea ova ~ ă espre strc.'is,'nicia· f t' R' , " aplf]'lul e '0' I . ~' t 1 "aH \'f\l,ut in aceia:;;! zi. la ()rsha, pe comltat, ca ast e smgurT omantI sa Illf'lJ II lI'!1 o l' 1'1',',,1' ,llI'SI IU III :;,\ cons CI al'i . 
,~ , ~ unul flbir(;u sovinist din comitatul de . ... ~'(-' l' . I ' OII 

eand 1l1$tP ('\'('('1 arestati erall condusi d I "1) 1"1' tii' remalla stăpJn!. ,U Itere grase SI marI :1. I{pfl('('''iulli' 't 1 1 (' 
' . 1l1) ela oron al' lIl' ~ l . ,'. . .supea pl'e egen' lIIui' 

d('/a inchisoare la staliunea drumuluI. c ~ \' • . car ucgetul, ~'ubl1ca c /- - g. t ştirea, că (). j 1t'lI!H'I'<lI'p a"ll li" , " • ,'. 

. (' ~ . c ' , d A d 1'· I {) ~A T'l d d eOlllilPtll1 l'Pl1!1"I1 1 .\ <lclllOl sOsllt !lI' , dp 1'('1' spre a li lrallspol'lan, vre-o mie '.''FIl' ,:;:;7'.\iO~~, .onstatare 011';lOaScl e (an a ust a eS ~ r. ., y' a c- . ., . 
dl' cOl'rli!.-(ionarl s'au adunat "i al1 in- ,despre laptul, ca pe casa Zidita de comuna plltat la -~ ()ră~(ie (1), comercian~il din 1 (l't Î'I /)isl'Pl'tl~I,la ,.L1H'\'tllIl\ 'Ioeialist în 1':1 

~ , ~ , blSCrlCcasc~ JIIl :\ereu ~l proprietatea el ' 1) el el uentlUllea. :;'1 JlI"tt'\H'\i 
cercat cu forţa de a p':lle 1Il lJbel'lale: se atl:1 inscripţia _Casa l1Qţl'()lIa/d a biserici; COIl1!tat nu mal pot provede pe Ro- LJil'lea, , 1I1\f'!\ rI(, l' 
pe ct'l arestatI. .\salLorH au fost res-' L;J",-orl, rOI1l.i1ll' ,hlI SP/""It IIJO'?~, in tradu- mâ'lJ cu arme de ajuns. Atâtea p"~ti, i"l. f'l'p";Plllal'ca operalelol' j11'I'\\ 1 
pin:?T dr escol'lâ cu sahia. 'cere maghiara: :,<1 nyerl;i gllf.,kcl. român p,.al' şi gloal1ţe au vîndut în dotle sep- "i cPlil'ea lor. "'r:'_, _., 

: tcmplOlll ncmuli hâza". --- HoUrire. De ll'm:lnr. c<lte n'au vîndut în cel din ~, Haportul :;;i predarea ca"sel ,;,i 1 '"'f 
'" oare-ce in Lngaria nu cunOJstem dccât urmă 10 anI! Cand s"au trezit (;n- hlio!l'ceÎ. 

" ,JhH'('dullia. .\'n! ~~I1'rf ,21annallle. Rr.- " 11:l~iune maghiara, car naţionaI'iulile nicI " !O. l-'I'O}JlItll'l'i :;ii illlcl'lwIăr'1. I 
f t \1 I () , 1 J 1 l' d ,gUrI), n au mal ,gă"it arme, ci au fost , 

o ',/i.r1i.1,/1 , .l~t'r, onellLr<1l1lc l' ,1t'.>1 om,rl/. pc basa legIi c:'ipre cgula îndrcpt.:tţire a . fI. Fixal'ea jJI'OXifllpI ~('Llin\p . 
. ...,,1lJ1,11'obllt"W b,w.ielv/ t/ll·cc\~/!. (II b,l/,1Uol/ , naţioIHlil<lţ!lor, niCI pe altă bas::. r,.';lU Jrep- siliţl să \'Îna la Arad, să-sI cumpere si (.) Il1eht~if'rf'. 
IlO\' l'esplllS .il' dOI"~ CO!llP,11111 b!~/:J.u, (\ ,,111- tuj d\.l tnlosl pc pronrlt.:t<lţtle lor j-ll"crint,iT, ·el arme de apărare,' 'B 
/ t I fiI t \ 1 1 • t (iroşllJell, la J II (Id. n 1 qrl;{. onl.1,1 e IwccŞti, e ,7 Celll'l/., • oi IIIIŞl"'" : cari il~ncsc caracterul nostru de stat in- \li-acum vine una .~i mal houcc.'ina, 
dt: fI,'upe tarccşll., fJ/lI/ldc,' . ,1 da, !J'()!/tH'J'(,!C i depcnd,cl1t, ~ăcî 11l:r'UI1 stat naţional nu 
AlIshl/dzl fI j)/ibmt"l amlI1ll/t,7ft. i poate 11 \'orl."l decat de CetC1ţenl de ddente ~Ca macel urile S<lngero3"e să le 

Cltimele tegr<tme Jin S,)!l", :'iemna-; naţlonalitap şi aCe~1.1a Împreullă akătulesc puat,) s(:\'irşi JleeonturbaţT, l{oll1~l.nil au 
leaZ[l nouT Înc;ler,lrl şi lupte în ţinuturile: naţiunea maghiară: ob:lg Cc;mUil<l biseri- hoUlrit s,1 strice sinele trenului dintre 
:\bcedonie!. Dect In loc a se pOloli aceste i ceas·.::a gr.-OL rOlllana din Nereu S<1 del,l- {)ra~tie şi Pişki şi să nimicJască stalpi! 
rllscoale, după-('um "c :;\'oni"c in timpul' tI/re dl''pc caS,l t'l1I!srnpţza de ?1l<l[ S!/S, cu at:ll de telefon şi telegraf. ca astfel sti nu 
din urma, din contL\ se parc C,l insureCţia, mal Virtos, caci 1Il cas contrar, ~~ Jupă poata veni ajutor pe sama .\'laghia
in un Caracter din cc 111 ce mal accentuat. , ndlca_rea la \'aloarea de drept a aceslel 

r ',;,sl'Ir'e A ugusihl. 
notar. 

_. ' , , " : hotarirI, - l'ol dela/ura-o pe cale oficz'(),;,sJ. rilor, Revoluţia asta sângeroasă era sti 
.... ' ~ I 1 tlt:l 1 l' . I 'd A tu U, li Octomvrie n, 1 ~(1J, .'\iumcru , f:, ~lgIa: I or cre:e" l 1:1. ~I 11 'pc. spl'scle COl1l1tlit'l bISl'n"CI!Şti, .. Despre b ,l\cnea':că m noaptea e 14 spre 15 . 

Z\. .A~.l n teIeg, <ltllel <lIlUnp, '-,1~!l1 Zlda J~ ce In(Ul10ştll1ţez comuna bis<.:rtcea;c~{ gr.-OL (ktomvrie, dar Românii n'au putut si'!-Şl ('~1111t(ll'ia pan'dtil I'cgllll' Il ltnlh-" 
:.q. :-,cptemvrle c:lrent, un nll!ller Je I !Il , rom din :\ereu cu uhcn'arca, ca 111 con- dUCă la Implinire planurile intÎorătoare, IJlIl'tl l'1111l \I'stl':;;lc Il depeşă f{p)!.f>le şi l: " 
persoane, brb:\p' lemei ŞI copIT" relugl<1p tl'a acestei hot~lrir[ se poate apela in ,~ina Italiei insotiti de lJIilIi:-:LI'1I1 de exLl'l'll , 
,Jm ,\!acedollla, ,'lU SO:'ill la monastlrea RI,lo, 1:' z.llp 1',1 \'I'CC"Ollll'tele cOlnl·t:'tu'lUI cacI revolutia s'a desconerit Sâmbăta '.1' 1) _ -' l - ,~ ... ~ _. 't el'l UliI! 111l1paz il .:. OI'P ;)i) mlnlltl' aII Il I'c" 
In prezent se gcl-icşte ia ac~a~\;I 1l10nj"ttre S',-:\licl~lll~ulur-marc, 2 ()et. 1 IIi)'.!,. (L: S,) trecutăc .~ scrie Jin cuv6nt în cuvcnt din Pisa la Pari,.;. In gara din I'i,.;;! ,,'a ,lduil " 
un mllncr de _ ~eslc ? 1 :.!Il persoane. In Ij'7,!lJ', prctorc suprem, - . ) hidgctlenseg c. IIlUIlă lume" adumand cu- ",naafltJ\IIntidjf -w..... 
acela!?1 1.1, aJlca la :,q ~cptcllwn.e, au sOSIt, ,." \'I'I'<lIlÎ.--=t" 

~,\ Peştenl al~îI rcfugl~l!l Y,enind din Itn!,log!l, i rraţli dm. :\ercu să nu Sl: supună Şi toate aceste alurărI insipide le 
l!1 numer de 17()O, H,:' uglaţIl ~llnt Intr o 'acestuI ucaz, CI sa lase pe vOll1ieosul s::rie pe patru coloane lungl, cu titlurI EXlllusia l1UHlIUi ,,\'n~~ 
stare dC'iperată ~I se placg de"cmndwo<lZ~ : tîbircu să-'ŞI facă de cap, pJiI~) se va ~i subtitlurr car} de carI mal sensa- kapu".» P. CorreslJondenz« alIa din :-: ' 
Ilh:ele :-:,cene de ma'idCre, carc l-au tacut sa 'gasi odaW ac si de cOl' ocul luI ~ \iOllale, HiporteriJ dela ) V·· g ~, cu !la că din ancheta consl1latuluI genpr,:; 
Plece parăslTIdu,sl ilnltlll. i ' ' • " I toate aceste sau dovel,l!t de riporterl al Austl'o-Ungariel a::Hlpra cau::;elol" e'-

Pc hârtie, s'dr parca C,', PChlrta e scn~ ; -~~-""-.~- ,c;~rl nu-şI pricep meseria. UCl'oll/tia plosiullel de dinamita pe bordul Vi,lI)" 
,.,ibilă fat;l de aceste masacre, c,iLf nu treCe ~ .,W.~ , " " i '\'l1llgc,roas~ de~a. "' el, asta ~I-ar pIă-ll'U~UI )} ra::;kapu~ re.suIlJt, c,l acea cxplp 
zi fără ~â trimeată diferite ordine bine- _~\lIlJ ,tii ~O\ IIlI~t(\. I c~a s o ,~t1m -';il ~ol, căc! .~ "gt nUl ::;Iune trebue atl'lb.utUi întâmplare!. D1l1,~ 
yoitoare pentru locuitoriI din .\laccdonia, I .' ' ~ m,o snune, sa dc:,cllnent ~a1l1bjta mita lIU era (Iestln·'t· ... pentru Constal' 
e<\ut,Înd să oprească actele dc sclbăticic la , • ..: p!' ('a\(' fi ma!'i' 1'("0 Il!\(' I'I'UlillU'/lS(',,", , ,t " t "C ... <1 , . , 

car,' se dedautrupeleturceştL Depune Je - •• ltll\l·măl·I(·outl'ama~hial'ilol"·,-- .. ('[)n_l~rell~ta, ŞI .1· gc numaI astjn o da tll1Upol. t'1 IlPlltl'll b,mdele bulgaTe. PI', 
a Il executate,' aceste ordme, ele Sllnt cu \ ('('!ltl'ăl'1 di' gCJlIlarmerie !';'Î militit'," 1111 vIle a gAl , . . urmare llU puatl~ li \'ul'ba de~t1 "i, 

tOl tul desconsdlderatde, :teeda-cc h~ol \'edelst:~c e~ \ Al crede că eştI la ~ârw; ~ :\a.tă~t ~ _~ Infrangenle pohtlce ~e, au su ferit străin. ........,.;;-;;;:::' 
e e nu sunt ate eea e nc t ,nu ,tmel, J ~ • '-, $/:....--","\ :', - 'ST~~~mal su>fer~lro~!'t1thlSm-;--"""'<hill""-'"'I'----;;;,,--~~...,.~~ ____ ~~~~ 
"1 să nu para că PO'lrta aprob::t samavol- '. unde saltimbanci 1mbrăLuţl 111 lame ' , , 'p -_ 'l't\Ulpt'st:l r. In. e li- illlţ,; ~til-\ .• 

C<, :, < (" ~, 1" ! h'l l' J' 1 d burat mll1ttle celor dela) er cacl - ' 'r n1CIlJe bandelor turceşti, care l"if lac de I plstnţe ump e uree le umll cu ee, b' că acoio au cjzut ploi mgrozltoare, Dai,· 
cap. Aşa, un batalion de solda~f turcI a: fel de senzaţiI. Ii altminterI nu cre,dem cu p,uti"nţă, ca un liniile sunt distruse şi ou mal pleacă ni: 
trecut VinerI granita Bul<rară a respins ~ }J l' 't ~ 1 1 C' organ cu pretentII de senosltate să se un tl'en. 

o , '1 d'· ld~ '~l 'd l' ': ( "evo utle In re roman). !ne 1 . d ' d...'d bl" , " O lle )c" ŞI' I'n AI) II' t t mIcul pIC 1Ct. e so, aţf bu garr ea pun~ : f' . , " , , , d ': ' I Jaca e fiS, an pu ICltăhI mste 10- e aser 1 ", h la sun em 
tl;! strategic foarte llnponant De\\'elbalr SI . ar 1 putut nascoCl a~a ce\ a e cat :;;0-, 'tă 1 't peste teribile ~i wd continuu ploi' toren 

~ " , . , 'd ' . 1 b 'L~" sam ţ ca aces e, l' "j J (' L' , a iefuit })opulatia bulGară (are a iost cu-: Vllll:jtll ela toala uI Bara as, «-I'IIKf:et- 1 ţiale. >lnll e ue J' 1'. sunt IIltrel'upte i. '" . ' - ~'~"" :" " ~ '~. ,- I Nu t( 1 e pregăte ·te ca ea • apro- -:-.; d prinsa de g,r?aza. I,Jumea, z:l~aclt7 aler!5Cl i le.llseg)! r. clUdat. tocm~1 aceea ~oale . '( ase s:;; .or ~ , 
lr1 toate p.ll ţlie, neşl1lnd IncOlro sa apuce, Vll1e să aducă la cunostll1ţa lUl11l1 că i p\ănl 1 Pe coastele Virginef a fost o tempcsi, 
ImediHt. Însă sosir:! la fJ~,I~ loculUI douu un c mdL"el sâuO'eros, s~ pregăteste din 1, ~ ="""- grozavii. S'au ÎneCat mal multe va~e. 
compam! bulgare, car! au rcsplt1s cu multă ~ ~ ,5 , ' . , , 

bărbatie batalionul tlIr(csc Se zicc (j acest par.ea RomaI11lor 10 contra .\laghlan- I Convocare. - RCt'J'uţl ,'olnntarI. Dill {CJl il ~:~., 
Irlcide"nt a st<lrnit o lllJre iritaţie in pubiic. lor, care mal zilele trecute apelase la: S'~ll/ r~crll~at dill ce! allul1(~ţi de bUI/,l !'i'" 
Cel dela centru (nutoritaţile "turce~tf)se! RomânT, să dea mână cu marinimo~il : ,lh'''p;u'\i'lI\i~lllll, ln\'{'~J!OI::~";C ,1"0,1\1. ~l"l V,an,} /1/ ~Il!a. de ,'1 (Jd~ml'r~_~.7Î de Je~l:!:'> 
PI,lng că buna lor vomta e panlllvt,l de' ah' - - 1 'h' '" tr" a or. dlll tl'adul l'OI'(l>:IIl\'U 1::'1 \.1 11IIea I'ro- l,lll/d aLe~tla lo11ll~talf, lIs <1 dat ahi:)L 

c ' • ma/') lan. Lar cu Il! Ife 1. \ors.,1I1 n e , ". J' . 1 )() t . Il'" 1 'al' "/PI'lt OI' S'S'I"'''a<' samavolnicia organelor subordonate. In;. L, ~ Xllllil ::,pdm!a 111 )Ol'(I::'IIlt'~1 a:...:., e ,O!!l\'I·tt: 1 /'t/«, a ~ e lI:ţ.p CI .v _ ,.' ".« _.l' 

timpul acesta însă, nu se îngriie:'i<: sa i<1, la Slt1", _ ., ,,' '. ~., ~ 't _ .J<l1 ~!Hn n, l:t ,l'}I1'(,':\ ::'l',JJI1\ă se_ lllVll" !ul,~ I ,:lat I()~f ~,L11; ce/'llt ,la ,"C?, :")l dm.vm:a ~~:.~ 
lllcsurl ca să opreaSCtl noile mişcărI ale I (:I,u1 H .. 0.1I,tl111 _dll1, u~mLatul Hu, JUII'lllllI'll dl':-ipal'\l'll1lntulu] ,,1 lotl _aeeltl l',lIl u1 la I ef;l1Iltllllll . ~it (a~,2 dm Jjt~~(:' ~l' ,. 

trupelor de başbuzl.H.:i In difcrite;c puncte nedoflf. maT ales cel din JunII DobrC/ ~P \1\\('l'P":l',tzit de jJI'Ugl'l'SU! :;,eoalt'l popOI'ale. l'I:mas decal + 1 t:17 uţt, (,,(r. r. ). 

F .ţ. f' ţ" f W ! Socotim interesant SJ rezumăm pa- l.a ce ne-ar folosi miraculo~1'iele CI In ce chip am putea intrebuinta ac.:. 
-lXpOSlla ~ ,HU 1 leU. i sa~iile caracteristice, elin comunicarea ee însuşiri, daca ar IÎ să nU-l pria5ca a~Lpo- SIl' proprietăţI minunate ale SaieI? 

La Bucureşti s'a deschis .C~l ~olcm!1i-1 o ucc, d) Or. A. l'rbe,mu c,ongrc'iuluÎ. ,: :'ilut nostru; Rcspunsul e foarte simplu: In ck 
tatea cu \'en ita, expoziţia ,şti inţlllca de re I r, i 3 pt CUIlOSCU t, - zIce d- ... a _.~ ca ~ Insă, sia vă dom l1uluT, şi griia ace,lsta pul cu m servesc dc \'eaeurI poporati c' 
splaiul \laghcru. _ I Chinezi) nu i.l1treblltntcc\Ză laptele anima}, 'e pc deplin spulberată. chincze ;:;i ~ celer japoneze,. a aadticc~::'t . t!"'l7IP';'~ 

Rell~ita acesteI expoZlţl1 Intrecc toate care e inlocuit cu laptde de SOI,I. atat' In Rom<lnia Soia creşte şi ajunge ŞI ca braoză. ~~ _ 
aştept:irile. mal .dcs ţ1l1clnd :.e«11101 de scur- p'entru îndc;~tular~ copiilor dt şi a aJul- la deplină lnaturitate. Intru cât priveşte btptele de Şoia, ,j 

tul timp, În care a fost organisată. Gra- tdor Il Al' l' ~ ," J " 'J DI' Urbeanu nu "',tă o clt"pă la înd'~ial;l , ' , b' d I f 1 A" -' 'd' -:,." ţ ămentu ŞI C Ilna terCI IlllllU-1 prte - "~-"_ I ~ ţie stărul1lţel neo oSI~e a . UI pro,)r ,~sta-I prtma consl er,ltle 111 t.n 0,11 ea, d' b J t' " lre '''ITl S'oCOtl' Inenl't pentru a li Introdu:'i îll hra', 
1 ." 1 b "A . ~ ,1, S li' '1" • d. flIce, ear pro ucţla a unuen il sa c... " strat! SI a cator-\'a a tI mcm fi al . "0- propuncl CI ~,l e, L ute e mldoanc CIt . fi 1 ~ 1 at' chi nică a "1 1 
ciat,ieI 'pentru înait)t<1'rea şi l'eSpilndirea oamenI se nutresc de veacurI cu laptele ~1 par ea prac.tlc, a a C llirea 1. . COpII or siirtnan . 

'- I SOlei SI la chipul cum !le-am I)utea toIosl C' tă de ce ' ştinţelor, care merît~l toate laudele, s'a acesta ŞI prospereaza ,- :. ' r yl ea " , ~"-" 
facut ceea-ce nicI prevederile cele mal . Cn alt popor,' iaponeziJ, i~l fac din! de calnăţtle el precumpu.I1Itoarc, . Să vorbim de preţ. id1că. 
optimi:.te nu b{U1UI<lU. sOIa un fel de branză Care de secole e! ComposÎţta chilnieă cantitativă a ce- chilognunul de soia tu SO '" anI, 1111\:\ 

Expoziţia ~tiinţiJ1c;i trebue vizitatft \'cc\i1ic la ma",a săraculuÎ. i lor 'l. speciI de Soia, cu carl s'au făcut mum dt poate sa c<.?~ li~ un In. 
câte-va ZIle J.e~a rîndul, pentru ca sa-'i.\ In sfÎr~it, uleiul de soia e socotil În ill.:erc~lrf de cultivare in ţară, a fost de- d 1 t un li ' apte q,t':T,-;:o. 

, e ~lP~ e, '-"'.:azotoase si cele (fr~ facll cine-va o idee îU:'it[\ de tor,te obiec- China printre cele dindI grăsimI comesti- terminata in in:'ititutul de chimic din Bu- 'onţlOcnd lllatel'l. 'l"l 

I d '~] l' , i' b"l 1" " d i 1 ~ _' , măsura laptelUI de vaeci ,; te e vre t1\ce uc uat lr1 COIl'iI( eraţle. 1 e, car lllU ţumltă \eltlnatâ~er ~i gustuluI cureştI şi a Jt reSll tatu urmator: m catnnea ŞI . ' 

\'om a\'ca prilejul 'ia ne ocupăm, pc scu se, în,trcbuin~ează in c,Hi:nî uriaş~e, I costa cel tll1't S JbanJ (ce~tI~ne), de ,oal' 
rind, de cele e\.puse, Azi vrem sa rclevâm l .... ata dar o subs:anţ~ ,~hlllcntara care I SOI A ce dintr'un 'I~r. e sOia o 1ţmem 10 ttrll 
insă p:wilionul SoeT, care a rosit ierT obi!'c- sub chip de lapte, branza ŞI uleu, se alllc-l g;dbcnă neagnl de lapte 
tul atenţieI generale. D, Dim, Sturd'~a, stecâ de veacurI în hrana de toate zilele In F)rivinţa 11I"er);\r.\riT nimic mal lIŞ(, 

. " ! "' % t PI'll11-llHl1lstru, a an'itat un viu interes a <:Olite le milioane de ÎnsL "Se pune soia pţ,;ntrll un ceali dou:1in p 
pentru chestia soicl învitând pe dl Dr. A. J O incercare mal îndelungată s,i mall .\lateril azotoase 3-1-,-ki 43.1)0 t,ină apă: dună ee se moaie <;e st,.ive~ 
l b l ' I q ~{) . r ~r eanu s<Î- vizlte,ze acasa, spre a-I e\.- vorbitoare ca aşa nicI că se poate vi ... a. .., grase. 1L),q 2:!,3~1 sau se m;lcină bine bobul in piuliP s, 
pline accast~l cheslle, , Şi ,doar, !n Cl.1ÎnczJ şi Japunezl, ~~-1 ILlraţl de carb.,n 21.;.71 'f Xq morişcă şi maT rcmane apoI să se adau, 

Intr'ul1 cochct p;\\'ilio!1 japoncz sunt nnţele hSlOloglce ŞI procesul de nutriţie 1 Cenuşâ ~:~7 i-I apă 10 părţi la ° parte de !oloJa, ·du~1.! 
aşezate cele două specir - galbenă şi nu vor fi altele de cât cele propriI neamu Cdutosă ~),q)o\ 1~:~~ se strecoară totul rrintr'o c<lrpa. d~t\ 
neagră - de Soia, pe care dl Dr, A. lJr- luI omenesc. Ap .. l., : se pune la fIert. O dată fiert se aJad' 
beanu le-a Introdus în pră, distribuind Pîin urmare, in condiţii generale, 1Oo.oou

/" 100.00 "/" după voic zahar, şi laptelc-Y g~\tJ. 
in mod gratuit sem<lntă la mir de per- nimi~ de seamâ nu se poate opune la In- ','1 J ~ . 
:-ioane, Cu acest prilej d-sa e\pune şi Ji- trebmntarea soieT. , \i alon e c mal sus pu~ Soia mal Aplicaţia lapteluI deA soia e-mtc 
verse produse de ale SacI: lapte dulcc, E;r dac<i-i \'orba de condiţiI speciale, : presus _de OorI,ce altă s~bSlant~ alt!ne,~t<~r~' !' santă Laptele acesta avcnd o ~\L\ 
i;furt, cafeu neagră, cafea cu lapte de soia. cată să ştim dint,untaT dacă Sota po~te să ! vege:ala. atare, as~cJaţle _11 o. mIa nll!! analo~gâ l~ptelUi de v.lea, \ a putea f1 
brânză de soia. se 'npace cu aerul şi pamcntul ţenl rO' • de cat ,h~ puţine subsunţc hrănitoare anl- trebUlntat ll1 locul celuIlalt, orI de ca~e-

• * maneştl. male ŞI mdeosebI la lapte. I va lipsi dintr'o pricină sau alta. 



.' 
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Nr, 180 ă . .\.tfel de esem{}hu'C' l.11rC(>,~U se ~;t:'P.'iC I ('unc:liollarl răI'it 0<;11 pa\ic, IlIătul'rtlol'l, stl'âll-
L', ,,'llUi.Vl' ZNtllll,.. • J • ~ • .' 'lă"1 ÎIl Solia insii lllHlca SI" s!lf':;:ip. a g,( (lr! (e mUCUl') I f',' ţlgat'L elc, (r~lt eat.a, 111 

- rltHSl .." \" a un zIar llHl- :;>1 a)'l Z " . l' l' , . ,. I I I l' _., 
, "., 1 una trecut 1 case]. 11:; '. t - 1 ' - I ',. j '1 ,. 

~ .~ .,., ar,î tn ten, '.. .,. a rd'C: 1(' tr:,:" 1"-",;:1:'<". cu C'. a(lrl :l('(',,1 111'1 Illn((('~t. Ii a" llilliliat ,- (',01"(' !Il llceput sa ap . "(O'lzeta lIber- !Il nClll '-, '. l' l' .' fii . J I . I 
al .. tli~c ZCltung ," t', .. lI' I i'iI!"', eli .) - ,1 1'\HjP, (', cU lI'l . RU ,,,fi - ((' un Sln:,:lll'lCC I e ~a7" ~I Ulll ro t lat Fre)SITl. . . n c" a lupta rllItlOa~( 1. ) < , " - . '1 i . " - 1'" . • 
u " ) al cărUI ptygrul. " 1 J.e l' II ·til llHHIL'l'Il. "Pl'n \'SPlIlplli ]lamlu 'COIl\'l\"n ,~n tl:;-Paza pe "UlCI. ,m .Iul"ul IInel 
cugetătoare:lidarca politica ŞI rcge~edr8rea I u,(J~.~. l"sblHlllm e<l",a Ilpl'lllajilO1', posta llr'ia~p Irl('se rotulld,', in rnijlu(~l1l dU'l'ia Sf' 
pentru ~0.~1S~ AustrieI pe basa e~:Ii 10. rep- I r~l ~nCI'lI',. ~~'I!LJ:l'illl:~I'ia pic. l'idi('{t o pt'it.litllr[l fonnidahili"t. 
e~~nomlc~onale confeSionale ŞI ~ocl8le al C(1<\ IIlJll.',~' It'PP'I_CC al!wJ(' atellj.iunea ~unl l'l'tijilll!'1:t ac.:ea~ta e "ingul'tll fel de mâJl-

taţlnf nt~uÎtorllor';' După-cu.m .salbPutu; i .t .... 'lll"aln)pl(; ,.;i plall~tI foal'le frumos al cal'C. Ea (~ meută din leg'ullIc, di .. tl(:at de 
tutu~?r oCcititorif nostrl,.nou~1 Joale o .scrv~ ! s ~,(IZI Je. '\cl>llsla'a ['1),.;1 posibil II Ulll ai liind-dt vacă ~i dllllr'un fel de ";os. 
COmdlngerl0~1 romani! o pnuta slmpatlca ,ŞI 1 01 1c1:;>U lI,ltl"l'I'!I'!"l planului s'au r[lcui o mlllţime lip-ClU'C om arc În faţa lUI o fal'fUl'ie, j .• ţ"i r.: 'duce dIn a COl}S' 

e <'111 I,'ecare numer repro . I I "101"1"1 de ca~(' ycchi. eal' cele mal O lillgul'ă ,si llll I)ahar plin eu al,ă. In schirn-apro'lpc . I l' '-Ţ onlf!- I (' (cu" " ., , , 
Trib, poporuluI/.( ~rllco 1 po 1t.IC., C ~ b~ne:-ii l,r'L1 a:;;pzale, au r('ma:-i rC~ltl"U-Ca bul. modeste,. "ume de [). ~al'ale, el are drep~ 

l . d astfel la luminarea chestlel r~m.a.ne. ..: de o l' C pal· aţi U 11 e mal mal'e sa la o POI'!W I'espectal,da dm Pl'fl.lLlll1'ă ~l 
~)UI~r'-lilliitate, Aboname[:wl ~ces.tul Zlre I.~: :I'~~e ill ;;il' cu celelale edificii. Fiind :-iă bea apa filtrat:\ din pahar. 
!lI I~~r, ye an, Adnllt1lstrapa zl<I~ulL1l ~ s~. ,.;IU

I
) cClllalizal străzile sunt CllI'ate, Tol lJupft ma:;'-l pJ tl'ehLle s{t-,;;r sl",le :;111-

Tl).-fViena, X Porzell:IO~.asse ;:'0, ~umert ~:'~~111 e lumilJat noaptmi cu elpc'trieitatp: gul' fal{llI'ia, lingura ~i pahanll. 
, ... probă se tnmlt gl <Iti:'>, JI'!'slmlalld un asppct II'UlllOS. ])p. 2 a[]~ __ _ 

(' '.'rt împreunat cu joc, se I ~';Hl fiwul şi f) linii de ll'lllllv.aT eledl'lc. ca~'l 
- .)O!H', .., Ocl Il l\Hm I ,;11':ll1at oI'a:;;ul dela o lHaJ'gIIH' la cealalta. _~.,.... ______________ ~~_ 

va al'angla:-:iâmbiHă, la 11 '""'1' 1 I (:il'culaţia. de 1)f~I'SmUlB este dc:>lul dl',mal'e, l' \l'P'l1L' \ I ITL'J) ,lI) i. 
".. I U 'Icurn Cli b1nevoi .01 Ll t . It' j'l.' ;o ~ \ ..l.I'L . . ,j J' ... L,",-- L .. 1.... in :"'lLbIlU a "11« , . ,de oarece eUI·sa cu l'anl\'aIU es e Il) lIld. 

concurs al domnişoarel.ur ()Jiv~a. B~I:~OS~, \ :-;tl'~lz,il~ sunt toaţa, "i,:~t p.lille de lun~e, 6ryi "~-=C~O==-""=O'.·~ 
....ş.i-Anj~a Onitiu, C:onmle se dlflgea1.ft (d:l

c 
oalilellll Stiut OblCltlUltl sa umblI! prrn •1Il1.l- TI~aiau )lihain (~X(WHtHt. 

~ II (' .. I"d 1) a inveţ,Uor la şcoala e locul slrazilol', prin l:l'[l ee sa seuza III.lI'U 

( ... a~c I up ': ,<\ seminariul ,An- eal-va lipsa de tl'otllart~. ~- ~Jl'a:;;lll l: 11'1l~ 
apllcaţ1C etc pe l,lDg,. '1 111 \'enit 1110:-; si daei. Ctu',wtend l~ulg,U'IIOl' al' li lllal 
d ' () le a e\'en t ua Il 1 \ ..' ItI' . reiaU 4., par , ", ' I dt'seiJ is al' ("ace o I rtll'reslc Dcell ell a a. , a. 
. . t ·te deslir1'li loudullH pen ru . 

cur,\ . es " (ee]'ia~ilor românl«. __ 1"41(', Din juctlriile cu clllbralurf a 
~Masa mveţăceLiOl lll,~ le CI'SO'W'1 uneI lelite s'a iscat un foc mare în 7 ()el. 
Preţul de Intrare; J COl', (. .p • , (., a c in comuna Seplac care a prefăcut în 

. 1 'ole se prnne:sc cu " " d' , "1 .. ~UPl'asol\'lrI }nne\· . cenllsă 10 case cu e r1ICII e economIce ŞI 
mu't<\rnil;l şi se \'01' cUlla pe calc ZI(t- cu n~nreţ c,u tot. Focu~ s'a !l1c.eput la 4. '/t 
J'isLie:1. ore d. a, ŞI a dur~t pana JIIl!Jl1eaţa ~tlel 

următoare ţincnd 111 groază ŞI spaima pe 
- nIH~i('itliu1 din np1~1·1\l1. Se depp- totI locuitoriI, Focul a luat dimensiunI aşa 

~f"lZ'"1 Llin ~I(fl'ad eă St:upcilla va lucppe m~rJ [n urma vcntlllul selbatic, ce a Sll. 
' .•. , "". " :1.ce·lsla ' [ :1'1' 
azl Ijpsbatl'I'('aadl'csej:;'l{"lloe~tSlllll(~a, .'." Ilat În aceea zi dup,} ameazl. ntre eLIII: 
mal JIlIlIP deputatî \"01' auuce Îll (l1S(;lI~lUIH: ciile arse şi prefăcute [Il cenuşă se nllă ŞI 
dr'allia l'p"ahi din noapU~n. de 11 lu!uu \1 şcoala gr.-cat, din loc, 
cUll.iul'ati,~ olic('!·illll' din .\iis, :--;pntl~n~a .ad~lsa 
in afaeel'ea conjlll'atiei din .\i~. inel"t n a losl .. , . O tU'tl'iţit J'OllHllli't mmsluatit. 
cOlHnnieatfl o!ie'I~!'il()I' CHI'j au luai l'aJ'h~ la Din Paris se scrie, că 8l'triţa română 
eoujul'aţie. Narodlli 1.1sI SCI'i(~ clt s('ntollta Hli{a Popescu, care mal azI pri-
u'a fost adusă ullanim. măvară raportase la conservatorul din 

- ~ ou uel nu'aL CUlllcra de ad- Bucureşti premiul tntil şi plec~se la 
vocatI din Sihiiu a în::iccris În regi.slrul Paris spre a-şI completa studule, a 
Ra.U pe dl advocat Dr (ieorge Drimba fost asasinată prin un glonţ de revol
cu domiciliul in Cohalll1, ver. Ucigaşul e un sviţerian cu numele 

SuldaţI demollstmllţl osâlldiţl. lIu- M, Groenli17g, care o urmăria pe ac
sartl din Szomaatlwly (~'T ~~ dl'rllollstr~l trita română cu ofertele sale de dra

~'- O'~('''Btra reţl.l).eJ'jJ 101' ÎJl serVICIU. pesle obl- goste, Artista n'a voit să ştie de dra-
-.-', i;f1 • .,.u'8''''a:nT, eri au fost O~âlldl\i, de că- gostea luT s, i asta I-a causat moartea. 

,f . \\-:,'". iHt'il11 militar, Pe un sPI'w'nt ~l treI ca 
pOMl'li i-au ,:ondallltlal la cAte 2-2 all] tem- Groellfing a fost numal decât deţinut. 
nita ~i Upgl'nUal'p. pe l:eilalţi la câle o--G 
luni te nu 11 \.il. 

(Continuare.) 

Pc litllg[t llf'pl'ic(~pe)'e sc obs('I'\'U Însă 
la mareI (1 cl'ilie mlilleherH~z ~i o doză d" 
raulate, CaJ"f' pl'o\ilJ(~ dill fapt~d că Iosif a 
a\'ut eult'zanţa odată, când "Iihaiu il asuma 
cu ectil'ea \'PI'sul·ilol' :-ialp lipsite de ol'i-C(~ 
lic:'il'il·C poclicll, ,,;H Slllllli'i. In fală c,\-I plic
Li,.;e::,lp, De aeelaş p{wai m'am facui ~i cu vi
llovat, JIU odaia ci de sute de orI, ~i de aiCI 
l"ezultă fUl'ia .. li lli\I'ulul cu llăcaWl'\ perso
llalw-, cum il lIullle~lc tii 100'ga. 

Nu penll'u ca s<\-I apru' pe losil'. cal'p 11'11('(' 

llP\'oil~ tie ap;II'ătol', ei p(~nlnl-ea s{t arăt cât 
de l·rIU l-a pI'icppul 1: J piu Traian j 1. \"l'I'tlU 
s{t arăI Intru d.t poate li \'OI'lm de Ull cu
I'eut în litPl'alm'a l'olJliina în ff'Unl"a căI'l.ua 
sUi. talelllalul poet al'deleall, 

I. 

lntulloul\tă·Y stelua t1~rir noastre .. -
rnstr!iinaţr traIm In zile g-rele, 
:;;i viitorul - plin !Ie semne rele 
Vesteşte lacriml numar, şi dezastre .. , 

Sj)I'O Vllr se 'ndl'eapti!. glasul l1lglr mele, 
Praţt "a.ntan,ţl ! Sus inimeJe \"oa&tn', 
Poeţt pierduţI prin norI şi 'o ;r,ărt aloastl'o 
Ca nu vlsaţ! decat la tiorl şi stele .. , 

Nu osteniţY, ca 'n as!lnţlt do sar!\, 
(i - trC'jl ia man.lrnl suuC't ;le fanf1\ 
VeniţI tU ~utlet ~i cu voie bun!!. 

Rpre sOflrelo ce·} gata să raSE\r{l. 
::;1\ Im\ltilom iar tlalllura >:tralluni\ 
A dl'ago~tel rle Ll.lgo şi de Tara! 

IL 

CA.ntaţl umbriţT de·a ftamurol aripa 
Sub eare uria~t b!itrlnl luptar{11 
Au lI'auziţl pe 'ntillsple hotarl 
Ce jalnk paserl mari rle pl'3rlă ţipă '{ 

" 
,/ 

maestrii, Ol'billdll-Ie cu sint lunirea lor. a 
omorît OJ'i-op indi\'idualitate ('f' el'a poalr' III 
;.(, rrucllP Îll :,ulil'lul 101', i-a sub.iugal. i-a 
"chimhal ill :;ill1plil imitalml Un'ii valo;l]'(', 
\umele 101" nu \a I'amallea ~i bifwle Ci' Iau 
adus CI lih~J":ltUl"il să va per'de pPlIll'u g(~
Ilel'a\iill~ viilo:Ll'l'. ,\umai puţini C()ntilll~ 
pOl'a Il 1 ai aceslol' uria:;;!. POf~ţT adpd~ra(l pj 
lnţ;i~j, au putul ,.;ă-şi p{ls!l'eZe indi\'idualilatp;1 
101" alf.l.lul·j cu a JlJaestl'ilol', ~unt t'lU'C lIU!lJ(' 

ca ale el-lui \'Iăhuţă ill Bomânia libp!·ii. dph~ 
eal'e am aY(~a acela:;: voturI! de Yl'I'"Lll'1 ~i 
daca nu scria Emine~t'u, >,ii a d:;;uareT ClIlltan 
il! ,\I'dpal, eal'e al' ti scris Pl'obabil ac.:I~la~r 
poeziI "i dacă IIU s'ar li născut Co:;,IJUc. :-;;i 
dup{t ace:;;lia va li lJumit illlpdiat lo"ij" dl~ li~ 
terati, "iiIOl'ului. El a ~liul. ca .\nklt'an 
ll'ecul iu KOtnania liberă, să I'eeUlloaseă dpo
potl'idi l'o:-lllll luT f.:mÎlleSCtl :;;i a lUI (:uţ:ll\te 
in litpralura l'Omalla, ':ii unind drumul'ilp I,fl
lul!' de dillŞiI :-iii-şI cl'oiască un dnl!ll I!OU, 

care il'i\'ol'e~te din aC(':-l!I'lt. lo,.;if e, pp c,1\ 
pol ohsel'va eu cu oehil IIIIUI eonlÎplH';lII 
illfluenţat in mod ratai tie Illlpl'ejUl'i f1H'<l :-ia. 
('ci ti i ntlI can~ a trecut pe 1';lllilll'~("11 :;;i j1P 

CIl:-iIJuc i:,lOl'ieL din cal'(~ sWII'lw apoi pul el'!'. 

\ PI';~Cllll1 au sorbit tl(~e:;;tia din p!'(~deet'';()I'ii 
101' liBIa (:osLill ~i l\pculec paBa la "\leXl\lldl'll, 
1)(~1l1l'U-ea, contillulnd il'adi~illllPa. clCt ,;p \ <1-

lidil(~ze ca () P('l'sollalitalp. l'a u ('lapel 1I0U~1 
LII islol'ia Iilentlu!'e! lIuastl'e. 

(Va urma.} 

Bibliografie. 
A ap,1rul,' 

Povestiri si Schite , , 
de 

!i-;. 

})I'eţul 1 I'III'oană + t; Il1. porto. 

De 1,cw.;are la admimstra{ia .foii 1/lJ,Jslre. 

AutoruluI (rJl1goŞ). AI vrea sl1 ştiI ('c-I eli 

"crllvuta o. dintiI" l Bine, merci. A mers unde 
va Iller~e şi a ,,;Iooa" şi li "treia" dar! vor 11 lIn 
!'slitatea celeI dintiI.. , li al prozai,,: aect .{'ovn 
trimis sub titlul .urava.ta ~ea dintan·. eum tT ;r,ÎI'l 
n·ta, nu se poate publica., 

I'ol.'t, M~r"i de poozid. 6 strofe rlorlif"atr> ,. El'" 
şi triUll~o nQui'. AlU avoa o l>ropunere: De(\idi· 
ni·le DOOf' şi tl'imite·i-je "EI."' S'auzim tio bino. 

Red, respons, Ioan RUSHU ~ll"iauu. 
Editor Âurel Popoyici-Barciullu. 

INSERTiUNI şi RECLAME. 

- ImpresiulII II i Il ~()na, \ lp., lJl'C :-;0 lla 
,,'a vorhit în timpul tlill lInlli\ loal'\!' mult 
':ii foarte puţinI î~i vor li l'itvu\ o idpil' ade
vărata de~pl'e capitala Bulgarip!. FiceHI'p V[l
lă.tOl" l'{'mane surprins sosind la Solia, eăcl 
uu găseşte ora:;;ul, dupa idealul ol·i(~lltal. 

,'cu care plecase tie aeaS:"l, Bulgluil s'au de-r ~- 1>~jHf; l'epPlle .cIi multe lucl'urT bune ~i tie 
'--ils SPI',C lauda 101',. ei se silesc a l~llrodu~e 

in ţal'ii. tol ee OCCidentul al'e hun ŞI practIc. 

- Din Bluj. Zilele aceslea s'a 
inceput anul ~colar şi la facultatea teo
logic .. l, aşa că putem da nnmerul total 
al ele\·ilor. carI frecucntează in~titutele 
de il\\'0\:\I1)(lnt din acest Ol'aŞ, La teo
logic surd înseri:)1 (W asculli\torl, la 
ginmasiu :)04, la preparamlle 1 1,ţ. la 
şcoala de aplicatic 35 şi la şcoala de 
fete 80, .\ um(~rul lolal e de 8:i-;1. 
Afară de aceştia la şcoala poporala de 
stat din luc, dintre 282 elevI, 140 sunl 
românL La cursul.teologic hienal :sunt la, 

!;li nu vedeţI ea nond să 'nMţară? , , . 
Urea vij\!Lil' 'n fte'I'l1re clipă 
No spulheră !'Olllorilo 'n risipă Dr. Sterie N. Ciurcu 

IX. Pt'likaugusi!'W X r. 10.- lIt'ua. 
• ()ra~ul a.-;;a cum îl vedem a;~tă7.! nu c 
f de eltl dill I RRU, Mal inainte era un oras mic 
\ -~ tl1l'(~e8C, cu sll';"lzile incul'cale ţii murJarp, 

,~, cU e'ădil'l m.icl in mijlocul cUl'liI, aţia că de 
uluci nu se putea yedca dectH acopel'işul 
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AzI în deosebI la ţară, în lipsa lap
teluI de vac .. l, se dă copilulUI mâncărI 
grele nepotrivite cu etatea şi cu puterea 
digestivă a organelor ~le, Ba. ceva mal 
mult: 'in timpul postuluI, orf-ce·l hrană 
de originii animală e Înlăturat dela masa 
copiluluT, chiar şi atuncT cand copilul ar 
ti slab sau bolnav. 

In toate aceste casuri laptele de Soia 
ar acoperi cu succes lipsa şi ar ţine locul 
liiptelllJ de vacă În timpul postuluI, astfel 

. (;,\ ţcranul nu va sta pe gilndurJ dacă să-I 
-dea sau nu copiluluI. Doar va avea lapte 

de P',~t. 

. ,p,rqu\ C'\lrem de redus al laptelUI 
...,.,OO'la (ce-\ ll'Ult P<lIlă la 5 bard litru) 
va ~ace ca sa !le ~\" locul luI ~i in gospo~ 
dăna celUI mal serac dintre ttirant Si liind 
atât de ef~in, şi alttt de h~Jnil()r," îşT va 
permite ŞI bietul ţcran luxul unuf pahar 
cu. lal?le sau a uneI Luluri\ cu iaurt de 
sora, Incomparabil maT SUb~t,\11\ia\e, maT 
gustoase, mal igienice de cât multe dintre 
1ll.1ncările sale de post. 

. Laptele de Soia mal are partea bună, 
:ă I-:"~ p~oate. da, .duPă trebuinp, o Uirie 
Indolt~, 1I1.~reltă, ŞI Il:', d, prin faptul că se 
adaoga apa mal p~ţmă, pe jumătate s'au 
a treia parte dm cat am spus. 

1) . 
, rm ,at~leSI~carea lapteluI de vac~ cu 

lap~e de SOle, I.n proporţiI diferite, se 
obţll1e un lapte toarte eftin. 

Cea mal nesfl'icitc[oasiL cl'emll pentru 
Înfrumseţarea tenuiui e crema de florI de 
liliac, un borcan costă 1 cor. 

Pudră de tiorI de liliac 1 cutie r cor, 
Săpun de HorI de liliac bucata 70 fit. 
?asta luno 2 cor, 
Pudra luno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor invechite de stomac 
şi Contra lipseI poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ făr<l dureri: e 
ceaiul Întăritor de stomac al farmacistulul 
Koss';lth, O cutie de probă [ cor, 20 fiI. 
o cutle de probă 2 cor, 

Contra guturaiulul, tusef, răgu~ 
şelei, flegmeI şi a afeqiunilor laringilor 
a,re un efect miracu.Io.s pastilele de pept 
Sen~ga, Se. pot gă~l 10 farmacia l'I V erg
Mafia" uluI Kossuth, 10 Arad, Piaţa l3oross
l3eni ISO (casa Dengl), 

Fel uri mi. 
Uantele S(',llUlpe. Dantelplc au uHe ouală 

pl'et grozav de m~ll'e ~ papa d, e. art, tlanlcle 
în \'aloul'e de 4 milioane lip. lil'e, l'egina 
A ttglitel'el dantf>l" eu Pl'('t cam de \Te-O, 

I,XI";),\)O fmlld, pI'inc(~sa Galles t~:-)o.OO(J 
ft'., falHilill alllt'l·i(:ana UslO!' 1.;'AlU,UOO fi'. eal' 
ramlcl'bill III \'a.luan~ tie 2.f)()O.OOO francI. 

* 
Pnlllzul. , , il llarille, .~~ La Londnl, În

tI" o stradil illtUIIt'C\H\:oiă (lin caeI iel'lll Ea~t 
I:::ud, se aHa cel mal pHiJl l'Psla\ll'ant din 
loată lumea, 

1n toale 
21 o mie de 

zilele, dp la lH'('lp l:! lJllnă la 
oamenI daracI, mUtlCitol'l 'fI 

• 

Chiar sfinta noalitr!l. doiDit sti!. să piară! 

Copil r!!.sletJ al mAndrel noastra naţII! 
De mal trtlo.şta '11 val simţire vie, 
V('niţl atullcl ~i vi!. cunoaşteţi fraţiY ! 

Sărli~I tn InimI vechi a Mrbtlţie. 
AvtntllrI marY, eterne aspirllţiI .. 
Şi numole pe vecI sfinţit ve. He 

m. 
glJ nu·s decAt un singur glas rlin satul 

Pierdut In nllapte ... NumaI o fiinţa 
Din millo (·e·llşt!'aptil 'n suferlnţi!. 
Dar va veni odata mult visatul! 

VtHli-va, - - şi cântărl d6 blrulnţtl 
Vor ishueni rle-alungnl şi rle·olatul, 
»in Dlunţr şi văI gonin!l pe Nocurat~ll 
Ce vrea sA. stingă 'n voI orI-ce oredmţil. t 

Eu UU-!! rloPAt lin sol, -.- eu sunt drumoţu[ 
Grăhlt, -- şi lllJaptea Inapor lll~ tlere •.. 
Sunt H.clra po care·o poart~ vIntul, 

Datrelme sl vini!. crmtlreţul! 
El "1"8 sl~vi măreaţa Inviere! 
Veniţl cu toţir sA vestim euvtntul J .. , 

Consultaţiunile cu celebrită\ile me

dicale şi cu specialiştir de la facultatea 

de medicI, Viena, 

._----------_ ...... __ ._---

Preluare şi deschidere de 
restaurant. 

Am ollonll a aduce la eUllo:;;linţa jf. O. 

Public din loc :;;i pl'ovintă, că hin.·eUllO~Clllllt 

Hot e I 
fa 

,,~tgele maghiar" 
(:U:agyar Ki1'lily) 

In aceste tr'ei sonele strabătute de focul 
sfînt al aded~l'atel poet.iL Iosif ÎŞI precizeaz:1 
1'01111 cp-I OCll P11 in literatura lloastră. ~.l stl'ada Hoez.ko teasa :\Ipi:'ih'o\'it S ,1 eu lneppulu [ 
ItIJllrt Impotriva cUl'pnlclor. ycnet,ice a ylt:-
iadei d ... co~mopoliţl "oHletllţl ca 'n .atihlll!tl 
ue sai':! u. ce nw h"t in deşert sa schunhe III 
sâllge l'Olll:lnesc hl'ana pxolidl adusă. din 

luT OdOlnvI'ip 

Sll'ăilJI, el IU(Jiit PClltl'll Heslll'ecţiuoea poe- :\!{. \'oi 11!ZUÎ mal ales si't Sp]'vp"e 

/liei Iloaslr'c naţionale, sllJgtll'aCRI'<' al'e tll'ept ,,1. O. I'llulie cu "ilml'I hunt' şi l'uratl~ ţ;i 
Up existentă, Fitl'a să intJ'odnca un cnrnllt uu\twii"l all\sl\ din h'H~ătlll'ill llll~m·t'asr:i. 
UOU, el cearcă diIll poll'i \'a sa t~olltinue di- Localit<\ţi Il~ mell' aJ'anjalp Llr· nOII, eol'p:'i
I'pcţia s~nătoasă Îllcepută de SII·ăbuni1 no~tril [Junt! tuturor l'eeel'inţeJOI' 1ll0l1t'l'tle. P]'pţm'ile 
cal'T el'au HUIll<Înl hunI, nu bUJ'ghezi t1eca- odililol' slint ayal1tagioa~e, ~ Hut.t'lul meu 
dpnţi ~i coslIlopoliţr. {l lis-Il'lis tIc ~afll eentl'ulă. 

Când, peste multI anI, se vft scrie is- Haz.at pe activitate-a ml'a tI(~ rnulţ.l <lni, 
tOI'ia litcI'aturei rOlmlTle~ti, se va anUa cum asigl1l' slimct\ii nWI oaspl~p cfl :'il' \'01' bucura 
după .îneeputuI'i.le fPma:cabile alt' poe~ilOl' de UII senicin prompt şi-l J'og S[l nu"' Cf'r

no~tl'l llIal vechi, au aparut cei tloi lllar'IAh~- ceteze cât mai des, 
c<,ft~rI Eminescu ţii CO:;;bllC, cari ali stăpamt I Cu deosehită stimă 
Cl.1 lumina. lor pulemică, ce să lut.I'<,gea re-

I lt(~I){'\,Z,{" 1,,\.IH~. cljlroc, hl(lratura noa~tl'[t, .\paJ'lţia 01\ au H 0--5 , ~ •. 'L, •. Hr." 

fost nefastă reul1'u talentele lUicI, căcI maril botl'lier, • 

JI 
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"TRIBmA POPOnULUI" Nr. 1~0 

~~~~~+ •• ~+.~~~~~.~+++~+~+~~~~~~. 
Lucru de gust, preţuri moderate. 

Trasuri gata la dis'Posiţie. 

Tary Bela 
--fabrică ae triisurI-
= j~ atelier de In~truire. = 

Comande din provinţ.i se 
efeptuiesc prompt şL grabnic. 

Ata.d, Boros Beni-ter nr. 10. 

Primeşte fa b-ic1irea de trasurJ, calese şi carute coreBpuDzMo8r~ 
tuturor recerinţeJor moderne, pe Ja.uga ezecuţie de gust. Primeşte d'asemflnl 
tot felul de repsraturJ. şi toate lucrArile ce se ţin de lustruire, pe JAIJga 
preţurI moderat!:'. - Se recomandA mal ales atenţieI şi pitrliniril prea st. 
domn' propriet~rl de pi\m~nt. 990 18-25 

:A: \ > ~, , '\ ~, • - "" - ,,,' 6' r '/ ~~, ': ~ ""_ §i~'B'B.~'BHBBB.a.BBB1 , .:: J ~\l ,'1, \, \~=:;~ ) \~';' ~~"~ : 
[1 Cele mai noui stofe de haina p. dame, li 
• Mătase pentru haine si bluze, • 
~ Specialită~i în bluze' gata. ~ 
~I f'iOe pot. cApăta la Il 
~ " , ~' . ~ 
tl~SI~GER SA~DO~ li 
~ prăvalie ~e :m.o~e ş~ trusoup) •• 
~ AlUn, AllIlt-a~~r·tt-1" 20. ~ 

, ~ '''='''1' \, i ,,:"1.'-'7""\ " I - , '. -~~HR""""""RR RR--mRR~'~" tB,·, ,e·, ,'RR,,' ~I, .;~.~ 
M !( 
~ Z 

r=EI!:IIII'lflIe,"a, II'iI~BmelD!lfi'ZUim~ 
~~~~~~~~.-, ~ID!i~~~~~~ II I'anuturl, şlfoa.~e şi f:te de~ ma.să, ti 
IP Trusourl de mIreasa, ~ 
:~:4 Începend cu cele mai simple până la cele mai ~ 

elegante, În mare asortiment, se pot căpăta la 
1 ') 26 

• • ~JRRRRRRir~R.RRRHm 
X J! 

pravălie de mode !jii trusouri'. 
A HAH, ~.\JlCll'as:-;y·t(\r 20. 

J( ~ . 
B~X2:.~$~~X=:t:~ n CiorapI p. dame, bărbaJI şi copil (tricotaJI În puşCărie). Il 
K Ungerie pentru bărball, Cravate, Covoare, perdele . 
~. şi şarşafurl după cea din urmă modă se pot căpela la 

:~,. Sillgel- SelllfIO'- ti 
te 

prăvălie de mode !fi trusourl. H 

~Jrlt~~~~~~i~~JrJr~JrJrXX»jf 
~ ~; 
~ ~, 

~ -~ = .. : 
~ .. ~ = M a. ~ i n 1 ~ i u n e lt e ee O n O ro i c e e __ ~ 
M v aşa ~: ' 
~ maşinI de sămenat, maşini p. cupăţltul de -.r 
~ neghinA, clul'url, maşini de stors JII!~ 

~ ş. a. în ralitate bunii -; ~ 
iIIII şi pe Jlîngii l)reţuri ayuntll.iioase se pot ('tLpeta ]a ID-: 

~K< o 'VA'" C S' S' OF M~A' ~ ~ , " ' , , ", \ " \ ~ 
~ ___' ',/i ,. . ~_\ ,'j Vj'. _j ,1, _~ i , ___ ~=-> ,~'--. -..: 

~ {'omerciant de mnşJul 1It-: 
:l1li ARAD, palatul N eUlDann.~· ~ 
M ~ ~ Escluzivul depozitar' ~ 
M al fu,bricantului de maşini tl~n ~Ioson ~ 

:ci K fi H N E E.~"-'----a.:~ icII 1 o fi:, ~. 10 a..: ~ 
~ ~ 
~ $ S ~ 
~ ~ l{jr:,~':";'; . ""--:, S ~ 
~.. )::~':.:k;,-';:""t·<_"~,":':';"-",,,,, , .... ~ ~ ~ ~"'~~"':'X"'\';~j.l' ~ ~ 
~ .. ,;-.·~·-lI..::~\Po{, .. ~ 
~ ... L" ~" ;~j iil' '~,;.~~" ~ ~ 
~ i C:'-d<'~:,,-' ,"'-' "'--'p,>"j .. ~" M 
~ ,~ w:~.=~..,~-,- ""'A- ",_,~~~J -- M ... ~ 
~~"~J!~JrJrJ!~=!t!!l!(!lJ!!(I~~ 
~~~~~=~~~IXX==XZR a Cruce sau stea duplă electro-magnetică H 
M Pa.tent Nr. S6S67. 
M Nu e crucea VoUa. ...... .... Nu 6 leac secret. 

It vindecă şi inviorează sub garantie. 
Aparatul acesta, vindecA ţih D!'Tf'gdatI'HI. sAngf'luT ,i COD-

,i foloseşte contra durerilor dE! trs Ir ullor altor boalp, cari la 
eap. urechi şi dinţI, migri'n"', trsctsre r orm!\ll a mrd cuIul 
neuralgit', Impedecarea citl'e; se vindecI p ri D electricita'e. 
laţio.nei singelur, anemif', amn· :nsueirea sef'etui sparat e8t~1 
,elI, ţiuiturl de ureche, bă~~e- cA 'indecA DU numai din ijmp 
de inimi, sgArciurt de inimi, tn timp, ci lniroduce consiant 
astms, auzW greu, sgâ,rciurI (1f' sto 'ti f'f rpul omenesc binefAdHorul CB-
mac, lipsil poftei de mâncare_ 1 ~ J alA rent, cAnd pe df:"oparte vin d e c li 
la mAn! şi picioare, slabirE's W ste ioi, cu tlUCl'6S boaJtle atnUoare, earl 
reuma. podagrA ischis8, udulul 10 pa~, pe de altA parte e eel mai bun 
nftuevfa, ib~( maia. epilepsia, ClIl ul~ scui c( nira 1mb(}lnAvitilor. ~~ft 

N Deosebita atentiune e a se da împrejurarei, ca acest apara~=-
y vindeca boale vecht de 20 anI. _ , ' ;, ;" .' 

In canc~!8ria [tIPS Rl' a1'lA at!'state tncurse dm wate pAnile lumet, 
cari preţuese cu mulţumire inven~iunea mea ,i orI-cine p~8\e vede, Bce8~e ~, 
aiestate. Pacientul, care In decurs de 45 .He OII 116 va vmdeca prtn, apa-, ti 
ratul mf'U, prime~ce baniI Inapoi. . "-

Unde orr-ce lncer('are 8'a comiatat zAdarnici, rog a proba aparatul 
~ mflQ. Atrfl~ stenţiueea P. T. public asupra fsptulul, eA apa~atul meu 

i--

f.. &'" poate 1\ confunda.& cu apara ~ul • Voita'. care "lAţ tn GermaDlII, :'~' 
~~ Aostro,UDgaria a fost ofteio8 oprit fiind nefolo~itor, pe cind ap~n ..... -t~!htI]IJ-~ 
H f'lectrom8gnetic prin deo8ebl~a-'J putere vmdecl1t6re, e in g"" 08Cu t 

~. II predat şi respÎl.ndtt. ." 

C ' .. f' t d' Il noei .. ele electro·magoe-hlar '1 le tm5tstea 68 faor mat a el ' 
tice o rel.jom8Dd~ cu Jnt~ ţire. ~ 624 -177 

Preţ.nI aparatului mare e Cor. 6. -,:",,"""-, -----
folosibil la morburl In vechile. ' 

Preţul apsl'atului mic e Cor. 4. 
folosibilllun ai la copil ,i la fe :nei (e con8ii
- - - \Ulltl fo~t~ alabl. - - -

Locul ce D t rai priDcjpal de vânzare ti eapedare pentr... 'earl 
,i sb:l1inl'a~e e: 

MfillRf AlbBrt Blllla~~~ta, ~i::· ::'d~~Z~:~ 
. ~==~~D:X:~=~~OO 

~. ARAH, AlHlr.îssy·Mr 20. . n 
~~~~~~~~~~~~X~~\ iIQl:~~~~~~~""'~ ~~~ 
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