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T.l1ptelC' (,1lr'i s'au dat până acum Între
cHllIata italiallă şi hupe]f' tlll'eeşti şi arabo
la coasta de miazi1Tloapte il AfrÎeei. alI fost
(ie ajuns ea să ridice yaluri (l(Wnci de rosellS, de indignare in opinia Pllblică puropean{l. Jngl'ozitoar('le măeeluri, şirul ne~<Îrşit de- exocuţ.ii în massn, stingprea atâtor rnii de "ieţi pe e[llnpul de lllpt{l. rididL
tot mai mult glasuri de' profest arc.
Ori În ee pal'to a lumii s'ar purta azi
o Illptă, e urmăriUt de Întreaga societate
onwnească cu interes care nu se poate asemima eu ae(~ln pt! care'l pllrtăm ori chrei
alte aetivit.ăţ.i omem'şti. jlijloacclE' prin cari
pot azi shura ştirile de pe cftmpul de luptrt
~UJlt atiU de pl'rfocţionate ÎncM, a doua. a
t.reia hi

ştim până

I'lr. 238

şi

amănllllt('le,

ştim

şi

cUYlntL'le ce le-a spus cutare soldat dmd
căzut fulgerat de glontul dll~mall. ~i ori şi
eari ar fi fost simpatiile cari le-am nutrit,
la declararo(l răsboilllui, pelltru vr\lIlC:l din
be!lo'('rante.
îndată ce îlH~epe viIr,
Q
P ărtile
sarea de stmg'e. îndată ce se Întrez{lreşto
trezirea lJPsti"1 în om. simpatiilo ead neputillcioase, şi revolta faFt do ororilp r{tshoaiPlnr cn'şte mereu.
fn cow;:tiiJlţn so(;ÎNiHii dC' azi se clarifi(~ă, St' Înt flrpşte tot mai m li It COli\' in f~(' n'a'
1';\ r;j(,j un om Il'arc dreptul Srt ridicp "iata
~ui~t. r[:lina vieţii ~i ~lOrFi agită azi
w lll<l~llra ClI rllult nUlI ndallca sufloh'le oamcniIul", dreptul la viaţă al fiecăruia apare
cu mult mai suveran, decât ca să nu-i tulImn), În proporţii mari. ororile' r{lshoaÎc'lor,

Pe llIilSllr:t C(~ oanwnii devill Iltai inteleduali. îi ltw['()zr'st
,...
, () tot !llai llluit ('eeace
dur; la llldpplillin' sirllţlHllilltpll' C'l,lp fllai
josll iel' aII, li II It! lui. ~i dadl l\p·<lm ÎllchipuieiJ !ll'sl" f'id:i\'n ~mi ~tiilll;a ar Pl'ogl'\::sit în
m:lsura, ('a ştirii!' rit' pe dllllplli de IlIpltl sii

.. Tot fuJg('f'il. tll' dill(',olo de moarte
..llls~Îng('rata

sp<ld'a lui :\lihai '!

i il<l,It;:i, ('" \'tII]} ftl(,{' ('Ullst atarl'<l cii rrlshuaÎl'J<' ciI' ud,1t[l. ÎI! inll'IlSa lor Illajoritate,

a dOlla, <1 tn'i~l zi SIt!> oehii oalJll'llilor din
orice cult, cll' IUllll'. atulH·i llll r(lsboi ar fi
Cli Tll'pttl illFI. lH'lll nwă onlClliJU(,~1 Înt n~(lg:l
ar isbuelli Intr'o n~\'()lutie jllgl'OJI,itoare.

Sp purtau pellt ['u .. limbă, lege şi moşie",
iar că ('.l'll' din tilllpurilt' noasln' se încleaştrt
IiI'lltnr lll[irirea de h'ritol' in cutare colţ
din :\1'ri('(I, A'iia, ~\lll(,f'i('a. ori sunt pornite
chiar llUllWl cit' () lItopÎ(', ','UIII Înţl'lege erI.
1111-1 llWl o (,ollfr<lzÎcerl'.

Pl' l(lll!..~;\ ('"tn~nJa sC'Ilsibilitate a snflf'tutui m()d~rn, ril,-.J>oi1l1 (~ df>tpshlt astrlJl,i şi
din C.illlJl,<l C'llol'lllplo!' sumo de bani, ce în·
ghit0, Cţmd milrile piHllri ale societăţ.ii 0rnellC'şti w'm m-;i JIl toate t{ll'ill' sub povara.
grp]elp cOlldiţii de trai, când birurile en'sc,
alMuri el! scurnp0t!'a din an în an, din
lllll{l În Jună aproape, ehC'ltuic'lile giganticE'
în euri se Îllgroapă o ţlldi ca să. poată purta
1I11 riisboi. Îllfrig'un'az{l pe zeei do ani }lOpldaţia ac(,leia. ('n'se<1nd simţul demnitttţii olllOlH'Şti, şi eel din llrlll~l muncit.or are
(lJl,i eOllvillgl'/,ea. di menirea lui TIll-i aceea
de a !'olli 'viaţa Întreagă st.atulni, ci, din
cât poate ,s~l'şi facii traiul pe pfunâllt mai
suportabil. A('.('st ajutor îl prdinde chiar
din partea statului,

P[1l111 (~<11J(J un popor îşi .,apara sarac1(J.
;;1 new>ile şi llC'Clnml" rusboniele purtato
de el \'01' aH'a toată simpatia şi reeulloştin
ta noastră, a shănepoţilor. Pcntruc{l Întn'gitatea ţ.ării p{u'intpşti, limba şi credinţa,
cOllstitue Ia toMo popoarele cele mai sfinte
drepturi, condiţiile necesare ca un popor
să poată trăi viaţa lui naţională, să so poată
df'svolta, şi să'şi poatrt da concursul său
la inaintarea culturii universale, - eea mai
Înaltrt ţintă a olllului. ~oi ştim eri fără luptele str{lI1lOşilor <lJl,Î Il 'am fi, lwnhucă ori
tara, ori limba, ori legea llP-tUn fi perdut-o,
Şi pl'utru aceea slilltem dl'parte do unii
umanitarişti de comun de origine strtlină,
cari fac; din apădiiorii celor trei drepturi,
bărbnţ.i sfdbatici, setoşi de sfmge.

Dar În (l('('(Jst{t orditH' dp idei şi simţpmintp nu ajnng'('m O,)r(; ~i1 ne rontrazict'rn ~

In tot cazul pentru civilizarea neanlll-

J, ivi I,L (]'ppede). ~ u·j aelevăl'at. N" am as('uns
nimic. Dar mă temeam, ..
fi o r n el (întremp:înd-u), li-era frieă să nu
te dlu >wriindll'mi epif'tole. Ai făcut rău, dragii
Jjyjo. K u'ti poti îndlipui cât doream să te văd
odată plecată uşor, gratios, dt'asupra hfutiei pe
ea re ilO înşirau Eterile tJ.lIlc mărunte. De câte ori
îti ('eteam scrisorile ceream să mi-te Înehipui.
Li v ia (cn vioicillJ1c). Şi mă vedeai? Cum mii
\'cr!pai?
Cor ne 1 (cu duioşie). Da te vedeam, cu fruntea senină, cu ohrajii palizi, cu oehii visători.
Atât de dragă, ultiit rlp dlllee îmi erai 'atunei, înC:I t rii!ll imeam yi~i'md ccasuri întregi. 8erif'ori le
talc erau totdeauna foarte frumoaRe, adevărate
poellle în pl'oză. l\1l'fllUlUI lor mă urmiirea zile întregi.
('hillu1 ('c'mi riiflărea cptindu·le era neaSl'mllnat mai frumos. Şi'] simteam de multe OJ'i
atÎtt de aproape ineât mă temeam să nu te vadă
prietenii.
J~ ivi a (pllnfmdl1-i mâna pc gură). Vai. npbunule, tu ~pui eelea luai ne-auzite imposibilitati. Dar e drept eă pentru mine singnrelc dipc
fericite, în abRcnta ta, erau cânrI îţi scriam. Cor11(>1, dragii, l-lJlune·mi sincor nu-ţi scriam
prea

Li v i a (uimită). In fieeare zi?
Cor Il c 1 (eu put.ere). ])a, l.ivio. Dragostea
adedlrară,ad:îllt'il nu ial'tă l'a două suflete sii ră
mână nici o elipă departe ueolaltă. A~a-l iubea

nu

Ip

lllai (TI illl, ci 'U'('S!.P(l

S{I Sl' d('sC;l~oan'

lui onwnese ar fi fost o llC'înehipuită hinoXu slăvim noi oar(' :ră.sbuaide ITt~i'lltlll11i . .-facf>n', daei! p'Jpnarp!p s'ar fi putut dc<sYlIlta
nn încolljură fiecare popor, eu uurcol{V~ şi f~l);j,·;olj(Lr. ~i frl1·(t.:l~·f'lr~ mi'\sllrl (fI' !-dll~('.
oe sfinti. J1(' marii yoe,"ozi ai luptelor de~ din b'pcut. Dar :;;tim eu toţii că nu s'a plltllL/p
odată:; Xu-i <ldmirilm şi ll!l 1(, ÎllvflţăIlI pe dp Şi simţim chiar asUlJl,i, că de câte ori drep- •
rost. viaţa'! Xli IW clltn'liwri'itn simţilld du- turilo de viaţă ale unui popor '"01' fi atacate
ioşia n'I'SII riln!' poetului:
la 01 aeas{l, totdoauna, popoare ori etlt dp
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Calea cea mai

scurtă

Copie de pe

-spre
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natură.

De 1. Alârbiceanu.
SCENA INTÂI.
(U eameră drăguţ mobilată.
ale ullei J1ărechi till('re.

Cele dintăi ziJe de
Corn!'l şi Livia. ÎIl
.ceasurile {le după prâJlz. şed 1](' rlivanul de catifea. şi
"ol'bt~SC încet, aruncându-şi priviri de dragoste).
eăsnide

Cor n e 1 (îmbriitişîmdu'şi uşor nevasta). Tn
~furşit, dragii Li\'io, suntem în cuibul nostru! Nici
odată n'am crezut să fie atîtt de frumoasă YÎat'!l.
Totdeauna am zis că povcştile cu Făt-frumos şi

1Iram\. COflinzeana sunt prea frumo;ase, dar ră
lI1iin pentru vccic poveşti. Acum însă, iat.ă, mi-se
pare că locuinta noastră e palatul fermecat, eă
cu sunt FiU·frumos şi tu Ileana Cosinzeana,
~
Li v i il (sorbindu'l din ochi). l>l'agă Cornel,
tu ai fantazie prea bogată. Da, tu te asemeni cu
Făt-frumos, Însă cîtt mă priycşte 'pc mine, te
rog să'ţi deschizi mai bine ochii.
e o l' ne 1 (deRchizându'şi mari ochii). Te aRcult Livio, şi te asigur că te văd mai frumollsă.
I~ ivi a (astupându-i cu mâna albă ochii). N ebunule! V rei să mă sperii, tu şti că sunt fri·
e(Jn~i:î. Şti c-ânel ai venit într'o seară Ia noi şi ai
nătl1't Încet in geamul dinspre curte? Eram nu'llJIai eu bunil,a şi am sărit îndată de am încuiat
uşa.

Cor n e 1. DIl, şi pc urmă a trebuit <'Iii aştept.
'piină ce domnişuara şi-a aSNms hîlrtia, penita şi
eăIămaruJ.

nu

des?
Cornel (mirat). Prea des? Desigur Întrebarea a;,t.a e o glumă, Prea dt·s. dUld eu aţ\tel.tam
('a zina Paştilol' fieearc epi:o:tolă ,a t,a, când nu
dil.{leam <,rezămîmt factorului pORtal, ci alergam
la pORtă, de ('[Itoori nu·mi adu('(".a (~ya dda tine.
~ Il l.ivia, pentru ast~l trebuf' să te nlllstru aeum.
:\'ai fost darllidi de loc. Eu aveam Ull prietin
('am 'n fit'(~are zi primea o ret'omandată de};l 10godniea lui, şi el, at'em('lwa îi S<'ria în fiO<'are zi.

logodnica.
Li\' i a (cu o 1lIn bră de tristetă în glas şi î Il
privire). Var atunci nu-s numai eu vinovadi,
Cornel, tu nu mi-ai seri8 mai des.
Eu să nu cred eădragostea ta-i wdeyărată şi
a(1lÎncă ?
Cor noI (încurcat putin), Dragostm mea?
Dragostea mea e o f1aeără. vC('ini('ă, S'a aprins
la cea dinhÎi pri\'ire şi vorstânge-o bulgiirii do
pămâllt când îmi vor astupa
:'';(,I'iul. Iuhirea
mea o ('oa dintâi ~i coa din urmă. Nu ştiu să-ţi fi
seris rar. Var' :ele·i aşa, un siugm' motiv este:
Nu-mi C}'a uşor ,:;il-ţi seriu. Tu erai, Î'n giill'dllrilo
mele la o ÎI\:lltilllO atât de maro, ÎU('ât numai cu
mare greutate puteam să mă apropill de tine.
I_ iv i a (pc gânduri). Eu ştiam că tinerii
după eăsătol'ic llll mai sunt. attli do daruiei în
(~ompliln('nt,(', dar tu, 'Cornel, ~·ăd căA {lai
minciună. Bine, te {'rod. Dar să-mi spui programul pe ziua do azi estabilit?
(' o r noI (Vl'sel), Nu Ulai voiu să şt.iu ele nici
1111 prog'ram. Eu Vl'oau să mă bucur de libortate
deplină. Birou, prietini, 0a;;.ină, am să 11it :;;i să
dispreţuei'l(' ]nmea întreagă, afară <1(' tine dragii.
Li,·ia. Am vOl"bit .(IestuI altora. ,st.răinilor. acum
v'reu să-t·i riimÎm rob singur ţie. l>upă ce am
gust.at ani îndelunga ti robie amară şi grea, aC'ulIl
\Teau să gust una uşoarii şi dull'c (o îmbrăţi

ue

şază).

1, ivi ,1 (~11 ()('hii umezi). Bagă de :-teamă, CorHel, să nu'ti pară prea uşoară robia asta de acum.
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culte. vor ridica arma, şi aceJsta luptă va front.ierele Franţei, Îndată ce s'a apucat
de cuceriri străine, popoarele se întorceau
avea aprobarea tuturor.
E o depărtare nemărginită intre solda- cu groază dinaintt'a lui. Şi când ajunse în
tul rU6 care la poruncă mai înaltă. trece Rusia se lipise de el porecla de "duşmanul
o jumătate de lume să moară în Mangiu- on1enimei".
Ororile răsboiului, chiar pre,supunânria, sau cel italian de azi care trece mareu
ji cade străpuns pe coasta Africei de iata- du '1 deslănţ.uit pent.ru a apăra "limba, le·
ganul turcului. do sabia arabului, şi. de gea şi moşia", vor fi mari. Dar fiind cu mult.
pildrl. între polonul care ar prinde arma, ca 1n<li îngrozitoare suff'rinţele sufleteşti ale
Îlltr'o rovoluţî(~. să'şi cftştige independenţa poporului care l·a pornit, durerile trupeşti
ţării. C('i dintâi, dacă n'ar fi fost porunca vor fi PI'tnte şi suferite mai uşor.
preaînaltă, şi-ar fi văzut de petecul de moHrlsboiul acesta îl înţ81e.g şi azi popoaşie de acasă, de neveste şi copii, s'ar fi în· rele şi'l vor aproba până când deplina Jih~~r
chinat în bisericile din sat.ul lor, şi ar fi tate, de conştiinţă şi naţională, nu va stă
cântat cântecele lor, şi nici odată n'ar fi p[wi pretutindt'nea. Dar alt răsboi, cu alte
visat ]a cHcpriri st.răine, la ţeri de cari nici intenţii, pornit din alte g{tnduri, lumea Înnu auziseră. Penhucă omul care se bucură cep(' să'I deteste tot mai mult. I1entnlCă o
de libert.ate, în orice condiţii ar trăi, în sate viaţă omenească e cea mai înaltrl înf]orire
sau oraşe, nu yise~rză sânge.
a vieţii cunoscute pe părnfmt. şi numai aDar Polonul şi-ar apl~inde propria lui tunci se poate admite u('idNC'a trupului.
tară, nelndpnmat dl'cât do sunetul său în('.înd acela e singnnIl mijloc ca să Învieze
gonunchiat, care-i setos de soarele liber- ~L1 fletlll lin ni popor.
Uiţii şi a vieţii naţionale, pe care nici o putere pe lume n'a avut dreptul să i'l răpească.
Şi-ar aprinde ţara nu ca s'o ardă şi s'o ne·
Meghiarizarea numirilor de localităţi
noroc,e{\tw[t, ci s'o cureţe do toţi spinii stră In tendinţa lor de a desnaţiona1iza popoainii cari :s'au prăsit pe p;"imântullor.
re-le nemaghiare din ţară. glrn~rncle unguŞi pe e['md soldatul rus sau italian, chiar I'pşti au început să maghiarizeze şi numiîn eazul UIwi învillgm'i, roÎntors la vatra lui, rile eomunelor, inlocuind frumoasele
nu va cunoaşto nici o schimbare spre bine numiri ist.orice cu l\Ou6 numiri de mu1teori
in viaţa lui din noua cucerire, soldatul po- pocite.
ton va fi creat din nou o ţ.ară şi un popor,
Astff'l (:omun(~i Uehling din comitat,nl
care poat.e să conl'ribue de-aici în colo la rrillli:;atlui, care primise acest nume dela
progresul civijj:t,atiunei omoneşti.
împăratul Iosif Il. i-s'(l. dat nona numire de
Cei eari pun sub ac.eiaş păIrtrie gene- Hed/1(>ncz. Locuitorii comunei s'au adresat
ralii cit' azi cari pornpse spre cuceriri strrt· ]nsi'i ~Ltj. Sale cerînd sil i-se redea comunei
ino, eu oroii naţionali cari au ap[U'at "Sft- lor JlllTrlirea veche. Adresa aceast.a parc că
răci a şi n0voile şi neamul" sunt cu totul a <lyut efed. răei zilele trecute ministenll
Ijpsiţi de senbmenbIl naţional, sau cel pude interne a adus la cunoştinţa autorită
ţin şi'1 asmmd, ea să poată lovi în bărbaţii ţ.ilor (:omitat<~tlse, că, nu aprobă maghiariprm"idl'ntiali ai popoarelor, rJratingfll1dl1-se zarr(1 numelui IJil'biing, caro şi pe viitor
hine ÎllţOlP.S, de eroii Qeamului lui Israi!. [lI'P s{t poarte vechea sa numire' istorică.
~fillistr111 de jl1tenw II 'a aprobat. niei
Societatea omenească, din toate timpu·
• J'ilo, a slăvit pe acei eroi naţionali. Dar cine maghia r;.""<1r0(1 comUIl (' j Htt rlwşti C arlOV(L
va putoa spune că drumul de euct'rire al şi a comunelor romfm('şti l"aleap(li şi Ca·
lui N apolron a mai fost simpatizat de so- voşdia, f.!chimbafe (aceste donă din urmă)
ciotate, de popoare? lndată ce a trecut în Pogânyospatak şi ](~'assl:kiipesd.
-

Eu 1l1Imai aşa inte1C'g dragoswa noastră ca să te
ştiu al meu pentru totdeauna. Spune-mi Cornel,
nici odată nu tO--3 ţinut în lanţurile acestei Tobii
altă fmIlec? Dar s.pune-mi.
Cor ne 1 (cu eăldură). Ţi-am spus de atâtca
ori, drag-ă 1.i,:io. Dar flO pare d voi femeile
yoiti să auziti unele dec1aratii în fiecare zi. Ei
bine, 1.i"io, tu eşti cea c1intâi femee care 'm'<a putut subjuga.
t i y i a. Şi voi rămfmea singur.a?'
Cor Il c 1. Da, L.ivio, pentru totdeauna. Şti
{>oezia lui Coşbuc .,Numai una". Aşa şi eu, dedtt
să IlHI (lcsbar de tine, mai bine aprind ... toată
lumea.
Li v ia (rîzând). Asta n'o vei face_ Pân' aici
.nu voesc să <ajungi. Iată, drogil Cornel, va fi de
l.ipf!ă Aii ne gândim şi la alte mărunţişuri în viată.
latli, de pildă, bucătăreasa care mi-ai adus-o astăzi
e t'e)a.rte mărginită. Trebuie să-i spun oriec lueru
de zece ori ca să mă întelea.gă. Pe urmă nici ll-'lta
nu foloseşte nimic. Toate le face .pe dos. Apoi t~
,i ·p1'Oa ... emm să'ţ.i SpUll. pare-c:i ai adus-o d{'la
pensie. Va trebui nesmintit si! ne .aflăm alta. Pc lill
fallliliile ele aici am VRzut în servieiu buC'ătărese
(!Il mult Ulai cuminti şi mai drăguţe.
C (J r ne 1. Dar, iubito. en ti-am spus eă de
aeum dili)H'p\lIPSe tO'ată lmIlPa. Ce De pa"ă nouă
.'11111 e la. alte familii? A(~('le au trel'ut de mult
I",ste adc\'uJ'ata fericire ca~Ilil'ă, I;li'şi află o bueurie a viotii în lux, în mâneări, în ospătart'l:J, prietC'nilot'. In ci înşişi nu'şi Ulai află nici () llIultă
mire. I'l' noi În"iă ne coplc!'PRte al:tt de nmit feri('irea ('C nc inundenă sufl~t~Ie, Îue:lt niel nu ne
Ililiem gîl1ld i la o c1wstie aşa de or(linuJ':1, ellHl e
de pi!<L) <1 .~el'\,jtc~al'('I(H'.

--- ..

---~.- ~.

-

•
Politica partidelor din România. nin BucunÎ-se scrie: Ml'I'(~l1ri 26 a. C., ('omitetul executiv al partidului (,ollseryator-dcmocrat. R'a Îotrunit !H~fj,Rii la dl Take Ionescu, şeful partidului.
Cu această ocazie comitetul exc\'utiv a redactat
următorul comunicat:
"Comi(~tul cxceutÎ\' al 'partidului eon8('rvator~
dcmo{~rat s"a întrunit eri de dOltă ori In 111 Take·
reşti

,.;1 vei fi (!c'rorulaee8tpi i<ocietăti.

Li,' i il (rllşinată). Vai, COl'lwl, eum poţi
vorhi aşa! l)ollnma J'aRC'll. ?Il untencaRa, doamna
Voieu de pildă, toate sunt mai mult decât mine..
~i mai frumoase şi mai umhlate În socic1.ate. Eu,
vai, ţltiu at:lt (le putinCo l' II e 1 (eu C.c)Jl\'.Î'IlgCl'C). Iti ~plln (~ ~i
de-a!'illpra 1,nturor. Eu mă înşel în părerile mele.
Doamnil PaR<~l1? O fl(,{>f!ră, cn surî:<uri pe cari
\Tea !o;ă le induleea!'i(·:I. MuntoneaR<I? (J în{~hipultă

care etede <'ă ()('hii ei llegri "unt cei mai Irumo~i jlJ lume. V"ieulea!':;l? It: prea ~lIr)t:~bă şi
d('l'iit un singur nwt.i\-: poziţia bărbatului_
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In urma

explie:lţiunilnr

date>

şi

I

a difo\rlltiunilol"'

nrmate, s'a luat act de imposihilitatoa de a se
ajung-e ba o conlucratc intre partidul ('onscrvatoT-

democrat şi guvernul aetuaI.
H·./l hotărît r{'În['e>pC'J'ea eampaniei în contra actualului gU\'('rn şi ,,,'a 1:183t ~cful\li p';Il"tidului RRr('in a de a fixa TlIodalităţile eampanici.
S'a mai hotărît ea ehe"ti'!l- re\'17.l1i1'oi Con stitllţiei. curc form('azil unul din !Jullete le pl'ineipale
ale programului pa rtidnlnÎ ('Ow;cl·vator-d{'m[)(~rat.
git fie şi mai mult pu!'ă în e1'idcntă În cursul
noucj camI_anii".

Confederatia

balcanică.

I

f
I
!

r

Ziarul C)w,jO,i-oficÎal

"lfir" din Hofia publi{'ă la loc (le frunt.e UIl art.i(~l în Clare Re ()('upă (·u idea Haci ('onfecleraţii
balcanice, idee aclll'li:i din nou In di:-;t'uţie de P[·esa.
turcească.

Zillrul Bulgar spune e:l cRte {~ar'acter'if;tie că
<~hiar Turcii fae propalJ:andă p0ntru al'ca"tă idllC
şi ~hiar într'o vreme cÎlI1d dnc ră!-Ihoin (·u Italia.
Turcia ar trebui să doa mai llainte dovlldă despre
"incerit.atca fo\a şi "ă introehwt! t·efOJ'!lIC l'auieaJe
în ţară, C'ik'i altminteri situatia Îa Balcani va ~ămallea ve:şnic tulbure.
~. '"
Bulgaria ('{'l·C autonomia Macedoniei, clltă
vrtlme ~~lrhii, G1'('(~ii şi HomfUlii sunt împotriva
nutollomiei, ('C'Ca{'o întârzio reali7.nrea aeeRteÎ
conf<-,<!eraţii.
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J, ivi a (puţin irit.ată). Rii nu crezi, Cornel.
La noi aea~ă. din CIJlIZa Benitoarc1or au fORt multe
neplăecri. Şi, trehllie ~ă'ti spun, cu mă îngrozesc
de tot ce poate tulbura fericiroa noastră.
Cor ne L Nimie nu va tulhura-o dragă Livio.
Iatii. sunt gat4il. să caut altă burătăreasă.
1~ i y i a (îmhrătişfmdu'l). Cftt eşti de bun Cornel! Out trebuie Rii mulţămesc lni Dumnezeu că
mi-te-'3 ~c()s în calc. Cu tine într'o ('asă, într'adeyiir, că nu voi ayca nici odată neJ1Iăccl'i. Spune-mi
ce {'J'('zi: am f:ieut impresie bună în familie unde
am fo!rt în vizi tă ?
COl' n el (eu clildură). DragM Livio, nu'mi
vine să CI'('(1. Kc im'idiază toată lumea. Când te
"iid pe tine ati'tt de frumoa~ii, atât de c1e~ntă,
doalO'lcle şi domni~()ilrelc tremura de invidie, ~i
dnd l'ărbatii mii văd pe mine aşa de fericit îşi
simt greutato3 llPIlOroeirii ]01' mai tare. Apoi nici
nu an'IlI 'atîitea familii în oraş, a căror părere Rit
cîlHtitreaRcă (·e\'3. Da, 1j\'io, avem o ~ocictatc de8till dl' ~iha{'ă. Să Rjleri'im {'ă "ci îmbogăţ;-o tu,

II 'aJ'{~

Bătaie În Reichsrathul austriac. In şedinţa deieri a Rcichsrathului din Viena $"a tCllminat di&cuţia în prima cetire a proiectului do buget. Oratorul opoziţiei., soci'Hl·Jemocratul Nmnec, luând
euvântul a atacat politioa externă ce-o face ministerul nostru de externe, îngăduind politica de
jaf a Italiei în Tripolitania.
IJa sfârşitul şOOill\ei s"a năAcut o bătaie straţt
nică Între doi deputaţi germani radicali. Malik
J-a mImit pe II umer - comediant. Acesta s'a rcTK'7.:it la N{,alik, dar a fORt aşteptat cu lovituri de
bi(·iuţ'ocă . .M aEk l-a lovit de două ori în fată, ră
nindu'l grav.
Humer a dedarat cu'şi va dopune mandatuL

1

Şi 'n urmă a fi director exceutiv la o ballt~ă e
aşa de stl'ulueită pO:llţie ~ Nu, l,ivi,a, toate lwcstea
mueri, şi eelealaltc. nu sunt vrednice să-ti atingă
degotul Hiu (',el mi(~. ~ti poesi·a lui Emiuoscu

"Dar' ori Cîlt. ~llnt ele de sus ca tine nu-s, CIl tine
sus" şi iarăşi
"Căci tu Înseninezi mereu
Viaţa sufletului Hleu
.Mai dnlccdeeflt ori~estea
Iubita mea, Iubitll mea!

(Ei se imbriitişellză, ilO sărută, apoi rămân UI(~uţi~
în mÎ!IIă, cu ochii visători).
I~ i \' i a ({~H duiol$ie). ('r('~i într'adevăr Corrwl că n'au să-mi d{\seopere scăderi? Că n'nil să
mă despret,uiasdi? 1I1-aş simţi nenorocită pentru
totdeauna să văd o singură privire de dispreţ,
(X'a mai simpllt trecere cu vederea din partca altor fenH'Î. Ah! simţese că-s I)['ea ambiţ.ioR8ă.
Cor li e l (imîngăindu-i mîma albă). Eşti ambit,ioaRi pentrne:l ~ti convinsă de sU}leriorit,at.<m
ta. A~a-i Li,·io, einc nu-şi simte valoarea lui doosel.it~l, Du-i amhiţios. lnprivinţ.a asta dă-mi voie
Ril simt ea ţ;i tine. Dar, treime să-ti Rjlun, cu,
1':1nii. a('nm It"am t'lll't dispretuit de nimeni. Dimpotrivă am fo:<ţ foarte hine,'iizllt O1'i în ce s(){~ic
tate.
. Li v Î li (Pl'ivind omirul din păl'pte). Vai.
Cornt,j, ('UUl t1'(>('(' de. repede timpnl. Eată ('('nRn]
eÎlm) trehuie "ă mf'J'gi la bir·on. A"tăzi ai putea
să ] jpseşti~ 'nll-j <l';\LI 1
{'i) r 11 c 1. Ni(·j prin minte nil-mi tl'eec să mă
~:J1l('. Azi vom faee o plimbare prin pa!'eul oriWIllu)_ G;HH,;,tl~te 1.i\'io. (El cs<').
mână

Ii

$
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jinul lor slăbiciunea pe Clare o manifest/( guvernul ea nu cumva sa rămână cu zile, îi toarnă mortulUI
Iarăşi noi - ca]uI de bătaie. Suntem obişnuiţi
ca în ţara aceasta toţi neajutoraţii 8ă'şi afişeze fată cu biserica izraelită, cărei i-a pus în pers-pac- petrol pe piept şi pe subsuori şi-i dă foc. Dimineaţ,a seapă amândoi jandarmii de furia poporudrept titlu la munificenţa guvernului minciuDJa tivă, chiar in zilele aceste, nu numai o Gutonomie
lui la CBsa notarului, de unde sosind alti jandarmi
deplină, ci şi un ajutor neasemănat mai eonside- din lam, împreună cu subloeotenentul din OraobraznÎcă ·a favorizării noaslTe din partea statului. Am ajuns să nu ne mai revoltiiril în fat,a a('e- 1':1bil decât cel al bi~ericilor româneşti, C11 toate viţa, au fost dezarmaţi şi sub seară transport:lţi
stei minciuni, ci să ne mărginim a o sfida cu cel că aC0astă biserică n'are decât labea un milion de la Seghedin, undo îşi aşt.eaptă pedeapsa. Dummai adiinc dispreţ. Trimitem deci dispreţul nostru credincioşi, - adevărat, că mai vajnici "patrioţi" nezeule, câtă decădere, cită sălbătăcie!
ehiar decât faimoşii măcelari din Dobrţin.
şi preoţilor evangheliei, cari prin glasul preşedin
~1inciun'a ce s'a spus eri la congresul bisericei
telui ,asociaţiei lor, cu ooozia congresului anual
ce aU ţinut ieri în Budapesta, au afişat iarăşi acea- e\-anghcIice constitue o respingătoare laşitate, o
dO\"adă a nivelului moral scăzut ce întîmpinăm
stă mineiună imbecilă. Vorbind despre situaţia
azi în sânul bisericilor ungureşti şi nu poate promaterială umilă Iji preoţilor evangheliei, eminentul orator, cu numele Iosif V ere s, a spus anume: voca decât dispreţul nostru.
c~onvorbire instructivă.
"Bisericile protestante, de patru sute de ani încoace, din impozitc1e lor stoarse cu atâta greutate,
Am cetit în numărul 231 al "RomânuŞedinţa Camerei. După deschiderea şedinţ.ei,
.au săvnrşit o activmte, a cărei fructe le-a savurat preşoointele Nâvayanunţă că opoziţia a retras ce- lui" vorbirea advocatului Dr. A_ Nyilvân
numai şi numai naţiunea şi statul... Şi cu toate rerile de votare nominală. (Aplauze).
din Şomcuta-mare ţinută la Seini împoSe intră în discuţia reformelor militare.
aceste, statul, provedc cu o deplină numificenţă
triva noilor îndemnuri răsărite în politica
Primul orator, Koviics Gyula (partidul mi- noastră prin glasul ziarului "Tribuna". Am
pe val a c h i şi s ii r b i, arătând în illeelaş timp
cilor
proprietari), combate proiectele. Dându-i-se
o inimă, maşteră tocmai celor, cari, veacuri de-a
voie să vorbiască şi <lespre reforma electorală, se mistuit cu mare greutate proza barbară
rîndul, au" apărat cu viaţa lor idemludle natio- declară a<lerent al votării s€CreW.
a fruntaşului din Sătmar, pe care am fenale".
ricirea
să-l cunosc, şi în vremea asta, fără
Lovâszy Miirton (justhist) cO'Illbate proiecAdmitem că situaţia materială a 'Preoţimei pro- tele.
să vreau, mi-a răsărit în minte figura lui
tt'!:,tlante ungureşti e vrednică de o atenţie mai
ungurească, gesturile lui străine, mi-a ră
La sfârşitul şedinţei au fost interpelări.
mare din partea guvernului. Avem cel mai adîmc
sunat în urechi stride,ntul dialect al lui,
dispreţ Însă pentru minciuna "umnificentei" ce ;ar
prin
care are aerul că-şi bate joc de "jarAudienţa ministrului preşedinte. Din Vienta
arăta guvernul ungar bisericilor române. Au ase t.eIegrafiază: Ministrul-preşedinte ungar, con- gonul de pe Bretter-ul Sibiiului". Părea că
părat şi poporul românesc, veacuri de-arîndul, cu
tele Khuen-Hedervâry, a fost primit la ora unu aud cum îi ies vorbele româneşti buluc pe
jm·tfe de mii şi mii de vieti, nu "idealurile naţio în au<lienţă de eără Maj. Sa.
gură, silindu-se să părăsească o lunle stră·
Audienţa
a
avut
loc
în
castelul
dela
Sehonnale" ale unui singur popor al ţării, ci idealurile
ină şi duşmană lor. In acei aş vreme mi-am
cu mult f\Ulpcrioare, ale siguranţei şi fericirii tutu- brunn. Contele Khuen a raportat Maj. Sale dos- adus însă aminte şi de o convorbire pe care
pre armistiţiul încheiat cu opoziţia.
ror popoarelor din ţară, idealurile, deci cele mai
am avut-o cu el în iarna aceasta, într'o
Inainte <le audienţă, rontaIe Khuen a avut o
scumpe ale Btatului însuşi. Bisericile româneşti
întrevedere eu ministrul de externe, Aehrenthal. cafenea din Bud~apesta, în mar~9- "norilor
Bunt totuşi pariile stratului, în vreme ce bisericile După amiazi, Contele Khuen a plecat la moşiile eşiţi (!) din fumul ţigaretelor egiptene".
protestante dadi nu-i sunt fice răsfăţate, se bu- sale din Croati'R, de unde se va întoarce Luni la Eram eu şi un prietin al meu, doi tineri
Budapesta.
cură în comparaţie cu bisericile noastre, de sprioţeliţi "fără diplome", cum s' ar zice la vorjin şi daruri cu mult mai însemnate, cu toate că
birea din Seini, când s'a aşezat la masa
o nouă ispravă a jandarmilor noştri. Cetim în noastră donmul fruntaş Nyilvan. Ce era
ocrotesc aproape -patru milioane de cetăţeni, ci
ahia două milioane şi jumătate. Primesc, adevă "Progresul" din Oraviţa: Bergent-majorul ~i încă, să facem? Am discutat. Am discutat multe
un jandarm din RaDaşdia, făcând Duminecă parat, bisericile protesbante, şi ele numai o fărîmi
şi de toate: despre chestiunea educaţiei
trulă în satul Ciuchici (lângă Oraviţa), se abat
tură din viRteria ţării, o fărîmitură totuşi cu mult
fetelor
noastre şi între altele - suputea
în amurg-tII serii la o nuntă ţărănească, şi durpă ce
mai considerabilă decflt "a noastră. De situatia ma· oNiinează să se împrăştie lumea dela joc, un flă să nu discutăm? despre discuţiile din
terială, cu mult mai avantajioasă a credincioşilor cău zice-se că ar fi insultat cu vorba pe sergent.
ziarele noastre. Incontestabil că d. Nyilacestor biserici să mai vorbim apoi ~ Cinismul e ~J andarmii se .pun apoi la masă şi beau şi mă v{m detesta grozav întreaga mişcare dela
îndeajuns de izbitor şi fără să mai încercăm acest nîlIlcă, iar după ce Încep .a căra "cinstele" nunta- "Tribuna", caracteriza după puterile sale,
şilor la casa comunală, se duc 'amândoi la flăcău
lucru.
cu vorbe din jargonul sătmărean prea puac.a.să, îl iau şi-l duc la primărie,_ Acolo se pune
Şi de ce nu aduc preoţii evangheliei în spri- stl'ajameşterul cu o bâtă pe el şi după ce îl omoară, ţin Clmoscut nouă,
pe anumiţi scriitori
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Li v i a (singură). Mă iubeşte! Dragul meu
Cornel, cât am să te fac de fericit. Toate calită
ţile mele le voiu înt.rebuinţa de aici încolo pentru <>.a viaţa ta să fie în veci un vis de fericire. Pe
mine nu mă voi vedea, decât c'un singur gând:
să-ţ,i plac ţie. (Gă:tin{lu-se). Nu-i ocupaţie mai
plăcută deeât să te îmbraci frumos, cu gust., spre
în~ântarea bărbatului tău. N ici n'ar avea altfel
hainele preţ. Şi el, drăguţul, nu m'ar părăsi nici
pe-o clipă. Ah! cum aş vrea să fiu avută, să am
sute de mii, să-1 eliberez pentru tot.deJ<lUna de
slujbă. El se lipseşte de toate distracţii le ce şi-Ie-a
permis până acum. Da, se spune că-i schimbă :re
mll1ţi oameni căsătoria. In să eu cred că nu ori ce
('ăsătorie.~ Ci numai dacă-i încheiată din dragoste
adevărată. IiIltă, Cornel al meu n'a întrebat de zestre, de nimic. ~f'a iubit pe mine, şi m'a luat. Câte
fete bogate nu m',au invidiat pentru lasta. Chiar
mama îmi spunea: bagă de seamă fata mea, să
nu te înşeli. Lui poate o să-i -pară rău odată pentru că te-.a luat săracă. Sărmana mamă! Ea nu
l'a cunoscut pe Cornel, nu ş-tie ce inimă de aur
.are omul acesta. Se gândeşte el vre-odată la bani,
la viaţă? EI e cu totul robul meu, al dragostei

__

mele. Mă simt 'numai prea neînsemnată în faţa
1ui. El ar fi trebuit să se însoare cu o pl'incipe-să.
Frumos, ocult, elegant, de-a bunătate de inimă neîntrecută, cum voi putea eu să mă a..,eamăn lui?
(Se priveşte satisfăcută în cristalul oglinzii). Mă
voi sili să-1 fac fericit. }~oateare ceva dreptate
dragul meu Cornel. Voi fi şi eu cât de cât frumoasă. (Işi suceşte eu eleganţă ind odată silueta
în oglindă şi iese).
SCENA II.
(Acooaş cameră.

Înserează. Livi·a singură,
sernt.oarea mai pe urmă Cornel.&-ena se petrece la câteva săptămâni după cununie.)

Se

Li v i a (întmcându-se delll1 fereastră. Cu
tristete). Nu mai vine! A trecut o jumătate de
ceas de când a sunat cinci, sfârşitul orelor de birou, şi nu mai vine. Drumul până aici îl face în
şapte minute, şi nu mai vine. Ah t Dumnezeule,
să i-se ii întâmplat o nenorocire ~ Dar trebuia
să mă vestească cine~a. Va fi fost reţinut la birou
mai mult decât de obiceiu ? Mi ..ar fi spus când s'a
dus, Cornel e ~a <le prevenitor. (Se apropie iar

Cumpărap.

ouazionali da

puşti

de fereastră). Trece cărut,a 'Poştii. De câte ori dupe dinaintea ferestrilor noastre, Cornel pân'
acum era totdeauilla acasă. Doamnel Cu siguranţă
i-s'lI1 întâmplat vre-a nenorocire. (Sună. Servitoarea intră. Servitiarei). FrMinico, domnul urcă
chiar acum scările ~
Ser v i t o are a (indiferentă). Nu) doamnă.
Ineă n'a sosit.
L ivi a. Dar se zăreşte pe etradă, aşa-i ~ ,
F r ă sîn i c a. S~ poate, Însă eu n'am ieşit
dela prânz din bucătărie. Poate să ies acum, să
răia

văd.

Li v i a (repede eu căldură). Da. Frăsinico.
Vezi numai '<lecât şi pe urmă. să urei repede să
mă 'avizezi. (Servitoarea iese). Au mai trecut trei
minute. Trei minute! Doamne, în atâta timp al'
fi putut eineva sosi din piat,ă. Dar are să vină acum. Frăsinioa de bună seamă l'a zărit. Numai
să-mi vină, am să-l dojenesc, am să-I sărut. Şi
nu-} mai las l!a birou. Nu, odată cu capul. (Fră
sini~a intră).

Li v i la (cu
Văzut 1
F r ă sin

J'espil'aţia '~:priţă).

. e aÎlA in

preţ

PrBvalia da puşfi de vanaf I R A D

ieftin

de vAnat I

~

la.
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Articole de sport, binocle, Zeiss-, Oorz· aparate .9fotografice.
face schimb de diferite
___

părţi

de

puşti şi

1

Vine ~ L'ai

i ca. Am văzut pe d. căpitan Zidu,

Lancaster, cu cheie, 16 ff. o Orf"ner-Iaeat englezesc, cocoş automat 22 fl" Puşti americane, ttavl cu aruncarea
patroanelor folosite 12 fi., Hemmerles, 2 tevi, modtrnă 35 f1, Drilling-, Browning de 10 ca1ib" Krupp ejector, cu
ţevi de oţel,e. etc. precum ,i garnituri complete Hamerles Drilling, Springer ,i Klerner, revolvere, pist(Jale
-

I

aparate de fotografiat.
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cari îşi cer şi ei partea lor de munc~ în
conducerea politicei neamului nost,ru. Argumenta d. Nyilvan în multe chipuri, reImra Însă mai ales cunoscuta frază goală
cu incapacitatea scriitorilor în chestii politice. Mai avea Însă domnul advocat încă
un argument pe care îl dau publicităţii
pentru profunda lui Înţelepciune, vrednică
de salvat pentru posteritate.
Zicea d. Nyilvan:
'
- Eu am o măsură, una bună de toL
Impart neamul rom[mesc din Ungaria în
două zone: una deasupra Copşei, alta sub
Copşa. Rom â n ii din zona de sub
Copşa sunt idealişti,
cu
capul în
nori, ei nu ne pot da. decât scriitori şi
nebuni de ăştia;
cei
din
zona de deasupra Copşei sunt oameni practici, ei fac averi şi nasc pentru noi bărbaţi
politici. Acum să luăm pe ăi cari scriu
,Tribuna". Goga-i din Sibiiu, Ciura din
Blaj, Chendi de pe Tâmave, ori de pe unde
dracu, tu din Poiana Sărată (cătră prietinul
weu). Voi \"reţi .'3ă faceţi politică?
Am zîmbit ascultfmd această teorie
a domnulnÎ fruntaş. El nu se da însă bătut:
- Orice a-ţi zice voi, aşa este. Cu cât
te apropii mai mult de ţara ungurească cu
atât dai de mai multe capacităţi politice.
Trece-ţi pe la Arad încoaci, mergeţi pe la
Dej şi va convingeţi.
Şi ca să ne dea o pildă şi mai grăitoare
desprl' t~apacitatea politică a Românilor
din ?"Jlla do deasupra Copşei, domnul Nyilvan nf'-a vorbit despre sine. Ne-a povestit
curr. s'a hnprietinit el cu fişpanul Sătma
rulni, care-i "gavaler nu Ca prostovanii
lle Homâni, şi cum i-a succes să. rupă gâtuI
F'''!11 această prietinie unui notar din cercul Şnmcutei care a lucrat împotriva noastră la alegere.
-- \" (Jzi, asta politică, a esclamat triumfător domnul Nyilvan, căutându-ne eu
priviri. iradianLe bit::~ii noştri ochi plecaţi
ruşinos în pămunt... de tăria acestui argument zdrobitor.
Şi ca să ne supună ~j mai mult sufleteJe

noastre fragede de băieţi idealişti născuţi ma-unnelor domnul Nyilvan e un om bun
din nenorocire in zona de sub Copşa, dom- şi nu arareori "s'a jertfit pentru steagul
nul Nyilva.n ne·a mai făcut o mărturisire, . naţional", cum s'ar zice la o adunare pocare într' adevăr ne-a surprins nespus de porală. D-sa, pe cum se vede, nici nu a pă
mult şi ne-a făcut să-I privim sus, sus de răsit partidul nostru naţional de formă.
tot, în ... sferele inalte ale ingenioasei sale Dimpotrivă, a luat parte la adunarea noa·
stră. din Seini şi a vorbit chiar despre soli·
teorii cu zonele.
Domnul Nyilvăn ne-a mai spus cam ur- daritatea naţionalâ, impro~cAnd. bine in·
ţeles, cu noroi în "idealiştii nebuni" dela
mătoarele;
t.1'ribuna".
Eram necesitat să fac însă a- Voi cu Goga al vostru sunteţi de o
intransingenţă proastă. Aşa nu se poate cest lucru, în interesul adevărului, silit, nu
face politică. Iată, cum vă spuneam eu cu do vorbirea dela Seini a dlui Nyilvan, care
fişpanul meu, aşa se poate face mai mu!L pentru ,.Tribuna" nu are nici o importanţă, ci de afirmaţia mincinoasă a "Roşi numai aşa se poate face. Eu m'am concumcă d. Nyilvan ar fi un remânului",
vins despre aceasta mai ales la alegerile
din urmă. Aţi văzut cum am căzut. Inza- prozentant acreditat al generaţiei tinere
dar, noi nu ne putem pune cu puterea un- şi vorbirea sa ar fi fost oglinda gândirii , ,"'
gurilor. Ku ne mai putem expune la per- oamenilor noi, eşiţi din sânul neamului no·
secuţii de astea. Al ai bine sll inirilm în par- stru. In faţa vorbirii dlui Nyilv3n publi.
tidul guvernamental §i sil stoarcem aşa cată în ,.Românul" aşez eu această. concâte cet1a, zi cu zi. Afli" ungurii-s "gavaleri" vorbire autentică a mea, ascultată cu marşi putem face politied cu ei. 1ati't, eu, să tor lângă mine, spre edificarea publicului
ştiţi, am venit la Budepesta sti-i spun lui ceLitor. Mai e însă un motiv care m'a inVaida că ('s din partidul naţional şi-mi fac demnat să scriu aceste rânduri: prin ele să
eu politica mea cu partidele ungureşti. Ci- Iărnureşte pe deplin mentalitatea unui aşa
ne drac să Sllpoarte şi batjocurile literaţilor zis fruntaş al nostru, care nu numai câ
voştri şi să mai fie şi naţional.ist".
trece de conducător al
unui ţinut
Aşa a cuvântat domnul Nyilvan "acre- românesc, primejduit de cultura unguditatul" reprezentant al generaţiei tinere, f(~ască, dar este atât de considerat din
cum ar zice organul autorizat, şi a plecat partea celorlalţi fruntaşi ai noştri mai
lris,î.ndu-ne, pe mine şi pe prietinul meu, mult sau mai puţin din Doj, încât -alt in
intr'un hal de o completă distrugere mo- modestele condiţii în care so află, 1şi perrală. Xe simţeam grozav de nenorociţi că mite să insulte şi să. batjocurească, chipu.
nu ne-am putut naşte şi noi în zona do dea- riIe, o mişca.re şi nişte oameni despro a
supra Copşai, ca interlocutorul nostru, şi, căror seriozitate şi bunăcredinţă. nu se
într'un moment de mare desperare, era poate îndoi nimeni. Un ast!el de om, caro
cât p'aci să plecăm impreună cu domnul nu are nici în elin nici în mâ·
Nyilvan pe la Jeszenszky al nostru, pe la necă,
cu manifestările spiritului roIlcdc.n'âry, să.... facem politică româ- mAnesc, un "fruntaş" care ori când
nească adevărată., aşa după cum ne spunea
ar putea trece într'un partid ungu- ~
"acreditatul" nostru prietin. Dacă. nu am reşc, fără să-l cheme "zona Copşoi" inapoi
plecat, avem să-i mulţumim .... mizerabilei şi să-i pricinuiască remuşcări sufleteşti,
zone de sub Copşa, caro ne-a, adus atâtea are îndrăzneala să debiteze în faţa. unei
belele pe cap...
Întruniri publice, în faţa unor şefi de partid, despre ei, următoarea enormitate, care
•
Mărturisesc: îmi pare rău că a trebuit poartă de altfel în sine, durere, şi oleacă
să dau publicităţii aceste rânduri. La ur- de adevăr: "Aceşti eroi, nu cu fraze bine

cu prim pretornl Zdreloa, veni,au la braţ şi vorbiau t'mva foarteaprinf}i. Credeam ...
Li v i a (cu vohementă). Dar pe domnul, Fră8inico, nu Pai văzut j Nu se zăreşte 1
.!.' r il s in i c a. Nu, doamnă, Încă nu. Dar are
să vină indată. (Iese).
Li v i a (sdrobită). Vai, ce servitoare nesuferită. Niciodată nu-ţi împlineşte un ordin cum
se cade. (Se apropie din nou de fereast;ră). Nu
vine. (Cu mâna p fru'nte). Dar -ce spunea blăstă
mata aeooa de Frăsinica ~ "Vorbeau deapre ceva
foarteaprinşit!. Despre ce 1 N"am întrebat-ol Să
raca de mine! So vede că chiar despre nenoricirea
00 l'a ajuns pe sărmanul mmt Cornel. (Lacrimile
îi umplu ochii, incepe .aii SllSpine şi se reperle la
uşă să întrebe pe servitoare despre ce vorbiau
cei doi aşa de aprinşi. In uşa deschisă .80 isbeşte
în Cornel, care chiar voia să intre. Livia lăsă !Il
fie audă un "Ah!" de uşurare şi-i căzu în braţe).
Cor ne 1 (uimit conduo.imduLo înlăuntru).
Dar ce ai Li.ia? Ce 8',a î-ntâmplat' S'a aprins
ceva? Au păt.runs tâlharii in casă? Eşti bolnavă ~
L ivi a (mi ochi i închişi, la pieptul lui). Ah!
Cornel, Cornell

Cor ne 1 (nedumirit). Ei bine, eu sunt Livio,
eu care te81ăvesc. Dar spune-mi pentru ce aceasta
spaimă, ,aceste lacrimi ~ S'a întâmplat ceva ~
Li v ia (cu un suspin de lU;lurare). Nu s'a intâmplat nimic. (Pri\'indu-l printre lacrimi). Dar
tu, Cornel!
Cornel (nelniştit). Iarăş eul Afla d'n eu
sunt de vină ~ Am gr~i,t ceva ~ Te-am supărat j
Li vi ·4. Nu, nimic din toate acestea. Dar te
credeam Î'n mare primejdie, te eredeam mort!
Cor n el (îngrijit -puţin). Eu mort ~ Ai durmit, ai vJ-sat ooVla' Ei, nu trebuie să ba iei dupi
visuri. In visuri ored oomenii de rînd.
Li v i a (surizân'd). Nu-i vorbă de vis. Eu eram trează, te ~tept.am la fereastră. şi...
Corn el. Şi m',ai văzut murind. Frumoasă
fantazie.
Li v î Il (duioasă). Nu te grăbi Cornel. Tu
azi ai intânia't o jumătate de oeae fi patru minute.
Cor ,n e 1 (privind la ceas). Adevăr-at, dragă
Livio. Când .am 'ieşit dela birou m'am înâtlnit
eu'n prieten vechiu, pe Iara nu l'am \'ăzut de
mult.

H

I
~

Li vi a (părînd 'Că nu-] aude). Şi patru minute. Ei, ee orezi, câte 'llU mi-au venit în minte t
In câte chipuri m'am cercat să-mi explic ÎntÂr·
zierea ta a Şi'n urmă am crezut in cea mai Olare
nenorocire. Ah r Cornel, nu mă lăBa să te aştept.
E un chin prea mare pentru mine.
Cornel (înduioşat). N"am voit nici azi,
dragă. Livil8. Unde m'~ .putea eu simţi OlII'ii bine
decât lâl1gă tine ~ (O îmbră>ţişează). Dar nu pumaro lăsa fără nici o vorbă pe prietenul mau. Ta
şti că totdeauna am venit la timp. Şi n'o să 00 fac
8ă mai aştepţi niciodată:.
Li v i a (cu însufleţire). Imi promiţi j
Cir ne!. Da i-ţi promit.
Li v i a (prinzându-l·cu br.aţele de gât). Şi mi
iubeşti

l

Corn a 1 (~ărutân.d-o). Acum şi totdeauna.
Li v i a {plecându-şi ochiO_ Şi eu credeam ci
poate pentru o femeie ai intârziat. Nu Cll'taam
să-mi spun tare gândul ,acesta, dar mă tortura a·
dânc. Ai văzut 'azi fmnei frumoase, Cornel'
Cor n e 1. Nici una. In oraşul nostru nu este
alta care BA poatA riv>sliza cu tine. Şi nu ml intereseaz.ă nime, nime, aiară de scumpa mea Livia.
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inchegate, nici cu statistica, mCl cu gramatică nu s'au luptat pentru cauza naţio
na.lă, ci cu convingerea şi cu sentimentul
pentru dreptatea cauzei poporului român.
Convorbirea de mai 8US, ca un docu·
ment de mare preţ, va servi publicului nostru cetitor foarte bine in judecata ce trebuie s~ o aducl:i asupra celor cari osândesc
conştient acţiunea de primenire pornită
de ziarul nostru ,.Tribuna.
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oi-au ţinut

învăţătorii din trailtul Ohişineului conferenţa de
toamnă în fruntlaşa comună Socodor, la care afară
de invăţătorii din tract au mai luat parte şi 00.
domni preoţi: Ştefan Leucuţa (Şimand), S. Filip
(Cîntei), Aurel Varga şi Aurel P~pp din loc.

l,a orele 8 s':a celebrat chemarea duhului sfânt,
care a urmat deschiderea conferentei. Dl
Boar, aprigul prezident al conferinţei, prin o vorbire aleasă a îndemnat învătătorimea să muncească incordat, dând mare atenţie ins truc tiei religioase-morale, fără care şcoala noastră confesională n'are nici un rost.
Au urmat aŢ>Oi prelegerile practioo. A vorbit
dl Dimitrie Boar din gramatida română la clasa
III. cu bun rmeces.
Dl Ioan Popoviei d'in Cintei şi--a cetit prelegerea practică despre "Termometru", cu succes.
destul de bun.
La reflexiuniasupra 'Prelegerilor pl'a.ctîoo a'a
incins o vie dis-cutie, la elarcau luat parte Învă
ţătorii: Ioan Crişan, Mihai Dragoş, Iustin Mureşan ţii Iulioan Paguba.
.
După aceste a urmat dI Teodor Câmpan, eare
şi-a ootit lucrareafJa despre planul de învăţământ
al Geografiei, cu multă ·seriozitate.
.
........ S"au mai execulrat apoi concluzele adunării generale şi s'a fixat ţinerea conferinţei \'iitoare în
C<lmuna Sintea.
La prinzul comun ee s'a ţinut, s'au ridicat mai
multe toaste, dintre cari al dIui prezidentpentru
P. S. Sa dl Episcop Ioan 1. Papp.
după

°°

B e dor, la 10 Noemvre 1911.
Iulian Paguba.
învăţător.

Povestiri de femei.
Melania Ionescu.
In gridinanoastră cu flori, o llal1 de dnt duşml.
nos &. rupt cel mai frumo. boboc de Iămăiţi.
A murit fecioara ~.ea. ma.l. frumoa.sl. chipul sua'"
ei tncA-ntător al Melaniei. boboc elul plăpA.nd ce atirnă
alb ,i -curat, desprins fără de milă de Buflul aprig al
soartei c&.Ilricioas.e. firi cru ţarc.
Stăm fără de grai înaintea. tulpinei stinghere şi florile toa.te plecate sub avăsarea tristetei doborltoare.
par'că simt gresa1a ei nedreptatea fatalului: s'-a dus eea. mai frumo&să!
Şi e .cumplit sfâ.rşitul a.eesta fără de veste ,i ata
de tragic, d.nd nici tinereţea cea mai infloritoare nu
răşeete îndurare.
O zi de Mai seninl şi parfuma.ti ce apune tn
~riumrul strălucitor a- -celei mai desăvîlrşite frumseti
fi in zori. in locul luminilor trandafirii. întunerec,
miesme de pămint răscolit ei umed ii tri,tii picuri
inlăcrimaţi de ploaia.
Unda ma.i. e zimbetul, lndJltătorul zâmbet ce trezea striUuciri cu lumini de a.uroră tll ochii blânzi de că
Ilrioa.ră, ai Melaniei. de ce nu &a mai aude glasul curat
ce vibra tăinuit ,i profund sub emoţia. ca.ndidă a. tot
ce grăia. adânc simţit. din tot sufletul a.cela ce tremura
nUlD8.i a viaţă ei a. frumos {Ii intreg parfumu,l fiintei
ei de o 8uavitate, credincios potrivită, celei mai frumoase flori.
Cine.r fi mai cunoseut pestrălucito&rea. Melanie
voioa.să. plină de expansiuni ei ris. insufletiti ,şi Inflă
cărată, in fecioan t.ndurera.tă, cu lacrămile ingheţa.te
Intre genele Inchise pentr,u totdeauna. dormi:nd acum
trei zile pe alba. perni de mltase, somnul chinului
smuls din răzor &i doborit pământului.
Ah, nici odată .cunună de mirt nu a impodobit frunte
fecioară mai frumoasă şi mai tri~tă. ea. copila muntilor, a. naturei întregi eu a căror frumseţi se Îllrudea..
ea, ,sufletul cel mai avid de viaţă. ea., mireasă a mortii.
Am pierdu.t fata cea. mai frumoasă eu .c&re ne plă
cea sA ne mlndrim la zile mari. Cel ma.i ()Urat ei ('el
mai entu1iiast suflet de româooă.
Nu era a.dunare. nu era lierbătoare unde cbiIlu} ei
luminos si -nu apară iradind de bucurie ei fericire. de
~ea fereeire nobilă a. -simt"mintelor a.lese cari o lncunuau ea reflexe de a.ureoIă. In zilele noastre bune ea
ne era raza. de soare. CA era toată suflei.
Un prilej frumOSI a purs.U-o la una din eele mai
frumoase serbări pe pimftntul Româ.niei, 1& Sinaia., cu
prilejul vizitei arb i<lu celui Francisc Ferdinandei a
Boţiei sale la Curtea Regală Români &i &tund ea a
fost apl()a.pe eroÎna zilei. Era &i firesc. Modestă, dar
euragioasă ei entusia.st8. .cum era.. In plini drbătoa.re,
ea o floriciC'ă netn'semnată ee a.trage cu tta.rfumul ei.
o lume tntreagă llLngă ea. ea. a atra.s a.tentia suvera.nilor cu frumsetea. ei, mai -strălucitoare ea ori cind,

de

tu ziua acea. cind sufletul ei tnvlpliat, gă.&a. &poteoza.t
un ideal nationa.l. Trei zile cAt au ţinut serbările ea.
a fost punctul de a.tractie al tuturora., pentru simplul
motiv că tot timpulsuveranii ,i arhiducele i-au făcut
deosebita atentie de a. o tine în imediată apropiere intretinâodu-se cu ea. Si copila. modestă din poalele
Halma.iului, tn candoa.rei ei, a cutezat sA spue moş tenitorului tronului austro-ungar. a.devil.ruri pe cari un
diplomat a..r fi stat la îndoială să le IPue. Obiectul simpatiei tuturor. fără si'şi dea seama. atunci, ,i-a trăit
entusiasta poJrioată cele ma.i mai frumoase zile ale
vieţii ei. cari vai, au fost şi cele din urmă.
A plâna când a văzut cea dintâia oa.ră tricolorul
naţional fAlfăind in garda re gală, a plâ.ns cA.nd a auzit
hymnul rega! şi plânglnd a sărutat mâna. În cabinetul
particular al Carmen-S)·lvei. ca..nd primind-o cu dra.goste. Regina Romlniei o m~ngăia. pe frunte spunAndu-i: .. dacă tn satele voastre ,sunt aşa. fete, ce trebue
să fie la ira.şe"! D&r plâ.ngea. de fericire. plângea pentruca. acolo cunoscuse sufletul ei de patriotă inflăc[
rată, momentele ~ele mai Înălţăt()are de nobil entuziasm.
Par'că era predeitina.tă insă unui sfâreit timpuriu.
Avea-ceva in natura ei fericită. in firea. ei veseli ei
expansivă, ca.re grăia mult -a durere. De apcol0 poate
ei lacrAmide ei abundente ori de cUe ori ac simtea
Mne. muItămită ei fericită. Simtea necesitatea. si
plângă. Si plângea atunci un plftn's ce te inmarmurea.,
pllLnftea. din tot sufletul si deei ochii ridea.u. un nuştiu
ce tragic i-se pecetlui'&. în colturile gurei. Si când SIlUnea: mă simt .a.ş.a. de fericită, aceiaş voce dintr'un
colţ ei mai tainic al 'sufletului, par'că striga: o. nu, nu,
nici odată nu vei fi fericită!
Si nu a foot.
Copila adorată şi iubiti de părinţi şi de toată lumea
ea. un spic tn plină creştere. a. fost secera,tă fără de
mili.
Si pe când noi poate ne-o închipuiam alerdnd prin
vii, in decorul toamnei acesteia frumoase oare era ~a
de dragă, ea fără eă fi mai avut puterea să ee ridice
IIă-ei vază o ultimă dată Ilădurile portocalii, se îneca.
Înt'run ultim suspin care de data. a.ceasta era dill
plânsul cel adevărat.
Plângea. murind.... pentruce si!. moară. ea. a.tât de
tineră ,i .cu atlta dor de viată? ...
. Departe de toate podoabele ee i-au tnfrumeetat
cândva putinele zHe fericite, tn mijlocul naturei mai
triste ca ori când, toa.mna i-a pregltit loc&ijul de veci
cu tot ee a. mai pu.tut avea ea. frumos, frunze ruginii
de toate felurile, tufâ.nelele albe ei curate ca sufletul ei,
susururi Ineete de izvoare domoli te. şi câteva. ciripiri
de vrăbiute cari se ablteau sperioa.se să potriveasci
pământul proaspăt al mormântului deschis ...
Un morman lnalt de frunze veştede. iată ce au ~o~
perit cei douăzeci ei doi de ani a.i fecioarei ce nu ve~
dea Înaintea. ei decât pGtecicu trandafiri in floa.re ..•
Cine o să mai ullce nerlsufld.nd sdirile etagiilor din
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Jnchivuie-ti, azi m'a im-itat un coleg la o partie
de ~ah. Vam refuzat di-ncapul locului. Şi n'a
voit să. eroadă. "Cum, mi-a zis, tu ai de gând să
trăieşti veşnic retras din lnme?"
Li" i a (cu interes). Tu ai jucat şah Cornel ~
Ti..a fost obiceiul ,
Cir ne l (cu o flacăra ciudată in privire).
- Da, Livio, am foet maTe -şahist. Aici in ora~ nima
nu 8tl putea mă·sura cu miue. m
Li v j 41 (fixândurl). Şi 'l'ai părăs~t pentru
tQtdeauna 'i
Cornel (scăpând un oftat u~r). Da, Livio,
pentru tine. Nime n'lar fi ,putut să m! sca.pe de
patima -a:sta. Şi eram şi mândru de talentul meu.
Li v i 8 (îmbrlţişându-l). !ţi -mulţumeae Cornel. Pentru t.oate jertfele 00 mi-le 'aduci, eu mă
voi 'sili să-ţi fiu roaba ta, să te slujesc cu dragost.e
Oi cu credinţă, ~n "oi sili aă nu-ţi fie grele, acasă,
. eea!lurile ce le pet.reci lângă mine.
-·C o r n el (puţin -distrat.). Da, Livio, ne vom
face viaţa plăcut-ă. De altfel cine are norocul sI(
fie lftngă tine, nu S6 poate plânge tIe nimic. Bacem
o plimbn:re?
(In clipa asta intră Frăainica ţinând in mână
un portofel.
.
F r ă il i n i c a (inoaintând apre Cornel). A
venit unpicolo dela eafeneaua unde a jucat domnul şah şi mi-'8 dat ăata. Spune d l'a uitat dom·.
nul !!o("()lo, (II .pune pe masă şi iese.)
(Cornel "i Livia rlmân nemişcaţi. El priveşte
în pământ, ea se ::f.a~ tot mai palidă. Livia se lasîl·
~ frîntă pe un scaun şi plânge).
Cor ne 1 (ridicându-se). Şi ce-i într'asta Li. vio, d dupl cinei 8ăptămâni am jucat odată şah r

1: .moarte de om I Azi du.piamia.zi a foat o Y.a.Qa.Il.t'~

neprevăzută la birou, şi n'am putut scăpa de vechii mei colt>.gi. Am păcătuit atât de greu 1
(Livi-a t.aoo. Işî sbiceşte lacrimile cu batista, şi plânge iar).
Cor n e 1 (agitat). Eu nu credeam că o nimica aş.a de mare să te poat.ă supăl'8.. Pe urmă
nici n'am avut intenţia să sbau. Eu mă gândeam

la tine.
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Li v i a (rece). Şi nevestele lor aşteaptă cu
patimă părăsirea, aingurătatea, aşa·i?
Cor ne 1. Pentru ce nu-ţi cercetezi şi tu vr'o
priet<lnă, Vf'o cunoscută. Şi 'aşa începe să se şop
t.ească prin oraş că eşti prea superbă, că nu te amesteci în societate. Şi, iţi mărturiscEIC, nu mi-ar
plă('ca de loc să fim luaţi in ochi răi din partea
societ.ăţii româneşti. Ori cum, isolaţi ca ni.şte sihastri nu putem t.răi.
Li v i a (înfrîntă). Aşa dar tu ţi-'8.i uitat de
tot ce-ai spus cu cinoi săptămâni inainte, indată
după cununia noastră. Atunci dispreţui'ai .f.!ooÎetatea, şi chiar mie îmi dădeai să înţeleg că dela
ea nu mă potaştept.a la nu ştiu 00 apreciare. Aşa
dar oamenii se schimbă. Cornel. Ah! se sehimbă

(Livia plânge mereu şi îşi îngroapă faţa in
,palmele aibe.)
Corn e 1 (tot mai agitat). Nu fi copilă! Tu
eşti femeie 'CUlllinte, tu poţi să-mi pricepi situaţia mea.
Li v i.a (vorbind cu silă). Tu nu mă mai iubeşti Cornel. Tu începi să te 'ascunzi şi mie-mi
îngrozitor de repede. CEa plânge iar cu suspine
apui neadevăruri, ca <Să mă în~eli. Ţi-se ur~te a- adând cari ii cut.remură tot trupuL Cornel se aoasă, lângă mine.
pTopie de ea şi cearc.tl s'o mângăie. Ii promite că
r o r n el (in culmea agitaţiei). Ofensele ace- nu •..a mai Întârzia niciodată, că tot ce-.a apus Il
stea sunt rIlgplata pentru bunătatea, pentru dra- SpUI! din mânie. Dar Livia nu-l 'aude, ea se lasă
gostea mea. Tu nu f}tiid pricepi, nu ştii si aş mai departe pradă durerii. Cornel îşi ia pălăria
tepţi o jumătate de ooa-s, dacă in târziu. Ei bine,
~i vrea să iese).
nici o femeie nu cere să-i jertfeşti ori 00 liberL î v ia (ridicându-şipllţin ~apul). Te duci î
tate, -dacă te însori odată.
Cor n e 1 (cearcă să-şi dea feţei alta expresie).
Li v i a (con ten ind din plâns şi ridicându-şi lea să-i spun -servitoareÎ să ne aducă o trăsură.
încet-capul). Tu vorbQşVi Cornel1 Tu trti-le apui
Li via. Da, pentru tÎne Cornel. Eu nu ies.
acestea toate ~
Corn~l (îmbărbătat.). Vai, ce copilă eşti
. Cor. ne 1 (cu mânie), Se 'nţele~ că eu. A- dragă Livi.a, Pentru o partie de şah, crezi că-i aici
tâta drept trebuie să am şi eu să mă di@trag U11 efârşitul lumei. Vezi găteşte-te să vii şi.iiu.
.ceas !'lan ,două.
Li v ia (ridicâ.ll'du-ae). Dacă voieşti! Dacă
L ivi a (rece). Şi 1i-.ai ujtatoo spuneai inainte nu-ţi sunt apre greutate!
cu cinci săptă1nâni ~ Că dispreţuieşti easinl(, ,prieCor TI e 1 (cu faţa radioasă). Aşa-mI placi.
teni, .lumea toată 'afară de. mine.
.
Livio, cuminte. Da, noi avem să ne împlicăm tot.
Cornel (mai potolit). Nu IPi"am uit.at de .deau'na -cu uşuri.nţă. (Vrea s'o sărute, dar Livia
nimic, Livio, dar trebuie să inţelegi ~i tu ci un îşi fereşte capuL Se îmbracă şi ies).
bArbatI ori ~um, maLa.ro lipsi fi. ®"<1illtraQţii. _
(Sfârşitul !a urma).
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locuintele romll.niIor din Budapesta, sl1 strânga. ban
ban, pentru colectele naţionale si .cine o să mai
Însufletea.scă tinerimea. unÎ\'ersit,ară risipită prin oraşele mari, pentru scopurile nobile ale romAnismului? ...
Un mormâ-nt ascunsilubt poalele munţilor, departe tn
H/i.lmagÎu va rămâne uitat.
Sultăntc..

Cronică
,

~u

din Paris.

Crime ine:z:p)icabile. - Regele Petru la Paris. Flori de seară. - O idilă a d-nei Curie. - Cruzimile Italienilor in Tripolitania. - Artiştii sireini ,i Parisul.

Paris, 8 N oemvrie.
In

Un protest al -ziariştilor
italieni.
Comitetul cel~cului ziariştilor italien.i
din Viena a adresat presei europene urmă
torul protest:
Fată de atitudinea presei vieneze în chestiunea tripolitJanll, corespondenţii italieni din Viena,
întruniti 'azi, au hotărît în unanimitate să trimeată
directorilor ziarelor lor următorul comunicat:
Ziarele din Viena cari n'au - să se noteze
bine - nici un corespondent pe câmpul de acţiune
tripolit.an şi nici măcar (in cea mai mare ,parte)
l'a Roma şi Constantinopol, nu se mplţămesc, numai să 4luprime ori să ciuntea.scă în modul cel
mai grosolan comunicatele ofidale italiene, dar
travestesc şi tnansformă comunicatele şi informatiile impartiale ale agentiilor ziarelor franceze
şi engleze şi merg pună acolo încât atribue ziarelor italieneşti, celor mai reputJate şi răspândite,
informatii nepublicate nici odată de ele şi prin
cari se calomniază ~ara noastră,
Fată de 'aceste sisteme, noi, în numele cinstei
f:iaristice şi a bunei credin'ţe la cari este obligat
orice om cum se cade, fără deosebire de ,partid,
ne simţim el'atori să atragem atenţila publicului
italian inştiinţându-l ca din respect pentru demnitatea lui şi pentru misiunea noa8tră, suntem
hotărâti de acord cu toţii, să nu mai cetim ziarele vieneze, ale căror ştiri şi comentarii tenditioase şi falşe nu merită decât .dispreţ - excep
tiind pe "N euas Wiener Tagblatt" şi "Fremdenblatt" cari s'au menţinut într'o imparţialitate
vrednică de 1audă.
In acelaş timp am adresat preşedintelui 80detăţii ziariştilor austriaci "Concordia" urmă
toarea scrisoare de protoatare:
j

Prea stimate dle

preşedint~,

Noi recunooştem presei dreptul de critică Întreg şi nemărginit; da.r credem că adevărul are
azi şi în totdeauna dreptul su-prem de a prevala
asupra oricărei conceptii de ,partid. Totuşi trebuie să constatăm că, cu putine excepţii, de această echitate, nu se găseşte a.zi ,abaolut nici o
urmă în ziarele din Viena, cu privire ]a chestia
tripo1itană.

Constatăm că presa vieneză îşi informează
pu blicul, prin ştirile "i c,oIDen1lariile ei numai
pe ba2Ja informaţiilor ziarelor din Constantinopol,
informatii cari deja în diferite rânduri au fost
declarate ,quspecte de aceleaşi z~are locale. 00municatele oficiale şi ştirile zi'arelor italiene cari ar avea dreptul, cel puţin, la un tnatament
egal - când nu sunt de-a dreptul suprimate, sunt
înfătişate în iB.şa chi'P că nu mai corăspund de loc
înţelesului lor. In. felul acesta se informează greşit opinia publică a Austriei care astfel e, ,pe nedrept, înteţită contra Italiei.
N oi, ('Ia Italieni şi ziariJ;lti, crooem că nu jignim datoria ee ne impune curtenitaarea ospitalitate de care ne bucurăm aci, când pyotestăm inaintea dv., în contM acestei campanii a ziarelor
,'ieneze care va avea de sigur o influinţă deplorabilă asupna operei de pace şi de apropiere dintre Austro-U ngaria şi Iualia, căreia i-au inchinat
o grijă neobosită oamenii de atat şi presa cinstită.

Oonstatăm cu sinceră parere de rău această
atitudine ostilă a presei vieneze care e în absolut
contl'last, nu numai cu alianţa dintre Austro-Ungaria şi Italia, dar şi cu repetatele declaraţii ale
ace!ora~ ziare Clari sehimbându-şi zi, deodată, pă
renle, au adopt-at :fatll. de Italia un limbagiu aspru, nedrept, iribant.

Copii de pe această scrisoare am trimes şi preşedintelui "Federaţiunei presei periodice italiene"
~in Roma, depuootului Barzilai, cum şi redacţi1101'

nOOi:ltre,

.Ou diBtinJ. ealutllri etc....

•

orăşelul Laval tdia un funcţÎO'Ilar al ad-

ministraţiunei financiare din acea lo~alitate. Il
chema Fuoquet. Numai prin numele său avea asemănare cu faimosul delapidator de sub domnia
lui Ludovic XIV, căci Fouquet de care vorbim a
fost timp de ani de zile tipul funcţion'arului conştienţio.s. Era voinic şi bine făcut, şi polit>eţJa. lui
era proverbială. Avea nevastă şi un fiu de zece
ani. Nevastă-sa, era o femee delicată şi cam bolnăvicioasă, şi Fouqll'et, care era un ~oţ model, se
scula în fiecare dimineaţă, văcsuia el Însuşi ghetele, aprindea focul, pregătea chocolata, în sfârşit
făcea cele mai multe din treburile casei, ea să evite soţiei lui ocupaţiuni penibile. Niciodată DU
i-a auzit lumoa oortându-se Între ei. Fouquot era
un soţ, model, un tată model, un funcţionar model Seara, când se Întorcea (iola slllj bă, îşi -să
ruta cu drag nevasta şi copilul, şi ajuta fiului
său să-şi facă temele pentru a doua zi. Şi c&suicia
asta duioasă a dur-at unsprezece a.ni, adecă de
când s'a Îndurat Fouqllet. De aceea nimeni nu
poate pl'ieepe 00 l'a determinatpo el, dint,r'odată,
să .săvârşea-scă atrooit,ăţi aşa .de ingrozitoare. Căci
acum câteva zile, I<'ouquet şi-a cumpărat un revolver şi în timpul 'nopţiişi~a ucis soţia, a spulberat croorii copilului, a măcelărit -până şi un
câne şi o pisică ce le avea. Şi aceasta cu un sânge
rece îngrozitor. Toate au fost chibzuite, până la
ce} mai mic detaliu. Şi ceea ce indepărwază ideia
unui acces de neblmie este faptul că În aju'll, ucigaşul luase măsurile cele mai diabolice combinate
pent.ru a Înca.'!a la bancă, în 'numele Administraţiei financiare, o SUmă de 120.000 lei, I}i abia
după Î"llcasarcla a4JestDr bani a comis el monstruosul act. Nu, "llebun n'a f06t Fouquet, fiindcă în
dimineaţa după crimă, pe când neva.sta, fiul său şi
cele două biete animale, zăceau mut.ilate în casă,
aSMinul a ieşit, -calm, Î'n oraş, şi-a văzut de slujbă,
a fost la barbier, s'a Întâlnit şi a stat. de vorbă
cu clmoscuţ.i, şi nimeni n'a observat la dânsul nimic anormaL Abia după masă a dispărut cu cei
120 mii de franci. Poliţia franceză a Întru căuta
TC'H sa. Această crimă oribilă şi neinţeleasă proocupă mult spiritele. Ce demon a 80mnolat în .'!lIfletuI acestui om, pentru ·a se deştepta în mod
aşa de bru6C şi neaşteptat ~ Şi de unde a luat el
putere de \lţ~şi ascunde timp de ani de zile, adevărat.ele .sale porniri 1 Subiectul e demn da Dos·
toiewski.
... Regele Petru al Serbiei (>;Ste aşt.ept.at. la Paris. Se ştie ('ă vizit'a lui oficială în capitala Franţei era să aibă 10(' astăwlră: Rcgele PDtru o şi pornise la drum, dar a trebuit să-şiamâne sosirea
din eauza groaznicului "oocident de aeroplan care
a costat viaţa miniSltrului do răsbii Bert-eaID!:.
Francezii îl Îu besc mult 'Pe K aragheol'gho"iei
pentru 'Partea pe care a 11lat-o la răsboiul din
1870 înrîndurilearmat.ei franceze. El s'a luptat.
cu mult.ă vit-ejie. El a fost chiar serioo rănit în
lupt.adeIa VilIersesool. Consiliul munif\ipal al
Parisului şi-a amintit de acest lucru, când a propus şi deci1! ca eel dintii exemplar al medaliei
luptătorilo:r din 1870 să fie dat regelui Petru. EI
va primi "Ţ}robahil glorioasa medalie din mâna
preşedintelui republicei, cu ooazia vizitei ce o
vor face şcoalei militare dela Baint-Cyr.
... N oomvrie îşi îngrămădeşte ooaţa de-asupra
ParioBului, i'ar lumina lui cenuşie 00 revarsă moale
peste străzi ŞI grădini. Castanii de pe avenu-uri
~i-au pierdut frunzele, florile de prin squar-uri
au veştezit; doar peluz.ele îl}ipăBtrează j'arba, adumbrită de VJalul tOiamnei. Pe margini de trotllare in!'lă. rDieşte un parfum dl1Ice de violete.
Gingaşele flori 'se înşiră discrete prin cărucioare.
Ele par nişte grădinioare ambulanta şi pun o
notă duioasă în razele vinete de Noemvrie. Ele
strooaarÎ( în sufletenQst.algia primăverei radioase
şi ÎnBorite. Cât de iubite sunt aeeste flori deli<!at.e ale Parisului. Ele parfumează mantalele de
catifea ale patricianilor şi -ae resfaţl1 la sinul micatifea 'ale patriciunilor şi se rasfaţă la sinul modest al lucrlH<larelor din at.eliere. Cine şi-ar put.ea închipuine-ooată iarna la Paris, fărl1 violate?
Cui nu i-ar lipsi strigătelearmonioas8 a.le floriireselor: "La bclle violette, achet.ez - moi la bolle
violette!)I Flori efemere, flori de seri!, ou pata-

-

lele fine, cu pariumul discret, ele îmi par ca simbolul plăcerilor pariziene. Intocmai ca ~i ele, durata lor e scurtă şi delicată. Nimeni nu iubeşte
mai mult flirile şi verdeaţa ca parizienii. Aglomcraţiile oraşelor mari îndepărtează manifestă
rile libere ale N aturci; de acooa locuitorii îi aimt
cu atât mai mult lipsa. Şi este aiad din cale de
duioasă incercarea omului de a se înconjura de
podoabele firei pe pietrile sterpe şi reci ale oraşelor mari. De areea violetele au devenit o necesitate imperioasă pentru parizieni. Şi în momentul când scriu aceste rânduri, imi ajunga la urechi,
amorţită de obstacolul ferestrei, chcrn,lloo melancolică a unei florurese; "Voiei de belles fleurB,
Madame, de helles fleurs parfumeosl" Şi-mi inchipuiesc la o margine ·detrotuar cărucioara veche de scânduri, din cace zîmbesc di,scret buchete
de flori viorii.
... Iar vorbeqte lumea de MUle Curie, De rîndul
acesta Însă popularitatea nu se mai adresează Ha.-'"
vuntei, 'Ci ieruooi. Dna Curie şi-a permis şi ea o
r
idilă. Idila aceaRta oferă totuş complicaţiuni. Vădm'a ilustrului fizician a de'J)itnat ghemuI iubirei
cu un col('g al ei, profesorul Lallgevin. A.sta n'ar
fi nimic; dar gravul Homeo a părăsit. pentru dna
Curie, o Iloţic şi şase copii. Părăsita femeie li protestati gazetele au prins de vest-c şi idila oolor doi
savanţi e dată prada opiniei publice. Parizienii
rîd; pariziende sunt furÎQa8e pe d'lla Curie rivalitate femeiască, ce vreţi! Distinsa savantă
a urmat şi cu acest prilej tactica ei obişnuită;
adecă, ea s'a arătat odată mai mult di,spreţ.uitoare
şi t.rufaşă fată de bieţii muritori do rînd. Păcatul
acesta l'a avut dna Curie in totdeauna. Ideia ei
est&' că de sus, JilJ:l turnul de aramă al ştiinţ.ei, ea
are dreptul de a neglija şi a dispreţui mulţimea.
Cu toate că cetăţcană franceză, dna Curie, S6 arată
numai decât că e de originăstrăină. Dacă ar fi
curs în "1'ne10 ei sânge francez ea ar fi rost, din
instinct,polltic.oasă şi graţioasă. Fraucezul nu
iartă nimănui, ori cÎlt de SUSŢ}US ar fi, nepoliteţ.a
şi uscăţjmea. Mai ale.'! dnei Curie, care '0 femee,
el nu-i poate îngădui :sa fie aspră,. brutală şi dispretuitoare. De aceea, el aducesavantei tributul
de admiraţiune pe care-l merită ea, dar persoana
ci este antipat.ică tuturora. Şi ori cât dc superior
ar fi <,inova, uu croo 8ă aibă droptul de a dispreţui
simpatia ,semenilor .săi.
~ l
<

... Face o impresie foarte penibilă în Ft'lanţa,
cruzimea de care se flac vinovati Italienii in Tripolitania. Soldaţii itmlieni maflacroază cu un sânge
reee Îngrozitor, bătrimi, femei, copii. Ofiţe.rii, ca
~i soldaţii do rând, dau dovadă de. ace1eal;\i porniri
f<,rocc. Şi ,aceste 8vonuri nu tle Ipot d('~'lminţi: zial'i~tii englezi au fotognafiat mai multe scene de
maf:laefU oribil. Purtarea aceasta a haliollilor aduc grave n('lajunsuri Frantei în oolonia ei din
Tunis. O explozie a fanatismului musulman It
Uyut lor În această tară. Arabii s'au răzvrătit şi Iau
<,omis, pentru a '1'0 răzblma mai multe eXCAAe în
contra Italienilor stahiliţi lacolo. Evident că
Franta i-a luat pe aCC$fi Italieni sub proecţia. ei
!;Ii a înăbuşit re,'olta. Nu e mai putin 'adevărat,
că cruzimca italienească e regreta.bi1ă, Fl'1llncezii
nu o pot admit!.'; simtul lor de umanitate e în
deobştc cunoscut ca să mai insist asupra lui. Ar.
mele franecze au av'ut de susţinut po timpuri în
Algoria, Tnnis şi :Maroc, hlJpte mult mai crâncene
decât Italienii în Tripolitania. Şi cu toote că învingători. Froncozii n'au comis nici-odată cruzimi inutile. Toată lumea ştie aceasta; g()nerozitatoa Franeezi}or e legendară, ca şi c·roismullor.
... V'am "'orbit într'una din cronicele mele
trecute do interesul exclusiv po Clare-] acordă p.a- ....
rizicnii literaturei şi artei. V'am schitat în arti- "
colul meu anterior aspectul l1arisului în ziua de
Toussaint. Adaug azi că cde mai vizitate dintre
morminte au fost Melea ale marilor S<'riitori ră
pOS'a ţ,i. Pietrele funerare ale lui Balzllrc, 'Musset,
V igny şi Verlaine mai ales au fost acoperite de
flori. V{)rbcam mai zilele trecute de acest lucru
în casa unui confIlate francez. Se afla acolo şi un
scriitor hali an, El nc-l8c zis: "Un artist din ori-ce
ţară ar fi el, are absolută: nevoe să reRpire din
când în dind din ;atmosfera adânc intelectuală 18.
l~arisului. Vă închipuiţi că-mi iubesc patria. Cu
toate acestea, :6ac în fiecare an o călătorie la Plaris. O şedere de mai multe să.ptămâni pe an în
acest orraş mi-a devenit absolut indispensabilă. In
Paris îmi reînoie~e cu rezerva de inspirare şi de
observaţiuni fără de care un artist nu poate lucra. Şi numai Ptarisul îmi poate <ia acest lucru,.
Aerul pe oare.} respiri în acest creer al lumeÎ
invioroază. sufletul şi mintea. Şi când mă Întoro

ţara

Pag.7

..TRI B UN AH

12 Noemvre n. t Ql1

că

fă-1

Î1l
mea, imi dnu seama cu fNidre
am
_Olt in mod nesimtit o proviziune artisti'Că din
_le mai bogate. Ea imi ajută să merg mai dep&l'te. :Ea este seva sufletului meu. Fără Paris,
IlUnt sigur că însuşirile mele artistke s'ar micfOra".
c., R. B.

Atena. - Flota italiană in mare ne·
a luat direcţia spre Mitilene, Hhodos şi Chios, fontra căror v'a încf'p., bombardarea.

I geică,

Tilmicirea uDsi
-

serbările

Dela

inchinărl.

culturale din Galati. -

La ban<,hetul dat de seeţiunca "Ligei Oulturale" din Galaţi, în cinstea celor cari an }ulat
Prin acest act Italia crede că va sili to- pal"~o l,a desvălirea monumentului ma.relui Eroi·
tuşi Turcia Sit incheie pace. In e:Jz că Tur- n('seu, la banchetul aecsfu" printre alte toaeturi,
cia n'ar intra în tratatiH~, Italia e hotă ridicate În sănătatea dlui ministru, a Părintelui
Episl'op şi altor feţe nu mai putin respectJaJbile,
rîtă să OCUpI' insul(lJe.
a fost şi unul pe eÎlt de Aurprinzător ca originalit.ate, t.ot pc atât de frumos şi Aineer: taaatui dlui
('on ...;tantiT/opI)I. Deputatul din L(>,m-\ profesor universitar Nicolae Iorga.
:Miniştrii pIenipot.enţiaii ai Italiei pe
C'etit~lrii "Neamului Romi'mese" de sigur ca;
lângă marile puteri au notificat guverne- nos a sosit azi aci şi a spus că populaţia
din
Lemnos,
-Mitilene,
Chios
şi
llhodos
80
1
au
luat
cunoştinţă d08pre el demult, ţinem insă, ca;
lor respeGtive anedarea rrripolitaniei, şi
bîi'l facem şi noi {'un08cut cetitorilor noştri astălzi.
Înarmează
IWIltI'U
a
Sf~
putea
apăra
eont,ra
I
astfel se aşteaptă numai recunoaşterea,
deoareee în toasiul al'csta, se cuprinck un mJa.re
puterilor, ca adul anexiunei să fie defini- atacului \"aselof italiene. Rez(ll'viştii fac adevăr, pe care nu ot·i au plăcerea să-I rostea:~că,
tiv încheiat. Cu toate astea anexiunea. n'a Hxerciţii pC' aceste iIlsuh'.
deşi ar fi foarte la lor.111 lui, mai we.s la o scrbă~
toa re cuI t uraI;L
"J.. dat Italiei şi stăpfmirea, absolută asupra
A tacul Turcilor contra Tripolisului.
n. profe~or 1\il'olae Iorga, nu a Închinat nici
provinciei, căci până acum a ocupa.t nupentru d. Arinn, nil'i pentru l'ărintde EpiS<'op,
Roma.
-.1\i-abii
şi
Turcii
an
fă(~ut
toate
premai unele părţi, însemnate ca. puncte straPÎ d. profeHlr Iorga înwlC'gând că participă la un
· tegiee, cI?f disp~rente pcr:tru vasta. înt~n- 1 gătirile, în vedBroo unui ak'tc hotărîtor asupra bancllnt, unIle se cinf:t('a numai nwmoria lui 'Emidore el. ţmutullll, care adaposLeşte pe lll- ; Tripolif'ului, .. oind ;.:ii-l rc-<'t\eeT('ascii. Faţă d(' prc- IW';t~U. a Închinat p('ntru ('cl C'C a inspirat pc ma~
digenii Arabi şi trupele turceşti. Mai sunt' gătirilc illimicului garnizuana italiană îşi întă rele poet: pcntru pop{)rul de jos.
Urarea aceasta, a surprinse pc unii, a amuţit
multe dl~ învins până când Tripolitania va r('şte poziţ.iile.
şi·a rUţlÎllat pc altii, dar pe cei mai mulţi, cum erill
ajungt! şi fapUc sub puterea Italiei.
Giolitti şi cruzimile HalieuiJor. şi firesc, i-a entuziasmat.
Probabil că în urma acestei temeri,
A surprins pc aceia, ('ari nu ar fi lll.'Vut nici
Parii? - Ziarul "Le ~f atin" a adresat ieri
Halia vrea să-şi asiguro pe cale pacinică
odată curajul, să f<j)ună asemenea cuvinte, a ruşiprimului-ministru italian Giolit,ti o telegramă
1l!:1-t pc alţii, a căror primă datorie. em să le spună
· restul ţării.
Căci după-cum se anunţă din
~
tel
.
~
1 pentru R-I cere parerea a;;upra rapoar
or corcs- şi au esitat, şi a cntusiasmat pe ceilalţi, cari ma·
Homa, guvernul cauta modalitatea de a se i
d
-1 d '
l"
-. ,
; . i '1"
1- d d 1
~
L"
I pon
cnţI 01' e ZIare ellg eZI ŞI germalll, carI sau
nifestau 'aceleaşi sellt,imcnte, tălmăcite aşa de
aVropta
(e . urGIa, vor HD
e (eSpagUlJll'l"
. . • •
. . J.. '
. -1
'
d
d
'
.
1.'
b1
rI"
exprImat In wrmelll lIlulgnaţl asupra CrUZImI or bine prin graiul învăţatului profesor.
1
ce ar avea (e
' t l'
1 T' l'
E poate întâia oară, când la o atât de mă
't -. IJ gan sa ea . In SCIllDl~ U rI-~ Ivap t Ul'te d e t rupelela
lene a rIpO lS.
l
· po 1 tlIlleI. ar nu numaI ac,easta teama
reată sărbătoare culturală, RO aminteşte şi de pode greutăţile unei cuceriri definitive a În,,~\preeiez motivele cari au inspirat. t,e· porul care nu e chemat, ,pentrucă nu are Înt·ă
du plecat guvernul italian să caute apro- 1egrama dv., dar l'ecunosc că nu fără du- hainia cu carc poate intra.
~i e bine ea de "poporul acesta uitat în ignopierea ci şi unele cauze materiale, binişor rere şi mânie sunt nevoit să revin asupra
ranţă,
să se amintească mai des, pentrucă fără
~imţite. Anume enormele cheltuieli ale ră8- uce8t('i chostitmi.
el, nu Re poate infaptui ,o cultură ade,ăratiÎ; ro-

italo-turc.

RăSboiul

I

ta

I

v

boiului. Italia pH'ttcşte zilnic suma consiD(~smillţiri din sOl'gmte autorizatrt
· derabilă dl~ ;] şi jurn. milioane lire chel- cari să combaHt ntlscoeirile mineinoasc şi
tui(~li prmfru armată_ Amândouă aceste calomniatoare alo unor oameni fără in~.:au~e .U:1 ~utut deter~lina.. d.a~ ..~titud~nea semn. ătatc! n'au lipsit.
..-. lmpacmtto.tre a guvmnulm ILllIan. ŞI nu
T OI/. uş mn vrut. sa- ma a ci resf'Z III
•
~. ,
.
• .
pert~ste esrlns, ca ]fi urma acestor cauze, cu
~
1 1 . C'
.
.
h
t'V·t
e
]
At·
fI
ţ'
,
soana
g-rn(lra,u
U1
aneva
pentru
lamurIrI.
Illllit 1IlaI
o ,ara oar ( cea H1SU e .lrea
c
popomlui, pacea Între cele două ţări be. ~}en(lraltll Ca~cva mi-a rr!slnms prin
11gerante se va încheia în tirnp r(~lativ mai urmatoarea depeşa:
scurt şi spre o multumire oare·care şi a
- .,I1ac-ă, soldaţii noştri sunt vinovaţi
Turciei, dti.ndl1-Î-se d(~sprtgubirc.
de ceva, ei sunt villovaţi numai de răbdare
D('odată cu ştirea despre încc1'car(~a şi manmmio.
flUVO~'IlUlui din l:on~a de a se ?,propia de
Deşi eram de mai înainte sigur de acest,
· [urma :,S8 an.Ul? t?, d:n Cc:nsta~tll1opol l~~. - rU~Imlls. totllŞ el mi-a frLcut mult bine".
Ilevrarea floteI ItalIene m marea aeglCd.
. _ .
.
..
, Ziarele străine c]asjfică acest pas allt~lliei
~TlO:l:tI '~mcneşte .apOI de.trecuhll arm~tel ŞI
de 0v i.nprudenţă,. care. poate. avea grave! m~rJ.n('l Ita~1Cn.c, relevund mCl'ltcle aC<'st.ora III terurman pentru pacea Europrl.
r mem entuzJaşt.l_
Dăm urmrdoarcle stiri;
f El laudă mii!iunea civilizatoare a Italiei şi

I

v

v

.'

-

r

~

Despăgubire

accentuiază că armata italiană n'a făptuit nici o
,acţiune care ar putea-o face să~şi pleec fruntea.

Turciei.

Berlin. - A mbasada italiană. a dat
informatia că D'uvcrntul italian ar fi fost
a.plicat sti recunoască suzeranitaiea Sultanului în Tripolitania, - înainte de pt~)c/amarea ane:r:iunei. (J'l.wcrnul otoman însă
a. prirnit această propunere. A cttm e prea,
· turzi7.{, pentru a mai rCl1cni. A oitatia ]Jl'ess('i a. dat nOUCL îndrumarc opiniei publice.
Cu toate aceste gu.vernul din Roma este
lIplicat chim' şi acum să dea despăgubire
bănea,'wă Turciei, precum şi unele concesii
d(' urdin inferior. Guvernul va încerca încheierea 71neî păei în acest sens, dorind j
terntinal'ea n(,sboiului.
J

6-r 7/:

Atitudinea flotei italiene în
marea aegeică.

!!

_ROH:(l. - Corrjc~'eA d'Hali<:" publidl ~l~ 1
artwol m care arata llldreptaţ,trea ItalIel I
de a-şi trimite flota în marea u()geică. - !
acţiunc determinată
de atitudinea Turciei.
1

Invingerea Turcilor.

Kechad bey,comandantul trupelor turce din TripoJitnnia a trimis guvernului în
următorul comunicat: La 6 Juna COl'. am
n:>spins atacul Itn)jeni]or, cari an avut
200 de morţi. "Cn detaşament, al regimentului, 83 din ~rilano a rămas pe cflmpul de
răsboi. Am frlcut 8::>6 prizonieri.

mânească.

(,ând .. acest inspirator" al

Acclaş ideal l-a exprimat eminentul profesor
la Galaţi, (~ăt~i fără îndoială, când poporul va lua
parte, alături cu eărturarii şi inteleetu!alii dela
oraşe, la toatc manifDstaţiunile culturale ce ni-Re
vor priIC'ji, în ziua' 1!{,N'a yom Î,ntemcia şi o culşi

tură n'a,ţională.

O cultură natională mai ales, iată tălmăcirea
înehinării făC'ute de marele nostru învăţat la Galati şi }){' roure ne facem, credem, o dlatoric, dB a
o adllcc ~i la t'UllO~tinţa eetit.orilor noştri.

"Dolju)".

Dr. DUMITRU POPA
clinică şi

spital.

..... ARAD .....
Şi-a

transpus

locuinţa

Ferenc nr. 35.

În strada

(Librăria

Deă.k

diecezană).

Consulfatiunl: 8-10 ore a-ID. si 2-4 ore D. m.

Emj~

nationalo" .

-

Specialist În morburi interne,
de femei, de copii şi de urechi.

lui

ştient-il, ~ând <led, va avca haina cn eare 'POate
lua lloarte la :asemenea praznice, atunci "'iitoarele
C',onwlDorări. alc lui Alecsandri, Enţjne.<;{'u ·ori
Creangă, vor fi mult mai impunătoare decât C',elo
de piUl:! acum.
Jnt'în-seJe se va afirma, nu numai snflctul câton1 a intelectuali l'esleti, ci sufletul unui întreg
nClam, cultura unui popor Întreg.
AccHta e idealul, pentru realizaroa cliruia trohuie să grăbim, idealul, pe care d. Iorga l-a mai
precivat şi în trc('ut, în conferinţa ~ dela Oraiova: "rrc~a românească şi menirea ei", eam in
areste cuvinte:
'
"In ziua eând, la congresele anuale alc Ligei,
,ia vcni ţii poporul de jos, ca să discute >H'Iăt.uri cu
orăşenii şi eărturarii, chestiunile cari privesc d('a~
proapc nt111l1lul române:;;c de pl'etutindf>ui, în ziua
aceea vom putea face dovadflJ conştiinţei noast.re

i~lf.tH;itl ~DJfirraJi
MedIe uni,ersa!. fost medic de

poc.~iei

neReu. \ou fi adus la o .. iată mai demnă şi mai con-

ti s@cisli.

Petreceri, concerte. -

16 Noemvre.
Concert in De.i. Dommll Ionel Răd1l1eRcu tenor
1irir, absolvent al conservl3.,torulni din Bucureşti.
claSlU de operă Dimitrie Popoviciu-Bayreuth, dă
.T oi în 16 N ocmVl'e n. a. c. scara la orele 8 în Dej
în sala eea mare a otelului "Europa" concert.,
I_a e\'cntualadorintă a tineretului după con('ert va urma dans.

I _____________ ___
~

..
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Croaici IIfarni.
Demisia lui Balfoar. Din Londra se telegraD. Balfour şi-a dat dcmîsia din şcfÎa partidului unionist «'onservator) dar va l"ămâne
membru al parlamentului.
ACHaetă d('mislune n'a produs sunprindere in
· sânul partidllllll. De mai mult timp se întreprinJol~S(, Impotri\'a lui BaIfour o luptă vioJentă, (~hiar
de dUră membrii partidului unionist, reproşân
du-i-.sc lipsa dc initi"ltivit şi nehotărîre.
De fa}lt, oariera lui Balfour arată multe ncclnriti'iti şjmomC'utc eari îi caracterizează nehotărîrea.

1n .'1pcdal, faptul că, la început })J'ceonizafolC
lupt,a lHlnă la cutite şi to('mtaÎ în momentul hotă
rîtor phw!i la Ga.~t('in, a produs o impresie foarte
Dofavorabili! În sÎ!nul partidului şi i-a atras un
m;trp număr de .adversari,
lntr'o întrunire a partidului ullionist, earc a
· avut loc eri, Bll.lfour a de('1arat că c de purere că
· trehue să lase altuia grija fo·rmÎÎrii viitorului 00Linet, dimsul, dU)1ă datul medicilor, având nc~ "oe de n viată liniştită.
.

•

Revolutia în China. Din Shangai se tclegrafiazii·: AIJr(Jla:pe toate oraşele din valea fluviului
.1 angce se află în munile revoluţionarilor.
l.a N anking S(\ dă o mare luptă intre revolu·
~ionari şi trupele guyC'rnului. Atitudinoa trupelor
imJ)crialp {' În gcn('rc ţlovăitoare. Multi soldati
dezcrtl~a7.ă,

1.\:1 Rungtung s'a ,proclamat inrlep<,nd('nţa. O-

a trece (le partea

revoluţ.ionarilor.

:EntuzÎasmul pentru revoluţie spor{'şte. Se fornH~a7..ă guyernc inocpendento şi se llJillSeazii procla-

cu bueurio vedem

A RAD, 11 Noemvre n. 1911.

fiază:

raşele eoutinuă

12 Noemvre n. lQl1

"

lnvăiătorii

români pentru gimn. din Brad.

Primim urmi'ltoarole şire care ne fac cunoscută o faptă bine g<1ndită a unui grup
de învăţători ai noştri din Zarand:
,.l\1ai .ios îusomnaţ.ii inyăFitori, cu oca.zillIwa eonfercnţ{'i învăţ.ătoreşti din 6 şi
7 1\0""_ ţinută in Brad, în loc de a pune o
CUIllm[L t.recMoarc p0 sieriul fericit-ei în
Domnul: Maria Lazar n. Costea din Brad,
sutia. întrÎstatului în"ăţrttor Pavel Lazar,
am .c!rlruit pentru fondul ,,1Jasa studenţilor
dpla gimnaziul rom. gr. or. din Brad" următoarele surnc: Georgo ,J ula, Ioan Faur,
Al. Draia dtto 2 cor., Petru l\Iateş, Ioan
TiHU, Petru Husu, Ioan :\{j(~U, M ihuil Stoia,
Toader Lungu, Ioan Fodor, d-ra Irina Cos('iue. Alt'x. Floren, Silviu GIava, N. h-an
preot şi V tlsiie Boncn eflt" 1 (,Of. Lazar
La:;.ar (50 liL De tot. 18 eor. 60 fii."
-

Un bust lui lonescu-Gioo la

Piteşti.

liier-

eUl·i in ~ă~)tiimima .a(~{)a~t.a fI'a defwclit în grădina
pnblic{t din Piteşti un hUHt rpgrctatnlui scriitor

Joneseu-Gion, In mijlocul unei nsistcnţe numeroa'Se au ''I(\rbit domnii: N. Apostulesl~n din 'partoa comitetului pentru ri(licarcn hustului, d_ HtiiIl Cflt'U, primal'lll Oi".aşu lui, d. Sabba Somâneseu,
din p_utc societăţii geografice ro 111 ÎI ne, apoi d-nii
]i. tOl'ea, }{adu }{osctti şi J, Boteni. IonescuG i(m a fost un scriitor cunoseut îndeajuns şi la
fl{Ji, atilt lwin !I,ctivibatNl sa literară, cÎtt şi prin
Sl~rjerilc sale istorice elim eilte de pildă "Istoria

matii revoluţionare.
Comitetul rcyoluţ.iol1ar proiectează un împru'uut În f1trăinătato.
OfJ('iul telef(lni(~ din Shangai a arborat steagul Bucureştilur".
re\-olutionar. La oficiul telegrafic fOC refuză expe- Dimitrie Sturdza. Din Bucureşti ni-se scrie:
dierea te)('.l4ramelor ofJeUa le. Expooierea telegramelor t'ifrate şi ~artÎculare .'!e face în mod re- Cu ocazia zilei de sf. Dumitru M. S. Hcgclc a
hinevoit 'a adresa dlui Sturflza, f01lt .prezident al
gulat.
consiliului de miniştri, il telegramă din cele mai
Fajmoa~ plebe din Shangai s'a Înlarmat cu
atin~ătoare.
1fMl18 din arsenal.
D. ])imitrje Sturdza a mai primit () telegramă
Runt temeri de turburări. Trupele imperiale
din ('('le mai gratio!lse din partea A. S. It Pl"insc dp,daa la jaflui.
OuvernoTul din N1<luking a fost asa.qÎnlat. Vicc- {'ipe~4a Maria a l~oHlâniei.
A. S. R. Prinţul Carol a: ar1roswt de asemenea
regtTe s'a refugiat în Iaponia.
Oraşlll FU-CJU a căzut în mimile robelilor du- · rHui Sturd7:a o scrisoare de culduroase felieitări.
· IJă· o seurtă impotriyire. Vice-regele goneral ·al
Un drticol german despre universitatea din Iaşi.
· Tatarlor a fugit,
· Marca l't'visUi mcdi.eulii berliucză "J(liniOraşul YamcD III. fost ineendiat. Kimeni nu s'a
s('he W ochemwh ritt" pllbJ ieă nrt art.icol
_ .atins de 1\t1·ăini.
IIonkong. - Oraşul Canton şi·a proclamat in- foart.p dogios aStlpr<l 111liversiUlţni din laşi
şi

i{e-pondtmţa,

Invitare la abonament.
Incepcind cu 1 Octomvrie, un nou cuarlaZ, rugăm pe onoraţii abonaţi, cărora li-a
expirat abonamentul, să binevoiasctI. a
gri1bi cu reînoirca lui la vreme.
Apelăm totodaUlla acei onoraţi rcstanţieri, cari au cerut amânare până la acest
termin să binevoiască a-şi achita datoriile
lor, căci administraţia nu e în poziţie a le
mai putea acorda nouă amânări.
Abonamentul la »Tribuna" este:
pe un aa
28.pe 1/2 aII
--14.pe 1/4 an
7.p. t Juni
2.40
In România:
pe Ud an
40.-

pe

1/"

20.-

an

cor.
eor.
cor.
cor

4

cor.
cor~

Administ.raţia.

asupra Romflfliei în gellP,ral, datorit condeiului emillontidui' profesor WaIdeyer
caJ'(~ a fost delegatul liuiversităţei din Ber. lin la Rerhk'lrilr Jubi1are a1(\ univel'sităţoi
· din 1aşi.
- Hirotesire. Azi I!I fost hirotosit de Pl'oto.pop
d. 11 ihui P ii c ii tia n u, ales în tractul BanatComloş. lIirotesirC'A\ a fost. siivârşită de J>. Ro Sa
1. 1. Pup epi!-lcopuJ Aradului.
- Sporul Românilor din Orăştie. Cctim în
.,Libertatea": Dela nUitricula {)răl;lenea~că s'a pnblieat zilele astca prin foaia locală maghiară cifrelo cari arată mÎş(,area in desvoltarea 'JI0pnratiunei oraşului nostru Oră.ştic, ,prin naştcri_
nin arest{' eitrc vedem urmii.toarclo d..'lte eare
nil pot deeât. !l.ă ne înv('solcatleă pe noi Românii
din Joe.
Se !I.('oate allUme ~a iveală eă în cele 10 Juni
trecute ale anului de fatli, an fORt în Orăştie lG1
naşteri, dintre eare:
gr. orientJllJe 78, gr. ('atolil~o 16, rf~formate 23,
rom. eatll. 19, aug, ev.ang. 10, unitari 4, jidovi 5_
Ţin:îud smună de faptul ('ă gre(.'o-orientalii şi
gro{:o-eato!if'ii arătati mai ';118, Runt H. om â ni,

cea. J:n.ai 'vecl'1c
c ...'-\..sA .UE CL.{~VIRE

I~rirna. şi

ellil"te

a. lui

Fra11% şiAlbert

It8~n8r

str.

Bn~J~H!i 12~

Timişollra-lcsefin,
-+4 -

•

M

că şi

in

privinţa:

sporului

pri~

naşteri, poporul nostru românesc, stă La looul Îll.tâi,şi 'Că <lacă de Dapt azi Românii suntem ca număr, mai mulţi decât t><Jate celelalte natii din
oraş, apoi şi In sporirea naturală ne ţinem locul.
în-eă eu mai bună pereentllatie decât lacelea, pre~~um

se l'a vedea,

c.

Anume Românii au sporit în aceste 10 luni

cu 94 naşteri, iar celelalte natii toate Ia olaltă
numai 67. In deosebi shth 'reese sporul conootiCtellil.or Saşi 'Cari abia au dat nainte,., cu 16 8\1flettl.
Hocotiudu-o în ipro<,cntc, iacă ce iese la iveală:
S'Porul g'r,-orientalilor fa('~ din stima. î,ntroagă.
a naşterilor 48 'lo (48 din fiecare sută).
grC<'o-eatolid 10%. romnno-cat. 221(', a~,
m'ang. 1U%, 'l'Cformati 23%, unitari 3)'{" iZNJeliţi 35f.,
-adc('ă Homiiuiişi iea socoată în 'Procent ies hine:
ci dan (gT. OI', cu gor. cat. la olaltă) 58% a apO-. ~
rulni priH nuşt(,l'i (apwapc 60 din fiocare sută)
'Şi toti I'cila1\i abia 40-42,
In acel'aş timp însă, când în acest fel paporul
n()t<tru sporeşte în dlip fireflc, regulat, cinstit, avem noi Românii din Orăştie spor şi în alte privinţe: sporilll lacii, ea număr, şi priu aşe;;,area de
alti fraţi ai noştri, ocîirturari ~i ţărani, din .alte
comune în oraş; &[wrim şi în bU11ăstare, că-s Romunii n01j'tri muncitori şi crutători; f.\llOrim ca număr de e:1rtnrari, oa măcştri, c..-anegll'storj, ~i
în alte privinte.
Acest hwru dcc Încredere în sine neamului
nm,tru, nădejde în viitor, şi nn-şi piardă nimeni
niideje/{'a dind vede, că domnii zilei la oraş: Saşii~
băgându-.se Îu pulpana 1.] ngurilor şi Jă'Piidându-e-i
rolul frumos ('0-1 ave'au, de conducători oi oraşu
lui. - ne-au răpit câtev~ posturi cele aveam la
ora'Ş, au dat cu ciil(~fliul urei şi .pisUlei în noi Ia
alcgercu de di'pntat şi şi altii-d'ută Îşi arată inima
ce ne-o poartă. - toate aeele perd eri sunt suferinţele tl'P<'ăt'OH'l'C ale n0'3scrc, dar încolo a<~e8"
neam al nOHtru să ÎntărBŞte mereu şi ca număr, (Ii
('la bUllÎi!stllre şi cu inteligentă în aceRt oraş, -

I

"'1

i

~j

Dumnezeu !Reuşi zilele, când ne va l'ă1I
bnnapentl'l1 nedreptatea {le ni-se face azi!
CII Înerf'derc num'ai, cu stăruinţă I'U ~rutare, să
mmH'im ('a să ne întilrim în trvaic privinţele!

va

~ducc

- O consecvenţă - inteligentă a "Româoll-- ,...
lui". In nllmurlll de astăzi al "H.omânului" cetit.
pe p'il,gina 5 următoarele rînduri:
După a.tâtea lucruri trh!te. oari vor fi stăruit o &dandi m!dlllire în sufl<>tele cl'titori,Ior. vom înregi.atra
Ull flQ.pt îmbucurător. Cântăreţul Bucovinei G. Rot.ici.
a carui t.11ent a fost apreciat de lumea. literară din 1'egat şi a tipărit de curînd în tipografia "Şcoala RomÎlnă" din {ALmPlllung o Il (loua. ediţie a. poeziilor sale_
Suntem în~redin ţa.ţi, că publicul cetitor va. prImi
cu mare .drago... te si arest volum. oare după uneJe modificări esentia.le, e o întregire a primului volum_
Dorim tinărului 'J1oet noroc şi su('.ces în cariera sa. Ii-

terarii.
Iar pe ·pagin·a fi pc cum

urmează:

Rotică.

109 pag. Pretul 2 cor. - Hâ.rvE'rsurile urîte. Ele
pa;r'că ar SIHlIle ceva şi nu ne spun nimic. Greoae Iri
ltUctisÎtoare a.!esJ>ori, miroase dela început a că,mn._
dar nu li. climp ÎllvGrzit, plin de seva. proaspătului. ei
It .câmp mocnit. veştcd. Încetoşat. lmi
amintf'~c
Il",
bardul frltllcez alr!l.mrHllui, de Mistral ... Câtă viată Blnătna,sii de ţară ei cât parfum de fân. Cu toate acestea.
R<Jtieă deşi ne spuae 'Cit n'a -cunoscut 1 e an d r ii. ei
numlli b li j ori j şi Il dormit "în toale jîlăvite" (ceeaee
IHlate fi o ('xagcrare). totuşi În alte versuri ne spune
. că are acasă la ferl'(Ls.fră o z am bilă. pe care o dp~
plânge când o vede ofj]indu~ge, Şi un moşnpag care
din intâmplare a trecut pe acolo îl mustrii:
Po'ezil, de O.

tia

bunicică.

pretul

frumuşel şi

a.

_Tu plângi moartea Ullei flori
Tu pl<ingi dorurile tall"!.·
Si ti-o spui de atâtea, ori
Numai a ta stearpă jile....

.Mare asortiment de

PIANE, PIANINE

ŞI·. HARMONII.

Calitatea cea mai bună. Preţuri
ieftine.

tJ

··~.I
f

12 Noemvrie
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BRA~l!SWETTER JÂNOS, ciasornicar artistic şi chronometric în SEOHEDJN. -

j

Pa Il. t

Fondat În anul 1847.

Ceasornice pentru domni.
Ciasornic ancora remontoir cu un
(fără gravură, foarte bun, cu numele meu.

1capac neted, cu 7 pie1rii

No L1 Nickel . . .
No L 11h Otel oxidat
No LlI/3 Nickd tub

Remontoir, nirkel cu un capac
desemn de vânătoare, solid, cu
numele meu fin. La dorintă cu
dcsemnul o locomotivă.

17 cor.

;"\10

Cel mai ieftin remontoir de cea mai bună
calitate, lat, cu carac simplu, format ele!(ant.
Grosimea o arată figura A). Capacul se în
chide uşor, capac intern nu are. Ciasornic
bun, umblă punctual cu pnt mai ieftin nu
se poate eX"'fda.

L3 cu 18 cor.

18 cor.
15 cor.

A.
No L75 Nicktl [.
No L76 Oţel : .

Anrcră nie kel cu un raraC'. 7 rifjri, rerronfoir Goliat,
carac simplu, format lat, elegant după figura B) se poate
apl:(a şi pe ma~a de seri!'. La dOI inţă cu numeri romani
şi arât~toaTe solid ... Caprlll intun cu l't1TT'ele mtu.

Ciasornic de bU7unar deşteptător cu
15 petri, remontoir cu capac simplu.

No L6 Nickel . . 36 cor. 60 fiI.
No l6 1 2 Oţel oxidat negru 36 cor.
50 fII.

14 cor. 75 fiI.
]4 cor, 75 fii.

(Indrumare se

Cia~

Ciasornice de nickel, capac dublu, 7 pietrii, remontoir cu numele meu. Capacele cu desemn in relief,
represenlând scene de vânătoare.

aIătură).

•

de a'gint CI1 ('apac remontoir,
cu numele meu.
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No L29 cu 7 petri, remontoir sistem ancora (şi capacul intern e din
argint) 27 cor. 50 fiI. .
No L4. 21 cor. 85 fiI,

No L5. 21 cor. 85 fII.
No L29 '2 cu 15 pietri, remontor,
sist(m ancora (şi capacul intern e
argint) 32 coroane.
1

B.

r!.
I,

I,
r

,

No L77. 26 cor.

Ciasornice de nickel cu 7 pietri, remontoir oxidat in argint vechi, foarte
elegant, format destul de Jat, capace reJlffate, cu numele meu.

Ciasornice de nickeT, remontoir cu '15 pietri, cu capacuri reliefatf', oxidafe În
argint vechiu. elegante şi solide, format destul de Ilat, capacul interior de
argint, cu balancier, potrivit pentru ştrapatii.

l'

t

No L81 Un capac • . 21 cor,
No L81a capac dublu. 26 cor.

No l82

ClI

un

cap~c

No LS2a capac dublu

21 cor.~
26 cor.

No L83 cu ue capac 36 cor 50 fiI,
NO L83a cu capac Juplu 45 cor,

J.No L85 cu Un capac 36 cor. 50
No l85a cu capac dublu 45 cor.

.,Î
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BRAUSWETTER jĂNOS, ciasornicar artistic şi chronometric În SEGHEDIN. Ciasornice de argint cu capac dublu, remontoir

(şi

capacul intern e argint) cu numele meu, fine

şi

solide, potrivit şi petru

j n;J 11

Fondat În anul ]847.
ştrapaţii.

Ciasornice de argint tu la (emaiJat)
capac dublu, cu 15 pefri, remontoir
cu coroană de aur, balancier coupe.
potrivit pentru cald SI frig, precum
şi pentru strapaţiu.

No UO simplu cu 7 petri cor. 32'50 ..
No Ll0 1/2 « cu 15 petri cor. 30'50.

No L II cu 7 petri 32 cor. 50 fiI.
No L 11 1/2 cu 15 petri 35 cor. 50 fil.

No L12 cu 7 petn 32 cor. 50 fil.
No Ll2 1:2
15 petri 35 cor. 30 fii.

No L23 cu 48 cor. 50 fil.

No L88 cu 7 petri 32 cor. 50 fiI.
No L87 cu 7 petri 32 cor. 50 fii.
No L86 cu 7 petri 32 cor. 50 fll.
No
L88a cu 15 petri 36 cor. 50 fiI.
No
L87a
cu
15
petri
36
cor.
50
fiI.
No L86a cu 15 petri 36 cor. 50 fii.
Ciasornice de argint tula {emailat)cucapacdublu.cllI5 petri, remontoir cu deco~aţie şi coroan:l de aur, baland er
coupe, potrivit pentru frig şi cald, pr('c11m şi pentru strapltli (foarte recomandabil).
..
No l24 cu 43 CDr. 50 fiI.

Ciasornic remontoir, Cll 15 P ~tri, cu
un caplC din argint oxidat Roccocco
solid şi greu, fin, reliefat cu scen~
<le sport, capacul j ntern de argint
cu nume.'e. meu şi balan ci er coupe
potnvlt la căld ură şi frig.

No L27 112 cu 53 cor. 50 fiI.
No L27 cu 53 cor. 50 fil.
No L26 cu 53 cor. 50 fiI.
Ciasornicar Trccocco, oxidat, cu 15 petrii f remontoir, solid şi greu, cu de('Oratii frumoa~e i.n relief, cu capacul intera
de argint, cu numele meu, bllancier conpe, regulat pentru cald Şl fng.

No L40 fin . • . 41

COr.

75 fii.

No L40 '/2 fin extraordinar 55

COT.

l-'~~icare
rintă
faţă

ciasornic fa do.'
se poate lifera cu
de cifre romane
sau arabe.

Chipurile
mărimea

No l41 fin
. . . . . 46 cor.
No L41'z e:draor Jinar de fin 00 cor;

No L42 fin
. . . . . 46 cor.
No L42 1.2 extraordinar de fin 66 cor.

No L42 fn . . . . . 46 cor.
No L42 1/4 extraordinar de fi n 66 cor,
1iJ

reprezintă

originală.

Comandele se execută
prompt şi conştiinţios.
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BRAUSWETTER JÂNOS, ciasornicar artistic şi chronometric în SEOHEDIN. -

Fondat în anu] 1847.

Ciasornice de aur cu capac dublu remontoir cu 15 petri, cu numele meu, bllancier-coupe potr: p. frig şi cald.
Ciasornic de oţel cu un
capac, remontoir, foarte
elegant şi fin.

No LlO2 cu 20 cor.
No L48 capacul intern nu-i aur 160 cor.
Nu L48 1l2 şi capacul intern e aur 180 cor.

L49 cap. intern nu-i aur 160 cor.
L49 1i2 capacul înt. e aur 180 cor.
Aceleaşi d<1r şi capacul intern e aur.

L50 capacul intern nui·j aur 160 cor.
L50'i2 capacul intern e aur 180 cor.

Ceasornic de argint cu
un capac, remontoir (şi
capacul intern e argint)
gravat frumos, cu numele meu.

• No LI03 cu 25 cor.

Ciasorni~e de a~r cu capac dublu, cu 10 petrr.
remont01r. ,soliditate .medie, gravat frumos, (ca~ pacul mtern nU-I aur) cu numele meu.

No L123 cu 68 .cor.

No L124 cu 68 cor.

Cu numele meu sunt provăzute numai ceasornicele eele mai tJegante. - Preturile sunt SOcotite În rate. In bani gata 12 ",0 scădere. Ori.ce ceasornic se poate trimite cu faţă de
cifre romane ori arabe. - Desemnurlle arată
No L51 solid

şi

fin cu 210 cor.

No L52 solid şi fIII cu 210 cor.

Ciasornice pentru
"Ciasornice de ~ ur
capacul intern

A
'Ciasornice de aur

CII
llJ

No L53 solid şi fin cu 210 cor.

~dame.

un capac, cu 10 pdri, remo'1toir, cu decoratii extraordinare, gravat ele,/pllt, emailat fin,
e aur, cu numele meu. (La dorinţă cu numere romane). figura A arată fata dinainte.

No L153 cu 75 cor.

No LI52 cu 75 cor.

No L151 cu 75 cor.

capac dublu, cu 10 petri, remontoir, soli 1e, elegante, cele mai moderne, grav1fe arti~tic,
c'Tlaiiate în culori splendide şi capacul intern e din aur, cu numde meu.

Cll

iNo L154 cu 93'::0 cor,

Ll55 cu 93'50 cor.

L156

CII

93'50 cor.

L157 cu 93'50 cor.

No U58 cu 93'50 cor.

mărimea originală.

Conditii de

plată.

Preturile arătate se înţeleg fixe şi plăti
bile În rate, dar dacă jumătatea din sumă
se plăteşte În ramburs las 5 0io, iar În caz
că Întreaga sumă se plăteşte, astfel las 12°/••
La comande sub 30 cor. pe lângă lăsarea
de 12% , trimit numai la primirea înainte a
banilor, ori pe lângă ramburs.
La comande peste 30 cor pretul este a
se plăti în 10 rate lunare, În aşa chip, cii
rata 1 să facă 20 0;0 iar suma restantă să
se amortizeze În 8 rate egale, lunare. Spre
pi'dă la o comandă de 40 cor. rambursu.
face 8 cor iar ratele 4 cor.
La comande peste 200 cor. este a se
plăti 25 %
din pret odată cu cum pararea,
restul se poate amortiza pe 10 rate lunare.
Rate peste un an nu primesc,
La comande pe rafe se recere şi cunocrş
terea stării materiale a cumparătorului.
Agenţi şi voiajori n 'am şi nici nu angajez.
Adresa, locuinţa, po!ta ultimă şi comitatul
să fie scris clar.
OARANTĂ, Pentru fiecare ciasornic nou
iau garanta de 10 ani, pentru reparatură 5
ani Obiectele cari nu convin le schimb.
Ciasornicele şi giuvaerele de aur şi argint
sunt marcate de oficiul !'>tatului Aurul este
580/1000 (14 carate), argintul 800/000 (14 carate).
SCH IMB ori·ce ciasornic de aur şi arginţ
precum şi argint şi aur natural. Pentru fixarea preţului rog trimiterea obiectelor. (Oraloage de părete şi ciasornice deşteptătoare
nu le schimb).
Catalog În limba ullgurească, cu 200'
ilustraţiuni trimit franco şi gratuit.
In România trimit numai pe lângă trimiterea banilor Înainte.
Cu

deosebilă stimă

Brauswetter Janos,
ciasornicar artistle şi chromometric.
Nu Ll59
No L160
.cu capaCl.n VI ace toane elegante â 100 cor.

No LI61 cu 96 cor.

No L162 cu 96 cor.

No 1I63

lU

96 cor.

Seghedin.-Szeged .
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Llnt'lri plntru domni foarte elegante
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moderne.

Ceasornice de Argint
cu copac duplu, 10 pietri
remontoir, coroană de
aur şi capacul intern e
de argint,cu numele meu .
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No L416. Argint (masiv) 6 cor. 80- Aur (masiv) 92 cor.
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No L41S. Argint (masiv) 10 cor. -- Aur (gol) solid 106 cor.
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No l386. NickeJ, elegant cu joujou 1 cor, 80 fiI. -

Argint nou cu joujou dri>glJţ 2 cor.- Argint (masiv) 4 cor. 75 fiI. -

Aur (masiv):71 cor. Aur (mai ingust şi mai scurt) 56 cor.
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NoL388. Nickel, joujou drăguţ 2 cor. 60 Ji1. -
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Nr.
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Nr.
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L475 1f2 Aur, masiv, mat ori luciu foarte dr~gllt, se recomandă special , . . • . . . _
L475 3/ 4 "
C
"
«
cec
c
"mai gros, mai greu
L475 1/{ e
c
ce
ce"
c cel mai gros, cel mai greu
L475 s!{«
e
c
cec
•
"mai subţire, mai ingust şi mai uşor
L475 5/6 Argint (coloare albă) masiv sau luciu, foarte elegant . . • . . . • • • • •
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Ceasornidle aceste de
dame nu se recomandă
de a fi folosite şi de
băratbi. căci sunt identice
În !11~ril11e, CIl figurile.
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L475a Aur, (gol dar tare) mat ori luciu

}20 cor~

Nr. L475b1 Aur, ~ros ~j mlj

greu 150

cor.

Nr. lA75c~

cel mai gros ,i cel mai greu l80
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-200 cor.

Nr, L475d l

ArgintI

coloare 1l1bă) ma~iv 21 cor.
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Desigur, b u j ori i a.ceS-tor vers-uri fără ritm. eari
personalitatea poetică a autorului. au tins
zadarnic să se tra.nsforme in z a m b i le. d ..ci zambila. s'a ofelit in atmosfera. versurilor diui Roti că.

f{)rmează

- Hakki paşa pălmuit. Opinia publică din
Turcia aeud pc fostul Mare vizir, Hakki patla.
că răsboiul cu Italita. a aflat vara nepregătită, şi
3'1lt.I'el a înjosit'o la o campanie dcsperată. Atitu·
<linea ostilă a mare!ui publica silit Ipe :Marele vizir
Hakki să demisioneze. Cu toate a'Ccste în..'lll, dis·
graţia popul'atiei s'a menţinut şi mai departe.
A fost supus la diferite brutaliti1ţ~ din partea
'Publicului, aşa că noul eaz întfmlplat lui eri Vi·
neri. nu nc poate surprinde. După cum se anunţă
din Oon8tantin(lpol Orhan Selahadin. Iuofesor întâlnindu-sc pc stradă CII fustul Vezir, l'a ataoat,
bătitndu·I şi sCllipânuu-l. La acest alac s'a: adunat
Jume multă ('ure i~a \Servit de altfel de .scăpare,
făei'tndu-so pierdut prin ea. Oa.zttl a trecut la
{)roinca zilei. O mică pedca'psă meritată!
-

Fuga lui Sycinskl. Din Leruberg se

telegrafiază

'flă studentul rutean Miroslav Sycinski. care cu câtiva

ani Înainte îl Împuşca-se ·pe guvernorul Galiţiei contele Potoczkr. asupritorul l)oporului rutean, - a fut.:'it
~in Închisoarea dela Stanislau.
Sycinsky fusese condamnat pentru crima aceasta la
moarte. os!indă care a Cost schimbată, prin Ma,i. Sa. in
încbisoare de 20 ani.
Imprcjurărilc între cari s'a, prtrecut fuga nu se cunosc. Părcălabul Il găsit dimineata încăp(lrea în care
~ra. Închis Sycinsky - ocupată numai dE' tovarăsul său.
Syeinsky dispiiruse.
Se presupune cii fuga Il fost pusă la cale df' Ruteni,
'~'ari au cumpărat mai multi păzitori ai închisorii.

- Jehneutae. Istoricii litcl'aturei clasice cunosc numele aeeslla care ese titlul unei drame
",misc de Sofocleg. Dar numai atât. Drama însaşi
n'o cunosc norămnnfmd pentru posteritate.
Istoricul Dr. A. R Hunt Jin Londra a comuni('at zilele trecute R0adcmici engleze, că în cer('etările sale făcute în Grecia a găsit o parte de
manuscris, '8 dramei .J ehneutae, pe 'Care o 'Pune
la Jispozit~a acudemiei. Această {'omunicare a fă
oent mare senzatie Între admirartorii ln8u'lni ,autordramntic elin.
- MJlioneti pruslenl. "Plutus" dă după consilierul
Rudolf Martin. numele şi locuinţa milionarilor pru9Îelli.
loşÎrarea lor a cerut 920 de !)ugini, răci sunt 8900 de
inşi. In 586 de pa?Îlli. mai departe, dă note biograficl'
8.supra a:rE'lor dintre ei cari au peste 5 milioane de
mărri venit pe lUI.
In frunte stă doamna KruPIl von Bohlen un Halbach
cu 187 de milioane aHre şi 17 mi Ioane venit. Apoi vine
~ printul GniJo Henckel \·ou DOHIlPrsmarek cu 117 miI.
Qyere .ei 12 miI. venit.

Al treilea l' Christian Kra.ft, llrint Hobenlohe-Oering{"Il, duce de Ujest, al patrulea e ba.ronul Mar von
Goldschmitdt Rotsebild.
Până la moartea ~a W iIIi Rothschild ţinea. loonl întâi -cu averI' de 266 miI. de mărci.
Ivirea unei boale noul Ziarul' .. Politica" din
Copenhaga. anunţă că tn oraş a izbucnit o epidemie
de o boală până acuma necunoscută. printre anima.lele
de Casă. Boala se transmite si la oameni; până \lICuma
s'au Îmbolnăyit o multime de copii.
Veterinarii şi doctorii au constatat în cele din urmă
că boala a.eeast& bântuie printre reni în ţările nordice
şi ar fi fost adusă în localitate de ~lObolanii nomazi.
cari au mâncat din cadavrelE' renilor morti de această

unn Tolstoi.
v

KASIOIU
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N6metb ,1 Klr4b. croitorie pentru domni ChIi.
5, anuntă ono public romAn din loc si hnilreiurime. că au sosit ,tofe indigene ei străine. pentA
sezonul de toamnă si iarnă. Pardesii. paltoane 86 prele

sir.

Koto

gătesc

pe

lâ.ngă

R.ugăm 011.

preturi acomodate. conform modei.
public pentru sprijinirea ei mai dep&rte.

\

1: Seminarul iaridic Dr. Gereb, Cluj, Str. Far.
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre-găt~te pe lângă onorar mic, pentru examen{'~e
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, examene de advocat şi de magistrat. In 3 luni se
câştigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul proiectelor de reformă a învăţământului iuridic, e
boalii.
de dorit ca toţi cei interesaţi să ee adreseze spre
- Din presa turcă. Ziarul "Takvimli gazetla" binele lor la acest seminar, care înlesneşte mult
este informat di o deputatie turcească se va duce cariera advocaţială.
să salute pe Tar la Livadia, cu dare ocazie va
x: Gustav Tâtray - Oradea-mare, str. RâH1rLi da~pre eheRtiunca Dardanelelor {Ii confede-' koezy, prăvălia pentrn elită, unde se pot CUrtlratiunea balcanică.
păNI. lucruri de mână, pentru dame precum şi nuAce1aş ZÎlar mai eRte informat, că o ComiBiune
eet.Jarii, eu preţuri foar~ ieftine. Telefon 783.
('ompusă din deputaţii: Tsmail Hacâ Paşa, Dr.
.Misc. Dr. Dimitri Efendi, Anast.as Efcnai, lliusein Djahid, Keraso Efcndi şi }>!asta·rmagi,a.n E·
fenrIi s'au Întrunit în una din 8căIiIe camerei şi
au hotărît propaganda eff'Ctivă pentru realizfaN'a confcderatiunei halcanice.
Sumarul numărului de miine din "Noua ReZiarul ,,l{·ni Gazeta" află că deputlaţii alba- vistă Română" de sub direcţiunea dlui C. Rădll
nezi au avut o consfutuire asupra măsurilor ce lescu-M otru e~te:
trehuesc lll':lte contra ţărilor voci ne, cari mereu
Noutăţi: P·artidele politice şi Iiteraturt'l.
se pregătesc de răsboi.
Chestiuni culturale: Dr. C. 1. lstrate. - Pro"Tanio", Într\m urti('o} de fond landă politica gresele ştiinţei în Romrmia.
Angliei şi atacă lJ(' Germania. acuzând-o că ar fi
I~itel'atură; 1. B. Hetrat: S'au dus şi {'{l.
cauza anpxării Basniei şi Herzegovinei.
eorii ... - Un' te duciL - Se duc ... - IntrHt"lkdam" află. mama kedivului Egiptului. a blL. Emil IRac. - Neculai Iorga (nn portret modăruit o sumă cu eare să poată fi îngrijiţi timp
dern). I. Chiru-N anov. - Peste Dornla... (cn ilustraţii). Gh. D. Be1inscky. Son-Gogu. (Basm
de 4 IUlili 15.000 răniţi din rMboiul tripolitan.

BIBLIOGRAFII.

x Atra~em atenţiunea public'ului român('.'Ie
asupra inseratului profesorului T. Popovici din
Sibiiu.

.

internatională de constructii de fier
din Budapesta a făcut mare senzatia in toate
eenurile de specialitate. motorul de olei brut ..Rohur",
expus de fabrica de motoare (JdolJ Landler. Buda.
pesta. VI. Lo\'ag D. 2. Actionarea regulată şi simplicitatea fără păreche a. acestui motor a atras atentiunE>a tuturor vizitatorilor si astfel cu drept euvâ.nt putem afirma.. că dintre toatE> motoa.rele ~u oJpi acesta.
e cel ,mai preferabil.
La acea-stii. expozitie a fost distins cu medalia din
partea statului, ce pace Întăreşte afirmatia. noastră despre calităţile nediscutabile ale motorului.
Motorul ..Rohur" SI:' poate aplica .cu mare succ{'~
la t{]t felul de maşini agricole. industriale, maşini de

x La expozitia

şi maşini
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treerat si mori asa că ne permitem să-J l'BComa.ndiit.l'
in atentia 011. publi.c.

Nu mai

Na.ta.şa.

am

logodnie, m'am desfăcut de el! strigă

provoca... Eşti .multumită?
- Ah! lAsati-mă, ăIsaţi-rnă. dl' CI' m'aţi imJlî1'd('~at ...
ROMAN,
Cint' v'a rugat ce.a ?
Ea se sculă pe divan şi aruncă asupra Mariei DimiTtad. de A.. C. Corbul.
- trievna. niştl' căutături m!nioase,
(Urmare).
- Dar cE>-ai fi dorit? strigă iar Maria Dimitrievna..
Ea Juă fata Nntaşei cu mlÎna ei cea mare. si Q in- Nu cumva erai întemniţată? Cine-l împiedeca să te
viz;itf'ze? De ce a vrut să te răpească. întocmai {',8. pe {t
;tO&l'8e de pa.rtea ei.
ti~am'.ă? Si crezi tu că n'ar fi dat nimeni dp el? E
Dar Maria DimHrievlla. cât şi Sonia furii izbitI' de
un ticălos! lată 0(' iti spun eu.
schimbarea op<,rată in trăsăturile ei: ochii îi erau ar- E mai bun decât voi toti ... Ah! dacă nu m'ati
zători şi IIsr.ati. buzele Îlltrl'deschisE'. obrajii scofălcîtî.
- Lăsaţi-mă. am să mor, gemu ea. Şi smulgându-sp fi împiedecat! Doamne! Doamne! Pentru .ce? •.. Plecati de aICi!
. <cu o mişcar!' furioasă din mânile- Mariei DimitrÎnlla îşi
Ea plâns!' ('u desperarea cu care se plângi' o ae" faluă. vechea poziţifl.
norocire dp care eşti sillgur vinovat.
- Natalio. iti vrusese binel!', zise Maria. Dimitl'ievna.
Maria Dimitrievna voi să mai spună {'ev~ dar Na.Ei bine, n'am să t~ mai ating. dar as~uJtă, nu-ti mai taşa strigă:
vom(>IlPSC de mărimra greşE>lei tale; o cunoşti .'!ingură.
- Plecati dp ari. plprati de ati, mă llrîti ('u totii.
Mă nE' va ~osi tatăl tău: CE> să-i spun?
mă disllretuiti 1.. ••
Din nou, capul .K ataşpi fu sguduit df' sugltitnri.
Maria Diulitrievna îi mai zisI' că trphllia tăinuit totul
fată
de conte şi că nmeni DII va şti nimic. dară Nataşa
- Ei bine, va ·afIa. totul, şi dupa el fritele, IOg'(}dnipromit!'
că va uita tutnl.
(;u! tiiu.
l'a

Szauto Dazso

li'ilologie: Radu Popcseu. - Feluri de vorhe-'
,·eehi.
Uuri de seamă: N. Ione.scu. - N. Davidescu;
lo\'. 2 acte.
Insemnări: Jean B(mifaee Il (.tl'at. - Te.]cgr<lmele primite la ilerbătorirea lui Eminescu. ~ Da·
niele Hanzoni. - Asu.p1'a învăţământu1ui dasie.
Revista revistelor: Iwmânia Viitoare. ~
Flacăra. Hevue internationale de 8ociologil'.
- Revuc Contemporaine. - Le couricr enropoolJ.
Memento.
Redactia şi administratia: Bucureşti, CaI('a
Victoriei, 62. Abonamentul pe un fan 10 lei. 2i)
bani exemplaruL Număr de probă Ia cerere.

N3gy~arad,

"

-

I

Nataşa

nu răspunsl'; ea nu mai plângea. ci era. scude fiori.

Maria. Dimitrievl1a ii puse o pE'!rnă sub cli:pă.tâ.i. (J
Înveli cu două plapămi 6i îi aduse ea insăs un ceai de
flori de tei.
Dar Na.taşa nu lua ,9!'ttma. Ia nimic.

- Ei bine, s'o lăsăm si dGarmă, făru Maria Dlmitrievn8. ieşind din odaie.
Toată noaptea Nataşa nu indiise ochii. Ea. mI
plÎUlse şi nici nn vorbi Soniei eare
Rcu]ă de mai
multe ori ca să vegh!'ze asupra ei.
A dotla zi 'contele SE> Întoarse foarte vesel din călă
toria sa. Maria Dimitrievnac8.l'e-i ieşi Intru ÎntimpiD&I·I'.
ii zise că Nataşa era bolnavă şi cii chemas!' doctorul,
dar acum tînăra fată era mai bin(>.
Nataşa nu ieşise din odaia. ei, ci sta la. fereastră Jni-

8..

vind

nelini~tită trecătorii. Aşt('pta fără

îndoială

edif ieii.

Telefon 491.
Telefon 491.
Primul maR'azln Industrial de rolete delemn din
Oradea-Mare. - Atelier de ferărie.
--

•

'~

,..;:

~..:f ..
..'[/

",.

f'

ştiri

dela Auatul, şi zicea că tînărul ii va scri.
Când intrl contele ÎIl odaia ei. ea se intoarse cu n~
liniştt', dar chipul fii rămasl' upmultumit şi fe.r,e. Ea. Il.
se ridică de Pf> Rcaun. ca să-si Îlltâmpine părintele.
- Eşti bolnavă, Îngeraşul meu?
- Da. nu prea .~unt biup, răspulIsr pa, .lupă O tăcer~
scurti.

Szt. Jdons-u. 251

lăc.:<\tuşi pC1'11::ru

;

Rodactor reepon8&bil: IaU. Giarli ..
..Tribnna" Înlltitni tipografic. Nichlu .1 "9_

turată

.

- 'fot I)na e, urmă Maria. Dimitrievna. doar nu-ti
Închipuieşti tu că lucrurile vor troce astfel. Fratelp tău
îl

chinezesc)

.,
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BEKESCSABA--NAGYVÂRAD
Andrăssy-ut

41- 43.

Rakoczi·ut 14.
(LAngl ,Apollo)«

1

Oru ber Dezso,

li

magazin de pălării ,i articole
de modă pentru bAI baţi.
Cluj -1<.olozMvar
CDllul str. Wesselenyl II Szep, ,Is-i·fls cu bofalu! feszl.
Noutăţi

Datoria

CONCURS.
Pentru ocuparea unui post de con-

:!>LUi\'UNA«
institut de credit ,i economii,
societate pe acţii.

şi

pentru domni copi;, albituri, cravate
.'
totfeJul de articole. Preturi solide.
Serviciu conştiinţios. - Comandele
din provincie se execută propmpt şi
francate în cel mai scurt timp. - ~~~

I -

1 l i ••• ';'IIIIIII'IIIIII.

&i:Q

ŢIMBALE
flaute,

harmo·

Ş.

a .. - Numeroase distincţii şi medalii primite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern
şi al organlsmului de oţel. Catalog trimit gratis.

b

SCRIITOR

Un candidat de
Află

imediat aplicare în canceJaria mea.

Buda.pest, VIII., Rak6czi-ut 71. ~""','

.Dr. Gheorghe Drimba,

iiiiÎ'illljBIIÎIÎIIII'. ~

" " sa'J.tOft' e'
Ca
.
•

~dministrator
~oşii,
etate de 30deani,
10-

In

teJigent, caută pentru
domnişoară, văduvă sau divorinteligentă, frumoasă şi bună gospo-

. căsătorie o
ţată;
dină.

ad~o,at

cu practica.

kir. szab. hangszergylir.

'~

caută

în afaceri advocaţiale pentru o cancelarie din provincie. Sunt preferiţi cari cu·
nosc părţile din jurul Boroşineulu;. Adresa
]a administraţia ... Tribunei«

Mogy6rossy Gyula,

- Amatoare]e se scrie: »Romeo«
Temesvar- BeIvaros, Poste restante.

....--------..----....----......

advocat În K6halom.

fetiţei

AVI S!

La subscrisul

Învălitoare
roma"na", care poşe de pe dep l'In ŞI l,'mba
germână şi zice şi in pian.
,
..
d
D r. P OPOVI~tU, avocat
Facsad
.

"

U

,

din comuna Cuvin (comit. Arad) din mână liberă, din cauza morţii birtaşuJui. - A se informa la Gheorghe Muntean, birtaş ered.

află

momentan aplicare

· t·Inert·
2. commlS
cari se pricep la manufactură şi bumbăcării.
Limbile: maghiară şi germană se pretinde..
- Numai vânzători harnici şi solizi g~sesc
po~t stabil.
Tot la subscrisul află aplicare şi un l'nvăţăcel cu 2-3 c1ase gimnaziaIe.

"
'
"
t'J •
1nva aCel

Traian Novac,
comerciant în Balazsfillva.

de lăcătuş, căvaciu, mşi
nist, mă sari, - se caută
pentru fabrica de
alui Maxim 1. Vulcu, Arad, (lângă gară.)
I

maşini

----,------------------------------

In atentia Domicultorilor l

Ofer altoi de pruni bosnieci ca
»Balkanska earlca- (Regina ba]omului) şi .I(raljica Bosne« (Regina Bosniei). - Altoiul de 2- 3

mele de 10 am o

. . b· tI'"""atese
Sepre da IT n
•

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

~~~

Caut

pentru instruarea

Directorul ComptabBiUtii Gen.
a Statului şi a DaÎQllei Publice.
D. Vbrov(cI.

Vin Ofăştie,

vărsat
.:1

A 3-a tragere la sorţi a titlurilor de renti
40Al amorti bilă din 1910, imprumutul
de lei 128,000.000 se va efectua in ziua
de 18 Noemvrie (1 Dec.) 1911, la ora 10
dimineaţa in sala specială a Ministerului de·
Finanţe, conform dispoziţiunilor stabilite prin
regulamentul publicat În :.Monitorul Oficiale
Nr. 245 din 7 Februarie 1906.
La această tragere se vor amortiza titluri
pentru o valoare nominală de Lei 704.500
în proporţia următoare:
24 titluri de câte 5000 lei
120.000
80
~
~
., .2 500 »
200.000
J78 »
.,
»
1000 :.
178.000
413 »
>
»
5eO >
206.500'
-----695 titluri În valoare nominală de lei
• • • • • •
704500Publicul este rugat a asista la tragere

~

costume femeieşti şi de căluşeriJ
pentru petreceri, serata şi baluri.

UN

foane cu plăci ar·
ti"tice, - vioare,
nici

Al

Se

cu organism patenut de otel, dând
sunete re<.onante ~i
foarte plăcute, "~_a~aiij~' se pot căpăta şi pe
rare. Oramo·

Sed an mpr11 mnt!

Atelierul da tesaturi rom.

19 Ocl 1011.

Publicaţiune.

pentru un post de T~r.alltif~.ant la
centrală eventual la filiala din Murăşo~or
heiu, publicăm prin aceasta concurs cu termin r ână ]a I Oecembre a- c. sl n.
Ref]ectanţii au să documenteze, ci au
absolvat şcoal ele (omerciale, vorbesc limbile ţărei şi sunt scutiţi de ob1igamântul
militar.
Con tabiJ ul mai trebue să dovedească, că
a făcut praxă de ce] puţin 2 ani, iar practicant va fi numit şi preferit cel cu oarecare
prad.
Sa]arul contabiJuJui şi pradicantului se
va stabili cu ocaziunea alegerei, de aceea
se recere, ca reflectanţii să-şi arete şi precizeze pretenziunile în cererile concursua]e.
Cei numiti au să şi ocupe imediat postu1.
Si b ii u, din şedinţa Directi unei ţinută
la 10 Noemvre 1911.

în diferite soiuri de

Publică.

Nr. 100764

t-abd la filiala noastră din Tu rd a şi

peEa.lâ..rii
şi

Dlrecthmea ComptabiHtiţel OeneraJe
a S~atulul ,i a Datoriei Publice.

inltitut de oredit ,1 economII, socJetate pe
aetil in SibUu.

FABRiCA DE

OBILîiI3&I

Ministerul de finantelor.

»LUMINA<

REISl MIKSA

-

191t

ani cu coroal1ă admirabilă e cel
mai bun din diferitele soiuri de
JIIruni.XPoama e foarte mare, escepţional de dulce şi
foarte gustoa-ă. Se coace spre sfârşitul lui August,.
Mnd te poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fabriC"area tltÎt:.ei şi a sFgoviţului. - Prunii mei nu

I

suf« de că-ierea frunzelor, (Polysligma rubrum) ca
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade
frunza, pricinuind stricarea poamti. Acest soi a fost
premia,t în diferite rânduri, cu premiul întâi din partea Jluvernului. A !.os.t premi~! la expozitia milenară din
Buddp~ta 1896 ŞI la expozIţIa dm Viena 1897 cu medalie de aur, la exo(Jzltia internationala din Paris 1900
cu medalie de arRim şi in fme la expoziţia regnicolară
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez..
Sava. T. KqJdi6,

mare proprietar in Brecka, Bosnia.

.

\
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PRIMI SOCIETATE DE CREDII FUNCIAR ROMAN DIN

l

BUCUR~ŞTI.

\
t

LISTA
De scrisurile funciare 4 0/0 ,1 50/0 eşite la sorţi la tragerea a 25·a ,1 a OO-a flcuil In ziua de 13/26 Octomvrie 1911.
Aceste scrllurl sunt e,ite la sorţi cu cuponul de Iulie 1912 ,i le vor plăti al pari (sutl tn Iuti) la Casia Soci~
etlţil cu începere de1a t lanuarie 1912.
\
•
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Il!
,
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IeI
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106\1
I 116\

312\\
322\1
126\ 352
136i 362 1
156! 372!
1661'1 382,1
186,1 3921
60311 804
61311 814\'
1 6231 824
, 1955\'i 834 1
1965 11 844
1975!1 854·
1 1985\1 864
1

1\

1
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1
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lei

60
90
479
604
614
634
644
654
703

I

~

a 5000
605
635
645
665
685
1809
1839
1859
1879
1889
2505
25'15
2535
2565

lei

a 1000

II
I l '

lei

11,lOoltlei-\

,

128666~

5120 7094 41569 54000111208 4846 12R3s 119078 28179 48121 60584 82347
5123 7306 41579 54010: 1216 4876 12855 119088 28199 48141 60594 82357 128676'
5130 7316 41589 54020:: 1218 4886 12895 19098 28201 48151 65508 82377 128686
5140 7326 43706 54030.' 1226 5606 14001 23401 28811 48161 65518 82387 128696.
5143 7336 43716 54060 1236 5616 14021 23411 28821 48181 65528 82397
5153 7346 43736 54070',:,.1246 5626 14041 23412 28831 48191 65538 91404
5160 7356 43746 54080 1248 5636 14051 23441 28841 51104,65548 91424'
5170 7366 43756 54090:1 1258 5646 14071 23442 28851 51124 r 65558 91444
5173 7376 43766 54804:11268 5656 14081 23462 28861 51134 65568 91454
5183 7903\43776 548141! 1276 5666 14221 23471 28881 51144 65578 91464
5190 7913143786 54854111278 5676 14241 23472 31405 51154 65588 91474
5193 79231' 43796 54 R64!\ 1198 5686 14251 1 23481 31415 51164 65598 91494
5402 7933 44528 54874111608 5696114271' 23482 31435 51184 6,5622 93503
5412 7953 44538 54884111628 5713 15125 23491 31445 51194 65632 93513
1

~gb~ ~:ti~ ~gţ3 ~~~~ ~~~~6'1! ig~~ ~~~~

II

ig{~~ I ~~j06 3{!~~

4503
9500
9510
9520
9530
9560
9570

~ l3?~ gâg~~ ~~~j~

3405 5472 7993 i 44568 5,5216111668 5753 15165! 24803 31485 51328 65662 93543 f
3415 5482 8704 144578 55226 il 1678 5763 1S175 1 24813 31495 513. 38 656.72 93563 1
3425 5492 8714 445R8 552461111688 5773 15185 24823 32701 51348 65682 93573 1
3435 5507 8734 44598 552561,1698 5783 15195 1 24833 32711 51368165692 93593
3445 5517 8754 47805 55266:12306 5793 15321! 24843 132721 51378 \ 68305\114402
3455 5547 8764 47815 57715112316 6518 15331 j 24853 32731 51.388168315 114412
3465 5557 8774 47K25 57725112326 6519 15381124873 32741 51398 6832511 ]4422
1
3475 5577\1 8794 i 47835 57735 23461 82.26. '1160171248831, 3275. 1 54201 68335 ' 114432
3.J:8516214 9301 47R45 57745,i23SC)1 8246 16027 24893 327715422168345 ]14442
3495 i 6224 9311 47875 57755 il,: 238() , 8256 I 16037 1I 25101 32781 I 54231 68355 11114-t52
,,3,S04 6234 9321 49201 577651, 2409 8286116047 25111 34508 54241 68365 114462
il
35]4 6254 9331 ' 49211 6012Şji 24~9 8296 16067 25121 34528 54251 68375 114472
:;
3524 6264 9341 1 49221 6016;):124/9 9315 10077 25141 3~ţ,5-1-8 54281 68385 114492
li
3534 6284 9351,1 49231 60175;i 2489 9325 16087 25151 34598 54291 68395 125805
i
3544 6294 9361 149241 60185112721 9335 16097 25161 34802 56707 09406 125815
i,,:
3554 6405 9381149251 601951! 2727 9345 1610-1 25181 34822 567171094161125825\
3574 6417 9391 49261 625021! 2731 9355 16114 25191 34832 56727 69426 125845
II
358416425 18204 49271 62512:; 2741 9365 16124125610 34842 56737 69436 125855
i
3594 6427 18214 49281 62522·,2747 9375 16144125630 34852 56747 694J6 125865
,
4108 6435 18234 49291 62532:i 2757 9395 161641 Z5650 34862 56757 69456 125875
I
4128 6437 18244 51 ]56 62542'12761 12504 16174 25660 34872 56767 69486 125885
4138 6445 18264 5.166 62552:: 27G7 12514 l()194 25680 34892 56777 70904 125895
414816447 18274 SI 1761 62562!i 2771 12564 17117 25690 35509 56787 70914,126412
4158 6455 18294 51186 62572,12791 12574 17127 27606 35519 56797 709341126422
4]7816"*57 24506 51196 62582112883 12584 17]37 27607 35529 57602 70944 ! 126432
4188 6467 24516 51507162592:\ 3117 12594 17147 27626 35539 57612 70954 126442
4198 6475 24526 515171643081' 3127 12613 57167 27627 35549157622 70964 1 126452
4704 6477 24536 51527 64318;13137112614 17177 27636 35559156632 709741126462
4724 6485 25816 51537 64328;13157 12623 17187 27637 35569 57642 709841.126472
4744 6487 25836 51547 64338!13167112633 17506 27646 35579 57652 80205 126482
4754 6497 25856 51557 64348113197 12634 17536 27647 35589 57662,802151126805
4764 6504 25866 51567! 64358 il 3424 12644 17566 27656135599 57672 80225 126815
4784 6514 25876 51577 64368;13434 12654 17586 27057 36109 57682 80245 126825
4908 6534 25886 51597 64378 ii 3444 12663 17596 27667 36119157692 80255 126835
4958 6544 25896 52705 65207 li 3464,12673 ]9008 27676 36129 60504 80265 126845
4988 6564 34706' 52715 65227j13474 12674 19018 27677 36149 60514 80275 128606
4998 7014 34796 52725 6523711 3484 12683 19028 27687 36179 60534 802851128616
5100 7034 41529 52735
III 3494 12684 19038 27696 36189 60544 80295/' 128626
5103 7044 41539 52745
148061112693 19048 28109 36199 60554 82307 128636
5110 7064 41549 52755
: 4816 12805 19058 28129 1 48101 60564 823171128646
5113 7084 41559 52795
i 4836 12825 19068 1 28139 i 48111 60574 82327 128656

5511113408 1
, 5621)li 3418
I 5631 t 3448
1 5651 Ji 3458
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, 5671113488
I 5681 J 3498 1
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Picăturile de stomac alui Brady

SITUAŢIUNE

1 •

7

1911.
ACTIV

660 650 1{

429 1~6
116896677

PASIV

7 18 589

740 9 1 ,
7559°0
286 7 1 3 12

UI

pentru dormitoare, sufragerii, locuinte iar·
zon, saloane, atele, cafenele, restaurante ,1
palate j mobile de aramA şi fier, covoare,
perdele. candelabre, piane se trimit oriunde

28682744
4300 54<
362465920
2341 543
1 574 :;86
IU 75590
3) 678 75 1

La aranjare deplinl trimitem
voiajeur pe spesele noastre.

MODERN LAK8ERENDEZESI VALULAT

5"37997 x4

.

Budapest, IV., Oerl6czy-utca 7

.

J

Capital
Fond de rezervli
Fondul amort. imobili. mobil. şi
Bilete de ban,,} ln circuJa'lune
Profit şi Perdt'Te
Dobinzi şi ben eticii diverse •
Depozit de retrai
Conturi diverse, sold

14. Sehromul'

atenţia

J:llehanic

8raşov- Brass6
~-q,,;/:.J- H088zl1-utca No. 27.

.

IA_

~

TEODOR CIOBAN
!

ZIDAR DIPLOMAT

Re ';omandă in ateut:lunea onor. public
dia loc şi iar
~e efeptuie~r

'OliTe

in

H65~ZlÎ

tO! felul
aCI""sta hransJl,

ARHITECT

incunoştintez onor. public, că In
arhltectonJcă execut totfelul de
intreprinderi de transformări de zidiri vechi,
repararea de biserici române şi şcoli, precum
şi ZidIrea lor.
Cu plaţ1uri şi budgete servesc

Cu onoare

marele alu atelier mehanlc
a'f"llnjat în Brasov.

ŞI

ARAD,
Strada Deak Ferencz Nr. 201a.

.... _ _

branşa

ate,Q 1.7, ul'Ide

de lucr#lfÎ atingtt'l"e'um:

la cerere. - Comande pTimesc atât din loc cât
din provincie. PreţunJe-s foarte moderate.
Cu stirni:

ma,inl de cusut, biciclete,
gramofoane ,1 apaducte,

şi

le lâ. ge pre;urlle cele mai convenabile
~, .. 'f"" .t' .. '10' dă ,i ouncnla1i

•B
ni
Frlderlc li =

Arad, Strada
....a..-

Răkoczi

n

turnltorie, fabrici de
~Iopote ei metal, arân~ Jat! pe motor de vapor

. 'Ii'

No 11-28.

fondat în anul 1840.

Prentiat tn anul 1890 cu cea lUai mare ntedalie de

8~at.

Cu garantie de mai multi ani şi pe lângi cele mal
favorabile condiţii de plătire - recomandă clopotele sale
cu pattntă ces. şi reg. inventie proprie cari au avantajul
că faţă de orice alte clopote la turnarea unui şi acetuiaşi e
tare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20 - Jtl%
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer
ce se pot invârti şi postamente de fer, prin a căror totrebuintare, clopotele se pot suti de crepat chiar şi cele mai
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnuJ Reco, mandă apoi transformarea clopotelor vechi in coroană de
fer, ce se poate invârti cum şi turnarea din nou a clopotelor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lângl
~!;I;;;;IEi~L o suprasolvire neinsemnată. CJopote mici avem totdeauna
la dispozitie Liste de preţuri şi cu i1ustraţiuni la dorintă
se trimit eratuit
porto franco.
_
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Cancelarie administrativă,
şi birou de informaţiuni
in Bu.dapesta.

1

,i

•

Dr. ConstantIn Manea,
adVDvat diploma'

VIII., Aggtelelri·u. 10., l 7. Telefon 171·27.

I

Ce faceţi bli:ii? - Tata ne'l
dat voie' Căci furnăm doar tuburi verI·
tabile Antinicotin firma ,JACOBI"
din cutii de lemn

~

•

Q

)

18486609

Procur li dau informaţiuni in toate afacerile
procesuale, extraprocesuale, administrative ~i comerciale, mijlocesc imprumuturi personale, hipotecare ~i amortizaţionale ieftin şi în scurt t;'l1P;
mijlocesc cumplrlri, vânzări, exarendilri de bunuri, maşini motoare fi alte rechisite economioe;
finanţe.z parceliiri de moşii, exoperes ajutoare d.
IItat pentru preoţi, învilţ~tori, ,coaIe ,i pentru
cumpiirare de izia.. Ii pl,uni; efeptuieso totfeIu] de comande comerciah.. eventual ,i la bural
prompt, pe lângil taxe moderate ,i antioipafia
pentru corespondenţi.

Teodor Cioban
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~

maşln.

Scomptul 5°
, Dobinda

mI======'!f
10
celor ce zidesc case!

!1'2 Odomhrc

,

.

1200000<

pe IAnil plAtire cu bani fata, ori
rn conditii favorabile de plati
Album bogat ilustrat I coroanl.
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Rez erva metallcl aur

50843000
trate aur
Argint şi diverse monete

55 [253 21

11999 862
14644 896
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U 1 81 7 50

15 Odolllbre

Portofoliu romi n şi strAin
{.) Impr. pe efo publice •
• 812 7 200}
• In cont curent •
1°3594 0 9
Efectele capitalului social
Efectele fondul ul de rezervA
»
• amort. Imob. ,1 ma,ln. de Imprim. •
Imobile
Mobilier şi ma şinl de imprimerie
Cheltueli de ad minlstratlune •
Depozite libere
Conturi de val ori
Conturi curente

31 1 °9 6 77

I
VIEH~
ATENTI! la marca de scutire, care
reprezinti pe Sta Maria de MariaceIl, la impachetarea roşie ,i la lublcriere, care este
copie chipului de pe lature ~i să relpingeţi
orice imitaţii.

FIŢI
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SUMARA

1910.
23 Octombre

IlllRegelB Ungarl,llI
BRÂDY 1 flrll1lele
la
J. Flelschlfllrkt 1.14.

I

1911

BANCA NATIONALA A ROMANIEI.

provlzut cu marca de scutire ,.S. Maria de Marl.celI- pe cari poporul le nume,te ~Plclturl de Ma·
rlaceH, pentru stomac-, de lO de ani s'au tntre
buinţat cu succes ap, ci sunt indispensabili p~ntru
orÎce cad. - Picăturile acestea au efect neintrecut la
iregularifăţi de stomac, contra stomacului stricat, ardere
de stomac, incuierea scaunului, sgircluri de cap şi de
stomac, greată, ameteaU, vomare, insomnie, coHă, anemie, ~Ibinare, etc.
Se capăt! fn fiecare farmacie. O Iti cii
ma~ Cor. 160, sticlă miel 90 fil. 6 sticle
Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 4-80. Pentru trimiterea inainte a sumei tri·
mite franco:

1

Nr. 238 -

•

Păziţi t Sunt veritabile numai cu
tiunea »JACOBlc.

,
Nr. 238 -
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"HOBUR motor cu oei natural
tu urma multiplelor

calitlţf

'
'
1
d
t
pentru
aşl111
e
e
CUSU
familii
M

Cele mai minunate man,oane,
f' cele mai moderne boauri
se pot căpăta cu preturile cele mai
ieftine În magazinul de blănării alui

U

este

cel mai bun dintre toate motoarele de acest fel

Arad, Strada Kossuth 5.
(Ca. a

6 6"

p' oprfe).

"

Cumpăraţi numai direct dela
chioscurile noastre, ori prin

Noutate!

Lucru netntrecut de lefdn 1

1,

r~comandăm ))Oentru:

Societatea pe actli de

mori-, ateliere industriale
,1 la totfelul de ma,inl aKrll:ole.
!pne la ciu dupA fiecare HP. 111. fiI.
Nu cite SUpUI .upravca-herel ftl1lnţelor 1
Se vinde ,1 in rate I
Oaranţie deplinll
M.aşlnl. motoare folo.ite le .chimbl MI Doul.
C.taloi la cerere trimit ifatil.

NIGOllN

·

Timişoara·
.Cen.tru).

atr. TakarekpenztAr 4

Articole de coafuri apeelall.
Chignone, b uel e.
mpletiluri, turbane,
llete, transformaţii
le TU C e, bandouri
ipeciaJităţii

\"'~~1I"1
)

~

ilif~~d_

de par·
fumerie, garnituri
oentru curătitul mA
nilor, noutiti de
)jepteni, orno şi an
repozite pentru păr
'v\are depozit rn ar
ricole de toaletA, apt
de pir, pudrl.

Primul aalon pentru Irlzaft conservarea
ondala,.., .pll.rea, eulorarea ,1 carAţfre.
părului ,_ a mAnllor din Ungaria de lud.
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Prel
-

-

-

curent gratis şi franco. -

-

fabrică
agenţii

maşini

ori în
firmei.

de cusut

Singer C!!

Landler OJon, :::~;;:L!~~~2.
I~=========I

-

Arad, •J6zsef F6herceg-ut 9.

Tot acolo se primesc spre reparare tot felul de blănării fine cu
- preţurile cele mai moderate.III=============~.

.---Aa___AA____

"ENGLISH HOUSE"

,
•

NOU ATELIER DE CROITORIE ENOLEZEASCĂ P DOMNI IN ARAD

•
, Aduc la

cunoştinţa mult ono public că

I rn Arad,

(Vis-A. vis de biserica luterană).

La cerere se dă gratuit prospectele de lipsi.

Boros B~nj·t~r 6. az.

r

Vânzare, de

•
•

altoi de vită

t
,

I

de vie nobilă şi
pomi altoiţi.
Cine voieşte să aibă
o grădină frumoasă
de viţă de vie ori
poame, să se adreseze
cu Încredere la pepineria condusă
conform cerinţelor.1 ştiinţifice ,a

! atelier de croitorie I
•
•

t
•

!c
'

SZ,

~A.

~

englezeasd modern şi corespunzltor timpului prezent. Imi sti rn putinţă a saU!face cererile ono public prin un croi cu
gOlt, preturi moderate şi conditiuni de
plati favorabile pe IAngl serviciu prompt
şi constiinţios. - Cerind sprijinul mult
ono public, - rlmAn cu profundă stirni:

1

•

i
•
•
•

ToronIălmegy.:
V1'tye' M1'klo'S, Os·Csanâd

unde se aflll altoi nobili de pomf şi diferite
specii de vită de vie nobilitatl şi americanI.
Pentru dessert: meri, peri, cireşi, pruni, vişini,

t

1tL__ cro!~!t~~~)~~~nl.
~
-.
•

perseci ringlote

~i

nuci. -

Prenotări

pentru

toamnă şi primăvară primesc ori şi când.
Catalog Ilustrat trimit franco ti gratuit

BW----------·~-.-~
A APĂRUT CALENDARUL JUBILAR AL

POPORULUI
ROMÂN
....

...

(BUDAPESTA, VU., ISTVAN-UT Il)" :::
pe anul vlsect 1912. - Cuprinde pe 216 pagini, for-

mat octav mare: peste 100 de arti,ole şi ameolaşi literari, economici, beletristici, statistici, glume, caricaturi.
Intre cari cea mai reuşit~; ,.ImIn ,,'ntera II mlll lalllftms"

cari 19 tipărite pe hârtie
lZ5
I'1UStra t·UD'
I 1 dintre
velină, reprezentfnd porturi naţionale
vederi dela
jubiHare din Blaj. Coperti
şi

serbările

admirabilA tipArită In trei colori. Desemnat de anis, tul Ary Mumu din Bucure,tJ. ~

rlr~

UllUU

In contra tuseI, rAgu,elel ,i ta·
tarulul nu e nimic mal bnu decit

Ei

Bomboanele Rethy.

Pl'Btul '0 fl"I"r·1

bricatele Rethy, deoarece sunt multe iminereuşite. Originalul are pe cutie
cuvântul .RETHY c. - O cutie 60 fIIed.

tatii

capătA

tn ori-ce

prăvălie.

Se primiti numai cele cu marca ,RETHY c.

A

,i

La cumplrare si grljfm cerfnd anume fa-

Se

ZIn Bud~PBst:l
,Important pentra oricine
1/
U. CU adresele minilteriilor,

(ziua audienţeJor), ofjciilor de ~tat, ~linicilor, spital~
lor, deputaţilor româm, a funcţionanlor români d,n
ministerli şi a românilor din Budapesta In general.
Cous pect1J 1 exact al tuturor advocaţUor romani
din Ungaria
o mulţime de alte lucruri defolo..

==

pIUI porto 10!i1. Comercianţii ~
fabat.
Comenzile II le adreseze fa AdminIstraţia ).Poii
-; Poporului RomAn", Budapesta, VII. Istvăn-tlt 11.
Il

".

I
,

. sunt cele-mai perfecte.
Noutate!

,1

ItI'Gsa

MAYER MIKLOS

avind o putnre de li! - 300 cai (HP.)

I

Pag. t9

TRIBUNA

• v1nzltorH primesc 25%

..~-----------------~--------~--~--~----------~--

ti

,- T R 1 R UN A"

Pentru sezonul de
Rf comand

...

•

asortat

toamnă!

magazinul meu

bogat

rn

•
•

Mare asortimenf in pălării de băieţI
pelAngA prt'turi fjxe. TOlOoata rrcomand

•

atelierul meu de

•

pentru efectuarea

•
•

blănărie

_

tOlfelul de lucrArJ
aceasta p(.lângă pre

•

I

ce cad In branşa
(uri moderate şi serviciu prompt.
Cu deosebftA

•

•

IUmă:

,.

Joan Rălint (Janos)

:

tt. ., ... fl"·

----------------------------------------------------TurnAtoria de clopote. ~ fabraci d. lellIIl d. fI' pentru clopotl. I II
TIlIIl)" ."-H ţ

•

:

•
•

,"",,".,11.1 ........1 ....

•

: Timişoara·Fabric. Palatul orlşlnesc.

:

••••••••••••••••••
EJ:::::= ::::::::: : : :
la
=::: :::.:: :::::~:::::

NumArul 'telefonului :23.

- If"BUIf
te recomandi spre pregattrea clopOtelor GOLUl, precu!11 la tu"'.' ea
clopotel.or stricate, spre facerea de clopote lot1e~i armo·
tloase pe garantic, de mai mulţi aoi provtzut~ ca d;ust4ri de fe'
,Atut, construite spre. le iotoarce 10 ~urinti ln ori-ce part~, iod aU
:e dopotele SUDt bAtute de o {ăture fiind astfel Icutite de erepare
taDl recoma~~a.
fl [rl
Ă
cit dâns~1 In
e cu deosebIre
I l\ 1'.1.
notate tJ pre
Il ate to mai multe rânduri, cari lunt proTbllte to partea superioarA
oa nolina - cu glari ca figura S
au Uft tOD mai inteun', ma,
ah~, mai limpede, mai pllcut ,i cu yibl'lre mai volafllÎooaSli decât
de de sistem Yechiu, astfel ci un clopot patentat de 3'7 kliJ cst~
-gal In ton cu Il" c'opot de 461 klJl. patentat dupl ,is'clDulyechiu.
i~ QOU •

eL OPO L.. G ORI T E

,i

i'

\c ruai reco" in
,pre facerea Ica.nDelor de ler bătut, de Sir ~ stit toare, - s re prcadjusta Ct:t c1opotdor nohi cu adjustare de fer bltut
ca şi Iprt '_.""",CioI de toace dr metal. Pretal1...,ar&llte Uadrat41naUI

1.11.1)1-'-.-111111) 1) 1 i 11:("-(1 [(Il I

I n ca 1t. c» ca r

şvedrze pentru olei brutt (brevetul lui

stabiliment industrial de cement,
în Kisjen6~Erd6hfgy şi Nagyzerind.

Hirsch Frank, Stockholm), în poziţie orizontală şi verticală. MaşIni motorice ieftine
şi sigure, se pot instala ori unde. Motoarr

(AradJUegye).

ţevi

sistem Diesel. Mvtoare cu gaz_ Ma·
.... toare cu benzină, În cea mai bună exefA
cuţie. Se pot comanda la

de beton, placi de pavaj,

plăci de marmuri artificială, terrazzo şi

mozaic, columne, sclri, laviţe, caramizi,
figle, inele de fântâni cu fer, pltd sub
sobe, vlilaie de ori-ce lungime, etc. etc.

OJ]]:II (III) I Î [1111'1 tU I

~

Ujj Janos~
Executa

1911

...

~ăIă.rii _
albituri, cravate şi miţe :

•

Nr. 135 -

""'lfl~;''"~~J..:-

Surânyi Viktor

Acest stabiHment Jucread şi proiecte
de cheltuieli şf planuri pentru poduri
de beton cu constaucţie de fer
pentru betonizarea trotoareJor.

inginer technic diplomat, fabricant
de maşini agricole.

,i
Budapest. V., Alkotmany-u. 12.
:- --1 h~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~.
r;:;:A~;N :;'~":=i I
In contra tusei,
flegmei
s'a dovedit de cel mai bun mijloc
OH! DOAMNE!

•I .JIoanRethi •
timplar arHatfc pentru edificII ,1 mobile, in

Sibiiu-N.-szeben, fUtiabetg. 20.

•

1

i
•

I
,

.

I

Pastilele-Egger

1:

cari nu strică ,apetitul şi au un gust
excelent. Preţul unei cutii J cor. 20 fiI.
O cutie de probă 50 fii.
Depozit principal Ia:

•

i

I

!I
,1 i

. Primesc ori-ce lucdri pentru aranjamente de
şcoal e, biserici. magazine, birouri
locuinte. deasemenea pentru clădiri, Jucrllr
in ceJ mai modern stil, pe Jîngă Iiferare

presomemPltălePr'lel.ţuprir~l'e0ctdeeraftaecŞigrdainbnml'eateŞI~i~scatul_tt..!

I)

8--

y"J

sĂ TRĂIASCĂ I

rilguşelei şi

Ml 'năduş~ afurisita
de tU31 !

farmacia "NADOa·' gy6gytâr

:.Pastilele lui Egger«
m'au vindecat tngrabi!

Budapest, VI.,. Vaczi-k6rut 17. sz.

Se poate dpăta 1n Arad Ja farmaciite: Bergt~r OyuTa, foldes Ke!emen, Hauer lajo!!, Haj6s Arp~d,
Krebsz Oeza, Karpati ]ânos, Ring Lajos. Roz~llyay Matyâs, Vojtek Kâlman şi la drougeriiIe; Nestor
Hanzu .şi Vojtei} e;,Weisz. - In Oyorok la farmacia: Masznlk 9aniel. - In M.-pe~csk~: la ~d.~er
Oy. LaJos. - O·Pecska: Ioan Rocsin. - SI mand: Csiky Lukacs. - Siksz6n: Furedl Ede orok.

......................... • • I ============================~~=================================.
~~~

Ottoiuri de
,8 t ruDur'
expediau, garantând de soiu
viţă americană,
netedă şi cu rĂ

dăcini,

precum şi in d ferite soiuri, recunoscute
de trainice, asortimement bogat

UZINA ASOR~rATA CU

INSTALATII
, ELECTRICE COMPLETE
Pentru mod, fabrici. ferme, etc. .

Motoare de olei b ut SWIDER8KI

Mo,oare deM"unii henşiptrugazbenzi
gaZ
condeosa

~

Kfiku1l6menti els6 s2016o1tvany.telep
Proprietar: Ca~
"

iIi,

t

Maşini

electrice M. S. 'VV.

POmpfJ ce ntr.fugala Si turbine.

pari Flinyes
Med.~es 16·
Y'

(liagykukuIt6megye).
Poftiţi şi cfrpţi pffiţuri curente Hn8tJ'at~

Auaplc:ff1e fnginenlar ,i prellmtnarele de .pae le

Din pretul curent se pot ceH scrisori de recuno-

"E L E K T R A '.

şt'nţă din toate părţile \ărei; şi aşa toti cei ce doresc să comande pot cere mai intâiu informati uni
dda persoanele cunoscute aşa verbal ca tii În sens,

despre Încrederea ce o pot avea în firma de sus.

pune bucuroe la

~~QD

dispoziţie.

soc. pe actii pentru edificarea uzinelor electrice

---

Budapest. VI..

Gyăr-u.

111L. Telefon 84-64.

\j'

Nr. 238 -

,,'1' R 1 B tJ 11 AI!!'

1911

Pq. t5

I

c,

--------------------------------------~------------------------------------------~----

•.•

•.tk.it+Alt...

.~, ~.~~.~.~,.>.>\l

•.

~~~.1!lli.!·~.,!..,.~x.}, ~!~t~.~,t!,.~",~,.~.~~....~~

~H1.l~"~tt.~~~•.l~nt_•.t~~lll

~_i.~

.~

Subsemnatul am onoare a atrage binevoitoarea aten·

In atentlunea Doamnelor române!

':j ţiune a publicului românesc a!upra depasitului meu de
....
~

"'l
...,
A;

•

Cart VOi~5C a cruta anual cel putin 80-00 coroane., si nu
II
In
deie banii streinllor ci sA comandeze deJa firma rom"nl,

•••

pllDC '1 plantUe

A·

A~
A~

Al

2i asortat cu instrumente din

~;

~~

:;

_ lficoIae Popa,

c~)e

~
~~

T.

A·

AI:

•

POPOVICI,

Celea mal moderne stafrrurl pentru Domnişoare, garni.
turi de pânză rumburg, etc.

profesor de muzică.

·AI;

Cisnădiel Nr. 7. t!':

:,:!

SibUu, strada

'::

(Vis-il-Yis de hotelul

~Impăratul roman.) ~

Lippa.

Unde este In asortlmeot mare cele mat moderne siole de
haine pentru sezOI'Iul de iarnA, stole tnglez~ti cu două colori (doubl) pentru co~tume, mti/ta, etc.. precum şi costume
gata sau după măsură, flanele şi barchete, boa şi mulfuri.

....

Cu distinsa. stimă:

A~

Mu .. tre 1_ cereri se trl.rnit :f"ranco!

:-

Preturi solide!

Serviciu prompt!

••".i.'*....~.ii,·ii'i,.f.·i'i.,"iTft'f.'i,•.,-,a IIii""".·."""'f'_""i·.""'i,'.'.__'.'." ••ii."

4·

..

D".,.,"-,',-'it~'.~

a
.11=========.
== Ceasornice, giuvaere,::::::
Lampe
gramafoane,
==
se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 ani,
cu preţurile cele mai ieftine din Întreagă ţara,
fie chiar şi pe rate, la marele depo:tit alui

şi

şi

garan1ă de 5 ani se fac ieftin.
Catalog ilustrat trimit gratuit.
Nenumărate scrisori de recunrştinfă. RevÎnzători

a

se

caută.

•
•
•
•
•a
••

ti

II

-

II

_ .. a _ I I • • • • • • • • •

II

III

I

Arthur

I
Arad, Erzsebetkor-ut 37.
I Cereţi catalog!
Cereţi catalog!
r ........
?:~~~~.~~~~~

--

-----~~-

-

-

Condiţii,

favorabile!!
Catalog franco şi gratuit.

!!

~

.--

I

din păr de cămilă, bumbac, crom şi piele. Gumă la
sigile, litere. Accesorii la apaducte, maşini de uns, tuburi,
pompe ş. a. Unelte agricole, saci, cumpene_ Maşini
şi diferite unelte se pot cumpăra cu preţuri ieftine la

~Valder

.,

dinamice, motoare
de benzin, locomobile de
benzin, motoare de gaz,
•
instalatiuni pentru mori,
automobile de persoane,
automobile de transport.

II

! ..

~=

Maşini

CI

Totlelul de cnrăle la maşini
I

~::

-III--II

.

'=

•
•
•
•

1

'.
•

m,=================D

II
Il!

:a .

I.i'"

VII., Gizella·ut 55.

II

a
a
a

gIIIIDrt

......

tot felul de lampe cu acetylen,

Budapest,

••
•
•
•
•

D·· ...

~ ,:

fabricant de lampa.

Reparatii cu
'RăI

j'

8artos Zollăn

giuvaergiu.

Szeged, Dugonics-ter 11.
-

Ii

fabrichează

T 6th J6zsef,
ceasornicar

; ...
'.~
_

pentru mine

şi plăci

:Ea:

ti

bran,. de modA ,1 manufacturi

mai bune fabrici (86sendorfer, Ehrbar. Petrof, Stingi etc.) cu preţuri
de 600-2000 cor. Armoniuri de şcoală dela 200
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Vis-A-vis de biserica

Minoriţilor.
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Mare asortiment in
de cea mai
modele originale În par· ~ desii de dame şi domnişoare pe lângă preţuri ieftine, fixe. - Comandele după măsură se
•
execută În timp scurt. In provincie la cerere se trimit mustre.
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