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tnicc ori politicC', înainte de a-?i fi terminat rill.':itit al atâtor cOllycnţii unde paritatea 
tntn'gul ,'Iim procr"s de fonnaţmne. . llIlgUl'ease5. tr{lgca. tot mni mult în cum· 

Atmosfera politică a Monarchiei noa
ItrC', agitată în timpul din urmă de Încer
~ările ambiţioa . .,e al€ lJngurilor de a schim
)a în fa'\-orul lor balanţa 'înţelegerilor dua
i8t.e dela 18fi7, - incepe a se limpezi tot 
uai mult. Pofta de întă.rire a eghemonilor 
lOştri;' creiază ambiţii analoage in sufle- t 
.ul celorlalte neamuri din patrie. rra lor 1 
)(J.timaşl'l provoacă o încordare d(lmnă, 

endinţa lor de maghiarizR!"e, o loială por-

Ori M{marchia noastră cu toată \"('ehi- bilnll. Şi a('ea~ta pcntru 'că pe deopartn 
pwa ei sc> găseşto astăzi mai mult ca ori· ~'ienil preţuia sprijinul l'ngurilo1', pe dt,) 

p{md în plin~ evoluţiunp. ~ltă p,Hte lipdia acel: "Tcltius gaudet", 
1 Fcrmentaţia internă. ('..'jte alimclltată fan~ 85 tr[lgă pf'ste soroteala duoI' râs

fle dorinţe noui, de libertatI' şi egalitat.e., foinici. 
t-.rPatl.~ do spiritul modern al \Te·mii. Xă- i :;: 
zuinţp!e de expansiunr> externă ~- fie şi ! :\uU<I foq6. hoti1rît0'are in.să n'a întâ.r
munai . {'ele des"ăluib.> de com'C'nţiile se- fi'lt ~ă se (i.nunţe. Este el(~mentul slay~ 
efeto publicate în timpul din urmă - sunt ţare prin anexarea BosnieÎ şi lIerţf>go'dl1eÎ 
fi ele de natură de a prelungi nrasHunpă· ~j-<) CT('at un rol pntC'rnic în afelC'erile }'lo-
rul vieţii noastre de stat. Dar pe când a- nal'chiei noastre. . 

P· 1'O(1)8 toţi fadorii organizmului nostru ! 1 .. tI' t )l~. aClln~ mam ~ ma.ssel~ s ave lllghl>-. d x ure e ~pdrare. 

R{!"sboiul intern, alimentat cu o lipsă 
ataIi\, dE' conştiinţă do toate guvernele, 
'ari a'au perindat la cârma acestei neno
'o-cite ţări - a primejduit, ce e drept in 
:[l,teva rânduri în mod serios existenţa 
loa.stră poliJ.ică, dar nu e mai puţin ade
'ămt, că tocmai acest răsboi a deşteptat 
ndemnuri nouă, a cre-iat curente putemi
'o străine. chemate să paralize2\e a.ctiunea 
le cutropire a puternicilor zilei. 

Era fi n'·sc, ca furia pătimaşe a voliti
~mgl1re1;iti ::;tl r~\.l;yr[ttia-9că rlementple 
irmătoa.so şi oare-Ş'CllIll mdc penden tB al e 
tfonarchipi, şi să 1(' siliască a intsfV(\ni în 
'hestia aN'asta gravă, menită să împiE'de
'0 TIlanca cinstită pentru realizarea pro
rre8ului pe orice teren. mt'nită să turbure 
iniştt'3 celorlalte neamuri, şi să zguduie 
·hia.r temeliil", statului. 

Pent 1'U că o o anomalie să. se creadă, că 
tU st.at. polyglot, ca al nostlu şi-ar putea 
'aJo~a ~ţtăzu~nţE'le . sale culturale, ec{)no~ 

A !B!! 

J 1t seninul unui .nm.be-t 
. ·A.m C1'ezut odint.oarli, 

.prll! 

,.. . 

Şi 'n4emna.t de-un gâmd sfie,ln~.(' 

il'ln iubit i-ntâi.a oară; 

DaI' ~'au sti.ns acum~ de vito)', 
Dragi t'i.sări urzi.te 'n cânfu: 

M'a rob'it uitarea neagră 

Cu vrdjihu ei descâtec. 

Pi·ctwîndu-mi lin în ~uflet 

8imt fioru 'ndrăgostiri.i 

Cum apune. Incet, in umbră) 

Ca o ste..a din l.ftrgu.l firi";" 

Şi din tarea' mbujot'ată, 

Pole,tndu-ne pridvorul, 

Scumpă pulbere de a.uJ' 

li ~ rn.(Î'n.gă1·e bldnd CU dorul. 

~;; '..,.~:. 
}~ .:~~, ~ 

L N. P Ml'V'ulescu... 

monarchic contribuie la dE'sfivflrşirea ope· Pllllchlatc pană mal deunăzI la Praga de 
*{.j mari, ce se c>ontinuă sub ochii noştri, Q·chiul <l"spru al \"iene1 şi la Agram de in
pentru închrgan~a unui stat puternic, erc- ~lârjil'ea Budape,stci - se pot mişca liber 
at pe t{'melii moderne, - pe atunci ele· ,i-şi pot spune cuyimtul lor, de 'jure va 
oWlltul Inaghiar înrHirătnic, Îllcea.rcă· Ră, trebui neapllrat .să Sf' ţină seamă. st ri('(' ('11 atitudinea sa încăp~t ţina ti'i pfc.c- ! 
tul firesc' al înţl'legerilor să,nătot.lse. ! Holul acesbli factor nou este cu atât 
• [aUI lle ce pao'a, intern{t nll-~i va putea inai important, cu cilt prill forţ.a împreju
găsi încă hodină în 111jjlocul nostru; iată tfteilor f'I ('se chemat "lă creeze echilibrul 
Cip ce graniţele ~fonal'chil'i IlOeh'3ţ]'C' '"01' rli. tleţii aoa~"tre d(> stat 'şi să îndrepteze bu
mPlllra mult~i \Teme indt nedc-cisc< j()h l'flttieltt\ a lH'gemonilor unguri. 111'1-

"\cţiLlnpa, am{lsurat unei ll'gi naturale purtanţ<l acestui eIplllent este simţită de 
. ţoţ i ('ori fpii [>0] iti('ei a ustriace fo;rmă t.oase, 

('rpiazt\ l'l'aqiuI1e; (',un'ntul ele maghiari-
zarE' deci o (lpr(>li~tp. şi "şa iată !';ii pe 1Ul- C~lrj li\' alteulll de mult aşteptau m.·omen-
o.. x . c,.t .. 1 tul potriyit pplltru n-] l<'msa pe terenul vie· 
I::'UI, Cu-ŞI gd~('9 c n<.t,"iu . 1 .... 1 .. . 

. A' yll noa·stre pu)llCl:. 
. CaUt 'Teme elenlf'ntul l'naghial' simţea 1· .. . .. . . . 
tJ.llmai sIaha noastră opoziţie, îndrăzniala Il , L1l11~ de ~ conchută ~ polmceI n~neze 
~'ni lua proporţii tot mai sălbatice. Cercu- a f~s~ .dlctata aproape n: ~nod eXehl81Y de 
riIe viel10ze nu-j putea.u st.rica niciodată j!}oslbl.l1~~tea p~omqyrtn'l l1lt.?reselor )[0-

voia, şi în cele maÎ multe cazuri acest ele· '81'('h1(,1 111 pCnln.sllla Balcamcă. 
~'n{'nt trpbuia să. triumfe, chiar şi atunci, ! A inle.sni aeea·sla promovare cu inla" 
ţhnd realitatea prbba tocmai df'săvâşita unrarNl poftc·lor ungureştî do acapal'are 
fui s}[ibiciune. Ist.oria flste şi ca martorul ihs€'mnl'ază a slujiad~'vărntelor inh't'p.'ie 
I 2C!!!±2 • =_~_ t ==!'EL ~- _. -*'- __ ., 

·lllsemnărlla unui vlsltor. 
Da COf"neHu Moldova.u.u. 

Suflet.ele M' mă,-;oară după puterea lor de 8U

f('rintă, după adÎmcime8 durerii ~i statornicia 8-

mintirilorr. Ce-a putut culege giindul din perin
dare-a dirJl(·.i, ilu.j1refliilc şi TIllanţele cari au înto
vlirâşi t o bucuri~ -sau o. lacrimă, amă+,ririlc {Ii nu· 
dejdik părerile de rău şi aducerilo aminw, -
iatii s.ingura bogăţie pc carc ne-a di'irueştc .amur
gul de ieri, iată z~X-ltr('.a fără dc pr€'t care va în, 
lesni eucerire.a zorilor de, ~mâne. 

, Nenumăra.te sunt zili.'le c.ari au treellt, nenu
mărate sunt cea8urilc <'ari vor ve-ni, dar' <..'C ne
însemnată ~i putină c clipa de a.cum, cea lllai 
snnw8. fărnmitură ('.al·C t-;' a scuturat dela oiipătul 
divin al etmnitilti, 8ufletl11 nostru. ee hrăneşte 
mai alc.;; din ee-a striml, din huctBk -cltgNării ~î 
alo ~hnţirii, din amintirile fa11tel-or petr·('·cute sau 
din \'isurilo care n'au avut. Îu{'u în1!phnire. 

Fi{'('.are din noi purtăm în urna ,'l.·ufletului, in· 
Clhi~ă ţii ff'rN'ati'i cu mii de j1ll'iimint<" {l' taină. E 
toată mîmdrin şi <'Îru;tea fiinţ('i noastre, fie că 
pre-ţut'şte cÎit stema unei fcrÎ<,iri, fie că aminteşte 
mărgăritanu ll('gru al îndo('lii şi remnş('iil'ii. Căci 
taina e nemuritoare, e forţa ~i religia ~ gândirii, 
q ~usăşi ... ·iaţa sufh"hl1ui nolrtnL ... 
. Cu 00 suava yohll1'tate şi cu ce dl1.l<'!8 Î{lamă po

gol"îm priviTile minţii a"upra (lÎ. d0'8mitlrdând-o 
în oILl"băînsetarc, şi eu'{'(\ f'ălbat1.X'u patimă sor
bim farmecul' ei mistic ... N imoru, ninie.ni nu cu
noaşte colţul de suflet unde o' .ascunsă, şinÎci o 
a.dem@1li;re nu }'J'Oat~ smll4re ~1111 de l\tnbră ,pe;n-

1;l'u s-i yădi mÎirtmi<lire.a. Ori şi ce \'01' hotărî m
tfllllplările, ori {!af6 ar fi IPrf'ţ.ul răscumpărării, 
tAti.11.8 '\'8. ri'imÎtnea pururea (j t.aină, fiind singura 
strruuciri' .a sut1etului, urueul strop d'umnezee&c 
qal'C 'il'a riHă('it prin rOl1R pămîmwndor ~lue~ 
rlinţe. .. 

~ ,[,.,t()l'ia pOyef~t.e'Şt(l multe. despre oarueru. ŞI 
dl'''''1)rt~ ră:>boae, silindu-se a ne da im'âţăminte 
~udamiec pent.ru an.ii e.are vin. Ceeace nu-i este 
ortat insă nici Ulmi ('ug{~t muritor să !j)ătn111dă, 
o taina care s'a. zămislit din eiocniToa clipelQr, tai
Ua carc a porunejt tulhurarea popoarelor! detro
nurile regilor ori râsnătirile neamurihr .a8 upritc; 
~ şi eaTe a dictat nevăzută, îns~i povtlStirile min
cinoaso despre dâllBa. Aooul:1tii taină TC care o Q{'A\

lim lleîntre.rupt, 1.'8utând >li o risipi ('U felurite bă 
l1uidi ori a o înlătura {'ti di~preţ1.l1(jbişnuit al nc
pric,cperii. - 8.C'(>ll.Htit ta\llu, crurc c Însuşi sufletul 
t:r{'('utultli, stiipi~n(}şt{l de as-emeni şi viit.nul, ivin~ 
d'll..-s(l pe orizontul o.ni.ll'ţii no<\~trc, fatală, tirana. 
Muenin ţă toaTe ... 

Abia de <'ut('.Z.Ull1 a lW întrl'ba asupra rostului 
lucrurilor, şi indatii. 11e dlun sea.ma că nimic nu 
putClll şti, şi cu. nimic nu poat.e odihni sbuciumul 
UJlll1.r al <,{'!'CetutoTU.llli. Taina stăpfmoşte veacu~ 
riIe, iar no.i, noi care <.'>Ctim fără i:nt.rcru[!X'ro po
vestirile Je~lH'e rll>8boae şi de~pre oameni, :noi care 
nt' ehinuil1l a aşeza legile preyederii, ·u des(..'Operi 
dJ'llmlll·ile o ~tdclnr şi ttîria aţH~z(nnilltdor naturii, 
noi nu HUlteJ11 d<.'{':tt selavii 111dl1rerati aci tain6'i.· 

. Ce măestdt c tneştcşug1.U albill€'lw şi ce mi
rlwlatii e stă1'uinţ.a lor,îutota€'R.una ţ'eoselă ,i ro~-
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;dl' tam a ereia ti al li IO'ifpl'tl politieit ingă· 
duită Qe t'clelalte lWill1lUri. 

.\."ţfpl :'it' f'xplic(l faptul Gi'1 ÎndHt[\ d\lp[~ 
UI{l(\rt-f'(I ronudnÎ .\t>hrr·nthn.l eart> llntriu 
\'ă<iite ~-;impatii lJentru l"Ilgaria. ck)rnu'ile 
"jE>npzl:' fnrţf'RZă ff·t,raw·rPH baroIlului Bu
rian din p.)sbd de ministru dp fin <lllţ"', ppn· 
I l'n a far0 l<w rw!tlJ1l\]ul Bilin: .. dd. 

I~ra. Ill'ceSHrh ClCP;l;;ta sl·hjmbiJl'e, Cli 

atiH mai llmlt, ('U cât {) ('out inUi)!'(\ n poli· 
tieei pconomice filo-llHlghiaH" il lui HlwiilH 
ia provi\lciile <IlH·Xilt(l. put·ea creÎfl pn'.il!· 
diţii serit)ibl' intf'J'('.spj<lj' ~lol1a\'t:hil'i ţii Pl}
t~a fi fawlil plaulllilor el,' mai îuallltl' fi· 
XlH(> ale J)(.liticei t1llstriHt'.> în Hak<Uli, 

Oar rhiur llUmtrpCl lIo lllu.l titular ni 
port ofoliului finanţelor "t'lllllllf' Ile inrhmp
t;H.t~tn .'iil a fi 1'1 ll;lJ Il. di Yiena Îll:-;HŞi 1>1'0-

g{ill':;,tf' t0['f'1l II 1 dt· erlliHl('ipaf'1' al plerHt'J1' 

tului 51;1\'. P" (';II'l' la timp oportun să-l 
opună nl1.llillţt'/or ÎllgfullHlrii Iilughiare, 

.. \n·asta a.::,prţiUlle poato fi justifjeMfI 
p[mă 1" Ull plllld Od.J'(! I'arp şi dp t"lltusias

luul pr('~i poIOTH', C,lrp salntă In P(!l'sl),wa 
noului mlni."rHl de finanţe PI~ a pnst.l)lll 1 
sl;l\-isHlullli dela sud. 

All<J.!i7.i'md npoi l/)i.,hiJul iigiUlţiilm' (lU

timaghi<1ri-~ (kla, Pn.lga şi al teribilrdor uu· 
HJ\)n,straţii ostile dpla SarajP\"I.l şi nag-Ilz<l 
lrnpot 1'i"<1 do In ina t imwi Ufl.gu rl?~ti in C'rt1a
ţia şi Îlllp.otri\"<l. d'rnului 11l1gtll'PSC', va 
trebui ,~ă adlllirt-U1, că Într'a-devăr cllrentul 
~!a\'ism1Jlui lşi !.'l'oi(,jt{:\ tlli nld tot mai pu· 
ternic. 

Df;ja broşura apărută de cur{\lld la A
guun pentru propag~.nc1n idţ.~ilor tri~list{· 
€,,"ll,! ~f)mnul unor vrelJluri lIouă, (:?re în
U·'lUI ",-jil '(H' apropint YIt!' Ci ( late să 

.::;l'llind)1-' ('onstelnţi" politică it \tOllllrchiei 
HI);lstre. 

Şi eUJlI ne surprind p!=> noi zorilC' ar.e8-
tpa aUd dt'! mult promiţăt.oare? 

O vorb;i sincer':; a (lollli C, 8h'l'c. (',an) 
do eflt"v", :-ilipU\mfilli pipăie pulsul ,-i('ţii 
noa .. .:;ll'E' pulitiC'f'. ar l'a.'t' dpsigur pe nl111ţi 
fruntw:,Î d(' ai nnşrri sil-:;;i plpcp f'C1pnl sub 
p(Jv<~ril grea [1 l'f'lnnşdh'ikw. 

ni~':'I! C:îtă rÎndlJială ."i înt<,1('f)('.l-tme nu Si' intre· 
Z~!"(>,?te în <',('tatf'1I lor -"j!onto1()a.>lă şi dule~. în im· 
rJ(criHI 101' ÎJtt'l;)rit ~i intil4l. ('U I}i hotarf'l(' prima
~.~ 1'11. •• 

In shor lli'08tf'!I)it. '·lIjl'~:turl. di1l floal'c În 
fI "111'<'. ,.,trop Cîl lo;tl'0p. mil'eil!;1p}e dnki ~i S\lCllril(> 

lll'Omatk, îşi zid~ în nmbl'!I l'ltU!pullli (';I.snţ.a mn
r"ntă d{' eeara auri!.·, Împod.,hin.l-n Îl1t.r'iI'wllllS Cli 

u!i(!re.u frAg'fO..-lÎ! t;'i sua\"!l. 
Sin~tlrA Im' rli.spllltii. (' <loal' zî.uuhetul d{' mul· 

ţ:ilJljre al rel1tne'i.., 

* 
TM 1i.'1tf'('} !)()etii, ('ltlt'4!'ătrll'i de fn\ln,~·ţ.('. al-

hine ale eunlntll]lli. ('utrf,'M'i:nd vrin grMin. In
lOinoa:;8. a vjetii, :n-:).ntÎlndn~e prin im}'.+('.rlul ne· 
mărginit al f:mti'zi"l, f'1tlf~g rimele strijlllclto3'l'(> 
şi rnetafl1rel(j ar,l.rint,iL,·· ş.i îmhinând S<'lipirea 
LUmi strop eli) nJ1lă ('11 armOOlia 11neÎ ~i ripiri. ipflr
fumându-le 0.u "jhrnN':I nrm11l·lrii. le top");(' in 
UJi(>rca ealdpi in",pi rări ... 

Şi d(' {lele lUai U111lt.(> ori, n'ai] altă rilJlpl~tii 
decât zîmbetul dc IDult.iimire al u.qinei ..... 

le Seminarul JuridIc D... Gereb. Otuj, Str. Farloal> 
(lângă edifiriu.J ~t\) v{l('hill al te atmlui). Pl'€>giH('şt~ PI~ 

Lângă onorar mic. pentru !'xamen!\le do dr~t>t, d~ "tat. 
riguwlMe, de areDt de st.a.t. exam~ne de advQcat şi ,!p 
magistra.t. ln :1 luui se <'Îl~tigă licenţa de doctorat. Fiind 
il! pragul proi~ct.ewr de refoI'lIlil. a învătiimântului ju
ridic, c d~rit ca tQţj cei int~resati /Iii se ad.r~~ze spre 
binele lor la a('e~t seminar, care hNe~n~-3te mult cari(olra 
advoeatia.lă. ~ , : : ~.: f::t 

= 
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.,Deşteptarea" in rolul ei adevărat. l~r.im.im 
alStăzi urul ti al "De.~Ip.ptării.·'. In ~lfiir~it, slmtem 
sati.'-Ifăcuţi. Artioolul prim ('.,.1t' i'n roatR lt'.g;'a (le 
iniluşi EHgell Brate. 

Aş&, ne pla<>e şi nouă. I'fmtru ('.(' ~ă ma.i UtIl' 

hJă..n1 ("u mâta în sac? r>ae{i·i tradare, 001 puţin i'1l 
~tie t.oată lUID('.a. Ce e Î11să inteI"€Sal1t' in t<latii ah· 
coroo. ~ De unde până aeutD ob+oon'am un fel de 
tactică la .,modoraţii" no.'itri, ~.ari ţi'lle~m foarte 
mult s3 plutooS<'ă oaro-{'um în vag, acum pe lângă 
i.scăli tu:r a 111 i EugeJ1 Bl'Ot{', De .. ,'d epfarca <lduC(} şi 
discuJ"ml lui K J/(/(~I!-1I edenary ţinut zilt>w tl'e
cut~ in parlam<'1lt. in întregime şi I~'Ste trei pa
gini şi jmni'irate. Ştiţi, d. A1'8(,Jlj(\ YlaiCl.t ;l părihit 
~itptiimâna trocutit pentru câtm-.tt zile nntedl'a, fi 

căliHorit până la Hudape..'Otaşi ... \"reţi fiii mai şti ţi 
{J(Wjl? h1 Blld,lP(~St:l e Mangra. (> R.llÎnist~ruL e 
Khuf'n-llMet'l,ory ... Cred că nu-i trilz:neşte ni
mil1111i prin eap ;fă Înh'clx>: ('ât o fi: ('oflicd? ori r,e 
zif'j ale A1'8('nÎ('? Dar, data fiind tradarea l){\ faţă 
a "Dc,:,topftlrii", noi ou mai u\'em nimic de zi;:. Si1 
fie :-.ifuiHoal:i:l cu ooi [$1'1'\! eetitol'Î PH eâ~j îi \'a fi 
;n·illld. Puhlic1l1 l'omttne.'K' nu al'e nici o l.iPhă 
rle l:lmuri ri, .,J)(\o;teptăr ii ". '~\1 tootf' a.<>-e,<,i.e. ii i n
tt'lJ'zi<".em sa dea ill tNpretii )'i dt· rool'.l'edinţă. de 11 L· 
"'olntâ )'t'~I~redjl1ţa, 31<upra . .gf'll.(!'l'atiei tin~re" cum 
ffwe in 1l11ll1u:nd .de 3..'<tăzi. A:;tfel de hwnrri fte pe
df'l)..<;(\<;c a.Gpl'n. n. AI'stmlf' Ylil.il'1l .. fi S(> .gânci(,:l.<.:di 
J.u "ltllfl(i:l j'(' ":11'(> o 31'€'. 

Agitaţie antimaghiară In America. 
Din ZagI'~ h \'ilH~ lll'mMoan~a 1;brf': Fostul 
(h'pu t ar Ş1d" n Zngonw, tj{lfP .10(1('(1 un rol 
in~ .... t'l)m:lt în rolit ic.a I'foată a fost însârci
nal !It' IHll'tiduJ sim. ";~l plt:'<'p in America 
plc'lltru ,1 pomi Într .. fllavii cIp acolo o vie 
agit Hţin Înq.mtrÎY<l g11\'f'rnal'ii magbiare 
rlin Croaţi·a. 

%ngorac il ~i plecat spn~ Lumea :\ouii 
În S{)\~if't .. ltP;1 dllol' ,Hlyo('ati Straznjrki ~i 
I )r •• Ianka.. 

Uf'lf'gat,ia aCel.lsta Yil ajlmge Ia ;; ~l(lr
tie în Arw'ntinia. de lludf.' Vf\ porni o ŢH.tter
ni('~ propng;m.dă ,mtlmnghi!'lr!\ printrn f'lf'
owntelf' ~l~y(> d(l H<CDlo_ 

Dupa ,·izit.an>'(l tllillrOr '·t'ntrp]ol' q·Oii· 
tf~ dp <10010 df'lf.'ţ!aţii "01' tre('(> in Stateln
rnitf' <11(> .\mf\ricif.i dl' nord. tU1dt> \'(w 'PU' 
np la ·c-alf> dr a,st>menea o puternică mişeare 
împotriYH mrtghiarilor. lncolţil'ea :\ce..asta 
des;igur că nIl le pn[ttp f'?lrlPtl hinp hE'gf'>1110' 
nilor r\0ştri. 

*' 
Slavii imp.otril'8 Ungurilor. Mişeal'e~ untillla

ghiara a sJa\'ilor din llonal'hiH ÎDoC(>pe a 1>e Q('Cen.· 
t1t~l tot ma.i mult. Elf'lI1(>Jltul ",lav in urma anexării 
&~ni('i şi H('J'ţHgo"inci n cuştigat fol'\{> cou .... ide
rabilf'. Pl't'ponderal1t.3 [np,'tIl'Îlor Îll illteriol' în
<1€!})(> noi jigni şi lUlp't3 ('.f' ~{' di'fi'işoarii tot lUai 
arrin .. o,; intre M'.e,,,>tt' d(rn« ra..<>e l;e dă pemtru ('â~· 
tiI!Hr{,~ 1m(li influ(>'nt.f' hoti'\.rÎt<lflJ·(' iu <,hE'GtÎ1milc 
Monarhiei. 

Sl~yii dela ~\ld. a,iut.aţi în a('ţ.iu.nea lor de fTaţii 
lor llin A1t."tl'ia lu])tă din ră,'lputMl - afară de o 
n(l~n~pmnQt.ă fra0ţinne ..... 'irhă .- pentru injghe
har('a t.rialismllJui. earc a.l· hotlt.6 Goarlea 513vi101' 
şi a r paraliza eli dt\.'\ăyârşire forţ.a IT llgurilor, 

1)(' ('f\('a atitt la nord, ~iltşi la sud os1ilităti1t, 
impotriY3 Fngariei sunt la ordinea zilei. 

La Praga ~'a :11'8 Ulai dăună.zi u.n st(>..ag lUl

gllrt'ii('. fapt {".are a alarmat întreagă prt~!;a Ula
~hiuu: (>u prileiul turhurărilor ~tudentjlor din 
Sarajcwl s'a Mii iarăşi nn steaR nngllr('~(', şi ,,'a 
i.nsultat guvernul ţării. 

.:\ ("Unl ne vine o nouă ştire tot atât de ofeMă· 
t('Rro pentru h('!f{\n1onii infumurat~: 

l,a 22 ('. w :prilt'..Tul lă.satului de l'eC, mulţimea 
a m!!uife,. .. tat Ob"'til 'împotrint guvernului 1mgu1'e&C 

~j Il hanuJu.i Croatit>j Cuvaj. r u grup de oameni 
a {u'''' un :4f'.a.g 1JJlgllr('A<;{', că1cându-l apoi în pi
('io~n('. A tn·bit fiii intN"inîi fMta publi<'Ă Pf"D.
fl"\l lil1i~tir('a .;;pirit{'lor. 

lată deci 0U.m I'e prezintă nc'ua (',oustelaţie po
liti<'ă a l1o·narehiei. Curentul antimaghial' produ~ 
d(' mi~R1'('a ~la\'ă d(l\'ine tot mai lputernÎf' şi a
('A'asta numai din cauza tel1d..inţ~i aMllrde de ma
ghiul'izal'e, tcurlinţH cnrp ya fi fatală a.('h~hlj 
neam Rmhiţio..'<. .. 

25 Februarie n 1912; 
l' 
I 

Mentalitatea transcendentaL 
(, 

Campanie împotriva arhiereilor noştri gr. cat 1 

',4 rad, 24 .Februarie. II' 
I 

Dc> mult. lllontalita t oa ungurească I~" 
ni-s'a d(>S\'ftlit în toată ciudăţenia ei, 0,1' 

[H'mn in campania. pre.'3f'i ungureşti împc"~l 
tri,-a llrhif>!'pilol' noştri gr. catolici. Team! Il 
că epi!'lC'opiî no:;tri '"01' reuşi să dea de gci Il 
t,.'ndinţ.ple antipatriotice şi anticatolice ali \1. 

UIwi opiscopii gr. catolice ungureştî, a eii l~l 
[lspprnt pe somnamhnlii ideii de stat şi () 
d • • t . l" l\l upa cum aUl VazIl , el au recurs acum G • 

al11wlt> stupieh'i ameninţări. rn articol rl~ '51 
azi al lui Hudapcsti Jlidap reoglindeşte fi,; 1:, 

di'} ~lCf'asti'~ tean~rl. ş~.l reproducem. aici .sprii :~ 
conformarNI Opllllf'l noastre publ1e~: " 

Le .. ,a placut, mitrOl)()litului Mih~i .şi .so~ilor In!1 şll 
- scrie B.H .. - ('a în numele UUl.ll ~nnod lmpl'Onf te 
zaI ~iî ridice p-roti'"t i:mpotl'i,a nOL1ii api800pii gro- 1 r 
co-p,atoli('.{\, DaD!l opiscopia ace-.asta n'ar fi să În· 01 
9H~1W afil'Jnlll'f's ~pil'ituh:â şi .a liu:~i .lmg"ll'eşti, 111 
delllgur nu aw',a dM'W să Pl'OVOMe manl~ .. ~~t.r()po~ ! 
lit11hli şi pe a epis(")pilor tonlr~i, ~arl l~l ~uc ~'f { (' 
ţinti! de viiltă din wra l()f .impotr~'\'a u:,?~gurlmeJ. 1\. co 
Episcopul Hudu a plecat deJa la Vlenll Şl .de ~Io . ;\p 

la JklUlII. ca sil prezint~ prote .... t1tl regC'lru .('1 nu, <ca 
impwratului) şi p8op('\i. Prote.Gtnl .acesta mIu că V~! .\' 

. . l' d' dl' ~r: t. lT ~ye~l f,'Qarta fallllOSU UI memOr,'l11 .' va ajunge a ,,/1 

În COŞlll di> macuJaturi. 
Şi, aUUlUi" din pricina cu, înfiinţarea de ll-)uă ; ('âi 

epi,c:;eopii aparţine <d'{'roi de drept1.11'i a, r~lui 1.tU· \ \0) 
gar, ia.}'. ill\'(~ir~ B~ântului i;caun a tOil! d~ dahl da] 
a~ta Hblgur.ata dlna.mt.e, pentru aceea. o foat ue , -
fotă eOlldl1cătorul l1ll11ciatureÎ din ,viena la 00'1- \ leg 
::ifătuirea. il1 ('.are joI'a remar('.at t.entorul canon;(~ \ no. 
.al nonci epi:-.cvpii de rit gwce:-!<, să cllnoa~că sfera I 

de drt>ptllri Il )o:upr{>mu1ui patronaj, doar Francbl' l 
Iosif 1. a îuiiinţat epi!-;(,'opiilc dl.' tu~j şi Ohel ~ ~l ~_~ 
şi fiI fi i.n iilt.at la nmgul de mitr2AA1~e 5!~~' 
dtl Alba-Iulie ,"Şi Fi.g*,~~Ţ'l1"rnW, ,.-.fU11 au )O.~ , 

VII intămplOl. (',8 rl"g't11e )4ii"~i l'Nract.eze botărll'oo. : 
0<11'(> are dej<l ;>i ('Qn~.ntim{ffitul papp.i. M-are PUBI'(' 
pO,1!" .:ill fj~ domnu] mit.ropolit ~iiha.li, da!' l'('~el j 

~i jwpei, poa.te tot1t::i D1.l le porun~te .. 
R.f>.gii nnQ'ari au dreptul î'ntemeieru de opirlJO-

\\1lg 

S8Ut 

tuh: 

pii în~.epimd df\la fH. ~hcla!l şi Sf. L.'ldislau.:A 
uzat de ace"t drept. jraJ'i~ Tffl'('zi.a, ('!tnn din 11>:
ce7.o1e de Gvor şi Veszpr6m a intemeiat episccrpiile 
de Szombathaly şi Alba-reg.ală., Mai târziu au f~t. 
in temcia~ epistX)piile de Caşovia. Beszterczeba
nra, Roumyo, Tips şi Sătmar, iar epi~pia ?t? 
Agria a fost înălţată ]a rangul de mitropolie. Dle- [1 01 
(',{\ze}ol', ell'ri in <'.bipul ac~ta an ind11l"at pierd~l .~dar 
wl'itoriali') nici prin gil.ud nu le-a trecut să Pl'O\.eS- \ ,1 l 

teze Îll contra hot.ă.r'îrei regeşti. Curiozitatea acea- 'dint 
sta fa~e part~ di~ ei~dăţ~.miile. s~ia~e ale. domnu- \ ) 
lui nntl'opoht Mlhull. Şl va fi ŞI Imn CUT10Sy d~că [ 
in Roma mitropolitul din Ungal'ia va pl'otesta tu· r a \ 
-vocând motintl, că episcopia maghiară e menită înail 
să !lcrve3scă tlllOr tendinţe maghiare. probabil că 
8pi:~opul Radu să ret.acu faptul, că azi maghiu.rii 
neo.~i sunt nevoiţi să ii(} oollfol'lIllw..e ritului valah, 
cu toate ('li nu ţYricep nici () iotă d~n eL Să speră.m 
că 'reprezentanţii biooriooi ll1lgureşti vor lămuri 
sfântul scaun a.t!upra ciudăţeniei, că mitropolitul 
Mihali ş.i ;;oţii lui, vor să \'alahiZ(',W cu ritul valah 
pe u:uguri. '- , t'~ 

B-udapl't'li Hitlap l:it·puză aici (răsloind 
un stndin al dlui Engen BBrbul) eunoscutul 
fapt. că principii t.ransilvăneni Gheorghe 
H~lko('zy L -'lihail Apaffy şi Gh. Hak6czy, 
nI., in scoplll propngsndf:'.i cah-inf:'.şti. au 
făcut sti fi8 tradus€' r,ărţi bisericeşti din 
Yfl.,hc(l limbă slayă în româneşte şi con
clud8 că principi maghiari 'au fost int.eme
idorii Jimbei liturgice rom ân e-ş ti şi că j 
în urma aCI'~hlj fapt ppis('{lpii noştri Sf' 
mai fac azi ,-inoyaţi şi d8 nC'l'f'Gunoştinţă, 
ehnd "agită" împohi,'o limbii. litul'giee 
maghiare." Incheie a.poi a.stf('l: 

Avea-va oare guvern'nI putere i'lU l'Ogl{lmente~~ 
pe <lrhier6ll ('.ari agită imP<'Jtriva ideii de stat, mi 
ştim. Cu pilda mitropoHt1uui LodochovskYt Bia
marck a arătat eă, niciCul'ia nu poate să apel'. 
pe .arhiere'ii ca.'tÎ agiti împotriya ideii dQ stat. 

JIj 

de ( 
d'iru 
n'l(' 

\'olm 
a aJl 
meni 

[\1:.tUl 

sub ~ 
ajun~ 
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ItaI: Xoi ue alU impiicat de mult cu ireduc-
t ibilitatea ptU1ctului de vedere transcen
dental 01 potrivlli('ilor noştri t;'i ne-am mim 

r. cat . 1 . 1· . ~ 1 y y 
11Ulî1(l.1, (acă ef'l C lem;oţl sa lOtal'US{,U soa-

rie, ! I'tc:l opiscopici uJlgure,şti , .... <lI' identifica cu 
}ă t~;ltel:jl absurd pund de vedere. c<ll'E\ neagă 
i, QI'<ttegoric realitalNI. Sperăm că atât ll!O

mpdnarchuJ ult, şi ~f~l:tul scaun del~ ~loma îşi 
~aml,nrel(>g .alt~el l:l1~IUllt'a a~stohcţl. dpl'll~J1 
3 go Ir-o atI?blllC .zIarul ma.ghwro-sPInlt. ,Dm 
~ ali llWmOl'lul l'PlSl~{)patulul llo~trll ,"uf • .fIa 
l exl dl îu Cngaria er8dillcioşii gr. ('ataliei Je 
t şi origine un.gureas.dl PP t(!rit~l'~J ~l'o:-in{',iei 
n le lloastre nlltrop"htane nu eXlsta ŞI CU clWU' 
1 rle'5i acel mic nurnaJ' lip f."n.:'dincjo~i I"omfmi. 
~ fi; l;a1'i în lll'llW ritregităţ.ij mediului şi·au ni· 
pr11 i al iu !.nod \Tt'll~l'lI?it: linlb~~ l1~i.lt-ernrL ţin 

I ·:u hotArirI' Iwdmtltt\ la bLS01'lca stri'nllu, 
lui şilol' lor. Yor inţelege că e-piscopid gr. ca
)\'jJ tolîcH ungureasca se pJănuE.'şte llllllWi pell' 
:ro- iru prăbuşirc(\ bisericii lloastn' naţionale 
in. ~i l11,Jghiarizarea tr~ptat[~ a noa""3tră prin 
~~ mijlocirea unui absolutisln, Ull catolic, ci 
"f cit' cea mai imorală speţă şovitlO. b{~ vor 

~j.! com-inge, in sfârşit. t'ă episoopii noştri 
In j a pă.I'ă intf'l'se]e noastl't~ nu ţiona.le vital o, 
11I, . , • ~ l' . . .' d , , r:an se mtemwza pe egl ve.şmce, lzvonm 
;' din chiar adimcul învăţăturilor cn'ştine'7ti. 

Xesocotind ncest{~ legi. atelL lllouarchul 
~ i I'ât şi UI'IîlUşuI de azi al SfitntuluÎ P(·tru, se ; I \01' pune în contradicţ.ie cit misiunea lor, 
, . da.r nu vor putea să stavilească Întru nimic 

~ 1'1 ., .... ţ i €gl e Hlşmce. canvor garanul (>XIstBn a 
I noa·stră in toaU., inlf)}'pjUl'HTile ... 
I ' 

Apponyj, Khuen, Tisza ... 
Situuţil.(. politic(l, 

,1 rud, ~.J Febnwl'il'. 

Trf'Î cUllţi CII lHllllf' ~i tl'l>cut în p()liticu 
IlIlgurNt.'ică, .J ppollyi. capul partidului ko
.,suthist: f{ hUf:11-}[t;dl'l'l'{i/"Ij, ,,;,ofuJ eabine
tuJui, şi Tisza, ÎndrulIleHOl'UI politicei gll
\'el>nal1ll~IJtal(' <Iti tinut eri o l'oI1sfrttuirp de 
(I odt. fwntl'lI n sta bili Îlflprpună t(\xtul de-
,.duraţiilor ce le ya fact' îl! ~f~dinta de azi 
il Camerc·j dppuwtilor ministl'1ll-pl'Pşe

dintI.:'. 
Dupa allliut,i cvllt.(.Je 1\hllell-Hedercâry 

l'a vizitat pe li ossllth pentru H-i comuni(',8 
inainte text11] declaraţiilor. 

Cont.elt' .!ppol1yi iara» ci ajulls ulătLlri 
de contele Tisza: ele acel Tisza in faţa 
dil'nia el plâns, in şedinţa dela 18 Xoem
\Ti(· 1904 ... pl'otestând astfell împotriva 
\'olniciei ce·o pl'eyodea. Şi A pponyi iarăş 
Ci ajl.ll1s in toyă,răşia lui 'l'ÎSZ(I, chia.r in mo
mont~ c.ând. după chiar declaraţiile lui 
Ti.Ciza ---, .. În lături cU regulamentul !" --
Sf' poatl' pn:'\'f'de(t tlIJ doiloa 18 Xoem\-rie. 

Pacea dintre guvom şi ko&<;uthişti este 
a(~tUll ped'cctă. Partidul "revoluţionar" ele 
::iub şefia fiului d(,tronatol'ului dina,'ltipi a 
ajuns o ,opozitiI" gm-ernamentnJă. 

P~. S 
I 

• , ,1~~6P.[U:.ţill.d,u,~'jt~, Je .~o\ur~i\.llJ; ~h,-.O{,li-I ~1~i"J}/(/: l"ef(Jrm~.'/(' /I,li1~tan> ~I/I/i YI'I'li", re-
1ll0d1H, Jll;'jtlll,)tu, dU ţmut. UlSd S,l-] hnl:;-- Ivrllul ell'd()l'IIla mIIi Ilherala. 
tf"tl.-;cii mt~car în par.tt·. i P Ah' tă \" , ' " '1 ' acea lUC ela . 

... "101 llll Plltl·m ~Pl'lJll1l tJ )strucţw \'Ou' 

~tl'a dar J)î' n)lll impotrivi ~i inc.erearilof 
cip-ti înfn"mge obstrueţL.l priil ,-iola1'l'<I j"'(" 

<Julalu!'uudui intern .... ' 
~ Lupta dl:-acUlll se \';J d.a !JuJuai Îl1tn: 

~tlvel'l1 şi .iusthişti. sprijiniţi de c,·j ('{Iti,,;) 

ind"'[lPTldi.;'ti Îu afilJ"H de p<1l'tide. 

,,0 mare ne d~sparte:' 

Hqm .. 'l':entalltii partide].Ql' indepL'"ndi.9t{' ~'au in
tnulit i{'Ti după ami~lZi 1~ o l'.{'l1f(>renţă {'Omtllu~. În 
It . eli il1 ta J ni J{ ():<>s u tb, 

C01Lferenţ~i 11 ţblUt 4- ul'(' ,i ~'a k!l"Uli:Uat făl'ii 
n:zu]taL J( oSIJutb 3 dt'eL,U'~tt ci'i partidul %u tre
buie sa prilll('~'~,di ~i mieile c.o!H.".e'lii C(' k ofen' 
gU\'~I'IlU.l... Pill'tidul ko.';imtnist 11U rămâne invins. 
fiilldeii t('.ată lume,:! ştie că Vot..11'~ ret'ormelor mi
litarE:' gllYtJl-md li putut-o obţinea numai prin JMlâl, 

,\u luat apoi cU\'Îmtul contele Ap}Jo//!li" .]tl~fi, 
(;ytl[.v, Polol1yi (;c-w, pÎillĂ 111 l'-f'h: din lIrmă S';I 
l'idi~'lt Sunt I:'vâil !J,i Ar pad: 

.- - DomnÎJur, pe noi/le de..'>p(tf'te u IIIU I'C ... JI (Ii 
bil/e facem dacă ne t'l'dt,fIt fie-t'O'.re d(' d1'l1'l11. 

Şi ju~thi~tji au păd"l! eonfel'{.."llt,a ... 

Grel'ă demonstrativă. 

l)t~lltI'U .zIUi:t Jt· .j Martit' Il. LWli. p&r
tidul !:iocial-t.{.elllot'rat din Buda.pt.o.sta a ho
t{lrÎt proclamarea tmei gl'en~ generale. 

In ziua df' Luui. pîmă la orele 12. toţi 
lJl1llH.:it0rÎi Jin Hudape,'ita YOl'depuue mun
C<l pentrll a llH'rgt' În faţa parlamentului 
Şl il Ilwlliff'sl il in fa \'Ol'uJ ,'otului universal. 

Kossuihiştii se tem de aleg.ri. 

U ('DU \"l\l'"a t it:" ~clll'la care a ~lY\lt !-o{; il! cul"a
ydt} Camcr<·j ;;rUllefi (' llvuii Inmină a;. ... ufY!· .. di~po
zi ti ei "pi'l-ia"lol' din p~lrtidul kUSdUt.hist. 

Fostul deputat kos:mthi1it S~HJlllâ,.i Mol'~ l'edlll'

tOl'ul urganuhti kO!ol~uthil'it "Bmlapest",a decla.r~t 
pt: faţi cli daeii partidul Il\! "Il ~la, n.r urma IlJe-
gel'i noua, 

-- Şi decât .~â intrrim ill "If'I/{}'i I//Jlul }lI:' "ÎllfliJ 

uclunlul &isie.m cleci.(fl'aJ -- <l zi", ~zatlll»l'i - "'.fii 
bllll' rofâ"/ll foi ,.p /)i·,~e cere. 

Con feren ta Saşilor • 

I )il1 :::iilJiiu l1Hje scrie: C'uruitetlll exe
cuti, i I~n'isau,'S'ScllU.s,'i) <Il S<:h~jlor ~'a iUU11-

nit Il! ~:.! Ff-bruarll' 11, ill Sibiill }Jelltru H 

discutel ,>;ÎtulIţiil po!itidi ~i ;ltÎtlldÎJWCl dp
pll ta t ilor :;a~j. 

('Oll1i/(~tUJl'X('l'uti\ <t luat clu10(jtinţâ 
dbprp raportul pl'ezinti.it de deputaţii saşi 
şi apl"obtÎlldu-1 Întru fualt', Îi roaga, Scl (1-

pnl' .;oi pe ciilvr Îl1ll'I"f' . ..;r!c pupor'ului ",il-
8C~(' /'ămâl1âl1d J11('llIhJ'i oi purtidului gn
cer 1/ alll ('Il t (/ (' '" 

De ce s'a impăcat k08Suthiştii ~ 

Pill Budd.p€·.:;ta ni-'ie telefonea.za: 
III culoaref,' ClIlIlI'rei circală deos'('oiie 

zrUIIllrt desprl' moti'rrll' ('ari au Îl1demnat 
partidul kossuthist ,~ă desarnu'u. :)f zice 
('ti fjtU'CI'I/u/ [e-lI Itsigurat 80 dl' lilal/delle. 

Se /Jwi alir/lHl că, FI'. J\o.'iouth tiI' li de
clarat cil relorma dector'olă ~i refol'llide 
militare trebuie ('e-"olcitc până c,~fe in eia
tă ac/uallil IIlUJllIre/L caci sub domn ia cii.
Unu/ui 1110/1(1/'1'1; /1// .-<1' .~til' dacă /lU III' r()/' 

Şedinţa Camerei. h ~.Jin lit df' l\7-Î il ('a.mel'(>Î 
rkpntaţilul', a hwt eu\"ÎUltul f~ont(>J(' I(hu~ll-lI('.dN

\';'1)"," jWlltnl a di~P1Ul.(,k k08'11thr~tilor. Şi~a in,:;it 
IIt'OlUL, .. htllilc tk~ ft1<tl nail1fe, ap'...j ,,'a IldTf"i'.· ;w;;~ 

.. ut1i~t.ilvr l'u.g'!iodu,j sli ~e lIIult,umiascii eu OOli. 

L:{,,~iil.c fii\'ute !){Il1ă 1Wll Il I , 

BlA"" a zi~ etmtl'le Kl,uen~ ('fi anp" ~ee."t(' de' 
L'lal· •• ţii Camera \"<1 îngădui 1) di"cntie nOl'n'.'lLl, 

Cei cari vriHJ-b~1' dedal":>t.iilt> a"f:'l't.e ~(' vor bUl:11T;1 

dl' rilsplata". 
!'Orl: j}of/{/,ddu": ()l:11'itate). 
A' h /1,101: .... dt< răsplata ee ... o rt'7.f:'rdi Ua\i1l1l.fYiI pe 

'l'<HlIII ct,)oJ' ('aTi dore);c PU(;e.a, 

Cll\'irJtd(~ dl:'<pre .. 1'I1-"pl a t"l lltl ţi 11 Ilei" au f(,,,t 

inte.l'pt'etatt: in .ÎIlţ.elt.,·ml di guvernul 1(' Vil 1;l."igUl'a 

k'Rl.'<uthiştilol· nn mWI!l.r fix de mauJm" 
l")llh:'le A Ppo/lyi, l'iispunzitndmilli~t rului-}Y1'c-

1edint.e,a declarat l'ii 'U11 eere ni{'i o rli!l'plată dt'-h 

lluljun~. Hii."1Jlata i"'0 dă t'Ollşl.iinţa dat-oriei llH;Ji
nrt('. lu c:c pri\'1~t~J1ouile declaratii ale minis' ,'!~. 
lui-'p)'~intt!~ 1-eg1't~Til cu l}'~l primit gaNw':i ea 
proiectul reformei el('ctorale va fi ţll'oz!nta t in 
anuJ aC"e!tu, 

Contele KIII!en ,1,c't:lal'ă. cii l'a. Ilrovo0a o ~,.t.iî 

"ire<41 Cam.erm j,n .f+(~t SeUE. 

A IU<l-t apoi (!uvÎl.nt111 ju_-thistul G:I/or-ffy Gyula, 
decJarind C8 part.idul ~a'n nu :reuunră la Pl'i~/)ifatell 

"\,Obl1 ui llIlivcl"Sal 

Scrisori din Bucureşti. 
Moravuri literare. ~ Mania plagiatelor. - Vre

murile ft'8tlă. - Publicaţii folositoare. 

Bucur€'JŞli., 10 F~)!u..ari~. 

111 IllÎ';'<.'.8.l't'a lI.oastră litocară, plină de atâleA 
lllarti·~ări de tot ~uI, dO!lDu~e de pu~sont o 
luelodit>. menită II pif.!!tra gonsratiilor viitoare fru
moa.,,;.e ('liPf' de dis\l'acţie. Wl,~j:.:·iu.d publicaţiile p~ 
r.i(xf'iec ,din ultimul t.imp; aproape în fiecare nu
măr vezi furnlUlâllrlu~8e <8.l'Tlzaţ.inni de plaglll.t. E 
tIrept. l'll puLli.(>:atiunile fiind ]1.;'1.Hl"Oa...«e, cererile 
mari şi t~tlentele producti \'(, ~ .:_Il l'arc, oricine f'.t'lte 
Î!:'pitit .... Ii crelfltlii di nnii diu ~.ice bat (lll atâla zor 
ln poal't.a lit.erMurii {}hj~lllli&'o(' 'i\ă se împ'odol.~lL"-CA 
eu l'I.'lle ,.;lrăoillt'. Exelllplel€ în acea.stă privinta 
de l.i.hJelllu lilJ~~, A"rfel s'~ J.J'\-OOit ('.ii pie.sa "Zi
!e \'cst'lc după rii".boi'· Oi't.e un plagiat,. S"a dovedit 
că un Mlumit pl'€'liw;; ~rit.ic obi.şnuj~te să şterpe ... 
lea...,.eă u-numile idt<i din Pwul .Hourgd. Cutare poet 
)'terpd'l'ţ>ti~ t'eYa din l':ndneci. (lupă cum alt-nI t.

\"l1. ... e:'t' grijtl l'.a-] {,.,ntrolt'7.e, t.'u câtti-"'Ilani mai în ... 
nainte pe S\,.-ll.ojJenhau€'l'. 

I/ucmrilf' . ...e l"xplicu ~r a\'ând in Y~Ne s~ă
dt>rile ('ulnll'ei noa:,; 11'0, zarul, eu oore tindem S8 
aj llug'em fU rind III mu:rilor !lQpo81re {'U lUl ,-echi J 

tn'tut jit{'n.tr şi eultu?'al. Se e.'i:p1idi "i ~rija, elI 
eare ;;c importa, I'J1UI.Jl .sii ~ aclilllcti:t.ez(· l~i u,}i a-
11l11ltitc ~pt'(;ii de şcr~rj, r.8'.ri in a!t(, \,""; î~i au 
expli{~wH lur. Câud pitieuJ dornic ,le Df'tilUrire 
nu gă.8'e!;It-e Îl! tmfletnl silit ll.Îm Î<->a f rar: : <),". e,;~ fj 
Fese "ii n"<."urgu 1<1 b1l"nll]"ile~uflt .. to(>şti ;lll~ !tl,ra. 

Faptul cii unele M·uUl.~ill!lj,;· ... it dff\"t1dit a fj 
i II wlIlci atc, ii lh t <:tJ J"Hj tuturor allvui.uilor SH vor· 
b4'.1o.,j('!l cif' l,lagiat ,<11 o ~UrilJ ţ,iîr<.,,'oltătnare. TJ'I 
nC'H f,),-tt, dat:;ă n-delll cun} anumiti anonimi aH 

puhlt dett-rmin3 cld,4ll' pe jurati .sif elen (lea mai ue
droajJtH 1lf'lItintil. ,..;ă promUlt~ cel n"1i l'f1\"o!tăt'lr 
\'('Tdiet. eate a sl'al1clali2l<11 ... pÎ11iii puhlirii in c.aznl 
l'a)t)llmia1.orllJni SOOOl, 

~~J. ..... Cumpăra .. a ocazionali de puşti de vAnat I ..... 
lf· ~i-:'~-I~ Lancaster, cu cheie 16 fi, Orener·lacat englezesc, cocoş automat 22 n" Puşti americane, ţfavl cu aruncarea 
~~ '~ ll~~ pat,roanelor folosite 12 fi., Hert,1merle~, 2.tevi, modeml35 fi" Dril~0g·, Bro. w.ning de 16 calib., Krupp ejtctor, cu 
3, . ;.'1,' teVi de oţel, etc. precum ŞI gamrtun complet,e Hamerles·Dnlhng, Spnnger şi Kiemer, revolvere, pistoale 

, ., ~ ~:.i:". se aflA 1U preţ ieftin l~ . 

.....&~~~:...'''''C~f~'~~ PrAvălia de puşti da vInat: RADO, Budapest, Iv,ff., Egyetam-ti(5. 
"~Articole de sport, binoc!t>, leiss·, Oorz. aparate fotografice. Face schimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiat. 
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Iată-l pe atlOllim fOl'muhind o acuzaţiuneJe 
plagiat. Cel vizat ('it~tet rîndlll'ile cu o&urprindC'!'t •. 
f'autli să dovodea."cil. JlCWllWlnieia ac:uzăreÎ. lltu 
I'uj ~ă ri'i~pundll? C'uloillllintoTul {in meserie nu are 
{'urajul ~i'i iselil(>ascil. A"tfel c€1 mai bun luoru pen
ţ,ru ccl ,ncuzat este să zimooa:5eu, gândindu-8(l la 
moravurilf.l introduso de oameni fură do ~rup1l1c 
în t 1"0 li toratură I,Îl1ără, cifre îIljO~i tii fi iud prin Il

f',{'monea mUllLf03 titri, ('u greu sp '-a putea ridica la 
ni "elul dori t. 

* 
o altă modă curia:lă e,.;;tn a.ceia a int('l'Vlenl

I'ilor dOSPTtl mersul Iitoraturei. Al1l'Oapc iu fie-C<ll'c 
'8tlptămiiuă intuln~ti pagini intregi, in cari .cut:U·(1 
om cu tQtul 'strîîin d(' "tarea actuală.a literaturai 
1l0l18tl'e "so prOJ11U1ţă", Il1copand dda un€llo înaJte 
ţJl'l'ROnalitiiţi, până Ioa oallw11i cari wr pui(",a roarte 
hine să lndeplinească '81ujbado funcţionari, la 
\"r{'-un birDu conl<'rcinl ,"uu indllilh-ial, toti ne Pl'l)
nunţă MUPNI lit.eraturei. Toti ,orbe."C de nemn
l'iJe nOllll cari fii!' fi Vl'lTIit pentru s,criitori, de un 
iel do Eldorado al mânuitorilor oond'l,iului, eine 
şi·nr fi inehipu:Ît nrodată ;:.ii vadd părerile simbo
li.,;tului ll03tm dela. Cluj e:xpriIllate cu atâta em
{.lZ;1 in fruntea 1tU11i zinr de T{l('lnrull teatrală? 

Şi cu t..x'lto ./lC'BMe nHampA" {Io azi ne aduee 11-

t'f'a",tă sllI'priză, Sunt foarte interf\su'ntG pârel'ile 
Ci' şi le man ifeste.'lZu fi-e{'.are dmpro progt'('sA~le 
~(,l'i,,,ului l'ffilliLn€,sc, T; mu yorlmşt() d{',~pl'o intoleo
t,ualizaroa literaturei, altul d{\spre urÎ%ul p1'ogrl.'il 
'illh'Îrşit în uhimii ani, Toţi oamenii fUX'.Ştia cari 
n;l:H ;. fu('.{l {'u literatu:m. "in şi ~firJUă lu('ruri cu 
lotu! falioe, Şi este Cllrio.~ ('u nici unul dintre oorii
t.o)'ii noştri dB ,~C'amU: nu so ridică Aii V ro tc.'" t.eze , 

'HEi a t'.1t>o e~Ît nelld~vilr euprilld a('i',~to aii'rma ţi uni. 
Cuci do fapt, cu iumnJţirea l1umilrului cititorik)!' 
Il'au Înmulţit. YOnit'llTile editorilor. 11U ÎnllH nIl' 
l'l{'riitMÎÎor, cari au riirrw-" ('il şi mai inai11to Fil 
ID1LJ1('"cas,că pontrn ihl.o;t.rEll'(I.'l f'utărui C'ditor Ce dis
pune de capital. Ba s'ar plltDa cita mzuri cînd 
anumiţi Mriito'l'i au fo.qt .mwoiţi ,~ă stuero lovltmi 
ohiul' din pnxtea cdOl't'e Se, Zi{'B ca-i îneut'eljaziî, A
""m <'}i.azi, ca. şi in trecut ~criit.ori daţi afara din 
:,ll,~,jl?e, VedQffişi azi B1mandiooa~le por.%ua,;ii 
ilfldmd pe ooioo din căldura sufletului 10"1' au u
ronc.at o 'fază in haosul vieţii nOlk'ltre_ {;azmi s~ar 
putoll cita destule. Şi {lU toat(\ aeestofl ·d:onl1li i "S\~ 
"p1onnntăn şi V{>"lt.(\S{) ajungerea în Clmaan n fIC!'ii
toriJol'noştl'i. Frtlmoa.<;{l WOInUfi. Kwnai ('~Ît, fiind 
\x'l'ha d() Q('(\Ste nemuri nouă, dlim' iutrllcîit alo 
ar fi "unit la vreunii, - satirele lui Emine.'1cu 
ilf'llm mai mult dI'Clh oricun.(( .llnt dr aehUllitnt~ 

$ 

. Un -bun m!jloc deră:,pâudil'e a gu'9tnlui de co
flL 31' putea fI a~a numitele Amw.re MU Almana
ku1'!: ~OIlOO in diferitele O'l'[L,'l«T ale ţilirii de către 
'~!lm~i cu Jllai multă ~au mai puţini'l: pricepere 
lJ1 llteraturu, In 3('.fflto pubIicaţillni se dall int.(}
I'(l:lante mOThOgrafii asup'l'R comunelor sau in."titu
tiun ilor meni te a .ajutn J a progl·e.sul c:ultmei. P ă
~atuJ esbO În\Să că soopul urmărit do aooflwa nu 
r-stc in, pri,l?ull'înd 1ln 9CO"p cultUl~al, ei politi~. 

EdltOrJ! lor ~l'mă,rooc scopuri materialil, ajun
g",m'u la cutare SItuaţIe, o flub,'enţie grMă !'lau cin0 
ştin (le favoruri. F03rtfl l'ar sunt condu~i do glîn
dul 00 a, răspândi lumina în straturile lm'gi ale 
POJ')oMllUl, de a adm'.o la cunOţltinţa publicului 
maro ]uerllrişi fapte cari au fost uitate, sa.u au 
rămas pîmă lWlUn31Hlbăgate în 8eama. 

IT n astfel de Almanah C&t.e Almann.hul Pal-r'irz 
apărut la C.'raiova sub ingrijj'rea dIui Dem. Pe
t:?o,:cu. GăSlTIl în fiI bucăţi liter.a·re 'Somnate de cei 
nun de seamă ,';criit'!l'i ai noştri~ cuvinte de 'îndemn 
Hp> :nuneÎl ~i inaintare, frumoiliSe Jucrmidin trc
(~ l ~o.:tl'"n nea de sbuciumat, (le bogat in sufe
l'n.11' Şl In fapte mari, 
, ,: ~menea pllbliClaţillni au asupra publi{\"ul ni 
mJ .;:mţa 00 o a,E>an în trecnt ('.alendarcle ca.ri au 
pat ne, Pl'i!11ite fiind <m atâta bucurie 1~ popor, 
Pii . r numaI ca AlmanoalluIi ca ccl al Patriei :mnt 
a,'}ll • e l'31'e, i. U. 8Of'ic~l. 

... 4do1f Naâler, fabrică de oroloage pentl'u 
tw ','1'1, Budapesta VIII. str. Prater 9. O re
ooma.,?-dăm în atenţia On, puhlio ootitol'. Aceaatl 
f:I rJ? a, după cum suntem i1Jlformaţi lifereazl cele 
mal p~rf~Cf:e oro~oage pentru turnuri, cu preţ r~ 
d!ls ,blserl<lllOl' ~I comunelor. Trimite om de ape
Cl~htate pen~ru luarea măsurilol' necesare pe chel
tUlala proprIe .. ~a .garanţie pentru oroloagele D
ferate. Lămlltlrl ŞI catalog trimite gratuit oelor 
ce se refer la acest anunţ din Z-ia.rul DOatro. . 

Cronică din Paris. 
CarnavaJul zilelor' Jloastre, -- In amintirea 010-
condei. - Banditi francezi şi bandiţi italieni. 
~ Băt.lllia dela Borodino. ~ Progresele aviatill
nei militare in Franţa. - Eiliclibratilinite fu-

turiştUor, I 

PGli,s, 21 Februa~'ie, 

, 1.'1:> l' i'l'llÎn, yimt de primăvară, raze de ;;;oare 
lUllliuîllld gnlmezil0 de confetti a.şte nlU te pe 
itrlhi, eon fetti fluturÎnd în vi'lzdulml cil1dut~ {'or
t{'giil€' de miişti - uurn.a\'alul e în to.iul suu, 8go
mot. mare în Paris, striţpHc şi uralCl, dur în reali
taW niIll('Jlj nu Ipctr0C'C. \~orbesc do aC'OR p,etre
('{'TO c~'.lld(. şi intimll, care faccsă strălueca,'l{'ă 
\)ehii~ eare in "iolX'azn inimile, de pM<:"{lI~a ndc'di
rută şi pura pc caro{) provoca printro oamoni 
('urnayalul, !H'um eineLzf'Ci de ani. In ziua de azi, 
strllinul care ar "edea feţele înroşit.e do chiote 
alo parizienilol', ge«turilo desordouatc ale măşti
tur, eOl'tegiile cl('gante~i pitor{\şti, şi-ar închipui 
I,<)a"[o un IUOIllout eu ei 'pctre.c intl"adm'Jlr, Dar 
cine {'unMI.şt.o mtli bine viaţa, pulsul Pari,-;ului 
llu'şi fucc n<X'n.~t3 iluzie, C'arnandul în zilele noa
,~tl'e () ft1{'ut din larmă zadamică, dar nu din plil
N~n', El o În fond ~.ponll'i\, De {'e~ Cauzele pal' 
lllultiple: în roalitat(l in,qii nu e dt'dit una: C'U-
wutlll utiliUtl' eaTe a"b"O{lrbe toat.e fOl'ţde în 

lupta bn.ltrJlii {':(l E'{' dă in jurul n.gDJlisi l'ilor. ma
teriale. 

V iaţ~l p.'11'iziaJll1 11 lucrs pâllă a('u,m ulllol'io,mi
dmdu -~c u<'Conu·nit, dUl)U exprf'A,>ia c'urenti'i de 
ar.i. fJ(' l1ecca wrbutOl'ile, tr.adiţiile pitoreşti şi fa
mili.al'Q nu nu influenţa de demult .Ele nu o au 

"filld~u \SUflNUl {'-e "iuo din trecut, aduce .cu rliue 
lled ~entiruent de "isu 1'0 , de ilnduioşare d{'<'1 in te ro
,catu, ('urc illlpicdecil pc {larucui ,~ă ,<\0 gÎmdeus.eă 
un moment la afu<'CTilo bilm:'{'ti, Şi co spun cu de 
Fl'imţ.a, arC' loC' in t~Jate ţările. 111 Fl'fmta iniliÎ, 
preocqpllri It) mnt{\rilllt~ n<> apar poate maipro
nun tate, dată fiiud i'\lnN:'ritaten francezi lor, lip~ 
Jc ipocrizie a accBtui popor, '~camurile diu Apus, 
l',ni ll{~ ],n'<:Întii un. -IM>tK'Ct maitn~it·imlal, ~iu 
,;,ii ''ii 3..".eU1Uhi 11ikutcJu mai bine; daI' în de nn
lllNi in s('"bimb mai mulţi Tal'fetdi. Ori cum ar fi, 
!Jil!li~~ llU milhne"to mai mult (':a llitu"N.'u trp{'u, 
tllhti, Şi Fran1a il înt~le,s IH,pa .. ta; adu!!! cu vîm
tul llati<.cnalist ce f'ufUf in ac('u:;;bl ţ.an1, :.:e pr('· 
\'edl' dill nou o l'eint')lll'Ct'1'e la tra.di ţi(' , 

,,,Alll Vilzut Ia CinematDgraf .şi ('1H'naYulul dela 
~ izza. Aec,~w {'.şUJ poat-e oraţ\ul în {'are coru~
giurile de măşti sunt {'f'le mai reuşite şi unde !le 

pntl'(>('c cu a.devărat. Succe..'!1l1 carnavalului diu 
ilt'(',.'jt an l-a {'()11stitu.Ît cort.('.giul 'răpitei Giocondo. 
Am rÎa cu multă poftă, cîmd aUl va.,zut apărînd 
pe c(>(ll'şaful luminos. masca infăti~ândpe nobila 
~i Of! mult rii,~uta florentină. rm Franta, şti li, 
toate calamităţile se 8fiJl'~ priu cântece ~i iro
nic, ('.{'lp(J.t'e DU ia 0pTit pe spe,ctatorii din jurul 
meu. >li'î'~i adudi Hminte ('11 Ft'aneezii au pierdut, 
printr'o l1('glijf'UţU ~I'iminalu, ,"Clipitoarea pânză 
a lui da Vinei, 

Şi nu mai depal't{\ ca ieri. Z1a1'(,Jc pari~iano 
au anlLnţat eu sa\'antu] BertiUon a jdontifi~at 
toate urmele de d('.gete gă.sito pc ~tida care 0('.1'0-

tNl pOl'tN'tul GiocondeÎ. Il fară de una singură, 
Să fi() pa lă;;;ată de mâna hoţlthli {~are a furat mag'
nifiMll tahlou? Cine ~tie, J)(>:,\t11] ('/1 Gi000nda 
))(\r(hltil' a rămas, şi cine~tjc pentru -cA tă vrem{ll 
Y('r>;iunef) r('R mai l'oţ){'tatu 01te că ea a fost vfm· 
rlntU mui inain te <1(1 a fi sustra,qă din LUYlll. şi 
(,El momf'utan împooohoşte cine ~tie Cfl galerie de 
milionar amcri(,8!n, care nu ~ pricepe de Ion în 
arta. NI toţi milionarii Jankei. 

",Să fie influcnţati de sărbătorile carna"alu
-lui, nUlli<rroşii riiifăcători cari au comis in timpul 
,:din urmă mai multe spargeri de () necr(lzută in
dri1z;neală? C?lţiva dintre ei au fost -prin~i de p<)

litia parizian li, şi tC1ţipurtau bărbi ,i fPeruce 
fa]şe. ni~te aded:rate rnăIŞti. C.ei mai mulţi din
tre el sunt itawcni, şi italienii aooştia .şi-au com
-plicat I'lpa:rg-eril~ cu violente încercări de omuci
dere. DeaHmintrelea v'am S<',ris nu de mult d 
handclo de tâlhari cari C'lltroorli m ultimul timp 
Pariaul ~i Frltnţa, su:nt cele mai multe <'Qmpuse 
din italieni. 

It.alienii .aceştia sunt pe cât de eruizi pe atât 
de laşi. Săptămîma trocută a fOS't ghilotinat un 
ucigaş de O'l'ÎKiM italiană. Pe ci'j~d !l\Po"şii francezi, 
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ilrieât dc miu'J'abiH 81' fi, mOl' e~l puţin cn {luraj, 
'),."limdituJ italian. ciind s'a văzut in fata ghilotinei , 
a urlat, Il ţipat, .a plâI1.~. l+<'1lJ't, frica l-a re.dus IA 
b stare de C'Îll"JH1, l11tl11 de,,,gustul celora ('0'1 !l8i
stau. El uci,'I('.j;(', 8pl't' Il o fura, }Xl o femooM
trwii şi pe dnuiL nepo{oIe ale ci, carora le-a crlf
pat C'~'l pul cu barda, cu o îngrozit-oare fez'<X'ltate ~ 

",Aţi ammtat În "Tribuna" liItirea că OOMi
liel'ii Illll.lli<,ipllii ai Parisului au depus, cu prih,\jul 
~·izitei lor la \fcl8eov3., cunune pe mormintele 
fl'lln(,C'l'..ilol' şi I'll,,;,ilor ucişi la marea biWHie del.a 
Borodill", daUi <'li prilejul inva:liunei napo16o, 
111(>,n('. 

('.oin('id{\nţa cUl'ioa ... ill tOC-lUai MlllU ziarul d· 
\'o.aEltl'u, ~n r-01Ullnul .,Rn..~hoi şi PI1('(l" pe c.are'l 
~lUblidl, !i ajuIl.i la ep izodu 1 a('~tei sângeroa .. e 
hi'iUtlii, rlţ,,"{'ris~ eu .atÎ.ta geniulit.llfe <le Le01l 
Tohtoi, N up<.}]<.'On! lupta dela 1foskoVR! ce evo
f'.1ri măr(lţ{!al~ trecutului... In ('âteva hmi Re 

I,O!' implini tocmai o 8utii de Hni de c.il.nd marelo 
"lJeNitOI" în fruntea unei armat.e do 670.000 de 
(,ameni ~. biHîîtorit pămîultul Rusi~i, unde'} ,~
t.f'ptu t<ltuşi o &oart.e ('{mtrul'U', Dupil mai multe 
Mtălii ;-;Rpol('<"Il şi K ut:uz'ow fl 'ou întrunit la '1 
SC'pt-0lllnie 1812 la porţile J.[(>,';('ovci. De dimi
IlMÎll 'piină 1101\-ptC'R târziu, tunurile .nu hubuit, 
pu-ştile au pO<'nit, haionetde au C'.riipat pi{\pttn1~ ~f 
0111{\n('.ştl; în bmnla ce Ilcol)('.rca ('âmpul de- băw.c , 
Ml aşt.('nl{'~'1, (lupă ('um 1'(,r1e Tolstoi, lIn mirofl I 
de flulpC'tră şi de .-<tm,ge, Huşii ,,'au hJlj)t,at cu un 
p.roi~m, <'u () tenacitate pc e~u'i francil:Zii au fost I 
('oi dintni RU le 1'eC:U110:L.<wi!, 

Prinţul :\Imat. ale drui !;)<tl'A'O de c.a\'ale1·ie 
din a('p.a zi au ritmaH lej?:'ondal'c şi care 00 aviinoo 
f'U calu-i in m:l"ple de caza{'i, f1fmM numai mI o 
bipÎu{lcă, printul ~rurat. z.ic, striga din toato pu
terile "llravo! brayo!", ,·ă.zfllld vitejia cu cart" 
l't~ Juptau ndn)l~arii lfli )'ll.~i. Cimci Z(lC-Î de mii de 
1'1l"i si dOn:lz<,ci de mii de frlm<,ru:i 1ill--.rămll..'l pe 
ci'!;l1P~ de lnptiL J)'e .'lcf'Ja, iLflti\:zi. ~le două po
,;)nare~'uitfind d8 tluşllluni.a cne-i di,'iza acum un 
H'UC, nu'şi mai aduc aminto -decât de bravura l 
.1t)r('{)_u.n-&..t&. .. WIa~" ...... *t ...... ,Wietr;~' rr~, 
](·[J.g;l azi, Vizitil ('<,n~itieriJol' lUunicipaJi mnc07j . 
la :JrO:'''flY:l, pelt'rln,1j111 Inl' Ia mormintele 1'uţtilor 
~i f l'lllw('zik,r u,~ii!i ia lH 12, diSf"Jf.'mrile l'OstitA:l 
~'u u('-(',~t priloj, uu'o însomnare Ildîmdi. Ele !ilO do
y<-.J( .. ,~ ('li în t'\torie naţjlmUe se îIllpl'iet.enC'..'!-C ~i 
.~ de,,;priet-cnt"Sc eu u"'Ju1'inţă. dur 9i <'-"li ;:;inceritat-e. 
dUJlu l1l(\nt~llitqtca şi inwl'c.&«le in caro trăe.'lo<', 

".lt!'v0rnl'ile ziaru.lui "EexceJs.ior" relative la 
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j u!f\rualul plan ci!trat<'gic al Rerm ani 10 1', ('a în CAZ 

do ru~b()i C1l Franţa. ;;ă di:<i.rug-ă P.ari,ml cu dilil8-
mită din inăltinwa a('.roJ)]ane1or, a stâr:nit ud o 
im;ufIqiro de 11("(1('&.ri1'l în f·avoarea aviathtnei., : 
Zilele tre('1]1<l a'a <k-sbiHut la ('am~ml ('h{'fltia aero_'-\~ ..... ,~~ 
;,Janel<>r militare ,~i A'a hotărit intlh'jrea, inmul-
ţirea t1otilt.\i fWl'iauo în Franţa. Dar franoozll nu 
;;e l11~1~ăll1eS('. n~mai, ~ă . fie supN-iori gNmll;~10,r 1 
în pr1vmta a'nailUnel; (\1 vor ea aceasta superlOrI- I 
tat.e I'n fie ('oY:Il-şitoare. De R('eia iniţ.iativa parti- \ 
~ Iar ii. i-a Pf.l zi ce trece. tDt mai mult avânt. Fie
('aro oraş al Frantei a luat dedziunea,să iadl da}' 1 

3!rmat{\i în.c âlo un a(~roplan milit.ar. Liceele din 
Paris şi aiurea fac {'..()lect<l pl'intre elevi in .aoola~ 
S<'op. In cÎ!t.(.wa lUlli f{)rţelc aeriane ale Franţei 

'\'01' fi ,întreite, împătriw.De aviatMj nu 8(l 

;)ltlnge nimeni Q{'i: <lunt Îll('ă prea roul ţi. • .:N atu, 
l'a] ('{i n.ime.ni nu doreşte un ră:-lboi, a spus d. Del
C'a,'>."{,. dar in {'azul cund (~l ar fi ine,-itabil, dorim 
C'a franC'k'zij ~Îl plece la luptă eu inima uşoară şi 
În('l'{'liÎ:nţ.aţj d'i 11imi<, n'a fost neglijat în sensul 
bi l'uinţ{\i" , 

."Am vizitat expoziţia de pictul'ă a futurişti. 
lor Ştiti ce sunt futuriştii: N~ttl oameni oari .au 
lansat t.(\()ria di tot ce se referă la trecut să fie 
hulit şi in8ultat, d mumofcle lui Praxitel ţii ale 
lui :.\fiehel li ngelo. ca tablourile lui Rembra.ndt 
ţii Leonardo <Ia V~nci aă fie eliminate cu dispret 
de prin mu:roc. Şea11l futur~tilor este italianul 
F, :Marmetti, un om bogat C-aTO vrea cu orice preţ 

lY 

IT 

SE 

ţiI 

ti 

ca 

Şl 

'& 
ta 

ti) 
'Un 

a 
ca lumea Olă yorooa;scă ode dân8ul, de ac-eia a inven- ! 
tat futllrismlll. Vă închipuiţi ce (pOt fi pauzele 
aeffitor oam<mi. Am 'Văzut >cai cu -câte douăspr& 
Z€:('~ Ţlidoare, >ceruri sfâşlate ca nişte batist.e, ta. un 
blou.ri pe cari nimeni nu le poate prioope. Mâne. "fp mI 
o toorie nouă va nimici futurLq.mul, Şi acesta nu .~I" do 
e de loc făcut să displacă: oamenilol' CU ,bun simţ. ~. n~ 

C. R.., B. 
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Sărb ătorirea dela laşi. 
laşi. 7 Fphnwrip. 

După. cum am anunţat mai dinainte, 
profosorii români ardeleni aflători în ora
şul nostru au hotărît să sărbătorrască 
pnnt,r'un banehet împărarea olor Oeta
"ian Goga şi AIBx. Vaida-Voevod. precum 
şi pe fprieitul mijlocitor 01 prof. uni\'. Con
stantin Stereo 

ldeia acestei prăzlluiri a prim; repede. 
laşul cultural a dat doyaoă că Înţ(>]{'ge Sti 

He ridi>cp prin atenţia lui entnziastă ptmă 
la înăltimea supprioarrlor momente poli-
tleB. Profesori, advocaţ.i, dodori, magi

straţi, ingineri, s!udr-nţ.i au tinut .'iă parti
eipe în număr cât mai mare şi prin apIan
dHrf'a păcii închpiah· în Ardeal să hotăreas
crt ]rgr.ulfa trainică a unită,ţ.ii polit irA;. 

E Îmbucurător faptul că Hom[lllii din 
Hegnt ,'om intpresează de soarta fratilor de 
pf>ste munţi. Aceasta do\'(>deşte legătura 
to~ mai <\.ecfmtuată a românilor. oxistpnţa 
,,11 nit ăţ.ii ru!turaJe" care vine să formczf\ 
aeeIa~, sufletul int.regului nostru neam. 
Imi aduc amÎllte. sunt numai dtţiva. ani 
de când ioeia aceasta a ,.unităţii Glllturale" 
li p{l.truns În spiritele noastrp ca idealul 
col mai arzător al aspiraţiilor noastre na
ţionale. I:n trup, un suflet. ~ăzuhlţă cătră 
rare n,om[mul nu trebuia să gfmoească. de
CiU cel mult la 10 Mai şi 24 Ianuarie. Ha
ţiuno de a fi, astăzi. pmltru luptăt.orul im-, 
petuos dl ~icolae TorgG. 

Inh?r(\'lld pe carp 01 ~t,(>r{' l-a irrzit in 
mijlocul HOl1l:Îni!or din R0gat faţă cip: Îm
pCl(,'-Lr<'iI dlo1' \'llid.1 şi (;oga P o 110U1\ do
\'adii, a ('xist('nt(~i acestri "unităţi"., 

No bueurăm văzând pc dl COllSt. Stert' i 
în frunU'a oastei de a. doua. 1\0 bucurăm' 
de vir:toria frumoasă J)('\ care il ebştigat-o i 
cauzeI noastre nationale. Xc bucurăm e'(I: 
prilejit momentul unpi manifestaţinni gc-' 
nrnlle, carp din nou pll!1e În evidenţă fiinta: 
unei singure a:-;piraţiuni, l111ei singure con-: 
ştiinţi, unui singur suflet românos('. ! 

La bnnehetu! cIp-la Inşi, s'n simtit ac.pst 
1'mflet. . 

In sala .. Societăţii do Gimnastică" fru
mos împodobită. şi-a.u dat întâlniro t.oţi ie
~enii cari au vrut. să sărbă.torea.scă actul 
impăc{trii Homânilor din Ardeal. Inainte 
dr inceperea prînzului, ll1117..ÎC<l regimentu
lui la înt'Onează marşul .,Df'ştettpt,{l-te Ho-' 
mâne". Primirea dlui Matei Cantacllzino 
se face în mijlocul unor ovaţiunî nesfâr
~ite. De asemenoa intraroa dIui Com;ta.n
tin StC'rr fi pri~1ită Cli ;Jplauz('. 

Toasful dlui N. Gane. 

La ~ll;mpani~, cel întâi care toastcază e di Ni
colae Ganc. D-sa bea in ,gănătatea M. S. HcgC'lui 

!,li a Familiei Regale. 1h12:iea intonoază "Trăiască 
lk-ge1p", Apoi d-'Hl rD;Jtoşte 1ll'măt(),arca ctlvilll.
tar!' : 

Onom-ţi tOl/meSeni. 

Ori0e nllŞ<'are {"arc se pl'!)ducc în rîndurile fra
tilor .noştri de pestE' munti, in bine -'lau rău are 
lln put.ernic Tă.sunct ~i ]a noi, Bu('uria lor (.';t~ şi 
a noastră, m:îhnirca lor CHW şi a noa8tră. De 
:weea, domnilor. mare a fost bucuria noastră când 
um aflat o("Spre faptul patriotic al împăcării ur
mate intre cole două partizi în luptă conduse de 
donmii Dr, Alex. V aida-Voevod şi poetul Octa
"ian Goga. 

~,1f' R 1 BUN A 1110 

.li. încetat .agtfe] rnsboiul a<:('1 fratrieid {'.e ne 
amărca flufletul ori n(' cu.tc ori deschideam o ga
zetă din Transihania, -şi ('arc nu putca -să aihă 
dcr[tt reoJCultatul l'e1 mai funNt pentru nt>am. 

Dar bururia n(~a::tră a fost şi mai mare când 
am aflat că a{'ea~tă împăcare fI'a făcut 'Prin ată
nlinţ.ele conr.etutca.nului nostru Const.antin Sterc. 
caro p<'Jltn1 a ajunge la act>st siîtrt\it n'a cnlţat 
nici un ,'!acrificiu, puindu'şi tot sufletul ~i toată 
inima în această sfântă cauză a Româniâmului. 

Aşa dar, fiindcă fapt.eJB săvitrşite. 6pre binele 
neamului n'au n(\voe de multe cuvinte ca fiii fie 
lăudatc, şi fiindcă .('stea lor a tr('{)ut prin inimile 
noa'stre .intocmai ca o ~eîtntec electrică oătăto·ar(\ 
de viaţă, deschizÎUl(Jll-ne orizonturi de lumină 
pl inc de speranţu, de aceoa m'-am grăbit fi ne 
aouna aici. noi nwmbri din toate grupurile rpoli
til'tl {lin regat. pentonl a 1'\a111ta ivirea .sen in ului, 
~ntru a sii:rbători Încetarea rivalitătilor dintre 
fraţii noştri ardeleni 'Şi pentru a închina, cu ne
spusă bucurie _'lufletell:i>C8, in .slmătatca br a<'''CRt 
toa~t frăţesc eu dorinta ca pacea dintre dânşii să 
fie V(;şllică şi ~tîlrpită 8ă rămâe pentru totJeaunll 
din ogorul muullii lor burueana urei şi a invră.i
birei, 

De .a..,:.emenea ridic toa8tul in să.uiU'atea dom
nilor Alex. Vaida-Voevod, Octavian Ooga şi (\)ll
stadtin Stere, aeeastă trinitatede RomÎlni insu
fleţiti de cele mai ealde !;entimente patriotice şi 
le zic: aii bUlCllleritat 00 r~cun{)ştinţa neamului 
no,'\truîntreg, ,aţi făcut un f!\jpt pf> care istoria 
îl ya înr<'gistra cu litere de aur. 

;';ă trăiască dar doctorul V aida- Voovcd şi poe
tul Octavian Goga pe care mult am fi .dorit o:>ă-Î 
avem astă scară aici între noi! Să trăiagcă iubi
tlll nostru eonc.ctăyean ,CO'llstantin f)terc, fericitul 
fih,.it<Jr al impăcării! (Aplanze). 

Toastal dJui Halita. 

Ca Ardclelill poat!' n'ar trebui eă iau cll"\'ân
tuJ. {'red totu~i de a mea datorie ca. în numele 
trullsih:ăU('nilor i~ni ,~ă &duc cele mai yii mul
ţămiri L P. S. B. Mitr()politttl Moldoyei şi Su· 
r{~yei I'inwn. prt'<,;!('(lintel{\ de onoare al a~.(',~tei in
tnm.i.ri impunitluare. ~lultlune,;c de asemeni e-ctă· 
tn i lor 1 !li;\ul ui cultural t'are an rii,<tpuDS in !l1umăr 
atÎtt de mare idf'ei noafltre de fiurbătorire, dlui Ma
tei Cantacuzino Iprof. uni ..... care prin prezeonţ,a 
sa aici 'ue-a .fiicuto deosebită ('jnste, p, S. S. Ar
hioreului 1\ j('odim M u.nteanu. lJupii a~cste eittl'ya 
cuvinte ciI Halita dă ('.etirourml'itoarelor tele
grame. Cetirt"~a lor zlllulg(> ropote Of> :lplauze pu
bJi{'tdlli auditor. 

Telegrama 1. P. S. S. MitropoJitului Moldovei. 

Frumoasa [aptă ce ai sr'frârşit de a tarc 
pare Înfrr fmţii răZI/ţi ;/1 reGrfă prin in

triga străiml//Ii, l'a da 40f dreptul de a fi 
socotit intre aednicii tit ai neamului. ial'â 
nouăieşcnilu/' ne dă frumosul prilej de a 
simti o mâ~drie llaţiona.lă. ct1r.i dela Iaşi 
ai plecat la {l'a ţi, dt/când ramura de măs
lin~' rcgret din sutlet că din pricina unei 
răccli sunt împiedecat. de a fi În lruntea 
celor ce că sărbMoresc, Cli gându,[ sunt cu 
ei t.oţi. D1lInncZ('u, să aibă purll,reo în Q sa 
pază nranwl nostru românesc. 

Pimen, mitropolitul Mol(lo\'ei. 
11. ... 

1 mpl't>jurari neprct'('1zute mă Împedie(1 
a lua parte la banchet; saltit însă din inimi1 
pe cei adunaţi st'I sărbi'U()1'('asră frumosul 
act al Îrnpăcării tl'atilor dc peste munţ.i 
şi f('l'irCi;c pe !<leăiarul dc pace. 

A rhieN'lll Nicodim. 

,Mă a'SOuiez din inimă la sel'bătorirea abilullli 
şi do\'otatului împăciuitor, paC'<'a peroonali'i Jie 
proJnoiul llrmonieitllturor l'()mânilor. 

. A ndre/: Bâ "St)lIll il. 

Ne asociem cu dragă inimă la ~erbltori~ea· 
domnului Stere al cărui suflet mare a fost atras 
de zbuciumările d~la noi şi în al cărui înaltspi
rit de dreptate depunem toată increderea noastră, 
(Aplauze nesfâ",ite). Ziarul .. Tribuna". 

'" 
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~al'Utăm mI entuziasm 'PP ooi intrun'Îţi m !!eUt

mll tmitaţei ~ solid::vrităţ-l'j naţionale. 

..,Gazeta Tra.nştlt'anie;'·. 

Milrirp lui Dumnczeu, pac.(\, bună ,:oire intre 
oameni, trăiască domnii Stere îngerul pikii, poe
tul Goga 1 uC'.eafăru 1 românilor tram'lilviineni lJi 
Ye ida maTelc naţi,malist; trăia.."'<'ă toţi <'aTi ~llnt. 
dtl fată la banchet şi dor~ pa<'{'a, 

1 Y (JR,1 e La!lurca Lăzărean'u Lec tOt:. 

Daţi-mi "oie să vă exprilm felicitările l"TIf'le 
pentru nob-ilu d-yoa.stră acţiune incunull1ată de 
8UC('.o.~; dragvstf'a d-voastră adevărată pentru in
tl'f'..g neamul romi'mf\f'.c do\-edrită aziîn~ă odată VI~ 
dă drcpt la r('('ll1lo~tinţa ,acrlnra ~ ('.ari i-aţi fă'!ut 
să uit~ rescutimelltde ~l"SO,nale in intffi'osul unei 
lupte sfinte a eauzei naţi01lale ~i vă .a:sigură adm;
Taţiulll'a ~i df'yotament:ul oolor pe .cari ii înălpt.i 
prill t'xf'mplnl nno:r asemmlea acţiuni vrednic ... 

(ţ·,.i,qore Vim itre;~~II-P(l ris. 
., 

~unt adân~~ mâhnit că nu pot 1ua în per'o;()'iai-l. 
parte la serbaroa de reînrrăţil'f'a fruntaşilor Vaid.,. 
şi (~a; st,r.ig din toată inima să trăiască şi ei ~i 
acel c.a r(' a lucrat lWJltrn :împJ in i rea .acestRi iapl" 
ma'ri. 

lhăfe.9cll-ll oinl'.şti, 

* 
Dă-lmi 'Voie mi te felicit şi eu petil!ru m8n>Je ~('!'-

viciu pe eaTe rai adus n{>anmlni nostru. 

J, G. DUCff. 

N"(\putând participa la ballehet 6OCOtiţri-mă prin
tre cei rrecuno.'K'ători domnului Stme pentru nobil~ 
mÎlr{".aţă faptă Ri'iv~rşită f"pre Înti1Tiroa naţiu'l(i~ 
român(>. Prolc,~or 8im.t·Q'1I.esnl. 

* 
Liga l\t1tunlă Bârlad se asoeilU:ă la aărbiit!)

rir('a pă<'.ei fruntaşilOll' români din TrallSilyuni..a, 
pace atât den('lOO.~ară intregului npam româm~'. 
Pr~linw~ .'l.troi' HelOI'-sc1/ 

&cret8'L Vasilia-lJa(;ăa. 

• .. 
};ilit de impor.ioase nevoi liamiliare a pleca 'Ii, 

TQg a mă considera eu 8ufletul .in mijlocul a('{\!ora. 
capot -sărbători pe acela <,are a, .. ând dnstea şi no
!'()("u! de a aduoo poa0ea şi irăţia între (lOn~ucăto
'rii caumi român<"Şti din Ardeal a ad1l.Q at.ât marr:
>:3Nvi('il1 lntrf..g lH'amului româncs{'. Vivat! 

fi. CosfiiJ/ Fel/ea-laşi. 

* 
H(.'gret că nu pot l3~il'ita la bauf'hct: ,din !;ut1~ţ 

ÎlI!'lil "'un t RliHm-i de d -\,Oa8 tril, 

Profe~qor D. Ale.r.andre,'Icu. 
~ f 

Hl1{retând din ,."ll.flotde a :llU fi putut lua part. 
la .!>CrbâtoriTea 'impăcă-rei .fraţilor noştri Goga ~i 
Vaid.a, impăoaro care illUID!\li 'stăruint-ei şi patrio
tiRmulu.i tău se datoreşte, te felicit din inimă; 
mergi înainte pentru a nduce la bUll gfîrşit opera 
ta pRtriQti<,ă. 

N. (Jana,rIă~I. 
• 

{'cntrul studenţ(>.sc d'i1l Iaşi ia pa;rte din tot 
~uflehtl la huC"Uria dv, F!crbătorim:l împreună iru
p,iica~pa celor doi fruntaşi români .de pn'3te munli '1 a .. 'llgură totndlltă de ooa mai adâncă recun~tintă 
pe d. prof. C'. Storc ca'!'e prin intervenţia sa fe. 
ril;ită a grăbit importantul ovoniillHmt ce va avOd. 
o maro 'influenţă pentru desăvîT~ita intregir!' a 
for("eJor romun~i din ArdeaL 

Preşedintele Contrului .shldent~"t' 
li, Il. Dif.srăll'scu. Ia .. ~i. 

Vă felicităm pontru 31)lallarea couflidului 
V ruda-Goga '7:Î ne exprimăm dorinta să eontinu \ti 
în interesul neamului pe a<'eiaş {'alo până la ;~_ 
iăptuiroa. armoniei dt"sbî'I"Şite d'inTre fraţi. 

, . ('errul Rom ănilo;, de 1)este Mu.nti, 
* 

,I,alld-a !şi r~'CUn~ştillţa noastrămarelul naţio. 
nalIst pentr~lJ{\rtiele adn$ p~ a'Jtal'ul patrlei fi 
al n(\anllllul, pestoe Ca'1'paţi, , 

S()fro,nle, B1~anze.u. ~ estemMnu, 1.A.tpe~'C'l(. 
J mltf, Bob(tnm1 Ihp-YcttJ IDtJm.a,'-Pit~ti, 

*' 

.i 

" 

1 

î ., 

, . / ' , 



sa " MIm r? SiT7 
~1 , 

~P~a~~~'~ ____________________ · __ ·~·~·_·-~ __ · __ ~'~fT_'_R_I_B_U __ N_A __ " ____ '-_-_~ ____________________ 25 __ f_e_br_u_ar_ie __ n,_1_9_1 __ 2 r" 

(n nunu--1e ('olegilw: fl1"itJtni, l'ăldnl'(l<l'~ f.pli"j
t~rj fruntaşului român C. ~tf'l'(' (~~I"(> Jipl:.tHâud di· 
~n$ilmile dilltro ~lltuzia~tij lUI.ltăt~Jri U'l'dt'cleni 
.l'eadur'e intlI'OfI(~r('a in h1jHa J"fântil PC-IH'l"lI dt.Sl'Ji). 
hl t-ea nt:\XH~u]ni. 

ti. ('t)/ls(ITJdt.Jl.('scît - n'îmnicll' V, 

* 
Ne hUl'l1r:tm din 1-,.atit illjma rtpÎul.pă.l'are-a 

\'aida-G~'l/,.';ltr"(' " ~iirbă1~Jriţi; 1'Yllr:l-,;c!i foriuitlll fă· 
'. "-

e~tor rlf· plI<'C ('. 8tere. \ - .. ---------.-
1"- -~ __ ~ _ 

r. })Uu:(#/t',w·Jl. 1'. l7J.!Jlill/U'. "S. 1slroh'. r 
~'" 'l'll/hilii,. ,. Bn,ri'ls ·insWttf(J'r. -~ Bih-hd. 

* 
Trăi.a.'?CR Vaida ':;Ii Goga vrt:fmiei apustoli ai 

rlt'~'lrIlUllli. triiia.'wi:i ll(>:lnml TIHlJâllffS(' din Arnf';IJ 
.şi ~(frotut;i'n.dHni) lllml ;şi 'llt'l(I(~"I.u J't.it t.rii,iţ.i D. 
YuastrÎ1 eare ee) iur;: bUl~ illPTitaţÎ }lt'>lIfrll ()"t{·~ 

. liolil(l depu .. --e il1 :1J:'l:lh:itllaept.t.ei înfl'iiteiri, lJwrJ' 
noz.eu bin~·uTint(j.?:.f'- mitrenl'l fapt ilă\·,i'r~it. . 

Econom I. Ol'iyor?/I.. - Y"",lui. 

• 
Smlf ~m inima intrA Domnil'l \c.,a..mil 113 , .... 1'1),1. 
păA~i de peste munţi ~j l:! fil<..'lftwului pi. 

Grigorc D. l'·~(.~ih'l -' 1)jrbd. .. 
. . y ~l1Q,lJ~ ~ba.-.\lrr aI?('Ia:n 111 II i. ,:;ă.r~lJ 1'1 t jJoe'u \'I' II :a('· 

flftMllf'o lIIo',hlle~"Ş1 ~.uwrerJal(l fa(,LJ If' !'{mt.rtJ,umd 
la lUlitatt:oa. nt>.anlfllll·i 'l'olllâlle~(> Pl'in impă(';trca 
,H'd(>kniJor Voi,·()d·G{~Il. 

f. • 
Oprir iiiuJ rk:- hv·.t1it dJ' Il .tUR j:uiMf.' l;;t bantlÎlpt 

nrw. iwpi~t~i'llitorlllui frar,tlor d{> p(>~t., munţi ani 
mulţi 1't'1I1nl hirrl'.le ne:mlldui. 

} fltlll· Zo;.:i n. (/1'0('(11. 

'" 
"' Impi.l'ea:f'loa Yaia:la-O<Wl &!I~ lUI !ld dH l) 1Il3rr' 

'j:T1r,~,d.aut.it prill OOllliBCLIIţ{'1(' incalcul-abilE' ~ li' 
PO:-tlJ{l .wea pentru ÎnWriroa natiÎX:lnulită.t.E1'Î nOllioM(' 

. W"'10 umnl!i. Asoeiilldu-tlt' I~iJ.ol' ~ tutlll'O-r l·r.· 
lllitniJOl' de biHe pmltl'n .sitl'bil.toriNXt ~ltli Ht.~l'!' 
{;,u'.(·~j-a i~UIS ktată mima fiU. l'OIDâll(\c~/I.!l.Î întrf'~lga 
';/1 pe!'<!(malitaoo pentru a ltufi.i.ptui jrup~rea. noi 
Brăileuii ~i ~l-orim tot ooaul ,'iU{~t"(;IS in IW'l'Urc{I 
,'!+ a·atural Ur.lllfl<lz)'i aDlLlUC să <Xmving-ă .• TrihUll,l· 
:;:it intro rn ",~ki.taTjtfltea naţiOl){dă rreu:noo('iwrl 
a ntor i Da k<a ('ilW j t~ltultri :n ationaIKing1hl'.a in.'ltitt1 tJ (' 
('an:, poat,(· vorbi ';ii 'lu\~ra t'U autOl",it~H(' în IUll11oI0 
1~U \lI ni rlS)!'!I:r II d", ~l(~)l(). ,~ă tril:i.aleWit d. C, ~t.(V~. 

I.a.mtf' ~-l,)Jdovallu. lo.all S!I AA'1I , Lu.rt..l. Oani'ed. 
Dt. Ne9tor ('Of]W.l. PalI;) AUTF>l. PtUJiÎ .lnvwn MoI
dovan, I<)an n ... dl(\'Ş.l.f Oi:<H Ciutli, Xa(;, C~llt.iî, N i~.il 
Cillt.a, l '('.trp JYrt-r.s, ~ il'U Pană. P,:wcl ItUcanece.n. 
n. Panl;u. {~. Pan.ţu, C(l'Ili('l~ ~u. {'T'f'Orgt> Ra..'l"lH. 

lo.an Dra.g'Omire~u, lonan {lrl>u. :-:Citan ~t(lfall. 
Heit!JII.l M.at.ei, l\trv-i Oprea~ Diro~. 10311 Dima. 
l<>an .l'en;ojn, N1re J:>er . .;:oin. Petre Pet~;OiUA Va'oIilt' 
Ohi,('.a, P('It.l'C Ciul't".-U. Oprea Hbo1'{~.a, j, Hrotu<'L:, 
D. Munteanu. H. llnnt(~an.n; Z. ('ÎlX';, [Oll N. Po
f"I'a, ImI .Ftrăţi lă, Ion Blebea. 'N". Tho8c·ul(~t. Hh. 
BOnJl~l. VLad C'andJE't. 8tcl'AII ~ iţ~L 

* 
Prin stăruinţa ee ai p1liS, eondU8 de d!rJ4l,~)~lNa 

'u-emăTginitii.de neam, ali restabilit pacf\a şi uni~'oa 
in tl-e fraţi, In nunlclc tuturor prieten'ilor -diin 00-
rohKĂ p;1·ime;.ţ,p reeunoştlnt.a noa<m"u p(mtl'u -N,('e;<t 

$ct .• 

,. U». But'yhp}f' , Olt. T?~ml/fI, 

* 
8a.h-(' M.-a relll i R~l'In~n ~ 

,.. 
R'f'.gr{>tir.<rd di uu pot lua part.(' ls -8et'băt.ol'li rea 

m:l.l'elui a(\~ ~i a ·fă,trrirorului lui îţil dorE'.~ viat.ă 
lUIl.4!:ă şi l!iinătiite pt'Tttru ·[ll'Opiişil'Q8. şi -inchl*arp~i. 
uaamulu::i. T. Pi-xt)sfr-i. 

Discursul dlui C. Stereo 
-- lJupă lIolr .~i(,-l1ogrnfice,. ~-

1'101" inzadlll' aş c:int.H I'hip şi ('avimt .s~1 j'ji:,;. 

pnnd ]a IlUirt'll ('inst!' {~{' mi-o- f~w('ţi !prin ada
m:tţjile d-v .. la marf'~i ('i1}..~tp ('('mi-s'lI făcut şi prin 
adl'~h' eetit., de d, H ulit-a, ~ in ,.pod~!I prin {'U' 
,-jllltf'lfl inii.]ţiltoare lip ÎmhiirbiHarp <11p bătrînu· 
lui 'nostru 1~on('{'tiiţpan, d, !'>ii-cu Oann {U:pl:Il17A'1. 

IHor, tl'(\lmi" ~ii vii rnărtl.1ri~~(' ('ă inaint.c dt> 
WQt-P 8Îmt (1 mar(' sfialiî. ~'al;' V1'(>8 să I"rerlPti CH 
nn'mi dau S('lifrul (]t' rl'lllit.atf' n.1('i clf' ]'()..~tlll aO('
viirat al Il(,(" ... ţ.{'j Sf\rbiiri. nici df' r"lu! meu. 

{Uor, af' aowl7..f"ei dp ani triîe.i\{' in 1I(',{'St ora.ş, 

in mijl()(~ut dy., Plt1lo&Ş't{'ţ.i dt';'ltul fdul lllPU dl" a 
fi. pt"n!l'l 1'11 sii rn:~ ('r~~'\i d nu din f~l1şii moop~ 
stip am .... f)lj;. .~ cÎma mi-;;'a "f.-.rit bunchptul - .. 
~i o i-!plln ~i lWUlIl. - că nu ;pot primi serbarcl\ eu 
(,IU'P m:i .nloillţj dN'Îtt în Înţ.{'!("fIul unei ll1anjff'· 
!ltări li ,"Chl i mai pl1t~'rn Îe !'entru ('ul tU-l'al al Ro
mii.nimei }'x·ntrll ,ideiI! r!f> unitate !;Ii .. ."oJiJaritlit~ 
uiJtionalâ (aplauze). 

Inţ('-{{'.g ·fonrt.f' bine ('ii llll ţ)I·r,:.oana nW;1 poat,(' 
Ou indom:1l In (1 nwniff>~tan' atlÎl o., f-rumo3",ii ~i 
at:rt rit' r,-'J]emn:'i. 

DhH" printr'o înt:'ullpllil'C f{'J'k'il~l, n,lI' Iprin
tr'o În t i'tm})! Il r(', rn:' gaf'('.arn .in lp..gături pl'i('tR~ 
n~tl d ... nur.i rnulţ,i :nvi '~ll {"..ei doi fii al('şi ai noa
mlllllin~t.ru. (~al'e. intr'UJl moment d..1t, mt stat. 
faţă în t'aţ.ii· f'U doi frati im'ră,lbi~j, gata sa ducă 
ră>ibDiu c!t.> nimipirp. Şi. rllor, am e:rezllt ni'! legă
turile llU'1t> & prieteni€' 1(' pot jn~pira amânclu .. 
ror.a Îlleredt"l'(\ at.nt in ~(,Tltin1Pntelf' mf>!<>. r'Îrt ~j 
în nepi'irtinirC'Il jl!d~'ilţii 111(>}!'. 

D10r, dacă ipNlfW-ţ.iill' tragif'<' alt· :I!'cflt~'i luptp 
t'ratr.icidi! alI emoţif;nM atÎ!t.n opinia publidl din 
ţ.:nă. d:wii e-l(' au tulburat. ndune toatf' suflf"t-elo 
pe.~te C'nrp.1ţi ... il putf'ţi .în-ehipll i l'ii de ~ntru 
OOIll' apilrf'.Qu Îlltl·'() 111 mina şi mu i gl"Ol:a\'ă. qlen
trtLC'H ii mmo~t('am 1)(' nmim(loi .dp aproll fl-f' 1;Ii lf' 

e:r{lID şi pnetffi. 
Rtătoo <icopa:rte ltll intrepl'id luptător. Hlall 

din lH'ol'l şnfl luhiţj de al!-lăi.şi (,-8roştit> .sii im· 
'Pună 1'tlspo<'tul şi arln'rilsritor al căru.i gJa;;, ră
~llnjl.nd într'un parlame.ntl1l-chtşmănit. nrl'I"'~ a,li .. 
narfl şi imbii.l'bătari\ milToan"!01" robit-P. 

};1i. (le c>eaialtă Ţ»IMC 'J'l<,ptnl. r,imlu'rl'ţ1l1 durNj· 
10l' ~l noofljdi lor 1lI1l1i lIP'illll,O glorie nR tionaliJ, 
lUl idol a.1 rinf'.rimii. --- V'il {'ptit .1<'um d. Halita 
wleţ.{t'l.lJllll din AZlJ.gH din 1"31'(' respiră sf\ntim('l1-
tf'l(' într~gnlnl ArdN1J; IltÎIt ~ de (O parte "l.u
N~Rfănll Rom:Înilm·". re d(\ aHă parte "marf> 11 LV' 
tMor jX'ntrl1 o (',auzit sfimtă" la:p1a1l.1..(',). 

~i. otor. ~I('~tj.a au intrat în luptă. 1)i lupta 
IIN'-H""ta. dl-or. aJnf'ninţa .... Il ]'upa În doua. noamnJ 
in t r'\',!! (k' J)("f-lt.e munţi, l'utea ~ă pa ralizcze dC«'.llij 
intn·gi a{'ţ,i\ln~a n~ţională. 8ă otrăveas('ă viaţa fiU' 

tlf't(',1};('O a n('anmI111. pl'in 'frilmiint~ri ~1'<Hl?Jli{,R 
de dU~Inănif'. 

Plor. şi on('IHP al' fi linu\.."i învin", Î11frin· 
gf'tca 1u1 ('l'a ~ii Jie o dUl'el'(~ natională. ('ă('Î <."l.lge· 
tul nu :;0 ŢYlJte .. 'l ,împăca. niej f'l] idt'a că. 1111 Goga 
~Ii fi(' pe<>.ethLit 1"..:.J. "UDzătOI' do '!1(\am, 1111' Vaida 
('·a jl)imii'" eal'onUJ,jator (aplau .. w), 

nkJj]', ,,'am flPU~ ca j':IOl (>.UllO.'!l'llt pe amÎl.n· 
doi ~{\ wproll.pe. şi aveam () <,redinţă. împ<ltriva 
tuturor miirturiijol'. impotrint t1ltuml' ~ilogis· 
IlwJor, .'H·eam ,vrf'ldjnţ.!I di Goga nu e fikut din ar..el 
aluat diJl <'lin' :'lE' 'pjilmudcse tl'ooiitorii de UNUl1, 

an~am ('rcdinţ",1 ('Îl V -aid~! 1111 (>, omul {~r(' eu o 
inimii u.şoară să arlUH'f' () IwtlZarc R~a de gra1'ă. 
.El tmbuia ",Il fie fo.<,"t eOllvins ('u 'şi face numai 
datoria. O fata1itaw îi intune-cQ adc\,o:rul. ii intu
n0<'41 ţY Î<'oo!lJla acl€'\'iiratÎ'i a luî Goga, Il prietf" 
nuJui d(' prmu ieri. 

;\li-a f();;t dat ",ii aduc hunină în1abirintul 
mărtmiilor r.ont:l'azicătoare ale ac('~t-ei tr.agooii. 

Am do,-edit, că atn:il1do<i au foat numai "Î<'timc 
ale unui .fatal conwI'S de improjurări. 

, 
n!'l':)l'ul1l.Î Il putut l'Î'iShHti' şi Îl1 ilrimile lor invraj,; 
bitr o clipa şi dl atuu<,i ~'all ,~imtit datori faţă dp. r, 

neam Iji) h'oocă pnsw toate amiirâciunile, peste 1::01.-\ 
('(> Il r:l.'i<'olit patima şi ol"bin'u în f>i şi , ... fi'şi întindii 
fr:jţeşt(\ muna (aplauze\. I 

DIOl', ]l'um .~R llit niei odaitl aN:'H dipâ, 1:11 (~U~ 
rll('ra ffif>-3 df\ <11f'1 OLn lludap('1\ta, rând l-am yăzut 
!w Vaida diLlldu'şi m:'tna fratelui Goga (aplauzc).· 

pl?r. sunt f(\ri(~it. şi Ulu.ndl'u .ea prieten fii~d. 1 
ea IflH dun ~ama I'U toem:u scntlffiontelp de !prlP- ~ 
tmie. IH' ('UN' lp llYt'au UN\~ti doi bărbaţi de sam~1 
pf'nt nI min!'. mi-om Înl('.~llit A'I'pallU mea mi~iun('. 

Fi in.cid , dlor, ('HUl MMtlucru ,implicit îl l'(,~ 
clwnaşte în telegrama miIguljtoarf' e(~ vi-s'a cetil, 
d. Alldrl'i Bâr"l<Hll1u. pr~'t;lc-dil1tple Asoriaţ.iUlIlii, 
mf'mbl1l al AC4\demi"j Romitne.t'\}st p~dint<> l' 

in iuriul dp onoarf' <'hinr în a<,-est incident, omlll 
('rll'~ al'l' 1) atât de marp autnl'itat~ morală in Al'~ i 
deal. nu ('ru Llş"tlJ'îi ;j(',('a;<tii opNil ri., drpptate f,li I 
dr pa(·p. ~: 

Dur 1'11 111) OJ·.Wl IfJl'('eHHl am .~pu,; uu judoditol', 
n'arenm c) s('ntinţi'1 rlp dat, :n·avc·am altă. autori- ! 
tat!' (tecii! aceCIl, pf' ('arI' mi·a (Ia lIwrooert'u \1-

mândurora. 'n'a\'(,\ll.D1 alt drept r!(><')ât aeeI -pe earp I 
mi-l'a dat N)m'inw'rN~ ,~i {'on~tiin\.n fi(>,{'ăruia. 

0101', Pil j'omlÎn mii gâl1.deRC cii -poate ~bu-ciu
miirilp ~i sufcrin ţ(']r. prin ("urf> am trecut. au lost 
o jPl'tfil il-lpiişitollre. au fost o j{>r1fâ necesară, 
<.'(11'(' li r!('sphi,q hJh1l'o:r flC"hii asupra prapa!ftii:'i. 
Slprp par" rhw.f'uu neamul romîwos.e, disen-siunilt, 
!lolit Îi>(, idtt> in sfÎnu 1 -paTt iduluj naţional al căror 
prrKlui-I, la nrma lIrmpJor a fo-"t şi l'onf1i<"t·ul <lin
trn Vaida şi Goga. 

I )lol'. lH'i ,-ild mui ('li "pumă ]·i."tUJ :,.;erbiirii I 

fiI' :l7. i. 
Dlor. j1iln~ ,WUllI ~l f()!-lt obic{uu] In uoi de a ' 

llU IlP arnc!l1.f'<,lj in luptl'lf' politj('{' dplll Romiinii 
.J (~. \ 
uf> pCi;tt>arpaţl. 

Ni P fi-rN1.'>eă 'H'ea~t:i atitu<liup. 
bar. d.lo1'. ori elite îl1grădil'i jstoria ar fi pus 

ÎJHI'0 difel'it,ple ţ.lnutur i lo{~uii(' de Români, sun
tem un "ingur rţropol'. .. n singur suflet 'Se llbat~l 
În noi !-li dUI'01',ilp ('.('1,,)' f]P <l!'~)lo :<'11nt ~i rlureril(' 
nOlu.tr~' (.nplauzp). " .\ -. 

. J):ki1'; lin!' m~lf'ii-(.:r"lăţriJ haiIH"~~du. ~ 
R<-.mflni,~n11l1uj poat.f' să nibii r>h!'TIlUl'ca - ;;e P'OatH 
:-IjJUllP Hi{'j în Iaşi gitmhd ea t·(' tl'('bU{~ ~ă iremll- ' 
tP în ;;'l1f!!'tl1J fiN'ilruj rom:in, - {lchemare, căreia 
nu poate .'Iii nn-i d(',a a.'O('llltar<> şi ('('i de ~te ho-
III rf' (aplau.7..e). 

I )Jr}l', nu m'am H§teptat lu o manifestare Ip€l" 
SOl1a!l) p!'.ntl'11 mine. In asell10neU împrejurări ce 
pot in'<wlnll<1 }'Jf>l'soa.nelc ~ Il1 fata aepflteÎ chemări, 
ar fi d"mnilor ·"Ii "ă mif'-Ş0r!'z po d·v., ('.crînd {) llla
njf('~qtal'{, pentru mine, şi a!' fi fOi'lt '8ă'mi erlaţi 
aer-a.<;tă mîmdri(' ,~ă mă mic~ore;" !li Jle mine. diH' 

• • I ' ! 
tiJnd flmfar(' şi <lplaHze. __ _ 

])101', am ('r(~zut. că în situaţÎa aM.uală fif'.(' a 1'.' , 

om earl' glÎnoe-şt('. fieeareromîUl ('are simte, tro .. 
bue ~ii'{lj QPI! ~ama ('(~ insnmnă,unctC' nedui>..e 
lupta de pest!' Carpati. 

Dlo1', ROI11Î1nii din .Ardeal. am avut prilejuI 
să B-pun, ,luptă fle'Iltrn l:nsă.şi fiinţa lor lllaţ.ională. 

De sigur. şi ]â {'j, ('Il ori şi unde, .. nmt cauze 
de difercnţiu'1'p -&oci81:1, ~j pot sti JÎt> tiiferite dons€>
biri de idei. 

Dnr dlar, acei't.p motive rl(~ ordine teoretică 
nil pot legitima ITllrumiţar(';!t fortelor nntionale. 

{iu popor îllainte de toate trebtw ~ă trăia~!L 
})i dlor. aiunci când dn\'ptul la "iată e tiJJgă· 

duit, nu·i fiu al neamului care sîi\'}i facă datoria, 
eih.d din ori{:c moth'e ar !părăsi stoap;uJ încl'e· 
oint.at conducătorilor ,~i huntaşilor săi, (aplauze). 

Şi dlol', n'am ~ă '\'ă fac o analiză a situaţiei ac
tuale. !Jar şi ci'! ('are dcsdlide din când În. când 
zia 1' .. 1<. işidă i'eamtl de momentul 18toric prin 
CfiN' tI'Ci'oimperiul . hab",burgk, - dC8binarea 

Şi, nu (> !ll(,1'iruJ meu. "Meritul uol mare, meri- ' 
tu) intreg p al ac-eloI' o!nâletE> nobile~ <'ă hlmi'lHl :1-

dintr!' fraţi l)()utt> U\'f'R llrmi1ri fatale pentru rnuJ
t{' generaţii. 

Dlor ~ nu {' o frazpo]ogie că suntem acola-ŞÎ po. 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Y~psire de haine. Curaţare chemict 

"KRISTALY" Spălare cu aburi., 
\ 06zmos6gy4r, Kolozsvâr, PâlyaudJar. La suma da pasta 10 Cor It pachetul S8 retrimite franeal. 
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por. l~ll pUpOJ' se ,l!'iTllJă prin vintu lui ;<ufl(>
toasdi, pl'ill ~llfletul lui, 91 Jlul' ori etit {k! mult 
l,ar iwla baricl'l' şi grl1nite, liU ,\1,' poatf' ('Ii otrăvi· 
]'C>:!\ viBţei ,,;uflete.şti III ol'i ('Ul't' pnl'te locuiti! de 
romuni, Hit nu Ujbll l'll"';lllll't ~i uiei. '7i jJolitÎec.şte 
I1U ~ pOMi.' eu fi,<,JUl'tu Ceh)l' J.>lltl'tl milioillH' de 
HomÎmÎ diu imperiul hub,~blll'gi(' si! nu cillitii
J'ea;,;cii în I'llllnpliJUI llt'uTllul ni 11(),4tl'u Îutrpg:. (Il 

)lI a.u.ze) , 
D101', în l1ee:it lHulllt'u1 illliJIl\i Yu(' .~Il "'/JUli 

('it e o flltalitatc. ('Ul't' trebuit' "'11 "ii (leu fi('euruiu 
d(> gîlodit, t\):('11uli in Ill:(',:.;t moment izbw'u(\,;!tt' 
IUJ)t,u Între fruţi: SP fOl'llWilzi'i disidl'nţ(' ,;,i i'n, 
l'('fcii J'i de organizar(> It altui vllrti~l 

~i atullei am ('rezut, dJuI', di J-n>u"nl·l. LI~lll. 
l'al'{~ ~i-a jeI,tfit "duti! llIiilHlri<t lui dt· eapitalii pc-n
tru unitatea lWHltluhti (apluuzl' prp!nnp:itt,. OYU

tillJli), eii laşal va .'ipUlle !1J<'st{' hoturp: I.n datul'ip! 
Veuiti su ni stl'Îngqj ('U totii l'îlldu~'ilp il1 jUl'ul 
('omitetuilli uuţional, "illg'l1l'ul în dl'cpt li} a VO!'i'll 
în llUllH'j(' Iwamului Îlltl'eg, (aplauz{'):ji ('li !:ii! 
pot duet' glu .... ul rl-\'o:l,;tl'ii. nu gJa.~llJ lIleu. tIt, II 
('Arui greutat(' nu'mi fw' iluzia, ('i A'lu",ul l'litpi 
intele<:tllnl.' a iaşului tit, ruMi' nUlIaţple (aplllllze), 

~i, Jiul', il"'CSt lUt:l'll 1\um;ti a.şt{'pt J(,ln "el" 
harc.u dt> u"tuzi. Chiar din tdp.g"rlllllele, ('a 1'(' s'all 

('etit de d, HulitH, dintre 1'<11'(' tlvuii :llJaqineau 
ziarelor din tabPI'p adn~rsl', n ţi yăzut rii gÎindu I 
dl' paee (' azi ilJ :'!ufletul tutUl'ora luplanzeJ: 

1-3unt Ulai mult fP'Clltăţi dt' ordin ,;.cntimelltal, 
"Il nt aminti l'i ill"iUl{.l;e1'ate de I uptu iudi 1)1'('U re
('t~ntil .. :Hlnt poate mici aJlimozituli ,,>au ri,'alităţi: 
Pa'r an:'1ll dreptul siî cerem fnllita~jlol' di,f] am
hele tabel'f' IUodcrl1ţiU1W şi illţ('Iep~iun{', lji ered 
l'iI atunci cîmd d-,·ollstrii ,-ii \'t!ţ.i ma.nife.stu pHutru 
ideili de ullil'e, pentru idcia de dis~iplinii uatio
aaliÎ, in fata marilor probleme, ~{' ;'te pu.n inaintat! 
ncallmlui intreg, \"()). cilde.u ultimele picdBCi (pen
t1'11 o pace einstjtil, dupa earo fiecarc din d'l'lmta"ii 
"{'lor două tabrn:c \'îl Iun l&cnl la ear(' ii dă drep
tul lui de einsu~ ~i mUllcu (aplauze). 

Di~ciplina de pal,tid .'te \',1 !'t.'rltubilj i!ltl't'U).{11 

fiil,it jertfp Olll(,lH',;,ti, "lll·j ,Il' 1:i.'iH !lumlli UJnildi, 
,'il1up ÎIl .~uflell', 

Cred, dlol', ei! lUiUii fe,-,tllrcil ti· \'UiI"t 1'.1 (k a"Uizi 
a tîd d(' fnllllO<l.~ă, II titt dt., {;iild lll'oa~il, \'11 înlesni 
realizarea ace,~tuJ' ll:idejdi, ';Ii sunt IJlUndrll tit' lui 
(Îatinl laşuhl.Î. 

:-';Ullt IwÎndl't1. tllo)', ('.1 fiu al IWjlului
l 

căci 
dati'mi n){'~ d1v]', !1U vă SVtl11 {'ii {'U lIiciodată. lltl 

m'am putut ~imţi .41'iiill de a{'~"t (ll'UŞ (llIpluul.e), 
Xilseut intr'un :iut ]'(' malul Xi,~tl'ului. <lin 

('opiliil'ie, dUl)iî <'UTIl tim auzit ind! deja t'lttl1 meu. 
m'am d{'prin8 ;;~ nld in laşi e:\pitala n,ehii J[o]
clon', ('upitala llou,.;trii u Jfoldoypnilol" (aplau? ... : 
pl'('!ungite ~i iuddung I'Olwtate, oyaţcinnil. 

ţii, dlor. \'ii lI1ultilJll('~(' ca ~i ill ziuli dl' azi 
mi-ati dat ineii odatii prilejul "il simt şi mai t.IU'(' 

<'ii sunt moldoYe.lJ1l ('iplam:l' Pl'Clllllgit{:, onqinni), 
Şi ,~ii'lJli dati VOf', dlo1', ~ă vii ,,,pnl1 di "ltllt mo

lIlente, în e:tr'(' fie<.:an.' :iuflet de om tl'(~bllie till ~(' 
l'utremul'(' dt, :H'Ca s('ÎtntC'p di"iuli. el!l'(' intu.l1e" 
(:Î1nd mi{'ill' uri .~i patimi, apure mllllHi ca u ra
diare a ,mfletuhtÎ neamului iutrt.·,g, 

,'-;c o-tîmg' gell(lnqii unu dupa alta. Sl' ruj' inşi, 
I'ui altd(' i'n \"iitol', ';ii din nnllH'!I tuturor. dill 
incordill'ilc tuturor, din (Iurel'ilc ;;ti suferintele lOT 

~(' ,·u inehep;a :<llflct1d l'()mÎille~l" .... ~al'f.! Yli cOlltl'i
hUl .şi el ![lrill priuOlml "ati la bogiiţ.iilc ,mflet('~ti 
r-rentc de înainta;şii ll('{lllHtlui (aplauw). 

Dlol', in a('ea~Ui sară Ia7111 inte1e-ehatl Va aYCIi 

{J amintire. care va in;,>('umu Îl' "llfletul 0-\', Q 

\'lipă de înălţare morală, 
Şi. dlol'! daţi·mi '-Q€ dar, lnchillimd paharul 

. meu pentni ~ci doi fraţi carc ~'au împăcat, peu· 
t ru (h.ga ~ \~ aida, îllchinimdu '1 pentru ideia cl(? 
unitate ~i di,;eiplină naţională, dă'1 Închin în ace
laş timp ~i pCJ.ltru la.'lnl l1ostm, al tuturor. pentru 
ci.voastră. fii nle~i al lui, cart.~ ,,'aţi dat !;amii de 

, ('hemarea supremă Il 1110mentului i,:;torÎ(' ! aplauze 
prelungite, oTaţillllÎ'.l. 

== 

Bă trăiţi, dID!', Xli ştiu dacii n~i mai lI\'t,a încă 
ndatii prilejuJ "!o "ă văd în faţil ;;>i să "ii V01'be~(' 
l:Uln .. ii n)\'bt.~".l' uzi ca U11 frat.c cătl'u fraţi. Dar, 
dlnr, IlU "oiu uita aeC9;;tii ",el'bul'(' ~i ţ~I'ed că 
d-volI,-<tnl n.~\i găsi în ('.Il tot.deaul1a un moti,· d(, 
lIlÎtndl'ie, <.'11 aţi ştiut pentru li idee lUar€, ~ii "it hi· 
I'uiti in suflete\.' t,oatt' pOl"nirile ee in daţa de toate 
;.-;ilele, ne p<.!t pune fută in faţă. :\ct'Hstii amintirt' 
YIl l'ămfmea eOlllVtll'H noastru <':O/llllllă. ~i dc(·j \'a 
riimltllCa 'j)lI.rurea "iu rostul zilei de azi, 

~ii tl"liiţi! (apluHZ(' ~lr('lungit(, )'1 îndt'lllltg re
petate, vnqiunil, 

"TRIBUNA'! --~-' ... -........ 
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Toa,'1ul dlui Sadoveanu. 
-~ 81 /'h<JY I'a.f Î<! 1, -" 

.\,.,hlhi l'llUU legllturilt> din'tl'l' tuti l'VUIÎlJtu ",uut 
~nt[il'itl' prin ]('giituri ,snfl{·t~.şti :-;;i l'ulturah', d~nd 
lI1tl't'e~IlJ ml'l'gt'lJ dda nui dilwu!u. şi dUl Ardeal 
IUIWi, la tout{, 1JJ.<lIlife,<;tăl'itf' ]WHstre dt, \'iHţll, __ 
Tll"U fu"'t d'lt "ii U."lstUlIl ''11 ehlrt-1'!' la o dp"filşu
rure d.; dU'imiill~ :~. dt, liră, eum nid f.uatăllU ,g'a 
jJo!lll'nit i1l A!'<.le:llul \'l'(}(!ni(', ()t.elit'li ~tt'ins in 
fllia dll.~lIlallllllli (·vhlun. 

X t.: aiiiil ~W~lIlJlI ('l~ jJl'ill!!'jdii H'~lll' tuplt"11' fru 
lJ'iddl' ţIi un'lIl 'piJdii Bueo\'inu IHIII:,trii, unde "ta
iu l'olllilllC,I:i{:'U ::;.i lupta 1.l(>l1tl"U drepttlrilt> neaUY\l-
11li ti fu-st ti.ni "i .mi "t nij uit ii dt, tllJlmni.l·i ~i de.« 
bill:lri Jurt:n>ase. 

Asi.~tmll 'li W UI'<lUW fruţillll' 1LU.';I11·i ardd'.!.~i 
1'11 "ufletul stl'in,~! 

Yedf'~lm , .. but'iulIllu-i. \"E~(:\('Hlll ill\'iulIil-1 l\t'dl'l~}-l 
It', \·{>(Je.lfll Îll.j<.,liiri. St~ rii1't'ji ('ii n'1I1lj>ni lin \'n, fi 
1n '1tul'!, .-;:1 />oti.,leas·di toate <l('t'.,'tpu . .:l fost îll statI' 

ill,;Îi L111 unI. :\ fiiellt ('t>e~H'·(' multi lUI nădăjduiau 
cil ,'>(.' \":1 pute •• f'lt~t' .. _.- .\zi . .;(, :-;ÎÎI'bătorl>:şte o im, 
plieal't', s(' sii rb:ltol"t'h' ('ont.enil"{'..I1 Urc] curt:' tot
dCillula '" neru-dni('u. Eu "iLrbl'itor(~(' 1)(' utilul l'ill'f: 

ti izbutit sa ulilU' du.~Il1ii.l1jil{' _ .. - '}J(~ ued Ctll'(,' l.l 

IH:lt'l t (':1 d~'lhmpr.1 put11!lilol' stii 0 datorK', et.rin.d 
strill/.{\'I't'll rindurilur' tUt111'()1' l'omÎlUilul' obijdniii 
~ şi ('U mine mulţi l'onhaţi dint\"(· {'ei ean vi. 
";CUZ!l u Hom:'ll1if~ ellltumlii. f)C::o!t(' vremclniudt, 
,!1.rani ii --- ,;i'irbii torim pc prietellul Constant.ul 
Stert', îi st/'îngem milo11<1 şi'l siil'bătorim. }'u,pta lui 
(' di11t1'(' :I('ple ee JIU 'II' uitll ~ 

• 
DI C, Stere dă. ('i.i in' I(/'/I/(i(o(/ reci ldt:gl'ame a;" 

!Jarfe<l puetl/lui ndlll,jlJ!1 Ooga liriiI/fii din ,"'1.'
ghedin,' 

Din pragul temnitei îţi trimit ialbrăţişările 
mele. Goga. 

Toastul dluÎ M, Cantacuzino, 
LJ, fl/'u(c8ur .lI, IJ. ('a/Alan" i'HO el>f(~ l>olu{.o.1 ~I 

opta'ldl1l dl'i/lll'N/ga (I.~i8/I'l1ţO, CII!'/' i,~bun/l',ş(1' ~o 
111'0/(' ,~i u/)(/ţ.iutli e·lltu,~i{Jste. 

?,: 1/ lIIerif - ,icI' (/.0;.(1 -- II (:('/. ('In'tn tt~le dt: 
fIIl/ltumirl-' pl' OU'" lIIi·le·a IIdl·e.~at d, lIaliu'I, I/.i~; 
muLţumi/'ile prim/:rei d-l'oa-stre - ((/,~'i..<dl>lIt:1 "t!.:H"t' 

S~lUt.. ~inoor,''') -. pe·nfrw:ă rO/III fIIetl a tost 1~~fI) 
:)<'j. -n'(/I/I (H',d dl'l·of. .~ă IIl·I/I!~.< Îi;CIIl'lotfuuill' i'lIi-1I'~1 
mell', 

.·1111 ('/"('),1// sii jJ.i.u,ticip /(1 (/{'c,r,tslâ. 8iu-l)(jf(J(/.J·P, 

p~'lIf/'lId' C? P U oca;;i~ fI!. C(/,!'c I~U putea fi l'oj'b~; 
dUI IOla dlll IJcele ar/('Ioase lupte, O asenttUll'{1 1). 

cazi trIW era bine \'(>11j t:l ptUltl'U mine, e~u· ... 11111 ( 
proftmdil <Yl'oan' de uecsk ]uPU: cll.nd i~m tIU t:l)

':adN J>t:r . ..;ouul. Ş1 ;/lii 1'/'(/ ('U (!Iiit lItai U-Ş'OI' .~·o 
fac, (:0 f(tf (~<"ea,~fif serba!'e 1/1.' d/t."(·c ycmdtll la "MI

IU)/('J/fe 111(/.' I)n'su.~ de t:<J/!ştii.nţa IWo.~trij, II! '1, 

Co('(I.~(ă serban' 1'/'(/ t'OI'b(l de 11// eOllcefâţcan, li..:. ,":"1 

I C::jrt Il. , ,- ŞI: /'/1 Î~8 i{'~11 din 1';""1"111 rapit/ai. piiJ/lă 
lu Jlu;~o(/rp -. '/{'. ,.6 ('/'(1 l'or{)(1 de aiI lC.Jj<tfI, pe 
(~'Ir('-l Ill.be."l' ŞI dr (/('('/11 ni spun. (/.~(I lrrbllÎ.<1 .'Iii fie 
prnt~'lI('a (t!1l ,o/'O(u'c de, luptdl' personali: ~i Pf!l1' 

tl'uea ~mllt pTletBn l'n (un&talltiu Btere, 
. /)OIlIl~,ilul', fi~'{:a,.e dinire Iloi u (ă.cul I\,rpe. 

rtCllţ(~ <a IUtC-O"1 11(' ~ă1Hâl1(', o impl'esie eopiJ,j. 
1/3(/.w~a,' o 1181'me,I('.(1 unprN'Ii' II/II aL'lIi Î/I n:Î<'1'. 
pt'tve,~{(' f,.aţii din Ardeal. 

II/ 00 t'en(XIIIt fU fnll,ili<1 ditl sf/'ăillaidl" finI 

ajllU.8 in Or(ldea-))l{u'c şi am intrat Îni·,.'ttll "ho"" 
EI'~1 zi dr liry, (ffllllci !.fI. geamul hdfell~l!li,' 1It~ 
l)(ftet('{ - o'alll cu ~ :se Lida afa.rii. rând iil ~'Jf'ii 
st,'ăI,IIă (1 t'ă~ul pOdul ·romanesc. . . 

.'J'a ;llt~i!Jplat că .l[nl-ei ('1. dt'spărut; CI:/~~: 1.',"(;:. 

111~(I illf~C1, .nu-i, ,ali Ilrmal căată1'i până tâ.n;Î,1, 
pawkc, ~l/ fl-1J.~ ?tetul fa.lo m:'(1 gii,<t/t jlJNÎlIrllt-IHtl 
CIJ t::opn romani. 
- După c.cpli~aţilcllilt: rJMe, {al<l iI!'fI ,;Q.ru{a{ ş; 

a.tuNci ati! b'im.tit (~./)/()ţi({, îi frNIl 1/1")0 lil(;tli.l~ riu.ii 
m' f1 faal il!<tpoi. 

1. J ;:i.s~ eli t{T i tâ n:·,'U pe, ,~( f' iglill~l l/'ă1.m;eii I//{~. 
0101'10 bowl'tdu': lIlul.dOt'OOf~ VlIsile Cani4). . 

/)(' ,dallct: de r(î.t(~ ori trec pri.n Tt'o..J/.$itt'u";{j 
.~i râlld IIlă ,galtdl!.$(; la (raţii din ,h·deal. a.mi'l'it
r(,~.l 1u.'e<l~f{J, mi-a I'ă/Ila,~, .,i 1$//iI( ,';Ii arolllli (U:(~i{lŞ ~,i!. 
(-(1/1' de Tlllmă, , 

'~I: ,dOI1lIl!"lOI, _dtl~ :U~II e (ulecăral că li<'CClt:e. 
OIII/ŞI al:e w.grama~tta UI }Jad&/. illoonştie,~tă (1 

sufielulul IU(lte sellhlllMtele (tdmll/te de t'c,jH:w'î. 
tol (Jiei! ~le rld~'vă,.(d (>~de 1;'.1 ~i la, un 'popor ru:is~ 
Q comundatl' d(' 1i.I1I.IJă, cii' 1Jt,igt11ii, di' dure/'i ,vi cJe 
.~lIferillti. . 

laM d ... ' f'i' !li/pâ ni,,, ~~,p,<7 8(('),1' !Mlii {JunYN:r 
lm.ţilOt' d,p (h'Jlr()/Q , (' d/(/"'/'f'f1 m)//sb·ii. 1.(11' i"1I4-inell 

!<Jf' l' i"iI~~il~f(/ nU(l.~t râ. PI'-f/ f f'lţU7 noi '1' R'i m.t~lt. JH'11'
{r/lNI tir. 1'f~mâ1/.i (hll I'e'y"f. fiI' fra(i tk..dMIf'O{O., 

tol (j sill!Ju'ră inimă at'pm /:1/- L.,i şi. ială dţ>, ce. 1: 
',uCiltie 1.0 iloi, e(ind e bucIN';e (J,(;fjlo şi dlr.rer(' tu 
noi. ciÎnrf. r1jJ.rf~r('. p. ~7o, 

S!'l")(M'(,~ (lN'm·d., t'ste /'xdu.siv a Im}?tlui cul
ti/ro.l pe.nfrară sl1!hlul unui popur 1l1/ sfă in P,}. 
litidi., â· i/I ('lIltuJ'ă, 

7'l)o{iÎ 1"1IJ!.ilra lINI11Iului rom<Îne.'i(" toa.tă poc8i.fJ 
"(Jfu<ldi. ,..ir (fI' n';(·;, fip de di1l.(:fJlo . .. I'I.,rllf). doinii 
de rlU/'l'/'I'; l'rill ('/1 SP. rxprpmă fO(I{" dure;61e ufI.·ui 
11('(lm II/'I/lt l'Nf"{Jt:iif df!r mn!ti1l1J1'·t 1'1(' J)lIm71rz:lw. 

J)(' {/('('i(/ IOi;wJ ('7df lira' ",-i /1 Sfa(' ('(J.re a 1/1-
('(-pui t'J)('I'll dp ÎmpdcÎlIÎre himite fl'f/ţilor de~liil-
!,'% 1/11 rJll'Î/II1 a-I' froţir-, 

A flÎ;f util llltlui loCi' fi Iltiliwi a.tât, Vi.flta lui" ţ' 
d('().~('h"â dl' fi l/1I11,~ff'('i ~j e prudent ,qă /1/1 1/e nmci<
fer:iJm_ rlt'r;âl prin ti- le trimife un c'urfÎllt !l(~ fi fi(i,,_ 

'J'f'.rm;lI, ziC/Imi di frâ~iJ1. '/(}II.~I,':i .<,1. o dlJdr. 
S((~J'{, !"("11{7"1f')1' d • .J.incolo, (_-11J!{711"~· i " (te ]1/'d i t ll ' 

(fIII'), 

Toutul dlui A. A. Bad ' .u. 

O, Las.car· Antoniu a rl(jj('at din]l: .' . __ •• i ;\. 
A, B:ldiiNIU, ('urc Il rust l'hemat iPJ.eg'i'Hfjr la liu: • 
"U rLl/;iti. 1ll'lfIiH'tlru1 toast: . 

ToastlJl JIWl1 ('3te pe.}Jtl'u "V ia ta rU1lJ~llt:a~it", 
I'IHPl'('~ IIl1il:ltÎi (·nltul'ule a tUtUN1' l'Ollllmiloj 
ni<.'Î lrll .. tH: n'a f031 j)u~ă lJlai in c\'id('ntă '(~(1:(>ât R

r'll"nl "II feril'Î't ll. ail.JruUHl' a tra·gj{'.ului iueirJ(,H,t 
Jilltrf' fl'lluta~iÎ tTal}~il\,:jneni şi str:iltwiţi Juptu. 
toti «i lIeaml1l11i. O\'taviltn {;'U.lra şi.!)!'. Vaida. 

.\" il~i m.UJ't'lt "jlllat.inll(\ [M:TlÎtil'ii a inhit.n11li mc>T1. 
'lIui(· :-Jtm·('. lIÎ{'i imekdH<tlitat-ea 1l1i, llil'i hwuJ 
(~~ i'nultt', in 1I1~'c.M'itatca Il('a!'itl'ă, nil'i rhiar ('<i

lltatea Im dt~ h:l~ar·ah(' .. m ,..i dp llHIl'ti1' lIlt.ă datR 
al ue~ullllluj, 111) i-ar fi fo,.~t de :ljllll,; p(mtru lll"U

~lueel'(".t f<'ri~'itnllJi c,{<:'Ilimt>nt Jl(' l.'}lrt> îl~ărh:'i
turt·.'ttt' IMtllZi eu noi inTN'uga suflar(' t'oll..qti('cnta 
ti lu'anJ ntni. ...J 

I 'uliti.lteu rh~ IJllllteit,,1' illil'4:- pl' IJgol'lt! C'llltul'ei 
t't)JIlime.~ti, c.rt'~ ţiUrl1'11 ft\rreltii il .. Vieţei rmn~-
1~1;tti" ţii pre~('.Jltlt la 111111lt::!. jei'ţfele f'ola\>i))'ato
rik'f·, ('.m'i au fă""lIt 1liu J·t:\·isti; o pflrghie extraol'
Jill<ll' .:It, Fut('M'J K~ii p('nt ru l'idÎ{'llr{'1l llc>.amllhli. iar 
din,. i-'t-l.H·(~ t'onrl~~tMlIl ~i ~i i rodoru I PÎ. uu ap()8ttll 
al 11Call1ului. a dai jl1'ietHlllllui SU<l'(', e.an' Ol'h', 
ÎH tn' noi. ,,('rlUml j./ulpHhil al llnNi 1I1.<l1'O cveni· 

111('.1Jt national IJl!tillt~1 ;lU ,,11'C('I'ar(~ Îu ~uf]etf'jp 
illl,tJ'ilul' ('olauol'<Ltol'i ai ,,\' i"lii HlJDl:llltlŞt.i" ţ!t'
nialul 1JO{'t (log'll, IIlllrelp ora!.,'r .~i apl'iguJlIl htp. 
tMoI' \'aida, balzalll1l1 li"lliştit..l' 411' patimi, ("J!rf" 
le-II l1t'rmi" l>1i\!i <le:<t'hid:l';lIfh'!f'le lor pătru d. 
:-;ten', {'~, a:pvi liT~iti de sllfl.·tul U('cstlr.i.a ~ă ajun, 
gli ].1 lima.nu] rni~ntui!'('i, \:ououJ;1i d(~ dl'llgO ... t€'R ~l
de, .. iil1lhli. (h' N:,sŢlf'dul dl'l·ptlfiii. de iuhil'pli m", 
ItilIlni, 

\. 1",'1. •• V i.q,ii Ht .. nlît1·w~ti ,. "H t'~'lltj.lI!lt' fi :«'ni 
~.rill (~tllttlrii. nNumd, fik'rmd ('1\ <'tllturH l'l'lmâ, 
n';..~di şi iubirea dcn€'.ml, ,~ă ~erV~\a*'3 df' far 111-
tlH~-,r {'elor PI; rnejrll1Î ţi rit- \'arlll'iJf' flhl,(~iullliHoan" 
l .. ,t lupte. 

Trăl'a~ii in \"I,·('i .• Viat~l N.mRni:"af<('î! , tl'ăiMeu 
1111111.1 alli dt' tHlllW:1 1'1:..-l.uid, fnn(ll,lf.Orii ~l t'<:!}a
h-oratorii t~i, 

• 
l)1 AI. S. Stan i.n.~pBctl,r g'euf'l'al ag1'ÎC'I,l, \'11"

lt(""it(~ in 1l1w1(,le Lig-ei t.'1.1lt'lu'ale din Piatra, lI' ".d 
infri'i.ţitv tuturol' l"()U1in1i!"l'. 

• 
OI C. Hogq j.ltl1i' il! ('vi'!t'lltă imllit)'f.a." .. ~I('. 

(iunei .ilHi ~t(>I'e l~ntrtl 8IpJan1:lrea lIifi.>l'i\lldelol' 
de rtCl'1{' 11'1") (i, du.pA (':'( rt~ t'ele~R mar~ op~I'ă ('11]' 

rU1'tdn 1'" ("~n'€' fl~a It ('.}'Cltt-o pCHh"1l romÎi,niidt> 
pretutinueni I'1'In l'("vi~ta· "Viat,a l{ ... ml:ii nea.sr>ă " , 
- .\cua,,;t:l ),('\"1'4;) - zi{'.(~ d~a - 3 fost infiinţ.at.ă 
de d, St('T"('; ~i in tru~u:ă it""l.jra\,iunile şi idei Il' 
n.eallnd ui intreg :,i luminC':ţzu l'a () fiklie apTj;n,,~ 
p:ma dilh'olo. ţ}('"!;tt' mUlIţi, 

.. Viat~ It()tll:m~că" <l l':It>pill1'dit )imhfl n,)[l
~trll pn:t:utilldeni \lUl1t' .,llJlt l'Omi;)lll, 

JJ·~a tel"llliml ~nchrn'iwd pClltm (J. t-lt.ero. 
VI prof~-"vr Gh. Gbibănescu Înt.r'l/ frum()a~1I 

cu \'fllrt,<tJ't' l'Y{J{'ii p:l~tui din }l-lt~ri~ trceutH a Ar-

dt.'ldului*Î îlH'hl>(' r't:k>\'luul implJl't.ant~ opere! !lI' 
imvikiuil'c l'-e~llizat.ă de 'Cătră d. ~t~re, 

- • • • • ,,-'< } 1. • ~'''' ",- J 

, j , 
., 

) 

" 



2Y 

1)..saa inc.hinat in 8unătatoa dlor Al. Yaide 
'" oevod, Octuyian Goga ~ Const. Stereo 

'" Veteranul Căpitan Paladi tOlWt.e.at:ă pentru d. 
Htere şi urează ca in ('urind să se realizez-o înfrăţi· 
rea tuturor romÎmilor. 

* 
01 C. Stere luând din D'OU cuvimtuJ, pronunţă 

următoarele: 
Nu vă mulţăllle.s<' pentru cuvintele mă.gulitoILf'e 

,~~ mi-le'aţi adua, ci pentru cuvântul do îmbăr
bătare pe care mi-l'aţi dat. Xu s'a stin.'i în inima 
mea - zl('(l d. StBre - credinţa că în curind o sii 
"ii pot aduc.(' o vcst() îmbucurătoare, U<!€oa cii in 
curînd se vor stri~'c in ju.rul steap;ului partidu
fui national din Ardeal, toţi romîntii. 

Vă mulţămesc pentru cifmi dati în""llfl('ţirea 
d-v., carc va topi slviul de ghiaţă şi va fuziona 
intr'un singur blO<' toate forţde naţiorude din 
Ardeal. 

Ziua de azi va ră.mâ.nea o zi istDrică. X ti ,·u 
mulţămOO{': vă va multăllli n('amu] romÎluC-'1e di 
tlline-. 

* 
Toastll! dlui Tb. JelJea.· 

. Din p.artea comitetului ,,&cietăţii de gimnli.~ 
IlCQ" d. Th. Jellea, 8 Toot.it cuvÎmtUTEla următoare: 

Domni,Zor .. 
. oooietatea de gilll.na::<ridi, .'lport şi muzicii, con

sIderă ca 00-'\ mai maro cin.".to Il sa, faptul cu. în 
~tă-ooară, a putut găzdui un număr a{la de frumos 
dlD ooi mai di8ti~i cetăţeni ai la.:ml ni în dOl'ld 
de :mărire a lleamlllui nostru., ' 

Acea....,til societate atin ut 00 şi eu fiC&lt prili}j, 
~ Pl~nă în evidenţă nemill'~inita drag-o!'ito ce !'p~'l'l
flreau. J>?lltl'n cauza Romîmi;.;mului şi ia parte '!u 
toată llllIlla 1& aC~I.'ltă ailrbiHoaro, prin oomitet J 
său. 

Vă rog cLar şă-inj daţJi yoi~~ ca in num.elo aCB&
tui comitet -din C8J'C fac part(', să închin p.aha!"u 
o:H!U~ ~t:ru H'-?Iuei~ l'omîmi,;mului, să strig C1.1 
toata lllllua: Să t1'iilCl.ică coi trei patrioţi cari' in
~leg~nd sfîmta cauzu, şi-.!lu Întins miinile pentru 
lnturll"ea- neamului ()Stn,. 
. Să tritiască oe-i trei Ho.mfmi Dr, Al. Vaida. 

\oov-od, Octayj·!Ul Goga şi Conat :-;t(Jr(>, 
Fie ca pilda dată dB acoşti muri pat.rioţi S8 ,iel'

~ea~ă drept călăuza pentru genernţ.iilo yiitoat'e 
(n earf' ne punem flpcranţe!(\, Pfmtru l\a într'un vii
tor c,it mai apropiat să se roali.wze 111are!e idoal 
~I neamului: Um·rr.a. tutu.ror Românilor. 

B!inchL-t~ A'.a tormiTh8.t la O1'elo 12 noaptoo. . 
In tot h.mpuI nl6'lCi muzica Rog. 13 sub con

ducerea dl~1 căpita.n VJil.hllUi a distl'./lt asiste:nţa 
('li cele mal 1fru..moa.se ar~i. 

• 
D1 Osvald Racol-iţă dă cotire ul'llultoaroi te

If'{{rarne P(' e8rE> ° semneilză int.reaga &si8tenţă: 

~)4ti MihaH, pn'Şoointele dubului na.tional 
I'omnn. 

Intreaga suflare rOtlulneascl, din Regat re
pr~zentatA ..,rio. distinsa intelectualitate a iaşu
lUI .sărb~torI~d ImpAcarea dintre fruntaşii Arde. 
l~nJ . V ,,;,da. ŞI ~oga, datorită patrioticei inter-ven
tlUDI a lubltuJUI. ţii. fruntaşului .Dostru con.cetăfean 
C. Stere, vă trImit cuvântul Implliciuitor de îm
bă~bătare în ~eapta ,i frumoasa luptlli ce o du
ceţi pentru afIrmarea drepturilor neamului roma. 
",Se din Ardeal şi Ungaria. 

* 
S' o.ureit următorl.il 

M E·X C: 
Ţuică; Jl.ll8tica. 
SaZată do. icre 

I , Bulion. cu Pateur;,' 
.8uduc 908 "Re,moulaiJ.e", 
Jlu.schiu de Viţel "l'·;j·coise·' 

M aze·re în unt 
Ponr:iu Moraschin 

Priptură de miel şi de curcUJI 
Saladă de Marole 
Tort ~i prăjituri 

Brânzeturi 
Fructe 
Oafea 

LicheQrUr1 
V in alb D1'ăgă.şa·n.i 
Y in roş' N icoreşti 

~mpanif, Pommer!l~GI'M{). 

:ua 
= 
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Asistenta. 

Unii 2\:. U<.lllC membnl al A~dcl1liei, l\f. B. 
:;antueuzino senator, prof. u.niyersitar, Al. A. 13ă
Iărău senator, C'{~nilt. ,stere prof. universitar, S. 
fI!llita prof(>wr, (lonst. ClimeMu profesor uni,er
,ital\ Dr. Mauicatide profesor llniv{lrsitar, Dt·. 

Iri afară do persoanule mai SUB, au mai a.sh;, I 
t.at 'la bn:nC'.het şi reprezentanţii ziaJ'elor Adevărul, : 
[htiv ersu./, ];linen'a, 'V'iitorul, O pinw, ll.f işooroo. , 
Rovistel{l: Arki'va, Viaţa. Românea~că, Arta Rfl- t 
mâ.r/(f,şi ziarole Tribu.na şi Românul din Arad. I 

COf'neli tE Oarp. 

Demetriade. !profesor universitar, Dr. Puş- m=;;: ..... =_=-____ """"' ...... """"..----..... --_ 
~ariu proff\'l01' uuiY('r~itar, Dr. Obr<Jju, 
prof. univ'el'.'-!ita.r, VI'. R.acoyită, Dr. FIor modi
['ul primar al oraşului. Iuginer SdeJns~hi, Dr. 
Şunmlc.'tllu prof. uni"., Gh. ,sllnduleF.{'u a(h'ocat, 
[} h. G h. }fârr.{'.<;('U avocat, Dr. ~ egel profe~'lor u
ni"Nsit~u, Gri.gorc Buic1iudircctorul Oreditului 
(; rban, Coust. G rigoriu t'Vll..'liJier Curtea de Apel, 
Drag-omir Hurmuz~('u prof, uThÎ\'er ... ital', D1'. Mc
ZLU(·.('S{'u proh',~or univer~ital', 1. U rsu prof('_'wr u· 
niyersitar, Dr. SllHineanu prof4:'.'>Or universitar, 
Dr. Ikm:lea -V~I.'llui, Chr. Tabaeobiei profesor uni
\·l\r...;it,ul', )[ihailt-anu prof. universitar, O. Popo, 
d{~i 'Prut'. uuj\"{\J'llit.ar, Dr. Ţaieu, Dr. l.ebel. Dr, 
.'>1. I'os:;a, Th. Yusiliu profesor, Dr. Manole ... ;cu, 
C. l-'opp dirigintele o.ficiuJui pO{\tal, R IOllaşcu 
prof~o.r, G. Anli.;,ltu.siu llvocat, A. D. lIandocn 
~n·()(·.nt, ~ .• \laxirn a \'oeat, 1'rain.11 Bratu proft'>SOr, 
Gh. &'obai pNfe..'!Or, Căpitan Constaoouehi, Ori .. -
teR 1. Cri"te-a mare prO(priHar, foB't deputat, Ath. 
OhNI'f.fhiu a\'o('at, C. B. Penosc-u av()('",1.t, Inginer 
T!lllCT(·d {..\m.stalltinescu, 8t. K(\gruzzi proprie
tll!', Se.arlat .stan inspector general agricol. D. 
Longhine&.'u Rw>eat, V. Oia.ga pl'Ofesor, G!~b1'!ic1 
Pâ r\'u direct.orul Jlli1t'opoliei, O. Tabacovici, Vt. 
L X irn{'locallu, Vr, Al. Vrănccanu, Dr, Nicolaescu, 
Dr. p, Auglwl, C. Chilillloglu, T. Stlvescu, }~
llom 1. Goteu. J:.~onom P. Savin l'ectQrulSemi
naruluj, r~.)norn Gh. Oarp, Econom Andrie~u, 
Prootul Tood..l..-lie &rOC.(JllllU din Ba.'>l.mlibia, 8Upe

riol'ul "C'omuniultii fratilor români sf. lOIUl Teo
logul" dela Muntele Ath'oo, Al. VelDiu proprict:n, 
r. Zill"ifop.:>l, Barbu Dimitreseu, Mirooa Bildărăl1, 
Gh. GhibitlH.\'>CU profl\<;or, P. Dragomi'I'ElSCU pro
fesor U11iver.'litar, N. P~onat, V. Teodor<>anu prtJ
feoor, Gh. Gr. Ghrol'ghiu profesor, D. SachE\la
rescu inatitutor, V. Iamandi profe,.;or universitar, 
Em. ,stratan. D. Dimit7riu avoc.at, 01'. Toodol'u 
avocat, St.. G(~()'rge;;ctl )l.\"ocat, Alf011S Hel'o'Velt~u 
Iwoeat, Ik Y. Oh. Şerh.'Ul, Dr. Ili{l Pi-SOl'ehi, C. 
Fâl1t.(~eu proÎe..GOI', DI'. ~wfănO$Cu Galaţi prro.feoor 
universitar, I. .\iotă.-;! propriet.ar, D. Botoz a;'O~at. 
La'SC'nr Antolliu a"{)ci1t, .lf. .sadoveanu directorul 
TeMmlui X nţ.ional, G. IhrililcllJ1U, profesor, C. 
fIoga.ş pl'of(·.'.;or, )f. ('<trp prof.f....<K>r, nI'. I..ambriol', 
C. 1f.ot.(lt IlVOl'~lt, {', Vartic inatitut""r, Dr. Iaeob 
Tlliranu,M, Yioft.\S{'u şeful Pepinicl'iei, p, Pego
n.at avoeat, Gh, Scarlet .av00a1;. Vos]>IH!.ian Pola. a
"ocat, di'l'L.-etorul ziarului "Opinia", D. lone8cu 
pro:f~:v,or, Iulim-j' RoÎ'lliehe arhik'Ct, GUHta'\" LTlri{}h 
proprietar, A. D. Atanatliu prof0901', N. lon~u 
i.nHtitutor, A11,!.;U.'lt Şerhan prof~r, C. Andrie..'!<~n 
prof(ll.J()r, Const.antin Sporea pl'ofooor, 1. la:manrli 
profesor, Raul &mliy a;"OCat, P. Cnjbă profCi'.Ol'} 
Emil Briul profesor, De;rn<ltrescu prafesar, B. 
Stoi('.a. insti tutor, N eagoo Popoa profesor, Dr. U. 
B1I1Jeneh i, V. Cernăt.a~, Andrei Bădă rău p,To
prictar, Căpitan C. Pa1.adi, Th. Bereseu profesor, 
Chr. Danii] directorul bănoei Iaşilor, Dt. C. 10-
no .. '1CU, Stăn.ileseu, .M. Latoş, ~. Negel Bacău, I. 
P.aseu avocat, Inginer V. A. Popovici, P. StDica, 
T. MoUl.ţ!, C. :\Iar:inescu dire-ctwul băncoi naţio
nale, C. J MIlC"S·CU 00\'., J, ~fitru directorul ş<.>,oa
lei normale, Va..ile I,upu, C. Toma avocat, 1. Sil
Vffltru avO<'.at, P. S. Alexandrescu arti'St dramatic 
N. Gheorghi.ad{l avooat, Em. 80001' av'OCat, C. Vra~ 
bie, 0 ... )\"a1d Racoviţăavoca:t, Mihail Codreanu pn
hlieist, C. Sr..roc.eanu avocat,e. Alexandr.oocu stll
d!ont.. G~. ~iî:ut . .student,Gh. Topîr;-canu publicist, 
'li. P.aatla lnstrtutor, M. J .acord prof(l5()r, M. Se
vastos student, P. Iliescu, Buoovineanu profesor 
Yot&'j avocat, In.g-inOl' Urim, Căpitan V1ădută: 

,r Povestiri de femei. 
Arta de • fi fnt.o.ll~ II 

Ceiace DU trebuie să facem. 

tlunt foe..rW nu.meroa,se O'biceiurile -cari stri<:ă fr1.lllUiO

tea femili!or. Şi găsesc foarte util să semn.alez 001 pa
tin UDe-le dintre ele. tocmai pentruCă trec neobttervah:l 
do c~1l. mai mare !parte din femei. 

Iată câtova din aceste rele obkeiuxi: 
1'1 u trebuie să mâ..ncaţi nici prt>a. mult, nki s& nu vă 

muscati buzele pentru ~ l~ cuJor~ Ili-rj "S6 nu <Citiţi inh"o 
odaie prost lumin.a.til.. 

Să 11U f~eti baie într'o oda.ie riu ÎD~lziUi. 
~iri să nu stati timp 1ndelunga,t. in casll, fără ca ~ 

h·~iti la aier. 
.t'Iici .să nu cititi sau ~ă. sc.rioti În ,tren. 
S~ nu vii fa.c.cţi obict>iua sta. ca umerii COC<IS&li. 

Să nu sU!f>riţi d vă fie frig la mAni şi la pidouc, 
Să nu vă strimbllU vorbind. 
Să nu beti pr(>..'l mult rulcool. 
Să nu IH'!.digeati Il vii !iJ)1il~1 picioarele in fioellJ'e 

SNuii, 

Să lIU tilleti un umil' .m.a.i SUg decat ccl.alaJt. 
::lîl DU 11isati să triJaei1 uic.i o iumătat(l de au p&1la.eu 

nu yă duceţi la dentist să v~ cerceteze dautum. 
:\'ici să nu purtaţi COl'~(>t(l, I.neiUtlimintt> sau mil.nuşi 

prea strimtc. 

Sic.i ,Ii nu ,'ii Jlcrioţi. "a.u să va pje-ptena.ti părul Cu 

prea. multii bru>;chetă (pieliţa. C-<l])uJui fiind {ollrie doli
cati\). 

~t 

i , 

I 
Slei "ă nu vă expuueti !ti"I'ului prea curind dal>lk.) I 

"'aţi spălat obrazul. 

Să un tineti bărbia Îll jos IHoptită 'u glU. 1 
Ni-ci să nu purtati vestminte pr.ea. • .J:e.I.e.."'I' ............ .....- • 

Să nu &tllţi Într'o odaie lUI'.a, l'e-ce, ori IlH'S. Îl1că.lzita. " 
terrwerafura de mijloc fii.ud .cl'a mai bună. 1 

Xiti Aii nu n1 muiaţi buzele .pentru a le rare mai 
frUmo.'lM', le raceti ei mai sed astfel. 

Hă nu uitati că sănu..tatea per!o.c.tă e b.a.u II.dlW~·. 
ratei frumseti. 

Pd.ziţi~vă fllţa dp asprimile frigului şi do 8.l'şitclo 
soarelui. 

~u uitati nlewd.a.tă să. ,'ii spil.!ati gura dUPă fiocara 
masă. Şi oricât aţi ti de oboaite nu nogJill'eati nieiodntă 
t.ooll'tll de sM.ră, a llărului, a. miinilor ei {-oţei. 

Spălati obrll.Zul si ungeti-l totdeauna cu Cold-crc.lhn 
dad ţineti să aveţi tonul frumos, 

Păziţi-vă să nu aveti nici o biitătu.rii la pidr>a.rll,-
nimic mai l!TOLaV şi mai disgratios pentru o f-emdie: 
Purtati mai mult.e ·părechi de ghete • .oa. să nu 1ndUţJ.ti 
zile de-arlndu:l tot o oăreehe. e bine şi pentru picior şi 
pentru gheată. 

In sfîrşit fa·ceti-vă obiceiul şi purtati bustul drept, 
mai a11'~ dadi îl aveti .sIăbut. 

Câteva din sfaturile acestea trebuiesc €J:.pH-ca.to. Bil
Ilăo!l.r~ str'îmbăJturile e-e le fac unele femei vorbind. 
l\reztln:d că dau astfel mai multii v!{)iciuno expresie,i 
fetei, provoa~ă sbîr'citurilo pe obraz. 

Şi ce eroare! O figu ril id E)-;'Il~·I~ -I}-~-te-a.oo-l~· a.-"ca.r-~-s-c 
poate eompara eu o mMcă de mătase "au de ma.rmorii 
luminată de ochi strălucitori ei animată din câ.nd in r.â.nd 
de elite un zimbet. 

-O altă J}ricină a .. biI'citurilof de pe ohraz este pÎ(\
Iîţa seacă. O pieliţă subţire. umedă. im:pr-OOllăta.tă şi u
şurel gra..să a,.c·e1a nu e epusă aşa de grabA 9bircitu~ 
rilor. . 

Pentru pÎt\litcle proa grase ÎDsă bebuiesă intl'oouill-
ta ti Cold-cr€!UIluri mai a.st.l'ig€nte, ca ~.e.asta:· 

Migdale a.mare 2 gra.me; 
Migdale dulci 8 grame; 
A pă. de fOSe 45 grQ.llle; 

___ B_,,_n_z_oat d~ sodii ~_' __ . O.2i'I (ltgr. 

. P;-ntru peJiteJe seci. reteta ce v'am l'ecomanda.k> 
dintr u ineeput ~ntrn ma.sa.giul fetei, din ce.a.ră. aJ.h.i. 
"pe.rwR1l tet,uJeiu -de mig.da;J€ şi &Dă de roso, este .:.ea 
ma.I bună. puteti insăpen-tru Q. o Ia.ea mai gra'9ă sA a,... 

dăogati 16 grame de unt de cacao. I 

I.Prasa profesor. Stihi, Gr. Bârsan directorul li
ceului naţional, Goorgt"-.'>CU. Oda. Vekiu a>"oc ţt, 
Sp. (\arpu..~ studont., St. Petrovici student, Toodor 
avocat, ?\. Xanu fost senatm-, Dr. K€lgUră AHi
hal C'iuroo, Lascar Rosetti an)<~at, C. Gheorg'hiade 
M. Popo'~ici artlstit dramatic, Omar SimionesCi.~ 
avocat, Antonio Cirillo profesor, V.alontin Bude 
p;of~, nr. P. Bogdan p1"Ofe.scn' uniyersita.r, X. 
Erad Ide. a;:ooat, Al. ,smeltz farmacist Botoşani, 
~. Tonud.a 'profesor, C. J30gonos proprietar, En-
1"100 M<lZettl 'P'rG:fesor, Th. Jelea f.wrmaci-st Th 
~ooa-Hu.şi,. Al. PopoYÎci, St. Ghoorghiu, Const: 
Cru~n",chl mare proprietar, fo.st prefoctal jUdf- (Va urma.). 
ţulUl, R. Tufli profesor, Gh. NiJ;dejde profesor, .. 
Georgescu profesor şi Dr. C. Ionescu proieoor. 
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~ I 
"En magyar nemes v3gJok"H 
·Proc:esul deputatului national DT. N. Şerban. 

:-:;e ştit> că d. Dr. ~urbaIl, dl'jmtatul na
ţional a.l ArpaşuJui a fost OSi)lldit mai zi
hul' trel~uto la. 5 luni în("hisoan~ ordinară. 
1600 cor. pedeapsă în bani şi 800 oor. chel
tuieli. pentru calomnie săvârşitrt in patru 
('azuri, 1'ot atunci d. Şerba.n a.vusese .,i un 
ptoc.f',:) ci!"' agitatiC', în UCI'.-;t" a {oM însă 
oei/Ual. La de,,,batcre, d. ~erban s'a apărat 
ett art.icolele nu erau scri8e de d.sa, ci de 
llll individ Bereseu, care a.eum ea.1omniază 
IW' Români în {)rganul poporal al p(lrti. 
dnlui. 

Pedeapsa. ('O i-s'a dietat dlui Şerbull 
(' I'a destul dD aspră ca sti. fim şi noi etit se 
P~Ktt(\ de îngă.duitori şi it-dă-tori faţ,il, de 
f!·lul unic ('·um J. ~erban a tinut să, se apere 
Înajntl\u judprătorir>i ungurl'şti. Toate zia
l"('le din Budap(';-;ta. publieau anume Ta

pilarto amăllunţite desprp. asigurările de 
patriotism, cu care d. Şerban a incf'fcat 
;-;{t, .st:oardl. dn'ptatpa, elI' la juraţii unguri. 
Li-mn trecut insii sub o binp\'oitoarc ti)· 

('C'['r>, voind să-i 0ruFln1 (J o.'lândil, şi din 
pad .. ;,t opini('i puhlico romfmf'~t.i, {ltlp5, ('ea. 
dcst,ul de ",.;;prii din partpt! jude('ătorir'i UIl

!nrrf'Rti, .. . 
Primim flC,tIm în,.:;ă şi din două pfl.rţi in

r, wmaţii d('spre celebra ap~iraro il dlui Şpr· 
hall. cilrora nu le' mai put0m rezist,a chiar 
,:;i IH'nl rtl partna mar0 d{' umor po Irmgii 
lllUl. ftlr{L lildoiaJiI. trisUI. din aeeastă ap{t
,.an·. J)qHlbltlll naţional ,li Făgăraşului. 
doar attlta n'a "p\1n ('ă, a \,Pllit pe lllrlw (!"(J.' 
~"'f'pt 111 ,'Il pilltt'lli. !!J('olu <lll/',iţi ('1' li spw.,: 

"~u cxistiî 1111 }{OlllÎtIl mai tolcl"(lllt. ca mine. 
. \m'luat parte la timpul său la ck.'iveli'l·cU mOJHl

mantului lui PetOffy. In C'On.gr('.g"uţ,iu Făgăraşului 
('ti am fii~lt pmpU1wroa pcnt.nl înfiinţareabăn(!ii 
inJopendollt:o maghi,are. Totdeauna am fost bllll 
lu.aghial', fii:ndcîi am luat })llrt'(l la u)ate serbihile 
1I4ţion.ale maghiar€\. Jl'am fij,('utdo .. 'Lr deputat e.l 
~:1 prom{)Vl'Z pacea Între ~[aghiari şi Homiini. P(' 
Mikszath cu ram ad·us de cundid;at în Făgăraş. ~iIi 
1'1l"'llr de (,ou'8id{~raţieîn eomitat, PCllt'rU că nici
"dată li ',am sp<)Jiat pop<)mI şi nirioclată n 'amsăvâr
~il nimic ~ putea să-mi şt.irOOaFieii lILmbul ori 
l-~~put.aţÎJa. Ori 00 aş fi Pl1tl1t croof', numai aoooa. nn 
('it p.e mine Hr. HE'rb{m MikloR; sÎi mă p<)ată cinevu 
;H~7JB. de agitaţie. In <,asa mea f,!i-au pett"€I('ut doa:' 
lo*deauna ma.ghiaTi, do u-ş fi mi agit.ator~ nu aş S!l' 
varo;i-o aooasta în ziar, ci la tribllnă, in a.dul1lÎi"i 
p(1poTah~. I)c aş fi elt un ag-it,ator, nu venea la 
mi~ JllSth Gynla. 1a vliniitol1.Te. N'am făcut nici· 
odată di8(Jnf:il;ni î'n eomitat, dimpotrivă, pc mine 
mă p,riţ.,'Y)no,'>C, mă prigm1Cşt.e fi~panul, d{\şi nu 
i·.aan da.t Diei un motiv la asta ni('iodată. Ntau Într;o 
a~ măsură sub obser\'~lţie, că not.arii uu cutează 
.~ă ~~ prezin.te în oolwel'aTia mea. Ceea. ce <~pun c8le 
Itdetlărat. pentru că niciodată n'am mi.ntitin via('1 
1/1N. decât tatălui meu şi ,~ţiei melc". 

lnt,T'un 100 l'a. Întrerupt pr~intek: 

- Un om bine cre~(';ut ncl se b.l1dă cu oaspetii 
pe '('.ari i-a i11vitat la cină şi i-au primit im·itaţi.'l. 

D. Şerban a. continuat: 

.,.~,Fi.şpanul Fa porsooumt pc Miksziith şi Jtlll
~I~i de aoooa a primit candidatura in cercul Fă· 
~;îrUf,1ului (\(:mtlra lui W-erner, fiindcă.a fQst ahrn~at 
4! in (~{'n>, marele poet al :patriej noastre. Dacă c.ra 

l.L 

~irh~aheutr j\1i~16s 
Arad, strada Deâk Perencz 40 

în faţa hotelului :. Vass«. 

Mihzalh candi.da.l. diwBU). nu, lji..ar fi pliS ra/Jdi
datura în ccrcu! Făgâro-~l/luî, 

După ropliea. procul'orului a lua.i luat ()(Lată 
cuvântul şi a zi·~ : 

HA. lua.t parte la to.ate serbările do El M.artie 
liin1că 15 lJ.larfie e.~le, ,~ărbătoa,.ea libe.7'făţii. lm.'lU· 
re,~li. pe ('ore tn:bl1//C să Q serbeze şi Românii. S'a 
provocat din llOU la. prieu-nia sa {'U ~likszath. A 
,;pus că a fost. la ill.1l10rmimk'lrea lui M ik~zăth. a 
contiuuat apvi emoţionant de tot: "de eraţi: ac~lo 
dlor juraţi. să-l fi l'ăzul pe săracul M U,'lwith, ma. 
rele mort, in Uns pe cat.afalc",._ 

• A ~PII'" r eli a eÎl1ltJat in C01Ig'l'ognţia deh 
:3,) ~\[a.lU 19lU "lJ~teaptă-te ROIlllunc" nu
mai cu intenţia de ob/;frucţie. tiU c'u u1Ia de demon
stratie, şi că pe t'iitor vor face. obstrucţie. cu Kos
sulh n,qla". 1:1 sf:îr"it :l spus eădân.'ml e.,magY'lr 
nr:n:,~ (~bIl ungU'l') şi că m<r.;.ul său Serbbl 
LhrtllO.l 11 fost soldatul lui Bem, C:l'r~ pe calul sllu 

Pl'Op~!U h ~l'ăpat pe Bem în lupta dela Highi-
~oara . . 

* 
XLI ll~·. \·,jll(~ să en~J('m cii aepst limbaj a 

putut. it ţl[wt do lin c!eplIb,t naţional in fa
tu. 1I1H'i .illd('('ilt~)rii tlllgUfl'Şti. Doamne 
s!u.lle! Dt'la bieţii ga;;:;ptari anonimi, m~r
tIn. llcn"tsplMiti ai cauzei noa,stre sfinU', 
can r/"u~au S~l vorhpusc[t, ungureşte, În 
faţa curţIlor cu juraţi lmgnri, - aici să 
fim a.iuu:;;i? Uaeă est.e adevărat ei1 d. ~er
ban a l:ost it rn {·alitatp. de d('putat naţio
n<lr .. ClIVIl1It'lf' ~ldJ.IlC umilitoare do sus, il!
raţll <llI fost, prea. illdulgcnţi, m-erita mai 
UlUlt. pell tl'U aceasti~ a părar('. 

.'\'5 tppUI.m lIjJrll'Ol'f'a cllui ~erl>aTl !11<1 ill
tpCl opini('i pubJicl' rom [l!lt'şti. 

INFORMA ŢII. 
A R A O. 24 Februarie n, 1912 

. - Proces de agitatie. Din ~iHrnaT lll-S<' i;erip: 
,Jul în::!;.l F~.Lr. 1.1. ~'a d<:sbătut J)l·(}(·p,~ul de agi . 
tare a Hednwulm protopop româ.n Mihai O i li 1'_ 

d.a l' din J!ob (t.."Oll!. 0iitmur), la {,lut('a de apel 
d~~ VobrJţl:1l: IJ-;a a f(l·.st acu:zat, că poporenilor 
SIlI lc-~r fI ZIS, sir nu-şi d'(>ll cupiii în şeoalele UIl

g.ur~tl .. lmd; !imba 'român('a!'o{~ă e,~t,c .suprimată, 
,~l ~H; .}l-Ur fI mdemnat pe Homîmii din Dob '5:1 

• nU-I~ {,l~l~per{' {~alindurc unglll'Cşti uumlti romii
ll{'~tl, {':iCI eplc ungureşti ÎnvPllin(:a.r.tl suflf'tuJ 
~. Tribunalul din I'\ătmar l'a aehitat u)C părint~:l(' 

( lUrdar ".în lipsa de dovezi". 
La curtea (le apel s'a {)rdOll11t ascultarea mai 

IIm] tor martori, curi lÎ!n eca mai mare parte au 
f',~t. a~wultati ('u jlri\·jr{, la tw('ut.ul romhnesc al 
p:'in~tellli {' i 11 r dar, întrehân(lu-i detailat, .'ă 
ce t Jllll t ii pol itieă ar~ dsa. 

Pn'ş<xlil1telc senatului .între altple l'a Intr!'
bat ('li în ce limbă prx'vune studiulrelig·imwi în 
şl'oala dl' ,<;tat. Părintele Ci 11 r rI It r, I"lpunimdu-i 
d' rom:î nc.ş te, - preşoointele s'a $eandali
za; 1l1i:il,nd~-se eum ": Î.1H!lUuetă un protopop 1'0-
1U:m !la f Rea aşa ceva Il1 lara lHlg-ureftJS.l';:! .. 

Din toate a('('~te era <10 prevăzut, ('ii {,lIrtca 
de ·apel v·a s(~himha sentinţa d(' adlitarc, cu t.oate 
că aprătorul,d. Victor Ci u r du r {'an'. de ud\'. 
fiul piirilltelui Ciurdar, a sfărmat t~)ată aemo:a 
proP1l1'onllui~prim, 

Vrerlnieul protopop român li fost eOlHlamnat 
la 3 luni Îrwhifl(J..are de stat şi 300 cor. amen."Iă in 
baui. 

Apărătorul a ,munţat l'l,<,urs 0(' nulitaw. -
()orcsp. 

-~ Nebunii patriotice. t~ine\'a ne trimite nrui 
44 al ",jarului 'unguresc din Cluj ., .. Ellenzet.:". 

~ Blcinia Doaul. 
Recomandă publicului prăvă1ia sa de 
coloniale şi delicatese, înfiinţată după 

a. experienţa câştigată în cursul mai mul· 
tor ani, şi asortată întru tot corespun-

zătoare cerinţelor timpului. 
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Gă."-im în d nn artl('ol dahlt di'n Hibii11, care, măr. 
turi~im~ nc-~I P'T(XhlS mult h.az. E vorba do Un· 
mîmi. Cică Homânii ar trăi prea bine în Ardeal, 
deşi ei $;l1nt, niţlte groz:lyi duşmani ai ungurilor. 
HuvomuJ unfroT('-"-<~ ar trebui să urrnăTt':<U<eă p(~ 
Romimi cu tot felul de le-gi, 8ă·i scoată afară di" 
({Irii. ş-i a~-:a. â sunt lIum.ai ni'şte venetici, ţ~ll"a nn 
ya rămânca ea lwloeuită, fi i1l.dcă ar putea fi colo
llizală cu' cinmgăi mold.oveni şi bucotJin&ni, el,er,
tuat şi cu fini. - Ne mirăm enm autorul artioo
lului nu s'a gîmdit La o 110uă llăvăli-rt~ a }XYpoare!or, 
(nI un nou Arpil.d şi AtiJa ~ 

In felul liClJ$t(t li sustinut. lle :dtfcl între.g art.i
oolul, într'un stil şi un limbaj, cum numai în ţal';l 
noastră .se poate închipui. ~ tl ştim cino-i ~'lutorlll 
şi c pile-at. ,Am puţea ~ă-l alegem deputat în Ca· 
mera ung-li r('u&'ii, ~U \"t'dem ll(~ ,mutră llr f:we al:!· 
turi de ,M.angra. 

.- N ecuviinţa unui solgăbirău pedepsită. 
~\zi-var[l, illt(>/c>dlwlii J'orn[lIli din I li'tl rn a-
gill au arallj<lt o pl't rec('rp !'lI dans carp, 
C,lIld era lUai ,Illinwti\, a fost Lllrburatil. dt, 
fiso!g;thirăul Loz'iel! Uyul(l. hl ,qtare dp 
l'IH'i('t'at(~, apest cinstit fllIwţiunar s'a. pn· .... 
zilltat, la Jwtruct'rt'a rom[tIH'aclc[l in Hoei.·
tiltna alu1' două ... servitoan~. ('enÎ.lId lo·c, dp 
Ol1{),IH' pc .'\('<lma lor. Purtarr'a solgtLb.idin
lni 'a [o;-;! at[tt du sC<lndali7,at9<U'(', ÎllC[lt ş()

(' il'tn h'<l rOIll[lTH'ască a p;tră:5it sala de pv~ 
lrpl'!'l'p - ![is .. tndu-l pe Lovidl :-;rl-şi fadl, 
dwfnl în .'î()ci~,tatl'a sa ... ah'as;1-

Organizatorii petrecerii au denunţ'lt 
Îllsă (',azlil <llltoritrtţilor. (~onsili1l1 d8 dis
eiplinil a comitatllJui s'a Ululţumit, s[t-i dt'a 
snlg'i1,hiri'illllli 111l adYl'rti~nH'llL p["ieU'nl~,'i('. 
'\filli"tntl de iuh"l'llt\ l'a c,olldaJllJla( În:";l la 
:l()O de ('oroal)p, .. 

-- Pâră contra soţiei ministrului n(),~tru de 
externe. Eri V iIH~ri. 1;' a l'ertraetat inainu:u trihu
nalului din ~llgh(\dÎll, ea for eivil apelat.iv P1H<l 
dată de uU muncitor agrj<'Oll'ontra ~}Bt.e:;ci Bt"l'eh
t"ld, ,"-,tia llliui.,;trlllul lI~,,;t.rl1 de (-'.xt\'rne. ~llb"tr,l
tul ,~o{'i3tui proces este următorul: ,Ministrul, ('art: 

ţine în ('::isăwrie l)(~ eontesH Karolyi, are Întiuso 
moşii 111 ~'IOmitatul CiOllgradului, aprOlll~ ,de ~7,ell
tes. i'n UJoalUIla a'nului trl'cut, oont.e!la eare sp ~fla. 
In moşie, so î:ntorceaîntr'u:n.a· din zile dela o plim
bare eu tră.''U'l'a, In drwn în~ii se întâmplă o neno
rocire.Cuii uu apucat sub picioare pe 11'11 ţl'inm. 
('.acre llU .auzise upropiel'oo tră,mr{~i. Vi7.itiul ne ma! 
putfmd opri caii, trîWnra a trf\Cut peste corpul ti.
ran.ului, eare Il .fost sehilodit in mod cumplit. Ca 
şi dnd nu s'ar fi illt~împlllt ni!Jllica, \'izitiul a 
lmînat. mai d<,paTtC', conWsa ~i-a ,{lZut .oc trcbuTi. 
j,UT ţăranul a zueut aproapo un an tIp zile, i·n ~ar(, 
şi-a dlCltuit pe l<l&(:"'llri şi {{octori şi puţiniea ave.f(~ 
(,}lt bruma adtma.-,;e. După el' a fo;;t :'>eă:pat pentru 
viută, rihnâllÎmrJ .schilav şi ne mai put:md luerll. 
şi fără uiei trIl ha.n in pungă, s'a g'll11dit ~a Aă Sl~ 
a(h"(',"~eze (,.()'Ilte.~i să·i dea e,.(,'va ajutQr. până ce-şi 
va .g-ik;i o oeupaţie lx>tri\'ită eu :-;iinătatea sa. Cere. 
rea i-a fot însii r('-",pin~ă, ('onto:ia n'a vrut ~ă-l a.jnt.<·. 
YăzlUldu->l(\ lăsat în voia sorţii ,siÎ.1'm.anlllnenorocit 
udat in jur!{trată JX~~ outesă pent.ru dl'>'M:lilllna'rf~, 
cerind suma ba.,g·,atelă de 4litî 0Or. odata pentru tot
deauna. ,f1l{leeăwrla. de l)('ol din ~wntcs nu i-a fă
.cut În~ă ~lr('pt.ate. Ţăranul a recllrat S(~lltint,a, cari' 
ta SUpll .. ..;-o ast.fd suh df>sbat.erea t.ribunalului din Se
ghtxlin. ca for apelativ, Tribunalul a schimbat-o 
:-cntinţa, jlln{'rîbld pc ('onwsă la des.d.aunare, ~i În
sărcinand judecătoria di'Il Bzentcs cu st.abilin:a su
m{)i. Adwx.'atul oontesei a dat în."-il apel la Curte, 
dcelal'Î11:du-se nemulţumit cu santillţa tribunalului. 

'- Vizita re~elui Petru la Monarchul nostru. 
In eerl.'uril{\ p<l\iti<X' din Bdgl'ad se vQl1boste des
pro yizita J"('gt>lui Pf'tl'll la monarhul nost;u, care 
&> \'.'1 fac{' in ('ursul primih'erl'i l probabil in Apri-

Are In depozit şuncă de Praga, costite 
afumate, mezeluri, tot felul de delica-
tese, brânzeturi~ şampanie fabricat fran-
cez şi indigen, cognac, liqueruri. Fructe 
sudice, mandarine şi mere de Ticol. 

Telefon 890. 

• 

il 
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lie, dilld ~bj. Sa se va aft.l la d~Jmenilll dela 00-
doDo. 

_ Noi demonstratii contra Ungurilor. De-
. mom;traţ,iile '(:'ro.aţilm şi oârbilQr CODIna Unguri
lor 00 tiu lanţ. După impo:mmtele deIllOll~tTaţii din 
Oroaţ.ia ~i &mjevo, am înregistrat în :nlunuf111 
fIe ieri alt-ole, în provincie. Astăzi mai raportăm 
des.f1J·c două demon..,traţii. 
. In Travnik (Rmnia) !S'a ol"f{an:.izat o maro adu

'lHlro p')1lOraJăla care au luat parte JX'IStc 3000 de 
ollallC'lli. După obişnuitolo huiduiTi la adresa Un
~urilor şi ei(xmiri eu po1iţiit, mulţimea a ars în 
.. d.amuroo generală tU! steag unguresc, 

A demon,'ltrat. Îl18ă şi o şooală d() fet(), Dur,tÎ 
{~lt1ll (.\(' (l(Jlmmiell ain Zagrob oltwole şe.oalei diC m('~ 
naj -de u<x>lo, .au împro\"izaf o,mică demonstrut.ie 
oontra banuhli şi a guvc1'llului unguresc. Anume, 
tluvi'i t,ol"Julnarca ellrHurilor, fetele s'au adun.at în 
(~a1uerd~~ .dDl~l stl'adă"au dosehis fere:>trele şi 'lU 

~)'a mal Il ill~ de nu !'le ţ;ti() <.!~~illd. Cilrculaţia de
l~aJl şi pe Unguri. F,<t}lta acoa.~ta a însuJleţitolor 
~{>te oii f(k"t rikpllHit:'i. {~u rOt!'uoştinţ,a eiltorva dopa
taţ.i .';'1 a mlli'i lIlultol" IStud'(,llti, eaI"Î le-au admnat in 
drumul 10'1' spro casă. 

- Expoziţie de aeroplane şi dirigeabile. Ex
~1{)zi1i~1 'flo aeraplllnf\ şi dirigiabilo, ee era să se dt\fl
ehidii ~Hlul trf~~uf, la llIoseova, va fi deschisă la 'j 
Aprilie 'tot in aeeI oraş. Vor fi expuse toate felu
rilo de aproplane ~i o irigiabllo, vechi şi noui, 
,dând .astJ~1 istor.icul a\"Î.aţiei. Cu aco"t priJej se 
"a da l'uhlwe '7i un amihnrntit staditJ c!(>,spro aviaţie 
imoţir, cu dare de Mamă despre aviatia difcritdor 
~tat(), 

- Evadare nereuşită. ln urma cnvllirii căpi
t.a:nuJui fl'aneez Lux, înehi.'j pentru 'Sp'iOllllj, dire:!
.torii Î'llehi:;orilor diu GoJ'llla:nia au lUJ.1t dispozitii 
fonIicsevcro pentnl sllpr/lH'.ghiul·ca cât mai strictă 
:1 illwrnaţilor. Hra.ţie a<X\<itor noui dispoziţ.ii II Pll
~llt fi Îl11pi~'dc<x\tii /l.~llm dc eurînd evaJart'~l unui 
spion onglez, BI"!llldllll, din ille)lisoarea dela \Ve
{'P1. Lui Bl"JUlid'"J'11'Îi rOlVii.-.c Rfî piteaseă d'rugile dela 
lercatitră şi Ilă coboare În grădina închioorii, fiind 
lînsă zărit de Ull 'puz:nje. earo îl somaf;e ,'Iii c pro
,dea. Hra'l1d(}u a luat-o ~Îll·;;ă la fugii, nesooof,i,nd pri
anej<dia ('.('1-1 fumminţa. C'âlHI pa:r.nit.-ul i~'l .st;rigat 
111cl1 odată fiii stf'Ja, dici În caz eont:rar va trage, 
<mg!<,'zul s'a Tr""ga.ndit, s',a oprit, şi s'a prc(J,at. 

- Drepturile preşedintelui republic.ei fran
ceze. J)in rari:; se eomunicii: Deputatul Pion a 
in.allltat Camerei o rozoluţic, in &~lliSl11 ei\!ru i-a , Ca
mMa să somez-o guvomul, ea în timpul col mai 
SCU1·t să depuuii pebil'ou proieetul {k modificare 
a aoolui PU1lCt din oon8t1iut.i .. ., care pormito pr~c
dintolui N.qmblict:"i să h~e c.onvonţiUlli \Secrete. 

Leoa Tol.oI. 
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l'ie.rre ~H~ aproIJiB -de du~apuJ. cu lIDa.nu~crisl' de uurle 
,S00a.se -dooomelltde eelo mai iruport:u:lte. Actl'le aut-en
tioo scotieu{' ~u a{jnotaţiile şi ~()melltariile .. binefăcăto
,J'Jllui" său. El puse manuscrisul ~ masa oolbuirtă. il de!>
('h.Îse şi-d îlldIise de mai mu1te ori, 3Jloi răma:se mnltii 
"'reme eu capul prin.;; în palme şi gânditor. 
Gber&~în Iprivi de mai multe ori în bibliotecă şi-J ,-ăzu 
pe PiNr{\ în a.ceia,ş atitudine, 

Mai bine de două. .reasuri se scurserii. .asUe!. Ghera
..,il1 îşi venni~e să fa.că putin sgomot pentru a a.tra.ge 
3ua.rea .a.minW a lui Pierre. dar PiNre nu-l auu. 

- Imi porunceşti să dau .drumul birjaruJui? 1n.treb/i. 
!in .sfîrşit bătrînul .Sf'orvitor. 

- Ah! e drept, .strigă !)jerre tresărind ... As-cultă. a
dăugă el prinzând in.tre d~uă <kgete ale sale un nasture 
ldcla. TMillJNta lui Gher~in şi privindu-l pe moşneag 
de sus În jos .cu ochii umezi şi cx-aJtaţi_ AsemUi .•. ştii 
'('.iI. mil.iuc va avea. dcx o luptă ana.r~. 

-. Aşa se spune, răspunse Gherasin. 
- Te .rog să. nu 'Spui llimă.nui .cine sunt... şi să faei 

('c-ti voi zice eu, 
- Laporuucă, răspunse Gherasin. Doriti J){lat.e sii "li 

sern.ls.c cina~ 
- .N\I, am !K'voie dt' altceva.. Am nevoie de un eai

tan tătăn~ ~i de un ,pistol, zi~e .Pierre mro.şindu-,90c 
La J)Ql"WH'.ă. fă-cu Gherasi.n după: o ;cliP! M gill-

.ti re_ 

2 llCI IL ~ -

Proiectul doputatului Piou se va pune la ordinea 
zilei una din şeclinţ{llo viitoare. C'ounportii.nd o 
utât de mare Î'Il3Ol1Ulătate, la doabatere va lua parte 
şi mini8trul-pr~edi.llte Poinc.aJ"ct (~re va vorbi 
împotriva rezoluţiei. .. "" 

--:- IntOltdcarea a şapte copii mici. Con(lueerea 
-uiluJui de oop,i'i din BrookJ.vm a primit mai 
acum vre-o câtova Iun.i ~n serviciul institutului Q 

femeie V ăduyă, ca Îllgrijitoaro. Purtarea uouoj 
venite era exemplară şi întrog pers<:m.a:lul ee de31a
TUse în r('}Xlţito rhIdu1'1 mulţumit cu ea. Zilele 
trecute şapte eQpji ro imboln.ăvl:K'ră. Medicul azi
lului, <lupii mtLlte În C'{'TC1lri a put.ut totuşi cou
stata căbvlnavii ,s\lnt int.()xh~ţi. Cei şapt.e oopi
la'Şi au mU'rit dn.pa !Scurte 8uforinţ.e. Porni'Ildu-sc 
anchetă.a fost b{i;Il11ită noua îngrijit-oare, eare luată 
de sc'urt a tăgăduit, cu ar av .. a ooa mai mieii cu
noştiut·ă despre ncnOl"Oe,ire. 8ub presiuuM unor 
dovezi a măl'tu risit totu:ji. A -SPUll, că otrava a tur
l1at-oÎlltr'un W1S cu ]apt.e, 00 se afL-t ÎII camera unei 
alte Îngrijit-oare mai "cehe, sub al diroi control 
se afla ca, yoind "ii .o omo<l'l'C, ca a.~tjol să-i poată 
ocupa locul, ce Mueoa leafă mai mar(', DânM a 
crezut, că laptde este {lC'ut.ru ri \-ala ei. In urma 
acestei mărturi<li'l'i a fust îngrijitouroa .oot.inută 
şi prea'ută Iwliţici. 

- Ruşii naţionalişti contra JidoviJor • .se a
ntrnţă din l'etm'Sburg: Ruşii naţ.ionaJişti taU ţhlUt. 
alaltii.ieri, .J(}j o maro adunare Plrbl i,('ă, ]a care au 
luat foarte mu.lţ.i d-eputaţ;i şi senat~)ri. Adunarea a 
fost cmn'OC:Hll pro1tru discutarea mil;sllrilor, ce tre
bllie.'>C lllatc împotriva invazilmei jwanilor ameri
cani. După vorhirilc îU'Sllfleţ,ite a 'mai multor ora,.. 
tOTi~'a prÎlmit re,zo.] llţ.i·a, ('.a să. ~ oore5('!ze #,'1lVC1"
Ilulm un protest contra elemontului cvroi-osc ru
~Îmdl~.l s~ .i~ t~tc miisurile pffil.tru, impffld~rca 
rn V.azlune1 .J ldo'nlor nmerioai. 

-ExÎmpărăteasa Chinei. TTltjmele evenimen
te }){\tr{'{'ntc în ehi'na, cari au diir,imatvoohiul im
periu şi în locul lui au l'idieat republica, a11 fost 
su'})Ortate cu rrull.Ti ~:f{)t1.ii'ri de impărăt(lasa văduvă, 
eare g'a dizut <leodată hpsită do tron şi ţară. Lovi
tura asta gre-u a rol'ţii i~a roruncin.at facu1tăţile 
minhtle. Văduva împli'rătoosă a 'Încereat de mai 
nllllto Ol'i să tie sinu~dă, dm- oa fost ~rită la t.imp 
de ooi din jllrul ci. ACUlm mai nou a vrut să so 0-

trăv<,a.<:.eă, darincercaroa deaS{\!Uenca nu i-a reu
şit. Familia îi poartă o {}oo,<;obitii grijă., ca să pre
\'ină ori ee llcnoroci'fC. 

- Mari viscole în Am~rica. Din NflWYOTk 5('. 

llJ1Un ţă: In intreaga p.arte Q.~tieă a Amoricei de 
nord bat mari viseolr:, cari pric.inui(),<;c însomnate 
pagul:x>, I-n }'Iortul <.teL! ?\ ew-York in urma pu1emi- . 
celO'r valuri, Tidicate de vânt, a 'Î'ucet.at de tot cir-

E 

JJiE'.rrf' Îşi Pt'trocu rrstul zilei "llingur în oda.ia .. bine
fărăt·oruJui" s'au, p.limbându-se lThCoace şi înrolo cu paşi 
neliniştiţi ,~i murmurlnd ·cuvinte ne,înte!ese. 

Gherasin. cu ex,wrienta sa df' servitor ca.te a văzut 
atilitea În viată, primi .'izita lui Bezukow -firi mira.re; 
ba C'l pă.r('a t'rrir.it de a fi gă<;it UD Rtăpll.n pe care sii.-l 
.~erveasci. 

In aeei~ .seară şi fără să.. se Întrebe la ee puteau 
să-i folo~.asră lui Pi<>rre llJCeste obi-ecte, el cumpără 
pentru contpJe Bezukhow o rid·ulii şi un wta:n de mo
jic şi ii promisc .lui Pierre d-J va condu{'e astfel deghi
zat • .a. doua zi. 

XL. 

Până la 1 SpptMlf'f(>, in ajunul intrării Francezilor în 
Moscova. Ro.stowii ril.maseră în -ca.piWă. 

După plecarea la regiment a. lui Petja~ oontes& fu 
cuprinsă. deprf>~imtiri rN€'. ldeia că a.mbii ei fii eran la 
.rlishoi şi cii untrl sau ambii put.ea.u fi u.<'.işi dintr'o 'li 
intr'nJta, o .chinuia cu o luciditate cru-dă. 

Ea a~ fi voit să~l rechem€' pe Kiwlae, să-I ajungă pe 

Peti.a. ca. să-i trimeată la Petersburg; da.r proiectele a
cest{'a ... rap irealizabile. Petis. nu putea. să. revină deeâ.t 
(,·Il rNdmentul ,Hău, afară de c.azuJ. câoo a.r ·fj fost per
muta.t în alt regiment. Nieola.c era cu armata. nimeni 
nu ştia exact unde şi de la. ultima sa. &crisoare eonti
nâ.nd poy{'stiwlI. amănuntUă a. întâlnirei saJe eu princi
pesa Maria, nimeni nu mai primise alte ştiri de la din-
~. . 

CORtesa nu mai puwa dOTmi; şi când atlpea din in
tâ.mplll.re, ea visa numai d.ocâ.t -ci fii ei erau ucişi. 

DLUJă Jungj di~l'utii ("ontole NU$i In ~rir{lit să edmezc 
.nslinişte-a. n(>H'st{'i hti; el ti f&cu pe Petia. ei intre 'U 
re.gi.rnentul lui BezukholV, CaNI se ~onstituia în acel mo-
meQt luuri ~o"'" 

,. 
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cula1ia. 1n oraş, au fost sp.arte multe geamuri, i~l.r r 
pe\f!trăzi 8unt o nlUlţimo de firme bătute de vâ.nt, '. 
ln grădini pomii ilU fost s-eoşi din rudăcini To~ 
a..'!tlfcl este ~i in Chiea,go, unde ni'll~ mereu, .Lm:Jll .•. 

început să câ:nte imnul naţional croat, huiduind roc ! 
,af;oomoa cstel:nu-eruptii. In urma ooostO'r visoole! 
s'au Î'Il.tâmplat mai multe catastrofe pe 7;n-aro şi in 1 

porturi. \ 

- Principat germau - 8Odalilit. Dicta pro- \ 
vincială fi pl'incipattllu~ gCl'IDlUl Behw!lrzbtlTg'- ! 

Hudolf.'lsuldt şi-a ales o.a proşedcillte /fi vioe-pre~'- ! 
djntc câte un deputat social~omocr.at. Dieta e u1- . 
cutui,tu din 16 dOp'ut~lti, iliJltro oi 4 su,nt numiţi de I 
ch·ili~t-i. In lwichstagul gerrmm principatul EY.Hf'I . 

,ro[l'l'('Ze'llt.at p1"in 1 dnputat -şi (wc..;t deputat este :;,i 
cI - eooical..domoer al. 

Şi nu piel'e niej lumea, nici chiar principal Il ~ 
Schwurzburg-ltudo1fsstadt deşi e guvernat de _ .. 1-

na-l"hişti" şi "l'cvoluţioIUlri" .... 

- V ânzarea ţigărilor în cafen,ele_ Se ştie eii 
în cafenel.e şi 1'{~"t~nmUlte ~t{', âugij.duită llU111!lÎ 

vimz~I'OO de ţigări (ţigaret,e) fabricat{) de st:lt. 
Viu17.aroa ţ.igrl<rilor făcuto de parti(ţu1ari (eheLneri) 
se poo{'paeşte. • 

Clrrt.oa. de casaţie a udll<S ziLele tl'()(,utc o 11,)
ti'irîre prin oare SPIUlC că pentnl amenda ce se d:i 
în .a,.<;tfd de eaZUl"1 de t.rtlnsgresiullo e.<;1e r!i,"p'un- l 

7.ător prv:rpriefarul eafenelei S-.aU al l'C'-'itaura;ntului. 

- P.edagogie de model. lAi. .insti tutul peda
gogic gr.-t~ut. rutHsD din Eperj0.8, prof{'ICtul a piH 
muit pe tm elev, t{>{~mai po prezideutul socict.ă·lii 
elevilor, fiilldeii ca '\'(wÎt ~u două minute mai W.rztll 
la ru~~kiUJlilc <i-o diIlli~Jeaţ.a. ]hn pricina ·aoea'Sta 
toţ.j olevii institutluui ~lll ~ecIaret grova, eaTe şi 
aeum, după două zilo ţine îuei'i. AeOi't prefect :l 

mai piilmuit şi 1>0 alţi elevi. 

- HarU ungur-ea .... că in Germania. Un in.. ... ti
tllt d(' odituru '<lin .liorlin 'a tipu'rit O hartă a An-! .' 
.stro-lin.garioi. Toate llumirile de localiti\ţ.i in aooa
stă hartă lH1mţMsdi, p.him· şi numiTilc )<X·.llJităt,ilol· 
S:k"OŞti din Ardf'.ul, au fost PW,(l in traduceorc un
Kl1'r<~1i, probabil di.u Jloştiinţă, Ori dintrlt;fl 
pl'tlctic simţ OOIlIOl'{'ial ji<.l(l.Y(',~P. \ 

E foarte natlL/'al <:ii oamcnii eUlloseiiwri ai ilu- I 
prejurărilor dt-la. 'no.i, ~erma1Lii, cum spun ţ!:.t
zet.elo unguroşti, 'au J)'.rotostat impotri.U IIt4 iiJIM't" 1 
procedeu. Col puţin în f}ermlt11 ~a să fj e iertat ea 
!Un popor I-1U,o,o manifoste fişa ('um oste cI! Roz,d
tatuJ .a fost elI Ilutoritllţile h"Ol"mane ftU 800IS din 
cireuhtţ.Îe 11<.'('.:4e hă.rţi. 

- Impotriva alcoolismului. Minilltnl1 do culk 
şi in1strtlCţilUle publieli contele ZicllY 'a d..:tt o m'd;
n'aţiuno eătră toţ.i iuspeetorii şoo.alelor primaro 
şl ,~QCundal"e fl.ă se ia măsuri pentru ))Topagltt"t~a. 
1I,1ltiak'OO1 iRimllui la elovi. 

• 
Dna Rostow avu a,tf& consolarf'1I. clr a-l. vm!('3; pe 

UTIu.) din !'ii {'i ~i \.lI' Q-I J>1i s.tra lângă dinsa. CODW:i1t !'If~ 

mângâia la. gândul ci re.gimt'~tu-l in ('·are Si! a.Ha va r.:- "'1 
mânea ve.şnic df~parte de câ.m:pul de bătaie. Atâta. vreme 
c.ât l'Iko.!.a.e rusese singurul primejduit, OODW.sa. îşi tu
chitJuise că-l iub{'a. pe fiul el ce.! mare mai mult ~fLi 
orice pe lume, dar aC1l,m dnd veniaminul ei Petia. ştr:e!l
garul {'are s!lărf{e·a toate ee-lea prin ca.să. a.cum câ.nd 
găIăgiosul băia.t ('li ochii negri, cu obrajii rume-ni. se 
ana ~i el în armată, aJături de oa.m-enii 1Wcia teribili 
-('ari tr{'.buia.u să se rii.sboiască. dIla Rosto,," .a.voa. impre-
sia cii-l iubea 1Hl f!'lcioJ"ul ei cel aui.c, aşa C1lID nu iubi"e 
pe nici un.ul din copii ei. 

PJ'f'Zf'uţa. cdorJaJti: a &niei, a favoritei ei l'l'oata.şa <oi 
ehiar a 'Sotului ei. în lo.c să-i eaJmeze durerea, mai răI! 
o int-et('tl.. 

I~(' la sfîrşHul lui Au~ust. cont('sa mai primi o seri
Iloare de la. ~icolae. oar dt'parte de a o linişti, s.erjso~
rea aoeasta o nelinişti şi II)ai mult În lH'ivinţa l-ui Potja, 

eu toate că mai toţi prietenii RoSltowilor părăsÎs(\ri 
lf09COV~ sfătuindu-i şi pe ei eă plooe, contesa. niei nu 
voi si audă de !plecare, inainte de reitoarcerea. odoruhti 
ei, scumpul -ei Petia. 

La 2S Au~st, sosi şi Patia. Dragostu bolnă"icij'!I; 
d", părill't('a.~ră Il. ma.1llei sn.le, disp!ăcu a.C'BSt'uÎ ofitt'r ne 
.a.isprezooe e.ni. Cu toate -cii eonteS'!l as.eun~e& h{ltări
r('.!l. ei de a-l r<>tine. tinărul bănui ,->aanuri,ic ei ei "ch 
k>.a.mi si DIl cedeze. el răspunse la. imbrătişerile toi
printr'o rioowlă calculati.. El 1) evita pe oontesa ei t'ău~ 
mai alCR so-eiet.'l.t!>a Na~ei lHmtru <:&re simtea. o extn
ordiqază dragoste frăti'll.sei. Ura.ţie obişnuitei !lepd8iiJi 
a eGnWui. în zhta de 28 August nimic nu era ioo1 f"t'-. 
gătit pentru ple.care. iar ea.rele cari trebuiau să ~n
B6a8eă d-e la. tari pentru transtlorhtl mobiielor, nil 'tc,_ 

sir.ă decât la 30 August. 

(T. 1UIIIa). 
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In fie.ca~ >8.1l se V'I'1 jortfi o zi pontru Înstrucţ.i.a 
:roferitoaro }a antia1cool,ism. In zlliJU a.ooa8ta mini
~nru.1 00 va ingriji 'Să trimită fiecărei .şooli docu
mentele şi ta:blouTile rnor.alizutoaro nQOOi>are aoo3 t.ci 
.~UcţitlDi. 

- Oare de seamă şi multimii! publică. I~a 
- ·onc.or1:u! dat de ('Jurul asooiaţiunei arndane secţia 
JllugariLor din PârnoAva le 5 (18) Foorua-rie în 
f.avorul sf. bi~ri{'i, 'Uu binevoit 18 'Supraoolvi Ul'

t'OTii ~t. domni: Dt: N. Oncu, Dr. St. C Pop, n .... 
'.Romul Voliciu, l'avel Dobri1u câtQ 10 coroane; 
Va'lile 13010'" Fraţii Burza câte {j cor.; Homan 

'~.~i-orogarju, Kava Haie-lI, V ll8ile Goldiş, Iuliu JI(~r
ilai oote {) eol'.; Dr. BC\'er lspra\'Ilic, Dr. Ioan 
~i'met, DT. AureJ Demiun, Pctm Truta, Traian 
. Vaţan, Pa,'cl Rozvan, Petru Va"ilon eilte 4 cor. j 
1Jrorgiu POp0vieiu c,,'l.."Sar la Victoria, .MoldO\·an 
Ioan, llitl ]'arp, VI". ('{)rnel Ianru, Yirgil Anto
nescu., Dr. Dimitriu Popa, nI'. Liviu Tămăşdan, 
.Miahin Ihl, Maxim Vu!{'u, J()<ilif Moldo\'un, Gri· 
~oTie Moi.~ă eiltc :3 ('or.; Vasile Pop, {irorlle Pur
,·:triu.. nf'l'RHim Serb, George Popoviej ref. bii\. 
''''cver Hc}{'u, Va'\ile Oluriu, })r. G. f'iuhandu. VI'. 
,Virgil Bog'dan, Dr. :Moldovan, ])r. Miclca, O-c<Jr
.!i;'(l ]).ol>rălI eute 2 ~or.; 1. &hiopu1. Oh. Dtoi{'a, :E. 
I!h.ga, r. ArdelcH!Il ('îlte 1 cor. - Venitul total a 
f"CR,lt 511 eor. 90 fiL Spl'lsclc 141 (~r. 90 fi1. A 
,rămas wn.it curat :-370 {'OI'. 

In nume!<, ('omun{·i bil"ericcşti e,"prim mulţă
.nirole .iş pe ae.('uRta. eule Stimati lor domni cari 
au bincyojt a slI}J!'ll-sold-/- Ar.ud, la 11 (24) F{'
ihnHUii' 1!H2. Constantin V () 11 n, {"'1j)itrop prim. 

• 
x Un plăcut spectacol pentru oraşul Vil'5et ('stc (>1(-

rtliidtia de mobilfl a lui Stefan Sladek. Str. Kudrici .12. 
III~rate În propria lui fabrică. Se află În ruar{' asorr,i
.ment, dela. ('{'le mai swnple până la cele lDa.Î luxoase, 
IDrecum, mobiIi pentru -ca.mera df\ dormit, salon, sufr:t
g~rie. hirou. Mobilo ~apiterate, fier &ramă şi pid{'., apoi 
JlIa.tHl.. ta.blouri. covoare, perdde,ee-le mai rt>llumite 
tlUa<Şini de cusut. în .prrţurile ('.eJ{> .mai it·Hine. Ga,rnit!!rÎ 
"('..oonp.lf't.e pentru locuinte, hoteJt~, viUl' şi CaJllNe de 
iJ3ie. cu conditii foarte favorabHe. R{',Comaudăm fabrica 
.'looa&a. in a.tentiunea Ono Public -rÎtitor, ('~ inainte <lI' 
-a~i t'lImpăra. mobile. să viziteze a.t!'lif'rll! 1ui ::;tt'fd:l 
Hla.d<'lk. COllyjllJ~âu.du-se ,tstf{' ~l'l-pre intâietatf'{l, mobile
.d(.r lui 11lcratt' eu cel mai j)<,rf!'ct g"lIst ul>tistic şi t'U toate 
"J~~t'~w,a totuş i foarie i(>ftiu('. 

X GustaT T'tray - Oradea-mare, str. Râ,. 
·koozy. prăvălia pentru elită, unde se pot cum
'!păr& lucruri de mână, pentru dame precum Oi n~ 
e~arii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

.Mi"lrl cultarali ,1 lociall. 
....... Petreceri, eoncerte. "--1 

Serată teatrală În Tiuca. 
Joi in 15 FebT. n. am avut prilojul să llsi,.t la 

.." m.autife.~tare culturală <Il UQmâni!or -din Tin(>.a. 
N1tmăl'u'l Românilor die -aici faţă ac străini eilte 
100roo ncinseumat, şi dliar din mativul acesta ori 
"~tl maIlifost.a:rc '.Il.Iaţion.ală a lor a're o d~ită im
IPor1.anţii. HUQ acest. l'Illpori trebuie considerată ~j 
trepre2Jo:ut'flţiunea di," Hi Fobr. arajută de tinC'ri
mea. ro.milnă din Tiru!a. 

Ştioa.m. bi"IH' cii. publicul t.uturor manif()stări1{)~' 
J'(l'ffiâ;u~ti {{in Tint!a îl fonnoa:ză în coa. mai mare 
'!parte prcoţim<m nou.'ltrii din jur, - m'a fmI'at Însă 
:faptul, că dintre preoţii tractuiui D1uooi dnii Ma:-
,tiau And:r1l, :"1 ievJ.ao Popc.scu şi Ioan Vairla uu 
participat, Am lînţelos apoi că prwţii la dorinţa 
I:l1otpuWrnit!u1lli protopop Niooloo Roxi11, au ţi.uut 
• ie cm-iinţă s~t. nu vinii. la serată, 

·Cu toate ,~u'Cl'\tca a fost o afluentii d{\<;tul de 
Juare, ('hitir şi din comitatul Aradului au Hmit 
"Vredniciipre()ţi <lh.. I> o p o y j {! i din Tulpos şi 
Simeon Bul e din ·Şomo.s-cheş. S'a !prezentat şi o 
muJ.ţime de 8trăini. 

Obstut."Oleh.', cari li avut să le înfrunte C{)mi· 
'3.ot.ul aranajator în fl"lUlte cu d. Eugen S i b i
.i a n, au fost mari, mainics înjghebarea eoru.lui 

·ta umblat eu greutăţi, ideia nobilă a eomitctului 
gnaă a Însut1eţjt şi pe alţii şi fără proget şi-au 
~Iat cOIlcul'ilul binevoitor la cor dnii Dr. Tcodol' 
.Pupa, Emil Deciu camd. de adv. şi .N lC(llae Firu 
'inv. din Oradea-mare, d. Fil'U ;li. luat asupra sa ~ 
~'onducerea eoro.lui. 

&prezcntaţjuneiteatralo i-a prcmers un con· 
l.~ert. c'u..n program. select şi bogat. Corul li cxemI
,lat Cu orară 'Pl'eCiznme mai moJte .pieze, dintre 
,,~ri ,,.Ră:sunctu} văilor" ~i "Pe cea lU1lCă" la in
''lâ&tmlţa (pu.blieu.1ui! ,maJ .eu. .seamă; Jl Bt.răinilor, au 

\.TRIBUN Ati 
~, r. t • 

Ioat biaate. r~oara Sabina An d r u -a dedamat 
poezia "M{lma" de Gh. Coş.buc dovedită ('A .dis
pune de nn talent det'"lamatDric. A foot răBplă
tîtă cu ropote de aplal.l.ZC i~ un buchet fnunoe de 
flori. Ihlpă a.<.'.eea d. Eugen Si b i i a n a ţinut O 

confNinţă, "Despre poezia pqprală" • Subiectul 
in tere8a:nt , limba curată şi mlădioasă au făeut. să 
fie lli'-('1l1tat ("U ill<,ordare până la sfîu'f;iit. 

Punetul culminant al <Oeratei a fost piesa tea.
tra1ă "f'1'.dorul fără yoc"eOlnooie Înn'un act. Per
S(N1)1.C}() debutallte s'au {l.('.hitat în mod demn de r0-

lurile îal0rooinţat lor, au produs mult haz şi voie 
bună in p.ublieul tlIscultător. lwlurile a'U fost BUS

tilm ... oe nşoara &t.bina An d' r u, dnii Eugen S j
h i i a n, Cornel ~'o s m a, N icola.c D a in C'U şi N. 
It î stea. 

După l'(lpr{~ .. (mt.aţiune n. urm.at dans, care a 
GU1'Iat. 'până in wri de zi în ~a mai bună dispoziţie. 

}'mreeCN13. a reuşit pe deplin,atât în priVinţa 
morală eât şi matD'riitIă, ruărin-du-oo fondul biseri
N.~i romîmoşti din Tin('.a iară.;; cu o sumă conside
rabilă. 

l1!oolootIllalii din Tinea, dnii Dr • .Andrei lUe, 
Dr. Aurrl Pintia şi Romul Barbu au dovooit şi 
<le ustă da.tă o inţ{'l('gere frumoasă a tlrobuinţdor 
noos.tr(' <,ultumle, căci sp-Tij inullli lor moral şi ma
terial O-<lW a se atribui succesul boratffl. 

,~ii _'iJllzim în Tiawa şi De aici Inainte tot de 
mai multe fapte bune l'omâ:neşti. Cor. 

ECOROMIE . 
Bancnote nouă a K tOO. Precum se amUlţă 

dUl- Vien.a "Hanea Allstro-Ungară" a, hotă:cit să 
fadi o Două emii;ill)lo de bancnote a K 100. Banc
notele voohi ii K 100 se VQr scoate eur'Înd din cit·
{'1.J1nţiufi(~, .după re s'u constatat că exist.ă nu mai 
llUţin d('lCât 15 fdmÎ de falsific.ate ale aeestor banc
·note. N(JU()le bancnot,e se vor deosebi de cele veehi 
atât in C(' priw·.şte coloarea, eia şi mi1Timoa. 

Paa. 1 i 

UDlIliUo. dt 11tl dt 11c 
pentru altoit 

"RI PĂRIA PORTALIS" 
(Glorie de Montpellier) se afli de vân
zare la preotul Petru r.ua din Mini, 

(Menes) corn. Arad. 

11111111.11111111.1111"1 

ŢIMBALE 
cu organism pa
tentat de oţel, dând 
sunete resonante Şl 

iI-ii&ljiCiiiiiiiilR foarte plăcute, -
,e pot căpăta şi pt" 
rate. - Gramo· 
toane cu plăci ar 
tistice, - vioare, 
flaute, harmo-

nici Şa a. - Numeroase distincţii şi meda.lii pri
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modem 
şi al orgamsmului de otel. Catalog trimit gratia. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab. hangszergy4r. 

Budapest, VIII., Răk:6czi-ut 71. 
111111""'1'.11.1111 •• I 

Un viier şi pomolog 
cu praxl, care a absolyat cursul de viierit '. I din Tarczal şi care~a servit 7 ani la o moşie. 

BI BLIOORAfl1. caut!. r~st. de viier sau de În~rijitor d~ moşii 
G. Coşbuc Balade şi ldile (J88~-1890) Edi- In Romama. A se adresa lUI 

ti~ V (1912). j)!"('ţ:ul 3 eor. + 2D fiI. porto. JONif Paicl, 
Alfredo Bacceli. Spre tintit (La Mota) 1'0- • • 

mn.nţ tradu-s din itllli{'neşte Proţul 2 cor. {)O fiI. \1er diplomat, 
+ 2{) fil. porto. Berzt!sz,.a (Krass6-sz6rt!ny m.) 

==c===============~===========;=======--

POŞTA ADMINIST~ATIEI. 

Va,~';.le Şpal1) Lupş(I. Am primit 14 cor, abona
ment pe -!!f>:m. 1. HH2 . 

Redactor :responaabil: Iulia Giurti .. 
.. TribUBa" inatitut tipografie. Nichia ti cea .. 

REISI MIKSA 
FABRiCA DE 

OHILE 
in. 

\ 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAO 
Andrăssy-ut 41-43. 8ăk6czi-ut 14-

(Lingi ,Apollo«). 

Olen curat de samânţa de ludae, 
pentru mâncat Se capăti pentru revânzltori 
dela Lengyel Săndor, Pankola. La do-
cinţă trimit mustre şi oferte pentru preţuri 

Tipografia Jer. Preda., 
I;<"'ogaraa 

primeşte un Itii.t cu 1-2 el. medii al 

tnvăţăcel. Condiţii favorabile. Prefe-
riţi vor fi cei cari stiu ungureşte eventuat 
şi nemţeşte. 

flJill-Tslep 
mai RIU'" 

miUoaae 
de altoi de. 
vitl de vie. 

, 
Cea mai mare şcoală de pept
nărie de viţă din Europa medie • 

! 

,. 

• 

1" , 



c 
'/ 

J 

~ 

• 

Pa~. 12 

Pasi si&ur"i sfabil 
, >, 

poate afla un tânăr comerciant, care J)O-

Side limba română, maghiară şi germână. 
Oferte sub »ViiJcr sigure sunt a se trimite 

la administra~a ziarului nostru. 

AgCr1ţi 
~i posOO 1imba română, maghiară şi ger· 
minJ, cu pJată fixă şi provizie mare - se 
caută. Oferte sub »Câştig mare« sunt a se 
trimite la administraţia ziarului neastru. 

pa 

SFAT ŞI AJUTOR 
celor cari sufer d irtgularităti de stomac, 
contra stomacului stricat, ardere de sto
mac incuierea scaunului, sgirduri de 
sto~ac, greaţă, ameţeală, vO,mare, in· 
somnie co\1că, anemie, gălbmare, etc. 

, le recomandăm: 

Picaturile de stomac »BrâdJ« 
mai nainte .picăturile MariaeelJ.. 

Se capătă rn fiecare farm!cie .. O st!c1ă 
mare Cor. 1 '60, sti,Iă mIca 90 fd.6 sticle 
Cor. 540 3 sticle mat! Cor. 4·80. -
Pentru t;imilerea inainte a sumei tri-

mite franco: 

BRAny K farmacIe II .. Regtlle Ungariei" 
• ti VIENA, 1. FIBlschmarkt 114. 

"TRIBUNAq , 

BICICLETE 
de renume mondial: 

THB CHAMPION 
şi PREMIER 

cu osie campaniJară, 
roată automată (cu frină liberi) se vând pe lângă ga
rantă de 3 şi 5 ani cu preţul oTiginal a fabricei, fară 
nici o ridicare de preţ, în rate lUllare de 12 şi 15 cor 
precum şi părţi aJc:ătultoare pentru biciclete, ca 
gumă imer,oara ŞI exterioară pnma calitate, sonerie, 
lampe, pedale, lanturi, roată automată, conus. - In 
urma circula1ieî mare unde in toată Autro-Uqgaria 
trimite ş.i in provincii cu pret foarte redus. - La 

cumpărări mari se dă rabat mare. 

. Lâng J akab es fia 
mare comerciant de biciclete şi părti arciltuit0are 

Budapesf, VIII., J6zsef-korut 41. 
filiale: Boross·ter 4 ei in Buda. II., Margit·korut 6. 
Catalogul de lux cu 1((10 de chipuri se trimite ~ratuit. 

, Ce faceţi băi;ţ'i? - Tata ne-a ~ 
dat voie' Căci fumăm doar tuburi ven 4 • • 

tabi1e Antlnicotin firma ,JACOBlu 
din cutii de 1emn 

Păziţi! Sunt veritabile numai cu fnscrip
tiunea ~ JACOBI •• 

Nr. 34 - 1912 

Imprumut ieftin, 
fără che1tuieli antieipative, cu procente de 
4"/0 şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65-

ani, rămânând procentele aceleaşi. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă. precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi o1ei pe 1ângă pre.· 
ţurile ce1e mai convenabi1e cu plătire în rate. 

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

La dorinţă trimit specialist 

Caut agenţi Ja sate, pe 1ângă onorar. 
Agentura generală comercială. 

P:tlmer MăIJâs 
Timişoara, Strada Jen6·Herceg Nr. 13 .. 

~!!t~~~~. 

MOTOARE 
$1 LOCOMOBILE 

F111 ATENŢI! la marca de scutire, care reprezintă pe 
-Sia Maria de MariaceJlc, la Impachetarea roşie şi la sub
urie~, care este copie chipului de pe lature şi să respin-

• geti orice imitaţie. ~. ISihlle"de P1tta13. fi·~~~. ;~~fil j .. ~, 
.==========~ ._ \.~ Ind~lungat! ·~;ţ.(;:-·:-t·.',·,:-····'·S'l 

. ~ aranla p, mp . ~ ~.o:;;o;:::_-.. _ .. ---.. -'=::i~ ..... ---1 
11.1 •• :=========1 .~ 't1~-'----'~ .. _-----'-".-"-' .. 

In grădina de iarnă a P8~tS săral. ~ Fabrica de mor03re dm Drezda .~ 

H t 1 1 · C t 1" Y' .. societate p8 actlL ! O e n nI en ca Taranka, alb 100 kJgr. 7<r- Cor. Cea mai mare şi mai veche fa-
" Deverika, mare» lt 90'- )} brici de motoare din Germania ... 
condus~ in spirit modern; _ Onoratului Deverika, mai mare »100'- :. ASENTURA GENERALĂ PENTRU UNGARIA: • 

Public i-se servesc mândri şi beuturi, de SS' at1.'UăCUă·. '. . 10)0 »'~ S9fr
S
'_-: - GEll rRT iGNÂel DS TARt.'A it'" 

cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre- :, [ ti J 
tenţii. - După teatru se capăfă cină caldă. Crap, mar~. » »110.-» ~PEST' V., KOHÂRY·UTCA 4 

4 (Alkotmany-utca sarok). 
Pentru cununii şi bancheturi Somn, de mijloc per klgr. 1'20 :<> . 

stau la dispoziţie săli separate. Som n, DlaTe "» ~ 1'40» ,~ ,. ~~~ rifI, 
Zilnic taraf de tigani, de primul rang. Somn Pana, În fălii » t'80 » 

In cafenea se poate lua asemenea CeapA 1 00 klgr. 16'-:, 
după reprezentaţiile teatrale - cÎnă. Liferează cu rambursă 

Cu distinsă stirni: Augustin Cserma~ PETROVITS 8S PAKTITS 
hotelier. 

II~================! I====='~'~~~:R=S~E~C=Z=.==~ 
Ef::::::-; ::::::::::::;::::::: ::: :::;::: :: ::::::::: 

NUDlărul teleîonului 2~. 
::1 

. Ujj Janos, 
stabiliment industrial de cement, 
în KisjenO-Erdohegy şi Nagyzerind. 

Executi ţevi de beton, pilei de Plvaj. 
plăci de marmuri artificialA, terrazzo şi 
Rlozaic, columne, scări, lavite, clrAmizi, 
tie-le, inele de fintâni CII fer, placi sub 
sobe, vălaie de ori-ce lungime, etc. etc. 

I Acest stabiHment lucreazA ,1 proiecte 
de che1tuiell şi planuri pentru poduri 
de beton cu constauc:ţie de fer 'Ii pen

tru betonlzarea trotoarelor. , 

If:::.:::: :::::: ::: : ~::::::;::::: ::::::::::::: :1 

gb g 

.PEPINII3I~ELE 

VASÂRHELYI & BIIDD 
BIHAR.DIOSZEG·. 

Un milion vite americane altoite cu şi 
fără radăcini de 1 an şi 2 ani. 

~ 
Cul1ivează şi liferează cele 

, ~ mai alese soiuri: Române, 
, ~.. '-: Franceze şi Ungare - Ser-

'.. veşte cu cele mai renumite 
vite de Oelaware produ
cătoare de rei mai fin şi 
bine plătit vin, recunoscut 
in lume. - Comandete se 
rft'ptuiesc prompt şi in ca
litate inescepţionabilă ga-

rantată, cu 30-40°10 mai ieftine ca la 
toate pepiniere:e din Ungaria şi România. 
Viţele noa<;tre toate sum autentice, selec
ţiooate, desvoltate, cu radilcini mari şi vi
guroase ca de 2 ani, lăstar i crescuţi peste 
50- ] 00 cm. şi portaltoiul in perfecta st~ r e 
a sănătătii, după cum testează certificatul 
din Catalogul mai recent, care la eera\! 
se trimite ori şi cui gratis şi franco. -

f"st~ În illter~stll on. tmh1k, d fiind ('ereril~ foarte IIIL1llO:-, ~~ 
grăbea.d cu comenzile spre a plltea avea lIarietilţill! dorile. La 
cerere s.nt rugaţi a lIe arăta lK!f<.-,;a exactă şi d 1U care ziar au 

cetit an1Ulţal nostru, 
I 
l 
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•• ,111111111111 1111111',,, -Singurul compactor român! ---

Am onoare a înştiinţa onor. public -din Arad ~j provincie, că mi·am aran· _ 
jat atelierul cu cele mai moderne : 
ma,ini şi material. - Execut pe : 
lângi preţuri moderate: clrţi biseri· III ,. 
ceşti, (Evangelii, etc.) cărţi şcolastice, • 
cărţi comerciale, tot ftlul de proto- : 
coale, cărţi de legi, cărţi pentru bibli· : 
oteCÎ şi totfelul de lucrări atingătoare -

: de aceasta branşe. - Sperând, că : 
: onoratul public mă va cerceta şi in· : 
- curaje cu comandele, am remas cu -- -- deosebită stirtl~: -- -• IUSTIN ARDELEAN, : 

LEOĂTOR DE CĂR.TI. -: ARAD, VVEITZER JĂNOS 13. -- -.11111111111111.1111811 iJ q 

Salon de haine bărbătesti 
J. Schneidar, Slbllu 

Hermannsplaiz 8, etagiul 1. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 

altoi de vită 
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 ştiinţifice a lui 

V-t ' M -kI' Os·Csanad 1 ye 1 OS, Torontalmegy; 
unde se afli altoi nobili de pomi şi diferite 
specii de viţl de vie nobilitatl şi americana. 
Pentru deGSeti: meri, peri, ci reşi , pruni, vişini, 
perseci, ringlote şi nuci, - Prenotărj pentru 
toamnă şi primăvară primesc ori şi când. 

Catalog ilustrat trimit franco şi gratull 

11111 •• ,11111'111111111 • 

..6JJJ».~_ln atenţia uomicultorilor 1 
Ofer altoi de prunl bosnieci ca 
-8alkanska Carleae (Regina bal. 
canului) şi ~Kraljlca Bosne~ (Re
gina Bosniei). - AUoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pn&ni. Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
cind se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa·. 
bricarea ţu;cei şi a sligovituluL - Prunii mei m. 
iUfer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă :"lte soiuri la cari ln mijlocul verii cadl1 
frun., pricinuind stricarra poameJ, Acest sol a foat 
premiat In diferite rânduri, cu premiul Întâi din par· 
tea a-uvemului. A fost premiat la expozita milenară din 
Budapesta 1896 ,i la expozitia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expozitia internaţională din Paris 1900 
el medalie de argint ,1 in fine la expozitia regnicolară 
din Bosnia şi Ertegovina tinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor aa,rantez. 

liIava T. KqJdi6, 
mare proprietar fn 8re~ka, BOlnla. 

Cinl yoie,ta 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Latol_ 

care diipulle de dzănării mari pro
prii in Bănat şi Ardeal. 

€~iI* ~ * * * 1. ~~ ~ * * * 1-* * * * * * * * * * ~ * * * * * * * * * ~.~ ::~ Fabrica de prăjifoare de cafea şi căminurl brevetate a lăcătarului ~: 
IFJ. FAZAKAS FERENCZ~

Szepsiszentgyorgy, Gr6i Mik6·u. 18. 
Recomandă an. public p r ă j it o are 1 e de cafea brevetate şi că m i n uri le 

~--n. (şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre 
~~~;~ cari pâ~ă ac~m s'au cOulandat pc~te 400 buc~ti. 
r·.~rr,-:,::;-:;-!t:;T ~nmesc ŞI ecs~cut. pel~ngit preţuri moder~te OrlC~ 
1~:i~I,:~,:}_~_N-::?! t":j~~ ... 1 lucrări .de strungă.ne In fier, repararea maşmelor .ŞI 
r ·./~II!:: fr~.·'"';?!1~0.~;:. ':1 illechamsmelur de fier, a casselor etc. pelângă garanţie. 
I / ~'. ',"":," j 'i Trimite franco fiecăruia care se referă la ziarul r-:" 'V ~Y-ţ1"""v acesta pre1curent despre prăjitoarele şi cămin uri le 

_~&~ .," ţ.* sale brevetate. '~ .. _ 

~~.\~~~~!l! ~!;~ T L'f' 'Y' r r -'r "r + Lf ':f~ :-r l' ? Y ~ t T ~f + 1" +. t ~" "t" + )" Uy'4 ~( Olt· .} T T ( T (,~ 

;.~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~.~~~~~~~.~ 
~ ~-i';' .. , . p,.ml., eu medalia ee. ma .. , ... po,'~. miI ...... dl. SUd.p,," ;. 1006. I 
11If'" ~ Turnătoria de clopDte, - Fabrica de scaune dB fier pentru cl~pote alui I 
i A~IQ !Ip~;«,~,Q!.~I~Y!m J~~~~!~·~:u I 
l a clopotelor stricate. ,pre facerea de dopote intregi, armonioa~e pe fa· ~ 

rantie de md mulli ani, provăzde cu adjustări de fier bătut, construite ; 4 

spre a le intoarce in uşurlntă in ori·ce parte, indafă ce clopotele 8unt li2 
r.A! bAtute de o I~ture fiind astfel scutite de cri p·r;. - Sunt recomandate cu I 
~ deos-bire CLOPorrELl~ G.A.UI~.rT'E, de dâasul inven ! tate şi premiate în mai multe rânduri, carI sunt provăzute ill. partea an· il perloară - ca violita - cu găuri ca figura 5 ,1 au !.Ia tort mal inten8iv, I 
!
.~ mal adânc, mal limpede, mai plăcut şi cu v!brare mal voluminoară dedt 

cele de sistem vechiu, astfel, că un clopot patentat de 31j7 klg. este egal ~ 
~ in ton cu un c1opol de 461 kilograme patentat după .istemul veclliu. -
7.JJ:. Se mai rf'comgndli spre facerea: staunelor de fier bAtut, de sJne ~tătăroare. ~ 
'..!M - apre preadjus1area clopotelor VEChi cu IIdjmtare de fier hătut - ca ,i ~.; li' spre turnarea de toace de metal. - Preturi-curente ilullrate trimit grabtlt. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;5~~~~~~~~!t5i1:1i'~~ 

~~~.~~.*~~~~~~ 

!1 Orova· Karoly, . 
inginer·mechanic diplomat. 

Budapest, V.J KâJman·utca 24. 
Telefon 146 - 38. J" 

Reprezentantul fabricei de lu·. TEICHERT & SOHN llEGNITl 
era re a lemnului de specialitate I ,1 

Specialitilţ': Herestraie rapide şi cu două Iăiuşuri, instalare completlt de herestraie 1 
cu aburi şi uzine. Garnituri pentru tăiatul lemnelor cu elevator sigur. 

Mare depozit in maşini şi unelte pentru lucrarea lemnului pe 
" seama rnăsarilor şi inginerilor. . 

CondiţIuni favorabile de plată t . Catalog trimit gratuit r ~ 

~~~~,~ 
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• 
Blftenblnder Jozsef, 
sculptor şi arhitect de alta.re, 

Tem esv2P·J6zse!v/ipos, 
Bonacz·utca 16 8Z. 

face totfelul de mobilier de biseriiă, 

aşa ca: lconostase şi altare, statlii de 
piairă # lemn, amvoane şi scaune de 
spovedanie, Sfertul Domnului, arata 
M ariei de Lourd, tristelniţe, icoane de 
stati1l11e, sculptură in relief sau pictură, 
străni, pic/ură de biserică şi altare. 

Renovează în stil altare vechi, amvoal1e 
şi statui, aureşte şi marmorează. Preţ· 
curent, preliminar de spese şi plamui 
gratuit. - Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc ori·unde 

pe cheltuiala mea proprie. 

Cu. coasa "Koroo9 gyemânt:" 
bltut. odată se poate cosi ziua intreagă deoarece e f~cută din 
otel-diamant, coase rele ,i moi nu se găsesc tntre ele. 
Pt!ttlru Irăi"'el,, (iec'''''el IJI,ell fi ."'0"""'",. 

75 RO 85 90 95 100 110 cm. Ia cOl11Ande de 10 
Pretul: 1 buc. 1-80 1'90 Z. - 2'iO 2'.40 2'50 ~'60 cor. buc. t se dă rabat. 

Co~andt!llae ~t fa~e I?rin Leng el Test "rek magazin de coase trliluterea bal1llor mamte Y Y t I 
la. pe lln~A rambursA 1& . ,Ko!onagyemtnr 

Kapo.vAr, F6·utca. ~~ "l"'. 

• 
ns;:ţ1-1:;tSW2&Fc«mţ;gg a 
~~ , '~ 

'~ I~uda.pest, X. Asztalos Sândor-ut 16. 8Z. ~~ 
~ .. ~ lafintată 111885. Adrest telegraflci: LEPTER, Budlpest, pekerdo. Telefon 55·22. ~ 

~~ ~ FEIESTRE priDsI in rame de fiar, ~~ 
~i cel~ mal perfecte şi mat Ieftine in timpul prezent t ~ 

I Noutate I Noutate! I 
IFE"REslRE

Su 'Î,~: ~;; H 
~I\.:~ KOPLINGER .r:= KOPLINOER ~~ 
'. il BREVETATE, ~~ 
il ~ su n t practice i 
ÎJI ~8~ pentru:- ~~ 
t. INTRODUSE ~~ 
~~ IN 14 STATE magazif, ~~ 
§~.. CIVILIZATE I hambare, I'~ ... fabrice, -. 
~~ emm~!i)wmm®!ilii3W:ii grajdurf~ ~. i 

I
~ La cerere trimi- verenzl ,i I~'~ 

~ ~ tem Catalog ,i case de sticlă. 'l 
~:l prospecte. ~. :.l 
~~ ~ 

M * ~ ~ ~ 
1:'1lft,,"'''' ~~~~~~ ~I 
~~ o.; •• ~~,.·~c'~~' . ~~ 
~~.~ w:~ 
~~ Sh .. t:Cl11.tll vechiu.· • Si ... teln .n:.'''pliger. ~ • 

t!~Q2$:;:~:aS:;;;as(!I2tS#::;w:*!! 

lttufare de prăvălie! 
Am onoare I aduce ]a cunoştinţa ono mei muşterii, 

că mi·am mutat 
v v 

PRAVALIA ,i CROITORIA 
de haine englezeşti şi haine militare 

În strada WEITZER JĂNOS (vis-li-vii de postă). 
Cere şi pe mai departe .prijinul ono public. - Cu stimă: 

lar4csODJi Marlan 

~. ~ , ·-'.~.~:·'-.. :·.·.·~ •• · •• 'n ... i{.~::4#:'§~e;: ~ .::~~.i~ffi;:~~u~lh~~~~:lţ(,~::l~~:::rJ1\::lm!i~~~~ 
n .~~ 
~ Ioan Kallapiî 

\. A r a. cit Strada DealiO.. F ereuc 6. ~ 
;_ q <>~ __ .. proprie. Telef"on 86.;1. ~= 

~ I-şi recomandă luminile şi ~~. 
toate obiectele în acest ram fi 
pentru biserici ,i alte scopuri. ~ 

~pltropille r!~a~â~~:~rii primesc ~ 
U< ~"1.Il!!:"'J.M,,"'..\I\1I;,\!l).tlo~\.\()ll::\.w;.-o\.\6l:"",.lti''';W'''~;~ 
jap 1Jl~~~~.~ .. «}l\~:~~_«::!tJ!tm:cl!..'~.A.~il,~ __ ~. , 

II .! 
Cum si ne apărăm contra durerilor 

. de stomac? ! 
Colltr. clurerflor de stOI1I1lC, foarte Iăţile 1n timpul mai 1I0U Între osae· 

Jllre, trebuie Il ne apărăm dela Inceput., fOloihld spre acest scop 

Nectarul Dr. Engel 
dei, un ato •• e 11nilol şi o buni mlstuire, formud fundat.' nful unu! cotp 
8ldtO$. Cine dar voieşte si·,i menţ!nA sănătatea până la ad inci bălrAn.,e, 
se fntrabuintcze 

Hectarul Dr. Eu)el 
renu-mlt in urn:J.& aucc8selor de pAnă acum Z 

Acest nectar compus dIn diferite sucuri aromaiice ,i vin, eu n~iti in 
urma compozitiei sale o influenţă binefAcătoare asupra midulrH, e asem ene-a 
unui Iiche~H de atomae, ori vin de atomac şi nlt are absolut nici o ull1Iare 
slricăcloaiL Slnlto,i ,i bolnavi pGt .,adad lua Nectar fărl a·,i strica 911· 
dtatea. Neclarul ajnti tu o intrebuintare raţionali la mistuire fi la formareI 
'''lUrilor 

Altfel le impune tuturor, ee voIesc s.I aibă atomac Ilnătol, intrebuintarea 

Nectarului Dr. Engel 
"Nectaf"-uJ este un excelent mijloc întâmplnarea catarulul, sgtrc:lurilor 

durerilor de stomac:, a misluirii anevoioase, si a greţei. Se mal intrebuintea:d 
contra contipatiel, a colicei ,i a palpitaţief de inimi. Aduce lomn ,1 apetit, 
fiind bun contra insomniei, Indis~ozlţiei durerilor de cap şi acceselor ner· 
voase. foJ"sit in cercuri mai largi s'a constoht că aduce veselie ,1 pofti de vfaţl. 

N~CTARUL le I'oate cumpAra În sticle de 3 ,i 4 coroane fn 
farmaciUe din Arad, Ujarad OloJrovâcz. Oyorok, Melles, Paulis, LiPPI, 
H de~kut, Vlnga. Szekesut, Pecsh, Tornya, Vllâgo!l, Egrel, Nadas, Benovi 
Orczlfalva Merczlfalva, Sandorhiza, Bogar"s. Szerb-Szl.·peter, Periamol, 
Szemlaă S7arafalva Nagylak, Palota, Albertl, MezObetueil, BalonYI, Marczib, 
Dombegyhaza, Kurtlcs, UjSzent·Anna, Pankola, Sihngyla, Taucz, ~zlatlua, 
Baia. Kaprucza, Bre"ltov!lcz, ReU .• , Oyarmata, Bruckenau, Zsadany, Szent. 
Andrăs, Kisb~cskl!fek, Mehala, Temesvar. 

PăztţlYă da Imil~tIl! Ceretll expres "Nectar Dr. Engal u, 

» 

Nectarul mtU nu e t::tV& mfraculos. Are următoarea compozlHe :Samo$ 
300-0, Esenţa de vin 150'0, Sirop de mlcură 10n'O, Vin roŞIl 100'0, Sirop 
de cireşe 100'0, Sirop de fragi ~}O. Aroml de Veremlt 30'0, Anis etc. •• 
li 10 Q. Aceste se me sted. 

I 
! 

1 
I 

r 

........... ------------------
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Firmă Ron:1Â:nea,acA 1 J 

Recomandăm ono public românesc 

Salonul nostru de croitorie, 
bogat aranjat cu fotfelul de ştofe din patrie şi străină
tate, precum engleze, franceze, scoţiene etc. 

Lucru solid, punctuos şi pe lângă preţuri moderate; 
La dorinţă călătorim pe spesele noastre şi în pro

vincie la ono nostrii muşterii. 
Rugând binevoitorul sprijin alon. public româ

n~sc, suntem cu toată stima: 
I'etrica.ş ~i Anca, 

.-roH:or, 

(Cluj) Kolozavir, str. Kossuth L. Wr. 24. et. 1. 

II 1111111111.111 •• 111.1111 r IIIII1 m •• 1 O 
In fabrica de ma,lni a CAilor ferate Uungare se pre

gătesc cele mai nouă ,i moderne 

GARNITURI DE TIIEERAT 
constructii de oţel cu locomobil presiune de 10 cai putere. 
Cele mai noui sisteme de M()toare la benzin. foarte ieftine 
locomobile ca gaz, [oco!noti..", plu~ari ca vapor, ma,tni jumă
tate stabile şi compoand. - fabrlcaţ'ile fabricei de ma~ini 
a.gricole din losone, societate pe acţlj: Maşini de 51 minat 
,Losonci-Drillc cilindrice. 'R.ecord-Drillc cu linguri ş' ,R.e«Jrd 
11.« patentat. - Site pentru bucate sistem Kalmar Garnitari 
pentra mori, pluguri d8 Reşiţa, grape, sape pentru sfecle.
FabrrcatWe: International Hllrllester Compani of Amerlka Mc. 
Cormick Deerine MilwaaMt, precum maşini de cules, dl strdnl, 
de cosit. Qrape ca dinţi arcaţi sistem Mc. Cormick. Cară pentru 
aruncarea gunoiului sistem Oml. Kine. Presse de fân si maşini. 
universale de măcinat. - Trimite despre toate catalog ilustrat 

'-VALDEI? AI~""rHUR-, 
AR.AD, F'erenc-ter 1{b. Tele1bn 87. 

I1I1IIIIIIIII1111111111111111111111 

Lampe pentru mine 
~ tot felul de lampa CI acetylen. 

fabrichează 

Bartos Zoltan 
fabricant de lampe, 

Budapest, YII., GizelIa·ut 55. 

't -... . - Pag. 15 

a==================a 
:::::: Ceasornice, giuvaere, ;:=,== gra·mafoane, şi plăci == 
se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 rani, 
cu preţurile cele mai ieftine din Întreagă ţara, 
fie chiar şi pe rate, la marele depozit alui 

T 6th J 6zsef, 
ceasornicar şi giuvaergiu. 

Szeged, Dugonics-ter 11.. 
Reparaţii cu garanţă de 5 ani se fac ieftin, 

Catalog ilustrat trimit gratuit. 
- Nenumărate scrisori de recunr~tinţă. -

RevÎnz~tori le cauti. 

F"a.brica.n.t de cu.ptoare de lu.t. 

SCHON JOZSEF, lugos 
SZt. Istvan·u. 36. Kossutb·u. 21. 

Atrage atenţiunea ono public că pri
meşte pregătirea' a ori·ce fel de 

C"lJlollre 
descărcare ,i zidirea vctrelor de fert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă servi

ciu prompt şi conştiinţiol. 

Comandele se ..,.xecut-ă imediat. 

~DQDCQeQD~aD~~D 
rJ·· ~ 

8 Mizera J6zsef, g 
~ D1ăiestru. zidar diploD:t_t, Q 
~ Biroul: Arad, lIona-utca 34. ~ 
sa Primeşte totfelul de lucrări de bran~ pentru edificii, g 
~ precum şi efeptuirea de planuri şi expres· nota sau ~ 
~ preliminări de spese atât în localitate cât şi În pro- ~ 
~ vinde. - Tot acolo se pot cumpăra uşi şi ferestre vechi. a 
~ Q 
~DDaDgaDDQD~~~aQDa 

Prăvălia de modă englezeaSCă. - Angol·divat arubaz. ~ 
Dej - Des,' (Co.-nitatul Szolnokdobol~a.). e 

-------------------------------------------------------------.~ 
Cele mai !pumoase articole pentpll domni şi dame, pre

cum: blana, papdesie, cămăşi pentl'u domni, pălării, bepete, 
ciorapi, CPllvate, batişte, gelLJ11.antane, săculete pentru dame 
şi ol'i-ce a.rticole de călătopie. 

Singul'ul mltg8J~in de ghete pent.pu domni şi dame. 
Pl'eţul'i fixe - solide. 

Ou stimă 

Lovass Zolfan es Tarsa. 

S» =-e ---. 
~ 
~ _. -ctI 
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Galea şi Tea 
Extras din Catalogul lui Kotănyi Jânos: 

Ca~ brut-A: 

Jamaica If2 Chlgr. 
Portor/co 1/2 • . 
Cuba 1Jl ».. 
lava aur ». 

... t'c:-.-a prAJitA: 
(In prAjltoria e'edrldl proprie), 

Cor. 160 
» 1 90 
» 2'-
, 1"0 

ea.lItate buni 1/2 Ch Igr. • •• Cor. 1 90 
Calitate fin~ 112 c » 2'20 
MixturI foarte fin~ (Cuba, Aur. Me· 

nado. Mocca) 1/2 Chlgr. ) 2 60 

rUmăşite de fea 1/2 Chlgr. . 
T. de Congo 1/'1 ••• 
MixturA pentru familie 1/2 Chlgr .. 
Tea imperiall foarte fină 1/2' ., 
T ea Ceylon foarte aromaticl 1/2 • . 
Mixtw ă excetentă de prăjituri pentru 

tea '/2 Chlgr. . . . . • . . 

RUJn: 

Cor, 250 
I 3-
I 5-
I 6'
I 6·-

I -'SO 

1 litru rum pentru tea de familie Cor. 1'90 
I litru rum fin de 'Brazilia • . .• »340 
I sticlă 7/10 rum fin de Jamaica. »350 

Renumitul »ARDEIU KOTANYI« se 
vinde in cutii originale. 

lotanJi JanOS, 
atare cottlerciant de caf'ea .,1 tea.. 

[le&hedln. Budapesta, Viena, DObl/ng, Berlin. Abazla] ,1 
ARA D, J6zIef f6herceg-ut Nr. 3. 
In edifidul blncU .. Arad·Caan4dl Takarekpen"t4r'" 

Nr. tel.-Jonului 809 

Câteva cuvinte asupra boalelor secrete J 
E trid. - chLr tn realitate adevlrat d tn vremoa 

de ali e bltil.toare la ochi multimea acelor oameni, a 
eArer linge ei Bucuri irupe~ti lun. atrofiate ei cari 
fll urma uşurintei din $inellte li prin deprinderi rele 
.î·au .druncinat .i6iemul nervos ,i vuierea .pirituall. 
E timpul luprem ca ac •• t.1 .tirt Ingrozitoare aii •• 
pliDi capit. Trebue li fie oinen eare să dea tÎnerimei 
de.lu,iri binevoito8.l4il, sincere ,i amil.nuntite rn tot c. 
IIrive~t4il viata aexuall - trebue al fie cineva căruia 
oamenii Iă',i Incredinteze fără teami, fAri. sfială şi cu 
In.redare necazurile lor .ecrete. Dar nu e tn deajuns 
tn.ă • de.tăinui aceste necazuri ori ,i eui, ei trebue II 
n. adredm unui astfel de medic speciali ... tlon,diniiol. 
.re ,tie ei dea asupra vietii sfaturi bune sexuale ,1 
,tie a ajuta şi morburilor ce deja eventv.al enstă, atu ud 
apoi va lacet. nlstut. hoalelor secrete. 

De o chemare atU de mAreatl ,i Dentru IU! •• t !lCOD 

• inetitutui renumit ln toată ţara al Dr-ulul PALOeZ, 
medic de 'pital, spetlallat (Budapeata IV. Muzeum KIh'· 
!It la. IIIId. p. Ilnlrl discreţia cea mIU atrioti. primeşte 
ori line (alU bArbatii olt ,i femeile) detiuşiri &supra 
"ieiei sexude, unde 1I.1ngele ti lueurile trupo,ti ale 
bownului .e cură". nervii i-se tntireac. tot organis
mul i-!e elibereazi de materlile de boalA. ohinurile 
.un .... ti i-.. liniştesc. 

Eilri conturba.rea ooupa.ţiunUor zilnice dr. PALoez 
nndecl deja de ani de zile repede ,i radical ca lIIeto
dul sia proprl .. d. vladecare. chiar ,i cazurile cele mai 
Ileglese, ranele sifHice boalele de ten, bă.iei. nervi 
ti eira spinării, tnceDuturiie de confuBie a minţei. ur
JlIlrile onaniei .i ale sifilisului. erectiuni1e de spaimA. 
a1ăbirea puterei bărbăteşti (impotenta), Tătlmiturile. 
b9&lele de stnge, de piele ei toate boalele oflranelor 
8enale femeieşti. Pentrll femel •• ali de aştept ar. se
parati ,1 e,lre separată. In ceeaoe priveşte eura, de· 
"ărtarea nu elite piedic1i., căci daci cineva, din orice 
.auzi. n'ar putea veni tu persoană, atunei i·S8 va da 
Mspun8 amlnuntit foarte discret prin leriloare (in 
epiatol! e de ajuns a se lnlitura numai marca de rls
PUDII). Limba romAd .e vorbe,te perfect. Duvă inc"he-
tere. curei. Ilpidolele se ard, ori la dorinţă 8e retrimit 
fielruia, Inditutul se tngrije\lte ei de m6dieamente IiP8-

tia.la. Vizitele S8 prirueec tnc8ptnd dela 10 ore a. m. 
li pAul la 5 ore p, m, (Duminee& pină 1& 12 ore a. !Il. 

Tratament ,1 al Salvarsanlll EhrUcb 606. 
AdJ'.e.Io: Dr. PALOCZ, Jnedie de Ipital, IpeoiaJ1st tu 
Jq ....... d.t. 1 No.talTf8 IV .. Mu ..... ..t3rut M. 

'. " __ ... _ ._""' 'r' ~ " 

• • 
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~ . CORNEL TURREI ~ 
,f" ladaltrl. de •• ,moril " ir.nit in I 
,~ Tlmişoara-Fabrik, Andrâssy-uI22. Timişoara-Josafin, Hunya~I-u. 4. ~ 
~ filiala: Vâr.eţ, str. Deak·Ferenc Nr. 9. ~ 

J I :~ Işi recomandă magazinul său bogat asortat cu ~ 

~ piei. ii monumentala f: 
.~ h~h~8 dl IDarmurl, sfatui, Ife. ~ 
~ fabricaţie proprie În executare de gust frumos şi preţ moderat. ~ 
:i.~ Avind un mlgdn bogat, lIfereul mal ieftin ca orice concurentI. ~ 

~,~ ~:: ..... :~ ~;: &.~ Jr....::~::>&:: ~:! ~;:'&:: ~";!,&:m,~::·~::~:: '1ti.:.::';~::&:::#E;.::.;J ~:::&::>itl.::W'1 
~\,>:y;.-C:·;"~vA:'1I"X:·~~"'~:1P!C::~:,~~:.~~-~.~~';~:1fA~~~'VA.l-~~~~;~~~~j-~~~ 

F 1-1.1 el~ le il1 li ni." ;~!;!~~~f~:~:'::A~~ 
.D ~ Jată pe motordevapor 

Arad, Strada Răkoczi No 11-28. = fondat În anul 1840. 
.......a.- Prcttliat in anul 1890 cu cea tnai D1a.re tnedalie de .t_t. 

Cu' garantie de mai multi ani ,i pe IAngl cele mai 
favorabile conditii de plltirt - recomandA clopotei. ule 
cu patentl cel. ,i rtg. inventie proprie. cad au aVlntajul 
că faf:i de orice alte clopote la turnarea unui ,i aceluil~ e 
tare ŞI cu sunet adânc - le face o economie de :10-300/0 
la greutatea metalului. Recomandll totodat! clopote de fer 
ce. se pot fnvArti ,i poat.mente de fer, prin I cAror Intr. 
bUl~tare, clopotele II pot "uti de cr~pat chiar foi cele mal 
man clopote le pot trage firi si le clatin. turnul Reco
mandl apoi transformarea clopotelor vechi rn c:oroanA de 
fer, ce se poate 'nvArtl cum ,1 turnarea din nou a clopo· 
telor vechi Iau schimbare. lor cu clopote noui pe lAllgi 
o s~pral?l.vire nefnsemnatl. Clopote mici avem totdeau ni 
la dl~p~zltlC. ':J.t~ de preţllrt ti cu lIultraţiuni la dorintl 

~~~~~~~~~~H se trimit gratuit '1 porto tranCO~f' -.~~=-: ::. 
I OHf DOAMNE ln contra tusei, 'raguşelei şi flegmei sA TRAIASCA! 

s'a dovedit d~ cel mai bun mijloc 

Mă 'năduşe afurisitao 
de tl:lsă! 

Pastilele-Egger 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent. Preţul unei cutii 1 cor, 20 fiI. 

O cutie de probă 50 fiL 
Depozit principal la: 

farmacia "NADORlC gy6gytar 
Budapest, VI., Vaczi-k6rut 17. IZ. 

.Pastilele lui ~r«<1 
m'au Yindecat lllifI'abl t 

Se poate căpăta În Arad la fa.rmaciile: Berger Oyula, FoIdes KeJemen, Hauer Lajat. HajcSs Ărpid. 
Krebsz Oba, Kârpati janos, Ring lajos. Rozsnyay Mâtyas, Vojtek Kălman ,i la drougeriilc:: Nestor 
Hanzu şi Vojtels: es Weisz. - in Oyorok la farmacia: Masznlk Daniel. - In M.·Pecska: la Adler 
Oy. Lajos. - O-P~cska: Ioan Rocsin. - Slmând: Csiky Luk.ics. - Slksz6n: fiiredî Ede Orok. 

MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 
cu olel brut, dela 4-100 H p, 

Motoarele mele patentate au re.flulator ceJt· 
trai şi mechanism de aşezat cu mâlla. -
In urma arderei regulate a oleliului. motoa· 
rele nu produc nici un miros nepIă;.:,Jt. -

Nu trebue curăţit dl!S! 

Spese de funcţionare pe orl 11/2 filer, 

!ţuf,anJi Viklor, 
Ingjn,er-u1.echa.nic diplomat. 

Bud,ape~t. VI., Liz4r .. utea 18. 
(ludAril:tul Operei,) 

Conditiuni favorabile. Preţuri Ieftine, 
Intermediarii primesc recompensă. 

"' 
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Fabrica da maşini lUFER JOlSEF, 
BUDAPEST, 

VI .• PALOTAI-UT 15-11. 
Linij funiculare, şghia· 
buri de precipitat va· 
goanele pentru mine, 
osii de transmisif bre· 

---:;;;i?J~.tl vetate ,8alon«, căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini de re· 
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips ,i de tncărcat, 
elevatoare şi transpor. 
. teure, etc. 

Pasztori Sandor ~~;:~~e d:l!m:~~~~ur;i 
, rotete de fier. 

Hraş.ov-Bl·ass6, Strada. Spitalului a~. 

Orllaje şi por~ fabricatie propriE', execuţie simplă şi frumoasă, ma
trate din sârmă cu rame de fier ori lemn, paturi de închis cu ma
traI cu arcuri, cea mai buni calitate. Impletituri şi grAdde pentru 
mori şi fabrici, pentru scopuri economice şi de gospodărie.
Coşuri de sârmă, gratart, drmll rmpletitit, ol,!oane, colete şi alte 
lucrAri de branşe, se executi pe lângă preturile cele mai ief~!1e. 

Catal~R; ilustrat cr.a.t uit- şi O-anca. 

Ingrijipvă de. viitorul vostru! 
Mijlocul cel mai bun, pentru a se scuti pe sine şi pe ai slli de 

lipd, este a se Înscrie de membru la 

,Asociatia ESBchiaaă de ajuto
rare· Reciprocă". 

La aceasta a:!!ocia~e poate să se facă membru ori-care persoană dela 
etatea de 21-80 ani pe lângă o tacsă lunară de 1 cor. şi tacsi de ca· 
zurile de moarte, deja după un an de membrie j·se solveşte moşteni. 
torulul un ajutor de 2000 cor. iar devenind membrul după cel pu~ 
tin 3 ani de membrie prin oare-care nenorocire neputincios de muncă 
'.se lolveşte până când trăieşte o rentă lunară de 50 cor. Dacă 
un membru trăieşte 30 de ani dela inscriere, poate ridica in bani gata 
2000 cor. fnsă dispunând membrul că Siuma de 2000 cor. după moar· 
tea lui să o primească moştemtorii, i-se solveşle membrului o rentă lu
narl de !)O cor. Membrii Înscrj~i dela etatea de 60-80 ani n'au drept 
la rente. Dupl 3 ani de membne toate plătirile se pot sista, rămânând 
Membrul asigurat pe o sumă mai· mică - Se pot semna J -2 cuote 
(2000-4000 cor.) Atestat medical nu se recere. 

Pe lângă solviri lunare moderate şi tacse de măritiş uri, poate fie-care 
a·şi asigura fetele, dacă aceste n'au trecut etatea de 18 ani. Se pot semna 
1-2 cuoate (2000 -4000 cor.) Dacă o fată după 3 ani de membrie ră· 
mine orfan1i, fnceată solvirea tacselor, la măritiş, fata totuşi primeşte 
suma asiguratA, ori dacă nu se mărită, la implinirea etălii de 24 ani. 
fetele mid plătesc taxe foarte mici, aşa că se pot inscrie chiar îndată 
după naştt're. 

Răposând o fată după 3 ani de membrie, 110,,,1," ereitllor 
..,tltU aMlglt,.llln. , 

Licuidările se fac strict in senzul statutelor. 
Societatea oferează fiecărui cea mai mare garanţă: cuote semnate 

ptnă la 1~,OOO.OOO cor. şi peste 215.000 cor. fond de garantă. 
Prospecte şi blanchete trimitem gratuit. 
Aplicăm secretari in toate ora,ele şi bArbaţi de incredere 

rn toate comunele. 

ASOCIATIA ESECBIAIIA DE AJUTORARE 
DIrecti UD'. p.ntna Untaria; 

Timişoara (Temesvar-Belvaros, Hunyadl .. 
utca 4., 1, emeJet.) 

---.: _ -000._ 
Atg. 17 

~.~~~~~~~~ j1 Tel.,fhn 38~. • t 
j Sraun H. Antal l 
J Arad, Boros Benj·ter 7. (casa proprie) ~~ 
:~ Recomandă depozitul său bogat asortat cu It 

.,~ văpseli şi l.uaterial pen.t~ .. u. zidit lfl'" 
'4lSi~ în atenţia domnilor cari voiesc să zidească. Atrage atenţia mai {t" 
J~ beton, praf de piatră, împlgtitllri de trestie, table de tement .~t 

'~: I pentru pavaj. - Productele fabricei sale de ghIps din ~. 
(~ Baia de Criş le tine acuma fn depozit desfăcându·le cu pre- ',. 

11* Cu stImă: BRAUN N. ANTAL ' .. 
1). turi foarte ieftine. - Cere sprijin~l 011. public: ~!:., ... 
p~~~~~:.. '" 

· ••••••••••••••••••• 01.: ..... 
fi ~ .~ • 
~ .-~Pp ~. • 
• orologer de turnuri, lăcătuş artlstio, de zidiri şi maşini şi lucrări da arlimă. • 

: Temesvar.Gyârvaros. ! 
• ORor;Ă(iEa. D

3

E ... ·TURN • 
• construcţia re Hlal nouă .:li S,,- • 
" . Iidă pentru biserici ,f ,coif, 
~; . precum ,i repBraturlle 88tor- .. 
.,J.. fel de or%age să efectuesc • 
t~ conştienţios şi ieftin. PreIim.i· 
., nare de spese gratu ite. • 
~ LbUC, Tfază! M

d 
aşi "h', f'ţ~ntru fa· • 

,a r carea e g a (z, pentru ~tiIi. 
:'"3P rAcire, aparate de Brs ra· ... 
~ chie şi fabricarea berei, a· • 
~ paducte de mare presiune şi re· ., 

•~. paraţille necesare. cu preturi • 
, ' ieftine. La privirea lucrării se 

•. praintă pe dleltuiala sa. • 

.i ••• e .................... . 
II II 
t 

t 

I 
I 
I 
I 

Cele mai bune fabrica ţii de 

PUŞTI deVANA'I 

puşti flobert, revolvere şi piştoaJe 

Buldog, pecum şi totfelul de gloanţe 
şi praf de puşcă, cu preţuri ieftine. 

Cele mai exce.lente t'abrica.ţil de 

~1A ŞINI DE CUSUT 
pentru t'andlii şi Industrie. 

Mândria oricărei gospodine 
este pâinea bună şi fru-

BICICLETE 
să dipătă cu preţurile cele mai 
ieftine şi pe lângă plătiri .con· 

venabile în rate. 

moasă [ În locul dospirii in· oo,QU--

delungate şi frământărei aba· 
sitoare, este de recomandat ... 
maşina "IDEAL" pentru •• 
dospirea şi frământarea pâi· I 
nei, premiată in mai multe! 
rânduri, la expoziţia de lucruri ~~!I!!!!!iii~It..IJ' 
casnice din Timişoara 1908 distins cu »Medalie de aur« şi »Dlplomă«. 

KAL ENe 

[) A cT::rNO S 
lIaAJv4rad, Pia'a Szenf L4sz16-fer. 

.. 
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CapItal 10Glai Coroane 1.200.000. 

Telefon Nr. 188. Poet aparcassa an&:. 10.149. 

"BANCA 'GENERALĂ DE ASIGURARE" 
I societate pe aetll in Siblfu- NagYlzeben I 

este prima bancă de asigurare românea.c~ infiinţată de 
institutele financiare (băncile) române din Tranailvania 

şi Ungaria. 
PrezIdentul _lrlc~uRII: Partenfu Cosma, directorul executiv II ttAlblnel', 

II prezidenful "Sohdarlhtll." 

"BANCA GENERALĂ DE .ASIGURARE" 
face totfe]ul tie asigurări, ca asigurAri contra focului 
şi asigurAri asupra vietii În toate combinaţiunile. 
Mai departe mij]oceşte: asigurAri contra spargerflor, 
= contra accidentelor ,i contra grindinei. = 

Toate aceste asigurări ,Banra generalii de asigurare c 

le face in condit1uniJe cele mai favorabile. - - -

Asigurările se pot face prin oricare bancă românească, 
precum şi la agenţii ~i bărbaţii de Încredere ai societăţii. 

Proapecte, tarife ,1 Informaţiunf se dau gratis ,1 Imediat. 
Persoanele cunoscute ca acvitifori buni şi cu lee-ături 
- pot fi primite oricând in serviciul socielătii. -

:t Banca generală de asigurare« dă informaţiuni gratuite. 
in orice afaceri de asigurare fără deosebire ci aceste 
afactri lunt făcute ]a ea sau la altă societate de asi~urare. 

Cei interesati si se adresele cu incredere la: 

II Românii replantttţi ,me cu altoi dela firma românU II 

-"-~ <IOd e 
O> == 

"lVI ugu."ul" 
Însoţire economică 

Elisa.betopole-Erzsebetvaroll 
(Kis-Kilkillf6 vm.). 

-- Altoi de vie .. ~ a 
calitate distins! - pe Jân gă celea mai 

~ 

moderate preţuri. soiuri de vin de 
masă ,viţă americană cu şi fără rădă- ~ 

~ 
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană =* 

cu rădăcină. 

Se afli ee vânzare la însotirea economică 

" .. tuBurul" 
Elisi befopoI8-Erzsjbafv4rol. 

Material disponibil In al
toi peste trei (3) milIoane. 

ŞcoaJele noastre n'au fost atacate de peronoiporă. 

Altoii sunt desvoHaţi la perfecţiune I 
La eumpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 

.. plată I 

1 
I 

La cerere preţ curent şi instrucţiuni gratis şi franco. r ---""~~r"'-'J,,,-r~~l"''''' Il! Români r Trimiteti baietii la cursul practic la altoit la . 

~!lj]~~l5lll1I1ii!Ii1I§fU!JimJiii!m ~~~~L§iltiiiflt~.lillmm 

uBanca generală de asigurare" 
- Sibliu -Nagyszeben. Edificiul ,Albina.c 

..... _~. tWlL&itWW ... ·-_I2 ....... ~~:lS'IiDS· _.-sI __ ... "1I!ii •••• !IIl*m_ •• I5'lA:&'!YS!awii· - .., ... __ ... ~ ... _----~-.-

; 
Fm 
f@i 
rm 

• 

ferar' şi fabricant de trăsuri 

Arad, Urban Ivin-ufea 7. 
Aduc la cunoştinţa Onoratului Public, că în locul amintit am deschis un complet 

&telierde ferărie şi fabricatie de trăsuri. 1) 

"'7'r
T

" "''' < ~--.-

Primesc ori-ce lucrări de branşe. Trăsuri nouă lucrez în 
8 zile Potcoave cu şrof pentru iarnă 60 fiI. - Reparări 
prompt şi cu preţuri moderate. - Loc separat pentru 

~~ potcovit. - Primesc comande şi din provincie, iar de 
este necesar mă prezint in persoană. 

Părtl la trăsuri se află gata În depozit. 

= ,i i • r n _ >-__ "'~'" .... ~ __ ~"_~ _""}-";l!."",""""",, -" - -

I 
• 
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Patentaturl originali din Svedia. =;:~::==~=~====-;IJ 1.111111111111111111111. 

"ROB~~:'~~~~~"O~~~~~.2atur81 Szan t O J e n fi, 
eel mai bun dintre toate mo- mehanlc în Des. 

toarele de acest fel 

Noutate 1 Noutate! 
Lucru aeintrecut de ieftin t 

II r«e>mandăm poentru: 

mori-, ateliere industriale 
ti la totfelul de maşini agricole. 

Spese la CÎas după fiecare HP. t 1(2 fii. 
Nu este supus supravegherei finanţelor! 

Se vind~ ,i in rate! Oarantie deplinA r 
Maşini, motoare folosite se schimhi al noua. 

Catalog la cerere trimit gra ••. 

la 'dl Dd" ~lotortclepe n er an, Budapest, Lovag-u.2_ 

~, 'JJ:~ _ -~/~ Recomandă fabricatele 
'r,I;-<-,:: ~ . , ... " cele mai bune de 

maşini de cusut, 
maşini de scris, 

gramamafoane 
şi biciclete 

precum şi atelierul său pentru reparatii. 
Ţine în depozit biciclete nouă şi uzate dela 
65 -110 fl., precum şi diferite piese pentr~ 
maşini de cusut, biciclete, gramafoane ŞI 

maşini de 
scris pe 

_ lângă pre· 
_ .. ~ ţuri ieftine. 

i ,~~;~::;,~ ) 
~ ',' '/ 

'l'eleton 98~. 

Balog Sandor, 
cArnăţărie şi depozit de ,unei 

de Praga. 

Budapest, VII., Rottenbiller·utca 66. -

Recomandă diferite soiuri de cArnl
ţării cu preţuri ieftine - Catalog 

trimite gratuit. 
'-:: _C/ 

• Fl==:===================1 r.., 

I 

~~JlMiBg!l.~_ 

. ~ ',~~. c- LI. Fiind cumpărarea pianelor afacere de încredere, 
, ~. \. _ '~~ ;:~1, cea mai bună garanţă o dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime -: de 40 de ani. 

~~~>,=~.~~~~i~.: -- Astfel zace În intereSUl. orioc. ărui cum .. 1~ărător, ca înainte de cumpărare să privească ~epoZitulJirmei . 

Il. \. \1\ ~~·'!l.~~.-~~:,r T~ 1: c.l.~(~ If,I J' CI u i - K O 10 % S Y ar, ;, lR~o/~rr.ÎY· :....,. I:~a. - Strada Iarib Mik16s 14. 
~w//l / / cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângălplătire:în rate. 

/.. ..... Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ..... 
Are in depozit piane: Schiedmayer, Băsendorfer, Ehrbar, Winkelmann, f6nter, StingI, SteJzhammer, Richter, 06891. 

PiafltJe vechi se preţuiesc şi se schlmbll cu alte nouă, pe lângă pllHirea diferenţei, 

Efcpfuieşte reparaturile ~ cele mai gingaşe şi acordeazA- cu acurateţl. 

10 ani garantă 
şi acordare gratnită de un. an. 

Scrisorile de recunoştinţi 
stau la dispoziţia cumpl
rătorilor. - Telefon 419. .. 

---------------------------------------------------------------------------------
"VICTORIA." 

institut de oredit ,i economii, socielale pe aaţi!1 In Arad • 
.... '$. ua .'Il ... • ţ 4 • 4 C$C *,,--, __ $ • 4 U ... , U ... F u • • 4lUU C 4 

Domnii acţionari ai institutului de credit ,i economii ~ VICTORIA(1: prin aceasta M lnvită conform §.ului 17 din *tute la 

a UIV -1 adunare jenerală ordinară 
-oare se VI ţinea ro Arad la a Martie st. n. 1912 la 10 ore Înainte de ameazi, în localităţile institutului (Calea Archiduce1ui Iosif "r. 2.) 

• OBIECTE: 

1. Raportul direcţiunei ~i al comitetului de supraveghiere şi stabilirea bilanţului. 
2. Deciderea asupra împărţirei venitului curat 
3. Alegerea alor doi membri În direcţiune şi doi membri În comitetul de supraveghiere. 
Domnii actionari, cari doresc a participa la adunarea generali in persoanl sau prin pllnipotenţiaţi fu sOI1wl §·uJuÎ 21 din statute suat 

rugaţi a.,i anunţa la directiune dreptul lor de participare 1. adunarea ienerall ... ventlolal dovuilt de plen/pot.nţA, tel putin cu 24 ore tnainte de 
adulUlrea general:l. 

A rad, la 19 Februarie 1912. 
Direcţfunea Institutului. 



- , 

"VI CTO RIA" institut de credit şi economii soc. pe actii În Arad. 
r- m - ~ --- ~- ~- ~ ~-~ ._._.p- -~- .- --."~, -----~---~- . - - .-.- ~- - ~.- - - 7 = 

Activa COHTUL BILART PE 1911. 

Cassa În numărar --- ---- 293083' 15 
Bon În Giro la banca austro .. ung. 255038·55 
Capitale elocate la alte băncL- ---- -.. -
C b·• am 11 --__ ---- 0_-. ---- -_.- ---- --.- .. --

Imprumuturi hipotecare --.- .. 0- -------

Imprumuturi de cont .. curent cu acoperire 
hipotecară şi de efecte --0- -__ __ 

Avansuri pe efecte ---_ ---- .0- -.- ---

Efecte proprii: 
500,000 cor. nom. oblig. comunale cu 4010 

Pesti Hazai Elsă T ak.-penzt.-egyes. a 90 C 450000'-
100,000 cor. nom. scris. funciare cu 4 1/2 010 

Egyes. bpesti fov. takarekpenztar ti 96 C 96000'-
24.500 cor. nom. oblig, cu 41/2°/0 :& Hazai 

Bank reszv.-tarsasag« Budapest a 96 C 23520'-
20 acţii »Banca Austro-Ungară« il 1600 C 32000"-
100 acţii »Ustredni Banka ceskych spori-

telen« Praga il 400 C ____ __.. ____ 40000'-
50 acţii »Magyar penzintezetek kozponti 

hitelbankja« il 1 000 C ____ _ __ o ____ 50000'--
60 acţii »H ungaria «( aradi pamutarugyar 
a 500 C __ _ __ o ___ ____ __ 30000'-

Acţii dela diverse bănci şi întreprinderi 143720'-

Casele institutului şi alte realităţi ----
Diverse conturi debitoare .--- -_ ---o ----
Mobiliar descris .-- ---_ -_o> ---- ._. -_._ 
Interese tranzitoare restante --- --- ----

548]21 70 
262913 93 

18438141 36 
3055436 -

1232293 56 
59340 -

865240 -
380395 40 
33484 89 

7840 93 

24883207 7/ 

Capital societar: 12500 actii aZOO Cor. 
Fond general de rezervă ---- 1000000'-
Fond special de rezervă -- - 776000'-
Fond de penzie ---- ---- --- 193100·-
Depuneri spre fructificare ---- --- ---
Depozit de cassă .___ -___ 0-- -.-- ----

Cambii reescontate ---- ---- ---- '- ---
Dare de interese nesolvită -___ 0-.- "-

Dividendă neridicată ---- ___ o --- ----

Interese acţionarilor emis. IV. 1911 ---
Diverse conturi creditoare' --- ---- -.-. 
Interese tranzitoare anticipate '-" .---
Profit transpus din anul 1910 21785'32 
Profit net -.-.--- --. 260293·82 

Debit CORTUL PROfIT ŞI rEiDEIE. 

Interese pentru depuneri ---- --.-.- --.
Intere1;e de reescont -- - -----.- --
S"ese: 
Salare ---- ---- -.-- ----,- -.. ------
Bani de cvartir -- .-- --..-- _. 
Imprimate, diverse plăţi, spese de birou 
Porto .. '- - ----- __ o .• -___ •• --

Chirie -.. - --. --.- ---- _.___._ .-.- ----
Ma rce de prezenţă, -, -- --o --0_0--

625536 98 
215332 96 

80484 41 
159()7 69 I 
52050 20 

8651 05 
5550 -
3600 -

Contribuţie --·-i~~ ---- -.- 62i29'S9 
10°10 dare la dCf.:~rl':t--- ._- 6255371 ,1252&1 60 
Amortizarea .It~r~'d u:_ _ __ o --.. 12255 74 , 
Profit transpus din 19fO:'· -... -- -.. -21785' 32 I 

Venitul transpus din anul trecut .--- .... --.
Interese: 

dela cambii -.-. --- ---- ---.1056518 '13 
" Împrumuturi hipotecare 211909'29 
" imprum. de cont .. curent 34646'55 
" avansuri pe efecte ... - 4()09'82 
" capitale elocate la alte 

bănci ---- ---- ---": --- ,--- 11~4'94 
dela efectele proprii --- .--- 35940'18 

Chirii şi alte arfttzi 0--· ---- --~- ;-' - •• - ----

Proviziuni şi alte venite --- _.~- --
I 

Profit net --.. ___ o .-- ___ o 260293'82 282070, 14, '1 
& __ " : : ":1 1426792 \43 r 10--

Arad. 31 Decemvrie 1911. 

Pasiva' 

2500000 -

1969100 -
13702932 22 

88254 88 
5954833 90 

36196 11 
1912 -

44&30 22 
41736 13 

261333 17 

282079 14 

24883207 77 

• 
Credit 

21785 32 

. , 

13.54g78" 91 
-~ 17-560 44 
3~7 76 

1426792 43 

Dr. Nicolae 011CU m, p, SSVft Raicu m. p. Ioan Moldovtln m. p. 
director executiv. vice-diredOl". .,mtabil. 

DIR.ECTIVNEA: 
Mihaiu Veliciu m, p. Roman R. Ciorogariu m. p, Df. Nicolae Ciadan m.' p. 

preşedinte. \·ice-preşedinte. 

, A~en{e ~ 'Secula m. p. Petru Truţia, m. p. Traian Vătianu m, p. Dr. Aurel Demian . .- m. p. 

Ono:rată adunaFe genepală! 
Coră:;punzător legii comerciale şi statutelor institutului, în decursul 

anului de gestiune 1911 in şedinţele noastre am scontrat toate ramurile 
de operaţiune ale institutului ,VICTORIAc atât la centrală cât şi la filiale, I 

şi ,pretutindeni am aflat ordine şi punctualitate exemplară, 
Am confrontat ,bilanţulc »contul profit şi pierdereI! şi invtl:ntartle 

eu regi~trele principale şi auxiliare şi le-am aflat in ordine şi intru toate 
exacte. . 

Pe baza acestora propunerea direcţiunei privitoare la tmpărţirea 
venitului curat din acest an de CQr. 282.079-14 înpreunll cu eelelalte 

. propuneri le primim şi noi, şi te recomândăm spre primire şi Onoratii 
adun~ri generale, . . ' -

Rugăm după acestea Onorata adunare generali sA binevoiăscă a da. 
absolutorul atât direcţiunei, cât şi comitetului de supra\teghiere pe antd 
de gestiune 1911, 

Arad, la 21 februare 1912 

COMITETUL DE SUPIlAYEGJlERE: 
Dr. Sever Ispravnic m. p. -. Dr. Cornel Ardelean m. p. Dr. Ioan Nemet m. p. 

10 s i f Diamandi m. p, 
revizor expert al ~Solidaritătih. 

• It 1 .,. 
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