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felefon pentru ora, ,1 
comitat 502. 

Politica de externa 
a monarhiei noastra. 

Arad, 13 Noemvrio. 

In C,mwra deputaţilor, în şedinţa de 
Sâmbătă, a răsunat a doua interpelare la 
adresa guvernului ungar şi a ministerului 
comun do externe în chestiunea răsboiu
lui iUdo-turc. La interpelarea dintâi, des
frlşnrată do contele Apponyi, ministrul
preşedinte contele Ehuen-}f ederrdry a dat 
un dispuns conglăsuitor cu răspunsul mi
nistrului-preşediilte austriac dat În Reichs
rathul din Viena. 

In acel răspuns contele Il.huen-H 6der
n'lry a declarat, că "politica monarhiei noa
.c;f re a u1'Iflărit înainte de ·toate ţinta de-a 
loraliza răsboitll. Guvernul Italiei a dat, 
sub acest raport, răsptmsul cel mai linişti
tor, dceladnd că nu 'Vrea să influenţeze a
supra situaţiei din Balcani şi că din opera
thle sa.le dl' 7'ăsboiu l'a exclude Marea a
driatică şi ionică". 

"Monarhia. noash'ă - a încheiat con
tele Khuen-IIederv<lrv - a1'e toate moti
.cele dea cori-sidera ac"este declara.ţii ale pu
terii alia.te ca declaratii absolu.t seriose şi 
l oÎ ah,". 

Xoua iinterp01are, desfăşurată de depu
t~lhll li llszar ]\-aroly în şedinţ.a do Sâmbătă, 
se refere la aceste declaraţii şi se inteme
ia?;ă pe ştirile mai nouă despre o concen
trare a flotei italiene în marea cgcică cu 
gindul de-a ar-aca Turcia şi în această parte, 
ocupând mai multe insule. In acelaş timp. 
e 

Calea cea mai scurtă ·spre divorţ 
Copie de pe natură. 

D" 1. AKArhic8AJI1L 

SCENA III_ 
(Aceeaşi cameră. Sară. La lumina lămpii Livia se 

îmbracă pentru bal. O jumătate de an dela. cununie. 
Livia e palidă, obrazii săi străvezii. Dar în ochi îi arde 
o lumină ciudată. Ea !l0 găteşte cu multă grije. Pe 
Cornel nu-l mai aşteaptă. Din sara zugrăvită În &cena 
precodentă Cornel absentează regulat serile, chiar 
unele nopti. Şahul, casina, prietinii II Înstrăinează me
reu de caflă. Când intră Cornel, târziu, Livia ş'a ispră

vit toaleta. 
Corn c 1 {intrând). Era cîlt !pe-aci să-mi uit 

de balul din sara ast·a. Imi parc bine îngă că tu 
eşti gata. Iti ploace h.aina~ (o priveşt.e). 
• Li v i a (indiferntă). Ca t.oat.e hainele. Nu·i 

ceva dcosebit. Cu sigurantă .01' fi zeci mai fru
mO!l.Se, ca 18- mea. 

Cor ne 1 (ultins). Vezi bine că ,01' fi! Tu niri 
odată nu te-ai ţ!lîndit la cheltuielile 'pe cari a fe
mee trebue @'ă lc facă pentru toalete. Dar sc vede 
nici .pnrintii tăi. 

Li v i a (eu dispreţ). Ah! părinţii mei! Iar 
nu înrapi de ei? (întoTcând'll-se rerpede spre Cor
ncl). Te rog să-mi spui: Tc-Ill.u fliEt părinţii mei 
să mă ici? Tu ştiai că n'am zestrc. Tc-ai arătat 
însă marinimos, ,îndrăgostit, şi m"ai luat. Oare 
numai pentru -ea !lIcum flă mă ;poţi batjocuri "i 
să-mi dispreţuieşti părintii? 

Cor n e 1 (~i mai atiM). Ţie nu ţi-se poate 
face cea mai mică observaTe. Tu te aprinzi prea 
in grabă. Ai putea să fi roai calmă, mai liniştită. 

• 
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interpelatorul aminteşte şi de ororile să
vârşite de Italieni împotriva indigenilor din 
Tripolitania şi cerc guvernului să protes
teze împotriva acestor sălbătăcii neome
neşti. 

C'onteleKhuen-H edcrvdry, fiind ziua a
ceea în Viena, în audienţă la Maj. Sa, n'a 
putut rrtspunde la interpelarea aceasta. In 
Viena, însă, a avut o consfătuire cu minis
trul comun ele externe şi, fără îndoială, îm
preună vor fi stabilit textul declaraţ,iilor 
ce le va da ca răspuns la noua int.erpelare, 
- dacă nu va preferi să lase interpelarea 
f{lrrl răspuns, obicei de mult încetăţ.enit în 
parlamentul ungar. 

Dreptul de-a declara răsboi este un 
drept suveran al fiecărui stat şi celelalte 
state au numai dreptul unei intervenţii bi
nevoitoare, încercând să aplaneze conflic
tul pc cale paşnică. Kici chiar în cazul de 
faţă, cind una dintre părţile beligerante este 
put.ere aliată monarhiei noastre, statul au
stro-ungar n'a avut un cerc mai mare de 
competenţă, fiindcă alianţa triplă obligă 
numai în cazurile când unul dintre statele 
aliate este aiacat şi îngăduie cea mai largă 
libertate În cazurile când acest st.at atacă. 
Bolul monarhiei noastre s'a mărginit, aşa
dară, la rolul unui intermediator paşnic, rol 
care, ellm adeveresc faptele, n'a avut nici 
un rezultat. 

Monarhiei noastre îi est.e numai bine
venită îndrumarea opiniei publice italiene 
spre alte ţărmuri mai îndepărtate, căci cu 
cât această opinie publică va fi mai mult 
IC'gată de evenimentele din Tripolitania, cu 
ab'tt mai mult va. neglija chestiunea "fra
ţilor" italieni din Austria. 

JJ ivi a (măsurimdu-l cu privirea). Şi ce..ar 
trebui 1'ăaştcpt ca să-mi mai spui ~ Nu-i aceasta 
CQS mai r.ldâneă ofensă ce se 'Poate aduce unei fe
mei î Să-i scoţi ochii mereu că n'are nici un ban, 
şi că bărbatul îşi cheltuieşte lcafa întreagă pe 
to·alctele ei? Şi mă rog, te-am rugat eu n'odati'i 
să-mi faci vre-o haină? Numi le-ai îmbiat tu ~ 
Pentrucă eşti ambiţios şi-ţi ,placc să-ţi şti .femeea 
bine îmbrăcată. Să te laude .altii. Pe urmă tot 
ţie-ţi parc rău. Ah! nici odată n'aş fi crezut să 
fie bărbaţii atÎtt (le josni<,i. 

Corn e 1 (indignat) .• Tosnici'~ 
Li v i a (hotărîtă). Da, sunt hşi. Vin să se 

rfll<bune <'Ia şi tine, la"Hlipra unei femei care nu se 
poate apăl"a. Toată de,mădejdea, nemulţămirea. 
ce le-o sapă În suflet. greul vieţii, mieimea lefei, 
vin şi o aruncă în 'iava femeii. Mă rog, dacă te 
costă atâta jertfă, ipentm ce mi-ai făcut haina 
aceasta? Cre"i tiU că mie-mi arde să merg la bal 
şi @'H-mi petrec? laţi-o ( şi Livia eoarcă 8'0 des
bracc). 

~C o r n e 1 (revoltat.). Nu face prostii Li·do. 
Natura ta e foarte iritabilă. Toat.e femeile sunt 
uşor flexibile. B..1gă de seamă Li,ia că eu aş pu
tea să mă mâniu. Am dr€\vtul. 

Li\' i a (măsurându-l cu w+.irea). N'ai nici 
un dropt. Indată ce bărbatul nu-şi mai iubeştc 
femeia. 

O o r n el (întrernpândn-o repede). Fomeia 
are dreptul Ră iubească :pe .altu1. :Mă bUMlr foarte 
că nici prNlÎmtirilc, nici şoaptele ce lc~am auzit 
nu m'Qu în~elnt. 

L i ţ' ia' (şi mai palidă, aflând in silă cuvin
tele). N';am vrut să sP'lln asta Cornel. Mi-ar plă
cea ehiar să ştiu despre ce şoapte şi presimţiri 
vorbeşti tu. (Şade frântă pc un scaun). 
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Astăzi pentru majoritatea poporului 
din Italia nu mai există altă chestiune na
ţională afară de r[lsboiul cu Turcia şi ane
xarea rrripolitaniei. 

Este, deci, binoveniUl monarhiei noa
stre noua direcţi un o ,u. politicei italieno de 
expansiune îndreptaHl spre C'oast ele Afri
cei, căci înlocuieşte politica de expansiune 
iridentă, Îndreptată spre hotarele monar
hiei noastre. :Mai bine rrripolitania, de
cât Fiume şi Trienivl, teritorii reclamate 
de iridenţa italienească pe seama Italiei. 

Acum când situaţia. politică din Au
stria este mai tulbure decât ori când până 
acum; dmd guvernele se schimbă şi crizele 
se perîn(kază merru; când chestiunea u
!lei universităţi italieneşti în Austria, care 
a provocat atfltca frrlmântări şi demonstra
ţii sfmgeroasc, e din nou la ordinea zilei -
ministerul nostru trebuie să ia cu deplină 
sa t isfaeţ ie cunoştin ţrt despre declaraţ.iile 
.. sineero şi loiale" ale Italiei, că răsboiul 
se va mărgini la rmlstele Africei şi rlin o
peraţiile rtu.,boinice se vor exclude ,,~Iu.rea 
Adriatica şi :\Iarea Ionică" ... 

Fără îndoială, dacă teatrul răsboiulu'i 
s'ar fi extins şi peste aceste m{tri, ale căror 
litorale sunt locuite de o numeroasp. pOrH-
laţie it.aliene>o!s('~, TIg-it-f)ti~ r~':l!>~jl1 !1':. ~. f; 
putut influenţa asupra nemulţumirii nu nu
mai a Italienilor ci şi a popoarelor din Bal
cani. făctmd să se manifcsteze în demon
straţii primejdioase pentru pacea internă. 

Politica aceasta de ,.Ioealizare", măr
turisită de conteleKhllen-H{;dercâry în Ca
!1wra ungară, este, în consecinţele ei, una. 
dintre cele mai mari greşeli ale politicei 
noastre externe, pentru că nu 1'indecă l'a-

Cor n cI (('u ură). Eu nu cred d ţi-ar fi aşa 
de mare dorinţa. Poate-ţi închipui numa, Livio. 

Li v ia (h{)tărîtă). X lI-mi închipui nimic. Am 
trecut pe.~te vriista închipuirilor. Dar mi-ar plă
cea să cunosc şi cea din urmă josnicic a bărba
ţilor. 

Cor ne 1 (.cu răut>atc). Intelegi sub numele 
de hărbaţi singur ;pc locotenentul Pascu, nu-i aşa, 
stimată doamnă Livia? 

Li\' i a (palidă). Pc locotenetul Paseu·~ 
Cor ne 1 (tacej-aş joc). Da, pe tînărul ofiter 

earC se plimbă necnrm~\t în orele de după prÎlnz 
pc sub ferestrele noastre. :E un milit.ar înalt, bine 
leţ!at ('Ia toti militarii, -şi când trece pe sub feres
trile noastre. mereu îşi Învârte o parC<'he de oehj 
negri, şi-şi răsu<!eşte must'a tIa c!lstanic. 

Li v i a (ecrcând f!ă rămiină indifel'ntă). V'a 
fi treeîmd şi el, ('a şi al ţii. Tu 'nu te-ai gîmdit încă 
să închizi trotQarul dinaillte-a casii. 

Cor n e 1 (tot cu rătutate). Nici n\am de giind. 
Daoeă iuhit(>j mele soţii i place tinerii cari se in
tere,sează de ca, eu trcblJC să mă bucur. E Iproba 
-cea mai evidentă că emincntele salc -calităţi nu le 
văd numai cu. şi dt'{'i, sunt adeyărate_ Te-a'Ş rup.'a~ 
numai să-mi spui, dat'ă ţi-ar fa<,e {l plăcere cât de 
mică dacă te~ar ('('rect a '? Eu, ea bărbat deyotat, 
n'am mItă datorintă decât să-i uşurez acest drum. 
~u mai cu scrisori ... 

Li v i a (se l'idică indignată .;-)-1 priveşte cu 
ură). Aşa dar mi-a furat o opistolă. Spune-mi 
d-ta. dacă o femee ar fi în stare de astfcl de jos-... ~ , 

nlC11 • 

O o r n el (zimbind lamar). Nu intru în discutii, 
doamna mea. Vreau numai sa te flllc atentă că lu
mea Încope să "şopteas-eă. 
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nelo, ci le ascunde numai. In afară de mo
tive ele politioă militară, includerea RC'ga
tului rom{m în tripla alianţă a aTut ca mo
tiv principal tot acoste consideraţii. Opinia 
Jluhlică. şi [/ll/'('mcle României nu-şi vor 
putea owni!('sfa cu atâta libertatf? simpa
tiile p('ntru slI!et/:nţele Românilor din Un
!/al'Îa, cari suntln acclaş timp ceWţcnii 
unui sfat aliat. 

P,Îllă la un loc, politica aceasta a mo
llarhipi noastre oste justifieat.ă, dar, în anu
mite îB1fH't'jurări. poate să fie fatală. rrra
tatl'Je de a1ianţ{t aLI numai valoare teore
tlC[l şi-şi exercită influ('nţ~i numai :în timp 
de pace. Se pot" îns[l, naşte conflide cari să 
deslănţuie curente arftt de putrmice încflt 
s[tînfrlJlg[t toate "l'czoanele de stat". 

cingura politică cuminte Înt r'un sLat 
poliglot, Clim este şi rnonarhianoastră, este 
satifacorea nevoilor cuJtmale şi economice 
(căci la alM se reduce în cele din urmă ori 
ce politicu) a tuturor popoarelor în mă
~nră dreaptă. :'lulţumirea cotătenilor În
tr\lIl stat poliglot este o pavăză mult nwi 

, pufemică şi trainică, dec<1t toate tratatele 
de alianţă determinate de "Înalte rezoanc 
de sraf'. 

O polihcă. externă sănătoasă care vrea 
să asigure pacea pentru vremi îndelungate 
trebuie, do ci, să se interneieze pe acest prin
, 1 pill. 

Hcl!lele trpbuie 1,'indccate, nu Minuite 
şi ascunse, 

Alianţă austro-bulgară. Ziarul "A .. anti" din 
:Milano publică o ,corespondenţă din Sofia în care 
se Apune eu in !3111gtaria Î1lCepe să ,prindă teren 
un' nuu f'tirent, I\!ll'e {'cre al,iaută cu Austria, sub 
moti rul că ':.tmbele {!'iri au interese comune. 

Seopul aCBstei aliante este ca Bulgarin să ca
Tlcte lihertatea cle3,qiune, deoarece, deşi Homâ
ni,<! e legati! rprintr'o convenţie cu Tllrc~a ca să 
intre în Bulgaria cladi aceasta ar ata(~a imperiul 
turcesc, Homânia totuşi ,ar rămânoa liniştită dacă 
i-ar Cel'C Austria. 

Pentru a obtine o alianţă cu Austria, zisul 
curcnt bulgar cere sacrificare<t Serbiei, tolerînd 
~ . . 

_ Li v i 'fi (cu ,patimă). ::Minteşti, nu ~ti nimic, 
nici lumea nu ştie, pcntrucă o singură scrisoare 
mi-fa trimes, Dacă-ti voin "'pune că fără voia moo, 
nu vei crede. 1 nsii fiindcă tu a,i fi în stare să-ti 
baţi joc de mine, de sufletul meu toată Vlaţ,a, iată 
Îţ i spun: mi-e simpatic. 

Cor n e 1 (ironic), Am ştiut_ Cii rei femei ti
nere nu-i simpatic un mândru slujitor a lui 
)[<arte '? 

Li vi 11 (cu dispreţ). Vai cât eşti de laş Cor
nnl ~ Cum te-am ~)Utut eu cunoaşte aşa de pu
ţin? Cuvintele tale, scrisorile talo, toate au fost 
mincino,ase. 

a 01' ne 1 (cu răubate). AŞll-i. oragă doamnă, 
se vede că 'l\şane~a fost scris să ne înşelăm uuii 
'pe altii. Dar te rog, grăheşte. avem să întârziom 
ue bal. , 

Li v i a, A'cum după Cf' ne cuno-aştem, ce -am 
şi căuta la btd amândoi. (Tristă, cu hotărîre), Eu 
te-am iuLit Corn0l, te-am iubit din iot sufletul 
meu. Eu n'am minţit, Dar tu fără, să şti fără t'lIi 
vrei, li-ai luat o SIIll'cină prea grea în viat~l. Ţi-a 
.păru t l'au îmlată. Eu te-am intelE'l.'1 şi te-am dis
pretuit. Pentrueă tu erai bărbat Cornel, şi nu 
trebuia să mă iai dacă te şti.ai legat de cafenele 
şi şah! !1,ai ales nu trebuia să mai iai, ştiindu-mă 
sftraeă. Tu 'ai simtit Îndată cÎlt sunt de costi-si
toare toaletele melc. Ele ti~au răcit. mai întâi ini
ma, pc '('ure tu cn,<leai că-ţi ~vei umploo-o lângă 
parba de ŞI;lh, (Ea îşi luă plil.ăria). Ad.io CorneL 

Cor n c 1 (indip-nat). Unde te duci Livio 1 
1, ivi fi (hotărîtă). Acasă. 
Cor n e 1. r; nde acasă. 
1 ivi a La părintii mei. 

• Cornel (ingrozit). A~a daf' .. \. 1 , 
Lh'i'!l (eşind). Ai gâcit! Divorţăm. 

(SfârOit) .. 

? 

ea aceasta să fie ()cupată de Austria şi prefăcută 
in pro\'incic aU-'ltriacă, 

* 
Şedinta Camerei. Şedinţa de azi, prczidată 

de :Nii\'ay, a inceput cu o discuţie ha regulament, 
Intrînd la Cameră mai multe petitii, preşedin
tele a declarat că pet<itiile se vor trece, spre de li
bera re, comisiunii p('utrn petitii. 

A cerut numai decât cu\'untul Jllsth, pentru 
a stăl'lli asupro dreptului de a trece aceste petiţii 
şi l,a alte comisii. }'llră a Se adulCe vre-o. hotărîre 
meritorică, discutia la regulament a ţinut vreme 
mai indclungatil. (In cul{lI<!re se vorbia di mÎine 
opozitia va cere o votare nmIlinalii, pentru I/.L Iă
murj această controversă), 

S'a trecut apoi la discut'lla bugetuJui. 

Pindaşul la post! 
Dt. Valer Branişte - Îşi face datoria. 

In sftLrşit după o lungă şi ingenioa,9ă 
tnCCl'l', mult. iscusitul nostru pţmdaş dela 
Lllgoj a dat un S0mn do yjaF!. Lumea ro
mfWC'(lSc[1 va afla deci cu bucurie că pân
c1asLll n'u adormit. 1\11, el stă IlC'clintit la 0-
no;'ificlll s(w po~t, pf'troefwd CU'Il ochiti do 
nIlluI' toato somnele eMe Ilumai se arutu 
pc orizonul vi(~tii noastre publice şi - fi
reşte - mai cu dinadinsul po cC'lo dinspre 
Arad. 

.. Nentinelo, pl'iveghiază -
"Xorul crunt s'nrată iată !" 

- îşi va fi lois, împrrună cu poetul, bravul 
Il oSI rtl bă rbat h'cs(u'in ci de fericire, când 
i-s'a ahrLt tIt în vigilenbvi retirdt broşura 
piii'inl'elui Ciorogal"'iu şi nmnai docM, ca a
Inul car'c -51 ie să-şi f'ldi cu scumpătate oa
tOI'ra, ,1 şi prins 8(I-şi SUfle goarna spre colt' 
patru u1Ighiuri rOllleîne.,;,1i: "Fiţi po ,bună 
pac,o oameni buni şi HOlll<Îni do omOIlle, -
r un nor dt' fum llUlllai, din udoillI "coman
elitei" şi nici drcum un presernn de răzbu
li<11'O al ade\"rtl'ului, pe (~are noi atflt de mult 
îl cinstim Încât suntem la adăpoi'it de mâ
!lia lui." 

Da, d. Dr. Valer Branişte, şi-a spus 
\'erclictul aSl!pra documentarei broşuri a 
p(u'infoJlli Ciorogarill. Da, omul, care în 
toiul 'figaniadei pornite dela istoricul lo
cal .. Vas" a ştiut intot,deauna să-şi reven
dice nota cea mai stridenUl, a ştiut să, tâl
cuiască cu mai multă ardoare ciol'ovăe
Iile millcillnii şi a ştiut să-şi asigure prin 
aceste frumoaso aptit.udini cu adovărat un 
titlu eh'rn la reeunoştJnţa. neamului ro· 
m[mesc, - omul acesta, Dr. Valer Brani
şte, n 'u putut să se desrnintă nici de dat.a 
as! a. Era doar primejdie să se limpeloească 
atmosfera, să mai străbată o rnză de ade
\'ăr prin ceaţa malarică a, campanioi anti-
lt r ibun:i.stE't lllmin~m d uri ci unile pri păşite 

sllb mantaua Întunerecului. Şi când e vorbă 
de primejdie, aici o al nostru domn Valor, 
ca să-i aţ.ie cu pieptul dsa]e bronzat. calea. 
LlIllwa romtinească fie deci pe pacc, căci 
ia tii co-Î vest eşte d. Valer În "Drapelul": 

Autorul (d. Ciorogariu) caută să se desvi
nodiţcască, pre.wnt.ândn-oo ca victima unei in
trigi şi v<lieşte f!ă roslogolească toată răspunde
rea pentru echivocitătile politicei arăâane, în
cepând dela faimoasa. inf1'ătire maghiaro-7'omână 
până la recenta campanie contra comitetului na
ţional, a.'wpra dlui Goldiş. B,'ne inteles, că în
treaya broşură este scrisă tendenţios şi cu scop 
bine precizat. Nef!:ind în intereslll cauzei a în
('epo d'a capo discuţiunca unor chestii odioase, 
lâmurite 1JC'iIlă dincolo în publl:cisl.ică, ne impu
nem deocamd{lIă o rez~wvăJ anunţând numai a
pariţia acestei broţ\uri, La caz însă că interesul 

14 Noemvre n 1911 

public ar reclama lămurirea ~celor părţi a c~e
stiut/ei r:ari ne privesc pe nOI, nu t'om avea tn
cii/rău, ci vom fi siliţi a lua cuvâullll de n01l, 

-"lire a restabili faptele în lumina lor adevărată. 
Doocamdată însă aşteptăm să vedem întru {lât va 
fi de trebuinţă fi părăsi r('.zcrva~ ce ne-am im
p1l8 pentrllde a {'urma odată er~upţiUl~ile pă~i
nwşe în presă, eure ar avea alta melllre decut 
fi ră~pîlIldi disgust în cercurile eetitorilor. 

Domnul Yalol' îşi impune deocamdată 
rcze}'n1., dommll Yaler zice că ,~chcstiile 
odioa:;:e" sunt h'lHwrite pâtlcL dil/eala, că 
broşura e scriS~l tendenţios şi cu scop bine 
jJ/'('cizat şi că - silit. evcIltuCll, de interesul 
pulJlie - L'a ]'('stahili faptele În lumina ade
/'lirafll. In acel<~ş timp, dOI~1l111~ Valer, a,re. J 
n01'111 de-al prczmta po d, (ToldlŞ drept V1C

timă şi de-a împroşca iar[lş nSllpra. nouRtră, 
şi în special asupra părin! elui Ciorog~lr! u, 
întreg noroiul jalnicelor noastro stăn 111-

t0rne. Int.r'ude'l'ăr s'a sftu'şit. eu gluma. A
Wta cinism, atftta reacredintrl din partea 
unui om - ne Înmărmureşte. 

Xl' lIltrebrul1 cu uimire, aHlt de mult S[t 

lJe fi lno'loclat in imoralitate, încftt publicul 1':> 

nostru nw i poa to tO!01'(l pfUl1t şi în acest 
gTad telllcritat('t! unui om, Cilrn de UIl an 
(lt~ zilL' UllII'eşl r, sustillc şi r(lsp,Îndcş!-e aGl!

loaţii do era Jllai c[lpijal{l răspundere mo
ralti III Iaţa lumei româneşti, făr'i'i ~ă fie in 
,'iLu'c ~il prOllue11 nici cea m<li micrt clovadrd 
Xu ('1.1 oar'o vn'dnic, de mult, ollml aer:;:ta 
('{In' şi·" pi0rdut ori ce îndrrptitţire do a 
mi!: ii socotit printl'f' indivi;r,ii normali, rnH 
cu df'săvâl'Bire din viaţa noastră publică şi 
aşezat acoJ~ undG trcbtlio S[l fie aş?znţi toţi 
d(>:;:rrtd~t('inaţii vieţei politice. On neamul 
<H'('stn hiltllt de zei fi r0mmţat la vri, en 
n)inţă do a trrti o viaţft politidt siinMo;.sn. " 
dClt1l1[i şi conştiontă? '. 

S 1- illlpui suprem să ne punom cu toţii 
cei buni intrebarea <lcoast.a! 

= 

Scrisori din Budapesta. 
12 N ovembre. 

Astfi saară s'a tinut a doua şedinţă ,publică 
a flOcictăţ.ii "I'ctru Maior", înclegantul restau
rant delia Ieatona. J-luhlic a fost mult, cu toate 
că sala este rprea mică rpcntru lastfel de ocazii 
(lmii dintre studenti şi membri ai cvloniei 1'0-
mimef!ti au trebuit să plece, neav:md Joc). Am 
remu;cat pe: dna şi d. Mezei cu d-şoarele şi fiul 
Iuliu, d. DI'. Lernenyi (Sibiiu), du-a şi Dr, I. Beu 
(Sihiiu), Dr. Gh. Bilaşcl1, Dr. A. Oosmuta, d. I. 
Lă:pihlatu (Orăştie), d. prof. uni ... Dr. 1: 1)0-

poviei, dna şi d, Dr. Tit Babeş, d. Dr. J)oplCl ~u 
d-şoara, d, locotenent Păscut, d-oarelc :MUl'ar1U: 
d-şoara :Mărgăritescu (HomâniaL câţiva SloNCl 
ş,j alţii. 

Este dureros că tocmai la actul de prezenţă! 
suntem n€yoiţi să facem o observare foarte je
nantă: n e Cor c i m r Căci fas,pectul acestei seri 
nu mai a vea curăţenia morală şi de rasă, pe care 
o UVllse şedinţ.a primă. Am văzut apărînd, Dum
nezeu ,ştie pentru ce, ŞIi străini, -cari - chilar şi 
numai prin convorbiri - tulburau caracterul de 
unitate al serbării româneşti. Ap<li s'a ivit între 
~tlldellti - de multă vreme acum întâ'.iaş dată -
plecatla figură şireată a cllui Birăut, care fi stâr
nit un VaiI de indignare şi displăcere Între tinerii 
no,ştl'i. Est,o adevărat că pentru lucrurile acestea 
nu poate fi trasă l'a răspundere direct conducerea 
societăţii, dar se poate pretinde ca cei competenţi 
să atragă atenţia <lomnilor, cari îşi uită de ceaeo 
li-se şade şi 00 nu, 'asupra sentimentului de reŢluI
siune pe care'} stÎirnesc. O, sunt atÎitea căi r .•• 
(Aflu că unui domn, oare s'a prezintat la şedinţa 
clintiti între astfel de conditii, i-s'a tăiat scurt 
puf ta de li mai răscoIi indignarea studenţi1M). 
Altfel, Ce chinuitoare impresie IBă vezi .po un 1. 
Popovici şi r. IJăpooatu zbătându-se pe .aceiaş 
bancă cu Birăuţ! Tinerimea noastră trebuie ferită 
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cu orice pret, de a'şi corei sentimentele şi conyin
gerilc ei cole mai sfinte. 

In faţla a('('~tui public numeros şi amestecat 
dc~('hitlc şedinţa d. preşedinte 1. 'l' ei C 11, salu
tfmd pc membrii co10niei din Budapesta, şi acor
dîtlld cU\'fmtnI dlni COR 111 'li. ])'Ra caJ"lactel'izcaza 
pc senrt şi potrivit evla\"ioasa artă primitivă a 
zngTa"iJlor noştri de pe Yl'el1luri,până1a îlleepu
tul secolul \li al X IX-lea (X egnliei). Trece apoi 
la perioada De înflorire a pictut'ei romuneşti, R-

mintiild tuţ.i r(\prezintan~ii ei de lazi, ('a să ,se oeupe 
în lleosebi de 1'<:0001' Aman. Dupăce analizează 
onerele mai însemnată ale fecundullli pictor şi 
părerile lui despI'e artă, d. (1osma ne eonduce în 
salonul poetului Vklhu(ă, arătimdu-ne de înehe
,i(']'e, printr'o dmH:riere Ilwântată, chipurile seni-
llullli şi nC'ajnn~ului Origorest'u. 

A urmat d-şoara Z o i ţ a ~r e zei carc a 
. \ rxceutat la pian mai multe bucăţi (din Liszt, 
~ ~\ ~}'Jc<chtemtlaeher etc.) C11 o pricepere tehnică ni· 
-" . mitoare. Arba d~!'\ale a fost ră"pIătită, pe lângă 

aplause şi cu un buchet de flori. 
A luat apoi cuY:Întul d. P. B u c şa n, lurătiind 

că ~nu poate să existe deeih o sing-ură cultura: ('ca 
natională. Dacă este şi trebuie să fie, cu toate 
I:H'C'stea, yorha şi de infl uen te şi Împrultluturi din 
<,i\'ilizutii străine, m'cm datoria de a alege pC' 
aeeeu care ('"te mai aproape de sufletul neamu· 
Jni no,~tr\l. Dnpă ,aeeea d. Hu('şan insistă asupra 
nlPntlalităţii cu care părăse~c tinerii noştri şeoalC'le 
llwdii :-;t6jine, ea să trcacă pragnl uniyersitătii, 
~i {'onstata npajnnflurile j'syorîte din ci\-ili2)al ia 
unp:nrraseă hihridă. re l'm('ază an:diza repede' fi 

notelor enIturii gcrmane, pentrll a ni-se doverli 
f'ii poporul nn~tm are voia .şi aatot'ia nea,părată 
",ii 'Se adape - <'Îllld e vorha c](> Rtritini - la iz\"oa· 
r(>le culturii franecze. 

C'onferinta Cllui Buct;"an a unIt multe momente 
('~l'i an kg-ăturu cu viata ziln,ică a ce]or ce au as
(',nh,,-o, Totnşi trl'hll1.8 f'ă regretăm că nu a fost 
"rle faţă tucmai pal't(,<\ aceoaa stu{lentimii, căreia 
i-,,'a adl'esat în primul rînd şi oare ar fi anIt 
oea:>:ia Ră f':l eii , mac-ar în f'onştiinţă, III e,a (' u 1 p a. 

După aeeea a C:LI1t,at. suh condueerC'a rllui Fi
r a, eurul ,,(wi8tătii. Pnuetul aceRta a fn.st o I>ur-
1,rinrlC'l'c Înd'Jittl: s"a, dovedit ea snur pretioase 

.... demonte intre tineri, <'Iar! se ,pot manifesta şi in 
"'nfa ril cit' hi;;erieă, şi ei! ,.Dorul îustrăinatulllj" 
~ll"monizat (lc d. 1. Vicln es10 inferior celui al 
d! 1Ii T. Popoyj('i. 

n. P ii li; (' II t s'a rl'n]at şi c,a un abil violinist, 
('Il hll,e~ţi d.~n !fC'rmann şi PorumhE>f;cu. Vârsta şi 
pxerelţllll 11 V'fJr putea desyo!tla, fireşte, talentnl 
a ciimi r!o\"[ldă a făcut-o astă soad. 

Pe (1. O] ari u cu cât îl auzi mai mult, C\1 
ilt:ît trdmie să'} lauzi 'mai sineer şi mai eu drep
Date. Tenorul 'a('p]a de un reg-istru mare, pllteJ'.llic 
şi fin În aeclaş timp, măestria cu care d-sa st<l
pîmeşte t,oate nuantele vocii. Mntimcntul cu caro 
{':întil, nc('stca ne fae să dcplângem un nou artist 
rom:în ce \~a fi nevoit să se mani.fcst('ze d(~ar în 
saloane. Gingaşa '!loe:>:ie 'a d.şoarei M. Cunţan: 
"Pe sub fNO;j!'trli ('urc-un rîn" ... (cu toată melo
dia ei nC'!xltri\"ită), ",~li-a trimis bădita dor" fii 
"Din AJ'l3dpân' la Şima,nd" sunt convins că n'a~l 
mnÎ f()~t cfmtate atât de frumos ca în sala dela 
Katona .. 

In flenHu] programei, pr('şedintele a încredin
ţat pe d. L D Il 111 '3. să f':leă unele reflex ii în le
g-ătură cu conferinţa dIni Bl1eşan. 

Jn ~f:îJ,,~it a '(':Întat d. C. P O'P o vie i şi corul 
societăţii, iar preşedintele a înehis şeJinţla. 

De îueheiere amintese eă ta şl'dinţa aceasta 
am dzut mulţi studenti cu hărbăteasca broşură 
a păr. Ci(lrogarin, "Hpre pra,pa'Btie", eiintfmd să 
Re lămureasră asupra sitm1ţiei lloa:o:tre, Îueurc>ată 

de interesele unor v!lllitoşi. Semnul acesba extern 
a eadrat foarte bine eu spiritul nou, cu con::.tiinţ,a 
]"oIlJ:tncască nefalşificată a tinerimii noastl:o tre-
zite l,a adBvăr, care şi-u g'ăsit expresia şi într'o 
parte a şedinţei de azi, Progresul nu v·a întârzia. 

Gh. Platoş. 
I 
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Scrisori din Bucureşti. 
Moşiile din Basarabia se vor vinde guvernului 
rus. - Aniversări. - Relaţiile italo-române. -

Dela Universitatea populară. I 
Bucureşti, 11 N oemnie. 

Chestia moşiilor, pe cari epitrolpia sf. Spi
l'ic1on din Iaşi le are în Basarabia preocupă tot 
mai mult c))lini.a publică. He vorbea arllm câteva 
zite c:t l[('e:-tc moşii VOI' fi "ândute obştii]!)r for
mate de ţăranii romflili afli'itori 1)8 ele. Ar fi fost 
poate proe('ebwa ('ca mai potri\"ită din punct de 
vedpre national. Astăzi Însă se parc că realizarea 
intentiunilor epitropiei întâmpină grputăţi din 
partea guvernului rllRese care probahil nu ar "e
d(~a cu oehi huni înstăriroa harnieilor go;>.podari 
eari I1U vor Ră ştie de rusifie,are. 

Guvernul rus nea să Cllll1pere el mo~iilc. Că 
re va fa ee cu de cRte uşor de înţeles. SiRtemul 
praetieat de alre neamuri - cololli2!arca - este 
în floare şi în pnwineiile răpite de lăcomia ru
s{'tasca. Re yur 'aducc vrobabil locuitori din lll;lr

ginile Siberiei, habotnici cari se închină la ehi
pul împăratului eari îşi fac eruec cfmd and de nu
mele' lui şi ca]'i vor re:"peeta forţa şi puterea de 
cflpan~imlP la pf\avoslavnicilor ruşi. 

Tratatiyclc pentru eumpărarea moşiilor au 
şi îneepllt. Ele de('urg la Bn~>l1rcştî întrednii Titu 
.\f.aioreseu, miniR,tru de esterne :al Hom:miei şi 
între d. De GiNes reprezentantul Rusiei la Bu
eun'şti. fiuyernnl român ,pune llrtnătoareJe ('on
diţiuni: Moşiile să fie cumpărate de guveruul 
rus. iat' nu de banca ag-ricolă din Husia. Preţul 
lor ('8te de douăgprezeee milioane de lei, sumă 
care se "a da institutiei proprictare fără de uici 
(1 eondiiie. De asemCll(~a gU\'enlUl rus să dispună 
l'a suma dC' două sute de mii de ruble depositată 
la banea impC'rială ·din Petershurg Ră fie inain
t.ată ('1[1,,('i Sf. 8piridon, căreia îi aparţin, ·pe cari 
I n"ă j.!,'u\"c1'l1111 rus nu voieşte a-i lăsa să fie ridi
ell t i. 

C(,nditinnile impuse de guvernul român au 
f(J~t ae('pptate de guvernul din Petersburg, afară 
rloar de suma .. prin care se fixează pretul moşi
i],;!'. U uvernnl rus, 'adnd în vedere venitul ac
tual al ae(\'itora, nu oferă mai mult de opt mi
I iUfllH' de I('i. In ori-ce {'az chestia se va trama 
l'î!f Ill;j eur:înd şi cei oari mai Îşi aduceau aminte 
de timpurile <,ând a'('olo erau Românii stăpâni, 
,'01' "edoa cu iale cum rMnd ,pe rând le acaparează 
"t rpinul pc toate. Şi vor muri cu nădejdea că 
pooate odată, pine ştie când \"echile vremuri "e 
\"OI' Întoarce. 

• 
Aşa trăim uoi, eu jalea după ee a fost, cu raza 

luminoasă de nădejrle la ee "a fi. Ri cine Mie dacă 
g:mdnrilc n(~:~stre' \'01' lua odată J fiinţă.' Şi vre
TIll'!l twee peste noi, trece. adl1cându-ne în fic
c!Jre zi aePleaşi păreri de rău, aeeleaşi licăriri de 
nă(lP,i(le Într'un \"iitor pe care-l aşteptam, 0, e 
plin ne atâta zbueÎum tre011tul nostru, încât fie
('Iare zi din an este J)(>ntru neamul acesta o ani
\'er~arc dureroa!'iă. Fi«:eare zi ne aducI' aminte că 
avem datorii de plătit fată de !'.ângele ne\"lnovat 
l'e a cllrs, fată de bratele oari s'au îneoyoiat sub 
lanturile grele, faţă ne lacrimile calde rari s'au 
risipit pe pietri. 

8(1 \"orbe'';lte a('ulll de (,I'ntpnarul răpirei Ba
s';ll'abi(>i. ~tirile (':Iri S~'1ef;C din Chişinonannnţă 
rli :1('010 Re pregătesc serhări mari. De sigur, vor 
fi adnşi şi nenorociţii tărani basarabC'lli, y{lr fi 
împodobiti în haine de Rărbatoare, li-se ya po
runei ~ă fie "pseli şi osă }}reamăre-ască \"ea{'ul de 
rnşîn,e şi ~cilI'bă ee s',a ahătut .peste dânşii. Să 
preamărească ·pe eei cari tin zăvorîtă lumina, pe 
eci cari sunt a;::.a {le buni prietini cu întunerecul 
Şi clopotele bisericilor ridicate de e\"l'a\"iofiii bo
eri moldoveni, în alte \Temlui, vor vesti în' limba 
lor hneuria :-;trăinnlui cotr(1)itol' şi jalea celor 
('ari îl văd jnbiliind. Şi poate \'01' vesti şi bleste
mul ·celor ce-şi dorm în umbra clopotniţelor Rom
nul lor de vcei. 

Aşa se va sf'rhători acolo la~castă anh'erRal'c. 
('U alai şi cu trîmbiţe şi C11 oS/anale. Se "orbeşte 
şi ai('i, În ţara mamă de dllfprosul praznic al ne
dfPptăţeiolllPneşti. Xeamintit nu ya rămiinea. 
Ori ('{ttit durere ar "twellra în suflete, ori eiite 
alllintiri ne·ar aduce, ori-eiită re\'01tă Iar trezi in 
inillli. ('nInse Y:i prăzllui ziua de jale? r n pro
gram Il'll ~'a l'\t.ahilitpi'lIlă acuma definitiv. V:a 
fi însă un servieiu divin pentm cei mort,i în ora
:;lui Iaşi, fosta capitală a Basarabiei, se ,",a îmbrăca 
în doliu, se vor arl)()ra dl'!\Jpele negri şi se \"01' 

tragc e1opotple ... Nu se vor tine dis(·nrsul'i. Cel 
puţin aecasta e propunerea studentilor din Bu
cureşti. Dar, al'olo unde se yor întrnni, un stu
dent ya ecti din iHtorie ea'pitolul aee!a, în care 
e "o1'ha de prinosul adus de oameni nedreptătiti, 
Şi nu va fi nici o manifestatie pe stl'ade. Aşa o 
vorha să se amintească aiei ziua răpirei Basara
biei. Şi nI' fi bine să fie aş.a, 

.-
Dupa cum se ştie, la Roma ex~stă o 80('ietato 

italo-rornână, al 6trlli scop este stri'lIlgereoa rela
ţiilor întl'c poporul romun şi cel italian ('ulti
\"arcla raporturilor de prit'tinie şi Încurajarea Te· 
eip)'odî a Inăzuinte.lur '(·ultnralc. Războinl ('U 

Turcii a fileut R~'i se yorbeoascl1 <!eum de aeeastă 
societate, earc n'a prea dat flonme <le viaţă. Ea 
a ÎntC'nenit adeeă atunl'i :ermd ziarele au înec· 
put să snie d('~prc sentimentele de simpatie, pc 
cari le are' Romimi·a fa tii de Turci. Iutil ce i-se 
telegrafiazii "Universului": 

"Intr\m eOJ1lunieat publicat în ziare, sDcie
tatca italo-romflnă de>:nninte SHJIlurile răspfmdite 
aCI (·ă Romi'inia ar fi ostilă Italiei fiindeă are 
alianţă eli Turcia. 

Scwietatcu de-dară - pc temeiul informaţiilOl:' 
ce le are - eă nu există ali'anţă Între Hom:1l11a 
şi TUlTia, ei numai un aeord îneheiat acum doi 
ani cu sco.p local defelisi VRŢ)l'ea se Împioc}pea 
turburarea statului-quo în Balcani de către sta
tele din peninsulă. COliluniml.tul adaogă eă f!:u
"E'I\nul şi prea românească - aceea care ogliin
(kştc ("u adevăl~at opinia pnblieă - păstrează cea 
maid{'plină n{'·utralitate. 

Ca do,'adă a simpatici Românilor se dă fap
tul că după izbucniroa ră~hoinllli mai mulţi oFi· 
ţNi romfllli au ccrut Ră lupte alături cu Italienii 
în Tripo1inania." 

ComunÎeatnl îşi arc şi el ro,;tnl lui. Poate e 
bine di s'a dlat. Kn este însă mai pntin adevărat 
('3, atnllei rund interl'~cl(' stat,nlui Runt ,amenin
tate, manifeRtările pornitl' IIlai mult din sent,i
mcnt nu ,!)}"ea ali mare imporban\ă. In politic-ii 
scntinwntul nu a d.;rt niei ndată rezultate bnnp. 
Cu toată originea cOllllmă,atnnci eând interesul 
lor ,a eernt'o, l'epr('zent~lI1ţii Rtatplorstrăine au 
tJ'eeut frumuşel }1(\stc cererile nO';:Jsfre. 

• 
CUl':-;llrile uni\'crsit:'itii popu1arc "il' tin regu

lat. atr:ig:ll1d tot mai multă lume, Ati'tt y·arict,a
tea subiectelor tratate, {'iit şi fdul uşor de expu
nere, fae (~a aceste eur~uri ~ă fie aSl'ultatc cu plă
('ere nu nUJllai ele cei {'iari se interf'i'cl1ză de a1\U

rllite prohleme, {'i şi de {'ei fără de lliei () pre
gătire. 

° frumoasă lectie a Heut aseal'ă d. C, Rădu-
11'8(,11, tratfllld despre sociologia criminală. In 

acest l"ama1 ştiinţei d. Hăoulei'eu este do altfel 
cel mai bine prl'g-~ltit. Sentimentele ce le nutn,ştc 
Dată dc n('um'ocitii ajunşi, în urma fa,ptdor lor, 
să fie izolati de societate, Simt în dcobşte cunos
cute. D-sa este unul dintre aceia eari s'au ridioat 
În atâtea I'îndurî. cerînd reabilitarea eelor ce şi~all 
făBut osfmdaşi cerînd primirpa lor în SlJ<,ieDatea 
carB azi se fereşte de dimşii. 8tăruinţelor d-:;ale 
se datoreşte în parte frumoasa organizare a atlt
tor institute Hle.nite la ycnl în ajutorul aco:-;to1' no
noro('lti şi ai feri de a cădea în rec,idivă. Pornind 
de1apl'illcipiul 'e(f mediul poate influenta în bine 
~an rău ~,))'iec l:lufletc, d-sa cere ('la societatea, prin 
îngăduinţa ei, prin mila şi ertarea ci sa caute a 
câştig.a sufletele cari şi-au isp~işit greşelele şi să 

Ocaiie de cnrnpărat mobile! 
Din' cauza producţiei abundente pc" afla penku preţurile cele mai siizute 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă = plătire În rate lunare fără nici o urCMe 
de preţ. - - -
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nu le ÎnstrăinClze fie .prin l1cpăsar€, :fie prin dis-
pret· . . v' • 

Tn sonz1Il ,at:'cstor idei a fost ~muta ŞI lecţia 
de aseară, care însoţită fiind de numeroase proiec
ţi uni, ta 11rodu8 o adîmcă impresie în publi-cul as-
cultător. CQrespondent. 

"Astra" in Poiani. 
- Corespondenţă particulară. -

Despăl'tămulltul MCl'('urca al .,AsocÎtitţiunii" 
it taIos pentru vinerea adunării genel'ale comuna 

Poiarll... ('omit. Sibiiu). Aceasta e o comună 
frunt.aşe printre cele din mărginime şi are peste 
5000 de locuitori. In vremilc trecute locuitorii 
ei S(l ocupau cu oÎcritul, uzi traesc din ca'Pitalele 
a{h11l!ute, apoi din negoţ şi meserii Dela natură 
sunt dobaţi cu inteligenţă rară, spirit de intre
.prindere, aşa ('ă ll<"asă neavând pământ, p1eacă 
ŞÎ în timpul din urma, cutrieră tot Ardealul ca 
negustQri, ba se IlIşcază prin .sate SllU ca negustori 
sau ea arindaşi de moşii. 

In aee!l:"tă fruntaşă comună avem şcoală cu 
şapte învătători, biserit'ă cu 4: pr€oti ~i mulţ.i alt,i 
lntolcdullIli. Avem apoi Ş1 localuri potrivite pţ.\ll
tru întruniri. 

Cu -conR'idcl'arc la ReCOlte împl'cjurări clc8lJlăr
ţământlll 1J.ert'Hroa. al Asociaţiullii şi~a fixat ţi
nerea adunării gcnerale în acou,,;ta c.{mnmă ,pc 
Dumined, în 5 luna c. Comitetul dcspărţăm;mtu
lui şi oaspo~iÎ ataşaţi au fost fo!arte binc primiţi. 

Scn'if'iul diyin a fost {'cle.hl,at dc dl protopop 
Axram S. Păeul"arÎu, T:\'spunsuI'ile le-a dat corul 
mC8criaşilnr <lin loc condus de îndi(ătorul TIJ.
nasc. Domnul protopo,p a ţinut o (,11vântare fl'll
moasă indemnÎmd papoT111 la credinţă in cel A
tot.pu!{'r.nic, la lmnă întC'legere şi arătfmd apoi 
geopul Asol'iatiunii des('hi.]e adunarea generală. 
nI Dr. G. M.ăctllnr explică o:rdinea de zi şi arată 
însemniHatca 3·storfel de (adunări. După eonstÎ
tuirea biroulu,j se -cetc-şte r>:l.p<lrtul eomiteului pe 
anul curent, din oare l'cie,'!c că acesta şi-a împli
nit cu eonştientio3itate ţli cu frumos succes dato
l'ia, deşi n'a fost sprijinit de loc de intelectualii 
din de.<;plil'tă1lJll ni. 

DI O('tavi.an Sg1imbea, diz'oct.or de bancă în 
)f ('remea, în prelegorea sa Qespre "Negoţ şi me
serii", dU'Pă('{) per~urge viaţa poenariJor cu diferi
tele ei pori,rctii dureroase din trecut, îi îndeamnă 
Ia ncgoţ şi rueserii, le dă sfat să se lăţ.ească tot 
mai mult prin satele Ard~alului urmând aceste 
oc·.u1)atiuni, apoi cumpărînd sau luând moşii în 
arîndă. Prelegeroa fiind în scnz naţJional ţinută, 
şi cu .sentiment predată, la făcut un foarte bun 
cf~t. 

Cu această: oClaziune s"au înscris vr(l-o 10 mem
hri ordinari şi ne-o 50 a:jutătol'i la Asociaţ.iune 
şi s'au impă1·ţ.it şi broşuri din biblioteca Asocia
ţînnii, I:lfloi ,~'a constituit agentul'a din Poiana 
alegîmdu'şi do vreş('dinte ;pe dl Ilie Dobrotă, 
preot, do \'icc-Ţlrcşoointe pe di Ilie Georgescu, 
dirigent şcolar. de casar 1)(' di R<lmul Vraciu, În
văţător şi de rector 'PC dl Ni-eolae Şerb, învă
ţător. 

La ora 1 s'a s€nit masă în şcoală, cu care 
oC'lllziune s'au spus mai multe cl1vÎintări. 

ooara ·a fost o frumoasă productie teatrală . p' , ' eum In (Ha,na navem o('.ame. să: vedem. lfem-
hrii Reuniunei de cântări şi teatru din :Morcurea 
Ulll ju('at 11Îesa ,.Nepotul răsfăţ.at" de T. V. Păcă
t ianll. )[ uIt a p11'CUt faptul, că la aşa întrf'lŢ)rin
aere obositoare s'au angajat intelectuaEi din co
mună. Laudă s'a ,adU1'1 .JiJetanţilnr: Elisaveta Pe
trutin. Vict;OrÎa AHl1l, Virginia Păcurarin, Elisa
veta Popescu, Dr. George l\făc('la l'ill, :Moise Stă
nc..sc, Ieronim Pui'a, Octa:dan Sg-1imbea Matei 
~cOJ'ol}etiu, Sever Albu, cari s'au achitat 'ŢI€rfcet 
de }'olur11e lor şi au dat îndemn ca şi în Poian.a 
f\ă se poată aşa CCţ'a intrepl'inoe. O dovadă vie a 
fost lilceasf,a, că prin muncă şi bunli Înţfllegere 
llIultfl lucruri frumoase se ,pot pune la cale. Laudă 
se cuvine tuturor di1etanţi1or, iar tinerei reuniuni 
progres trebuie Ra-i doroască tot omul de bine. 

Dmninecă şi Luni ali fost în comuna Poiana 
:;i conferinţe invătătoreşti,cari lau ~onstituit un 
adc.:ăr~t co~.7res religios. dând dovadă învătă
tOl'll, ca au facut frumoase studii in materva reli
giei. 

Cam tn felul acesta au decurs i;crbările din co
muna Poiana. Pentru :popor <au fost momente 

;; 

• 

de r~'ulegere, rar pentru intel~tu.ali îndemn spre 
muncă mai intensivÎ'i ve teren obştesc, aşa că ast
fel de serbări cât do dos s'ar 'Putea repeta, căci 
muna.i câştig moral ne-al' laduce. 

Un mărginean. 

Impresii din 'văzduh. 
Jlfî-se cert' sa scriu un articol. Nu pot să re.fuz. 

0u toate Reest.eR, rog să nu HC uite d meşteşugul 
mou 11U e să &Crin. Eu ştiu să sbor. Din panla., ce 
C11 ,sila mi-scpune azi ·În mână, ou am făcut aripă 
de Înălţare, Să s-mulg acum din 'aripă o pană ca >'ă 
fahri(' proză? După cât şt.i'll eu, o singură aripă 
poate produce pene de Beris bune: ifi.ripa do gâscă. 
Vedeti la ce ,pii-căleli se e),.--pune omul nodcprin.s 
cu stilul. 

"Lumea e cmioaRă să'ţi (,l1noască impreRiile" 
- mi-s'a spus. Sunt foarte recuuosditor lumei de 
cnrÎozittatea cu care mă onorează. Mărturisesc 
însă că aşi fi 'Pl'c.ferat ('Ia lume-a să Re intereseze 
mai mult -de sbornrile mele dedt de proza mea, 
care, desigur, trebuio să fie foarte plict>ieoasă. 
Dar, să nu acuz pe nimeni. Şi, mai taIos să 11'11 ui
tăm că trăim într'o nome când publicului îi 
plaC(] aă -pctrea'Că văzÎmd cân·j cari \·oroo.~, oa
meni cari latră şi aviatori cari scriu. Prin urmare 
să ${~riu. 

Ce să' spui? C;p'ano de BergNac, care n'a 
:>.burat nici odată, doscrie ~'ldmirabil sborul său in
tre lnnă şi pământ. Inteleg-eţi, prin urmare, de 
ce mi-e frică mie că nu voi isbllti să intcre.sez de 
fel cu inl1)f('\siile mele pc cetitorii "Flacărei". 
Trebuie să fi arnt n()focul de a nu fi fiburat nici 
odată ea să poţi des~rie frumos un sbor! ". 

.T'arriv€, - ex('usc-moi - par lla dNni(;rc trombe. 

.Te sllis un peu couvert d'cthcr. J'titi ,-oY'a.g~! 

.J'.:li leR ;\'f'1tX tout rcmplis de ,poudre d'a,gtrc .. rai 
Aux e.p<'r<lns, en.cor, qnclqllos '})OiL"! de planet.o! 
Tencz, SUl' mon pouI'1point un cheveu de cornete 1... 

Aş.a pretinde Cyrano .de Rerg'orae "ă s'a. Întors 
din fanfm8ti('a sa călătorie în" lună. :Eu, deşi am 
izbutit să mă ridic chiar pân~ la o mie de motri 
{~ll aparat.ul meu, mărtllrisefIC că ni,<,i odată nu 
m'am coborît acoperit de eter, cu ochii plini de 
praf de ''Itele, ve ghete cu ;puf de 'PJ'anetă sau po 
haine cu păr de cometă, Şi nici ('lalea la~tee nu 
mi~a stropit nici odată bluza cu lapt.ele care o ... 
pa\-ează. 

In S<'himb, alI î'l1('.er0at de atâtea ori să ma 
gtropcawă laltii cu n-oroFul pământ€an al răutăţii 
lor. Dar, să nu \'orbim oe n~(,szlJri. Datoria noa
~tră eflte să 'planăm deasu.pl'S micimilor omeneşti. 
Şi ill~e8.8tă .dat.()rie trehue ila şi-o îndeplinoască 
eu '.'ltât mai mult aviatorii. Menirea lQT nu e bă' 
plau{'ze 1 

" .. 
Impr{\sÎa ('oa mai Tluternică am simtit-o când 

am sburat pentru prima ()Iară la Bintinti. in Ar
d6aJ. Bleriot încă D'll trecuse cana1ul mânecC'Î. 
PrimlJl meu laparat era tot de lemn şi n'·ave.a mo
tor. Am }(\gat trei ('lai de c1, trei flăcăi an prins 
a. ipocni din hioCe, şi a!paratul s'a rid~cat la ne·o 
15 mcfri înălţime. după('€ a alergat cftth~a chilo
metri pe pamnât. De atund, de cât-<, ori ma 'lui 
în laparat, sbnrnăiala. motoruhli mi·adu<,c aminte 
de 3.eroplanul fără motor, ~i diruaintea ochil<1l', 
fa"dnati rle nemărginirea vă7Alnhului, îmi răsar 
cei tr<>i flăeăi chiuind .şi pocnind C11 foc din hice. 

Ru-rnria cea. mai mar~ inEla am simtit-Q când 
am sburat :pentnt prima oară la Cotroceni. Nu 
m'am ridicat atunci mai sus de patn\ metri. On 
toate SCl"stoa, nici Alpii nu mi-i închi'rl11iam mai 
înalţ·i {'la înălţimea 1'3 care mă ridicasem eu. Fiind
că "stru metri, erau atunci pentru mine un re
cord formidabil, un "record <lare'mi Co.nMCNI. ma
~ina" Sburasem: şi lasta CNl principalul. Mă mOD
ţinusem sig-ur în aer, făcn!g.e1'l1 eyoluţitmi 'llOSO

văielni<,e. Publicul Clare era de f,ată m'a aplaudat 
cu entuziasm. 1,ar eu, dnnăce m'am cobQrît, el':UTl 

c·n Ai beat de bu-curia fără margini a isbândei. In
eopURem să mă dau 'Peste cap pe câmp de fericire. 
Cei din jurul meu ziceau -c'tam Înebunit. Şi eram, 
în adevăr, nebun de entuziasm şi mulţămire. 

De altfel, este în adevăr de mirat cum omul 
nu înebuneşte când sboară, Mă ridio, Şi un gol 
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par'di 00 fae.e deodată in toată fiinta, - ca ei cU4 
lIl',aşi ridica foarte reped o cu un Jascensor. CaselE 
drumurile, 'P1antatiile 'Prind să alerge nebuneşt 
in urma mea, să se derpărteze din ce în ce, să si 
mi~·şor('z.e, să devie tot mai puţin dare. Până la I 
sută de metri, 'am impresia că shor cu un trm1 fulger, pe un drum fără şi ne, pe.stfl !u<'l'1Ul şi oa· 
meni. I~ înălţimea fuyorită 1a -care'mi pla{'c să 
sbor. La o sută de metri nemărginirAa văz-duhuluil 
nu mă ndinîşte-şte. alergare.a nebunii a lu~rurilor 
de l'l11b mine imi dă oontinuu senzaţia Ismcţitoaro 
a vit('zei cu ('Iare sbor ... Dela Cotroceni, cîll1d sunt l 

la o Rută de metri înălţime, se vode departe în za~ 
re ... Văd Al'gcşnl cum 8'CÎ1nteiază ca o ,panglică I 
de fildeş ... Văd drumurile, dădirilo oraşelor, pă· 
d'Urilc cum Sle rlndllC>SC, sub înrîurirea vitezei cu 
('"are alerg, în linii 1)arl.llcle ... TOIate contururile 
se \"ăd paralele de sus. 

Când trec dc cinei sute de llletri înc(\pe să'mi I 
fie uTît. Pălnfmtnl 11U .se mai vede decât ca o> I 
imenRă movilă de -eenuşe 8ură eu pete albe, munţii ..... 
şi văile 8e nh·c1e-!lză ... Confraţii sburători (dorile I 
şi cDilalţi aV<Latori oe a'ColbRtă .categoric) tau dispă
rut cudf'ilucvârşiJ'c ... :Mă simt singur şi începe 
să'ml fie frică ... Nu mi-o frica. de căderi suu ac
eÎrlente" Mă. cuprinde teama de mi,'iterul nemăr~i
nirei. Niej odată omul nu poate I'!U laibă mai .pre
('isă impn.',.,ia n('al1tulnÎ decât când sboară mai sus 
de -CÎ11ei sute do metl"i. ,Tos 1111:08, sus haos. Iar 
shâ1'l1ăitul de hondar miaş al motoruJui, par'eă 
dă un formidabil glasaeestui haos. 

Am trecut ae 800 dtl metri. Alerg 00 o viteza. 
foarte mare. Şi tvtuşi pal"eă: stau pe loc. In ra
port cu imens>itatoa văzduhului, viteza motorului 
meu dispare. Aşi .... ·rea să lalerg mai repede. Ince· 
tineala asta mă cncrycază. To'ate sforţările s1mt 
Zadal'llic('. ~\['mll l'idi~~at dincolo de limita .putin
ţelor omeneşti. Am intrat În stera unde omul nu 
lllai însemnează nimic faţ.ă de infinitul atotpu
tcrni-c . 

... 

Să mă cobor, dcC'i. C.oborîrea € mult mai p1ă
entă decât suire8. Pfll1ă la 50 de metri deasuj1l'1a 
pământuhli, mă cobor fără nioi o tea<mă, cu mâ
nileRtrÎnRc pc cârmă, cu ochii aţintiţi asupI'llt mo
torului. Dela 50 de metri începe să mă cuprindă 
friea dea nu 'atcri~a destul de uşor, In RV'Îlaţie, 
s.pre deoAchiro de "iata de t.oate zilele, e mai greu 
de c{)bol'ît. decât de uroat. Cât ar cuştiga avÎlatia 
dacă predis~)()ziţia firească a <lIDulll'i de a sc co~ 
borî şi de 'a coborî totul, 8' ar 'Putea aplio3 exclu
siv în folosul aterislhii! 

Şi mai ales e grou dc 'aterisa.t în tsimp de 
furtună. De altfel, când aen]l eagitat, JaNiatorii 
e\"ită să shoare. Eu totuşi am stmrat la Braşov 
re un timp foarte Ţluţin f.3,yorabil. Băt.ea un vânt 
.pntNnic. Aerul Cl1a neliniştit oa valurile unei 
U1ăl'i înfuriate. Aparatul era ridicat când la Înăl
ţimi do ~llte de metri, <când coborît până aproape 
d~ pământ. Când bate vântul tare, .am impresia 
cij. nici odată nu vom putea stăpâni acrul. 

De s{'oea, 01'00 că aviavia nu va izbuti decât să 
dovie un foarte ŢlIăents.port 'pentru vreme fru
IDet!l!lă, Ea nu va putea nici odată să ~a desV'Oltarea 
pe euro au luat-o automobilele sau v,apoarele. Şi 
e foarte firesc să fie laşa. Ca să sbt<lare, omul tre
buio să cucerească regiuni >ce nu-i sunt de>St.inate, 
cu mijloace ce nu-i ,apartin. 

Dela furtul lui Promoteu, amuln'a îndrăz
nit încă d avontură atât de primejdioa~ă. Şi, pe 
cât se Tlare, ca şi J>rometell, omul modern ţ,g is
pilşi prin ('temo piditnri de sânge aeeastă nouă 
taină furată DumnezeÎrei. 

"Flacă'ra" . Aurel Vlaicu. 

Dr. DUMITRU POPA 
Medic unlursil, Fost medtc de clinică şI spital. 

Specialist in morburi Interne, 
de femel, de copii şi de urechI. 

..... ARAD ..... 
Si-a t,-anspua locuinţa in strada Deak 
f"erenc nr. 35. (Librăria diecezană). 

Consultatlunl: 8-10 ore •. m. si 2-4 or8 B.lD. 
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RăSboiul italo-turc. 
Nu s'a confirmat încă, dar so ştie cu 

l.thsolută siguranţă că flotila itnliană a in
trat în Arhipelag. Nu crede!'n (~{l. acest pas 
'Să fie nwnit a limpezi situaţia, ei va in(~ur-
~o mult mai rău, deOaf(H~e intre actualele 
împrejurftri combinaţia că bombardarea 
('JHorva insule sau porturi t.urceşti vor de· 
termina poarta să. recunoască anexiunea 
.şi să primească unele condiţii de împăcare, 
mai umilitoare ca înainte de 'aceasta J e un 
plan foarte problematic. 

}; cert Însă. eă prin noua sa acţiune Ua
li stă în faţa unei îndoite responsabilităţi 
a.tat faţă de puterile europene cât şi faţă 
de opinia publică italiană, care fără indo

-,t.~ ioJă, aşteaptă rezultate palpabile dela a-
"- ,. eoastfl divizată desfăşurare a forţelor sale: 

şi nu credem ca Italia să-şi poată mulţ.umi 
pe deplin aceşti doi stăpâni, m<ti ales că 
va trebui să. fie eât se poate deprecaută. 
lii circumspPdă, nu cumva să jignească 
interesf.'le cutărei puteri. Xu va putea satis
face nici aşteptările Italiei eăci forţele ei 
... unt superioare celor turceşti, dar numaj 
pe apii; Îndat[t ce lupta. va Ii localizată pe 
uscat tJ'urcia îi opune aceeaş putere, poate 
chiar îndoită, care pe lângă toate mai are 
ţii avantajul eă Îşi apără ţara şi e simpati
zatii şi de populaţie. 

Poate la fel de dubioasă e şi soartea 
unei lupte contra fort-urilor turceşti, căei 
în per!'lpectiva unui atac s'au luat cele mai 
Jntinse Iîl1lsuri preventive şi toate punctele 
strategice sunt ablt de întărite încât abia 
se va putea apropia duşmanlll de ele până 
în linia de bfltaie. Turcii nu s'au ză.păcit de 
vestea venirei flot.t\i italie.ne ci - ca oa
meni Cll judeeată orientală - puseseră şi 

4"hipoteza că aceasta e numai o manevră eu 
.... scopul do a-le deplasa atenţia dela rrripoli

ta.nia, şi s'au pregătit pentru amândollă e
ventualităţile: în Africa. au trimis ofiţeri 
.şi trupe noui, iar garnizoanele europene 
le-au ÎnUlrit şi completat cu o,n!wni pro
hati. 

.. ~ 

-}' 

Ce privf'şte eâştigul moral al Hali ei, 
prin ac.eastă Întorsătură răsboinică pare a 
Ii redus ,~i aici. căci depărt.ează - cine ştiC' 
l)entru c,Hă vreme - a.uspiciile păcii şi tre
zeşte noui valuri de resens in opinia publieă 
europf'ană - care îi păstrează anumite os
tilităţi - în urma acestei ltyenhrri primej
dioasf'. 

Flotila italiană În marea egeică. 

ln cercurile oficiale din C'onfrtantinopol ~e a
minteşte ea Rigllr ('a. flotila italiană a fost. văzută 
în faţa Dardanelelor. Lit.oralul aF;~yrian do două 
zile înt.rflgi e blocat de vUR('le italiene. Poarta e 
hotărîtă Sll rmuă în aplieare ordinul revocat. asu
pra explllsăl'ii Italienilor de pe teritorul impe
-riului, îndată eo flotita dl1şmană va deschide focul 
:IlnUpra vr'unei immle sau fort tUl'('('f'e. 

,,\' OSRil'lchc Zeit-ung" at1ă d in A tCTIa eăînf.)·caga 
flotă it~!lillnă se apropie de apele Tur('iei. Sub con
ducerea C'omanfiantuJ III A ubrv .AC află 9 VR....<:e de 
răsboi daRa Î11tâi. 

. D1H'elo Abrllzilor conduc(' 6 vase de răsboi d. 
ÎntÎIi, tlot.a italiană a fost văzută ied în apropierea 
inslllei Creta. 

FI{)ta a treia care AC ('.omp1tne di.n 7 vaEle se a-

"T R 1 BUN A" 

flll la. Neapole !;li in curind va pleca sprt' TUJ"{'ia 
împreună cu 6 submariue. 

Cireulil svonul că comandantul Aubry Il primit 
ordin să ocupo insula Lemmos. 

Dacă pe!'tc două să.ptumâni Tur~ia nu va rccu
noaştn ancxar('a Tripolitaniei, insula !.emmos va 
fi incorporată la Italia. 

Ştirea despre hombardarea Chiomlui şi Mitil
lene s'a dovedit {'a li~itii. de temei. 

Luptele În Tripolifania. 

Sâmbăta freC/dă o nouă luptă s'a dafin jurul 
oraşului T1'ipoli,~ la ca1'C au luat pat·te şi bastimen. 
tele italiene. Turc·ii şi Arabii au dat cele mai de.s
nădăjd/J.iteÎ-ncăierări. d.ar fără să fi putut 'Înre-

, gisfra rewUafe t'redm:ce de t'emarcaf,În jurul Eu
Mellianei. 

Trupele it~liene au Î.nQjll{af doi chilomelriin 
interiorul (.cir·ii. Acesta e. singurul rezultat pozitiv 
t'f'alizatÎlI cursul ce/oI' două săptămâni din urm.ă. 

Holera În Tripolitania. 

\Lultinw8 fără d(! numiir a mortilor cari stau 
lleÎngl'opati eauzează enorme piodeci pentru loca
lizarea hol erei căreia îi cad jertfă - afară de 801-
duţi - cam patru sute de oameni, în fiecare zi. 
CausuluI german s'a plâns generalului Canava 
că inaintea r(>şedinţei sak eadavrelo holericilor 
stau duium neîngrapate . 

Anexiunea şi marile puteri. 
Poart~'l a proU\"tat contra decretului de anbxure 

a provinciilor sale la Italia, dar nu se ştia nimic 
pimă acum, în ce fel a fost primit acest decret în 
străinătate. O telegramă din Constantinopol spune 
că guvernul englez a făcut declaraţie 
mini·1trilor plenipoumţ.iari ai Turciei, că nu roG'u
nosc anexiune.a dtă vreme 1 talia nu va câ:-;t.iga o 
luptă hot.ărît.oare şi l1U va !..'t'uecri de fapt Tripoli~ 
tania, clici hărţuielile do pimă aci - troc~ând cu 
vederea învingerea poziti\'ă sau ne.gati.-ă - nu-i. 
dau îndreptăţirea Bă-şi aroge drepturi pe cari nu 1 
le-a câ.;ttigat ineii. I 

Răspunsul la nota Turciei. I 
.se snUlle la Poartă d cea mai mare parte din ! 

put('rilc ellfopene au ră~puns la protestăriJe Tur-II 
eÎei în (>.ontra anexiunei Tripolitanioi di·n partea 
Ttali(>i. dur a declarat eă mI poate să se p!"onunţe , 
înaint('u sfi'tr~itlllui ostilităţik)!". 

După a(>pla~ izvor, ('ele alai multe dintre pu
tC'ri ar fi făl'ut rezene în ceea t>c priveşte protes-! 
tarea J>orţ.<,i în ('on tra atro('itiiţiIor făptuite {le Ita
lieni, din ea\lza neutralităţii lor dar au promis ~ 
că VOI· face ob!;€rvaţiuni când va veni momentul! 
prie]ll ic. ~ r~~ 

Cronică şcolari. 
Adunarea Învăţătorilor din protopopiatul Arad. 

In 7 Noemvrc a. c. s'a. tinut ·adunarea trac
tuală a învăţătorilor din protopopiatul Ara:d în 
comuna. frunooşă Bătania din eomitatul Cenad. 

Oa>Jpcţii au fost aşteptaţi 1lli gară de trii'surile 
credin{'ioşilor din loc, pe ca-ri ureându-sc an par
curs strada largă şi frulnoasă până la sf. biserică 
unde părintele S. Cornea 'a făeut chiemarca Du
huhlÎ "fânt eiln:}a i-a urmat des('hiderea confe
rinţei fiU b ('()ndu{'(lrea Înv. G. Popoviei. 

Inv. local dl NjC()/ară a ţinut o prclcg'cre d. 1 
nt, 3, care ,a fost destul de reuşită, .pruf. Dr. A . 
Sădean 'a, ţinut prelegere liberă: "Părţi alese din 
gramatică" do(~un1(>ntând e11 exemple din dome· 
niul filo]ogipj moderne romi111oşti, avant,agiile 

ortografiei noua, precum şi felul de declinare 'a. 
suMtantiveJor în modul cel mai natural Ac(~asta I 
prelegere a f(tst mult apmci,ată din partea celor j 
preZ€llţi fiind 1<l8cultată cu mult interes. După; 
dcshaterea mai mult~)r ch('~"tinni de natură admi- ; 
ni"trativa conferinţa a fost închisă. In aeeasta ' 
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conferinţă s'a (~olectat pentru bustul ('.e se WII ri
dica la Sibiiu in (\mintire.a lui Eminescu şi Bari
tiu suma de 7 co.r. 20 fil. 

• / 

CONVOCARE. 

"n~1)ărtăDl3ntul Cluj, aparţinătol Reuniune! 
învătătorilor din Archidieceza gr. eat. de Alba· 
luha şi Făgăraş" in se-uzul §. 21 din statute, îşi va 
tinoa adunarc-.a, de toamnă la 26 N oemyrie st. n. 
a. c. in F('leac, - la <'larC avem onoare a invita 
P. T. membrii fundatori şi ordinari, precum şi pe 
toţi bincvoitorii şcolii. 

PROGRAM: 
1. PartÎejparc la aerviciul divin la 8 ore di-

mincat,a. 
l? }'releg'{'re .pmdid. 
a. ~.~('hiderea Ş(".dinţei. 
4. Apreliarea prelegerii -practice. 
i>. Dil'i('rt"ltiuni. 
6. A vreţiarea disertaţiunilor. 
7. Raportul casarului şi hi·blioteOlll"ului. 
8. Statol'irca locului p{'ntru ţinerea adunării 

"iitoarl', de~ignarea disert.atiunilor. 
9. A legcroo biroului. 
10. Alegerea alor 2 membrii wrificători. 
11. Eventuale pro:puneri. 
12. Inchiderea f)Cdint.ei. 
Feneşlll--'3ăsese, 5 N ocmvrie n. 1911. 

Ioachim Pop 1D. J)., Vasile Galoş m. ])., 
preşedinte notar, 

CroDici Bxternl. 
Conventia marocani şi moştenitorul german. 

Atitudinea senzaţionalrt din Reich.'3-
tag-ul germ<ln, manifestatrt de moştenito
rul Frieelrich \Vilhelm împotriva cancela
ru1ui Bethmann-Ilolweg penhu convenţia 
franco-g(~rmană în chestia ?-.farocului, con
tinuă să facă senzaţia lumii politice din 
străinătate. O deosebit de vie impresie a la
cut atitudinea printului .Friedrich \Vilhelm 
în Analia. Ziarul .. 'Pin·ws" din Londra scrie o ,. 
în numărul său do azi că Anglia trebuie să! 
fie Înarmată faţă cu toate evcnt.ualităţ.ile. 
"naily News" crede chiar d'i intre Anglia 
şi ~'ranţa a.r exista o conrenţie secl'eUl. 

Ştirile mai nouă anunţă că neastâmpă
rul moştcnitonIlui a fost calmat de cătră' 
împţirat.ul \Vilhelm 0are îi interziseso înclt 
atunci srr aparrl, în şedinţa Reiehstag-ului. 
In cele următoare s'a continuat discuţia la 
conveuţia marocană, fără noui sensaţii şi 
so credo eă situaţia cancelarului nu s'a, 
slăbit po urma atitudinei de alaltăeri a 
moştenitorului. Totul so atribuie tempe
ramentului vioi al moştenitorului, ale că!
rui sorţi de domnie însă sunt prea îndepi'il'
tate Încă. dupăce împăratul 'ViIhelm e 
Încă în plenitudinea fortelor sale fizice şi 
spirihlalc şi politica lui pacifică. va fi con
tinuată. cu aceiaş convingere ca şi În tre
cut.. 

Dăm 1]:) vale discursul de Joi al 
cancelarulni Bcthmanll-Holweg pentru a 
micuta pe cetitorii noştri asupra naturei 
politiGC a convenţiei: 

Bcthmann-Ifolweg a început prin 13. face is
tori('u! ennflietului marOcan. Dedară faIşă <iH'U

zar('a că trimiteroa la Agadir a vl.<tsuJui "Pant
her" an'a de scop ;::;9: urmăl'eaSl.;ă aehiziţiuni teri
toriale. Regretă ('a ascmen('a iRserţiuni an fost 
exploat.ate şi aiei in chip antipatriotie. 

------------------------------~-------------------.~--~~--~~----------I I 
care ţine În magazinul du de ghete bogat 

;-: Cine 'Voieşt:e : .. : IOA t\J V UlA asortat numai ghete şi dobote pregitj'e in ţarl 
si cumpare 81 din piele rinA veritabilil ca preturi foarte mo-

încăl'ă mint. der .. te, fabricate imitate nu are şi marrele sale în 

" 

fabricate in ţară intr'adevlr Săfmar - Szafmâr, I I 
finr,comoade.e1egante fi du· _. DIsk-fer. _ I ~ ..... _".. I La~dorlnţă să pregătesc !ot felul de 
rabile acela si cumpere cu - gh ti· i b t dă-suri.-incredere la In casa lui Keresztes Andrâs, I e e şco o e up ma _ 

.~ 
) 

! 

, 
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Cred a zis caneclaJ'ul di conationalii n~tri in~ 
torMati in Maroc vor ,putea fi mulţumiţi.de at~Ol' 
dul Încheiat. 

Oanc~larul fI'a ocupat at)oi de compen,saţiunile 
şi de demisiunoa ministrului .coloniilor Linde
quist ('are a motivat dewiBia prin scris declarând 
oă nu .putaa plf'da (~au.za cOlllpensaţiuniloT. Dat 
nimeni nu i-a ~erut să ia ~ccastă riispundere, a 
r:lli 'Cancelarul care îmi ineumhă exdusiv mie. 

E foarte penibil de eonstat41t indiscrcţiunen 

.'omi"ă la dop:lrtanwntul t~oloniilor În urma că

re,l,a pre~'la II fost informată de acea demisiune în 
ftc('!aş timp ('.U oaueelarul, desigur făl'ă IŞtHnţa 

dlui Lindequist ~i în potriva intenţiUlliJor &:11e, 
Il zis d. BE'thmann. 

Cât de~pl'e noile aehizitiuni coloniale nu tl'C

btlie 'l-~rdut din n~del"(' l1:Lai ales important,a lor 
in viitor. 

na~ă ni-i\e impută de ee Germani'Il nu a Uf

jlJărit pO.'lesiuni Î'D MI3 rO'C , să ră.~punde ('ii Ger
manin trebue aii fie ,puterni~'ă ca putere colonialu 
spre a putea face o ipolitieă internaţională şi că 
dadi nu tl"("lbue să-şi illăhoa.'lcă forţ,a pl'in ;pozî
(iuni at!jt df' 'TloRi~urc ('~l cele din Murocul uwri
dionaL 

Toate imput:lrilc şi a{~Llz!lriIe că gu vE'l'nui il r fi 
~rătat ~Iăbieilinile şi eondos('edentă n'au nici () 
bază in Lata faptelor reale. Impăratul a cerut 
stricta eXBeut8rc întreagă a pr()gramului st<abilit 
încă din luna Mai. Oancelarul respinge aserţiunea 
cum că gU'vcMlUl ar fi b:1tut in retragere În fat,a 
ameninţărilor răsboiniee ale Angliei în special. 
In urma discursului <llui Loyd George, discuţiunea 
CU 1"ranţla, s'a fă{!ut fără intervcnţiunea unui al 
troilea. Idee-a unui răsboi prc\'entiv contra Fran
tei sau AngliDi trebue inHitul'ată. 

D, Btehmann o încheiat cuvîmfiarea sa, SlPU

llând: F1a1ptul că Germania a căz.ut ,de \!lcol'd eu 
Fra'Tltla Într'r) afacere atât de j'rnportantă, trebue 
a>flreciat foarte mult 'Şi arD o Vlll.loare mai mare 
ca toate diS<'ursurile despre dezarmarca şi toate 
tratatdc de earhitragiu. Pe acest acord se va pu
tea baza m viit~Jr cele mai bune raporturi cu 
l"l'Ianta ~i el limpeWillte in acela~ tiul!p situaţia 

noastră şi a Angliei. Am făcut să se recunoască 
cu deplin HUOCOB cii reputaţ.iunea noastră de mare 
putere im'P'uuP8, ca un tratat semnat şi de noi să 
rIU poată fi s{~himbat fără consimtiimântul nostru. 
N'am renulltJat la nimic in }h,roo la care n'am fi 
fjutut renunta şi mai inainte. Am obtinut garantii 
economice (,ari Jipseau 'Până atunci şi noi şi im
!portank Ipooeoiuni colon1alo şi a\'!oostape cale 
pBcifidi prin buna înţelegere cu Franţa. E pen
tru prima dată dmd lam tratat ;pe oale de tratat 
eu vecinul nOBru dela apus o mare chestiune po
liticii ea·re <'ontinea germenii ·unor mari peri{l
(!ole_ 

DiscurSUl a fost Întrerupt În ropeţite rânduri 
de extrema stângă. 

D. IIertling, din centru declară că tratate de 
'!işa impoTtantă extraO'rdinarii 'U' trebui supuse 
Qprohărei con~iliului federal şi Reichstagului. 

D-nii Bebcl f;li W.a.'I.'lernmnn au criticat con
vpnţiJa. 
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Demonstratii antidinastice in Viena. 
Din Viena. se telegrafiază cii ieri seara au 
uvut loc în capitala Aust.riei mari demon
stratii antidinastico. 

Hadiealii gerll1U111 au c.o!lvocat o Întru
nirp pu hliclJ, p('n tru a disr:u t,a chesti t1J1OH. ll

niycrsiUiţii iialipne şi a şeoalelor boeme. 
]u[md poziţjp împorriva lor. Deputatul 
1redl'o. vorbind df'spre şr:olile boema, spune 
c{,t· so disconsid0ră lrgpu ra.ro în A ustria
de-jos nu îngăduie desehidere<! de şcoli 
boemc.Maj. Sa 1] dar (~hiar 500 (h~ coroalH~ 
pl' seamu acestor şcoli. 

nDinastia habsburgică a sl(wizat A u
sIria noastră!" a spus. între ,altele, Wedra. 

La ac('sto (~uviIlte s'au rirlieat glasuri 
sgomotousc ea.li strigau: 

"Jos Habsburgii! TrdÎaMă Hohenzol
lani·; !" 

La sfârşitul iuLnmlrpj, mulţinwa a În
t:('fmt să cflllte "lJic Jracht am Rhf,in" şi 
sit-l aelaHll' JW ÎTllP{tratnl Wilhelm al Ger
rrWJIIPl. 

Mulţimea s'a Îudrt'pt.at, apoi, spre Burg 
pontm a ·dt'monstra şi acolo, dar a interve
nit poliţia şi a împrăştiat mulţimea. 

t Modest cav. de Grigorcea. DepaTte de ţară, 
departe de ni Răi .'1'<8 stins Înainte de o săptă
munii in Berlin Modest eav. de Grigorcaa. 

Boier no.'\()/'}, de viţă veche, om cu inima des
chiflă, cu suflet bun, de o bunătate discretă. carc 
nn iubea deloc reeiama, boierul Grigoro('a era 'O 

înfă~i~are simp'utif'ii de ade\'lll"at boier moldovean. 
Te cuştiga .prin fdul lui simplu de ISi fii, prin cău
tarea blândă cu care te învăluia, CII atrrîngcrea 
de mână priet,eneasc( cu vorba lui linj~tită. eu 
firea lui aşezată. 

De pe farena vieţii pu'bliec g'lIt fost retras de 
He·o dţiya ani cu totul, şi nu se interesa dn poli
tică aproape de loc, cu toate eă ·8ta în fruntea unui 
grup poEtic, destul de important, cel al ,proprie
tarilOl' Illi.1J'1] romfmi. N'a fost totdoouna aşa~ A 
fost o vreme dela af\ij 9() Înainte când numele lui 
Grigoreoa era numit ca cel clintiti între Jl'Ilmtaşii 
politici ai Românilor Oucovinoni. Dl'~i proprietar 
mare ("resl~ut în doctrina extrem conservato8lre 
a politicei traditionale din Bucovina, e] 'a înteles 
într'o nome, când unica r(>prezenta.nţă politj~l 
a Românilor erau !H'oprictarii mari conseTv.a.tori, 
că şi lfIIa8ele largi ale ,poporul ui ,au interef!e, du
reri şi nevoi de care reprezentanţii politici tre
buie să. grijească. De aceea, ,atunci când după 
cpo('>ade stagnare politicii se J)Orneşte o mi.şcare 
nouă, care .'le sprijineşte 'P{~ ffi'llI8eIe largi pe oori 
yrea sa le întrooucă în "iata pub1i(~ă, miş(~are 
care era l'eprezintată prin ziarul "Gazew. Uuco
vinei" in frullt.ea mişcurii Îl aflăm şi pe Grigor
cea. Prin un dC(~enju şi mai bine apoi ii ailăm in 
eentrul evenimentelor J>olitk~pfl.nă ce în fata 
Buflului ~8prn a (~rcnt("'lor nouă se retrage, fii
cnnd ]0(' alt.ora. 

In afară <le .poJitidia participat însăpân~ 18. 
sfâr~itu] vietii saJe la toate a(~ţiuniIe mari a,}e 
neamuJui, îndernJebi la hlpta ~ntru apă1'aro& bi
seric.-ei strămOoŞ€şti. A sprijinit cu hann) său de 
gORpodar bun t(~te instituţiile naţ.ionale iOOM
scbi internatele noastre şi nn s'a dat ni-ei când 
inapoi dela jertfe nnţio.nule. 

1311n, emmpăt.at, 'J)lin de tact" simplu, aşa )-IW 
cunoscut cei mai multi din eci tineri: :roprCZCD-

tRnt tipic ~ cl~l!tCi din care făcea parte ~i a tÎll1-
pului din oare 'IIi pomit. 

~\f()artoCa lui a {O'!!t o ~i de doliu naţio:nal pell-
inl Homimii bucovineni. 

Odihneaseă în pace! 
.,F. P." din Cernăuti_ 

- Apr~iarea profesorilor romanl. Ziarehlt 
pariziene ,anunţă că ,academia de medicină din 
Paris a ulos ca corespo.ndent, cu aproape unawmi- . 
tate de \loturi pe d. profosor Dr, Marinc,scu. 

"Le T('mpfj", semnalftlld ,acea.stă 1ll1egero. ~
daog.ă: "D. ~lurinesL>l1, profesor la fa{>ultatea de 
m('>(li('ină <lin Bllcur{'.şti, e auoorui unor lucrări 
foarte pretuite asupra hoatleior ucrnJ!aISC ~i al 
unor ex('cl(mte studii privitoare la fiziologie". 

-Retragerea dlui Petre Poni. D. Petru Poni 
distinsul pl"OfeSOT de chimie dela Univcrsitate~ 

din Ia.şi, rctrăgâlldu-se din în văţ.i'i.mânt, a fotrt; 
obiectul unei BcrbiHori din parh1a profceoriloJ.· 
llniw~1'ISit8.rL 

li nha.nch<,t În onvarea d·saJe a a'nlt loc Vi
neri Ia hot-cl Traiau şi a fost organizat de un co
mitet compus din dnii PN)fesori: Paul Bujor, Îl. 
Măncst·u. Buţ,ureunu, Obreju şi Costăche-qcu dela. 
fa(>Uh,atoa de ştiinţ.i. 

N'au f{lRt invitaţi decât 'pl'{Jf(,.8orii universi· 
tăţii din laşi, 61('i o rga.ni1.at.()rii au considerall: 
această scrbal"e ca fiind cu t~)tul Jo('.aIă'. 

- Alegere de deputat. Azi a antt loc alogfJ
rea <le deput.at in cereul N iidudvar, în Jocul fG
filtului deputat Papp Elek, lipsit de l1l~ndnt fiine. 
a fO.'lt, pus sub epitrupie. 

Alegerea s'a sfitrşit, seara tnniu, eu ailegel"ea 
guvcrnament.ahuui (1yijrgy Endre (fost mini.<jt.rn) 
fată de ju~thj8tul W cszpremy I,stv{m. 

- Deja Românii bucovineni. Cetim in "Foi 
Pop." din Cernuuti: Primim l,a redacţie li~ta func
tion,arilllr de puştă ~in jntrea~a HlIcovină şi con~ 
8tatăm următt~a!"clc: 

1. La direeţ,ie Între 48 fUIl<~ţionari avem 4 R o
m il n i. Numărul fUIl<:tîoual'î!or inferiori oa ~~
tori poştali. servitori nu·] ,av(':m; acolo stăm ,i 
mai ruu. 

11. L'a <'.de 11 ot'i('ii :poştale ale I'ltatului înt .. 
2[)9 iuneţionari avem 18 H o ro il ni şi Rom a n
e e. In det.aliu e şi mai interesant: la cele trei ofi
('iipoşt,ale din Cernauti ('u 175 functionari avp,m, 

10 fllUeţionarÎ 1;Ii functionare; la ofici'll] poş1>al 
{lin Hlldăuţi Întro lH functionari 11 nul c Romun, 
tot aşa la Suroanl între 10 s'a rătăcit unu 1. 

In. l,a ofi>eiile ,poşt,ale numite de cLa.'!ă avem 
între 214 funetiunari 25 n o m ii Il i. Interesant. 
e caml) dela Câmpulung. AeoJo ~unt 7 fl1n{~tiomarl. 
Între ei nJ.ei un Homîm. 

1 V. La depositeJe poştale (Pm,tabJ!lgen) <avem 
64 funcţionari, între ei 10 l{omâni. 

Hezumat: Functionari poştali în toată Bu(!o
vina: 585, Între ci 63 It o rn il n i. 

~ Pentru 2iua numelui. Membrii .. Heuniunc.i 
~O(l'll]ilor români din Hibiiu", culegătorii ti'pografi 
Dumitru Axente şi Dumitru Poponea, au răa
(~nmpărat fclit'itilrilc de 7.itta numelui lor cu câkt 
2 cor., dăruite "Fondului de 20 hani" ,pentru cum
părarea unei case cu h.ulă de vfmZl!l:re pe sama me
soriaşilol' llo-ştri. La .auelaş fond au mai dăruit: 
Ioan Dcjf'nar 40 bani, Liviu Brote restaurator l' 
<t!OI'_ şi Vie. Tor-di41iall, prczident 10 bani. 

- t Petru Indrieş. notar ponsi{)nat, li repau
sat in Sîhiiu, la 4 N oemvrie n. În HâRtă de 64. 
de ani, 

Odihnească În pace! 

- Cel mai mare vapor român. Joi Ql.. .foS1 adU$ 

]a Oalaţi, vapomI ,.Traian" ,al N. F. R., lucrat 
în şantierul din T.-Severin, care este până a.cu.tJL 
L'el UNU puternic vapor românesc ;pc DunăreA 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăţare cbemică. I t 

"KRISTALY" 
, 
I , 

I I Spălare cu aburi. 
I Oozmos6gyâr, Kolozsvar, Pâlyandrar. la suma de peste 10 COftt pachetul S8 retrimite francat, 

j 

- .... 
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:EJ este dC-8tinat aă remoreheZ(> toote vasele 
la J)orţile.de-fcr. 

V Mul a fost adu.s in localitak de comandantul 
'fllîu d. că-pitan Strîmbaanu şi Const. Şerbu, ins
l){',coor la N. F. R. 

- Se .. ata muncitorimei române din Arad. 
-Ar;oară muncitorimea română din Arad a aranjat 
a ueia serată literară, ~"!l un program bogat şi ,'a
'rillt. 

Un public foarte număros a luat parte la aeea-
)ltă serată illf!tructi,ă, cureo o nouă dovad{\ că in 
Hlunciwrimca rom[\llă începc a prinde tot mai 
mare teren gU8tul ,polltru Înaintare şi cultivare. 
,Xala dela "MiIlenium" dffitul de spaţioasă de alt
fd, s'a dovedit proa micii pentru 11 <mnrinde în ea 
.pC toti coi <lornici do a auzi, atât pe conferenţiar. 
(-ât ţii ('clelalt.e puncte alose, menite a sădi in mun
"'ilor tot mai tare g-ustul de 'Cetit, lucruri bune şi 
folositoare, mai Cu "eumă doinele noa...,trc mclo

... Jio8Re. 
ti \La orele 9 d. ['alu. într'un discurs bine p<)

~ ,...,..-'Iflvit salută pe t'ei prezenţ.i. Schiţează în scurte 
~'uvi'l1te însemnătatea serateJor literare, ~ari au 
rU(~nirea a trezi tot mai tare în mUDcit,orul român 
'!(Jrul do eetit, singurul lucru, care poate adu(',c 
nJale oorvicii muneit.orimci. Se bueurJi văzând că 
mUll{'itori!lwa românii se interesează atât de mult 
de aceste sm'ate. M u}ţumeşte îndeosebi dlui Ver
nescu, ptmlru interesul 00-1 poartă cultivării mun

. (~itorjmci, cu promiterea unei confercnţe ştiinţi
fjc>(' pe care azi dsa o va ţiIlea_ 

D. Ve"71(,~cu ţino o conferinţă psihu1ogid. A
mUi cum tQută omenimca luptă numai pentru 
ideal, şi cum, pal"lalel cu cultura sa, luptă 'Pentru 
Înaintarea omenimei întregi. Pentru o cultură să
nătoasă, Î'nsă, datoria fieciirui individ este, să se 
,obaerve mai Înt~îi pe sine. n. Vel'llescu e răsplătit 
.'1) furtunoase aplauze. 

n. R. .Ul1ntcan predă eu mult haz monologul 
~~Tiiralll1! omt.."!108" de N i{'olae Ţine. 

DniiC. 8(n:u !;Ii P. Teodol', predau an mult Himţ 
m.uzie.al, eu violina "Mai am un singur QDr", apoi 
<dm Y!(luru fi('umpaniat de harmoniu "Pe valurile 
mării", +}i "Privoghitoarca". Public111 îi ru"'JpIMe
~tc cu lun~i şi .dilduroase aplauze. 

D. Bozgan stârne.şte mult haz. cu monologul 
""Ele 'ntre ele" de A. Pop. -

n.])OJlP cântă din flaut mai mu1t.c doine ro
"" lnân~ti, fi~nd aplaudat călduros. D. Dopp cunoa

... ~tc hIne dOl nele lJoastre şi dorim să-l .auzim şi de 
~dtii dntă.~ __ .:tJ 

D. N('gllş deelamă L'U mult simţ poezia .,Voi 
,,:,i noi'), dOH~dim:lu-,~ şi un bun interpret. 

n. rerrIPSf'U. acompaniat de d. Savu execută 
'I'U mnlt suflet arii româneţlti. Ambii s'au dovedit 
-r]p buni CIl'lloseători ai doine-lor noastre. Au fotlt 
1('ăldl1l'08 aplaudaţi. 

La. stăruillţa publicului d. S"vu lnai execută 
-doinolc "Foaie \'eroe ninifar" şi "Moţul la teorii". 
~en1Gnca şi d. Tiritcan mai ('ântă din flaut cr.teva 
melodii. 

D. Ştre1!ffl1'r d(.'t~lamă o poezie. 
D, ('alu în('hGj{~ sor,ata la orele 11 şi jum. mul

\umjnJ tut.uror dilotantilur, pentru preţiosul ~r
\'iciu L'C-) fac cu predarea diferielor bucăţi alese. 

- c:ţti indeOHt l,i dlor Vern('~'>{'u şi Savu, ('ari au onorat 
.looastă ECl"ată, punîndu-şi În serviciul llHl1lcitori
mei rom. eUlloşt illţele lor muzi('ale şi instructive. 

PenlJ'u Ş('dinta viitoared. Co.~fa va ceti o con
ferinţă in.~tructivii do. ... pre "Rolul femeii În socie
tat,ca de azi" 

La l'{·\'edPI'(> -deej ·pe ))umillccă în 26 N OV. 

lT 'fi. m uneitol'. 

- Mare congres catolic. Eri S"Sl inceput în 
Blldapesta marelo eongre.H al eatolieilor din În
trc.agă ţ,ara, în prezenţ.a unei multimi mari 
,-le ţărani şi intelectuali de toate neamurile, a 
ministrudui d{' culte şi întreg elerului înailt eato-

_ 1ic. R'au ţinut şe-dinte şi înainte şi după amiazi_ 
. Au vorbit {>rpi.scovpl Ardealului, contele ~bjliith. 

<{j(]put,atu 1 Gieswein, episcopul Cicna(lului Glatt
f('ldm' şi mai multi oeplltati clericali. Toţi au l'e
Tut .0 cât mai întinsă lu.ptă pentru răspfldirea şi 
~n-"tmerE'a catoljri!'lmului şi introducerea unuj ,'u
r(\I1t catolic eât mai puternic în şcoalele InCflii 
:;;i univcl"Rităţi. A f05!t aşteptat la congres şi epis
~~opnl PI'ohiiszka, dar el şi·a scuzat absenţa prin 
boalfÎ, deşi se su"tin<, că motivc:lc adcyurate sunt 
Riltele. Congresiştii 'au !'!iirbătorit în intreg cur!"lll 

. ,i:'erlintelor pc sef'ret,arul dda ministerul de culte. 
-('x ponent ul lor la 1H'('st rezon. Congr{'sul ţine şi 
.ast:hi şi mÎmc. ' 

"TRIBUNA" 

- Testamentul lui Jean de Mitty. Zilele a.e~
stea 8'a de~'iChis de cittră judecătorul tribunalului 
Ilfov, secţia doua, d. C. Bossie, testamentul lă
sat de rcpretattill Mircea Barbu Ralea Golfineanu, 
care a murit la Paris, unde a lwut o carieră stră
lucită de ziarist sub pseudonimul .Jean de Mitty. 

Aazi8tat la dcschidere şi doi fraţi .ai defunc
tului. 

Test.amentul contine 14 rînduri; este scris în 
fra_nţuz~te, pc o singură pagină .şi e iscălit Mir
cea Ralea G{)lfineanu, în parant.ez .Tean de Mitty. 

El a fQst scris în ziua de 3 Februarie 1911, 
la hotel Continental din Bucureşti şi prin ci lasă 
toată averea (l'univer.salitk de ma fortune) soţ.iei 
sale dna Adela Golfineanu. Partea: prineipali'i 
a 'av~rei f<ale con"tă în renta ee o avea. în caJitate 
de ctit-or al biseri-cei Madona-Dudu din Craiova. 

- Un atentat indrăsnet. Din Bucureşti ni-sc 
"erie: Vineri dimineata la orele 7 jum. un aten
tat .de Q în<lrăsne>AIă ne mai pomenită la noi, s'a 
întâmplat în centrul Oa'Pit.alei. 

Pe strada Doamnei N r. 14, pcstP. drum dc
ereditnl urhan, se aflii easa de baneă 4l dlui 
Ben7Jal. 

Un individ necunoscut, machiat pe fată, ·a in
trat la ora mai sus pomenitii în biroul Dăneci. 

Bervi t{)fU! Nicolae Si biccallU care în momentul 
a<Ct'sÎI<l era to('mai ocupat cu curăţnnia, la intra
rea iwliyiduhli nC"cun08eut a ridi{'ut capul, crc
zimd că fole afin în faţ.a unui client . 

Inainte de a-l ,putea însii Întreba ce doreşte. 
necunosc,utul a strigat servitorului: Sus mÎl.nile! 
ori te împuşc! 

Omul de ,Qcn-iciu însă nu s'a intimidat, ci il 

Înecrcat &-1 dezarma. 
1 n acela-ş moment, indivi<1ul necunoscut tl'aae 

un glonte de n~voher care isbi pe sen'itor în\ faţă, 
în l)l!,lxilarul drC'pt. Sibicianu căzu imediat. Necu
noscutul. fără a·şi pierde cum'Pătul se aplecă wm
pl"a servitorului şi îi ,puse sub '11'a-s o stidută de 
cloroform, adormind u-1. 

In timpul când sc 'Petrecea această dramă, îşi 
făcu apariţird d. Al. BenoMl, casierul in..c;tituţiei, 
fratele proprietarului. 

~ ecunoscutul îl întrebă: D-ta eşti casieruP 
Dă~mi cheile 'CIela .casă! 

In acel aş timp îl am~nintă cu revolverul. 
easicrul B~nzal încearcă ţli el sa-I dezarmeze. 

Un ghm te porni 'atunci lovind pe d. Benzal în 
fată. Cu toatii rana ,produsă, casierul a\'u puterea 
să iasă în stl'adă şi "il cheme în ajutor. 

La v<-derea omului plin de sânge şi la strigă
td(' lui di"peratc. mulţimea de treciitori ~'au re
pezit în biroul Biineci. 

Acesta !'le yăzu dezarmat şi căuta o eşire. Dru
mul spre uşa din stradă era inchis - <,ăci d. Ben
zaI stătea în coridor şi-l bara. Altă eşir!) nu exista 
întru cât uşile din fund sunt dublate cu puter
nice grilaje de fier, Atcntatorul se refugiă Într'o 
cameră dosnieă a biroului şi 'acolo, cu un gest ho
tărît. ",eoase un brieiu din buzunar şi-şi tăiă be
rcp:!:1ta ... Sângele ţîşni cu furie. dar 'atentatorul 
ca 'să--şi grăbeasd moartoo, îşi vîrî miinile in gât. 
şi rup8e cu o înverşunare dilrperată vinele gâtu
lui. Pcste câteva cli'Pe. el căzu în nesimţire. în 
mijlocul unui lac im('DI4 de sânge ... 

So,gindautoritătile. atentatorul a fOfolt (lansat 
şi dus la spital, unde a murit după câteva ore de 
agonie. 

1 n urma cercetărilor incepute pentru d~co
'peril'ea identitătei 'atebatoMllui. d. 1. Panaiteseu, 
directorul poliţ.iei şi 8iguranţei din miniJ'lterul de 
interne, a fost informat de un ziarist din Capi
tală eă ducându-se la spitalul Colţea şi văzând pe 
autorul crimei dch l~..,a de bllncă ,.Benzal" i-s'8 
părut că cunoaşte în el pe un fost coro<~tor sau 
cU!('g'ător la ti.pografia ziarelor "Adevărul" şi 
.. Dimineata". 

Directorul sigurantei fi înştiinţlat imediat do 
a{>{'a~ta pe d. N. Pop. inspeetorul-.şcf al siguranţei 
Capitalei, pentru a fa{'e cercetările în !această tii
ree(iunei ~i la, 'Pune în 'Punoştintă pe d. Romalo, 
jWl(\-illstrlwtor În',hreÎnnt ('11 in~trllÎrNl afacerei, 

B'a stlsbilit definitv, că i'inucisnl şi '3tentatorul 
!'i(' numeşte 1 0an ~M iÎrl'lI h\<;(>u, de fel din CăIăraşi. 
fost eoreetor la numitele ziare. 

Cu (1 zi mai înaintf', el luasp lllaSa in complmi,a 
uUlIi 'alt fost COrf'l'tol' d(> ziare şi se plftngea (~ă nil 
lUP în buzunar dp<'Îlt 1:1 hani. 

~Iăr{,111('y;('u. ·acum în nrmn. ,păl"pa a I1U fi în 
toate fuellltilţilp mint.ale. f 

--,Cazuri de moarte năpraznică. (:C'tim în; 
"Caz. Tran>l.": Din H.âşnuv se scrie ('11 dat.a de 2()' 
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Oct. Y. Inceroarea lui Dumne7"eu rpoat.e cădea a-
8u:pr-a omului în diiferite şi neaeteptate feJllri_ 
Râ.-,novul a dat câteva victime anul acesta. 

El e,'1l 1 Mircea Cristolovaan la murit îne('al. 
M arLa Al. Brotea, o fetiţă de 5 ani, a fost căleHti 
de un car Încărcat cu bucate, ce să ladu('Mu din 
câmp. Acum se află dtda alţi d<:.i morţi <leodatii. 

Unul George N. Dihoi, de 14 ,ani. a fo~t ai'h, t 
mort în pădure (Run(') eri în 25/X. El a fost PIl 

oile 'pe al,'olo <şi cineva l'a pUţ!~at, căci la tâmpla 
dreaptă are o gaură de glonţ, iar comi-siunea de 
doctori seeţionându-l la <lap, l-a aflat în craniu 
un glonţ de revolver. In cazul băiAtului acestui .. 
se reÎnoieşte Întru tQa te !povestea din poezi08l"a 
jalniC'ă "CÎtnele soldatului". Căci eânele lui de oi. 
nu l'a pără~it de Luni, de ('iind t8. fost băiatul pu~~ 
('8t, până azi Joi, când a fost adus copilul lI){)1't. 
a{,asă. Var şi după aecea ciinele credincios, oarelf' 
4 zil-e n'a mâncat nimic, li urlat pustiu şi nu il'a 
întors la locul, un'CIe a zih~ut mort fragedul ciobi!:
naş. ACC'!a,'ita o -spun nişte vânători <cari în fiecaro 
zi l'au a-uzit llrlând 'PC credinciosul animal şi dUl'ii 
al cărui urlet a fost aflat şi mortul. 

Al doilea mort B!te mundtorul l(_an Rad u. 
om în et.alC de ,'re-o 48 ani, tată de familie. Aceslll 
tăind lemne în pădure pe Valea Cetăţei, cu uu 
alt soţ al lui, un eo·pac s'a răsturnat peste el şi 
nenorocitul muneitor a răma.<; mort pe loc. de unde 
a f(lst adus acasă azi în 26/X. In casa amânduronl 
e mare jale şi multă tânguire. 

- La fondul Or. P. Şpan pentru .ajutorarl'i. 
:copiilor de Moţi, llIp!ioaţi la meserii, au mai {~ă.
ruit: Ioan :Moldo"an 6tud. sitv. (Şcmniţ) 10 COL'., 

Filaret Dăişorean înv. (Neteu~) 20 bani, VieVn' 
Ungur par. (Vuloan) sotia sa Silvia D, FrânPll 
cor. 2.50; foan Podea par. (Lupcni) Solia !+.ii 

Elena n. Unga ~i copiii lor Erie şi Ontario 1 cor.: 
irar cu pr'ilejul expoziţiei de oi Jin Jina 'au dăruit. 
Dr. Nic. Sebiau ad\". (Mert'urea), Nic. Vlad Stc
zar, par. (,lina) câte 2 cor., Cnnst, Cristiu înv. 
(Nălişte). O. Bărbat notar, Nie. Dobrotă par. (Po
iana), Ioan Candrca agent de a'fligur. (Sihiill). 
N ie. Bogdun econ. (Şugag) şi Cornel~a Ţintea n. 
Hociotă sotie de Înv. (.Jina) cilte 1 cor., Nic. O
prean not., Ana Oprean 'll. Streulca sotie de noL 
(Jina). Panfilie lstrate, Ioan Bogdan 1. N ieolae 
ce, din Şllgag câte 50 bani, Panfilie Prote f'.l'. 

Const Strculea 1. Todor ee. (Jina), Teodor Citi
cbendoo Înv. (Şugag) 'Câte 20 hani; Nic_ Panfi
loiu ce (.Jina), Kic. Ştefan ~i Ni~. Barbu ee. (Şu
gag câte 40 banr,- Dem. Pamfiloiu ,pal'. {Jina} r~ 
cor. şi Vic. Tordă~ian se-crebar 10 bani. StarNl 
fondului cor. 1121.83. Pentru prinos aduce calde 
mulţumite în nU'D1t'le comitetului Reuniunei f;O" 

dalilor rom. din Sibiiu: V ic. Tordăş~anu, pre
zident. 

:a: N6meth ,1 Klrăly. eroitorie pentru domni Cluj, 
str_ Koto 5, anunţă ono public l'omtl.n din loc ei im,pre
jnrime. că au sosit ,tofe indi«ene vi etrăine. patra 
lIezelnul de toamnă ei iarnă. Pardesii. paltoane ee prv
găteso pe lângi preţuri acomodate. conform mod"i. 
Rugăm ono public pentru spriiinirea ei mai dep&fte. 

.s Seminarul iuridic Dr. Gereb, Cluj, Str. Far
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pr~ 
gă~te pe lângă onorar mic, pentru examESlt'Je 
de drept, de stat, riguroase, de drept de etat, ex .. -
mene de advocat şi de magistrat. In 8 luni !le 

câştigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul pro
iectelor de reformă a invăţământului iuridie, e 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze spre 
binele lor la acest seminar, care înlesD~te IllUb 
cariera advooaţiali. 

ECOHOMIE. 
functionarii de bancă afară 

de birou. 
Poate că nici la :lUp llf'amuri - Cf'[ 

puţin aici în Cngaria- rolul ~(leial-cu1tQ
I'<ll ~i politic aJ[ullctionarilor de bancă şi 
eomerciali. p~;stp tot, nu este <1ţ;<L de insem
naL (Oil să eon·sPllndr .. importantei noUtgă
duÎte a aCN,teÎ e!<lSf> c1l' oanwni l11lHH'itori. 
Ac('sf, lucru iese îns~ Îll sl)('('ia1 la ivC'ală. tit 

noi Românii. Funcţionarii noştri do banc.ă. 
,,{ttp",l sute, d(' :1 biet sunt cUIloseuţ,i afara. 
.il' hirolirile lor. EXt'pPtiuni prea rari. 

,.'1 
,~ 

.;.' - ~ 

il 
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In afacerile noastre bisericeşti, politice, 
r:ulturalH etc. funcţionarii noştri apar de 
t'eguli:i numai pentru a nu se putea. zice, că 
fiU s'a ţinut sCHmă dH ei. Sau, dacă li-se face 
toc ]a un post sau un rol mai de seamă, a
t unci de sigur că e vorba de un astiel de 
Joc, unde trebuie muncit fără remuneraţii, 
diurne etc. şi cu ceva cunoştinţe din branşa 
n>m ercial ă. 

Explicarea. acestui fapt o aflăm parte 
in aceea, că clasa noastră, a funcţionarilor 
,;0) bancă români, est" încă tînără, neîn
. ~tegată. Se luptă Încă. CU greutăţile inee-

:ltului .';li funcţiona.rii îşi caută mai mult 
'.it' interrselo lor pa.-rticulare, decât să-,şi 
:lJtă cupuJ cu rolul ce ar trebui să-] aibă 
I',asa funcţionarilor noştri de bancă, ca a
t a re. Dar mai sunt a poi şi alte motive, cari 
n(J stau în cale nouă funcţionarilor de bancă 
J"t)mâni dl~ a ne validita într'un mod mai 
corespunzător afară de birou. Nu. se ţine 
('oni de noi în viaţa noastră publictl româ
nească, deoarece noi n'am .ştiut, sau n'am 
I'utut încă până acum să, ne facem in dis
jensabili. 

,,lot am ştiut''' aceast.a este uşor de în
ţ ,~les, dacă. ne gândim că suntf'ID - pre
cum am a.rătat, şi mai sus - o clasă tînără 
de muncitori, răsleaţă şi fără legături Între 
olaltă, fără experienţe şi fără conducătol'Î. 
.\fai alf'8 fără conducători! Aceia cari ar 
fi să fie conducătorii no.~tri naturali, de re
f.".ulă - de Cf' n'am spune-o - nu sunt 
'·gaIi cu noi şi nu au aDeleaşi interese cu 
noi. Directorii noştri de bancă, cei mai 
J,mlţi sunt Întâi advocaţi. protopopi, preoţi 
~i numai în al doilea rînd directori de han
că. ,.N'am puiul" să ne afirmăm ca ele
mente indispensabile în viaţa noastră pu
blică, la. aceasta au contribuit şi contribu
iesc mai muHe. Trebuie să mărturisim mai 
;ntâi aceea, că după starea reală a lucruri
lor prea puţini dintre noi intră în yjaţa 
practică înarmaţi cu cunoştinţe generale 
I ilai largi şi tot aşa de puţin sunt poate în
j l'e noi aceia, cari ulterior să caute a-şi in
l.lUlţi cunoştinţele pe vre-o cale oarecare şi 

Uon Tol.tol. 

v 

I.ASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad de A. C. Corbul. 

(Ul'Dl&le). 

1!!t2 

In fata. prefăcutei boli a. Nataşei, şi a aerului jenat 
,,1 Mariei Dimitrievn& şi al Soniei, contele pricepu că 
~e petrecuse ceva În lipsa sa.. Dar Îi era aşa de penibil 
~f~ se giindea.scă că. fiica lui favorită putu~esă se com
promită, el tinea atât de mult la veselia sa nepăsătoare 
lacât nil voi să cerceteze nimic, silindu-se sa. so con
,ingă ci nu se întâmplase absolut nimic. El nu avu 
decât o singură părere de rău: aceia de a fi obligat 
l'ă-şi amâne plecarea la tară. 

LXXI. 
Când se Întoarse Pierre la, MOl/cova, el găsi o ~cri

,oare dl'la Maria Dimitrin;na. în care era rugat s'o 
,iziteze Jlent[·u o afacere importantă. relati.·ă ]a printul 
)\ ndrei şi la logodnica sa. 

Pierre o ocolea pe Nat.aşa; i-~e părea că avpa pell
t~·u ea un sentimllnt mai tarc decât este permis unui 
"m însurat fată de logodnica Ilrietinulul său- şi iată 
",t soarta îl pUUf'a fără încetare în atingere cu ea. 

"Cât a.ş dori ca printul Andrei să fie întors şi eă

~;Horit." gân{]i Pierre. pe când se jllilreota spre casa 
.t.: ariei Dimitrievna, 

Deodată se auzi strigăt pe nume: 
- Pierrf', de mult te-ai întors? 
El privi în jurul său. 
Intr'o sa.lJie tra~ă de doi cai persani cari ridicau zii-

a se perfecţiona col puţin în branşa lor. Do
asemenea cei mai mulţi dintre noi am in
trat şi intrăm in practică la o et ... 'lte de tot 
prea fragedă, 18-20 ani, deDât ca să putem 
lua asupra noa~"ltră cine ştie ce sarcini sau 
o!îcii sociale etc. Aceasta. este poate una 
dintre cele mai grave cauze şi de sigur 
pentru noi cea. mai dureroasă că rolul no
stru afară de birou este aşa de nojnsemna.t. 

Dar n'am putut şi nu putem să ne vaIi· 
dităm şi din cauza oficiului nostru. După 
natura lucrului suntem prea strict şi In
t.ensiv j{'gaţi de oficiu. Potrivit principiilor 
comerciale generale. o bancă, ca instituţie 
comercială trebuie să fie la dispoziţia pu
blicului, care o caută. Interese materiale 
adeseori destul de mari pot fi alterate prin 
aceea, că la un moment dat banca nu poate 
servi pc unii, sau alţii dintre c1ionţii săi. 
Cu alte cuvinte funcţionarii do bancă nu
mai cu greu îşi pot părăsi oficiul lor, -
chiar şi numai pe timp mai scurt,. - spre 
a îndeplini funcţii sociale etc. 

Cu toate acestea ar fi ori cine nedrept 
dacă ar tag[alui importanţa clasei funcţio
narilor de bancă la noi şi in special dacă 
nu ar recunoaşte serviciile reale de interes 
obştesc, pe cari le-ar putea aduce funcţio
narii noştri de bancă afară do birou, dacl\ 
li-s'ar da ocaziune. AsHel în direcţiunile 
şi mai ales în comitetele de supruvoghiere 
ale băncilor noastre, apoi în viaţa noastră 
bisericească, precum şi în toate societăţile 
noastre economice culturale etc. cari şi a
cestea toate au şi o parte economică, nu 
cea mai neînsemnată. Dar încă ceva. Azi 
după ce o mare parte a clasei noastre inte
lectuale: înv(tţătorii, preoţii, etc. au mânile 
legate sau cel pu ţ,in au pierdut mult din 
independenţa lor de aeţiune în chestiuni 
de ale noastre de Înt,eros public, funcţio
narii de bancă sunt chemaţi să umple un 
gol foarte simţit în organizarea pe toate 
terenele a poporului nostru, deoarece ei 
sunt încă ptmă. acum indopendenţi. De a
C0st lucru ar trebui să ţină soamă aceia, 
cari azi conduc destinele neamului nostru 

pacJ.a vîrtej sub copitele lor, trecea. Anatol În atitu
dinea clasiri a ofiterului Dandy, cu bărbia ascunsă În
tr'un guler de castor,cu capul uşor Î!ltClinat. 

EI avpa obrajii proaspeti. trandafirii, si ~hipul Rău 
cu pene albe dat cocbet pe o ureche. ii desco>perea ca
pul sau frizat, parfumat, pomădat şi nins de zăpadă. 

,.,Jată cine e intelept! îşi zi,~e Pierre; n~ci odată nu 
vl'de mai departe de f)Iăc<'rlla clipelor de fată, nimic 
nu e in stare să-i tulbure Iiniştna. Tot-deauna e vesel. 
multumit, liniştit. Aş da orice ca să fiu eu ca dlinsul." 

Pe când ii s('oh'a blalUl, ff'ciorul Mariei Dimitrievna 
fi spus lui Pillrre că stăpână-sa il ruga să Între În ca
mera ei. 

- Dar ce s'a, Înt{tmplat? Întrebă Pierre illtrând ia 
Maria Dimitrievua. 

- Frumoasă afa.c!'re! De cincize<;i şi opt de ani 
trăese pe pămllnt şi n'am văzut nici odată ceva, mai I'U-
• r 

şmos,,,. 

Si după ce Pierre îi făgădui că nu va spune nimă
nui nimic, ea îi povesti tot ce se petrecuse. 

Pien-o ascultă cu umerii ridicati, ,eu gUNl. deschisă 
şi nu-i venea să-si crl'a.dă urechilor. 

El nu putea mai ales să Înteleagi şi niei să-şi în
('nipuiascll m!l,car că logodnica pe care o adora. printul 
Andrei, gingaşa Natalia Ro~torf a putut să prefere lui 
Bolkonskr pe acest imbecil de Anatot şi să-I iuheaseă 
atât de mult, Încât să voiască a. fi răpită do drmsul. 

Pierre IlU putea să Împaco Încântătoarea imagine 
a 1'1 ataş!'i, PI' care o cunoştea. Încă din copiliirie, cu 
noua impre~i(' de josnicie su fletll&s că. 'cu prostia, cu 
cruziml'a purtărei sale. EI .'il' gândi la sotia. sa. 

"Toate sunt la fel, Îşi zise el. Si-l plânse până la 
lacrămi PE> printul Andrei, aşa de crud lovit În mlln
dria sa_ Si cu dit Îşi plângea mai mult prietinul, Cli 

\ 
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iar funcţionarii noştri înşişi ar trebui sr.,. 
pn~tindă - deocamdată, fiecare în cercul 
său do activitate - 10cul ce li-se cuvine ÎI~ 
viaţa noastră publică. conform numărului 
lor şi importanţei branş(>i, căreia aparţin~ 
In accla-ş timp să caute funcţionarii noştri 
11 se inarma pe toato căile şi prin toate mij
loacele cu cunoştinţe generale temeinice
şi a se interesa de aproape de toate ches· 
tiunile noastre mai de seamă, silind astfel 
societatea să ţină cont de ei spre binele şi 
folosul tut.uror. 

"Rev. Ee." Funcţional'. 
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atât simtea mai multă silă şi mai mult dispret pentru 
Nataşa. 

- 8punea-i că voia să se răsătoreascl\ cu dânsa? 
Dar nu pute.a s'o facă; el e deja insurat ..... 

-Asta e ,culmea! strigă. Maria Dimitrievna, drit .. 
gut băia.t .... Ce ticălos!.. Si ea Încă îl aşteapti. Trt'bue 
să-i spun. Cel putin va Înreta de a se Jnai gândi la el. 

In sfârşit. Maria Dimitrievna căreia îi era tea.mlî 
că bătrânul ronte şi printul Andrei, aflând cele pe
trecute. să nu-I provoace pe Anat()! la duel. îl rugă pt; 
Pierre să-I silească pe cumnatuJ său de a. părăsi numar 
d~cât Moscova. si să nu indrăznraseÎi să apară vreo .. 
t; '~li în ()('hii Mariei Dimtrievn3. 

)ierre făgădui Ră !le ocupe de a>c(',st lucru. 
- Nu uita că .-contele nu ştie nimic. Poartă-tf1 CI1 si 

eum ai ignora totul; eu merg !Iii .,pun ~ataşei că nu 
mai are nimic de aştf\ptat. In sfârşit, rilmâi la masă, 
dacă-ti fare plăcere. 

Când Pierre îl revăzu pe conte. îl găsi cam tulburat. 
!'iataşa. îi mărturisi În acea dimiuf\ată ('Il a rupt'o cu 
Bolkon:;ky. ' 

- E trist să porti frtele tinerI' prin lume, în liJ)s~l 
mamei lorl îi spus!"' contple lui Pierre. Ai auzit v('stea? 
S'a desfăcut de logodnicul ei fări să cearli sfaful nimă
nui. Ad!'vărul e că n'am fost nici odată Încântat de a
ceastă căsătorie, şi Kat.aşa nu va duce lipsă de Deti
tor!. ... Dar Incrurile I'rau aşa de inaintate - şi cum 
la cineva o aşa, hotărîre fără a consulta pe părinti? 
Aeum e bolna.vă. 

Piene voi să s('himbe vorba, c:Înd deodată Sonia. 
intri în odaie cu trăsăturile răVăşit!'. 

- Nataşn, e suferindă dar doreşte să vii. va.dă, se ad
rE>si ea lui Bezukhow. Maria DimitrieVlla care e lâll~~ 
dânga. vă roagă şi ea să veniti. 

(Va Ul'ma) 

\, 
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REISI . ~'I KSA 
ANUl\Ţ. 

In cancelaria cOI1lunală din Ourarâului '- I află imediat ap1i;are în con~iţiuni fa~~rabile 
un. }1tIract1earlt on ser~l.t01" 

FABRICA no"thrial. O E Gurarâului (Guraro, Szebenmegye), 11 
Nov. 1911. 

Primăria comunală. 

in institut de credit şi f'conomif, societate pe 
acţii În Si biiu. 

BEKESCSABj~- NAGYVÂRAD 1----+--CO----N~-U--RS--. --
Andrassy-ut 41- 43. Rakoczi~ut 14. Pentru ocuparea unui post de con

(Lângă :.Apollo)/l -tal:><1 la filiala noastră din Turda şi 
pentru un post de p .... a. tio'~a.:n:t la 

\ centrală eventual ]a filiala din Murăşo~or. IJ-I ......... ,..,.,I-=I,...""..,I.....",..I ..... I .... !,.."I,..,I~I=-""'"I-=I.:..1 .... 1,...,1"..,1~I .... R .... i,.."I,....,I=-ifJ I heiu, publicăm prin aceasta concurs cu ter-

T I M BA L E 
!II 1 min lână la 1 Oecembre a. c. st. n. 

I Reflectanţii au să documenteze, că au 
absolvat şcoalele comerciale, vorbesc Iim· 

I bile ţărei şi sunt scutiţi de obligamântul CU organ:SIn pR
tentat de oţel, dând ..\tI 

sunete re~onante ~l OI 

foart. plăcute. - .... 
""~~~-~iiiI se pot că,..lăta şi pe fi 

rate. - Qramo-'-
foane cu plăci ar- : 
tistice, - vioare, 
flaute, harmo· ioiII 

nici ş. a. - Numeroase distincţIi şi medalii pri
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
~i al organismului de otel. Catalog trimit gra.tis. 

Mogy6rossy Gyula, 

militar. 
Contabilul mai trebue să dovedească, că 

a făcut praxă de cel puţin 2 ani, iar practi
cant va fi numit şi preferit cel cu oarecare 
praxă. 

SaI arul contabil ului şi practicantului se 
va stabili cu ocaziunea alegerei, de aceea 
se recere, ca refledanţii să-şi arete şi pre
cizeze pretenziunile În cererile concursuale. 

Cei numiţi au să·şi ocupe imediat postu1. 
kir. szab. hangszergyar. .:::: 

ft Budâpest, VIII., Rak6czi-ut 71. FI 
b,.,I.,I.1111111111111111 t].i 

Si b ii u, din şedinţa Direcţiunei ţinută 
Ia 10 Noemvre 1911. 

»lUMINA« , .. 
~e I 

Gruber Dezso, 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru bărbaţi. 
Cl1...j -1<Colozsvar 

Coltul slr. Wesselenyl $1 Szap, ,Ig-i-Yls cu hotelul Hszl. 

Noutăţi în diferite soiuri de 
...., . ~ --

~CIL .• ~r •• 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articol,!_ Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate în cel mai scurt timp. -

I GJ 

• 

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

QUIL REINHOLD 
DENTIST, 

pe lângă preţuri moderate şi garanţă 
LUOOŞ, STR. BONNĂCZ 11. 

.. 

• 

institut de credit şi economii, 
societate pe acţii. 

AV I S! 

La subscrisul află momentan aplicare 

2 · 18 

• . COBtMIS InSrl 
cari se pricep la manufactură şi bumbăcării. 
Limbile: maghiară şi germană se pretinde . 
'0- Numai vânzători harnici şi solizi găsesc 
post stabil. 

Tot ]a subscrisu] află aplicare şi un În
,~ă ţAce). cu 2-3 clase gimnaziale. 

Traian N ovac, 
comerciant În Balazsfalva. 

..... se •• ' •••••••• 
: Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantofari : 

i AURE,L BRINZAY! 
~ fabncant de unelte, $ 

: BUDIPEST, VIII., Losoncy-utca 18 : 

: t4 ~ : ~ . 
~ " " 4) · . ,,~ '~- . 
:: Pregăteşte totfe1u] de unelte pentru : 
• ciobot~ri.e şi panto.fărie. .. 
• Catalog tnmlt gratis ŞI franco. :~ 

•••••••••••••••••• 

Ministerul de Finante1or. 
Dfrectiunea ComptabflfUţel Oenerale 

a S!atoluf şi a Datoriei PubUce. 
Datoria Publică. 

==========~========~~=====~~ 

Nr. 106705 19 Oet 1011. 

Publicatiune". , 
A 23 tragere la sorţi a titluriior de rentă 

4% amorti bilă din 1910, imprumutul 
de Lei 44,199.000 se va efl'dua În Ziua 
de 18 Noemvrie (1 Dec.) 1911, Ia ora 10 
dimineaţa in sala specială a Ministeru]ui d. 
Finanţe, conform dispoziţiunilor stabiMe prin 
regulamentul publicat în »Monitorul Oficiale 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 

La această tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de Lei 238500 
în proporţia următoare: 

5 titluri de câte 5000 lei 
26 ~ ~ ~ 2500 ~ 
80 » ~ ~ 1 000 » 

137 » » :t 51.-0 ... 

25.000 
65.01 iO 
80.000 
68.500 

248 titluri în valoare nomi-
-~---

na]ă de Lei • • . . .. 238.500 

Publicul este rugat a asista la tragere 

D;redoml Comptabllilăţll Gen. 
a Stlltului şi a Datoriei Publice. 

D. Vbrov;ci. 

--------------------~------.-
Invenţie Nouă. In"enţie No~l\. 

Moari de efei 
penft u intrebuintare in economie .şi a;.1lsă, ",!a
cină excelent orzul, cucuruzul ŞI graul, se m· 
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un kilogram pe minut pelângă 
garanţă şi se capătă numai intr'o mărim e. 

Preful 14 COrCaDI" 
Face aparate pentru desfacerea sijmâl.,ţel 

de lucernă şi trifoiu, de mânat c;u puterea 01'1 cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat in ~a· 
şina de imbătit ori de sine stătătoare. Preţunle 
să se in trebe la 

Kadar Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut sămânţa 
trifo!ulul ,i atelier de reparat maşini in 

Nagyvarad, ViHanytelep melIeU. 

JJ;;Jr.~~ In atsntia Domiculforilorl 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
:.Balkanska Carica« (Regina bal
canului) şi • Kraljlca Bosnec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

,runi. Poama e foarte mare, escfl?tional d~ dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfar şltul lUi August, 
rbd lte poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa· 
bricarea. ţuicei fi a sligoviţului. - Prunii mei nu 
saf .. de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
da reg.li alte. soiuri. Ia cari În m.iilocul ver~i cade 
frun-. J?ricinumd st!tcare~ poamel., Ac:st A.SOI, a fost 
premiat In dIferite raodurI, cu premIUl mtal dm par· 
tIM guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budajt.ta 1896 şi la expoziţia din VIena 1897 cu me
dalle de aur, la expoziţia internatională din Paris 1900 
cu milGalie de ari;;int şi in fine la expoziţia regnkolară 
din Ba.oia ,i Erţegovina ţinută la Sarajevo Iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor garantez. 

8a".a T. I~ojdiCt 
mare proprietar în Bregka, Bosnia. 

f 
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• Cel mal mare magazin de blănArJe r 

KajalyÎ Janos 
Temes~âr·Gyârvâros, Kossuth Lajos·fer 2. 
Işi recomandă in atentia on, public din 
localitate şi provincie bogatul asortI. 
ment de blAnArfe cu preturile cele mai 
convenabile.Arti
cole de fabricaţie 
proprie; mMt~le 
da blan!i. bl~me 
de căI3torle. - ~,.... 
manşoC!lne. boăle 
căc i u II pentru 
domni şi doamne 
ultima mod!!! ti 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrAri de bUl.nărie pentru 
prefacere, dptuire, câptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de I·u rang. 

ei==================~ 
~~~-_·~----·~-~-M 
4 "ENOLISH H DUSE" : 
t NOU ATELIER DE CROITORIE EN- , 
« GLEZEASCĂ P DOMNI iN ARAD. , · , · ~ C Aduc Ia cunoştinţa mult ono public că • · , • În Arad, Boros ~eni-ter 6. sz. • 

! atelier de croitorie i 
tt englezească modern şi corespunzăter tim- a 
e pului prezent. Imi siă În putinţă a satis· • 
• Q 

face cererile ono public prin un croi cu :;J' 

• gust, preţuri moderate şi condiţiuni de • « plată favo'ablle pe lângă servlciLJ prompt • 
1,_ şi constjinţios. - Cerând sprijinul mult ! 
Con. public, - rămân cu profundă stimă: ; 

"T R I B U M~!I 

Sa~on de haine bărbăfasti 
J ~ h '"d ~!b.$l· • ~C ne~ sr, k~ $lU 

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

!f!' ~,~ 
,,~ r,:~,~ 

Rethi şi Schreithoier 
fabrică de cârnaţ şi meztluri. 

ll,stalaţiuni electrice. 

D eva, (Piaţa pri~cipală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afut11ată, cărnăţării, slănină şi unsoare 
în gros şi in detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită în vase proiJrii. - Cum
păratorilor vechi dă scădere la preţ 

Serviciu prompt! Cereţi catalog! 

II • 

Nr. 239 - 1911 

Caut 

pentru instruarea fetiţei mele de 10 am o 

invătătoare 
română, care poşede pe deplin şi limba 
germână şi zice şi în pian. 

Or. Popovici u, advocat 
facsăd. 

Câteva cuvinte asupra boalelor secrete I 
J: trist, - dar in realitate adevărat că tn vrimea 

d" &Ii e bătAtoa.ra la ochi multimea acelor oam~ni, a 
r.ărcn ~AIlge ,i sucuri truDeşti sunt atrofiata ,i cari 
tn UUl!!, uşurintei din tinerete ,i prin dilPrinderi riIe 
ei-au .drllncinat si!temul nervos ~i puterea spirituală. 
E tiMpul lupreln ca acostel stări Ina-rozltoare Iă .e 
pună cllpiit. Trebue si. fie cineva. care si dea tinerimt'i 
de~lnşiri binevoitoart'. sincere şi amănuntite tn tot ce 
prin~şta viata sexuală - trl'bue si!. fie cinQva căruia 
oamlluii d 'şilncr!:'din t('ze fUră teamă, fără sfiaI! şi cu 
Incredere nl!cazurile lor 8E'ct'l'te. Dar nu i in deajuns 
tnsă a destăinui nCI'~te necazuri ori şi cui, ei trebue să 
ne adrl'slim unui asHE'l de lllC'dic :<pecialist. con~tiintios, 
care ştie să dea asupra vietii sfaturi bune sexuale şi 
,tie It ajuta şi lIlorburilor eo deja enmtual există, atunci 
apoi va Înceta existenta, boalelor secrete. 

De o cbemare aMt de măreaţă şi pentru acest scop 
e institutul renumit in toată tara al Dr-ulul PALOeZ, 
medic de spital, speclnllst (Budapesta IV. Muzeum Kor
ut Jl. unde pe Ifm!:ă discretia cea mai strictă, priml'$te 
ori cine (atU bărbaţii cât şi ferneilQ) deslu,iri asupra 
vieţei ~cIual(l. unde sân::~ii şi sucurile trupeşti ale 
bowa-vului se cur! ţii. nen-ii i-se Întăresc, tot organis· 
mui i-se eliberflază de materii1e de boală. chinurile 
sufleteşti i-se lini.tcşc. 

F1ir~ conturt-area o~':;J.tiullilor zilnice dr. PALOCZ 
vindeci deja de lIui (ie zile ,"PNl;>, l'ti "n(li~al cu meto
dul său prop;!u de vlt.Jec".e, cbiar şi cazurile cele mai 
UE'gl.S(·, ram'le sifilieo boalele de ţevo, blşică. TIt>fli 

~i şira spinării, incC'Duturile de CoufllsÎe a mintei, ur
mările noaDiei ~i ale sifili~ului, erectiunile de BPai mă. 
sIii bire!!. I1lltl'rpi h;irbil tf'sti (impotenta), vătămăturile, 
Loalde ele ~~ D!:"I'. dE' pif>!e ~i toate boalele organelor 
~exllale fempieştJ. Pentru femei e /;:ilă de aşteptare se-
parată şi eşire separată. In ceeace priveşte cura. de
părtare.a. nu ~\f;te piedică, răci dacă cium"a, din orice 
cauză, n'ar putea \'eni În persoană, atunci i-se va da 
ril,pllns amănuntit foarte discret prin scrisoare (in 
ellbtolă e de ajuns a se Înltltura Dumai marca de răs
puns). Limba română se vorbeşte perfect. După inche
ierea curei, epi$toJele se ard. ori la. dorinţă se retrimit 
Htăruia. Imtitutul $e ingrijL~~to şi de medicamente spe
cial!'. 'Vizitele SI' primt>sc ÎUl'cp:ind dela 10 ore a. ID. ~ \Vertheim Jeno, ~ 

• croitor pentru do n.1. ni. ~ 

• t E. _______ .... ,. .. tw$o' ... .v&l I 
I ei pănă la 5 ore p. m. (Dun,iner& ].lână 1a 12 ore a. m. 

II Tratament tii cu Salvarsanul El1rlicb 606. 

Atlrt'şa: Dl'. PALOCZ, medic de spital, speriali"t in 
",""P 

_A __ -' ____ L~ ____ --' __ _'~ Dudapestn, dela 1 Noemvre IV" Muzeum-korut 13. 

«1 

cea mai bună g3ranţă o dă În astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace in interesul ori· cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 

Cluj -Iolo:;zvar, 
Strada Bsr!hîl r~ikl6s 14. JJ. 

pianete ce1e mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă plătire în rate. 

-- Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirfh«. -O:~ 
Are In depozit piane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Winkelmann, forster, StingI, Stelzhammer, R~chterJ Gossl. 

Pianele vechi se preţuiesc şi se sch mbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. 

Efcptuieşte reparaturlJe cele mai gmgaşe şi acordează cu acurateţă. 

10 ani garantă· 
ŞI acordare gratuită de un an. 

Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cum pă
rătorilor. - Telefon 419. 

~_l 

"." -...-.-
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,,1 A NER" cremă neun suroasă. 
Cel mal DOU pro
duct ltlgienlc pentru 
turăţirea li infru· 
muselarea fetei. -
Inlăturl petele gal
bine, bubele prici
nuite de iofierbân· 
ţeli, sgrabunţe ,1 alte 
necurăţ .. nli de piele. 

Crema aceasta ziua 
le poate foI oii mult 

mai cu succes. 
1 tegUl 1 coroanA. 

Ianer" pudr~ E non plus ultra. pl1dr~1. .Bună la 
" a. baluri, saloane ŞI de ZIlniC foloa, 

care acopere increţurlle şi e cu toiul nestricăcioasă. In 
culorile: roza. albă şi cremă 1 cutie 1 coroană. 

1.... " -"aner sapun 1 bucati 60 filerf. 

"Ianer" pastă pentru dinţi 1 doză, 1 cor. 

Ianer" ap~ pentru guraw 

Bunl!. pentru dintII "a scorburoşi şi gin· 

"TR IB UN AH 
~____ ?iW 

Y1i:GYErU rUEI -1 
v4psitor de haine, curăţltor chi· 
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi, in 
ALBA IULIA -Oyulafehtrvair. 
Szechenyl-u. (lîngă biserica călug). 
Pnmeşte curăţiri luci oase şi fine, cu
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturI 
foarte moderate. Curăţire ~i vopsi
torie chimică de tot-felul de haine 

J pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 

l_
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preturi moder. 

-

____________ 1 _____ _ 

~~~~~~~~~~~.rÂ. 
~ (t 
~ JOHAN GENSTHALER P} 
!I giuvaergiu ,i ciaaornlcart M 
§P2 in Orăştie. Szaszvaroll. I 
~ F<"'ilialA in Szâ, .... zsebes. ~ 1. Vânzare de j u va ere, de aur şi argint ~.; 
~ şi ceasornice pe r, 

1iI lânga garanţIe şi 
~ preturi moderate. - I 
~ SI tac orice reparaturi ;!'JII 
*Iii! ae juvaere ,. ceuor. lIIi1 
~ nice de aur, repede ~ 
'M precis ,i ieftin. - - I..!R I Serviciu c:on,tilntios. :. li2 
~ l!I 
J!2 ~ 
I ,~ I (jI -

~~~~~;i~e4t~~~~~~lt' 
geU bureţoşi, contra mirosuluI greu de gură. 1 aticUi 
cor. 1-60, Jumătate sticlă, 80 fileri. 

"Ianer" esenţă pentru păr ~~~~~~~;!fe~';. lv1are depozit de cuptoare. 
I 

treţei $i contra căderii părului 1 sticlA, 1 cor. 30 fileri. 

Ianer" pomadă pentru creşterea păruluI. 1 te-
" gll 2 coroane. 

"Ianer" văpseală pentru păr ~~~:, ~~~~~a :~ 
In blond părul sur şi cărunL Nereuşita colorii e e:xchisă 
La com,nde să se n0teze că părul inl'ăruntit în ce coJ.:nre 
Il se văpsească (negru brunet). Un carton 4 coroane 

,,1 a n e f' apă care face părul blond 
Pentru a vApsi in timp scurt, in băI, auriu, părul blond, 
ro,u, chiar ,i bronei ori negru. 1 sticlă 4 cor. 

DIscreti şi zilnică expediţie cu poşta. - Telefon 476. 

Pentru înconjurarea conttafacerilor numai .. Preparatele 
. lui Rudolf laner" Ieşite d'n farmada sa ca valoare şi se 

pot căpăta la 

farmacia "MCnld ajutatoare" aIui Rudolf 
.. ,Ianer, Teme-svă!", Gyarvaros f6-ut 70. 

Cele mai mo~erna 
~ >-O!.:sB ~ ftU~ bile GI 
.~'1!fIo." fier ,i araml 

•.• ...:.<,,'-....... _J<-~' ~. __ 
şi cele mal practice 

bănci higie·' 
nice de şcoală 
şi moblhuea 10-
cu;nţeJor, hote.ie· 
lor, ,pitaleior ,. 

a ",oalelor, precum şJ obleGte fabricate dIn cele mal bune ma· 
terlal. dIn tarAt lucrArIle cele mai solide de artă şi constructie se life· 

reazi numai de dtri firma 

3crllhardt ~Izsi ut6da 
Brass6, str. NeagrA nr. 33. 

- 1'01 acolo e emcelarla ,t fabrica montatl cu cele mal Doi m.,lnlrll. ~~ 

n====~===========D 
RajJ Sandor, sculptor, 
Arad, Kossuth-utca Nr. 4. 
In stabilimentul de pietrlrie a lui Mairoviiz. 

Execută şi repareaza 

lucrări de sculptură artistică 
figurate şi docorative precum şi por
trete după natură şi fotogr&fiii, monu
mente mormântale, totfelul de producte 
ale industriei, apoi lucrări moderne 
sculpt.te pentru decoraţia zidirllor din 
tera cotă, piatră, ghips, ciment şi din 
alte mal erii peJânga. preţurile cele mai 
- ieftme ŞI serviciu constiiDtios . • ==================~ 

Am onoare a aduce Ia cunoştinţa ono public, că în 
(Cluj) Koloszvar, Monostorl· u. 7, adi deschis aa 
mal'a maJtizin înregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi strainătate, unde se află În depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 

Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu
rind-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile 
cele mai solide. 

Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă: 

'". Tamas, J6zsaf, 
'<-olozsvAr. 

Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi soIidul 

magazin de pianuri şi harmoniuri 

v. Heldenberg, Sibiiu Strada 
Clsnădlal 9. 

r 
~ J 

1" 
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m~~. f~~~·~~.·<·.··~.·.~,·.~ .•. ~ .. <~.·~~~~~.·~.·.·~·~~·.·~c .. ~"'."" fi~ 
~. MOBILE IEFTINE ŞI BUNE l~ 
... : sA pot procura nunud Ia !')t 

... : Prin:l.a. fabrică de .r1'l.obile (i" ~:& 
AI.... 

j; PETRUŢIU & PLATZ ·E 
ii Sibiiu-Nagyszeben, Strada Sării-Salzgasţ;e 37. :: 
A :., 
A' Telethn Nr. 4~. . ... 

:; Onoratul public este rugat Înainte de a-şi procura mobile să binevo· (: 
... ; i!!că a c~rceta, (şi fără a cumpăra) MAREA EXPOZIŢIE de totfeJul .;W 
::; de mobile de artă şi sfmp]e~ care stă zilnic spre vedere publici. :: 
:; Se atrage atenţi unea asupra Atelierului propriu de SCULPTURĂ ~: ... ' ,i TAPIŢERIE de primul rang. . ... 
.. : Ex~cutăm toate lucrările de lipsli la biserici nouă şi vechi. - Orice ., 
:: comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantA: 
:{ şi cu preţurile cele mai moderate. 1= 
m,,,, ~'".~'~'~"~~·"'·"'-".it~'i,~·,·", •• ,~,~t'C,'i4f'iil 
~ __ ~~ ___ &A_._~ ... ___ ~.~! 
i Bumbera Istvan, I 
= croitor civil şi preoţesc, t t croitoruJ preoţhnei greco.-cat. .. 

t Oradea-mare - Nagyvarad. 
• Edlfic[ul Bamulul (partea spre teatru), Teleta/l 869, : 

~ Sezonul de toanlnA şi inrnă.! : 
« Au sosit stofe mooerne, englezeşti, I 
, scoţiene şi indigene, calitatea cea mai t 
! bună. Costumele croială modernă, şi • 
i lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. : 
• Lucru cu mare atentiune. Sj,ggurul de-
I pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. t 
JJ··_·· __ ···_--~-~-·_··-II 

Leitner Sân dor 
tn.echanic şi eleO"tro*ehldc 

Cluj-Kolozsvar, 
Strada De'k feren cz jNrul-jO. 

Vinde şi repară pe lângă preţuri .mo
derate: caSie de bani, biciclete, 

maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: În
troducerea soneriiJor, a lumini de 

• electrice şi a diferitelor motoare. 

In 1904 a câşti gat deja so
:lietatea din Budapesta a 
v~p8Jtori lor aur!totilor ~i 
fast. ultonior dIplomă. -

Taferner Antal 
8urltor de biserici şi saloane 

V e r 8 ecz, Temesvari-u. 20. 
Primeşte spre executare, conform planului 
aurire ,1 reparare, Jconostase, altare, 
s. mbrmint, acoperi, de turnuri, araD
jamente bisericeşti apoi preR2tlrea tuturor 
lacr~rjjot de bran~a aceasta precum 3i re
paraJ'ea şi vop5irea de DaU a monum~nte]or 
deasemenea şi orice Icoane blserice,U. 
La dorinta pregUesc prc spect; pentru 
vederea lucrârilor In provinţl merg pe 
- - - spe!lde mele proprii. - - -
Exe~'Uţîe promptă. Serviciu cODştiinpos. 

-
m- a 
I Bencsik Zsigmond în Deva I 

Oferă: GHETE AMERICANE ŞI 
FRANCEZE cusute cu mâna in 
atelierul propdu precum şi O H ETE 
GATA, forn::1t modern pentru băr
bati, femei şi copii. Galoşi, ghete 
eomoade şi pmfru. gimnastică. Mar~ 
magazin de gume renumite de Su-

o livan pentru locuri la ghete şi ereme 
1 excelente. Ghete pentru picioare ne
I regulate şi bolnave le pregătesc 
! după pl;~sură. La comande din pro
I vincÎe ~'S le destul a se trimite o 
, ghe:lia fO!0Sită, - Serviciu prompt. 

~===:.:.:,- --.. ':',:,' 

EDUARD LEIEIf, 
finichitiu şi auf.prizi da illstalafiuni 

B Atetiar: Strada LanAI Rr. 83. .".. raşOY, Prăvălie: Strada Gabel Hr. 2. 
. ~. .Telefon Nr. 334-. 

Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie Ia 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
Specialist in apaducte la. case, c.anaJizAri, 
conducerea de gaz de iluminat, şi Instalarea camerelor de baie. 

" mmrrmn 
Lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane in sus. - -
Engrosiştilar li-se dau rabat. 
Depozit bogat in vânl de 
scăldat, cămine, clasete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparatie promptă. 

~IIII • III. a III1III1IIIII I II ~ . -
Garnituri de Îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Construcţie de mori: 
mori de rijnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşi te. Lămuriri specialiste, pro
iect de cheltuieli şi preţ-curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
M(l.zaki- ~l!lI Gepipari ReszvenytAraasA&" 

Budapest, V., Alkotmăny-utca 25. 
Reprezenta.ntul pentr-u Arad -:ti pro .... lnoie , 

LENOYEL GVULA, 
atelier de tt1.otoare ~i ma91ni 

Arad, (Hal-ter) SzentpăJ-u. 1. 

-
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