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Moderatii din Bralov.
.1 rad. R Februrin.
C'Rtitorii ,no,ştri işi vor aduee a,minte
de un artic.ol al nostru asupra moderaţilor
din Bra.'70\- in care făceam unele consta,tari şi un proCt's de intenţii întemiat pe o
~oamă de bănuieli. Era yorba de nDcştep,tarea" dIui Arsenie naicu, de Eugen Rro·
· te şi de o eventuală acţiune modera.to~
'ma,ngristă în Draşo\'. Scriam atunci, spri:~it.i pe nişte syonuri că cetat.ea sa.şilQf
:bqgaţi şi românilor sfăşiaţi ne-ar pregă.ti
o aurpriză nu tocmai plăcută, care nu e
;Însă de loc menită să pricinuiască prea
mari .sgudlliri în mersul politicoi noastre
· naţicr.n.alo .şi pentru informaţia tuturora,
; am cemt "Deşteptării" să-şi lămureasc~
· credinţele 'Şi faţă de programul partidului
,naţional român. Articolul nostru de atunci
.·era ca1m şi, credem, destul de explicat, în-cât ·ocam îndrituiţi să a.~t{>ptăm pe urmele
.lui un răspuns in consecinţă. Ia.tă Însă că
''ţ./I'Jeştt'pf;alfca'' a ajuns la numărul al trei·
lea fu calea ei spre moarte şi noi suntem
indl tot nelămuriţi. Adecă nu, să ceree,t-ăm, căci ascunse sunt tainele sufletului
,omenesc şi uşor se pot ele desle.ga când iţi
~' 'it.i\. în ajutor o lf'[lcă de stăruinţ.ă,
",Deşt.eptarea" po care o primim ~<;tăzi
are un articol prim lung, (\c.hivoc, nostim
şi 'bl'f'RV. Ce spune această inseilnre do yor~, ·care poartă evidenta pecet.e a diploma ţilei d~ câmp atât de <::ttIi03cută a lui
El.lgen Brote? Să deslegăm noi, fără. tea·
mă de a fi de-sminţiţi fji siguri câ nici de
aatădată nu vom primi răspuns.
~~<.,

~
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Rembrandl.
De Adna'; Corbul.

-' ,,,:EI'S i'C atunci follrti! tinih', aproape un cop.il.
'oEI p.i1şea~.oiog :]:le aub (,a.'ltanii inşi!'aţi deslungul
. Sene.î,1u6~iiJl$l·8e spre Luvru. J)('ntro a yixita
Itnr.reul 00 :.pictură. O pălărie mOiale de pÎli'llii îi fiC'Oper...,abudclc bloooe, umb-rindu-i ochii albaştri,
. tmraţi
nâivi. Imbrăţ'.ăroimlt.ea ii ara. să.rad du
ingrijitA; "aninată de o ('U1"(>.a prind de umănu
!ltiing, o ('11tie'(>l1 ('1\10ri îi blite1! şoldurile, in mer!nl-i yioi
.
Il ",hema PiN)'(;$al";tet. Maică-Ela ora <,.o~lsierjo,
iar tatăl s.au toirnngar:; bieţii (.ameni ~i iubeau
foarte mult fiu). da!!:' iată de {l;'uliltul său {'xaltat

,i

pentTIl pictură arătau ,o neîncredere ti.midă, lP<l
caro o mlanifftltuu ad{",~~B intr.. dtinşii, prin dă

de

<'.'l.p neliniştite.

PierI'c îuvuţ,a de fapt lUl'-"<':ria părlut<,lui său,

dar y'i.ml de a

,,*,

Sl' susţino în acest articol prim că noi
rom.[mii din rngaria !'luntt'm cuprinşi de
o "adâncă nemultumirc·'. ~b,i ah's masele
lloa;-Jtre populare sunt extrem de "nemuI.
ţurnit.e·'. ~emulţumjrea lor ('str ele ordin
rcon0mic şi [tdministrativ:' \'3 sti zică n'au
condiţii bUIW de, traiu şi o adminislraţi{·
eare să. fie patfuns[i de chemaroa ei. '
Până aici al' merge cum ar merge ar'
ticolul cu pricina. COllstatăriln aceste s';,m
mai făcut ele şi din pm'tf:<i noastră, dar
şi din partea ungurilor. Şi 'de-şi "adânca
noa~t.ră nemulţumire" nu cst.e caracterizaU't numai de aoeste mici m·mulţumiri,
deşi noi av('m mari nemulţumiri dEl ordin
cultural şi politic propriu zis, n'am avea
nimic 'Îrnpotrivă dacă "De.-şteptarea" dlui
Vlaicu le-ar mai repeta. Concluziile caIi
se trag elin ace.st.e consta.tări sunt insa atftt de .w:ave, incât miroR.s(' de departe o ...
mangnre.
Prin urmare - o, acest mizerabil "prin
tl1'1nare", cum te sileşte el să spui ceva pozitiv! - prin urmare această "adâncă
nemulţumiro a Homtmilor" trebuie poto·
lită. Ma,,,clc poputare româneşti (pentnl ce
numai ele? X. IL) a.ştcapHl o lecuire a
stării lor. Dela cine? DBla stat. Masele
populttre romtmeşti se strâng in jurul partisiulni naţional român numai pen tru cd
conducăto'rii acestui partid
sgând.{tresc
"nemultumirile" lor. Ma~.,{'l(\ populare ro·
mtm(lşti votează "rezoluţii" la întmnirile
publice al-o partidului naţional, fiindelI,
li-se cefC să roteze. Masele populare ro·
mâneşti ar putea tot atâ-t do bine să fie
grupate in .iurul altui partid, întflmiat şi
el pe unele mici ne-mulţumiri, dar care nu
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tină,i

'J

fae'(l pietOl' îl ah-sorbea. C'u.m.

.ajunS{'S(' {'l la h{ltărin:'u de a iln'ăt_l, IHx..astă artă ~
DaT, mai al(>s, ('um ajun.'lt\'!(' d, ~in1lP1u fiu de 1uerători eare nu ieşi"c nieiodatu din mediul său,
la o admir.atiull€ pătimaşă pt'ntru tnblourile lui
. lwmbrandt? (111C .ştie; poat.(~ {~ă 1111 ziar <'ăzut din
întfLmplar{\ in miJ.1lÎl(~ lui, 1i r{'leva~e într'o zi numele mao..~tnuui şi gen.ilu .~Uu; OTi poat.e ,,-impla.
wdere a ,-re-lJllei e<;t.nmp(', il f('o1'!llcoo.Q,() într'o
l'lÎ!Pă, pi':ntrn toatîî vi.aţa? Sunt impn.~iuni din
a~tea de o ~('{'1lll<lă, ca.ri apasă a.Hu:pra unei ()xil:ltt>.nţ(l înt.T('.gi. De.ootul că Pi('rre fă{'"usc din llembrandt U'ul său adoMt; 01 vorbea 00 dâne.w fără
incetare părinţilol' ;săi, îi lăuda tablourile faţ~ de
}'IIeTnllrfl2!ii lui d(' ilt~lie1' şi se ad~!1 pân~ ~,j ţl.('cu-

ti.

j

&L2&LS

in strimt.a l()ji\ de C{)'MH:rjă părinţâi ,~ăi şedeau în
ti'i{"Cre ~nb lampa de aramă ntîrna1ă do taYan,
PiN're deosina ori ri'iafoita Ml{-('ţia de (,8tam~ cu
il"t'prod1.H.Xlri după :pî~'l1.:7,,(·le, lui HembT.a.ndt. Tuti
bani:i lui de buzun..ar, tînărul ii {'.heltuin. intnl mă
rolocţitu:li,

coaTe OOllt;titll1.3. ma'N'".a

,'1$1 [lzi.

~Î

fiingura lui !{'ridre 1Je 'PHmfmt. <C'u. deg('ot.e]~ lui,
d{'ja îngr('uiate do nruucă, el (;(> incffl"d i'u, le (~{).
pÎeZ<'. Ce n"ar ii dat să fi putut urma cursurile
Şcoallli d<l Belle-Art~! Dar părinţii lui ~rau săraei
ţ'ii PiNre <'IlTC ora un fiu iu'bitor, ştia hine d ei
nu M .pltt-ellll 11ip.'li C'l1·uşurinţ3 nici măcar de puţinii bani 1>(\ ('ari îi <'Î1.;;tiga {':1. De ae.eea a.~"t.eptia
eu TIi lxla re zilD lum bunt': ~ ('u oehii ma rid~,
<'hi:;ti, atultiti ca in vi,'! pt:) u~a de g{'amuri a l~i,
ş.i in !aţ~1 {'ur(\Îa v{"(kll treeund a~ile !lau Îll{'et{',
ş,iluetde yagi ale ehiriaş.ilol' ('e intrau şi ic·şcau.

t,illllrul Sf ' îndlze.a la planurile de "iit<lr {'.(\ şi-le
f ti ur{'.tl. El !'.C ,'{.J{'!l (pietor, în atare de :.:t zugrăvi
pîmw minunate, dar mai nle~ du a f'opia tablourile
lui lkUlbrandt, a eărui viziuno o aHm n'Şnic în
faţ.a o<:hilor până în ('{'le mai nlÎ<'i amănunte; attit
di' bine le <'llnc'ţIte-a!
}~l .a.~tept.a. ~u şti.a 01 oarf' îngrămădi in faţ3,i
lun!I;'Ul ţ'oi nopătrunsuJ ~ir de ani ŢI(l care il numea
Yiitorul şi l){\<'.are inchi:,;:>uin'a sa îl inf{iti~a. 'c,a 1'0
n'aJilll.roa imuşi a dorinţdol' lu.i ~ Nu (Il? el tînăr
ade.că bogat in ani ş..i încă nesimţit<>, la 8<.'urgtm,'Q
l.i.l~I· udl{,~ III {'~Jlrtahlh.ti său? Pit-nil la vI'ion", d('

.

\' e-am în ţeles ~
,.Deşteptarea" cUui ... A. Ylaleu, făril
doar şi poate, (',,,te, redeşteptarea moafwj
politici moderate, ('·ale "De.~teptarea" lui
Brotr, C:-ite a lui ?'JIangrn, dar numai ~!
ll('(rmului rom[mesc llU. "D('~5teptarNi ,.
('·~t(' şi ('a o CiUPNCă r{u;D.rită din gunoiul
rn(~lemt (nu y;orbim de miros) al neamului
nO,'itnl. Căci cine nu c-eteşt.e în concluziilo
(>i, încă d(\'.it111 de timide, de mai sus o manifestă ttadan· a programului partidului
n{)1')tru naţional, o pvidentă tendinţă de
spargDre şi o prea cuno::!cută imbiru'e dItr(\ "statul unguresc ?"
Suntl"m. d('ci, lămuriţi şi nu mai Bimţim nf>c·esitatpa nici unui răspuns din nic"i
o partfl in această ch~~stjune. Pribeagul
trădiHor EHgen Brotc se vNl8 că s'a st.abilit la Braşoy făctmd cuib acolo nebunelor lui credinţe şi râştigându-şi un tovarăţ;
de ciripeli m-oderat-o in persoana dlui A rsen it' rla i cu, directorul şcoaleinoa,~tre
('A)mercialr d~ acolo şi omul de încreder~
alI. P. Sale :\fitrop~lit.lliui din Sibiiu, Sun~
tem lămuriţ.i şi nu ne îngrijim di' loc dl'
viitoarea soartă a partidului nostru naţio
nal. ln~crdtri herostratic(\ dp felul aCB:,teia s'au mai făcut şi tOBU' au căzut în
mocirla din care an plecat. Iar dacă Se
poate găsi un om care ~ă creadă că în [\etua}f<le împrejurări prin CaI'i tr('C'{l partidul
naţional român s'ar -putt"a ivi in stmul poporului nostru un curent spre apele tradării, a.m mai spus'o, nu numai eil s'al'
înşela fomie mult. dar 8'ar doypdi un 11{'-

acsz

:nooo.uţilor pe C8!l'l îi \-edru oŢmindu-se la Lu"nt,
dinaintea capo d'OfrX"ril()'l' ma()struJui .olanooz. Şi
în zil(\le in Cll:t{1 (>l'U liber, PieTN> Sart.ct eril nt>lipsit la LUY'Ml.
In fiecare s('.;1ri'i, după C(> ~ ÎntoN',e3. dela ate·
}j<,rul de strung-ÎlrÎ<l unde luera, ~i in vreme ('c

!l.'Îl'oo a('.('Rt('i

ar c~~prind!' Î11 programul lui ,,/raze" cum
cuprmck pro~rTamlll p:ntidului n<ltional dt!
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~apt.t'Spl'CZ.('le{\ ani, Pi(>Tr{l Sartet ~ mulţumi ;;.ă
d~incZ(' numai e:u cărtnme; intr'o zi însă îşi ('U111
pără, cu ÎnvDirea tatălui .'!!tu, o <'utie <'-u eulcJIl'i. F{,rid-rea 'htÎ '11 '.;l\,{\'l să se miITginoo.sd'i 'rnmll'ti la a<?a.... t
pa.... manmt i.ntru N'.aliiarca visului 8H.U, Cn şir
d(l si'lptămâni fayorabil~ aduse î11 c.'l&a ipărinţilor
sui o SlUDii de câşt.igu:ri iIlreu:nosC1.t'tă până atunci:
~i P'ierre atÎtt nştl('pt.a; indupl('('uţ df.' stăru.inţe10
fiului .'lAU, olltrinul.:-trungar sfâ~ prin a s(' învoi
ca PierI'(> ~u-,şl pliri'k-w3M':l mesNi.a' lui d{\ pimă
R<."tlID. poutnt li w in&rTio la Şe,orua df' He:11e~ATti'.
,<;('CţÎull('a <k pi-etură: Şi intr'{) dimin(,Y.l.ţă, tînănl!

Sart.(>t s(' p('olooni ln('r!ud 'în galeria cu p;eamuri il
ŞI.~oal{'i, în{dujurat df\ toat.e părţile de statui d('
mannoru aHdl., tikute şi l1(>.mi~te. ah,\ eăror forme ,'ly{'he ~i :armouio{k"{', ;;:{' silBa fiU lf' !'ejYrod.ucil
JW' bitrt:,i('. Ern in sala dtl antiC'ttri, d:impl't'Uill3 ("lI
alţi el('"i şi f\l{\w) {'.e lut'l'RU ea ş..i rL în tU0f>Tl', Şi
ii w'nf'.a sa 'Plfl11gă d~' f('ricin',
.
Toamoo ('ra dJlduţă şi H,niniî. In ficeure 7-1.
('(md :t)ltrii..'!ca Ş<'NIM3. l'i~r:re iş.i rotpa ochii în ju,
MIi, uimit ('.U, dfl {> hUll" n011:\ ,df' {'hei"ll Senei p('
eare-l bu'tăt.ori..,,<, MI toatt' a('{~te-3 <it' atâtM Mi
pimli at1.lnlvl. Prin bruma uţ!{>ară, auri{' şi dia:fanii

a Parisl'lhu ('1 n..Je.a li\zil{~ "bQnqniruştilor" inşi
riudu~ df--a lunjtl'll fluviului ('11 apele "('ni, p"
a diror lmprafuii'i tN'Cf'nU gr(Joa.i(\ şlf~purile ~t1
ni,,,u) ori lUlle<.-;~U ll;<ur('l yup.or.aţ.{'l{' {k, pIiRag('ri.
In fata sa pc malul· f'<',liilalt, palatul LU'rmlui î}l
ini\}ii'i in depi'irtarc bloetl-i uniform, ne''PCTit <"IL
ar al}{\"{'Ul-l , La i'tÎmg-.a, un hmg şir d{. yecrdeuţi'i:
grlidina Tu.ill'rl{','1. ~ T>e (,lmd \'un tul adin uşor
prin păru-i blond ~ hudat, Pi{'J-re Sariet î~ filmt{'G iniUla aşa de plini'i dl~ fcridrc. în'CÎlt 00 ill~
trist.!. Dur trist.('ţ~~ 3<x'{'A ii (>l'~ dulce- şi s('umpă:
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bun vrildflic de h:'l(a.t. ":\ u. Adilln'lH P0l'- Utzi n' il tinut 88 PX plice pf' larg şi să dea
uită Jlrin l.iarul nustru, ,ori cât ar pery~r df' gol po"estN! ,,l)r~~fepti'irii'·. \"u, Gazeta
t i·o a(hel'sarii, (;~~tt> menjt~ ,sii strâllgă cât Trai1~ilvtlniei trehui0 să 8('rie platitudini
Juui mult in jOrLIl prQgl'amulni pcH't,idului sat.! :;~ d~~bit.e7if' calomnii antorizatfl po so~
cotpala ~bHeiumărl1or noast.re pentru nl~j
naţion.d dll1 IliH 1. toate el~n1l"ntf'le uNle·
,mului llo5tru_ .);oi priu erit.ica pf' qlre <~m hine. (.ri ('~ l.ÎCf'tl, on()raţ.i nonfr"ti?
faclll 'o ,i o faepm etHldu('rrii pEl.r! idului
uaţioml1 n'(1lfJ [{lcut altce,'<'4 dedJt alJl preBalul "trialbt" sub p.azi poHtieneasd. In·
g[ttlr un mai mare interrs pt'ntrll politica
n'uu
arti<'-o} ~t>nt n€-JlUl ocupat M.l aut.ecooen·
noastr!'t natinnală. Hoa.(h~l~'
•.tcti'ir'it-ăţij
t<'le .~gom{jt(Hk~ $.le halnlui ar,anjat aseară d~
n()(l.st re plillă dr! s,lcrifieii nu pot fi altele shHJ.cnţimca uniYi~'r.'litară cro,ata din V i('n-a. Balul
Ikcitt, o j)0rfect [1 solid<1riz,uf' a tuturor .li decurs sub Va.zn. poliţ,Îenea..e;{'nşÎ primim nmlR'
Hnm,lnitor in jurul partidului Ili:1ţiuual. Noi t(lar"k> mnn,mmt.e tf'l('.grllfi<,.f':
Gr.aţw Înt-en·('Jlt-i...,.i A'1t'YN'Il.uJul
lm,gal' holul
iH Yrf'IJ)en din urrn~ am fost un v('cinic
strigM elI.' al'll'lnţl. in fClţil prinwjdiei f'P n(' "tl'i,tli'l(' ~{ (~ur.~ !>1.lb ~za p<lJ..i\.ie:i, {'aN' ~ f031
C'OU<;f>nllW,1n in l.r.wahlril.<-- înn~<,inat~ {~tl !lala df'
;1 nwninţfl pc Ul~llH'lr~ Jip;'lri dl~ - nnergir şi
.10<', lfl\'mr.a ~H'.('.a,..ta !'l'a {lm'edit iru>ă de pli'108,
Il ra et iv i Ut ţi i el' ,,'a (l hsrrvat la eondl1 Cf'rra !)(,1l11'ueă lXlhtl Il ,;n-ut o desflişU'J:'are d .. plin lini~
partidllltli lJOSlnl naţiOlltll. iar faptul 'j{\C~ t1tu. :\0\11 l>o.J1 al ('roatjci, f' u ,- ai '11\9., paMi<'Îpat,
~ta dOH'd('l:It(' erI iu opinia nOH~trr. publidl
!:il simtit şi ~imteşt.(' 10t mai mult dorul

(hl pr. () a pl'iglt, îndelung'M {i şi sÎf.!tmnrtt id\

11Iprit

naţinnnJH.

~l' luş<llrl, deci
:iti-şi int iodă

toţi hrotii când
tocmai acun1 mre.iile.
:'\iej nu m' tpml'111 noi de ... Il>. Şi dacll 1('
illrpgistrăm. () Iaer,nl numHi dintr'o (.)p,uwntnr{t d<ltDrip dl' ziorişti. Şi Indt din'U'llll motiy ca.n' t' d... "tllJ f!p <lprerinhjl.
,"Ofil fi ,'wnrti.

amar

(:<'ardi

Fapt1l1 I'n t,onmni il! Hr[l~o\·. I1nd~ ii"
part" eJ,n u.ti'tta \T,>rn(' Oazcto Tnmsih'nniei,

putnt 6.l t'i!~aru nişte imk~mllurj man:·
grist() at{u cip pnt('rn i('(l iucih elI' ,'3~1 prindă
glf:ls ~j îlltr'un ziar. ee poat.f' Bă dovedr~a..Cj
că ~ Xui nu ::;untcm nici răi şi nici nu unr
h1511J duph rni(,1 1'8I;bnnrtl'i, n8 spunem nu<l

ll1Hi l~('l('

mai l'uratp f'Ol1YingNi ilIe noag-

rn!. .\c('(o\t fa.pl nn poate să. uoycdetlscă
altc.('vll d4Jcn.t C'I\ lîps{I clt' energie şi propa·
gandn naţionulFl prea put.in a (; azdt'i îşi
prrJtluc{' aCUlll f"oadde ni . .,Deşteptnrpa"
nn t' Uf'cftt 1111 I'i'it ('oreit al {laZf'/fi.. XC'
gfwdim la ,H'f'::;t 'dlIrf'rOS fapt df. o logică
"OnH('cH'nţii ('11 at:tt mai mult, cu r,ât Hanst<ltăm zi Jp 7.i, ci! Gazf'ta Tl·ansih-aninl.
;darâ d!' 1111 srnrt articolHş, nici p{infi. as,
&&2 E

pul

~'i aplI~i ~.rocctâud

Săli inro~jt., ~ihlf'tli

mus!

()r~!,anjz..1i-orji

in D{lgnl, p{\

f.RmiJiarA

II

111i

P(\1~t

mi;Pa-

halului un reroC'ntm"itarea

parf-J'lti'i nu S'U('('.e,,,, in N'nb1\'1t" in,·.ji un fi din <'.4'!(,
mai <,,,i<'l{'llt.fl n{'i,-;bii ndf>.
>1:

Regimul lui CuuJ.

X<>1l1 Ban al

C.roaţiei

YN",a "li introdl\~ă 111 Croatia g1L'I~rnul "DllÎnei
t.ari", ('a o u:rm:l.re n <l.emon.."'Itraţiei stuctiY-l1 ţiJor.
d<ll.a u.nh·el'5ltat.oa din A.gram,l'{'tl'.t,on,l unÎY{,rki·
taţii 3. S'l.1Sţten.dat ~rsu:rile, Se afinnă <'ti g-uvornul
\'3 disvnne in~hid~1"NI nnlYf'r,ollt(tţ,ii Ţl(' intr('.g- ~.
1M' ~ nul .al d-o i k-a ,
"P(lkret" org.anul C'oaliţiei slÎrbo-(,l'oate. l~'1tt
ltW1t in goană, I-s'a lu.at dreptul dt' oolportaj.
,,:"\o.j Li,!'!" org'anul fn,'lt,llhtj deJmtat fhpih),
a fo.."t ('onfis{'a1 rJW'Ui nl-C.1 .1 pU'blieat un al1i('{)!
.. u'i1t1enti'">-'1" q(\"l)'f" (lt"mol1!,i'r.qţi il(' rlela Aţtr-:1n1,

.

*

Şedinta Camerei. şroll1tu de azi .$1 fost formDIă. S'al! \'otat şi in a treia ffiire, ţlro}(-M~le
de Jeg<, w·t,at.(> in ,roinţ.elt:\ t.re<'ute,
:ws:ri$3llau iU2Ell

SA»

ca se <,onfumla in ;:!UflM.ul lui cu u.nutul au't()'ffiQ'
hilelor O!(' a~\lprll )J1111ţilor, {'li <'l0P(ltf>J..c dela tram,
\'ap, eu şller»tn! Bf{c~j~tor .al !:Iirenelor d" !j.}(l &na.
1n o/I.nnlrgurlle limpezi dt' fktDmnie, d iad:m.ir~
.. timf\ ncmi~at ve J'ont de Art,'!, ('LUll so31"elt" apUIl~.a depattA:', in d.),.ul Illi Sa'Înt-Clooo, împur.

purind ('.eru!

r{i{'i

lui ineu din \"l'('!n(' , Stuekmij a.u putut ~ă Ilslwt.c
tOlttŞoÎ l:..'l. 1>«1 lin număr mar(> d(' distinşl bă:rbaţ.i
politici slavi. bl1,j'(' alţii pc ge.MraluJ V {'.r ~ le; au i n, fn,'>t:nl guw'rnatol' al T~ni('i, pe d, !\ icol ~ c i, fo.<;t kx>ţiit-ol" Of'b.rol in C'roaţ.ia pc o
n11llilllW de bărbaţi politiei I}i proj'{,-.'lOM uni .. c.r·
~it.3n, A fii('ut f"('JlZut.i.(' pre~A'nt..'l şefului de 6C{"
ţ~ r T p:l n i .ckla <,a.bin.M,111 M.'lit'~tătii R~l~, 1111
hlirhat ("t!U()!;("U1 ipc.atn! ,'l('Jlt.i.m(\nt,,!e kal~ antirn.a.ghiar{', 1~ ('IR,raM.eml (',xtNior al b.n}ului .a
fo.;t :l!ulărni<'it., tUlt.a ("OJltemp\.atli de organul)."
ţm'n balu}1,l i a fo!>ţ aljll"sii prin dC(l..'>('bit doB marell aQ.ilTh..t~j" ~arf\ ~ stnpinlit balul. ldeea 00 stat
naţional rl}a.ghinr îllr('.gi.~t.re:l.l.i'i deci numru la Il-

e

2!S!!!2

=_ sa

~rt'lŞt{>..a in fie!'4H't' zi, Ve <atâta weU1('1 bătrinul Iullll pu111,'*' ll1Ng... la IU{,fll! Şi in heC'ar(\
i'f>ar~ {'ând SoC intol"{'(\a Pierre <I,ela Ş<'onli\, prhi}'(>s tati'ih1.Î )ii' aţ.iTlt('.a t-Qt <'11 tl1lli multă triate>ţ..l't

('Nt.or

lui, lnt.r'() zi il spu~ cu o llţloun tremu·
rari' a .gla.'lunti ~i priri.l1du-1 ţintă in ochi, că după
ma.A'fl 3t"(',la (primise l'izita meştt"ruJu.i stnmgar la
r,arf> hl<'r.a8'Codlnj('~1"'ft PierI'(', Şi mi;,terul ii ex·
pril11;;1)Oc părerea h}i de rău d tînă,nll nu mai 111·
aFlllplla.

la ('1, eik:i in totd~auna fUBt\9{l 111ll1ţumiteu
d[numl. Pierrtl .';(' ingiiJooni dint.r'odată la chip,
buzele i·se ~trinse-ră ea Ţlf'..ntru plâns "1 i11ima ii

albe de mar:m(m, din g~luria -de am.ti~\,ni

nea~iI d>(\ un S<'.au.:u i',3 ~ă nn cadă, O {lNi11ădcjdc
ru;a.gră j+e intin.,,<, 511 8ufl(lt. Şi in faţa prh-irci
timk}c şi ru:giHo.aN' a tatălui SălI, îi nmea să urle

(Jroa 1(\i ,

~ II (!ra ?i .,<i(~um, ou sit 'llU illtn- 'În treadf! in ){lJ'
Ll1vrulwi.unde :'\II' op)"i~ dinain.tua flablouri,
rOl' lui Hemhran~1, .'ll ('bor <"lar-ohl'oCllr părea ~
Hlai ru.irterios În nt:.gtlra
amif>zelo-1" OCţ.oMIC de
iarnă. Tnt.r'(j .Joi ~'nra ill.~iî, ('H,nd se rn10arse in
t1Jllil~1 lojă rlf' eou:-:Îe.rjil. nndc locuia cu Q)ărin1ji
~:Ii, îl f!iL~i pc th\.tăl ",iiu boJn~" in 'Pat. Bi'i.triuulu.i
.~trungar j·:-<e NgU'".a.t>e hoala d(:' fieat dt:> ('are au·
f~\rea,
rlat.a a{,~u.flta ln,qă, t'ri~l ii fu lungă.
Tr('>('ul'iÎ zil~ ~i sll.ptăm?mi, !;'-i totuşi. llri <it' <,Îlti'
nri 4 e înltli·(,t'R dela ~'olllii, Pierr{' n~i'1'l a<,elal}
ehi P g'n Ihe-lJ şi shâreit, {'u m'tll~tii ţ;i,le Col Mm te şi !-\turI)IlS~, eu fi{'hii tulbUl'i şi înduI"('!\l.ţ.i, prhin(lu-l
Ii!{'ut rlin mijlw<,ul pernri,pc {'anel maieH~ll.. sl'ăltl

lA)UI1

(rupa

ne

I'!dirilt' uri d(,'~lui;'ea "trăinilor ('lni Yt>rl~all în ('a~ă,
dajlll ~i llt'a. ('Iltiirtli ~alleut?h11i {'hiria,,!,
A~a ,'W ';"'lll'~'E'rii ţ'fu'*' s~ptihlli\ni, l't'J (lintâi "hnt
rit> prinllt'\.1l.l,r:1 adi~ \.1.:1'''' prin strbilc l'acil'tului,
Înpiilz;lnd vii'zduhul şi fiklÎud:-;iî inUtllM'uN.'af.l(~ăea.s~
t.a.ui.i r1f> prin »quaruri, in Vl"ellW 1W în familia lui
NarH't P:!llt'~ J',{' Ektu. llIai ~1U11pii "\Ii .;It rfll1toflre.a

H

Ma

hătu aş-a ;1(" t.are. ju('ât fu nevoit să ~ sp:riji-

dt' rlt'*\!-l'r.are. Câ(',] inţel<'gea b'ille {'ă "a fi nevoit
;,ă T'lirnH)a.~,d ~oala d(' 13e.Ue·Art<l, ~ro a lucru

iar in stmngărK> pn.nă la in.sănătoşll'ea tatălui aău,
l~i JrU"li' mapa (le de.,<IC,n % Jl'l. ru.ă , i~i afară· în
!ltm(!ă e-i &c p~llmblo în neţ;t.ire până la apri118ul
lihnpiJo;r, Cîmei l'e intonrsc iar 8.('8.<111 era lUni liniştit. şi 'ii mă.r't;oo'isi pări:nt<liui Aău t'ii
mâne "J
intra iar la stnwgărit" v<',ntru (l săptămâllă, doua,
punn 1.'1 inBănăt<:.~if(,.a d~1inăA băt.rÎlmlni lu<,ră
tOl', O<,h.:ij fl3.tă.lui ~hint('iarA Of' hU<'ll rif' şi ... ll'lt.rin·
~ wiş{'at mâna hli PiNN', .
,\ ~tf('J plh·n.l'>i l'if>l'r(\ Şcoala d!' Belle-Art~,
unele trRi~ clipe atât de ff't"i<'.lt('. Că"i nici d1l'pii
o Săpt:11l1â11il şi ni<,i dwrR. o Innă. tatăl Bau nu S('
îl1!,,:jn.h(}~i, Şi Picrl'(, i-şi petrf'1.'ea zilele {'urinGeau
in wÎmn, in mijloC'111 (,,~'lnll'H'llrJlol' Of' atdi('T rlf> o.
rli11i{)adL
fu pnuH! zi, eând >il.' VltzU iar înconjurat d(}
\.:<"Hh:ctnr:i 'i}i ot' ţ811nari de lt>mn in OdHLtt Întune-.

ne

~

li.

-

G

jnlNJX'lat în ('hffltii c-r<l8tf'.

n'{(
=zo""""""""...............,.-==_=,..=""=___..","'_......_"""'-..,-.I.,J;>stl

Situatia

politică.

gu'
tari

tur.

~

tut

A tac/~ 3

Februarj~>" dis

.
..
(-'. amfl}'(ll'doput l'la
1Il ŞP.c:1 mţ<l
yllto(jr~ a
(' r
ţilor. dnd fW \"3 relua discuţia proiciel( ~l.~
dr'lC'gp dpspr(> reformele militarI', va it ~c~
~llnlntul şi ministrul-preşedintp conte '" II
l(hH('n~lledf'r'râI'Y pentru u face declarat :-'~,<
puol j'lC('. d t'sprf' r(> 1" nnnp (' mi'1'lfnrr Ş?, rnt~ P1Ll
1mirf'1'snl..
1

in r{v"timpu! ilt'flBtH, 4'ontcle f(hucn il nu
eOllslftttuirile ('u şefii opoziţie, t.in
Eri H m-ut ('{)llsfMuiri cu .1ustn şi con~ \'0
lf ci )'01 yi fOZfi('( şi 1\ti rolyi 1iihidy, iar al sp
('11 UnIM L<ljos l;Ii ('ontf'lf' Ratthyanyi.
LII)
unnl'a,7iă

In ce priv\>ş(.n rnzllltatelc acestor cons nu
făt lliri, părerea gen\~r<llă este că 8ituaţi~ po
pit'rdut rnult din cct!'(\ctl]!'ul săn criti~ d~ g:l

(l

m(\i naint(1. Luptel(~ parlamentare din anUj
trecut nu c()llvins arnândouă părţile, că
numai prin o întelegere paşnică. se poate
porni din non narnl inămolit al politice!
ungureşti. In ori ce caz, mSă, ia ptui că
millstl'u·pn'şedinte în consfătuirile sale cu
opoziţia a Client df'rlaraţii hotărâte d(~spr6:
\'otul Ilniyersal, pe cari le V(l repeta şi în:
Cn111Pfn deputaţilor, Însemnează o izbândă,
a opoziţiei. C'onte!fI Klllwn în repeţite rân-i

nl

ac
(1

0\
pl

pt
te
:11

duri a fost 80mat să se declare despre (:H
cea~tli chestiune, fărfi. să ce deJ"\ I WA'!~tji) H.
J()l". E'!t0, (~('i, Ull'iCmn Îmllllcllr[ttor cll'---dl
rpltwYP<l tratath-c].or de împăcare este U1'~
mat{\ l1em i,i1o(,l 1 cJp dnelnrnţii OflSpr(l \'ohll' p
ŞI
ilni n~rsRJ.
~

In ccrclIl'ilc guvernamentale se afirmă'
el mjnistrul~preşedint(\ CI rugat şefii opo- .
ziţif'Î !:i0 JllI pnj(' picdeci in (~alea 'votării
sa: OXl.UCZZ2lAJ

dE&C&S4U

A!;Ia tr~'u () lunii, şi in<'ă llIlll, ~i a troia, Pitllre
!-:ial't.ct d{'~ina mu It şi iuoordat.. st' ÎmprittlniM' <'1.\
eolegii sui df> dal'lll. nu mai .n·ea .a1t(' gânduri
d('C'lh pictura, ~i nn n:~I{,2:1 ~'tJt{'en~ Je('ut stntuE'lt>
!il

~inţ.a ul'mătnur(' \'a ,,'\,H"JI )M nmnai
fi'iră. ordine de ~i,
sfÎll'ţlit1\l şedinţei d(' Itzi }'o)on>·j

('nri, L:i

;~:

P
h

AI

n('lOOa8ă

unde lUO'.NI, in 100 ~ă S(l at10 in galeria
dt'la HeLle-Arte fntă cu ~llb(>l(' 81at1.1i de (piatră,
îi nmea flă lne-bunea.';<:'ă, Dal'Soe linişti apoi şi

n

chiar i~i r~lt'pă1ă. yese!ia la gîmdul eă -st.nroa a·
~e,"<l3ta d<, luci'uri mi YaUtlrB mult şi di în eurînd
îşi

~

'.

Ţlut.ea

rel'ua desenul. mult itthit, !)ar zilele
tr('('MU şi tntăl ,~ihl tot nu se făcea bine. Pietrc
plil1lg'('.a a~un noaptea. JX~ clÎnd cei d:in .casă dOl'·
mcau, şi trehuia :.;i'j-şil.l,.:.tupe gura eu batista ca să
nu isbueJwască in t~pete dC';!undi\.jdl,.ute, Ce dor ii
Y8

ac

li

1
\
(

I

era de ~oaI1i, de chei urile Se-noi,
col{'.gii hci d",
<'lasă! &-ara, rR~doia cu :aceeaş iubire <)olecţia.i
de e"tnm~ J'embrandtiane, Intr'o Dumine.că merse
În}' la LUrrtl şi d{' 3('01,) peC'heiul Benei, î.n faţ.H
Şeoale:i de Bf':l1e-Arte; dar ena zi de ,~ărbătoal'(\
~i ~oala ora în{'h.i.să. In llMrpte,'\ 1l.~('ea:Pi€'rro '>fi
tn'dili.lX' jm. <li' .hHfrrf>!

1

{)i \"romf".a ,;;.p l'ietrrg'OO. {'a un fluţ-iu fără df>
sfâl"Şit, mîlnitnd la "alt' zi}t'lc, coasurile, di(pele:
(',3, pe tot atÎl.te:a unde t!'e('ăioare, Şi fiecare clipă
('(, t-r~{'a adăl1g'a o cărămidă mai muJt inexorabi hllui zid C.(l se ridie,a În jurul lui Pietre, uolân-

du,1 10t mai mult in ~rcul îngust <ia llinda

U11

ma.i J)utf'R i~1. ('ăci tatăl .să.u mur:Înd, el fu n~\'01t
d 1l'!"me.z<, inaillte <'tl~trullgi'iritul, singurul mijloo

clon

t'roi

Şi

hti la muz'f'U

·anii
;,>('

80

SCUlrseră,

făcură mai raTe,

şi .. ititelc
apoi iucetară

df. tot, Lhu'('\rea i-r;e stinse şi (>a iu ~fâl'şit, după

('('l{' din 1lMuă palpăirÎ ale ambjţiun{'Î lui ~rtist}c('.
0-nk-c>ţia d(> (',~t.aml?(', ?n0ea acum în vre ,un fund
d{' <,ufkr, Ş.i Pierre Si' ins-urii eu o lu~rătoQ1'e, a·
Y<:>:l prit>te1U lucrători, <!uceao ţ·jaţă de h1erMol'",
Dt' când nu m.ai fusese pe ('"heiul &>l1e-i, in f&ta
Lrr\"J"\llni şi a Şcolilei dt> BeHe-A rle-!

t
1
I

I

l/r

.---... -
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t·forlllelol· militan'.

LI cih'Ol'

Întrodw;ere
[n schimb,
:u 'tem ul HI ţ Îllea ,.,eunw Jt.; eel'l'l'ile mi J iare "le opoziţiei.
De Ull illtt~res Jl~wwlJit a fust cDu:sfit,
Llil'eu cOlltolui Khlu'/I cu .i Hsth. Cu-w,fă·
uil'ea elCCa,':lta ti ţinut dUlltl Ol'u şi ubiectul
liscuţiil~Jl' CI fost votul' universal. Ce Ju'laraţii (l Utl'Llt c<Jut,,!e Kl!Uf'11 IlU St' ~tie,
'iindelt <l1llb('le pll!l,i pi)::;tl'enZa <tsupra <i:estc,j consfătllil'i u Jiscn'ţie l'xplieabilă.
";unt. lW;[l, l11ulu, iudicii cari cunfil'lll:l pl'P'
mpl1nen~a dl ministrlll-pre?Nlint.e ~'[t ,;1propiat ÎIt dW8tia \'otului ltlli\'cl'sal (le
punctul ciI' wdel'l' al opoziţiei justhiste.
Fireşte. toate i.l('e~'ll· Pl'csuplllleri :-illHt
l1uIHai combinaţii mai mult ::iau llwi pu·

stc o

ne('esitatt~ iIl~xorabil~.

ţin

pL'Obabile, Hotărttrile eventuale Ct' ~l'
\'01' lua in aceste oonsf{\tuiri tl'(~bui 'lUpw.H~.
spre aprobart·. l:ollferellţelOl' partidului,
unde pot ::;ă tn:adi prin 1l1Odific;ări insem·
nate sau sii fie de-adreptul n~~pinst'-. Dispoziţia generalrl a spiritelor. atât 1n tabltl'a
guvcl1lG'Tnentală ('ât i;>i in tah31'<l opoziţio'
nisHI. l\ illgă de aşa, indt tr(Jtatin'lp (\('
acum au toate SOl'tjll~ să
(1

întf'legnre

SI'

sffn':;liJsdî

l'lI

deplină.

DHdi upuhiţi(J VH t'Nla Îll ce pnvt'şt.l'
o va face ~- cel puţin În ee

obstrucţi[l,

pl'Î\'eştc

f)(;II'tidul justhi:st - Îll schimbul
promisiunilor ('e 1(· va fact· guvernul privitor la votul universal. ChPSti;1 ;l('l'Usta (~~t.{\
<lm.lm(~ cheia situaţiei.
In programul

partidului

ll<lţiollu]-ru

mân eCT'el'n<l \'otll]lli univel'&[tl ilt'upă lot'
-de frunte.
Declaraţiih' \'iituan' ,,1('
Jllilli~{ruilli
preş('dintf' "OI' trebui s.tt cuprindă. Iărnuril;
~i În

Cf'

pri\·c~t.e popoarele

-

---

"T RInUN A-

.)'i otlllLl,j!

_ (.:M,:4ăJ ,u.i1·ill' :~P

oi.ln~. deIJutatilol'
lll)>?tri atfttu făl"Înlă dt' euergÎp (:<.1 s~'t, ia
IAl Va Illai

fi

:

se

Strisori dia LipscI.

Îatellu.'ii.l rdUflIl<.l eleet,urală-· in l'C

Dupa ale(erile parlamentare. - O pild' 'l'1'odnică
de Imitat. ~ Spionaj ,i spionaj.

*

Fiiw.ktl lIuuilt· l'-Dllsfi.ttuiri HU vur pu·
duct' ]" UII rpZldtat definiti\' in dou{ttn·j zih'. în s[mul partidelor s'a e:xpl'imUl
doriI1ta ca ~pdillţl'le ('mHl..'n~i S[t fit, ujUl"
ll<lte pe \Tt'llWa dî.t \'01' ţilH~a tratati\'cle.
I>f"lJcarndatll, in!:lft. in i.lL:uustă privini,ii tiU
s'a luat nici 0 hutărin· .. \tât tIoar l'[t Luni
Olt ni lI\"I'a lot' :jediuţ[t şi llLllilai ,tui :-\(l
Vii n'lua JiSl:llţia refollue!oJ' luilitart'.
'ill cel'ulll'il(~ opuziţioni~"t(~ s'a disl'lll al
chiar 7i idpii.\ lJIH~i ajurnări luai îndt'lungiHl'. pftll{, i<t tOHmnă. L!itlldu-i·s(' 0l1VPl'IlUlui timpul ll(~Cetinr dt: a u:rmina ~pimfl (l.
tllIlei pr0i(\ctul tit· lege de~pl'c \,Qtul ullivprsul. La toalllll[~. dmd 1j'a.r redesehidl~ ,:,{~.
dillţdp Ca TlIl'l'\.'i. deodată cu rl)îll(;f~pen~a
di.':it'uţit'i rpf0l111t'lul' militare. gu\'emul ,,U'
put(.'H :;{ţ pl'czint(\ şi proif·etul votului ulJiVf~n:H\1. dimd astfd opoziţiei gahluţia e{l înd<.1tă dupii
votan~i.\ r~fol'melol' militare
(';H'P s'a)' putpa faCI' în at:l',~t l'aZ in tim'
pul ct>l luai l'wurt) St' V(I lua ill dicuti .. r0-

Li }J~('U, 1. Fthru..rr ie.

t.l'el

lk;n~l'WtHI a.J~{\C'rjJol· din {it'rmauÎa ~ j"3t pllblil~al d.... ja in "Trl1l1I1Hl·'. I }intrt> 1";J;rti{lde politi{oc numui el,l so{'ial-d~',lUoerHl l<~' p""'l\te mândri

cu iu\'1J1/(ere-.
I:tllJi

au lIn lHiluJatf'. iur i u trpcLH

311

a,'ut

:.1'

lluJuai

cOntra ll:q.Îonoli.,ti IUfo~u,i • .a.ll w.hit d~~ lt,;.tădată
cu eUlwid.a.tul ":'ol',iMli.-"t, llunl\:d e.a să-,!Î al'at(· nI"~
11l1tl ~ wuil'etl L.l\iI de "tării....WfWt1e. ;.; mnirl'ul R~ll
de lJlare ul depllt""ilor ';'(){·.1alişti. .a făcut 11111h

sill1.gc l'HU in ('(>\'("l!l'ilt< t~mH.ill~:H(.a1'(·. ~ II atÎlt ~}('n'
t!l'('Jru.l l<-lr poli1lÎit', ~.'i din m(); h'u!. tJă *)('Îaliţet; i
din (~·1"1l1a.nill. illtiLi. ~U1\t (:{'Î fiHli 1'l·,·olllţ.ionIl11

tl'U

,;au n~l.i l>jllt' Jci.'l ('(·i Ulai f.mta""tlei dintl'f' tQt 'lI>'
i.'in1iq wjdill lmn~.· ('-'ti \:"X'('t.ZPtw ,.,indical jş.t i 101' tii:1
Fnmţ:t); ~ d<.ttil.:.odali~tii :'t'erJnllni aU fă{'1.lt in·
t.{A.dca,1.l.:.TUI \) p",liti"ă 'ue.gati\'!t, 1': de",tul dad II'
millt~, {~ă alI fu,;;t ÎueC/ut l'a a~ ~gurRri1 luera t(.·
ri lu1' J.l<'.fLtru C<U': (]e bihrll1t't.('. in ndiditatc. nen.orOCl~'Y(1 ~e, ARÎ,g"IrrJ:trua ~<.'!8!\'-I't.l. ~ hllt~ră!i.ot'i101' ţql'

Audienţa

tinde llmlllu' ~mual Itl'ihil" ~tună de (}(IU.ă miEarrl~'
d!, mu rei, C'..,;1t{ Ineătorii ."lO(' illl i.';\1i \.ur tiU fP1'omi"
~~-';Ii ..;.'::-himlJ(· tu\'tieo ::-i IlU f~K'il <1 politi('ă pozitivă.
1'arlunWllt\tl g'Cl'1I}i~{.n di""lHUloC eu tlJ.~1.(' a(·!'.!+t{' de ţJ

lui HauL

dinw.

c.u\'ilr~t"JfI.l't·
Ul ţi. J

.

D1.1Vă ~tm iwtj , Il (Ilai .a. .<l:YU't () ~(1lI.b"f ih'u'Î:l't< l'U
{It,

Ul1l.n.datt'lor ~)(~i:Jli"tc e d~

~,;3. Bir-uill\U {we.a,'<U;j .'ltrttlu{'Ltă 1111 e .Il ',"(~ 1I1,j'ihlli
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pl'illlilt azi d{· ~aj, & ill 'audi('uţi\ p,ntiou.lan\.
li a tai li rajxlrwt hl aj. ~.tl(' df>~pre 'l-.emlutul 1.".0'1'
.sfătui'rikl' cit' vană ~H"lI.1Il alc mi!11i..-<trullli·p1·():)C-

\.'(;illllUl

XlIlllAl'lll

dlJu~ OJ'i Ol~l! de ll1are ea in rîndul tr{'l'l\t. !,l{li>CR

fOl'1lW I'l('<"tl)t'a lă.

'IJlllLi.o;rnll

1'1/

IIHI~ă.

pl'i\"l .. ~tt, pOlJuaI't·!t: ltt.>lllHghiHl'C' ~

la preajma
f /1 ('I'''~j/l zilei tic lUI:

COli

Ill.ljut"ltntt' ttllţinn,llilrt:'i

III ",il.ptă1'l8.11.11 u"l'lt.'Ut'tA

rllsboi.

licmaghiarl'.

Se poate 11lSă inUunpla 1'.(1 eontele KhucnHedervitl''y să llU facă deeIaraţii şi privitoare la noi. sau să fad'l dec.laraţii pUţill
pr-oprii să tie risipcasc.tt nedulllCririltl (~P'
le·a trezit in noi felul cum guvcl1lul mUL1Iltt
mereu rezolvir{~(1 acestei chestiuni ...
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obit'eÎ1.d ~{ fi€lCare {."011mnit.utt b~ri
COlhCii :1ă ţină moo muJte îl1i ln·u.lIiri .l~a munÎt.e .. F~l
m ilien· Abrmd". La ac"(\.~te lnt'.rl.ni;ri ,;:e tin cont't'r111 te ('ti .',1,lbi'Ell1 "digioo ~i 1iter~lit· se m.1lt.Îy9 ·muzi,-':l
"uL'.;\,!ii l}i i11StI"WIll-"Iltali'i t-t.c. lntTll.llirca de cap'p
allJi~llk,....· ;,i.:ro u i1u.'>6[mHh~11i! ~kI~ebită, do:m.ret'p
bta'cg pr~~ll\Uil a fost Nooeu't,at 'llUlnai de ciLt;'.\
fu-milUl PT€l:A;U)lIi t"e•.,Ţlcctiy, k.a!l~ i'l1til'8acăt fi,·
~i.i, c fo:.;~1'(.c cult \,i c tow(hu ÎÎ (~Ot;ellt la l: liiyel'~i·
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... htr·(J după 1U1l1a,zlt d{! tOamna. stl'ungaru]
pot'tretclur, ce·] fixau par'că. ·EI .stTăbiltu slllQuul
pătrat ~'Î intră iusala cc;~ llUU'(l, Îll ne.rM ce pa.}li·
Sal'tet .se intît1ni cu alţi dui lucrători o!;tnmp;ari in
~ăi !;li u('ei ni t{l\'ttră~lor sii.i răsunau mereu la 1\.
~-trada. Rivoli. pc t·l'otuarul ruru;pre grădina Tu;l'e<.:hi, DaI' el nu .~e gi:mdea b ei: \'~iste\.e inci\'pe1·j ,
l<-rre.s. Tot vorbind (le (!he....tiuni pri \·itQ:m.l la mi"
~cria lor, ct'i tl'd ()3fll{:Jli se :;cobol'iră 1)(! ueo;imţitt' i {'U păreţii lor îndirc!lţi d{' pânztl, nilu~tel(' ~un1brc
in grădină, u străbMul'ă. tr~urli de. an,oul dela IJlt! gal'ditl1111c'r "taţi{}1JÎllld pt. la uţ<:i, \nt~gn a~.e'1
rUll1oart.' {·.al'ac't<'r'Î...tică ti mtT!:reelor. ;K'Ql'lrIOUeu ill
Cat'ou~eJ şi tie upririi, t:-t vorbind, in faţ-a LU\T1.lluj, <linaintet'l ufJci ce duce la muzeu. Deodată, iHlfletul sihl amintiri &C 11 lUpt' ~i indevărtatc. Şi.
Pierre Sartet priv-i Îl1 jurul său. amuţi bnlSC Şl când tl'et>lI 'l--.e dinaintea uţ>(·j mi geamuri, prl11Cal'e
l1ii\'ăl{'~'\u \!.lJ1.Il·i de ltilliillii an\ \"iâllnen l'GI>ede i!
(~ăru pc gii nduri. A p.oi propnse clI.nMl'aril()l' filii
{'hclulu.i Stmei, t:u ptLllţik' ci pline de oanHma ţii de
"ă \-i:tit{\z.c sălile de pictură ~i eei doi lueriltofl Ul"
tră.'lu~i., toa:ă tiner(*, ~/l îndriigoot.itii dt' Hrlă ii ti
('ară tr(':')tele de piatră il! urma lni,
Era intr'o după ami:uă de DUnUnceii şi muzeul J'e,,(~tu 111 lHll1te.
CU inima bătatk1 tUn,' J~ lUC~ ~i. etl10\ÎiLlH!,
tunului eu plin de lume. Sub tălpile gl'oalie ale
."tnU1garui
li-i,l opri in faţ.t VÎlnzclor lui Rcmbrandt.
hU PtNr-C, parchetul <.'e1'1lÎ1 scii.l'ţăia. O atmvsfcrii
p:rea părt:ia. că 50 dc.,fll.c-ea din tablourile aninate Cei doi lm;l'Îlt.orj .se c'Pl'iră şi (li cllllepă.sIl:re ~ obode păreţi: un mirc.s "ag de trerebentină şi dt> ~(lală. Dar Îu fuţa palideloI' <:hipuri ale nl..ae..,tl"tl'
cOll.rii sO amestcca C1.1 ul1dele parfumate ce se de· lwÎ.. Pie-ne ~al'tct :;imţi îl1 s-ufli.~t eXlllt~reli lui de
gajau <li!1 rochiile femeieşti, Sartct Îţti înteţi 'paşii, altă dată; ~i paşii inăbnşiţi ai "iziultOl'ilol', murJ11tu'ul n'lg de gla"1.ui il Întreţineau iti iluzia lucie·
1.trU1!3.t de cei doi lucră.i()ri, 00 umblau cU gre\l.tat~.
. alunocil.l1d i11 fi~e clipă pc sdmdurile 'Cerni~.
1păI't3tei !laic t>incre\i, El fu <.."up'l'il1.8 de "ecbiu] t
Murmmc llcdcshH;cite se înălţau arro tanm. i;/l.U entuziasm. Şi t',U ochii 9'tl'ălu.cit<J1'i, L'U faţa in· I
Piertfl deowbea în n1H.'l'lll snu. (whii nemi'lcaţi ai l'f>7ită, :;e intoi\l'~ spre e.amar3zii sili ,i inoopu SI!

le (,k-•.J.lt:;c~ii fr'llultl.-;.eţ.l'lf: p:'uu·,(.lol' hli UeUlbraudt. qrt'{'um ;:oi să It, \"()r~a>'.{'il. ,1<, pl'ne<'tdl' 1'"
(:~li'i le hrilni-lii) odată,
Deodată aUlllţi. 111 ,:stid4l. C(. oeroteu tablouL t·]
nt<t:u oglindil1du-,;(· proprl111 "tiu ehip, nm8taţ.il('-j
nj)roapc c[lllmte. faţa.} .!I.l'J'ii1 dt> ;;OHrt'. IX'llii lui ~t1.
b'uri, ",bâl'{'itul'llc di.n jlll'11l tiim,.lclor. El ~ iutu-arse brTh'K' ~i {'li ~m'd iUo/.'ă dc-sdli.să d~ \"urba in·
eep'Ută, "ib:u!pe eoi doi lUL'rătol'l .'llitw:l ...~u ~ăp<:'ik
date Pf1 C(oafit. ('u vrh-ircH uepiisăt.(]l31'e, eu miini~~·
în btlZUlUU"ttl p'Ul'tal011ilor 10'l' de oot.if.r.:t, rU<tll to;,·
mal d\.O;<~Il, Nd/llalt ~ uita \'llg prin ~ală. ~i ~tu·
tN :n-ll deodatil "iriuncn t;tl'lln.gi{riei \lnci(· 11l{·J~.
'fl ~q1oi, a lO<:'tuu\oi lui de ltll''I'tltor in t'1ll'C n{'Vll,<t~{
~i f{·tele hli, ot>ja m,ul, il llŞt.{·\ptan în fat" supei
fmUt·p;:Ily-le ... V irit;l't~)rii iUc.t·Pll'it'-I'H ~il părâ';'<f'litwi\
muzeuL <-".eas\lril(' ('rau V:11n t. L~ (':apătlll '1u1~·i.
tl1\ gatrdian ,gtr1~<1 ('U !llulwtollit\ ('(lll""l.I.WR't~ fr'lt::'l:
.. Un f-el'me!"
C('j tl'~i hl'{~l'il:tl)ri il"1ira ÎII mijIH('lll mllltiHlci .
Pierre, 'C'u mân.ilo b spate. t'll ~'.aplll lq,lt'('ut ,pt'
P1('pt, lll'C'rl5t"a ('1.\ l"iJşi Îu('Cţi ~i mă,..'Irltţi. El pl·i·
\'f);{ neÎnf:('t~'lt la ja<,OOt.a nelolgra ~ l.lllOj O"'.al1tlle et'

I

I
~; ~
1.

I
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"..! - laneaster, eu cheIe 16 n.. Grener·lacat englezesc, cocoş automat 22 fi" Po,tI Imeriame, teavA cu aruncarea
iI!c.~i7'l..
I '~. ' patroanelor folosite 12 f1., Hemmerles, 2 tevi, modeml35 f1" Dritliltg., Browning de 16 callb' J Krupp tjfctor. cu.
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t.aoo). Pl".at(ll(l lll'ootuJui il tinut oonf~·.in.ţl, d·na
pl'O:)toosll \8. -eâ11t.at L't pian, 9 fete La vioară ,Î 00110,

Morul a..."'Oll1W1ea la vioară Ş'ip.rooru.l la h...'la'lmOl11 '.1, Au e.'t.eI.mtat 31)1.mctt~.si'ILglurMeci, l.aT.aI 4·100 (Ltrghotto .al\.0, der 11 Symph,::nie do 1. Y. Boothoven)
.a fost flXOL'UM. t de "or u('stll'a înrt1'('.ng ă", 1 ţi era Ulili
·mare d:ragu] .să H'zi in trfJ(l.gii fa-m'ilia. poo "'OO'llii er\11"tIind! Frumos (>xemplu intr'adovăr! C'â1H:l cÎ1leva
n~"'IŞto..."u hl{'J"{.,ze pentru buwl(l ~i lU':-ti11tll.:rro ;ioel(\tI1ţii în ('hirpul at~'stJ:t. mel'i't,fi'ool mnâ J)l'ODU11d rei>-~)('\."t. ~{ă gÎtnckla11l po drum .~l)r(' ca.sA: o.'l.l'{l lauoi
',nu -,,'ru- :putf<:l Î.at"t' aşa t'(f\'a? De I'lltnt ",'.al' putt'l.'l,
Lo li]:*·t'ŞM in.lli! mulito.ra il1bi rf'.(i 1$1 Z('hJJ 11~'ltî:;il.r.
Nu ~ijimtg~•. ca erncy,a să'şi impltne.'l.-CC(L ck'ltoria.
e(J i-<> ilU:P11:llC oficiul. A~~c.a.,;. ta (l prea puţin. Fie('are are lUl teroln'l dost'ul d<.l \"Mt, ca .'1/\ lu~n'e.r..(l
pt'urn-u 1~'j.lll <;ll bi,.;orietl. Xu tt,t<bu'Îe .-,;ă lă"ăm tJ;)lliW
in SMei'll.'t ...A.sociatiunii ". I~.'lpărţi~mil1tel(l ,.Asoeiaţiunrii') sllmt aţ.a d{l nw:ri, incih oomiotf'tul abia
___ •.k'leii aro ]:X"-<libilit.:lltBIi .să ţ~ni\ riUl o {xm!erinli'i 'PUTI
c('1ltrt>le IIMi mar i, până ('âud B-ătuloţ(,lo ·rllmîm
uimt(l., Col,i -ed mult dacă. au oe~'U.i(I _'\1\ .audă o 00[1rni:nţ,ii La {) -imi odalti'i. AhJd ,'ft.i1 Juel'ul C'U <-,omi·
Idele bi.<;(:ri('~ti.
Eic sum mai mici, ţ·V1l-d'L1(>Il:'t"'riri 10, fi1'(~tj
,wn.t in eonti·l1uil. atilJ.gffi'{l eu poporul. Il cunoo>+te
.:loci mai bi1l() şi "po<'l.W mai {'luT:ind sil·i \"«rOOa.'lcă
la Î'nţdf\.~ şi la iullmă. Ikwi'i fio(1:1ro .Pl'(lOt ar preh1<',a numai 3 l-o"ubi('("!:c de 0<:m{cl'inţe pe an, ia.:r
. illyi!ţăt')l'ul !l.B(UlleuOO 3 al' :fi df' :~j'un~. Bă~tii -pr(l(}tului şi .'liiny(iţlttoir111ui .'lI' lJlt1Wa să l'ooitezo poozii
(in primuJ }'1nd din (n:.ga)) a'a.r put~ (>Oti jil1
vj)('l',i!e &'I'iitcx i10)1' l\.OŞtr.j qi cLadi (>$le <.'<u' in f~i1.t,
put(\..'l, şi C(w.a CJÎ.11M. Şase confm'inţe pc au .'\1mt
ill.să nurolli la hwoput de ~Lju:n.". Dtlpă.ee .~'Il ltJ1'cxmt
JX~ gl'CU'tllţiL{J m{'Bpltltulu.i, se pot..~>.himbll oortf'cl"ţ'!TIţimii din BRtel(.i'U\·coil1aite. Fri(X'..are sat are cd
pUţin 3 MW ca ,·ccino. lkl<.'iî oouieronţiarw din
li '<u'

!~(\ste :3 S.'l.W S'.l~· ,,,:,d.imoo J:'(iCiT).]·oc, ar fi pusibil
ea 'POl~wuJ să ./I..<t01.11t-o in 24 Du.miru,xj cite o ocmfcrilrţă. Eu cl'od, eă lu{l1'ul aOf'_~·a nu 1l1' fi aşa de
gruu. Rog pe dnii 'P1·COţ.i I;'i invaţatori. oarri vor
c.cti Mas-te Ş-iTO &8. pună iu a.plieaT\) modosta moft
p},opll'net~. SPUI', eli. 80 ,x,"I' afl~L i?:o} ,puţin 4- PJ'IeOI,i
Iji tot alr.tlţi.a imîqătmi, cari să mă inţeleagă şi CII
puteri unite sii se .puui! pe Qu<'lM.1. Ajtmge () si!ngUTă
mOOI"(laN:" c.a &Ă so cLv..·ţ..Jea.'>t'ă eâ.t dtî mult se poaot.e-

He afLa in !.'lţt:llni, ţii pe <Xl"e, inOO11.'?ti611t se silHa Hit
n'o 'Pia:rclă din ,\W('l"€'. AtÎJt·Nl RlÎnd<,a în ac-ele eliţl('; ca~ul i,,""'e goliM' par'·t'Îi de Ol'i C~ alte

.. februarie

..' • , " O " A"

gânduri.

Afară ~r('le blfi.nd de tDanwă S(',ân1eia pe
un C<',l' ?al1d .';li curat Ţ)(} c.are se destrămau nori
..;Ilbi ţ!iu.~l'i. Vă.t,chlh1tl era dHduţ, un fiml de rinduuf'!e u.rma in .~bor r1.1pede curmll Sl>n€'i. Pe sub

C".a.,<.;tanii eu fnmz{'le ra."C, lum~a ))ă~a în{'{\ti~or,
moleşitil p.arcu de .aC'el Jânef-d dupA P?uru de
toamnă. PWl're Sanet str~ -ca in .iÎ8 mâna ce.
lo!' ~oi hl{'.rători, apoi. {'U {'oatele pe parll/petul
d~· platră al flu:v-iului. el îi priV% îndepărtân.
dll-S(l în pen1))f'Ctiya lui Pont des Art-e.'l. Ei mer.
g(~:m :~ă~illâ:ldu-w greoi eu şă:pdle d~te pe <'ea.fă,
,'u mauule 1Il buzuuarul p.1ntah)nilor lor de eatiCNi neagră. Şi Pierre Sartet 4i zine că el in.s'llŞi
('l'a acum Înt.()("mai .a~a:
r n vânt uşor, ca ~C"{\la care mângăi.as.c odinioa~'ă budelc. blollde ale el€'vuJui dela Belle-Arte,
a(hll uşor de.alUl'Lg'Ul <.'heiurio1'. Strung-arul .'le aşe
ză pe o bancă, cu c.apul răzimat pc mână, <!U cotul
pe g'-enlU1{',hi. O dîră lum1noa,~ă de soare aurea
faţada c-iu']atii a LUYl'ulu.i. Plerrt' priyi î~dclun
g-at palatul l'eg('S(' , C-.'l uimit de a-l re.gă:jli mt>reu
A <-e! a ţi , după lJ..tkta \'t('.roc după .atâtt"a schimbăti!
C.n gâna dllI''(;fo3 i-se d-e.<;luţ\i deodată în cr{'o(>l',
A'uu<iul că acum toate s'au .sfitr.şit <'li nimic. nimic
n'~l' mai fi în atare .să reducă ("e a fost de mult,
('ii nimic, nimic nu--şi mai pout~ s{~himba soarta,
că băiatul eu hudele blonde de odinioară murise
da murise, el Pierre Sart('t! O dipi faut"'ma ilu~
ziil-or lui din tin<-rcţ.e îl prin tristn şi îndurerată
l·.poi d{','lhll}i \-'(,dfmia blonduhri PiNl'f', n,a eu~
t recea "mos pe ,sub ac-e.ia~i castani. cu păIăria.î
ele pi.sIQ moale, ou cUitia d.e culol'i.,hătându~i şol
d'urile în Uler"'u·i voio.'1. Du.pă aooia 1!xYt.u] dispăl'u.
~i stnU1g1..'ll'ul &art~ îfi duse mâna la oohi căci
de nlai multo minute plângoa fără ~Q-~ de~ ~a.
ma, lacrimi groase şi mu1w' se OOU1\~'ean pe f-aţ.a
lui Rrsii <le soare.
Ce mai era acum, decât un biot atr1.lngar 11.'
'1I1'0ape bătrllu! Şi S(l înt()roea tri8t dela muze,ul
Lunului pesub castanii inşiraţ,i drt>ah1lllgu} Senei,
l'U eapul apI~M pe piept, cu m(.'TSul obosit şi
greoi...

fu('.(J pe e.ruoa â(~tn. Ori puatt> .'I1WX preA optiU1iStl
Fiind vaJ'ba despre iutr1.l.Ui~i aminthă, tamin,('.Se t'U'tll a În{'€'l'"cat preQtul roop't'!{>tiv ,'iOă fac.ă mai
inttritiv d«,~~bjN:13 di'Il't.re o.'Lmrnu, ~.aa-i iorăsec in
Întlr:llffit'>C, d~aTte de bi&(!dcn şi intre ooi din 1umiu ă. bvt<X'Jll<'u t'l.'l el, inu {',fi' şi ffil 9\.'117Â', :1iiitld
ll.'i:cmplul ('.am ,prozaic": "O turmil de oi e marn.~t.i\
llllpratmii (!Il un.a de porei pe '8oula,ş ~rum. In dl'u'
nlltl lor însu nrehuie să 'treacă 'PMW o nlK)cÎîrlă. 1 nehivu:iţi-vă htbiţii.l11ei - ~iit d<l 'nufe.l'icilt<l 3~
,;imtff:~ bi(lt{IM ci irn Ul(X'i1'1 ă., în "remo oe porcii
.--e simt minunat d() bine". lu 'tNJac.ăIt fie zis, a~·
~'t{' se cam 1X't.l'iY(\..~ cu stă-ri1<e de prifn Ardeal.
...
1n itrÎ!m,puu din uirmă au fo.<rt in Germania 3
mari :prooeso p6n;tn'o'll .spionaj. IIll l111Ul diln l.8/CJe>3t.e
a fost şi un otiter do Tf'ZA)l"yă Ullg'iU.T V. Cerno dt~
k-c din Oradoo·ma:r<l condamn.at La 3 Ml:i tlenmit1i
otdin.arji, fi.i·ndcă a spion.at 1n -ra'l'arul Hil.1,sil'i. Cl~i·
la~ţi .au spion{jIt în favOIl"1l1 gngliterei şi Frunţ.m.
"Tlriu.u.na" .'l 'j)'ubli<5at ştb3.'1. despre fuga căpi·
tanuLui L1L"{ diu i'llt'hiroare. Fa-pUl ~iC.ea.'ITi<'l î'DIsă 'lU
tirnbui(l priyi1tll. (~a o faptă eroidi. Lux :nu a fo;~t
,x,lld.amn,at la în('.hi.~arr-(\ Q1'd~Th3J'ă, ci la furtărca ţ,ă,
fii1L<ică a fost ofiţ(ll' şi a BpiQUAt -în f.'l\"()~ul pa.
tritli sal~, 11.\1

penlrru cÎl.9tig

Olt 1l:11,g1lUlIl. Fortii.'ro.'lţa

e la fel cu inchi'lOllll'M de ...i~Lt d,in r~'lnia. 'S' u
('ISt(l deei ad~yă.at, că at' fi fost h*~t, 'l.--U tanţmri o't{!.
Din eOl1'tTră ;:tvm m~ure libertaw. Da.{;R p,romi!t pri·
zerUffl'ii pe t~Vî~l1t. de onoa.rx-, {'il se ,.eîllrTOl'C, li-'lO
per mi te s."l meargă în w.aş şi pdt dmffl1€1 chiar
eÎtttwa zile. & vede d&~i, că căpit.an:uJ f'l"an~z '\Tf:\
altă noţ.imte despre 0110.11"('), ca (':(\1 german. }<\Ig",'l
hti c.<JW (~,lli'Î cu ?Uper<~ ctll'imtului eL'1.!..
fJt, Oţ.

Despre agentii de asigurare.
De: PUoromânul.

T.
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fugi de - biyoli. Pc-utru cla."'ll gil.WtllrilO<t, ta"
la bllDl'ivoinţa şi spreel::lta pi'ir(:'l'C n dlui Hărălamb
Cillămal',

su se prouunţ~,

Şi acum să n~ oouplim uun pe larg dt\.'ipl'tI il"
gt'n ţi , fiind yorb-a 00 o clasil nouă a dv., ('.are &4.'
iv~tB ş:i ":'1. aw'll. un lll.S€'JllUat rol in viaţa public~,
"<)dalli şi ee()I)omidl a P:;'-P0l'lllui roman.

Ce iIL..',eUlll('azii agt>11t (l'nprezentant, voiajEntr,
makler. eomtil'l', N.~ll.'1al, broker, ligYllOk; lidet·
szprzo i't('.)? \~oi <i(<t(>rmina noţiunoa aceasta prin
('ir-emm:aipţj('. O fH;\r.'!-OO.ui1, <) ~i(>tat~ oare-cate
\'Oie-şte a vjn<k>, ~'l. <.'umpăra ceva, are Il tranşa o
aqio,l[I, cfe.ctl11 o af.ac{)re şi nu poate: nu are timp,
sau nu o C"a:pabilii Il o face (,,,'1. in.s~i. In cazul ace·
sta va autoriza un individ lpri-c-el)ut, c.are va rewl·
"a Chi'stÎl..1 in numele d. A("(';9t individ priooput
-e agentul. E incont~.stabil deci, di trE'ohuie să Ipre.tind-cm dda ~ent o multime de calităţi Un U.gent t.rebuie să priceapă şi Cllu.·,a,sdi che.qtia, să fie cilpahii la o rewlva cu SU{"'C(\'!, in timp hotărît. Ca să ~)J'k'eapă şi rezolve <,wstia cu flUCee.'1
mulţumitor va trt'bui, .s11 fie om cult, de caNlet·(\1·,
istet şi morallsimp.atic sîrguincios, cu ins.i8tenţ.ă
şi l'ă reziste multor greutăţi şi ob~OO'le. Cel c.e
poosc-dc toate ~'lC~'lte î11,'1u{liri ~ <:'ali1llţi, merită tot
l'{,'<:l~tul nostru ~i nu 8tmt.('lm în drept I\-) a~'()n
~id(>ra, IL·I lua p<\.'It.e picior . .Nid noi, ea oameni
ilH:l.pţ)('udt>nţ.i uu ,mnte.m .altceva dtX'Îit agenţii. IţI(:t
soanei ş-i int{1te~,,1()t ll,·ust.r(> proprii. Noi nu cum·
pnrlim. nu dlldim'J, nu fa~m a.lll.('('ri de tot soiul ~
De ce dA.T am fi mai buni. d<'Cut ae.f\ia, -pe cari îi
însiil'C'lui'im ş.i ~l'ntOTizăm cu !8.fac-erile noa.<;tre, dad
noi nu putcm. n'axero titup, ori nu suntem CllfPllbiE de Il le l'('z{)h-i? Ageniii au ex1At.at poate în
toRte timpuril.e, a~iînd oanwnii trăÎNK' in &0Cie,
ti'iti. Au fost şi sunt şi bun] ~i răi, - luo('.mai aa
toţi ~lm~nii, - <l.ar cii in l,ileJ~ noaRtre Ayem <le-a
face cu Rg'(\uţi {'ulţ.i, e un adevăr indi.<;('1,ltllibil şi
dooaroc.e vr(mmrile s'uu -sch'imbat, viaţa mOOeToă
h\·a lli.siguil'at dpja in 8()('..if.'tate 10<.~ul {lorespunziHor.
de unde pot leg.'t şi d(l.Skga diferite afaood ~-on()·
mi<-e :şi comNciRlt', nu le mai put-eIU .inchide aşa
U70l" u~. A fi a.gen!, ÎnS<'Jl}nead A fi ~ .._
c/i<~i artă e mlaiun(l\a agt:ntului cu in.suşirile şj <:a
lităţ.ile mai S\l!'! .amintÎ1-e. Iar a t{l Wu;pa (~u aoe.astR ariă, de vr(,~'li, să exh,lti, nu-i ~r. Penru C<li
~.() nu ~roo IH'('Ia,,:rtIl, 1"t'<'omand să fa,că -oproblt 00
2--.:'3 luni ca Il.'ienţi in ooa mai conv€'ll.iabiHi l'a·
nnlri'i a g"U-'ltuhll şi pri('eperei 1()1', ţli se '"'Of
eom·i:n",~. {'li arta. a('(\B.8ta e rentabilă aiu punct,
00 v~'Te nllat('l'inl 1n,h,,·idll.al, m' a~ put<,a mferi
la mult<l {'azul'i. Am Înt<,.sc însă unuJ sing'ur. Fir·
ma. 1.. P. ~. diu Bucul'~ti 8. n'îJt un agent călit
t.or cu {-\~lar fix dfl 12.000 le-i. 20 lei diu!ruii, plu~

11'. "d~('()leJe I.r il rute in C'Oloanele acestui ziar
.. Deflpre [lanCII G<'.neraIă de A.sigufare'· am proITI i,~ Ei n ...·(!tU cu IIl(<d(,,,tcl,' !ll{lJe păreri şi {'.om-ing'{1fi ş1 a::;upra. agenţilo? de asigurări, {'a asupra
unui lucru <le lllilre însemnătate, 'pentru realiza·
roa ideilor, teoriei cDntemplat.e prin infiinţ.Bl'Oa
~i prin statut-de şi re.gwameute1e Bodetăţ:ii.
InsmniItatf'.a. ac{',~tui lucnl &:\ derivă diu două
pund,e de vedere şi anume: 1. Dinpun<.'t d{: ve·
d('re f'('Oll()ntl<:'·uaţ:ional, c o neeOflitate pentru to.at€
cate.gerille dt' intel-e-ctuaJi flU fip în curent CU aiaSpf'>.'l{) de căli1tod{'. ('ă ro foloR. dffi"f.8{':{'re .şi ve:
c('rilt~ de asiguril'n şi eu
metodul de aevirare.
nittl Il adus a~sta finneisale e SUipt~Tflu să mta.l
Drept aC'f'e'a am sule\"at ideia. {'ă agenţ.i să 00 În- arui1116sc-, dooarc'(~e S'Uma ~]arului său VOT",ărelll{'z,c;
funcţ.ionnrii tut)Uor băl1cilor TomâhN}t.c în dMjunt!. .. Dar ca sn nu mă. c.Qnsiderat,i
neşti, învătătorii, !preoţii et.c. 2. Din P1U1Ct -de ye"
şi pc mine 00 n,c-un a.gf'-nt al ag('1lţ.ilor prin lu8.·
der~ l.'('ouomic ....so<'lal e neeesar, ea marele puhlic
(it'le md('. voi t.r('>('e la cla~ifi('area ae.estora. Sunt
n:nnÎIl1f\.<;'c să se ooprindă a-i pu,tui peaoeştia Îna.ge.nţi, <"1aTl vând-<'1.1l11Ţlări'l·tranŞf"azlt a fR(>ori , la
tocmai ca 11€ €irguiueionst"le albiu.e, cari lucrează cari <'lientul imediat e în p~"jun('a .mal-fei, sau ..
nu munai în int('r{~"ul1or individual ci şi pentru pu
banilor. Aşa dar (l o afa("ere (WU rezultate momenbEc. Chestia fiind dar de {"uracter ge,neral, 1'Og ou. t.anc. Şi metooul ('{'~uomic..r,'.Qm<lr(',~al din timpuJ
publi(!, ea obwnările mdc să le ,Ţ)rimclt.<;-eă {"a pe mai n0'U de .a /'i(l da marfii, hani ('<te. p-o rate, pe
ni~1,c indi,.:;itări binm"oitoare. că-Uitând să clarifi<:,
aţrt-opturc în ~{'him.bul unei l'-<'TiMri (cambiru), 1(1
cht"dtia <'Îlt se poate d<l bine şi la Înţ.e}e,-I.
l1<şurca.ză nnmca ag(mti1or nCNt{)l\'l in proporţii
{'ladfidnd noţiunile, in part~ vom put.('>a de- mari.
tcnuina. ('hemarea \3.C&!tora. in eeDnmnia publică
A doua C'akgorii' a agenţilor ('~te a agenţilor
şi le ,"om putea fuSJgura însemnătatea şi autorit 3t-t<a in văţimd a f'unoaşte ~ preţui '-alOlare.a de {18igurări ţ'-i a ~lo(>T, cari <lC <XnlJ)ă cu yâru.l~\
ad<,\'ăratilx)ţ B.g'(,l1ţi. In ge:ncre, nume.le af'.f'StorQ
de lozul'i ţii M'ris('~ri de valoare. Ce e ~birea~'
- ţ>i (·.hi:n· hmciia lor - (\ nam lp11ţjn Nusiderată (,lit'nhtl in eaxul a<X'sta nu prim<'Şte nici marfă.
d~ public. Şi in d<."O:-.eb.i publieul rc,mâne-&c iare
llici bani in sClhimbul unUl cumbiu, c-i dinoontrtl
păreri gr('şit~ deilp,e agenţi. îi ignorează şi ii ţine
dansul trd:mi~ :;;1\ de-a bani (taxa de 'Premiu) conde oauwni e.labi, puţ.in ~ua1i.fi{'aţi, oam{'ni de a tra unei ,,,,,-,,ri..'1On (poliţ~) Nue numai pcst(l ani ~
doua m:mă. Dt> N\? Mă "oi năZ1\i sa e-xplic ehf.'stia zilo se va trnn<8fol'ma in valori, -ad~ă când va fi
~i ,'!il Îndrt\pt qpinia falşă.
scadentă. (Afară de ('oa de viată, la ~lelalt-(l ~i,
Ţin însă, gă 8111tnw.'lC în paMnt,eză, d la noi
guraţii 1rau"foMnarea fPOllţoi în yaloare c numai
in Lngarl.a mai t>xi,'lti1 clase comparabile cu a. agen- problematică,) Cari sunt de-ci greutăţ,ile în oou,
ţilor şi ade.e1i: C'lflH!\ îm'ăţătonhl', a finantilor, 18.
paţiun('!l de .'l. dc'ua {'ntegorie '? Ou oameni -int-eloohonn:.z.ilol' şi după "unii" a gazetarilor. Goi din- tunIi, -cari prik-.ep raţionamentul, ll"e:utabilitB.t.ea
tA:i - 'Prin n<>bilele ~Jltime:nte d€ iexuit şi .gene- chestiei, (j mai u~r. Zic: mai uşor, căci şi aici
rositatea dl-ni Âpponyi (sic!) 1'l'(lU ridicat la llU f>UJlt gr~~1ăti de invins,
pe cari numai o
!liw'l mai illialt, 5'(\ bueură
mai mu.ltă COD."id<l- minte R,!{f\ră. -prin eXlplicl\1'C dextcră. prin t.ruent
raţie; finrunţ.ii' Încă, fjjnde:ă: d. Luku('>8 le-a mai
de ~paeitatfj poate ajunge- la rozultat fa,,·orabil.
cin.~tît câte o stea la guler .,ohne Titl, ohue ~Iitl".
Mulţ.i V01' fi şi între intelectualii dv" Cîari ('am
HOD\"ezii... adevăr-at că C'hlpiul 'Şi pantalonii roşii in glumă, c.am in serios (~tiindu·şi nevoile) riÎ*!,
au di.spăl"Ut, prin urmare nu-oS în legătul"ă cu pă plUla: "Bine, Î8.c nsigu;raţie dar :să capăt banii
tlăgelde l"')şii, totu;! SoD zÎC(l, ~ă "honnxlul nu-i
inrunt{'!" "C' nui agent iateţ ii. (\ d('>8tul .să-l prindă
<.~ătlană 1"; stau ind rÎi1l8ă:rmanii. pll.nă vor cii·
la vorb-ft, în decursul căreia încetul ~u inootul.
pnta ş;i fii tunuri, atunci ... atuud sigur nu ,rQl'mai rînd pe tind îşi &C"Ol\tc .a.rtlld~ d~ C1ij)acitllre.

ae

tIt
~

Februarie n. 191 2

Scrisori di n

Bucureşti.

Revizuirea lege~ pe?tru do~og~i. - Tipuri odioae, - "Secatunle entuztaste • - Modele în
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Ti:1 ică . ~cătura

"Un st.indar;I ll?U so
cntu.zia....-tii
1mbulz~te In ]Unt! lua. De lndr.t.tă ce veae ÎI1.'.ă
că nu-i T{lst d~ pri{:{}ps:~ală, de Î~d~tă ce vooe <:ă~
departe de 1l l-,.:.c ofen f:rv-GTUn, l-g.e mai cel' si
jertfe, R(~iitura i:ntuz,iastă dispare. Undo s'a a~
enns? l){'{)eanH!atii nu ştie. Dar de bună "ioo.mă ai
sil-l vezi rusii-rind in \Te·o tllbi'irii adn:r;;!lru:, fă
când aeolo pe dCY1.J't.atul.

ee

In urma îndreptăţit.ei mişeări a dobrogenilor,
li-6'a răpit un drept ee li-l dedea legc,a, gu•
vurnul a hotărît ,'1ă re\'ie &8Up1i3.. listelor cel()T resCtUll păcatf'lc ,;,"Unt inerente neamului întreg,
flirusi de oomisiile, oaro nUiJll,.a.i o datorie patriotică este firo&C ca ui-ci la noi. în Ardeal să nu 1~P.';Nl6Că
u'au şti-ut, sau n'au voit să-şi înd.eplinească. In secătura cntuzia,'ltii. O privire cât de repede pooste
.1iHcul":'ul ,'!ău d. Vlijd(·~·u - Olt, fost vreme În- celo pctreeute in ultimii doi ani ne-o dovedesc
~jelun.gată adminjetrator finunciJax în Dobrogea,
aceasta. DBzeIiorii c.ci multi de sub steagul naţio~
şi <ioci în măsurii de ,a cunoaşte elementele cele
ual &x>ătura entuzial-ltă,a făellt pe naţionali8tl.l1
mal fo·lo-"itoaTO pentru viaţ,a statului român, a ară valah, spre la. ,atrage atcnţia gu.:vernului ~gur atat ~ă mJajorit.atea -celor respinşi dda drepturile supra sa. A urmat1upoi tâ.r~ul şi s.ecătura entupolitice o formează tot'mai .ac~s'te elemente.
ziastă a dispărut de pc arena luptelor noastre.
Nu va cont.ost,a nimmu meritul mocanilor tl'allB"a inaug'lJ1at palat.ul 11mui ziar. A fost {} oea,.;ilvăneni ~.:ntru ·romanizareaaeestei provincii,
zic de a se l'elc,'a, Sl'Cutl1ra ('ntuziastă şi-a fih:ut
--:are, l-a reÎJlcorpc·J.1a.re.a ei la lli:lmîmia, era într'o al->a.riţia. A vorbit eu pato,.;, ştiind eă di.s.eursul i-se
,...tare dcplorabilă. Era un t.ore·n aproape sălbatec, va publi.ca. A vorbit eu foc, a ridieat în .slavă pe
unde trebuiau sforţări uriaşe pentru a fa{'c ceva. cei ce ridieascră palatuL 1\ îmenca uu-i bănuia
Toema:i de Clcwa, la înooput, lOCtiitorii României lipsa de sincerit,aH). Abia. {'und a Înecput \'Iil Înlibere nu se stabileau bucuroo în Dobrogea, deşî jure pe ('Ci prcw1l1iirit:i, .s'a yiizut că 4.1.ycma face
~'>C .r('eâştigată cu jertfa sângelui lor.
cu 8OOă:tura entuzias1u.
(1c:ga! A, .froga, poetuJ pătimirei noastre.
Au venit inBi]: tran8ilvănt'Jlll <m turmde lor.
Despre aceşti oameni, drtit{}rii de meserie au Poate ne va dt'diea o odă. Să-l lăudiim..E drept
"'WU8 şi .spun ind şi astăzi cii s'au îmbogăţit in că nu ne prea batem capul să pricepem {~e serie
,lJobrog'I'R. Afi'rmatiune I3bwlut inexactă. Soc 0- el. DaT ori cum ... ~isecătura entuziastă îi citează
versurile, îl dă drept -pildă de ('-ntuziaHm. Ceea ce
~d valoarea averei, conetiitittoare d:ill vite, ,cu
care au trecut ei a-ici din lhlJ.'1arabia, ceoa. ce pc- nu-l va împie'dN",u mai târzLu \Să-I facă \pc Goga
trădător de neam .
oodă ..aC1lm inpămfmt, ,nu reprezină nici pc deSe imp.u,ne o luptă îndîrjită în cont.ra ae«>toT
.parte echiya1entul averei <"U {'are au venit. Ba s'lar
simptome bolnu,id{}a,,<;(l. Căci e durer~ .~ă vedem
~1JU.te.a cita cazuri dUToro'a,'>C, în -c-ari oameni cu
{Iare de mână au picr<hlrt. laici ,averi întn'.gi, tur- cum
Dintr'uft'-şt.ia ncan11l1 nostru
me frumoaşe, cari .au ,p.ierit, neputându",,>e u·dilşi ,alege astiiIi solii,
mat i ?.a.
Oameni vrcdnid 00 .'111 şadă
Şi ()Jlorata {~omisie tocmai dea{'{ţiti oameni a
fn zidirea sfillt.ei Golii,
găsit eu ('jaJe ~ru nu tie seama. Altă catc.gorJe de
fn dmă~i <"U mtme.ci largc
~Ia:r:nenj folo.sitori st·atului, şi c-ari -p01 ~rvi dretpt
Şi pc capetD s{"Ufi('!...
/-lildă dogo!'\pod'ar1 harnici, $Unt coloniştji gerŞ
Corespondent.
·1I1.ani, cari uu populat 'O seamă de oomunc, cari
.a'9tăzi Întrec în bună8tare şi Înflorire orice alte e{)lllune din ţaro întreagă .
...... ~. D. MaTghi]<>man a dedarat, în şedinţa tre('util a Oamer~i că va adueo un nouproiBC't de
lege, prin c,are 00 vor repara toat.c greşelele coNe cuprinde o oare 0are IDlllţumire suflete.a&·ă,
lrU..-W -cu, 8I'J.u fără vo}a domnilor aedol'a cari au
când voof.'Jn {'ă dB id de colo, ne vin veşti frumoase
alcătuit tembele comisiei ţii cari, în judeţul Oondespre mişcările poporului doritoT de a se' organi.~ţa s'au arătat (;Tj ce numai Români buni nu.
za. Binefacerile organizaţiei sunt luc.ruri pipăi te,
şi când y-orl~m că soarta in legătură eu trebuinDoui'li vOl'be ale dlui J{}rga, rostit.e cu ocazia. ţele n('mmilor de fată, ne-a isgonit rpe pământ
rechiziwrului fă<'1.1el tra1lJSfugilor ~i tuturor ace- străin, nu aycm moth'e <'>a~ă pEmg-em }}i aă stăm
io1tI. -caTi îşi S<)himbă ideile La interyale, au făcut locuhll cu mÎInile în sin la.;;teptând ni1;1te timpuri
..~ ziarele ţii revistele ~ii se ocupe de această c.ate- I mai. binc.cuvântate, ~i c'ri in ce colţ de lume am
fi, .să nu lle l':lÎerd('m curajul ci să' arătăm că sun~rie ,Je oameni. "Socilturile entuziaste".
tem un popor .cu viatu şi nu m~nit să se stingă,
Sunt aeci indivizi cari la un moment dat fac
cum s'au stin.s altDlc, că6· viaţa unui !popor B(':
pe devotaţii un{'i jdci "au unui principiu. llac gă
manif{,$tează în organizaroa lu~.
lăgie, discută şi argumentează în :fia.v'Oru.l a-celoi
Doamne ce ar fi da('ă in patria noastră v(~ehe,
4dei. După g<'Bt ţii vorbă ti-s'ar păroa d tipul c-'!te acolo unde avcm dre-pturi istorice de moşteni,
gata să facă jertfe enorme fpcntm triumful ideii,
.am fi lăsati Jiber1 să ne org1anizam barem pc ju;pantrn care plc-dează. Ziarele vorlx\.'!-C despre el,
măt.atc
aici în America ~
da dreprc U:Il. fanatic. Becătura entuzia~tă înfruntă
Ce
fo,los
de toată găJăgia eare se fac.c cu nata un m<lme.nt dat {~hiar şi lovi.turi.le ncmiloa8e
ţionaJi..'1mul nostru, eu tradiţ.iile din moşi străm<lşi,
din partea adversarilor. }<'aec pc martirul.
cu virtuţile unui Trail:m care -cu legioanele lui a
Nu trece multă vreme in8ă, şi-l vezi dezcrtâ.nd nimidt pe ,-iteuzuI popor al da-eilor, ca să ne 'Pună
de sub stcagul i8'Ub care se înrolaoo. Din adere ni' -stăptmi pe vlaillrilc lor. când ~ cuprinsul aedor
fanatic devine incetul <'u încetu.l duşman oonvins locuri pline de amintiri istorice pentru noi., nu e
al iodeilor pentru <,.ari a hl/Ptat .odinioară. Schimba- suferit t.rioolorul care simbolizează neam-iui norea aooas'1Ja în sufletul lui tI'a făcut, fireşte,gra
<8tr1l1
~ie penrpectivelor 00 i·se deschid in altă parte.
Ce suferinţă pent,ru corpilul al cărei mamă a
LJtdivizi de taceştia sunt mulţi. In toate ramurile ajuiIls să slujească jnt.erC6clor altuia, întocmai pre.roţei publice, în politică şi in lit.eratură. Secă cum naţiunea român{'ască mama de odinioară a
rori entuziaste găseşti în tot locul. De .cflte ori ajuns săi fie ob'Ub ascultarea unui neam străin do
Tezl un individ făcând gălăgie mare, bătându-1]i neamul, lege.'l şi tradiţiile noastre 1
l?ieptuJ in :llu:rnc}.e unei idei, jurîndu-se că-i gata
Ajun~i ·aici în America, umde nime nu se pune
fiii moară, să ştii .că ai de 'a face cu. oocătura entuin calea noagtră să ucidă în noi .aspiraţiunile na~~ăroro

.

Dela Românii din America.
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ca

ţionale, să

ne gândim cu toţii 1a toate aooot-oo. Sll.
ne punem ipC mlln-că şi să :ne manifMtăm voinţa
Doa.<;tră de a tri'i.i. Nu c vorbă că nC-am şi manifos-t::lt-o pe cât ne-au aju;n.s -puterile şi cunoştinţele
ll'!istrc, că.ci. ar fi păcat să nu roc'1lUoa1;ltem un .a~
deyăl' caro (l intru-pat în fapt. Societăţile roms.nel;'ti sunt o dovada Ipipii.ită, d trăim româO('ţlte.
Ai.~Ull ne SO-'ll\."'C ştiri din \Vattertown, N. Y.,
de unde frat.ele Constantin Jeiean. ne serie că s'a
înfiin~at o societate eu n'UilIlele "N ăsăllooana" şi
a cerut dela uniune illformaţ.iuni pentru Cbarter.
Arc să. fio deci una din soelctilţile tinere ale Uniunei.
Fl'at.ele Ant.on ~rarian din Madieon III., ne
scrie· <'ii in LOlli~ville, K;y., e {) .'lQeietate înfii.ntată dej.a in 1909, dar ('I.1.rC Y'e,get-ează din cauza.
<,ii membrii ez.ită a se llli'i('ric, .din motivul eă nu e
în 1.7 niu IH'.
Lniune~'l în timpul din urmă mai cu seamă o
factorul eel m,Li principal în ex.istenţa soc.ietăţilor
,'\i având în y{'dcl'(, 3{'P;;t l unu se VDr lua mă.'luri
~a ţii .so<'ict.atea din Loui8yille, Ky., .Ră .se înscrie.,
ea Aii lljungă o oOC'i('tate Tffitcruică, fiind ftCQ,lo un
număr fnlmos de Romfllli.
In câteva centre din diferite ştate, încă 00 fac
unele mişcări în dirocţiun(>.a de a se organiza.

C08TIHtUL NAŢIO~A.J... IN BAL.
Joi ya \llYCll loc la Arad al treilea hal OOi'ltu~
mat., organ,izat de Reuniune,'! Feme.iIQlr. Cu porturri naţi<ma le J'1()Jl1fLTI(>.şti.
E in<'ă vie Îlmprosi.a .admir.a.bilului pitoresc al
balu:lui de acum dui .Rllli, unul d'i'n (·('.le Ulai trurnoa...~ baluTi romu.n<->şti, 'alo ~\Jrad\lJlui . .E adevăr&.t
că idcia fth,*,~'*l cam înrură.VIleaţă şi majori tatea fem('ilor Î'l1 primul moment curios izbite do botiÎ:l"Î.re.a. cu can-c sei'lllpuL~(}..';.C <'().·,tumul 'Il.aţional, ca.
It.(lalctă de ă'igo.3iIC llmltr<u hal, era nici mai mult
nici ,maipuţil1 di;.'1,pţ18ă a ,renu.nţa mai curî'nd la
bal dooât la toaletele de ~ră.
F.rurm«ml noutăţ.ii a .răzbit î.usă 1l1'mtJr.e toate
ronit,r:a ,al'gumcnwlor -ce lu;ptau impotriv<a "ideiei
barroce" de ,a 00 fi impus costu.mul naţianal într'un
bal. Şi cu o zi Înaimt.e, nu Cl'Ia femoie oC.!We tot sili'ud i'lleă să facă haz de î;nt.reagii noot.jma.da api,n{'.elor, cDjoa<'Clor 1;'1 tutullXlir wrzoa'llelc,(l' ţ,ăJră:neşti,
cari pofto!lu să so Il'osfeţe poe luciul p.arrch-otoJ.or
,<rnb c.au.dchlhre, - .să nrl.l gll6OO6Că cu toate aceati)a
că hlCrlll 11U o .să fie to(>.mai urîlt, ba in OJ.'iginali~
tatoa lui S'ffi' putea să fie -chi,llil' frumos.
Şi n'iUq Hea ~ă ating HÎmtnrl rafintalt al <'.(lChotăriei ş.i ologa'll ţ.oi vre-Wleia, dar :nici .nu arod că
exag<.'re'iI daeă .:msţ.in că :ni~i edat~l n~au f.ost ;m.
tDalte1e mai f:r'uUlalsc şi mai pline de famuoo ca.
În ooa.r;a aceia,
O părticică din &o<li'llţ;a aooast'il prinsă
aşa ~n fu·g-ă pe lângă oglindă, se pa.re rul a oont.rihuit mu.lt l,a u~ri.l1,ţ.a şi împă.cruwa cu {',a.re <li.s0l.1tau femeile Î'll aj'U11tl1 oolui de al doilea baJ, acum
1.1'11 i9m citn,da,log:l.ud Între C().'o,tumelc de l'ul~he.ş
şi pădurOO'ndi. opinciile şi ("()joaeoel0 1.u lluÎ aptireauaşa de sii.lbatooe şi Itotuşiaşa ele î'l1drăsneţe.
(\110l'ilD pline -de v:il3ţă. svrăhloCÎroa f1.utnl!ri lor ,
fhl.lhli ·rle ~'!Tgint şi .aur, albeaţa bor:tn!.';lCllrilor şi
aeol 'll'!l ştliuoo î·ndrăsneţ Îlll CO<'hetă:ri:a firoaooă a
poo:;j{'ei tă!"a,IH~ ,romil.'ll€>, 'Il'U se putea să ,nu tITez(',a,''-<:'ă
ştiinţ;a

Îm !U(li.n{.'1111 simţului no.<>trnl osteti.c, oon'U:uui gm#, oare 'llU dă gre-ş.
"
TJu gust siinăJtlC'tS, - s'ar mai putea. adăoga.
Pcnul'uci n~ î,nvăţ;a în:Lru câtva să 'PTindenl
dragoHte pentru economie într"ull pune. in :Jare
puţine

femei .se

hQtăresc ,să

I ţ.ine <'lCll'tTro româ'llOf;ioÎ, untle

fie
<;e

enlţătoru"e.

prdbenţiaa<!C,

,,'are.alisat economii .a.şa considera-bile ca aooloo ce le-a impus halurile româneşti,

'tJiaată.

Yăpsire

de haine.

CurăttJre

chemi că.

Spălare cu aburi.
La suma da paste 10 COf., pachetul S8 retrimite francat.
..

In pu-

obi';JllUiooc balurile

(

4 Februarie o
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AVIZ.
Abonaţii

cari nu şi-au reînoit
abonamentul sunt rugaţi prin aceasta
să binevoiască 8=1 reinoi cât de curind
ca să nu fim siliti a le sista eX'ledarea
ziarului. Restanţierii sunt rugaţi să plă
tească şi restanţa de abonament.
Adm. "Tribunei H •

Lndovic Faimann·
croitor englezesc.
,

Recomandă

atelleru) său renumit în
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoanelor. - Bogat asortiment in stofe
streine şi indigene.
Serviciu prompt. - Preţuri ieftine r

Croitorie

englezească

lugoj, edificiul-Bazar,
II

i

.,
iti!

II

5

t

,

1/1

4 februarie n. , 0)-2

da!roa În j ud('<_~a\J;l -<"'OOlsiliului

lnarhia în Portugalia.

ţiJurÎu ~,nqnt'ri

Atentat împotriva miniştrilQr. - Starea de ase-,
.dia. - Lupte pe străzi. - Arestări in masă.

•

,&a<>ţinnea în Porhlgaliu, a5"u:pra l'i~T('i:a am dat
CUltC"R mici eiiJlfL'll"maţii 1n 'U'll:TImrii 1Jn't~lJţi ,fui ziall"cllui nm-tru, ia prnlltc}rţi,j tO't mai ,î'ngrozito~lre,
fă.ră a 'Pllt(','l î11,,,ă 'poridit'a 't~xj.s~,enţla replliblieci,
(~a:re Ipare, ('ii ţ-i-a bl1fipt ,adi'l1le 'rrudiicl'n1ilc ln maf'Ole 'Jlopul>aţ.i!ll'n,il. Ideile rOI~l1!hlk~wne 'CultiJvat,e, ~u
unt hă i~nduTj j're de !r{l~a Ita!ti:uă d:iu piirţilc vcst.iee
:a.l<, Eu,ri.\pei ~wujlă ,1Jerell t.:Jl Imai l.;tr~ ~i 'nu lle vom
mir,a, doacă şi illl ca:td'Îea t-lpanie forment.aţia ..rev')c!uţiOIlta:riÎ.p'rUpl.l1!:u1 roa;roo aros'1.or ,i,elei '1ll izhu{'''Ili
în oll'rlnd 8ă Î'nlil:ttlll'c si!itcmul :d~, g-uvernure· mo!l.arhilC de ,jl:ş.tăzi. .
Portugalia. pri'Il .actul de .aenm ll':l'f1rU3mÎ, r)':l!Ta
'ucide-rei 'regel'uisă 11 şi ,a mOljot.mliit,(jl"'lll u i de t,rorl
~î·u 'Înjgheba/t. Jl'enlnl ,totdt'::nma - eredom - for<ID& sa 'repu!bli{~a:nă de gllvOl~lltare, Da'eă din când
in drnd 'se Iridică t.ot1u'şi gl,ltsU'ri ,de 'p:rot'Osta'l"c <;'111
i>e prod'ue {:>-'4t:ilităti,a~(';ite 00 {htore~ nu ,atât lip.soi de <lUlj,t. Jxmt1ru noua formă, cât mai Iwlu.'! agitaţiilor di'Il oai'wră a C:~1)(4telor ÎIIl>cor()lw:t.e d(\smOfŞ'h~
'nite, Ţl('IIl'tlru l'a re ,a{'.C~t i a TI u errnţ li nlÎci mi j loat~,
:Il!lci vieţi OJ1l('!Il(\şti,
.
P'rarJlag1311):ela Illl{urratrhistă Î'n mieul ~t,at (Iela ma;·
gill('la Oeoa:n'lllui A.tlantic 80 daroreşte ~umai acest.ei ,agi'taţii. ldeille l1lQlful:'r,llli·,,,,"t-e ,:-:0 ~tiHlgpe Î'neotuJ t}i ÎIIl 't.1·'O epodi de;:.t'llii de .a:pro·piat-ă pacel3. şi lli.-.işteainlternă ilti v·a Întinde villul sau blajin·asupra
·nouei Iropuhjit'.i,

străzi.

-

IanlH1rif~

Arestări.

Ul1time)c ~tiri H,nÎ,te eli'Il Li~8Rbulla el1 t.oată

şi prună Iilf'.tăzi.

Adnah <"riză a flst pro\'{x',a1tă de o '!Jll't(~l"ni"ă
~rovă la nru'lwi·tol'iliJr ,rle fabriei, ('.a<ni s'aude!bt
'a ma't1iff'c;,I,at.ii !~<rile ţ'llH'rtrnlll,i, dilJld a,.-Jt,ful Juikj .prop:Lg·wudcj 'lllO'lla'rhi·"te "iJ.'şi ridi,'e ,şi ca ('.apul
,~i de hy,dră. Fatti l'U:ll'e"tc ata('u,rLi g"m'urllill:l, l:rohllia. :oii ia <li'll '\womc mă:'IlTi :de ,!'cpro"i'\l:nc. m.ti

....·cn SIOarnă ~lt.ii!INl, (~ă la sf1<}l'tele:lt'estol" dczordi!ii
~~ ·a.scl1ur1e .î~n:tHIl·itm·(ţa eX'l'egcl\lJi Emanoil (\,liTC s'a
.alî,at cu Vii.'l'U1'Siil1l, prim,eÎpele Vom Miguel dp Bra-

ganza cu ptri1ejul im.llrev-ede-rii e1cb Dovcr d,i'n i~O
'{ a:nl1aIl'ip a. (', Ipem,trrtl ulimcn't!IJrf',a mişdi:r,ii monarhi,:;fte.

Starea de asediu.
Pericolul {'C atJlc.ninţa. )'iniştea internă la, ,,,,,jlit
:pc g'm'Ofttml ropu·hlli'CtL'll.să 'r.ceu!I·gă la mijloaceic
'OI"fJle mai cxbrcll1c pr:m't:l'll ,siguljallţ.a snailllhli. Stai"(la de la!'-€'d i u 'U fhit PI"O'ct;ulll,atii În to;,i!tc -cuu,.I:rclc
~u'prirnse de ragitJ1tie, 1>i{·t,a.tu'rll mili1te:l'rii, care nn
-{!rlltă, pareu fi di"'tlilS eUl'ajnl lllI:lnifestanitilor fU·
tiţi Fă h:.\'tă Î'n lr{;I;'r~\gtlrC, ,s'a Il opet'a,t, 'TC-o Şl.1.';C
mi,i ,de '3U'.e03truri .a't;~t. in Li,~(lbona <'[It. şi în ,alte o!'a~edin provi'n('ie mai !ale~î!n Coimbrrt undp o~tili
tăţii[e ujulJleS(lS('!l"ă esă Îmbnl.e€ forma 1mci adeviirate
~(lv(llnţ.ii şi lua1(IB încă-nră,tlile ÎIIl·t,w mmată şi ră.~
cuhţi ~111l lă'~,l't şi ,do (J' ,purte şi de 'all['a zeei r}"

fâlfăp

steagn] 'rol;'\1 al 'rc\'oll1ţiA;!wlri'lm. {'lan'C uţi'llă
mulţim(\a
mÎlIlc. ol!lol"ltri ~i dev.frstiUri.
T.ru;pelc ,~tirllJ!a:t<c ltwl'c~LZă eu îlllvorşulll:alre ptmtru
'lost.a(bi 1Îlrea. {(rd j'llci şi iZJ;f!uu{'Iu Iri'I."\'ră tii tillor. !:4c fac
aTco,lrwni f:'l'rii :Iliei o milă, Pe 'y~q)()alrde d(' Il'i'\<.o,boi
di.n Li",,:.abun.a şi in al'scnale s'Unt i'Iltcr,n:uţi !paste
eŞ!lf'C ,mii dc (!:l.IIlt.'lli, ll<ur,i ~lşt'l'aptă dt'Ciziu1llli.lc eO-Il-

Atentat Împotrha miniştrilor.

Cu dat.a 1ie Z Fcbl'!U.\a;rif>00 t{'lk~r,a.fiază din Lisi-'abC'na, căltn l~l.hrtTl.l guvor-mullcnlt,al a fiX"'t pnH.,ii o
,bombă de o m[Ulă 'r{~\·f)l'Uţ.iml:ură, eu g[mduii de li
Ilrcn·l1n. Ia vi·ata Imi'Ilii;'tlrilur. Explozia î'lll"ă ~1 dat
Kreş, -că-ei

lii..a făe1l't. d('{1twl hwil1't(' de ~'Tlt.r:llf(}a
mvui:;;tfJ'ill\'Jlrin ('ot1'5i\i,u, Au fost ucişi tot.uşi trei
1'U~răltl0l['li şi mul t i a 1ti 11recăt OIri a n fost. ,rii:n i ţi

~r'av,

G'li lalt at.entat. a cUiI'ui vietirmă era ,;:ii ('!Udă "('(XII·
truJU!l reJlu&lic(j'i hmzili.rl/?C, 3',a Î'll'ulmpht,'t în ;I("Hiru, 2li, Î'n IJlnmon t,ul clend a<X'i"t:a pă,ră"ia palat al
"~'~1"1l1at'llilui. Un ial.rlivid ,a wrunoat o bombă i-nai'nlt(,~l ! ['i:i>'wrii, zc1robim{hl-,ipwr,tea td"<'.agă şi C111Ctu'TI:d la piilllâ'nt ('l(kll,COOl$ulul 'u scă'p.:l.'t. ea prin
mi,tlll'!\p h"\afăr.

Dispozitiile camerei.

l '<~wlcru!kpllt'il\,i 1"il' a i1n.c\l\'iimţ,a,tîn şedi"llţa
Iluate de gU'\'orn POl1-

ltlI"U '1'(,~,t abil ilmu u rel iertCi. A vot~lt Î:n{'rl-d-el'{} gnn~r-,
1I1'1l1'11Ji şi 1ll}l1J"jmir ţ'U ulNiTIimit.aote ŢllrU:ic<.:t.ul d('leg('

,la

si 1i tI ]'ui de ·r:lshoÎ.
,Mo~.lIrte:l, dl'pmit'ltll"\'.a ",i drt.cfIl ţ.i i le :indelungate
var fi dietwte frul'ă eruţ,lTc, Î'n illtere.~nl Ţlă~!ii şi al
siglllrsmţei ţări i.

Cronică
Sitatia în Balcani.

8xtarnl
"Timcs" din Londra sc

ocupă de 8Î"tllUtţi.;t î'll llaleallli, pe rure o d(\'!l('!rie în

culori negre. Vorbind despre rolul Austro-Ungar,i-ei, zi'lrul rcleYlc zvonul .ec circulă în ccr.curile
diploIlmtke din Belgrad relativ la 'înch{!cJ'l."3.
unei 1l1i:m(c Între Allstro-1.:ngaria şi .Murnte~gru,
.
Agenţii f('gclui N it'hita şi-aurc~Jl('eput ,activÎt.at('a în Bal{"~tlli, Din toate aceste ,se d~llce la
He1g11:ld eă ~(,l'l)ia nu mai pO~lte eompta în sprijimtl ~1 un h'l1egrnlui,
licae1c Ferd inl:lIlrl <.'111 Hnlg-arici ,tU fi adopt:lit
~i el' ]oliti('a A'lIst.ro-Un,g:ariei, t'<:1,ro !tt;\(.'l'cază În
s{'himh aetivitatea banddorh1l1g'un' în ~Iaee
donia,

Alianta intre Suedia şi Norvegia. In Suroi.a
şi N')r\·c.gia, l'~l\'i ",'u'u:-:epaIJ'lat. la.1H(~;J ..,,':~ î'll~'Bpnt
llenm o 11lIi,ea:r(' j'lI VCd{Yl'f'o:l "l'llt'hl'h:]'el 11<1lt'1

aluLll\c.

~c1 ('i\Jroi ,:.('~;.p o a,~ig-uall'(,41 ,i,tl'fl(.~p(!ndcl1t{li ",<:l-aI" dO':I:!
;,1.,a,tc ,~(',,;ulldirn~lVe. Î'n (·.aznl u'nni rih'lb()i 00 aT isbuell i l,a 'nord.
I'TI ,,,j1matÎUI1'(-.:'l lo:r ,a(',lluali'i 'nit'li ,Suedia euiei Nu)',
V'C'/.!:ia 11',tr Ij111'toa !rămrunel:l n(,ll'hralii Î'n (~aZ\1~ 'u:n:Ji
!l'ii~b()i g'(..t~mmlO"~lgl{'z, ,d.ek.:'an"('~ pol it.i0u Sncel iej
grl\\'titează "'pre G<:'I'manlt.a. J1(> .etI~nd N CI!'\,('g Î-u e.."lte

de pa:rtm A'llglioei.
,
Pnlilt.i-ei.mii odor două stut.c H'au eO'n\'1'I1~
cele ,eli'n urmă că ':wo:u:;tă ('!ont.ra.o.iiCţ:Îţ) .tlrcbn:ie ,,;\.
Î'l1(.':(>tezc,
.Mi';l("1IlX\'1 pcntTU î,tJ{'hooroa 'nn(~i aliull1t.c .a fost.
'1'llcopu1tă de lffiiill,i~tmul de ex!tcmne nXJr'H~i'a!n Sigm't
Ib~l fiul Bl'aJ-e]'\1ii seriitor. PDlit.iei'anii 'ambc.loT
"tat.e >s'Il:lll ded~lII'a<t. pcn·Ur'u alianţă,

'11

INFORMAŢII.
A R A Dt 3 februarie

"i(~tilmc.

;pe1l'tIrn 'pTOChlmal'ml ,gf.iiiri,j de l]:9C{lill.
'
JiU lI,rrnă -"~:a începu1t {Ji~l1t ia ,a:,)uplra. TI,J")ÎUt't.u]u~ 'referitor hl Q.rost.ăJrÎJ'I' Î~l II1l~ă şi ~'a hntîi;'ît

pe

st,ri<.lwţa t'O'JlZ'u':':il'i,j t'l'h'g'ramdor. - 11l'll ,~U'nt. de
l{x~ lli'lli~,til('. ~li~ ...u:r,ile ~h\'el"lIl1l11i :au l)U-!l, re c
d-r(e(pt. c'I:l.piit 1'UlIlllll11hli ~n IIlmlw pi'lirţi,n'all fost
Î'll:l'lă in !",llLrC ",ii ·Î'llf'l'iee ·tj(IIlltc ~pi'rit,d-c, lm oN1Şul
I EVQra :biftăilc l'frll<g['o['Oa,l'c I-'tllut. l,a ordi'nca zile-:.
• La ,sr,lu(fl ulHllude bnhllie mereu ~i 6:n Ouimf".u,

In"cl"('ări de 'ase van ziza1l'ii în ordinea ad:m i;ni~.r'aţieide~lt':tt a PC'rt'lIg~t1ici .,,'au făeu t i '1
difi'rite rînduri şi "ub di\'()rsc forme (lub dctro:l1:l>roa. l"eg(~! IIi .Ema'nu il şi aIUlllgu!l'l':1. eUlrţ,i i 'l'egal ii

H1ă:'1ull'ile

Serbătnrirea maestrului 1. L. Caragiale.
dt~ ·ră.,ooi .a dcliCVe'~-l
de {;'!l-ve ,louăzt'1..~i ~i (~im~i de i'IlŞi.
Dill IhlGlln~~ti ni-se scrie: hi%i'ua deHO

Lupte

Cauza dezo-rdinei.

t;.a dl'la 1 Fc:hrua;rie
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D.

1'. ilustrul scriitor Caragiale im·
plinind yftl'sta de 60 ani Comit~~t:~ll Soei~
t.il\l~i scriitorilor l'Omtmi a hulăI:ftt organiz;\ l"f'1I UIlOr ~lIlari serbrtri în întreaga tar;t.
{-n jlt'(lgram sIwcial va anunţa ordiIlt>a.
serhrlriluL
Pn'?edillte·!t' socieUttii d. Em. (1[\rleaJlu a td('grafiat ma(~strlllui, rugttndu-l
să facă jertfa dl) a veni în acea zi în mijlocul ~('riitorilur cari \TeaU 8;1-1 sărbătu
rease;l.
-

Profesorul Onciui -

bolna". A fi iim că d.

Onci'ul,di...!tÎn"ul pr(Jft'-,,<)r dda t;'uiiVHrsit,art.oa din.
:Bltl~n;r<:.~,ti ,;,i memhr:n al Al"ddemiei. se eaflă b()lJKt\' în II! 'li tk"~\ll de ',;cr.io".
li dorim gJrabJ\lil~ii îmsăllăto~are.
- Oer Mor hat seine SchuldlR:keit gethan- .,Autorizatlll" ,'3. !lulorizat În nUlUi!rul ~iiU din urmă să-i
rânte AI (' I li ia dp.;toillicului SflU org-~miza.tor şi abil
fruntaş Dr, I{)[I'1l Sueiu Ile .., (a! lm·rdnn. I'ra sll'l fac din
\' o('\,uzÎ ..tnleieuiL A 1Il'mprÎt-o ÎIl"ă ca lrilldn cu uişt"a.
În gard jH'lIlrtll'ă }lI' fiel'are şir din cih!elniţarca "AlltorÎzatwlui" eXiLlă un fel ele .. h:<li "idir" traditinnal. apli":It
atât de Jl'S În prÎmellir.,3.. - or!!:aTlÎzarii sau mal bine
zis (lcsor~aIlizării şi destrăbăIării sale. Stiiljlul şarHlra
malei ofleiale, arpla.. care -a. (!epus ti muncă UTia,şă PI'Iltru alcătuirea gazetei de bâld, condusii cu multă llar
urîtii ri \'IIă şi jloftii de rii~bunare şi prea putină [h'st'linieic şi 1'lIl1(l~tÎntă tic o:ullenÎ şi lucruri ~le d. Uoldis ~'a. ~ătllrat dE' !rlori!' şi s'a retras }oa Boro~illeu în exil
recrl'ator ~i (1 11 ll'l', .'!Ia,i birw frulltaş mai (hn CO~HIă, dar
om dnstit, decât z('u şi vorc de o:tUHJ.
FI'lieital1I din sunet pe Lll ~lil'jU, pentru hotărÎrf';)'
luată şi !III Ilf'-am .mira deloc. dacă ne-ar surprill.lf'
cu o llo.uă hroşurl\. d(>sl're eoufuzi<a. m<l"nifieei şa.nLlra
lIJaJeSI)OltP '!Iumai ve dinafară, Il fl'li('ităm, nu aşa cum
fa.t~e "Românul" Îlltinzâl\llu-i o m;tllfl ~i TU alt«. ilubrillcindu') p.., poarta Amdului. ('i cu "iw'pritat(,3 omului,
['are luptă IH'I1tr\l idei şi nu IIPntru plăei'llte. p('ntru edu~
eaţia. soeipt:lţii in toate dir('cţ,iilf', iar nu l!f'lJtru CllştÎ
gan'a, uuei popularititţj ieftine ~i pIinii de Hliro~uri '!l'
J}utrp~~l.i.

ExmllJ1I1111 (Hui RlleiU l-arpnten lua. ('11 multă ~~nmlh'
tf'ntit mulţi I1lI'~teri a,j vietii noastre publice (Allo, V,îr~pt!! Ai"i 'Iurda!) di.rllfa II' şa,11' atM dl' bitw In
rolul lnr (le viţei ~ugătorî 1a şerparul romanUlhti. Şi l-aJl
pulpa lu,L ~i alte Ulilr~(lntar(' \.,UIO tot 'a,~p\l l:are
l'<llIfundfl IHH'z,ia ('uratft rOmtlIWa~e~l cu vroza lJ.an.lli'~
şi ('U

mirosul

Îrnhătător

(Ili

r:lntaşului.

Urg-aai7..atorul a plee{Lt. Dt'r MOlhr hat S{'Îuc Hehuldi Ak('it g-cthall, lip\, M'lltr k~U\1l gl'hpo! A llui la plaCI!? GnluI trl,hull' Ulllplut pl'ntrucă actu:t1p}1' dof·IMcuri suut
numai oi~t(' 8amu!'<lchi in';Îpizi ('ari latră. Illl'i ,;fi poată.
păzi ('U in<Tt'fIl'fl' şandram.autl.
Primellirea, cu care 111' Învi-nl'lf'ste zi rit' zi IJa.r1' a.
fi (Jeu I)ati~t de predilectie a autori7..atuln.i. Şi ('u toa.tă.
priUll.'uirt'a a.~t·a .II' fort!! !louă tot P lwliiut ro un ·haciu.

~ Grna d-ela "Pesti Nap 1'"

-

terminată.

Cpa dintfli grevii a g-azcrarilor s'a sfttrşi1.
cu o izb;înd~L Dllpft ce Îlltreag;;\ prcsii din
capitală s'a declarat solidară cu corcrih~
îndn'pttlţito all' colegilDl' lor gro\-işti, bllicoulntl ziarul .. P. Nap16". - În cele din
UrIllr{ propril'tarul ziarului li trehuit. S;t C{~
deze, cOI\vingfmdu-sc că nil ... r JlUflft' fac/'
grzzeft1 {(ltă gazetari.
Tuţi g'l'\'iştii ::;i-au L'l.'Ul'upat lllt'sete J'l'dacţiollalr" dUP;l ce Jl'furile !('-an fo~t urea.te cu eMe li) proc. şi au primit garanţie

191'2

Balul costumat din Arad.
Pentru Ralul de .Toi al RcuniWl.ei .Fe~
mcilor Române se fac 'Întinse pregătiri.
}'recum suntem, din"îilror antentic in

di uici Uliul dintre gn'vi:;;ti nu va putl'cl fi
demisionat in cllnml unui an.

formali. rn lua partI' şi P. S. S, Ep isC0 1Hl.l
Ioan 1. Papp ca () mare suitli,

~ Cununii. l)şoara Iu~tina. FiJipan ~i d. Dt.
Pot!'lI :\1l'1('~. 1;1(hncat. î~i {Lll'untă eU!ln\l1'i~l -cfllrc- va.
'uy(\;\I()L' Lll'll,i. l'n fI F('hl,tJIario(' !>It, n. 1912 la owlu
10 a. m. î~l bioorÎ('a ~r.-or, din lhst1rÎttL

anunta pal'fi:cipar!'Q po('tului Octarian Uoga şi a ingiru'l'ului
Vlaieu, nwrcle nostr!l arialol'.
De w;c1Heni din România sunt (1.•~tep-

- nŞ(~ar!l l'r-ien,a Thec'l"(,~Ln Jin ).fiidărits şi d,
Gawil ~ut. Îm'ătittar, Îl;li u11<11'nţă cll'I1runila {~ v,a :t\'{,~l d'O(' 101 4: Febrllarl.e Il. în l)i~el"i('a gr, ~'Il', 'l'omîuna.
d inM i!({i'vrag,
'

:lj(Ji pu.lcrn

F~heitiil'ilc i1l0tl"tre,

taţi oasp('ţi iubiţi.

,,'
:..-

-

Fclj(~it!h·i lC!loa."'ill'e,

Zidirea şcolii de fete jin Arad. Pre.cum.

',~unf('m ·infornwţt: lncriirile ]frt'găliloare prpf.ru
ÎnCt'j!c1'I'ft zÎrlil'l'Î şcofii de fefeÎl!f1illfcazii cu pf/şi.

repezi. D. NÎcolae Unc/i, delellfllul Re1l71iunii Pemcilur Romlllw a supw;; tOf1h~ plrwnrile zidi.rii ]J_
~ . .8f/lr B pisc()plllui lo({n
P/IPP şi precum. aflălll
p, S. Sa~ le-It aprobat,
In urma/'ea (l.c('.,tOrr1, imrţli(/f ce l!aîncrpe de,\·
primiîvârarelJ.·t .se va începe şi zidirra pc locul Vflst
~i fl'1WWS de lângă aula epi.w'oPCn.RCtl. 8e, speră că

r,

încă inainte de .<wrl)ăfoa.re{t Pnşfilor, va rft~e(l.
.~o(l'mnitfltea ]l1l1ll;1'1/ Jldrii fllnda1nl'nfnle.

lor

-- Un nou mijloc de ÎntrebuÎntare a serului 606.
Din Pa;r,is .~ !a.~l:n'Ilţ>I: Prof.e.":ornl Baeh(lldl. fikfl'tHI
d-e Imai mult t.i.mp expcrii':ntc l~ bazcşti1 illtlifi{'H
În {;hi.lllia oJ'gallit:ă. ta N.'u"it. "li, Jei>l'ClpCre o n~l1Iii
lllu(hlit:al.e de ·a î'llltl"olmint,a senIl GOG {lI pmfo.'io:rului EhrEeh., arli~'ă uuprÎn i.nj<""I.',t.ii. ei ;prim 1.1h,)dilo('('l'(':l st'l'nlui dir('N(HI1' ~L()m:bI.' in .:"<Î.'ugeh!
bolnm·l1hti.'

.

.. '

.'

Badwk·t omlpi\;n(lu~~e {"Il i('('.n~;tă llrohh'rnă Il
reuţ'it. 8ă s.ctr(Ln,,,fnrme ia('Cs ,;:er ,a,s,t.fd· ea frf>illo1o
g:a,stri(>p"ă nu aibă ~hnqH'.a lui :ni.(...j () .1'tlfhltO'ltii
~i hm1 î~l :<~I)m:](' ",i1nu'?i piu'rdii ('f('t,tul
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"TRIBUNA"

Paa, 8
P-rot'esarnl Ba.ehdot :a T~i1.. .să fad o nouă
combi.;n.aţie din oorul 606 'llUlIUi'llJdu'l S.igru.araal,
:astfel <'ii ISIll"lU ,.,di'\"Oid diaruidQ-I&r-SU\l.obon.sol" al

-

Nanseu despre

dacoperitorii Americei.

Frirtjof N il.1:lS(}n a \'orl>it la SO{'.l.etatea geogran<,,ă
din Vjena, odCSlpro dOSC()pm-irea AmcrWei, fikrntă
lui Eb.Tlich ladsol'lbit. i'l simu:ac va ilrvura diTect. în' de J)ane7..i ~j N on'cg;,mU înJai.nt-e d{\ Columb. A-oe~tia .au dcsc,operit de a.semeni',.B. Islanda, Oroenflâ.-u~l o ;bollla \'ulu.i.
1a.nd.a, Sootja. l.rllUlda şi ~nsulole }'aroo.
Dacă do..-.c()Ţl(lI·irJ:"(l.:l lui R'\.cholat vareu{'i, ac.c;lt'ta 'î~n.nează tltll romal p.rogre.s in 8Ol'OfOl'W1i.~.
EI dovedeşte de pc dOO\J1l1cnt-e că in vciacul

al VI-lea după Hr. au plee.at e:o..--pcdiţii de wickingi
- Confiscarea bunurilor Ex-Sultauului. 1)1.1- din Danemarca peste Marea Nordului păna in
'pă cum se ştie, ex-sultanul Abdu! llamid avearegat.ul Franclor şi in Britaniu. 00 miază a:i.
<iepu..'l<l, iu momeutul abdi.cărci&lJe, 15 miLioane Spre ISful"I;Ii<t;ul veucuhil a.l IX.lea s'a desoOoperit
<le lire tUN.~<'Şti, Ia diferite bănci gNmane.
Groenlandu şi <ooas1.u Amer.Î('.el, Amitirile .a'a'l.l
G'llvernul jun('-tuI'eu IPT'Otin.'l eJibcr.area are8- pă.s.trat în o5ai(,1';j din yeaC1l1 .al XIl-loa, al Xlll,tnr ·bani pentru S1131.ul t,Uil'{:,.('SC şi după ce obţinu ICll şi !al X 1 V -lea, 'Cari fac JXlTte din liWl'8.tura
S<'lImiitllra {~x ...'mltan'Uhli inace"t ~p, băncile
none.giană şi !irlandezii.
germane ii şi di~rară -bunii.
ht<>ri..'!.irca despre Winland. t{'l.'lra unde viţA
AC'UlU de ~'UrÎtnd guve'T"llul tu:N.'t.'ISC a.f1:1 că de \"1je şi grÎwll cro...'IC 1I1OC'Ulti\'at~ de oa.men.:i, unde
f;-)s!·ul sult.an mai a,o depU8ă, la o hancă din Lyon zăpada nu (\[tdc nIci odată {'S't{' romllJl dădit pe
(1 sumă: de 80.000 line tlll.l'<'1'IŞt.i.
fapt.e 'ude"ă:ratc, dar Ula-ra e zug-rihiti'i ca 'UD fel
OU"i'Mlul tur<'.e,s<! \''roia sa rim('c şi 13.(,~ti hani de raltl_
<'lI i."<.·ăli1'Ura foshlltrÎ ~Hlltan; totuŞ(Î banea lyoAşadar eăIătorioa lui Leif Eirlk&OIl, fiul ]u!Î Ei;nca:zil refuză i'libemrea lor, eu moth-aroa 'l'ii wm· l'ik oei roş, d{,8<'Operitonu Uroenkmdci e roman;
nătura unui prÎwThiet' 1111 e yalwbilă şi sult.anul dar Da.nezii şi Non'egionii au <.'1..Inoscut Amc1'('-R
e pri7JOnji'r în \'jHJ. Allatini
de mia.zănoaspte încă înainte de in <'eputu1 voaGm"ernul tUN'e.s.c a Îll(':('put &('Utm tl'at.a<tlYc di- euhli al IX-lea. jX'. YI'('Jllea l"'('g"cI11i Alfrod 00]
rplomati~'(l (,'1..1 mini.qteruJ do externe fmneez cu
;\1ar(\ .al Angljei.
pri"jrc la nt'('a,qtă afa<.'-erc.
c __ • t t
C
SI' .. di Graz Ti-- ~Ie a ea" armen y,a
n.
.,
-, d L
11
'
cl'n l ' raz ..i
lH~MI romaIU e '3, şcoa'C c suporjoarc
1 'U
L~(,~n iwmilcţ.iti de id.caldo sfin<t.ealc (mltu.rci
şi ricţii tlllrat romim~ti, c:onvin.şi de lipi;a unci
, "
' .. 1 li
"
"d'
>:..
f>oC'lutnţl f!O('~lU' t.craro Şl oeOu.ş'tll
e ln.'K'llmlo"a'
. f'"
h
'
.. .1
t.ea aec Ieua. au rem 'unt,at y.oc ea .s"tl<'Jot:at.c ueuuc-

_ Cum luptă arabII? LoeoWl'lr>ntul Montagu. ofiţ"r
din armata e>llldeză. iurooat ca, yolun1la.r an arma.ta. turd' T' l i '
._-,
ceascA In rlpo tamR., a nIt () mtr{>v'....,~re ,cu un COT(~!I,p~l1dent d1l1 Londra. unde Il a dus sa ŞI mgMJească ;1&nutatea.
. .
Intro alte lucruri Inter('lS·wnta, el .a. s.PUl!:
..... .
n ' 'b tOt 1.-ii
x i
- v
...~ICI o arma .... n a IZ u I
p,t.l.l acum s.. nV111ga P!.I.: l " t l' " , t
t.· ,
.
t"
"
", .
s.... u ŞI 1 a H'nu SlHI • pou e cel mal 'Pu Ul ll1 m.. sur •• sa
.,
,
.'.
,
reu.şeasca IOtr o IlItreprmdcre n.ş.a de Uriaşă.
. 't J ţ" t
.
d
d - 1
. i
,.i\
U prlDlI
ce II s raSllIce; ar a.eR e-a.r vew n
.
d
iî
t
i
'
t
"
1
t··
f'
f"
.'
gan s se a,vf'n ureze n lD erlOfU
arel, ar 1 acu.1
bucăti. Sunt cu totul lncrt.'dintat de acest ducru căci i-am
văzut la lupt.ii şi mi-am dat se.ama de ce sunt in stare.
Pove.'itind una. din luptru(! la oo.ri au luat parte. a
SPus că arabii. după. o oră de luptă crincooă, văzând cii
it.alil'.nii se trag incet-incet, iJ rugă prin inter.pretul lor
c.:\ să-i condueă la. un asalt.
Socotind eli momentul o potrhit, locotenentu] Montagu le SDUSe să. fie g.o..ta •
Pregătirile lor n'au tinut muJt. lşi aruncari burmozu1'Île depe cap, UJlii şi rpuştile, şi apucA-ud care sU»a.
care l>umnalul. a.şteptau semnalul.
Intre ei ora şi U11 uriaş, care tiuea o sabie
ţe
vrewNI. cruciadE-lor, aprope cât d{msul de m&rf\_
La !!eDlllalrul d.a.t, arabii porniră, IlcotlÎlld strigătele
lor ~bicinu.ite de r!i"boi, sprinteni 00. nişte iepuri. I'l
două minute, arabii erau in JllijI oc.ul itaJi.enilor. dintre
cari cej mai Dmlti reusiseră să se retragă şi nici DII
.II e ma i nx.ll'la u.
Lăs..,.l'u Însii pf' tN't'U 2.'3 d{\ m<lrti, printre cari UD
ofiter, că ruia. IIri1t~ul ponumit îi df'spicase capul ~j-,i
tăiase UD bra.t ('·u failUoa:>.1. lui .sPll~Iă"
TruPl'le rl'guJate tUI'("('sti {li erilalţj CQ.mbata.n'i arabi.
cari Ile roenţÎnuspră În pozitiunile lor, rlilpit.a.nul Husin.
ucideau fără miIi pf' italif'lui ca.ri, in fuga I~r desordonat-ă ~e incercari să scape ~ drumul ce] mare.
Lucrul cel mai extnaordi'!lla.r pe care f-a remarcat locotenentul Montagu m ziua acestei lupte, este .că, ua.bii
de abea. tineau s.eamă de rănile' lor, pe oa.rj ,le .inlt1'ijea.u
amestecâ.nd nă&ip c.u un f€oI de ulei. Cu pasta. asta improvizată, (!i .astupaură.nile, fără. !Iii se oprească. J!D
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·Ill"'men oV ,-a caro In urma gr<" C (1
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h ,; \.: ~l't'~mtc: Cornel Ta rllIl \-.<.,{'hl s.
<--retur: Liviu Cilmpcanu 181. mod.; CllSler: EmIlian (3 iurgiu I'>t, med.; Bibliotecar: Ios.if V. Hut(,an .';t. meci.
(} l' Il .1., la 28 La.nu~ric 1912_ Pen'tru <xmlitet:
Liv'iu Câull;>eanu h, t, "cere-tar. Cornel TarnaYi>ehi
h. 't_ preş(odinte.

. - ' Spionajul englH În Germania. Tribunalul
cim')X'T,i.al din Leipzig ae '-a IQ(m:pa în cm'lÎlnd eu uilltlJ di'llt1l"c ('.ele mai intmt'JSanw l)I'()COSC -de s-piOOlaj.
Este ""OI'ba de .a.dvo('.alt'ul en~cz lku-tr·.rulld Rt:c-ward,
in otaw do 40 ill.1U, ~)fI'I)'Prrietn'Mll uneia di'n!tl'c c.e[{'
mal I1l1ruri oancclarii do .ad\'0\~at1l1rii din lÂtndl'a.
Ste~tlJ-d :fi .sosit în GOfllllaalÎ.a pe lla sfî rşi~u] IU"1oi
Tul ie ,a v.izita1..,aproa!pc toato oraşole l8i1t:ootc pC
coa&ta de !m:xrd ~\G-ermanjci, sub p<rof,e.xJtllll fi.na:ntarci 11'1.10i nl<,'ollţii. ·Călătoriile ilui Stew.ard deş:k"!Ţl'na:smă ,bii.nui'aJa eă dînsul spiO'lle.a:ză {·on.<;.tele
Gerunanioi, fi ind tlr imi.'! {.,'1..1 i1\.1.<;tr-u~ţiuni preai ~l'
-din pa:rtoa uillm Pllrt.cr:i, eare pe alt'U!Il-e1 ~\I\'ca ee}
maim.ro-e i.nteres de la se ,i'nfO'rma a,o,UPI'la n.pă:ri'i
Ifei şi fortifieaţiilar ,:wolor oooste_
Andldt;a:a &taoilit >că Ste\\'1,lIrd şiJa cîlI.';,t.ig.lt me-

'pri'llmtroduecrea ,a-wtQlUoIbilektr şj 'aC'roplaillOlar in 3rmata C'tl:gleză_
I'lI momentul QIXXl"tll'O .pOI1iţîa german:ă. 'a :)(1nfi.'lC'.alt bag.ajcle lui &ew,ard Ioa Ge.~u:ndo ş.î atumci 8111 oon-rt.atat -că dî'Th.<ro1 esteîm.t.r'adcvă't .spion

. . . ...'

_

do

T:rave<nlţ.l în chinezi ş.i :indieni, ei !porniri Wttr''O P~'l.I.lle ~lt.'lmnă -pe buleva1"<ie având Îll
mână gea.mant.ane do \"oaj. CireuJaţia fu între·
ruptii. O mul~ cnol'mii 00 adună !Să pri\-ea.&cil
oort.egiud,
1n -oe.le din 'Urmă polit~ .fu ne'V'Oită să
·vie, condueilnd Oal'anm.a lu poliţie. Oiudaţii pro-

mter

<"e8.Îon.iŞltÎ fmă iMă lpnLŞ.Î in.hibertat-e t-"U (X)udiţ.ia.
'>8 pleca tUlul cÎtt-c unul ş.i nu in grup poentru
lU nu du k>c la noul aglomeliaţ~i pe Ml'OOe.

.de

x La. upo"itia internationali de constructii d.e fÎf:!r
din Buda.pesta II. fUlla mare senzatie in toMa
CI'-lrcurile de specialitate. motorul de olei brut ..Robur".
expus de fabrica de motoue Landler OdOn Bud&.pMta..
TI. Lovag u. :!. A<ctiona.rea. regulati şi sbuiliieitatfla.
liră pă.,reehe a &eeitui motor II. atras atentiunea. tut1l.l0r
vir.i.atorilor şi llJ/tfel 8U drept cuvfl..II.t putom aIirmo..
că dintre toate DlQtoarele cu Qlei a.cesta e ce! mEU pnşi Inaşini

lerabil.
La. aoeastă expozitie

II. fost distins eu medalia dia
partea statului. ceea-ce intăreşte a.firmatia noastră, trea,re eaJitătile nedi~llt.a.bile a.le moloruiui.
li: Somlaarul ;lIridk Dr. Gereb, Cluj. Str. ]<'a.rka&
(h\.ngi edificiul r.el vachiu a.l teatrului>. P,regitel"' pa
lâqi onora.x mie, pentru examenele de drept., de Mot.
rieuroa.se., de drept de aoo.t, eli:a.mene de advoe&t ~ demQMietrat. 11l 3 luni se cl.ijtigji licenta. de doctorat. FiÎD4
In pragul proiectelor de reformă B. ind tămâ.ntului ju~
ridic, e dorit ea toti eal intere.sa.ţi &ă S6 adreseze spn
binele lor la. a.oost semina.r. ea.re inlesoolte mult f'Aflet-a
ad voealială •

X Gusta .. T'tray Oradea-mare, atr. Bă
kQCZY, prăvălia pentru elită, unde se pot ownpăra lucruri de mână, pentru dame precum şi Dl.'eesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783.
x Adolf Nadler, fabrică de oroloage pentru
tu.rnuri, Budapesta VIII. str. Prater 2. O re.oom.andăm în atenţia Ono public cetitor. Aceută
firmă, după eum suntem iruormaţi Jifereazi cele
mai perfecte oroloage pentru turnuri, cu preţ redus bisericilor şi comunelor. Trimite om de apecialitlate pentru luarea măsurilor necesare pe ebalIniala proprie. Ia garanţie pentru oroloagele liferate. Lămuriri şi catalog trimite gratuit celor
ce se refer la acest anunţ din ziarul nostru_

x AzI dabia. se mai aJlil. câte o familie. care poaUt
trAi fără n,iei un instrument muzical, !{UZK4 dă 'mie
bună. l'iolciuDe .celor ce o a.~~lti. Doar IUIW...........,.·
Inchipui muzică buni fără instrument de asemen8li. bu •.
S'au dovedit de cole ma.i bune in~trumente.. a.vila4 t-'1
pllteut lji constructie fină iD!ltrumontele muzicale de: 1
fabrica Mogyoro&SY GYIIJa Budapesta. VIII Râkoeei-'!Jt
71. deşpre ()Q.l'.Î "orbeşte mai p<! laTg a.nunţul publitnt
in zlIwl.ărul de ui al zia.rului.

. EeOBOMIE.

Adunarea generala a institutului de Cfedit şi economii "Timişiana" elin lim;şoara..
Timişoara,

3. Februar.

:Institutul., Timişana", care din an În
an fa.oe progrese tot mai mari, .spre a dpv~ni un put€mic fact.or al vieţii noastreluptă,
economice din BanaLul·Timişan, .'Şi-a ţinut
Arabwl se inebuno.ate după Juptă, e Ull duemam teribil
în 31 lanuarie adunarea generală. Mulţi
şi ~e va bate fără răgaz pâ.nă. 00 JIU VII. ma.i rămâne deenglez. :S'.au gă.s.iIt .anume -plrunurii1c httu!ror fortifi· eut lUlul in picioa.re.
mea actionarilor prezenţi, a dovedit, macaţiilm m.au:jtimedo 'PC ooastele de 'IlONI ,ale ~
In ce prin"şte pe Turcii cari sunt in Tripolit&nia.., rel~ înteros al acţionarilor faţă de instituL
mani-oi, ~.ât I;'Î o mwlţime de ~ri.sar.i cifrate, pe ei reprezintă tipul solda.tului in intelesul cel mai >cur·1t Chist.e şi mulţămit.ă trebuie să aducofn
c3Jri St.ow.a;rd le pnimh'IC d.im 'PaIrte.'l laultx:>rităţilor şi cel mai ina.lt. de o bra.vură şi de o r~zistenţă eItr:wr- oonducătoril-or "Timişanei" şi îndeosebi
dinari.
un.ilitaT(l englezo.
directorului esecutilr, diui Romul Cără
_ - Un torpilor scllf1lndat. Din Londra vine
- Trei pescari Înecati în Marea Neagră, Vin ştirea, că cu prileiul unor ma.neno pa:rţ)alc pe başiu. care cu cunoscuta-i pricepero a riVâ!{'J(J\' (1aaa.1i.ta;toe ItTh'ie~ă .de ;pe malul măn-ioi Ne·
mare in apropiere de u.)I0'1"tul Porrtsmouth s'a ine- dicat institutul la rangul prim, recunoscut
Jl,'re). vi'Ile Ştm-<>A că. oi'Ilci 'po9C8Ir.i lI'UlŞi 'P1ecâ'lbd la
oat torpilorul ,A-IIl împreună cu tot ~bjpa.juJ,
d~ t.oată lumea financiară d{\ unul dint.n~
:pos<-'1JlÎIt. 'l.nI Oalrca pe .nml'e, <lu.pli 'O oră -au fost apu~'Ompu.s din 4 ofiţeri d~ lllulrină şi 12 matrozi
cele
mai 'soIid'O institute ale noastre, lUf"
{'..aţi de furt'l.Ulă.
,
Iatăi Of.'! să .spune d~rc .acesta ncnorooiro:
pe piaţa Timişoarei şi-a eluptat poziţie d.'l.
BaN!a răBtll.r-nându-se, trei dintre pcs.cari, 4aînll~
In dret11'lSul esertjnlu.i awbmarinnl A-III fI'a ].0'lUC .Ellliha'll Luclli'lmJOv, C.arpo Parfeu(li\1 şi DaTie
frunte
cu ro1 conducător.
"it d.. fundul \1ainihli derAsboi UMaNI, pricinuinV as iIie Y.Î.<'..Î. , cÎttuşi <trei dinsauJ Gnun.miţa ,s',au
du~ avarii, 'În urma cărora A-Il! B'Ia I8ClIfunI ~a adunaro au luat parte domnii: Pflinecat.
dat. lIa..<;.:ard oare :nu avea unelte de salvare a in- tru lonaşiu, Homulus Cărăbaşiu, Dr. AUTf'c~
{'..ei laI ţi uci }X'.SCari 8 ',(\U luptat tre:i ore până ştiinţ1at prin mijlDCirea telogmf.ici fără fir eă
Cosma., Ioan Pepa, DT_ George Adam.
"aU cşi~, la maJ.
p.itiin.ia po.rtuhli Porrt&uouth cerând ajuror. S'a
(la.UlU,wruo celor J'II.(X'...aţli n 'au fost qnlC.ă găsite. şi trirn.is crucişă1.onti Liverpool c..aTe inei a ajuns DT. C-ornel CrăcÎunescu, Dimitrie Buibaş.
G-corge Breban. Dr. Traian Şincai, Vjt Ioan Cent1l, paroh igl"_-ol'. 't'omîmin Şiria, prl"a târziu. "
JllOmhr'1.1al tutw'o-r .•'iOCil"Îăţilor n(Xl.o"tTe Cllă~Ulr.ale,
- O lansă artistică. Elevii Ae:adem.ioci de arte chentje Pctrovki.. Dr. Ioan Damian. Dr_
«1'e'p.111.zat.lla 2 .FcImLaTie'll:, in vârstă de 56 de Iml. fru.moa.se din I'aTU:! ~>'<llU dedl.wt la 'O grumă a,r;, Iuliu Costo, Constantin Diminescu, Si()dih:u.oa.<;(.~ in pana!
tistică:
ml-On FauT. Ioan Ba.ndu, Constantin Pep<1.
Tjte

L

Dr. Valer Mezin. (;6ti,stantin Ţiăra.n, Alexandru Pope8cu, Dr. N~stor Oprean, Tră
ian Lungu, Nicolae Ol~oza, Moise Doooşan, Dr. Lucian Georgovici, Constantin
-.Jurma, Petru Olariu, Ioan Linţu, Pavel
Fumor, Vasile Terebenţi, Nicolae Giulan
.şi luliu8 Seiman.
Oe.spre decursul adun [tri i prmum următorul raport:
Pn)Ş(ldintclo ad'U'năi:rii d. Potn-u lonl1 ş1,u, iK"U'
;..â.nd -iutui absenţa proşe-d imltol'ui imsti~umrui Il
:rl1uri. AmtonMOCS()'tlJli de 1<'0011, &m.Stată :prewnţ.a
,.a 3"l de 'a-c1,iO'llJalI'i, CU 2033 taQţi'i şi 514- ,muri. N'l~
:meşte d(Cl 'llona:ri po fuucţiunJa.rij Liyiu MI~~~ ŞI
loaw. Popa iair .de băJrba~i d(\ i'll~-wdere.pe dUl1 Dr.
'[uliu Coste şi Dr. V.alor Mezi'Il şi urdLmează cotI'roa ~ului dilrecţi:lumoi şi a mmiwtuhl.:i de re~ iZlurID <lurpă oum lwmoază:
Anul a! 27-lea din viaţa instHutului no.stru ,putem zi~e~ că a. 'fost de'ltul de sa.tisfăcător si dacii situa.ţiuuea
,fi.na.ncia.rli maJ alo-i in .a.l Il-lea. sem-estru a fost llera:., orlllhll.ă.
T(]a.te pozitiile din bilant au CTl'scut .esential şi aşa
.".... pIă('er~ :putem fiii cOlMtatăm. d a.ctivul institutului
'in anul ultim a. crescut cu suma r,onsidm'lllbilii. de peste
--zt/. milioa.Jlo coroo.ne.
hl anul eXlPirat. institutul nostru a suf~rit o pcrdere
,jrepa.rahilă prin moa.rtea. membrului .său. preşedintele
tdn-ecţiunei ei .mult regr{'ta~utui maior în P!'llSiune !()[l.Il
.Theodorovici, care dupa, o boo1ă scurtă areposat Îu
-'domnul.
Jo'a.ţă de de·cedatul. directiunca şi-a man.ife.stat in moi
~nvenit iSentimeutp.J.e de pietate. oc.punâ.nd 'PC sicriu1
Klee.eda.tului o cunună in numele institutului. Cred~w.
;eă se cu\;ne ca şi Ono adunar,c ge.neralii să dee expre. ~june condole.nţei sale prin ridicar!'.
Din cauza acest.ei întâmplări. dir!'ctiunea pe baza
'*-lui 24 din ..statutele sooietătii <a. întregit locul vacant
in directiunoo institutului. - până la. adunare-a. generală - prin domnul Dr. l1eorge Ad-rum advocat in Timi·~a.ra.

Renuntilnd de bunii. voie dl Alex-ra.ndru Cră<:iunesr.u
'fo!ltme=hru in direcţiune dela postul .-;1\u; dirf'.Cţiunea.
'toţ pe baza §-dui mai sus tami.:ntit a im.plinit locul vac.a.nt
până. la adunar!'a g('neraIă. prin domnul Dr. Cornol
"Crăciune.scu ad'Voca.t În T;imi-şo.a.m.
Domnul Al-t>xan<lru Cri\ciunescu B. servit intereseio
!În ..titutului ca membru m dir-t'etiuoe dela. infiinţare.a
Qoostuia.. si când fM'cm cu pUcerl' ace.ast!3. c()nstatar~,
!propunem ca Ono ,adtma.rtto ,e;enerali\ d'ei deie expre"""ju.ne prin multli.mită prot.ocolară pentru buneJe fien·idi
"r6stB.te de' domnul Alsxalldru CriciwH'scu.
Poe temeiul Techim~i -el(Jlir.A Soi ma.nda.tul membru-

-"'t·

==

rui din directiu,ue Petrn Iona.siu; On. a.dunue generalii
va. avea să mdeplinea.scă tn directiune 3 locurl va.ea.!lt~
~i amume a defunctului Ioan TheQdorovici p.e reetul p~
riodului până la anul 1914. a domnului Alexandra Criciunescu până. la anul 1916, ia.r a domnului. Petru Iona.şiu pe un period Întreg de 6 ani.
Luând institutul nostru in timpul din urmii 1) desvoltare mai mare. dir-ecţiunea. se simte tndemnată a. propune Ono adunări generale uroo.rea capitalului social
cu s.uma de 800.000.- K. la. 2 mÎlioa.ne coroane, având
drept Mţiooa.rii v.echi a. opta pentru fieCllre 3 actii vechi
câ.te două actii noi cu prl"tul de 230 cor.oa.ne; a.ctiile
neoptate pe baza. dr~tuJoui de opţiune să se imw.rtă
iarăşi intre actionarii vechi, cu pretul de 250 coroane,
iar actiile rămase peste tot neopllate .~ă se poată vinde
ei ne41.ctionarilor tnsă nUlWLi cu preţul de 300 coroane
per bUtC&tă.
Dm pretul acţiiJor din emis.iunea nouă suma PMt!'
200 coroane cade in mvorul fondului gen.eral dt> rezervă.

In urma ureiirii C'apitalului social şi in urm.a sporirei fili.a.l~or noastre. Înmultându-se agendele comitetului de rev-wune, directiunea face pr.opunere.a, că Ono
adllIlare generală să decidă. sporirea numărului membrilor comitetului de revizjllJW dela 4 la 5 şi totodatăqă
imleplinească postul 'creat din nou.

la

U:reărrile ~~ţiale raţă de ffilul 1910 lOOl f~:
.actirul iTh."titnhtl.u~ <XlIr. 2 1/,. milioano; l,a e..~nt

de cambii <W. 1,332.369.51; la împ!l'1l:mut hipoltooar ror. 858.3:,3.43; la depU!l1eri oor. 546.214.0J.
iar Tev'llrUlllentul :wn'llJ3.l :a 1lrec.'Ut :pe<>te Sll.IDtl de 135
ro iliOOlIlO.
Dupl toate acestea

şi in ,erflctă inţelegere cu comitetul de reviziune. - continui raportul - Vă propunem
rugam să primiti următoarea distribuire a profitului curat
din anul 1911;
Din profitul de . . . • • • . . • Cor. 200.102·0S
după dr~ragerea profitului transpuş de. Cor.
f> 510-07
Cor. 193.5&).06
1. Se dau 5 f1/ 0 dividendă actionarilor
dupi aeţiile solvite GU SI/XII 1910 Cor.
i5.QOO--

,i

3. fondului special ele
rezerv' . _ • . .
" fondului de pensiune
!). Pentru ICOpuri filantropice la ditpoziţiu.
nea direcţiunei . .
6. funcţionarilor "'rl
drept de tan\iemă
IV. Se tran'p.. ne in
contul venituhlj 1912 •
Dotarea fondurilor :face

Cor.

r..0C(I--

Cor. 10.000'-

Cor. 4.000--

Cor. 3.693'17 Cor.

9O.49i'l'1

• . . . • • Cor.
. . . . Cer.

1.87TiIl
70.000--

Intreg raportul \S'a luat cu
la

~atisfacţie

cunoştinţă.

In unna expozeului dlui director Că
adunarea hotăre.şte urcarea capitalului de 1,200,000 cor. la 2,00 0 ,000 prin
care emisiune, institutul va dispune de WI
capital propriu de 2,700,()()() cor.
Purcezându'sc la alegeri în direcţiune
se aleg dnii: Petru Ionaşiu, Dr. George
A dam, Dr. Cornel CrăciunlCscu, iar în comitetul de revizuire. d~ Dr. Valer Mezin.

răba.şiu

•
Institutul financi,r "LUDcana", din Ma:rghilbt
(00'lll. Bihor) al cărui bilant il publicăm în aOO8~
nU/măr al nost.ru primeşte do-pozoiite ~ro fructif.i·
eare, pliltiind ;, şi 5 jum. proc. inter(\'1C. Pentru
fondurile biseriooşti ş.i .culturale dă 6 proc.

BIBLIOGRAfii.
Au apărut şi se află de vâm:are la "Librlria
TribulUI":
Diu
celebrul roman al oontalui :u,o To18toi a apir.u
HRĂSBOIU

ŞI

PACE"

volumul II.
1.
2.
3.
"

5.

II. Se imparte:
1 'J~lo fondului geaeral
de rezerva . . . .
SOI. tantiemi direc·
ţiunei
.....
:3010 tantiemă direltorului executiv. . .
Bft/o tantiemă comitetului de reviziuoe. .
"0[0 tanlie..' funcţionarilor . • • . .

dtră

care

adăugăm

Preţul 1 coroană 20 fiL'

Cor.

Preţul volumului 1 este 1 cor. DO fil. Ambele
volume ee g~ de vânzare la HLibrlria TJIIÎ.
bliD a'".
f
Volumul
va apărea in curind..

~'O.789·N

Cor. l1.087.89
Cor.

4.157.96

Cor.

4.151'96

Cor. 5.543.Q5 Cor.
Iar restul dc Cor.
profitul trllnSpuli de Cor.

m

45. i37'S6
92.861'10

5';,14 07
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•

"Insemnarile unui

tr(căt ~r"

crâmpeie din sbuciumările dela noi
de Octavian Go,..

111. Se imparte:
1. gO!a BupradivideRdi. Cor. 33.594'
2. Supradotarea fondu. lui de rezervă
Cor. 29.!10·2()

Preţul 3 Cor. in România Lei 3'50 plU{i J9
fiI. porto, recomandat 60 fiI.

chip ingriia.t. ei abs orbit i d~ o preocupa,tie vădită si
evident foarte im'Porta.ntă.
Cu totii se uitau neJlluJţă.miti la aeeI domn gras cu
păliiria albă PC oap si al eărui cal stA.njeu-e8., Domnul
lIe ~tîe de ce, mi.şcă,ril-e lOT.
- Cine .dracu te-aduce acil' li strigă un soldat.
Ln altul îi izbi cain! eu baioneta... iar Pierr(\ Îndoit
pe l3ea. ş.Î stăpânindu'şi cu greutate dobitocul excibat.
reuşi În lifânit ,sii i<tsă din multime.
El întâlni pe neaşteptate pe aghiotaJltul generalului
Revski, ("a~'d cunoşte.a. şi ea.ro'l sfătui să'1 urmeze la
b-aterÎa. ge-nerolului său.
Bateria aceasta fusese supranumită de fxaucezi ..marea redută", .. reduta fatJaJă", "reduta ce.ntrali". Că.::i
pe locul n.cela o.a.menii că.z\lră cu Z('c.ile do mii. iar fr,UlcezU ti considerau ca punctul cu!minant al Dozitiund.
Reduta. aceasta se compun.ea dintr'o ridicătură. tn s.lo
cărei trei părti se săpaseră ş.runţuri, şi zece tunuri fu~e~
seră (l.~ULte in deschizături. De alte două părti aloe ridicăturei, În alîniare. erau alte tunuri ~ri tt'ăReau şi ele
Lără locetare. Puţin mai indăr1i.t erau massN.t' inf.a.ntniei.
U rcându-se pe ridicătură. Pierre nu'şi putu inchipui
.că}Qcu! arela irulrmat cu câtC'l"A tunuri era pumctul
princip.a.l ,aJ bătăliei. Din potrivă. el croo('.Acă locul ac{'la
era cel mai n('<'insemn~t din toa.te. fiindcă se găsea oi
acO'lQ.
EI se ilLŞeză pe marltine.a. ~tului ('..are înconjura bQ~
teria ~ cu un suris d.e o v-eselie .inconştientA. privi b
cele ce aveau loc tmpreju:rul .său.
In vreme ce Wl ft>l de indisJ)Czitie. stă.pânea inla:nt.~
ra. ea.re fl)rma rezerva.. pe baterie. unde un mic număr
d~ oo.meni erau i2lO1ati de restul armaw.i printr'un ş.a.nt.
se simţ.ea. () a.nimatie g1:'nera!ă • .a.nlmatia unui stup.
8o!âr~ lui Pit>tre în tiv il şi ('ti piHărt.a. albă. ii hl'Vi

mai intâ.i in mod neplăcut pe toti .a.c~ti oameni. datcând se c.onvinseră că stră.inul &C(lla eu pălăria. albă ...
stinjenea pe ni meni. ci că eedea li'1liştit la. }Qcul eă.-o ...
ma..rginea. santului dli.ndu .... e voliticos La. () parte ca ~i
lase pe soldati să treacă şi plimbându-se prin mijlooel
ghiul.elelor oa.pe bulevard. sentime..ntele rele pe c::at;t
le provocase se 8c.bimba.ră numai decât intr'o simpatip
voioo.să. 80<1datii ti primirii. numai decât pe Pierre Iti
!amilia lor îl supranumiră .. bocrul nostru" şi incepllJ'!i,
d'şi bată joc <k eJcu bunătate.
O ghiulea. ridici fii împroecă ti rina la doi paei . .
PieTre care, eterdndu'şj vcş'Imi ntele. privi in iurnl sh.
zimbind.
- Nu pricep. boeruIe, oare :nu ti-e frid? ti zise ....
soldat mărunt, spăt08 ş.i roşcova.n arătându'şi dintii !Iii:
eei albi.
- f.\(u' tie, ti-e frică? întrooă Pierr('l.'
- FirefJte! Ghiuleaua nu iartă pe nimeni: să.nttllL.
lui iti slDul~ mănmtaiede: cum Sf\ poo,te si nu'mi fi.~

•

!L±!

1AQ. TollltOl.
ti

w

"ASBOJU $1

r ACE..

taMAN.

Trad. de A. C.

eo"'ol.

(Uraan.).

El pnn :pp Kut.uzow şi suita acestuia pentru a-şi
'1IXlntro!a .pro.prul€l lui imllre-siuni. Cu totit cont-e,mplau
"~1l a.ceJ.a.a scntimt>nt câmpul de biltaie. EI rocunos.cU pe
·"toa.te ehivurhle ~l<:(,.a 'Căldură Iatl'lntă. a. sent.im€'.nţuJui ee-i
>fu.se~ rolevat de convcrs.:l.ţia J)t~ ,(;Jl,re o a,vusese cu
i1rin,ul Andrei.
_ Du-te, amicul m~u, DOlDnI1! fie eu tin~! :rostea.
1.oem&i Kutuzow, adresil..ndu-se unui general. dar iărâ
,a'l,Ii deslipi pri"'irca de De e4mtlui de lupti.
Gooeralul trecu prin f&ta lui Pierre şi Încălecă pt>
.calul ţinut de un c;"zae aj său.
- Şj eu voi pleca, gâ.ndi Picrxtl.
El se apr01>ie de servitorul său care ţinea cau. ITI·
ltrebi care din ei era mai liniştit. se u..reă pe -şea, şi, In.iă.aclnd wama -oo..1u1ui. IStdnse J)cmt~NC dobitocului
intre călerue. Apoi, .simtind că och-elaxii ii l1m-ecau dt!
:l)(! na.s ei 'ti nu-i put03. aPTi findcă a.ve.a llăril-e .prmse.
~fp'\ed in urma g!'neroJulu.i, provocind ziLmbetelo sta-tului major. care'l llri"M de sus de pe colină.

XXXI.
Bcobodndu-sc de pc .deal. genMalw o lui. deoda.tl
p~h-e. verzaudu'l din vedere, sări in
ttBdlltHe inl:a.nt€ri.,.tH<Jr. F~I se sili 69. se degajeze din
00e'III mu.liim-e. da.r rm'ltvtiooooi 1DtU.o.i solda.ti cu .a.eela.ş

'Spre &t.â.nga, iar

teamă?

La. }().('Url! strigă 801datiioT cu .a8l)rtt.e
un ofiter. nu departe de Pi.el"rc.
Ofiterul &Cela tânăr o.ra de sigur pentru vrima. oac'a
in aerviciu. cii.ci se .a.dresa. superiorilof şi infcl"ioriJftr
săi cu o exactitate .scrup.1lIloa.sl_
Pe l& ceasurile zece, VTe-O două zeci de OII.mooi e~
deja morţi sau fini ti. două tunuri stricate ia.r obu.. riie (Ii ldoa.ntele v~ind de departe, cădeau mAi det:'_
Dar oo.menii par'că nici nu băgau d('l seamă: din eo.t.pirUle se anziilu glume ei dsete.
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Calendare de lax (block) pentru masă ti pă.
ftte ~)1'. 1.-, 1.50, 2.- şi 3.50
~O fil pom,
~~at 45 fil.

+

»Calendarul Minervei<': pe anul 1912.
Pre1ul )'25 Cor., 45 fHeri porto recomandat
fiI.

'Călindaral Poporului (Sibiiu) a ~o
jpO rto.

.'

:fiI.

.

+ 10

In. +

CăJindaral SiMbalai (Sibiiu) 30

fi. po1'to.

CălendaraJ Poporului Român a ~ fiI.

fil. porto.

+

i
'
10

'. "Calendaru) National" editat de "Foaia inte5 fil. porto.
Vonţine 1l11merOafle ilut!tratii actuale.
.,Calendarul Ligei Cultarale" IJ)C 1912. Pre75 bani plus 10 fiI. porto.
. ..Calendarul Lamea ilustrată" a 1.50
20
fiI. pol't(); recoon. 45 fcid.
r.antă" din Oră~tie. Preţul 40 fiI.

+

.ul

+

•

"

D ·l n ta"" rei stra--, ne"

2 cor.
rom..

•

La Librlria .,Tribunei" si afli de dnzare "Poaaelnical viilor ,i mortilor" lefat în pânză. aurit
eu pretul de SO fileri plu. S lileri porto.

*
a.llărnt:

la,iri-te mărgărite_ de Vjctor Eftimiu, poem care
s'a reprezentat pe SCI'!II& tea.trului National din BllCU.eşti eu mare succes. Un yolum 2 cor.
DeJavrancea: Linişte, Truha<lurul, Stăpânia o·

+

20 fiI. porto.
Maria Theodorian Carada:.,Revizuirea Con·
Ritutiei", Bucure~ti. 1911.

•

A. Manzoni: Logodnicii. -- Pretul 80 fiJ.
!O, fiI. porto .

Poezii. Ed. a II-a.

aettJ să cumpere lotllri de ale lotcriei organizate de

+

1.
2.

Reuniunea fem ... ilor din Arad. 1
Pretul unui loz 1 cor., eomandele sii le adreseze la
..V.brăria Tribuna", lUIăllgându-se şi .))Ortul postal.

3.

•

4.

..(a M8.a C!lliculat..

5.

Ultima noutate

literară:

lr uveJe şi
de

schiţe

6.

CatoD Theodorian

+

..

E. Lovinescu: Scencte şi Fant,azii. - .Editura
re"istoi "Fla.<> ăra" . -- Preţul 1 Qor. 25 fiJ.
10
fiI. porto.

+

A apărut în ooitur.a. librăriei C. Sfet.ea;
Teatru de familie (12 piCR<l) de Th. D. Speranţi,a şi se află de vânzare la .prin.cipalele librării
din B~.ur~tişi proveÎncie. Prcţ;ul 2 lei.

,.

. . .

-.4-(J:"

-.40'
-.30'
-.({}
-.40-.50'

7. Unde dai şi unde creapă, com. în 2 acte
de Ales. Cosmar, loc. de J. Popescu. .~50
8. PeRtru ochii lumii, corn. în 2 acte de
Labiche, localizată de GiI.. .
-.~j,.
9. Ruga dela Chisctr'u, ('om. pop, in 1 IIct
cu cîmtt'ce şi joc de Iosif Vulcan. . -.41)
10. Vaclmtii com. orig. În 1 act de M. Baiu]eseu
~
• .
-,4(}
·11. Dragostea cu toane, pastorală în 1 aet
~i în versuri de Goethe, trad. de Şt. 0,
Iosif
...
. .
-.50
12. O şedinţă comunaJă, com. în 2 acte
de G. Stoica. Premiată
-.&0
13. CuriozitateH fcmeească com. în 1 act
p. fetiţe.
.
-.40
14. J~ă8ata secului, com. în 1 act pentrn
fetiţe.
..
-.·W
I~a .,I>ibl'ăria

La Libră.ria "Tribunei" se află de vR.nzare pe anul
1912: De toate ~i din toate pentru popor sau Cartea
NeamuluI cuprinzând: Date istorice. Tra.diţiunile. Credintele ~i datinele rlOporului romin, - aranjate lunar.
Literaturii si Calendar. Intocmit şi mult adăugat de E.
Elefterescu li 2 cor. + 20 fileri DortO. recoma.ndat 45
meri.

....................................................
L~DW~~.
~Q~~~r~eeaapu~
..
......a

..Biblioteca Teatrală".
S(llIl'e (~U ploaie, :~omcdie intr'uD act
de 1. Vu1ean
JdiJ la tură, Nml. în 1 act.. ](>(·aliz. de
~L Haiuleseu, după Juin ljIi Flcrx
Biletul de tramvaiu, com. în 1 act, dQ
Gr. Mărunţcamf..
..,
•
Un om buclucaş, comedie intr'un act,
local, de J,f. BaiuJescu, după M. MichaeI ~i Labiche .
..
Trei doctori, corn. în 1 act, 11)~aliz. din
limba germ. de Virginia A. Vlaicu. .
l'.alăria cCllsornicaruli, corn. în 1 act,
de Mdm. Emile Oiradin, Joc. de A.

G. N.

lfn elegant volum de 180 pa~ini. eotIrinzând
14 nuvele şi St'hiţe -alese ale distinsului Dllveliflt.
Preţul volumului 1 eol'. 50 bani
20 bani
porto. De vânzare la "Librăria Tribuna".

,.

scrierile inedite alui Qr. Iuliu T. Mera.

dată. Pretul 2 cor. 50 fiI.

Rotică:

Tipuri sociale. IntrÎgaIltu1. Arivistul politic. Pa.ra.zitul politic. Nihilistul intelectual. Ariv.stul literar.
Functionarul arivist. a cor. l.W. ed. de lux cor. 2.50 +.
10 fiI. vorto.

Pretul 2 Cor., în România Lei 3'50 plus 20
fiI. porto, recomandat 50 fiI.

A

Preţul

plus 10 fi1.porto.
_ elite \'fes ,i câ,tb,. framo... caslturt

G.

Calendare pe anul 1912

•

Tribuna" se află de vânl?iI;l'e di·
ferite (20 fp.lllri) jocuri sociale eu expl~atii germane şi ma~hiare (Iotto, tombola, halma, domino,
.ae.roplall, bursă etc.) în pretul de C..or. 1.-, 1.50,
3-5 şi8 . - ca reducere de pret 10%.
Pret carerd se trimite la cerere ~ratait.

Redactor responsabil: Iulia Giurgiu..
"Tribuna" institut tipografic, Nicbia ,i cou.

. .&g_~. . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

... -.

Caut

un scrietor stabil,
care e versat in afaceri de cancelarie advo·
caţială. - Condiţii favorabile, post stabil.

Dr. Gavril Cosma,
advocat in

Beiuş.

I1I111I1111111111111111I

Horvăth

fi

Beni

meha.:n.ic

Nauyvarad, Kossulb Lajos-u. 18.
Recomandă

1n

atenţia

pu-

blicului din loc ŞI pro~
vinc'e, ... te) i e r u 1
său

•

In

uu::"han'ilc a·

Maşini

Biciclete

de iarna a

"Hotelului Central"

ranjat din nou, unde primeşte comande şi re
P'" rări de lucruri ce
aparţin In branşe, precum
Maşini

grădina

condusă

de cusut
de scris
şi

Oramafoane etc.

Utensilii1e acestor
le are in de-

ma~ini

pozit.

Rf'para1urile se
repede

efectuează
ŞI prompt.

11~lj" IT'fiT'fi il .-(11 • 11,-. II

în spirit mode'n; - Onoratului
Public j·se servesc mâncări şi beuturi, de
cele.. mai bunf', cari multăme~c ori-ce pretenţII. - După teatru se capăIă dnă caldă

Pentru cununII ,1 bancheturl

stau la dispoziţie săli separate.
Zilnic taraf de ţigani, dţ p r i m u J r an g.

In cafenea se poate lua asemenea
teatrale - cină.
Cu distinsă stiml:
după reprezentaţiile

•

t ls
,

l

. Nr.I8 -

I
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REISI MIKSA
FABRICA DE

MOBILE
in.

Şeica-mare.

societate pe actii In

...

CONCURS.
»AJUTORULc societate pe actii in Şeica·
mare, publică concurs pentru un prac:ticani. cu salar anual de 1000'- coroane,
plătite

in rate lunare anticipative.
Dela recurenţi se cere să fie absolvenţi
ai unei şcoale comerciale şi si cunoas~
maghit-lră. trimiţându-şi documentele
În 20 ft bruarie st n. a c.
Alesul dat ă va corespunde după serviciu
de un an va fi denumit funcţionar cu drept

limba

8EKESCSABA--NACY.VÂRAO
RakOczl-ut 14.

lndrassy-ut 41-43.

(UngA ,Apolloc).

până

de penziune.
Postul e de a se ocupa Îndată dupâ

ŢIMBALE:
cu organism pa-:

tentat de oţel, dând
sunete re~onante ŞI
foarte plăcute,
"~-~ii-iii_ se pot căpăta şi pe -

rate. - Oramo-foane cu plăci aftistice, -

Vloare, -

'Iaute,

harmo

Şeica-mare. în 28

Of~

altoi de prunl bosnieci ca
-Balkanska Carieac (Regina balanului) şi .Kraljlca Bosnec (Regina Bosniei). - Altoiul de 2 - 3
ani cu coroani admirabili e cel
mai bun dm diferitde soiuri de
pruni. Poama 'e foarte mare, escepţional de dulce "
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August.
cind se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fabricarea ţuicei şi a sligovitulul. - Prunii mei n.
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) CI.
de reguli alte soiuri la cari in mijlocul verii cade
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a foC
premiat in diferite rânduri, CU premiul intii din partf'a guvernurui. A fost premiat la expoziţia milenari dia
Budapesta 1896 ti la expoziţia din Viena. 1897 CU medalie de aur, la expoziţia internaţionali din Paris 19<»
Cl! .nedatie de ar~int şi in fine la expozitia regnicolri
din Bosnia şi Erţegovina ţinuti la Sarajevo Iarăşi CII
medalie de aur.
Pentru calitatea prunllor garantcz..
Sava. T. Kqjdlo,
mare proprietar in Bre~ka, BosnlL

Ianuarie 1912.

Oltoiuri de

Direcţiunea.

·
·
Un Yller

•

caută slujbă la o

domnie din Româ·
nia. - Se pricepe
la toate lucrurile cari se recer la o viiă
oltoită În americană. A se adresa:
George Chilb alui Ghita in Muszka,
casa Nr. 116. (Comitatul Arad).

nici ş. a. - Numeroase distincţii si medalii primite ca răsplată. Inventatorul pedaJului modern
ŞI al organismului de oţel. Catalog trimit gratis.

~L~~[~'~~ "
..9=~..eD...,~

Mogy6rossy Gyula,
kir. szab. hangszergyar.

rlguşf'le l

1.1 C')fllra tusei,

Budapest, VIII., R4.k6czi-ut 71.

"1"111.,1 ••• III1III1IIII I

,i ('a·

struguri
fxpediad, ganotând de IOIU
vită amerianA,
~ Q.
netedl " cu rădicinl, precum
in d ferite soiuri, recunoscute
de traimc~ a..;Qrtimement bOiat

,1
Kntoll6menti els4 sz6I6oltvany.telep
~roprltt!r: Ga< p'.lrl FII DyeS Medgyes 16
===-=
p .. rfjţi

,i

'Il

I

e...... ţt pr..ţul'i

(MlgykOkOhOmlgyt).

Ul'f\lIt~ tllldrat ...

Din preţul curent se pot cet:i scrisori de recuno,t-nţă din toate părţile \Arel; ,i ail toţi cei ce do-

resc si comande j:lOt Ctore mal intl>u .nformatiuni
d .. la pt"rsoanele cun06~ute aşa verbal ca -j in sens,
despre increderea ce O pot avea tn firma de lUI.

rarulul nu e nimic mA' buu decât

ai

Predare şi preluare de cafenea.

Bomboanele Rethy.

==

••

la cumpArare si grijfm cerlnd anume fabricate-le Rethy, dt-oarece sunt emulte imitaţii nereuşi,e Originalul are pe cutie
cuvAntul .REfHYc. - O cutIe bO fiierL

cu onoare pe ono oaspeţi şi colegi, că

Se capitA tn orl·ce prăvAlie.
Se primiti numai cele cu marca )RETHY~.

Cafeneaua "FIUME"

Cins

se adreseze direct la firma cea

mai mare

de mine timp de 7 ani, am predat· o cu ziua de 1 Februarie dlui Szeitz
Piler. Mulţămind ono public pentru sprijinul
'<lat şi îl rog să binevoiască a arăta aceeaşi
Încredere şi dlui Szeitz Petec.

yoieşte

racbie curafă
să

<o~dusă

românească

Craciun & Voda
dia LaJo,_

care dispune de

căzănării

mari proprii' în Bănat şi Ardeal

Cu deosebită stimă

GELLER

atentia oomicultorilarI

alegere.

, III1IIIIIIII11111111111

Anunţ

~~.. In

.,AJUTORUL"

SA~1.U,

_ _ ew

fostul proprietar al cafenolei "Flume".

Aduc la cunoştinţa onor. public din Arad.
ci. cu ziua de 1 f e b r u arie am preluat

I

.~~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'!i

~

. ~ ,. '.

J'

Premiat

Cu

med .. ". «a m,,"; la expozitia m,l"n.". din Rudlto""fa In 18%.

Cafeneaua "FIUME"
dela dl Oeller Sama, pe care o voiu con,duce mai departe personal. Mă voiu nizui,

,

'I....

S. -"""".ndi '.... p" ..

do,","'", noul, pm... ,.

tam.". d. noa

I

Ji.: I clopotelor strlcak, ~pr: facerea de clopole intregi, armorliol,e oI! ga
~ rantie de .mAI mult!. an~ prOviz~ite c,u adjustari d~ tier batu', c o n s t r u l t f t
iai.

ca. cafe!1eaua să fie un local plăcut, comod
,i distractiv pe seama ono public. Vinun
indigene şi streine. Mândri reci. Rog spri·
jinul ono public

SZEITZ PE'T'ER,
ca:Ceciu•

Se dau in subabonament toate aia rele.

, . spre I le In'oarce In u$urlnţă ID on·ce parte, indată ce clopotele SLOI
.II: bătute de o I~ture fitnd ~stfet scutite de CI" p re
Sunt recomandale ,'U
~ deoll bire CLOPOTBLE GĂURITE, de dâlsul IDvea
, talt şi premiate m ma.i mUlt'l rindUri, cari sunt proYăzlI!e in partea SIl'
perioa,! - ca viol La
CU giu·j ca fig •• ra S ,i au un tOrt QUII int,nSlv,
.a: mal adânc; mal limp~de, mai plăcut cu V'brare mai vO'umin .•ari decât
,.. etle ce s'stefU vechlu, astfel, el un clopot patentat de 3111 k1g. eate «'gal
" in ton cu Uil clupot de 461 ktlog'lme pateolat dupi .jst~1D1I1 vechill. ...II! Semail.f.com-ndi Ipre facerea scaunelo' de fier b~tut, d~ Bille dt,iloare
JI - spre pre .. djus'area clopote'or vechi CU adjll~bre de her bătut - ca ,i
, spre turl'lare~ de toace de ~etal. - Pre"~rI.cur~n e fiUl rate trimit .gra~1J t~

41
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Bittenblnder Jozsef:
sCu1pto:l" şi sl"hitect de altare.;..

Tem esv8,r-J6zse!vapoB,..,
BODacz-utca

1(1 BZ.

Face totfeJul de mobilier de biserici •.
ca: ItoMstase şi altare, statui de
piairă şi kmn, aml/oane şi scaune de
spovedanie, SicriuJ. Domnului, Oroltlt
Mariei de Lourd, eristelniţe, icoane de
statiune, sculptura în. relief sau picturii.,.
strani, pidură de biserică şi altare..
aşa

•

Renovează

în stil altare vethi, amvoane
statui, aureşte şi ma moreazl Pre,""
curent, preliminar de spese şi planuri
gratuit - Dacă sunt ch.-mat penhU
examinarea lucrului, mA duc ori-unde
pe cheltuiala mea proprie.
şi

111111111111111111111111111 . .
Fabrica de maşini

B===================m
== Ceasornice, giuvaere, ==
::::= gramafoane,

Laular J aIsel,.

se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 ani,
cu preţurile cele mai ieftine din întreagă ţara,
fie chiar şi pe rate, la martie depozit alui

B1Idap8st, VI., Palotai-at II-Il
Linii funiculare, şghiaburi de precipitat
vagoanele pentru mine, osii de transmisii brevetate »BALON«, Că'lgi automate
de descăn:at. macazuri, maşini de remorsaj'
cu lanţuri sau frÎnghii. Aranjamente Skips
şi încărcat, elevatoare şi transporteure

T 6th J6zsef,
ceasomÎcar

a Căilor ferate Uungare se premai nouă şi moderne

GARNITURI DE

-

T~

1/b.

lpfb", 8-7.

I

de

Dej -

tot felul de lampe cu acetylen,

Bartos Zoltăn
fabricant de lampe,

lI!Il I I • I • , • • • • • • • • Î Î I I I I I I I I I Î I I I I I I I I I ~
Prăvalia

II

Il

fabrichează

pe act 1: Maşim de ~~,·ăn!'lt

-Losonci-Drillc cilj"drice. "Record-Drill« cu lingu ă Ş' .,RFCord
11« patentat. - Site peJ1tru bucate sisttm Ka1mâr aamituri
pmtru mori, pluguri de Reşita, grape, sape pentru stf'cle Fabr-catii e: International Har,ester Compani of Amtrika Mc
Cormirk Deering Mi1waukee, pretum maşini de tules, de strdns,
de cosit. Orape cu dinţi arcaţi si.tem Mc Cormi k. Cara pt"n1ru
aruncarta gundu'ui ~i.il(m Corn. King. Presse de fân ~i maşH.
universale de macinat. - Tnmlte de~pre loate catalog ilustrat
" ' " A L I~ E ' R A~TH tJ ~~
F<~erenr·ter

11.-..
."'~

şi

locomobile cu gaz, locomotive, piufuri cu vapor. maşini jumă
tate stabile ŞI tompound. - Fabricat ile tabncel de maşini

ARAD,

cu garantă de 5 ani se fac ieftin.
Catalog ilustrat trimit gratuit.
Nenumărate scrisori de recunrştin~. RevTnzători se caută
.

Lampe pentru mine

TREERAT

constructii de otel cu 'ocomobi l prt"siu"e de 10 cai putere.
C~le mai nouă si<;leme d .. motoare ca benzill. Foarte ;t:W"e
agricnle din Losonc. societatI"

gIuvaergiu.

Reparaţii

~ I I I I I I I III III III I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~
maşIni
gătesc cele

şi

Szege d, Dugonics-ter 11.

II II II • II n aIII1IIIIIIIII .,.
In fabrica de

==

şi plăci

Budapest,

VII.. GizeUa·ut Ss.

m==================II

modă englezească.
Des, (Con1itatu.l

lngol·divat aruhaz.

0-,1

=
e_.
o

..",

:3

Szolnok.dobol~a.)

ct>
~

Q.

Cele mai fFumoase articole pentru domni şi dame, p:eecum: blane, pardesie, cămăşi pentru domni, pălării, bepete,
ciorapi, era vate, batişte, geamantane, săculeţe pentrq dame
şi ori-ce articole de călătorie.
Singurul magazin de ghete pentru domni şi dame.
Preţupi fixe - solide.

Cu

...

~

p,.,

'=""
C I)

"d

=
-rl>

~

-,

stimă

Lovass Zoltan

es Tarsa.

=

IQ...

..

~--------~--~------~----~
~.~-----~--------------------------------------------.·~unq!~w ala;) ~H~'lll~;)
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~"

Patentaturl originali din SvedlL

"ROBUR" motor cu orei natural
in urma multiplelor

calităţi

este

cel mai bun dintre toate motoarele de acest fel

•

.ÂÂÂ • •

13

Â~"'''

....

: Atelier de croitorie : ....

:

Ioan Avram,:...

~

mat multe

mtlloane
de altol.de
vitJ, de vie

in NAOVOSI.'

~ Bistriţa....

~

Strada lemnelor Nr. 63, ....
•

In cua Or. Oni,or, peste drum ...
de casa comitatului.

P. T.
Noutate r

•

I

Noutate!

Lucru uelntrecut de Ieftin I
b recomandăm poentru:

Ce faceti bAi;'l? - Tata ne·a
dat voie' Căci fumăm doar tuburi ventabile Antinicotin firma ,JACOBI"
din cutii de lemn

morl-, ateliere industriale
" 1& totfelul de mafinf agricole.
Spele la das dupl fiecare tiP. lila fiI.
Nu .. te SltpUS supravegherei Hnantelor!

Oarantfe depUnA r

StI rin de ,1 lu rate I

Ma,lalt motoare folosite se schimbi eu nouL
Catalog la cerere trimit eratis.

Motortelepe,
Landler Odo·on, Budapest,
Lovag·u, 2.

·'Balog Sândor,
eArnltlrie

altoi de vită

şi

depozit de ,unei
de Praga.

Budapest, YIL, Rottenbiller·utca 66. Recomandă:

~~-

Şuncă de .Praga, ~
§
•
ti

al

calitatea cea mai buni,
fără os, care e cea mal.

-

_

preferabilă comercian~.

lor, -

putându-se
excelent. .

~unea

de vie nobilA şi
pomi altoiti.
Cine voieşte să aibă
o grădină frumoasă
de viţă· de vie ori
poam~ să se adreseze
cu incredere la pepineria condusă
conform cerintelor ştiinţifice a lui

J'!JUD:1.Arul telel'onulu!

stabiliment Indu.trlal de tem.nt.
In Ki~enG-Erd6hegy Si Nagyzerind.
(4ra.cb:necy."

V1'tye"M1'kli\uS, Os·Gsan~d·

ExecutA 'evi de beton, plici de pavaj.
plici de marmuri artIficial" lerrano şi
mozaic, coJumne, selri. !Ivite, drlmizi,
Jigle, inele de 'int4ni cu fer, pUei sub
sobe, vllaie de orl-ce lungime, etc. etc.

unde se afli altoi nobili de pomi şi dlferit~
americani.

trimite gratuit.

Pentru dessert: m~ri, peri, cireşi, pruni, vişini,
~rsec~ ringlote şi nuci. - Prenotări pentru

toamnă

,i

primăvarA

primesc ori

şi

Acest ttabflfment Juereazl ,1 proled.
de cheltuieli " planuri pentru podurt
de beton cu con.tauctfe de fer
pentru beton iza rea trotoarelor.

,1

când.

Catalog Iluatrat trimit franco ,1 gratuit

~"..:;- ~';:;'

Fiind
~ _l ... "

I

~ '~.• I

L~~-:;~L,\ 7)
~lfl?1Y'
//
, /.

:.a.

Ujj )anos,

specii de vitA de vie nobilitatl şi

cArnlCatalog

I Sunt veritabile numai cu lnscrip•JACOBIc.

11 _ _ - - ". . . .

Torontjlmegye:

tăia

Recomandă diferite soiuri de
ţlriicu preţuri ieftine -

,

PAziţi

Vânzare de

cumpărarea··· pianeloi· afacere

.:..: -:-;;:':::',;.---::;;':::::;::0::

=; ; :,

de încredere,

cea mai bună garanţă o dă in astfel de cazuri, renumele unei finne de o vechime de 40 de ani.
Astfel zace în interesul ori-căr~i CU~Părător, ca înainte de cumpăr:re să, privea.ddepo"itul firmei

TRIS,: 116"
J
1'\\ FI . . •

.

CIUI

Kolo.zsvar,

S'rada larfh. Mikl6s 14.

c~ preţul fabricei, chiar şi pe lângă .plătire În rate.
..- Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. .....

cu - pian ele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând

Are in depozit plane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Winkelmann, rOnter, Stingi, Stelzhammer, Richter, ·OOssl.
Pian.le vechi le preţuiesc şi se sch'mbl cu alte noul, pe lingi plltirea diferenţei. . . _~:
Efcptujeşte reparaturile, cele mal gingaşe şi acordeazA cu acuratetă.
.- '::'~ ~."(;
. ','

10

I

ani garantă

, acordare

gratuită

de un an.

"'c:t :
Scrisor-.le de recunoştinţă ~,t . ' [-0:"': ~ft~~~i--1~
, ~~~.~:y;~;ţ~~~~~.
stau la dispoziţia cumpă- ~'~.l~"-~;;!"c " .. ,J .' . ,;,.
rătorilor. - Telefon 419.
$il
.

..

-!,

..

,.

-

l'

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

Gafea şi Tea

T R I BD• A

OHIDOAMNE

Pastilele-Egger
cari nu strică apetitul şi au un gust
excelent. Preţul unei cutii 1 cor. 20 fii.
a cutie de probă 50 fiI.
.. Depozit principal la:

C.t'ea bru... c

Cor. 1'60
Jamaica 1/1 Chlll'. • • . • • •
, 1"00
"ortorlco 1Q , • • • • • • •
Cuba Ip
..... ~ • . • .
.. 2'.... aur
. . . . . . . . . . • 1-1'0

farmacia "NIDOH'C gyogytar

p:rAJI~.

(In prii-torta electrici proprle~
«:aHt.te buni 112 Ch'gr. • . . • • Cor. 1'00
Calitate fini 1/J
c
•.••••
.. 2'20
Mixturi fOirte fini (Cub., Aur, M..
nado, Moc:ca) 112 Chlgr..
"

MI 'nldute afurisila
. de tIIsl!

•

.260

Teal

Rlmlilte de tea 1/2 Chlgr. •
Cor. 2'50
Ta de ConiO 1/1
'.....
• 3Mixturi pentru familie 112 Chlgr.. •
• 5Tea Imperla'l foarte fini 1/1,
••
()'T ea Ceylon foarte .rom.tlei 111 •
J
0"Mixturi elcelentA de prljlturi pentru
ta 1/J Chlgr. . • • • • • • •
.. -'80

I

1 litru rum pentru tea de familie
. Cor. 1'00
1 litru rum fin de Brazilia • • ••
• 340
I stidl. 7/10 rum fin de Jamaica ' .
• 3 50

Renumitul ,ARDEIU KOTANVlc
vinde tn cutii origInale.

Budapest, VI., VAczi-k6rut 17.

INSTALAŢII

Motoare de alei brut SWIDER~KI

Motoare da MUnchen ::r:a~e:~':~:.:

le

Ma,inl electrice M. S.

Pompe centrifugale

~

~

~
....
...
...

-41

....

~

....
~

~I::= SOC. pa aetll

-

.

••••• ' • • ÂÂ • • ' • • • Â.Â • • • • • ÂÂ.'Â.~ •• ÂÂ.Â • • Â• •Â~

Nu numai pentru publicul dia loc dar ,i pentru cel din provincie este de InsemnAtate daci

cele trebuincioase din

(Csipkeăruhâz)

RugAn1 a. ceti preţurile fl'lai j 0 8 ln.eu'lnate 2
Mănuşi de {ani ourată pentru bărbaţi şi femei
35 cr.
Cămăşi trico, jaeger, pentru bărbaţi şi femei
,Mănuşi de lânA curată pentru copii, vărgate sau albe
20 er.
Ismene, trico, jaeger, pentru bărbaţi şi femei
Ciorapi pentru femei, jaeger, vărgaţi sau albi ",'__
45 er.
Trico pentru copii, jaeger
Ciorapi pentru femei, implet;t;
25 er.
Blous8 flanel
Gamasch de lână pentru copii ,.•_ .... _..
45 er.
Neglige flanel
.. __ ___
Mănuşi glac& căptu,ite, pentru femei ._0
•
75 er.
810u88 din materie
o

Clm~i pentru copii R. chifon 85 er.
CămăfI pentru copii l8phir colorat 86 ef.

Ismene pentru feme,i R. chiffon 74

Cămifi pentru femli R. ~ifon 75

tf.
Cf.

Jipon de klott cu creţe duple 1 fi, 50 ef.
Jipon de mătase 3 fi. 75 or.
laft de mătase 70. ef.
Sioule da mătase vărgate 70 ef.
Ploi8t& pentru bărbaţi
femei 1 fI. 20 er.
Cămă,i pentru fetiţe R. chiffon 48 - 65 ef.

,i

Batiste, duzina cu 68 - 1.20 ef,
Gulere numai 7 er. bucata
Mangete părechea 6 - 8 ef.
Congre lucru de mână 1 fi. 25 ef.
O.1ntelă metru dela 1 COr. in sus
Pânză de dantelă 25, ef.

'

~

E'
~

...

90
80
50
75
2'70
"20

er.
er.
er.
er.
er.
cr.

..... 1'1a. re depozit în dantele s13re ale.! . . . .

....

~

îşi cumpărl

din Arad••trada Asztalo1 SAndor nr. 4, pentruci a sosit marfa. de iarnl,i o vinde eu preturi foarte Ieftine ~

Clm~i pentru bărbaţi R. R, chiffon 99 ef.
Cămă,i da noapte pentru bărbaţi 1 fi. 20 ef.

....

pentru edificarea uzlnelor electrICI

---....-- Budapest. VI.. Gyăr ..u. 11IL Telefon 84-'64:

Takarikp~a&tU"'

~

.......

tur bine.

"ELEKTRA'.~

3prăvălia de·dantele

~

şi

vv.

ADlpldlle laglnerilor ti prellmlnarele deis,ete ..
pUDe bllcaro. Ia dilpoa:iţje.

{ltghad\.., Budapeata, VleBl, D~blln, BerUII, Abazla} ti
ARAI>, J6zIef f6herceg-ut Nr. 3.

~.Â ••••••• l

I

ELECTRICE
COMPLETE
Pentru mod, fabrict, ferme, etc.

ni_re cottlerciant de eaf"ea.,t tea..

Nr. telelo:n.ului 809,

-Pastilele lui Eggerc
m'au vindeat Inpbll

UZINA ASOR'rATĂ c u

lotinJi JanDS,.
f1I edlfidal blndl ,.Arad.c.an6dl

IZ.

Se poate clplta tn Arad la farmaciile: Berger Oyuta, f<Sldes Kelemen, Hauer tajos, Haj6s Arpâd,
Krebaz Oha, Karpati Jan06t , RLng lajos, Rozsnyay Matyas, Vojttk Kălmân ,i la drougeriile: Nestor
HanzlI ,1 Vojte~ & WeiSz. - In Oyorok la farmacia: Maszmk Daniel. - In M•• peclka: ta Adler
0,. Lajos. - O·P6clka: Ioan Roesin. - Slmănd~ Csiky Luk8.cs. - Slku6n: furedi t:de OrOk.

·

RUJn;

-

1101

SĂ TRĂIASCA!

In contra tusei, rlgu,eJel şi flegmei
s'a dovedit de cel mai bun mijloc

EItrasdin Catalogul lui Iotânyl Janos:

ea.Alaa

Nr. 18 -

Gulere de dantelă 50 ef.
• Cravate pentru bărba~ 10 er.
Mănu,i glace obicinuite 58 - 86 C!'.
Mănuşi gl.ace albe lungi 1 fi. 50 ef.
Ciorapi pentru femei 39 er.
Bretele 30 er.

Acestor preţuri corespunde ca.litate bunA .,i trainicA,

...
.....
..
~

....
...

::
.....
......
~
...

. ...
..

:-

.... Afarl ~e aceste au sosit in mare cantitate cârpe de berlin impletite, drpe nimaJaia, gHete fnpletite, gamalch inpletiţi ,i trico . . .
.... pentru femei, paltoane, caraciil pentru copii. Şaluri inpletite de mAtase. Broderii fine elveţiene. Perdele, acoperinţe de pat ....
....
tu II, corsete reform. Surţe de luster ,i dott Covoare linoleum. Albituri pentru femei ,ş. a. ~ a.
...
~
... ţ'l'eţq.ri sl1.l'p?inză.tol' de eltine!
PJI'eţuz-i sUl'prillzăto? de eltine I ..
~
Bugă.m pe p. t. public cumpl.l'ătoz- & se oon viD.ge de eltinătatea. pl'eţul'ilol'.
~

....

Cu stimă:

.....

'~

Csipke Aruhâz

... ,

E

...
~Y' ••• Y~ ••••• ' ••••••••••••• ~~Y.~.'9Y~ •• Y•• Y~ ••• ~ ••• ~ •• ~
.......

Arad, strada Asztalol SAndor Nr. 4.

'

'

....

[2+
..TRiBUNA"

".. tS

Aradi Ipar es Nepbaok.
• na,

aM

.,

_--.

"'-Ud

U

.. - .... .
'

$

Merleg-szâmla 1911. december 31-en

VAOYON

TeHER

:,

Keszpenzkeszlet :

az intezet penztăraiban _... ... _....
gir6szamlân az osztrăk-magyar banknal.
Valta·tarea ....

! ReszvenytOke:

!

__ ..

711.800'83
475.799'09

! i 13,125 drb. â 400 korona n. 6. reszveny _,_ ._._
1187660!521 Tartalek·alapok:
14061706,011
altalanoa tartalek-alap .... __ .' .__ _ 1.(08.504'55

.... ___ ._o. ___ . . __ . . ...
i
•I
randkivOli tartalek-alap _.,. •__ . _.,_
.... . _._ 1,007.990'54
100.000'...
__ ... _ 471.801'50 1479792110 : ertekpapir ărf. kfllonbozeti tart.-alap .• _.
40.000'40.000'ingatlan 6rtekkUlonb. tartalek-alap ."
jelzalog·kălcs6nok
.... ____
.. _. .... ._ .. 1688655i30!,
2320731-!
hitelegyleti tartalek-alap
___ " --._
4.889'32
Aradi hitelegylet tartozâsa
._.. _,__ '.,. __
2515501'
_:
,
Csejthei
Varjassy
J6lsef-alap
__
..
___
_
8.176'40
ZaJoghazi k61cs6năk ... _ .. _. .... __
206.328'89
232134 _: i tisztvÎselOi nyugdij-alap .... '--- --.EJolegek ertekpapirokra. _.__ ,,__ ____ __o. .___
Foly6szamlai ad6sok .___ _.. ._. __ . __ . .___ 403502S!93 !' Hitelegyleti 5 010-05 birlossâii. alap _o. .... __....
Ertekpapirok* es 90rsjegyek
1592252 53, Betetek:
Nyugdij·alap ertekpapirjai .... .... .___ .... ....
1828841601
takarekbeteti konyvecskekre _., •__ 6,835.253'''5
Osztalysorsjegyek, erc- es idegen penzek, szelv. Itb.
10779,03
foly6Slâmlai betetek
.... ..., -_..
948.587'19
!
Ingatlanok:
i Visszleszimitolt vâlt6k ..-- _.. .... ..., ....
intezeti Mzak Aradon .. _. ..,___.
208.617'87
i
Atruhăzott zâloglevel- es kozseri kolcsonok:
intezeti haz Bekescsaban
_.~
_.',
197.690'02
625664\18
!
mel yb61.a magyar takarekpenztarak kozponti jelzălogbankjara
egyeb ingatlanok _.__ _". ._' .__ .
219.3Sfr29
408414180
817.05356 K van ătruhăzva -,-- .. - .--. . . -.' ....
Ad6sok
_... ._.. _... _.,_ ._ ._~. ._.. . __
71029185 Hitelezok .... .... .... .... "_' ,.,.
--_
Hătraleko5· es eJ6re fizetett kamatok
.. ____ _
14696
07
Be
nem
fizetett
betetkamat-ad6k
....
....
_
Felszerelesek lei ras ubin ',.. ... -_ _ .... ....
! Fel nem vett osztalekok, reszvenykamatok, oszi
talysorsjegy nyeremenyek es zalogfeleslrgek I EIăn~ feJvett kamatok es elazâll10latlan jovedelel1l
'
,I
; N
yereseg:
;
athozat 1910. evrei
___
~
5.113'65
.. Ebb61 aflampapir, lăloglMI e, kOlsegi kOMny 500,400 K, n. e.
1911.
evi
nyereseg
___
...
.
.
..
396.101'83
_ _ _......---1_111_ __
o

Zâloglevel·kolcsonăk
K6zsegi kăIcs6n6k

I

o

"O'

••

'.__

'

_ __

•

o

'

___

__ . .

207795810
807141

1

1

778384064
856840813

1

1

136333911

217391936
18325

1

o

._._

3215239
, "822739

__

..012154S

!

_ _--+2-7-87-5-51_71~11l-1

la

2787551792

----t----j. -t -

.

Aradon, 1911 december 31·en.
It. konyvvtzttidrt:

Hebs Bela,

8.
'feIErlgaz,at6.

KeIL Lajos,

k.

Gellenyl Geti, . . 1. k.

s. k.

dgvtzct6 titkar.

f6konyvt16.

: 'Szalay Kâroly, s. k.
elnok+igegat6.

blStlt6ris Kalman,

1.

~

Kristyory Janos, s. k.

k.

iaaZa-Rtd.

KereszteiFerenc, .. le.
'.••.,.t6.

igullat6.

Dr. Tagânyi Sandor, s. k.

WaJder Gyula,

iiugdo.

Jele" vagyon-

es

teherkimutat,iilt a torveny

es

8.

iruiat6

-

Ilapszabâlyok erttlmeben megvizsgâltuk

es

k.
.

rendben' taJ4ltuk.

A PELOOYEl6.BIZOTTSĂO:

kobn S. N., s. k.

Dr. Priegl lstvan, .. k.
f.

f. 11.

Q. b. eJn6k.

Az Arad) I par·

es

~.

- Steigetwald Alajos, s. k.

Nepbank feliigyelo·bizotts4ganak

Tisztelt Kozg;yiiles!

A kcreskedelmi tărveny es az intezeti alapszabâlyokban ·eJăirt
c6telessegun1tnek megfeleloleg, az intezet iigyvezeteset az egesz .
~ven at figyelemmel ellenorizven, tisztelettel jelentjiik, hogy a
obb izben megtartott rovancsolâsaink alkalmâval az intetet ke· .
:elese alatt â1l6 penz- es ertekkeszletet mindenkor a szab.Uyosan
'ezetett konyvekkel osszhangz6an es hiâny nelkiil talâJtuk.
Az igazgat6sag altal eh!nk terjesztett un 1. evi zârszâmadâ·
okat. merlegeţ valamint a nyereseg· es vesztesei'·szâmlat a
AZ ARADI IPAR~r.

Prieg) Istvao •. k.
f, il. b. .Ia6k.

ES

Kohn S. N. s. k.
f. ii. b.

tq.

Grabner K'roly, s. k.

f. ii. b. tag.

tag.

f. Ci. b.

jelent~se

1911.

ta,.

~vr61 .

r.

helyesen lezirt konyvek'eszarszamadasok aJapjân ri torv~ny ~
alapszabâlyoknak megfeleloen Qsszeallitottaknak talaltuk es elfo·
gadasra ajanljuk al igazgat6sâgnak a lefoJyt 1911. evi 401 ..tlS·48
korona nyereseg felosztâsâra yonatkoz6 javastatat
Ezek alapjân inditvanyozzuk, hogy az igazgat6sagnak a le·
folyt 1911. iizleti evre vonatkoz61ag a felmentveny megadass&
e~ ugyanezt a sajât resziinkre is kerjiik.
KeJt Aracfon, 1912, evi januar h6 23·an.

NEPBANKFELOOYEL6·BIZOTTSAoA ~

Steigerwald Alajos
f. U. b.

ta,.

9.

k.

Grabner'k.roly a. k.
1.

o..

b. tq.

Zel

I'ag.

'IT R 1 13 tt N A~
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Nr. 18-f912

•

.. -"CORVI NEANA"institut
de. . . . . . credit
şi economii
societate
pe actjj
În Hunedoara.
...
.
.... _... .,. ...
....
...$O
..",.. .. __
.....
...,..............-...~

x..,;

JId

.............

....

...

~

Ce:» ... "c» c::::w:a. r~a

. Domnii ac~onari ai institutului de credit şi economii
din statute Ja il

:t

CORVINEANA« societate pe acţii, se învjt~ în virtutea §·ului IQ

generală ordinară,

XVI-a adunare

tare se va ţinea In Hunedoara la 25 Februarie, eventual, tn sens"1 §-ului 24 din statute, în 3 Martie st. n. 1912 la :3 ort p. 1"in localul institutului.
Obiectele SllV.t ur1nAtoarele:
1. Alegerea preşedintelui conform §-ului 23 din statute.
2. Raportul direcţiunii, bilanţul anului 1911, raportul comitetului de supraveghiere ~i decisiunea asupra imp!rtlrii profitului curat.
a. Alegerea alor 2 membrii În direcţiune cu mandat pe 3 ani.
4. Alegerea alor 4 membrai în comitetul de supra veghiere cu mandat pe 3 ani.
S. Eventua.le propuneri ivite în cadrul §-ului 28 din statute.
Domnii

acţionari,

cari voesc a participa la adunare in persoan. sau prin plenipo1entiati, sunt rugati a-fi depune, in Intelesul §-ulul 20 din .t.tute

la tassa institutului actiile, eventual documentele de pltnipQten~ cel mult până in 24 februarie st. n. 1911.

Dil'BC ti un ea.

Hunedoara, la 30 Ianuarie 1912.
BILANŢ

CONTUL

ACTIVA

PASIVA

I

20823126

Caua
Cambii de band- Cambil cu acoperire hfpotecart
Imprumuturi pe

- - - - - - -

-

047743'-

-

319597'-

907340

-

18519

-

39400

-

-

obligaţiuni

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

Conturi-Curente Actil
Casa institutului Mobiliar
după amortiz.are
Diverse conturi debitoare ...:.
~

1400

_.

77000

-

2200

-

-

1722 93

11284()51~1

-

- -

-

-

70000'70000'24920'12')18'58

- - - - -

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

-

2529'07
32997

Capital social:
700 buc. act ii A K. 100'- Fond de rezervli - Fond de rezervă special - Fond de penziuni
- - Depuneri spre fructificareReescompt - Diverse conturi creditoareInterese transit. anticip. pro 1912
Profit transpus - Profit curat - - -

-

171838 58
738402 qO
103664 -4015 62
11510 07

700'-

- - -

26305 02

2560502

1128405 111
i-

.'
:Ii:'.:.~"'!!Ii!

CONTUL PERDERE

I!$ITE

I

Interese:
dup~ depuneri -- 35273·32
de reescom pt - 862480
73124
fondului de penziune
Spese:
registre, imprimate, lemne de Ind,lzU. etc.- 3990'00
895241
salare- - - 750'relut de cuartfr
125'72
compet de timbru '.
Contribu1lune:
8642'directi
3~27'31
10°/11 dupl interesele de depuneri
Amortizare: .',; : ."
din mobiliar
...... ·700'Profit transpus
25605'02
Profit curat -

I

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

!

1

44629 36
I

ŞI

PROFIT
Profit transpus - - - - - - Interese:
de escompt - - - - - - de oblIgatiuni - - - - - - de cont-curent- - - - - - Proviziuni - - - - - - - Chiria

-

I

-

-

-

-

- -- -

,

.

..

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

.,

Beş.an m.
diredor-executi".

Valeriu

,:

- -

'

.

329 97

I

3900

-

.

26305 021

-~

~

~

.

,

,

97252 39

"

Hu"tdoara, la 31 Decemvrie 1011.
Augustin Dima m. p.

p.

87184 10
5408 23

12109j31

97252 39
-1

..

845Q3'18
1072 80
018'18

-

-

--

-

700

13818 73

,"

-

-

-

"'"

INTRATE

Constantin Bozdog m. p.

cassar.

, '

contabil.

: \: ~~ . ~ : .. '-'
.'
O I R Ee TIU NeA:
,. Petru Sinea m. p.ATl'am p~ Picura, m. p. Teofil Tutea m. p. Simion Chirca m. p. DaniH Muşa m. p. Petru NlcoarA m. p. Simion Zttvoian m. 1".
prezident.
Petru Popovidu m. p.
George Popoviciu m. p.
1:
., S'a revAzut ~i' aflat in conzonanţă cu cărţile purtate în deplină regulă.
Hunedoara, la 30 Ianuarie 1912.
.
COMITETUL DE SUPRAVEOHIARE: .
Alecsandru Petr~u m. p.
Eduard T6th m. p.
Ott6 Popovits m. p.
Dominic Ratiu m. p.
Ioan Moldovan m. p.
. '"

L

-

pruident.

revizor expert al

.

~Solidaritătii~ ..

Raporiul co~itetulu.i de &\..lpraveghiere.
':,
Onoratii adunare generală /
.
In decursul anului expirat subsemnatul comitet şi'a' retoIvit agendele !!Iale in mai multe rânduri, iar bilantul incheiat cu Il De.
eemvrie 1011 cu un profit curat de K 26305'02 l'a· aflat În, regulă ti real. VI propunem: să aprobaţi bilanţul şi si dati absol.toriuJ
atât direcţiunei cât fi comitetului de supraveghiere.
Hunedoara, la 30 Ianuarie 1912.

,~.

~,COMITETUL

Raţlu
pretedintt.-..

Domfnlc

Ott6 Popovlts m, p.

m. p..
.

, ,-

.1.,.'.

'--

...

""-

,...;'

Alexandru Petreu m. p.

Eduard Toth R1. p.
•
.. '"

.

~

.

- -

.-

~-

"" ~"t'~s;:~~~~~"~~",74,",,·,;.,;it.~~~~~~R~,",,,~""~"'>~~;;
~
z~~
,,-""+:.~~' ,;> '-.T ...~~~~~~...,"-{ioo~
'"

DE SUPRAVEOHIERE:

<

"~~" ..:'...:.:,. • ....:.w.;;+~,ţ1;-!&Jl~'!ff~~""l?~~~~;'1f,","~ ~f.;",,-~~"""\"""~ ~~~ ,.:"::"''' ~..,~
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