
f r 

f?/ 

Anul XVI. Arad, Duminecă 19 Februarie v~ (3 Martie n.) 1912 Nr. 40 
ABONAMENTUL 

Pe un an • 28 Cor. 
Pe an fum. • 14 • 
holonl.204O-
Numiml de 'li pentru Ro
minia ti străinătate pe 

an ~ frand. 

fe\efon pentnl on, ,j 
eomitat SOi. 

IREDACŢIA 
,1 ADMINlSTQATIA I 

'itrada Deak ferenc Ne. iO 
INSERTIUNH.E 

le ~rlme&C la adm!n1ltraţie. 
Multimite publice ,1 l.~ 
de3ch1s costA fiecare tlr 

20 HlerL 
M~nu.<:ripte nu ai. inapo. 

Iad., 

De vorba cu Goga. 
Cât.e n tU putea. cuprinde sub titlul a- I 

cesta! Câte n'ar putea să-ţi destăinuia;;că 
sufl{\tul m~1.ro al eâmtărrţului ,,~)ătimirei 
noastn'''. El, pentru caro lumea cu toate 
şirrlp.niilc ei, nu mai are nici o taină.! El, 
ai di.mi oehiscrutători au de,qcoprrit toate 
HSC-tillzişurile v1rţii, a cărui minie hlluin-ată 
nu cunoa.şte nr.ştii.nţa! Inimă largă, în care 
patimile au (,~Izut zdrobito ~ub puterea lui 
de yoinţă., unde răul-atpa omenea::lCi'i e eru· 
(~ificată dp îndemnuri ales{'. un câmp 

.Mi·a trebuit tm îndemn bărbătesc, Cel I 
să pot alunga vedeniile urîte, ce căutau să 
mă t.urnwnteze. nupă un ceas de umblet 
-obosit am ajuns în preajm'C'l cetâ,ţ.ii. Părea 
un mausoleu mistc>ri.oo, eldtmcit Într8 ziduri 
ina.ltc> şi mUCf·,găit,(>. Xi"i un zgomot., nici 

~'ar . - . V·.J' ~1.. 
- 1.: ~ pa·rea fa JIJ<J.('.(;t cam a~~pnl ... vuSUIJ 

e~. Iti sfarf:tt, atJffl1l şi noi o oJli·n;e publică carti 
r·(J.,<;p/ă.fe.şte 'I"Iemu.lţăm'Îri.le ... 

-;- ] >c oŢlinie publica, - îmi luă el cuvantul -~ 
P{)l\t<l fi vorba in alte părţi, in occident, unde ;';0-

cictat~ îşi a.re tradiţiile ci (~ll1tUJ"al{) şi moralR, 
in F:ra.nţa de pildă, 1111dc ea.i.nl lui !)rey:fu..;;s a llU
tut I"eyolttti01Hi o hune întrNlgil. La 1l.0!i în"ă nu 
exi"tij încEt precept.e ;;tatbilite, anumite puncte fixe, 
po cari Hă ~ poată f'pri.iini t>.ou.ştăi.nţJa publică. In 
edf' mai {'lemmlt.are che.'ltillIli baJandările de jn
d'(''I.~tii. ;.lunt la ol'{liJl{'a zilei şi nu'mi 1""K)1, închipui 
~ mai mare greş{'.:llil., d('{'Îlt "a aşt~ptli astiizi o ;>,ati.'i
fa0ţif! din pll.rt('-.8 S{)C'ietăţii IX>ntru "anifidul de 
<pice natură pe cRre'l.aduui in fa.yoJ'ul ei. Impulsul 
unei munci tn.-buie "il şi'l gii..'!t.~'<{·ă omul totdeauna 
1n ",ine însuşi şi sn 11U'} ca.ute în aprecierea al tora. 

-- _. [ilin de bogăţii suflet.e-5ti, aUH de 
ra.re Ia unii şi atât dr necunOSGute 
la ('{'Î mai mulţi. Duhul blAndeţei, în fat-a 
ori căror ameninţări, Joia.l în faţa. ori căror 
critici, v"se} şi plin dr ironie cu intriganţii 
şi fariseii, dr.n1.ll1 şi cuminte In sfaturi, .,i 
ori de câte ori simte llocPţ'jit3tl'a de a da 

. ~pusolor sale importanţa ce li-sp cere, aşa 
p Goga atât în viaţa· lui intimă cftL şi în ac
ţiunile noastre publice, unde tocmai aceste 
caliU'iti împrcunate cu . .,e-ninrltab·(l ruge
tarii salf'. rau l-irliC'(1t atflt dl' sus. lată de 

" '1 ·urul ori c{~rui 
. 81.1bieat: s'ar invarti, lc::>e 

dis~ţii obişnuit.e,şi ,fonnează un material 
bogat t inflorit cu variaţ.ii atrăgl"tt-oare, 8(,{)

tinţe inst.rudive, cJwmate să vindece ră.· 
ni18 sufletului obidit al vioţii noaM,re 1'0-

mfmc-.şti. Şi iaHi cIp ceprinlY'O indis{)reţ.ic 
carHd eribt ic.l'\ tagmoi noastrl' gazcULreşti, 
n'amputut P~lSt m în suf1C'lul mou ('·Uyin· 

~' tele diRtinsllllli meu pri·pte,n, ei m'am simţit 
oblig~1.t să le redau publielilui crtitor poate 
mai slabE', poate mai să.race în expresii, 
lipsit.e poa.te pe ~ci pe c.olo de coloritul fru· 
mos al 'cuvântului,~ău me·şt.cr, tipărind insă 
în ele illt.regul reflex ;ţI in imri lui 8incen~ 
şi al gtmdirci s·a1·(' curate. : 

SA mă. ierte, dacă am abuzat cumva de 
sinceritail'a ('u ('ar8 m'a învr{'dnirit, {'ăci 
am· (,'()llving0rca., că vorbele hli vor cl.1r{lţi 
at.rnosfera vit-ţei n{l[lstre politiCE" plină de 
bănuieli şi i.ntixitrt rt(' zyonuri şidr nein· 
cre,ocre. 

Sub indemnul ac,pstei C{)1lViugNi ;un por· 
nit, să·l caut, Şi ram găsit. la .,noi acasă". 
D()parte, în cetatea mr-dievală a şovinÎs
nmIui ung11resc, und{' ~furăş1.11 int'ară mur· 
mur-nI dl1rerilor unui m'am întreg. n3l' to
h!.si la .,noi ueasă!" De mult~ umblasem 
şi ~u pe cărarea \(lccasta a durerilor. rn an 

. şi jumătat-o gust.a.sem şi eu din îll.~trr~inal"'f'a 
amară a 8xihrlui, în caro a fost. aruncat de 
curind blândul nostru poet, nădăjdC".a visu· 
rilor noastre, Fiecare pa.s, eare mă aprDpia 
de t.emniţa 8('ghedinu·lui, imi roinvia trecu-

..... hl1!În toată Îc-eana lui înspăimflntătoare. 
"' ' N ('cazuri, dureri, t.ânguirile veşnice ale tu-

_:. tnror tovară.şiloll'", lip.sa condamnabilă de 
ii'lGurajan.l, toată spuza aceast.a de amint.iri 
duiO&Sb mă făcu sclavul llllei melancolii, 
care înoopUSB să-nu frăruânte t-oată fiinta. 

o vorhă, nimic nu trad,l totuşi exist.nnţa 
unei fiinţe omrnelŞt.i intr·Însul. «'erf'ştile în~ 
tunc>cate sp pietrificaS(T'-t par'{'ă în muţe~ 
nia lor. Zidurilr un1(>d~ păre;lll dptigrDpate 
din Întmwweul yrpmilor trpcutC'. In (,·llri.·e 
bMtlriih· înc('pw-leră să-şi întindă împărăţia 
lor pust.ir. Fnde ('şti tu f(,Tieit guyel11 al 
coaliţiei să dai din nou viaţă St~ghedinL1lni 
pnstiu, să laşi pohoadele cii' robi martiri a.i 
g[l11direi c.uratc să h{ttri.to()fp"'1seă cu P<.4<;u] 
lor gr~oi potpcilp durprii n5.păditC' dp iarhil ! 
Să fj ajtU18 dl'l'ptatPCl S{t triumfe 91 la. no"i 
"În ţarrl. ('j\, (',l!'C> a fost surghiuuită Vl"('l1W 

atttt dp inch'lungaU, ~ ~\'7a mă. gCmdial11, 
e<l.nd mă urcam pe twptl'lC' inchisorii. frlră 
;:;{l m{~ oeup mult cu cdt' din jurul mOll, ('fi 

ornul fmniliariz·ai ('u ('h'. - ('[ll1d deodeltă 
and \1'"1 s('ârţăit dr;· uşă f;!i d(·~-tr('i pa-ţii RU" 

.' fnfi~răt.nir, pj:~ cemeutuJ eoriclvluiui. 
. , '(,h111. r11 ohiş-

nuitlH-i veselie în ochi, spn . 
ft'stlmd o 111ulţumire dep1inr~, ('ă 'l Plltut 
înch('ia fiE' şi numai un foarte scurt al'lni
stiţiu cu si.n~urătat('a. cu m()flot.onia şi e.\1 
p!i(',tis(>ala. 

----' ~\m vpnit. ,~n te văd, dl\.1gă p1'i('1,en(>. 
:il salut f'tl, strîngrmdu-nf' ('.1.1 căldură mâ· 
nilc. Şi np·am P'us lW \"(>rhă. -spif'uind elin 
t{l~It.t' câte c('\"a. 

Cum Însă timpul nu-mi ;wnnitea să bat 
dimpii şi voind Srl pr{)fit de întâlnire-a a· 
CQa.<;ta pr<,ţioasă m'am pns (1·1 c.ho.stion8, 
în cl"l·dinţa că ri'L"lpUnSllrilp. t.alentatului 119· 
stru .poet Y{lr -<:l\,{'a darul să e<.lifice opinia 
noastr(lpublidl asnpra multor frăm[mUl.ri 
aduah'. nStlpra cărora planează încă o l11.i
srrrioasfl atmo~f('rn.lată ("ilm in rf' fpl s'a 
dpsfnşlll'ilt ronvorhirra noaHtr~: . , 

CtlJll il' simti În îllchis()(U·p? ('lin! .~!f.porti piei·
de.re(/. lil)edăţii~ÎnCl'pui ('ti. rr.'l ispifi. 

- Cum "ă'ti f'PUl1... în inehi:-\Oarc mă ... imt 
foarte bi ll{\. ~il1g-u.rătatea nu p0at{\ fi dccÎlt bin\'
ycmi1.ă ·IH..~ntl'u orice om ~ar(' gândC'ştc ... Şi ulni 
cu, dU}iÎi fc.luritelo hărţ1.1i<>li d(' ('.ari m\am im
piirt~i.t în vremea d~n u'l'1nă, a.m t()t dreptul !:la'mi 
doresc cât-eva clipe de liniţ\t'{> ... Poate nici odată 
nu m'a pătrun.f; aşa do inten.'l (',a aeum no..'1t.algia. 
singu.rătă!ţii. .. Aş yrea să. fiu lăl-Jat în paoo nu,mai 
cu gîl1ldurile mele. Când .!Itai a.şa in{'.hioe într'o 
celulă ş.i <X'tRŞ.ti o ellrt{', ,,-ezi, ('il la urma urmei 
aşa de puţine hi'Il('-laeeri te Roşte-aptă roaTă ... De 
.sigur că ţin La lioortate, că mi-se ţ)fLro supI~mul 
dar pămÎlll1ese pc piimânt. daf, vezi, când mă. gin
-dese ('il libertatf'a mi-.a pricinuit atâ:tea nomulţu.
nun m timVul din urmă, atunci simt un fel ,de 
adă~p~)."t ai'l..-..i după zăhrdc, un sentÎJment de li
nişte ~i sigmanţă şi ~ ciudat - d1lJr p<ar\~ă· aş 
vrea !'Ou. fie cât mai df."lpar-te .ziua când reîn,tru în 
.... ălmăş.agul de afa.fă ... Sunt ·imvresii fugare 
iî.stea ... ;~ l'ă.&PU1100 poetul ('U un ge.st, NtTe t.ra·da un 
fel de indî.gna..t"9. 

~.- I:w.a eu cât ar tl'f'bui fiă fiu de sdrobit RU

tJet<>~t{~, dacă aş oei ifica lW ~lşa zisa opinie publiea, 
acum (hlpă înviiţ.i.i.mintelc C'..e :~m putut trage din 
celehrul "caz V a id.a··Uog a !" G:lnd(-şt{':-tJC, că a fost 
deajuns ..să ,apllJ'ii din bu,u !i(min un sin~ur artic)l 
~e zia:r al unui om inrIu..'! în eroare, ca cel puţin 
.l t~m~lau> el1 n Jumpu ll4.Xl,-.tră R9 pc,ată RpU11C li
TIlţ'tltă di (>1\ Rt1.nt. un agf>nt politie de talia lui 
Şeghesc·u... Şi doar (>11, slavii DVjill1ltllui, da<'1i 
n.'am t"ă.ellt al1('(.lVR, am f:ll':ut lotul ca de purtă
rIle mf.'le de pimă acum să se frîngă aS.C'ffionea 
biin uid:i. Şi eu toate a.stea ai viÎzut, toată biat<t 
trtl~h ffi('[t, tJ)t (XI-am i'(1ri.s, ce-a.m Y01'bit, w'r,:;uri, 
artloo}e. .. toate fiiramitarile unei shucium3.l"i 9t1-

flM~'i fie a:ni de zilo. toate S\a.ll prĂlbuşit într'o 
.. ":·.i :'>:' nil k~' ~!ni mai gro-

zav "'l1{CU·u ,11 1." '." • 

In alte pitrţi Ill'tivitat('<l iIllJ\ .. ~t"'llt:l,:1 ,. 

?·tr~ă unui om un sccut mUI·al. Aiei în,.:ă -ştii 00 s'a. 
~nt.ampla~. A:1 trebuit două luni d(' zile Vet'l"OOute 
~n aruneaturt. d(' tron, in diseuţii şi dedaraţ.ii, 
!il t<,·!t·i!:-fiIl:.e .ş~ d'~UUH~llt{\, eu juriu şi fără juriu, 
"3 ~Wb';llt ":Il VIe. d'Hnnnl f'.wre dC']a laşi, ,"ii chd
tUla~ra o enf'frgl(' f'xtl'uol'dinară. Cu I<ă put.em lă
murI ad<,vă.ruL. l'fit de po pal'tRJl. trecutului W('u 

put.l"llll1 fi 1iţ'PZ'Rt ("'Îli d(' 11~r in rpom{'Jnieu] triidii
t0 1': 101' a.J~tur.i .d{' "amieuJ." nw·u ~ang.na ... Să 
li'i-"It.rn dc'l'~ 0pl.llla 'pul:lică~ ('are cu a<'eiaş uşuTinţii 
t~~ duc..e ~Zl 1.a C'a.pltohu, milne la stânl'a t:arl'eieă ... 
-"a n(' ~an(hm la. oon<;>Liinţa noastră ... " 

. I-am !L."'C1.utat intr<,aga milrturisirea aceast,a, 
ŞI ea unul cu re tl'iiiSf'ffi momC"ntdc ae.("Stea dltl"e
~': 'a~(', 1111 111 'mn ]1l1t11t :1 htjne (ie 3 nu-i l'omplN.t.a 
ilHi 19-n UN'1l : 

~Ad(·t'ăml. - ?:ir 1'11 - poale I~ici unul. din 
mrr.rhri·i noştri. n'a {O;lt pc/reeu.t 1.(1 tel1.n~ţă cu 
otii.t-'l răceIJ!â şi. indiferenţă de ~lIl·;i oamen,: ... Zinn" (~14tori:wt de pildâ. nici /lotă n'a l,wf. aUde 
cât!' două rînd ur i. n('obi ... ~11 u it de lacon iu... Oând 
tI' gândcşh ce. mai prawice erflH P(' rJ"emil.ri .. I .... • 

.sPUS('OOID POIlW un <'l1VÎI11 t, e~r('. ] ... a al tJOrat. 
căci interlocutorul meu nlă int.rerups-e l"in){\de: 

- Dragă lH '.ieten(', en nu sunt mal-tir ... Ideile 
mdo des-pre jertfa (',()-() datoroşt(l cineva pop01"ului 
1!~U mă fa<> să ir~~.sc ('ilIld aud a{'\("l-lt f'11itA·t impăI'
tIt Cu atâta du nUri-e în timpul din urmă. ~ă mă 
{e-l"Oa.,'-Că Dumnez..€lu d(' toată p!hiidlt1rca. eu ('llJ.·Pc 

n~-a obiş~u.it ~'O.ua H~cho: hlnbrii.ţişihi, fripturi, 
dlsc:ur8un, nu.me de strlimoşi ... Dalra.v('l'il]c ast&/ 
sunt mai greu de .«upoo·tat "])Ontru un sufli:'t dis" 
cr~t, de-cât o Imlă de contemplaţ.ic ,după usile Îll
cUla~e ... Când ruf iii macar un a.n, da a.şa ... C:ii.t dOi'\
pr.e 1ll.diţel'(>ntă, {'f' sii zir? Ştii para.bola din Bi
bh(·; l(~lt-a &e1nu.l1ătol'ul E'ă sanWlli' ... 

. ~i ia.ră..ţ;i tiicu şi se plimba abAtut cu mâ.llilE' 
la spate rloalungul odăii de primire. Imi dedt.'a"/ll 
seama, eă nÎ!.mic nu poat.a demor.a.liza mai mult 
() lupt~, d('('.ât lipsa dB entu8ia>an. Şi de ~ala aC(\Il
.::ta 001 sufeIlllu îngl"Ol,irol'. 
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Dar timpul mi-for;> ;o.'mt ~i\ .. {.i~n~~s ~ .. :m.:: 
ne" -nflt'~ul G;i11"l':;; ,l -<'{'n'IUl p.ms 111 ad:lm'l-
'~ ,. ,"-,,' ~". ,-' L i d P(\l~wi,'i. 

!in 1,-' h11. ~1 :l:;.-t :1J1 •• 1" i.,. H·[l.QI ('" ~ t 

l"l!'~ inl1'('h"ini~~ Ha lLijl,l(' dt;lt dl:' llt:otJr"pt 1~'1l
~ru dt~'1rlll~iri''' POt'1a\lÎ in lup'ol. l~ \'ari' ~'" :ln

~.;:lJ\:!~')' Z~,-": 
. '. i 1, ... ·1 POj>tn·i ... , il!'<,"}-t t ... ...,) 1. ::.t-(d.t( .. nI17f"'~ ... '1rPt', 

'Î~'i'lj,,, .-olt',' li ',~ a r:,t ,,-.;lu'Vi ~ 9~i!t.· ,ii1~ n(t'n~!a 
~tI} ţ~t ~ .. d Hh" ~.u 

_ r ,t~, ~[~i d:ill~ul J,rlnllJll·m:i il! fa\.:!. 
..... :1 In 1'>(',11 ·;~i·ll. nn j-:t':: ~,~: .• ,. iu .. L""-'l\tle t~ m~
)' .. :., 'I ... 'H ,nH~l!!.,m"'L" S;i \"tv:i ... 1.. ... ~l'ah..Je lTl"JU

. - .",.;; I'l"~~ """t .. ' •• fdhl"i.'~ <it' <'\,luk .... iL. Al"{> !\~,~~~ .. 1 •• ~ ~~-~ '"" 

~i1l \"":." ·"~; .. +l·lii~ ),tnz'(.~!t-. d't~ ~~'ll~ .~ti pt:' zi .. îUl1 f~ 
,ll:l -~ ::ik~I;:;·l ,,1 i~dt>;lj ;nl~ d1't~lU;lni 1 k- !t. ... ~t.'nă ",., 

J .• ,,-, , i 'h' .j" Il "~" 1I,(Ud L J '1 fi. o 1".J tii II 11 n".i 
. .:.~~ J"-'-;/ :,...-'1 1'1) r)ll~(Jt~"'I,. ~~'.(o; {i.j.,~.«()ltl (J fI-. t~jţ~tUf'; tf-t 
,.. >/~ot;-''f"" '~i ţ, ~,-ţ,,;~~rlt-f(~.u"'f· Iti 11(-j_:lY',,-~~i ~~1~r;~f-b~l,; ;.~ f~~ CI 

[.~~'t.ţ,jf.' uY dL.·~ ~.,t·~.,1 ci~ ~'~l' J;t~t_· r .. ()~'t'l,t,,,, at" :;~/~ 
""ţ',~i' h~"':';':~ ,~;~ ~.'f:n.t~1"'·~~·" "'--f1'11 .i~" t--f-·tn~"~frt·; ~:f.~ 
~~ ,',. n-.:~tţ ~)'U, }l{~jtJ~d~R:a"'i .. !~(, .... -t; . .,., rl.,.,· ,.,-t- (1 t;1 .. -L" 

.; "~'\D} -f1r d}!tf d~~r",,:dqt' {;~i-{""~.r ~l.~~ 

- .. Sunt in :".'!'lU~1 .ie .... j.~ ~ .. )ak'. Zia r~~ ii' 
1 

. . ,. 
i .... ·"r.;-> !mu1\:. C't'l'" ul;.i mu h', l'r! ""-1:'~~' ~lHl 111-

':'::-~l~ii l';'ininil'';:l~'' "ri .1.'H1 ~r..~ fi1m~,'ii llH "'1-

:."-.' hh":';,:\·, }~ r"'t"-"'l':'~ n;lHl;Ir\l pah!i,'i~ţi1.'r 
"th~t"('r,jyi ~i T~ '~J,,"!~t"~n! .. {·~ri ~-'r-iu in R'-'nl;~~" n(~~ 

1'"'" llJi~'ăr~"iI lh)3'H;~. _\1 \',U'.llt c'~ in,!",trl"'" lIt'\li' 

i~",:;nnik.r bll"ll':· <1.· .. {·uin~r"'ur· am 1( ..... t i-i~i .. 

~:I ,1.m 1~]~·~l'.n:~ d.> !,~.1t-<l.;lrt>. firt~r.,., f~r:t 11"'1 

t' 1 ...... 'l. ,',,.k. ,hdt nn lIllli iu~"L J'!X·h:n.1,,·n; 1.:. 
tr..n>.l ,\ l1 ..... nh:':. lu ,.,~ .v {·a. n,~ (,U'-'l: . .-j;;O ... ~jj ;.Iii· 

tm'i tip Pin., il T\!"t""'ll~""~ ~: ('~:j"'''lii priurTt' 1'1"3' 
lnri .. r~,.;I, lt,j1-~~ p~~~:~ ')t.' :i'Tt'\Y~1:':' ~'It.~" n .. ~i. ... "\..~ 1:'t" 

:l]ţ-l<t> .. ~ ..... \'dţ~ti imi'c-.H'li· ... r~!'illhlll~ n';i\j"rul! ;;o 

. ,'~rui ,.;:.jrh1";'x~~ ~~m ,'r."i ;;:.\ ~~~~ pl'.Îni.r'.;-. 

.rtl,:,-,\1('1l',I4. l""1!ir-ll ~ <,!'('i3 T.'m(·~nrilf' unt'~ n,1111 i-'.r

l!Î.'~H.ai .k l •. ut;d., 1,);1 ~x' "l"~"!"'I-liţ"'r, T'(>~~· ... ·it';la1 

~ .. :,::t __ ~;.: ''\·~'lH.a ,~;, !1>~' ]it :-1 i "llt-t ~ .... -, -~-,,·-·-:'~~-1.---riL :t~rll'l 

-, .... ~., .... : __ .,,-l~d!a.ift" tr~.~rt'- ~(, 'T"J,:!i ,;;ol,'7UD »~1~ ~~"''-~~1 

~}i 1~~1~ţ::,",,11\-~"" ... 1.:-, ;-.,:;~:),j 't-...1~· ;""t~Tli7ll '!'k~~~ ~~~ '..,..~-.. ~:.. Jl-"h 

~:7.d~ii. ~ "\ ... .;,. :)'l~ \ ;-,,-~!ll ,:....::a "'t";~i.~llli t' ... ~~~~1t-. ~~r~~ni?~ 
ll(!'l ~'rt~;al1f' __ \,:·!lY:~~~tt'..-t ~f~~'tri .;ii f"-'~l ~ir C.1"tli":r. 
r~-J1T 1~Hhl1,'1 .... ţ'''~''<. ~j ~'i1~J'-·"-:~:-rd dL~ ~ljl'!l(~~:.l,:}.f· +:11"1-

~i-d~-~'r(~nţ .. ~~<), .:i;ţ"-'" ';tJi -~dl~~-.~; ;1 .. -1 '~.dnA2~ p_::--i'~ irrri ~.:-iLo 

J,:i2]L~ ~,~·i j:4d(".: .. ~ ~i ...,;r~! "'"C' i~~.n'-IoUlot-J~~ ~",~~it~l.'"'t":> 

o furiunl. 

ţ' nn ... +:J ,-,,',<,' !LOli ;-~:--"'='l..:'.'" ":MÎ;oj"J;l~li. \i." ''''''l~ 
.• ~:(~ :1 ..;;iI'~' .. J;c,;,'t-.:1 ~~ .. ~, .,;a ~.'''(-::--<~.'''..iI,,· ... :·i~ '''.,.1 .. >tt:i~ ..... ~~ 
t. :i:~t-,,;~,ILJL ..."l ·J","':i,t·~ ~~c::-_''\'1~'' '::nf'!i ~l l~ lm (~~t.:-j; 
~~ ... ~~~ht· l..tlli,:"j'Ji .~-T~l~~.,r ~< .1~ .~~;j ! .. ~rl~t f" ", .... 2i1hi.CJlffi.t?' 
t,~:-~" ~~~: <;j~~"-~N~~ ,\.~ '1 'na: lUlt~;, i:.iX ţ.n ..... -. !.rk"':Si 
II 1-ti7-;" ,!Jr~r!·~12~~-'" '-IU~1~J~'t,: ~ fl.nI1k"<ji nn '-.f r ... ~.ţ.] ~'~lIt.f" 
'1Jn ~~'<i'--'i!. TI""" 1'r .• ~, .1 .. ,,·..,) ... t-inrÎ1c'lt:' ~i hi,-i 1'1'l'D 

1l'" .tt1~_ () {1:iffl:.i. ;aN'!II!' ;,tW':;I '~Hjji.l~! ~j:i rl"n't"~"c~ 
~d1~"[-~:~} .. ~~li .. 1:x:..r+~ i:J. f~~.id ~- ~~ .... blliJ'" J.mlli ~ .... 
"-(-""~ - i~~ i",,!,t,,]\o.--K·. ~~-'~J1:-; f~TT~ 1 '!' 1 ,,~ ~1'lI rlC~ ... (".s&.i 
h .. 1.:" tTlo..·li-'l.r,lj r,Ul'U iU4't-!, 

_ El. ŞJ ,"Ulll ,,'am n.., mi :r:--r.c: l;a ,m ilpit '1~. 
(l:~:t~ ,,',i;;-\(' w·~'$ .j", ~c,. ;;.1m 'ln-1f.: ,. 'L'.!"~hjf-r. 
M'-1~il~11t."\r~-" !,:,i J.1~IF~ .t'~ l;\J-:a~u ~3).p~~.:~ţ ~~t" 
(+1::l\."~ s..ul:t1~1~) .. 1l.-i. TJCl=1".iJ_ ~-oun) ot'hi1 r.rlt1ine~"' .. ~! 
ilH s.. .... ~"m,,: _E\·;;i!lH!Îh"L71 •• , n~ n." ~~Dll! (,€,-11 

r nd." ~~Tl ~ .. 

.. .M.;H" l'!i\:1<;,.. iu ~m~!'.a J.t- ... · .. l-l~i ~ S'A.!' ~'.fId't\. 
&i,~~ ~-~'l" rn~l::-jţ;', "iI .... t~~ 1K,,<':.' şi ,~,n,:i. (·imd &.1'1:" 
'fJ ,(;; :f-ti.r"tu.u~ s:.i,i! '~}~'- !!l"'IIl-'11i1 \ i~'~ 

.. E,. ,'~1m ! .. q;if< ,m-"";8 ~-j fi+- 'r~l!l(>. c·~ J" .. !' 
ll~ r \ il it< ~:-- :.:~, -;1-.. cJ~ _ "lli ~TI J.'!W1~ ~ ;.,e- nJ~i, 
H<t':2lt, l'-e"(~"J.i '_",. ;:~.~, t.'T:&,".ţ:~Jl'!ltl.: 

.. &-' '1'11':' '~~', .;:. Ji .. -:-:t TI 't1, i"i·~ 'llM-~~-od-at.:ii. !f",i
;~:c~':.:."'!" .. -t~ ~ţ,n i~n h]~, :.,. 

~\,~:; ".l'll r·. Hn~i !li; ...... :qţ r~ lt'C'lt-JioIl--m1 -:-';"!"Î: 
r,d~'~(' 'L(,;-T:-f- &... .... ~ 1:\:', 'C"t~ !f'.r~!~ rit .. '~-,iJ __ · "j ~f' n,'!; ... ~J~i 
T'~,:-~.:: 1Îi~i:~~: -..-«.l:ri 1~X ;-"~L ,{i:r~j ... ]'L1:-'~,,: 

.. 'f • 1 R U If A" 

şi "("'1~1(' ,{da n"i. il c('nl{ indn'l'lolt~<I "tin-iIM 
inr .. ~!":H'. lî.r *,"\"('.'1 n'am ll.l~t d~~ ni,'i ull nrijl ...... J.lTin 
('8l"\::' ~ T'l'"\·+!ăţ"'~I(> .. disidl:'ntii: nl<,i maruf\~t ('ătră 
uHl.hirnt> .. ni('j adunări dE' p..'p'W, nici viiniilO<l1'1' 

dllp;~ ,ld('t(>n ti. X \1 ,. 'a ,It~ndil nimf'ru }8 tlf't !"l'n;'t

~ l'<'llnitt>'tnhrÎ n...'tţi .. n..,J. al(' (,an.li gre~J, aTll f{lo$.t 

silip .. :'l It' n"probam, nE'fiind in ,'r.->-dinţt>l(> n,'8' 
~trE' p'I"in\'lpruJ il1faJibilltlitu, Am ,.(l., ..... tlf l'8 in im

ţ\1"t'jnr?,riîp ~.tu;~, d1l'ră " <llPrie de pdhu~~iTi. du
rPNa ...... t' tim p1,l 1 ,,~iţ pt'ntru a mI mai ~W nmţi 

in f;it.i n(>~qjun"'Hri1,'r ot> a~'.a.5-i( Şi'li d(>"l(·hid{' prin 
~-,h~r";ini (·riti.'(> flriz •• ntHl'l nOl13 in "'piritlll .Ţl'll· 

hl!,', ('~ ",'au in1rodn., şi ,{t.;io.·nri pt'~111~1\". de "igur 
t" f .. .;nh' N',t1I"t,t ... hiL d"r "'il nu 1", am lot> (, •• nştiini îi. 

r ~i in.o.i nu .... pn.îih'> ,-... -.nU'_"'t~: lip"., ("q-] '~:~T('i in-

('rlwi;>:1Ti. .1(' id,·j ~1 tflmăidilt' re-:ipr0<'t' mI l",-'l 
"l"\~ia pbrf<\nllol U1\('i r('~'nf'rii ,i p.-.1:r:."t· ~l u.· 

,'lal(' , __ 

_\t~it~. mi·" '1'11-, 1.';Hll ........... ·ul1,;,it !ilT:' -.ii-] inl:t-'" 

1'a~" d"'i 'ŞtÎJ.Im. ~.~ ,,1'1 ,x' ,·u\·:'tn~ ... 1 nW,l nu'} puTe .. 

ni"i , ..... mplt'<,ht. ~i ni.'i nu-] i,nt(>~ "iri"li ~""n,inţt"" 
1'i1 .... Y •• i .. lII ,..il m;~i ~!in un hl<'ru .. ('ar(' h~miinţ~ 
.1(' l'N>1,>1H ,.p1ni .. l'~lh~l<"i'I: p .. ~" i' a, ~l ~i~{ an1n,',a~ 

~n <t~~'1Tii(-': 

·.,,,,t,-,j,,'~·- ţI' l'â"'Ţi tiI ,i~~fa'" ;'Il<'-"::'11l'''1"d. 
, .. ~ - ;~ __ ..J",. ..... .,,' c Tr. (';t'~l,f) .":11 

Il _,.- f"'.("f' n 'JiII/l(J('T~f'tt.f' 1jJ ... (' ... t~rt-H.- f • 

r..ft;"'..;ortir' ~ ", r,-:'1 .. ;t".,1.1' !"If- .t,,;f11."Vf r1~J {" "'_';'I'J!lf"II:,~.fl 

,; ~~"j-0(·,""-f":' 

~ :.'\ -,; 1',.1 .. Xli tku 1::'''' 1U1 riispun:;; .. 3.,1-~; 
)!1 ~::~ .. 1r3~~'1"t;~a l1!t ... .=ol Uil opi.t!'un.d \~eş'l}.e ~~ al~:s~-. 
1:1 ":-1"~' ,'Xi: ~ \'('i ,'JI nM4I T't.~.T·"".n.llli1 :1 tT:imJSn~ll~ 
riJ"r d~~i..a l1(.i. cit> ("~n:- E'U 11) ' •• un t\>ri1 l'~>i.d(>-~l~nl. 
",=:j '~l;:'Ţ>Cj ... (';it Ul~ priY~"1E' ... n niei .~.[tt-ă J1 am 
,"r-."1:11' dt d(',l..l .... .ht> ... tiuni1.:- pe-roonaJ\:~ !' il, PU:>t-",)) 

>i-t"PM ;;ih~-.ll .-k-.'":\t N'!aT"t~ inttucttl<\lll";' ... 

- , EHI" .1/"1f (:"-,',-1;"Ir/,, ;,d;mf, .. "d(>;_i .... f~ • 
hl1"J ci {'11, 

P , • '~, ;;.,,~"" ... " "n 'i _ .. ~~~ •. f'l)(', "'~'-~!: "'~""""l\t 'liIp.,,,,,, .. u ,-"" "c 

~1;'\-\;~;t:,~ 'flţ" ;Ui'~:-T~:L ::'",-~":J. ~r1",,~' ·"~: .. :."';Plf" ... _ ~l mă 

•• ~ .. ~.::.. <-'" c..'JUl 1111 bHijinl $lhil...~ri. (>~ ~ ~n2 
... r fi wj~ ","se ('i>T\""i"":i!'~ .rl.~:"i< ~m lTI";e\-... ...d....-i1"1l1 

:-:,i "Hk 11'<1$ f1 ynlt ~il ~:dlll d..-·~(~ d'~l~,"'lIl. 

h "';11gl'riH,"lţf'EI. q. lH' imprf'jn11l-\3. ff'riţl de 
z.:.:-,n)"-')~111 rl11dt:mii şi df' }wl\-irilf' (·i r:mT~' 
"'}"',""''(' inlma ""'f-' d(·~.~~idt-' cu mai multă !"in
'f-nt .-IT-.' Ş] 1nlJ11('a lw-·n:·.Hit ,nh in(k'm'1ll1 

'.·~'lJl' ij.l;jj:,:' riltJ. :\,'~m y,:.ll ~ ,. f.-'i~

~1 -

4c~ Y '~"'~1 i..~lt?''t ~ ~ ~ 

.. o "I.~rnJt>~ ('~-j. dT~~--

.. Ya~ ~'i-ml '-1"~ .;.i i'Iffi. d in.'i t ,. 1 meii} ~L} 
J!'1 p-Jli ! 

_De t'l(' nu! FtTi'Si!~ , .. 
,.s.,"l..-:Ja,l<r in~î~t.ii: t'1't'od ,,-,~ tc,ru.-?1 il pU1(>.j( "a,ti 

1'8~!i D./lIi.a n"'~i l>1-:l('. ~1 rl'n;in pt"nt~l mm~ ~1 
'''''3,iii mE'li, .1 ... di nil ti-~ nimJ" d'f' tin .... :" 

.. l~r. d!"~:â -" 

. .1 Th.'of>.llt~. ~f":->rri'!1)i-T_ n1 ~1ii ei j'("-(~ ~ti.pl dt' 
furt'm~ 1, ..... ,·uJ c-.f'J m:81 T'!'i!llt-j .. :ii-..,s t> parnJ ~ In t,Nrte 
dlJ'i~lt' ...:'l'"'lt> .a..~lI. ln~ ~ "t'{'O.1.p ,'3 ~ nu,tj p.8~..ă. 
t11 '''1 T-:>.ji'l" Jj' ...... '-'l(' rimii <"'!1Jc':it ~:·ti T'n~)":Tu)~tl 
.'i.~,~ '!iri \"N-~ 1 ,,,,,,, "j,i"'1'jl1'{'. T)'amn~T-t'11 ~i~ -rit' 
-N'. 1'" ;.;t\, r-Ă --

.J tu' ,''f' rira, ,1. }-:T".Joilţh.f-} in". b·.J m.;n ~i j~ 
p,.t . .f>:1-IC -" 

Y"J'hlil fa ;iHN'''llj'l,l; f~Ţ.i ~ .~"1oî' d~"'-'!m f,J· 
ţ:X'1". '~3rc]iJ; j,.a 1i:1l1,at rU'!'h:>i'JJ • .il !'[·m:;:'.il;rj ",1 11{'-'Uc: 
... ~~j, ~~-;'(>_"".iI~ a2 -';.('I~i n*~~' 

J~, y&l .. ," -.r- ·nl~ffiT'~.i 1 O. li .-,rt:r .... · •• ~ ..... n: 
~1l fi "':&1 .1.- j.i.:-~i.:'~. ~ in n~n ~"-D &,.rff'] .:w. 1 ~lnf' ~.. • • 'c 

_,'am inj1:r4ilt nrmx-: Şi ~NIl~ n-a~ • :ia;·of 
-":OliIT f;: j:n1j~]~l T~."t .a~ ()f- h~ şi <iadl n-~ fi u" 

Tl1o:-1 '1]:1\ <."I1T1!'rlt ~l ~;.;: r'JllIE'. E\~!l,\!hf'JUt.:> .. ~2!U ("(': 

Nll!:t oU TN~.l~ -.is flli. r-.a rl ... ~ ,u'm.-... f-t>!'J; f' jn--fir 

~~.i. ~ .... if'](..-·~n"·l'ti~ --

.. O. .l./t .. -.of' ''fi ~d .. ~"'t'" r.Î nl 1·"1d.!-:jţ'l-.tl-. ..:l (lT('P' 

1 ... t .. ·, i".1 .. i~..iJ;lTJ)l. '\bt~1U:Hi~ Xu i~.ek;e, t'UUI J1('~ 
~ {1i"i .illl.16;i. h~{"",:r.ui ,.jj.!J.ci f1;:l ,'iI Il-~l'i>.ln UL 

~;91~;"~ ;i .(.,j ~11J.iL tJ {"'C,";t1:J tai ~~ C-<U t.{*~ 
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~'"r(il al nnf'i jufif'l'aţi lIt\prihliniH>. Din llE'> 
n,'n)"ln' in .. ~ a t r(·hn11 să·mi iau ~'U 111UI1 

pn'il (it- \Tf'l1h' răm<l~ hun del<l distinsul 
tl1f'U pn'·1011 .... il ing~dHi 'h'f'stui suilN abă
tll t :<l Sf' l'(>tl'<lg~l i<~Taş in 1 unw·<) gtlnduriioL 
.1 sin~\lr;:n ăţii şi a uritului. 

Gheorghe Stoica. 

Ministrul de cultt' ti seminari$tii rom. din Orade. 
Din nll(bp('st~l ':;f' anunţ::' ,--"'ă Hilni";{Dl1 o.:> 
'~ldit, (o11it~l(' lidJlJ .1 l,!dâr Yil raspnntiH 
ill '-f·din',;i d.· -\fipl:cllri ]<i intt)rpf'huea CI' 

-.. - ~ P 1-.1 .! drr'~H ,'0 d, {}('pllT <H /}L :':' t ci (Z 11 (. 0I' 
in .'h:"t 1.'. t"·11minărll tt·"'ll,~.gil'l.r romil11i din 

" "t ,-I'l" nl',·~ • .lf';l-'11BT(>. ~\~nÎlndrlii 1,.1)1.-"" • >l H • ,j , , .. 
Prolon,irea came.r.lor române. )i.i~l'\"Ul"Î. ]. 

.)" Fi'brn.:ni,-". ",'" N'H1 in \.",amt"nlt> rc>U18no:>, d .. <-ll
ir!! dUli mini~ri r, P ('..arp $i T. lfaio~. UI

mah.rnl m~)1l l't"ţ'31 dt"<;pn' f>!;(,].):lgin"JI (~m\:'-

r.-..k" r'.milnt': 

j}ryo}/'i,I01" ,"'{"'.li(n~l. 

/)rtf'rl 1"1', i (;'~ [1. Pf~ f,-j~ ,'~ 

_\ "Jind îl1 yed(> ...... ~ ".il "-0:''< U1,t'~" .. r-n ~:;~rii a ..;.t: t' " 

ni"T i.e-giu.li~--';lri' ~. );1,'h~>1(· J.a l~ Ft"bruuii', Ş1 ~n~ 
"id(-:-} :1 ci ('ă msi "nu t .. ,~ ~'1f'!,,-r~ ~ p r~o("c':"" ai' j .. ~ 1 

inn~-",SillW, r'~"'t--u.m ~l !"l1ltt",ţt>le, Eu prelnll~~:' 
3~1;:;fl ~inn~' p~nA h 1;' \hrTlt'" iu,'hl;:.j'\'. tDlf. i , 

• 
Proi~tu.1 reformei electorale - iermiaat. 

l'll 7..i[lr f;"nn,îu d:ll Bu(iape.st~' anum;a. că 
după cm'n ,,,'ii :-;y,-'nit ~i p"" (,ul .... arele l'amx' 
n·i. PPl',jh't 1.1 1 df' lf'~t' al n·f()nl1t>l,)r d('c
{on1l .. ", t' deplin fNIH;IWI şi ('El, nlinistnll·pre· 
~(>d1nte a ... i ar,~l<H d(·j.a pl'\.)u:etul llITnăt-...)· 

~!lor harh'l~ i poEt 1('1 : "~)l f'lui Ştefan Ti;.)~1J.., 
\ -~ . ..,. ... 1.'=: ... -"...1. .... u ... u.u., 

.",~~~~m1'''IJ. ~rlrlf'a ;h"t-'(l'1.8 ;~ ziarului ~ei 

m<Hî l" dc·",mmţiti\. ,'(-'t·a ("{' insa nu pn-iheaza 
{,~1 .ar fi Jjp:'lta or· ;;1l1f'mi"'Îtat.p, l-n hl~'m t' 

"i;gllJ' <11111111.': n~H"lp Khufon·Hl,df·ryar\· ~~ 

in, ... u::;i fI 'Ti'(1fU rit ti nI H'rr':'el •• r 014!arbi;ni i 
ft·ud.11P ~ 1)11 fioM{' :-oii'ŞI f'lal,,-.;,t'z.e Proif'l'-
1111 d~'t'al in pt>rit','1:1 i1rm{m}.e. ~l-{'ldal:,:' 
('r'(>~n mi a le fff!.lnwlul Ti (':"\ nI P~~'11~on
"lj!llrl-tlJl<.~L [l",r nu ,', ,l1tt"le Khu(~n·Hd1",~ 
'-'ii'!T {' (llJ1HL .'~ll-.c' ,~ h,,-,Ţ <ira .. c.a eaili'{-k 

i'"XT"',]"'~ Y.{"11JUl "'t.,llrr ... i, 1 j~T N' f~(,l ~ -\;Prinzi Ull 

k-l~.l~.~ ~ P.-· :&."''l!€l de H{"m("! ('<1.". ai ue,bunit (
.3:\:· .:11<1il>('11. d:r~.gil, .'It' .,;.ri,.JiI -iUi.a! Ai{'i f' inm

m·N'('-. {'S intr' .. '"c-..ă şi -
,_Siin~r-l. ~tm.g-("-] jilt~; \ •. ~'W;t1 anum<' ~i 1IoC' 

nim:i,~>~,i I"f' 1,,-,!] ~ T11 ~tli două ('g nimH- nu :.nr.
f!l' m.aJ m'lh f'U~~'Mi], lf'..8 huni1lJ:l!" ! F zf :rx"~ ~ .. 

nun - ~·.Jum - hum: J 

.. O. 3."' .... 'nJ1it. H'JD (~.4U f.it,~,J1 ! .. 

.. C-uw ~ r!l 1'-':U7::;:-:'T >cu Ft1{'Î08~j, fin-it lD,jol»' 
li!. dl ; .. : • .al(' .. t TaJ!'f' TI:':: g-.;:·Mll ill~ nu-] ~:i{'in~t(' 
- imi d~11 {'"..lI]"lJ. .şi d-a..~ pc .... "'!liI'.lT<I a<'I€".&stla t'!'.ii 

h,:.t.lt"itil JE'-mni;;\,ol"IlJul n1~J - :.rr:n("l a f,;~t fuut>t" 
riu timtit.i. - (1 :i8;P1i. :pe ':':';"(- rU:nrr'o MJ.e. «iba 
1:luu3 rooiit(' ind~T'1lni -:" 

..SiHi fj.,; r"~lD(:· .. b:<lra}ui. y{,rtlme-r; St.iJ.Jl 
1.;1 i.8n f:o lii e'1l nF,'ari("~ ~i tu lT'..al ţ>liti ;.-,:.:rbi aiilfoe-~ 
f''''-'<OrU 1'0 mtln1i'n~lll ~i.a "".l~mn. DlIO(·.j lY'j,l# 

D11 .d':1~~11 - 'f'-.rnJllf·T~ -" • 
_.Fi ." 
"Ti-2:i "i"l' n-.g-ln'iun.e .. d.e "kar.i!!" .r 

"E ... - t:'lL i'T ... :n HoOf>.ll rop ('fiJ(' ~'«' -"-.i,un. ~,~ 
an-... 1 ri.-Il~' I'n!! "II~I, "ii -":-'(;'1~' {'ât fii{" ,]-f <1(1'11&' 

;.j:':-i-l .... ·.:i' ."r: iN"j"'j'l"E'U"!I:',p şi -" 1 J:~t ~ - huni ~ 
h"n-: - h"JIDf'rnm buni - b.a~ P(,C- ~ -! 

.. ( 1.--U!nioE-llJ id-ii:;-,adip... nU-l ;;"'::~P.iliA"'. 1 --clffi rJ~

t~--.ill ,'ro Ulii T~'" ... .,.11("1 cie nx·nJi(':-' 

.. ~ l'llrx'ia .in"-·.iI nu ,;, 'il f; .... l ~-.rnIt lilr1UD.IL ~, 
e:.lI 'UD n'.tîJT-<iţ ţof' ,"t"r, ("11ID I'ilt,,-,,",-TIj ~ bii'!lP{"*"" 
,-Îi :;,,:·:a:r.J <.I:n },i."-lÎi ·.,tkl d" Il.~l' ,> -.& fit" a!j.xi ,..«'1 

... j ';;mt.i.:a'J.' f'~:i "~ nu (' fn-tlN';; ,'trf~n.p."jj, t.aI. 

:.;iJ f.s~j Jjiit~ YM.r,illi •• N> toem~:ru ""..Ji_ (,ind ,t~i, 
,-j "* im.i.mjll .. :l0Jl!'le J'<tiT. l~alla ........ ::.. 'Ii~m uitat-,.n 
n; (.}..( .n.!l:..a_ dt- i'il ':Ici ./: U ![l<!J't' Je "-'TI i reInlrr .de f' ti' 
mlGl!. ;Il dl.ru.i l't,wlllll TJ(.t elU 'il!Ir; i~:" 
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\'~eţ,l\r lIUil,o;lrf' e'Ulll-;tiillţ.ioll,d,' dill \'iitor, 
cacI omul ,eap,1 bil SH t'Jt'ă af'e'LsUI. operă 
111<'11'''' t1' I ~ , 

(J(~al.ic principele Bor~ "a f ' , 
, L'I' I ' 1 ' 1 Ţ)Il'e7.611 htt pr1l1('1 pe-

"CI 1', 1.90 ve <1- ~ oşt.enhorul bulgar - f' :, 
('U toate onor1lrile l'llYC1lite ~ ape ,v\? nI ~nm,H 

Pq. I 

Scandal A 

In Cameră. ,~ . P .lUt\' sa puatfl ţ,lllt> sl'mnă de intt~-

l'psp1t> muri alt" populnţiunilol' Hi 1111 11 llI1I1I i 
~. • ~ - '- la III Jug-ana 

!It' ('('It' ,tll' fosilplnr fl'udn 11', ' 

'" 

'" 
, Demon,s~r~tia, din Budapesta Îngăduită. "re-
tectul :JmlitH'1 dw Bndapesta 11',1 voit iitl iQl la 
1'~m09tmti'i !ll~lIllt~\J'(~1 Plll't~dnlui soeial-democrat 
('a la 4 ~Iartl{: ,va mm'ge lruaintea pa.rlamentulai 
~)1)n1J'll a, mnult(>.~ta in illtere.'nd \'otului 1lIli\'e:'
,.:al. Pre'h'('tld rtt· politie Şi-li motinlt l'efUJluJ ('li 

Jll'~te~tt~ eli miile de oiltlnelli \'''1' iltlpi{'d~~'~ \'il'\'î!
laţlia lU .Iuru l pUl' ht'l'llcntulu i 
, J>~rti~nJ:~ocial-delll{){'l'a" 11 l'ellUll~.d l<l Imnti
h_~,Ul (Ja (~~ll ~faţa pa damellt ului, l'amânimJ 1'.H tn:l

I1lte~tal1ţtl -'il! P,lI'(!ul'gă numai stl'adpl(, prTH('ip,d\', 

If~J ,t(~l,'~!~" "<:ea-"~" ~emoll~t I'u t ia li f()~t i ngiid I-Îi!ii 
" ,'1'1 ;\1 un, 1 • 

zina cl(> 4- JLn'ti(', "nspell'(i!ind ltlerul I)\,' ll<:\I: ' 

* 
Moştenitorul Bulgariei in România, ~ i~w ,,

tlunţii din Hotill: ~l<c,;;;t('nHOl'1l1 coroanei bulgarE'. 
prÎ11cipele Bo,.i,~ \'IH \'izita în Apl'ilie ell>iH d'Omni· 
to!U'c a ROl11îmiel, TI'f'i zil\' \'U fi mu\!>tll<> l'egelui 
Carol in BUL' Ill'CŞt i ~i \'lI "izita !~poi şi pNeehf~a 
lIloşt,cniroal'(, romÎ\nă 11 ('otJ1L:=ceni. ('Il Ih'6H'Iă 
_:as __ 

,.0, <:UIll vorhe.şti tu lIf"'l'tÎm('r! Ai uitat 111'1/

Ina ell1ma c~ .. ia (' 

.. nr~lgii mea, tII totdeauna Îmi ipllJ' m eâl'l.:â 
"i r:.il.mm 8('()la şi eu eroo, t'Îi asta 1111 se poate! 
Cum se pou1(' ('fi. un pilcat at~t (le mil' ('omi!! de 
min~. să aibă llI'IJl:hi atât de grawl! ('utrernurul 
de pămfmt îl iHU asupra mea, daci\' "oi~ti nunlai 
dedd. fiind('ă S'11 Întâmplat în ,"ceini, însă mai 
hine ~ă mă ia dracul, decit "ii fiu pri<'lna tuturor 
--" (Fzt.bnm. bum, be!ull1 Jmlll. h.mg!) 

.. O, Doamne, o doamne, de bunn seamă că il 

tră~,>nit 'llnd(l·Y'.l, )\ U vom mai vedea lumina zilei: 
~i apoi .când !)1U "om mai fi vei pute.l!. fi sati.sfăC'ut. 
P,otiind eil \-c'l'ba ta fără--d€'-lege - ~rortill1€'T!" 

, ,.Ei, {!(\·i iară? " 

.. Voae.ea ta lj)-areă ar \'t"?ni - )lortimer, tu sta.i 
intr'adevăr Jângă căminul deschi.g~" 

.. Fără îndoială. do a~ta e fă.răd('Je.gea mea din 
('Iipa aceasta!" 

.. MeTgl iutf' de-a{''O]o, Pare,'ii te-ai hotărît tn
tr'ade..-ăr :0.3 ne pl'ăpOideşti pe toti, Xll ştii, eii nn 

('U llH'antn tVHl'OO pl'in('in(,S8 """"1h ~ , , , , 1 1" "~ll .. na nu \'<lI r~fuza 
l)tl JH'lIlClpe {. BtAri,i.;, oorbările ,L, ~ , 

Volnicia preşedintelui Navay. , l' L' ,1', ~ 111{!.()1'01UU't' li 
leg{' UI ,-erullllmd Sau amâua1 nâJlb - :\ 

• ,r ,,111 _ ugU>ll 
;,nUnl(', Jll ,,~)Crant-!t }H·"lliw..I!lf>Î Î1H'llSel'il'i li M~lu'l' 
JOWll it(tan', 

" ~,' ~~Pd~rt~r~Je noastre cu Italia, o,t ~0I'l'U.1'(l d(.lla 
'''\{'I'2 m ;,{ 1 br -r : T '~ 1 allO PU 1t'a un artjt:ol :al deputatu-
l!] or~'(', m {'-lll'e ""l"e.<!ta atr.age at(!ntiulle.a iHIU-

!mi Irr~ 1(,0](,101' (lin PI"('~11 yie.ll('~a privitWl re . 1 
Il~lt"(i!'nlt.d~I'('1I tlipvlitoJllllÎ şi {H'1i1l11e~t tlutei ;'t"~ 
lt'llf', • " 

" 1~('.put .. ltlkl,Yul'l'(' "IHUI{1: ,,ltOJJia H' uvn·dit. t'u 

III lh',)1l1 lIl:orru ('ontehll A('hrenthn! ~ ce senti-
1l}{'l1t{, mll1p.<dt' {' în,mf!p\it1 f'jt~ 'CI \ t l~ 
g"al'ja, " • ,11 (' 1 H~ 1'0- 11-

'. "',1'1'1'''<1. it<llilllll~, il ,l'(.JI\Vat. {'U ol',i 1'(' pl'ile,l, tot 
\ t a{ Pllt,t il ('olJtrrLllI la 3{~oontUiarcal'elatilmi.lrn' 
1'{1)~'( 111,11' _ m11't' ('('le dUll:! tifl,j ~i ",'a ar:H.ut {ninte' 
1) Ht"'1' tl Y:1. 

('n thHt(, 1I.('.t'",W.u , I ' , ' '" ' 
, ' '.' l' ~NI Ilelt!:?,:l 'li ('ontm:l::t ,'11 

l'('ru • , "l.d.'rii Tt:dif'i ",i Il 
dreptul ... tiu de acţiune. llll:I, , ' • 

ItaJia :,;(> 1If1:1 il1 l'II..,Ix,i {11 'r.ul"<>ia ;;Ii tJ'oiIl' tuleJ'iI 
('U n11·,i lIll prl'ţ "::1 fi(' ÎIlg'1'lÎdit ,d(' lt:l~ aJ tl-eilt'Il, şi 
I\lai ale~ de pl"l~n "Îellol:7.ii", 

Zia I'1lJ "Cunicl'f' r!elLi N~I'<l" nUl.i 1)b....-cJ'\';1 dl 
jeşirile pJ'['_~'i \'i~neZl'nu (1t)t ~Ijuta d<o \0(' l'tll-tlill
lita.1f'l-! J't'latjllniJ.or (!intr(' ... t<\tfllf' aJiat,(· 

_d____ L2_ » _ & ±5s &L ti.SE 

P ('UIHlllditul' lILai hlln p+:'ntI'U fulg-cI', ('-a un l'ii:min 
de.''l'hi.<;! - t" nd{, t('-OJi a.~,at ~., 

... 0\ iei, IN t'(',l'e'<iAl'ă ~" 

.. o. j:){'TIt!·u Dumnewu, ţi-ai perdut ek 
tot mintile ~ Fugi de-aeoIo, {la iute! Ş1 ~ni cei 
m.iej ştiu, că €' IPl'iT1U'jdio.~, să Mai la fere..ast1'â, 
<'ÎmJ ufal'ă \'l'emu~eşt(', Dragă. iubit.e, ('11 ~ti1l. ('ii 
1)'(>111 m .. 11 tl'ăi mlllt -~ "Mort!inwl'!" 

"D8 !" 
.. Ce fOţ>11e.t {' at·(':,<t~I?" 
.. ,Eu-s !11 
"Ce t'a('l (' 

1 
" t' 

f 

.,callt "il prind ,-re-un l:~piH Sll patalonilQr 
mei," 

"Aru.ncă iute tre~b.ll. Doar' nu·i ~oi să,ţi im-, 
braei hainele pe-o astfel de '''Teme ~ ~u şt~i. d, 
eum zic t01i in\"ăţaţii, lâna 'lltl'agoe fulgerul? Şi 
tu !aei totul, ~ numai ţ)Oate mări prim~jdia! Ce 
(,ânt.i? Ce ţti.a ,-cnit 'În ~ap ~ .. 

"Ei, ce poat.e stl'ioa?" 
,,~IQl'timer, ţi-am spus odată, de-o Siltă, de ori, 

l'ă dmtarea !pl'odU('~ in a.er Qscilaţiuni, eal'i in- t 

Un SUcces al obstrucţiei. 
, CI! f'l'a J,I' pn'\'i\?:lL1; s'a. iutâruplal în :;i('

dUII,,,, dp :I1,l. f<'t'ht1 n)lnic a [ lH'p,şl~dintelui 
th·-;t 1111(''1)I'I't<l l'eg-ldanH'nhll iHtPl'Il în fa
\'u1'111 P-_H'! iti 11111 i gu \4't'LJ 1I111('n t~ll a PJ'O\'lH_'a t 

;I~I ,"I',md.:d C'HIIl'lIl, PI't'~t'dilltC'le AlicalJ-
!JIlC' ,(~llll\)S('lIt de pn y]'t'Il1011 ('fineI, tii dil

J 

/D!O!1l11 d(., pl-pţ'l'dillU', Srl\':iI'~('<1 n~h. m<ti 
111<11'1 llt'(j'lllt:'l\j' 1" t -" I .. , ' , ;-.' ( <I,H II' "t'l"lt:lţll ronli"tfli 
dUI, ( ~1l1_('l'iI, l'u.t1iţil'i -- s'n ltl~,lt dlpit dt, 
l~iH,UII.'.l 1;'1 0./(1,'.'111 11111'1/ li ('OII/O de il IÎ rt ie priI! 
I (/lt')~Il,..;I'II,~tll 1'1'/'1'1//1 ş(·diJI((1 inUl/ul. 

1 t (~("'(h,ltl "('I':,!,) <1 dt',::;I(llll,llir fJ fUl'tuMi 
Il" 111;11" I)\HIH'HÎj rl, ~~IJ'(' I'u ,,,ilir 11(> .:\ayay 
-- dup" (;e,a Jost III:-Iulrai :ilt t"l'IlLl'ltii I::el 

111,11 ,"lOh'l1ţl - - ",ti S'I'lp{'udl' ~1'(::nt(J. 
_ ::-il 't'll!'ll: fllr~LJno'l,";p tir> ilzi Hll fost. }ll'O-

\ ,I~';lt(' d(~ ti 1I1!!'il ill\'(lI'IsiuIH' a ordinei de 
ZI IU lIZ pallii (I('lun. 1.,1 PJ'UPlllI(:I'(IU lui ... In
foi (,'ha. în ;,;,(!dillţa tit' ipl'i s(' hill-il.t'Î:SO C,('l 

t'apOflllnlf' prelj(,dilllplili să :-11:- fUf'h la sf{-tr
~lt Il! ~wdint(>i, {'itHlt'I'R sa tld 1'0 numai df'. 
f'itt în J~~'lItia rf'fnrnIPkl}' mili'ta,rp, 

1.:1 noua lildidi., ,rH.-;thi?iii aLI J'(ISPUllS 
(',u~'f_.-~ct. _\11 'pn)\'Dcilt di~cutil' in j\l11l1 w'ri
flC<ll'lI sUlîwrului :;;N!illţpj dpip{'i. fHC<Î1Hl 
I~r(.ptln,('ri (h~ 111odifirăr'i Iii c('rînd î)li1i~t~'a 
fH~('ar(,1 Yot[ll'i ~;uspeIldill'(~a ş0dillţHl ~i nLl-

Ilwrat'('(1 tii' put Hi i Inr. , 

~ ~ rll~;e,l'l'fll'iJf' pn,:;>pdittlV!lIi XIÎl'alJ tIp-a 
;t;adarlllCl pl'llllll'i!p .iH~thi~tillll' s·t1l1't.ernâ-
1,t<1f (',Il IHI ~ll('('e~ al nbstrLw\ipÎ: pal,tidul 
j IJ,~ f h I,~ f a, t '~IU f (' Q,1Il f'1'(! in f /'1111 i ili ,.f1l111 la 

i . -lI' ~ SI /1 (/ ('I'dat pnni'l ('e ]Jrl'$edi''/j fclt' 

\ III '/('p1C' diH IH'111(\ Ul l,1l , 1,; I iI"-
eea)',! ,~wuzt'll;' ~i ,";i't-şi eXŢlrilllt' Il,LI'I-';:f'lC'lwn
I fU pl'm~('(l(,lll :->ă ll, 

tn'I'I1p ""Il nn t,lIJ f'~tl',h' şi -'- Dllllln+>7A:'uh', ,,~ 
,r{(>;!C'hii.i u~a !" 

.. O, Doamne, ::mZ'i hl, f.(·nwi.e, ~i aiMI" p::' 'c,l

did" 

.. rrinl.(\i-flie ~ .'1<~Ll·tl',;.l ~ Ori('(' om <'Hhftie cu 
a pn){lllt~ 1111 pu't:ent de '!-ei Înse;HllniÎ tot 1tata, 
cut aatra~~ f1l4WI'llI: A i inehi~'tl llHlI1f1i pc ]lImă
ta tl': Îlwhid .. -o hine şi f/t-o int(', ol'i ~11 n kHl p(']'
dllt,i ~ li, C ('4·\'a gl'ota\'!o!H sJai 1u 1111 1r1>(~ ('\1 lun 

n~,hnH P(' (} Rf<tf~'1 de furf>tmă! )lo1,timN' .('(' f;wi 'f' 

•• ~ i'n_ie, î~\'R.l't ~',epul flelaapă, în ţ,rlAlaa",ta 
(> () iTlibdl.l~ll.lă, să mori. tl'e1>uÎe ~ă.·mirn( p'" făi,1 
,1 mânil.l:" 

.. Imi l~l'e :'Mlh eii ~i tPE'cT'llui 11-1 (':'ira mi'1:' lJI1i 

a.-cai _Şi rhn'H lIime-reşt.e fllj~l'l'lIl 1,.0 a trlill ':111 
Jucru, dă f!<f> '7t:'(~ ori in :sl'ă, 1 nchidn-l iutţ: ~ O 
dragă, yiifl nit 1111111(' pe lUlll('a 'aeea:-;ta nil ne mai 
po.at.(' )oI.·fhm, {'Il ('l-e-d - - Mortinrel', ee·a j))5t 
Jl!'!h ~ •• 

.. Era o hlă .. L, era u Îenanii. pe ('are-aUl .lat-o 
j\)8," 

.... Cumpăr ••• ocazionalA de puşti de "anat I ..... I 
I 

lancaster, cu cheie 16 fl, Orener·lacat englezesc, cocoş automat 22 fi., Puşti americane, ţflW cu aruncarea 
patroanelof folosite 12 fi., Hemmerles, 2 tevi, modemA3S fI" Drilling., Browning de 16 calm'l Krupp ejt'ctor, cu 
tevi de oţel, etc. precum şi garnituri complete Hamerles Drilllng, Springer şi Klernef, ,evo/veri, pistoale 

" se aCIA in preţ ieftin la. 

PravAlia d~ puşti de vAnat: RADO, Budapesf, Iv,IT" Eoyefem-te( 5. 
Articole de sport, binocle, Zeiss-, 06rz· aparate fotografice'. face schimb de diferite plr~ tft! puşti şi aparate de fotografiat. 

d 
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• R.lporlul nostru ut·:;pn· situatia politică 
,,~te urrnMoful : • 

.Ju,~th Gyula strigă: Pl'eşedi'nteie şi-a 
(:ălcal cUl'ântul dat! ., ' 
. :\'0 cay: Eu procedt">r. după dreptate Şl 

. tI 

După 10 minute ~. l,~tii ,~ll~O do ~ai ~:~ 
inte: coreroo şedinţ~l milllllo ŞI :ef1l;Zul PH.~el 
telui urmat de su~darea şMlllţOl, La OiI' e 3 
5i 30 minute !le intiimplă 8eelaş lucru. , 

Cercurile militare contra lui Khue.n. 
Zia,!'ell' din Tiena, au publicat şbroa 

!'wn~aţionaI5 ca aEtt minigtn~l COlllllU}: 
n'h,boi eftt şi ministrul-preşeellllh' ausvtuac 

nu mă Ins ter<)rIza . . . ~ .• ' 
Jkputnţii justhi1?ti se l:H.hcu tOţl 1.11 Pl-

N'vay işi cere scuule! 

('ioan' şi fat' sgo·mot asurzitor,': . . v , ' 

_ Xu vom ingădui prcşrdmto]Ul ~a. l11tll 

In eelc din urmă ~âvay, l>,u.zimd că a.oţiul~ea. 
.i usthi17ti1OO' ('$t.o sprijinită şi de câţh'18. 1cos...<:Ut~IŞh 
şi mombri ni part.idului poporal, se dd bătut !}l &<i
mite şoJ.inţa intimă î11 aplaurole turtUlloaSO ale -. 1 t d ,t n b li n ă ' n)rbeHsd\, T/'ebwe a unga c -pe . ' ,tU adre.sat guvernului ungar ~~r::n:a s~ ,de~ 

linlluriL'i în ce priypş(c' nwdlhcanle afO!-

Hlelor militar:e. ,,' 

~lai mulţi deputaţi grăbesc- pp tt'lb~.ln~ 
~i prrzintrl pr('ş('dintl~It,li 0,('01'('1': ,dC' ş('d~nţl~ 
illtimă, P<llid dt' agltaţlC, .\ a ca!} 1 U}Jt.: 
('oala în bucăti şi-o aruncă pe un scaun: 

opoziţ.iei. , " 
AP01'Îşi cNe sClJze1e penil'"lu:ă il a adrnl08 ),me-

GUVfl111Ul ungar ;J gl'[dnt sa dCJ!:Y!:un-
v t' 'C'lS·'t· '1 Ziarele din \ Iona (asea şlrea ac <, ~'" ' ~ " .' 

Z ,:t" ... \' Fr Presst'. pubhca <llUrl.l ŞI 
.. " t I Şl "..' . v' t f 
t('xtlll aclrc.sei minist.ruhn dp l'{l.SbOl -: ti; -
. l . , "'lOt· .... de('I'lră că Ma]. Sa ten )CI'g. m C[lle ~CL""<:, <, . : .. ,', 

_ DU\P\l proced('ulacest,a, Ul"l11~t de 
Ihoastru. nu pot proceda lllClC'U 1111 alt 

dl'af wli"n ţ."i1 inti mă. cu.m d i.splJ.ne, reg1lla rM·"'ltu1. 
, . - 'mI 'J 

int'oealla moU~'u.l ucnelol' fu.durn.oase, .4 o~ . . / ~ 
apoi. în apl.au.zele: ca.m&l'e-i Îllfl'Cgi, ;'ntl'are(1 ?hcl.ta 
in i,n-cî/ltă a I'cJ<u:loruluÎ PalYl, 

Cu aceste s' a terminat şedinţa la orele 4: Şi 
20 minute. hotitT'Î11du-oo pentru ziua de I,nni con· 
tinua. rea ... ' diS<.'uţriei întrerupte azi. 

nu va aproba n.iciodata ?urblrea prcrDgatl 
chip, d IV . , 'b'a 

,\dpyarahl furtunii se (>.s anţulO a 1< 

ve101' Coroanei în ce pnveşte. dn),~t.ul de-a 
ehiemn sau rPţirwa în selTiclU l1îlhtar r(l-

zerveh' sppci[lle. 
Audienţa moşteni~?ru~ui ~e tron. > 

Din FieHa. ni-se t.elegl'otwza cu, mo~tt;
Hitorul, de tron arhi,ducele Franc's,c :'ld,r-

iwu.;n. Deputaţii justhişti Îş,i păT~se~~ .1~
eurile şi se a.dun~lin jurul tnbunOl. Caţn a 
inşi urcă scări~(> (W) .si'î.-l insult; ,p,e preşe~ 
dinte, Sâroy, lllCllllJUrat do ~(lţl'i a d('~u 
tnţi gU\'cl1lamentali: şade palId in fotollll. 
Din toale pruiile y Il1sultat. , 

.1' . d ,'o't J)l'imitiel"i după alilWZI e uman. . a ;:; r. " 
jf a' Sa. În audienţă ;;pecială .. 'iceasta au-

'die~'ţă este În strînsă legcYtttră cu .decla~·a
(i"ile făcute de con~ele ~JnLen- Hc~lcrrQl'Y 
ÎI! ('anle'ra deptda(11ol' dm Rudope:·da, 

Şedinţa Camerei. 
. Din Budape.'lta ni,ge teldo?-'Ca.ză:. '. . 

Sed , ta de azi a C::lilnercl dopuLaţiluf a tU
... III ' b' . t h' are ee u,t din nou în soOlnul o strucţlCl .e lllOO, o; . 

II. ~l100put numai -decât la verifiearea sumarulul 

.edi11ţei de eri.. -.' f' ~' ,. '_ 
Opoziţia a pre..zentat trel lll?~~ l<':fll'l ŞI lIU\111 

tea votării asupN\. fiecwrei mOdlflCu.nn. ?erut ~ns
:pe:ndarea şedinţei şi nU,'lnu.Tareade~utatd()":: v 

La orele 1 şi jumătate nu se ~Juns<.~'>e meH,la 
vf'rificarea defiThlti"ă a sumarulUl, deşl pl'eşodm
tele .Nâvay în<-oOl'CUse t<>ate mijlo.'l.cel,?, de a .Teduoo 

" . "}' 1 1 "fi; (} I 'fi 1/ ",">n,'.'" 
:pl'oporţllie dlsruţJm, 'e 11 .. CUffi"oh c..szlcl'haz.1I 

...,t; iiUl'cseazil. pl't'Şi:dillt.elui şi'l'l'oagă să nu'şÎ cal<-~ 
cuvântul dat, că la interpretarea' regula:l11ffirtului 
"Va observa. uzul di11 trecut, 

Preşedintele a inebunit! ' 
C\mtole Andrassy s'a ridicat. să. apere 

procedeul pre,şedintelui. Cuvintele lui sunt 
acoperite de pro.h'stărilf> opozitiei. 

,.Se ,,~e, d. stai la părete ~ C-B ne&oCOtinţă! 
K n ştii ('ă nimic nu atrage mai mult fulgerul, ca 
un părete? Oatit de fugi de-a<"Olo, Ei. şi BaTă erai 
(lât -pe ce să injuri. 0, cum ipDti fi atîtt de fără
d .. Jegf', ('ând familia ta e într'o primej-die aiât de 
ru.are? ~r ortimer.ai zi~ "ti adud un pat ~l rpene, 
cum f..c-am rugat? 

"Nu, am uita11!" 
,,"Uitat! Şi asta poate să te ~t.(l \'"iaţa.De-aÎ 

a.vea acum 1m a..<;tfeI de pat, ca !lă-l de.sfăşuri in 
.mijlocu odăii şiflă te ·.aşezi pe el, ai fi de tot .sigur 
- iute, inainte de ce-i mai fa('~ aJte prostii." 

Cereai, insu cămara nu ne putea {'.llprinde pe 
noi amândm' C11 uşa închisu, doar' dacă am fi voit 
t-ă perimaro}o, Am ro..<;pirat o bucată rle acr şi 
apoi ie.ş.ii daru, Sot.ia mea strigă: ,.},[ortimel', 
tl'.ebuiesă află.m 'M.a pentru sc:'tparea ta; fIă-mi 
cartea c.ea nemtcasdi, care zace pe marginea că
mimuhli şi o lumină, însă să nu <'"unwa 8'0 aprin-

. '" ~ 1';]. 

Am aflat cartea resC'Upărându-o cu o "V'a,..;;a şi 
. aJ.t.e nimicuri sfărmăoioa&e, Soţia mea s'a închis 
mlăuntru .cu lumină cu tot şi o clipă avui ipaee: 
alx>i strigă: "Mortimer, ce s'-a Întâmplat~" " 

. ,,:Ei, mâ ta!" ~ 

,,0 Doamne; prinde-o şi inchcide-o in dulapnl 
de căm6Şi! Iute dragă. Mâţelc sunt îndircate cu 
electricit,ate: -de bună8e-amă, -că voi 'Căpăta per-i 
'albi de -eute năcazuriam indurat în noap'tea a-
{'easta, " . 

_ Pl'l'şed'inlrle [1 ÎrI/'bWlit! ~'l'ebule dlls 

Î /1 b al am Il C, . . . 

Hl3tbeto1'ul organului guvernamental 
,.Bud. :\aplo", D1'. Pdl~i E~e, s(trc ~ pe:te 
ba riera galeriei gazet anl<5r ŞI v rea, ~a Ul c; 
t..ribun~ pentyu a 'i apăra Ţ)~ preşe~l1lte. E
ste înSrl rC'ţinut dc deputaţ1: JusthLstul~Lo-
l'âszy Mârt01~, b{u~l)(.~t V()~11C,-. se agata de 
parapeh"\le tnbunpl ŞI 1,C' fI mgt'. ,.' 

ln mijlocul aepsr.el învălmă~el1 mIlO!" 
lxl.ntate, .preşr~dintele ~3xa:v păriiseşto In 

fugă trihuna prE'şe.dinţială. 
o ttouă voinicie. 

Pl" ..... ediuk1e X ci l"ay n'.a voit .să admită şOOill~ţa 
"Y ::. f .. t .: \YI~{'nl'r.,",," 1'1, 

int~lllă Cl a rÎl!lllt ~ at eu .D}l!ll:; rn.. .,'" ,,' ,<: 

••• "" L ,it l'rt">,,:dlllt.cle ~\ a L'ay să predea pre~ 
dillţi.a unui,u dintro vj{'.epreşedinţi şi să.\~i exprime 
r.-.gr.et.ele dill Mllcile depttt.aţilor. Ca pre.ş('.di.f/te 
I~U 'l'a mai fi asctl.lt{d. 

"Sat'ay nu !l'a sU'pus, ci a ocupat din non foto
liul de preşedinte, Opoziţlia a ('.crut imediat şe
dinţă intimă, care n'a fost admisă. Volnicia acea
sta a deslănţuit O llOUU furtună. Preşodint.ole a 
,'m, .. pen-dat ~inţ,a, retxăgându-.se în fugă, încun
juz'\,'tt de numon.:oşi deputati guveI"11a ment.ali. 

fine mi-a suC',(>{>,s, pe ,.hi{\zri" in dulap, se întelege 
<'ii "Îlll seama a peste 400 d-e d()la.ri, cÎtf am preţuit 
mobilele Htrieat.e ţll piri'"">a.relo me.le. Apoi B.'\l.Zii 
din {'a.merlt iară "()('.ea. cea năduş~tă: "Cartea 000 
ocmteasciî zico, că fP'C furtună e 001 mai :;.igur, dacă 
to fi.tjf'zi în mijkl<C1l.l odăii pe lID scaun - picioarele 
trelnlie !'li'! fie isolate prin oonducăton răi. <kl 
eledricitate, adNă tll t.rebuie să l.e pui pa ni~te 
talgere de sticlă - (Fzt, - bum - ham. poe.!) 
O! Altzi! 

G răb.Pşt.e :;\I',TtinWl' pilnunu eşti mort!" 
"1fi-a SllCe{'S în sfîll·ş.it să găsesc şi patru taI

g'Cl'C, (',rau cele din U1'111ă. Toate (';(..Jelalte erau 
acuma ~fărumate, Am isolat 'astfel tpicioarele 
s('a1l'll1lIui şi-o l'lgai ,<Ia-mi zică, ce să mai fac, , 

.. "!tf{)rtimer. a ici mai ziee: "Pt:l nf'lU('a \lJlei 
furtuni trebllie d('părt:ate orice metale, <ca {'oa
,;uri, incIt>, chei :şi nu <c hine a 1'!t.a aproape de 
Ic,ruri. und&<S strînse astfel de lucrori sau, stau 
în Ie~ătl11'ă cu a 1t.e ('()rpuri, ca la vetre. sobe, gri~ 
laji> d{) fier şi dc-a<'Cstt's. Ai înteles, :3fortimed 
('f' zi{'i. ('e Înseamnă ac.easta, săporţ.i sau să nu 
porţi <"U tino' hIcnu,j de met.al?" 

"De. nici eu nu proo ştiu, îmi parc ceva nelă
murit, nu C'Unoscatât de bine limba ac-easta . 

. Dacă În.să am mt.clos 'eU b4n(l, atunci pate că 
zie.e j că e hine să porţi -pe-o n-eme <:a asta ou tine 
vre-un lucru o.e metaJ," , 

"Da, !lţ!a o' fi, o înţelege orice minte sănătoasă. 
Are .a<Jclaş o.fect ca un par.atrăsnet ştii tu! Pu
neti in e.ap. Mortimer, coiful de pompieri, e mai că 
într,eg din m-etal." , 

Cronică IItefni 
Marea grevă din Anglia. Gr(l'.a. min~l'ilo.~ ou

gkzi i.a proporţii tot mai mari. .!\I~lll1clton~ nu 
,reau să facă nic.i {} conce""ie Ipatronilol', di'-Şl ~u
ycruul l'oC năzu,ieştc sa împac.e amând?u~ pă1'ţ.llc. 
Prim-ni irustllU A,~quit a făcut al3!ltăIC'rl la oon: 
grc.,>ul m,uncit.orilol' de-l'Laraţ.i.i. importan~, in carI 
a l'CC"\m~ut dl'i'.pt.urile mUiIl{,':it,?~ilo:. şla, atrll:<C 
atentia Il-<'lt.l''Onilor asupra p(Ă~billtătu unc~ legl, 
care ii ,-a fOI1,a Ha ridi-cc ldurile, ,Greya, 01'1 cll,m, 
ya mai t.in-e încă 1'1"0 dQUă-t.roi zile,. Cl.'I.'.a ee 11:-

, ".1 X d~ mal multe IDl-
:'>CUlI1.cuză 'OPLc.ruf'.I'C cnormu v , , . 

lioane p{mtru statul englez, To.at~ fa~nclle lllB:1 

miei din l~p8u de ciil'bun.i "au fost ln('bi~, m1l'Il<:l
tOJ'ld din fabrici înca. am<minţă cu gre. a , laş.a .că 
l)fUlW î11 5 ~f.a11je. 1l1.1mărul grcYl."?tilor 00 \'a ,rldlNI 

pÎmă la trei milioane, (hlvel:uull~că n.? a pIerdtt~ 
Il,ild('ljdoa că 00 \'\9. l'c.stahili ol'dmoo m ce~ mal 
&curta vreme, eu tGat.c aN'Rt.(l sC"umpctea a 'mtr.nt 

v l' '" ,t-t 111 T n,.,~"" ,,;'t ,,; '"" "",lpl'!.lt n 

l'f",k,Hţn,j u!,lil1i' d.r]· au M'Ulll1)lt prodnctcle au f·o,st ,-
brut-arii ţ!i frallzolarii, Pânea care se S{,'1.unpi.'Kl 
Î1wll din anul trecut '1H'Ull1 e"t.c~i mai .'!oCUl.upiL 

De altfd greyadC<'UJ'g.e în coa mai ma-re or
dine. ~runcitorîi se mulţunw.8c numeri cu !plimbări 
demonstrative. pe străzi. Intr'uJl singur loc s'a 
întâmplat că muncitorii î'llvorţ+unaţ.iau rupt. ,inele 
dela un tren, ret1ţtÎ.n:d să opr'ea~ă in partea ~ 
circulaţia. 

că"me.şa de noa'pw ('l'a o haina, de caN~ atun.·d nu 
prea ay~am nevoie. 

,,1Iortimer, eu creO ca şi şoldurile şi picooal'c-
1'f.'le tale au neyoie de &'ut: ai .fac.e bi1le să-ti 
încingi sabia de oomandant în garda ciy.ilă:. 

O fă<'1li şi .pe asta. 
"A ouma , Mortimer, trebuie sa-ţi mai scuwşti 

şi tăl.}1ile, t-e rog, prind€t~ pillten.i.i." 
Indeplinii şi ])Orullea B.0Cast.a fă rl sa. zic un 

cm-ânt şi, cut put.cam mi-am păstrat ţri voia bu'llo, 
,,"Mortimer, in ca.rtoo ooia 71<'0 mai dQparte. 

S1l1U)tu] dopot.elo-r e foarte primejdios, fiindcli 
Însuşi dOllottJJ.. apoi ~ o~('ilB.t,j,unil-c aerului, în 
sin rşit şi înălţ.i11l-Nl turnului ar putea atrage ful
gerul! MOl'timer,' în.'i('a.mnă lIle-€lasua -cii e primel 
di08 a nu suna cJ()potele Ţl(l v.reme {}(l furtună r' 

"Da, cam aşa pare, Dacă e :aooa8tJa iparticif!!Îul 
tl'.eeut nominativ 8ingullflr - şi mie-mi miroase a 
aşa ('.eva -: (\lI ('N'O. că zice. luimd în vederre înăl
ţimea. turnullli de biseri<,ăii)lipsind un curent de 
aer ar fi foarte prÎnwjdios a nu <luna clopoteI.) 
pe ncme de furtu.nă - ~i afara de aoP-8. nu vezi 
eă chiar ex.pl'e....,ila. .aooaata- -" . . 

"Ei bine, .Mortjmer, nu perde vremea cu vo)'
be, S('{Jat.e -cl-opotul de maIlă,c.el mare, imi pare 
că e in tindă, Re<pocle. dTagă ?rIortime;r, suntem a· 
proape scăpaţi; () d"rugă, cred că t.ot Y'()nl scăpa 
nOl cumva de data aoeasta." ' 

:Afic.a noastră locuinţă de ,-.ară e aşezată sus, 
!pe un rând ded{'aluri ce. lmprejmuic o .'vale. 
Mai multe oa.sc ţără!n~ti sunt în veoi.ni, cea mal 
apropiată la o dcpă rtare de 3-400 de i]:>a-şi, 

Am am.it iară un plinset năduş-it, eăci de alt
fel n'aş fi m.iş0at un deget. ca ali mă! apuc in i;n.
tunerec dc"O astfel de treabă şi să fug în urma 
mât.ei printre scaune şi-o grămadă de oprel1şti, 
cari de obi-cei el'R1,t vârtoa~ şi ~ muchi &&Pl'e, In 

L'am scos ş.i mi-] pusei in tC..a.p -:- un lUC1'U cam 
gre'l.l, neinde:mârraticŞ'i mă stringe a , mai ale<; că 
er.a într'\) noapte caldJ ~i iu odaieuădnşită. Şi 

Şi $UJn ,c;tn.m ~a pe Rca111lUl meu Lsolat Ş-1 su
nrun clopotul 3C'U1Ila de vre-o şapt.e-opt minute., 
de-OOMR fură dooohise C1.J whclllf.'nţăgeamul'il(l 
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"TRIBUNA" 

PaR'.5 
RecfifIcar •. 3,('t'"tt>a. () 1;!1iu hine ('d int~~tl" '.... rY. t' 

, ill nn" Al) al ziarului nostrlf s'a pll/)li,,~Jt 
-şrrn'a di d. Matei Voi/tanu, il-se-sor ".(tI!

si8foJ'ial ÎlI Hihiiu;, fiind zilt'l ... tr('nlte la Du
dH'ppsta ar fi avut oonsfătuil'i ('li )Iatl'Yl'a, 
f ' B ' \ ;-. 

- >C"".'" , ' ~-'U anI l:H'U 111 

lllllllst('r În afaet'rDI a('(,.l"t.a () ~tiu ("",' nr.<.' . "'. .,:,( {"'r1nJ~ ,{'uţl. 
:\.{~t.i.l e.st(> adevărul in aff.aecl'('. 

SI:bii tl . 16;2~) Fpht'lUlrÎv ]912, 

Jl a,le.i 1'0 il e-'.W_II , 

·a.,*·ROl' C'OlhSi)l, <,IIg'f'll roU' ŞI ~. rsp·nit> Vlai('11 il! chestÎu-
IH';l ziarului mangr1'>t CI' al' fi să se Îllte

JIWH.'ZP.. ŞLirPLl aCP<lst,a, <lJll luat.-o după zia-
nd'{' lInglll'f'şti. ' 

('ptim însă !II 'l'f'l(',r/J'o/U! Umil â ,,', dt d. 
Matf,j Voilf'aJlll IHi ştie lIimic dp o i.lstrt>l 
dp l'onsfă.t.uirt' şi Il1<'im C'U 'pIă(~erp la. CtlTlO. 

~l.inţă .'](,~('n, .. tH, Pllblidind dp(>Jn,raţi,lt p{trill
U·hll \ o!l",lYllt pl'ntJ'lI depJi.Jtil lil.lnurin', 

Scrisori din Bucureşti. 
Cariozităfile intelectualilor noştri. _ Dod nea. 

muri. - Pieseli! streine. - Mihai Viteazul pe 
scenă. 

Declaraţie, 

In xiaruJ "HlHiapesti Hlrla'p" dili (~apitalt'l ",':) 
pllbli{)at ştirea, eă eu am luat p:nte la {I ('Ulli:fil. 

tuiJ'(' ţi uutl) !L!'.ol,) ('u domnii: arhÎlmalldl'ituJ \'Î

(>al' Va.~ilt. Mungl'a, dopubat c1iplal, Eugen Brot{' 

şi A, \'Jai('u, il! St'OIHl) îalfiintăl'i i unui jlll'11al .g-1l

H!I'nament.al. ~i elin illpidentul :l('('sta ziarele ,,1'I'Î

hl111a" şi "Hmnâmd" din Ama" plin in di"(,lltilllIP 
1'('I'ooana nwa, 

l)eclHl', di eu IlU am Illal p<lI'h' la " al--,{~Illt'Ilea 
{'(Il1!-'fătui ri>, II 'mII fo!<t. i nyitl~lt la n a."-(>men.f'll ('on

"f.ătuir·{' ~i tI'am ('lI1lo~tilltii de a,.;(nlu'nf'a {'>'Il,<;fit
hl i)'(,. 

ha zill'l<, de 15 'li 1(j,'''-ehnlH.l'i,' ~. 1', st, II. am 

fn .. .;t in Btldar)(~sta ÎlI ministl'rul de rult,p În afa
('('ri oficiale. trimis dill partea (,oTlsi:.;t(!lt',dui :11'

li id ieeel'JlUJ, Spl'(' a se r<,.gn]a fie-fi nitiv afalll'rea ('li 

I'f'g'lllanwnttl] 1~11tl'lI f'XHlmmwk de (,lIalifi('aţillnp 
î Ilvat:'itol'f;Ufi-dl, ('l:II'l' li fal'f"l'p (' f!P.nd(·11 tii de ani 
(It' zil/'. 

U('(>lIJ't'('l' :-:nllt p('lLd('nk :;;i alt{, dowi elH'stilllli 

(h~ int{lrl('.'; ţelJ{'ral Iwntru ş-<~oal('h' ll<>as!I'(', anllmp. 
<"lI 's.' ; ,':.,: ,1 , .: 

(·OIlH.'l'l'l.a t', ';>1 

ul proff\<;orilol' r/pbl ţI(~oal('I{, lI1Nlii şi (,de COlUf' 1'-

('iale din Bra.l:;(w >;>i lhad. {'.u sîi .Ii-S{' ooeot-eaRf'ă 

la pensilllle şi (>.·}]lsid(>rahilele întregiri rl(~la. stat, 

şi in mini~tor li tJ'ebuit Ril. i.nt,'('vin >;>i În at:aeerile 

'lIoeRtea, am rugat ~ di,rcd.ol'u) ş(~oalf'i I)ollwreiale 

Al'ooniu Vlai('ll. să :fif> şi ('1 pn',tent ('Il milJe, ellllll 
VQm îlltl'C'H~lli la mini"tcl' in amhf'le H<'!\'"tp afa-
('.f'J'I, 

Cal'o(' a fu..;t şi ('UI'(' ('st{' ţillllt~. JltP<1 În af~wt'l'il(' 

f}(f!lstr{' de a.farii şi un fiina!' ~> aJ'ldil în ft'rea.stI'ă 
(l,dlindu-np: o \'c~"C a,"pl'ii ZIS(>: .. [>(,l1tlll {IIllII

n{'7A;\11, 0('(> ~'a î'lltîtmplat?" 
Fcrea1:ltl'u f'J'.a rpLinii f!(~ eal)('·to(' o!llPIH.'şti şi {'a

'p(~t.ele pli1H~ de (lehi, {'ari Pl'in'au lung' la {'î'illl('aşa 
mea d(> noupto(' şi !it Îmhriîeăminka 1lIf'1I. ('a de 
J":llflboi, Seii.pai dc>pot:ul, mă ~'lIlai b'lIimă{~it (le 
pe 1'-t>-tl1l.n şi zisni: ,,~lI·i ni!lli{~, oanH'ni bllJli: ştiţi 
din pri<,ina fnrtlIlwi, voi·am să f('1'CS(' fulgerul." 

,,F'lIl'tll!Jă? FIlI,2;<,r? Ei dl,(':\1e William~, ti-ai 
("şit din mint{)? E {l fl'umoasănoapw Îu;,tdat}i; 
ni.~ Y(1!rbă de ftll,tuuă!" 

P,"i\'U afară şi eram ati'tt {l(~ uimit, lueilt () bu
('llUi de vr(,l!l~ nu Iputni s('oate un {~llvîwt . .Apoi 
zioo.i: ,,1' U Î·nţe]eg. pI'intre perdek şi g('l1.1llUl'iam 
văzut lămurit {'lHll trCII1ill'ă. fulg-NU] şi am auzit 
doară; şi tU1WtUJ." 

0!l111enii !;(' pw>eI'ă jos şi sp pri'ipîidinn dc I':Îs 
~~dui <'hia l' 1nuriau de râs_ 

Ulm) <lintl~ c{>i rămaţ>o.Î în \'iată zi;;(': .,Ila, 
~'flm de mI v'ati ,gil'lHlit să dosC'hideţ;i oţâră fereaR
t l'a ,;,i ;,îl pl'h-iţi afară srl'(' dpalul'ik' ('('le, ;\ ('>ea 
('('~aţi llllzrt era sgnrnot.ul tUllll.ri1m·. şi UPea ('('-at.i 
z~1t-it {'l'a f,wll! lor. Ştiţi, {'ă to{'mui SPI'C' miezul 
nopţii 1w-a \'('~tit tdegl'at'1.1J, că Clcv{'land a fost 
lllllllit. I'lJ'p"idl'lIt. si df'~asta toate aee..'ite 1" 

B li e 11 l' ('.~ ti. 1 j Fehr, 

~i{'i~,ull popor nil poate ~lfUn(' {Ie~)lr(' 1nt<,]('('
tu~ll! SaI ('ii .'IU o IIH'ntalitat.e mai ('llriua~ă d('('ut 
li l,ntp!('('1uald(:I' n~ţ.t.r~. La noi toatt' ,'1(' pc-tn'!' p(' 
:l()~. Jntt.I{'(.tll.alul .. rflTll:ln 1"{' !~prind(' şi prot('~tf'az;i 
III (">Il!r:! harh:I1'lllor {'uu.zat(' fk ,"u\-ini';lll. Rp 1"('

,"oltiî {':Jud H1td(' d{'spl'{' llJijloa{'(.I~ fof(),~itc de 11-
~~'Ie IH',UJllll'i I){'ntrll li (kslla(iollHlizu pe altf'Ii'. 
',1. 1'11111 ~,~ifaJ'~'fa a f!)(-lIt ('a o PIII't.(' a poporlliui 
I~t)~t~1l sa trullL~('11 în ţări în ('arj 8Uprf'lllatia pv
ht~l('a 1) .au Ipopoar('](. :;;ov i 11 i ,-te. int('!et'tuulul )'0-
lIlan:I~(' lin .q·ntimcnt {It' disprq motivat faţii (It, 
Illleltll'lIe tutUI""/' iH'estor adn'/,gari. rllri n:1z1H\~(' 
s:~ 11(' .!':lpeH~:('i'i limba. La ÎntrJllIirilf' Pll.hli('p, în 
dh~ellţlJ pnrtwllfare, În ::;('risul "ăll. in!DlC'etua] Il I 
r(HI~lÎn ~~i I:t:tllif( ~tll 111 tn·.,g· df',~gll~tHI fat:1 (h, ('ei 
<:an .. pl·11I fOl'1J1 hnltalii rol' l<ii·i d(\"llat,ionliz{'zl' 
t I'U\I!. 

* 

I'n illt('kd'lIal român an' d(' )lilti:1 ()J'oar{' t'aţii 
~lt, ŞO\·lHl';lIlul .. IlIl.t:1Irl'H', ,Ufllldul ('il ?C'olo, În tara 
m.{'an' 1Il'lila,,1l lUI Al'parl stăpiiIH\~(·. AlIf{'I' iu!'ult.e 
e~1 ~Iellnslillg-{' ('U noi, îl fa4'(' fi:I nu J'('('111103;;(':1 

1lI1lIJ('U lJlln b ('('i ('P ll(' urit,:!' Il(' noi. Limba UII

g-lll'('U~(':1 (,."tt' ('{'l'a îll:lP~ sillil (](' înviî(at, ['Jlltl1ra 
ll:1.!.('III·('lI,'e:'t (;' falşll, :)o\'illi,mlll d(' cal'(' (,,,f(~ În
Illh<itil it f:l('llt'o a~a ci!' uIlillltf'l'ahi. La Ull ('U!';.: 

al ,~1111, d, O. D('Il"ll~iallll a st:1J"uit Illult II.~nl1ra 
:t{'!'stlll If'j t I It .. . . . ,,·u II {'Il '1~I'll 111lg-1II'('~J, (':11'(' gol'aţi" ~,,_ 

. . '. ~ .-

din ţarii. U ,;:1 \.~ surpa'jlliUI VII slgllralll,i' II ;,JJ);, , , , 

'TlIa!'.(~ <It' ~<'I·i Il\.' ('ari h'-au (K'upat pi{,,,('lPllll.~II
rf'şti. ('(,titi :;<1 0:11'11c de ;:eanlă alp {·]'OIlÎ{"lrilol' 
teatrali. Vţ~ţi \-cdpu ,:;illljlat.ia {'U e!ll'{' \'orh{,sl' tlp,;
PI'{) 1\('('"t(' pipst'. dintl'e ea)'i Ulle!P llll fiÎ('nt "'l'I'ii, 
.,Dianlhll'·, "Taiflm", "Ofiţ{',rnl", "IJlI~arii" sunt 
u!«>ult.atc eu 'l'Iă('el'e de ueel'a'7 intd{~l'hJaI I'Omiin. 
eal'(l lI11tn.'şte ill S'ltfld. li 1 sii II de;':j.,'1.1~ttd faţă d{· 
tiA ep e,,'!tf' 1lIlgUI"CS('. A Jdalldil şi t"~plid. ~i d·nar 
,~llnt prodlll'tillnile edor ma.i declarati ad\,crgul·i 
ai :I.spiraţ,iullilnr nmlstl't', ~i {l.mr ÎIl lln(~le 0jl('
I'('t(~ v(·zi bin(' (~lmlalltonJl t<"xt1J!lli lIl11zj{'al a ÎTl

t.I'cbui nţ.at frll111()a~('le JIIotÎ,-e r(lllJ:îne~ti,dÎtlldtl-le 
dr<'pt bunuri ll1at<, din an'rea Ş:llfl('h~a"t'ă. a po
pOl·tlln:i unguI'CS<'. C:Îteva '7.'())'gn:me I·a sflÎr~itlll 
fr·llzci l1!uzi(,u!c dintr'o IlI'·dt'!eanăsall ţarină, diu
tr'o doinii sau horă, duu melodiei, !pe ('arc o re
t'lIll'oşti t'il {'II poporului tău, () înfăţ.işarc mons
tn~na"il, () lluanţă stril-ină. a'';'11 după (~llm "poiala 
('ult11l'iÎ .... tl·pirl(' f:lI'(' din ilHlivldllJ I'('negat lln 
Il! ons t. 1'11. 

* 
DaI' ('el PII\I.lI dl' ,; al' arătll u<·(",tui p1.lbli,(~ de 

illt{'ll'>(,t.uali l'ollliini, ('al'i Ilrii(',-;l' Jl(' tTllg'lll'i dar 
aplaudăS{'.risel(' ]f)l', {~r(>r{'le d(~ spalllă din Iih.'ra
tllnt llng-III'('.a~-wii. Dar dppart(> aşI! ('eva, Tată de 
pi]<l:l l'('a lliaj nouă pi(','!ă ungnreaseă ('(' S{' joa(,:l 
În ROllllÎnia, "Ofit{~rlll" lui ~n)nal'. O pif':,;ă de 
o naivitate f'opiliireu,;eă. O intrigă ohişlJuită' în 
l'{']t' !Ilai nai\' ('olH'eput~~ arw(·dote p~ 'p~Ilal'f'. Jn
dividul ('a.re se deg-hi7--ează ,~i, deghiznt fU('D eurtC' 
fCllwci lui, ea să se eOIl\'jngă d.aeă ea il iubo:;;tl~ 
gan nu. Cum ar i'.,i{'(' l{ollllÎuul, 'tlll hiet ('rp'7tiu 
("are-şi fură singur di{~illla, Aeţiul1ea iarii foarte 
,;implista, IH>I'sH/ulg-iile nH S(' poate de fade. hleg(', 
); iei il ~\('hjnteiro di' ('1.1gctal'e, ni{'i o ;;trii,f1l1g('
raI'(' tit, gÎmdil't' al<>u!'Iă, de ~pirit de f)b"'ernqi~·. 
lnch(~('r(,!l ('al"<.' \'l'~l să. fie de spirit e 'banaIă, mai 
banallÎ {I{'('llt toate dialog'11J'ile din 1'('8tul Jli{'~ei. 

• •• nn:rl1 
.. S () li u .\ Il I ,,1 (! J: • d i Il (' 111 j II Il II I i { 'fI SI '1' i

SO<trt'H llllllia dilltn' ('I'Î 1 () tpulugi rom{Illi 

('linlil}(Jţi dUll s('miU<lnd nlll\ill1IH'aLoIÎ(' din 
Ora dt'u . !\la rp. 

Fii'lId a('r'astă .. p0\'Psh~ a pt'igollirii" dp]a 
OradC' cca dinttti povoshrp aut.('ntică a ('.(l

lor SăY{I/'.';iitp de cUtră cei pu:;i în fnlJlh'<\ 
seminarlllui lat in, o publicăm ~i HOl în În· 
tn'gilllP. 

La fillea Itllwi T aln1 al' C',za fii Ild murim,;, 8n. 
Ill'!l l'a ('er{'t'tat in illfirmi'iril' ('hilia bll1nll\-ilori. 
A În{'('pnt SH Y{\l'bpa!\<'ll eu ('1 romlÎl1eştp, .. lnfil'
maristn!''' ungu!' fiind, Îndată j·a fiiellt IJb~{'I,atie 
~i l'a agdiit zi('ilnrlll-i: 

- .. Vol'I)('\lt(' llngllN.'~te, {'li -sil' t.t> ÎlItl'kg ~i 
('u. {'uri am dl'f"pt ~ii ~til1 ('e "orhiti~" 

Bmw,a i·a l':l.~PUll:-;: 

- .. X oi \'(ll·hi'lll în li11l ha llQlistr:l \I)at~rnă, 1:1 
(',al'(' avem drept. şi la care t.incm mll1t.". 

('Il a('ea,~t:a Bmwa s'a du .. >; la pI~.feetlll Pat.ka," I 

şi l'a intrehat. P<'lltl'll {'(' uu-i permis 'a vorbi ro. 
mnu('şte Î'II infirm:ll'ie? La {'(' Pl'eft.,,<,t111 Patak.v 
i-a I'ă"'lYllllS. di: da, puat.e (\'{}rbi I'Omilll(\ştE:'), nu. 
mai Întiii sa zidi .. par<!oll, ~'il \'oÎe$e i"l1l \'ol'ht"'se 
rnmlÎllf'ştf'." 

BOll('U s'a dus şi ,i·a SPlIS'O 1I{'oasta lJlfirnl<Il'j". 
tllluj, lnfirmaristul i-a zi~: 

--- "Ell 1111 şthl eum voate "xll'bi pl'de('tul {':-i. 
tl'il min{' Într'un {'hip,'iar dtră tine altcum." 

Bonea {'11 lLt·{~a."t(>a s'u depărtat din infinw:~l'i{ .. 
rnfî!'lll~ll'iRtlT·l imediat a arăt:ut al'e-asta lll'f'f('{" 
tulni, .. 1 t:;, riie Tv:ai;l, ('umam xiI:! şi la în(·~put", JI.r

mi) ;], \\'ilim!<, ... ~fa!lll'il-e, (,1lnl "ii t<> fereş-ti de fn1-
g-~l' :.;ullt ;lti11 (l!- hp1Joc si ·de nenumărate. ln<':H nu 
înţ.elt',g', ~'nlll dp fuI C:p l'T11 mai n11J1(,1'{'ste ~:j ou-,.. . , 
.ucni," 

Zil'ulld !l-r('sfea îşi str'în>K> ('atmfust'[e ţii para-
11]('111 şi -eşi, t'ii('j trpllul SOf.;l;«' în tnrgnl lui. 

Trad. df' L. T. L. 

Toatl~ u('.(\.<;t.(' eu.lităti llll Împiedecă Îll"ă pe in
telt"t'tllullii J'lJITl1fm iubito!' <I{· t.('!ltru 5ă-i g;t!'.{'ail-di 
a{'(>.steÎ 'PieS<' merite, ,qă meargă ,~ă o vadă repre
zentatil, &, fat· ehcltllidi C1I monta1'ca <I"t01" f('J 
d<, pÎe:,<'. 1$i. dUl1ll {'ât se pan'.ulltol·ii \ţll' dela Hu
dupel'lta, l'onform jpg-eÎ. 1:;'01 l'idil'.î, jf;lrtt>a lor din 

In zinli 1lI'luătoul'l'. dillliIWa\H. B.onen :;-i Chir
nai ,,'al1 du;; la pl"efcdul. să "adă (~nm e eu "par
d';'lIIII" ae{'."ta ~ Prl,fel't111 !('-ar:lapulls. di Bl ('Il 

totului altcam îl Înt.c')cge, Însă eum? - uu le-a 
,.:pu~. A tnn('i JlI('rg'{~ HOlle-a eu jJl'l·ft>,etul ]u i1lfi 1'

mm'i"t şi d .. .<'fal'}j pl'efeduJ - lH'till:1.ndu~S>t, de 
('IIY::lItlll p;lr<lOI1 -- in infirltlilrj('. cii: 
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_ Xu-i icrtat a vorbi (rolllibwştc) numai uu-l trebări de ('.(".I1U lUergom k~ cor? ~punându-i noi \ 
~ll1.('.~t.(', o.a să întdc..agă şi să .;ttic şi infirmaristul cauza, ne-a dojcnit, întărind totodată şj el eooooe 
('C yorbe~c respe.cti ... ii (români). a zia Ra.rtha Jooprc noi, şi no-a poru;ncit să mer· 

'L. _ 1 PY>ffi la (',.or. 1.11. porunca asta toţi româ.nii ne-am 
V in(' lapoi anum;a. La masă vonx:şte 3011ea b- f Q SUpUI'; şi uC"-'am dus la oar. Alta ce plltBam ace ~ 

(.olegilor sili dospro "paroonuJ" pl"(.j'e(~tuhri şi se 
mint {'lun il lţ)oaw intelege alkum? Un 1.111gur, In ziua următoare aŢX>Î, :dllMori

c

i 1 şi II, la 12 
Bartha, din <n1l":'1 TU, mai ascuţ.it.la urt'chi. dol.a O1'e fără un fi,.fert., ne I3.TIlmţă, în muzee, legea cea 
~dtii nUL<;!i ziee .şi el cok,gil{)r săi: cii: nouă. poruneită de rcctorul Lâllyi, 3.11ttTOO: nici in 

mUlleu, niei in rdNoor, nici pe ambit, nici la 
_ }~)nl'a H~.n minţ.Cşte. (':3 şi cum ar {'eti din- • plimba;r{'. niei la {laBina cato.li·eă, cu un cU''lamt: 

tt"O earte. nu-i perrni.~ nil'i tmde a vorbi rOlluîncşt.e. La toa-
l{',~iJH dda amiază. apf>i s'a.pueă HO!ll'(l eu llal'- te ac-est,ea nOl l"OJllii.nii fo:l.I'W 1W-:lJll întristat, cum 

tha la di,;.('util şi ('{','Util. Bartha văoZîmd ('ii în di~- se poat{' "îl. fie lI~t.a aşa.. când prefectul numai de 
t>1\tă şi l'{'art~ n'aro drept, a inecput a-l illZltlta eUl'înd ne ammţa!'e, eă afară d{' ) .. pf{'{~tol' ori lUl
in tot l'hip1.ll. Bnnea la toate &."tof':a n'a zis nimi,'. de c 'penni;:,. (&~ înţ(>h~(', <le nu va fi î'ntre dânşii 
ei s'u dus la l'('l'tJ-r să-şi 1~!lrăsat.i;qfetje. 11l6ă J"{,('- şi Ull 1.,tt.in). 
turul neJiind :1('~ISrl.. Bonea ;:,'a înto~ Înap<.Jl lleasă) Z· t t t ~ ")'n a POl- "J'ua .lua aceas ,li l"('{',{'. eUIll ,l' •. ee. c, ,. 
('ăl'i l'N'ţontl ţ.ndf' I)(';;te drum în 8{'mÎnar, laI' pe llrmătGare, e.ând îi citeazii. I~mea lui Pasca, in 
:tmo.jt îl I1tPpt:1 H .. 'utlw, \';a1'(' l'a întrebat: ce fi timpul liber de 15 minute dintlt'(' prelegeri, ceva 
i!'ry}l':hit <'u )'edorul? BOlle<\ i-a răspuw: din (\'!rlt.ginle- l,a a{~CUi3ta ductorul pr~mlIr, doşi 

_ l{(-etornI nu-i aea",ă, d!u' "Dnră i;O 1.1iW miJ- era ~am de yrc-o zeC'e paşi de o], totuşi îl pro
gal' în og-lind:l mll:;l'al',c.\"{'d(', astfel niei ('11 nu iau y,-,ae::l să se ţină d{' l~·gea ImLli('u1.ă. Bonea îi ră8-
It! ~ea1llii l!l\'ihll'll lui <It' {'opită şi {'ll a!'ta ""('(1- pUlldc eă orice lege s'ar aduec, dari' ea să nu vor
lt'iH' Î1H'h('iată toată afaC'.ereu·', beasdi romi'me"te nu o poate f.ace. IJuctorul imla-tă 

ta C'inil apoi s'a întâmplat, <'il BllJ·tha u timlt il vâră,o;.tc~ la prefectul Pataky, iar prefectul recto
" "orbire. fără îng:khlinta nimănui. <'u toate l'ii rului Lfwyi_ Hec'wrul Îndată după amiaz ţine con
ei n zi.". ('ii pr('f(.~.tlll i-a fI at Ţ)t'rmilliuue, Însă u- fe:I'Cll tii asupra ItI i BOllea. în (':1 re îl şi eliunillcază. 
<'Ha~ta nu-i adevărat. })(,lltl'U<.'ă BCl1ll'3 Il intrebat ~ent.itqa ni-se oote:-:w din 'partea prefectului la 
)il' jlr(,j"('et d{',~p)'C ,a"t~\ şi 1~ zis d nici ştil'(' n'a.I'e !J Ol'{' :;eara. !\UDl~li dC'l.·ât după ('Mire ne întreabă 
~k~iJlI'(> vorhi!'{'a lui Hartha. In ae('.a~ta foa.rt(' rău Patn.ky, 'pr{·j~'(~tul: 
u \'llt:llIlat nll llulJlai pe BOllca, ei în g't'lH'ral IX' - "Ki ru:onositj:1 magât litm{>nll ~ (Cine "C 
loIi l~.m;Îllii. llUmindn-ne: identifi<'ă <'u Banca 1)". 

.. Proşti. llH'Ulti. ,)hrazuiei," l,a ill. ... ta noi toţi deri('ii l·omâni, răspundem în-

(\Ullsta am ie'1it di>la ei.Jul. Bartha a dH'll1at tr'tm gl.J.s: 
]>(' {"ei dda n m3.~ii ('u f>l i'n muzeu şi de nou ne-a - Şi cu, şi eu şi cu_ .. 
inzultat ea lllai SU", pc toti. in potriva eiIror in· Pll'efeetul aeum indatăd:l ponHl(>~l să se st!În-
zu!t{, n'a lllai sărit Bonca ,~ă S(' aperc. ziefmd că gă del{l noi eăl'ţi-!e de stu·din şi a ieşit afară. Iar 
llu-l tine demn ,;il mai .. 1<'a în vorbă eu el, ci au 110j ne-am adunat toţi laololtll, hotărîndu~nc ee-i 
"l{rit alţ.i d(~i .1·om:l1li. Iulil1 !"llbo şi P{lpan, e{'- dt· Hcut·~ . 
)'ilnd lui Bal'tha Stl-1;'l l'ctrag-ă cuvintele şi tot ce 111 urma hotărîrii llOas.tl'C, toti românii ne-am 
a zis l'~m;1 at.unei. 1 !l,'("riplllal'Cn era foarte ma;re. du{; în COl"porc la vi{~l'ul nostru C'jli,S{'opesc DI'. 
N.i~:nalttl dat t'll ('k>po.tplul. ('arc n{' chema la ru- Flol'iaJl Stan, fiim:lC'ă episcopul Rmdu nu ena &.

g:killtli şi 11l'\..~itatil.'. a înt~'n:!f}t dis(·uţia. ea.să~ şi i-am rarpo-rtat tut luerul, i .. u după aceea 
1 n ziua urmil.toare. ÎuainÎ.(' {}{' ·amiazi. pn..fcC'- llc-am întors in sE'minar. 

tul l'atak:-.' li îneerr.at ,,,li ne împm'c pc romtllli {,ll 111 zina UllmătoaJre la 10 ore. diminoaţa, so-
latini. dâ.n.du~nc duja.llă tutuTora (şi romrmilor~i ~tc \'ieu1'u1 geneml D1'_ Rt:lJl la rcctorul 9OIDÎna
latinikl'L ,~pntllt~ltl-nt't.()to.dată, ('il. înec prin"şte rului. dp unde la 12 .s'a dUR a(,~l,,,ă cuhQţ.ij..r,!r,~ 
.. _, •. ' •• '''/ " •• l '_"", un UliUl.'. laI' :;tl<l. l{c<wrul i·a ;pus şi turminul, că adocă la 

{~a<'ii. {~UlJlra În sm,j(>tatp4 alo!" c5ţiva l'Om,::'lll- ar fi' . ~ I 1 
I 

< - .ll~mllw:te a:3 PllJlct .. hl'Jlă am,Îaz într'adevăr şi 
iariim llIl lat.in. hunăem'iinta adue{' eu sine 1',U l ' . 1 . 1 ";llC vJ{'.aru nostru ş~. VOIcŞte ~ă. intre pe poartă . 

. yl).l' 11111 în litn)-a ÎntelNlsă ,;-i {le aeci rC.81x'{,tiv. 1 urt.arul, se v(;"tIe, ştIInd pe {line caută şi în ce 
;\('008ta am apl~~hat-o ~i nOI. T nsil era 1) i lllJlusibili- treabă umblă, zioc \'ical'ul ui Dr. Flori",,} Sta.n: 
t;a.!{l •• ('iki 1111_ latin inda!ă ee vedea mai multi 1'0- _ 1 )ouă şi jumătate pum't au trc{'ut deia, rec-
~r.mIll l*?lalta, <,.a nn h:udue (l'a11dur) şi rlră·culeţ torul e oc'upat. .. 
11. vocIoa. 11 numaI deeât mijlocul nostru. R, i a mal' lllsă vl<'.3.l'ul, om pil,t,it şi umblat în lucruri de 
7.11< prcft'0tul Pat:lky: are~tea, îşi f'COllţ{~ eeaMd, oaută şi "ede că mai sunt 

- Cu a<,md,,,tll tnată c1wstia O ţin îneht>iatiL 3-4 minute rimă la jumiitate la 3 punct. ])iI. de 
• J m.ă ahia iC';\ÎIm afară din muzeu şi Bartha ştire areastoa prin servitO'!' l'l"ct.omlui celui ocupat 
Illt'lt.~l strigă în gura mare, că în toate ce 1('-8 zi . .; şi numai după ~:sta i-au dat voie să intre. 
(ln"'rl'f' Bmlof'::1 şi cciu'Jalţ,i 1"Qlllâni le s1l3ţine şi pe ('ontinnitncl chestia ('11 L[tn,vi, pe la 3 CC38urÎ 
mal d{'pllrt~ .. Hon~'l n'a zi.<; nimie ci s'a dus la du- ne choomă Dr, St:a.n, prin s(,risoa,re, la loouÎJlţ.a 
?o\'nieul teulogi h))', 1>1'_ I..r'i\t;'o'ân, nal'e zadm'u ic a ~f'etoru.l_ui, 1 ntiii ,"orbo~c "iewruJ, earre, dnpă În
I n(~reat ,.,:1 Împace n1':ti al08 pC' Brurtha eu BOlIe-a. furmatl d{~ Nwtoruhhi, ne-,a <lojeni1:. foarte, zÎ<,..ându
(~:'t Bar,thn şi d(~ aeum înainte ziepa di 'susţine e,('('.a- ne, eii dUJI:'i ('lllU e informat di;n p~tl·ten rectorului 

nOI lUlJlţllU şi eii lllOl :lm fiicut un p~ grreşit în ('(> ,a ZIS. . . . . 

La t.oate ;l('('",k:a dintre l'ulll:t.lIi lJ'a zi,; nime U1'lIMl ('i"inli:l. de nu ,'om a\"Cll pe partea noa.~tră 
llituie, {'.Î s'au fiil'ut toţi eil lN!U lIitat l'a c;.i dud nreptaU'a, vom fi dflti afară din ,~ilJtul clerului. 
ll'ar fi fost. ~'o~·bi.r:,.a vioal'ului !-itan am a.'ieu1tat-o -cu. toţii 

Al))'opiilldll~;:;c înt)'f> :H'C'St!.';l zÎml OlHYllla"tiei! !llu~tl~l.. După ,a,;t.a a dat rind -reetorului să pună 
,a red<>:ulni Lan.vi :;;i. a vieercct.orlllui, după ('IUn ~lltrl'.~lal'lle r?ferttoare la ch(',.;tie. lJm .. .,.i, rectorul, 
~~a {latma la (~II()nl;ll.-;t.lca oricărui superior. ('on.dJi- ll18U!;'1 llU ştIa ee întrebări ~ă pună si Cu ce să 
('a~)1"~11 ~OrU~lIl, l~lo~ latill, ne chiamă )a eor pe Îneea1)ă toată pertJra(~t;Lroa. Cuvintele 'numai bol· 
tOţI, JIl",a ilO.) 1''OlllllllJl aan SpUi; că nu 111ltmU lIIcr- b"rosilld)e zi('ea, ba de nu el~:.t la ,<;patele ]ni prc-

. gc, P:lIlii nu ni--sp Vll da s1tî"faeţie penrru insul- feetuJ Pat.aky şi duct01'lll primar \Valnor, Cltri îi 
te}~ lui, B.artha, din pa,rt~'a lui de bună. voe ori tot şopteau ('(' 8~1 ziCll, stătea ea un mut. 
;;1 ~m<lu 1 ;;t:perio~ita~oo :,,;1'*i rot:ragă. euvidtolc, (Sfârşitul ,-a 11 rma). 

01"1 RartlUl sa JIU fw ':il {'I III '-'Ol'_ La <IU:o:-:t('a eDIlllu-
pătol'~'l ne-a 'l'Îtl"ît la )'e:~tor\l], pare ea o fiară sftl-
hat(~'a momOllt:an a f.,st int:J'{, noi, luulldu-uc la Î!l-

8ir~ellbeU2r ~i~16s ' I Bicăuie !lolul. 
Recomandă publicului prăvălia sa de 

Arad, strada Deâk F eren cz 40 
coloniale şi delicatese, Înfiinţată după 

a. experienţa câştigată În cursul mai mul-

în faţa hotelului »Vass«. 
tor ani, şi asortată întru tot corespun-

zătoare cerinţelor timpului. 

3 Martie n. 1912 

Pentru luminarea poporului. 
Prelegeri popoTale În cles;p. Teaca al HAS'trei". 

:\pc'lul adrf~-sat de biroul central a.1 A ... 
I~o(~iaţ.iei din Sibiiu căJră dire-otorii d(~
p(1.l1/uniI1tdor i(l. g[lsit şi g{LiSe.şte ră..'Junet 
tot. mai viu nu numai în despă,rf/tmintele 
v('ehi ('(lri şi până aeum a.u desfă.şurat () 
<-ld.ivit..at.e laudabill1. ei şi ~n desp{lrtli.min
teJc de ('urînd infiinţate. 

jksprtr\i:'llnAntul 1\"al:0 a't Asoeia,ţiulIPÎ 
s'a c:Jlrttun.lt Ja şirul despărţă,mimtelor hal'
niel', hoUl.dnd şi el ţinerea unui însenmat 
nmnrll" de pr01egeri poporale în <>olllllll('le 
mai f'XPUSP ale deHpi.i.rţXunţmtului, 

~\C('stl' pr('l(lgl~ri '"OI' a,'ea loc în ~iJ'ul 
Ilrmiltor: 

14 Apl'iJ .Îl1 J)iilfÎ.(·: va .'orbi d. L Hossu rI{'~
pr(~ Să.d 1r('a "iei_ - d. S. t'ibulcukan de"pl'C Fo
losul timp1llui. ~ ·d. S . .Pintea :despr~ Cultllra 

părn:"lntului. 
14 ApriJ in 1 mia: d, Ih. K Bral1 df'p.pl'e 1 m-

portt<tnţa tnl("OOl'iilar la J'0mâni_ - d. O. !-\a\"u fle~
:piC' în.seffi11ătatoa cultu.rii şi foloascle ci. - d-
E. Birtolol1u d~"rrc Insoţiri. 

21 Arnilîn Dud-ttrlău: d. Dt'_ E, Bran d.cspl"o 
A~iatilllle, .~ d. N. H_ l\ir'OTI despre Alc()'i)1. 
~d. Lh'. 1. YC:îi~'tn d('spre Pat.in i r-elf> . 

21 April în Bratlalău: ,d. 1>1'. Brl1n dt':::.p)·t) 
Asociaţiunc_ - d. N. S. Aron de-'wrc AlcooL .
d. Dr. 1. Vesean <:!{cspre D3tini wele 

21 April în Şopler d. I. Ho.,.:,>u d(,,$,pre Silrli-
rea 'vi<'l. - d. P_ RUldll d.~spre St.upărirnl. - d. 
L Vod·a -despre CreşwI'l;a ·vitelor 

21 Ap.ri.l în Sâniu: d. L Pup d~'Spre Păcatele 
lU~"1.lJui şi urmările sale. - d. 1. Dredeţiul des
pre Inx. - d. P. (rt.ll'a desp.I't' Lm'NHca'Pi'tmân-

tului-
28 April În (hlli.(.(1: d. S_ CiblJmrte:wu d"""!Jff} 

Folosul timpllhll. - d. \'. TUI'eu despl'cLc~wa 
cOlmmaJă. - d, P. Radu -de,<;lpre Stupărit. 

28 April în Săpla,c; .d. E. Birtolonu .de .... pre 
E .H 1 T -~,.-~ .. " .. n.t ('ltf-

turii ŞI [o]oa.'>Cle ci. - U. L Dredct.iauu d€\.'\pre 
Lux.. 

5.}!.li in ('i61/1c/lf: J. 1. lIo,,-;'lu de."pl'(, S~I,di
rea vi{~i_ - '<:1. P. ltadu despre StuJlărit. - rl. 
V. TUl'<'l! du;p,re Legea romlmalii_ 

5 :\'1 ai Î11 F ilalău: i{L L D rccleţi ami dc!'.pre 
.Lux. - d. 1. PGp -<h.'o:pro hleMc("[c luxltirici ,:;i lll'
rn:1ril(~ rele. - d. 1. (.'âm1.lC3.1lU d-espre F:'nonomie_ 

12 ~lai in ].lImp,'rd: d. Vr. E. Uran despre 
1\..;oâat~1lll.O - d. ::\, 8. Aron de..'ipr·e Alm)o]i:-:tII, 
- d_ Dt·. 1. \' (','i{'~!ll ti e!f.sl.lre D,t1ni .nde. 

12 11 ai în /<';.w:/lf: {J. ])r. K Bl'an deSpT(l ':\:<0-

ciaţiullc. -- d. ;\, R. Aron de.;;pro Aeoolirull_ -
d. Vr. 1. Ve."A.~(m despl'e lJlltilli rele. 

12 Mai în Filipi.,!: d. R_ Cbibul'l'utCUIHt 0(""'
pre }'oloRnl timpttJllt, - 1 .Dredeţiam. de.;;pwe L1IX_ 
-- <1. P _ {t'Ui,a {h>,,,pl'c Lucarca 1JtI!lU'1 ntuluÎ. 

2 hmie în 8ilva.,<ţ: <l. l·: .. Brandesprc ASffi'ia
t.iune_ - <1. N. S. Aroll dBSrwre Al{'oolisJU. -
d. J li' 1. \" {',"hll1 (ies p I'C D-a tin i I'( .. k 

2 1 un ie III (}rrn('ni,~: d. l.k E. Bran ue"pre 
Afloei~ti1llH'. - d_ N. S. ArUIl despre Alcooli"m. 
- d. lJr. J. Vesean despl"e Datini rdc_ 

2 hmie in ('omlod: d, 1. Hos.,;u des.p.re Să.di
rf'a vl('i, - d . .s. Piutea despre Cultiv:ll"oa pă~ 
mânhIlui. ---s, CLibu]cuteun despl'c Folosul 
timpului. 

9 11lnie în (JosU/a: 0.. L Hossu de;;:,p:l'e t;ădi
rea viei. --- d. 1. Pop despre Păcatele 111xu.riei i'li 
~Hmările rele_ - d, r. Drodot.ell.llU <le."pro L\tx,~l 
m popor, 

!) hmi!' il! .''''·âllg. eorql··'L-. d J..... T.' ""., _1 < • J\J'. 1.'. nl'"n uespre 

Are in depozit şuncă de Praga. costiţe 
afumate, mezeluri, tot felul de delica-
tese, brânzeturi, şampanie fabricat fran-
cez. şi indigen, cognac, Jiqueruri. fructe 
SUdIce, mandarine şi mere de; Tiral. 

Telefon 890. 



3 Martie n. HU2 

.\.~iaţiun(>. d, N. R :\1"on Uesln"e Alcool. I 
'fI. Ur, YeH(~an d('.~vr(· Datini l·(~k·, 

. H 111~i~. în A,.~:hiud: o'. H. Pintea .~l,H"(I eul· 
tlv,urf>-apamu,:ntuhu. d. O. Saru dc.9p!"C r n,.:e!11-
1I:1t.aft~a cuJt.llirii )Ii foJn:L.;('lc ('ci. - d. S, L'hibul. 
(·tHoon . dtl8pl,,(~ to1osu:l trmpului. 

~lU J unic in St.upi:n i: d. R ('hihulcnwa.llu 
<k,,'Pl'(~ Fol,.:,sul tiJm-pwuj, '- d. ~, Pinte..'l dc,;,;prc 
('ulth'irca pământuluI. - d, r. Pop ~;;Pl'e Lux. 

,-=======-=~-j===================~ 

INFORMAŢII. 
A RAD. 2 Martie n, 1912 

Parastas pentru Gozsdu. Xi·i"(, :;criu ;;('.l'iu 
l:tCmutml.l'(.lt': .,1lumÎlwdi" in 12 (:25) F{·bruarie 
,,',t {'.t"lt·bl';3t şi .în Cluj. la bi.'!'Cri{·,a gr.-ort, românu 
.Jupă sfântu litU1~g:jc, para.sta,,",ul obişnuit, PCllt~ 
,,{libna i;ufl(·tuhu llulrehu :Emnnuil Hozsd'U. Uăs, 
llUnS1.lIril{' le-a. {b.t corul tmivl\l-sitarilor, il1il'\trua.t 
.1... st{Lnu'wruJ dj~·.nt. Andr<,j Ludu. Tin(ll"'Î.nwll 
1Illiver~itllră n'u a prea dat importanta, j'U ('arc 
" dato,r ori l'C' Homân. m+:mlol"'Îei mardui bărbat 
'ti mulţi au lip;-;.it ddu pHm,,;t .. 'l~. Hupa ;lffm;ih~ 
pi~tn4llz~HoruJni eânt('(' f'luwbral: ('U sfintii <Jdib
llt'Ş'tc, dlnt .. 'lt d(' (~Ol'lcl 'am irrt it, d. Ioan Holomon 
"tuck-'nt nw<!icilli8t a dat 3H'ultătol'iior liilll1lrÎl'i 
.;I:-upr'a felului <mm ,~imt<p..a. f}i elim ('l'a in viată 
Ema.nlljl Ooz'Klll. A amintit in.tTC a.lt('J{~ l1('măr
,!,{inita dnl/l:o ... tc ('C o an~·.a ferl,·jtnl în l).()ffitmJ flltă; 
.!~~ ne!tTl1uJ 8ău Z~cflDd, rr)(': t'Î1nd lllu>lţ.inwa îi ~tril{a 
.. r1":-J'3&~îi Hvjdu " , t'ii ,,~11lna.i pimă atnneJ /<Ia tru
i(>S(!~ rîmă t,ri'iÎ("5{; lwntnl n.aţilHle.a llH·a", l'I'f-<! eă 
IlIulţi dintr\' tin('I'ii uninor;;.'Îtari al' fi U\'ut lip~ă 
de (.'oUlUllieărili: ('(' I,,-.a dut d, :Solomnn <'ti multii 
1'11t.(';1'O ol'ator.Ît',ă". 

_ Noui protopopi români. In Nmsistnr111 ple
lllti din ('ar.tll;'l.(:I}('Ş li To, .. t .Joi (·nnfll"mată. ('u ma
j,,.rit~H(' de voturi. .a]{'~.wr{.a p·rotnpoŢ}iIQ!, Jh', 
(; IU',{iI'ghe JJra,yul1l il' (Bi""'l'il'a-ulh:i) :-;;i Jugll,~1i n 
U 1,.i/,p.:J(In (.( 'Î..'l.('(}va). . 

.,1' H T 11 P N .t\'" 
I 

To~~ii h:lIl{'~, (' plina 0(' :l.rllrl'iraţiun~ ~pcnt1'l1 I 
hro~lcr~lll' ţ<1 ~'t'h.'la.lte hlnări de artă <'xpu."!C dt' 
~l~J' R,a H~~l~::L A. };'. H. J>jin~iJK~a "faria şi 
doamnde dl11 malta S(}{'wtat.(' I:nK'1Jl'Clo'tl'ună 

~)c lângă sup<'l"'iorit.atf'a hlt'rări1o~ cxp~ în 
w(!ţHUU:~ r~l~l[l1I(:.as('ă~ xÎ.arelc pun Ul c ... ·idellţil un
I~J:t:u:111 lI~l~mIH'1 s{x·wl(· u:\L :--:'. HCjlinei şi A. ~. 

<'Ullos<mt pr()f(~.,.w şi scl'iitor. <l(.~pl'P pJ'l(iblem,a fl

duea,tieÎ popub,rt~ din H<1mfmia 91 aetirit.'\t{·a cx· 
tra·~'.()lară. 

In rea d'intâi JXUlrt!" II L'Ollfcrinţ(ţi ",alB d. H. 
A~.am0&1u a e,xa.mÎnat gt.ar(~l g{'st~I'ală a Învătă
:'lantnlui pr.i~n~~. e~'c, ",pUllC' d-sa, Iil. OOl'e~~pun8 
11l t~Jtul ~errl.w1l1()1· fiieute. De untle la IHoR eând 
budg<·t.ul ~Wlleral al }datului "ro d.n ""8 L_ '1' • •• ,.... ,., 4 (!'\.. nu l.'Oanf' 

.
• , R,eJ(ele Petru la MaJ', Sa. In lkl'T!"ul ~'.. ŞI ~HlIlI~wruJ de iUl'itnlcţie avOll. 9 milk'1al1c d' , . .. .... .'" .. '" {'an n· ' "'00 .. l' 1 In 

rUi'pa.ndtt S\./tl1ul. dl {'Il {w<lzia vlxit-ei fM.mt(. d{' ~nHlJ I . mll (lI 11 {)('aţi pent'I·u inviiţltmim-
Clltl'ă nbarel" duce AndreÎ V ladillliro\,j('i IIi Viena tul ptr.blllllr. la 1910 budg<·tu\ mini{;wrlllui '{le tn
",'ar fi Ilm~ In i.:t\P şi o ÎntIT\'(x!t'rc între l'CWl<. Mnteţl(! (:ra ~I<: ao mili~ll\C din ('ari 7 mili<iam~ 
l'f'tru al St'rhif'i !;-i ÎmvilratJu1 Frnn('isc [op.1fal t'!"lattde&tlllati InYiltilmÎlIllului pl'imar. 

1 I·LU('llW'.-5{·! ~{G..ri~l. 

\ t
"'\' t _ , l' Ual' mOllwHtu 1 dl'S\'oltă rii În VP";-:II';'n t.lll'll· Pl")'-

~ Ui-\ rlel. iH.'PHl4 a lut 1'{'H'.( ('l"t! m.sii nu lj{l nI. fu<'(' - .\". '" , 
nie.i la \.' i{.'na ~i uiei la Budan('>ita, ei Î11ldtă J1".I"A Ill:~r (·"h.' 1Il 1 !'Ioa ('îm<.l inv!itiHori.i Întruniţi Îl! 

, <1 W pnlHuJ lnl' ,'( Il"'!",," h t~ ~ b 
a AWitrwl {'P ."(' ni dpkrmina m.ai tÎlrziu, I .' .... "" Il ara",,' ~l.'il' pmw ur.d<' mwi ,t'~1 r.lt'l~:.l'l1 r~llltut"a pOl"urului. J)!În a{~e"t an în,'~V 

.Români Îngropaţi sub dărîmăturile unei clădiri. <1, ~ ll1fllnţa 11llJIlNOllH' ş<'oli de adllJţi, bi·bliot{'{·j, 
1)111 ('f'!'IIănţ' Î ni-SI' :-;.·('1'1· .. •• /) j'l,'l'!'l' l'l'll{l!'\)- .'Il,f'llt.l'(' III ,;{lt·{· '\·11 ~1':I-'1't ' , "1' '.,.' .;' ,', 'î' . IW(~P~l ('1' 'mal P{~ UI"Jllă 

('iri:' s.'a. .Îlltft.mpl'lt Îll ('t'l'năuţi. ('apitaltl " a nllllllt ad.lnt·at.e ~'olarii. 
I ~w ',0\'1 tlPl. )J Il'n'U ri in :!H FI'!JI'. s' a pră hn- Jtoarn:.](' .w(:-~wi act! v ităţi au. fo,<;t fru !l1<rHM.' !;Ii 
Şlt o parte din zidul 'Jllagistrtltlllui. ean~ ple, ne-aH )}('rm:s f'ii n{' IH'('Z,lllt:'Jm ,'U o situaţjmw 

I 
{1f''''~ttJ d~' bUlW la ("< mg:/'PM' 1 l' intt'.l'1Hlt.ionalt' .L, 

('st(, aşpzat "'J1roapl' (Il piaţu, principală, lllM "pI.I. I.U 

Tn,t~lllai În lllOflH'lltlll dind trN~(,a. IW din· 1 .J . n Il uoml p:u't<> J.l ('lInfl.·!·ÎlIţt'i »al .... , t'onf(ll'('H-

lHunt.ea clădirei societatea pompit:rilor 1'0- ţwml R:ută ro;;tul (·dll~'atiy ul iU\':1tătttruhri 11L 
mitni ,.JwlÎlf/I'/1··, {\('otlat C1tZl1 baloouul eli 8a,te, Afll'1nă ~ii 'În Frant..\~. în fruutt'a lSoei ... tiiţil<ir 
O parte diu zid. Cauza prl\huşin'J este H- ))(ntl'll, oolH'aţl!l ,P<~I~'I'ullU sunt şi oamoIU polit:i('i 
Jllez('ala. {'an' a tot s(;{Jbit in zid, ptll1ii ce in ,~a\'antl "au d{' dlfel'l\:.t> alte mC8<'rii. La noi la sat~'. 
fi ne a trn hUlt S;1, se })1"5 bus,'ească. t;ub zidu- r

l
}st'l.bl . pe <'~1'(' îl un 8('.(>,!;,1(· p<'Nwlm(''! 111\-1 pot in-

dcplnu {k~('~t l)!"('vtU[ ~i înyiitătol'"tu şi ('ă prin ur-
riie dărîmat!' <lll fo~t IÎllgropati {!{)Î mpmhri JllU(> H<>tlVlt~lt('a (·.xtl·a-~'uhLră .atflt ru' ne,·.(%ară 
ai snslltllllitl'i s(wieHtti: t'UllOSCUtul si bra- pcntl'U ,p.npuhqill l"11raHc Il'() pot î'mlt'p!ini d(',(~i'lt 
\'111 c.()1ldu('ăt.ur Focar; şi Vidlentie ,J;'nnnC', pN"'Otul "au 'îfi'\'ătătonll, 
('ari grav rrlllit,i a Il f\lst t ransp{)rt.aţi la .8pi. :--:'e spline Jldcseori C'ii TU'in 11(,.tivitat.('1l ('Xtl'2-

taI. AJh'lp \'1'<'-0 t:irwi pp]'soau(' au fost, nu- I;w<ilară, înv~tătf)n.ll Î('se di:ll cadrul aet)jvitiii.ii lui 
~('olil.r{'. {>,mt-el'cntHlnd "·l1,..;tin{· in.~i'i {'ii aetivitlltea 

ma i uşor vu!wmll('. :\1 a re ne-a f()t;t sti rpri Il - !:xt r~-ş(",}1 ură a re o im])(lrt:mţă Jlur 1S<){~iată şi <:.'i
derp,a cflJld cOlH:iÎl ierii 1'0 lluUlai L În frunt e tI.'a7.HlllmWro1l:-;C l~IT.Uri ci(· înYiqiHori ('ari sunt 

('U ('loTl(hw5t.ol'1l1 101' Cl'sal' Se'alof. (~ari SI' tot, 11";'11 <l(' Imn1 dawăIi şi ('ari of'pun mlt1tă ~il'-
urlau ti i n in t;\ m plan' 1<1 o şpdi Il \[1 în etaj III ,!.;\1Ifl tii IH~lltl'llll<'tj\,jtat.ea extra-.şi'Hhtră. A t(·nni1 
Il. aII ('ftzn1 la pitllltllJl [l'\l.rl <\ li-:.;p Înt;Î.m- nat aJ'ătimd ('ă la lf\H~ pr{)('{'ntuJ ştilltorilor de ('.arte la satl~ Cl'a (it' Iri la ,'!ută, iar la }(l09 rliroCffil-

lll\' 1'(,\';1. J, 'ro tII t' \1 ,II. (·rt'::wut a :14, {I(,<'i un eln'imt mai mult I'i~ 

l---";~'~lI~w~.~('~n~'~~l~'\~~~~~~J!~~~~\~']i~n~';I';r ~~~'·t;lţl't.'lll~~~~ll~nţftr~i~u~mttfja~Ljşrt~i~in~t~e!.i~m~ed~ic~a~l~e~.~(~;~.t~i~II~I~i~tl~"~L~(.~~~~:\(~'~:~I\~";t~a~h~,:~:~\~;.;x~tr~I~\_;~~'~)!~'3~r~ă~ll~t~l~îl~llfP~i(~~;'I'~'{~'U~~lll~L~r~n~l~\i~-......... • J 1" l ' . _. t I .1', ..• '.... .., \!,lt·ll. ('111" IllH' aI'1:1Yltatt'll. ~t'olaI'ă a irtvIit;l!tol"uJm. 

t [·lllH'('.l' •• (,~I:II ~W1('pJn, "il tIna ('~tte"u (',·11 "1'1'11.". f HidH'pin 13 fost intimpinat la garii dt~ dit.rii a fă\'llt 1111 mi\' tlll' d(; 1 1'\<1 c; . entr bmil.lt, .. \01 ECll.at'i'P"I·tdll;" 
lina Ch!ll'le~ Hlon(lol. $Oţia ministndui Fran\*·i ('('ldll'll In allul"I(· prof(·, .. "iulleÎ ~lll(', EI ~'a o!wl'ai ;tlt ,li . 
in Ih:.mÎînin. llmt ~t('pha'fl i~l Fiikoial1u, dna ('arÎ- s:.in~lll· dp ap{'!ldil'it,i: ui)('l'ati:l a l'l'l1~it P(' fkplin: \'îllldllt la maIi nudţ.i }{mn:lnl dlntr'tn~' ~at. ÎIlH" 
ho!u, pri!H'Îp<'l1' Harhn Ştirl-H.'y, d. C. lIÎ::;S«'S{'U, d. llll',lienl ţoi holnH\'u! f',{' gii:'-l'l,(,lkol'otl'i\'iÎ de hil1('. ('inat. 1 lin !"tn1.lt (lt'l'~l."la t~,ate gaz{'tde ,;j:i.:'(·l;'li, ;:;i 
Ion .Proeupiu din part('.a ,,~illdi(,lltul\li ziarişti- IlluinH' IIp':'l proi,'{'(1a la H{'P'it hal'ikil'i '7 i-a .11H'St('- 1"010 d(~ 7.i. ,,(-riu e\1 mlllt:1 Îll:v{>l',;mlWl'(,: În ('oll.tra 

Fdi.citiiril(· nOIl,~U'P~ 
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lor': p()(~t!l1 Cin('.inat l'an.1f':'"ell, din partea ,,80- ",iat ('o]\I:m:l v('rti'bl'aI11; a,,'l.u (" n'u Ilnlt dureri, la al doilea Sa,;. pOHtnH'ă. a Î11l11'uzni-t !Iii. viindfi-
('ietllţii S{,l'iitn1'ÎJor rHm:wj" d. n.n.hl U. Ho!'\('ui, Dar d!l{'u :Jt'p,a."tii ('irl"lIl1l"t;llltil mÎt'şOl'('IlZii puţ,in piimânt unor Hmni'tlli, Ei pri\'t'se lut'rul ill'("!lta I',l 

.l~n l».trt,(>~l ,,&wiotăţii Hut •• ril.}[ dramati('i"~ d, t'l'Oi«mul "ău. l'a Ull !<'{'H{h.' Ilimi{! din llui,,;,teu şi ÎR- o ytUlliare !It' uenltl, căei se întăreSl~ Hmn:mii. A,m 
HOFlI:~tti, BăIătJ(~g{'u, scnntt>r, J)t'Sprt's, at.:liatnl mi- tt.ţimNl <ki'tl'l'lilui. Trt'llllie multii i;wu~intă ea;:fi mai ;;.t\r:Î1-1 Imi dH"IH'C luptll SIlţ\ilur <,onh'l\ noru-triL 
lita.:r al Fr~mli.1i: oontelc fhandjt.'n. H,·iol. ~av{'1. hl"J"{'ZÎ uşa <le bine intr'o pozitie ÎIl('omudă şi Dt' (Iuhl H('(lli:\ta îi rugăm şi p(' l{.vm{mi îlW'odlltil, 
Eftimiu, d-'şoarcle lk-l'n31r<!, d. lone! Pl"{)t~.PH- ;,llh 1lH UTl~hiu ear(' nu {' ohişlHlit. lntf"J"YÎa\·ut. si! 11l1':;\i uÎt(', eă ~t .. i11\le pământ io'tl'llinuln.i e () 
1l8l'i<'11, P.ake, mtm<"r~i zÎal'il;\tli. inu"l('\~tulll i, ::.tu' ~\SU pra mot.inl J Il i e.arc l'a hotÎ~.l'ît la lH.'t'astă 1WI" "i'mz,a 1'(' (10 lI('ltlll. iar a ellHlpill'a d~·l::t >:t răin lU1 
.h"Ilti ('W. ct{'. formantiÎ. d, Alut'n .a <i{'\:\nl'at {'ii n'u flil't-o {]il 1 {'iişti~ lIuţi()!laL 

In numele ,.Socie.fiîţii ,<:criitorifoJ" I'O/1/(Î1lj" a {",m.1AI llt.·îlH'r~INii fnti1. (le (~(;nfrai;iî săi Prohă (' Patru gemeni. Zial'{·.It' Im{,ul'l>ţ\telW a(hw 
YOl"bit el. (', P~l:'.'dc~{'u sahltânrl in Hi"bf'pin pt'l" ('ii 1(I·a pt'l'llli", "ii Într\; În l'llHH'nt de "p<'l"uţi(' şi în '.'til"(~ (.il,. o femeie rmni\,nă din .Rildăuţii. ju fl('ţ 11 1 
'!'on~f,i{'urNt ~llJl'iei fraJ)<X'7,p. in nnmpJ{l ,.8iw:li.rfl- ,,,fî!l";;.it ~Ii-i ~l'hil1lbe <.'U;-;iitil.ll'a. Har, d a venit să,.;e Dorohoi, a u:Î.scut zil('l(~ a~{'!>(te patru f(,ţiţe gc-
(uhli zÎa.riştiloT"U vorhit d. hm P]'O(~Vit1, ial' d. (!Î}{'I:('Z(' ~.inj!;ur ]WI1tl'l1 ('Il SI! arate \.'U: lUBă neatim;c O1e110, Şi mama şi copilele SUllt d(\[~lill gii.nU:UnlL...~~ 
lb.dll Ho!'ot,ti în lnrm(\le,,8o('ieIă(ii fllliorilof' drn. It aeif.nhdlli tonH' fucllltăţile ~i eu. prin llrll1tu'e. N'nllw1 .. ferÎ!'it('i '!'umi'llH\ Oillre Îlleă ooată mili 
tii oIid", d\ll('ă lH,ula un' {, sitllaţi{~ {'(Hl\'('nahilă, pae ic-n tll1 mult. III' il1t:lre.'ik~ il) l'redinţ.u put.erii 1l0lUltTe rio 

1 \)(,t'1.I 1 I}{,tl'('('(' în BlH~nr(~ti Împrp11T1tl 1'.11 ","o- ~{' pmttp opera {Ură ('011<'1l1'''11] nimi'inni. E 1m \'iaţ,ă. (Jsf(" /()(!lI(l. /li(' Jla!d{IlI. 
1,i.a .!!~L triplu llYlmtaj, Operatia ('(),,,tă putin. p Hkutli C'u 

îngrijil'(, şi poti aveu 1;II'ikjlll "ii vi'zi d~ nu e fii('ntă Revoltă militară în China, Hin P«kin~ 4'e tA~-
~IReichspost" -- confiscat. Hin Vi{lna se 

klc.g-rafiazii (',1 ul1miiml (It, azi ,1i.minNl\u nI zia
rului ('rl'~ti·n .... "UI·ial "HeÎi'hspnst" a f·ost eonfi"",·.at. 
A ('.'('st numă.r repI'OfllH'{, un dÎs{'1ll's l'o;o\tit ht o a(! n
lt:tr<' ("n .... ~tin-o('!iaIă. în ('ari' TH·O('!\!rat.ura îl oet<-<'o

}>()r1t. "ll.f!;'itn tÎ(·'·. 

filră ntwoit,. ](>!l:I'afillză (.~ tllrburiîril{' auîut'eput a dnlla zi din. 
nml. ~oldlltii l·c\·oltat~. m ..... .;ll[Hll1tiIl<hl-';.e ol"(1in(~hl" 
ofiţ('l'ihw. au pornit ·diu nou în ('articl"ul nt"gu~to-
1"'ilOl' jăfll.iu(! Pl'lidiliile ~i mpriuz1mo casele,. 

Presa germană despre arta românească. 
Zi:m.!t' din Bprlin 1mblică amilll1l1lţit.4.' ~H'i1'i de 
s('llmii ilS LIP l'a s.~·tillnei romiin('şti <1('1a expozitia 
Ih\ arta .. Vie 1"ra.1.1 in Han" Hmi Ber1lf' din ş!:ră:

_ Dela Academia română. l>in BUl' li rl\şti nl-,;(' 
8('ri(1 eă eri, \' ilHH'Î. d. S. IOl'ga .a ('ct it (} comu
I1iear{' d('(}l"t'hit dc intc'l·o."IUltă La A.ea(leIllÎa ro-llUÎ.
lli'i. d{'spre: Cărţi hpăl"ite şi I!ctipărite in rokrţirt 
lui Ol/l!or~lhe /Jg(ll'hi. O 1I0w1 l'unf,rilJlltie [tl istoriII 
litU(1tll1'ei nmHI1IC ·in se,colul Xl X, 

_ Educatia populară şi activitatea extra-şcolară. 
La l..'E'rcul d(' studii ,l\oeiale al partidulni libPrul 
din BtH>.Uroşti a yorbit~liercnri d. G-h. Adame . .,cu~ 

Cf'l,p rii:'\letc au 11I('('l'cut şi ji:>f'uil'ea e·entnt1u.i. 
Din Tif'nt,-;in şi PU<ltingt".t,l S{~ ammtă deu,;e.JJ1c

Il!'!! ÎIl{'(')Hltll,ri de r{)",'oHă. Se presupune ciiaeeste 
t1lflmriiri imnt pl'{ ..... (wut.p d(' ag(·nţii dina~tici dc-
tronat{'. 

Rasboiul italo-turc. Se RIHIll\~l din Bdnlth ('I!! 
un vapor cOTlltln'lal (>llg1ez "i va:ntl turet·se AS.-;11H, 

dina zj)ologieă, 

••• ~~ •••• A •••••• m •••• D •••••••••••• ••••••••••••••••• ••••• • 
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Jiind in drulll ''''pre Bc-irnth, an 1D.,,-t nprjtc> de v'ase 
it.alien{~ ~i lXllx~hlzitionat('. Sultanul a triini8 eâtc 
(> telcgTlUllÎÎ d(' folicita1'{,: IpoplLhltiei din Ik'inlth şi 
nmiml!. . 

I}in C;on .. "taTltin0p'~'l SQ a.mmtă : Ihtpă o {"Umu
nit~ar{' fă('ută d{' ministcml d{~ I·::'sboi. un auei

. ~>tor italian În_'iOţ.it de UlI tra11SpOl't a hombm'dat 
lo('.:Jitatca Zall,tin, in T1'ipolit,Ulica, lfm~ă Jloms. 
in ziua d{~ 21.i {!. VnM>Te italipnc au inCN{'at ",ii de
blllX~(' trupe, fia1'au lntiilnit u impotrj\'in) cncl'
J.{1<,:1 din jlartea tnqK'.lc.!' c\'olunt.aTl'. 

Vllliul din Yi'JlWTl depe*PllZtl ('ii Italienii au 
. ~Irn.,;.tat !j>C un va .... ('{,diito.l'ind pe jhLrpa Hl~i<" un 

tUl'e, \>rofesol' de l1wtcmutiel ('ar(' a fo"t {~OIHlu" hl 

M :1-;..;,:wllab . 
___ Eljen Mangra Vazul. Primim lIr!lliitu~ll'clt' 

l'ilHlul'i: Onor, Hedaetiune! In nr. iJ2 al "Tribu

llei"ll apl1nlt (1 noN tii ,.l~lj('n :\f~l1lgra Vazld". A~ 
~'{'a$tii notită t-sk g'l't'{litii, d"o:lI'C{'e nu l'{'l'('spundl' 

• d{'\":intlui ';ltil'{'a {'ll ~''ll la l1l'l'Hal'('a ~1:tg-lJifi('(·nţl·i 
Xale a.~ fj fost »l1iipelHlat, 

~tal'ea ,k 1':1]1t e, după ('Il!ll lIIi-. .;'a eOllllllJil'at 

"fieios la (·f('ptlli r<'a {Treetă ['ci, - lIl'1l1i4oarea: 

Inal taI min i.~tel' !l j1l-eI<onat ('~'l'{'ctllJ'e Îll1l;W l tl'i \'Il 

1Il('1I din Irlotind, ('ii Yellerahillli {'on:-;i",tor n'a tri

mi:.: aetlll (le absoh'a.l'{' in t.impul Ţ)!'l''''l'J'is de k'ge 

Inaltului llIin.i"ţnl. {'.;,mi"illiIl{·a admini"trativâ lJl'a 

;;i ';1I~IWllfil1t· fără "ii ,pot arwJa. 
F, T ă 11 t. l!n~ 'Lut.ie . n. Cu dl'o"ehit:l "ti

Ill;! Vasilie Teuca, în\'. g-J',-or. l'{}]H, 

__ Revărsările Prutului. Din laşi 8{' anuntii: 
.Ioi noapt.e BahliuI ;;'a f(\",:Ir"at, inllll<li'tnu ('Olll

:plp{'t şu,.;eatt<l Tpţ0uni-Cut'uteni Ipîlllii: la Ia~i. Din 
'lIe(~IL-;tiî ~'lIl'lz{1 {·.ollllllri(·atia a f(."t ('olllple<·t Întl'f.'

.J"llpt:l întrc IIol"l(",ti-Cl1euh·ui ţ'i t'll'('ntt>ni-llog-
1)('3"'1.. I'rt'f~,ttt l'a a trillJis cehi tI{' de' Jm'r:ltori 
~)(,ll t I'n a {'O lb t J'U i Z:Il!'H Zlll' i şi Il :la h· a m-n t ul li){' lti
torilHr, 1 )pa"';\'llH'IWa !'!'ntul eare de (IUliU zih' C<."t.c 
În couupketii t'J"("Şt('I'(~ s'a 1'('vărsat astă-[]oapte in 

. :'~e'nloni inuudiiml i\~ltlll FI'ătnlf'ni. 
l.AX'uitOl,i eari fu,*",eru pl'p\'{,,,titi au (,\I1l",trlllt 

.diguri {'l~ n'uu putu.t l'l\7.ista în"n !1)\,("nt",'\ol', 
• Jijia rp\'ul""âIl(lu~;,;(' oa Î1nmdat eOlUllTl{'.lp Go

bqti. lin::;lwni şi Tnţol'a, All~a n'a ajuns în .. ~ă 
!lit lin i !~t(. inlludîtnd numai ~-clllunăturil(', 

~p_ '.' I ll,;li4. ..... 'm. potrh1nicilor noo;;tri. 7,:, 
:..- - ,r"I!111; nJ",jn}Îr'~,1 Jt .~ .. ~1- .. UHU.-Va.J.'la 

~~~~.zaYă pentru sfţlnt.a id{"C de stat: 1)(,-

.ia .Je "ăjlt~\.lIl~li;j Întregi în comunele nemte:;;ti 
,dela graniţă, .in ('ireu'IlLScripţ.ia admi1listrati,'ă 
~zt,-Outhard, ugi taiA i le pangorllnane suut în toiul 
IvI' ,-;;i s'au i,'it în a('.e!e loeurişi agit:ttorii ${)(:ie.. 

Loaa Tol.tol. 

tiP 
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La două după amiazl < ('-Al13 două tril suri a.le Rost,)
loii Hor Nau înhămah~ iar călătorii a.ştept.llu pe peron. 
(:ar('le eu ri'mitii .părăsiră curtE'a unul după aMlIl. Ca
ka.şca in car(' se afla prinţul Andrei atrase. în diva 
1~â.!l.d treru prin tata pl'ronuiu-i. atenţiunea Soniei ea:'c 
"l~{'7.a Împrellnăcu () camerjstă. banrhl,ta. pe c.are va 
~l'(lea .contesa. 

- A cui e c-aleaş{'a lista: întrebă Sonia, scotind ca
f.ul din j)ol'til'l'ă. 

-' (:Unl, nu .ştit·i. domnişOară? Este a pl'intului rii
nit care a. pelrE'cul noa[Jtna ,În casa noastră, in pa\'i-
Hon, . 

,~''''''':' tlar ~~re estI' aCl'st prinţ? elim ti ('!Jiam!l? 
<- E fostul nostru ginerică, printul BoJkollsky. l'ă3-

puns(- cu 'Un ~URJl<in c;unerista: şi s(' zice că e perdut, 
Sonia ;;ări d~n trăsură si dMe fuga la {'on~sa. ('are, 

fll'ja Îmbrăcată în ('.ostllmul ei de eăJiit.orie se pJimha 
obosită .7>rin saJIon. a.ştentându-i T)I' toti ai săi. Pf'ntru 
a face !mprl>ună o rllgăc,iulll> inajntp 'dl'-a. o .pornI la 
_1rttm. 

N at.a.şanu ~ ·afla in ~aJon. 
- .\flllmă. ZLSf' Sonia, printul Audl'l'i este a,('i, rănn 

~l(> moarte, el pll'ar.ă ('u noi. 
COJl~esa.deschise niştf> ~hi1nspil.imflIltati. o prin.-;l" 

JH~ Soma de mânil şi privi În jllrul (>i. 
Na,taş.a? ÎntrMlă I'..a. 

tiT R 1 R UN A" 

til.ţrii RIJIl.('.rnb,rml din ~mitatu] Tolna..Rocieot.:t
tca 8.{'lC3sta al' trebui să aibă ca seoţ> m.ga:nizllroa 
eeonomi<"ii, <1.11' o..'lmf'nii ei vor i'H caşt~O'(l p\) loe1Ji
torii gorm,ani ai comunelor dda graniţă cu agi
tatie pal1gt'rlIlmnii. Te'l"C1HU in ae{\..,t "cap a f(")1'!t' 

pregătit {l{'ja d{' mu!t~ de mOl'.arul W QUin.ger din 
H.flh:lkeN:'.sztuJ'. Aparc IH'Qa:..,ta din faptul, că înctl 
in alogerile pal"lllmcllt.a;r{~ din urmă i,s'a pn:s lui 
(\.lom~l11 8zNl contral~and!Îdat na.ţionali..~t. Acum 
~<;('H(, zilnic pl:\1l*wi, ('ă olCllwnii -"<X'itltătii g('.r
lll1:ln~ din pjw,,,iiullc i'illnt in !U'tivitate perunancn· 
tii, al'anjNlzi1 1111-r11 ni ri. fiiră ~ă ];o :111 UllţC\. Pr~'
tura diJl ~zt.-l")ttlWilfl (1Iei-i Hci!) urmăreşte J!P
{'ontf'nit shnptc·mdc U{·o."\{', dM despre întruni-
riIe l'-C{']'e!e n'a şt,iut plmă a.emna, A,'nma îr~îi pre
torul KiNS Elem{'.r (i,~]tă 1;'i a:;pirantul la einc ştie 
n~ eiolall di.n mila guyernului) II dat ordin enor
git' jandannior !ia. nl'mtt:reas('u. fiil'iÎ Încetlarp Il(' 
:lg-itat')fii din pomitatul Tolna şi ~ă I'eprimll ("11 

t.l-ate mijlo~wd(> Ot~ l~a]'i dispnn ~lgita1ia panger-
manu . 

~i {'ât.c senlll:d1l'ri alarmant{~ (~l !l<'pst.a, nu SI~-
rie lillio;<tea bun iim' (·.ivi De pe Pn"UI zi {le zi. C:Î.ti 
A' is,~-I\'I('il1 de spetl:1 f'dui din ~. Ootthl1rd n'ar 
putea să spal'g:'i (·{,ata arlâ.llt'ei Iar nh:>{~ll ritiî.t·j şi 
n'ar putea "ii se im[luie I>P 1) ('lipă at(Hlt-innii g-u
Y('I'!Jtlln~, dar·i\. g-og<lI'iţa agitatiilor ',lll'timaghiarc 
u'al' fi fost lwutifi('ată dl'Ppt ~illlhj)l al sigurantei 
1':.1 t I'ÎP, 

_~ Asilul surdo-muţilol' În Timişoara. Aml,n
t:hn {'il la sfiil'şitlll IUliei Iunie <:01'. di'r~~~tiuIJea 
,::.sillllui ele ,.;,unlo-lllllţi va primi pC' devii IUlulni 
:-jo(",la!'-ti(' viit,r, I'ot E Pl'irniţi aHrnai (~opii În 
('tat~' d" j plini! în 10 lllli ~i (hh'tl părinţ.ii lor 
10t'ueH(' .pe tCl'itorll1 ('nmi,tatelor Timit;\, Oara",;,-Se
"crin şi TOl'i,nt,al. [Il <,laM'lp .'iulwrimlr,e vor fi 
pri'miti şi de H('{'Î, (~]J'i ~i-all ('ont,ra.; fld.ed·ehl f)!'

ganiee, lJU din lla~tt:l'(" ei dpj:t in ,·.i~ltă. J>et.iţ,iile 
sunt a ;;(' adru- \ dirl'l'ţ i !1lwi asi lului ţ;Î a se in
strllll ('l[ 1II'miît"ar·de dO('lI'll1pnte: 1. C{'r,tif~{'!lt ele 
na;;.h'r{'. ~. (\'rtifi('at Hledi<'al, e:ll'{' ,~li i Ildiec call
za. fiiII eal'C> ·au provenit defcet{·le. :3, C'crtid'i-eat de 
va('('illiure. 4. {"'rtifieat de pallll('rtat.c, flCUtit de 
timhl'u, ellpr.i11z:î.n(1 starea materială a părinţilor. 
G, III {'l!zld e:t!lf1 părintii snnt in\"Oiţ.i să supoal'te 
I'hehnio1il~~ in~tJ'l1l1tillll:ii Iii intn·('.tiHNii, est.e a sc; 
aliitura petitiei " <!P{'!lI'J'}lţ'Îe j('gali7.atii.din partea 
păI':inlilol'. 

\ .J>i(ladrul e 1)(' ali .ţO'{'nl'. Piil'intii !-'ilr']";.! .. ··· 
/'. ... "." ~ , ' .. : • ", " I'relel'llC IX,t.l,t,ule, 

III ea',rI pal'mtu se ohhgii a pliltâ pentru Rll.'4ine
rea flÎ!<lr lor ~O(). ori. (x~1 Jlutin 100 eor, PJătjrea 
~c fa{'c lllllar, rlidal'trlll se I'hitp;;;t{) in două j:lt(~. 

l!e"huir:i' treh!li{: .~il ~{' ingl'ijeai'r'ă piirinţ,ii, Pe
~qllie Sll l«' 111'i!l1.llii rlir('{,tillnii pÎln:1 la 15 ] nnje 
m(·l w~iy. 

}.fai inUli d,· t~latl' y<,stea. a.CNlsta ,nu provo/l(',ă la 
a.mb<>JI' ff'mni d<,cM un ~nnt.iml'llt: ('II' () cunoşteau Jj{~ 

:\aul.şa şi ghicI'3U c!lIr('ma r}e care ar incerca-o. si tol\l\

ma aC'l\,'lsta I}aralizii Îlltr'ÎIl~('J(' simpatia lor fat:1. cic 
aCf'st om. Pf> !'ure-I iubeau totu!)i fumândollă, 

- Snta.ş;l nu $tie Înră nimi{·. dar printul e:_liit.oreşt" 
eu noi. 

- Si zÎ(':i 'eli l' pe ,lDoart(>? 
Sonia Iăcu lin gest afirma.tiv. 
Cont ('sa o îmhrătlsă şi pl!lns('. 

. ,,{'·itile Domnului 1<Ullt mi"tel'i()I1-s{''' gftndi oa.. sim
tJJld ('ii în tot «(l SI' pi'tr{'cea se ară.ta mâna A ~1t1Ht
tf'rnieului. m;Î.na lui ascunsă omenil'ei. 

- ).lamă totUl! <,ste gata ... Dar ceavflti? strigi :'<Ia
tUt>a. intrînd fuga in Odll.if>, 

- :\'iIllLr. o sii pierăm! 
Contesa SI' aJllrcă d!'asuPI'.a ~"ntuwi ee o 3Tf'..3- în 

antlnă, p('l1tru a-şi aseunde fata u,dă d.(' lacrimi. 
Sonia o îmbrătişă J1(' :'\a1>11 $.:1. tarI' o privi to,u un 

ai el' ÎntrE"bii tor, 
- Dar ('(, s"a Înti'llllpla.t? 
- !\imir .. , nimIC ... 
- Ceva eare m'ar lntrÎstn r 
8{}llja. {);ftă num.ai. fără. a răspund!'. 

, ~orut~te, v P(>t~. Maria, Wassili.ci Îlltra.ră in filal~m. 
~e llle.hlS{'"Ta u~J1E', cu totii ş.ezurăsi tM;;Ut.j. nemif$C-aţj 
I'ămasf>ră cât-va. astfal fără a se privi, • 

('ont('lf' ~f' ridică eal dintru' _. "U~T';n- - f , . ' .. ..""~ ".,1 a ,Şl lIceptt 
săsf' lllrhllH' cu fa.ţa la Îc.oan('. ('U tot.ii il imiULri 

('.Qntes.a. Întră în odaia ico.anc-Jor, şi Sonia o g~j În
~{'nunchiatii În fata. icoo.ne~(}r, dintr~ cari multe *,rall 
scoa~",. cări Rosti?wii dll,cE'a.u cu ei toa.te amintirile ~It' 
iamine, 
_ N a.ta.ş.a Irw;('fca.!lf' arare-ori în viata ei' 8enf~Rt.. 
3~a de v{)ioa.~·(l .. {'.Il î"" tI' d n ""omf'n II ran , .şe:r.illld in tri.$Drio 
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_ LUl1ginlea vietii animalelor. DMIl MitHmU 
g.rat~ îtl Socictat{~ 7.oologieă din l..ondra că sunt 
cfIlUlte inci grt'IŞite dl~pre lungimea vi(·ţ~i animli
l.elor &iJbatioo~ Bine Îl1ţd..n-; () \'orba. de viaţa 00101' 

tinl1t~ jn grii.dini ZOx-lo,!:dce .. ' < " 

l..Qii ti'ăcsc ÎJltre ao şi 40 de ani. Un tW! po
in1' a ajuns la :1:~; ajlÎlllalo ungtllat.(~ trec do 50 de 
ani. Elclanţii abia al' fi ajmtgiind la 100 arIi 
{'el mult ;in mijloeju trăos,e <20~30' de ani. 

j'<!_'<P!'ile tri1.(',;c mai mult decâ.t mamitford(': 
lin t,()'l'h SI ajtms, la 6g de !U,ni, o p.ajern. la 68, UH 

papag-al a treent do () sutii. 11 Ilt'le pa.:olCM <in pra~l::i 
1T('(" de :-mhi. StI'u~ii IIU par fi. trai nwi mult. (k 
3r) 'llllj. 

Litit~ii, 1\1 gr·ădini. triÎ'('S(,I1u.mai n luni. 
fiirud.di. nn i-c viu{> 11.1. indcmâniî împrejul'ăi/'iJe vie
ţi i in pl'il1.';Ha.rn. 

Ciudat {>~Nl ('ă În l'{>lld l'a se depr ind lllai hl.<;nl) 
('It <,liuKlt\11 allim:Ll{\lc din (,urile <'alde dol'i'it cele 
din ti rm111 rl le pohcrC'. Pa!';ăI'ile el in A lt:g'l ~a ~1l 
din :dt(, tIi[·j ('U mulţi lO<'uitori pier ma'i I'f!pccli' 

Îl! înl'lri>;oaT{>~ <l{,('ât ,'de din ţilLut.urilc pustii. ~1' 
pare {'ă'll tÎ'ir'i]c ('u mulţi oamen i ~as:lrile sîilb~l
tiC'l' S{' fo]o,,,{\ .... • fo,u·t{· mult dt' n;{'inătatea omului, 

- Ziarul .,Tribuna" se află. de vân
zare în Bucureşti la Librăria ,.Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No lor. 

x Domnului Iosif Laufer. inginer Bud.wt'sta, Rf'"{'l1~ 
llmL,:i{eU1 (''Il plil Cf'l'E', eu garniru ra tl-\'o:t~tră fa.hrir.ată 
IH'Iltru uzina noa .. tril tit' n;'"ip din Ba;dllie"mlyi. de 
trUlJSPort.:JI'(' şi :1';{'Z:ln';J Jli"illUlui .. 111' mulţi1.lIJpştE' ~Hl 

dNllin. 
(ia mitura fUllqi(mp:lzii cI!'Ul int'f'JWft"l lu-rl'ulllÎ fU 

rlp!l[ină pu(err, şi tran~pou rtii 100 yago;lJJ.1' zilnic dl'la 

u7jnă llllllă la goaril.. 
('IH1"trndia şi ll1anÎpular('a p~tl' simplă li $0 3J'ii .>1 

('U toatii puterpa dE' !u-rru masiniiria este a.ţtf~l con:'lti
tuitil, ca ~rl intrnbuin(rz(' lIu,m.ai 2,(; putNI' d(' C'a.Î şi 
Hluuea a tl'ri oauH'ni. 

Hn rnitura ('~t(l fOl1 rtp pl'[\/('ti('u aşa ('ă Il!' ~lPrmit(>JlI 
/'Il! o rf'{'omandii.llI· tuturor, Budappst.a, 12 illartie 1910. 
Cu d('n~f,bjtă ~tilllii ~1jna dp ba7~lt d!' Hadar'sonri ~O". 

J)(' actii Dr. Tosze2'hy m. J), 

!î. Noutate. Ferl';;!rpl(' dr' fit'f • .K(jp!}IÎ1H~r.r", bN'v,'
hitf' În 14 ~tatE'. ~l1nt ('("de m:d lJ.erfp('h~ şi if'ftin1' . 

După lI1u!t(' ÎJwl')"t'i'tri mi-a reuşLt totuşi să. illvrnlt'z 
un a~tf{"l de in "trtllllf'nt. ('arI' Într!'!'" la ra['rrl'll f,or<:"" 

~ , • e" d .... n..· t ~.i,t-'; l..q!. jJelJh.l aC'UID. PrUl Ul·n}'I,~·e 

r(j~ 11['_ t.oti ('1'1 ill'lf'rr,ati, al'hitp.rţi, !l.ntrE~pf'lllot'i. pril
iH'lf'UtrJ, ori lă!'Muşi. ca c·u pl'i.ire la prNu~ C!{' uimie 
- Y~illd ·să-.;i t'OU!l1l1,ll' lIlarf:L M'pa.sta să ~E' :oclrl'sez" 
l:.t. nunt'. ÎII oII'Ii, Lucrarl'a aCI'stor fl'l'l'.;;frl' bazlÎ.nclu-."· 
~)f' () ~implă gliurÎrl' (ll.~:tdară nu PE' şinl') în ca.n' "il 
a~(':Jz[1 ha:lf,l(' dp fier. fi('ral nu-şi pi(\rc!" din solidi
tat~·. (·i rfimjHltrh':L e,lştigă. Din figuI:l dl' mai jos .,!, 

lliJlgă ('ontl""'{l. ('a_ pri\'f>..a, zLdurill'. }(o,.{'{)\,oi .p~ ('.a.ri lI"! 
pii.ră. .. f'uu. Din e,l.ru:l în când sc{}tpa CUPll) pe portieră şi 

rJr~vNI mai îutâj lIHl]loi, după a.(·eea înaintp lungul M,l
\'01 fii' riiJliti ('ari o pr~c('<lau. 

_;\.ţlro.. .. PI' la capătul cOllvoiului se ;llÎirfla. coşul ridi",.t 
al {·alo(·,,;('(·j p!'intului Andrei. Nata.şa nu $tia cine erlL ;'f 
aC{'a· tră~llră, n..l.r dE' câ-tf> ori ;privl>a cOll,·.oiul, ea o cii bt 

('U ochii. 
P d' . (' rum,mal muJtf' alte conyoiuri se ulliră cu acd ... 

:8 Rostowilor ş.i În curînd tră.;;uriJe si ('arele Îna,in~II·il.. 
pe două rinduri, . 

Cri.nfl trNură p~ {linaintE'a turnului Suka.rl'vo, l"\;t
t.aşa c.1.n' prin'a curj{)a~ii la toţj tred\torii, ~tl'igii d,'~ 
0I1at.i ('U \·f'St~i('. 

--- Mamă! .sonio! ia pri\'iti, e.stl~ t'.J! 
- Cine, d? 
- nilr uitaţj-vă, sunt sigură că el es.tf>, Bezukhllw 

rl')if>tă :\'at.a;şa al'lit<lud către tllD bărba.t @ătoo s-i CM~ 
Plil~nt in Nl.f.tan, da.r care a·n'a mersul. Olf'l'Ul. stiitll ra. 
1Inut boi('r. 

FĂ era. IIlWti1 d{\ UD mOljuea.g grulben şi spân, 
.,,- Sunt sigură că e H(,7.ukhow in ~ftan. si ('U tIU 

sencitor biHrln. 

Vă asigur că eI aste ... da.Tpriviti. ,priviti ... 
- Ba nu e~il' el; cum poti tu crede aşa eevar 
.- 1ht.m n. m' aş prinde pc ca.pul meu că el e' t', .,-

:\'atal;la. ", ' s n.a 

-- np:,:ş~1 opr~şţ{'! opreşte! strigă ea. vizittrlui. 
Dar Vlz!t1ll1 nu putea opri căci din toa.>h llă t'l .. • J:w. -' - .... ' r I e el.L 

m~ _ SUIt -de ca.re şi trăsuri în mers. aşa ('il fu nevoii; 
!'/'-Şl Vo'~dă _ de drum. . 

?<ÎllIJJlll m:ii de-parilE>. totii Roswwii îl zăririi pe Pier-
1'1', ~11 Vi' 'Un băl'ba.t ln ca.ltan, ca.re-i se-miLn& groza. .... 
El f)~"'"P~ ea oa.pul pe 'J)Îe.pt. ClI .a..i~rul grav aUturi 'lrt 
li!lII hitrm """Îal el' ~~hQ":e-" < .... ~ ~"" ~."C' ... OM llJJ unUl !!('n·itor. 
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'lir, 40 - 1912 
----'----~~--__________________ ~ .. T~.~I~UW.-
~oof.op r.onvingJ. 6ri şi cine de,;.pro af:{'M a-.t1ovăr ee Ti
,tic,; vra.ct.idt.Ltea &(.'{Istei invenţii singura firmă Lepter 
~IIOI. fabricl. de a.rtica.1c dp tier şi t~·ca-t~. 1}ud~'I!.e.;ia, 
X.' ~T •. A~zta}os SrlmdOT 16. . 

~. oc 

li· 'Avlz! Rog p,-, {)u. inwle.ctuali şi proprietarii de 
.!l:1'3mQ1oau{1 rOID:l..ni. să bincvoia.s.că a-mi eomuruca tit

...fuI diferitelol' eâ.nteet> d~ lume şi bisericeşti, dansuri 
,,:j piese hUIn()rist~. Ii rog totodată să-mi ct.Jmuni.ce şi 
:t<:lrAsa artiş.tilor ro.mâ.ni, fanfarelor şi coruriJor deoa.r,,~
,,'i· voiesc sil tJ·.'Ig 'Pentru ,t:ramolon câteva sutf>plăci româ
~1t"5ti. Corurl,lp, onhestrele şi frurrfarele e,apă.Hi onora-
riu. Rog a mi-~e n'i.spundf' la a-drf'sa: Totb Joz:sef "i,l

-o l'lî k-ar, a!f'lif'r df> gNllllO{0<111f' "i I}Jiiri Ses.thedln. Pla
ţa OUROtJies II. 

.Ml1humf>_~(, Îl1ainti'. J)('utru ace~t '.;Ani('iu. eu sti~nii 
Joslf T6th_ 

.'ii: Jţdolf Nadler, fabrică de oroloage pentru 
t,llrnllrI, Buda,pesta VIII. st.r. Prater 2. O re
~~nnandăm în atent,ia Ono public cetitor. Această 
fjr~ă, d.upă cum suntom informaţi liferează cele 
mal, p.erf~c~e oro!oage pentru turn uri, cu preţ re
d.ug .bltiorlcIlor ŞI comunelor. Trimite om de spe
(,l~htate pen~ru luarea mi'hlUriIor necesare pe chel-

· t:tuala pr~prIe: ~a .garanţie pentru o!'oloagele li. 
ferate. J.,UlllUlrl ŞI catalog trimite gratuit celor 

· ce sa lefer la acest anunţ din ziarul nostru. 

x Seminarul Juridic Dr. Gereb. Cluj, Str. Farkas 
l ~îm:ă edifieiul. cel vechi" al teatrului). Pregăteşte pe 
l~nga t>no.rar ~IC, pentru exa-menole de drept, de stat, 
l'lgu~()ase, d'e dl'ej}t de sta.t, exa.mene de advocat şi {le 
fnaglstrRlt. In 3 luni se câş.tiJ.:ă Jic\'uta de doctorat Fi" d 
kt ul· 1 .In . . prag ~l'olecte or de reformă Il hl'l'ătă.mll.ntului ju-
r~,he. e dorit ca toti eei interesati să se lidr€lseze spre 
blllele l?f la a-cest spminar. rare înle-"ne~te mult ca,rinra 
·~(h-ocatlală. 

, x Gusta~. Tatray - Oradea-~are,' stl~ Ra. 
,koczy, pră-:aha p;ntrn elită, unde se pot cmQ
păra .I.\lCrUll de mană, pentru Clame precum ~i ne-

't'€saru. cu preturi foa rte ieftine. Telefon 783. 
.. x ~umai. 8ământe de a lui Mauthller târguiesc ecooo

m~1 81 grlldl nurii, cari să etiu CU[f!"ta bine a$upra lucru 
lUI: şi Iltunl'i d!1.c.i altf('l de sil minte ar fi mai . ff -
~"'ntru r· r i' '. ~ le me, 

. • -Il S I rn ( IU experlentH. ea a.cele nu corespund $i 
lJllmal pa~uba lor o să fie la urmă. 

R[ISl MIKSA 
FAs'R I CAO'E 

t 

.OBILE 
"-

BEKESCSABA--NACYVÂRAD 
Andr3SSY-Uf 41-43. Răkoczl-Uf 14. 

(UngA ~Apolloc). 

AVIZI --... ---..... -
Am onoare a aviza onoratul 

pu~lic, că a sosit În mare trans
port apa minerală de' .... 

~?,ln'aş 
cea mal plăcută apă pentru vin .. 

" :\ 

Cu stimă 

Rubinstein '16r, Arad . 
~>~ _l _~ .• ' ..... ;_; 

II -
OIeu curat de sămânţa de ludae .. ' , 
pentru mancat Se capătă pentru revâ '"t . 

1111111111111111"11111'1 ~ela L~nţYel S4ndor, Pankota. L~za:; 

T I M B A L E 
I-f nnţă tflml,t mustre şi oferte pentru preţuri. 

I:! _! ••••• 'JI.'.IIIII.II I .",. 

cu organism pa_
i31 =1 Singurul co~pact~r rOmân t 1; 

tentat de'oteI, dândf:1 3 
sunete rc~onante şi _ . 

~~~1 ~~ă~t~i ;e A!" onoare a Înştiinţa onor. public 
rate. - Qramo- ~m Ara.d şi provincie, că mi-am arart~ 
foane cu plăci ar Jat at li J 
tistice, _ vfoare, e eru cu cele mai moderne 

. . "aute, harmo· ~a~ini şi material. - Execut pe 
mCI Ş. a.:- Numeroase dlstinqii si medalii pri- lan~a preturi mo..Je.'rat·~.· ca~rfl' bl'sen--
"!Ite ca rasplată. Inventatorul pedallliui modem t' u, T,... • t -
ŞI al organismului de 0lel. Catalog trimit gratis. C:Ştl~ (Evangelii, etc.) cărţi şco]astice, 

Mogy6rossy Gyula carti c~m.erciale, tot felul de proto-
kir. szab. hangszergyar. ' coal~, ~rtl de legi, cărţi pentru bibli-

Budapest, VIII., Răk6czi-ut 11. oteci ŞI totfelul de lucrări atingătoare 
•• a IIIII U , III1III1IIIII de aceasta branşe. .... Sperând că 

-r"--~:~~~~~::~::~::;'~'-~~t~~~~~~~~~~~~~L~~~t~~o~n~o~~~~:U~I~~Ublk mă~c~cclaşi'fu-"',1 curaJe·~,_ornandele,' am t'P"., ..... 
~i('oh,{' Anea. ('lli .. .;falăll. Foaia Întl'C'uată nu I 

Pentru a toit • 5· ?fs::z=~.", ~ 
i 1II11 iapa r('. l'ot j e'.mmIHt;t fo.aie poollomieo. ,.To-
1 dl'u-şia", Rzfl"~l\·aro,~. sau "Albina" Bueur{"Şti (Ho- "R 1 PA R IA PO R T ALI S" LEOĂTOR DE cARTI • 

. 1w'lniR". C(')"{~ ('tltp lin llUllliÎl' 1\1' IYrobiL (Glorie de Montpellier) se află de vân- ARAD, (V~_~~:'~;e~!~Il~OS 13. =. 

I 

t' 
I 

( 
I 

Redaetor responsabil: luUa Giurgiu. zare la preotul Pelrll Pali a din Miniş 
"Tribuna" in~tit,l1ţ tipografic, NicbiD ti COD" (Menes)' corn. Arad. I i II i III , ••• 1.11111111 i • 

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

M~Deagul zărilKl fetcl(' c-ari ii pri Vf'OlI. a,tLnse I'~S- I 
jw('hIO~ cotul ~ui Pierre şi ii vorbi. 

('..ontele Bf>·z.ukhow era a..51t de ailim'it În gînduri. 
in<:ât nu prÎet'pu Dlultă Vl'('me Cf' i-se spune. In sfirşi.t. 

".) privi in dir('ct~Ulu".a RostowiJorşi când D 1'ecunos~u 

!:H' Nataşa 1'1 Sf' lii.~â tÎl·rt de .prima impresiunc şi dete 
fug-a, svrl' trăsură. Dar d'upii{;e fii,c.u eil ţi-Vll. paşi. el ~e 

-"'Pl·i. 
?\.actu.!,'U, (-U t'!1lnt1 af;,rii din Ilortif'l'ii,ii zimhe.a {'ti ş;l

~olmew. 

- Dar viuo. Pif>n,' ('rrilieÎ ... De mult te-am reel!
.:fwscut! 

St.rigă ea, ÎntiJlzÎndu-i m:î'lla. Cum te afli De ,iei ~ 
':li de ce in ll?a îmbrăeăminte? 

Pie-rre luă mâna pe ('(lrei-o Întindea e-a şi~ sărută 
~'U sting-ddo in yrNIlf' ce tră-sura mcrgf>u. 

- DaT CE' ai. conte? îl întrebă <ina R{),~tow cu l1n 
ajor de surpriză $i~mpa~ică. 

- Ce? ce? de O(\?... :\ ~ mă întrebaţi nimic. zhf' 

Pierre ca.re ~imţeJl aţintită-i asupra-iprivirea v()ioa.~ă 

-:,i ,~trălucrto-aro a· N a.ta.ş~ i, 
- Ră;mâ.i Ja Moscova.? 
PieTre nu răspunse numai dN':1!. 
-.., Da.<;j'j ră.mâ.n LI Moscova?... 1)-<1. rămâi. A.di" 1 

,

Ah! cât aş vrea. si nu ffti ,femeie! strigă N a- I prin bărc-i, iar Kutuzow trN'lI de t'e.aaaHă parte a 'Mo!l-
ta.~. Aş rămâni'a. eu d-ta... şi fI' bine ar fi! Mamă, eOfei pocăi piezise. -
dă-mi voie sii rli,mAIl aci! 

Pierre arund o căută,tură d.i~t!'ată asupra Nata~i 
şi voi să-i spună ("rva. da.r c.ontt'·sa. i:I Între.rupse. 

-- Mi-s'a spus rii. ai asi~tat si dta la bătiilin. 

Dar Nat.1.şa îi tl1ii~ vorbo.. 
- Dar oe ai, (~onte? Ce schimbat pari! 
- Ah! nu mă Întrebati. lIU mii. intrebati nmllC: tiU 

ştiu nici eu re-i cu mine ... mâine ... dar nu, adi.o. adio ... 
El s(' Îw:\{'părtă deLa trăsură şi mf'rSf> iar pe tt'8-

tuar. 
~a.t.a.şa îl 11l"mări ÎJlt'ă multă vrf'IlH' ('U 7,î.:mt,('.tul (>Î 

\oi~. mA-ngăios si ('am şii.gallli('. 

XLII. 

ln n-oa.pwa de 1 &Ptemvrie Kutuzow porunci a.rma
tei mSf>.l1ti să bată în retra.gere prin Moscova. PE' dru
mul deLa. Riaz.an. 

Cele d1ntâi trupe O porniră la drum noo.ptea; ele 
înainta.u Îllcp-tişor, in ordine. dar in zori de zi. pe când 
11(' apropiau de Doro~omilorr {'le Zllriră tnaint('.a lor 
d(· partea. ce..a.1altă. ma.sse de trupe ce acopereau toa.te 
stră.zile si pas.agiilf'. Şi O o.gitare fără de I'eIlJIllăn stă

ptl.rn armata.. (~u ·totii .se aMUlcară pe pod, in vad sa~1 

Ln vre.mra QCea.Rta, la 2 Scptemvrie, \)0 .la eeasuriJe 
zec~ Înainte de amiazi, Na.polt'on se ţinea în miiloccd 
armatei Ile dealul Poktonaia de unde con{cmp!.a spec
tacolul din fata sa. 

DNa 26 August până la 2 Septemvrie. d~la Borodin. 
până la intrarea Fralloozil"r la. Moscova, c:ra. ~ vreme 
fru.mt>asă. una. elin a-oele vre.mi de tOllJmnă ca.re fu 
totdea,'llDa admiratinnea oa.me.nilor. 

$i VN'm{'a aCCQ.sta îi surprinse pe frAncez.i la Mos
cont, la 2 Septemvrie. ceasurile zece înainte de amiazi. 
SPilendoaroa zLlei era fee.ricii. De pe deQ.l\ul Po(Ik,tona.ia. 
Moscova. se v('doa întreagă cu fluviul. gril.dinile şi bj

seri.ocile ei. şi ,părea a. tră.i din viatll.-,~ D.r:op,rie; iar '0-
pq.le-le scinteiau la razele soarelui ca tN. atâ-toa stele, 

r, _." .' 

J,a. v.erl(>.rea a'«'Stui or8.$ curio.s. de-I) archftcctoră 

bizară. Na.polMD simţi MI'a. curiozita,1;e puţin lnvidi
oasă şi neliniştită, pe c..are o simt oamenii c~d li-SI! 
descoperă o viaţă nouă. necunos>cutii. de ei. 'Pin locul 
unde se alia. el ve.d(>.a viata orasului ~i sim~ea parri> 
respir1nd a<:>clcorp frumos. 

(Va ar •• ) 

• 

AVI Z
' Avizez on:publk,'că AT'ELIERULDESPĂLAT RUfE ŞI DE CURĂTIT de'sub'firmaBETiEl1itIM"K "Ut60A din strada 

· • AUllCHlAJOS 2, ,e l-am renovat, întroducând MAŞINI ŞI MOTOARE necesare.· prin, cari pot satisface tuturor' cerintelor,~ 
~, schÎmbâ!~d cu această ocaziune şi personalul. - Conform cerinţelor moderne, necrutind nici O jertfă materială, am nizuinta ca 

să-mi asigur şi pe mai departe sprijinul ono public. Ori-ce lucrare o execut la timp şi prompt. Ori·ce specialitate, fie cât de migăloasă şi fină, trusouri 
<lantele etc. le curăt admirabil. PENŢRV .1:RANSPORT AREA RUfELOR am la dispozitie oamenii mei. cari aduc şi duc albiturile grCJtuil - Comande 

• o'; c #,! .••. , oc·. h'~ c_~ - din provincie se execută ta timp. - Cu deosebitl stimă; . ',. ~~ 

Telefon 851. 'TA<lu.va. F~SC.IER.. LI POT, Arad, str. Aulich Lajol Nr. 2. 
",ţ:" ,,', , ':' .. 'of .·1 

.. ~ 

Â 

.Ii Ei I 
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D8 dat în arindA. 
o cui cu prăvă1ie. trafici şi licentA 

d. beuturi lângă drumul de ţară e de dat 
in arândă pe 3-6 ani. . 

Dori tori i să se adreseze lUI 

Zenovie Hodis. 
comerciant in Marosborsa. 

(Berzova, Comil Arad.) 

------------------------
BICICLETE 
de renume mondial: 

THE CHIM PION 
şi PREM.IER 

./Z. I fJ U " A.-

Ce faceţi bAieţl? - rata. ne-a 
dat voie' Căci furnăm doar tubun ven· 
tabile Antlnicotin firma ,JACOBI·' 
din cutii de lemn 

PAziţi t Sunt veritabile numai cu 
ţiunea :. JACOBk 

• 

cu osie campani1ari, A elin ă ga- I 
roati automată (cu Irinl liberă) ~e. vard fabrice' fără 
ranţă de 3 şi 5 ani cu J?'"et

ul 
o,rlgma dae ~ şi 15 cor '~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::~~::::::::::I . . o ridicare de preţ In rate unare ''''' [ ___ _ 

mCI . ArI' aJc4tultoare pentru bh:lclete, ~ 1 t leConului ~3. 1 E~~n;n:!rFoară şi exţerioară prima ~Jitate, u:O~TlJ~ NUUlAru e 

u::;I:' J;::I~eiie:an~~~~ !~~~ i~t~:~ 'A;E~~ungat: U J-J- J an OS, 1 
trimite şi in provmclI ~u prtţ ~t e . 

cumpărări m.n se di ro mare. stabiliment industria! de cem~nt, I 
Ung Jakab es tia . în Kisjen6-~~~~g>~ •. Nagylennd. ! 

. t de biciclete şi părţi alc~tUltoare • 

m''''B':;a~:~ VIII., J6zsef·komt 41. r:xecull tevi d. belon,. ~llci de Plv'l
i 

I 
i B d II MargiHorut 6. }:.icl de marmurA artifIcialA, terrazzo. ~ I Filiale: Borou·ter 4 ,1 n u.a,., .' tuit P d • 1 '. drlmlzl ~ 

Catalogul de lux cu 1000 de chlpun se tIimlle gra. mazaic, columne, s~ITlt aVI,e, , ub 

1-= ====91 
In grădina de iarnă a 

tigle, inele de fintim cu f~r, plkl S 
sobe, vAlaie de ori-ce lungtme, etc. etc. 

~ 
Acest stabiliment luc~e8z1 :iuP~C::d~~ 
de cheltuieli şi planu.!.. P3" fer ,~ pen
d betod cu constau .. , e e 

• tru betonlzarea trotoarelor. 

I 

se, ---1" 

• JOAN TEJNOR fi 
Timişoara·Fabric, Indrăssy·n. 18. 

numai fab, icate de clasa 
primă ca: cu
ţit:e debu-

~~~~~4'- -") zunarj brio 
... ".' • :;;<.< ciuri ele 
~iIO'-fi~~~... T a!i4, tba.r-

fe<'i de 0-

ţ e), instfU;, 
mmte tllirurgice, facâmuri, unelte de gra-
dina, bantage; Legături la cura~ea mo~ 
buriwr se eleptuieşte prin oamem espe!11. 
Ciorapi de Eumi, specialist pentru mam 
artistice.picioare şi alte apar at~ or~ope~e •. 
preservefive, ascuţiri reparatun, .nicheld1'f 

_ se efeptuiesc garantie de oamem esperţJ. I 

Cina yoieş •• 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
_ .ia Lajo't 

care dispune ale dzănării mari pro~ 
prii in 8ănat şi Ardeal. •. H otfJ.UJ}1j.n~~!11X: 

·_j::=======ti1ffli-~1rr bune, cari mulţămesc ori-ce pre
tenţii. - După teatru se capătă cină caldă. 

------.--~---
F -ci '1 IVD X • turnltorle, 'abdel d ,-. : "r·" HuDID ~lopote$imetaJ,aral1 

.Ii '4J U ~ Jatlipemotordevopo 

W-------~=====·=:I 

: 

Pentru cununii tr bancheturi 
stau la dispoziţie săli separate. 

ZiJnic taraf de tigani, de prim u J r an g. 

In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - cină. 

Cu distinsă stimă: Augustin Csermă~ 
hotelier. 1t1=====!1 

.-
PEPINIERELE 

V1SÂRHELYI & HAIDU 
BIHARDIOSZEG. 

Un milion vite americane altoite cu şi 
fără rădăcini de I an şi Z ani. 

Cultivează şi liferează cele 
mai alese soiuri: R.omdne, 
Franceze şi Ungare. - Ser. 
veşte cu cele mai renumite 
vite de Delaware produ
cătoare de rei mai fin şi 
bine plătit vin, recunoscut 
in lume. - Comandele se 
efeptuiesc prompt şi în CII
litate inescepţionabilă ga-

rantată, cu 30-400f0 mai ieftine ca fa 
toate pepiniereje din Ungaria şi România. 
Viţele nOastre foate SUnt autentice, selec
tionate, desvollate, cu n'ldăcini mari şi vi
guroase,ca de 2 ani, J~star,j crescuti peste 
50-100 cm. şi portaltoiul in perfecra stare 
a sănătăţii, după cum testează certificatul 
din Catalogul mai recent, care la cerere 
se trimite ori şi cui gratis şi franco. _ 

E<te in inlertsu! o ... pablk, ci fiind cererile foarte mulle Sa 
grabeasdi cu cOmenzile Spre a pute.:! avta variNătile dorite .• La 
,('rer" .all! rugati a ne ar;;ta adresa exactA şi el in ClI.Te ziar au 

cetit anuntul nostru. :: 

Arad, Strada Răkoczi No 11-28. = Fondat În anul 1840 
~ Prel'lliat in anu11890 Cu cea. lUai .-nare fll.ed.aJie de sta. 

Cu garantie de mai mulţi ani şi pe lângă cele m~ 
1,. favorabile conditii de plătire - recomandă clopotele Sall 

cu patentă ces. şi reg. inventie proprie, cari au avantaju 
că faţă de orice alte clopote Ia turnarea unui şi aceluiaşi 1 

tare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20-300/1 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fel 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror intre, 
bUinţare, clopotele se pot s:uti de erepat chiar şi cele ma 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul Reco, 
mandă apoi transformarea c1opo1elor vechi rn coroană d~ 
fer, ce se poate invârti cum şi turnarea din nou a clopo
telor vechi sau schimbarea Iar cu clopote noui pe lâng~ 
o suprasolvire neînsemnata Clopote mici avem totdeauna ~;ii~~~;;;;~;~~b la dispozitie. Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni la dorinţa 

I se trimit gratuit şi porto franco. 

Motoarele mele patentate au regulator cen. 
trai şi mechanism de aşezat cu mâna. _ 
In Urma arderei regulate a oleliului, motoa
rele nu produc nici un miras neplăcut. _ 

Nu trebue curăţit des f 
Spese de functionare pe ori 11/z filer. 

SurauJi Vikfer, 
Inginer-1"tJ.e chanic diplomat:. 

BUdapest. VI •• Lizar-ufea 18 .. 
UndArAtulOperei.} 

Condiţiuni favorabile. Preţuri ieftine. 

Int.,mroi'rii primesc recompensi. Motoare cu benzin şi gaz. ~ 

. 'ffff'fff'ff"fff""fff"l' 
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Patatttaturl origlaall dia Svedia. 
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Câteva cuvinte asupra boalelor secrete 1 
E :rist, - dar tu realita.te adevArat că tn vremea 

,de aZI e bătătoare la ochi muhimea acelor oameni a 
-căror sânge şi Bucuri trupeşti sunt atrofiate ti ~ri 
~ urma ueu~intei din tinereţe şi prin deprinderi rele 
III-au 8druncmat sistemul nenol şi Duterea spirituală. 
E timpul .uprem ca aceatel &tărl Ingrozitoare IIă •• 
lPuni ~a~ăt~ Tre?ue să fie cineva care slI. dea tinerimei 
de~lu'lrl ~Illevoltoare. sincere ,i amAnuntite In tot ce 
PT1Veş~? vl.a~a sexualA - trebue sii fie cineva cirni. 
~amenn si Şl tncredinţeze fAră teamA, fări afia.Iă ,i cu 
fncredere ner.a.zurile lor secrete. Dar nu a tn de . 
'In ă d t~ . . 8June 

8 a esamUi ace8~e necazuri ori ,i cui. ci trebue al 
.Be adr~săm unni aRtfel de modic speciali.t. eonştlinţioB, 
e~re .ti~ el ,dea asupra vietii alaturi bune sexuala ,i 
-ttle a aJ~ta ŞI morburilor ce deia eventual există, atunci 
".pol va lDeeta exi.t~nta boalelor lacrete. 

"ROBUR" motor cu ulei natural 
in urma multiplelor calititi este 

cel mai bun dintre toate mo
toarele de acest fel 

avind o putnre de i-300 eai (HP.) 

~-"\:ANDL*iR1i 

N oufate ! Noutate I 
Lucru aeÎntrecut de ierti. l 

11 recomandăm poentru: 

mori-, ateliere industriale 
ti la totfelul de maşini agricole. 

Spese la das după fiecare HP. I 1/2 fit. 
Nu este supus supravegherei finantelor! 

Se vinde ti Îa rate! Oarantie deplinl t 
Maşini, motoare folosite se schimbă CU nouL 

Catalog la cerere trimit ~tis. 

Landler Odan, ~d:.~~~:~:2. 
i1 fi 

. De, o chemare alU de mAreati ei pentru aceet scop 
-e IDstttutul renumit 10 toatA ţara al 81"-ulul PALoez 
<medic de apltal. specialist (Budapesta IV. Muzellm Ki)r~ 
<at .Ia~ unde pe liind discretia cea mai strictă, prime,te Vânzare de 
1)~1 e~ne (atU blrbatii cAt ,i femeile) dealuşiri asupra 

bolna.vulUi 8.C curMă, uenii i-se" tntăresc, tot orglUlÎs- 1 de VI a ._. __ . ..".-""H~tel 8e~uale. unde sângele ei lucurile trupeşti ale alto' · t \oi 

mul I-Re eliberează de materiile rie boală, chinurile 
'!uOeteeti [-8e liniştesc. 

_/ . Fără ('o~turbllrea ocupatiunilor zilnice dr. PALoez de vie nobilă şi ...,."'~,..'"'" 
"IDde~că deja de ani de zile repede ei radical cu meto- pomi altoiţi. 
'ilul sau propriu de "Indecare. chiar ~i cazurile cele mai 
lI.eg~e8e, r,ane~~ lIirHiee boalele de teva. băşică, nervi Cine voieşte să aibă 

Pag. 11 

Balog Sandor, 
clrnăţărie şi depozit de şuncă 

de Praga. 

Budapest, VII .• Rottenbiller·utea 66. 

Recomandă diferite soiuri de cârni
ţării cu preţuri ieftine - Catalog 

trimite gratuit. 

. , 'III ~~ra IPm~r~l. lncelluturile de con{usie a mintei, ur- O grădină frumoasă l;' trllr!le onamal ~i ale 8ifili~ului. erectiuuile de BPaimi, de viţă de vie ori 

.. ~f~h;oa~l~el~e~~lje~S~ân~g~e:,~e~I~)i~elf.e~S~I~t~o~~t~e~~;':~~~ţ1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~----~~~~~~i:::::::~~-Jl-~~~ __ t tlexuale femeieşti. Pentru femel e sală de qteptare .e-

.. r .. arat,ă el e$Îre 8,eparati.. In ceeace priveşte cura.. de- --"-~~:..-.,-' 
~ r V' · M' kl· "c , piirt.area IlU e~te piedică. căci d~că cineva, din orice t r "OS sanad 
r I :;:;!;,:'·:'m~~!:~,;·r:.;;::~::;.: ... ~~:n:~:,:~.,:; g: 1 ye 1 OS, 111~nlălmegJl: 
~ I 'tlpistolă El de ajunA Il se iJlIătura numai lUarea de răs-

Jluns). Limba română se "orbeste perfect. DUDl lnche- unde se ami altoi nobili de pomi şi diferite 
ierea (',urei. epistolele se arrl. ori la dorinţă se retrimit specii de viţă de vie nabilitatl şi americanA. 

Salon de haine bărbătesti 
, , 

t 

f 

1 

r 
i 
c 

t . 

~ 
f 
t 
I 

1 
! , 
1 

r 
~. 

l 
r 
I 
I , 
f 

1ieăruin.. Institutul şti ingrijeste şi de medicamente spe- Pentru dessert: meri, peri, cireşi, pruni, vi şi ni, 
.. ale. Vizitele se primesc 'ncepând dela 10 ore a. m. perseci, ringlote şi nuci. - Prenotări pentru 

J. Schneider, Slblfu 
Hermannsplatz 8, etagiul 1 • 

.. pini la 5 ore p. m. (Dumiuer-& până la 12 ore a. m. toamnă şi primăvară primesc ori şi când. 
Tratament ei cu Salvaraanul Ehrlicb 606. Catalog ilustrat trimit franco ,i gratuit. Palatul Habennann. (Nagyszeben). 

<Adrsl&: Or. PALOeZ. medic de Ipital, specialist tu 
llada.pesta, dela. 1 Noemvre IV .• Muzeum-korut 13. 

I 

Fiind cumpărarea pianelor afacere de încredere, 
cea mai bună garanţă o dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori·cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 

T J. Cluj - Kolozsvar, 
Strada larih. Mikl6s 14. 

pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă1pfătire:în rate. 

...... Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ..... 
Are in depozit piane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Winkelmann, forster, Stingi, Stelzhammer, Richter, Oossl. 

Planele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. 
Efcptuieşte reparaturile_ cele mai gingaşe şi acordează cu acurateţă. 

10 ani garantă 
şi acordare gratuită de un· an. 

Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă
rătorilor. - Telefon 419. 

," 

aii ~(. ~ .. t~~~-.rY:h't.r!."I~~"'i":~~~'~~~_:""~'" ~!'i ~ *~;'!~'~":";~fc~.~~~i'~~"·~*~":o14tl~~~~~·~~-:;~l:t.~~:~~;1~~.)',.'. ,"",'i~ .~.: ,; . . 

\~ 
\ 
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D-na' SZALKAI ARMIN 
lucreazA in timpul cel mai scurt în afelierul 

slu de BRODĂRII ŞI ALBITURI, 
frusQuri complete pentru femei, 

birbati şi copii. lucrate artistic 
şi cu gust. - Brodlrii 

albe şi colorate, Ju· 
crări cu aur, albi .. 

, turi, batistet servete, 
milJienuri, perini pentru 

divan, se afl~ gata şi se vind 
cu pret ieftin, - se afli şi neJucrate. 

Domnişoare se primesc spre Instruare. 

... -<~- Oltoiuri de 
~"-',"JLII str u Duri 

expediau, ga
rantând de soiu 
vită americani, 

Q a. o neted! şi cu rl-
didni precum şi în diferite :wiurf, recunoscute 

, de trainice, asorlimement bogat 

Iilkd1l6menti els6 sz6I6olty~ny.telep 
r' C · F · Medgyes 16 PrOlrfeta. aspan IIDyes, (NagykilkuIl6111.gy.j.1 

P.ftiţi fi cereţi preţuri eurelltfl ilutraifl. 
Din pretul curent se pot cen scrisori de ~cun(}o 
ştinţi din toate părţile ţărei; şi aşa t~ti Cel ce ,dO: 
resc să comande pot cere mai intAiu Inf~r:natlU~lI 
deJa persOftnele cunoscute aşa verbeJ ca ŞI In scrIS. 
despre Increderea ce o pot avea tn fjrma de sua. 

" TBIBUN'A· Nr. 40 - 191: 
• 

OH DOAMNE . . fi " - -, t SA TRĂIASCĂ I In contra tusei,:rigu,elel ŞI eg~e ,', r 
s'a dovedit dej cel mai bun mIjloc _....-:; ..... 

Pastilele-Egger ~~ ... _~ 
cari nu strică apetitul ~ au un gu~t 
excelent Preţul unei cutu I cor. 20 fii. 

O cutie de probă 50 fiL 
DeJX>zit principal la: 

Al!!lI." 

Mi tnJduşe afurisita 
de htsi! 

farmacia "NIDO R" gy6gytâr 
Budapest, VI., V4.czi-k6rut 17. sz.. 

-Pastilele lui Eggerc 
.'au vindecat ingrabă! 

"1 B O ula, f61des Kelemen, Hauer lajos, Haj6s .4rpid, 
Se poate căpăta . in, ~r~d la ~rmaE:.e: R

erger 
YMatyâs Vojtek Kâlmân şi la drougeriile: Nestor 

Krebsz <?eu.. Kar!?ati Ja!1os, Ring Jos. ozsnyay .. M~ik Dâniel. _ In M.-Pecska t la A~er 
Hanzu ŞI VOJMt< es "Welsz. - tnRGy~rok ]SI fa,~I~ Csiky lukacs. _ SJkszon: Firedi Ede orok. I Oy. Lajos. - 0-Pecska: Ioan OCSIn. - m n . 

, i;~~~~S~~~~~W;~.~~ 
~ Premiat ea ..... U. eu m .... 1 ... p ... ~ ... ".n," .,. 8 ........ In 18l16. I 
'Ia~~' Turnătoria da clopote: - Fabrica da scauna da fiar pentru Clopote alui I 

. ANTONIU NOVOTNY, TI:~~~~.l. I 
~ Se recomandi spre pregătirea clopotelor 1I0ui, precum la tum&rta d •• ea . _.. III 

• clopotelor Itricate spre facerea de clopote intregi, armonloaa. ". tJ:- ..".' " 31 
!'Intle de mai multi anI, provăzut. cu Idjustări de fier "'hlt, COil ~ ~ III 
I re I le mloaree În uşnnnll in ori·ee parte, indati ee _Iopete. 1\1.. ' . ::tii 
~tute de o lature fiind astfel scutite de CTJ'pare - !unt recomlUldate C1I '~~ I 
d b· CLO"'OfT-,ELE GAURITE, de dinsul IRnR- ,;;~.n", "', ~.';;"I') 1 eos~ u-e c-. ~ . t ~,' " "r' t.: '''''1 . 
tate şi premiate In mai multe rândur:t, cari sUf!t provăzute In palr e

t 
a s~. ,",1: ;%(iÎ'U.('!'t.).,~t. 

ri - .... viol!lla - CU "iuri ca figura 5 ,1 au un tOIl mat n .nlIV, '~':-~'lĂ"_" .:' I 
I pe oara - .... '" b i 01 minoară decit "'1 '\)0"1'1'1 ' mai adinc, mal limpede, mai plăcut şi cu vi rare ma v U I ~H"'m: ~'I""t!j:i 

cele de sIstem vechiu. astfel, Că un clopot patentat de .317 Itig •• ste ega ~<1UUr"~;~'" 
in ton eu un clopot de 461 kilograme patenrat după sistemul vechlu. - , =-O~ JI.9~~~:~.l;' , • 

r.:s! Se mai rroom:>ndă spre facerea scaunelor de, fier b!l.tut, ~e Ij~e ,Utitoarer .Ar; . ,~ ~~.~;:-~~A ; 
\!II - spre preadjusfllrea clopotelor vechi cu adjustare de fier ba.tut. a 'J ~~~~ ~ 
r.a: spre turnarea de k>ace de metal. - Preţuri-curente ilustrate trimit gratuit. . _ r.; ~ _ 

~~*~c~~**~a_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

:lW 

"RADIAL" 
societate pe ac~i pentru construirea de mori. (Ilalomepiteszeti reszvA:irsasag.) 

BUdapest, VI., Szabolcs-ntca O. sz. Telefon: 125-23. 

Adresa teJegraficll: ~ 
Ifffl 

Radial e Budapest 

... --

Pe baza celor mai bune recomandaţii dela morile ungureşti 
austriace şi streine, precum şi în b~a multelor ref ere n t e 

Recomandăm I 

&it~I~-Reaclica.l, ...... C»cI~1 
cari se află de potrivite la 

ori-ce măcinat şi acoardă multe avantage 
prin faptul că se poate regula după pJac, pentru 
diferite trebuinţe. - Catalog şi desluşiri gratuit. 

E~IP~cli-ţi~ 'r~i:»~cI~! 
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Pasztori Sandor, fabrici de împletituri, 
matraţe din sârmă şi 

rolete de fier. 

.)\~ J 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 I ! I 1 1 1 1 1 * * : '/,I' "(. ~ ')'0:-( ~ ....... "'-ro "ro ;y; y. ";Y; ~.f! ",>,. T. "'-'" ;ro "'1' ..,,, " 

i;·.Î~ta~~ lte p~i~'ilie! 
~ ~ 

-r Am onoare a aduce la cuno,tinţa an. mei muşterii, 
-oi;- mi-am mutat 

\1 v 

PllAVALIA si eROITURlA • 
de haine englezeşti ,i haine militare . 

fn strAdA WEITZER 'JĂNOS (vis-A-vis de postă). 
Cert ,i pe mai departe sprijinul an. public. - Cu stimA: 

larâ,csoDyi Mîrlan 

•• I.$ •• S •••• ~ •••••• ~I •••••• 
: P~_pp 1<. : 
Ii§ orologer de turnuri, lăcătuş artistic, de zidiri şi maşini şi l~crări de aramă. G 

l..=Jraşov-BrBss6, Stt~.ada Spitalului 32. .. 1) 
GrHaje şi porţi fabricaţie proprie, eIecuţie simplă şi frumoasă, ma- fi Temesvar·Gyarvaros, _ 
frate din sârmă cu rame de fier ori lemn, paturi de inchis cu ma- • ORO':-~A~Et ~;;"TURN G. 
tra' cu arcuri, cea mai buni calitate. lmpletituri şi grădele pfntru ! constructia ce mai nouă şi so- .. 
mori şi fabrici, pentru scopuri economice şi de gospodărIe. - \I,~ lid~ pentru biserici şi şcoli, V 

~ i Coşuri de sirmll, gratart, sârmă tmpletit~, obloane, cotete şi alte f f~ec~~ ~ir~~~~a!~r~~:t~~;~ ! 
~ j lucrlrl de branşe, se executi pe lângl preţurile celemaiieftine..iiI!!tlf conştienţios şi ieftin. Prelimi- V 
~ I Catalog llu.h1 at ~t·a .. tuit şi franca.. nare de spese ~ratuite. • 
t ! ti Pregăteşte Maşini pentru fa, tt 
~ ! ... bricarea de ghiaţă, pentru • 

!\
~ I u răcire. aparate de ars ra- . C chle şi fabricarea berel, a- • e paducte de mal e presiune şi re- • 
r i • paratiile necesare, cu preturi • 
I ieftine. La privirea lucrării se 

~·-~~;t;i~t::;=====:;"·~~iiiiiii:=~.IJ..u.u.!.4-]·ULS. •••••••••••• ; •••• : 
~ 

I 
r 
f 

.. 

I 

" ==============~==m 
C ..... ..... -== eaSOrnlCe, gluvaere,::-.=: 

e:.;; gramafoane, şi pIăci:~ 

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

T6th J6zsef, 
ceasornicar şi g;uvaergiu. 

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

Catalog ilustrat .trimit gratuit: 
- Nenumărate scrisoTl de recunrştmţă. -

= Revinzători se caută. m 

Cu coasn. "I~oronBgy.lnn.a.nt" 
bătut~ odată se poate cosi ziua întreagă deoarece e făcută din 
oţel-diamant, coase rele ,i moi nu se găsesc intre ele. 
I~e,,','" "'~Ii,,;clll f;fl(,I"'el 1",că!i gf"~'U"til1'. 

~c" il)· ~o 85 90 9!"> 100 110 em. la comande de 10 
rl p;,etuÎ~·CbuZ·l·86T902.- ::!·W·2-:,lo-f50-2-=-6Qcor, buc, 1 se dă rabat. 
r"'-! 
~~1 Comandele se ~ot fa~e I?rin L el Test e~r lk magazin de coase 
r,~ trimitere~ b.allllor In,:mte engy V e KoronagyemAnl' ~'~ tiaU pe langa rambursa la , 
&'â KapOfin,"-âr, F-<'o·utca. :.22 "1.--' 
..:;:~ ~";2:.:;~~m;~;..;;~ m"<!!Il'-:~ B!! i1'l~ ~i8iI 

~O~~~~~~~OO~~~~~<~~ 
iiJ~ ~ 
~ . ~~ 

8 Mizera J6zsef, 8 
~ .-năiestru. zidar diploma.t. ra 
~l Biroul: Arad, lIona-utca 34. ~ 

~-~ ~ Primeşte totlelul ,de lucrări d~ branşe pentru edificii,' ~ 
~ precum şi efeptuirea de planuri şi expres-nota sau ~ 
~~ . preliminări de spese atât în localitate cât şi în pro- ~ 
~~ vincie. - Tot acolo se pot cumpăra uşi şi ferestre vechi. ~ 

~l· .' . ~ 
ra~a~Qg~QG~~tlDaOO~ 
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--8 Nou atelier de dulgherie a 
• • 

II 8 

• Am onoare, a aduce la cunoştinţa Ono public că a 
- am deschis atelier de dulgherie ,i mlsar in Arad, a 
• Itr. Was.ll'ftJI IIr& 1. Iau spre lucrare totfelul de 8 
- lucrări Ia edificii. mobile, portale şi aranjamente de pră- -
- vălii, executându-Ie conform tuturor cerinţelor moderne, 8 
- cu preturi ieftine.,' .. 
- Rog sprijinul Ono public • - . • • • 

Papp Jjnoa, măsar şi dulgher • 
Arad, Ilt. W •••• 16n'll. -• 

P'~~~~~~~~~:x 
Fir1nă Ron'1.Ân.eascA! f 

Recomandăm ono pubJic românesc 

Salonul nostru da croitorie, 
bogat aranjat cu totfelul de ştofe din patrie şi străină· 
tate, p,recum en2"Ieze, franceze, scoţiene etc. 

Lucru solid, pUDC1l10S şi pe lângă preţuri moderate. 
La dorinţă călătorim pe spesele noastre şi în pro

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

nesc, suntem cu toatA stima: 
. Petrlca.ş .i Anca, 

cr.U;or, 

(Cluj) Kolozsvar, str. Kossuth L. IIrIIr. 24. et. L 

Fa.brica.nt de cuptoare de lut. 

SCHO.N JOISEF, lugos 
Szt. Istvan-u. 36. Kossuth·u. 21.· 

Atrage atentiunea ono pub1ic că pri
me~te pregătirea a ori·ce fel de 

C"1JloClre 
descărcare şi zidirea vetrelor de fert cu 
preturi convenabile şi pe lângă servi· 

ciu prompt şi conştiinţios. 

COttJ.aodele se execuf'ă În'lediat. 

In fabrica de maşini a Căilor Ferate Uungare se pre-
gătesc cele mal noul ,1 moderne 

GARNITURI DE TREERAT 
co"sfruc~iI de ofe.' cu locomobil presiune de 10 cai putere. 
Cele m~1 nouă sisteme de motoare cu benzin. Foarte ieftine 
locomobile, cu gaz, locomotive, pluguri cu vapor, maşini jamă
tat~ stabtţe ŞI rompoarui: - Fabricaf'jJe fabrfcei de maşini 
agncole .dln. Los?~ct ,SOcIetate pe actti: Maşini de sămănat 
.Losonct-Dritlc cIlindrice . • Record-Dri/lc cu Iingu il şi .Rerord 
II.c patentat. - Site pentru bucate sistem Kalmar Garnituri 
pent~u ,:,:or4 pluguri de Reşiţa, grape~ sape pentru sfecle.
Fa brh:;atll le : ~nferna.tional Harl/ester Compani of Amerika Me. 
Cormt~k Deerlllg M tl",aukee, precum maşini de cules de strâns 
de costt. Grape ~u d.inţ! arcaţi sis tem Mc. Cormick. CarI penlr~ 
ar~ncarea gunolUluJ sIstem Corn. King. Presse de fân şi maşini 
universale de măcinat. - Trimite despre toate catalog ilustrat 
'V"ALDEI~ ARTHUR 

. ARAD, Ferenc-t:er l/b. 'reletbn ~7. 

1IIIIIIIllllllallllll ••• 1 

Fabrica de maşini LAUFER JOISEF, 
BUDAPEST, 

VL PALOTAI·UT 15-11. 
. Linii funiculare, şghia
I buri de precipitat va-
• goanele pen Iru mine, 
osii de transmisii bre-

~~~~~. vetate ~Balonc, căngi 
11'>::,,;- ~ automate de desdircat, 

macazuri, maşini de re
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de incărcaţ 
elevatoare şi transpor

teure, etc. 

'T'elcf'on 38"'. 

BraUD H. Antal 
Arad, Boros Beni ·ter 7. (casa proprie) 

Recomandă depozitul său bogat asortat cu 

vApseli şi :n: .. a'terial pentru zi~.lit 
În atenţia domnilor cari voiesc să zidească. Atrage atenţia mai 
departe asupra varului de prima calitate, cement, ţiglă, ţevi de 
beton, praf de piatră, împletituri de trestie, fable de cernent 
pentru pavaj. - Productele fabricei sale de ghJps din 
Baia de Criş le ţine acuma În depozit. desfăcându-Ie cu pre
ţuri foarte ieftine. - Cere sprijinul ono public: 

Cu stimă: BRAUN N. ANTAL 

~~~m6~~~~~~~~~ 

======================~=-:I I 
j 

Lampe pentru mine" 
şi tot felul de lampe cu Cţcetyltm, 

fabrichează 

Bartos Zoltan 
fabricant de lam pe, 

Budapest, VII .. Gizella·ut SSt 

Bittenhinder J6zse 
sculptor şi arhitect de alts,l 
Tem esvaF-J6zs efva,po, 

Bonâcz-utca 16 SZ. 

face totfelul de mobilier de biseri< 
aşa ca: lconostase şi altare, statui, 
piairă şi lemn, amvoane şi scaulte I 

spovedanie, Sicriul Domnului, Oro 
Mariei de Lourd, cristeiniţe, icoane ~ 

. statiune, sculptură în relief sau pldu" 
strdni, pictură de biserică şi altOI 

Renovează in stil altare vechi, amvoal 
ti statui, aureşte şi marmorează. Pre 
curent, preliminar de spese şi planw 
gratuit. - Dacă sunt chemat pentJ 
examinarea lucrului, mă duc orl-und 

pe cheltuiala mia proprie. 
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FILIALA FABRICEI DE GHETE "ANATOMICE" MOS K O V 1 T S 
Telefon 218. A RAD, SZABADSÂG-TER 18. Telefon 218. 

--------------~---------------------____ ~ ______________________ - ____ --___ - ______ k __ 

Extras din catalogul de ghete de prim~vară: 
ehete bărbăte,tI din chewrau brunet cu batere - - - .ef, 10'-

~ , ~ ~ ,,» americani - ~ lS.-
» , . » , , cu nasturi, » , 17"-
» femet.,U» » abb. - - - - - » 7'50 
» » , » spangnls - .- - - » 7'50 
) , coloare aalbeni deschlaă, americani » 17'-
) »jumătAţl, din chewrau brunet cn naaturl » 10"-

calitAţi de ghe te bArbAt~.,ti .,i Cen:J.e.,.ti: 
Cor. 10--, la·~-, 1'7'-, ~~.- ~i ~S·-

Gh.te pen1tru· copii şi Cctlţe dela. l'~O pAnA la 13·- Coroane. 
Preţuri Bolid ft:xat:e ! Ghete con~oade .i tari! 

EXECUŢIB DE PRIMA CALITATEl 

•• : -"J> Cele· mai bune fabricaţii de Cum să ne apărăm contra durerilor 
de stomac? ! PIJŞ""'. de'T"A.N4~ 

puşti f1obert, revolvere şi piştoale 

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

Cele :mai excelente f'abrica.ţii de 

lVIA ŞI NI DE CUSUT 
pentru f'andIii şi industrie. 

Mândria oricărei gospodine 
este pâinea bună şi fru

să căpătă CU preţurile cele mai 
ieftine şi pe lângă plătiri con· 

venabile .în rate. 

moasă 1 În locul dospirii În- . ooQu'--: . 

delungate şi frământărei aba· 
sitoare, este de recomandat 
maşina "IDEAL" pentru 
dospi rea şi frământarea pâi
nei, premiată În mai multe 
rânduri, la expoziţia de lucruri ~~F.!!!;~~ 
aasnice din Timişoara 1908 distins cu »Meda!ie de aur« şi »Diplornă«" 

Contra duretilor lie atomac. fGade litite in timpul mai nou Între o.e· 
nire, trebuie 1. Re apArlm dela Inceput, folosl.d Ipre acelt 800p 

Nectarul Dr. Engel 
clei, un stomac unito. ~I ° buni miltuire, formeaEi fundamegtul ijn,,1 corp 
sănltos. Cine dar voirşte sI·,i menţinA &initatea plni la adlugi bitrinet~ 
se intrebwlnteze 

Hactarul Dr. Eaall 
renuD"llt in. urma succeaelor de pAnA aeurn! 

Acest nedar compus dia diferite lueuri aromatice ,i vln, exercitl In 
urma compoziţiei sale o InUuuţi blnefAcltoare asupra mlltulrli. e asemenea 
unui licheur d. stomac:, ori vin de stomac şi 011 are absolut nld o unnare 

- L,,'aL_strica al· 
nAtatel. Nectarul ajuti cu o întrebuinţare raţionali la mistuire ,i la forma.r .. 
sucurilor 

Astfel •• impune tuturor. ce voiesc li aibl stomac sănătos, intrebuintarea 

"eotarului Dr. Engel 
.. Nedar"·ul aste un excelent mijloc IDtAmplnarea cafanllul •• ,Irelurnor 

durerilor de .tomac, a mistuirii anev%ase, II a grete!. Se mal intrebuinteazl 
centra c:ontipatfel. a coiful ,1 a palpitaţlel de Inimi. Aduce .omn .. 1 apetit, 
fiind bun contra insomniei, indispozlţief durerilor de cap ,1 acceselor Iler
va au. folosit in cercuri mai largi a'a constatat ci aduce veselie " pofti de via ţi. 

Nr!.(;TARUL.e poate cumplra in atlcle de 3 ,1 4 coroan. 1n 
farmaciile din Arad, VJarad Ologovaa:, Oyorok, M~nes, Paulls, UPPI. 
H,degkut, Vinia, Szekesut, Pecska, Tomya, Vilăg08, Eirel. Nădas, Berzov. 
Oruifalva..!. Merczlfalva, Sândorhăza, Bogaros, Szerb-Szl .• poter, Perjamea, 
Szemlaă, :sllir.falva Nagylak, Palot., Alberti, Mez6ttegyes, Batonya, Marczib, 
Dombegy bita, Kurtlca, Vj·Sunt·Anna. Pankota, Sili o gyla, Taucz., SZlltiBa., 
Ba]a, K'lpruCZI, BrtJ'1:tov~Cl, Rekb, Oyarmata, Bruckenau, Zsadiny, kell~ 
Andţh, Ki a bccakerek, Mehala, TemHvar. 

Păzlţlvă de Im ltaU I I CeretI! expres "Nectar Dr. Engtlu• 

N ~d.rul meu nu e ceva miraculos, Are urmAtoaru compozlUe : SamOi 
3M'O, Eu nta de vin 150+0, Sirop de mlcuri lO(J"O, Via ro'tI 1009, Sirop 
de cireşe 100'0, Sirop de fraei ~'9, AromA de VeremU 30'0, Anis etc.,. 
â 10 o. Aces le •• Itlesteci. . ' 

Cele mai !pumoase Etl'ticole pentru domni /$i dame, pre· 
cum: blane, papdesie, cămăşi pentpu domni, piiJăl'ii, berete, .5 ciorapi, cra vate, batişte~ gea11lants,ne, :Jăollleţe pentru dame 

i.. şi ori· ce articole de călătorie. 
"_ Singurul magazin de ghete pentJOu domni fi da.m". "= 
g Preţuri fixe - solide. g. 
~ , Cu &timă =1 

~ Lovass Zoltan es Tlfrsa. IQ. 

~ a ~ ...................................................................................................... E!. r ... °:lunq IVru :11:1;) :l1I~Im1l:) '!,{;;>to;l.ld 1I.1111!d IUJu;ld ._JI_zo .. d_a.o __ -___ - ... 

, > ...-
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a Români! re lantaţi viile cu altoi dela firma română 1 (l 

.-;t::" 
el .-=2' 
~ 
-.-
~ 
el 
<::> -= 

"lVI ugurL1.1" 
lnsoţir. economIci 

Elieabetopole-Erz8obetvAre81 
(Kis-Kiikiilh5 vm.). 

~- Altoi de vie·-.. 1 ~ 
eD 

calitate distinsă - pe lângă eelea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
- d ~ masă 'viţă americană cu şi fără ră ă· ~. 

~-I-

cină, ochiuri de altoit, viţă europeană ~ 

cu rădăcină. ~ ,t> 

Se afli tie vânzare la însoţirea economioi 

f4u 6 urul" " J.) .. 
Elislbsfc,poIB-Erzs8bafv'rol. 

Material disponibil in al
toi peste trei (3) miUoane. 

Il» 

~ 
O""' 
~. 

la 
,~ ,. .... 
C':I 
::::l. 
e.. 

Şeoalele noastre n'au fost atacate dj peronoiporă. VJ 

S!. 
Altoii lunt deavoltaţi la perfecţiune! s: 

La wmpărări pe credit ce1ea mai u,oare condiţii de 
plată J 

La cerere preţ curent şi instrucţiuni gratis şi franco. 

-

!I Români J Trimiteţi baietii la cursul practic la a1toit fU 

& 
~* 

* 
i$ 

bq 

• ii w~U& ..... lIIil:I_t :a5'CiIIIiI'II' ______ _ 

Capital sadal Coroane 1.200.000. 

Telefon Nr. 188. Post aparcasaa ung. 29.340. 

nBANCA GENERALĂ DE ASIGURARE" 
I societate pe aeţii în Sibllu- Nagyszeben 

este prima bancă de asigurare românească, infiinţată de 
institutele financiare (băncile) române din Transilvania 

şi Ungaria. 
Prezidentul dlrec~uDII: Partenlu Cosma, directgrul amutit II "Alblnel' I 

ti prezidentul "SolidaritatII." .. 

"BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE" 
face totfelul de asigurări, ca asigurări contra focului 
şi asigurAri asupra vietii în toate combinaţiunile. 
Mai departe mijloceşte: asigurări contra spargerilor, =- contra accidentelor şi contra grindinei. 

Toate aceste asigurări ~Banca general' de u'gurarec 
le face in condi,'unile cele mai favorabile. - - -

Asigurările se pot face prin oricare hand românească, 
precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. 

Prospecte, tarife şI Informaţiuni se dau gratis ,1 Imediat. 
Persoanele cunoscute ca acvizitori bunl şl cu legături 
- pot fi primite oricând in serviciul societăţii. -

"Banca generală de asigurarec. dă informaţiuni gratuite, 
in orice afaceri de asigurare fără deosebire că aceste i 

afaceri ~unt făcute Ia ea sau la altă societate de asigurare. 

Cei interesaţi si le adreseze cu incredere la: 

"Banca generală de asigurare" 
Sibiiu- Nagyszeben •. E~ifietut »Albina.c., 

__ .~_Ii ... f.I!t."~illliI_H*allil1if •• IIiIIJŞiiII'I"W5!11ii1O·."~~iIII-_.n?tOlli? ___ _ .' 1 

i 
~ 
~ • 

, 

j 
~.' 
~~ * 

* 
* 
* 
~ 

1 SIF SIMICS,: ... . j 

Întrep~indere de edificare cu beton, fabricant de ~!. 
. obiecte de cement şi pietri. ~ 

* Telefon 246. L U li O ŞJ . Strada Bnzias 31. 

~~*e***~*~~~.6 
uTBliUN A" INS~TITU:.n trIP,O~B!EIO NICHIN. il CONi. -- !6:RAD ... [m 1 
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