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ABONAMENTUL 
Pe un an . 28 Cor. 
?c un jum. • 14 c 
Pe o luni • IAO. 
Numlrul de zi pentru Ro
minia ,1 străinătate pe 

all ~ fraDd. 

T./efon peniTII oraş fi 
",mltat 502. 

• 

Roadele consorţiului 
Demisiunea vjeepreşedintelui comitetului 

national. 

A rad, 20 Ianuarie. 

Vreme de mai bine de un an, de când 
o seamă de oameni luând în deşert nwnele 
partidului naţional şi abuzând de presti. 
giul oficialită,ţii au grămădit greşeli peste 
greşeli, au dus campanie neputincioasă de 
distrugere împotriva celui mai util organ 
de propagandă naţională,. au batjocurit şi 
acoperit de insulte !Spurcate oameni im. 
bătrâ,niţi în cinste ca. d. Oncu;-îa.r acum 
de o lună şi rri°ai bin~e,~lnToc de a iniţia o 
acţiune de apărare naţională împotriva 
guvernului, în loc de a sMrpi germenele 
tndoelii sămănat do Mangra - "in să de
clare de primejdie naţionalit pe cel mai dis
tins şi col mai curat reprezentant al aspi
raţiunilor, ace,stui neam nenorocit, pe poe. 
tul Octavian Goga. O infamă şi stupidă 
campanie de distrugere, ne mai pomenită 
în analele unui popor civilizat, în care Au
reI Popovici acest dervlş urlător şi Al. 
Vaida un tip de o insolenţă. de genlry un· 
gure'Sc., alături de perfidul şi amoralul Gol
diş, oonstruindu-se in consorţiu aparte, 
au aruncat calomnii, minciuni, obrăznicÎi 
şi tot ce e capabil omul în supra-ma sures· 
eitare a interesului tulburat. 

Fâreştecă ac~teiruamilia.u 8oâ\!'bit 
toată lumea şi că chiar oameni din co

~ mitet, ,c:ari cu răbdare îngerească aştep
tau 'că doar doar '86 va. potoli furia intere
stă a acestor oamooi şi-şi -ror reveni în fire. 

as _ 

Ceasuri de --noapte. 
S'a potolit şi doima de.la. poa,rtd , 

Ce-au fost pornit-o plopii de cu seară, .. 

Şi tooie dorm, - se 'nfa,rtă. 

Târz1~ul t'ânf m jalM lui am a,ră , 

PG1" c'au tt-e-c1d în ţânte dc zăpadă 

Aşa-,'l de albe taini.cele stele,., 

-- S'au ost"enJt de~atâta plâns şi sfaaii: 

Dorm streşinile. dorm acum şi ele." 

$i toate dor·m •.. stă tampa, se socoate 

Şi prinde-a,poi să'mi sfârăe pe ml1,să .. 

Pe "emne-i vine şi ei cum dorm toate .. , 

V 1'00 .,ii 8f, ctlke şi ea... şi mă lasă ... 

.. ,Mă la.m iar tot'a1-ăşa m~ dragă ... 

Adoarme 'n taină galbena·i lumină,,,. 

Bai, culcă-le, df' rwti avea hodin4! 

1 ~1~. T. M mlş.all. -
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- s'au pătruns de ingrijiri văzând iatalul 
proces de destrămare politică internă in
augurat de aceşti aventurieri fără simţul 
raspunderii. Ecoul, aceJ3wi nemulţumiri 
s'a făcut aCum domnull"hcolae Ivan, acest 
vooerabil preot ridicat prin ro uncâ şi ta
lent, la o înaltă treaptă în biserica noa· 
stră, când a trimis o scrisoare de protes. 
taro impotriva stlkilor mai recente. Con
f30rţiul t prin condeiul lui Goldiş, a poreclit 
,,0 lovitură. de teatru" weasta păşire dem
nă. a vicepreşedintelui partidului naţional t 
oare şi~a căpătat aceasta calitate onorifică 
dela Conferenţa Naţională şi, sfidând celo 
mai elementare mdatoriri de disciplină, 
şi-a bătut joc de dânsul, invitându·l prin. 
tre şire s~ părăseae'Că 8reopagul. .. D. Ivan 
şi-a ştiut trage ooneecinţele. Daca, pâ.nă 
aci, cM. mai putea nădăjdui intr'un dram 
de bunăcredinţă a a.ceatQr oameni orbiti 
de patimi, cât mai putea aştepta că la urmă 
totuşi vor :subordona interesele ID&schine 
şi vanităţile jignite intereselor superioare 
ale partidului, a stat la locul său, ca priu 
o disolidarizare a Ba să nu înăspreaecă maj 
rău situaţia, do aei încolo trebuia sli aoo
pero şi eu numele său cinstit actiunile con· 
sorţiuilli şi să Jlrill1 pa.scă, răspunderea pen· 
tru ele. Ce putoa altceva să fadi decât 
ceeac(I au făcut şi alţii mai înainte - dnh 
Oncu, Goga şi părintf:'lle protopop Proco
piu Giuvulescu - oari au fost în măsm·l'i 
să cunoască in originale ei acea8ha mlIDcă 
de'8trudivă, - sli plece. Şi a, plEtoat. 

Acum consorţiu! poate ,.,ă-i ureze şi vi
cepreşedintelui partidului cum i-a urat la 
vre.mea sa. dlor Oneu, GGlga. şi Givule;scu, 

Din literatura. itaUauă. 

LUIGI LUCATELLI. 
MARlUCCIA - MARIAM. 

(Scene din răsboi.) 

Vina ieste Q ta, dobitoou1e) 'zise Tresa ue
d~~părţitului său camarad Lippiello; şi ca să in, 
tărească edc spuse, îi date un pumn în spate, un 
pLUnn bine simţit a.'Şa cum ştiu să dea rezerviştii, 
Lippiello, sub puterea lovit-urei, făcu doi paşi în· 
nairute fără voie; pe urmă ee opri, restitui PU1U~ 
nul camaradului său ~i răBpunse: 

- T'r~a, ieşti 1I.n măgar, căci ai mân(',at 'Şi t.u 
din curmale. 

Şi liniş.tiţj, în penumbra sărei, şi-au urmat 
drumul care ~rpujeşte pu'Stiu, oc{llind lacurilf' 
sarate dintre Tagiura ~i Renni, in oaza )Ienşia, 

La ~rept vorbind, vina era. a lui Lippiello, că
ruia îi pl~au mult. <'u'l'm'alele, şi când li-a'a dat 
voie să ee întoarcă del'3 poetul isolat Tagiura În 
transeele din Henni 1Ulde iara eompania lor, Lip
piello a făcut şi pe camaradu~ său s~ piarzi'i. a· 
proaptl un ooas, oa siI culeagă vre-o sută de C1l1'ma~ 
le diut.r'un palim'€'r. TII'e!!8 culooe&e cu rmal ele, 
mâncaso partea sa, şi acum îşi certa camaradnl 
că a îU1târziat. Aproape toate neînţelegerile lor se 
petreoeau llll fel: se certau, 00 injurau, se amenin· 
tau eu pumnii~ ~ urmă împărţeau în două o ti. 
gad de foi, şi porneau împreuni1 la drum. In('-3-
puseră astfel pe bordul ,'apornJui care îi dU&e':le 
la Tripoli; şi după trei luni, de ('ând ierau lUl· 
prenntl, nu se EK'himba6(!IIă d~ fe'!, IutN ei se le· 

jRfDACTIAl 
şi AuMINiSTl<ATIA 1 

Strada D~âk Fcrenc Nr. 20 
! t', StJn!U~ILE 

It' pllmesc la <ltÎni!nistraţie .• 
Mu]ţamite publice li Lr:c 
deschis costă fier are ~Ir 

~(I Hlci. 
Ma.nuscr.j)te nu ai inapc

ta7J. 

drurn bun. Confllndând dintru Început in~ 
terasele sale personale cu intere:jele parti
dului, nu va putea decât să se bucure că Il 
mai pleeat un "răsvrătit" po care, cei drept, 
l'a a.şezat în postul sau Conferenţa ~aţio~ 
nală, dar aceasta trebuie să se plece Îllain~ 
toa suveranităţii intereselor consorţiului 
Vaida-Goldiş. 

Se ridică iIl,să acum chl'lStiunea: Mai 
poate reprezenta pe cineva acest, consorţiu, 
care nu mai e rezultanta metoderii ob
şte.şti, ci o simplă tovărăşie de cointere· 
~aţi, cari terorizează lumea şi sHesc să pă. 
răsească comitetul naţional pe oameuii ne
orbi ţi de patimă şi neîmpinşi de intere,s 
p6Nonal. 

Când oameni de greutatea domui· 
lor Coama şi :Mihut când miile de cetitori 
ai "Tribunei" oari ni-au judecat zi cu zi, 
după scrisul nostru, nu după insultele şi 
ca.lomniile d98creerate ale unui Vaida ori 
)olditj, eetitori cari sporesc zi cu zi, pf 
măsură ce se destramă ţesătura de intrigi 
mizerabile, îşi afirmă cuvântul lor, in a cui 
nUlle se mai poartă acea,stă oompanie şi 
Cf' scopuri urmăTeşte? 

Ni·s'a spus, mai ales de d. Mihu şi in in
tervievul mai recent de d. Ivan, că, am fi 
depăşit uneori marginile obiectivităţii, că 
n'am fi procedat totdeauna cu tact, că am 
fă.cut şi noi greşeli. Tactul nostru deci e
ste in discuţie, a celor slabi, a celor ne
dreptăţiţi, nu taotul celui puternic, celui 
căruia îi sunt incredinta,te, sub răspundere 
directă,. interesele poliUce ale partidului. 
Fie şi aşa. Noi primim cu mulţumită. obser· 
vatiile ori cui, n'avem aerul să fim infa~ 

ga.,'10 o prietenie cert lreaţA , CUJll dea se imamlJlă 
între soldati, mai ales cind veşnicul pericol de 
moarte înalţă sufletul ~i-l lip('iŞta de al priet.enu
lui. Prrietenia, aocst singur &e11timeut pe care nu 
l-am moştenit dela maimuţe, ~iază cele mai n.). 
bil~ episodii, in mQmentele tragice ala vieţii; da~ 
aoala Treea ~i Lippiello nu &e despărteau nici 0-
dat~. "' i 

TresamărturiBiae lui Lippiello că Tonina era 
ooa mai d'răgă1a~ şi cea mai iubi,toare dintre fe
tele cari in Ita1ia aştAap.ta s118piniind sfirşihlJ răs
boiului, şi Lippiello la I'IinduI său, ~pusese că ni~~i 
o Tonini!. nu putf'a !'~ fie ca o fa:tA f'U numele ~Ia
riu~cia. Din p.riclna a{'€l!lsta se amenintaseră 
c~~i dau cu răniţt>le în cap] dar luC'rurile lS'au lf!l
pă{'.at,. şi .T,Cl'sa a scris ::ll:lTiueGiei o s('risoare pen
tru Llpplello, Cal'e nu şha ('·a<rte. 

Când unul din ei aw:a o însâuiuare, celala11 
fă~a tot posibilul să·l Însote3sC'ă, şi 10<>I}t()nentu~ 
lUJ '~\i:h~soori Tmsa îi ,orbea u~tfel: 

- Domnul~ locotenerut, daţi-mi 1"oÎe ;ă-l în. 
oo,ta,."<l şi cu, că Lippiello eli t p.ste de prost, cine 
ştle ("e O să fad} singur. 

Sau celalalt: 

, - Domnule lQcO'tenent, daei! Tresa .re duce 
smWlf, face Yl'e-Q năsbâtie .. , mă duc şi eu cu eL 

Şj 10<!otenentul .se obicinuise aşa de mult să-i 
\ad.ă .tot î~npreun~, Îu<.'ât din amândoi Ilcpşti SflI
datI, .In IDlnrea Iru, făcuse un binom milillar, Însă 
un .bl~?m ,JXl. care se put€a incred(\, aşa eli ~n ziua 
u<;e~~ l~ trIilllS(lSO la Tagiu'ra cu doi catiTi cu mn
nItu, ŞI acum se antoroeau amândoi Ia Henni , 

Dar Lippiello pierduse aproape o oră j}ţ3 drll1u 
eu ('urmalelc~ ~i acum ~a îi apuc;ue pe cala~ i*r 
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libili )greşe-lilc sunt. omeneşti şi oamenii care s'a eâştigat prin enorma muncă şi 
~~ari muncesc fac şi greşeli. Li-am fi pri- saorifieii,-nu trebuie să amintim decât de 
mit, cu bucurie n13i ale,s dela comitetul n8- martiriul t.emniţelol', care În aceşti zece 
ţional, dacă, ni-ar fi atras vre-odată cineva aui din urrnă. cad în balanţa "Tribunei" 
atenţia a.supra lor. dar scopul conoorţiului mai greu decat in restul celalalt al tutu
prn. nu să indrepte greşeli, ci să distrugă rol' zÎarolur româneşti impreună, în aceşti 
oameni şi instituţii, cari şi in greşeli nu zece a.:ui, prin urmare, 1n. cari, pentru ca 
!:l'au făcut viaovaţi decât de patima nobilă, ironia să fie completă. ni-.se caută umle 
de a sluji, după Clilll au înţeles ei, intere- de tra.dare ori şovăială, _c_ era în joc cin· 
~(>le partidului şi ale noamului. L'am rugat .stea personală şi politică a oamenilor din 
pe d. Goldiş, când cu scandalul dela Vas, jur:.Jl a0est,ui ziar, urui n'au fost cruţaţi 
..;ă ne răfuim noi intre noi - pe atunci nici unul de biinuieli murdare, ca să. se gă
f1'avea.1l-1 ,altă vină docât că am critioa.t OI:- 5N5Că in urmă, UD descreerat, care să·l 
ganizaţia clubului comitatene, -- să apla- facă. şi pe Goga n trădat or" , "secretarullui 
nă-m mkile diferende acasă, cum .Se cu- :\!angra", încât am stat cu wţii stupefiaţi 
vine trnor oaffi<'ni oari vor~ă munof»8,<;că la deslanţuirea potopuldi de injurii 
impreună. câte s'au revărsat asupra noastra.. Am fost 

'._ Nu ~ __ a ră.spuu,~ ins6 trufa"ş d. Gol. pre.a violenţi? ~u cunoaştem o violenţ!i 
diş, şi a plEJoat la Budape-sta, anga.jând COc destul de rnare pe care o poate cineva pune 
mitetuI naţional la carul intereselor sale in a.paTaroosa când e acuzat pe nedrept 

de suprema mişelie omeneaacă., c'are este 
personale şi a celor ce vroiau să scoată. 
z.iand din manile cillStite în c..are se afla tradarea. Acest, drept sfânt trebuie să-l 

a.ibă cel din urmă. grega.r din partid în a
::;i "ă ~p f ai:R ~iDgUri st apâni asupra lui. caiaţ; măsura, cu î1l8UŞ şeful part.idului. A-

A fost angajat in urInă. aventurierul ceast.a oote insaş temelia morală a existen
de stil mare, nare e:ste Aural C. Popovici ţ.(\i ori eărui' partid. Şi să nu vă aşteptaţi 
din Bucureşti, aruIlcând in modul oeI mai niciodată, oa cel sla.b. cel nedreptăţ,it să-şi 
rnişolesc cea mai grozavă. a.cuză ce i-.se R8vârle ultima sa armă. oare aste liberul 
poate aduce cuiva: acuza de tradare, atig· curs al il1dign~.rei lui. 

Părerea dlui P. Cosma asupra situatiei ',' 

9tre interne. In munăruil 285 (din 1911) AlT' , 

blicat ipărf'rile dhri Partonie C O' s ro i& asuv .\. 

tnatiei noastre interne. In ooloana întâi s',. 

bli('.at un 'l).35aj din care, din greşa.lă, s'al1 001 

('wteva C'uvinte. fll3ajiul e&te col'OOt, următornl: 

,,J'bl fost momente când ei maghiarii, eu i c 

1.enţ.iune ea să ne lnstrăineze de Viena de caro ţ( 
de-a1Ul-11 au lli\""1.lt şi 'ao şi a6tă~i răcoare - pent: 
oă est-e in<,a.knlabilă -puterea "ImpăratuluF' î.
t.r'un 8tWt. poliglot cum este Ungaria - l'au ar, 
t,a.<t generoşi şi au făcut legi la aparenţă favorabi 
nouă, dar chiar şi legile 101, tăd <kl sa:neţiu.ne ( 
I'Ontrol, lHI 't'.B.mlUl lit~ră moart~" 

Il 

R.etragerea ambasadorului enil.. Ia VI •• u. 
"Taeglicbe Ruudschau" află din sursă diplomatic
ca Cartwright, amba..'1sdol"111 englez din Viena î! 
va 'Pi\ră!"l poetul. 

Ofic-in[ miniateriului de oxterue 8lU8tria<l ' 
uait. de inţeles guvernului englez, d in interes\,· 
menţinerii relaţiunilor amicale dintre cele dou<I 
<rtnte, ambasadorul ,englez trebuie sti se rfltrag~, l'l 

~il fifl 111lmit. un ailt. ambasador. 

AC{'!l~tă ~cbimbare S"A amânat deocamdat.ă pe) 

tru faptul ('li. păroohea r-egală englezii va sosi i, 
curînd la VieJUl şi gllverllul englez nu voieşte !". 

facă () j>.('bimhn]"f' în diplom-aţie înaintea acest o 

d:zitf'. 

DemisÎa Banului. Din Viena se telegrafiw" 
că ~faj. Sa a primit. demi6ia Banului Croaţiei, n': 
mind lin looullui pe şeful de 6eOţie EdtllJ,rd Oum;· 

Autografele preaînaloo deapro demisia lui T" 
masi·ci şi numiTea :rui C1wai se vor publica în n .
mărul de mâne a.l Monitorului ofioial. 

~{iin(l ,'a fi primit în :audienţă ,i nooJ--h,O" 
~prf' Il flepnn~ jurilm~ llctUJ d€' fidelitate. 

... 

Şedinţa Camerei. In ş-edinţl8. de azi a 0am6l"'~ 
deputaţilor s'a oontinuat discuţia proiectului ... ,,
~E1((l privirtor 1'11 stagiunea candidatilor de advoos-., 

matizând-ne in faţa Jllmei româneşti în- Pe-ntru v1l1g8Tizarea prestigiului 00' 
tregi de vâ,nduţi lui Jp.sze.nszky, Tisza şi mitetului naţional, pentru compromiterea 
}I,wgra. Sunt vrednice de reţinuteuvin. încrede roi vechi a mwolor în conducători, 
Lele părintelui ha.n, că in Februarie anul pentru rle.sbinarea de astăzi, disoluţia de 
trecut iură uici pentru domnia. sa, nu era rnâlle. poartă ră-spunderea numai o seamă 
lămurită ce.stia tradă.rii. -pentru a 88 d~' .. infllvizi, cari .trebuiesc măturaţi dela. 
puttxl jude:ca in toată gravitatea lor, frînplp, c,ond\HJerîi, pentru cari s'au dovedit. 
criminalele apucături a.le ace,etui om. H8\TNlnici, Care popor îşi incredinţează 
Otr;r.'a acestei bă.nuieli mArşave arau- eonducen~a dC8tinelor sale în mânile unui 
pată odată în public e.a a înveninat intreaga împuşcă in lună {',.jjl, Vaida? In toată lumea 
atmosferă a vieţii noastre publice. Ni-am tactuL cumpătul şi prudenţa se cere dela. 
;tparat atunei şi ori ce om cinstit trebuie conduC'âtori, la, noi .se d~ lozinoa.: nu sun
să justifice şi ultima, violenţ~ de limbaj pe tcţi obiec.tivi, n'a,yeţî taet cu nebunii. Căci 
iîemna aeeluia. care oste acu~at intr'un nehunii şi calomniatorii ordinari conduc. 
chip atât de mişelE18C_ Nu ni·a111 GoborU, l'şor de închipuit, de ce am ajuns aici şi 
imă t,otuşi niciodat~ la. trivialitâţile şi jos_ unde vom ajunge încă, da.că interesele par
Ilieiilo adversarjlor. Ni-am apăra.t, căci era tidului naţional vor fi şi pe mai departe 
În joC' cinstea şi reput.aţia acestui zia.r, 1l\::8ate in mânile lui Vaida şi Goldiş. 
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pe liub palmi~J"ii nemişcaţi ~i negrii umbrele ~~ 
anunau din 00 in 00 mai {}etlC. 

Cei doi soldaţi mergeau virtos, Pi~io;rele li
~f' îngropau in nisipul mos:1s al d'l'nmulu~ tăiat 
de roţile !iunUl~ilor. Tă.ooau amân<l.oi. P~durf\a 
.Î~pr{)~\1rul lor avea un aspecrt, stl"'aniu şi melanoo· 
hc: l?area 0, ţură pii~ăg~til de oameni ~i populat». 
d", \'l1>e. Foilo palmHlrllor se proieotau aS<lUţite 
pc <,eru:} di' o blândeţe nespusA, un cer d" noapte 
vohl'p't.oaf:lă, au lumina lunei paHdi'l. 00 părea un 
parfum în. aier. Din câ~d în când, din câ.mp iile 
după mUl'gllle8. dTUmUlU1, fle auwa ca. o tresărire 
(:a 'l? fHtBpin ~e glasuri' guturo.le, sau de păgări 
"perm.t,e; un came lăt.ra undeva f0'8.rOO departe 
pe nrrmă roLul r{l('ăz\l Înt.r'o tăoore mllreaţă; ial: 
raz.ole depilrta.te ale unul refIselor de pe un chiu· 
rasa.t. 00 nu ile w-dea, jucau nelinişti~e în aier, lu" 
winând grămezile de palmieriru.ipiţi in deşert.. 

Lippiello începu să ('tinte un cânte.c din Nea
pol; dar trebui să Itae!i repede, căci TrE;Sla vrînd 
~ii cimte şi el) ·se Încurcarră, Şi ~ unnă, în aier 
ile slnJţea (;eva atât de curi~, atât, Q~ d€lOOObilt. do'.' 
eÎllltecullor, că !l.unet€!le li-se 5'tîna-eră pe buze. Ni· 
mic nu explid mai bine nevin<l.ecabilul misticism 
al a~abi~or, 00 sent.imentul impun/Hor şi solemn. 
l'ă!'q1~ndlJt pe ·aooooo lOCUTi. Sub palmieri, sufletele 
''':' pw!d ca 8t.b coloanele UThui templu. ei ehiar şi 
fdlll lU. r:"..tre ~rnnchiurile i98 1iin pământnl gol 
moale ŞI fără Iarbă, aTe ueva <'{\ I'<6lliănacu o eva
eaţioj jar parfumuri~e al1 o du1<leaţii pN;a pro
nm~ră, o l'espi'raţie de patimă enervantă şi despe
rată, care te face t'l9.te gândeşti la ochii de femeie 
In (~r1 ie.!It(> o 11lm1" întreagă de voluptăţi uciga~. 

• 

o frunza ueca1ă foşni în şanţ, Lippiello, C.A:'C 

era 8uperstiti06. îşi făcu cruce, iar Tre6a, vrînd 
~if rîza de el, ~ Înec.ă mI fumul tigărai. 

- Rîzi tu, rîzi, murmură Lippiello, daI' îţi 
sŢlui eu di. noaptea. se !Întorc p6 aici. 
~ Aşi "1Jrigoi ... fleacuri, răBp~ Trooa fă

ră să mai rîd. Cine a murit, a murit, şi nu se mai 
Înt,oar('s .. , V rei slJ {Jb iem pe Cenni ~ Ai să vezi că 
n'o să vie. 

(Cenn.i, din acelaş sa.t cu Tersll, caporal de 
t.ersftlieri, fuooae omorît la Şiara-Şiat, in ziM d(, 
23 Ootloonvrie).1 

- Cenni 1... Cenni!... s.trigă aoldatu1 şi \'ooea 
îi tremură fără "oie. Glasul se pierdu print.re 
palmieri. şi in fundul păduricei deşteptă un e
cou departat., care ră18punse incet ... enn·i ... enni .•. 

In aooia.ş clipă, o umbră albă, ca un ciarcid 
tîrît. pe pămâ.nt, dispăru la cotitura, d~umului. 

-- Ai văzut L murmură 'Lippiel1o. 
- Am vămt1... răspunse tovarăşul, şi 'II mim· 

doi f.ifI in'tunecaota la faţă. 
- In c,aasn1 aee~tJa, şi în acoste loouri, zi8il 

Trooa st.rigoii au puşti )fauaer ... Inearcă arma I 
In noaph) se auzi un cric-crac sinistlru de armă 

înclittlată. Cei doi soldaţi apucare ~ laturile dru· 
mlllui. _ 

~{argeauin%t,tQcuţi, cu puştile in mână'. Im· 
preJmul lO'r, şimţo8u ca o răsuflare înfior~t()aN' 
:unb.r01e arborilor. păreau braţ.e întinse spre ci: 
l~r. 1n till"erea nopţl1 plutea pareă un blestem. Pri
\'1'nle lo! &e 'Înde-părtau fără \'O'ie spre Suk-61-Dje
m~j. PU&t~u acum, ,:nde. se găsiseră ţint.uiţi în uşi, o
chu S.C'-OŞl dela prISQnlerii italieni, şi 5}}Te Cal va
rul dl~ Habab, unde, soldat·ii creştini, s'au văit.at 
~Il;n\l'l nenumărate, mgropaţi de vii până la gii,t". 

Din când in când, auzeau inaintea lor - f"~ 
să poată ghici in ee loc - ca un paa moale, Q tiT. 
şeală de-abia percepută, ca pasul grăbit al un.: 
animal ;;l'i.lba.tec, şi simţe811 prea bine că sunt spk 
naţi. 

Nervii le erau inoordaţi şi in tă'C'ere-!l pusti·· 
lui, 'tluziau bătăile inimilor lor. Perioolul nOO 
U08CUt îi inconjurau, iar dân'}ii ayeau inimile ÎL 
piotrrite, ca doi sălha:tioi cari simt ostilitatea D 

tur{'i, şi tri\.iesr numai ou armele şi cu '\'O'inţa !,' 

luptă ... 
Deodcată la o oot.itură, luna proioota pe nia" 

două umbre lungi, care alergau alunocând, şi m\ 
'Tite de razele oblice rueast.rului. păreau doi p." 
iangeni uriaşi. ~ . 

- Stăi! ... st.rigară 8i1llân<l.oj d'8 odată, iuti;c 
dud puştile, d>ar în acei~ clipă, <l.etlmătura eu1'(:
a unci arme Mauser 1Jră..mi in nO'apte, şi Lippiel. 
căzu pe brânci. , -'" . 

De patru ori, Treaa descărci arma: OOY8 il" 

Tostogoli in drum, văitându-ae şi un chip ned("
luşit ee rididl de lângă ('.el căzut şi dmafle nemi .. , 
cM in lumina lunei, ea o Bt.atuie cu braţele rÎ<"· 
eate. 

- Stăi! ... Stăi! ... strigă Tress, şi înaintă sp,':> 
ei eu pu.şc.& întinsă. . -

Se auzi un geamM nă1Y\lŞit, o înjur ătud, 1Ig. 

motul unei lupte ... 
Lippiello simţise o înţeplLtură l'urernici b. 

tr'un u:lllăr şi ,o durere mare, o dUJl'ere dispara ; 
îi cuprinse tot corpul. O clipă..,rămase zăpăa,t, 
simţind ca în "il!! că m'ai era viu, dar că intre' 
şi viaţă se puse.ae o barieră teribilă ~i nen-aturaJ, 
ca un fior monstnlOs de prăpastie 1IpăimântiO;>a 1 .. 

se deschise la pici08lrel~ lui. " 

./ 
, . 

! 
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~ntele/ Aehrenthal pe ducă. 
De. câteva zile .se menţine cu stăruinţ.t\ 
suprafaţa, vieţii politice svonul despre 

ropiata domisie a contolui Achronthal, 
nistml de externe. Ofidallse dă oa motiv 
ala, neoficial divergenţele dintre mini· 
11 de externe şi anumite cercuri condu
t.oare, . di,-orgenţe cari în timpul din ur
I şi'cu deosebire dela plee-area baronului 

• }nrad de Hlitzendorf s'ar fi înă,gprit la 
,tre.m. 

Syonlll a-(:OOta e de uaturâ să neliniş
ască 1n gradul suprem numai po iubiţii 
lştri compatrioţi unguTi, cunoscute fiind 

,'~onnele servicii pe cari ministnll de ex
rne le-a făcut pas de pas în cariera sa 

. plomatică aspiraţiilor paillungureşti. Şi 
1 cât neliniştea. compatrioţilor noştri se 
1 manifesta mai vie, la rindul nostru vom 
,'ea un indiciu cu atât mai sigur, că pleca
~a contelui Aehrenthal începe să îmbrace 
1 sfârşit formele unui fa,pt ce ,se apropie 
e re.alizan~. Cu cât mai curînd cu atât 

. ,lai bine şi pentru situaţia externă şi pen· 
t:u cea internă a monarhiei. 

Cei ce au urmărit departe de ori ce in· 
ere.s paşii diplomatici ai monarhiei în a

'luI trocut, an în care s'au dat câteva din 
ele mai mari incăierări diplomatice ale 

,stonel mai noui, au remarcat de mult 
Hlllgu.cia contf'lui A0hre-nthal şi au înteles 
'ă in pragul marilor GVeninl€mte ce se Cl. 
mntă frînele mDnarhiei trebuie îuc.redin. 

: ate unor miini mai puţin trernurătoare şi 
,llai puţin încurcate în caierul aspiraţiilor 
,rngureşti. AversÎullea opiniei publice din 
'3o.rmanÎa pentru politica aotua.lului mi. 
.~j,stru de externe, e în sine un indiciu ho
:ărîtor pontru nece.sitatea unei grabni~ 
5chimbări la rosorlul de E'xterne - şi, în 
acest sens nu e un indiciu mai puţin deter
minat nici simpatia de caro se bucUTă con
tkle Aehrenthal d~n partea. diplomat·iei eno 
gleze, simpatia aceasta reoglindind întot-

Tresa se intoarse trăgân-d după el una din 
~'ele două umbre, legată de mânti. El"a o femeie 
slabă, un ieI de rehelet viu,cu faţa subţire ~i 
lungă. După gât ii spnnzură puşca ro va răşul lli 
său ucis şi :un <:lac de pânză plin ~u cartuşe. T1'8:>1I., 

cu un bun'ei () trinti j()5, şi se plecA pe rănit. . 
Lippiţ)llo, prietene, frate!,., te-alI uciş L, vor-

bt:."Şte pe klţi dracii t .. , 

Lippiello zise rar: 
,- Am pi1ţit"O." suut ranit la lli:t:năr". 
- La umăr L. wurmuri1 camaradul pipăin" 

duo}, atunei nu €oste grav ... Poţi să umbli? 
Col al alt· se '1"idi-că grooi. Faţa îi era albă ca ya, 

ru1, şi buzele uscate dB durore, Pe mâna stîngă, 
de sub tunică, îi e,urgea sînge. 

- ClLmeşte-te să umbli L 
Lippiello făcu câţiva pa~i îlloori.,Ul', 
~ Nu pot !.,. şi cu o tl'j:,~t(ţtă . nespu 8ă zioo: 

!rate, dacii nu poţi ~ă mă duci, ucide-mL. nm mă 
lăsa pe mâna asasinilor ~estora .. , şi scri~ Ma
rieÎ ... 

GrăiInada d~' zdrente, ca'!"('l flL,';lme o femmf' şi 

• 

deauna mulţumirea Angliei de-a vedea pe 
Uermni în neputinţă do a-şi concentra 
tuate forţele în clipe hotărîtoare. Şi se ştie 
că din pricina ~ontelui Aehrenthal, Ger
mania n'a putut să aibă în conflictul ma
rocan dO~'ada solidaritătii absolute din 
partea ~,\ ustro-t: ngariei. 

De aceea, apropiindu-se plecarea con, 
lf'lui Aehrenthal, inţelegem că între cei ce 

o u regretă Slttlt şi Englezii. In adt;wăr, după 
cum citim azi din depeşile ziarelor ungu
l'Oşti, Times şi Daily Tclegraph din Lon
dra, înregistrînd svollurile despre demisia 
iminentă a contelui Aehrenthal, laudă în 
'lC~rmeni foarte elogioşi politica ru~llistIului 
de externo aUSerO·1Ulgar şi înfăţişează e· 
vontuala lui cădere oa pe un evenim&nt în-
9 rozitor şi fatal, ale edrei 'urmt'tri 8' ar re· 
pe1'c'uta cu'rînd îni-t'o prttb'uşire a echili
lJl'ului fn; Balcani. Bombardonul presei un
gllreşti Budapc8ti Hirlap scrie azi la loc 
de frunte în acelaş sens şi .spune că contele 
A ehrenthal ar fi asttizi pilastrul care apd
jine~te întreagă opera de pace ,a monarhiei, 
că prăbuşindu-se actualul ministru de ex· 
terne s'ar risipi toate sorţile bune ale im· 
periului acum în prioojrna unui yiitor plin 
de cea mai grea nesiguranţă. Se tânguie 
B. H. că ministrul Aehrenthal e jertfa unor 
intrigi nwschine şi că prin plecarea lui fo. 
toliul de externe ',;a rămâne .orfan de sin
gura forţă mare a memarhiei. Improspă. 
tr)aza apoi cunoscutele insinua ţii la adresa 
lllO,;-tenitol'ului de tronl;'rancisc Ferdinand, 
J (' care il vizează printre şiruri de autorul 
principal at pyonttHllei căderi. 

Xoroc, C8. partea c-QYElrşitoare ~i mai de 
uiLderea cercurilor, politice din monprhie 
un \·e.de în <,ontele Aehre.nthal pe îngerul 
de pază al monarhiei şi contemplă printr'o 
prizmă mai clară viitorul ei, conştie de mi· 
siUllOa inlperiului, pe care-l vede încăput 
azi pe mâni prea debile şi, mai presus. par
ţiale. X e place şi nouă să credem că în 
fruntea ace..5toI' cercuri e însuşi arhiducele 
Francisc Ferdinand, domnitorul nostru de 

care ză:C€la, .pe .pământ, ridid !iaţa mtunecati1 ei 
trilltit, cu ochii ei mari oa de ~maJ.t 'alb, 

- Nu "orbi ]Jl'Ostii, zh~e Tr€f311 ştet'gând'll-~ 
(,ehii eu do-suJ nlllJue.i, şi priY11'i1e dizâDdu~i pe fe
mei.a prizonie-rn, o idei€ îi trecu prm mi-nte, ~i 
"ihndu·o ~iî ~e ri-dice in sus, zi8'e lui Lippiello; 
i:'prijineete-te de iea şi de mine şi sit mergem .. , 

Femeia ple('l( frnn,t-ea şi pomi, Pue.ca ei 8IWul 
cu 0artu,şe îi spanzurăde Il.ât, oa () povari in
famii: 'tăc€-a ş.i du('ea J)e ce-l rănit, oa1"6 :!le rerima 
de ea, CUcUl duS€';e ul'mE>le mrfl'tului, 6"'U'PU5ă SOAT

t('Î sale d0"e.1a di, (',a ,;-i diomilele oar-bt" eari invih
t('Se roţile m{)rilor î.n ţara arabilor, 

Merseră as-tf("l câty.tL In zare ,~ .-edeau adbi'ud 
c;",eJe ruinate din Suk-eil.Djema, Luna dU'lemna 
re n,rsi-pul ffiu.:de umbrde lor bizare ~i nu se au~ 
zea dociit M"ipirll ţLa greu li rnnihl hti. DllPi'l Vl1ţîn 
llc€-sta P:'emu: 

- Nu mai pot ! .. , 
Lui Tre"lit îi .... enoo să-şi -snmlgă păruL 
~Un pa:s; încă un PIlS!... 

- !\u mai pot, zis(' UI}. ... peillo şi Călnl 'pe mUT 

Rin€;tl dnmmluL 

lllâne. Şi găsim că e fOalta fire~(; O(J tUGru
riIe să ,se abată de pe acum În alvia voin
ţei \"titorului domnitor, pentru că numai 
î:l acest chip se va putoa preveni un f.lah 
î ,rea Il1are în mersul monarhiei, o sgudni
llJr{l fatală. care ar putea să surpe teme
I: ile ei. 

Mflnedtnd tot din acest punct de ve
dere am reprobat la timpul sliu m~Hlif~s· 
! u.ţiu insolent ti a delegaţiei ungare hupo
trl\'a ll1oşte,nitol"ului de tron, -cu \'ădita tii 
lc>ndinţă de simpa.tie pentru contele Aeh
nmthul. N'a:m crezut şi nu credem nici a.s~ 
1 :tZi că politica yiitorul ui nostru dODmj tor 
,11' avea llil a,~cuţi.~ pronunţat împo.trivn 
,'eipi de a treia în Tripla alianţă, împotriva 
1 iuliei şi ne d~m seama că acuzaţia acea
'ita a fost 8cornitrt numai pentru d4'ierodi
tarea ,.inovatăa unei politici, care n'an~ 

. in planurile ei C'a factor principal politie-a 
11 ng urească. 

. Dimp.okiva, ,avem HemIl~ că o nouă 
,-olitică îşi proiectează 7.tOrile in perspec
[Iva viitorului nostru, o politid! menită 83 
etrmonizeze deplin aspiraţiile monarhiei Cu 
,:elc ale tuturor fa,ctorilor. fără de cari pa . 
'îii ei în viitor ar aluneea lat.al pe un tere.1J 
plin de nesiguranţă şi pericolf' .... 

Cei şapte ~legătorill~ 
Ro{{delp flrtil'ittrtii dlvi V rtida,--

L).oi oa,ll1~lli nui -,,' au iLlbit. ~:illld incep 
-,li. !'ie eunoas.31 ('U ,}d{;văl'al şi ştiu că iu. 
!Jir('a lor a purC(!S (}intr'o neinţelegere red· 
proeă, dint.r'o e~gernr8 n~intemeiată CI 
imLlşirilor lor. puţină \TOUle simt durerea 
despărţirii ne,ch51tatâ de legea firei şi foartp 
IlŞOl' ~e, s{'hiuîbă 8011timentul de tlragostt' 
pe care l'uu antL intr'o ur~l neîmpăcată. 
HeacţilUlea aceasta a sufletelor lor est,!:' 
fo!~te fireacScă ~i atât de cunoscută, 
~ Cetind Îu lluJ:nărul 3 al ziarului uv..,tru 
:H;risoan~O:l ee1nr şapt€~ alegători din eercl1! 

4' 4 _ . 

() ,dipI) ttlouru tot: trei: pe lu·mă l.ippallo zJ&:> 
rat: 

~- .'1:;;u a t\L'lIt ,9('1'i8:", Aci('ultă-rnă Trooa. 'Pâ'118 
tu tl'alL';€e nu m~.i (,qte mUilt, 1,~ă·mă aici ~ du-t~ 
de ~·t'l"8 rujJutVl'_" d€ n'o \'-eni njd un aJ'ab, o să mă 
g'{i:;(,~ti ,iu .. , de II veni" la.'iil~mi puşca ,.şi 1a1>/ll.mi 
~i f1araa.~tn eu mine .. Adio .. Sărută-mă .. 

Tl'€\S.a "e plt"Că, ii] >!ăl'ută, îşi aruncă ochii roată 
i_H-",t(: d,mpÎe, mUNti/ură ~t:'\~a ca o înjurătură, salU 
t',:1 u l"l\i1~~~iune, dăti din ('!8;p ~! J)iymj în fugă". 

* 
Hiinitnl ~j fE-,mei!! rMlla.-,e singuri, 
L~rtpi('U,) Î-;l ~iJntefl t{l1 C{)l"puJ cupriru de fi 

.;1 fi hiehtn .. ne:,J)1u,sft, [şi J.:imţ.ea e.apul g()l, a~a dt, 
!{l)1 şi de u~o:r. ind. ti--5C pă.rea -că nu mai elia al 
1 ni. In urechi 111ttea cla'5ltl"i ·bbmre_ DE'llirul părea ,o, 
'ii flutllnl în jurul lui, trimitându-i d,in când î11 
l'fmd o a'PHl14(!3Jt"Ciă de vi<:e: i-&e pal'ea d'i întune
r·ocul se ri'5i'Pi~ 'Şi ",il vE-deu ma.hll miL'rfli din sa-
tuJ lui, ~ăk!at in :r.azele 5Oa1'{~lui c;aldpe urmă 
i~(l pill1.1 ~ă in,t~.g drumul se umpluae de i'au
tomole celor t.rei Sll'te de bel"!S$lieri morţi la 
Hf'nru, şi trA('t'1tn Î'I) rRilld, llhându-3e la eli cu 

• 1tt'JEY'C RiTZ2 .mrr-_ 
,~"i;~~ .... Cum~ărape ocazionali de puşti de. vAnat I ~4 I 
\m-' .. ~&~~':;,~ Lancaster, cu cheIe 16 fI.. Orener·laeat englezesc, cocoş automat 22 n'f Puşti americane, ţfavA cu aruncarea 

1 l. l~).;~ patroanelor folosite 12 fl, Hemmerles, 2 tevi, modem.l35 n, Drilling., Browning de 16 caHb I Krupp ejl'ctor, cu .. '; ..~~";'I tevi de oţel. etc. precum şi gar~~ri ~~T~le~~ H::~ţS p~~~~~ i:ringer şi Klerner, rnolvere, pistoale I 
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dlui Vaida, şaptB alegători distinşi, patru 
pl'l·uţi, Ull lmă\ătur, Ull contabil şi un 00-

l}lC' l'L'imlt de frull te, va ga zită n li nişt e al e
gM'~)ri oare·care. cum ar creda "Românu1", 
;H~-anl gândit au,ttlC impresionaţi la pilda 
(il· mai sus. ~ e·alll gundit că şi aceşli oa
meni, la alC'gerile trecute. c~tI1d au dus la . 
lzbttnd[l ~tE\Ggul dlui Yaida în c.e~ul Ar
paş111ui. au llqAat. cu deplină Îucrooerc in 
acest om. l'au iubit şi l'au ridicat in .scaunul 
de dcputat. Şi iat{l cit acum, ilceiaşioameni. 
{,'\1Uluziţi odinioarâ de un sentiment atât 
de profund, 8e intorc cu durere cătră alesul 
lor, îi t,c mustrări dostul do blânde, e ade· 
vărnt, d:ll' îl şi amoninţ[1, cu multă discreţie: 
îi ZUgTUVOS(: viitorul cercului Arpaş spart 
de actiriiaico din urmă a dlui dBputat. 
De aici rimă la o categorică ruptură defi· 
nitivă nu !Hai e·slo UluIt. Căci, ori cum, ori 
ettt te-al incerca să rMtălmăceşti lucnu'ile, . 
i.llE'~(Ho!'ii dlui Yaida au de::-ăvârşită drep. ,-
tate. 

Ce :5PWl ei in ~crisoare? După ce îşi 
arată nemulţumirea justă faţă de trata. 
mentul cu can~ îi fericeşte d. Vaida. adecă 
lipsa dr tratalUont, c.ăci dela alegere până 
a.sUlzl d. Vaida nu .ş'a mai prezentat în 
mijlocul lor, după ce îl mustră cu drept 
t'llvilnt pentru straşnicile boacăne din ur
mă. cum "este campania nebună împotri. 
'ra ';Pl'il.HlIlci" şi acuza oalomnloasă adusă 
diui li oga. îuu'jstnţii alegtitori îl fac atent 
pe ft)s1. mult iubitul lor ~1ndidat de deputat 
şi actnJ.l nu toemai iubit deput.at să-şi vină 
in ori. cilei In chipul ace8ta primejduieşte 
'.'0] mai sigll r cerc românesc de până acum, 

Judece ori ,şi cine: nu este dreaptă a
\)~\astă judecatii? Xu este destul de blâ.nd 
f!xprimatEl? Şi u·J.u dn'ptl!J aceşti oameni, 
,'ari i-au dat o .'3iluaţÎc dlui Vaida, situaţie 
;t cărei l'{lSpundcre se ră.sfrînge şi asupra 
[01', să impună o linie de oonduită deputa.· 
tului lor? E ndevărat că ziarul dJui Vaida 
işi bate joc de aceşti ,.opt alegători", dar 
('ate nu face autorizatul oa .să. mai ţinem 
st7amă şi de ce face în acest oaz. Bine au 

1. "T Il 1 BUN A" 

fă~ut. dem, cei ~apU~ alegători. că au ţinut" 
să adruseze o ad\'orhzaro înplTblic deputa. 
ud uilor. 

Ră~l1âTle îllSa '() ":he,,tiuno d8 ordin ge
JWl'al can" trebuie lămurită, 
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t Dr, Alexandru Pop. 
Din Blaj se anullţă moartea subită a 

llllui barbat plin de merite şi cunoscut irl 
. argi cercuri romfll1l~şLi, ~r('dicul Alexandru 

Alooă LOrii din cercul Arpaşului amt'nin· j 'Up. îngerul de pază a go-neraţii multe, 
ţi), Sl1.'U luai bino Zi8 prevesto.sc perderea ",lri ,,'au purîndat la ş<.~olilo noastre din 
l't:,i·cului A\rpuş pentru partidullllaţionn.l da.., Blaj, a fost rapit năpraznic din viaţă Mer. 
cu. d. Ytiida va couLiIlua cu "actiyit.atea" d· 
,.ale impotriva tuturor intereselDr neamului, "m'i în 1 7 [unuarie. pe când se afla Ia U1) 

[Il felul acesta nu o însă pusă bine che.stiu. iJolllav. Pe dădirile uoa,stea publice din 
nea şi IlOl suntem siguri că şi alegătorii Blaj s'au arbOl'tH JIamuri.l1egre şi întreg 
;;.ari au pub!tc,at scrisoarea în zÎarulllostru, ,_'rt,.şelul pare a sta suh imllresia dureroa,...,ă 
nUlllai într'un .suprem ll1OJ.uent de supă. :lll(;.estui deces. 1\dormitul în Domnul a 
i'are, au aşozat pe hftrtie ace,astă ideiu in "'),<jt una din figurile cele rHai populare ale 
.iirBctă (~ontl'azicere cu chiar ideile lor. Nu, 

"ori cut de llluit ar porsista d. Vaida în ne. Hlajului.şi la l1lormftntul lui'j'all vărsaţ, 
fn.st.a d3ale "activitate" de pană acum, cer. ic·li YiJl~ri, la~i~l~! ~dovă.ratt'. o • 

md Arpaşului nu v·a fi, căci nu poate să Dr. All\.\..1T'.,dr~ Pop~ care !l fOltt modi<:lu! al'ru· 
fie, pierdut penl ru partidul na.ţional. D. dicc-ezei nOllst're unite şi profe8(,rul d-e higieni' 
y aida~ prin năsbâ tiile pe oari le comite a- In aşezÎ'lmin tele noastre şeolnre di II .Blaj, S'1l n8.S0ul 

i~Ul!l, numai lui îşi poate strica, numai pe iar1St:liHa Toha.nul-nl<:hiu. :\ urmat li('.eulla Br.:t 
\ , 

. :.11 se poate nimici. Greşelile lui numai asu· ~ ,~' ~lBlaj, iar universimtea a terllllnat-o la ViOU,L 
pra iui se pot l'Gsfrillgo. Cine poate iden- [lHvrs la Bluj a fost numit întiti medic arhidi~ 
t ifica întreg cerC'ul Arp.aşului cu· d, Vaida, "L'zan, apui pTvfe:;f.r.-]e higienă la teolvgie şi iH 
l~;hi1 nemo chiar alegătorii d,;;;ale il de.sa.- <lrllltl şi b bimnazill. . ... ~ 

probă in public ~ Familia defunctului a pnblieal mmj]'[tH'ui il' 

Dacă dl..'putatul de aSL<lZi al Alpaşului :lllnţ fun€'bru: 
ni muri politiceşte, după cun1 trebuie să S\lhjtri~ii elI ininlll ('tlrnml de durero ve"tilll tutur lr 

moară, pe urma nenumăratelor lui potic- !uueniilor şi C~lllo<i('utijor, trecerea la {'ele etern!>. a mult 
: Llbitului no:slru sot. tată, fra.te .,i cumnat Dr. Alexarl' 

n81i prea \ium"ate, Hornanii alegători ai .:!ru Pop, medic a.rhidi«('tlzan şi profe,;or do higienă la 
c'ercu!ui Al'paş nu vor avoa decât să se în- iil~tjtutelll din Isiaj, membru in diredoful Şulutan, m(\m~ 
tristeze pentru moartoa unui om, nu au de- !·tU pe viata al ,.AsocitHiuniL llontru literatura romtl1i 
c:lt să plângă pe urmele unei iluzii perdute, 'li cultura voporului flJmitn". illt'mb111 in ("on"iliul mllUl

într'un anumit. mornellt, însă. când partidul ,ipal ulc. intlimplatîi în mod ~ubit, la 17 Ia.nuari" st. '1. 

3 ore J. a. in ul 24-h'a un al feridtci sale dhat,orii ii 11i 
naţional lo-ar solicita voturile, ei nu pot ;',2-1ca au al 'l"ietii salo plină. dp mUlle!l stăruitou"'" 
şi .sunte!Ul siguri că nici nu ar putea să jert- pusă In s~rviciul binelui Dublir.

v
• _'-c_" 1. 

1 tc·a s{~ă ca uza na ţi0na lă din pricina el! u i Vr. HltUla~i !<:,[" s cumpului J,,(".',j'Li ,,' \ ar a~lJL.a ~1Jre _. 
; \. \' aiJii. X l\. D, Yajun nu esto 01U uI, cu a ,dihllJ (.wrnă iu cilJlitf!nd comun gf.-eat. dill I~l>. ~'l~ 
cărui piedpl'o, politiea naţională să simtă llCri in 19 Iauuarin st. ll. 1;! l'M,utill' 2!.r~ d. ;\, 

n' o lifsă oare-oare sa.u chiar un eventual Blaj, ia 17 Ianuario 1912. 

dlJzastm. De~..,pro a~ea.sta se "or fi con\'Îns rn \'~('i ulllhltitf'R lui! , 
şi cei ~apte alegători, cari au publioot în (' '1 P '" . r 1 ' l' ., \l ' 

, -~ -. • .·aUll ti op ll .• H~tOI', ~otle. va l'na,'RWI a,. eX/t'l-
~l~r~l no.~tr~ ~frumoa.5a Şi dreapta 101' s(',rl-l tiru. Enge.nia" Adr},an, fi~ şi fie·e. Ma.ri~ Gr~r.& u. Pw.--· 
~Oalp. deschIsa. ~J 'lorll.. Dr. Adnan :\ht.or, Jud" de tablă ~I .<utl:J, CUOlnt,ţl. 

I . 
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orbit<: gonit! 1!l e:raniul'ile lor uscate IntrB 
(J h;:.luc:irw.ţic ţii ,si1ta, pri\'irUe ii c;lideau pe femoia 
de lângă el şi se mira ~ă o vedea aşa nemişcată. 
IXl un c:me IX' monMo, Femeia inchi.'!eSe oehU, .şi 
fata ei brăzdată în frunte şi inbărbăie de tatua· 
Rîuri u0gre, a~{l8, o expres.ie de fiinţă omenea8Că 
istovită. Fuw&e femeie. surÎL."B, iU!biilc poate .... 
Acum era un lucru atÎlt de neînsemnat. atât de 
umilit.. l~l'pidlo se gândi că şi dânfOa OM pe 
1ll0:He, ş.i în inimă simti uu 00 curios, la ideia 
efi 7i aCi.~le fi.Ruri sălhatice, numite Ilrahi, iel'au 
(iin ~e omenc7t.i. .. 

Şi ~ar il eupl'imf> ,i~1.1L. Işi adu"e amnte eii 
azi era tocmai zina de Anul·Nou: în tăeere i~3e 
p:uru eli aud{' ;mnând dt)pote.le, ('ă vede f) masă 
pu '<1 ~i htmc împrDjurul ei, ca aude sgomote de 
ryaharr. ~i 111) ghs dl1ko ~i plin de lacTlmi zi.când: 
"in ~ftnăta1€a draglllui meu"." 

Atunci o t.andrete (]e3()lată îi umplu au1letul 
:;;i gândindn-se "<"tl drag la o mână care i~a:r fi ri· 
dicat 'Părul de pe frunte, murmură: Maria,., 

- ~fariam, răspunse un glas ca un ecou. 

Lippiello deRchise ochii rni~at. Cine vorbise? 
Femeia îşi puse mâna pe !piept ~i murmură 

iur <:a gll13 binijol' şi trCl111li·lil. ".1\ ",cLÎ.ncetuJ u11ui 
cAne bătut: ~[ariam, 

- lfariam. te chi.amă Ma dam; ,'o zi.';e ritnitul 
\ful'iam f1.'l'W ~laril1OCia L .. 

O clipi'! răruu...~ tăcut .!.l;Ia dar, aet'~ vietate 
t'I'a o fiinţă oruenea..'K!ă. Şi ochii ei mari ~i dezo· 
lat i se l'U~NI.Th eu disperarc. căutau pe fat.a străi-
nului I'ănit, Uill .&elnD, de milă... 1 

LipPlello ~ {!ăzllOa sl'H~i adune minţile l'isi
;..ih\. V ăzu iar m01'ţii dela HeUl\i trec:lud Înct>t 
PC dinaintea lui. doieâte doi, cu o11.'Ie18 l{lf llSC.:1.te 

".şi ,,:.,10pntole ~uua.u în d€'pifruarca Îlltune.cată, 
hl,::;et Li:;'ppipH0 tl'a~e baioneta din teacă. 

Fe.mia inC'hi~e oehii, >ji huz{'.le ii tremul'ariÎ. 
Biuiţ.Ol' sohhtuJ tăie fl':i.J1ghiâ >'acului şi ~u-

l't'UU fHlŞtc-i, Al'mele ('Jzură pe nisip cu un zgo
mot înfu!nd~t: pe urmă tăie fl'H.u~hia C(~-i legă 
braţe.]e. DUMa se uitA la 111 cu n~ru8ă mirare. 
şi auzi din gun rănitl.l:lui !1>CE'ste cUY1uteciuoate: 

-- Plead ~ ... 

Atu.nd 'Porni a"cuJtăJrb31'e, Soldatul o ""ăzu 
pif.'rind în ne~ra din care ~i&e. na o zdreanţă 
luata de un râu turbure, ~i Înainte de .a o pierde 
din ochi, i-.se păru că' mai intoarse ooa:tă ca.pul 

~P)'f' pL Li!}pidlo rămase 'iingur, şi ,lini~tea t>l\;.~ 
tiul ui M: fă-cu stăpunll peste tot. 

Luna seuita la pădm'ea neruişcatA. {'·li un oehiu 
speriat. Pe sub palmipl'i, Li:Ţ:,pieUo \--roea 8().ldaţii_. 
rnoq.i. ~'zima1,i în puşcă, Cll1l1 se uitau la el. ~1an· 
talc'le 10 "'Ţlâ.uzul'au pe oa$(,lo 101' goak, ÎJar în !un· 
duJ ~bttdor lOT, Yf~dea o flacără ... 

.. ,1'.n zg~,mot confu.s se aiPTOţlie. lumini &pal'il 
intun<'fE'l'ul, şi un gla~ strigă gâfăind: 

- Lippello! ". LiWidlo ~ ... 
-- Pr(>~'ll1! ră~pun"(,'1()klnctld {'Il glas ,.tin", 

~; mI mai nuzi 11 i mic, 

* 
Câud Trt.,.;.a ~'a ctu,~ ~il \'.adă pc Li,ll)idlo la 

:Spix,du:] :'.!illtlll", l'a intri:'bat cum a fUg'it prizo· 
nÎel'<l, şi Ijppi(\llo pov€>5t.indu-i cum se 'pe1;recll~e 
lllcruriJ,\ ;;.e illcurd şi riim?\!;t' ,pc gânduri. 

._- I(>~ti bun băiat. mii pl'(}<:.tnle. şi când vei 
(>~i din '-Ţlir.:~l, să nu-mi mai zici Trt'>s,a, de alU ~i~)j 
plilti o Siti(~]:'î cu ,in do Trani. cum n'ai băut tu în 
l-iaţa t~l, 

iPOllt J'U eon.fOl'lllitate 1. T, Alian, 

ill E: U I,i A 1111-1\t~···--·-_··----·-·--jiâău:in d8~.haine . 
;. 'CROITOR PERTRU DOMN]. pentra ,bărbati, copii ş' fatita 

FuraJsotll1 cartii ce •• ' reja.a ,1 camatiala. ~ A IAD <s;>-
Costume: Frack, Smoking, Rendigol ,i 5agnet gata sau croite dupa măsurI, flră obfecţiune, admirabil lucratet 
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Scrisori din Iaşi. 

UD arlevărat ger de ilLmlil ne-a făcut :să sim· 
• 1i_ inif.r'.adeviiT dooilvârşitul furmee i8l Orăciu
t ;rtiui; gen1~ care si Îl1lgheţe euflarea ~ilor. 

1 ~1lre să umfle apa peste ma.tca rîurilol", care să 
I ~ormon0a8că ~j să îndemne jiwnile codrilor la 

-4 rumul ma:re; frigul oare cu cât te răzbate mai 
"'cil'lD:plit, cu atât -te face să fri mai prevăză.tor in 
rrfllooa lIi hărnicia vieţei. 

Sunt trei ierni COD.BeeUtive de când n'a.m .avu' 
\. UOMlÎţe şi troo>ane mari de zăpadă. Credeau unii 

·ilii.a.r că ne ~ primiverile ll(:6fârşite ale 0-
::l.fJllrului ca.kl Ji dulee-mir{J6Î1;or. Ângr,Qsiştii de 
~dăriu.ri şi irnbră.că,minte gr088e iooepuaeră să ză
f'(JIlililCă spectrul odiooului f&liment ruină tor ; Il· 

;lt;f'.nţlii j)(m.tru CO'tlJfooţ.i<maroa ,păI ăriiJor eng}8-
)"..t~i de soare, II. 'bluzelor .. 100 ~i comode, aghe
telor ou bwnbi ti .a. pantofi,lor de 'Plută, zoreau 
':\ii...,i oaute reprezentanţi, v.iBân.d si lIle tTaI1fifor
i,:t .. ~ România in ţinut ,i proviooie demnă nuanaÎ 
·do locânta\ ochiul euriotlwui excumi(J\Jlist m()n
c.Jl,»;} t 

O 8Î11:l.g1Ură a.rnbitje dUlllllezeiaeei a fost dea
jlua iJlI. &pulbere oa cenuşa, 'Pla.nurile economice 
,~i..kl .tâtor fim.anciari îndrăzneţi t O 3ingură oobo
tÎre h1tnală de teTmometru ne .. .amintit din 11IOU 

'~!i,omătatea vânturilor stiilpinioa.re de mi.a.zi-
1l\0 apte-- de .a.ltfol e singura putere prin care Im
,t-i.LINlltul tutuwr Rusiilor ne mai poa,te .stăpâni ş.i 
!:J?U!pri chiu: su,pwrol du crivăţ de miaz.ă
It.oaptel 

Ger mare! Câ;t de mulţumit ee simte OnllN in 
'lI~ia lui caldă, îngrijit şi curat rânduită, îm
);~(Qtilpătă cu mir0'8 <le i-arbă verde ,i r~inii, 0-

~;u.a care-l face, nu să uite ,nenorocirile ~ sărăcia 
'nŢl.qitilor de 'PÎtne ~i Adepost, eât aă-l aducă Iti în· 
'r1ege şi (preţui feri~irea ce-l înconjoară. 

Cât e de 'I1JTibiţ,ios omul, cât de năsăbuite ii 
1i"itll-t poftele, vani tă\ ~1e, eaţYrici.ile ehiar; Jlre de 
t'.f'Sote fi ar vrea să aibă ma.i muH, e veeel şi 'ar dori 
'>Ii fie şi mai voioo, e puternic şi-ar năzuri. să dom
liiMlB<lă; - ambiţie ~i vanitate da neputi'1lCios. 
V ioo un moment de cumpănă adând, .() chpă de 

..... .,~.ubural'6 supremă, o împrejurare nefaoată caTe 
'lW'I uimC{lte, ne indobit.oc~te, ne readuce şi ne 
.~ să preţuim şi eă înţelegem zidărnicia ~ co
,uiria avâ-ntului nostru nesocotit. 

Vine cu potop mare de .atpe, o secetă cumplită:, 
<fi iarnă grea şi V'if.oroad. 

Din toate eomorile avuţi()i noastre, ce Ipreţu~m 
dnnci mai mult 1 de sigur niei odată capri-eiosuJ 
.ibelou cii.pă'ba,t ca dar de ziua onomaatică, nici 
fxiati eiegaiiltul baston cu mânerul de fildeş, ser· 
viciul de T()I}aj, f!A'U crema faToriti. 

Ingrijoraţi, strânşi CU toţi .. i casei intr'o ain
!ol'uă ooaie, 'Pov~in.d şi d-epănâoou"llc prin minte 
.lI;itâtea Îlltâmplări trist.e din viata mare a eeme
nilor noştri, îngrozindu-ne de puterea di3trugă
\bare a el€dl1e.ntulmi dezliim tuit, rwunoscîindu-ne 
'Hi ruşine a.p ro &pe, prisosw d() feri-eire în care 
ţ:riim, trulIltem multumiţi oIWum - am dori chiar 
_ o lSuspremă ispăoşi're - .aii. nu ~i.<ji.m în Msa. 
yoastră Iliimbc alt. decât foow în-călzitor din sobi 
şi pânea sÎIl1lplii de hrană. Am dori. Ne ruşinăm 
1;1 ne vooem vinovaţi în belşugul propriei noostre 
Munei, belşug -câşt,igat poate prin merit cinstit. 

Privind oa dus de gâ'n.duri pâ~pliir6& focoasă 
a flăcăriiJ.or dion gura sobei noastre, ne pla,ce -
~;.i plooe ţânărnlui mai ales - să cereeteZ6 cu 
'If.,intea. închipuindu~i sărăCIi. atâtor bordee în
.Jheţatte. Intâln~te în ele tânărud cu inimiJa to
.it-it îa .milă, figuri istovite de foame şi frig, mâ'l1i 
.ânjoase al,tă dată, căzând acum neput1ncioase, 
hl'te mlftIi 'Visând Un coltul l(lr de '6iirăcie invierea 
~!1lor timpuri mai fericite, copii pe jumătate în
~·hetllttj. mame doonătdă idruite. Şi e1egantul tânăr 
~:liJ oolon se rndui~ează. In surfletul lui SăNlC de 
.... !rnotiuni a]€lSe se petrece () eehim bare adâncă. 
'H-ariemelta simte că ee naşte om ..• Şi 'părticică cu 
';,ărtioieă, o<hi('Ct cu obioot, merem, ou cât inchi
'I.uirea ii e m.ai bogată, zid~e ooloa tâniirul în 
:La~1 '900heÎ ('ltldc flărăcia sfâ.,iato&re a '''Îetiiumile. 

O da; .acum înţelege l'OOtuJ vieţei sale, lllcu-şi 
iolimte eheoma:rea sa 1'11 8OOieta-te, revelaţia născută 
..tin ecoul durerilor gr01Jave l'a tra'n."lf(lrmat în 
4hul. De ui înainte va fi 'Şi e. ca a.nare. Sug
~tiom,at anroape, hotărât în eumemţenia tpurd
fti sale milO1lt'M'l, ~e e<mală p:riibrt şi 'Porneşte în 
.... eu C8.n.d eă ajute CU !prisOl5inţ,ă. 001 întâi să.-

.. 1' R T 'R rr N ,&." 

Tac ce rar î,ntâlni în c.aJ(l. Abl8. ~o.."ă in stmdă, 
face câţiva. pa.şi şi Uf'I gl'lllp v{.'ISC'! de vrietin.i îi 
atin oaJeta, îl b-at grăbiţi peste umăr, îl ameţClBc 
cu întrebă'1'ile, ii amin.tcşote 6eTlata dela oare nu 
tr&buie săi lipooa"OOă, dc:crnl1i~aJ'a oare-l a.şteaptă 
negreşit, ipOterul iprO{'lC1;aIt de acum cin-ei zile ... şi 
iată-l {po tuniinl!l nostru cllre ° c>hpă in 'Il'I'TI1ă 
călca pe margimeu ţ)răpăstiei r&vohrţionaTe, iată-I 
readus la reruli<ta,tc>a vieţci sale obi,ştnuite. 

Ger mare. Da ţic cÎlt mai mult. Numaoi ei, UlL. 

mai g:nija şi nevoia cw:uphtă, 'llenorocirea CQn

tilluă. ne poate înmuia inimile, ne 'Poate M"Cuţi 
mintea, ne .poate otcli 6IlBrgia birulitO'al'e de milă, 
adevăr şi dreptate. 

Ne vorbeBC ziarele 'l3trăJine de d.iJpe rare de eroism 
Femei'Q şi copiii ClUtl1Mri păzitor de far, prim cu
rajul lor nomărgini<t. .au IBalV'at vjaţa eii-lătorilDr 
nu ştiu câtor 'VllIpr\are ce trebul\a'U să -treacă în 
ooa:ptea &oelÎa pe diTha!imtea farulul defectuos. Im
l{lJiniroa strictă .a datoriei 18. fik'1lt pe ooţie să in
hiture catastrofa inovitabilă şi în aCRlaş timp să 
scape ViÎata bărhrutului bolnav de moa1"te în o<iaia 
mică de ~JJb picrorarue famIui. Un 'Preot catolic 
azvârlindru-se in Sen:a Il saJvat viaţa a cinci fran
cezi oemaţi.('q}·ali. - OHpe raN de ro-oism, mom(\n~ 
stră!lueita deooâncil CU1Iloaqtere a datoriei im
plinita. 

In tare no.astră, în timpuJ de faţii, în oraşul 
nootru, de zilele Crăciunului, în toiul TÎtloo!el(lr 
de dounăzi. mi-a fog.t dat !Iii tPreţlUi€OO clipa cu· 
noaşterei iIl{'elei~i datorii subJ1me. 

Se îm'P1inea a treia .zi de când trenurile nu 
ne puteau aduce o "este de niciiiri, toate 1iniile 
erau Întroenite firile telegrafice lucrau ou greu, 
drumurile se înoChi~ă din toate părţile. Nu în
dTilznoo rumeni să iaeăpoote barieră. Un o~ în
treg de 70 de mii de oam~ni părea blooat în mij
locul unui WN1S ocewn de omă.t, bântuit di.n toate 
părţile de vânturi &spre "i ~erătoare. Trei zile 
vi'aţa zbtIJCill)mată Il unua târg' ID.aT'e, Ifldormi,se. Cel 
din UTlIlă <tm, eăt'flcul ulitelor lăturalnice işi gă· 
siBe un adilljXltl't cald de odihnă şi refugiu. 

Pe ° vreme oa asta, în toiul săr-bătorilor de 
OrăciUtl - cele mai prăvnui,te sărbători &le Ro
mânilor - un ordin de ch{''IIl1are trebuÎJa eă aDuci 
pe con.oe<li'llţij Regiruffiltului Q.Lstru 13 la împli
nirea datoriei lor de ostaşi. In trei zile ,toţi ti
nerii trebuiau să se prez.inte la comp.a.nie. 

E indui~ător de scri.9, mă simt miimdru s'o 
BpUlIl tuturora. e un exemplu c100ic de împlinirea 
()al'bă a <la1:rr clei, de eroism .sublim, fI'8.ne, desă
vârşit, e disdiplină uimitoare, priveli~tea bravilor 
noştri solda,ţi cari n'au l,ip-sit ni-ci unu] în ziua ho
tăriitoare la cazarmă. Toti, răzbătând eroic un 
v1sc.ol nebun, luptând C1l un ger năprasnic şi cu 
nooun()~rea drurnllriJor inziipezite - la Ţu
ţora un R,tmâ'll trecând o punte şubredă a căzut 
Îlntr'o mocirlă înzăpt>z,ită, în eare Ş!Î-& găsit mQa.I"
tea CU toa'te că nu întMOO în ea decât pâ'Dă la ge
nutl:Chi; uln băieţan duC'ându-se până la stâna ta
tălwi !Său cu merinde din "Sat, .a. f08t acoperit d() 
omăt şi omorâ.t - înfTuntân.d primejdia potaelor 
de Impi, s"au p{}gorât hotărâti, aare de pe unde 
erau, din văi !\(iîmei, de prin şoauri întinse, din 
colnioee adăpostite, din mar!(i.nea voowilor secu
lare,s'au oCoho.rât ,şi mfmdri de împlinirea dato
riei lor, au veni,t <mtot.i pâ.nă la unul, la cazarmă. 
Ziarele Iaşului n'au înre~trat ooest act ales de 
eroism ostă'Ş€Ic'lC. N'au făoeui'o, pontrn că - cinste 
soldaţil.QT nOŞ'tri - n'au dat nici odată Iprilejul 
să "Be vorbească d() oarooare neîndeplimi.re 8. da
tQrlei de militar. 

D.acă o.a.mintesc eu, O fac pentru toţi aoei 00 

trăiesc depoarte de viata ohi.ceiu:nilw noastre, o 
a.mintesc p-entru duşmanii no~ri. 08lmill'tesc pen
tru respectul şi prudcnta cu care trebue să pri· 
vea.scă un popor. adânc d{'l})Tin.s în împlinirea da-
toriilor sale mari. Corneliu Carp. 

x Institutul de economU si ajutorare din Arad. ca to.
virişle. (Ara.di takarek es seg(>Jyegylet mint 8zovet
ketet) din str. Petoffi Nr. 1, deschide tn 1912 a 31-a ;0-
,otire. Cine plăteşte pentru o depunere 50 de meri săp
timAna} dupi şase ani economiseşte 1506 cor., împbtin
la-se şi din cA~tigul tovărăşiei, hl proportia depuneTii • 
\{!"mbrilor il\9titutiei se dl eredit ieftin. lnserierile se 
tlot face dela 1 buuuie 1912, Inainte de amini dela 
1}-]2, dupl amiazi dela 3-6 ore. - In.tjtutul de eco
nomii li ajutorare din Ara.d. Petom uiea Nr. 1 . 

Cronici literari. 

Cum s' a stricat limba ro
· mânească 7. 
De Dr. Al. TăIă,esca. 

(Urmare.) 

Asasin. E"<Jte (l am1!IIlită ~ie de uciga~; e.a 
aJte cuvinte, nu este fiece uciga.ş llISasin. Cineva 
poat(l fi ucigaş fără voie, nu poa.te fi însă asasin 
fără voie, A6asinaJtUl oste înwtdeaul1a ÎI180ţit de 
promndi1J:rre. hltr'o ll11Ptă drewptă, intr'urn duel 
urmart. de omor, ucigaşul nu ese a.sa.sin cu toti 
cara.ctenLl ŢlTome.ditat >a crim-ei. Pentru ca cineva 
aă dovic aSfa.sin tl'e-buie să fie la~, să uoeidă prin 
surtpnoocre, pe D.iSlCUIlli3. Să recullloa.ştem dar el 
as,,,,~mu!, d<,\';:i t~uvânt tIlon e termin tech'Ilic ju. 
dicrar şi 'j';O<'i'al, pe care iDu~1 putem lThlocu.i decQ.41 
prin pcrifl'la.;r.are. 

Abundenţă. Avem cuvântul undă, ded oeia ce 
se revan;ă pese margimele normale ~te abu'Zr 
dent .. CUlvân-tuJ beJ~llg oote unguresc (bo.seg), ce 
ne-a fost ,traoomis prin ,a,bun-denţla pe oare tpo
iorul româQl iobii,gînd aducea ungurului. Ca.
vântul ungu.reoo ne este nemţoloes, el derivă dela 
bO = larg, pe (!iioo cuvântul ţomu.nooc abu.ndenţ' 
es-te înţ.elf'lS de :toţi cari \\tiu ce va să zică und. 
(val). 

A afirma. D. Lahovary ne l'J.]:'lune că ooest cu
vâ.nt este îndcajurul exprima-t prin a încredinţa.. 
a adevern. Ăcoast"a €\SIte fa1ş. PUltem afirma oova 
fără eă ;>u<te.m î,flcrooi·nţa Cu a.tât mai puţin a ade
veri cei'a 00 am afirmat. Poate dsa confundă pe 
afirma cu <:lonfir:ma, oare în<tr'adevăr este o În
credinţare, o adeverire. Aş.'Mar oOq}fil'măm c. 
dsa nu CUlIlOllţlte în (elo..'!ul cuvilrutului -a afil'~ 
de-ei ~llrma nt."C€l8ită(ii lui in limb.a n()astră nici 
nu mai putem discuta. 

. Absenţă. A VCiffi cUJvânul undă, aeei Cf\Îa at 

lipsă e absenţă. D. ex. "am lip~ă de bani", ,Smi 
lipa('6c b<.>ii din grajd". Cine-i mbunul care să 
zică <!ii-1 ab.~nte<ază hoii din grajd lJaU ba:nii din 
·pu!Dgă. Să definim dar vorba: 

Ah...~'1lţ>ll c.ste o lipsă a un()i Ţ>ernoane din mt 
anumit loc d. ex. aela serviciu dda ~oaIă. N. 
oste daT o stricare, ci o înavuţire a limbei. Ab
senta fiind ° nUR1l1ă, nici odată nu va scoate dia 
limbă pe gr~cul lipsit Ar fi şi maTe păcat: 
.,1imba gread fihnd una din cele două mQIi idiOo
mo olnsi<le" după cu m zloo d. Lahovary fi ar fi 
o mare apolir,llsoală intre p:reţHii din ţara ruma
nea...~a, pentru (l aşoa crimă ~l'Ozavă. 

Chitanta. Nu ~te întotdeun.a adeverinţă, deoa.
r(X'()Jl~t adeveri multe lucruri, .dar chitanţă dăm. 
numai <lnnd primim bani. 

Cert, Certitudineo. :Este necesar pentru DUan

ţ1area cuvântuJui sigur, sigurnn.ţă. 
Oert este sigur de ceva, dar a fi sigu,r de ci

neva nu este <lert. Zi~om: "Ooare pot avea ce1"
titudirnea că voi fi im >Sigumnţă Ioa aeeI om î Şi in 
roml1:n('ştc, coa ion latineşte, certus nu oste soourue., 
De 00 să mai dioS<.'l,lilim dad 

Comerciu. B~ne, aici are dre.ptate d. LahOVla.T:J 
că oCtmcrelll e negustoriÎe. Decflt că a,.Q(\St din ur
mă cuvnn"tare un întelos mai modest în lumea 
mCl'!'Ia'l1tilă, ,ncg'tlstonlJ însomne.ază un comerciant 
mat mic. AI;x>i comereiul cuprinde toate afa-ecrile 
mari de ba,nd'i, co.m'-"Iion, in cari nu i:ntră v-e-ehiu1 
întel~ de ne-.goţ. Răua zace in granOomania 119-
gu~'1;orilol' oari acum toţi v(liesc să fio tntitulati 
eomcroilln ti, intocmali CUJ'll toti bărb3bierii au de
venit frizeri sa,u ooa.fori. d{'oŞi nici nu frize.az" 
CU atât mai -pnţim ooafează neavu:nd cliente, ei nu
mai clienţi 

Conform, Conformitate. Nu este asamâ.nat ,i 
asemlÎmare, Cel aoomânat pc:.a:te fi nu întoomai 
la fel. 'Pe când <"01 ~onform este de aceiaş formiL 
Să ne \)onformăm darl,ipsurilor din limba noa
stră şi !lii 1'0 im'plinim Cllumui CU ce este fr\1Illilll 
şi de ace]aş iSuflot. 

Consolare. Este mâng-ăiere, dar nu toate mân
găierile sunt <"(JI1lO'olări. D. ex. 

"N'u-ţi mângăil1 prea mult copiii, că îi atrlei 
ei nime (flU te va lJ)utea mângăia (CO<Dso}a) de ne-
norocirea lor." 

Vodem d.ar că mil.ngii~erea e ~i la bine ~i lA 
rău, :pe când comwlarea e numai în nenorocire. 
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COTIlSDl,area (,mltine în rune şi ~ubÎnt,(~l08ul neno· 
rooirei, aşa .că în literatură e cuvânt proţios şi 
C8t~ mai muzioaJ uecâ1 guturalul mrmgăiere. 

Creator 18. crea. D. Lahonny ne pretinde a·l 
inloeui cu zidJitO'r, fiindcă aşa e seriB in că:rţiJe 
biseI'"keş.ti. fil ră să cereeteze <!-a:eă cores.pu:nde 
carea('~ întdreaJ euvîJlIltrur]ui zidi -şi cu spiritul 
Iim hoi n()IiliStre. 

A zidi îu\ekgi'm f,'werea unui zid din rpeatrir 
şi ţ('!l-euialii. adf'Ciil un lucru manua·1. Pe când 
cr,n{~C!f}(inn('a c'llwân,tlllui .a Crt'.a {\';te t(l'{'mM lii'psa 
«1(' matrriaI b'ut ... Dumnezeu :a făcut lumea din 
nim;('!" "CWlJ Il făeufu?" .. A zi"'Ji<t'o?" ,Nu! A 
creat'·o." A~adar El este creatoml. 

Zid i t M"l 1,1 o fi Ţlo~rtc în limba slayiJ. cu înţeles 
mari 6,bl'tTiW tl1l1 meşter al"'ehit('ct mai de seamă, 
tiu Il i. fii l ll·::kă a\'(~m ,mbta11tivul zid, ('are ezi· 
• Jit d~~ 7.idar, eftnd zi-,'i {,il numn~'zoll a z:,lit Iu· 
mw. 'J)al'~'ă yiIW. fără să vrei, să ţd înJăţ,oşe7.i 
CU €<Drţ. 1;"( cu miRtrea in miină lângă grămada 
de p('atdi ",i rOilha ('Il mortar. re {':Înd pe Orea
torul III j·l ima.gÎll{,z a';la pr('('ollall trehu.iesil fie: 
e.,;,it El \Singur din neant şi înehegând lumile în 
jurnl ~~lu nunwi prL11 Jlişte gc.sturi aJe Sde. Ll.
să·mo· d':1r dle I'al1("'ary .cu ilu,zjuTIea noasţră de 
CreM;)r şi ~ă dăm mjstria lui 1Ifoş·Glig'{)rc ... 

Consolidare, Snlid. Ziee ('lii lo înlocuim cu îi-
1ărirc şi 't,:He. Da. imă... "zidul oste tare fiind ere 
fpoatră rlc granit. dar llU e ~oljd fiindcă s'a lii.sat 
!Il -c!'i~;pat ('t('." 

.. Ce Cll'jl t',-)lid!" Adi'eă ee m:n'te 'Sunătoasă. 
.• C:{) ~'.nlP tare!" .adeC'ii <Ce îndlJpulinrut (;prost). 
.• c..'n",olid<lN'a fiITl'linto1nr; c{)nsolidarea proprie· 
tăţii icromrilor l!l('-tr<yjifore etc. nu se pot troa· 
duce ou "inEirirea". 

Dant. Este joe. Dar t"ll.nt ml11te jocuri fliră să 
fie d'!l\llri. Tn ~)'ri ce caz dalrliul nu este n{'()]o
gis!)J. A.şa (o'C \',~do ,că d. J.Jahovary n'a "rl~;ntllit 
eJ.cm tu! lui ha:ia"că,(·j 11'ar fi luat dlwţul de,la 
d:!iIl,~(' i;'i n 'ar fi rrelilh, ~ă Isai.a .să joace do ici 
Încolo. J)~ll' chiar U(' 21' juca hain, dantld t"t e 
llo'('o('.ar eu "ă fie {lol\sr-l;;it O{' aI:t.c joc-nri e.a ('el 'de 
('i1r1,i, dp ,:,u,rh. De hiliard, de rpOl'iei, do Initll!c de 
footktl. do hnh"'hlojg-h c1·e. - VaJsul să.} dănţl1~m 
dici tnt mal hine este să ho.stnnczi dCClît să joci 
b ru ).r,tă şi la b;;{'{'lll'Jt. 

Divin = Duml1lczo(\O{~. Aici ga:Slln aoccia.;; 11U
a.ntarf.~ de îmlnmn;iatc ~1C ("are () a,u <-u\'i:l~t(1lc noi. 
Clînd Zi('("lU dU,l1Y1leZCC'SC e ceva atât ,de perfcct 
Î'llciit 'nu sU[('1'C llÎ{'i () ,eomparatin,nc J-cnarucc ne 
.gim:liIH !a ])unmezou; pc e:lll'd dadi ziC'C'm ~li\";n 
nu 11(> mai gii,ndim la Dumnezcu t3JtăI, CI la o altă 
zcita:-e o.a;r{'~~ar{) din lulll{).a Ipăgână, ,cearo în iima· 
,u-ln:I.,:il:J1('!I n()a~~tră poate să exi,~te în mDd vag. 
"G nm! dlyin ai fe-meci" .ncgnşit sc reforă la 
um Venu6, .Tll!10, ~rinerya e.k. s-au că ,;vinlll era 
o beutul'ă divină" 'nu IH' rNnni,ntim .. inul oda 
K11mta CTaJikii i~:IU cea dda Cina ('na de pc urmă, 
ci la şa.m:i!frn i l1 hl~ BadlulS, '~al1 la {,hdnl zeilor din 
O]vm:). Cîmd În:::rt z;('em de o {('('inuril că aro su
-fl;t rJj,,;n, în ft('~t {'az ne giLndim lift }'laica Dom
nului. 

Divin {'-s-te o 011'b1iare a 'Cln'ântllJlli Dumne· 
U'N>C <'11 r('f"('rYă pentru acest oin urmă o pictate 
mai dO<h"ebită. 

Dubfu. }:"te şi nu Q.~1e î,n:df,jt, întru c;~t a~~cst 

dill 'lll'Jnă ~UY~I1t ·ar('.şi {) 'ahi! ÎlliI('mnătntl': o foaie 
ti{· Il;! rti~ l>oate fi îndoită l;a un .colţ fără să fie 
JubJă. 

Ku ,~Ii'r'rn ae(!l~ {'1!\'ânt de 9J~)ărare pentru 
•. trirJlll" eate întot.Gt.'ullna (\~tc "întreit". 

(VII. 11 fllla.) 

x Gust::Jy Tâtrny - Onlnell-mare, str. Hii 
ko{!zy, priidilia flf'ntru' ('liră. Hnde se pot C11m 

păra lt~cruri de mânii; JH'ntrn dame prf'Pum şi nf' 
(~~!Hii. el! nrf'tll ri fOii rtf> jpftine. Te )pfOD iR:3. 

Lndovic Faimann 

.. 1' R 1 BUN AU 

Po\'estiri de ftlmei. 
A rt.d. • II Ita 1D0a.l. 8 

UNGHIILE. 

Adevăratel€ bijuterii naturale ale unl'i f!'mei 8UlIt 

unghiile. De un colorit roz ele trebuiesc tăiate în ior
Il:a migdalei. să nu fie nici Pfea m.ari nici prea mici. In 
ehip poetlc ele ar putea fi eOHllla;rate cu petalele tranda
firirJor. ]n josul lor semi-Iuna arf'intie trebue să fi .. 
distinctă şi frumos rli'sinatii. l~nghiile frumoa,se nu fre
blli(' să aibe petişoare albe oitele de cari se bucuri 
uneori [pmeile superstitioase. Carnea ce tnconjoara 
ung-hii!e trebuie să fie netedă, rotundă şi fără pieliti 
ridicate în sus. 

Şi pentruca să-ti păstrezi un~hii!e in felul acosta 
treluie să ţi-le Îngrijeşti cu atentie în fieeare ZI. 

IJe"iigur în cieruyo,ul s!pturilor mde se vor ridil'at 
muhe protpstilri. Că nu t~ate fomf'ile 'lll soarta uneia 
hine situate care se poate ru~făta în ÎIll!rijirile fiintei 
ei, şi mai ales cAd e \'orba de aHlunun,e ca. IIi a.e-ele 
ale unghiilor ·sau ab-'Je. Cii o fl'!lleie [comună e d{'~t111 
dacă Îşi poatt:> Îngriji ele sănătate llf'CUm şi de c(·lc,blte 
artiiicij ale irumsc\ci. Dar tocmai d!' lip,,-,! artifitiilar e 
'\'or!;a şi ,cum să. se a.ppre o femeie din yrpme ca până 
la cel m~ri indelungat timp cu Jlutinti't să uu ajllngă a 
face uz de ele. Prntru ac('ia orice fCfllrie oriellt de irn
ilO' :ira (ii ar fi ('a d" grijile e:dstrn tei trrbuie 1!ă-~i 
aibe în vpdpre re !âo;;;iî s;!aăta!p. cai ,le putin şi frum
scţl'a e·i. Şi o ;emeie dacă tilH' la ea printre toat!', PO;t.te 

aju:I:;C rute putin şi la îngrijirile ce II' uece.sită păs

trarea şau pn.rvpnirr-a la frum,ete. 
E Linr> dacă în gCllf'fa.J toate ac{'stea sfaturi le veţj 

pline În prat:ti l'ii n:iiear odată pe saptiimână. 
Ori de ('ÎI.te ori vii spălati m:lnile a veti grije ca 

apa să fie cii.ldu(ii şi Linc săpunită. AI'caBta contribuie 
la lu~trirea unghiilor. Când vă ştergeţi Î!ltreLuinţati 
mişcart'a I:a şi rând v'aţi trage mănuşile şi a,\'(!ţi griJe 
să rcsJlini~eti astfel pirHa ce tinde mereu a creşte în 
jos. pe~te unghie. acoperind aUl('le ~en:ilunc cari tre
buiesc sl fio lăsate în evi,h~jltii. Când unghiile ~unt 

foarte murdare nu Într!'buinta(i a.lt mij!oc de curătire 
(lrr&t o perie df'asă, bine în~bihată cu sflpun, după oare 
oJatii useate frNaţi-vi-le bine cu bueftti de lămilir, -
apoi lu;:ţi o bUfăţiC'!i d(' "abi, II111iafo în apă Qxigenată 
şi fixtati "ig-uro~ e:o: tpfiurnl un.!.!!. iei. Tot cu apă oxi
;:ellală vata Îl;n:lli:d;l in e;:, ~i înf.lşurată uşurel Pl' 

nîrful uflPi sl'oLitori, ~e ('urătă intr,iorul un~hiilor, 

dacii avpti oLil'eiul să le pllrt<tti ('p\'a mai IUD!!'i. !\u 
rxagerati imă, în a purta un~:hii .lungi e neest,('tie şi 

illJoi neîntrl>tilJltndll-le In f'~rl,'('tă. alb~ată. si ('urăte

nil' e tot ce POl te fi !1:ai ",,;pia;;ător. Dacă unghiile 
"i-se rupe uşor, ]j~uiQ(i-lc din eând în ('IÎnd în ulei de 
migdale. ateasta le al:)i'Iio~pază şi le şi face l'It.răln

citoare. 
Ca ~ă-ti Îngrjje~ti IJiup uz;r.;h iile nu i' !Ii\cesar să ai 

nu ştiu câte [pluri de instrumente. E sufieioot: 
O periuţă de415ă pplltru siilJUnit unl':hiile. 
O h1mii de os foartp fină. şi f!pxil:ilă. o lustni

toare din piele de ri'iprioară. două piirc·t:hi de foarfl!t'i 
su bti!i cu vîrful Întors şi cu pilă si o cutie eu praf 
pentru ullghii. 

Iată o excelentă rete.tă pentru unghii, si care costă 
foarte putin: 

Crctă puht:>risată 

Aerid borie pulYerisat 
PraC de ~alc 
Tinetură de 'l'arruin 

8 grame; 
8 grame; 
8 grame; 
10 picături 

Od.ată spălate şi bine rurătate mâinile si ştiţi că 1)

veti 5-6 ore rând nu trebuie să mai umhlati 'C1I mânilf' 
în umezală. curătiti-vă cu ,:J,jutoful lamei de os intf~
riorul unghiilor, apoi ru un ppt('('ut de fland pe f~arp 
aţi pus putin din praful r('pomandat freca ti unghiilt>. 
apoi luati lll~truitoarf'a de pirJe de căprioară şi fortati 
unghiile ('u l'llergie pâniire \,prh,ti că lllr'l'sc frumos. 

In rienue SăI)tămâ nil. odată ung-hiile trelJlliesc srur
~atf' în forma mi!,rllll€i şi pilite în contur npted; dară 
lndl'purtarea natuJ1.nlă a P/elitei din josul unghiilor Dn'

"ându-o îndărăt, ori de câte ori vă ştprgeti. cn ajuto
"ul prosO!llllui, nu folo5('~t(' ci se menţine de-ru;upra 
Ul1ghiilor, uzati de rO:J,rfcce. Cu vîrful lor şi foarte n,sur, 
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'A Bă nu fortati ei să vl răni ti, ridicati pieliţa (Ii ti- ţ 
iafo de jur împrejur, apoi tot cu virful foarfecelor rol-
le ti usurf>1 suprafaţa unghiei Ia ră.dărină. lmf'diat după 
lperutia Aceasta muiati-Ie in a.pă căldută În cue a;i 
opit mai mult .săpun. apoi uacali-le şi le muiaţi din nCJD 
n ulei de migdale ~i lăsaţi-le să stee astfel ,cinoi nU
lutp. Astfel Îngrijite nu l'ă îndoiţi că veti parveni 4 

.1 yp ţi c{!!e mai fnWlOO.3e unghii. 
Va urma). VlorJca Dumbrava. 

ScriSOlr8 din Roma 
Din răsboi. - Italia pentru rbboi. - Regele .. 
doctoruJ. - Regina şi Locotenentul. - S)JdataJ 

fotograf. - Excroherii În furniturÎ. 

Roma, 10 Ianuario 191! • 

(Dela (;ore,'1p nostru). -Şt.irido din Afrioo, 
tf'3t rllil ru:.-:boi1dl1!Î ce Jta'J ia dll(''C în 'Pre,zellt cu 
Tm'{'ia, tomIl'!. de 'putină ÎlnS:'lUnWtate: dela luarea 
('u RsaJt al Olrticl"uJui g'oneral tuJ"(' dirn oaza 
Ain·Zara, TJ{'!tr('('utii, pe la î'll('cput'lLl lui De,x'ID 
vrie, n'a mai fOcit nj.,.,l o bă,tă1ie mare; de atunci 
În('o8('B ![j''IlU fost uecut Jllilci ciocniri 
Înt'rC' patrwle suu între mi<,i de;tal';lunH'nte de truptl 
cu piE'rdC'ri neins(~ml}.ltte 'urtîl't din-tr'o parte cât 
şi {liln alta. 

ANO'plamele ita:l'im1e îşi f::,c dat')ria lor, su
pra\'(\g"b imi şi spionâ7l{i mişdirile inamicului; ea
\"Hieria face {'~!t(' o 1'i.:'~·11 tlOa.sterc; ~ta;t,tJ'l major ÎIta· 

lilm studiază, pN.'gău'~LB întărc-~te lj)oziţiiJe ,a,{' 

tUidp . 

Harc ori, () tură întl'cagă Ult-e cu toi sufletu.l 
priehlid. ll1lUi ribb,;i, eum 08tea·tăzi Italia. 

Din tuată pe:nimBul.a, dela Al'pi pÎluă la PUll(!
tuI {'cI mai ext.N'm al trillughiuJarei şi frumousf';i 
Sieilioi, 'toată' suf].uma ~t!tliene,llsţ:ă ffit-e pentru 
ră",h: ~, şi !p't>pol'ul îşi trimite bl;i(~llroo fii şi ură
rile lui {le vidoric rSoldaţiLr. ('Juri Î'll doşcrtul ni
si!}o-" 'a,l Afr~('{'i, se luptă YO~lli'C(\~tB 1){>atru gloria 
a{'{:;....;tl'i ltadi"i '1l(}biJ0 si ncn1l: t'itoarc, pc al cănl~ 
pămitU1 a l":.1.~ărit ~-e! mai ma,(' pOjJOral globu.I'Jii 
cea lIIwi faJJli;,;ă ra;.o:să: HomulI1Jii. 

La rhnd 'Cu I;:>rulpi,t,at,ii,le nerum'ldui-ie;.tMR .. } ......... Ai 
nuia ]{rogaJă Ita:iana ia 'parte la ele, 6U irrtertl
sI-azi! nu numai de cele mai miCii amănU!llte a:(' 
m~ş('ăl'ilor Ill'mah:-i, dar.şi în 'll1o,d "udit .se pune h 
('ontrH(·t cU suldniii, ('ari dtllpă .ee 'a,u dat piept eu 
inllmi(,t;], 1'C'1mrtf.nd "idfJfii şi răni gloriosc, au 
:fo{<t da~-i la spita;le ea .să-şi ~n.'~rij{'aseă ",ăni'îtJat{'~:. 

}{{'gele ~i l{('gina, au vizitat în mai mu!lto .rfm
duri f'l',italple militare, şi în af'ară de sumele dp 
bani ce lHl trimi:oi, au lm,~ la d,-;:P'lzi1,ia 5crvÎriuh:i 
1"1Ini.tar >,-;,]cn,ji!u] ş.i lW'"c:ltlJ! ,':l::td Regal del» 
Cg~,,('rÎa (nu J,ci':trtc de Xe!!pd). c~'re a ~i f<K'i 
trlJcn~"f('"'rTwt în spi1:11; {l~i'd d. 're SL:b h81ţiJe au
rire, 11ldc 1 nit re .stncuridp :tntt~t:('( .. m.aieştrii J:Ji 

pnw]llllli au pi-etat oPCW de o '!1dpvăra1ă \'I1'loa1'<: 
art.i"ti,:ii. ';1i în1'l"c IjJPT<,tii hl~nJit,i, de ma']"'m~lfă 'CO. 

IC>Y'at:i, ŢJatll1'ile Re Î'l)0iră UlIUl EUlgii aliu,I, cu 
s:ldati rilniti. cani 'Şi-au expus "lata p0l1tru mă· 
rirf'lf! I,tali{~i ~ ')}Cutl"ll ().'IWa'fl'.fl armat,!'i !şi a He.gf'-
lui lOT. 

Când 'l Lst li Nf:aW1, ~i după ce a vizi~l~ 
toate~illile {'U rănit.i, He,~ele lra.liei a avut gentila 
inspiratie să viziltr.ze personal pe un do.e1or, eate: 
fusese rănj,t de wrabi, pe (,}Illd pmsa ni~t-e soldati. 
[lO<'t<Jrul, care era de origină din N capul, icra 'r:t 
CUdsa ~l, sub Îngrijirile soţiei sale. 

Cîmei a ajuns Rogele cu automobilul la easl! 
în a] t'i'iroi ~t8i al treilea locuClşte rloct.ornl răni" 
flOl'taruJ e!rs('j,' dr<Şi şti'8 (le mai ll'ainltc o.e aceasta 
rnnl1ă vizită, şi·a pierdut cumpătul, s'a zăpăCbl.. 
În pre.zf>nţa SU'VI'l'a1Hl'lui şi n'a fost în st.aro i'a 
man{'vre.ze a.şeensorul. 

Când a in:trat în ca!>'a doct{)l"ului imItă araTl· 
jată fr'l1m('~ C11 flori şi <'u covoare cum se cuvinl~ 
lHl1lî o.c'l_~pe aşa de sus pus. nm'asta doctorul lli a 
Înepput să planp;ă -de emoţie, ia'r rănitul, strin-
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Recomandă atelierul său renumit in 
croiala hainelor, pardesiilOf şi paltoa
nelor. - Bogat asortiment în stofe Croitorie englezească ~ 
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~ mâna 00 Regele ii ,ÎntÎnSOll<\ n'a putTl't e.ă' 
~'8uaţă alei o vorbă, at.ât de ln.iţlt:'at om. 

Iar Regina. s'a. dus intr'adillB pc bordul unui 
\Eapor~'Pjtail, (".a să vad pe un loe()t~nernt e'u-e tu 
~ ră'Ilit îrn hl1pta deJa Şi.arn-Şiat. Locotonentului 
:aegina Elena i-a dăruit o floare: drăgălaş tJ(~mn 
riie a{oo,ţie Suverană, perutru un rănit. 

N Q numai în inimil1:'l 00101' 00 au a\illt cinf!t& 
.... primească visitele Auguste al1:'l SlrVOI'anilor 1-
bliei au palpitat de emoţie şi de orgoliu, <iar în 
,".imile tUlturor locuitorilor lbaliei, ecoul aooat)r 
JJIII8turi -6rumoase, au mărit drago..<rtea şi stima de 
.,are aceşti Suverani populari se bucură printre 
~.pW;'lii lor. 

IatA un episod caraoteristic, de dragostea de 
~are Suveranii Italiei se bucură: pe cân<l vizitau 

-<1 imlă dintr'un spital militar din Neapdl, un 8-

~liotant al Regelui a băgat de seamă cii un solda.t 
yănit avea o a,titu.dine ciu-dad şi ltSCumltm un o
bioot suh pla'pomă. Aghiotank.ul 00 duse }a patul 
!.i, şi ridică Învelitoarea după bolnav: sold,a,tul 
l18Cundoa o maşină fotografică, OU care voia să ia 
JOr.a SUil-'eranului, ca un su'Vcnir al răsboiu.1ui şi 
al TizÎ:!tei Spitalului. • 

Şi pe când inimile tuturor ltali1:'lnilor sunt 
.. soldaţii 00 ee bat în Afriea, pe când darurile 
.,i obohllrile ootăţenilor se t.rimit în mod sponua
Aeu oolQr 00 su.nt departe, ee găS6'lC totuşi multe 
.persoane a căror purtare nu ge poate califica, cari 
9l'0fită de ocazie şi speo1l·1ează într'un chip ne
ek"4mlIl .pe spinu:rea timerilor, cari iŞ V'aMă sângele 
1er pen tru P a,trie. 

S'a desooperit 1'11 Nea.pol o vastă 6aerocheri6, 
.ută de un grup de spectrlatori malonet}ti în da
mia aprovizionării Hrm'!llteÎ. 

Se trimet în Africa boi şi voci cu 8U'tele, ca 
iii 4!erv~ă la m~a tmpci. Fut'11ioorii IWeator a
tJlrovizionări, -au avUPt un oontract eu ComandaCl tul 
Jeneral din Africa, Hă vînză a.rmatei oarnea pe un 
-,roţ convenit, dar cum vitele se trimet vii, 90 cân
<"rea fiecare vid în parte şi ee plătea furnisori
'lor costul climai vii, in chHogorame. 

Ce au făcut a~t.ia? Au supus vi<tele la ua 
irlJtament speci.al: 2-3 zile, le dădea de mânone 
multă sare, şi <'lmd rosea ziua ca vioole să troadi 
~ cântar, lise dăd{'a să miinânoo fân UB<:'at, le dă
-dea să bea o mare cantiltate de apă, astfol că vitele 
il! aceea jumătate de oră c~igau mult în greu
ta4e, i8Jr furnisorii 'Câştigau În aur, căci li-se plă
t .. dr6pi carne şi apa şi fânul ce vitela 'aveau în 
)Jâll'teoe. 

Alţi fumisori, când ajun~au lllzile de zahăr 
,i alteii de făină şi de cafea în Africa, descărc>lu 
.-ai pwţin, iar raftul i] 'aduceau înapoi la Neapvl 
, .. i-l vinooau i3!l' armatei. 

Natural că în zăpă.ceala ce domneşte in r!'\s-
1'oiu, este uşor unui om n(lClnstrt să faoCă escro
• herii ca oolece vă pomen ii. Acum totul s'a dtl8 Xl

;rarit !,li cei vinovaţi 'au fost Închişi, iar afacerile 
.aoeseta au dat naştere la o exp10zie dt! indign~re 
in tot pUlblicu1 italian, mai ales că opinia publi;ă 
haliQ.lll, toată CElte pentru răaboiul din Africa. 

/, T. Ali.:zn. 

Cronici Ixternl 
Disolvarea Camerei deputaţilor din Turcia. 

fu !ienatul otoman s'a discutat disolvarea 
Camerei deputaţilor. Raportorul comisiu
;.ei senatoriale prin care se cere disolvarea 
• 'a fost somnat decât numai de şapte din 
lIlembrii comisiunei, deoarece ceilalţi doi, 
fostul mare vizir Hu,ssem HUmi paşa şi 
.:eneralul Salih-paşa, au fost refuzat să·l 
Mdopte. 

In cursul şedinţei din Senat, membrii 
.poziţiei au făcut obstrucţiune prin lungi 
4iscursurî, dar miniştrii au stăruit ca să 
tD.chdă discuţia. 

La urmă .s'a pronunţat disolvarea Ca
meret cu 39 de yf)turi contra 5 şi o abţi
.ere. 

In Oameră, hotărîrea senatului a fost 
Jrimită de tinerii turci cu aplauze. Frun
.'Şii opoziţiei erau foarle abătuţi. Faţă de 
iM;ă.rirea partidului comitetului de a face 
eegerile incA în cursul iemei, fruntaşii 0-
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poziţiei sunt docişi să nu-şi pună candida
tma şi să 'le abţină dela alegeri. 

Hotărîrea senatului la. .nouile alegeri 
s'a tel~T!'afi<at imediat în toate \"ilaet-tlle, 
pii,nă şi În ceh' din Tripoli,s. 

/ Răsboiul italo-turc. Din Tl'ipolis J3() anunţă: 
Trupele i<t.a.l-it~ne m""ăl'emM.e sî1 apero. luerările 
de &lweer0a ,11Ipei in oro~, uu fost <atacate de duş
man care, 'i;n timpuJ 1l0000ţii, cu toa1e măsurile 
de Ip-recaut.iunB lUlate, a ial:mtit să se 'aooundî1 in 
dooul unui zid ridi~>at de italieni. 

Generalul Trombi trirniţu.nd CâWWL oompiIDii 
OO'tltrn dnşrnarn:ului, :inamicul, carc ocTh'JJ'ooe înăl
ţimile pânii dUl<'olo de un mile fort tUl"COS<', a foot 
respins cu concutt"u.l 'art,ilcriei. }'ol"tul turoe.sc a 
fost luat eu 3.'9<llt. 

Un subofiter tUl'C, sÎ1l;.,(,"UruJ rălmas i.n viata. 
din toţi ataeaţii, a foot făcut prizomier. 

Cada"rde celorlalţi ~lda~.i ş.i 17 cadavro de 
Ik:rl'Il·ini, au foot gilsite in jurul fortulu~. 

Tureii >alU h!'.t urmăriţi şi nu avut 1Il0lhl pier
deri oollt>i,dCl'.3ibile. Muhe oolu3ine d·u<şmane au fost 
dD:lS(\lUDnl)ll l'C(;pin.se. La 'Ora 1 d.u;pă amiazi irLa
micul, vre--o 3000 CllIIITloni, era in retragere pe 
t(}a<tă lîrni.a. 

Pierderile italiene 8'U'ut 3 soklaţi morţi şi 7 
răniţi. Pierderile duşmanului S'Unt mal"'l. S,'a nu
măra.t palate 100 mm'ţi pără.siţi. 

S'au captu!l'!at arme şi muniţia !printre cari 
grenade de Il8vârlit ou mânll. 

Expertiza. 
Numai reiau cazul Vernescu-Cohan dola in

ceput, căci nu vreau să oomunic şi ootito'rilor re
pulsiunea pe care o simt cu chestia aceasta de ni
mic pc care dnii dela "Homânul" vreau să o facă 
in torm inabi1ă. C'olitQrii îl cuno&C. "Itomânul", pc 
t<>meiul unei scrisori primită dela onorabilul C<)
han, ni-a somat să SUpUlltlln unei expertize carla 
poştală 'a lui Cuba.n, ipentrudi ea ar fi 
un fialş. Am declarat atunci că corespondenţa ~e 
află în poseai unea mea, cii i-{) arăt cu plăcere ori
cui şi că n'am nimic nici împotriva unei expertize, 
da)' aoeasta tr('buie să 00 facă în prezenţa mea, 
\,~înd cu alt-e cuvinte să spun că nu d'all scrisoarea 
din mânile mele. De atunci "Românul" aproape 
zi de zi mă someazA în chi"stia eXI~rtizei. N'am 
putut răspunde, J)entrucă da,i cunosc bine scrisoa
rea lui Cohan, ţli'l cunosc mai ales de tot bine pc 
~han, nu sunt expert dtl profseie şi, se puwa f!-l 
una ca asta, ca într'adevăr să fie la mijloc un falş, 
căci eu pe d. Vernescu nu'} cun08C, în 
viaţa mea n'am vorbit cu d-sa şi dacă n',aş fi Şti~lt 
el a fost un an de zile şefrooactorul "Ro
mânului", care era în ooa mai înaltă ~nsideraţie 
a domnilor dela "Românul" pe care d. GoJ.di~ l-a 
purtat şi pe la mese episcopClŞti ~i care, notaţi, 
când Il: plecat din redacţie a plecat cu nasigurarea 
stimei şi consideraţiei redacţiei" poate a~ fi lua.t 
chiar prealabil oarecari măsuri de precauţie. 

In orice caz nu am nici acum ulterior, nici un 
interes să apăr de un falş pe fostul şofreda<lf,.)r 
al "Romanului", dacă l-ar fi eăvâr.,it, ca 
mă rog, să dovoo09C că d. Goldiş i-a plătit ori DU 

articolele lui Ceh an , ori eă Cehan e o 
canalie. Păstrez de altfel pentru mine şi pentru al
ţii toate serisorile illui Vernescu, câte nÎ-a trimis 
jin a~astă afacere . 

opre a ne oonving~ de autcruti.citatea cărţii ~. 
ştale, a dOM zi, dupăoo am văzut că "Rumâ,nul" 
persistă în cererea expertizei, m'am prezentat la 
expartuJ. oficial acreditat pe lângă :tribunalul djn 
Arad, d. Almasi Pal directorul şcoalei <livile di.l 
A rad şi i-am oorut o a'{!pertiză. D. Almiisi şi-a 
'terminat abea azi ooroetarea. Croo că domnii dela 
"Românul", n'au perdut nimic aşwptând. Iată 
rezultatul e.xpontizei: 

',~-~',;r 1J .• ~''':ii?-:~-;~·S~;::i ' 
Irăsszakertoi jegyz6konyv. 

Felvetetett Aradon, 1912 evi ianuâr h6 20.-an 
alulirott Icir. ~orvellyszeki meghitelt alland6 if"as~ 
szakCrtO altal. 

Alulirott kir. tvszki meghitelt allando ira.9. 
szalcert6 Boku Szeve,r szerkeszto ur feZhiva.<la efi, 
megbizasa folytân az aUala felmutatoU "Al St, 
fT ernescu Redactor la Românul" czimzessel ellâ
tott levelezalapot megvizsgaUam SfjrrtJ. a Hrdeser~. 

,~ 7 
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hegy a lev("l~zăl<tf?(Ifl. leva ~zoveg i.rasa eg •• 
tcrjl'delmebcn "·9:1 k'eztOl swnnaz'ik-e vagy 
nr*" azt a h'ltrlrozoU vClemenyt adom, hogy igeni8 
Il kcrdeses let1cfezol.apon letlo szotlegnek az ir~ 
('.g88% terjedelmeben egy kedal szarmazilc, 

mert a levelez61apon levo szovegnek az ir&d 
mindcn soraban es minden sZ<tvaban egyontetii.; 
a betiik ciUâ.sa, a beiuknek 8zerkeszUse, a vO'n<1lak 
arnyaldM teljesen megegyez6 • 

Az irâsnak egyik kivalOan jeUemzo 8ajatsăga~ 
hogy a szat'ak vege.n leva i, n, ffl, t·betiilc egy-eg'1 
eset kivCtelevel kuszan vegzodnek, vagyis n€lhi .. 
lozik a jobbra hajla befejeza vonâ.~t, amely jelleq
zeteseg az ege-8z szovegen keresztii.l eByf~n. 
megvBn. 

Kmtft. 
Almâsi Pal 

kir. tvsz.ki irâsBzalu'irtO. 

1 n trodue.ore român~: . 

Proces verbal, 
Dmsat tn Arad, la 20 Ialluarie 1912, prin subscrilul. 

export acredita.t şi permanent al tribunalului rege1c-
SubHcrisul, expert permanent ei acreditat al tribu

nalului regtl>lC, în urma. cererii ei îDcre.Jinţării dlui 8~
ver Bocu, redador, am ex.a.miua.t carta poştală arăt!I.tă 

de d-sa. ei adresati .. Al. St. Verneacu, RedadGr 1. Ro
mânuI" şi la. întrebarea do scrisoarea. de pe oo.rU, pur
cede in intregime dela. o singură persoană, răspund c.a 
părerea mea hotărît' ci, da, scrisoarea. de pe numita. 
ca.rtă poştală este in intre~jme a an&&1 siogur om, 

pentrucă: 

textul dArUi poftale in Hecare rind ,1 fiecare euvilll 
al lui este 1U1iform; pozitia IIterllor, redactarea lor, ~ 
bra liniilor este absolut omogenA. 

O însuşire deosebit de caracteristică a. acestei scri
sori este ci literile i, D, m, t. aWtndu-se la sfârşitul eu
vin~lor, cu puţine (!xcepţii, se termină nedefinit, adeoă 
sunt lipsite de linia. curhată spre dreapta, in care trebuio 
să se termine, care cara.cteristică se observă deopotrivA 
in intreg textul. 

Alm6s1 Pâl, m. 'P. 
expert grafolog a.l tribunalului regaae. 

Sunt mulţămiţi acum domnii d~la "Românur', 
ERte mi nu este falş şi OOre este sancţiunea noii 
ooIlst.aAări? Intrebăm aeeasta nu de altceva dooâ, 
că cu gluma lor ni-au mai făC1lJt 20 cor. cheltuieli. 
Şi ,atâta nu-i vredni~ întreg capul lui Cehan. De
altfel tribunalul le stă ş.i d'-aci încolo la dispoziţie, 
căci falşuril~ sunt deliote ordinare, justiţiab;le 
de tribunale, poftească acolo, dadi într'adevăr au 
avut ori mai au indoieli. Eu le voi atra ~i acolo ln 
ajutor să dov~dească ce pot. Să O facă. însă pe chel
tuiala proprie nu pe a no&sbrii. 

Arad, 20 Iau1Ml.l'ie 1912. 

Sever BQcu .. 

Invitare la abonament. 
- Abonaţi 'e Tribuna". ,-

Acei intim şi dlduros coatact Iufletese c •• '. 
.tabilit îatre "Tribuna" ,1 cetitorii ei, .0 i.
dea.nl si ne Îndreptăm cu încredere ,i draio.te 
aeum în praflal uDui DOU an, citre publicul nos
tru "ito .. , .:are prin alipirea ,i devotamental 
săa statorllie către rl Tribuna" a ficut din ea .nal 
di. factorii de dpetenie ai vietii Doastre publice. 
Su.te .. eellvin,i, ei au pria noi, ci prin publicul 
.i editor şi-a dobândit "Tribuna" această impor
tar.ttă. Cld acest public este elita intelectualitătil 
româDeşti, care a fa.t totdeauna accesibilă ideilor 
de iaaiatare ,i de progrel. Aceasta intelectuali
tate se inspiră.. dă. cele mai nanlate ideale i. 
politid ,i dia cea m&i cur.ti concepţie natio-::ta
Usti in literaturi •• ,Tribuna" este u.presia fideli 
a ac .. tei iateledualităti, dela aceasta primindu-IJI 
toati puterea~ dragostea ,i îndemnurile de I .. 

ta .. yestitoarea tlUlrar dorinţelor, xândariler. 
..,.raaţelor ,i luptelor aatioDale. Ca ridăcinil. 
e.borite adâtlc în cOIl,tiinta mai baBă. Deamulul 
fila n rezistat tuturor persecutiilor nă,imlUfulni fi
reac, plătiad .:ea lIIai oDorifiei contribuţie tie 
sânJte i. cursul aailor :ti a infranat toate viforele 
oalomllllilor •• i.eiuDilor şi bârfelilor d •• Iănfaite 
de _. an încoace Împotriva ei. Ea este termo .. etnd 
puterii de reactiuae a poporului nostr. ia proce!" 
per.lllwat. de fiecare clipă al triu.-fulai valorii. 
morale şi ideale asupra yalerUor în ....., al pru--
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tdrii şi reluoirit prin idei ii ._enit proces c .... n. , 
taeetează niciodată la popoarele ÎII cari. .ia pal
sul vieţii. In viaţa unui popor, a uuai partid se pol ! 
aduna multe rele, multe păcate ,i aeajunsuri, •• 
tiT de deaperare ar fi numai atunci când 1;I'8r .. 
zista o "actiune dest"J de puternică de a lupta 
pelltru stârpirea lor. 

"Triburta" intrupeau id.ia acest.i reactiunl 
a puterii de viaţă a poporului Dostru ,i apelead 
azi mai mult ca ori când la sprijinul cetitorilor ei., 

. eeTi pot pricepe in toati iateasHate. lor feoome
aele actuale din viata DOBsri pllblicA. 

Deschidem abonament aou la "Tribuna": 

Pe un an 
Pe jumătate an 
Pe o lună 

18 cor. 
14 cor. 

2.40 cor. 
Pentru România ti străinătate 40 franci. 

Din Btaj. 
Zile de iarnl. - Crlcitlnul. - Revelionul. -

U uele-Altele. 

Ianuarie 17 1912. 

S'a împlinit o săptămână de eând iarna adevă
. l'Iată s'a înstăpânit cu toată pwt.erea peste Blaj şi 
imprejUlrimi, până departe, in nemărginire. 

. - Era un noroi enorm, împ~cau roatele 
trJhmrilor (l() lJrecători, când într'un amurg, pe la 
aprinsulluminărilor, !l'a pornit domol o fulg-uire; 
la în(~ut fulgi mari-<rari, apoi wt mai de.şi, t0t 
mai deşi şi în cele din urmă fulguirea a ajuns la 
ieI c'o uriaţ;ă roire de fluturi arginţii. .. 

Dimineata zăpada moale ca puiul, era de două 
pălmi dela păm:lnt, iair astăzi seârţăie discret !l'lb 

paşii trari. TrecMorii umblă grăbiţi pe uliţi, tia· 
llliile Junecă ru;oare împrăştiindu--şi până departe 
dinehetele de zurgăJăi şi clopoţelc, cu vorovirile 
mult.e, în limba lor ciudată, neînţeleasă .. 

Târnava a ingheţwt tun, patinole sclipesc în 
tlCăpăriiri răzleţe şi părechi de vieţi tinere alu
necă mâu(he, alli,turi de băieţii vesoli, gă1ăgioţli... 

Crăciunul a fost 'a8pru şi aşa am avut prilejl.l 
de-a gusta câte-va mOmC!lit(l din datinele af1ătoare 
în .Blaj şi jur ... 

In ziua întâie o mulţ.ime de grupuri "Copii
Crai, s'au arMat pe uliţi ici-<!olo ... lţi era mai mare 
dragtlu pri,'indu-i în naivitalte.a lor nevinovată 
~ati în poliţie dreaptă, înaintând în pas mi
ii tărcsc ... cu chiverele fîmpop.Jţona1€ pe cap, '.'U 

ooatumele multi·oolore, ('U bărbile de câlţi până la 
brîu şi cu săbiile de lemn în teci straşnioo de 
carton. 

N;a 1ipsit nici "Turca" cu notele ei barbare ... 
- A doua zi a fogt seară teatrală împreunală 

~u dans, aranjată de 8>OCieta:t.ea m{'ooriaşilor. 
S'au jucat piOl*'.le: "Milo Director" comedie 

cu cântece de V. Aleesandri şi ,.Ru,saliile" vode
vil rtQt de V. Alecsandri. Pil'sele au su<."oos - şi 
:nu eX',lgerez ~ foarw bine. Diletanţii, toţi mese
rieşi, p<,ste aştcJl,tările noas·tre, şi-au achitat pe de
plin 'rolurile... E de sigur un pas acesta care e 
spre cinstea şi lauda ffi{'6Crieşilor noştri, cari (le 
când -au în frunte pe vrednicul president G. Pre
cup au făcut progrese mari în toate direcţiile .. 

• 
In preseara de Sân-Văsâi s'a ţinut apoi ohici· 

DuituJ Hevelion, la care au luai pal'lte f<larte multe 
f-amilii ale elitei blăjene. Revelionul s'a serb,l.t 
cu un program bogat şi frumos. S'a executat la 
pian o bUI'.a1ă din Rossini, de căbră măestrul Mu, 
,.ăşan şi fiica d-sa:le Lucia, cu adevărată al'ltiL. 

S'a cetit ,,0 lectură interesantă" aetualizată 
de prof~rul V. Suciu, cu un fin umor. Mom€tn
tele bine prinao ftU ~tilrnii multă voie b1l11ă ... 

Drăgălaş a declamat d·şoara Miti Pop o bu
cată din St. O. Iosif şi un fragment din "In~i
l'ă~te MărgărÎlt-e" cuno~cuta feerie a dlui V. Efti
"uu ... 

"Măr de am, măr de aur, 
Cine îmi va fi 'alesul L. 

eu puternica-i \"000 de b~riton a impus foarre 
mullt oleriuul G. Palach, îneîmtându·ne cu două 
bucăţi, cLrr mai a:les cu doina: Aşa-mi trec zilele 
mele ... 

S'a mai cintat apoi de cătră domnÎl}oara Lucia 
Mură.şanu şi d~ara Muntean. 

Punctul' din urmă Il f(lst pie9a: "N eva.sta lui 
CercelfJş" de P. Locuateanu... Diletanţii şi-au 
achiff<llt. pe doplin rolul şi piesa a BU~ bine ... 

"T R 1 BUN A ff 

La ora douăsprE'3IOOO şi..a rîJicat gla!lll dl .ti. 
eM,to salUltând pe toţi şi poftin.d tutuxor ,,An noo 
fericit. .. " 

In fine mffie1e lI~au spart şi s'a început dansul, 
care a durat până la ora 3 1 /2 dimineaţ.a ... 

Nu pot fi trreut.e cu ,,-ederea, atât pentru apa
riţia l<lr aleasă, cit şi .Pentru frum~ţea toalatelor 
eu guat in cari s'au ştiwt prezenta, d-şoarcle: 
Muntean, Irina, Alma şi Tiţi. lJodoş ... 

La revelion s'a atiIU! şi chestia "Tribuna-Ro
mânuI" în "lootura iruwre.~antă" a dlui p'rofe~Hr 
V. Suciu. Chestia aceasta însă, poate pentrucă e 
a~ de gin.gaşă, ori poate din a:1te motive s'a măr
ginit numai În cadrele amintitei lecturi, fără ea 
să ac continue şi în disouţi-a sub clinchotul paha· 
relar ... 

• 
ModicuJ diecezan Dr. A. Pap a murit în mod 

repentin un momentul când se pregătea Ja vixi~,a
rea unui pacien:t orăşan. Blajul a pi.erdut pe un 
medic rar şi mwlte familii pe un binefăcător •.. 

"Revista politică şi literară" din loc, cu întâin 
Mafltie va apărea de două ori pe lună. Partea :i
t€rară o va conduce dl Al. Ciura ... Toate ca toate, 
numai dacă n'ar mai ieşi aşa de ciudat: la trei 
Uuni odllJtă, făcâll'd în patru ani, a·bia trei înche
iaţi ... 

• 
Duminecă lŞl 'Vor continua seriile de i!erate 

ÎntrQfupte atât ,,Reunîunca femeilor române" cât 
şi a ID{\S€!r ia.şilor. Giresp. 

Bulgaria pO'itică În 191f 
In t.ot currsul .anului 1911, precum de altfel 

a fost şi în eei precedenţi, Bulgaria a zăcut necun· 
Itenit de ir igurile răsboiului din oauză că nici 0-

dată nu se ştia ce va aduce a doua zi. Deşi curentul 
răsboiului este puternic şi susţinut de o bună p8!rte 
din masa po:porului, ('..;ue de veacuri este deprinsă 
să cre.'ldă eă e o sfântă da·torie ea bulga'1'ul să lupte 
'COntra turcilor, totuşi gtWerlle!e - căci două gu
verne au cÎlrmuiJt d·e;;.tinele Bulgwriei în cursul 
a{'cstui an - nu crezut nCC('>S'ftr să cvjte cu orice 
preţ disputa pe calea armelor, ('Ia una ce este pn
mejdioa.să şi în <x~le mai multe eazuri neio!osi1()are 
statelor mici. 

Aroasta este în primul rînd cauza pentru eaTe 
Bll1garia s'a fE'rirt să c-earii de muJte ori şi satisfac
ţie pentru atingerea pr(1Stigiullli regatului şi chiar 
violarea teritoru}ui de cwtră trupele 00 făceau 
paza gran,iţei. 

In CUltswl anului 1911 s'au întâmplat de mai 
mult.e ori ciocniri Bângeroase Între plJjtruJcle din 
ambele părţi, s'au ncia mai mulţi SO'l.daţi bulgari 
şi chiar un loootenent, dalr Cu to-ate acestea "pul· 
berăria eare aşteaptă să isbucno-ască in atingerea 
scânteiei" n'a luat foc. 

In 1911 po1iticianii bulgari au Îom tot tim
pm urmăriţ.i de ideea oonvenţiunei eoorete turc..'>
r()mâne, şi cu toată desminţirea presei noastre şi 
d{'>Clal"aţiunea guvernului bulgaT în Sobranie, că 
ia nod de a<'eAAtă dE'..8minţire şi că se increde in 
ea, totUlŞ'i ori de cÎiJte ori a fost vorba 8ă ântre
prindă vre-<) miVC'8re contra turcilor, a făcut-<J ClI 

rE'zcrvă şi taat.ică, lucrînd eu aoonţiunea încordată 
în două direcţiuni. Dovuda ooa mai bună despre 
aooasta, e9te faptul că atunci când au vru!t să fat~ă 
o manevră divizÎona:ră la graniţa turoească, n'au 
putut s'o f'adi pe a~'1ta - ori care a:r fi fost 
cauza - au renunţ.at şi la cealaltă. 

In privinţa MaN'doni-ei guvernuJ bulgar în
Itotdeauna a c:>1iutat să fie oorect faţă de guvernr.J 
tur(,~Ct deşi bandele au adus prinooullor de jertfe 
omeneşti, atfK>.!lnd sate turC('.ljlt.i şi având ei<>enirÎ 
chiar cu trupele 'regulate. AC6se bande însă, erau 
susţiJlue de bu:Jg"dri pe cale panti'C'Ulară, - cel rm· 
ţin nu s'a putut dovooi contrariul - iar guverml! 
a fast noyoit în toamnă, chiar să ia .mălmri seriotls( 
împotriva maoodonenilor din Bulga<ri-a, care îl dr
sa spe1"aseră cu pretenţiunile lor pericu10ue şi chiar 
nerealizabile. 

Aoe-.stea, în ce priveşte raporturile Bulgariei 
cu Turci.a. 

Faţă de România, în tot t,impul annlui 191 
raporturile guvornului buJ1~ar au fost OOr'eCl.f' 
iar in unele ooaziuni chi'ar curtenÎltoare. Este 81 

fieient să menţionăm faptul cum roRtul nostr 
ministru la Sofia, d. Diamandi, a fQ8t sărbătorl. 

21 Ianuarie 1912 -
la plecarea d-tlale diu Bulgaria şi onorat cu cd 
!Dai ales otxlin 00 ditră regele E'erdinand. 

Nu acelaş lu.cru avem de spus Însă şi d~ 
prosa buJgară. Aooasta a pândit întotdeauna l'Gf) 

lIIen tul ca să ne atB(le şi să sădească în ini ID'a PO 
poruhî şi guvernului Bulgar ura contra Romi 
niei. Dar de-B!r fi fost 001 puţin OODvitlgătoa~ 
,;au a]«3e articolele cari brăz&,m foile sofisw! N, .. 
C)plt' mai multe din ele erau calomnioaae, debi1Ja'tt 
intr'un limbaj ~ulgar, prea puţin gazetăresc. Noi 
dm reproous ea curiozitate, o blHlă parte .din aoo'l+,e. 
articole. De a1tfelJ guvernul bulgar, ea şi cel ro
mim n'au {o.",t de ]c; c influenţ.ate de to.nul prosei 
şi raporturile diplomatice .s'au menţinU!t mereu 
corecte. 

Afară de TUirCie. şi România, diplomaţi<a bul
gară a avui, în cursul anului 1911 de lucru cu 
HIL'~ia, tU!toare.a naturală 'Il Bulgariei, şi cu An· 
siro- Vllgatria, care, după cât 8(l pare, va înoope 
Of' a<,um Înllinte să tutcleze aetde P<llitiee aile Bul
gariei. In 1911, cu toate cii doi miniştri bulgari 
au {()@t in două rînduri la Petersburg, cu toate ei 
prinţul moştenitor Boril! Jl reprezentat pe rege!e 
FBrdinand la inaugurarea monumorutului ţarului 
Alexandru !lI Liberatorul, dându·i·se o dwoobiti 
atenţiune de eiitră 1'1til' şi între!ilga 1 ume polirtică, 
totuşi se vede <'ă guvernele au fost mai puţi.n fiII)
ruse ca altă dată şi că 'SU fOllt înclinwte să asculte 
mai mult de inte.N'sde Bulgariei decât de sfatturile 
venite dela PetersbuU'g. 

. De alefcl. lucrul se !!ideverf'f;lte cu prisosi nţă 
prm ede cÎltm-oa ,-izite ale regelui .Ferdinand ta 
Vieu'l1, *i apoi după svOllwrilelansate de pre<să l!Î 
ned'osminţite încă de guvernLLl bulgar că s'ar fi 
în<'heiat o alianţă secretă blllgaro-a~tN).unga"i. 
cu privire Ja aral1j8lre~ 'afacerilor în Balcani. Din 
ace-st punct d-a vooere, anul 1911 a avut darul de a 
dcgjuga pe bulgari dela aarul politieei rU8OŞt.i şi 
a-i apTopia - 001 puţin d€.ocamdattă - 00 aooia 
al politicei au.stro-ungare. ,..8 ea ni" ~ 

INFORMATII. 
A RAD. 20 Ianuarie ~',!,' A; 

Autorizate •.. 
RobespJerre • părăsit A,.aduL Cine are obiceiul si 

c(>lea.scă ..RomAnul" a putut observa. in vremea din tiI'

rui cii aresi organ sufore. De multe ori ne-a.m tntre~,t 
şi noi: Pentru 00 dufere organul? - Mister, a fost r. 
pUll~ul tuturor cari se preocupau de boala lui. Bine-bine, r 
dar organul sufere! - Oa.menij dădeau din umeri ii 
iuchid('[1u oc1Jii lledumeriţi. 

Chinuiţi de taina aceasta - orin tragere de sorţi 
- am trimis UIl redactor al nostru Întru explorare. 

~u po.-estim toate amănuntele. publi-ca.m numai DAt
ti'a din UT'IIlă a. raportului redactorului u<)~tru. 

.. Eri la ora. duci mă aflam pe peronul gării di .. 
Arad. In uşa unui vagon anI zărit pe Robespierre tra.
vestit în ad'l"orat român din Hateg. Avea plete, tie 
uita crunt - .·oia să fie gra.v - şi mi-se pa.re că 8chi,* 
un gest de rator, un gest pe care îl studiase pentra 
rev€IiolmL lor şi pe eare, să ştiţi, îl veti vedea. la 
proxima adunare pODoraJii. Trenul pleca şi redoactodl 
.,R-omânului". cu păIăriile în mâ.nă, salutau pe Ro~ ... 
pierre c~ue părăsea AraduL 

I'i4.'rdut În contelnplatia, a.eest-ei scene, deodată m'a, 
iJ:,bit in urechi 8uerul aeceleratului care venea ... di» 
Viena. . 

Mă uit. adicătilea cine se cobora dintr'un comparti
ment cb&a 1I~ P - D. Vasile Goldiş. Venea dela aer-
bările ..Rom.o1niei June". Si el era crunt. Imi părea cii 
m('sw.ca printre dinţi un "hai sietir". Reda.etorii auron
.laţi in e<ll1l<lre, fuga spre domnul director. 

- Cei cu voi, nenorociţilor? Sunteti bolnaviP 
- Domnule dirert-or ... Robesp.iere ..• Bontescu~ .• ~ r 

oo!<pierre._ s'a dus. Era Bă ne ridice niveeelul..._ 
T{)ţi isbucniră Într'un behăit de plâns convulsiv. 
At.âta ştiu, căci pe urmă m'am ma.i cam dus. zărÎ.l,i 

la margrnea orizontului un baros enorm, care se a.pl'Q-
,)ia (':1Ol iuteala fulgerului de mine". Y. 

- Şcoala de menaj din Sibiiu~ 
\'tragem atenţi unea cetit.orilor noştri a
mpra prospBctului Şcoalei de menaj dia 
{ibiiu, publioat în nrul 286 al ziarului no
,tru, şi în special1asupra cursului de bucă
ărie fină, care S9 începe la 1 Febr. n. a. e-
ii asupra căruia se gă8e8C în prospectul 
tiublioat. t.oate lămuririle. 

, 
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- Dar bÎ.8eri~l ln numele oomitertului pe
'A'OIehi1d din eiuc viu prin 'IlCe8Ela a I8duce cele 
::IIIai 8i!n~ mulţumite Doammei preatese AmaJia 
"Balta., Clire din simtămin-te bune cl"eŞ'tim~ti a bi
,nevoie a do n'a 81. noastre biserici un patra.fir ~i 
ielon negru. in preţ de 60 cor. 

Rugâoo pe bunul Dunmezeu ca din darurile 
~e cele bogate să-i răspJliJteaBCă pentru ace!U':ta 
:f*,)tă D<obiJă." Ciuciu, 3 Lanuarie 1912. Teodor 
'N'i<ooaTÎl epitrc;p prim. 

- ~epreqntafie teatrală in Bistrif,i. La 26 
l1eoomYl"j>f\ v. (8 I<lUlullir1e .'ll.) a dOlh8. zi de Cră
·!Ciun, ţii:rallii români di.n BilStrită ..au dat o ropre
eentatie 1eat1'ală jucârud tpjfflele .,Otravă feme
·;8:Jscăl'· şi .,Dragostoa .adevărată". Sda cea mre 
deJ.a "Gewerr.OO-vetrt'llll" 'Il foot aproape goală; 
f{)oart-e 'Put<in pu:blic a ~"!C1l1ta:t ar1:ta. română. In.te
·tip:cn~a n-oUt!!tră doşi '6 în ;Immăr con.siderabil, de 
.astă d:liă ·a .}ip9Î total. Dintre cei veniti din cre
părtări am remal'l('.at W d. dopuat Dr. Teooor M~
hali ou sotj·a. iar din Bifl'triţă pe d. Dr. G. TriipOn 
eu sotia, d. Dr. r. Po,p cu sOija, d. Dr. A. Pap cu 
oo1i.a. d. ra-otopop G. StJanOC'Iu şi d. Dr. P. Poru
tiu. Ambele 'Piese au foot biniş.c>r pr€date. Obeoor
.. iim Înl"ă. că djn liI;:.M regisorilor, în prO'Vincie 
lmcăt,i1.e .n'u re11~C aşa cum u fi de dorit. TOitul 
«le s'a fi':t-lit p,i rîmă a·euro se atTibuie zeJOS'Ului În
.,ăţătoT looaJ T. A. Bogdan Cftre între greJe Îm
prejurari cu eea ma,i mare dNlp:oo&te ]uioltă pentru 
lnte:N:'OOle binelui obşta9c. Drupă rep~talie a 
urmat danB. - L. P. 

- t Letifia Popovici n. TodescD. sotia dlui 
wrOiOOpOp Ioan P,~vjci din Geo8.g-iu'"61Ulcni, ta re
pi111>l!Lt l-a. 4 (17) Ianuarie. Lmmormuntarea ei 18. 

.avuot klC la 19 II'J.nu8.l'iQ n. în cimi,tirul gr. ort. di:n 
Geoa.gi.u. 

Trimit>t'm în;tri"tatei f~l'ffiilii condclenţelenoa.

>8tr"e sincere. 

- Nou collsul austro-ungar la Bucureşti. Ba.. 
Il"OnuJ Jul«l de lXll"JlOC'Inri",z,a a foo.t numit CQIllSul' 
:aii A,u .. "-iro-Dngariei la Bucur~i. 

__ o - Erata. In foiJetoDul nOBiru (nr. 2. coloana 
.:a treia, SUIS} este a se coti: "pe cari le..a.n;t î.mprăş-
1tlat prictilIlilQr şi cutorva dinbărb-aţii nOŞ'tri con-
ducă-tori." . 

- NOD advocat român. D. Dr. Alexe Boţioc, 
Jiul vrodIlJii('.uJl'l1 invă~ă1l;T în pensie d. Augustin 
Boţ!Îoc, ~ fllou.t (;:"I:.ll1Denui de Jiberăpra<-'ltică advo

. ·~ti·alil (<'OIlSUM) înllintoa comÎlSiei din Târgul
MUl'efului. 

Trimit(,ID (l()Ului 'mV'OCAt sincc:rile noa::,'ire 
lRmri de bine. 

LeOIl fol.tol. 

.. ĂSIOII $1 r ACE. 
ROMAN. 

Tnd..de A c.. ~nJ. 
m,.are). 

Poate că toemai oamenii pe cari ii intâ.lniso vor fi 
lIeviţi de mo.arte. Si de ee se gâ.ndese ei cu totul la. alt- . 
.an decât la moarte? 

Si deoriată llrintr'o misterio&qă a.sociaţiune de idei, 
<!lI işi Inchipui d~s('În<i('rea. dela Mojaisk, eară.le cu rli
lIiti, sunetele de clopot. raze-le obliee ale soarelu.i şi 
dntecele Bol<:latilor din ca.valE'r1e. 

Pierre se fndreptă spra Tata.rinova.. In fata unei 
c~e bciere-şti eran acbipagii. i>aN şi o multime de vis
"noi si de santinele. 

Acolo locuia Serenisli'În1Ul. Dar când se prezenti 
Pierre. toată lumea era afară. pentru a. asista La o rugă
-ciuna publică. Pierre 18i urmă' drumul spre ooline. 

Când ajunse in ruk.a. stradă a 8atului. el ză.ri pentru 
. tntâia oră mogjcii milititieni cu erueile CU !Iute pe C!l

riuli şi imbrăcatu cu haine albe. Ei rideau şi striga'!. 
tot lucrind din răsputeri pe un delulet acoperit m 
iarbă. Unii ~ălJau păm(mtul, altii duceau pimllntul sco~. 
tn altă parte. Doi ofiţe.ri fiu11raveghiau lucrările. 

Văzând J)@ ae.ei moji,ri cari &O a.muUtu tncă in nona 
fur viaţă, Pierre îşi aminti de cuvintt>le mojicului din 
Moiwisk, ei el tntclese ee a voit /iă explice so.1da.tu} prin 
fll.eeste cuvÎntoe: .. Vor să omoară În·treg poporul". Vede
I"tl& aoo.stor tiran! bi\r~i eari lucr.au J)e eâ.mvul de b.l. 
• ie ca d!l1llele lor uniforme. cu gâtuI lor asudat 1n do. 
.., nlerilol' ~~te ale di mă.şilOl' let. cari lbaa 

Biblioteca Academiei Romine. In .nul 
1911 s'au OOll6uH.aa.t 29.813 volume şi bro~ri ti~ 
părite de către 9491 cctitori; 4464 manuscripte. 
38,755 OOcumonte; 1.153 cărţi vechi (1508--
1830) au foat QoOJllUmicate la 2825 ootitori. 

Oolecţiunâle Bibliok>cei oa.u sporit în 8OOQI8ti 
lună C'll 5ti80 volume şi bro,uri, 242(} numere de 
reviste române, 2,209 revÎE.te străime, 35 atl.ase şi 
hărţi 39 mampe şi portrete, 55 volume manua
cripte, 2~i33 documen.te, 36 fotografii, 13 alhu
muri. 8772 foi vo1ante 5 note muzioale şi 1837 
mcn€de şi obiecte de m~aan_ 

Biblioete<'~ e desehi"ă în feiecare zj de lucru 
pentru eătrţile ti.părite dela 8 dimineaţa până la 
6 6('l8.00, ipmtru IDJal[luocrYp.te şi doeumoote dela 8 
la 12 şi oda 1 la 6. 

- Concurs. Pentru confiTmarm al{)T 20 10.. 
L'1lri lib€.re la "Maoo 6tuoOO \~lor academici Dr • 
A 11 reI M ure.şianu" .oin Cluj sunt a se înainta !pe
tiţiile până lin 25 L:muarie 1912 n. la domnul rec~ 
tor ,al m~i Petru Simu., Cluj J 6kai uwza 6. 

Pctci1.iile au să fie însotite de uTmătoorele do
eumt:mw: a) indi~"e sau a:wetat de maturi1la:te, b) 
ateffiJat dC$pre fltareca materirl,Iă proprie şi a pă
hmtiwr pr{'Â'um şi despre numărul membilor fa
milioi, c) d<'Claraţiune dacă au vre-un stilpondiu 
sa.u nu . 

Beneficiatjj din se-mestrul prim, cari l8JU 98,

ti<>.fălOOt oC'Omditi.lor vor fi preferiţi. - DooetnU!ll8a 
iooti<tutud.ui. ,,}~'o()nomul". 

- Arestarea unui periculos escroc. Se anunţă : 
. d'in Roma: Poliţila din Roma .Il, 8;N.'Stat pe oscro- I 
eul inkrnatiGTl~lli (hIldri care doghizat ca preot, f 
şi 6'1lb nUilTI('l f.aJşe, precum .şi sub numele monsig
DoruJ'ui Gianîto de Belmont.e. a estoroa,t mari 
sume cle1"icilor 8U'POriori. Intre cei înşelaţi se 
at1ii chiar pqpa. 

. ,Gi.,.>mllie d'ItaJia" ~igură că Gindri a în
~lat Vartif't,Hlul eu enorma sumă de un milion şi 
jumătate. F:'M'r(x"1ll apetr('o("llt muUtă vreme prin 
Fmuta, Gernnarnia şi Au~trill, unde e urmărit de 
politie. Amlpra ·lui s'au gă..~it llliU'i sume de lxmi 
ei bijmteri:i preţioase. 

}] a dednrat -că a escrooat nurmrui persoaiile 
MTi difl;;'llTI de mari averi, şi 'il' a lua.t ruei adtă su
me mai mici de 1000 lei. 

- Reabilitarea lui Turpin. Celebrul m'Ven
tateral MeJoinliu·i, aJ ceJui mai puternic explosiv 
cu,noocut până ac:u.ma, fiind fMll3t.at de Stat-ma
joru'l fmmcctl de roadele muncii sale, a venit din 
cauz·a 1\.('('13.'ita în c~IDJJict eu St.rutul fTanoez. 

Dar. ca 001 mai sJab, a fost oondamIllalt la 5 
ani j:wehis-oaTe,pentru că a comunica.t unui Stat 

să se va,dă clavieula sub pielea. lor arsă de soare, il 
ÎmprE'<Sj~Dă aşa de mult P/\ Pierre, inelt abia atunci 
prir('pu el &ol<'mnit .. tea şi importanta momeniuluf. 

EI >se dete jo.s din trăsură ei se urcă pe colina dupi 
care, după SPU!lQ me,jh'ului, putea Îmbrăţişa întreg 
("âmDo~ do bătaie. Ceasurile ('rau un·sprezece inainte 
(le amiazi. Soarele prin aierul curat, o vastă panoramă, 1 

ee se desfă61ua in formă de a.mf.iteatru drept tn fata 1 
~a. Sus. tri la stâng-a a('e~tui ~mfiteatru şerpuia,"dru
mul cel mare spre Smolellt~k, c.are traversa UD sat ru 
bisPirÎ('.a albii, as-ezat la o distantă da cinci sute de 
metri de colină . 

Era. Borodino. 

CQtea, in dosul satnlui, mâna ('iitra o punte şi se 
nrea din .ee tn ce ma.i r('cpede spre ~atul V.alnevo, unde 
se afla N a,pole,on. 

{9 

maanic eoorot:ul iIl"V6nţi1JIlii MIe. Dar daci pnt
copeiţ.ii din Sta.t-majorul francez şi-au însutit m
vanţi'Uuea. trebuia TUl'Ipin să ee lafle să moară de 
foame' De eigur nu. Aşa a jooeoat şi tribunal" 
oivil de Seine. c.are a rea.biJi1t.mt pe Turpin şi a 
ooru::lamnat ].a o tlută de mii de franci despăgubiZ1L' 
Statul francez. Prin 86lltinţa lIIOOQ.SIt.a. i-s'a ad_ 
o nUcă roparatiune enormel.or rpierd~ri ce a a~ 
a suleri gania.luJ invent.wtor. 

- Statistica gintei slave. Profesorul F1oriskij. 
din Kiew 'Il puhli~2't nu de mult un studiu etno
grafic asupra popoarelor slave. Iată unele d~~ 
ooncernând statistica aOffitor popoare, date scoa_ 
din aote oficiaJe pe anul 1911. Există aşa dară: 

69,500.000 r~iani (ll1QSOOli sau ruşi mari); 
33,100.000 ru.şi (ru.şi'mici); 

7,400.000 (numiţi ruşi albi); 
5,700.000 bulgari; 
9,773.000 aârbj' şi chorw.aţi. 
1,500.000 slavoni; 
7,500 .000 boh(lmi (cehi); 
2,740.000 &lovaei; 

157.000 sâ7bi lotişi; 
370.000 ~ubi; 

~21,700.000 poloni...:,. 

159,440.000 slavi. 

Dintre aceştia 37,300.000 00 ţin de religinne;l 
oo.~oljcă; rostul de confesiunea gr.oriental~ C:l' 
tdid trag la diferite popoare fi anume: 21 miT. 
150.000 poJoni; 7,250.000 bohemi j 2,000.000 81u~ 
vaei; 3,450.000 sârbi şi chorrwaţi; 1,480.000 slo~ 
veni; 1,5D0.OOO ruşi; 345.000 oaşubi; 50.000 bul 
gari şi 15.000 sârbi lotişi. 

- Paludismul În România. După o statilrti("ă.. 
întoomi1ă la dirocţiun-ea generală a eerviciuJui 
eanitar, 1n cursul anului 1910, s'au constatat 
91.064 bolnavi de p.ru/udi8ffi din cari 66.755 În 00-

mu;nde rurale şi 24.309 în cornum.ele urbane . 

Th'llC'ă se ("omtpară a.ooste date cu cifrele ohţi
m1't·e Îln cei dDia,ni din trecut, ee ocmstată cii pa
ludis.mUlI 00 îniinde în po-puJat,ie. As>a în 1909 nn
miiTll'1 bomaviJor de paludism eN} ce 78.347. iar 
în 1908 de 63.739. 

Din aceştia în 1\HO, au foot trataţi în spitale 
runaJe 3.461 şi corumltati aoasă 53.893 iar la 01'. 

s'au trotlat in spitale 2.087 Îlar l!LCasă 18.098 ~ 
bolna.vi. 

Numărul cazurilm mortale de palUldism 'Il 

f03t în anul 1910 de 151 1.9. Ol"aţ!e şi 8 la spi1Ja1e_ 

Se ştie că înd din anul 1909, direcţiunoa ~ 
nerală a servi-ciului &anitar a Început o campanie 
sistematică pentru oo.mhaterea ma.la.riei prin jn-. 
deţ.ole împahldate. 

.. 
- Da. ti acolo, ceva mai deoarte. sunt franeezii 
- Unde, unde sunt? intrebi Pierre. 
- Dar se văd foo.rte bine cu ochii liberi, privitt! 
Ofiterul arătă Înspre fumul care se vodea la stA.QD. 

pe malul celalalt al rîului, tii chipul lui luă deodată a~ 
cea expresie 8erioa-~ă şi severă pe care PrerTe o .... 
mal'C8.8e deja la multi militari pe c.ari ii inUî.lniee. 

- A! aceştia sunt francezii. Şi colo jos il 
Pierre arătă colina din partea stângă. unde se y.-

deau trupe. 
- Sunt ai noştl'Î. 

- A! a.cestia sunt ai noştri! Dar dinooloP_ 
Pierre arătă o aJtă colină mai departe. lingi UD ... 

'Ii pe virful căreia .se tniilta un vom. Era reduta Seu.l'~ 
dino. 

- Acolo e tot inam'icul. Eri. reduta. aceasta era. .. 
noastră; azi e in mâ.na francezilor. 

Tot ceeace ve-dea. Pierre la dreapta şi la stânga, era 
- In acest caz, care este pozitia noutră l' 

aşa de nelămurît, înrAt nu răspundea de fel la ideia 
pe care ş.i-o făcuse e.l de~pre un câmp de bătaie. Pretll- - Poziţia? făcu ofiterul cu un zImbet multumit. 

Vă pot l'Xplica lIICeaBta în mod foarte prec,is, pentna .... .ă 
tindeni se zllrf'oau câ.mpii, livezi, trupe, păduri, fum ~ 

eu lIJJl ridicat toat.e aceste forturi. 
bivuac, sate, coline, rluşoore ei cu toată silinţa ce şi-o . 
dădea, nu putea desw.Peri nici o poziti() in !L('cst peÎ1!l.i' .,Centrul nostru e.ste aici la Borodino. ei colo, vedeti 
animat. Nici nil putea distinge măoo:t: armata. rusă I.Ie nnde se zăresc incă nişte claie de fân. a~olo este 1)11 ... 

cea franceză. j tea.. Acesta este centrul nostru. Flancul n08tru drept 
.JI voi (lel'Ceta pfl Vl'@-un om cOIDPetoot!" glndi el. . este colo. inspre Moskova. Am înăltat acolo trei redubo 

Si se adr('flă unui ofiţer eare vrh'ea statura lui col{)8ali foarte puternice ... Cât privflşte flanc·lll stâ.ng, el 98'" 
cu un a.er cnno9. I mai greu de explicat. Eri, flancul nostru stâng era .. 

_ Daţi-mi voie să Tit tntrf.>b, eare este satul &cel .. ! colo. la Şevardino. in locul unde vedeti stejarul aeeta.. 
dreptinainte? j Si acum, am strîns aripa stînd. Vedeti fumul a<'9r.p 

_ Burdino. nu este aş-a? zise oritellll. adr0Sândn-.e ! est.e satul Srunionow!'kue; ei In pa.rtoa cealaltă. ,e an. 
unin camarad. , colina Raienki. Dar eu nu croo d. bătălia S8 aibă l~ 

_ Borodino, '1 t".origă ~H'('!'9tr.. I &ICi. Sunt S~gUT ei dusm~nul va trece tn partea dreap~ 
Ofiternl ('.are era mulţumit ei sti do vorbi 01l cl.e>- ' a. lloskovel. DeaJtfel. Ofl unde ar upa loc lupta., multi 

Ta ee apropie de Pier~. t dintre noi nu Tor Tede.a zina d. mt.i.ae . 

- Ai n(lştri !llInt acoloF intrebi Ueznkhow. (Ta 1llD&.) } 

j 
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- Ziarul .Tribuna" se află de vân
zare in Bucureşti la Librărra .. Neam.1 
Românesc" Calea Victoriei No 107. 

- MOTElID canl_ .1 le,i •• U ......... Dia 
PmÎ.e ee anunţă rut guvernul .. hotirit ai'.} nu.
't!lească pe cu.D.oacutulllrhimilionar american Piar
pont Morg-an - cavalcr al legi unii de onoare. Prin 
~ilttincţia ll'CEnsta guvernul wea să răaplătoa-sd 
mi Morgan simpatiile 00 ·le-a Itl"anuestat, in repe.le rînduri, pentru Franţa. 

_ Un răsboi turco-munfenegreBII inevitabil. 
,.Tribuna" din Roma află din COllsta.n:t,inopo.l, că 
..arcurile Porţii sunt convinsa că in eurind va 19 
"trueni un răsboi Între Turcia şi Muntenegru de 
. eilreee Turcia nu voeşte aii 8atisfu~ă OOrerea ener
~ică Il Munrt:enegrului tie a aranja chestiunile C\l 

/privire la delimitarea graniţei dintre oole duuă 
.... ta. 

Turcia nu voeşte să audă do I81Cet8Stă cheetiune 
~ trimite trupe la groniţă. 

- Sporirea flotei Germane. Di'll Berlin se 
munţă: Noul proect mililtar nu e terminat incii. 
Proootul va fi înaintat p81rhmentului pa la Atâr
.. itaI lui Februarie. Proectul mar inei prevooe că 
din cele 8 Wf't' 0(> riitlboi de rezervă: să 00 iniiin
,~ 9. Ureis eacadrl. 

MinistruJ. marinei cere un nou credit pentru 
eonatruiroa mai mu1tor submarine. 0reditul !le 
ureă la 35-30 milioane Jllărci, care se va a(l()po~i 

.iin taxele, oa.ri se var în~assa dela m~tenitorii 
jesoendenţi. 

- Demonstratie ud.ruteană. Ni-sc s.crie din 
Cernăuţi că o demoTIstraţ,ie naţională a aV111 lo~ 
~lo contra baronului rutean Wasilko. Demon
~aţia 'Il fost pl'QVOOOltă de mai mulţi studenţi ro· 
:mÂhi şi & fost potolită în urma intervenţiei unor 
4omn~ profeeori dda Universitate. 

- Isprivile bandelor din Macedonia. Din Sa
~onie se anunţă: O bandă bulgară li fost silitl, 
..ain cauza frigului sii oaute adă{)()st în eatul Bozu
lovisla distriotul Castoria. Autorităţile au trimis 
2(l()}o trupe. O parte din bandă a foet înoonjur:.Ltă 
ÎnJtr'o casă. Şp,ful aurorităt~i looale somând pe ~e
fuI bandei sii se predea, a fost ucis cu lovituri de 
pumn ale. Soldatii au deschis focul contra Bul
-gariJor omorind doi din ei. Un .soldat a fo<;t 
dinit. 

I Tot lelul de bind de şcoală, aranjamente complete 
fXlntru grădini de copii şi săli de gimnastică.. bănci br~ 
vetate pentru copii, mf'se d~ scris şi garderobe cu rQ
ti'lte. ex~utate în 9til mmJern se pot cumpăra la Felvel 
~.eepold. succesorul, Budapesta IV. Str. Ipar 4. Catal<>g 
"trimite gratuit. 

J: La npozitja internaţj!)Dali de constructii de ner 
~i IDl4ini din Budapesta a făcut mare sen:&&ţie In toaM! 
. o~rcuriie de luecialitate. motorul de olci brut .. Robur'·, 
..xpua de fltbrica de motoare Landler Odi>a Budapesta. 
n. Long u. Z. Acţionarea regulati ,i lIimplicitatea 
Flră păreche a acestui motor a atru atentiunea tuturor 
• iutatorilor ,i .. tfel cu drept eUl'lnt putem afirma. 
d dintre toate motoarele cu olei acesia • cel mai lire· 
;.orabil. 

La aeeasti expo~itie a f08t distin. ou medalia db 
'~I'\r'ea sta.tului. ~eeace lntire,te a[irmatia Ilo·utd .e
'!)rI caliti til. nedi.cuta.bile aJe motorului. 

I laainte de iDl'eatar. aoldere la pret, getlte, maf
r,UL. I.ieuleţi pentru dame. uUcole de piele, Ilueker-e. 
.,i diferite articole cu preţuri iartiaa de oeni. tn prl
\ lUa lui Heeedu. Gyw. Arad, Pia$a ÂIldriu7 Nr 
1;1. Telefo& bOi. 

:s: Activitatea ned.ici a .emi_untul jnidie D7. 
ler&b. & arati mai bine .umărul .tudentilor ei eu. 
_Ulor predtiti. ID lemestrlll trecat &u fost pregltiti 
! ... tru ri:uroul'l 93 de inşi, peatra exam •• ul raada.an.

If.&l 46 iu peatn eenlU:Nl de ad'fOcd 12 eandidaţi. Re
>$Illtatul a fost .imitor nu aumai ci an trec.t toti 011 

lluparati de institut. dar au obţiJlllt si Dote e:s:eepţiOll.d 
1. bua •. 

De aeeea toţi eei ee prepari ne-UD aU.mea 1. 
4rept (fuudameatal. de stat, n:uro. ori oeunri) si le 
Idreaeze ._conditionat ta .(lelt unic iastitut. eare IIr .. 
i)lLrl loute IIODştiiaţioi, ta leitimbui naai remuaeraţ" 
ialratel •. ht toate afacerile d. facultate di l1mllrhi 
,:ratuit, Semln,arul Juridk, 0.-. a ....... Cluj Str. Ft.rk .. 
'r. i. T.lefoa 1051. 

Kl,clr. calfaflll ,lloellll. 
- J:'eU"6C8rl, eoooert.. -

.. Pebruarie. 
Bal .. ucat în Brad, Damele române ~in Brad 

t uiti la balul mascat 00 TIt "",ea loc 1a 4 Februa-

.:1' a , BUl' A.-

de n. in hotelul .,Coroaua,t. Jl tJSM ~ ob~at()(J#"fj. f 
1fr:mi d~ preoti, pfmirn tot_ -pind la mw:::ul 
nopţii. 

Inooputrul la orele 8 9B8.rL 
B. CO!rtumil ae pot eumpăra 1& librlria ulli-

nena" din Brad. . 
~~t."':.I ... ~",.>"'\.~"'f"~'ţ"",,,,>,,, , 
.!2'::!~::.::~~::.~": _____________ _ 

~~~:~~~l Ee O N O MIE -!~'--"! ~ 
TTilrg de ţa'iAin- Sebeşulasăsesc. 
Magistratu:l orăşenesc aduce la. cunoştinţA 
că târguI de vite va avea loc, În Sebeşul . 
săsesc, la 26, 27 şi 28 Ianuarie n .• târguI 
de mărfuri la 29 Ianuarie . 

• 
Fabrică de bere În miini româneşti, 

Citim în "Siobenbiirgisch-Deutsches Tag
blatt" din Sibiiu: "Se svoneşle că fabrica 
de bere H abermann din Sibiiu va trece în 
altă. proprietate. In cercurile bine infor~ 
mate se spune că afacerea e cQndu,ă de 
ooo,sist.orui mitropolilan gr.-ort. român din 
Sibiiu, care vrea s'o transforme într'o 80-

ciala te pe acţii". 
Cum 60 ştie, în'aint,e cu 3 ani mitropo~ 

lia română a cumpărat şi palatul "Haber~ 
mann" din Sibiiu. 

BIBLIOGRAFII. 
A ~il.rut: 

.,Ceva despre mi~area noutrl Uterari mai nouă 
în Regat", () broşură a dlui V. L o i (l h i \ i, Pro
fesor în Oaranş,cbeş . 

Bl'OfiturÎ('Iil a{.~~ta 8Cri~ii CU multă căldlllrĂ, 
poate adu~e un real folO/il t'ÎtnerÎ'mei noastre care 
simte li.psa ·unei oTientări in mişcarea li,tefară ai 
ultimiloT z()ee 'ani. Deşi d. LOIiehi(ă, un 'poet de
l}(';at ~i €Il. e uneori prea indulgent Îln .a.precieri. 
d(>ţ!i toat.e gru;pările literare din Re-gat sunt vă
zute, nUIDIli prin prizma "Sămănătorului", rooo
maJldillin totUţli cartea daale şi publicului nostru 
cot3tor. 

o scarti pTlVlre asupra activitătii Societătii 
studentilor 1n medicini Români dn Iaşi dela 
1897-1912. 
.B~ură <k 81 pagini :po G'1lrep recoma.n~iim oa 

izvor de informaţio stooenţjjor n'08tri în medi
cină. 

Revista Teologidi, organ !pentru ş.tiinţa şi 
vnţ.a b~eri('ească, oatlul VI. Nr. 1. Sibliu. Redac
ţia şi admims1.l"Iatia, str. Reisaenids, 11. Redac
tor Dr. N. B ii: lan. eu interesa.nte articole de: 
Dr. N. Bă1an. Dr. Ghibu. Dntgomir. Dr. I. Lwp~, 
Dr. Gh. C., etc. etc. Apa:re de două ori pe lună. 
a.oonarn~1ul pc un .a:n intreg 10 cor. 

•• • 
Convorbiri Literare, Bucureşti N r. 12, direc-

tor S. M ehiXlinţj. Cuprinsul: A. Naum: J oon ; 
Pria!r: Vijelia (schită); T. A. Naum: Ciclopul 
(Idila XI Teocrit); Gh. Bogdan-Duid: Lieeul 
,.M ibai Vi1:ea.zuI" (un raport); Mircea Djuvara: 
Câw"a <coD8ideratill'ni a~nllrra naturei. epaţiului 
şi timpului; S. Mehodinţi : Noua indrumare a uni
versităţii; E. lo'Vin<'SCu: Criza alCtuală a li-tera
turci noastre; diferite cronici, ebc., etc. Abona
montul pentru ~u&1ro-Ungaria 12001'. la an. 

POŞTA REDACŢIEI. 

Trat'an 8. Arad. Mâne după 'amiazi la orele trei 
treci pe la Cafeneaua Vas, ,întreabă de vre-un re· 
dactor al nostru. 

1. D. Mai încearcă şi mai trimite. Versurile 
sună bine, .ai bO,2;iiţie de rime !1Ii chiar ~i de ima· 
e;ini, dar eşti prea ronfus. Fii cit ac poate de sim· 
plu şi cântă numai ce ai simţit Bau eu~tat ca 
~"~funzimea pnrterii d-tale intelectuală. 

1lM.eter PMpollsabil: luli. Oiarli .. 
",T.i\tma" iutitut Qpepafi •• Niekia .. COli&. 

• 
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REISI MIKSA 
FABRiCA DE 

OHILE 
in 

SEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrissy-ut 41-43. RakOczl-uf 14-

(Lin, •• Apollo.). 
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ŢIMBALE 
ca errals", pa
tem« de o1el, dând 
'l'lnf'~ re-onauk" 
fflllr1e p'Acute. 
..e pot ci,"" ti Pf' 
nI'e. - Ora",o
fo·ane CII plici ,~ 
",",ce, .Ioare. 
fla .. te. harmo 

me .. a. - Numeroa.~ d;stincţ', si ",("<laIi, pin

mik al risplati. lnvt'fltatorul pe. IIlllui modem 
fi al orpn1smului de oţel. uiah'l trimit rr .. ul. 

Mogy6rossy Gyula, 
Irir. lub, hangszergyAr. 

Budapest, VIII., Răk6czÎ-ut 71 
I I I ; I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Galea si Tea • 
Eltras din Catalogul loi lotuyi JJIOS: 

ea •• brutA: 

Jarraka I~Z Chgr . 
Porlol'i .. C) lf2 • 
CUh8 l(l t 

["va lur • 
Cafea prlojitA: 

(1n prsj h.ri .. t le~tn,"1 proprie). 

Cm. 160 
.. 19() 

• 2·
.. 11(l 

D'it"t~ buni llz Ch gr. . _ . . . Cer. I"Q() 
c .. IiM .. fmA 112 . • • • 2"20 
Mj.t rI tOirte fini (Cub&, Aur, Me-

nado, Mocca) 1/2 Ctllgr. :t 2 (i~ 

Te-ac 

R:'mhite dto tu ]/2 eh'gr. . 
T ea de COt'g'O 1/1 ,...... 
"'ht !U-I pentru tamU e 1/1 Chlgr.. • 
T ea im~len." foarte flOa 1f2 .. 
Tt"a l.yltln foa<le Homali. i 1/7, 
Mixtua t',«ier,tA de p;jJltud pentru 

1U 1/2 ChJgr. . • • . • • • 
RUDll 

Cor. 25& 
• 3-
• S
I 6'
I 6-

I litru rum J)f'ntru tea de iamllie Cor. 1 Q() 

I litr .. r, ,m tin de Brllz-lia • • •• • 34() 
l sticla 7hl rum lin de Jamaica. ~ 350 

RenumItul »ARDEIU KOTĂNVlc le 

l'inde In cutii oliginlle. 

KofaDyi Janos. 
",are ~ooaercla.nt de· eaCea ~, t'f"a. 

lSeibedfl. Buda,m. fleaa, D6b'ing, B.rtil, A~iat şi 
.-'\..)~A 1>, J6zsd f6hercer-ut Nr, 3. 
ia "itldal hbdi .Arad.c.anidi Takar.kplIrut .... 

}II( r. -.el.w:J 0_"1 ui 809. 
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'J 
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pO e ca văzută cu droguri şi într'o 'V1.ţe arn«'"'rtcane ., d' C' . (Hal-
comună bogată romi· A I S,,' In cancelarie "otana 1. In LUCIU 

ne~sd e de vândut Tot acolo se află şi o .,R I PAR 1 A ,p O R T L magycsucs, comitatul Arad) află aplicare un 
fabrici de maşini de agriculturA. - pentru altoit, să se adreseze preotului Petru t:\.nAr~ cu pra~3 bună de scriitor sub 
Adresa la admmL.traţia ziarului:. Tribunae. Pelle din Mini, (MeRes) comitatul Arad. condiţiuni favorabIle. 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI Vapsire de baine. Curăti/re chem:Că.1 

I ~~~S~!.~~I!~ ~ p;X:':' '. La s~ma de P.~~~~~:~ ~~he~U~~8r:;lrimile hncat '1 
D EI 

P. t3ittenbinder 
colorf:ilţor de mă'Asurf, ("urati
tor ehcrnic de balFle ,i spAlator. 

Timişoara - Temesvar. 
Centrala: j6zsefvâros, Frobel-u. 37. 
filiala; Gyărvar"s, te)· Utca '-7 .sz. 

Cură1ă ,i colorează, chemic, eri-ce 
haine de dame, domni şi copii. per
dde. pânzăt"ri şi Îmbrăcăminte de 
mobile. - Apoi spală şi cakă ori-ce 
fel de albituri. guler..: şi mangete. 
Comande din provincie se fac prompt 
Costume barb. curăţ chemic cu 3 cor. 

________________________________________ u-. __ ~ 

l~l.I,.ad' •••• JlIllIIiI ..... I." ••• IIIIHI •• III!! ••• ~ 
In fabrica de maş ni a Căilor Feate Uungare se pre

gatesc cele mai nouă şi moderne 

GA~fiIIOH. DE TREERAT 
conio;fru ,..tii de otel cu 10,"0 '11ohi l pr,. .. iune d~ 1 () ('ai ptJ'erf'. 
I .... !(" ma' ""U1 SI""e'lle d· motoare cu be'lzin. Fn;trte idti 'e 
lornmnbile cu gaz, locomofivt, plil:turi cu rap:)!', maşini jllrnă
tate stabile Ş compoufld. - fao<lcaf Ile ta')ice, d~ mu!·.j 
3!.!r'cn'e 0'11 Ln"onc, slIuet;;tfe o{" act': Mi~inl de .. â nărHt 
-Losanci-Drillc cii dri.e. »Ruord-DriLlc C'I li 'I{U A Ş »R cord 
1/ <1[ Orllen'IoIr Site p~l"Itr,' bucat .. .,ht· m K~ mar Oami'uri 
pmtru mori, plugari de R,eşiţa, grape, sape pe 't"'1 .. It"c!e
f ... br calÎl t': International Har e.ter Compant of Amenka Mc 
Carmi k Det'riflg Mi lVaukee, precum ma~illi de cules, de strâns, 
de cosit Grope cu dinţi arcaţi s'·It-m M..: eo' mI k. Cara p.-n ro 
a'uncan-a !>IUti iv uÎ -Lif' m Corn King. Presse dt- fâJ1 .. j maşi 1. 
UOII'H-IiIt' de macInat. - Tnmlte oe-pre 'oale cafa/ng ilustrat "T r"- J ~ I ) E f~ A 1< ~r I-I l J T~. 
ARA r>, r'"'erenr--'tcr l/b. '1'- l~f"or\ 87. 

~ al; i 1 i ~ A • j ~ • • 4 • 4 .~ • • • I M • • • ~ • ~ • • • I I • • ~ 
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t. ~ ,,=-===============m II RomâDtfreplantaţi ,ma (1 altoi fela final r8!Plnar II -

Feivel Lipar nt6dai 
Budapest, IX. Ipar-u. 4. 

fabrici de bind 

pentru tcoall, aran· 

jamente pentru bi· 

rour~ accesorii de 

gimnasticl etc. 

Catalog Ilustrat la dorlntl ee trimtte Iratult. 

.'-=========5t.~ .Idl- -_mal 

~" ....... ·~m.g"~-HMag"E ................ & •• ~.aa •• 

_Capital .odal Coroan. 1.200.000. 

TeiefOil Nr. 188.. Poet aparea ... u.g. 29.349. 

"BANCA GENERALA DE ASIGURARE" 
I loci etate pe aet lj tn 5 bdu - Nagyszeben 

este prima bancă de asigurare rbmâl1ea~j, infiinţată de 
institutele financiare (bănCile) române din T ransdvania 

'1 Ungaria. 
Pnz:d •• tll dlrectluall: Parteniu Cosma, 'rl flrlt fIIcl1i, Il "Alhllil\ 

$1 ,IZHa •• llj liS, Ihnh1'LII 

"BANCA GENERALA DE ASIGURARE" 
face tntfelul de asigurăd~ ca asf2u' Iri cont' a fO["11 )"i 
şi a.i~u,~ri 8"'upra vl~tli in toate combinat'unile. 
Mai departe mijloceşte: asigu. iri contra • a~geljlor, 

I 
= COn Ira II. CÎ(l cot, lor ,1 'ou tra grmd f net. = 

Toate aceste a~'iurAri ,8,n •• retle.all de asieurarec 
I~ face rn cond'l un le «le mai f.yorabl e. - - _ 

Asigurările se pot face prin orkart band rom~nească, I precum şi 14 ~genţii şi bărbilţij de incredere ai SO(ietăţii. 

; 

Prospecte, tarife ,i Informatiunf se dau ,ratis " Imediat. 
Pene 8Jle1e (Ut mn te ca ,e" z'1nIÎ blJn ,,( U It rtturi 

pot ti primi e otÎetJld In sU\olciu1 S()("lf AH -

~8anca generală de asigurare« dă informafuni gratu'fe, 
in orÎl'e afactrl de asigurare fără deosebIre că aceste I 
afaceri sunt f~(ute la ea sau la altă societate de asigurare. 
- Cei interesat; si It ad euze cu fnoedtre la: 

"Banca genuaIă te a~igurare" 
Sibiiu- JIW'fYloZtbcn. Ed ficlul :tAJbina_ 

R"'.. ti 
ea __ ,. . ... 

-

-;::.. 
= .-

-

"lVI ug1...1.rLlI" 
Ir· .. tJr. Hono.lci 

BII ...... betol .ole- Br7R61M::~""" 
fKi~· KOkOI" ..... ). 

Altoi, de vie -as 
calitate distinsi - pe lânp celea mai 
moderate preturi soiur i de vin de 
masă 'viţă americani cu şi făr~ rldl
cină, _ ochiuri de aJtoit, vi~ europeanA 

cu r~dâcinl. 

Se afli tie vinzare la insoţir. ee.ne_. 

"M~8urul" 
EIJsahef.poll- Erzs'befw4rol. 

Mater.al disponibil rn al
toi peste tr ci (3) milioane. 

ŞooaJeJe noawe n'au fOit atacate ee perenes,..... 

Altoii sunt desvolt.ţi la perfectiune t 
la cu.păriri pe credit eelea _Ii u,olte eondi~i. ele 

platiI 

la cerere pret curent ~ tlutructiunl aratia şi Iranee. 

"R( 
~ :el 
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AI' 
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.:::-; ... 
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-cn ---... 
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Il Romani f TliDllt(.ţi b~u~tji la cmul practic la aLoit II,", 
ţ,,' : 

,- 'l-----.-------------------["""-. --B:~~ )~-~. 
i III III II' ~,'- ,-

I 

:::; 4 .::s;;;;= ~~: :; 

Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
Instalaţiuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport. 

! ! Condiţii favorabile! I 
Catalog franco şi gratuit 

fhiiica' d! aut«mobi!e, maşini şi mori, 
==== socIetate pe actil. == 

BUdapEs!1 gep·J ma!om- as aufomobi!gyar r.-t 

Budapest, VI., Vaci·ut 14;J, 

.-1 
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Pţl~. 13 

==~~=~=---=-="-=._~ .. 
Patentaturl originali din Svedi.. .- 1 Ce .f~cetf . băieţi? - Tata. ne-a da J::-=====:.=========_' 

ROBUR'~'o !. t" I I dat vOIe CăcI furnăm doar tuburI verI- ~ .. , In gra"dina de l'arn~ a " • mOior CU O 81 na Ui& i tabile Antlnicotin firma ,JACOBlu ~ a 
in urma multiplelor calităţi este din cutii de lemn ii} "Hotelul11 1· Central" 

::el mai bun dintre toate mo- ~1 li 
toarele de acest iei ~_.f-:1- iAtol~oj~i:;i~~~ ~f} J"'"'-;' tri condusă 10 spirit mode.n; _ Onoratului 

avind o putnre de 2-300 cai (HP.) jj'_~""~.4~~_.o~o .... , .. v.o~·~o:0_t~)."o~~.;Y~ .... "o~o r') ·~ .. -ol"AY..g~ ilY~' :.:~.~.:.l Pub'ic i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
~'~1 <;_,..,.!tŢ.,l:---,\:t.Nr:l;rjl'l'ID()I, · .... -U ~. ~r':' -'--r .-'--~- (;;"'Y"!:~ fi:' ~ 1 cele mai bunt", cari mullăme~c ori-ce PI\!-

-;' i"'"*ic--S;;;;:"·~;;;';f~j:o;oJtto':::7o1tofal~~~Wltd;o' ' ': I l ~o"oo~~'o6r 'o'.~o~loom~: \o;::1~o'lt~~~~.o'~ :.TJtot~ ~ tent~~~t~U~:;~~~e:!:~~~~;ti 
Si;j~3r:J~·:t;fJ~ }.(J!ff.ii~1fj) i ~.~f :>~.lfJ -t'~ ~~ )1 ~, _rdD{~l~ Zilnic taraf de tigani, de primul rang. 
~ ..J:;;: ,. ţ lO'_~J "':' _.~,,~,,-,.'P'." A ~",~--.~ .•. -""'\l.~:-(\o ~"o"o 
- p .. 'lot, /~~ ... ",,::.::>';Y u"'"': #;Y,.../ r;:.< I f . t J 

,,' ~-'Itate 1 Noutate t ~'2-'L.~.~~,'~~ --~:.---:..~-,,:~ .. ~ .. :- }1l d~:: ;::~e::n~:u: t::tr:l~e~~rn~ 
Lucru neillt<ecilt de Ieftin I "'uiţi! Sunt veritabile numai ~u tnicrlp. t1 

Il recomand.ăm poeutm: ţiullea »J ACOBIt. fl .. 
o

" Cu distinsă stimă: Augustin Csermâ~ 
ori-; ateliere industriale ~ ~t,/ hotelier. 

ti la totfellil de maiiul agrftole. ~-!~~~~l'JW~~;~~~~~, u.===============l'J ~se la clas dupl fiecare HP. 1 1(2 m. ~~~tw.,..2.;~JI:irj.:~ ... "';"~_kk........,.=oo.. o ........ 

'11 este supus supravegherei fina.telor 1 
c" ie" In rate! Garanţie depllnit ~ o. ~ l,;." o ••• ~~1; ~';mr ~.~ ,. turnltorie, fabrlel d«! 

1, ~~:,;; I!O::~: ':..t~~.':. ou 'O"c 111 .-~ O e I·~ C ~Ji~tJ nl~ f!~::!en:~:::~~~'v~::; 
_'lef OJon, :~~~~~~!!~~~~:'2. Arad, Strada Răkoczi No 11-28. = fondat În anul 1840. 

========.::_==.==~=. ==_ tm ...-!L....< Prellli.a:t .in a.nul 1890 cu cea lUai rU.are uledalie de staţ. , 
III i' CII t (! 1'1 n Ma J ' .. a "r,~;t"~~nj'f1>--., f.vora~~e gC';;~~\\~1 ~e m~~tI~:lti ::~o~.~3i'~7;;~o~~ s~~ 

~. I:"";;:~'~ .( 4C.'~~ u1·~t!~~~ cu patentl ces. şi teg. invenţie proprie, cari au avantaju; 
~\c·L~zare de : "1l,~~-'~"l--'~'~"1';'"~~I~: e.t!~~' d. faţă d~ orice alte Clopot\! la turnarea unui şi aceluiaşi t; 

, ~l1-~4,.~,ţ'f t!;:~ .. ~, lf1J.:'Tf' tare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20-30°10.1 
~1' de Vl't~ mi . ';-:'J~i ., ;'I~ la greutatea me-talului. Recomandă totodată clopote de fet . 
}!! ~ i':i~ '"' ~~\ ce se pot Invirti şi posiamente de fer, prin a Căror lnbe-

, ,Iti. -1 : If.' ~ ~ ~':~ , bUÎntare, clopotele se pot s'uti de cre pat chiar şi cele n.ti 
• bO, iX :a! J ~:] "'fiI mad clopote se pot tr;a~;e Iănl să se clatine turnul Rec.j.--
'le no 1 ă Şi~ţl~d ,.,; l' ' t~.:~ >:~ ~ lj \ m.1nda apoi transformarea ciopote!or vechi in coroană (j,c 

,. 

; _Imi altoiţi. .~~ ~-: ~", i~ ~ -;-;\ ~ . fer, ce se poate 1nvârti cum şi turmuea din nou a clopa' 
voieşte să aibă j :\):;; ~li fi (,', 1 ~" ~ ~,~~._ ~ telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lân,;~\ 

• 'i!IlI o~' -:';}o'o'~ ro -,~-;'o' '<:'; . .t.~. ''''~o'}''''''''~~ 0-' 0'0-:' "o ,\.> '1 O suprasc;>l:"ire ne!r1Semnall1. Clop?te ",lid 8.v.~m. totdea~i \;.l 
I ldină frumoasă ':iIi _~~':. ,',.... ..; " __ o, __ ,~ - _ '?~ la dlSpOZ!ţle Liste de preţuri ŞI cu llustnqlum la donnţ:' 

r' ţă de vie ori 1: E..~C":·~.::"'!·".L---~:~'::.:..~:~-"':;:~:'.;:::'1.:.l.~~-::.:::?~ţ se trimit gr~tuit şi porto franco. 
;!; ,., .:--:.~, să se ad~eseze o.." 
~: ;,' ;Jcredere la pepineria condusă: I~;;;DOAMNE = "~~---- • ---" .; ; i , .~ 
:' .:. .i.'rm cerinţelor ştiinţifice a lui: I In contra tusei, rilguşelei şi flegmei li: 
=; . '!.~ ; ; , lM -kI' Os·Csam1d,: s'a dovedit de cel mai bun mîjloc ! 
; I t,ye 1 OS, TOlOnlalbllgye. : Pas tiI e 1 e-E g g. e l~~ fI 

c; ',' ~~c ·o.e aflI altoi "obili de pomi şi diferite I 
,- •. l!.X:: c.!evit' de vie nobilitală şi americani. cari nu strică apetitul şi au un gust . t 

,~.~"I,,; ·ies~ert: meri, perI, cireş;, prunl, vişin!, _ excelent. Preţul unei cutii 1 cor. 20 fII. ~fj' /0 

; "-l,r:~:. ri~glote Ji nuci. :- Prenoţari. pe~tru.. I O cutie de p' rob~ 50 fiI. 
1.' .r,:,.. ŞI pnmavară primesc OrI ŞI (and. iIlIiI 1 

l' . ~,_.' "f.~ lIu strattrimit Iran co ,1 gratuit.' rai r Depozit principal la: , 

~]' 11.1 J ,III Î 111111' , III a I (~I ! II iarmacia "N AD G R \, gy6gytif rt 
1 

M~ 'năduşe afllrisita .Pastile1e lui Eggerc t f 

In c~ntra tusei, rAguşelei şi ca· 
tarului nu e nimic mai bl1u decât 

:5 BOnlboanele Rethy. == 
La cumpllrare să griJtm cerind anume fa
bricatele Rethy, deoarece sunt emulte imi
tatii nereuşi',e - Originalul are pe cutie 
fuvântul »RETHVc. - O cutie tlO fileri. 

Se capătă tn ori-ce prăvălie. 
Se primiţi numai cele cu marca ,RETHV 4'. 

de tusă! Budapest, VI., Vaczi-korut 17. sz. m'at1 vind~cat ingrabă! '1 

'------..J---!....-----------=----.... -~-ti 
I Se poate căpăta in Arad la hrmadile: Bt>rger Ovu1a, foldt>s Kelemen, Hauer L~jos. Haj6s A;~dt i.l 

KHbsz Geza. Karpătt Janos, Ring Lajos, Roz:>nyay' Matya<;, Vojtek Kălmall şi la drollgeriile; Neslor II 
• Hanzu şi Vojlek e~ Wei5Z. - In Oyorok la farmacia: M~szn k ~inîel. -:- in M.-P~csk.a: la ~~~er 

I Gy. La jos. - 6- Pecska: Ioan Rocsin. - Simând: Csiky Lukacs. - Slksz6n: Furedl Ede orok. ~ 

8=========================================================.; 
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"DRAGANULII:': 
in,tftuf *de cred't şi economii, societate pe Beţii 1n Beluş =- takarek- es hiteJi!,~et re~~enytăr!asă~ ~~enye8en...: 

-- ~ .......... ....,..........-... ........ .~ il 

CONVOCARE. MEGI.J.IVO. 
Preasfimaţii actionari ai jnstitutului de credit şi economii A »DR,Ă.OA~U~c !,akarek- e~ hiteli!ltezet reszvenyeseit tiszte· 

»ORĂGANULc din Beiuş sunt poftiţi la a IeUel meghlvluk mtezetunk IV-Ik eVI rendeş k(jzgyiUesere 

Iu d 1 d· mely Belenyesen az infezet helyiseg\~ben 19 J 2. evi februar h6 l-a a unare gen era ă Of 1 nară 3- an d. e. 10. 6rakor fog megtartatnL 
Na..pirend: care se va ţinea în 3 Februarie 1911 st. n. Ia 10 ore a. m. in 

localul institutului cu următoarea 
Ordine de zi: 

1. Alegerea a]or trei acţionari peRtru verificarea procesului 
verbal şi de scrutinători pentru actul de alegere. 

2. Raportu] direcţi unei. 
3. Raportul comitetului de supraveghere. 
4. Stabilirea bilanţului, deliberare asupra Împ~rţirei profitului 

curat şi absolutorul direcţiunei şi a comitetului de supraveghere. 
6. Hotarire asupra postulatelor, cuprinse în decisul de sub 

Nr. 1027111911 K. al tribunalului din Oradea-Mare cu privire la 
urcarea capitalului societar deJa 200000 Cor. ]a 400000 Cor. şi 
cu privire la modificarea §-Iui 6 şi a a1ienatului c., din § 33 al 
statutefor, primite şi modificate deja În adunarea generală de an. 

6. Propunerea directiunei în privinţa infiinţărei unei filiale. 
7. A]t gerea alor 6 membri in comitetul de supraveghere. 

Bduş, la 13 Ianuarie 1912 st. n. Dtrectiunea. 

BilantuJ, Co Perde re şi Profit. Raportul directiunei şi a comitetului 
de supraveghiire sunt afişate in locali latea institutului şi le poate con
trol41 ori, cine. 

1. Harom r~szvenyesnek a kijelolese a kozgyiifesi jegyzo
konyv hitelesitesere es netâni vâlasztas eseten a szavazatok O.iSle
szedese ecljâb6J. 

2. Az igazgatasag jelentese. 
3. A feliigyelăbizottsâg jelenh!se. 
4. A merleg megâIlapi tasa, hat<irozathozatal a tisrla nyere

seg mih~nti fel oszta sara, az igazgatasag es a felfigye16bizotts4ig 
felmentvenye targyâban. 

5. A nagyvarad i Ki r. T orven yszek 1 0271/1911 K. SZ. vegze
seben foglalt kivanalmak fe]etti hatarozat az alapt5kenek 200000 
koronăr61 400000 koronara t6rtent felcmelese es az alap!Haba
]yok 6. §-ânak valamint a 33. §. C, pontjânak m6dositasa tar
~yaban - a mire nezve mar a mult evi k6zgyUles erdemi ha-
târozatot hozott i 

6. Az igazgaMsag inditvanya fi6k infezet feIaJJitâ~a târgyâban. ~ 
7. A feliigyel6bizottsagba 6 tagnak a megvâlasztasa. r' 
Betenyes~ 1912. evi januar 13 an. Az igaz:gat6sâg. ,: 

~ p 

Az eredeti merleg-. nyeres~g. es veszteseg szam'a, az fR'8zgatodg; 
~s felUgyeI6biz()ttsa~ jelen1esei az intezet helyisegeben kikszemlele ki va!t1~ I 

nak teve es MI ki aUal megtekinthetok. J 

Debit. Contul Bilanţ. - Merleg szam 'a. Credl~ 

05 
72 
73 

Cas-a - PenztârkeiuJet - - - - 13515:081 I I Capital socialI. - ReszvenYloke 1. - 200000-
Carnbii de banci - Vâ'1 6k - - - 973686 - 2 ~ • II. - • II. - 140850--
Cambii cU acop hip - Je'zâ'ogiJ. biztva t6k 507549'- 1481235,- 39 fondul de rezervl - TarfaJekafap *) --

18 Imprumuturi hip - Je1zatog ko'<,so C ok _ 5925 - 48 • • penz1une - Nyugdljalap •• ) -
19 OhliJlat'um cu caverti - Ko veny ko>c~o, ok 8591 - 60 Depuneri - B h~hk - - - - -
28 Eferte proprii - E lekpjjp~rok _ - 22800 - 69 Ree-compt - V,s!'zlesdmitolâs --
24 Mobiliar - Fe'!:zere ei - - _ - 2475'- 66 Depozit - Le'etek - - - - -

DeSCrieri - Le râ:;ok - - _ - 475-- 2000 - .. 35 ]nlere~e trans'toare - Ătmeneti k'lmafok 
so 

.= 
~ 

340850 ;-
46823 11 -

601 (l ,~ 

I -

-

fJ 
ad 

Rul tlti - Ingat anok _ _ _ _ i! 4663 Oi ."jdendă neridicată - F.I nem \Ieu o -zta ek 
Casa inst. din Celclf, - Az jni. m c~ekei ha '3 24000'- ,140,~9,71, DIverse cont. credit. - Kil onfele hireltzok 
Casele inst, din Beiuş - Az lnt beleoy halai 23~5S 7 ~ Iii 38 Prof,t transpus - Nyere;e~ .ilhozat - 5~5 2Q 

504601 140 
7J301S J 

73('5~ ~O 

2533L

f
10 

19&'-
,,"' "-'~~ ~, J2 _: 

70'53 
54 

[n1rav. del" garl-Avasutmedetti beltchk 944126 57000i-1 1 Profit net - Tiszta nyt:fe~eg - - - 3154Q55 

Cont curent - Foly6 szamla - - - 80211107"1 I 1 . - - -
Vadii _ Banatpenz _ _ _ _ _ 7344165 1

1 -> Cu dota~a anulu! acesta - Ez !de~ ho~ad~s~311( 58~28--
I '1 i .. ) Cu dotaţla anulUI acest.l - E.z idei hoz.zaadassaJ 1< 9000--

32114 34 

- I 

11,41,~ 
5967,IIIl, 

16. Oivenl debitorl - KUlonfele ad6sok - 2tl6'26, I I 
___ --1 ____ +1_, :----- ~ 

1680138!uo: i I -----1----1-
----I----j-I [-1----

Perdere şi profit - Veszteseg es nyereseg szamla. Debit 

79 Interese de dEpuneri - Be'et kamatok -
55 • de reescompt - Vi3szles:zamit. kamat 
45 • Ia fond de rt'z - Tarta ek~tap kamatai 
57 J>.. J> penz.:- Nyugdljalap • 
31 10 % da~e dupA int. depunerilor - Beh~t-

20194)43! 1, 38 
409U3'06 

1500 _ ; '1 61 -74 

325 63\ 6~ 
2019441 
58J9'3~1 11 

kamatad6 - - - - - - -
33' Cont. ibuliune - Ad6k es ilJefekrk - -
78 Salare p funet" direct. şi comit. de supr. 

, fi'zetesek a thz'~_. az 19azg. e, fe ugy, b, 157783"1. I 43 
75 Spese curente - Uzldi kOlbeg - - 435547 \ 58 
28 Chirie - Hazber - - - _ - 774 - 42 
44 Ma,ce de pr("zenfl - Jelenleli jegyek - 234 - 1 80 
34 Descried - Lelraiok - - - - - 20228°11 
36 Inttrese dttpl rat. din emis. n l - Az uj 

ProFit transpus - Nyt'remeny athozat -
Interese şi proviz. - Kamatok es jutaekok 

dela cambil de bancă - vâll6k ulan
cu acop. hip. - je'z. va t6k utan -
de'a tmp umutud hipot. - Jelz. ko!· 

cso ok u1an - - - - - -
dela oblIgat cu cavenţi - kolveny kol

csonok utân - - - - - -
dela efecte - er'ekpaplrok'61 - -

» cont curent - foly6szâmlcit61 -
Alte venite - Mas jOlledelmek -
VtnUul imobilelor - Ingatlanok jovedelme 

kibocsa'~su befiz. re~z\le'yh5k@ k~matai 31406°
11

. 

38 PIOfit transpus - Nyere'T eny alhozat - 56529 1 
_ Prof.t flet - Tiszta nyereseg - - -_3_'54_9_5~51 __ 3_2_t1_4!84i\ ____ _ 

12920 1 ~96! \ 1, 
----l---~l-i i-------

168u73fl~ 

Credit. 

56~ 29 

8347197 
393889; ,,-.~ ..... ~~ ~ 

59984 

74390 
860--

]94518 127009 84 
1410 18 

216 05 ----t 

Beiaş Ja 31 Decembre 1911. - Belinyes, 1911. december ha 31-en. 
Or. Ioan Ciordaş m, p_ 

director executiv, - vezerigazgat6. 
DIRECŢIUNEA: -IOAZOAT6SAG: 

Ioan Petra m. p, 
comptabil. - konyve16. 

Alexandru Gera m. p_ 
prezident. - eln6k. 

vumu Cartişiu m. p. 

Cori olan Ardelean m. p. Dr. Augustin Ciavici m. P. Dr, Ioan Iacob m. p-
George Ardelean m, p. Dr. Ioan Ciordaş m. p. Dr. Georgiu Mureşan m. p. 

Gavril Cristea m. p. Dr. Cori olan Pap m. p. 
COMITETUL DE SUPRAVEGHTARE: - FELOOYELO BIZOTTSĂO: 

VasiJiu Papp m. p. 
Dr. Constantin Popovici m. p. 

Sever Selagian m. p-

Subsemnatul comitet am examinat contul-bilant şi contul-perdere şi profit, şi le-am aflat În deplină regulă şi in consonantă cu 
registrele institutului: - Alulirott feliigye16bizottsag jelen merleg, nyereseg es veszteseg szamlăt megvizsgaltuk es azokat helyesnek 
5 az intezet k6nyveivel megegyezonek tai ăltuk, 
Ioan Iepure m. p. Dr. Victor Fildan m. p. Miron Papp m_ p, Petru E. Papp ffi_ p-

prezident - eln6k . 
Răvăzut şi aflat în ordine: - Megvizsgâltam es helyesnek talăltam : 

Corneliu Palladi m. p. George Papluea m. p: 

Iosif Diamandi Mzsel 
revUor espert al-SOlidarlIăţii-,- a ,Solid.aritatca' konyvszak~rtlSie. 
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"N ădlăc::lrl.a" 
institut de credit şi economii, societate pe acţii în Nădlac. 

---------------~---------~--_.----------------------------------------._.------------,--------~-~-----------

CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, societate pe acţîi »NĂOLĂCANAa:, se inviti prin aceasta la 

a XIV·a adunare generală ordinară 
care It va ţinea în Nădlac Luni, in 2f) /flJluQrit 1912 st. n, orele 11 a. m., În localul institutului. 

OBIECTELE: 

1. Alegerea notariJor, verificatorilor şi a scrutinatorilor. 
2. Raportul anual al direcţiunei, al comitetului de supraveghere ,i ~ilanţuJ anului de ~estiune 1011. 
3. D stribuirea profitului curat realizat conform bilanţului. 
4. Alegerea a doi membri în direcţiune. 
5. Alegerea comitetului de supraveghere~ 
6. Urcarea capitalului social. 
NădIac. Ia 17 Ianuarie 1912. DIRECTIUN!!.A.. 
Noti: Pentru folosirea dreptului de vot se cere ca actionarul să fie trecut ca proprietar al actiunilor Ilie fn drlile Institutului eri putin cu 

6 luni Inainte de adunare şi să se fnsinue la caiSa institutului. respective sl-~i depună plenipotenţa cel mult pAnă Inaintea amezii zilei premergltoare 
adunAriI. . 

ACTIV~ CONTUL BILANŢ. PASIVA 
- " 

l' 

31471 192 
\: 

Cassa in numărar - Capital social 
, 

- - - - -1. 

Bon in Giro-Conto şi la alte bănci -- -1 4211145 2000 acţi a Cor. 100 - - - - 200000 -
Cambii de bancă - - - -- - <~ 1284515

1

54 fondul de rezervă al actionarilor - - 52323!02 
" Producte - - - _. - -- - 18249,42 fondul de penziuni - - - - - 2878i37 

Avansuri pe produde --- -" - - -<- 34673,26 Depuneri spre fructificare - - - - 725730!44 
Acţiuni dela diverse bănci - "- -~ - 468301- Cambii reescontate - - - <- - 425581\ -
Casa proprie a institutului - -- - - 15956,31 Oividendă neridicată - - - - - 680,-
Diverse conturi debitoare - - - -, 1413186 Contribuţiune restanti la depur.eri - - 1564128 
Mobiliar - 2034'13 Interese tranzitoare anticipate , 10637!92 - - - - - , - - -, -- . 

.- .' dupl amortizare - - --- 20341 183°172 --"". . Profit net - - - - - - _[1 20345 75 
Interese tranzitoare dela cambii şi avansuri pe ~. I " 

~ I 

600i30 
~ , 

producte '- - - - - - - h 1: 
" 1---

1 1 

'--'! 

14397521~ - -.. 
'j il 1439752 78 

" :- - - ----,: ,-" ~ 

" 
, 

DEBIT CONTUL PROFIT ŞI PERDERE. CREDIT 

Interese: 
pentru fond de rezervă - - 2031'78 
pentru fond de penziuni - - ] 38'70 
pentru depuneri spre fructificare 29727'53 
pentru reescont - - - - 2489513 

)i 

Spese: : 
Salare - - - - - - ~ _! 12425-
Imprimate, registre, lemne, lumină etc. - i 245t I 51 
Porto şi telefon - - - ~ - _! 524'34 

Contribuţiune : 1 I 
directă _ _ _ _ _ 5639'53: I T 

100;. dare dela depuneri-- - 2972'74 8612 27 
Amortizare din mobiliar - - - - ii 203

1
41 

Profit net - - -- - - - - li 2034575 
___ ~i~ ------l---~ 

-
N4dleu, la 31 Decrmvrie 1911. 

Aureliu Petroviciu m. p. 
director en~ .. tiy, 

101354A2 
'j-

I t d I b" li 
n erese e a cam II - - - - - i: 

Interese de cont curent şi dividende dela acţii i; 
Venit la realităţi - - - - - -:: 
~it la produde şi alte proviziuni - - i: 

-1 

94527149 
1375112 
915 159 

453t2 

I 
i 
i 

I 
I 

- ~· ... I---I-1, 
10 1 354i42 

'\-
• 

Aureliu St. Şulutia m. p . 
COD~bil. 

DIRECTIUNfA: 
Nlcolau Chicio m. p. 

pre,ed. dire:cţillnel 
Nicolae MărgineaD m, p. 

Sav. Ratcu m. p. . Nicolae Gheran m. p. 
\ 

Pavel Roşuţiu m. p. 

COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE: 

Gligor Vidican m. p. , 
Ioan Moldovan m. p. 

revizor expert al ,SQlidarititH. 

Subsemnatul comitet de .uprave~hiere am examinat conturile prezente ,i le·am aflat In reiull şi in deplină consonanţă cu 
I'f'iistrele institutului. 
Cheollhe Maior m. p. Oemetriu Roman m, p. RomuJus Tăuceaa m. p. 

preJident 
RomaJ NeJtor m. p. GeQrrhl Petrovicill m. p. 

• 

j 
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111W18IANA" 
" !!II 

-
institut de credit şi economii societa.te t>e acţii in .Tit:nilfonra. A 

~_~~ ____ -____ • _____ • ___________ ~_·, ____________ w _______________ .~----------__ • ____________ ~ ________ ~* __ ~ __ ~ ____ ~. ___________ ~Pe~ 

Pe ro 
Pe CI 

° NUlI1 

mini 
Oomnii acţionari ai institutului de credit şi economii :t TIMIŞIANA« societate pe acţii rn Timişoara se convoacA şi 

ruraţi a participa la a feltt 

XXVII-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea În 31 Ia.nu.arie st. n. a. c. Ia orele 9 a m. în localitatea institutului. 

O biectele adunării: 
1. Raporful direcţiunei şi al comitetului de reviziune şi stti· 

biJirea bilantului. 
5. Modificarea statutelor. 
6. Alegerea a 3 membri În directiune. 

-
2. Deciderea asupra distribuirei profitului curat. 
3. Darea absolutorului direcţiuilei şi comitetului do revi· 

xiune pe anul 1911. 

7. Alegerea a 1 membru in comitetul de reVIZlune. 
8. Eventuale propuneri ivinde În senzuJ §-lui 22, lil h) i 

statutele mstltutului. 
4. Ridicarea capitalului societar. Timişoara, 11 Ianuarie 1912 

Anton Mocsonyi de Poen, J 
preşedintele in5titutuhd. prof 

Di!lpozitiunl sbtuiare: Vot drcisiv tn adunarea ("nerall au numaI leei actionari. cari Inainte de deschiderea ,edlntel depun la CUSi institutului aq t (teo 
Jer transcrise cu cel puţin 6 lUni mai inainte pe numele lor (§. 12) răsp 

. Plt nipotenţlalUl .. llUi a("ţ'~nar trebuie sA H.e ~nslşl ~ctlonar al Institutului. Pc minorenii ti reprezinti tutorii; pe femei, bărbaţii lor; pe socieUV, corporap' 
şi institute le reprezintă plempotc-nt'aţll lor, cari pot fi ŞI neactlOnJfl (§. 13.) ': o C 

Spr~ a lllle51li partiCIparea la adunarea geflfTalol şi domn lor actionari din drpărlarl", am rugat pe Ono Directiuni dela -Albina- (S,b'lu), -Bihorfll tn't9I' 
(Orad~.Mart), »Vlcroria. (Arad), • Grav/dana. (Oravlţ<l), -luceafarul. (Vtrştt) şi .Bănatul. (Lugoj), să ia in primire acţ,j de ale in,tlfUtulul nostru - până r 
28 Ianuarie a. C., ora 12 din zi; ac!ii pentru participare la adunarea ~eaefaiă se pot depune ,i la tassele fiIJalclor noastre din Buziaş, Reca" Clacova, l)c:tla· • ". ' 
Vioia, precum şi la caSia Expoziturel din Toracul·mic. " eate 

un { 
Contul Bilanţ pe 1911. PASS1VA. mil~: 

.;&iiijiiii;;;;;;;;;;;iiiiiiiaiiiiiiOiiliiiiiOiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;------;;;;;;;;;;------iiiiiiiiii~ .... ----OOiiiii:'~--------~~--iOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioi-----ii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--;;;;;;;;;o;;;;;;;p----iiiiiiiiiiiiiiiiji;;;;;;;;,;p;;;;;;;o;----iiiiiiijiiiiiiiiiiii toru 
ACTIVA • 

I l' . fice 
Cassa __ .• _ -_.. -.,. _-_ __. .___ 2699875J Capital socieiar -'-- -__ .-.. ...• ._ 1200000 /_ a 
Bon rn Oiro·Conto ,i la alte bănci __ •. 37598189 30758640 fond general de rezervA .. __ _._. ___ 350000 o.l 

1-----,- ~ special ~ ~ .___ __o. ._.. ] 5805 81 l' al o 
Cambii ---- 0--- .--- ___ o --- .--- -'- 3612444125 . 3 75 
Cambii cu acoperire hipotecar::i ._._ ___ 3764873 U~ 7377317 3(1 ~ de penzlUne 0_" -... --.. .-.- 1 ___ 73_7_7_01~ "OS 84 eonc 
Jmprumut hipotecar __ ._ ___ __ __o 3435003\881 Deposite spre fructificare ___ _.__ .___ 502936075 
Conturi·curente cu acoperire ... _ .• _ 449759152 ~ În cont·curent __ o .___ ._. 103875 54 
Imprumut pe amanet .___ "._ •••. -o.. 27181- Reescont . __ • .__ ___ _. .. .. ' ... _-
Efecte __ ._ ____ ___ _ .. , ._.- __ o _._. 72o,28!75. Imprumut hipofecar cedat '_0_'" _ ... 

Casa institutului centrala (sub edificare) 80862172 " 1 : li Dlltidende neridicate ._. .•.. •... _. 
_ »filiala Recaş _.__ ._._ 18COO - : Interese tranzitoare .... _o. __ o __ 
» ~ ~ Ciacova _... . __ • 60 J 72 02 I Interese după capitalul de actfi din emi-
_ _ • Detta _.- 00 __ • 1469997 It I' siunea III. ---- -' ._- _. --- -
~ ) »Vioga ___ . ..__ 2427\ 12 I Contributie dupl interese la depozite 

Rea1it~ti de dnzare ___ o _... '_" ... _ "-__ 9_4_1 i_9_~ 108046181 spre fructificare •.• _ •••• __ __o 
Mobiliar _ • __ • ____ _"_ ____ .... 168731137 Diverse conturicreditoare ._.. _ .• _ .. _ 

up .. amor Izare -'-- .. _. ,,-. .-., 0'-

___ 0_ 

!S51407 
194588166 

D " t' 1873

j
37 15000 - Profit transpus din 1910 __ ._ _. _._. 

lnt. de reesc. şi hipoteci cedate anticipate .(t3'!~ ,01, I._P_r_of_it_"_et -.-, -_o. ---, .-.. ...- --'-
Interese restante _._ •. __ .• _. _. _.. 298418(1I! ----II---~I--t 
Diverse conturi debitoare _._. __ o .... t 7221051 

-----11----1--11----1-1 ,!--_. -
] 2558888152! I 

]-11---

SPESE. Contul Profit şi Perd ere. 

513323629 /'um 
?7"'fi7QQ'i~ {Oâ:l:~ 
224672'J lC> . grtJll 

560 -
14401329 întrt. 

de ( 
2580 67 ca-nt 

nale, 
1053444 

"5475621 ( 
t tragi 

20010273 îrltrÎ 

1255888852 

f~ bil1 
desf) 
pe 11 

< 110 li t 

--"- 1 (L dă 
VENITE. sem 

Interese la depozite spre fructificare ___ o 

~ »rt'escont ... _ . __ • ___ ._ .. 
» ~ hipoteci cedate ____ _.__ .. _ 
» ~ depozite in cont·cu·ent __ _ 

234551113 
130081180 
116726168 

25541 rb 

I I Profit transpus din 1910 --_o --- ---- I 551407 

I 
Interese dela cambii ... - .. -. ..-- __ o 297583!S.sV,_0. 

, ~ , ~ cu acoperire hipot. 235179}f'7 
.(83913183: » , imprumuturi hipotecare ___ . 207133 17 

corp 
lui II 
lui c 
fund 

Contribuţie după interese la depozite 
spre fructificare _ .. _ ____ _ __ o 

Contribuţie erarială şi comunală __ .. -.. _ 
Sala re 0_._ _ __ o •••• ___ o __ • ___ • • .. -

Chirie şi spese de cancelarie _._ __ 
Amortizare din mobiliar ___ .• __ _o' 

Profit transpus din 1910 _ _.. _. 
Profit net .___ ...• ____ '._. ._._ _ __ 

• 

23756
1

'53 
3158686 

I----~I-

I I - ~ ~ pe amanet .. __ 245 16 
I I ~ ~ conturf.curente cu acoperire 23225 14 

55343\39' Venitul efectelor ___ o ___ _._. .___ _.,. 1--2-9-29-0-11'0-9 
60! 74 165: I ~ realitătilor ... _ _._ .. _. ___ o 568(1 31 
24228176 l' ~ asigurArilor __ o --- •• -- .-- 1 ___ 2_3_0+4~9 

551407 . 1873\371 !1_P_r_ov_iz_i_uni ""' -.-- ... - '0_- .--. -.--

194588:66 200102173, I 
.. " .t---- I-' •. _---

763366 22 

3520089 
2155555 

, i- ' .. 815636173! ! 
----l·I--~'l .. j-II---

82563673 

Clrăbaşiu m. p., director executiv. Timişoara, fa 31 Oecembrc 1911- MicuIesc&l m. p., prim-contabil. 
D 1 R E C Ţ I U NEA: 

lonasiu m. p., v!ce.pteşedinte. Dr. Crăciunescu m. p. Or. Cosma m. p. Pepa m. ,. Gberdan m. p. Dr. Adam m. p. 
Subsemnatul comitet am examinat contul prezent al bilanfului şi cel al profitului şi perderilor ,1 confr.ntlndu-fe cu re~istrele principale 

~ auxiliare purtate tn buni regul1i, le·am aflat cu acelea tn consonanţă şi exacte. 
COMITETUL DE REVIZIUNE. 

Dt. Sincay m. p., preşedinte. D. Buibaş m p. Breban m. p. Petrovits m. p. 
• 

_ ~_ "TlUBO'NA. f
) INSTITUT TIPOGRAFIC NICIIIN ŞI CON3. - ~ÂD, ua. __'" ___ 
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