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ABONAMENTUL 

Pe un an • 28 Cor. 
Pe un lum, • 14 ~ 
Pe o lună 2.40 • 
Numirul de zi pentru Ro-' 
minia ,f străInătate pe 

an .0 franci. 

telefon pentru ora, ,1 
c:omitat 502. 

iRtsPiZ 

Episcopia orientală maghiară. 
D, Ud preoi: greco.catolic. -

"lnzwr ar face tretere Roma
nii UIuţi, n'a.r profita uimic cu atita. 
Cu vicwnia lor ţine llas şi intelep
ciunea m.aB'hiară. Inftlniarea epis
copiei Kr.-or. majfblare ind e pro
iectată şi în curînd se va porni miş
oarea tn toată tara. Asta nu o 
poate impiedeca Radu cu ai săi. 
;'-sta nu ajunge Înaintea Papf'i, 
Parlamentul va vota cu bucurie 
ao<:eastă lt'gt', iar Regele o va sane
ţiOlul. Pe arhiereul gr.-or, îl vor 
SfÎtlti, fără {'zitare, doi episcopi UI.' 
aid sau din Bo·sl ('au" , Budapesti 
Hlrlap Nr. 52-1912,? 

Planul guvernului unguresu, de-a ;u· 
fiinţa episcopie maghiară de rit greceşc -
[je unită ,.,.au nc-unită cu H>oma - nu este 
nou. Ielea aceasta so urmăreşte de c[tteva 
decenii, iar guvemul a mărturisit-o pe faţă, 
ca un p'lmct de program, în plin vadOilwent, 
âncă în 1907. 

In şedinta din 18 ]~lnuarie 1907 a Ca
merei ungm:e, contele Apponyi, minist.rul 
de eulte al coaliţ.ipi, r~l.spllnzând la interpe· 
lKrile baronului B{t'nffy şi ale depubatului 
11gron Gabor, deelartl, erI CI mcnt începutul 
î?J:ke.1?l'Jului • .J)gntru ţ:H :.H1-!ghiari( gr.-or. 8~l 
~H organiooze i·n b~eriuă independf'ntă, de· 
osebitrtde acea a Homânilor ,şi Sârhilol'; 
deast'menea şi chestiunoo., maghiarilor gr.
c,nt.a pomit.() şi nădăjduipşt..e, ('.ă având 
colaboraroo, t.uturor factorilor compet.enţi, 
vaajungE~ la o solu(Î'un{', carfl va mU,lţmni 
prete,nţiile "patriot.ismului" şi va sat!.qfac.(l 
şi Rffiltin)·(\ntdor naţionale alE~ l'ng'nrilor 
gl'.-cat. 

Viziuni. 
De Adrian Corbul. 

Le dlt-eOl'j tr(>{! D()aptRa pe r~ de Hivoli, 
fjt~ttliaalbă a amiralului DoEg-ny ma. înfioară ca 
un spectru, Şi ])l'iv-e-se hmg at'cl ehip dc piat.ră, 
in o{)Sul zăbrelelor de fie!" ('are-l dospartc de tr0-
tuarul de sub arcade, ' 

Venerabilul hughcnot e înfăţişat înt.r'o atitu
dine gravă şi tristă. eu cas'chcta de amil'alpo 
frunte, cu. braţul înd'0Ît dela cot, cu mrma dusă 
plmii aproape de btirbic. O pace solemnă invă
l~tc l>arim.ll n0'l'turn, ,~trada Rivoli e mută şi tă
cută:; şi arătarea aece·a albă sub razCll{' albastre de 
lună im 'pare simbolnl înR~i ,al Hen1Uş('ărei. 

P(.~acela.ş loc, UJldp se îna1tăazi statuia, Gas
pard de Coligny a dÎZHt într'o zi de un August 
1572, lovit în inimă oe un glonte de a.rehebuză. 
slobozită do peste drum, dcl~ UDa din ferestrele 
l.wvl'1hlui, Bătrînu.li'l-~Jtcstant s'a ales eu 'patru 
tloget.e 1'1.1pte. AutQ1W Qec.iltui laş atentat, un 11-
nwne Maurencrt, nu era de fapt d~ât instru
loonhu m-imei; ('reenll oare a conc.eput-o a fost 
aeda al unei fN1l('i, al unei italiencc, al fatalei 
{'atherina de },fedi('Î,s, văduva lui Enric II şi ma
ma lui Car,o·1 IX,subc.are au avut loc, cii teva zile 
'{]upă l'ăniroo lui Coligny, neuit-atele maSQel"e din 
;llOa-pW Sf. Bartolomeu! 

Orol{)giuJ bisoricci Saint-Germa.in-rAUXel'Ols 
~ună ceasurile două din no!llptc şi undele mctaliec 
ale cio<v.\llului de bronz plut.et;.e mai intiii ;;0 llDrC'. 
II.I-** sus.pinate deasupra Parlliului adormit. O 
e1ipă, tăt'el'ea ~ adâncă; 00<1:1" pa~ii lll('i răsună lJe 

('pea CP e lllai dm'{'rns ~i extrl'llI llL> 
sllllpvomatic pentru mersul politicei rom[l' 
neşti, este tocmai faptul, că. nici dC'pntaţii 
naţionalişti , nici ziarBle, inspirate toate de 
ei, n'au dat ahsolut nici o .atenţiune aceştor 
declaraţii de program ale munistrului de 
culte. l\ml1ai aşa s'a putut întâmpla, că o 
ch(\'StÎnne prf'gătit.ă cu o str!l'uinţă de lllai 
multe dpcenii, să ne ajungă pe noi ca llll 

trăz,net din senin, acum, când doodată ea a 
fost anlllcată, aproape Cit un topt Îlllpli11it, 
în opinia pnblidl a ţării, 

La hllllina ,t('pslui fulgPI' .~e întrevilCl 
lucl'llri şi sLhri de cari tn'bule să n~ d~m 
în sffu'şit seamă; de O parte lHmtrll ca să 
pl'cîntimpinăm primejdia, care se ridică aş;;" 
de l'eppdc şi n<,aştf'ptaHl -<t-':i\lpra ll(}'a~'îtră: 
d(' altă parte, pentru ea să im-rlţănl u fi mai 
pre"ăzrttori ~i să ne facem o orgallizare oSl'
rioas[l, Îl1fL'lUltAnd iH yiit.p!" ori ce SUq)J"i7JC. 

E de l'omnrcat alllllllD, că planul, aprua
pe de realizare. al episcopiei maghiare. a 
8urpril~s şi Pviscopatul greco-catoliu i;ii pe 
oamnii politici rom[mi aşa de mult. ÎnccU 
H bia s' au putut I"PC'l1ll'gr, sprp il ·şi ('rea !Î1I 

pripă Ull pH>gram de acţil\1lC'. 

Episeopat nI. din llpnorocire slrlhit prin 
o vacanţă (h' !:>caun. cum şi prin hoale, cari 
au răpit pe 'doi din trei arhicrei, a 
simtit 1111l11ai dec[\L c.ă chestiunea (;1-

cpasta nu mai este pUl' /Jis(,l'icl'asr«. 
Prin urmare. hotă.nlndn-.se a ţinea o 
conferinţă la Blaj, a chemat la !,;fat 
şi elemente de acele, cari p[Illă uei nu ('rau, 
ori pn~a puţin erfl11 oonsidel'nt.e. Anume: 
au fost chemaţi la sfat, pe ]flJlgi'i obişnuiţii 
canonici şi ('.,1ţi"H prot oj)opi - vechii dem-
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suh arcade - dar eu eât inaintez, Parisul \'t:aeu
lui llo-st'm di~par(' din ol'hil mci; nu mai "ăd cu
ş:n}c modt'l'lw prin fata cărora trel', ni('i riiendllJ 
ind(ţpăr·tat al tm<>Î trompc dp automobil; ei li
niP,.tca ~'are mii încojoară HC riElipeşte şi (',i:'lc două 
.~nnete de oroln-giu 'Pe l'ari ·k-al11 auzit at'um ('ideY3 
dip<' };(' 1u'e$ehimbă în Înt'hipllrou mea în ni~t.c bă
tăi de dopot multiple şi fltridente. căror l<l urmează 
ncehczat {le eai, zimgănit d(.~ ·arme, ţipet-c de ago
nie,.. Clici mi-aduc amin te> eii. ae nm trei v('acu I'i 
şi mai bine, Î;ntr'o noaptt' d{· varii caldă şi !<cnÎnă. 
în nOal;)t('u ÎIl.~tdatăf;li (h11('(' din 24 Allg'll.'lt 15,~, 
semnahd m3l'dului el porl1it dill clopotniţa al'C

l('i~ c.ak~II'Hle ('arc a "unat pa','-niC' !wum (·ât('\"a 
IllLrlllt<,. ecu$urilc dOllil din 11":I],tp, dl'al'Upl'a ])a
risu,1 ni amorţit. 

Pc fiU b Ţwrţ ile bo1tikalc L1l\TUhli. yiid pl i m
l,[tndu-S{; Îneotl<'e l}i îlJ('(jJO santindclc cu panta
kmi roşii. ('u ("hipiul d~, a{~'ea..~ culoare. dat cum 
Ijlc fnlnte. Sunt fii y['('milol' n')l\stre, Acum twi 
;;Hl t-e de Rl1i, in n~)aptea Sf. Bartolom("U llC sub a('c
leU!şi 1101'\i se înghe.suiau muţi şi în aşteptarea 8{'rn
n.a.luhIi alti Sloldati, cu o('hii crumt·i. ('u mll..,tăţile 
"bur1ito de dorint,a ('rimei, iar l'azelo hmci Se în
n{>('4lU a.clumbrite in hwiul mdali{' ,al platoşelor 
lor, Acolo a aţit<'ptat şi Ju,(·{l}c de (~'llise semnalul 
promi..'I, d{' 'a('ol(l s'a a\'Îltnt-at el ca un 1up flămîmd 
pfwă la {'asa amiralurui de O.ligny. Şi în neme.a 
('e in ~loaIpt{' Tă.sunall UTletRle (·ăIăi1o.r şi horciu
hu de agonie ·ale "idimelor, în vreme ce France
zii ootoli('i îi mă('elărcau pe fraţii }{)r protestanti. 
ven('rabilu~ amiral era bolnav în pat, holna\' ek 
rana primită <:u dite\'a zile mai înainte (h~'la fc
l"ea'Stra bn"l"ulu.i. ai ,(:llrui pl'fPli ocrote-3U llC ft'
ru('ia vribilii, pe regina m',mtl'1l0a~ii, p~ tigroail.:<l 
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IREDACTIA 
,1 ADMINISTRAŢIA I 

Strada Deăk ferenc Nr. iO 
INSERŢIUNli..E 

le primesc la administraţie. 
MUlţămite publice ,1 Loc 
deachil costă iiecare ,Ir 

20 Iilerf. 
Manu8cripte nu ai inapo

Iau.. 

nitari ai bi,~l'ricl.'i urieuLale - şi - ce t' 

mai llllllt -~- chiar nitiva fruntaşi lllireni. 
ElemoululllUrei.\ll, care 111 bi::;erica llUi.t

tiU'ţi gr.-cat. a fost, OOll~eC\'l\llt t.'xGlu8 t!t:'la 
deiiberru'i biBcriee:;;ti chiar ~i alUlil;i, 
uinul clerul intrunit în siuoade cerea în llwd 
expn'B ca, pentru m~lllluin'.a 9l.'oalelor dt, 
pihHi, să fj~., (;>(m~\llta\i, prin eOnfl'l'ell\OI şi 
min'llii fnUll<lşi, ::;i iaU\ aCUlll, deodată, lIU 

fost l'edH'lllaţi în pripă, :şi ::;~a dat n~t.fd duo 
vada, dl prillll'jdia c socotittl at i.lt de mare. 
illc[tt ori c(' c:ull~idt'rLl\ii de t radi\ie şi !I(, 
sablo!l, tlOl'buil',SC' }[h':ial(' 1<\ o ])lIrtu. , 

De fapt. prillll'jdia (~:-it(, extrem d(~ llIan'. 
~ 11 yorba (k a se crea lUI 1;(; li t {)·a re-C,U'l' 

Iwntrll (Jel'lp fragmentp de popor, cari s'i\(' 
fi maghinrizat, ~ll c\U'sul Yl'l'ruii, şi cari s'ar 
SiLllţi s(1'[\i11i îu oadn'le urnei biseriei l'a n 
noastră, unde limba vie el pnporului n JiUl

ha lit.urgidl şi aclI1linistrilti\'ă. ci (' yurh" 
dt' a se lTl'a () di~,('('zu mai put.l'mil"fl. deetl.l 
cple el' llH'lJl !l()i HOlll[tnii la ()radeU'lllarp 
~;i I ,11' r O l' - si de-u lua spro ill:l'st scop. pe.~!e , h. , 

140 tip sat P, cu p[mrt 111 \Te-O 140.000 .':il!-

fll't.(,. d(, snb jl1risdieţilllli'<l bisf'l"ic(·i ]'OJ1),Î

l1f'~ti şi il lp urgani/',a intr'o 'li.<':l'l'iI'ă /)w
U',io)'c1, ean' Sri rit' llllnO\! org'an f;ii PP tI'l'P

Ilul hi . ..,p riep,<;c, - li I lIIagh i a ri zru.'ii. 
Planul ,H'ps!a intrl\ JlC'dp(;t în prugra· 

mul politi(~('i do lllaghiari;l"lrC, cJ'pat şi pro
pagat cip cei llIai aprigi piollpri ai imp~ri,,
li,..,mlliui ll11glll'l''''I', El 0011:,;1 it liP dpC'i dl' [apt 

tUI uel pilit/il: din ('n\p lllai Îwld'tz('lIPV! :;;i 
nu-i lwnnis a-I considera :-;;i jllr!pca 1l1l1llai ('a 
nI'! hisrriee:->('. <,unt ni-se pn'z.illU"\. 

La llpcla.rarea aceslui 1';ls])oi culLul'al, 
Il'au S{i ,<;ar{t va IJlllşcuţi de ţiarpe, llUlllai 

ilrbip\'l'ii hi:-;pI'Î('('i lllliu,,·- ('i toţi lhnll{t-
•• ' n~_ • __ ~_._ _~_. 1_._. ___ '. __ .. _~ L __ ..... , __ j L, ~ ..... 

<k ;\h>t!i"l<i, 1'(' limgti (·:.I'l' Iad.)' ~J adleth 11(1 'parc 
d(\ "ig'lLl' ~mi'll.[lpt hlfllld :;.i inofN18iv. 

(; ar-il ,al ... l {it- ('"J ig-llj" zih'l'U dar })(; l!atu-i de (lu
I'l')'i', In jurul lui, giucrde "lin şi un preot PI"O
to"tant. A ('(':;; ti qam('.ni ('it.~:all hiblia, lnfl'malul 
;-,golll"t <I{, 1~ o;tl'llzi le lljuugea d(,,~lu'5it la ure<~hi; 
ci ~t iau ('{'-i uţ\t('Uptll, ~i {'U toate as~a orau cal mi, 
:\ ".,i. llţ<il(' "llilt (lll\'''I'Îtl' ('U furie, du.c.~dl· de (;'tIÎ· 
"e Îll.,,,,ţit dt· "birii ,.,(ti iutră llrlillld it1 odae, "t ;t' 
do)'",;,ti (' il Întl'l·hl~\ ni hlillldeţ.c moşlleaglll. 
,,\'iata ta ,,;,i alor t{li" ii n\~~nlIHh·, "Luati-mi viaţa" 
g-r!ii(,~tl' lin a IllÎ nd1l1 ,~i mai Înainte să··.;.;i fi termi
Ilat fraza, {'al'ul îi l~~t(' l'e!l'·zat de trup, iar corpul 
ar'llll!:at in l'lll"t{', unde ,~uid(\ţiii lui UllL"e beti <Il! 
âLl'ool şi de :ii'lligl', rall 1'[lllgărit apt.i in HH~d În
gruzitor. );i<:i {J fiinţă n'a fu~t eru\.ată dintre {'(.j 

gfbiii in ea,.,a ŞPfllllli !tugJwlll'ţi.lol'. t'>i in alte ca.~e 
din Pari..<;. În tout(· lOC'llrilC' unde orau semnalati 
prot{'M~UI\ii, a'u avut ]rw în u<:eu il/UlIte lllu .. o,aere!p 
])(' {'ari le (>unoa~tqj din j,;;tnr'i,l' ~'" Iar ('.ei <:a1'1 aII 
tr(>{'ut atun"i 11{' dinai.nt{'a LlI\'rlllui.alll~.J1Itut 'Vl'· 

dp!t o umbră p(ll'it{\ ~I{) om. l'{ltlkind zftnatu' prin 
odiiile luminate alp palatului, (:\1 o ar('hehllză in
<.'ăl'I.'atil În mÎmi, pe ('arc CI dC'~t'iirca apoi i1l tr'{'
C'~ăt,nri hoh;<o1Jn<l d: u~ ri~ .hUll :" l'W ~~a.iest~te~ 
Sa (:aro! IX de \ alol<;, dl'lllllUl fIU al (athel'lll(,l 
d(l ~k,di('is, ('llrc 1)rins dt' o fn'lwzie de olflu,eidnrl', 
:;('I.'{"ra prin gloante lumea <.':0'(: t1'N'Ca prin fata 
'pa.latu:1.1Ii "au .. , 

.... 1· n \"fll1t lL';'-f'1' hIIH'('a IJI',ill rallllll'îl<- di'.",J"rUll
r.itp al (>opa(·j\ol' din grlldina Tllilcries, Y t .... titul 
parl' !;(' intinde la ,IItallga lllea ,',(\ () ma-sa ,'!umhră, 
I'n ng{'nt poli\i,pJl(:""{· ;,tă n('fni~'at 1)(' refugiul din 
mijlO('ul drumului; bl.,'<.:urilc de /iaz dipcsc SOlllllO-
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1111. tnti fnlHt;lşii "if'tii publice rOlll[llWşti. 
\'ClI·j "unt SilU se sini! il fi f:olldlldîtnri 'În 
pulitira r{)lll~tlll'asdl. 01 ,"ădc>ş({' (1 mare 
s!;)bi('iUllf' il (l;lIlH'nilnr Ilo:;;tri politici îm
pl'('jllr;tfl'iI (,ti jl,luit ill'UIll llU s'a fă,cut 
nit'i llli pas pt'lll ru J[ullurirea din plllwL de 
\(,dl')T' IJuliti~ .. ll. ;Jct'stlli prnLI'ct. ar",1 de 
pt'irul'jdius }le11lnl !tni tuţi. 

:--;;1 1111 110 il1~(,1c. ;\jlilrPlltf'le: să nll ct'0-

dl'IJ1. di ;!\"t'IJl a fal'[) ('Il {) dtt'st ie COllff'sio

II;] 1 il. ilie an' II' ti r fi (' II y ii Ill'lns ori npo rl 1111 
~fl~t' itlJ1l'sll'('c ~i ('('1 ('P 1111 (l p<lrţÎll (lt'f'listt'Î 

('ouf('silllli. X II! 
Epi";L'opia pr() il~('t il Ul, dacă n·n1:i0~t('. l~ 

lIIUlta! Uit ÎIII','/JIIi. Ea arntfl l'yidC'nt. C~l 
gm·t'rtlll!. 1',In' IIHTP;iză dUP;1 un prugram 
'>I'I'II[;II',:;;i tind" 1;1 Itll S("llP lltal'l" llldr[lz
llt'r:, iI~ pilIt'" zjt"(~ lItopi(' de mare. piv;,oşte 
ill'illll pl' 1111 lI"tl tl'l'l'll: pe tercllul hi~'rl
('I'~(' ! 

I)llpil t'V il itJ,iII1!Ht şcui.lLl'le la carul sfw, 
lwfltl ll'gl'<.l <.ipp0l1yiWli1. dup;''t ce CI pU,,;; In 
rezervă pe preoţi cu kgvil ('uug'rtlpi şi IlHI i 
cu searnă cu banul gn'utd <\er:stt·j legi. a" 
nun p[lşeşle un pa~ lllal'!' inailltl' :'>Jl1'8 SU· 

fldnl nostru; intră În hi,~('ril'a ll(Ja .. .,t,ră. 
Ac1ecă ne Dllne în C'll(l';l e ~i o II i . .;e ri nI 111 il-. , 
ghioi"l/, oriel/fola. ('[1 "fI 1Il' fri'nll[mte l:ii cu 
iljutontll'i Îu ;!luatlll ilspil'ilt,idor uUţi11lldie 
ullgl\l'('şti, 

Prp('IHll s'n fal'ut CI şuwlf1 lI/oţJhiL/n/ 

d~' stat --- printre ~i iJl~ltlln'a de Şt~oaI('le 
lltlastH' l'uuft"'sÎuJl.ah', ('<llltă acum gun~rllul 
S[l Lll'''-I :;;i o l)i.~i'rit'ă. lHo!/hiarâ. susţinută 
!Il' ~lilt. a/1UII'I'f'(l de lji.scrice/e IIUt/sire cea 
!-!'l't' ,-c:'t"~~. _' ~i ('('iI gret'o-orieutală. 

('~('stiU1lt-';1 ('St0 dt't'i (1 ellP,..;rillr1!' ('Iui-

1l.1Iltt'TJfe politic"-L din parI ('il gU'-fA I'l1nllli, 
uri (',it ar inf;lti~n-u. prin natura lucrului. 
Îlllr'tm ('()ltlrit biserÎt't'se. Iar din pa,r[fI'J 

lluasrr~l dll'stillIh'it t':,tt' ('u/'af lIationalii 
- sau llIai bill(' zis: (/J/tillaţi/);tala - ~H'i 

61.t s'ar p~H'('n la prima prii:in'. că (' o ara
('('1'(' cnn ff·~itlrw !{t a lluitilur. 

A::;tf(·J fiind ehe:"itiuIH·'1. tn·buÎe luată 
~'Ulii este. ca lin ~Ita(' politie asupra cultu-

1'0<1"(', în dt'1J!ll'hl.l'(' ettlfl un autoU1oLil urnl~te 
.. bb ';Ii ,..gumvtul (Ii"parc ilp"i itlţthitir de ~patin, 
Eu in ... u-mi re<.·ull,tl'ui(·,;.t' ealtll in Illint~ uribilt·le 
rleralii ale uopţii Bf. Bartulollll'II._, De ce at~lta 
linişttl în jlH'n-mi ~ De r(' pa~ii mei r:if<lIlHÎ aşa de 
ritmi(' ,=,i rwrlllal ~ Ve ('{' Înaintez en atina nepn
M!!'(' pe frum"a"l.'le străzi ilIe Pal'iSldni! Cii('j mă 
g~tlld('"e l'ii îu ,{rumul uwu MII hătătorit ]o,('uri in 
cart' :<'lIn Illjnn;.dliat oameni, ,,;'a\l ,;tin~ "ieri. unde 
ali ,'urii ja('rilllile~i t<~lngl'l(> bietilor mei ~('meni 
{It. delJ1 uit _ ~i 1111 numai în noaptea Sf, Hartol .. " 
llleu, dar llIai ÎUt' ... ,a('(' ~i mai Îuainte, .. pc n'€IDea 
rt·,"U'ltei ,'Plt'l mari. l'a ~j. pc nemea lui Fra.ncisc 
1. şi lIlai Îuaink: In ttJllir~1l1 [oan(.'i de An', şi mai 
inaintp: f" \'I'{'lllea Sf. (h:mevi~\'~ ~i (l inv·aziuneÎ 
hunilor. "i !Hai Înainte, pe {:'iind Parisul se ehic
ma LlIt.{'~ia \';'1 era locuit de ,~ali ... şi Înepoc[\. rân.l 
"~Jlleniial('rgal! J['lj !Il-În pădlll·i ~j .s~ Whi'!)ot'teall 
I'J'in ean'rnt' şi ~.:, lllptau '.'!l fiat'elt> 'Scloatiee .. , 
] la, Ol'j t'lln,! p., 'PRtlt:~", ill ,,{le <,nle au triiit se
lIlpni di" ai lt!t,i, ,..i au .:>ufl·rit. ~i s 'au b1lCl~l'llt şi au 
"'per·at. Ş-i i'.lt11Şi '! t{)tlll t' aş-a de CalUl. şi de flu]ec, 
:::i dp ]H.'pti"iitol"! ('opupii îşi tremură ramurile. 
luna lllll('(·i\ pc ('ct'Ul'''f'lliu, "t{,leli" io\eapara hUll'ini, 
lli,..ipul '*' a)'kl'llC indiferent.., ~ ici un \-e..,tigiu 
al Ilti'ttvr <,uflet.e căl.are: lllmie n'u l'ărua~ din 
"hueiull!ll1 atiiv.r trt'.,:ători: ni<,i o lU'mă de plâns 
,"',iU d(. rî~ .. " Ci uatl1'ra Îi;'l întinde sl'r.ltil11 eu ace-

Dr. Balazs Emil 
Institut pentru consulta~uni medicale, 
TIMIŞOA.RA, Intru Patatul •• rbl. 

rei rUlllâlll'::,ti. şi deci 11U IIU1Wli am{tlldollă 
bist>rjcp!e mJwJ Ilpşt,i - ('(~a gr. oa:t. şi gr. 
or.--- ci. 111<1i ah·s. întreg org<lniznml po
ljt ic al pnpornlui rnm,lI1t>sc, trebuie să ;;;e 
ridj('p pelltru a-Î.'sta În faţ.rt şi a o combate, 
fiindcă altfL'l ne atacă chiar la inimi1. 

('!H'stiune(1 dPCL nu se poate rezolvi 
<l:;'il CitUl SI' aude pe jl'i colo: că ,.uni/ii $(1 

,,,,' la('(j ortodu,ri:' t'nJuţia <:l:sta, şi daci) 
s'ar putea l't'aliza ''11 nici asta nu Sl' p(tate 
- n'a l' fi illdeIillitiv nici o soluţie. pentru 
(',1 dtlC[l guyernul reu~eşte sa facă f'pis-eo
pia gr. c;Jt. maghiară - t~eea ef~ e mai greu 
-- ('Il mult llIaÎ uşor "a l't>aliz.a Ci l'pi.:;copie 
YI', nI'. mI/ghiara, 

JHttl ,h' ce trt>huie să pri"illl odată 
l'h('stiullf'<l in fată. în cruda t,>i l'palitate, şi 
S[\ lle drllll S('<lm<l, de toată gnn-itatl'll, cu 
t';Ut' l"a Hi-~e infăti)mzfl de fapt. 

Reichsrath-ul ti situatia noastră politiCă. 
AsttlZi h orele 11. după o lungii pauză. HeiDh~
rath'u11Hlstriac s'a redt>S(>his. Toate partidele poli
tire N~m preoeupate de sitlL<ltia politică din Unga
ria, :\ ftltlUt sen"aţie lunga con>tfătuil'e Între mini-
4ruJ t'Olllun de fin;)uţe. Hilinski şi pl'illl-ministral 
Stiil'gkh şi (~l'gi, millil'Hl'lIl {',}umn tIt> ră"hoi. 

Partidul {'1'("Ştin sO<:Îal, prin d(~putatul Sell l'alf 
a adl'e,..at pl'im"lllini'4rului 1l1'llliHoare<l intel'lre
Iare: 

III 9 r ij iti şi j 1/(7 i fi /laţ i, ,~/I il t 1'1/1 ill fonna ţi. că 
În a dU1/1l parte. fi nW/larhiei se fac Încercări cu 
pl'ill rJ hotărîre Il camerii să Se pUI/ă 1'oin(a 1/7wi 
pa rf id de of ifltll'h i deasupra voillţpi în f regei mo
II II rh ii. /nll'ebăIII pe lIIil1i~tr!l1 p,.e~ident: 

1. E Itotiirit să pă;~e~T.scă cu cea mai mare encl'
gie penfru apărarM, drepturilor corQflllei şi itl
lefjl'ifatea ani/atpi '1 

2, ('e-u (ănd până acwn {fltă de cel mai nou 
'd"c 111/!lUI'1'8c

J 

;r I~' hoti/rÎt /l{11/1 .. ::frul jI/'t'-,idtnl ,1.1 i.n (:Câ Ma,: 

,~flll'fă ,'n'/,w Sa informf'ze- Reic'u:mfh-ul despre 
/'('le Întâmplate, 

Tot in aee.-<t i'e.llS s'a dE'"vwt~tt 1) intel'}X'latif' 
ti fli,n partea pilrtidului 81.,,-j10r de 8u<1 prin d('olH1-
tatul Susff',.;<icÎ. 

• 
Plecarea moştenitorului de trOD. [n Vif>na ple

ea<!'('a lllOit{,llitol'lhluÎ de tron, r.ocmai acum in toiul 
t.:l,lvr mai· "eri(jil,;e 1uph: politice, se explică în 

iaş !H'IIă"'-<1re maie,,;toasi'l şi monot .. nă! Astazi văd 
f(,]illarc ~i ('a,,(' şi trăsuri: dar dhl ce a existat 
piiniI azi iu ite~""t(' ]oel1îi? Ximie: 

J';iş{',.;{· aeum pe C'iimpiile Elysee umbl'ou5e şi 
so 110 l't·, ~i IiIă jCii ndci;t, eu duioşie la uua din Bele 
llJai gl'anJivalie l)uezii <'11(' l\1i Vign~, la una din 
~le l!)ai admir~ bi It' 'fi Ill<li tiI' lISte idt\i ale aeestui 
mar(' Ixot>l. CUlloa."teti poewul său La JI/lison du 
Bergel'/ ALfred cit' \'ignyne sfiltllie.'}te -să -iubim. 
nu .'\ atura lltojJă"ă.toa re şi el~l'nă, l!arC a fost iu
llaiut{; de n'li. I(',llre va dăinui ';oi după noi, ci lucm
riIe şi fiillţde treeătoalre, (·ari "in şi dispar, P<' 
cari niciodată nu le·alll 'putea întit.llli de două ori. 
.K u ,!laturei :;"-i can~a<.:rălU aten11uue..a, s.entimen· 
tele mHtstre~ ei , 
Ailleur~ tonl< \'()'; regards, aiJlcur.g foute!! '\'05 lar

mes 
Aiolf'.Z ce que .iamais 011 ne v<'l'oa deux foig. 

Iar naturei îi spune : '; 
Vi.-,"z, ,froide nature et re\'ivez sans ~se_ " 

• f ainIe la majeste deil souft'NUlees buanaineil " 
Vous ne rf"('e\'N>Z ras un {'ri d'a.moul' de moi, 

Inallltf'Z ca o umbră 'pe străzile Parisului ador
lruit. Şi mur~ml' pentru miIle frLllllosul poem itI 
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sensn] a('("la eă Prr!t1cisc Fe1·dinand. dnpă(~ şi·a 
('omlmi~ilt fQl'ln'ilor f1ompet,eont(1 ~m'ing.errÎ,le ~i 
dorlntele 'lui !fl{'Sut'ămulat(', nu mlli simte n('(\f'
sitate<'1 niei llllE'i felrle l'On\'OI'bil'i, Pl'et.enţiilfI lui 
sunt atât de {'atl'gol'iee, lnt'tit de nn maillU lip,;;l 
de ni,'j o explie!lre. Zilllrele viomiZO adtw a<'l"lI.~hi 
~tire în It~ătl.l1·ă l'U o ap1'opi<\tii dClIlişimw a gll
n"r Il u III i Il n g-n rest', 

Auffenberg sau Khuen? 
- ;-,' it /1 (1 ( ia pol iti c ii. 

A rad, n .Jfal't.Îe n. 

Pre:s[\ din Viena şi Uudap8sta anunţ{t 
doui, demisii a rropiate. Presa guvenl~-I' 
lIll'ntală din Blld<lpcsta şi pres.a vienez;! 
subH'ntioIlal[t, de gllH>rnu1 unguresc pre
tind a, şti cit '.Î.n ct'l mai scurt timp va de
misiona lIIin istrul comun de răsboi A u
Ile,dlC/,g, Pn'sn opoziţiollisttt din Bllrl~l
J1('sta şi pre;sn yit~rH'ză itHlr'ppudentă, spun 
cii \<1 demisiona millistrul-prpţ:('dint~ un
gHI' ('unI ('It> h hl/I'il-fi edl?l'I:âry. 
. .\l't'stl SUllt eOII/('nfariife audienţei de 
ni ami ni st mi H i -prc-şf'di all' unga r la :Jlaj. 
~<l. ~\lldil'llt,a <H'\'a~taa avut numai carat'
tl'r ill f()J'1l1 <lti" :;;i el fosi Ill'mută de ondiell~(1 
ministndui-prf',~edillte austriac ('ontc'lf> 
Si ii rukh. 

Situaţia polit ică nn s'a limpezit intm 
ni mic uie L d 11 pă acest (' d:ou{t a udienţe, cum' 
do\'t:d('sC' eonwnt.;.triilB contradictorii alp 
prpspi. In cprcurile poEtice se mallifestH 
~~ceiaş contradicţie in ce priYeşte situaţia. 

Cercurile politice tmgutf'şti spe'r"'că.~_ 
lt0intr'lr'(1'C'rilf' Î\·it0. 1n ("h(~,.;;tin reformelor , ,.... 
lJ.lilit.;.:w.'~ • ...l...I.lL,rH gw.l:rn_t~LlIlI~jI,i'. ~ ~.li!!,i 
miliwl"e din Yiel1<l :se vor aplana, dar <1-

pl'll1arell n1 recl;l1ll<1, mai multe zile. C.OD

tr le ldlll (' Il-ll (;rlr1'n! fU proba bil ya încep[~ 
tratati\"e şi CIl şefii partidului kos.suthisL 
apni Sl' \"a lntoarCi? elin nou la Viena. 

('('l'C'llrile politice awdri(lN dimpoirirn 
ered 61 est r ("xc! 1l>.;11 J1nsihilira t ea modi fier.-
1'ilor rdonlH'Î militare, asupra că.I'ora-gtlc 

lui Yign,\-, Catiidwprate are! Poate că şi pl a um
blat pe drnIllul 'Ile care-l biitătoresc eu în aceste 
minute; 'p. .. ate {.'ă şi el s'a întrebat ce evenimente 
omtme:;,t.i, intime .sali ~umotoa8e, .au .avut loc În
nai:nte de el ,i)C peticul de pă:mflIlt 'pe .... {'!lre i('ăl~a '? 
Ce l'u-vinte. ce mUlrmuN', ce .şoapte omell{'l}ti au fost 
~wbit{' desp.\1;in În decursul .sutelor, miilor, zeci
l~"r cip mii de ani! Ce se va petrece, d1tpă noi prin 
ti<'c.ste locuri ~ X it'i o fiinţă 01llenf;i\!'o('ă nu () :poate 
Mi: vibri\l'ile sufl(,telur 'lloastre se 'pierd in n.atul':l 
;'a intr'o pl'apa:-<tie ('ternă şi fără :fund. Ea va trăi 
dmd nu ,a mai fi nirj un om ~ 11110(>, rlnpa('nm 
a ('xi~tat l'Îl.nd nu ,:1 1'<>8t incă om pe pămâ:nt. Şi sp.a
tiul .~ întindt" V'ilst. şi imjl(lsibil 'Până la stele, ~i 
tl'~:'e dill('olv de ~tele şi nn SE' isprăveşte ni.că·irl. 
A~rii tl'{,muri'i şi St~apără :;eântei: i'i luminează şi 
se sting eu n'emea - nici ei llu sunt eterni. Şi 
eu toate acestea. E't('yltitatea f\9t.e şi .. il fi, Atunci ~ 

lmi curm firul acesk,r gânduri ('ari mă ingro-
zeP!{', ~i cuget iar l,a soarta bietului Ga.spard dc 
Colig1ll,v, .a cărui statuc albă plllr~ un spectru în 
noaptea adân('l!. J){, ." ('>cI 'puţ.inp<lt şti căa fMt. 
om, că a suferiL că a di:-rpărut pentru totdeaun.a . 
Şi-mi maÎ8pull că sâ:ngele ('Ul"iS în noaptea Sf, Bar
tolomeu 1le mişeă, trebuie să l11e mişte mai Inul t. 
decât haosul n~pă.săH>r care ne în('~njoară, care se 
intindi:l 'până la stde.şi dincolo de stele, ~i eal'a 
nu se isprÎÎv6';t.e 'nici,.xiată şi nicăi,ri! 

.Opereazi şi vjnde<:ă boli de piele şi sexuale cu razele Rontgen. Operarea polipilor ~i a aUor 
'formaţiuni cu aceleaşi raze. ElecfroJiz.ă. Metode electrice de vindecare. Massage electrice. Vin

decarea boUlor de beşici prin electricitate. 
I 

. Consultatluni pentru operare şi boU de piele dela 8-9 ore a. m. ,i dela 2-5 p. m 

Celor din provincie, cărora se rece re tJgrijire mai indelungati, le stă Ia dispoziţie'eamere confortate anume 



I , 

-
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\ l'l'Jlul LI COllvenit eu PiHtidll1 kOS511thist. 
~[l f!rillWUSell <-lPI'ob~II'(,U cl'rclll'ildl' . hotă
rîtoare din \"ÎPLlil, 9i ('\lIn ('ont('\(' 1\ 11 lIl'll

llhlrn'ul'tJ a dpelnrat di înte1E'g'era ~a cu 
partidul kUSSllthist lHl Hlai poate fi s('him
hat[l, cenlrilf' politice austriace cred e[i iz
h\l('])il'pa llllpi crizp este Înpyit,l bilă şi va 
dl)('f' la dil\\isia guyernului Kh llr' iI-]J (;der
r(jry, 

. \ ('pa,;! a e~t l' situaţ la pol it ieă. 

* 
In Camera d('pllr<ltilor din Bu(bpf'sttl 

()!Jstnll'ti" tohniC'i'j ,1 împiedct'at ŞI azi dis
('Ilţia l'eful'lllpjur 1I1ilitarc. 

Audienţa contelu] StUrgkh. 

J )in V i('na ·"e lHluntă: 
Dup" audienţa (,(Jl1ldni [,-li 1/.PIl a fOf;t }Jl'i mi 1 

În audienţă llIÎni,~trul·preş(·dinte au"ll'iac {~ontB1(' 
Sliil'gkll, care li expus Sfaj, Sale H!dcrile ~'llYE'l'
llului fill>striac, 

\.'(mt('le ::;Uil'gkh a J(>darat ~raj. Sale eii !!;u
"cnntl austl'i!llC lIU p.uate ,~ă aprobe p1l'lH·tnl fl(, \'{~
lkrf' .11 guvernului 11 ngu1'cs<>. 

Khuen şi Auffenberg. 

ESt(> vin {,(;[llcntat in {lt>I'C\ll'ile politice dill 
\'jena ab&enţ.a elola di1WtIl dat de mi'nistl-ul comUll 
!le fillanţe Hihnski, l,a aeost dineu au luat 'Parte 
lllilliştI1-Pl'~(>dil1ţi şi ('ei doi mini,~tlri ai apă,I'ă
rii tării di'l1 F'l1g<1I'ia ,şi Austria, ~fini",trnl <,-omUll 

rle răsboi A lIl!'en l)('/,g , do.7i invitat, n'a luat parte. 
la ULllCll sClliimdn'şi absenta, l'~"tc unanimă pii
rm'ea că a,h.<;ent3'l'ea aeea.'1ta do\'cdc~te gI'3\-itatea 
('(mflietulni ce s'a ivit Î'ntl'{' llliniRtl'J~l-pl'e';'(ldint(' 
ungllI şi ministrul {'onnm ciI.' nl~boi, 

Alegeri nouă? 

ro zial' din 1'1('1/(1 ('.'11' ill(OI'lIl(l/. că ÎII IlIt
dienta dr. /el"i rOI//r/l' /';/1111'11 (/ })/(';.illln.1 J/a,i . • "'olc 

I d('!ni,~i(J. gllL'f~}'nl:l!li IIlIga!', .ra~·p Î/lsă n'f! /os,' ]iri. 
c . otită. Corotelp. fi hllR}1 a 1)/,II111f dela JfflJ, Sa 111/-

r-.fhl'm;tril:"".~I;; rlil" mai ('),trl"'lllf' măsuri J1l'nh'l/ 
/'(;z,oll'irea crizei. din Unga.ria, Clt/n orire il/lpd
IIN'P CII parhdul jllsth i,~f fRfe l'.rdusă, această mii
"I/./"ă e,rl re mă 11 II pou le .WI l il' d ('d, t el ;,'<07 /,(I/'{'(l 1)1/ 1'

Irullen/urui W!qai', 

I 
f. 

~ -. 

Abandonarea lui Khuen? 

Dill \'ir'lI<l se Il'J0grnfiazH: 
.. Xc//(' fI', /'1'(',.:,'",., publică în 1Il11lU"ll'll1 

";~IU ut> azi UI! ;JI1:i(~ol sl'lIsaţiollal În Cot'e 

;l11111tţ(t cu .\1aj, .sa nil \';\ ,lprubCl p\lnelul 
de> \'eU01'f' al guu:>nlltllli 1111;;.';<1\'. ~ll p()[tIC 
fi lli('i () în(k)ială l~il punctul dt) H~dere al 
!.~ll\'e.ml1l\li ullgur \il lu\'ingp pe linl" Îu
tl'(·ug(t. ('ultiell' l\lnll'lI-lI/;dernif.1l l'a li 111'

"uit şă.-şi dea rJl'/1/i,.;io, ('(1/'(' /'(1 fi primi/(i, 
('ontpl(· Idu/f' II ŞI ie el'l .\I<lj, ~i1 \"il di) 

dt'f~I)tHtE' Q'uYl'mullli ungal', Ihll.'(( ('!IrI/de 
11-'11/1'11 IIU· rll l'I'I(.~i!'lI ,"1:: ° [)(' de n[,fifltllll{'ll-
11,11' lliale {1.~(iJJ/'a ,<;0 latâ de !Jlu·tirllll ko,~
," ulii i 8 f ,U il' n'/I i' i . (' â 1/(1 ,o.: C l' II Î Il f ul1 /'{ .{' la 
l'ieno, /'11 fl'dtlli ,~(l Ol/II!f' ]Joi. Sale tll'mi
,~ia nUrl'rol/fui III/fIor. 

In (,{,I'("llrih> puLit jq> <Iti înct'pul :;;1 ('l)lll

hin1-lţiilp pri\"itoHl'l' la nuul mllllstr1l-pn~
~pdillte uug-ar. In l'[mdnl Întfli SE' eulpor-
1 (,~lză lHll1lP!e lui Ltlkâ('s şi W c!.-(')'/e, 

.\l'ticolul Hc;esta al him'in[onnalului 
ziar \"Îe1H'% este nu discutat în toate cer
c'urile politice, 

Obstrucţia continuă. 

~l'djltt~l de azi il f\~st o ş('dintr~ dp oh
strucţic tehuic5.. Deşi Il'd fo:st atât de fur
t'llllOa~ă ca ţif'flinţl-'le cip eri şi alaltl\l?ri. dis· 
('utill a fost sgolllotoasl"l. 

Opozitia just.histă [\ dificultat şi azi Sll

marul şedintC'j de (Iri, prc'zllLt<1ncl deosebite 
111odificări, Cu discutia la sumar, urmată 
de o discuţie h; regulament, au zădămicit 
intrarea în ordinea de zi. • tr 

---~ ~~-'-~~-------~----

Veşti din laramurăş. 
'J','rorÎ·Z/ll'ea [e1lfle.nUof'. Jleillrl! c6 8p/'ij;,/I';':(; .1, 
.;ociaţillnea. - ,~erhl'strv p/')llnl I)I/nii re(lol('lu'r,
(JOlllln nebunii a admillÎ;sfl'otiei În clill/ra Cllpe/II-

nulNi [on Bi·rlea. 

J)llVa ce a~a ,mllta\"uluie au I'o,.t oj.ll'iţ.i l('wlenii 
să "le la pr{~legel'(>a pOIMralii. nndc l\lltlHli lll{'l'\\l'j 
lJUuc .~i f0Iu:iitolll'l' auzeau, I'A,mitetul t!C'.';piiJ".\lltllân. 
tului \' i"uu-l z.a al A-,.(){:iat i unei, a hutii rît, p,a 1111-
min(>'<'ă i'n 4: F.1U1' ll. _~Il tilUl o !lunii preh:.gcn-' po-
1)orală. cu 1\11 Pl' .. g)'llUI ;Ii 'Illl\i nU'iat ~i lllai hogat. 
U(' :::i11(' :-;{' În\elf'ge t'i"l faptul " ... ·0"1<1 a irit.at ~i Itwi 
tare ;l(llllini"tl'aţi.a :;<i anti,..:tiH ~t)m11l1alii ~r(' (> gata 
~fl exeellte orbi~ ori ee PU1'ltlH'ii a PI'ott)j)I'Pt,welni 
din ]'rag-{)lJ1il'e~ti, L(}('llitol'ii pa<;>llit'i din l-E'1Hl an 
f,>st luaţ.i la pl'i~,,-,~mil. dur llllllHli !Ic-eia cilri ,,'au 
Ingeri" de lllnmbl'i ajntiitol'i <li ':\"'oeiatinnt'i. Cât{' 
gluahe ,,'au .-;II'in" l>ClItl'U !!:lUlOi. pentru hălti. 1I11rk 
tupiall l'îl1l0pa, toaH' ~'1l fo,;[ ('x<''1.'utale, Cine din 111-
tillllplal'c ll'n ,1\'11t eartf>ll J(' "ln.i i,,'(> l't'lltl'n ~n'ihl'i 
<Jl'i ,.el'\· i l(lal'p. li Îo.,t gl.-;bi t (1 in partca .i <Imla 1'111(,-

1'i(·i, Chiar ~i lt·lIl1l(·lt> {'(' it' aehWCHtl (lin .-.('<;ie, N;ll1 

',pl'i tt' "i d n'"e la \·;t"n l'Olllll n:H Iii. Da r 'Pa(', ~"wa ,'(>a 
lllHinl:ll'C ee pj('ii a.'iIlJ)I'H eel\.)' 1II.,i ,'<ăJ'll(·j locuitori 
ai IOtl·rlulni. c di at'lIma jlH~P,,'l ,.:eO'ltc' eu M"('h(l."Î-l'l1 

hallii regaldor. ea!'i .ali fo.,..1 înlipl'nlllutati Înaint(' 
d(' H,'<ta ('ll 18-20 ,le alti !li tll 'l'iit")!, ('amiili! :;;e nr,~ii 
îndoit. jlH'H' eapitallll In~rprUIll\ltltt. Il, 1)1'. Ioa.lI 
~lihalyi, l'lI IJlrc.,;>('(linte :-tI l~OIl\\]{"';€'8)l'atllllli din 
Ieu(l, ,li!' fa~ o t:ilptii (le p')tI\Cnil'e 1lcnitatli, dacă, 
COl1\'(>('i'lI1d .j adumt.l'c *",x11'a'j)'(~illal'il. ar ,;taTni 'Iii 

SI.' ,;,teI!l't!'ll (latol'iile il('c!r, .'IlIn ('('\ pllti,n elltll{~t('h' 
<;-i phcltuiclil{', l'uei ,altmi.ntl'l'l('a~ \'li \'crka pri\'e
li~ten i!('('{'11 îndnL.,ţetoan', {,1ll11 (;ol,,)rÎtorii rli'l'('i:(i 
ai \'it('jil"l' \'Oi\"i).,;i, \'01' lua toiaf;ul prlxlţrit>i, :;all 

"(' \":>1' hiigH "ll1ji la lipitol'~l(, '';';ltul lJ,i , ~i ar fi 
:;-i 11l{,!,1l l'(>!1w·nahil. (';ki (lal'ii :-;lIh pI'cziekntill d!":lle 
i~<a i(·)·tat f'hqlllui \'a"al' «Il ('(J1llpo~";OI'allll\li, t~tăl 
aetnallJllli n,)tal'ii.~ ·din reurI. \'I'C-o lHIIH dt> OOl'()ane. 

('(1 ali.! Illai ":'lI'to;;; ,,'ar ·putt.-a ierta {'(·lur mai 'i<ăl'a~'i 
1')[,\1it'>1'i din J('lH1. ,',ni s'all irnprlullnt<H din hanii 
'l'pp;:ddoT', ea ~i fli.u hanii lor, pimă (',Inrl ['îl)Hhwă
tOl'ii ~I(' pl' l\('f']P \'l'{'lllurÎ ,ai :-atul\li Ieml .- dl1pîi 
('nUl "-l' muie _. fi<"'al'p ~i-a :;l'O~ fI,ldea lui, 

(,'in :Wt>,,,,te putine ,,;\til'i poate vc~lea 1II,U'(·1r 

pnhl i{' t'oIllÎtllp"e. {'C :;:1 iri Îldrislălofl,i'P 8cÎntâm
plii În ('OmUlUI Irud, t'I'l';dllidi (il' u soa,.!!' mai bUl/ii 
<:i nUlilai din privilui <'ii n'au '('ondU('ălol'i, ('ari .~~ 
,;{' :i('l'tf€a-"I'H ·pentru bi'uele llo1'()(Iului. din a eiirlli 
;:lldoat'(' triiip:.;{,. :--ling'urul om, pri.rilifl'1!' mjJl'''-lll 

[fiiI f]idl'a. ;Clll'(' ,le aproape t.rei ~mi de d .. nod e În 
If'ud, 11 I Ut'l'at dill l'It:o;j1l1tcl'i pentru hirnele Ilord, 

riului, şi J'iiRplat~t 1111 f' d :luti,,,ti'l {.'H111 Illl a.1ă, cu 
t.-.tih(,aetcrji >;<i pânda:;ii ,;,atului ali ttllliut.at o 1'11-
gal'(, la g11\'f\)'11111 dif',·pl.an Ilin (.Jhorla. ,·{'l·i11U. ea 
în r:i~l imI' dt' l::izilp, .~ă-l 41'ătllule ·din e.a.pclania 
dPl'l lf>ud. ~lot"l'Id 1Il11l1'0L' IUt'l'uriloJ' aee"t'JI',a e 
jlll'atlll ~()l~'z Bi,la, dia I~ragolllire'iti. ('.i.ll'e il dt~ 
\'Ial'at Huui Pl'(·Ot. (-'ii lHl .~e va odihni p:mă l'R P!~ 
('apda-nul eli Il 11'1)(1, Hu-I ",a .~e;)!Ilc d i Il ~:lt, :;'oi i.
'pl'ih'ind {'u el. \".1 LWf' ne<'.al.lll'i ~i (>("\odalt,i preoti 
ci.· pe \'alf'a Jwi, lIulIlai lItld~ \"a putea. ('iki Ulai pe 
jel\i i~n JllL~ In !·lt\'<l" (rlupii \'ol'ha .}ollltlif>i lui: le, 
,';I.(~lll .. l1atl1 az izai oliih pap ... kkal). Tl'imi,,-a tt~lp
.!.';l':l llH' 1 n I'ă.r i 11 tf'J e ,'i"il-[' Ti t Bn du, 1'1lgân dn-l rlH 
fHdl ipa,:,ii df' lip,,:; ('il illlNliat .~:'i fie -tl'i11li" din 
[eurl: trimis-a la fi\,pall: fi>iJ);:tmt! la rÎ·nrlul 'iău la 
gU\'Cl'll şi 1. p, R, B:lk (>pi;<,--~,pI11ui nn;;tI'U])l'paiu, 
hit nI'. \Ya"ilp HO"~Il. laiii {'(' illUNil/ţli I/('ierfll/ri 
l'O'fl ,wl (',i'I',r,.ifll illI J)/'ofoJl!'l'/u/' fI,~I(J1I'a preo/illtci 
şi Îi! ,~p!'-l'i,,{, C/IIII I'fJ;(':;':!I' nd/l! illi,~/I'(lţin să rdal'lIlp?,p 

{ono'ile 8I1jIPI'ioll/,P Ilisl'I'Îu>ş/i, rrrÎnr/ calml felo/' 
liilli 1'1't'dni('i fii (Ii JJ(U'I1)III,râ.'jullli. l'llri ,";f/ll 1'/1-

'5i.l/fI.{ ch afti/a slugămitie .~i r()I',~C ;;;ă /1I'o}wf!e cul
t 111'11 /'0 m tÎ Il-NI seii ÎI/ nuÎ w71' u I .:; i lril /1 Î r!( 7 11" rod 
(hn J[rr"(lm1/l·ă,,~. ('arc odntii d!'şll'Jlflrf r'a fi ogfilldn 
tuluro/' RO/lliÎlli/lli', 

~ip{'ntl'l1 ea "~iI alIată n,)1'O(lu1 ieu.de-au de ... 'ătră 
eapelann1 lor iuhit, nu-i de-~tul {'ă i-au terorizat 
~i in 'l"vt chipul i-au batjocorit, dar ioan purtat şi 
('u iXlldarmii ~i i-au dus; la easa satului ull(le (. 
zi j·nt.reag-:; i,an tinut ca ·pe 'l'obi, Hind a~tfcl ~li 
~l'l)ată mărturişiri wmpl'omiţătol{l'B pentru capela-
11ul lor, .;:i a-stfel să-I dea 'pB maua :proc111'ol'ulni, ca 
pe un agi t atol'. ;\ ll'Iuelc a-eostor Y.1'0eh1ieÎ ţara'li, 
eari pent.ru dreptat.e 'ii a(leYăr HH "uferit ea "ă fi(! 
duşi de jandarmi şi au stat o zi Întreagă în eas,a 
"atului, ncmâl){'aţi şi n<>hăuţi, ('11 nişte răufăcătorl, 
suut: Ganilă Pleş a dieeitii, ŞtBfa11 Mal'iş a .Mc
('ia:nnlui. Pt>\ot'oa Bnlca:;.i Dumitru Chimlriş, Cîllld 
apoi, de <'atra fK'ara au dizut adunâlldu·se o gră· 
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Illalh mare ·dC' '-,ilflll'ni înaÎnt('u '>l1nrC'1al,jei. a.n i")

l·ntit de bine ca "ă-i ,,\,,\),'[lI\:Î ţoi :;ii îUl'hitlă proi,,-
1",,,h'\e, 

::-i :V'lIhl vin la IUl'rul (',-1 miii mizcral,i\ ~i (loar 
fă)"ii \;('IV('\I(' pludj lH'Um in ~Lnalll1lnl'i;l, ('a'l'(, earac
tt'l'izeaz,i, rllill (' privitâ ('1"/11'1) rO/IIIÎIII'f/.w'ii, şi rl/1// 
.</111/ 11If1//)('orÎţi jÎrojl"l!/l/loi'ii ti •. ...;." ol(,I//,t! IfI li
lli~II'(1 t:I,I/"l'i {JlllliliJII"I', 'III 1'08/ sJwrf(' (erpslri/(' 
;0 1)li('~ r!p /lUI//,II'. J'nrillll'illÎ ('/lIH'/11I1 TOil Bir/NI 
Prin fapla ~\('('n"1.a. il prizlIt. o l'\\,;,illene';)llLrI de' mare 
pt· ~ill11J 1(·lul. \)(' h'llitorÎi uohili \,f":;ti\i. \p,;[ 

!1lC'l'gT n',;ll'H in IlIlllt'a lal'l,r:\. e,a ~i l'nm d,ll\.o;'ii ar fi 
],'.]"Y;(llil \Il' l'l'e<>tllJ 1,,1'. ,';ln' in toate faptdc lui 
'Illluai hinek 11\)" l'a ['Cl·[·"t. IH'II!.!i'md în 4'ilmă, ('H 

;l1l'lIi!I' a"II\II',1 ~lt ("pa lllai BIaI'I' lll'~ie a <l111llÎ'nistra
til,i. \)ii n,; II I "il\)!:l1r. llill 101\11 H1Illlai. a a';'{'zat la 
rlifl'I'iIPlll'-le~tl'ii, prin O:'ll.wl,r .('('\(' 11ll1i rOmâllf'i;ti, 
\l't'-u ~;, cir lJ!\~Jţi: \·il1\(1 ~'ll înfiinţ.lll h;llwa ,,)iara
IIl1tl'a"a Il <1 " rh'La ~idH't a "'lrill~ d('1a ţ111'ani vn"" 
~o tit: ili,tii; " eX"l'~l'at (1,·la l.'UW<I rom~IlH."t.&că 111l
(lllllllllllll'i, prin \';11'i i-a ~(,.,,, din lllil.lli!{' <'!tmăta
ril .. l': fi .11"'llal {Ii fl'J'ilP roi: a 'lllfintat" luwnturil. 
(J biltli"ţ{'t'li ~i (> \le calc: "':i-şi illl'l·apil i\(,ti\'itat.ea şi 
" .. rt'llllill'nr de !1·lIljH.-'!·allt,fI·' .• \ .aflllllut În"emnă
rile din l,i,,"·l'i(·ik illt.]'t'f!,"1l1ni ~1a1';1l1l11l''-17 româ-
11('';\,';') : ('li [II', 'l'ilwl'ill Bl'eLlil'('<lllll a l'IJlPdat. mai 
IU31(' lIu.j'."li i le \'all t('('pl"r I'olllihw~ti din \l il raUlll-
1':11. -l!-,Hi ~ \'ltl' t~pilri (':11 il .. , ('Ilrind, 1<1 ~L"ll';;itul H

Ilui n.lmll h',gat de p<wzii '1"11' 11 J a)',· din Jlaramll
I'H~, Iatii .a~.'tivilat(-,a III"de"UI CI HlIui t'lnăr mal'a-
1ll1; 1';"1:;',1 tJ, impotrinl (':truia arlillinl.,.."ratia a poTuit 

'J go,lnă lJ{·hll1lâ, Ila1'. '·!'{c,df'lH, <'ii gnH'!'lIlll die.cezlln 
în fl'llllte \'u illteleptlll Al'hier('ll i-şi va a~)ăra pe 
fi i i , ... ăi, 

Fa\:1 <Il' j lIgI'l' i'll \,1 a"ea,.t a lIt,if'1,t.ltă ~i \'oJni,':l. 
a adIl1Îni"tratif'i, ('I,utra 'l'l'('<.\inl@i Ilf' pe valen hei 
:;'oi iu"pp" .. ial f;ti~1 de atal'llrile mâl';;ayt-' îndr0,.ate 
t:Ollltl'il piil"-(':II~'I,~n din \ .. 11(1. e \l'Cllnică d€ lalH.ht 
.. j cit' ,lIhlljl'at ţ.i.unla lniTl.:ltt::a,-",·ii ~i hnUil'ită a prt.~, 
\iH\('i din tl'lI.t.:tul lzei :;-i ·8 l(,lI(lnlni. ea.ri Înt,l'unin
dll-,:;e .În C\lliea, .tu re-d.lclat () I'IlWI"P dUră pre.a· 
\'p!wratlJI UllW'l'll dio<'('zan din Gh(·da. în 'carc Cu 

lo\ii ~E' jll~·la.l"\ ,;"lidal'i 1'11 piil'intele·cnp('lan, şi 
t oalt.' a t·,lrUI' de î Il il n<ptat-e fa t~l dl' d:IIl~111 l~~ (';\.,eo
\1>",,; :;oi il lor ,;,i ."'C 1'oagi\ ('~11)P 'pfll'intPlk' ... <:alwlan "ii 
Il\l-l "ll'illlluk' ni",lil'i (lin leuL!, l1ici a1\I/l.C\ dar}\ 
,liil~,:nl al' \'"i ~ă TlI('al'g:t, J'.l'('1)ţii a,~~ti;l \"l'p(lni('j 
,:\lul: R Brlll1~ Dl'aJ!:olllirpşti: V. \-1",1. :-::-;li~j(,:l; 
I Tuti'l. ~,irf'l: A, AlIdel'l'(I, Cnhefl: Şt, llniezk\', 
~;lie!li: O. PNn)\'H\', l"'](,lli: .\1. H,.I{·a. SilJi~t\':l: 
1, \'Iall, gOliza, {iar A, Z"i('a;; ,lin h'ud l\lllLlai 
~ilit de ilU[ll'l',i'lrăI'Î a slll'':''(,T'i~''O, ('{Iri ştint btp 
('a d:'\lJ-"ul C )Iii U~ll illratuilli ~uh;.z. Păl'illt('\(, Z .. i
(a~. di,. l,a)": .!"d, pa pcrleapsil a f",:l ui;:,pll" 
de {·.ap(·Ll'~ ~,. "1"1 . in ,"l'lIrt ti.mp l'el illl'i)r"lHl

'l'ca p{~d('p;>f'i - 1'l~lJ'rn t('neatis - a.illll/XC pl'.)! 
din mila ,i,ul'at"lni. in ,.n<1 din cple mai ma,!'i par()
hii ale .i\laramnr:l,;,ului îll Ipml. În euntl'a Îllln'f!,"H

Ini norod icntlall şi 'pc'Jllru a·epea 11u-i Întl'O(IIl~ 
ni"i pHnii în ziua dp .ni. ,1:;,i Jp alllTwi HH tn,:·('ut. 
10 uni. I{;~ .. tilllpul lw{'"tn \'a ('1111rinrl('<>ea m,li !lPi!
:!'I'a pagini! in i"toria '1(.1" •. eli. l'ă,-i "ni"limitul fu
~e, d. nijimit (\:-ţ(~. ţ;i "[1-; e~W lni grijII do ,}i", 
Şi dat'li dâ:ll"ul n'a lucrat ~: nu lucl'ă l1i1l11C pentru 
J('>;,h.1pt.aI'Ca l1(,r.;dlllui. harillH ~:i ·nll puna. 1>if"(le·~i. 
al'elill'a, ['ari ,'oie:-c ~;1 llllllJ{'C;JS1.'il. dup:'î put.orile 1(11' 
1IJ(,Juite. :\'4f('1 Il'a w,it,:ii. in71 iinţeze norodulll",,:, 
p're t,ilJel''f-'.a pn:h.'.l!prilul' ])<'!H.rale, ei a ţil1'llt eu (\1j

ti-"tia {,'(lIllILll<llii, >;li pa ,:il iaell după lpla('ul arl·mini
-tNqi(·i,1l sJrl"I;;it (.',./11111 -nl/ţi'lJ/udă. cel. a oprit fi. 
1/1'/"('/1 f"l1I'"Urz}U/, de (1i/llIf01l('(/" PP ot6 1'oia ,">Iii lt~ 
ţinti şi .~â le fOlldurflj,â"illi,.[e rflpcllltl cu. 1111', G, 
Tip/NI, \)1' a"tă dată să tit' {le~tul ahÎt.a. ~Pl'C ~til'ea 
pn',n\'("lll'l',ltullli ~'ij.n·MI die<.'ezan de Hherla, :;;1 
III li rel u i pnhlit' ronllillc:,-,', 

U'u candidat de ad~ocat 
află aplicare momentană în cancelaria lui 
DI'. Desideriu Fiilepp, advocat în 
Hunedoara (Vajdahunyad, comit. Hunyad). 

*) ,Jn>-cIllIlări tiin Li ~erif'i'e )Iaralllură~ul11î". Bucu
l'pşti. l::Io-tl'(' et COlll!" 19o!l, 
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Expoziţia doamnei Maria CosIlla 
.\m aIlllllţat şi nlll upsehidC'rea unei 

('xpozitii (k t{'.'::'ătllrÎ Wlll;llwŞti a dOtllllllC'i 

Jl oria ('(I~ma din :--;ibiill. Expozitia aC~1-
sia ('arf' C'llprind(1) llllllţirlJe do prodm·,tr 
fflllllO<1S(> ale indusi riri c;lsnicr românc'şti. 
l\l"e o illipurtnuţ(t ('li atilt mai 111,11'0 cu c(d 
I'n SI" dpsdlide în folosul şcouldor ~USţiJl~l-
1 (> eli' .. Hel/uilllll'fl ll'l/)l'il(11' I'nlllflllC dia ,~i-
1 .• ,. 
.1/ 1/1. 

Uiim din .. Telf'{2:l'aflll f]om{ln" l'aport1.11 
dpspro dr',sc,bid0l'l', -cum şi fnllllO<îSa vor
hire a doaumei CO.'~lI1a, prin care se ltmnl-
1'~'0tr şi rostul cl1ltivării industripj noastre' 
l'a.';nlCP. 

Doamna )Iari.a ('o,<Hl1a. \'J'eclnic'a presidentă a 
.. Hf'uniunii fe:meiJol' române diJ1 Sibiiu", şi·a nx· 
Pll~ spre priyire'pubhcă. în casa pl'oprie din ~tra· 
da Sehewiss nmn a l'l! 1 15, hoga ta ('A,k<'ţlE' de fru· 
m(la& luel'ări artistÎce din dOlm~lliul lm1ustl'iej 
l'8BUi<>e româneşti. 1 nt€'reS,lll ta €'xpozÎţ it' a f(j·st des· 
dlisă el'i, Duminocă. la ul'(,le 1] şi Jumatate, ÎIl 
Ţlrewnta unui 'jfubll<' ales, rompus <hn danw şi 
domni din inalta socidat.e r,~~mâneas{'ă sibiaTlă. A 
fost de faţă ladosehidere şi ExC'cle!Lţa Sa. Inalt· 
preasfillţitlll Dom Arhi0pist'"op ~i Mitrop(.lit Ioan 
U('.ţiaIl11 ÎUSDţ.it de Pl'eaenyioşiile LuI', Arhiman· 
~Jriţii DI'. Ilarion Pnş(~rhl. "icarrill ('JIÎSI'"Opesc 111 
~i,biin şi Augustin Hams('a, cgumenul mlÎllă,qtil'ii 
Hodoş-BodI'og, I'r{Jtosill<'elul nI'. FlUfK'biu R. Roş· 
l~a, directm:ul oom111Rl'nlni nO>:t1'1l .. Alldreian'J ~i 
de mai muJti 60mni &"f)&Hi eOllsistoriali. 

Im faţa publicului .adlmatp.entru a "edea pre
ti~lac"a C'olffţie, adunată {"U multii. Sâl'g'llinţă şi pri· 
eepere, cu ma,ri obosoli şi dwhuieli, dOalllll:l :\fa
l'ia ('oiHna .a rostit 'lll'mătoareR ('u"ânrare: 

uE.1Xelenfa Foasfl'ă! 
Do-mnilO1' şi Doamnelor! 

Dat.i-mi VOiB .sa yăspun în eât{waOellyintf', 00 

~CO'p am urmlirit.prin a.ranjal'ea acestei mii('i expo
zitii. Condmdi k,trlpaUnt3 de dOl'inta d(' a pro
mova intere,"-ele " Hf'1Ul iun i i ff'IJWilor l'mni'II1('" rl in 
loc,a.m crezut., {'ă fac un hun lSel"vÎcC'hl, atât Şl'Od
IeIol' susţinute rl{' e<a, cât şi mHw.pllblic sibirun şi 
din jur, dacii expun oolectia mea de modele ori· 
ginale rmnâ:neş.ti, strînse. {lhl toate ţinuturile Jry.. 
('uite de Romanii din patria noast.ră. 

Cân'd am anllnat aet:8fe obiOC'te «l'edeam, că 
conform Pl'omigiunii Ulmi domn din Tară, carE' 
,1 ~tă~llit fOllirte mult de mine să ar~a.n.ioz Padlio
'm1 Transih'ănean dela Expoziţ.ia jubliarli din 
BUC1I1'("Oşti, oea mai mare partoe din eIe vor fOl'ma 
stx'.ţia indll,strl('j de ca~ă ardelen{'IŞt1 în lIfllzell] 
etnogl'afk de l1{'.olo. Dar din diferite moti,"(' aee»t 
pl~n nu 8'.'1 tJ'.ealizat ~i a~i mulţ.llimes(' lui Dam
n('wu. eă mi-a rămas mie eo.mOlll'a aeeID!ta, şi o l'ot 
folos.i În prima linie ca mode} În şcoala de ind'1l' 
~rriBa Ri"lloiu.niî no .. 1s1re. 

A tâtea modele uriginale contine a('ea;;;tă co
]Hctie, şi mUll'C'a tăra:n<>elor române, cari le-an lu
,<,rat, dovedflşte ~l n gust. aşa de di{';tin.q şi arti-stir, 
incit merită "ă fie avr~iată C!(' toată lumea 1'0-

mu.llea..'iCă şi străină. Sunt felrieită, ('ii Imi-a HllOCeS 
să v'o pot arata [n imma Jaeeasta ;şi să '\'ă }Xli 

l'PUJ1B, că aJl'l'oape tot (l lucl'at· de ţăran0f', oori nu 
iu şcoală, ei dela mam(lle lor iscusite ~IU lllYRt,at 
ae.e&stă al'tă neîntrecută. 

Câtă ~timă şi rectl1loştinţă ct,a.todm mamelor 
Tomâme, cari ne"au pîfstTat'ŢIe lângă limbă, n']jgio 
.,i obiceÎlu l'i .~i prea frumosul şi igienioul nm<tru 
'POrt natio.u31l! Mulţi afirmă, că e Ţlrea bogat, ('..on
.:fecţionarea lui r~ŢK'Şte prea n11llt ti1mp şi e pre.:'l 
.costisitol', Intr'o :privinţă 1(l dau dreptate. E prea 
costisitor, dar numai a tăranoolor, cari traesc în 
apl'.upierea ol'a.~uluî şi sllnt il1fllULnţ.ate de elemen
te li!trăine. Dorul de variaţie, moda, pe multe le 
lapitcşte să'şi schimonoseaooă portuL Mult(l ţă,ance 
bogatoe îşi comandă chiar la străi:ni costumole, ca 

l" ,:~.I"(J"A. -
i'ă fie nu atât ma i df'OSi'hit.e. AOOiit rău aduce de o" 
bi('(Ji ruina:faTll iliei, fi iudeă asupl de femei nu 
nlUll0eSC uici iu ca,~e1e ]Ol', şi nu sunt o pildiC bună 
fetP),yl' Ivl', p!l'eeUJll erau străounde. 

In lunga mea dliltol'ie, Îlltn'pri'n''lă ou fiica 
!H('ll _\linorva, în anul 1[106, <11111 vibmt, ~}C Jângă 
fl'umoa.">(>l<l Iwai'tre ţi1l'aw:-.o în port origi:nal şi 
1111('11(\ femei bogate, cari ad(YptaS<'l'ă un pmt de tot 
iltl'ii~11 şi pran tatÎd de sehimbllte, de par 'că se ţi· 
neau de altii rasă. Am dî.zut chiar ~i ţle un i~j,.}r 

. de 18 ani din c~.a mai avută familie in comună, 
rare in loC' de cămaşe de IJllnză, ţe.sutii de mâl1i1~ 
lIUfUlllJei sale, I)(llrta (, bJlll.U de cltti.f{~ ro,şie ne· 
eîipÎ1lşi1:ă, brodatîill eu boJ.xx.i d-e tmndafil1', în C.o
lori imj)asibi'le, şi' sl'u:ne.a, <'ii ani df'arÎndnl o to
loseşte, mai a,les La dan's, Vă puteti Î11chipnî, ee 
urmă,i fatale oare adopt.!l!l'ea. unui port a.1a de 110-

natiollial. In 8('h~n~b. costumul l'ornâlH)'s(', }le lâng-ă 
eă e pitolX',s<,,,are ~i favOful de a fi cel mai igienic, 
fih1,d aJb, curat şi prin lil,rgimea }ui cedând od 
CItI·"j mişcări a corpului. 

Când 'aDI stirnit "il 11lfiintăm şi .ş<.)oa'la de in· 
dUBtl'ie pe liingii cea de menaj, am sper'at, cii ne 
va '81ltxxxle să P"l1'llem sM;;ilii multor 'Poo"niri de 
f('lul ij(X'sta, dă'lulOa.se fen1B11or noastre. Şi Jl'll m'am 
înşel.al. Homân<.)a" {le,','teaptă deJa fire, tlŞCl'T o poţi 
conVInge d0Spr€ adevlll'atde ei intmooe. Dovada 
('>ea mai eelatantiî IH'-o dau H.eIişteniC'E'ile, ca.ri ÎJna
iute ('u eâţi,~a ani aWlau mImai C'\Isi!nuri străine 
flori în toate colol'i'le posi bile, p.e ii, :şu!rţe şi di~ 
triuţe, iar azi, gl'aţie eomlucători1ol', alI l'f1Vonit 
!Ia yeehilll şi fl'll"D1.OSîlJ costum original. J[ai îmbu· 
clll'lit<)r .e iapt1l'l, cil 111 toate oontrde U'omâno.şţi 
5'8 pornIt o propa~ajl(lăpentru piistrarea portullli 
origil1Ja1, şi motivele nationale sunt mult aV!i('ute 
chiar dt, e.lit.a noastrU h ţ()oSătlnrişi (~l'săt1l!l'i. . 

La expoziţi.a din Bla} am avuLo deosebită pll
eCl'e, ,,~.z;lnd eu câtă îngrijire şi priwpme .s'au 
~los~ <:.bI~t;cle e~·'p'u~. ~r fi de dQrit, ea prooţ.ii fi 
1Il y8iţa tor Il, conducatorIi llJatuwali ai poporului, 
sa strÎl.lgă o.bieet("Je n.whi de imporLantli eDnogl·a.
~idi, şi par~ să le tI' imi tii Ua Muzeul Asociaţiunii, 
113r ('ele {;arl ar putea 9tn"vi de model 'să le I}ă-- , , 
8tr'E'!~ mtr 'un mul';OU al Ş<'.oa'ldol' lm', împedecund 
alStfel de :a se risrpi pc la st.răini comoara nOlllStră 
JutiQua}ă. f 

la ee grad d{, illrtă :<e poate d~wolt.a l'lldu8fll'ra 
J]()ilst:U cHsnicii, d plltf'ti f'ollvillgo prî~'iud Ja 1,6-
săt'1lr!l~ şi 'L'11'tliiilUri'lo lai<'i exrpuse, ]'ll'<Jrate de ta.. 
ranoo bnere, sub conducere·a dne]ol' Maria Şerban 
diql Fă.găI1M) şi ~Maria Cosma din V.at.5Cău. Sunt 
m1J.lt adm1rate şi Clht'll!lte de 'Străini, dar lwavând 
destmlo luorătoare, nu putem 'Produce atât cât ni·se 
('urc. Sperăm însă, că <Elle,'clc noastre roînt;oo.r~ 
a?B.să VOl' 0011tinua opel'lB. ['n'Cepută~ 'ÎnsbmÎnd ia 
1'1lld'll~ 10:' pe t,ăra.n~ de a lucra sistJematic şi 
Jl~l111al Q'brecte 'potrIVIte 'penbru comerţ. Aşa vom 
~J1111g.e ~'1.1 ,'remea să aW!1l prăvălii spf.'CiB'le l1entl'\l 
mdui"tna easni{~ă. ' 

Aooastă lmlllll('~ <1'1' forma insă numai o pa.rte 
din ('dUte~ţia nlaţiou.ală de car€' ~ dori mult să se 
îrnpă:rtăşească 'r-În{)'re1ml nostru pe toai(l torenelo. 
A C'.DJlhwl'a la deşteptarea sim1nlui de datol'inţă şi 
demnitate a tineretului şi 'Il jertfi ou '4:hag poutru 
oreştercalui f'S'te azi ooa 111ai Înaltă mÎlSi'Ulte a nou.;. 
stră, şi binerfăcătol'ii nea.muluiîşi 'Vor gă'Si l'ă"B~ 
plata, văzând eă oboLul lor a adus roade frluuoa.se 
p('ntru bmlăstaroa ÎJlltl'cgului popor, 

Vă mmlţăJmosc 1. P. S. Voastră, Doamnelor 
ţii Domnllor, pe'ntl'lI onoarea ee mi"<lţj făout, asi. 
stâ;nd la de.."'Chidol'oo modestei mele eJ..1J)ozitii ei 
vi"i rog să rÎ1mâneţ.i şi în ,'iit,ol' sprij initorii Re;l
~liunii şi I!li şeoalt'!lO'r susţinute de ea. 

Să t.răit,i!!" 

J';a -elllll'inzăto3Jl'ca ,'orbire de de.sehidort' a ră.s
flll1lS I. :F. S. Sa, .A1rhiepisc.opul şi Mit,ro})Qlitul 
}rilm],[elianu, în cm'Vinto foarte. frumoase, adu
dind eJqgii şi mulţămiri doamnei Mari.a Cosma, 
~H'ntru insemmalde aervilcii aduse neamu1ui,prin 
oondueerea înţelea'Ptă a "Reuniunii femeilor ro
llllâne din Sibiiu", prin conceperea şi norocoasa 
'rel~li1Jare a ideii înfiinţării şooalei de feti ţ.e, apoi 
a şooalei de industri.e casnică, şi acum prin aJr1in
jarea aiCestei bogate şi frumoase e...,;:poziţii. 

Publicul 'li adamat eu căldură pe doamna Ma-

I 
I 

:-: Cine voieşte :-: 
si cumpere 

incilfimintl 
fabricate in tari intr'adevlr 
nnr, comoade, elegante ,i du
rabile acela si cumpere cu 

~?t!~~~;! , . 
- .. D.aik:t4r - - l 

incredere la In casa lui Keresz es Andrăs, 1· 

• 
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da Cosma. Şi pana vom putea da uu raport J 
detai1at dR-spl'e această ex.pozi'tie, (mre ne f~ 
m.cll"e .rinst:e, suntem mulţămitori doamnei .M!II\ 
('mima, eă ne-a dat ocaziuJ1e "ă-i ad.l.llvl'ăm bog~ 
{;ol(\(lţie de lucrări ~tl'tiiltjce, să,vâl'şite de muna 
stera a tărfrD('()i l',()mH.I1e.~i să·i a.dmil'ăm gUIl 
fiu .a.rtistic! '("li carc a Şt1l1t ta'lege ~i colecta. 
pl"etutindi("Jl('.H aceea ce e mai fVUillOS şi mai bi, 
I uerat, ca a,l'tă tă ră.nea$C!I. 

-

ExpozitilH e d<-~'!{'.bi"ă in toat.e zilele, dola 10-' 
şi deLa 2-4. Ind~nllă:m pub!i<'lllsă o ~'izit()7..o. P 
ţul de intr.are 50 fiIel'i ~n favol'u] şcoalei de iind~ 
strie a "H('<unhmd femeilor române din Si:biiu 

-
lishoiuI itaIo-turc. 
Puterile ti pacea. - Vo.ci de pressă turceşti. 

(; Il VPl'llul dill Constantinopol se OCUpa 
in COJltill~l ~ în de.,-;~ cOl~silji ~ mi~isteri~~e (;~ 
propllllCnlf' pllhll'r!or in chestIa păCll. L' 
rcîndlll lor <lmba~5adol'ii străini îşi dopu 
to·aiă inClui'llţa lor pe lângă gurernul ita. 
lian să <l(·ccpt.e propunel'ilp dE' p,.w,e. 

DălIl aci informaţiile te10grafice sosite 
Îl! timp1l1 din unnă: 

JI 
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Constantinopol, 5 M.aJ'tie. - P!'t'~ J;e opune 
cu în{lâr.i ire o1'i .cărei J:uclOrcă.l'i di('! lla'C'k!. Zi a.rul '. 
"SabaN' publieă un arti{\{.} aJnnei mal'{~a:nte IN)'" 

sonalităti politi(',e t1l'I"eeşti, 'C'.m·e3JYlLU8,că 1110(\. ~ 
tarea l'e.zi.stenţei Juree est€' .3>.'lt.ăzi o impQsibilitatet 
şi ar ÎIlltll'l'l 'numai situatia italienilor. \ 

Poarta 111l mai poat.e fi amăgită C'll prupu'neri. , 
pe cari fost.ttl l'egim tlltre le-al' fi primit prohabil. 
A"tăzi Turcia are H.1te baze. In f'ayom-ea păcii '!ln·~ 

DeJa teatrul răsboiului. 

'poate in.~ rt€!lTeul alt .rcmediu. deeâtretl.,a'C'tarca dr.\ 
el'('tll]uj de auexillne. 

. Roma. 5 J\.Iau'tioe. - Ziarele de 001 des1llint ,t.i- Ir. 

rll~ .ala:UUl:ute, publicate de pr~a vieneză, după f 
Ca1'l mllJol'1Il turc EtH·('I' l!f'!I ar fi ata<:at Îlntă:ritlu.l>a l;..
ci?) il. 0·ohJa.ll . .:.k, [t}"Il11l'âlld·!:, !,u.. aer" ,·y,.-W.' .... 1_4i'\~ ~ 
1l1IDICmd naţa alor 200 ae soldaţi italit'ui. De I 
&<ffimenea e fat~ă ştÎ'rea, că turcii şi ara:bii al' fi I 

s:,wp1'1nl8 înt~ritUl'i1e italiene d~ elaMcl"gheb omo- \ 
l'md o mwţnne de solda,t,i şi făcând mulţi prizo- . 
nieri. Ia.răşi lipBită de Wmei este ~Sffi'!ţiun.ea, că . 
s'au văzut la Cassamdra patI'u ('-Oră;bii do o.'uoboi 
italiene, cari înaintall Bpl'c Salonic. 

Con8lantinopot 5 1\Lartie. - O t{\legrama 9.0-

sită la mÎ'I1i1ster'nJ de ri"h,boi spune, eă 'Tlll:'<lii şi 
Arabii au atacat Jmtă.ritul'ile italiene deIa Dm'na 
nimichld o pal't.e din BIe. 

La 22 Februarie a fost, un nou atac 88pl'U a:tll
pra unei Î11tltl'ituri îuze.strate ('u proiectoare el~-
11rice. S'a dat un 'P11tel1lli{~ atac cu ba.ioneta. A~'a
bii şi TUTCii s)au luptat eu î m'el'şU'lla re. ltâJ.i~mii 
au pter<iuf"î,ntărit'llJ'8 şi 1000 de l1no1·ţi. Numarul 
rănlţiloo- e 'll€Clmoscnt. TU]iCii au 'a\"Ut 80 do marti 
',!i 100 de răniţi, Î11flre cari lHullai 1l'll ofiţer, 

Donslantit1O]l()l. in 5 Martie. - Sultrunul a dă, 
ruit şeikulul din Senusia llll'll!l dj,ntl'{l ~ mai În- \' 
flli.căraţi Î'lle.ul'ajatori ai rîhyhoiului un mare ardin . 
în diamante, prootul1 şi o sabie cu mânerul îrneru· ~ 
stat ou 'Pi~e ~umpe. ! 

Chestia Da:rdanelelor. 
r 

Oonstantinopol, 5 Martie. - &te nooxactfi 
ştirea, {lupă care vapoarBle de răsboi itaI iene ~ll' 
avea de &,,op o bombardaJ'€ a Dardanruelor. De 
alt<l'nm 'm.inistl'l11 de răsbo'Î oii pără9Jt c.apitula luând 
drumul SPl'E' Bmyrna şi Dardanele. t 

Bombardarea 8elruthului. 

Constantinopol, 5 Martie. - COllsiJ.iul 'Iltl mi· 
niştri 1'1'18, ocupat in 'U1tima sa şedinţă cu dispozi. 
tiile referitoare la expulzarea itali€luiloo:' din in-
8ulelo .arehipelaguld şi din vilajetul 8mym8. 
Dupa informlliţ.ia valiul'ui din Beiroth au mai 

care tine in magazinul sia de ghete bogat I 
asorta. numai ghete şi clobote pregAtita in tari 
din piele tlnl veritabilI cu preturi roarte mo
derate, fabricate Imitate nu are ,. marfele sale În 
privinţa. execuţi unei drAgll.,e aunt neîntrecute.1 

La dorinţă să pregătesc tot felul de 
ghete şi clobote dupÎ măsură. = 

! 
i 

t 
i 
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,.ierlt cu tw..stria. bombal-diÎ'riî BcYl'Uthuhli inei 15\ 
-aanreni, despre caIi nu o!WllŞtia pană in p.rezent ni-
1ll1('a I}l .aJti 5 au fost grav J'ănitL VaHul a fă-cut. 
a minlJţioasă iru,,'Ţl("l:~ţie în asiswJlţa eo.usulilor 
-iltrăini in toate părţile '1mde au ('iI~lt. ghittlf'Jele 
v:lp{Yl·nl'lli italian. Ulm ee'reet.ărilfl ~tea !feie~ 
ei lta!l("tli'Î au. 3V'Ut intenţia ~ă oornb-a1'Cleze oraşul. 
Ca probă smveşoo, că âc<:;(>()ioatorii au ales numai 
institntel,e publice, ea obiect -aJbombardării. De 
o ~r~ă 'nu poate fi vorba, dată fiind a.propierea 
C<lnsidt:l"II.'hilă a vapoorelm' de port. 

Povestea prigonirii 
dela Oradea.mare 1). 

@ acuza. tQt ii venise, da,]' ni('i a<'eea nu deja. 
-fl,inel;i, {~i dcl-d p)'ef6(~t. în u.rechea eăruia 'a ipUa-<J 
't'l'e-'lLmll dintre u'.oIogii latini, da:}' şi aC(',ea min-

. (!iu'W1.Anume {'ă Ioan Pa~,a. din eurEI III • .ar fi 
~~ri/'. la ziarul ntuvta" \'.hestia asta. ·prin ce a fă
~mt iD,~titutul d{:,lUşine .. , 1'a<;('.a inflă i-a arătat. că' 
nu-i adevÎi:rat, ,d:.ci ziarul "Lutpta" ni{~i n'll llIai 
('x~tă. Altfe.I 0{'ea {Joa ISeris 1lÎ(~i n'a trimis ind. 
ei o are şi ai'·um în buzunar. Soo.ate 8crisolll'OO, l'U
pe plieu1 şi araH: 

- ,,Pl'OO.. Vene.rat Conl<Ustor die('.ezan d~ Gherlal 
Şi <"-,,lelahe, Voia 18.de:că să înştiinţeze, prin o scri
~are, ~i~torul său despre {'~lea ce se intiimmlă 
cu el ~i cu c.ole.gul ~"ău Co~a, am[mdoi dela. Gherla 
trimişi la Orad('3-mal'€>, 

J.Ja ac('.a~ta. reclorul Lanvinumai de('iÎt a de
,darat. <'li-l climinează ,din imtitllt 'pe ră-spumdere.a 
.sa proprie, Pasea Il. ,şi :părăsit sala, <,outi'Iluiin<1 mai 
dc-pal't() di..'«.!llţi.a Chil"Vai, Popan, Rabo ~i llUl'1..'11Ş. 

A mai e,outrnu.at Lii.nyi rntrebihile di.ne-:câ
.. el}te, la ('Mi dm'ieii ItU răiSŢlunS eu Iprec1ziunc. 

/ Zicea Î.ntl'C altele, {,ii n'a int('rzi~ ('{)1lVi\rsaţia }'o
~~~.i!, n_umai ciind Homâniisunt în .societatea 

. tl>\.I!oj.dJor latinl .. Fn del"icromÎ~n i-a zis: 
- Telogii români aproaJ)<), sau mai bine zif,! 

totdE>~'l;Una 'sunt între latini. De -pildă: 1..'U mii <iue 
{'U :pl'i(~tenu,l meu român la plimba1'e şi vin şi lati
nii, iortat imi ('~t.o să YOl·bcsc 1'0111u.J1{'ş-te? 

l,a ('O Lanyi ră,<;puwle: 
- De {',e nn ungtu'(>şte ? 
f)al' că poate \,Ol'bi (r<mltnl(şte) 111.1 i-a dat râs

lmnl'!. 
InMlşi v{'·nea în eontrazicere cu sine. Văz:lnd 3-

eea..'!ta DT. St.an, C'ă vin(~ in oon tra zice re, şi că din 
vl)r~Je lui },arnyi de tprezent nu vede a ne fi omit 
vorha românca.'wă, n<l zieo să ne rugiim de iertare, 
ru~Rnd totod.ată pe l.iinyi să ne IIsculte 1'ugal"('U. 

D~wt,orul 1Wstru Chir-vai imedi,at s'a şi l'ugat de 
iertare i'n numele tutUl"ora, Lnsă rector1l1 I~a,nyi 
zice că nu pl"im~tc l'lgarea dooa,l-ece e foarte sim
y!ă şi (~ă nu ,"('.de în noi pă.'rel'e de rău, ZieA) mai 
dcpCll:l'te: d('rd.heum vom .edea la conferenta, care 
vom ţinea-o a.c:um 'indată, iar 1)(> seară le voi spune 
judecata. 

('11 asta. noi ne-am depărtat dela locuinta re,c
tnoru.lni aşteptând cu mm'(l Jlcriibdare rezultatul 
şi totodată Împăx>al'ca. 11l8ă inzăclar am aşteptat, 
în8(~al'a asta sentinţa pană la. 9 rea,'mri şi jumă.
tatE" că nu ne-a publicat-o ,nimon'j, Deci ne-am 
('uImlt, 

Dimi,neaţa abia ne SC':nlă'n1şi farom rugi\<,innilo 
îndathlate şi slujba, iată şi vine prefeetltl Pataky 
('Il o f.aJd în oer <m lma în 'Pământ şi ne ·adll~e 
f;cntinţa .. N-oi~tC!ptam scntintă dc împi'\.<'1a.lX', c~nd 
('.ol(}, afară de Bonca ,~ Pa.:..<>.ea, mai E"liminează ineă 
pe patru inşi, peOhin'ai, PoIpa,n, SalxJ şi BU~'(':uţl, 
,pe.ntMl că nI' fi vorbit prcaaspru cu rectorll] Lâ
nyi, ieri, la Ţ)Crtractarea~hestriE'i: pentru di ,au 

flpUS a(1evăn.u în fa~a l't".ctomlul Vinyi .. Şi aC'nm iar 
ne întreabă, !pc ccilalt,i neelimin.aţi încă: 

- Cine ţine cu cei eliminati? 

1) V ('zi nmmărul 40. 
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- F.n is~ eu is ... (Şi eu, 'Si ~U). Il că am a,"ut noi l{'StffO) de wartă. ilH.lată ce am pă-
NO'Î ]'ii~pund('ln fiC('lHe păşind totodată iuam- răsit in~titutuJ. au -cÎt,ntat imnul }.oI' lU\ţj<ma1. 

tea l)refectudui: ('Ioed {'II acum ştii, frate. tot mersul ~stui 
Acum ue-.a }:l(\T'Il!llcit din nou să piil'ă~im instt- lneide:nt, eare an<\lroe DUlmai din ură şi rnvldie s'a 

tutu.l, căci suntem eliminati. Iusă la acca:sta nu pornit ('onO'a noa.stră. Al'<tfcl de iubire şi dl'ago!lt& 
no-am inv'Oit, zidimQu-i, {'ă "PÎInă 00 ml ne va fKJ- an <>at.o1i<>ii l.at.ini fată d(' noi. A'l'Jf'~ti..a 1Lpoi lH"O

runei epis<'o].ml nostl"UI nu ne duc-cm. Văzând ei că PO\'ilduic~ şi vClSt('.<;C invăţătnra Domnului Hris
nu morgem (J}1l"1 !I:('um afară din sem inul', ne...au to~. M'Ul'f mă mir Cl11U t'.l1t,eazit' sa 'Prindă m mâini 
ameninţat ,e:l1H.I vomcillpătn de prînz. Noi ne-am sfântml poti)' en f:tufletnl lQr ~a de tUl'\~nt şi im
îngrijt şi iUIIl anunţat pe vie,arul .g'f"J1craJ Stan cum pest:riţ<at.. 
stii! lUC1'ltl, cal'C numai dedtta Î:Iltrevcnitpentru 
lO:oi, prin te.lefon, Ja Liinyi şi el, dB ruşine, ne-a 
dat amiaw. 

Atunci Ja ami'.l,zi vine l,anyi între noj, cu un 
leu răenind, a(,uzÎllldl1-1le ial'ăşi ~u o mincillnă~ cii 
noi, Vimcl'i, {'nnd :ne a.şteptam jutlcc.ata, .am fi 

Direclia politiCii Ixternl. 
Viena. 5 Maltie. 

băut rachiu până ce ne-am îmbăt...at ea Ţl'OTCii şi Il! llmn6rul (.j eel mai recent revista. 
zice că chiar ,pentl'u 3lsta nu ne mai sufere în ~emi· 
na'r. Sp'unea să ne <lurăţ.imdin semil1ar pâuă la;) "Op~tPI'I'f'ichiBChe Rllnd!;cho'u" publid'l, un 
ore seanl, Asta erît Bâmbătă în 9 Februarie, InMi juclieiol' artÎ(:ol (~U i.:Ie(~st. titlu din ve a-n a: 
noi toate acestea le luam de VOI'OO goaltJ. d~!i noi ~H\"antll[uj bărhat pohtic, haronul C111u
)până TI'I.l ne va pol'Unei C'\)iseopu] nOtStrusă ieşim, InPckv . 
nici ~ n11 ieşim. n~lpă e(\ 'în vre·.o ('tdcy~\. l'0zumi'll'i con-

Apr()ţ)iindu-so scal'a 1101 'am dat d.e ştire prin 
(' i,..;e C·,U'[1 derizcază adi\'itat ea dt'eedatulu i tclefrm, la curtea cpisco'P()a~;eă şi yit'.!U'lllui Stan, 

e1)'i~copul Latin, l'ă(·j era dus şi el de ac a;,;ă , că: oli- ~\ohrent.h<ll se oeup[,\ în mud intrmziv şi 
mina rea hli B01l{'a, Pasca, Chil'vai. Popan, SabD serios de discuţia, ee se impune azi în po
Rl1reu.~ o i~.'tlyihlţellza, iar i(',ş.iroa de bună voie.il litica externă a monarehiei noastre. 
cdorlalţi OI ioli la eunoştinţă. Telegrama ThC-'3 pu
blicat-o ill..<;uşj Lanyi, intort~iî.ndu~'ioEl cu .spatde câ
tl"ă noi, ·eă.('i s~te,am S(.1>araţi de latini, iar <-ro fata 
ciitl'ă toolo,qii lor, Şi. pe urmă, dUp.;f publicarea te· 
legramci, iarăşi ne iJl'Ovoad ;să n(' depăt1i.im din 
seminar în.'tOţindu-ne CU eâ tivft: , 

- ~Lal'ş, ma~, marş ... 
} .. a al t.reiJoa marş îi l'ăSplmde Pa~('a : 
- lată, cu deacc.qt.e ne ein .. ~teşte i81'ăşi. 

ţ;i t.~U asta am ieşit eu toţii din muzeu şi ne-am 
dus in flUllător (pivator), Ai-ci a venit la IJIO'i "lee
:l'eCtm'u], ('are 'nc-a îndrumat d{' nou să ieşim din 
seminar, bl.sli: i-am 's>pus (şi 'acestui'a, <Că : 

- Până nu ne va porollloCi episcopul nostru l'1U 
ieIŞim, nu vom ieşi .. Mai departe, numai !Silit.i de 
puterea brate!o01' ne depărtăm de aici (C!'-ak 'a k'ar
hatalommal tuv'i")Z,unk el innen). 

Cu a:;tn s'a depărtat zicâ!llo, că 8e v·a îngriji şi 
de .a.<.'cst mijl~){} dacă voim. N,(;~ am stat liniştiţi 
până ce a s(}"'lit opllilc«pul nostru cu tl"(>nul dela R 
QrE', de ,('Iltrii Budapesta. Episcopul îndată ce a 
sosit, .~ trimis 'PC ca'nooicul Butean la Lanyi !'oii-! 
roag-o 'să ne sufere numai vanil) mlÎne in seminar. 
Imil La.llyi nu s'a înv()it la asta, A tu.nd (,·ll'll<micul 
Bl1wan li v('nit Jupă n(}i în ~millar·(:henllln.du-ne 
!'oii mel'gcm, (lând totodată de ştire ~pi800Pll:hli 
Radu, prin telefon, ('ă I_anyi YOl;nt.a nu i-o impli
neşt{'~ ded ''le depărtează (~u noi (lin seminar. E
pil:>C{)pula lUlat aceasta la cunoştinţă. 

Şi ampări1sit S(>.min.arol.. 
Pe drum, în fr-u.nte.a :ll'oa1'\tră. mer/2:ea oC.au()niclIl 

Butefoln, car(~ ne-a <'.O'I1dus ipîmă în curtea episco
rpe-a.seft!, Aici ·apoiam cinat ci"llă l'Omiin~ascil. Apoi 
ne-am .culcat in biblilOtecă, 11.'tlli(. 'ne era11 aştemut.e 
matI'aţe i perini şi -plapome. lJimineaţ.a ne-amscu
lat, mn luat dcjumtl apoi ne-am du.~ la biSoE.~r.ieă. 

După ţlrîltz la 4- ('ca~uri am fost la VCC61'1lle 

în cau>.drala 'noAAtră românească. Iar l,a 5 am ~tat 
înaintea comisiei cOllst,ituită din canonicll noştri 
Ioan Bl.IIterun, Dr. yltll'Îilln Stan şi Dr. Cornel Bul
eu, lrude 8'a pcrtractat toată ch('lStia din fir în 'Par 
şi -s'a luat J)1Xlto~?{)l >şi 'Pl'O<'cs verbal, 

In ziua '1.1l"1IlătO'Rl'e, l.uni, în 11 Februarie, Ia 
amiaz ne·a împărţit cpj~,()pl11 bani de drum fie
căruia şi s'a dus fiecare la căminul său 'P1hintesr. 

Ou aoe.ast'a s'a sfârşit tot rob11 nostl.,]. 
In fil1e 'zic .şi ell: 

"Fie pânc3. cât de rea 
Tot mai bine in ţara mea". 

Astfe] de soartă am av"nt, la earc nu ne-am cu
gdat ll.i('jodată. Un.a 11e-a părut bin(~ la toti iC,ă fl,{'ă
p~Im dintrea<'("Şti înfuriaţi, cari de păl'el'(, de bine, 

"Două probleme mari, de o importanţă vitllmlr.: 
pentru mon3ll"hia noastră, tlrobu1e să :re7LJve con
tele Be1'ootold; relaţiwni.le cu. R1(.~1·..(I, tl'ebllie ;m

btmăfăţif('J r:ele faţă de /taha cla.rifi.cate., şi desbrlî
eate de .anumitelleoesităţi.Şi se pa.re, că nime 
n.u e mai chemat pentru rerolvil'ea (-elei dintâi' 
d('eât cOllwlo Berchtold, ea.re în cirouInstamţele 
C"Cl() mai gl'de a ştiut să funţ·ţi.meze in Pet(\rslnlrg 
fihă flă stârnească nici o notii oiSOlliantă. ('enou:); 
ne lipse.~tR, efl1e apl'opiel'Oa de Rusia ('.am până la. 
punctul, ptl.1lă la cairo pot fi desvoltate relaţiilo 

germâllO-.l'llseşti. Ce ar îmtrecc, dhl pll\'tea noaostră, 
de pl'01JCnt llIll al' ,fi de dorit"_ 

" ... Tl'iŢl lei aliam ţe şi situ:aţiei monarhiei i-ar 
fi de m:.wo folOlS o u:pl'CYpiere .allstro-rusă şi siar 
ŢH1'lHl chiar şi oă1câill'l achiL1eic al tri;plei alianţe, 
relaţiile iwlo-au.striaoo, la .adăpost Je o violaro 
nedorită". 

., ... l {alia e saită să aleagă intre polilico. a.âl'l;/l
ti(~ă şi polifi.ca m,edile.muă", continuă bat'onul 
Ch llumooky, trecând la jstori:'1i ro.'l şi m~)tiya.rca 

politk'lC'i it.a;lien<l Ma1'e-noslro. E;'''ll\lUe abandona
l"oa a.ee-"tei politici,stăI'11illd a~u:pra directivei 00 

se "ăd~tc in 'Prezuut un T'l'ipolis. 
Şi iată cum fixcuză ('J"iteriile 1"elaţiiJoI' dintre 

m<marhi.a noasură şi It.a'lia: " ... PolitiC-Il externă 
trebuie să ţină cont şi de p-si'OOlogi,a maselor 1>')1-

-poa:relol' şi tocmai din aOE'st puud do vedere nu 
s'a procedat rotdeaul.la corect faţă de Italia.. Că.d 

rprin ~lăbi{':illne .şi indoleTl!ţă Iliei ~ând nu ne v.a 
su~ood~ să însufleţ.im Ita:lia pentrn.l .alianţ.'1: cU 

Au\Stro-Unga.ria. Trebuie să iim in clan', că sigll1~ 
ran.ta Italiei dopi'llde dola puterea n:oa.rdră .• ael(J 
a~~antagi'ile> pc c..a.l·i le ,put(.'I)U da .aHaţi1or, şi m~li' 

P~t;;, doellll desa11antoyi.j[e, ce ar ameninţa-Q in 
caZlhl uuei devioeTi! II 

"Direcţia de rpână acum a p.oliti<'ICi noastre ex
ten'ne poate şi să rămâ'nă, 11lUmai metoda tretbuio 
S<'hiJmbată. Tripla-aHantă trebuie susţinută. Dar 

nu e 'Permis să punem tot pc o carte (mtm a fă
cut ADhroen thal), -de.syl'C care n upot sa. ştim, dacă 
nu iSe ;:ehim hă deouată în un non "aIcu.". 

E. B. 

I
~ ~ ....................................................................................................... i 

. Industria de granit", .ienit şi ttlarluorA, precutt1 şi f"a.brlca de ciselare i •• . i ..IIOSIF NAGV, B ....... tjtC»", Stra.da FAntâneÎ 50. 

• Primeşte ori-ce lucrare·de clădire, precum şi lucrarea mormintelor, mauzoleelor în tot stilul: execută toate lucrările de marmoră. - Pretur I 
•• ieftine. Atelier propriu pentru lucrări în calciu~ trabait şi marmoră. - Mare d~pozit de' cruci şi monumente, din cari ţine in depozit spre f 
1...:
- vinzare, fie în mic ori mare, iar industriaşilor liferează in preţul fabricei . ......................................................................... ~ ............ ~ ............ :... 
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Spicuiri. 
Lntre 9-13 A'PTilie st, D, a. c. se vor tin€<! la 

l)fepan-andia din BJaj rtJ.rsuri su~plin.itoa.re pe.ntr~t 
in·lJăţălor';, ~i ,amune din Istorte ŞI dlU F/uca. 
Puţin, - dar bu·n. 

* 
20.000 de exemplflre tipiiJ'ite aal do an, 1>~)o

grafiill lui '\V. Krafft din ,~ihi~u, din v{'ii.rt~?l~ 
j<:p-i.stoli.rt maicii, J)ornnulw,", atat .~ {'a:utat~ de 
'PO])Ol'. Păeat că a'lltoritwtile noastre bl~r100ştl nu 
00 illgrijn..;:c înşi,le de tipărirea cl~ Ciir!l('('le .foa.rte 
-ieftine şi bUIlC, şi ('/1 la~ă o OhestlC !ll~tt d.e m~m· 
:nată .în grija unor libra:'i ,~trăirlli, ('<11'1 'P!l'lYSC ltt~
,ratura.rdigi{~sii numaI dl11 ;p1lIlet de vedere fI-
Inan<'Îar. , 

In ,re,.i"ta A;llmp(j;n<l" Il puhlicat mal acum 
:Vl'e-o doi ani, d. Sadoveanu 'ltu 1lI1'tiool despre ce 
cete.')c (ă.ranii i? A rti~X11 al a('f'Sta cupdnde adevărate 
QlIirozeuii. , .;~ *~ ... 

~i la noi ar gi'ioSi d. t-loadow'anu mult.elucruri 
lmI)()Sihile dilll punctul de vodere litera,r şi reti· 
gios, dacă aq'şti <..'0 ect-esc t.ărauii ll~tri. 

* 
.. Librăria n~ţi()nală" din Bueu,reşti fM.e ndmi-

rahile servicii ~)rin nude icoane pe (',alri a inceput 
fiii le pl~blce, cu aprobarea 'Sitului sinod. Au npă
J'ut piltaă 'acum vre-o p~lll'l1 ,~erii de astfel de icoaue, 
dintre cari în special !';oria 1ucl'Illtă de pări·ntel(' 
V, Vamian ~mprind. cele m4t: btme i,.oane 7'om/i
ueşti din cite s'au ~,ipărit v,re-«\ată, Icoanele 

ilH.'(>.st{'l.'l sllJnt do o eXe0Uţic 'l1eîntrecută şi sunt fă
ellte în stiJul ,himntin aşa cum se găseşte el în
'tl'Cbtninţat in v'eehile icoane ramâuf'Şti. 

leoalw]e ac.('Stea, a11 apă-rut ~'n două formate, 
{le 50X30 şi d(' 35X20 'şi ambele sltlnt fO.ll.l'te ief
tine (BO şi 40 bani oXlOmplarlll). Ele slmt o po· 
<ioo,bălllo ori cÎil'('i ease ('!j·('Ştinl'. 

IAlfară de ac(',,,tca a mai apărut o ~erie d(' ica
'fliţe, iforfll\at 6X5 am., c..ari se vând cu 3 bani ex, 

Toate librării'le 'llOaBtre ar f,ace bine dad ar 
comalllda in numilll' cât de mare astfe.! de i<>.oane 
'l.le «'.ari să It' l·ă:s.pând(>/l\s('.ă in 'popor şi p'r-intre 
infele.duali. 

Cvmitettll parohillll din Ooşfe.Îu (Pl'otopopiatul 
YerşctuLui) a hot iir'Î t ",ă pt('{lm.r;Pf1.'1că obligat i.~'i
falea învăţămiintnlni pâ»ii la l'â7'sla. de Il, anI a 
olevilm,adiWgîmd a~t{cl )Il. .cel{~ 6 clase şi el. VII 
Ri a V In. COJlsistonrl din Caranscbeş Jl a'jYl'lIoot 
~<'e$tă h.Gtăl'Îre ca·ro, llO"'ll1n huellra. dadi 8'llr pu
tea duce şi în 3ndephn i re, 

* 
Revista , .. Eri ucat.o/'ul" <i i n Ol'avita sene li} ul. 

timul ei ~Hllllăr, următoarele: 
"Am observat. .de un tiJmpîueo;ioe eli in unele :;;coa

Je de a1(l lloastre - de frica 1111 ~tiu ooi - nu 
mai outcl12ă im·ăt .. 'ltorii să afirme originea romă· 
:nooscă a familiei Hmliao.e.,;,til.or: ba 'l'.(l e mai mult. 
intrebând :pe un ele-v dela o .~coală cu mai multe 
~uteri Jidaoetioe, pentru susţinerea căreia popo· 
Tul contJriboo la an cât,e eu 8000 coroane, că de 
(~e a şters în manu:d'lll lui Vuia, la lec.ţiunile 
"Hunyadi J ânos" C\1vâ'ntul "romim", mi·a răs-

'}mUlS: ,))] .Învătător ni-a porunc.it s'o fUCCJm, 

'Ciici nu-i iertat. să zicoma{'{la:sta ... " 
In ~devăr det.est.ahi1ă declider'(> a UIl11l1 lUvă

tătol' român, câtă vrome ~i istoriile Ullgll'l'eştî re
cunosc tOIrigillla româ.nă a Hunyadcştilor. (D. c. 
{'artea lui -Benedek Elek ~. a.) 

* 
In >,Co8inzemuJ!' (N r. 8-9) dJ &ba~tian 

Bornomi-sa :publi~ă o foarte emoţÎ{mantă poezie 
de~pre "ŞCO(1.IIJ. noastră" cea veehe, "i8vQIl'ul de nă
dejdi şi mâllgăierc", care -astăzi, "Închisă de po· 
runca vremii", e 

"A vieţii lloastre triste 
{;oo mai triMă mărturie". 

INFORMA ŢII. 
A R A Dt 5 Martie D. 1912 

- Biserică româneascl În Viena. Societatea 
l'omână..ortodvxă jubilar-imperială pentru zidirea 
111lci bisorici .şi în.fiinţarea une !parohii în Viena, 
(1., Li:iwelstrasse 8) inyită la a V-a adunare gene-
1'a./(i a societăţii, care se va t,inea Sâmbătă, 9. M.ar
tie 1912 la orelo 8 scara În "lIote'! H.iedhof", VIII. 
Schl(isselgasoo (Salonul N r. 5), 

Odi.rlN de ZI:: 1. Cuvânt de deschidere; 2, Ce
ti'rea raport:ului anual; 3. Rap<>rtul oomi-siei de 
,N,Wizuire; 4. Votarea bugetluluipe I.lLnuJ VI oomi. 
'II istrati,,; 5. Pmpneri en:mtuale, cari IOOnform pa
rllgr~.ful11i 30 .alineatul 2 din statute trebuie aduse 
mai întâi la (lUrwştil1ţa prezidiului C'\.l oeI puţin 
2 zile Înaint<,.,a a'dull1wrii generale; 6. Alegerea ce
lur 3 membri mdi.uairi ~j a U11UÎ supleJmt în co
mitet oonform ,p.aragrafului 18 din statute, pre
cum şi .ale.gerea oomisiunci de revizuire şi a tri· 
bunalului de aq-bitri. 

{'ca să nu fim obligati, in caz ('.ă;.număruI mem
brilor prezenţi n'ar fi oemformlStatut-olor, a con
\'ooa o nouă adunare Înllpreuna1ă eu ÎTh'leJllnate 
chdtuieli, Yă ]'llgăm să binovoiti a Vă Pl'eronta 
ne,qreşit. Peut1rlt C'omitet: Al. Lnpu, general 1. 
r.,prezjdent, ])1'. M. A. PopolJici, secretar. 

- Brioni. ne <:'Îllld moştenitorul tronului 
auMro-ungal', HJ"idueelc Fraueisc FoC'rdinand şi-a 
ale); <'a loc de viligilltllră BrÎoni, insula aeeaatll 
din aplXJ'pierea oraşului, Pola a ajuns dos amin. 
tită de ZillN'. În legături cu pleeaJ'{'a ori intoar
cere<l JH{1ŞtcnitoruJui şi a familiei sale ];a Brioni 
ori dela Brioni. IUi<'ltla care ('uani înainte era 
llPI'o.a'J.:).('. !<ălhatedl a~tăzi arc coa mai femnccă
toarepriyeIiţltR. 

Sălb:Hiielmea ci a fost {'omplet distrusă, În
Io·{'uindu-1ie eupJantaţii Hudtropi0ale, cu parcuri 
millll'llate, <'11 fântâni sll.ritO'al'c, şi în alee discrete, 
eari ·amink>se de multe doscriel'i din Jume. In 8-

("eastă lume, ca re .are 'IlŞa de putin eu zgQmotuI 
Iti vierni se retrage. llloştcllitol'u 1 no~tru împreună 
eu familia sa, sămânâ.nd pri\'uliştile măreţe ale 
lLaturii, 

Şi în timpul liher de orice o('llpatii, moşmni
t01'1l1 facI' iprf'llmhlill·j ['U <,opieii. nlf'al'gă şi se joa6i 
cu eJ. 

- Kossuth Franczi insultat. Am a.1u'DB şi vre
lI1ul'Île aec",tea. M ieul fiu al ma,re1ui tată a fost 
insultat în chiar caRa 53. prf}prie. adecă in clrubul 
partidului paşoptist din Oradea·mare, La () şe.. 
di'ntă ţinută in Dumin{'('.a trceutll {) tparte din 
membrii a{'esvui pa rtid cu Gare cari semtimonte 
.pentm ideile in.sthist.eau făcut manifestaţJiios
tile lui 1{OO'i'il1th Franc7.i, ~ eel oare venise cu a· 
tiitea nădejdii in mi.il'J(~ul coaliţiei - şi au Cem!t 

printr'un proect ~ii ${~(}ată 'afară .din Ioca:lul cl'll
bttlui chipul semiwului. Din contră s'au fiîJ:mt 
ovaţii .şefului l)artidului justltist şi Ill.n cerut să se 
picteze ('h i Pll] lni l)e soco tea la dl1bului şi să-l 
aşi'7..e in loeul hulnituhli Koo..c;llth F'ereucz. 

S'~Ul auzit strigăte: "Anmeati ~'lfară icoana 
aeeea spUl'C'ată, ('al'O-şi <Iii. (~[)at.e cu Viena!" 

- Un 'OCe-an de..'Sparte pc Kossuth .Fel"encz de 
marele său t.ată. 

- JUl'!lm pe m11rmiintul hri Kossuth Lajos, 
pc care îJ tl'adează fitnL său!" 

Al tii strig'Hln iară{l ('ăJ feciorul aduce cea mai 
mare ruşine &'mpra 'numelui t.atălui să'Il. Cum 
s'all schimbat vremurile. Un ordin '8. şoors din su
flctuJ .. apo-stohd ni" toate &cllt.imcntele. 

- Inundatii În România. Hin Iaşi se anunţă: 
Faţă de ravagiile fiicute de aŢrC.le PnltUllui ,i Ji
jif'i în satde cuprin.~ Întl''El ,Ti.Ha şi Prut, d. C. 
K egruti, pl"efoc.t.ul jud<:'tului, a doeÎB facerea unui 
dig~iJoo8ea dealunA"uI apelor Jijicî şi J>rutulni pen
tru a apăl'a satele de reviirnarca apelor. 

Ll}(:ral'Ca aooa.~t·a va {'o;:;ta un miliOOl de lei. 
Sâmbiltă au sosit 'la !prefectură lloui ştiri re~ 

lativ la (!('zastrcle cam ..... 'lte de rc\'ărsările Jijiei 
şi Prutului. 

Tot ~ul dintre Pl'ut şi .Jijia dela Bivolari l 
până la :ruţora ese at!operit de apă. ' "niÎ~ 

Circulaţia este int.reruptil.. 
Locuitorii nu mai pot umbla nici cu llhcilo !lt{\1 

din CIliU?R impetuosităţei curentel<>r de 'apă. lor 
Pagubele suferite de săte»ise urcă ta cifra nCV 

de 150 mii lei .'p~ 
In curl1nd se l'XYr ol'g.a.niza ~erhă1"i pentru. aju. . pnl 

tarea locuitorilor, cari >3'U suferit 'Pag"iube de 'pe I .~i;.llrl 
urma inundaţiiloz'. g'.aţ 

- Bandele din Macedonia În activitate. Din ~l}O 
Salonic se anunţil: Fn <post de frontie1'ă tury. a :!en 
întfllnit în l()Calitatea V clemicoo o bandă .gre
ccască de 12 o.arneni din cari It omorât trei, cei- ~iil 
lalţ.i au fugit spl'e gra.nită. Solda1ii turei au ur-
mărit banda pu.nă la graniţă şi 4 'SOld8ţi greci curi 
păzeau gNill:iţa au ·Ju.at'o la fugă, intorcându-go' ;ll . 
numai ciupit ee incidentul a fost eXŢllieut. ~ , 

- Câţi liberi cugetători sunt În lume. Şeful Te 
(~an0darjei internationale .a iibm' eugetăto'rilol" 
Amart.ier-La-Te-sda publ1.eij. o statistică interesau- I 
tă <l~pre numărul Iiher eugotătorilor, impră.ştiati I~:' 
pe întrea::;a suprafaţă a pământlului. Hupă datele :ui 
ae.e6te sunt cu totul 22,910 de loji fra.n(ml!ll.'WUc. 
eu 2,029,9:36 {le membrii. ]Jiu nllmăruJ ace,.'1ta i--se 

me 

revin EU1'OIţlCi 6101 loj(' eu :383,549 membrii, i\ fri- . ,;H'l 

<'ci 28 loje eu 750, St.atplor·Unîte 14.887 ('U 

1,.512,014, Amerieei de mijloc 213 cu 10.416, A
merieeî de sud 719 cu 63,027, A u<straliei 826 cu 
50,180 şi ("€'lorlalte ţări, ·Înţ.e!pgi'md şi state.le din 

In':: 

H:ll 
la 

AT.ta, aproapo 100 Joji eu 10,000 de membrii. Din-
tre marele loji mai mult.e are snb ('cmdue('!'ca 'Ia. 

M.area ]o.1e a Angliei, care stăpilncşt(l 2968 dn 
loji. 'Membrii mai multi numără Marca lojc din R1 Newyol"k, anume 168,714. 

ţl. 
- Tragică impacienfă ungureasd. Din Paks I 

Se oomu nică: Ieri seară au intrat intr'o cârClÎ'llmă , 
de aid mai multi luc.riit.ori pc corăhii între cari 

, 'lui 
se aflau şi doi boiemi. Unul din llecşti ,~.,trăini" a l' 

început să fwdone7..e o dmtare dela ei de acasă, .'. pe-
uu eceace a jignit SL"lltinl(m.tele 'lHlţ.Îonale ale unui 

mun('itol' un,l.,''lH, {~aI'O fa şi a,postl'ofat: "IIei, 
priet.ine, nu cşti În Boemia, ci la noi, în Ungaria. \ 
vezi de lasă dl'<llcului cimtareavoa.strii," B')<hcmul i 

i Însă i-a răspuns liniştit : "Ungaria eaceiaşî ca 
şi B.)fl!~m ia. ilm:îndou:l "1111 t n iŞtf' rpro\1n('ii 'ale. ' l..o.-. 
..iu.:;t.riei.·· Cu a~t :ra.;pullIs se pilrea .. ,ee .. b <b&r-" r J. 
minat inddentul. Se daserl1 .1a bcutul'ă şi nuîn-o I 
pilnă dimineaţa. lntol'cÎlndu.-.se .spre ('~ă, ung-unll I 
a în(~llt din 'nou să ocăralScăpe hohem~ pent.ru I 
sentimentC'le ;.;aleantiung-u~ti, la ('are ocari.'i~ 
bolwm1t! l'a lo"it eu .1) sticlă de radliu. Atâta a 
fost destul ca unp:uml să-~i scoată bric.eag"ul şi 
sil-şi stI'ÎlPllIl,!.!'ă tO\·ar~uJ. Văzând întânllpI~lrca. 
şi ct'Jiilalt hohem, <,ure se afla la câţiva paşi III 
urmă a gl'ilbit ;.;iJ·1 scape pe {~onaţiona,lul săiu. dar 
a. împărtă'Şit u('eia.':l soaMe, dj.{·i ungund l'a stră
IHl!ll'" şi pe el. Hănitii au fo:st tNm,~p0l'taţi la spital 
unde şi-nn dat sufletul. l' Il/rurul a rcst d{'ţimlt. 

- ~olul femeii in evoluţia Dlarei proprietăţi. 
Din lhwureşti se anunţă: Duminccăseara, in 
faţa unui numeros puhli~, d. Gh. Ghibăncseu a 
vorbit dC>:'Prc rolul 'PC ~aro l'a anlt fcrueea la 
noi, în evol1,ltia marei ])l'li)<pl"ictăti, şi m~ti eu sea
mă în .Moldova. 

Oonferl'ntiarul intrând în subie"etuJ intere
sanţ,ei sale expuneri,f,oc'C un istoric amănunţit 
al mareiproprietăt·i in tara nO$tră:. 

V-sa l'f>hwă cum femeea. DU 'a servit maTei 
pl"OprieH'iţi. Din p01.rÎ"ă, ea, 1ui'md S11b formă de 
zcstN'. 'Pil:rţ.i 'insemnate de moşii, ,a îmbunătăţit ma
rea vropl'ietat(', mai eu seamă în M O'ldDva. 

Femeea. din acoote în7.c.strări a micşorat ('(.n
tinuu -averile părintoşti ule boeriJor cari fXxsedau 
Întinse 'pamtmturi În (.ara noastra:. 

Aceste terenuri îmbucătăţite au devenit in 
~rtii vreme proprietatea răze~Hf}r, ~ ei cum 
legiuirile uin <lcele timP'lll"Î 'Opreau ca pământ.u
riie răzeşîlor să fie cu:mpărate de boieri, decât. 
în cazul 11nor alianţe, - boeru ajutau pe răzoşi. 
iar in sl'himb luau .sub formă de d-unic 'Piimântu~ 
riIe. 
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fABRICA DE SPALAT CU ABURI 

"KRISTALY" 
Văpsire de haine. Curăţa re chemică. 

Sp~lare cu aburi. 
Oozmos6gyar, Kolozsvăr, palyaudfar. la suma da ,asta 10 CUr" pachetul S8 retrimite francaL 
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1. Depuneri: 
La lB75, s'a H'r't\t () !r.ţroc81'e interzieC'a rIa

"fliIle. 
Femeea Il fwt,~pune d. Ghibănescu, un cle-

ment do transformare "pa..<;iona.Iă" apământltri-
10r intin."Ic iar, nu unul de trasformare -ccrută de 
nevoIle sociale pl·opriet.arii mari au .căutat să o-

tăun, că an locul institutului ,.Lunea" noi 
la 1 Ianuarie 1912 lam înfiinţat o. nouă fi
lială a institutului no.shu in Bor~ineu, şi 
totodată prin un acord speeial am incor
porat t.ot ac;olo şi filiala institutului finan
ciar "Gyulavich\ki takarf~kplmztal''' insta
lând aC('l(lst.t'i, filială a noastră., în o casa 
nouă. proprie, cumpărată a.nume' spre a
c~st scop eu preţuJ ele cor. 58000 şi situată 
în (~pntrul oraşului. 

Starea la 31 Du. 1910 • • t 1565453'28 
In anul 1911 s'au depus. • 9710815'66 

Total: 21276268"94 
In anul 1911 s'au ridicat . 7573336'72 
Starea la 31 Dec. 1911 • . 13702932'22 

>p~'.oIU'iCă, t~eaptn î,mbucăt.i1tire "a ~!p~1Il:ân~uril0.r, f~e 
I)nll tl'lfiuterea fet.elo1~ III ma.'fi~tlr1, ~,e pnn I~-

Creştere: 2137478-94 

II. Escont: .-:~rcamoşiei (){'lui mal mal'e <dmtre fu, {m obh
HaţÎ-a lpentl"ll el 5~'ij plăteaS<'ă in ba111 valoarea păr
;i!OT de pămimt la earo 'aveau drcvtul eeilalti moş
:!enitori' PrE'zentându-Vă acoasUt nQuă sit.uaţie 

şi acp:ste înveselitDare rrllJultate pentru con
solidarea şi viitorul iU.'ititutului. av('~m 
onoarea a Vă raporta. că mai vârtos şi in 
anul trecut toate operaţiunile noastre au 
luat, proporţ.ii până a.ci neatin,seşi au cres
eut în măsuri nea.ştept.ate, astfel dintre 
conturile de dipetenie relevăm creşterea 
escontuJui eu suma lI1senmată de peste 4 
milioane coroane şi (J depunerilor spre 
fnwtifieare cu sunm de pe~gte 2 milioane 
coroane, 

Starea la 31 Dec. 1910. • 14096713'15 j 

In anul 1911 s'au escontat. 5394 t 993-96 
Total: 6803870711 

Astfel .stavila ~ oprit. în pal·te rnie:;ol'urt'u mo
,:;,iilor bOl'reşti, 

-r Ştefan Petro\'iciu a I'cpausat in BQmşineu 
~a 4 ni artie n. in Yl'â~t.l. de 51 de ani. 

-r CarolinaPop ,,~ Ioan Bretoi a rCJ[HllIsat în 
Tf'illŞ. la 2 Martie n.,în vr~stii de fl!) de uni, 

OdibncaS<?41 in .pure! 

_ SzerdaheJyiHenrich. Este numele nl('.di(·u
:ui veterinar, care predând iCI'i pc euloarell' (~a
merei moţÎu;nea llueia·dunari .de popor, lui lll~th, 
_ a fost infiişcat do deput,aţii gu\'el"tlamentali şi 

.,H-nncat aful'ă, din cauză ('ă a SpTh'! adevărul ,,('iI 
, maj<lrit'lltca Camerei a fost ale~'lllii cu corur1ie ~i 

r,eI'X}ri~IIl." A.stilzÎ a<,cst medic şi-a tl'Îmis ma1'tori 
1a toţi deputatii {'ari l'au insultat di't.nd în jude
·,·Ht.ă şi 1m1e ga7.Ctt', Ipeutrn I'('laturea tcndcnţ.i{)asă 
.~ .'elor intflmplate. 

x Costume frumoase de dame. hlur..c şi haine 
~(' executii în atclientl de mÎI.na întili, Geor!(e 
Rummel ("mitor englezesc B i b i i u, str, Hontel"1l:'\ 

~ ;), p.l'nţur.i id'tine, execuţie minuuuW.' 

~ .1 Numai sământe de a lui Mauthner târguiesc econll~ 
mii şi gră.dina.rîi, cari să ştiu >cugeta. bine asupra lucr1l

'lui; oi atunci dacă altfel de sământe a.r fi ma.i ieftine. 
\,e-ntru că ştim din eX'Perif!ntă. că acele nu corespund şi 
'lllUJDai paguba. lor. să fie la urmă. , 

ECOIOMIE. 
L._.c,' 

r CĂ Ixrv:aadunare generală a "Yictoriei" 
! tinută la 3 Martie n. 1912• 

I 
i 

-~ ; 

ln fi('can' au (ldllnarp(l genendă a fnUl
-Ia:;;ulu; no~trll institllt "Yidoria" este un 
prilej de ad0yărută sru'b..-"tt.oare t'om[mnască 
ppntrl1 oraşul nost.rll_ 

~ici odată În~ă viul iJltpres al adiOlJa-
rilur nu H'U mallifes-lat ca in anul acesta, 
,dovadă participarea cplor 1:10 acţionari 
H!lu'e7,C'nttuld 4G:JH aeţii (}u 1:38;) ,'oturi. 

lndală după ora J () a, lll. prezidentul 
,;tdună ri i g!'1I!'nLlp P. ('. S. UOIll1lul 1{.oman 

!{, CioI"ogariu. <hq>[\ {'e faee i..,torielll celor 
'~4 de ani de I11UllCtl T"Ddnidi pC' tprpfllll fi
'flanc:iar-l'col1omic, ai in:stitntului ,~YidO-
1'ia" ÎllvittL J>l' dir('ctond Sanl n~li('u să ci
:{paSCH 1I1'1n[ltHr111 raport ,ti dir(l{".ţiunei: 

() II ora fii J (/ UII ti re U t' 1/ na I ti, 

~Iai rwilltp de tuale, cu deos('bitil hll
'I'urie Vii nduc('lIl la cunoştinţă faptul. elt 
. <['misia llOU[' n lY ~il dp aeţii, şi in jegM,llrr, 
1'!l aef>st('a si fm~io1\(IJ'('a institutului ,.Lun-, 
1'a" din BOf'oşirwu. dl'l'l'pb:lt<' ,nnbelf' În 
>\dnnnn~a noashrt gl'llP)'a}[1, dl'la 19 1lar
tic UJI 1 n. pn hnz('le prospectnlui nprobat 
de D\-o;J~t.)'rt, <IU succes şi s'au îllcbr:iat pl'r
Ied în dr'Gufsul anullli trecut. 1 ~H 1. 

Prin aceste openltil1ni. capit.aJnl soei al 
al infltitntulni s'a urcat la Slllnu deeor. 
2,500,000, iar fm1dnl special de rezervă la 
suma 11(' cor. 77G,OUO. care imprcllni:'t C"U 
fondul general de rezon'll şi de penziL cu 
dotaţia din mmi acesta, arată, că fondll
°rile noastre' afm'ă de capitalul de ac.ţii, 
1l'CC peste cifra de 2 mili0ane coroane. 

:rot în legătură cu aceasta Vă -amm-

Tot asemenea au crescut în proporţ,ie 
,~i s'au înmulţit şi toate celelalte opera
tiuni ale institutului precum reies toate a
C(,tlto evident elin Bihmţlll nostru, Încheiat 
la sfftl"şit111 anului HH 1. 

X (' ţixwm de plăcută datorillţă să Vă 
Hllunţ[tm şi de astădată, că tot în aseme
nea mrlslll'tt a u crescut şi O'peratilmilc dela 
fili<~l('!(' noastre din Chişineuşi Şiria, şi 
<l\'("-tn firma sll0l"anţă, că pe viitor, tot ase-= 
lll('Iwa se va unna şi la filiala noastră din 
Bo)"oşÎnell. 

Pe t oa tl' a (:('sl,(' temeiuri, Yă, l'llgiim, 
~[t Înf'llviintaţi Bilanţul anului H111 __ să do
tati fondurilo institutului, conform propu
np)'ilor n(Jastre spre binele şi pmgresul său, 
şi .să fixaţi .şi de a.'ltădaU't di\'idcnda de 20 
GOl'. duprt aeţie şi pfl anul tre~ut J~)] 1. 

[n ved-erea aeostor p;gt,indr'ri de ·afaceri, 
făci:llld noi d(· nou (~(lllstatar('a, di localu
rile ele bil'o,u dp asti"i:t;i ule institut.ului Bunt 
abs'Olnt insuficente şi improprii pent.ru 
dcsfă.şu1'area tuturor 'ufa(}erilor dela hancă, 
ţ;i totodată răzimfllldu-ne pl" votul Dvoa
stre dat ,in Adl1ml)'e~1 geIlPrală ncla lH06, 
ayem {lIHHlrea a Yă nl(torta, şi Vă rugăm 

:;;(1 luaţ,i la cunoştinţă, dl. direGţiunea D
\~()astrf' 111 c,onklpgen' (',U (',OInitetnl de su
prii veghiere, după studii indelungate a ho
tărît S{t zidiaseă încă, ÎILi:U1Jll ae(~s.ta un 10-
i'n] mIu: anulm::-Ţ)(llltl'll birouri, în Gurte şj 
dl,'.:ydiTl\gul .. lin helitll' ca.se ale inst itu t.ul li i. 

[lllp[l. acpsh>" cu adâncă durere Yă &

ducf'Jîl la f'ulloştintă moartea lui Glworghe 
Fc·jf'r şi Xieolup ~larell, cari d('IJliiE~nle
IPT't",TÎnst1ulnliul 11ul0st memhrii in ('.omi
tpful nostru de supraveghierc, şi cari Îm
pr0tm[1 cu noi, (~n deosebit zel şi dpvota
!I)('J)t aH lucrat la Întărirea '<1ccstui insb
tut, şi Vă rugăm să cInti espl:esie aef'st.ci 
durf'ri prin ridicare şi toto(hltă pierderea 
lor p0Iltru institut ::.ă o treceţi în proce
sul \"rrba 1. 

Ln lll"lIKl dN'eMlrii nc/.'s(or doi 11lOI1)bri 

din comit.etnl de supraveghiNo,şi r.otodată 
duptl. ypchimc, ieşind din din"cţiurw dnii: 
nnlll:m H. Ciorogarill -şiDr. Aurcl T>emian, 
Yii rl1g(nn Sl1 ,llpgeţi conform pl10gramului 
de ;l,i doi lîlf'lIlhri În clireeţiulle pe 1111 'Pc-
rind compl('L de 4 ani. şi doi memhri În 
eomitetul de supnt\'Pghif'rf' pe un au. 

In urmă pentru jllstific(\]'pu noastră şi 
i Illst,rll rea l'a pOl+ul ni prez;nllt il H\rn tOllOa re 
a . Vă prezenta tabJolll 0p0l'<lţiunilor noa-

t stre din anul 1911: . 

In anul 1911 s'au achitat • 49601't565'75 
Starea. Ia 31 Dec. 1911 _ ,18438141'36 

Creştere: 4341428"2 J 

III. Hipotecă: 
Starea la 31 Dec. 1910. . 2636190'
In anul 19 t 1 s'an acordat. t 082692'

Total: 3718882'-
In a.nul 1911 s'au achitat _ 663446'-
Starea. Ia 31 Dec. 1911 . . 3055436' 

Creştere: 419246'--

IV. Imprumuturi de cont-curent: 
Starea la 31 Dec. 1910 • • 380288'6!) 
In anul 1911 s'au acordat. 1945136'85 

Total. 2325425'50 
In anul 1911 s'au replătit. 1093131'94 
Starea la 31 Dec. 1911 • . 1232293'56 

Creştere: 852004'91 

V. Lombard: ~ 

Starea Il{ 31 Dec. 1910 •• 523G2--
In anul 1911 s'au acordat. 20221'-

Total . 72523'-
In anul 1911 s'au replătit. 13183'-
Starea la 31 Dec. 1911 .• 59340' -

Creştere: 

VI. Circulatia cassei: 
Starea număr.la31 Dec. 1910 244313,88 
In anul 1911 au intrat . .132753818'29 

Total ,l32998132'16 
In anul ]911 au eşit. • .132705049'01 
Numărar la 31 Dec. 1911 293083-15 

7038--

VII. T ota.la circulatie in anul19U Cor. 379399981'«. 

După cetirea raportului comitet.ului de 
i;lIpraveghere adunarea generală cu vot 
unanim primeşte lII1nrtfoarea distribuire a 
profitului. 
Din profitul net de . . . . . _ • C. 282079'14 
1. Se Gau 5% dividendă actionarilor • 60000'-

Restul de C. 222079·14 ,?' 

11. Se'lmparte: 
a) 20% fondului special 

de rezervă • • . , Cor_ 4«15'83 
b) 19% tantiemJ directo

rului executiv, comit. 
de supraveghere şi 
funcţionarilor • . _ Cor. 42195'03 C. 86610-86 

Restul de C. 135.468'28 
IH. Se Împarte: 

a 5010 supradividendă actio
narilor . • • . • Cor. 

b) dotarea fond. depenz. • 
c) pentru scopuri filantrop, 

culturale: 
1. Ia dispoziţia dir. Cor. 8000'-
2. pt. zidirea şcaalei civile 

de fete din Arad, conform 

60000'-
26900'-

coneluz, adun, gen, din 
27 febr. 1910, rala II-a « 5000'- 13000'- C.99980·-

Restul de C,35568'28 
IV, Se transpune in contul venitului anului 1912-

eLI dot.a.rC'Al, din acest. an fondurile" Vic
tOl'iei" se urcă la considerabilâ cilră de cor. 
2.040.ld 6.83 tlIl recor·d acest.a nebătut mc~l. 
de nici una din băncile noastre. 

lR di reeţ,itl11cau fD:st rea Ieşi membrii 
Homan H. Ciorogarill şi nI'. Aurcl Df>
miau, iar in eomitetlll dl' Supl'1wcghiere C<I 

I11Plnhrii noi Pl1oc;opiu (~iYlllpsctl, proto
popul Hndnt>i şi Of. Glworgbp Vesa medie 
în Soeodor. 

Adunarea gf'lW1'<.lIă ('u vot unanim, fă!r;t 
disl'uţie a primit toate propunerile direc-
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__ P_&~~~8 ____________________ ~~. ________ ~.,~T_R~I_B~U~N~A_" ________________ ~ 6 Mame 191~j I tiunei, f i:fâ.ftd şi pe anul trecut 'dividenda 
('U ,:W cor. df' acţie, plătibilă imediat după 
cdt!trwl'f'a gC?le1'o'/ă. 

Dup~_ exhauriail'ea ordinei de zi aduna
rea generalil prin gTaiul părintelui Iancu 
~tefănuţiu, votează cu IDQre insufleţire 
IQulţ.ămită IH'1Otocolară die~ţiunejt comite
t wui de supraveghe.re şi corpului flIDCţio· 
/tarilor pentru rodnica lor activit.ate din 
,uluI tra<.;ut. In special relevează meritele 
geperitoarc ale directorilol' Dr. Nic. Oneu 
~i 8ava. Baieu, condu~ătorii acestui ins-ti
t ut dela întemeierea sa şi până la aretuala 
... a stare de măl'il'e, nevisa,t;l de nimepe 
vremUrI. 

.In sala mare a. hotelului "Cenb131" ac
~ionaJ'ii dimpreună cu funcţionarii şi alti 
nurnăroşi prietini ai institutului au Iuât 
prânzul la masă, comună, prăznuind şi 

<.lci roadele muncii cinstite în deplină ar· 
moaie şi seninătate. 

Din seria de toasta rostite in deeursul 
prânzlllui comun, remarcăm cuyintele 
(Uni directo.r Sava Raieu, adresat-e ca mul-

... ~.ămită din paxtea direeţiunei mulţimei ac-
1 ionarilor ,~Victoriei" pent.ru votul lo.r de 
încredere, cu care au sprijinit. totdeauna. 
propunerile referitoare la emisiunile de 
acţii, ereând a:stfel uria,şele rezerve de as
tăzi ale institutului, invidiate de toată lu
mea financiară şi menite să asigure pe-ntru 
orice vremuri grele st,abilitatea divide,ndei 
şi propăşirea institut,ului în eal ea de con
stant progres. Acţionarii "VictlOriei" nu 
dat do.vadă ctP prir,epere şi maturitat.e fi
na,neÎară când astfel şi-au ştiut identifka 
interef;€leproprii cu cele ale institutului. 

Credem. că facem o plăcere cetitorilo.r 
n~tri reprodueând aci din numă.rul recent 
• ,] "Revistei }<}c..onomice" aprecierile făcute 
eu multă competentă de aeest organ de 
1I.peciali-tate asupnl rezultatelor "Fielo-
. -" 1'le1, : 

"Dintre toate i'nstitutele firrlanci.are române ni~i 
" l1Dru nu s'a i,mlY1lS - cu deosebire in t»mpuJ din 
'"urmă - atât de mult opinii noastre pnblie.e ca in

stitutul al ~ărl'ui n1lID6 figmooză in fruntea 3.{'e--

~u Tolltol. 

v 
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De mult ştia Rostopşin că Moseova va, fi părăsită, 

~j totuşi vestea a.cea.sta oomuniea,tă sub fOl'mă de ordin 
d~n paxt~a lui Kutuzow şi primită noaptea. îl uimi şi-l 
i rîtă pe ~onte. 

Rmtopşin fu ClI atiit' mal iritat cu cât Î~i simtea. 
!'ropia sa. g.reşală. El lăsase la Moscova întreg a\'ur'l'l 
;, DY~rnului eu toate că primise ordinul de a~l DUne la 
;;dăvost, şi a.cwn nu mai era chip s'o facil. 

T<oa.ti noa.ptea Rostop·sin dE'te fără incetare porunei 
,j oamooii din suita. sa afirmau eă nu-l văzuseră nici
'11ată asa. de sumbru şi de iritat. 

- EJ:celenta Voastră! Directorul administratiei bu
lIurilor patrimoniaJe vă cere instrucţiuni". Consis.torul, 
'f'na.tul, universitatea .... cer instrucţiuni ... directorul În
dlisoriJor ... directorul asilului de nebuni cer in-strue
ti II ni.. .. - . 

Astfe-J, toată U()a.ptea Ro.sto:pşi.n dete porunci s{)urte şi 
il ita·te <Cari arătau că. ele erau de ,prisos, cit opera De 
{';tre o pregătÎ>se (lU Mita grijă era. <CQmpromisă prin 
\ ointa cuiva. şi că a.cela va. purta. toată răspunderea ce
~"ra. ce VOI' avea J-o('. 

- Ei hine, spu.ne 1mbef'iJului aceIa dela administratie 
'.Î ră-mână pI'ontru 'pa.z.a. documentelor ... Şi diC! ~e-mi tot 
i:llpuiezi eapul cu pompierii? Au cai. să piece! Nu t~e-
1 :lie Iăs<lti Pe 1llana. Fr'U1cezilol'. 

stOl'şi re, Su('.('.esele l' V i ctOl' lei ~, ~ eă ci degpl'o ea 
e VOJ1la - alU dCvffilit. an de ll!Il t.of mni impună
~. I<:le 8Unt Şl trebuie să fie o mândrie pentru 
ori şi ce om de bine. Şi 00 tot dreptul ;pent.l'llcă 
n V icwria" )'n timp <relativ fo.~U'to 9rnll't s'a ridi
cat dela banca cu ~nrport!3.ntă ttlrit.orială, cnm ara 
ea autlID câ,ţî!Va ani, la rangul do ban(~ă oopitală, 
-cunoscutii, apreci<I-tă şi de folos pentru aproape 
întregu,l nostrll ţlOţXn'. Bila.ntul ultim, plwlicllt 
zilele trecute de "Victoria" e.ste cea mai eclat.antii 
dovadă {"timei .a.t'il·mat.iunile noo.sh'o nu suut făJ'îi 
temeiu. 

DiiO bilanţul "Vict.ol'iei". ca,re se pl'ez.i11tă diIl 
toote puncteled eY'ed~re in oole mai excelente 
eondiţilll!n,i, ies ]a iveală ('â'teva momento~ l>e cad 
ne face ti plăce)'\8 să le fîxăm tocmai acum in 
preajma ad>!miirii generale li liIcestUt :flruil1t~ in
stitut finwncia:r al nootrl1. Inainte de toate se l'&

marcă fwpt!llil, cumcă prog'l-e~e ~,VictorieF" cari 
ne·.anl sm'p'rins in ultimii tJrei mniprin mărimea 
101', '-sunt in cre.ştel·e p:rog1'8si,'ă, el"C'.';ltere, care de 
s:e \'a {}(IDtin'Uâ in 8.'I·.eea~ ruiisură ea ,piină H01lm, va 
fi de natură să ridi'Ce .~VicUm·,ia" nu numai in ~i
ru1 dintâi {lI băncilor românuţÎ, ci chiar in r~udlUI 
celor mai de seamă bănci dim ţara. întreagă, E in 
adevăr oar.acteristi'C, ('.ă :În a{',CŞti doi Ilni (ti'll 11:1'

mă ai\'erea de sub '3dmin~Btraţia a1Cost,ei fruntaşe 
bănci a me5C'llt <:u nu mai putin decât 10 milioane 
co}'o.IMle. A('.eastă ~reştere, care în comparaţie cu 
active1e "Victoriei" lida fi'!1ea anului 1909 e do 
q:>eSte 70%, e .a.şa -de îmsmnnaW,îneât cutezrum a 
zice că astfel de progrOiJe - sub ;raport relativ -
abia dadi va fi ajuns vre-o altă bancă din provincie 
E unp1'Ogres u.ni(~ in felul siMtt şi 'l1. ti no Îndoim 
că condUeătOl'ii "Vict(ll'iei" urmând l>olitica ]01' 

fînan:ciară de până aetmn, \ur fi în stare !Să asigm'e 
progresul }'ealizat in treant şi pentru viit()r. 

Un al doilea moment caJllicteristie eo.te că pa
ralel eu de9Voltal'ea 9a finan-clară foartA) rapidă, 
"Victoria" montine ncştÎl-bită soliditatea bilan
ţului,soliditate cal'a i-a făcut <'Şi în tl'Qeut multă 
O'l1oare şi <,a!re pare că vrea an de a:n să ~'!j'tlIl.gă rc
(xu'duri t<ut mai in~('mn<lt(', AsLfel lîn ultimul bi
lanţ ne-a fostrerervată sl1I-priza 8ă vedcllI,_eii in
t.eresele tranzÎoorii anticipate !'lunt <msi mari de
cât profitul realizat în cu'l"Sul illIlu]ui 1911, iar 
cele restante pare 'eă-.s luate - oum ziae poporul 
- aproape Jlumai de leac. 

Hapol'tulacesta .atât de fa:>ouhil îl1tre imtel'e
sele anti-eipate şi rest.ante ne arată nu numni 901i
ditatea) cu care s'a caloulat pl'ofitul anual, ci ne 
face să 'Pl'6SUPUllenl şi cele mai frUIlli)3S0 rezerve 
latente de <cari diaplme "Vid.oria:' din Arad, Şi 
'aee.a€tă pre&"llpun(,1~ anoas1.ră este egală cu sigu
ranţa, că(~î dacă n:a.r fi astfel nu 11e·a111 Î'l1tâlni eu 
o amortizare la mobiliar de pe..ste 12.0DO de 0\)-

- Şi ce POI'llne) dă ExcelE'tlta Voastră cu priviore la 
dirl'Jl'.tol'uJ o9Piciullli de nebuni r 

- Ce porunci? 'roti slujbaşii să pleee ... Cât despre 
nebuni, să fie Iă,~ati a, rătăci prin ora'$; cÎlllld .avem ne
buni în ca.pul armatei, nebunii dp ard ,pot foart-e bine 
să umhle în libertatp. 

La întrebarea: dar cu pl'izoni!'l'ii ce era de făcut? 
contele strigă: 

- Nucumva ai nea să-ti dau două bMaaioane .pentru 
paza lor? Dă-le drumul tuturora. 

- Dar. Exc<€'Je:nta Voa.stră. sunt şi prizonie:ri politiei; 
ME'ksoff, Vere~a,ghin ... 

- Vereşaghin?, .. N'a. f{)st iru'li spânzllrM? stri~ă 
contE'le. Să mi-se a.dud aci. 

XLV. 
Pe la nouă dimineata dUllii ce tl'UlPole ruseşt.î. ieşiri 

din Moscova., nimpni nu Jllai veni' să cea.ră porull<'.i lui 
Rost-op.şin; ac!'i -oo;rj puteau !pleca, plecau. iar aCe1 cari 
rămârnea,u şfuu >ce a.veau de fă~tlt., 

Contele porunci să se Înhame caii Ia tl'ii81l!'iipentm 
a .merge la. Sokolniki; În vremea acea.st.a ~I rămase in 
I{)toliu, ga;)ben. tăcut şi cu ,mânile impri'uoate. 

Seful ,poliţiei ll'e care mulţim".,a Î<l at.a'ClLSO în mod 
foar,te putin reRpectuos, şi aghiotantul n.ese.rviciu care 
veni să vestească că t.răsura era gata. intrară impl'eun,l 
în cabinetul motelui. Ambii erau paJizi. iar seful poli
tiE'i amtnţa că o multimo considerabilă ~e adunase în 
curte şi cereau sÎI-I ,-adă pe Rostopş.În. 

Cont"le nn ră.spunse nimle ci intră rpPMe Într'lm 
salon luxos, se apropie de usa ba,lconului po care voi 
s'o deschidă, a.poi SiC! resgânili şi se opri in fata ferE'strei 
de unde putea .să vadă ,mai bino multimea. Un lucrător 
Îllalt şj "oinic se tinea in pflmeJe rinuuri, miş(:ând din 
mâ.nl şi vorbind ,Cu un .aer sever. Un căruţaş însângerat. 
cari aTuSeSj> o ceută cu un dil'dum'a.r, stetea lâne:ă 

MEL 

r.ţ~l(>. Numai u'l'l'Ui imJtituf, cu ,un b.Ha:nţ extre'lil J 
t!O 1 i<i ~1 ('11 i n1'('mn'8 te ]'('.wyve laten te îi dă mâJ 
.l'ă·"i ahserio di'ntr'odttH'i 'Ş'i in SlEma a.şa de t~on~: 
derabilă intl'egul ~ăfl.}mobi1i:.tI·. oare desigur l'8P~ 
zintii Q vaJ.c':3U'(! {"ll mr111t mai mure ca ('ea. amQ" 
tizatiL t 

DaT soliditatea bila.nţulni "VictOl'iei'~ aste ~ 
eundată şi de o I"aţională întOOmÎil"9 a afamTi~ 
şi, special, de o sigură mobilit.ate a Jor. Din ce, 
i:pooape 25 milioane acti-ve ale acestei ID1tTi bii:n~ 
româneşti peste 80% sunt ulol'i :uşor de mobil:! 
zat.. li} privim.ţa acea.qlla ~,Victmra" poate Bervi # 
<model, mai cu seamă că cine CUIlD~te mai <ij 
a'Pl'oape afacel'ilc ei, e convins cii aeti.ele de eal 
vorbim, nu iIl'lllnai lîn teorie, ci şi faptice sunt Uljnt 
de mohi1i::-:at1 Toate ace:..,~ momente sunt cre nat1uti 
a r~pândi inc1'dOOre în t(.late părţile. I 

Da:r mom~mtuU cel m'ai rcmarrcalbil :pe ca.re voi~ 
sii'I sooatem l~, iveală in legMJUJ'ă cu bila;n!ţ111 "Vit" 
tclriei" 68te ultitma 8a emisiune în scopul Ureăl'ii 
ctrpit~~uluj sociaJ, emisiune, eaTe lI'a d~ă.vârşî~ 
î.n cfe.curs de o jumătate de iUTI. Cl·edincioWilă enl~ 
silUnii sale din 190.1) şi ţinând samă şi de îlUpr~' 
jur~ile. speciii.~ ale ,pieti,i .finme~l3Ire din Anld 
"Vwtona' a facut o e'nllSlUllC dmtre cele ma 
fl"UmOO8€. Prin aC'e8f1tă emisiumc, care, cum .' 
ştie, s'a făcut pentru acţionari ou 'Ilnagio de 507r 
"Victoria" şi-a menţinut aproape 'Ile..'>Ichimbatil rcl 
laţi.a dintre caŢlit~dul soci<al şi fondU'l'i1e de l'e2ervlll 
Şi chiar dacă aeea:.<;ta relaţie cu privire la fond'l! 
61e de reiZel'\'ă - s'ar fi rec:hlS Îtntl'lu e.ât,,'B, 8u1lt,em, 

siguri, 'Cii -cu dotaţia ce o 'V0l' primi aA.."Ostea dia 
pl'Ofitul anului in {\heiat, se va ajunge iarăşi prri' 
porţhl din trecut. Emi'S~un~~ ultimă a "Victorie? 
a fă<:ut pretutindenea şi cu deooobire 1'11 corourile' 
finan{'iare st~'ăi,ne oea mai bună impresie. smbi.: 
lindu-i o reputaţ.i.unedintl'e -ec1e mai v rt.Jdl1 i-.:el 
de ~nvidiat. I 

Mll'Jte f\:a1' mai l'ute.'l zice d('$PTC bil'anţul şi 
afacerile "Victor ici ". Credem însă că e de lpâSl)~: 
gă mai oontÎinluăm. Bilantul "Viotoriei" nu ara 
lipsă de comentariile nimii:runi. El se impu'lle prii ' 

I 

I 
I 

• 

• 
j 

"illO îT1\'.:u~i. Şi da""\ {'It tO(lk n<'f'."t.p3 1Hl1 tinnt,':;' ~,
punem pe hârtie aceste câteva l'ed:lexhmi, am fă·'" 
'Cut~ ea un tribut de rcauil10ştinţă pentru aooia 

l cari muncesc şi trudese pentru întărirea frunt..a;;ei 
băn:ci din .AIrad. }f 11'!H",a şi vreclni<cia lor merită. 
con"i(wwaţia tuturor oamenilor de bine" . 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 
Niroll1c I"cltCim', Şerbiiuţ,. Am primit 14 cor,,' 

Î11 alrm~ent, l'es'll'lll 1911 001'. 2 ~i 001'. 12 pân\. 
la 1 lume 1912. " 

Redactor l'esponsabil: Iuliu Giargi_. 
"TribUlla" institut tipografic, Nichin li eo ... :. 

_ __. ,_.3~, ________ .' .. ' .. _ .. , .. ' . __ .. ' ~ 

dânsuL Vuehrl a.('!'~tei multimi J)ătrundE'a prin rerea~tra' 
î:n -saj(})l. 

- 1't'ăsura e g-ata~ întJ'E'bă RoMopşin. indepărtân-' 

du-_~e dela ferea!'\tră. 
- Bste gata, EXlCi'Ientă, răspun.st> aghlotanhIl. 
RostopşÎn se apropiă de uşa. baJconuluL ~ 
- Dar ce dl'a-eu vor ei Cu mîne? j,l întrebă el pe-

şeful politieÎ. 
- Ei ,spun, Excelenta Voastră. că dorE\şr să meargă 

Împatl'iv~ fra.ncezi·lol', după cum .ati IJoruneit ... şi ei se 
cred trădati. Mulţimea e foal1tf> irit.'lt.ă. Excelenta. Voa
stră, .. Abia aan lldipat din mtî.ni1e lor; d~ a.ceia indriiz- > 
nesC' s'o sfMuiesc pe Ex-eelent>a VO.l\<qtl'ă... t 

- Te Dot·i retml:'e; ştiu eu ce am de fă,cut, şi fără. 
~ratul dtaJl>. 

El <;e ţinea în faţa uşei b.1J.tOIlUJui şÎ pJ'ivea, norodul. 
- Tl'ă<iura e ~a,ta f întl'(>bli pi'nt.ru a dou'a oară. 
- Ga,ta, EX('MPnta Voash·ă ... Ce porunci a.ţi dat eli 

privire la Vereşaghi!J? Aşteaptă. in f.ata peronului. zi~e ~ 
a,g 11 i ot.an tul. 

- Ah! strigă RostopşÎn ca isllit de o amintire nea$" , 
tl'pta,Ui. ' 

EI d('schise u~a cu iuteală şi păşi hotărit pe baLeon. 
,sgomo.trul voeilol' înc!'tă r.a .prin 'mimm~, toată lumea 

~i' dl'f'.eopcri ş.i toti o.chij !'OI' aţi.utiră. pe conte, . 
- Blină ziua. copii, l'o~,ti RostopşÎn cu glas tare. vă mulA :" 

tii meS{~ eă ati venit. Vin numai decât în mijlocuJ dvoa~tr5, ~ 
dar ma.i Înainte trebuie să ispră.vim eu trădălt-oruJ. E ele 
datoria noastră să-I pedepsim pl' răufă.rătol'uJ (',a 1'(' a .-' 
făcut, ,~ă piară Moscova. Aştl'ptati-mă. mă Îtltorl' Ilulwâ 
decât. 

El intră repi>r!e În apartaIll~llt, trîntind u~a ni 

mot. 
lin murmur de multumire străbătl,l multime:). 

('Va uma) 

, 
t 
Jl 

• .. 
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"EISI 1~IKSAt r . . r·~~ f~ 1... ILIE BUIA, I - lăcătuş artistic ,1 pentru zidiri, 
BISERICA.ALBĂ, 

'11'1111·11111.,1111111·:.;: 
Maşini de cusut .Singerc 
calitate bunii, pt~ntru ftmel 
cu 30 fI, 'karikahaj65) tot 

FABRiCA DE 

In. 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Anddssy-ut 41-43. Rak6czi~ut 14. 

(LAngă )Apollo() • ...... __ ... == ______ ._._I_.~~ __ .. ------... 

CARĂMIZI 
SI capătă ]a ,ubscrisul din fabrica lui de 
cărimizi de lângă apropierea gării. 

-
KIRlE ANTAL, 

Arad, Floriân·u. 6. b. 

Numai pentru acei turnători 
cari avdnd îll vedere sănătutea lor 
jertfesc cu f-2 fileri mai mult pe zi 

Specialitate "Club" 
1:10 folte 20 lileri 

_ ... 7Q.J.oite. ~._" 12 lile:ri 
o cutie tuburi (100) 70 iileri 

Lit sfatul medicilor sunt atât foile cât Şi 
tuburile libere de BpOlln şi malerie 
de tipar, precum şi klăsime (aşanumita 

"Anbre"') dar totuşi ori-ce tub şi ori-ce 
loiţă are mana şi iscălitura jabricantului 
"Modiano u impreunate ca presiune de apă. 

s~ poate cumpăra in or-ÎCe (ta/ied. - De
posit la Huszep] M. TNljică de spe-

cialităţi, Arad. 
~t; ~ .,It' ~,. J,. J,. ,,~ "t ~1, • .,It" )4 !\l,. ,,~ .,t ~1,. !\l/,! ~,( 
"'~~--!~~~~-~~,.~ 

=~ ŢIMBALE !~:~ 
..... (;: , r~._:- "o t~ ... -
-01{:;, . ; • ~:,.. f~o-

• ~. D f ~1I"1 
-4~ \., ...... , <P> '.

4J..J......-
W. .t\~ '-- . ,; ~ 

~ ~~i~!}!t~1lf!:;'!#;t/!)~/~ .~-
!~~~~~~~{},~'~;{~':~~~:1S:~j 

ill]J' 1 
.. 

" 
" 

Timbalele Inventate de mine, cele mal 
moderne, cu organism dublu de oţel, foarte 
trainice şi de o resonantă deosebită se pot 
comanda numai dela mine, cu pl"eţurHe 

_~ cele mal moderate~ pe lângă ga· ~o
~ ~ ranţie de 5 ani. >~o-

.. _(;;' l\Ileszaros Ferene, ~o-
~ rabrlcant do chnbale. . 

~ Budapest, VII., Bethlen-u. 39. ,~ .... 
.... -~ Preteurenturl, la cerere, .e trimit ItraUs. Coret- ~-

~_ pondenţa hrlrucAt .e poate al ae racA In limba ~"Y 
-c,;- ungureascA, germanil IIl!lU sirbeascl. -;;-.-

~f·:f~T~~ Ţ~Ţ~~FŢ T~T~f'* 

Strada Orşova Nr. 4. (casa proprie). 

Primeşte ati ce lucrări de branşa aceasta 
precum: stringerea cu fer a zidirilor, pre· 
glHirea de porţi şi garduri de fier, bal· 
coane, trepţi, ingrădlri de morminte, cămine 
şi cuptoare etc. ezeculate rtistic şi prompt. 
Primeşte totodatA spre efeptulre totfelul de 
reparaturi atlngâtoare in branşa aceasta 
pelângă preturi Ieftine şi iserviclu pu telual. 

~~~!S,;. pentru f~mei 42 fL, cen 
." tralbobin 47 fI, cu 5 cutii 

din eri care soiu 65. fi, 
CU luntre scufundătoare 
(stlIYi>,szt6 karikahaj6s)-· 

." .' c\>ntralbobin flrli sunet, 
'~r~ "er" artislic lucrate, un a.ievă· 

J.,.:: at dtlcIDr po:nlru (as~ cu 
65 fl., precum şI Biciclete cu 52 floreni, 
pe lângA garanţie de i ani - lifereRză: 

KRAUSZ RE~}tIK, 
Budapost, IV., Veres Paln~-u. 40. 
Riiinzătoriior le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit gr:l.lis şi franco, 

~ I 111111111] IIID 1iiiiITC 

t"~~;W~~':'-ti~.:.)tii)~~l":&l":ii)~~':s.ti':iil"1l::m~~"1iU.~~~.i;i}~l1~m'1i:l::-.v,:,.iiJ~~)':iU·~(S.l' ;~"':itt",ii)~ 
~ _ ~.~~~~ .l!IiIl'liI.tiilSI"t'iIl!15!i1(@lII.~Ml"ii"!llllt!W~Eii't"iiiO~~~ ... -!is~~ "., 

I Fabrica de maşini şi Fu·· rsl I·'.ul ft.l Tintii'j?ara-Fah.de I 
~" t rnăto' d t 1 il ,şirul stang al Hegel nr. Ii) 
~ u. fIe e me a e _ . .' . . 11: - (in casa ~rOP~ie). ~ 
~l Pnmeşte spre lucrare: dife:rite pIese pentru maşini de abur, In on-ce imJ 
~ mărime. Garnituri complete pentru mori şi fabrici de spirt. aijj I Cilindrele se găuresc la fala locului fără desaranjament. 21 
! Ori·.c~ reparaţie !a cazan o~i ~ 
~v. maşini o face In ei<ecuţle ~1~ 

I
~ solidă, cu preţ foarte ieftin. ai 

Fabrică: Cazane 110uă ~ 
pentru aburi şi duia- ~ 

~ puri p. locomobile. ~ 
~ . . .. . . .. . .. .. . -Ciseleşte şI curăţă ciiindre t~~ 
Wl ,. ,.. . pentru mori. .~~I 

~~~~.~~~~~~~~~~~~~~ft~~~~~~~~~~ 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI. 

SITUAŢIUNE SUMARA. 
1911. 

;; Februarie 
~-- -.......... 

l , 
68 8' f 1 19 342 70g Rezerva metalleă aur .• 

1) 950 7° '; 1 49 Go8 oco • trate aur 

1 07.7 58::, Argint şi diverse monete 

10163944::' Portofo;iu romin şi slrâin 

r *) lmpr. pe efo pll blice . 
2 3338 38/ \ ~ In cont curent. 
II 999 9').'~ Efectele capitalului social 

I7 994 3°, 
43°1 6:u 
60189°8 

723 829 
259 °7 1 

110 961 o4~ 
21 828 023 

43°77 30 4 

5 [2 120 161 
~ -- -

IZ 000 000 

3° 0 3° 309 
4376 124 

324 24545° 
491 0°4 

110961 045 
30016229 

512 UO 161 

Efectele fondului de rezervă. 
) amort. Imob. ,i matin. de imprim. • 

Imoblle 
Mobilier şi maşini de Imprimerie 
Cheltuell de adminlstraţiune . 
Depozite libere . 
ConturI de valori 
Conturi curente . 

PASIV 

Capital 
fond de rezerv~ 
fondul amort. imobili. mobil. şi maşin. imprim. 
Bilete de ba.neă Tn circuiaţiune 
DobAnzi şi benefi.:iI diverse. 
Depozit de retras 
Conturi diverse, sold . 

Scompiul fiD/o 
-) Dobinda 5% 

1912. 
28 lanu21rie 4 februarie 

72457 843480 
152839 °4° 163 144 376 

12112 775 12 429 853 

Il 9997g1 Il 999791 
17 636 577 '7 636 577 
4 2 16621 '216621 

609° 631 6 °90 672 

795 854 795942 
1 '19931 192677 

116988840 Il6 564765 
2 7739968 23934 02e 

75 80477 2 6S 942 ? .1') 

6+l~ 625 432t ~46 2 °99 11 

12000000 12000000 

32057360 3105736 
4682522 4682522 

+4' 0:;'0 130 442 73374t 

437 235 S4~ Il, 
116988840 116 564765 
3~) 439 345 37 627 4)~: 

646 6~5 43 2 646 20g 91 1 
.-

I 
" I 
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expediază, ga
rantând de soiu 
viţă americană, 
netedă şi cu ră-

~ Dacă stropesti cu FORHJI" ~ ~ 
1, .,' .." ~t~'. deoarece -fORHIN«·ul este 
,,?: MICTURA DE BORD6 .i 

~' ~ I-Ai mai pu- ~~. 
dăcini, precum şi in diferite sOîuri, recunoscute 

de trainice, asortimement bogat 

oc ţ' ă b . adesea tmbunătăţită. Se lipeşte 
~~ In ătale uşor chiar şi de fmnzele umede. ~i~ md 

Kftkfillomenti elso szolOoltvany·telep 
Pro~rlBtar: Caspari FII"gyes MedţYes 16. 

r~~ de cap, La ori-ce brumă poţi se • 
~~: lucru stropeşti, nelăsând nici un •• ~ 

, (Nagykukuh~l'IIegyo). 

~':: ..... .. a fel de sedtment (drojdie). ~i~.~', Prt 
""_ 01"'''0 mal pu In, Multime de scrisori de mul-i~~ '\C\"~ • ţ' 

~, ?i ţămită şi recunoştintă. r:~ 
Poftiţi şi cerfţi preţuri curente ilustrate. 
Din pretul curent se pot ceti scrisori de recuno
ştinţă din toate părtiie tărei; şi aşa toţi cei ce do
resc să comande pot cere mai întâiu informaţiuni 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca şi in scris, 
despre Încrederea ce o pot avea in firma de sus. 

~S: Pregătfm invenţia dntlu! Aschen- 3l 
~~ m h It 'ală brandt de ~e:lkenpor şi Bordolpor. "'9: 
~!i . ace u I C ct t 't . f ~~ 
~ •• , • , ere prospe gra .U1 ŞI ran~o f. 
!Yk mal puţmă. dela fabrtca ?;.~ 
~1j : ' " FORHIN" BUDAPEŞT, VI., .:'1 \'l!" . . -, I VACZl-UT 93. ~ 

1 ~~~:;~~~:::"~~:::!~:::.~~j:_::1~~1:!.". ~~~~~d-:~~~~~~~~~.::Wa::!"~:::"'i~:::~~~~:"~:::"~A:::'.-~:::"~r,' 
~~, ~ 4Lll~,1i~..c~AL~«~~..'-"\~1i,ft.~~~.I~~,~.;.):l.Jl~ .. ~,~~'iAC " _, 

D!!t~J.~t~'!t.~!.),~,~!.,~_~,~~,'~_t~ •. t>~.t,~,~,~,~.~.~.,.>._~t,.~._.,.~~.~m 
.. 'W 

:i MOBILE IEFTINE ŞI BUNE f: 
~ ~ 
~ .. A pot procura nuft1.ai la ~: 

.. ~ Prima Cabrică de l."rI.obile ::.-AF. t~ 
~", .. 
~ PETRUTIU & PLATZ ~e ::' ' ... 
:~ Sibiiu-Nagyszeben, Strada Sării-Salzgasse 37. :: 
::~ Telef'on. Nr. 4"'. ~:: 
:: Onoratul public este rugat Înainte de a-şi procura mobile să binevo- i: 
4; iascâ a cerceta, (şi fără a cumpăra) MAREA EXPOZIŢIE de totfelul : .. :i de mobile de artă ,i simple, care stă zilnic spre vedere public.. ': 
:'.' Se atrage atenti unea asupra Atellerulul propriu de seu LPTU RA ;t 

,i TAPIŢERIE de primul rang. 
:; Executăm tOate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. ~ Orice ;: 
.... comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantă : .. 
A: şi cu preţurile cele mai moderate. ; .... 4, ~ 

ifJi ,. 4f.~·i,·'''iti~-~, "'v,"'-•••• ·.-"'-,·,,,.,·.~"~,,·,',. ~-~i.a 

~l'-______ P_r_e~g~ă_ti_te __ Î_n __ a_te_l_ie_r_u_l_s_ă_u~p_r_o~p_ri_u_. ____ --i~ 
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Anton Jnratsch, pant~;~r~t~o:~~ni, 
Nagyszeben, Strada Reisper nr. Il. 

Recomandă in atenţia ono public din loc şi provincie 

prăvalia sa de inGăltaminta 
prrgătite in atelierul du, după ce· 
rinţele modei şi ortopediei, cu 

preţuri foarte moderate . 

Reparaturi execut ieftin! 

-II 
~~~~~~~~~~~~~m 

Premiat la expoziţia industrială din ~ 
Sibiiu în 1903. ~ 

Roate de torsT~=""--;:i-wa-
din material uscat ŞI mers liniştit, pe lângă garanţie, să 

află de vânzare la 
r 

Emil Krauss, 
strungărle şi atelier cu pu

tere motorică. 
Sibiiu-H aAyszeb81l, 

Margarethengasse Nr. 5. 
Orl-ce roatA ~ nu merge bine al prlme,te 

InapoI. 

r t r' n ti Cele mai moaal11.t 
~ __ mobile dl / ~ 

fi8r , •• r ... ~ 
şi cele mal practl 

bănci higi~ r 

nice de şcoalt 
,_ mobllarea 10' 
culnţelor, hotel~ 
lor, ,pltalelor • 

• ,coaleJor, prec ... m şi obIecte fatbrlcate dIn cele mal bune ma 
terlale din tari, lucrlrile cele mai solide de Irtl şi constructie se Iiff 

reazl numai de dhi firma ' 

~crllbardt ~ezsi utoda 
8rals6, str. Neagrl nr. 33. 

.- Tot .colo e cancelar!1!! şi bbrlea m,:,n?lItJ cu cel!;! ma' noi .nali,.Ir1~ re 

Rt.~'!j,~~»~.,lfl_~._~.~.~~»jlAt~~~,t~~~>~!I,~_._'_~.~>",~,~~~~",~!'!~~!t~, &1 

~ Guid6 Becsi ~. ~ 
4: ~ 
AI~ preO"ătitor de balldaje, it fa 
.Gţ - ~t 
~ Sibiiu-Nagyszeben, Reispergasse Nr. 7. ;: 
.el . 
~ Serec omandă pentru executarea tuturor apa· ~. 
,...: ratelor ortopedice: Dreptţiitor, aparate de rezi- ~ :l mat, mets şi fntins, mâni şi picioare artificiale, ,t 
~ţ mai departe lmndage pentru surpături, ori·ce .:-
- ţi' 41 formă ,i execuţie, cingători de gumi, ciorapi :: 
:~ de gumi şi toate articolele aparţinăloare aces1ei ~ 

~
: specialităti. - Depozit de articlii ehirurgice, it 

lrigatoart, vată pentru ajutoare la naşteri, ~tofd 1: 

~ 
pudru aşternuturi de pat Rtco, cingători higie- t: 
nice pentru dame 1 duzină 1 cor. - Speciali· :. 

. tiţi franceze de gumi. Trimitere discreti. In i:. j , 2t caz de lipsă Vă rog pentru comandele O·voastră. r: r ..... 

IImt·""'"~-f~.'~'fi •• ~ti'-"l'.i,·,~ •• ~" •• '.T""~'~'-., 

• • • 
II 

Nou atelier de dulgherie a 
• • • 

• Am onoare, a aduce la cunoştinţa Ono public că a 
• am deschis atelier de dulgherie şi misar in Arad. II 
• .tr. W 8ssahinyi Ifr. 1. Iau spre lucrare totfelul de -
• lucrări la edificii, mobile~ portale şi aranjamente de pră- -
• vălii, executându-Ie conform tuturor cerinţelor moderne, -
• cu preţuri iiftine. II 
• Rog sprijinul Ono public •. 
• • • • 

Papp Jănos, măsar şi dulgher 
Arid, str. W 1'181611,1 1. 

• • • -Ia &-m-' -s-II-.-.-g-.-.-.--.-.. -a-.-.-.-.-.-.-.-a-.-.-.-I: 



Ha lIIiW 

iT. 42 - 1912 

~tellll şi ospătăria "Magyar Kirâly" 

) 

..... )o 

Am onoare a atrage atenţi unea ono public asupra 

hotelului şi ospătăriei 
mele, unde servesc cu -vinuri curate, cu mâncări gustoase 

calde şi reci. 
Preturi' moderate! Serviciu conştienţios! 

..... ()dAi cu rat~ t __ 

Recomandându-rnă în atenţi unea ono public, sunt 
cu toată stima 

Porezan Lajos, ospătar. 

~---' ______ -----re:~ 

GaalJ ozsef, 
"l'1-.ă.sar, 

Nagyvarad, Csengeri·utea 21. SI. 

Liferează cu preţ idtin ar· 
ticole de măsărie penh u 
biserici, şcoale, farma
cii, prăvălii şi birouri 
cu preţuri foarte ieftine. 
Trimite la dorinţă planul 
şi nota cheltuielilor. - La 
comandă mai mare scă· 

dere de preţ. 

IA' · Ad lf fab rică de obiecte de aramă r an jt O, Ujpest, Lorincz-u. 1. (~~o~a:i~.) 
fabrici ii liferează, in c,ea mai excelentă execuţie: CAZANE de fiert 

Iruhie, precum şi 
~arniturl com
plete pentru fa
brici chemice, fa
brici de b,re, al
cool şi rachte, mai 
departe vane de 
scăldat, - lobe -
peRtru camere de 
baie, cazane fi căl
dări cu vatră şi În 
fine ţevi de ara
mă roşie cu pre-

1 -, ~,turBe cele mai ief-
~r_[l~ - tine. Catalog trimit 

___ -.L. __ ---:;..;:~--;.::..-:_~-.!""'"___ _ __J. __ ~EC_'_r" .... 2 __ , gratuit 

- j - j , S:::=:afi~'Qi$ . 
laTIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"111 
I . 

Primul şi cel mai mare depozit de piane 
W. P. R i c h te f, . , 
BraşoY-Brass6, Fekete-utca 29. 
Lifercază: piane, harmon Ici 
,i pianlne, fabricatie BOssen. _..",..._ 
dor', Scbreighoffer şi f6rster~',~{---:.~. ~!!= 

Imprumuti pi ane in . \ 
condiţii favorabil e. '. 

I II~IIIIII: I J III1IIIIIIII III III 1· _ 

Pag. 11 

'V NUMAI IN SALONUL DE MODE ~ 
OEO\ROE RUMMEL 

SI 811 U, HONTERUSGASSE Nr. 15 
se execută costumele cele mai bune şi strict 

. englezeşti, precum şi alte haine. Pune la 
dispoziţia stim. dame cele mai nauă şi cla· 
sice journale. Ori-ce cr>mandă se execută în 
8-10 zile. - La damele din provincie iau 
probe În 6 ore de două ori. Haine de doliu 
le execut în 12 ore. -- Convingerea e si
guranţa cea mai bună! - Rugând sprijin 

Cu stimă: 

4. GEORGE RUMMEL J 
~~----~~ 
II •• EF~~~~~~~;~~~~-' ••• 

" T k . V .l'A T k d · t e' e Recomandăm comertl- • 
VI O O 1 e s V r , anţilor, proprietarilor 

de mori, agricultorilor 
şi măcelarilor 

fabricanţi de cumpene. cum pe n ele 
HodmezOvăsarhely, - Szeged, noastre, pregătite din 

Lanc-utca. Bokor-utca 10. cel mai bun material. 
Cumpene, &ântare de'-----1 cimale din fier CU ba
lanţe de oţel, infractu
rabile, aulentificate. -
Pentru România Iife
răm şi neautenfijicafe. 
Comercianţilor le dăm 

, rabat. - Catalog la 
- cerere trimitem cu re- • 
• intoarcerea postei. .. 

~ •• -e--~~~~~~~==~ ••• 6 

, , 

Fabrica nouă de 
OROLOAGE DE TURN 

Sarkadi Zollan & Comp. 
fabricanţi de oroloage pentru turnuri in 

Nagyvărad, Damjanics-u. 30. 
(Casa" proprie)' 

Recomandă întroducerea admirabilelor oro
loage de aramă, cari trebuiesc trase tot la 8 zile 
odată, pentru biserici, palate, primării, fabrice" 
că8ărmi. Se pregătesc oroloage pentru preţuri 

f ~\-'ffi <!onvenahile, garanţie ml8li mulţi aui. Parohiilor şi 
;0;, ,'li" primăriilor se vând şi în rate lunare. Repararea 

L.==jQ~'r., oroloagelor de turn se execută cu minuţiozitate. 

.===-============~m 
F RIT Z W. L O E W, 

lăcătuş artistic şi pentru 
clădiri. 

Sibiiu, Potschengasse Nr. 11. 
Se recomandă la ori-ce lucrări 
de lăcătuşerie artistică şi pentru 
clădiri precum: strângerea în fier 
a clădirilor, pregătire de balcoane, 
foişoare, ingrădituri la morminte, 

.re:!td~:=~~ , porţi, casse de păstrare contra 
incendiului, basreliefuri precum Hiiiiiii ( şi picse pentru biserici: Lucrează 

ti şi după desen cu preţuri ieftine. 

B~==========~===:D~ 
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m n 
Schwalb Adolf fia Vilmos 

tinichigiu şi arămier. 
B1..1.da..pcst:, VII. Versel:'l.Y-u. S. 

(Coltul strAzii l\!luranyi) 

Pregăteşte totfelul de lucrari 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie. u
nelte pentru stuparie, vase 
pentru miere. fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea aibă ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe
troleu. facle, lămpi de carbid 
şi alte articole technice. 
Ca ss e te pentru bani. 
Catalog trimit gratuit şi franco. 

=1 

Lijefi 
Sandor, 
Golorator de geamuri,atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de araml 

Budapest, 
IY. Papnevelde·utca 8. sz. 

Luerează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri .. -
~ sticlă şi rame de aramă 

dtla cele mai simple până la 
~t!e mai complicate, cU pre· 
jl.lri moderate. - Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.· 
cal sunt lucrate În atelierul 
Bleu, iHtre cari ,i ferestriJe 
bisericei noui zidite din Szasz
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate in atelierul meu propriu. 

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

\ 
- -'1' ............. -_~ 

Nr. 42 - 19t 

Valorizare de nisi 
Cine are niSIp mult, sil ceara in interesul propriu, 

toarele catnloage şi prospecte: 
F. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea articolelor dt/ beton. 
F. A. Fabricarea ţiglei de beton, orânduită la lucru tU 
Cs. o. 4. Fabricarea ţiglei de eement pentru lucru de 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
e. S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi cement. 
Să cearA totodată examinarea gratuiti a nisipului, mer 

la faţa locului a inginerului nostru şi să examinfze maşinii 
noastre de valorizarea nlsipului. 

-

fel 

o 

S ' t' , B k ingineri, labrică de ma,1 zan O es e C pentru Industria ~e nislPt tÎI 

, Budapest, VIII. Vlola·u.1; bf 

re 
fi 

t~:lZ~~;(:IXW 1(Jtll~l(lt li" ~ a( = Schrimlll SzaniszI6"' ~ 
!!! CBa mai mare fl1lrniUorie ,1 labricl, de 
~ luminAri dll C811ră În Un.8Jlria d8 lud 

ro 

c. Temesvar·Gyarvâros, I'o·utca. 
" Recomandă comercianţilor: turle şi prăjituri cu miere, 

C' 

~ precum şi luminări de ceadi, albe şi colorate, fac1e cu ~ 
~ •. ;!,~ . preţ moderat. - Biliericilor se dă la, il 

: . :~~~-;. cumpărarea de luminări rabat. - 1 n 
M :-.1 rt' ~~~ t:l1i4. Comandele se indeplinehc prompt t ir 
~ ,"M , ...... _''':~"'' _ I ţj 
~ ,,~ .~. , 
M!(!lZ!l)!J!'lXJ!1J!){!f!ZZ~) ~ 

---~ [j'i"b====~========;==:===~=:~==I1 s 
; n 

Cum să ne apărăm contra 
de stomac? ! 

durerilor: 

COltra durerilor de stomac, foarte liţite In timpul lIlai nou,intre ome· '. 
rUte, trebuie să ne apărim deja inceput. folosind spre acell .cop 

Nectarul Dr. Engel 
clei, un stomac sănătos ,10 bun' mistuire, formeazi fundamentul unul corp, 
săn Ato!. Cîne dar voieşte să·,i menţină sănătatea pllnă la adina bittrinetct 't 
se Intrebuinţeze 

Hectarul Dr.' EDilI I 
renundt In urxna. aucceselor de pAnA aGuln! 

Acest nectar compuI d{Jl diferite aucuri aromatice ,i vIn, exercitA in 
ur ma compoziţiei sale o iufluenţă bineUcAtoare asupra miatu[rH, e asem enca 1 

P 
d 
t 
c 
n 
n 
• 

unui Iicheur de stomac, ori vIn de stomac şi Itll are ab solut nici O urmare 
stricăcioasL Sănăto,i ti bolnavi pet a,adarll Illa Nectar firă a-şi shica .ă· k ' .. , 
nitatea. Nedarul ajută, cu o intrebuinţare ratlOlulă la mistulre ,1 Ia formarea ' 
sucurilor 

Astfel se Impune tuturor, ee voIesc Iii aibi stomac sinătos, intrebuintarea 

Rectarului O ... Engel 
Neciar"·uJ este un excelent mijloc intimpinare. cataruluf. Silrci»rI1or 

durerH~r de stomac, 8 mlstuitii anevoioose, si a grefei. Se mal intrebuinteazl 
contra contipatjei, a colicei ,i a palpiiatiel de inimă. Aduce lomn ,ti apetit, 1 

fiind bun contra insomniei, Indispoziţiel dur!.rilor de cap ,1 accese or ner- . 
voase. Folosit in cercuri mai largi s'a ca namtal d~ Ce veselie ,i poftă de viaţJ. 

NECTARUL se poate cum pir. ' h.~ 8ii~~' e 3 ,i 4 co.roan~ În 
tarmacHle din Arad, Ujarad Glogovacz,. Gy~~it· I!nes, a:auhs, lipp., 
Hldegkut, Vinga, Szekesut, Pecska, TdJ'nya" V!lag~g. resJ ~adas, B~rzovi I 
Orczifalva, Merezlfalva, SândorMza •. Bogar\IJ... I!t Szl.-Peter. perJam?I, 
SzemIaă, Slarafalva Nagylak, Palota.·Albet1ii,M~. eil, BatonYI. Marczlb, 
Dombegybăz:a, Kurtics, Uj.Sze?t·Ann~ "'Eanko- T gyla, Taucz, Szlatlnaa: 
Baja, Kaprucza, Bre.ztoy~c~. RekBlI,~'~ ~ , Zsadany, Szent 
Andrfs, Kisbl!cakerek. Mehala, TemI;! , Y'--:""~,\' 

Păzltlvă da ImllaVI I Ce,HlUI :6X9fal"' ~~rfJr. Engel". 
t la f~.-': ~- il 

---N-,.-cta-r-u-I -m-e-u ... n-u-e-ce .... v-a-m-fra ... ' C-Ill"'o-s. Are următoarea,.C9fY1'Oz~l: Sa?t05 
300-0. Es~nţa de vin 150-" Sirop de mlfcuri 100'0, ViD 'r~~ 1 g, Snop 
de cire,e 100'0. Sirop de fragi ;I(}O. Aro:(I11 de Vert.mtl. 3tl'i~, '1'-, 5 elc. •• 
li 100. Aceste le ruelteci. '/-'lT' 'y' 

II -=====_ .. "'-'='" ===== -F-----------------------------------------------------____________________________ ~ __ $ ____ .r __________ ----______ ----~ 
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