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turiIe lor câştigate prin jertfele aduse în înlăturarea ~efiflitivă a acestei chestiuni prin 
favorul dobândirei teritorului. Când doi se crearea unUl nou centru administrativ, inde

,i.\:le ac~;rtea s'a implinit anul de când ceartă asupra unui lucru, care nu este în pendent de celelalte două în fiinţă. lnde
-ehia noastră a fost sporită în întin- mâna lor şi atât unul cât şi celalalt îl re- pendenţa aceasta astăzi nu este încă în mod 
ei prin anexarea Bosniei şi Herţego- clamă pentru sine, cearta se împacă mai lămurit recunoscută şi clar stabilită, fiindcă 
Aceste două provincii dobândite au în grabă şi mai uşor prin sentenţa solomo- technic.a legiferărei ar fi reclamat spre acest 

nică; a nu da nici unuia obiectul de ceartă. scop ŞI concursul parlame t lor d' V' Jrafaţă de peste 50 mii chilometri pă- n e ITI lena 

Trialismul. 

'adecă aproape cât Bohemia, şi vre-un Astfel se întâmplă şi În cazul de faţă. Astăzi şi Budapesta, cari fireşte ar fi deschis iar 
',Î şi jumătate locuitori. Era cât pe aci este stăpân nedisputat al provinciilor anexate cearta pentru posesiune. Parlamentul nou 
easta anexare să ne încurce într'un răz- Impăratul. El întruneşte în mâna sa toate din Saraievo va fi pus în legătură cu gu

iin cele mai crâncene şi să ne vâre drepturile suverane şi le va administra în vernul comun al imperiului, şi prin acesta 
,ari incurcături internaţionale. Am scă- virtutea plenitudinei puterilor sale. Prin şi cu autoritatea parlamentului din Viena 
~ aceasta prime)'die mare, mulţămită această dispoziţiune chestiunea: cărei părţi şi Budapesta, dar va fi treaba parlamen-

a monarchiei i-se cuvine teritoriul anexat? tului din Saraievo ca sa v sporeas v Al d ::Imi pacinic al Impăratului, preveni rei ' ca n mo 
,.ei Şt--amiciţi.ei sincere a Germaniei, şi ---- a fost înlăturată, cel pu~n pentru tim- firesc emanciparea sa, şi să caute să scape 
ro ales numai cu vre-o câteva sute de purile de faţă. de supt diferitele epitropii, supt cari se in-
:ane coroane cheltuieli. Chestiunea in- Dar cu toate aceste constituţiunea impe- tenţionează astăzi să fie pus. 
Jlională este astăzi pe deplin regulată, riului habsburgic şi fără ca să fi intervenit Mai este şi o altă împrejurare foarte În
două provincii fac parte întregitoare legislaţiunea, sufere o schimbare esenţială. semnată, care bate în direcţiunea formării 
monarchia noastră. Impăratul îşi exer- Monarchia nu mai este împărţită ca până unui al t.reilea grup de ţări în imperiul 
drepturile sale suverane asupra lor, şi acum în două părţi ci în trei. Schimbarea habsburgic, cu centrul în sudul ei. Se ştie 
liunea pragmatică, această lege funda- aceasta esenţială se accentuează şi mai tare că Dalmaţia, o provincie mică (vr'o 13 mii 

ntaJă a împărăţiei noastre. cuprinde dela prin hotărtrea Impăratului de a împărţi cu chilometri pătraţi) Însă cu o situaţie geo-
a anexării lor şi aceste părţi rupte din locuitorii provinciilor anexate drepturile grafică importantă, a rămas cu ocaziunea 
~riul turcesc. sale de administraţiune, de a le da deci un diviziunei imperiului, ]a 1867, neregulată. 
nsă prin dobândirea noului teritoriu s'a guvern constituţional. Hotărîrea imperială Ea aparJine după ,tâlcuirea dreptului public 
~hil: o nCHJă chestiune i ..... nnrbpH ~i <Jrpll p.*' .," :l.il1nul realizărei ei: constituţia pro- regatuluI croaţ pnn urmare face parte din 
ezo!vn:-utfpace---pr1f1lransacţl~mea (,da VmCill«,r"anexaHj' A"'~lJ,.;.-. 'L~I.M·, '\'''Iec. tu ~u .. lt __ ,h", ---~ ~~~ .. +!.,lt1i ~~tpf~" ("'.11 t~~tp 
hmpărăţia noastră a fost divizată în toate punctele er de det~1iu .. şj'~~a"~i pub!i. aceste ea a r({mas' pană In 'ZIua de astăzl~, 
~ părţi, în ţările şi provinciile cari sunt cată şi pusă în practică încă în decursul în administraţia guvernului austriac, care 
rezentate în Reichsrat-ul din Viena acestei luni, şi se speră că până la În ce- însă n'a ştiut să mulţumească şi să atragă 
~arte, şi în ţările coroan:i sfântului şte: put~l an~lui viit~r parlament~l ~in: Saraiev~ poporaţiunea ei de peste o jumătate de mi-
I de altă parte, se naşte mtrebarea, catra va mtra 10 funcţIUne. . ~a s<l: zIca nu m~l Iion. Se ştie că Croaţia (43 mii chilometri 
e din aceste două părţi să fie alăturată I este vorba de o admmlstraţlUne absolutt- pătraţi cu aproape 2 1/2 milioane locuitori) 
snla şi Herţegovina? Ni~i. Austria, nici stă ~rovizorie.a ac:estor provi?cii pâ~ă la sufere amar supt legăturile ei cu Ungaria, 
~aria fireşte nu renunţă mCI una la drep- rezolvI rea chestlunel de posesiUne, CI de făcute tot la 1867, şi are o singură dorinţă: 

POITA ZIARULUl .TRlBUNA.,. 
....... .., +4 "' 4 ~, ,.... ....... 

SEC ERĂ TOR I 1. 

!zări si/hai pluteşte-an stol de dropii, 

ilanu 'ntreg se 'ndoale ca o mare; 

wt~ prin valuri îşi deschid cărare, 

i '11 urma lor sdipesc la soare snopii. 

f preajmă râul limpede tresare, 

~ foi de sălcii îşi r6sjiră stropit; 
i de De malurI ye,d, ueM4m:hpl~{ 
'glasul plin de tainică visare._ 

:.r ti n'aud şi umbrele coboară ... 

i peste rodri, lana 'mbujorată 
(-aşterne 'n cale nimbu·i de jecward. 

~rrsa~ cântând, ca fLo,i de mac 'şi-aruncă, 

I tUtt ruJ văd cam un flăcău ,i-o Iată 

ImâlJ pe drum, şi-i printk noaptea ' n lanc4. 
o. Tutoveanu. 

___ _!!SL!_!L._ .. __ ----·'--·------_~. __ E~...-._A 

Din. literatura engleză. 

Osear Wilda. 
fragmente. 

(Se ştie că marele scriitor englez, mort acum nouă 
ani la Paris, a fost condamnat la doi ani închisoare, 
pentru imoralitate, Din ceeace a scris dînsul În tem
niţă şi după eşirea deacolo, publicăm citeva pasagii. 
Portretul spiritualului "Petroniu al veacului xx» l-am 
schitat în numărul nostru de ieri. T ris t an). 

1. 

... N'aş voi ca scrisorile mele sA fie aritate ca 
nişte curiozitJţi. lţi scriu fărl griji, ca unuia 
dintre cei mai buni prieteni p'e care·i am şi afară 
aeC2reva -ex-eep-lilllli-deaproape, simpatia altora, 
chiar când e vorba s'o pierd, mă atinge foarte 
pulin. Nici un om de poziţia mea nu poate eli
dea in noroiul vie te i, făI li să se expună la mila 
inferiorilor săi, şi ştiu că, atunci când o piesă 
ţine prea mult, spectatorii se obosesc. Tragedia 
mea a durat prea multă vreme; punctul culmi
nant al situaţiunei a trecut; desnodământul e 
meschin şi am perfecta conştiinţă a faptului ci, 
atunci când va sosi &firşitul, mă voi reintoarce 
ca un vizitator importun, intr'o lume care nu 
mai are nevoie de mine. Un revenant (strigoi) 
cum zic francezii, un strigoi al cărui cap a albit 
in vremea lungei sale inchisori şi pe care l'a 
desfigurat durerea. 

Ori cit ar fi de oribm morţii cari ies din mor
mintele lor; vii cari se ridicA af.ri din morminte 
sunt şi mai oribili. ştiu prea bine toate astea. 

Când eşti de optsprezece Juni intr'o celuUI de 
puşcărie, vezi oamenii şi lucrurile aşa cum sunt 
in realitate. Priveliştea te preface'n piatră . 

Si nu crezi că vreau să defălmez pe cineva 
pentru viciile mele. Prietenilor mei prea putin 
le păsa de ele, ca mie de-ale lor. In această pri. 
vinţă, natura a fost mama vitregă a noastră, a 
tuturora. Nu j critic pentru el nu apreciază omul 
pe care l-au ruinat. Atâta cAt mi-a fost masa 
roşie de vin şi trandafiri, ce le păsa? Oeniul meu, 
viaţa mea de artist, opera mea şi liniştea ce-mi 
trebuie ca s'o indeplinesc, nu erau nimica pen
tru ei... Recunosc că mi am pierdut capul ... 
Eram orbit, pierdut.,. incapabil si judec. Am fă
cut un pas fatat. Şi acum... Sunt aşezat pe o 
bancă de lemn, intr'o celulă de puşcărie. In toate 
tragedLile, exisUi un element grotesc. Cunoaştet! 
elementul grotesc dintr'a mea. Să nu credeţi că 
nu mă cert: mi bla~tem zi şi noapte pentru ne
bunia de a fi permis unul lucru să·mr domine 
viata. Dacă zidurile astea ar avea un ecou, el 
ar repeta mereu: lNebuneL.c 1 

• • • oi- .. tii li • " • • .. • • .. • • • 

Zeii imi daseră aproape tot. Dar am cAzut 
In ispitil şi mi'am dat lungi perioade de p,etreceri 
nebune ~i senzuale. Petreceam făcând pe derbe
deul, pe ,dandy', pe omul de modă. M'am tn
conjurat de caractere mici şi spirite meschine. 
Deveni! risipltorul propriului meu geniu şi simţii 
o bucurie bizară de a stărui intr'o tinereţe veşnici. 
Obosit si fiu In inălţimi, coborii cu chibzuinţă 
In adâncimf, In cAutarea noilor senzaţiI. Ceiace 
pentru mine era paradoxul în sfera gândirel, fu 
perversitatea In sfera pasiunei. Dorinţa, la sfirşlt, 

1 Din scrisorile către Robert Ross. 
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să rupă aceste legături. Cr?aţj~, Dalm~ţja 
şi provinciile anexate, Bosma ŞI Erţegovma, 
se Întâlnesc truspatru cu hotarele Jor şi 
sunt populate î~ majoritatea cov~r~itoar.e d~ 

, slavi. Nu este fIresc ca aceste tari să tmda 
la o apropiere şi mai mare prin o singură 
şi unitară administraţiune şi să aibă ele un 
centru comun. fiecare din aceste ţări sunt 
puse pe calea regimului constituţional, î~să 
fiecare subt alte forme. La Zagreb funcţlo, 
nează un parlament croat, care are de a 
face cu două guverne, unul la Zagreb, al
tul la Budapesta. La Zara funcţionează un 
parlament croat-italienesc, care lucrează cu 
guvernul austriac, însă nu ştie dacă mâne 
nu va fi pus subt cel unguresc. La Sara-
1evo noul parlament va avea de a face cu 
guvernul austro-ungar comun şi totdeodată 
şi cu guvernele din Viena şi Budapesta. 
Este de mirat, când în asemenea împreju
rări popoarele acestor provincii, circa 5 1

/ 2 
milioane suflete, cu peste 100 mii chilometri 
pătraţi, tind a avea un singur parlament şi 
un singur guvern? 

Trialismul este deci pe cale de a se rea· 
liza În mod firesc, şi ceice nu-I vor, îl spri
jinesc şi ei, fie în mod direct fie indired. 
Dacă dualismul nu va cădea mai timpuriu, 
de sine, prin incapabilitatea de guvernare a 
ungurilor, dovedită cu prisos, şi dacă el va 
mai putea fi cârpit şi lipit de nevoie, de 
azi pe mâne, are să-) răstoarne triaJismul, 
car~ prin anexarea Bosniei şi Erţegovinei 
se Jmpune. 

,TRIBUNA .. 10 Q;:tomvre n. -
miloase ale unui sistem necruţător. Cu atât O calomnie Jndrăzneată. zi/o 
ne este mai mare bucuria, când vedem nez ,Deutsches Volksblattc: anun 
semne de vIaţă. Aşia credem, că a fost tim- Dr. Aurd C. Popovici, va da în 1 
pul suprem, ca intelig'nţa român.li din aces~ pentru calomnie, pe cei dela' Wiene, 
comitat să şi lapede indolenţa l?I cu puterI tags Journ.al«. . v 

unite să caute a sana multele raDe cauzate Acest ziar afirmase ca d. POPOiJ:: 
mare parte prin nepăsl1tl, faţă de durerile ,. mas dator pentru impri~area ziarcl h 
vite}lor moţi. tămânal ,Oross·Oesterrelchc, datorie v 

Domnul Emil Korm03 Alexandrescu, noul care urma ca d·sa să fie urmărit. u 
pre~edinte al comitetului comitatens lucră cu Aceasta a făcut pe d. Dr. A. C. I 

mult zel şi devotament, având Intru ajutor viei să se adreseze telegrafic cătră 1 
pe distinsul şi energicul advocat l)r. Valer sches Volksblattc desminţind ,tirea ~ c 
Moldovan, şi o pleiadă intreagă de advocaţi, ţând darea in judecată a lui...» Wiener ~ 
preoţi, dascăli şi proprietari inimoşi. In com. tags Journal c• ~ e 
Turda sunt protopopi şi preoţi de o rară ., II 
culturA şi cu bune sentimente nationale, Inel un ecou dela congresul n • 

d ţ' b 1 ii d ă t Cetitorii noştri fşl aduc aminte ci di!':, 
a voca 1 cu un renume, o c as e c r u- nationalitătlle sia ve, subjugate, singuri, 1 
rari cu avere, CI] dreI't cuvânt putem a· au crezut nimerit să ia parte II congre~ i 
ştepta de=i o tnebegare sănătoasA în acest national de medicinA din Budapesta. ~ I 
comitat. Cu Dumnezeu Inainte! totuşi ungurii, cari nu ştiu ce este buna ( 
Urăm din inimă jzbanzi frumoase tinerei au intrigat in aşa fel, incât polonzeli IT~· , 

• l\' d' ţ' tIT d' curie n'au putut si aibi. 
mIŞCal) ID IDU U ur el. Ziarul vienez .Vaterland, primeşte act. 1 

• legramă din Cracovia, din care se vede . j 

Situaţia in Austria. Dieta Boemlei, convo· 
catl pe azi, va fi probabil imediat ajurnaut Opo
ziţia germană a hotArit obstrucţia şi orice des ba· 
tere serioasă va fi cu neputinţă. In schimb va 
fj convocată camera deputatilor din Viena pe 
ziua de 20 Oct. Situaţia insă e absolut nebă· 
nuHă şi nu sunt perspective de o lucrare paş' 
nicil şI rodnică in parlament. Partidele opoziţiei 
slave sunt inverşunate contra guvernului, Totuşi 
d. Bienerth este hotărît si facă o incercare. EI 
va rosti la deschidere un dIscurs, fâcând un apel 

tul pe care l'a avut aceas!l chestiune. 1 
Zilele trecute s'a convocat tn acel OItî I 

ferinţl a tuturor soddltilor medicale d( , 
tia, in care profesorul Nicherkiewitsch.mt 
amărit, ce primire rece au avut polon!jii I 

dapesta. In comlsiuni n'au fost reprtl I 

M~i mult: ziarele un,ureşti au trecut {1 : 

sub llcere referatele prezlntate de medi 
lonl. 

Cauza acestei purtlri profe50rul o găs.! 
abil acum. a treia zi după Paşti - fn un I 

noasl a ungurilor. 

dtră deputaţi ca să rnleznească lucrările cameriJ. 
Apelul acesta va fi baza unei discutii din care 

Congregaţiunea comltatului Turda· poate să rezulte o lămurire a situaţieI. Totuşi 
\ Aries. Cetitorii noştri au fost de sigur pl!. ..lIrrPidea dlui Bienpr1h .... ~A· .... 

Medicii prezenţi au hotărit să trlmtIJU, 
Eiior maghiar' expresia indignării lor j 
această atitudine necuviincioasă. In acela!. 
vor înainta un memorandum viitorulai 
medical, care se va ţine la Londra, pro 
enerllic si I"prllnmti ca pe viitor~~ şi el 

~,----~K~o:rm~:~o~s:1~·1;e~~:w~·6~d~~is·:~~,~p~r~~~e~i~~~t~e7~~e~o~;d~~.~~u_~1i~l~o~~~ommae~d~~~~~n~~~rit~e 
• tului comitatens din Turda-Arieş, prin care ... 

chiamă la lupiA pe membri congregaţiunei 
corn. Turda-Arieş. Ne-am obicinuit a nu· 
mai auzi l'e~ti îmbucurătoare din acest co
mitat, locuit in parte covlrşitoare, de ro
mfi.ni. Se ,credea, că ţara lui Iancu a amor
ţit cu desăvârşire subt perzecuţiunele ne-

fu o boalJ, sau o nebunie sau amandouă la un 
loc. ] ni luam plAcerea ori unde plăcea, - şi 
treceam. Uitam că orice măruntă acţiune zilnicl 
formează sau deformează caraderul şi cit, prin 
consecinţA, ceiace ai făcut rn taina odăiţei, va 
frtbui să strige intr'o zi pe coperişe. Incetam să 
imi fiu stăpân. Nu mai fui dpitanul sufletului 
meu şi nu ştiam asta. Am permis plăcerei să 
mă domine şi am dizut intr'o oribilă disgraţie. 
Nu·mi mal rAmâne acum decât un singur lucru: 
umilinţa desăvâr~ită!. .. 

Dacă merg bine toate, voi fi liberat pe la sfâr· 
şitul lui Mai şi sper să plec imediat intr'un sat 
de mare, in străinătate, cu R. .. şi M ... 

Marea, cum spune Euripide spală petele şi rl· 
nile lume;' . 

Sper să stau cel puţin o lună cu prietenli mei, 
să regăsesc calmul şi echllibrul, o inimă mal 
puţin frământată şi gânduri mai linIştite. Simt un 
dor eludat pentru marile lucruri simple şi pri· 
mordiale, cum e marea, care e o mamă pentru 
mine tot atât cât pământul. Mi se pare, că toţi, 
noi contemplăm prea mult natura şi trăim prea 
puţin cu ea. Dau o mare dreptate purtărei gre
cilor. 

. ~iciodată ei nu perorau asupra amurgurilor şi 
mCI nu se certau ca să hotărască dacă umbrele 
pe iarbă erau viorii sau nu. Dar ei vedeau că 
marea e pentru inotălor şi nisipul pentru celce 
umbli. Le plăceau pomii fiindcA aruncau umbri 
şi pădu rea pentru tăcerea dela amiazl. Vierul 'şi 
Jmpletea ederl in păr ca să oprească razele soa
relui când se apleca peste mugurli tineri, şi cât 
despre artist şi :atleft cele două tipuri pe cari 

Procelul ziarului .. Reichsposk Ziarul din Viena 
primeşte acum ştirea din Budapesta că d. Emil Babe~ 
are intenţiunea de a da ziarul în judecată pentru ~me
morinl« pe care i-I·a atribuit lui. ~Reichspost« adaugă 
in comentar că ştirea nu-i prea probabilă şi că nu-I 
impresionează de loc. 

ni le·a dat Greda, ei impleteau În ghirlande foile 
laurului amar şi ale cucutei, cari altminteri n'ar 
fi fost de nici un folos oamenilor. 

Noi ne numim epoca ,utalitirianăc ş} nu e 
măcar un lucru druia sl·i cunoaşlem intrebuin· 
tarea. 

Am uitat că apa poate să cureţe, focul să puri
fice şi ci pământul e mama noastrl a tuturora. 

Ca urmare, arta noastră e fără strălucire, ca 
luna, şi petrece cu umbrele, câtă vreme arta greadi 
are strălucirea soarelui şi pertracteazl de·adreptul 
cu lucrurile. 

Am convingere că e o purlfic.aţiune in forţele 
elementare şi vreau să mii reintorc Ia ele, ca să 
trăIesc lângă ele. 

fără îndoială, pentru cineva aşa de modern 
cum sunt eu, .copil al secolului meuc, a con
templa simplu lUmea. e un .dellciu.........- .. --- .... 

Tremur de plăcere când mi gândesc că În ziua 
când voi fi liber, trifoiul şi liliacul vor fi în floare 
prin grădini şi că voI vedea vântul mlşcând cu 
o frumseţă ce·ţi dă fiori, aur legănat al unuia şi 
penele de purpură pală a celuilalt, aşa fel că aerul 
va fi pentru mine ca parfumurile Arabie j • Unne 
dzu in genunchi când văzu intâia oară mărAcfnii 
inalti ai unui platou englez, Îngălbeniti peste tot 
de florile sălbatice şi mirositoare ale tufişelor şi 
ş1iu că pe mine, stăpânit de acelaş dor de flori 
or să mă aştepte lacrămi in pelalele unei roze. 
Aşa a fost din copilAria mea. Nu e o singuri 
nuantă ascunsi rn caliciul unei fiorI, o singură 
indoiturl într'o scoică şi ci rei a, printr'o subtilă 
simpatie, să nu-I rlspundă natura mea. 

ea şi Theophile Oaothier, eu sunt unul din aceia 
pentru cari lumea exterioară există. . C .. _. __ •• 

.t'. II JllruUJ Oi enll~r .. -...... . 
Din parte·ne, rtgreiim, fireştf, amJrlciul\. .. 

cari au trebuit să le Inghiti medicii poloni.,,= 
vorba ceea: ce· şi face omul singur ... 

aci doară Jocul lor nu era intre ungi 
ar fi trebuit să urmeze pilda românilor., CI 
urmat-o atâtea alte nationalitlţl. 

Nu mai puţin rntimplarea cu polonezii ~' 
un exemplu pentru aceia cari ne bat ca~ 
:tmoderaţiac, clci se vede odatl m.1 muH 
primesc ungurii o asemenea atitudine. 

Cu toate acestea, ştiu acum ci in d05ul a: 
frumseti intregi, oricit de saUsf~dtoare 
există un spirit ascuns, ale cărui forme ~ 
tururi zugrăvite nu sunt decât feluri de l1\l 
statiune, - şi cu acest spirit vreau să mi 
În armonie. Sunt obosit de formulele altk 
ale oamenilor şi lucrurilor. Mystlcul rn art~Jli 
cuI rn viaţă, mysticul In natură, iati ce taU', 
trebuie neapărat să I găsesc undeva.. 

De eAte ori treci la judec.atl, treci ca să·j 
judecată toatl viata, tot aşa, Cum toate SI 
tele SUt t sentinţe de moarte, şi eu am trer~ 
trei ori la judecată. Intâi, părăsisem sala (.i 

fju arestat, a doua oară ca să fiu dus la i: 
soare, a treia oară ca să fiu Iotemnitat pt 
ani. Societatea, aşa cum am constituit·o noi, 
va avea nici un loc p .. n+"u:.mine şi n'are 
Una Sa·ml "Ofere;dar Nat~ .. ~ I 
cad tot aşa de bine pe drepţi şi pe nedrept\ 
avea În stânci despicăturJ unde sii mă ascun~ 
viU 1ainice, În liniştea cărora volu plânge U~ 
fiu tulburat. 

Ea va alârna ~tele de peretii noptii ca sJ , 
bJu fără greş in beznă, şi·şi va trimite vântui 
sufle pe urma paşilor mej, ca să nu mă ~ 
alunge nimeni la moarte: ea mă va curăta 
apele·j mari şi m~ va însănătoşi cu ierbiI 
amare.*) 

.. • ,'. j 

In inchisoarea deJa Reading lângă oraş,. e., 
mormint de infamie şi acolo e culcat un I~ca 
consumat de dinţi de flaclri; Intr'un linţoliU 
zător e culcat, şi mormântul său n'are nume. 

*) Din «De profundis«. 
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Un lucru greu de explicat 
,Asociaţiuneac şi Andrei Şaguna. 

Biserica ortodoxă români a fixat pentru ser· 
, barea centenarulu! Şaguna ziua de 4 Octomvrle 
t v. Centrul acestei serbiri va fi oraşul Sibilu, 

,unde residează capul bisericei şi unde a trăit şi 
. • lucrat şi s'a stins Şaguna. Asociaţiunea pentru 

literatura şi cultura poporului român, fondatl şi 
condusi la inceput tot de Şaguna, cu reşedinţa 
tot la Sibliu, Îşi ţine adunarea sa generală, care 
este ambulantA, in ist an tot la Sibilu şi tot in 
luna lui Octomvrie. Pru'Jpunerea n'ar fi fostfări 
temelu, că Asocialiunea tocmai in vederea ser· 

" biTii centenare proiectate şi anunţate cu un an 
inainte, de organele bisericei, se intruneşte În 
adunare generală anume la Sibiiu şlJanume In 

, O;tomvrie pentru a serba şi ea fie alăturea fie 
. lmpreună cu biserica. Presupunerea insă precum 

se dove :leşIe acum este cu desăvârşire greşitlt. 

Asociaţiunta se intruneşte cu 5 zile inainte de 
serbarea bisericească şi programul acestei intru· 
nirl nu cupIinde nimic ceeace ar dovedi că ac· 
tU61ii ei condudtori ar voi să·şi reamlntească, 

că s'a implinit o sută de ani dela naşterea fun· 
datorului el, aniversare serbatll de biserică in 
acelaş oraş cu vre,o câteva zile mai inainte. 

Nu credem să fe vre- o intenţiune, vre-o ma
nifestaţie in această coincidenţă cludaU, dar, ori 
cum ar fi, ea se prtzintă Într'o lumină foarte 
urâtă . Nu am voi să formulăm capete de acuze 
in contn conducerei actua'e a societăţii noastre 
atât de populare, din faptul că ea a rămas cu 
desăvârşire indiferentă faţi cu aniversarea secu· 
Iară I fundatorului şi protedorului el, şi a lăsat 

să treacă nebăgată in seamă atât data de 20 Oe-
I\. cemvrie 1908 cât şi data serbărilor bisericei fixată 

f• .. p"nt"u·" ·,~u· ~'I " '''-- cnren" Nici mf'rit~lp .llIi 
• - .. • .,. VLlU ..... , .' să sufere 

Andreiu Ş~guna, nici mţ!"!,.I}'!"la Iu: !l'au ._ .--' --
nimic din această cauză. Insă socotIm un lucru 
nepotrivit şi greu ce f x t li cat, când Asociaţlunea 
caută pentru intrunirea sa anume oraşul, in care 
se concentrează serb~ri!e centenare pentru Şa. 
guna, se intruneşte ehi trCU vre· o câteva zile 
inaintea acestor serb~ri, pentru ca nu numai să 
nu serbeze şi ea, ci să ignoreze cu desăvârşire 

Şi rână-n ziua când Oi.;t va chema morţil, 
odihnească·se in ţace: nici o nevoie nu i să ri
sipească lacrămi nebune, ori să 5 coatâ suspine 
sfăşietoare: omul ucise ceeace iubea şi de aleea 
i·a fost dat să moară' 

Şi fiecare ucide ceeace iubeşteo, s'audă toţi 
aceasta: unii o lac cu o privire de ură, alţii cu 
verbe mângăietoare, laşul cu o sărutare, omul 
brav cu o spadă !,,*) 

",Saz8itB" • 
Acesta este titlul celei mal noui piese a lui 

Brieux. După tillu, te-ai putea aştepta la vre·o 
farsă uşurică dintre acele pe cari le denumim 
cîranţuzeştk Dar isdlitura esclude din capul 10-
eului o asemenea temere. Brieux este un mora· 
lIst, cel mai grav dint'e moralişti. In unele piese 
a ridicat probleme din cde mai grave, cari 1 au 
trecut tde adreptul intre scriitorii revoluţionari. 
Aşa a fost les A va rUs, pe care cenzura a inter· 
zis·o, căci şi la Paris ca şi la Londra şi mai in 
toate părţile, cenzura şi a păstrat toată puterea 
in materie de teatru. Nu mai vorbim de »Toga 
roşie4:. 

Este curios că deşi clarificat astfel, Brieux a 
ajuns membru al Academiei şi tocmai aceastA 
nouă calitate a lui Brieux face ca orice nouă lu
crare a lui să fie aşteptată 1cu multă incordare. 
Nu·' vorbJ, s'au vlzut academlciani cari să-şi.. 
feştelească ,grantul« cu piese foarte uşurele, toc-

'") Din ;o Balada închisoarei dela Reading>'. 

,l' R I ~ UN Ac .-
aceasta serbare. Dacă ar fi posibil a cugeta la o 
demonstraţiune, - -ceeace ar fi absurd - de· 
monstraţiunea s'ar fi putut manifesta intr'o formă 
şi mai aspră când adunarea Asociaţiunei ar fi 
fost convocată cu programul actual pe ziua de 
4 Odomvrie. 
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ea a sporit şi mai mult, căci acum trebuiau 
două rânduri de funcţionari publici, fiindcă 
numai două erau partidele care se alternau 
la guvern. 

Un rând de functionari erau »în pame« 
şi ceilalţi răbdau foame până când :&ai no· 
ştri veneau iarăşi la putere«, dacă nu cumva 
preferau a se metamorfoza politiceşte în mod 

Scrisoare din Bucurlşfi. neindoios mai înainte de acest termen. Ou-
funcţionarizmul. - Acuze bulgăreşti con. vernele s'au convins Însă că aşa nu se poate 
tra stărilor sociale din ţară. - Uga bal- administra ţara, şi că clasa număroasă a 

canică. postulanţilor devine chiar pentru ele o ade· 
Bucure$fi, 26 Septemvrie v. vărată nenorocire şi au început a mai slăhi 

Prin îndrumarea noastră spre un stat eu. ceva din sistemul funcţionarilor 'bCU schim· 
rapean modern era inevitabil ca societatea bul t. Dar pentru ca halul în care au ajuns 
să se de&ce în mod sporit serviciului pu- ţara prin funcţionarismul, cultivat îndeo
blic. Teritoriul ţării nu l-am sporit, dar am sebi, să dispară, va mai trebui să curgă 
căutat să facem o administraţiune mai în încă multă apă pe Dimbovita. După sta· 
grijită, şi prin urmare trebuinta de funcţio- tisca oficială România avea la anul 1902 
nari publ1ci creştea în mod firesc în măsura cu totul 102.560 persoane în servicii pu·
progreselor ţării pe toate terenele. Am În. blice retribuite din visteria statului cu suma 
fiinţat o reţea de căi ferate, cari reclama o anuală de peste o sută milioane Lei. Dar 
ceată mare de oameni să o servească. In. nici dela 1902 încoaci n'a putut fi oprită 
strucţia publică, îngrijită de stat, cerea noui sporirea funcţiunilor. In anul trecut se gă· 
şi noui puteri didactice. Biserica a fost pusă seau 11,341 persoane mai mu!te ca acum 
şi ea supt ocârmuirea statului şi preoţii au 6 ani, introduse cu salarii la budgetul sta
devenit funcţionari ai statului. Nu este deci tului; iar sarcina acestui budget s'a mai 
nici o mirare când în săr;turile de progres, mărit în această rubrică cu alte 30 milioane 
ce am făcut, de abia se găsea numărul su. Lei. Pentru o poporaţiune de 7 milioane 
ficient de candidâţi - calificaţi şi necalifi- 137.000 funcţionari publici înseamnă o grije 
caţi fără alegere - pentru a satisface tre- administrativă mai mult decât părintească, 
buinţelor mari de servicii publice. Dela o căci pentru fiecare 100 suflete sunt insti~ 
vreme însă fuga progresului s'a moderat şi tuiţi câte şi doi funcţionari publici, cari le 
am trecut la un pas mai liniştit În mersul ingrijesc şi le regulează. 
nostru înainte. Cererea după funcţionari pu- Bu1garii, vecinii noştri, şi totodată rivalii 
blici s'a micşorat şi ea în mod însemnat, noştri în modul de a-şi întocmi administra· 
însă oferta nu s'a oprit, ci sporea mereu ţiunea publică a statului, sunt fără îndoială 
înainte, fiindcă societatea s'a deprins cu ce- mai cumpătaţi şi mai sobri în intocmirile 
n~rea mare; căpâtuiala _.era uşoară, grasă şi lor. O ceartă de gazete a impresionat pe 
. -=l.J_ ....... -J: .J"~'-"- ;"', .......... ~ri rlnmin,,:~~ă :t' Vecerna Posta« din Sofj'.J ?Ht- d~ n:n1\t·! 
~ t ~ -.1---- ." A ~. ~ ,~~. t't . -""~.lDft.o. .. -"Ull-d'j 
In ft:aga ..... r-- ..... Jca, au gdSIt ~.tsa o cnela • AU\ ..... ". "' ~_~ -J! -U4.111_1U- ~'-'--'. 

IX:n!rll . stabilirea unui echilibru între .cerere~ nişte invinuiri foarte grele şi În 'mod foarte ! 
ml.ca ~1 oferta pre~ mare, ~Ie a~ pnns .obl' bă~ărăno3. Intre altele zice că'- pOpQTul..:ro---,i :. 
celUI (e a da afara pe funcţlonaTII, la can nu man munceşte in rob;a »ciocoilore: şi că 
pu~~au con~a .ca l?a~tizani şi. a-i înJo:ui ,:u h.Jxul este o pr~ferinţă specială a românilor. 
alţll probaţ, ŞI adlcţl lor. PrIn aceasta ma- Adversarul mămos nu este nici odată un 
sură Însă nu s'a redus oferta, ci din contră judecător drept. EI caută să insulte, nu să 

_S 

mai de genul pe care 1 aminteam mai sus. Imi I D~pă ~-c'e s'a scris alâta-pe;tr~ a obţine 'legea 
aduc aminte că asupra lui Henri Lavedan s'au divorţului - căci In adevăr e barbar ca două 
făcut atât ea presiuni oculte, in cât pe afişele cari fiinţe să fie legate pe vecie ori cari ar fi dramele 
anun,tau ~iesa Le vieux, marchfu: a fost silit să ce. le des part in realitate - e firesc şi e bine, 
supnme titulatura »de I Acade l1le fran~.1isec care aZI dup~ce legea existI, ca să se facA şi propa
in ~od firesc ii sublinia numele. Dar se pare că ganda contrar:l şi să se arate sotilor, prea gră· 
d·m! dela academie suportă mai uşor asemenea biţi cu ,incompatibllitatea de caractere4: că atunci 
manifestări ldecât pe cele Hevoluţionare» şi le când sunt copii la mijloc sunt datori ~ă se gân
vine destul de greu si inghită pe colt'gul lor dească mai mult la aceştia decât la propriile lor 
Anatole France care după ce·a devenit academi- dezagramente. Dar in acest scop trebuie să ţi 
cean a devenit şi revoluţionar. Nu cumva se va alegi şi un conflict potrhit. Când iei ca temă 
fi intâmplat cu Brieux tocmai din contră? necredinţa unei femel e cam greu să ajungi la 

* 
Din câte spun cronicarii teatrali - Suutte nu 

s'a tipări t incă in volum - noua piesă, prin pro
blema ce ridici' şi prin felul cum o rezolvă, e 
menită să impace pe toată lumea. 

Suzette este o fetiţă care sufere toate chinu
rile sufleteşti din cauză că părinţii se ceartă şi 
sunt in divorţ. Lupta dintre soţi inceputll din pri
cina infidelităţii soţiei, continuA pe urmA din 
cauza copilei, pe care ambii părinţi o iubesc de 
o potrivă şi şi o smulg unul altuia, fiindcă fie
care vrea s'o aibă pentru sine. 

Cum vedeţi, subiectul nu e nou. A fost tratat 
de nenumArate ori şi în piese de teatru ca şi in 
bucăţi literare de alte genuri. Nici impăcarea so· 
ţilor din cauza copilului nu e ceva nou. Decât, 
din desfăşurarea acţiunii - aşa cum o pute.m cu· 
noaşte din rezumatele aceloraşi cronicari - se 
pare ci teza autorului nu e bine susţinută, sau 
mai bine zis ci propaganda pe care o face nu 
poate atinge rezultatul dorit. 

rezultatul doriţ pentruci in definitiv nu prea se 
va g~si bărbatul - dacă e in adevăr om demn 
- care să poată continua traiul cu femela inşe
Iătoare. 

SA admitem insă d tocm.i acest quasl impo· 
sibil I a ispitit pe Brieux, care a vrut să arate 
tocmai o asemenea inaltă pildă de moralitate su
perioară: un bărbat care merge atât de departe 
cu jertfa, incât pentru dragostea copilului său îşi 
iarlă şi femeia necredincioasA, impunându· şi de 
bună voie o viaţă intreagl de suferinţă. Neg{eşit, 
aceasta ar putea fi tendinţa unui moralist şi el e 
in drept să predice o asemenea purtare şi si 
spere chiar că va găsi imitatori. 

Dar În acest caz se iveşte o noult dificultate, 
care credem noi el ar constitui principala slăbi
ciune a piesei, aşa cum o cunoaştem din dArile 
de seamă. Dacă. femeia vinovată şi iertati este 
necinstită, in senzul conjugal al cuvântulul, soţul 
ultragiat şi iertltor nu eate şi el numai necinstit 
in acelaş senz - că a avut amante, ceeace după 
morala curenti nu e tocmai grav şi in tot cazul 

AJii EI SE 
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spună adevăruf. Cu toate aceste trebuie ple: 
cată urechia şi la cuvintele adversarulUI ŞI 
cercetat dacă nu cumva se as~und supt 
mănia şi grosolănia lui şi vre·un grăunte de . 
adevăr. 

De altă parte şi in acelaş timp când ;, Ve-
cerna Postac emite bădărănii1e sale Ja adresa 
Româniej,~se fac încercări pentru o înfrăţire 
şi o confederaţie a popoarelor balcamce, 
între care pe nedrept sunt numJraţi şi ro
mânii. Mai săptămâniJe trecute a fost fon
dată aici in Bucureşti o societate supt de· 
numirea de »Liga balcanică \'1:. Presidenţia 
acestei societăţi a luat·o cunoscutul naţio
nalist oeneral Pilat, iar conducerea ei şi·3 
păstrato tot .aşa cunoscutul ~părător al al
banezilor ,prmţul« Albert Ghlca, care trece 
drept un pretendent la tronul albanez. ~c. 
tivitatea Ligei este deocamdată platOnICă. 
D. Argiteanu, corespondentul din Bucu
reşti al »Vecernei Posta« - tocmai ea! -
a ţinut în localul societăţii o conferinţă de
spre desvoltarea ideii confederatiei, urmată 
de concert »intim4'. N'avem nevoie a accen 
tua Îndeosebi că întreaga plăsmuire este 
lipsită de vr'o însemnătate oare-care 

o satisfactie croatiIor? 
Am dat ieri ştirea, di ministrul de externe 

Aehrenthal a declarat baronului Rauch, banul 
Croaliel, că desaprobă cu desăvârşire politica 
acestLlia şi că nu va aproba nicicând persecutia 
sârbilor din Croaţia. In urma acestora - spu
neam - că situatia baronului Raul'h _t,. .,rI.rn". 

Se ştie el baronul Rauch este o creaturi a 
coalitiei maghiare, care J·a trimis la Agram ca si 
pedepsească coalit'a sârbo·croală pentru obstruc· 
ţia ce l-a făcut in parlament, şi a contelu! Aeh· 
ren taI, protectorul intim 1.11 coaliţiei maghrare. 

Se pare fnsă că a venit vremea când baronu] 
Rauch va trebui s~ cadă. Suntem informati cA 
membrii croati ai parlamentului au inceput pe 
sub mână tratativele cu Kossutiştii pentru a In
scena o a doua rezoluţie jiumană, pe bază kos
suthistă, 
Aşa se explkil că rn şedinţa parlamentului dela 

29 Septemvrie croaţii n'au fAcut nici o decl-!raţie 
de principii. 

Ca atare, rolul lui Rauch s'a isprăvi!. Guver
nul magh~ar e gafa si I sacrifice, pentru a face 
impăcarea cu croaţii. Când zilele trecute Rauch 
a venit la Budapesta~ Kossuth .n'a avut timp< 
să-I primeascl. 

Văzându· se astfel tratat, Rauch a venit la Viena 
ca s~ se plângă celuilalt protector al său, conte
luI Aehrenthal. Acesta a fost în totdeauna şi este 
şi acuma partiz,1nul oligarhiel magiare. Prin ur
mare Rauch n'a nimerit la loc bun. După infor· 
matia corespondentului nostru, şi Aehrenthal J-a 
lăsat pe Rauch sa cadă. Această ştire esle,fn de· 
pl n cu acord cu celdalte ştiri ale noastre, pe 
cari le confirmă. 

Ne putem deci in curând aştepta la reinoirea 
rezoluţiei fiumane pe bază kossuHstă şi la ciide 
rea baronului Raueh. Graţierra ori cel puţin re 
ducerea pedepselor condamnatilor din Agram va 
fi una din satisfacţiile ce se vor da croaţilor. 

Scrisoare din Paris. 
Paris, 6 Ocfomvrie. 

iarna Ia Paris - Tot despre ,Legenda 
veacurilor«. Povestea unei mese. - Expo· 
zitia dela Grand-PaIAi~ Un romÂn avIator 

: '.- ..... 

suri ale anulu'. intâieJe adierJ de iarn5, şi obi I 
imbujorati de frig intâia or., a fetelor sglobii' ( 
ai copiilor rumeni. 

Cu ele vin - in fările nordice, in Româl1i 
in Ardeal - povestirile fulgilor de zăpadă, al 
curilor inghetate şi-a frumoaselor Duminecl 
Iarnă, cu cimpuri troenite de ninsoare, peste 
străluceşte ca o comoară de pietre nestimate, I 
mina soarelui resfrântl in fiecare fir do! zăpad I 
1n flecareeristal de ghiaţj. Vin cllnchete de Zi!' . 
gălili şi sgomote uşoare de sănII ce sboară pel ,e 
albul nesfârşit, şi urlete de vânt, auzite de " • 
parte de Ungă focul prietenos al căminului. C 

•. Aici bsă, ne aşteaptă tristeţea zilelor ceţo!' O 
cu ctr bolnav, cu ploi nesfârşite, cu frigul u b 
al toamnei care nu imbatrâneşte, ci stăruie n 
runt?, p~nă <ItrA primăvară. II 

Aici, zăpada nu e aibă; fulgii săraci sunt " 
nuşii, amestecaţi cu ploaie şi cad mereu, POi~ II 
morîţi, sombri, aşttrnându se pe casele ioa]!1 H 
negre, pe pomii goi, pe ulitele murdare, şi-n s • 
fJetele visAtori/or dornici de ceruri străine, a BIt e: 
delaire, ilor sombri, chinuiţi veşnic de u 'il, d 
spleen-ul ucigător al cetăjiJor uriaşe ... 

fI 
Alaltăieri seara, o cavalcadă originală, compu~ d 

din personagii imprumutate romanelor lui Vicia CI 
Hugo, s'a dus la biserica No/re,Dame, in mii~ 1 
cui multimei ~dunare acolo, ca si sărbAtoreald " 
.Legenda veacurilor«. Erau călăreţi imbrăcali \1 pl 
toate felurile, purtând rn mână prăjini rncăfca~.!Ii 
cu lumini de lOate colorile, fete cari duceai, ai 
ghirlande de hârtie, o Esmeraldă veselă, C.l lo~ ~ 
şi capra ei legendar~, i tr la sfârşitul şirului, iii al 
ep: scop imbrăcat in haine de sărbătoareI U! P1 
epi: cop bătrân, ras peste tot, purtat pe umti, le 
care dădea mereu din cap, căsca gll a şi-şi mişa .:: 
mâna în semn de blnecuvântare_ Şi tot alai~. 
aces ta era urm~rit de câteva auto l' obile inalll,' P 
incărcate cu refledoare de acetilen', cari îşi arun:: ~ 
cau Iamele de raze departe, luminând ca zîu~ y 
-----.:----- :_l __ :.Jf! pl 

I _) 
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DacA din'lceastă pricină misiunea lui Ra lch 
va eşua, e foarte probabilă numirea unui gene, 
rai ca ban al Croaţiei, până la restabilirea unui 
regim parlamentar. 

Aceasta este informaţia pe care oi primim 
din Vie n a din cucuri bine informate. Ea 
este de o imporhnţă colosală şi cine ştie să 
citeascl printre rânduri va găsi intr'insa semnele 
unor insemnate evenfmente ce se pregătesc. 

putea aduce in mod ]oglc leltarea redpro~ a 
ambilor vinovati - dar el este necinstit in inte
lesul general al cuvântului, este escroc şi plasto
graf; iar când o rjpeşte pe fiică-sa Suzette, ca 
s'o aibă numai el, Iar nu şi mama el, aceasta fi 
ameninţă d-i va denunţa pung!şia făptuit!. E 
dela sine inteles că bărbaţii cari ar avea si inveţe 
cum să se poarte şi ar fi puşi tn situaţia neno
rodtă de a·şi ierta sotia păcă1uitoare - nu vreau 
si zic păcătoasă - deja sine inteles ca se vor 
revolla şi vor zice ca nu vor si ia exemplu dela 
un pungaş, care, evident, nu putea avea simţul 
onoarei. 

Este drept ci Brieux, pentru a nu- şi nenoroci 
cu totul teza, a avut grija si nu realizeze impl. 
carea supt imperiul acestei ameninţări. Din potrivi 
soţul se împacă tocmai In momentul când fe
meea, obosi11 de luptele duse pânl atunci, de
dară ci renunţă la orice pretentii, renunti şi la 
copil, pentruc.a aceasta si nu mai sufere din cauza 
ei. Această dovadă de dragoste ti biruieşte; dar 
este evident că ar fi fost biruit in orice caz prin 
arma pe care o avea femeea izgoniti: secretul 

IVl3 p"'ILI'l::IlIl, f-',.,4:>.IIU -jClIIIlIJIIiC JiII\;VIO,,;:.C '1 

ceţoasele vârfuri de munţi. 
Blâni scumpe incep să impodobeasdi gâturile 

cucoanelor, frăsurile se inchid una câte una, iar la 
colţurile de stradă, şi-au aşezat cuptorul În1âii ne
gustori de castane ... 

... Ah, câte amintiri nu-ţi evocă mirosul cald al 
castanelor prăjitt>, aburii pa:fuma1i ce se răspân
desc in ait'r! Castanele prăjite miros a Inceput 

I de stagIune; cu ele vin intâiele volume de ver-

plastografiei şi escrocheril'f. Obosită un moment, 
ea putea fj perf~ct IIdihnită a doua zi - şi atunci 
pas' de mai fă pe grozavul. 

• 
Academia poate fi llnişliHl: piesa nu este re

voluţionară in tendinţa el. Dar putem zice ti de 
astădată Brieux a fost revoluţionar fără voie. ~e;:. 
tatorii - a :ela cari ţin să scoati morala din pie
sele vizute, mai ales din piesele lmul moralist 
- nu vor fi fost induioşaţi de peripetlile luptei 
şi impficirii dintre cei doi sotl, pe cari îl vor fi 
caracterizat cu zicala franţuzească: :.ils s'enten
dent comme larrons en foire« (se Inţeleg ca hoţii 
la bâldu); dar tocmai aceste peripeţil, expuse at.tt 
de sugestiv, dupăcum ne asigură cronicarii tea
frali, il vor fi umplut de scârbă impotriva fami· 
Iiei de azi, aşa cum se prfzintă In foarte multe 
ClZUri - şi aceasta este partea revoluţionari, din 
acest punct de vedere Brieux este şi astăzi tot 
cel de aUă dată. Liviu. 

ni 
al 

pentru ViCtor Hugo cela ce e .Hamlet< pentr~ 
Shakespeare, Infernul pentru Dante şi ,fausll 
pentru Goethe. Insuşi autorul a spus că aceasU p 
culegere de versuri e cela ce·a făcut mai buni 
ceia Ce nu crede să intrea-::ă. Masa pe care au 
fost scrise poeziile cari compun )Legenda vu' ; 
curilor<, se poate vedea la muzeul Victor Hugo: . v 
e o masA simplă, de lemn ordinar, fără nici un n 
caracter special. 

Vi::tor Hugo o diruise p iefenei sale, d,na 010- y 
net, Cli următoarea dedicaţie: 

:. Dăruesc doamnei Dronet aceasUl masă, pt ~ 
care am scris .Legenda veacurilor«. Guernessey, 
16 August 1859«. 

Prin testament, dona Dronet a Usat acest dar 
unui nepot ai el, - administratorul de azi al mu· 
zeului Victor Hugo. 

Inlr'o zi, el 'şi găsi servitoarea ocupafl să frece 
cu leşie masa, tocmai unde era dedicatia marelui 
poet. 

- Nu inţeleg de loc - zise dânsa - cum st 
poate că domnul, care e aşa de curat şi de 10' 
grijit, si aibl o masl aşa de murdară( .. 

Negre~itt stăpâJ1ul mesei o opri la timp: de
dicaţia era Incă citeaţă. Dar ca s'o apere in viitor 
de asemenea... ingrijirl nefolositoare, administra· 
torul a pus peste scnsul lui Victor Hugo o sUcli, 
supt care se poate elti şi acum .Dăruesc aceasta 
masă ..• efe.c 

la Grand-Palals s'a deschis de câteva săp
timârlf, expoziţia de baloane, djrjgiabile, aeroplan~, 
biblane şi alle curiozităţi aeronautice, - expOZI· 

I ţfe despre care am pomenit ceva fntr'una din 
scrisorile mele trecute. 

b • • 

c 

Con t rap i str u iei o r şi alu nit e lor fli~d u~icul c!'smetic ideal pentru. mA!!) ,i faţl. 1 n câteva zile deplrte~1 
plstrulele ŞI toată necurătema plelel. Comandele de 6 dilse se expedlazA 

să folosIţi franco. S~ poate capllh. d la .. preparatorul Kirpitl J4nol farmacist 
in Arad, Boros-.6ni-ter IIr. 11; precum şi dela drogueriile şi parCrema şi Săpunul de lapte benzoe fomenile din Arad. Magazia ~rincipalin Badapesta: farmacia Ttlrok J6zsef 

Klrâly-utca Nr. 12. 

original a lui KĂ R PÂ TI, SA. !lU folosiţi şi si DU primjţi numai cremă de lapte benzoe a lui Karpăti, preţul 
t cor !Ii săpun de lapte benzoe. preţul 70 fii. Să vi păziţi de imitaţiu n1t 
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~ Nimic mai interesanţ, pent~u cer pe cari ii ,in-I relaţiunl cu dânşli. Guvernul turc e mulţumit t 
teresează progre~~1 aVlat'Ul1f', decât. ,ac~asli\ 1rT1- , cu situaţia politică din Eghipt, aşa cum e astăzi. ' 
punătoare eXpozitie. Sunt arătale aiCI, mcepân'i! l 

,-
Scrisoar. din I.oma. 

Papa bolnav. - O naştere În Vatican. -
O spargere ingenioasă. ~, dela balonul simplu al fratilor Montgolfier, ur- l' II< ! 

1 mând cu b~loanel~ naiv c?lo~ate, cu nacela pic· Dep~taţia turcă, la Uvadia. Se anu!,t~ din ( - Dela corespondentul nostru. -

Papa bolnav. 
l1i latA, de mal târzIu, conhnuand cu aerostate:e I Petersbu:g: Deput~t1Unea turcă a sosit la Livad a î 
1, ~~fe~ţionat~ din veacul trecut şi sfâ.!şind cu ~i. II şi ,se .va preze,nta azi Vmeri ţarului. In Rusia ~e ' 

rlgtabllele ŞI. aparatele mai grele decat a~rul, m· atn,hUle acestei. deputatiuni o importantă c:\ atât D 
,ventate in Zilele noastre, _ sunt arătate ZIc, toate n:'31 mare. c~ cat se ştie câ la audienţă va asista ela 1870, de când italienii au cucerit Roma, 
fazele prin care a trecut deslegarea problemei ŞI Isvolsk. Impreună cu ambas~dorul rus dela . papa s'a inchis tn Vatican şi a urmat să·şl albi 
ILIvigaţlunei aeriene, Constantinopol. ' : curtea lui, soldatii lui, politica lui aparte, consl· 

!I; Lo.cul de onoare ft , ocupi gloriosul aeropla~, ~Koelnische Zeitunge află din Constantinopole derându se prizonier in Italia şi in Roma, care 
cu a~utorul căr~la Br~riot a trecut Canalul·Ma- din bună sursă că trimiterea misiunii otomane la i·s'a luat samavolnkeşte - zice el. 
necel;. e rnvechlt, ră~lt :- ca ~n erou, in ~ijlo, Livadia are nu n\."lmal un caracter de politete ci Cu toate el este Izolat şI separat, cu toate el 
CUi atator apar:-te nOI, ŞI inconJ~rat de fiori, pe şi o mare Însemnătate politică. Rifaat paşa are fi' 1" ti 
o. rotondă ~e la:bă: Pe. de .I~turl, r.n0noplane şi imputernicirea trebuincioasă pentru o mai cor. an le enea II urăsc, cu toate că puterea papală 
blplane mal m~rI ŞI mal ~Ihttle. hecare c~ re. di~l~intelegere p.ohtici şi militară, intre cari şi in a rămas numai ca o amintire de care Izi nimeni 
n~mele său. Blplanele fratilor Wrlght, Antometa pnvmta acordulUI asupra trecerii vaselor de rJz. nu mai face caz, totuşi papa este un punct de 
lUI Latham,. s~eltA ca o rândunică; ~~c~te În slad, boiu prin Dardanele. Rifaat trebuie de asemenea curlosltale şi de Interes pentru toati italia şi 
CII fruntea lipită de tav~nul eXP.o~lţ!el, stau ba- a·şi depune toate silinţele şi toată energia rn fa- pentru mare parte din Europa. 
l?anele, - .ca o marţ~~e a .glon~1 t!ecule. In sA· voarea unei intrevederi intre ţar şi sultan, infre- O schimbare in politica papa li fa+J de Italia 
hle liluralmce, e~~ozltll de ]u.cănt In formA de vederea pe care cercurile dirigente din Constan- I 

j aeropl.a~e, expo~lţll retrospech~e ~e aeronautid, tinopole pun o mare greutate sperind a recâş- şi de lumea liberală, • te aşteaptă ori de câte ori, 
: e~pozlţll de mici mon.oplan!: ŞI blplane, cari can- tiga pentru Poartă deplinA libertate de actiune fn moartea chiamă in paradis pe vre·un papă, şi 
, , dldează pentru nemumea vlltoare. partea turcească a Mării Negre şi rezultate in- iată de ce, la fiecare indispoziţie a papei, toate 

Printre reprezentanttt nou ei serif de aviator;, semnate pentru posiţiunea Turciei in concertul gazetele şi toată lumea din Italia se ocupă cu 
/şl expune modelul de aeroplan şi un român, europenesc. viu Interes. 
d. Purcăreanu. D·sa e mecanic in Paris şi după • Cu toate ci se fine un adânc secret asupra 

r cum spunea un prieten - druia noi n zicem Tristul _ are .scânteia divinăe, Patriarhatul dela Târnova. , Poli· sănlUătii papei - când aceasta este şubredă -
i, ' .... Dac'ar avea bant să-şi poată lucra aero. tische Correspondenz« din Viena află din totuşi, când transpirl câte ceva, detaliile ce se 
: p~anul,. Ir fa~e minuni... Dar e sărac. şi nu.l ajută Sofia: dau şi proportiile ce ia indispozitia papei, sunt 
:. nimeni,.. Uite, modelul expus aiCI ,11·a făcut Svonul că guvernul bulgar se va folosi indoite. 
i. adunând cuie şi potcoave de pe stradă şi to- de aniversarea independenţei spre a reîn- Zilele acestea, a circulat veşti alarmante asupra 
.! pindu·le... Precum vezi, aparatul i-a fost primit ii aici, şi probabil, au d.1 premieze." Atâta are fiinţa patriarh1tul dela Târnova, nu se con- s nătăţli lui Pius al X" şi acum in urmă, gaze-
Purcăreanu ci nu prea are initiativA ... e cam firmă. In unele cercuri se afirmă cu toate tele zic, el pare el este vorba de o indispozitie 
leneşe... , aceste că acest plan există, se accentuiază fără gravitate: pare că papei i·s'a umflat un pi-

li fntAlnlm pe d. Purcăreanu pe o alele a ex- insă că reinfiinţarea patriarhatului nu va cior, din pricina damblalei de care sufere, iar me· 
p~z!ti.el. Ne duce. la aeroplanui d'salf', arund avea ca urmare desfiinţarea exarhatului din dicii pare el au dedarat el nu este vorba decât 
pnvm de bunJvomţă boaloaneIor, surâde cu Constantinopole. Această instituţie va con- de o maladie fără nici o importanţi. 
ironie unor .parate prea incircate cu pânze ~cari se târAsc pe pământ şi sboarl ca lebedae şi se tinua să funcţioneze În interesul bulgarilor Zic pare, pentrucă dupăcum vă spui mal sus, 
plânge OII U~·l"J .. L~ ~I ___ : ortodocsi din Turcia. secretul cel mai mare, se ceară si se păstreze 

I .)1 poftesc la mine acasă pe a doua zt:" ~ J.L._ 1Ull..4>~ ,;,,,_'~' ...... ~ .... "lJiinlWWI " ...... 1 l ,Mai stim de vo;bl, zic, poate fa~em ro~t de 'Sute -d; arestări in Cetinge: Din Cetinge O naştere in Vatican. 
niscaiva parale, sA. ţi palentezi InvenţIa. SCriU un se anun,ă d! arestările in afacerea conspiratiei ŞI fiindd v;1 vorbesc despre papa, sl v~ spui 
articol... facem gAIăgie In gazete ... ce zid? continuă. NumArul persoanelor arestate se urei el in palatul Vaticanului, zilele trecute s'a Intim-

D I 
J până acum la câteva sute. Intre cei arestati se 1 t t 

_ Viu mâine, um nec . află şi maiorul Sotschnitan, fiul cunoscutului p a o naş ere. 
_ Bine. Adu·mi o descrlpţie a invenţiei d·tale. voevod. El a fost insA pus In libertate, in urma Da; cu toate el in zidurile Vatican ului nu se 
_ Aduc. Aduc şi un articol despre aero· . i b d I i pomeneşte picior de femeie, totuşi o ... femeie a 

. plane. intervenţie am asa oru u rus. f • d 1 1 I 
_ Bravo! La revedere pe miine. • nlscut... o emele e eu, o eoa el. 
A doua zi n'a venit. Lam intâlnit seara. Anul trecut' impăratul Abisiniei, Negusul Me-
_ N'am venit Ieri. Am fost la pictorul Le- Interesele franţei tn Maroc. Generalul nelik, a dăruit papel o păreche de lei tineri. 

verin, la un ceai ... ~m petrecut bine ... Era lume D'Amade, fostul comandant al trupelor francez~ Aduşi din Abislnla cu mare b~gare de seaml, 

ltX 
I f J in timpul expeditiei la Casablanca, a declarat unUl mu II, erau Ş eme. 'd fi leii au fost instalaţi mtr'una din grădinile Vati-

_ Să fII sănătos, prietene... Cân1 vei avea redactor al ziarului ~Matine cA expe ,a spa- f I 
d

. i nl'ol le in Maroc a creiat o siiuaţie extrem de pe- canului, Intr'o cuşcă de ier. ncetul cu incetul 
vreme, mai vino ... sunt acasă totdeauna Im - " rlculoasl pentru franţa. Această expediţie tre- leii au crescut şi alaltăieri leoa.ica a dat la lu-
neata .. ,e bUl'e să incefeze, altfe), influenta Franţei in Al- . _x x d f 1 d Şi ne.am despărţit, convins odatl mai mult mină doi pui, cari zIce \AI seam"n. cu o pu e 
ci ,Românul e născut poete. Tristan. geria şi chIar poate şi liniştea ei vor fi periclitate. pisidi. 

Din StrAiDi'afl. 
Situaţia guvernului turc. Paris. - O.in 

convorbirile pe cari le·a avut colaboratorul zIa· 
rului ~Le Temse cu marele vizir şi cu ministral 
de externe reiese că guvernul se simte stăpân 
pe situaţie~ Guvernul e hoUirît să introducă. mai 
multe reforme in ce priveşte politica internă. Ma
rele vizir a declarat intre altele că dreptul de In
tervenţie al patriarchului se referă exclusiv numai 
la chestiun\le absolut religioase, de aceea guver
nul nu va permite ca patr~arch~l şr;'l!ervină şi 
In alte chestiuni. Martie Vizir şI1n ,J~lmat sp~· 
ranţa eli unirea tuturor elementel-. uaţlo~~le dll,1 
imperiul otoman se va putea face Ură dificultăţI. 
Toată puterea se află exclusiv numai in mâinile 
guvernului, care va şti cum să uzeze de ea. 

Vorbind despre manifestul tinerilor eghlptlenl 
dtre guvernul englez marele vizir a declarat el 
guvernul turc nu are' nici o legături cU naţlOlta
liştil din Eghlpt şi nici nu doreşte ca să intre in 

I Dacă a-ţi incercat toatel 
• 4 _ _ ".a troat darorlle JeOIIIlttce ccre1l o .Udl d. 

r SPIRT DE GHIAT.A. 

Viitoriul Algerlei este Indreptat spre Oceanul 
Atlantic prin drumul pe uscat care trece prin Dacă In fiecare a.n Vaticanul o să aibă câte 
Udjda, Tasa, Fez şi Rabat. alţi del pui, In vr'o zece ani, o să ajungă si 

Dacă Francia nu vrea sl.şi expună prestgiul aibl o turml de lei. Ce o si fael papa cu ei? 
şi interesele sale in Aigeria, ea nu poate să per· mită ca Tassa să cadă in mâni1e spaniolilor, alt- O spargere Ingenioasă. 
fel ar Însemna pentru fran~a l;ln adevărat Fachoda Nu ştiu ce să mal inventeze hoţii ca să comită 
marocan. Chiar dacA spamolll nu au acu":, acea- spargeri cari mai de care mai ingenioase. 

tA dorinţă ei vor fi siliţi si punA mana pe' . ~assaprlntr.o necesitate militară şi polit~d. Pd. Pove~tirea faptelor de . m~] la vale, au ceva ~alla 
mde succese ale spanioliior. au J?rod':l~ In to~tl I amencanac ca IngemosJtate. - probă că r~ssa 
Spania o redeşteptare a partidulUI mlhtar; c~lar latini nu se Iasi mai pe JOs ~ dec4t. America ... 
regele Alfonso nu şi-a ascuns. dorinţa de· a ca';l,ta chiar şi in rele. 
in Maroc un fel de despăgubire pentru colonllle Intr'o agenţie de (xpediţiuni un birou care se 

ierdute- dealtmintrele se ştie că guvernul spa· 'f '1 . ~jol e s~pt influinţa Vaticanului. 'nsăr~ineazl c~ expedierea măr un or, ~ufenlo~, 
t b i 

Jo: IntervinX da~x vrea să sat- baga}elor - s a presentat pe inserat dOI hamalr. 
fran ţa rt u e Sel ~ ~ • • A f t veze interesele sale economice ŞI pohhce in aducand o ladă de lemn o~r e grea, pe care era 

Africa.. scris cu litere mari: Frangtle. Atentiune. 
Ministrul de război a cerut generalului O' A~ad~, Hamalii spuseră d·]ui Schmit, proprietarul a~ 

care este in concediu la Montauban, expheaţtl genţiel, că trebuie si se expedieze aceastl ladă 
asupra dec1araţiunilor făcute de el coresponden- pe adresa unui domn dee Sanctis din Ancona. In· 
tului zIarului ~Matine. .. 

d d dinte pro.enfte din rlceal" ea d. e. :re :ar:d:a\ ~~: durere e cap, 6 1, Jughlurl ÎIl Mute ,1 IA .pate, 
.e~oI:.e,te CII remltat bun. In CODin G U T 11 BAI U L 11 1 Iinguml remedia. 

_ PreţUl · .. bel .tlele 60 flterl, o ItIdl BI&rCI 1 ear. 20 fiI., 3_,=ti=d=o=-=arl= 
taa 6 ,"do Blid .. trimit pono fnulco. -

CantitAti DJ,a.l )Ulei DU 8C U-im.it prin polItA. 

Se p.e,ta .. II _II 111 DIa 

Szemann Agoston,' ,.,....... 
Hatvant PGtir ar. 12. 
le upecIIMI 1IIIIk" toall pk1IIe , •• , 

;:- . ... .... 

.. 

I i . 

I 
I , 

L au J. A.ti! 42;; !$;'" 
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I lt el sunt vase de trebaţi ce este in el, dec arar. 

m~~~~ra pe seară, raproape de 'nchl?ere~ a
genţiei, lada fu dusă in deposlt, pusă bimşor JOS, 

şi Iăsatl să fie expedfaf:l a doua zI., I 
A d '1 <'când a deschis prăvălia, bietu oua z, ,. tIR 

domnul Schmldt - un neamţ ;ins,tala a o~a 
ăslt casa de bani spartl, filită cu un fIe-

- a g 1 A d ce s'a pe. rbtrlu cIrcular. Speriat şi nepr cepan 
trecut a dat alarmă, 

S'a' stabIlit din cercetările poliţiei, cii un hot 
fusese inchis In Iadă, hot care a spart casa de 

ba~tr'adeVlr, capacul IJzei s'a glslt, rupt, in ladl 
erau paie, o cutie cu chibrituri, o dalti, u,n ciocan. 
Cassl de bani avea o gauri făcută cu :Ierhtraul 
circular cât puteai si bagi mAn., dar dm fericfr:, 
cela 4000 de franci ce erau In ea, nu au fost fura,tl, 
pentru că erau inchişi intr'o despărtiturl dm 
fundul cassel. , 

Hoţul sta mărginit cu 10 franci, ce a găsit in 
cuUa unui birou, şI. .. pe aci ţl·e drumul. 

Şi poliţia? , 
Poliţia il caută şi acum, precum. cauti pe cel 

doi hamali cari au adus ada, dar laI de unde nu,s. 
Coresp. 

• 
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n Î ci pentru partid e, nici pen tru bi ~erticăd şi. ni: , cari ar putea aservi biserica intereselor s~răine ş! tru foruri _ şi anume să se In ro Uca, , I 

de artid, De aceea şi vedem c~ orga~l~area el P:~~ea care se simte jignită În d,reptul său să aiN! 
est'; de aşa încât fiecare corparatltlne t?1 ~oatt~ ~reptut a pretinde ca p, ck,/tu,aliz sa să se p' ~ 
duce le i1e sale in sfera can?anel?r Isenceş I blice toate actele apartiŢlătoare cauzei ambe~~. ~u ă cu~ îi dictează şi pretmd mt~resele lor, ărţi Într'un ziar, care şl-1 va alege. par.t,ea lin. , 

A ~ este sinodut parochial, protoprcshlteral, epar- iantă, ca astfel să vină Inaintea. puhhcltăţll, a,":C hi~1 şi congresul, fiecare lşi aduce legIle sa\~ c~ apoi va cerne cauza cu nepart .. l~tat~ ŞI acea'il 
majoritate de vot~ri, c~ acea lI1~el1ţlu~~ c.ura ,c rocedură va fi garanţa cea ma~ slgu~ă. că? 
se înainteze biserica ŞI pe credmclo~11 el. ~ Proces nu se poate suci şi. În~~lcl ?e IlICI un .lL~. 

Spre păzirea şi ţinerea acestor legI sunt mtoci ~ecător, începând dela cel, dmt~lU d~n scau,n, pa~ C 
mite forurile justiciare şi anume ca for Jh~fau.nu la cel din urmă din consls!onul ,mltropohtan!, 

rotopopesc, ca for II. Consisto,rul epar la Ş! ca Introducându-se această !nO~aţlUn~e, nu n~-arf n 
PI m for Consistoriul metropolrtan, toate aces,te teamă, că ne va veni bisenca 111 mana. u.nel ?If I ~"toc;"ite ca să dea şi să' apere _dreptatea m. arhii, fapt care s'a ivit In multe caz~" '" b" , 
aşa mod ca să nu se poată plange mmelll ~ca răsăritului, căci pelângă c~l~ t.~el foru,TI ~I .1 

de nedreptate, ,. . . veni în ajutor şi forul pubIICltăt", atu."cl nit PI 
(nsă oameni suntem cu tOţi! ŞI astfel ŞI repre- ~a parte nu va afla nicăiri uşi înc,hise ŞI. u,red I 

zentanţii şi oficianţii n?stri, ca.rI, dacă m unele ca- astupate, Poporul român a fost ŞI este rehţ;'IOS.ş . 
zuri i-ar înşela părerea m hotănnle ~~ s~nt a se adu- acum. EI a fost aşa zicând me,nto,rul ,creştmalan ~ 
ce, atund acele hotărîri treb,uind. a fi mamtate,spre a- În orientul Europei. El a contrl~~lt dm al să~ m 
probare Veneratului Conslst~nu,_ d,e u,nde llI-să ~ă numai pentru susţinerea bisencllor sale, CI, ~ 
Îndreptarea cerută chiar de s ar IVI ŞI după, acel~ pentru ale altora, şi lucru minunat, că buna~Ol~~ lE 
vre-o nedumerire În vre-o cauză, est.e Conzlst~ru şi dărnicia lui a fost eXl?loatat~ de cătră cvel, alu.: el 
metropolitan, care toa,te ,le .Iucr~ ŞI arA treb~1 să toraţi În scăderea şi slăbl~,ea luI. ~sa a paţlt ce. 
le lucre pentru a nu fi ş~lrbltă ŞI ~estransă llber- grecii, aşa a pătit cu slavII, deac~la M~rele Arhf, 
tatea bisericei noastle, CI se rămană aşa du~ă episcop şI Metropolit Şagooa rell1torcand~-se ~ 
cum au contemplato cei cari ne-au dat~o. Deacel~ canonul 34 apostolesc, ne-a dat autonomia n~ 
ne incumbă tuturora dato~ia ca s~ veghlăm cu tOţII stră înscrisă În legea patriei şi acu,m atârnă de~ 
şi să-o păzim ca pe lumma .ochll?r, ca ea ~ă ră- noi cum vom şti folosi această nea.farnare, aceas~ 
mână intactă, ba Încă lărgită ŞI dacă cmeva! libertate, care vorbind adevărul, pe P?poru! ce 
undeva ar observa vre-o restrângere, s~ o faca sărac şi rămas îndărăt îl costă '!1 ul ţl bani, ba 

cunoscută În corporaţiunile n?astre ŞI ~ă dea chiar foarte multi, dacă şi-ar da cmeva, os~ăne~:1 ( 
semnalul unde şi prin ce paragraf! sau lege s a făcut să-i calculeze dela introduc~rea .~onstl,tut!onal!"v 
vre-o restrângere. Să o arate la lume spre a. se mului nostru, de altă parte ,"?ă II dă Ş! ~arantl; OI In. Prell'ma conjrBlului Indrepta eroarea sau chiar direcjiunea greş.tă. că numai poate fi exploatat ŞI nedreptat,t de .11. I 
Această arătare Însă să nu se pnvească de loc dacă şi-o va şti apăra cum. se. cade, ŞI ~sta eSII,p national .. illricBlc. ca un act de vrăjmăşie fată cu regulamentel~ răsplafa jertfelor lui. TrehUle msă să f,m bu~.h 
esistente, sau ca o intentiun~ de a ,le n.e~ocoţl economÎ, ştiind că odat~ ~ avem. să dăm s~m: f~ 

O chestfune de discutat. sau a se opune lor, ;că ar. f, o. ve~hlare Ş' mgn- despre averile DomnulUI mcredm)ate nouă ŞI .. ).1 
- 1/l4 Ocfomvrie, jire ca drepturile şi Iibertăţrle blseflc~l ,noasţre. să căutăm, ca ori-ce ban, ce-I ~he!tu~m, să-I c~eltum rt 

nu poată suferi nici o restrângere, mCI o şt!rblre: spre folosul şi inaintarea bISeriCei n?astre. , a Săptămâna. viitoa~e, ~oi seA va. ~.eschide Asemenea §§ cari restrâng libertatea persoanei Dacă ar mai fi de dorit ceva, ~r fi! '?l for~nl/ e 
congresu1 naţIOnal bisericesc m Slbll~. Par- şi deschid calea sl?re absoluti?m, . condamnat d~ inferioare să poată di~ ofjci~, ŞI fara tax,a I ~ m 

b ' . dm nou biserica noastră, mI-se _p~r ~ fi § 4, 6, 7, ~ 8, 9 ŞI apela la conzistorul mltropohtan. cauzele, c_~~~ s~ ~, lamentul nostru Iserlcesc va avea ..] O din regulamentul diSCIplinar, unde trecandu-se d t IX I I+"'~~ A ~~........-"", d' 
să discute o serle e msemna . peste cele 3 foruri judiţiare, s'a In ro us pe eap,~ , .." H .. ,,,,"n-ar re UI s Vll1 In . d' te chestIUni • t d d a părea aduse nu cu es Ud C a1

fi
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actuale, cum sunt chestia ş~oa1elo~ noastre tn calea ordinei, o instîtutiul1eLI\,;~J.iOerall'_" .............. ': .... ':'o~t.ntă a 'congresului nostru bisericesc spre .. er 
În faţa noii legi şcolare, apoi chest.i!IU!In~......ca-=-I-~~~T-tC1r!T""':arn~r.. ~a~tagr~ afii aceştfa singuri ar a Întări şi asigura bunătatea statutului organic. ;ă, 
lzI .... h\dlllta 'lIegemoT de epISCOp dm Caran- fi În stare, a ne face tot statutul nostru organic Un protoprtsbiter, o 
sebeş. Alături de aceste chestiuni importante, iluzoriu şi noi singuri am deschide poarta forfă-

. "reţei noastre spre a fi băgat calul Troian Într'ânsa, nu vor trebui însă lăsate in părăSire mCI Este adevărat că legea noastră organică Încă 
chestiunile de organizaţiune şi viaţă admi- n'a ajuns ca să fie perfectă şi să prevadă toate 
nistrativă. cazurile câte se întâlnesc în viefa de toate zilele, Cronici cultaraII. 

re.trul din Bacure,tI. 
Statutul organic, opera uriaşului a] cărui ci chiar Regulamentele noastre bisericeşti vedem 

centenar se va serba, oricât ar fi de mă- că sunt făcute şi introduse numai În mod pro-
f ' d ... ". M' I .. vizoriu, De aceea şi aceşti §§ din acest Regula-reaţă., nu poare I esavarşltă, al a es m ment trebuec conformaţi În spiritul liberal al 

realitatea aplicării spiritul şi chiar textul lui bisericei noastre, căci altfel până vor fi în putere 
pot fi jignite prin dispoziţiuni ulterioare. de lege, se dă loc arbitriului şi deschid calea 
In privinţa asta găsim că e de interes arti- abuzului de putere, despotismului răzbunărei şi 
colul de mai Ja vale pe care-I primim dela spiritului de partid asupra aceluia, care ar cuteza 
un protopop din archidieceză şi îl supunem a apăra undeva libertatea atacată de aceşti §§, 

>Teatrul Nationale din Bucureşti, rşi va des, 
chide porţile in c~a mai apropiată SAmbătA 26 U 
Septemvrie, cu .) A.pus de soareC', dramă lstorlcl~ej 
de Barbu Delavrancea, care a raportat splendidulîn~ 
şi neuitatul succes din sesiunea trecuti. Sa, 

Alegerea pe care a folcut·Q directorul ger-eraI '1011 
al featrelor pentru Inceperea nouei activităti arii· baţ. 
stice cu aceastA piesă, e cât se poate de ferlcltJ, întrodu şi În biserica noastră, atenţiunii membrilor congresului naţiona1. O altă chestiune, carea încă ar trebui mai bine 

Deoarece asupra Statului organic caută multi definită şi regulată ar fi modul funcţionării celor 
cu ochi invidIoşi pentru libertăţile cele multe, ce trei foruri justiţiare, ca În biserica noastră să fie 
ni-le dă şi ar dori În tot modul a le restrânge, ca combătut proverbul protopărinţi/or nostri romani 
astfel se poată introduce În biserica noastră o cari ziceau că: plus valet favor in judice, quam 
Înstrăinare intre cler şi popor, este datoria fie- mitle leges in codice. Nu pentru a sămăna bă
cărui credincios a veghia, ca drepturile cuprinse nuieli se aduc aceasta, ci dacă s'ar putea pentru a 
În el se nu fie întru nimica restrânse de potrivnici. face imposibilă pentru totdeauna Încetăţenirea lui 
Simţind noi o aşa pornire trebue să-i sărim cu În biserica noastră, Când dela Început va şti ju
toţii În apărare şi apărând, potrivnicul nu ne poate decătorul că În biserică nu se pot părtin; nici 
face nici o pagubă, Mai mare rău însă am face, neamurile, nici favoriţii, dară nici a se persecuta 
când spărtura ar proveni dela noi şi mai uitân- şi nedreptăţi, nici disgraţiaţii nici persoanele străine 
du-ne de datorinle nu am fi destul de atenţi la şi de alte principii, atunci judecătorul va fi cu 
modul cum se esC'cută principiile . lui, Bunătatea mult mai- atent în aducerea sentintelor şi deciziu. 
Statutului organic I1UJffaIăIilllcj-se' poate gusta nilor, cari să nu jignească pe vre.o parte. la 
cu ~eplînă ,":,ultumire, dacă se esecută Ji interpe- forul al treilea de regulă toate cauzele recurate 
teaza 111 spmtul contemplat de cei-ce m-Iau făcut şi apelate trebuesc însoţite de o sumă de 40 cor. 
şi ni-Iau dat, pentru-că numai atunci Îşi şi aduce Domnii asesori mitropolitani însărcinaţi cu stu
roadele sale binefăcătoare. diarea cauzelor au timp de tot puţin spre a stu-

D~că c,ercetăm viaţa arhiereilor de atunci şi a dia o cauză cu temeiu, Ba chiar şi ÎI1 celelalte 
ac~!el pleiade de bărbati din de: şi mireni cari cu două foruri se pot întâmpla asemenea cazuri 
t,?t

ll 
au lucr~t la f~cerea StatutulUI organic, ne con· încât jUdeCătorul, Încărcat cu cauze multe şi Ur

vmgem că mtenţlUnea lor a fost ca această bi- gente, spre a se mântui de ele, nu le poate stu
serică săracă şi înfluinţată de străini, se fie pusă dia cu destulă grije şi aduce o judecată superfi
la adăpost, spre a nu se mai putea amesteca alţii dală, aşa că se pot ivi parţi Htigante, jignite În 
În afacerile ei .i,!terne,. ci clerUl. cu credincioşii ei dreptul lor, cari apoi Îşi vor face judecată nefa
la un loc să-şI IIldephnească ŞI conducă afacerile vorabilă despre justiţia bisericei noastre, care Însă 
lor bisericeşti ca şi în familiă, potrivit puterilor şi nici când nu intenţionează să părtinească sau să 
şi trebuintelor lor ce se vor ivi după cea mai bună apere pe cineva Aci ar fj de dorit a seJntroduce 
a lor părere. Se înlăture influenţe mai dăunoase, o inovatiune, care după mine nu ar fi jignitoare 

Valoarea piesei şi reputatia literară a autorului el lui 
precu m şi felul brilant in care a fost reprezen' tah 
falri aceast. piesă astă primăvară, sunt In deajuns insi 
cunoscute publicului pentruca să fie de lipsă si 
mai facem elogiile .)Apusuluf de soareC', 

Cu toată mişcarea pornită printre artişti şi per' 
sonaJul teatrului, cu toată infîintarea celor două 
teatre noul in Bucureşti, cu tot ce s'a scris şi i'a 
vorbit fn timpul din urmlJ staaiunea teatrului se 
anuntă a fj splendidă. 

Nici odată de când există această institutiune, 
n'am ·avut ocazie de a vedea un repertoriu aşa 
de bogat ca cel din anul acesta, un repertoriu 
compus din atâtea cap d'opere ale Iiteraturei străine 
şi un mp'~e"tumăr de piese noi. 

Nu CI') \; tC 'c{,oate aceste premleri să aibă şansa 
de '1. tr( toi-"'" '\ :umina rampei in acest an. dci 
sunt aş b-o-t ~ număroase şi trebuie de asemenea 
să se f~ cont şi de repertoriul cel vechi, care 
incă are drepturile sale la sceni şi va alterna cu 
cel nouJ cu tot marele succes al celui din urml. 

Departarea câforva artişti, şi dintre cei mai buni, 
a lAsat un gol la Teatrul National care n'a Intâr. 
ziat si fie:completat cu alti artfş1i, carI cu toate ci 
nu au reputatia de a fi artişti consacrati de presl 
şi opinia publici, nu sunt de o mai puţină va
loare reală. Ei nu vor fnlârzia ocazia si se mII' 
n/festeze. Pentruca un actor d fie artist prede
stinat trebuie să Inceapă cu debut şi si i-se dea 
ocazie si debuteze. 
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~,Depărtarea celo~ şease artişti dela Teatru~ Na-I dUf! co~fra u!lu~ ~sţ-fel de/f.uvern,_ s'ar vedea 
Hei al, va da ~cazl.e altor ~ease să contnbUle cu manat in aCelaşl llnte de btltale Cll mdependiştii. 
i . jyjtatta,. c~ mtellgenta ŞI cu ta!entul lor, la pro· Singura soluţie şi echitabilă şi realizabilă ar fi 
bi. ~ul artistIc al scenei române. numirea unui guvern extraparlamentar care să t .1~tă numele ~elor ~ci de.stlnaţi să comp~etez~ facă a.legerile cu lozinca votul universa'l, egal, di. 
.~ pa TeatruluI Naţtonal ŞI să ofere publlcului rect ŞI secret. Un astfel de guvern ar fi primit cu 
In. zia să se pronun\e asupra lor. ovaţii de popor. D_ Hodza declară, că cunoaşte 
~~'DşoareJe Macrl, Alice Cocea, dd. Ion Constan· per~ona~ si.tuaţia, din 180 cercuri electorale ale 

in Const. Nedelcovicl, doa Maria Mihăilescu, naţlonalttăţrlor ŞI pesta 100 altele, cari ar vota 
u ,~alcosi, VirgoJici şi Dimitriu. pentru ori-care guvern, care ar veni cu această 
IL~ Cât despre cei vechi, işi vor da toată silinta ca parolă, dându-i astfel majoritatea. 
l1l 'n dublarea fortelor lor să dea o formală des- E de sperat, că cercurile superioare vieneze nu 
'f 'njire acelor persoane cari, au Ibat să inteleagA vor ~ăsa Asă le ~cape _ din., m~n~ ac~astă ult.imă 
II~ prin depArtarea camarazllor Jor, Teatrul Na· ocaZie, cand mal pot mtăn ldela Imperială austnacă 
: raI a ajJns în inferioritate faţă de celelalte În l!ngaria şi vor lua deciziunile cele mai ni· 
~~ mffi~ 
j. Piesele cari se v'r juca la Teatrul Naţional il1 
~. ursul săplămânei viitoare sunt: Apus de soare 
i 'ndu$a. Lais. Banii, Ovidiu fi Noaptea,] in· 
) .. 
li m. 
I~ Aceste .piese vor alterna intre ele până in Oc
l mbre vIItor. 
~ In f(J.,JI acesla vizitalOlii Teatrului Naţional vor 
} . ea o bogată variaţie. 
:t' 

Mersul • • crlZII. 
- Ştiri telefonice. -

Budapesta, 9 Octomvrie. 

Conform informaţiilor primite din cercuri 
. vernarnentale de 1<Neue Freie Presse«, 
onarchuI nu va decide decât În cursul 

,'ptămânei viitoare asupra demisiei guver
ului. Tot din aceste cercuri se aude, că 
foarte probabil să fie numit un cabinet 
7,ist. Cabinetul acesta trebuie apoi să re· 
'nţe la' concesiile militare şi să se mulţu
ească cu concesiile fixate în programul 
misiei de 9. Sferele din Viena speră el 
ul guvern 67·ist va adopta programul 

Din Austril. 
Legea Kotlsko·Axman 

respinsă. 

Viena, 8 Octomvrie. In şedinta de azi a dietei 
Austriei-de jos, locotenentui Kielmansegg a de
clarat ci guvernul nu poate sancţiona legea Ko· 
lisko·Axman. Se ştie ci prin aceasta lege se de· 
cldea că In Austria·de- jos toate şcoalele pu· 
b1lce trebuie să aibă limba de propunere ger
mani. 
Dupăcum a declarat astbi Kielmat1segg gu· 

vernul e de părere el o asemenea lege este 
contra constituţIei, care prevede deplina egalitate 
a tuturor nationalităţilor în faţa legei. 

Iată cum ştie guvernul austriac să r~m1le 
obiectiv şi să nu calce dispoziţiile Jegei în fa
voarea unei naţiuni favorizate. 

Scandal enorm în cameră. 
- Prin telefon. -

Budapesta, 9 Odombre. 

. dus al lui Wekerle şi că disolvând ca· Şedinţa camerei. 
: era, va lau~i .3Ă obt;~ti .,. ....... j" .. a .. +a .... 1 't~.... ,~. -.-- -- ,- n ("'\ ... 1 .... "',,,r;.. ~ .. ri.jMb <:: ... "fOC: hitip 
ivă. Punctele cardinale ale programulh(, in prezenţa alor foarte puţini depulaţi,gaferule 
. optat de noul guvern ~r fi: l~giujrea re· insă sunt tixite de lume. Se citeşte intâi 'proto· 
rmei electorale, concesll ,naţlonale« pe colul propunerilor. 
renul justiţiei militare! ,soluţia. chesAtiun~i Deputatul Buza Bama propune să se caseze 
leagurilor şi emblemel, mdemmzare .10 P~I' lefurile vicepreşidenţilor camerii. ah. Nagy cere 
'nta tratativelor cu guvernul austriac In amplificarea legli de Inviolabilitale. Paul Lazar 

'hestiunea plăţilor în numerar. urgează măsuri de ap~rare împotriva tarifului va· 
Audienţa lui Wekerle a trecut fără să mal austriac. 

aducă vre-o schimbare în situaţia de corn· Se trece apoi la interpelări. 
'pletă nesiguranţă, ce se pare că va. dăinui Ştefan Rakovszky interpelează in chestiunea 
incă şi în săptămâna vntoare. MaJest~tea exploziei de astl vară, .întâmplată in pulberiria 
Sa, până a nu hotă~Î ~supra ~odul?l,?e de pe insula Csepel. _ , 
!oluţiune va asculta mea pe mal mulţl bar· Alexandru Pefa ataci pe mmlstrul Andrassy 
~aţi politici unguri şi astfel desi~n~re~ no~- pentru brutalităţile slvirşite de poliţie cu ocazia 
:ui prim-ministru se .aşteaptă a~la 10 Juma- meetingului socialist din Budape,ta. 
~atea a doua a !~nel Octo~vne. Nu sunt -Oheorghe Nagy, detesti politica de stiUţ a gu
insă excluse revmmente subIte. vernului, care nu ia parte la serblrile naţionale 

Deputatul MUan Bod.z:a asupra 
sitaatiai. 

Viena, 9 Oct. 

Distinsul deputat slovac tAilanHod~a a ~o_sit eri 
~ Viena. Vorbind cu un zianst asupra situaţIei,. d-sa 
a spus că de vreme ce majoritatea Cam~rel n1;l 
ooate fi Însărcinată astăzi cu formarea cabmetulul, 
ar urma ca partidele 67-iste să ia această Însăr
cinare. Dar această soluţie a crizei ar face un 
iiasco complet. Un guvern Andnissy care s'ar 
prezinta in faţa alegătorilor, avân~ În progra~ 
\'otul plural şi banca com~nă ar fI cu ,totul ~a
lut În alegeri de cătră partidul Kossuthl?t.. Chiar 
\i partidul naţionalitaţilor în lupta apnga ce ar 

• 

ale ungurilor. Guvernul e vândut intereselor au· 
striace şi se teme, că-'şl primejjuieşte situaţia 
luând parte la aniversărl1e evenim~ntelor dIn 
istoria ungurilor. EI n'a luat parte nici la serbă: 
rile din Arad, căci e sluga plecată a monarchulul 
Cere carnerii sI infiereze atitudinea laşă a gu· 

vernului.; 
A urm«t apoi deshaterea cazurilor de inmuni· 

tate. 
Deputatul slovac Francisc Skiciac denunţase 

camerii pe preşedintele alegerii dela Verbo, (are 
s'a purtat nu s~ poate mai mârşav ~u acea oca· 
zlune. La ordinul lui, deputatul Sklciak, fusese 
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'ndepărtat dela alegeri cu forţa şi excortat de 
geandarmi. 

Comlslunea de imunihte a hotArit cu toate 
aCC!lStea sA nu ancheteze cazul. 

Dr. Vasile Lucaciu, luâni in chestiune cuvântul, 
spune că hotărirea comisiei e izvorUl din acelaş 
sentiment de intoleranţA, subt impulsiunea clrula 
preşedintele alegerii dela Verbo s'a Incumătat si 
violeze alât de revoltător Imunitatea deputatului 
Sklciak. E o datorie de onoare a deputatilor si 
respingă propunerea comlsiunei şi si-şi dea con~ 
sentimenlul pentru o severi anchetă in cauză. 

V. MezOji sprijineşte propunerea dlui lucaciu, 
povestind o mulţime de voInicii de·ale preşedin
ţilor alegerilor parlamentare. 

Kdlossy vorbeşte contra propunerei dlui Lu
caciu, zicind ci deputatii naţionalişti sunt agita
torii cei mai neinf ânat!. 

Farkashdzy spune, ci nu e in pozitiune de a 
adopta propunerea comisiunei, deşi nu e de 
acord deplin nici cu ci. Lucaciu. O anchelă se 
impune, dati fiind gravitalea cazului. 

Dr. Ioan Suciu condamnâ procedura comisfei, 
care abia acum, dupil~ frel-anî de zile, Îşi face 
raportul eiJn-~estiune. Cere şi d·sa o anche1ă 
severiJ. -- ~-

Oh. Nagy: Drepturile p!ITlamentuJui trebuie si 
le apArAm. Nu e vorba aici de Skiciac ci de li
bertatea de a agita a deputatilor, intru apărarea 
cAreia trebuie să sărim cu totii. 

Preşedintele pune apoi la vot cele două pro
puneri. Majoritatea adoptă propunerea comi
siunei. 
Urmează un al doilea caz de imunitate, de

nunţat tot de Sklciac. La o adunare publică I·s'a 
luat cuvântul pe motiv că ar fi agitat contra 
:tideii de state. Comisia propune şi in acest caz 
să se refuze anchetarea cazului, deoarece autori
tăţile administrative nu pot permite agitatorilor 
naţionalişti să provoace revolte impotriva statului 

Dr. Vasile Lucaciu ;cere o anchetA severă şI 
pedepsirea slujbaşulul cu pricina. 

Hidervdry sprijineşte propunerea comisiei. 
Preşedintele voieşte să pună la vot propunerea 

comisiei. 
Inainte insă de a se rncepe votare., deputa

tul Dr. Ioan Suciu cere să se constate dacă e 
in număr camera şi dacă poate să aducă hotă~ 

riri. Se naşte un zgomot infernal pe băncile kos
suthiştilor, cari protestează. Pre~edlntele constatA 
că nu sunt de faţ~ decât 60 de deputa~t şi că 
astfel camera nu e in număr. Se suspinde şe
dinţa pe o jumătate de ori. S'au trimis curieri 
in toate părţile, cu toate astea insi nici dupA rc~ 

deschiderea şedinţei numărul deputatilor nu era 
suficient pentru a se putea continua desbaterne. 

Preşedintele anuntA, că I·s'a prezlntat două pro
puneri, in scris: una cere ivotare nominalA, alta 
amânarea votizărli pe şedinţa cea mai apropiati. 
Preşedintele anunţă deci ci nu e nevoie să se 
aducă in şedinţa de azi o hotărire şi propune 
să se la in desbatere celelalte puncte dela ordi
nea de zI. Acest şiretlic al preşedintelui insi n'a 
prins. 

Se credea ci incidentul e deja aplanat când de-
putatul poporal Beniczky, se ridică şi face contra
propunerea că nu Marţi, ci luni să se ţinl şe
dinţa cea mai apropiată şi ca, inainte de ce s'ar 
lua o hotărire În aceasta privlnţi, si se constate 
din nou numărul deputaţilor prezenţi. 

CU aburi Cu m.,inArillc 181~ cele mai •• I.crne, araojatl c- Pla.~cri ~lectrice, Ip~ll, cald fi 
. Fabrica de' spălat ~~ cllrlţl albitlll'i blrblt~ti fi i • ••• ct fi t.t felul c.e lmeene eli preţun •• clerat • 

va 

., K. R]. STA L Y • -." o ••• 1 ... tr_ p .. ta .... oor., pa.belal .. reUl.lt. porto.lraaoo. • 

K .1 stai 7' gozmos6 gyar, KoloZ8 ... 11., palyaudvar. 
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Se naşte un zgomot enorm. Deput~ţli ~ossu
thişti arunci insulte grele asupra parh~ulUi po· 
poral, care se preteazA la stratageme atat de ru-

şinoase. I I 
Deputaţii poporali pArAsesc aproape tot sa a, 

i tinind astfel şi mai mult numărul celor pre
mpţ~ Preşedintele suspinde iarăşi şedinţa. După zen ,. I -

deschidere poporalii urmeazi ace aş lOC. 

re jlUth a declarat partizanilor sJi,. ci. se va su-
capriţiilor deputa~lor poporah, ŞI nu va de· 

::r~: dela locul datoriei sale, nici c~iar dacă ~.r 
t b i si stea in camerl pină la mlez'll nopt!!, 
re u , fA't 1 x La orele 5 şedinţa nu sas arşI nc ... 

farsa tnscenatl de P)P rali s'a telefonat mI· 
nistrului Kossuth, care se afli la Solt. A~ ~or
nit curie j in toate plrtile şi se speri el pan..a la 
orele 10 noaptea. camera va putea să fte tn 

numlir· '1 ,'t' Inrirlpntul a consternat adânc cercuri e po I Ice 
el el a agravat şi mai mult criza. Ve

Idalului a ajuns deja şI la Viena, 

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

.T RIS UNA. 1 O O~ tomvre n. 1 

st n. ta ceasul 3 din noapte in vărstl de 39, ani. ventil pentru menţinerea stabilitAţel aeropla 
R~m~~iţele pământeşti j·se vor aşeza mâ!1e, Sim

1
- in aer. 

biti, la 9 Odombre c. n. d~p~ Im~3ZăzI 1. O~f! e Doul discuri aşezate de amândouă plrţlle 
3 1n cimitirul bls. gr.-oT. dm localitate. Orav.\a- roplanului produc 1500 de invirtiri şi PUl 

, O b 1909 fie i *lrâna uşoară ac+lune un motor de 18 HP. MişcJrile ac I 
montană, la 8 etom re . I • d'ls' curt sunt asemănătoare bJtlilor de aripI I şi memoria binecuvântati! 10!1ut Anca ŞI Ana 
Anca n. Nicoli, părinţi. Ana Or. Anca n. Stepan paserllor şi se deosebesc de acestea numai f II 

soţie. puţin.. ' 
_ Un important discu~ al, D:rului, Lueger. Inginerii Hales şi Hurd au folosIt pină a 

Ieri' cu ocaziunea depunereI. JuramantulUl de cătr.e invenţia lor la un aeroplan cu dimenziunl C 
1 L rostIt duse, acum insi au tncercat si o aplice . 1 

nouii cetăţeni ai Vienei, pnmaru. ~e~er. a d monoplan adevărat, care ar avea puterea .de 
un discurs mai lung, În care a insIstat. In . mo . 
energic asupra caracterului germ~n ~l Vle!1er. Dr. cientiil cel puţIn pentru transportarea unuI 
Lueger a spus între altele, că prm J~rămantul de - Inaugurarea dela ~ distanţă de 3 ~îj 
cetăţean se recunoaşte În mod vădIt. car~cterul mile, Regele Eduard va maugura un Spll2 ' 
german al oraşului. Acest fapt~ are as.tăzl o IIlsem- Montreal (Canada) fără să se mişte. di~ lor" 
nătate cu atât mai mare, cu cat al! m~eput să se Regele va apăsa pe un buton electric In pa -
manifeste tendinţa pentru a da Vienei car~cterul Buchingham şi în acelaş moment se vor de&(, 
unui oraş cu două limbi. Dacă aceste tend~nte ar portile spitalului din Montreal, s1l. vor. apr. 
reuşi atunci Viena şi-ar perde caracterul el g~r,- lămpile şi se va înălta in mod automatIc d 
man şi ar înceta de ar mai fi capital~ Austrrel. lulu englez deasupra, Distanţa dintre Lonc" 
Tendinţa pentru păstrarea caracteruluI ac~ual al Montreal e de 3 mii de mile engleze. , 
oraşul ni nu e isvorită din vre-o duşr:tăme fa!ă _ Poetul Goga la Paris. »Mir~ervaf ~p 
de celelalte naţionalităţi. ,) Dacă m'~şl du ce!n meşte din Budapesta următoarea ştIre: Pr iet 
Rusia«, a spus primarullueg~r, d~ SIgur nu VOI,? (1 Octavian Goga, fostul secretar al »Asociaţid 
pretinde să mi-se vorb~ască In. hmb~ germ,ana,\, turale« din Sibiiu, a Întreprins o căIătoriedt 
dar dacă cineva vrea sa SE' ~tabileasca la Vlena'f diu la Paris, unde va rămânea un an. OJ 

!FORMATIUIiI. 
acela trebue se cunoască limba. germană:. ~r., urma să fie,' numit director al. ziarului. Lu ai 
Lueger garentează că ~u va yermlle să se l~flln- însă tratativele ce s-au urmat In aceasta pf, , 
teze la Viena alte şcoli d.ecat ge~mane .. ~a~~ul au ramas fară rezul,tat..~upta~ aduc~ şiirc~'~ 
spune că nu face parte ~lIltre acela, .can IŞI l~- pe timpul absenţei d-Iul Go~~ revlstal ap 

A R A O, 9 Odomvrie n, 1909, dreaptă privirile În sus ŞI aşteaptă ajutorul dm Noastră\<: îşi va suspenda apanlla. te 
lltă parte. Dr. Leuger îşi exprimă speranţa ~ă t 

Tricolorul« este titlul unui nou va fi sprijinit in aspiraţiunile sale, !l1să nu prrn Puşcă cu care se poate ţinti în i~n 
t1ânesc naţionalist care a început El demonsiraţiuni, ci prin păstrarea stnctâ a caracte- neric. O senzaţională inv~ntÎt'! m~nită să ': ,,~ 
1 Cleveland-Ohio (Statele, Unite) supt rului german. luţi-:,meze întreaga artă a ra~boHlllll, a fost la; le r 
',a d.lu·1 Iuliu V. loanovici, simpaticul . . t t de un mecanic german, dm Dortmund (Pc ,,1 e - O jert fă. E aşa de trIstă Vl~ a n renană). E vorba nici mai ~1Lllt nici, mai, fi ta! 
confrate care a ieşit astă vară din toată r;(olicinnea ei ~i a~lJ. d~ gre~e i~ snn~ decât de adoptarea unUI aparat, gra\le Prii 

l Clujului unde a făcut un an şi tncercările, în -ât de multeorl stai mIrat ~~ ruia cu orice puşcă se poate ţinti şi noap~e: 'rile 
e temniţă de stat. te intrebi de sunt ade1f~rate toate câte auzI ea cât de Întunecoasă. Sistemul constă din:' Sţl 

. , d . d reflector care luminează obiectivul, iar acesta,. ~I~ 
ndaUsm tntr'an sat românesc. Din şi vezi. Un caz mai recent al UDUl tu ,VI fi lămurit deosebit cu un ochian, de asem: .\Ie 
le tdegrafiazl, el in satul aTomi" Sete, azi oaspele p~Difenciarului din Szabadka: fixat e armă, Mai mul!L_QJiţer~' ~"~ 

~f~ll~t~n~tr~e~N~ea~u~,ş~:i~K~a~ra~fe~r~ia~, ~1~iZ:b~u;Cn~\~t ~f~u~s:e:~e~o~m:-~tn~t;o~a:ta.7fi~r~e~a~îo~a~i~n~~~~~~H~~;,~~~c~. ~a~' JI1ven tIU nea ŞI a 11 rama~ c)' .. 10 r,gar1a.. tuziasmaţi de preciziunea cu care se poate 'şi 
,~-~ , mani. a poalele Nevastă-sa însă i-a luind toală cariera ~i În obscuritatea cea mai adâncă. cu 

Neguş. Cu tjmpul s'au clădIt 300 case. cn ea şi vieata. Din cauza ei a ajuDs In - Ce nu spun apele. Ieri subt zidul ce' il!. 
dăzi S<:le e un sat mic care rivalizează conflict cu !şeful său de birou şi şi-a pl· IU scos din valurile Mur1işulul cadavrul:,~ ~ 
, sate aromâne, ce se afll tot rn acelaş răsit de bună. voie serviciul, perzâodu şi prin bărbat cam de vrr-;) 45-50 de ani, de sIă'~ 

aceasta ori-ce drepturi fa care putea conta Jnal1ă şi cu părul incăruuţit. Negăsindll·se, ,,~' 
conflictului e, ci aromânii din Sele s'au 

J proprietarul muntelui, ca sl-j pJăt~asră 
de fiecare casA, pentru dreptul de pl

te 15 piaitrl. Acustl a durat până deu
d noul proprietar a pretins in loc de ] 5 
jumătate de llri turceascJ. 
nU s'au Impotrivit şi proprietarul a adus 
i'a produs O incJlerare, il1 timpul căreia 

inifi mai multi ti rani şi soldatl1 Satui a 
de -tocuftori. aşa ci sltenli stau supt 

r, aşteptând rtzultatul plângerei te au 
t la Constantinopol. Senatorul aromin 
legaţiunea români djn Constantinopol 

. tat la marele v:z' r Hilmi paşa contra 
mdalism. 

Dr. Gheorghe Anca. Ieri Vineri 
8., a de~edat În Oravita tînărul ad· 
r. Gheorghe Anca, unu] dintre cei 
Ini~i fruntaş!. din părţile Caraşului. 
..dIn M'1oţu Af'H~e"i, tinăt at ad-· 

l ri~j~t. dh sînul poporului prin 
arn.lea Ş1 great luptand cu mizeria, 
!l ŞI respectul tuturor. Cea mai fru. 
ov~d~ ci nu.~. ince~at a iubi po-

. 1 mCI odată e că prm testament a 
tA averea sa, intrecând suma de 
:or, ~ntru scopuri naţionale »Aso. 
transl!vanec • fapta asta ii va che
unoştlDţa şi amintirea generaţiilor 

1 defunctului a tipărit următorul 
nebral: .' , 
la Indurerati aducem la cunoştinţA nea
,rietinilor şi cunoscuţiJor ci In veci ne
stru sot şi fiu D,. aMdrghe Anca ad, 
'ecut la cele eterne Vineri in 8 Octo:nbre 

sori asupra lui, cadavrul n'a putut fi recunOi. ':aie 
ca funcţionar al slatnlui • S'a 3rUDcat fără Probabil a fost adus de apele răzvrătite, din; 'ary 
remuşcare ~i fară părere de rău In lupta podgorjj, Cadavrul a fost transporht la mo'! "Iw 
vieţei !şi dus de valurile ei a ajuDs intr'o AutoritAtile au deschis o anchetă. bea 
trupă de actori ambulanţi. Aici a petr~ct1t - Mare panică intr'o mănăstire din Ro l~ 

. â dă' 't d r In mănastirea Sacra Cuore din Via Sicilia se> 1 li 
zece am, cerc n ca S -Şi UI e ure ea, mese copile interne pentru educaţie. De prezent' "~~, 
să-lŞl îDgroape amint(rile in mijlocul v:eţei se află Îu mănăstire vre-o 50 de fetiţe, cari În jie\l . ni 
uşuratice ş;-a TeseleÎ petrecute. A tras din seară după masă ies În grădină la plimbare. Pn:, "es 
greu la jugul vît'ţei) dar Iiniş(ea n'a venit, arborii gr~dinei nu trece decit lumina fanlastici~(nOI 

nesigură a lunei, dînd formă bizară tuturor lucrur ., U ( 
ci naui incercări l\li noi dureri. Tropl a fost din jur. Ieri in timpul plimblHi copilele au văT;: ro: 
discompm:\ şi el ajunse de nou pe drumuri. umbri! lunednd dealungul zidului şi-au Încep~: ,TI~. 
DesgcHt de nădejdi şi de vreme se apucă ţipe de spaimă, infricîndu-se una pe alta şi alrrgr .pti 

disperate printre arborii grădinei. lumea care irI, :ia e 
de cerşit, dupăce a bătut la atât ea uşi cari pe subt zidurile mănăstirei crezînd că e foc a , '~1Ii 
au rămas tochise pentru el. Legile lumei alarma descăreind mai multe focuri de revolver,:\l'. ~ 
;nsă sunţ crude ~i 12U iartă nici pe cei 10- credeau că călugăriţele torturează copilele şi În gl1:1 ,. 

s'a adunat o mare mulţime de pubiic şi au pă!r;~ . cel 
cercllţi; (hiar când Intindea mâ,oa lremu' cu forţa În mănăstire. Aci insă n'au găsit nimic., . ~ 
rândă să ceară pomeană unui trecător, a ce credea, ci numai pe călugăriţele amliţite de friC2 i :nd 
fost fnbăţat de un sergent şi dus. In PUş- fetele împrăştiate ca nişte pui de potîrnichi. Lu~a . . 
cărie. Poţi sa mori de foame, când nu"ţi adunată ca la spectacol. a fost imprăştlată de gardiţ :-.'; 

. ţ' tI' •. d ,. d t .... Un punga, gentil. In orhelul Blomlltl1 ; mi 
mal po t rage greu vletef, ar n al rep ni din Amerl,a locuieşte o familie Williams. Inh l .- ( 
sit' 'cerşe~ti in public sa.· ţi hrăneşti trupul searl stAnd de vorbă bărbatul şi femei.a au aUl.. ~ 
istovit de nevoi. pe cineva colrăbăind prin pivniţă şi au plecat Sl ~~ 

_ Informaţia zlare]or străine. Ziarul ~leTcmps« vază· cine j, Au şi găsit un pungaş ascuns d~~ i;rl 
publică o nouă telegramă a corespondentului său din un cuptor vethi şi spre el ţinf'1 intinsA o marJ 'Sibi 
Budapesta asupra crizei ungare. Corespondentul de- sUbită, dar inarm.ată cu un revolver cerşind ,LJ 'ti 
dară că tine ştirile sale .dela cercurile cele mai de voce pliingătoare bani spunând că numai Îl11p~i '. 
vază ale majoritătii parlamentare- - prin urmare În~ de mizerie face acest pas. femeii fiindu-i l\lIU 
ţelegeti ce fel de ştiri sunt acele; că impăratul ar vrea. de el l-a intrebat daci· i sunt destul douAzeci de irlille 
să fie constituţional, dar nu-l lasă cre,tinij sociali din dolari şi a plecat sl.i aduel Primind banii pun', [lOj 

~ustri~ şi de aceia nu numeşte un cabinet din par. gaşuJ şi .• cerut fertare pentru vIzita neoblcinui~ ~ 
Mul mdependist. Va să zică, a fi constituţional în· şi a plecat fAgăduindu cA Indatt ce va da dl - t 
seamnă ,8 favoriza un partid. , ~ 

Se Înţ~lege dela sine că «cercurile cele mai de vază.: parale li va inapoi.. De atunci familia WjJlj,!1ll ~ \ă t 
se feresc să spună corespondentului toate amănuntele aşteapti mereu si vadi de se va tlnea oare pur:' 'a~ ~ 
situaţiei că este vorba de un pact care a fost iscălit gaşul de vorbI., $OCI; 

dar n'a fost reJpectat şi că partidul independist cere _ O noui catastrofA de tren. De câti'/\' ...... 
puterea nu pentru a-şi tine cuvIntul dat, ci tocmai vreme accidentele Unlilor ferate se fin f.nt. R .1 o 
pentru a consfinţi aceea căt~are de cuvînt. ' 1 

mim ştirea el trenul accelerat Praga - Eger, li- .Ia~.~ 
:- O i~venţfe Interesaatl. Se anunţl el trAnd rn gaf. Neudon a deralat şi s'. ciocnit de '1': 

dOI inglnen au Ispr~vit o serie de interesante in- trenul de marfl nr. 153, care Intrase în gari . 
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a lui şi stricase macazul. Din personalul 
ui accelerat eledrotehnicul Zimmermann a 

e av rin It iar şelsprezeC'e oameni au primit 
llf mai uşoare. Deasemenea condttctorul trenu· 

marfl a fost grav rănit. Vîctimelor li s'au 
li I dintâi ajutor de un medict ajuns la in
, re. Locomotiva şi doauă vagoane ale tre· 

accelerat şi cinci dela trenul de marft au 
'! mari Ivarii. 
Cel mal bun loc de târguieli de parfu
sipunuri , perii de dinţi, prafurl de dinti 

,~gurl, pufuri pentru dame, e'emă de 
• \ cosmeticuri, sponghii şi instrumente de 

'Totfelul de instrumente medicale şi pentru 
la farmaci. lui Burger Frigyes cu firma: 

~ corne: in Kolozsvdr. 

Păreri li impresii. 
Intime. 

ră am avut fericirea să găzduim pentru cîteva 
~i în saloanele redacţiei citiva membri din elita 
~\iii noastre aradane. Au venit cei patru depu

. ;elali, a venit J u sti, ascuns sub pălăria lut, care 
,~oape proporţiile respectabile ale celor de damă, 
'bit să ne onoreze cu prezenţa lui şi antialcoo
Cornel care extrage alcoolul din vin Înainte de 
~; a fost aici şi inimosul j uni or, harnic moşte
al calităţilor unui părinte energic şi cu inima 

'; cîţiva slujbaşi şi ca n d j dat j doritori de a lua 
?arle la orinduiala trebilor noastre Încă şi-au 
aparitia şi s'au tJÎntit comozi in scaunele moi 

te in lemll de acajou. 
!onul cel mare era luminat a giorno. Candelabrul 
'ile zece brate artistic lucrate, părea un crin mi-
15 cu rădăcinile împlintate În plafon. Lumina lui 

;t răspîndea pe fetele noastre în care puteai ceti 
,,1 de mîndrie stăpînită şi de o deosebită mulţămire 
,ească, văzînd că prin energie şi muncă şi mai 
prin jertf~~ putem şi noi romînii să ne avem, 

:rile noastre frumo:lse. 
: stradă staţiona o mulţime de curioşi, cari rămÎ· 
.' uimiti de frumsetea palatului nostru, a cărui ilu
lie electrică ce străbătea din belşug prin ferestrele 

• ca. ni~te poieni, îi da un aspect neobişnuit în 
,'e acestea. ;oUt a român ujsag~ (aici e ziarul ro
.c) auzi"i şop1indu-se in taină şi Ctl un fel de 
1 ŞI re:>ped faţă de solemnitatea momentului; iar 
. cu sufletul crescut în mocirla şovinismului striga 
:J11 de succesul nostru: ,. Tan,lcskoznak az olâhok!« 
m adunat valahii la sfat) şi se rupea mînios din 

me, 
,: intimitate şi fără nici o ceremonie se incep dis

:e, Se vorbeşte de una -- de alta; de alegerile 
ale ale congregaţiei, de descoperirile lui Cook şi 
!t Y cari au trebuit să adopte principiile 
,Icoolice ale lui - Hazugsag baratom - şi 
cea tntură de peşte lipsită de alcool; de so
tea de gimnastică, care o să ia fiintă, dacă 
fi oameni cum se cade şi ne·o trage inima; s'au 

:"al şi citeva cuvinte măg u li t o are la adresa ... 

~
~riilOr ungureşti, care îngra;ă marti!ii, ~fară ~il~e

~;('S de Lascu, pe care nu-I poate mgraşa niCI •••• 
)"omia Bihorului. 

iAu cur:> pe urmă laude la adresa onor. membri 
~:omitetului de redacţie·), cari prin o neobosită 
r,TI:ă au ridicat prestigiul ~ Tribunei., au curs zic 
~j picurat, ceiace e un certificat destul de bun la 
~;a ~~ mai jos. 
1'" l!IlJlocul animaţiei unLII dinfre cinstiţii oaspeti 
'gală de plecare. 1>la·o repede loane!< îi strigă sim
!t0l1 -director« ~să nu scapi trenul, şi vezi de fa
~teva ispravă!« Era deputatul Suciu, care pleca la 
I~ urmat de sprijoana sufletelor noastre. 
~n~~ar la Sibiiu care. mergeţi?~ întrebă o voce 

,~ .Dute tu Nicule, să reprezinţi pe sorioara mai 
Ild a Asociaţiei... Două cuvinte de aderentăt nu 
~ mult. 
,- Ce soriolră mai mică? - replică ironic anti
~hst~l dind rotogoale de fum din «sugara» lui 
~ ~urzlcean fin - e fată bătrînă, rămasă nemăritată, 
I jl tele multe din~ .. Daia! . 
/S~~, nici o insistel~ţă .«Nicu. s'a învoit să mearg~ 
,:buu, dar «de-OI 'fi cumva morbos:> - atuncI 
~,d, Ghiţă va fi atît de bun să ia asupra·şi şi a· 
!ls1a. sarcină. 
,Ohilă se roşi pfnă în virful urechilor, părea că-I 
,iIllile in peţite şi sfios ca o btă mare, se scuză că 
: poate pnmi pe Iingă misiunea de corespondent şi 
, cea de delfg .. t. 
- (~ă rog, ne vominte1tge mai 0pe urmă,., a fost 

tlo!U!I.\ şi dupăce au oftat odati şi au mai aruncat 
:1Î<lUIătură de admiraţie în jurul lor, nobilii oaspeţi 
1 U retras, fără a uita să ne invite şi pe noi la un ... 
ora I de bere ... 
~ . 
~ , 
Jte On. o •• peţf, cari au binevoit a ne adresi aceste ~me-
II ",ude IUnt rugaţi ti primeasti ,1 r.e aeeasta cale 
~ Ijărmri!e noastre, iar administraţia ,undele JlOlStre pe· 

Ptlltzq urtarea leHi. 

.T R I H U N Ac 

Ne-am aşezat În jurul unei mese lungi in sala cea 
mare dela ~Cornul de vinătoare<,. Atmosfera mugea 
de răcnetele desperate ale citorva societăţi insufleţite 
de aburii beuturei. - Ţiganul lovea coardele cu ar· 
cuşul să-şi spargă Iăuta şi făce neşie întorsături, şi 
neşte tremurături cu capul, cu corpul şi cu picioarele 
de credeai că·i clovn dela circ. Băga duh in cîntec, 
dar băgă şi draci in cei din jurul lui, de nu mai 
aveau stare in loc. Numai ce i-am văzut că incep 
odată a se mişca in cadenta ruptă a ceardaşului şi 
tigan şi gurduna celui tuciuriu, şi rînd pe rînd <goştii« 
se rupeau şi ei dela mijloc scuturîndu-şi capul şi 
pocnind din degete, de-mi părea:că şi casa se lea
gănă cu ei, cu toate că eram numai pela a doua «ju
mătate-. 

Cu tot zgomotul aceasta nervos, ne-am continuat 
discuţia cu animaţie, alimentată din ce În ce cu cîte 
o slabă înghititură, 

Confesiune, politică, moravuri, nimic nu ne·a scă
pat. Am trecut cu uşurinţă peste lucrurile de mai pu
ţină importanţă şi ne-am oprit la alegerea dela Beiuş. 
Aproape toţi ciţi eJau de faţă luaseră parte la această 
memorabilă alegere. fiecare începuse să-şi povestească 
pătăniile. ~O săptămînă întreAgă am Închis ochii nu
mai pe furiş> - incepu Dl ,.Secretar«. Umblam din 
comună În comună urmărit de jandarmi, care in unele 
locuri nu se lăsau de mine, ca umbra. Ţăranul ne·a 
fost preparat cu siguranţă înainte de fisolgăbirăul ro
min - care a şi fost ce e drept destituit din slujbă 
- pentrucă unde ne duceam ne primeau «primarii" 
cu o insufletire nebună, pînă cind În altă parte nici 
nu te poţi apropia de ei. Mergeam ca popa cu cru
cea, din casă În casă, ca să-i cîştig, căci ungurii bă· 
gase spaima-n bietii romini şi-i amenintau că·i duce 
la spînzurătoare. Cind ziceai »trăiască Lucadu-, ei 
răspundeau cu frică: ~Sii trăiască Dumnezeu drăguţu 
Domnule«. Numai copiii mici strigau toată ziua pe 
ulitei: Trăiască Lucaciu, trăiască Lucaciu», pentrucă 
auzeau pe păricţi vorbind aşa seara intre ei. 

Mai înjghebase şi un alt şiretlic prăpăditii de ei; au 
pus pe lîngă candidatul lor oficios încă pe unul cu 
numele LuW.c:> Lâszl6, ca să induc;l În eroare pe ai 
noştri cînd o fi să.şi dea votul. D'aia trebuia să-i 
bag În cap la tot insul să zică aşa CÎnd 1,0 intreba 
cu cine ţine: • Ţiu cu DI Lucaciu, popă rominesc!c 
Lucrul acesta n'a fost tocmei uşor, pentrucă la urnă 
bietul om şi aşa terorizat de mai Înainte îşi pierdea 
cumpătul şi uita să zică • popa romÎnesc:t, iar ungurii 
se folosial1 de Încurciltură şi scriau votul lui Ll1kacs 
Liszl6, ca să ne slăbiască pe noi. 

Dar şi ai noştri iJiteţi: au candidat şi ei pe un 
cismar - Kardos Arpăd, care avea acel aş nume cu 
candidatul lor oficios . 

CItă alergătură, cîtă obosială, cîtă batjocură nu tre· 
buie să înduri din partea autorităţilor În vremea asta. 

Ba te mai încurcă şi vot uri le, că trebuie să 
Închini cu ei la horincă pînă iţi trăznesc urechile. 

Şi cînd i·am adunat pe toţi şi am intrat in Beiuş 
cu muzica În frunte, noi opt deputaţi în urma ei şi 
după noi un potop întreg de oameni, toate ferestrele 
s'au umplut de capete şi din toate casele ne fluturau 
batistele şi ne făceau semne de consimţire şi de dra-

goste. f' -1 -t . d' t t d t-Era un moment oarte ma ta or ŞI UlOS o o a a. 
- Mie îmi dase lacrămile, atunci - se amestecă 

»Ohiţă« in vorbă vădit cuprins de emoţiunea acelor 
vreml ri. 

- Dar ce-am păţit eu p'acolo? incepu lusti cu zim
betul lui caracteristic pe buze. 

]ntr'un sat ne prind doi jendari şi nu ne lasă să ne 
mişcăm din loc. 

·,Nu ne lăsaţi? zbier eu cătră eie. 
- Nu! au răspuns ei rece. 
..Nu?c 
- Nu! 
Am scos repede un teanc de hi:tj~ ~i a~ începuţ 

a dicta un "protoco1<. .. luat atuncI ŞI atunCI, acolo ŞI 
acolo prezenti cutare şÎ cutare. Deoarece in baza art 
de leue ... şi incepu 1 usti să ne spuie aci un proces 
verbal de ar fi băgat in răcori şi pe ministrul de 
justiti~, necum pe .doi jan.da~mi incult!. .. 

Du păce a ispră ~It a ~e ,IIlŞIT~ .• c r UZI mea I~II faţă 
de cei cari pun piedeci libertatII electorale, Iust! făcu 
o pauză şi continuă in urmă triumfînd: 

»Şi atunci zic cătră unul iscăleşte ici: 
Da el: Nu iscălesc. 
Iscăleşte d·ta 1 zic cătr! celalalt. 
- Nici eu nu iscălesc! 
- Nu? mă răstesc eu cătră ei. 
- Nu! şi alliszolgăja!' . 
Şi au plecat amîndoi ca ploati, iar eu în urma lor 

dictam incă protocolul cu glas tare. să mă auză: _ 
Jandarmii prezenti, un sergent ŞI un căprar refuza 

isclilitura! 
Numai aşa am putut scăpa de ei. 

c ' •• 

In satufX. '- ia altul votba' - - pirlitul de jidan 
crÎşmar umbla În ruptul capului să con~p~ă cu ~chiu 
pe ai noştrii. - ~Cornel.r: era corteş aCI 111. ~t ŞI ve
dea cum ii săpa jidanuI terenul de supt pIcioare. Ce 
e de făcut? se gîndi el. Iste1 CUrti era să dă pe lingă 
jidancă fi, cu una cu ~ltă ii cîştigi... inima biete; 
femei. 

Mai bun corteş cum a fost evreica pe urmă n'a 
fost Aîci... insufletitul lascu._ 
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~a a recurs la o stratagemă. De oarece vedea că 
bărbaţii nu mai sunt de cîştigat, căci îi îmbătase ji
danul, s'a pus cu cinste pe femei şi pe toată femeea 
a dus-o jandarm pe capul bărbatului: 

- Mă, dacă nu-i vota cu popa Lucaciu te opăr cu 
apă fiartă! 

Şi să fi dat dracul să nu·i facă pe poftă că numai 
atîta i·ar fi trebuit. ' 

• 
Dar pe bietul teologul acela, văzutu-I-ati? întrebă 

junele Crişan par'că şi acum cu spaima in suflet. 
c Săracu, era legat in lanţuri cu încă doi feciori 

lîngă el, îmbrăcat Într'o' vestă aibă încheiată pînă sus 
şi plină de sînge . 
. Am tăbărit cu întrebări pe jandarmi să ne spună 

cine sunt şi ce-au făcut, şi nu le puteam scoate o 
vorbă. 

].ntr'un tirziu tot ne·au răspuns răstiti <Sunt agită
ton!» 

Şi ce-a făcut teologul? intreb eu cu compătimite 
pe povestitor. 

Ce să facă, s'a repezit un jandarm la el şi el un 
hăt :nan de om cît pe colo l-a strîns În brate de-! 
trăzn?~ oas~le. Jandarmu~ celal~lt a pus mi~a pe 
puşca ŞI l-a Impuns cu baIOneta In coaste, dar a avut 
noroc c'a prins-o cu mîna ca altcum îi ieşia pe par
tea cealaltă. 

• 
Seara incepu din nou DI Secretar au lăţit zvonul că 

o să arză satele învecinate, ca să sperie pe ai noştri si 
fugă acasă.. 

Noi le dam mereu tircoale şi-j Jinişte.am că-s nu~ 
mai vorbe. 

Ce se vezi însă? Pela unu noaptea, in toiul alegerei 
s'a luminat de-odată cerul de-o pară roşie şi pela bi
serici se băteau clopotele În dungă să se spargă. Tăr
căienli, neşte unguri sălbateci, de cea mai curată spetă, 
au dat foc la o şiră mare de paie a episcopului 
Radu, ca să influenţeze alegerea şi să facă să se amine_ 
Preşedintele însă un om cum rar se găsesc la astfel de 
ocazii, cinstit şi conştienţi05, a zis, că va continua ale
gerea şi atunci, cînd va arde coperişul casei de vot. 

Dar cîtă muncă, cîtă alergare pînă am putut linişti 
mulţimea. A trebuit să trimitem ştafete să vază ce arde 
şi numai, cînd au venit cu răspunsul, că nu·i primejdie 
pe acasă, am putut ft siguri, că nn-i scăpăm. 

Cătră ziuă odată cu zorile a venit şi bucuria noastră. 
lnvinsesem cu vr'o nouă sute de voturi. Să f, ,\'"1,': 
apoi chefuri, să fi văzul cîntece şi jocuri, par't ' ',:1' ii 
fost la o nuntă împărătească. Atîta insufleţire I '1 •• : a 
fost dat sâvâzniciodată in viaţa mea. Oratori '" :,l' 
diţi printre lume ridicau marea însemnătate it "1')' 
mentului. 

In mijlocul unei cete de precupeţe ce venise C'I.! Pl;~ 
la piaţă, se ridicase C j ci u pe o grămadă de gunoiu 
şi le vorbea, ca şi cind arfi predicat cuvintul Domnului. 

făcea nişte gesturi largi şi punea atita pasIune in' 
grai, Încit bietele femei îşi uitaseră cu totul de tîrg, 
şi priviau pline de admiraţie cînd la orator, cînd se 
uitau speriate la pui, să nu le fugă. 

Parcă-I văz şi acuma. Voinic aşa cum e, agitind cu 
mînile În aier şi strigind În graiul biblic: 

»Surorilort invingere vestesc eu vouă .•. " 
* 

Ceasul era unul după miezul noptii, In vraja amin
tirilor acestora plăcute ne-a trecut vremea, parcă ar fi 
mînat-o vintul. Arcuşul ţiganului ne.a spulberat tot 
raiul acestor vedenii, care se jucau acum trei ani aevea 
pe plaiurile Bihorului şi În locul lor apărură iarăti 
semnele de orgii scandaloase aşa cum se practică la 
noi subt ochii lumei. 

Am plecat. 
In urma noastră răsuna cintecul unei femei de o 

frumuseţe ispititoare, iar glasul ei dulce se contopia 
cu şcenele tremurătoare ale violinei, care.i suna la 
ureche. Napol. 

Multlmiti publici. 
Reuniunea invăţatorilor gr. ori rom. din protopia

tele Timişoara, Belinţ, Comloşul-mare şi lipova ex
. primă cea mai profundă mulţămită următoarelor 
doamne, d·şoare şi domni, cari au avut nobleţa ini
mei, a dona obiecte pentru loteria aranjată în scopul 
înmulţirei fondului pentru convict: ' 

Reuniunea femeilor ramine din Sibiiu şi BraşoYt 
pictorul Ioan Zaicu Zsombolya, Paulina Dr. Mezin 
Mehala, Elisaveta faur Chizătău (41 obiecte)t Elena 
Hamsea, Irina Roxin, d-nele Dr. Martat Dr. Halic, 
Marinescu~ Oabriela, Toplean, Petrescu, Orosz, Schum
mersch, LanneIţ Adriena Putici, Iulia Onu, 1. Bejan, 
Augusta Tuducescu, Eugenia Vuia, OhizeJa Evutan, 
Veta Oiur~ Izabela Li~, Viola de Anyos, Aurora 
Cimponert . N. Oros~ N. $erb Faur, letitia Suci14 
Iulia S~vic!, 1. Win~issch, Aurelia Roşu, 1. Popi,_ Cor~ 
nelia ŞI M.ma LUcaCI, N. faur, C. Paşcat N. -Vmătu, 
Mărioara Vuculescu, Terezia şi Aurelia Muntean, Ve
turia Homorogan, luliana Rusu, Elena Biehiceant ~. 
Cîmu, I. lanăş, Maria Bichicean, A. Colit Comdla 
Dămăcuş, L. .Zeithler, Terenliu. Bobeseu. Mj~oar.a 
Crista, Mitra Simon, tivia Tatar, N. Pantof dm LI
pova. Victoria Dr. AVTamescu, d-n:8- Of. B.rădeant dş. 
leontina Bătu din Radna. Parascbtva Olalceau Che--

I 

;' . , . . ... 
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l~ 

",J., 



.."./1 

, I 

l' ~ 

Pag. 10 

DBILE 
sint Olimpia şi Cornel;a Ciugudean Brllznic, Valeria 1 
Mic'u Căpălnaş, Alexandra Pe~rovjciu Ţela, Lola. Bo: 
goiu Belotinţ, Gheorge T.o'.l1I Cuveşd,a, Cornella ~I 
Coriolan Mursa Ostrov, Llv,a Neagu USllsău,_ S. M~. 
hailoviciu LaJeşinţ, Constanţa Şandru Ohaba'~lrbe~sc3, 
Sofia Savi AHioş, Cornel~a Bota, Ele~a ~a~m ŞI ~
"u1a Oabid Dor2'0ş, Sofia Neamţu Smm]('h1uşul-~l~, 
Elena Popa şi luliana Lera, flbJş, Ana .Serb, Llv,a 
Căprariu, Maria Oanea, Cnstma Pava, ~ehnt, Oolu":,
hina Tocbera Jabar, Irena Şepeţan, Chlzatău, C?rneh,a 
Petcu Buziaş, Daniţa Nicorescu ŞI Anghela Trtfu T,
mişoara, Erzilia lovita Jadan;, dona Badescu Bazoş, 
Mărioara Baran, surorile fumur, M2;rta f~m~r) sUŢ?
riie Mezin şi lllliana llin Nerău, SofIa VUIa ŞI Em,l!a 
Oprean Comloşul-mare. Coml.oşul-mare, 7 Octomvrle 
1909, Iuliu Vuia prezident, IOSIf Popa secretar. 

Eoonomle. 
PIaţa de bucate din Aradul·nou. 

8 Odomvre 1000, 

S'a vindut azi I 
gtiu 1000 mm. " 14'10-14.30 
on 100 mm. • •• 9'10 - 9'20 
oda leO mm •• 6.90 -7'-
leeari 100 mm, •• 6.70-6,80 
cocuruz 80;) mm.. 51"0-0'20 

Preţurile aunt socotite In coroane şi dupA 50 klg. 

Sursa de mărfuri " efecte din Budapesta. 
Budapesta, 7 Oclomvrie 1909. 

Preţul cereale10r după 100 klgr. a fost următorulJ 
Oriu nou 

De Tisa - - - - - - 28 K. 35-28 K. 70 fii 
Din comitatul Albei - - 28 ~ 15-28 » 60 a 
De Pesta - - - - - 28 ~ 45-28 » 80 » 
Secară de calitatea I. - - 19 » 50-19 :t 65 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 :t 30-19 ~ 50 c 

Orzul de nutret, calitatea 1. 15 » 20-15 ~ 60 • 
Ovăs de calitatea 1. - - - 15 ~ 50-15 » 80 • 
Ovăs de calitatea II H. - - 15 :t --15 ~ 40 c 
Cucuruz- - _:.:'.::::--.::.-'--'15 » 50-15 > 70 c 

Bănăţănesc - - - - - 28 c 55-28 ~ 95 • 
De Badea - - - - - 28 > 55-28 ~ 95 c 

Boala engleză, 
va sdruncina sănătatea copilului Dvoastră, dacă 

nu grăbi\i a veni repede in ~jll' 

tor cu 

"Emulsiansi Scoft" 
care iace sI. Încet( ze boala en

gleză ~i întăreşte oasele :şi le lm· 

brac~ in carne sănHoasă. Afarl 

de aceash, toţi plrin\ii practid au observat şi 

s'au convins despre adevArata ei valoare şi o 

,tiu preţai pentrucă nu î atiropin l nici o greu· 

tate la folosirea din partea copiiilor" fiindcă e 

plăcută şi are guat de smântână. 

"Emulsiunea Scoti" 
o mistuie !}i copii cari de altfel se Îllgreţoşeazi ,i de lapte. 

Un flacon orIginal cu 2 coroane 50 fileri. 
Se află în toate farmaciile. Ift 

_TRI!UNAc Nr. 209 - 1 

Fabricate din rnaterla.l sănătos şi solid, in ori-ce timp se pot procl'a! 

F RIT Z W. E L G E S, f:ili~de mobile, atelier de tapq::de ~t de~c 
SIBIIU _ NAOYSZEBEN. - Farrica: Salzgasse 37. Fili~la: Hcltauerga· ae 

<':el Tnai Wlu.ro t;>i nud bognt locul de cUlnpArii:turi ! 

-------~ .. --~ 

Concerte, petreceri. 
Invitare la petrecerea cu dans lm rreunată cu 

Tombola ce se va ţinea la 3 r Odomvrie n. a. c. 
în sala hotelului ,Mielul de a.tril. preţul de in
trare de persoanl 2 cor.; de fa.milie 3 cor. Ve 
nituI curat este destinat pentru bi"erica gr.·cat. 
din loc. Suprasolviri $i oferte se primesc cu 
mulţumitl. H/lţeg, la 2S S::ptemvrie 19c9. 

Comit tuI aranjator! Pftşedinte de onoare: 
Dr. Iacob Radu, v car, preşedii te: Dr. Gavriil 
Sudu, y .. prc:şedinte: Dr. Augustin StUitariu, 
cassar: Emil Soeaju, secretarI: Victor Pop şi 
Ioan Puscaria, membrii: O:. Victor B:>ntescu, 
Dr. Toma Vasinca, Or. Nicolae O:ariu, Dr. Ioan 
Hica, Dr. Alexandru Birto on, D. Virgil Rades, 
Emil Sielariu, Emil Puşcarlu, Aureliu Hădan, 
Victor Velic3p, Emil B;rtolon, Silviu Ciuciu, 
Ioan Badu, JUD. 

MUltumiti publici. I 
Subscrisa pe ac~asta calt, vin ami ex· 

prima cea mai ferbinte mulţumită, tuturor' 
cnnoscuţilor şi pretelilo'" cari din iDci
dentollo"jturci ce am îndurat prin trecerea 

I 
din vieală a mult iubitului şi 111 vecineui
tatalui meu soţ, c~ au venit atât in persoană 
cât şi în scris a ml mâng qa prin cxpre
siuoea de condol~Dţă. 

Cu doosebire sunt datoare cu ro .llţumitl 
P. O. D. protopop Mihai Lucuţa şi O. D. 
preoţi !}i tnv~tători cari în a~a număr frU-1 
mos S'i\U pruentat la actul funebru. 

GaJşl, la 6 Octombrie Igog. 
Văd. Ell!rosina Drăgancea. 

II r 2ll 

Poşta administratiei. 
D. Alldrei Oâlea, Înv. Porc~şti. Am prlmlt 10 

cor abonament până la 30 0:1. 1909. 

---T=--------=~~============~====== 

Redactor responsabil Iuliu Oiurglu. 
• Tribuna~ institut tipografic, Nichln ,1 COD~!. 

fond. in a. 1891. Oelo ID.Ui bUIU' 

Oroloage 
de turn 

le preglteşte 

HABLEI A. 
- urmaşul lui 

LEUTWYLER F. E, 
Budapesta, . VII., 
strada Kazinczy 28. 

Execută şÎ invenţiunj,. 

Preţ .. curent şi prospect gratuit. 
Acei cari se vor provoca la ziarul ~ Tribunal! 

primesc favor. 

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

Un practicant de farma(~: 
cu ceva praxi, eventual un asipt 
află imediat aplicare În farmacie la 

scrisul sub condiţiuni favorabil 

Dionis8 Hsar., farmacist în 
comitatul Timlş. 

Ş( 

~~:raft Phonix din BUI~' 
invioreală, vindeci. l!t boalele~. Sa 
nichi şi băşcă, la boalele l~e a:Jrind COl 

ve, hite a rinichi} Jr, contra formării llel 

şi nisipului în băşica urinulu~, la ~ 
acute de laringe şi de plămâni are :te 
excelent. - Recomand il1ă de medi' 

Depozit general la firma: 

PoHak J6%S~1 'OI! 
f'c'.,herczeg-ut of Ara.d, J6zsef 

________________ pt
l 

Asudarea mânilor! 
Asudarea picioarelor! nii 

Asudarea subtioarelor! R' 
inceteazA Îr1 decurs de o ori ul 

. dacă xolosiJn 

,,8,,(101.""/" 'Iţe 
. fi 111 I ~." nl:tuir. f'C I 
Copiile eplstolelM de TI cunoştinţă sunt au! 

eate de nOlarul public: 
Stim. dle fannacist! Medcamentul .SUDORl 

comandat dela Dta, vă mărturisesc, e bun şi , 
folosit. Primiţi moltămitele mele. Custimă ConlS, 

Ono d. Molnar Jănoş, folrmace la • Duhul lfi:' 
Szombathely. Nu pot intrelăsa ca să nu vă fie 
no;cut, că .lredicamentul d-tale .SUOORAN· ~ 
tra asudării picioarelor şI subţiorilor are ered! 
p,rinzător şi e ncvătămător şi CU conştfinţa lin::: 
11 recomand oricui. Cu stimă Sz. M. cap, inTet'" 

St. Dle! Din ,SUDNRAN, leac contra ascli 
picioarelor, mânilor şi subsuorÎ am procurat '1 
penlru 3 persoane, şi intrebându i despre ren>" 
l-au lăudat foarte. Cu stimă A. S. Învăţător, 0), 

St. Ole apothec~r Molnar! Răspunzând la CI~!, 
d-tale, am cea m II mare recunoşHoţă pentru ':; 
DORANUL. d-tale. Pentrucă şi eu am suferi: 
mare ml1sură de asudoarea picioarelor şi dllpA c;;~lE 
massage m;-a trecut de tot. Am mântuit şi L'; IIC 
mulji cu ,Productul ~.tale şi te rog să-mi m-ai ••. Jll' 
metl .2 strcluţe - ŞI acestea penlm altii. Am ral':l! mic: 
cu sttmă O. K. ospătar~, 

SI. Dle apothecar! Am primit ,SUDOR~:;T' 
comandat, contra asudă ii de picioare, mâni şi 51' 

suori. Credemă, că cine-I fOlos('şte dupâ rf~l 
prescrisă, il află de nepreţuit. Cu stimă F. E. coafir.:. 
Aşa zisul .SUDORAN. contra asudării de:' 

cioare. mâni subsuori, pregătit de d·voastră, are:: 
efect atât de excelent şi sigur, că cu cea mai btli 
conştiinţe il pot recomanda nu numai celor din p' 
trie, ci şi străină.tăţH, întrucât SUDORANt:t' i:· 
trece mult toate fabricatele străim, de cad m;!~ 
folosit până acum. Iti dato'ez mldţămită, că m',~ 
scăpat de boala neplăcută. Salut R. A. învăţător A. 

Se poate comanda la pregătitorul 

lolnâr Jânos apotecar ia Szombatbel), 
Preţul unui flacon 1 coroanA 30 filer\ 

daei se trimite suma inainte. porto-franco, 
... Numai .Sudoran< provăzut tii marci si $(' primeaSti" - . 

1 R M A Damele cari locuese In provincie 
, 'lan 

fabricanti de corsete, cearA tndrumlri pentru luarea "fuI 
PILCZ 
Arad, str. De.ak-Ferencz nr. ~. - - - - - surei. _ _ - -- .~lrll _____ -------------------~--------..:.:=- . lei. Dud â s Sân dor P~egăteşte to~t ~fel~l de arti_coJi aparti~âfori acestei brange, În preţ favorabil precullI.: ,'lp 

Cors9te moderne şi specialităţi 
gata şi dupA mlsurl, confecţiuftea cea 
- - - :.- mai buni la - - - -

cojoar in \, 
J[olOZsyir, stradra Uni O Nr. 12 

Bltuşe de calatone, toc.un pentru pl~ioarf', lânărij, cojoa:e pentru bărblţi ,i fente!, 
dupl modele franceze ŞI engleze, colhere, manşoane, etc. Mare depozit de covoav 

de lână. Cumpăr tot soiul de bJănării de vânat. 
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~ "C lAC O V A N A" 
c ~e credit şi economU, ela c o v a. 
; --"... . .... _- -==~ 

;o COnOUPSiP 
/nnel instilnlailli de credit şi eco
. C!ACOV ANA c In Ciacova publica 
ipenlru ocuparea postului de 

e O n tab Il. 
. ~ anua] cor. 1600. 
ltuinţă In natură la institut. 
~lieml statutad. 
lanţii au să documenteze, că au 
şcoala comercială cu examen de 

le, să poseadă limba română, ger
i maghiar! perfect în vorbire şi 
Sumai cei cu praxă de bancă vor fi 
combinaţie. 

IIesul numai dllpl un an de serviciu 
~itivizat. 
~te sunt a se adresa direcţiurwi in
~ .Ciacovana ( (Csakova, corn. Timiş) 
~ până la 24 Octomvrie st. n. 1909. 
~esul va avea să-şi ocupe postul 
tionat la 1 Noemvrie sl. n. 1909. 
ova, din şedinţa direcţiunei ţinută 
~ptemvrje sI. D. 1909. 

DIRECŢIUNEA 
Institutului "CI.covana le. 

~--------------------------
nl a. - Ministerul Domeniilor. 
RVICIUL PESCĂRIILOR 

~ul de vânza.re TULCEA. -
~====================-===-

I1ţei Tulcea în .zina de 18 Sept. 1909. 

~
. Secţia 'VI·a 

!,C I A _ .PRO~SPĂ T ,Sr~AT 

l ,,~ I :~ ,1 Cutit. ,! :~ I C.lltIt. 
1:; !::Il vlDduti :; !::Il fI.datl 

trap 
I 
tcă 
~l. 

l 
ki 
~ 
~ 
I 
Iane 
ilie 
Iltre 
lIlieă 

I 

I 
I 
l 

l18nă 
brma 
~prac 
~ 

i~! Mare 

68 
64 62 

2~ 17 
89 34 
33 29 

27 131 

78 

HO 70 

39 28 

23 12 
50 
16 10 

87 
60 
49 34 

137 117 
82 77 

7 
25 

1015 
178 

61 

149 
11 

1075 

2407 

104 
3 

110 

26 
27 

221 

83 
29 

~ nunăre I 

... 26 102 
I 

llă -
~Qn 
~lrll 
IllragA. 
ijnet, 
1lp 

16 13 261 

17 650 3580 

1150 11 209~ 

~ I 
~nl1lÎ de vAoztare C. Hurgulescu. 

• 

Ageot vAnzător Popescu 

~T ~ 1 BUN Ac 

CODcurs. 
La chefestaul central din Carnlull 

sunt de ocupat în timpul cel mal scurt ur
mătoarele posturi: 

1. Un condacltor da charlstau, 
2. Un coadac. al dlpoulul dl llmn~ 

.3· Un manipulant dl butuci, 
4· Doi coatabili tl.baici, 
5. UD ajator dl cont. bitilatl, 
6. Ua COf •• podant. 

Reflectarţii la unul din aceste posturi au 
să Inainteze petiţiile lor dinpreună cu preten
ţiile de salarizare cel târziu până la 24 
Octomvrie a. c. la biroul central din Cer· 
năuţ (Bucovina), strada Rotkirch Nr. 18. 

Cberesteiele din Rădăuţ 
N. BLÂNDU & Com~ 

TOŢI SE MIRA 
da o pumpl da mini contra focului. 
E cea mai nouă: invenţie brevetatit 

Ca primul ajutor fn caz de primejdie e 
nepreţuită şi pentru aceea, că are o constrncţie 
uşoară, condiţioneazl apA puţin! şi o poate 
tntrebuinţa ori şi cine. Apoi e uşoară circa 
21/ 2 klgrm. Se poate folosi ,1 la udatul 
grădinilor. Preţul 20 cor. Spedarea se 
face numai cu rambursă. -
Cine trimite fnsă suma de 21 cor opri· 
meşte franco. Se oapătI la tinichigiul 

TRAXEL 1. 
L U O O J, strada Nedelko nr. 17. 

INŞTIINŢARE. 

Am onoare a înştiinţa ono public, c4 am 
luat tn prim;re fostul hotel "La Steaua 
de Aur" din str. Boczk6 ,i in viitor 
va purta numirea de firmA: 

"Rof811a podal da lier". 
Ori-ce serviciu se va face sub ingri· 

jirea mea personală. 
Odăi curate de nou renovatc se pot 

c~păta cu preţul de 60 cr. 
In reltaurant, tot deauna se află mint 

cărI şi beuturl curate şi gustoase 
precum şi Koser. 

Cerând binevoitorul spirijin a onor. 
public român semnez, cu stimă: 

Czitrom Jaaka, ' 
proprietara hotelului cu restaurant 

IL. podul de fiere, 

Pag 11 

,,11 NER" 'Temă neunsuroasă. 
Cel mal nou pro· 
duct hlgienic pentru 
tur.llţirea părului şi 

infrumsetarea lui. 
Jnlitură petele gal
bine, bubele prici· 
nuite de infierbân
teli, sgribunţe şi alte 
necuriţenii de piele. 
Crema aceast.a ziua 
le poate fololi mult 

mal ~u SUCCes. 

1 tegll I coroanl. 

Ianer" pudră E non plus ultra pudref. Buni Ia 
" ..' b~luri, saloane şi de zilnic folos, 

eare ,acopere lncreţunle '1 e cu totul nestricăcioasă. In 
culorile: roza, albă şi cremă 1 cutie 1 coroanl. 

"Ianer" săpun 1 bucati fiO 'ileri. 

"Ianer" pastă pentru dinţi 1 dozl, 1 COr. 

Ianer" apă pentru gură Buni penţru.dll!tif !' scorburoşi '1 gm-
ged buretoşi, contra mirosuluI greu de gurI. 1 atiell 
cor. 1-60 I jumătate sticlă, 80 file';. 

Ianer" esenţă pentru păr ~xcelentllpen~ 
". mlăturarea ma-

retei ,1 contra căderii părului 1 sticll, 1 cor. 30 fileri laner" pomadă pell tru creşterea părului. 1 te. 
" glă 4 coroane. 
Ianer" văpsea1ă pentru păr pentru a colora la !' negru, bronet ori 

In blond părul lur şi cărunt. Nereuşita coloril e exchiai. 
La comande să se noteze ci părul Încărunţit in ce coloare 
li le văpseasci (Degru brunet). Un carton 4 coroane. 

,,1 a ner" apă care face păn1l blond 
Pentru a văpsi in timp scurt, in băI, aUriu părul blond 
roşu, chiar ,i bronei ori negru. 1 sticlă 4 ~or. ' -Diaa'etl ,1 zilnicl expediţie cu poşta. - Telefon 476-... .... .. 
Pc:ntru inconjurarea ~ntrafacerilor numai "Preparatele 
lUI Rudolf Iauer" le'lte dia tarmacia sa ca valoare şi se 

pot căpăta la 

rl.rmacia .,Maria ajutătoare" a lui Rudol' 
laner, TemesvAr, OyArvAros F6-ut 70. 

In Sibiiu. (Nagyszeben). 

Van~l~ ~~ ~aie Stnc1l1i~~~ 
O pleal e numai cu 40 de cor. 

Il~3~vkt· ~~~;~li::!~:pt2 
bustibil numai 10 fileri de clrbuni de lemn. 
O vanl de netncllzft numai 24 cor. 

Lungimea fundului vănei 122 cm. 
:: :: Inălţimea de 60 cm. :: :: 

Comandel. le eHaeac Imediat ,1 H trl_'1 
ca rambanl. 

Gasfay Sfuchlich 
EateuQuse 17. H E RM AN STA n T. Saggassi 51. 

Pr~miat eli medalia tel. mare la exp. JDilenari din Bpest& In 1896. 

Turnltorla de clopote. Fabrica de scaune de fer pentru clopote, alut 

ANTO NIU N OVOTNY_T~~I~~-
Se recomandă spre pre~ătirea dopoteior noul, preoum la turnatea 
de nou a clopotelor stfloat.:, spre facerea de clopote Intregi, armo
.inse pe garanţie, de mai mulţi ani prov~zute cu adjastări de fer 
bUut, construite spre I le întoarce In u,urinţă In ori-<:e: parte) 1ndată 
ce clopotele sunt bltute de o lăture fiind astfel Icutite de crepare. 
Sunt reoomanda- "LOPOAlTilLliI GAv URITE de dânsul in- .. .,..rtm~ t'i~~~ .. 
te cu deosebire: " 1 A b ventatc ~i pre
Iliate în mai multt rânduri, eari lunt provuute in partea superioarA 
- Oi violina - cu găuri ca figura S !fi aU un ton mai intensiv, mai 
uiânc, mai limpede, mai pllcut !fi cu vibrare mai volaminoas! decât 
=ele de sistem vechiu, astfel ci un clopot patentat de 317 Ir:lg. este 
egal în ton cu un clopot de 461 klg. patentat dupl Bistcmulvechiu. 

Se mai recomândi apre fac~rea scauqelor de fer Mtut, de sine stă-
tltoare,- spre preadjustarea clopotelor veohi ou adjustare de fer bitUl 
ca - ,i spre turnarea de toace de meta:!. preţurl-oarAu. tlmtraht fraUs, 

" 

" 1-

! 



-,-

Pag. 12. :tT R II U N Ac Nr. 209 

Urr G,orBJ 

I _ • ". t 

Recomand on. preotimi atelierul meu celebru. 
fac altare artistle lucrafr, precum am· 
:: voane, iconostase, strlni ,1 altele. :: 

_ 101 certificate rpe rec;unoştinţa.. 
Se trimit planuri la dorinţa precum şi,preţ·curent.: L 

Seemann j6zsel 
ltcătu~ tcchnic, fabricant de mobile de 
fier, {OlU de suflat şi dulapuri de ghiată 

în Cluj (Kolozsvar) str. Matom or.20. 
.. Recotna.ndă __ 

hotelierilor, mtcelarilor ~i în 
gospodăria casei 

dulapuri de ghiaţă 
dela 32 cor. pân;t la 500 cor. 

lăcătarilor şi taurilor 

foi de aufl_t 
excelenţi. 

măcelarilor, morarilor, comer~ 
cianţilor ,i domniilor 

== cântara == 
zecimale şi centimale şi câotare~ 
- poduri în diferite mărimi.-

I 
Institutelor, şpltatelor, cale
- nelelor şi ospătăriiIor -

tot felul de 

== mobile de fier. = 
Primeşte tot felul de lucrări de 
Iăcătărie ş. a. lucrlri de fier 
pentru zidiri, porţi de fier 
îngrădire de morminte şi 
vetre de fiert din material 
excelent cu preţuri moderate. 

Acei cari cer, cu provocare la 
ziarul nTribuna". primesc cata
log de preţuri ilustrat gratis 
- - şi porto franco. - -

ac- Lucrul bun nu e scump ..... 
(oatat tu 
aual 1873. 

Biciclişti! nu mai sunt siliţi a -şi procura bicicle 
dirţi de biciclete din Viena. sau Germania, pentrucă în u 
rilor favorabile ee am, sunt în stare a ţinea cu preţurile de 

I buc. bicicletă a:tnericană, adjastaU c' 
scutitor de tină, cu semnal duplu, model 1909, francată I 

,taţiune din Ungaria - Cor. 96'- La comenzi se. vor p; 
ca anticipaţie, restul prin rambursl. 

Bicicltta de sus, cu rotiţe ce se Învârtesc liber verit. aOle 

REPARTUREil1aa "TORPEDOw cu oprit. dindăr~t mai mult 
I buc. manta pentru biciclişti • • 
1 buc. manta de munte pentru bici , 

cu c~ptuşall groasă • . • . ~~ 
I buc. pompă bună pentru biciclete. 

r;,ţ<', . I buc. pedale tine . • . . • . 
~~ . I buc. ~ea cu arc . . . . . ., 
.~ . ... Nichelarea ,i smllţUirea unei biciclcu 

Toate părţfle de bfciclete trebuincioase se află .in depozit '! ~e !ând CII 
moderate. Nenumărate epistole de recu!l0~tlntă f CumparatorIlor ne.' 
pediez numai cu rambursă, drep~aceea ~rţich~ necoră~punzătorj se pt! 
,lla dorinţă restituiesc suma plăti/a. Comls1unde sumei totale a factunl 
ajunse ori infrecute se expediază lrancate. - Pentru toate mArfuri 

Depozitul fabricef de maşini Lldănyi 1 ... 6 Timişo f 
de cusut din Timişoara a luI .., pa 
Zipolyagasse 1, in edificiul seminaruhd rom. cat. Telefon 577. FILlAl!I: rul 

Fabric, strada principală 26, v\s";'-v{s de farmacia Jahner. Telel ~ 

~~~rr:- "' "ii' ~iro~~ ... rl'-~.'!!'t -~~~)ţ:~'- L~Jrl~ al 
ţ~;;:;~~r~.~~;, P~.1~~>'~2· ,,\i:i :~~7t~ '";'~f;m":ţ~~~~~;~tf~~ fI 

--- ·C.,. ţ, ~,~ - ~ .~'::'?' .~.,_.~--~'It.<i> ........ ~~ C 
r .. ,;i'17' 
L'-:'i<~ r- ," ': ... l' les 

~1 G ro sz N a gy Ferencl:~ 
? -, ~i~~; D e b r -fiei e-n' :«lra1~:a~!:~ ~~ 

~ ___ iiiiiiii __ iiioOiiiiiiiiiiiiii __ iiiii=iiiiii;i;iOiiiiiii __ iiiiii;i;iOiiiiiii __ iiiiiiiOiiiiii;i;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;IrAal 
- ,-- al 

Numai existi reumA r 
Cine voe~te slscap«:-_ .de ori-ce soi. 
reumA şi de tot felul de dureri exte 
SIl cumptrc o sticll mttre din renumi 

Balzam Regesc 
(Kiraly Balzsam) al c4rui efect vindecjl 
e recunoscut de medici I sticiA mare 2 
Cor. cu indrumare, 3 sticle mari, 
Cor. cu Îndrumare, porto-fraoco CQ 

bursl. Patentat, in ncnamlrate tale 

'ei ' 

frunte se aplicA ca cel mai bun meo,u;:aW1eCll10\ll1 

MUSTATA E FRUcnv~ .... _. 

• _ d.~ lutrebnlnţezi 

. /~~!~lD:'. !~!~~ it} pot11virea lJlultetelor, 
~ dm .. aterle Uettnlluolli. II H 

t. J le ve de f". r te fa 1« 
ca I i II: 11 r 1 tl t i. Scutlt plia Iegt. 

Ua bon:aa -ZSO m. PrlD plI'J t 
le iri_It lIlUDai a bol'ClJle ~ 

~·US Cor. Ca rlmbal'll gratall I 

se $Sn plan. numai deja tlrmele oale mal renumite '" ' 

»Zeitter şi WJnkelmsDn", BraUDschweIg:'· 
F. Robert Reinhold, Viena. Belehradek, 
,Lauberger şi Gloss", VIena. Kotykleviez, 
A. Petrof, KouJgrâtz-Viena. Î Estey-Organ, 

Reparatur! .peela.le· 80lide ~ 'garantate . • •• t -..,~ - ,,~. " - j. . .......... 

J 

.... ~ 
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Voieşti 
rd bne ii )ie ~Iac, apoi raseri CR

pagii vorb't ri, f etr ţeli, pe~li de 
rumbi, gă'ni de soin, pă.uni, iE'pur, 
vânat ~\ de lux, r s ce de Ang ra, 

e tmbllnzite, coli vil etc!. aparate 
aleg: şi să cumperi numai dela vânzâ 
f~seri de aU, ,are de 10 ani se hu 
cel mai bun renume Da li. le a:bi 

(este, apoi şi (el mai bun nntremâ.nt 
paseri iarăşi numai dela mine să-I 

raIi. NumaI tn depotul principal: 
eb, Mircovic, Marije 
rlje ulica. 10. \Oda e separatA 
pliser. c:ânlăreţe). 

I~Dd numli exemp'sre ~i mArfuri de 
al:tate, mărflli slabe şi de puţin 

ei IlU ţin. 

at la Ams' erdam, la V iena de două
,:01618, Londra, Mat si! a, Paris, Zagreb. 

) ep'slole de re unoştinţă, p'e !um ş~ 
a!le diplome. Exped ez . u poşta ga
l fentru marfa vie. 
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~Ioto~re de ga:r: aertan, de TodJzft ta cirbun' de lem1l, coC!! '1 cArbunI bunI, cel mal ieftia mijloc; firi fum, miros ~ pericol. 
Comsumarea pe oa~i de 0"8-2 flleri ,1 putere de an cal. 

Motoare de benzinA Il locomoblle de benzini ea 
tele mal flvor~blle condiţii de plată ,i cu garanţiacea mal mare. 
ConstrUire de :moa.rA dupA listemul ~ mal bua. 

TIVADAR HOFFMANN 
Inglacr mehank Intreprellor de clădiri de moarl. ba (Szeied) • 

Seghedln.. J.·U~~~~~~~~ 

1I~~.~.~~'!t~!t~~~. 

f PETRY ÂRP ÂD I 
~~ orologier ,1 mehanic ~ = Oradu·man - ~agy1'radf ~!~oczi It 3. = 
~ Recomandă a- ,. 
~ ~ t.€§' telierul său bo- ;t 
~( 'r! ~ gat de oro~' ,. 
~ ~fl 1!~rul' loage, Instru· ,. 
~ I"!'l g,~ mente optice • ~ '~l<\ ~.~. '.'~ ~i de fotogra- ! I .. . ~'! i~iJJ~~ Dat; ~ine In 41 r.rl>< magazin cele 
~ ~/' mai bune oro· • 
~ loage, ocbe- ~ 
(~ larl, ochlane, termometre, baro· ,., 
~ m{~tre, gradator medical pentru ,. 
~ căl(lură şi fel'bîntulA, grs(lator" 
~ - - pentru spirt şi aier, - - ;t 
~ precum şi tot felul de artidii pentru fotografiat ,. 
~ şi primeşte repararea tuturor lucrărilor ce se ţin ,. 
~ de branşa aceasta cu preţuri ieftine pe 1. garanţă. ~ 

fii ~ ~;-~~~iW*9."~~";W9.i'iI 

Pentru ceice păti

mase de surpătma. ................. 
Cele mai bune şi mai perfecte 
handage, legătoare pentru pân. 
tece, pentru pantaloni ,i pen
tru perioade, ciorapi de gumă 
pentru cârcei, maşini de pro· 
ptit ,i umblat, de oorsete, 
specialitate, picioare artificiale. 
suspenzorii, precum şi tot 
felul de reCVÎzlte igienice după 
măsură, pe lângă garanţă să 
dot oomanda la fabricantae 

specialist 

• BIRD ALBERT • 
fllbrloaat de legltoare medleale 

S Z A T M Â R, Deâk-ter Nr. 7. 
(În curtea casei Halmi). 

JlI'igazln mare de lr1gatorl şi ar
- tlclil pentru moaşe. -

Specialitate de gumă franceză ,i americană. -
Local de probll. separat. - Comandele din prQ

vlntă se efeptllese pe lângă dl~ereţlnlle. 
- A 

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

cură1itor chimic de haine şi fabrică cu aburi pentru spălatul rufelor in A RAD. 

fabrică şi birou: Thtikoly Imri-a. 40-41. LocalurI În provincie: 
Localuri pentru primirea de rufe şi haine: 

J6zsef f6herczeg-ut 11. - forray-utca 26. 
Asztalos·Sândor·utca 2-3. 

Deva, Braşov, Alba-luHa, Sighişoara, Hunie· 
doara, Orăştie, Odorheiu. 

Facem CUllflscut ono public că fabrica noastră renumită pentru curăţirea chimică, vopsitorie de ha'ne, 
precum şi pentru spl1atul rufelor cu aburi, de 50 de ani de existenţă, am rnărit-o şi am instalat-o cu maşinele 
cele mai moderne ŞI astfel concurenă nu r-umai cu fabricele de acest soiu din ţară, dar şi cu oricare din 
străinătate.' . 

I • Curăţim chimice ş! vops'm orice haine bărbăte,ti şi femeieşti, paltoane, haine pentru copii, fără a le 
descoase, pânze de mob;le; perdele, cusături, dantele, mânuşi, tapete etc. etc. 

, •• : > In' fab-ica noastră" ae' spălat cu aburi, provăzută cu maşini excelente, cu excluderea materiilor strică· 
:. cioase rufelor, spă12m orice~ albituri," dar cu -deosebire gulere. manşete, cărneşi etc. cari călcate cu maşinele [oa
: stre' cele mai-moderne, capătă~ un lustru ·foarte frumos. Mulţămind ono public pentru sprijinul de până acuma 
rugăm pentru încredinţarea şi pe -mai departe. 

'-'~ • '" . .; '. ~. ,.:: L - il Cu distinsă stimă 

FIA. 
Comandele poştale se efeptuese g pa b D 1 o ,,1 e o n ., t Il B ţ 1 O 8. 

r Serviciu prompt şi conştilnţios. 

~'-, .. 
~1·~ :....t_·"-_ •. ~ -:;- ~.::.~ __ o 

Zi lUtiM dl '" &&1&4 

r 
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(" 

I 
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FIATII KLEllf 
aranjatoti de apadud,e şi run:in,ă electrică .. M.a~e ofi
cioă pentru reparaturl'de maşinI de cusut ŞI biciclete. 

- A RAD, Hunyadl-utca 12. -

Luăm în Inlrepr'ndere şi execa1lm: luminare elettrică, le1efon, "rr parafulger aranjament pentru anunţllri centrale de foo şi apA, 
'& 1 precum şi' lol felul de rep~ratori in materie ce se ţin~ de llc~st 

l
i 1 ram de induslrie, - Aranjamente ,de: apadu?te, gazurl, acetelln, 

~ scalde de casll, c1osette, precum ŞI reparalurl se execulA pr. mpt 
: ~1 şi ieftin, - Orice lucruri, apHrţinătoare Uni heriei se primesc 
~ şi execută pe lângă garanţIe. E!-

Primim şi 
angajament 
pen!ru ti-

nerea in 
stare solidA 
a f'ase'or 
peste an. 

............ I.i ............ BmR ...... 'a5 ............ ~ 

i 
I mare fabrică 

· de mobile · 
din sudul Ungariei 

(Versecz). 

Pregăteşte Illobi
lele cele mal mo
derne si luxoase 
cu "reţuri foarte 
- llloderate. -

Mare depozit de pillne 
excelente, covoare, per
dele, ţesături foarte fine 
- şi maşini de cusut. -

..;, 

I ~ 
ic ............. sa •• z ............................ ... 

~J~~~~~rb~~~fi)~~ 

!.§ Pritua :Ca.1.>ricA a~dC::leană. decalap?de pentru, ~ I ==-= --~ pa.ntotar1 şi cizl:Dari a. lUt ------- --- ~ 

~ GEOIGE ORIIII, Brasso JJ 
~ Korha-z-utcza 66. ~ 

I Se l'ecom~ndl tn alenţiuoea tntel'or pa nt ofarilo l' , cizmBriloJ' şi ~ 
c?mersanţ!lol' ca pregăti OI' de cele mai bune şi soille calapode ~ 
din lemn uscat şi foarte trainic, dopa toaLe modelele ln formă ~ 

tt frumoasă; nu aItaum ~i pen l'a picioare bolnave. La comandele l' 
~~ ... /""\, din pr;Jvinţa sA se 

/ .... \_ alAture un. pan tof 
\ (1'. o C lZ m l. 

e' r , Comande'e din p.'o· 
'vinţ! 'le executi , 

...----__ -- foarte grabnio. -

, ' 

croitor de haine bărbUeşti, curăţltor chemic de 
:::::;:::=::;;;;:::= haine ,i ateHer de reparat :::::::::, 

Ti m i '0 ara· C e t a te (Temesvar-Belvaros) Szer' 

Primeşte curăţirea de haIne, reparări şi sIr 
pe lângă serviciu (oJştiinţios şi preturi ieftine. 

Câlcatul unui rînd de haine 1 cor. 
cu'răţirea şi călcatul unui rînd de haine 

Atrag atenţiunea asupra institutului cu deosebire a" 
pentrucă oaspeţii lor c~Iători numai aici vor fi serviţi mal" 

Strafol'lll şi schfm b haine e1Ylle, . preoţeştl 
forme militare cu preţurHe cele mal moderat~ 
deIe din prOYillCle se exec,ută foarte grabnic, 
_ Institutul de curăţire chhnică din~ I 
!e casa proprie ern ulcază in toaU. privinţa., 

~. EI 

~~~~~~ . 
...ii ' .J: Telefon 649. Telefon 649, 

,t 

~ Magazin industrial de Ardeal şi Badea, a Jm 

Heleh B. laroly Fia es Tsa Araa, 

'j2 

Fabricate proprii de tot felul de ştreanguri' e 
palam:ue precum: şpogot resucit pentru Îa, 
şirarea tutunului, ştreanguri la hamu' 
căpestrf, &foare pentru uscarea rufelor I 

tot soiul de şpoboate şi aţe, şi cele mai bu~ ,. 

I 
~ 

ponevi i:mpenetl.'sbile' 
(pentru şătrii, prin cari nu stabate ploaia sau apa 
ponevi de pânză de cânepă, pentru aco ... , 
rirea m3şinel0r de trierat, a stoguriJor, carălor, ~ 
pen tru folosire la cemerea şi vânturorc a bucatelo 

~lr Saci pentru bucate 
prt"gătiţi de pânzari din cânepă de in şi urzici 
Saltele de pat. Tot felul de Culoare d 
cânepă pentru şi rei'gari; de tot fine pen!ru 
f~ mei de tors. - Aţe de cânepă, pânze firle, Ş 
mai aspre pentru sad. Procovite pen tru cai, , 

'. 

Mai bune articole cu preţuri ieftine se ca?ătă 11 

-- - - Erd(H yi es bacskai ipaniru raktar ~ 

Isicb B. lafOl, Fia hTsa ~ 
Arad, Andrasly·,er III'. 8. Casa Verboi 

u 

1 
------------------:::"- :Ii , Telefon 649. Telefon 649, i~ 

V 

~~~i~,~~~~. 

• 
· \ 1 fLficr:ă S ~ 

~ t LAPP HENRIK-feIe O J , 
~' ~ .~<. magyar reszveny-tarsasag t; ~ *' .!'ellta: BUO"PE5T (lyâ,,! 1] 1,7,. 66thory-utoa 3, n . X., H6bâRijOI.w6S, ~ ... 

J a A lIIunka szakszerfl. kiviteleert fIleg 'G 
,~,' a legnagyobb melysegnel i8 a legmesszeb~ , 

,. ,- meni) sI8vatossâg villlaUatik. ' A. 

Iti 1 f il riS ()\ ___ .~~ 
.... 
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Icrirl vlrsate pentru maşini, 
Ipl desemn sau lucrări de 
lr 8~!..ugăr1t şi lucrări oblite 

. Plugllri sistelll Sack, 
felul de lucrări de Iăcătlirie şi 

.- pentru zidiri. -

Ate lier :model de 
D"lăsărie propriu.. 

ANUNŢURI 
e,te- administratia :.Trlbunac p. 
1 preturile cele mal moderat. 

MI 

·rebitscher Săndor 
struoga.r 

, ~PA-N~Jzella-utca -
~ ~ . l'fs-i&-yis de botellll KONTILOV1TS:---

îmeşte spre efeptuire şi ~eparare toa.te lu. 
ile ce aparţin acestei branşe, ŞI reco
Iă negutătorilor dopuri pentru but;, În 
mărime, pregătite din material excelent. 

le În depo7.it În abundantă mare totfelul de 
iii pentru furnători, gherghefuri pen
lucrul de mână etc. etc. 
viciu prompt. Obiecte admirabile. 

__ ..... ~.::- Preturi Ieftine. -
• ±EU • 

• 

::.T ~ I 8 U N Ac Pll~ 15 -
.......................................................................... i Dlpl. de ODoare Loma 1902. Medalia de aar Tlmftoara 1801. I 
i pregA!!r~!I !~~I ~ ~J!'~ ~~~ceştl. i 
: lalsllJiat '1 1883 Teltfll , .. tn la.lt, ,i .ra, 488. 
: Uferantul excel. Sale episcop nelsewffy din Ceu.d, 

i 
~~~= TIMIŞOARA·CETATE ====== i 
la coiful străziI Lonovfcs ,1 Jen6 fobercer, vls-l·vt, de botelul cHungari ••• 

Recomandl magazinul siu bogat in atenţfunca bInevoitoare atât a preo· 
timei cât ,1 a acelor, cari yoeac ai cumpere pentru 
bllerid capele, iaU $oaetăţi de inmormintare 

! odăjdii, steaguri, cruci, statne i 
: • Iau altfel de adJusturl bisericeşti· ::\ 'lif~rW): : 
: tot .atfel marele liu aaorthtleut peatru materiale 11, ? r.fJ,tr.'Î- f. : 

1. 
.; -necesare la formarea adjustirllor bisericeştI. - ·~'~JII .. ~}:~\:. : 

Pentru Jiferările mele Iau răspunderea..~ ~~~, : 

______ ........ _,.;..-- - Servesc bucuros cu catalog Ilustrat - ~~Î. ~ ;; I 
.......................................................................... 

~1·ld .. rl· .. D~ . Ani" ~~~;!~~r;f;.,~!r.I:!a:~ lI.l '-l '-.) 'li' 8 jatl pe motor de vapor 

Arad, .trada Rakoezl N •• 11-28. Fondat la J840. 
P r e DJ. i aii la 1890 cu cea Insl Dl.a.re lDedalie de .-est. 

Cu garanţie pe mai mulţi ani ,i pe lâng.l cele mai fa
yorabile condiţii de plătire - recomend4 clopotele sale 

(' cu patentl cel. ,i reg. innnţie proprie, cari au avantajul 
ci faţi cu ori-ce alte clopote la turnarea unui ,i aceluiaşi 
tare şi ca ,unet adânc - se face o economie de 20-30°/1) 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de ler 
ce se pot învârti ~i postamente de fer, prin a cilror între
buintare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără aă se clltine turnul. Re
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroani 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo
potelor vechi, sau schimcarea lor cu clopote noul pe 
Iâng~ o suprasolvire neinsemnat~. 

~!5ei~flii~ir Liste de preţuri şi cu llustraţiunl - la i dorinţă se trlmlt g r ati 8. 

~~ În Oradea-mare Strada 
Strada 

Pregăteşte tot soiul de mobile de fer şi aramă, dela cele mai simple pânl 
la cele mai pompoa'!e. - Mai departe împletituri de sirmă pentru paturI 
- - brAvetate şi dIslllflciate, pe lângă preţurile ceJe mai favorabile. - -
Apoi pregătesc, după modele engleze camere de (lormIt din aramă, cari nici 

când nu tn buesc 
curăţite, fiindCă-şi "11i' . "~I trrl~' \ ,;, ' " " . , 

sustin ,ia per~anenţlt .fifjII!IJ;:t/Ftfr!,hN!f;Hfij(!%f.jiJY~ 
lUCIUl orIginal. :1:< I !'NYJJ III 1- 'Jk!/r 0' (~n I . 

Speda1it~ti de platin~ şi ,.,~=_. ____ .. _ . ~~~: _. 
.. ~~~~:'$~~"~~E;---~.~~j~ t. .. bronz verI tab. franceze. "",. ""~~'";-'- C'!O "'-:'::_~23:=~ .. : . . ;)";i~~··-·-·' . ~ •.• ~._;;-~~ _.:Ei 

........ am ............. I .......................... .. 

lVIagazie de articlii pentru. biserici şi preoţi • 

.... 

~HORGH JANCOVICI Cumpărări nu sunt obligate. Albituri femeieşti gafa, pânză 
de aţă şi pamut, şifoane. Ca-

AR A 0, Forray-utca Nr.2. Postavuri de castumuri en- voare, perdele, feţe de pat şi 

I glezeşfi colorate, fJanele de de masa, şi mulţi alţi a rti cI ii, 
Prin.cipiu: 

halaturi de lână şi de erme .. cari nu se pot toate înşirat 
Câştig pu~n, circulaţie mare. I lin, barchefuri, tenisurL Postavuri de reverenzi sd~' " An sosit non-tD.ţiIe de toanlnă! 

M i. t ă S II " .. 1.. pentru '. bluze la site acum, brâuri preoţeşti ' \ 

. Aduc la canoştinţq. p, sI. public că în pe culorile roşu, vânăt şi prăVălia mea se pot vedea următorii arliclii 
. ~dă; asortime,~,t_~ogaţ.hl ~de cerând so~iţi: negru. 

tn 

., .--..:-

, , 
'. ' 

, .. 
) " 
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, , 

~ • r 

I 
, 

" 
_iAPSL4it . Li :gpf6~ .22&.41-



Fag, 16 

INŞTIINŢARE. 

Am onoare a aduce la cunoştinţa 00. mei mu~terii, 
că m'am desfăcut de firma Nemecz şi Kovesdy, 
ce a sostat pe Erzsebet~koiOt nr. 20, şi am deschis 
sub conducerea mea propr:e in str. Deak ferencz 9. 
(casa Lukacs-partere) on nou 

Salon' de modă engleză pentru dame. 
Cerând şi pe mai departe lot sprijinul onoratelor 

dame, semnez 
Ca deosebită stimă: 

K ii Y 8 S d J L a jos. 

., R I! UNA. .. Nr. 209 -

II II .--------------~.----------~ -~-~. 

Cel dlntAlu n.t:~ller de pietri :tt10nu:tnent:ale BraqJat; 
==== cu putere electricA. ==== ~.~ .... mR .... ~ .... ~ .... ma __ .sm .......... ~ .......... ~;.~~;: .. i 

GERSTENGREiN TAM As es TARSA ;l~~:t~:: ~:~~:~.t, 
rllbrlcatle proprie din marmoră, granit, labrador eto. 

om pietri de mormânt magazioa se aDI. in 
KolozsvAr, ferencz J6zsef·ut 25. 

Can~laria ,i magazlnlll central: 

Kolozsv6r. D6zama-a. 21. 
Telofon 66:;&. 

rUlale: .llJllrid. Hagysub II , Den fi Bbpatat. 

cu preţuri 

~ 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

fa arabil 
se găsesc în fabrica de mobile a lui 

it 
" 

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

Bekesesaba În Nagyvar 
Sas-utca. Nr. ~ • 
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