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ABONAMENTUL 

Pe un Iln • 7.8 Cor. 
P\! un lum, • 14 « 
Pa o funi i.4il c 

Numărul de zi pentm Ro
minia ,1 strllnlitate pe 

an 40 frand. 

hlefon pentru ora, ti 
I:omltat 50l1. 

Atentatul dela Oradea-mare. 
A 1'(1.(/, 9 Martie. 

~imic nu earactrj'izpază mai bine lip8C1 
!1<Hl.Atră de cultură, şi întreg felinl nostru 
de a fi, ,d('cât Jlf>păsarrn cu care trecem la 
nrrline{l zilei pC'str oriC1? o\'C'nimrmL fi8 cât 
dr important, al vietii noastr~ publice. 
Lat il. cir pildă. cazu! dC'la Oradea-mare. In 
('!d,C' din t{\ i el i P0, când vrst i'n a strrthMut 
într(l(lgă l'omâninwa. au ploat telegranwlp 
rio indignare şi 1mbrlrbătare. f"nn SPU8 o
hirinuitple C'lIvintf' dr l'P\'oltă şi' pro;:uni'l
rirf' şi .. , ne·am culcat pe eealalUi urechC', 
ea .~i dmd aCf'ste c{tteva teh'grnme suntl
toaTe, acpsto cMova vOl'bf' Il'mflate ar fi 
f0-!ît, ahsolnt d(lajU11fi prntnl m{mblirea 
nonst.ră. ca şi ('{mei ~()i 16 teologi Hl'llnrati 
pe dTIl,muri cir frica ş()YÎnismulLli 11llgUrE:SC. 

şi·ar Plllf·a pregăti o (~ariC'ră cinstită l'omft
ne.:u:;cr, din <lC('f'-It0 Tf'jf'granw plirH> dr llJl 

rrtorL'ilTI r{HHrflat. 

bltr'udeyăr, dar'it llU am aYC'Cl ÎnGl'c([pl'(' 

în nrrnrtrginiU~ forţă, hrl.ltrt care znCf' 111 
Sil,DUI poporului H(I:-;tl'll. nI' trebui 8fl d(ls

fwdlfL1 rlr> soarta !I()a,,! r{l "(lz{llId l'U' dll iî 
in('on~l i(,ll tit ,',le în ttdnpşt e ai acu I st.răin u
luI. l\(> g'fUldim la aeeI .nst{lzi n'stit LiHlVi 
~i la soţ,ii lui dr pril](',ipii, emr duprl ()P \:a 
fi informat asupra puterii nuasl n~ de ff'Pld
siune 111 Iaţa uIlui atDnhlL \',1 şti cum Ră·] 
Îndrrptp.op pn nI doilr(1. 

Xoi lle-am {)Capat pr larg in mai multe 
n'mdl1ri dp eazul tpologilol' din Oradea şi 
,Im ~U'rlt [It eil sillgLlr(l lui soluţie pstc Într
[lWUll'f>H unui fH'minal' romfln(l~'jc al di~"'\eo-

zpi llOitstrl' lUlit i!. Cpl'euri]e bi~l,)'jceşti 

compN(lnte şi niej pfN;a romihwască unită 
D'O avnt nilnic de zis :în faţaacC'sLei pro
poziţii a noastre'. Se vede că n1l se gân-

I 

d0ŞtC nimeni Ia (t.~a ceva. Xoi însă, Ile fa· 
cem datoria .~i SUSţil10Ill mai d('pari,e pro
paganda [X'ntru idr~ia noa~tră. Hpprodu
cem in <H'f'.~ts('ns jlldieÎoslll articol aprmlt 
în număwl din unnrl al" Luceafărului" 
scris de IIU di~tiIlS publidst al nostnl f;;:jrc 
Sp ascuJl(lr sub PflOlld011imul l.'liMH': 

Lumea l'omÎlrw .... S{,ă el'a prooeupata de stiU·ain· 
ţ{'l-e edol'<X' voiau ,să l'{~"t!tbiioas(,H ordinea şi pa
<X'a în {",~1sa ptl)prie, dllld d('Odatii, aşa din bun se· 
nan ne ,-i11(; "Cflt{'a, că 1,l Oradea·mare ,,'a "ăn'l1'9ij 
mmI dil1trc ,ede ma.i tHf('ruuJe atentaw la fiinţa 
noru;t.ril romÎlll('!aiK'il: 1 t:) de>ri{~i români d·!) confe· 
s'i LnWlt gr.·eaC au fost eli rnill<'it1i di Il semil1antl 
ronllauo-'('awhc pcnku motivuL eii Îll {'ouver,-;at-ia 
!Ol' ))artieulară întrobllintau limba romÎllJ.wa,,>că, 
pe când În reguJamt'ntul scmillarial limba ma· 
gbia.rii o indi<:'ată ea limbă o-fi(~ioa"ă ~! ill.',Litutu 
lui Atel1t~'lt111 aeesta hl'utal, siî\'iul'ţ\it tocmai de! 
{~eiaC(' 00 f:n'd dppozi ta I'i i priuei'piilw moralei m·.·· 
~tine, inlenwi'it.f1 pe iahin>, lW·:J detel'miulat, ea 
llitîmd pc 1111 mOlJlcnt lIc-eazluile intel'Jw, sii liP 
umim glWilll'ilc l)oal-itre lnttr-\ltl ,",tl'ig~l\. cit' }H"ot{\
~tal'('. J)aT I'i-(' l'nşaJ:l gwzav -e('1{~~ (']"pn, <'fI în bţ.a 
lllH'i inclll,>:ll'i aliH dp tt'J1l('ra]'(' a 1 illlhl!l l'Olllil' 

1:(')'1 i. (b ((Il' i n (a 11Oa.~t l'li d,· H"lll ~.JI i ,,' a~' miI l' g;i ni 
la JH·o .... ~t{· sv](:mmp. ("lt v<,J'bp ])).' I·i .';'1 la ad l·l' . .;{) 
hlllgl eu r(),~·b.e t~a1d(\ dp aderC11tii. Vatorinţa noa· 
stră c sii plmem aoost M{'lltat .~uib hrpa examillă· 
tO'arc -şi ctluUînd cLupă cauu,[e, e.ari l·au pl'i<lll1nit 
:-ă 1 ulun dt\(xlat.il ţii lllR.s1l!T'ile d{l ~11d N'pt'llrf', (Iazul 
o ('omp]jc,at fiind boa1a w>C'hp şi oJ'ganirli. Prntn\ 
.af]ar{'R şi COTIi;tata.Hla tadc .. lindni '\·omîntl'l'hn:inţ..1 
() metodă peeRt d(l !'impl il , po atât de natural!!'. 
A te-n tatul dela Oradea-mJar@., în IHLfletnl ~wa7nuhu 
romti1l(>,i;(~a provocat deodatiî ~pnt,j.mentp de buf'u, 
ri-c -r:i sentimente de {lul'f'ro.Cihlt~Allld dupii justi
ficarea Ţll:1ihologidi >a 'acestor clO'u" sf'nt.imtmtl"', 
dianwtrr\1! (1)U.~', n.m d('SI('.gaînHa.ş problema. 
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Vagabondul. 
De Adrian Corbul. 

l)est" di-t<lw<R săptă.l1linu primă varii "<fi inveN'i 
lun{~ile, m,auri acol)orişurile {'.aselor, va inflori 
gl'l1.dini!e fii "a eollYui drUIDuriJ(> 'ee duc <afară 
din 1':an8. 'Jar ;,«>ar<>uc ~u razele lui c('ru1 cu al
b.. .... ~trul ,",[m, vÎl.ntl1l molatoc. ('are miroase a iarbă 
~i a codrii l11l(le!pălrtaţi, Y;)1' împră~tia dill nou pe 
şosel~le ])l"iifulite al }'ranţ.ei .c;ute de vagabonzi. li 
întîdneşti p]"('tUtillJ€'l1Î; pc d(>.alul'i~ prin văi, pe 
ea.le.a ş('Hsii, tineri şi hătrini, eu <,hirurile bl~ndp 
ori crunte, unii "Vioi şi Y()io.;>i,1l [t·ii moroc:lnoşişi 
inceti, dur toti n0(ip0l'iti <'1] zdren(,e, <nI .obrajii 
pitrliti <le al't'it:i, (';11 gh(lt~le stilh·jt.(l şi r\lpte, ('\1 

('Î1W nu ipaehet la suhţioaru. Ei llwrg ZilUl şi noap· 
~ea, mai ale.'l noaptea î;n bîdaia lmwi, pnpVSNiC 
prin d'trei:!.nuel ... din sato şi ora~, Ibt'HU llmlt v1n, 
prO'd pUţin rachiu, şi in basmaua' ,YRrgată în cal'e 
îşi învăluie..-><l bagajul. păstrează de obi!'..ei CÎlt.e un 

1 dO'l1dir tm Z{~an1la roşie d(l struguri. Pe aici îi nu-

I mim "chemineallx", şi llim€'ll\Î nu-li priveşte cu 
. ():h~ răii, 'Că<,'i i~ ~~leraI 81.I!lt {)oameni C~lls.tiţi'I~: 

1. "an~j lllBl>erl(l cmstltii; ll'llll S1lill.ttera&lerl, .a tl1 

1 oiirămidari şi daCA nu "01' aii lo<mia.'l-Că nici rprin 
t ~at(', nici :prin oraşe, yiTha trf'bllie căutată in seu>a 
\ lor ,de lib.t·rtnte, <le .1H;l' curat, ·d-e ~rJatiul"i .... aste, 

de :livezi ţii .,./idn:ri. L ve-zi {'·flre roată seani, îna.in. 

1 

tâ.nd pe lŞo»deJo din jurul Parisllhlj, lllviillliţi în 
l1(H'j de T'l"Li.f. în mijlc)('ul rărora (';{' deshlŞe<sC ('u 
nişte u1nbre într'uu fU!Il1. [''lI 1111 a..~tf('>l d{l "aga
bond 'ftm8.tat 00 .-orblt o noapte întrC!lgii:, fI.<'11m 
un .a:n, y:u'a ... li am par'cu în fat.a ochilor, ii aud 

.2l asul, îi >"cleel ~eBtnrilQ J:.ntr\ul dt'1Klr dl1l{'~ de 

f 
J, 

111n<'il, l'lub nu ee!' VHşnÎ(!. <,atifelat, ci", un dal'-ob· 
~Ul' mi,~ter:io .. ; ş:i t.otu!! flf's<,iilda în :arl"»l'aJhîi~trip. 
mat<i{'i! ~i (>latu li razelor fl(' hmil. 

Ş('deanleu yaga bondul nWII pe mi O(·llllq 
nrdp şi all'omit, iru in valf' f;eâ'nteiall hnninel(~ din 
YiIl{'-,o'A na:\'. k~i~m dllJ)Îi <,ină, spre a nIU!('i 
simg-nr în hî'it:aia z('firuhri. prin im:pl'ejul'imile ade 
mirahihlhli Imrg, Da!" ... ra atîrta farmec şi atilta 
pat'C in .'1('31'a ':!C('-('R, înrÎlt dupit un ~f('rt de e-eaB 
de pJimhare, am <,:lz:ut ('11 moJ~{'il1<n('p(' iarbA de 1)(' 
deal: şi am rilma,~ acolo, trîntit IH' spate) 0U oehii 
la {,(,l', 111l{](' vihrau -rid{'\'a f;tple )\are pe {'ari nu 
10 intum(,{~:ls(' ('larul d(· lnnfî. In ·a('('a$t~ Ip.()zitiu:1lf' 
m'a :-lnrprins ('h('mill{\''l-111. ('Îrn<l a YOll,it HA M' 
a~('Zf'I[lllgă mine, cu pipa ap]"jn~ă 111 gnra, Şi la 
fl('('arc film {'c t1"ilg{~:l. ji\.ratt'(·l\l din lllka îi lu
mina il1 rn~ pHl"tr,a d*-' jO:'1 a f{·(.eÎ, bnrha·i ;wl1rtiî. 
,<;tllfo:l.sii. şi rill'lwtiî, llJl zimhet blând şi meI an· 
(·olir de om "ăr<w, u·n zlmhet InUl şi cAlrdial ve 
{>ar(>-l {'omvle<"ta SI,'llipiiraro..'l. ,"~i')aie şi ~ine('l"iî a 
o(~h i.ln!" ~ni, U111 ))Ti ti d(l {'{)z,oroclll ~·p('('i. 

AP·01. în f'lUllUI !l.(>l'll (le iUtU11, 1)(> !'.are~] lim
praştia eâte () suna!'!' l(,lle:;ii de ,'fm t în{di l'{'atii cu 
mi.roi! de grâ{lini, mi-a poYt'-"'tit m11lt<> <lin y:iat.a luj 
ele -câlător le.o,ne de nm!ţmnit şi fllriii grijă. fHa· 
fl,U!] îi eJ'a I3.spm de fmn, <le "În, de !ploile, f.nrt11-

11il(> ,"1 \"ije1iile ('IHi l'au s11'rprins d<> atât('~ ori 
prin le,curi ;d<\',,('hiM', fă.ră <'hip de adă.post...f'u 
bâta de eom ,ce(' o ţ.inea in mimă, îşi tot da lovi· 
tm'i uftOare 'pc;;.t.c glwtcl'f'· i sfăşra t<'.Rt'o]wl'i te <'11 
11]1 stnlt gros (le Nllb şi de nonl!.Î; din (limd in 
('Und. {';U () miŞ'<>.IU'<' a bw'hIJlli. î~i ,W;,.(:·r.3 haina !JrP3 

·lun.uil, ))J"pa 'lar.ulî pent.ru el, ('p·i .illca I1Wl'PU pf' 
umpri. ~j('j n (·Jină îm~ zlmbet1l1 lui l1ai" şi t'1)l"-
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l_a gc-.st III c(·lor 16 derie,i, eal'i, })uşi 1U 
faţa altf'rn-atiyol: 5au vă Jăpiidati de întrebuinţa
:rea limboi mat.eru(', sau '\'il. arr'111lcăm :pe S'tradli 
in ('ap d'O 'noapte, - au dat l"ăspumml c..'1t:egori~ 
şi plin df' Clf'Inllit.ate: 

"dacii ne luaţi limba maternă, poftiţi şi l'fl,-e· 
rencla", - t.oată 8uflJarea romanoască a tl'esărit 
de mimdl,ie .şi R(Lmjravic! De ce? Pentrucă ge9trtlJ 
ace;:,ta 1)11'in eal'e ('1)Jli:;ltiin~a naţională e. celor 16 
cleriei a 'Cl'Upt într';) manifesta,re atât de bărb::i· 
f,pască, lle·a venit oiJ} ta-ro fără sc.art>, din ţara În· 
l1uwl"{>,C'ului, 'lHlde <să adapost,ose bufniţ.ele şişobo
lunii J]ationali: 11('i:t nmit tocmai dela Oradea
maro. Joc iuscnnwl cu nogrn pe harl'talleamului, 
p<,ntml llmilirea :;;i rll~iIH'a, câtă a trimis asupra 
J1(ia::>tnl de 'o'l"\imc illdelullgată. Credrin.aioşii am
bplm' bi"el'i{~i, ,l}op\H'ul dnlR .'-'ate din ta'Nl Bihol'u· 
Jui,ingcnunehilllt do mult.(de mi7Rrii materiale. 
Iirltiit rIt' cel mai e,lemf'ntar l'azimJ1l.lVl'Ial. oe i-l'~l' 
putea oferi' o şcoaJi'i l"ornîmea.>;ca., de:;poi'at chiar şi 
deTIlldejdoa lntr'Ull yiitorr· mai bun, ne-am obi~
mii t .'1-1 cr'CriE' pierdut. p(>11nflll llf'amu} :nostru r()
l1l ii II os-e . 

('o.nduditorii l1'atlU\U1i 'ai pOlX>Iului, dasa lu.i 
int.el('-{~.tl1al)j. orhi:tă de ])\ltert~a materială a 'DemE'>
"iim' (111 ]lilduri şi latilf'Ulldii imense, 'l,ipsită de 
fO'r1,a Jn(,yală PD {'ar(' ţi·o oferă O' solidă cultlU'ă 
naţiollală: JlreoţiTlH':! ;hi,si.·riC'('i gr.·cat. cl'~utiî in 
~C!J(ilP l1lNlii şi în s"mÎnarii stdiine. cu o mentaIi· 

. tat!' jn('"lor~, ('u (> P(hll'Hţie familiară îulemeiatit 
p('!ei'tnl'~ Ill'(,,,"i jirlano.mag-him·(';' iată o:mtu
r{·lt' din {>:ni pl'f'n'r!('am. {'ii in t"trr,jnd ~'i(l nl dt18· 
)))·il' . .J(" 1Ul dt'za, ... ·,l'Jl Jl,at,iunal. ('n'Ul'iil1l, (~1n ţara 
Bih1IrÎ{;i. j;'i\ ",t[l'n .... d(l mult (·.()'llştiiJlya 111l:ţÎoJl.ală. 
ii~t(l)'ntl1ld pa-t cnId tuturor tJ"lUlsfugilm şi trădă
tO'rll01" de nC'liTll, în ('oaoil ('\1 Pituk şi În frunt~ 
C'U \'i(~al"Uj Jl Hmg'l'tl. Şi 11 n {'redeam, <'ii in pămi'trn
tu] ac(',~t.a ,umNI '';Ti pîidi.ginit trunchiul noomulu.i 
r-orn nn (':';('. mill1(~at de duşmani inter~l,i şi bătut 
de vremuri g'1'('le, va llHti put.pa odrii-!>li ,·1a.9t.are 
~ititt de \'iguroa.>;f'. ('llln J">'an o(lovrdit fa fi cei 16 cle
ri!':!, ~ll!!1i U11 iJllOlllPll t .. au .-;ei mhat Jl!orecla în 1'''· 

UUllH"'. ne .'l<'('f'!a Iwamlll l'omim(~';C ·do pret.utin
df'n(l8,întocmai {'~l PKril1t<,le din pa1'1aho]a iillliu 
pÎ('rdnt, a ilnbl'~cal haine desill'bÎttoal"B şi a tăaal. 

------- ."""-_ .. _ ..• ~- --_ .. _~ .----~,.- .,-~---_ .• ~-----iţQ. 

dial rit' ('!mil riirU'l1t llu-i l>i~l'il,~a huzele. Şi m'~ 
îlldlli~at «'U1ll Jlll yit pot SljJlllH'. y:cg-abondul a
('ela >iimpatir. p .. ' dt':duJ H'I"r!e. 'suh J·azeleaJba.'ltl"e 
de Im1l1; den,,..upra ma"ei ,..,uJnhrra lui Vill('..o'Av
l"a~·. n-nde tr'onmnrn luminiîm:!epărtat<> .. 

La spat(·](' lllPlitru -piidlll'pa foşn('H din tnmze, 
di11 t inlljJ în timp ;.;']'-a (.iu] ribra la t rH'.('·rea vre-u
nui tren al 11 arci Centuri, cei;e .rost,ogolea u· 
ruind. gîd:'tilld, 1;Iu{~rin-d pe p!iiC'ile de m(ltal ale 
ria.dlldurilor. 111 YrPllwa accasta luna ,"'<' înălt.a tot 
!ilHi ."u~ 1'{' ('01'11] profund; şi <'li ('Îtt ,t'«' l'idi(~ .. fm· 
tul )il' fike-a t.ot mai rikOJ'o.~. pădurea fremăta, 
fnmzde ţii ii!J'lba tmlllltrilll l-ilIb VHhll'ilp ct<:, et.er 
{'ari, (/(o",pleak in llpwrll"ginin'u fl,lha~trIL De g-lobul 
palid al nopy<'i. atil1.g~1(m palllimtnl înto('maidupit 
<'lUlI 1I'D(kle Jll!il'ii, ating tiinll11l, la tr'('·"··erea vr8-

u('.lli ('Mahii, Priveli';'l.ea .aep .. 'l_"ta nu mă împiMcea 
,~tt a,"cuJt pOH~';ltil(' t(warA.şalilui Jll{'.U (le popa,~, ~ll 

dîmi chip H(' ·de_~illşE'a t,ot mai bine in ,('l~nll ealm 
de Jună. 

1';u ~tiu pâta nenw am T~'trf'>('ut a':'ltfel, en 
tikÎmo, f'1 ~Btnri.:"jndn.rJni de Iprihegiile lui, de yia· 
ţ,a-i flinrpU1 şi tot.w~ w.şni-c .~himbătf)a]'c, de nop
ţile petrecute 'Pr~n oodr.ii ori hal1uharul vrc-u'llro 
J<>rme, de oamenii 1;11 d(' faptC'lc întl'('\'llzute în lun· 
~ile lui rătă('il-i. J)('odată~ allmţi bnl~c, se aplN'ă 
ÎTh<\pre viiil{'('..a.lH1 dp ţ.;ll b noi şi ri~ încet, {~U rîs 
batj(X'(ll'itol' şi amar. Am lu'mat şi ('u dil'OC'ţiu
nea dllltătllre,j lui -';Ii ~'lnl (!r-sluşit in vÎlkea silueta 
ll1111i hărhat ş-i a('e~'l a llTI('i femt'i. {'..(l IpăşC8U lin 
i~l băt.aia hwt'i, iară ,"orbll, fltră gesturi, ,'ltrî'Il..-C; 
li)1iţ:i 11111111 dp altaJ.. hl'lttlll hărhatnlui <'11prionzîmd 
talia fină R f(>meii. Pe.4e Pll(in di8părtlrli. in dmml 
1tn"Î ţ'oline ŞI nI111))'(>1(' lI,!, dllpa ei. 

a 
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YJi.t,lnl eel miii gl'a:>, p€'fttrucă î~l gestul ct"lor 16 
ele;' :' yăZll t. l"eîllVit'lrt:a wn)i!,iintoei IlIa,ţionale, 

.\(,f;,~r ::;entiUle1lt de I>ucurie 111 admiraţie. în 
t:Rr{' "lli'lt'!Jlll llillmnuui I"~Hoâll~ ,,'a de"fănat m\ 
intr'un frulII()S f<i'Hărit de ~Ial~. a ioot inlocuit 
dt, g-l'flrJil[lrilllll''tlll 'alt sentiment. tl(' legitjmăre
\'Ult-ă, ~i ia.<!~i via trebui ~~ll{, întl"t"băm: de (>f' ~ 
Am II-;,tept<ltt ;::m ;1 I:J'{>zltl l,iut< ... .a, <:Îl derit'ili uu;>!.ri 
,a~t'zati jJri« ' .• lliuariil(' llla~hiare-ml.toli~'e \'ul' fi 
lJllrt<ati l!~: rl<lllllC! A Ol't'zat eineva, cii in aeel€ 
;.eJJl.iu.l'l'i: :;-NC nl tIa o ('>(tll~tie :>.ulidă ~i lJ.utrÎvitii 
{'u (~ielHaJ"('a lor de tlll<'\'uraţi pii,o:tol".i ai p<>[x;l'uln i 
·rw,.;ll'U ~ A {'re.znt l,jnev.a. cii Îll al~ 8emillarij 
li·:.;{' y~ \'urbi d.espre tr~utu,1 lI('amulu i no,.;t~ .. u 
plin J(' fapte eroie<l ~i li-~ WI de.~nwrna ,'oUTUr('o}e 

ullui y.i-ş ~.d(': ('are l1c,.an m.urit JU'J~ii şi piil'inţii C 
.\ erezut c:ille\'u. că în aoole "eminaru ~~-,*, Vll 

SjJll1W. Ctl limha' rolilaileaseă c dul<'e ea fagunll 
dt.' ' .. :el't', e armonică. mIădi(j'J:j;l şi ('.ulul'ilră (:il 

re.isre. n~ tl'ehui să l~ollstatăllI, că o bună parte 
dtn l"Cyolt.a ,.ufletuln:i u<*tnl (' Jll"Î.cinni1ă de aip«3 
de ingl"i.~ire {lin parte,li ~welora, ('a,i vor trehtLi ~ă 
ră.~pU!l.\dă de l'Ua.rtea poporului nostru. inaintea lui 
DUllllwren·şi ina in tOt-\ oan1E"llti.lor, ~ U putem î TI te
Jeh"e. l'una l'('<1 1Il~ i b..Ig"<ltă thlntll"€' toate eparhiile 
ambelnr hi~'I'iC';j l'ouuÎne. ('p~Il'hi;t Oril~i,i-mari ('U 
H'uire HUri lUari o(>{'Ât .mut·pIe tntUl'or {-elor1alte 
eparhii ÎllI])reuna, a putut decenii d('·arîndlll ~l~ 
~ltt'ere ~'Oa .... tă u'c\1()1ht1oare st~He d(' Imlt'lII,j ~ 

le.jul hR înt.reŢll'indii () (·;a.mpMlll'P dguroa~ă {~re
l·~ zguduit pl'()fllnd)~, 

('{)r~pondenţa oo.ntinuă <l poi : 
.. Put('1r~,a nu ""<1 fi lnlată de d, lmle1 BdHrill'un 

ei o{' d, Take roneS(~u. ("81'e indaU ('(> "3. .. jUllg~ 
la frillt'W gu\'~rnllhli \'a aduna in jm'ul său toah, 
('l('mentd~ lymSCl''''atoal'E' Jimd .astf('l juuirni-ştilol' 
() lo\'itură, pOMe ('hiar mortală. 

Dorind ~il evite aeeastă lovitUl'H. o. C'lU'p t:autil 
~ă,.;p'lrgâ pal·telul taki-stn-l,ibera.l şi să se apropi~ 
de d, T~ ke Tones<~ll. X et(wi1'l'il~ 1n at'('~ srop sun! 
eondllsP d(' fI. F'Îl'ip~>:-;('\I. 

1· ! tp1t' ,,- ": T:'~' in putiCreea ver·ii ( A crf".l\I f ei-
!l< . :l il! aeelt> ,;.eminarji li,se Iva spune 1.'leri,;i· 
h"~,,, t'xi".t;~ lji v literatură l'omânHll!,eă bogat-ă in 
{'pc're de artii l1opentoan" ~ A e~.zut ('iu('\'a, in 
fiue. di dlemarea aec!O'I'geJUiuil;\rii ,a fhst şi 13,,1(': 
".1 t'rBa:,ră ('araet~re religioa.::le-'llloI'alt>. a.j,~tolri de
\'ot,lti hi~("ri('ei ('re~tillP. înt.('Illoiat{' de Hrtl'tos? 
:\ u ~ll"€'d, l'tl in fnllliliu neamului nostru se "a afla 
HIt ;sillgul' fiu ,atat de naiv. ca "il. nispml,lil <tiir· 
llIat i \. la ink~·hii.t'ilt> de Imi} su:--! Din (·Ilntră. t.o\i 
am fu4 ('UlJ Vi'lI."i, cii .. cm ilWl'ii k maghÎJa rty,>1i1n] ice, 
ill ('ari i"i f.ll'f' (·du~~1a o ill~lnllara pa1'1t' ia to:.lo
~ilur apartimit<Jl,j bi!'Wri..:ei fI'Olllânc gr,~·~t. slmt 
l'~ll(l"-ill,,,titllle tli' invătăwîmt şi educatie, Cii ~(<:e
,;te ~ern i!la ['ii suut sillJ plt' per~niel'e dp ma.ghiari
zare~ al l'a'r,,!' "t",'P JirUlI. uI'll:Hlrit eu ~i"tellJ, e,·tp 
îll.~rrăin;:ln.:a p.l:-<t{Jrilor de tUl'Hla ('l'e.tuH\i"iI"'iL 
(,';Îud întrtl p:'t"t~l!' ~i tnrmfi pă:'ltorit;l Im \'3 1JI1li ii 
nici () legă! Ilra fj re'.1S<"·ă. inti lll:t: dllct Je111i)l"lli
zan;.a l'l{'rnlui, prill inslri\inareu lui ti., a ... pi!1·9tiil(' 
nationale :,;i prin {l"tar(",a eu ajutO<lN' hă1W~1i. "a 
fj ~.lltplt·t", 'alIIllei :,ubjn~lrt'<a l\ll !Iuti inti:Jupina 
lli".i ., pil'\lt'CH ..... ji 1 imll<l rulU~ilt>a,wă 1'11 lt!· .. ,tt,< ~~
miHarii a fo~t şi t',.to(' trlltată e2 " (~ll1l':''1)td'i, I'Îi in
nebninNrea :westei limhi f' M'<'hi~ă ,,1 hoievt.ată 
diu AAlr'lie dt' !m·le~'rJ, ~in 111l1Ztc.e şi tim (~l('l'llht' 
l',(.'uri ,It· Îllhiillil'l', 'Ii ~·.1 t'h',ii r'.,miwi l\'utnaj in 
ljoaplP ,~i IJ.t" a:,et!n~ 'lJn! ,>;i se inwlea.uă iH Jiw11,l 
lllalllei lor. l'lt'K'llHli (';t cl'iltli1:taJii. "ari Sf' illt<-!.E',g· 
JI(' a.. .. wllll" ~l"~lJ pra \'!'('unei far:\delt';2.',i, -a. .. ta n :;.tÎe 
tU'at~ lnJtlt>,a. ,\ 11l'Tl<~. rit' C'{' al't'~t.ă reyo1tă "âud 
lli~ 'rlllll('. (·ă U; If.,nlogi ali ff.st dimiml\i dilJ 
"u.!l iua rlll r'JlUlIlH>-t'arnlie d~lI {h-.ad€"..i-ma re I'ell~ 
ll'Unt j1'aa " .. it "M""e bl'M(' dt' hmha 101' m<tternH ? 
Ateolllatul..t1.X'.oi;t jlll c nou. }Il"!' !lrto\1"f'dt·ut, ~j lUI n(' 
lJottiU' sll1'j:lri 1 Hit:> dedl t pr in brntlli litatf>'.i Jni, 

~\j IlIlşi aci: ii ereci: !1f'Îoşi 1'l'1'fp'a !uuhti 'H'.(lSlt>i 

Vag-alHlndul mă pri\'j l!r('pt în o;,'hi: huu'le 
ii tromurall. IplcOH')(·Il' ii hiite.a.u .. \pu1. din nOII. 

tUl rÎl< hatj.\('oritol· ii ,wh~m(,n'lISi j·hip1l1 al'":" de 
~o<lrl', '"'-upt U~~ lil,>,.;nri, )uih<pl'it de arni: fiNI' n>illl 
i,~ <:nrmii hru~. i'n ()('hi ii rrf><':\l 'f (':\tll"esjf' (le 
jal ... {hllpăl 1'I1rt> i~i regM:i ;6111hN,d llli naiy şi 
l'OI'(!illt 

- .. \' :!zutu-i-a.i! lUii Întn·hN('J CII ~tas1fl I'il

gll~it. ~Ilnt imlra4!~titi'i, lk ~ulUill{"('p zileI .. fru
llH.as.e. din L'\.Jpl'Îl p:tllă 111 (ktoJllHle, îi întâ1lle.<\.(' 
IJlt'reu i'lI dru~llul lll€'"U. la tara ;i prin 1)1'<l~1". in 
paduri şi pe t'âlllpii .. , ELf'i, dom'lt': ('ât.e Tlp1'et'hi 
n'am ",ul'prin~ eli jll·ll!lă\'Hr'l şi "lil'lt, "'uh umbr,a 
t't.lIHH'ilor, pe iarha lin·zilnr. în {'olhnl ~(), .. de.ll!l· 
"i tinerii lt('eştia .-;-unt t<1i ht f(>L ~opt~ti' "ăIAlll
hut! de sămtiirile 1"1' şi lll,na i~ trimit€' ra7.dt' in 
vchj,j lor Înlil!l:riillati, 111 tllWl'('ta 101' (' yi!pa('. n'ai 
C'P :ii! le fac,i ... 1 hn iubirea. d .. rnnnlt', mt (' pret·lI· 
tindeni at'€r~: flikăii ~i fctdi' .-h' 111-in ~at,(> ,,(' 

Il'hiontese. i<e lmhrlm'f'o'\('. "iJ'!tn glume ~i rid \'11 

:.g()DlOL Feu'le ,!inp\'~t{'i~ (11" Imrght>z1 1111"1',1( 

ră{'ut.e Iim,!!ă am~11rii lur ""i -.e ",lrllt:'i fad \·(lrhf'. 
('(".il mai l~iltiHla,;,ii dil1 toa-te p ~ll'lig""tf'-ll întJ'C'> "li

IImni d{' wamă: ('~rtUl'al'i. lluhi1i ~i b')gHt)Jşi. oeh! 
At:('Îa lţ'i fat: jlll',llllinte d{' illhil'e, .. string in 
hraţ(' şi pliiug, dOlldl'. (le ~tar'{'ă fAl«\tf> sufţ>ri~ţ~le 
.se ilbat în iuinw lor, Apoi, îşi :ipmr litât.(>Jt lu
"nu'l cimht~. ~11 J!'Ja,;ul tl'Clllurătul'. in em'int(' 
]HtretilÎate. d€-:li ('l'Nk, (·ă sunt beti, holnaTi Of' 
friguri san Ill,l.uni. La i,;,tia, 1('lIwi1c S1lnt mai pă
tiU1a~ dţ,: eit t bărhati i, Ele CU\'illtfl~,.;ii Huri fru
JnU6 "ii "ărutil lUai "\1 f,~. Amllmhl<tt i.u viaţa 
mea prin toate tărik luyecinate. a-ru :o!trăJhătut 
lk!gia. ~pli<nja ~i halia, d.tr femei mlij în~Q
rate. uwi illlbătatoare ea l'll .Franra noastră U'lIIH 

11l &nulu,;uli-il(" i)u.wri1'l'i rOIIl;UIt' ~T ... or .. pp 
!âJl>!{ă jf'crt1't\lp f01HluriJor ('('"nlralp. !'lf't'ieii pli1te"c 
SUU"' deMul de l'oll,'<idenlbjJ(' pentrll dobimrhl'C<l 
ea'l'jNI~i lor: in scminiari .. ilt> gr,·e&t, toool ligi i be
n('fÎ<:iay,{\ di Il ltlilt)..;t.PllLa ll1~;ritilol' inai'nbl~, bal' 
În d'i t','t'7AI ,tt'i a O l'.a lipa' ma re. 11 n dt' suere:;<'.en t,a ne· 
l't' .... ni't s'.ar pnt{'l! Întl"cti'I1e~ Î'fWI"lUl "{'mina!' pro-' 
jJl'nl 1I1Unâ i li in ,'prtitul Khllidpj din păom'ilc l'Ţlil'
C('l,w~ti, CI1 llf'pi!o;a'!'\:' i I\t'xpl.j{'<! bilă s(' t 1'i mit t inel'ii. 
ieşiţi ,din ')t~oal(' "Inhllt', În "'<:'lIIinU1~ii m~.g·hiare-m~, 
tol i;,;p. 111 felul -a{X','ita {',(Jndll"~rf'lI hi"ffi'.iee.ISI.'3, e~i
re in r·il7.lrl de fată nu poate i'll\'t,,'a n.ici mă"~H 
[1l,,)yerhiHla !'<ăl'ÎÎaie,în mod tatal a ('lIntrjhnit bt 
pri\pa .. l'ia gu'H7.I8vi'L ee exi . .;tii inll'"(' pnpor 1;U T)1'("" 
timua aeelll.Îa. {'{,1 10 ('.orhi aEhi llU S(~nmalaţ pe· 
ri('olnl imimmt şi rlat'H (,Ollfhtf~erl'(,~l hi:,;erie(~asdi 

nâei ill t'ol'aJ<ulal HI1i:ipn>~'NBa nn \',l şti sa 'il (11-
că datr>rl8. !'oI-' '":1 f~(~ pRrta~e f',f>llli H1:ri mit rl1-
('.at 1l~·tionaL 

I't-nrrn j H:-: t i ~i{1aJ'l'JI i>'\r or le:'Î "~tt't alui mf~lll'" 
rabil dt'la I ion ~ inyora ÎmpJ'"('ju;nll'('a. ('a priI) 
lK 'ea.~·t.a ,,' ,W rle.~·h i ~ 1 a ryr~ ven t,în 11('an11l 1 romn
Jlt>SI.' I'M\1i:]p 1'11 Itlll'ii lN~ti{)n.al(', nis~I'ie:l română 
g-I' ,"{'IIL pr11\ îlltt>meif'l~ ~i su.~ţin€r(,lt <1(' ş('oa 1(> 
I'OJlHlllet'ti II j'l1tă~rif jll:«t1fi(',aI'l'H i~turi(,IÎ Il actului 
df'la 170n, ,htiizi Însă. d.nct puterea de !'\·Îatu. 
P)'('1n·it' mwi ~ii·JlăflI.1V*' rulturi rwţrinn.ale. tiŞl1t>ţ.t(' 
şi i\{' rf'vflr"ă hogat din \Ult(' mult(' iZVOllrt', llIl poato(> 
fi dlClltlll'f"ll 1(',('1lHli Il hi~l' j('f'j romi\>tw gl' . ...('llto!ie(' 
ain d.iet~ZR fhăzii-maJ"i. ('J! .. ii impi('r!e<'c acca .. til 
r("nf~J'C hillt"{'lIvRnflI1a. _\('.{'''lt,f' ,~nnt {~rE'dinţ{1:1p. 

pe C-.l r i h>-a tlflTLit j Il sn flC1u! 110M I'n a tem a t nI 
d('4t Oradt'".i·III.'.ire, ~i 3('estm' erf>dintc np-.nll l31ÎTI1ţit 
rl::wQ'; a I~ (la exproo.e flira În{'ulljnr ~i fără m, 
ren !;.ta II.:> ,a prh·inu:i ;;ullără:r>i fl('rsonal4.', 

{'f"lm i;la$~l)l~-e frati ~(' IItrîn~('m m~1Hl eli 
<'ii Ldll r:i, 

Situaţia politică în ~omânia. Ziarul p'Ill-izian 
. .1.(' Te.roŢ)l''' publi(,li () ... '\'risoa re din Bueure-;;Ttl. 
I'al"\" ~;;(, o('upă {'ti i>'itu.aţWa politiell thn ROluân.ia. 

{'ore"pondent.a SPUlU' inlre lIlrde: 
"C]'iz.~ llli1Ii,;,;t,f>l'ială eare €'ra J~tentil Il drn:enit 

II('1lt o;J tIin C'au:ta (',ht'stiei tn·'Ulllnuului. Glt\"e·rnul3. 
f:ku1 .) l('.ge n~ID,..1itutiollRIă dând opoziţiei rri. 

dii'.llt. !,:,i "unt i"pitMU'('I (',a ră(·~tl1l ('.11 gm-ita lor 
al'l'in.~ă. ("'lI ()<'bii măriţi de illbiN, ('11 mânile a11)(' 
nn trf>murs1(!f. al'('11~ pe ('ollroa (~ea groasă a 
,'i .. arei. Fcmcik aN's.t{"~. d(.mnll!(', ştill (X' t' ura
gost.t'a, ;.; urn.ai JX'ntru Cit t,riiiE'.i;(', Feri1.>iti fi(·.ei de 
"eanla lor. 1"<Irol'<I li~ rlat ";1 fie iuhiţi ~{' .1ânseJe, 
... ii 1(' a,~lIJte ,oaŢJtelp, să lp , .. ii t11te miini It' al b('. 
lmzt·lf' roşii, ()('hii ('an Îmbată.., Xu m'a fă{'ut 

uita, a('1lnI tN'i IIni, "ii pli11lg ea lin eopil, pe mine, 
hjpt Q.4rah<md hătrîn, zliTen il1!'()$ şi mlU'dar ~ ,.," 

(':ltf'\'a ,.;('('und(' tă('lL r:n tn-nllfuin1t departp 
(j.p Jmi. îndl"("J1tân~lI~p t'U ,o;gom()t Spl'{' PAri.s, ln 
filmul pe i~a ~in ~oş'1tl 10('oTl1otiw:i • .w de"'prin. 
d;.'a~l nlii de "",!inteL fU,1tă:r:in(l·ll..s,f>. \,oi{}<\se în 

noaptea aflând şi dară, Bătrinnl ,.chemineau" 
i~i nm~Jll vi-p<l. l' apriIkw. pri\'i r.:-pecle in<lă1'i'itul 
Hostm la llmhr.a nt:'agrâ şi Înnol'ată a ,păourei, 
apoi dnpă,'e tr~;;\(' ('iten! fumuri din lulea. llrlllă 
('11 gla. .. ul 'hli m-prll ~H familiar: 

- "A {·IUlI tl"E'i ani, domnule. tuă aflam ealll 
prin !oeurjle :l('e. .. te~. \,J"('~m "il 7.i<' în imprejurimile 
Pal'i,~lIluj. Era intr',o «pară: de ;\lIglL<l.t. Jimpod€ 
~i hlimdii ca ('~II oe ari, V ('neam dda Rohinson 1Î 
mil inol'eptaJn"pl"(' Pari!':. La Rohinson hăUSC!1l 
{'aw in juru.! meu mi-se aşternea greoi pe haîu{', 
f~lW' la t'a!p. Era cald :P nu'8dia nici cel mai llţIlIl' 
\'Î\nL, Inănn.,i"'iCm mergând; i.arpraful ee·l ridi
('amîn jurol rru:m mi-se a,t.emea greoi pe haine, 
Jlf' p)(,03Ţl('. imi intra in gură şi îu .nas. Trel.mo.<lem 
de (,e](, dintÎli ('~ dm Fontenay-aux,R.osE'$ şi 
pipiiinclu-mi huzunarele diit"hli de o stidă cu "in 
il·.\(tItŢlR.ll.a>lă Ja Rob1.n$OIl. Atunci mi-am zis eli 
n'ar fi rău ~ă; mii ooihne5-(' /) leacă pe iarbă. bând 
() dllş<'ă ~ !:Oii mă Înt,reme1.. Eram tO<'mai Î!ll faţa 
unui ziivoi lt('aperit [le ju,,; eu o iarbă deasă şi 

Criza de guvsrn. 
~- :..,'ifan(ia politil'ii, 

.1 /'(1(1, H Jf art it:· Il. 

p,,!,! idld gllH'rn,III\I'[J! ~d a titlut aseară 
o ;'('llf{'l'!'llţH ill ('HI'(' ~i-<1 prel'jzM atitudt-
111';1 În l'I'[Z<I t'l't'atil [>1'ill dl'l11i:;;ia gllYtlnW

lui. _\('t'stpi 1'()nft>t'('lIţp i-all prem{'rs ('on:-
ff\111iri Ulinlliff' \>i fP1uriu' il\C(-'r(,~lJ'i df'-a 
pt'orol'a din p<l rt a l'nnft'rpuţt>j n hotărîn:, 
ÎJllpntri\';' \'if'IWi, Şi 1'('1 can' stăruia pe1\
tTU adul"I'!'('<l UI1Pl <lstft'l dt· hnt ăr1ri . ('l'a 
ills\I.';:i l'()utl'1.' '1'i.-:z(I. 

:--it{\I'uinţt>[(' llli <lll r{lIlla~ iUSH fără n" 
zldt;l\. Partidul gll\'t'rnd'n!l'llt,t! nu ~i-a lf'
gat IlItlJlil(' \'nt{llId rezoluţia a~llpra cin't~i .. 
('o])\'!'nlsP gun'rJHtl ('U partidul kossutbist. 
('i ti .. dlIS !Jurllai hotilI'În'i\ eii aprobă ati
t Il d i ]1(',1 iJ,'t"'f'rJ1Ullli oh:wrnl tii III dwstia 
n.fonlwl;l]' lllilital'(' :;;i nu ya ~pn]lIll nedu 
llll glln'l'n ('clre \'H OhSPl'YCI (\epH\ş atitu

<Ii flf'. 
~I;~ ~i('f' (,r, tlL.'mşi III iu ist mi <1(> finanţe .. .-..... 

LHkri('~ CI fost <!C'f'la earps'a opuspI,iml' 1 
l'j/,.J' ('(J]lt!'!lli 1'i,,,zll, ,',Ul' il1 crle din 11nnll -" 
(1 l'4'da t. 

In ~.a'billlh, t'unlpl(, (J'i,~za l'a ata,cat ('\1 

viuh'Il\ă JW rllillistrul comun df' răsboi 
,1'lfft'lIhl'l'!J, \'olltpstfmdu-i chiar şi drep
tul (It· a-l;H SplllW ('Il\'fml ul iti che!-ltia rczo
Jllţipi pri\'itnill'(~ IeI r'l'z(>l'\'l'lp snplimrll-

t<1l'1'. 

lIl:H:{ ... o.a"~:L :\ m făeu t t'Î~tiya pa.~i Înlă.untl'1.tl Să11. 
m'IIJll trintit 1>(' pămâllt llj, umbra unui pom,alll 
-:,<ol'bit- puţin yin şi rom eram obo.c:.jt şi <!hercbelit. 
am t'iizut intl:nn ~Jmn li'lli~tjt, Îtn vre·me t'(> pe faţă 
imi trceeau uşor UII lidiat de \'îmt ee se ridi(~a"p 
in ItI'f' l(' el i pp, 

.. ,să fi dm'mit 1ln SfCI·t df' {~.a~. mai mult nu, 
\Lm tl'ezit. nişt.e glasuri .aproape de minl', Ridicai 
În('ptişor ('.rupul .şi "B.zui la ţ,~in('i 'P~i o pereehe 
de îndrăgost.iţi. cărora le lămuream până şi firelf' 
dela gene. a.,a de albă e ....... bătaia lunei în frunziş, 
Erau t,Îneri îWuândoi: la hli rbat m'am uitat iIlU

mai in tl'ea('.ăL axea mllstăţ:ile negre şi era biil"lP 
imbl':kat.. I Iar femeia era fnun<'a-"ă .. , frumoa.s.ii 
("tim lin pot ~ii spun. Ay(',a pă.nd de5Ţlletit ~ 
"patc. un păr lung. măt:isolt .şi de um bl(}nd-ro~
l'al ,,,tI'ălneitol'; o('hii ii păreau intltnooati. faţa îi 
era 'palidă (~ razel<, de lună. şi gura midl. l'o,ie. 
~toa,'l.ă de sărutări, .. ~i pJân.gea de amore.zată Ct' 

cr,a. ilnmnn1(', şi-şi ~ărl\ta amantul. şi-I strîngea 11;1 
"in ('11 bratele tremura.toare, şi ii striga cU',inte 
~{' i\1\)1I'(" Ili..~tc {~uvint.(' aşa de ('alde şi de ('iudat.e, 
(le mă înfi{,ra auzul lor, Tremuratu di-n tot <:01'
pul. obrajii îmi ·ardeSlI1 ţii tiimţtlf>]f> Îmi >lyâcmeau 
cu putere. 

"E-;tă.tean il! fata mea. i-npidoIlTe. sub un mes
tt'adll. i!trÎns irnbrâţi,aţi şi plângând. Ea 001 pu
tin hohote.a 00 de jale. şi lacrimile c.e-i ~ăldall 
faţa st.I'ăhl<'.eall În bătaia hUlCi ~:a niştR mărgări
tal'f'. Ea repeta mel'eu {'ă {"l'a ft'ri{-ită. fericită ... 
('uprind(,3 gâtuI ~l111a.ntului ei, îi atrAg-ea eapul 
!;pr(' dâJlş!a. îl săruta lung pe buze. avoi ii lua bra, 
ţn.~ şi umblau <>âţi,-a paA?i eu obrajii strÎn>l lipi~i 
1lll1ul de altul. după <.'are se opreau din \lOU, Dilr 
il,lasnl. (·tn-int-t'le ei~ domnule, fă('eau ~ă-mi dAn-
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10 Martie n. 1\112 

DjSt~lI1'R\l1 cUlltolui 'Pi .... z(J ici lIYIlI efect 
mort' şi il fost aeoperit d(' i:lplHIIZe fnrtu· 
Iloase •.• <.lat' eff'ctul 1111 YH ţillea. In sânul 
partidului S(\ ObSt'1'Y3 dp Pt~ acum rendintp 
de sepUl'lue. ,\,Je'n'l1ţii lui LHkâc,>; se gru· 
pează tut lllili df'o.'H·hit <lp adpJ'('llţii ('OII" 

rphli 'PiHU. 
LUlli \'01' .illCl~PP <.llIJiellţ.elt' la Muj. ;-;a. 

S1\ pt ăJWtlla ,'iit.ua1'(> 11(> vau ducp deci şi pe 
lIoul ministrII' preşedinte. (',up nu puat-e să 
fie a It ti I th·('[\ t L!/ ]uÎc ..... 

Confe.renţa partidului Kuveruamental. 

_\seartl, p"J'Lidu] gl" pl'nalll{'lltui a. ţl
llil t {) CUll t'P 1'01\ ţ ti î Il {',Ut" 111 lnistl'l ti· prpt;'p, 
d i ntp c~)nH>lp /t' II u.e It -Il (;dnl'â I',tl ~\ll L1H ţ A.ud 
dt-misia glln~rnll]ui luulţullIe.ţitc· \'llturOl' 

IwntTu :sprijiHltl J)(' n\l't: rau dat. 

('ollu'l~ 1'i,o,;zu SP Ol'lIj)fi {'Il sÎtlwţi .. pu
litică ţii ap.:iJ'u l·p/,;o]lIţ.ia ~lIn·l'lll1l11i. ('lire 

lIU ţ;tirlwştt' întru llilllit: prl'I'ugHtin'lp ('u-
1'0;II1('i. 11;il pxpl'illl(1 <lpui pill'l'IT'il tit, dtU 

d\ l'hi,II' Îll IllUlIII'ntul. I'[lud S~I<lI'tl'a I'l'fur
nU'lol' Illilit.;m' ('l'a apnWpt' asigundii. feH'
IUI'i pnt('1'Ilil'i ilili Yipll<l ;tII prunll'i(1 1111 

l'ollflil't, ('<1]'[> ,1 dus 1<1 dC'lflisia guyel'l1ului. 
.\I'p!;iti fuduri. ill lut· S~l S{' solidal'lzf';'w CIl 

~uYt'],lIl1l 1IIjgUI'PS~' l'U1I1 le-ar fi I'U":'it datu' 
riu. "li \'î1'Ît 1111 il' IIlITI' dill<lstl.' t;;i JI,lţill!l(' ~ 
\·l;li (\1' l'olld,IIHllat v,sl .. Îns: •• ditudillt'lI flS-

1 Ilfl <1 lliinisi ndlli ('()Illllll dl' l'il."il)t)i I:PI'~' S'i\ 

illlH.',sh'I'Ht Îutr't, dH'SlillIH' d.· dn'pt vol1-

stitutioJlal. Tiszu i.';;i ÎlwllPip disl'IlI'~ld ('U 

il]wlul 1 .. lIllil'!' .~i solidaril"!\' ~i pl'UpIlll(' 

Il nnu t.on ]'t'a 1 '('I" • .o-h 1 ţ ie : 

.. P.ll'lilllll. 111<.'1 I\(I ni I,,'gl'l" ('\lIlW:,Iillţfl 
(h~:-"I)I'" d"lIli:-:;i" gll\'l'l'lJ lllui,t l:ji ":\lH'illlll 
d'il IlliJ i .. d[mdi 1'(>('UIHl:-;;tint{1 şi alif~il'f' nî

IriÎ iuti ll1Plllhl'ii glln~nlllllli ~i În dl1Hlul 
lllt(ti dltl'l' {'ontplf> 1\'11 1I1'II·ll (;tll'J'câ /'.11. III 
(1( .(' J aş t inq) dpf' 1 H l'~' (' il 1''-11 ti tm t' {' l '(>{ lil}('i oS 
prillcipiilor s<\lp l'cH'i ţill (h'upotl'i\'H s{';\m{l 

d·p dn'pturllp natiullii .~i ,,]1' Ht>gl'lui asigu
I'fmdll-lf' în i.weia~ 1l1i:lslIl'}1 -- ,~i rJol'I'.';;f,' /'," 

zol,.il'f'fI ('O ţ 1/1 (Ii ,l/l'uIJllic(/ 1/ nilei .~i În· 

l6.pfI/În·(/ n'/u1'llie/ol' lIIiliful'l' i/l tf'IIIÎO te 

\ilBea;;dl dinţil Îu gurii 'ii ,:;ă rt~pil' t'1\ gl'putate, 
j)(' ce ~ nil şt ~IHll 'Il iei eu, :\I ii uitam 1l('{'Hllten it 1 a 
IllÎllnile ci allx- şi t'l'IlllJoas-e. la 'fli<.'iuru-i mi{\ e1e
Jl;unt, 'la nK~hi"(l -ei hop;at:l de miita"ă. Parfumul d4?' 
mi('.şundc pc t~Rrc-J illlPl'ii.~ti·1l ajuug'cll pÎl:nă la 
mine. Un gâllld lUi·a fu,lg€N(t ,klJ'(lată j)l'ln minti': 
di Ylaţoa 1W e dntii numai in o-wopn1 (1{· a g'Usta 
mimlt,e asa de eXII'1tate, de li .;;t.1'lllJ!;f' la 
pept firnţ~ llţla de fl-Ulll{}l\,*' - ia,. l~t\l] nu e de:
~'âtchin, miwri(', ul'JleiuJlc, P{llltru ce mai tI'ă(), .. {~ 
pe !tUllC oameni 'l.'.a mine, -femei {'.(' 11\1 "nnt {'Ia. 

fi ii n s~, {'ăl'ol'a nu ih-e dat8H l'nnoll"dl flllJlH'{'ul 
('xistenţei 'Ci numai murdăria oi L. 

.,In vremea a"ta pă.reche.a ,".e îndepărtă. Trint.it 
pc burtă in inrbă, {'u capul ridic,a,t i-am urmărit 
din (){~hi pimă ee au dispăl'llt. La el nu mii uitam. 
('i numai la Olt. Dml{lată m'a ~t~ntUl'at o (\el111H' 

de.idi~ ~a cit' adimd, dtlmnul.e, <tŞa {h~ grea, in~ât 
mi-alU înfundat Qbrajii ia1 1'lll'bii şi am i'll{'.Cvut ~R 
'Plâng cu :;ughi\.nt·i IUllg'i, l:a u lIlliCre, {'Il nu cupiL 
Lacrimile îmi urdeau obrajii, ,~e {)pnoau 1n braz· 
deIe de pe: -/iată-mi, în barha-mi plină de VI'aL, 
Da. domnul€'. e1'am '('a !)t!!xlut. Toată viata mea 

"T R 1 BUN A" 

1Jf' I)I'/I/(,j'/Jiul ,>;I'/'rici/lltli dt> dvi Il-ni, Dfl' 

daru tot,odatii I:ă va Spl'i,iilli llul11tli Ull gu· 
\'('m ('[\1'(>. În CI' prin:şte pI'Prugatin>\(' COr 
I'UH!H·i \)l'('yi:\zutt- in ll'gen X\'llf diJl lHHl:L 
s~· idt'utîfî61 ('11 dpdanJ ţiilp )11in jgt mlu!
prL·;;;dilltt .. ·, stă pl' baza 11'aIJS~Jcţillnji (1f~IH 
1 Htii :'ii ca I'l'zu/r'i n,/o/'/IH/ 1'11'c/{I/'aIă jH! 

I,aza !Jl'iu('ipiil{lJ' e'(jJl'ilflltlp În J'6SPtllll':ll.l 

fu II/I',..wj al ('aII/i'n'; d"}Jtlfutilur." 

Audienta lui Auffenberr;. 

(;pllt'ndlll .laffl'ldJl·l'g. 1I1ini,..,trul ('n· 
HlUIl dl' ['[~""hoj. {l fost PI'iJllit ,Izi în audielltli 
dp :-'L.lj. Si:!. ,111// t> 11/)1> I'y s' a PI't>.Zilll at În 

"diPIlţil 1.1 durinţa e.\l_m~l'i[1 a :\ruj. Kal,'. 
III a('{~wst[\ audil'llt,8 .\Iaj. SH i'iI 4'01)1ll~ 

Ui('Cit hotrlll'il'ţ~" sa priTWipi<ll-rl În j't. J>1'i
\ P:;ilt' \t>t;t "f',1 pI'uYiz4 Irit· ,1 n·fol'lllf>l()l' lui· 
lit<ll'l~, 

KrisiOffy la Ma.i ,Sa, 

Din "il'llil Ili--·i{' ndl'grufiu;dî: 111 ('('1'

nu'ilp politii'\:' hirlP itlfol'HwtP Sf> ;\firm{\ cu 
Între cpj dilltili hUI'lwţi politici al d~rol' 
ilyiz SI' \'<1 1't'I'P \'tll' fi rustn! Illilli<:>tJ'lI-pl'P' 

/;îl,tlilll" "'d'('/'/I' şi fostul tllillishu dp ill
tt'I'lIl' 1\ ri.-;tNly. 

. \ll~Jiellta lui !\-J';s/t'I!f.t/I·ste in Il'giHlIdl 
('II l'pl\~l'Il1i1 l'll't'lol'illn. 

O desminţire. 
l; II Zllll' Jitu~I'S.Ii'iJit f'..'1t{' taut.o].qzat f!9 (kx·hn'p 

l,il P]'Ctillol<lt dedal'aţl.e lItl(mt~lui Khue;Ii-}fed~'rl'lir!1 
I'ii SI' N:~tl'ilg(' fi il! villta I)(Ilitieă - {.\,<jc lrip~i1.ll dc 
Ol·it>,(· ţ('l!L€iu, 

========~~~~====================~ 

V f:\lliantin Costache. 
('noilllli, 7~tartifl Il. 

\' Plliillllill (\r.-."tH('lte. a' fost (:t'l mai Illel· 

J'l' al'llil'l'l'll ';il .\Iitropolit ili IlPH.JI1ullli 11"
strll, \':1" păslol'it PP 1'i4'C1 llTllI I J'lnldu\'ii ('II 
hWllt!P\ft ~i Illi!il dl' pnpnl' apl'o;.!pp :H) ti" 
Ulii. S'a lIih('llt dinll"u raIlliliu h-oiPl'i'<ISl'ă 

îll ~(lI'111 Hosi(':;Iti din 1,iIJuud Făkillllli la 
~II 1l('{'\,III\Tit, 171;::-:. Lil F) <llli S',I rfu'ut 
ddllg<"it' :;ii IiI ~J mii (1 fost alp»; Ep~.s~·()P 1<1 
II \l.'?i. I h"ill'ldn " I ],l'I'llt la B,lllll,lll tol C,Î 

tit' :pâllil cUtUIl{,j ,;.e aţltel'lwa in f!l(i'I ,,~.'hilot· 11Ii'1 eil 
un pu,;tiu plin de pt'af in 'l'·art: v~1"~m vii.şiml lUt 

l,iel dnllntl( 1I1·1t. ZdrHll\tdt ~i I\lLllvk~l'. \{(i g~_ll. 
de:un dI L1iei udaUi n'alll ~ti1l1 pc(' P ~uhiJ'(>li. n1(,j 
1\I:'ll-ar '~n tine]'l't-ea mea, ~I i-a.lll IIdu" ~Imi~lte eă cit' 
mull, delllult. ~·îuJ.(1 Iln'~UII 1~lIlii·)w('i de .an-i ,~ in
<lni4.!;(·,-:ti .... e in tnilll~ \1 (':-I,lIll'l'istii de t'HS~ ilHI re, ti
lui.l'ă, dl'itgllili, eurh(idi. .'\e ţ}i\dus(\l'l't:1lI Îl1titlnil'{' 
,Îutl' \Ill :Htl\ll'g, i'11 pădul'C<1 ~En V illt.'(mlle.s; ~.kn 
ill.;.(·,u'a a{'cÎa n L'i!I{' pri(~tini U!'<:Hl ti I~itla cl'l\~ma 
şi n' Il l1l fost ;oi 'o în tithw,<;c. 1 ~~ il tlLnt,j 11 iei n 'ml1 
mai \'ilZllt'U, dit'i viata mel{ 1·!\tik1tv~1't' l11'a îm
Pbll!-< IHfWen VC <'tl'11UlUI·j *1 'prin dl-N·iullli. Cn {}iet 

.yag,ltbund j.el'j~lit şibeţ,i\' - i<:'ltă \'iat<i meH. Nu 
ii\lll ştiut până 1'11 ;.oeal'l! a.ooi.li ,-,ii ea II(' c. datii pelltl'U 
a1t\'e\'B. {·ii fCl11ile pol fi a';'ol\ de fruUlua,-.c. lt';'H de 
<t>]cgenat(', .a.şa (le Înflă(·ă1'8te, Femeil~·!){' l·-ltri le 
.eIlTIOSC l'U .-mut difftrme, gl"O";;Olallc şi miorOi: li înă .. 
.dUţlalii ~ .a ee-apă ... De c-\:: nu mi.;! fOJ;t dat şi mie 
,să mit fi ~lă;<;{-;ut .in altfel.. sii fi avut şi eu!(x".ul 
'printrc {'.ei de :i\Camă, :'Iii iuhe$(~ ţii !lă fiu iubit do I femei di.stinse. parfumate, -('Il mâinile pa li'dc l·a 
luna, t'{' Ştill ('lI"'IÎ.UUl. a'~a Tl',mtOs ~ CAei num ai a· 

Epis-t·up :;;i la lH{)i1 (1 f'l"it ales .\Jitr0plJlit 
,,1 S\old,)\'t'i, .\ fw,t llll hilrhilt f.,arte În
v,lţat :;;i il fost ('1'] lIlai hun părilltc al ~;l

r,u-il, Il' ~i lP'Il()r·uciţill)J' •• \ JlJlellli,11 in allnl 
J H04 ill 11l{m[I/,rÎn,".1 ;-;ocnl~l dl' Iflllgă Ia:;;i 
~l'llIillantl. c:a1'p (> 1'('(1 ma i n·l'\\f' $C()(l]i'-î 

hisPl'il'.>i.lseă din ~l(jld()\'a şi t'arp·Î pnurti1 
IIUIlll'It, tit, ~t'lllill<l),lIl .. \. p[liilmin". A tri, 
lui sti Il' '1' i Iii i ll'dl ţii t Il 1',1 in 1) ri ~ lai u b il 
fOilr!\' Ilullt llud"l Jll~!lSI ră r(lIlI;1II('a...,c~. 

I>f~ a1.lllll'i p" cill1d I fiiiad, Blt~ji şi Tur
.. ii ::;;i [(lCI'clll tk· C<lP In Tara. :\jl)ldOl,:ii şi 
)in pomi .. ,fi (';k ~i 1'0 hi t 1111 ;1\'( '<1 alt mÎl ut 11 i· 
~or dl'cid. pe InuJlII I'iil'illl<' \'l'oia1lJin. III 
~!Ull'-I l'îllulul'i ;1 fust :-WtJS din 1'\caun odal~ 
lip Bl1:-;>i ~i Ild;ltii dr Tlll'I'i -.- penlrn că el 
pra JlIlllillil. ,'('(1 11l;li plltl'l'lIidi .';li l\tld{~jrlp[J 
llI,tl1I)\l11l1 J'\~1I1r\I1(>S('. --.- Tlldt}1 Vj<lţ;i lui ;1 

,t rudlls I'flrţi bisel'if'(~:;;1 i ÎIl lill1ha 1l1uldoye-
111'ClShi şi JI"<I Îlllpilrţit III' la bisNi('i. El 
(':41' pill·inlt>l., I'ulturii l'oll1nll(!ţlti şi Înt.t>-

1I1f>ir't1)J'ul ('nllf;>tiinţpj nâţinlwif' Iii începu
tul H'al'ultli tr('(:IlL EI,a 11IIS piiltra I'n11<1[1-
11ll'1I1nltl il fl'lmlO;lspj ('"tt,dl'nlc' -:\1 il mpoli
I;nt(~ dill I 1I:;ii. ('ht a t n1il pJ il rtl"t {'Il drept 
('IIY: .. lt IHllllit Pi ':nt r :f' \1 ,,],Io\'('i . 

_\ rllurit în slII'ghill 1;1 18 j)('(,f'\Illvrie 

J ~~t) III JllHllă.,>tirf'a SI(lt illi\ din Hlllllţii B\1-
cpyii -- sărat' ,~i uitat de· toti. IlIlhri'iciI:"'1' 
in IIltillll'lp zile> ras<I (h~ sl'hilTll:ii: şi El fcl..,
(ni .\fitl'()"plit al \loldoVl·i ,~i ÎJl duuă r[lIl' 

duri Itl('ţiifll\, (\p DOHln - f{l(,l'a ilsrmlul)"() 
ma.j marilut· ndmăstil'ii. 

\ ;ltillla lui dorjnţ:l ,1 fost: .. l'a să SP 

)'l:H'l'SP mila :::i ÎUlitl rarl'<l llli a;mpra aee<:;
t 1'1 tT!'::;1 inp T,u'j ct .Mulrloyr:i." 

" 
1 )r'spl'C' a(~t'sl Hl'I:hiel'l'u, lIlitroj)ulit, pi'l-

ri-Ilte al eulrllJ'ii neamului 110strn şi OCl'O' 

lilornl rutUITP\' l'ii.lracilu]' ;;;1 noyoieşiJur a 

\'()I'hit Îa ehipltl ('pl mai fl'llli1oS şi lWli IÎllfll
tJjJOl' d. ;\ lexi11Hh'll brIC(l'l.[IU, HD i PO)llş!. 
\Tf'dnil' tii InHilor din Htlll'l;lJlÎa la 1)\'~5t{),I
)'1',1 lit('I'anl ;~ :"!{wiPtl.lţii s11111':'nţ,,::;;ti .. ,Tu· 

lIinJPa". Tut !a ac('asU\. :-;l~·;t,{ll'()arc s'au 1:.'1 [)
t H\ dlntf'l'!:.' fi ,rnfllleşt j lip c01'II1 Roeiet;Hi i. 

CI'. .. t,('a l'lllnt Fl'IIl(.ja ţi It!\! i "('ll,-- (*,l~la lte. ;oIă 1'111(1114': 

şi ne<'ioplitt', lIi .... t.€' ('artt>a1111'i .. , De ee am tr;iit 
pfi'llă:v~llTlla. r1: ee aş TIlai tri'ti do", :H' lun Îulti,ll te. 
hat.l'fuI'l !'Il ".-i l'pnţtuos, nî.nrl ,~tiu (':1 11 i JIl (' ni >,j 
Il imi 4.' nn lni-al' plltl,n ::Ichi;l1 hn ~'l'et.r1"tă ";,' i :1..'" 
niltl""ll'i şi 111111~' ~ l)p l'{' an.n('H lhlllllll'l.eU ')(' pi;. 
.11111111 '!;Ii ,.:"lIlenl j)l'ă.pii(liti ~!I. llIin., al {'~1'11I' (ll'IIH] 

'Îu 111111(> 1111 e !lRI'î .. t o (l«>t;>lwhiar~~ latR', dHlIIlln!(', 

-ee-mi zi('t'altl ·tn (;Ii,j:)(>h, at'f'len, pHingilrrd eli Il,· 
hot(,. t'lI ulw<{jii l!S-"Ulll~i, i'n iarhă, 

., I n nec~9,llll TlWl1 alll ~I>!lrt sti'l'la ~11 vin, ('li }it' 

.·ill{\nl ciil'ui-a in dato]'m rllf'n()l'Ot'irea Hlra !;Ii vi· 
nml YH l\"-Hf î11lprălşti" Ull miro.s a('1'U \'p Si' alll\",,-

1(> .. ·.fI l'11 llril'O~ld ,l .. ,<.;UdO!ll'f' de eolh şi .le pi'l.ill€ 11 .. · 
'{',ahi eşit ~hll hai'Ill'I{,. ili'll t l'tlP'lll Ilu~n. rărI! df' 
,"O(~ mi-fim pi.p~it nbl'ajii lWăzdnţi, hal·l.a Îlwîll\'ihl, 
;lll'.am uitat '~a mÎmjle ml1lp Î1Wl·\.,tit€', PIl Ullj!bhîle 
.nwgr~ l~i IlI'am gândit la pll'l'fuJnlll .11' mî(',:,ullC'lc • 
·la rl~f'tt>I( .. ali,*, I\J(. fenlt'{'i ... ie '~l'dilH·lt"ri, Şi ,'lt şi 
""\l.!u eu lllŞ fi fost, ~"ft şi m.i-al' fi l'H7.Ut {)(~hi,i [R' 1Hli

tprlSl mt',R pcr.<oOanK, lll'au r.nprirr!'< deodată ti ,:;il;! 

:şi ,1'tLŞ~ne ... Apoi m'H'1ll l,illi('at .0(' y~;<, t'11 păt·rrf':.l re 1'ălI {'i mj~Jl} sp·art ::. .. t1~la eu "in, eRoi vinlll 

~~4 ~ Cumpăr~ •• ooazlonal. de puşti ~de, "Anat I ~ I 
I 

Lancaster, cu cheie 16 fI., ~Ortner·lacat englezesc, cocoş automat 22 f1" Puşti americant, t~avil cu aruncarea 
patroanelor folosite 12 IL, Hemmerles, 2 tevi, modeml35 fl, Drilling., Browning de 16 calib .• Krupp ejfeloT, cu 
ţevi _ de oţel, de. precurlJ ,i garnituri ·complete Hamerles·Oril1lng, Springe~ ~ KJemef, ,revolvet'e, pistoale 

. . 4.e aiiA. in preţ ieftlu. 1_ t 'i 

"., PrAvalia de puşti de vAnat: RADO, Budap st, 1Y,/T., EDyetem~ter 5. 
Articole de sport, binocle, Zeiss-, Oorz· aparate fotografic:e. Face schimb de diferite părţi de uşti şi aparate de' fotografiat 

~~--------~----------------~--------------------------------~~--> 
;nI 
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D. A111'(1} ~Iorariu a cântat din flaut. d. 
lieorgc Xistor a cetit două anecdote şi d. 
'{'rai an Popoy!rÎ a dC'damat poezii de 
Cerna şi Ylăhuţă. Lumea adunată a fost 
lncântată, de munca societăţii ,';fudenţ(>şti 
... Junimen,'· 

Banchetul presei în onoarea 
d·lui 10an Richepin. 

P~'esa din Romîmia a elat M iel"c uri în.:sala 
de marmol'U fi hotehduî BouJ{'vard din Bucul'('~ti.. 

) 

llD brul<'het in vlwa rea ilu.'ltmilli ~)oet şi 3c'adt<t1li
ei-am francez, d. Jean Rich('pin. 

Pe lungă membrii sindicatului ziariştilol', au 
mai participat la a{'{';st bandwt d. mClIldeJ, mi

nistrul Frant.ei eu dna, d. C. C. ~b'ion, tnini~"itinl 
instrucţieu'lwi puhlice, d Al. Dju\'ara, fost mi
ni<>tl'u, d. Dr. Toma Ionescu. decanul fa~ultiiţeri 
de medicină, flnii: Ia{~ob Segruzi. proşcdintcle 
Academiei Romiinc, Geol'~ Diamundi, p.reşed1n
tf'je so~)ietilţ.ii autorilor dramatici, N. Xenopol, 
{~.arol Laho .. -ary dire<,t,ol"ul ziarului "La Rouma
uie", C. Ba'll1l. directorul .,ViiMl'ului", .Tul(,s 
lku.iI1. 

Toasful dJui Procopiu. 

La ~ampallie, d. Ioan P1'o<:o.'])l11, dil'cctor:ul zia
nuui "L'Iudepcndan~' Roumanie'\ ia cel dintâi 
I'uvfvntul şi pl'onullţii Î'n limba franceză urmă
tonrl di'sc'Ul\'!: 

SCU1npe şiiu.bite 1I!IJesire., 

In calitatea mea d-e preşedinte al Stindi{'.atului 
jUlmaliştilor, îmi l'C\'Îne marea §i plîl.cuta on()are 

de ~ vă ]Jl'€z.enta omagiile di(' admiraţie şi &im
ţ)at.le ale presei romi'hH:'. 

~unt fericit de ll'scmCl1ea de aput-ea uni şi 
Jlenhmemtede m{"le ,peI\Sonale eu ~l{'est omagiu co-
lectiv al presei. . 

Noi salutăm in dy. pe ruaestl'W ilu,<;tru aJ 

gândirei ţU al limooi fl"ancBZe,roprezcnt.!hlltul au
torizat a'] unei ch-ilizatuuni de mai multe ()ri ,'m

l'ulară, cea mai umanli şi cea mai umanitarii diu
tre toate. fiindcă e_~te eea mai gooero.a.să, (\Ca care 

,·xală s€'ntimemtul demn~tăţei omeneşti şi urmă
reşte emandparea spiritului (lImcoooo nu numai 

a?cla mi-al'. ~i potolit poate o Ieadî desnăde,jdia, 
ţiI am lPornlt o pe străzile din Fontenav-auc-Ro-
fl(>>8, <'ătre Paris. . 

"Dar in mijlocul bUl'gului m'am intÎllnit eu 
el, e~ amantul <iim s tufiş , Păşoa a(':'Wl1 SillMlr în
('.(It: Şl r~r, 'C11 capul aplecat pe popt~î zâroooa 'Cu 
~ultunllre sub mlJ.ol:ltăţ.ilc-i nogre. ?!I'am oprit şi 
1 am 'Cercetat cu deamănuntul, dela chipu-i tănâr 
fnwlos şi d"'ltins, până l'a elegante 00-1 mcă1ţ.au .. : 
De Coe nu mă făcU6€ Dummczeu ~i Ţ)e llli.ne ca el? .. 
TI n (~e."'Eu.st de mine însu-mi, o mânie subită m'au 
('U1):1"108 jş1 fără să ştiu -ce fac, fără de voia mea 
?omnule iţi )U1". m'am BlpTopiat de strrum. şi aJ~ 
meeput Mi-l lruult ca un nebun. Am ridicat chiar 
n piatră de jos şi am anrncafo în el. Dar 1111 l'am 
lovit. Atun.ci s'a adunat lumea şi am fost dus la 
post. Comisallli 111' apri\'it C'tl silă tji crezând că 
eram beat, !ll',g fost prea aspru cu mine, M'au în
f'his la "viokm" unde ,am că,zut intr'un SOllln a
dânc. ;şi am dormit, domnule~ până a doua zi după 
Jnâllz." 

Vagabondul mai murmură ceva node...,luşit şi 
t~u. L:una el'aacumin mijlocul .centlui şi 111-
TDilla ('1 <,lidea drept ,pe faţa bătrână, 'brăroată, 
amară a bietului mo~eag, Din Ville-<l'Avray se 
auzeau sunete triste de pian, Şi nu-a fost de odată 
aşa de greu pe suflet~ yagile suferinţe aleatâtor 
necunoocuţi :-e Arătă~c p1"0 1ume m'aull.ppat 
aşa de tare, Incat m am opmt ea !Sa; n.u p]â:ng cu 
c,apulpe uunăr1l1 tovarăşului meu .vagabond. 

Pa fis, Martie. ,,',. . '. 
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in Fnl.l1\.a, dar pt· ... tc tot locullpe 11t11de tl'ăiese oa
menl. 

C':iviliulţia francewu. eea Ula>ialtruietîl dintre 
toate, poartă {·.arad.el'lsti(',Jl 'lU'luiţ>QpOl' dt' (.uită. 

n i..'ltMI·i inimă a bM.ut totdeauna pentru toate uo

bilole {'auZ<' ale umaUiÎti'itei. 
Exigenţele politi<'€ pot ,'ariu dela (} zi la alta) 

l)E'11Îl'U noi în~ă. {'i'i <,.ari nc,am adăpa.t la izyoru] 

ştiinţofli şi 8pirihlhli hanoo7. j t>xistii un hH'ru 
imuabil -- ol'agostC'.a Îuebl'AllJabilă şi admiratia 
mlll$ tl'fi, 1'('i."Illl{)>;C il toa re )),en tru a('~s t lJl a re şi n()

bilpOl}()r francez. 

Xoi ,>alntilm in d"Ollilfl'f:' P{' l'{fmtr1l0i(l1'1l1 şi 

d nunat.lll'g-nlinC'omplll'abil, pe poet1lJ delical !Ii 
totllşi vigl.u'O..'{al adoyiiruhd. care (~hiar cand este 

hido:o:. e8tk' \'e~nÎ'(' 11llrlin.at de Nlwle lInffl inimi 
gmwroajo;(' . 

X ui salutam in d'\'o pe cÎl.ntăl't'ţul n1.gaholl

z·iJ.ol'. pe duho.~icu] (Jes1l1oşt,eniţilor, in inima d
rora d\'. aţ,i ""ur-prin~ îll:duioşătoare mÎ.'ltel'c. 

n". ati trasformat 1Ul cuvânt hulit într'un tit
lu de glol'ie ~i toti ('.('i cari trin in mâl1ă uu eonf1c>i. 
în :m-mll oJX'rel dv. putcrnic€., îşi fae OIIloarea ac 
a pl'C'număra şi ei aeoa categorie de .,llom .a;u
tres g11QUX"a căror dtI!reroa.'l1t ,~tare sufIetea."tCă 

ne-adescl'is'o m.a.ise,rile hocut{' minunata el\-. 
dodntlL 

In numel() Sindicatullli pre&ei, lridic paha1-u1 

meu in onoarea ma€lStrulhli gândirei omeneşti şi a 
gratiOIk.-.ei saJe .Roţii) cu &peranta -că ,amintirea pe 
eal'(' o va pit'!tra de-spre tara noastră ii va faec 

să ne mai !procure şi al tăclată fericirea de n-i ve

dea şi plăeerea de a afWulta <lin nou .'))e. subt~Iul 
şi illeompatibilul poet. 

Răspunsul dJui Richepin. 

La toastul dlui Procupiu, d. tJ ea.n .l{.i~hepW. 
J'lt .. punde rprlntr'un ~dlllil'Hbil tlisrllr .... din ('are 
extragem 111'mi'it,)flt't'll{': 

Profum.d mii><~ilt d'C dugiul ee mi-8i' adu('.(' , 
daţ,i-mri ~-oie sA el't'd că el nu &e adre.'>OazR in pri
mul rund 1111-e ]'loerso.naJ, dar mai ak"S ţărei căreia 

apartin şi :pe Nll't' o iuhe,,,<, la ft·] dl1pă. {'llm o 1'1-
biţ.i şi d,'. 

Eu &unt - după Cum m'a ootezat un .lUl1l1ul 
din Paris - "vagabondul c{'AIlferenţiar." Yrimc.<;c 
titlul a.oesta cu mulţn.mil'€>, fiindcă eunlt: loo de
(,'ut 3ă cutret>r ţările pentru a ră&pâm.di cât mai 

mult dragostea ·strllinilol' !pentru Fr8'llt.a şi lite
ratul'a ei. 

Cla:.':;tlle Bll}.'PI,joare n'au uiyolUl-1 deosebite. 

Tal'a d\'o m'a (·.IJlIritl.'J eă in Franţa e.a !li aci, ele 
r"Wlt egale, 

Poetu.l fa.c.e aopol elogiul 6Ocietă.ţei româneşti 
şi in special al p1Jlhliewui ('.are a aru'Stat la cou
f('l'(·nţele sale dela Ateneu, pentru a ~ua ~onta,ct 
cu gÎ.!'lldiN>a fra'nooză care ese curată, surâzătoare 
şi pJăcută. 

H(,Ten~nd la tema, Ca-lI{) ii e.'lte atât de 8Cumplf 
r)r('{~u:m însl1şi a spus,despre <,i'V~1izatjia medita

l'allW, tem,a pe eare a dezvoltat'o in ~on1(,l'int8 

sa, In "La I&gellde d>e ~ap'~eon", maestrul a apo
tt'l{,z,nt cultura Jati<nă,primiwul'il an toate, atră
g'~t()al'(J poste mă.,mră ~i ~on tra direia ÎIlU se va 

putea l'ic1i~a n-i<.'i onutil ·nl<'i (} altă cultură POJ'1tll

('itO<lI'{' ~i Ipedantă. 

& ştie că a{'easW ei\'ilizaţ,j{' nu va peri, Iar 
dacă Franţa, mO'Ştenitoa1"~.a dVlilizaţi:ilor groadi 

şi btină, pentru apăr~rea cărea se '\"a lupta până 
la moarte, piere pentru Pltti.l1, a1t(> po.poare la
tine Y\J!t fi R001o pentru a rooulege, cu miUli1e in
drăzneţ.e f1a.căn idealUilui meditera.neu, care 00 

şi pOPOIW gI'C(', va lăsa în istoria 'Ulllanităţei tl'ă-

6ăturile neşter!-!e 'ale, U.'l1ui tl'OOut tlumiinos pe pă-
mânt, « 

~ Onituni 1Î strigăte l'B/l:retatf' ue "Trăiasell 
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Fr~lllţ.a" a{'optW ultimele cuvJi'ntf> uJe 8c.iI.Jcmi
('ia·nuhli franCN;. 

D, Ric.hepin, d u~)ii ee lllu1ţulll€IŞte, se seoaJii. 

dela 1ll1l.9!l {'ea ma,rc ~i tre('·e În odaili de alături. 
und<, &' gnseau mulţi Bidmirat,ol'iai ihr:atl'u/l:ui 1I

cadernici:.w. ~ ciocneşte {'·u toţi de o p<:ltnvă. În 
aplaltzc](' lIluJ timei C'ntuor..iast,p. 

or=~============== ___ """" .............. 

Cr.nică 8x'.rnl 
Strategia maritimă a Turciei. Ril~boiul jtajo

ture ul'mează (~U ,ans.e iuegalc. P(' ·cii,nd VI' IIsca1, 
în Tl'ijK>liil, tl'11pele tllt'{'o-ar!~be, tin in t1'eSpe('t 

1U'J11at·a italia.nă, <'11 mu!ltsupC11io3Tă ea 'llumăr şi 

organiza~iull(" mrurinlll. ital iană distruge ,"("ehi Vlllte 

tu ree.şti şi bombardează port,uri pe coastele Tur
cici a5iatj(',(l. S'ar zioo cu 1 uaEa vroa să'.,?i ia p(' 
apă reval1f,la pentru 'oşecul'ilede pe uacat. 

Un lu-cru Î1Isă '811.1'p1'i'noo pe toată lUll').€la: De 
e{.\ Turcia lîşi expune vaoole ~le învechite ghiu
lelelm' euirasat,ek.l' italiene? 

La 11100PllituJ răsboiului se afirma că pl~i.ll1ul ' 
.a.ct al Italiei va fu de Ja nimiai flota turca atâta 

cât exi.sta. 

In vederea .<Lcostel eH''lltualită ti, Turoia s'a 
grăbit .a'şi stringe flota in Dardan-ek Acdlo se 
;află laadiipost sigur, pU(JÎ1wle ei vase mlOdOrlll1, 

între OOO'i şi 23 tOl·piloare~ Tul'<."J.a. ar putea faoo 
mar,i stricăciuni vaselor inimioo, d'ar ele nu pot 
plc-ea în ilarg, di.ci fără cruci.'}ăt.oaro) torpiloru:rue 
cele mai bune nu pot fi de mal'C- folos. De aoeia 
Trurci8 îşi ,adăpo,.<;teşUl 'Şi torpilo!lll-ele î'n Darda, 
nele. 

&1 pume intl'ebarea: de 00 ,u'.a făcut TtlJl-ula a<:''()

laş lucru şi cu vasele pe care ă.{lo-'a distr\1S de cu~ 
rînd I1laJi.a ~ ., '- ,-, 

('inEl er{\de că e 1<1 mijl<)(~ Vl'i'-o ueglijouţă a 

guvel'llulu,i ttu'(',{)8C, se înşeală. Turcia a lă8'at în
adins aoo.ste Y3l. .. e 111 porturile cu trafic interua.
ţ i011 al , cum sunt Hodeida şi Beirut, ea să'şi aştepte 
acolo - eu un <ldevărat fatalism orient.al - dis

trugerca, 

Motiyul 'aoL'.e.,>t{Ji tactice o ~imp1u dar Îngeni06, 
A,ceste "ase, 8taţi()lllând ,în .!Iada ziseI()r porturi, 

'nu puteau fi distruoo fără a se face ~i Snr1c8.ci"llll:l 
însăşi portu:rilor, unde suut augaj:ate mari inte. 
rese inttlrnaţioIliale. In aoest chip, TurcÎla a făout 
:să ~ Cl'CCW 1() 'atmosferă de enervare inwrn'aţio
uali, spre a aiE puterile oontrale să ;ia atitUtehna 
împotriva r talioi. 

E o tactică 'ucl~aiIlă şi iscusită, care iQ U"euş.it 

de minu:ne până a.ctml. Căoi puterile sunt in ade
vărÎ11dispuo&e de hO'IDibardărl:leinutile :ale ''l8.Selor 
italiene. 

Prin aooasiiî tactidî, T'lll'oia. Il dovedit că ar8 
o strategie mlaritimă bine sta'bilită şi că nu poate 
fi ivorha de '\'1'00 negliJenţă !Il flotei otolUQlle, 

Biserica Iii nationalismul. Cetim în Gazeta 
Tran&ilvan'lei .că d. Arse-nie Vlaicu., tovarăşul de 
{,l'edi'I1te ţl()liti~e il lu1 Eugen Brrote, trădătorul 
'ambulant, 't'l'ea să'şi <!âştige un mandat de deputat 
în sinodul urhidiecez.an din Sibiiu. Că d. Arsenie 
V1aieu v'reaaoest lucru, nu ne putem îndeaj uni3 
indig'na, Arseni.e Vlai-cu, ori cât de mult ar fi el 
director .al u'I1eişooale româneşti - 'de unde inc~ 
trebuie 8008 fiind o primejdie pentru elevi - şi 

ori citt de mult al' fi sprij init de lm-ele oo.rcu.ri bl. 
3erioeşti, ,c1lDl a)'&r zice, oricât de mult ar fi de 
,agreat al r. P. S. Sale mitropolitul din Sihiiu, nu 
poate fi ales de ni.şte .români oon.ştienţi. Am vrea 
Bă vooem ci"IW poate impune 'În <biseroica noo.t>tră 
<:!ol1stituţionall'i 'Uu oand!:idat de deputat, bine în~ 
ţ€l<'Sl d'ac~ alegător#. sunt ~onşti,i ~de eU'tpturile lor, 

• 
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Cronică din Paris. I altfeJ foat'tei:'l'1lJUn~<, nal' ('11111 a1' puf.ell ~l im· 
piedt'>ea n(>fasta i'11.flm·nt·ii Il J'()Il1a.n'Ului~f{)ih,t.on? 

8attditii - fantomă, - Viaţa modern' $i făcă- Imposibil. Şi 1iteratun a<>ca8ta primejdioasă :;e 
torii de rele. - Un fabricant de aur! - Greva ră.8pi'uldf'Ştc di:n ('.(' în ~ mai mll)t in pătura de 
,ofe-riJoT anaritişti. - O mare iJJovatiu~ militară. jos a Fran<?.ezilor, Editorii ei (·.ei mai importanţ:i 

. S'lmt ma.i c&les doi: Arthem Fayard şi Jll1('.qlvmff, 
Parts, 6 Martie, nÎşt.(' c,a,o"e foarw mari de ooitură, Şi dapil v'aş 

At'~ti oa:ndiţi formează! (1 ceată, admirabil mai '-plllne că ambii a.{'("Şti exploatatMj ai in;;, 
{ţrtJa:n.iztă. llldr8.xneala pe oare () pun în comi- tin{'teJor urite f;unt ('nei, nu (,,1"(~·d t'~{ \·f'Bt.i"".t lI-

tel"ea tâlhă,riilOT16T e de ncim.dupu.it. De câtăva 0e'a.~tJl să \'li 81lrprinoă prea mult ... 
Vl'el'lle, furturi'le, omorurile au 100 in Paris nu - Să fie un vizionar? un fa~or{ &nurneşte 
D'Ogptea, ci "illR in 'amiaza mare; tot riua .a fost Vuly şi pretinde ·a fi d(\'l('operit mijl<wul de a 
rclnit greu şi jeiu.it încAAatoru1 de hncă de care fi fabr~at a'lf din in}'. M:<l.i 111ll1t: eăa. pus in 
v'&m ,,"Orbit 'Ia timp, Bancliţi.i cari l'au fuTat llU yânzare nobilul lIlRtal. datorit pl'frpriei hli fabri
Juat-<l la fu~ă wll.'Utomobilul - şi niei pilmă a.g- caţ~iu:IlÎ. lată (l!Ull {',e a decLarat ci un11i r(',p'ortpl' 
tă.zi III.'IQU fO'lrt. tprin-şi. Mai mult decât ~tât: de pa.l·izian: "Mă Oe'up de mult e11. <'himi.a; am făA:'.11t 
a"tll'Dci au 'm,ai săvârşit ciiteva '!;pargcri în-sem- pÎI.nă aeum lueră,ri ~l'iOfu';e, hi1H~ pril11iteinlu
n.wte, tot in .a"tltO'lIlobjJ, în mioz:uI lUetropolei. Zi- mna strict ş.tjintjfi('ă dda '1wi. A~-; u.m pNft'C'ţiu. 
lele trecute, pe când tWC.('JUll eu vehiculul 101" -c-e- nat l>roc«l(>uril~ de fubriC'llt.iu:ne ,ale nmiliei !ll'-

n:u.şiu prm ruc du IIavre. 1111 agent po1it:iffilell-C le-a tificia.le; am rf.>llşit ~ă industrializo7. sinteza c-am
f:kut o~rya1)iJi oă merg eu o iuţ.oolă "prea mare foru1lli; amîabricat parfumuJl-j şi (':U 10l'i sinte
.,i .a wit &f leintcntmk .plXX~es.verhaJ, fără f1!l ti~. Aeurn 1Ull găsit a fahri(,a *111r şi platină din 
ţ!tie biclJuJ. cu cine avea de a faec.· Agent.ul Gar- fi-er. AuruJ pc {~al"€-l obţi·n cu mii I'n,ltă MH) {ra.uei 
ni,e-r ,'l'a u~.at deci 'pc sc,ara automobilului; dn kilogramul; in mine ('·o,"-tă 28()O frand kila cd 
domnul cll'r(~l;\'\xl€,a înlinmtru a 11ltinR liniştit mâna pl1ţin ... Procedeul m{"l! nu YOt>-8C sii-l d~sc()per încă; 
,j ag~t1.Il a. căzut trăznit de IUn ghmt de reyol- importanţa i'abr.i-0aţ.iurrwi 11Wlc Jlla iUl'pilimfmtă. 
V'ar. AI·a.!tăim Il -at\'1ltl~ inmormâ:ntlt.rea ace.~t!'.i De acooa am luat. u.n brev{'t, am d<,pu9 un plk~ 
Rărman-e ,'icti.me a datorici. In se,al"& {'.rimei. ban- în('hie la Aea.<:l(,mi.a de ştiinţ.e. In J)e<,.('mnie tre-
diţii-fantomă, mJ7Amtb:ilii bamdiţi-auto'mobiliţ1ti (,l.1t a.m fabrkat pl.atil1R di11 fiN .-mb {X'hii ilu
lI'au introdu6 in locuinţ.a 'lUlu.i O'fiţcr ministerial strului chim~ ... t engl('.7, Willi.a.!JtI Hal11s.ay, şi d. 
<Jiu Pontoioo .ş.j an.t ÎJic{,,1'CM să-i spargă, -c·~a de RaTIl.'l!lY mi-a anunţat oI îll<mşÎ d-î I·,>,;perimtţ.n mea 
bani, Notar-u:l i-a surpi'in.."!; Ull du-'i'! trag1Î(" a av·ut Il il-lbutit. După C'UJll ycdt,ti nu i"lJ.lI-t un ~dat'lm; 
k~ iIlOIl:pt.ea Între el f,lÎ tâl1l'uri. De o parte şi de tot {le .. ii S'pllTI Ou C foart-e ~ri(};\ şi ab.;olllt; şti<'u. 
alta a'au s-chimbat fără foloo dOllRZ('ci de g],oanţe tifi'('. lk·altmil1tN·l(,~1, dind voi ('()nvinge f.."IVf'l'-

de n>Y{J!v(Vl'. Apoi ,bandiţii s'au 'lu'cat linlţltiţi în nul fran('("'Z deauti'nti{'itatea 8Pll~':!el()r mele, voi 
wif.omobi:lh1il ca:rB-iat;lt.opta.şi 'au pl€"C..at pe-aei în'C'hcia <'li dîtn,~ul o (,o~lvcntâllne. eu să exploatlhn 
Înoolo. lntl'(~a.ga 'P()liţie din Frenta e întru cău- împr{>'ună d(.~"(>lx·'ri.roa moo", 

tare-a lor; prună a~um ~nRăJ n'a reu.şit să io doa de Ciud{lt! ('iudat.! Să fie intl"adl""âr iSel'ioll.-..e Ii

urmă, cu voIIlte dlln'au încotat să OO'llllită ~pargeri firmaţiil~ .alehimistuhl"i modeMl ~ De ee nu? Ce 
, ,j omorUl'i pc-.'l.t.e omoM1ri, Hatisul mai lrles e te- nu e ('11 p11 t~ntă În Zillf1 de azi·? Omul a cUi'cri t 

romat şi ,'1u.re.~itat .din oole afară. C'u ce ,'olllp- vă.zd111ml şi IW('-st hll'l'llar fi pi'i.r-ut cu totul f~l11tas
tate i-ar linţm parizionii pe au tor il .atiit<n' <-'rime tic akhimi~tilor dp d(,B1ult, oari în mijlo('ul ţ~.nl"tlp
indTăzneţ(' ! 

- Ar fi 100 să V'orbrm cu a.oc"t plrile.i de ucimi
toarea i~.niozitate ~u carcso să\vâr~e&c de o 
.-rozn.e incoace faptele rele la p.al"~, Viaya ·mo
-dernă cu uti1ajul ei lxagat şi complicat, cu rafi
!l.aID€Inte'le ei, işi imprirmă lpee-etea ,până. şi pe a.~
ţiunile brundiţilo.r. Ii "Vedem <scmnoo __ qo de aparate 
perfecţionate, de adtumohiaUlri şi duar de bărd 
aIUItomobile. eu cari cutrienă' noaptea ~ţ){::!e sum
bre .şi rn:isteriQa.&e a.lo Senei. Şi dacă ii !mai .vedem 
trocâ.nd in.acooaş zi ·dela Q -c;rimă la Il1ta cu o iu
\,eaJă (k noorezut, dacii clYII0epţia se tran..~f()w:mă 
l.a ci aţla de repede ÎlI1 ac ţ. ium-e, 'Să DU. ne miră:m: 
iu &ri6 vriaţa e şi ea repede ,şi înft:igurată, e
ne-rgiile explodează, ,i-1l'geniositatea e fatală din 
tpricina pronuscuităţii, şl,da.c1î eutemm$a Ibandiţi
lOT este .'iurprmzătoare, apoi a-c,oi,a IQ net.ru6tori!or, 
a J';im'alllCierÎ'lor nu e mai nl1t'.ăI, <iată fiimd "Vijelia 
hrpwi pentl"U tr.ai. E"ident că ,,"ceste htcruri nu 
AlJ:n.t o StnlZU, <li o constatare. Şi totuşi eroei a cu
-nqa.şte pe câţiva indi,~izi, -cari 'poartă in mare ;pa.rte 
vma tiîlhăriil().:r comise deum ('lÎrd doe "rome în 
.Franţa: 8'lmt S<~l·.iitorii şi m-,\.i .ales editorii :roma
nelor sen .. iat·i{iI!lalt~.al(' aşa z.i!."!(.~l()r romane p61i
ţien.oşti, oari nu ~mnt de fupt decât o imbecilă şi 
vinovatii. arpolQgie a. ham!iţ.ilo1· "g~mialj". Aeum 
<luteva săptămimî mi-a {'ăzut din iutimpla.re sub 
ochi o a.etfd de ("a.rte pc ca.l'e lfIll{\otit-o din pură 
i!U.J"lozitat.e. Ei bine, vreţ,i să .rniî <mxiieţi? lina din 
rombinat.iile triş;tului -erou -al yomantLlui, un oon
rrit iantastie, a fwtaplicată .aidoma d~ . uei gaJ?i i 
bi-etn1ui GaMlier, cu :prile-jul unei ~geri .avut li 
loe acum <lmd z.ilt'. 'Şi {'.are a făe11t :mult I'>g()mot 
la. P.a.ris, Am gă3it mactD]C 'bandi«illor4Utomo
bili,şti, cele mai mn1t.e din d{)ta~ile ~ foa.rtle inge
nioooo şi -pitoreşti, nu pot tăgădui aooasta - ci
tate in oa.rte:a. de care "Vă vOl"bes.c..Ann ere~rut de 
'daror:ia mea să oomuruc cazul şi dlu:i Jkpine. 'pl"e
factul p0'1iţ.iei Pa:r.isu:lui, tm:re mî-a :mu1ţumi1t de 

tdor şi eprllhd<>!or, prin cavO'lu'i şi gl11('rij goti('Î, 
inv{}{'!iU <111hur,ik ('Il' blltrînu) FauRt şi eit .. uu În 
a,~tre c~~ !\ ostrll,dam llS, mnnaÎ în :')o('.opul ti(· a f41-

bori{'.a meta-lul Irllllx-n. f\eost fîu al s~)a!"('llli, ~1Hi 
ştii? Mai ştii? 

-- A ţ.i anunţat l~i timp Îu ,:l'rilmna" gr't'\',a 
şoferilor ~iQl Pa ris. şi eriminal('lc tf'ntati\'e 11 1" 
greviştilor ca1'i RS('lmdooll bomh<.~ de d.inamitii 111 

automohiJ('le ('litri fmwţional1., în ~("orl11l de a-l inti· 
mida IloC maşini~tii ncg-r-cyi-şti. M,ai m1Jlt" din li 

{,(\'ltc bomhe nu (,xJlI.odat, dai' fănî .~ii d(,11 naştt'\T 
la \'l'C-'tiU u{'('irh'llt {}0 })(']"';'.03<11e. J)ur ~'{' 1111 :;;titi 
pORte. e f,rptu'l "'lI rpolitia PMi~lIhli Il UJ'(· . .,tat fW 
mizcmbilii at.entntorÎ. Şi ştiţi ('Î1W l'ount·~ ;\f aj 

toti fa-c pal11(' {lintr'o{'o!o11ic de a.narhişti \"Uşi şi 
cY"rej-ruşi. <"ari I'ă"pliîtc,,;r a,:;tfd taM, ea.r(> le-a o
ferit o o"pi1:lalitate a.şa de lurgii, V 6..'iteu a('C~I~ta 
l'a rik'Ut pe un ru,.;tins publi("ist {ram'ez să seri .. 
un .articol a.dllli1'abj'1, în t-are ('.(>'.re l'a st.ră1nii ('uri 
yin Îm. Frunta numai În scopn] de Il IprOVOC'.!l per
t1.1rb'fi.ţii oocjalc. l-liî :fie trataţ.Î ('um se ~l\·j1l'e. 
căci politeţ!l ~i kp:('n(hlra o,pitalitak fl'ant:lIIZP.a,~
ciîal' fi d\1)].al-«'ltlî faţ.ii d(' !lH,mNWll (~.amnlli. nu 
pl'il('jtIl a{';(~ta .,\'11.11 s.::>mnlllat }lril) zî-arelc »aţl\)' 
na1i«t!' din F1'.'mt,a, ('11 Il'l1lJnti t('. ~trîizi .s1..unbrc şi 
.('ehi din p!'(·ajmalui Hot.::» dl' Vi11(', {,~l'i ~nlJlt 
10<'1.1it<, numai (\i' ('\,,1'(\Î v('niti 0(' 'P'rin to,at-e ('01-
tll.rilp lum{'i, lW('zintă mnul din {'.('J(' m.ai mari l)('ri· 
(>-o-Il' pi'lntl'U Pal'i,gul ·nootru. In1tr'adeviir, plimha
ţi-Y!d cândvu prin .l!.('de u1ido~m: lll'Urda.l,,(, şi in
[<,('00. vet,i Întfdni la fif'C!ll'e pa~ l'4i11wt(' 0(' ('\"rei 
TAron \:uro.şi, soioşi. la ('ari v('ţi r('mal'ca mai a1.e,", 
<X"hii lrrr l<oLna .. :i dp t"Onjundh·ită. !l<'{'gt r3u aţi!!. 
do contagio~.Faptnl a('()Rt~'t ~onl'ltituc () H:ll1g'rantă 
i'llfracţiUil1e a lDgi1ol" !!anital'<'; şi vl1hlicistul in 
ch~"Stillll(l "'p11n·(' cu multă drer})tat.c cii ai' fi st1.tpi~ 
să .practieu:m ospitalitatr-a in d·ptrinwntuJ ~'f';:l IMU 

grav a:1 locuitorilor Pari~,'i1!llli.., Tr{lC{·ţ.i prin gtră
,;il.e din preajma lui IIote-l de V il1e: \'ă Y!l Întim-
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pina n :lItmo"f('.t'ă gl'{-r,ai(', opaca. 1"IÎn mirll"itH,U'f', 
iar 1:lc'ij){'l'tltl Tllahalalc·j amintl':;'.t(' ("11 multă rmC'f'i
Zl-U11P ,·.îi.il,> Pl1o(k'şti ~i Viidl'\,,~ji 11in {':Jlpitala H{.
mâ,nll'i. 

Ipj"i. d. :Vlillt'l"dJHI. lIlil1!,tl'1l1 de l'iisbnÎ <l 

d{'.pus la (";1J11t'1'1{ proiect ul <le Jt'g(. a:-llJ!ra .acro
na:uvin·i militan', fiN}i.'et {'u1)1'inz:md org-auiza
n'a mmi ('(H'p Ilo!!. "'rw('jal. I'n t,otn]ekp{'IHJfHlt (it .. 
infant('rÎe. l,::n-akril'>;1iu g't>'lIill. Ayiatim\{'a cit.
\'"in(' >1l~a {L~l' )ltmtMl illt:tia oara in lllll\(.' ţj arm:\ 
ahso·luf autoU{JlIlIl. j)-e Ht'II111 trwiwl(· d<: a('rOlllW~ 
til'ii mi \,101' ,jppindo <IP 'llil·j o aită n1"mii. iar 01'

ganizatial!}!" nl îmhl'ati:;:.a UlJ <lllld'tl pPl\~on.al: .. d
mini~trllţi\· şi ('ollll,ativ. Pl'llit'l'tlll dlui M illt'mnd. 
(',,1(' ('omp]<'<'t l'il1lă îll \'('l(' lllai miei all1amnrtR şi 
fi fu"t vrllllit de d{']lut,ati ('1/ tlJl f,ntll7,Îa;im dellt'~ 
dp:-wr"j". Fără îlHi{lj~r!il ('ii iUOnliill11PI! ll('pasta va 
forma -:. dat:Î m'<II·~~, o dati! ('l! 11rniiirÎ jllt'aleulahil(O 
ill i;it')ri'a !lIilit~mÎ a omt'lIil't'j, C. R. B. 

Scrisori din BucuI"eşti. 
Muzica nationala. -- Un pr~mill al lui G. Eneacu. 
~- Cultura estetică În şcoale. --~ Ancheta lite

rară şi ·Macedonski. 

lJlIC"lif'e.~li. ;2;{ FdJl'lnHlt". 

III ('P pl'in·"tt· f,ddol'lI] l!()",tnl. UIl 1W !puti'lfl 
l~lr~·tlg{l I'~ l"lU s'a :~dl1Jlat (!P";!1I1 lllat(',tial. ,'(l pVI'7.ii 
bl'lpe, dOJnc. dt'"S('HJltC(·{'. niiji. ba,;ulP şin!t.e ])1")' 

dlll'ţiuni alt' gmlÎului j>ojlu!"ulttl Jl()stl'll. C('ea l't.· 

lip&eşt{'. (>Ht.e OJoli,.;tplllÎZaJ'{· it ,I\'(''-:[<I)'a, {) adun;!.!"(' 
în tl"O m~il'(' .('o]e('ţ il'. {',u'e ,.,1 "t{'H la .în,d!'mîrna 111 

tll"',)~' {·{·Jo]' pe M' iJlt{'l'("~('ază ,tip ell' . .:\ yom atlÎt.p./j: 
('.ol("(,tii de do.irw /fi ba""'ll1e, tI'TH.·k' lJlai l)illP, altelt' 
mai rău anmjau'. Dar 'ÎIl fi:tl<: le -aVPlll. 

X tl tot a.~a ~tlLllr În VoC priveşte muzica uoast.rll. 
populară, CO!f'l'ţiu;nile tip mdudii IjJtrpU 1 a 1'(1 l'IUlt 

foarte pUţine şi d(, edt.' lIlai multe ori fuart.e Jehw
tll':<a,,*'. Astf{,] UH'Îtt t'eJ tW ar \'oi fiii studi('ze mu. 
z.j('[l ll:O>I.t...,tră 11ationalii Jlll (1 l)1):1t(' face Ut:e[i:'lt>l 

<lupii e·()l<x~ţiile 1){' {'ari le 'an'IlL T1'{'lnli(~ "ii mergit 
;;'0 ~tlL(Iă tl{·olo. 111l<h, Fa :,(. culti"?i, nndp milllgiii(' 
;;l~fh,t~'ll' olJiditl\ il,) .satd(, lloa"tr~' l'('.d'irat-e Jlrin 1 

\'Il!, ţi ~1(' ~Hb l'"alp r1,' p:tdm·l'. La d!"l11'tul \"'1'

hind pentru () poll'e.("ic <lI' fll(·lodii !'o('. ('cre !!lai 
f1l11ltil pl'i{'~'l){\l'C ţii mluH'iî. r1(>{'Îtt La lllia de matp-I 
rinl de lit.p)'atur:i jlnpn)ad. f;\i ('U 10ah' l1('C'o!-JteH, 

~(x'nt.im ('ii a n·nit tinlJnd :-oii .Il(.' p:[lT],!illlla fru
mou"a lloHo-;tl'il 1nl1ziei! plrmlar;'l. la nl{,Judiih' iu l 
{'ati :"{, j[ll1g'\li(,~tP"all if,!i ('XprillHi ':llfldlll 110>,t111 

niHlC'jd"u. 1 )a",1 il! t !'P!'\lÎ" !l·a!!l <I\'l1t (,11'11 Il '11 1.(' (',1-1 
Vahil(',..;rl i.lltl"I')ltllid':, " ;\.-j f'd !Il' !llill1'·;c1• a"t~i7.i; 
,g-l'al ie <'on"'l'nai·t>:u'l'i"I' ti,"' !l1!IZil'il diJl t~lnl. ura 
ţi(' ·mlI1W\'j Ill" .. h{) . .;itp ;!'·Pll:-it.' rll' lillii prufesori ,) 
trllg('l'e d<> inima, {'e :\\'('lll. X'ar Iip~i llipi ineu 
I'ajan~a din lHlrt .. ·a {'('l,,!" n~ " p"t d.a. l' n îlH~elml 
in ~m('1't~IL~ H fijellt lll<u·,.;trul Ki1'ial'. angajând 1 

sellluă <k~ pJe\-i ai ,;ili ,;ii j'olel'ţimH'z(' liwludii 1J"M'j 
,pulan' (lin difPriti'!(' piini ah> till'PI. 

* 
r n LmlnWIll'itf<>l" fapt ~{' mai :\l1UII(i1 anml 

Ma.n·l(' nostr'u ·<ll'ti.~t d. (;. Fnf".:·i{'ll il 111at' initil 
ti,ni jllfiintiirii 1I1wi jll'(·mÎ11 n.qionaJ de ('OlIlT1 
ZlţH'. A{'('st JI)'Nlllll H' Y<1 da ll{'('lo)' tilH'rj. ('a 

\',)01' dOH'dj prin n11l1Wlt ,,;,i talentul lor (':'1. potpl' 
duc(' <,-('nl de ~('li!lla IjlC tel'('nul ll\lIzic{,i !ta \ iomdl 
Tint:rÎ elp <H'f':~tia ;:llllt :I;.;t:lzi {}e:,tlli. L(· trebu 
umuai Îlldnmull'p<l {'Oll hunii >;Ii IlWlll'ajan'a r~ 
t<'rialiL Şi. olinla :!\':Înd :H'("o;t{o,[l lIU w' ,"om n 
put.ea p1îmw',aţ;a {'IIm, {'n dn<pt 'l'll\"tlllt e pli; 
gem azi {,n. w' t('rpnul muzicei Hati,,!: nu 1 

"(·fU d('('ut Î'J\{·t~lmfnri d{~ e<llnpo7.iti~', 

Puhl i~>1l1 l'omi!,tH'I'{,. a-;:a ne in hit 01' ni' 1ll117.~ 
alool'gil la trupe!p 1]{- nppl'pt:'i. llnd<' a"eult:1 bl1 
tiJ-e N)}1lip-ozitoril·'!' ~trii.illi. hUt'iiti nmziea1f"1 
care I1U puatl.' fi \'orha d\, "ihr;\:l'i alp ~ufktl 
n'()~tl'lL F aepl'a~ bitll:qip, În fata ;[('('·"to1' !'('pr(', 
taţi"llJli. <,a şi <:'âIE! ai a,,,i!da la 11:n di~('l1:l"8. la o j 

Ludovic Faimann 
Recomandă atelierul său renumit in 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa· 
nelor. - Bogat asortiment in stofe Croitorie englezească I 

croitor englezesc. Lugoj, edificiul-Bazar, streine şi indigene. 
Serviciu prompt - Preţuri ieftine! 

:~W!I-e:~ ~1'e1?f?l;:::r,fJ':1f(~ţ!\'g"'~:(l?':~~ 
~.'l:l_ ~ : __ ~,,_"'W~.u::.iU''''''~W~ 

q 
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ili('ii l'o,':!tWi lut.l"O lim]Iă pe e"'l'e H'U t'ltHU:;;ti. Tl' 
1'nl'ii Iwt1tru (} l,tipă lllPQulările VOl'{'i, g'N'tllrilc 
;i 11ri\"Îl'C'U celHi ('(' ynrj,p~tţ', Dar de 1:11\,j pliuă In 
l);I.Tl'lwderea ~l{, adl'\';II'uJ ro,;tit d\, Ol'<ltnr mai 
(')'tl' a'f<l d ... Ilndt. U o'iW1'ă l'U i'U biet·t rOUliHl(lSt~ l'll 

HluzÎdl ill"pirat;"j ,lill IItlltivel<' rH"-l>'trc 'llaţ.ionaJp, 

.\ r putP:l fi e("\"li lIJai ~IULltM(l1' diJl PUlld -de ve, 
de!"\"' HI't.i"tÎe! SI' pl1tl'a ri\·;lJizH. (1 a~tJel de operâ 
,"IL 'I'/'i ,';ll'\' ,dt,l djll J(l".H'. ~Iriit C;i urig'inaljtatl', 
{,:'Il ~i l'a fiJl(·ţ;1,~j IIlI ;, ~l Ulai \t'd{·:t lIll IHlbli'l 
(-IIT'j"". J';'bpl:llilld {'U ,1I;!l[.l :lplau2l' tOii ,.II u,,;,: 

.. , ~ 1'" J.. 'j , " "' r ""llc';IlH' l' ŞI toak . riU!."-, d '. ,it' \lg'a~1 

, ~ ('iil,.,r arii lIll d,'l"t'lIit 1"11'111'''''' 111l 11lI11I;d 

.HU"ll"''jti. ei .";'i in orll!:'('ll' dl\ ;""I.'llH'ÎC, 

'lJa.i~luill1 ('il jlll'lIlilil ÎufilTl\:ll tic lllat':,-ll'lIl 

IWHlI'll (,.,"lIpuzitii lO11zit'ldellHtillnak 
\ CI t; .:':<1 de alte!.. 'jfiiJll<Hl' de altii din 'lt't'

I\',!~i ;\,,],jfp pol'niri. ~î 3;', lI~ldlljdlljlll [·ă ('It, \'UJ' 

~I'l'Ii \':\ incll'Hln 1 i tll'l'i 101' t'lIltljhJzÎtvl'i ~pl'e n'~l 
illl'PI,,.a Pllt,(>l'ilt· III UPPl'l' Illai !ll~H·i. 

* 
Fir~',;,t('. pentril Il p"tC'll ajulIg'e la l"I'zlIltatf' 

j'1'1It1loa~(', l/"\,jlllil' fill:1I1l1 erlut'atia tÎlIOl'C[(1!' gl" 

IH'I'<ltii ÎII li';';! f"L ind! dpla "îtr"ta Ulai 11'u,\H'1hi 
'-.1 ill<lI':"II_;\';I'O\':\ VI' (,,,ti' fl'lllJl'l;; şi ~e ('"t.l' III lWi'tl'U 

fl"il111o,., .\"lIpl'a lII,t,,,tili PlUH't Ull fu,.:.t tliseutii 
illt"n'''itlJt0. S'a ,j"Y(·dit eli <.l\'('H o\'lIzit' 1C:1. dadi 
1"'l'l'p'lIll!al'ti"ti1' lUI ,ou .filt'U! pl'''gr(,;;i'lp, la eHl'i 
ilt ,lin ~,. a:;tl'ptilt, cauza p..,t., ';li-a cdni'atie-i din 
~"P "Il', Prea s"<\ lH'i.!'li,iat ~Hll't('a 1'4d i(':l. îllgTă· 
lli;'HlilIdll-"e În InÎllt('ll t'krilol'mIJlla:i (·tl!lloştinţ(' 
l't',,'i. l'ari. da,,;', Imbog:l\euu mi,lltea. nn tllhiealUlIi 
ll,dJilit.all :;-i "uflt'TuJ. Pt'ntnl {'ollll.M,pl'p:l :j('(>~tui 
1';ill ,,'u ÎlIfiiul;lt "ol'iet'at{'(l e()ndu"ă ci!' d_ {h'id 
! '1l"1l7Î,;.lJI1i !,I'ntru ('1l1tlll'a p~tdi('ă îu ';;('0<1 le, So· 
,'i.,t:lh'a j HI1l'I,i"llt'1tZ:l de llll aH l:\i lUai bill~', Ne 
ţi,. "<lllf('I"t'lItt'. "(' (!.In ('XedllV1e din \'iata altOI' llC~-
1II11,.î, ';(' arat:l "eiid('J'ik lHN1"tn', pronmite ad,'
"';'ri din \"i'lIa 1']'III'I'i(' 7i ~e iwlid r(,/llcdii, BtwÎ{" 

tatl'a li 1'('[I:;.it ,:,1 detl'l'lllillp llJl ellll'{'Jlt !'I"ntrll id('ia 
(,dw'<l(ieÎ p"tet,j{'e În Ş('011k, Ast:'lzi lllll.i"l'it~lA-a 

[tl'nt'l..''''Ol'iIOl' Yf>f'nllOH'';'W J.rI'f'i;lllll'l(' trp"lIt,tIIlÎ ~i 
ln'ptii P('lItJ'1l indl"{'ptHn:"a I'lill;lui, I(\'{';\ ,'f', (':onsti· 
tII(' li ,~didel'l' În 1I11'l"ml adi \'itii (ii so-t"i(,t,lţilÎ a<'('
.. tl'ia f""t<, faptul (':1 nu "P Î'Il"i .. t;1 Hlui lJIult a';1lfH'~1 

fj'l 11 u 11"11'1 11 i {'(' ."e gîl~t,"';'tl'în 0rwr,.,!t·uo:!"tl'(> fl:l

tîlll1H li' de tot, h'ful. 

1):1,1', <1'<wă S{' f:w(' t.'fllşi ('{'va la BIII·llrp~ti. În 

I'{' prin'1;'t{· l'l1ltur:l t'~t(,ti.'~ ill~'oalt', În [l1'<I\'in 

(,il' llU J1t' 1'1'('<1 J1utl'1lI lllill1dri, Pilda '!H'"f.~or'ilol' 
di'u l..'apitalii al' t I'l'lllli 111'1111<11:1 ,'II BtflJ'uin(,ă şi a· 
{'"I(),~lai ah-" ei'nld llt' g:'mdim la fall,tu] di lllulte 
ţt'(>Ii jll'''l\l'iu 7.i" HII aH .. hi,hli"t<~'li -il lor, 

... 
A"L~t.ilm 1<1 o :Hl'l'rallilii :uwJwt:i Jit.('l'H,ră, T"ţi. 

"al'i (hen pika.H' ali seri" (·:it{·Y~1 rÎnduI'i inlJ"o limbi'! 
"IIUl a dat Plllllllt·7.i'U., \'in -şi " .. prml1lnt::i. ,st' p1'O' 
lllllJtă ('\1 (1 g"l':I\'itaft, d('III)1;1 !lI' adllli1'<lt. ~Iai 1'('

(·Cdlt. .;:i·~l "}I\l~ 1'll\';IlI!ul il. A. ~1;j1'.(';lnn-"ki, 
IllUrele Iwdn·ptiqit. 1IIIIl'{'}.' poet, man'le critil', 
1I1lU'{'I~' arti--I, llI11l'l'k whnil'atur al p/,lw!H"i,dlll -:îm 
"tiI. \L\(,~tl'ld YHl'hf'I;'U~ ,k j'llrmlt.'I(' litel"al'p, 1(' 
\'lll'al,tnlz("<\zii ~i fa('(' .pl'Hfl'tii, 1<: fil'l'''<' ,;il Ş(' 
PI"lll1l11t,(' în Lwo}ln'a d{·(~.ad('ntiJH\" <'ari vor hirtii, 
dlrpit jI{il'(,!,~ll d~a1e" l>t- II lit(';atunJ lIHtiOllală ui,rj 
\'urlltl nil !'o(itp ,~ă .fir>, At".{",a-,~tii li {{' l'a tll l'a ('"t~ 

'wl'i~iî în li"lllw : .i l':ql1lr~-V()d:l. 

O. 1ll\I!":: ă~tiH, i'illld \'IIr!w,.;e itiill>tl.il'iî llll 
s{'ntimt'llt il", {~il1dată \'{'>'t'Jie, ClIlll nu ştiu 1::'.i .,;ii~,?i 
n';<p,:d~'z,' liuiştea. '1)(> ['ar .. ' nltij .J{, mult 'IlU ]('--() 

Ulai ndhlll'ii eu 11il'i nu "uritllt ! ... 

Corespondent. 

x GustaT Tâtray - Oradea.mare, !!Itr. Ri· 
koczy, prăvălia pentru elită, unde se pot cum· 
păra lucruri de mână, pentru dame precum ~i ne· 
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

Mafialle de rAshoi 
la cei vechi. 

A I,halr·ta '\all HlT1I1 ('II v:lrt(>j U '"lUl{)şteau 
!{"lIlllnii, at:lt ,'li ,111'1111,: nşo'lal'ii plll'tnti"i şi mii· 
1i1litil d(' un Hlll (',tt şi l'a armii cip ",;;(,din, nin \-ea· 
('ul al \'·kll p,i'llii într'al X·I<':I nll Sf' pn'H po· 
YlH'nt'şti' ;wp"l '<Iri' p(·rf( ... ·\iIJllat. \I,li ÎJl(,IH\('(' ÎnMl 

!'l"tp anll:1 "bi~-nHitil. 
SillUdul al 11·1<'11 \Ipla I.atrall (In;~!ll li (~rl'it 

intt'plnt.inta·I'l"1 pi. dar fara ÎzbÎlndll. Siw,dlll d;l~ 
lip;) \'oÎp ,"'l~ "p i'l1t.r('bninwzp numai impotriYl1 dn~" 
1IilUlijol' IW\'j'f'!,:ltil1i, Ana C'omJWlla. in is{.n.l'ia tH' 

t}j!lll ~illl. jlJlpllira .. ,ul Al+,xi{~ l-iual t:()nstant.in{lpo~ 
hdu'i (\"f'l«'ld :d XU-It~a) Il+' dt',;el'Îp lll'baleta ('li 

Il 1 ..... d., kllll1 int l'(,lnl iil{utiJ Jle Vl'erllHlj sa, 
I 'lllt·l'lI·lIrtlin Hl'balda lln'~t an' dl' It'mn lJl.ii' 

şi ('I'U lllai ,,\;Jhă Y!f'(,:,t :ll"l'ui dl't'PI şi lung, illll' 

pp In ilwp:pnt1l1 \"('Ht',dlli ~d X r \' I('a. a<'t'ilI't:l lIl'

JlHI ajulbe".e ('u totul dt'()'şl'bit:l de {'C.I de ptl '.'1'('

IlH'1! t'I'ut'i,lI,f>lul' .• \ V('-ll :11'<' 'r.tUt('rllif' de oţ,pl, pp 
{'lIl'!' il tnig·l"w ('l! \'Îl't~'j. I't> \'I'('lIIpa !'l"Iwiatt'jor, 
li l-{'Il I d{· 1('1H1l il tnig't'au I'n 1II:lIla, 

.\ !'l,.deta a.tllll';(','4' a:'!tfpl ItI'IIUI '1'.11 e:o't' pnh'ai 
nillll'l'i ti111a. dwÎ "H.g't·u!a ,:,~'d(,H ill'tr"o I'fig-iitul'll. 
1'1lt"-'Hi Iwhi ('Il l'.1 pI'i'l {'{'Il' llIai Î!lg"1l'it<, frt·",trw' 
din xiflllri. IlWl'lI I,('."t{, plItintit ('lI an~.el(' mari. 

In Anglia l\I'bld{'t~~ Il'a fly~t nieiodutâ pl'f'a 
Îllll'ul:min!atii, ha ('hi~tr din .... imd ill e:lIld n'~nl1a
Il}P 111(> le 01 H'('~IU i Il t "{' ~l\,jll t a 1'(> a f' i, 

Englezii {,îu<E'a.n l-a (\1"('111 dn'pt, nH(~ 1(' dădl1~(, 
hi"lIintd'p dda (;n:e~', l'oitil'l'S ~Î Azi1H'OllJ'f, () 

întl'elmilltatl in,,:. In \';Hlat"<ll'{',A l'tiţ;tij l'lH'rau 
tll'ha lett' f()Hl't(' ('li }JIt·~t!',';l11g îm pndobill'_ tn vea· 
('lIl Il 1 X IV . I (',a. :lI'lIIa <I(,(,l!,.;ta ajllJI1,"f"S(' ilt:Ît dp ('01'

ti"iit.oan.' şi dt, ÎlIi't.'mnllt:l il] Np!lJlia, in eiit ~oMa
\ ii il rbaJt·ţipl'i aye~m l'a ng' dt· ('uY".dt·l'i şi "Ii,se J{,. 
c/('a 1"('11 f de ,ein"tf' in frmHt':t J'('.gi nwntP}or, 

1 n 1l111XP,' S(> afli, mii lip :Il-hulptp, in ('l\~ mai 
huna :-;1 a 1'1'; d;.11' l:Ii!})'O:i!l{' d{, 101' aret' d(' I'l'mn dIX'pt. 
Ha l)lll {;:o1Wll;'" a tl~I"'(,lI II l'ha h,te eu nî rt('j, intr('
Iminl,ÎlId :-;aW'I,I, g"l'ple dp :! lIInte ţ<Î 1'·11 \'l'nf d{' 
fieI' ~i ~l l)<ltul piinii L .. :l:\o-·-:wn d<' 'y<ll'Zl (un 
Yil.1~1 Hil ['n1.I, J ){'('i Î1Itn'l'(' {'U lIlult l!l'ce!p 
dl't'ptp, ('a ":-1 tl'l-lgi de 7 l,oJi(':lI'] ('mu'cla H"lwi al" 
ba Id.(\ UP oti'l trelmiC' v ,Il. I'PHtat,· de 1100 ,J(. Ji.brc. 
IH' l~îtnfl PI.'Ut.I'11 ('el mai tilre arc dl'ep't dp 1(,11111, 
rmllla i 70· :-;(Î 

1'1' fa IlIijJo"llf \"I'a,'ului :tI X \' ·Jpa, 1l111, .. dIC
te·l\' illl ilH·ppnt II lua 1"'('111 arbald,dHI'. t'ătra 
"f:ÎI";;-itlll int:îiullli sfert d.in \'('I1<'II]IIJ xvr·}<'II. 
a )ll'VWpe Illl :'l' m.ai ~nt l'{>hllintall al'ba'lefe în l':t.q. 

hoaÎe, I'tmtru \'imiHoan'a dp('f'j'hi !<'a Jn(.l'ehuin
lat pIinii la "fill'/;,itul f'f{"rtnllli l-il! din \'1:':1('111 al 
\\'ll·lt'<l, 

II! ltî~l ,,'a f':)eut ['(,l'i'f'tal'(' in pl'1Ylnhi mi)"!'· 

V·j UliUl piir,itol' dp J)l"tdllr(', IH'i" de ",~~eata pIc
ellt:! din al'baleta mitr('polituJn:i c!e!aCa'ut{·r!nlJ'Y. 
('lll'C t nIS(~t' aSUPl';l \\1111 i ecrh, 

In ~\"it('r;j (1 Întl'chnint:lll la vî.nat pimă în 
riUl, 

Vilnatorii {'hinczi au şi H{'llTlH\ aJ'balpt(> cu 
I'i~p('tit.i(,. daI' i'll a/,(' d<' ImU11 , <.lcej slabt,. 

Halph U'I"(,·(, :~]1[)i la ma~ini]{' maJ'Î de ră",hoÎ 
t'Hl'i l"lllj(,;lll din \'cehill1f'a ('pa nlai (lt'pHl"î-ată JlI 

ap,lI'lll,,{~l şi la hah'l'('a (,,('tiitilol'. 1'11 Bibli{' l'pnn(' 

cii rq::ele (};I:ias a\"(·~t \)(' zidul'il<, h'ru;';1l1imlllui 
maşllll ('lui lll'uw'all ,;ilg(,ti !;'Î pidl'(> gl'elf'. 

Pe ll1onumeJlte!l' aSiI'Ît'lH' Si..' văd Illa~ini ellri 
Hl'lJni'ă Vi('t.I't', 

Fi li1J. l'('.g-l\le M a,,'~'d()lIj('i şi A lBxandr'H f'd 
'Lu'f' an":lll llmşj nj dC' ;1(',{',.;t.ea Ilwrf('(·ţ;Îonat{'. r n 
tillJiJlllh'imd Al'hilllt'd(' upiîra :-:;il'al~UZa de f{orH'3ni 
1214--212 în. ({p lI!',) Ilăs'~(f{'i llIuşini eal'Î a:;· 
\':Îl'h'au pi<,tn' aşa rl{' mari şi (~U a.tâta illtC'ala. în<'iH 
Y!l'Olwuoatl1c.Jli, eai :;;i ('hiar şi ~'as{', Rnmanii 
all fo;.;! llt'\"fliti ,~a se l'etl'agă şi .... il r:i7,.pa.'wii de de
partt' ('{'au'a, pe eal''' au luat·;) IH'in inŞ{'liiei1me, 
J o,~l'1.111ls I\{, ",pllne ei! la În1iJ}I'(',':;U1'31'('1l Totapat<,-i. 
Vt>,"pa,il-lll a )lll.,<1 În jurul ('t'tîitpi II ;.IlItii" de ma· 
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şini, cari zi şi llORptc aruncau pletre grele de un 
talRlll (26 kgT. H'iiu, fiI' H}',L l,a :îrnprosur.aH'a 
Tf'l"l1Ha 1 imulll i tot lo,"'eplIl1s /iPUU(' {'il. maşi.nile a-

1'1IIW:lU 'pil'tl'p (11." aN'Htr'lI la elpl)Ur'tar{' f!f> două .sta
dii ><i i1lJ11:H-atc ({lJ-I- VH1'zi 1. in "erj{'rile Ju.i Honm 
PhiL,;I. Ath{"'n(.'u. C(;lmllUl, Yitnl\-in, Ammia.nu,;. 
Dind'!l', Pl'lwopill. Pol.ibi'l. Pluta re. Cezar gă8ÎllI 
toah> UIIl1l1l'i ril(' a"u pt'H IIp.p,,t.or maşini în Jl.'uti
<>hitatp; ial' I~l Froi!\smt, ('~mdf'n şj HolirJ;ghod, 
petltl'1l \"r('.n1lldlp lIlai 1]<HJiÎ, Spre ilfÎlrşitul\'('l{· 
\'1Ihli al X! \' tllmtl ia kW111 ,W(>,-;tol' ma~ini, 

Sl1h \!nha.llwt al J folea. la împr.(",mrJl.I'Ca R(~do~ 
,~H1Hi, ,in [4):10, TlIl'('ii a1l pu<; în hatC'l'ie Hi tunuri 
mari, J lar o 1'<I,-;U 1 ,;c apill'il {'Il izhândll intl'ebuj11-
(imd i) 111 il !;ii.n il l'aJ'{, al'lH':I pi{,tJ'e a~<l de Ul,ja-şe in 
(·[It dll::'r111lllul nu pUlH i.'\lpI'~lyi !lUtI'U lunu. La 
iltlj)l'{',,..lIl'arpa ~1t'xi\'uJui, (\wtez, iSl'l'flyind ll1llUi~ 

tiil(' tll~Hllui. 'Il {'(In~trllit (} maşina rit' b:ttut zidl1-
1'i Il- ('li pitIt l'e, da t' ('l'a d illiili homba' ('~lZU poste 
IWd17iu:i '':li u"farÎlml. l'('~1 din unuă ~ntrebl1inţal'e 
(\(. m<l!;iilli [It- ,l<:f'sh'a a f .. ,,! in I 779 ~1 i82 la î1n c 

Il 1,('f'IlI'a rea (; ihl':llt n l'Id IIi. 
Enlll tl'pj fdl1l'i de maşini: ('.<!t!ill\lJtu, balist<t 

~i t l'ellll-şerlll. La (':lt,qmJt:'i şi baJi"t:1 putel~a a· 
I"lln6ttnaJ'p ('l'a Ull odg'on din funii de t'!I'llcpă răsll
!·itp ~all {Jt. 'Pi~',Ic~ ,.,.11I [10 p:l.r <lt'~ <,al, d.·a~menea 
l"lt:'lleite, La nevoi{' Înt"l'p!:Hlinţau păI'1l1 f,(~m(\ilol'. 
!'umau fii"111 ('" l'ta.girH'zii, 

(: ... tujJn lt<l 1\\"('11 lIl! ,bJ'<I( ~~Hn' RI'Ulwa 'pietre 
('a nil fel di' Pl·a,;,til..' ('11 brH, Bl,liHta {'l'a ('a (> arb/l-
le ti! IIlHrt·, EaaH':I doua bl'lJ~{, le-gte pri'Iltr'" 
{'""(,.Inlii, :\eellst li a I'ItlH'H ~:Igt.·ti mari şi g-rt'-le_ MHi 
t!l"a o m:lşinlL (':II't'Î:1 Fl'tI,l1t,t'zii îi y.i('~'ll.u trebui'het. 
Enl lnl drug Îll.:dt. P<' {'4lt'(' îl tinea drept in SUl' 

(1 gTt'llta !.t' foul'h' IIUII'!', Oa llJ(;lI.ii !pleeuu ,drugul 
illdtll'iltld 1II111;\iuei p:wă la 'Iu\:m:mt. lI'ucl<\ uu ei'i.rlig 
Plltl'nli(' il I)PI't·~1. J'mwaH ÎlltJ,'{) S{'.obitul'ă o .pi1t. 
Irli ţii sloh~J1.P,IHl drug-ul {un dirlig, o reu tate a il 
I,id i~'a f()~lrt(' I't'Pl"jf' şi dai'vil-rl<,";l 'Piatra ca ti 

IIlimA d., uriaş_ Amhii \'lIn(J~1k1ltl a~'eastă lll<.\.şjm~, 

In EUI'iIPII >;1' Îlltitlm!'Şu' din n'!wul al XlI"lea. A
,,:ind n gr,,{"\11t~tP dp {'\HlljW.JH.'.-8!!i de 18~20,OOOde • 
lihl"(', f.l'(,hHş{'te!1' ar1l'lwa.H hoJOYlmi d('- :300-400 
de lihrp. ('li ri diirîrnau zidlll'ile şi hll111ll'ile, 

,\ rll'!W<l1t {'1[ dilllSU] şi le!;\lll'i de oameni ~illl 
de l\nima]{' î1ll'?ti,ţi i'lI ~iî dw'iî hnaLi, 

Bali,,,ta ')ll.Îq:! ";1 ill'tilt'l'if' llŞ01l1'8, eă.~i o Ipur

laII ve !"O a te, 111 ):HH Llloo\"Îe <,el sfânt luând 
Ihll1lj(>t~1 11 giisit ,wDlo 2,1 (le tl'pbuş('te, aşa de u
ria:;;('~ llw:ît eu lemnul din {,le II făellt b1l1am.aci de 
7Î·a Jll"UJljurat la.gllruL 

Udg(l]rul unt"'Î (',lltap1l1k, #{I'O.\' (!f. un ploClOr ~I 
IUlig (I~· J J -,}-I-, ('('re.~ 1) lllulţimt.' .It' fllnîi ~a.u ti\:' 
pipk . 

,\('{'~t,{'alllÎlll1ll1t-e, pP {'ari Ip 111iilm r1in "R('
\"11(' ,wÎ('ntifif]'le" arată (~ă lIl' fi foarte int.eresaute 
('f'.)'I'etari\<, aflllpra armelor de Ilce.st fel întreb-u.m
tat., k! !{onurni, ;'\('·arn PlltPll du ~W4Hnîl ll:-;tfel în
t1'11 {':ît ",'un till1lt ei i.n C1Hent ('11 de&<'operirile teh
n.j('{' alt> tiIllJmJ uÎ, .1 n II)J'ivint,a turl1.11'ilor ştim eă 
J"-am RYllt de,stuJ 1"1(> tl1l11Hll'11l, D~'pre oTi 00 ştim 
dell&pnwl1('!t "ii pe lâ~ă ar<'·ul drept întrebuinţat. 
dE' ţ:II1<"!ini. N'a şi arc-u} in{'urbllt orifmta:J. Ar fi de 
dorit 'Iii ştim ,ladi se fabri<.';1 in ţeară'l<?i da.-că ayeam 
mpl'itf'l·i. ('ari ~a-i C'un{)'a5că seeretcle de fabl'iea,n'. 

'r n '(lI'Î\'inţa ~"l.lllOaşt.t'r('i DlaşinelOl' nuastre ve

"hi d(' ră~boi stiiUl aş.a oe .rău, incftt am 'Putea 
Zl('(' ('ti lHCl nnmele 1(\]' J'OIll:1.110SC n11-1 munoa,tO'fll, 

x Seminarul juridic Dt. Gereb, CItIi, Str, l<""arkas 
(lâllgă edifidu,~ cel \'ec,hiu al tea.trului), Pregăteşte pe 
lând OOMal' mic, pentru examenele de drept, de sta.t. 
riguroase, de drept de şta,t, e:ta.mene de advocat ei ·le 
magi,slr3!t, III. 3 luni se c.lI.ştigă licenta de doctora.t, Fiind 
în pragul lH'oiect91or de reformă a ÎnYlHă.mâmu1-ui ju
ridic, edorit ca. toti cei interesati să se adreseze spre 
bin"le lor 1a a-{'p.~t l!('minar, care inll'sne~te mult ea.riera 
advoeatială, 

1 I FABRICA DE SPALA:f CU ABURI 
. \ 

Yăpsire de haine. Curăţare chemică. I 

~,.KRISTALY" 
I 
t 

f 

, 

I Spălare cu aburi. I 
I 

i 

t 
, 
06zmos6gyar, Kolozsvâr, PaIyaudvar. , La suma de pasta 10 Cor., pachetul S8 retrimite francat, I 

• 
/ 

, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 



I 

I 
r 
I 
I ...... 

.,. 7 Hm eci' -..... ~"II .. ___ .... ______ ... _ .. 

a 

~ 

" i -

• 
10 Martie Il. IOt2 

INFORMATII. 
A R A Dt 9 Martie n. 1?12 

Retragerea dlui A. Birseanu dela •• Luceafă
rul", Se 'şti<~ ee. d. A~ Bii,r.'iew~l/, t.iglul~ pWlla ma,i 
y.ilelt~ trc~utc pl-iJ1tre (lolaboratorii l'Cvistei "Lu· 
("t'afă:rtll" . .& ştk şi aneeoa eă -d. A. Bât'sea:r/ u, du
pik-e .apl'(~irlat j'llfiu! in iuoid€'llful (/oga-V(tid,a, 
În mod lnar.t(> fi'l"N;{., ,,;'a reU:1Md!Între'('.ollaooratorii 
. IAl.Cf'4fărul11i'·. (,in~va'&e indi~Il'a8.ză a~nm Jl1ult 
IIl·i1ld('~ifat{·lc {'oloa,ne ul{~ nazeooi, 'pentru a{·,ca..,tă 
1'(~trJtg~'I'(> ~i Î'njlll'ă -emil îi vint· lla S;)(~<,toolii pe 
!.mtil. lUlJlt,a: pc Goga, pc Tăslăaaul1, Duma. HoCll, 

~('bi~'1'111. Nu j.nţ(~legem JlIentll"l {J(' atatn tulhnrul'c. 
Lll'erut'i do a,;tea se 'întâmplă. IŞi ,I·a llrTll/l llrm{>}:)l' 

~'Il {'le e Vill()VlI.tii revista ,.J.ul'(mfă.ruF', ou 00 u.e-am 
f:kllt noi \'ili'(IVa~i, eÎlnd d. A. BârMJa;IlLt !oK" vede 
:-oilit ~ă p1iriL;"ea~<'ii {I revistă, eal'C 'l-a guzduit ('ând 
~i I'îmd! ~\m ViI'Pli :,;ii~tim. Cât priv~t{'l faptul În 
'~tUC, ll"etrug'l:l'f'!l! d lui Bit rscurm dela "r ,lHx'ufăflll", 
1I1t :ÎnsclllllP3zii o pierf!nrp mare lIitlÎ IH'l\tl'll d. Bilr
~'a1ll1, ·dar nici pentru "Lnp(~ut'iirul'), J), Hin'
~pann al'{\ d01U'utât(,!l dehulŞCll ri Ilnde ,,,lt'~i plusel:(' 
"PlHldeaollivituţii !'ale lit,t'Mre: TI'll'IH,ilvan.ia, Co
,.::'lTJzeaHa, HazMa Tl'Ull'iiilva·nici, ('k., iur "LIH'('afă-
1'1IJ" 1111 pierd'l~ del'ât 1111 {~)lu;h()rut(j:r din (~illalti 
fIllllţJişi ,hun i pot' ea!'i îi ea re, 

__ o Contramandarea ••. Camerei. ("-<,tim III "U.,-
Jutvun[": • 

.,i\-lini~tr1l1-pr(':Ş<'flint(' Pl'OIHlIlC (/('('i. (~ă din 
('au::O-.:I !;tlhimoil.l'Î-i I~' va ohv.pni 'in gUV('fl"'IHH'E', 
((/libera, ,o;ă lil' {,Olltl'l/lJ/.(/lldală pelltru Urn hmp 
~(~'Urt .. , " 

... I)wbahi 1 {'a H Il tOl'!l I llk~t,i tei de !il!" ~ă aihă 
\il'mne RH \înn~t~· 'ill \p\p'''l11 I ('uvÎllItllllli ('onlrmn(JlI
fi/IN', 

Edison desp're aviaţie. Hunt int(>I'(>~ant{' 
1IIilrtnwi.siri,lf' iIl\Tllhlt0l'111I1i Edi~HlIl'fOff'r.itoaw la 
aviuţ,j~ .. (~l le-a. fikut lIBui .illgi!l{'l': 

"N 11 cred in dil'ig-,j'ahil<' - a ră"pl1ll!< EdisOll 
---- pr(X'urn 1111 (',]"('11 nici i'J1 ~J.el'Oflh'n('. lk>la aero
phlTllll U\odd Wri~ht, R{'ea"til ,;:tiiu.ţii. li imdnbt 
-fuarte puti Il , )t .. tnUIl'PIHlln·s Hi~Ul'C ţ;i lH<tfel nu 
1"'1 avpa IlIl(·j " pl'a<'!,il',itat(', ,:-;;1 HII \'1"p:t.i. (,ii ,aero
plan(de lor illlo{,\li YHI"'an·!t' ';ii trellurile. Dar 
ori\" ahfd -P'-~ mine ('h<,,"tia aeJ(~a~ta, U\1 mii prl1a illle
rt';,;('.it7.ă.~lI11t 0111 ek ld'a(~(\I'i, om r'CI.tI. \'are t:UlItii' 
1~;lIr1.oa pradil(':la invcnţ.iei ~i () IIwr'Cază .mnnai 
îl! "2ZIl! ('tlnd .îi 't.~t,(' HRign,rată ~i pal'teu matm'ial!l, 
,"IHi t'allzu, mai est~ şi l.Jj{'rnl rn(~11 {'el mnJt, ea,'C' 
flll'mi dă tirupnl npN~~al' sii mii ',I!;îmrlll.'!w '!;li Iia alt(' 
ln~j.llni. 

'I\Jltnşi ţin ,~ă'mî exprilll mil·.n·{~a a;:npwt faptu
lui, <~ă 'IIvÎatHl'ii nil :1\1 ,îJli',(:r~'at,;:ă ltltll'odlnră aripe 
("-Indrnsate <'It gazlll~i {'eea,('{' :ll!t' hotărî !<tllhihtatiea, 

-_. Proclamerea Regatului Serbiei. Zi)('k tl'P' 

~~1l"t(l ~'UH :îlllpfimit :~() alli dela !H'O{'!amal'ea I'e.ga

tllhrÎ. 

1 )('ţ\j, .kLI Îlltrn1JaW'a dillll~t,i('i Karag"(,()J'g:t'

"iei, 7JillH Ut'(>-11l4u a fo~t ţ!t(>llI~ii din 1':îlldnriJ.p "ef-

1,:i,'il,or.INlţioIlJtk, lin marf' 'IllItIlÎir ele ziare pl1hli{~ă 

a rti('Hlf'(>Jog-iol'(' )l('llltl"l1 fosta dill:l~ii(' Ohn>/lovi<'j 

- I'are .1 int.('millt 1'f'ţ\'a1itat(ll! - şi rlan ('U ihl:-\
tr.aţiulli, pol'1ret.e\(' l'(lgÎtlOI' :Milal1 ';ii Al('xIUJlJJ-u ţ'i 

jI(' 'm',el ni l'ICg'ini:>iNata..] ia. 

Cu I)l'jl{ljIlJ li('l(\"tn A{~,adt'l\liu (k ştiinţe (hn 

BPlgl'a(! :1 ţim1Tt. 'f) şedinţă I'lol('m:nn î'n fat/! re'l-.r.(>lni 
]>p11"u şi 'a nH.~mhrilol" gnw'Nmlui, " 

- Spion deţinut. Di'll ln,,,hnH'k se ~'{,mlln\('a, 
('it 1'It ~l1allli,ţa ~Pl,(, Italia a t'ostc!(ltin1lt UII funetin
ilaI' d(~ finarnţ(l ,Îtlaliull, 11<wmni ÎI! mommrtul ciinii 
vom "il t-reaeă 111 It,ulia, Deţillutul era i'luprave
ghÎklt mai d(~ mult. de TJohţie, ('lire î1 hă'Il11i,~l' ~'Il 

!'.lJio:naj. l?ă,{'llndl1~i-so r){'r(~hiziţi{' b .J()miei1 in 
1111 laflllt. mai multe doellnj(mt<~ eO!llTll'(lIlliţătm~I"t', 
Îlltrn ('ari multe ~('hite de jlt' inli\ri'flu.ril(, din Ti
rol, d(·la ţl'allită. 

..TRIB UN A~ 

- UII epi5eop atacat de revolutionari chineji. 
"f.,"{,'1lţia Rent'\!l" .află că .ppl.&PĂ)rllll englel'. dim llor· 

, du·r Chinei MI', ;{t« care fikca o eăJătorie în 
epal'hie iJlj~()ţit de 2 mi;;io:na!'li ('.ng)<,zj linii Da,Y şi 
Hughes a fo~t. llr('$Ut. d(> ră;svl'ătiti, 

Hăznătriţii UII ·(:Qut"iS'('at t.1'iiSlll'~l \'oi ('uii opis
cupuhri şi IIU I(o(:i.!'p(~ ~l. Day, Episenplll &'ot ~j 

mi',.;.ionar-uI Hnghel'! »unt hin(~. 

- R.egele leneşiJor. lkllf>U {'OIl:!<tituf' 'IHlJl"t111 

cel mai Înk>}'{>A"-IImt <lin viaţa multor oameni, Aşa 
S'unt unii ('ăr'OI'8 un 1e [l1,u·("('. de 'I(){~ JUOl'lll. ni(~i eu 

braţele şi lli{'i ('U mintell, eari Siunt Ic.rwşi atîit 
tl'llpeşte {'Îlt şi su f1oteşte. ACf>St fd d<> oameni 
sunt lIlai 1J\l~'llI'Ol;'i să doarmă fIăm[mzi, (lo6tt +<11 

luere fiutui, ~i hWl"nJ 1lCntrn ei «' ol'O\'lll'U erl'ea cip 

-puI'tat de {'lil'f" {li se ferc,.,,{' din <.:<Ît 'llOt. 

Oamellii d<, felul IH'!('l'ita au toat,(' ţă.I'ile ,lin 111-

IlIe şi ;:.;(, Îllţek>gp {~II ~i lî'lI AJnel'i<'u, umil' The timp 
jl-l 1Il:~'lJ(>'y ,înC'ă ~, g-ii!-\(~(' 'I>e l{'i 1,)(' {'(llo Humeni 

Ip'lh'şi. LOlli" Hmith din Del/\'('I', Colo, al' PU(tNI 

fî pl'odulIIat l'eţ!E'I(' l{ln{\~ilol' am('l,jl·ani. 

Smith (,rllltiil'l~ti 2jrl l1fllnţi ~i ,(' tIU',· ('a un 
adevărat ~rnimaL E {~ăS:ltl)j'it .... i aN' şi eopii, tlar 

('U toate 'ue('st.eoJ! (' atîlt 0(' Jeneş d'l fa('e (lin zi 

noapte ~i tot 1l\l ,;(, .-;atllJ'ă tip '!-;()\mn şi ,Il' odihnă. 
Soţiu lui Illll't1('('ţ:fc ,ca "il întrC'ţinii familia, 

Jar j(~J1oeşu 1 <k SIIl i t 11 IJ' a/'(' JlH hul' ,de n imi(', ei Il 

dH('e dt'azi Il{' Illl'me ('U111 pvat(' <'u leJH't\ lui, 

Mai zilefe tre(~lJt(' {I .rndeni(~a lui ~mjth, 1-11 

Ilna·1 at'p",tuia }u{'ru Ir~lii.tjt ('1\ 5 {hţlari şi 50 P<' ~i. 

~Illith însu {'il ruia {'lliln a'll1 ;;Pl1~ 1I11-i plu{'{' It,
('flll, j-H dat 11l'l'1~1I1Ia ~tn altal, ('li {·.ondiţiuellCH eli 

u.('()stu "ă ii <)o('lt din{'{',i G,GO şi Jui '0 parte şi Itnu

file 1.50 in fip{'are zi, Omul a primit Ofel1·u i;lÎ 

Smith .e:Îllltăr(·ţ\t,(, :?7il Pll~lţi ~i (' t·:lI'(> pa 11-11 

t!e l.MI fX' zi. 
PC'1Jtn\ 111('.1'111 Hl'{';:fa ~lllith a fost el1'l',.:tat. 

-- Copil păpuşe. Fami'lia KIIO.xdill~{'W Or
}Pall';;, LOllisiullH, an' un ~'ol'i,l ill dat,ea ·0<> :2 Imi 

şi 5 Ilu'11i, 'euro '00 pl~ate Ik"l€'JIliÎna 'CI! o 'JlilIPll~', 6l\'i 
,şi S,('1111l abi/!e:tutiireşt,c v]'('·o 11 jlun t.i , f:!i e Il..~a 
de mitit.E'J ('iip;~aft ii ghd,(' a~a dp mic'u ţ{' ("IIm .. w 
libiş.lIlH.'Şt(' la pii pll*i, 

~Imlla lni (' nmii'l'(' ~h,,,t!ltl16i mieii, şi Wil

liam I\',flOX (',opilnl pilpll:f' ahia 'Îi ajllng(' Ipi"tnii la 
g<"lIu!l("hi, 

C\:pi'Iuf IS'''' lliiS(lut la upt JU1.1, avfuld ~ltUll'(l.i 

,li1'NltUtP do(' un pf1Jc11t şi jumiltut.t, ~j ,iniilţ.im,;c\ de 
12 irwho", Pl,imlJ lui Iw(' i"a fii-eut într'UlJ.l\ăh:u' 

mai lnări~lIrd(~ apă, ial' nmtJ'{\mânflll ('l'a <le {'ât,('Iva 
pil'ăturÎ dt' hLpt", pe zi, ŞI IUlLma JUli tot ii purta 
g,·jjll di .';t, ya iu<o('a, 

Ik ·altfel <. .... rpilral al'e o mint.eag-N:'i. -şi (kjll 
dind, a ,illlpli,lIit um an, Il j'Ill"t'put!'\iI \'ol'bt'as6i. 

- Record aviatic. Pin .l(,Ju1uni:<tha,J ,,(' tek
grafi.nzu: leri Vine~i, u\'iat,nmJ Hoffmann a a-

jll'll;: 1l1l1lOU 1'()(~oNlîn 'aviat,if', fîî('fll\d o aseC'Jl

siu!n-e {'i • .ţ pa"S-ug-('ri (le ;l2 millutp, La aterizat"" 
pnbli(''1d i-a filreut llll/"(K'osnlui. uv,iator n\'IItii fur
tUJlOltO"<"TH'JltI'H J'(',(>OJ'oul }H(}JldiaJ ~)bţ.i'll1lt. cNpura 
a a'~nt 10(' un f>tl'iihwit bandw.t, la _('.a1'(·. aII luat 
[Ml·t>\.: autorităti]!' (~i\'ilc şi mil,it,urc, 

~ Vizitele moşt,enitorului tronului bulgar. 
Din ~(lfia ,""~ eOHlIl uidi ('ii priu{'ip(' HlIl'i~, "a VIi, 

zita în CIlII""UJ pl'imăvor('j .pe toţ.i Ill{)şt-t>nitul'ii dl' 

tl'(~ll, eari ./:l luat Ipart<, la ..,;('l'bă ri\le ţinute {'l! }ll'i-

lcyuJ ~mIlJi~}ir('l "ii,~t.('i 0(' major. Al'tfcl va ('alii

tori la Ate:na, t~·lgr.a<l. Bll,(':1II'~ti, l'etinj(', Vi.>.n.a 
~i B{·I\lin. 

-~- Grevă generală a ele"ilor, Tli11 Z'Ig'I'f'O ~ 
t(il(~gl'a,fiază : 

Ieri (Iimilwaţ,l d,('vii t1lhllXH' ţ!('oaldor ;o,(W1I1\

{1a.1"f' ~i It ('.elOI" -d01lll . da~ din 11Mnă li ,~(~alf'!l)r 
prima re aH par{'UI'Ii ,î,n .Iemonst mţii ~t,radd(' pr'ill

{'ipa.le ale {'wpitaJ('i) huidnind pe batll, Klllwn-He

dC'rvâ.ry şi 'PC şef!}J -'*')('ţiei mini.8t.erulni de instl'lw
ţie, Nnmih"ul d.prt!{J,n. ... ·t;raţ.ilor 'a fnst apr-naP<' d(' 

2000. Poliţia II Îngă{lnit )111N'l1l'RUl. ,ni'pron"';Îll.l 
niei u tlllbul'lll'C', 

FlIţii tit' IW('!;;t,(' g"l'('\'{' ,;wolan' gll\'i'!'llll:l \al'll ~( 
hlat hotii rÎl l'f', !'ii lnmpnl (!{\ (1 lunii folHsit ~lI1'a 

grpyii, >"ă !'<(' {'{)Tn!l}(m-"l"'z{' ('\1 (, lllll~ din YlH';mtr, 

A;.:tfe! 'lhmt! ţ'-("'llar >«' l'a Îndwia t!{, data lI"ta ('li 

o IHlliî nlai tiu'ziu, 

- Mare incendiu in Moscova. I;in ~lnSI'I'\'a

S(' tdegnrfiază: It,ti lloaph: a izhlH'llitllllput.f'r

ni<' j'lw(mdin ,in !lJOllllmeut,aJa pril\'iilif' (~nJl.ofi('w

ski. C'IU'(!a nimi<~it p[rnă in z(:I'ii zilpi înt/,pa.gii 

('Iă.dI'(·, Pomplf'<rilor 1{'"a 1'('1117it numai locallzal'f'iI 

ill!'('ndiului, e(ll,(~ 1'11 urma yî~ntlJlj, aw(mi'liţa Jn

tl'1"'g ('llrtii'l"u1. Pag-nha ;,;1 .... urd la lin milion de 
rublt,. Vi(~tilnC' {IJnenwşti n'JIU fo..<;t. 

Descoperirea paJului sudic. T('l(>ţ!ram", 

aml1lţiî 1I.iIl,ng-er(~a la POhll i>udie a ('xplin'at')fIlIIlÎ 

nOl'n*,iallBonld Amundwn. Vl'~tea a fORt. t,rimisă' 
IJltlli Întâi 1I'llni ~i,ar ţlin CristiaJ)ia, {\llJ'~ a. <]a,t.,) 

in 1111"mă ţ;i lIl~u-.i\lor ...,iarf' l':'llgleze şi j;ran('N.e. Tn 

capitaJIll Nk,J'yC'gici şti rea a P]"OOUB ,(1 lIJ Hl'(' iÎ'Il-'m

f1eti r(', <~~n'e ~1 \ innt plluă, 110uptea t~îr.<lin, Chi al' 
şi N'g(ole a ('erut. infol'Tlwtij de;;pN' ~ll'oea"tă d{\,,,eo-

1I0J'ir(', illir el'l'nd~ill'aa sosit. fratdl(> explol'atoru

lui, "III'(' a~emen.'a lJ1'imiR{' f,(']eg'mi1n<l ll/i H.oH.l.L 
I'pgdl' l-a pl1imit. J11a.nrli(>lltli, ~pr(' "ărhfltnril'Aa 

(·1II'aţ.6i~"nll1i d('S{'>('jl('rit{lr, ora1;llll i··a pa\'oa"at 
f'tl'?Îxi'le IIl'h'I1'il1d drap('j(·, 

,l}espr(' de~l!()p('l'i,'ea Iwea"t.l. alt ~ • .-;it ]l)'mil
t~',l1'el(, lx'l('~rull1e: 

r rÎ8f if1J/"i~1. - Zi,all'('1(' A lttmpo'it.erl şj Tydeu;l 
Tf'f{1I an Ţll'imit oti'1€'.gramiÎ. Jat,ată la Hohlnt 
fTaxll1unia) la 7 :\fal'tie, eal'(' anunţ.ă: ROflltl ..1-
tMUI.ds(' Il II rr jUli'" polu 1 sndir 7(1, 1-'1-17 D('('(l.t/1 .'rl' 
!!fU. Toti wnt hille, 

~tirea <,.~t.(· primită (~11 illi'l'('ll('l'(' (1 ('şi ~, <l~

jpapUî llJlll'inunt.('!p, 

Londra. - ~til'il(' Je:q>rp do."coj){w.il'oa po1ullli' 
~ndic Il p1'o<1l1'" o mare agit.a.ţi(·, Tok'g:M'l11{~l(; ~11J\t 
(>(ml1radidori'i. l;,uf']{' sbrbc,;(~ df'spl'e 'l'lirita:nul 

f'cott ,i,ul' ah,(~le despre A mund-sen, N Il ~ ~t)i{· î'n\~iî 

ni miI(' poziti\', opiniile SU11t ÎIJl}) ărţitc, 

"ExploratAlrul PlIIJlOf;C'ul, 8billklet>Oll t~i'ina :Î~ltrJ'(·
hat d(~ lIn ;!!,'azd~l.l' l'('fl'ri1~,J' li! ţ;tirile al'.e~t(l. a nl:'
{']arat: Sallt d('('.\'(,tlinţ ăcă Am'l1.udsol1 li aj\ln,; .1.t 
1)01u1 8udi'e. DaI' 'nu ll:-lt(' (\..~llls "ii fi ajU'lli' ŞI 
SeoH. ht IImbPle eazul'i ·('"tof> glol'ifi eonmnă, a 
AlI,!;l ioi şi XltH"W'.giai! 

(:t'Î."fl·Gllia. - Ult-Îinw tde~nll1l(. a lnj Amun,1" 
"ell impTăştic Ohl'{" ,hăIlUi<!1i. Explorat.urul ammţiî 
(kl"\(~ojJN·oroo polulul r}j.n partea -sa, 

('aJUt'l'a {le.putaţilol' a tnimi-'l 1ll'mătoRl'ea t.ele
gl'amă lui AlInm(1:~'(·ll: 

f':HllCl'll a luat {'U 11U{'urÎc*i mu,mhiv. la ,'lt

Il<l'şt.inţii (k>«'III){'l'i}'{~a lh'()a~tră, Vii exprimă f>H 

l{t'("St lPl'ili'j ~Hlll1ttll ei {\('1 m:1Î {~.{}rdiaL 
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x La expot:itia interutionali de eO'nstructH de fklr 
ei maşini din BudaJ&sha Il fil.eut mLle senzatie in tOU9 
eeroorile de specialitate. motorul de olei brut "Robii''', 
expus de fabrica. de motoare Latldler Odon Budapesta. 
VI. Loug u. 2. Actlona.rea. regulată şi 08implicitate& 
fără pă;rec:he a acestui motor a. atras atentiune&. tuturor 
vizi~torilor ei astfel IlU drept cuvbt putem a.firma. 
că dintre toate motoarele eu ~ei acesta. e cel ma.i Vle
fera.hil. 

La. această expozitie a fost distins eu medalia din 
partea. stil.tului, cee-ace 1ntăreşte afirmati a noastră de
spre caJită tile nediseutabile ale motorului. 

x Adolf Nadler, fabrică de oroloage pentru 
turnuri, Budapesta VIII. str. Peater 2. O re
comandăm in atenţia Ono public ootitor. Aceastl 
firmă, după cum suntem i,nformaţi liferează oole 
mai perfecte oroloage pentru turnuri, cu preţ le

dus bisericilor şi oomunelor. Trimite om de spe
cialitate pentru luarea măsurilor necesare pe ohel· 
tuiala proprie. Ia garanţie pentru OToloagele li· 
ferate. Lămuriri şi catalog trimite gratuit celor 
ee se refer la acest anunţ din ziarul n06tru, 

x Domnului Iosif Laufer. inginer Bmiapesta. Recu
noaştem cu piăccere, că. garnitura d-voastră fa.hrica.tă 

pentru uzin.a U,OQ,'l.trli de nils.i;p din B8Jda.cs{~nyi, de 
transportare şi 3ş{'zarea Jlisi.pwlui, ne mulţămeşte pe 
deplin. 

Garnitura fUn<'tj(}nează de'la inct:\l)erea lucrului cu 
de:plină putere, şi tra.ll:spoartă 100 va·goane zilnic dcla 
uzină până la gară. 

Constru-ctia şi manipularea e~t~ sj,mp!ă uşoa.ră şi 

cu toată puterea de lucru ma..şinăria este a.'ltfe.l consw
tuită, ca. să Îutmbuillteze llU:l11ai 2.6 putere de ("ai ŞÎ 
munca. a tr('i oameni. 

Garnitura este foarte pra.cti.d. aşa. eii ne permitem 
să o reeoman.Iăm tuturor. Budapesta, 12 Martie 1910. 
()u do('osf'bită "tirnă Milta de baza,1t de Bil,(lil.t<'sonyÎ soc. 
Ile a.-ctii Or. Tosze2'hy fA. p. 

x Numai sământe de a lui Mauthoer tâ.rguiesc econo
mii şi gr ădin arii. cari să .etiu 'cugeta bine a.su.pra lucrYt
lui; şi atunci dacă aJtfel de sămlinte ~r fi mai ieftine, 
pentru. că ştim din experientă, ei acele nu cor~pund ii 
llllm~ pa,guba. l.r o si fie la. urmă. 

ECONOMIE. 
. ,Albina", Pl'opun(.lr'ca clil'N'ţiuuii JilTntHare 

Jâ împilrţ,imalH'ofituhli n{'t de l{ r}OO,ti4U.81, pe 
~'arc fa rcaJir.at h,nw!I "Albina" lhn ::-\ibihl, cM,e 

111'mătoN"rl : 

'DividpIHtl şi ~1l1'1'a{li\-idt"lJ(J.I('()l'. :101l.OOO.21 ';~ 

t;mt.i1.nuă. ~t.at.l1t,ară lIl(!mhrilor Jire<.'ţill'Ilii. t'vmi

;tptuhli d<l ,~llpra\'cghi('l'e <;li fUlIeţinourilor imti
tutu,hui ~'.()r. 7:{,B:~rL74. H<:'lIllNlCraţiullc funcţiona

rilor f:'j,l'll Jr'ept la hmti('IJIă şi ~el'\'itt)rjl{)r evI'. 
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aoMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

IUrm&re). 
- AtR1:!ati Illunt!'3.! ~trigă !ll'bnuu)sloboziJl(I arma. 
Pierre He rplM:'zi la dânsul dar 1n I'liu)a ('Aud puw 

miLua Ile pistol >le auzi o detunăturii ÎIl mijlo{'otl·j unui 
1101' ;je fum. 

Ofitei'ul păli şi făcu iutI' nn pa-il înapoi. 
Pierre uitând cii dOT('a ~ă lluaH(' nimeni fii ştiI' 

frallţuz('şte>, svâ rli la. pământ pist.olu'l \l~ curt'[ ~rulll

_'I'S llf'bnnlllui .şi detn fuga la ofiter, .~trigându-i: 
- ~u 1S1IlltrtirălIjt~ 

- 1\11 (~r('d, I'ăSllUllSP francezul pipiiilld-u-"p: dar 
mIJit nu a livs.it, aJaUgil ('d ariitil.lld zidul de pe Jlăwtf'. 
Cine l' acest om r , 

-Ah! sunt di·~Pf'Tat dp ('(>J" Înhî 10 111 <1tl'. z,isl' PiNr/' 
uitând {'·lI d"să\";I.l~ir(> .rolal SIIU. E tIIl bif't Upbllll. eal'(' 

nu ştie ce face. 
Onţf>rul SP Q,1lrollil' de ~fakal' şi'l îllfă~eă cir guhr. 

Nrbulllll, cu huz!'Jf' moi, SI' riizimă. că adormit dC' zid. 
- 'r,i1harule, ai si mi-o vIăte.şti, zise nfiteruJ rptrii

ji.!'1î.ndu\;i l1l;Îlla: nl}Î sllntem mărinimoşi dU}Jă victorie. 
dar lluif'rtă1O tritdătorilor, arlâugă rl eu UII ges.t fr:l
mo, şj f'llergj(, şi ~u il eXJ)resiullP sole.mnă. 

I';P1'l'f' urma să'j imlliorp pe frau('(!z <l,' a uu·. 11(>
IlrlhÎ )Hl lwlJllTlul !wth'. 

Ofi tPrul ascultă fii rii sil"şi 1ll(l(li{j{'(1 pXIJfp,ia fet('i. 
tlar dC~I){lată se Îlllhh'tl!Zl 1<1 dti~J şi Întinse mitna lui 
l'jerm: 

, .,,,,~ . ' ,~ .. 
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5,000 Petrt"ru scopuri (.'Ulttlra]c Ij'i d(' billl'f:roere 
~Ol'. 26,000. Fondului .gcmeral d(' l"er.ervă cor. 
60,000. Fondului. de :pe.nsnJini al funcţionarilor 

{'.oI'. 10,000. F<rn<dll'lui speeial ele rezervă, rostul 
de cor. 26,011.07. 

Primită aO('astă proptmcr(', <Uvid",nda .anului 
1911 '"a fi de 'Cor. 20 dca<~tic şi se vapuw.a rÎ<:Ii<>.a 
imooiat dupăadumal'ea generală. Fondul genoTnl 

{leroez€l'vă .-a f.i de 8:10,000. Fondul spooial de J'e-

7.enă {1~ 121 ,58H.:3u ~i }'(mduJ' de pOl1ţ;iuni al 
fun<'ţionarilor de ('or. 768,2;10.90. 
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J,a J,ibrăria Tribuna din Arad se află de vân.

zare 10 iascioole din oompoziţiunile lui "Oiprian 
P orumbescu". 

Fasc. 1·0.. 8 coruri bărbăteşti: "Doviza" (Pe-ai 
iJlO8tru steag ... ), "J~a Utl1l01''', HIn pădure", "Dup' 
u:n veae de S'Uferinţă", "O, zi frumoasă,.ai sosit!" 
".Marşul că 1 iir.aşilo r" , "Ieri, () flowre radioasă", 
"Sumt Arboros", "Sosirea primăveI'ei";â 2 cor. 

Fa.9C. Il-a 16 ooJ"uri Ibărbătoşti: "L9.6l'ima", 
"Patria română", "Luna Mai", "Noapte oolUlOla· 
toare " , "Cânte.c sicilian", "Romanţ,ă" (Lu'll3. su
rîde ... ) li 1.50 ror. 

Pasc. Ill-a 7 coruri bărbăteşti: ',Imn" (Pe ee
rul Buoovinei), "Cântecvânătorf'A3C", "Serenadă" 
(l...efi'l·u 'n melodie), "Salut.are", "NUJOOle tău", 
"Român'lll", "Imn fe.,>tiv" ii 1.50 cor. 

PaBc. V l·a 4 ooruI'Î mixte: "Oda ootaşi1or ro
mÎl'ni", "Frunză verde foi de nalbă", "Câ.ntooul 
1Iargaretei", "S~enadă" (Dormi uşor), a 1.20 
>coroane. 

Fasc. 'V-a "La malurile Prutului, valA pentru 
1001" bărb, .cu acompaniament de pian ă 1.50001'. 

Fasc. V l-a 3 coruri mixte: "Fl"tlJlza. verde 
măn'gărit" (cu SOpl'aD solo şi acompaniare de pian), 
"Cât îi ţara romilmea..<;că" 'Ou aoomp. de pian; 
"N oa>pte de primăvară" (mezzo,,"Op.ra.n, tenor f}i 
bas cu acompaniare de l1ian .şivioară) ii 1,50 . 

Fa.<;c. V l [-a "Biitrîneasca", horă pmltru pian 
50 bani. 

Pasc. II l [l-a ~,H(}ra detrllllehiati1or", pentru 
pian, 50 hani. 

Fase. LY·a nPoneş ClU"Ca.ll1l1", horă pontru 
pian, ii 1 (',(lr. 

Pasc. X-a "PQ1;pOllri rle cu.ntooo naţionale" pen
tl'U pi.an, li 2 001'. 

'" 

- Iti tdat·or(~~c viata: ('şti fără il1d()i~IIă francez.! 
- Sunt fUS, răspuns!' NI vi~ieiun(> ·Pierre. 
- Ei, ci, ei, si spui Ilceasta Iil.ltllnr.., T\!U mie; sunt 

fericit d(' a ÎlItfului un compatriot. j<;j bine, ce să facem 
cu omul aN.'sta 1-

Pierre ex!)viecă IH'In,trn a doua oll,ri'i cine era. Makar 
şi t)ovesti .că Înainte cit' i virl'a, france7,ilor. pus(>:se mito& 
!l€ ,un pist,01 Îl\cărc~t ,pp {'arp nu î'~ }lutm,cră &mlJI~1' 

din măni. El eer 1H'l! stăruinţă ;mplmitalp& amintitnlni. 
- Iti d,Lfl)f('SC viata! "~şti tr,lIH'N: .~i·{mi ceri gratia. 

aOf,,,tni om: ti-o aeord. 
EI luă hratuli lui Pif'rrc' şi iutră f:U 1'1 În a:parutmen1. 
Roldil tii vpni ti în fugă la ;,gomotllll df>scării.cătllrci 

Întrehară ep SI' Întinnplasp, dar ofitp[,ll! le 'HJ)lllWIIe eu 
severitatC' : 

- Pl(,('I1 ti: (',lud oi a.\'(':I. 1j('\'OI" 11(' vc~i, am să vă. 
('helll. 

Vistm'oiul ('arI' În ZI.,ţ .t.iwp in'lJPl'tiise hucătăria... 
se alll'lwif' dp ofiţpr şi îi "'PUSI': 

- DomllLl'l!' ('ă pitan, Hin t!eseollprit în hucă.tărie llUPa. 
.<;i o friptură tip viţrl. Hit vă srrvp~('':' 

- S" ÎlItr!Pg('; ilrl~1 $i \'i1l. 

Ofitert~l ·fra.ncC'z Pl'41. asa o.' politi('o1'l, lllma.bil si 
rl'('ullosciitorpf>ntru adul gpnl'),o" al !ni Pierre. Î1U'..lÎ.t 

ar'('s,ta llll a,\'u r~lrajul .or a I'l'f.nzil ~Il stoo ('ÂWIL eu r~l 

În sallo 11 li! unde intl'il!H'I'ă. 

Dudi a('f'st om ar fi fost ('il t rle' putin capabj.l ~ă 
')li/trurată ~(>ntjiIllente'le altuia. PiplTp l-ar fi pără.,'Jit nu
mai rie('ât. dar' iITlJIH'netrahi1it{l<t(';j fraJl(~flZuhJi pentru 
tot N! pra stl'ăin rlr ,hÎ.n;;ul. il rlf'zarmă lW' Berukow. 

- Ori ('{' ili fi, 1ralH"f'z :!iau vrp-lIn lll'rnt nHl ;0-
cOKuito, iti rlat(lrp,H~ viat':l şi'ti ofp]' prietenia mea, zi!'lc 
nfitf'l'ld privind fint'ta. mfdor ('illJl murdare 8Ilc !ui 
Pi,'rrf' Jm'rum şi Îllplul l)e ('ar" îl purta În deget. Un 
Il'an{'pz IIU uită Iliei odata lliti lIll ultragiu nici o bilM!Ta-

t 

1IIL··~_"·I1."-~_·"'" 

10 Martie 1912 
-- -

"Insemnările unui trecătort, 
crâmpeie din sbuciumăriIe dela noi 

de Octavian Goga. 
Pretul 3 Cor. tn România Lei 3-50 plus 3& 

fit. pOfto, recomandat 60 fil. 
• 

Din 
celebrul roman al oontelui Loo Tolstoi a apăruî 

"RĂSBOIU ŞI PACe" 
volUUltll II. 

Preţul 1 coroană 20 fiL 
Preţul volumuluâ. 1 este 1 cor. 58 fiI. Ambele 

volume se găaeee de vânzare la HLibriria Tri
buna". 

Volumul IIT va apărea îu curînd. 

• 
Redactor responsabil: Iuliu Gillr,ia. 

.,Tribuna" institut tipografic, Nichin ti eou. 

~rO;jeta:il! '~ \ 
maşini de treerat " 

cruţi bani, timp şi lucru 

CU folosirea coşului 
brevetat "STERN" 

Iu o comisie de specialitate a consta- U n tat, că o cantitate de paie de 500 de R 

II bugle treerate cu coşurile de până ~ 
cum, a dat încă 680 kgr. de grâu la I a doua îmblătire cu coşul -STERN«.I .< .. 

~ ceB;;d;ct;;nB;~~hf~~~~'a ~ 
~:=: .vI .• Oyăr-utcâ _5.---=:~ 

,cNp. 1 ţi u-f",r prl€tenia. mea.. !\u'ti ,vot "I'une. ·mai iillUlt. 

j<}ra. în \'.(}CA'a, in I'xIJr~s·ia. ehillului ei în gestul ()!i
t(~rll~llj atMa hon.omieşi nnbll'tă. În -'lf'n"ll'l fran~~7. :l~ 

clIva,lItuLui Îllcât Piprrp .. ăsjJ1Hl~e 1'<1 z!LllIbl'tul să-li prin
tr'UD allt zămhot ill('onş.tient şi strinSi! mâna. .'are i-se 
Întindea. 

- Că)}lt'dIUiI l{amhat din al lil-t.e3. regiment dl' "vol
tigeurs'·, ",anld~1' al LHhiu'I1.ei de mtoal'(' Il~lltrll af:t.c4'
wa din 7 ':':;p!ltpmvrie. S~JUSP ofitf'rul 01.1 uu zîl.rnhet tie 
multiimir,p ('are-i răsucea, fill buzele, pe ~llb must.1Ltoi. 

..17 N'i II-ta SH fii a.'):l. tll' amabil /li să 'mj !-\]lui ('Ii 

(·jnf' lI'Jll (\lH~:lre să. ('onvpr~pz, Ma do(>. f~lii .. ('lIt. În Irw 'ă 
mi aflu la a.mblJljautii l'!ll un dvnt în trup ~ 

J)j.rlTf' ră.'{JuJl,~() 1:3 JIU·şi. lmtea 1S)l'U'IW 11UUlf'l" ~i 

fc,artt> r.,~tJ Ja. ('hip Înc('i1H1 sii. explieC" llIotivelr cari'l 
Impipf!(>e[lu s'o fad~. tot ciillttî.lld În mint.l' ('C' Itlltue 
Îşi J)lItt>l!. da. 

(:ă,;it,anll! Ih\llllhai H Într(>fup~p. 

- TI' rQg. tA' 1'{Jg', d{)fllJlulp, Înţclll'g' ... : I~~ti ~lflt#'j' ... 

POR.ne- cii llJlal'ţii statului mujor... ti-<ai fii'eut diltnria . 
Îmr.rotri nl l1uastriL .. Asta llIl mă pri ~'rştr. 1 ti dat.orew 
v." ţa.~ :\('~'u~ba. imi ajung-e> şi fwnt al d-tale ... 8ştj Hobi!:' 

Pipr!''' înrlină {·ulml. 

- Spl1l1C"mi a ti li II'; Ill'(J!lUJlH'{r !I-ta:lp: (' tot {'I'·ti ('('1'. 

- Pierre. 
- J<'oartp biJlf'; asta (' tnt <,r'lIli tr(l>hu~{', 

(~iU\(j ftrrlmumtlL .xervi lri'ltlll'lt de viţ.E>1 !ii mulpt-a. 
('.f\aiill. YlHlka şi vi n'll 1, lliunhal îl invită \lI' Pi",rr(' ,:;j, 

IUll)uJ't~ ejna ~'U diwsul. aJ)Qi ca un mn rohust şi sănăoo" 
(~f' ·pra.. ÎI]{'I'flU ,ă mămlrH:e hIt!' şi cu poftă, mf'stel'Îll"'! 
t'1'IH'(le cu dintii săi s.rrlizi. şi îşi ling{'a Într'ulIa. bllz!'!ll', 
zieând: ,.Pp rll'l't, eXN'wnt!" Ch,jlVlIl 11 s(' făeu roşu şi 

a"uua'. 

.. ~ (Va. urma.) 

a. 
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Patontaturi originali din Svedia. 

"ROBUR" motor cu ofei natural 
in urma multiplelor calităţi este 

cel mai bun dintre toate mo
toarele de acest fel 

Noutate! Noutate! 
Lucru neîntrecut de Ieftin I 

II recomandăm poentm: 

mori-, ateliere industriale 
,1 la totlelul de maşini agricole. 

Spese la cias după fiecare HP. 1'12 fiI. 
Nu este supus supravegherei finanţelor 1 

Se vinde ,i În rate 1 . Garanţie deplină 1 
Maşini, motdan! folosite sI! sthtmbi cu nouă. 

Catalog la cerere trimit gratis .. 

Salon de haine bărbătesti 
J. Schneider, Blbliu 

Hermannsplatz 8, etagiul 1. 
Palatul Habermann. (Nagyazeben). 

Cele mai 6X
celente instru· 
mente pentru 
săparea de 

fântâni arteZl· ene 1~ pregăt~şte 
• ) ŞI expediază 

Varady Lajos, 
fabrică de instrumente 

1Iodrn.ez8vAsarhel:,}''', 
VI., Perencz.ui:c •.• 

Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, co
mun.e, singuraticii: singuri pol face să

parea cu instrumentele mele. 
P ..... in .. h:tcrăt:.'l4 n .. ij locesc. 

Recomand şi maşini pen
tru impletitul de 8 i r m ă. 

Catalog de preturi trimit gratis şi franco. 
Premiat la 6 expoziţii. 

Landler O" do·'" Motortelepe, I 
". ' Budapest, Lovag·u. 2. a ~ 4 _ _w _1 -------..... 

1I111111111111111111111BI a 
-.1111111111111111111118 _ 

Mare asortiment În ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, În ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
in argint şi articole optice. ]n atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garanţă, 

PEl~INIE]~ELE 

VASARHELYI & HIIDU 
BIHARUIOSZBG. 

Un milion ,vite americane altoite cu şi 
Iară rădăcini de I an şi 2 ani. 

_ ~ Cul1ivează şi iiferează cele 
~~.' '~ ... mai alese soiuri: Române, 
l~· ~ Franceze şi Ungare. - Ser-

. ;~:." veş1e cu cele mai renumite 
J' il,. ., '-'. . viţe de Delaware produ
"\,.. dtoare de cel mai fin şi 

.. bine phlUt vin, recunoscut 
În lume. - Comandele se 
rfeptuiesc prompt şi în ca
litate inescepţionabilă ga

raniată, cu 30-40°/6 mai ieftine ca la 
toate pepinierele din Ungaria şi România. 
Viţele noastre toate sunt autentice, selec
ţionate, desvoltate, cu radăcini mari şi vi
guroase ca de 2 ani, lăstari crescuţi peste 
50-100 cm. şi portaHoiul in perfecta stare 
a sănătăţii, după cum testează certificatul 
din Catalogul mai recent, care la cerere 
se trimite ori şi cui gratis şi franco. -

---. ----.----. -. ----------------------.. ------. ---. -. •• -. ------.. ---

Roth Frigyes, 
măcelar şi cârn ăţar, 

Alba-Iulia - Gyulafehervar. 
Setater Nr. 5. (lângă Hotel Europa) 

Are de vânzare zilnic, carne proas
pătă, de vită, porc, viţel, oaie, miel, 
de porc ajamată, apoi totft>h .. !l de 
cârnăţării, slănină şi unsoare, În 

mic şi mare. - la cerere trimite 
În cane proprii unsoare proaspăt 

topi/fi. Expediţie promptă fie prin 
postă fie ca marfă, Cereţi prospect. 

-.. -. -. 
---. ~-. -. -. ---,.. --- .. 2 .. ~,. ....... 
1"::.. _ 

m_ -. -. -. -,. -. 
~-. -. D. -. -. -. -.. -. -. --Preţuri solide! - Serviciu prompt! 

bt~ In illteresul r,n, public. d, fiilld cert'rile loa!"!e ,"ulte, să 
wabeasea CII c01l1enzil<- 'prr a putea a_ca varieta\ile dorite. La 
cerere sunt rU5(ll\i .1 Ite arăta adresa exacti. şi el in care ziar au 

Cttit nostru, 
- II' I1I11IIIIIII111 ! ~ III ... 
II. IIIIII I I I I II I iii al , I i'.9 

~~;I!~~W~7i~'iiW~~~tI~~~~~~~?f~'~(:"",,:;,,· 

Fiind cumpărarea, pianelor afacere -de încreder~ 
cea mai bună garanţă o dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vech:::1e de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori·cărui aumpărător, ca înainte de cumpărare să priveasdi depozitul firmei 

T J. ';Cluj -IOlc%sysr,' 
; Strada Iarib. Mik}6s 14. 

pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu pretul fabricei, chiar şi pe lfmr;"']plătire:în rate. 
__ Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth~(. ....,. 

Are tn depozit piane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Wlnkelmann, forster, StingI, Stelzhammer, .Rlchter, <Jossl. 
Planete vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte noul, pe lingi plătirea diferenţei. 

Eft.-ptuieşte reparaturile cele mai gingaşe şi acordeall cu acurateţă. 
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Fag. I! 

~o~~ ~;ticsl 
croitor civil şi militar I 

BRAŞOV. I 
Strada Mihael Waiss 10. 

<'asa. proprie. 

Deposit de cele mai 
nouă stofe indigene 
şi din streinătate. 
SERVICIU PROMPT! 

PREŢURI SOLIDE! 
.n ... 

I 

MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 
cu olel brut. dela 4-100 H P. 

Motoarele mele patentate au nguJ.ator cen
tral ,i mechanism de aşezat cu mAna. -
In urma arderei re81liate a oleliului, motoa· 
rele nu produc nici un miros nepllcut. -

Nu trebue curăţit desr 
5pese de functionare pe ori ]1/2 fller. 

SaranJi Viklar, 
Inlirfner-n'1echanlo dlplor.at. 

flndArAtwIJ. Operei.) 

Condiţiuni favorabile. Preturi ieftine. 

Nr. "6 - HU! 

~ 
Budap •• t, YI., Liz6r-atca 18. 

Intermediarii primeac recompensi. 

~fffff~~~~~~~~~~ 

s FA T ŞI AJ U TOR r.::~~~j;~~~~~\i?~~W;w)~~w.;t.;~~~~\W.~.'I!.~~~~~ 
~~~ 'I ")~~~i~t4i;"~ celotr cantO sufer ,d. ir~~1I1~rită~ de ~omr' ;;' IL.~ "": f Premiat cu medalia ee. mare la exporitfa _n ••• rI dIa Budapena in 1896. 

~"!. ;:\f:~ ·,r. ~i con ra S omacu Ul s nea , ar ere e S o· II!: i{~'" ,q.~1ftj 

trtllt~~r ~~~aJ~c~~~~;, ~c~~r:~ll~:' :~~~~~i i~~ ~~ 'W~~ Turnătoria de Clopote. - Fabrica da scaUDI da·Dar pentru clopote alul 
,«;,1~'ri':'."\ somnie, colică, anemie, gălbinare, etc. ţJ1I 

~.~, le recomandăm:,f' I-ijii4:' ANTONIU NOVOTNY, TllpIISBORlIRlC.· ~"Mi:~Ţ;;t Picăturile de stomac »Brady« ~~ 
,;:,/"c:Htţl''J '. mai nainte .picăturile Mariacell c • 

~l'l~:~h~'.i.o::j, Se capătă in fiecare famlacie. O sticlă !§ St .ecomandă spre pregătirea dopotelor Două, precam la turnarea tie nou 
fi,J.:::::t:~~' marI! Cor. 1'00, sticlă mică 90 fiI. 6 sticle i~ a clopotelor stricate, 'pr~ facerea de clopote intregi, armonioase pe aa
~".'~~:'rI'#: Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 4'80. - ~ rantle de mal mulji anI, provizute cu adjastări de fier bitut,:~ coDstruitl 
tl"",i~·'{l,,,,~,(.f; Pentru trimiterea Înainte a sumei tri- ~.Jt.: sbPijrtueta dle Intolatrce Iti!'!! dU'Urltfnt,i int,otn-dee parte, indastă cte etopotedletsunt 1 • 
I."t";,,-~~..t:-~~r;!~ mite franco: t~ deo.:blr: cA~~~)I:~~,a;~L~ e dA;Y:keIT~n d~'~~~ :'n!e~~ I I 
PJr .. ' BRÂDY 1 farmacie la "Regele Un~,rllljj I~ tate fi premiate In mai multe rânduri, cari aunt provăzute in partea 8U- :'J'! 

. " - In VIENA, 1. FlelSchlIIar t 114. ~~ mai adânc, mai limpede, mal plăcut şi cu vfbrare mal voluminoari decât 1 

li eele de sistem vechiu, astfel, CI unI dopot patentat de 317 klg. esti!! egal 

,'8.1: perioaTI - ca viol/na - cu găuri ca figura S ,1 au lin ton mai intensiv, I 
FITI ATr::NŢI! la marca de scutire, care repruiută pe , in ton cu un dopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechlu. - , 
,.Sta Maria de Mar/aceU., la Impachetarea roşii şi la tlub- .. 'Jf Se mai ncomGndi apre facerea scaun~or de fler batut, de sine IIt1litoare: ~ 
scriere, fare este copie chipului de pe lature şi .ă relp4n- '. - lipre preadjustarea clopotelor vechi cu ~djustare de fier bătut - ta şi _ ;:..:: ~ 

~ _ spre turnarea de toace de m. efaI. - Preţun-turente i1us'ra. te tri~jt gratuit. " , Mi'i 
geti orice imitaţie. !R ~ . ~ 

~~~~,~~~~~~~,~~~~.~~~ 

n--- --- -, 'fJ ~".').a~~U>'-@&2& *".,.".. . ~ -~ 
-,~---. .. ~- --_ ..... ~:" 

Cill8 YOisşts 

rachie cttrală 
să se adreseze direct Ia firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Lut"" 

care dispune de căzănării mari pro
prii în Bănat şi Ardeal. 

~.=n~==mm~~~r~_~-~~~~==::=·==:::II 

11- Premiat la expoziţie cu medalie de aur. -1 
H. PĂLLAN succesor 

'Sty'aszni J6zsef 
prima fabnnă ardeleani de b II Iar d 8 " nmplirl. ,. 

Kolozsvar, David ferenc-u. J. 

Primeşte aranjarea compledi-a cafenelelor. 
la cerere trimite instalatoru1 de biliarde ,i fn 
provincie. - Tine mare 880rtiment de biharde 
noui şi vechi, hilt>, cheuri, etc. - Firma fondată Iia 1875. - la dorinţă face şi tirg de schimb, 1 

" 
• ~ .~ ! 

~~-:'--BANCA ~~ATjbNALA A ROMANIEI. 

1911. 
1t I'ebruarie 

lF77TZ -rS2F2N T

-

168
93539

8
' 

1 Il8717 
97690218 

2414" 729 

11999924 
179943°7 
43°1 6:u 
601892C 

724349 
267 168 

112 133345 
22880004 
43932047 

512 738 747 

I2 000000 

3° 03° 309 
.. 376 126 

323 870 590 

578828 
112 133345 
2974955 1 

512 138 747 

SITUAŢIUNE SUMARA. 

ACTIV 

{ 
1 [g 32 7 398 Rezerva metaUcl IQr • 
49 60g 000 :1 trate lor 

Argint ,1 diverse ",onete 

15'1400 710 } 
'19;8000 

Portofoliu romAn ,1 sirlil. 

{ 
.) Impr. pe efo publice. 

:1 In cont curent. 
ffectele capitalului social 
~feetele fondului d. r.zsvl. 

:1 »amort. bftoh. , -tia. de .... ra. 
ImoblJe 
Mobfller ,1 ma,inl d, fmprhll.-ie • 
Cheltuell d. admlalltrltfuDI . 
Depozite libere • 
Conturi de vaJorf 
Conturi eu ren te • 

PASIV 

Capital 
P'ond de rerervt . 
Pondul amorf_ INObilL .oblL ti ...... """. ' 
Bilete de ban('1 In circul_tiu •• 
Dobinzi ,1 ben.ftcll dJY«le. 
Depozit d. retru 
Conturi diverse, solel • 

Sco.ptul i'f. 
"'} DoblD4a "/e 

• 

MS 

1912. 
4. ... bruarie 11 P4!bruarie 

219418915 319358 110 

843480 867959 
163 144 376 178865548 

u 429 853 13537358 

II 999 79 1 II 999791 
17 636 577 17 636 517 
'2166lJ 4216621 
6090672 6092 044 

795942 796 472 
192677 20°3°1 

116 564765 liS 495 0°7 
23934 026 2409& 81s 
68942216 5356775 1 

646 20g gf I 646 730 g61 

12000000 uoooooo 

32057360 3' 0S7 360 
.682522 4- 682 52:1 

~2 733 74C 443 505 l~'" 
544 115 652291 

11656.765 115495°°7 
37 6274°9 3i 338661 

.646 20g 911 646 730 961 

.•. ;/ 

-ar 
................ 6 ................ ------------.. !! JET 
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Pa~. la 

Mâjerszky 8arnabâs 
fabricant de maşini 

ba N)"begyhllza. = .... == 
Jl'abricheazl dupl • eXJterienti ~ptl 

ca specialitate 

prese de 01 ei mânate cu apă. 
Plue de olel, constructie simpli ori 

complicati. Prăjltorl de olel pentru 
incJ.lzlre cu aburi ori foc: Teasc pentru 
simburi de bostan. Maşini pentru per
fecţionarea oleiului şi aranjamentul (om· 
pled pentru fabricarea oleiului. Unp.lte 
de meliţat floarea soarelui, , a. 

Exportul pânl acum rn 237 uzine. 

Istvan, 
crotto ... civil tpi preoţesc, 
cror.oruJ preotbael greoo .• ea.-. 

Oradea-mare - Nagyvărad. 
Uiti clul Bauculal (partii s.pra Intri). Telefon 869, 

Sezonul de toamnA şi iarnă! 
~ • • • Au sosit stofe mooerne, englezeşti, • 

scoţiene şi indigene, calitatea cea mai • 
bună. Costumele croială modernă, şi • 
lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. • 

• . Lucru cu mare atentiune. Singurul de- » 
~ pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. J. 
.-_._."._-_ •• W',,~'w""""'W_"""·G 

Hans F abrifius 
\ 

injlu.!' 

StBIID, K8iss8Dlels.tasl8 Il 
prim~te execidarea ori-clrui 

conduct electric 
pentru dlvar.. scopuri. 

........................... 
, I '-" Georg Barthelmie I 
I '- D:1echanic·. :1 

~~ .. Br2şov, Stra~aPorţii Nr. 41. " 
(Coltul dela .trada Sfântului Ioan). . 

I Atelier pentru maşmi. de scris, socotit, I dictat şi de cusut, apoi pentru aparate 

'. lnH:uJlar, gramafoane, plIci, ace, hârtie i 
electrice şi fizice, lampe electrice de 

- de copiat $i diferite utensiJii. - I 
.. Telefon 380. 
~ -1 -Instructor pentru scris Ia maşină. - \. . I 
1, .............. _ ......... ! 
l' 

a==============:. 
f RIT Z W. L O E W, 

.. 

Ilcltu, artistle şi pentru 
clădiri. 

Sibiiut Potschengasse Nr. 11. 
Se recomandă la ori-ce lucrări 
de lăcătuşerie artistică şi pentru 
clădiri precum: strângerea in fier 
a clădirilor, pregătire de balcoane, 
foişoare, îngrădituri la morminte, 
porţi, casse de păstrare contra 
incendiului, basreliefuri precum 
şi piese pentru biserici. Lucrează 
şi după desen cu preţuri ieftine. 

II II 
Bencsik Zsigmond în Deva 
Oferă: OHETE AMERICANE ŞI 
FRAN CEZE cusute cu mâna in 
atelierul propriu precum şi O H ETI! 
OATA, format modern pentIll băr
baţi, femei şi copii. Oaloşi, ghete 
eomoade şi pentru gimnastică. Mare 
magazin de gume renumite de Su
!ivan pentru tocuri la ghete şi veme 
excelente. Ghete pentru picioare ne
regtllate şi bolnave le pregătesc 
dupA măsurI. La comande din pro
.,;noie este cI.stul a se trimite o 
gheată folositl. - Serviciu prompt. 

I , 
J 
I 

I 
1 

I 
C==============~·n 
~., '.~. 

T k d · T t ' k Recomandăm conu,ci- ~ • O O 1 e s V er e , anlilo" proprietarilor ~ 
de mori, agricultorilor 

şi mdcelarilor 
fabricanti de cumpene. cum pe n ele 

HodmezOvasarhe~, - Szeged, noastre, pregătite din 
Unc-utca. Bokor.utca 10. cel mai bun material. 

Cumpene, dintare de
---------------1 cintale din fier cu ha-

lanţe de oţel, infractu· 
rabileo,autentificate. -
Pentru R.omânia Iife-
rlm şi neautentijicate. 
Comerciantilor le dăm 
rabat. - Catalog la 
cerere trimltem cu re

intoarcerea postei. .. 

;~~~~~~~~ •• ~a 
II] 11'1.11111111.1111',111111 11 ( •• 1.1 II 

Premiat la expoziţia industrială din 
Sibii1:l în 1903. _ .. .:..-

loate de tors ~~ 
din material uscat şi mers liniştit,:peetângă garanţie, să 

află de vânzare la 

Emil Irauss, 
strungirie şi atelier cu pu

tere motorlcă. 
. Sibiia-Hat:rszeban, 

Margarethengaase Nr. S
Ori_ roati. ce nu merge bine II primette 

Inapoi. 

111",11'1'1111"111111111,;,1111111'11 
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Vânzare de 

altoi de vită , 
de vie nobilă şi 

pomi altoiţi. 

Cine voieşte să aibă' 
o grădină frumoasă 
de viţă de vie ori 
poame, să se adreseze 
cu încredere la pepineria condusă 
conform cerinţelor ştiinţifice a lui 

V't ' M' kI ' Os· Cs amid , 1 ye 1, OS, Torontalmegye. 
unde se afli altoi nobili de pomi şi diferite 
specii de vită de vie nobilitatl şi americanA. 

Pentru dcsserl: meri, peri, cireşi, pruni, vişini, 
perseci, ringlote şi nuci. - Prenotări pentru 
toamnă şi primAvară primesc ori şi când, 

Catalog ilustrat trintit franco şi gratuU, 

D 11111111111111111111111. 

~~~~~~ 

1f40TOAilE ~ 
~ ŞI LOCOMOBILE 

cu gaz, olei şi benzin. 
, LHerlre prom,tă ~?" ~ Il>" 
. ConditII conn- .~f~_·'f1/t~::;:';, ~, 1'-~\ ~~,~ , r~d d nabile de plată! ~;)r:!,~:J'i;:~~~:,~~~",:;r / 
~ Baraoti ,. flmp ~~c"':'i~~?:~~:~j~ 
~ Indelungat! '1:lt , ., ,',", . , .. " •. . iJ 

1 Fabrica de m;îOared~D;;ida 1 •. 
800letata pa acţii.,. 

. Cea mai mare şi mal veche fa
brică de motoare din oermania'l'" 

ASENTURA GENERALA PENTRU UNGARIA: 

• GEU ERT IGNAcz as TĂRSA ~ .• 
~ BUDAPESTJ V., KOHARY-UTCA 4 ~ 
~ (Alkotmany·utca sarok). ~ 

" ! 

TRIBBNA Nr. 46 - ~1'1 
" 

_~ o,... ,~ .. ~~~~~~~~mt:_,&~:,,~~~:~*~~~r\.;· 
,~;,~ .... .... ..i:m-:~:~\~!.~~:m~i:~~~~~::iKh~·:t~:~Jr~ B Dacă stropeşti. cu ::"FOKHlil'"; ~ 
~'"'Ii;, deoarece ~ FO R HIN ~ . li I tste :o."rJ. 

~' ,'~j 1 . MICTURA DE BORD6~ :t:f/ ~,; -al mai pu- ., 
ţ ' i băt' adesea tmbullătătită. Se lipeşte 

~
.~! In de "aapte, uşor chiar şi de fmnzele umede. tt~:\. 
c'!o(; '" La ori-ce brumă poţi se ~'~ 
l!',!i lucru stropeşti, nelăsând nici un f~~ 
îJit;.: K,,~d,.» • a fel de sediment (drojdie). ;\t,!,' 
f.ă.~ C, ... ",o' mai puţin, Mul1ime de scrisori de mul-. 
~~l ţămită şi recunoştinţă, :: ' : 
~~ Pregătim Inventla drt.lul Aschen. ~ 
.~ , ", m' a cheltuială brandt de Ruk~npor şi Bordolpor. ~ 
~.i: , mal' puţ,'nă! Cere prospect gratuit ŞI franco i! o~ 
~ dela fabrica ~ 
~ , " " ',', " FORHIN" BUDAPEŞT, VI.," ;r.~ 

I,~'~'~H" ':K-'':'8'"~'H''''~''''''~B''~~''' ..... "'j,'I~I' nl",,~~~C~ZI:~'~A~~':d' :t1f".;f! ,- , - . ...... ,Oc'_ •• ,. •• '. "". ....... '4 • .,. • ", •• ," "... .""~t::/;" 
~ '_ ..1..,_ "It ~trJ: .. ,,~: 'o' ".' _."~ ~ •• ,~- ':f ... ~Al~ .• ," ' ~~ 

I OH DOAMNE 

Mă 'năduşe afurisita 
de tusă! 

-
In contra tusei, răgu,elei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 

Pastilele-Egger 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent Preţul unei cutii 1 cor. 20 fiI. 

O cutie de probă 50 fiI. 
Depozit principal ]a: 

farmacia "NA.DOR" gyogytar 
Budapest, VI., Vaczi·k6rut 17. sz. 

SA TRĂIASCĂ! 

• Pastilele lui Eggcr c 

m'au vindecat tngrabă! 

Se poate căpăta in Arad la farmaciile: Berger Oyula, Foldes Kelemen, Hauer Lajos, Haj6s Ărpad, 
Krebsz Oeza, Karpăti Janos, Ring Lajos, Rozsnyay Mâtyâs, Vojtek KaJman şi la drougeriile: Nestor 
Hanzu .şi Voite" es Weisz. _ in Oyorok la farmacia: ~asznik 1?aniel. - in M .• P~~sk~: la ~d"!er 
Oy. La) os. _ O.pecska, Ioan Rocsin. - Simand: Cslky Lukacs. - Slksz6n: Furedl Ede orok. ~ 

.. :-:~:.,:~ ... ~ ~ "" ~~::~r~r.~~~.'~:i9fflC~~~~ 
':: . .~~~1'., .... ... ..mvri~~ ... , Qr~:,:.im'~~.~RV"f":~N\" 1··.·\ 11' t~;~ 

~Hegyi Jâ"OS, I~C~ 
~ lMăestru lAcAtu~ ?e !ucrurl pentru zi~li:l .şi d, e .artA. 1" .'. 
W. Atelier de lDa~nol ŞI depozit de mSlIjIlol ag1~leole. , , 

~ (Casa proprie) Ai~d-Na~en~e~" Strada Tovisl·ut. ~ 
~ P'rimei1:e ori-ce lucrare de lacătuşene artlstlscă !i~ 
~ \ ~ . ' , 'şi pentru zidiri, precum şi lucrarea şi repararea 'l/~('/ .• '; ,,' li' ~ 
~g ~~1, ""~' 'i '" be maşini agricole şi industriale. La acele ma- i ,1: '~!tl:"" " " ' 
.. ~ :::. şini eari nu se pot ~xecuta ,in atelie~uJ meu, am ~~~ff,~&i%r'~~ ~ ~. ~~ luat repr~entanţa ŞI depoZitul, mal multor fa·"O',,:e~ " ..... _"" . ~t!i: 

~~~1A ~: . drici, despr~ a căror fabrbţii m'~m cO,nvins În ~ ~ ,.,~~~.\t, "'. ~~~ 
-.\ decursul amlor, că sunt neexcepţionalt!le, Rog~. ,'~;-.. "'i~~} ~;' <) ~', 

la ~ , ,,' să se adrestLe in ori-ce afacere referitoar la branşa . ," '1'1.~,", ,:. 
~"""UL.s..JII..L.II!...I!.~L!L.L.!I'-lL.i!!..JL..L!!..!!..LI!L..L' aceasta, - la mine, servind ori şi cui cu lămuriri. , ) 

- lJ J.. '~ ," ~;:.," ~, Ţin în depor:.i.t şi maşin~ de cusut, cele mai ~ ".:; ""'~;, ';; ::'~ , 
~., ',_ .:;"t~.~ bune fabncaţil, I'recu.~ ~I. cumpene, căntar~,.,.-~, ~ .... '.~,~'-'--:. ~1f~ Telet_n 98~. 

Balog Sândof, 
cârnăţărie şi depozit de şuncă 

de Praga. 

Budapest, VII., RottenbiHer·utca 66. 
Recomandă: 

Şuncă de Praga, 
calitatea cea mai bună, 
fără os, care e cea mai 
pref erabilă comercianţi
lor, - putându-se tăia 

. excelent 

Recomandă diferite soiuri de cârnl
ţării cu preţuri ieftine - Catalog 

trimite gratuit 

.1111111111111111111111111 

_

' "~;;'n'"",:'r" ;,,"~~;<j:~,,:} i declmale. - Pretun left1l1e. - Cataleg gratuIt. ;'.,. ~ '.' . ,:, .. '"~...w; 
.~ ~:ZWi:1i,J,;!\.;" Se da. ~ ;~ ,1 ';;dlţl";",':;;~%>;\;~;;~~,~'iOI~d 
:~~SK, _ " .. ..~ .. ~"S~ir:1t~ .. ~~:.lf~.~;~.~~~~ 

Frl-derl' ~"U·6" . 1-1-IIM" turnAtorl~, fabrici de !,. 

, ! '"Il.' clopote '1 metal, aran· 
, ~ jatl pe motor de vapor' 

Arad, Strada Rakoczi No 11-28. == fondat În anul 1840 .. 
Premiat in anul t890 cu cea Inai O'l..o.t'e o:tcdnlie de stat. 

Cu garantie de mai multi ani şi pe lângă cele mai' 
.. favorabile conditii de plătire - recomandă clopotele sale 

cu patmtă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e . 
tare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20~30olo 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer ' 
ce se pot invârtl şi postamente de fer, prin a căroT intre· 
buintare, clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai· 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul Reccr 
mandă apoi transformarea clopotelor vechi in coroană de 
fer, ce se poate invârti cum şi turnarea din nou a clopo· 
telor vechi sau schimbarea lor .cu clopote noui pe lângă 
o suprasolvire neinsemnată. Clopote mici avem totdeauna' 

'==~==;~~;~~i la dispoziţie. Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni la dorinţă I! se trimit gratuit şi porto franc O," 

J 



\ 
\ 

FABRI CA 
" 

DBILE 

Se cautA 

pentru o mare intreprindere industriali din 
provincie 

un bun ajutor-comptabil 
cu scriere curată şi care să cunoascl şi co
respondenţa germână. 

Ofertele sub »Provinciec .. la Agenţia de 
publicitate Carol Schulder & Co. Bucu
reşti, Strada Doamnei Nr. 8. 

. • • In.. Oleu curat de sămânţă de ludae, 
BEKESCSABA - NAGYVARAD pentru mâncat Se capătă pentru revânzători 
lndrassy-ut 41-43, Rakoczi-ut 14. 

«Lingi »ApoUoc:). 

I 1 ••• 11111111 •• 11111111'11 

ŢIMBALE 
cu organism pa
tentat de oţel, dând 
sunete rcsonante şi _ 
foarte plăcute., -u_iiiir se pot căpăta şi pe 
rate. - Gramo
foane cu plăci ar 
tistice, - vi oare, 
flaute, harmo· 

nici Ş. a. - Numeroase distincţii şi medalii pri
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
şi al organismului de otel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Oyula, 
klr. sub. hangszergyar. 

Budapest, VIII., Răk6czi-ut 71. 
IlpIQ~;Sal~IUliIÎÎ'Î"1111 ~ 
\ AVIZ! 
\ I Am onoare a aviza onoratul 
public, că a sosit În mare trans
port apa minerală de 

1-1~al1~aş 
:ea mai plăcută apă pentru vin. 

Cu stimă 

Rubinstein M6r, Arad. 

fJlilJ-T8lep 

-

mai. multe 
milioane 

de altoi de 
vitA de vie 

dela Lengyel Sandor, Pan/wta. La do
rinţă trimit mustre şi oferte pentru preţuri. 

------------------------------
AV 1 SI 

SubscrisuJ, ofer 70 bucăţi de acţiuni 
dela jnstitutul »Crişana« din Brad, esmi· 
siunea noauă, cu un preţ de 150 coroane 
acţia, plus taxa de Înscriere. Notez, că în 
sensul prospectului esmis acţia ar costa 180 
coroane. 

Cebea, la 24 fecruarie 1912. 

BICI CLET,E 
de renume mondial: 

THE CHfMPION 
şi PREMIER 

cu osie campanilară, 

Iosif Tisu, preot. 

roată automală (cu frină libtră) se vând pe lângă ga
ranţ} de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, fară 
nici o ridicare de pret, în rate lunare de 12 şi 15 cor 
precum şi părţi alcătuitoare pentru blclc:lete, ca 
gumă interioară şi exterioară pnma calitate, sonerie, 
lam pe, pedale, lanturi, roată automată, conus. - In 
urma circulaţiei mare unde fn toată Autro-Ungaria 
trimite şi în provincii cu preţ foarte redus. - La 

cumpărări mari ee dă rabat mare. . 

Lang Jakab es fia 
mare comerciant de biciclete ,i părţi aIcătuitoare 

Budapest, VIII., Jazsef-korut 41. 
filiale: BoroS8·ter 4 ,i in Buda, II, Margit·korut 6. 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimite gratuit. 

Ce faceţi băieţi? - Tata ne·a 
dat voie' Căci fumăm doar tuburi veri
tabile Antinicotin firma ,JACOB'" 
din cutii de lemn 

Ilustrate cu motive romA· 
neşti şi cu vederi 
din Romania ,. a. 

le pot cApita la ~Librlrl. Trlbuneh. 

, . 

Uu elliou de 1111 de 11t· 
pentru altoit 

"RI PARIA PORTALllS" 
(Glorie de Montpeltier) se află de vân
zare la preotul .Patrll rau a din Mini, 

(Menes) corn. Arad. 

,... ARAD, WE.ITZER~U. 13 ..... 
... ... 

, 
D-na SZALKAI ARMIN 
lucrează în timpul cel mai scurt în atelierul 

său de BRODĂRII ŞI ALBITURI, 
t rus o uri complete pentru femei, 

bărbati şi copii, lucrate artistic 
şi cu gust. - Brodării 

albe şi colorate, lu-
crări cu aur, albi-

turi, batiste, servete, 
millienuril peri"i pentru 

divan, se află gata şi se vând 
cu pret ieftin, - se află şi nelucrate. 

Domnişoare se primesc spre instruare. 

11========0 
P. Bittenbinder 
colorator de rnltlsuri, curiţi~ 
tor chemfc: de haine şi spăIAtor. 

Timişoara - Temesvar. 
Centrala: J6zsefvaros, Frobel-u. 37. 
Filiala: Oyarvaros, f6-utca 27. SZ. 

Curăţă şi colorează, chemic, ori-ce 
haine de dame, domni şi copii, per
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. - Apoi spală şi calcă ori·ce 
fel de albituri, gulere şi mangete. 
Comande din provincie se fac prompt. 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 COT. 

rlrbueşte totfelul de tortle. diferite colori. 

11=======11 

10 contra tuseI, rtguşeJel şi ('a
tarului nu e nimic mai buu decât 

== Bomboanele Rethy. == 
La cump~rare să grijim cerind anume fa
bricatele Rethy, deoarece sunt emulte imi-
taţii nereuşi~e - Originalul are pe cutie 
cuvântul .JRETHV «. - O cutie 60 fileri. I 

I Se capătă in ori·ce prăvălie. ' 
Se primiti numai cete cu marca »RETHV~. 

5 

. I 
", 

l 
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NutnArul teJet"'onului :23. 

Ujj JanO~, 
stabiliment industrial de cement, 
în Iisjen6-Erdohegy Si lagyzerind. 

(Aradmegye). 

ExecutA tevi de beton, plici de pavaj, 
plki de marmurl ~rtJficiali, terrazzo şi 

mozaic, columne, scări, I.aviţe, cirAmizi, 
tigle, inele de fântâni cu fer, plici' sub 
sobe, vllaie de,ori-cf! lungime,. .etc. etc. 

Acest stabUiment lucrează " proiecte 
de cheltuieli şi planuri pentru poduri 
de beton cu constaucţie de fer şi pen-

tru betonJzarea trotoarelor. . 

Câteva cuvinte asupra boalelor secrete! 
E trist, - oor In realitate adevărat ci tn vremea 

d. azi e bătătoare la ochi multime a acelor oameni, a 
drot sânge ei suc uri trupeeti sunt atrofiate ei cari 
bl urma u8urintei din tinerete ei prin deprinderi rele 
,l-au sdruncinat sistemul nervos şi puterea svirituall. 
E tImpul auprem ~a aee.tel stiri insro:tltoare N le 
jMlol capăt. Trebue al fie cinen eare 81 dea tinerimei 
dardu,iri binevoitoa.re, sincere ei amănunţite tn tot ce 
,rive,te Tiata sexuală - trebue 8i fie eineva. căruia 
oamenii I/i,'şi tncredin~eze firi teamă, fără sfia}ă ,i cu 
tIlcredere necazurile lor 8ecrete. Dar nu e fn deajuns 
iBai a destăinui aceste necazuri ori ,i cui, ci trebue ai 
De adreslm unui astfel de medic speciali,t, con,tiintio8. 
oare ,tie .1 dea asupra vietii .faturi bune .uual. Ii 
ştie a ajuta ei morburilor ce deja eventual uÎBtl. atunci 
apoi "a Ineet •• xbt~nta boalelor .. crete. 
.. De o chemare dAt de miraail ,i pentru aceat seOD 
e institutul renumit tn toatl tara aI Dr-ulul PALOCZ, 
l1Iedlc: de IPitat. apedallst (Budapesta IV. Muzeum K6r
ut 13. ande pe !lnd discreţia eu mai stricti. prime,te 
• Iri eine (atU birbaţii cA.t ei femeile) dealu,iri asupra 
vieţei sexuale. unde sA.ngele şi Bucurile trupeşti a.le 
holnavului se curătl, nervii i-se Intirese, tot organis
uluI i-se elibereazA de materiile de boall, chinurile 
~anet.eti Î-.e linietesc. 

Făril. eonturbarea. ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindeeă deja de ani de zile repede ,i radical cu meto.da' aiu propriu d. vindecare. chiar ei cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilice boa.lele de ten, băeicll., nervi 
tii ,ira spinării, tncellUturile de confuaie a mînţei. lU

mirile onaniei ei ale sifilis ului, erectiuniIe de 8va.imi, 
t'lAbirea. puterei bărbăteeti (impotenţa.), vltlmiturile, 
hoalela de eAnge. de piele ,i toate boalele organelor 
• ouale femeieşti. Pentru femel e sali de aşteptare se
parati ,. ..Ire separati. In ceeace priveşte eura, de
l'lri.a.rea nu este piedică. clei daci eiueva, din orice 
{'auIă, n'ar putea. veni tn peuoanl, atunci jole Ta da 
rA,pune amlnl1n tit foarte discret prin Icrisoare· (in 
",pistoll e de ajUDB a ee tnlMura. numai marea. de răs-
1-UItIl). Limba români .. Torbe,te perfect. Dupl tnehe
t!rea curei, epiatolele se a.rd, ori la. dorinţă S9 retrimit 

·!iciruia. Institutul se tngrijeşte ei de medicamente ape
,·iale. Vizitele 8e primeee tnceplnd dela 10 ore &. ID. 

iii }lbl la !) ore p. m. (Dumineea. pină la 12 ore &. m. 
Tratament ,i cu Salvarsanul ~hrllcb 606. 

Adusa: Dt. PALOCZ, medie de ,pita.l, IPeeialist b:I 
1;lIdnpeeta, dela 1 Noemvre IV .• MuzeuOl-.lr.orut 13. 

la ;..' -_ZIo.'!!-!!:4II_ • 
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"Hotelului Central" 
condusi in spirit modern; - Onoratului 
Public iose sentesc mândri şi beuturi, de 
cele mai bunt', cari mulţămesc ori-ce pre
tenţii. - După teatru se capătă cină caldă. 

Pentru cununii şi bancheturi 
stau la dispoziţie siU separate. 

Zilnic taraf de 1igani, de p r i m u Ira n g. 
In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiiJe teatrale - cină. 

Cu distins~ stirnit: Augustin Cserma~ 
hotelier. 

(JI mai mare depozit de 
încălţăminte din Lugoş. 

Ohate da bOI Y8rltabi~ schewraaux ori lac 
elegante şi solid lucrate, pentru domni O 
cor., pentru dame 8 cor. Pot fi cu şi fete, 
cu nasturi ori fArl. Ghete de box pentru 
dame numai 7 cor, Ghete de box pentru 
copii dela 1-5 ani cor. 2'60, deJa 5-10 
ani cor. 3'60, dela 10-15 ani cor. 5'60. 
Celui-ce nil va fi mulţămit cu gheteJe tri. 
mise, i-se vor retrimite banii. - Crernl 
şi tocuri de gumă la fiecare păreche gratis. 

EBERSTEIN HENRIK, 

1=====11 pantot'ar in ~ao .. 
- -. , 

OltoÎuri de 
8t r u O U fi 
expediază. ga
rantând de soiu 
viţă americană, 

Q U ndedă şi cu ri-
dăcini, precum şi in diferite soiuri, recunoscute 

de trainice. asortimement bogat 

Ktlkll116menti eIs6 SloI6oltvany·telep 
; 

Proprietar: Casparl" F,'lnyes Med_~es 16. It , (Hagykukuh5megye}. 

Poftiţi şi eereţi 'Preţuri curente ilustrate. 
Din pretul curent se pot ceti scrisori de recuno
ştinţă din toate părţile tărei; şi aşa toli cei ce do
resc să comande pot cere mai intâiu informati uni 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca şj in scris, 
despre increderea ce o pot avra in firma de sus. , 

1:======= 
IR IN G HENRI CH 
fabrică de unelte pentru ciobotari 
Ujpest, Lorincz-u. 50. 

Recomandă panto/ari/o!' şi cioho
tarilor precum şi pielarilor Jlnelte 
de branşe, calitate bună, preţuri 
moderate. - Comersanţilor se dă 
rabat - Catalog gratuit şi francat. 

1====== 
~ ioii~iiOiiii~@ioii~~ 

I ~:n~: ada:u~OI~i~un~:taC~P!~~r:. În 

1-9 (Cluj) Koloszvar, Monostori·u. 7, alB deschis .... 

I 
mara "Iaazia înregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţard şi străinătate, unde se află în, depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 

lE) Atrag atenţia publicului asupra depozitulu; meu model, asigu. 
10 rind-ul totodată despre calitatea perfecUl. ale articolelor şi preturile 

I cele mai solide. 13 Aşteptând binevoitorul sprijin sunt TCU deo,sebiti sJtimi,: r 
!O am SJ zia ~ 

! I E~ .... :: ....... :: ... 31 m2§l~mmt2!m~2!i22§ 
ţ."- ~ 

• 1 " 

~~ ,~~~~.~ 

-IOrova Karoly, 
inginer-mechanic diplomat. 

Budapest, V., Kalman·utca 24 • 
Telefon 146-38, .~ ,.' 

Reprezentantul fabricei .de lu·. TEICHERT & SOHN 'UEGNITZ ~~<i.f·"-' .......... [! ......... 
crare a lemnului de specialitate· ,. 

Specialităţi: Herestraie rapide şi cu două făiuşuri, instalare completă de herestn 
cu aburi şi uzine. Garnituri pentru tAiatul lemnelor cu elevafor sigur. 

Mare depozit in maşini şi unelte pentru lucrarea lemnului 
seama măsarilor şi inginerilor. 

Condiţiuni favorabile de plată I Catalog trimit grab 
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• • • .. Nou atelier de dulgherie a 
• • • 

• Am onoare, a aduce la cunoştinţa On. public că • 
• am deschis atelier de dufgherie ti măsar in A'rad, a 
m ItI'. Weslttl6nyi N-r .. 1. Iau spre lucrare totfeJul de .. 
• lucrări la edîficii, mobile, portale ,i aranjamente de pră- -
• vălii, executându-Ie conform tuturor cerintelor moderne, -
fJ cu preţuri ieftine. -

Rog sprijinul Ono public • 
B 

Papp J'nos, măsar şi dulgher • 
ArBld, sir W 8Sle16.,1 1. • • 

-----------------------a 

Fabrica de tîmpIărie 
instalată cu putere de maşini a lui 

Rudolf Gy. Brassai 
Orăştie (~:::") Strada Spitalului 1 O (p~rle). 
Se recomandă pentru furnjzar~a oricăror lucrări de tâmpl~rie 
(măsărie) pe n t fU ci ă d iri, atât in loc cât şi În provincie. 
La comandă se pregătesc in orice stil ,i calitate, mobil e 
pentru camere de locuit, birouri, instalaţii pentru băcănii, 
farmacii, mobiliere pentru biserici şi şcoaleJ din lemn bun 
şi uscat, pelângă preţuri convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. Comandele se execut~ prompt şi conştiinţios . 

Prăvălia. de modă englezeasCă. - Angol·di.vat arubaz. ~ 
Q;) 
u 

, . 
'C 
c 

= 

IJe-j - 1Jes, (Col.~ita.t:ul Szol:n.okdoboka) a 
--------~-------------------------------------------------. ~ 

Cele mai Irumoltse articole pentru domni 'şi dame, pre
cum: blane, pa,pdesie, cămăşi pentpu domni, pălitz-ii, be:rete, 
ciopa,pi, cpa va te, batişte, geam8.Dtane, săc1IIleţe pentru dam. 
şi ori-ce articole de călătol'ie. 

Singurul maSftZiD de ghtlte pelltru domni şi dame. 
Preţuri fixe - solide. 

Ou stimă 

Lovass Zoltan es Tarsa. ~ 
Ei 

----------------------.. ------... ----------.. --.... --.... ------------------------~~. ~"- ·aunq !UW ;)13~ "1I~nne3 'n~~)o~Jd !lJllld n..llu;}d nzodaa ..... 

• 

" 
" STITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII SOCIETATE PE AGTII. 

&~' FONDATĂ IN ANUL 1887. __ 

entrala: Arad, Calea Arhiducelui Iosif, Nrii 1-' 2, casele proprii (vf;;t;~~I:·) 
. ' 

în Şiria (Vilâgos), Chişineu (Kisjen6) şi Boroşineu (Borosjen6). 

t 
\ 
"-- . 

Capital soei etar . . . . 2,500.0000
- Cor. 

fond de rezervă. . . . 2,000.000°-, C.or •. 
Depuneri spre fructificare 14,000,0000

- Cor. 
Circulaţiunea anuală • 350,000.000',- Cor. 

Pentru sumele depuse fără termin de abzÎcere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4 % interese. - iar 
pentru depunerile elocaie pe timp mai îndelungat 
de trei luni de zz1e, după mărimea sumei de
puse: plăteşte deponenţilor 4 1/20/0 şi 50fa interese 

fără de nici o detragere. 

Prime~te. depuneri spre 'fructificare, despre cari 
eliberează libele. 

Acordeazi împrumutt.ri hipotecare pe case 
de închiriat şi pe proprietări de pământ 

Escontează cambii şi acordează credite cam
biale cu acoperire hipotecara 

Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 

După toate depunerile COl1tribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat 
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LtVAY GVOROY 
STRUNOAR 

SZEGED, Piisp6k-ter 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare wifelal de lucruri 

ce aparţin acestei branş~ ,precum: popice fi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe.) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. furnători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 

, şi totfelul de decoraţii, la'. • 
mobile, etc., cuiere Ş. 3., fi> 

Comandele se efeptuesc '12 fii}z=ifi 
prompt şi conştiinţios.' ..... e· 

~---,~5m 

1111111.111111111.1"IIIIIIIIII'."[a 
In fabrica de ma,int a CAilor ferate Uungare se pre· 

gAtesc cele mai noul ,i moderne 

GARNITURI DE TREERAT 
cons1rucfll de oţel cu locomobil presiune de 10 cai putere. 
Cele mai nouă sisteme. de motoare cu benzin. Foarte ieftine 
Iocomobile cu gaz, locomotive, plugari cu vapor, maşini jumă
tate stabile şi rompoand. - Fabricaţiile fabricei de maşini 
agricole din Losonc, societate pe actli: Maşini de sămănat 
"Losonci-Drillc cilindrice. ,Record-Drilte cu JingmA şi .,RufJrd 
I/.e patentat. - Site pentru bucate sistem Kalmâr Garnituri 
pentru mori, plugari de Reşita, grape, sape pentru sfecle. -
fabricaţiile: International Harvestel' Compani of Amerlka Mc. 
COl'mick Deering Miiwaulue, precum maşini de cules, de st,fins, 
de cosit. Grape cu dinţi arcaţi sisfem Mc. Cormic:k. Cară pentru 
aruncarea gunoiului sistem Corn. King. Presse de fin şi maşini. 
universale de măcinat. - Trimite despre toate catalog ilustrat 

'VVALDER ARTHUR, 
ARAD, Ferenc·t:er 1{b. Telefbn S"". 

11"111.1""11.1111, •• 111111111111 

• .. b" 

i' ,CIASORNICi, 
,'" OIUVAERICAll! 
't~:,. i . ORAMAFOA~I! ,1 PLĂCI 

tm~~ .. ; 
, ' 

.. ~. ~ 

ou plătire in rate, pe lângă iarannţie de 10 ani. Cele mai ieftine flin întrt'" ţara It 

TOT H J 6 Z SEF, , 
orologier şi chromometric. SZEOED, Dugonlea-ter 11. 

Mulţimi de scrisori de recunoştinţă! Reparaţii cu aaranţie d. 5 ani. 
Trimit satalog românesc gratuit ~i francat Cele mai buna plăci romAne,« de gramafoane. 

~.CelImal frumos şi ce!.-mai fetin cadou şi suvenire este INELUL 
_. cq [ITER~ aJui Ficker, care se poate I.rii şi 

~
' ~trange, c~ hteră ~upă pla4!. - Pretul in bani gata: 
_1 IOel d.e argmt, aurit 2 cor., inel de aur 14 arate 5 

l cor. ŞI a~~ cu mărgăritare fi pietri turcheltan 7'50 eor. 
.' cu 3 bnltante 38 cor. Porto şi inpachetarea 10 fil. 

~u.::ţt R ~ " Cela mal mOderu 
L..f;~!.:ad ''':i\,,~i ".011111 

• • 1{:~.}~~ fii" ,1 
.. "cele mal Dractlc:el 

,..,..~~r::d i ban ci higi 
~~!oIIe' l. • 

'.~-:-I,B"~"""~'~_~b~.-~. ~~~_;~~~~:.;llll ~l:~!;'area 
~ .. . .... . ,_ .. , .. __ ~ ____ .-. . ..:...... : cu!nţelor, 

. -... -, lor, ,pitalelol' 
• 'leoalelor, pree",m şi obiecte f.brlcate dIn cele mal bone 
terlale din tarI, lucrlrlJe cele mai solide de arti " constructii te 

reazI numai de dtrl firma 

'nabardt ~usIIUda .... I 
8ra •• 6, Itr. NeagrA or. 33. -

- Tot 18010 • canari •• 1 fabnea montat! cu cele osaJ uel ... ,tntrl. ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------~j • 
" 

" INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
SOCIET ATE PE A~TII. ~ONDATĂ I~ ANUL188~ 

Centrala în Timişoara-tentru 
(B&lvAros) Piaţa Balâzs-ter No 1. (Palatul Mocsonyi). 

Filiale In I 

Buziaş, Recaş, Ciacova şi Detta. 
'J.I.fon CentriI' Directiunea: No 510. Contabllitat_ r No 1140. 

Capllal propria 1,100.000 Cor. Dlpa.lrl 1,000.000 Cor. 

Telefon; flltala BUII., Nr. 10. T.I.fon: FiUala Reca, Nr. lot. 
Telefon I Pliiala Cla.ft Nr. 16. T.a"on: Plilala Dltta Nr. H. 

'rilllef!tc depuneri sprelCructtBcar~ 
('ari eliberead libel •• Admialstr .... 

neri c. ,uete de economizare. 

Plltt·,. deponenţllor dupA m 
aumet depule 4 1/,% şi 50/0 In 

firi nici o detragere. 

l)upl teate depunerile contribuţia 
d. interese • plateşte institutul 

"' C 

,.,11.,1 ,III ,. 10,000 (orOlat, •• p' 
assel se ,Utese " firi .'zlcert. 

B1cemptl.zl ,ambii fi acoardl 
eambiale cu acoperire 

• ....=---
Da .. vansari p' efecte pabllce ( 

AcoardA imprumuturi hipotecare 
de înc_iriat fi pe pr.prietl~ fi. 
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Fabrica da maşini LAUFER JOZSEF, OII 

DD~~rJ~~lJj~DBQD.lJQCa9a 

BUDAPEST, 
Vi., PALOTAI·UT 15-11. 

Linii funiculare, şghia-

Hotelul şi ospătăria "Magyar KinHy" 
... , -.. ---....... 

Ani onoare a atrage atentiunea ono public asupra 

hoteJului şi ospătăriei 
lIlelt; unde servesc cu vinuri curate, cu mândri gustoase 

calde şi reci. 
Preturi moderate! Serviciu con"tienţioa! 

__ OdAi cu rate! __ 

RecomandAndu-Rlă În atenţiunea an. public, sunt 
cu toată stima 

Porczan Lajos, ospătar. 

• 7 14 

~ ~ ~'-< ~( 

~ ~ ~ Mizera J6zsef, ~ 
~ :n:1Aie.tr1..1. zidn.r diplO"ln.,at. ~ 
~ Biroul: Arad, lIona·utca 34. ~ 
~ ~ Primeşte totfelul de lucrări de bran,e pentru edificii, ~ 
?if~ ",..--fi, 
~~ precum şi deptuirea de planuri ~i eKprei·nota sau )!~ 
~.~ T (~ 
;..o:(.!!2 preliminAri de spese atât în locllitate cAt ~i în pro- ft..~ 

~~ vincie. - Tot acolo se pot cumpăra uşi ,i farestre v~chi. ~ 
~ (~ ~,~ ~ 
~rnn,~n>;ii·~rn:.~~nn~lft~~.~~ ~·~·~~~~[l~"1:i!JI.lm~~~j(~~~~.r<~U~~ 

I~abrican.t de cuptoare de lu.t. 

SCHON JOlSEF, lugos 
SZt. Istvân-u. 36. Iossuth-u. 21. 

Atrage atenţiunea ono public că pri
meşte pregătirea a orl·ce fel de 

CII}JIOI:',"C 
descărcare ,i zidirea vctrelor de fert cu 
preţuri convenabile şi pe 1ângă servi

ciu prompt şi conştiinţio •. 

Cou'1.aodele se execu:tă it.n.ediat: . 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~. 
"j' "" ">j ··~'~~J.~.LXl.'~l!l!~ .. 1-!··~.!%.!.$ti~ Bittenbinder Jozsel, 

~~ ~~ 

:~ lflufarc de p. rivălie! ~= 
tJculpto.r I[I! arhittJct de altare, 

Tem esvar-J6zselvaros, 
. r.~ Bonâ.cz-utca 16 sz • 

*' Am onoare a aduce la cunoştinţa ono mei muşterii, Face totfeful de mobilier de biserică, 

aşa ca: ICOfLOstase şi altare, statui de 
piairă şi lemn, amvoane şi scaune de 
spovedanie, Sicriul Domnului, Orota 
Mariei de Lourd, cristelniţe, icDane de 
statiane, sculptură ln relief sau pictur., 
străni, pictură de biserică şi altare. 

.~ ci mi·am mutat 
f.- \01" 

,~ PRAVALI.A ,i CROITORIA 
~ de haine englezeşti ,i haine militare 
~ tn .trida WEITZER JÂNOS (vls~l-vi. de pOltA). 

Cere ,i pe mii departe sprijinul an. pubJi~. - Cu stimă: 

larâcsoDyi Mirlan 
Renovează tn slil altare vechi, amvoane 
fi statui, aureşte şi matmoreazl. Pre~
curent, preliminar de spese şi planuri 
graruit - Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, ml duc ori-unde 

pe cheltuiala mea proprie. 

• 

FILIALA FABRICEI DE GHETE ,.ANATOMICE" )1 OS K O VI T S 
. Telefon 218. ARA D, SlABADSAo.TER IS.:~, Telefon 21S. 

aaş .... ... -- ........ ... ..... 
Extras din catalogul de ghete -de prim~vară; 

Ohete bi(rblte,tl din ehewrau brunet eu baiere - - ~ Cor. 10'-
» » » , :t»» americani - » 13.-
» » » » » cu nasturi, » » 17'-
, felueJeş,tf» I abbe - - - - - » 7'50 
, » • • spangnit - ~ - - - » 7'50 
» »coloare galbenă deschisă, americani - - » 17'-
, »jumătăţlf din chewrau brunet en nasturi - ) 10'-

Difex"ite calităţi de ghe.e bl.lrbâteşti ~d :feU1.ee".-tă: 

Cor_ 10,-, 13,-, 17--, ~~.-:- ş~ ~~= 

Ghete pentru copii şI fetiţe dela, 1'50 pânA la 13'- COr'oane. 
Preţuri solid fixate r .. , Ghete con,oa.de .,. tari t 

EXECUŢIE DE PRIMA CALITATE I 

" 

" 

/ . 

. ~ __ ~ __ --------------~--------~--~------~C" ~ ::p,r=D 
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P.{ t · S.\ d fabrici de rmpletituri, aSZ Of 1 an Of, mat~Jiet:fde .~~~l ,i 
Braşov-ara.so, Strada. Spitalului 3~. 

Orllaje ,1 porţi fabricatie proprf~. execuţie simpli şi frumoasi, ma
trate din sArmA cu rame de fier ori lemn, paturi de inchis cu ma
trat cu arcuri, cea mai buni calitate. Impletlturi şi grlldele pentru 
mori şi fabrici, pentru Icopuri economice ,i de gospodArie. -
Co,url de IArml, &ratare, lirml tmpletitl, ob'oane, cotete şi alte 
lucrlrl de bran.~ il eXHutl pe IIDii preturile cele mai ieftine. 

Ca.1Jal_c Ilu.trat r.ratuit" !fi &anoo. 

10arJ. 
industrie 41 teuă şi turtarie mare. 

A rad, _trada. Dea"" Feren.e 6. 
'rel.A>n 8aa. 

I-,i recomandă luminile şi 
toate obiectele in acest ram 
pentru biserici ,i aItt scopuri. 

Epitropiile ,1 vinzAtorii primesc 
rabat mare. 

~~~~~~-~~~~~ 
f 

Capital· .ocl.) Coroane 1.200.000. 

Tel., •• Nr. 181. POIIt .parcasaa un,- 19.340. 

"BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE~'; 
lOci etate pe aeţll in Sibliu- Nagylzeben 

este prima bancă de asigurare româneasc5, infiinţată de 
institutele financiare (băncile) române din Transilvania 

şi Ungaria. 
Prllldtatii ~lrectIVlII: Partenlu Cosma, directorul ll8Cutlt .\ ,!Albln"\ 

" ,r,zld.n'ul "Solidaritatii.'! 

"BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE" 
face totfelul de asigurări, ta. asigurirl contra facu lui ·,i asigurAri alupra vieţII in toate combinaţiunile. 
Mai departe miiloc~te: asigurlri contra 8;targerUor, 
= contra accidenttlor şi contra grindinei. = 

Toate aceste asigurAri ,BeCI ,Ifterall d, aslgurarec 
le face 1n eond1t1umle c., mai favorabil.. - - -

Âsigurările se pot face prin oricare bantl românească, 
precum ,i la agenţii ,i bArbatii de încredere ai societăţii. 

PtOlpecte, tarife .t Informaţiunt se dau gratis " Imediat. 
Persoanele cunoscute CI acvlzltorj buni şi cu legături 
- pot fi primite oricind In serviciul societăţii. -

~ Banca generali de asigurarec. dă informaţiuni gratuite, 
In oric. afaceri de asigurare fără deosebire că aceste 
afaclri .unt 'lcute 1. ea sau la altă societate de asigurare. 

Cii inter ... ~ ,1 te adreseze cu Incredere la: 

"Banca general~ 4e asigurare" 
Sibllu-Nagyszeben. Edificiul :tAlbina.c. 

• .a • 

........................... • P K orologer d. turnuri, IAcltu, • : app . artistic de zidiri ,1 ma,inl. : 
• precum ,i lucrAri de araml. •• 
• Temcsvar-Gyarvâros, F6·utca. 34. !iZ. • 

• Pregăteşte Maşini pentru fabricarea de ghiaţă, pentru rl· ., 
clre, aparate de ara rachte " fabricarea berel, apaducte 

; de lIlare presiune şi reparaţiile necesare, cu preţuri ieftine. - • 

• Oroloag~ de tu~ J : 
• construcţIa cea mal • 

I 
nouă şi solidă, pen- .. . ~ . '\1 • 
tru biseri~i şi ~coli. )~~l~~ • 
precum Ş1 repara- . ".1t':J~~>l!~iţ 

• turile astorfel dei: "t~~;"~.~,.'. • 
f I ~J,'Jt~ ~))" • • oroloage se e eptu- " ~~> ~"'I~!, 

• esc conştientios şi;. " <- Vi':'; • 

• 
ieftin. ~ Catalog gratuit. ~: .• 
la privirea lucrării se " .,.. "~ 

: ••• ~.;I~ ••••••••••••••• ~ •• : 
• • 

Să Da credeti g.trll~~c~nc;!t:~~~ţ~ coasa" Koronagyemânt" 

Cu COaAiiia. "Koronag'yhmant" 
bătut~ odată se poate cosi ziua întreagă deoarece e făcută din 
otel-diamant, coase rete ,1 moi nu se găsesc Intre ele. Pe ... ',·" ',-,,""eifl flefOft,·el bucăr' 1I'''"IU",'iI". 

7i) ~o 85 90 95 100 110 cm. Ia comande de 10 
PraUf:Tbiic.-l,s6-l-90"1",-=-j:-i!O 2·.((f2-50 2'60' cor. buc. 1 le dl rabat. 

Comandele se pot faee prin L 1 T t ~ k magazin de coase 
trimiterea banilor înainte engye es vere K-ronaD'VoI.m"nt' 
Iau p·e llniii ram bursă la • II 1)1 II a 

Ka.poliivar, F6-utca. ~~ T. " __ -""~" ~ 

m~ _ 

II Români! re lantaţi viile cu altoi dela firma {('mană f 

- "~ ugLlI"ul" 
Insoţlra economici 

Elil!&abctopole-ErzscbetvAro. 
(Kis-KQkill1ă vm,). 

~ Altoi de ,ie ",.. 
calitate distinsli - pe lân gă celea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă~ 
cină, ochiuri de altoit, viţă europeanl 

cu r~dăcină. 

Se afli tie vânzare la înso~rea ec~nomioi 

"MujuruI" . 
Ellllbsfopol8-Erzsdbafv4ro 1. 

Material disponibil tn al
toi peste trei (3) mlHoane. 

Şooalele noastre n'au fost atacate de pereI\8iJ.'"rl. 

Altoii sunt desvoltaţi la perfectiune I 
La eumpărlri pe credit celea mai uşoare condi~i Ele 

platii 

La cerere preţ curent .i Instrucţiuni gratis şi franco. 

I 
• i 
I .. -

• Români 1 Trimiteţi băieţii la cursul practic la altoit II 

] 

'1 

I 
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Cele mai bune fabricaţii de 

PUŞTI de ,)'"AN4'I 

puşti flobert, revolv~re şi piştoale 

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

Cele Ulai excelente t"al>rlca:ţii de 

~:lAŞINI DE CI.JSUT 
pentru f"amilii "i lndu_trla. 

Mândria oricarei gospodine 
este pai nea bună şi fru-

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

venabile În rate. 

moasă! În locul dospirii În- (Uj;,Qu 

delungate şi frămantărei obo
sitoare, este de recoma.ndat 
maşina "IDEAL" pentru 
dospi rea şi frământarea pai-
nei, premiată În mai multe'· KJ5PlST 

rânduri, la expoziţia de lucruri ,,",.JL.jJ,l;;~~ 
casnice din Timişoara 1908 distins cu »Medalie de aur« şi )) Diplomă«. 

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

Cum si ne apărăm contra durerilor 
de stomac?! 

Centrl dtlrtrilor de .\omlc, foarte Ilţite In Umpul mal nou~"tr.: ollle· 
nirl. trebuie li De apArlm dela tneeput, folosind aprl ace.t scop 

Nectarul Dr. Engel 
dei, un stomac dnUol ,1 o buni mlstuire, formeazl fundamlntul UD1U corp 
sbAtos. Cine dat vOie,te d-,i menţinA linttat •• pinl la adind bltrlul'ţl. 
se mtrebulnţete 

Hectarul Dr. EDtsl. 
r.nun:lIt In urt:n&. succeselor d. pAnA aourn! 

Acest neclar compus din diferite lUCUri aromatice ,i vin, exerdtl In 
urma compoziţiei sale o innuenţl binefidtoare asupra mlatulrli,. atem enea 
unui licheur d. atomae, ori vin de .tomac şi nll are ablolut nici o urmare 
at.ricicioasL SinAto,i ,i bolnavi p.t a,adarl )UI Nectar firi 1-,1 .trlea .1· 
Bitatel. Nectarul ajuti cu O intrebuinţare raţionali la mi.tulre ,1 la fon:nar .. 
lOcurilor 

Altfel It Impune tuturor, ce voluc II albl.tomac .inltol. tntrebllinţarea 

Nectarului Dr. Engel 
"Nectar"·ul •• te un excelcllt mijloc Intlmplnarea catarulul, Ittrdurilor 

durerilor de .tomae. a ml.tulrii anevololll, Il a lTetel. Se mal itttrebulnţead 
contra contipaţiel, a colicii ,1. palpitaţiel de Inimi. Aduce IOmn ,i apetit, 
ftlnd bun contra Insomnill. Indiapoiiliei durerilor de cap ,1 I~.elor .11· 
voase. Folosit In cercuri mai largi a'a conltotat c:i .duee velelie ,1 pofti de via ti. 

NECTARUL le poate cumplra In ltiele d. 3 ,1 4 coroane ta 
tarmadite din Arad, Vjarad Ologov!c:z, Oyorok, M6ne.. PauU., Upp., 
Hldegkut, Ving .. Szikelut P~cllka. Tornya, VIl!gol, Earea, N'da ...... Beno .. 
Or<zlfalva, Merczt1alva, ~andorbba, Bogaro., Slerb-Szt.·Nter, t'erjamol, 
Szemld., Sdrafalva Nagylakj. Palota, AJberti, MeI~begy~'1 Baton,.a, Maremb, 
Dombegyhăza, Kurtla, Uj-::Iltnt·Allna, Pankota, SlllnlUl" Taucz, Sllatina .. 
Bala, Kaprucu, Bruztovllcz, R'kb, Oyarmala. Bruckenau, Zeadilly, Sunt-
Andrall, Ki.·btleakerek, Mehala, TemelvAr. . 

Păzlt\d de lmlla~l! Cere~1 expru "Nectar Dr. Engai", 

N i.darul meu nu e ceva mlraculot. Ar. urmltoarea eompolI\ie : SlatGl 

I 3tQ·.. r::s~nt. d, vin 150'0, Sl~~ d, mfcuri 100'0, Via ro,u 10fr0. Shop 
de e!r' , ~,I ~ ,1 ~ l.Jţ' eh: f, <tii ~,.@, Aromi de Vllemii 30'0, Apla elc. •• 
~_ ~.c 1) , ,"~~:e se mutecă. ni ".. I 

~ , , 

.~ .... _~ ---"_. ·:::.e·~ ~_ .. ..,~ .;"-_._'~._""-----'- ... -_ iL_, . 

----------------------------------------._.--------------------------------------------------~~ 
fi e 

.r. tel,lollului 804. , C.I 11111 mar. firmA romln •• scl din UnJarla. 

Arad, Piata Boros Beni-ter 1. (Casa proprie) 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferArII, arme şi totfelul de maşini agrl

.. le, ma,ini de trierat cu aburit mqini de trierat cu motor şi tot1elul de motoare cu benzin, cu 
eIciu brut şi motoare suglttoart IU lAI', aran gem mori cu' motoare j cu preţurile cele mai 
moderate ,i cu plătire in rate. " __ 

Cu garnituri pentru trie
rat şi cu prospecte pentru 
mori servim bucuros, e
ventual pentru primirea 
lucrurilor acestora şi fa~ 

cerea contractului 
mergem la faţa lo
cului pe s pe.ele 

noastre. 

f 

e/ --------------------~----------------____ ~~~a ________ ~~ 
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~ "RADIAL" " . I 
societate pe acţii pentru construirea de mori.· (MaJomepiteszeti reszv.·târsasag.) 

aUli/riace şi streine, precum şi in baza multelor ref ere n te. ~ 
rrOliOMIIJ:ntlJim I ~ 

&i*4eI~-R~di.a.l, Innt!Oc:I~1 119r1111, ~ 
• • cari se. află de potrivite la " ,~,",~ 

Of )-ce măCInat ŞI acoardă ITIulte aVil11tage r2 
r prin faptul că se poate regula după plac, pentru ~ 
~, diferite trebUin~_ -= Catalog şi desluşiri gratuit. ~ 
~ E~pE~.I::i"1:.~ .-~p~d~! ~ 
~ Maşini, piese pentru maşini, garnituri complete pentru ,mori şi hambare, maşini pen- ~ 
l~ ,tru curăţirea acestora, , m:~ini _~e transpoftpreqlQ1 ş_i g;lSl]itllri de!rallsmisie a energiei. ~ 
fi21 ~ ~,~ F;"~!'al [~mI r;;,~ [61 [i5' [~[FI ~ ~ [E;I ~ G;;I ~ ~ r;;n Iii! ,"- " ... 

__ ~,F..J i a!~ ~:fj~:=!l1 !,.,.. ~tU.!:~i!=I ~an.!=tU.!=Lll!:;;~ i!=~ l:!.h!:!ll!:?lJEiJ 1.!:!lI!~Jn IC?J 1!::!ll!::9 --. 

fit~rm~mL-il~Slifi~ H~,' llir§ilIl§l~b. 
mi 

il 
r~ fer"aI· şi fal~ric~l,nt de trăsuri li, 

"; Arad, Urban Ivau-utea 7. l' Aduc la cunoştinţa Onoratului Public, că În locul amintit am deschis un complet 

li atelier de ferărie şi fabricatie de trăsuri. 
'\. 

.T&IliUNA'1 lN8TITU'l) ~IPOG~AFIO NICIUN il CQNi, -- ~AD ... !linA 
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