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'1
proif'('wle do .ecrutare anuală, i'5i pierde
dreptul dp-a dlf'ma sub tlnlle atât rez('l'v(\le propriu zise, cAt şi !l,zprvele speciale.
A'rad, 7 Martie.
Cât de' cHenţ.ială ar fi atiugerea CI? S'8J'
Ziarele guY(~maIl1imtal(l lăsa u să se aduc.e drepturilor snv{)rane uljupra armaJ
introvadâ cu zile inainte neoesitat.ea demi- tei, când monarchul ar sancţiona acea sUl
siei guvernului. Şi demi...,ia - după cum învoială, ';om înţelege pe deplin, dacă mai
f
a.m aJlUnţ<.lt -~ a urmat chiar mai curând 00nsideram şi dreptul municipiilor de-a
"
împicde-ea prin resistenţă 'pasi\·ă recrut(t~cât se credea. Azi şeful consiliului de mi'nlgtri e în faţ't suveranului şi n'a,r mai fi 1 rile în staro de cx-lex. Li-s'ar cf('ia a:.;pipontru cercurile J)olitice nici o surpriza f raţiilor maghiare nouă prm'ogativB, in vredae{l. suveranul ar primi demisia intregului' me ce prerogativele m ilitan~ n I{~ coroaru'l
cabim"lt. I~ inadi~Hlli,..,ibil anunw, ca suve- ar dPYf.'ni iInsorii ~Il Cngaria.
~c ltimp,']te chiar, t.f'l1lPrÎt·aLea (~olltrari
ra.nul să aprob o înţDJegewa încheiată de
guvern cu pa.rtidul kOSSllthist şi ca, în chi- lor noştri de-a fi încercat un <tt.ac aU-lot de
pul aCk\<.;tn, să renunţ-e singur' la unul din orbiş in contra coroanei şi nn putem să I).e
drepturilo ,şale cardinale, ia dreptul do-a miram în deajuns dl~ ş;Irtbiciuuea sft,tniciput.ea ehic-ma sub arme în oriee împre,lu- lor au,.,triaci ai monarchului, prcl:wm şi de
r(ui roze-n-ole_
nep{l..saroa viuovat5. a opinli;Î publice din
In numă.rul nostru de eri a.m domoll- A ustria, in fat·a ilGf>stlli atac. ('il buncUll
strat, ppric'Olul ace,stei înţelegeri, care ar contolui Khupn-lh"dm"Y;trj' ~i nu nwi
da lrflu liber 3.gpiraţiilor maghiare şi ar puţin şi cabinetul baronului Bienerth,
.fac.J8 iluzoria put.ere.a coroanei în Ungaria. trHbuia să dispară încă îndipa, cfmd au
Drepturile suverane ale coroan""i asupra căzut de acord a~upra rt,fonu('lor miiital'("
annateiar fi la discreţia camerri ungaJ:l(>, căci nţrmai a.şa s'n,]' fi putut titÎa ah·ia a~
care poate sr. provoace. mi de eAte ori cm piraţiilor maghiare, aHtt de fatalr> IH'ntm
aspira,ţilile m:~~Mare, o hotărtlN' în spriarmonia internă a irnpcriuilli.
.
jinul aeestOJ'il. In monwntr cip ext.l'C'rnă
t:, poate, timpul Hllprelll, să S(~ supli..---',nocflsitate pp,ntru siguranţa monnrchi'ei, neL1~cCt intrl'lltsiirill' el(-, p[m:\ aCUlll şi dtt> '~n~tonll" m'arput.ea. ~ăl mobilizeze inderl'u actualului guvpm ungar (' o necp·sitreagă forta arrnată din Ungaria, pentnltă
tate ce se unpune imperios din punctul de
- conform învoielii dintre guvern şi kos- vedere al intereselor de dpsvoltare '!lOTmIt,hişti in eazurile, eâ.nd Cl1.mcra Va maW, a monarehieÎ. E timpul supn'm $<1
denp.ga votarea proiede.1or de recrutare 80 ahată ppricohll maghiar şi unitatP<l ..,)1''.' ,anuală, câ.nd camBra, (din motivele spe<zi- mal(>i să fie fortific.ată pentl'll t.ont\' atacu" :ficat.e in articolul de lege IV din lA48) qu I,jlp ce ar nwi Pllt0H să Ylp din (l1~l';l·"P
p:_uie.
.
\+3 fi tn situaţie să poat.ă lua hot.ărâri ti,
m sfârşit, când guvernul nu va prezinta
Orice ~lOUr\ COll(,('SW făcllU\ .. naţiu1ll-i

Demisia . guvernului.
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Roapfl. anului Doa.
De l. Giurgiu-Bradu.

o

hHnlnîţă palidă, scăpată din jăratecul aţ.i.~it
al sobei, se stingo într'un ungher întumooat al <$a. merii ţ'lÎ oeasornicul î,o;i 1unoo8. leneş arrătătoarele
1 ~to%dl'am .picurioo Ol'Jlc din unnă. cl~pc ale~
., l1UJlu.i 'Pe d.UdL. E Jloal{ltea anului '110U, o noapte Senimă

('lU

si-de ce

tremură

yioriu in fuooul

Vă8da.l

lruhu alba8tru ~i :îngheţat, o noapte ,plină de tăcClte
, ' c"i singurătate, -care c.ohO!ară tri..,.teţ.a şi pustiul ln
,.Rtlilete, at:l1·nci <lÎl..M toată hUll\la se bUCUJ'ă de ~ o
, ~f;lricire Dl~ti'l.ltă. cîmd ar trQbui mai ales să plâh. , g6i (pe mormâillt1.l1 anului 'Care a'a dus, luând cu el

I
I

t

I

~. toate oorurile ~î a~t.e,ptă.rile noîmplinite. Se h'U• ,... (';ură însă de 001 nou. şi ho~t in făgi'idllin ţ.ol\) fă~to do toţi .cei (~ari s'au Sctllr8, tiptil, 'pe mosim-

,;.tite, fiirl d·fi ,1ă.-lat in urmă. docâ.t florile lor albe
" şi~mrate ~alri se .arat!f tot mai 8tă.ru1t.01" ~ub tâm, p.kt in. care M skt gl1ndurile domioo de a-şi lua
. '; ~honll, pe aripile dăinl.1Ît-oare al(l vremii ce ac duee
l'

Jură. rĂ.g a.;.

In

stradă se

~reoi d€ om în.ttl.l'dOllă!lipl'e~ lov:Îtmă in

&ude 'Ulll'blet

:t.iat d'md ooMul batQ a
/'mÎ('<le ~fl ţiÎ!ntuîesc i\icriu1. vremii moarte, şi cum
fitil lmpo'dirat de gânduri naintea m.e.~e.i; domn'lll
Grigore tref3a.r1'1 ('.a sub 'Puterea tIl1ei amintiri. &c
"rjdi1'ă 'Încet ~i ~aproţlie de g-camul întlliIlooat pe
r. ('a~ mlUrU,i nwiir.ntă 11 gerolui il r.ngră:vise Ml UJ1

I

I
I

f

,:: :,rnănun<,hiudill f}oa.rea veştedă

Oi

~ernoi,

- B'a dUil şi ac~ta, 'VÎlle altul, se Vor d'uec 1rn{,Q
Inulti ti "\'.01" Vitnl alţ.ii in 10<',- eÎlle ştie. - &

.__

polit jr'(' nngar,," ndl1'flf;'tf~ forţa di:'iolnmUt
;1 ~~knwlltul\lj

maglliar :;;i I'Cclll{'(~ in aCfda.~
timp tun'1lul tit.' afil'mare politică in c~a
d ff'1 (~ lIlon archit,i pu l'if',\lll a t Ullll'Or r;eloJ'laltp po'p(larp. S'a jlllplillit ClI v[trf musura
('.Qlj('(·,'iiiI()l' de a(~t'Hsl[l 1I;1tnnt. ~i factoni
conducrltori tn'huil~ sh uu Illai piard[t dill
\'l'c!Pl'P, primejdia ('e ar putl:a /'i{1 illsermw
p('ntru ,'jitorlll mOll,U'chipi pn'ponderanţ<1
polijidl. fi(~ S;l Illm);\ i n'!;ltiv,L <, del1lcntul\li maghiar.
In Îlllpn'jlll'ru,i llOfllW!c', l:{llld Îu Cllgal'ia lIl' sUtJlillli s"lri eC}11stituţ.iollaIp aup\{lr,lti', şi llli ('on:-;tÎt lI~iollali:';1lI1l1 simulanu

ili intPl'f'sl'lur

~'a streeurat pliJnă de yi&nr(l şi de dor. iar
t<Hmma 0C-n .YM1it pe urmă i-a spulh{'rat toatt'
"is'llril(' ca pc ni~t.c frul1w wştede şi 1('.,.'1 dUH depart.c, d('parte {'ii nu le mai ţ\tic de ·urmă. A ve-

vara

nit apoi iarna, iarna \·ieţ.el care l'a .gă.sit tot "ingur, dar "iirac în ~l\"îmhtri şi C11 floarea. de argint
It biltrincţ('i tpe frumtea. obOciit:\, Şi poate ni('loQaUi
dODmuJu.i Origore nu i-a piit-ut yiaţa atât de tristă
ca in n.oapt-oal a..'lta d{~ "fîwlll1 V~lsilc, eăei acum M~
suuţ,fl!l Ob(t8it şi făru putere şi inpulll de umbră
c.c {~N.'.şt('ape \"tru'l_i ,~i în casa l'ui surad.. "edea liD
giulg-ill d(' mort intinzând'll-s.eJ'f'''t,.e cd din unnn
yis co·i rămăd(,.<;C din tot I\.bueiunml u11ei yieţ.i d('
tiuNe-tii svil:pluată. Şi sim.ţe.a un i'oşnM surd Ca

d-e 1.1mibre 00 00 tîril'lC greoaie inşirllindll-sc în ('..of·
Wgiu de ingrop.are şi golul din ~11il('t se lR.rg('a tot
ma.i mult, dâmd loc unei desnăd<'jui gir ele ea d('
plumb B8. fie a..';'f"ze peste ,·i.aţ.a lui 'Î11clwiată.
~i actlm în tiil'erea acet!tei nopţi înfrigurate
donmul {trip;ore se gând('.ţ1te la \-.iaţ,a lui tN.,t'ută,
la toaic planurile fă:nrite in cli1){) d(l aşt>epliare ~i
i-se stri:llge :inima de jale ,'ăZfulld pu&til11 (',c-l incunjoră, De-mult, C\l ani în urmă, ziua anului no:tl
() p(ltr€l{',(~ Î1l toviirăşia priet.e11ilor v('~li .....ad a~
lungau cu glumcle lor urîttl1 şi melamwlia. da'!'
anii .s'au dUos fără milii~ rup ind cu ei, din tot ('e

o allgml'fltare a Sfl

L

l"l'L d(· IH'prqg;lt in' p()lit in' spre binde tutuJ'ul' naţiunilor ('(\1'1 fUrIllaZ[l. illlprellllă ,.naţillJlI'a pDliti('{1 llllg;tr[l" .';Ii ~pn.' dc'sanmtiJRiul c~)n)allei, lIr ,jll::lClll!\il () c!werlre nwnitri să rpfa('{l din (~P În ee !llui idpale ra-

porI mill' in vi;lţa cip S!,lt şi noi ;un fi Cf'i
cliut (li. (''Iri .nu da glas LlllI'arelor de sfirb~lI (l'U\'. lu illlprt'jllri\rile do azi, ştim Gă
oril'\' ,':,;(1(' ( 'l'SU politice alu L llgaril'i .în 1110[lan'lli{~ ",Hul

S\!CI:PSI'

tlllulai

pentru eJ(·-

ul \1llgUl'l'SC din t-llgaria şi. În comi{'"illţ{l, tot aUd.ea illfdlllgl'ri lwntTu cele!alt('
!']I'll11'iltp ('ull:"tiLUI.ivp alp Vlrii,

llH'U!

P\'ntl'll (';\ s{\ fiI' ('U Pllt i Il 1, t\ ti sta\'ilire
aspil'<lt,iilul' 1I1ilgbiarl', l' d('l'i dp-o IHW\'sita!\' sup/,pma, chiar din pUlldul de vpdpl'f' al int pn~s4'lorlllollan:histl'. ~J rdacere
psenţÎalft el \"idii ('OI1:ititlltion,de în engaria, 1ll6t îl\ain!\' eh' el'. ~'ar n's()lyj prohl('ma
n'forn1l'i milit an'. Trl'll\li!' s{l SI!
ti

nu·-

gasc{\ Îtlli'ti l'i1dn,lp al'l'stt·i \"ii'\i. ca să
P0<l!{l ('uprindi' şi ocroti inll'l'si'lp poliLil'l'
ale tot\1I'01' 11lli![tţikn' ('t·ni('p elin l'ngaria.

_.,.EE..

mlue mă gă~('~' tot ail'j. tot ;..iug-ur şi t.ot ('<1 mai
nainw".
Adieii t111 <'>ii mai uain1c. atllnei era alteu.m,
vremea tree~ mai o·reu şi viata Na mai ll;;oară. efi·ci
avoo şi ('..a un l'(:r3t hotărît. !)tu' {'II fie·eaTe zi ('0('
8'a dus, au plet~at ~iru;;1:.(·!ptărilc înto{'.mai ca niţ.tl'
rui de p,uo;ore 1prih{'tl~ă {',ind 11U'('PI' ~it ~e "imtă\"în
tul iernii., P.rimih-ara fi fo,<;t fnulIna"ll t!i !'l'a iJlt'('\put
,.;ub o ral'i~te d<.' fagi întl"Un~l;p\l" aprilll.\ <le 8-oare:

~u\~im',

_ 22!E

__

•

•

~ln'a lJlai dra.g. l)\l{'~ltIL ('.\1 bueat:i Şi ('ăminul cald
cu fiinţa d')rnică şi iuhitoan' ~c stingea tnt mai
mu.lt iu (lCat~'l (lepilrtU:l'ii. 1'(> attmci era t~nrur /.Ii

pentru l)imi{' in hlllH; nu ;;'al" fi gimdit că

''la

VMli

(.'âlld toate lucnlrile a('e~tea - .fără În::;eill'
niltatCl 1){) atunei -- il vor durea pe urmă, tre.zin(hl-i t,oatit z~l.dfi,l"nit'î~l vipţjj lui trllite earc a tret'ut
fărtL :-;11-i fi dat nimic.
~i domnu! Grig-ore »imţo;-tc oa o povară ~i'l1gu
riit,atpa de azi ;:.i ar \T(~a ~rt fn.giî, lmdeva departe.
SR iN' din :nou to'lt.e Îl1<'cpnt1ll'ik de. l,'lâl1n uei l'i{1)

VT('ll1C

ma,~' nci~p'răyitp,

X,yaptea ,"{' Irăl'eţ.t(', nnlllJaÎ in (~mora lui mai

;;!âruic umbra ~i prin intunol'e('HI oolţnrilor i-~
purc ('ii ~e mi,wă fiinte pe pari k ('un{)~tea odat~l.
dnr amintin'a lor {'l'a şt.<'m""ă (k 111ult...Und('ya l~
un colt {}t, f'ta,g't'l'a () {'util' lX}plc.,;,-iti!./{!c el>1hul vremij
rare a lă~ahJ 'l1eatill"ă, ,-sc' parc că incepe să >:le
miţ\t.c, să iee forme oml\n~lişi domnul Grigore
tl'(\.;;arp ca după un somn dlinuit,
Numai a.4a ::.illgl1'ră a rama:, din tot trel:utul
lui 11lgropat.Cntia PU .-;cl'isorilc Diei cari d~)rm(lau
!i:;'C'lZat(; fl'Umo.-; lLl1~\ ltmgu alta legate {~u o pa:nglidl
neagră, a~a('um le lăsa,-;c eJ eu multi 3J1Li in llrmă,
C'ÎlIld tOlttii. hogiitia ai'ta de {;J,)Vu mănmtă ţ;i par~
ftllnată llll-i lllai putea da 11imi,'. n-ar după atiit~l
yr(·mc tr~)(~ută (b1l1111lJ G1rig{\re i\imtI'a eri &c'risol'ile 1lec,,,tp[l e~Hi înrhiflp<1n !UnzÎ('u plină de îm})ă
,'are a plâ.nsuJlli e('-a amutit, suut ;'ling-ura punte
("{·-1 llIai lega de I n'{'\It It! I/>l.' ('an' "'-1'(I(a ('ii-1 uih>
şi dp dltf' ori Îl'(J(X)a prin fat~l ei îi an'uuea câte o
privirp furi~ă ,şi plinii 1}<.,,,fiali1: înt(lrmai ca UTIlli
om ce doarme.

~ In

lloaptt'H

""ta îw,ă ~{'l'i,",(II'ik

a&<'IIllSe

i~i 'cereau

..........

Pag.2
t~h.·dl.ra!ă

prin .}'p{onlia

III ~l'lIl.ul i'el mal

y<~st cu IJUt illţ~.

0(' an'a "Ia'dw;. ('H Cf,j dt:>lH ~O\lduc('
[(',1 in '1 H: rinlu i \ l l r .... n·lli (1 ~U pra hotărârei
l{'r de-a da îm {li 1) sulutie dw . . tiunilnr mi-

IJl an' şi mai al(·., il::-l1pra :"uiutiei
pritll~',iui()ll"e f'le 'cl~'" H\;·,t11

dt'
... ;) le-II df'i:1,; .,i
Kh lI('U - Hedpr-

i1 /"I'ftll'lIlt'i

eleClt1cah"

'<it Oi' wiwi
\.'

~l

,,·u

y.

ar

:i

flU,'PI,lţjjje pru-

chiwban· ci" g!JYt'nl. ori fi,·
",'np lui fl'd'.:.ă de Sdlllllll,iri de ~uUl!

l,

...

,i'ilt-ft''''t·le

dt' flltlri

(t·

trphnÎt' :-.alV<He sunt

i!ll'~l!

(':.;itare<i

c.~t'Jr

dpia

C"lldul'l'l't' ;Ir fi ('g,l!~l Cli 1) Jil)::'~t (1(' eht'ltlare
1'\ '11 t;·.. ., I)il ,'(U't"a im erp-;p}nr \lO li t ict' pe

e,1 n 1('

\h~t.iIl.

Episcopul R<ldu la Papa. Vin It"ma >le fe-Ie{'o
VI', DeIn«tnu Rad 11
(:'l~~""~'ul dit-A'!'zpi U!1He it Orazii m~H"i a tn ... r pri·
HI iT a.,.t;-I1.i i Il .w<iit-n tA dl' P'lpa ..Fpio.(·OPlll a I~')'
w,mit'at Par~ hotiir;ht'il lu~tit În l"unt't>renta E'pi.il·PIJt·a,...·â ,j"l.l BLlj in ehu.t ia înfii ntii rii l"ţn"',">()·
pit'! gn·j·'H·'H,-,li,-~' m~u!hiiln:.
~~lÎja.zli eU dat;1 dl~ :-

A"'l~:>rll rt<t.lllt:iTuh.i lH'{'-;'·wi audieIl\t' \'Vl:II

n-

nou:.

•
Camerei. t'rtza d".' ţU\'t·rn ~ a m,IDt·
iu padrum·nt. CalHt-:".. a iima numai II

Şedinţa

h ....:tat ~i
7•..Jin\ă in I'ar("~'" t.rnuin~1 di,..mţia .... ~\.
zlJui P.ily:· ("..>lui..,i .. de imunit~Ht> ;( 1"r··pu" ,;ă 54:.'
~lu'.?.ă ~'azlil .I.'~"U la "un1'i'tinţa !Jrc" .. tr:.cturf>i.
"are "oi pr"<"Ic,b p .. tri\·it k~i!n!".
Pr..p\;.ne;t'~ 3 i._,,,,ţ primită il)r:i ,jl~'lltU". ~
diwJ.l ,,'a ri.<jl(·~H fără ,li, i-e intn· In n!"dl'llf';l :it' zi,

nu

JU~ti

art"

h, .."t.

('uIltpJf' l':Jwt'fI a plf·c •.H 1.1 \·1.-n<1 cu
hotiu'irl'i1 t.:ull::iÎÎÎului d\, miniştri dp-~l prp-

..-edt'rt:' ,Il

punt'lUI dp
in ('ht"stia

fi aprobiJt de
:'oii alh~l. ins.),
nit'Î (1 indnial~l asupra rf'ZUlt~H uLui audit>n,
ţ.t'i. 1 )f'misi". n'a :"ul'pnns dt'l'i pt' nimt>ui,
P,'m[i la e')ll~litu~n'i.l noului c'lidinpt. gu\'er·
I'P(O/'HleJOl'

~l~lj.

milit;nt'

!lU

::::;a. t;ll\'enlllI nu

\'H

pHtt'll

Ilul a fost in~"lrl'ilwt ('ti ."'{llldlwt'l'pa afar'prilo!' tit, gUyprn.llIlt>nt. .\bj, ~a l-a I·f·n' avjI:nJ bi'trh,l(ilor Jt< --tat in timpul I't'l n1<:l;
.'iI'urt, ,'a 11l.ul guy.>nt sit ....t' pl..ară eonstltUl
~l n'l<I rd.. rnwlt' militilrt' inainte tit' yara.

III

noului ministru-pn:.'~\'dilltf'.
t"'Iltph· l\ h Hn, n'a facut
\l"l j _ Sa le" n i.'i t) propulh'n', l11 '~'t'rt'llr.ilp
hiw· inf(lnll(it~' ";t' .!Cirmit ln<1 "", noul )....'1(\'1.'1'11 \·a fi pn'zidat cit' Lukrics şi \-a "I\Nl
i.1I prugram ,'otan',l rpf,)rmplllr militarp şi
infaptllirf',;l y"ntlllÎ unin·nal.
!'p

prin"",:,tt'

Pl'l'S,}.ll1;1

~

te!(',l.!Tafiu;â:

,\7..i la .);;(>!" 10 dimille.;rr,.a POntt>!R Khlu'o-lIi·
tiNL',iry Oi primit rizlta miuistTului comun dp
externf' 8p'·rhtold. ('il ('arc ~l arllt f) ÎntrM'ede!'t'
!lIn~3. In IYr'~teI{' oolitîce ""p Dn·11wlt' d ~eopu!
Yrz!!e ~l f(I"'· l!l\.·).~:c~~rl-ia

f:i("n! dinn-enan~1

zif"

l'{'~f' ciou:l gut;ernfC'.

~{

.aphlli.l L~~l

Dup~

apla-

n 'a r.,.~it. t'onte!p R"rt:hfrJd ,.... a depărtat.

~{ini..;trul.p'r~>dîntf' lUlgar

a f(}.;;t primit în

3u,b'n\ă [a '}l"elt< l~. :\udeinl,a a

durat o or~ ş.i

j;:.m:1tati', COIH<:'le Kh/lf'}i a raport.at 3bj. 8a1e de,,·
I'N' ~itu .. tia politid agr3~-ală in unn~ atit,l<:linei

clrtwptUl ~vr la lumin" zU€'I-;.i t:t'1'Săre,au var'ea. eu
nn iel (i{' !UuHrare. i!l l'i)lr;ul }.~'r fn'"z!nd aminTirea

,'t'l"r di.'ltii aui ai

lm~r.::;~î.

A f.:""ţ .$ir~'1.ll':.. ':âfe '>ill** <.-'t'\·a ,jin :,ut1etlll lui
ht.~<'e ,) p.r!t" din lll'€'!Uuml ţ:.i6;oapelor ei traIl~
p~reIlte, lUi tn:-mur pe e~re-l ~itute<l unde...a adânc.
lnrr',) cu:;! a""un,;-ă a ,..;ufletului, tresărind la ră,--
tllu}!\ll'i J>:[lart~tte e..'1. o sbatere d~nădăjJtlit:i
.ii.u aripi L'O llU-~ "Uf Ula! llUl ~Ovrtll. Şi J~ <.'.~te ori
revint· il:" ',Ula iK..,.a,"'~, uÎ-r;ltă pe "J't'IDllri, iar ae>lD1
;>:izita eu ia •." -mI" tii: Zl(,l r'"-'it. domnul t; rigor(' :-('
~andC'~re la f('-rit·ir ..... lui {·;ll'f.' a v1t'(',at ",·iI nu ~p
maj in!'j,HT;1. ia llt''''_~''V'iuta cu {'.are a lă~at~ ,.;::1
l,ll'l't'. ţ1-.ţ.i dă ""t2'iiwă de tirea :<1t("Îtii ~l omului o>4ll'("
alt:al'gă " .. iată înrn".;.eă rlupă o ,;.c/inteie de In·
uun ii. tar eiilld :t ajun,,-o ţii <1'-'f'a"1,'1 il imprE'~oarii.
"u tOOtă "ăI.Jur'.l ,ei alinr:lt"are. i-,* !lr~te ::-1 fuge
>]i-i

llH

la inI'llnt'rrt'.

~\..7'a a [,'."t ~i f-l: <it:' '>at~ nri nu ~ grmdea la n
fiinta lKcva.zUi.a. (> tiin (.:1 .tragă, <1':';1 eum i-:,(' ar~1;15(' lui în d~ăr!lt' tr~-.zt'. yt' (~are s'o fi iubit. cu
roată }larima ~i infi,n<U'eâ. C:'t,OO a ,.·niT pt' tir-mi,:!
- ao.lm.{l. cit:' itltltn1pl:ll't: - .. prÎ.Jltit~ cu ., hni.~tt,
de eare ni('j E'i nu 7'ut>'â .;.ăi'Î n«:- "'{-'.nniL i-a s(rîn~
miuw ţinrH1d,.., ,hnu!' intri' ,1,c.-:<€'tde lui l"t:'<-:l şi :l. pn\'it-'i) eu ochLi r:H~'w1ti, f~ră m("i 'c' t1"e-:,ărire ri{..~"'f'
hîtă fi cu nimi{' diu patima n:lLlln1f'ă ('U care "t'
e-:I.ndea la ea mlŢiă rl~â~'a din tiril'lll in ~are ..
·Ull........ U:">e. l-~ piir(';!

"li to'tul ll't"Oma "3. ,;.(' mtaUl-

;Ae a.ta, "oi yellIl".'a ...i eril h~)1Jri!ă nI::' !Ilai naintE:
ti nu t.;;t(-a .::li L.Îl..tzi.· lIlUlt. ~ urua.i t:iI'Z1U de tolt
~i'a nai ,,'t:oâIll:.i ,j.;- .. ,~?"iJ;?le Diel eare-l pr1.'ea int!'e·
Jat.Jtr: •• C itc IDJ.-;UU VU;C ;'ălăria ,-,are-ti plYt- t~".

l-a

r:j'pH1L" l'f"'{', iără '>~l

m;il"tlU·i~.i: .. Ştiam (':1 o .~a ~

tt..... imt:i a<1p\':1ru! c('
intâmplR C(,Y;l. toata

n·.'<ir>t~~ am rătât:'Ît pp "trăziI .. "ra.';:1.l1ui. P!oao;..e .. ~i
htllli:LI [t' trt'ffillTaf{' a1(' ffol iaarf']')I' jw.'au da.nţU11
taini,'p in înIăn~uirt"~i ltUl!":m>!Ol", ţ'l(';;.trăzi!e 1,line
de <lpă. ('im.-i m'am .. bitltt a;~:ll-ii din"pre ziuă,
!It'aw ;r,Îndit la illlf", ~\~ fi n·ur ."3 tt> yăd ~i·mi era
d ... r ,"k gla..... ul t:l.!lţlin ctt' mimgăjere. Când ;1 w'nit,r-r.-itr.ru.l ,.~t mii annnt.(·, ,tiam dinaintf' d eşti

rll. plltf>am ,;il jur, deşi nH-mi ~Pll~".-('-'.'l ni,~i(<(btil
,':1 ,~, ... :1 l

ff'<'Î ~)(,

- Pnf, im.

hi minI".
a~t..t

p

C'a'-a nD.a "-Ha

iţi

pla"f' ~ ..

Pi3 <l .întra! inc(·t 'ii plină rlf' "fiaIă; a .... tat ..
zi. Pf' nnnă .;.'a rlU5 pa ~ă nu 1'(' mai Înt·'arpă. Dar
riul,ă p!('f'area ("i rlnD1mt! Gri~·~.r(' 3 luat Q hll{'lÎtÎcă
0(' h:'!rtî~ }i i'3 rnă1'"tnri"it toat~t dra{!nstea lui as·
l'u ... ă taţ:'i
femela :tf'ea,.ta f/{' parp- inrâmplar('a
j.n .;.('n,;j~i' În {'ale, f'3!,,(, :;.t' opri~f' in y!ata lui into1>
ma! P3 Il raza fk lumina pt'.;;.te o p.ală rit> intuneree,
-~nnu mi-€' d(,r de tine. 3," ,-rea S:l. ,. in să
It' y;i<L":1 "..-,-..(>.:'«. {'u '"Cara ':.Oatâ <;î' "ii Dlec' În z'.ri.
:\[i ~'ar Ţl{tn-a {'ii am \'j~t ~i partum1l1 af'.('stei int~ilnjl'i "li t:lina f'i <1(. nim!'ni .~tiur{j mi-a!' l":unint"
r\(. YP,-'1 ..:ea mat fntmoa .. ă iHnjnril'l'.

.w

ne

-, A~ nt-â ~ă "ii ea oa!n€'nn ~ i .....i, ril.spUll:'
Di~{ ~ nu l'a nUl bre-le: Yai dt' ee ~ă tE" .i:I.."'CUDzl

,i

n',lş

nea să tf> \·a,}.a cineva {'3 te furiqczi hoţeŞk'
ta minI". Sunt lihera_ n'am r1<tt..rii fa~ă d~ nimf"ni
,Î tf' a';oT('pt .....'! vii".

1 ~ar n'1Htnul r;rigr>re in~~ta f!U 1) ineă.păiinare
penn"u planltI lui şi d.nd Ci. primit
:wM."'lilrea t:ilre-i spunf'a ..... fă cum crt-zi. dar vin'
ndara", il inet"put ,,,,il zim~a.,,('ă ea un C'Dpil mulţu·
u>pil:irl!a...'"<'ă

(\\tl!p!('

J\'hut'tI,f{edanlry

ii

<ll;ordnl • ;!dc

\.Unti I'poaclOr dpla .,Franklurta Z rittmg"

un intf'lTipw in l'an' faq~ dE'daratii dto,.;p;:;,
";lllZt'h, dt'llli ... it'i gl.ln\l1lHlni.
( 'om (' l~' 1\ h il t JI a d('da l'.!l t'(l şi-a da t
dt>mi-,ia tiindeif n'a putul sa ohtie \ot;lrfla
rt·fl)rnwlor militflH·. PiHll:\ 1<1 Pa.şti -- d
spn~ "OlHt,jp

f\hlJ~';j

fi
\niat I'l! .... igllfilIIţa. dadl iu Yi. .'na n 'ar fi
i7.hll,·nit !w Ht'iJ'irt'pt;Ht' lIll t.'llnmt ostil gu'
\"t'I'tl,j llwnndlli lIngar şi fa\'Ol"<l !-IiI obstruc-- ref0l11wlp s'ar

ţIP!.

Il! ....' pn n'.,:,u· Hlllia sit Ha ţ if' ~ 1~V'nte-Jt>
f\11l1~'1l şi-a f'XprillHlt h',Ull<l că re-zolvir()a
('['ÎlI',j !îuoi nu Y;l fi rit: tOL uşoar{l. Este ~'.r
,'f u.''11 pL•.~ibilif!ltea ,'0 partidul nuţional al
ml/nrii .~â ,~f' jJl"d":!t' /a
('VllU'/P

It-II HI'II a 1T1('hpiat

ţi<\ efi se rf'/rage

p' li ngâ n d ..;:n(/ rf eu

.~NJ

li,

,

1

;1

;1("

10,

,'n
la
,il
ll1
I\t
ii()

ht

01'i1't'.

VI
ţ'U

dt'l'lara-

\\1

dill L-iata politică. '-- de-

\\

I'l'inr III f"

OI'

miii tUft>.

•

Cine va fj noul prim-minisiTu. ~

PI·::;i "ontt,lp Khut'1I n'~ f[~l'ut )[aj. Sal~
pn}pnzÎtii din'de in 1'(' priwştE' pt'r~

Audienta lui Khuen.
1 }ll.! Y it'Uâ

'lPC

. CauzeJe demisiei.

tt'flilÎH,n, !'lIlf1 (un prpzi ...; 'o eri. t'U pn'zţ>.n·
t <ll'l';-I :;i rrilllll't'<1 cli'Hli"i~i,
.

dad~
gll\'Pl'UllluÎ ul1gl..ln>:-;..:

\,

1912

\ 8

.\wlip\,l\<i thJ ;!7.i a lBinl:H.rului-pre~e
Jilltt, ungar' contele hhUt'I1-IUdern1ry s'a

ziut il d('mi"i<:t cabinet IIlni,

II

o.:.'tile a gm'ernului austri3~' şi .l pl't'zÎntat M"j, !_
Sale demisia cabinetului,
Yaj, Sa a -primit demÎ.'IÎ;:I, După 3uruenţă. C()ll' .;tl
tele Khuen s'a i.ntors in p~l'\htl mini.,tE't'Uhri U:l
gar. iar ,*,:lX~ ~l pl(>('~H la Budapet;t&.

A rod, 1 Y.u-tie.

.;1t.~-~~:'"-!f:'"!

Contele 8erchtold la l\laj. Sa. )ltui ..trul l ..~
Ill't:1 d~- t'xt('rn~ l .._·nte~1:' l~r,-,hr .. t:J a f ... ,;.t primit
",zi d.imin{';Ji8 ,k )Iaj, ~a In <Hl<..tit'n~ii ~'t.,..î;~l:l.

8 Martie

laj. Sa a primit demisia guvernului.

~('l}l"r;)

()r-~~:"'~h~~~l

...

AudieDla lui IhlleD.

;ltttt

ciL d I":-:{\n'in,ind 1Il' (ont t'!f'
y;in;. \'Ur tlliP cunl d~· nf'rt· ... itat/"I prinwrdi.df!

..-

I~~~~lli s[~ i~'l'rl~il{}_gltv~n~~.
tall' ~l' "2tit, dt it făcut aluzie la actualul m.i-

\

l' . ~
1<1 SlllJ:.,111fUl (l.m·~r6
~,j)
1U,·wa. I'U O.1reean sort?-" ,
Jf' Izh,\nd,'1, firnl tratatin"!or 'ou partidul
gnn'rnanw!lt al şi "pozitional.
ni>;;t),11

d ..

finanţ('. ('a

.~-

Dt'-;;i anualili p<u,tid gl1\'ernamental a

stitrnit p.' Ibngă aetualul guvern să nu-şi
dl'" ot·misia .-:oi a c1erlarat că nu \'a sprjjini
3tt g1IYi'l'fl. s{' cr€'de că LHkri/'s va putea
mit ~i a ple(;~t eu t.'t'Î dintâi tre-n să r{'yad.ă tîrgul
pe f';ln··lp:iră;;.ii'f' ('U 1':lt"1'3 luni in W"D1ă,
SpNc' prim.:h·ară a pk'<"'at intl:lID. dnun lunj{
r.ra~.d(' dunărent' şi sNi:'Oril(· Diei îl găseau

prin

ŢI(" la hotelc ultun{'('Q!l-"«' !:Iirf'('j intoomai ea
('ui nt.a lui de 3ea:-:L

10·

Dar ck-p:'jrtare.a nint.re ei. topea lc'U fiecare .zi
anintul ce-I lega de fero(-ia ael"at:ta ruminte ~.i 011
~uf1ettll {'1.ltat. Din Dt'.gl.rr.a anilor ln'\"ie ea o mUlitra,I"(" ,.~ri'SQarpa ei din urmă primită intr'o Du·
mjnf"{'H 'PC când ,"C mtor('NI a('l!Să.
- ... .,d<> ee nu-mi trimiţi ni-ei o ,~tire, );11
~ Jv,ate ,;ă fii atât fk. O<:"Upat. in<'ât să n'ai nici
atâta ~-reffi(' să-mi serii douii şi re. ~u îDoorea să
tf> ::'<'1.IZI. că('! nu mai ne·cl. Tu te-ai :;.:'himbat. 3.1'
fi zaJarni('ă ori ce t'xplicatie - dar nu mă 5U-pih
caci :-"unt obişnuită el! firea ~himbăcioasă a 0-.«:
1J1(·nilor di' felul tău, Tu ~şti Un ,<,opi} şi ai in -taţa
intn'~ă yiat.a. IX' când ţU. eprea tâniu :'!ă regTet
di' a1~um. Si dacă tu nu ai yreme să-mi
cel
pUţin diT(';a şir-e. fără îndoială nu ajungi nici SJl
{'itf.... ti ce-ţi S('riu eu. de aceea n'Q să te mai 81l'păr
de .~ nainte-, Tr!.'buie să ştii Îwă. d sufăt- cumplit IX' urma ta~'f'rii a('..(·steia. mai ales văzând cum
tc-ai;.<'himnat.
- Cu toate ..",te..:.. inainte .-le ~ărţirea noutra
pentru totde.auna, aş nea ,să te mai văd, V inD, ~.i
mi--e dor de tjne şi te ~tept".
Viata celor c.âteYa Juni de alerga.re îMi scllim~'râ pe domnul GrÎgQ:re cu desăvârşi re şi Te5{>mnama Diei <il pr imit-o cu Wl f~l de mulţumire
a.-..eun.să. Au trecut a~)i (!âteva luni la mijloc. eu
de R,~~lii când s'au yăzut. X u ştia ruei el
."'('-1 ad.u"€',.;{': n"ni...e pentru· e:. sau s.e ab~·

sem

-----------------------
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pE

ill.iglwLc:!'p

.;il

IIU UOU

l!~lI'lid gllH~rUi\lltPll'

ma i litH~r;J 1.. il Jt' parti·
,luilii gm','nullllPntn J lip azi !?i din lllt.'lHbri
,)po:liţipi .lllsthistt', la eari S'(\1' ,dMlll'LI totj

r ~d tlitl ft.}PllW lIud"

aderenţii \'nt.lIll~i 1II1iv'-'r:~H1I,
Lukacs sau Kristoffy?

"împăcării".

Ciile

,.l"ltil't'I/', urgauul urit'ius <lI bi:.:H·)'Ît'~·i
~J'. cat. n':'IJI[IIH', publici, Îl! 11 UH!uI'u! :,-;511
din Ilnn;', UII al'tÎ.·ul ill ,'lUt· '!-il' OCup[l dL'
"C{lilp Îlllp{\('[irii", H4'pmdIL<"L'1l1 w'l':o;l ,1]'·

..~

fiiJld

til'ol.

pfl!'t'rîh>

4'1't'lkllJ

l'''P\I~t'

'll(.~J

,Jll'ieh ...;pu,~r' df' azi s('ri(l lIU ari i('(>l
~Nll.iJţ.iuna1. in d1f>stia l'I'izPl dill l'llg<ll'ia,

.-;;i p{II'f'I'Îlp 4'1'J'('lIl'ilul' hisl'f'În'l;it i
('" t. l' () H LI II t ,r\ t II <11'1',

Ziarul ~\l'estll, ('·<lT'P ~1 rost ('1'1 dillUli, ,'arp
a luat atitudinp ÎlllpulL'in\ lui KlllH'll şi ~
acordului si\n ('U kOS~Hthi,~tii, SIHlIlt' \ll'mii·

,J 't·i t'Hl'i i'llllt:J.';.(' t l'l',('utlli ,Wl\..,t{,l \.1 ri. i,,,toria
P-lJl.H,HI'P}'J]' {,(,-., lOt'llil'_'W, .:,l lJlal ah'.- tpndiuta d('
\'{>,\\'u1'i ;1 !'lt'llI('llt1dui lllHghilll' de'lI furlllll. II "in·
g-Ut':i lL:lţilllJ\' dltl atidt';1 P{}PO~l1'l', V{' "tiipinw"l' lI{'('..,1 piimîlllL mi lÎmbit d\ll'('l'u," ,k t'ittp ori .HI nll2itei:! \'illt' "Îllll)lWHl'l'a", Uintl'l' oalllPnu tlo,~tri ell
,iud"'('ntiî 1'.J'{'dt'IlI, ţ'll Ilumai el'i Ill:ÎIlU\..i Ul' ill'tpl'f,'."-(:

I!lHl'{'It> :

gr.

fiI' l'i>zukitil
P('l·'-;{'lul!t· au t'l'(>7.11i in 1'0."ihilit...IIC<I ,\(,t'.~ll'i .. ÎIILl'tl·
,·I·iza pp 1'<11[' dt' Pl'lIyiSl)r<.l1. Sp put adUl:e t'Ul'j·'. r'e('i llll·i aeei" dia ţ".>n\·inQt'I'(· Si l,vl,nlUH'Il'
la îndr-pJinil'(' )'('fol'llwle militul'0 prin un t(>\(' ('(':"ţ' ."\lH'et'D au dp :Ili. IIt' J,n7 dn:ptatp tlltlll'UI',
t'ari IlU liP l'l\l()iillll~jlll Înaiutl'a al.'('3tui .-;01 dt, hi.Ilt·.
,'"hiIlPt al ,utului Iwin>r:'ml. ('u citt lll<~i
din {".wld lm'ullli pelltru (,il 1\11,1 I'l'~;delll ,.,iILet'I·.
ll1ultp Yol'IOJ(ii p('/',-:ulltllt' \'U ul'PJ'i ~lIypr· , Prlllli!;;tii lwui ."-t' dp""'hid ~lP)'f)l~il(' alI d{, 1111 i1ltl'('
I\ul {'p,i Y<I 111'IIW Itii KhuPll. ('lt nf ftt \'~l J'p. (·lt~lI)('lltl1l .. :lIt'lltuilol' d~, ,;l.Ht" ~i \,{·lt·la!t.t:' 1'11110"1'('
din (ill':"i, ili rindul Întâi lntn· (,jPJlH'lltul Ill,urhial'
solvj mai sigur l't'fUI'111('!P mililm P. )\ li lre· ~i {'I,I j'Omil Il , ~i ('('('a {'t' lIl' hH'l' Ulai lllţ'" ;-;~ ('l't'hltLf> purLlt H nil'] o fricii LlllH'llinţrll:ilol' dt'lll În 11l'."in'·l'I'itH !['-il .. illlpii{·:1t-ii" ('·,.,t{,. l'ii ]lriî·
pa~tiilt· al'{','iW-li 1l11':-; lil.';lltt' ,'\11 ,..{, de!;dlid:'i Hl111111.i
pn·~pj lui Kh\l('ll. li.'izai,';ltii şi kus:-;uthlljtii
at.it{·a, I;'i nU1I1ai ,ltÎt! \'(it itI' fi Hn'.~' Întrl' il.'llll
lH1 vor a!<H'a I'U Ob:'itl'll<'tlt'> l'pfonndt' mi·
pop"':O'(> dl'O"-{;bit<" {,j su at dt'adnfl)hd p,'o\'1,('a te
din
IHll'h>a {'iu'muitorilo,·. Eli .. a.nm.; ,:;iI J1f' gilildim
litan'.
,
.. :\11

t'

loelllLli

llP\'Ull'

:-IrI

r

lJl' (/11/1'1

1f'1H\~IH
,

a/cÎf mai putin
ti.' lanna pn!.'<I'Î II II :--,
,·,'â/,l's4i,
cu /,â( s'Ul/ U·)'·
'
11I J

1'1/

I/I·of f?'of,othe CJI u~F(,l'o"lol!(!gitt.

desl'mno! 'fii' 1lJ'/)?a~~
J

dr-hti
_.'_

CO/'I'

('X(I'

KJwclI."

la e...lztJl dt'llI (had('u-Tllal'{' ~i llln1 .1 h>;.; ta t'lI!'<I;<).
Dia gT,·;".Ht. ma,u·ltiul'iî ..:\ II ~;llt.('m "il ",ol'oti,;, aşa
Ol' "trimtil jndt'\'tltH {'ollduciitorilul' (>opur,dui ma,
ghial" in bi.At"I'idi "an in poli1idi. În"iit ,di ('I'(·.adH
('ii 'prin a ..,.tt't<l d.' lltt'llt.at.e Îrnvotl-i\'ll c~ltLi IIllri ~fiint
tPZHlIl' al n,,-,:tru, al limlwi ~i al kp:C'i. al' Plltt'~
1/1'€'!!'iHi o ("al(· d(, H.]ll'vpil'I'P il1tl'(' lloi,i l,i.:\ i{~i nu

t'l't'cl ei
",mls<.i.ţ,i(>

lin pl'e:->,1 nngU1'l'LI,W;'\, SI' fa\' l\'lu,
1;.~J~~m!;ini.l\ii H.'mpra ,.)('l'solwgiului din
dwstil'. Sr cl'edp dî ('stI' ,'{)rha de Lul.:lÎl:s.
dJJ' sallt lwdti t'''l'l il <llllilllcf'SI' J.It' I\·/'i.~·
f o!ty,
"

1 1

Anunţarea

demisiei.

In ţil·dilll.<1 (h, IllilLW H ealllPL't>l l'oHtt'lf'
1,'/lIIcl! \'<1 amlnţ.., c!011'lsia (,,~hi1Wj ului ~i
\' il rug..\ (,'a lIwn" s[H';ii n,i umPlI,(> :)pd in t: ~'l p
pr 10 zih',

ilt"P""ta,

gl'l"C'3 tintpi

(·i

nl'l.Llll'.{'·"\' ('OlLttit>llt

lot, "lll.H't'I1!f':

pentru ajulJ-

maghial"izan'a

~ tl'nw d t , lwr1~)l1!p~ă. ~:'i
vel'fi{' 11\' l1l;Ji ponwnit(' in"inniri ,:,i l.atjo~:llri ai'l)r,l'l! arhit'r('il<lr şi l"iH·Tdlli 1l""tl'll, noi ~ii 111.1 ne fa·
('PUI LlIÎlIla 1'1'<1, jlf'utJ1.J (':f gl1y{'rnnl 111'1' "d\>11 mal
1,"\1{' 111t.'ntii, Iii' ,!!H 1·<lntr·aZli rln'pturi ~i Lwol"uri.
JIe IIl·hid(,;u.:i. {'U]J1!I·l~!. \:.,i .';:1 un \'r'jeTIJ ('{'-i in
jnl111 YI<)~tI'll, ,,;1 un ~imtilll ('(·-i in ;,llr~, tlll 1I1,,,trn.
,'i ~:I ,,\'i\'i1ll hipnotiz;q,i la ~tt'a,\.nll aiI! dp I'aep.
-,111 la 11-;':'(,:1 ciI' n:qionalită\i. lot' ('i\l'e d\, l1li,;r y'n
fi I'H"-() nwliih- iu ;'(lIlieii ne mui d(·~'hi"i Iii- nilllf'.
()"j "iî :l-:tl'pt:\1II in p:I,'(' "Ufr<l!tilll nnin'r"nl ~i
.It 1I1]('i 'om \·l'(lp:\ !'it Înt r' ;l(k"i:i r Il~' a~H'a ptii ...

-:-1 li,,{, (lil >;I;If', 1':11':1 a

~H'p,4f'i

t:ll·i_ Pnt{'lll noi .;:i "'pUnetIl, t'a l'lUlwni ill tuut{·
min1.ill'. \:ll 1ll'lllill'l'.~i· () llt.opil',Ei ;ih'~n'gii ill lll'mll
act':.~t·l1i yi" Il('ObO,4iti. Am 7,it~t,: alpl'l/:t' 111 1l<1{',c!
:\' Illna.i eÎit ,;l tlltH'i ,> () bat jfl{" ti rli să np lItai ,;nă
('ontt'le Ti·';7.;i ,~lI "tPug-u 1 li I b fi.· I)a\'('. \' ezi hin!'
H'I'ht'H Zil'lilil \'a an'li tDtdeaUlIR dn·llt,at.·: Tun"tll
t.e hllk, tlll'nd tI' .rl1d'l'.. ii. SlIlltt'm noi im-iuuit.i ['ii
na IT'lI"-'t·"tl' ]I'H'~·H. ,\d('di ventl'U :'IH3!'I·P7,('l·....• el'l1rit'i
"a\l ]I(';\r'I']1 .h"lI\l'lIrh":I I'('a" a],)r TH:.4.r. H :"util .1(' puf('m :,,~1 îl1t i nOt'm mîl na (](' 'IHI<'('i<P:
x xl.iiiiŞT (.
rohii dillpr<"t\l1H'ia Blta.."1 I'il 1llit.l·.. po]itanl~, noiuu

trehui" .-::Î IW hdhtll'i\m. '!1'OiPlltt:>Tll să inti11fIt·JH
mim,l d(, ';)lHT, l\oi IIwilitii l·d·o!' Ht(J1 Ţmtel'ni('Î.
J't~nt\'ll eii~> in f\'lnl !'lin gHI'a 1't~IlH't"1'i101' ji~hmi

1"H'I"J.
~Illlt
!'1'1'''(,

pc <11.'010 la intlllllplal'{), Era giitit cit' !liÎrbă
toa re şi YC11i.>;t,' ,,'0 ia la bis{ll'iC'a, D~u' din feln] rece
~u care l'a primit, a înţeles dî arag05tea Dici R('
dest1'îimase in r08timpul h111ilo1' pline cit' fiillglll'ă,

ta1le şi de aşteptare.
- Nu mă duc eu tine, sa plf'ei illaint·e şi ('Il
rin 1M ul'ln!l.
- De <mi
- Nu ~tiu, dul' mi..(' a.şa de greu să lU01'g ala·
turide tine. Imi faci imp1'08ia \Ului. om Cll!re s'a
dus .dmuult - ,..il ml se mlli întoarcă şi nu mă pot
/}bi~ui.

slujbă,

-

,,.

-

Bine, te aştept atunci eÎlnd vei le'Şl, după
Vroai?
Fă cum crezi,

Vorbele Dici nu-i tN. .~eau nicj 1\TI regret şi le
l' rÎme3 cu aceea~ llepă-sare.cu ('.al-e·i primea şi mân,
găimile, eâte"a luni in uMnă. Simţe.a iu-să nn g'l1
nemărginit lăl'gil1'du·se in jurul h1i şi ee,'a de în
ceput al nnei dmeri ii tresăre.a înt1"unoolt al gurei, alU pontnl ee pie1'duoo - <,ăei nu~i 11ut.{'-3 da
încă .hine seama -ci pentru zădăl'1.1ieia veni,!'ii
lui, ţii pentru t,irg1l1 a~.a 1ini~tit şi paE;'l1ic pe
care n11-1 YII mai V('c!N\ nit,ioflată, l',iei n'uy('I}1 ]len,
tru 00.
Lu lnto<u'{'t'l'e Via ('\1 IUl'rilni in 'I'(.'hi şi în .gl~...s
nI 'uu t.r()UlU:r de rugă i-a ,>;l'JllS; "Puiule t.e l'OP; să
mă laşi singmii, să nu "ii la mine ~i dacă se poate
f.lă pleci dlia1' 3J8tălZi, eăei nu vot ,~ă mă mai gt\Jll'
Je8e la tine .şl·mi vint' -să p]{rng '<lE' cât(' 1)1'i te' "ăd,
Adineauri când OO·am văzut la strană eu ochii ri·
<.ljoa ţi ,spre iooană 5mi yenea '!lEi ţi'P ,şi sa fug ('II o
n-e-hl111. Te l'O~. du·te!"
Abi·Q ®CU'Ul a îllţ~l{>~ el adevărul, i·a "CII it să
eadă - s)a uprit in loc şi pri'\'illd·o cu ochii umezi

Il in\'iiluit·{) intr'uH gt'~t nei . . pranl de dr;~go",t('
fâlră hotul'. j·a ~ă1'1ltat l\li\l1~( 'şi a 'pl~\'at 'fiirâ Il
vorbă ~i fă]'ii

';0 mai yadâ d(, attHl(,i. X j~i 11' al' fi
"'-PUlle, l~îkl la {'~ rlintÎ\i vorbă rar fi
poclidit lacl'imjJ(~ :;oi t'ra pl'ea mill1d\'\1 dpl·itt "'H,şi il-

an1t

{',{>-i

r:~h' slăbieiurwa,

Au tl'('ellt de atullei aU.i lungi de it~t.eptare t;'i de
obueimll ,:-i ('11 fi~'a 1'C an (le tlre-c.ea i{'.oana Di(>i i)
stăpânoa tot mai mult şi ,'11 fieean> floarp albă
cc·j lă,~a t'l'CllH.'a în goana ('"i Jwbnnă. domnul Gri.
go]'C'

inţeleg€'a

ra

{'ii

':H'eH"ta

a

fo.st

";lUgllra

111 bit cu adC\'i\ l"ll.
pe ('il n~ ~,
pj{)1'dn* ŢHmtru t()tdeauna, rlcşi a-l~nm după atâţi
amal' de ani se gandea la ca I'U toată căldura ~i
drago"t.ca unui om ('(' şi'îI int'heiat f;{)(>oteala l:U c'p!
elin lll'm~ regret.

fB!H(>ie

,'Rl't'

In -";l'Ul'gerea l'(>asului din urma al .undui
rlo1l1l1ul lhigol'e i·~i ad'UC·,e aminte de {)
tâlnire a 101' pe neTne ele iHirna, 111 părinţii l'i,
şt>c oameni b~tl<îni. {'ari trăiau l'ptrll>:i în {"a"a
dela ţ'al'iL ...

~,hiu,

n',

111·
ni101'

~i din .colt ul plin de umbră. o ....(,'{k <.:tUll r:l,-,.ar(·
mlădiindu-&' l'a o'ramurn înflorită. eum 'Se aprol1ie
şi di~Ţ\nl,{\ În Întl111Nt'-C'1I1 <1(> und(' J'i:L~ărbc.

do]'

Dumnul {;rig-ol'(' Îl1tinde mflllilt' ::I''l pl'ÎJI(lâ,
fie i~beşt(' ·'Înfilornt de ogoln 1 îl1111ne<'v>~ 'il \'ceC,

';('lllillHl'{'ll'. '~:l

tit 1'.
(!t·il· d(>(.d"hj luai nIH1,.i ".ti!irat.,ri .. ·. dl"C'lit toatf~
~('llJillal'ii!t:' nl,a,ll'l' in dl'(·~·l\ii.
X II, dtllll!lii <ll'p';'Tia III .;J'i t·C' "L' !!:iJlldt·';{', numal
1" îllll'~i.,;II·I· !lI!. A <i.pa ]lW'l'C'1l '{'llldiil~, 1II1pi {·Iii.
diri. iJl \I'PIII\' ,.(, h.:' ];razi (,il ('hi,ll' aVl~'a ",,('ai ",'"
.~ii

zidt',:,ti, lll"ealîlll,' Ij.(i hatt' .IU\'. d(' IUlII('.
('r'] Ulai ~"\'II, jllrnd dp imp:1(':II'l', l'un' nu va
l'lltl'a fi t I'('('llt tlp{';Ît 'i"I'illtJ:" r"l'\:t ItlH.I('J'ă im·
Pll~;1 Il,· "Iri f,j('tllril';ll'j vlw·l .... atii la \'iitUl'ul monarhil,i, p d,'";h;Il":;<it:'i !ill('l'taka I'i('!ii Ilua"tr(' ;na·
\i"lIal." ('~ln' "'(' p.. at(· ,,"~tilJ('<l;i Înt:ll'i l!lITlll1ip1'in
l'ultunl ll:ll,i, .•nala. EihillC, d11l1ln.(·,dor din Pf\'lta
I'~' d(··" p;trtp ne \'ol'he,"'I' :;oi azi d\' IIHP-'Ul' ,,1'11 ll\ ze
\'.aLtlLl,", {':(1ld (' ... :1 lL11111CI1 ...;!'i1 llatillHl'H l'olrlilllă din
L'·'I!!':I!·ia. pe dl' altii par\(' toat\.> ahwnrilc lor sp
,Iau Îtllil\l1l'inl "llltlll't'i l\"a-~-tl'l' llIqionall'. }'ură
il nu a'llP;ll l'a l\('l>""t.PUc dlll1:! Iln'i)t Ill-i (,:l1'rI i na.l<:>, ne
pot da to,iI.t' cel..-l·alt.1.:' faYI'11Jlri, nu Hot' pliHi nimi(',
l}llt;>:I'~'i dp d('put:qi in CauLl'l"â dl ill 1'. \'l"oşaptp
Pl'l'ft'<'l.i. mii dl,,,IIl,ihH.;'i in flllle(iiIe "tntll!ui. ('nu·
:!:1'1111. lllilloUlW l>t>lltrll bis{~l'ii'i :;Ii ,:,,·oli. tA)!lt .. h,,·
bltit Il\l "lor pllft'a 'nici ,,11 mi~h.' ·rlpln l'iil:lD.lIt -("1111-

~.:-ill;t ilJ \,:U'(· al':l~n ~Tf'll. ilpa--ii de \,Pai'"

dt>.

":l"itr"il~i lilw rt ate fi. \'it·ţ ii nll:!"t J'(' nil ti"JlRlt', ilr!\'"(',i plllÎ.n\<l de·a trăi ('it "opur. nil e[\pal't{' intri"
!.:!tO<1l'l' la alt P"l'!Jl', ~i tln'ptul (,llltnrii nHll~trt' 11:t·
ţKl11a1c.

Ad{'Y:lnd ;\('('Ha Il \'N1('1Il ~i îl "imţilll ('11 t,.tii.
\'l' ,iitoJ' nE' poate ll,;,tepta !!)(' noi t';I popol'.
da:c~i p(;limg'~ tmlt·(' lnHllll'ilf' lIIakl'iille, t~, ni ll'-ar
da (,t'i pntel'nll'i, ,"om t ]'(·hn i ţ\i ma i df>p.artp "il IU'
clii:m ('{miii în :,('mi·n:u'{· ('a pc, ,lill ()~f(h·. iu .!!im,
nazii nnd(' .1i1\tf'll1 Y:lzllţi {'ll dU";lllilnÎf' ( (':iei bilW
"ii fim in \f' l('ţi, 111>1 n Il dori Jl1 1'( ~Il't a I'f'a ,,!·~,n('lor
('iki

dp!a Ol',II\(':!·lll:ll'P. ;\ "uă lli'~i' {!hi·hid
cinrl lW g:"IlHlim (,ii tillprii ]l(J~tfl. ('l!

1',11.:

;:j.> ".

,tflflllPi
pnatii

t'lilti"':l, trphuI" ':'li inllnr{' lHltj"Pllr; ~i llfllt!il'j 'p .. nf1"11 fiin(.a lor r!-e Rnlll:li11Î şi ipentnl limlHl 1.. 1'. ""ni

.~tm.a:Nflm

a1)c,i
tU&C

îll\'ÎlIlli\i l'n·latii n":,tri,

"agilatHI'j", dll:;'ll1Hlli a.i .. id ..·ii"(·t,k·j ;;;('rinşi 1111 \';Id, <'ii 11:11 ('az i'a ~'~'I din Oradf'a PO;lt.('

in

l'9rd

H .. l!'JlI, 1':;

Jll'at'til':'Î

ţi azi, dal'!i lin "in

1P:,!'f',

"-lT'llt.f'TI1 ('()n~id(,l':lţi nl1111!1i r':'

,

l'

I'lnfl11'i (l!. l,a~tin~l . .I'('lltr"
'''1
"'ll11t~'nl .. afll1niit'nl"li cIp ',::ml'ni, PÎ llli
• (ni .. rle "lllll1l'~. ".)r(' ~ti{> ('!' tln'p!nr,
. "ţi
aibă, :;.i l' "ig-llr ('.1 tn>l'IlK' "il le l<l~ti!!l~
('11 ,,(' :·hi YP1!! ,ri\'j 110i in ,-iit,,!".
·Ill).!'!l
t.'at ...· t~·\·',rll\'ik 111:11':1';;11(', (':1111] ,LlII ,;,ti. ('ii ('n linl[Ia 11, .• ;[,,-t \'~î nu ii" ,t; 'l:"1u3 In ni,'î 1111 "inC'lLT in"titnt
:'lqwl'ior din t.arii, la 'ni"l n lmi\·Pl'~it.at{' ~ -:\(,; pri.
\!('1"'{~1Il fI\> ;H'II 111, l'a eea ma i ma l"t' 11'1lI iJil'p aII uui
popo)',»t;! l'hial' În iml'f,.;,il,ihtlJlf'!I dp a-ţli fa{'e
intl'l·:I).!'1i \'1hll'al.le în limba Iili marl·rnil. XIIi :;-tim.

fCl'iti" 1'('

:tt'p,;tf'

('ă al'e~ta

l'

{>pl

Iilai

nw!'(' dl;lI

:'lIf1(>tp,,(,. ('lUP

n,'

Hlulte .)ri (klLlll Falizp;) ZH.
'\:(, anînd ll"iJ"lll'<lt:, ,]~'l'lina ljhl'l'tatt~ a ('u1tnl'ii
l1aţl.mall', "'IJl'jjinit:l IEn l'al'tf';! :>t:ltIl1ui, I'arp e şi
aluc.i'tru, nu Y<l trdJlli ,.;:1 \'erlf'Hl in yiit"r\llnu 'aşa
de (Ie;,,!lI'I.at. ra~·~~ii\(· nlplltalit:tţii ~i a ('ulturei
\'l"l.':;,titlP? t'iwi )wntrn pi l'I11tllra I:'i l1lPI!lalitat~1I
101' pnt fi j'''Iu-t-e hmw, <111,' î 11"'"I\l"t, iu ('.('1'\,111 lUI,
ţimwi 110a"t1'(' (Iri .(·.iln.l al' fi un ('l(>111'f'nl lip tI",,-,,- .
('otnl'llllt'l'('.. ('iil.'i nillit'lli n11 "li putea fi iu t1t'dli:;'
timp ':'1 haTt<'~7. ~; nMmt..
A"lllll "(o lt:ig-ăm (le :,exmii: Din nl'nmi~iullilp
f:kntp e\{. .!.!:ll\'Pl'n l!wi HlHl n11'''' (~e ol'din <'Illtural.
TIn da, ('l'a' "iî uit:l1n: .11' fi <) 'lPHmi'i(lp hani Iwntl'l1
hi,,(,rieă, nHl' 6111il !!1IW'l'1I1d ( ' l i .() 11l:în:1 intind!'
;.ţlil'ul ('11 1.:l11i, j'll ('·('~~la1t:J ît i : ... ::l~H 1""'ălf'ţ'ti in\''';W';t 18 ('pi~\'o)li;1 Q-r.·('Ht. lPrc.:Jliariî. 1\1\ ""1111 i.n1:mlplHt h\{'l'Uril{> dliilr ":;,a. }'npt (' ill-"ii, <'ii 1"\'N~UlP"H tl'HlatÎn'\tll' ,le l'~W(" ''1' -:-ti.ll. dÎ g'\l\-ernlll
e a;plll''''ll "'il dţ':l a.illh'I1·~' ';'1 hi~t't'i('Îl1Jl' !'OIllHU('. IaJ'
:11'11111 ;1(' C':lt.("\"u zih, Yl',delll. ell·j aŢr1i('lIt ~H'('l~ ~u·
Yl''rTl "ă 1H' de-u :;.i II \'ni,;c,clpi(' .gr.·('uL maghiară,
<'1dt11",a nO!l"tl'ă nnţi,~naliî :1.';':1 l'ltlJl se 'poutp
111 irrq)l'ejul'r:lik vitrege Îu eal'i trăi"l, ,,'(\ prop.a-

..

-t
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.
j:(al j)riu '7('''-Julii :;.i iJi"l"ri,['iL .'\/"inll ;;t'OHiu ele1tlen
far:, IH'-<j lw(,~:tlnit-H AIllKH1yi ('Il f,p]t-bra Jozindi
.,lu}lat ru ,mi {h:· ''t''OU II! nupi J II ) ~ll-şj ~tif' ('x;)Tim~1
""ri"{,t "'ltJldil'{'a ill .,,('r-i~ .~Î ,-o]"hit, 1l11g"nfC'_'îtP".
,y'';lil(' nwdiinll ni.I~' plll(·IJl inlllulţi. Slllltem
lot la ail'tte3 g-imllazii, e:!l(' all! <l\'-l1t 1nail1t·(' f'U 40
(j(. ,mi, d('~i ~,,{'ollll'ji s(' 111I11Ultp·':l' ,din :111 în nn.
l.a Frtgh]'a~, 'la C'arall~l'hp~ ;-:.'all intell1Pinf, dp~j
în tiHlHlIri f'U llH(inllHlit:",ti, ~·illl1la1.ii ll1H.!'ul'f',;,ti, al'iLtimdll-~(, Î11Ch "datil, I'ii I('g-,'a at'l'f'H afu/'i~it:t
in ,'al'!' {' vj,rhu si dp 110i, p " Jilefli lHlladi't. TinPi·ii
uoştri "l111t l1('n~"ita(,i dt'l'i ~l' in\"l'ţp in limha ."tatuhll.

N t' mai

Li~{· 1'Ît·;[,

61Jll:lllt'<l

foefll'

IIp {'lIltu!'t1,

A{'!llll "ÎllE' mill\~ti\'111 g-llH'l'll şi \'l'P(\ "ii ne {'in."!'('~l&{'il ('U ,hi"erÎ('j[ gT.-l'at. ungurea;<dL :\ II YlJIl1
intNlţiil", ('(' nrmăl'!1:;;tv :1,'('"t
yl~didj, d;ll'ii Y(jm :-:P11I1(', ·eil tinta

fi pn'll (lq)art{' dt>
ll\l~l ,,('tlllJl

rJp

mai ol'jlărtată, dat' {'('a mai cl{' dpet011i(· (' intI'OdU('Pl'!'.fl jitllvg'hipi lllltghiarp în întl"("aQu bi~el'i
"a gr,-('Ht. A(,('.'!"t~ intl'nţÎp 1) bănui" indj .(1(' mult
"Poli

fj(·j(·.l'tarul Hm'jtill.
A~tfel

.;;P ."Jwl'pazii Il S(, lua

H{,(,,.;t

ultim l'Hzim

~d

.. uhuT{~i noa"tre 1lationah'.
Xc' întl'(·hill1l: ('11 {'f' ,'om ]'~1111il.nea ~ Dll!:la 42:illlfhll'ile lil1' 1nl THlll l'llJJ1li'llea ~'11 l1imit', dici ne HJtll
"(mkJlli in (']Pmelltllt a!c(ltnit-lll'. t111imd ,qtrîn" în
],raţ(' bll11ilt1'qîk makrialp ('0 lli-le,au eingtit. FnnJ
o mitră, altul un :-:l',lllll de (k'pntat, al tr.. ileJJ unul
df' pl'f'f{'-et ~i aşa mai dCfHirtt'.

Vii

întrphăm: Cil1u} ~l.'.;tfel ,~e hl(·]'i} ))Nlt"u

ca

.~B }lE'

Rapf' l1rJlpa~tii t,:t mai ad~lnej 111tl"(, pi şi noL
'}i{'.ntrll (·p-l;;i hat jH'(' de hunul simtcp] put,in. şi nc
~·oib0&' de paec 1 A('(>.~f(·a-f> <'!lilf·. "ari t'ondllc la
jl<l.('{' şi 'pl'iet{'ni(~? Ori apoi ,dnn111ialor cre·d,că ('.ele
două d}'('!~4uri 0a.r-rlinale, dl'rlina lib.NtatC' în de..q·
,,·olt.arf\!1 ~i('tii na tinmlle şi 'I(lr'{)ptul "uJtm'f'Î .natinJad€' slIn t fi n'11tl1ri ~ fintp mlmai \î{'lltru ei, .~i ]).('.11,

tm noi ba? Al' tl'dmÎ ~ă",;,i d('S-l~hidă 'l/dată ewhii
{'·0('a ef' ~mnt('m "i w,m fi Întotrkanna:
:lll 1'o'P<"))' {>OllŞtill de ·dl'ppt.1;,rilc ;,alp, f.rdo~ de ml1tura n:t1imlah'l. şi ,~;:; nu ne oocot-eH..,,-{'ă de nişte
llieti YDnptk·j l'r.im i t.i din m ilîî în {·a~ă. Tr"i mi·
linalle şi jlllWÎtHk ,;,i numai {'H numar e df',~hl1 d.e
n·,~Jl(wtll'(}l:', l'a "i"i n n t l'e:wil {.(.j mari ;;;11n lllld il in
ipintnni Il(' limgil il/'i,
~i ~ă yadil

Trezirea Billornlni.
~._.

Scrisoare din Tiuca• .:..-

E atât. ~de gr<pu ,~ă sarii .rcflexît.l.ni" ilU"pre~ii
dela. intruniri eonfNillţe şi pet rCek'l' i. E grou,
fIn!'. .. ~t(> biIlt', (':HIll s'a amint.itmai d~ multe mi,
l-ă se de.{, pnblieitatii toate mişeRl'îk>, toate stră
duinţA:lle :-\alLLta·r{' ne 00 fac din park;.t acelora, oiH'i

I'n drago8too 'Şi alilJirea nestrămutată na·ţă de noamul no~t·rLL se pun în mişcare. şi agită dând imbo~d
,şi altora, HU lU{lrepentl'u lnmi11area 'poporului no-

st l'll,

E Wr1?'pt. că împrejul'iit'ilî' din tl'ecut TIe-au t.i·
nut locg·.aţi şi strHini dt' cultură şi ahia numai eu
timpul am putut. v('ni la (',oTIvinger('u nil trebuie S:J
imităm jlopi,}Ure!{l ,t:tl'ăine Pll]t{' şi eil p{'lltrll ajun,
gt'l'ea m!iretului f<{'(JJl su folosim şi SH pllnHIl1 în
aplinare toate mi.jl(}fLeele n"hil(' ţ:Îpot:ibilt:',
Şi este cu atftt mai tl,ist. nllnd p(' lânga ar;6{'a,
(,ii Bihorul Îşi păstr{\!lză. d(: alli rit' .zile epitetul de
"ţa:râ :f!4ră de ,'«)~ll'd', df' ţaTa în hlllf'rf'(>ulll i. unde
;lDi de zile se arlăp(),;.;,to'}t{' cu p1'ed ilec(ie "bllfni·
ţele şi ŞoboJallÎi nationali" -apar clf'Odatil din
vauitate opoziţ,loni!;lt.i li tot ('1(' e"te rDm1tnflS('. Apar
r;.E"9Ul.5î din di:i]e Bihariei ele unde schwri'l de
ani de zile cu tot felul dB mijloap.{' la minarf'-fl 'P1lpoJ'ului nostru. Pe lângă a('{'('lL C'H magazinul

run

pl'jnd~ :rădici-nL vine

l11'ollihaJ'Da tntllll'01" ile0t-el,)r
.
Şi intre a"tf€l de :lmprejurfiri. {'ând biserieile

re] i g- i oase.

rwast re de ambele collff'Siu.n i eari nC-an păstrat

fiiuta ll1''L'-;Itinea"că, crud ll('-{!U dat. putro-ea de ]'8zi:>t,,-,n tii in contra tnturor furtunelol' veacurilor
trf'Ouh, ,şi cari nfl-au pustra.t limha, <Cea mai 8Cum·
ptî podoatJlll "llfletea'S<'ă a unui popor - este oaro
la ]oc., ·ei'md îl] 'COnferi'nta ţfN"Oţească ţimltă in
Tjncli~ la 13 F{'Ibruarie a. C., la propunerea unui
pn'ot. ero"eut cu pn'<::ICuru 1"t'ffilimeru.că, rob şefia
lllllli j1l'vtopvp ,1Ţ'>I> Rtilpfmitor, !"iI se aducă in di~.
eutil' dedal'aţ.iuilf'<I:

Jll111

11'011.1 r'idi.că &dUllLarC8 şi prin cuvLntu alese }>~

La htima 00101' de faţă f'.ă pă.rtl'OZC
]>OlltrU toate timpul'ile dTug08tell.,.1
promOYat!'e--u
nesi:·.

\'\f'nilHhI-uc la Guno"tinţă, că St. 'Domnia Voa111 eaJitattî de dele.g,tt p-cntru infiintaroa unui
I}{)Ll dpspărţămîtnt al ."Astrei" în Tinca aţi con,
\'(wnt adunarea ele C'on-strittdre fără pr€>al~~1ilă în!d~,g'ere .şi Ji'lru ea in;uintoe să fi asigurat ('A)ncul'tilll ''leiiIJur tl'<lc·tna1i de pe toritffiuI nouinfiinţ.Rn
dului d{'"părţămihlt lHin ee aţJi neglijat stâlpii ooi
mai pllt,('rnicÎ ai înaintării noaostre culturale dill
a('O~t{' porţi: (1bl u'C'este motive văzând noi prin
'ae<,a~tii. pl"{X'oouri1 a d-voastJră şi desconsider~U'ea
statului preotesC' n>eclarăm, că la adunarea de con,

"tilmi1'8 nu put{'m lUil 'Part.e.

Tinca, la 31 hnua.ie (13 Fl3.ut) 1912,
Sesfor Porumb . Alexa.ndru Vas14di, Mihail
llof'GI$. Au1'cl Roxill. Ioan Căpitan, Te.od.oy Roxin,
Nesior BLoga, Ni.coZau Oosta, Ioan raUla, Anton
Ma-rţi<m.
.
; E·stc liSta corect ~i petmis din partea proo-ţiIUl'i su!b.'i(lri~ă .pe apelul de sus să vină CU astJ1eJ
de .1ucruTi sau poat-e au .'bit 8ă SO doo ~ mn .al
do~~{\a apel ea lui .Mall1na .. , Cum se poat.e aooea
că p}'{~ţi'l1100. oal'e a fost cintatfi de poetul Mu.
:roşanu Il uitat yer"urile
.. .Pnoţi cu cruce,a'n ft'unle căci oastea e crl'.ştină"
sa \'Lnă să 'Se opună la im,iimţarea nnui d.esplhţă
mâ.~lt; al ~~jatiunii l1<Jl31$tl'e care are soopul mă·
N:ţ. ''?l rmhlJm {'..B. 8ă ne unim în cultură şi îcn gilndl~,
.
~'ulU ~ ].1\i.Xil.e ca }H'(;oţÎ.mM sulool'jgÎi .aă nu vadă

veI
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W3
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Un am le: al Rominilor.
-- Antonio 8aldaccL Rorrw, 21

llP!

Febrna:ri~,

cU

Zilele tl'(lCute, în 1'(Wă1\Satul zorilor unai dimi·
neţj superbe, am petl"'QC'ut la gad -pe amioul Antonio Baldacci, caro ~ părăsit Ceta~ Etel'nîl pentru

m1

su

a 9C J'oin tlooa'ce in splc-ndida.i 1zolaţilO din fMlmoasa Bo]ogl1i~,.
:8iirutul -frăţesc şi cuvintele lui de indOllUluri
fl'1UllOll&O, m'au făcut să urmăresc. trenul pâ'Ilă ce
nu l-,am mai văzut, pierdut departe 5n pustia
Canrp~nei Romane, iar rolntorcându-mi'i in ()ra~
şul C3lI'c iUOL"I)(\Il su. prindă animaţie, gÎmdul meu
mi-a dopănat din nou firul yorbolor lui înţe
lepUl şi m'a f~cut ",il ,'limt in sufletul meu mai muJi
ca nici odată! o 'rază <.'aldă şi st.rălucitt.are.
. Pentru Allt01rio BaldaC',ci cu am cultul :mm-ilor

~.

~l

lU
ŞL

fii

h

proJloyAduitori şi 'imi este scump şi nepreţuit ~9

un pwrint.e . .El e,ste amicul ţ\nişoarei şi 1111 fraţi
lor noştri Rubjugaţi, IXJ care i~a f'tndiat ~i i-a susţi
nut prin presă şi pri.n grai 'În faţa lumei civilizate. NUlllOle lui merită siI fie săpat în inima fiecărui

.rKmUm

'-ş.i eu ~nu'mi îndeplitles<l o~t o d.ato-

ri~ făeiLndu'l cuno..~t

celor ce nu'}

ştiu încă.

Al1tonio Balda-cci este membru al mai multor

institut.e academice din Italia'şi străinătate, publicist Cu ,'lazii, .adânc cun~br al -chestiunilor po-

litico şi profesor 1Ll1ivel18ita.~ la B~ia.. P:rele·
gf!rilo sale au o reputaţie unÎ'..1ert.ală. A făcut multe
călătorii ştiinţifice şi a aVU':. ~jUJ aă cunoad
pmoot c~'lra>Cterul 1){}'{~l'.P(l lângă a.ooa:sta
fiind o porsonalitate caro 8.'t.emtă o influenţă importantă nu numai in opinli:lp~lidi Il ţării a.a1e,
dar şi în cea străină, 13 'Putui juca un rol strălucit

di .Hi(!i -nu e 'Vorba de vanitate nici de -aspilN.ţiuni.
dl1piip<.r.nuri onorifioo, .. ci dl Dr, Andrei Ille. ŞI
e(,ţ;e.e ",'au aoooiat lui au .făout-o cu riutenţiuni cu·
1'f1k' şi n(jbilf' d{, a H-;t{'rifie:t zik, C~l g{i pU:Lwî ~i1 a·
pad În mi.il~)(,1l1 poporului, dimd ajutor tlot prooţiU:I{1i i7i înditilt.orimei la ffiUJlCa grea 00 ne aş
teatptă pe totii deQPotrivă: luminareo. poponilui

făcut 6.-.:cursiuni hotal~i6te ~în Peninsula Ba1ca.ni'Că

1wltl'U.

şi e lUHU

; 1\ ·tH"buit să alScllndem cele întâmplate dadl
s'ai' fi inti~mplat 00 s'a întâ.ml'lat Între persoane
prj,'ate, dar când vine 101Orba do .cea mai inaltA
iuatitnţhme ('.ultunlJi !Il noaetră şi păcătuÎ!nd opunflpd ll-no la îniiunţarea despărt.ăm1uteJor ei este
un pWcat 00 :nu se iarrtă ...
~ Cu toate S('A.\SWA, conform convoclîrii puWicate
in ..Tribuna."" adulllllrea 'S'a constituit între oondi-

!.'in

8.
w

fiI'. A:\ 1>HEI T1'.L1<:, ad\'ocat

~tl'ă

lU

==::::111: __

8tim([tll/l~i DOltl(/

Ti"nca.

şi

întotdeauna ,1
iubirea pontrn
culu'Varo.1 poporului n08trn româ-

in faţa hlTIwÎ eÎyili7.ate.
.
,/
PUl' ,iHtii pl"ilejulşi mel'ltele cari au t'ămtt ca--"""
IllUn{'}e lui "ii omic scum}) tutwr()ll' l'Omâ.nilor,
Ca docto1' în ştiinţole ':lMtumle, 25 de a.:ni a

din il<Xlill cari au

,făcut

şia Greciei. Cu .a.ooastă ocazie

01

Flora Turdei

OOlHltatat ci in
mozaicul naţionalităţioor din Turcia trăet}t.e ş:i BIe:mentu] latin cunoocut sub denumirea de Aromâni
în }'ana:r, de t.ânţa!r î.n &l\bia şi Bulgal'Îta. Âcoot
fi

element, zice Baldacci, este ,prin limhă~ moravu.ri
şi B.])titudiJl.i C1ll"at latin şi a pa.st.r.at prin 'Vic.iei.
tu-diJlile secolelol' e..araderul prin exoolenţ.ă roman

al legiUllilor lui Cczrur, N umiu, P 0010 Emiliu ,j
(,jl)nile cele mai bune.
vieţu-eşto :in masso compacte prin munţii Pindului,
~ Adltllarea !l'a ţ!Îllut in Tinca .sub conduoorea OlimpuJrui precum ~i prin IOr':Jj~elo şi O'răşelole vi·
dhri Dr. Andrei IJle in calitate de delegat al co- laE1telOll' l"Umlo1iote.
mitetului -ceJlt~. D--8a a l"OOtit o <mvâmta.re de de;J'
*
ch{dere tJl'ezind in inimile celorpTewnţi dragoBaldaooi ca prin mştin-et a fost at.rili! de Q.eefJt
stea şi iubirea nestră:mutată faţă de eultnra roma-· element pe oare mai mult sau mai puţin J"ill studiat
noosdi. Vorhirea a făcut o adâ:n<:ă impl'esinne în şia scris ®supra lu.iun mic studiu întitula.t: "Ele-inima ('~lol' prez.enţ,i - în- m.ajorifate ţăr·ănime. mentul 1atin în TUlrcia".
Pl"OOţii JIU lipsit afal1'ă de Andrei .1farţia.n şi Ioan
? Dar inroresuf lui Baldacci in favoarea fraţilor
r ai<la. d€IŞi ~u figurat ve decLaraţia de ma.i 8U.I!. moştri ltl'Omâni din.Macedonia !;li prin ooritlO&1'e8
, Dintre coi prc7A:mţi t,ryţ.i s'au l1l:&Cri-s merllibri ai particulară adr(>8ată fostului ministru de externa
A80{'.iathlll~i. In total s'a,u insC'l'is 82 de membri
Js.cques LaJwvary, a atras atenţiunea RomRnîei
din1re carI 3 m(llnbri pe viaţă (Dr. A. llle, Dr, asupra aOO8turi element. spunân-d M .ar merita maj
A, Pintia şi ra,~j,le Păfucan), 27 membriordinm:i multă ~idtu-din6 pentru a duce cusU0C88 'lupta
~i 52 'lIH.'mbri ajutător,i~ ace.'~tia aproape toţi ţă·
de deal'obire .du 8u,h jugul elenismului.
rW:ll1.
.
Raldacei susţine că elementul românesc din.
, Pe urmă s'a alB8 comitf'tn] '('orcual şi ·di;rooto· Turcia !OO. fond est.e "c,u-perior tut\.l..TOr e1mnen.tslQr
I'n1 d'0spărţămîmtuhlii. ,Director a fost ales dl Dr. canJocuitoare ŞÎ e men.it .aă joace un l'IOlprepou,1 tldrci Jlle., IB.ltv{)('.at in Tinca, iar membri in C'()- deront in Turcia dacă .Rnmâni.a va reuşi sin Il!d uoă ,
mit(l:tul cercua] domnii: Th·. Aur-el P'iu ti4, advoHat la adevărata ~xmştiint.ă Mţionali1.
inl Tinca. Romul BarblG, 0\mlt,ahil la fiI. Biho- , Geuerahtl Lahova.ry mulţămit şi satisfăcut ~ i
l'nfma, Tinea, 'Vasile Teuca, învăţător în F~hetău l.nter08U'I ce poartă un 8tl'ăin 'Poo1lru propă.şir08.:. y
şi- Vecaş Danihl, proprietar 'În Hu~msăll. După Ilelementului românesc .din Balcani, nu u'UllllIli ci ...
coo'i!t·ă aJegere pourivită; deJDgatul oomitatnlwi ceua ,,luat in s.eamă serios ;:mIe oomunîca~ 00 filo--l'(}'
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cea mai mare
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Gyul~,
de

trăsuri

sudungară.

'l"eU""lcsvar.. OyarvAros,
H~\.ro=ldrâly·l.li:

14.
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( e _ a propriej,

Iare m4gaz in de trasuri noni

şi

folosite.

'7eg1tesc ~cruri de Derar, rotar, ,elar, de IUltrult
reparirl de branşa acea$~ cu preturile cele.

Şf ~rice

mal moderate .~ Pretcurent grafis şi franco. . .1!'t. Tot
aici se poiţ t;lplta. -obllibuse pentru b persoane,' cară
funebre, fe~rlte drute ~Iandanerc cu preţuri moderate.
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SMti-l ~aţie ~ati~n.ea l'Ol'nâuă ~ma.,

Pag.

iJ'1'i.mil,v&l'ă,

hreră

~

eâ.:n.tă

mâ.nJ Baldaleei, da.r i-a
totdendat.4 JÎ
la
din
aetualmente
c()jnd 1[l1l
()a.me.D.1.' i, cfuJd nu
Illtlllu: Je sal? .dtl l'ttuuQŞtlnţa..
'
...
~tor de nn'll1-~t~r la BUCU~l ~1 mâi1lfl ~aoo .p a "eri le, când nu. b&zăie gândacti, când 'll1UUai
DJ1\. fel'leu'E! pentru elementul m~..d<h."'"01rut.1l mmJ.stru, nu ~umal că truta cu mdderenţă ŞI ne- bolta oerulul ,albastru e dea.'ruIpl'a ta at-und să te
lU 1905 pe dmd în l'eni'll8ula Balcanică ee in- pă6a~ ~ul1?ahiJă lupta. dusă in favorul româ.niA- opre~ti undeva, af.81·ă de titrguri să ~'-CUlţ.i simfocin.sese ~~PLa. 'Între naţ io:n ali t.ăţti , . era i? :apul gu- mulu.l, CI da-ud cu pnli?tla pc la legaţi~, î~i oon~acră ?ia natu:ru: liniştea. Daeă eşti Qu;prins de mdoVCrJt'ulUl )ta~~ de ~Ol1il<8 caM 8~mpatuan~ oouza tot t: mpu1 , cC!l'ootand. ~OCtlUl(\nt:el?blbl1k)tecel. valaJă. dllCă eşti nemulţumit <eu time însu·ţi S'troouielu~e.ana ~t 'l~].8 In curent P:1U Bal~~t a dat Rtuhu ,~~tl~R.n .cu VrlYlre l~ ongJn~a sa ~noblles~ şte să auzi ..-xiatil melodia aeeasta sub.limă şi te veei
roaU! lllsbrucţmmle necesare lUI lmpenalt amba- feudat18 dm lnFulole 10n1Oe, cre.za;nd ca 'llUmal insenina1. ..
sad?~ :hal,iei ~~ ,Co~tant~no"?,.>J., ea ~ ~ tot origina ~~a~ii lXk'l.to ~ă~j" spon*~"<J?ă titJur~leprif:'tcn:ii ma rîd că bat ci1tnpii aşa, hai.hui:
llprl.;uncl. m~rlt romaneştl dIn Turela.
de no?~t~ ,şI. sa 1 foc.â ,nxlOS 1D familllle de VJţă mi-e -drag să retrăie..'>f' printre ogoare. 1'11 fi~an1
, Au ~rmat atl11l:ci terorizările barbawc ale gre- fana.rlotl-Ca dm Romama.
fir de iarbă e o frintJtlTă din necmiî.rginil'c, prin
<elIOT, dm nenoroclT'C &l\.'!ţinute: şi de autoritllţilc
&rJ.imn oole de mai sus cl-ed că interpretez fieca-rehob de ~i'imiinţă îţi ""')Tbe.şte urn glas. In
turceşti, reprezontate din Ireacţ)ona-ri fără scrupule B0Iltirucu,tcle do :recum:~ştinţă şi admiraţiune ale jlll'lU târgului nostru t'fullpttrile ~ intind până:.de
cum a !ostvali~l din Epir Tă.tal' (h;man Pa.şa. ~sângenilor mei din l1.omâni.a liberă şi din Tur- parte sub poalcl<l munţilor; !lcciaş lpr1velişte m{).
~ta III nw 11~aJ a arun4.'-at ,la închisoare pe elll, IX' cari rfiloromâ.ni ca An«mio Baldaooi i-au not-onă. întreruptă doar 'O dipă dc-o moară ,....eche
nwwedOOl~nul Tlreit~ inspectorul 'ŞOOalelor, u'imi- apărat <"'U tRuha soli-eitudine in t.a.ţa lumei oi .. ili- J.a poarta <'ăroÎa străjuiesc doi plopi. Dealt,minte~ ~vern~lui .z~lâ.n şi întărit in misiunea sa ~te d.o ~''>CClltiunile a8'upritorilor limhei şi na- rea lanu.l'i şi iară lanmi! Lanurile! Priw·.ş-t.e (,,'11111
Şl pnn ol'dm vlZJnal.
ţi.onAhtătn
P6tr'e CătU:lULru,
S(' indoaie şi ~e sbudumă, cum cântă cîmd Iim, când
At.entatlll vali1l1u'i la exist.enţa culturală a un\lÎ
a furtună, ~m te :mîmgăie, ,cum joad lumina
neam a provocat protcsfarea tuhU01' oons1l.1ill,).Y
._-_... - ,- 0--==-0=-=-.0.-=
print re ~pi{~c, şi roşaţa. apusului invii:Juie toa.te
şi in -'lpOOial a dooan1l1ui oonsnl italiam l l i l l e l i r e . .
intr'o lumini\. defanta7je. !\11 ~tiu de e.c, dnd mă
Iji aoolltnrlului de atunci.al României! De a.semeplimb aJla ~P1'C scari'i printre l';l,U1liri trebl1ie să-mi
nea guvernul nostru şi a.l Italiei :puse în curent
ridic pălăria ea în biserică, Şi-s nemultumit o zi
.au .prote.oltatwtemJlbreniamente la ConHtantinoDe f. T. Lais.
î<ntreag-ă, da'Că am umblat pc-o căra-e de ţară CU
pol, cerind libel'area i'lllSI-rect-arului.
Curind o si- vie primă'Vara cimtată amzma de piil:ll'il~ în ~'ap, di-n cine ştie {:c c.onsi~icraţii înguPrjma intel'YenţJie insă fiind conflidcrată de atâţi pooţ.i şi de toţi poeta.şii. Acest eveniment al ",te, E ceva atiit de sub1im 6ă te ()!!)f('şt.i PI-intreLa.hidosul y al iu din Epir 00 nulă şi neavenită, de anului il sărbătoresc oa<menii, fiecare eum poate, Dllrile astea de griu, -cari PM1tru s('mli'năt.lYr sunt
l'wtis după stiirui'l1ţcle :noob&.,;itltlui Baldacci a dar toţi se bucură, !3()gatul iese la plimbare, bunica numai pânc, -să ast.'Ulţi mclodiaac-ooa mută it unui
,re1n,qjt iMt1'1wţiunile ambasadorlliui dela Con'Stan- îşi dll00 llcpoţii la, .. îngheţată, ~t,ionaml ne. pci,<;aj viu de v1n·ă, eă priv<,şti -eerul nemilrginit,
tinttpol ~în aensu1. de a taoo enorgioc interwmţii căjit arunca. pan.:a, lucrătorul ehe.fuieşte şi el mai earc-ţi dărăsp1.lnsul, rpe care in cu'Vinte nu-l poate
pe la:nga<~ta.n, la)' :pe de ah-ii. pal'te sflituind gu- cu plăoore, tinerimea îşi mal1lifestă bucuria pTin de...,lcg,a o l'ume, în-cât fără să Vl~i, urmlmd Ulmi
"el'nul roman de a rupe relaţittnile eu Poarta.
rîs sglobil1 şi prin chiote, iar ziaristul sorie... (Xl- glas, plccigenunchii, ridici ipăliirj,a şi-ţi împl'cu;ui
'"
responodenţ.c: "Azi a fost ~'OO dintiii z.i de primă.- mi't.nilc intru rlLgiieiu.ne ...
'ltl"..}
de a.tunci la Constantinopol""
var" familiile n"bil'"
,..,'t'a-=- .....
pl·t.al~...U
a" l''''''''J't
Luna Maiu, hma Îndrălgostit,ilor! S'Q rcin..
.lUln15!n·11 nostru
v
v dl'n "'".v
V"
"Y
,\
V
1~ hovary ajutat
'
de int,ervenţii.le amba- Ia. plimbal'c.,. et.c, v
~'tc," .
Plrl'ma-v,"ra
tot}' .... am ..'. " . ;l·
t'OR:N..~C în curind lilin.{w, cu trandaflrii ~i cu ... căl\J,I'JIll.
. .
v '-'
<.Ou.
Ş1ooo111l11i Imperiali, 'Sprijinit Hoi de ale amba.<illdo- prlvesc spre 001': llluneitorul, care 'SQ roagă ca. mun- riîb1~ii ci, cari împrăştie miresme nu tocmai mi.. 'It.{ ars h a1 da 'B'L
ca să-i fie ~u 8 1yv
""1' ~i
8U j •.
rOI,·1",.
rosito.are: (} totU'9 i luna drag-ostelor Jără noroe
rul u)' G:rel"man.1Hl.ll:
~'l.Nrstoiu a silit
'(
.u1.11nav
....
<'-'"" "dOIll.1U'Po~U't.a nu numai să ordone pltntll'6a în li100rtate ~oa.ra", care coase La gherghef, ltji '3.Ştcruptă impli- şi a ... l,.,godn€iI-or, eari e'Ul"înd s'or d~'lfa('.c! Şi Olla llSJle'Ctol'ului, ci 5ii dea şi uu iirmatn pTin care nirea unei fH.g~id'Uint,i şi p'ootul - putea el aici să n1('nii nu privcse .spre corll'l e<>l nemărginit, nici
~!t l'Ce'lUloase!l~ o f"IC;La1 eXIHt.enţ,:l
'
Ijţn.,e!'~"I1~~,
- }'1 'Pl'l'"L'>Ş'~
nu 1.'oies~ sÎÎaseult.e melodia mută a îns!.'rării, oi
<'11
naţi-onalităţii ro't~~ """
"" vu fa-raY.""""t,
,,'ro ","
.... 'u. {lChl'l' Pl'crmâneşti în ~'nr('~a, :iistinC'til şi indepondffi1tă de duri mnemărginirea boltei albastre. Intr'adevăr illbe<l<~, Nu voi iolă cânt iubire.a, doamne ierOfte! E
eeldaltx.l naţlOnahtiiţl, ac.ordându-i dreptul de a se primăvara -cerul e mai fnunos, Iarna e par'că şi prea bau.al, 'Şi î,l1eÎi in luma M'ai cu n.',şni('clc ~,crîn
<'?Mtitui î~oomurwtăţi disti'llcte, cu toate dreptu- el îl1R'heţat, mut, nu ne !>pune nimic :ne priveşte gnTi" de l~lil1c. N id nu e ipra{~tic să fii ,;poet" în
1"11e de C!lIrl sebucuril toate <nmunit:\ţjlc c)'{~tine cu ochiul {le sticlă a:1 unui Jn11ribund, O exce'llţie: s('1uml a(~d'or ('e f1\-c poezii intre 15 .şi 20 de ani.
t din Tu rei.a , A rec,n~ut de <asemenea .şooalclo şi inainte de Crăciun, dici ah:m{,i}..loş\ll coace "bom- c!ki lpi('rzi numai \'l'Cffiea fii'ră rost: te stl'ădu
"',•. ~~anu.muJ. de oondueel'e aleşi şi llumiţi de boane" ~i alte buni\tăti pentrn e.opiii, {',ari lR'all ieşti i'ă'Potriv~''lti ca ,.IiEac" să rimez€ <'u "mac"
I
l:e.le1alt.e .oomilllităţi..
'Purtat bine .şi tpri.n urmare cerul e roşu !Iau verde snu cu "lac" - eî.nd yoie-şti să fii mai ,.pc sus"
Acest firman s'a dat in 9 (22) Mai 1905.
cii.teodat{d Cred că cei anti<ri iarna aveau dre.pt mai J'lui şi câteva ]ebOOe - şi pi(>rzi un pl'il(',l de
D3<'i1 guvernul regelui nostnt II rc-pun'tat un să-şi inchipl1ic -c€nll, ea o sferă albastriimărginită. a te imbiit,a di mircazma florilor, pe {'.ari le cânţi
.8u(X~ stl'ălu"it în politica ext.crnii, ta"Ceasta 00 da. pe 0.'lre erau·aţ,mtit.e stelele, (.'.ari ,'loC mişeam îm~ astfel fără destulă "<,,unoştintă de cauză", Ar fi
100-eştc acelor suflete maTi ale filo-:n<:\ll1âm,ilor mo- p-reună cu 'oolta uri~â, a>('ompa:niat.~ de muzica bine caacci ce fac a.~tf{'l ,de rime să-Ri m;N';M€Ze
lleştişi dezinteresaţi prOC'UID e.ste pl'oJ~ml1 An- SfClx;.Lor, -pc ca..re iarna toht.';Ii n'o auziml. Conoopţia. l'rima ~criindipO \'1'l'me de ploaie! A~ vorbit mai
lonio Baldacci.
lor n'o putem primi .~i pcntru ~MJ.l do ,primă- 811" d(\<;prc nem9.l'g-inlrea <c{>1'1.l111i, de simfonia.
Un alt merit aJ ami{~111ui meu iit.ahan este şi <li' varii. Că.<~i m .aoest anot,irup ~eMll e atât de huni- natul"(~i şi alte hlCrul'i fOR1"te abst.racte! Vă', rog
{'ela cii sub povata sa s'au fiicnt ool'cctiiri la românii
nos, de 'l.mH.xl, do ncmărgblit, de bogat, încât nl1~l să mă iertati. Imi pal"~ cu mult mai ne:mă,rginită
din AJb!\ll1iJU. La aooi români la cari şi i'11 tromtt putem Rsemii.nn <m o drapel'icalbastră, C11,~UtiiJ prostia n{'clora, ~al'i se strildui(>$e zule întrt'.gi :să
~i 9-euro Tezidă tăl'la c!lrrRcteruhli latin. HaIda-oei cu nasturi de aur, cari să roprezint,e stelcle Gre. rimcze floare {'lI 8(\'a1'O .şi nug-uMil a,ekvăratll POoa în.dlrllmat pe tânărul BllTjleanu şi lui i-8e oato- eilor .antici, {li mai {"4.11''Îlld ou o lacrimă ('ăzlltă zie 1l primă\"<.'rei, cure nu pouto fi seoa5ă din rime,
fese <Yp-ecrole tacestmia: "La Thomfmii din Albwnia"
in infiJIlit a unei fecioare, care :întâia dată a îneeI'- fie ele cât de {)Cl'feete! E luna Main, luna <1r~goşi ,!Per l'idela :Maoedo-Româ.nă".
cat <> Dure.r-e, Ce frumos e -cerul de primăvară 1 Rt01or! f;li <le ce Rii vorbim de ncmărg-inirl'a 'ceru~
Cr-.J
"a ..............
at",.. nl'CI' r>U.f ata .,..'a
;n''1''''I't ...."'nIl· lun"';
lui, când avf"lll nlba.~tl·nl n{'mă.l'ginit şi umed ",l
Ln a{'.eastă', d in urmă operă snnt stuc1'·
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".I>rl'p-cuvânt
>lPUSI de ea e CNI mai frmlloas melodic'~ A!.
·
,
"v
v
~ V'.:n..
b ln{) ZiS U.toPll e grec'l or ,';H 1 00 e111.ror, can pretind că românii c1ill, :Uacedoniasunt elelli nu nu- tură şi nici un 1Jl'eot !pC lumea asta, şi ·un om, (lare sO<3it primăvara!
mai prin origÎ11ă ci şi prin lilJ.nbi1,
a pri'\'it odată lx)lta 'nemărginită a .om·ului de PTiRegele 1taliei, un bun cunoscător al ehestiu- măwtră ya ~nţclege ori cum cuvântul lui D1l7nnelIil.o1' balcanice cunoaşte amKnn.nţ;it grupurile do zeu, căcialbastnll î:i \·or1w-.şw fără cuvinte .şi fără:
l'omâni nu numai din stat.istiC'.& con,~ulului italia.n, melouii, ual' aşa de tE\.in~c şi aşa de hotărît!
{~mtele de HaitaTI~s ci şi din rdaţiile trcpeţ.i,te avute
O boaro e~'lldă a.cJic }){'gtoeîl.mpii. Oamonii se
{~ll BaJ.darei precfum şi din cartea tântil'ulni 13l1- rÎnduies.e la 111('1'11. Ecald şi linişte. Şi totuşi Q
MEDIC.
r ileanu,
!
nwlodic !pîlr'că pJut('şte pe:st.e nurişt.i, ilJU .ştii de
TEMESVAR· ERZSEBETVAROS.
Drur iată. în toată tacC!lMtă groa stare de lucl'U1'Î, nnde vine. <laI' o ami. lS'll-i cfmt.ec <1e fată mei de
Strada
BatthyAny 2. (Colţul .tr. Hunyady)
e(mlnalez cu :regret şi 'Un fapt nedemn al uuui
p'asăI'C, nu-i câ'nweul g.reierulni, ci e melodia liCosultaţiunl: L m. 8-10, d ... 2-4 ore.
Înalt ,funcţional' al st.at'lllui nostru.
ni.,?tei, simfonia naturii,pe care {'.ci "echi o nu·
•
}~ când 'lloobo-situl Balda('ci şi clovn] său Enmiau muzii' a sferelor, Poate că ,n'au au.zit-o decât,
Consuliatluni separat pentru tuberculoşi.
rilaanu d1l('.eau prin presă ;şi 'viu grai ooa mai puţiui, 'P0,a~ că trebuie să ai d{ll' dela Dumnezeu,
__
Alt:oire cu Tu.berculin. . .
::;traşnică campanie împotJ'lÎ!va d1lf;"nanilol' de moarea s'o Ipot:i. simţi :şi totuş eu pare (~'am auzit-o!
t.e ai el{~mentuhti român di.n Balcamj, inaltul func· E o melodie tainică, ID1ltii\ c glasul naturii, Ţ)(' care
tÎ.una1l' de care este vorba, fO-,,-t ~rctar in di"pl<.>- eâte ooatii trebue siî~l as-cu1tat,i Intr'o zi }iniştităde

nemirginire.
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Spălare cu aburi.
La suma de PIsta 10 Cor" pachetul S8 retrfmHa francat

,

/tr
8 Martie n. 1012

,fag. 6

Greva minerilor euglezi.
LMd.ra.~

.w

7 l{afrtie.

cercurile minerilor grm-işhi dom~ro o

mare 1nsufleţire, JXYIlA:Ttlcă

80 prew~de că

m,'iuge-

'i'ea este III lor. Ră.s.boiul aresta .intre m\Ulcii şâ CApital a ajuns oma:re paOJBte pentru ln1.r(;a.gă in·
,dll'str.va insulei Britam.ioo. TrenUll'.ile nu mai cir-

:cu.Iii, sau cel mult cu o neregularitate

extremă,

vagoanele iIlU mai SQ.'JOOC in ],x)l,'lturi, miniuri nu se
ma.i lin~arcă . O1'DI,'lClo t.oa1.o zac în 'Î'11tunerec. Numai
~în

Lo1H:lJl'lâ mai ard lămpile clootriee şi oole cu ga.z

ael'lian) celelalte ora.,-o.o din provincie sunt toate în
-:intuneroo. C'oniiSi1iiJ.e comunale au dat Ol'ldim prer
prietarilor de case să aprindă lumânări sa.u lămpi
in ,gcamurî lJl~ată 00 inoope Il &e intuneca. Aseară
wate străzile erau lum1lW.W CU slaba flacără a
1ămpilor sau a lumâ-nărioo.r.
]<îahrioole de gaz şiu.zinelo electrioe ar plăti
cât de <9CU1llp cărlhunii nooesarl, dar OlU au de
!Unde ,~ă cumpere.
I..cvcrpool, '[ Marl1ie. - Societatea de tra.neport.mi .~Jil"itiIlle W h i.fe Etar Linie, anunţă, că
nu Ul m'a! o rik>pU!I1dere pent,ru pierderi1e IÎndu-

rate de oomeroolnţ;ii ale căror transporturi în·
tâa'zl'O din oow.a lipsei de cărbuni şi astfel a neregllIanităţ.ii circulaţi-oÎ

yapoarelor.

Gl-asgow, 7 Ma..rtie. -

Se

zvoneşte că

guver-

:nul luorează ,kl. Un nou proiect de intervenţie în
favoarea mulţămiroi -cerorilor munaitorilor.

Ipr. ,UrI.
Suntem

lisboiuI ilala-furc.

lI"ugaţi să (Jăm loc următoarei

deda-

rl.tţii:

, He:v. ,<!-0'1nn .Matei Voileanu asesor cons.istoria1
din Sibiiu a arătat în declaraţi UllBH. publicată în
"Telegraful Român" cauzele, pentru calre m'a ('.!lema~1a Budapesta ~ ziua de 2 (15) Februarie 9..
C. ŞI anume să .iu.tervenim in chest.iunea ajutorului
cerut P611tru rldl<:!ll'Ela unui edificiu nou pe seilima
şooalei coillQreiale .şi în ciJ.estiu.nea fondului de
<pensi:une .al pl'Ofesori1m -delta şcoalele medii şi err
:mermale, la e.ee.a. 00 se mai adauge şi :regularea
mult ~tept,ată a aalariilor pru.:fe;;orilor '8OO<tlei
CoY
nwrciale. Deja .aeo.<;t fapt m'ar dispoo.sa J.e a mai

da o.ri ee lămuriri publi{~e.
.Cum J:l1Să o parte.a pre..r;ej noastre şi 8trăiue tot
maI fa{'~ <X>mIDinatJuni prăpăstioa.~ ţin .~ă docIar
şi d~ 'P~t&:rl1i, c~ to4te a.cele OOln,b.inaţiuni de
con sflltUfl , oonventloole, IOri -cum voiesc j3ă le nume~scă, sunt ~rnitm"i tendenţioase, '\'rednie-e nu.mal ,de crt>erii ,00111:a\l'i, cari le-au iscodit"
. 'Ce priveşte ziarul "Deşteptarea", el este Pl'O:p:leta.t.c:a mea absolută, n'are nici o 811bvonţiune
am ruCl <) parte, căei eu n'am obiceiul a lucra cu
subvenţiuni, .şi nici mu stă în serviciul :nici unei
.perS\)ane şi nici a guvernului, ci stă a:bsolut in Berne!'Ul oa:uzei. nationale româneşti_ Ca foaie
~aţlonală j.nd~den~ă, ideile şi principiile depuse
1n 00 po~ fI ~.J'lbc'ate ŞI combătute cu toată asprimea
c~l~u.re} ll1~evă~te.~ €1ll"oponeşti, în care nu incap
lUCI uyuru, moCI b~nueh ci.; roa-erOOinţ.ă.
Atata :am d~ ZIS pentru oei cu inima curată!
BrQ.ŞO'/}, 21 .F ehruarie IV. 1912.
Ars€.nic VlaÎcu..

Noul lupte i. Tf'ipolftuia.
Per i ro, '1 Martie. -.Un cruci<şător italian 11
bombardat aseară Dubab, la 2D de mile spre No11d

de Perim.
Rom a, 't Martie. - Agenţia Stefani află
din Dema cu a'ata de 4 Martie n.:
Un batalion trimis !pentru apărarea lucrărilor
dt~ lângă micul fort "Lombardia", a fost atacat
azi dim.În(\aţ.li deodată de .cUtră inamic. care. prin
a,~lturi cu baioneta.. a fost alungat din poziţilU
nile lui. Spre prînz ina:ruicl.1il cu noui intăl'il"i .a reÎlloit atacul incereund să facă o mişc-are înconJură
toare; însă trupele n()8.'ltrc, cari in 'ac.est l'ă8t:Îlmp
primiseră întăriri, l'au .respins. Cu toat.e, aoostoa
illJalllicllll a reuşit din nou să se c-onL'i,mtTeze .şi să-şi
mCllţie lpoziţi'l.Ul:ile până 111 orele 3 ,p. Dl, La această
oră, tmnele UNlstre 'Pl'illlJn.d nouiajutoare au luat
ofcnsi.a .şi au reu.şit a f.orţ.a !pe inami(~ să facă o
retragere definitivă. La căderea nopţii trupele
noastre erau .stilpânc pe toate .poziţiunile. cari fuse..'lel'U ţinute cu îndârjire 1n tot timpul zilei de
ditră yrăjmaş. Pi€iJ'!derile .inamicului sunt ooJllSidel',abile. Noi avt>-Ul 160 do inşi afInă din lwptă.
Ii o In 4\, 7 Martie. - Agenţia Stcfalli ,află din
Tripolis eu Gata de 4 Martie:

d('~<;tinati.a wnt1i1

Ti<'ntsin.

~

Î Tulll~
ticeNlocuiooriJor din j~deţele .~n:.~~~ Şa1
1'.
'1 oua 1ege asupra wrcpturlwr p"-"'-'twe e lOOUi
torili.:l!r dIi.'ll Thbro.g'Oa \'Ia fi proruulgat.ă sălptă.mâll
v i.i foare.
Il
imediat ce va fipromulgatil ~ lege, V'OO' in .'J
cepe Bă lucreze oomisiunile pentru reviJzuiraa f· x
complectarea listelO'l' electorale.
..~
LtK'1'iî.I"ile \'011' fi terminate 001 zn.ai târziu la I '<11
I~e_ Nouile l~sto VOT rămâne d.efinitive d'Ulpă
llllUI. dela t.ernllIlArCa lucrărilor oomisiunei.
Al~OIOrile pent,ro. '.cameră şi senat vor fi făcut
in hma ooptemvrie.
. O

- O constatare••• Din Oradea-mare ni-lIt
scrie: Or,l.t'811ul ovreiesc "Pesti IIirlap" ;a merE.
tot.deauna în frunt.e.a ziarelat' nn.gur-eşti cari in

.sultă :Şi ca1lomniază

'1
.1

.«

poporul rromÎln{.'SC. Exclude
]
-ool?r 16 teologi ro~âni din M.ţ ~
m~llaMl:l rom.-cat.. dm Oradea-mare l-a semt Ull
:il
n()u pretext. să dehitewminciunÎ la adresa .insti.
tuţiilor noastlre cultur.a.le.
11 ,(~
Aşa ;intre altele, iÎn numărul de ieri, atd in- . .
te:rnat1ll nostru leopi;lldlian acuzâlld oond,uool'ell o(

~ nooreapt.ă a

jIl'~rnatului că

.a'Şl

do\'ed.i

8!l'

creşte

a.:fil"IIlaţiile, !Înşiră mimciu.ni

\1'

.

"'. '..

Ziarul parizian ,.Lo 1"Bmps" publică urmă
toan'H TI·legram.ă din Bucure~tî :

INFORMA ŢII.
A R A 0, 7 Martie
_

D.

Maj. Sa la Budapesta. Din Viena

l' \"am anunţ.a.t că

1912

m-se 00-

IDUiIl.ică: Sea.firmă -ştÎI'('a a{'~t;pre călătoria Maj.
Sale la. BllPa:pesta, dltră ..fitrşitnl lunei -cn:rente.
Cu <8ooastă QC'aZie \",a !I)e'tre.ce in I timp 'f,avwabil
c.âteva zile şi in d.ome.niul a.mp&ial dela Godollo,
uooe deja se ,fa.cpregătirile necesare primirei Su.veranului.
,
_ Pin~oteca lui "Grigorescu" în Buc1Irettt

Ixtelal

Duminedi dt,taşamemte din garda străină au
p.ar{'urs Peki!1!tltl -.;ii <IU IlJen~inut ordin.ea"

şi i din. i~ pcntMl acordarea dreptU1"ilOf'~.

,,daoo-româ.ni". Pentn. ~
peste miu·
ei1Uli:. cjcii fraţii Lu.caciu şi-au prjmit educaţia în :
a~ .mternat; t:>t aici al' fi crescut şi Dr. MQI!t~rl:
J,
~ ,alţl dJaco--romani, ca &])I'e pildă profesorul Tra.-' '(
wn Parka.s din Beil1..~.
"Ziua. de ieri 'U treeut în lini~te. Sărbătoarea
Dl. c~on..i~"D'r. PlOf'1~n Stan publică .în "N ag,yna~terci profetului a trecut fără incident. Noaptea
varadl .Na.p16 , o doom1llţire a IiWeStor afil'ma~ii.
trecută gmpe <le arabi apropiindu-se ~e Ainz.a.:ra
Credem că al' fi fost de .ajuns .dacă dJ Stan a'lIJ'
au tra,q la o dist.anti!. de 1-2 kilometri gpre trufi mărginit la eollcstatruroo netemeiniciei celor înpele nOB5tl"e. Aoostea au ri't,,,-plll1S la focuri rămâ lŞirate în "P. lI-p".
nfmd în d('!plină ordille ~ li~w.
• D~r ~ rf'ă.cut o constatare, pe care treoo.uo s'o
N imie nou la lloros :şi la Benghazi.
lnregl'stram şi noi
Con oS ta n tin o po 1, 7 .Martie. - .,Jeni Ga.Lu..â.1l4 apărarea dhti profesor Tr. Fwrkas din
zeta" est.e informată din izvor autoriz..at că zvonu- Bemş, spune:
rile dupii e.ari lUlele amba.'Iade .ar fi recomandat
"Nu este adcvăJ'at că dl 'profosoo- Tra·i<r.tn Far- i J
P-urţii o atitudine împăciuitoare "pentru incheieka.s. care inrtr'a-devăr şi-a. primit eduCi1tuA in înrea .păcii lS'unt fal.,."'C; nici o ambasadă nu a făcut ternatul nostru" ar ii daco-nmuin. Dl·m'lV\.... l·.,a,~ . ~1
un atare demers.
d -.sa este tt:nul dintre stâlpi'i pa.f't'i.du.lui guvernlly-~.
m.enf..al din Be-iuş•. :'
.
Expulzarea Italienilor.
Luăm act.
C(m~ta:n.ti.nopol, 7 :}1Jar11le. Va1iul din Beir:nth
....;. C.tasirofj de tren. O înfiorătoare cata..
~
a telografiat următoaw1e referitor l.a expulzarea
strofă -de tren s ".a int:mmJa t zilof'le ,trP<'1tt(> 'in {'~_
.....
.".
i tal icruilor.
ln ziuu de 3 ('or(\nt 100 de italieni au părăsit n:lda Jiingă ga.t-a l'rin-ee Aelbert. Un ,tren ce ~
in linlşte oroŞllJ, iara doua zi 80 .de inşi. Au- bUla să treacă peste un '})Od, in urma sucombăl'u
tlOrită.ţile turOt':Şti arată rea ma:i mare bunăvoinţă unui picior al podului s'a !prăbuşit în adâncimell
hţă de cererile italienilor. Cinci fll,milii italiene riului. Cinci.spre7.oce !pasageri au dbpărut. iar 20
-j
an f08t grav l'ă.n.i ţ,j,
au romt încetăţenirea otomană.
1
1
Succesele tebnicei franceze.

Cu inoepere de Dumin€ca vJitoare, în Pa====-=-==-======-=-=·_5 _____ ===== latul AIi,elor din ParClU I se \Ca deschide
pinacoteca Grigorescu.
PinaGof.eca cuprinde peste 300 de taCronică
blouri ale marelui no.stru pidor, între care
Anarhia în China. Situaţ.ia din Ch~ Tămâne se află şî cele mai bune hwrări alo lui Grifoarte grayă. După ,proclamarea iltărei de ~iu
s'~,: în~pllt exe.cuţii _in masă a rebel.ilor. 'Ir'upuri gorescu.
Cu aranjarea pinaco.tecei a. fost însăr
fara ca.p z.a.e ;pc ..străzI.
cinat
d. inspectorValbudea, iniţiatorul aStllJl,t temeri. ca să nu !'le produc,ă o .răsvrătire şi
a al~r (lOl1>llrI d~ gardă. Ofi1erii .şi-au 'pieI.uut cestei idei frumoase.
autontatea ool-d:aţllor lor.
PAnă. la 1 Aprile se YH plMi o taxă de
:Mai grave cCă rlWeoa}a pare .a 1ua un caracter in trare de 50 de bani. iar dela aeea.stă dată
ootil străinilo1'. Mai mulţi misianari din Paoti:ngfu
au f'lxst u.t~işi. Prima yid;Î!!ml stramă e medicul intrarea va fi gratuită.
Expoziţia 'Va fi deschisri 1n ficare Dugerma,n drul &'hl'f'.gel'e, ueis pe ('îmd aiuta pe ni~t(' prieteni ..AsasÎnul 'Il fost şi el uds.
miw:'c{t dela -orele 10 dim. rpftnă la 5 seara,
,~gatiuniIe străine iau t,ode măBu.rHe lpentru
şi va fi o fmmoasă. şi educa tiYă atracţie în
~ fi 1:11 iI~are de apărare. Corpul de oeupaţ.iuD-o
aeelaş timp pentru bucureşteni, şi vizita:fll"lliUce.z il Ul Tienhill a trimis 200 do oameni ]11, Pct.orii
capitnl('j, care vor avea atfel prilekin.,g- ea sti intărcască grU'da. lBgaţhmci fran{~eze.
La Port-A rthur au fost .imbar('atj 5000 de J apo- jul să ndnlil'C colecţia marelui <frigorescu.
!J1ezi cu

...

_

Drepturile politice ale DobroJ(enilor. Din
8Crie: .Marţi a fQ,~t dopus la senat
proi'8ctul la interpretarea 'Şi oompk'\!tal'ea act.. 3

Bu(!ur('.şti 'Iliw

guvernul rom<1n a
făcut industriei fI1lCCZe o comandă de artilerie. Aoeastă comandă, lli-iH} pare cea
dintâî după. mulţi ani, est.e {:u atât mai interesa.ntă cu cât a fost precedată de experienţe {~ompa.l'atiyo foarte severe, la cari
nişte comisiuni româneşti au supus în fabricile Krupp, Erhard şi Schneider modelele de obuziero şi de unuri de munte. N fImai in urma acestor oxperienţe România.
.s'a hotăr[,t să ,conma.nde la Creusot baterii
de obuzion~ de e.1mp do 1:->0 şi tun'un de
munte de 75.
. Acest roz.ultat e~te cu atât mai măgu
htor pentru mdustna franooză cu cât oliţ.erii români cari ooul'puneau comisiunjle
de {t\."'jX!rÎfmţc ·erau tnchniciani de o COmpoet,ontă. l'emareabilă -5Î unanim recunoscută. E un D0H succes adăogat la lista şi
aşa lungă il succeselor re purtate de tun urile Cnmsot prciuLideni unde materialul
lor a fost supus unor experienţe comparative. eXDcutato în afară de ori ce consideraţ.iuni cStrăinc de însă.<;i valoarea technină
a materialelor {wporimontato. '"
SuccesuJ technicei francc>zo a inceput
deei săînvÎm!ă industria technică O'erm.·lnă .. C<:Iroeuc(·'ria tot, mai mult oo1'on ate)t;
în România etlC şi in stat.ele balcanice uude
devenise sllrer,ană, sprijinită fii.ud de că
peiooiile de o.rigine nemţiască ale acestor
~y

1

~
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'8 Mame n. 1912
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'::gtat-e. Ne bucurăm. că' "Drangul nach Os·
ten" şi-a gă.sit un concurent puternic.
- Seratl literar'- Duminooa trecută a a'\"Ut ~oo
cincea. serată literară a muncitorilor româ.ui din
-.ru-ad, în .sala ro;;taurali"1lt.ului "Millenrium". 'fi.
:nând seamă de &umoasaţintă a cărei realizare
Il

.~ urmăreşte

cu a.ces1e fo1.ositoare .întrwniri, publi. >cul şi-a dat întllnil'"o şi de ~tă.dată in numălr de.etul d~ mllfre pentru a sprijini năzuinţele de bîrne
.ale mUMimrimai l'omâ.ne din localitate.
;('uvâmtul de deschidere a fost ţinut de dl Savoa
Damia:n, caro după _ibinevontrea asiSlteuţiJ.or anun'1ă oon:forinţa dJui Sp. IN. CaIu, dL~pre Aloool şi
releU; lu,·i. Dintn-e d<nnni~arele aari şi~u dat şi
1ie astooată concursul merită tbată recunoştinţ,a
Elena 8c.oJ-ţariu, }.{iirioara Itnci şi Sidi Rodea,
-<litri I8.U recitat bucăţi din M. Cunţa.n şi poetul
,N"eculuţă. In "Sunt eu de viniL .. " de Coşbuc a
jost bino d-.şoara hlhana Bama şi tot atâta re.ot'UUoşt.rintă merită temperamentul dlui 1. Bor~
~'ll ,,:Regina Osbrogoţilor". Monologul "Ti\Jlll3~ pă

·-călit" spus .de dl Bozgan a adus o notă hazlie in
':atmoafera~nţoi intime, e.are s'a ridicat la orelQ

"11 :noaptea.
- Călătorii la polul sudic. Dr. Charcot ÎuvÎiJ~atul fra.ncez cure a intrep1in..s o expediţ.ie pentru
~

'fiescqi)€lrireJl J)Olului sudic a tinut 1u Pet.arsburg

.{4i Moscova conf€'rinţe ari'itlînd rezultatele obţi
l),ute de el în expediţie. Tnwreându-se ac.a.să la
;ll;rll.ruţa G-cMuamicia fo.<;t arestat de jandarmeria
,l'~ă dimpreună eu gqţ-ia, (~ îl ins<>ţia făTă
a i-se f.ucec:u.no.'+Cut motivul arestăl'ii. Cha.rcot a

'tf'lografiat imediat :primului-ministru de exte:rne

.Pooncaro, care in calitate de ministru de externe

t ~ indnm:..at t.elegrafic pc marele ronsu:! fNL1lc.ez
f

-ilin

P<,tcr.~bW'g ea să cl~be:roze pc invătatuJ fra.n-

.~e.z ~ .s<>ţia ~a. Tot

odatii .şi eonsuJatul

M.l.S€'SC

din

Pari.;; a făcut awnt g11ye1'1lul nlS{,~<;C de J\'N.'-!;Iala 1'0.gret8lbili'i ce s'a comis "prin arestarea invăţ.atuhli

t 'Il.DC.ez.

Inplantatia părului. Tinind con fel'en ţa
-ua;ijnie.a a ano de medici din Budapest.a şi pro!:rucimd l;Ii probele de 1i~i'i, - un medic lUlgtlr
Dr. Bzekely a dm-edit mai :pre-aU$ de roate Pl'RC..._c.~~ invenţ.iei @oale "implataţia parului". Şti·
rea Re.ca.."t.a '-a fi :pl'imită L'U mare lbucurie de toţi
~'b-(llhl, pl-ceurn şidc aceia eaTi ac'llpiru la o <,holle
timpu.rie. Nu n,m mai Vcdcllllşa dară capete
'plOŞlln~, ;nu vom mai vodca "luna" arătându..<;c
hatjocuriu>arf' în \:II'1'u1 ca'pu1'Ui, \'reunlllÎ tânăr
'bătrân. Şi lW mai cxi,~ti'md Ţ>l{',~uyi>u, se va pierde
'Şi un :ram indu,~tl'ial de 8('.I1'm 11 , fabriea.r.ca ipOMl1~ilor, cari nrr răm;m('~ de aC11l1TI inaint.e numai
,

.:1.-

la n('IC~itătire sc~mei,

Dr. Szekdy Il arătat medicilor azistenţ,i IDO(luI <'Umw face inplantaţ.iune.a pilrulThi. în pielea
~aţYl1]ui. Omid undiţă, greu vizibilă cu ochii liberi .ayâmd li'.g-ate de ea două fire de păr osta in'trodusă in 'ujlltond l.mtri ac în piele opunând la
i,{mu.~l'() o a-o.:r,istenţă wt aşa de mare ea şi părul
natural. Implalltaţ.ia ,l;e faoe mIIi Întâi la distanţe
l(le un milimetru, inlocu:indu-&:.l nlteri>Gtr piirt-ile
:.ne3.{'.(}pelitc. Introdu('{'rca merge eu mare uşu
~nţă 'aşa <'ii după cÎLt.eva .şedinţ(l oopul apare înpodobit eu păr tl<l1'('{'hM, pfir insă ... <iot1răin.
Doctorul a arătat dH}!.i <Jq)('l'at·i de dÎLnslll CU
ani înainte, cce.ace reduc tc-mcrile, că ~mplantaţia
1<11' oS. voo 'Uxmă l'i n{'s:lnăt,oH,'iCa.<mpra pidei.
Ca indi o hotiiTuro practică. aac"e..'ltoi impluJltaţii trebuie amintită ş.:i CCi 'l1omia ce S() face {."u
.banii Pentru hin!;, deoare<'(l noul păr n'are Îill,;uşill'ea ace.a neplik"tltă ~ă .cl-euS<'ă 1~aarpooi să fie
!troout "plin foarfooi Este in ol'ic>e c.az () mal"(' bi:nefac.e.l'c p<mtru omenire!

- Accidentul amiralului franc~ Cuverville,
Din Paris se eomunică, că .a.miralu 1 Ou "erville,
unul dinh-e ('ei mai Ji.<;;tinşi I{l{iţeri. ai .annatei
fran<Xlz(), care a luatpal·t.e la toate u{·t.iunile ar·
mate a-le tării sale a fost călcat de o trăsură, froetu.ri1ndu-i-.se un braţ. şi un ~)icior. A fost tranS"por-

Retay

şi

t.'lt jm'Cd-iat }a &pit.al unde i-s'a fleut o-pet'aţie. A-

vâ.nd in y(~re vâl1!ta lui inaintati, se
orice deslegue.

~te&ptă

- Atentat contra unui arhiduce. Din Petenburg se anunţă: Şase soldaţi tUl"lDentaţi au comil!
un -at.entat impotriva duooluri Oleg, ,fiul marelui
duce Constantin Conatantmovici. Soldatii ,a,parţ.i
niito.ri unui regiment din iRpr.opiel"oa O1'~ui au
foot trtimiş.i 'SUb oomanda Ullul ofiyer, .ca să ~
din viste:ri,a statului suma de douăzeci de mu de
ruble neeesitwte de g.arni.wană. Fiind inşti.:m.ţa.\li
pentru o ()'1'/i. mai târz11JJ, 8()l.d:at.ii I1IU plecat intr'o
cilroiumii , ('a să aştepte timpul fixat, dâoou-se
la
.
~
băuturii.. După mari multe halba sau orpr:lIna.t rau
de tot. leş.ind în !Stradă au înooput să atace tre.cătorii, oprind automob1.1ul, in care .se a~ duoole
Olog. Unul dintre ei şi-a 'SCOs baioneta SI a stră
puns un perete al ·aut.omobilului, ceea.-ce era să fie
fatal pentru duce, eaTe 00 afla <le 'Partea .acela.
Cu toate î:noorcârile poliţiştrlor chemaţi de 'Ill'/Xenţ.ă automobilul nu şi..a putut. continua drumul,
fiind infăşcat .şi 1'Ua't la bătaie şi şoffeul'UL ~ă
ztmd 8Î:tl1aţ.j·a critică în care 6e află ducele. <aghlOtaIlltlrl lui oare 'îne.el'case t.oate seă'Piirile le spuse
soldaţil.or: ('ii în automobil se afla fiiul ~rehri
duce oC'.oMta:ntin, şi că .o yor lpăti cumplIt, dacă
nu&e ·retrage. La a1JP;U! aoo.'l't.or euviute soldaţii
S'8Ill mai dc.'\metecit şi au lăsat drum Jioor. Ducele Ole.g a :Înştiinţat cazul 8uperio-rităţii militare
.c.arc 'a o.rdonut ar~taT'oa aCOi!t.or soldati.
- Noi săpături la Pompei. Din Roma l8C 00munică: Săpăturile din urmă ce se fac la Pompei
dc.;"g,ro:pat a;pro<a:pe eomplcct, .au ·dat de Q .~tra~ă
n{,'C'Unoooută Ipânăac1U1l, {!u multe prăvălu, dlO
{'(l ~oonchidc, {'!ia fO&t una d~ntre ·princ.ipalelo
stl'ude de ~A)'merţ ale vechiului oraş. In prăyălii
s'a gis.sit !!llulţi.me <le obiecte de argint, oari reprezLntă mult int.erese -şi mare \'alQa.re.
Mulţumită publică. La eoncerml aMmjat
de tinerimea romfmă din Vaşcău-Bără.şti în 5118
FclJrum'ie 1912 in favoru.l -biseriooi ~r.'<1t'. rom .

-

din loe, au :bim)"voit a'şi răscumpăra biletele urmotorii: Il. Sa, dl Vasile 8t,n)os-l.'11 20 CQ1'., Magn.
Sa dl Gavril llednic 10 001'., "Şoimul" iIl.&titut
de credit şi economii 20 oor.,"Romu.l ~, înv.,
Luca !'ii lea, poour:a.1', Simeon Gerga1', proprietar
câte 2 rol'.
La c.a..,;;ii aubineyoi t a sUpirwol vi următorii
domni: llr. Salvamr Mihali şi .Mihai Popa advOcaţi câte 8 cor., 1>r. Iown 11edn.i{~, medic, Desideriu
Tompcloan, protopretore, Adrian P. Desoa.nu, "protopop, Ioan OVl~seR, di~.. de ha.neă, M.a..xim Non,
cas1cr de bancă, D1'. Ma~l.llel Vâetor, advocat şi
llie Bursaşiu, preot, dite 5 cor. Vale-riu Coroiu,
('mnereLant 4- cor. Goorge Bogdan, preot, Goorge
Băruţa, eo:mercillint, Emile Vulcan, MaYl' Gyula.
not.ar, BeliezllY Anunt, pTetQre, câte 3 cor. Cornol
PaUadi, oomerci.ant, Dr. Martonfy Gyula, pret.oro,
Alexandll'U reUe, preot, llolmayer Bela, jude corcual, ToodoT Zigre, notar, :M.~hrui. Popovici, proot.,
Ata.nasiu Toader, proprietar, (taniil Mihuţa, ÎltlV.
câte 2 ror. Eugeniu Nyeki, cand. de auv., Vale;riu M(;ga, Pl'COt, Krau.'lz Leo, iuncţilonar, C.orlleEu l'ol'O.i, (',(J'mereiant, Al1droi Da:nc, funcţionar,
Ioan M ioul a, preot, Iosif Sza.b6, comerciant, câte
1

romană.

A iIl'C1ll"S total 411 <.'Or., din cari s'au sp.eAAt 196
OO'r, 98 fileri, riimânrund d-oci un venit curat de

214 cor. 02 fit
Atât Domnii cari şi-au ră.<iCumpitrat biletele,
cât şi (':Ci cari au osuprasolvrit primească şi pe
a{'()!lstă cale mult.iimitole !Jloastre. Oomit.etul
amnjator.

-

Dela Societatea "Pt!tru Maior." ,Rooieta:t.ea
rromân:i universitari din Budapesta,
"Petru Ma4or", în urma .demisiei fostull1i oi pre-ş(...-.dinte a ales preşedinte pe dl Victor O)'ota., rigl)..
ro!\ant. în mC'dicină.
In Ic-.giitură cu I1coll:stă ,:;dlimbare, primim dela
soeiet,ate mrmătoarele rinduri:
Societatea acad. "Petru Mailo)r~' in şedinta

studenţilor

8enedek

intreprindere Industriali de artă biserisculptare de amvoane, altare şi
statui, - aurire şi decorare de biserici.
cească,

Budapest, IV" Vaczi-utca 59. (sajat hâz).

genen11i extu.ordinarli ~n.ut~ in Il V1utie st~
a adue ~ătoarea dooisiThlle:
~ea. condomnd Vn.te:rprtfftarm tM~
~ţi008ă a cWzicerei fostului, ei ~~
a cUu4 IOQ.I1/, Ţ eku şi dulară. că d-.sa a. a.bfl.s
bund roie VOtâtnd.tHrBe mulţămită din pg.rtu.

(Il.

.u

SQciet4ţii

pemtru a.ctivitatt4 IJ(J".
Budapesta., 6 M art.ie n.
V i.etor Grow, preşedin<te. (ffi,.,·ge

- Parasta. în Arad. Duminecă în 10 Martie
n. la orele 11118 va ţinea pa.rastasul,Doamnei Văd.
Dr. M&niu mă.scu.tă Haica in b . joa. gr.~r.mm.
din Arad.

- C;nematografu1 ApoUo. P.rogrannrl 8pe(~.
tacol.olor 00 vor .urma Ja oinemarograful Apono~
a fost oompus dm urmă-toaa-ele puncte: Pe iBagi i
de iarnă. Incă un etaj, De pe malul Jmdullli,
dra.mă în două acte jucată de trupa danro:ă şi
Mirea& furată.
- Iarăşi colera. Guvernele noostre - estfl
ştiut - prea puţină atenţie dau ~ijjl()r i'llterne
şi ne....oilor !p<>pwl.aţiune:i. Pe ele le dor ~ stEaguri o aă aibă armata şi Stan ori Brau ce u.:ngurea8<lă să vorbească in cazarmă.
Holera hate iarăşi la poartă. Consiliul sanitar
su~ior tace, pentrucă ~ &<'~t consiliu U)i an

durerile lui proprii. Să nu cumva. 'să se introdu.că
votuJ. lllliversal căci e primejdie pentru lOOamul
lui Arpad. Dar holera vine şi socoră atât recruţii
cât şi voturile dela ţlară. In eom1l.I18. Palâst dia.
com. &lruxmlui a murit 'Un ,ţ9raon arătând simp"toanle de holeră. Cazul. a fost supus aut.opsiei şi
sezic.o, că s'ar fi trimis măT!lmtaie la. in'Stitutul
hacteriologie. Da1' unde SlUlt măsurile 8a'llJÎtarc,
unde ~nlJlt ordinaţiuni1e mini\'l-teriale şi ale oonsiJiului sanitar superior în aceasta privinţă. IJjt)..
lera nu este criză şi căderea guvernului n'o poate
împăca.

- In casa lui Beethoven. Ziarele germane aduc Illnnă't.oarea intumplare: Intre turiş-tii oari
,-izitea.ză fosta ca.<!ăa lui Beetho'Ven din Bann '1tl)nisc ?ilele tl't."Cute şi 00 domnL,'IO'a.ră. DimsR urcă
in ~atu:l în'tâi, unde se afla pianul iffiacstl'uhlli, pe
~al'e <.Ieschizimdu-l in.cepu să cânta .,<j()'Uata Mondschein a lui Beethoven. In OlllSa lui Beethoven•
la prrunul lui 13e(,t.hoven şi sonata lui Beethoven!
Domni~ra cânta Însă mizerabil. După octermină hucuta se adresă pazni<.-ului, care se afLa.
in ~iaş eOOllerii întrebându-l: "De bunăseamă
mulţi artişti renumiţi au vizitat i'..a.sa 'J:ilSta ~i au
ei'mtllt da 'acest pian." - Da - riLspllnoo dâwmL
Au venit multi. Odată YC'Ilioo chiar .şi Padooew.ski
cu o mare .socet'llte, care îl l"Ugă 'Pe IDOO<;tru. si
execute el ceva la pi·unrlin bu.ci1ţile lui Beethoven.
dar el nu s'-amvo1t. ,,::-.Tu, nu sunt demn 'pentrll
.a.şa ceva." le-a ZL'l Pa'derew.ski"
- Spargere Cu trei vicitime. Din Liege 00 00munică: Un înfiorător omor tjne .în agitaţie populaţ.ia. N i-şte banai·tiau fă<mt spargere in ca.qoa.
conaillieruluâ Dejnichon omorând pe consilier, pe
.'>Ora .şi lpe nepoata ·aoeat.uia. <-1u privire la ooest
'Cilllor ziarele de seaT'ii a.clu~ următoarele: Alaltă
eri noaptea oonsilieml 'C.omlmal DC!pU~hon fu trezit din 80mn de un 7.g0mot. surd. produs într'o
camoră de .alături. Ascultând zgomotul ,i-se păTU,
că 0.1' d(\~luşi paşi .omen~ti ]a c.eiaoo Ifole r.idiei
şi trocu în came1'a de unde J>l'oycnise zgomotul.
Deabia tree:upragul şi fu infiî.ş<'.at de ni~te oameni, cari vo1ră să-l falCă in-posihil. astu"pâ:ndn-i
gura .ş,i îneoreÎmd eă-i lege mânile. Con..<;ile:ruldoşi
,mI1f)rms de l800astă '&pariţie neaşteptată a 'UIDOr
stl"iiin.i,ll'll-,şi pierdu. prezenţ,a de spirit şi se .,jbătu
mult, ca .să scape. Văzând tâlharii, că forţa eon,~iliorului est(l greu de in .... ins, unui di:n cCi a 005căl"Oat crovo1 veru1, om:orÎl.ndu-1 pc 10('. La dl1:ruitura revolverului .s'au trezit 'Şi c{lila.1ţi ooecă fratele şi iD.f''P(}M.a oonsilit"l'Ului ţii înspăimiintaţ.i alt
aler~t să VlSdă ee ,s'a Întâmpl'llt. Tâlharii ;"8U
omoTât însă ş;i !pe ei Du!pă ce .părdară ca.sa,ban.diţ~i 'au plooat. O'azul acesta a fost dE'sco-perit 11'1-

In ateJierul nostru se execută: altare, amvoane, presbiterii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar
'a împodobirea bisericilor. - Odăjdii, prapore, potire,
candelabre, sfeşnice, etc. etc. - Altare vechi se auresc
şi se renovează. Liferează statui sfinte, icoane,
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine.
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Indiei 00 costat, după cmn aratii. bugetnl'Prezent!&t parla.mc:ntulu;i, orii>ila sumă de. H).~,O?O
nanci, l.n oa:re sunt luate do altfel Şl ehcltUlehle
OOlăt.oric.i.. cari se ridică la suma de 1.400,000

franei.
][ In ateniiunea celor

~

cump'rl matini!

Atragem at.enţiunea ono public .a:su,pra inscratu1-ui

Mayerszky Barnabăs N j·ircgyh~za. unde ~ a~~~
preze 00 olei miÎnate cu apă, pme ~ olm, :prapt-ori' de oICi IDa.~ini pentru perfecţlo-narea o1euv
lui, urnelte ~ de melitat etc, pe lângă pr.eJul'i ieI·
tine şi ipliitite in rate.

Toi fetuI de bănci de ewală, ara.nja.mente oomplete
gridini de b'opii şi sili de rrmna.mei. bănci bre"tate'pentri oovii, me8e de s-orMl ei i'tUderobe cu ro~-!exe.e~ In stil -utodedi 8A pot 'eump!lra lâ Felyet
~Id. 8u~orui, &daipe,sia 'IV: 8tr."IpQ.r _t. Ca.talOi'
::1

.utrll

Wimite gratuit.

a

x NumaI a:ămAote

.Iul Mauthoer tArgujeoo ecouşiv~.Hna.rii. eari să ştiu -cug-eta bilMl &8u:pTa lacrullli; ei atUnci daU· QJtfel de si.m.inţe a.r fi mai ieitine.
jMiBtm ci tU dia M"Per1eatl. el
1l'IJ corespUnd oi
..tnuai J;lt.gubâ w~ • 6li. fie la unniL .
1.'

mii

tie.

, , ' e'

,.

-

~,========""""=-========

. EeO.OMIE.
Date statistice asupnl~ RDminiei. C-OnJorm
,,sta.tietlC-eÎ aiIlua.lo de googrme comparată" Pfl a-

nul 1911,

publicaţie oondusă

de dI Jerun Birot, a-

great universitar· în Pal'i-s, p<>pula;ţl.a probabilă
a Româ:n.iei e de 6,865.000 locuitori, cari ~a:r
iliaţi 11:1 suprafaţa totală de 131.000 km. p. dau
1:7 locuitori pe km. p. Excodentul Jll.St}terilQ.l' aflUPT& morţilol' (după ulotlimole date 00 le-a avut dl
Simt la înd('Jl1Îli11tl - 1909) e de 94.900 sufiete.
Cultul religios numără 5,451.000 ortodoxi 2-66.000,
iru-a('liţi,

resml de alto confesiuni.
grîului 13 fost .in 1909 de
t,WO.OOO tone, eu 200.000 tone mai mult decât
in anul precedent. Din eAflQI"tarca gri-ului in acel
an a ]"ezultat j;)ontru România un ciştig de
181,000.000 franci.
.ProdUCţia poruinbului În
1909 li fost de
1,700.000 tone (producţÎ1illea a.nu.ală mijlocie e de
1,900.000 tone).
Producţiunea.

.

L.oD Toidol.
v

ItASIOJU

ŞI

r ACE.

• OMAN.

Trad. de A. C. Corbu 1.
(tJlmare).

BariSl'lt sent:imentulni omene'!lc inMrdat ineeI m4î
~u.lt grad care mai retinea. p(1ll()1"ul se ruP;!l~ numai
Je04.t.
Crima era. Înoo])Utit şi tre.buia mers l)j\nă. la capăt.
~emetu.l plangător de mU.!ltl'a.ro fu înibuşit
rigetul
m-enmtMor şi furioo al multimei. Aee-a.sti din urmă
lldă. 00. al eoptclea val fatal corăbiilor. ~ inMta din
·lt!:meia rlndw:i. a.j-un,;o la rindul mtA-i, il răsturnA si
nghiţi totul.
80ldatui ca.re-l lovise pe Vereşa.ghin ae pregătl'a
1-1 i'3beas-că pentru a d<>&u oară; Veresaghin îşi ooroti
.~pul eu ambele mâ.ni ~i cu un &trigi~t de groază se a.mci in multime. LucrMorul cel înalt de -oaJ'e $0 'Î0l, iedeei lşi infijlse ghiarele în gâtuI subtire al 1'>rizointului şi Ulrîndu-i după sine se rostogoli la. pă.mânt
l un ricnet sălbatec. sub picioarele multimei urlă
. ·are.
Unil il is.beau ~i-l sfă.şiau pe Y ere.şa.ghin, &l~ii pe 10,-ă-tOl'. Tjp·etele a..oostor {)aJl1l'-m, 'lllle ac.elora cari erau
Jea.ti în (picioaT<l şi ale o.ce:lora cari se sileau să-I sal~
·'ze pe lucrător nu făceau decM sA. excite ,tllrba.rea mulIDei. Dragonii reuşiră cu ma.re greutate să-I sc.aJpe pe
'cra.1oruJ. ID9lingorat şiP{! jmnăta.te mort. Dar ~u toatii
'0011.1'011. p" .ca.re o alune-au a. .~fârşi opero începută, Oll.Emii cari~l isbe.a,u. îl sHişiau ,pe V<lreşa.ghin DU isb-uteau
-J omoare: mulţimea ii ingbe.su.ia. din toate părtile.
~-' mişeal! cu l'Î. îi tîrau deJa dreapta ~a. stân2"a şi nu

ue

Se pro<htce in media anual' 1,200.000 hl vin.
CO:llBumaţia vinului e de 57 1i1ll'i pe CBlP de locu:i ........
AJ.t ru't'ool care \Se oon8urnă ..-<AH,
r~ scară ~n·
ti'll."!,! in ţ:âl·.- noa.strl, :inoot ~te
fi
cifrat. intr'o
y~
loonTe statistid de im,..,....,.tanţa
ooe1eia
de caTe
r - ' . l _
\'Ol"bim} e tra-chiul. El :rm'ine ua 4: Htci pe aa-p uo
loo-oi<t01','
OOl'bltllii de
nintro p-rodclOOle cari se extrag,
S
'
pă.mântşi petI'olul stlMl în cap ... 'Iau extras In
190-9 100.000 teme de li.gn.it şi 1,147.000 txm6 petr()} in 1908. (1005 se (lxtr~u 611.000 -tone, a&:eA pe j1ll1lătate). S'a exportat 1'11 1909 ve bro1 in va·
.
.J~. 36,000. 000
UQare'
u.,;
. LJ:J:anm..

iR

(l'as,,<lă albă) eu ~.Hi5)439 (1~~ stTăl'lle.)
i
Nnmăncl. român.ilol- a dat <,-hin inapoi. StJa,.
tisti<'>a ne ;p-ată 1l'Il minus de 31.937. A~ Î;n1 liI1lui •
189[i s'a.u l1UD.1ă:rAt 6)«:7 .13~
,ul anul 191
nu-:,
}..~l:.L
'lj
mai 6,41{).197. Diferitele ,,...,..,J;.;Î "" po~l. sunt'
cauza 8('~tei scăderi. ,.
Numărul ~ ~'a urcat abia ou. 27.9~1, 1)

i

F

-stagnare c.a.uzată JlIrln ~tarea oi.iloJ: ferate. 1 1-1
.
.
ŞI el' or1l<l. te putel'l motnce.

totI

j

Eoonom.ia oilor estemaii.mbUCU!rătoare.Dei}i
de 40 de ani în<JO.8C€l nmnă1"'uJ ()i!m a. scăzult
mai .mulţ, in intervalul din 1896--1911 si.&rea. s'a:
1_
516 783 l a 7 ~ 696881
~lU"' ,
uren t d:O~,
~',
.
adocil uu 1""
I'T

....hilReţeao"""".tr:u1.a. tot.alăIa căilor ferat-e române e de 3 3 0de0 =
170'0~8B' I-BLIOO~RAfIIN.lku.. 0(:."

v

I

=

un.>

=

!'

Valoarea totală a importului .şi .a exportului
era 1n 1909 de 838 milioam.e ll'1anci (in 1895 era d~
569 mil., in 1908 de 789 miJ., l-ei). Din totalul
importulu:i şi al expo-rtului din 1909, importu.l
La L-î.bră:;-ia· T1"~m1l1a din .A:r~.se ~ii d~ ~1l':intră ~u 370 miL, iar exp-oo--tul cu 468 milioane .Z8Ire 10 f~1ie dlU campmuţrurule lm .,O-ţ,prl4"n:
lei. S)·au importat mai ales metaluri lucrate gata Po-ru-mbe.scu".
(81 milioane) .şi inst.r·ttmenoo a.grioole. S'au e,.'\.1)01'Palu:. l-a. S coruri bărbăl~ti: »Devi~:' (Pe-~
tat (,'Cren:kl, :pontru 357 milioa.ne, petrol 136 m.D., .Jl.06tru steag ... ), "La un. 1101' , "In 'Pădure, "Dup
lemne 29 roil., etc.
-Ulll v~a.c de s>ufer:inţă", ,,0, zi {J"UJl}Oa.'SA. ai sositI"
IwmânÎJa a expediat in ]908, 152 milioane de "Marşul căI ăr.aşilol''', "Ieri, ofloarre. radi(lasă'~~_
-scrisori şi imprimate şi 2 milioane telegNl.me.
"Sunt Arboros", "Sosirea pl'imăvm-ei~" li. 2 cor.
Sunt in ţară '7000 km. linii de oolegraf şi 50.000
FMc. 1 1~a :6 coruri bărbăteşti: "LaorimaP ,.
kro. de linia t.olefOllică."Patria română", "Luna Mai", "Noapte COIl3Ola·
I
Datoria publică a st.atului român în 1910 era toar-e", "Cântec sicilia.:n", "l:lomamţă" (Luna su- I II
d.e un miliaNi cinci suto de m.i:Jiouu6, eooa-ce re- rîde... ) a 1.50 00l".
vine 218 fr. pe cap d<l 1ocu i10 1'.
Fasc. 111-a 7 coruri bărbăteşti: ',Imn~' (Pe ce.. afli
. Bud~('tul tot.al al RI::lmâ.niei a fost în 1910 de ru! Bucovinei), "Cântec vwnătorese", "Serenadăl~ Dl'.
460 mi1ioaJ1~ lei. Fiecare locuitor a conbribuit (t'.efirru 'n melodie), "SalutareH , "Numele tăUI)~ HUJ
cu 66 lei. Din IbudgetuJ total armatJa a inghiţit "Rom ânul" , "Imn festiv" a 1.50 00l".
61 milioane. (Bugetul armartei Bulgare e de 40
Fasc. V I-a 4 coruri mixt-e: "Oda osta.şilor 1'0milio811(\, al ,8Tmatei .sâlrbe do 26 mîl fr.).
mâinF\ "Fru'OZă verde foi de nalbă", "Cântecnl _
. In timp de ră9boi, Româmia -poate să ~l(»ată Marga.retei", "Serrenadii" (Dormi UiŞOr), li 1.20
287.000 9;)ldaţi. ])i,~pune de vase da răsboi al că 'COr-oame.
ror tonaj e de 6000 tone, 20.000 cai vapori şi 2000
Fasc. V'a "La malurile Prutului, vals pentru
omnen i pregăti ţi.
'COl' bărb. cu acompa.niament de pi~n a 1.50001'.
Fasc. V l~Q 3 coruri mixte: "Fl'1lll<z8. ver-d&
mă1rgărit') (cu SOp'l.a:n StJlo şi aeompaniare d~ pian),
, Statistic~ vitelor în Ungaria. E: euuosent că
Danemarua, '&'"edi.,a şi Şviţe.ra -sunt ('.ele mai 00- "Cât îiţa.ra l'omooească" 00 a.coon<p. de pian.~
gate tări în v.itc C-Or1111W, unde pe o mie l<lcuiWTi "Noapte de primă.vară" (m~-'BOPl'a:n, tenor ~
,in dJ'\CQ 430-750 ~apete vit>c. La noi în U nga- bas cu ac()mpania.r-e depi.an şivioal'ă) â l.50.

Bil

;Jndt

U

-rin Gt.l1rea nu c tocmai ."Işa .de imbu<m.rii1.oaN~. 1n
anul 1895 n111uiirul viteloI" COl"IlUW a fO-st 5,820.
483. De atunci până in -anul 1911, ooecăiu 16 ani
s'<a llIroart numărul la t3,IS3,424. N um~ri~ Qyem
U1lspor do 3r}3,941~ însă în !proportie cu înmulţi
re,a poJmlaţilInro sporirea vitelor Q prea mică. DI"
mare-a ae(-~t-ei stliri e scumpirea c5:l"lle1
Intere-.,;;:mt c fuptul, <!il .,r&::.>sa .albă" sau "podolică"

a dat

numitii
În..:1poi,

.~ "l"JffiSa maghiară"
înlDcuită

fiind de

din an ln an
vestice, cari

Nl,r,;S6

le permitea. nici ,să-I la.se ş.i uici să-l omoare pe nef-eriflitul Vereşa.ghin.
Oa.r<l a;vem nevoe -de o săcu~ pentru a.-J prăpă.di P.,.
ge Ja.şuJ ace.sta ca.re l'a vândut IlO Hrrst()s l... Dar ee că
pă.tină. <tare a.re!... Pe cine trobuie .să-I ucizi câJlcş-w ...
I.sID ţj--l cu grjnd a!... Mai trăie.i;lte P...
. Abia .când victima. 1nc.etă de-a .mai ~upta şi când
tiIl-Otel.or lui nu anai succedă decât un horeăit egal şi
neCUMlllLt, a.hia. a.tuncise răspâ.ndimuItimea. în jurul
trupului lnsângel'at. F.ieca.re se a.propi.a, ~i oontBlJlpla
opera cu onoare, cu remuşr..are şi milă.
- O! Doamnc, poporul e ca o fiară! se spunf\a în
multime.
- Şi ce t'UlăJ.· el'a!. •• un fiu d<l negu.sror!. .. lată I!C
face ])OpotuJ!... Si se zice de DU el este oadl'văra.tul '1 Înova.t. (lh! Dorumne! Se zice eli. a fost UCi9 di.n greş.a,Iă,
d. Il. fost luat drc]}t a.1~ul... Oh! (lh! oh! :poporul!... rcpetan acum aceştioa.m.eni, .privind cu o exprosie de
milă cll;lla.vrnl .cu chipul vânăt si plin de sânge şi de
noroi, prNmm şi gâtuI !ui lung şi delicat, s.fă.şiat Îu mai
multe locuri.
Un agent Dolith-nesc găsind că roOl,tul nu era la locul
siiu in c:urtea guvernatorului. dat<! ordin dra.g.onilor să
fie dus în straJa. Doi soldaţi 1uară cadavrul de PÎcio.al·ele-i dif<>rmate şi-I tîrlră a.fară. Capul ra,s ei însângerat şi Iplin <l.e praf osc-ila pe dtul lung şi subtirs şi
se ro.!riogolr>1l. ~ jos. MuIti mea SI' 'da la () parte cu
groază.

In momenml 'Când Vel'eşaghin căzu şi -IDnlţhlnr>a :;c
arunC'la .a.supra-i C\l ră"nete ,!'!ălbatice. Rostopşi'll pălise
deodată şi în loc să se îndrepwze ci1tră t·răsuI'ă. el
merse fltri să ştic de ce ei 00 capul plecat de-a. lungul
coridorlllui oare ducea in odăile din ~u! de jos. Era
ga,lben ca un mort şi nu-şi putea retine falca dp jos
ea-re frerllllua oa de friguri.

F(]~'1c.l-'Jl·a "Biitrîneu-.."C'!l", horă pfmtrn

50bunÎ.

l>ian

-

Fa-Bc. V Il I·Q "Hora

detnJ.n<chi.aţi}Qle', }leD trn

pirun, 50 bani.
Fa.sc. I..l-a "Peneş Cureanul" , horă pantrll
pian, li. 1 COl'.
Fasc. X -a "PotpoUl'i de cântoce naţionale') pentl'U pian, ii 2 001'.

Redactor l'ElsJXlIIBabil: laUa GiarJ(i..

.

••Tribuna" institut tipogruio. Nichin

,t

eoM,

- Exci>lenta V oostră. ati luat un drum greşit; pe
aci. pe ari,ii zise un gla... tl'l'murătOl' "ispmiat.
Guvrulllatorul nu avu put~re sA l'ă-spun.cJă -ci se supuse
binişor şi IDe.l'1Ie în direcţiunea ea.re i-se .arăt.a., cătră triÎ.ft
suri. Strigătele ind.epăl'taW ale anuiltimei ajunserii pâ.nii
la eiI. Con tele -se urci zorit tn tri.!! ură şi date 1l0l'U:D03
să. fi-c dus La casa lui de tarii. .
Când nu mai auzi strigitcle .multî:mei, fu prins de remuşcări. El Îşi -aminti ctl nep]ă.cere de emotiunea şi do
oroarea, pe cari lemani1est-ase fără df' v<>e. fată de s-ubordonatii -săi.
••Poporul e tori-bil şi rc",pingli.t{)l', gandi el. Oa.monii
sunt 00. nişte lopi: ei nu so mulţnmos<,>. dCl'ât atuQci ~nd
li-se l}.runr-ă carne ... cam>!!!"
Conte. DUllUlezeu ne va judeca!" Cuvintele a.eestea
ale lui Yere.şaghin îi reveniră deodată in nUnte şi l a
fior neplăcut îl scutură, d..,r după o olipă -conteli) ztmbj
cu dispreţ de sine j'nsuşi.
.,A vea.m alte datorii" gândi el.
"Acpa.sta nu f' cea dintâi viotima. sael'itioată p.enUIl
binele I:public" .
Si începu să se gân<leasl'.ă la datoriile pe cari le
avoa de implinit fată de familia S~. fată de capitala ee-Î
fusese Încredinţată şi fată de el insnşi ea reprezentant

Il

'"

-

•

al

p~

Di

fii

I, =

~.

1:

Duter~i.

..Dacă n'a.e fi decât Ro-stopsin, antudinf'Q moa arfi fost ou totul alta, dar aveam da.torJa să sr.a.p demnitatea şi viata- guvernatorului Mo9-Cov~".

Legănat u·şor de

gătele

a.rcn1 tră:surei şi ne mai auzind stri-

linişti trulJP~te ~ dupi
el găsi Sc:l1ZP bllJl\.> ~H'lltr1l
â -se ('.alma şi suf]('-teşte. Scuzele acesh>-a. nu ('ra,1I l1oui.
De când există lume-a, de e-ând (Mi,J]}enu se omoal'U într..
d:1.nsii, nimeni mI ş.i-a omorit vre-odată aproulle]e fări
a iD'fOCa spre a ~e ju~tîfica, biJil-l"Jt' publi('!
nnd tim ei; Rosoopsin

cum se Întâmplă Înt-otd{'auna

Si!

~

l

\:.·
t
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»AGRICOLA«

INSTITUT DE CREDIT ŞI D~ ECONOMII, SOC. PE ACŢU tN fCIC" (Ee.k~ Toront6.l)

------

In

BiKESCSABA - NAGYV ÂRAD
Jndrăssy·ut

41-43.

Rak6czl-ut 14(Lingi .Apolloc).

.

-

-
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CONVOCARE.

FABRiCA O E

BIl!.E

~..

.....

pe

acţii

Domnii acţionari ai institutului de credit şi de economii :tAGRICOLAc soci&tate
in Ecica, lunt invitaţi la

.

a VII-8 adunar,8 tInara li
~are

se va

ţinea

ordinară

în 25 Martie n. 1912, la 2 ore p. m. in localul institutului.
Ordinea de zi:

Raportul direcţiunii, al comitetului de supraveghiere ,i stabilirea billnţuiui.
Darea absolutorului direcţiunii şi eomitetului de supraveihiere.
Impărţirea profitului.
Alegerea a 3 membri în direcţiune...
Alegerea a 2 membri În comitetul de supraveghiere.
6. Eventuale propuneri.
DIReCTIUNEA.

1.
2.
3.
4.
5.

~--.-

U
11 calldldat de
afli

ad~ocat

ap1icare momentană În cancelaria lui
Dp. Deside:riu Fiilepp, advocat in
Hunedoara (Vajdahunyad, comit. Hunyad).

CĂRĂMIZI
se

capăti la .ubscrisul din fabrica lui de
clrlmiJi de 11naă apropierea gării.

~...

T

is
•

_

_

KIRLE ANTAL,
6.b.

i'~' Arad,florjân-u.

Oltoiuri da
,struguri

INCHEIEREA CONTURIGOR
cu 31 Deeembre 1911, a institutului de crediţ şi de economii "AGRICOLA H sode..
tate pe acţii în Eciea, (Ecska, Toronta1).
CONTUL-BILANŢ.

Active

".-.-

CaS8a in

numărar._

_._

___

Escont: Cambii de bancă 163621'61
Cambii hipotecate - ._-----_.--45213'Imprumut hipotecar ____ ____
Imprumut pe obligaţiuni --__
Cont-curent___ __o. ---- --Efecte ---- --__
---- --Diverse conturi debitoare _o. Casa institutului '--- ~,:; ---Scăldătoarea ___,
.. _.. -___ ____
Spese de protest ____ _.__ __
Interese anticipate _,__ ___ . __ ._

--

vită americană,
netedă ,i cu ră·

a.

dăcinl,

precum şi tn diferite soîurl, recunoscute
de trainice, asortimement bogat

KftkD1l6menti els6 sz6looltvany-telep
'rnp~lfar': Caspar'l Fr 'Iynyes , Medgyes 16.
Poftiţi

,i

(Nagykukijli6megye).

eereţi preţuri

0uente ilustrate.

Dinpreţul

curent se pot ceti scrisori de recuno·
părţile ţărei; şi aşa toţi cei ce do·
resc si comande pot cere mai întâiu informaţiuni
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca şi in scris,
dlllpre Increderea ce o pot avea in firma de sus.

,tinta din toate

Paslve

._-_.

I

Capital societar
____ .___ 700001de
rezervă
____ ___
fond
I
Depuneri spre fructificare
20883461
,
137081-- Reescont .-_- __._ __._ _.__ 6968314530i- Hipotecă cedată ___ ___ _ 3600j1401111
97915811 Depozite de cassă ___ __o.
Oividendă
neridicată
___
_
263198
30801Interese
tranzitoare
___
_
__
_
3083113
] O] 6 95 i
1
____ _~__ ___
249?!67 I Profit
596°1 14
--.....j
553 051
181 85
3360\31

84~~gl~~

1,

i

I

I

i

602,147
239342

:491--1---

239342i~

,I

expediază, garantlnd de soiu

Q

---

şi

Contul Profit

Debit

.~

i

Perderi.
-

Credit.

I

1

1nterese _.__ _.. ____ ___ _ 17440i86
Interese după depuneri 3827'02
._ _ ___ _
1>
de reescont ____ 6131'77
1 Venite de efecte
170:50
3379173
»
de hipotecă ced. 201'. I Proviziune ~l diverse
---1
') de cont-curent
266'35 10425!14!
1
Dare
___
1782'98
Iii
Contrib. 10°10 după dep._~~~ 21651168~1.
Birou
__ ~
__
788'14
Salare
_.-- ___
1236'97
I! I
I
Chirie
_._.. .__ . ..__ 125':I
I
I
Maree de prezenţă .... 170'. i
Porto
.. _ __... .-119'02
2439i 13i
I
Profit
.. __ ___ . ___ ~:~._-=~ 5960114:
I
!

,

__os

____

I

"

11

o

__ • •

o

--

• 1

II

fabrica budapestanl de casse de bani

---1---1-20991;09i
1_ _

Gelleri ,1, Schuller
BUDAPEST
fabrica 1 IX., Râko ..utca 4. Depozitul
orA..neac ,1 biroul: V. Sz6ckenyl-u. 7.
I

i

Uferanţii

ministerului de alriOllbui, de
honv~, dJlor lerate ungare ti al po,telor1

Efecluiază casse de
'bani, libere contra
- focului
spargeTilor, casse pance1ate
pentru păstrarea, documentelor.
Catalog IratuU ,1
Iranco.

,i

\, f ]I

---t--_
20991100
I

-

---t--_.,I-

f. ci c 1, la 31 Decembre 191 J.

DI RECTI U N I!A:

Val. Magdu m. p.

St. Ghilăzanu m. p.

V. Petrovlciu m. p. Dr. P.

Obădeanu

m. p,

director necutiv.

1. Magda m. p-

M. Ghilezanu m. p."

1. Mioe m. p-

Gl. Brenda m. p.

Subsemnaţii membrii ai comitetului de supraveghir:re am examinat contul prezent
al Bilanţului şi Profit şi Perderi şi confrontându·le cu regi5trele principale şi auxiliare,
- le·am aflat în consonanţă şi exacte. .
COMITETUL DE SUPRAVEOHIE.RE:

Dr. Liviu Gbilezan m. p.
Moisă Srânda. m. p.
Dr. Simion
Ghiga Ghilăzanu m. p.
Nicola Nieolin m. p.

Păcurariu m. p.
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Vase dau imprumut pe timp de

t, \

dela 50 litri

doauă luni.

Pentru calitatea vinului garantez.
I~ctru .Be:n.ea
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şi neg. de vinuri
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MICTURA DE BOR06

•

adesea îmbunătăţită. Se lipeşte
uşor chiar şi de frnnzele umede.
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~~ Pregătim

totfelul de

pânză,

~

~
~
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tru masă şi bricege, unelte
pentru dobotari şi cojocari

damast,

Trusou compLet pentru 'SJ
d'
~
OmnlşOare.
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tru căsăpie şi bucătărie, pen-

p:e l~ngă pr~tu~ conve~abIle ŞI execuţie Ireproşablli.

':#: servete, peruu, albitUri pentru domm
dame. -

:1

i~ti~~~o~a~;cutir:t~i~~~i
soi de cuţite, ca cuţite pe"-

~ rufe pentru pat, ştergare, pânzături,
(~ şi
~

J

SZATMAR,

caaa.] ~e,'ay, vis-a.vla
d . rrib"nal.

.$.

Pees, IKinHy.utcda 21.

!.

alel~~uţrre ,,!~f;I~:C:I:~~.:'!o~~tr.

Ta~rsa 4i~

is!ina la e)(poz: (ia din Bu aj)est.1, Seghe.
din ,: Clnclbiserici (PEles).
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imă ăfale
- de cap, stropeşti,
La orl·ce brumă poţi se
nelăsând mci un
.. a lucru
fel de sediment (drojdie).
mai puţin, Multime de scrisori de mul1ămită şi recunoştinţă.
Pregătim inventla drulltl Asehen.
hrandtde Rezkenpor~IB~rdolpor,
a cheltuială
•
f li! Cere prospect graţUlt ŞI franco
mal pu ,In
dela fabnca

H
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1
Vinuri din anul 1910: Carbenet a1b :'11"e·
f." ,';;';'i~
~ ,K '90 litru ŞilIer K '56 R' l' K
58 ~.:! 4
.---:. '.
- . Izmg - ' . ~~ f~-\) Q
~.
Rlzlmg ŞI Ru]e amestecat K -·54 litru,
i:i t~" ~
:' ~~~
Vin din anul 1911 K -'50 şi 52 litru. ~~ ~~"
'!- ~"î.1>~\~':Y~d

rambursă
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i.· VI'n alb K -'68 ll'tru.
VI'n ur." v"ch
'"
RizJing -'70. Roşu -'94.

cu
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preturile cele mai moderate.

să expedează

-.".

r'ii;~iU";;;;P~~i~;~:iOii~HÎr~I
I-a" . .
l'

Adresaţivă cu toată increderea la proprietarul .~~
de vii din Şiria (Vilagos) Petru Benea, clici Vă '- .. -;!
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângă~:>

Vinul

-.~

~""'W:!f~~~:J!~~lftil~

noui de : : : u t :

in sus sub ingrijirea mea proprie.

~
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La trImiterea a 6 brlee barblerllor
le .ocotesc taxa numai pentru 5.
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f Pregăteşte: butoaie vane f ij! i:!~~~~~~~~~~~~~~~'<'t!l Iih 111111111111111111111 ar
orl-c.e mănme; din lemn de stejar 1
uscat ŞI alb, pe lângă garanţă. - Pri- •
meşte ori-ce comandă mare, aranjament comp1. pentru pivnite, cu preţ convenabil.
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FU~NISORUL CURTIl REGALE IWMÂNE
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PRIMUL fABRICANT DE BUTOAIE,

~ LIPOVA.
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. 1\1are depozIt de cuptoare. ~
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa ono public, că în·
(Cluj) Kolo8zvar, Monostori-u. 7, adi ci.schia aBI
ma!. m*Jlzin înregistrat şi provăzut cu cuptoare din
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent
cuptoare moderne de n:'ajoli~ st.i1 ~ecesion şi cuptoare ~e'
olane Daniel, precum ŞI dmmurl ŞI cuptoare de bucătărie.
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu-

t
:

&~4

m

.,

rt' [Î~
~~

rind-ul totodată despre calilatea perfectă ale articolelor şi preţurile
cele mai solide.
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stirni:
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K.IRALY LLAJOS·

J

f ferar, dogAr,

şelar şi lusfruitor. f

~ ~~ud-Nagyenyed, Str. Teiuşului 14.i

f Re~omandă uzina sa in]ocuită cu pu- ~
t teri motorice şi lucrative bune, pentru I .
~repararea articolelor de ferări~ şeltlrie: t

!

f

, ŞI lasiruire cu preţuri ieftine, dispunând!
• de un serviciu prompt execuţie modernă.l;
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Premiat cu diplomii deJa corp.

me.eriaşi1or.

Bothazy. Laszl6,
sculptor
şi piatră

şi intreprinzător
de artă, depozit

de beton
de nisip.

N a g y v ai rad, - Erzsebet· utca.
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la
branşa mea precum lucriiri la edificii ~i cripte cu diferite expozituri,
de piatră şi marmoră, apoi crud,

monumente, etc. - Lucrez in beton
cu mare pricepere, precum caldă
râm de beton, canale, poduri d~
beton cu fier, iable de ciment, bazine de asfalt
Trimit desemnu şi catalog. - Voiesc să atrass
atentia ono public prin lucru bun şi preturi ieftine.

Liferez pietri

şi

nisip in canto m'are.
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ciasorn.icar,

Sibiiu fabrică

Cea mai

bănci

de

dorinţă

maşinilor

Toate reparaturiIe se exe.".,
,i cu garantA.

se trimite gratuit.

de treerat de sine
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Fredrl·ChTeslv re k
~

de timp

şi

Fabricheazl dupA o experienţA bogatli
ca specialitate
.

prese de olei mânate cu apa.
Piue de olel,

pentru
pentru
sâmburi de boslan. Maşini pentru perfectionarea o!eiului şi aranjamentul corn.
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte
de meliţat floarea soarelui, Ş a.
Exportul pAnl acum in 237 uzine.

aceste

automobilice. Mare depozi tin
locomobile cu aburi. Preţuri
ieftine! Conditii favorabile!

Itzkovits Gerson, Budapesta, IX.,

~~x~~~zxxx~~~~z~

~JT

Strada TOt11pa. No 14.

d~e"-ghiaţă

la ari e

construcţie simpli ori

complicată. Prăjitori de olel
încălzire cu aburi ori foc. Teasc

dl bani se poate
maşinile

l'V

t,;)

fabricant de maşini
in Nyl:.egyhltza.

unde căpătaU ori-ce informatii de lipsă. In atelierele
acestei fabrici să transformă
la an peste 100 locomobile
in automobile după cel mai
!lOU sistem şi cu piese noui
brevetate. ~ Mare cruţare
ajunge cu

~

-

Mâjerszky 8arnabâs

umblătoare!

lI
I

a totfeluI de

cuti prompt

Tmeesvar ·J6zsefvaros,

Dulapuri

cumpărat

..

Dacă locomobilul d-VOR&lră nu
provăzut tu automat de sine
umblătrJr, adresaţivă la falnica

es(e

de

de buzunar şi de pârete şi
ciasornice deşteptătoare,
precum şi articlj optici.
Prăvălie de obiecte de
aur şi argint signate 1"
oficios.
~

M

Viitorul e al

ieftină sursă

(~IASOR.NICE

pentru şcoală, aranjamente pentru bi~
rouri, accesorii de
gimnastică etc.
Catalog ilustrat Ja

Nagyszeben, Reispergasse 11

~.

necesară ghiaţă

1

i4 Na

puţină, preparate pentru măsurarea vinului şi
a berei, conducte la
pregătirea berei şi pen·
tru scurs, În preţuri mo·
derate şi serviciu promt.
Intreprindere de accesorii
la fabricarea zodei, sticle
de Bohemia, sirup de
smeură, lămâi şi ananas,
alabastru, şi praf de li·
monadă Ş. a. Comandele
se efeptuiesc prompt şi
tu preţuri convenabile.

GottstCt'
n, ft'ul , accesorii
prăvălie depentru
piele şi
'
in· ~

att1 gysz

eb

dustria de cojocarie•. ~
en, Kţemer Rmg 5· curelarie şi ciobotarie JJte

..

~ Mare depozit de diferite piei lucrate in ţarl şi strAinătate. _

~,:Specialităti de piele. Piele lucioasA şi şurturi de piele. Tălpi
.t~Vache şi opinci. fete pentru cisme şi ghete. Aţi pentru maW
~ină şi cusut. Sfaa,! de cusut
J!IiiIII '
.
albi şi coloraU. \,Tort diferit. _
5II1II',
Pâslă, barchet, pânzl, tAlpi de
Il"
pâslă şi asbeth, garnituri de guml
~
,.
şi ciorapi de gumă. Şireturi şi
"'~
,
postav de curAţit ghetele. Cuie
~:" "
de lEmn americane. Calapoade
pentru ghete şi cisme. CremA
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FILIALA FABRICEI DE GHETE "ANATOMICE" MOS KOVI r S
Telefon 218.

' A RA Dt SZABADSAo-TER 18.

Telefon 218.

------.--------_.--------.------------------------------------------------Extras din catalogul de ghete de primăvară:
Ohete blrbit..ti din chewrau brunet cu balere - »
:.
»
:.
: . : . : . americani :.
,
:.
:.
:. cu nasturi,
:.
, femeieşti:.
:.
abb~ ,
»
:.
»
spangnis - - ,
»coloare galbenă deschisă, americani »
:.Jumătăţi, din chewrau brunet cn nasturi

Cor. 10·:. 13.»

:.

:.
:.
,

17·7'50
7'50
17.10·-

DiForite ca.li'tăţi de ghete. bArbăt~şti ~i ÎeJ:n.ceşti:
Cor. 10
13,-, 1'7--, ~~.- şi _ ~8.-:
0

-,

Ghete pentru copii
Proţuri

şi fetiţe

.olid fixate!
EXECUŢIE

dela 1'50

până

la. 13'- Coroane.

Ghete cOlTloade .1 tari!

DE PRIMA CALITATE!

. 12

să

Cum

ne

apărăm

contra durerilor
de stomac?!

Contra durerilor de stomac, foarie litlte in timpul mai nou .latre omeaă ne apărăm dela Inceput, folosind spre aeflat scop

rure, trebuie

Necfarul Dr. Engel
ciri, un siomlc sănătos şi o bUlli mlstuire, formeazli fundamentul unul corp
siinUos. Cine dar voieşte si-şi menţină sănătatea pinl la adând bAtrfin.'.,
~e introbuinteze

Hactarul Dr." Ea,acl

r ..nuntit in urn::J.& Sl.1Ioceli:lelol'" de

pAnă

aoulll!

Acest neclar compull dia diferite sucuri a.TOmatire ,i vin, exercltl In
urma compoziţiei sale o influenţi binefil.ritoare L'lupra mistuirli, e asem mta
unui licheur de stomac, ori vin de stomac şi Olt are absolut nici o urmare
stricăcioasă. Sănătoşi şi bolnavi p'lt a,adarll luI. Nectar fără a·şi strira să
nătatea. Nedarul ajută cu O întrebuinţare raţlonaHi la mistulre li Ia formarea
!ucuriIor
Astfe! le impune tuturor. ce voiesc să aibă stomac sănătos, intrebuintarea

i

Omrafh ,Colup
ludapsst, Y., Y.Gi-k6ruf 80.

tşi recomandă fabricaţii1e !tale ,i anume:

Neclarului Dr. Enlgel
"Nectar"-ul este un excelent mijloc: intimpinare.' catamlul, sgtrchnilor
durerilor de stomac, a mistuirii anevoioase, ei a greţei. Se mal i.trebuinţeazl
contra coDtipatiei. a colicei ,1 a palpitaţiel de inimi. Aduce lomn ,1 apetit,
fiind bun contra illsomniei, Indis~ozlti.l durerilor de cap ,i acceselor neryoase. Folosit in cercuri mai largi s'a constotat că aduce veselie ,1 poftă de viaţ.l.
NECTARUL so poate cumpAra in sticlo de 3 ,1 4 coroano in
farmaciile din Arad, Vjarad Ologovic:z, Oyorok, Menea, P!l.ulis. [jppl,
Hldegkut, Vlnga, Sz~kesu~, Pecska, Tornya, Vihigoll, Elr'es, Na,las, Berxova
Or(zifalva MerQ:ifalva, ~ndorhăza, Bogaros, Slerb-Szt .• peter, Perjamol,
Szemlall., Slârafalva Nagyl .. k, Palota, Alberti, Mezdltegye1, Batonra, Marczib,
Dombegyhaza, Kurtlcs, Uj·Szent-Anna, Panko1a, SiliniYÎa, Taua, SIlanDu,

Baja, Kaprueza, Bre'ztovicz,

Rekăs,

Oyarmata. Bruckenau, ZSlldiny, Szellt·

Andrâs, Kis-b.!cskerek, Mehala., Temelvar.

Păzlţlvă

da

Imlta~11

CorsUI expres "Necur Dr, Engal ",

Ni..darul meu nu e ceva lIliraeulOl. Are următoarea compoziţie! Samol
300'0. Es~nţa de vin 150-0, Sirop de micuri 100'0, Via rOfu 100il, Sirop
de cireşe 100'0, Sirop de fragi 20"0, Aroml de Veremii 30-0, Anis etc. •.
ă 10 O. Aceste se mestecă.

Locomotive dl drum da sia. umbllto
de 6, 8

şi

10 H P.

Locomobile de 3-200 HP p,entru SQopuri
nomice

şi

industriale.

'
Ma,inl de trearal (îmblătit) cu putere de
motorică, mîna: cu cai şi cu mâna; mai departe:
guri, grapet tăvăluguri, triore.
J(aşin9 d. slm411at.

Maşina de eosit ,1
ZcUobito,J 4e ..cl"lIj'UPi.
Batoze de fillU'.ăţ1t porumb.
Pres. de s"'Uj1iU'L
Tooătol'i 4e paie IJ. llllil'Bţ.
Morl,cl1e d, vllit. .
Ma,bJe de Ui.t sLsclfl.
Pomps d. 4at.fai li
TIlmbs de stropit OIZ suC de &alJOi .b .x.Cluf.,.••••• _ai. II
Thturători.

CII

~

:

pref"r' moderate fi coltdl "',,',' ...nt"".~ft"
. bile tie 6ol,,'re.

Catalog de preţuri românesc trimitem gratis " fran
CorespondenţA

rOn1AnA.

------~g.
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---------------------------------'-------------------------~----------~~~,

e e

Rr. telefonului 804.

,

C81 mai mar. fitmA rominlascl dia Untarla.

Arad, riataJ~oros' Beni-fer 1. (Casaprop
Recomandă

magazinul lor bogat asortat de ferării, arme şi totfelul de1!!1~}llJl
eole, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor şi tatlelul de motoare cu beniz~
oleiu brut şi" motoare sugătoare cu gaz, aran gem morJ cu.~ motoare cu preţurile cele
moderate şi cu plătire in rate.
Cu garnituri pentru
rat şi .cu prospecte
. mori servim bu
ventual pentru
lucrurilor acestora
cerea
mergem la
eului pe s p e'
noastre.

