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1 n ofensiva ei stănlitoare şi sistema· 
r beti politica ungureaAcă a răzbit să s1ă

beaGCă de-acum şi singura stavilă ce mai 
r('sÎsta tendinţelor de prevalenţ{t maghiară 
i'n politica monarchiei. 

Ştim că această stavilă o forma până 
Hcum unitato.:1. organizmului militar al 

l \ monarchiei, garantată de prerogativele 
I Sll'v'Elrane ale coroauCli şi am văzut, cum, 
. după ataeuri neobosite, unitatea aceasta 

.t~: ~ il fost şt irbită în mod fatal prin reformele 
militare dl'puse de contele Khuen-Ileder
v.try . 

La timpul său ne-am oClPpat pe larg 
cu consecinţele mai îndepărtate ale aces
tor reforme, cru-i asigură limbii ungureşti 
un ma.re teren În viaţa armatei şi am de
monstrat, că nărvala ungurească, dupăce 
a izbutit odată, - prin cucerirea unui te
n'n lpgal pe .sea.ma limbii ungllIe,şti, - să 
introduc.ă un monstru danaic în organiza
ţia armatei. nu ~e va opri decât când spi-

f ritul lradiţional al anul.1tei va fi dispărut 
dpfinitiv, iar caradenll ei monaf\~hic pre

~~hftnbat în un caracter impregnat de 
~ snpel1)Osiţ.iunoa elementului maghiar în 

monarc.hie. 
Cine urmăreşte statornic şi cu price· 

. pere progresele contrarilor noştri în t,(mLe 
domeniile de influenţă politică şi cine poa· 
to să cântăre.ască. greutatea lor ca faet{)r 
component al intereselor dinastice, ştie că 
nu exa.gerăm proporţiile primej diei ce a
meninţă armata. Conştiinţa isolaţiunii lor 
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Cătră Soare *). 
Elăs(lJi!în ţ){·lti.-i ei apr·i:n.ac 
Aceia.ş fla.rrll'ă cerea.scă, 
Oe mi-a 'nânpf.a,t, in alte 1)1'(':ilwri 
Prit>irz:le ~l)J'e i1l.fi'.nii. " 
Dă l:tufletullJ,t: ei căldură, 
Ptd.ere dă-i să înflorească 
M ati a.lb 1:11: rI1a·i bogat ca crinul 
La m.argine de ra.i sădit. 

Il w;(I;i! CQt·OOIl.a b'il'uÎm teJi 
Pe frumea. albă i-a lJfl'..a.W·, 

Dă gU1'ei ei sun.sul d-ulc6 
Al dalbe,lorit,ir'i, de zori, 
1 ninima.-i înfiorată 
Trimite-i a năde.jd&i 'rază, 
Dă-i cânte.cul cel plin tie f(1JJ'm~c 
Al primelor pr·1.veghiu)7"!·/ 

Mi-a d'ragă ş'i.,j, a mea. 111·i-e dragii. 
Pe mww chinul ei mă doare, 
SU.9pillul &i coboară noaptea 
ln sufletul şi 'n jurul meu. 
In ori ce lacyimă ce·i pică 
R.o p1'1:măl'a.ră care moare., 
O l'wme ce se pră}m,.şe.şte 
Sub trăsnetul lui Dumnezeu. 

Riisai! ş-i lttm.ineaUi noapt.ea 

./ 

Ce gândru'n lanţ'uri ii cupri.ns~) -' 
Re-v'arsă tra'Tld.afiri pe calea -----
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în mijlocul eontincnlului şi siluaţ.ia de 
absolută inferioritate politică a popoarelor 
cu C<'tri 10cllPse îrn.preună, favorizează as
piraţiile lor de 'prevalenţ{t în imperiu şi 
da<,ă ei cNlreă acum .să utilizeze toate 
uvantagiile ace.stei situaţii, o fac !Îndem
naţi dc-o supremă îngrijonll'C pcntnl viito
rul lor problematic. 

De aceea asalt urile lor asupra singurei 
Iortăreţe care mai garantează o de.svol
tare normal[t imperiului, a,~upra armatei, 
- seamănă a acte de disperare. Evoluţ.ia 
fireaJScă a popoarelor din monarchie, ade
vărat că va stabili în cele din urmă singu
rul echilibru de forie cu putinţ,ă in monal'
chieI cu o singuranţă iredudibilă. - slie
ceselt' ('femere ale aspitaţ.iilor mahgiare al' 
inUtrzia totu,~i biruinţa legilor fireşti şi ar 
expune interesple do viaţă ale popoarelor 
la fluotuaţii in-delungate încă. 

Noi n'am încetat o singnră elipă i;{1 

semnală,m intenţiile politicei maghiare şi 
ne f"ceID iluzia, că fact.orii deel'tdere se 
vor fi ctlminţit din exprrienţl'le atât de 
bogate l~e au Hieut incp-pând dela l'!woluţje 
şi până. astrl?;i şi C'~i vor putea i;[l l'()cunoască 
adPY[lrata tplHlinţă a al'estl'i politir·j sub 
toat~~ apareuţple ei uLM de variate. 

Şi, în adevăr, se pun-a dl. echilibrul de 
influ('nţă a celor două state juxtapuse e 
apărat' eu ene-rgia necesară şi la adppost 
de o răstnrnare din partea eOllLrarilor no
şb-i. Armata c,omtmă, eu organi.l::lllUl ei de 
bronz, părea a sfida pentru toate timpu
rile asaltnrile panmHghiare. 

Dar, dnt ne'a fost să ni-'!:>"(l !splllbel'c şi 
aceaBUi iluzie. Slăbieitmea coroanei de-a 
fi admis o ştirbire în tmitate'a armatei, a 

_US!I!Si!E _______ _ 

::; pre lumea dorttri.lor ei, 
8'0 cheme 14răşi poe.zia 
Cărărilor de floare ni/Me, 
8ă-şi tea-~ă h.aina de rll1:r€jGsrf 
lhn fil'ul basmelor cu zme:i. 

Răsai.' 111 ochii ei aprinde 
Aceiaşi fl.acăt·ii cetMscă 
ee gârulnlmi..a 'nfrăţit ou cerul 
Şi m'(1.·ltvăţ,at să măîl1chin. 
Ră.'la·j. şi 1-1.."1Il11 iei ti'J ăl' 
Putere dă-i iolă 'Î.n f 1(),/,€<lscă 
J.1 ai alb wn'ltferi i pe, lacul 
Oe oglind('.~t("mt CfI' senin.' ... 

_' .. ~ ... " !1 • ~ ci,; .. 1. U. Soricu. 

La Întoarcere. 
np C. Spiridonescu. 

• Mariei. 

In t.wn, In apal·tamcntul de alături eâţ.int c· 
\'rei dil'e1ltă a'Pl'in~ CCWl ce l'ămîme ncînţ.f>les pen
tru mine. 

Simt cum gOalW aceea de C'uvinte însoţităi ac 
priviri ce tradeazii şiretf'uia, gC8turile acele re
pe.7:i, măs·urate larg. sau un (I('get du.slnsti.nctiv 
La frunte, semn c'a îllţele~ 'otul, îmi tulbuI'htl vi· 
sul d(' iu.bire trăit câten. ::1ipc mai înainte, .. 

Voiam să tes mai departe 1;'·u1 a.celui ,is, de 
t.eamă să nu-i simt destrămarea. 

: Asemen(',a unei t1ori,(,0-şi 'leagă potil'Ul în 
'~illtl\l toamnt'>i, trezindl.l-şi padnmul nebănuit, 
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fust inceplltul unIIi lung şi lwprevă~ut pro
ces dp sguduiri şi pn;f<lceri interne. Se im
plinpşte abia anul dpla elaborarea ref{)1'llw
lor lllilitan' :;;i iatrt dt in OfpIlZiya ei impla.
cabilfl politica ungurească e pc cale s[t dea 
o nouă şi nu mai puţ.in fatală lovitură ,11'

matei eomUlle. ~\ rn YăzlIt, 1,ilele aceste, 
cum politica maghiar<1 c.onsecventă sh'a
tagpmei ei tmdiţionale, ataCt\ cu puh'ri 
unite un (:ardinal drept al coroanei, drep
tul de il chema sub <11'1ue H'zervele. Par
tidul guverllallwntal şi cel de sub şefia. lui 
FranGise KO~Sllth, au păriisit pelltm () 
clipă politic,a roluri!orimp[u'ţile şi s'au 
tmit. ~ la aparenţă pentru restabilirea al:
ti,'iUtţii în parll'lnent, in realitate illSă pen
tru (~a S[t ;;;mulgă. coroanei un drppi, care 
constitlli':l singura garanţii pentru curslll 
nO,1111al al vipţii de stat in eIlgaria. lnftip
hllnchhse, anump, l'l'fol'Ill€:le militare. In 
forma lor adoptată. şi de partidul kossu
thist. ştim că dn~ptlll coroaIH'i de-a chema 
sub arme n\z('rH>I(~. Y<l at~trna dela voinţa 
parlnmpJlfului ungar, l'are poato s{t intâr
zic ori şi ('ând vllt.ar.pa proiectelor de l'P
('I'II t CI n ' . 

Il mat'() pri.nwjdie aceasta, pentxn ('a 
S~, dil f['tlU lib,,]' <lspil'i.lţillor llJlg'Llreşti ~i 
pl'lltnl c[1. în lllouwnte hoUtl'Muaro, pUtf~
l'Ptl ('oro,mpj poate ~;l fie iluzorie in L~Jj

gtlJ'lH. 

Fatallll proces de disolu\ie a unităţii 
anllat(,j pan" deci, a fi fost pOHlit îllca 
inaintr d~ lnJ'rLptuirea J'pfornll'lol' lnilibU'l~ 
şi eine §ti(~ dacă va mai pulpa fi oprit la 
timp, Î'n <le-este vremi de nesigurantă. e<1.I1d 
nUll1<â armata mai p<1re a ga'j'nnLa viitorul 
nostru al tuturor. 

------~--~_ ..... , 
('('N'am "ă "imt fiorul hllburător ca clipelor nctli
tate, când sunetele noast.re î.şi ,si\l'bătol"i~ră in.f1',1-
til'('a prin l'lărutări fliră num:ll' .... 

1 le ... fănlÎ un ziar .... lnşirarea ~lovelol' negre 
...e inţesa în tr'uu chip ciudat. U rmăr'CClm dung-a 
dt' intl1neree {'C-o llL5il <1e ... ·.':itc 'l'hinllit~Jal'C linji ea'·I'· 

{'am "ii-mi lultlul'l's.c taina ee inchideau cnig;nuti
!'ilp ,.;('mne. dar totul era inzada!'... 

Gî!l1{hd mă 11Ul'ta lud:lrăt la ::.utul de munh'. 
Îtl('('Ht Într'uu astru\' d(.' ycr.deaţă, de ulldeeasa ('i 
n'i"ii l'ia la (1 marginc. l'a o harell seă.pată dintr 'uu 
11Hufragiu, ea un yal dl' spumă ('c-ş.i ahmgii s.prl' 
111111 claute]e!(" ea o minunatii şi fal1tezistă brode
rie ';lll\lL~ă rll' pe lllTwrii UllPi zeiţ(' inc-I . .'ate, 

P<'l'(·\ii albi rid totde:nma ~i pl'iye~(' soarele 
cimd apllne ... L11 l·apriei1.':S şi fantezist ioc de co
lori ,;c dt.\5cne-Hz<'Latuuci pc ]1l'retii ei. umbre pl'oet'. 
tf'Hzi\ stn\';lim·l\.." iar eiind fUl'tun1a a tr("{~ut .şi ca un 
brlu de foc. în~·ing(). {'urcllbe1l1 nemărginil'ea de 
azur. mai luminoasă, tăiată in llh:'lrmO'rw de lLU 

;,l('ulptol' m;!{'.;;trll Ipur\..' ('uibul aeela de dnvgo.'<tp 
ii vis .... 

Npt,l' Apu,~. (:a 'l1tr\lll tablou minunat &Cl~ţat 
i.n grabă de 11111'idol' l1eintn'('ut, >;.e[lDt~iaz;i lU'gin
tui plopi lor de pc {'oastă ... 

?liai dl'q)uJ'te. c!Hi'\'a eu·paei miil'ginl\ .. ~' Ziar·ea ~i 
"pun ('It luai e un »!lt. <'ll alţi oameni şi alte taine ... 

* 
1nlăulltrul pCl'{'ţilor <ll{'ehn'u împ<Xlobiţi cu 

:'<Cort,uri gN'le pe ('·arc ,.,trălu(',('.S(' btwhete de flori 
ca într'un strat. învăluit în parfumul ,,"ag al flori
lor pl'(','Oate prin alb1l1l1uri. a..-\(·IlW1WU lllHJI' amin
tiri ce rlorm în F.lIflet, auzi toată zil1a glasul ei ne 
pi{'ur(l ('a un (,3nt(\l' cit' i'ubilX', ea lU1 \'(\1'S mungă
i('tor d(' dUl'er~ .. , 
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Ministrul de externe la Ma.i. Sa. Vin Vitlfia 
~. tdeo~r .. diazii: )f:illÎ,.trtll {'.QlJltl/l ti", ~·.xtpr,nt· 

[')lw:~l\' l~('rcllif)ld li fo~t primit de \{ aj. ~a, C'l'L 
iJl allrli~'ntă -specială. . 

Azi, ~li{,l"'\ll'i, uunl 1I1illistt'll de ext~'rJl(~ J.l pn~ 
mit ft·Ji('ită-I'i1\· ('uJ'pullli dÎploIJl~ltie dill Vil'llIl. 

* 
Impăratul Germaniei in Viena. .,Pn·lwleu

hl<ttt" (""t<, Îllt'orrn<lt "ii 11l1:pil)'Htul Wilhelm al UN-
111 lltlÎ ('Î \li .~ ... "i la ViellJl in dilIIiueatll zil .. i tie :.!;l 
.\turti( •. lmp:i/'allll Wilhdlll ni 1!)('1I''''''(> ziua Î~ 
IHdatldl) in ::khtiu h rtlll Il, Ull.!f' \'H i.l.\'O/t lv{' un dl· 
neu fawjliar, ilu' :;~ara pl"Înz J(' eurte . 

..:\"'l'jl\~ zi "pa1':I, illll'ă tlat Ltl '" ilhf'IJll \''1 păr~:<i 
\'it-na. p!t'{':IUJ la Vl'lwtia. 

* 
Insulte la adresa Coroanei. Deputatul Rie

ne;.,.,,]. IIll'whl'"ll al Pllrtiduln.i {,J't'..~Tin'Î'1o('ia.J a adl'c
"lIt win;strului au"triae de ju~titip () intNl'clal'€ 
in dl('~tia eonJi"l'iirii ziarului .,H .. ,j('hsp.ost".i.nter· 
pdal'{', la ('<11'0 ,,"ali aS\J(,jat toti J'P!lTPzclltanţli l!. 

('{'-"tni Il:><tl'tid il! Hl,j['h"rHth, 

Jn 1Ics,-.. ltal'C'll inh'l'I){'I:irii ,,~118 Rit'ncl,.."l ... i· 
t('ill5J.! text·u} t'oufiseat al Zi~lI'lll\llj "H<>idlSPO"t" 
('II1't' JI' a fiwut Il !ktn"a O{"t'i'1 t a ii11,t'gjstl~tt pUl't"n'NI 
Uedellltlă li l1Il'lIlhrilor aduuiirii hb.l'1'ali' ţinută .>!Ilb 
111'('/'id; 111 ('olt:.; il i<:'nd tii intim Hoheul'innel", 

IutI'(' altel~~ iHtC'iJwl~ttorul spnll{', ('11 linii elin, 
tre lJadi6parqi ar fi illtrt"'llill~llt (,xfyre.~ji mur
.lare la adl'c,,1t ('al'(-'j JUljK'riale. C'xprcsii întăritC' 
prin rî,;lll \'clol', {'awl(' .a 11 Zt',tl} , Faptul a{'('st~ II 

fu!'t cl'iti<:'at dt' ziarul .. l{.·idl"'jJ<'s(' ('.a'l't' toclll:li 
jI['ntl'u a(".,/l"ta luialitate, a fost sl11'ghiuuit, 

Hienij",~1 întreabă .pe lJlini~ku. <I-a1'11 are euuo· 
:;;ti11ti"t dt· a ... ea~t·ll ('('ut'i,,('are şi da('ă eMe di':;PI1.'! să 
ia ll1ă:su:rilc ne('e,,<ir~, ca p!'t'."ll ~i1.''Jî aibă libe11a· 
tea eÎ şi ~ă .un fie prezentat un CţJ'g'll!l in favoJ'uJ 
IIIluipitrtid opozitional. 

* 
Deputat kossuthist huiduit de alegătorii saI, 

Fo~tlJl speretar de stuf 'PMh JU/lOS. uepu-
rut şi vicpprC'şedilltelc partidului kOS3U

Ihist, a fust zileJf' treentlC~ în cercul ~ţiU e
h,(·tora!. 111 TllfĂ'lTI' cetăţellii au fosl atât 
ciI' rewl/ta~;i ÎmpotriY<l deputatului Jur. in· 
dt ::;'a ti ,H!ltlIiil \Te-o :lOOO de in~i ,in pi<lţl{, 
pf'lHru it 1It'l.IJif!:l~ta Îlllput'l'i\·;t th'puf atuluî. 
Fiind spiritt'Ie prea (lgitatc, autorităţilp 
dU JIltPfzis adlU1area. 

Â::'f'zati 1n fundul UlUti pat impooobit CII lă\'j
('C' fl' înflorite, ('(' ami tl tt'~C de !prim;ha I'ii «.:ll pa~ 
ji~ti verzi şi graJini :ilJ floa1'(.', pe ('ilud afară. pi. 
l'Ul'a eîaţ.a in strupi grei ~i f~ur('al1Il1 işistâllllJlh"a".;c 
tJlâlldria mă:::urilld ogrll{la eu paşi mdaneolici, De 

"'pUtu'am noi cuYÎnk (le iultÎre ~i ne topi~Ul dorul 
focul UlJui sărut l)relimg, ee-lUIl fi vrut să tie (1 

\'('sni<:i(> ... 
'LutunE'l'E'f' SH se fi lă<;ut pe IUTlle. lumina dE' 

aj Ulii! 8011in111 din o(,'hii ei.., }'Jorile ce an J'adiat 
l'triilu<.!iri totdeauna :sase fi stim.;dcodată,ajlLu
geH buzde ei, ('U re le .siIl'lltailipreJ ung ca 'Pe niştE' 
~llNHlfe irnpul'pnrate .. , Ori t~ Z\'OIl de cânt.ee dM'ă 
'llJ' fi amutit, era d{'~tu.1ii armonie in tt'lasul ei .. , 

• 
Iar H{'UlH, I':m<l fieep <'lipă mă dopiirt.ează de 

ea, număr elipek pe cari l.e~am trăit. deşir firul 
.amintiri), :, j':' parc cii. llU sfal'şeşte niciodată ... ăd 
l'a Înt-· "i" 'l"U,;a ei şi plOIlii ce străjuiesc ;pe 
{'ulIU€.'. 

.cii 11111 IC-Hlll a.'lcnltat doiua .. " D~slegam 
ll(. . i ':'C';!Hli.ltl11 10)'. {'itJItecul iuLirei n\()'a.stl'(~. 
}ia ():bw <1I"gintul u""'l'hillrilor ·lor. adunat par'că 
,Ji!) t()>lt,l "!.tN?-a, ea "ă c.t ,,<,ea:,f'ă anume în vreaj
llia ('<L~,-,l , 1.,. 

l'"atc le văd prin lJer:-i!Jecti \'ă uri~ă a. vi.'mIni, 
car..: j.(' Lc~'e să simti fi'U'l"nl {jesrobirei, îtiîl~wute
şte vriyima ca SI! străbată departe .. , 

:Fără voie simt cuilIl buzele se desfa{', mchi
Jlllilu. un sărut prehmg,,, &eulelll unei flori, ce 
se stinge în aTşiţa \'(~I'ei {!p dorul llnllÎstrop de 
J'OlUI, ~ilUt.iam euJU a.rd buzele 'filele paie, căutând 
împreuuareaacee-a., care ră.:~<",()leţlt.c ,sufletel/", Un 
I'al de (':lMură îmi pornea prin vine. a:;('ruenea u
nei 'ape ep-a biruit zâ/!<lZul,îmi năvălea în obraji 
i/upuqmrÎl!(]u-iuşor. (1 destrămare <lI' llmlll,{~ îmi 
impaian/-wneR pridrf'a, Plf'oa't)ele îmi ('i"i<loall vbo· 
site, ('cl'{'und {~a odată (''1.l li!.('rima. {'e foIttlrui.a să j,~, 
VOl'HH'il să Îl1ehidă şi imaginc.a ei, ('e lumina ca o 
if'O<lllii. dQt:pâus:t din cadru.,. 

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

T/Jth il illtral ÎIl l'Ol1lUIlH ilH'lU1 jllr;d de 
H .j;llldarllli. 

* 
Căderea guvernului austriac: nita Viena ~ 

tel!~"l'~'I.fiazil: ln cul..Î'lueli' Reidls1'<cthul1li s'a răl8-
pilndit azi şt.iu"ea di şi oon1.ele Stiirgkh îşi va 1a 
demisia, nefiind in start' să obţie votn"ea re:t'or
melor milital'€', Atitndj,jWH dUrşm3.110lt""ă II opozitiei 
îi va ser\'i l'a. pretext. 

~tit'e.a aceasta .n~H i'O!!t [)~nă H<'ltm eonficl'll1l1lă 
din nj(·j {l ţllll'te, .. 

Şedinţa camerei. V ('t'i ficaJ'('a ",ulIlIll'ului şedin

tf,j f!~ ÎE'ri n'a întimpinat ni<'1 ;0 dificult.1t..e, fiind~ 

di 'azi :l'a a~ux în diil(,lltie eazul red-aetomJuÎ PMy 
Ede. e.ll'e a intrHt 1n incinta oomel'eÎ în ct!I.I"sul 
Şf'dintt'i. yio]fCtld astf('] ~l1y~ra'l1 it.atea parlamen· 
tului, 

) ndată după deschiderea şed in t.ei , j)l'('lŞedintel(· 

X/lI'OI/ a deel<l!rat eă imediat după C'.onstatarea fap· 
telul' a luat toatf' mă,:,uril'l' ('a Prî/y perntMt viitor 
,sn ,fi(' (>xdu~ <hnpa,l'Jam{'nl. In Hcela.ş timp (l 

a'llu:uţ.ar eă p~~int{'te sindicatatltlÎ pl'e~i i~ 8-
dr(·"ltl D serÎ03oi.lwe in ('nN' sindicatnl t,î ~).-pri:ma 
1'IlUW1'{·j TI"C)I;l'(>t<>]t' 1l'€'1111'11 in{'idMtnlprovoeut. de 
J>âl!f' 

J.n jUl'ul (Irela,rHţiilol' preşedintelui se în(~ing'(' 

o di"euiic vÎe. Opoziţi1:l i~l eunoştîntă despre mă
sllril{. rm~~hl'bile ah, pre.~-.dintdui, dar cere CII Îrn
potrira lui Pal." lIH .'1(> faeii pr~'e-' cl'imi1wl. 

~I j ni~tl'Ul d€ justiţie 8zN.'ply declară cii va ua 
pl'ocm',ltul'ei ordiuil(' clIw'nite, 

Căderea guvernului Khuen. 
Consiliul:de miniştri a hotarit demisia. 

Noul guvern al votului universal. 
A 'rad, 6 Martie n. 

. :\m ajulls în pragul crizei de guvern. 
~ le i pre.su gu vernamenlală nu mai face 
t<linrt din situaţ.ia gravă în care a ajuns 
!Hl VPl'lI Ld eonte lui /1.1wc ti -Il (:dt' /' vary, 
'" 

Ducă ar mai fi fost nevoie de vre-o do-
\"tldă, şi aceu::;tă ultimă dovadă ni-o dă .se
Illioficiosul "l)e~ter Lloyd", eaTe la 'loc de 
fnmte publică ufmătonll tablou al situa
t. î (' i : 

"lu lUOlilPlItul ao~sta nu este încă, cri
Ze!., d'J t' se poate ivi pe nesimtite. Contele 
K/IIII't1,Jl (:r!('Yl'al',Ij 11ll facEl parte din acei 
hilrbllţi dp st.at ('nri operează cu presiune 
~i UNI .sii SI.' fpl'ieea:-seă chiar şi de aparenta 
că <li' \'oi S[L iJlfltdnţ,f'ze hotărfl.fp.a Coroa
npi. ;-.:)e poare, Însă. inUlTupla ea rlupă hotă
rim'a ('OI'OHllPj ('onlr/,.. ll-hllen·JUdel'miry 
şi culegii sai dill cabiud să-şi t farlă eon8(,
(:il/tele. HcpC'tăm, lucrurile n'au ajuns 
im'rt pilUă aici, dar Întorsătura aceasta ne 
puate surpri.l1dl?mult mai de limpllriu de: 
c<lt am fi i:lşh'pt.at'o, Pe t(~l1leilll adevâru
ril,o!, RUlbiJîte tahloul situ<'ltiei actuale E'l'lte 
lJ I'mHtorlll : 

"tillislnd·pn'~edinte şi Illjlli~tl'll1 lIa:wi 
au l'j ()s it-· la Budapesta, li'ăc'<lnd obstn~cţie 
d('la Hlldif'uţ.a înaiutp{t Maj, Sale, (;ei doi 
bi"irhati de stat n'au anlt r,ratative meri
torii ni b;:t.l'bţi politici. De-spre audienţa 
SH, ministrul-preşedinte n'a comunicat, ni
mic. .'\7,;j diminenţă. ti â\'ut n întrevedere 
elI miniRtrul de finanţe Lllkrics. Apoi s'a 
dlls În parlament. unde a confpl'at cu con
tele 'Pi~ZlI ţii ministruJ do culte Ziehy. Tn 
\TemE-a. ~e('asta miniştri llazai şi Serenyi 
cHI a v\lt. o intrevedere în cabiuetullui Du-

-
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" rl rl I kli,(',-:, ToalP aN'sit' rllOUlf'TlT" ove ese d 
llHl lllbri .('klhinph!llll an <l\~nt ~~·.~I ('omui 

.\linistrul-prnşf'dinLe a7il nu ,'le va lUd 
duc!' 1;1 Viena, dll t' c;-; t (' proba bit ca. mâll 

s/'(lr(i ,"Il SI' ducă şi ./ oi ,-:ă Sf' preziute i 
olldi"II(ă la Maj. Sa. ln cercurile noa,,,tr 
polit lCI' Sf> al rihuie oarer,are importanţ.ă il 

('f','·d .. i pNJ'f'cpri dp două zile rin BU'finposb 
III \TpIlWi:t <H'PHst:l Yinnn pordp s~ Cllmpf 

np(lS('H situ:1ţ.iH. 

flllpfi ('p ('outf'le li I;derrluy nu ori 
J'( l il7iă CII mijlo<wf' ornstice. sp pare că Î. 

Vif'fW ,,,;u format f'l'pdinţa. că; ministru i 

pl'f'!,!f'f!infr "IIngar \'a incerca să obţie del .. 
pal'tidple lI11gureşti desărcinarea lui de Sll~ 
ohlig<.ul1pntf'le luate asupra sa. Aceast~ 
pr0SUpnl10l'P nu C llHlnai noântemiată, c 
eh"ildn'ptlll i'nsnJtMoare. Conte!f' 1th·up.1I 
1I(;df'l'l'al',II ÎII '-ic/la u'a trataf, Cll:. ntmellr 
afară d(> ,110], ,Sa, fiindcă. n'a socotit-o 1/1" 

Nsar. 7'01 {(MII'! iI'(1l'e dt' gând ,-.;(i îneeapâ 
lrafatir(> În Budapesta nici elt aeei, bă.rbaţ.i 
pofitÎI'; 1'11 <,ari a ct)!u'I'IlÎt a-"upra ,ilOdi/i. 
('ăl'ilol' l'I'fUITII/,j lIIiiitarp, pentru o .('(';1'1' 

d/'Io ei CI df,-.âreÎI/(J/'e, ,1 ('1'0..<:/(/ nu. ."f' /.:a îll
tâ I/lpla. !Jelli /'I/('ă g/icel'lull ~W );Ii cade CII 

obligoll1l'/lf('/c /tI Il ('nl'o!' Î/l/plinire ~'a OII' 

gajat, 

St tund astfel lucmriJe, t l'ebuie să tinent 
Sf~allW ~i de \'el'osimilitatca. că după CE'a 

nlH~ il'propi<ltă (:i udie!:ţfl el J.nin~st~'ului-pr~~~. t 
l;H'dmtf'. a~wsta \'(1 fI nev(>lt !ia mţeleaga \ 
~'ă d .~i ('o/erlii ).jâi din cabinet lin mai pul i 

rl'{ i /1 (' /l'â 1/ el (' 9 li caII Ciri i. I 
Acesta ar fi însă numai irwrplltul eri, 1, 

7,('i ::;1 l~~ar ,în-;pllllHl şi ~r{l1.<1T'\"'ff'dP~i. ~/f'"'<I".â"Io., 
Pllt.'tn IL al.tt de ll,';iuratecl Că. eolegll no .. 
din Yiena, cari de pe acum SpllD nmnel('. 
evelltllalului lIl'maş al contelui Khucl! . 
~umai c, ... î.nd criza ~'a fi ajuns în acest sta-
diu. ta ÎI/tell'fle toată gJ'Qcitatea eL In Un
ITflriallU S(\ l;oate opera cum se opereaZrt 
~l Austria, A iri trebuÎe să ţii seama d" 
/Il a.iori i.al l'a par! amen t ară ~i, d(' a.ct'ua li~i f'i 
tova'l'd,9i, fMii sit nesocoteşlt Inacpla'9 timp 
di:';jJozi t 1(1120 t iwri i, 

Yin z.itf' grrle. l'ngaria trebu~e s~ d(~: 
\'pdeasdi că poprul său e matur ŞI major. 

J'll el' ren rilo polit ice ca l'Î cunosc rela
ţiilp ziarullti gPl1naIl cu guy~rnul nu, s: 
îndoieşto nirmmieă acest artlool .expnm~, 
ved('rilt~ gllvernului şi este, pnl'..gătIr~a .. 0Pl~ 
!lipi pubJiep pentru apropmta c!emISlP. a, tl 
guvel1lulni. 

.. "" 
Eri, f"'Jbinetlil intreg s'a. ÎntI'unif., Ja un 

consiliu intirn, În carG R'a ciMentat situa
ţia polltic{t. Sf' pretinde eă în eel BlaÎ Hpr~· 
piat consiliu sr va frdaebl tcx.tul dem~
sÎf'i PA carc gllVel'llld îl 'ia pl'ezmLa MaJ. 
Salf'. 

.\snpra situaţiei publicăm uI'mătoarele 
t'a pnart p : 

Tisza ,i Khuen. • 

.. N e,u.I'S W ie</181' AbendblaU" I)lLbl ică lhl' mărtoa
rele declaraţii ale eontelui Ti.sM Je~rp conflie-
tul în jurul 1'eforrne.1ol' militare: 

,Părerf'a mea OS(-0 că stăm Îln faţa u!lei [leÎn-
, - ~ t • .. 

telegeri. Sunt de credinţa că ÂU'Sbrlta n'are UlCl 

dreptul să intervină, ,nici ,moti'Ve să fie nedn.1Dl~
rÎtii. In.tel'ţ)l'etllre.a dată de eemtelil Khuen artico
lului d~Pl'C .chi€mare.a la arme a l'eWl'Velar spe
ciale Il;U poate dJa prilej la îogl'ijorări . .Factorii 

I 
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I~JmlH,~tcllţi diu AU"kia al' faC(' bi,ne dadl ar cou

iril.l1u la lăllllLrîr(,~1 acestei neînţelegeri, căci alt
minfel'l: VOI' [fire cu lIepllli.lIţ,ă orice 9UL'u7I lJî-Îsf 

1/1 Ungaria". 

Căderea lui Auffenberg. 

:-\e val'C eă ucmisia eOllt,e1ui {Ol1ll'lI yu fi ur
lIl:ltil ş.i de dell1isia milli~l'Ului comun de riL."boi 

:Iuffcnue:/'g. a eiil'ui· atitudine a pl'Ovooat {'ontlic

Itll. Dimisia ~ceR8ta a,l' fi să fie o il'(.'parat,ic· pen· 

tril guycl'11Ul 'ungal', 
Ziarul ,.Union" ,din Pnlga e,.,teinfOl'l1lat că 

,:Il'.est~ e şi m.otivul că generalul AuIf'l',nberg n'a 
Jll~tp!ll'te ioa d~lle1l1 dan: de 111 in istl'ltl ('OIHUIl dE' 
finanţe BitiI/ski, 

Demisia' guvernului hotărîtă. 

Uiu Budalw::.;ta lli-s(~ tt·ldullpm~u: 

COl/si/iul eli: milli~~trt a di:sC'u,latluHw 
,~il uotie po(itil'i'i .1i (l ajul/s la. I'c.?u'ltl1lul etl 
flll puote ,~iJ /'f'cie (I.~Hpra Î.1I(el('w~)'ii lll

I'fleia/e ('1(. purJidH1/~o.-:.q!thi:,;f. Cunsiliul Cu 
ti III () ri z (/ I P (' /Il i n i str It 1-Il)' I',~ t' d il" (~ C (/ În (' a z 
I'(ÎII'/ Jl ni, ."ia/IIi ro eapmva pu.l1d III tir 1'('

rll'/'e al gll/;em:u./ui 11I1f}w'esc .-:(/ prt"zilll.' 
Jiu}, SI/le dt'lIli8ia ÎHfl'l'yu{ui 1~(llJil/el. 

t'on.fele 1\/11/('1/ 1/ ,)lecaJ azi sem'a la 
I'Îena. 11111/.' mtÎlIr I'n li prilHil î" Hudic//{.L1, 
lIlN7'(,1l/'ile 6i!1I1' ill/ormate SI' a{i/'lIHl. di 
.II aj. S(I cuptimi dE'misia 1:l1bindll/ni 1//1-

Y01" doI' pânl1 (11 constituirea '}Io/ll-lIi (·a6i· 
nl'f l' () III el l' l\ li 1 fi' /1' II (: ci f' 1'1' ci ry r a li r II fi a t 
,'q], L'unducâ mai dcport., u!o('c/,tle. Maj. 
80. poU'irit o{licI'Îului. il L'O I'uga. MI·i n" 
('OlllUlldc (//1 /lOU Iili/tislnr-ţJl'/'şeclink, ('UtI· 

/1'1,· JdIl.11'/{·{1Eil!errâry /'u propulle î/1.,,(i 

" .......... z_ ...... ~ Pag. 8 

Vaşti din MaraDiuri, I mll,lt in P1l'''~~ll" !'ă,t'i !~;1:1H ar'l1lt~ s'au îll~tiinta,j, 
• \'['('-<.1 :W dp hHleţl rllll :-;,lh~t(', ,('an \'rpan sa ntE'al-

A d01UL pl'elrger.(~ pu poro/ii î/1 f ('Hd, ~i II 4-a i Il ga (1,· lHl'~H·~llgari. 1': sl:mn, î,Il\'('(~:r:'lt, :'ăii~l iţ\.r~lli i 
";l'l'iJ;i pJ·ole.g-or i 1'01' ~'!l tIuut iu 4 Falll' li, dup~.;~n~ :JHlIll'1l1 d(.~tep\..l, ţiI ;"~t',ln ",t .In:.l 111 te:A' 1;'1 ~H~ 

_. , <.! 1 l' j" '''II''ll'lln 111""tt4 "11"-111\11 I le"l,l1] ~ fI,~Ile \ Irul, JU ><lmiazÎ\.z1 la ~ OOfkiUl'l. ~)a a 1IIare a Şl'O,1 ('1 eUII l\~IO' '" " v,., 1->' " , 

-1, "'nlLinlilHl. cit' 11V],;)(1 l'~I'l'e de <.zi lL,lt:l IIU t111!lll'le poporului lIIl1ltitUll',;,t,c C'ontpl't'nţ.Hll'llol': 
ll,1 (" ela, t" ,'_ ~ , .''',.,..",']. 'It~ 1, t~ "ii 11ll pl'N!;etf> a yenl 
s'a ln:fl'it'at de lw ~i na b'Î{.{at 111 S('<lllla. amClllll- 71 Il 1':111,_.1 r,l ~I 1(' .1 Ul~l. . . 
" ", ' 1 1 j 1 t I \1 '1 ' in lHijk)('ul 1"1' 1~· 1)0(' 1{'Wle tntlli'01' se \,(I(loa .. ţiinle ~lll tlstlC1 POHHllIH l', ' ~e e,gHtIU • }JI'(>O II • I /fU .'" " , ,. , . l ' . '1' 
11 1 . "t'· 1\':IJI'll'C fl:"~'II'I,d" II1'''[(''''t'1'0'1 "j 1I1111ţ;III1II'P ~I 11l"lIil(>~ll'e, ~I i1"rfp ".'.<111 ll\~{·.ns (lU-

I) I!(I, 111 u seUl li (;,t .1.. ,.~ '- t' '- i-o' ,., c" 1 ' l' - 't ' ' Ac> 

d - . tII· l' 1 I 11(ÎI'/t'(1 eal'" YUl'ht.",tc' II'{' \:11":1111. 1"'''l'le 11111 ţI Ul€'!l\I Jl'l aJuta {In al ~],~o· ti cu \':.1.11 II ca JJf', ·{trlll /11 U I • •• '-.' , , 

la în t.01(~"ul tu t.1U!~Ol'a d("~fr"f' c(/rle 1$; 1/1 (\~ll':ju,q,. ÎH- !' I~~\ î IllIi 1, 

Jf>llmillldll·i t';t ,,,ii ipe pildă t!{'bl e('Î ~:l 110 pruuei _1 Ij.1} JI)'/"/"!/I'I'I' pU/)()/'f/!ii ,,'li iillllt, În rişulIl 
elll'i S'II dus la I'o! fdiul tit, mc.';Itc:;iugtll'i.:;;i "ii ,;l' ,II' III i.j 101' , în '.!~; Fa 11'1' n, E ~il.nat din jos de o1'ă~t·-
îtlţ>tiint(}Zc (,in de mulţi, pe ('ud apoi îi \'a a~t~za luI Yi::,illll·rlt·-~lI~, la \'1'(.-() il km, ::-;. ~ri;:H "l' Sf>],-
la lllăc<:\t.I'ii l'uwlÎnÎ, Apoi, preotllf };IIU:{ B/'iJIt: des- 1''''::,11' \il' \';(lt';:': pn"ll1l {),all Tana. şi .\lihai 111-
pl'e c/,('şleT'('(I raţion(/]ă a t'i/dui'. o l'oTlf'm'intii foa1'- g':I, preotul lo,\ul. 
ti· m~olllodată ~i pl'a(·tid, n fo~t il.-;IIUILltii. {'II ('(~'1 ,\1'(' " bi"l'J'i"11 (l"piatl'iJ din 1827, :;;i e pictată 
mai 1I1111'\C lllteJ'n,.;a,l'e, l}upii 11l~,('()a 1:11 jJP/a 1//11 fOII 1'''II1't ... f l'UlII""; lip ('llni! pidOl'l11 Ottoeu,!' ("umic în 
HiirlM: dtl,s{n'c ţillf'I'(',a fUI'8'111,i,{ol' de anal{a/iI'U. IR.4_ CH,~IÎ paru<·,bial:i ea nn palat. ~('l)Hla de pia-
modul ('UUl \'01' pCl'l.'urge,,!i ii l'O<lgă. ,.;ii ~t.' ill,;e,rie Uă ('{llIforlll ],,-/,!ii, 
('ît! cit· multi ile fapt s'au îll~-,rj;; \'I'{'-o ilU, (1.\1' Illlpii "fiinra \lj"ă, ll!i'>r,,,lltl ~p r;t6n,gc 1n ,;,<,oala 
elIu·ero. Jupii ('IIIU am 11lll1oJlta.t ·mai Sll.~. admini·st.r.l- !'o!l'f, in I1UlllHI' f, .. arl>c ,1ll.iHr, I )('I('~r:ltHl: li 1'_ J tie 
hJlnu puruhioi lcud: AUI"e1 Zoika." a oprit, tincl'Ca ('hiudriş, lHlwx'at, prin" \,(ll'birp " .. rtil dp~dllrl(~ 
eUI'~ul'il.(w ~wdol'a, I'I'O~)lHl(' i'lă ~ înfiinţ('J',c () (l- Jll"Clt'g'C'l'ca, Ap"i 11l'UH,'1IZă COll!'('l'i1tţ,a f •• artf> 'f'flo:-i-
Y~lIf/lI'ă Il Agl)ci.a,ţiuuei. (j bib/i.olN'â popu/'(//ă "i O toan' It ud\'oc'annllli nI', Prtrl( VnÎrlJ(.: de,~p)'e pa-
'/'I~ltlj.!:lI1W de tem PI'I'(/l/tă, <- \x'aec S€, pl' i'Illt.",;,t.e l~ll m(/.rif. DÎlnsul. m:li j'ntâi fi ind Pl',p,ot î11 ~ii bj ~ a~a 
('('a ma.i mure bUt'urje.~';ii inelat..1 se "Ieg:(\ (~omitt·tnJ,.:{. \'t!rh. ('.;4 ,,'lIoenpat ('1\ p01l1ihitnl In TI1o(ll':lţ.ionaJ, 
(',U'(> Yil l\ondlH'p ,1g'f'lltUI'<I :;i bibliol.('ea pvpora];'i: ,'ih'i t'ulllrle h:IIH:i'llie şi la Sn\t'lei'1l1 tnt.lll'Orlla vor
IJ("e~{'dint{': (·arW·lallul 1. Bi'u'lea: bihliotc(':Il': în", hit ric"{ll'f' tpma de mai "'ll~, .\lminfln-i ;;:Ni:", E:a 
G, Tiplpa: e:l:,ar: (}ă""ilă ('le:;:: notar: ~tofan lil";lll dt> )H'cot i{'. "l."t:,.zi C' ;lrh':,wat În \-i:;-itn}.df>'<:lls, 
:\Ll1'În. \fîn:1ni fl'lI1\I:I$i, [>ă,.i,/lff'fl' 1. HI'IIII, ('('.tl':~f(' După !t{'('ÎIl proot,ul 10flll To l' t" , ,'ol'hp:;.tf' (Jp..tpl'f' 

s{dfuldl' /'ellnilUlrJ !I(' I MII pe I'(IPI (O., cari eu une]f' "inp:l1'il. cxpli('âlHlllC!f> :lhH. d{'~pl'{, "'n"ni\ele c('le 
mvdj,fieiid >:e primpst!. şi ,'«' hOllÎl'f'_'i1.e ('a p{'nt"ll n'ehi de ",pptf'ftZH dt şi (l('~pl'f> ('()ţ.llit{'lp ,;i'F\tf'ffi 
apl'ohml'P ~fl <;(' tl"imitil la lualtnl miniBtC'riu. "tlziel'z!JIl)', \e ;~plln hiit.r1uii,l'!1 lllai rk mult. prau 

Astfel ~I rh'~'lIr", li doua prel{>g.el'(' lli,n I{'ud, lUI' qUJlini multc pc "C:lmpHil'i. a"tiizi lill ":lIllt mai de 
de "'<1 )JU": (t haz:! Hol idii jX~ntJ'l1 dC'~leptal't~l ~i 10<", ~i d,'\I'ă-i Î1lfN,hi {'ii dp ce llll ~Ullt. ră~"'pllnil. 
inaint.area Ill~Îndl'Îl()l' lpudelli. t'a,d eli ouni ('indll- (,ii 11':1:11 IlOJ'()(' a"a ca ;piÎJ·inţ.ii lor, XOl'Hl' ea Nonw, 
t~iîtol'i al' dPH'ni, In pUţlÎnii \Teme fruntea ~ial'a- (!atI' n'<l1I ştiinta În ale "tupllll'itnlui. ('u e011fcl'in-
lIIUl';'Lţ:u111 i, In Iola) .~(a/li·Il,~'/';,~ rmJ/f'i aellm.nO te de f(dinl "'('(':0;1:1, l_qalc că \'il rel'1J\'ia Ilin l1OU, 

r!1' 1I1('1/I11/'; ,tjl/liilori loţi (ărn Il i, ~t.llpliritlll în ~'ia'1'fllllllrlr~, 
,l :)-fI jJl'r'/Cf}i'I'l' fJoJilH',-dri", 8'(1 tillul ill fl'\lllta..~ll Pl'c.utul !ul'al .\/illlli 1 UrlII , IlHllt:tnll'-;;l. 'j'lll'Ol'R 

\'OIUlllJii: ,"âIi:;./e. ~alll1 'O in,piif'(,it, in ~ parohii, in 1l1l1llple ,.;i'tt,Bllilol', ,~i ?l1i1t',l1ll11:i 11.)I'cl< "e 

I ~III/,/)Uli,pl'imirt'a 11/ lIudien(Ji 11 I'âto/'ra bâr
rt/(l(i politici. 

('II ~ pr('ot i: V u:';ll(> V lad ţ'i~ i hai H;)tt~a. A"'lllH in«t,rie ('fl t, df' mulţ.i .(l{) r: mhri a,i n,t :', t·'" .1 ':-

>s'a zidit o ş('oalil 1lJl.i.lre«t,ă, de piatră. caTe faet' eill- "ill'lţillnii. IlFl.;~ "" ~(\of11ii fig1l1l"ll ma.r, ' b1-
~tea Să.li,~t(~nilol', ~lInt 2 ~Ille mari pontrll 2 Îl]· l'Î\lIlni Y(J811r' : ';'lIh(l,n <;<i {"al'te emotionat ,0+,qe, 

~, 
I 
~. 
f 

.. Xelle,~ H'ienl'l' 'f(Jueb(alf" l'sffÎnlur· 

It! o I !'ii min i8fru(·preşcdinll' l'a pruţJlI//!' 
Jlaj, Sah S(Î ('conl arind uJ'lI/Muritur: 

Lllldcs Las:do. 
Conte18 Tisza bty<111. 
Contele CSilk)' .i/lbin. 
COlltPlt~ Annn'tssv Gvula, . ., 
\'irvav Lajos şi 
\\7 (lk~rh' H[{udor. 
BdTbati politici opozit,ionali 711/ 1'01' fi 

primiţi În owJiell/n. 

Demisia in Cameră. 

In c{'l'cul'ile guvel'llum(\Tlialc se afirmi! d\ mi
ui,~trul~preşooillte Y3 3nunt.a oC1llj"ia eabinet.ulll,i 
iu ~eJinţa Je Viu{'l'i a Camerei, .In acefaş YI'ClUe 

\'a Pl'0PUll{' ajllrnarea şedinţelur pîmi! dupa ţ'Oll' 

~l ituir{!3 n01l1 ni gllJY('I'n, 

Un guvern al votului universal, 

".\1'/1(' "'rei!' Prt',-:;.:/'·' din Viena esLe in· 
fUl'Owt cu noul gUHml \'(1, fi alcătuit de 
ministrul de fina'nţl' Lukâcs. 

[n programul noului gl1YNn yu Li in
fiî.pluireu yoluluj lmiycrsal şi votarea pro· 
viZOTitl a refonllelor militare, Yotarea de~ 
fillit,ivă, ar l'ărnânea noului par1mnent al 
\"otnl u i tlll i \'('1'81:1 1. 

yătiitori. şi locuill(ă p(~ntrll lUlLll. Xu ştiiU din {'€ Il111Jţlllllinn rI'!IIll1;l'l ]'omfmi ('fi nll nitii ~i" ::1. 

eallz:'i postu] al 2,100 rie Î'Il\'i'tţ,jJ"l' ,:a abandonat. ':'1 ~(' <,,,,huarh in mijl,wlll lur dlînrhl-Ip pnv,r:,a ~i 
dar l'1'C!lelli {'ii ('rit cit> eurÎnd \'(>r fi im':'bi :2 il1\', "t'atllri fil,)~it.l}are_ 
eu lllai de 'mult. l.alldii wllIa p!'t'Otilor 'hal"ni,ei, Giltimdn.<:!' pH,h",g"~'('a~ 8(> În~(ll'iu fo'l,rl,o mulţi 
t'lU'i v'aţi t,l'udit CII pdj'fipal'!'::1 ':;ieoalf'i. Vi'l1 l-'atul .lintre t:ll"ani. ea IIlel1lhl'Î .ajlltători. 
swe!\t.a 11 e~it o 1lI111ţ;Împ mare (l{~ intcli.gen,ţă: pl'eoli. 
'ndr"rx~at,i. jnzi. j,n\'ătiitori.cHl'i cu roţii 'Pot fi mul~ 
t.ămitori hal'lli{'ului în\'ăt~\tor pen,<Îtlllat: ])emetl'ill 
Chiş, ' 

J ll,aj'nt~ ele pl'elC'.g't'l'f'a popol'aliî sesfi n ((\~T(, 
~l'oala nomî. Adu I "finţi I'ci ,;{' să \'l'ilrşeşte (le <'ătI'ă 
\) \'J'€'Qţi,Lasfâl'şit1l1 , .. d"in t i rei Pl'E'·ot ul r'f/Sl:!e F {ruj 

n11l1ţl'me!;lt~' 'Ilol'odulu i ~a.J i,,!I{,HlI~ pen t\'11 aj1l1ol'1l1 l:(' 
j"a (ht }Yl'oot.ilor, ca, sa poatâ ridi{'ll zidul ace, ... ! 
mând.ru. Hude Vl'u.neurii tinfcil'i. ,,{' m!' adăpa din 
izvorul <inltlll'ii l'omime.,:,ri, După [Wl'w,ta lndat{i 
se ilH'ept' prelB~:ert>a ţJl()!)O I'ul li , [\orod foart,e mu1t 
~'a adun,a! iUf'Îlt.lI'a lncă,put in ;;ah de t.ol lllaJi': 

a şeoalei. ci stăteau P{~ aJn'dl. \'1'('-'.> ~OOO cit· Oit

lIl~lli alI fost. 
Del;ul: j).J'I'{)/.lIl loon T~u'(a, r~,ri.n ('Itvinte 

binesimţ.it.e arată 1.'C 'st'HP lll'{\ Asoeiaţiu;nea, Fr
mează: VI', Oăt;riJii 1 Liga advo('alÎ/I l'i,~ălll-dr:·~w:, 
Dânsul. e-st{' fillal Săli~tci, şi e Uliul dintre cei 
n'ai adi\'j fmmta."ii ai ~faramllriîL';<ului, VOl'hcşt.r 
despre: Po'o,fiul căr(.ii, adllC'ânrl pilde ~]in satnl 
lor. pe cMe'l (;a\lOf!şte $i clânsul fourte bine, te 
flmintcştlC {~ă ncşt,i in ţ.<,j d{' carte pot m\t1ţă.mi d'! 
jidanii îi S{."f, din 'Illo,,;,iil(~ lot, .. :;ii {'ii ,~'au ÎH;!!;l'ă;::lt 
jidanii ,\şa de tarc în satul l<H', li îlldt'amnii să 
ahOll(\Ze foi eâtdt' 1Il111t{~. la n1Julţi le ,aboneaza el 
,,,ing-ar din banii 1ni_ ('ollfC'l'l'lltoil frullloasă /;Ii pi)

pulal'ă a fost. l'il"rlătită ()U apl~n1.JJe, Pl'polul E,mJ 
Hram: despre beţie i;'i urmările ei, j'ndcmnâ.nd ea 
"i! ieic pilda del~l iClldcni şi să facă şi dânşii {) I'CU' 
niunc r!(' tempC'1'a,ntiL Apoi. rapelamd Ton Bfrrlea: 
de~pl'e folosul meşfeştlgal'ilOP'. Cu<\'îllltul său 11'3, 

An.arhia Îti China. 
() t plpgnllllă din Pp k ing cu <1a j a dr ;j 

1'. lIJllltlţii, ('ii :-j>uldCl\ii l'pw,[nţlona.ri au de
\'<lslat lr'lfi,' .. ll' eli' inlun l'IH!,kzi:î şi eran· 
Cl'dl şi nu flll';,11 !)(>st0 un sf(llt de l1Iili,)H 
dp franci .. \ poi n li d tll';ll11 al Tl! a i lH llite edi
fi('ii j"punr'zr. ;\Iai 1I1l111p h'f'!1lu'jspecialp 
au plc'C<lt sprr Pl'killg .-mh l':-;ClJrtn trllpolor 
fl'dnCl'z(' şi japCHll'Zl' IWllll'u a Sl'ilpa pc ('0-

lIatiollalii lor dill oraş. .:\1:\i mlllte trupe 
c]p snlduti \'hitll'7.i rt'v()lttţi nllnri an jlltrrii 
in Ppkill~ 1ll'111nl n ,1pya':;!·l, t\ II fost Îll~~l, 

inwdiat prillspşi l'X('I'lltl'_ Hirii nici o JU' 

d('cat J. 

Poliţiil ::;i j.1Jllbnll0rl(l chinezii, î::;i 
{'('il IlHI i mare u .... tr·l1P:1lil pentru il sl'ă.pa 

strc1illi dl' furia suldatilnr ,mal'chişti. 

Un medic german uds. , 

Ikrlin. (j ~brt jp, l'ltilllC'10 ştiri prilnite 
din ('hina spun ('il în lloapthl IIp a ~{ariie 
..;' .111 pN i't'cut in eid0nt t' ~TOZ;(l\'(' 1[] Pf·k ing. 

ndn~"U1H'nlf' <lin g,ll'cb str~lil'lă a\1 par-

08 I LE Lucrul:solid şi preturile ieftine e cauza că numărul cumpărătorilor nostri zilnc să Înmuliesc. 
..... Trusouri cOJ:nplete pentru. J:nÎresc. ..... 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot :eftine. 

TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEfTINE 
să pot~căpăta numai ]a fabrica de mobi1e alui 

S 'k 1 ' R'ti larosv3sarhely, Z e e y es e, Szechenyi·ter 41 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire în rate. 

În provincie la dorinţă mergem În persoană şi arătăm bogatul nostru catalog ilustrat. 
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fag ... 

. 
('tU''s strtl7.ill' nl'a~1I1lli l'r('U('{I a anlt u/'mări 
foI osii o [l1"(' • 

La Tiplltsin mp-dind g0!"IlW n Sehl'C'yer 
lilprg[ind În l'[uiieruJ chinezesc ti fost ucis 
dp solcbţi chinezi. t'n inginel' gE'rnH:Jll il 

fust, rănit. 

('011)111 (~oll,'ndar Jin 'ri('ntsin a int('l'

Huii. în lI1'ma cl'I'C't'pi elUtoriUiţ.ilor chine
z'>, l'a şi în c,ntierul chilJwzesc din '{,ient
sin su se stabilească llll seryjeill dp sigu
l'iHJţtl. 

• 

Se,.t. de-a18 ml'8rla,i1or 
noştri. 

" 
; Sibiiu, Ţ.'"bl"UlIl'ie 1912. 

Prima ~1dinţtl lit(,l,'lIră fest.ivA a Reuniunei 
wt'."\NiaşilA.-.r sibij(mi, tunură Joi la 26 Ianuarie n. 
UH2, 00 lIumîirii i,ntro ~'('l(' mai isbutite şi mai în
uâlţii.toare elin toate puuctele d.e vedere. Progra
mul variat şi bogut a fost rurmiilrit cu ,'iu int{'res :il,' 
llU1l18.n>şii ])luticip.anţ.i. ,apwrţi:nători celor 3 cla.se 
~lc noastre, al eilror llumil,r s'a UlX',at la 200. Prezl
dtmtul not:!U'u T'Ordâşi'anu) ~'I()timd la j,,.'(>BIă impor
tanţa cult,urală SO<'i,a.lă i!l Ş(.'>d'Înţelor litet'a~ ne 
l'(1rk~te cu U11 fd de pietato :induioşetoare despre 
Şt'dinţa inauguralii~ d('f<pw cea dintiii şedinţă, ti· 
llută ]-a 24 Martie 18H8 i.n localul nesl'ln.p.atic, să
rikăeiO-'l., seund, umed, noÎucÎipiiitol' şi inttmecos 
din loe..alul de IX' vrcmmi. ce·1 awa Reuniunea în 
1'trada "PJ.::o:whuu" şi în fat.a a dHal'va mmnbri din 
llomitet, iii cÎl.tor\"a invăţăcei m{~seri~'l.Şi ţii Şt'Olari, 
"1,.li(' ("/llli îi gilzduia t'.a:<>arul F. Crucitii cu mândrie 
şi <ro mulţ.um ir(> \Sufletească a mUlleÎLol'ului desi-n
te:rooat, cU.m I{mmilUH'a 111 r€>stimp a llr~l'C8at .şi 
('U 00 alăturoa s'au dt)syoltat. şi ŞC!dhltde litel'are. 
dintre cari {'l'3 d(' astăzi. t'a1'(> e Il 161-a, abia mai 
îneapi> llltlnăr{,,"nlaudit~r, Vorbeşte cu mândrie 
dt'spr<, ap(""kllaulll ('ţ'-l !'ăyit~eS{' iu aeeastă dilrec
tiune ij'i ('('ilalti {X>ndul'iit()ri ai H<'UJli1l11ilor sllrori, 
:nu nUTUai <fin dif{'rtdt' ~entrc din tarii. ei şi din 
'StrăÎ11ii>tat,e, {':n'i, iu"ufleţii.i de isprăvile 1100."tre, 
ne<lU urmi'irit şi imiult î-n eplehune şi falooitoa-re 
intru de,,;ă,vârşrea eultu:rei minţii şi a inimei mese
ri'aşului 11Ostrn. Aduce "ii mll1tnrmite tuturrOl' in
telectua.lilor şi in deo,. .. cbi luminaţ.ilor no..<rtri pro
f~ri ~ibiipIli. ('arÎ pătnnl.,<U dp imp<lrtanta. ee o 
~re pentru neamul românesc. clasa de mijloc 1n
lIni.Thaul şi instruată, s'au p1l'8 pe ~lea Şl1dinţclor 
literare şi cu tot deYot,amC'ntu1 in servidul {lcs;rt,ei 
{,lase. Chiar in Ş('(1:nţa d(l faţă, zice Tordăşianu. 
:ryero ferici.:rea de a asoenlta şi bille.-enta in 1l11j
looulnostru pe dil5tinsuI prof€'sor semi'uarial d. 
Dr. Pat'cZ Roşea, {'are jmpin~ de dl'~t.e cătră noi, 
o să ,ne intreţ.il1ă cu o eonferentă in~tM1<Jt.iTă. De 
închej{'.:re d. Tomii';;lanu chiamă la împreună lupra
n' p\' toti ('('i hu.ni ai nf>ştri, d{'oan:<'.(' ne găsim in 
preaj ma câtor\'a sCl'bări inruţ.ăto.are.. C~ le ,pune la 
toale }~eud1i'tmea mt'Seria:ş i 101' alăturea de Reuniu
ne.a agriooIă sibiklnă in ('u1'8ul anului de faţă. 
Vorba «;te df' serbarea jubilcului de 25 ani dt>Ja 
;lliiinţaI'<'a Reuniunei ngrioole şi de sărbătorirea 
datei de 20 IIlni de1a organizarea prin Reuniunea 
IDffleriaşilor sibiieni, la 1892, a prilmei expoziţii 
inaustriale românoşti "i a dart.ei de 10 ani dela a
ranjarea. i-a 1902, prin ambe Rooniunilc a primei 
~xpoz.itii româl)('!Şti cu lucrări din industria de 
('.a~ă (1Uill'U de mână f("l1li'if\Sc) şi din indui'ltIria 
pl'Of<"S10n ală (meserii). 

După ('{'tire prin l),):)larul Dll{'a a 81nnar ... ]nf şe
dinţelor administra.th-e şi nupă o frnmo.'153 ('~l)
t.arQ, exeeutată. dc oorul b-ravilor c1f'l'ici din {mTf'lll 

III ffilb conducerea dlui Ign.atoJl, d, pmfe.sor Dr. 
Pavel R~.a ul'că tribuna spre a ne V()rbi despr€' 
llta.rr08 nmncitor i1ar inainte de H rÎSt08 ~i d~l'e 
soartea ce li-s'a -creat pri,n lllflu6nţ.a croştinisrnu. 
lui şi a\'ând în "edere maiale.a st.ările di.n impe
riul roman, d, Roşe.a a t"naetat au multă oompetmţă 
despre originea scla,i<'tffi'uJui, derivându-I. pll1rt€l 
din dreptul neţkirmurit al părinţilo1'. de-a dispune 
asullra oopiilor, parte din e.xploat.area forţei ma· 
... hialea O8lptidlor elÎştigaţ in râ.6boi. Soartea 
sclavilor la in~ut. dest.ul de tolenabilă, a dQVanit 
tot mai rea, Îu măsură ce. prin 6.'{pansiunea conti
nuă, unde :familii .au ajuna in stăpâni;rea mtin
selo!' l.atifu.ndii. Poporul roman cel rechiu, oare 
trăi.a ro '\X)ltdiţiile modeste a llI1lOr mici poseaori 

te 

),Ul~l.i, deveni a'stfel o societate .:foarte dif(ll'enţiată, 
Concurenţa cu marii prop'rietari .in 8C'\ll'!tă vreme 
'il c.wzatruill'area mieilor pdS08Oil'i. Cu tpate ace
:-ltea insii piinii ce a durat tendinţa de expa.nsiune 
al imperiuLui, ei 11' au d'oot spre il-aună. ci mai cu
rind g~)I'e foh'l, intru cât di-n şirul l<y s'au unt 
eei Ubal mulţi colonişti I (~ari .au rOmalllzart o mul
time de pnJ\;neii. ('U inretaroa po~iticei ~Q e>;-'. 

pa,~i'U'I1e mulţimea ('ea 'lMre a oamenilor Afă.:ra ocu· 
paţiuu{', Il ~r.aVitRt SpN' Roma. f?I'nlal~d ~ool~ 
('liollti,la trÎnda'\'fl Il multor patr01l1 va,nlto~l, Şl 
dând eontingentul IllOlWar de gl,adiatol'i v:m t•ru 

"îmgerolu:ele lU1He! a ("~ri publi~ml crom~ll fă.r1l deo
sebire dt' st!l!N' şi RCX a,~ista <"tl (~a mal mare pIli
(X> re, {'on.f{'l'<luţiarul comunică -apoi câteva din 
principiile, pe cari ('~ltO le-a. }ll'O~N'iat ~ privire ~a 
"davi. p1"(>('um ei) sda\"u1 să nu fIe praslt pe moşl~ 
ci r;il fie cUlIlpărat În târg-un'i, tocmai când 00 afla 
în floarea yh·ţ.ri, iar c.ând stnpânuJ nu-i mai poate 
lua folosul sli-I vaudă. Sela.ii să :fie hrăniţi numai 
până 00 SlUlt ('apBlbili .ae mU11că, să fie ~ullaţi ne
eont{'nit, căci -sdavul sau .să lueN'.ze AAU sa d.armă. 
1 TI sărbători şi în zi lele de 'Ploaie să odih nea.scă 
plugul darii nu şi SC'lavuJ, 'Pffiltro că zi<Xl Cato: 
,c neuţiQnal II luora :in zi <It' 11l~lI'u. 1lCQOa ce poţI 
j'sprăl\·j M:l rzj de săl,hătoal"C". &>]a'ţ'i~ .au fost ?,Il
taţi int.Qlffiui ea \'itelt~, Şi pentru 1il-f}1 forma o Jua
tifie.are teoreti(',ă ~ntru 8I(".OO!Stă Pl'axa., chiar şi 
fiJKlZ<lfii 11lvăţ.au. că 8<'lavii al' ni~te o:reaţi'Uni În
formare. 

E drept eii stoid.i învăţau, (',ă to~ oamenii BUII:t 
eg<11i, î,nsă filowfi.a a0efllora, ca on ~ altă fl· 
lomfie, n'a })unut să devia avâ.ntul ooor:-un al t~tu
turol' oom(milol', ci ea li rămBlB iIluma.1 o erel'lle a 
~'«'lor 'Puţini. Numai o .religie 'p"llt€'a. sii delătu.re 
fieţiunea 1)(·oa.sta a 'doooohirii oamenilor intr'olalt.ă, 
o l'&igi{', <"arc EI în <stare să pătrunJă şi in RIl.fletul 
mulţiinm, îmbogi\.ţfmd'U~1 cu element o de ~riaţă noui 
şi <'iănăto.'l${>, Ae('.a~ta religiWle este creştimismul. 
Iar dadi, prin multe sute de ani a mai dnrra.t insti
tutia se1a .... il'mului :şi după iT11'ea cl'€lŞtini~mului, 
ba u('$oootir('R. drepturilor fiIe.şti asemellilol' no
ştrî se meu ţine ind .şi <azi. a{':(}lldta însemnează, că 
uici până a.onm după 2000 de ani ,spiritul !tdevă· 
rat al ur~tiuismul11i l,1wă nu .~'a realizat Ruflete-7te 
111 ... ingnraticii indivizi şi eii nu \'l'a obiedivat încă 
111 mod udo('\"iat in in."tituţiunile soci~t.ăţii omc· 
neşti, Ii incumbă deci fieşteci1rouia datorinţa de a 
c<mrt:rilnli in cât !pOate la ,ajungerea o&C'.estu.t ideal. 

După înC'f't.aroaal.lauzolor, de eari s)a împăr
tă;;:it di$t,in~ul c,oIlferenţi'3:r. II urmat. dialogul 
"I)osJ'XJ"(\ buna~'Uyiinţă.", predat Ia înţeles de Elena 
Şa1'Rl' şi I)al"ll~hiV'.a Tălrnă.cia.n, apoi 11u:meroaae 
ck>clamaţi1ln1i între caii sta remarcat Ilie Bufnea 
~ "Orfanii" de G, Sirou, Patriciu Negruţiu şi 
~ţii, jnvingătoru.l'~. 

-. 

Gr8wa minlrilor 8Djl8II. 
Duastre e.conomiee. - DeclaratiUe ministtuhd 
preşedinte. - Proportiile ~. -- Poamet4. -

AmenintAri. 

Telegramele ce ne sosesc din Anglia 
arată in toată grozăvenia lui deza,.st.rul 
economic prO'1 .. ocat dB greva minerilor. In 
fiecare ceas să Înehid porţile câte unei fa· 
hl'ic.i şi zori şi sute de mii de mun0itori ră
Jl1i.l,D îu st.radă, fără nici un ojut.or şi fără 
pâine 'pe,nkn fantilie pe ziua de mâlle. Şi 
Iwntrll ca nenoro('irea să,·şl ajungă apo· 
gC'uL şi munC'itorii ,~ă-şi frângă mânilr:. in 
df'sperHrea lor. "in comercianţii articole
lor de Gonsurn<1ţie,. pâne. zahăr. ceai ca
fea: ouă" lapt.e. legume, toate lucrurile cpIe 
maj nN'E'S8re că.snidej să SGumpească, de 
multe, ori îndoit preţul mă.rfii. Din cauza 
bpsei de cărbuni circula.ţ.ia. trenurilor e în
treruptă. transportul artioolelor imposibil 
şi ooeace se găseşte ,să vinde cu preţuri fa.
buloase. ,Minist.rul preşedint.e Asquit a ca· 
raderizat mai bine greva aco,asta. când a 
declarat în fata parlamentului, că f'st-e cea 
mai îngrozitoare nenorocirea. naţională. 
El a arunc<'lt toatll răspunderea asupra a
c..elora, cari vor fi putut',o împied~~ n'au 

7 Martie n. 1012 

făcut'o insii pentru a·şi servi ambiţia şi 
a·şj ară,ta puterea~ 

De alkum inf1uÎnţa grevei engleze, să 
simte şi peste hot.arăle ţării. Ln Gennania 
în ptlrtile Vistului de jos şi ale Elbei lipsa, 
de cărbuni a început a deschilibra. situaţia. 
econom lcă. 

Minerii gormani la exemplul to\"a.r~i· 
101' lor englezi înc1inu şi, ei spre grevă şi 
e81' Ufearea, salariilor. Tn Dortmund de 
pildă bO,lp.şii au depus ciocanele. Franţa 
f\Ste do asemenea ameninţată de grevif, şi 
cun"',ntul li Î11ceput deja 3 bântui şi aci. 

GuyePllul englez ('ste cât să poate do 
neputincios în faţ.a. aCf'.stei situat·ii. Să re· 
curgă la mijloa.ce de repe-siune e greu, P~A 
t.ru că sila. na.şte tottleauna reactiune şi 
minerii s'ar deda atuneÎ la acte de revoltă. 
şi vandalism. Despre reînceperea tratati· 
Y(llor nici vorbă nu este deocamdată. 

Asupra ev('<nimentelor din urmă. pn
mUI1 următ.oarele t.elegrame: 

• Greva ia p!'OpOf1ii. 

Lcrndt'Q., 6 Martie. - Comitetele 8X9Otlt,l"VG 

ale a.'<lOCiatiunii băieşilar sunt, înştiilllţate :7"i de ;ti 
despre menml gT6Vm. Din toate eantrele ilo du
str iei de c~ vitt ftiri d.espre intinderea gre
vei, 

~ittii ameuiată. 

ui)f.·rpool, 6 Marti<e. - Din izvor dmnn de 
toată 'Încreoorea. s'a lăţit velStea, că. în cazul cân:ld 
se. "'(IT intrebuinta soldaţi la incă!rca.rea şi transpor
tul c.ăflbun.ilol", ~revÎ'ştii se rol' înşira in linie d~ 
bătaie ş.i \'01' forma ooa mai Î!ng'l'ozitoare armată 
gll'ta pemtrn orice acţiune. 

Oprirea circulatiei şi foattte*-. 

ele 

= 

-

\ 

l' 

d 
1 

Lmdra, 6 Martie . .,...:.:; Inpliţ.ile,-..i..~ ala; 
O1'-<lfll'lli a1'tie?lel~ <:le eonS1l1ll Stll~t atât. d.n lX~lirn~" .. t' 4/111. 
incat populaţlll saracă iIlU le mal :p<>ate C1Imtpilra. ' 
Foameteaamenin ţă. cu g:roa2la ei zeci de mii} suta 
de mii de suflete. 

C1lr'<m1aţi.a dimtnmiază 'din ceas in oea.'S, ln 
.Man~llester S'8/U oprit 720 de tl'{mwi. &>cieta.tea 
Nt>rd-Eastern a pornit Cu 030 ~ troo.uTi :mai pu
ţin ~ de obiooL Din cauza aooasta mulţi munci
tori dela căile :ferate ·il.U răm38 pe dru.m.u:ri şi ]a 
70 ~ mii 00 funcVionari.~ tlren li-s'au :red-us lefu
rile. 

wndra, 61rtal'tie. - Din cauza iuootlrii trans.· 
p.oo-tului de cărbuini 270 00 mii de mrncitori au 
rămas fără luam, afa.ră de băieşi. SooM:rl;ăţiJe de . 
căi furate pommc -actualmente ou două mii de 
trenuri mai pu.ţinpe .zi. 

Londra, 6 Martie. - Se pune mare },ncrod6t'Q 
iD hotărirea gt~'\"el'll:u]ui de a pune cât mai eurind 
capăt grevei. Se crede, că in. timpul 001 mai scurt 
- ea.m !pe la mâr.şitu1aeestei săptă:mân.i - se vor 
înooeia tiratativele. 

Primul mia.istru despre "revi. 

lhnd·ra. 6 Ma.rtie. - In şedint.a dB iori a C<I

mel'6Î primul IlllmÎetru At!Q'Uith a arătat li.n1Iroegul 
IOOrS al trat.ativelo:r: de impă.ciu.ire, doo1.a:rin.d că 
guvernul wmăreş1le cu. toată atJenţ,ia desvo1ta.rea 
.acestor tl'atati,,"e. Dmmimte l'er8m.nea, că ar flirta 
cu sodaIiştii şi spune, că n'U' ascunde iu faţa 'lli. 
miinui cu ce'şi petrece vremea. 

A .a:rătat ,apoi motivul stagnării f1ratatwalo.r 
spunâind, că minerii 'nU au fost de loc disp~ 'IIi 
iiup/lL'nă PTetenţiile 101' oorootării delegaţilol. Plrin
eipiuJ funda:ruen,taJ pe eare trebuie 'Creiat mini. 
mul de salar, - a zis mai d~te ministrul -
e.ste ootăl'ît de două condiţii = :Mai întâi m'Î!llimuJ 
de .salar trebuie fiut in moo diferit dulpă diferi· 
tele ţinuturi, al doilea trebuie să 00 dea gaa-anţ.U 
căbă.ieşii ;nu vor abuu de hunăvoi'Dtţa ,propci. 
ta.rilar, apoi să ee dea. garanţii că J.ucl'ările nu. se 
vor mai intr(\l!Upe, -ceeace perieliteazl indumit. 
şi păgubeşte pe ooi interesaţi. 

Minierii au declarat. 'Că primesc lPuuctu.1 dUi 
mmă j in ce priveşte mi:rlilmul de &ala.r ei 00f'. M 
fi(l primit a~ cum e'a formulat in lista făcuti b:t 
~dinţa oomÎteM:u1 dela 21 Februarie, .aBUp;ra că· 
reia :nu primesc -n.ici Q 'discuţi8. 

Intreagă i:nflU'inţa şl'il.PWI-Q pentru realizmrea 

I 
I 

I 
t 
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Croaicl IIfaml 
Ră&boiul itaJo·turc. Zinele -germane din 

Jin se.:Mu: 
Se ve.de că g<"ueMlul OallA.'Wa a ariiltat guver

nului italian, că nu e..~te cu putinţA de cu-cerit par-
1r.a Qin. lăUIIltru a Tril»olitanieişi Ciwnaiooi din 
Vricin.a năs.ipului, pu;st:Î()i şi împotriYirei Turco
A rabili(lT, care poate dăinui ani de zile, Se spune 
di statul major italian.a. dat dr('!ptato lui Caneva.. 
Incheierea este că Italienii s'a.r fi hotărît a bom
barda 'POrturile ~iati('.e şi euJl'Opene ale Tureici. 
I~i înehilpue dl ,\'W sili ,pe pute,l'l să stăruie de 
Tu.rci, ba chi.ar ,să-i nevoias.că: a ine,heia pa-ce. 80-
t'oteaJ,a insii e greşită, căci Turcii nu Nr să &uză 
de pa.<.'e, pe câtit vreme Italienii nu vor pleca din 
Tripol1tan..i.a. lAr puterile, văzâ.ndu-şi interc..~le 
('omereiale ameninţ.ate, se poo.te ."lii se ameste'Ce, dar 
I'pre a dPr1 'Pe Italia de pe e.aloo pe care a apu-cat. 

lnadevăr ~iroa că Auatro-Un..garia şi Ger
ma.n.ia s'aT fi unit cu puterile inţdegerei intreite 
l:Iprea Mce :pe Turci să ineheiep.a<'(l, .se desminte. 
Al1 .. 'ltro-U~&Tia şi ftcTIDania n'au indemnat ~ 
Italieni să înooapl"iJ acest răsboi, ci, dimpotrivă, 
el s'a. po.rnit fără ştirea. lor. l·'l".a.nţ,a şi Anglia au 
indemnat !pe ltnli~ eă ia Trivolitan:ia. indată ce 
Frll'nţ,a g',a hotiirit a IUla Mrocul. Deci e.ete .c.lvuă 
llu.t..eri dela Miază-Noapte ale AE,anţ.ci intreite nu 
;au niei O' prieină de a-şi pierde pricte.ni.a. TUl'ciei, 
t'llioo-osă. piarză provinciile >a.fricane; nu fa.<.'. ni
mic nici îm:potri'\'a Itali{'i, î'l1tru dtt nu ya tur
bura VR('ea .E-nr«pei şi ,p,e. '\'8. tinoa de 1'ă.găduinţa 
d r3...<;boiul ,'a rămflUca. mărginit. în At'rieR. Fin.'şte 
nici prietenia !ta lieinu. vor ·s' o pia nă. 

' ........... JiI..rm l.imuu-e e <le {'re.zut că ltaha ,şi Tllreia 
. vor mente in.ai.ntfl eu l'ăsboiul şi eii bmnbaroorea 

BerrothUlllli va fi un inci'Cient fără însemnătate 
pentru incheierea pik.ei. 

Se pare, zic ziarele germane, că 1 talia a m'c.zut 
I'ii bombardând Beiru.tlml va face să isbucn,e.ască 
furia mahoonedan.ilw împotriva c:reştinilor de Q

\~lo, 03'ri, fiind in mare part.e supuşi ai 'puterilor 
t'uropene, acestea se vor grăbi a se .amesteoa. D.ar 
gu\'(~rD!Ul tUJ'e.ell-C a fost destul d ... tare şia tilllut 
în friu -pe III ah omedani. liniştea n'lll fOi'lt tll,rbm'ată. 
Paguoole le-au suferit ~i le vor suferi su!puşii pu
tC'rilor europene, cari fac negoţ şi deci ]{)('u(.·s~ in~ 
deosebi în porturi. 

Nu poate fi vOTha (~a Italienii să de ha 1'00 tru
lPe unde-va in Tureia asiatică ~u (,.··ur("I!J)eană, deoa
Jocoo în !&ocste părţi S11pel'ioritat€a militară '3. Tur
«,ici e.~te a.';Ia de eovâ:rşit,oa.re, in{'ât infri.ng'('roa Ita
lienilor este tn a.fară de oriec înd·oială. 

O urmare, de ,bună seamă ued{)l'ită de ltalba, 
'Va fi că mahomfflanli di'D. Turcia "01' lăsa la o 
parte {'€>al'ta. dintre ci 'Şi se vor uni împotriva dl1Ş
manului, ceea ee V'a. intări <pozitia guvernului .şi 
deci va f;!too şi mai cu neputintw încheierea păcei 
('Il părăsirea pl'OvineiHor 'afriM-ne. 

ID"Verşun.:area M,ahoIDe!Ciani1or Î'mlpo1:l'iva Ita
lie.nilor era mare şi până acuma, le-c:.ne este· de în
dlÎ"puit 1a ce aspri.me va ajU!nge, câ.nd Ju'pă atacul 
d(l}a Beinlth. vor Urma altele. Pe zeci .de ani nu 
va mai fi {)U :putinţă legături prieteneşti între 
Turci şi lt.a.li~ni, De bună 8eamăguvel'Ilul tur
Ct~~C are amlmR pri-cină binecuyiinbată'<le-a izgoni 
;pe Italieni nu llumai di'Q..Siri~ dar din toate ţilllll
tunle împărăţiei, Nici lpuw,rile n11l se vor mai ])11-

tpa împotrivi, odată 00 Italia nu se true de f~ă
.luilltfl dată la început că nu va strămuta riisboiul 
în A~i·~t şi Europa. 

ţial cu rambasad.ol'ul l'U8 la Constantinopol Cia
'Iykow, căruia i-a comunicat, eă î'Ilainte de 'P-Toxi
mele a1egcri pentn-u parl.ament nu va mai face l1i{·.i 
o înoorcare de paC(', dcoM'eL'C vrea să lase deslega
rea 3.eest.ei .c..'hestilhlli in -sarcina viitnarelol' COl'puri 
legiuiooaxo. 

INFORMA ŢII. 
A RAD, 6 Martie n. 19]2 

- SăTbătonrea teologiJor Of'ădani în România. 
Di!n Bucure.'iti se scrie: Comi:tetul de ini
ţiativă pentl"l.l sărbătorirea teologilcrr eli
minaţi din sC/Hlnarul 1'orn. cat. o/'ădan a. 
hotărit î/t mod definitie, ca· se'l'bal'ea să 
aibă lo('; lhnninecă 26 Feb'r. t;. P1'ogl'amu.l 
va li afişat J oi. In curs1tl ace8f1: săpU1mâ.ni 
se 1'01' ţine mai multe lntnmirÎ Î'l"t a.cest 
spns. 

- Noul palat al Senatului român. Di'll Bu
cure.'}ti ni-se ~rie: Comi&iunca aleasă de Senat 
pentru a 'Se oonpa de chestiunea clădirt"i mlUi pa
lat <pe.ntru Senat a fost pllsă in cunoştillţ.ă că s'au 
ivit îilsemn.a:te dificultăţi pentru <lobâncliroa tere
nului pl"'OpUS de d. ministru de inumle pc eRI'l' 

urma a. s(! &ş('z,a nOll'} p,aJat, adedl cd din str. I. 
C, Briitiaml 

- Conferinte literare. lnstituţhmile Clll1u
raJe din Seboşul..si'isese anunle De~ărţământul 
"Astrci", Casin:aromîmă şi Reuniunea româniil 
de cântări vor al·a,nja. impl"Clhl1ă în decursul ·amuhli 
mai mu.lt-c şezători litera:rC'"al căror progl'am va 
fi ('ompus din conferinţe. dedanlări, cântări şi 
prodlwţ.iUlli tc.'l..tNl}e. l,a aeeste şezători lit<,rare 
pot pm1ieipa toţi membrii numitelol' instituiţllUl 
pl'eCmD şi aoele persoone. {'al'"Î \'or !primi invitări 
sft'CCiale. 

Prima şezătoaro literară se va 1i,noa Dumi
lHl{'ă în 10 Martie 1912 in .~ala ('f;'a mi()a. sau în 
payili()lluJ <le yuă ddra hotelul "La leul de aur". 
Tnt'cputul la orele 8 ,,>oora. l'reţ.ul de intraTI': (in 
fiJcl'i. 

- Răs-puns .. Oră,·iceanu.lui". Indignati de ata-
{~mi:siunoaav[lnd dorin1a 00 a se incepe clit curilc "Orăvi~anuluj" rapâl'utc în "Foaia Poporu-

nuri cnr[tlld 03,('.(\8. clădire, a. ajuns la părerea ('ii lui Român" N r. 10 din 14 (27) .Februarie 1912 
trebuie să se lntoardi la prima sa soluţillnc Meci\: cu privirea la Reunriun-ea gr,-or de eetire şi cân
ca să se c(miit:ruia~ă IpaIat:u:l Scn.atu}ui pe terenul tări "Doina" subscri.şii ră.sIpIlnde.m u.rmătoarele: 

E;;te un noodovi'l1' aUnd "Orăviooa.n.ul" afirmă cumpărat dela :prin{!i-}:>ele Gh. Bibe,,~, .rpe malul 
că .corul "Doina" da.tează numai le pe vremea COI1-

drept al Dâmlxwiţei, munpărându-oo ,şi restul din litiei, deo.arec() oorul e infiinţat îl1Că in anul 1880, 
terenul pl·inc.ipehri BibeseU:, lpentru N\ clădi-rea dar după. ce in ,anul 1908 a fost di&olvat neavând 
să fie coonplcct dcgaj-ată. statute ne-am oonstituit rn reuniune dându-i nu-

mele do "Doina" a cărei statute au ~i f09t aprobat.e 
- Hotel românesc in Sibiiu. Sub titlul acesta în anul 1909. Credem că prin cî1ştigarea. statute. 

ootlm în "Siebenb. Dellffiches Tghh" organul sa· lor d.upă un restimp de <aproa-pe 80 de ani, nu s'a. 
şiJor din Sibiiu o S<'urtii notiţă im.:formativă in comis nlei UIl pă<:at, cîmdştiut e.-;te, cii şi statu
c.arese stre(~oal'ă printre rşirc multă gelozie şi tele altor reuniun.i-surori -sunt câştigate tocmai 
ehi-ar () le<mţii de indignare, pentru motivul prQ- de 1.11lde .sunt ale n(''llStre.' 
babi.l, că"Bl{}{>hul" a. înCCiput să'şi ridiec ca'lmJ. ·Că d.e ce avem şi {'ontra-col'~ îi lăsăm libel'ă V(le 
Iată 00 zice ziarul in ch('~,>til111e: a dî>'lPllnde "Oră,;icealD'lll" din Tuf'ă_ 

"Cetim intr,'un ziar din Budaposta 1111 ammţ In ce prive.şte partea aceea din corespondenţă: 
al Oonsistorulu:i metrop<)li'tlan. d~n Sibiiu, 'Prin und-c se zi<:e: "In S()himb pentru concursul ce l'au 
care caută: un antropren{)r -pentru hoteluJ cu trei dat {~ât·iV'a burdişti din Oacova dlui Siegescu, gll. 

et.aje, ce se va zidi prin tr·ansformarell actualului vernllJ a aprobat statutele societi'î1ii oorale 
paJat Uabe:rmann, IIotehlll ya avea 80 de od>ii, "Doina". 
locuinţ.ă pemtl'U antreprenol" şi iJ)eJ.'lS.Onal, CI' sală La punchll acesta, ne rezervăm dreptul li. răs .. 
de mâlloal'e, .grăJ.ină de iarnă, cafenea. ascenwrin, ])undc numai după ce "Orăv1.oeanul"ne va răs~ 
calorifcr şi se va dcoohiJe la 1 August 1913. Chi~ lp"Unde la o intrebare, şi anume: Invăţ.ătornl pen .. 
ria annală va fi 53 de mii de ooroane. Deoarece sionat Traian Liuţia. şi măcelarul Oomstantin N o.; 
anuntul .s'a. dat numai într'o foaie dID Budapest.a I văecscu, .cari ambii au fost în societatea dlui Ne .. 
şi deoarece planurile se pot de asemenea vedea. dn]crtl în <le:put.aţiune Ia Veneratul Oonsistor din 
numai 1a un al'(~hitect din Budapesta, rezultă, ('ii Caranşe~ spre a ne opri din bioorică, oare ce au 

AV I Z ' Avizez ono public, că ATELIERUL DE:SPĂLAT RUFE ŞI DE CURĂTIT de sub firma BETTELHEIM K. UT60A din strada 
• AULICH LAJOS 2, - )·am renova!, introducind MAŞINI ŞI MOTOARE necesare, prin cari pot satisface tuturor cerintelor

schimbând cu această ocaziune şi personalul. - Conform cerinţelor moderne, necruţând nici o jertf~ materială, am nizuinţa ca 
sJ-mi asigur şi pe mai departe sprijinul on, public. Ori-ce lucrare o execut la timp şi prompt. Ori-ce specialitate, fie cât de migăloasă şi fină, trusouri 
dante'e etc. le curăt admirabil. PENTRU TRANSPORTAREA RUfELOR am la dispoziţie oamenii mei, cari aduc şi duc aJbiturile gratuit .. - Comande 

din provincie se execută )a timp. ,.-- Cu deosebită stimă: 

Telefon 851. Văctu.va. F.ISCI-IER. LI.POT, Arad, str. Aulich Lajos Nr. 2. 
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fost pc ,remoa alegerilor, lml'<iişti 01'1 naţiona
lişti? ? 

Faţă de d. N ooelcu - c.a sateru de ai dsale -
nu putem tlline exprimăm decât numai părerea 
de rău. dci o faptă oa a.eee.a de a merge la. Ve
neratuJ Con",ist.or spre oa ne IO{pri din bi.serică ct'0-
dem d ILU ('-"t.e faptă Cl'eşt~ă. cîm.d ştiut ~te 
că 'bi.wrica din {'ALCOV~ s'a ridicat din sudoarea 
tuturror ţ·.]"('ţIt1:u.ilor ~i nici decât numai dintr'a de
putaţiunei. 

laI' 00 de înehciere, l-ugăm 'Pe "Oră:-.-iO('anul" 
~lin tufă să nu se amesteoe in trehile n08,stN', ei 
mai bine .să~î (·.aut.e de tr~oorele s.a1e din Ora
viţa. 

C a (' o \. oa, in 5 1Ll.l'tie 1912. 
~ConsăteDii··. 

- .. Noua revistă! română." Zilele 11'C(>Ste a 
apărut Tahla de matorie generală ta priul(,lo.r 7.& 

ce iroluillc din Noua Revi,~tă Română. Colect.iulll~ 
ac.est.or volume :fonmoază o excelentă enciclopedie 
lit.cral·ă şi şti in t.ifică : iar .corcetareA Tablei de 
mat.erii in <".:JIre articolele lSunt grupate pe specia
lităţi, interesează şi fhlOSE'Şte 'tuturor categoriilor 
:noastre de i·ntelec~t.nali. Ea 00 poate cero Jn chip 
gratuiT. dcla admiJliswa.ţ.ia Nouei Reviste lkm1tLUe, 
cal<-4t Victoriei 62, Bumueşti. 

~ Fuziuuea .,Bihorenei" Cu "Arina'·, Două 
ih-.,;t.ituro de bancă româneşti "Bihare<l/I"ba" din 
Oro.d~{!~nUlre şi ..,Arin{!" din Oa.reu:"mari 1a in
Jenl11111 cOll-slliilor de .oommistratie iS',au hotărit 
!'!ă fl1.zioIle7.e. 

.Fuziunea se. va i'a<,-e În ziua de 14 !ftlirtic cu 
.prile.jul adunării gcner.de ale "BihorfJUei". 

{'xxndiţ.iile fuziuuei ,'lunt următoarele p':.ltru: 
1. Intreagii a(·.tiv.a şi v~iva li;nstitutuh~i de 

credit ŞÎ eoauomii .. Ariua" .din Careii-mari trece 
,;·u p1l'ol'(r·iet.atea "Bihorenei" din Onadea-mare, 
care, pont.rn păstrarea *i pe mai departe a Ulrenului 
de activitat.e v,a deschide in Oaroii·mari o filială. 

2. Fiecare ll.C~ioIlar al )lArinei" va primi câte 
o acţiuno de a nBilu.~·fmci" în ilC'himbul a 2 I8.cţii 
.do ale "Alfinei" plua 35 00 (IOroa;ne în uurnărar, 
oare Ele '\'Ql' plăti la fond n1 de l'(!Zcrvă al băncii L'e

lei 11ouă. 

3. Noile afi,iuni ';01' forma pentm poIi{"~"orii 
lor un drept deprioritaw. 

4. Celdalte oondiţ1ii ~or fi formulate de oonnm 
s(~l"d întro d~l'<x~ţi'tmile ~boo- douăinstit.ute. 

- Curiozităţi omeneşti. ·Poliţia din Pete.N' 
burg a dooooperît un nQU duh criminalist. oare 
pr~n (>~trav~a.n:ţ.a sa se dClO6cbeşte cu totul de 00-

leI-alte. Noul dub numit al si1l'ucigaşilar e format 
in cea mai m8!re parte din femei ;şi arc o mulţime 
de sueU!rdale inprincipalcle oraşe din Rusia. Du" 
pă ~tatutele dubului cutare membru .semnalat de 
iPreziden1Jic :printr'o tragere de ~t-e in şeclintă 
6eOMt,ă., e ()bligat să se !S.Înucidă 'Până la un anu
.mit termen. Dacă a<X!Ullbi;a DU se întâmplă atooci 
e OlllO'!.'dt de membrii clubului. 

:-: Promovare. D. Augu.~tin (; iUI'gin preot in 
arhldHXX'lZa Blajlutti doctor din dreptul canonie 
~ fost ~l'omovat ~ăutJIbăta nrecută de doctor in şti in
ţell\) juridice JJa. univoreitatea diu Oluj. 

- Mari lucrări tehnice. .ManIe hl<.'răl'i t.oh. 
ini,ce, ce acfa.c iil America ~mnt chiar şi pentru 
J.~llropa ~ surp'rioo. Propoo-ţ.ii1e, 00 le iau con.strue. 
tiil'C mai ;nQuă, do ol'ice feI, }"lun în mjll'llre în
treaga lume. Cu ani ÎllaÎ'ute d<:LCă cineva ar fi fă. 
cut we-un ast.fel de pllilllar fi fost oocoti t, de 

. ,bună seamă, atins la minte_ Ş'i azi ... lumea trece 
'Uşor ch.il3lr 'Şi peste cele mai indrăsneţe pliimliri 
a}.(l mi'nt.ii ,omeneşti splmând pur'că: ,,{le este im
posiliiJ ?'J !Şi are d N~pt.ate. Noile 11l.en1j;J îndtrcp-
1iiţe.~ ] a aOOabt,i'i în trebare_ 

"Fr.a.nkfurtor ZeitlLllg" adu{'~ o (lare de se.amă 
~ llilti1l1dor CQIUltrucţii mari d.i.Jn Arn('rioa. Reti
llem Ulrmătoarelc: La !Uzina "Edi'>'-Cnl ('Q" din New. 
Y01·~. {l'a lu'Crat k) ma..~ină tii;mlm'ică, Il dinu pro
f>;tl'ţ~1 trec ~e marginele unei !tMuiri laice. 
~la"Ula ,dă un {!ireul ele.etric. de un mili(m şi şase
lIprHZOl10 lttmini şi este !În st.arc să lumineze sin
gură un or:L'Ş CU d01J ,:;uto de mii d(> :.!<)(mitur'Î. 80-
{~tjtă aeea.~tă ffil(l1'gie .îl} vatt-i dă rezultatul de 
7.200.000 ki],>-vatt-i ,pe o zi, {'.cea~ ('"te egal t~U 

30.000 cai puton'. P(JIltru ocnsiunoa. abnruhri .se 
cere pum})all'Ca ti1nidi a 84 de miliJoane de gallon...i 
(1 galon=41

/ 2 Jitri) -i.ar :[X."lltru răcirea QSjilor 
115 milioane metrj C'ubici ,de oor. Cu toate ooo.'\tea 
maşina, caro poate da 6600 de volţi are o Î'llruţimc 
nllnl-ai de 351

/ 2 pioioaN" greutate de 420 tone,. dia~ 
metr:ullfoţillOr 13 picioare şi ,lopeţi 7200, O lqpat.ă 
ttaoo pe mi.'nut lfi drum de 6, iar la. zi un drum de 
8600 mihni. Energia acestei maşini este f".g.ru.ă cu 
puterea a 35 de locomot!:ve de cea. mai mare m
ţeal~ ori .a, :unoi herghelii de (~ai, earc raro ~ cai 
ÎntJr'wll rînd !;lilljlmgc dititanţa de 6 milnri onglc-
7.eşti. 

Ca ronstrucţie m~Î11a dinamică, cu toată. prQ>
porţia ci mal'('. nu ,atinge ()(l'llstrucţia monhli apa
duct, al New-Yoreului, care îşi are bazinm la 150 
mihllri de oraş. Apa condusă nu oste 'Stel-i1izată, 
ci apă curată de izvor, Noul -aparatint.:reţillle cu 
apa lui o ţ)<)puJat.ie .de 10 milioane. Lucră.rile le 
indeplinesc de ani .Q.{! zile 16 mii de mu.n<litori. 
Pentru itŞw.area eouduct1l1u.Î a. trcbnit să se facă 
tU"Ilole, ventnl 031'1 a fost înt.rebuint.at 250.000 ehi
logtrame de dina.mită. 

Din eaU7..a aceasta tropeleputerilor \Str-line 
tTobult sÎi int.ervie pentru a împiooeca UrU C'Ve'D 

tu.'llata.c la.su'Pra ·~tui oaa"t~r. 
Mai multe compan:ii englf',ze, nemţeşti. fran 

0000, ru.~ şi japJ'l'lCze au dobal'"CU.t 'P6ll.tru a apri 
Ina.intarea chine.zilo.r. 

Situa.tia este cu atât mai .critică, cu cât tTUpele 
.clela>lud se <alăturii şi ele 1a m~area re,,"ol:wţi.o
n:a.ră. 

- La o pertraclare. Tribun...<tluI <pertractea.ză 
ţ .... 'lu:r..a 0(1 in')C!ătorio 6 unui inculpat, care IQ ~~
tras suma de 0000 COT, dela 'lLll. .altuL Intrebind 
ju.decătorul pe in.ewpat de se· simt·e vinovat de a

rn-a 

pe 

cuza ~du."iî:.. 'a{'(~'ita a ră::Ipuns: ".su mă simt vÎ1lo-' ZC'i 
vat dic judecut.(lr. E .a.deviirat că ram in,ş.olatpe 
Oriin. ... t.cin (împricinat,ii "mnt jida1l1) dar faptut 

. nH 

a f()''lt nw mult () ritsblWal'C a încrederii, a mÎlo:n
drici C(l .şi-o aNgoase !pC nedrept, Anume, iutr'&·· 
(hlpă amiază eram la () cafeIle.a, când un cunosent. ni. 
mi ... l ,pro;rjlltă pnaeest GrUn/lt.(>in. De abia .îl Cl1-
nOSCll."f\1l1 .şi el a şi inooput să ~ laude cu irlteţi iIm 

lUca lui di ştie trllgp ş-apte pici de pc un om, "lcil
rimd întotdeauna să fie .!;li el iI1şeJat de cÎJl.evla.. 

- Cauzele emigrăTii. Prefectul Si'itma1'uluf, Trag~lpt.o pici zi('ea el, c~ci da.eă nu tTtag eu. ltl 
a ehestionat 'pe toţ.i ~llbJlref('.etii <"lin ('()mitat aS'tl- trRg"e aJtuL Mie nu-mi .plăcea. lauda asta .şi m'am 
pl~a {'alllZ~lor,~ oari de~er:mină POP1~latia. la emi- gimdit ."ii.j fac fe~'ita. !fi-a re.uşit. 'I-am tras ~i hli 
~~~lre. Dm rasrplln~l1nloe date,un Zlar din l(Y.luşul o piclf' . .sU""l 'dnO'vut dle juoocătot'. ~f.aia1"e înt'ÎÎ 
Satmar trage urm:1t()arcle {'A)n'eJu.ziuni: şase ,piei". 

'lUI 

la 

Toti. ",u~J~~{:fc~ţij su~t ?c . .acord în .a .găsi cau-

1 
- Cu toatăn,pih'area !l.!'ta spirituală jidovnl 

zple emtp;rarn ln !1Upl'('Jl1rarl externe. I~luc emi- Griin""tcin.a î.nfundat duba. 
gI"aroa din .comita! la miŞ'Ca.rilegeneI"ale ,din lln
treaga ţ.ad'i. cari <se tac pentI"u t~migrări. Asta o 
.adevere.şte şi f.aptul eă ~PaJi.(\ll <'ea mai mare ,a 00-

lor pJooatiu trecut din indemn propriu şi :nu hQ
tii râ t i de ag'en ti. ,sun t a t.J·.a.~i ~n deoseh i oe !poves
tirile ('e]()r emigNltî, cari defl.Crlll 'cubi.De toate 
cole din America. O 'altă c.fiuză ('~<;te !Şi hl'J)tapen
trn pămÎlnt. InaÎnte <lc plc<,,,u(' cumpără 'in 'Pret 
ure-at p)j;rnÎmt. ridiefind banii de lip.~ă dcl.a bănci, 
.pc oo.ri !ii .pIăt,ese din .ag<'lIliseala în noua tarii. Ast.
foI iIlumără subpref<,tii şj băndle Între aemte 
('au.7.(\. {'{mtra {!migriirii - zi{~ mai departe -
nu se poate lua ·uÎ{'i .a('asă ni<'i () mă~ură, <:«leve
rindu-se tfl.ate di~'pozit.iile l(~gci de.'lJ)rc amigrare, 
('Il nocorăspun-ziito.are realitătf'i. Ar fi 00 datoria 
g11v.ernuhri amea'i>(~an Qa să impidc('e el imigra
rea." 

AtÎtt !"!'t'Îe 7.iarul. Din l·ibpullslIrile 8ulrprofcc
ţiIr}r au rlimas În,,,ă multe alte eauze, cari în..şirăm 
şi noi -eÎiteya: întilh"ele la ti fu dii , ca.ri Ji'j)seGc pc 
ţăna.ni de p.iimâ.'llt, .aluziile chiar a acestor ,domni 
suhprcfeci.i, marile {]ăFi {'~ storc viata şi apoi ne
buna prigonire în vi.'(l('rea kleii de stat .. _ 

- Greva studenţilor din Petersburg. Din Pe
ter,<:hurg'i>O cmull(ă, <~ă stlHlnnţ.ii lliU luat hotiirlTsa, ~a 

ii 

z, 
R 

. ca f;ă m; menI"~ii. la .cursuri tiIUp de 3 luni, demon~ 
Htrind iastfel contra guvernului, caro a numitpen
iru catedrele ya,elUl.1e 'Profesori ncrecomanooţi de 
B(>IWltnl ll'lliyersitar. O altă; eauza 'a acestei .gTeve 
~te :neresp('('.tarea Wwrtăţilor unlvcraitare din 
,partea poliţ.iei. e.a:re a intrat in mai multe rinduri 
în palatuluniver.sită tji fiioou-i opritft a-ceastă in- \. Iu 
tnu'e prin lege. D()Ct'f~tat'{l.a gl"C'Vci '3 fost ~wă 

d r ~ la eUl!l-f>.ştlllţa intl'(~gci stu ent.imi, eare a Ilmlt eu '., Of 
~est 'Prilej o mare maniff'statie de stradă. Poliţia. 
Ql detinut pc unii dintre studenţi. 

(11 
- La fondul casei impreunate cu hală de Vân~.1 U 

a:areal "B.oeietilţii m~\~eri.n.:'lilor româ~ dra~#"1 ...... 
au cllnl rihuit: Il. Sa t'"pi~I'{jllul Dr. \ ",,;!le llv~~"t ni 

30 eomane; Dr-.Bcla Cofill1uţ.a mooic Buda-peaUL, :iD 
Ni{"ldacBolomon lnot.opop Ludoş câte 10 C()TOane; ri 
1. 11 (4.,"Cle, preot Drâmhar, 1>.r. C. Buku, canoni{'bi 
Oradea, R. Marchiş, ,,:iear Caroi câte 2 coro~; l1C 

DI"_ 1. Rat. ~)Tof{\.~or Blaj, I.M-oluovan. c.a.sar Blaj. 
1. PllşeHIŞ. nrendat.or Bhlj, I. Moldovu.n. llot.ar Bo
}j(jhahna, C. Dom~, învăţăt.or Poiana Aiudului, 
lJr. O. Domirt(), canonic .(} herIa, lJr. Valer Frenţ, 
pl'otQrH'Ip Od"t:ştic elite 1 COl". Candidllţii de 'Preoti 
!tiin prilejul hll'otonirei: 1. Barbat 2 (~{)r. O. Ger-
man, S~l'h~ld. A. FoIe3, G iulu, ~. PC}P, Făgăraş, P
Gr-uma, Mihe.ş, S. IIătegan, ~c.u~a {·~t.{>. 1 oor. 

_ Serată literară în Cluj. Tiuerimea uniV'8l'
sÎtară română dirn Cluj ~m;tă la serata Jitel'a't"Q, 
ce o va aranja Sâmbătă in 9 Martie Ill. la 8 orre 

seara în 1()(~al1l1 "Casinei române" (Vnio 12), cu 
următonu program; 

ro 
Iti - Executare cu cloroform. Din Kewyork se 

comunică, ('.ă o corrii.o;ie. a !parlamentului din lfa:ry
)and a vizitat zilele trecute :pcnit{'-nci:arul .din Bal
timor-c. DireetoruJ ,}X'niteneian1'lui Il ~at pe de
putaţii pt(~;(';nţ.i să int(·nină. Nl .să se :aducă I~e, 
'Carc _ .. ă schimbe ex{\('utarea ,prin electricitate in
loeuindu-o eu },uar.ea de e10T0fo!'m, ca.re ar 1tV .. ..a 
a"tfel monirea să indepărteze gl'O.z>ave]e chinuri, 
c.e le sllfer eoooamnaţii 1'11 t'xooutare şi înainte 
de ea. fhmt ~azuri la spus dircctoI"Ul. cfun.d vooert"a 
apar.at'lllui ii infioară într'atât. pe eondaimnaţi, 
că aooşti<a îşi .pîC'M co~tii'nt.a. I-og"islat;i.a 1ill-ii .ar 
trebui să se gândea.~că l'a f<l(ler03 'Cât mai ;uşoal"ă. 
a execuţiilol'. 

1. Dewhidel'ea şedinţei. 
~l 

- Multămită publică. Adunaroogcnerală. a. 
"A,g"ri<,olej" band'i poporală în &lw~~u]-săise9C <lin 
venitul anului 1911 .a. votat la zidireabiseriooi 
gr. or . .din .sPI·Ln,g- un ajllt.oT de 100 {',or, ceeQ(',e în, 
ullUlel€ ('omitetlllui par.ohial <lduc coo. mai ~ăI
dllroa.<;ă nlllJţumitii. Ioan Crii<'Î'll!ll paroh, prez. 

- Contrarevoluţia chineză. Situat.ia in China 
este fOlll't.c neliniştdtă. Din Tiemt,yîn 00 tclegIla
fiazii: Intreg- comerţul stagnează. Vevastările QU 
fă-cl1Jt 'P1LguOO enorme, mai .ales la oasele de amancl:. 
lhnH'le rev.nluţiei .se văd rpimă şi p oele mi lJ1efl'ee~ 
ventuto stritzÎ. I)e marginea drumurilor Zzac ca 
<1avl'e În diferite stări. . 

In Peking s'a ipl'Mlamat st;arc!'I de a:sedi'U_ Oă
Iău şi-au în<>..(lput .actiyitatea. S{~ldatii TeVohzţio
nari 11 executat 'Până a<,um vr'() dtteva sute de 
per!'\fl.Rlle. 

2\f.are .r.ensatic <a RtiUîlit zvonul adeverit mai în 
urmă~ di trupele chin·eze se apmpie de cartierul 
strftinilor. - cu toatc ~ă {'O'llform unei cOll:ventij 
nu e.<:te 1Ntat 'armatei chineze Rit se a.'jJJIOţli.ede 
;U'(>st. ~~artier mai mult dt.>.<:iit la o distanţă de şaIpte 
Ulile. 

2. Din viata unui arti..'lt" - Ioa.n I,uoa CaTa

giale ~ ~'o;nferenţă ele 'CL :Emil Işac. 
~:J. Wieniavsky L{>.gende: solo de violin.i ('Il 

aOO'lnp. de pian de dnii Nicolae l)utilean şi EUgl:u 

Hos~u-Lo:ngl:n. 

4. Oetire din Caragiale de d. Valer Pop. 
5. "Cat aş dori" de Vasiţilll, duet de dniî Ioan 

I.,t1\P şi Io~m Slylollion, cu :aoomp, de 'Pian a dIui 
Eugen HQ6su-LOl1gin . 

~. 1 nch id(!1'OO. 
Pretul de intrare după voie. 

- Productia radiulul În Au.stria. Guvernul 
allstriae 11 c1Unpărat terenc radiQfere în .TQachims

tha1 în. pret <le 1,900,000 COl". SU5tragsrea 'rndill
]uj din tll'"aniu a dat anul trecut () cantitate de 
1 şi jum. 1{l'um. GUVC1"II.uJ crede eă la a.nul va pu
t.ca su.etrge patru gl'ame, cari ar fi deajun.'l pen
tnl. expffi'1moutările ştiinţifice din intre.agă 111-
m01\. (Valo1U'Ca UllU!Î. gram de radiu este de. 

40U,OOO cor.)"",. 
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- Maşi11i de scris tA HtoplU. lAt ael"'Old.romul 
-de l.ân.,di l)aris a'.a fîK-'ut in.oel"ca:re, cladi se poate 

I '~rie la maşină în .timpul a.soon.slunci. Proba. a 
1'ouşit de minune. De ac:iinainte a'\'iatoru, ori 

.. o:>,c in inwţe.'}te pot t,t'.a.{{c la maşinii impresiile, Hnii 
mai uşor aed·t ou scrisul. 

- Nenorocire. In Zomhor o fetiţil; eura.ţ.ise 

:nişte pete de pe baine cu terpent:in, care se yooe 
se vărsase in piclHuri ~i !pC roehia ei. t:'mblâJ1d 
pe la oobă, o s;cîmteie a sărit. 'Pc hAină:, care a luat 
J()(', cuprinzând în i1acări fata. l~ieTzân.dui'i pre
wnţa dc s.pirit, eopiltl <8. fost 'filcutn în scurtă '\-Te· 

. me .sCl"UItl. 

- IntoxicăM În massă. Din Bel'lin se oomu-

~. ~i(',ăştir(>..a despre nOoi iilltoxicUIi in masă, la ca
~ail'ma de infanterie din N 3S.-.au. I.u.ni după cinu~ 
mulţime de soldaţi a căzut la pat, ;producil:nd .... Lmp
toma de intoxicare. Douăz,ccj şi patru dintre rol
n:avi ajunscril. in agonie, câ,nd au iest t.ra.nsportaţi 
la ~pita.l. unde s'a wnstatat jnt.oxi{?a:roa de pt-o-

1J1.31'll. 

- Tunel prin Caucaz. Din Peterilbltr.g ~ 
:ln\l'nţ.ă eă guveJrn,ul ruscse va depune în ('urind 
'Jl'C biroul Dl.1m~i proi(X.'1.ul pentJru "otarea sumei 
"'n€CCl-Ia:ro lla construirea unui tunel, ce al' tro~ 
l'r·in ·Oaueaz, legâud a..~tfel Ru!!ia de Tran,o;ca,u
<~azi1i. Tunelul va ave-a lu.ngimea ,de 23 ş.i jum. km. 
fiind astfel 00] mai lung tuuel din ,introaga ~um€. 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare în Bucureşti la librăria "Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No 107. 

I x GustaY Tatray - Oradea-mare, str. RA· 

I ~E§;'~~fg.E?i?~:f~!;~7~~: 
, 'lângă edifid.w cel ... echiu al watrului). Pregăte~te p(l 
f Ungă ()n()rar nlÎ"C. peatTn exa.menele de drept, de stat. 

\... ~uro~. de drept de atat. examene de advoca.t ei .ie 
r ma.iistrM, Ia 3 luai se -câ.~igii licenta. de doct-ora.t. Fiind 

:in pragul pro~ctetor de reformă Il tOTătădn.âotuiui jo
.ridi-c, e Mrit ca toţj cei in.teres.ati si se adreseze spre 
"binele lor Ja a,cest seminar. care inle,lIue.şte mult eDxiera 
advocatială. 

x Numai limâate de a lui Mauthner tArgujeae econ.
mii şi I:riidiilla,rii, ca-ri să ştiu eug-eta bine &supra ls.cru
lai; ~i atunci da.că altfel de iiăllwte ar fi mai iekine, 
J)entm că ştw. din experienta, ci aeele nu -corespund şi 

1Iwna1 paguba. lor o si fie la. urmă. 

Dela .,Banca generală de aSl (U rare". rhll.lă 
mun aflam. in 2 l.e. 'Comitot.ul ciiri~·ent.al "Hil..n

'Cii gc.nerale de i3i3igul"~re" a ţinut şedinţ.a lunara, în 
ea.re s'a raport.at asUJpra 1lfaecrilor HU1'ente ~'Î 8' au 
-adus nlHi multe hotăr-îri în.:;cmnlltc. Otl1lo-'l(':Uld 
in t.eresull l)ublieu]ui nO-.'ltru fonţă de IU'Nlsta nouă 
ln'iltitutitme fill.alH'Îarii, {'Jwem dt ne îndeplinim 
!nllmai o datorjn(:l -eîmd Vmll1l1 i"U (~ollluni.(·ăm T~\-

. ~poortele şi hotărîrile şedinţei, de c(U'e ,"orbim. 

r. Cu pr1vil'o la. afac0rilc din luna trc-
3'.ut.ă ,,' a .l'a porta t că :ln l'a mUfa asigl1răril-or 
(~ontra f{)('ului în dt)cur~u I lunci ]J'(·bruarie 
s'au flmis B7K polit.e, prin cari s'au asigurat 
obiecte dp valoHl'f' de1\: 1':-\4] .OUO eu un in
c,us,so de K 3.90:U37. Fatrt de luna 'preep· 
dentă dE-ci, în care s'au emis 180 poli\C~ pen
tru yalori de li. 1,007.900 eli un illCUSSO de 

.... 

K 2.180.:30 rezultă un plus df' K 1.723.07. 
In t.otal în oocursul colQr două hmi troout-e 
a.le anului curent s'au emis 567 poliţe, pen
tru vak)ri de K 2,348.900, cu un. incasso de 
6.083.67 _ 1n ramura asigurărilor asupra 
\'i(~ţii, au intrat in luna trecută oforle de 
cor. 184.000.~ faţă do K 132.()')() din Ia
nuarie. deci lm plus de K 52.000. ~ In to· 
taI in deeursulluni10r Ianuarie şi Febl1Ia.rie 
au intrat oferte în yaloare do K 316.000 
dintre cari s'au rc7.J01 .... it definitiv K 163.500 
şi an r(lJî1<lB in sta.d.iu de rezolvire K 152 
mii GOO. lneasso anual al afacerilor rezol· 
vit(~ face R 7.853.40. Incasso tot-al la. a.5i
g1.lrările de foc şi viaţă. face deci K 13.907 
7 fiI. 

Vin .a<>.e.% Nlip<yrt rezultă cleei:eă afacerile bău
.cii de 'AAigurar""efru >('reSC11t 5:0 mfu.l.ură suficiontă 
şi mulţumito.aJ"C, mai cu seamă dacă COon.sidcrăm, 
·eii baJwa noastră de ·3.'llgura1'e ahia de taci înainte 
va 'Put(.a hll>r~l (,·u 1.ln încoput de orgIllzare oores
pu.z ii tOll.1'C, 

n. ('u privire la htcl'ărilc de organi7AU"e ~'.a ra
portat: 

18.) în B1'll'şo" - mulţ:umită a-pri.linuhli larg şi 
gen{'l'(]fl al "Albinei" - ,.,'a in....,tit:llit o agentllil'ă 
principală în }f\gătură '1'11 fili,aLa "A,lhina", agen
tură <"u 13. cl\l"('i cOIl.<hw.ere a f08t încreclint.at d. V.a~ 
leI" Lve~e>". At'N:\.'ltă a,!.{cntură lucrează pe intreg 
terenul (1.e .u-cţ.iumc al fili<alei "Alhinei" din lIlumi
tul >0TIlŞ. Oa Jf\leg'ut dcirL"Cţ.iOonru functione.ază d. 
ad\". Ni'eo]ae UUI'oiu, membru 1n direcţiune-.a han
(,ii de lJ.sigurare ; 

b) în F:i:giiraş deWlcmenea s"a in.<;tituit o .agen
tură })rirl('ipală în legăt11lră cu bluw.a "Furnica". 
('-on.du{".('l'('.a ac.{'stei agenturi a fLr8t -luat.ă. de .d_ 
.M atei C. J ig-.a, <liTN"tonl1 "Furnicei". iar ca dele
gat di1'eeţiocnal fUn('t1{)llcuză d. 'aciv. Ni<,.olae ŞeI'
han, membru în <linwţ.iunt>,a bihwii de asigurare; 

e) la .M r>lîaş şi J başlialil.u ~'·a1.1 O"l'gţ\.nlzat agen
turi in kgătluii ('u n\(' doml filiale .ale "Albinei" 
(lin ;1iN.>~~te oraşe; tQt Memenca s'a ~:lTga.nizat la 
Merc:u:re3. in lpgi1tlllrăl cu "GiSSa de păBt.rare" şi 
la Poiana mI c('le douu bă n·ei de 'a<,{)Io: ,,]\fiellll" 
şi "Măl'gin(~ana". 

S'a rap{lrtat în fine ·că in alte (xmtre 5"ll1L ini
tiat pcrtraetăripe;ntru {)rg~~nizarea de agenturi, dtlr 
cău{'>C,';w.a. numai mai tîtrziu VQr tpwtoa fi in.aDti
vale. 

III. 10 legătură cu hwri'i:rîJe de organizare s'a. 
decis ea viirţ.ilc băn{Lţ,ene şi llllgurcm-e să fie clct.a
şate <le teriton.u detLcţiune ~ll ecntr.alei bă.n,cii de 
~1.si.ţ..,U'are şi că pentru 'ace,..<;te ţi.uuturi aii fie m-ga
nÎz{lte dD1.1ăl'"t~prczenta.nt..e prrinej'pale, .(lupă put.i.nţă 
în A run ~i Timişoara. Pentru ()rgltnlZiar% !şi COOl

dl1eema lucrărilor <lin ,ll{·(\<;t.c ţinllhlJ1. a fost ·anga
j~'lt d. Ana .. ':Ita.sÎn l)pmian, se<'l"'ebar la "l'ltMldll.1"d.'·, 
un bil.rb~lt ('1l .praxă frumoasă pc t{'l'cnul afueen
lor de {!$igu r.arc. {'u înec-put.ul lunei yiitoare. s(' 
<.")"'ooc. (';t: f(·.preZ('lltanţ.ele :principale, amintite mai 
sus, .<;11,,';'1 p<"Jată îru·pŢ.lC adivitatea. 

IV. Tot în şedinţa d~ .ca.re vorbim. ·COonutclllJ 
a hntt .net eu s'a pus bază unni fond speeinlpentru 
garant,i.a ~t.'lig·ul'ări]or a!'upra 'detii, fond ea.rfl Re 
,:tlirn(>]lt.ează în prima linie din Melc provizii de 
afac..e,ri. eari se {"l'·dca.ză s<),eletăţii. S'a .con.<;t.-a.tat eă 
di:n.a.f:l<'.erile pîtnu a7-Î 1"{!zolvite f<)lldul ae~sta. a 
fORt d(ltat >cu ~mma .(le cor. 1.002.:1S o sumă {~are 
.sigllr .<:.(' va spori din lnm.ă în lună. 

~edint.a s'a sfârşit .({u'pă ee .s' au mai Te?A:>lvit ~i 
alte a.fu<·eri ~uiTllinistr<'ltive .de mai pUţină impor
tanţă. 
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BIBLIOGRAFII. 
La Librăria Tribuna din "Arad se afl.ă 'de vÎ.1l

zu,re 10 .fascioolo din OOlllpoziţiu.nilo l'Ui ... Oi'f11"'ÂO."». 
P O'N/·m bescu". . . 

J;'a.sc. 1 -G. 8 coruri bărbăteşti: "Deviar.a" (p.e-a:J. 
JlDatru st.c.:.-.g ... ), "Ll\ U'll alor", "In 'Pwura", ,,:Dnp' 
U'll VCll() de 81tferinţ.ă", ,,0, zi frumoasă,.ai sosit!" 
"MaI"Şul ~llăr.:l.?ilol'H, "Ieri, o flO311'e radioasă", 
"S1lllt Arbor08H

, nSosiroaprimăverei", â 2 00%'. 

Fasc. Il-a :6 coruri Ibărbăteşti: ;.T~aQr"Î'ma'''' 
"Patria româ.nă", "I.una Mai", "N'Y3ipte OOllSOla
toare", "Câ.ntec sicilian", "Romanţă" (Luna Sl'I-
rido ... ) ii. 1.50 'OOl'. . 

Fasc. 1 II-a 7 ooru:ri bărbăt~ti: ',Imn" (P~ ce· 
rul BUI..'.ovinei) , "Cântec 'Vâ.nă-toresc" ,&lre.n:adă·' 
(Zefi'l'U 'n melodie), "Salutare", "N~ele tău", 
"Româ11lUl'r, "Imn festiv" â 1.50 001". 

Pasc. VI.a 4 coruri mixte: "Oda ostaşilor ro
milmi", "Frunză 'Verde foi de naibii", ,,1'â.nternIl 
Margaretei", ,,&1rena.dă" (Dor~;mi ~r), il 1.30 
ooroame. 

Fasc. V -a "La ma.lurile Prutului, 'VJtlos pentnt 
001' bilrb. CU acompaniament. de pian a 1.50001". 

Fa.qc. Yl-a 3 coruri mixte: "FM.lJl'zÎi "erde 
mărgu.rit" (cu 130pran solo şi aoompaniaNHle pian') 
"Cât îi ·ţara rOJllÎlinea.<lCă" 'OU R.OOOll'p. de pian; 
"Nowpte de primă.va.ră" (mez:lJO.;oopr.am, tenor :;-i 
bas cu ~1OOmpalli~u-e de pian şh'io.ară) il 1.50. 

Fa.~c.VlI-a "Biltrineasca", horă pentru pi.all 
50 bani. 

Pa,~c. 1/ J 1 l-a. "Hora detn:mchiaţi.lm" pentru 
. /';0 ba . , 

'P1Ml, .) TII. 

. F.f.1.~c. 1 X-a. "Peneş C1l1"Ca.nul", horă rpentu. 
plan, a 1 cor. 

Fasc. X-a "Potpouri de dintece naţi-onale" pen
tru pian, ii 2 oor. 
. l,a comande să 00 adaoge cite 5 fiI. porti pantm 

flecal'e ca.et. 

A3II'ăl1.1t l"CVistil literară ihL<;trată, ,săptămil
:na]ă .. Cosin7.eana" N r. 8-9, 1912 cu urrmătorut 
("Uprin~: 

Ion Agilrbiooanu: Căsnicia lui I~udoTIc r,'
trO;:--,.tm, l1Uyelă. 1. li. &>ricu: Cetatea bles:t.ema1::i., 
poezie. C. Ş. Făgeţ.cl: O anomalie liter.a.rlL 1. 
1301'l'ia: Cc ~ il.vbirea?, poezie. M. Gaşpar:Bl.I!J 
Stefan V ooii, !l1U'vclă istorică. Seba.~t.ian BotmP
rn-isa: Ş\'.oala rnoastră. poozie. T. J.iy1U Bla.ga: 1tf ~~_ 
t.erii exp)l.YSivc. Vjc-tor Eftimiu: Bala.davoovoc:lu
lui }'i'irădcnoro<'. IOon Gorun: &aJcÎlml.ll, schit a_ 
1?1'. M. llii;r&u,: De.sinf~tjnnea gCl".Illeni.Jor mO'1iI'
SltOlU"C. Leont.ma: Modă. 

FloŢi dC'-ozi: Arde Olimpul: A. Oiura; 1\'0-
blemă Importantă; Dare pe bur1aci; Cţistosul dia. 
Chicago. 

Rinduri maJ·unte. 
Srisori uda R.(,Q{\eţie. 
.Ghjcituri ilust.rate. 
Uustl"atii: N ia.g.u'ra ;&.(>nw din răsboiul ~ta1o~ 

ture; Port naţional din Oriişhe; Mă.rgin.ean ('U 

oiţele sale; Românul ~H'.a..,ă; RomÎlnuJ iu Am~·l-I. 
* 

A 'apămt l'('\"Îsta lit.{wară • .artistică şipolitid 
"Luceafărul" Nr. 8, 1912 'CU. '1.lrmiito.rul <""Ilpr.iIl~ 
bogat şi variat: . 

Uly~'Ie: Atentatul deJa. o rodea-'lll a re_ Oet.a:vtbn 
Gn-ga: LaC'ul (poezie). Al. Cinra: Bătrinii. 1 )r. 
011Î.sifor Ghihu: ş<'lXda romÎm.ească di'n Ungari.a. 
în anul lBll. :Maria CUJlţ~1.n: Cântoo ('}XleZ:ie). 1. 
Agârbic.('antt: .Povestea unei .. .ioţi (.roman). iL :\ . 
Pilrnl1e.S<..'1.l: Sonet (:poezie), 

CNYn.i{~i: Marin 8i.l11ione-sC'U-.Rîmncoa.nu: Et.:!
tul şi literatura. Adl'ian ('o·rlnu: Pietoni mtn
rişti, OW"a ~llj CorneiHe. Oasa poetilor la Pa,-is. 
DivOorţul Ju:i J;:.dmond Ro.'lta.nd, Inoo.mnari: ExlH'
.;riţia ;pictorului M, T('işanu. EpiF.copia greco-aHo
lid' maghiară. Pdveghitoatca Suediei. E:l>.1>Q&iti& 
de indu8trie (,"a.<mieă român(·.a.l;fii. 

l1m;tra1i1Ul.i: M. TcişaTIl.l: Copil in fl<llri "i
Colt de pridYOT. 

\ fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăţare chemic:1. 

I 
i 

"KRISTALV" 
f 
1 

Spălare ~u aburi 
I I 06zmos6gyar, Kolozsvar, P31yaudnr. La suma da peste 10 Cor., pachetul sa retrtmita francaL 
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r 
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f 

I 
I • 
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Panstiri peatrw copii fi tinerime. Să:ptămâna 
~eea.sta a apărut in tipografia ,.Gazeta TnD .. <ci.l"a,
lJ)e·t' o broşur~ă de 2 ooale, couţinârui 3 povestirj 
~oentru i':O:pii şi duJti. prelucrate după 18voare 
~trăine. de lnvăţătorii dd3. e<>.oale1e noastre pri
rtl&1'6 din Joc, dnii Radu Prişcu şi Didi Yuşle.a. 
B.I'OiŞurica aceast.a. C8Te pare-mi..se e inceputul unei 
~.erii in~.gi de pOY\'!!Stiri, deo.a.rree am văzut pe E'.a 

,~ mtr'un cere N ruJ 1. - con ţine trei P(H"'6Stiri 
<lril.guţe. scri..~ intr''l1ll stil <curat rom8nE'.s<' şi ~.ât 
"e poate de uşor. pt'ltrivit 'flrK-,e.J)("ru c<>pi.1aşi1or no
:;tri. Ar(' cind ilustraţii frumuş.cl<! şi ,şe ...-inlk- pen. 
11'1l bagat.elu1 preţ de 12 hani. Broşura a<.'e.aşta se 
.!eosekşt.6 mult de alt.(''w de felul ei, prin faptul. 
d ii dă ooJlilului po,sihilitat.e.a de...a păt.ru.nQe cu 
mult m:U uşor intdesul lpovestirilor, eu ajut<lnll 
llustraljuDiloT. c.'.f'e.liI 00 până &{'UlIll nu s '8 fAcut la 
1101: ('.a JXl'l"(~tî bune ins tructi '"'e, şi cu Pn>l .sti t 
de ieftin. ~ fie prevăzute şi ("U ilUlStN.ţÎm:U. Sco
l'ul autorilQr nu (' - t'Um v()l' erede mulţi - să 
faci ~cu:rt'41t~ altor scrieri J.e fdul aoce.sta, ci de 
:1 da in mâ.nile copUl ... )}· şi a tinerln1.<'i o l€"Ctură in· 
"rruetivă şi sănătoa~ă, .apoi mai CU &eami de a 
,drimba obi-l'eiul 'l"echiu, 00 domneşt.e mai ales la 
';"'-·o.aJele noastre primare deaiei., dar şi la alte 
.... -oal~. de a nu da t'ltwilor la finoo anului cărţi. 
: " 'Cari le C.UDOSC df'ia din Ş<'oală ci pon.stiri nouă 
'1 iI1J'.tructin"~ în urma cărora să ae aleJlgă ~i cu 
":m~tinţ(' fTumoa'"('. 

A('('aBtA broşuri. (';it şi eele ('(>-i 'tOr U~ -

l'<>:lt.e fi hAosită ('u mult suec€'S şi ea lectură pen-
1 ru inmultirea euno,ştmţ<,}or din i"tona natu.rală 
_ în da.~e III-IV şi YL dându-se (';1e,-]]or po

~ib:ititatell de a ('.lllKwaţ.te mai de aproa-pe difent.e 
animale ('.Ji de e.x. 'l'OC081âreuJ. ie.Jlurele. ariciul, 
'll".sul. lupul. împărăt.u..~l etc. 

X ruj 2 '-a ('ontIDt:>8 4 r)/:n-estiri: Credintele de· 
~.arte. !:'oartea unui ly;pil ei:l18tit. ~i 2 ])Oyc.şti fru
U10lL--e din domeniul ist.Qriei naturale. 

Se pot ciYlll.&nda la aut .. )?!, in Braşo ... 

* 
Viata Româoeasci 5r. 1. anul VII, a.pare mâ.n1' eli 

Hrmărorul bogat sum&r: 
C. H{lţ'a.ş, IOD RU$ll. Aliee Ci.lugiru. Clntt'c ~ pla!!ă 

'~ersilriL ArrJll' OOJ"QV.4;>.i. C-omisia dela BuhaBnita (Do
;·umen1i' ("u prh-ire la istoria. tiranului re>măn). M. Sa
.loveaDu. Doi voc.ln.! ai mt'i. T. _-\. BidărăII. "[nd .. !O(' J)r€
.>ari ri.dieaTNl lantmile d€' mUIlti. Gh. din Mold<rva.. '[
uei d-oamDe ce mi te. - Risplat.i. - Ep.igrai. - F emf:'
uism. - Evitai (Ter.:. .. riL 1. Al. Brites('1l-Voin~-ti. }(;)$ 

\iti Hârleţ. Sanielenci. Iooa.ne tn~are (Impresii din 
lloorog.ea). SPlllI Haret. !{i>,caniea Sodală mă.spun,;; la 
':lle.l~ ob,e-natiuniL G. Gal.at'bOIl. La Vulturi! Colabora
torii r-e-.. -istei. DO('tull€Dte omeneşti (Simpt-ome sociale). 
O. Ibrăil!>aJlu. Carag:iale. Colaborawrii N'-n:;wi. ~ot(' pe 
.argln@a ei.r,ilor lCetind ist0ria viete.i lui Sa:poleon 1.) 

tol 

IASBOIU $1 'ACE. 
llOMAH. 

TBd. de A. C. Corbal. 

lUma&feJ. 
- Il u ped1;1p"i Pi> trădăt.or! Cine ioorâzn-e;a. ~ă 

"pue e.i 1'! !I.m.c~1' lStn g-a;ri ma.i mult.e dat! uri. ea ~n
t 1"11 .... şi re-Jlrersa unii alt<m" 114'.inrred~rea lor. 

]}U;Pă e.ât~"a minute. un ofiter ie.şi la. uşa de illUare 
~i JIO,nlIlrÎ dragooilor .să ~ aliniezi'. Mulţimea năvăli pe 
!,emll, unde o aşt.ept,a R{l~top.şin iritat; .,J i'Jiuta par'ei 

I,e ~ÎDe,,"a_ 

- f'nde e, .. te el: intrebă <'!lntele. 
lta.i ln.am te d.e a-şi fi .sfâ.r.şit f rau el ză ri in.aintand 

'atră dânsui intre doi dra.gOID un tinu cu gâ..tul hJng 
~Î 'Subtir{'. eu capul pe jumăwe ras. dar pe eare părul 
j'leepea deja >.i .cxe.a.;e.â. El era imbrAcat eu o e1ega.ntă 
Hani de 'nllpe. st'lII't:L deja roa..;;â, altă dată ci,pt1lşită 
lU postav alha:stru, şi c.u panta!lQlli largi de priz.onier. 
H nNan .şi infundati in. nişte gh~ fine dar uza.te şi 

n~. Picioa.rcle hli Jungi ai .slabe ,-,rau ferf'<'ate eu. 

J,lll'uri carl stî.nj.en.e.au mer:5w lui ,~oYă.itor. 

- A! fă<=1l Ro~:pşm. mrore.ândll-şi privirea dela 
pl"Îrollier ti ariitirud ef!8. dintâ~ t."e3.Vti. & "eA re! : uroa.ti-l 
<lid .. 

Tmărul uocă eu greutate scâri}o(>~ (''U ml z.âJIgânit de 
b nturj şj tinâ.nd,eu d~etul gulerul blă.ne-j, ,ean-l stân
~ ... uea.. ~ Îmo.ar.,e de dună ()rl gatul .wbtire, stlS{Jină. 
;l!JOIi meni rişă pe J)i.nt.ooe mnile )oj fine, ueoiJ:ie1ruite t'II 

""c.ata. l'a.~1'a dipe se ~ur~ră in tăeere; in w.rimele 

• 

o. Sima. S~ dinArde.al (Cbt"~~ .. seolari). P. 
Cu~t~, &r~ri din Ba..~ T. Â. Blldirău, Cro
niu &t.iiD~fic.-. (Din miş.t"'.a.roea şmnti!ki). T. ArlthE'u. 
Crook,a t.ea.tr&li - BU.c'UN'.şti (Telltrul Mode.r:ll; .,C-(' 
lŞut' ~tul", ..sin~ nle~.:' - Ti'Illtrul N-at-ional; FE'itÎ
l'IJul C.a.raciale. - T~ c.ome.dia: • .Ranul roş~). P. 
1'1('.aoor e'. {."o •• Ml.i('.eJianea (Cu prilt>iu} să.rbitorilei lui 
~. - .. R~list.a Catdlt"ă". - Pentru "Fladn'". -
O redilit"JU'e. - .*>.poteoza dlui Sa.:!oveanu in _Convor
biri U""l"fi,Te~. - Dela reda.ctk>l. 

• 
Di. 

oelebrul roman al oo:n.te.lui Leo Tolstoi. &pi.mt 

~RĂSBOIU ŞI PAC~ 

~11lJR.1 II. 
Pre~l 1 eo~ană 20 fil. 

Preţul '1'()lumuiui 1 est.e 1 001'. b8 fiI. Amht4e 
Tolume ee gĂgeM! de vânaare le .,Libriria T.,i. 
buna,.. 

Volumul In va apă Ma in curind. 

• 
Cărţi mai BOU apărute. 

1 .. '& .,I.ihr,iria TribulMl" re gil.ge8c de vânEare: 
Selma Lagerlof: Le~Jldele lui Lms Hristos. 

Tradure7e după o.ri,gin.al de D. N. Ciotri. â 1 cor. 
phlB ::. iil. porto. . 

D. Anghel: Oglinda fmmf',('ată li ].50 001'. plus 
10 fil.po:rt(). 

M. Sadol--eaDu: Un lnştiga10r ă 1.25 COT. plus 
10 fiI. poI1.o. 

Radu D. Rosetti: R~nlL. CiJ {I i'Crisoare de 
K. Jmga. a 3 ("OT. }l1U1'1 10 [jJ. jpOrto. 

Dp. pe tron la e.şa.fod. Trag1.cuJ roman al Re
gim:; J{aris A nfooneta â 60 fil. plus 5 fiL porto. 

Priacesa Elena de R~tza: Funiile am<JrU~ 
lui. ă 90 fil. p1Ui'1 :> f.il. porto. 

G. Ratieă: Poem. editia II., â 2 ('or. p]U8 10 
fiI porto. 

"Insemnările unui trecătort' 

crâmpeie din sbuciumările dela noi 
de Octavian GOgL 

Pretul 3 Cor. în România Lei 3'SO plus .J.i 
îîl pono. recomandat 00 m. 

• 
La Lib!"iria "Tribuuei" si afli de dnare "Po. 
meiDicul viilor şi morţilor" legat în până, aurit 

ea preţul de 50 fileri plus 5 fileri porlo. 
• 

riDduri ale mtrltimei ~E' auzeau ~f'lllet(' • .klvituri de pUUlni 
şi m}!jC'irile- oamenilor {'.ari VOll.aU ~ă .. adi şi ei. 

- C-opiî! strigă RQstopşin cu «) w.c.e 'Nlre vibra ta 
lln mE't.al~ omul ac~ta est{' \' ('fE'-~aghin, trAdăt.:lrul ('a
mia il datorăm peroE'.rea Mosoovei. 

T inămi pă...<..tra me"rell .atitudin E'a-i re.semnată; el ti
nea plecată fata-Î tiinără~ ,.Jă.bită, d~lH'r;ată. pe care 
lipsa. păxnlui o fă<:.ea. să pară mai urîtă. Le eele dintăi 
vorbe ali! eontelu.i el 4<i ridici înc{'tinel ca.pul ei-1 pri"i 
de jos. ca şi <,um ar fi Vi,it ~ă-i !Jl)nnă ceva .:Iri să-i În
tAlneaHi priyîre-a; dar Rostopşin intoarse C&Dul. Ar
tera de pe ~âh1l tiniruhri. se umflă in daHn:1 UTtl{-.hei, 
se făcu a1b.a:"tra. şi prizonierul 'Se ?.o&ila chip. 

Toate privirile mulţimei erou aţintite asupra-L EI se 
uită ia 8N'.şti oa.men~ şi C$ şi wm eXPTE'·,;ia ])P earE' o 
eÎwa De ff'ţeJ.e i<lr i-ar fi det ·~pe.rantă. 1.\] zimbi c-u timi
Wtati! apoi. pl~â.nd din nou -capl1'l. el Î~i deplasa ineet 
mc.iOOIt'ie pe tr~ta und~ sta.. 

- L'a tră.aatp(' tar, a tră-dat patria- "·6."tlllU5 lui 
Bona:pal't.e; ... 1 4"'ste sillgurnl rueS ea.r~ a pângă.rit nUn!('ie 
de rll~: el {'".te cauza pien.lerei Yo~oon.i. făeu R()stopşÎn 
eu O 'l" oeI' egala du pute.rnid. 

Deodată i:1 'PriTj p(> Vert>.jaghin r.ar€-sj pă.stra. mereu 
a-titu.dinea-i ra~emnată şi ca şi 'C'llJll privirea tînărului 
i-ar fi e:u,<,pPrat mama, el ridlci mana .şi -strigă dtră 
mwţimf': 

- Judecati-l ,-oi ÎDşi-vi. ,.j-l dau .ouii! 

Multimea. tă{"f'a ingh'€!S1lindu-5e din ce in (;(' mai mult. 
Era 33)roape impo.sibil de re;.pirat în &cea ('ildură Îm

puţit-ă, era imposibil să t~ mlştj şi cu toţii erau in aşt-ep
t.lI.NQ tUlW n('niment nei:Ullo.i(-Ut, inexplicabil ii teri
bil. Oamenii <{'.ari se aflau in primeJe rinduri. cari .ă~ 
ZllSeri şi auzisf'ri eele mtâmPlla·t.e ~ toţii 8;T.eaU "111 
tDtred.es~hi$ă şi ilriri1'f'li holbaU, ill l' reme ~ se lnţe-

a ... TtM d ektIP ~ cadtId1 ....... 

... 11 t.umpere ]oZlln de ale leteriei orpai..... dt~ 
Riruftiulle& femeilor din .Arad. 

Pretlll unui loz 1 e9l' .. oomaJldeJe Il .e adl'88&Ke lt. 
.. Vbriria Tribun .... adiug':du-ae ti portul poatal. . 

Bib!Î()tElNl ..L1MB1aa" Il 30 baIli plus t> fil. DOri.o. 'nr 
Sr. 18. Ion Dl'~os)a .... : Po,.~ tl'ă$De1iUkli. rr 
K r. 19. &do11 VOll Oottseb.aJl: Trădătaxui. Trad llCe~ 

din limba iN.'nnarlĂ 00 _1\.. ~ II 
:ir. 20. TbP<lphîle Gaothier: Aria lfarreUa. Trad. d~.· , 

N. David&9("U. i 

~<l'. 21. N. N. BeldicN.nu: ~egurj. i 
Nr. 2"....-23. ()(,tall'ian llinu: Cum a iubit Entinesrl~ 

Pagini intlm(>. (A mintiri, s.cri.~ori şi poi'z.ii inedite). ' •. : . . 
Spiridotl Po.pescu. profesor; Contributhme la IJItIJICIi t 

pentru ridk:ar_ poporuhd. (&rio8Ori d.tri ln~j.ţă.tori B 
prooti ,i ('i.tră OE'i ce 1'OT !li~i ('UJ)oa.sei Jlea.mQ}) l.uJ:ran 
pnmi.ti de Academill Români. li 2 NI'. plus 20 fii. POT!;), 

• JAdl 
Cirţi mai Doul apărute-: t 

S. Mehedinti. CătTă "poJK'stii" partidului Ii1_ 
bera] -a 2'() bani + 3 bani porto. i 

S. Mehedinti. Cătră nOUA g<'Qeratie. (Editur'. 
Min('nei) a 1.50 + 10 fiI. porto. . 

Ioa Gorun. Lume nădjită. Povestiri. (Editu C 
liiDern) .a 2.- + 20 fiI port(). . d 

Tbeodor Simoa5- Pagini romane. Trad. de L; ; 
Con.q.antm~u·Ddabaia a 30 fil + 6 fil. !POTtO)' , 

Teodor Romul. Prjn TUl'nu~Ro~u -",vre RomÎ!. I 
nia a 1.20 + 5 fil po?to. . 

Teod01' Romul Popescu. Din Carpaţi a 1.5 
+ 10 fil. port-o. • 

1. L. Caragiale. Momente, sch.iţ.e. amintiri t _ 
2 COl' + 20 fiI. porto. , 

Xm·e]f". lxH·{"~tiri a eOT. 1.50 + 20 fiI. port.o. U 
Teatro. ope~ eomplf"te a ('01'. 2 + 20 fil portQ. I 

G. Coşbuc Balade şi Idile 0883-1800) Edi.' fi) 
ţia V (1912). Preţul 3 C'OT. + 20 fiI. porto. ! a , 

Alfredo 88CQt1i. Spre ţintă. (La Meta) 1'0- DJ 
manţ tradu~ din ita}i€,D('Ştt> Preţul ~ oo~J>O fi'. Ht 
- -)1) i'i1 1>C>rt o ~"'"'. l. 

• _'. • y~ • ~.~ f-
Tit Liviu. Leg('1}4:> E'roiee a 30 fi1. + 5 fil 

porto. . $; ~ vt. 
_ Edgar ~oe. POy~stir~ ~xtr:aordinare. Tl'aU. det 
~. D4IşCoYlc.l a 30 iil. + 5 fil. porto. _ t 

M. Lungiauu. La Crud. Icoane ada t.ară a :3u. 51 
fiI. + 5 fil. porto. ti 

Redactor responsabil: Iulia Găurii .. 
"Tribnna" institut tipografic, Nichia li co-. 

ppne.au din toa.t.e putE'rile lor pentru a r·ezlsta ('t'Jor eE'-i • 
impingeau dela. spate. I! 

- La :moal'lte! •.. Să :piară tră.dă.torul. spre Il nu mai' 
pândri n\lIllE'le d{' rus! stl'iJZă Rost.opşin. Loviţi-l tU 

săbii'le voa.s.t·re ! .... Vi poruncesc !_ .. 

Mulţimea nu înţelegea ~,,"inti;'le, ci auze..a numai ac
-c.-entele iritate ale gJasului lui Rost()]}şm: ea. murmura.l 
fi cu un p.a.s inainte şi se opri. ! 

- ContE' .. zise YNeş.aghin în mijlocul tăcerei. cu 1 
vore timKlă şi tt'atrală; t'.<lDte! Dumnezeu ne va. ju
<!{'t3. 

El işi ri<li ... i upul si din nou artera ·Si' umfli 'Pe~ 
gâtui lui subtire. sângele l-se urcă in obraji, ap<ti <:hl.l 
vu} hri păJi. El nu sfârşi c,e nea dE' spus. i 

- La moarte! V'o vomDC€'S<:. !'.trÎ.gă din nou Rootop-
şin de-venind deodată tot aşa de- palid -ca Veresaghin. t 

- &<latt'ţi săbiile! strid oiitemI c.-Atră drllgom., 
dând el in;mşi pildă. t; 

O undă şi mai ţrutt'mi{'ă ridieă multime3· care ajunsti 
astfel pană la l'f'.a dintru treapti a peronulw. 1 

I 
Lucrăt{lroJ (,E'1 inaJt. eu fata Împietrită şi cu bra~u!i 

ridicat se .\·.ăz;u deodată aJitur~ de Vereşaghin. •. 
- Lo.,ltl! murmură slab oht.erul de dragani. ! 
Si !Inu I din ;so!d ati ('"O eb 10 nI (lOD tm.etat de flll'ie li, 

isbi ~ Vere.şaghin eu 1a.Wl sabiei in eaJ). ' 

- Ah! exclami Vere-şa.ghin eu un strigă.t SCUTt şj: 

mirat, privind în iuru-i <C'UUfi a.er înspăimântat, ta ŞJ' 
cum n'ar ti priceput peJltru te. en Im';t. 

r,n strigăt ·la fei de uimire şi de- groază trp('u ()r;3j 
muitnue. : 

- O! Doamne Dumnezeule! WUl'IDW"ă dnlo'\'a d;~: 
pOl)or. 

Dar irldat.ă c:e SeO.3.ge UD suigăt de mirarE. V PI,p~aJ 
ghin SC'oa-s€ un ~trieă1 ~ durere (Ii !'trÎl:'ămlaI-;~ta" il 
lljPTdu • 
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REISl MIKSA I __ ARAD, WEITZER- U. 13. ~ ---- .... -- ....... . 
D-na SZALKAI ĂRMIN 

~ g 
SfAT ŞI AJUTOR 
celor al" sufer d iregularităti de stomac, 
contra stomacului stricat, ardere de &to
mac. incuierea scaunului, sgîrciuri de 
stomac, greaţă, ameţeală, vomare, in
somnie, colică, anemie, gălbinare, etc. I'ABRI CA O E 

OBILE 
In 

SEKESCSABA - NAGYV ÂRAD 
AAdrassy-ut 41-43. RâkOczl-ut 14. 

(LIngi sApolloJ) • 
................................. 

D8 dat in arândă. 
o caal cu prAvAlie, trafici ,1 licentA 

d. beuturl lângă drumul de ţarA e de dat 
in arindl pe 3-0 ani. 

. Doritorii si se adreseze lui 
Zenovie Hodis, 

comerciant in MarOlborsa. 
(Berzova, Comit Arad.) 

. Uu caudldat d~ ad~ocat 
: află aplicare momentană in cancelaria lui 
Dr. Desideriu Fiilepp, advocat În 

Hunedoara (Vajdahunyad, comit. Hunyad). 
fior 

CĂRĂMIZI I 

! 
t ~ Cl.pită la lubscrisul din fabrica lui de 
drl.ili de lingi apropierea gării. 

• 
KIRLE. ANTAL, 

Arad, florian·u. 6. b . 

, Szanto Jeno, 
.~..-... 

mehanic in Des. r 
! 

1 
I 
I 
! 
i 

.t 

:.,,~:J~~ Recomand.ă fabricatele 
'JH/i;i~'"U cele mal bune de 

maşini de cusut, 
maşini de scris, 

gramamafoane 
şi biciclete 

precum şi atelierul si'i.u pentru reparaţii. 
Ţine in depozit biciclete nouă şi uzate dela 
05-110 fi., precum şi diferite piese pentr~ 
maşini de cusut, biciclete, gramafoane ŞI 

maşini de 
scris pe 

> lâ~ă pre· 
ţuri ieftine. 

Ilustrate :~,~::i;: ;:~!i· 
din RomAnia ,. a. 

r le pot cApAta la , LibrAria Trlbuneh. , 

lucrează În timpul cel mai scurt în atelierul 
sAu de BRODĂRII ŞI ALBITURI, 

t rus o uri complete pentru femei, 
bărbaţi şi copii, lucrate artistic 

şi cu gust. - Brodlrii 
albe şi colorate, lu· 

crAri cu aur, albi-
turi, batiste, servete, 

millienuri, perini pentru 
divan, se afll gata şi se vind 

cu pre' ieftin, - se afll $i nelucrate. 
Domnl,oare se primesc spre iostruare. 

Bie I eLE T,I! 
~. renume mondial: 

THE CHIM PION 
şi PREMIER 

cu osie cam pani1ari, 
roatA automati (cu frinA liberă) se vând pe lângă ga
ranţă de 3 şi 5 ani cu preţul original a. fabricei, fără 
nici o ridicare de pret. În rate lunare de 12 şi 15 cor 
precum ,i părţi alcătuitoare pentru biciclete, ca 
gumă interioară şi exterioară prima calitate, sonerie, 
lampe, pedale, lanţuri, roată automatA, conus. - In 
urma circul.tiei mare unde in toată Autro-Ungaria 
trimite şi in provincii cu preţ foarte redus. - La 

cu mpărări mari se dă rabat mare. 

~ Lang Jakab es fia 
mare comerciant de biciclete şi plrţi a1d.tuitoare 

8udapest, VIII., J6zsef-korut 41. 
• l'i1iale: Bo"*"t~r 4 ti in Buda, II., MargiHlSrut 6. 
CatalolfUl de lux cu 1000 de chipuri se trimite 'gratuit. 

le recomandăm: 

Pic~turile de stomac »Brady« 
mai nainte .piciturile MariaceU-. 

Se capită în fiecare farmacie. O stidă 
mare Cor. 1·00, sticlă mică 90 fiI. 6 sticle 
Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 4'80. -
Pentru trimHerea înainte a sumei tri-

mite franco: 

_ BR iOV V farmacie Il .,Regele Ungariei" 
..-. Ro 1\. in ViENA, 1. Flelschmarkt 114. 

FITI ATENTI! II marca de sculire, care reprezintă pe 
.Sta Maria de Mariaall., la impachetarea roşie şi la sub
slriere, care este copie chipului de pe lature şi iă rupin-

geţi orice imitaţie. 

Cina yoiaştl 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
dia Lua"" 

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

~ a . 

Primesc şi ecsecut pelângă preţuri moderate orice ' 
tucrlri de strungărie in fier, repararea maşinelor şi • 
mechanismelor de fier, a casselor etc. pelângă garanţie. 

Trimite franco fiecăruia care se referă ta ziarul 
acesta pretcurent despre prăjitoarele şi clminurile 

MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 
cu olel brut, dela 4-100 HP. • 

Motoarele mele patentate au regula tor an·: 
tral şi mechanism de aşezat cu mâna. -' 
)n urma arderei regulate a oleliului, motoa
rele nu produc nici un miros neplăcut. -

·Nu trebue curăţit desi 
Spese de functionare pe Gră 11/2 filer. 

SuranJi Vikfor, 
inginer-tnechanlc diplotna.t. 

audapesl, VI., Lizir-utca 18. 
(IndArAtul Operei.) 

Condiţiuni favorabile. Preturi ieftine. 
Intermediarii primesc recompensi. 
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Hotelul şi ospătăria "Magyar Kirâly" 
~ ~ "., ... ,., 

Am onoare a atrage atenţiunea ono public asupra 

hotelului şi ospătăriei 
mele, unde servesc cu vinuri curate, cu mândri gustoase 

calde şi reci. 
Preturi moderate! Serviciu conştienţios! 

... ()dăi curat:~! __ 

RelOll1andându-mă în atenţi unea ono public, sunt 
cu toată stima 

Porczan Lajos, ospătar. 

~aa~~~D~~~B~~DD~ 
~ ~ 

~ Mizera Jazsef, ~ 
~ :tUăiestru zidar diploJ.n.at. a 
~ Biroul: Arad, l1ona·utca 34. t1 
~ Primeşte toHelu! de lucrări de, branşe pentru edificii, ~ 
~ precum şi efeptuirea de planuri şi expres-nota sau ~ 
~ ~ ~ preHminări de spese atât în localitate cât şi in pro- ~ 
~ vinde. - Tot acolo se pot cumpăra uşi şi ferestre vechi. {Q 
~ ~ 
~~~~~kl~~OO~~~~~~a 
~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~I 
~ T~efunN~S5~ ~ 
~ ~ 

I Petrol Antai s~~e. Wonka Janos I 
I CabricA. de piane cesar rega.le I 
fii Te:n~esva.r.J 6zsetvaros, M 
~ Str. SZila

gy
. i ....... _.1.3. :: :'V[a.ga.z~n. in Hunyad.i-ut 13. I 

~ /tJfI' f' Uferează: Jj 
I :2,:;;i~' PIANE şi PIANINE ~ 
1ji ·'~1 .I.pluile in stilul cel "'ai mod"" şi 1; I ~l~ .'. f: :;"'~"-. ~!~ extcUfati

e promptă..t. ~ 
~, 4', Profesorii şi instrudorii de muzică pri- ~-' 
i'I.lE .• n·· -' oF ... ·,~~-. mese vor cuvem ."." ~ ~~ , "'-->-...-:t~~ -1. .~ "h-", - _~_. ~ 

(.:tE !ţ: ;.<:':.~,,~~:";,'. ~~.~:l-·.:<'.;~ Catalog illl~tra.t la dorinti trimit gra- W 

i 
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EDUARD LEXEI, 
fiaichijiu ti IDf.prizi da iRstataliu 

B AlaUer: Strada Lunii II ... 81. 
raşOY, PrlyiUe: Strada Gabai lir. 2. 

Telefon Nr. aa ..... 

( 

Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie 
edificii, precum coperişe, şi fnvelişuri de turn, ornamente de metal, ~ I 
pentru buciUrie, dulapuri pentru Ihiaţă, vase pentru spălat şi altţ 
SpeeiaJist in apaducte la case, canaJi~ 
conducerea de gaz de numinat, şi Instalarea camerelor de b~ 

" .1.~. Lampe de carbid de totf ~ 
o \ "A' J,1UDlllll3 I I jela 3 coroane in sus. -

A ti" . 'It il I ~I r Engrosiştilor li-se' dau raii 
~ ~ Depozit bogat in vini 1 

scăldat, cămine, closete ~ 
Serviciu conştiinţios. Pre~ I 
moderate. Reparaţie prom • 

~4~l;1W.;W~~~;W;1j~~~~~~~.j~~~: I 
15 Premiat in 1889 la Paris. 1866 ra Budapesta ,1 inel alte 6 distinctii. . I "U"N 1.8" 'E:lifiDs AgiL." . 
[1 fabrică de c.alapoade, ~ 

I JUIL~SZ ANTAI-J, Rekescsaba. 
. Măst'lră se ia la caz de lipsă după autopsie medicală. 
_ Despărtământ separat pentru Ortopedie. • 
:!I Ori-ce comande, chiar şi după formă de gips. I 
.JI., fabrka1!ile mele sunt din lemn uscat, bj~e _pr~gătiL I 
~ icândun de Jucrat, scaune, mese de croIala ŞI ace pentru 

I ciobotari şi pantofari. 
.' Brevete/e fumei »Universale.: ii 
r.. 1. :.Universaie. pentru lărgirea încăţămintelor. I 
~12. ,Universale. calapode, pentru cizme, mai ~.. I 
.~, ales ptru soldaţi, vânători Ş! agricultori. .' . r!~). ';'E..~'_'" :r. 

~ Cereţi CATALOG. ~ >.u:=~. . 
3. ,.Universal« maşini siste~ nou. ~/a' .~"J . 

'-~~~~~~~~~~~~~~~5~~> ... i"~ 

Atelier de curelărle, 
,ellrle ,1 coferlrle: 

Drendt G. & Feiri W. 
(odinioară Sodetatea curelarilor) 

. Sibtiu.-Nagyszeben, 
Heltauerg. Str. Cisnldiei 45. 

-~ ~ ~ ~":--_ r 

j1 ~~~~"'ţJ , 

7rt~7t· ~~ 
'·'·.·';i~:,~ ", ,'}7,,'{j"'~~~'::~:i":~-~:' 

ţ. - ~~._:7SIIo~.,..., 
·~-~~~~:~:L;~~~=~~ţ;~?~7~~ţ:L;t 

Magazin bogat în arflcole pentru cărotat, cI~ărlt, vAnat, 
sport ,1 volaJ~ poclăzl şi procovăţurf, portmonee ,1 bretele 
solide şi alte articole de galaDterie, cu preţuri fnute moderate. 
Depozit permanent in curele de' maşini curele de CUBut 
,1 legat, Sky (vârzobi). - RecomandA pe 'urmă cei mai buni 
jan:'perf d-: pf~l~ fabri~a~ie proprie, pentru oi.:~ .şi militari, 
cafl stau strlOs lipite pe pICIor. - Reparările se executi prompt. 
Mare deposlt de hamurt pentru cal dela soiurile cele mai 

I 

:p '~..:-ac:(i~~:~~P tUit ŞI petio franca. ; 

I~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 
" ieftine până la cele mai fine, coperltoare (tolur') de cal ,i 

cofere de d.litorle. - Comandele se deptuicsc conştiinţios .. 

-~-,'" 
FILIALA. FA.BRICEI DE GHETE "ANITOMICEu MOS K O V IT S 

Telefon 218. A RA O, SZABADSAG-TER 18. Telefon 218. 
------~~-----.~.--------------------._"----------------_._------_.-------------• Extras din catalogul de ghete de primăvară: 

Ghete bărbăteşti din chewrau brunet cu baiere - - - Cor. 10'-
, ~ .) ~ :..).) americani - • 13,-
• • .) :. » cu nasturi, • .) 17'-
• femeieşti.) • abbe - - - - - .) 7'50 
~ ~ • ~ spangnis - - - - - ...... ,. \ 7-50 
.) :. coloare ga.lbenă deschisă, americani - - .) 11'-
.) • jumătăţi, din chewrau brunet cn nasturi - ~ 10'-

I~if"crit:e calităţi ele g'hcte bărbăteşti şi fettlceşti; 
Cor"_ 1()'-, 13,-, 1'7--, ~2·- şi 2S·-- . .- - --

Ghet:e pent:ru copii şj îetiţe deJa 1"50 p.-:'\nă la 13'- Coro~l.ne. 

Preţuri solid fixate! Ghete cOluoade şi tari! 

EXECUŢIE DE PRIl\-IA CALI'T:4.,TEr 

, 
\ 

--
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, GUSTA V SCHMIDT 
fabricA de ploiere 

Sibiiu -Hermannstadt, Groser-Rlng No 3-5 \)'., 
(Palatul Bodenkredlt). " 

Recomandă magazinw său bogat asortat cu cele " 
mai nonă şi mai moderne . 

ploiera-entoutcas ' 
Q'Ji. soare ,i ploaIe) ~""L-

precum lJi 

ploiere 
de calitate excelentă 

pntro domni şi dame. 
~oJDa.n.dele .e executA proDlpt cu .1 puctua,litate. 

Cu.tnpAraţi fubrica.ţie iodigen.ă! 

CARl HEMPER 
• i fiuJ, 

prăvălie da tricouri şi împletituri, 

SI B II U, strada Kempel 9. 
Recomandă fabricaţiile sale pentru cari garantează 
anume: ciorapi, călţiuni, mănuşi, jachete pentru dame 
şi copii, ciorapi pentru turişti din păr de capră, haine 

de copii şi alte multe lucruri: 
Ciopapi se ppegătesc iei/tin şi bine. 

En gros. En detail. 

~a a 
• I I III U I I I LI II I I III I I I III II 
: PrinlR fabricA ungureascA de cuţite de : 
- maşini şi unelte de otel. FondatA la 1859. -- -- -
§ Bartusek Karoly § 
: Budapest, VI. ker. David .. utca 10. sz. : - -_ • ~ '~~ ~in~urul specialist in Un· -

:: ~/~~ ~~I:. '::~~ni~:br~:=: I~~ :: 
:: \ ~ I ::~It::e:~I:n:l:i; e-: :: 
=._ t!:~--L . ~ oeOpo!V: :-o:~a. §_ 

J}jfjJ ~ şil1ă pentru lucrarea lemnu· 
_ lui, pentru· că sunt fabricate _ 
• din eţel de eea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele _ 
• pentru rindele de maşinl~ scobitoare,. capete de cupt, _ 
_ j,re6traie de mVză (horony) şi lungime,. sjredeLe pmtru _ 
_ sfredelirea de găuri adânci; cuţite de sjişiere, unelte _ 
_ flentru sfredelire, crepare şi fabricarea fie cepuri, cu un _ 
_ cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea _ 
_ lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cu1ite în _ 
- patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în _ 
- osie ci1indrică şi fabrică,după comandă, nouă osii citin· _ 
.. drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru CBlIZpactorii. _ • - Ori·ce desluşiri se dau în cel mai s.:urt timp. - --( .1111111111'111111111111111 II 

a ;m 
Sam. Wagner~" 

Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
~ NAGYSZEBEN. ~ 

Cea mai neÎntrecutl fabrică de ma,lnl agricole, exe· 
cutate eu cea mal mare precauţiune. - Maşini de lână 
diferite mărimi. Darace de lână. Lup pentru scărmănaf lână. 

Piuă pentru abale (postavuri) 
foarte mare export in România şi Orient 

Instalează: mori de orice mărime. Cilindre la mori pentru 
asortat făina. - Conducte de apă etc. - Efectuază: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă. Mare turnă

torie de fier şi alamă. foarte mare depozit în ţevi de fier 
de orice dimensiune. - Cel mai mare asortiment in maşini 
de treerat de orice mlrime. - Foarte ma;e asortiment de 
MOTOARE dela 2 HP In sus, - pe lângă cea mai mare 
garantie. - Preţuri foarte reduse şi condiţiunUe cele 
mai avantagfoase. - Explicări şi cataloage la cerere gratis . 

~r 

~(:~·~'.i".L~;,::,{:,;,.~;L ~,:.i: ~~.' .. 
L1a1~~-~--,.g-~~~~ 

Invenţie sen.zaţionaIA. 

. , 

~ ~~' . azar.adalolll ' : ; • , nrrilytl" 
.. '.15'. ., '*IVI MI. 

/e flNTICOL ' 

Brevetat sub 
No 3956. 

Sculit prin IlCe 
SUD N.141. 

In atenţia prăsitoriior de vite! 

INTICOLUL e de ;: :~~1rau:mitor COLICEI. 
Experienţa de doi ani la regimentul 1. de husari arată 
că în contra colicei nu există un alt leac mai cu efect 
decât ANTICOLUL, deoarece in toate cazurile şi un prav 
ajunge ca să producă efectul aşteptat. La cai în cazurile 
cele mai grave e destul un prav, vindecare la 1112 ore. 
La vite cornute 1 eventual 2 pravuri, vindecarea 1 oră 

In propriul interes comandtl o cutie, ca să o si in MZ de 
lipsă, IOstd 4 coroane (2 pravuri). 

Se poate cOmanda la: 

iLABOBATOKUL; ARTICOL 
Mayer Ignacz, med. veteririar şei rege Braşov. 

lalserl. und KOnlgt, 
Mumea-Reglment llisar Ilo L 

I 

Cartificat. 
Subsemnatul am folosit preparatul dlui Mayer Ipau, lIledic ve· 

terinar de stat, la boala ap numiti co1id, a~t a cailor mici cit ,i la 
ai regimentului, cu un rezultat uimitor, pentru care, precum şi pentru 
forma ator de usat Il recomand cu căldură orişicui. 

B U Ş ov, 21 Aprilie 1896. \ 
(L: 5.) ss. Littke, colonel. ... , 

j, 
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II Români! replantaţi viile cu altoi dela firma română! L1 

"l'Vl ugL"l1--"ul" 
însoţire economIci 

Eli8agetopole-Erzs.bet"..at~OI!it 

(Kfs-Kukulld vm.). 

Altoi de vie 
calitate distinsă - pe lângă celea mai 
moderate preturi soiuri de vin de --. 
masă 'viţă americană cu şi fără rădă· 
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 

cu rădăcină. 

Se află lIe vânzare la insoţiraa economică 

"WIIIBttruI" 
Elisabsfopcls-Erzsabsfvaro 1. 

Material disponibil in al· 
toi peste trei (3) milloane. 

Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporă. 

Altoii sunt desvoltaţi la perfectiune! 
La cumpărări pe credit celea mai uşoare conditii de 

plată I 
La cerere pret curent şi instructiuni gratis şi franco. 

~ Români! TrImiteti băieţii la cursa! practic la altoit ~ 

~~~~~~~~~~~II 
Cele mai bune fabricaţii de 

PUŞTI ele VAN .4 'I 

puşti flober~ revo]vere şi piştoale 

Buldog, pecum şi totfelul de gloâ.nt~ 
şi praf de puşcă, cu preţuri ieftine. 

Cele n:ta.i excelente f"abrlca.ţii de 

.MA ŞINI DE CUSUT 
pentru f"atnUii ~i industrie. 

Mândria oricărei gospodine 
iste painea bună ~i fru-

BICICLETE 
să căpătă cu preturile cele mai 
ieftine şi pe lângă p1ătiri con

venabile în rate. 

moasă! În locul dospirîi in· lUWll 

delungate şi frămantărei obo· 
sitoare, este de recomandat 
maşina "IDEAV' pentru II 
dospi rea şi frământarea pâi- ! 
neÎ, premiată in mai multe . KlSDf:iT 

rânduri, la expoziţia de lucruri ~.Q.~~1,...I,,'.1 ~~..;;~" 
s8snlce din Timişoara 1908 distins cu »Meda!ie de aurit şi :»Diplomă«. 

KALENDĂCj'ANOS 
I aiJ,iradt Pia'a S-ZID. L4s-z16-f4r. 

NI. 4~ - 1912 

~~~~~~~~~~ 
• • Un mijloc da Întărire 

pllufr. bolnavii da stomac: 
şi pentru toti aceia, cari fie prin receală ori ingreunare de 
mâncări, fie prin lipsa de apetit, prin mistuirea grea, orÎ 
in urma manci1rilar prea reci ori prea fierbinti au contTactat 

cafar, sjirciari, dureri. de stomac efe. 
este medicina 

Bahfrilllum I ~Dcforahd En&!h 
Balddanum se recomandă contra tuturor durerilor 

de stomac, are calitAţile unui vin exct:lent, care păzeşte contra 
tuturor urmărilor, precum-: nervositate, insomnie, ame
ţeli fi UegmA. 

[n urma compoziţiei sale excelente, având vin de Sa
mos, pIcături de Bnldrian, slrup de smeură şi de ci
reşe. Baldrlanum este de recomandat şi contra con.tipl
ţiel şi diareei precum şi la toate cazurile. când se redamă 
in1ărirea organizmului. 

Baldrlanum Dr. Engel nu contine absolut nici o 
materie stricăcioasă şi se poate în1rebuinla şi din partea ce
lor cu constructie mai slabă, precum dame şi copii, tim., 
mai indelungat. E de preferat să se ia dimineaţa pe ne· 
mâncate şi seara inainte de culcare în cantitate de un phar 
de licheur. Copiii şi cei slabi să ia Baldrianum In apă caldă 
şi să-I indulcească cu puţin zăhar. 

8aldrlanum Dr. Engel se află in sticle de 3 şi 4 
coroane în toate farmaciile din Ungaria. precum şi in Arad, 
Aradul-nou, Ologovacz, Gyorok, Menes, Pau lis, LÎppa, 
HidegkBt, Vinga, Szekesut, Pecska, Tomya, :Viltigos, Egres, 
Nădas, Berzova. Orczifalva, Merczjfalva, Sandorhâza, Boga
ros, Szerb-Sz.-peter, Perjamos, Szemlak, s.irafalva, Nagylak. 

Farmadile din Arad trimit in ori-ce parte. ~. 
Să ne păzhn de hnita,ţii r f 

Cer_ţi nun .... i , 

Balclrian1..1.ll"J. Dr. Engel! . 

II '.~ 
PJif.1ft~~Ft~~~~i,~~-.:~ 
II' . 

Schmidt ]anos succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ri diclirea altarelor fn 

Budapesta, KiibănyaJ-ut 53. ~I ~ 

Pregăteşte: altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
intregul aranjament bisericesc, in orice stil, conform 
pretenziunilor artisticelşi pelângă .preţuri convenabile. 
Se recomandJ ca specialist., de MUnchen la renov,rea alta
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum ,i 

primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Pretllri moderate. Conditii favorabile de plati. 
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