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Via'. liferari. 
- De prin reviste. - De-ale grandomaniei 
lui Ovidică. - Talent sau act de naştere ~ 

- Tânjirea ,Sămănătorului>. -
/ 

De II. Chendi. 

Informaţiile ce le am despr~ revistele noastre 
literare nu sânt din cele mal bune, Afară de 
, Viata Românea~că~ din .Iaşi, ~are ~ ştiut să-şi 
creieze un temem matenal mal solid, nu este 
nici una În situaţia de a-şi asigura colaborări 
de seamă În schimbul unor onorarii convena-
bile. Cu ~impatii, cu legături d~ .pri~tenie sau de 
politică, cu stimularea de ambitII .ŞI CU persp~c: 
tive platonice de carier~ nu se ma~ conduc asta~1 
reviste. Entuziasmul dm trecut ŞI negarea on
cărui interes bănesc au dispărut, făcând loc unor 
conv Ingeri mai realiste în ceeace prive.şţe ap.re
darea muncei literare. Dacă .:Convorbmle Lite
rare> publică un foarte slab ~aterjal liter~lf, dacă 
alte reviste mai nouă sânt sIlite să comită aJ1t
vărate crime publicând încercările tuturor d1fe
tanţilor este' că ele nu au inteles glaOmpul.ui, 
care c~re cuvenita consideraţie pentru opera in

telectuală a fiecăruia. Şi de aceea revistele vege
tează şi abonaţii şi cititorii fug de ele, ca de o 
lectură fadă şi mediocră. 

• 
Una din cele mai orfane reviste este de pildă 

) Viaţa Nouă« a dlui Ovid Densuşianu. I?acă are 
vre-o sută de cititori, e mare treabă. Directorul 
îşi plăteşte prin urmare singur luxul ':Inui organ, 

toate că, pentru toată lumea cummte, o re-

vistă fără cititori este lucrul cel mai de prisos. 
Fenomenul acesta însă, ca un doritor de carieră 
publicistică să-şi satisfacă gustul pe propria sa 
cheltuială, nu mai e aşa de rar. Vanitatea ome
nească e nemuritoare şi grandomania tot aşa. Iar 
d. Ovidică (aşa i-se zice pe scurt) sufere greu de 
amândouă. 

Un document recent pentru aceasta găsim în 
articolul dsale ' Un nechemak Cestiunea e aşa, 
că pentru d. Ovidică toţi sânt ~nechematiţ:. câţi 
se pronunţă in materie literară. Dar nechemat 
mai ales este d. Sextil Puşcariu, care a tulburat, 
vai, aşa de mult ambiţiile filologice ale colegului 
său bucureştian. Şi e nechemat de data asta d. 
Puşcariu, pentrucă Într'o broşurică a tipărit câteva 
opinii modeste asupra mişcărei literare mai nouă. 
Opiniile aceste desigur nu au o Însemnătate isto
rică şi nici n'au făcut vre-un zgomot În presă, 
dar pe d. Ovidică I-au gâdilit atât de mult la 
reşedinţa grandomaniei, încât l-au făcut să-şi dea 
iarăş drumul şi să se laude în acest chip: 

«Va fi ceasul judecăţii drepte, când uitarea va 
fi trecut peste numele dlui Puşcariu şi peste al 
altor nechemaţi. Până atunci noi ne vom urma 
drumul nostru înainte, fară milă, pentru acei cari 
fac din literatură o speculă şi o goană după re
clamă, fără şovăire în faţa tuturor pornirilor duş
mănoase cari ne înconjoară şi încredinţaţi că ce 
voim noi va fi inteles cu vremea de toţi, cari au 
un suflet să deosebească idealurile adevărate de 
frământările gălăgioase şi sterpe~_. 

Ah, ce odioşi sânt mititeii aceştia, cari vorbesc 
mereu 'de ~idealurile adevăratef" fără să ţină 
seama, că nimeni nu-i ascultă şi că scrisul lor, 
îngropat Într'o revistă obscură, nu este decât un 
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document pentru urmărirea svârcolirei unOf biete 
suflete trudite! 

• 
De relevat din «Noua Revistă română" un ar

ticol anonim, cu titlul «Talent sau act de na
ştere ?,) Se atinge în acest articol o cestiune de 
actualitate şi ne mirăm cum de nu s'a găsit ni
meni să primească discuţia pe o temă destul de 
interesantă. Anonimul aduce adecă vorba despre 
un principiu adoptat de nou infiintata societate 
a scriitorilor români, de a nu primi de membri 
ai acestei societăţi decât pe ceice îşi pot dovedi 
originea lor românească. Autorul e de părerea, 
că societatea scriitorilor a greşit, făcând o selec
ţiune a membrilor ei după actul de naştere şi nu 
după talent. 

Are sau nu dreptate colaboratorul "Noii Re. 
viste române" ? 

Să lămurim mai întâi un lucru. fiecare socie
tate este in dreptul ei a-şi ţărmuri programul de 
acţiune şi numărul membrilor. Dacă cei adunaţi 
ca să alcătuiască o societate literară au hotărît 
să păstreze un caracter mai românesc al organi
zaţiei lor, nu li-se poate face o vină din asta. 
Dacă ei admit, ca principiu fundamental, că pen
tru a face cultura poporului tău, tu insu-ţi trebuie 
să ai simţirea românească, nu au săvârşit o gre
şeală. Au mai fost şi alţii cari au cerut ca cul
tura românească să se des'/Olte prin români şi 
nu prin străini, şi nimeni n'a găsit ceva nefiresc 
În asta, sau o manifestare a şovinismului strâmt 
şi pătimaş. Din acest punct de vedere deci so· 
cietatea scriitorilor era În dreptul ei să pună pret 
in primul rind pe originea membrilor ei. 
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pIrat Flancisc Iosif r., ca si se indure a resolva 
din vistieria statului un ajutorl spre intimpinarea 
cheltuelilor, ce se cer la o mit'opolle şi episco
piile ei fatA cu trebuinţele ei bisericeşti şi şco
lare, intocmai ne luăm indrăznlrea preaumiliti a 
ne ruga şi de InAltia Voastră, ca să vă înduraţi 
a rlinoi pe sama acum pomenittlor scopuri dania 
aaea, pe care Predecesorul Inaltlei Voastre, fe· 
ricitul Principe mai sus menţionat, au fost fă· 
cut·o mitropoliei noastre În 13 lea Iunie ] 700 
prin moşia Merişienilor din (inutul ArgeşuluL 

Noi ne incumetăm a face rugămintea aceasta 
după exemplul, ce ne dA şi fapta cel măreaţli a 
Preatn~ltatu'ui nostru Monarch, Prea Inalt care 
nu numai că aslgurează din vistIeria statuluI a· 
jutoare pentru scopuri bisericeşti şi şcolare, f4ri 
deosebire de religiune, ci inell concede, ca creş· 
tinii din monarchia sa să poată ajutora pe core· 
ligionarii lor şi in afară de Monarchia lustriacl, 
precum şi ,·ă aceiaşi să poată primi ajutoare dela 
coreligionarii lor şi din afară de AustrÎII. 

Noi mărturisim, că am fi păcătuit asupra in
teresului sfintei Malcei noaste Biserici din Ar· 
deal, de nu am fi cufaaf a ne ruga de Inălţia 
Voastră pentru susatinsul ajutoriu; căd In cazul 
contrar am fi arătat, ca cum noi n'am fi tncre
dintaţi despre o asemenea simpatie creştinească 
din partea coreligionari lor şi conationalilor no 
strU, de care creştinii austriaci de alte religiunl 
se bucură din partea coreligionari lor Jor din alte 
ţări afară de Austria, - şi despre care simpatie 
noi cu atâta suntem mai incredintati, cu cât ve
dem, ci atâta bătrân ii, cât şi contemporanii din 
tiriie lnălţiei Voast·~e totdeauna s'au dhtincvat şi 
se disting intru astfel de ajutoare. 

Rimânâl1d cu Cfl mai adinci reverinţJ, avem 
onoare a ne ~ubscrie. 

Ai InăJţiei Voastre. Din Soborul Bisericei orto
doxe răs;ritene din Ardeal, ţinut In 24. 25 - şi 
26 Odomvrie 1860. cei mai umiliţi servi. 

II. Ioan Maiorescu citră G .. Baritiu. 
Bucureşti 12/24 Mart 1861. 

Fraie BarUz! 
Epistola ta cu datele relative la potaosa şi cu 

appendicea pentru moşiea Merişani am receput·C)' 
in ziua in care a reposat cumnatl·mea ElenJ; 
care in 25 minute a fost moartă şi pe care am 
Inmormântaf'o ieri septemâna. 

Ocopaţiul1i de pietate umană şi creştină pe. 
lingă cele grele ale officiului ~?.'mi permiserl. a: , 
cerceta indatl de rezultatul petttmnei Pee Sănţlel 
Sale Episcopului nostru de Sibiiu şi a alt.or re· 
presentanti ai Clerului român ortodox dm Ar: 
deal. Alaltaieri şi ieri mi·am furat câte 2 ore Şei 
am cercetatu. Eata statul questiunei: 

-TRIBUNA-

Cu t<>tu prejudetiulu, ee, din cauza resimţi
minteLor antipatice ce inci perzist aici, pu1ea si 
aducă cauzei unu pasu făcutu prin intervenirea 
minlsteriului şi conzulafulul austriacu, - ceeace 
precum mă aşteptam, ni s'a şi observatu Indată 
- Suveranulu principatelor - unite a dat ordin 
numai decât consiliului ministrilor a se ocupa 
cu aceast~ causl. Consiliul a inslrcinat pe mi· 
nistrul cultelor şi Instructiunei publ. ca si cer
cetec;le despre moşIa Meriţ1ani, aşa mi se spuse 
in Ministeriu eli s'or fi numlndu In actele ofi
ciale Vf "~ .,~ ""-~olo; ci fiindcă se numeşte şi 
judetul . rovocatu pe pre 
fectu, ( respunsu, că Mt-
,ifian; fUf, dar se află 2 
moşii ~ dintre cari una e 
moşteri tor, ceealaTtI 'ma 
părţitli ~f diA*-:. caFi fraţii 
Rătescl posedu o parte. 
Aici st . II acum I guber-
nulul. ministerului culte-
lor} eri )nsiliul ministrilor 
şi eu : 

Noi e vorba fi despre 
care s ls10ria biserl :elscll 
I lui P. Mau.h ... , Dar unde e orig!. 
nalulu? Elu nu se miii. J,;;:oce hl Blaslu, precât 
sciu eu şi La ;rianu, şI' cu toate aceite prima 
questiune e de a (onstata !j:)ulu de drept" prin 
act autentic. 

In Iipsll de actuf original,. urmea<,11 a cerceta, 
nu cumva se găses~ alte ade autentice prin' cari 
sA se incredinţie<,1e autenticitatea dIplomei dela 
P. Maioru. Avem A:l'emini acre? Mi se pare di 
avem. La B~rnutilJ se afli un act, din care se 
vede, el mttropolia 8' percepuţu veniturile dup~ 
moşiea Menşeni. Eu nu l-am văzutu; dar Ltu· 
rlanu la a-rutu dela Buiţiu, căruia i l a datu 
InaDOi. 

51 se adres( Qe Eplseopulu dtTă Blrnuţiu şi 
ceră 3(estu adu. Astfel am avea asigura1ă au
tentiei1atea adului dela P. Maio~, şi prin urmm-e 
p'ecisatu şi ti~ulu primitiv de drept; <;li cu ttttu, 
primitiv, că· ce acest titlu s'a putu~ perde prin 
titluri dlştigate de alţii În modurile- rtcunoascute 
de toate legile, de exempl u prin' prescripţiu!Ze: 
Nu sciu, ce datu poartA actul dela Bărnu~u; 
de secunf e din secolul trec;l1tT prin urmare 
ar fi de lipsă a căuta ore În actele dela Blaşju 
nu se mai g~seşte vre· () indlcare, cam până 
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casulu dnd ele voru fj in dreptu de a face ceva 
dela sine. 

Despre buna·voin(ia vll pot assecura, ea esisle ' 
şi noi d n partene o vom su .ţine din toate pu
teri.lt". Care e ca~ulu unde gub~rnlJlu şi adunare3ţ+ 
legls!. ar pute dIspune? AtunCI, cAndu Merişanlf 
donaţi de Brâncol/eanu s'ar afla astăzI rn pOsse-
si unea vre-unul institut ori a unei corporaţruni 
publice. Constatarea de până acum arată Merl. 
şanii in possesiune privată, 11 mâ1a particulari. 
Loru şi aici vine dreptul de pre5criptju,,~c - ~, .... 
nu· Ju poale attaca nimeni. 

Prin urma:e, până să punem prin Il '. 
Episcop:Jlui mâna pe actulu del! E. . 
pinA voiu da de un exemplariu alu isi· 
a lui M,lioru, C;l să vedem, cum chelH 
sfa, eu vofu sta la ministeriu, d ma, 
d'u.pă Mw.sani şI iI.- vednulu jJdetiu MuscelLl~ 
- căci prin diverse roiunziri de judetie; pote &a 
fi căzutu ia aUulu - ,i pe urm.l mă voiu sili a 
face pe gllbernu ca actualii po:;segori ai celorll: 
doui M~rişml să·şi ar!,te titlurile de- posseiiune, 
dacă vom putea bră Judecati. A 'ita e- taU;!, pen 
tru care am stat,. la minlsterlu să' JIU se facă 
incă 1 tferatulu. 

Cându aeei M~lşlanf H fi la vreun institut 
piJolic, alul1''''' gllbernulu şi adunarea' ar putea 
dispun't altf~ 1, Torulu e acum, să se capete ac~ 
!ulu dela Băfnuţiu, Iar pe de alta parte sa mal 
cercetăm aici după aI~ Merişiani ş. c. k 

Eu din parte· mi voiu !vera cu toati, energia, 
turn am lucratu pentru gimnasiulu din Braşiovu, 
ti-ce tu şt i, că restJ!l.tatul c:e~ bun e câştigat orirt 
activi1atea mt'a~ B.a~ovenj~ s'alJ adre3at cătrA, 
mine; eu am luat tucrul pe cale oficia~ă- in nu. 
mele Eforiei, Ură a mai lnl:nroo pe Efori, şi după
ee consiliul ministrilor d'aid a gă.,it cu ~ale ase 
adresa mal ânUiu h Moldovlt eu am st3ruitu lil 
ministrii de·acolo' dândule memorande şt motive; 
~ ne urmă aici la Boierescu. 

Tu me tURosci S<K'itz, şi. fin securu, că1 tot ce 
se va pute, v.om face, ca iln orice Câ'SU ~a se 
ctltŞtl~e unu resultatu. bunUl Intr'unu mod seau 
a!;1u[u. 

Mă gfăbescu 
1. Maiorescu. ;,.:;1 

(Din wresp; lui flanliu \mlism. VI. pag _3;>6). -' W!. " \. , .~ 

cându a perceputu Mekopolia seau pe urmă, Nimkirea hofărîdlor luate În con a 

poate Episcopia Fjgăraşului veniturile moşiei ... gresul bisericesc •. ~Kel. ErtesiM«, luând' 
Eu q.lcu, că ar fi bine, si m.r caute; dar . 
convicţiunea mea e, ci tithJ!U1 primitiv e per. ,notă despre ştirea ptdJlicaid şi de nOl, că 
dutl1, şi numai acesta· se va putea constata, ministrUl de culte ar.·}fi cerut miiropoiitalai 
prin actul dela Bărnutiu. Atund rAmâne totulu M eţi a mI, , telegrafic /iJJtdrîrile luate in CO/l· 
1. bunăvoinţia corpuriloru legislative române,. În gres, e,,:.Je {n/ormat), afirmativ din. surscJ si· 

1!!!!!!!!!~~~"!'!!!!!!!~~!!!!!!II!!!!!!!!!~~!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!~~~~!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!II!!!!!!''!!!!'!!!!!!!!!''!!!!''!!!!ItSS gurd, ad guverJ'1..UJ. :i.!i' propune- MajesiD.ţil 
niţ care n'a intăles momentul câfld trebuie să se Sale, sd' nitnictasc~ fH baza 6l-reptalut de 
retragă. Scriitorii s'au îndepărtaJt" cititorii s'au' 1111- suprema inspecţie,. ame hotdrÎl'ti. 

Aceasta însă nu înseamnă că în gt!neral adul 
de naştere e pus mai pe. sus de talent. ~că 
oameni străini de nationalîtatea noa'l>tră, cum sant 
de pildă Evreii roma."izati! vor produ~e opere de 
valoare, ei se pot afirma m ~ragă V01~. ŞI .anume 
cu totul independ~nt d: socIetatea scn':tontor r?
mâni. Nu e numai decat necesar să farJ parte dm 
o societate pentru a-ţi arăta calitâţile,. Noi soco
tim publicul cititor destul de pceg~:ht pentru. a 
inţelege şi a lua s~pt scutul săU pană ŞI lucrănl~ 
unui străin romântzat. Prob.ă că "~f\anas~e •. a h-!~ 
Ronetti-Roman, ori-cât de vl?lent l~~ar ?Sandt ':U1I! 
oameni unilaterali, În cercunte sCTntot'tlor senoşi 
a fost just apreciat şi obi~v 'p:imit, cu toate 
că autorul nu făcea parte din mCI o grupare a 
scriitorilor români. Străinii să nu se gândească 
numai decât la tristul cax. a lui Heine. Odată cu 
creşterea civilizaţiei scade int.?lerlnta şi triumfa. 
pretutindeni puterea talentuluI. . 

* 
Până de curând era obiceiul ca, vorbind de 

reviste să te opreşti inaintea multora la .Sămă
toru\./ Soarta - tristă şi amăgitoare. - . a voit 
ca .Sămănătorul ll să ocupe acum spiţa dm urmă 
in scara revistelor. In teatrul literaturei noastre el 
joacă acum rolul penibil al acelui artist Îmbătrâ-

prăştiat ş,i coloanele i-au: rămas pustii de talent Tot numi/uJ litografiat pretbuie a şti eă· Si~ 
şi de spirit, cum a rămas codr1id lui Emmescu, l' .1 11' 
veştejit şi amorţit şi în gând eu dorul trecutuLui. noduJ din Biaj cOTlJlocat prin miJropo ltlJl./ IY 1-
Unde sânteţi voi, premergătorii vieţii litemre de hali pe zilUl. dtt 22 Noemvme, nu va 1U4 
astăzi? VOÎ toţi, cari aţi urnit această revistă şi O atittldint aşa· fie faţise faţtJ de ordittaţi~· 
aţi rid'icat-o la mălţimea intâiului organ Qe miş- nil$ lui Apponyi ca şi congresul di", Sibiw. 
care culturală; voi cari vJaţi aşternut aci atâta 1 J' l...l~ Li i .. t /.. . 3CC 

. ~ t"' ţ'. ~ b ă t t fI· II lcee e~' s/,u) e el/ll gre«1J,ca o ICI prim." 
Slmvre cura a ŞI al Im r ca norme alese gan- •. - • ~4.. J.' 1"' . ~ J' b ki " 
durile voastre - priviţi urmaşii voştri!' Ionescu . ~Ja ln::>N'UCfUl re IlJlel uz. lm a .. aII' 13'u, 
Sfetescu, s.to~nescu, Srabaescu, Ale~a:ndrescu: fiU. conclIlSili tacit al aaJo:rităţii biseriftşti. 
Burileanu, Leordeanu şi lungeanu!! Vai, ce ru- I 
şinoasă progenitură, ce istovială în scincetele lor t • 
rimate Ş. ~~ eno~n:'e banalităţi În bla~ lor proză. 1 Un co.rnunicat al patriarhatulul Zi~rul 
U~~~ e blclUl~ ~Iclul care să scoati dm altar p~.\ ofieio.s. al patriarhatulul publici Iln comumca~ 
miCII profanaton? . dupll Clre marele vizir ar fi declarat patriarhuluI 

Dar e toamnă. florile se veştejesc şi frunzde cu ocazia intrevederii ce. au avut in cursul a~e
cad cu nemiluita. Vântul trecevâjăind prmtre' stei siptlmânit ci poart. recunoaşte privilegIIle 
ruine. EI îşi va face poate milă şi de ruinele ,.Să~ - palTiarhiei In toate pr.vinţelt", precum şi dreptul 
mănătoruluh> şi le va doborâ in curând, trecând pltriarhiei şi al milropoliţilor de a interveni la 
hohotind de-asupra lor. Şi noi vom binecuvânta artA când autoritAtile se vor face vinovate de 
acel vânt, căci el va scăpa literatura de astăzi de abm:u.a.... 
o ruşine şi va lilsa să doarmă liniştită O revistă, Prlaeast., (:hestia privilegiilor, care diduse 
care pe vremuri ş'a făcut datoria. loc la upre polemIci tntre presa greceasci şi 

~ cea turcă, lşi p:erde astfel actualitatea. -Motoa.re de gaz aerian, de 'ncllzlt eu eirbunf de lemn, COCI ._ 
ti cărbuni buru, cel mai Ieftin mijloc, firi rom, miros ,1 pericol. l l' ~~W ' 

Comsumaru pe oart de 0'8-2 fileri ,1 putere de un caL ' " li !;l~lJ.\f 

TIVADAR H9T~Fl\1ANN . i;.i-ţ~~,\ 

Motoare de ben'%ină ,i IQcomoblle de benzfnl CII ~~!"f~~~ 
c~le ma.i favorabile eon-ilţi{ de platJ. ,i cu garantfacea ltI.af mare. ,>.;\~t%!~'f;t 
Conl9truire de .noarA după aistemul cel mal haa. ,~~t,:<~~ -~ 

lngloel llIebanic antreprellOf de cladiri de UJoarl. !Il (SleKed) .. '" at~ 
fiii e g h eal n. .... ~d.-... -=oi.:o~~--~-'~~ ~;;--~-;:.;;;:;:=~,;a.:!::f:;';'::';;;~:U-
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Numat daci poarta n'ar fi lisat patriarhiei şi 
dreptul de a continua CU tnarmarea de bmde 
pentru omorirea aromânilor. 

• 
Al~ge.rl1e pa~iale In e~ngregatfa Aradului. 

In Cmtela~ a inVinS la alegerile de Merluri undi
«atul nostru, d. Dimitrie Boar, cu m~e l1aj~ritate de 
voturi. 

"Năpustiri asupra Ungariei". 
Membrana uJtrasenzibilă a fanatismului 

unguresc se agitA iarăşi de ţipete alarmante. 
In primul ei de azi > Budapesti Hirlapc e 
zbuciumat adecă iarişi de mania persecu
ţiunii, caracteristica răufăcătorilor. In fanta
lia sa surescitată de viziuni urâte acest ziar 
pare a fi descoperit un DOU nor de pdmej
die pe firamamentul as)iraţiunilor panungu
reşti. Dupl norul stâmitde hotărirea congresu· 
lui dela Sibiiu, se ridică acull un altul: 
cazul istoriografului Austriac friedjung, care 
prin ideile sale tridiste ar atenta impotriva 
dreptului constituţional un~ar (» B. H.c In
ţelege >unguresc ), impotriva unităţii şi in· 
tegrităţii teritoriale a statului ungar (,. B. H.c 
inţelege şi aici 'uoguresc 4l ) şi s'a făcut 
vinovat astfel şi de înaltă tradare. 

,8. H.c împrospătează cu acest prilej 
toate pretinseJe "năvăliric ce s'au Încercat 
in timpul din urmă asupra Ungariei (care nu 
e numai a lor), - din lăuntru şi din afară: 
Scrierile de o jud~ca1ă clară şi comprehen· 
sivă ale ,.faimosuluic Scotas Viator; ,.unelti· 
rile meschinec ale tabărei dlui Lue!!er; corn· 
promisul ,clandestin >dintre« >naţionalităţHe 
din Ungaria (>8. H.c nu zlce :tn.ţ:unile ne· 
maghiare«), - in special românii - şi par
tidul creştin· social din Austria; >alentatulc: 
congresului bisericesc naţional, al românilor, 
dela Sibiiu; agitaţiuni1e .antipatrioticec , În 
special ale românilor, în străinătate etc. 

Pentru a strivi pe agitatorii de toată 
speţa >B. H.c propune ca remediu: pro
scrierea tutuTOr scrierilor cu ten dinţi con· 
tra aspiraţiunilor panungureşti, urmărirea 
autorilor şi editorilor pe cale diplomatică 
chiar, - şi - unde se poate ~ cu mij
loace le sumare ale faimoasei i ustiţii ungu· 
reşti. Aceasta să se facă mai efectiv prin 
aducerea unor legi speciale, - neÎndurate, 
căci aşa pretinde cinstea, demnitatea şi pre
stigiul Ungariei. Avem deci iarăşi un spe
cimen de cea mai josnică perfidie. Pentru 
a o prezinta însă in smalţuI unei acuze În
dreptăţite, ,s. H.« găseşte - în toată 
cronica justiţiară a statelor europene - ca
zul, analog numai la aparenţă, al unui ti· 
pograf englez, pe care lordul judecător al 
Angliei I·a pedepsit cu temniţă pentru că 
tipărise o carle a agitatorului indian Kris
na,armo, care trăieşte refugiat la Paris. Ci
titorii noştri cunosc din cazul lui Dinghra, 
uci2aşul lordului Curzon, cari sânt cauzele 
propagandei antiengleze în Indii. Că~tura
rii indieni crescuţi în şcoalele apusulUI, toc
mai În virtutea principiilor umanitare ce 
le-au absorbit în suflet in ~e şcoale, 
luptă pentru desrobirea, încă foarte ~epăr. 
tată a neamului lor de supt exploataţlUnea 
engleză. Englezii deci, oricât de e20ist şi 
de ingust ar fi motivul apărării lor, apără 

cele mai abundente surse materiale ale lor, 
când reprimă cure- tul revoluţionar in Indii. 
~oi însă, În Ungaria, şi tot ca noi şi min
ţl~e lum!nate din Austria, muncim şi luptăm, 
d!mpotnvă, pentru desrobirea popoarelor, 
din Ungaria de supt spiritul tiriniei de rasă 
t~a~ !~ interesul binepriceput al prospe· 
răm ţam noaste; luptăm pentru desţeleni· 
rea tuturor fortelor din ţară la o muncă 
armonică comună; luptăm pentru o trai· 
nică întemeiere a bunăstării materiale a ţă
rii noastre; luptăm pentru consolidarea şi 
fericirea ei; - luptăm deci chiar şi pentru 
fericirea poporului unguresc, ceace numai 
din paşnka lui conveţuire cu celelalte po. 
poar, poate să răsară. 

Pentru aceia ecoul luptelor noastre tre
zeşte mereu simpatii În afară de hotarăle 
ţării şi cauza noastră e l,mbrăţişată de spi
ritele cele mai strălucite ale Europei. Acelaş 
e motivul acestor simpatii, care trezeşte la 
restimpuri, şi încă in o manifestare cu mult 
mai sgomotoasă şi mai plină de tirade, chiar 
simpatiile lor, ale ungurilor, pentru toate 
cazurile de prigonire a luptelor, curentelor 
şi ideilor, ce sânt pornite de imboldul pro
gresului universal. 

Şi cunoaşte toată lumea pe compatrioţii 
noştri. Ei sânt cari ţipă mai revoltaţi im
potriva tiraniei ruseşti; ei se jăluiesc de 
calvarul polonezilor j ei reprobă cu mai 
multă ardoare impilarea fraţilor Jor de rasă, 
a finlandezilor; ei se fac ecoul cel mai 
vibrant al tuturor nedreptăţilor din lume; 
ei se aprind de mânie în faţa omorârei lui 
Ferrer; ei au cuvinte de protestare pentru 
sistemele de tiranie până şi din cel mai de
părtat colţ de lume - şi numai pentru 
pri~onirile, şi volnidile lor proprii nu au 
răspundere în suflet, nu, căci fanatismul şi 
orgoliul lor Je~a denaturat şi strivit orice 
simţ uman, sădind în loc perfidia cea mai 
vicleană, care a ajuns azi elementul cel mai 
organic al sufletului şi mentalităţii lor, şi 
care se oglindeşte viu in toate concepţiile 
Jar de drept şi dreptate, cum dovadă ni arată 
articolul pentru care s'au scris aceste rân
duri. 

-----------------------------------
L it a Bal caD i G i. 

Conferenţa dlui V. Arglnteanu. - Necesi
tatea unirei tuturor popoarelor balcanice. 

- Primele inceputurI. 
Bacure~ti, 22 Octomvrie. 

Ideea de a infiinta o ligă cu scopul de a lucra 
pentru strângerea relaţiilor Între popoarele balca
nice nu este nouă. 

O propagandă mai vie in acest senz s'a făcut 
În România dela isbucnirea conflictului dintre 
Austria şi Serbia. In adunările ţinute pe acea 
vreme in sala Dacia, chiar d. N. Iorga accentua 
necesitatea unei apropieri a românilor cu vecinii 
lor, cu cari în trecut au trăit în termini excelenţi, 
cari totdeauna au recunoscut superioritatea spiri
tului şi a culturei româneşti. 

In sensul acestor idei şi-a propus să lucreze 
Liga balcanică înfiinţată acum două luni in Bu
cureştiJ În fruntea căreia se află domnii general 
Pilat şi prinţul Albert Ohica. 

Activitatea Ligei balcanice nu s'a manifestat 
până acum aşa de puternic şi tocmai de aceia 
sânt încă foarte mulţi cari cred că roadele ce le 
va da această ligă se pot socoti ca nule. 

Cel puţin aici În România aceasta este cre
dinta generală. In Bulgaria şi Serbia o confede-

ratie a tuturor popoarelor mici din Balcani este 
aşteptată cu multă însufletire. Studentii din Bel
grad şi Sofia desfăşoară O Întinsă activitate pen
tru realizarea acestei idei . 

In ultimul timp pare că ,i Liga balcanică din 
Bucureşti s'a pus pe lucru. Membrii ei au în
ceput să ţină conferinte şi să agite mai cu multă 
energie pentru răspândirea ideilor ei. 

Astă seară, 22 Octomvrie, a vorbit d. V. Ar
ginteanu, român din Bulgaria, corespondent din 
Bucureşti al mai multor ziare bulgare, despre im
portanţa unei eventuale confederaţii balcanice. 

Chestiunea orientală, a zis d. Arginteanu1 nu 
este numai o chestiune internaţionala O astfel 
de însemnătate şi calificare chestiunea orientală 
poate să aibă numai pentru factorii din afară, in
teresaţi direct În chestiunea orientului apropiat, 
pentru popoarele, cari locuesc Peninsula balca
nică însă, baza neînţelegerilor teritoriale, sau po
litice, este chestiune locală, chestiune a politicei 
lor interne, in adevăratul inţeles al cuvântului. Şi 
dacă factorii externi au putut angaja puterile lor 
cele mai bune, atât fizice, cât şi intelectuale, in 
jurul "chestiunei orientale~, cu atâta mai mult 
este de datoria tărilor balcanice să facă aceasta, 
când este clar, că e la mijloc soarta şi exi~ 
stenţa lor. 

Până acuma insă viaţa ţărilor balcanice a inte
resat mai mult pe puterile din afară, decât pe ele 
înşile. Chestiunea balcanică însă trebuie să devie, 
dacă nu exclusiv, atul1ci cel puţin tot atât de l0-
cală balcanică cât şi internaţională. 

Dar asta numai atunci se va realiza, când po
poarele balcanice vor desfăşura un interes mai 
viu pentru soarta lor proprie, când se vor scu
tura de acea injositoare situaţie, care le face ne
simţitoare fată de tutela sau interdicţia străină. 

Este adevărat, că În istoria ţărişoarelor mici 
vin momente de proteste furtunoase în contra 
tutelei străine, dar aceste momente sânt prea rare 
şi chiar protestele au fost superficiale, sau nepu
tincioase cum a fost protestul Serbiei. O confe
deraţie a tuturor este astăzi un ideal pentru mi
cile state din Balcani. 

Ultima unire a popoarelor din peninsula bal
canică a fost făcută de cătră turci, prin cucerirea 
ţărilor balcanice. Imperiul otoman Înlătură hăr
ţuielile, dar În acelaş timp distruse şi libertatea 
naţională a popoarelor balcanice. 

Primii, cari au inceput a vorbi de unirea po
poarelor balcanice au fost revolutionarii greci. 
Primul apostol al acestei idei a fost poietul grec 
Kigas Fertos - de origine român macedonean. 
Acest martir al libertăţii, însufleţit de ideile re
voluţiei franceze, şi scârbit de tirania suHanilor, 
chema prin cântecile sale la revoluţie numai po
poarele creştine, dar chiar şi pe turci, Îndem
nându-j a scutura lanţurile sultanilor şi a se in
ţelege să trăiască cu popoarele creştine ca fraţiiJ 
lituri şi uniţi. 

Aceleaşi idei le întâlnim şi in mişcările revo~ 
luţionare ale celorlalte popoare balcanice. Astfel 
a fost poietul bulgar Botev, omorît la 1876 la 
Vraţa şi macedoneanul Sandansky, şeful adual al 
organizaţiei revoluţionare din Macedonia. 
După tratatul dela Berlin ideia a fost aproape 

părăsită, abia pe la 1887 Tricu.pis. ministrul grec, 
făcu unele propuneri ministrului bulgar, Stamba
Iov, spre a lucra împreună pentru confederaţie. 
(deia Însă a căzut din cauza bulgarilor. 

Astăzi se lucrează cu mult zel pentru această 
confederatie la londra, unde s'a format cunoscuta 
ligă balcanică. 

Scopul acestei ligi este de a urmări realizarea 
unei confederaţiuni a popoarelor din răsăritul 
Europei şi Asia-Mică. 

In România s'a format acum abia liga balca
nică, al cărei scop este: »De a strînge. relatiu
nile de frăţie intre toate popoarele balcanice, fără 
deosebire de religie şi pentru susţinerea şcolilor, 
cari au autorizaţie dela guvernele lor respective. 

Dacă astăzi, in capitala României, delegaţii gu~ 
vernului bulgar tratează cu cei ai guvernului ro~ 
mân pentru construirea unui pod peste DunărcJ 
dacă mii de cetăţeni ai Serbiei au strigat la pri
mirea făcută suveranului Bulgariei: l) Trăiască 
confederatia balcanică», toate acestea dovedesc 

I 
I 

1 Dstitut de spălat şi curAţ:ire a lui Primeşte pentru spălat şi curătit tot feliul de albituri bărbăte,ti şi femeieşti, dantele, I 
perdele etc. Se fac albe ca zăpada şi lucii ca oglinda. C'JlDandele din provinţA se exe
cutA promt, şi cu deosebitl tngrijire la pachetare, se spedeazi. franco. Se as'gurl manipulata I 

conştiillcioasl\., uecumre grabnicA şi pun~tuall. 
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NAGY KAROLY 
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că înfrăţirea popoarelor balcanice nu mai este un 
ideal îndepărtat, ci o reflexie justă a unei nece
sităţi sociale, care trebuie satisfăcută cât mai 
curând. 

• 
După interesanta cuvântare a dlui Arginteanu 

a răspuns prinţul Albert Ohica, relevând În ace
iaşi termini importanta Ligei balcanice. Printre 
alţi azistenţi, au azistat la conferenţă. ministrul 
Bulgariei la Bucureşti, precum şi membrii co
misiei bulgare pentru construirea podului de 
peste Dunăre. 

Viitoarea conferenţă se va tine Duminecă. 

Corlsp. 

Un an după anexiunea Bosniei. 
IdeHe vIitorului implrat. 

Cunoscutul ziarist italian Vico Mante~ 
gazza, care scrie În CorTÎere delia Sera ar
ticole de politică externă bazate pe o pro
fundă cunoaştere a situaţiei politice din lUA 
mea întreagă, pe care a studiat-o numai la 
faţa locului, publică în ultimul număr al zi· 
sului ziar un interesant articol cu titlul de 
mal sus. 

A După. ce arată care este situaţia actuală 
In Bo:n~a, Ma?t~gazza dis~ut.ă posibilităţile 
rezolvI rei Ch~stl~1 sud·~"ave ŞI arată impar· 
tanţa faptulUi ca pe vlItor Herzegovina va 
forma împreună cu Dalmaţia un teritoriu 
vamal aparte, coprinzând corpul al 16-lea 
de armată. 

Mantegazza a stat mult de vorbă cu a
jutorul de primar al Sarajevului Mandici 
şeful partidului croat şi omul d~ încreder~ 
al arhiducelui Fra"cisc Ferdinand. 

Se ştie că în Croaţia În ultimul timp s'a 
inceput o politică de împăcare Între croaţi 
şi sârbi şi am arătat că şi situaţia lui Rauch 
e zdruncinată, din cauză că nu vrea să pă
răsească politica antisârbească. 

Se pare că in această privinţă s'au o ivit 
neinţelegeri şi între Mandici şi episcopul 
Stadler. Ultimul nici nu vrea să ştie de o 
politică conci1iantă faţă de sârbi, pe cari 
ii cOn!;ideră ca eretici, fiind greco·orientali. 
Mandid însă, probabil în intenNle cercuri
lor înalte, a început o politică de apropiere 
de sârbi şi a scos şi un ziar spre acest 
scop. Astfel Mandici se va pune în fruntea 
unui partid liberal, părăsind politica cleri
cală a episcopului Stadler. 

Acestea reesă din declaraţiile făcute de 
Mandici lui Mantegazza. Interesant e faptul 
cum ar privi arhiducele moştenitor mişca

. rea liberală a lui Mandici; Mantegazza a 
întrebat aceasta pe Mandici, care a răspuns 
în mod franc: 

- Arhiducele s'a {onvins că ar fi o 
greşală să se continue politica c1ericală care 
ar împiedeca. unirea necesară pentru liniştea, 

. desvoltarca ŞI progresul acestor regiuni. 
Scopul acestei politici este ca toată lu· 

mea să fie de acord cu incorporarea Bos-
, niei la Austria, ori la Croaţia. E natural că 

archiducele să aibă ast-fel de idei pentru că nu 
se ştie unde va ajunge conflictele cu Ungaria. 
Dacă se va ajunge la o displrţire, e bine 
ca Ungaria să fie micşurată, pentru ca să 
n'aibă în sînul ei' decât pe maghiari (din 
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cari peste un milion evrei maghiarizaţi) şi I cu o sfoară, CtI capul şi picioarele goale •• ~~:to~ 
pe români, cari grav;tează spre Bucureşti. r':ll În medicină, .fratele Agostino Gemelti, vor-
Atunci ungurii şi·ar da seama că sânt prea bmd. ... 
slabi, pentru a face o politică antiaustriacă. 
Acestea sânt declaratiile cari fn pa' te au 
fost făcute de cătră d. Mandici în mod 
dire .. t, parte au fost numai citite de cătră 
d. Mantegazza printre rânduri. 

Scrisoare din Ioml. 
Miracolele dela Lourdes şi mişcarea din 
Italia. - OJrigibilul italian şi prima lui 

victimă. 

-- Dela corespondentul nostru special. -

Roma, 1 Noemvrie 1909. 

De mai multă vreme, În toată Italia s'o ince
put o campanie c0l1.ra miracolelor ce se săvâr
şesc la Lourdes. 

Dar să Împrospătăm puţin in memoria cititori
lor noştri ce sant aceste miracole. 

In sudul Franci ei, În Pirinei, este o localitate, 
un mic sat, Lourdes. In ziua de 11 Februarie 
1858, o fetiţă, Bernadetta, ducându-şi caprele la 
păşune, a avut o aparitie: Maica Domnului i-s'a 
arătat pe o stâncă. fetita a înghenunchiat s'a 
rugat şi s'a Întors acasă, fără sc1 spuie ni~lărui 
nimic. 
După câteva zile, Maica Domnului i-s'a arătat 

iarăş, şi în acclaş loc. Atunci fetiţa a spus acasă 
şi a adus o lumânare, pe care a aprins-o În lo
cui unde a văzut apariţia. 

Acesta este inceputul celebrităţei localităţei 
Lourdes. 

De-atunci, faima aceasta a crescut mereu, cu 
atât mai mult cu cât s'a văzut că mulţi bolnavi 
cari se duceau la Lourdes, se Întorceau complec~ 
tamente tămăduiţi de boalele lor. 

Din an În an, bolnavii se grămădeau mai mult 
biserici se construiră; apa - care curge pe lângă 
statuia Fecioarei, ridicată În locul unde a văzut-o 
Bernadetta - iera tot mai mult cercetată de su
ferinzi; şi faima m racolelor dela Lourdes a pă-
truns În toată lumea. ,.; , 

Contra acestor miracole, o p~rte din lumea 
italîană s'a revoltat, anume, socialiştii, oamenii de 
ştiintă~ ateH, anticlericalii, şi aceştia din urmă, au 
dus ŞI duc de multă vreme prin jurnalul lor ASlno, 
o puternică luptă contra miracolelor, ba ceva mai 
mult, le numesc ,'şarlatanii popeşti." 

Negreşit că cu timpul, această campanie, a in
ceput să câştige proseliţi şi pe măsură ce ideile 
anticlericale şi antireligioase pătrund În popor, 
pe atât se resimte credinţa şi indirect se resimt 
stăpânii şi îngrijitorii dela Lourdes, 

Cum Papa şi tot Vaticanul sânt partizani a
prinşi ai lui Lourdes, toată mişcarea ce se făcea 
În Italia i-a fost comunicată şi atunci, ca un 
contrabalans la campania anticlericalilor, Vaticanul 
a ordonat ţinerea de conferinţe În toate oraşele 
Italiei, În cari să se explice şi să se lămurească 
lumei, miracolele dela Lourdes. 

Un om foarte inţelept, un orator bun, un om 
de ştiinţă, capuţiun\ Agostino Gemelli, doctor in 
medicină şi profesor agregat la Facultate, catedra 
de Istologie, a fost însărcinat de Vatican să tie 
aceste conferinţe. . 

A umblat părintele Gemelli prin multe oraşe, 
acum a ajuns la Roma şi ieri, Duminecă, a ţinut 
în biserica Sacro cuore di Oesu, conferinta sa. 

Naturalmente că rareori se poate asculta o co"", 
ferinţă ca aceasta, şi lumea care a năvălit la bi
serică, cu greu se putea ţine În frâu de carabi
nierii şi gardişti romani, 

Şi conferinţa? 
Spui drept, nu a putut şi nu a isbutit padre 

Geme/li să aducă nici un argument ştinţijic. În 
susţinerea miracolelor dela Lourdes. ' 

Dar a fost foarte frumos de văzut, biserica 
ce,ia mare, luminată cu mii ~e lămpi electrice, 
plmă de lume de tot felul, Iar pe pupitru de 
predică, în picioare, În rassa lui cam roşie, incins 

. D<I;r I~ ordinea zilei acum este dirigiabiiul mi
htar Itahan, care a făcut un lung voiaj de 560 
d~ chilometri, zburând dela Braciano, unde îşi 
are hangar·ul, până la Neapol şi inapo1. 

Balonul acesta, de o capacitate de 3500 de 
metri cubi, ~ste unul dintre cele mai perfecţionate. 

Intr'adevăr. zboară cu o viteză de 45 chil. pe 
oră şi a fost in stare să îndeplinească această 
lungă călătorie, fără să aibă nevoie nici de ben
zină. nici de gaz, nici de aruncare de lest. 

Totuşi la Întoarcerea sa spre Braciano, o În· 
grozitoare nenorocire a pătat cu sânge calea fru
moasă şi splei1didă a aieronavigaHei. 

La intoarcere, când balonul a ajuns d'asupra 
Romei, fiind noaptea, pe la orele 10 şi o ceaţă 
deasă ce se ridică din Tibru Împiedeca să se 
vadă drumul, balonul s'a oprit şi s'a scoborÎt În 
Piazla d'Armi, platoul militar de lângă Roma. 

Lumea, care prinsese de veste de sosirt!a ba
lonului, a dat fuga În pjazza d'Armi curioasă să 
vadă de aproape aeronava. 

Şi nu numai că s'a grămădit În vasta piaţă 
dar se inghesuia imprejurul colosalului dirigibil: 

Noapte, ceaţă, elicele cari se Învârtesc repede, 
ierau un pericol pentru ceice se apropiau, şi a
tund locotenentul Rovetti, voind să tie ordinea 
şi Să, depărteze pe curioşi, s'a apropiat prea mult 
de balml~ ceaţa l-a oprit să vadă pericolul şi eH
cele stângei, În mişearea sa vertiginoasă, l-a lovit 
în cap. 

A fost un fulger. Partea superioasă a capului, 
i-a fost retezată ca cu briciu; pe corpul mort 
care a căzut fără să dea nici un strÎO"ăt, a rămas 
numai falca de jos şi o jumătate de 'Ureche peste 
cari bucăţele de creier se vedeau ici şi colo. 

A fost un strigăt de durere în Roma cu un erou 
în toată italia. Tîhăr, viguros, inginer, locotenentul 
Rovetti era speranţa familiei sale şi chiar a su
periorifor săi. O soartă vitregă i-a rupt firul vieţii. 

Ministrul de război, primul ministru, chiar Re
gele in persoană' s'au dus de au vizitat corpul 
ofiţerului mort, de))lmând coroan~. . 

Ah! este un lucnr predestinat: progresul are 
nevoie de victime, ch-ilizaţia merge inainte ne
păsându-i de vieţjle ce se sting În cale, şi loco
tenentul RoveUi este prima victimă a dirigiabilelor 
italiane. Corespondent 

Advocalii romani. 
Chiar in numărul de Ieri ni-am ocupat cu ca~ 

7;ul scandalos al unei biserici româneşti din Bă· 
nat care şi·a incredinţat afacerile procesuale unui 
advocat străin., Azi ni·se comunicll alte douA 
cazuri. desp,re o banci romAneascil şi Iar o bi
seric~ românească (din tradul Panciovti), cari 
şi-au dat procesele pe mâna unor advocaţi jidani. 
AmândouA cazurile se osândesc singur prin eie 
Insuş, şi nl·se pare ci nu meriti consideraţia, 

pe care li-o acordă d. Alex, Ţintarlu, care comu· 
nicându.ni.~i', ne roagA să nu Je pubLcăm de· 
ocamdatl cu numele. btl cazurile: 

Advocatul unei bilci româneşti din eomltatul 
Timişului, - deci banci infintatl numai cu bani 
româneşti, banci in a direi direcţiut1e toţi mem· 
brl sânt români, in sfârşit bancă al cărei director 
executiva fost un preot român. - zic advoea
tul acestei blncl, anul trecut, a fost un jidan! 

Cum Se explici acest fapt atât de ruşinos şi 
revoltător, când rn localitate sânt şi advocati ro· 
mini? 

Cazul urmUor rivaliseazl in ruşine şi revoltJ, 
cu cazul I'l.cedent. 

Comitefttr parochial - sti cu totul supt in· 
fluinţa preotuh.li - al bisericei ortodoxe române 
din O. (tractul P.) a încredinţat pe un. advocat 
jidan. din P. cu incasarea pe cale procesuală şi 
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7 Noemvre 1909 .... 
execuţional! a unei pretenţiuni cambiale faţă de 
o membri a respectivei parochii!!! 

Biserici ortodoxă român~, reprezentati Îilaintea 
!ribunalulul, de un advocat jidan 11 t ' 
Orice comentar e superflu; observ numaI ci 

In oraşul P. sânt şi doi advocat! român!. ' 
~) -In contra astor~el de inconştienţi trebuie să se 

lupte cu toate miJloacele, el trebuie aduşi la con. 
i ttilnţl de sine. 

Din Romlnia. 
Studenţii ,1 chestia dr. Racovskl. In con

sfătuirea ţinută la »Uniunea studenţtlor românie 
s'a hotărit, intre altele şi ţinerea unei mari tntru· 
nlri publice studenţeşti in Capitală, pentru ,ziua 
de 25 cor.) in chestia dr. Racovskl. 

• 
Avlaţiunea la noI. Principele George V. BI. 

bescu, prezldent al clubului automobil, a Inceput 
ieri experienţele cu biplanu) Volsin ce l·a sosit 
decurând din Paris. 

Incerci riie s'au fAcut pe platoul Cotroceni. Bi· 
planul s'a urcat la un metru deasupra solului, 
parcurgând asifc:l vre-o 30 metri. 

In urml experienţele au fost lntrerupte din pri
cina dis)ocărei unui tub ce nu era bine prim. 

• 
Teatrale. Luni 26 Odomvrie 1909 se va juca 

pentru prima oarl la teatrul National pentru de· 
butul drei A. Macri, eleva dnei Thenard din Paris, 
IColbii( piesă în 4 acte de Henry Becque Irad. 
de d. M. Sadoveanu. 

Rolurile principale iânt jucate de dnii: 1. U· 
vescu, P. SturdZl, O. Achile, C. Ouţulescu şi A. 
Mihăilescu şi dnele Romanescu·Sturdza, Ciucu· 
rescu şi Macri. 

• 
Comunicatul SinoduluI. iată textul oficial al 

comunicatului dat de Si. Sinod asupra conflic
lulul provocat de P. S. S. Episcopul Romanului: 

Cu privire la Incidentul provocat de P. S. 
. Episcop al Romanului tn şedinţa Si. Sinod dela 

,.,. '2 Octomvrle a. C., se aduce la cunoştlnta plo
'Jjlor creştini ortodox! d Sf. Sinod faţă de acest 

_ ~ ,gretabll incident, a considerat ieşirea P. S. Epls
tl.1» al Romanului nepotrlvitl fatll de sfinţenia 10-
ftalului Sf. Sinod, unde a citit memoriul slu şi 
unde nu le discută legile statului, ci numai afa
ceri curat bisericeşti. P. S. Episcop ,1 Romlnulul 
ar fi fost consecvent dadi continua si faci opo· 
zîlie legII sinodale pe eAl legale şl tot In Corpu
rile legiuitoare, cari au menirea de a legifer •. De 
aceea Sf. Sinod a şi trecut cu unanimitate. vo· 
lurilor la ordinea zilei asupra acestui Incident. 

Iar cât priveşte anatema pronuntatA de P. S. Sa 
prin acelaş mtmoriu asupra legii slt'lodale şi a 
celor ce au votat·o şI vor adera la ea, SI. Sinod 
a soc.tit o ca neavenită şi fără nici un efect; 
clei un episcop nu poate pronunţa anatema de-

. cât In eparhia sa, Iar nu In contra unul tntreg 
Sinod, In frunte cu preşedintele său, I. P. S. MI
lropolit Primat Athanasle care a Invocat asupra 
Episcopului de Roman harul Sfântului Duh 
când l·a sfinţit Archiereu rn mitropolla din Bu· 
cureşti, Impreună cu rAposatul intru ferlcire Mi· 
tropolitul Iosif Oheorghlan şi cu P. S. Episcop 
al Argeşului; clei In tilcul rea dela canon 3 Apo
stolle se clteşle: »Oacl Soborul nu pune In lu
~rare caterlsirea preoţilor, ori afurlshe., ori ana· 
timatlzaţi de fapte, prin urmare anatlma pronun
~tl de P. S. Episcop Gherasim al Romanului nu 
leagă pe nimeni, tntrudt Biserica AutocefaJă ro
mână şi ortodoxia el culminează In totalitA tea 
membrilor Si. SI nod, Iar nu in pArerea exage
rată a unul singuratic episcop al el. 

Drept care, pentru liniştea sufletească a ploşl
lor creştini ortodoxi din păzitul de Dumnezeu 
Regat al României, Sf. Sinod, potrivit hotlrlrllor 
luate cu unanlmitatea voturilor, bţă de acest re· 
gretabil incident, a decis, in şedinţa din 21 Oc· 
tomvrie a. c., a se da de cltrl birou] slu acest 
comunicat, care se va publica tn ,MonitoruIOfi
dale, spre cunoştinţa generali. 

-
Dacă a-ţi incercat toate! 

" tot UD w'aa tro.t dnrcrUe reomatlee cereti o Iticii .. 

IIlT DE GHIA TA. 

., II II U N Ac 
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Silu'fia ia Auslria. 
- Dela corespolldentul nostru. -

Viena, 5 Noemvrie 1909:-
In situaţia politică din Austria a inter· 

venit un fapt nou. Ministrul pre,edinte Bie· 
nerth declarase că dacă uniunea slavă dă 
garanţii că va fa-:e posibile lucrările parli
mentulni renuţând la obstruc\ie, el e gata 
să-şi dea demisia. 

Uniunea slavă a ţinut ieri o con sfătuire 
asupri acestei declaraţii, după care a pu· 
blicat un comunicat in care spunea că ea 
nu ţine la căderea lui Bienerth, ci la o 
schimbare a sistemului în aşa senz ca toate 
naţiunile să fie egal îndreptăţite. 

Acest comunicat este comentat foarte 
mult În cercurile politice, dar in deosebite 
feluri. Astfel când Neues Wiener T agblatt, 
Rekhspost şi altele văd in el o ameliorare 
a situaţiei, de oare·ce uniunea slavă declară 
că e gata si trateze şi cu Bienerth, dacă 
se schimbă sistemul, pe când păni acuma 
nu admitea nici un fel de tratative, alte 
ziare ca Deutsches Volksblatt, Neue Freie 
Prtsse şi altele sueţin că situaţia s1a înrău
tăţit, de oare· ce cererea slavilor nu se poate 
admite. 

Preşedintele clubului polon Olombinski 
conduce tratativele Între uniunea slavă şi 
guvern. Neae Freie Presse de azi căută să 
bage intrigi Între poloni şi uniunea slavă, 
dar probabil nu va reuşi. 

Preşedintele camerei Pattai a declarat azi 
unui redactor al ziarului Zeii că el eate 
optimist; din toate părţile se arată o mare 
tendinţă spre a ajunge la o înţelegere. F ap
tul că comisiunile speciale continuă lucră
rile va fi panacelu\ care va aduce aplana· 
rea întregei situaţii parlamentar~. 

E probabil că peste câteva zile se va pu
tea vedea cum se vor desfă~ura lucrurile. 

-----------------------------------
Procesul Doamnei SleinhaU. 

Ziua a trei •• 
Probe despre vinovăţia acuzate1. 

Şedinţa de ieri, 5 Nov. I fost pentru doamna 
Steinheil una dintre cele mal enervante. - Dama 
accesta, Inaintea clreia viaţa nu mai avea nid un 
secret, care şi· a ridicat capul cu ingimfare tn fata 
ori cărui picat, pe care ştia sl·1 acopere cu o 
discretie de de1ectiv, femela acea sti, pentru care 
greul vleţilt nlcazurlle şi durerile zilelor noastre 
au existat numai supt forma unor plăceri sen
zuale neizbuUte, a ajuns asttzi o iu~rie tn b~a· 
tele sorţji, pe care a sfidat· o cu o mindrie neln
teleasă din cea mai fragedA copillrie. 

AsUlzi deabia, femela aceasta extravagantA a 
ajuns să-şi dea seamă, cll libertatea ori cit de 
simplă, trAiti in ImprejurArile cele mal indlgente 
este totu,1 cea mai pretloasl comoarl. 

Sforţirlle el desnădăjduite, pentru a scipa din 
ghiarele unei detenţii perpetuet sau cine ştie, din 
ghiarele Infrlcoşate ale calăulul chiar, sânt cea 
mai eclatantl dovadă d aceasta femeie rAsfAţatl 
de toată lumea abia acum a inteles şi partea cea· 
laltă a vleţel, partea cea rea, cu toate Udilo
şiile ei. 

In şedln\a din ziua a treia s'a luat depozit1a 
prietenului acuzatet, un mare mo~ier, d. Borderel, 
cu care doamna Stelnhell a avut cele mal intime 
legături. 

Depoziţia ]ui I fost publicată Inainte cu cAteva 
zUe de toate ziarele mari din Paris. 

Declaraţiile lui slnt caracteristice prin felul În 
care cauti sA scape pe acuzată de tnfrlcoşafa ht· 
vlnulre, ce I·se aduce. 

Nu crede, că acuzata sl fie vinovată, pentrucă 
nu avea nici un motiv sl·şl ornoare bărbatul, 
pen1rucl oricât de uşuratic ar fi fost felul ei de 
vlaţJ, pictorul Stdnheil nu i·a făcut niciodată 
vre·o observaţie, el I·a dat cea mal deplinA Ii
berlatt". 

Legăturile lui cu dna Sleinheil sânt pur şi s!m· 
plu erotice; nici un inteles de alti natură, bună· 
oară propuneri de căsătorie - n'a existat intre 
dînşii, mai ales, eA el avea cunoştinţă de toate 
relaţille ei amoroase. Ştia, el acuzata a trăit in 
termenii cei mai Intimi cu fostul preşedinte al re
publicei Felix Faure, până la moartea acestuia. 
De asemenea nu era striln nici de alte av~nturi 
4e dragoste ale acuzatel, fapt care in mod nor
mal ar fi trebuit să nimicească orice intentii se· 
rioase, faţl de amania lui. Mai erau in cale de-o 
parte copii lui Borderel, de alta fata dnei Slein
hell, care iar fi impiedecat In intenţiile lor. 

.. 
La Inceputul şedinţei de eri povesteşte cazul 

vagabondulul din ziua precedenlă, care in admi
raţia pasIonată, ce o avea pentru doa SteinheU 
a simulat pe complict:le ucigaşului, crezând, că 
o va putea SCăPL 

Pe urmă se trece la chestia bijuteriilor . 
SI ştie, ci cu ocazia instructiei dna SteinheU 

a declarat, că in noaptea crimei s'au fu, at bani 
şi bijuterii rn sumă de 25 de mii de franci, plus 
5000 de franci in bilete de band. 

S'a constatat, că bijuteriile de care vorb[a acu
zata au fost ascunse şi in urmă date să le pre
schimbe. 

Preşedintele face următoarea observaţie refe
ritoare la acest fapt. 

- DupA declaraţia experţilor in momentul 
crimei nu puteau ti mai multi bani tn casă decât _ 
25 mII de franci. 

- DIe, eu n'am omorlt nici pe bărbatu~meut 
nici pe mama. 

- De eAte ori tţi pun o intrebare precisi imi 
răspunzi, cA n'ai omorit. 

- Cum dle Preşedinte, răspunde enervată dna 
Stell1heil, D·ta nu vrei să mi apăr, D ta nu vrei 
sl-ml dovedesc nevinovăţia? Ce ai face D-ta, 
daci te-ar rnvlnui cineva, ci ti ai ucis soţia şi 
mama. 

Daci mi opun, mi opun JUStiţlii iar nu faţă 
de O·ta! 

Interogatorul a ajuns apoi la afacerea bljute
riilor, singura dovadă probabil! despre vinovliţ!a 
acuzatei. Cu ocazIa Instrucţiel dna Steinheil a 
SpUI, ci j·s'a furat o mulţime de bijuteriI. 

Mal tirziu toate aceste bijuterii s'au găsit şi 
deci minciuna era evidenU. Ca să scape din a
ceasta încurcătură acuzata s'a folosit de o lovi· 
tură de teatru, care mai târziu vom vedea dacă·! 
poate folosi la ceva. 

Ea a spus, că o parte din bijuteriile ce le avea 
le căpătase cadou del. amanţii slli lucru, ce voia 
in orice chip să·) ascundă in fala fiicei sale, a 
cărei cinste tinea să nu o lnfluinţeze. 

Cazul cu servltorul Couillard, căruia dna Stein· 
heil rt b~g4se o peatră scumpi in buzunar şi pe 
urmă l'a învinovăţit cu omorul, acuzala îl ex
plică, că dânsa îşi pierduse minţile atunci, când 
acuza s'a indreptat impotriva el şi voia si se 
scape tn felul acesta. 

- Destul de trist - fi observă preşedlntele, 
- ci cu astfel de manopere cauţi să bagi iu 
nAcaz un neviIl ovat. 

- Repet, ci nu eram In toate minţile, şi pe 
urmA daci am procedat in felul acesta nevino
văţia lui a trebuit totuşi ~ă Iasă la iveaUl 

• 
Şedinţa se continuă cu ascultarea altor martorI. 
[n numărul viitor probabil vom arăta şi ver· 

dictu) juraţilor precum şi şedinţa in acest sen
zaţional proces~ care se apropie de sfârşit. 

t "C": 

care laai ,1 !nee· durere de cap de dinti prowcnlte din riceall, ca d. e. 
teu Imediat odai " JughIui b. eoatie ,1 iI .,aie, 
le folo.elte ca re:mltat ban. la contnl & U TUB AlU LUI Ifagurul remedia. 

Se 1iI_ .. le poak __ $ltle 

Szămann Agostont 
Pretal kftel Jtlcle 60 flterl. o ,ti eli mare J cor. 20 fll., 3 .ticle .ari 
==== .. a 6 ,dde mld .. trimit porto IranCo. ==== 

CantitAjI. lDai mici DU ae trhuit prin poatA. 

..... aohl .. 

Hatvan, fiSier ar. 12et 
II ezpedeul .uaJc 1. !Oa.1' plrtll.I~ .... 

) 



Pag.6 

In jurul desbinării kossuthist8. 
Criza. 

Arad, (j Noemvrle. 
Desbinarea ce s'a provocat alaltăieri În 

sânul partidului kossuthist e şi azi centrul 
preocupaţi uni lor în cercurile politice. Ade
rentii lui Justh sânt înverşunaţi mai cu 
seamă împotriva elementelor 67 ·iste, .cari 
- zic ei - au fost primite în partid nu
mai din consideraţii de tactică, pe vremea 
aşa zisei rezistenţe naţionale, pentru a arăta 
Vienei că in momente supreme partidele 
ungureşti lapădă certele şi duşmăniile de 
ordin secundar şi se unesc cu toa:e într'o 
tabără invincibilă. Aceste elemente sânt 
acuma slăbiciunile partidului, şi ele prin unel
tiri continue vor să sp3rgă unitatea de 
partid, . 

Aderenţii băncii promit deci lui Justh 
t?t concursul lor pentru a elimina din par· 
tld pe aceste elemente primejdioase, cari 
par a fi reuşit să atragă pe partea lor şi 
pe Kossuth. Ei vor să purifice partidul de 
elementele eterogene, chiar cu preţul ca 
pro~orţiile lui să se reducă la jumătate. 

ZIUa de mâne deci va putea să fie in 
multe privinţi hotărâtoare, Mâne se va lă
~ur!. da~ă pa.rt:dul ko~uthist va putea să, 
ramale ŞI mal departe In cadrele lui prea 
largi de până acuma, ori se va desface în 
do~ă părţi, la toată întâmplare a, ţI1ult mai 
puţm ponderoase în cumpăna crizei. 

Wekerle însuşi şi-a amânat plecarea la 
Viena. până Luni dimineaţă, in nădejde că 
săvârşmdu-se ruptura în partidul kossuthist 
va putea să netezească mai uşor calea pen
tru un regim andnissyst, - de care Dum-' 
nezeu să păzească de altfel ţara asta nefe
rirită. 
După toate semnele partea covârşitoare 

a partidului îl va insoţi pe Kossuth la ban
chetul din cazi nul din Budapesta şi Justh 
n'o să aibă în jurul său decât vre-o {)O de 
aderenţi, în cazul cel mai bun chiar.· . 
. U.n f~as o al lui Jus!h ins', poate să pri

CJnUl3sca grave urmăn. Justh Întăritat de 
lovitur~ ce i·s'a aJ?licat costiş va convoca 
probabil camera ŞI soluţiunea s'ar stabili 
astfel iarăşi pentru timp nedeterminat. 

Wekerle la Vltna. 
Budapesta, 6 Noemvrle. 

(Dela c~respondentul nostru). Wekerle va pleca 
Luni la Viena ca să raporteze împăratului asupra 
rezulta1ulul ce s'a obţinut in cursul negocierilor 
cu partidele politice şi şefii politicJ. ' 

In cercurile politice se aşteaptl cu mult interes 
cele două evenimente ce s~au anunţat pe mâne: 
banchetul dela ~Orszagos Kaszino, şi darea de 
seamă dela Maclu. Se zvoneşte ci Wekerle şi-a 
amânat cAlAtoria din motivul ci aşteaptă si vadi 
care va fi rezultatul desbinării dintre kossuthişti. 

Kossuth şi banca autonomă, 
Budapesta, 6 Noemvrie. 

(Deţa corespondentul nostru). Mal mulţi depu
taţ., dmtre cel cari semnaseră azi primăvarA lista 
co~telul Arved Teleky (lista celor cari s'au an. 
galat pentru banca autonomă) au cercetat azi pe 
Kossuth, şi J·au rugat să le desUşure punctul 
său de vedere in chestiunea bindl. Kossutb a 
declarat el intreaga lui activitate tlnteşte inde. 
pendenţa. economici a Ungariei şi că in conse. 
cinţl e dm suflet aderentul băncii autonome Ar 
fi insă primejdios - crede Kossuth - si pro-

• 

Dudâs Sândor 
cojeczr .. 

KOI~ZlyAr. stralk'a Uni O Nr. le. 
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voclm o crfzl. constituţională numai ca si nu 
renunţăm la un termen fix pentru infilnţarea 
blncli. Părerea rml e deci ci In chestiunea băncii 
hotAritoare sânt circumstanţele politice, cari tre
buie judecate după insemnătatea lor adevărată. 

Liga militară care se constituise anu -
ca să scoată ţara din halul in care se a 
n'a făcut nimic cu toate .tendinţeleei de 
imita lucrările Iigei turceşti. Intreg răul ' 

Grupul Justh. 
in lipsa de. di::ciplină a afOl!lt~i, fapt 1i1. '" I 
prob:ază ŞI recentele tmburărt dela mari ~re 

Budapesta, 6 Noemvrle. care e numai o instituţie de mântuială. ţme 
decor al statului, cu toate că liga ar fI f 
cea dintâi chemată să saneze acest r 
lumea încă şi-a pierdut însufleţirea pen 
ea şi pentru activitatea ei de reforme, pr 
misă ]a început. 

Aceasta instituţie mlitară deja dintru' 
ceput şi-a dcsvăluit intenţiile, trăutind 
guvern şi acaparând pe altul în puterea 
faptele temerare ale ligei insă au prov 
nemulţumiri chiar insânul eii a"ând În 
dere prestigiul său compromis - mai 
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(Dela corespondentul nostru), Azi dimineatl 
a avut loc o nouă consflituife a aderentilor Mncli 
in biroul prezldlal dela parlament. S'a vorbit 
despre tnvltat1unlle... ce ,'au trimis pentru ban
chetul dat In cinstea luI Kossuth, cari s'au trimis 
şi partizanilor lui justh, cu scopul vădit de a·i 
aduce in colisiune cu datorloţa ce .u aceştia 
fatj de Kossuthl şeful partidului. Dupii lungi 
discutii s'a luat hotărârea ca aderentii băncii si 
dea un râspuns, in care să-şi exprime plrerea 
de r',u cii fiind angajaţi gentru darea de' seamă 
a lui Justh]a Macău, nll pot lua parte şi la 
banchet. 

prin revolta lui Tybaldos, de care Iapă 12 
că ar fi avut vre·o comunitate cu el 

Aderent:i au mai constatat cu multă satlsfac
ţiune, că - conform informaţiunilor pe cari le 
detIn din isvoare competente - iuvernnl actual 
nu va putea să ohtină concesii d.ela coroanl t -

oricare ar fi proiectul de soluţiune ce vapre
zenta. 

Aslfel aderenţil bJncil au hollhit să convoace 
camera cel mult până rn 15 Noemvrle. 

Convocuea cameril. 
Budapesta, (j Noerovrle. 

(Dela corespondentul nostru). V~ce·pre~ 
şedintele cameri,i, contele Batthyâny, şi de~ 
putatul Ludovic Ho116, sânt însărcinaţi, din 
partea grupului justh, să ceară învoirea lui 
Kossuth pentru convocarea de urgenţă a 
unei conferinţe de partid şi pentruconvo· 
carea cât mai grabnică a camerii. Pentru' 
cazul dacă Kossuth nu şi-ar da învoirea 
aderentii băncii vor lua mâne, la Macău, ~ 
hotărÎre în chestiune - şi fără ",proba
rea lui. 

Din afriialfat •• 
Situaţia in Grecia. 

I 

nu peste mult se va disolva. In timpul 
urmă a inceput ~ă se ia la harţă chiar 
cu regele, iar prin ţînuta ei dubioasă co 
nuă să turbure pacea internă, nu e de 
rare deci că, producând chiar contra 
dela ce se aşteaptă dela ea, nemultumir 
populaţiei ,creşte mereu. 

• 
Lupta dintre rege ,1 liga militară. SitU! 

din Atena prezintA ;serioase in grijorAri, lupn 
izbucnit pe fa'i Intre ligi şi rtg~, care a d 
ci restabilirea relaţiHor normale ale tlril e Im 
sibIU!., dacă liga după Inchiderea camerli nu 
va disolva. Deoarece tnsii liga I declarat ci 
are iind si se disoalve, plnă acum nu sIa 
sit nici un mijloc să scape din Incurcăturl 

Palatul regelui e păzit din toate părţile de 
mati; liga a invitat oficial pe ducele de Ab! 
să prlmea$că tronul, regele Insi nu voieşte 
ştie de o abdicare de buni voie. · ~ 

Interogatorul rul Tybaldol. Toate c;1 
ratlile lui Tybaldos se tin in secret, totuşi s ~ 
cii el ar fj spus inaintea juzllor cl, nu s'ar 1 
culat dacă liga nu l-ar fi silit, refuzind cerei 
ofiterilor dela marină. Responzabilitatea JX!n! 
cele intâmplate la Salonic a aruncat o asupra 
cadrei .care ea a deschis Intâl focul. 

• 
Extraordinara desvoltare ,1 reorganl 

a armatei Japoneze. ~Nowo!e Wremja( 
Situaţia În Grecia se agravează mereu ocupă Intr'un articol de armata japonezi, lA 

cu toate declaraţiile satisfăcătoare, făcute În intre altele că dela Incheerea păcei dela Portsm 
cameră de prim ministrul Mavromichalis, Japonia. a fAcut tot posibilul spre a, şi Inlin 
cind 'fi-a exprimat bucuria pentru energia reorgamza aomata. ' 
depusă de trupe în lucrarea de suprimare a raYs. DupA !ncheerea picei cu Rusia, armata ja 

neză a sporit foarte mult. In Manclurfa se . 
coalelor. Nemulţumirea poporului creşte În acum 20 divizii, in loc de t3~ precum erau 
~ăsură . c~. arestare răsculaţilofJ cari sunt inainte. 
bine ypnvlţl . d~ populaţiune. Nu era greu' După noul plan de mobilizare, Japonia poa. 
ca sa supnm?, cu puterea Ermată a unei să mobilizeze In scurt timp 3 milIoane de s 
ţări intregi, o revoltă înscenată de Tybal' daţi bine instruiti. S'au adus multe rmbunlti~ 
d 

; ~t' t .. y' .~. • in privinţa intreţinerei armatei, In serviciul , 
os J ca Iva ovarăşl al S~I, cart II POţi nitar şi in organizarea poliţiei militare. Armeni 

nu~ara p~. d~g;ete; e ~al greu În.;;ă să a, fost prev~zută cu noi tunuri cu tragere rapid! 
poţi restabili IImştea d.ephr ă şi să viri teara I S. a constrUit un arsenal, in care se pot d! 
de nou în ogaşa obicinuită. Căci liniştea zlta 500 de tunuri. . • 
dt:-acum e numai aparentă şi nici cel m . d • Cavaleri .. a f03t rnm~ltHi ŞI s au creaţ .num~ 

. Y, .. . al ~ roase detaşamente speCiale pentru serViCIul de 
prllls cun?şcator .n ar puţea def~nI SItuaţia rec~noaşttre. Afarl de aceasta s'au infiinţat ro:· 
actuală. dm GrecIa. Insaşt domma regelul e pun de ingineri. de eli ferate şi aviaţlune. 
cea mal perfectă satiră din guvernarea unui Toate acestea probeazl că Japonia vre! si ,It 
rege, c~ ... i atât el cât şi guvernul atârnă de· prezinte cu o armată bine d!~cipllnatl. care dit· 
T eotokls şi puterea partizanilor lui. E ade_pune ~ţ cele mai perfecte mllioace teehnice. 
yărat, camer~ s'a deschis şi lucrează pro. . ~ 
leete de lege menite să reformeze ţeara şi Din Bucovina. . 
s'o aşeze În rândul statelor ,moderne, Adunare generală. «Societatea pentru cal, 
~~ ţoate a~~stea nu sunt de ajuns pentru tura şj literatura români In Bucovina' este coD' 
h!'lştJrea splrItelor şi se aşteaptă În fiecare vocaU' In adunarea generală .ordinară pe DU!l1l' 
ZI noui turburări. neel 14 Noemvrie 1909 s1. n. In localitAtile p!O' 

prii din Cernăuţ. 

. -
P~egăteşte to! fel~l de arii.coli apartinăfori acestei brange" in preţ favorabil precum,: 
Bituşe de călătorle, to~url pentru pi~ioare, lânlrii, cojoace pentru bărbaţi ,i femc~ . 
dupA modele franeeze .,. engleze, col h ere, manoşane, elc. Mare depozit de covo~~ , 

de lană. Cu~păr tot soiul de bJinării de vânat ;ţ 
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Preliminaral fondurilor 
uisAudauI. 

rimea studioasă, care făcea in jurul acestui 
savant cea mai inaltă şcoală fjlosofică. 

~e: c.. Proi~dul de r.reliminar al fondurilor năsăudene 
IIi presentat adunăm g~lIIerale convocat~ I)e 3 N ' 

tine următoarele cifre: t OV. con-

Ge~eratiile care s'au adăpat la cultna 
acest~1 eru~it al fil~JSofiei româneşti for
meaza ~stăzl cea mal solidă bază a invătă
mântulUl secundar din întreaga ţară. 

llir 

1. Fondul şcolar. 
A. Venite: 

l. După realitătile din Năsăud C. 
2." c "Dombhât c 
3. c « c D.-prund c 
4.« « «Entradam c 
5. c « C Cepan « 

5497'30 
1008'80 
400'-

2050'80 
-'-

6." « c Cian « 9400'-
7. Spese de a.ministrare dela fon-

durile de stipendii • • • . « 8325'-
8. Interese după capital . «69478'-
9. Ajutori dela păduri. . « 6000'-

10. Tangenta de penzillne « 333'-
11. Didadru . . . . • c 4000'-
12. Venite neprevăzute. • c 800'--------.:::..--

Suma • C. 93873'-
B. Spese: 

]. Administraţia . . • . . . C. 11220'-
2. Oimnaziul .......« 46392'-
3. Şcoala elelt1. din Săsăud • • c 10576'66 
4. Penziuni • • • • . • • .« J2400'12 
5. Asigurări • • • • , • • • « 690'78 
6. Dări ..•.•. «2194'03 
7. Intretinerea clădirilor . . « 5000'-
8. Spese procesuale .. , « 600'-
9. Spese neprevăzute ....« 4800'----Suma . ,C. 93873:::-

II. Fondul de stipendii. 
A Venite: 

], După realităţile din Orlibaba 
şi Dosu Stinişorii • .. C. 

2, C.oşna . . . • . • • • • c 

3. Cristur. . . . .• . « 
4. Interese după capitale • c 

5. Venite neprevăzute • . • . « 

78564'07 
5854'12 
5180'-

20147'-
650'----

Suma ,-, C. 
B. Spese: 

1. Spese silvanale . . . • . • C. 
2. Spese de administraţie 
3. Dări ,..... 
4. Asigurări . . . , . 
5, Tangenta p. convict. • 
6. Stipendii şi ajutoare . 
7. Tangenta de penziune 
8. Intreţiner~a clădirilor . 
9. Spese procesuale. . 

10. Comisiuni oficioase 

« 
• c 

« 
c 

c 
« 
« 
« 

11. lnterese p. curialişti • . • • « 
« 

110394'-

2896'77 
7098'-
2500'-

72'26 
1200'-

24170'64 
333'-

3000'-
600.-

1600'-
26'~ 

]600'-
-=--~ 

45096'67 
12. Spese neprevăzute. 

Suma .• c. 

ULiORMAWIUHI. f 
A R A 0, 6 Noemvrle n 1900. 

Oiruirl pentru fondul de Eidlre al 
şco alei da fete dil1 Arad. 

La reuniunea femeilor române din Arad 
au mai incurs pentru fondul de zidire al 
şCo31ei de fete, următoarele dăruiri: 
Fiiafei Musta, archimanirit Cor. 100.-
Dr. Zosim Chirtop ,. 100.-
Vasile Pop (Topa de sus) ,. 100.-
Andreiu Ohidiu ,. 25.-
Greo. Pletosu ., 20.-
Titu V. Oheaja c 10.-
- Seratele colonlel din Viena: Cores· 

pondentul nostru scrie: Joi seara s'au relnceput 
la Viena seratele colonlel române din localitate. 

Prima serată a avut un succes deshârşit. 
Au luai parte numlroase familii româneşti din 
Viena şi mulţi romAni in trecere prin acest oraş. 
. Localul de adunare al coloniel este tot cafe
neaua Arkaden din UniversUăts Strasse. 

- I?ln <=;a~za sfintei sărbători de Luni, 
Mucemcul Dimitrie, proxlmul număr al ziarului 
no~tru va apare numai Marţi la orele obit:· 
nUlfe. Y 

- Comblnaţlanl intre curtea sirbească 
şi rusi. In ~ercurlle ce stau in preajma casei 
domnitoare din Belerad se vorbeşte ci princesa 
Elena va fi luati In căsătorie de un mare duce 
rus. Această cAsAtorie ar fi o combinaţie a Taru
lui NI~ulaie al doi'el, prIn care vrea sI: şi arate 
sImpatia fată de casa domnitoare a SerbieI. Prin, 
ci,Ptsa Elena e flca cea mai mare a regelui Petru 
dm căsll.torla sa cu fata principelui de muntene: 
gr,u. D~pl toate probabilitAtile căIătoda ministru
lUI PUtel la Petersburg e In leg~tură cu aceastA 
dilătorle. 

- Asasinarea lui Oapon. Despre preotul 
<?apon, ~are se ştie că a fost asasinat de nihi· 
hşhi ruşI, acum circuli ştirea cli trăieşte şi tine 
schimb de corespondenţi cu rudele sale din 
Poltava. Această şlire stI in legătură cu desmin
tirea dlltA de biroul de corespondentă rus la un 
articol al inginerului Ruthenberg semnaht' şi de 
noi şi apărut in ziarul Ma tin. In acest articol 
se vorbeşte despre asasinarea lui Oapon. Mal 
multe ziare din Petersburg, ca s, se convingi 
despre adevllrul ştirilor colportate asupra lui 
Oapon şi,au trimis corespondenţU In Poltav •. 

- - Un model de testament. Olzevski, mare 
proprietar polonezt mort de curând 111 Prusia a 
Ulsat un testament care a Ucut mare senzaţie' in 
cercurile societAţei germane, Olzevski a desIgnat 
pe fi~l său ca moştenitor universal, prlmlrta 
averei tllS~ a legat:o de urmAtoarele condiţiuni: 
1. Moştemtorul pană la etatea de 30 de ani e 
obligat să facă un esamen din istoria şi limba 
polonezJ, şi un profesor secundar sau de un!
v~rsltate să c!?nstate dacă pos~de cunoştinţe 
dm aceste studII echivalente cu ale unui ba::a· 
laureat. 2. MO$tenftorulul si I·se dea o astfel de 
educalie ca pentru oriiJnea, imba şi naţiunea 
poloneză să albi adevărată adoraţie. 3. Societatea 
hlcatisUi şi francmazonă să fie privită de el ca 
un duşman. 4. Nu I e permis să primeascA vr'o 
funcţiune intr'un oficiu prusian sau să iele rn 
căsătorie o fată de famille prusianit DICă moşte
nitorul va satisface acestor condiţiuni va pu!e;a 
să ridice moştenIrea, la caz contrar insA lşi va 
primi partea legală de 600.000 mărci, iar averea 
va trece pe sora lui, dacă aceasta va urma spi
ritul condlţlunilor impuse moştenitorului univer
sal. Dar dac' n'ar fi aplicatA nici f.ta ca sA ur
meze conditiuniJe testatorulul, sau amândol ar 
muri inainte de a ajunge virsta de 30 de ani, 
atunci pe lingă asigllrarea unei rente pentru vă
duva testatorulul, cunoscutul scriitor polon, Si· 
enkievic va primi Intreaga avere. Acest testament 
a făcut mare senzaţie in Prusia, mai ales ci 
Olzevski In viatl nici odată nu s'a espus pentru 
interesele polonezilor. 

_ Incă o biserică gr. or. rom. in Ame· 
rica. ~Teltgr. Rom,- primeşte din America şti
rea el DumlnecA În 31 Octomvrle nou preotul 
Simion Mlhilţlanu, cu mare solemnitate a pus 
peatr. fundamentali a noului locaş dumnezeesc 
ce se va zidi In oraşul Oarrl-Indlana, purtând 
chramul Pogorirea Duhului Sfânt. 

- O.nll N. O.ne ,1 1. Brătescu-Voir.eştl 
au fost in scrişi printre membrii societlţ(i scriito
rilor românI. 

_ O spargere la poştă. Poşta din Buccari 
a anunţat politia din Flume că In noaptei tre· 
cu'i, dnevasplrgAnd peretele a pAtruns In lo
calul poştei, de unde a SCo! casa cu bani şi du-- Retragerea dlui Tftu Maiorescu. 

D. Titu Maiorescu, eruditul profesor de fi· 
l?sofie la facultatea de litere din Bucureşti,. 
ŞHl pruentat de curând dimisia dela acea
stă catedră, pentru a·şi regula drepturile la 

. după 37 de ani de profesorat. 

când.o in curte I spart-o. După ce a furat cele 
două mii de coroane aflătoare Intrânsa s'a flcut 
nevAzut. 

-_ Un dlrlgeabil dispărut Din Paris vine 
şUrta Ici dirlgeabllul flispanla. fabricat pentru 
armata spanioli,' sJa ridicat Ieri dimineaţA ,1 pânl 
acum nu s'a primit nici o ştire despre el. E 
traml 01 şi Hispania I avut aceiaşi soartl ca 
dirlieabllu] Republlque acum două luni. 

Ministrul a acceptat această dimisie. D. 
Maiorescu va pleca dela universitate regre
tat de toţi colegii săi, dar mai ales de tine-
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- Un ofiţer acuzut de trădare. Alaltăieri 
a f?st ares,tat in Marburg un ofiţer din reg. 47 
d.e Infantene dela armata comun.. Ofiterul ser~ 
VIS' inainte de asta In Ooe rz şi a fost toman· 
d.at la ~arburg pentru Instrucţia rezervei. Câtev~ 
Zile tnamte de asta la un hotel, Intr'o societate 
vesel', s'a I~udat cu originea sa de italian şi ca 
si facă efect a declarat că, cu ocazia unui even
tual ~ls~oi tntre Italia şi Austro-Ungar!a, el ar fi 
cel dmtal care ar face Italiei servicii de spionaj 
C~ prtzenţi au r'mas consternaţl de cele auzite': 
Ziua urm~toare lucrul a transpirat şi un negu
stor a fAcut arătare la comanda militarll. OfiţnuJ 
a fost arestat. S'au ascultat mai mulţi martori 
oculari, 

,- O mIsterIoasă incercare de omor. 
Dm Praga să telegrafiază, că s'a dat de urmele 
unei incercllti misterioase de omor care putea 
avea cele mai grozave urmări. ' 

Nev~sta unui hotelier Cat!larina Kral întreţinea 
legătufl de dragoste cu un mginer Dr. Kohn la 
propunerea căruia s'a hotărît să omoare pe băr~ 
batul ei. 

Kohn, care în urmă a fost transferat la Cer
n~uţi trin;it;a iubitei sale scrisori În care punea 
eate o mica dosă de otravă destivată pentru bie
tul hotelier. 

Intâmplător una din aceste scrisori, care soseau 
poste restante - a căzut în mâna unui particular 
care mirat de conţinutul ei a dat-o poliţiei. ' 

Poliţia urmărind aceasta afacere a dat peste 
misteriosul plan al omorului. 
Amâ~doi complicii au fost depuşi În arest 

preventiv. 
V~stea .acestui plan a mişcat Întreagă opinia 

pubhcă dm Praga, unde hotelierul să bucura de 
multe simpatii. 

. - Hymt:n. t;li-se anu~ţă cununia d-şoarei U
~Ia o. LUPAuţlU dm Lupeştt cu d. Ioan S. Tomuţia~ 
l11văţător \fi Soroşag, care se va celebra DumiM 
necă, În 1f14 Noemvrie st. n. 1909 la 3 ore d. a. 
În biserica gr. or. din Soroşag. 

- Demonstraţii socialiste in Ro
mânia. Ni-se telegrafiază din Bucureşti: 
Mâne, Duminecă, se vor organiza În toată 
ţara meetinguri pentru Racovski. La meeM 

tîngui din Bucureşti vor lua parte şi vre-o 
câţi·va membrii ai partidului conservator
democrat. 

In Galaţi greva generală a fost deja pro
c1amată astăzi. S'au luat cele mai înt~nse 
măsuri pentru a preveni orice turburări. 

_ Morminte mincinoase, Cu prilejiul săr
bătorii Ziua-Mortilor, străinii din Paris vizitează 
şi cimiterele marelui oraş, - foarte interesante 
prin mulţimea mormintelor sale. 

Englezii se duc să vadă unde e înmormân. 
tat Oscar Wilde, iar germanii caută pe Heine 
care-şi doarme somnul de veci alături de Balzac' 
Unii curioşi, pe cari marii morţi nu-i interesează: 
vizitează mormintele vr'unui criminal sau a vr'unui 
ucis. La mormântul pict,orului Steinheil, de pildă, 
_ cel despre care se zIce că a fost asasinat de 
soţia sa - multe lume a fost la Ziua-Morţilor. 

E curios însă că foarte multe morminte cu 
care se făleşte vestitul cimiter Pere-Lachaise' nu 
sânt autentice. Cel mai puţin autentic, care ~ to
tuşi, cel mai celebru e mormântul lui Abelard şi 
al Helosiei. 

Acest monument simili-gotic e opera lui Alec
sandru Lenoir şi datează din ultimii ani ai Revo
lutiei, Lenoir Îl fabrică din resturile capelei mă
năstirei Paraclet, lângă Nogent-sur-Marne, unde 
Heloisa a fost stariţă şi a murit, fiind Înmormân
tată a~oIo. EI mai reuşi să pună mâna pe nişte 
vitrasuri ale unui monument goFc, şi să-le aşeze 
Între ogivele mormântului. Două medalioane ale 
Helosiei şi Abelard desăvârşiră împodobirea )mi
eului templu «. 

Un singur lucru mai lipsea aUlm )micului 
temp~u«: oasele celor doi nenorociţi amanti. Şi 
Lenolr sculptli pe mormânt două statui culcate 
un om şi o femeie, cari reprezentau . dragă 
doamne, pe Abelard şi Heloise... I 

...;... IncLlnoştiinţare. Spre orientarea !lcelor p. 
t. domni preoţi, InvltAtori, intelectuali şi fruntaşi 
al poporului nostru din Bihor, cari doresc să 
participe la adul sfinţlrll bisericei gr. or. reno
vate din Oradea-mare, care se va slvirşi Dumi
necl In 1/14 Nov. a. c .• se aduce la cunoştinţă 
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generalii, că din acest prilej siirbătoresc se va 
aranja o masă comună in sala dela Fekete Sas, 
la orele 1 p. m. Cei cari ar dori deci si ia parte 
la aceasti masA festivă sânt rugaţi a se anunţa 
cel mult până in 10 Novembrie a. c, la d. Iosif 
Diamand4 prim-contabilul >Bihorenel" trimlţând 
totodată şi 4 coroane pretul coverteJ de per· 
soană. 

Am primit, in legăturA ca serbarea aceasta şi 
o invitare din partea Reuniunii române de acolo 
fiincid' şi·a tipărit fnsă invitarea in tipografia Son
nenfeld, Intelegerea luată intre ziarele româneşti, 
ne opreşte a publica ceva despre ea. 

- Un conflict franco-german. Ziarul ,Echo 
de Parlsc scrie despre o telegraml primitA din 
Tanger urmltoarele: Unul dintre fraţii Mannes
helm a voit, câteva zile Inainte de asta si pă
trundă prin poarta inchisi a cefllţll. Soldatul care 
era de gardA I·a oprit, Iar Mannesheim l·a izbit 
cu bicuişC',. Faptul a fost reclamat la consulul 

. _-/"~gerlflan, care anchetând cazul, s'a dovedit el 
Mannt!sheim n'avea dreptul si lovească soldatul 
şi pentru Insulta adusA soldatului a fost obligat 
să· şi cear' iertare dela soldaţii regtmentului 
of('nzat inaintea lui, şi a corpului ofiţerilor f(an~ 
cezl. 

- SpărgătorU băncii din flume. Din 
Fiume se anunţă că premiul pus pentru prinde
rea celor trei evrei ruseşti, C!lrl astlvarl jefuiser~ 
banca, a fost împărţit de dlrecţlune, jumltate 
pentru politia din Zilrich jumătate pentru cea din 
Budapesta. 

- O spargere pe un v.por. O felfgramă 
din Newyork aduce ştirea că casa vaporulul 
>Prinzc, a societăţii de navigl11une Hamburg
America, pe timpul nopţii a fost spartl cu dina
mită de făptaşl necunoscuţi, şi s'a furat aur In 
valoare de 50.000 dolari. Vaporul e păzit de 
agenţi, nimeni dintre personal nu are voie să 
părăsească bordul. 

- Tragedia unul protopop reformat Se 
-'~nunţă din Salonta el protopopul reformat din 

Sighetul-Marmaţiei, Szikszay Zolten şi-a pus a
colo, intr'un mod oribil, :singur c!lpM vietit.Ne .. 
norocitul suferea de neurastenie. Despre sflrşitul 
său tragic se comunid următoarele: 

Protopopul Szakszay era un om foarte sirgu
incios. Munca incordaUl j·a distrus sistemul ner· 
vos. Inainte cu câteva luni s'a dus la Cluj, ca 
să consulte profesorii de acolo. I-s'a spus si 
meargă intr'un sanatoriu, pentrucă nervii n sint 
foarte sdruncinlţi. S'a şi dus Intr'un sanatoriu, 
unde a stat trei săptămâni. In sanatoriu a primit 
veste de acasă că s'au Ivit ceva neolindueli in 
parochie. Vestea Ioa neliniştit aşI mult, încât a 
părăsit sanatoriul şi a plecat acad. Sosit acasă, 
patruzeci şi opt de ctasurl, Inchis in odat, alu· 

, , crat. ŞI-a şi araniat afacerile, Incordllrea Insi i·a 
pricinuit un acces de nervi. N'a mai putut sta 
acasă şI a plecat la frate-său, advocat in Salonta, 
crezând, el schimbarea mediului il va linişti. 
Alaltăieri seara cei doui :fraţi au stat vreme in
delungati impreună şi atunci protopopul I·a spus, 
eli nu mai poate suferi chinurile ~'e hotărît să 
se sinucidă. 

Frate-său la mustrat şi la aparanţe l-a şi făcut 
să-şi abandoneze gândul nenorocit şi incâtva It
niştit a plecat să se culce. Noaptea, un horcăit 
greu din odaia, de alături, unde dormea protopo
pul l-a deşpeştat pe advocat şi pe soţia sa din 
somn. Au alergat în odaia unde au aflat pe ne
norocitul protooop într'un lac de sânge. lşi tăiase 
cu uu brkiu beregata. Dintr'un cazin din apro
piere, unde era tocmai un bal, au adus în pripă 
doi mediei, cari i-au cusut rane şi i-au pus un 
gâtlaj de argint. Când peste un moment medicii 
s'au întors nenorocitul şi-a zmuls gâtlejul artifi~ 
daI. Acum nu i-s'a mai putut ajuta, şi-a dat su
fletul. Atâta putere a mai avut să scrie pe o hâr
tie. Lăsaţi mă în pa!! / Lăsaţi-mă să mor! A 
ăsat soţia şi trei orfanii În urmă. 

,TIIBUN Ac 

- Un miel cu trei capete. Vitelul cu dou! ca
pete nu e lucru rar. Şi pe la noi, prin Ardeal, s'au 
pomenit feciori dintr'aceştia. ai domnului Bou, cari 
nu se mulţumesc numai cu un cap să-şi arate deş
teptăciunea, ci vin pe lume cu o căpătînă mai mult. 
Domnul Sigiescu, de pildă, are o singură căpăţînă, 
ce e drept, dar ~redintele d-sale, ca şi a multor al
tora, ne fac să credem că azi-mîine" să-i crească şi 
al doilea cap: unul romÎnescşÎ altul ungur~s. Te va 
creia cît de curînd uPartidul moderaţilor" sau "Parti
dul viţeilor cu două capete". 

Pin'atunci, să venim la vorba noastră. In Italia, 
Într'un mic orăşel dela Nord, trăieşte un miel cu trei 
cap ere. Unul din aceste capete e situat in partea an· 
tertoară a capului şi nu prezintă nimic extraordinar. 
Celelalte două sunt laterale şi aşezate la caza urechilor j 
ele au doi dinti şi o limbă. Aceste două guri nu 
funcţionează regulat, ca cel dintii, dar se mişcă atunci 
cînd mănîncă dobitocul. . 

Acrst caz terantologic va fi examinat "în curînd de 
către.o grupă de savanţi bolonezi, şi fără îndoială, 
va fi cumpărat de cite un impresariu amerÎLan, care 
să·) poarte În largul lumii. 

•.. Cumpăra·va oare cineva. ca să-i poarte În largul 
lumir, ca model de stîrpitură politică, şi pe moderatiil 
noştri? 

- Când .. Telegraful Române face spirit. Am 
reprodus după un ziar de dincolo ci -ttnărul Ale
xandru Zamfirescu, fiul dIui Ouiliu Zamfirescu, mem
bru al Academiei, a obţinut. .. Ia distribuirea de pre
mii ... di_ sala Trocadero... la prix d'excellence etc. 
Zetaml a sărit la cules peste cUVIntele efiul dlui Duiliu 
Zamfirescue şi a. ieşit astfel ..... tînărul Alexandru Zam
firescu, m e m b r Il a lAc ade mie i •••. Greşala este, 
evident, o greşală de tipar nostimă dacă vrei, ae care 
poţi rtde, absolut improprie însă pentru ironie, la 
adresa autorului pentru că nU poţi despre nimenea 
presupune că ar fi voit să·I facă pe un băiat de 18 
ani academician. _Telegraful Romîn» din Sibiiu 
o presupunt insă şi are haz, că se crede chiar de 
spirit. 

- Necroloi' Primim urmltoru1 anunţ fwne
bral: Subscrişil cu Inima frlntl de durere aducem 
)a cunoştinţl tuturor rudenll10r pretini10r şi cu
noscuţilor el scumpul şi neuitatut nostru sof, 
tatJ~ socru şi moş Iosif Vancea de Buteasa pro
topop gr. cat. a tractului Mureşlulul, In etate de 
02 ani, dupA o feridtl clsătorle de 37 ani şi ca 
servitor altarului In al 37 an, In urma unui morb 
IndelungIt şi suferinte grele implrtăşlt fiind cu 
sf. sacramente ale muribunzilor, In 4 noembrie 

I st. n. 1909 la 5 ore •. m. şi'a dat nobilul slu 
suf!et In mAnile Creatorului. Rlm~şitele pămAn
teşteşti ala neultatului defunct se vor aşeza după 
celebrarea rituall gr. cat. In cimlUrul gr. cat din 
loc, la 6 noemvrie 3 ore p. m. Misi pentru de
functul, se va celebra in Il nov.. O ore fn bi
serica gr. cat. din loc. fle-i tlrlna uşoarl şi me
moria binecuvintatA t MurAş,Qşorhelu in 4 nov. 
1909. Vid. NetU Vancea nlsc. Gr,ma, ca sotie. 
Netli Dr. Moldovan n. Vancea, Septimla Vlncea, 
Dr. Iosif Vaneea advocat, Victor Vancea jurist, 
Ioan Vancea cadet-oflcer, Alexandru Vancea cadet 
Virgil Vancea student, ca fii şi fiice. Dr. Victor 

. Moldovan advocat, ca ginere. Elena Or. Vancea, 
ca norA. Silvia Moldovan~ Gabriela Vancea, CI 
nepoate. Oeorgiu Vanceal CI frate. , 

x Caspari f'rigyes fost comisar de vii a comit.. 
Tirnavei mari (Ardeal) şi proprietar de vii, proprieta
rul coloniei »KiikUlomenti elso szUl6oltvanytelep« e.x
pediază exemplare foarte roditoare, oltuite subiect ame
rican din soiuri de desert şi soiuri nobile veritabile, 
precum ~i oltoi pentru" vii arcuite cU preţuri ieftine. 
Colonia aceasta, lucrată fiind cu sp~da1itate şi ca cea 
mai mare· din ţară, in toati privinta merită încrederea 
ono noştri cetitori ~i atragem atenti unea asupra anun
tului publicat in ziarul nostru. Colonia la dorinţă tri· 
mite catalog de preturi gratuit şi francat. 

7 Noemvre l? 1000 

x Săpunul Schlcht? Trei lucruri sunt de obser
vat la cumpărarea săpunului: folosul, pretul şi greuta
tea. Săpunul cel mai scump nu este şi cel mai bun: 
cu deosebire săpunul de vacs din străinătate, care prin 
importul mare se tot scumpeşte, rugăm deci onoratul 
public din ţară să nu dea preţuri cu adevărat fantas
tice pentru marfa ce prin nimic nu o merită aceasta. 
Este ştiut şi adevărată zicală, că s.ăpun cel mai ieftin 
este şi cel mai scump, pentrucă curăţeşte rău şi afară 
de aceia prin materiile stricăcioase din cari e compus 
ruinează albiturile. 

Nagy Oabor mare proprietar de vii in Karoly 
(corn. Bihor) in timpul din urmă a primit atîtea epis
toale de multămită şi recunoştinţă pentru strugurii 
»Delaworec şi pentru vinul său, incît e sigur că pro
prietarii noştrii de vii se vor năzui ca în scurtă vreme 
soiul »Delaware« să nu lipsească din viile lor. Soiul 
acesta are foarte multe avantajuri bine incît ne sim
ţim datori a îndemna pe proprietari să ceară catalog 
de preţuri gratuit dela Nagy Gabor, Kâroly (Bihar m.) 

X ŢI-e rău? Lueru firesc dacă ai năcaz cu stoma
cul, nu poti mistui, nu e mirare că proşpiţiezi rău, 
ai dureri de cap, n'ai apetit, suferi de ameteli, îţi vin 
ragăieli acre, te chinuiesc cîrcei şi eşti buced; aşa e 
aceasta dacă nu ai scaun regulat; de aici se produce 
apoi şi vina de aur. Dacă suferi de orice dureri de 
f:ţomae, foloseşte la moment «Cascaradiu«-ul lui 
Otkeny şi t: vei intrăma curînd. jumătate flacon cor. 
1'20, întreg cor. 2.20, cu rambursă. Se capătă la far
mada .Apostol c in Budapesta, VIII. J6zsef-kărut 64. 
(Depot 85.) . 

x Vile sănătoasă, frumoasă şi eftină numai acela 
va avea, cine şi va procura oltoii de viaţă dela cel 
mai conştienţos manipalant de vilă, dela d. N i col a e 
Vi t y e din Cenadul sirb~c (oscsanăd Torontâl m.). 
Catalogul soiurilor şi preţurilor, se trimite dela colo
nie gratuit şi franco. 

x Mihai Radu croitor pentru bărbaţi, Cluj, str. 
Jokai 2. Stofă englezească veritabilă, croi elegant, pre
turi solide. 

- Cel mal bun loc de târguieli de parfu· 
mini, sApunuri, perii de dinţi, prafurl de dinti 
ape de gurl~ prafuri pentru dame, cremA de 
obraji, cosmeticuri, sponghii şi Instrumente de 
gumA. Totfelul de Instrumente medicale şi pentru 
moaşe, la farmacia lui Burger Frigyes cu firma: 
>la un COrR< in Kolozsvdr. ' 

x Atragem atenţiunea ono noştri· eetitori asupra 
magazinului bogat asortat din strada Minodţilor în ' 
Cluj a lui Dudas Sândor. Detalii se află in anun-
tul publicat În ziarul nostru. 

x Veţi găsi ce căutaţi! dacă gulere şi manşete 
şi orice albituri şi perdele de dantele le veti curăţi in 
marele !nstitut de spălat ctt aburi a lui N ag y K ii
rol y dlO CIti j - K o loz s var, strada Morii (Malom 
utca) No. 4. Detalii se află in anuntul publicat azi În 
ziarul nostru. 

Cronica judiciarA. 
Omorul din Szallldka. 

Ziua a cIncea. 
lntlmltlţl familiare . 

In toate c:1Z11rile de crmă, un moment ponderos 
in. aplicarea senti_ţei il formează psichologia acuzatu-
1uI. De aceea un preşedinte al curţei cu jud nu 
poate niei-odată disconsidera part a aceasta a cerce
tărilor sale, fără a se face vinovat de o greşeală juri
dică neiertată. 

In şedinţa de ieri a omorului din Szabadka s'a 
discutat acest fapt, care a adus multă desărdnare in 
favorul acuzatei, chiar şi pentru cazul, cînd conştiinţa 
jurţului nu s'ar putea împăca cu deplina ei nevino
văţie. 

Relatiile inculp{lteî cu mamă-sa au. fost dintre cele 
mai Încordate. 

Haverda MarisKa n'a putut nici·odată si nutriască 
dragoste filială, faţă de mamă-sa, din cauza bruscărei 
ce o îndura încontinuu din partea acesteia. Faţă de 

x Sanatorul "Uget«aOrului lakob în Budapesta, propria sa fiică, văduva Haverda nu avea nici o con
primul sanator pentru boale interne din Europa, dis· sideraţie mai bltndă; în ochii ei copila înstreinată, 
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator departe de căminul părintesc nu era dedt o bastardă, 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de nu era decît o 1 ăpădătură. Resentimentul acesta atît 
splină şi de inimă, cari pInă acum au cercetat sana- de dur şi neinteles, nu putea decît să provoace o ră
toriil~ din .st.r~inătate, acum ~vor găsi. in.stit~t cores- ceală le~itimă în inima fetei, care se vedea nu numai 
punz~tor aICI .I~ ţară, .aşa~raA ace~ti· m~ltutlUne cul- respin~ dela sinul mamei sale~ dar lipsită chiar de 
turala cu pOZitie admIrabila lmphneşte Ş1 nu gol. Sala moştenirea unei averi, la care singură avea dreptul. 
cea mare a maşinelor mecanice de vindecare asana· . Depozitiile martorului OI'. Kerlesz ne vor edifica 
torului este provăzută cu maşini după sistemul lan- 1" asupra celor premerse. Iată pe scurt declaraţiile are
der şi eu scălzi aieriane. '. stuia, care merită toată" 'increderea pri Il faptul~ că in 
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le zece ani, el a fost jurisconsultul familiei: 
e fetei cu părinfU ei le cunoaşte indeajuns. 

1~ faţă şi la cununia acesteia, care s'a făcut 
~. pentru. că .se temeau ca nu cumva fostul 

; trt al feteI să msceneze vr'un scandal. 
~t povesteşte, că Încă cu cîteva săptămîni 
je cununie părinţji erau foarte supăraţi pe gi

lor, pentru că se auzise, că e mult dator. Cu 
\'itea bătrînul tinea mult la fiică-sa şi nu arare-

~rijinea cu bani, pe care îi trimetea, fără ca 
).1 să ştie ceva de lucrul acesta. 

lrtill1b bătrîna nu putea s'o sufere din diferite 
Probabil şi din cauza, că a luat pe unul cU 

multe, pentru că vedea in acest caz, că toată 
ri o sA se peardă În buzunarul altora. 
:eea cînd bătrînul a căzut greu bolnav a um
iurul lui cu multă energie, pentru a·J decide, 
un testament, din care să exchidă cu totul pe 

tOpul acesta a intervenit chiar şi pe Iingă mar
Il astăzi, de a mijloci redactarea unui testament 

senz. 
ceput tatlU, care ţinea aşa de mult la fiică-sa 

~! să Îndeplinească pofta hrăparetă a bătrinei, 
hiu însă - cum se întîmplă de cele mai multe 
I trebuit să se învoiască ne mai putînd re
r.1enintărilor ticăloase ale femeei sale. 
:amnabil a fost, că toată vremea, cît a zăcut 
I bolnav, nevastă-sa a ascuns În fata fetei sta
numai pentru a putea să-şi execute În linişte 
sa. 

a moartea lui Haverda Boldizsâr, văduva ace
eliminat cu totul din familie pe fiică·sa. 

~risorile acesteia nu răspundea nici-odată, ba 
)ai trist nici chiar pe nepotul său, pe fiul acu
le astăzi nu vrea să-I vază. 
f, care o intrebau de motivul acestei respingeri 
;:abile le spunea, că orice fncercare de a o Îm
e zadarnică, pentrucă inima ei este de peatră. 

diferite rînduri fata m'a rugat să intervin pe 
mamă-sa - spune martorul -, ca să revină la 
nte mai bune, totdeauna însă intervenţia mea 
fără resultatul dorit, bătrîna menţinîAdu-şi 

-~narea. 

teristic este şi faptul el vlduva nici pe bărba
nu·1 putea suferi. Indatl după moartea acestuia 
.ăpădat doliul, ba, cind a auzit, ca bătrinul Bol
intretinea legături cu o altă femeie, era cît pe 

, ! scoată afară din cripta familiară. 
Jit-lpune martorul, că nici cînd bătrînul era pe 
""'ţ; moarte, femeea acestuia n'a voit să cheme 

..fjngă dînsul. 
t asupra motivului de ură intre bătrînul Bol

li femeea acestuia, martorul răspunde, că in
de moarte cu donă zile o femee i-a prezentat 

; ţie În suma de 21 de mii de coroane. 
Iru a lnlătura yr'un scandal, căci bătrîna Ha
ar fi fost in stare să arunce pe bolnav cu pat 
in stradă, În cazul, dnd ar fi văzut obligaţia 

I prezentat singur la patul bolnavului, pentru a 
- afacerea. 
a răzbit numai cu mare: greutafe pentru-el În 

ul timp nimenea nn mai avea Întrare la el, căci 
ta de nevastă-sa se temea, ca nu cumva iă 
be testamentul. 

Şedinţa de după amlazl. 
inţa se deschide la 3 şi jumătate. Interesul pu· 

lui este tot atît de mare ca şi În trecut. 
-procedează mai întîi la desbaterea cîtorva for
;11, pe urmă se continuă cu ascultarea de noui 
'ri, cari toţi depun in favorul acuzatei, arătind 
li negru ce-I avea mamă·sa şi pe care nu se 
să-! dovedească cu nici o ocazie. 

Ce zice bărbatul ecuzatel? 
' .. interes deosebit s'a dat depozitiei fostului bllr-
~ acuzatei Dr. jarmatzki Sandor. _ 
1 a tinut depozlţia acestuia Haverda Manska a 
Îl1tr'una. 

i2 pe scurt ce zice el: 
to a doua zi după cununie,.a trebuit s~ îndur 
:artea soacrei mele cele mal murdare tnsulte. 
~iănia ce o purta nevestei mele i-mi pitreaceva 
~Jlul nenatural, pentrucă nU mi-s'a dat, sâ văd o 
,~ care să-şi urască propriul ei copil atît demult. 

fe fiul meu încă nu·1 putea sufer~ ş.i'nlt! foto.
. acestuia n'a primit-o, ci ne a trlml~ţ mapOl. 

/" socru-meu îl blăstăma a doua zi după moarte 
ţunea, că după ce se va implini un an, îl scoate 
criptă şi-! aruncă osemintele în vint. . 

• 
Iau ascultat pe urmă alţi martori cari au depus 
" ctilalti doi acuzaţi_ 
~inţa s'a amînat pe ziua de astăzi. 

Ziua a şasea. 
Depozitla altor martori. 
"; MărturII false. 

B.dapesta, 6 Noemvrle. 
telefon dela corespondentul nostru. -
de asUizJ s'a inceput )a «asuril~ Mui. 

cere," ca si·se cerceteze- depozljta mar-

»T R I BUN Ac. 

forului 106 Albert care supt jurlmânt a spus că 
Vojtha, al treile acuzat a fost vlzut de dinsul in 
ajunul omorului pe Unia Seghedin - Szabadka, 
li in care acuzatul a documentat cu şeful său, 
cA • lucrat fn birou. 

Dispoziţia martorului sll fa supt cercetare. 

• 
Acuza cere ascul1area de nou martori fn urma 

faptuluI, cJ au apărut in ziare mai multe articole 
tendenţioase asupra vlduvei Haverda. 

ŞI ia interogatorul doctorului Wilhelm Adolf 
medicul şef al spitalului din Szabadka, care de
clarli, ci pe vremea, când Marlska era de şase 
ani şi suferia de anghină diftericl mama acesteia 
i ar fi SPUS7 si o lase si se prlpildiascJt că şi 
aşa n'o poate suferi. 

Declaraţia aceasta a consternat intreg pubJlcu) 
auditor. 

• 
Alţi martori au mai fost p~durarul din Ujpest, 

tare a prins odatii pe cei doi acuzaţi trăgând in 
pădure puşcături de revolver, pe urml portăreasa 
din Pesta a MariskăI, care a arătat legăturile 
de trai intre cei trei acuzaţI. 

----------------------------------------
Cronici artisticl. 

100 coroane pentra o furcă. 
Dela ierbărite din Sibiiu in timpu\ cărora am avut 

atitea momente înălţătoare de inregistrat ne vine şi 
următorul ecoul interesant prin particularitatea sa. E 
vorba de plata enormei sume de o sută coroane pen
tru o simplă furcă de tors. Un preţ care de sigur că 
nu a mai fost atins, şi care ne dă cea mai bună mă
sură a valoarei ce începe să capete arta ţăranului ro
mÎn. Căci nu e nevoie să mai adău~ăm că furca în 
chestiune departe de a fi un simplu băţ· de care îşi 
acată ţăranca foişorul de lină d~ tors e un adevărat 
obiect de artă. E Într'adevăr tot mlmai un băţ de 
lemn, ale cărei fiecare din cele opt feţe este însă ad
mirabil incrustată cU izvoadele cele mai variate. In
treaga suprafaţă a furcei este Înflorată ~i nici o faţă 
nu seamănă cu celelalte. Pe un singur obiect ni·se dă 
un Întreg tezaur de izvoadele cele .lai nasUme ale 
artei încrustărei în lemn. 

lmprejurările in cari această furci a atins acel faa 
billos preţ sînt următoarele: aflîndu-se i'n Sibiiu pen
tru a aduna obiecte romîneşti pentru muzeul nostru 
etnografic d. Tzigara-Samurcaş dorea să cumpere şi 
această fu~că dela posesorul ei, d. D. Comşa care insă) 
altlorezat fiind de obiectul pretios ce poseda, refuza 
să o vîndă. Revenind să revadă acea furcă Împreună 
cU d. A. Mocsonyi, d. Tzigara ceru dlui Comşa să-i 
fixeze un pret pentru obiectul dorit. Acesta insă, În 
intenţiunea de a nu se desface de furca sa, ceru pre
ţul de 100 coroane, fată de ~re. ~irectorul mu.zeului, 
indignat de. asemenea ~pretenZ1UI11, Il1trerupse <?nce ţra
tati ve. lnsoţltorul său msă, d. MocsonYl, aprecl1nd Im
portanta ca acest rar obiect să Între în posesia mu
zeului nostru, nu exista a plăti dlui Comşa preţul 
cerut şi a oferi acea furcă cUui Tzigara ca dar pentru 
muzeul său. 

C08vocAri. 

Tlnerimea universitarl rominl din Cluj şi 
Comemorarea lui M. Eminescu: 

Tin(rimea universitară romÎnă invită Ono public 
din Cluj şi jur la "Sl!rata literară« ce o va aranja 
- in memoria marelui nostru poet M. Emim'iCu -
Joi la 11 Noemvrie n. a. c. Ia 8 ore seara În hotelul 
»Biazini« cu următorul 

PROO RAM: 

1. Cuvint de deschidere. 
2. »De-aş avea" ... de M. Emintscu, compus de O. 

Şorban executată de corul tinerimei uniy. 
3. a)' »Ce te legeni codrule«, de M. Eminescu, 

comp. de S. Scheldti. . 
b) »Mai am un singur dor«, de M. Emll1escu, 

comp. de O. Şorban, ambele executate de d. Leon 
Bancu, pe lîngă acompaniament de pian. 
-:r-;Mil1ail Eminescu«, (disertatie) de d. N. ~cu1ici. 

5. Satira lUi (fragment), pocsie de M.Emmescu, 
declamată de d. leon Bancu. _ 

6. »Marşul Dorobanţilor«, compoz. de Paulian,' exe
cutată de corul tinerimei univ. 

Invitări speciale nu se fac. 

CI uj, la 4 Noemvrie 1909. 

Laurenţiu Oanea, -Octavian Coste., m. p. 
iecretar. prez. 
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PARTEA LITERARA. 
Scrisorite lui Vasile Alexandri. 

v. 
Lui Al. H urmuzachl. 

1850 (desigur Iuliei) 
'.bite A., PrIn balada lui Bujor, ce iţl trimit 

acum, incheI partea l-a a baladelor poporale, care 
s'a tfp~rit in gazeta Bucovlnei şi care tn total 
akătuesc un număr de 12, anume: Codreanul; 
Păunaşu! codriJor; Toma j Blestemul; Sârb sărac; 
Mioriţa; Mihu Copilul; Balaurul i Năframa şi 
inelul; Turturica; Şalga; Bujor. Imi mal rămâne 
ind' mult de prelucrat şi multe de descoperit, 
dar n!dăjduesc că fărl tntârzlere 01 putea si 
comunic foael Bucovinei unele din următoarele ba
lade precum; Stefan· Vodă; Negru· Vodă; Mihneaa 

Vodă; Motoc-Vornicul; BătrAnul Novac; Corbul; 
Movila lui Purcel (sic); Chira; Vidra; Cortita; 
PetrlşOf ; Biumuz; Badiu; Român Orue Orozovanu j 
Luna şi Soarele; Holera ş. c. J. 

PânA a nu mI apuca inci de prelucrarea ace
stora am hotArit a ti trimite câteva Doine!») câteva 
Cântete haiduceşfi li câteva fiore, cu gând a 
răspândi mal multi varietate tn public'uea p.oe
zlilor populare. Pe lângă aceste voi adăugl şi 
unele Cântece de jale, care poartă şi numele 
Cântece de lume tn societatea tnaltl. Iti comunic 
acum deocamdată o colecţie de hore atit din 
Moldova cât şi din TransUvania şi Bucovina, 
pe care i. vei incepe a le publica duplce va ieşi 
Bujor la lumină. - V. Alurmndri. 

- Eu mă pornesc mâni la tară, IAngă Fim
ceni. Până peste dODă luni nu ţi mai trimit nimic. 
Vino la iarmaroc in Filticeni si ne Intâ!nim. 

VI. 
Lui Nlc. BAlcescu. 

Paris, Oct. 1851. 1) 
Iubite Bălcescu. Inainte de toate trebuie si· ti 

mlrturisesc bucuria ce m'a 'pătruns cînd am 
aflat d. te-al hotArit a te aşeza la tll~li in apro
piere cu Franţa şi supt un cer duk€"j pe cum 
iţi trebuie. Aceasta hotă\ ire este C1"1 mai înţelf"aptă 
In toate privirile, Iar mal ales În privirea sănl
tlţU tale şi • voiajulul ce are si fad p,~etena t) 
noastră penbLl C'l să vie lângă tine. Aşa dar ar
meaz\-te de toatl filosofia şi de tot curajul ce 
ai pentluca sA te cauţi şi si te vezi sdpat de 
suferinţi atât morate cât şi fizice. Prinde la pu
tere, dragul meu, pentrud al mult a lupta in 
viitor, aiât impotriva despotismului cit şi in po
triva bratelor mele cari, pr~cum ştii, şi-au dove
dit indestul dt sânt de puternice. 

Un adevăr, de C1re aş dori sit te p5b Ilnzl, Iu
bite Monsiu, este acesta, ci dad ii voi cu ener
gie si te insWtoşezi, te- i InsJ"lltoşa fără doar 
şi poate. Olma supt care te găseşti, cas.telul in 
care JocuJeşU, grădina pllcutl c'ue te inconjoarA, 
cerul albastru ce se Intinde de·asupr oi hI, etc.: 
toate aceste mulţumiri sânt de naturi a adăugi 
mult la plăcerea unei vieti liniştite j iar mal pe 
sus decit toatA 8ocietatt!1 amiC4Iă ce ti-se pre
giteşte pentru un şir de luni fntre.gl, es1e .cel 
mai sigur isvor de sănttate pentru tme. Eu lm! 
inchlpuiesc petrecerHe lernel voastre dela lera ~j 
crede-mă el mi simt transportat de dorinţa de 
a veni ~l iernez cu voi, dar din nenorocire sint 
silit • mi fntoarce In tarii şi a tremura de frig 
p'inJ in Mai viitor, pentru ·tnaintarea ti gloria 
ne'lmului românesc. 

Tu insi in vremtl aceasta al să te desfătezi 
1n plăcerile unul trai dulce şi depărtat de toate 
grljile politiceşti. JntovJr~şit de prieten, noas1ri 
ai si te pltrllnzi toatt ziua de razele ('li1duroase 
a1e soarelui, de parfumu) florilor şi de frumu
seţn priveliştei ce se desflşurl supt fuestrele 
·~Ie. IncAnht de nesUrşita mulţă'llire ai si găseşti 

t) Scrisă cu ciritice. Are titlul ,.Poezii populare;. 
probă că era destinată să apară in foiktonul "Bu, o
vineie. ca şi seria de scrisori cu acel aş subiect, apa
rujă acolo. Are dah 1850. Balada :oBujorc t mentionată 
aci, a apărut in No. dela 31 Iulie al gazetei. 

t) :oHorele romîneşti« (No. 57-60 ale »Bucovlnei« 
din 1850) sînt ultimele poezii populare aphute aci. 

e O mare parte din ('~Ie anunţate, baladele şi CÎntecele 
de lume, s'au tipărit in "Zimbrul«. Tot acolo a eşit 
şi articolul lui Ale~3andri de>pre ,,(.mtecele de lume«. 

S) Ms. 803 conţine c~le trei scrisori ce urmează. 
Vezi şi :oNoua Revistă Romînă« din 1901 nr. 303. 

,) Alexandri a Închinat lui Bălcescu un frumos ar
ticol publicat in volumul său de proză. Acolo se vor
beşte şi de aceas t \ .isterioac;l prieten.! -:- »~. dal?ă 
din Moldova, care întruneşte toate cahtăţlle spmtulul«. 

.1-
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Caut un companist. i~ totdeauna lingă tine o mini prleteneascJ, un 
glas iubitor, o dragoste frăţească, care te va 
mângăia, te vor Incuraja şi te·ar face si uiti du· 
rerile 1recJtoare, ce te vor cerca. - ferice de 
tine, dragul meu BAlcescu, ci al o naturi aU.t de 
blândl şi de simpa~lcl, incAt ori unde te·.i In· 
tors ai Întâlnit zimbiri prietenoase. Aduţl aminte 
de cele ce ti am spus odinioArA şi deplrteazi 
dela Inima ta scepticismul cel amar, care te face 
!ă suferi aşa de crud. Bucuri· te din potrivi că ai 
ştiut insufla dragoste frăţeascl celor mtl nobile 
fiinte din patria noastră. Oricât si . fie viaţa de 
tristi şi amară, e dulce lucru de a putea zlce ca 
tine: :.Sânt inimi pe lume cari mi iubesc!e 

DupA socotlnţa mea, cea mal frumonă parte 
a vIeţii se compune din simţirile ce Insufli ,i 
prImeşte un om pe pAmânt. Olndeşte daci sAnt 
mul~i cari si fi avut o parte atât de bogati ca 
tine, şi cunoaşte adevlrul odată pentru totdeauna. 
Lasă-te a fi Iubit precum eşti şi nu te mal re
volta Impotriva soartei. Acesta este iarăşi un 
chip de inslnJtoşare radicală, un sfat frlţesc. 
UrmeazA·1 dar pentru dragostea tuturor celor ce 
te iubesc. - AI tău frate: V. Alecsandri. 

BIBLIOGRAFII. 

S'a primit Ia redacţie: 
,.p o esi j ale scriitorilor din epoca Unirii«, in editura 

tipografiei «Neamul Romînesc~ din Vălenii-de-Munte; 
preţul ] leu 50 de bani. 

De multă vreme se simtia nevoia unei edituri ro
rnÎneşti serioase, căci nu mai mergea cu acele jido· 
veşti, cari urmâriau scopuri băneşti şi dădeau traduceri 
proaste cum şi lucrări lîterale originale, mediocre. 
Acum avem editura Minervei, a Neamului Romînesc 
şi Sa cec, cari au O deosebită Însemnătate În viata cul
turală rOltJinescă. 

Editura Neamului Rominesc o conduce însuşi d. N. 
Iorga şi se poate înţelege ~nsemnătatea cărţilor ieşite 
de aici, cu materialul adunat raţional, biografiile exacte, 
revăzute, adnotate, cum şi prefeţele. [n un format al 
cărţilor englezeşti. apare această bibliotecă executată 
tipografic bine. 

In acest volum se coprind poeziile poeţilor din 
epoca Unirii şi cei dintii ani după 1870, anume: A. 
Depărăţianu, N. T. Orăşanu, M. Zamfirescu, N. Ni
colean, Gh. Melidon, Gheorghe Sion, N. Istrati, Olt. 
Hutu, D. Dăscălescu şi Ioa. A. Lepădatu. 

T rei p o v est iri de O. flaubert, traducere de 
M. Iftodiu. Biblioteca pentru toti nr. 441-442, pretul 
60 bani. Editura librăriei Alcalay, Bucureşti. 

Rom în i ami I i ta r ă, revistă generală lunară, 
nr. 3, 1909. Redacţia Bucureşti. 

• 
La Librăria ,Tribunelc. în Arad, str. Dedk· 

Fertnc Nr. 20 se află de vânzare: Les Hon
~rois et la nationalitate roumaine en 1909, Proces 
de presse et antres persecutions par N. Jorga 
profesor la Universitatea din Bucureşi, etc. etc. 
Preţul 50 fiI. plus 5 fiI. porto. 

Despre cimiHturi, studiu filologic şi folkloric de 
Oh. Pascu. Partea 1. teză de doctorat, tipărită cu 
ajutorul fundatii Universitare Carol 1. Pretul 4 c. 
plus 20 fiI. porto. ., 

Rabinul Isaac, de Nic. Amvrazi . . cor. 1'50 
Viaţa şi faptele lui Ştefan cel mare, de 

S. Cujbă. . . . . . . . .. ), -'25 
Dintr'ale neamului nos/ru, de O. Coş-

buc. t •• + • " ••••• :. 1'
:. -'95 
» 1'50 
), 1'50 

Descrierea Moldovei, de M. Nicolescu 
In noaptea munţi~ de E, Sterian. . 
Din laptele strabunilor, de N. Iorga 
Poezii, epigrome şi cugetări in proză, 

de A C. Cuza. . . . . . .. :. 1'50 
Despre cinulituri, studiu filologic şi 

folklori~ de o. Pascu . . . ., ), 4'-
Ilustrate din România cu 10. 16, 20 şi 42 fiI. 

bucata. Ilustrate cu palatul ziarului »Tribuna.: 
10 fiI. bucata. 

T<;lt dela librăria noastră se mai pot procura 
recvlzÎte ~e scris, hârtii de epistole cu preţuri 
foarte. ieftme, precum şi cărţi de literatură ş, a.: 
sef/efi complecte, romane, nuvele poezii tradu-
cerii, călătorii etc. etc. ' 

Ori-ce comandă de clrti, preţul lor este a se 
adresa cătră: Librdria :. Tribunei." Arad strada 
Dedk Ferma Nr. 20, ' 

Receala 
e uşa secreti) prin care intri toate boalele se

rioase tn corpul omenesc. :.Emul· 
slunea Scottc, compo~iţie de olei 
de ficat de peşte e rnsl chei. care 
Inchide aceasta uşi, Inci Inainte de 

a se apropia boalele de ea. 

EmulsiuD81 Scof.,· 
a ajuns la mare renume, mai ales prin curlţen ia, 
mistulrea uşoari şi pu1erta de vindecare. Me
dicii, moaşele, părinţii şi bolnavii deopotrivA re
comandă acest medicament, ca cea mai Increzutl 
prop!i a sănlUlţil. 

Emulsiunea Scott e cea mai veritabilă. 

SI vinde rn toate farmaclile. O 

Preţul unui flacon original 2 cor. 50 fii. 

------------------------------------
Eeoaomle. 

Piaţa irânelor din Arad. 
2 Noem vrie 1 QOO 

S'a vindut azil 

gri. 400 mIII. •• 14,20-] "-40 
orz mm. 9.24-
ovi. ml1l, •• 7.11-7·!O 
.ecară mm •• !-1. - 9'20 
ellCltmz 50. IDDI.. "21-0'40 

Pret;ulle !lunt .ocotite In coroan. şi dupl 50 k1g. 

BarA de mArfuri ,1 efecte dl. Radape.ta
Budapelia. 2 NeeJllvrie 1909. 

Preţul cerea1e1or .lupă 108 klgr .• fost .rmitorur• 
Oria /lOU 

De Tisa - - - - - - 28 K. '5-38 K. - fiI 
Din comi1atll1 Allrlei - - 28 » 80-29 ), 80 » 

De Pes1a - - - - - 28 ,. 4):)-29 ,. 90 • 
BănăţăneiC - - - - - 28 c 95-29 ,. 90 c 

De Badea - - - - - 28 » 80-29 :. 80 J 

Seară de calitatea 1. - - 19 » 75-20 ~ 05 » 

Secară de calitatea mijlocie 19 .. 55-19 It 65 " 
Orzul de nutret, calitatea 1: 14 .. 75-14 .. 95 f 

Ovăs de calitatea 1. - - - 15 » 70-16 .. - • 
Ovăs de calitatea .. II. - - 15 ,. 40-15 » 60 , 
Cucuruz - - - - - - 14 ,. 80-15 ,. - • 

Po,ta •• dacti 81. 
Anunţăm inc'odată că despre petreceri, con. 

certe logodne, nunte, cari ni-se comunică prin 
tipărituri ieşite din tlpografll străine cu acord 
făcut intre ziarele româneşti, ne opreşte a lua 
notit În ziar. 

------------------------------------
ro,ta .datini.tralial. 

Dumitru Tiţion Bistrita. Am primit 6 cor. abo
nament până la finea anului 1909. 

Redactor responsabil Iuliu Giurgiu. 

, Trlbunae institut tipografic, Nlchln ,1 con. 

Schimbare de prăvălie. 
Am ODoare a face cunos:;ot OD. public, 

cA mi-am s'rămutat prăvălia h edificiul 
şcoalei de fete din strada Weiizer 
Janos. 

Rugând şi pe mai departe sprijinul on. 
public, sllnt 

cu stima 

Wolf Jâno& 
pantofa.r. 

(are să dtlpUna de an 'Ipltal, ~e ( 

10,000 florlnl pentru o întreprînd~ 
foarte bun~. - . 11 

Amatorii pentru in formaţiuni detailate ti 
vor adresa Dom\llui Dim.itrie Mur t 
,lan, litografist In TimilOara. (Tem! bns 
văr) O ~ 

~~:rJ~~ Phonix din Huzla COl 

înviorează, vindeci. La boale1e de 
nichi şi băş;~ă, la boalele de at)(in~er~ i 
ve .. hite a rmtch.br, contra formăm piei 
şi nisipului În bă~ica urinului, la boal 
acute de laringe şi de plămât1i are el 
excelent. - Recomandată de medici, 

Depozit general la firma 1 

Pol1âk J61S" 
Arad, J6zseC COherczcg-ut 

------------------------; 

Eat, 

-
K 

fond. In L 1891, Cele .'oal bun pul 

Oroloag 
de tur 

urma~uJ lui 

LEtITWYLER F. 
Budap esta, VII 
strada Kazlnczy 

Execută şi invenţi uni • 

Preţ-curent şi prospeot gratuit. 
Acei cari se vor PNVOCI la ziarul II Tribunl' 

primesc favor. 

• 

I Oltoi da vită da vînzare. 
Cine vrea să aibă viie si· 
nătoasă, frumoasă şi ieftină 
să se a ieseze cu Încredere la 

YITYE MIKLOS. 
care iri manipulează colo-

nia In Onadul·serbes<; 
65 C,anid (Toront:iI m} 
cu cea mai mare conştlen
tiozitate, unde se pot că· 
păta tol soi ul de altoi in 
verde de prima clasă, cu ŞI 
fără rădăcină, pentru stru· 
guri de vin şi de masă, -
precum şi viţă americană, cu 
şi fără rădăcină, tot aceleaşi 

de clasa II-a se pot căpăta cu preţuri ieftine. 
- Soiuri alese anume pentru verandă.

Catalog de soiuri şi preturi la do-
rinţă se trimite gratuit ,i franco. 

Mare desfacere de pomi şi trandafiri nob!!!: 
Din multele epistole de recunoştinţă lăsăm 

să urmeze numai una: 
Ono Dle Vltye 1 Prin şirele acesle~ iti aduc la 

cunoştillţă, d sint prea mulţumit cu cele 40 de 
buoăţi de oltoi ce mi-ai trimis, şi voi recomand~ 
!utur~ra colonia D-Tale, pe!1lru.d de şi pe la ~0J,: 
In pnmăvara a fost o seceta marCI, totuşi numat .~~ 
bucăţi au perit PrimI Ş le II' u/ţumitele mele penflll 
bunul serviciu! Cu stimă: 

O y o m a, 12fVlI. 1909. Lach ffilop, bărbier. • 

m 
dir. 

ce 

C{] 

la 

--
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(fanele ~~ ~ai~ Stn~Mitn~ 

O piei. e numaI eu 40 de cor. 
InctJteşte in 1/.. de od 

150 de Jitrii de apl, p8U' 

iru tate consnm' CA com 
bostibil numai 10 fileri de clrbuni dt lemn, 
O vanl de neindllait numai 24 cor. 

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

I 

I q Comandel. le eftl1e8e I .. edlat ,1 .e 'rhatt ' 
la cu ramburd. 

Gusfav Stuehlich 
Eatln,UIt 17. BERM.iNST!DT. Saggnsa5J. 

Tatray Săndor 
turnătorle de fler, fabrici de maşini ,1 pla" 

gurI, atelier de z.idirie şi Iăcltuşerie 

Oradea-mare - H aJ J'yjr a d 
Teleky-utca. 6.5. 

.. I ~ 

Lucrlrl vlrsate pentru ma,lni, 
dupA desemn sau lucrlri de 
fier struglrIt ,i lucrAri oblite. 

Plugari sistem Sack, 
lotfetul de Incrări de IăcăUrie şi 

- pentru zidiri. -

At~ tieI:'" :tllodel de 
tt1ăsărie propriu.. 

KneHeI Karoly es Fia ~,~==~~~===~ 
Am oaoare a aduce la eunoşti.ţ. p. t. 

III public, Gă mi·am mutat 

r marele magazin da cărbuni, , 
din palatul de pe Andrassy-ter I.Ir. 14, pe 

Boros Beni-ter ur. 2. 
Apropiindu-se sezonul de tncălzit, ştim la 

~l dispoz'ţia p. t. public cu cărbuni veritabili 
~-trn ori-ce ~:\Iltitate, transportaţi acasA, 

tşi primeşte angajament pe Intregul 8('zon la 
ce se primesc prenotllri. 

Comandele se pot face In persoap!, prin 
corespondenţă sau pria Telc;fpn "r. 139, 
la firma: . 

Kneffel Karoly· es Fia 

Voieşti 
do fi senit b:ne ,i pe ,lao, .poi ,aseri ca~ 
nari, papagai vorbitui, ,etu,eli, peşti de 
aur, porumbi, ,ălni de Itoiu, păuni, iepuri, 
cAn.i. de vinat ,i de lax, p}!1C. de Angc.ra, 
mlimnţ. tmblinzita, oolil'ii et.. aparate 
brut., si alegi ,i sl.umperi numai dela d.uzi
toria de ,aseri de aiti, .. re de 10 ani se bu
euri de cel mai bun renume. OaGA le atbi 
toate •• este, apei ~ eel mai bun natrema.n\ 
,enfra paseri i.rl~i numai dela mine să-I 
cumpăraţi. liumal tn depotul principal: 
Zagreb, Mircovic, Marije 
ValerJje ulica. 10. (Odale separati 
pen.rg pased tlntlrete). 

Eu d.nd nam&Î exemplare ,i mArfuri de 
pr:ma ,ali tata. mArfuri slabe ,i de puţin 
pre~ nici DU tiD. 

Premiat la Amsterdam, la 'iena de cJonA
()ri, Bra~el.~ Londra, Marsilia, Paris, Zagrtb. 

Paa 11: 

TOTI SE MII(A , 
de. pampi de mAlli contra focului. 
E cea mai nouă invenţie brevetata 

Ca primul ajutor tn caz de primejdie e 
nepreţuită şi pentru aceea, că are o constracţie 
uşoară, cond.ţionează apa puţină şi o poata 
tntrebuinţa ori şi cine. Apoi e uşoarl circa 
21

/ 2 k!grm. Se poate folosi ,1 la udatul 
grădinilor. Preţul 20 cor. Spedarea se: 
fiice numai cu rambursă. - - - -
Cine trimite tnsă suma de 21 cor o pri
meşte franco. Se capătă la tinichigiul 

TRAXEL 1. 
LUa O J, strada Nedelko nr. 17. 

~ 'j,~~~H1Hm' ~~ EffB 1 ~~J ~ ~~ttttt ~i::L'lJ ' 

~ '(':.'?~ 2'~ '1 li" " 
, -~ c- '---" ~ . " 

HARMATI EMIL 
NAGyvARAD 
R6zsa-u. 4 (Casa proprie). 

:·!!i1.t~~liit: 
Atelier de Iăcătărie şi tescuit, fierărie etc 

----
Pregăteşte tot felul de lucrări cu fier 

$/1' 

pentru zidiri şi lucrări de lăcătărÎe şi anume::
venttlatoare patentate la terestri, în
ehizătort, parasoale, porţi cu grotH~ 
patentate ce se pot constrânge şi intoarce ~~_ .. ~.--4 
in laturi, şaIuzlne de scândUJ"lţă slst. 
Essllngen, şal uzine de otel şi de pânză, 
pregătitor specialist de vetre de fieTt, 
văIăle pentru adăpatul porcilor şi • 

vite-
IUIlI I mare comerciant de ~ărbuni 

Arad, Poros Beni-ţer nr. 2. 
(Cassa Kneffel). 

1000 ep!stole de re_unoştinţl, pre~tIm şi 
multe alte diplome. Ixped;ez (u po,ta ga
fantanli ,enlrlJ marfA vie. lor,. 

, 

J. 
ii· 
nă 
la 

n} 
:n· 
;ă

in 
şi 

'u-

cu 
!şi 
le. 

li. 
m 

J. 
de 
da 

Magazie 
r ), ..... 

ANUNŢURI 
prlme,te administratia ~Trlbun.~ P' 
lingi preturile cele mal moderaf •. 

de arliclii pentru biserici 
$e t - p 

apa-
duet şii 

lucrări 

de in-
stalaţle electrIcă. 

Nrul teler. 355. 

şi preoţi. 

f GEORGE JANCOVICI 
Cum par ari nu sunt obligate. Albituri femeieşti gata, pânză 
fi i ====a de aţă şi pamut, şifoane. Co-

; ARAD, Forray-utca Nr.2. Postavuri de costumuri en- voare, perdele, feţe de pat şi 
glezeşti colorate, flanele de de masă, şi mulţi alţi articlii, 
halaturi de lână şi de erme· --' cari nu se pot toate inşira. 

-5 Principiu: 

Postavuri de reverenzi so
site acum, brâuri preoţeşti 

Aduc la cnnoş~nţa p. st. public c, la Mit A sur i p~~t~~ i bl.u$~8 . !~ . pe culorile roşu, vânăt şi 

~ Câştig puţin, ,irculaţie mare. lip, barcheturi, tenisuri. 
(--c. An sosit noutl ţile de toamnă! 
ce 

~I prllv~ia mea se pot vedea următorii atti~lli • modă, asortiment bogat 
de eurlad sosiţi: _ negru • 

• li 
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INŞTIINŢARE. 

Am ODoare a aduce la cUDoţ;tinţa 00. niei mnşterii, 
ea. m'am de.ifacut de fitmi Nemecz şi Kovesdy, 
ce a Bustat pe Erzsebet~korut nr. 20, şi am deschis 
sub cc,nducerea mea propr:e la str. Oeâk ferencz 9. 
(casd. Lukacs-partere) un nou 

Salon de modă engleză pentru dame. -
. Cerânu ~i pe mai departe tot sprijinul oDoratelor 

dame, sem!1~Z 
Cu deosebită st:mă: 

K ti V 8 S d J L a jos. 
m----' H 

Weis% G6Z8 
fabrici de dacnri pt. biliarde, clleiul'i şi bile pt. biliaI·de. 

Budapesta VII, strada Akaczfa Nr. 61. 

Pregăteşte tot ftIu] de chefuri şi bile verlt. 
de fildeş, ţine În depozit cele mai bune che
iuri, bile veritabile de fildeş, şacurl, do
mino, bile "Lfgnum Sanctum" şi păjnu,i 
de lemn de carpin. 

Primeşte spre repa· 
rare chei uri şi bile de 
fUdeş şi ambrA cu 
preţuri mod era f e pt 
lângă executare solidă 
şi cu punctualitate. 

~B~e~ocwm.5 .... "a.m. •• i.Ra2a.~ .• ~~ .......... ~ ...... , •• 

Prima fabrică de nisip, peatră de var 
şi stingătoare de var din Perjâmos .. 

Filiala apădană 
. ., 

s'a dee chis pe piaţa Ovar. 
Comandele se primesc In cancelaria f!tbi'ici'Î .lin 
.. .. .. .. .. .. A.rad, Oyar-ter, la .. .. .. 

•• •• •• 

.10SER MIHALY 6s Tâ:rsal. 

-
8icicli ~tii nu mai sunt sHiti a ·,i procura biciclete ori untl~: 
p!rţi de bic:clde din Viena ~au Germania, pentracă in urma legătu, 
rilor favorabile ce am, sunt in Itare a ţinea cu preţurile de concuran~; 

1 bue. bicicletA alnerlcanA, adjastată complet CI 
s,;utitor de tină, cu semnal duplu, model 19°9, francatl !a oricare ~ 
,tatiune din Ungaria - Cor. 96'- L. (omenzi se vor pl~ti 16 \S)' ..... 
ca antidpafie, restul prin ramburs~. ...-' 

Bicicleta de SU1, cu rotiţe ce se invârtesc liber verit. americ. "NEW_' 
REPARTUREY Iau 71TORPEDO" cu oprit. dindărH mai malt cu c. 15' ' 

I buc. maDta pen1ru biciclişti • • • C. 4'60. 
1 buc. manta de munte pentrll bidc. 

".I~ cu căptuşalA groosă . . • • • 
~.:.ţi~ I buc. pompă bună pentru biciclete. 
,~,-•. J";: . I bue. pedale tine • • . . . • . 
.. '~.'~'S:.... I buc. ,ea cu arc . • . . . . . 
~ _'Y~ Nichelarea ,i !'>mllţuirea unei biciclete ,,20'-

Toate părtlle de biciclete trebuincioase se aftă in depozit ,1 se vind cu preţuri foarte 
moderate, Nenumărate epistole de recunoştinţă! Cumpărătorilor necunoscu~ le ex. 
pediez numat CU rambursA, dreplaceea artidif necorăspunzători se primesc indăril 
şi la dorinţă restituiesc suma plătită. Comisiunile sumei totale a facturilor de 30 COr. 
ajunse ori Întrecuie le expediazA Irancate. - Pentru toate mărfurile garanlez. La CI 

~:p~~~tdr:bţ~IŞ~~:~Ş:~~ Lad'DJI Iza', Timişoara· Cetatt, 
Zapolyagasse 1, in edificiul seminarului rom. cat. Teltfon 577. FJUALB: TimişQlJ1.· Bu 

fabrlc, str.da principali 26, vis.a-vis de f.rmacia Jahner. Telefon t87. 

~~ W'W'w'w'~'W !A~' • • •. , 

. 

foudat tu ani lUZ. Ttldol ur. 688. 

BRUCKNER llPUl 
fapetierj decorator şi fabrică de mobile In 

ARAD, 
Andrass·ter în palatul lui Neumann. 

(Lângă cofelăria Malzky). 

Recomandă _ mobilels sale propriu pregă
tite, soEde şi de o executie elegantă. == 
'entra camara d. duralil dela 190 florinl. 

Saftajarie, (prânzitor), 
dela,,140 florini. 

Gatnituri d. SalOd, 
dela 95 Ilorini. 

pUlari dl cumplrare . 
:: coa~t a abilc. :: 

Se vind exlusiy MOBILE 
din lemn tare şi vestit ~ 
~~ NEUSCHLOSZ. t 
Furntsorul asociaţiei cailor 
ferAte ungare. ="" === 

Atelier d. I-a rant. 

1 

II 
1 

. I 
I 

Telefn 7Q1. ~ 

, 

aranjatori de apaducfe şi lumină eledrie/i. Mare of{
til1ă pentrn reparaturi de .naşini de cusut şi biciclete. 

,,- A R A Dt Hunyadi.utca 12. -

LuAm tn tntripr:.dere ~l ueon iim: laminare ele.trie!, telefon, -
parafulger, aranjament pentru annoţari centrale de fOI şi api j 

precnm şi tot filul de reparlltari In materie ee se ţine de acest 
ram de indostrie. - Arlnjaaente de: apaducte, gauri, acetelin, Tr.;; 
scalde de casă, tloseUe, pre.om şi reparaturi S8 execută pr"mpt Pre~ 
şi ieftin. - Orice InHnri apar~inăloar6 tinL heriei se primeso d~ 
şi execută pe lângă garanţie. - -

Primşiim 
angajament 

NUl pentru ti· 
oerea In lIIa1 

stare sol:dl ac a caselor 
peste an, 
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u· 

le ~m-_ .-.-.-.... .E .-e. ....... . 
w I I m Telet'"on 184. Pren1.iat de ina.i multe-ori. Telefon 184-

li. tIC A. R. LIPI F F L ~','!'~e'':l':'~e!7 • i 
m I Timişioara-EHsabetln. - Temesvâr·Erzsebetvăros. - Hunyadi.u. nr. 14.

1 m Reo::omanlă. obiec· de scăldat dupA cel 
l!1 I t~le sale ('J8r:e fru- mai bun sistem (sistem 1 
~ moe.se şi 801,de de propriu) Lăzi pentl'll 
m • tin i c h i gl eri e ~i o ~ lemne şI pentr1l cAr-
~ • a'lume: van e d e ~ buni şi alte obieete de • 
~ I s căI dat, de şezut ~ metal: preoum eiu-
~l şi pentru copii, - .~" ~- ~ bere. ulcioare şi ~a.n;' 
~ el !'iJaune pentru scăldat ;il' _ t:atalog de preţuri 
~ tnc~l~ 'oare şi vane la derinţ& gratuit. _ 

~. Apoi litere de tinlc,hea. şi de cositor, inseripţii de meta.l, tibUţă eu numărul easei 
m I şi cu numele strAzii, Bllh'e:i şi firme d~ ţine. fOllunct pt>utru apă, al'Rlljări veutru . 

:: La cump~rarea sl!ipunului d se 

1
r:1 

• baie şi closete englez;e CIt neîntrecntnl aparat "Temes". - - I .. " I Acolleri de coperi~e şi turnuri, globuri şi crud. - Ucenici se prime!> 1 cu eondit'uni bune. 
te caute 

r.' Buneţea, 
._._. ______ -.... .... .... -..... .-e-_ 

f 
) 
... , 
r ... , 
r 
ar. 
1 ... , 
t 
.... 

Preţul şi 
Greutatea. 

Săpunul-

Schfchf' 
ieste n elntre cut de ori-ce alt 
s~pun din lume rn privinta însu
şirilor bune. cud!ţenia. puterea 
solubilă. bunătatea ce posede şi 
---- ieftinatatea.~-~-·~ 

ro 

i 
! 
I 
m 
f>'l 

&1 
~ 

I 
[!& 
ro 
~ 

OH! DOA.MNE! 

Mă 'oăduşe afurlsHa 
de tusl! 

In conlra tusei, răguşelei şi flegmei s'a f 

doved.t de cel mai bun mijloc 

Pastilele-EB8er ' 
cari nu strică apetitul şi au un gust excelent. 

- Pr~ţul unei cutii 1'20 cor. -=
Cutie de probă 50 filerl. 

ii Depozit principal la: 
li 

1\ farmacia "N A DOR" gyogytăf: 
Il Budapesf, VI., Viczl·korut 11. r 

SA TRĂIASCĂ! 

• Pastileie lut Egger« 
m'au vindecat ingrab ii t 

~l m ~_. -~~:==~,=~I~~.~~======================,========~=============~. 
rom Se capătă la farmaciile: In Arad la: Berger Gyula, f61des Kelemen, Hajos Ărpăd, Krebsz Om, 

, 
III-
~ r ... 
) 

':iEl9l1ffi8EreSEJ(;H3ID898'*lSGlElS8e8!lIDE)@ Kârpâti Janos, Ring Lajos, Rozsnyay Mătyas, Hauer Lajos. Vojtek. Kălmân Vojtek es Weisz dro~erie. 

li In Gyorok la: MaSl. nyik Daniel..- M.-~ecska: .A.dler Oy. ţaJo?" - ~-~ecska: Ioan RoxlO.
, ----- --------- Sl'm~nd' CSlky Lukacs. - Slkszon: furedl Ede orok.-~---~ 

~ :00; iVi I'!;r. IV< ~ ~''"'~:v.: m iVi ,,1. ~ :I~ • - --_._~ a • . .'. _._.-~ 

~~~'~~~~~"i~ I'~a~~~~-" 
~:~-------------------------------------------------------------------------------~ 

LENDARUL NOROCULUI ~~ H1~. 
Januar Februar "'arz I April ~ai_~ Juni I Juli. 

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

â I.! 
o 

u u 
C c::> '0 <O 

1
1

1
".101 1 92450 1 79351 1\ 5550[- l' 2217 1119470 1 37203 

2 5H;76 2 2906 2 IaU)5 2 4M11:3 2 111:38 21 9901 2 :11>1'\70 
3 7UOl 3 79375 3 2132 3 7907 3 64719 31 69017 3 2340 .• 
4 18:102 4 4Gfifil 4 11118 4 1914\1 4 74915 4 17afH 4 790:1 

«1 Q 

<II o 
"i:)' o 
'O ~ 

"'" 
Q) 

"O 

5 1950fi 5 33405 5 90603 5 64727 5 90945 5 66711 51 1942~ 
6 690\1':; 6 24927 6 19138 6 52402 6 79a7:~ 6 2206 7 78852 
7 75802 7 928!16 7 90924 7 9408 7 191-1,2 7 9n87 6 9415 
8 20201 8 79050 8 64703 8 19144 8 6785 8 13191 8 19594 
9 19418 9 38707 9 2212 9 6~710 9 92812 9 74909 9 522G1 

~ ă \Q 

ci 
.g 

Z '~ 
C. 

.!e '5 .. 
'3 

b.O 
:;:; 

N (ho. 

,g <-
U 

~ 'S 
::l c:: 
u .!! (U ... ..... - <II 

3 b.O ... .~ 
Q) <-

~ 
U 

<II .... '<f! 
<II 

... 
<II ....t o 

10 45\)U2 10 90902 10 11194 10 1830:1 10 91601 10 13968 10 S3:'!U 
11 3911H 11 35801 11 20209 11 74987 11 3116 11 5:\8408 11 69012 
12 67802 12 23903 12 63913 12 55N9 12 19148 12 63903 12 9998 
18 79029 13 23382 13 749Q4 13 19421 13 92427 13 11156 13 74!161 
14 2256 14 92442 14 3509 14 3107 14 1785:1 H 19149 14 79U:11 

H 11109 15 37{l:93 15 194~4 15 Gl1032 15 999~ 151 78~);i;'i 151 39106 
19129 16 33101 16 66702 16 78900 16 22603 16 20217 16 465:!8 

1.7 7R8[)2 17 91221 17 52130 17 2907 17 33308 17 18348 17 23466 
18 617& 18 334099 18 4358 18 75848 18 45915 18 78967 18 37221 
19 18331 19 13956 19 9969 19 6780a 19 9122;> 19 16023 19

1 
38S~4 

20 19.J.~4 20 19458 20 18322 20 20208 20 39186 20 31:38 20' 349,)9 
21 21\)0' 21' 20216 21 19553 21 11161 21 793S9 21 749:)0 21 66SmJ 

a~ 13186 22 3502 32 20203 22 9462 22 2201 23 55557 22 55531 
91202 23 13997 23 67806 23 52295 23 18373 23 2273 23 52284 , 2122 24 91220 24 55566 24 78885 24 78866 24 11124 24 74907 

5 6796 25 9496 25 75838 25 69031 25 52419 25 19574 25 39104 
6 51699 26 90940 26 39112 26 2147 26 2260 26 69038 26 46563 

IT 2261 27 19494 27 22641 27 7910 27 19541 27 52436 21 1 4m18 
17374 28 79034 28 45918 28 74901 28 78989 28 55355 2S! 16040 

19! 52209 • 29 78877 29 53828 29 53848 29 74939 291 20207 
3103 30 35811 SU 173.58 30 2181 30 67812 30J 19524 
16Ul~ al 20224 31 19132 , 31 18381 

Numerii acestui calendar de nor06 au fost compuşi de copii 
orfani. Să Vă alegeţi 10 graM numerii semuaţi la ziua 
naşt· rii sau onomastlc4, pentrucă întâmplarea le-a adus 

multora avere şi bunăstare. 

4 78986 
[) 990a 
6 18344 
7 74998 
8 6782,1 
9 66654 

10 90!117 
11

1

91610 
12 19047 
13 11162 
14 33439 
15 24942 
16 9948 
17 18364 
18 9275!J 
19 6676G 
20 55374 
21 2216 
22 13957 
23 74\HH 
24 67819 
24 79033 
26 2916 
27 11188 
28 67816 
29 7582;> 
30 9988 
31 11173 

4. 55214 4 667;11 4 65936 4, 
5 222S 5 52273 5 516b9 5 
6 66709 6 9962 6 13194 6 
7 16026 7 7918 7 6788 7 
8 64757 8 1914H 8 18394 8 
9 16039 9 74922 9 19579 9 

1O! 3504 10 648~!Il 10 33:189 10 
11 64128 11 &5581 U 3U116 11 
12

1
. 7i;S:W 12 5215\1 12!1 66flll 12 

13 921'80 14 131911 13 648~19 13 
14 I 7911 14 I 7922 141 46560 14 
15 }!ll:J4 15 1781i:! 15, 37979 15 
16 l;H22 16 75817 1f>!S6738 16 
17 5:;;;79 17 63236 17 37233 17 
18 lfl141 18 17859 18, 24i,49 18 
19 11162 19 9UI7 19 9990 19 
20 69022 201 13676+ 20 75814 20 
21 55527 21 \ ;,;,,::Ha 21 11173 21 
22 9461 2~ i 5:j50:]. 22 2917 22 
2:) 78979 :n I 111~)1 2:~ 74996 23 
:!4 53830 24\ lGO:36 241' 61726 24 
!!l) 74992 20 I f,jRO!l 25 llfl:1&1 :Z5 
26 51695 26! 7)114 26j iBn2 26 
27 2204 2711H:iii :.m 66658 27 
28 18329 28

1
6&7ă8 281 H949 28 

29 1954:, 29 19555 29' 4ijHo:l 2H 
30 78~qO 89 64713 3°1" 66607 ao 

.. 31 75805 31, 

64771 
22696 

4.1S:; 
U198\l 
74931 
(;7810 
5;'):177 
5G:i:1:1 

94"'2 
19582 
667110 
53834 
11178 
9468 

78982 
64843 
5:1846 
9481 

19fi6·t 
6391~ 
74927 
!HR7 

17f!!)ţ, 

63909 
6GGij 
75f,·1:~ 
G!l1l~7 
21.4 

I 

I 
Tragerea clasei 1. a loteriel de clasA XXV. prlv. reg. ung. se va. ţinea in 18 şi 20 Noverrtbrie 1909. 

Pretul unui 10s Intreg Jumătate Pătrat'" ~pthne fUiIr C~~andele de~ lo~uri origin~le se fac tri~ 
de ebsl 1: .1~.- o,,". 0-- COl". a-- cor. .1.·00 oor. mlţaod suma lOamte saa prin rambursA. 

Comatldele se fac mai bioe prin mandat poştal. - Chequri poştale francate pentru plltirea losurilor se dau gratuite 
onoraţ.lor noştri eumpărători. - - - - Lista tragerilor ac trimite înd~tl dup~ tragere fiecăruia cumpărător. 

Numeril norocoşi de 
llIal sus se pot căpăta 
tlduaiv numai dela: BAICA GAEDICIE BUDAPEST, IV., 

Kossuth L-u. II. 

, 

• I 
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Seemann J6zsel 
Itcătu, technic, fabri08.nt de mobile de 
fier, foiu de: suflat ,i dulapuri de ghiaţă 

in Cluj (KoIOZSYâr) str.lalom nr. 20. 
__ R~tnandă __ 

hotelie:riIor, mAcelarilor ,i în 
iospodlria casei 

dulapuri de ghiaţă 
clela ~2 ~eor~~pân' ,Ia 500" eor. 

licitarilor şi faurilor 

foi de auflal 
excelenţi. 

măcelarilor, morarilor, comer-
ciantilor ~i domniilor 

== cÎnfare == 
zecimale şi ocntimale şi câourc
- poduri în diferite mărimi.-

, , 
; 
J 

1 

Institutelor, şpitalelor, eafe
- nelelor şi ospătăriilor -

tot felul de = mobile de fier. = 
Primeşte tot ft lul de lucrari de 
Iăcătărie ş. a. lucrAri de fi, ... 
pentru zidiri, porţi defier 
îngrădire de morminte şi 
vetre de fiert din material 
excelent cu preţuri moderate. 

Acei cari cer, cu provocare la 
ziarul "Tribuna" t primesc cata· 
log de preţuri ilustrat gratis 
- - şi porto f~!nco. - -

'\. -
~ ;...,.... L 

~aa ......... ze ...... aT.I"""""""""""""",,~ 
I 

, 
" t' , 
".-..,. 

: Cea mai renumitA : 

mare fabrică " 

• de mobile · 
din sudul Ungariei 

(Versecz). 

Pregăteşte mobl~ 
lele cele mal m0 4 

derne si luxoase 

I 
'. cu preţuri foarte ., 

~ moderate. -

...... Mare depozH de piane 

I 
'11', exce1ente, covoare, ~er-
11 deie, ţesături foarte ine 
\ - şi maşini de cusut. -
) ... 

I 
~ ,. 111 ,;r'" 

2 _ 
-5 -"1 'Z 

~Sit5;~~t;,~~«~~~~~ 

!§ Prhna. f'abrJcA ardeleanA de calapode pentl" ~.~{ 
~ --=-~-~,,~'- pantofa.rl ~I CIZ121a.ri a. lui ----.---=._ nU P 

~ GEORGE UHIIII, BraSSQj?~ia 
KorhA.z· u'tcza 66. lregul~ 

'f Daca 
Se recomandă 13 atentiune! tntllror pantofar:ltr, lizm.rih "':e la I 
comers9Dţil, r ea prpgrtti or de ce'a mai b:me ~; soli4e calapod ~ te Y 

din lemn us,at şi foarte trainic, d'lpa toate m?cde)ele In ti) 1'20 
framo&sl; n!! alt ~um ~i peD l'a picioare bolnave, La comandel te-cip 

d' • VII 
t~ In pl', "lllţt la • 

>-____ aJUur. un,panto --= 
(1' o CI Zllll 

~~~~~~~I~~~~~~ 

~TEHtIK :bAlO~ 
atelier de violine ,i harmonice. 

Budapesta VIII., J6zsef.korut nr. 71. --.-- sunl 
!l alte Recomand bogatul meu magazin de prodnse propr:1 

"ioline de concert ,i surdine fahrlcate. Atelier de 
reparat ,i transformat tot felul de violine vechi. 

,!!!!~îi Jlimi ; ,chiar 
., de 2 

Harillonice 
~~~~;j. oltuH ~ !boga 

1 
I 

+: 

eu 2. rânduri de tonuri ,i 2 registre. • 
cu tonuri duple ,i 3 registre • • • . • • • 
cu 3 rânduri şi 4 registre • • • • • • . • 

Harmonice vieneze eu tonuri duple li 4 tonuri 
de bas preţ ul. • . • • • • . • • . • . 
. Harmt?nice cu 2 rlnduri de tonuri cu 19 clape 

~l 4 regIstre • • • • . . • • . 

Vlolia9 
de şcoaII cu arc dela; • • • 
Violine de concert cu arc dela . . 

Cafea 
proaspăt prăJItă de 
mal multeori la zi, 
scutită de mirosuri ne~ 
plăcute, se capătă numai 
la imp. de cafea şi thea 

SUi se 
8 fie Îl 

Q ~DEl 
Ii :;ierta 

'/raHat 
;e~a\, t 

22 ;Q de fit 
i il , 

30 ;He se 

.1 "Atlantoica" 
, Maşini prăjltoare de cafea aranjate~ pe motoare 

electrice se pot privi in v trina boltei din 

~
Ara.d' Andrassy.ter20 <.' Palatulfischer EIiI) .. ' 
- - Telefon pentru ora"i comitat Nro 609. - .;.... 4 

~ • 0._ _ , .~ 

~ ~'-e o ~' • ~ • - -~;""'~;;'':;:;; -o- ~} 
~ '~-, w~~ 

. ~~.~ - f">~~ tţlagyar reszveny-tarsasag rIlit. 

~ § '"oda:'" BUD"PE5T Oyll, ~~ 1.. ~ \J" BtlthoTq-utca 3, n ',1( Kobânijaj-ul45, _:. 
~~ 1; 
.:1 a ~ A munka szaltsl,erii, kiviteMert meg , ;! " 

~: > a legnagyobb melysegnel is 8 legmesszebb 
~ ..... :;r.:.':l3 ....... mena szavatossâg vâllaltatik. . ~': : ' 

· fiiI f iI-i', s a '\ 
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PrelRb.t n. medalia eea ."rfl la !lIp. mileur" di. Rp~lIta t1l 1896. 
~ ASI::> ARD 1 N ". CI 

:1" ti? Lucru firesc daci ai năcaz cu sto
c . nU poţi mistui, nu e mirare că pros

,iti, ai dureri de cap, n'ai apetit, suferi 
" ~i, iti vin rigăieli acre, te chinuiesc 
I ~ eşti buced; Aşa e aceasta dacă nu ai 

regulat; de aici se produce apoi şi vîna 

TurnAtoria de clopote. Fabrica de scau.ne d. fer pentru clopote. allll 

ANTO NIU N OVOTNY _T~~~~~~ 
;', Dacă suferi de ori~ce dureri de stolţ\ac, 

. ·e la moment »Cascardin«-ul lui Or. 
>d ~ te vei intrama curînd. Fr4ul: Jumătate 

'\'20 cor., întreg 2'20 cor., cu rambursă. 
rm 
lei le căpăta la: FlIrmacll "APOSTOL" Budapesta, 

VIII., J6xsef.k5rut 64. (Depot 85).-2 

Se recomandă spre pregătirea clopotelor noul, precum la ~rnare& ~'. 
d~ nou a clopotelor strioate, spre facerea de clopote intregI, armo- ~ '] ~L 
llloue pe garanţie, de mai mulţi ani provlzute tll adjustări de fer 1/., 
bitul, construite s re a le intoarce ln u,urinţă ln ori-ce parte, indati " ~e clopotele sunt b~tute de o lăture tiind astfel scutite dt crepa~e.~, ~,J~, .. ", ;:;;A- , ' 
~unt reooman~a- CLOPOTVLli' GÂUR ITE de dânsL;ll ln- ~~::.....-:;'..,.~' '~.' 
te cu deosebire l!. b ventate '1 pre- r:=~3:~ \ r-to.~====--=====-=~_.=== 

1. 1--------------
,ro ~oiu de struguri fEră păreche! ~ 
:ut Ca să dovedesc aceasla, 

. am fotografiat strugurii 
• »Delaware',cari fotografii 

.1IfIo>''::oo-'t'.j~. 
sunt aprobate de notarul 
public regesc. 

fotografia se compune; 
dl1l 1 butuc de 20 ~ e ani ca 
rod bOJat, 3J de st,uţuri, 
1 i u:uc vergea, 1'8 de htru
l1ud şi 11 blltltcÎ de 4 ani 
Într'un şir • u mai mult tie 
1600 de s'ruguri deplin des
\loltaţi. Strugurii adecă butucii 

, sunt plantaţi acolo unde la câtiva mdri 
!.1 alte soiuri cu ioa'e că au fost stropite s'au 
şi nimicit. Astfel anul acesta a dovedit,~ ~oi,:1 

_ chiar şi fără a fi stropit, nu Hlftri stncaClum. 
,,1 de a eea mai are şi avantajul, ră nu trebu· 
. altuU şi rigo1at, iatna mlădiţa nu-i deg~ră, dA 

! bogate şi vinul I.e excelent. Subt numele de 
sus se vând şi soiuri slabe, deci cint v·, ieşte 

8 ~ fie înşelat acela sa-ş.i pro~lJr. numai mUdiţe 
Q ~OELAWARE" a lui NAGY GASOR-

/2 'ma mai amănunţită a acestui sOiu, ~odtll 
glafiat şi provăzul cu subsl'fjeT~a no~arulul pu: 
re~al, prec.ro şi catalogul de preţurI cu text ŞI 

l2 ,Ode figuri frumoase se tri .. ite gratuit şi francat 
i II va cere. Nu intârz ali a cere ~ce~t ca:a!o! 

30' '!Te se află şi îndrumări cu privire la plantarea 
de beTeuri. 

OY OAeOR mare proprietar devii, K6LY 
l' om. Bihor), pJş1a, oficiu te'e2'rafic şi telefoll, 

Oliate î!l ;nai multe rân.duri, eari sunt. provbute în pa~~a snp,erioar~ ~~~;~~\, 
- ~a vI011~a ,- cu găuri. ca figur~ S ". au un tO!! mat l~tens~v, ~l ~~:<Vl:c~'f,i~ ,1 

'(dane, m~l limpede, mal plAcat ~l C\1 .,lbrare mal volnmlDoasa decat !;;;;!.:iY"'~~b'.~c,~ 
cele ?t SIstem vechiu, astfel c~ un clopot patentat d~ 3i 7 klg. e~te .l JO,,'~~';::;::,r',~~1 
tgal In ton cu un clopot de 461 ldg. patentat dupl l15temuivechlu. ~) nl<H'~~' 

}., l~g~ Sp, ţ."~,, 

Se mai' rccomândJ apre facerea scaun~lor de ler bitut, de sine 5tă~ :f~:~~~"P-,::,,:, ' 
:ltoare.,- spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bitut L~E~~ 
!:Ii - ltl spre turn lre 1 de toate de metll. Pr"'hlI"I-e!1nnţ UMt1'llte rratb ~~~,,-

in Oradea-mare 
--------------------

Strada SZlcsvay Nr. 17 şi , ~.~, oi!) 

Strada Kapuczinus Nr. 5. _~~ 

Prt'giUeşte tot soiul de moblIe de fer şI aramă, dela cele mai simple pâ.aă 
la cele mai pompoa~e. - Mai departe jmpletiturl de sîrmă pentru paturi 
- - brevetate şi dfsillftclute, pe lângă p~eţudle cele mai favorab'le. - -
Apoi pregătesc, după modele engleze ca.m(lre de dorlnlt din ara.mă, cari nici 

când nu lrt buesc 
curăţite, fiindcă~şi It' 11 <t 'J 1 H ,,;, ~J"I " 

susţin .tn per~anenţ 1 I 1JJ/IljJ:;jtiij11i!!i fJIi!U.ff.fil1U~ 
lUCIUl orlgnal. '1'/ 'i~:W , 'i)fk·~J! ,\ !d!J~fl~ ! 

Specialităţi de platină şi ~~~~~==r.,..:<:-,"~,-~",:"' . .::r''':'' 
bronz. veritab. franceze. <~~.'?,;~~~~; . 

:.;<:., "Z'" j>! f" ' 

I 

?,~~tn. lină, .ger,Rlână, sărbă,croat~ ti ulllil:ară. 

'1~_ glAl!CfIP1 EI5 

~~[Ilii1!t1~~!UfiYfiW6iYili1'5~~ ~~i.Yi~~~~i!fil 

Jena • Ipas Telefon Nr. 720. Telefon Nr. 720. 

Cluj-Kolozsvâr, Mătyas Kirâly-ter 17. 
" Atrage şi recomandă În atenţiunea ono public din 

toamnă şi iarnă, precum cu preturile semnate mai jos. 
loc şi provlnţă magazinl;ll de mărfuri de 

Talil: 
Fianel ce se pOlte spăla dela 2 C.- In sus 
B trchet de aţă ce se 

poate spăla. .-,. 3, - fie. 
Ma.teri pt. talii femeieş!i 

de cui. crem, cafenÎE", 
sura, roşie, vinclă în-
chisă şi nesgră. ." 6,. -10, 

TaI e de eul. neagră doth ,. 3,. _. 8,. 
Talii de pânz! subţ leCtii J) 

pt. SQ,ree în toată cot 
croite Ş! execut. după 
moda cea mai nouă. ,,16, -40" 

Talii por giss • , 8 ,.--- ,. 
,. de tafft şi me3~alin 
In toata. coloarea. . , 14, -40 ,. 
Şa.h.1rl pentru tet:rau şi plhnbare in 

'toa.te preţurile. 

Halate: 
Halate de toamnă ce se 

pot spala dela 10C-lnsus 
Delen francez, cel mai nou ,. 20 ,. -,. ,. 
Modele originale. .' 30 ,. -" , 
Haine .princes:u croite 

modern, din IAn& fină ,,30,40) 50 ,. 

FOI : 

Din materie neagră engleză, in culoare 
sură negrif.>, verde, din materie uoico
loră şi _vărgata. • 8, 12, 14, 16 C. 
Jupoane pentru haine »princess c , rno
deie originale tn toată culoarea şi mă
rimea .' 20, 24, 30 C. 

Jupoane: 
Ltister negru şi colorat dela 7 C.-12 C. 
Cloth negru 4, 6, 8, 10, 12 Cor. 
Jupoane de mătase ia toată culoarea 

dela 12 Cor, In sns. 

A p oi: 
C'orapi împleti ţi. calitatea cea mai ban~. 
Ciorapi negri pentru institute dela 40 

fii. - 1 cor. 60 fil. 
Albituri femeieşti, precum: clmeşi, pan

taloni, corsete, precum şi albituri 
pt. b!rbaţi, de calîtatea cea mai hun!. 

Năfrămi de batist pentru buzunar t 
duzină 3 Cor. 

Şal ori. de tiiB pentru femei, gulere, exe
cuţie foarte elegantă. 

Tot felul de lucruri de mină femeieşti. 

Târgui de Craciun şi Anul-nou S8 Începe În 15 N(}emvrie cu preturi foarte ieftena. 
Cott1.a.ndele ce trec peste 20 COr'. le expediez franca.t. 

Expediarea se face cu ra~b~rsă. Pentru mărfuri necorespunzătoare reîntorc preţul. 
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•• ZMt«4NCmm •• ~ •••• • , Piane şi harnl0nic8. 

In salonul de pian a 

F.A.Kauftmann Â 

Sibiiu, Gr. Ring 14' 
II' tin plane BUl" dela ftrmeJe oele mal renmU. 

"Zeitter tJI WJnkelmann", BraUn9Chwef~. 
r. Robert Reinhold, Viena. Belehradek, VJena.
• Lauberger tJl 010s9", Viena. Kotyldevirz, Ylena. 
A.. Petrol, Kon'griUz-Viena. Estey-Organ, Londra. 

• Reparatun speciale _aUde ~i garantate. • •• ..4.... •• 
11----- la __ _ lIiiI _ 

-It 
I Szab6 Samu es FI' a Gyo"r Fabrică ces. şi reg. de 

, • vetre de fiert brevetate. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Fabriclm vetre de fiert dtlla cele mai ieftine pAnlla cele 
mai moderne. Pentra {abricatele nOI!!Jtre garantAm el fierb 

~~=~~~_~ ___ ~_ ~~=~~\? ,i coc neexceptio· nabil şi grabnic faţă 
de ori 'are alte vetre 
de fert cfllţlm 25% 

maleT al de tncAlzit 
Fondat la anul 1866. 
Catalog de preţuri 
la dcr:nţl trimitem 
gratuit şi franaat. 
Se cauti revân* 
zători şi agenţi. 

I 

I 

I 

I , 
I 

I 

I 
lll-_--_--_--_--_--_-~_~~_~~_~~_~~_~~_~i • 
• 

Nr. 232_ 

IGIIA DEftIIAH, 
coloraturl de baine, curltitorie chlmicl, 
şi maşină cu aburi de spAlat rufe albe În 

--= UJ-SZENT-,ANNA. 

-==E>-O~ 

Colorez (vlpsesc) şi curăt chemic: totfelal 

de vestminte bărbăteştf, femeieşti ,1 copi. 
Iireştl, pardesil ,i paltoane, fn Intregime 
fară nici o desracere, stofe pentru mob'le, per
dele, dantele, broderii, mănuşI, borangi. 
curi etc. In rufăria mea, adjustat4 bogat, !!e 
spalll curat ca zăpada, fără materii mistuitoare, 

ia deosebi gulere şi manşete, cămăşi bir. 
băte,tI, etc, cari prin ma~'nele mele de călcat 

ajung la un luciu incât nu se pot deosebi de 

aele mai noui. - Comande~e cu posta !Se expe
diaza punctual şi cu acurateţa. 

filiala in Arad t Ia 

Iosif Ştefan, pe plata T6koly. 
. (tn casa bisericii române). 

~,.,~" •• ~~"""~.'~;:;t:,, _." "'~,.x:':ţ'. 

c'u·~~-p~reţuri favorabil 
se găsesc în fa~rica de mOBile a lui 

A In 

u~ 

Bekesesaba. Nagyvâra 
• • 

Salii-t..1.tca. N:r. -7. 
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