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J O Il fI i c t fi 1 c O Il sti t n ti O n a 1 î~vieze vr
t odată în~r'un drept din cel mai car· 

o' dmal. Lumea conSIdera acest drept mort prin 
guvern fie el conservator, fie liberal, n'a 
putut să se sustragă dela această influenţă. 
In camera lorzilor legile votat! de cJ.mera 
deputaţilor treceau nemodificate Satl cu ne· 
e~entia'e modif~cări, fiindcă pretenţiile prin
Cipale ale lorZIlor aflau considera-ţie încă 
Ia facerea legei. La 1867 constituţia a aflat 
o nouă modIficare în, senz Hberal prin întra· 
ducerea dreptului de vot al muncltorimii. 

i Il .A n g Il a. neuzare ca prescris pentru toţii vecii. Lorzii au 
I desgrop~t. ac~m dLptul lor şi l·au împlân· 

tat cu tane In drumul guvernului, afirmân· 
du-se ca o putere a statu1ui, care reclamă 
pentru sine deplin! consideraţie. Intrebarea 
dacă poporul englel.esc consimte cu atitu
dinea lorzilor, dacă el vrea să dea această 
putere mare unor reprezentanţi pe cari el 
nu-i alege, dacă judecă necesar ca camera 
deputaţIlor, und.e ~l însuşi prin trimişii săi 
glasueşte, să pnmlască un frâu în acţiunile 
sale ~ est: fireşte cu mult superioară în
treb~nt daca budgetul actual apasă sau nu 
poporaţiea. 

Ca~er~ lor~ilor a refuzat a da aprobarea 
la legn ftmmclare a statului votată de ca
Dera. deputaţilor şi a provocat astfel un 
:onfhct dm cele mai accentuate între ve
:hi!e .m~ri pa.rtlde ale ţării, Ltre conserva· 
:on ŞI lIberal!. Guvernul' liberal a rămas in . . 
uma aces~?t vot a] lorzilor fără budget pen-
JU anul VIItor, a trebuit să închidă sesiunea 
)~rlamentară, v .... fi silit sl_ propună regelui 
itsolvart:a c.amem deputaţIlor şi să rându
.as.ă alegeri nouă pe chestiuni de cea m" i 
Dare importanţă pentru guvernarea in vii· 
lor.a a::estui mare imperiu. Nu numai bud
getul,. car~. cuprin~e nouă sarcini pentru 
cont:lbu.abtll, . VA. fi astfel supus aprecierii 
alegatonlor, . CI el vor avea să judece dacă 
ca~era !~rzllor,::'.compusă numai din mem· 
bru numiţi de rege, poate să se împotrivească 
Reciziilor reprezentanţilor poporului în
~'un mod care. QPr~te in loc infrpg mpr<;:111 
~~ceriior statti'h::tt.'Catoera lorlÎlor nu discută 
~.; nu amendează budgetul statului votat de 
!eputaţi, dar ea are dreptul să acceptele ia 
total sau să refuze în total acest budget 
Până acum lorzii n'au uzat niciodată de 
dreptul lor de veto şi acceptarea regulată a 
budgetului din partea lor, an de an, a de
venit ca o formă gO.llă şi nimeni nu se mai 
gândea că aceasta formă goală a~ putea să 

I-=-c ţărn:1. 

Se lasă nt'gurile nopţii 

Şi.adoarme valul lângă val, 

} e când gazelele se joacă 

Prin umbra tristalui migdal. 

Supt palidal ;;rgint de lană 

Adorm duioşii palmieri 

Şi peste întinsul trist de ape 

5' aude-un cântec de niiicri. 

Şi nici un val nu jace larmă 

In largul linişti/ei mări, 

Când trec în plâns trudite iflimi 

Spre licărirea al tor zărL 

Iar dintre chiparoşii md.'tdrl 

Un cânt ce sună a pustiu, 

Nu ~tiu la ce-mi tot aminteşte 

O eript·add.ncă şi-un sicriu. 
A. Cotruş. 

~e aflăm deci in faţa unei crize consti· 
t~ţlOnal~ ~e cea m~i mare gravitate, care 
sa p:ezl~ta ca continuare a vechilor lupte 
p.ohtlce Intre puterea aristocraţimei feudale 
Şl poporul comun. Astăzi armatele acestor 
două puteri, fireşte nu mai sânt compuse 
ca in trecut, în se{'olul al 17 ·lea al 18-1ea 
ci ... 1 101 __ , ...l:_ .., __ 1 __ ,= _L._. .' • ._. 

1832 pmerea marilor proprietari feudali, 
care se manifesta atât În camera lorzilor 
cât şi în camera deputaţilor, a fost frântă 
prin legile de reformă in constitutia engle
zească. Proprietatea fe:udală a trebuit să 
cedeze o bună parte din putere burghezi. 
mei. Ea s'a mulţămit prin influenţa firească, 
ce i era asigurată în toate împrejurările ca 
unei clase aristocrată şi plutocrată. Nici-un 

Un om ciudat. 
- De 1. Agârbiceanu. -

Acum de curând am cunoscut un om foarte 
ciudat. Venisem in oraş la ni~te rudenU şi dela 
gară, până nu apuclIsem să-mi comand o trăsudi, 
In vălmăşagul de lumE', simţii ceva cu totul heo· 
bldnult: -ca şi când un m!gnet puternic s'Ar as· 
cunde und~va intre oam~nj şi m'ar atrage CU o 
putere neţ~rmurHă. Şi Î.dă cA lotr'adev!r o:hii 
mei descopăr decdatâ tn mulţimea actea un om 
inalt, slab, cu obrazul galben şi supt, care mA 
fixa. Ochii lui nu semănau a ochi, ci păreau doul 
picuri de metal topit. Nu 1 cunoşteam şi nu pu· 
team pricepe pentruce a rămas aşa cu privirea la 
mine. Dar indatt ce se mai rări lumea, imi adu
nal puterilr, căci mă ţintula locului privirea acela 
misterioasă, şi mă indrepta! spre o trăsură. 

Când să urcr omul meu era lângă mine: 
_ Scuzaţi, vă rog, am voit să fac de mult cu· 

noştinţ •. Ţin să vA S,)un că vă admir foarte mult, 
că mă gâfldesc fn iiecare zi 1a dv. şi la munca 
dv.e - Cu acestea se tochină şi dispăru in 
mulţime. 

~rin această şi mai întinsă Urgire a drep· 
tUrllo( poporuiui camera lorzilor însă nta 
pierdut şi. mai mult din poziţia ei, pre
cum ar fI fost de aşteptat, ci din contra ea 
a câştigat. Căci acum nu numai proprieta
t~a. fe~dală singură s'a strâns lîn jurul prin
CIPIUlUI conservator, ci şi mica aristocraţime 

~entry, precum. o numesc englezii, ne· 
meşl1, cum. o numim noi, - precum şi o 
bună parte din capitaliştii şi com:.rcial1ţii 
mari. 

Va să zică camera lorzilor nu mai re· 
prezintă dela 1867 incoaci interesele feu
d~le, ci şi inter.e~e _?ristocrat.if-~\._ peşţţ _tQt. 

J - - ' t 

nanciare şi .comerciale, ~ astfel ea a devenit 
un centru al conservatismului şi puterea ei 
creştea cu un vădit sprijin in opinia pu
blică a ţării. Amăsurat poziţiunei ei "oui, 
p oiectele de legi, mai ales a guvernelor 
libt rale, erau supuse unui control mai ri· 
guros, ici· colo şi amendatl". La 1893 ca
mera lorzilor şi-a permis a respinge legea 
cunoscută ca Homerule, şi camera a trebuit 

d se gândeasc!: ce muncă deosebWi sA fj făcut un 
comerciant de Ifmne! Ori poaie, mă gândii eu 
intr'o clipă de slibidune, va fj auzit cum am 
câştigat ln cea de pe urmă afacere trei mii d'· co
roane? Dar - judecai tot eu - e absurd sJ! 
cred ala ceva. lu lumea de ~ui sfint aitft:J de 
senzaţii, nu va face doar' sftnă in tar~ o afacere 
nernsemn3iă ca a mea. 

Am ajuns rn sfârşit la ţintă. Rlldenlile mă aş
t~ptau la poartă şi o mătuş~ b.tihân:1 tnc:epu să 
plâng~, indată ce mă vlzu. Nll ştiu de ce, pEm~ 
sul acda nu-mi pfăcu de loc. Imi veni deodată 
aşa ca din senin, c~ are să ~e i:1tttmple o ne-
norodre. 

Vorbirăm de multe de toate până a ţinut p!ân
zul, şi il'1 urmă le Stlun eu istoria dela gară. 

_ A privit mult la ljn~, 'mi zise un<:hiult harte 
serio~, inctutAndu-şl sprâncenele. 

_ Aşa cred. La lnceput nu l-am V~Zllt. Dar 
sImţhm ceva deosebit, ca o pLtue magi1etlcă ce 
mă at(~ge Intr'o direcţie. In urmă l-am văzut 
ochii. In vlal1t mea n'a~n v~zut ceva aş:) de 
grozav. 

_ Hrn! f:leu unchiul, !ntunedndu·se deodată 
pe când femeile tngllbenirl. 

Eu mă zăpl:tdsem. Abia mi-am adus aminte să 
mă aşez in trăsură şi să· i spun vizitiulul unde 
să tragă. Hotărît străinul acesta era un smintit, 
mi gândii pe drum. Ori poate m'a ţinut de-o 
persoană foarle distinsă şi Insemnat., căreia a 
crezut că I-se poate recomanda prin apropierea 
aceasta neobidnuita. Pentru ce să mi admlre pe 
mine, pentru ce si dorească atâta să mA cu· 
noascA? Cum poate aHfd spune ci se gâtldeşte 
la mine şi la munca mea? In urmă n'are decât 

Eu ptiv!am la el neînţelegându-i. DOlir n'a fi 
fost necuratul ori moartea omul acela? 

_ ~Ei bine, eu v'am spus o intâmplare ne· 
obicinuită şi d·voastrl tn loc sI-mi daţi o des
luşire despre str~inul a;:esta, aţi rămas mai zi· 
pădt' ca mine. Nu·1 cunoaşteţi? Trebuie sa fie de 
a;ci din oraşe. 

Unchiul făcu o mişcare ca şi când ar fi voit 
sit se ridice in grabi de pe scaun, şi-mi zise: 
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selor poporului. spună ci noi nu f,j!it~n COpil tot atat d. dragi Inul I 
le p'jh:::a împitdt:c,~. HOtB râde, pe care le va l,ua poporul eno ai guvern.lor şi o :ârm2ltOrib,r cum e PO)\lrU,lj inTţe,~ 

Ouv.:rndl;! Lb~raie au uzat În cea mal i lez în chestiunil~ supuse iUl!. vor f~ nor: ungurtsc. , 1 O" 
ian . .,.ă miisura re dreptul lor a t..nor nOI mative nu numaI pentru vlltoflll sau, el Aş., in numărul sîiu de .ied, un !11a~e ~Iar di~, nulul 

C> • .. ru Budaptsta ~e năpust~şt~ dm ,10ll tm;Jot,lVi 1 'Iesle mimbd, fire$t~ liberali, În această corp_ora· şi ptntru ÎntreaQa o. m::mre,. cue au l~p. - d l ă i I 
' f ~ ~ t t ţ Justh şii ia in nume e r~tJ, r.: il plOgramu tk:(gjt'Ltoric~, dar r ti l~-~u s~cces a ran.g~ mutat în ceeice priveşte Vl<ilţil. cons 1 li 10· si.lu a luat şi txecatarea legii naţionalităţilor, AI, 

puf.erea' con~ervatoart', t1l 1 eh. Iar a 0. slabi nală a statului, modele sale după formele Z'I'" ul l1l1 C1Ure3C S:'iltH' amHl1f::', fi J1j~th dael ar ni-Se 
<t 'b ,., h'" 1 ! utat în !11l,d simţ tOl. După un şIr de ~ri1 pe~rc- plănuite în Anghia. aju'g~ la guvun, ~umaÎ d~uă c eSIII, ~r ~~1 p 

"tlţi in atmosfera politică a camer.el lorzilor pregra,": votul UiHvers:tl. ţ!1 e:xecub.'lIdt lei,lI na, puh~ 
... t=-~=~=='-=' ~~~-----' - =,,---.. ===~ tionalit~tiLr, )Justh se gandrş~t cu ahtl d~lg?,te un S', 
libera!!! se topi an Îrl conserva Of/. ia mţions.lităt i _ ado,gă aC~.ill' ziar _, mc~t a a fos 

U[l.antemnităşilO.OO.dec,or',arn.en~ă. d i f ă F lacruj.oadeflrtSc No A"UJll 1."fZI:I· cr .... ,.l timfJul sosit ~ă se afir- , ,i: - " fă:ut ('hiar ee IHalia C ~~.Il , . /'" O"" 
- - >J - .... u Dirz TârguI- Jlr1urăşlll,l Ill-se te egraJUlza Cl.. dacă MaÎstatea Saar IilUnlflşpam ~l dintre barbaţll u~:( 

me ~i să pună îdrebarca poporului ,englez azi, IVliereurÎ, tribunalul de acolq a C?Il·. naţionalităţilor nem!lchiartf. , 1 ~aşll 
d;.că vrea să întăr('a;că p:tn votul sau ca· damnat, pe baza verdidubti. rosfft de jU':,l N':1\'fm de gâild să i adu~::~n laude lui Justh, 1l!1 ITI! 

mcra a doua !cgiuito::lr~ în poziţiea1 dle pe d, rrarzdsc flOSSll . ~ongl/l, a~lÎocat lfl care pâI"ă acum n'a făcut mtTIdl:: pei1~;u li ~~ ~Oi ==-~ 
OCLP)ă ast7tzi în sÎ:lt. Ou vUlllll Iib~'fa e· Deva, -la 1 an temmţ:l de stat şl/OOD, de vedi că va; b:'!e lui sptne e at ,e,a OTi !iln 
clara~' votul. camere,' lorzilor, prin care S\~- t l sincere', f!U ~.âdem nid, încâl1tat.l că ni ,'Zie pw. N:i:, coroane amendă în bani, pentru un ar, ~co f â ă I nOI I1U i' 
pun budgetul vot~t. t~e camer~ deputaţilor »agitatoric~ publicat îfl :Il Oazeta Translll'a- mite l1U~lir~a de 1 işpa;u ~o{n p~~~ - t: c 
Samţi mei P0I)OruIUJ, drer)t O cak,a I'e ,a cO,n, B pen!m s vj e am UpHl. ŞI II f' t f' 'D. 

t niei« din raşov. Oăs'm, însă, şi noi că e !UC;u oar e Irese ca rător stiiuţiei şi o uzurpare de d(eptur~. S, t~utUt- Procurorul, în reclzizitorul său, - CU/fl Într'un comitat În care cea n:'~1 mare parte alo· He, ( 
nea Duvernului şi a liberalis:nullll pes e o, 0' ~.J t l a fiost "X cu'ltoriior o alcătu' esc ro 'nâl1l1 spre plld,ă, capul.l C~fe " 

b d t t t ne tele.ara lUza corespo!l'.JeTl li - v -, I I b J "-nu este tocmai uş~ara, Nu est~ e aş.ep ,( F.' sI-: F'aş lor să fie român, care v înţt e~e ~rn a ,0- vechl 
d t - tre"' de violent şi a invocat,. pentru a-.şl . J t Iaca llrlle ŞI neVO'le ca în luir)ta eIectoralâ i.e se . vaes a .. şura "" 1 cu'torilor ŞI c cunoaş e 1 Z , al n3 

1 ! -t sprlj' 'illi a(uza lipsită de temer, - vreml .. e 'i' J f dU,n;:i Jisolvarea parlamenL UI a.e,sa on.1 vor 1 _ mu e ŞI gre e. , "' cu o 
rf'voluţl'onare din 48 cu mome-ntele or pa· OV' d Ită parte tot atât de fire c ca zia· fel fi dh:m:lţi a se pronunţa asupra u.~el re· - a S1l11 , ea, ,.' 

forme atât de radit ale lumpr tI desflmţarea tate de sânge! 'A rele ung.;reşti nu ~e Î1:pacă cu vedenIe },l tl~me 
, D. Francisc HOSSIl a observai lfl tot Justh fiindcă aCeste ziare Înto'deauna ne-au m· gel m# 

camerei a doua. De dtă parte democratis- . d' b ~ b' ă' J'urat,' Întotdeauna ne.au b djocorit, în~ot~e~un,aJ poalel 
lllU1) chemat pri1 legile dela j 8~2 şi 18?! cursul procesalui O aMa me ~r ăte...asc ŞI, ne.au făcut li ădălorl de patrie _ ca sa z,ada1m- care j 

la cârmuirca statului, s'a dovedIt ca şoval' după recllizitoYiJl procar~ralul. a, (acut de- ciască buna înţelegere Între popoare}e c,an l~cu 
tor în privinţa direcţiei p~)lit.icei. ~u. toţ. daraţia că renanţa - din pnnClpta - la iesc ţara aoasta. Ziarele ac;ste ŞI cel can,l 
deauna s'a opus el consefvatismuhu ŞI 1 l' dreptul sau de a se apăra. .. . susţin nu pot să, trăias~ă ~ecat pe ,urf1.1ele nC1I1 

. d' 1 l Cu tre·; ZI'le IA'lal'rit, acelaş tnollrzal ŞI ţelegerilor pe can le aţaţă mtre nOI ŞI poporu meni nu poate şti ce atltu me va ,ua (: .. , " '. 
1 ,. 1 aCfiaş carte cu J'araţi, a condamna pe d. ung\lresc. , faţă cu conflictu COl1sttil!ţlona mat nO~l. Ori cât de mult şi tare ţipă, îns~, aceste. Z!af 

Lorz;i au marele avantaj a reprezenta Dr, Sua Dan, redactorul 'bO.z. TralZs .... , duşmane nouă, impotriva cel?!' car! c~ed ŞI el 
acum interesemaii ~de ceiăţenibr şi forma la 4 lrmi Închisoare dt stat şi 500 de cor. se cuvine ca o lege aprobata de M~lest!ltta( stagr'J 
în c.re ei ~u provocat conflictul, nu poate amend1 in bani pentra un raport publicat cum e şi legea naţionalităţilor" trebUie s~ ,s(. j. lat2 

....... -- . ,1 T t • ... az. T ratls. t des re un roce~ dt execute -- lucrul acesta trebUie să se mta-4, 'f;~ )~, -------. 6 (!'Jj, u1t}:&i t6? n\:I,'l'fhllt.{)CgltJu Jt!~l r ~, ' - a a nu flr s ;-e1ttHfl-:-'j'lrf., ,"fui .. ,' ~'"~1ÎT!<l 
zut silit a impune sarcini nouă poporului, Pahod na _ Seghedin! ~ltminteri nidodată nu va fi pace depl; , ţal! ,i 

Iorzii nu rduză budgetul prezentat, ci de- ţara. ... },;::!t: Ş 
• • fonal. clară CăI ~l1U l,ar pLl~ea vota, Înainte de ce fişpanl ro.uAni. In cursul lungilor frămân. Un proces de presă _ sisht! O:n Bud~' To~m 

popon... InSUŞI nu sar prununţa asupra lui tiri prin care trecem pe urma crizei de guvern, pesta ni.se anunţă o minune! de ntc,ezuf: mi r~sanl 
şi de a cântări dac:ă nevoile financiare ale din vreme In vreme vedem discutată, iI1 presa nistru-prtşedil!t~ Wekerlt", In calitatea la de m tând 
statului n'ar putea fi satisfăcute şi prin alte ungur(ască, şi chestîa nationalit"ţilor. Tot de,- ni.tru de justiţie id.jnterim, a dat ordin pm, ţio;1;;:. 
mijloace mai puţin apăsătoare. Deţinătorii tăIea ori, Însă, presa ungurelscă ,e nlpuiteşte r&tLlrei diu Cluj sa sisltze proc~:ml de pr~ de o 
privili2: i aţi de altă dată ai puL rei au luat aiupra lui Justh, fostul preşedinte al Adunării pornit impotriVll >Telegrafu:ui Române din Sibii S!r~;jl 

~ dtpulalilor, care faţă de noi, naţionltlitlţile nema· pentru un artlcol scris !n chestia limbii de ca! tonk~ acum o atitudine simpatlcf!, c~re pune În gh:are, pace a avea gânduri mal pi,lţin răzvcăti. chizare. ~ 

- II cl:noaştem. Il cunoaştem de patru ani. - Se Vide c'aid locuiesc tot feml:Î. Cum s.e Dimineaţa am aţipit puţin. şi cât ce m'am d. 
Dar tiu ~ă ţi spun, că-1 (;ui1oitştem foarte puţin. poate să poarte dne>,a atata iroază de ,un om şieptat am luat dejDnul şi eşii pe stradă. Trebl.1 
Toat~ it:me,d Încuojoală. Şi de· aceea singurul viu? D .. c;l·i nebun trebuie trimis la casa nebu- să Întâlnesc pe necunoscutul de ieri. Am cutrl 
om de care ct<te uă 5.1 se apmpic e str ăin.Ul care nilor, dad j primej iios tntr '.llt chip trebuie pus rat străzile,. am mers la gară, am dat pe prom 
se coboară la gară. ŞI nici de aceia nu se apro- la răco.ue, - Şi cum se dovedeşte că cele două- nada oraşului. Dar nu l-am mai zărit nicăiri. De 
p~c de toţi, Cd slabi, p~lizi, cei bătrâni trec ne· zed dl! v:ctime Sâ:it pricinuite de el?< nădăjnuit că nu-l voiu afla, tipucai pe o stra~ 
bbg,~ţi in seC-imi pe dll1ainha lui. Ochii lui se as· Unchiul !!isi n'avea voie să i,ltre in am~l1unk str1mtâ, murdară, dosită, şi mergeam cu capul,' 
!li!;::';; cu un ne~at ne,-,pus asupra chipurilor să· Vedeam că se sileşte să şi a3clmdă e,nolia, şi nu piept. Nu mai era nici un strop de frică În ~l~ 
nătoa~l\ robuste, pline de sânge ~. cum eşti tu, mai insistai. Dar j-am zis: acum, şi Îmi păre~ rău din inimă că n'am mtâl 

- Ei bine, e nebun omul acesfa? nit pe omul de ieri. Eram sigur că-i un nenor 
- Nu se şti~, Nime fi'a cercat sâ afle, pen. - Acum eu shu Irti zile LI d-volsiră. In a· cit,' un om lipsit de mângăierea unui prie:in,~. 

tctică toată lumea îi iocunjură, şi anume pentrucă cestea trei zile eu ~m să cunosc pe omul ac.:sta suflet prin cari vor fi trecut dureri mari, zdroOI 
li·e frică d~ el. neobicinuit. toare. 

- Şi pentru ce să le f e fricl? - intreba! EU N~-mi r115pu:lseră nj~i unul,. dar din. P!iv;rH~ 1 v Şi cum me!g~am aşa abătut; străinul. imi, :-
clltîenlurat, simtind p<,rcă din nou ochii neclJno· C:, ş:'!,e ar.unc~:)et~, ~·w ~~rn ~etlt: ~VtZ!, J!1cep~ sari deodată 1n?!,lI1te. Era aproape să se. Izb~a~ 
seutulul a5upra meJ. ŞI ti ca 'ŞI totI cd!J.ltl~. ŞI matuşa. incepu Iar sa de mine. Când m'a observat, a tre, ut indată d 

Unchl:.:! nu-mi Iăspunse. femeiie privf.au spe- p'â'1gfl. ' ccealaltă p 'rte. Ştiam că m'a cunoscut şi vedea 
ria,.t~, ~i mătuşa Începu ::ă plângă. Alunci mă Atunci ne am ridicat dela masă, şi până m'am că se sfieşte de miile. Atunci am POrI! t- după . 
ma,llal. . f desbrăcat şi m'am pus in pat, aveam senzaţia că şi l-am ajuns in grabă. 
. - _E~I,~ă ştiam "oameni sănătoşÎ..f<!.ce(t ~i!le ~ll1'{ă~utv-:- într'o 1~Il~e de nebuni. Dar in pat ,_ »Scuză d:e _, i zic, că azÎ mă apropiu,e 

ŞI df,!~!uşltl.m~ o:htă. Nu y'etl cre',le doar că II1CepUI sa judec mal limpede, Se prea. po~te" ca de dta, cum te-ai apropiat dta ieri de ,mm~ 
sânt lopll, pe Qle săI sperII cu vorbee. UI~ om stram, ca ~cel ~ ~ecUlloscut, ve'i.md~ mtr u~ Aseară mi-a părut toată treaba foarte curmas. 

- Ei bine, zise unchiul, Iti voiu spun€'. Dar ?raşeI ca ac~sta, ŞI trallld retras, să ,flC lI1~ăIUl.t Astăzi îns~ judec altf 1. Şi aş dori mult să te cU 
slt nu crezi că numai noi sântem aşa, Toată In mIster" sa se, cre.a<;iă despre el c~te mmum, nosc~. 
lumea din oraş e fo.ute r\ zervală. când e să D?r eu n am V~.f1It. aICI .să cercetez .talnele ?raşu- h' 
spună ceva despre el. Acum, idtă ce,;' Omul a. lUi, s~, fac. studII ~1O.loglce, am vel1lt să-mi văd StrăInul se opri, mă privi de data astHU oc I 
ce~!a .aduce nenorocirt". D3că priy€şt~ pe cinevd rudeill1le ŞI alta nmllC. nespus de blânzi, află şi-' mi zÎse: 
mult. l? faţ~, fie bărbat OIi femeie, acela se usc~ Astfel cercal să adorm, căci eram şi obosit de - >Multămil~ D-iui, că '11 urmă intâlrtesc 
pe pICioare. Au fost peste douăzeci de cazuri drum. Dar se vede că nimic nu.i mai contagios eu un om. Dacă eşti a.şa de bun it-aş ruga s 
de moarte la ~oi !n ?raş din cauza ochilor lui. ca frica. Din ace~t simţemânt dobitocesc a rămas vii la mine<. 

• .:t fleaCUri, strlgal en cutremurat de groază, o măsură şi În coroana făpturilor lui Dumnt'zeu. In aceiaşi str<ldil, ne sfrecorarăm rHtr'o cas ~ 
clei ~lmte~m tot .. mal ~are vraja acelui metal topit, Nu-i nimic În stare să te facă mic şi neÎnsem- veche, zlrjită intre două dificil nou§, lJomp~ ţ 
care Juca m ochn strAinului. nat, - ca un fir de nisip ca frica. Cu toată In casă nu era ap(03)C nimic. Câte·va SCtU 'f' 

. - Nu~ s fle~curi neJ1oat~, zise :lTlchiUI jignit. făptura mea voinică, am' PJ..ltUt experia toată mas~, un pat, şi un cuier cu câteva ve5trn 
Alei e oraşul IIltrfg, te poti incredll1ţa. . noaptea, că's mai puţin decât o seamă de peană. atârnate, 
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'. 9 minune intr'a~ev:l:r ciudat~) mai ale:; că ise 
;!Il~a,npl~ org~~!ului ?in 5;biiu, c-n, a fost sin. 
1 ~Jrul zla.r rO;-J,a'1e;c lfi1pmc/!,;uat pentru me mo. 
1 ~Iul med!cllor du România, P~ care l-a publicat 
~ l~l'r!eagl pre~ă ro:nâne~scă dela noi... 
1 O,. icl~m, n~ . bl.l~urlm sincer de norocul o:ga. 
nuiul ",In Sb'ln, - numai dacă s'ar adEveri 
~we5tea • 
I • 

Ale.i!ere de deputat În Slbiiu Din 5îb'lu 
ni-se t~legrahz~: Azi a avut loc aiegerta de de 
putat, In cercul al dollea, r'l Ixtil răpf}~ai\lllli (k
putat sa,; OI'. o. Lindner. Nil s'a prezÎ"t,t d{'cât 
un singw candtJaf, sas, O'iJn O(indls~h, care 
II fost. piodalmt ales cu I..l1ia,1imltati:a voturilor. 

~0!.1l dq?~tat e fiul g,c'neralubi În retrJgere 
Ou::,II5ch . ŞI ade~e.nt al politicei S~şifor bătrâni. 
Sa5 11 tnerJ, OP?ZlţIDl1a!i, din Sib;ju au renun!a! 
111 momentJI din urmă să pună coa(ra(anjidd 

N~t~onaIiiăfiia in fmnf3 şi la noi. 
D. Raoul Chel ard, ccl m~i bun prkt~n şi apă. 

rător al U;l2"iliilofJ publ!cl in t"l,ul 281 a lui ,B. 
H«. o s(:flsrJ~re7 --- re :'i~mne comanddă - în 
care .Hrltă jf1;erciriJe ce 8'au fileut dio cde mai 
vechl !lmjJ~;i!. ~e a S{! ~te~i:r. ca'~dcrul par.kular 
al mţl .n~I,,};t!Lr d,o Franţa ŞI a le franţuz; 
cu fort". 

Felul, -~ ,~t1m Hl fost persecu=a!e in Fl"lnt~ 
eleme.:t ... lc ltalene dt h sud, flamlr-z:j de origtne 
gel ml:ni dell nC<id, E ~cuahJlliii t:u b~şHi dda 
poaie!e Pymld'or ~I 1emÎilţhl crJtid I brdonilor, 
care tormei\zl şi a!\tlzf l7aţlonsWlti!e strllnc :rl~ 
marei republid - ,~as*lmll1i fOl!rte mult ClI 
opresiunile cu care n. Ifrh:e~c d. un timp fo· 
coace ~uvernele llngureşfi. 
Lăs!m si Uf mEze in Il1tregime seri '\lJare,l dlui 

Cheii;d, c.:!re pl\aie servi ul1gurib:- drept ex.:-mpiu 
de ,uma mO'a!ol, ce o oput'lzl 1!\I'P~1 nat1ooa:i· 
I,Wlor dIn UI1~lria şi i face re~pot"1!~b:1!, p~ntru 
stagr!trta culturi! noastrt r:;d-:o~eb·. 

lata eltm se i'xprimt publldsltll f ~nCiZ: 
~ ~E;:e ctJn':SC11t in ~.f1r:f:l1 f .. j,,j, ,'li'l "'i! <I!că
~Jtt-Ia fE'1'1TI" nu '", l.te", 1,.\iO tlli. '" Frint' ..l.. 
~'aJ ad'Js kg: d~aconk~, clre u ş! f~}it eucu· 
~t~ şi fn modul .cUfa a ~.ccel ca unita lea na
I'onali ~ă fie p;hlrAti In decun de sewl1 rntre~L 
ro.:mti ia Ulm a :c1!tui fapt {,itte cU lOii şi inte
r~s;~nt ch'ar, d~ a v~del .~tlz! p. frJnc"zi lup
tând P~lItru ulvltt"CI deja o pu s ii 'e toi.lj 31 na
pO;lJ'IUţilor ndr.tncu:e din ţnă, i'ndemnaţl dt/ar 
'.ie o nec~sÎtate naţională. Scopul Icutei "oui 
s!raJulnţi erte de a Htd. firnbl~or f!amandt, bre· 
tonke ;i b' şfe d~.ptul lor avut mai Înainte. 

1 ,. . - I "ţ' - > i~ La~~ IPCG,~!a-~ l:""111 Z"s~ t' - (le C3 Iva 

alt: ll'a fl:frat ,It 0'';<, afar~ de Irdnr. 04mci\ii 
sânt cei 111'" multi dobitol!i't'. DACi nu riri ca el, 
r,u \'o:b~şti c. ei, dacă n'ai obLdunl.~ lor, te ţin 
nebun. Atei tmi zic, ilie! În or.ş. ;O:1!ldi~, inchi
puieti d t!f, un aâtftl de nume, şt totuşi tU iubrsc 
O~ ':(/1ii, (h!~r pe [eic~ mi rn~unjurt, cui ~e fe
re:;c ft: mint, il it1bts;·.: cum nu !,c poate siJU[h". 
Şi pOl te ai.j f' tlt.buulil rn~a(. Simţeam ctlm se 
indluşte tru;Jul lui u~c.d, vedeJ!lll cum i·se im
[)urptră f.sti. Şi sirnţe.:an (.~.lm cchii lui cap~tă 
jfl'~Ş! Jurlrc.l ,H:;ea deo;;ebiIă. 

~- Mie !U mlar G~ nlmertt :îLi tt'ult d,c ~a· 
tnlzed d. ad. Ei bln!:', (u am trecut d~ ş>lsaed. 
C'ind .lIn f'ht treiuc. m ·a~i mr:t In!1 'o d,fier:e bă· 
iatul şi soţi ", şi de alu w:! e!1 !1d f'lI~ aa~ev,'i de 
cât sa. (lUi tn fii; ('are om pe ca:e I idîtlnesc o 
tr3s~tI1ră ;~_,fe sa samwe cu a m·}! (,lor mei, un 
gj~s rar:;,; ~:a ad~d cu al lor, O in ;uşke UiTe 
să-mi all,j"tl'<1.'că d~~ ej. o. h nu pati şti rât 
l-am i·:bit. D.Gă speram di i vnil! puka gasi din
coh de nw:.! t" aşa c\!m ~u f03i fn lume, m'aş 
fi puşc:at rndată şi aş fi p!ecat pc Ul ma br. D ~r 
nu crede~'n şi nu cred aşa c~va. Trupul lor, tatii, 
c;lp'd, fn.ini!e IN, guriI. lor n'am s'o mai <lflu. 
Sufletc'~ da. A.:ele. ins~ I~ aflu eu şi mai tirziu. 
Du Î:lc','puieti, ci mI !răheni de ajuns Cot s~ ad· 
mir Îl! t,-upmilr: lor fo;,U Cl;1 de o;nra DiJmne
zdrii. Şi Cl! voiJm, eu vreau ~ă tr::lesc in(:ă mulţi 
ani, ca Îlllr'JI!tii st pot ducoperi trisăturl din 
fisonoT.i, lor, şi la ti cf':i puţin să pot admira 
ii!dt:Jjun'f, ce nu mi a fost dat la ai meI. D·ta 
vd crede acum pc·ate d .• il.lrez. Dar nu: eu ori 
ce a~ml)';k eli1 fire, dar mai ales din 0'1\ <:ânt In 

51 .v~dem. ac~m fn ce chip s'a ajuns 1n Franţt 
la umt.a.e~ hmbll, acofo unde mulţirn.'!a de dia
le:te rivaliza cu ce" care eile a-:iH!zi in părţile 
sud·ostice ale Europei. 

Către sfârşitul s~co!ului al dnclsprezec( lea şi 
la. fncepu tul c('lui de al şaisprezecelea, pe vremea 
lUI Ludovic al XII· lea şi a lui francisc 1 se crede~ 
că nu este posibilă o unllate naţională adevăra'ă' 
f~iă ca naţionalităţile să nu fIe contopite în un~ 
smgură [n privinţa aceasta franci;c 1 er~ cât se 
poate de strict. 

In urma edldu!ui I \.Ii dela VJllers CQUeretJ, n ci 
Ur} act nu se putfa f.\ce d~cât in limba fancezi 
altcllm nu Ha valabil. Deoarece însă pe vreme~ 
:lcela o multime de cetHeni francezi nu cunoşteau 
limba francfză, aceşt a trebuiau ;ă trăIască In 
~hrl de cr:drEle I~g i. Colbert, prirnminis!rul lui 
Lu~ovic al XI'(.Iea a fost mai conciliant şi a dat 
orJm in·)~tătonlor, să [:veţ-e pe copii şi limba 
fra:yc(zt Ouvenele cari i-au Ulm;;t insă neml 
10<:lt, au urmat din nou politi~a cea veche, care 
fii fvl mat in Fra~ita un fel de tlad:ţie. Ministrvl 
Combes in cele din urmă a interzis cu totul in
strucţ;!I i'l limbi ~tră[m\ ba chiar şi slujb~ blse
rkl"a$ră. Notăm Î:1si1, Lă iu bi!erid a reuşit f>ă 
flltrodu<.'ă cxdusiv Hmba fr;tncez~_ 

. In orice ca: ~~t" infetesant s1 aruncăm o pri
VI'::! asupra harto L1nC~Zef pentru a vedea, care 
a fost rez, Itatul aHitor p'jgoniri. De o ~taHsfcă 
sinceri nici vorbă nu poate fi. Cu ocazia num~
~ărel populaţiei stati stidanului nici prin gând n ! 

I a irecut, de a lua fn cOI1~ideraţic deosebirea de 
lilrbă, Intr'adevăr rn scriplele de recensimânt 
Îndic,ţHle ,s\lpra limbii materne lipsiau CU totul. 
P~ntru a:ei~ fnsă, se pOAte stablli o hlrtă ana. 
ţiom:Htălilor din fr.'mţa şi fără date stc:t1stice. 

La SUd05t locuie!c cam vre o şaD!e sute d~ 
m:i de itaaeni in mase d: stul de compacte. Mai 
sânt apoi vre o stiUi cincizeci până la 200 de 
mii de flarn!r1zi in prQvindile nordic(> 200 -- 250 
de ,"!l~j de b~ş;1 la p-Jah:le Pyreneilor J şi aproape 
3 milIOane ŞI Jumll;ite de brdoni in provincia Bre. 
iagne. BretonB f.)rme.ză d~ci cea mai in~emnată 
gru;.nre pe harta etnogr,\fi~ă a franţei. ceiace e 
cu atât mJi impO! fal1 t, CIJ cât o parte mare din 
el·· I1UfoNJt. • .,·· .. ;"d ..... ,~~~ ..... ~ . .,..~,._~~_. c-' ~ 

Din etle premt'rse vedem, că poliiica de 1l(J

ţiontlităţi, jazatti pe voInicie în Franţa a dat 
faliment. 

Du pe Jâng~ că ac;,st sistem n'a reuşit, el a 
avut urmări foarte rele asupra (uitarei ceruTale. 
In provincia Bn~tagne donmf'şte de decu ii o 
astfel de stare Încat copiii, când es din şcoalJ, 
nu ştiu nIci scrie, nici ceii. Da3căfui le vorb{şk 
numai fraiJţuuşk şi g(aiul bieton e~tc eliminat 
din ş:oală. Copdi nu inteleg pe In văţ Itor, iar a-

s\are s'o admir atât de mu:t jn~ât simt cum mă 
doare inimi!, şi cum mÎ- se strâl"lge Zadarnic, In 
mea :,c(";lsta e o minune, şi f;ecare părlkidl din 
nemărg!:Iirea aCf'asla e o minune tot aşa de mare. 
Un s:n.,;ur lucru nu I înţeleg: pentru ce n'a d \t 
Dumnezeu cel plJţin o mie de vieţi obidnujt~ 
omulu;, 1n al <..ârui suflet a pu s simtul acesta de 
admirat'" htă de tot ce Este zidit de mâna sa? 

Acum, ca să m~ lntorc la mine, iată ce-ti "pun. 
Aseară, când 1e ai pogorit din tren, ai r#mas de 
o:ic:tă zăpăcit in învtumăşal,t aceia mare. Şi in 
z~păce~la aceia faţa d tatc a avut o t:"xptesie 'aşa 
de aS~lnătlăioare cu a soţiei mde, când nu şti.~ 
ce să facă, fncât - aici pOi3te că-i nebunia mea 
- mi am uitat de mine, de lume, de d ta, ~i Imi 
p:irea că văd inainte pe soţia mea. Şi n'am putut 
să-ţi destop.~r nimic, Îl1 grab2, decât ţi·am spu·; 
nişte vorbe -- niL! nu mai ştiu ce. Eu voiam 
illsă să-ţi mulţ~m2'sc pelltru norocul ce mi I'ai 
dat, să mi pot reconstrui viu iraintea ochilor pe 
s~rmana mea Mu a. larU, dte d~.3gă, că nu ţi pol 
iâkul tot, a~a cum simt. Dar poate e mai bine 
astfel. Poa'e intr'",ltfd te·ai bgrozi de mine ... 

Deşi n'ai aV;;Q de ce. Eu cu lumea n'am nimic, 
decât că prea iubesc pe oameni, adecă, mai drept 
spunâl1d, prea mult admir pe aceste CQl'Oane ale 
zi Jirilor lui Dumnezeu. Şi recunosc, aici sânt mic 
şi tlclUos, fi iube:c intr'un chip nespus de egoist. 
li iubesc Intru cât pot deosebi la ei ceva ce să 
samene cu nevastll sau b~iatul meu. Dar numai 
cel nepricepuţi spun că nu samănă om cu om. 
D:mpotrivJ, sânt nenumărate punctele de asemă· 
nare. Nevasta şi băiatul meu au fost dintr'o stofă 
superioara. Nu că mă laud, dar e aşa. De treizeci 
de ani de când observ mereu pe oameni, m'am 

ces!a nu ptice,~ nimic din spuse'e tle}jlol", aşl 
incat e o ad~v~ratii şcoală de mutI. 

Copiii aceştia InvatA o leacă de lfr:mţl1zel;;că 
numOlj mai târziu, in armat., dar după,~e se iil' 
torc ia di.ninele lor () uită şI pe ac~ast.1. 

limbile ar.:estea perseclltate ~u avut an~răto:i 
i1 toate timpuri!e. Dela 1870 fncoace a~jercnt'i 
regionalizmului. 

S'au trudit sa re;! lbilea~di dn:oLdle dialecte
lor şi să le asigure o exisfen!,. 04te~are. 

Greşeala aceast 1 era că totdeauna ei se recru. 
tau din opozfţif. E natural deci, t"ă IUi=,ta lor să 
nu fi aV'lt nici U:l rezu!ht până ~cu;n. [ntr'ac(ea 
vremurile s'au S' h:mb ,t ,i dt'put1!:Îii brefoni, C<'lri 
fac parte din m' j'lritatea parlamentară f r,nceză, 
;/au pus să resoive odată şi che5ti~ a,:eAsh, in
te;vcnind pe !âqgă ministrul ... e Instructie pu
blică. A j cerul de'a m1nidru să introdudt d;n 
nou i!l şcoală şi in biserică dialedele urov1'1ciale 
şi mli ~les pe. cel breton, pe:n1rucAşi aş] po
p'l;ul din p~lţrle ndrancez! nu o li Î!ll/eţ~ nici 
Odiiă limbI f(a!lC"z~, ci va fi cm:laml1jt să răw 
mână aralhbet. 

Guvernul franCez va lua în orice CIZ măsuri 
in. a.c:!lsta direcţie, cu aUt mal mult cu cât prim
mllllstrul C'e~nence:u a a1us p~ tape! afaeere:t 
decen tta.:izgrei. 

De a~i ur;neazJ, că naţionalitătile nu pot fi 
şftrse, el trebatsc rea./Jilitatt, dcă s'a pierd:.tt dm 
sufletul lor iredentismul. 

Aşa vorbeşte d. Raoul Chelad, care nu
treşte un adevărat cult pentm poporul un· 
gurese. El singur susţine, că desnaţionali
zare cu forţa este imposibilă, ba este dău
nătoare chiar pentru interesele statului. 

Şi la tOlte acestea »B.·Hp .• scoate nişte 
exclamaţiii, cari arată decât ciQis'l1 sânt ca
pabil şovinii noştrii imperiaHşti. 

Ascttlta~i ce zice: 
~Nu a existat în Ungaria nici un băr

bat de stat ungur care să fi voit să m~· 
. ghiarizeze mase:e nationalităillor! (Nr. 
~ '-,"0&- fh' "'"r- ...... ~·Ir--.-.-......... -~--r~ ... --_.--. -_ ~t _ _ _ 

lean ungur, a lăsat să se irlducă pentru 
valahi biblia În româneşte, căci limba 
lor liturgică era Îil toate părtile din lume 
cea grecească sau cea slavonă vechet. 

Nu ne mir ă de Joc frazele acestea in
conştiente ale imperial·ştiIor. _. Onizmul 
lor nu re mai revolU, c~-l Întâmpinăm cu 
cea mai Jiniştită. faţă. 

putut convinge. Ei bhl(" crezi d,ta că in ~.et din 
urmă cerşHor, in cel !'ilO tamă muncitor am [.\Utui 
deosebi asemănări uim-toilr~ cu mClI ţii md? 

Şi mie mi-e destul o linie cât de Iwimrm:1ată 
de asemănare, ca şă-mi pot vetlea mCf\ii mei 
iubiţi. A~"'stea sânt clipe tIe fericire superio~!ă 
pentru mine. Atunci Îmi p:1re dI eu Ltr~ g sânt 
numai lumină şi căldură. Un singl.r gâ:ld mi 
u idt', mă doboară: cum nu Sâ.11 eu ·un picbr 
m~;e şi cum nu mia dat Dumnezru mii de vieţi?l 
Aş fi făc.ut atunci două minunI, pe o fOr mă de 
mari cu ale lui Dumnezeu: chipmiIe copU!iiui şi 
ale nevesti! melec-. 

Sfrăinul Uell obDslt, numai IJchii i se ;;prin· 
deau tot mai tare, aţintindu· se la ceva flevJzut, 
care simţeam că pll!te~te pe foita mel. Eu 
mă inâduşam. Imi răsudi cu greufate o t'J&îJ, 
mă ridica!, imi luai rămas bun, şi el mulţămin
du- mi, mă petrecu până la poartă. 

In stradă am răsuflat uşorat şi fără vo;.:: înce
pui să alerg: mi era frică nu de o~nul a::-e -,ta, ci 
mă temeam că cu p:.wesha lui 011·;). zd:o'it m:n
te~, de nu VOhl n~ai put~a nici odată să cugd 
limpede ca oamenii sănatoşi.« 

Dupăce'şi isprăvi povestirea aceash, (on Dru
maş zise doctorului, care sta iâne;;ă pat pe-un 
SC<lun, privindu·1 cu Î(amă: 

- Crezi dta, diJdor(') că de-aici mi se tf.il~ 
frigurile? ' 

- Prostii, zise dor-torul. Acestea-::; curate 
prostit 

Dar am tinut să·mi spui tot ce ai p~tit de câ
teva zile) pe unde ai tlmblat, ca să rnteleg mai 
bine apariţia acestor fer bintell. Spui că prin pă
duri ploi nu te·au apucat, afară pe câmp n'ai 

, 
.., 
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E de prisos să amintim aci lungul şir de tropolltul Simeon Ştefan la Belgrad şi tipărită 
opr"''''ol'', ,', '-ari ne asasinează c,~. tot f.elu~ numai cu cheltulala principelui ardelean Or: 

~ " " _ _ Celebrul profesor neamţ din Berlin, Wefner să 
de legi şi ordonanţe, cu o vădlta tendmţa Iată dar superficialitatea mincinoas~ cu Sombart a tinut o serie de cQnf .. rinţe, tr1\t<}fl:J pat 

Ji dovil şi capitlfsf.:1Ul. 

de maghiarizare. care şovinii dela ,. Budapesti Hirlap< caută despre jldovl şi pofta lor d~ a a~una averI. s'a 
Ţinem Însii să dăm ruvenita explicaţie să argumenteze desnădăjduitele lor încercări In DumllleC!l trecut~ a vorbIt despre rellgla de 

imperialiştilor, conduş~ de ră~ta~e sau de ~ de apărare. jidoveasdi şi lnselnnătatea y ei a~upra capitahs.l' ces 
totală lipsă de ('unoştmt~, on ŞI d~ u~a ş~ Dar cinismul lor îşi ajunge apogeul în m~~i~ferent;arUl a spus, că inain'e cu câteva 32 
de alfa, ast'pra litera(urel noastre bisericeşti următoarea aserţiune demnă de fixat: dl"cmil nu se putea face nici o legătură intre e ma 
din vremea când il plin pe Râkoczy II, u." Vt • J (ti religie şi economIe. - Economia avea numai o' .s'at 
principele Ard.::alului să traducă c.techismul . In IZgar~a n al/fa ~u~s b~lC icd~ ~~/;o~ bază materială. ace 
calvitlesc pe seama noastră. ! clan. u~gur l!l şco e Ş lIt lser Cercet.\!rile din urmă insă au stabilîf, _ că cre- act 

,.' nalltdtSlor I - ~ Rakol'zy însuşi n a mtenţlonat altc«:va ". dinţa religioală şi economia stau in stranSet le- , j 

Prin lucrarea lui, decât de a ne converti la Ş1 mal departe. .. gătură un. cu alta, şi anume mult~ fel~omene 
1 '" 11 economice sânt cauzate de necesităţi lehgloise .. ~ tui calvinism şi nici decum de a dărui oopnă Liber/atea naţlolla ă m viJga. na a ajuns 

1 1 h SOInb:!rt cltt'Jlzl pe M1X Weba, C-lre inlr'o roti 
mai de seamă biser:cii şi culturii noastre până acolo, încât cleru superior va a a publicatie de curând ~părută ar~ti, .că. capj~alls- stai 
româneşti. declarat război ministrului de calte, neper- mul modern se b,zellză ril parte pe_Idei puntan.e, lui 

Pe atunci literatma noastră bisericeasd miţâ~du·i ~ă. dea. ord~? de a s~ propune şi ada\lg~, că b.a!a ac~ash pUiltană este de an·. resi 
dispunea de o mulţime de opuri atât în studIUL ~eilf?Lan~1 C~PIl~O" unguri de legea gine judalcă. ger 

_.' At' ~ Imual~ tipărite. - ortodoxa ŞI umtă ta lImba uflgureascd. Nu Din amândouă combinaţ1ilc acestea, atât din An' 
manll:scnse, ca ŞI In m '/1 l li ci copiilor de unguri nu le ce!! puritana cat şi din cea tvrdcă rees. aşa nu· -
Amintim numai pe cele mai de seamă, pen- roeI or v~ aA Z , (B d r Hi milele vlriuţl cetiţent"ştl: cum sânt s!ltnţa, !rtz- nUl 
tru a şterge orice nedumerire a şovinilor da voie sa mvete ungureşte. u apes I r- via, păstra e3.. Pentru jidovi, reIlgia est,e legătura, nec 
imperialişti În aceasta privinţă: lap Nr. 281,. p. 2.).. ~. . care.j ţine uniţi unul de altul..- Religia lor se nic( 

1. Codicele Voroneţean din anii 1505-1525. O perv~rtJ~~ mal tlc~lo~sa nICI. că se zice dl ar fi un contrad inchellt cu D~mntfzeul 
2. P;:altirea s, che1ană, manuscris din aceeaş poate. In. vrnumle aceste l,lpslte de, Orice fond lor jehovJt, care le,ar fi promIs bu!'ă stare pe 

- d t d - ă pământ, până atunci până ~ând se vor ~răla 
Ş 

epocă. serios ŞI enatura e upa proprIa cump - demni de graţIi dh-lnă, ţlnand l('glle credmţti 
3. leviticu', cel mai vechi text biblic rn limba neală a acelora, ce le fac, denotă halul de lor. dov 

româr;~, scri3 pela 1560. desnădejde, în care a căzuţ şovinismul ma: Rtligiunea evreiascl cu drţ!le ei de Itgt nu: ',. 'arar 

Dee 
PlOI 

4. Evangheli,Jrul Itli Radu Gramatlcul de pela ghiar în lupta pentru susţmerea demenţel mite Ihora şi Ialmud - aşa ,cum avcrr: nOi; m!.!1 
1574, astăzi afJător in Britich-Muzeum din londra. politice. scriptura fnlesneşte toate nec(sltăţlle credmclo· - S 

şllor. din 
5. OJ~:ertle papei Coresl, Catechismul luteran La toate aceste invenţii exaltate noi vom 1 ac:e~ 

I B . ~ A ~ Talmudul a f03t isvorul d<1tator de viată a Ji·· 
tipărit odată la Sibiiu la 1544 şi odaiă a raşov avea şi de data aceasta o smgura manga· devilor, du a fost şi cauza că s'a phtrat până ~i~~ 
la 1559-60. iere ~ Dacd puternica cultura franceza n'a astăzi separaţi de toală lumea. 

6. Evanghelia tlp~rită la 1560-1561 II Br.şov. putut să atragă in m,rejele ei nişte. semi?ţii Tacit, marele istoric roman zicea, că ei au o 
7. Răspunsurile lui V.trlaam la cat~chlsmul cal- uolate, cultura mag/uard nu va fi nicIo- credlnţ! încăpaţlnatâ, şi un sJmţ de blnefa~ere, D 

vinesc din 1645 şi multe alte scrisori religioase, data în stare să cuceriască astfel de ele- desvoJta. t ,; faţa de străini i.~S.ă. nutrcsc o U.Ta ~.~ din 
care formează baza literatUiel noastre blsericeiti menle care îşi au isvoarele lor de cultard moarte şi se dC,JE.art d~_~. _- _ ~ t'::'l .. ,'tde c 

... ~ ____ ~~~~~~Li~~~:;~~~~~~~r1~"~n~rf~~~~'~~=~J.~~-U~h~~~~~"~~~'.~~~_~~'~.l~ __ ~~~=='~=1;:~~~t~-~"~~~~ ~~. rla ltt·-d:; p;:nu srco!i riicoa;:".-Ucei.O.Hlw,..~n..caa. Ştl~ mi.! I 'c';;min 
..... w's.. ,. "J' C:U ei unul la altul le " 

Mul testament, traductre făcută dealtcam de mi~ 
Fapt este, că rrJigia a predestinat pe evrei pe· ,. C 

tru economie. Rivna după avere nu este numai . 
permisi la el, ci este chiar o datorlntă rdigi. UnJ 
~~. ~n 

la E 

rare· 

durmit, şi acum fmi spui istoria cu necunoscu~ 
tu!. EI bIne, ferbinţelile d tale vin dlntr'alt loc: 
ţi ·ai slricat stomacul. 

Ion Drumaş il privi pe doctor cu neitlcredere. 
Stomahul lui ar măcina şi pietri şi buciţi de fer. 
N'a fo 5t nici cind bolnav. 

Dar doctoiuI nu·i mai dădu alte desluşiri li 
scrise nişte pravurl şi pled, dedarând ci nu·J 
nici cel mai mic motIv de Ingrijorare. 

Ion Drumaş reroase singur. De trei zile numai 
se rntoar:;e dela rudenii, şI de ;atunci frlgurlIe fi 
ţin la pat. Cearcă mtreu să se convIngă cii ne
cunoscutul acela nu j-a stricat nîmlc; că nu-I 
tcamă de ('1. Dar tot mereu îl vin in minte vor
bele unchiulul Eău: Dou.zecl de oameni s'au 
dus cu plutele din Oficina ,O:nidek El nu crede 
însă. N'a crezut n'idodată in draci şi stafii de 
cât foarte puţin. Jar dOlCa necunoscutul acela e 
om viu de ce să se teamă de el. 

ftrblnţellIe, şi·! zise nikljit: .Aceleaes prostii d·le 
Drumaş, nu te mai gindi la ele-ce. ŞI plecii cu
prIns de teaml: o idefe fixă sfredeleşte in creerul 
acestui om. Ferbintelile au crescut, şi ochii lui 
sânt tulburL 

tŞtlam eu dl-s prostifc 'şi zise Ion Drumaş 
duplce rămase singur. Du am voit.să văd şi 
plrerea doctorului. 

Dar ori cât se lImpezla p~ste zI, cu apropierea 
inserării sufletul lui iar se intunec., cuprins de 
groază. Iar se v", face no~pte, şi el Iar nu va 
putea dormi, ci Vl vedea mereu-.ochii necunos
cutuluI, luminând in odaia fntunecat~. 

La noi creştini simtul a(:esta este tocmlli con· 
trar uzului jfdo'lesc. Noi zicem: eMa! curând 
fre:::e o cămilă prin urechea acuiui, decât s'a
jungă un bogat In rai. 

Jidovif nu cred in impirilţfa c~u:urilor. Ei şi 
rellgla lor cunosc numai o vlaţă aci pe pământ. 
De aceea el nu privesc viata aceasta rum opri· 
vim noi de pildă, Cll un fel de pregUire penfru 
viata de apof, ci blt1ecuvântarea lui Ithova este 
numai temporara; Să-ţI meargă bine pe ptJmâllt. 

cele 
veşf 
telei 
dela 
exp 
in , 
pedi 
vre· 

Dar' ori cAt se zb~tea s~ fuga, sli scap .. de chi
pul necunoscutului, acela ii străgiuia rr.ueu in 
minte. Şi când ii simtea privirea de metJ,1 topit, 
trupul lui Ion Drumaş se intindea, se inmuia, şi 
o moleşală d . .!Iele, CăIduţă il pătrundea in toate 
oasele. 
După câteva zile i·se lui pofta de mâncare. 

1· se părea că are leşie in gură. Ş'atund, se rn· 
cr€dinţa cu muită bucurie c'avuse drept doctorul: 
i-se strkase SfOR1'1chuJ. II eh'emă şi dodorul îi 
s~rise alte Pi'ivUri şi un !i·:h!d alburiu. 

.Acum d-Ie doclor, cred d o se mă ridic cu· 
rând. Cu atât mai vârfos, di nu simţesc nici o 
durere. Dar te-aş fntreba ceva: poate un om din 
privind la cineva să· i slrice? 

Doctorul ti privi mirat. Ii căută pulzuJ, ro lsoră 

Şi într'adevăr de câteva nopţi el nu mai putea 
dormi, 

La plltru săpIămâ"i, când sosiri1 rudeniile avj· 
zafe despre moarlea lui ion Drumaş, acesta sta 
ţapăn pe catafalc, şi ochii lui, rămaşi deschişi pri
viau tintl sp~riaţi. 

.l!It~-1 săracul şi el a r.'l:mas cu o::hH deschişi. 
Toţi eti morti din cauza Om/dei aşa priviwc 
:z:ise unchIul, pe dnd femeile Innpură a se boci. 

,.One va face prohodul?c intrebi tot unchiul. 
- Popa PASCU, f se r-sptms€". 
- Pascu blUrânul? 
- Da, domnule. 
- Atunci e bine, zise el fntorcân.du se spre fe· 

mei. Popa b~trân face btdeaul1a slujbll mai sfâi1t~. 
Şi cu molltvele va lua vraja din ochii lui Ionică, 
şi s'or inchide ochişorli lui dracii, ca la toţi 
morţii creştini, cari n'au legaturi de-ale diavolu· 
lulc. Şi când pomeni numele din urmi, unchiul 
lui Drumaş rşi făcu o cruce Jugă şi zise cu ochii 
umezi: Dumnezeu si ne ferească de cel riu.. i 

Interesant este ca Dumn~zeul jidovllor It dă 
aC<Jstora blnrc!lvânfuea Într'o fonT'ă n{'gusto· 
rtast::ă. EI zice In cap 15 vers ~: Domnul Dum· 
nezeul jău te va blnec:uvJn1a, dup~ cum ţi-a spus, 
aşa cii tu o sl împrumufl 13. multe popoart', iar 
tu dela nrmenea nu o să imprumuţi. 

Dar chfar şi socofeala dobânzII est! scrisă in 
Talmudul ovreesc. 

In felul acesta jidovif sânt dtstitlaţi pentru ne· 
goţ prin tradiţia lor teologic~, pe care au pus 
in toate vremlle un fond deosebit. 

Incelul cu incetul, ct'lelalte neamuri, care fiU 
erau crescute de rlligle pentru ne~ustorle şi 
pentru adunarea de averi au trebuit in decursul 
timpului să ba!! lt1 retfllgere de pe acest teren, 
aşa in/ ât astă7.i apro3p~ rntreg corn' rtul şi fo .te 
capItalu'Île cde mari sânt rn mâni ovreeşti, pen
tru ca aşa a voit Talmudul sau b:blia jidoveascll. 

Iosel Mu"ller & Comp Medl'aş-Medgyes Birou t~hnic şi Înt~eprindere de zidit pe~ltru zidire d, 
.iL .,.. beton ŞI beton de fIer; depozit de lucrări de ciment. ,r 

Pr'mf~te şi pn:găteşte tot felul de cOl'ishucţiuni de beton de fier: aşezarea de padimente fără 1nchieturi, depozit shbil de tig1r 
penh u aco-per it din ciment, JJ al ei e per, tI u tI epte, pllici de tim er t, şi pieit ii~beton Il entru fântâni. 

IJ 
luat 
lem 
deo 
pur 
ele 
ster 
ciul 

[ 

rea 
sec] 
va 
nilo 
fată 

J 
fosi 
Ph€ 
mis 
ml1 
E. 



10 Decemvre ] 909 _. 
Din ~~!'lHff~;!ţn~.!I 

Statua lui Cogălniceanu la laşi. 
Oraşul Iaşi Încă de-acum zece ani a voit 
oJă r.idice .0 ~tatue" m~rt1ui bărbat politIc şi 
patnot MIhail Cogalmceanu. Pe vremea aceia 
s'a şi format un comitet, care a lansat liste 
de subscripţii pentru adunarea fondurilor ne
cesare spre acest scop. S'au adunat cu totul 
32 de mii de lei. Din această sumă în ur. 
ma neglijenţii casierului, 20 de mii de lei 
.s'au risipit fără de nici un folos. Din cauza 
ace~~ta comi"tetul nici nu şi-a mai continuat 
activItatea pană ase zi. 

Acum comitetul pentru ridicarea unei sta
tui lui Cuza-Vodă a cerut ca suma de 12 
mii de lei rămasă să se dea pentru această 
stattle, pe al cărei soclu va figura şi chipul 
lui Mihail Cogălniceanu. Cererea a fost însă 
respinsă şi comitetuJ, rfÎnoindu·se prin ale· 
gerea dlor Bogdan, Sebastian Moruzi Lascar 
.Antoniu şi Manicatide, a hotărît să conti
nuie (: u colecta până se vor aduna sumele 
l1~cesare pentru ridicarea statuei lui CogăI
mceanu. 

• 
ŞezUoare literară la Ploeşti. In ziua de 20 

Decemvre societatea filantropiei ~Umanitatea( din 
PloEşti. a cărei presidentă este dna Victoria Ra· 
dovid) văduva mult regretaiului AI. Radovicl , va 

'aTarj:! o suat~ Uerară artistică) cu concursul mal 
multor scriitori rom~nj. 

Serata se va da in sala ttatrului Cooperativa 
din Ploeş1î. Dmtre scriHorii. cari vor lua parte la 
această serban', amintim pe dnli St. O. Iosif şi 
Dimitrie Anghel, cari vor citi bucăţi literare. Ve· 
nitele acestei s-=rate sânt destinate pentru ajuto
rarea copiilor săraci di n acel 6raş. 

i • 

~ 
D. C. RAdulescu, sub directorul inchisorilor 

_ din România şi a inceput Mercuri, la facultatea 
~de drept din Bucureşti, interesantul curs de eri· 

,_"minoio~, ~iiHtă ii l·siGl"ţie peţtit.anCilIiN.-
'\\, >1< 

Ir.-, 
Conyenţia te1egraflci Între România şi 

Ungaria. Direc10rul general al telefoanelor din 
România, d. T. Zahariade, a fost zilele acestea 
]a Budapesta, unde a incheiat un aranjament din 
cele mal avantaj'Jase pentru România in ce pri
veşte transmiterea telegramelor şi a convorbirilor 
teldonice. D. Zahariade a obţinut reducerea taxel 
dela 12 II, bani, la 10 banl pentru telegramele 
expediate din România. In chipul icesta, având 
in vedere marele număr de telegrame, ce se ex
pediau p('ntru Ungaria, poşta română câştigă 
vre·o 18 mii de lei anual. 

.. 
Dela ~Liga cultura1le. Comitetui central a 

luat hotărîrea ca membrii Ligei să poarte la so~ 
lemnibţi şi excursii, făcute Î~ comun .un semn 
deosebitor, lucrat dm smalţ, In 3 colon, care va 
purta stema lui Mihai· Viteazul cuprinzând pe 
ele cele 3 ţări româneşti cucerite de dinsul -
stema din 1600 - descoperită de d. pref. On-
ciul şi iniţialele L. U. C. P. . 
Duminecă 29 Noemvre, va avea loc maugura-

rea noui secţii a Ligei din Huşi, cu care pr.lej 
secretarul general al Ugei, d. profesor N. Iorga 
va desvolta conferinţa: "Starea culturală a româ
nilor din Basarabia, dela 1812 până in timpul de 
faţă .... .. 

Parlamenta re. Cu oea-zia tncetj~ii din vi~tl ~ 
fostului prim·ministru italian Fortls, d. MihaIl 
Pherichide preşedintele camerii d:pulaţll?r a tri
mis preşedintelui cameril deputaţilor Hahenl, ur· 
mătoarea telegramă de condoleanţă: 
E. S. D-Zul Preşedinte al Camerii deputatilor 

RomI. 

,,1' II BUN .le 

Camera dfputaţilo, români m'a lnsărcÎlzat să 
fran~mit condoleanţete sale familiei mult regreta· 
tulUl dv. coleg, deputatul Fortis. 

P~nt,~ a fi incredinţat că ele vor ajunge la 
destmoţle, rog pe E Voastră să binevoiască ai 
face cunoscut în numele meu, familiei, partea pe 
care camera deputaţilor români o ia la doliul 
care a 10 vi! o. 

Preşedintele camerii deputaţilor 
Mihail Pherekyde. 

... 
In memoria lui Augustin Bunea. 

1) Pen'ru vecinica amintire a lui Bunea, 
care a adus atât de esenţiale serv'cii nu 
numai ştiinţei româneşti, dar culturei noa
stre întregi şi vieţii naţionale a românilor 
din Ardeal şi Ungaria, la care a luat parte 
ca luptător de frunte, Liga culturală, insti
tue un premiu de 300 lei pe an, plătibii 
din veniturile fondului inalienabil adunat de 
secţia »Bucureştic, pentru cea mai bună 
luerare scrisă de un tânăr din Ardeal şi 
Ungaria şi care va trata un subiect din 
istoria bisericii sau viaţa religioasă actuală 
a români1or de peste munţi. 

2) Lucrarea se poate prezenta in manu· 
script, în care caz autorul se indatorează 
a o publica, sau în formă de coală tipărită. 

3) Judecata asupra lucrării o va rosti o 
comisiune alcătuită din profesorul de isto
rie b:sericeas::ă la faculhtea teologică din 
Bu: ureşti, din prof. de istorie bisericească 
dela seminarul din Sibiiu, din prof. de isto
rie biserice aseă dela şcoala de teologie din 
Blaj. 

4) Premiul se va decerne solemn în Blaj, 
Sibiiu sau Bucureşti, după hotărîrea comi
siuaei, în f ecare an, la 17 Noemvre st. v., 
ziua când Augustin Bunea a trecut la cele 
vecinice. 

... 
.;)IIl'il\Jlt;;;&I, .."Q."" ......... .l .. -~..,v.... _1;'- .......................... v'" I ti 

Joi s'a sfinţit cu o deosebită solemnitate noua 
biserică rusească din CapitaU. Clădirea acestei 
biserici s'a inceput in 1905, în urma slăruinţelor 
ministrului Rusiei la BucureştiI baron Ciers. Bi
serica rusească, ridicată aproape de Universitate 
este un adevăi at monument de artă, ea se distinge 
intre Celelalte biserici din Bucureşti, prin bogăţia 
ei, prin luxul, CU care a fost impodobit •. Cupo· 
lele dela turnurile ei sânt invălite In aur de 22 
de carate. 

Planurile nouăi blserici au fost făcute de pro
fesorul Preobrojinsky dela academia fmperială de 
bele.arte din Petersburg, unul dintre cei mai re
numiţi architecţi din întreagă Rusia. Biserica este 
zidită În stilul bizantin cu modificlrile introduse 
acestui stil in archi1ectura rusească. Picturile şi 
ornamentele, adevărate opere de artă, au fost fă· 
cute de un pictor tot din Petersburg, anume Va
siliev. 

CheItuelile făcute, fireşte, de guvernu1 rusesc, 
cu această biserici se urcă la suma de opt sute 
de mii de leI. 

La sfintirea bisericii ruseşti, serviciul religios 
a fost oficiat de episcopul rus dela Berlin, Vla
dimir, care este şeful tuturor bisericilor ruseşti 
din străinătate. EI a fost azlstat de mai mulţi 
preoţI ruşi, şi de noul paroch al acestei biserici 
Politoff, care a fost adus aici din Weimar. La 
actul sfinţire! au fost invitati toţi membrii corpu
lui diplomatic precum şi reprezentanţi guvernu· 
lui român. Ţarul Rusiei a fost salutat cu aceastA 
ocazie de către ruşU din Bucureşti, printr'o tele
gramA de omagiu. 
După sfintlrea bisericii a avut loc la legaţia 

rusească o recepţie şi un banchet. 

Pae. 5 -
In preajma hofărîrei. 

Criza. 
Arad) 9 Decemvre:. 

Au lienţa de azi a ministrului preşedinte 
fără să aducă hotărîrea mult aşteptată a 
domnitorului. Se afirmă din sursă iniţiată 
eă de-aeam va urma o nouă serie de au
dienţe şi că hotărîrea definitivă se va pu
blica abia după audienţele acestea, către 
mijlocul săptămânei viitoare. Vor primi in· 
vitaţiune exclusiv numai oamenii vechiului 
sistem. 

Se confirmă, din aceiaş sursă, cu toată 
hotărî~ea vestea, că contele Khuen Heder
vâry va primi misiunea formării unui nou 
guvern şi e veroismil, că şi misiunea lui 
se va mărgini de-ocamdată la conducerea 
afacerilor şi la mijlocirea tratativelor Între 
coroană şi partidele ungureşti, Un ziar de 
de seară, din capitală, spune că contele 
Khuen a şi început să compună lista noi~ 
lor ministri. EI ar fi oferit portofoliul de 
interne lui 1. Sân dor, fost secretar de stat 
al contelui Ştefan Tisza; pe cel de co
merţ lui Bela Ser/nyl; pe cel de culte 
iarăşi lui Berzeviczy, iar portofoliul aface
rilor croate lui lomasich. 
După o altă sUIsă planul domnitorului 

ar fi să numească întâi un guvern de tran
siţie, care să obţ:nă in demnitatea. Obţinân
du- se indemnitatea :i preveuindu-se în felul 
acesta starea de ex·]ex, va urma un nou 
cabinet, aşazis ."cabine!ul votului universal«, 
în frunte cu Lukâcs şi având ca membrii 
pe contele Bat1hyâny, B. făldes, L Holle, 
C. Merey, contele A. Teleky, Mesk6 şi Ba
konyi. P<ntru Justh s'a rezervat preşidenţia 
r~mprii 

Sânt semn! că situaţia va ieşi in curând 
din faza combinaţiunilor de tot felul şi că 
audienţa de azi a ministrului preşedinte a 
grăbit hotărârea împăratului. 

Audienta lui Wekerle. 

Budapesta, 9 Deccmvre. (Dela corespondentul 
nostru). Primul ministru Wekerle sosind azi di
mineaţă la Viena a minat la palatul ungar, unde 
a primit raportul secretarului de stat Vertessy. 
De-acolo s'a dus Ia ministerul de externe şi a 
avut o iungl con sfătuire cu contele de Athren
thal, despre care se crede, in unele cercuri) că 
are de mult in mână cheia soluţiunii. La cea· 
surile 12 Wekerle s'a infiinţat in audientt la im-

păratul. 
Dup~ audienţă Wekerle a făcut ziariştilor ur

mătoarea declaraţie: 

- Am comunicat MaiesUţii :Sale că silinţele 
mele de a îndupleca pe conttle Zichy să ia asu· 
prăşi formarea unui nou cabinet, n'au izbutit şi 
am rugat totodată pe Ma iestatea Sa si deslrcl
neze cabinetul meu. Malestatea S1 nu mi·a im
p1iDit dorinţa, ci a stăruit să mai rămân câteva 
zile. Sper de altfel că hotărirea Maiestjtil Sale se 
va cunoaşte in curând. 

Audienţa ministrului Zichy. 

Budapesta, 9 Decemvre. (Dela c~respondentul 
nostru). Imediat dupA primul ministru, a fost azi 
primit in audienţA particulari la monarchul şi 
ministrul a latere contele Adalbert Zichy. 

- _.;aI 

Se cxpedeazli pentru pr,eţnri solide aranjamente 6omple:cte pentru biserici, odljdii, pra~ 
pori, stihare, podre:, policandre şi cQndclabre, cădelniţe, iconostase şi icoane sfinte etc. 

atelier artistie ,eatru obiecte biseriee~t1 
~ B UDA P EST, IV. Vâczi-utcza. 59. 

Lucrează iconostase. altare, jertovnice, amvoane, icoane por;tative eto 
Preţ-curent, prelhnlna.r, sau dese01uurt se trhntt la dorinţA •. 

~_Ii 

\. 

~ rr'..Jj. Ef;;;qiQ&ZlitJ!!!!L ! 



Pag. 6 
• b 

IndependişUl Impotriva contelu I 
Aehrental. 

Budapestat 9 Decemvre. ţI?ela eorespodent'll 
nostru). Vestea că primul ministru W<.k:rle, 'na
inte d.e a se 'nfatişa la impăratul, a VIZitat Iară Ş 
pe confele de Aehrenlhal a trezit o vie revoltă in 
partidul lui J usth. Se crede el din partea aderen· 
filor lui Jus:h se vor face interpelări cu ocazia 
celor mai apropiate delegatiunl şi se va combate 
ingerinta necontenitll a ministrului de exter.ne 
in chestiunile de politică Internă a Ung anei. 
Aderenti lui Justh sânt cu attt mai Inverş unaţl 
contra contelui Aehrenth:llJ cu cât se crede de~. 
pre el că e singura piedică in calea retrageni 
actualului guvern. 

Şedinţa comitetului Asociaţiunii 
din Arad. 

Arad, 9 Decemvre. 

Azi seara la 6 comitetul Asociaţiunil culturale 
din AJrad a ţinut '0 şedinţă supt preşedinţia d, lui 
Vasil' Ooldiş, directorul Asocia1iunii! discutând 
o serie de obiecte de interes deosebit. 

Au luat parte dd. Nicolae Oncu, Roman R. 
Ciorogar Sava Raicu, Dr. Luca Laurian, S~nr 
Bocu Io~n Moldovan, Dr. Iustin Marşeu, Nico
lae Mihulin, Dr. Lllzar Iacob, GheJrghe StoiCI, 
Ioan Montanl, rosif Sceopul, Virgil Antonescu, 
Silviu Bejan, Vasile Micula şi Dr. Gheorghe 
Crişan. 
După rczolvirea unor agende mli mărunte, co

mitetul a stăruit mai mult asupra importantei 
chestiuni a concentrării şi a celorlalte clase so
ciale româneşti din Arad, a comersanţilor şi. a 
meseria şil or, supt framura culturală a ~Asocla
tiunii< cari, aU tot aşa, dacă nu mai mare nevoE', 
de mijloacele culturei româneşti, pentru a nu se 
pierde. 

DupA temeinice şi fructuoase desbllferi s'a ales 
de-ocamdată un comitet tn p~rsoanele dlor Sever 
Bocu Iosif Moldovan şi IUit:n Olariu, care in 
term;nul cel mai scurt să compună o co~scrlptit', 
semşLor ŞI emar a uceniCilor din comefClU ŞI 
meserii, pentru a pute1i fj tinuţi in evidenţă şi a 
li·se putea Înlesni şi pune la indemână mijioa
cele culturale de cari dispune ~Asociatium:a<. 

S'a decis apoi continuarea conferinţelor publice 
începute anul trecut, pentru lunile de iarnă. S'au 
hotărît deocamdată ronferenţele care se vor ţinea 
până in serbătorile Crăciunului Şi anume, Întâta 
conferenţă va avea loc Duminecă in /9 Decem
vre prin d. profesor Nicolae MiJuJlin, a doua, 
Duminecă la 26 Decemvre prin d. Sever Boca 
şi a trei 1 Duminecă În 2 Ianuarie prin d. Ioan 
Mantani, redactori la :t Tribuna«, Conferenţele 
vor avea loc În sala festivă a Seminarului. 

S·a decis convocarea adunarii generalt a 
~Asociatiunej«: pentru ziua dt 3 Mattie. Pro. 
gramul festivităţi/or aranjate cu acest prilej se va 
fixa mai târziu. 

.T R 18 U N Ac -
fie românesc şi prin exferiozarea lui, numai În 
port naţional. . ..• 

Propunerea preşedinteluI a fost primItă cu in-

sufleţire. .. 
S'au distribuit in urmă mal multe ajutoare 

pentru ucenici de meseria~i, şi s'.a d.ecis abona· 
narea ziarului » Tribuna~ ŞI a reVistei ~e se~ma 
meseriaşilor »Mullca« din Sas-Sebeş ŞI şedmţa 
s'a ridicat. 

10 Decemvre n. 1909 _. 
tră a plugarilor de jos, salutul de _fel!citare precum au 
trimis toţi rominii din toa!e ungh.lllnl~ telegr~me _de 
felicitare la acest z'ar rommesc. ŞI nOI plugam VOim 
să batem un cui de felicitare şi suvenire, mai pe urmă, 
dar peste toţi chiar În vîrful steagului naţional a,t 
»Tribunii. ! j; 

lubitilor Domni! Ziua de 14127 Noemvre a fost o 
zi de mare sărbătoare pentru întreg neamul romi. 
nesc. Venit·au din depărtare fraţii noştri! din regatul 
liber venit-au din partea fratIlor slovaCI ca reprezen-
tant al lor deputatul Milan Hodja; venit,au din de
părtări iubiţii noştrii. dep~taţi, venit-am şi noi plugarii 

. d 1 b'" '1 t din partea poporuluI de JOs. 
ECOUrI e a ser an e noas re. Dintre cei mai Însemnaţi plugari au fost Uroşi Pa-

d 9 D team din Nădlae şi N. Lazarescu din Şiria, Nicolae La-
Ara> ecemvre. zarescu din Jadanii, şi ~u sll?scrisul_din .p!rte,a bănă-

U. terioT ni,au mll sosit următoare~e scrisori tendor şi mai mulţi a.!t~ fraţi plugan ţOJI mtr un gla,~ 
de ader~ntA şi felicitare din prilejul serbărilor vă zicem: Onoare, .ma,me! fală, vredl1lcle acelo~ _d-1l11 

t iubiti cari au contnbult aJutorarea, susţinerea ŞI lIlflo-noa~ r~.:, . I . SI .. . B t f" t" rirea acestui ziar romine5c, oglindă să fie spre Suve-
SI b Il~. ClOd "Tnbuna« ~l.. aVlcl, ŞI ro e lin a venire armonia, sprijinul şi buna inţelegere a acestui 

a luaţ, m~ aflam pe p~agul vleţl1 practice. Ca st~de'd ziar numit • Tribuna« în Arad; Amvonul naţiunii noa
la UI1IVersItatea ~In Vle~a aşt~ptam, ~u~ aşteapta Tf: t romÎneşti pe care se suie predicatorii noştri cei cu 
minuI Pa~tile, ~oSlrea ~Tnbul1el".dela Slbl,Il_1. Era~ mtl ţI ~t~~etul curat' romînesc şi ne predică valurile grele 
d!ntre nOI, can o ~v::am.abonat;:. Nu o ~Jtlam,_cl o sor- ale vieţii de astăzi. ne arată calea cea adevărată, ca să 
blam. Pentru. roml11l1 din. aceas~ patne "Tn~una." ~ I ne ridicăm din Întuneric la lumină şi să tinem strins 
fost o rev~latle pnn e~pnnsul el ltm~ed~ ş: s~r~su cu ta ii la numele nostru cel scump, pe care ni-J.a 
c_urgător. ŞI d1ylcbe. ca !""ierea

. D,e-~tunCl, SIa IIlf1rtI~~ pi'istra\ 'străbunii nostri cu sfinţenie nepătat pînă acum. 
ŞI l! nOi o .. Im a 111al rumoasa 111 scnse e, ce o_r. " Iacă tot ce avem 'mai scump şi mai bun sînt gaze
se mdeletn.lclau cu acest fel de ~e~teşug. [n p~!ltJca~ "." t .- r- suferă de dragul neamului şi a l1a-
ea a cucent repede mulţimea, cacI propavedan!lle el ~r!l noş ~tI. ca I , 
erau înţelese de toti. Vegheze deci în vecii vecilor această tle

M
I, temnt,lt~, bpeţ_dJ epsde, ş. m. Şal: sllf"rl'ţi cum a suferit 

' d'" l . . d e aceste erge I lU I 1 or omm, " soţ~e ~re I~lclOasa a. n.camll Ul r~mtnes~ e p. .. i străbunii noştrii, dovediti lumii că poporul romÎ-
plaIUri. Rasune veCInIC glas~l el cucentor pnn valle Ş . t" dă d- Înul său fii viteji ori se ştiu 
şi m~ntii ~arp~ţilor! Ţărie ~I pute~e ~ela Dumnezeu ~e~~fi ŞI e~~r~IZlneam \~~bă, lege' şi moşie. Vă salut cu 
zcJoşllor Ş1 des1l1teresaţllor el muncItOri! ~ fY ~ n Vas ii e~onom în Satumic lîngă Lugoj. 

Dr. P e t r u Ş pa n, prof. ra", O 
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lIinski Li r s c a. Dragii mei! Citesc şi recitesc cele din == Depl 
urmă ştiri din • Tribuna« - şi nu-mi vine a crede. OU fa, 
Intorc foaia pe o parte, pe cealaltă, mă frec I~ 9<:hi, SERV.CIUI TELEGQ :aFIC 
mă uit mai bine, .. Ce să ZIC? Rapoartele stau flpante, 1.. i 'rTi • A vo 

negru pe alb. Cum? Aţi făcu.t ~inunea asta? Ati, ~aţ Procesul contra lui friedJ· ung.1'.'. ttre a de inimi nobile cari s'au gllldit la soarta gazeta fi el , j 

noastre? Cari ;u avut durere de inimă pentru ziari- Viena 9 Decemvre. Azi la orele 10 s'a ~t utn 
stica noastră? Cari şi-au zis: Oamenii ăştia vreau , . d t ţ" t nmţa I 
ceva bun să-i ajutăm, cu vorb.1 şi cu fapta? Vă fe- început procesul pormt de . epu. a ~I eroa. 0- ~or i 
ricesc dr~gii mei, că aţi ajuns atit de departe. Int~eagă sârbi împotriva profesoruluI .f~l~dJung ŞI. a i P 
probl~ma de pînă acum a f~st o în~erca.r~ n~l~ură redactorului Ambros. Sala e tlxlta de public. ~ 'f ' 
de a face să stea oul pe masa. Nu s a gasit niCI un . t t . 1 -~u aţi 
Columbus. Nu şi-a zis nimenea, pînă'n ziua de as- Sânt reprezmtate apro~pe oa e ziare e. eur~.~,. "Iiem 
tăzi: _ ~ără local cinstiţ,. fără de _ ~mbărbătări ajutat_e pene mari. Dintre zlar~le r~eş~~:T ~~- '""~}h 8 J 
a. uncu, veneratlll vostru anteluptător, cu tovarăşii f OL~na~ (Ardd) ?l.: :t\dCvuruh. "(BUL:ureşt/, \+ arian. 
D-sale - şi a ~ezolvat problema. _ • Dintre acuzatOrI sant prezenţi 23. Atragf ţ~ .,ro'oi 
. De acum veţi lucrva cu mal multa dragoste _ -:-: ~lOt 1 atenţia locotenentul-feldmareşal Tomosici' Rom; 

sigur. Nobleta obliga. De-acum nu ne va tresari mima I , . A 'f Y' f 1 b ' 'i lanu~ 
de jale văzînd o redactie ro'!lln.ească ca vai de ea. Să I care sa p:ezm.tat I~. uni orma, ~.1 ostu . an ; rităţli 
vă dea q·zeu spor .la m~nca ŞI. o s.umed~nie ~e co· al Croaţlel PeJaceVICI. Advocaţll acuzatilor ' 
Jab.oraton. Vo~ ve~I, de~lgur" ş~ ~al mulţi deCit sî~t sânt Dr. Hartner şi StratimirovÎci' acuzaţii .. __ ~+ 
astazI. Intr'o Istone a Jurnallstlcel engleze am cetit A ~.' • " • 

odată o pagină înălţătoare: Presa Ha într'o stare pri- f sant apalaţl de .Dr. Benedlkt Şl Dr. ~Ien
mitivă. Nu o în cresta nimeni. Ziariştii erau oameni brock. Dezbaterile le conduce preşedmteIe 
far~ că~ătîi. _Cum se putea ridica însă. presa? 'priI"! tribunalului Wach. Juraţii sânt toţi persoane 
batJocuri? Pnn dIspret? Nu! S'a dat 10zlOca: cel mal A ". ". _ 

buni înainte! In rîndurile cele dintîi ale ziariştilor nemsemnate, nu e mtre el mCI untltrat. Dupa 
s'au înrolat ~criit_ori~. mari, politicianii, invăţaţîi. Şi-au constatarea identităţii acuzaţilort se dă citire 
scos carul ~1~ pletnl: actului de acuză apoi se procedează la in-Aşa va fI ŞI la nOI. ? 

Căci ... ar fi nonSenz să fi e altfel. N'am merita să ne terogarea acuzatilor. 
numim neam cu aspiratii de cultură. , La ora unu interogatorul lui Heinrich 
Vă strîng ~îna fr~ţeşte şi vă p,~omit ~ ,vă ,VOIU co: Ambros, redactorul responsabil al ziarului 

labara cu lTlal multa dragoste, flJnd fenclt ca dau ŞI R' h t AtI d I _ ~ 
eu ° cărămidă la casa voastră. » elc SpOS «. cuza u ee ara ca nu se 

Hor ia Pe tr a- Pe t r es c u. simte vinovat. Articolele încrim;nate i-au fost 
Să t m ar. Deşi cam tirziu, dar grăb:m şi noi a ne date de către şef-redactorul ziarului dr. fun. 

exprima sentimentele de bucurie şi dorinţe de bine. der. Le-a citit şi cu toate că cuprindeau 
Deja, CÎnd şi-a luat initiativă întruparea ideii de a acuze grave le-a dat la tipar, fiind convÎns clădi un lăcaş menit »Tribunei«, precum a tuturoraşl I 

şi ale noastre inimi s'au umplut de bucurie. Şi cînd . că nu spun decât adevărul. Ia răspunderea 
a~ eTepat z.orii zl~ei, ~n ~are i.deia ~'a îl1tr~pat şi s'a pentru publicarea lor şi se declară gata să 
sţmţtt. casa IIltregel ~a.ttum romme ŞI buc~lrIa ~oastră dovediască' veracitatea celor afirmate şi cere 
şI-a ajuns culmea, cacI acest far, care lummeaza toate " . l 
plaiurile, unde este suflare romînească, aşa lu- sa fie ascultat ca martor şefredactoru 
minează şi ini11lile şi mintile noastre, de aceia de da- f funder. , 
torint~ s!lnţă ne ţin~m şi .. noi, să ur~m viată î~~elungată I AI doilea acuzat dr. friedjung de-ase-
ac~stUl camll1 al »TnbulllI«, care o sa vesteasca lI1totdea- ~ v' . '.. 

oamn: 
bră fi 
O.lmm 
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,oarnn:: 
lmemt 

:)oamm 
1 pe vii 
roamm 
'~bră p 1- PE 
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Preşedintele d. Vasile Ooldiş, luând cuvântul, 
face amintire de r. obil ele stăruinţe ale damelor ro
mâne din Arad, cari de un an de zile incoaci, cu 
un zel extraordinar, Încoronat de succese cari 
ne pun în uimire, s'au angajat la realizarea unei 
opere de cea mai mare importanţă pentru noi: 
ridicarea unui aşezământ cultural de fete În 
Arad. Asociaţiunea noastră - a spus d-sa _ 
priveşte cu mult interes şi recunoştinţă chiar ze
fui laudabil al damelor române şi trebuie să le 
dea tot concursul şi sprijinul. D'aceia, deşi pri
lejul adunării noastre generale, a fost folosit tot
deauna pentru serbări aranjate in folosul fondu, 
lui Asociaţiunii, de astădată, propune să se ce
deze venitul festivităţilor serale În favoarea fon
dului Reuniunei femeilor române din loc şi tot 
ce se va aranja În anul acesta În Arad să se 
consacre pentru aceasta menire. Propune să se 
aelege un comitet din dd. Sever Bocu, Dr. Cor
nel Iancu şi Dr. lustin Marşeu, cari să se pună 
in conţelegere cu Reununea femeilor şi să se 
aranjeze În comun, cu acel prilej, un bal, care să 

~na conştiinţa noastră, de a fi, ce au fost străbunii noştri menea dec1a.ra. ca . e nevl~ovat FnedJung, 
ŞI c: ţre~u_ie ~ fie !fe~~raţiile viitoare, adică romîni... un orator dlstms, ţme ~n ~Iscurs mare, care 
romml_ ŞI IarăşI romlm ~ _ . .. e ascultat cu atenţie ŞI Incordare. »N'am 

DormI putere nouă, tane destulă onoraţllor membru . v '. 

din .redacţie, viaţă îndelungată .. Tribunii« şi vetrei ei. VOit S~ acu~ poporul croat~ CI numaI ,P~ 
Donm cu ~rag. Teol.ogii_ s.ă,tmăreni. oameni cari au luat bam pentru servlcu 

Sat u- m I~. Onorafă redacţie, Pm:l1Iţl salt,.tul me~ politice. Nude altă tradare i-am acuzat 
de plugar, In numele tuturor fraţtlor mei plugari . d .. A ,. d 

'i. ••• 

-fn romÎnL din acC<\stă tară. Mă._'simt datar_ din prilejul CI e mltUlre, ceeace sant gata s o ŞI 0-
sfinţi rei casei l> Tribuna«, a trimite şi din partea noas- vedesc«. In cele din ~urmă declară că a 

. . " . cu globurele scătătoare pentru cJ. 1. 26 cor. gratuit. Premiat la expoziţia dia Cincibisuici 
.. - In atentiune! tnv!ţI11arilor!.... I Maşina de calculat sIstem ;a~4ts, I cele mai noui modele de desemn se trimite 

Colecjivn,a de reevlzite eeono- Maşina de calculat m că de mini!" sislem (Pec,) mdalic dl aqr. Se poate comanda la I , 
mice pen~ru ş=:oa!ele pop. preţul 50 cor. Takats o buc. 16 fiI. (catalog de pnturl despre Tak6ts Endre. înVăţător de stat în Gror- I .,--

~.~ 
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scris articolele după ce croaţii s'au certat cu 
maghiarii, cu cari înainte trăiseră în bună 
inţelegere. =»Eu nu voiam să trec de corn
DIM:e în prigonirea naţionalităţilor nema-
7hiare, pe cari le-am apărat în deosebite 
~rticole scrise Împotriva politicei de volni
:ie a maghiarilor«. Terminând Or. friedjung 
)rezÎntă documentele sale cu cari vrea să do-. , 
:umenteze că deputaţii croaţi s'au lăsat mi· 
uiţi de guvernul ungar şi promite că va 
nai prezinta şi facsimilele altor documente. 

Documentele produse de Friedjung nu 
le dovedesc amestecul direct al Kossuthiş. 
ilor cu coaliţia sârbo·croată, ci se refer 
IUmai la relaţiile dintre această coaliţie şi 
luvernul Sârbei. 
'La ora 5 preşedintele ridică şedinţa şi 
mână iezbaterile pe ziua de mâne, când 
e va face interogatorul lui Funder. De
laraţiile lui sânt aşteptate cu mare nerăb
are. Cercurile ziaristice sânt foarte agitate. 
:iarele maghiare dau procesului o deosebită 
nportanţă. 

Scan da1 în parlamentul austriac. 
Viena, 9 Decemvre. In şedinţa de astăzi 
parlamentului austriac ministrul de finanţe 

ilinski a apărat proiectul său de buget. 
Deputatul ihlian Bugatto - a cerut din 

)u fa-o ultatea italiană. 
A vorbit şi ruteanul rusofil Hlibovitzki, 

Ire a apărat politica Rusiei. Atunci s'a năs
It un mare s::andal, ruteanul a fost ame· 
nţat din toate părţile. Numai clubul sIa· 
lor părea mai liniştit. 

rtuaţia parlamentară di n Austria. 
\/iena 9 Decemvre. Ministrul preşedinte Bie
~h a propus partidelor următoarea solutie! 

"ariamentul să voteze in cursul lunei Decem· 
ţ. provizoriul budgetar şi convenţia comercială 
~ Români't iar guvernul se obligi, ca in luna 
Ianuarie să reconstruiască ministerul pe baza 

tităţli intre germani şi slavi. 
== ====================== 
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D. D,. TihedlU Bredlceanu, Sihilu 19 caete dIn partea M. Sale In aceasta che!tiune. Implratul 
compoziţiile dsale: ,Cântece şi doine.: şi »Jocuri respinge cererea din doul motive. Intâi, el dacă 
româneşti«. permite lui Hofrichter si j·!e ia instruc1il lnso-

Doa Olimpia Damian, Brad portretul lui Avram tit de un apăriftor, faptul acesti ar consHlui un 
hncu artistic lucrat cu pyrogravură in lemn, o caz de precedent~ pentru cei!. Iti acuzati militari. 
admlrablll tavă de lemn, cu crestături, motive ro· AI doilea este In interesul lui Hofrichler sI re· 
mâneştl luate din albumul d. Comş., un ffumos nunte la apărator şi să se supule instructiei dupA 
tablou pictat cnaturi moartă». codul vechiu, care prevede pentru crima nemăr-

Ona SOfia Bdma, Brad un şteriar tesăturl cu turisitl maximul pedepsei de douheci de ani 
motive româneşti. muncă silnicil, pe codul cel nou prevede şi pen-

Dna Emilia dr. Tr.ileseu, Arad un admi abil tru crime nemărturisite pedeapsa cu moarte, daci 
mijloc de masă. brodat pe mătaslt judecâtorii s'au convins, că acuzatul este vinovat 

Dna Vidoria Dr. A vrameseu, Radna o periniţl Ministrul a adăugat, că după terminarea ins-
'lroderie cu aur pe catifea. trucVei poate să va schimba decezil, şi atunci 

Doa Ve/uda Dimitrestu, Steeani dou~ ştergue i·se va da voie si comunice cu auditorul Kunz 
te,llturil cu motive româneşti din Banat. şi d·i pruinte acide favorabile, ce le are. 

Ona Corn elia Popovici, Talpaş două ştergare _ Aviz. Aducem la cunoştinţa on()ratu)ui pub. 
tesAturA naţională de pe lund, un mijloc de masa, Ile, că adunarea cercualA a Despărţământului 
pe pânzi cu ajur. Orizii.mari al ,Astrei« proiectata pe Duminecl 

Ona Hortmsia Moldovenescu, Sarofola un opreg 12 Dec. n. in comuna Oîliteag, din cauza tim. 
t~săturl cu motive româneşti. puiul nefavorabil, cGre face aproape imposibili 

Dşoara Odavia Stolojan, Beiuş O feleg~ ţesă· comunic.aţia _ nu se va ţinea şi totodata n ru-
tură naţională din Bihor. t d f' i C . 

Dna Izabela Ardeleanu, Btiuş o feltgll ţesături găm a aştep a e 1gerea unu nOII termin. oml-
românească din B'hor. tdul Despă!ţămdntului. 

Dşoara Livia Sălăgeanu, Tdmand un fugar şi - 0111 mizeriile românilor din America_ 
un mijloc de masă cusstur ă româl1eascl pe pânză. Citim în »Tricolorul«: Nenorocire mare, l-a 

Doa Florica Sub, Arad un mijloc de masit, ajuns pe frate'e Avram Suciu din Newară, O. 
etamină cu ajur. -_ .. ,-:":.~;;:~;.:;; membru al societăţii »Dacia Română«. Anume, 

Dşoara Sidonia Viţa, Lugoj un admirabl1 ştergar, În ziua de Nov. a. c, mergând cu mai multi prie-
cusaturA cu motive româneşti. ti ni ai săi, la alţi prieteni din altă parte a oraşu-

Elevele din el. 1-1/. dela şcoala tlemertfară din lui, pe drum tocmai când treceau peste şinele 
Lugoj donă frumoase gentillţ~ ImpletiturA din tel, trenului, sau întâlnit cu nişte englez', din gurile 
un port'piepteu, broderie pe pânză, un port-per,i cărora au răsunat foarte urîte vorbe la adresa 
cusătură pe postav, şi două frumoase tavite ero- românilor. Românii au răspuns, răspunsul nou 
setărle şi cusătmă. al englezilor a fost insoţit de bolovani, pe cari 

Din caetele muzicale ale dlul dr. Tlberius Bre- îi aruncau asupra românilor, ceasul slab a voit 
diceanu vândute lallibrăria dl!! aici pentru zidirea ca un astfd de bolovan să I ajungă pe fratele 
internatului, a intrat suma de 21'60 flleri. Avram Sudu, drept În ochiul stâng. A fost dus 

Ci f · I I · L ? la medic, ca i-a spus C} trebuie negreşit operat, 
- ne va t urmaşu UI ueger că altcum i.se va infeda şi celalalt ochi şi astfel 

Din partea corespondentului nos',ru din Viena va orbi de amândoi ochii. Pe englezi ni
primim ştirea telegrafică, că :tN. Fr. Pr.« meni nu-i cunoaşte şi s'au depărtat fără ai cu
aduce în numărul său de astăzi senzaţia, că noaşte şi s'au depărtat fără a fi prinşi. fratele 
fostul director al magi5trafurei comunale şi nostru, după operat e s'a făcut bine. A şezut in 

1 . D W' L' 1 spital 9 zile şi a pl~tit 11'1 n,-,hT'Î pluc 35 dolari, 
actua mi",~tru de comert r. €lSl{lrC.1nU, cât îi cere doctorul, care i-a făcut operaţie. Trist 
nu este consiLer comunaJ. de tof. 

Aceasta veste este cu atât mai importantă _ Starea regelui Leopold. Ni se telegra-
cu cât e vorba ca Dr·ul Lueger din cauză fiază din Bruxtlle5: Starea regelui leopold s'a 
de boală să'şi dea demisia din postul de agravat iarăşi. Leşinllrile paralitice au revrnit şi 
primar al Vienei, scaun pe care nu·) poate cercurile dela palat sânt din pricina asta muW 

INFOR~'ATIUNI. IjX 
ocupa altul decât Weisskirchner. ingrijoratt'. MOş'enitorul de tron a fost azi che-

In 1910 vor fi alegeri generale, de con- mat la patul b::llnavulu i, deoarece se crede că' 
catastrofa poate să urmeze i.l tot momentul. 

silieJi comunali. La aceste alegeri va can· 
I ,. d + - Explozia din Hamburg O depesi din 

A RAD, 9 Decemvre n 1909. 

embre nouă la Reuniuuea femeilor 
romane din Arad. 

S'au mai înscris de membre la Reuniu
il femei!or române din Arad, următoa-

dida şi adualu minIstru e comer", Hamburg, ne anuntă: Victimele exploziei dela 
- Confele Tisza in Arad. Azi, la orele 11 fabrica de gaz, conform co:nunicatului oficio$~ 

şi jumătatf', fO!itul ministru preşedinte contele sânt 34. Unii au fost găsit in agonie prinfre 
Ştefan Tisza a sosit Iil Arad in deplin incognito. ruine, duptl ce se stânsese focul. Gazometru', 
D~!a gar~ Il venit in oraş pe jo::_ care a rămas neinceput de dintii flacărilor, a in· 

In cercurile bine Informate se afirmi! că veni· ceput azi să functiontze. Ridicarea resturiJor 
rra lui Tlsza la Arad nu e ro Irg~tură cu ehes- continuă. 

~~mna IustinaŞerban,Aradmem. tiile poutice actuale, - cum susţin ziarele din _ A murit regele! Citim in :oTricoloruh din 
C 100 Pesta. America: Azi în 22 1. c. a fost Înmormîntarea unui 

bră fondatoare . '- - In Jurul crImei din Vhna. Corespon- vestit rege aici, la noi, rn Cleveland. La Înmormîntare 
>Imna Elena Raieu membră fon- dentul nostru din Viena ne telegrafiad ea advo- a luat parte pe lîngă un public numeros, aproape 
datoare :t 100.- . catul Pressburger a inaintat ministrului de răz· toţi ziariştii străini din Cleveland. Pe regele (faraoni
)amna Georgina Monţia, ŞicLila boi, Schtbaich o cerere, pentru a putea participa lor Americani) il chema Nicolae MihaiIă Mitice!. A 

40.- ca apărător la instructia locotenentului Hofri~h. fost pe vremuri voevodul ţiganilor din Sîrbia şi Bă-
membră pe viaţă ~ » ter. Oene"alul Schonaich a răspuns, că codul JU' nat. Pe urmă a trecut la America. A trăit bine şi era 
)amna Aurelia Pelran membra stiti ei militari nu ÎJgăduie ace~t lucru. lmpăratul ~~ilt bÎ~~~~t~: I~~ :~Ovfr~t~n~e ~~g~~/n~~ ~uf:~~ f.! 
pe viaţă . C 40.- Însă .P?ate aproba a~east~. . :' timpul din urmă în Asceola (statul Arkansas). A mu-
)amna Victona Antonescu mem- . Ministrul d~ răzbOI a ŞI adu, cerert'!a la. eu ".0' I cit în 18 1. c. şi osemintele lui au fost transportate 
b ă iaţă » 40.- ştinta M. Sale rugându-I de a incu~oştmta 1(1· aici la Cleveland. Slujba dzeească a Înmormîntării a 

r ppe tV I trIa :» Reuniunii femeilor trucţia lui Hofrichter după noul prOIect de cod fost servită de părintele Ioan Podea din Cleveland. 
- en ru O e - l' fţ" Tt .mânec- Au mai sos,it urmatoarele obiecte! aJus / Iei mi 1 art;. . . "x O femeie cruţătoare dacă extratipul erde cele 
DA' r B 1'1:' Arad un CO'lor mare, ţest-

I 
Noul cod admlt~ apirAton dar ,nu !iă va putea I şi rum le cumpără dela mine, cruţă 100-200"0 din 

na !!r( la ee.,., pune in aplicare din cauza ungurilor care nu VQr bani. Se poate capata compoziţie de r u m fi n, ezenţii 
ăD romanDeasCcă. S 'hiiu un album pentru cres· vota in cazul acesta proiectele .militare. ,de liqueruri: absynth, allasch, anisett, băutură amară 
'.l}'. . omşa, t Ministrul Schănaich a primit azi raspunsul din engleză, de caisă, pere_regale, cacao, ciocoladă, cura-

m In lemn... 

EIWEL LIPOT utodai -.,.. BăncI de şcoali 
~ Mobile de şcoall 

MobilA modernl de biurouri 
B1.1.dapest ,1 labrlcare de In.tramente gf.a •• tI ... 

IX. I par utca 4. ,. Caisl. te Pl'etIrl rrah1t ti ,.ne ~ 
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.0 carthausă lămîie, nucă, cafea, chinin, smeur!. 
Dl.a;asquină vi~ină menthă, portocală, punciu, rostoll 
tin silvori~, v~nilie, În dose de cîte de 50 fileri, di. 
cari se poate pregăti 11't_2w litri. de, liquer., La (~
mande de 10 sticle dau lada gratis ŞI expedtez gratiS • 

. Esenţă de apă de Colonia ex~elentă. 1 dosă pentru 
pregătirea 1 litru apă de Colol1la - Eau de Cologne 
- 1 cor. Corespondenţă şi în limba romînă. Modul 
de întrebuiuţare se dă la fiecare sticlă. - Dobay 
Kâlmân, drogerie la »Crucea roşie< În Bekescsaba, 
Vasut-utca. 

- Cel mai bun loc de târguieli de parfu
mArii săpunuri} perii de dinţi, prafurl de dinţt 
lpe de guri, prafuri pentru dame, creml de 
obraji, cosmeticuri, sponghii şi instrumente de 
gumA. Totfelul de Instrumente medicale şi pentru 
moaşe, ]a farmada lui Burger Frigyes cu firma 1 
.]a un corn e in Kolozs IIdr, 

----------------------------------------
Seratele Asociaţiullii 

din Sibiiu. 

-p~~-~~~~~ îliIl'E-- 4.-_-_~~--c·."< , 'r?tfnH-ir;#6e~~ .i1"'~~ 

ovăs 100 mm, 7,10- '-
It!Cllră 100 mm, 
păpuşoi 70a mm. • 

--9-'-
0'50-5'60 

Preturi!e sunt socotIte fn coroane şi dupA 501dg 

Buna de mărfuri şi efecte dIn Budapesta, 

Budapesta, 7 Decemvrie 1909. 

Pretul cerealelor după 100 klgr, a fost următorul, 

Griu nou 

De Tisa - - - - - -
Din comitatul Albei -
De Pesta - - - - -
Bănăţănesc - - - - -
De Badea - - - - -
Secară de calitatea 1. -
Secară de calitatea mijlocie 
Orzul de nutreţ, calitatea 1. 
Ovăs de ca] itatea 1. - - -
Ovăs de calitatea A n, - -
Cucuruz- -- ....... --

28 K. 95-30 K. - fii. 
28 ,. 80-29 .. 80 c 

28 , 90-29 ,. 90 c: 

28 c: 95-29 , 90 • 
28 " 60-29 ,. 80 • 
19 ,. 75-20 ,. 05 , 
19 , 55-19 li 65 • 
14 ,. 75-14 ,. 95 c 

15 » 70-16 ,. - • 
15 li 40-15 , 60 • 
14 , 80-15 ,. - c 

1 
10 Decemvre n. 1000 

Nr. 
Maghiara pentru clasele 1-3, de J. -Orofşorean şi 1. Moldovan , c -'sa, 1 
Maghiara pentru clasele 4 - 6, de 1. iC.·ne 

Orofşoreal1 şi 1. Moldovan '.. « -'50: 
• Gramatica romană, de 1. Orofşorean . « -'40 I 

Abcdar metodul Gabel, de [uliu Vuia , -:;t.46!..x: 
, , sunetelor normale de ! . 

Iuliu Vuia. , , • , • . , , , , -'4(} j alo~ 
Instrucţiune p. Abcdar Gabel de 1. Vuia e -'82a.Bratha 
Carte de cetire p. ci. 2.. ":':11 :. -'3lJ11Greu J 

, :. , :II e 3 -4 .." »-'50 !Simior 
~» .. , .., 5-6 ", i -'60iJae SI 
Limba română , • e.... .. -"60 :Brath~ 

e maghiară partea 1. :t" , -'S()..lw fiI. : 
« , e II, "., »-'SOc :BranCIl 

Aritmetică p. ci. 2, 3, 4 .. :II, , -'60 iG. VeI. 
.. şi geometrie ~,.., -'36N. Barl 

Geografie şi constituţie .." , -'00 câte H) 

Istoria Ungariei. .. »»" -'4(}·i 
Economia raţională "..» -'S!);j Topl~ 
fizÎcă şi chemie »», c: _'5o,epitrop 
Istoria literaturii române, de r. Stanca :. -'40 Moise 
Exercitii intuitive, de 1. Vancu • . . :. _'5()Dim. I 
Geografia Ungariei, de 1. Stanca »_'3o,ibant, ( 

. Bunul obicei al Asociaţiunii, de a aranja în dumi- Rugăciunile şcolari lor . . • . . . , _'S~goltan, 
.ecile plicticoase de iarnă cîte o serată sau conferinţă, Sentinda cântări lor bisericeşti-române,. Inescu, 
s'a reluat şi În anul acesta şi astfel Dumineea trecl1tă'G B " d 
sibienii au avut din nou prilejul să se îutîlnească, ca BIBLIOGRAFII. puse pe note, de Terentius Bugariu .. 20,_1. Il 
să se Întrebe de sănătăte, să mai discute puţinele Iu- • jP. Stoi 
eruri de cari mai au interes, iar cocoanele să-şi arate fără îndoială «Calendarul Poporul» este cel jP. Sen 
pălării le cu pene şi fără pene, întunecate sau deschise, mai frumos Călindar romtnesc dela noi. Faţă cu Că- Din Biblioteca muzicală ,Lira romAnă),.iPopescl 
Hlari sau mai puţin mari, lindarele din anii trecuţi acesta se prezintă atît prin jnescuJ : 

Dela adunarea Asociaţiei, această sală frumoasă şi admirabilile ilustraţiulli şi chipuri, cu frumoase mo· Nr. 1:» Deşteaptă-te Române~, lnicel, : 
nepotrivită a cMuzeului~, n'a avut norocul să stringă tivă romilleşti, ca o carte indispensabilă fiecărui ro- Nr. 2:« Luna doarme.c IP. Gel~ 
atîta public ca acum. Vestea seratei muzicale Însă a mi" şi care formează o adevărată podoabă în orice Nr. 3: »Aoleo le Isescu 
atras pe foarte mulţi curioşi şi vre-o citva iubitori de bibliotecă. Nr. 4: «Sl~spine cr~de:e jConstar 
artă şi rind pe rînd scaunele din partere au fost ocu- Cititorul va găsi pe lîngă obicinuita partea calen- Nr. 5: »eat te-am IUblt.« lBaltean 
pate de cheliile pensionarilor, de păIăriile cocoanelor daristică cu deosebire îngrijită, În anul acesta şi o se- fiecare număr 20 bani, plus 5 fJJ. porto poşlal. iC1: io, I. D 
din c highe-Iife, (o nUll1ire foarte simpatică cocoane- rie de articole în cari se descriu pe larg şi pe în te-
lor noastre), de cîţiva tineri iubitori de petreceri şi de lesul petrecute în anul trecut fie la noi in ţară sau --------------___ ~t Pete 
şcoli cu directoarelele şi directorii lor severi şi bănui- În străinătate; iar tablourile ce Însoţesc fie ce articol iGrllia, j 
tori, ca nişte revizori de bancă. :.:.:::=:;: .. contribue şi mai mult la edificarea celor relatate. (Pre- Poşta administratiei. jD. Lup: 

Serata muzicală s'a deschis cu un duet de Schu- tul unui exemplar 40 fileri, porto 10 fileri. Comer- ~escll, : 
bert: «Toţi cari duc dorul meu» cîntat de d-nele Cri- cianţii şi cei ce se ocupă cu vînzarea CălindaruIui Nica Mielu, Gerebenţ. Am primit 4 cor. abo.!Alootie, 
şan şi Tritean, căruia i-a urmat alt duet de Rubins- primesc 25"0 rabat. Comandele să se adreseze la Adm. namnament plină la finea anului 1909. jiTotal l~ 
iein: c Păsărelele», foarte mult gustat şi aplaudat. q; Poporul Romin» Budapesta Isivan ut Il.) Luca Nlchita, Racaşdi3. Am primi t dtla d·voa· C 

Curiositatea cea mare a fost îndreptată asupra d-lui stră 4 coroane ca abonament pâClă la finea~, ') So:nb~. 
Tempea, cel mai nou pianist şi dirigent de cor, care La librăria ) Tribunele: se află de vânzare. nului 1909. ~' : lf 
În minunatele bucăţi de Grieg-: «Notturno» şi .Fest , An 

-----~~-~~~~~»~~u~n~3kt~-~i~c~cl~ed(~li~n~u~~~a~-~r~iv~jr~e~lH!a$r~t~a~tt~n~a ~mil~n~de ~m~t~Vrn~ AmprimH d~d.voo~r~·'. ~ 
de neîncredere, ce -au mtlmplna 111 I nu. ICOlae Mazere profesor--:--~--.- ;-cT-·"'"'""4""= coroane ca ab.:mament până la finea an -"'1. '!=~~do 
că Reuniunea de muzică - care în timpul din urmă Supliment la harta etnografică de N. 1909. ~' 1 V 
era în părăsire - a făcut o bună alegere cînd a an- M Teodor Bozaci, Vrani Am primit dela d, .:..::- ~: 
gajat pe acest artist, iar familiile romîne au găsit un Org:~~;!ţ;un~a 'cr;di;u!~i pri~ băn~if~ stră 3 coroane ca ahonament până la finea ah HlUCl 

adevărat profesor de pian·r:;::~·:fr:i~ij~·t.:,1§",ţ-~,.ţ'5i româneşti, un studiu de Eugen Brote' 1'50 lui 1909, Sere 
Cele 3 cîntece de sopran, CÎntate de dona Veto Tri- N' 1 M O'] Adi d abo 

teanu cu multă căldură şi pătrundere artistică, au fost Votul universal, de Romul Boilă adv.,' 1'- ICO ae Uli, i aC9. m primit ea ,voa.p• Udri 
punctul culminant al acestei seri. A plăcut În deosebi In clasa cultă, nuvele de 1. Agîrbiceanu, 1'80 stră 4 coroane ca abonament până 1a finea anu"f Dr~g: 
doine1e de Brediceanu şi Dima, aceste doine, cari Activitatea literară a mitrop. ŞagunQ lui 1909. t' G ' 
sînt perlele muzicei noastre poporale şi cari pînă în de Gheorghe Tulbure . , . , , ~ 1-50 Simeon Veşfg,.n, Algeşti. Am primit dela d.voaţ· S~l~: 
timpul din urmă erau nebăgate în seamă de compo- strA 4 coroane ca abonament până la finea anu-' : < 

sitorii noştrii de talent. • lui 1909. ~lacur) 
Povestirea: «Călătorului îi şade bine cu drumul» Călendare pe anul 1910. Nicolae Mac,rie, Oeoagiul·mic. Am primit delak ~eJa 

de 1. Brătescu-Voineşti a fostgustatăşiurmărită cu »Calendarul Ligei« ... _ .. ) -'75 d·voaslră 4 coroane ca abonament până lafineab' P~ OI 
interes de Întreg publicul, multămită d-Iui E. Borcia, ~Calendarul Neamului Românesc« l) -.80 anului 1909. h' , au! 
care a ştiut să scoată cu multă rafinerie partea hazlie ,Calendarul dela Arad, . . . -,50 [oan Rfgea, Oătala. Am primit dela d.voastrl~.rOdt !lU'2~ 
şi satirică a schiţei, » o a l< 

Incheerea acestei serate a făcut-o un quartet, care a ,Călendarul dela Arad, • . , , -'30 1 coroană ca abonamtnt până la t Aprilie 1910.j 
executat două colinde de Dima, amîndouă lucrate pe ,Călendarul P0porului române , -'40 florian Oroza, fe1cheriu. Mai datorezi pentru! Lugoje, 
motive poporale. Publicul cît şi debutantii au plecat )CiUendarui nationale , -.36 abonamentul de zi 2 coroane, iar. pentru dublu~ctat de 
satisfăcuţi şi multămirea ce să vedea pe feţele tuturor ,Călendarul Aurorei< . , -.40 6 coroane pe anii 1908-1909. ' ţ' Co~t, 
neîndreptăteşte să credem că şi celelalte serate vor :tCălendarul Poporului« , -'70 Nicolae Botaş, Ottaca. Mai datorezi 3 coroane~. Boglu 
fi cercetate tot aşa de bine. Şi dacă această serată a ~Calendarul Săteanuluie • • :. -'30 pe anul 1909, ~. Pârvl 
~vut u~ sUdcc~ Bfrumt os, o mare 'part~ di!,1 l11e~it ~Posnaşul«. _ . , • , -'60 Ioan Luca, lIadia. Mal ai de pl~tit 7 coroane.lancea, 
Iose cuvme -nel ro e, care a reuşit sa stnngă m Restante de pe anul 1908 de 3 coroane, iar pelarbtJles l 

jurul său, dacă nu toate, cele mai de seamă talente • anul 1909 de 4 coroane. ina Cos 
muzicale ce le avem, a căror asociare ne este de Cărţi şcolare aprobate: i' 
mare folos, X. Pavel S. Petroman. Am primit dela d-voastr f: Dorca 

Eeoa.oDlle. 
Târg in Timişoara. Târg de farl va fi în 

Timişoara din 10 până la 20 Decemvre. 

Piaţa grânelor din Aradul-nou. 
8 Decemvrie 1000. 

S'a vindut azi I 

l!tiu 800 DmI. • • 
orz 100 mm •••• 

13'20-13.40 
6.70- '-

Isiorioare biblice de N. Crişmariu. • , -'40 abonamentul pe anul 19091 .'" Blc~\ 
b · . t' , -'40 ,Prim~ria comunalăe, Rehou. Am !prlmit 12:1 Cheve: 

)< lsenceş I • . • , b il D 
C t h · , -'50 cor. ca a onament pânl la finea anului 1909. JI. ami a ec Ism ..•. , t 
Istorioare morale de Dr. Petru Barbu c: -'30 . Cimp 

~ biblice l) ,,. ;) ) -'30 P t R d ti I '.' Ciuca 
« bisericeşti ,., , , -'30 0' a 8 ac 8. iOt 1. B 

Catechism • • , _ ,., , , -'40 O. C. Multumite publice nu putem pubJicajSasca-J 
Istorioare biblice, de Petru Popa. ;) -'45 decât la partea taxabilă a foii. Regre1ăm ci nureştini E 
Abcdar de 1. Moldovan, şi consoţii • )< -'40 putem face excepţie.; Breţcu_ 
A doua carte de cetire. , .• , - -40 ------------------t Dimill 
A treia carte de cetire . • • • • • ) -'60 Redactor responsabil Iuliu Olurglu. ~ţu, 1. ( 
A patra;) )< )< . ......' -'iO id S 
Carte de cetire pentru clasele 5 şi 6, ,. Trlbunac: Institut tipografic, Nlchln ,1 con&.. " tlS 

de I. Moldovan şi con soţii - •• :) 1'- ================ j~~~:s~ 
.~~----------------------------------------__ ----______________________________________________________________________ --~----lG~osu, 

~iu, St, 

Bretele, legătoare pentru ciorapi seupţf, jal.'etiel.'e pentpu clo~api;ts~:i~ 
J, 

. se pot cJpita prin ~~ncean 

"<EIS~J:.AYR FERENC-Z, Timişoara, numai in cetate str. Hunyadi. ."~fBerL 
O t t l't t b.\it . • f ' .' "il:rzte# aranJa pen TU ca I a e unii, preţun le tine fixe. pp 10 
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Cine a făcut biserica din Pocola ? 
- Mulţămită publică. -

(Continuare.) 

Olobureu. Vasile Balancscu 1 cor. Gheorghe 
~ratha 40 fiI. Laţechescu ne, Iuvogan Ion, 
;reu Pt:tru, Ad'~m Petcescu, Pavel Urdarian, 
)lmlOn Dobre, Nicolae Suvagen (or. 9) Nico· 
ae Suvagen Cor. 69.) Dochia Petenviriu, G. 
Irathll, Mitru Teodore~cll, Todor Greu) câte 
o fiI. N. Brathă, L. Radovin, 1. Sllvagen, S. 
rrancuiia, D. Suvagen, M. Greu, P. Iliţesca, 
L Vela, M. Miloş, 1. Saţescu, I. Rozvan, M. 
L Barc:u, S. Laţesc:u, S. Bareş, L. Barbulescu, 
âte 10 fiI. Total 5 cor. 60 fil. 

Topltţ. Prin preotul Dimitrie Pop0vkiu şi 
pitlOpii Stefan Darabanţ, Simion B ',heanu, 
{oiae Vior s'a colectat dela următorii creştini: 
~im. Popoyiciu, Gabriela Popavicin, St. Dara
ant, O. Darabanţ, l. Tudosie, V. KeHa, D. Go
:>ltan, D. Vior, 1. Bărnut, G. Vior, M. Marti
eseu, P. Darabanţ, N. Tudosie, N. Ge!esan, 
r. Blidar, V. Baltean, T. Gremesen, N. VJor, 
· Stoica, M. Talpeş, St. Vlasie, L. Cadoar, 
• Seracovan, I. Damoseacu, G. Caraimon, I. 
opaseu, P. Gele~iaD, A. Darabanţ, P. J\.hrti
~scu, 1. B1ltaniu, S. Nem.s, Şt. Billta, S. Cu
icel, S. Caraiman, G. Schiopu, G. Boartha, 
· Geleşan, G. Spatariu, P. Cinsel, A. Dam
:scu, N. Dăraban, Baltean G., G. Husar, 1. 
onstantioescu, S. Hrclea, N. Darabanţ, G. 
alteao, I. Blidariu, G. Damşescu, S. G. DraBhi
[1, 1. Darabanţ, M. Vior, P. Vior, I. Draghicill, 

Petcescu, N. Damşescu, 1. MateoviclU, G. 
roia, D. Seracovan, A. Muntean, S. Ciust:scu, 
, Lup, N. Perineu, N. N., V. Dlante, E. Ciu
seu, S. Hrelea, S. TatuClu, N. Schiopu, S. 
Ion tie, P. Spătariu, D. Granz, P. Brcd<,;ran, 
)tal 19 COl'. 40 fII. 

Comel. N. Aaron, 1. Brumbea, S. Lales,u, 
Sirbu, D. Gerg-in(scu, N. Vălean, N. Saba

I An. V~)ean, N. Goanfă, câte ·1 cor. A. Raţ 
cor. A. Rujan, 1. Vela, l. Şandra, C. U dria, 
~--SadovB.n, N. Slbail:l, D. BOIJida, P. Poco· 
~!. Vela, M. Sadovao, E. Vălean, G. Sandao, 
.-ciucur, 1 Sadoveanu, Ig' V ălean, 1. V âlean, 
Heret, A. Vâlcan, I. CălţuD, Meila Rujan, 
Saboila, [ Neme" P. Rujao, A, Saboilă, 
U drie, S. Şandru, 1. S lbaila, L. Calţi u, 
Dr~gănescu~ 1. Sabaila, 1. Vk d, D. Cocaşiu, 
Gele~an, 1. Sa.bailti, 1. Rujan, V. Petraşco, 
Sabaîlol, şt. Hreleş, P.Lazarescu, Meila 

nOUl, S. Lazartscu, 1. Lazarescu, Şt. Marca, 
Neslău, S. Sabailă, L. Neşl~u, P. Rumon, 
Sadovan, Mela Şmdra, C. Branda, E. Branda, 
Pau], I. Bazo, I. Macsc:haH,. G. Heret,. P. 

diu, D. S:.tbăiJă) N. Croto~pan, P. Pepşlla, 
>ta1 20 cor. 
~ugojel. Prin tnv~ţ. Petru Coatescu, s'a co
tat dela următorii: E. Dumitru, A, Iacob, 
Co~teseu, D. Costa, N. Bott, D. Dumitru, 

BaglU, N. Zgrlba, L. VânMu, 1. CresteBcO, 
Pârvu, V. Bott, N. Tărâogi1, L. Caşpar, F. 
ncaa, L. Savu, N. C.dia, E. Costescu, S. 
'bulescu, E, O prea, S. GMpar, S. Marian, 
a Costa, Ana Iacşa, E. Ivanescu, A. Pd~CU, 
DorclI, A. Gornictl, M. Adam, E. Gaşpar, 
BAcâu, 1. Vânătu, E. Anderci, N. Vâoătu, 
::hevereşan, L. Vâoătu, G. Gaşp'Ir, M. Begiu, 
Dumitru N. Dumitru, D. Iacob, S. Dumitru, 
Cimpon~r, G. Omponer, M. Tabl~, E. Vasii, 
Ciuca, M. C.diJ, 1. Ştefanescu, Cancevere
, 1. BontHă in tolal 12 (or. 48 fii. 

;asca~Română. S'a colectJt dela mai mul,i 
şti oi suma de 10 cor. 44 fi! 

rreţcu. G. Orend.ir, 5 cor. Ion Fentchi !'t cor: 
Dimian, protopop, G. Bold.ea, G. ~ Fenechl 
u, 1. Grasu, S. Iacob, I. GOClman. eate I COf. 
1. Susana Palto(ean, G. Borosi, că te 8() fi!. 
Ciob~ C. Tescil, câte 60 m. Ioan Gociman, 
;oresdu, V. Ferze8, G, Terlungian, N. Bârla, 
;::-osu, 1. Şerban, G. F(ne~hj, Văd. V. Tă· 
[1, St. Bor, şi, căte 40 filen. D. Be-reu, I. 
ean Preda, Gociman Covrig3Ş, V~d. G Bâr!ă, 
Stoicheciu N. Fenechi, câte 20 fiI. VaSile 
ncean, G: Popescu, Maria Gociman, câte 
6lerÎ. Total 22 cor. 20 fil. 

~ltteştl. Tercnţie Papo, 20 cor. Elisabeta 
Ip 10 cor. Total 30 cor. 

(Va urma). 

Un candidat de advocat 
afU aplicare momrntanii tntr'o cancelarIe 
advocaţială. - Adresa la administraţia zia
rului ,Tribunac In Arad. 

Peşte sărat, 
- de tot solul 

CI] p"eţul cel mai i€ftin. - Comande a se 
adresa la: Magazinul de depozit al 
Băncei de credft ung. (Hitelbank) la 
Oara Braşov (Brass6). Telefon Nr. 323. 

-----------_._------------------------------

I 

societate pe acţii 

IN ŞEICA.MARE. 
-----I-t<SB:1H---

A vem onoare a aduce la cu
noştinţă publîc~, că noua bancă 

"A J U T O It U L", cu sediul în 
$eica.-ma.re tN.gyselyk) în Piaţă 
lTr. 371, şi-a început activita
tea În 9 Nocmbrie I!It. n. 1909 
şi se ocupă cu toate operaţiunile 
de bancă sprijinind economia po
porului nostru şi prin intreprinderi 

de acest fel.· 

Banca "AJ tT TOR U L" primeşte 
depuneri spre fructificare cu 5l/20/0 
iară mai mari şi stabile, dela 
1000 cor. în su~ cu SOlo. Depu
nerile corporaţiunilor se primesc 
cu 6%' Depuneri şi ridicări se pot 
face şi pe cale postală cu cecuri. 
Duea după depuneri o plăteşte 
- - - institutul separat. - -

Banca "AJUrORUL" e deschisă 
in toate zilele de lucru dela 8 -12 

ore a. m. şi deJa 2-5 p. m. ! Rugând ono public de bincvoitorul J!j 
\!J' sprijin, semn~m cu toată stima: it) 
iJI DIRECŢIUNEA. i\j 
~ ~ 
~~~~~='=======~~~~* 

PUBL I CATIUIIE. 
In comana Comlăuş (6-Szt.-Anna) S~ află 

de vânzare 
........ 

O casa 
şi alte apartan:1cnt:c, 

de sub Nr. 315. Doritorii de a o cumpăra 
să se adreseze pentru desloş'rî la admi
nistraţia ~ Tribunei. în Arad. 

A V I ZI 
Caut 

un scriitor de advocat 
cu praxă bună, 

vărsat fn afacerile ctrţii funduare. Aplicare 
momcntanJl. Condiiţille după InvoÎn? A se 
adiesa advocatu1ui 

I.>r. Ioan Rica, 
Haţeg (Hătsleg). 

_______ .~~ ________ ~~ ________ $4_4n~ __ ~~ 

ANUNŢ. 
Subscritml am de vâflzare 

un hărmij, 
soiu Nonius, licenţiat i1e comÎ3 i a comi· 
tatensă ca acomodat mai vârt'JS pentru 
comune. Doritorii să. se adr~seze la 

Pctl~t... Pecica..n, 
6. Szent- Al'wa 478. 

u. p. Uj·Szt.-Anna, cott Arad. 
"="=========-==-==-=--~==-== 

A VI Z! 
Se prime1te un copil din!r'o familie 

bună de 

InvAţAcel 
10 prăvălia mea de fer şi ŞPf'ţi1rif'. 

F1"aJ:"l.Z I·:-'''eren. cz, 
comerciant de ferărie şi speţărie în 

Szen'1.1ak. 
(Comitatul Aradului). 

------------------------------------
o rugar. modlstI, care nu ~ă cosllt ni:d 

O oboleaJls ~ dar administraţ!ei ~isH~l!ti nc~tr~ 

poale fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat puLlic că 11 

cererea preţtlrilor curente saa la ori Ci cerere 
no cumpărare .1 8e prOVRtJe că adrc~a firmei I 
ee tit-o In Trib nn •• 

r~ : : --~-----_:_::~.' -; 
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A ieşit de sub tipar şi se află de vânzare 

~~I~t1d' ~r1~1 ll~~fl·ft~al" " t~ fJ. ~ i! Ji 'fit ~,fi,. Hit il J ~ ill 
l>e .anul 1.910. 

înto~mit de redacţia foilor dela Orăştie. - E şi mai frumos ca 
cel de anul trecut! 

In fruntea Calendarului e: Monumental ridicat la Şibot (Iângfl 
Oraşt'e) YÎtejifelj român~şti de pe Câmpu! Pllnii, şi descrierea acelei lopte 
m3.ri a lui Paul Chinezu care cu Români săi bănăţeni a scos din gUT! 
mortii pe Săcui, Ungurii şi Saşii injrânţi de Turci, - şi a potopit 8' ' 

30.000 de Turci! Ungurii o scriu ca o vitejie uo}prell.scă. Calendu[1l 
NaţloMI pe 1910 dovede?te, "A el a fost o strălucită biruinţă a Româ· 
nilor tlsupra păgânilor! 

- Ul'meazl 12 chipul': negl'rd de c1rligăbse, înf'tiM.ud pe Ynallf'Ie 
persoane dela Curtea Română: Princesa Maria, CiI eele 2 fiice ale 1181e 
şi cu !:ei dot Prinţi: Carol şi Nicolae, în .;oostume naţiooal~, ele ca dră 
gălaşe ţărăncuţe, ei C~ minunaţi dobănei români! ... .Atât sunt de fru
moase eA nn să {lot dellcrie, ci Irebl1esc văzute! - Vin apoi: 

- Minunile firii dirz fundul mărilor: {) chipuri de ,aratude (anima'e 
foarle l:iud"lle, <;;0 sute de brate) - Chip de zidiri uriaşe tn New- York! 
_. Tren de munte, cn rOl e fU dinţi - Miri suoni, tu ciudatele lor 
haine de nuntA. - O minul\e am,rieaeă: Stâncă ce se tot mişcă, ani
nala pe C03S!l. unui colt de ,eatră, şi n, cade! Foarte inleresan1ă! -
Napoleon cd mare, când vine 1nfra,nt din Husia, şi istoria ace'uI gro~zn;n 
l'ăzbr}lu, ;lltre " ln-epu1uI apumlai lui Napoleon. Mişc/ltor şi in!eres!!'ot 1 
- Şi al te chipuri. Apoi mlltnial de retit; poezii, schiţă, p o ve sti, haz, 
poezii pop()rale şi aHale, foar'e alese şi de.fHltnare: Preţul unul C~lendllr 
Naţi nl'll e numai 18 .:rucerl (36 fii) şi 5 fii. porto, aradaril. 41 fi1eri 
cu poştă cu tot. - Dadl. trim·leţi hlm, re'11,"0 5 -10 C~l.ndafe, )e (spe,i 
In ] oc de 18 fr. cu numai 13 er. (26 fii) unul, - ri-ţi vn franGo (poşta 
plfitilă acasă. - Dacă trimiti hanii penlrl1 mai nnle calendare ca 10, 
le plăteşti cu numaI 11 crucerl (22 fileri) unul, -- având tns! a-'ti 
plăli tnsnşi porto III. sc:oaterea p'Irhto'ui dela p ·,t". - Cei {e le ~er 
ne plătite tnaine spre vânzare, cu 'egămân'ul de a le plăti după-::e le vâr:d, 
]e carAfă fU 13 cr, (16 filer;) unul, având, însă a-~i plăti c porto la 
scoaterea pa: hetul\i dela poştă. 

Se capătă Ia admiDi~tratia foilor: 

"Libertatea" şi "foaia Interesantă", 
in Orăştie Szăszvăros, şi 'a 

-~>-;,Libriril Trihun_i'· Arad, str. Deak Ferencz Df. 20 • •• ~ .............. _ ...... . • • ~~ B d d h ~ Bandage abdomenale, ban· fi 
~ an aga 8 arme da~: ,de buric }n !oate ~ 
W cahtaţile după masura. - ~ ! hin;").foare· n:~ntate complect în. diferite execu· • 
y ~ ~ ~ tan dela 3 coroane In su,. - - ~ 

~ Inst~~~~~1~e ~~nttnTo!JidPzj~~i~~~ecR~şte : 
$ j}:e~sar1 prezervative pentru dame (după pre' • 
~ f ~, _! scriere lI1edicalj, dela 2 cor. In sus. - ~ 

~r· Mare depozIt d~ instum~t1te • 
{1 m~dhalef optlt"c ş' banl:hllge. fII 

.j" 
'-, 

~ 
~ 
~ 

depozit de instru.ente medicale in Ardeal .,.~ 

QpJ (Koiet:aTar) MatyAs Klrăiy ter 5. \) 

~ ~ 
~.~~~~it.*· ••• ": •••• ~ ••••• ~ •• 
~".4~k • .m"""~"~&~·~~·4R.' &·~(~~4.NW~··~~:~~;:~)4T~"""~'~;~" .. mi."E •• EI~ig ..... ~ 

~ .. -' 

In atenţiunea celor ce zidesc case J ~ 
as şi a prol~rietarl1or de vii! _ 

Fabrioi de com9nt in PAncola, 
I-4ENGY1.i2I:J S~'\..ND<> i~ e~ r.I:'ârsa. 

Telefon Pankota 9. _' __ .. 1' __ • -. ~ -- __ .,., _ ....... ~....,. 

Primeşte spr;'l lucrare cu beton r,::'.::. "...... '~, 
beton de fier: ; ~,~·l·:;.~>· 

\ iesle in gr..-jduri, baze.ne. 
pentru apă şi COITlinl\, etc. 
:tan.t~l.ne şi alte can.a-Iuri; ( .. 
1unda:rnente şi altele. .', 

, ~' 

Liferea:dl: il 
ţevii de cemen.t in diferite mă. 1· 
Timi, ţevii de f.::\.ntană, ţigle . 
per,lru acoperiş, va-laic spre diterite i. 
scopuri, v.ase de apă de ploaie şi pentru 
stropirea viţei. plăci de ccn~cnt, :;. 
ccn~cnt de portland ~. a. 

-
A HANCKI m:NERALE l}g A~ 
f:hWRâHE M\JT!J,li.E 8mi~!'H~ 

l l' l'"fl/t NS6Y LV IfNI/t" 
~ .... 
â _. liIimel!Ce ofert8 pentru ~laigrlT!rl din r.omitatele: 
g f AY;!d; Bidig, 111110", r,uud J C!!rltibSl!I~e'·m, Tmtiţ 
~ ~ ţi TMcmtlfl, - ,i 1& .f~ptlle!Jei pa lângă cela mal 
:;:; .4) fş.\jot'j.1,il~ courUţi"nI; 
::i S 

"...- ).-~ 

Xi 9 .." ~ 1. Iii. flURl1l r1<)~if ~ C'l:,~h;;", cu '~';-,,'"" ::1.)3, "e-~Je, 
r: ..:~t:e PCi1Wu leUte. !)q,t~l ;h:; lc:$,·npl·.i:V~J:-:3 p :et.'u !e'lll))'1, 

~! :- IS ~:i '-1'0' 17l·:.~'l~, ej-e/;, 'Iii !,m!:'JrJn·:r:~tC·~), A('.~~ {l\A 
,"lo,~ I:"'~;~ lkbl 6J-·HJ\I (lo:t~', f,~ ~':;'.;:Jt. l~ m ,!i:'~!',~ in slu. 
it, ~ 1."I,~ţ1; I.~!":af'!"t .. i 

'.~ ~ Z. lD r"IWuI r'YJx.lllI: ;·1.'.;l~t~ {le ţo, t~i1.!, !n)bHs 
~ ~ !n~rlID:1. p~l)d,,"c~ '\il ttmp 4. • ; 
f. ,..10 li. (;Il:ntta fndnll!.l.i. ~,,!C:, "tj J'(l~t!, 1·.~ijd. h~lue 
i1 'ii lll!{/i:"!ţ~ ", a. p-rllt .flV"rtri J 
,;; ? ~< CJritra ~rintUlI\J!; sC":\u, .,tJ\·:\Lit, :<t~, i!,,~l!nUI 
;; :3 '."':?I.!, ţ·lil ('i1.'f'~·.), P~:lil\~\ I"i.-'ct:'~t:".; C',D ;~"L, m. l1ilY.eI 
-; I.l'lţ~~t"';sl, te.hM ~ l!.. 

[h;.,lil~irl ee dan 41 I'rO~p(lCtt~ t;3 poi p;inti la. 
~g";':;~ilrele nonstr., loc Ilie şi cercaaJe mal lu fi~)

('UE) comunl tp dil'00t :prin 

O,. 
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Mâna fiecăruia pnate fi frll~?aBI 
d!l.că o tngrl)6şte 

destul. Cel mat bun m;jloo pentru Ingrijirea 

:~~i~ lichidul ,Elza' pentru mAni 
pe.tuca e pr~glu.t din materiile cele mai bune pentru con
servaref1 frumuseţii mAnHGl. 

Lichi dul ,Elza' pentru mini după o folosinţă de 3 ori face 
mAni e c[\f re' ate. MAn! e roşii după 8 zile le tnă\beşte. E cu tolu! 
nestrîcăc:ÎoaslL Pe c!\nd glicerinul, crema de glicerin şi altele, 
d.pa o f.\~sinţă mai tndehmgatA lnegresif mânile ,lichidul ,Elza' 
pentru mânl face ntânile al~e ca zipada. Glicerimtl, Cfemol de 
g!~cer;n ş: altele fiină I'leioase sunt ne,. :a\'ute şi greţoase. Lichidul 
.Elza' "entra mâni, Indati. si a!:'soi\rbe. Daci folosiţi z'lllia lich: .. 
duI ,Elza' mlln'le V4f fi totd.eauna fr.moasa) pentraoă le scuteşte 
de stricăcane'l vAntnlnf. ~:,:~:;~ P +- 1 30 fiI i 
-~--~-",,",7F-- ~ T ,~,-.:Y re~u cr c 

Se poate căpăta .,. A f' f tI.. ~ ErA Jf.. - farmada la -
la preparatoru! fi... fi • l!Ii:. AI U St. Anton de P.dua. 

Szabaclli:.u, Szegedl ut. 

Magazin principal la Vojtek .' Weisz drougerie în Arnd, 

- Se poate căpăta dela oricare băcănle ,1 prăvălte de .oloIlIale. -

Poftiţi ,i cercaţj! Nenumilroase epistole de recunoştinţă 1 

_ lo .. ----~~~~-----~-....... --~~.-~""""""-~---- -----*---. ~--_ .. ,-.. _--~ 'm(. -SI i~f!h:~f>i:-1~f~'_~::t~:.:J)S~rDh:~~:~~n\;\f~~~~fA:r~rfli::f~~~ _ , '~~~~~~~~~~~~~~trn:..f~ţDJ~~rf)t.:~9i~~~.:r~ ~.-~ ~:;.. 
-----... -......~~----~---..-~~~---~ • ~ ........... ---, fJiJ,!t 

I « ~ i ' T a~ Cumpăuţl cel mal frumos şi cd mal bogat calendar romAnesc dela noi ~= i~1 

·:1 CALEHD4 UL "POPORULUI KOlftAH" !~I 
~,I ~ p. amll 1910. Se esUnde pe 196 pagini, inpodobite ca 80 de chip ~ri. ;;= ~ 
~.I. Invălitoarea este de toată frumseţea, lucrată de renumitul desemJ1ator român din Bucureşti: dl Ari Murnu. n 

~ 
~ i CUPRINSUL CALENDARULUI: ~ 
r' I 1. Cronologia anului. Cele 12 luni împodobite cu motive româ· : 1. Ţerigariu, ne dă un chip real despre starea fratilor noştrii emigraţi ~ 
f.,' i neşti admirabile lucrate de dl A. MUrim. 2. Semnele cereşti. 3. Regentul : de aici În Am eri c a (cu două chipuri). 52. Morţii noştrii. 54. Din a 
~ t anului. 4. Semnele cronologice ale anului 1910. 5. Zile schimbătoare minunăţiile zilelor noastre. Un articol interesant în care ne ocupăm n 
~, l i t:J l peste an. 6. Sărbători impuse de lege. 7. Posturile. 8. Deslegarea cu tot ce s'a inventat nou pe rotogolul pământului În cursul anului r~ 

r . posturilor. 9. Intunecimi. 10. Zodiile. 11. Anotimpurile. 12. Calendarul 1909 cu o mulţime de chipuri. 57. Incasarea mechanică a banilor În ~ I 
~ i' jidovesc. 13. Calendarul economic pe 1910. 14. Prevestiri. 15. Timpul : Ameriea cu 3 chipuri. 62. Cutremurul de pământ din Messilla. Des- ~ I 
ţ fj 1 vânatului 16 Domnitorii Ungariei 17 Valoarea banilor explicaţie i ederea amănunţită a nimicirei oraşului din Sidlia cu 3 chi~uri. M. ,;) 1 
\, ~ folositoa;e pe~tru cei ce călătoresc in st;ăinătate. 18. Cur;ul lunei în Răvaşul anului dela 1 Octomvrie lW8 până la 1 Octomvrie 1909. ,.f~~ 
/ ~.~'Z\ anul 1910. 19. Când fată vitele? 20. Posta. 21. Călătoria cu trenul. • Consemnarea târgurilor din Ungaria, Ardeal şi Bănat. Consemnarea ~_~ 
[~ 24. Europa. Descrierea fiecărei ţări cu toate amănuntele, după datele i targurilor e făcută în modul cel mai exact după datele cele mai noi. ~ 
~ 1 oficioase din 19\.:8. 25. America: Statele unite. 36. Tabela de a socoti.. Dintre ilustraţil1e călindarului inşirăm: fotografia Ven. domn ~ j 
:: : carnetele după 1 an, 1 lună sau 1 zi. 37. Catalogul advocaţilor români i Oheorghe Pop de Băseşti preş. partidului naţional român. Dr. Teodor ~} 
;' 1 din Ungaria. Dăm in ordine alfabetică toate oraşele În cari locuiesc Mihali cu doamna. Oaspeţii cari aII luat parte la depunerea petrei • ~,', ~ 1 

j~:' î aovocat! români. - P.ar"tea lit:cral"~\.: 39. In pragul liber- fundamentale a bisericii din Chizelli. DI deputat Dr. Tcodor Mihali, ~ I 
l' 1 tăţii (amintiri din temniţa Seghedinuilli) de Oh. Stoica. 41. la Badea t preş. clubului deputaţilor naţionali ţinându-şi darea de seamă În Ilcanda- I î,~_:l 

1 George de D. Birăuţiu. 42. Anexarea Bosniei şi Hertegovinei cu un Y mare. Biserica gr.·or. român din Cacova (Bănat). Bărbaţi mari ai Ro- ! n 
'~'Il chip. 43. Centenarul naşterei lui Şagulla cu fotografia marelui archiereu. i mâniei: Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Sturdza, D. Spiru Haret. Emil ~ ~' 
., 44. Serbarea din Chizeni cu două chipuri. 45. Bărbaţi mari a Roma- Costinescu. V. G. Morţum, Barbu Ştefan Delavrancea. Trei luptători: ~ ~ 
i 'şllt:erl,iaCnUU,nDla.i Bml.lrla:tlleţ['ufotşO[. gOrahf.ii'St408[:caT. re

49
i .ltVIPl~aăttaor~l.cuObfOl'ctoeg"UraTf'!lae drloUmi Ra_ UnS •• S!oU

r
- i DI 1. Russu·Şirianu, E. Birăuţiu, O. Stoica. Un grup de români, cari i., ~~ 

T trăiesc azi În America. Membrii societăţii »Bănătanul< din Philadelphia • ~ 
emigrati in America·Nordică. Acest arlicol scris de confra~ele nostru, Pa, cari, au predat piesa teatrala ,.Nunta ţărănească«. I ~ i 
Preţul unui ~~xen'lplar 40 filcri. (porto postal 10 fiJeri). Aceia cari cumpăra cu bani gata spre vânzare ~I 

I~: 1 dela 15 calendare În sus le dăm bucata cu 14 crucerl adecă 28 flleri. Poşta o plăteşte Însă cel-ce comandă şi anume I~_ 
fl- :: :: 72 de fileri pentru 25 calendare. Douăzeci şi cinci de calendare cu postă cu tot costă 7 coroane 72 tiled. :::: P ~ I 
I~' In curând va apare şi calendarul umoristic "CTJCU" şi calendarul "I~OII II. .... US,..rI~ ... ~TE". m 
~ Comandele să se adreseze Ia; Administraţia "POPORUL ROMÂN" Budapesta, VII., Istvan-ut 11. _ ul .. , ... 
1 ~~m{{,t I ... ~~_,,~,.,,:.c",:,_,_~ __ ,_~,~~~_~_ ........ ,_~~ ___ :~~.~-~.:~~ .... ---:";"~ .'--~_.~"'.----:--,.'~"" c ,~ ~p~d I 
I ~'.~~ 1~~~,;:;:(i,:ro·~~iro~-;:!G~.N!i.ro.~~~~ ,ro,,::t3,~·~~~~~~~~~;:S:;~·~·:!G~~~~1 ~.~~~ţ,~ ,m·; i ,__ __. __ "~~FhF_=_ ,~' "-
• '~<H,mc J . ..J 

J &J.&5 

-<:' 



la apotecaruf COR N E l NI O E M E TE R 
in Ori şti e - Szaszvaros (lângă bis~ricile evang. reforrn.) 

se Cflp~t~ urm:Uoarele preparate de mare folos: 

I Pre,larate medl·cale folo~i~e de cei mai vestiţi pl'of~sol'i şi 
• l~· mediCI, recuuosclte de cele mal bune 1 

DoII'CI"n" Multi bărbati, femei şi copii - cari deja să simtiau în gura morţii şi 
" • folosind tot felul de leacuri, nu să puteau scăpa de cumplita tusă, nă
duşală (asthma) şi tusă saci, cetiră în fine d~spre admirabilul .DOLICIN. care are 
efect de minune contra tusei, răgu~elei, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, 
catarului, astmei, greutăţi de respirat, lungouei şi tus.i seci şi folosindu-I, se vinde
cară! La copii şi la copile contra tusei măgăreşti are efect admirabil! Efect asupra 
apetitului! Intăreşte corpul! flegma o topeşte Încit mai uşor să rupe! ferbinţelile şi 
asudatul de noapte le Înceată; - măreşte greutatea corpului, deci contribue mult la 
insănătoşare. Pretul este 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 

}lrav contra. dm'erU (le cap. Bun $i In cnurî de ilfluentA, PreţuIt cor. 

CapSl'C Reuma, ischiaş, dureri de oase, - podagra! Ştiut este că morburile aceste 
• ce dureri teribile cauzează, iucât pe lângă întrebuinţ.rea diferitelor medio 

camente, partea cea mai mare a morboşilor cercetează şi diferite băi, - şi în multe 
cazuri şi acelea-s, sau fără folos sau cu puţin. Chiar nişte bolnavi cari sufereau de 
oase, podagră, reumatizm, răceli de cap, dinţi şi nervi, - precum şi scrîntituri, ba 
chiar şi de aceia cari sufereau în morburi de acestea ca: reumă Învechită, a cărei 
durere tot să mută când în mâni, când în picioare, când apoi in spate - şi folosind 
diferite băi fără de nici un rezultat - ca probă au intrebuinţat şi .CASPICULo, ca
rele aplicându-I I·au aflat de efect admirabil, - scăpându-se de groaznicile acelea de 
dureri! Preţul 1 cor. 20 fil. şi 2 cor. 

Kal;;odsarsaparl'l Puţini oameni sunt cari în tinereţele lor să nu fi avut aşa 
~ • numitul .morbul tinereţelorc care negligându·se, mai târziu 

se ivesc rezultate neplăcute şi periculoase, precum răguşala sifilitică, durere de oase, 
excese şi zgrăbunţe pe faţă şi pe corp, precum şi rane sifilitice. 

Foarte mulţi cari sufereau în boalele acestea, întrebuinţând «KALJODSARSA
PARILUL. I-au aflat de efect admirabil, - scăpnndu-se şi tămăduindu-se de aceste 
morburi grele! Preţul sticlei e:>te 2 cor. 

Centaurin E ~e _ minune ,ciţi ?~meni st~fer de d?rere de sţom,ac, sgârciuri, greaţă? 
• puţma sau chiar mCI o pofta de mancare, mlstutrea rea, catarul ŞI 

aprinderea de stomac, greaţă şi vomare. Ştiut este cumcă stomacul are cea mai mare 
Funcţiune la susţinerea sănătăţii şi vietii - căci dacă acesta nu e în stare să nutrească 
pe deplin corpul - atunci pienând din puteri - să nimiceşte corpul. 

Este dovedit că la astfel de boale .CENTAURINUL. este de mare efect. .Cen
taurinul. e introdus în fieştecare familie cal e a c de ca s ă, Încât la orice boală 
2an dureri şi sgarciuri de stomac, numai decât să înrtebuinţează! Pre,ul este 1 cor. 
sO fiLşi 2 cor. 

Laxbonbons Inchiderea scaunului e cauza diferitelor morburi1 precum palpita rea 
• de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. DeCI cine sufere de in

chiderea scaunului, numai decit comande cLAXBONBONS~-ul, având efect admirabil. 
E foarte plăcut de luat, fiind zaharicale dulci, pe care şi copiii le iau bucuros. 
Preţul 80 fileri. 

r 
-~m-H··f-·-f·ti*(~-·~~ ~ 

"~ 
j 

Nr. 258 - 190~iJ 

Esenţit oontra bătăt'ltrtlo1" (ochi de g~in~) Preţul 801ileri. 
p;oav ooutra opăritul1t' le, copU. Preţul 60 fi/eri. 

Prav contra asudatulfd la mtln' fI p'O'loaNJ, 60 fi/eri. 

ur 
ur 
o 

Unsouf'e cOntra riulo,.. Cu .. fcet sigur ~i rapid, 1 cor. 20 fu. lJj 

Ptour' pentJ6U 8culamerlt (Tripper-kar. k6), 1 cor. 20 fii.; 11 
er 

Syrup de zmeură! Curat numai din suc de zmeură de pe munte, preparf1er 
cu uhăr rafinat, 1 pachet p91tal de 5 kilo: 7 coroane, _' 

--=--.::......--------------~----------_.....,ll 

II {\ t te P.mtrtt j1'1tmseţă -# -ni. . r~rep ara e cosme Ice. cură~-nie I ___ _ 

Cream de benzoe mygdale, pentru conservarea şi albireft mânil 
,i feţei, dând totodafă ,i finetA deosebiti I De/ăturează tot felul de pet. 1 
bubiţet pistenii (mUesur) de pe mână şi faţăt netezeşte şi sbârciturillr 
COll~inut ncstricăci05 pentru fiţll ,i mâni. Prefd 60 fil~ri. J' 

. Săpunnl de benzoe _mygdale, e~celţnt. Prep~rat din mjj,terii fine 
mlr05un plăclJte de fiorl. Albeşte ~1 netezeşte pielea I Preţul 70 fiI. 

Poudre-Veturien. Acopete foarte bine, In cât nici nu se obsI:rvl 
f .. p e pudr:.U. Iatrebuinţată cu creilmul de benzoe mygdale, scut(şt <; 

de urmarile neplăcute ale vâ:itului şi soarelili I Este In culoure alb ... 
roza şi galbenă. Prt"ţul , coroanl_ 

Veturien-ParfeUlll. V~ravio!etta, cel mai fin parfum de viorel~, J 

crlmioare ~i scumpie (i:.rgovao). Preţul 1 coroană 60 fii. 
• Ideal", cel mai nou parfum. Preţul 2 coroat:t. fi 
lIApa de gurA C,'emsieru• (Albi BliU roşie), delăturează. durere re 

dinţilor, Înureştc dinţii şi gingiiie, ddUures.d. mi~o~~l greu dlll gur~ b~ 
IntrtbuinţaU\. cu pravul de dinţi ~Cremsier~ f;l..:e dlnţn foarte frumo~\ ' 
Preţul 80 fiI. - Pravul de dinţi "Crem~ier" bce dintii albi. Pre~ul 7 I~ 
filcri. - Perii de dinţi, fine. Alegere mare. ,,0 

EsentA de China: contra căderii păru'ui, cu rezultat foarte bun ?I 
Pre~ul 1 cor. 40 fii. - China tanuQPomada.: pentr u creşt~rel! p~ruiui~l( 
Pr tu! 70 fiI. - Olen de nucă: esLr<ict d.e nu.::a oldel, pentru pl~trare' a 
plrului. 1 slicHt 80 fi: eri. Ll 

III Extracte p.entru a. vAă ~(\~e singuri tot. felnl ~e ~entnrl răeo-
I rItoare ŞI mtal'ltoare, cum ŞI rum ŞI ltcuer 1 - 01 

Cine voieşte a-şi pregiHÎ singur beutu~i bune f' iejtln.B, ba şi s1 
rum ,i licuernri foart~ fine: întrebuinţeze a.:eMc extracte I O 

Iţi poţi face: Rachiu de drojdie. Beutur!l di.l.lce de vlş:ne. Rachill o' 
de bucate. B.)rovicica. Rachiu de prunc •. ŞJivovită. Ru~ fin pentru t?~e 1u 

Apoi licuerurJ: Allasch. De pere, cl[cşe. Marao;CQHlO. De vamlle. ~ă! 
Preţul pentru a prepa~a 1 litră coSUl 40 fii. din oricare extracl ţ' 

------~----~------------------------~'~ :" r.~~:: (~;~:~' ~~~~t~;~:~~l! ~~~~):n~<~~~i cerân~ ~ă vi Vi:, ~ote~ ~~ N EL ~: D EI: T~. ~.ră ştie .!~~SZV~~ 
~« 

IIJil'illmJ~lmiUg 12i5mir5 · ~.) 

1.· .~IN~~REFRr~;;Ă li m . '::a~s::ţl:~:~m:~ d~pă :~dj iji~ 
~ aritreprellor de zidiri . 1 :g _ j u va eri cal e - ::::::: (~;~ 

.{i, Oradea-mare .. Hajywărad. !O atât pe ·bani gata, cât şi in rate pe lângă che- €~il 
6~~ Stabilimel1tul şi cancelaria Pereces-u. 90 3Q; zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine

i 
liferează cea ~ 

.~~ Pr,·meşte.· pla~nul-rea ŞI' zl-dt'rea de bl"- [1 li mai bună prăvăl:e în acea~ta privinţă in ~.~! 
~~l ti' întreagă Ung a fi a (;~ 1, ~2~ seriei, şco ale, case notariale şi a tot fJ ~ tr~ 

~:l!a felul de zidiri private. ""'R ORA US IAIE T T ~R J' MjNOS ~ ţi 
~ . Magazin slabil de fabricate de _~ ~~ " j le, li: , "'1 .... 
~J cemeni, comande se primesc. _ ~ Q1"Qlo[lier în SZEGED. fJ 
~ Magazin stabil de pietrii artificiale ~tn ~" ATUIT r rr!... pentru morminte. Prospecte gratuit. ~ CATALOG cu 2000 chipuri se trimite OR .' 'it S 

. ~ ~ : . Corespondenţele se fac in limba maghiară, germană şi franceză. m ( 
Dm~, l]i~1i]I ,Bm I ~~mm!i2mm!t~!mHmmmm~~mm!i" Î 
~1~"a.---...... ---.. ·_---.. ____ ~. 
~! Ma.şina de spălat: ' 

.1 WELTWUNDER" t" 'fi' este bucurIa ~cărel femeie econoamă bună; albiturile, pe 
~ lân~ă cea mai mare crnţa:e. şi lucru .. uşor copi~lI.resc, devin albe 
• lucltoate.'" ~o/o economlSlre de timp, bani, Incălzit ,i s*pun. 

J 
Fără chIor! FărA sodă! 

FArA ajutor t Fără putere r 
);7Ară frecare! F4ră InvArtire ! 

• PArA tcrpen-tlnă t :("'ArA!ilal i • 

• Prltul 40. _ Cor. IU ac. 

• Cereţi iodaU proipect gratuit dela: !' WILHELlI OBERTH, 
tI-"" " _~~ ~d!::::.u::::~.!T:::~~: ! « nJ.a~lna. .0 o:xpedea.zA tranco, • W-.--.. ww ______ ._e ___ ._~._. 
= 

_____ ;1 

-L- fondata la 1840. ~ 

fabrică de plane, planlne ,. dmbale, 
aranjatl pe putere de maşini 

Pozsony - Pressburg. 

Pregă1e~te numai ItlM;r,,:.ente ,ntf~eal: de p-;:' l 
mal rang. Pe Ilngă garantă solidA. expedează ti cu favorul de 
pltlttfi in "ate lunG)".,. 

Prima fabrici germani vienezl de. piane. pilnine şi cimbalm.'" .~ 
Pret-curent cu provocare la acest ziar S8 trimite gratis şi franO<r. 7,; -

Adr6Sl telegrafică: CLAVJER WERNER·POZSONV. 

~YU- -
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"TRIBuNAe, lN:.:ilLTiJT TiPOGRAFIC NiGHIN ŞI CONS. 
... ~ .-_ .. 

ARAJ? 1909. 
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