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Semne rele ... bărbăteascăt păşind in fruntea nurnăroasei 
lor oştiri de credincioşi, - ai bisericii şi ai 

'Inainte de lupta dela Catalaun Ostrogoţii, steagului naţional de·opotrivă, - cel puţin 
junşi în parte sub stăpânirea biciului de să f ri3mas acasă in acea zi urâtăt care 
er al lui Atilat care nu va fi fost mai ne. constitue o neştearsă pată de ruşine în viaţa 
ndurată decât stăpânirea jandarmilor lui preoţimii bănăţene. Şi mai e totodată un 
ndrassy în secolul XX., erau îndoiţi în memento pentru conducătorii noştri bise· 
ândul lor: cum să prindă ei arma şi să riceşti ca şi pentru toţi cei ce au interes 

P
te contra fraţilor Visigoţi? Unul dintre şi tragere de inimă pentru soarta nea· 

mului. 
nducători Hermanrich şi-a zis; ,contra 

kaţilor mei nu vreau să prind arma, contra Când am avut preoţi săraci, lipiţi pă· 
regelui meu nu pot să lupti şi s'a ascuns mântului,' fără : lumină, fără pospăialăt pe 
intrJo peşteră, aşteptând acolo sfârşitul răz. care o au cei de azi şi îi zic cuHurăt fără 
,~iuluit care a ieşit cu totul in favorul fra- congruă şi fără subvenţii dela guvernele 
, ~. duşmane, cutropitoare, ei împărtăşiau. în tl()r saI... ' 
, Dacă înaintea dureroasei hlfrângeri dela bine şi în rău, aceeaş soarte cu poporul 
Oraviţa ar fi fost povăţuită de asemenea năcăji!, Îşi apărau turma ca nişte păstori 
~ânduri şi preoţimea noastră din acele părţi vrednici şi nu se aruncau dimpreună cu ea 
:acă şi-ar fi adus aminte de blestemul, ce-} in gura lupilor burdişti, ca să fie aci la 
i'Jne scriptura în vederea celor, prin cari adăpost de orice vijelie. 
vine sminteala«, desigur n'ar fi alergat sub Acum decând cu acest afurisit dar da· 
'amurile burdiste, cari sunt mai ~cârboase naie al con gruei, de când cu făurirea ace
cecât nişte zdrenţe murdare. Să nu se fi stui cal troiant prin care guvernul va dă
,scuns În peşterăt cum ar trebui să se as- rârna cu incetul zidurile fortăreţei noastre 
(Undă de ruşine acum ulterior, d stând Îm· bisericeşti, preoţi sclivisiţi şi imbuibaţi în
~:ăcat in udă)dii înaintea sfâ~ altar, cep a dezerta în tabăra dl,!şmană. 
sa-şi fi dat seama fiecare preot român dt ,[:_~rmllireJ\ J:jsţriceasd~si~d~C~ 
~spunderea grea, ce are în faţa lui O zeu dirr- vreme măsuri energice, căci altfel acea-

~
tru sufletele încredinţate lui spre păsto- sta pecingine primejdioasă va cuprinde nu 

re şi povăţuire pe c~rări1e drepte şi grele peste 'mult întreagă preoţimea noastră. Ce 
/e virtuţii naţior.ale, care e întru toate frumos ar fi, dacă tocmai congresul din 
!&ntică cu cea creştinească, iar nu pe po· toamna viitoare, chemat a prăznui solemn 
:leCile rătăci te, spre prăpastia şi povârnişuf aniversara centenară a naşterii lui Şaguna, 
renegatismului condamnabil şi necreştinesc'l Într'un acces de ener[;ie şi demnitate ar 
Dacă de teama de a nu-şi pierde con- respinge pentru totdeauna congrua, hotâ

~a, n'au îndrăznit a manifesta o atitudine rând ca preoţimea noastră întreagă să fie 
t 
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Poveste. 

Eu stau privind cum curge apa 
Şoptind cu·al valurilor glas; 

Din sus să 'nvirte roata morii 
Incet, şi fără de popas. 

Ea spune-o tainică poveste 
[n limba ei, duios şi rar; 

Cum un voinic se indrăgise 
De·o mândră fată de morar; 

Cum fata ii spunea de toate 
Câte·s În cer şi pe pământ, 

Că·j are drag ... şi o să-l aibe 
Tot scump şi drag pân' la mormânt. 

Şi roata morii se invârte 
- Cobind a jale - scârtlind 

Apoi irtcepe iar, În taină, 
Cu valurile prevestind: 

Cum intr' o zi veni la moară 
Un Făt· Frumos. cam pe 'nserat, 

Şi fata s'a pornit În lume 
Cu el - şi nu i-au mai aflat... 

Şi singur a rămas voinicul 
Cu suflet trist şi pustiit, 

Plângând pe urma dragii sale ... 
... Şi de durere a murit. 

1896. 

Ca de fiori cuprinsă roata 
Mai repede şi tot mai des 

Să 'nvârkacuma: ea zoreşte 
Un murmur fără înţeles. 

Spumoasa apă se ridică 
De jos, în cerc şopotitor, 

Iar valurile frămânlate 
Pare că plâng În limba lor. 

Eu intdt'g povestea roţii 
Şi trist mă uit pierdut la ea; 

Ea spune, spune tot într'una 
Şi tuturor, durerea mea! 

Santuzza. 
Cavalleria rusticană. 

Enea. 

Scene din viaţa poporului din Sicilia. 

De Oiovanni Verga. 
(Urmare şi fine.) 

Scena a şasea. 
Brasi merge pentru o clipă in făurişte. Camill« 

o apucă cătră casă. Filomena pune cheia in uşă; 
mama Nuniia pleacă in crâşmă să depună cârpa. 

Turiddu: (Lolei, care vrea să plece acasă) lola1 

de ce te duci fără să spui O vorbă?· 
Lola: Mi duc acasă i sunt neliniştită, că nu 

mi·am vAzut bărbalu in biserică. 
Turiddu: Nu te Ingriji! O veni el indată aici. 

Să bem acum, fraţilor şi vecinilor, o duşcJ de 

REDACŢIA 

,i ADMINISTRA lIA I 
Miksa utcza l-a. . 

INSERŢI UNILE 
se~primesc .. adm_s

trape. 
Manuscnpte nu se .... 

poiază. 

Telefon pentru o'af şi 
comitat 5Oi. 

susţinutăt ct.m a fost 18 sute de ani de
arâ~dult numai din mijloacele, multe sau 
puţine, d~r !otdauna ci~stite ale poporului 
dreptcredmClos!... Ar fi cea mai frumoasă 
şi mai vrednică sărbătorire a memoriei lui 
Şaguna! 

Dar e întrebareat dacă aşa ceva mai e 
cu putinţă~. ~cit durere, mulţi dintre preoţi 
par a se Inchina cu totul :mamonei, uitând 
de O-zeu şi de misiunea lui sfântă. 

Intâ.mpl~tor ne·au venit la cunoştinţă nişte 
versuTl mtltulate :>Marşul conaruei. care b , 

s~ cântă d~pă melodia imnului naţional şi 
dm care Cităm, spre edificarea preoţimii 
burdiste, următoarele strofe: 

~Pre?ţi cu c~ucea 'n frunte şi congrua in pun2'ă 
Porniţi astăZI la lupUit porniti azi la război 
Voim mai bi~e '~n luptă ~hiar moarte să ne.aj~ngă, 
Decât să mal dam astazI noi congrua 'napoi. 

Nt·ajunse sărăcia, ce atâta timp am dus" o 
C.ând alţi mâncau plăcinte, iar noi numai prescuri " 
Tinuta noastră astăzi e aceea, care·am spus o 
[ar congrua ne este o foaie din scripturic. .. 

Autorul acestor versuri, unul din clericii 
ma.i disti~şi~ d~şi ~~i-a fost. mai ~ult . 
s~atlr::"iJ' !ilr~~ia1is~T~o~~~' 
ţ.ătflta oupa blm a preoţilor, a exprunat :! 
totuş un prea dureros adevăr, pe care toţi 
îl simt, dar prea puţini Îndrăznesc al măr
turisi. 

Se adevereşte şi aici vorba lui Goethe: 
~Denn Pfaffen waren's auch, 
Sie sicherten den wohlgenăhrten Bauch c 

(Faust II.) 

Sufletul preoţimii, care după sfatul lui 

vin, in sln~tatea noastră, in dnstea sArbătorilor! 
Veniţi incoace maică Camilla, şi Dumniata, vecini 
Filomena! 

Filomenrt.' Viu! Viu! (inti-ă in casă să·şi dea' 
cârpa de pe cap, apoi se întoarce Îndată.) 
, Lola: Mulţam frumos, Turiddu, da nu mi·e 

sete astăzi. " 
Turiddu: O! Nu mi·o fă tocmai astăzi! Poate 

eşti supărată pe mine? 
Lola: De ce să fiu supărată? 
Tllriddu: Asta mă Întreb şi eu, de ce să te 

superi? Nu ţi·am făcut nimic rău. 
Şi apoi mai trebuie, intr'o zi aşa de mare ca 

ai de astăzi, să ne spăIăm, rufele, ca să ni le 
facem curate ca zăpada. lasă, trimitem după blr
batu-tău, trebuie să bea şi el cu noi. 

&-asi: Aşa zău, fiţi veseli, copii. 
Camilla: fireştet se putea astfel, trebuia să-ţi 

bagi şi tu nasu unde :se petrece. (îşi împături 
cârpa şi şi-o aşează pe brat) 

Turiddu: (strigând În crâşmă) Mamă! Mai ai ceva 
din vinişorul ili bun? 

Mama Nunzia: (apare murmurând) Da, da, 
poate din il bun, pe care mi J-ai adus ast.liizi din 
Francofonte. 

Turiddu; E, lasi! Azi sunt Paştile! Nu-rrft fă 
zile amare tocmai astăzi! Ţi·oi spune eu mai 
târziu din fir În păr, acum ne aşteaptă prietenii! 

Fiwmtna: Vai Mamă Nunzia! Nu ştiu zău ce-i 
câştiga astăzi la vânzare 1 

Turiddu: Plătesc eu! Plătesc din banii mei! 
NUllzia: (întră înlăuntru). 
Brasi: Cine are, svârle banii! 
Lola: Cine ştie de câte-ori v'aţi petrecut aşa 
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Ioan Gură de aur ar trcl,ui »Să fie mai cu
rat ca razele soarelui« l-au pângărit Într'un 
mod Îngrozitor inconştienţii şi vânduţii du-· 
hovnici burdişti. 

Se pare însă că preoţimea ... din . acest~ 
părţi era coaptă spre a căde~ In gh!ara lu! 
Burdia, Şeghescu eţ ~omp~, lT:t<:~m~alA dupa 
zicala poporală: »plca para malalaţa m gura 
lui nătăfleaţă('. 

Cu 16 ani în urmă scria poetul şi nove
velistul Bănatului, Ioan Popovici într'o epi
stolă cătră Titu Maiorescu·: »după înde
lungate experienţe ~'am convins, _ că po~i: 
mea noastră e o chcă de oamem, care .IŞI 
promovează interese.le lor per~on~.1~, c.hlar 
şi dacă ~r fi .în detn~:nt~l. bls~nclI ~I al 
obştei, ŞI ~pOl cu A o faţa:nICl~ scarboasa tot 
ei sunt, can se plang. ş! mal s~anvcialos .este, 
că năzuesc să se înconjoare ŞI sa aqUlreze 
tot oameni cu şira spinării elastică, oameni 
slabi de înger şi cari sunt gata să le facă 
orice serviciu. Nemuritorul Şaguna ne-a 
câştigat mari drepturi, nemernicia urmaşilor 
şi a popilor a făcut, ca guvernul mereu să 
le ştirbească«. ' 

Cine ar putea să jure, că talentatul tâ
năr a spus un neadevăr? 

Mandatul deputatului slovac Ivanka 
anulat. In şedinţa de eri a uneia din şe
dinţele de verificare ale camerii, mandatul 
deputatului slovac Milan /vanka a fost 
anulat. 

: Alegerea dela Bazin a fost una din cele 
..;~v~. D.tfl slo~ac /e:'~ick~ 

,~ <;:5' ... ",. e s-,·:>-::--~~i SI 
>.fI ~. Ut·_"";"~ .. >-~··~··.'l j ~.~ • 

demÎsiolzeze şi la noua alegere la care tiT-
• Dto Lugoj 22 'Y1aiu 189 1, publ. in ,ColVorbiri lite

~TRIBUNA« -
tâiu s'a declarat balotaj între /vanka şi 
doi candidaţi unguri după care /vanka IZ

buti să între la o noaă alegere în camerd 
având câteva voturi mai mult decât candi
datul partidului popalar. Fiind mică de.se
birea voturilor candidatul contrar Domător 
contesta alegerea pe motivul »aţâţdrii« na
ţionale, ştiind bine cd ea este mai vagă şi 
mai uşoard de »dovedit« decât orice altd 
acuză, şi ştiind cd ea atinge coarda patri· 
otizmalui an!;uresc şi nicicând nu-şi pierde 
efectul. Socoteala s' a dovedit exactd. D. 
1vanka a pierdut mandatul şi trebue sa mai 
plătească cheltuielile în sumă de 8137 de 
cor. în termen de 15 zile, iar clubul depu· 
taţilor pierde pe unul din luptatorii cei Inai 
valoroşi. 

'" 
D. justh despre situaţie. D. Justh a făcut 

unui ziarist din Viena declaraţii interesante asupra 
situaţiei. Să nu se creadă că in urma scrisorii dilli 
Kossuth chestiunea băncii a ajuns să tânjeasd. 
Este imposibil de a face partidul kossuthist să 
mai voteze concesiunea băncii comune austro
ungare. Fuziunea nu se poate face fără 
banca natională ungară. Dacă guvernul nu va în· 
Iătura piedicile băncii naţionale va Incepe o luptă 
înverşunată şi disperată iar dacă ea se va realiza 
atunci va iflcepe o epocă de munca şi progres 
liniştit pe timp de mai multe decmii. 

Cuvintele astea arată că şi cei mai radicali 
dintre kossuthişti sunt dispuşi a renunţa pentru 
banca naţională ungară la toate dezideratele kos
suthiste, părăsind vechiul program al neatârnării 
ungureşti. 

* 
Criza ministerială pentru conven· 

tia ~omercială cu RomAnia. Ziarele 
ungureşti spun că ministrul Oar.:lnyi apă-
i~d'· in~·le ;~ienilor t;nguril$ a aju_T?'" 

in COi1tiiCi ~ift'f!t, .. tiC ~xrt;rne Jţ~rnen
thal care doreşte încheierea convenţiei co
merciale cu România. Criza va izbucni în 

- - ••• _.~."" ... • 71.» J 
curând, căci situaţia d-fui Oaranyi e zdrul !!1ag 
cinată. D. Aehrenthal ţine mult să inch~ rne~ 
c~nventia p:ntru a ~ena!a R0f!1â.n~a~acăn 1 fl 
ahanţă e atat de pretIoasa Romamel In eli) ~a 
asta. da12 

• , D 
Consiliu de miniştri la Viena. Mâine, DJ mol 

minec~, reprezentanţii celor două cabinete se ~~ Apr 
intru ni in consiliu comun la Viena, ca să deli~ să f 
reze asupra conventiilor comerciale cu slal/J rea 
balcanice. Din partea guvernului ungar va:u ŞI 
parte d. Wekerle. D. Wekerle se va înf~tişac 
acest prilej in audienţă la Majestatea Sa. 

54 
dlui 

Corpurile legiuitoare române, Ion 
Mor 

S! 
zare; 

. conl 

Camera. 
Şedinţa dela 25 Februarie v. 1909. 

D. Take Ionescu combate arf. 169 care prev~ U 
că magistratii pot fi suprimati dacă au suferit 
pedepse disciplinare. O-sa cere să se precize~ 
care anu~e pedepse disciplinare sunt acelea ~ D, 
oart-ce ŞI mustrarea este o pedeapsă. asup 

Articolul să votează nemodtficat. dlui 
La art. 177 d. Take Ionescu ia din nou cuv~ cern' 

tul pentru a combate modul de compunere sia i 
comisionei discipli flare. Crede câ comisia dÎ)c d, D 
plinară este bine să fie compusă din, magistra Mor 
superiori celor care trebuesc judecati. soei a 

Se votează art. 179 - 189. Ai 
~ D. Sasu cere ca stabilitatea să se extind~ mini 

asupra funcţionarilor de pe la judecătorii şi c dil ~ 
bunale. are 4 

Amendamentul dlui Sasu se admite modiiii.l ~acă 
de comitetul delegatilor_ ~Sl: 

D. Take Ionescu ia cuvântul la art. 218 cert' c~n~ 
trei zile termin pentru confirmarea mandatulu ~ d'fer 
arestare şi I1U !1- ~::i!e după ~ cum s'a introdus i B1r'n 

l f 'd" I . a nou .0.,1 e ege. _ red 
'Comiletul delegatilor de acord cu d. millisi. pută 

de jus!iţie admit terminul de 5 zile. mânl 
D. Enăşescu combate art. 219 relativ la o'",: ~ i 

nele acordate de mil~istru peste onorariile fix ale r rare- Nr. jubilar 40 pag. 3-5, 
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in oraş, cu femeile; Iăsaţi·ne numai În pace; aşa, 
pe când erau la militie; se vede că nu e pentru 
întâia dată. 

Turiddu: A! Ce femei! Ce chefuri! Mi a stat 
gândul şi inima numai aici, zi şi noaple! 

Camilla: Du-te, du·te, poţi să le-o povesteşti 
altora şi nu nouă! 

Turiddu: Aşa să lrăiesc, Camilla. Noi, bersaglierii 
cu pene in pălărie - vezi, o ştie toată lumea
avem lipici la femei - să bat după noi - pst! 
pst! oacheşule, frumosule, vino 'n coace - ei, 
şi ochii, cari ti-i aruncă - sfânt să fii şi potic
ne şti - dar eu - eu nu-s' de pănura lor, şi s'a 
gătat - nu·mi poti zice -: 

Lola: 0, bărbaţii ăştia! De le·ar crede cineva. 
Turiddu: Spune mai bine, vai, femeile astea! Mai 

intâi iţi jură câte'n lună şi'n soare şi mai apoi, 
de trebue si plece bietul de el şi de şi-a lăsat 
şi capu şi inima şi de nu poate durmi şi nu 
poate mânca şi gândeşte ziulica intreagă numai 
la ea, numai că se pomeneşte ca din senin cu 
vestea: Ai auzit? S'a măritat! Şi r.limâne incre
menit ca lovit de trăsnet. 

Lola: Asta ţi-a gândeşti numai! Crezi că se şi 
gindesc numai la una bărbaţii, când sunt în 
strliini, intre atâtea şi atâtea alte femei? Şi crezi 
cl nu se uită la ele? De vrei să ştii - işi aruncă 
ini ma la ai dintâi, care le vine in cale - fireşte, 
numai ca si se mângăie. 

Tur/ddu: Destul! Destul! 
Nunzia: (întorcându-se cu un ulcior de lut şi un 

păhar) Aicela-i tot ce· a rămas! - E vina lui! 
Camilla: Veselă! Să fim veseli! 
Brllsi: Putem să bem, cum ai spus! Nu aşa, 

tu plăteşti? 

Turida: Am supus-o şi mă ţiu d<"! vorbă. Maml, 
tii cu noi? 

NWlzia: (m€rge mormăind în casă) Nu, nu, 
n'am chef! 

Turidda: [ară e Îmbufnatâ - cine ştie pentru ce? 
O! 8ătrânele astea! Că nu vreu să'şi amintească 
ce·au făcut când au fost tinere. 

(Toarnă vin din ulcior, răzimându·1 de ghe
nunche, Într'un păhar simplu, pe care l'a adus 
Nunzia. Toţi beau pe rând, dupăce' au luat pă~ 
harul în mână îndoind piciorul În semn de mul
ţămită şi ştergându-şi gura cu palma, apoi cură
ţindu-o. Lola întrebuinţează şorţlll. Sceana aceasta 
să se lungească. Intr'acea urmează dialogul ur
mător.) 

E, noroc, lola! (Joc de scenă ca sus) Noroc, 
mamă Camilla! (ca sus) Bea, maiestre Brasi! (şi 
aşa mai departe ... ) Să ne înecăm toate grijile şi 
toţi gărgăunii. 

Scena a şeaptea. 
Alfio, dela dreapta. Tllriddu, Brasi, Lola, Camilla 

şi Filomena. 

Alfio; Bună ziua la toţi! 
Turiddu: Vino aici, cumetre Alfio, siai-ne 

într'ajutor şi dta. Noroc, şi dtale şi nouă! (îi 
intinde paharul, după ce l'a umplllt.) 

Alfio: (dând la o parte păharul cu dosul mănii) 
Mulţam dtale, cumetre Turiddu! Nu vreau vin 
dela dta. Mi-ar sta greu la inimă! (O pauză 
scurtă,) 

Turiddu: Corn ti-o plăcea! (varsă vinul pe jos 
şi aşează vasul pe masă; amândoi se privesc 
odală drept in ochi.) 

Brasi: (prefăcându-se ca şi când il 
cineva din făurişfe) Viu! Viu îndată! 

Turiddll: Ai să ·mi spui ceva, Alfio? 
Alfio: Nu ştiu ce ti aş putea spune, curnelre l 

Ştii prea bine ce am să·ţi spun. 
Turilidll : Bine, sunt gata totdeauna! (Brasi fa Tu 

semn nevestii sale, din făurişfe, să vie aca&i;. LOj 
CamiJla iese). când 

Lola: Ce aveţi laolaltă? Tu 
ALfio: (fără să ia in seamă pe nevastă-sa, impi" şit i~ 

gându-o înapoi cu cotul). Dacă vrei să eşi~ lat Şl 
amândoi puţin pe-afară, putem să vorbim dt pe m 
~~ ~ 

Turiddu : Bine, aşteaptă-mă la capul uliţii saM,: ~' 
Mă duc să aduc ce e de lipsă - ştii dota ce - ~ 
şi viu indată! (Se îmbrăţişează şi se săruj Tu, 
amândoi, În timp ce Turiddu il muşcă pe Ab IIetea 
uşor in ureche). maml 

Alfio: fie pe viaţă şi pe moarte! {vrea să iasil ~Ia. 
Lola: Maică Preacurată! Alflo, unde te duci; _ ~ 
Alfio; Numai aici aproape! Ce-ţi pasă tie? PeIl' crede, 

tru tine ar fi mai bine, să nu mă mai intorc~ vezi ; 
(FiJomena se îndepărtează bolborosind). N/,/ 

Filomena: Maică Preacurată! Tu, 
Turiddu: (luând pe Alfio la oparte) AsculU~ nul v 

mă, cuscre Alfio! Aşa să-mi ajute mie D·z~· dUŞd 
Ştiu prea bine, că ţi-am făcut nedreptate şi mai 0Sa s,ă 
lăsa bucuros să mă gâtui, fără să spui m~car o nta 
vorbă Da am un păcat pe suflet, pe biata San~ deşte, 
Eu am aruncat·o În prăpasti~ şi - martor mrt 
Dumnezeu drăgutu - am s~ te omor ca pe ua 
câne turbat, numai ca să scap pe o biată feme~ M 
dela pieire. . IlIilla 

_ BrasJ 

-------------------------------------Fabrica de spălat cu aburi Cu maşina.riile sale (ele mii DHHierne, aranjat! cu puteri electrice, spall, ulcH -
TE 

TW R 1 Si T ~\LY"" (j!.i curA,* albituri blrbltefti fi de dame, fi tot (elul de linţerie cu preţuri •• aer." --
'iii a, ' ~ Y @l - La a lami .. troc:e p •• t. z ...... r., pa.botal .... trimit. parla-Ir...... ră 
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magistratilor de căt~e lege. Propune un amenda-
ment care este respins. . . : 

i D. Take lontscu la art. 220 crede că ziua de 
l 1 Aprilie nu este potrivit aleasă pentru infiinţa
) ~a unei noi secţiuni la curtea de apel. Cere ca 

dala să fie fjxată la 1 Septemvrie. 
D TomaStelian dă explica1ii1e necesare pentru 

: motivele care l-au indt;.mnat să aleagă zi~a de ,1 
Aprilie şi anume ca pană la 1 Septemvne secţIa 
să fie alcatuită şi să poată funcţiona cu incepe
rea noului an judedtoresc. 
Şedinta se ridică la ora 6 şi un sfert. 

Şedinţa dela 26 Februarie. 

Se deschide şedinţa la 2.15 subt preşedinţia 
dlui M. Ferechide. Pe banca ministerială d-nii 
Ion Brătianu, AI. Djuvara, Toma Stelian, Vasilie 
Mor1un şi A. Carp. . 

Se pune la vot .tn . total legea pentru reorgam: 
larea magistraturel ŞI se votează cu 84 votun 
contra 7. 

La ordinea zilei: 

Interpelarea dtui Nicu filipescu. 

D, Nicu Filipescu aruncă mai întâi o ochire 
asupra schimbă rei guvernului făcută În persoana 
dlui Ioan Bră1ianu În noaptea de 27 spre 28 De
cemvrie 1908. Declară că nu ar fi ,anunţat acea
stă interpelare dacă nota guvernului ar fI dală de 
d, Djuvara bunioară. Ea este dată Insă de .. dl 
Morlun, care odinioară era un adept al teoriilor 
socialiste. 
Aşteaptă cu nerăbdare r~spunsul d-Iui prim

ministru al cărui răspuns trebuie să fie bine gân· 
dit şi c~ mpănit, de oarece politica guvernului său 
are O notă pronunţată de socialism - aşa că 
dacă nu avem Încă un guvern sub forma socia
listă timpul nu este indepărtat când îl vom avea. 
Reformele agrare nu au fost criticate numai de 

I conservatori, ele au fost criticate chiar de către 
diferiţi membrii din majoritate, de ex. Principel.e 

i Brâncoveanu. Această rtformă, c'are loveşte dl
i rect in interes#le- marefpropriet!ţi, este conce
Ipulă in spiritul socialist. Sociali~m.ul are la înde
mână două arme: 1. Renta soclahstll, care con-

~
ă intr'o parte din veniturile pământului şi nu 

ale muncei propriu zise. Dacă aceste reforme ar 
il fost puse in practică de o fracţie socialistă ne-

Alfio: Fie - Fiecare cum poate. (pleacă în 
dreapta, În fund). 

Scena a opta. 

Turiddu, Lola. 
Lola: Vai Turiddu! Mă părăseşti şi tu? Acum, 

când e atât de rău cu mine? 
Turiddu: Nu mai am nimic cu tine. S'a sfâr

şit intre noi amândoi! N'ai văzut că ne-am săru
lat şi ne·am imbrăţişat - eu şi bărbatul tău -
pe moarte şi pe viaţă? 

NUllzia: (apare) 
Turiddu: Mamă! 
Nunzia: Ce s'a Întâmplat iară? 
Turiddu: (încearcă să-şi potolească starea' su

flttească.) Nimica; mă duc să îngrijesc de ceva, 
mamă! Nu pot să schimb nimic! Dă·mi cheia 
dela uşa aia mică, ca să pot trece prin podgorie, 
să ajung mai curând! Şi sărută· mă, mamă dragă, 
- ca atunci, când am plecat la cătănie şi când 
credeai, că nu mă voi mai intoarce - vezi -
'ltzi astăzi sunt Paştile. 
Nllnzia: Da la ce sunt astea toate? 
Turiddu: Vreau numai aşa - că·mi aduce vi· 

nul vorbele in gură. Am .eut de bună seama o 
duşcă mai mult. Trebuie să fac puţină plimbare. 
O să mi-se răcorească capul. Şi dacJL .. ia-o pe 
Santa, care n'are pe nimeni pe lumea asta ... gân
!leşle,te la ea, mamă dragă - (merge in casă). 

Scena a noua. 

Nunzia mirati. Lola sdrobită de durere. Ca
tnilla ascullă în colt, Filome/ltf pe pragul uşii. 
BrQsi sub coperiş. -

»T R 1 BUN Ac. 

inregimentat! partidului liberal, i-s'ar fi opus de 
sigur forţa armată a jandarmilor. Această doc
trină fnsă este patronată de persoane marcante 
din guvern, cum este şeful partidului liberal din 
laşi şi directorul serviciului sanitar, directorii unei 
reviste literare socialiste. 
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stru al instrucţiei În Franţa, n'a dat loc profeso
rilor să se sindicalizezr. 

D-sa cere lămuriri depline asupra exemplelor 
palpabile ce a adus. D sa s'ar simti fericit dadi 
Î-s'ar putea da o desmin~ire. Protestează contra 
acelora care l'au acuzat că desvoltă această in· 
terpelare În scopuri electorale. Face apel la ma
joritate să nu incurajeze o politcă care rn fundul 
inimei este desaprobată de toţi vechii liberali. 

Această doctrină este intitulatl poporanism 
fiindcă este mai acceptabil cuvintului Socialism. 
In ea se admite principiul proprietăţei individuale, 
ea insă este redus~ la aşa zisa mica proprietate, 
Programul socialist al guvernului Însă s'a intins Răspunsul d lui prim ,ministru. 
şi la domenii În ~fară de acela al pro'prietătj~i: D. Ion Brătianu. Se miră că d.1 Filipescu j.a 
De .ex.: monopohzar~a de către stat ~ mdust!lel adresat o interpelare d-sale personal şi la des
mari. Cere ~uvernulu! si spună limunt .dacă Im-I voltare il întreabă cum stă cu doctrinele din 
~ărtăşeş.te . ŞI această Idee. V ~rbeşte apOI .. d~ ta,c- «Viaţa Românească» cu părerile d-Iui Diamandi 
tlca socialistă .. Ca .exempl~ clt~ză pasaglJ dmtr o când nu era în partidul liberal şi cu cartea, de 
broşură ~ ~-IUI Dlam~ndl SCrisă la. anul. 1 ~91 altfel foarte meritoasă, a d·lui Rosetti. 
când soc.lahsmul se afIrma !o~rt.~ put~n! ŞI c.and D-sa inţelege să fie interpelat pentru progra
pre~ec.tu~lle expulzau pe soclahştu stră~m. L~zl~c~ mul partidului şi pentru legile cari se aduc in 
s?clah~fll?r. pe .vremea a~eea e~a să fIU soC!ahştl! parlament şi la care parlamentul trebuie să se 
din pnn.clplU ŞI poporamst prm tact, adecă a fi asocieze. (Aplauze). 
oportunişti. D. Carp întreabă dacă d·nul Brătianu se soli-

OI P. Carp: Partea asta a programului lor au darizează cu părerile membrilor din partid. 
realizat· o deja. D. Ion Brătianll. Dar d-voastră domnule Carp 

OI N .. Fillpescu crede că paternitatea cuvântu- care sunteţi atât de înţelept, vă asociati cu pă
lui poporanism aparţine dlui Diamandi, ca mai rerile intregului d-voastră partid (Aplauze). 
anterioară acelei a dlui Stereo Crede că nu este de datoria d·sale de a se 

Crede că propaganda socialistă a reuşit pe de- amesteca in felul cum sunt organizaţi luc.r~torii 
plin, probă că astazi o instituţie întreagă, acea a dela C. F. R. deoarece acolo este un alt minIstru 
serviciului sanitar, este socialistă. Citează cazul (aplauz~). . 
dr.-ului Cazacu socialist militant, care a fost de- Explică cazul doctorulUi Cazacu care de alt
stituit de un ~ir.istru liberal şi cazul dr.-ului fel a făcut parte şi din partidul d-Iui Filipescu 
Gutzu. (aplauze) şi deci poate fi bine cunoscut de d. 

O altă instituţie unde a pătruns socialismul filipescu. 
I este ministerul instrucţiei publice. DJ Haret Însă Acuzărife aduse d-Iui Haret nu sunt intemeiate, 

este un organizator foarte dibaci şi cu greu i se deoarece ele fac parte dintr'o politică anterioară 
poate găsi o vină, deoarece organizaţia este mai celei de azi a partidului liberal. 
mult de resortul asodaţiunilor secrete. Aţi voit să criti~aţi forma prin care am venit 

D·sa citează raportul administratorului casei la guvern. Ei bine, am ales această formă fiinddt 
şcoalelor, care Împarte studenţilor săraci şi meri· tocmai voiam ~ă arătăm că voim să continuăm 
tuoşi cartea sociali stă a dlui Radu Rosetti relativă absolut tradiţia partidului liberal (aplause). 
la revoluţiunile ţărăneşti. So:: apără de ~._~ .. care i se aduce cum că', 

O alt~ inst!tutie eşte ~fe~~. <;: __ L JL....l!n~ . ar .?~i"ţW;;A'··~~Y.Ca,,~,m~~'.:1 /~!-"u~~:<:::.:,;;; ~ 
lucrătoTII au .mc,epi.lt să se smdlcalileze. Citează până la aşa zişii socialişti cum sunt consideraţi 
cazul fo:.tuiul dIrector al C. F. R., care destituind în străi 1~ltate, este o mare deosebire. 
trei ~J1~~.:::ll1arj socia\işH a trebuit să dimisioneze D. Fleva a acuzat pe Ion Brătianu la anul 1860 
forţat de minbtru. Functionarii statului nu tre- de socialist, iar d. filipescu, cu ocazia legei mi
bue să se sindicaliseze În contra statului, ca nelor, a acuzat chiar pe d. Carp de socialist. Se 
probă atitudinea dlui Briand, care, ca fost mini- întreabă, cine nu este intervenţionist in chestiile 

Nunzia: Maică predstă, ce să fie? 
Brasi: (alergând inainte) Cumătră LoIal Mai bine 

du·te acasă! Du-te! 
Lola: (foarte turburatl). De ce să mă duc acasă? 

Brasi: Nu se potrivtşte să stai in piaţa mare 
tocmai acuma. Dacă vreai să te petreacă cineva ... 
Camitla, tu rămâi la mama Nunzia ... dacă ... 

Filomena: (apropiindu-se) Doamne Sfinte! 
Doamne Dumnezeule! Ajută-ne! 

Nunzia: Da' unde s'a dus fiul meu? 
Camilla: (la ureche, bărbatului ei). Ce s'a in· 

tâmplat? 
Basi: N'ai băgat de seamă cum s'au uitat unul 

]a altul, dupke s'au prins in braţe? Aia-şi spu
neau: De·acum pe moarte pe viaţă! 

Camilla: Maică Precistă, stai-le În ajutor! 
Nunzia: (pierzându-şi capul din ce În ce mai 

mult). D'a unde·i fiu-meu, Turiddu? Doamne, ce 
s'o întâmpla? 

Lola: Vom avea Paşti sângeroase - atâta, 
mamă Nunzia şi ne-am beut moartea cu vinul 
Dumnitale. 

Pippuzza: (vine repede, strigând). Maica Dom
nului! L-au omorit! L-au omQrât! Acolo 1 Tu
riddu inoată in sânge! 

(Toţi aleargă ţipând într'acolo. Nunzia scrîş
neşte smulgându-şi părul. Doi carabineri năvălesc 
pe scenă. Loja rămâne singură, lângă rampă, 
unde cade mototol dând un singur ţipet). 

Trad. de Ilie Marin. 

sociale. D. Carp a spus că chiar d. Filipescu 
este În mic un interventionist când rectif,că şi 
aliază străzile. D-sa citează un pasaj dintr'un 
discurs al d-Iui Carp ca răspuns la acuzaţiile d·lui 
filipescu cum că este socialist. (Aplauze). 

O-sa crede el micile diverginţe de opi:'lii Între 
oamenii inst'mnati ai unui partid nu Îseamnă ni
mic atât cât ele nu sunt in contrazicere cu dire~ 
tiva şi idealul partidului. Dar d-l filipescu este 
În contrazicere cu şeful partidului său. (Aplauze). 

Atâta timp cât voi şti să fac ca programul meu 
de gu vernămâot să coprindă acea directivă, care 
să satisfacă opiniile tuturor amicilor mei politici, 
voi fi făcut dovada că am ştiut să-mi indeplinise 
rolul meu de şef de partid şi de guvern. Şi in 
or ce caz În această privintă nu recunosc de cât 
o singură autoritate - acea a propriului meu 
partid. (Aplauze prelungite şi Indelung repetate.) 

Şedinţa se suspendă pentru 5 minute. 
La redeschiderea şedinţei se dă cuvântul dJui 

C. Stere În chestie personală cu d Filipescu. 
D. C. Stere găseşte că interpelarea dlui FiIi

pe seu a introdus indirect În discutie pe dnul 
Dlamandi şi pe d-sa. In loc să judece actele 
guvernului d-sa s'a mărginit să cr~tice oarecare 
articole şi broşuri ale membrilor din partid, 
scrise chiar cu mult mai înainte de intrarea lor 
în partid. 

O-sa crede că d-nuJ Filipescu s'a angajat În 
mod greşit pe această cale şi i propune o dis
cuţie contradictoare fie dela tribună fie prin re
vistele noastre politice sau literare. D-sa crede că 
d-nul filipescu este un intârziat În multe privinti 
cu 50 de ani aproape. 

Venind la chestie abonamentele fă:ute de mi· 
nister ]a ~Viata Rom~nească« d-sa spune cA mi
nisterltl a abonat şi alte reviste Iitqrare din ţară 

S~a. deschis cea mai nouâ 
D~P08lt de pamDlflrU, m8trn.".te .0010aI0. materU de b •• ! 
d8~iat, ap"rllta pentru ID~iJ1rea bolnavflop, obif"te 110 ţn.~~ 
(p~arvati.,a}. df' Urbiertt, ŞI pi.'nirn menagl; cl.turi, Ikb('"ftJ1l. 
41omposltiJ, ape minerale. "linul'f medlr.lnate>, preparatlv(' p&nlrlJ 

.Ilnteu'-re, bODlboane; vi\pae1t ~ dHedie matNU. 

M" t h6 ,1 Soţ Il 1, Kolozsvb, Ftn:Ii.c.z JOZ.Sd-\ll ~ ~răvălie de parfumerii, lucruri de artă şi diferite articole. 
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şi deci nu poate fi acuzat ci ii patronează nici 
ideile sale, nici ale altora. 

O.sa declari că pune frâu ambiţiei sale de li
terat şi nu va ocupa Camera cu teorii sociale. 

O. N. Filipescu se ridică din nou contra prin
cipiilor profesatt: de câtiva ~intr.e cei mai aut~: 
rizaţi partizani al guv.ernulUI prmtre care d-nll 
Stere şi Dr. Cantacuzmo. 

Adresându·se domnului prim· ministru prote
stează contra câtorva declaratii, pe care j·le atri
buie pe nedrept. 

O. Brătianu explică domnului Filipescu că 
rău a inteles, când a crezut el-i pune la indoială 
buna credin ta. 

Interpelarea dlui Take Ionescu. 

O. Take lontscu declară că interpelarea sa 
poartă titlul dAe: »Asupra an~rhiei dela Consiliul 
sanitare. Cuvantul de anarhie nu este a d sale, 
ci chiar a dlui ministru de interne, aşa cum l-a 
pronunţat la Senal . .. • 

Vorbind despre servIcIUl samtar, spune că In 

anul 1896 d-sa voia să·1 transforme intr'un mi
nister al s~nătătii publice şi să nu mai depindă 
de ministerul de interne care este cel mai elec
toral minister. La o administrare publică, anarhie 
Înseamnă o constantă călcare de atrîbutiuni. 

O-sa stabileşte atribuţiunile membrilor din con
siliul sanitar. [n sprijinul interpelărei salei citează 
articolul dlui doctor Sion publicat În "Voinţa 
Naţională« şi in care arată tot firul conflictului 
iscat intre d-sa şi membrii consilIUlui. 

D. Take Ionescu se întreabă dacă era posibil 
ca subdirecforul serviciului sanitar să mahrateze 
pe medicii din consiliu. Dacă acuzaţiunile ar fi 
fost drepte consiliul trebuia să fie disolvat, iar 
dacă nu, subdjrectoru~ să fie indepărtat. Con
damnă atitudinea ministrului care a stat nepăsă
tor la desfăşurarea acestei anarhji. 

P. S. S. episcopul Oherasbn Timuş, raportor, 
dă cetire amendamentului Întocmit in senzul de 
mai sus, care' nefiind susţin ut se respinge. 

Art. 34 se admite fără discuţie. 
la ari. 35 d. C. Disescu cere cuvântul. In jus

titia omenească, zice d· sa, culpabilul are totdeauna 
drept să se apere, e totdeauna ascultat Înainte 
de·a fi condamnat, de ce oare În justiţia biseri
cească nu i- se dă vinovatului dreptul acesta? 

A fj judecător şi a condamna sunt două con
diţii incompatibile şi in justiţia bisericească pare 
că aşa se petrec lucrurile. De aceea cere ca în 
art. 35 să se adaoge cuvântul: apărător, care s'a 
şters, luându-se în modul acesta, unul din cele 
mai de seamă şi mai elementare drepturi ome
neşti. 

1. P. S. S. Mitropolitul Primat: E un neade
văr a se spune că biserica nu s'a preocupat sau 
că a luat acest drept vinovaţilor cari făceau parte 
din ea Apărătorii au existat şi În sânul bisericei 
ba şi in societatea laică, însă, in treacăt spunând 
că de cele mai multe ori aceşti apărători au ieşit 
din atribuţiile lor, mă voiu mulţămi să spun că 
ei niciodatA in biserică nu au corăspuns rolului 
pe care il aveau, ei mai mult Întunecau situaţia În 
loc s'o lămurească. 

Eu insă, fie·mi îngăduit s'o spun nădăjduesc 
intr'o stare de lucruri care să facă inutilă exis
tenţa acestor. apărători, eu vreau o preoţime in 
care nimeni să nU fie vinovat. 

Astăzi, judecata vinovatului cleric se face după 
cuvântul Evangheliei, vinovatul fiind adus Înaintea I 
fraţilor săi, şi având dreptul a-şi spune păsul 
pentru ca acei cari· I judecă să- I cunoascA. 

Căutând in traditia veche ca şi in traditia mai 
recentă nu vom găsi nicăîri existenta aşa zisului 
apârător al vinovatului cleric. 

• T R 1 BUN A. 
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Şi niei in tJrile vecine nouă in cari religia Of
todoxă e domnitoare, aceşti ap.llrători nu există, 
pentru cuvân1ul că judecata dericilor se face in 
aşa chip încât nu e trebuinţă de ei. 

D. C. Ariln crede că n'ar trebui să refere d· 
neva la cine ştie ce conciliu sau la moravurile 
din Constantinopol pentru ca să se Inlocmească 
de acolo norma după care "biserica să se conducă 
astăzi. Susţine amendamentul propus, încredinţat 
fiind că orice invinovăţit trebuie să fie apărat. 

Comitetul delegaţiilor dă o nouă redacţie art. 
35 care modificat se adoptă 

La art 35 bis d. Ecanomu cere să se prevadă 
şi cazurile dela art 27 cari pot fi iertate de 
chiriarch. 

O. Spiru Hartt arată că prin aceasta vor răs
turna întreaga economie a articolului 27, deci 
nu-I putem primi. 

Trecându-se la art. 37 P. S: 51 Mitropolitul 
Moldovei propune ca din 5 În 5 ani parohii cari 
se vor distinge să poată fi înaintaţi pe loc spo
rindu-li-se salariul cu 25 la sută. 

D. Ecol1omu e contra acestei propuneri găsind 
cu cale că e mai bine să se înfiinţeze preoţi aju
tători. 

14 Martie n. 1909 -
Din România. 

DI AI. Qriscu, doctor in drept deJa Univer. 

I sitatea din Paris, a fost numit şef de cabinet al 
dlui ministru de interne, in locul dJui G. CQir~ 
bescu, numit, după cum se ştie, prefect de fAlciu. Ml 

DI AI. o. Orăscu, care e fiul dlui C. Orăscu 
director de serviciu la ministerul agriculturei ~ 
domeniilor, a făcut studii strălucite. D·sa e au. TJ 
torul unei teze de doctorat care a fost mult re
marcată şi a publicat diferite studii foarte apre. 
ciate. 

*' 
Drepturi Dobrogenilor. OI preşedinte ~ ! 

consiliului, [oan 1. C. BrJtianu, a lucrat eri cu -
M, S. Regele, căruia j·a spus proiectul de lege. 
prin care se acordă drepturi politice dobrogenilor. 

Proiectul va fi depus azi in parlament. C 
In ce priveşte alegerile, Dobrogea va rămânea e 

îmoărţită tot in 2 judete. 001 
E probabil că fiecare judet va alege 2 senatori de 

şi 2 deputaţi la colegiul 11 1 senator şi 1 depu-
tat la col. Il şi I deputat la col. III. 11 .la 
===========================--

Cateehismul istoric al sloyaeilor. 
s 

Ma 
s 

Bie D. Spiru Harei1 sustinând În parte propune
rea mitropolitului Moldovei, e de părere să se 
ceară parohilor un oare-care stagiu - poate 15 
ani - de oare·ce la 10 ani fle·cere paroh are 
gradatia pe care i-o dă legea. 

In editura Hpografiei Carol Salva din Rosen. Gr! 
berg a apărut un catechjsm naţional al slovacilor 
scris de francisc Sasinec. - Foile maghiare(>R 
H «) scuipă foc În contra acestui catechism pe 
care fiind eftin (30 de fil.) îl poate avea fiecare 
familie slovăcească Încât cartea aceasta poate di· 
struge totul ce a zidit şcoala prin invăţământul 
istoriei. 

Articolul se adoptă CUm e redactat de comite
u! delegaţi lor. 

Art. 55 şi 56 se admit Ură discuţie. 
Se amână pentru mâine votarea legii În Între

gime şi d. Of. Jugureanu îşi desvoltă interpela
rea cu privire la staţiunile balneare ale Statului. 

Prima Întrebare e: Cine eşti tu?: - Eu sUIti 
sl_vac, pentrucă părinţii şi înaintaşii mei au fosi 
fiii naţiune! slovace. In celelalte Întrebări se ocupă 

Interpelarea dlui Dr. Jugureanu. cu originea slovaeilor. Siovacii aparţin familiei 
slavilor, care se iveşte În istorie deja in secolul 

D. Dr. Jugureanu, ca unul care cunoaşte che- şeasălea după Hristos. Atacati fiind din panta 
stiunea în fond, vorbeşte despre staţiunile bal- Huno·BuJganlor, lângă râul Volga, O parte S'I 

~---..~starea de lucruri, care contopit Cll Huni;;, alţii ~i"au aflat aDăpost În linii
domneşte Fn admi~ăţia lor Rarătând i.n spe- tul Dunării de mijloc în Ul1garia de astăzi, unde 
eial îmbunătăţirile de cari se simw.... nevoie. !;D~e;':'-"""Trn::-mt' i.tl'-'lrâc1i numiţi slavo-uhoi, adecă slavii din 
parte de a invinovăţi de d. ministru ~ C - pădurile Carpaţilor. De aici derivă cuvântul Un·, 
rei activitate rodnică d-sa are multă consideraţie, garia Uhorska cuvânt care il întrebuintează slo-
ÎşI exprimă legitimele speranţe că relele despre vacii şi astăzi. 
care vorbeşte vor fi înlăturate pentru folosul sta- De aici urmeaz~ el cei mai vechi locuitori ~ 1 

tului care posedă aceste staţiuni. Ungariei sunt slovaci. Nu au avut regi ci fletaft 
Răspunzând d·lui Dr. Jugureanu, dl Al. Dju- comună şi·a avut conducătorul său. O sută de 

vara, ministrul industriei şi comereiului, multă- corrwne formau un comitat în fruntea căruia sia . 
meşte Senatului că a rămas peste orele regle- un jupan. Jupanii şi-au ales un conduditor, .u~ : 
mentare spre a asista la această interpelare, adre- duce. Mai târziu, În timpul împăraţilor bizantim_ • si: 
sând de asemenea mulămirile sale d-Iui Dr. Ju- numele ducelui a fost Crai (craiu) din cuvântul lF~1 
gureanu pentru atentiunea ce o dă statiilor bal- grf'cesc kiralis·domnitor. , 
neare ale Statului. Primul craiu Privina a domnit în Nyitra dupa 

O supraveghiere de aproape şi luarea de mă- el a urmat Moimir 1. care a anexat ţara slova· 
suri urgente In această chestiune se impune şi cilor la Moravia. Cel mai puternic rege a fosi 
proiectul de lege împărtit chiar azi e de naturii Svatopluc, care a cucerit şi Panonia. După moartea 
a corespunde in cea mai mare parte trebuinţelor lui ţara Ulzorsca a moştenit·o fiul său Predslava, 
simţite. Panonia a căpătat-o Moimir II. iar Moravia S~a· 

Guvernul recunoaşte utilitatea acestor statiuni topluc II. Intre cei trei fraţi s'a iscat răsbol1l 1& 
balneare şi chestiunea îmbunătăţirii lor e privită Impăratul german Arnulf a sprijinit pe Svat~. 4-

pluc şi În acest scop s'a asociat cu Arpad: AlO 
cu atenţiunea cuvenită, rămânând ca timpul să autorul catechismului spune pe scurt istOria un: 
con lucreze la îmbunătăţirea acestor staţiuni. gurilor, care diferă îndeajuns de istoria învăjal~ 

Şedinţa se ridică la orele 6 şi 10 m. prin şcoli. Cine e veneticul Arpad? Nu-i alt~~ d1: I 
ŞediJlta dela 26 Februarie. 

la arele 2.40 p. m. dl C. Climescu ocupă fo
tOlilll prezidenţial. 

Pe banca ministerială dl Spiru Haret. 
Se indeplinesc formalităţile obişnuite, după 

care se hotăreşte pentru ziua de Luni discuţia 
proiectului de lege al consiliilor judetene. 

Intrându- se la ordinea· zilei se pune la vot În
tregime legea clerului, care se admite. 

Şedinţa publică se ridică şi senatul trece in 
secţiuni. 

cât principele turcilor şi al căzacilor iar tur~llulOI 
Arpad sunt slovaeii c )ntopiţi cu Hunii, cart fund 
de religiune mohamedană sunt cunoscuti În erO' ~ta! 
nidle bizantine subt numirea de turci şi au 10' 
cuit între Marea·Caspică şi Caucaz. Din. ~atn;! 
lor j-au fugărit beşeneii şi cumanii maghIari. . 

Poporul lui Arpad (Bulgaro-Turcii) s'au aşeza: 
in Persia şi pe literalul Mărei negre. - C~(il 
voind să·j mântuiască de Beşenei şi CumamlN 

dăruit o autonomi~ oare-care şi principele lo~ a 
fost Salmucovici Arpâd pe care conform ObICe
iului căzăcesc l-au ridicat pe scut şi l-au decre
tat de duce al poporului turco·bulgar. In anul S83 
după Ch. impăratul bizantin s'a folosit de turClt" 
bulgarii lui Arpad de religiune mohamedană ca 

O sl-ngură folos·lre va conv."nge pe f".ecare el faţă şi mâni frumoase, fraged~ .161 
, şi Încântătoare va avea folosind nuJil1l . IllE 

Crema de lapte de benzoe ~~:~~~i de 16 ani recunoscută ca nestricăcioasă, care îndepărtează atât la ~l 

t \,Ito \iY.ti 

copil cât şi la oameni mari orice necurlţ41nie de pe fali, pistrnele, degeratttrs şi boalele de piele. Cozmetic idea.l neunsuros, 1 bor C81' ' 
. pte( 

1 cor., care ajunge 2 luni. Se poate căpăta la preparatoruI Karpati Jâno:s, fa.rmacist iri Arad, Heres Beul.ţer nr. 16; preCUl1l ŞI !i P 

droguiştii Vojtek şi Weisz şi Hanzu Nesztor. Să nu folosiţi alta şi să .nu primiti decât Crema de lapte benzoe originali a\_~ ,de I 

Karpi:a.ti~ Veritabili numai prodzută cu marca de scutire de aci. - Feriţi-vă de Imitaţii. - - - - -
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,~esch FereacI ~ !Il 
ttma~.lui Stamm Ede, mehanic. 
Magazin de maşini de cusut şi de 
biciclete, atelier de reparaţie. 

Timişoara, : Temmar. Merey-u. 4:. 

Cel mai vechiu şi mai bine asortat 
magazin de m~şini de cusut, de bi
ciclete ~i atelier de reparaţie s.-ulJg. 
Recomandă pe lângl1 garanţie: 

~laş;ni de cusut pentru familie 
sistc m Singer dela . • G r. 60 

,llaşini de cusut p~ntru familie 
sistem Ringschiff dela • Cor. 90 

Biciclete. • • • • • . Cor 100 

Gramofoane. • . • • • Cor. 30 

~~~~~~~~~~~~~~~. 

PETRY ÂRP ÂD li 
orologier şi mehanic ~ 

~adu·marc - lfagyiârad t ~a~oul .t 3. = 
Recomandă a- ,. 
telieru\ său bo" ,.. 

gat de oro,' ,.. 
IOflgo,lnstru: ,. 
mente optice ,. 
şi de fotogra- ,. 
ftat; ţine In ,. 
magazin cele ,. 

mai bune oro- ,. 
_ loage, oclIe-" 

Iad, oeh18ue, termometre, baro- • 
Illetre, gra.(}ntor medical pentru ..
căldură tti fCl'billtala, gradator • 
- - pentru spirt !şi aier, - - ! 
p.tecum şi tot felul de artlclii pentru fotografiat 
!I primeşte repararea tuturor lucrădlor ce se ţin 
~de branşa aceasta cu preţuri iettine pe 1. gatanţă. ,.. 

~,t!l."'W'.".V •• ' •• 

.. . • 
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. .. ". .. = p: 
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Dlpl. ct.e onoare SZUBOTHA SĂNDOR Medalia de aur 
Lovnn 1902. Timl,oara 1891 • 

pregAtitor de odAjdii şi adJuturi biserice~ti. 

Itlam.Îat II 1883 

•• • 

~ ................................ aa.gg ............................. . 

I I>istins cu nen1.11l"lăra:te pJ"cruii şi diplon1,c etc onoare. 

KALf4AI si Efi GEL fab;:c~::'~:f~tre .. 
Budapesta, V., Lip6f-ktirll' 18. 

Recomandă cele mai simp:e motoare şi locomobile cu benzln atât pfntru maşini 
de treerat, cât ~j pt n!TU mânarea morilor, prrcum ~i motoarele absorbitoare de gaz, 
cari oricând se pot privi In lncrare in V. Lip6t·korut 18. 

Pentru treerare bună ~ 
- garanţă deplină. - ~~-

Actste mo,oare în urma 
umblHii proporţionate 
,i a constructiei simple 
extraordinare chiar şi 
cel mai neumbJat om 
le poate manipulâ. -

.r -, '):"~ , 
.7.., I~~ 'f'f' ~k_'!'f, =----j1ij 
.~- , -\1'., rW·· I Unica nouta:te 

- existentA. -

Catalog de preturi gratis! ===== Preţuri Ieftine pliitibilo in rate. I 
i ................................................ a. .............. .. 

Frl-deri-" II A .. ' D-o,. 1-
8
'-"" turnAtorie, fabricA de U ~. clopote şi metal, aran-

jatA pe motor de vapor 

Arad, strada Rakoozl N •• 1t-28. Fondat la 1840. 
P r e JD i a. "t la. 1890 cu cea :moi 1'llnre lDc<lulte de stat. 

Cu garantie pe mai mnlţi ani şi pe lângă cele mai fa
vorabile condiţii de plătire - recomendă clopotele sale 
cu patentl CC8. şi reg, invenţie proprie, cari au avantajul 
cl faţi cu ori-ce alte clopote la turnarea unui .i aceluiaşi 
tare şi cu şunet adânc - se face o economie de 20-30% 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârtl şi postament!= de fer, prin.a c~ror între: 
buinţare clopotele se pot scut! de ore pat ~hlar Ş1 cele mal 
mari clopote se pot trage fără să se cUtme turnul. Re
comandă apoi transformarea clopotelor vechi in coroană 
de fer ce se poate invârti cum şi turnarea din nou a clo
potelo~ vechi, sau schimcarea lor cu clopote noul pe ... 
lângli o suprasolvirc: neinsemnatA. . 

~E~l!~~~~~~~ Liste de preţuri şi cu llustrBtiunl la 
~ dorinţa se trImit g r ati 8. 

________ ~ __________________ ............ BB .... BlBa~ 
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U rr Gyoriy ~~:~o;i~: 
Primul atelier djn Ungaria de sculptură pentră mOR· 
.: tarea bisericilor provăzuf cu motoare. :

KASSA, Belhlen kiirut Nr. 24. 

Recomand on. preotimi atelierul meu celebru. 
Fac altare artistic lucrate, precum am· 
:: voane, Iconostase, străni ,i altele. :: 

101 certificate de recunoştinţă. 

~S@<ţrimit ·plaHriJa. dorinta. D!e&~cu~ent~ 
--.., ·."r':~ .. ,"",: • ....... !Y •• " ·".r .... ~ .'.-.:~~. ',,"":';::. ::,;. "'._ IR 

.................. ol> 

PravAlia de iustrumente i 
musieale & lui 

BABOS BELA 
Nagyszeben 

Kleiner RIn, 24. 
Atrage atenţiunea ono 
public din loc şi din ; 
provincie asupra ma- : 
relal aAu atelier de : 

. - '.; reparat ID.tru~en!e : 
r', musie_le aranJat 10 

mod exemplar unde se i 
repară şi se fabricA tot 
fdal de intrumente 
musicale ca coarde, de I 
alam~, harmonice, gra-s: mofoane ({anografe), tambllre şi clmbale, in mod special sub 

: supravegherea personală ,i cu preţuri convenabile. Se pot găsi i 
• şi tot felul de pArIi carI compun Insfru mentul. ............ ~, ......... ..,...,., ............ , ............. 
Ceasornice de turn 

pentru palate. case comunale, fabrici, 
rocuite private 

reguleazl şi aran; azi mai favorabil, 

MOller Janos 
Succesorul lai Mayer KâroJy 

dela prima aranjare cu vapOI' a la bricei de oroloage 

Budapesta, VII., TijkOly ut 50 (casa proprie). 
~ Cat.roage fi 8peeJtltliirl de pre*llrl trImite gratis şi ftlDOO, 

~ Acuma a sosit asg 

Untura de'''Dc~te' "DrOa~'~ăU 
: ' 

de Norvegia 
rAră culoare şi miros, calitate escelenUl. = Prltal aall ltiell I coroanl. --= 

----.----
Contra 

supărărilor reumatice 
Bste escelentl 

Spirtul Reuma 
Incercat de atAtea ori cu succes. 

13 

I = Prefui anei .tiele 80 fUlri. = 
Se capătă calitatea originala. 10 tarmacia lui 

m llozsDJai MafJIS 
13 Arad, Szabadsag-ter. j 13 Nr. telefoa 331.- Nr. telefoQ :1:31. 

~··--l2mm2m2m22~mmmmmm2!mmm 

Reoomandl de-asemenea practicele (ma,lnl) 

• cuploareda fept • 
In toate versaţiHe dela executia cea mal 

elmpli plnl la cea mA. elegantA. 
Atrage alanţionea on. pabJic din-Iocaiit"te şi 

din Tmprejarime asapra aleUeralai !IAu de 

• IAclta'lril. ,. con.fractil .• 

care-i cel mai mare din tot Sibiiul 
,i pe cue l-am instalat conform cerin~elor 
lIloderne ,i l-am Inzestrat cu puteri excelente 
lIe mancl f Primesc ori-ee-fel de constracţii 

aUngltoare de această. bransa,. prectllll: .. 

lucrAri de la clAdiri, portalurl, .cbele ,1 gratii de ftrt 
gridlrl de fer la coridoare ,1 balcoane, geaml4curf~ 
fer, lngrldlri de fer, la mormlnturi, cl,mele ti 
• • lucrAri de fer ,1 lucrAri de bas-reUef •. ' 

~ ... .f.. ... 

TrimIt gratie ,1 l"ncO 
zlanl (proiecte de ch 
pentru caes. de bani, 

de fert (,parehertt elc. 

== E. Purece 
S ibiiu, Schmidtgasse 
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Cine doreşte călătorie de 
p1ăcere ieftină, bună şi 

iute În 

• 
zle a 

(Statele unite, Canada şi 

Argentina) acela să ceară 

Îndrumări româneşti dela 

Falk & Comp 
(secţia românescă.) 

II t:lll.lJ"rg, 
II Strada Rarboisen. 30 .. 

~mmmmmmmmmmmmmmm~ 

~~~~·I 
. Fabrica de uleIurI sudungară In Timişoara. ~ 

Birou: 'Titnişoara.-cet:a.t:e, piaţa St:.-Oeorge. 

Recomanda uleiurile sale veritabile de prima calitate 
pentru trierure, maşini, dinamo şi molo ue. Uleiu brut 
pentru producerea căldurii. Unsoare ~tovollec excelenti. 
Uleiu de pe~te veritabil de Norvegia. Parafin. Primul 
furnisor a) societăţii cooperati ve ung. eCOD. şi a fabricei 
de maşini din Budapesta. Garnituri pentru maşini cu 
aburi de trierat, pentru ploguri cu aburi, pentru maşini 
de tăiat nutreţul şi unelle agronomice. Instalează şi re-
cODstroeşte mori. Motoare mânate cu nlei brut, cu benzin , 
şi motoare absorbitoare. Maşini legătoare de snopi şi de ~ 
cosul sistem JohDslonsche. Artic.li,i t~hnid. ~ărbuni de ~ 
Bosnia şi Prusia. - - - CondltlUDl favorabIle de plati. ~ 
- - - Agenţii pritnesc onorar. - - - ~ 

I~~"~~~~m~ 
--~~==========~~~~~~~ .................... ----..... ---
~" ••••• ".9 •••• " •• '''.Q 
.. - . . 
• ,i bielo1ete 

Te:rnesvar, BelvAros ca ~ 
. L.onovics-u. 6 az. (bit!-.. 

, rea prI. partea d1'.le.6 tGllerneg). 

Se angajazl si repare ~i si procure ~n4 d4t otUUt, ~ ~ 
de '*pleHt o'M'ap', ~ MQtoaH, a'UtMJloo~~ g".. 
IIIojocme ~i ,""","" de 8Cri8, precllm ~ ~ '1 repar . 
I'CwM ~j6kw de 0CJ8d "i introducerea lor. 41 
Tine in deposit ~ de ~ ,,~, " i 
WoieZet6. tot aşa gt"af'IWJJQu.ttfJ f' pArţi lepa- . 

rate de ma,ini de CUlut ,i biciclete. 

Mare asortiment în plici romiDe"ti pentru gra-
lIlofoane cudiametru de 2.5 cm., 4 cor. DO fiI. I 

Preţ-carent grabllt ,1 porto lT.nco. 

~t •••• ~ •••• ~~ ........... . 

• 

Cele mai bune seminte din lume. (FOld. 1782). 

'SlllU! ~l!W!Jl IJnl.ud .. p !OleJe:> '~Jew leq8J 13uf( 
~d 'JeuJo SOWnJJ OlJ.lVOJ ~J.ZU'A ~p dv,np Ul "uU !JIt)()I 
UJ (JOU ~p It lUI tUb ( ap ,,'ulwa; JOt~OlrzU'A'U ,ptmWQJ~M 

a== AIIigurlrl COD tr a foc a 1 al: oase, 
bucate, mobile, Tf!Islminte, mirtarll 

1==. 

-

.. 
"'" -It ... 
cs 

• 
~ 

A.gentura principalA din A.rad 

. A BANCE" GENERALI DI A
SIGURARE IIUTUALK SffilENI 

"T~/t NSSY LV" NIIc~1 
prlmeace oferte pentrll &sigllră,rl din oomitatele: 
Âr.d, Bichiş, Bihor, C~na-l, C"r4l- )evtrtn, Tnnif 
~ Torontal, - "i le efepta6sce pe llngl oele mal 

faTorabile condiţiunI: 
.... : . 

1. Ia r~mnl neW Z oapltale 011 termin 11.011, rente. 
HI\re peun taU.e, oapUa! de tnveprindere peDn fealorl, 
,e 0101 de m )arIe, .pese de lnmormGntare. ADeÂl dfIl 
uml de1. 60-600 001. le pll!.~10 la mome»t IA II. 
m Jl1iU l.tlUmplate; 

i. la r •• u.1 roou.l111 Z ol'dirl il. tGt 1011l1. lIlobUe 
midnrf. producle de o&mp " •. ; 

a. Co.tra tllriaJ uJ de bur. blJ u&erU" falorr, balae 
r.nttttte.. a, pru. apal'1'ere, 

4. C .. atr. rrlDdiaelt griu. IOOIU'I, o,.. 61l01ll'U 
o ... e., YlI (r.aea). pl ~.Q'e 1Ddanriale: o&nepl, ID. h.lattl 
• t i t'8tu1, tabllO .. L 

UselllşirI 18 dau 'Ii prospecle se pot primi la 
ageDturele noastre locale ,i cercuale mal tu fie

care comuni ,i direct priD 

:~I~~~~1li " TRANSSYLYAN IA" In Arad 
Strada SÂehe.rl Ill'. L - Teler.. F' '99. 
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Furek Marton 
aurar 

Gyor, Erzsebet ter 3. 

Işi recomandl 

crucile de lemn 
bine aurlte, dupăcum se v~d în desemn, 
industrIa proprie t cari sunt de o înllrime de 

55 cm. provAzute cu lampi eternl. -

Le trimit ori-unde porto-franco ou rambursi 
de 6 cor., cu mătA.nii 8 cor. 

. " ,.1 i 

. . 

., .. 

J . 
itrl~ 
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BEREA ,BAKSOR' 
de 

Sân·Nicolaul·mare (N.· Szt.· Mik16s). 
Cea mai plăcuU, mai gustoasă şi 
mai nutritivă beutură pentru sufe· 
rinzii de anemie, nervositate, slăbire 
şi insomnie, precum şi pentru slăbănogi. 

I 

'loT R J BUN Ac Nr. 47 -

A. I~ A. D, Bo:ros-Bcni ter-. 

recomandă depositul lor cf>l bogat, prigi ni de, fer 
plici de fer, osii de fer, instrut1\ente de fer, 
sobe de fer turnat, mAşini de gătit, sârme şi 
cuie de sârmA, lanţuri, săpi, arşeu, furci de 
oţel şi tot felul de vase de bucitlrie de fer 
o _ turnat ,i smălţuite. d o 

Iare depozit de stropit oare sistem "W e r mor el", 
- •• ar. depozit de r'YOIY8re - -
ca repetitie, arma ,1 reevizite de 
o O O impu,e.f. O O o 

:: Deposit de maşini agricole. :: 
aşa d. e. pluguri de otel sistem Sack, ma
,ini de sămănat, grape, tăietoare de pae 
,i napi, cAntare. Mar ema gaz i n& 

Cea ID81 bună calItate in plăci de catran 
(păcură), şi asfalt pentru Qc()perit casele. 

Comande1e din provincie se hldep1inesc punctual. 
Telefon N:l'. 604. Telefoll N:l'. 604. 

F .1 :r :t:J:"1 ă r o n::l â. n. e ase ă. 

1,---liBRICI DE BERE soc. pe acţiuni 
În N agy-SZeHt:MIk:t6s. ",,-_.-

.................................. .a ... 

Telefon interurban Br • .278. 

.. V 
YĂR 

es 
A', '. . , 

vânzare mare 
de material 
pentru zidit 

ARAD, 80ROS BENI-TER 8. 

T.lefoa interurban Br. 278. 

Numai existi reumA f 

Cine voeşte să scape de ori-ce soi de 
reumA şi de tot felul de durrri externe 
să cumpt re o stkll muc din renumitul 

Balzam Regesc == 
(Kiraly Balzsam) al cărui efect vindecAtor 
e recunoscut de medici 1 stlcll maro 2'65 
Cor. cu indrumare, 3 sticle mari 665 
Cor. cu indrumare, porto-frallco cu ram
bursă. Patentat, în oenumilrate spitale de 
frunte se apJicA ca cel mai bun medicament. 

• 

daci lQtfebuJntezf 

POIIDA HIJDUSIG 

.~ trimit nllma. a borcane CII 
:a·UI Cor. Ca ramburd gratuIt. 
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pe bulgarii crf!ştilli din. părţile .. d.t;tnă. plenipotenţiatul Serbiei, d. Si mici, la cabinetul de stud. med. In comisia literati au fost aleşi; Ni
est războiu s'au despărţit romanII de externe din Viena şi despre primirea ce i~s'a fă- colae Brătianu, stud. lur. in cons .• luniu Br. Do

, " tini cu cari impreun~ formau un stat. cut acestuia, Conform telegramelor dela Viena, colin, stud. med,~ Gavriil Teleagă, stud. iur .• Co-
r ~~~i Ărpad, Linutica a continuat răz,boiul dl Milovanovici a comunicat consiliului, că in riolan A. Babeş, stud. med. şi Nicolae Băilă, stud .. 
i a căzut. Prin războiul acesta Arpâd nota Serbiei n'a implinit aşteptările cercurilor di- cons., iar in comisia de revizuire: Nicu Minten-
. vecinul lui Svatopluc 1. După moartea plomatice ale monarhiei. Ministrul de războiu, d. de, cand. ing., Eugen cav. de Plunel, stud. fiL 
Il Arnulf, poporul lui . ~rpâd a ocu~a! jivcovici, 8 anunţat că armanentul armatei sâr- şi Ioan Teliman, stud. arhit. 
prin aceasta harta pollttcă ~ Ur:ganel beşti e deja deplin întregit, 
bat cehii au ocupat Moravla pană la I . .. . - Un preot »aţi1itorC'. Revista de 

" olonii intrf!3gă Ţara slovaci lor dintre S~tuaţia e foarte critică? I drept )) Dgyvedek Lapja« povesteşte un caz 
.~ cealaltă parte era a Cazaci lor şi turca- Se anunţă dm Petersburg: Contele I foarte interesant de agitaţie care a pus gu-
Il~i Arpâd. Ţara slovacilor a rămas in Be.rchto.ld, a.mbasado.ru.l austro-ungar a re,- vernul În conflict cu unul din consistoriile 
ronilor până in 1025 în, c~re an ~egel~ dl 1 l k rt t t f 
Mecislav 11 şi.a logodit tata cu fiul lu~ ~lS aZI ~t ~wo s I tmpo. an e a~ ~ ? 1- româneşti pentru cazul unui preot »aţîţător~. 

~ Sfânt: Emerie, şi a dat ca zestre fetei Claie. Dupa parerea cerCUrilor de aiCI SltU- Preotul din chestiune al cărui nume revista 
~acilor. aţia e mai critică ca ori şi când. ungurească îl trece supt tăcere a ţinut o 
I lui Arpăd turco bulgarii şi cazacii a~ Declaraţiile dlai Aehrenthal. predică în care ar fi citat cunoscutele ver· 
o limbă slavă .. Numele de. uho~ ŞI Se comunică din Paris: Baronul de Aehrenthal suri ale lui Eminescu: 

s'a intrebuinţat pnmadaU numai pe tim-
~Iefan cel Sfânt. .' . 
eii cari hi mai ziceau şi maghwn era~ 
'şi duşmani neimpăcaţi ai poporUlui lUt 
'ela care au Împrumutat foarte multe cu
" că limba celor de astăzi e plină de cu
:lve. - Iar faptul că astăzi cu cuv~.ntl:1.1 
numesc maghiarii se datoreşte neştunţn. 

t Mpad nu a adus Beşenei (aceştia sunt 
;il ci slavi. .. 
a intrebare a catechismu\ui e: oare unguru 

'j au cucerit Ungaria de astăzi? Arpa.d a 
j cu Căzacii şi Turci-Bulgarii lUi o 

:lJngariei, dar Ţara Slo'lacilor ~ ~~pătat-o 
'1 Ştefan cel Sfânt.. la~ . Maghl~rn, ade~ă 
.. şi Polonii, au vemt aICI nun:al dm mIla 
~adislau cel sfânt, Coloman ŞI Bela IV. 
a e conţinutul Catechismului pe care sus 
ziar ÎncearcA. să-I combată. Dar recunoaşte 

':um la toate popoarele aşa şi l~ p~por~1 
. cele mai vechi timpuri sunt mvăhte In 

tăspunsul Serbiei. 
i 

~ Conferinţa balcanici. 

~rantele ce s'au pus în răspunsul Ser: 
rar a se fi împlinit în mare parte, C~CI 
i cât reiese mai ales din comentamle 
~ franceze şi engleze, nota remisă ca
~Jlui de externe din Viena de plenipo· 
atul Serbiei, d. Simici, vorbeşte lămurit 
:câţ controversele iscate în jurul ane
ii le supune unei conferinţe a puterilor 
la!are. In cercurile din Viena însă toc
din pricina asta răspunsul Serbiei n'a 
rt încă nedumeririle, căci se aştepta o 
~\are categorică din partea Serbiei. 
rontestabil deci că situaţia este încă 
~I dar nevoia de pace a Europei este 
nult mai mare. Germania s'a pronunţat 
~oric pentru pace, iar pe de altă parte 
~ovedit că şi franţa urmăreşte inten
i absolut paşnice; ambele guverne P~lT 
animate dţ gândul că un războiu eu

an, provocat de reclamaţiunile acute ale 
ilor ar fi o crimă contra culturei şi con
umanităţii. Opinia publică generală s'a 
arat că nu vrea războiu pentru atât de 
chine interese. Acest bloc al păcii pare 
. de tare Încât nici o intrigA nu va fi 
itare să-1 înlăture; el se bazează pe 
5mul sănătos al comunităţii europene 
:ontra războiului, despre care popoarele 
vreau să audă şi dacă ar fi altfel, atunci 
.putea dispera de bunul simţ al ome
L 

Constliul de miniştri sârbesc. 

O"siliul de ministri Întrunit aseară la Belgrad 
~sbătut demersul diplomatic interprins de 

a autorizat pe corespondentul din Viena al zia
rului »Echo de Parisc să"i publice declaraţiile ur
mătoare: 

- In Austro-Ungaria s'a relevat cu deosebită 
simpatie faptul, că franţa a judecat statornic ne
influinţată politica Austro-Ungariei. Monarhia nu 
va uita, că-n viitor trebuie să·şi aduci aminte de 
asta. Părerea dlui. Aehrenthal e că nota Serbiei 
nu e Îndeajuns de clară pentruca să poată ame
liora situaţia aşI cum se doreşte din bate părţile. 

INFORMA !fIUNI. 
A R A. O, 13 Martie n. 1900 

- Membru fondator la "Reuniunea 
femeilor române din "rad". Prezidenta 
• Reuniunei femeilor române din Atad« dna 
Aurelia Beleş, a primit azi dela P. C. Sa 
d. Roman R. Ciorogar, director seminarial, 
100 cor. cu o scrisoare în care se roagă a 
a fi inscris în şirul membrilor fondatori ai 
Reuniunei. 

- Partidul poporal, congrua şi noi. Zia
rele de Joi aduc din Budapesta ştirea, că popo
ralii vor face compromis in cauza congruei cu 
guvernul, cu speciala pretensiune a grupării, ca 
la capitolul IV al proiectului să fie regulamentaţi 
preoţii naţionalităţilor. - Sunt nişte barbari, cari 
fac paradă de catolicism, din care ies coarnele 
şovinismului. 

- Capriciul unui vânt a luat o literă din in· 
scripţia pusă pe palatul justitiei din Arad, astfel azi 
în loc de Az Igazs,:ig! (Justiţia) e scris Az .gazsag! 
(Asta-i ticăloşie 1) Un ,atît,Uor' antipatriot ŞI vîntul 
ăsta! 

- Necrolog. Primim următorul anunţ fune
bral: Subscrişii cu inima frântă de durere aducem 
la cunoştinţa tuturor rudenii10r şi cunoscuţi1or 
că neUitatul nostru soţ, tată Filip Adam 
protopop gr. ort. rom. după grele suferinţe a 
trecut Iii cele eterne Vineri, la 27 Februar (12 
Martie) 1909 la 6 ore dimineaţa, in etate de 63 
ani, in al 32·lea an al fericitei sale căsătorii şi În 
al 24 lea an al preoţiei sale. Rămăşiţele pămân
teşti i·se vor aşeza spre vecinică odihnă Dllmi
necă În 1 14 Martie c. Ia tO ore a. m. in cimi· 
tirul gr. ort român din lam. lam, la 27 Februar 
(12 Martie) 1909. fie i ţărâna uşoară şi memoria 
binecuvântată! Alexandrina Adam, soţie. Iuliu 
Adam, sublocotenent la artileria cesar-regească 
ca fiu. 

- Comitetul societăţii ;) România Jună«. 
In şedinţa plenară ţinută în 6 L c. comitetul so· 
cietăţjj s'a constituit pentru semestrul de vară in 
următorul mod: Preşedinte: luniu Br. Docolin, 
stud med, Vicepreşedinte: Cornel Tarnavschi, 
stud, arhit. Secretar 1: Nicolae Căilă, stud. cons. 
Secretar Il; Aurelian Dorofteiu, stud. exp. Casier: 
Constantin Oancea, stud. med. Controlor: Remus 
1. Doctor, stud. med. Bibliotecar: Cori olan Ba
beş, stu i. med. Econom: Eugen Oaşparovici, 

Cine-a indrăgit străinii 
Mânca·j-ar inima inima câinii. 
Mânca-j-ar casa pustia " 
Şi neamul nemernicla. 

Ministrul a cerut consistorului să pe
depsească pe preotul »aţîţător«, dar con .. 
sistorul a casat disciplinarul g.3sindu-l nevi
novat. Ministrul a retras Însă preotului con
grua pe trei ani. 

Episcopul român ar fi făcut apel la con
tenciosul administrativ. Supt preşedinţia fos
tului ministrului de culte Wlassics conten
ciosul a judecat că preotul a săvârşit o 
crimă îndoită: împotrivă spiritului creşti
nesc propovăduind ura împotriva »străinilor« 
şi împotriva unităţii statului care a fost jig
nită prin versurile citate. Pentru aceia ho
tărârea ministrului a fost aprobată. 

- Apelul părintelui 8arbolovlct din $im
leul Silvaniei. Veneratul vicar episcopesc din 
Şimleul Silvan iei face un apel călduros În »Oa
zeta de Duminecăc: cHre inimele caritabile 's! 
contribue cu câte ceva pentru familia unui brav 
învăţător, Gheorghe Pallncaş, care a decedat re
pentin, lăsând în mare mizerie familia sa, opt • 
copii minori şi soţia care se află bolnavă in spi. 
talul din Zălau. Inimile marinimoase să-şi tri
mită ofrandele lor la adresa d. Alimpiu Barbolo
viei, vicar episcopesc, Szllagy Somly6. 

- D. dr. Traian Gherguţia reintorcându·se 
din călătoria sa de studiu petrecută în mare parte 
in Berlin la renumitul medic Gynecolog dr. Bumm 
Ernst, sa stabilit în Timişoara, strada D6zsa nr. 3, 
casele ba 'onului Oudenusz şi cu 1 Maiu a. c_ 
va incepe practica privată ca specialist în morburi 
de femei şi operator. 

Ca medic ajutor la sanatorul de femei a so
cietăţii :. Crucea Alb~ c din Timişoara, d. Gherguţia 
şi-a câştigat un renume bun, şi să bucură de 
simpatia publicului din Timişoara şi jur. li reco
mandăm cu căldură publicului român din părţile 
Timişorii. 

- Omorirea lui Dănilă Curea din Tresnea. 
:.Oazeta de Duminecăc publică despre omorirea 
unui ţăran român voinic ca un munte Danilă 
Curea din Tresnea următoarele tragice amănunte: 

[n seara de 31 Ianuarie Dănila Curea mergea 
pe drum cătră casă, iar inaintea lui, vre-o 10-20 
paşi mergeau, doi feciori horind. Nu peste mult 
timp vin dela casa comunală doi jandarmi cătră 
el, şi deoarece cei doi feciori, observând jandar
mii, au fugit, jandarmii - cari de·altcum n'aveau 
arme - l-au intrebat pe Dănilă Cure, cine a 
horit. Cure nu le-a dat răspuns hotări~ ci a zis, 
că el nu·j straje ca se facă arătare despre ceice 
au horit. Jandarmii au voit apoi să-I ducă ]a 
casa satului. Văzând Cu re, care a fost cel mai 
tare om din tot ţinutul, - că cei doi jandarmi, 
fără vină vreau să-] ducă la închisoare, făcându-1 
de ruşinea oamenilor (tatăI·său e om bogat şi de 
respect) deşi ii erau tăiate degetele, din nebăgare 
de seamă, a mânei drepte; a prins pe cei doi 
jandarmi şi i-a aruncat ca pe· o bâtă, În şanţul 
drumului, apoi şi·a continuat calea. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Iacă a-ti incercat toate! 
> "au trecut durertle reomatfc:e cereCi o Itfell de 

PlaT DE GHIATA. 

eare face li ince- durere de cap dA dt'nt- p'rovclllte din riceall, ca d. e. 
teze imediat orice ,\J 1, Juagh111rf iD ooasSe tI 1-. spate, 
le foloseşte ca rezultat bun. In contra G U TU It A. 1 U LUI Iingurui remediu. 

Pretul auei atlcle 60 flterl, o .ticll mare I cor. 20 fiI .. :1 .dele mari 
====- "'II 6.tfcle miei .. trimit porto fraueG. ==== 

CantiU\ţi nud Dl.icl nu .e trndit prin poetA. 

Se ~ ti le poate ClIPA. 1'" 

Szemann AgostOD, 
rafmlld", 

Hatvan, FlSter ar. 126. 
se ftpOileul .umc ..... piI1IJe '-
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jandarmii ridicându·se di." .şanl. au A fugit A la I Ultime Inform.attunt. 
casa comunală după puşti, ŞI cu ele In mană 
au căutat pe Cure, care s'a fost dus la som-sa. - Prin telefoa. -

pentru a se edifica o casă proprie, . 
unde să le fie casina şi unde sA fie 
vânzare a meseriaşi lor români, aşa 
biiu şi alte centre româneşti. Propu 
primită cu mare insufleţire din parte! 
prezident a Început colecta cu 50 
contribuit apoi la coltctă şi s'au 

Jandarmij gasindu·l l'au pr.ovoca! să se predeie t8dinta Camerei. 
legat şi dus la casa satulUI. Vazand Cure barba· " 
rismul şi ilegaJitatea; jendarmilor, in mAnia ce l'a Budapesta, 13 Martie. 
cuprins, a fugit În grajd şi şi·a luat şi el armă 
in mână: un furcoiu de fer cu patru coarne, -
şi eşind cU el in grădinA, a făcut atenti pe jan· 
darmii ca să nu se apropiecătră el. Deoare·ce 
Cure nici la orovocarea nou~ a jendarmilor nu 
a aruncat furcoiul din mână şi nu s'a predat, 
jandarmii, in presen1a 8-10 oameni şi 
muieri, l'au impuşcat prin pântece in mijlocul 
grădinei surorei sale, deşi fratele lui afunci l'a 
fost prins pe Dănila, ca să·i iee furcoiul din 
mână, temându-l de năcaz. 

S'a făcut cercehrea receruf!, actele nu le·am 
văzut, dar precum am auzit s'a dovedit, că jen
darmii au folosit arma cu dreptul?! 

- Conferinta părintelui E. lucaciu. Mâne 
Duminecă la orele 4 p. m. părintele Dr. E Lu· 
cadu va ţine in sala de lectura a ~Asociaţillnii 
culturalec din Arad (Th6koly-ter) o conferinţă 
despre America. 

- Pedeapsa părintelui Hlinka. Părintele 
Hlinka a fost condamnat În două procese cu 
totul la trei ani şi jumătate temniţil. Cerând pă
rintele Hlinka contractarea pedepsii. Curtea de 
casaţie a admis cererea dânsului prescurtând pe
deapsa Ja doi ani şi nouă lani. 

- Ravagiile rachiului jidovesc. In comuna 
ungurească Mezokereszies din comitatul Bihoru
lui rachiul otrăvit, probabil de jidani, a făcut jertfe 
oribile. Ţăranul T6th Lajos cumpărase 12 litri 
de rachiu in Oradea-mare, dar gus1ându-1 acasă 
a doua zi muri în chinuri grozave. Tot satul îl 
petrecu la groapă iar la pomană se adunară mulţi 
bând intru pomenirea mortului, a cărui nevastă 
fi Îmbie cu rachiul rămas. Urmările fură teribile. 
După câteva ore muriră cilici din oaspeţi iar alţi 
Mait ţărani se află in agonie. Toate silinţele me· 

_.. y;,:~r chemat În grabă au fo~t zadarni,ce. S'a 
-- pormt ancheta spre a afla pe blrtaşul dm Ora

dea-mare, care a vândut rachiul otrăvitor. De si· 
gur vre-un lţic sau Şloim cu perciuni şi cu patrio· 
tismul vecinic in gură. 

- rn apropiere de Becicherecul-mare la 
Totaradaci s'a făcut praznic după moartea unui 
locuitor. Au băut rachiu. Treisprezece inşi au 
murit, douăzeci erau pe moarte, din cei cincizeci 
câti au luat parte. Intre morţi e şi văduva răpo, 
satului. 

S'a dovedit că rachiul era otrăvit. 

- Dar pentru biserici. Ni· se scrie: Mnria, 
Popa a dăruit pe seama bisericii din lam 3 per
dele de somot (la uşile împărăteşti) în preţ de 
50 coroane. Primiască marinimoasa donatoare 
adânci mulţumite din partea dreptcredincioşilor. 
Un sătean. 

Un spărgător obraznic. In Berlin un spăr
gător fu suprins de gazda casei În ,muncac- sa. 
Fu silit săse retragă dar avu timp să mai scrie 
un biletel cătră gazda casei: Am să reviu cât 
mai ingrabă~ căci mai intrerupt şi regret că nu 
am putut să isprăvesc. 

x La morbul de fere medicii cei mai renu
miti de zeci de ani r~comandă apa amară Franz 
Iose! care În urma puterii solutive are efect ex
celent. Zlinic să se ia: 1 păhar cu apă de aceasta, 
incălzltă, dimineaţa pe nemâncate. 

x ,1okio« extirpător de bătături. Se poate 
folosi cu succes contra bătăturilor (Ia picioare), 
negeilor şi contra scortoşărei pielei. După o fo· 
losire de 2 zile ne scăpăm de durerea bătături
lor. - 1 dosă 50 fiI. Pentru 60 fiI. se trimite 
francat. Adresa.: Tamari Antal, Ceglid. I ke-
riilet. . 

In şedinţa de azi s'a primit în a treia ci
tire reforma impozitelor. Comisia de instruc
ţiune a prezintat prin referentul ei, proiectul 
despre reforma instrucţiunei economice a 
poporului. Urmează înterpelăriie. 

Boz6ky A.: Adresează ministrului pre
şedinte două înterpelări; una în cestiunea 
convenţiei valutare cu Austria, alta cu pri
vire ]a aranjarea relaţiunilor comerciale şi 
vamale cu Serbia. 

M. Polyt: Interpelează pe d. prim-mi. 
nisistru cu privire la nota Serbiei, remisă 
zilele trecute marilor puteri. E satisfăcut d. 
prim-ministru de răspunsul cuprins în acea 
notă? Doreşte d. ministru restabilirea reIa· 
ţiunilor paşnice intre Ungaria şi 'lerbia? 
lşi va da d. ministru concursul pentru în. 
chderea cât mai grabnică a convenţiei co· 
merciale cu Serbia şi pentru convocarea 
conferinţei internaţionale? - D. Weker'e 
:va răspunde În una din şedinţele viitoare. 

Cea mai apropiată şedinţă va fi Joi, când 
se va conpune comisia de 31 pentru pre· 
gătirea proiectului de colonizări şi parcelări. 
Tot Joi vine la desbatere şi cazul de imu·· 
nitate a fostului prim ministru fejervary; 
apoi proiectul despre industria minelor de 
cărbuni. 

ECODODtie. 
Adu~a~ea generalJ ordinară a ~Societăţii 

meseria şllor din Blaj~. Duminecă în 7 M~rtie 
n. c. şi-a ţinut .) Societatea meseriaşilor din Blaj (i 

a VI-a ad unare gener;\ Iă ordinară, sub conducerea 
d. Gavril Precup, profesor gimnazial preşedintele 
Socidăţii., ' 

Adunarea a fost deschisă prin prezidentul ei 
care in cuvinte alese şi calde - scrie ~Liber~ 
tatea« - a arătai sporul ce 1·.1 făcut Societatea 
in ~u~sul a nilori premergători. A indemnat pe me. 
serlaşi la o muncă tot mai serioasă, şi mai presus 
de tO,ate .Ie·a leg~t de inimă incunjurarea luxului, 
care In tImpul dm urmă, tot mai mult se simte 
şi la meseria~ii noştri. 

S'au ales membrii de onoare: Rev. D. Dr. 
Augustin Bunea, D. Dr. Iulia Manill, şi măe
strul nostru Iacob Mllreşali, profesor de muzică. 

S:au .in~cris 1T!ulţi d~ntre cei de faţă membrii 
ordmarl ŞI pe VIaţă, dintre cari D. Ioan Maior 
provizor dominial, D. Ioan V. Van cea rig. în 
drept ş. a. 

După. tIcestea a luat cuvântul di deputat 
Dr. la/lu Mania, care Într'o vorbire mă
i~stră şi:a arătat mândria ş.i fericirea ce o 
slm!e, cand se }flă în mijlocul meseriaşi lor, 
a caror soarte li zace foarte m uit la inimă. 
I-a in~u:agi.at ţa ~tăruinţă În munca lor şi 
le-a fagadwt ŞI dm partea sa tot sprijinul! 
le-a legat de inimă şi iubirea de neam 
lege, p~ lângă dragostea pentru meseria c~ 
unul fiecare a îmbrăţişat A fost viu şi 
lung aplaudat. Meseriaşii sunt mândri, că 
au putut alege membru de onoare al 
societăţii lor pe un bărbat ca d. Dr. Mani'u. 

A ur!llat apoi raportul casaruJui, care a fost 
mulţămltor. .. 

In sfârşit prezrdenthl adunării d. O. Precup, a 
făcut propunerea, ca să se deschidă o colectă, 

mai mulţi fruntaşi, astfel, că in decurs 
minute suma Înscrisă fu 700 coroane 
dejde, că in timp de 2-3 ani, I 

poată întrupa dorinţa! Adunarea apoi 
cheiat. 

• 
Bursa de mărfuri ş,1 efecte din 

Badapesta, 13 

JNCHE1EREA la ] ORĂ şi jUIIL: 

Preţul cerealelor după 100 klg. a fost 
Griu nou 

De Tisa - - -- 26 K. 55-26 
Din comitatul Albei - 26 " 15 26 
De Pesta - - - - 26 • 20-26 
Bănlfenesc - - - 26 , 50-26 
De Badea - - - - 26 • 30-26 
SA ca ră - ~ - - 19 " 10-19) 
Qrzulde nutret,cvalit.l. 17 , --17 

) • calilaka a II. 16 Jo 50-16 1 

Ovis" Jo 1. 17 ) 55-18 
, • Jo 11. 17 ~ 25-17 

Cucuruz - - - - 14 , 05-14) 
-" .. "" --,---,-~~~ .. ., .. -~ .... '~ '-"- ......... ....... 

Redactor responsabil Constantin 

Editor proprietar Oheorghe n!LI'''.'', 

Răceala şi tusea 
tndărătnfeă se vinde,l iute cu 
SCOTT. 

Mii da pirinti ÎDj 
klII. e plâ'cută la gu~t, in ::ât o iau I 

~~., cere şi ceice nu pot suferî 
.~~~~ peşte ordif!ar al 

/!~':. Emulsiunei S 
J h.". Marii de aceia e şi nol1 
'il ,s.~ prin urmare cu mai mare I 
I ";-j '-.1;,'" 

.~~. asupra Sl'n"-tăţil. 

Preţul aaul IlacoD veritabtJ 2 cor. 

De vinzare la tOllte farmldile. 

La cumplrlrea Emulslunei II se 11l~ 
marci metodulul SCOrT - care este 

"L U CEAl~ R R TJI)' 
institut de economii şi credit ea 

pe acţii În V E R SEC l. 

Convocare. 
Domnii acţionari ai inst 1utului de 

nomii şi credit "Luceaferul li sunt În~, 

1-3 adunare generată extraor~i 
pe ziua de 25 Martie 1909 st. n. la 
a. m. în casa proprie (Piaţa f· 
Iosif 2121). 

OBIECTELE: 
1. Deschiderea adun~ri', constatarea, 

briJor prezenţ! şi constituirea biroulUi, 
2. Urcarea capitalului social. 
Din şedinţa direcţi unii ţinută in 

11 Martie 1909. 

~ o't0:are de gaz aeria.n, de itldlzU CU drbullJ de lemn, rocs 
'1 dlrhum bunf, cei mal ieftIn mfjloc; fărli fum, miros ,i pertcol. 

CODl8umarea pe oa.'"i de 0'8-2 fileri IJÎ putere de UQ .cal. • 
Mot:~are de benzină ,i Jocomobile de benzină CA 
cel~ mal favor~bUe condiţii de plata şi cu garanţiac:ea III ai mare. 
e ust:rulre de Uloară după listemul eel mal bun. 
. ŢIVADAR HOFFMANN 

Illgluer IIIcbarue autrepreoor de eladin de moară, ia (SzC'ged) '.r.J.~~;~~~~~~~~!lr 
Segbedin. JI 
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,idtaţiune minuendă. 
oformitate cu concluzul Ven. Con
cezan din Arad pe baza planului 
elor de spese aprobate cu Nr. 

ul 1907, se escrie concursul de 
e minuendă pentru zidirea de nou 

, 'biserici gr.·or. rom. din comuna 
(proloprezbiteratul B. ·Ineu) cu pre
esclamare peste tot în snmă de 

coroane 35 fii. Licitaţinnea se va 
Apateu pe ziua de 2l Ma.rtie 1909 

le 11 8. m. în localitatea şco alei 

aţii au să depună cu începerea li
el vadiu 10°10 din preţul de escla-

'adecă 3726 cor. 10 fii.. in numărar 
hârtii de valoare acceptabile. 
ul, proiectul de spese şi condiţiunile 
'aţie se pot vedea la oficiul parohial 
;ateo. 
',una bisericească îşi rezervă dreptul 
angaja pe acel întreprinzător dintre 
mii, 10 care va a vea tncr,edere mai 

:anţii nu au dreptul de a pretinde 
j fel de spese pentru participarea 
:alÎune. , 
:eu, la 20 Febr. (9 Martie) 1 gog. 

Atanasiu P opcviciu 
preş, corn. par., 

-
I Grije,te I 
li răceală, influenţă, puţină tusă, e destulă ca 
I vrlmejd :1iască viata omenească, baccilul îşi 
fl calea spre plumâni şi cin lucru mic făcân
Ilucru mare, iti cheltueşlj o avere întreagă csu
Iti le curezi. )Joala (le lJhmiî.d e cea mai pri· 
laSă şi distmge omenirea, ea acolo se ascunde 
rm'CA tll~a, e;~~ dar destul motiv,ca acei cari tu· 

, '?..,A.''' 
"'- ;/-r-." 

\ ~ '111 " 
~ " I , 

; 1 ~ > 
4/J.!.s;,!J.'c 
~~ 

,udoare (,iqltlll,are ft~glD~, n'are l1~rţ!l tţe ml~D
,Ioaptpa asudA., e slab, obosit, sa I~ imedIat 
~pul de miere (le tein al Jui OrkeuJ 
tare e recunoscut in nenumărate scrisori, 
~ă lusel\, tare să Iucclezc ~clljparen de ~iin~e' d~. 
Illne tlegml\, face sii în,:eteze Ils!1I1a re" de noapt~, 
"""'1. ,i face po rtă de mltltelil e, C [ne are re"1 !ratle 
ii·~>ia. r;rn.vAratt c~d ('f,,-'elu1 itllrt'l!c o.Îo· a~t(:ptHr(:'. l~rt·. 

!.j S1ic1e- de probl a c,or., o sOdi mar\~ 5 c~r., $. ~hl'!{'> 
hn~o 15 fOI'. Se t rimHe cu r.ambUT!'& ~n.1l prm I!lu!it'lpart:-a 

banilor {Un pnrt('a prepara.torului ,. 

:macia "APOSTOL" ~ ORl\t~y 
Bodapest, J6zseC.korut 64 (Drpot 8i». 

I 
I 

I 
I lDB._ 

--~ 

.T R I BUN.le 

80.000 pruni bosneaci altoiţi 
pentru presădire, de specia cu fructe mai 
mari şi deosebit de frumoase, de coloare 
neagră, care au fost premiate cu prima 
diplomă a guvernului ţărei din Sar:tjevo, la 
expoziţia din Viena, Budapesta ,i la exptl 
ziţia universală din Paris cu medalia de 
argint 

Se află s;>re vânzare la 

Sava T. Kojdici, Brcka (B~snia) 
din pepin:era proprie. 

"Ce ~ c • • • " Tat~ 8 permis, S lUI t 
doară tuburi de clgarete JACOBI 

Â NTINICOTIN" 

.Atenţiune % Veritabil numai I~ cutii de 
ţi gari eu numele "Jaeobi". 

, 
Flecta-re cutie de lemn conţine 

o carte IDllgică interesantă. 

"~~mi 
....... U ................... d~PRF ... 7F ... 7 ...... ~ •• ~" 

• BIR O 

Pentru ceice năti-................... 
mese de SUfoătUl ă. --------Cele mai bune şi mai perfecte 
baodage,legătoare pentru pân· 
tece, pe ntru pan'aloni şi pen-
tru perioade, ciorapi de gumă 
pentru cârcei, maşini de pro, 
pUt şi umblat, de corsete 
specialitate, picloare artificiale, 
suspenzorii, precum şi tot 
felul de recvizlte igienice după I 
măsură pe lângă garantă se 
pot c~maodâ la fabricantul 

specialist 

ALBERT • 
fabrillllDi de leglltoare m~ dieale 

SIA T M Ă Rt Deăk'H!r Nr. 7. 
lin curtea casei Halmi}. 

Mdgazln mare de irigatorl şi ar
- tIclll pentru mOKşe -

Specialitate de gumă franceză şi americană. -
Local de probA spparat. - Comandele din pro

vinţă se efeptuesc pe lângă dj~(m'lţinlle. _ •• 5111' ___ • ____________ ·--.-

lagazin de maşini de cusut, biciclete şi maşini de vorbit. 
," 

PII- , 

Un candidat de advocat 
cu praxl 

află aplicare numai decât În cancelaria 
advocatulu' Dr. Gayril COlma în .e-
111' (Beh!nyes). 

" OLLI" 
- In trei .. zile face mâni1e 
catifelate şi albe ca spuma. 

Marc& inregidrati. 

fil -

fiii - I-l -
Acest conservativ al mâni10r ti contra tu ta-

mânilor, e'lte compus rar altor efecţiunl a pie-
din sub9tanţe recunos- Iei mânilor. 
cute de ştiinţa cosmetkă "Molly" este un re-
modernă, ca cele mai mediu excelent pentru 
bune şi inofensive pen- mânile cari se ocupi 
tru catifelarea şi Îngri. regulat cu lucrul de 
jirea mânilor şi Întrece casă; moaie pielea Îtt 
in efect, orice alt pre· scurt timp şi dă mini-
parat de aCl'St fel. Se lor o albeaţă foarte plă-
wtrebuintează cu mult CUtji. 
succes contra I"oşeţei 

Preţul unui flacon 1 cor. 
Se preparA şi se ,-'inde la.: 

Drougeria şi parfumeria 

RESTOI HARIU 
Arad, Weitzer Janos utcza 2. 

LADANYI IZSO Temesvar' 
~elvaros. Zapo\ya-u. edificiul seminarului rom. catolic. 

Decorat cu medane la expoziţia d1n 1907 In PEea. 

:Ion 577. . Telefon 571: 
O mulţime de scrisori de recunoştinţă. Ma~fa cea mal bunfl.. Preţuri 
Illft. PIMire in rale fără ridicare de pTe~Url •. 
Maşini de cusut Sin ger veritabile, cu luntrlţ!l in form~ de roată., 

Qi de cusut Central-Bolin. Maşini de cnsut pentru pantofan cu braţul 
iinga. Maşini de cusul Cylindrice (cu cepd? cohb~n). . . 

Cele Illai bane biCiclete ŞI partI consl1tuante 

fonografe CU 7 coroane. 
Gramofoane dela 18 cor. in sus. 

Plăci veritabi\e "angyalIJ. şi "favorit", 
plăci cu două feţe mare a;ortiment, ~ân: 
tece maghiare, germane, roma.~eşh ŞI 
sârb eşti. Inregistrbi dela Svachlm, Ca
ruso, Melbor, SCfJUi, Slezak, Kur~l He
gedus, Gondof, Gyarfă.s etc. Corfescu,lo-
nescu, SteflnescQ. 

Suluri de fon0:6ra{ cColumbll' ă. 1'30 cor. 

Işl recomandi ono pu
blic din Lugoj şI jur 
.narele n-:taga.
zin de :n:l0bile 
fabrloaţia proprie din 
Str. Temolom 15, 
unde ţine In deposl1 
mobile de 1ll.efitArie 
odlit şi salo., nreoum şi 
mtlbUe tapeMiate pAnA 
la cele m~i luxoase. 

Patle tol felul de 1ururi peatru ed.lftl3ii, a~a d e. tapE'te, mal de· 
pftr~ BlobUfer de looul_le, pril'fAIii, farmaeU, b11lrouri şl ,coU, dupA de
semnul propriu sau dat, 1B oei mal. Bcuti ~mp. 

• 
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" A GRI COL li", institut de el edit şi de economii, societate pe acţii în ECI CI (Toro~:. 
... - ... -- ~.- ..... ~~ 

.~o 

,., ...... 

CONVOCARE. 
Domnii acţionari al institutului de credit şi de economii , AGRICOLA«, sodetate pe acţii in Eciea, sunt 

, 
~n 

Înv:taţi la 'tu 
~r 

~I 
I a IV·a adunare generală ordinară 

care se va ţinea în 30 Martie D. 1909 Ia 10 ore a. m. în localul institutului. 

ORDINEA DE ZI: 
1. Raportul direcţi unei, al comitdului de supraveghiere ,i stabilirea 
2. Darea absolutorului direcţiunei şi com tetului oe supraveghrere. 

bilarl ,ului. 

3. Distribuirea profitului. 
4. A!eger~a a 2 membri În direcţiune. 

Debit CONTUL PROFIT ŞI PERDERI 

Interese după depuneri - - - - 3792'921 
c.,. Iru. 

10536
1
08 

1100182 

Interese de escont - - - - -
Interese de reese< nt - - - - - 6222-90 ) dela impr. hipotecar - - '-
Interese de hipote~A cedati - - - 520'26 ) dela obligat uni - - - -
Dare directl şi comunal! - - - -7ii52- • de Cont·cu, ent - - - -
Dare 10% după depuneri - - - 379'30 
Birou şi chirie - - - - - - -1462:]7 

Venite dela decte - - - - - -
Proviziuni şi d ve-rse- - - - - -

Salare - - - - - - - - 1030'-
Maree de prezen1ă - - - - - 523- U; 
Porio şi diverse - - - - - _____ 170~2~_ 4385

1

45 
Profit net - - - - - - - - - - 4305 12 

:....- -1' 20333'147 
- -II i-

-
Val. Magdu m. p. 

director executiv. 
E c i c a, În 31 Decemvrie 1908. 

OIRECŢIUNEA: 

fr. Buzariu m. p. 
contabil. 

V. Petroviciu m. p. St OhHăzanu m. p. J. Magda m. p. VoIt. Agotescu rn. p, M. Ghilăzanu m. p. OI. 8renda m. p. S. Mioc II 
Subsemnaţii membrii ai comitdului de supraveghiere am examinat contul prezent al bilanţuJui şi profit şi perder~,.lnail1 

confrontându·1 cu registrele principale şi auxiJiaff', J·am aflat in conson,,,"ţă şi exact _ Treb 

C O MIT E T U L DES U P R A V E O H I ERE: :cepr, 
,aşe 

lui. Magdu m. p. O. Kreţiu m. p. G. Serb m. p. roşea Mioe m. p. Nicola Nieolin m. p. Moise 8renda m. p. Petru Mioc ms. 

----------------------------------------------------------------------~------------------------__ --~ida 
Premiat ~D medalia Ile. lDare la el.p. lIlilenari dia Kpesb 111 1896. 

Turnltorla de clopote. Fabrica de scaune de fer pentru clopote. alui 

ANTONIU NOVOTNY:;~~~:C~~ 
Se recomandă spre prc~ătirca clopotelor noul, precum la turnare. 
d.~ nOii a clopotelor stricat.:, spre facerea de clopote lntregi arma. 
8loase pe garanţie, de mai mulţi ani provlzuta CII adjQstări' de fer 
bltut, CODstrUlte spre a le intoarce in u~urinţă In ori·cc parte, lndati 
ce clopotele sunt bUllte de o lăture fiind astfel scutite de cr~parr. 
Sunt recoman~a- eL O P O Ql fi' L 1? G Ă URI T E de dinsl;11 in· 
te. cu. cieos.eblfc l! b vcn' ate fI pre-
miate 1~ ~.l multe rânduri, eari luct provăzule în P.iftca -superioarl . 
- ~ca Tu>lJna -:- cu găun . ca figura S ,i au un ton mai intensiv, mai 
adaBc, mai limpede, ma] plAcut ,i cu vibra re mai V01Qilllnoul decât 
cele .de sistem vechiu, astfel că UQ clopot patentat de 32.7 klg. es[e 
egal la ton cu un do pat de 461 klg. paLentat dupA 8istemuJ l'echiu. 

Se mai recomâodi spre tacerea seauaelor de rer bătut de si ce stă
tltoare,.- spre prcadjushrea clopotelor vechi cu .djustar~ de fer bitul 
- ca '1 spre turnarea de toace de mata!. ~e.!"aatD.rf Ull8tr4t~ rraU •. 

r s'; 
·----------------... ~rij, 

Oitoiuri M 
de uÎn1 

S tru guri ,.i~~' 
eXJ)edJI!6, ?n~ 

d ' \~I ti 
" - ,8T&.tbd eli, <rete 

• asor1fm9111 bc' •. 
gat, oare de lud e rt'l'llnOF~n' de pritrlJl ti rtllll~ 

traJnfo; 

Kfikftll6menti els6 szolOoItvâny·teler Ce e 
proprIetar: Caspapl F:rJgye" şin 

Medgyes;:23. sz. (NagykQkiUlt'J mtgye). '~d CI == Poft~1 ,1 cereti preturi curen1a Ilustrlt.!:::: I g:~ 
Din pr"'~f,1 oUtfnt f!e pot ceti llerlllorJ de rt~\lnG' 
~t1ilţa d~n 10ato plrllle ţAral i ,1 aIJ. toti cel Ci! d'; )e ,; 
1t'1lO si comande pot cere mai !ntAlll 1nfoll!nldD~' , ,.1 

, df' la J!~rBQ&I1 ",le otmoseute _şa Tel bal ca "rll~crl!, ~, şi 
dl spre fncrederea ce pot aveA ID ferm- de 'U' ai 

',,~ ~ ~b 

T'POORAFl40-:0RGf NJCHIN 'L A~Q 19OQ. 
\ 
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