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Anal XIII. NUMĂR POPORAL 

Crimele senzualismului. denţă şi de ruină a Imperiului roman, apare 
- . în secolul acesta de lumină :şi de înăI-

It săptămâna aceasta au început să se ţare pe toate terene1e cu o şi mai indîr
joace înaintea ochilor noştri două dintre jită furie şi supt formele cele mai abjecte. 
cele mai zguduitoare tragedii ale vieţei ome- Germania nu s'a spălat "încă de ruşinea, 
neşti: Una în depărtatul Paris, în învălri1ă- ce a aruncat-o asupra ei respingătoare1e 
şala ameţitoare a Capitalei lumei, cealaltă indeletniciri sensuale, ce se operau pe o 

şln~ în mijlocul unui modest orăşel de provincie scară întinsă până aproape de treptele tro
de'pe pusta Ungariei, în ungurescul Sza- nului .. 
badka. Un Ol .. or recent săvârşit între cele mai 
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Desfăşurarea acţiunei acestor înfiorătoare scandaloase împrejurări în inima Capitalei 
drame a fost urmărită dela începutul ei şi Ungariei, este chiemat să ilustreze odată 
până astăzi, cu o nervoasă curiozitate de mai mult ruina morală a societă(ii culte 
t~ată lumea dornică de. senzaţii. Iar acum, omeneşti şi degenerarea, de care aceasta se 
c~nd ace~sta actfnne şI-a ajuns apogeul, face vinovată. . 
cand eromele celor două drame stau pe De aceea grăim un adevăr netăgăduit, 
punctul culminant al rolului Jor odios şi re, când susţinem, că sensualismul dus la ex-
voltitor în acel aş timp, lumea, care e ţinută trem este pentru omenire un pericol tot 
de atâta vreme în o continuă agitaţie su- atât de mare ca şi alcoolismul. Ravagiile 
fletească incepe să judece în mod obiectiv care le operează în sînul societăţii aceste 
mobilul faptelor şi se întreabă, dacă aceste două flagele nu diferă întru nimic prin gra
două femei au dreptul să fie redate socie- vitatea şi urmările lor dezastruoase. 
tăţii omeneşti, sau merită exilul pentru tot- S'a spus că criminalitatea creşte alăturea 

'Il .' d~una din mijlocul ei. pjrerile asupra cu desvoltarea alcoolismului. In aceiaşi or-
:....::!iceSfbr aaCI ..... : - .J;; • '.... ..,. ..... i,c·l.l,·;} ~r IPilt>- i.-1pi n~;tem zice că criminalitatea 
~de.torul, SUfletul fiinţii noastre, trăieşte este 10 mDa Ull1l1lUI ",,_, 

medii diferite şi nu se impresionează În tiIe senzuale, care sânt motive patologice 
mod egal. şi prin armare îşi au forma lor de a o 

Pornind deja consideraţi uni de ordin mo- provoca. 
raI, va trebui să recunoaştem că !ecietatea De aceia vedem, că in dosul celor mai 
cultă din zilele noastre începe a aluneca pe multe cazuri moderne de crimă, stă: femeia, 
un plan de decadenţă dintre cele mai în- femeia bolnavă, It meia i~terică, femeia cu
grijitoare. Senzualismul scîrbos, care a schiţat prinsă de ac..:ese de senzualism, ea, care în 
În Ct le .ai triste culori epoca de deca- I urma fizicului ei este totdeauna mai ex-
~ . 5 H 

Albumul dlai Com, •• 
Artă natională. 

De Marillna Bocu. 

Cui poate si nu-I placă ce e frumos? E Iisat 
de bunul Dumnezeu, rn sufletul fiedlrul om, acel 
nu ştiu ce duios, ce ne inmoaie Inima, ne mişeii 
nervii vibrându·l, ne destinde chipul şi ne inse
ninează fruntea, aşternând suris pe buze şi lu
mina veseliei in priviri, - E taina rlepltrunsil a 
vr~jei frumosului creat, e farmecul misterios ce 
ne invlluie fiinţa inflăcărând fAclia minţel şi inll
ţându-ne puterea sufletului, sus, de tot sus, -
ne Iasi mutI. Iubim astfel natura când sintem 
apropiaţi de roinunătiile şi frumuseţile el şi tot 
astfel iubim făpturile incântătoare ale firii, cu 
loate darurile sale j - cântu', sublimul glas ome
nesc ce intrece măestria cântăretilor naturel şi 
divinile mini ale regelui naturel, in mlădierea 
căror forta darului firesc ascun4e teatl splen
doarea impunătoare a arteI. 

Atât de mititei cum sântem noi, o biată fragedă 
mlădiţl lângl arborele gIgantic al marilor po
poare, avem o calitate frutnoasJ, buni la inimă 
ne place frumosul. 

Am rll.slirit ca o floare sălbatică pe colt de 
stâncă, in fundul văilor şi mingliati doar de al
bastrul cerului, natura ne-a făcut visători. Nu 

,- ne-am născut plingind o melodie ca italianul, 
. Il dar ne am trezit iubind florile şi aslfel iubim tot 

. r~e.i frumos. Legendele virfurilor din Carpaţi ne 
spun poveştile minunate ale pilstorilor căzuţi rn 

fund de prlpAstii de dragul unţi fi orice le acă· 
tate spre abis. Nbcu(i supt stele, crescuti rn 
plaiurile cu flori, păstorii s'au resfAţat in frumse
file sălbatice ale munţilor, frumoşi şi tari ca brazii 
ce·i adăposteau. Ochlt lor ce Imprumutase lim
pezimea Izvoarelor şi strălucirea razelor de lu
mină nu cunoşteau alte frumseţi afară de privelîştile 
răsărituriior şi apusurilor de soare pe înălţimile 
vârfurilor şi sufletele lor UrA Intristare se bucu
rau fericite la fiece altă floare găsită_ 

Şi-au fnginat dragostea in cintec de frunzl şi 
când singurătatel Îi copleşea, mărlndu le dragul 
cosllelor galbene şI ochilor de deoare, in vlersul 
f1uerat al doinei creată din simtul Inimilor lor 
şi au plâns el tot focul dorului şi toată frilmân· 
tarea jalei pustiulul. 

Şi 'n visurile neturburate, - firul ierbei, aţintit 
ceasuri dearând, formele florilor cu toate liniile şi 
vinişoarele lor, cu împestriţarea vie a culoritului 
lor supt albastrul miezului zilei, ca şi 'n purpu
riul aurorei de dimineată, a prins în privirite lor 
magia frumseţii lor, desăvârşi te, prin icoanele viu 
repetate zi de zi, inaintea ageri mei şi iscusinţei 
lor de făpturi sănătoase. Dela păstorii din Car
paţi a isvorât in susur melodios curat şi limpede 
ca mărgărintul, vinele artei noastre naţionale. 
Traiul zilnic cu tot pitorescul lor, au hrănit co
pii basmelor de unde a răsărit, poezia populară, 
dorurile lor au născut doina duioasă şi hărnicia 
dibăciei isteţilor păstori au creat arta sculpturei 
româneşti, pornită din izvoarele crestăturiior de 
pe bâtele lor. 

Am rămas ciasuri întregi in admiraţie 'naintea 
ori-cărei frumseţi artistice, fie aceia pictură, sculp-
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pusă influinţei patologice a pasiunilor ome 
neşti. 
Ar~ncând o privire cercetătoare asupra 

caZUrilor re\;ente de crimele făptuite în pă
tu:a cultă a omenirei, nu vom Întârzia să 
scoatem la iveală argumentele necesare la 
susţinerea tezei noastre. 

Caz~l miliardarului american Harry Thaw, 
care din cauza soţiei sale isterice trase ş3pte 
gloanţe de revolver in pieptul adversarului 
său, ne este proaspăt încă în memorie. 

TuHio Murri ucide pe cumnatul său pen
tru a intreţine relaţii senzuale dintre cele 
mai condamnabile cu propria sa soră. 

Veneţia DogiJor a fost acum doi ani 
teatrul celei mai oribile tragedii, atun:i când 
contesa t usă T arnowska omoară cu ajuto
rul celor doi amanti ai săi pe bărbatul ei. 

Şi acum cele două cazuri recente, vIn 
să compledeze seria aceasta tristă de omo
ruri datorite unei decadente morale a so
cietăţii omeneşti. 

Dupăce am ajuns să stabilim mobiltll 
criminalităţii moderne ni-se impune datoria 
să ne declarăm şi asupra verdidelor ce se 
.J. ~ ,1· .." ~ , 't 

, _.. <- "0l1' ",,,.,, C:.:! U'I anuml e 
cazuri ii\,.l.::::>lC "'.o''''''' ~,'- ~ <_ 

opiniei publice şi o jicnesc chiar. 
Tratamentul blând, stabilit, ca tesl gene

rală de criminalistul Cesare di Beccaria în 
a doua jumătate a secolului al XVIH-Iea şi 
teoria susţinută de marele: criminalist Lam
oroso În ochii căruia criminalul este mai 
mult un bolnav, deci iresponsabil, decât 

5 

tură sau lucru de mână, ori de ce natnră ar fi 
fost şi m'a urmărit zile dearând o frumseţe a lui 
Corregio 

Dar nu· mi aduc aminte să mi-se fi incălzit 
inima mai cu drag ca afund când am avut 
'nainte-mi un petec de vdintit veche, cu splen
dide motive româneşti, o ife, vre·o cretinţă, furd, 
ploscă sau alti mobilă cu sculpturi şi inflorituri 
in culoritu! alcătuit cu originalilatea şi caracterul 
adevărate! arte naţionale. Nu este perfecţiunea 
sau desăvârş~rea În arta, care mişcă totdeauna, 
ci mândria şi orgoliul acela de om, ambiţia şi 
In sfârşit deplina mulţumire sufletească ce-ţi dă 
satisfactia complectă de a fi văzut un ob:ed 
artistic exclusiv din sorgintea şi cu caracterul 
propriu artei tale naţionale. Răsfoiesc d~ câteva 
minute ~ carte de mare preţ: albumul artistic de 
crestături in lemn intocmit de d. D mitrie Comşa, 
profesor la seminarul Andreian din Slbiiu. Albu
mul contine patru-zeci şi una de tabele cromo· 
litografiate infăţişând două-sute·patru·zecl şi trei 
de cbiecte, furci de tors, crucluliţr, prisnele, bâte, 
speteze de tronuri, scaune şi laviti, cruci, căpcele, 
ploşti şi alte vase. 

Albumul este editat foarte elegant, pe carton 
velin alb şi ţ·lanşele fotografice admirabil, reu· 
şite, cromolitografiate rn _ culoarea lemnului, pă
strând nuar.ta negrului prafului de cărbune din 
scobiturile crestăturilor, ceiace redă perfect ima, 
ginea artistică a fiecărui obiect in parte, cu totită 
bogăţia superbA a migălelilor artei acesteia. Parte 
din furd, hunioar! cele rn format cu coarne sânt, 
r,date chiar in culorile originale, in roşu şi al
bastru, culoriiul inflorituritor fiind alc4tuHe, cam 
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vinovat, nu pot fi aplicate pentr~ to~te ca
zurile de crim~ aşa cum se obIşnuIeşte a 
se face, fără' ca societatea să nu sufer~ 
pe urma acestor tratamente de multe-on 

Dar regulamentul camerei eS,te astfel incât ,un 
numlr foarte mic de deputaţI e In sta~e si ob· 
strueze orice lucrare parlamentari pa!ll !~ In-
finit. .. 

de transformare şi nu ,se p~tea ,pune nici o bază 
pe acţiunea externă a unpenulUi otoman. , 

Momentul acesta, a fost dureros pentru RU~la, 
şi 'mai dureros a fost pent~u ea, să aprobe schim-
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gr~şite. 
Căci dacă' UD ţăran omoară, pen~ru o 

palmă de loc pe vecinul s~u, fapt~ lUI m~
rită poate mai puţin OP~OblU publIc, ... decat 
aceea a ucigaşei, {are 1~1 ... su,grumă b~rbatul 
pentru a I?utea În ~ephna libertate sa guste 
din plăcenle lumeşti. .. w 

Pentru a fi drepţi, va trebUI d~Cl. sa pu: 
nem totdeauna în cumpăna uneJ JudecăţI 
nepărtinitoare faptele şi ~ă măsurăm ver
dictele în raport cu graVItatea lor. 

Spunem aceste lucruri, pentrucă, n~ s~r· 
prinde atm?sf~ra favorab,l~ ce 5 a mcms 
în jurul eromelor celor doua drame recente. 

Dar ar fi lipsită de oric~ lo,gică juridică 
achitarea unei doamne StemhelH, pentrucă 
aceasta a jucat un r~l important în .înal!a 
societate franceză, OTI declararea. nevmova: 
ţiei unei Haverda Mariska, numaI pentruca 
aceasta femee care cu un cinism revoltător 
provoacă om~rîrea ma~ei,. sale, . ~e . face 
plăcută prin manierele ŞI flzlcul el mamtea 

_ ju aţilor. 
Faptde relt>, oricare ar fi mo?ilul lor, ~~ 

trebuiesc puse supt aripa o,cro~ltoare a n~cl 
unei teze stabilite pe umam.tansm, . care m 
anumite cazuri poate devem un pericol pen
tru educaţia societăţii. 

Situaţia din Austria. Corespondentul nostru 
din Viena ne comunică: -

Situaţia politică continui a fi nesigură. Deşi 
!';.!intem. In nlinl ... rh~ tn;n;d~r;<l'" .,1 ",,\~t"'~JUs.. 
.11Uh ;)jJle criza ungureascJ, decât spre cea au· 
striac!. . . 

Consiliul de miniştri unguresc este aşteptat 
cu nerăbdare. Toţi oamenII politiei serioşi cari şi .' 
dau seama de Imensa influenţă ce au asupra 
crizei din Ungaria, neintelegerile din sânul guver· 
nului şi parJamentului austriac, regretă ci s'a dat 
ungurilor o arma atât de puternici. Chiar şi In· 
tre slavi, nu numai poloni;, dar şi mulţi cehi 
sâut de p!rere el obstrucţia ar trebui incetat!. 

tn chipul oullot lncondelafel de Paşti, cum sânt 
cele din comitatul Sibllulul, de prin părtile Cis· 
nădief. Toate aceste obiecte, luat fiecare 'n parte, 
sânt bucăţi de valoare, fir" deosebire de carac· 
tere, .căci sânt in toate variatiile: fnflorate şi in· 
tr'acestea formele sint atât de diferite, aşa de 
fru:1lOaSe şi natural t?iate, ca şi când ar fi 
tiparul celei de pe dmp, muşetelul şi steluta, 
floarea aceia albJ, a pistorulul asemeni celei 
de mirt; apoi furci cu şi fără coarne şi 
bâtt", Impistrite (impestritate) la acestea mo 
tlvele sânt un fel de bobuşoare rotunde, 
alcătuite rn figuri geometrice, mlrginite şi rn
chise in alte rlnduri de şerpuleli tăiati cu o aşa 
exaditudine şi intr' aşa armonie de forme, incât 
nici il sculpturile tndatelate ale podoabelor Do~ 
mului din Milan nu poti găsi mai multi scru
pulositate; altele Împuiate, intr'.cestea motivele 
sAnt nişte gAurele şi zigzacuri din liniuţe dese 
şi fine aşezate in inimioare colturoase, un fel de 
ajur crestat in lemn cu atâta delicateţe, incât intrece 
cu mult mJestria varia1iiJ celor cusuteor pe pân
zeturi. 

Sânt aUele, mizdrite din comita!ul Albei·lnfe· 
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FEIWEL LIPOT utodai 
. 
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IX. Ipar utca 4. 

ŞI acum intre 516 deputaţi nu-i greu sll se 
găseascl o duzină, două, de nebu~l, toată bună· 
voinţa Imensei majorităţi e de pns'!.s. Aşa el 
trebuie sl mai treacă multi vreme panl la rern
ceperea unei activităţi parlamentare regulate: Pânl 
atunci, nici nu se poale prevedea ce evenimente 
s'ar putea petrece In Ungaria. 

barea din peninsula balcamcă, i )1 r 
Ce se întâmplă îns~ în cealaltă parte a Eu- veni 

Urmăril~ vizitei Ţaruluiîn Italia. 
TrIpla allanţi. - Schimbare de pontic~ 

- . , externă. 

Cu precauţiunile cari au, fost v lu~te .I~ venire, 
şi după o şedere de num,al dC?ua Zile ŞI jumăta}e, 
Ţarul a părăsit >bella ltaiIa~ ŞI a plecat spre 10-

tinsul său imperi~, urmân.d o ~ale lungă, o c~le 
de Înconjur, ocohnd cu mtenţle Ausţro-Ungan~. 

Pentruce a venit rarul în /talia, in.(,un~ând 
această lungă căLătorie, cu toate obosellie ŞI pe
ricolele sale? 

Pentru o vizită de curtenie, răspund discretii 
oameni politiei şi gazetele serioase şi mo~e,:ate; 
pe când celelalte gazete, împreună cu soclahstul 
»Avanti!« văd in această vizită o provocare la 
adresa Austriei. 

Este aceasta o provocare? 
Să vedem: 
Rusia, are tot dreptul .să fie supărată pe A~-. 

stria, din pricina loviturel ~~ a~t!asta a f~c~t In 
Balcani, cu anexarea Bosmet ŞI Hertegovlllel, ,lo
vitură care putin a Iipsiţ să nu ad~că după _sl~le 
un răsboiu. Dacă RUSia nu ar f! fo~t slabltă 
foarte mult prin răsboiul ja~onez ŞI pn!1 revolu
ţiile şi fierberile interne, deslgu~ ~ ar fi tras ~a
bia şi IŢ fi pornit c?ntra Aust~lel j dar puter!11ce 
motive mterne au SII"t pe RUSIa s~ nu. se mlşţe! 
b~ Cf\la._Ql~.L"JClţ,! .. ~ .. \;J§CA·~ţIo'Î sif seilWnameăsCă 
cu promisiunea de statll qao În viitor. 

Pe de altă parte, ajutorul ce Austria a dat Bul
gariei, În momentul prociamării regatului, făcea 
ca acest stat să fie de partea Austriei, deci in 
Balcani, un stat. Bulgaria, nu ar fj fost de partea 
poJiticei ruseşti. Şi aceasta însemnează mult,· 
pentrucă Bulgari;!, făcând parte din rasa slavă, 
nu putea pentru un moment - .să întoarcă spa
tele binefăcătoarei sale. 

Pe de altă parte, Turcia era in plină perioadă 

rioare. prin părtile Aiudu ui cu motive minlartisate, 
In puncte uşoare, cu stele şi gropiţe despărtEe 
de Unii fn rombur!, de o fineţe ce rlvalisează cu 
dantelele de Burano. Altele ferecate, crestate fn 
colţişori mărunti ajuratl, cu reliefuri dutlg<lte şi 
cu desemnurl de o rari perfecţiune; şi In sUrşlt 
altele, sămcelite şi zugrlvite, pe rntreg corpul 
fureel sau prâsneIulul un fel de rntepături dis
tribuite şi separate in roate; printre cari vin tă· 
iate cruci rnflorale şi stele. Toate aceste obiecte 
de aşa admirabilă execuţie ca armonie de Hnli 
şi forme de O aşa origlnalitate de dispoziţii şi 
mai ales de un gust atât de rafinat şi deosebit 
incât rămâl uimit. 

Să crezi el furca, păpuşarul sau bâta aceia 
e opera unui păstor sălbatec sau . vre-unui fban 
de toate zilele ori să afIrmi că nu poate fi decât 
m!nulrea unei celebrităţi artistice, consumate rn 
artă. Es1e ceva cu adevArat atât de surprinzător 
şi atât de măreţ frumos, incât nu numai ţi·se rn· 
călzeşte sufletul de bucurie şi mulţumire, dat Iti 
creşte fiinţa şi ţi-se inalţl mândria si şti ci 
arta aceasta este a ta, a ţării, a neamului tău. 

ropei? -, . I ăt '1 fi aliat 
Italia se apropie de francla ŞI eg un e os le care 

ce existau între aceste două st~te se, transf40rmă con: 
_ după vizita regelui Edu~rd 1." ~taha. - I~ le
gături de prietenie; legătUri. can .sant 10 st~ans~ 
relaţie cu prietenia ce - eXistă mtre Anglia ŞI 
Franţa. " 

franţa este aliata Rusiei, deCI ~ aI?ropneŢe 
prietenească se face. fatal, Între RUSia ~I Angha: 

Prin urmare o alianţă de patru. puten ~e pr.e 
gătea, o alianţă în care se cuprmdea ŞI. Italia, 
care În urma tradatului de acum opt am, face 
parte din tripla alianţă. 

ln 1912, se va isprăvi contractul triplei alianţe; 
ce se va face Italia? A' • 

lnteresele economice italiene s~~t ~lan ~n pe~ 
ninsula Balcanică, interesele RUSiei ŞI Il!al mart, 
deci profitând de acest fapt şi de IOVltur~ cu 
Bosnia, Rusia face primul pas spre o ahanţă 
ruso-italiană. .' , 

In toasturile celor doi suverant la Raccol1lgl, 
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lui nu s'a accentuat decât menţinerea statului quo 
în Balcani, şi a păcei generale. . pro 

Este ameninţată pacea generală dacă [taha ar şi 
ieşi din tripla alianţă? .... ind 

Sigur că da. Căci, dacă Italia, fund .m !nplă Câl 
poate să se cpuie la oricar; pas, de cucenre al . flt~ 
Austriei spre Salonic, cu atat mal m~l~ se poate dtF 
opune, conservând această alianţă, ŞI mtăntă de t 
noua prietenie ruse,as~... . ţI 

Dacă Italia ar eşI dm triplă, ?~lce. pas austrla~ . ni 
ar fi oprit cu forţa, deci promlsl~OIle de !!lentl- cot 
nere a păcei generale, se spulbera ca nC!rI1, Ru- tele 
sia neaşteptând decât n:ome,ntu~ f~vorabll ca să 1: 
tragă sabia ce a fost silJtă s o ţie m teacă, . sin 

Pe de altă parte, legături!e ruso-~ranco-engleze, tim 
sânt un sprijin mai mult, 1." me,nţmerea statuţa.i I f 
quo fn Balcani, mai ales cand mteresele ,italiei, __ fă~ 

J:'. 44~"'· j- _~_ ... ___ "_,_ -..... "".'" "jJ";'~ I>lIe- ~nt 
fenele- sale, pentru menţinerea intactă a acestorii~i 
interese. - -

Cu toate că orizontul politic pare să fi :Iuat o 
altă formă, cu toate că ţarul bulgarilor făcea o 
vizită În Serbia În momentul când Ţarul ruşilor 
era În Halia, cu toate că discursul coroanei la 
deschiderea camerei bulgare a fost plin de osa
nale Ia adresa Rusiei, totuşi, politica externă ita-
liană, trebuie să fie tot cu tripla alianţă, 

De altmintrelea, gazetele englezeşti, despre vi
zita Ţarului in Italia, nu au vorbit decât târziu şi 

II 

)er. 
for 

gu 
an 
gir 
de 
vO 
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E o mare fericire pentru sufletele noastre de ro
mâni cari iubim frumosul. Şi fje inspiratia ace
stor modeşti artişti, ochii negri sau albilstri a su
rloarei sau logodnicei pentru cari mâna aspră a 
mlgilit furca de tors, s'au necesitatea de a şi fi 
umplut lungile zile: de pustiu rn ţinuturile cu 
flori, nestăp1nite decât de bunul Dumnezeu,
lor, acestorarttşti sălbatici, trebllie să ne ple
căm slmtlrea inimilor, şi si le Inchinlm omagiile 
noastre, inspiratiilor lor, a ciror opere, dor, pe 
cei in mijlocul cărora trăim flră să fim iubiţi, 
pentru ci trebuie să ni·se recunoascl un pitoresc, 
un frumos de care nu putem fi despolatl in ciuda 
tuturor puterilor inimice.' 

in 
S~ 

si 
dt 
tv 
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D. Dimitrie Comşa cu toiagul pribegiei, co
Hndând intregi ţlnutllri'e româneşti ca sa adune 
aceste netăgădulte opere de artă a săvArşit o lu
crare pentru care trebuie să·i fim adânc recuno· 
scăton. fără trâmbite, trudindcu răbdare, el ne 
serveşte arta nationalA cu atâta jerlfire şi cu aşa 
frumoasă izbândill . 

.... Bănci de ,coali 

.... Moţ,lIe ~e şcoală 
MobilA moderni de bi.urQuri 

, ,1 fabrlcare de InltrameDte ghJUJ •• tlc,. 
~ < -_~ _ J. 1", 

: C.wec de tretarl rratlU ti "n. tr .. ., 
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n~ a~ s,fătuit ~e Italia decât menţinerea politicei 
Irtp[el-altanţe, ~I să se n?teze bine, că Anglia este 
- dacă nu alIata - pnetena Rusiei. 
rPupă acea~tă i~t~lnire dintre tar şi regele 
\ lelor Emanoll, sptrltel~ toate sânt agitate, şi toţi 

cu 

f;!c~lt~~~!livli~;ad!~:~f~i~it. no~.~trtl Jtarl f·au rn'l ,Ind!n cursul anului trecut ei au rnaJntat mi-
z: conş l1n e or .. , nistruluI cultelor un memoriu In aceast;t pri. 

Aici in Ai d r 1 I vlntA. 

. ~ căz~esc să vadă mal mult decât ceeace există 
• :rl r,eahtate; dar peste un an, peste doi, când va 

\'~m vremea _Să se reinoiască tractatul triplei
alianţe, atunCI se va vedea calea cea bună pe 
care o va lua Italia şi care nu va fi alta decât 
conservarea legături/or cu tripla. 

----~~~~~~~~~~~---------

meseria I o u" ,ne avem un număr frumos de Azi a avut loc o Intrunire rn care s'a protestat 
să. i ruŞ r mam; Durere Ins', d ~ef,lnd cine in contra faptului d, cererea ruteni/or nu a fost 
gost; faPt:z~ Intr un ,mdă/nunchl. să le ~nsplre dra· rezolvati şi s'a hotărit solidarizarea cu studenţii 

, e neamu n care au ieştt, pe In ce· românI. 
tul să pierd rn masa cea mare a meseriaşllor ma. 
ghiari, cari sunt bine conduşi şi organizati intr'o = . -=== 
puternlc~ breslJ, Zilnic ne izbim de deprlmAtoa. 
rele cazur', că meseriaşlf români, acas~ fn familia M '1' 1 U ..... 1 • 
Jor n~ vorbesc româneşte; copiii celor mai mulţi 110alle e ngartelill aUstr13.Yf 
nu ŞtIU o boab~ din dulcea limbi a mamei lor :r-- \ 

Şovinismul ÎtI liceul Pe aceştia ii putem considera de pierduti pentt~ Un bărbat politic austriac scrie în ~Reichs.' 1 
neamul nostru. Drt'pt aceea, facem apel la d-nul post un pr t . t' t' 1 r-formal dl-n II·ud. proto IMi . I '1 c: • ea carac erlS le ar ICO asupra u pop . a or ŞI a cel alti doi preoti dela procesuluI de decădere economică din Un. penltenţlarul de stat: d·nil preoti Aurel Pop şi . 

Maghiarizarea meserlaşilor noştri: Con. Ioan ~usu, precum şi la toti bunii români si g.ana, c~ se oglindeşte viu în budgetul pre
damnarea unul advocat ungur defraudant. rm~r~1Işeze ~auza meserlaşflor de aici, fntrunln- zmtat ZIlele trecute camerii austriace de 

. Al'tld, 3 Noemvrie 1909. dU'1 şi aducandu,l la o viatA româneasd face- ministrul de finaliţe, cavalerul de Bili~ski. 
.. vor? Clci ind nu e târziu 1 . N 

C J P efastele. crize politice din Ungaria pro. onfe e auI Szapary in vorbirea sa program; • • • • . . . t d 
jinută cu ocaziunea constituirei partidului social- Oândind la numlroasele lovitUri: ~e ~re' si I~ vaca e veşmc e orgoliul şi aspiraţiile tran. 
cre~tin, a recunoscut lndreptăţlrea şcoalelor con. sufere sfr'!1anul nostru popor, întâmpliHor imi scedent~te ale ungurilor, sânt o perpetuă 
l~slonale nemaghiare, zicând, ci instrucţiur.ea re. cade tn mană numărul deja 28 Octomvrle din devastaţtune pentru starea economică a ţării, 
hgloasă'~orală ~ bila cea mai ;sigură a societ~tli foaia ~Sztkely Lapok, ce apare in Murăş·Oşorhti pe care o aprop:e de un dezastru fatal. 
omeneşt~. Nu Ştll~, din convIngere a flicut această ŞI aflu in ea larăş un lucru revoltător. Intr'un ar: Yiaţa eco~o.mică a Austriei resimte deja 
mirt~rl~lre, sau ŞI a pre,gitit momeala politici, ca ticol de două coloane, cu titlul ~Advocat de/rau. jaJmcele st.arl e~onomic. e deJa noi şi buda 
să caştlge cât mal mulţI aderenţi pe seama nou. dant, »Caz scandalos" - se scriu următoarele _ 
lui său partid. Un lucru însă e neindoios cA fn d~spre mând~ul advocat cavaler Dr. Nagy Samu getuJ prezmtat m ~Relchspostc le răsfr~,nge 
programe şi mai ales cu prilrjul vânătoar~lor (ca dm Murăş,Uloara, care trecea de un tip marcant foarte elocvent Dar să dăm cuvântul _ 
şi prt'zldentul parlamenfului), mai recunosc şi al societătii de acolo: articolului din )) Reichsposh : 
in?rept~tirea instructlunel rn limba confesfonalJ. J1!decăţoria A disciplinară a camerei advocaţiale din ,E caract,e, ris tic delirul de triumf cu care au pr-,-
Când vine fnsx )a executare c 'f 1- 1 XdX d au), a tmut m 23 Octomvrie pertratarea în cauza de 

II OTI el se apa a e d f d m, tt u, ngu,m expozeul ministrulUI' de f"llanţe 8'1-IUul lor Asta ne 'l I f e ,rau are a adv, oca,tului Or, Nagy Samu din M"UI·oara. 
. - mtr Ş nu pIta mult !ind Ab d ă d lmskl, dm care au dedus că "In Austr,'a e deft'cl't dOJ'a obI 'ţi tă -/ ) , la ,up OI al11, de cercetare s'a adus în contra 

• şnui cu enun rt e or. acestUl advocat sentlt1ţa de condamnare. Partidele coaliţioniste se bucură foarte de defj~ 
Ne surprinde şi ne revolfă fnsl dujmlnoasa R0l!1Înul Ioan Pîrjelea din PetriIaca-romină, îl ru. citul austriac. Acesta, adică cred ei, justifică fe-

tinuti a acelor directori şi profesori cari neso- ~asev 1!1 190~ pe ~dvocatul Nagy să-i mijlocească pe lui lor de gospodărie, Dacă lui Wekerle j-va 
cotlndu.şi chemarea lor umanitar., s~ fac unei. hnga Ipoteca un Imprumut de 500 cor. dela banca succede, s~ acop~re, in budgetul său enor. 
tele celui mai descreerat şovinism. ungurească Takarekpenztâr d!n Uioara, hin împrumu· mul ,defiCIt, atuncI el vor declara iarăşi În 

tul de 500 cor, advocatul să-I plătească datoria de 300 tement taI ă t I d rn raport cu numărul mare .J poporulu! no- cor ce o avea I b d' '...... - a e or c cen ru e gravitaţiune al 
I â d da, l' : , a <,tnca e aiCI ~tsegito Takarekp. şi mona:chiei e din nou la Budapesta_ Iar in 

S, TU, neav n eCat vr o 'câteva licee româneşti totod.ata să-I desărcll1eze moşia, AdvoC'atul, de fapt, a Austria, nu va observa nimenea că "t"rea 
Hnerll noştri, Ifpslţi şi de mIjloace, sânt constrânşÎ luat I,mprumutul de 500 cor. cerut de Pîrjolea dar d I tă b ' .... 
a frec t r I h' L· daton, a dela :tKisegitO« nu i·a achitat-o. Intreaaav 'suma z runc na a udgetului In amândouă statele 

ven lIcee e mag Iare, I IOscriere nu Ii·se t t - decurge ~in realitate din sl'tuaţl'a "conoml'caZ ficeau p4n~ acum piedeci_ Acum de vre-o câtiva a .re I.nu :0, pe sama sa, Şi ca Pirjolea să nu poată t la 'u ... 
~ Ilto" ;'._'"''''·'0 ..... oahl"r. si an s.chimh:d W'. ~anul nllme, ~dvocat~l a trimis re~ulat timp de un an ac ua a ng~riei şi din clicăria ce a pus de 

~m b~ generoas~, Inke ace~e Ike~,~~QerV{~e:n~lJ~lCr~a,~~~,~p~=~~le~.~dUJn~~~~~~~ori~~c~e~o~av~ea~p~i~~~~~eîa~la~ba~n~~~dfe~p~r~ez~e~n~t~s~u~p~â;n~lr~e~aisu~p;r;a~U~n~g~M~h~i~.~~~in:ls~tcru~'~d~e~~~~._~ . ~ peplnerle umanist!.", răsadnlţe de uri şi Into- resele şi banca ,.KisegiW. de aictla aqlOn,u l~t: ~J~I\. .. , ţ';- lf .. 51 LrlriJlr ~e nlinQ'e că cuniucfura 111 fndu, " 
;eranţă, Jocul dlntâi, credem că I ocupă liceul re· care trăia în conving-crea că datoria de aici e achitati. s ar putea reduce vamlle UI! uu"",,-,, 
format tleaiei. Amăritul de Pîrjolea la împrocesuat pe Nagy motivează ministrul de finanţe deficitul, iar scum-

pentru defraudare. Aceasta însă a nrgat, ba a mers petea - ministrul de comerţ, Starea defavorabilă 
ştim, el extrasul de botez, eliberat in toată re- aşa departe În nem. micia sa, de a pus vina pe un fost a referinţelor economice in Austria, decurgeo, tn 

gula in limba noastră bisericească, e valabil la contabil al băncii din Uioara, care ar fi falsificat nu- ultima sa aniIiz~, din imprejurarea că puterile de 
armată. judecătorie şi la toate forurile, Directorul mele advoC'atului Nagy, trimiţind în numele acestuia cumpărare ale Ungariei scad in continuu; vămile 
gimnazial, d, fogarasy, s'a pus fnsă mai pe l'.US interesele după datoria ce-o avea Pîrjolea Ia banca de de bucate ungureşti sânt apărate de cHre oligar-
de 1 r al'nt de toate a pretl'ns dela elevl'l ce aici, In faţa dovezilor zdrobitoare, advocatul a trebuit 

eg(', ne" chia ungurească. care nu ,şi poate susfine situaţia ' Ai' ă . t t t t I d b în fine să-şi recunoască fapta penibilă. . I vOiau s se nscn~, s preztn e a 4!S a u e o· d economică de~.tt cu văml'le de bucate. O asHel 
hl le 1 Il tA d tIA fost deci condantnat pentm delapi are la suspcn- \AI 

tez in traducere mag ard, ega za e no aru darea dreptului de a-şi esercita advocatura pe timp de de ţară, din care emlgrează anual peste o sută de 
public, 3 luni, la restituirea împrumutului de 500 cor. şi su- de mii de oameni şi în care supt pretextul poli. 
fără implinirea acestei condiţiunI n'a voit să portarea cheltuielilor procesuale. tiai naţionale o jumătate a poporaţillnei t îm-

inscrie nici un şcolar romln. Pune·te acum, tu Dacă aceasta faptă penibilă se dovedea fată predicată în desvoltarea ei economică, a incetat să 
sermane ţăran, venit din depărtArl; cu micul băiat de un advocat român, pedeapsa nu ar fi fost 3 mai fie o piaţă de export sănătoasA pentru acU
să·1 inveţi carte. şi aleargă pe la necunoscutul luni de suspendare a dreptului de eserciţiu ad· vitatea economiei a Austriei. 
domn notar public şi din puţinii tli bani chel· vocatial, ci poate ani de zile şi cel dintii, care In felul acesta deci, pentru partidele aU:;irlace, 
luieşti 8-10 coroane pentru traducerea extrasu· l' ar fi tetfelit pe român, ar fi fost însuşi mândrul nu există o chestiune mai de Importanţi ca che
lui in IJmba maghiari, pentru timbre şi taxe. Şi advocat Df, Nagy, care În fiţuica sa >Marosujvar stiu nea ungureasei, Când in Ungaria se va fi 
dacă din intâmplare n'ai atâtia bani, ori nu afli es videke, batjocoreşte şi atacă tot ce e ramin sfârşit dominaţiunea clicei de astăzi şi când Un
acasă pe d. notar public, Intoarce-te de unde al - cum l,a atacat şi pe protopopul gr.-cat. Emil garia va trece dela reaua gospodărie IaU
plecat cu băIatul. Pop din Uioar" fiindcă la aniversarea zilei im- fundiarll de azi la gospădăria intensă a mi-

Părintele, satisfAcind acestei nejuste pretenziunf, p~ratulul s'a cântat in biserici, imnul dinastie. cilor propriet~ti, care fi fie pusA supt SCutul 
aleargă din nou cu copilul său la directorul 11, EI comit fărădelegile şi tot ei sunt cu gura unei administratii, unei justiţii şi unor le"i de 
ceului. Spre marea sa amArldune se vede in faţa mare. impozite drepte, atunci _ Austria va câştga In 
altui zid chinezesc, Directorul spune plrintelui Românii din tinutul UfoareJ si ştie de aici ea iariş un debitor solvabll pentru pretensiunile 
ci numai aşa ar fi aplicat a·i Inscrie copilul, dacă Incolo cui lşi incredinteazA procesele. ei de până aici; atund _ vor inunda Iarăşi spre 
li subscrie un reversal sau va pune degetul pe Corespondent. industria austrlaei milioanele din Ungaria; atunci 
cruce, că bliatul său va învăta religiunea rdor- productiunea agricolll potentati a Ungariei va 
maU. Inzădar se roagă părintele de director, ca pune capăt scumpete); atunci poverile unei ar-
să i-se permită fiului său a InvAta la preot ro- mate tari _ pavăza paşnicei prosperlrl _ le va 
mânesc - l02idar, directorul nu se tndoaie. Din Bucovina- suporta cu bucurie un popor Întărit economi-

Şi directorul triumfează. Căci multi pArinti, ca ceşte; atunci va fncela puterea pustiitoare alo-
sI poată face ceva din copiiilor, se supua celor mai Agitaţia studenţilor rutenI din Bucovina. zincelor de drept constituţional şi atunci, şi nu-
umilitoare şi nejuste pretenţiuni ale directorului, Studenţii ruteni au inceput o acţiune analoagA mai atunci, va deveni ideia monarchiei idee po
Odată copilul Inscris, lşi poate inchipui ori· celei fntreprinsă de studentIJ români, cerând In· porall. E de,adreptul cu neputinţl si c1ădt?şti o 

cine, pe ce baze se face Instrucţiunea 1 OricAt de fiintarea unei catedre pentru istoria lor tn timba monarchie puterniel pe un popor supt de mi· 
rea veste le,a mers germanilor din Posen, cred, ruteană. zerii şi ajuns la sapi de lemn. Chestiunea un-
-______ ~ ______________________________________ ~ _______ • ___ T#._"~TY __ ~_.o;;.... 

fosei Mu"ller & (omp Medteaş" Medgyes Birou tehnic şi întreprindere de zidit pentru zidire d, 1 . e, · • beton şi beton de fier; depozit de lucrări de ciment. 
Primeşte şi pregăteşte tot felul de constructiuni de beton de fier: aşezarea de padlment~ fărl !nchieturi, depozit 8t~bi! de tigl, 

pentru acoperit din ciment, barere pentru trepte, plăci de ciment, ŞI pletrll-beton pentru fAntan •• 

-------------~_ .. 
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stare. asta neflreascJ. IncompatibiUI cu un sluji· face prin Serbia i dar ar avea, şi. ":Iari prim 
tor al altarului, condamnabilă pentru tot lalcul. căci ar periclita transltul cons1:tuţle1 pentru 

Pe vlitor biserica interesati, are d~ a se t~. s'au cheltuit sute de milioanf'. . 
gurească e deci şi chestiunea bunăstării p,opoa
relor din Austria. Ade~ărul ac;sta trebUIe sA-1 
pătrundă partidele austnace şi 10 numele lui sli 
se unească. Partidele austrlace vor pu~ta veş~k 
răspunderea pentru marea grfşală c.ă din pricma 
lor Austria a pdmit fane enorme din partea po
Jitieei ungureştl greşite, căreia nici când IlU i.s'a~ 
fi putut pune capăt atât de uşor ca tocmai 

ri- Ci. 1intrl! candidaţi de preoţi si şl pn· Daci ştfrea el România s'a deCIS si fa~ l 

~!a'sd educatta exclusiv In institute teologlce dul la Calafat se va adeveri, aC;8Sla va do-o . 
române. cum am spus, că guvernul roman ~rea d , 

acuma. 

...--=-~=========== 

Două preoţimi. 
Noi cu drept cuvânt putem să ziCEm, că avem 

douA feluri de preoţI. 
Preoţi, cari dl1păc~ a~ ~ântuit liceul, au stat 

patru an! in unul din mstltute1e noastre teolo-
g;ce române. ., . 

Aceştia ne sânt preoţl1 cu pregăl:ri reclamate 
de tagma din care fac parte. 

Să nu credeti, că aceştia !:ânt cu toţii podoab~ 
şi mândria satelor noastre, indrumătorli lOtelept~, 
povăţuitorii cuminti ai popor.ului nostru, ce dJ
buie şi azi - pe unele părţi ca o oale călbe· 
jiUi. 

Ei nu sânt cu toţi! la altar: duhovnicl, afară: 
sfătuitorii ţăranului, şi nu sânt In tot .Iocul ro
mâni adevăraţi, de pilda. In cancelana preto-
relul. . 

Dealtminterl noi mai avem şi altfel de preoti; 
ei sânt inrola ţi dIntre învăţătorii noştri, drora 
le a făcut viaţa amară, nesuferitf, şlcanele nedâr· 
şite a sIujbaşllor fAră sufld, flrA Dumnrzeu. 

Acestor oameni goniţi de S02!rta vrăşmaşl, ]e a 
mai rămas o sir1 gură scândură pe man~a t~.rbaIă 
a vieţii, mai au un mijloc de sdpare, mijlocul 
de a se preoţi. 

EI stucli!!ză privat doi ani şi pe urmă se hl-
rotonesc. 

Şi aceşti pr€Oţi ajunşi în fruntea satelor noa
stre cu învăţătură puţin~, cum sânt işl dau toată 
strădania, ca. după putin~ă si fie la chemarea Jor 
sfântă de făclie a satuluI. 

Şi de multe. ori aceştt din urml dnt mai In· 
_ ... _~_., .... ~.:.. ...... , '-4 1UU1Il omtre preotii cvahfieaţi. 

Şi ţăranul se uită la el cu drag, şi slă li· I 
mânlnce cu ochii: avem un popă, şi DU I·am da 
pe un colţ de tearA! 

Aşa cere InteresuJ neamuluI nostru, ca toti 
preotii, calificaţi, sau cu mal puţine pregătiri si fie 
se~tfnele pururea treze şi In :biserică, şi afadl, şi 
orI-unde s'ar af1!. 

Dar din nefericire noi avem şi altfel de preoti; 
preoţi trecuţi prin destule şcoli, dar firi Inimă şi 
s:mţ românesc. 

Mult' dintre candidaţii la preoţie, sânt trimfşl 
- prin teologii ungureştî, la Ungvar, şi fn alte lo

curi. SI ce să alege din aceşti tine~ I la cap de 
vreme? In patru ani de zile cAt ingenunchează 
ahHuri de tovar'şii lor slovaci, pe ]e~pezlle 
a!be d<: marmură din bisericile uniUreştl, re
Citând pap3~aliceşte: ,gospodi pomini< şi buchi· 
sând pe bancA la dogmele latine, ei bietii de ei 
să mal alt"g şi cu altce' a. 

Ei 'şi sUlcesc graiul zi cu zi, prlme~c fot mal 
mult o abundanţă de cuvinte ungureşti, in detri
mentul limbii proprii, se fns1răinenă tot mai tare 
de~neamul, părlntii şi satul lor. 
. Ei cari In Icel mediu social corupt işi uită 

limba, de nu pot tinea o predică românească şi 
ajunşi rn va'urile adiminitoare a vieţii, se invăI· 
n:ăşes.: cu vrăşma~ii noştr:, le cer fetele de soţIi. 
ŞI ele se duc bune-bucuroase. Ei bine, ce face 
un, pr~ot ~ ~ărei soţie e. o unguroaicJ, ce toată 
f~t!a el a I~Jurat,. a s~U!pat pe ţăranul din tren, 
din sat, on la targun şi In oraş. Oare acest 
preot poate lucra pentru neamul lui? II va lăsa 
sgripşoToaica de femeie să fie la chemarea lui 
de român? Nu-i va toca capul zi şi noapte? 
~i ~ietul de .om buimăcit de cap, pentru pacea, 
liniştea caseI, dc:slgur va săvârşi cele mai mari 
pkate, fărădelegi, atentate la adresa neamului din 
c?re 5'2 .zmuls şi el. Aşa nu e frumos, nu e 
bme. ŞI nu se poate si maj dăinuiască mult 

Am dO~'fzt, ştiu cazuri concrete - vestea fa-, tlrârea care să impace ambel~ păr.ţl. Pen~n:, 
rAşl vine din plcătosul BIhor, - cum doi strla şi Bulgaria ar fi o satisfacţie, căCI 
preoţi ce au ştudiat la Ungvar, - trimişi la sate acorda podul ce·1 cer; dar şi pentru Serhl 
pentru a păstori turma Incredintat Il lor. iată cât pod rn acel punct ar fi favorabil, dei s'ar. 
de greşit şl·au priceput chemarea lor. Ia nevoie construi linia DunArea-Adriatica' 

In ajunul unul Crăciun, ei cer del~ pr~tore pând dela Vidin. Această 1in!e ar trec,' P~) 
jandcrmi pe capul alor două s~te paşnice .. Ş.I co' stantă de cel mult 100 km. III Bulgana ŞI r 
coşii vin cu penele tn vint, ŞI t â~ pe aiCI s~A tra apqi in Serbia. 
tragă tn copiii. no~tri ce n'lu .i'reşlt aţt". decat Dacă !diplomlţia rusească a reuş~t ~ CI 

ceeace au aUZit, dm gurH~ m~şllor, părlntllor, să aprobarea Turciei pentru ace~stA IIme, 1-V~ 
colinde tn pre'Jma prazmculUI mare.. aUt mal uş"r să o capete ŞI pe aceea a ~ 

Aceşti preoţi aşa au i~v~ţat pe la U,:~arul. l?r, riel, mai ales când fn urma vizitei rege!u 
colÎnzile noastre sunt. mmlCllfl, prostII, remllllş- dinand rn Serbia, relaţiile sAr?o.bulgare au 
cen1e din alte vremUri b~rbare... nit amicale şi se vorbeşte ata ta despre o c 

Şi aceşti preoţi au păţlt-? _ aman,dol. . deraţie balcanică. 
Părinţii inverşuna1i au ndteat clOmegele ŞI-~U 

plătit fără milă acelora, cea au vrut să calce m 
picioare datinele, legea, credinţele noastre stră~ 
moşeşti. . I 1 . 

Iată ce straşnic e .~onservat1smu. poporu U.l 
nostru. Şi chiar munt1l să se pună m ~alea lUI, 
el pe toţii îi biruie. Tot ace~t conservatlsm ne-a 
ăstrat limba: viaţa neamulUI nost~, A • 

P Şi vin acum doi propovăduitofl al cuvantulu~ 
sfânt-românesc, şi sărâr~ese. un ~ct de cea ~al 
mare blasfemie pentru biserică ŞI neam. Nu sant 
preoţi aceştea o plagă pe capul satelor, un blă~ 
stăm pentru noi toti. • 

Vedeţi pănă unde au putut merge, oamem tn
f1uinţaţi de pseudo cultura un~~ească~ ce. ca. -
călău striveşte şi zdrobeşte Inima ŞI Slrnţlrea 
rom~L . d x 

Iată de ce spuneam mal sus, că avem o.u .. 
feliuri de pr.r.oţimi: preotime ro!,",â!,ea~că ŞI-O 
altă preoţime unl$urizată CU desăvarşlre m sufle
tul ei, şi numai la suprafaţă - revereandă 
sânt români. 

Spuneţimi ce folos avem de un p~eot cu ba-
calaureatul, şi patru cursuri ]~ teolow.e dacă el să 

------------------------------------
Podul pSlf8 Dunirl. 

- Dela corespondentul nostru. -

Viena, 3 Noemvrie 1909. 

Inginerul bulgar Sarafoff, membru fn comisiu
nea pentru studierea chestiei rnfiinţirei unui nou 
pod peste DunAre, a losit la Sofia pentru I ra~ 
porta asupra mersului de până acum a tratati
velor. 

Sânt informat ci d ,SI ar fi declarat ci guver· 
nul român are eend nta 51& zidească ace] pod dt 
se va putea mai spre apus, adică la Calafat-Vi
din. 

Daci ştirea se adevereşte, aceasta ar dovedi 
el guvernul romln, s'a eprlt la o soluţie mijlo. 
cie, vrind si fmpace ambele tendinţe cari se fn
crudşeazl rn RomAnia. - Am arătat că Isvo]sky 
voIeşte să comtruiascA Jin;a dela Dunlre la Adria· 
tiei, care printr'un pod pe!te DunAre intre 
România şi Serbia ar pune In leglluri directi 
sudul Rusiei cu Serbia şi Muntenegru. 

Pentru România aceastl linie ar fj foarte fa· 
vorabill, clcI ea ar trece pe o distant' de peste 
500 kilometri pe teritoriul român şi ar aduce pe 
aici un mare tranzit de mărfuri cari astAzi nu 
trec de loc prin Rommia. 

Acest proiect avâncl fnsl o pronuntati tendintll 
antiaustriacJ, Aehrenthal plănuieşte construirea 
unei alfe linii care se lege Ungaria, România. 
Bulgaria, Turda. Pentru aceastA linie ar fi ne
voie de un pod peste DunAre fntre România şi 
Bulgaria, la Tumu Măgurele·Nicopole, ori Zim· 
nicea-Şiştov. 

O astfel de linie ar aduce oareşicare fololse 
materiale României, ciei ar atrage o parte din 
traficul Europei centrale spre Turcia, cari a:zl se 

Şcoala din Sita Buzău, 
In numărul 1815 al ziarului n03tru a apa: 

corespondenţi rntitulată »Preoţi slabi la h 
prin care pr~otif Ion Dima şi Ion Comlln d'l 
muna Si1a Buzău (comil Treiscaune) tm 
nuiţl el prin neglijenta sau chiar cu conl~ 
lor comuna bisericeascA a hotărât să Incht~ 
din şcoall confesional' de~ comuna arfll: 
d ţie şcoala, fiind destul de mare şi ~ 
NumiţII preoţi ~u trimis Incă de atunCI· 
tlficar., dar scrisoarea fiind adresati p! 
unui membru care IIp~ea din redacţie, a 
fost deschlsl pAnă la sosirea lui, lu~':l Ci! . 
pUci aceastl [ntârzlere. OJlrindem aICI pu 
de căpetenie din răsputfSL11 celor. doi ţ 
După ei afirmaţiunea că parochla Stta B" 
numări 400 de familii este un neadevăr, 
chia numără 340 de familii, tmprăştiatt 
lunO'imp tit'! nPtff> 11 lan In linip. rlr6l!.l.rf~"i 
pe vii şi dealuri grele de umblat la dlsta" 
3-0 km. Laudele ce se aduc iilv1lltorului .... 
pentru munca sa, ar fi nemtritate, căci el 
alfele s'a oferit singwr şi a vindut casti 
statului In scop de a se ridica o şcoall u 
rească. Din afirmaţiile corespondentului ~r 
ar fi adevlraţ ce-j drept, că şcoala confes' 
nu corespunde cerintelor legii, nu pentruca 
veche, ci fiindcă e lipsită de curte şi e a~ 
fn tintirlm. Ea a fost ameninţati cu tnch~ 
mcă de trei ani. 

Situaţia materială a locuitorilor Insă nu·i 
lucUl, cicl cei mai mulţi sunt z:lerii ,tax2 
ai contilor şi baronilor unguri. A se c~ 
şcoală noul. cu nepuţinţă, căci ar trebUI 
şcoale nouă, iar daci s'ar ridica una sir. 
locuitorii mai Indepârtati de ea, au declara: 
capul locuiui el nu vor contribui, clei, 
prea depArtati, copiii lor nu se pot tmpărtă~ 
Jnvăt1turl. , Cel doi preoti afirmă, că şj·au 
datoria spre a obtine Invoirea credincioşilor 
tru sustinerea şcoalel, dar că silinţele lor 
sfirmat de nepăsarea credincioşilor, cum! 
procesde verbale ale sinodului parOt:hlal. ~ 
lanul Ion Coman s'a oferit să ţie câte 5 1I~ 
~ăptlmln~ şcoală cu copiii din diunul .Zâ?~ 
7 klm. dela şcoall şi biserică. dar autontălde 
tulul au refuzat fnvoirea 10f, numind a,e 
şcoală c1andestină (zugiskola). Părintele D, 
desminte de asemenea ştirea că ar fi fost 
mat )a 1. P. S. Sa mitropol:iul şl mustrat p: 
agitaţit', impotrfT.1 şcoa1ei. 

Credincioasul pe care l-ar fi indemnat să· 
deze in sinod împotriva şeoalei a declarat $'", 

că Încă de mult ieI a cerut prin indemnu: 
dela inspectorul regesc înfiinţarea unei şcoa;: 
stat. Dar În acelaş sinod la stăruinţa prec: 
s'a hotărât sustinerea şcoaJei in condiţiile 
stente. Când a ieşit însă d. protopop la tap 
eului in sinod numai ] 3 credincioşii au \. 
pentllU şcoală, intre ei şi preoţii. Preotul Dir-:-; 

-' ... --.... ------____________________________ ,..,. __ v ... _~_" r .... ,.-...-.- ... ~-~ .... z ."..,. ...... ~_-... - ___ ...._.....,.. .~_~' ..... __ ~ ..... _. ____ --'10 • 

1 . ~ ~ cu globure1e aciţătoare Plntru d. 1. 26 cor. 
~~ In atenţiunea tnvlJtoriIor!.... 1 Maşina de oaleulat sistem Ta~!tsl 

Co eqlUnta de peevlzlte eeODO- Maşina de calculat mică de mână, sistem 
mica pen1ru ş:oafele pop. preţul 50 cor. TalEts o but. 16 fit (Italo, 41 pretari despre 

cele mai noui modele de deSeIt111 se ttlr 
ITaluU. Premiat la expoziţll din Cindbir I 

(Pec') mdaUc de lur. Se poate comand 
lakArl Elim. invăţător de stat În &1 
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făgaduit că va da ficare an ,(0 de cor. pentru 
şcoală. 

P~rintele Dima se. scuză că şi-a dat copii 
la liceu unguresc ŞI. nu .românesc cu faptul 
că la .~ceaste;a n~. I~ste H~t~mat. şi că şi 
deputatII. noştn ar ~I Ieşit romam bUni din şcoale 
ungureştl. Aceste dm urmă scuze sânt insA foarte 
şubred\. căci din iele arA urma ca nimeni să nu-şj 
dea COpII la şcoală romanească., mai ales dacă la 
lic~e ungureş.t,i făseşte şi internat pentru copii 
săt - un mIjloc care accelerează şi mai mult 
maghiarizarea copiilor. 

Am pub icat justificarea aceas~ clei ea pare a 
cuprinde şi multe lucruri dreptt', ca hur.loafl 
grtul11i\e sustinerii şcoalei intr'o comuni Im
prăştiat! pe mare Intindere. E laudabil mal ales 
ofertuJ pir ntelui capelan Coman de a tine ,coall 
gratuită cu CQpii. 

Cei coi preoti vor trebui insi si ne convingi 
de buna lor intentie-, fA Ind toate silinţtle ca 
mă,car o parte din cre~incioşii lor să albă ,i de 
aICI incolo şcoall romaneascl. Indiferenta popo
rulut? E datoria tocmai a preolilor de a o im· 
prăşti., de a lumina şi Insufleţi poporul. Şcolii 
e propteaua biselÎdi şi daci ea se dărîmi bl
se, iea ind va trebui si cada dupe ea. Ac~sta 
maj ales 'ntr'un tinut atAt de primejduU cum 
sint Trei scaunele. p, colii si nu uite ci sânt la 
!f1afgini unde primejdia e şi mai mare ,1 impr~ 
}urtrl extraordinare cer s Iioti şi jertfe extraor
dinare! 

Solemnifăfila 
inaugurării palatului ~ Tribuneic. 
Noul palat al" Tribuneic, fiind acum. cu 

toale instalaţiuni1e sale, definitiv terminat, 
intemeietorii şi comitetul nostru redacţional 
ou hotdrât să·1 inau~ureze în mod solemn, 
C()nform obiceiului creştinesc şi românesc. 

. _ Şi fiindca, am socotit ca inaugurarea 
lU!t; taset~ unui'ziar ~ oaie o 
ii~a,'ă serbare numai a noastrd, a Şl o str are 
llui. a p,~sei românesti fntregi şi încâtva chiar 
ci .() serbare naţionaltJ, am hoftJrât a nU!J 
~!ritl mdrgeni la nişte cadre familiate, ci a·i da 
li t\' proporţiile largi a unei serbări naţionale, la 
.nfes~ care sa ne putem pofti toţi priettnii, con· 
trud fraţii din presa, spriiinitorii şi editorii. 

Termenul acestor serbdri [·am fixat pe 
ziua de 27 Noemvrie si. n. 

1 sir 
:dara: 
:lci, 
p~rtă? 
,i·au 
,şilor 

lor 
~um 
al. . 
5 D~ 
Zâb' 
itălile 
:l ac 
!Ie D 
fost· 
at p: 

t să 
"at S:', 
nnu. 
?coaî: 
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iţiile 
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In aceasta zi dimineaţa se va face sfin
ţirea localităţilor, iar în urmd va avea loc 
un banchet. 

Seara va avea loc o audiţie literară şi 
muzicală, pe care o va organiza Reaniunea 
femeilor române din Arad. 

Audiţiunea Reuniunii, precumafldnt, re· 
zervd publicului deosebit de pldcuie sen~ 
zaţii. 

Va cânta dna Lucia Cosma. 
Doamna Luda Cosma, ca o graţioasa 

reverenta faţa de publicul din Arad şi îm
prejuri'm;, dupd o jumătate an de absenţd, 
fiind dusa la Paris, pentru studiile sale 
vocale, a ţinut stI facă aceasta favoare 
pentru scopul frumos urmărit de Reuniunea 
femeilor, cântând pentru întâia oard la noi, 
dupa noile sale studii. 

Va cânta celebra arie a nebuniei din 
~Lucia de Lamermoorc. şi alte rOManţe ro
mâneşti. 

lot cu acest prilej vom avea mulţumirea 
sd vedem prodllcându-se la noi inca doi ar
tişti de valoare, un /enOr şi un pianist de 
jorţl1, ambii cântând pentru cea dintâia data 
aici, la Arad. 

.. T R I BUN A. 

Dupd audiţiane ra urma dans. 
Se promite o seard plăcută şi frumoasă 

cum rareori patem avea şi nădăjduim că 
aViÎI!du se ÎI! vedere în primul rând scopul 
nobIl urmtJrit cu atâta zel şi activitate de 
femeile din Arad, publicul românesc va a· 
banda. 

Fiindcă mvitdri speciale la conuri lUl se 
'01' face, vom anunţa la timp programul sta· 
bilit, al seratei artistice şi dansante, preClllll 
şi preţJd locurilor. 

Redacţia ~ Tribunele. 

Coasiliul d. miniştri da I%i. 
Criza. 

Arad, 4 Noemvrie. 
III lumea politică se aşteaptă cu mare 

neastâmpăr resultatul consiliului de miniştri 
ce s'a Întrunit azi după amiazi la Buda
p ~sta. Semnele exterioare par a arăta că 
in sfîrşit criza a ajuns În stadiul Iămuririi. 
Consiliul de miniştri a durat adică patru 
ore intregi şi a rămas să se continue şi 
mâine. semn că membrii cabiretului, cu în· 
cor dări extreme, voiesc să ia o hotărâre care 
si fixeze definitiv condiţiIle de resolvire a 
crizei. Oricare ar fi aceasta hotărâre, primul
ministru, Wekerle, va pleca zilele următoare 
la Viena ca să raporteze împăratului asu
pra felului cum şi·a implinit cabinetul mi
siunea ce a primit cu prilejul consiliului de 
coroană şi asupra rezultatului ce a obţinut 
Hotărârea Majestăţii Sale va avea apoi si 
clarifice situaţia. 

Consiliul se va continua mâIne. 
esta .( No ~mvrie. 

(Deta corespondentul nostru. on 1-
~istr:iE l~ţ~!!nit ni d.l!g~ 2~~a=!.. l~e{ 4 şi 
a durat pâni la 8. Intre rm:mbrÎ cabinetului DU 

s'a putut face inci o Intelegere deplină şi astfel 
consiliul se va continua mâine. Ministrii au re· 
fuzat publicitltii orice destAinuiri asupra desba· 
terilor din consilu. 

Grupul Justh. 
Budapesta, 4 Noemvrie. 

(Dela corespondmtlll nostru). Jllsth a declarat 
azi ci ştlrlle colportate de ziare cu privire la in
cercarea ce ar fi făcut de a Incheia un corn· 
promii cu Kossuth, -- sint lipsite de adevăr. 

Se face multă gălăgie In jurul adunlrii de Du
minecl dela Maclu. Ziarele devotate deside~a 
tulul blndi scriu, că Justh va fj Insoţit Dllmi~ 
neel de peste o sutA de aderenţi. EI va declara 
că soluţiunea nici nu se poate Inchipui altfel 
decât ca frânele să le ia partidul kossuthist. Par
tidul kossuthist apoi, pe iângl legiuirea reformei 
electorale, va face şi pregătirile necesare pentru 
infiinţarea neamânată a b ineii autonome. 

Oi n Austria. 
Viena, .( Noemvrle. 

(Dela eorespondeniul nostru). Uniunea 
slavă a luat azi la propunerea deputatului 
Sustersich hotărîrea, că cu actualul guvern 
nu se va dimite în desbateri. U nioniştii slavi 
sânt aplecaţi pentru o aplanare paşnică a 
crizei, ei nu vor întra însă În negocieri de
cât cu un guvern, care va da garanţii de
pline că va preconiza politica egalei îndrep· 
tăţiri politice a tuturor naţiunilor din Austria. 

Paa. 5 -
Dill striiaitatl. 
Revoluţia in Grecia. 

Ştirile alarmante colporiate de unele ziare 
de ieri că, Grecia stă În faţa unei noui re
volte a ofiţerilor - celor pentru cari s'a 
adus legea referitoare la avansări - s'au 
dovedit ca neadevărate. Despre o turburare 
a ofiţerilor nu mai poate fi vorb~ căci gu
vernul a implinit cererile corpului subofiţe
feSe, cari i·au fost Înaintate cu mult Înainte 
de asta. O deputaţiune a corpului subofi
ţ~ril~~ a vizitat redacţiile mai multor ziare 
~ a"cl. au dat expresie subordonanţei şi dis
clplmel lor. Deputatul Cavaiskakis, care era 
semnalat ca prezident al "Ligei subofiţerilor.: 
a sp~~. că el nu numai el nu e preziden
tul IIgn, dar o astfel de ligă nici nu există. 
După cât anunţă >Ag. de Atenac. camera 

işi urmează şedinţele regulat Proiectul asu
pra dărei de venit, după a treia citire a fost 
aprobaţ; săptămâna viit?are se va prezenta 
camerei budgetul anulm 1910 şi se vor 
pertracta in câteva şedinţe continuative mai 
multe proiecte :le legi financiare, votate de 
mai Înainte. Astfel camera probabil se va 
închide săptămâna viitoare. 

Arestarea conjuraţllor. 
Alina, 3 Nilemvrie. Faptul ci instigatorii tur

buririlor militare s'ar fi refugiat pe pAmintul 
Turde; a fost desminţit. Ieri noaptea au fost 
prinşi lângl CaJchis patru ofiţeri dezertori dela 
marinA, de prezent sânt deci inci in libertate 
numai doi dintre conjuraţi, Tybaldos şi Domesu~ 
tica, conducAtorii revoltei. 

Un ahc de stradă. 

At~na, 3 Noemvrle. Ieri un ofiţer din artilerie 
~ atacat pe .;!s.radl ~ procl!.rorul statului şi l-a ----iIla:r b._~,,: .... t _ .... f _ 6jş;= jţ aSI! TOP• + T 7 q'IJ ~.,~,.j 
chestie fanullarA l'ar ~ptăiil II::l.tr', _____ . \ 

Of) terul a fost arestat pe loc. "J 

Ultime ,tiri. 

Tronul s'a oferit principelui de 
Abruzzi. 

,. 

Milano, 3 NoemvrU. Ziarlllai ,.CorrU~ d.dla 
Sera« i se felegrajiază din AtMlf, ai liga mili
tară a oferit, in formă oficialii, trolful OndN ~ 
principelui de Abruzzi. ' 

Stări anarchke. 
"~ ... 

Atena, 3 Noemvrie. Anar\:hia În Oreci~' 
e deplină. In capitală s'a proclamat starea 
de asediu. Din provincie se concentrează 
trupe, cari stau supt comanda Ligei mili-, 
tare. Liga e azi atotputernică. Ea dă or~ 
dine camerii şi pune supt supraveghere pe 
deputaţii suspecţi. Mai mulţi cetăţeni de 
frunte au conspirat împotriva Ligei, acea· 
sta însă a descoperit pe conspiratori şi ast· 
fel e teamă că Între civili şi militari vor is
bucni incăierări sângeroase. 

Toate clădirile publice. palatul regal şi 
băncile sânt păzite de trupe. Parlamentul 
e păzit şi înlăuntru de soldaţi. 

Arestarea lui Tybaldos. 
Atena, 4 Noemvrte. Azi noapte a fost arestat 

aid dipitanul Tybaldos dimpreunl cu Domesu
tica care·' insotlse. Ei erau ImbrAcati rn haine 
de muncitori pentru a nu fi recunoscuti. Afară 
de patru ojiţeri, tfJţi răsculaţii au ajuns pe mâna 
judecătoriei. 

* 

___ ~ .. ____ .......................................................................................... ______ ~rw 

ilTAY ,1 BIIEDIK, 
atelier artistle pe.tru obie.te biserieettt 

BUDAPEST, IV. Vâczi-ut:cza. $9. 

Mare maguin de tot felul de haine bisericeşti, prapori, potire, feşnice de altar )ustn1 crud ,i iot felul AI 
obiecte pentru montarea bisericelor. - Catalog d.e preţuri fi modele trimitem cu plăCere.' -

In ,atelierul. nostru de ,.culptură s~ fac: ~conostase co~plecte,. altare, tabemaculme, amvoane, Icoane pertatfve.
Piclare de lconostase ŞI icoane afinte, pictate de bisencă. - ·Plallllri, catalog lle preţuri trimitem Cu plicere. 
Pe omul nostl1l expert ii trimitem fără taIl la laţa locului, pentn primirea meruhtl. 
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Francla şi politica balca,!!. rus~· 
italianA. La reîntoarcerea TarulUl dtn ltaha 
după cum. se ~revăzuse, ministru} d; ~xterne 
al Franciel, PlChon a avut o mtalmre cu 
Isvolski ministrul de externe rus; la această 
întâlnire - după o ştire vrednică de Înere
crede re - Pichon ar fi declarat lui ls· 
voI ski că Francia e împăcată cu politica 
italiano.rusă din Balcani, a mai adaus Însă 
că francia nu va lua parte la nici o ac
ţiune care ar fi indreptată contra Austro
Ungariei. 

-----------------------------------
Procesul Doamnei SteÎnhaU. 
Omorul. Cine e acuzata. In faţa juraţilor. 

Un nou proces senzational, care şi a Inceput 
cursul in ziua de Ieri inaintea curtii cu jurati 
din Paris, atrage - prin Imprejurările sale ex-
traordinare atentia lumei. 

Procesul acesta este cu atât mal interesant, cu 
cât acuzata, o daml de o frumseţe uimitoare a 
iucat un rol foarte important in aristoc:raţia fran
ceză. 

Pentru a putea pricepe mai bine desfăşurarea 

lui ne facem datoria, de a informa publicul no
stru cetitor asupra motivelor, cari au adus pe 
dna Steinheil inaintea juraţilor. 

In pr!m~vara acestui an familia Stelnheil com
pusi din patru membri: capul familie', un pictor 
de valoare, soţia fiica şi soacra acestuIa locuia 
in o vilă frumoasă aşezati In una dintre cele 
mai populate străzi ale Parisului. Relaţiile, pe 
cari familia Steinheil le avea cu societatea inaltii 
din Paris erau dintre cele mal extinse. 
~ ______ ~ _. ~12,Utl .... '" ." 

lntr'una din primele -zile ale lui Mal o veste 
,enzaţ\onali a cuprins intrezgl populaţia Pari
iului. 

P:c!orul Steinheil, cunoscut de toţi a fost gă
~it strangulat in pat. In altă odaie era sufocati 
;our! acestuia iar dna Steinheil, acuzata de azi, 
1 fost găsită in nesimţire in odaia sa de culcare 
;i legată de marginele patului. 

Supt prima impresie s'a:-crezut, că nenorocita 
iamilie a căzut victima unei tălhării fioroase. Mai 
'.ârziu însă s'a. "revenit asupra acestei credinţe şi 
toate bănuielile s'au indreptat asupra dnei Stein
heil, care prin purtarea sa, prin contradicţiile de 
care se făcea vinovată cu ocazia instrucţiei, dar 
mai ales prin felul vieţii sale exagerate a atras 
atenţia judecătorului de instrucţie. 

După-ce a dat cu ocazia instrucţiei mai multe 
destăinuiri contradictorii, dona Steinheil a fost de
ţinută şi împotriva ei s'a formulat actul de 
acuză. 

Cine e d·na Steinheil? 

Aceasta femee, care atrage astăzi asupra ei 
toătă atenţia lumei este născută din o familiei bo
gată de Parisieni. 

Ca fatl tAnlră era de o zburdălnicie neobici
nuită şi nu arareori a avut să îndure aspre mu. 
strări din partea pArinţilor ei. La etatea de 19 
ani ea intretine legături de dragoste cu un sub
oficer, fapt care a amarit foarte mult orgoliu· pl
Tintesc al bătrânilor. 

Mai tirziu a luat In cisătorie pe pictorul Stein
hen in casa căruia a dus o viaţă cât si poate 
de luxoasA şi destrăbălatlt Pictorul Steinheil un 
om de o bunAtate rară ioa Ingjduit toată liber
tatea acestei feme~ care şi In alt CIZ ar fi pre
zentat cel mai mare nesiguranţă de a putea fi ţi. 
nutA mare In frâu. 

De aceea o vedem schImbind bArbatii odatl 
cu toaletele, 

In timpul din urml un domn din aristocratla 
francezA a Inchiriat pe seama ei o viii in apro. 
pierea Parisului, pentru a putea necol'\turbaţl in
treţine legături de dragoste. 

In faţa Juratilor. 
Dna Stelnheil deci, acuzati de omor şi paricid 

•• pArut ieri In.intea juraţUor. 
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Luni muncitorii vor declara greva gene. 
rală. 

la interogatorul ce J·s'a luat a arltat multi 
prezenţi de spirit şi a negat cu energie toatl 
acuza ridicată, impotriva el. 

Nu sint vinovată - a zis ea - eu rnsu·mi - O nouă descoperire a ştlnţei medicale. 
am fost victima acestei odioase crime. A vorbit In Germania se face mare sgomot in jurul unui 
multă vreme Uri intrerupere şi toate incerdrlle nou ser contra sifilisulul, descoperit de consilie. 
preşedintelui de a o opri au fost zadarnice. Ea rul EhrUch, profesor de ştiinţe medicale in Frank· 
vorbia cu o vezvllndescriptibilă descriind cu pa· furt şi un asistent al său, de obârşie japonez, cu 
siune dragostea ce o inlănţuise faţl de fostul ei numele Hatha. Serul acesta a fost ('u mult suc
bărbat I ces aplicat la neşie Iepuri de cas~, dup·ce li-s'au 

La observaţia Ueutl de preşedinte referitoare Injectat microbi! sifilis lui. Pentru ca să se poatl 
la Inchiderea vilei, de care vorblam, acuzată rl- adeveri rezultatele satisfăcătoare ale lui se vor 
spunde intr'un ton foarte natural: face de-aci 'nainte incercărl cu bolnavii dela c1i~ 

Eşti maliţios d. preşedinte; dacă m'am dat, m'am nici. 
dat numai din dragoste şi nici decum pentru bani, 

- Dar atunci cine ţ~-a trimis cei 6000 de franci 
intr'un buchet de flori? 

- Aveam lipsă de puale pe vremea aceea. 
lnterogatorul s'a continuat asupra copilăriei 

acuzatel, care In şcoalA n'avea nici o tragere de 
inimă pentru invlţătură, ci·i sta gândul numai la 
prostii. . 

In numărul de mâne vom da nouă amănunte. 
o De data aceasta amintim, că acest proces a 

sculat in picioare intreg Parisul. 
Aglomrraţia la proces a fost enormă. N'au 

fost eliberate insA de:ât o sută de cărti de In· 
trare, dintre care 20 pentru presă. - Nici cele 
mai marcante persoane n'au fost llsate. In locul 
prim a fost Ingăduit corpul diplomatic şi magi
straţii ina'ţi. Pe strbi a fost postatl armata 
pentru a împiedeca disordinea. 

INFORMA TIUNI. 
Pentru 

A RAD. 4 Noemvrie n. 1909. 

, Reuniunea femeilor român·' 
din Arad«. 

Spre scopul zidirii şcoalei de fete, au 
întrat: 

.~&J~"'t uua \..ourlleua vr. Popa, tluteni~ 
cor~· 100'- membră fundatoare. 

Del ... ,:1 ... - "7f!;<in r..... .JIf ~ -- A a..:l la Uliu L-...... ur. 11'J v,gu, . r UJ~cor~ 
40'- membră pe viaţă. 

Dela dna Letiţia Adam, Chişineu, cor. 
4'- membră ordinară. 

In lista de contribuire a dlui Emanuil 
U ngureaftu, Timişoua: 

Ioan Bandu, 4 cor., George Magd', 1 cor., Ale· 
xandru loanoviciu. 1 cor., Ioan Plavosiu, 2 cor., 
Dr. Valeriu Alexin, 2 cor., Sava Bandu 2 cor., 
Dr. C. Criciunescu, 2 cor., Ales. Balaş, 1 cor., 
Ales. Kâllay, I cor" Or. Aurel Cosma, 5 cor., 
Vasa Popoviciu, 2 cor., Stefan MarUnoviciu 1 
cor. şi Dr. George Adam, 5 cor. Total cor. 32. 

Dr. Ioan PapPt adv. Brad cor. 100'-.. 
Vasiliu Pap, T opa cor. 100'--. 
Colecta dnei Olimpia Damian, Brad: 

Olimpia Oamian, membră fundatoare cor. 100
t 

dna Sofia German, cor. 3, dna Susana Maniu 
cor. 3, dna Eufemia Timbuş, cor. 10, d. Emanuli 
Comş" cor. 25, dna Victoria Obădău, cor. 20 
dna Iulia Impărat, cor. 1, d. Dr. Ioan Radu, cor: 
3. Total cor. 165. 

- Vizite princiare la Paris. Se colpor
tează vestea, că Ferdinand regele Bulgariei va 
sosi cât de curând la Paris. Intrevederea n~ va 
ave.a . nici o .ins(mnă~ate politici. Şi regele Portu. 
gallel Manull va SOSI, nu peste mult, şi ~ vor pe
trece dimpreuni In incognito. 

-- Turburări socialiste În România. 
Ni-se telegrafiază din Bucureşti: Dnii Ni
colae Fleva şi Constantin Mile, Însoţiţi de 
5 advocaţi fruntaşi din capitală au rugat 
azi pe judecătorul de instrucţie să elibereze 
pe muncitorii arestaţi cu ocazia demonstra. 
ţiilor socialiste din zilele trecute. J uded. 
toru~ a refuzat ruga rea numiţilor domni, pe 
motiv că interesul instrucţiunei nu per
mite. 

Agitaţiunile socialiste În România iau 
întinderi ingrijitoare. Sânt ameninţate de 
socialişti mai ales porturile. Se crede că 

- Ion Adam În nemţe,te. Ziarul vie· 
nez »Reichspostc , publică azi la foileton o tra
ducere a nuvelei ,> Răsărit de soare;: de Ion 
Adam, într'o frumoasă limbă nemţească. In 
deosebi patimile bătrânului barcagiu, - a· 
juns, nici el nu ştie de unde şi cum în mij
locul Constanti .topolului, - trezite de splen
didul răsărit de soare din Constanta româ· 
nească, unde pribejese tot în urma unui 
astfel de răsăr;t aprins, din apele Bosfo· 
rului; sânt foarte sugestiv redate. Nu ştim 
cine a făcut această traducere, dar îi sân
tem recunoscători pentru serviciul ce a fă
cut literaturei noastre_ Păcat însă că s'a 
ales dintre lucrările d-lui Adam tocmai una 

rchi~ 

'uel 

de mai puţină valoare literară. In fond Însă 
nizuinţa traducătorului ori-cum, e un fapt lau
dabil şi foarte îmbucurător, văzând că după 
frumoasele traduceri din Sadoveanu, de d. 
Borda apărute în »Sieb. Tageb)att<.:, pe al 
doilea autor modern al nostru,. cetit de pu- can, 
Nicul străin şi într'un ziar german de frunte. 11ăia 
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- La Inchisoare. Cu ziua de 1 Noemvrle ea 
a c, işi incepe osândeh", de 3· şţ de fi luni, dL DUJ 
v;~"' .. n __ .. lpl# ~ .. t1l ,Qjzeta, am Braşov.--.Un us 
redactor român işi obtine şi el .ClJlZCediul, bine ;to 
meritate, - observi ziarul braşovean. JP:d 

.::,,:,; AI treHea explorator al poluluf. De 
. sigur Peary dnd a plecat spre Polul-N ord nu s'a 
gândit c'o să fmpărţească gloria descoperirei cu vre 
un al doilea, căj nu-I trecea prin gând că şi Ra( 
Cook bătătoreşte aceleaşi drumuri. Şi şi-a luat dill 

d
CU sinecănumati un singur negru, trecind cu ve· . Dt, 

rerea poa e şi acesta ar dori si aibă partea mi 
de glorie a descoperirei. Negrul insă s'a cumfn- S~( 
tit, sau ator fi cuminţit alţii, căci zi-ce: Dacă a fost 
Peary la polul Nord, atuud şi el a fost, căci l-a 
insoţit, şi acel~aşi lucruri le ştie şi el despre re- Re 
giune! polară; fapt pe care-I recunoaşte şI Peary. ma 

. S'a hotlrlt deci ~ă ţină şi el prelegeri asupra po- iln 
lului şi şl-. găsit un impresar. A mai dat publi- n'a 
cităţei o fotografie dela pol, in care flgurează nU 
alături de Peary. Acesta s'a impotrivit contra pu- pe 
blicărei fotografiei, dar i s'a pus in vedere că şi S!l 
negrul are aceleaşi drepturi asupra ei ca şi el. li~ 
Astfel pe lângă Peary şi falşuJ Cook vom mai ~r 
avea şi al treilea explorator care inci vrea să-şi . ve 
incaseze partea de glorie. to 

Societatea geografilor din Washington a de- ~ 
corat pe Peary cu medalia de aur - ca probA m 
a increderel sale in descoperirea lui - şi a ha-
tlrît să trimiti o comisie de specialişti cari si yl 
se convingă; se poate oare constata cu docu- Il 
mente daci a mai fost cineva la pol Inainte de d 
1909. AceastA dhpozitie e evident luati pentru 
a controla Intru c;it sânt adevărate cele sustinute a 
de Cook. 

- Promoţie. D. Moise c'oş, originar din co
muna Micherechiu (Bihor), a fost promovat Sâm
băta trecuta doctor In drept la universitatea din 
Budapesta. 

- Un spărgător In tezaurul Pranciel. 
In apartamentele suterane ale palatului ministe
rului de fjnanţe din Paris, un impiegat a sur· 
prins pe un strAin inaintea uşei localului In care 
se afli tezaurul statului, tocmai pe când acesta 
se dlznia si spargi incuietoarea. StrAinul purta 
o uniformă Identici cu amon teurilor electrici 
cari se aflau In serviciul ttzaurului, d a fost 
arestat S'. constatat el· I ehi amii Bri"~r şi că e 
nebun. Probabil a fost nu mai o unealtA oarbl' 
In mina unei bande de splrgi torl. menltl si facaJl 
lnttputul pr~tltor pentru m onstruosuJ furt. 

q 
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~ Sftnţirl de biserici Ni-se anunţă liin 
~cherecul-mic, că DuminecJ, in 7 Noemnie 
n. va avea loc actul sfinţiri! bisericii de acolo 

• Im P. S. Sa Ioan 1. Papp, Episcopul AraduluI. 
! ~pl sfinţire comuna va da un banchet. 

Luni, la 8 Octomvrle, in ziua de sf. Dumitru 
va 5finti biserica din Satul-mic protopopiatul 

~gojului. fruntaşul de acolo, Ioan Văsii a fost 
: ~ la P. S. Sa Episcopul Ioan Papp, ca să·1 
r ~e in numele comitetului, să săvârşească actul 

'ntirii. P. S. Sa, fiind angajat in Becicherec, a 
btredinţat in numele său pe protopopul Lugo. 
lui, Dr. Owrge Popovlci, cu actul sfintirii, 

,. Tol Luni, in ziua de SF, Dum;t'u se VA sfinţi 

1 'serica din Boşorod (părţile Hategu\ui) prin P. 

11 Sa părintele Of, Miron Cristea, ca mandatar 
" 'chiej.'iscopesc. 

,. - Un succes al al/latoru!ul Fahrman. 
1- rnn Mourmelon de Orand vine ştirea că avlatorul 
l~ ahrman a câştigat premiul Michelin, con stătător 

~ un obiect de art~, in valoare de 12500 fr. 
'20.000 fr. numerar. fahrman a facut un drum 
~ 233 km. 212 m. in decurs de 4 ore 17'53", 
rublicul a făcut un adevărat triumf din acest 

11 
). 

n 
J- jS:c~es al. său. 

~ . - Liberarea captivilur dela Mont-
·uch. Din Madrid o telegramă aduce ştirea 

~~ !că patrusprezece arestaţi, cari erau în Mon· 
1- ~uch, au fost pu, i în libertate. Astfel în 
,ă ortul unde a fost executat ferrer de prea 

. e3t nu mai robeşte nici un revoluţior ar. d. 
al - Proprietar bătut Economul Crăciun ler· 
J. can, din comuna Răpsâg, comitatul Aradului, 
:e. uăia mai de multă vreme in duşmanie cu 

Teodor Zopota. Crăciun Intr'o seară a pândit pe 
'le Teodor la un colt de ul1W', şi l-a tocat în cap. 
d~. Dupăce omul a căzut ameţit, răzbunătorul .,''2 
In I us 'Şi i-a im1mltir ~!3~ ieu. PI!.bletul de 
le ;'odor, asUzl I au adus 10 spItalul dm Arad, 

JP:de se zbate de moarte. Crăciun e detinut de 
)~ ~~armj. 
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- Difteria in podgoria Aradului. De o 
vreme încoace, mai mult, tel comunele Păuliş, 
Radna, Şoimuş) Mi'oVII, - s'a conl>tatat aparitia 
difteriei. In R"dna şcoalele au fost închise. D. 
Of. Atana~iu Brădean, medic cercual, a luat toate 
măsurile, pentru a opri lătirea epidem:ei care a 
secerat in Radna peste 30 victime. . 

- Din păcatele beţiei. Nu e o chestie nouă. 
Beţia) bet a pălimaşă e cel mEi greu păcat, cea 
mai grea n~paste ce poate cAdea asupra capului 
nmului. Ţărănimea noastră in multe părţi, incă 
n'a ajuns la atâta deşteptăciune sa inţăleagA ur· 
mările grozave ale betiei şi o practică şi acum 
pe o scară Intinsă. Horinca, ra,hiul, Iăturile ace· 
stea otrlvătoare se beau in multe părţi, cu o pa· 
iimă de nedescris. - Iată de ce preoţii noştri 

.ar face cel mal bun serviciu poporuiui, daci i-ar 
vorbi încontinuu de flagelul actsta şi ar ilustra 
totdeauna sentinţele lor cu exemple, care zilnic 
se ÎntâmplA Inaintea loch;!or noştri intr'un mod 
mal mult sau mai putin tragic. 

Un caz recent, cari ni·s'a comunicat din pro· 
vlncie, - dir câte vor fi, care se trec supt ti· 
tere - e o noul dovadă de nenorocirile cauzate 
de alcool. 

Un ţăran Nicolae Băllşcău din Aciua (Arad) 
a cJzut beat din car şi a murit. 

Se poate ceva mai ruşino3 dar In acelaş timp 
mal tragic, pentru un om, pe care natura l'a In· 
zestrat cu puterea de a pricepe rostul vietii. 

- Pomenire. ,Oazeta Transilvaniele primeşte 
din Cluj: Cu prilejul Indatinatei iluminaţii aran
late in presara zilei mOltilor, când atâlia petrec 
câteva clipe la osAmintele iubiţilor decejati şi ti· 
nerlmea universitari şi a Indeplinit CU evlavie sf. 
datorinţl fali de marele ei binefăcător Petran. 
" cintat in limba materni răspunsurile la pa· 
rastasul servit la locul de odihnă de capelanuJ 
E. P. Picuradu. 

- Cazul d·rului Racovsky. Asupra celor 
"t.L'" • 

';;'~ cu drul Racovsky care a incercat să 
r:.."~ in ţară, deşi ştia că e expulzat, ministerul 
~t interne dl urmAtorul comunicat: 

.T R I! U N Ac 

Vineri 16 c. d~rul Racovsky s'a preze."ta~ la 
punctul Gineni. Purtând ochelarii negri ŞI o 
şapcă trasă bine pe ochi, d-rul Racovsky a in
tins comisarului de serviciu un paşaport pentru 
vizare. Acel paşaport era eliberat din oraşul Nâ
tes, franţa. pe numele de dr. Werner. 

Politistul a observat că paşaportul n'avea viza 
consulării şi chemând mai aproape pe presupu
sul dr. Werner, a constatat că are de a face cu 
d-rul Racovsky. L'a retinut în birou şi a comuni
cat faptul la Bucureşti, cerând instrucţiuni. Pănă 
a veni acele instrucţiuni d-rul Racovsky a fost 
tratat În cele mai bune condiţiuni. 
Duminecă a sosit la Câineni subinspectorul 

poliţienesc Brăescu, care a luat pe dorul Racov~ 
sky şi Ioa dus la Tumu-Roşu unde l-a predat, 
cu adresă În regulă, autorităţilor poliţieneşti ungare. 
Prin acea adresă s'a explicat cum d-rul Racovsky care 
e expulzat din România, a incercat să intre in 
ţară cu un paşaport falş. 

Autorităţile ungare au pus În vederea d-rului 
Racovsky că va fi arestat dacă va sta În apro
pierea frontierei româno-austro-ungare sau dacă 
va mai Încerca se treacă în România. 

D~rul Racovsky a plecat spre Sibiiu. 

- Oeralarea unul tramvai electric. Am 
semnalat şi noi Il timpul său nenorocirea tn· 
tâmplată CU ocazia experimentării unui nou sis· 
ttm de tramvai electric, intre Bourg Madame şi 
Ville franche de Confient din Franţa de sud. A· 
supra acestei nenorociri primim astăzi următoa
rele allănunte: Tramvaiul, condus de maiorul 
Oiselard, care-I inventase şi inginerul Arnodin, 
funcţiona inesceptiooabil până ce a ajuns la o 
ridicat ură a liniei plecată 6 procente peste un 
viaduct. Cind a ajuns la cel mai inalt punct al 
podului, tramvaiul nu s'a mai putut mişca că 
i·se stricase motorul, ca să se întoarcă codiş, cu 
o celeritate micşorată, nu se putea căci frînele 
incă erau stricate şi aşa a apucat la vale cu o 
iuţeală ameţitoare, iar la o cotitură a căzut in 
adâncime. Acestui nenorocit accident i·au cbut 
~~ioru\ Oiselarr... inginerul de stat Hu
bert şi patru mecanici, toti au murit pe loc. Mat 
sânt apoi doisprezece grav tăniţi şi -lIWi~·ntai 
uşor. Inginerului De Novel!e j-au amputat un 
picior. 

- Cel mal bun loc de târguieli de parfu· 
mării, săpunuri, peiÎl de dinţi, praf uri de dinţi 
ape de gur~, prafuri pentru dame, cremă de 
obraji, cosmeticuri, sponghii şi instrumente de 
gumă. Totfelul de instrumente medicale şi pentru 
moaşe, la farmacia lui Burger Frigyes cu firma: 
,Ia un corne in Kolozsvdr. 

- Călindarul »Poporul Român« pe anul 
1910, a apărut În Budapesta. Dela început trebuie 
să constatăm, că lucrarea aceasta se prezintă de astă 
dată cu deosebire îngrijită atit în ce priveşte efeduirea 
tehnică, cit şi cuprinsul ei variat şi ilustrat cu nume
roase chipuri. Recomandăm tuturor romÎnilor această 
carte, care fiind atit de ieftină (40 filed, porto 10 fiI.) 
poate şi merită se fie cetită de fiecare romin. (Preţul 
unui exeplar 40 fileri, porto 10 fiI. Comercianţii şi 
cari se ocupă cu vînzarea călindariului primesc 25°10 

rahal Comandele să se adreseze Adm. "Poporul Ro
mîne VII. Istvan-ut 11. Budapesl) 

X ACHILLES. Dacă vă asudA p'cioa"eJe cum· 
piraţi o sticlă de ~Achi1es~), care opreşte orice 
asudare şi depărteazi mirosul greu de picioare. 
lntrebuinţarea este simpl~, modul de Intrebuintare 
se adude la fiecare comandă Se poate căpăta, 
dela preparatorul: Dobay Kâlmân, droguist in 
Bichişciaba (Bekescsaba). Magalin princlpal in 
Arad: Drogueria lui Nestor Hanzu; in Buda· 
pesta: farmacia lui Torok J6zsef KiraJy u. 12 şI 
Andnissy-ut 26. Preţul 1 cor. . 

Cronica judiciarA. 
Omorul din Szabadka. 

Ziua a treia. 

In c.municlrile telefonice de ieri ale coresponden
tului nostru din Budapesta, am arătat faptele petr«ute 
in ştdinţa dinainte de amiazi, anunţind, că ucigaşul 
Janossy şi a mărturisit fapta, şi schiţind in linia
mente generale împrejurările in care a comis odiosul 
său act. . 
Complectăm că in această şedinti a intervenit un 

incident intre apărător şi procuror, din aUR unor 

Pag. 7 

acte incompatibile cu situaţia de reprezentant al mini
sterului public, căzute în sarcina fostului procuror 
Winkler, care a condus instrucţia. 

Şedinţa de după amlazl. 

Dupăce s'a trecut peste acest incident s'au continuat 
desbaterile in după amiaza zilei de ieri, cu interogatorul 
acuzatei H a v e r d a Mariska. 

Sala a fost archiplină, mai cu seamă de reprezen~ 
tantele sexului frumos, a căror curiozitate a fost exci
tată de tlestăinuirile acuzatei. 

La ora trei cînd s'a deschis şedinţa acuzata a fost 
introdusă in sală Între puşti. S'a observat că dînsa 
purta o toaletă nouă şi o pălărie frumoasă de paie 
cu garnituri bordo. In mîni avea mÎnuşi albe. Cei
lalţi doi acuzaţi au luat loc de asemenea pe bancă, 
între paznici. 

Se începe interogatorul fetei, care Însă a durat foarte 
puţin timp, deoarece aceasta a negat totul. A recu
noscut numai legăturile cu cei doi amanţi, a povestit 
felul cunoştinţei cu aceştia, a~a cum am arătat noi la 
inceputul desbaierilor. Cît despre mobilul :crimei şi 
modul cum a fost operată uciderea, Mariska declară 
că nu are nici o cunoştinţă. 

Janossy însuşi declară, că nici Haverda Mariska şi 
nici Vojtha nu au nici o cunoştinţă de omorul ce 
l·a făcut. 

Se ia În urmă interogatoruÎ celui de al doilea acu
zat - Voitha Antal, care prin felul expunerei răspun
surilur, a produs În diferite rînduri ilaritate - ce e 
drept foarte nepotrivită cu seriozitatea momentului. 

El Încă declară, că n'a avut nici o consfătuire CIl 
ucigaşul referitor la infernalul plan al acestuia, 

S'a cunoscut Cll el numai, a întreţinut cîtăva vreme 
unele relaţii de prietenie, pe care Însă a trebuit să le 
intrerupă .- ba s'au bătut chiar, din cauza gelosiei 
lui janossy. 

Revolverul ce serveşte ca corpus delicti pare a·l 
cunoaşte. deoarece a făcut cu el la provocarea lui 
Janossy probe de tragere la ţintă, 

Interesantă este corespondenţa pe care au purtat-o 
cei tn i acuzati Între ei, chiar În interiorul Închisoa
rei, se vede cu ştiinţa investigatorilor, şi în internul 
instrucţiei. . 

Depoziţiile lor referitoare la aceasta corespondenţă 
sint foarte contradictorii şi mult n'o să ajute la in
greunarea situaţiei unuia. sau altuia. 

Şedinţa se închide, pentru a sţ începe astăzi 
din nou. 

~ .. ~~~ -~ziuâ '1 "ptattttl'1!2hT'------__ 

Ascultarea martorilor. 

(Pin telefon dela corespondentul nostru). Inainte de 
ascultarea martorilor fixată pentru zi ua de astăzi, s'a 
citit din partea medicului logist raportul asupra. auto
piei cadavrnlui, 

Din acest raport se vedl", că moartea nefericitei vă
duve a Întrat în cîteva minute dupăce a fost Împllş. 
cată. După aceea să trece la interogatorul martorilor. 

Se ascultă femeia Deâk Lajosne, care a fost de faţă 
la comiterea atentatului. Aceasta povesteşte faptul aşa, 
cum s'a Întîmplat. SPUIll", că a văzut un dOnln apro· . 
piindu,se la o răspîntie dupăce a ieşit din vie l\.: eh'._ 
şi a tras trei gloanţe asupra vecinei sale. lntrebindu-o 
că ce are, aceasta n'a putut zice decit: Vai, m'a omo
rit. Martora a fost jurată . 

fata acesteia întăreşte declaraţiile măsei, 

Martorul principat. 

Este evreul bancher Klein PăI Upât. Declaratiile 
lui sunt cu am mai importante cu cît acest evreu pare 
a fi Însuş vinovat, prin faptul că împrumutînd baNi 
acuzatei, Havertha Mariska, a silit· o pe aceasta să-i 
inapoieze suma cît ruai in grabă. Mariska neavînd alt 
izvor decît moştenirea dela mamă-sa s'a gîndit s'o 
răpună. In felul acesta jidanul care fusese deţinut, dar 
a ştiut ca să sustragă urmărirei devine autor moral 
al crimei. 

EI declară, că ştiind, că mama Mariei este bogată 
şi moştenirea întreagă i-se cuvine fetei, a împrumu
tat-o pe aceasta cu sume de bani, cari să se amorti
zeze Întreagă sau in parte pînă la moştenire. 

De legăturile ei cu J~inossy şi ceilalţi nu ştie nimic. 
Janossy Însă îl desminte. 
Miine vom continua, cu a doua parte a ,edinţei 

acesteia. 

----------------------------------------
BIBLIOGRAFII. 

o amintire in jurul volumului "Poezil, Epl
grame ,1 Cugetări În prosă", de A. C. Cuza. 

De curh,d de supt teascurile tiparului din ViI_ii. 
de~Munt~ a ieşit volumul de »Poezii, Epigrame şi 
Cugetări in prosă,,) datorite d. A, C Cuza. Aşa de 
indeajuns e cunoscut cine-i d. profesor universitar 1\. 
c. Cuza din laşi, ("Aiităţile domniei-sale ,i ca ona Şi 
-ca poet ori cugetitor, incit cred) că e de prisos a se 
spune cuvintA! .del.audă la adresa d-sale. E de aJuMs 

J 
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a pronunta numele de A, C, Cuza, În lumea intelec
-tuaIă, ca dela tînărul de pe băncile liceului pînă la 
savanţii altor ţări, s.l-1 cunoască. Munca d-sale ra
ţionali În domeniuJ ştiinţii, adînc cugetător, suflet 
ales al poeziei şi spirit fin În epigramele d·sale, toale 
aceste mari calitiiţi i-au predestinat acel loc de frunte 
intre mar ii o am e n i ai neamului nostru, În cît nu 
mai au loc .insemnări critice« scrise de oricine, Eminis
dan in poeziile d-sale, cu un caracter filozofic, şi mai 
cu seamă superioritatea ca epigramist, s'a făcut cu
noscut publicului rominesc mai Întîi prin colaborarea 
in revista .Contemporanul •. Dar activitatea d-sale nu 
s'a oprit numai asupra literaturii, ci după ani de stu· 
diu mi~iilos in domeniul economii nationalC', de două· 
zeci am a rămas credincios al acelor principii stator· 
nice n ati o n ali s t·d e m O era teşI a ajuns să-şi 
vadă visul cu ochii, căci alături de el a venii şi d. 
N. Iorga, cari amîndoi au reuşit să dea viaţă cur e n· 
t u lui nou aşa de sănătos in desvoltarea noastră ca 
natiune. - Pe d. A. C. Cuza, totdeauna, l-a interesat 
chestiunile -cele mai vitale ale poporului rominesc, de 
aceia, prin statornicia d·sale şi pentrucl este cel mai 
cunoscător al nevoilor poporului romÎnesc, fn deosebi 
al tărănimii, politiciani, ~Ai noştri«,-totdeauna au lup
tat pentru a-l Îndepărta de a intra În parlamentul ti
rii. O singură dată, cu vre·o 15 ani, a fost ales ca 
deputat şi s-a distins prin discursurile d·sale adunate 
pe urm!' in volum -Clasele dirigente şi lărănimea« 
- aducind astfel de probleme mari În faţa vie ţii 
pol iti c e uşoare cum se inţălege În ţară. Ce adîncă 
este rU2"riarea d-hli Cuza se poate vedea din valoroasa 
scriere .Naţionalitatea in artă" şi apoi din studiul 
publicat in revista »Neamul rominesct:, - »Jidanii În 
presă,.. 

Dar şi eu am luat altă cărare de expunere fără voia 
mea, şi să revin la amintirea despre care tin a o da 
in jurul volumului «Pocsii, Epigrame şi Cugetări în 
prozb. 

Astă vară, cînd în toată tara rominească se Iasă o 
moleciune, cînd cei bogati fug a lăsa banii pentru 
infrumseţarea locurilor din străinătate, iar jidanii la 
noi umplu satele romÎneşti de prin munti ,i se adă
post($( chiar in jurul mănăstiriIor, cînd dela umilul 
functionar pînă la ministrtl nu mai vor să ştie de ni
mic şi trăiesc in o lene şi a gîndirii şi a activitătii, 
atunci CÎnd lîncezeşte totul, pe valea Teleajenului, 
Într'un tîrg unde se poate vedea Încă viaţa patriar
hală romînească, cu case a5cunse intre flori, iar in 
pridvoruri zăreşti chipuri frum08.se par'ră a «jupÎni. 
ţelor« din trecut, În viaţa curată de moravuri şi cinst-; 
a paşniciJor gospodari, ~~«-Na. 

__ t!.!'llIi~ aici 'a YălenÎ3ck-A pretutindeni sosiau 
călători. Ei veniau din ~din Bucovina şi din 
ţară, nu dornici de viaţă trindavă, ci să facă ş~c o ali, 
acea şcoală binefăcătoare care a Întăles-o dl Iorga şi 
conferenţiarii din jurul dsale, a tinea -Cursuri de 
vanh. Despre Însemnătatea lor au vorbit mai cu 

/-seamă foile romÎneşti de peste munţi, cele din Regat 
. dormiau, căci «Tribuna» avea pe trimisul ei d. Bucşan, 

.Drapelul. pe d. M. Gaşpar etc. Fără reclamă, fără mii 
de franci din partea Statului, aici se plămădia cea mai 
curată viată rominească, căci ochii umezi ale tuturor 
veniţilor de pretutindeni unde sînt romini, se Întîlniau 
in iubirel' curată şi se legau sentimente puternice 
pentru-1.in viitor mare al neamului nostru. 

·---sosise 1i marele erator d. Delavrancea - ccapul 
de artist» - cum ii zice d. A. VIăhută şi vorbise 
cum numai e~ ştie să vorbiască despre «Poezia popu
larh. Acest t1ustru personaj, cu autoritatea superi
oară, prin graiul sfint, pecetluia v i a ta. nou ă ce va 
porni din ce în ce mai mare din acest lăcaş al na~o. 
naliştii or, Vălenii-de-Munte. A urmat zile multe de 
cursuri şi toţi nerăbdători aşteptam pe d. A. C. Cuza, 
modestul savant, care cu mare greutate se desparte de 
Iaşii lui. Şi-nadevăr, in ziua cînd a telegrafiat că 
soseşte, era o sărbătoare. O sărbătoare sinceră de 
manifestare romînească, de iubire dreaptă pornită din 
sufletele tuturor fără nici un şirici ic. Era o zi fru
moasă de vară, cum sînt toate in muntii Prahovii şi 
la amiazi, cind soarele privia şi el din ce] mai inalt 
punct al înălţimii sale, atunci la gara din Văleni in
tr'un stil ~dmirabil romîn~c, cu toţii îl aşteptam. 'Din 
zare se arata trenul - mal mult un tramvai - cum 
venea par'că şi el mai sprinten, căci sosea «Cuza •. 
Pe ~a casele.Yăl~~arilor fî,l!îia tric~lorul r~m!nesc şi 
păna ]a copn mJCI, cu totJl, erau 1mbrăcaţi In haine 
de sărbitoare. 

Cu fj~ra plăcută, cu zimbetul pe buze, cu privirea 
umedă. pTln ochelari, A. C. Cuza, numai ştia cu cine 
se vorbească, cui să·i mai răspundă, aşa de fericit era 
căci toţi, din toate părţile, îi arăta bucuria şi cite u~ 
... bun sosit». L~ casa dlui Iorga, era o fierbere. Toţi 
alergau care dlll cotro: ,»A venit d, Cuza«. Dintîi a 
vizitat c~sa aşa de modestă unde locueşte o m u I f e
cund.şI ap?~tolul d. N. Iorga. Apoi a trecut în 10-

- calul ttpo~f!el:.in rîndul rntii atelierul tipografic şi 
~otorul,. Iar, In !mdul al doilea atelierul de legătorie 
ŞI redacţIa, Iar Imgă redactie »odaia sfîntă« cum o 
botezasem noi. Şi·i dădusem acest nume de oarece 
aici a dormit d. Delavrancea, d. A. C. C1Ua. O ca. 
meră îmbrăcată în stilromînesc eu cusuturi frumoase 
cu mobiJă romînească. D. lorg~ voia să-i facă «o sur: 
pri~;.> d. wA. C. Cu~. Ii ~unoştea greutatea cu care se 
deCIde sa dea la tipar, ŞI de aceia îi adunase toate 

a 
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poesiile şi epigramele dsale Într'un volum, fără ca să-i 
spuie. D. profesor Bogrea, simpaticul, şi el era su
fletul acestei surprize, şi nerăbdător ca şi noi t01i aş· 
teptam ce figură va face d. A. C. Cuza, cind îşi va 
vedea volumul. In sfîrşit sosi în redacţiune alăturea 
cu d. Iorga, după ce dsa ii spune tot ce s'a tipărit, 
progresul editurii, scopul aşa de măreţ şi cu citii greu· 
tate s'a putut injgheba O tipografie cooperativă romÎ· 
nească la fel acelor culturale dela mănăstirile noastre, 
conduse pentru'răspîndirra luminti, iar nu pentru Înt· 
bogăţire materială; dupăce·j arită ingrijirea cu care 
se tipăreşte, formatul frumos al cărţilor, ÎI duse ina
intea unui dulap cu sticlă, unde erau expuse cele mai 
nouă citii eşite de supt tipar, iar În mijlocul lor aşe
zată şi c.rtea de poezii a d. A. C. Cuza. A fost o 
tăcere de cîteva minute. În ochii tuturor era o neli· 
nişte, cind d. Cuza, se ad~ă d. Iorga: 

- De ce le-ai adunat fără si mă întrebi, mai tre
buiesc redzute, sînt din tinereţe ... 

Iar d. Iorga, Într'un hohot de rîs, strîn2"ind la piept 
pe Cuza, zise: 

- M.ă aşteptalll la aşa ceva. Modestia ta e din cale 
afară. 

Atunci m'am gindit de ce modestie rară sint ma· 
rele talente, pe cînd scriitoraşii de toate zilele nici 
nu te poti apropia de tupeul lor. 

Asta ar fi o pildă pentru multi tineri. 

Const. Cehan. 
• 

La Librăria ,Tribunel< in Arad, st,. Dtâk· 
Fe/'ene N,. 20 se află de vânzare: Les Hon
grois et la nationalitate roumaine en 1909, Proces 
de presse et antres persecutions par N. Jorga 
profesor la Universitatea din Bucureşi, etc. etc. 
Pretul 50 fii. plus 5 fii. porlo. 

Despre cimj(jturi, studiu filologic şi folkloric de 
Gh. Pascu. Partea 1. teză de doctorat, tipărită cu 
ajutorul fundaţii Universitare Carol ,. Preţul 4 c. 
plus 20 fiI. porto. 

• 
A apărut şi se află de vânzare la 

librAria ~Trlbunei« 

..---...,tI.presii4e teatrU din-irdeai"~ 
d, Zabarla Blrsall. 

Preţul ~ coroane. 
Plus 20 fileri porto. 

Ce e mai bun? 
La tot cazul, de cât ori-ce {el de unturl de 

peşte, e mult mai bt.ni EMULSIUNEA SCOTT 

fiind uşoarl de mistuit, produce erect vinde

cător grabnic. 

E mal bună fi pentru aceea, ci 
o inghit (1,l p14cere şi acela, cari 
de nntara simpli de peşte sau in
grctOŞlt. 

EMULSIUHEA SCOTT 
se preparaazl numai din cel mal 

curat oleu de ficat de pettc Ce si produce la 

Lofoten (Non-agia), - p~ntru· că acesta e cel 

mai nutritor In 10iti lumea. 

Se vinde în toate farmaciile. 

Un fiacon orIginal 2 cor. 50 fii. 8 

Eeo.omJe. 

Plata grAnelor din Arad. 

29 Octomvrfe 1000. 

S'a viudat azi r 

Ifiu 400 bI ... 
on; mm. ... 
Oyit mm. 

]4'20-1'.40 
9.20-
7.10-7'20 

5 Noemvre n. 1909 

lecarl mll!, •• 
CUCllruz 50' mm, • 

9'10 -9-20 
520-o'.{IJ 

Preturile lunt socotite In coroane şi dupl 50 ~ 1 
Barsa de mlrfurl ,1 efecte din Budap" -a 

BudapesM, 26 Odomvrie ]~, I fi 

Preţul c:erea1elor dupi J 00 

Orfa nOB 

De Tisa - - - - - - 2S K. 95-30 k.-
Din comitatuJ AIbei -- 28 • 80-29 » Ikl 
OePesta ----- 28 " 90-29 » 4)j 
Blnăţănesc ----- 28 .: 95-29 a 90 I 

De Sacla ----- 28 » 60-29 " 8IJ 
Secarl de calitatea L -~ ]9 • 75-20 " 05 
Secari de calitatea mijlocie 19 » 55-19 » 6), 
Orzul de nutret, calitatea L 14 • 75-14 » 95, 
Ovu de calitatea L - - - 15 " 70-16 a _, 

Ovu de calitatea _ II. - - 15 " 40-15 " 00 I 

Cucuruz - - - ....... _- 14 • 80-15 . -, 
Po,ta Iledacfiel. 

D. S. în S. Nu se poate publica. 
It B. O analizA a1it dl'! amAnuntitl a u 

cărti didactice ·polle fj potrivitA pentru o re~! 
didactică, nu pe ntru un cotidian politic. 

.Dintre păcattle noastre< nu se pot pubH' 
Principiul e ci tot ce publidim si fie adevlra 
d'aci Jnsi nu urmeazi el tot ce e adevărat 
pubklm. 

Po,t. administratiei. 
Teodor Stoianovici, ToracuI M. Am primit! 

cor. abonament până la 1 Aprilie 1910. 
Romulus Pop, Satul nou. Am primit 6 cor 

AbC':lament~nână la 30 Noemvrie 1909. 

~ 

Artimon Rus. Vidratseg. Am primit 2 cor: " ! 
nament până la finea anului 1909.' tJl 

Nicolau Jivi. Chişoda. Am primit 3 cor." ~, 
nament până la finea anului 1909. ' 1 

Petru Petrovici. Abonamentul Dv. 
până la finea anului 1909. 

O. filip. Tuica. Am primit 5 cor. abonamen 
restant până la 15 febr. 1908. Mai aveţi de plă~ 
3 cor. restanţă pe 1908 la 1 Nrii de toate zilei, 
3 cor. restanţă pe 1908 la Nrii de Duminecă 
4 cor. pe 1909 la Nrii de Duminecă. 

Redactor responsabil Iuliu Olurgiu. 

"Trlbunae: Institut tipografic, Nichln ,. cors 

---------------------------------------1 .-
I 

TelefOI 

24.1. 

DUMITRU MUREŞIAN, 
institut Croma-Litografle. 
- TIMIŞIOARA, -

(sub banca .Timiş~a.), 

- --...... -

_1 

11llf,,11 
2f1. 

•

Temesvar, Balazs·ter. 

-- ~ ------ ----__ ~~D~~~I 

11-

Primeşte toate lucrl
riie aparţiniitoare a-
cestei branş!', pncum: 
Bcompturl, planuri, 
hArtii de epistoate, -
placate şi vJgnete, 
mape, IlU altcum şi 

anunţuri de cunu
nie, bliete de vizită. 
invitări la baluri şi 
- concerte, etc. -

Efeptuieşte multipli
carea cea mai promtl 
a mechsDo-autografe
lor, pe langl preţurile 
cele mai favorabile. 

Să' sprijinim instituţiunile româ-
neşti clei numai aşa vom Înainta I J. 
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Schwalb Kalman şi sot. Un candidat de advocat Modic român in Karlsbad. 

cu pra.:x.ă. bună, Dr. Enea Nicola 
, -.'află aplicare momenlană pe lângă condiţiuni 

favora},jle A se adresa advocatulul 

K arI s ba d, Haus Feigenbaum 
- - vis â vis de MLih'brunn. - -

fabrkă de metale, de eia
: : sornice de turn şi de : : 

lantari 

80 
~ 
00, 

, ~ 

05 
6S, 
95, 

-, 

nil! 

Dr. Toma lenciu, Puj. 

--------,-------

Pruni bosniaci. 
"ImpărAteasa Balcanulai". 

şi 

tlRsjÎua Bosniei". 

Sava T. Kojdic. Brcka (Bosnia). 
Recomandl varietăţile cele mai nobile şi 

fruclifere de 

altoi de 2~3 ani, 
tari ,i sănătoşi cultivaţi in Bosnia. 

AHoHi mei tle ,ru .. i se iăeesc la cele mai 
losemnate arădini de proni din Bosnia. 

Premiaţi eu diploma primă a ministerului 
de agricultură bOiniac- hurţf'iOvinean precum 
şi ]a expoziţia din 18116 In Budaputa, In 
1908 în Viena şi la expoziţia u.iverrala. din 
1900 In Paris cu medalia de argint. 

o rugare modestă, care nn vi coatA nici 
o obosealA, dar administrntiei zi!unlui nostru 
poate fi de mare Colos. 

Ziarul nostru roagl pe onorat public el 11 
cererea preţarilor curente SIlU la ori ce cer6r6 
IlU compărare al Be provac8 el adreea firmei I 
oetit-o In Tribuna. 

~~ patentafat 
_ _9 --.:::~~~~ 

BUDAPESTA 
VII. Strada Dembin~zlIy 32. 

Se fabrică; lanţuri patentate, din aramă 
tare presate prin ce posed o cap3.Citile ire
sistibiHi; precum ~i laţuri tmbrăcatc In aramă 
roşie pentru decorat mobile, tn to~te formele. 

Fabricaţie de prima calitate şi unică. 
Catalog ilu9trat la dorinţă grati,:dt u şlfraco. 

.~_.a~_~_~_~_~_~A~_~A~_~~ 

.. N b J' Â 1 eu - aueI' anos l 
Â fabricant de funii, ţesături, de grilajuri, de site şi saltele de sArmA • .A 
,. r> E BRE C ZEN. V 
• Recomandă preparatele sai'!! de • 
.. sârmă ca: ţesături de sârmă dIn L 
.. aramă fer şI tine are În depozit In 
.. pentru mori fabrici şi scopuri "l 
t 

agricole. Recomandă sita de v~n· " 
tiTat sistem Bachler. Pregăteşte P 

+ ţesături de mână şi fabrică la in. it 
grădit de grădini, cmf. de gll!fte, YJ 
sită de sârmă cU ramă de fer la lu- T 

• crări de pământ, nisip, petrl1 ş. a. t 

+ 
Apărătoare de sdlntt:1 la 10- Îi. 

, comotlve, ml0ri 'Ii t?Qşurl de W 
fabrici. Som ere e as Ice p<ntru " 

• pat pe staluri de fer şllemll. Cu ~ 
• un cuvâot tot felul de lucrâri ce J 
Â. se ţin de aceasta branşe. il 
.. cu PRETURILE CELE MAI MODERA.TE. W 
m~w~~.~_~.~_~v~w~~~.~v~~<>~ 

-------e 
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:')&;i,== AsigurAri COD tr a fo cui uI: cas~) I :---D 
bucate, mobile, 1'6stmint., m::::...t 
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19cntura principală din Arad 

A BANCEI GENERALE DE A" 
SIGORARE MUTUALE SIBlENK 

prlmosce oferte penlru lLsigurlrl din comitatele: 
JJ, rad, Bichiş, Bihat·, C;',nad, Car~.&perm, T.mi1 
ti Torontal, - şi le efeptaesce pe lingi cele mal 

fuvorabile condiţiunI: 

1. Ia raDlUI neţil: Ollplţale cn tarmin flcs, rente, 
.... e pen~ teti~. oapi'-.\ de 1l1n-eprlndere pentrn 10010I1, 
pe ou de JIlO~. IpE'llie de {nmorm~ntare. A.oel1e dhI .fUI' deja W-WO oot. .8 1'16'illiO la moment ln liua 
lDor1U 1Di~l1Ipl .. ta; 

2. h ramui toclllul: olAdld de toi felul, mQbUe 
IDlrfurl, prodnc'e de c~lll)l ,. • ; 

8. C~.tr& fnrlulul da banI, Mju • .,rlY, nlorl, h~lne 
jlllo"ImSe.. •. l.cba Ip&rg~re, 

f. Ceatra grlndiael t ~du, IItwnrl, ol'S, cuarll'tU 
DV~II, vii (.1116a), pl;on~e ll1d,,~$rlflle; olnepă, In. ht.ol 
aUlce,m1, t.b~ ,. a. 

Delllu~irl se dau ~i proapecte se pol primi 1 • 
agenturele noastre locale şi cercuale mal tn fie

care comunA ,i direct prin 

:~i~~~~~~li "TRANSSYl VANIA" In Arad 
Strada SI~4lhe.,t ar. 1. - ToletoR ar. 399. 

Asigurat! COlltra grindinei: cucuruZal 

•
!==== grAul, Băcan, OT6zw ti to.a economia; 

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

-
i)Ia 

10:! .. 
I:I".! .. -
I:! _c 

Q 

... = - ... 
"'Ii 

_JIt 
o --C 
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al " ro> 

.. = "t .. -al , •. 
_c 
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-a ~ .. 
al • 

~-~ .- " .. 
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c 
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~~"------~ i i --

De prezent cea mal ieftină şi cea ma1 bună 

p U m p 1 pentru tragerea 1i~1l1uT, 
se găseşte în or~anizaţinnc:a inventatii în anl,l 187 ~ a t!li 

• ~~~f~nt~~~~ş~:~~~~:' ~~~f1P'Ia 
O pumpă pentru tngerea r<'~ ~.~:';'.'; ~ ;,~: :.-~::., 

~~~~~~~~ ~:~ţ:~ ~~~::;~~ ~:~yA~i~~[~1:1Ji:~:}-::~~~i~~~~t 
Oţ..tU1Ul rreţul 100 cor. l"~'-~"--'.:" ~ ~~/'- ,.,' .... -"" 

~i~!~~}~~~~1i~IîafEijJi~~~9 
• • e 

~l,i~~t al li!:;,: d!!e~::\nSl J~)}~i i 
~ r:~It~~~ r:{p!.f~~î~~~~~;ţ~rp!i: 
.~ ,".:c;'f~;'~· cma e marele comerd!ll.nt '·.'.i.,,-.:~.,.= ... ,::~~.::.~.-.~,'.~.:~.:.:_~~.ej,.l j.'2~.~ 
'JQJ'·'.:&i~·:%1F1'~ de m~şlnl do vorbJt pentn -.'" ._~:"".~, ..... lOr 

~ '~;;-::. _ Un,,,'. şi ~Ania. - d';:;~; -$ 
~Whi C3th .DCJIt~fiI~1F,tt~ 
~ = S Z E O E D, K6nyok utca 3 azăm. = ~l1' 

Se vinde ca condiţii de plătire In rate. Pe lin&,! garantIe. 
An IIOSlt InregIstrAri nuol romlne,tI, cântirl şi muzlcll cu 'm·t ! 
aatarali. _ Preţul curent se trimite gratuit. - Se ~anti eontl'& vAnzătl)rl ! 
_ Corespondenţa se face tu limba maghiarA, germană Vi frM1WYti\. -

-. 
~ .... 

. 
I 

I 



Ptjl. 10 ,TRIBUNAc 

Croitorie A V 

romaneasca. 
Am ODoare a adu:e la cunoştinţa domnilor ro· 

mâni, cumi.'ă cu ~nceper('a sezonului de toamnă 

..- mi .. am asoriaf bolta ca cels 
mai fine şi alajant. stofl. -.. 
şi cU'Tpârând pe bani gala; suot in poziţia de a lucra 

foade ieftin şi anume; 

Un rând de haine dela 40-50 coroane. 

Un pardesiu din orice stofă 40-50 cor. 

Un rând de haine caiser negre 50-60 cor. 

U Il roc de iarnl 50-60 ("or. 

Coma odaIe se fac numai pa bani gata. 
Drept ? ceia o ~ice român are datoria şi e rugat 

a comanda la firma româneascl, tolodală va 
f,lee şi economie. 

Rngând sprijinnl domnilor români sunt 

cu deosebltii stimă: 

Nicalau Iosif, 
A rad, strada Oeak ferenez. 31 . 

\ .-
M:::: : :_ :: == :=:::~. 

La "Sapa de aur". Telefon nr. 

II 

ra II 
!J 

ARAD, 
BOROS BENI-TER 1. 
Fierărie, arme şi maşini • economice. 

-""\0_ .... ---. ..... _ 

Cine voeşte si scape de ori-ce soi de 
r~uml şi de tot felul de dureri externe 
să cump( re o sticll m. re din renumitul 

Balzam Regesc 
(Kinily Balzsam) al cărui efect vindecltor 
e rec\Jnoscnt de medici I atl.IA mare 2-65 
Cor. cu indrumare, 3 atiele mari 6'65 
Cor. cu îndfil.m .. re, porto-fruco cu ram· 
bursă. Patmtat, î. nenDm~rue spitale de 
frunte se aplicl ca cel mai bun medicament. 

Recomandă 

magazinul lor bine 
asortat de fierării -

şi 

fot felul de arme şi 
• • • 

maŞini economice = 

cu preţurile cele mai mode
rate şi pe lângă plătire in rate • 

.. . -
Pieţ-curent la dorinţă tri
- mitem gratuit şi franco.-

MUSTAT.\. f fRUMOASA 

da.. intrebuintez! 

POIADA HIJD USIG 
3 , •••• , !tluli ,..tnt .e,t~;fJlo fi 

J potrivire. mllttetelor. preiătltă 'f. maierie Deanauro .. '. I! f e e
hi te •• de (.arte lafe ,1 
CII • i 1111 r a atI. SatUi prin lege. 

•. Ilo..... 50 Il. Prlu JKlI~1 

1. trimit aumaf a bolUllt al 

.·1. Cor. Ca rambunl arat. I 

........................... 

ierv 
Li 

roln 
nest 
dlpl 
pen 
Jli+f 
,ElI 
iul 
le I -cJ 
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- 1909 :tTRIBUNAc 11. 

Mâna fiecăruia poate fi fru~~a8l 
dac! o tngrlJaşte 

iast!). Cel mai bun mijl06 pentrn tngrijirea 

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

, ;~:~ Lichidul ,Elza' pentru mAni 
cA e pre,l~l.t 11a. materiile cele mai bune pentra Ion

servarea framllseţn mtniler. 

',~ ASCULTATI: 
'f~~3 poveţele mele!!!: 

LI,chldul ,Elza' p~ntru .~Anl după o reIos'nţă de 3 eri face 
mln~e .~t. re ate. MAn i roşu după' zile le tnA.lbeşte. E ta totul 
nestrlCăcIOIUI~. P. ~tmd ,li.erinnl, .. ema de «licu;n ~i altele, 
dlpil. 1) r.t.smţl JIlaI tnd?].u'lltl tnaares. mAnile ,lichidul ,Elul 
p~n~u ~âni fa~e .'~ile a~e ca H.pada. Gliierinul, crema de 
Jli'er~ .. aJt.l. ~l~i •• 1 •• 118 s.nt aeplr.cute şi il'eţ.ase. Li.hidul 

~~;,..i~~~a Ca fiecare femeie si!, fie bucu· aa 
roasă de renumele bun al bucă- g' 

tăriei sale, ,1 ca acest renume să nt fie ştirbit, iti alege aromatale (dres urile). II 
Cel mal bunaromat e ar- "Bl-b orpapr,-ka" -. 
deiul pal a lui KĂLMAN 

tE1z:a Je:lra .. aal, ".at! si âSll1rbe. Dacă folosiţi MI.ia liohi~ 
inl ,I;b:a .• an le vel fi totleauna frul.ase, p.ntr •• lle scate~te 
ie strl..uf •• ea Ttat.].', ~ ~ 

~ .c-reţu1 ao BIcri. 

care nefiind tare, dă mâncăril coloare excelentă şi aro.ă minunată. Chiar 
şi suferlnzllor de stomac le este nestrlol doasă. Se poate căpăta numai În 

pachete originale scutite cu preţurile următoare 1 

I cutie de 1 cbllogr 6'- cor. 1 cutie de 1/4 chilogr. l'SI cor, 
t c ~ 1/1 c 3'30 el. c 1/. c 1'- c 

- Se poate căpăta dela oricare băcănie ,1 prllvălle de colonlate. -

., 
" C\ 

" tJ. ~,mcălupămta K I r f 8 S % E r n 6 st.l~~~:~: ~d~ Poftiţi şi cercatl! Nenumlroase epistole de recunoştinţă I fi; 

I Kâlmân JOzsef, export de ardeiu, Szeged, Dugonic~·ter 24- : Sza ba.d.k.a, Szegedf u t. 
principal la Vojtlk ,i Weisz drougerie în Arad, 

~~-,-_Â.~~.~Â~ÂÂ ••• ÂÂÂ.ÂÂ~g 
In laboratorul medical "E r d ~ I y i" a lui .,. 

it§ Papp GJlirtJ ~ 
Gllj - Kolozsvar, piata 1fatyâs·kirâ1y 5. (~~!~ ~:!I~) ~ 
pot căpăta. :, "Irigatoare adjustate .... 

""""".,,_ ... , larl conform • .complet dela 3 K tn sus .... 
medicale sau InJectoare dela 30 fii ... 

dela 70 fii. In sus Legătoare "Diana" .... 
CICII\;IJtape şi 0-. adjustate dela l K in sus. ....... 

pentru teatru - Articlii .,0 1 a n a" 1 fIY 
5 cor •. In sus. pachet, (6 buc.) 60 fI Ieri ... 

. Sandagii, legătoare Pe.8 s .. a r i 1. conform .. 
pântece, etc. prescniern medIcale. ... 

de cauciuc se Specialitlti de beşici .. 
dupA măsuri. de ~umă. .' ~ 

Primeşte ori-ce reparaţii " ~ 
ometre pentru ascuţirl de bratlşllo aceasta cu .. 

case şi bAi. ,reţuri moderate. .... 

YTY •••••••••••• TTTT.V. 

•••••••••••••••••••••• 8 ••• ~ 
• ________ a ____ .I __ III ___ • _____ .illllll!Jl!li.·,~ 

In atenţiunea celor ce zidesc case l 
_ şi a 13roprie"tarJIor de vii! _ 

Fabrică de oemenl in Pâncota, 
LENGYEL SANDOR es Târea. 

Telefon Pankota 9. 
Pr'meştespre lucrare cu beton 

beton de fier: 
iesle in grsjduri, b.a.zene 
pentru apA şi cOD:1inl\, etc. 
:f'Antâ-ne şi alte canaluri; 
f'undatnente şi altele. 

Liferează 1 
ţevii de ccttlen-t in diferite mă· 
rlmi, ţevii de :f'ântână, ţigle 
pentru acoperiş, valaic spre diterite 
scopuri, vase de apă de ploaie şi pentru 
stropirea viţei, plă.ci de cen.~ent, 
cen:1.ent de portland ~. a.. 

• ................................. am.a ........ -= .. maamBaEH 

===-= Cumplratl cel mai frumos şi cel mal bogat calendar românesc dela noi -5" === 
CALENDAR.UL "POPORULUI ItO&IÂR" 

p. adul 1910. Se estlnde pe 196 pagini, înpodobite cu 80 da chipuri. ::. === 
Invălitoarea este de toată frumseţea, lucrată de renumitul desemnator român din Bucureşti: dl Ari Murnu. 

CUPRINSUL CALENDARULUI : 
1. Cronologia anului. Cele 12 luni împodobite cu motive româ· : 1. Ţerlgariu, ne dă un chip real despre starea fraţilor noştrii emigrati 

neşti admirabile lucrate de dl A. Mumu. 2. Semnele cereşti. 3. Regentul : de aici în Am eri c a (cu două chipuri). 52. Morţii noştrii, 54. Din 
anuluL 4. Semnele cronologice ale anului 1910. 5. Zile schimbătoare i minunăţiile zilelor noastre. Un articol interesant În care ne ocupăm 
peste an. 6. Sărbători impuse de lege. 7. Posturile. 8. Deslegarea cu tot ce s'a inventat nou pe rotogolul pământului În cursul anului 
posturilor. 9. Intunecimi. 10. Zodiile. 11. Anotimpurile. 12. Calendarul 1909 CU o mulţime de chipuri. 57. Incasarea mechanică a banilor in 
iidovesc. 13. Calendarul economic pe 1910. 14. Prevestiri. 15. Timpul i Ameriea cu 3 chipuri. 62. Cutremurul de pământ din Messina. Des
vânatului. 16. Domnitorii Ungariei. 17. Valoarea banilor, explicaţie crierea amănunţită a nimicirei oraşului din Sicilia cu 3 chipuri. 64. 
folositoare pentru cei ce călătoresc În străinătate. 18. Cursul lunei În • Răvaşul anului dela 1 Octomvrie 1908 până la 1 Octomvrie 1909. 
anul 1910. 19. Când fată vitele? 20. Posta. 21. Călătoria cu trenul. • Consemnarea târgurilor din Ungaria.. Ardeal şi Bănat. Consemnarea 
24. Europa. Descrierea fiecărei tări cu toate amănuntele, după datele i târgurilor e făcută În modul cel mai exact după datele cele mai noI. 
ofidoase din 1908. 25, America: Statele unite. 36, Tabela de a socoti: Dintre ilustraţiile că\indaruiui îuşirătn: Fotografia Ven, domn 
carnetele după 1 an, 1 lună sau 1 zi. 37. Catalogul advocaţilor români ! Oheorghe Pop de Băseşti preş. partidului naţional român. Dr. Teodor 
din Ungaria. Dăm în ordine alfabetică toate oraşele în cari locuiesc Mihali cu doamna. Oaspeţii cari au luat parte la depunerea petrei 
aovocaţl români. - Par'teu. literarA: 39. In pragul liber- f~damentale a bisericii din Chizeni. DI deputat Dr. Teorior Mihali, 
tăţii (amintiri din temniţa Seghedinului) de Oh. Stoica. 41. La Badea f preş. clubului deputaţilor naţionali ţinându·şi darea de seamă în lleanda, 
George de D. Birăuţiu. 42 Anexarea Bosniei şi Herţegovinei cu un . mare. Biserica gr.-or. român din Cacova (Bănat). Bărbaţi mari ai Ro-
chip. 43. Centenarul naşterei lui Şaguna cu fotografia marelui archiereu. f mâniei: Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Sturdza, D, Spiru Haret. Emil 
44. Serbarea din Chizeni cu două chipuri. 45. Bărbaţi mari a Româ- Costinescu. V. O. Mortum, Barbu Ştefan Delavrancea. Trei luptători; 
niei cu mai multe fotografii. 48. Trei luptători cu fotografia dlui Russu- DI I. Russu-Şirianu, E. Birăuţiu, O. Stoica. Un grup de români, cari 
Şirlanu, D. Birăutiu şi Oh. Stoica. 49. Viaţa ,i obiceiurile romAnilor i trăiesc azi în America. Membrii societăţii .Bănăţanul~ din Philadelphia 
emigrati în America-Nordicli. Acest articol scris de confratele nostru Pa, cari, au predat piesa teatrală ,Nunta ţărănească~. 

Pretul unui cxentplar 40 fileri. (porto postal 10 fileri). Aceia cari cumpăra cu bani gata spre vânzare 
dela 15 calendare În sus le dăm bucata cu 14 crucerl adecă 28 fileri. Poşta o plăteşte însă cel-ce comandă şi anume 
:: :: 72 de fileri pentru 25 calendare. Douăzeci şi cinci de calendare cu postă cu tot costă 7 coroane 72 filerl. :: :: 
In curind va apare ,1 calendarul umoristic "CUCU" şi calendarul "FOII ILUSTI~ATE". 

Comandele să se adreseze la: Administraţia ,_POPORUL ROMÂN" Budapesta, VII., Isivan-ut 11. 
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la apotacarul COR N E L NI O E ffi E TE R 
în Oră Ş t f e - Szaszvaros (lângă bisericile evang. reform) 

se capU. urmHoarele preparate de m~,re folos: 

J D~.;.e"\a" a'~e mt. ... d.·ca'n f()lo~i~e de eri lllai vestiţi lHor~sori şi 
• • i iJ ,l u I v medIcI, recunoscii te (le cele mal bune! 

Dol1'1'1'n" Mulţi bărbati, femei şi copii - cari deja să simţiau in oma morţii şi 
" L • folosind tot felul de leacuri, n. să puteau scăpa de cU11l piita tusă, nă
duşală (asthma) şi tu să sacă, cetiră în fine despre admirabilul .DOLICIN. care are 
efect de minune contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, 
catarului, astmei, greutăţi de respirat, lungoarei şi tuslli seci şi folosindu-I, se vinde
Cllră! La copii şi la copile contra tusei măgăreşti are efect admirabil t Efect asupra 
apetitului! Intăreşte corpul! flegma O topeşte Încât mai uşor să rupe! Ferbinţelile şi 
asudatul de noapie le ÎlIccată; - măreşte greutatea corpului, deci contribue mult la 
însănătoşare. Preţul este 1 cor. 20 fiI. şi 2 cor. 

!)rav contra durerii de cap. Bun $i In c::zuri de ÎJifiueJ4ă. PreţuIt cor. 

CanSl'c Reuma, ischiaş, dureri de oase, - podagra! Ştiut este că morbllrile aceste 
t' • ce dureri teribile cauzează, fucât pe lângă întrebuinţJrea 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, podagril, reumatizm, răceli de cap, dinţi şi nervi, - precum şi scrîntituri, ba 
chiar şi de aceia cari sufereau În morburi de acestea ca: reumă Îllvechită, a cărei 
durere tot să mută când in mâni, când În picioare, când apoi în spate - şi folosind 
diferite băi fără de nici un rezultat - ca probă au Întrebuinţat şi ~CASPICUL>, ca
rele aplicându-l l-au aflat de efect admirabil, - scăpându-se de groaznicile acelea de 
dureri! Pretul 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 

Kali1( ds~ rsaparl'l Puţini oameni sunt cari În tineret~e lor să nu fi avut aşa 
~) a . numitul .morbul tinereţelorc care nel'ligându-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, Întrebuintând .KAlJODSARSA
PARILUL. l-au aflat de efect admirabil, - scăpnndu-se şi tămăduindu-se de aceste 
lIIorburi grele! Prt tul sticlei este 2 cor. 
-Centaufl· D E ~e. minune ,câţi ?~meni su.fer de d~lrere de sţom,ac, sgârciuri, greaţă! 

• puţlna sau chiar mCI o pofta de mancare, mlstUlrea rea, catarul ŞI 
aprinderea de stomac, greaţă şi vOll1are. Ştiut este cumcă stomacul are cea mai mare 
funcţiune la susţinerea sănătăţii şi vieţii - c.'ici dacă acesta nu e In stare să nutrească 
pe deplin corpul - atunci pierzând din puteri - să nimiceşte corpul. 

Este dovedit că la astfel de boale >CENTAURINUL~ este de mare efect .• Cen
taurÎnul. e Întrodus în fieştecare familie cal ea c de ca s ă, Încât la orice boală 
2au dureri şi sgârciuri de stomac, numai decât să Înrtebuinţează! Pretul este 1 cor. 
sO fil.şi 2 cor. 
-----~-------------_.---------------------------------------~ LaxbonboDS Inchiderea scaunului e cauza diferitelor morburi, precum palpitarea 

• de inimă. ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere de În
chiderea scaunului, nUlllai decât comande .LAXBONBONS'-1I1, având efect admirabil. 
E foarte plăcut de luat, fiind zaltaricale dulci, pe care şi copiii le iau bucuros. 
Preţul 80 filerl. 

~~-----------------------------------------------------P ~nlru toale scriqi, trimiţân i banii inainte, ori cerând sa VĂ vie 
cu ramburs (plata la scoatere .. dela pOSlă), dela 

c_a--~ ______ --__ A ____ A __ -. 

41 ! il Maşină de spălat ,Weltwnnder' i 
• cea mai bună şi Ieftină în lume. It 
~ Pr.ful cor. 40'- : 
• Se cipătă dela toaie fierăriile mai ~ 
~ de seamă sau dir8Gt dela • 

= Societatea "WeItwunder CompanŢ' I 
• 'VILHELII OBERTH • 
• M e dia Ş - Medgyes (Transilvania). ~ 
• - - - Prospecte trimite gratis. - - - • 

t La "trbnH:erea Inainte a. cor. 40'-, D1a!;iiin .... se expe- • 

• dea.zA franca. ; 

... -_. ______ • ____ e ••• _ •• ~ •• 

}\Ir. 2S0 - 19OO'.!.. 
.... 

]i)S8flţă contra bătc'ît'uJ+tlor (ochi de g}inl), Preţul 80 jileri All 
'1 III Prav coutra opăritului la caplE. Preţul 60 fileri. ,. .. 

Prav contra asu4atului la mlbd 01' picioare, 60 filer~ , •• 
Unsoa,.. c()un-a 'I'"ÎlelQI'. Cu d~ct sigur şi rapid, 1 cor. 20 N 11:111 

PiMtt'" pem,tr'U 8culamen,t (Tripper-knk6), 1 cor. 20 jii Î 1~ 

Syrup de zmeură ' Curat numli dln suc de zmeură de pe munte, pt~~ ~ .. r 
• cu zahăr ufinat, 1 pachet poştal de 5 kMo: 7 COroi,! Irlll 

---~ 

II. Prep lrate cosmetice. :,;;~;.~r:rmSf1ţă ~ 
(~I'eam de benzoe mygdale, pentru con!'ervarea şi albirea mâni 

şi feţei, dând totodată "fi fineţă deosebitll Delăturează tot/elal defij 
bllbiţe, plstenii (mitesser) de pe mână şi faţă, neteze#e ~i sbârcitUJ 
Conţinut neslricăcios pentru f.ţ1 şi mâni. Preţul 60 filcri. 

Săpunul de benzoe mygdllle, excelent. Prcpa:,at din m.\ttrii fi" 
mirosun plăcute de flori. Albeşte şi neteze~te pie:ca I Preţo.l 70 fii 

Poudre-Vetnrie •. Acopere foarte bine, încât nici nu se observi 
Lta e pudrZlU. Iltrebuinţată cu cre3.mul de benzoe mygdal~, S;Ule 
de urmarile neplă,:ute ale vântului şi soarelui r Este in culoare, 
rOZl şi galbenă. Prqul 1 coroană 

Vetul'ien-Partemu. Veravio:etta, cel mai fin pa1fu!D de viorde l 

cr!mioare ,i scumpîe (iQrgovan). Preţul 1 coroană 60 fii. 
l\ Ideal', cel mai nou parfum. Preţul z coroane. 
'IApa de gură Cretl1siel'''. (Albă saa roşIe), ddăturează" dJH, 

din\ilo", lnur~şte dinţÎl şi gingiil~, dehtureazl miroml grea dm gll: 
Inlrtbull'ţatl cu pravlll de dinţi ~Cremsierc fa:e dinţii ioarte f:umo 
Preţ'li 8:> fiI. - Pravul de dinti ,,(;reuuier" fJce din\ii a~bi. Pît\U; 
filerL - Perii de dillţi, fine. Alegere mare. 

EsentA de fhina: contra căderii păru'ui, cu f{z.llat foarte b 
Prqul I co~. 40 til. - (~billa talllll.lpOm&tla: pentru creşt(rell păru: 
Pr ţut 70 fiI. - Oleu de nucă; cstrllct de nuca 01eic1, pentru pA5!11!I 
p~rulai. I sticll 80 tileri. 

III E t a t pentru a vă face singnri tot felul de bentnri r~ 
• X r C e l'itoare şi intăl'itO&l'e, cum şi rum şi lieueI'! -

Cine voi~şte a-şi pregăti singur beutur' bun" f' -wjtbw, ba 
rum fi licueruri foarte fine: întrebuinţeze a.:este ~xtracte 1 

Iti poţi face: Rachiu de drojdie. Beutur;i d 'llce de vi,:ne. Ra,h 
de bucate. BJrovicica. Rachiu de prunc. Şlivovi{ă. Rum fin p~ntruttl 

Apoi licueruri: Allasch. De pere, cireşe. M.r~ ~c1lino. De vanrj/ 
Preţul pentru a prepara 1 lUră costă 40 fiI. din oricare extr~ 
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Apotecarul CORNEL N. DEIETER, Orăştie· Szâszy~ m 

-o.L- Fondat~ la 1840. ---2.0-

Werner 

Preglte~te numai '".'r, • .,.e,.te Jl'luzlcule de pri
mal rang. Pe lângă garan~ solidă expedea.z.ă ti cu fav;:;rnI de 
plăt,," in rats lunar-ee 

Prima fabrici germani viinezl de piane, pianine şi cimbalme. 
Preţ-curent cu provocare la acest ziar se trimite griltis şi franao. 

Adresa telegrafică: CLAVIER WERNER-POZSQ1(Y. 
11 ______ _ 

... 

ti 
S, 

III 

· :-~ ~mimE~R{5a);5~;Sl5~i~i~~45~~~, OltOlUfl - gg 4iAiI ~~ 
de 

struguri 
expedh ..... 

~arBllthd de soi 
vi ţ ă americană 

netedă şi cu rădăclnf, precum ,1 in diferite soiu r 
recunoscute de trainice asottiment bogat i i 

Kfikt1110menti eIso szoIooltYâny·telep 
proprietar: Oaapapl Frigyea, 

Medgyes 16. sz. (Nagykilkiill6 megye). = Poftiti ş' cereti preturi curente ilustrlte r = 
Din preţul cn.rent se poi ceU scrisori de recuno
~tln ţâ din toat.:! plirţlIe ţ4ro1; şi B~a toU cwl oe do
resc s~ coml!ollde pot cere mrJ btata ln1.rm.~anl 

I dela persoanele ounoscute &şa verbal OII lfL Lnsuril. 
despre iniJrederea ce o pot avea 111 fumA de sus. 

-'._1 

K'i , Cele mai bun e Gi 
~ =-' h'~ O rol O a g e - G! 13 cele m:i solide şi cel: mai după modă ~ 
*O :: Juvaerlcale -CI 
fa atât pe bani gata, cât şi În rate pe lângă che· el 
!€a ~ zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 0\ 

~. mai bună prăvălie În aceasta privinţă in ,-1 
întreagă Ung ari a ,-1 m ~ 

le BRAUSWETTER JAlVOS:. 
iti o'rologime în SZEGED. tJ 
;O CATALOO cu 2000 chlpurlse trimite ORATUIT. fi . 
fEl Corespondentele se fac în limba maghiari, germană ,i francez!. C 

~!!tmm~mmHmm~mmm~mmmmmmmmmm~ - -IT~UN,Ac, INSTITUT TlPOGRAIllC NICHIN ŞI CONa. - ARAD 1909. 
, c 
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