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NruJ de Duminecă 
Pe lin an • 4 Cor. 
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America • • 10 Cor. 
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REDACTIA 
şf AD~1INiSTHAT!A 
Deak fen;1Juz-utcza :.W. 

INSERTlUNIt E 
se piimesc la adminis-

tratie. 
Mn!tumile puhlke şi I_oc de
sdtis co>tă rie{"ar~ şir :ro fiI. 

M>lllllscr.îpte nu .e iDa-
polază. 

Telefon pentru ornş ,i 
comitat 502. 

- _ ~N w..w ..., • '!"I~ _ 

Parola de onoare. ~~~t~;e~Jv~e dC~~~:ă Jrei &retcndenti. Unii I tie in~eres.e].e ei p~rticulare, iar nu ale Co-
t"b' 1" : ~ ura~zo, care ~ra raCine" mCI ale ţării, ş[ niciodată ea n'a 

Sâ~t patru ~mi aproape, de când partidele ;i'~;d' ~a ţu s; a~unaser~ lmp~elurul Mafiei, fost atât de puternică şi de prete~Jtioasă ca 
maghiare cO.1l1ate au luat putere ,1, în virtu- ti. ca era em"e neajutorata, pe care pu- supt conducerea lui Ioan Zapolya 
tea pact 1 . Ah' t d f·· eau s-a poarte după plac' de Sigismund N' • 

u ~I mc ela ~ runtaşlI .lor cu Co- de Luxembur care av '~A ' avem decât să ne dăm seamă des r~ 
raana, n~1 ne am expm~at convlngerfa, că Î nia şi În Boe~-a se fe~i~razamt Inţ .. Oerma· c:le pet:ecute. de·atunci şi până aztazi, Pca 
no~1 gll~(-~n nu va realiza reforma eledo- " '" u . cu AO 

II. _ s~ ne mcredmţăm, că nobilimea un ară 
rala potr~~lt cu angajamentul luat de el în t ~rau dune', prc;c~m ştJm 1 In Ungaria şl·a pă5trat organizaţia şi a ţinut tot~ea
faţa lumii. reI arm~~e, cea. rf>ga}a~ .cea ardel~nească şi una să-şi aibă şi visteria şi armata deos-

~Chiar şi dacă ar fi voind s'o facă _ cd~a.,,~Ob!lttară, şl·n batalia deja Nlcopole cel b:U. e 
ziceam . ..' mlalU, care a dat semnul de retragere a CA d 

. ,nOI, - y nu au . oamenii de stat ai fost voevodui ArDealului St f L '. - ; an regele Ludovic a] II-lea a căzut Ia Mo-
Ung~nel destula autontate pentruca s'o şeful nobîlimii un ,e an It,aczk~ov:cl, hacs, armata cea mândră a nobiJimii stetea 
poata face«. . . gare, care une la rastur· la Tim' tA" ~ . 

. uarea lUI Srgismund ca să ridice n 5 l~oara, pen ruea In urma sa·şl plece 
. C~mvmgerea aceas!a r~zul~ă. din. fap,tele JJ:C Caro] cel mărunţeL _ In tim' ul ~:I~~ s.teagunle în faţa lui Suleiman al Il., Magni-
Istorrce, care nu mat lasa fii CI o mdOlaIă cmci sute c: . p. fICU1. 
că e în U . . A t y " e am, care·au urmat de-atuncI L 1 

ngan.'l o. In, reag~ c1asă socială, şi până azi: nobilimea un ară mereu a '. a 538 s'a încheiat, ce·i drepţ tracfatul 
b~ntru care f .. re~ua ~redmtă l~. afac:rHe pu- nut să dispună de visterYa statului şi !Ift ?e]a Oradea-m.a!c, .. prin care Ioan Zapolya 

Ice : un .. 1; e ~flrtute traditIonala. aib~ ? ar~ată a ei, de care să se pJată fo. In numele. nobl!u!ll1 recunoaşte legitimitatea 
Inca regII ~ndrelU II, Bela IV şi Ladislau losi fje chIar 'fi împotriva regelui. f-:labsburgllor ŞI 10 Ardeal; câteva luni de 

Cumanu], aflal1du-se în strîmtoare au fost Pa"nă la r~d'" zde în urmă îns.ă nobiJimea·şr prezătia în 
d .. , 1 lcarea In s 'aun a rege!' AdI t ~ 
eSP:?laţl de ~uI~e castele şi d~. mari do- !v1atei, regii au fost pentru' ea unelte. Ă~ r ~a oas ea _ ŞI ,cerea dela turci aj utor Îm-

~e.m~ ŞI nevo!ţ1v sa le ac~r?e nobIldor. drep- Jertfit pe Ladis]au Corvinul, fiindcă era băr. protlva regeluI el acum legitim. Aşa a ră
urr, 10 urm~ ~a~ora ~o~I!la Coroane] a fă. bat de care se temeau, dar tot ei au ri- mas aceasta până 'n ziua de azi: la strâm-

ma.s cu desavalşlre slablta. La aceste drep- dicat in scaun pe fratele său M t' f" d ~oare. no~ilimea ungară jură şi promite tot, 
~~~~~e gândes~ u:maşii de azi ai înc~Ic~- 1 că-] sO,eotiau C'opii Hpslt de rar.i..'1J~ e~u :~~e ~~~o~!~~:~ Ia oarecare lărgime este din nou 
~f1ţia milenară'!:. Sânt drepturi - nu ale insa, (aCI it el, IpU r '"' • ŞI eopo , 
;ării, ci ale lor particulare, pe care le-au spiritului de dreptate, le-a pus frâu; toc- Ungariei, nobilimea ungară era concentrată 
Ipărat în toate timpurile, ca să profite de mai de a::eea însă ei s'au unit cu Beatri- în Ardeal şi ea n'a sângerat nici ]a Buda, 
~:e, ei şi numai ei. cea, şi nu mai înC3pe nici o Îndoială, că nici]a Salankem, nici la Zenta, luptându-se 

Carol Robert de Anjou n'a putut să ocupe lor .. Ii a căz~t. jertfă cel mai vrednic dintre pentru »patrie şi rege«:, ci conspira cu turcii, 
tronul Ungariei decât asigurându·le aceste regII Unga ne!. care·o ]ăsau să stoarcă în draga ei voie mă-
:lrepturi; Ludovic fiul său, e însă ~mare« pen- După moartea lui Matei Corvinul no- duva popoarelor. 
:rucă a ştiut să se afirme şi să le pună bilimea ungară de toate neamurile (nu nu· Ea se laudă, că a strigat la Pojon »Mo
:râu. Tocmai de-aceea Însă după moartea mai cea maghiară), s'a organizat, ca să sus· riamar pro rege nostro ! f(. - A făcut-o însă 
P-'~~ _________ ~ ______ _ 

Prihorul*) 
- De Selma Lagerlof. -

Era pe vremea când Domnul, creând lumea, 
leu, pe lângă cer şi pamânt, pe plante şi pe do
)itoace şi le orândui numele. 

Sânt multe poveştile cdor intâmplate pe vre· 
nea acera şi daca s'ar cunoaşte toate, s'ar afla 
'osful a tot ce e pe lume, răci sânt multe lucruri 
:le cari nu ştim să ne dAm seama. 

Era atunci, când se i"tâmplt Intr'o zi ci Dom
l1ul stând în paradis şi văpsind penele pasăriIor 
i-se Isprăvise văpselele, aşa incât sticlete le era cât 
p'aei să rămât1ă fină nici o culoare, dacă n'ar fi 
~ters Domnul toate penzulile pe pei~ele lui. 

Şi tot atunci primi măgarul urechi lungi, pen· 
trudi nu şi putea aduce aminte ce nume i-se 
:lăduse. 

El işl uHase numele !ndată ce făcuse câţiva 
paşi prin păşunile din paradis şi de trei ori ve· 
nise inapoi şi intrebase pe Domnul ce nume îi 
dăduse, până când acesta, necăjindu·se, îl luă de 
urechi şi zise: «Numele·ţl este: măgar, m:lgar, 
măgar!« Şi pe când Bunul PArinte grăI astfel, fi 
trase sdravăn de urechi, ca să audă mai bine şi 
să·şi aducă aminte de cele ce i-s'or spune. 

Şi era tot in aceeaşi zi când fu pedepsită 
alblna. 

Ea, indată ce fu creiat~; incepu să adune la 
miere; dobitoacele şi oamenii simţind cât de fru· 
mos mirosea mierea, veniră şi vrură s'o guste. 

*) Păsăric<1. CII penele de culoare vânătă (Silvia rubC!
aula) cu o pată roşie pe guşă, de unde şi numele popu
-;;r de ,Guşă roşiC!<. 

Albina rnsl ţinea să şi p~streze toată mierea pen 
tru ea şi de aceea gonea şi i.lţepa cu acul s~u 
otrăvit pe toate vieţuitoarele c~rj îndrăzneau sA 
se apropie de stup. 

Ci văzând Dumnezeu astfel, rndată ch€mă pe 
albină la dânsul şi o pedepsi: , Eu ţI-am dat darul 
ca să aduni miere, cel mai sublim din toate da
rurile pe care le-am dat vieţuitoarelor, grăI Dom· 
nul, insă, odată cu aceasia, nu ţi-am dat şi drep
tul ca să fii rea faţă de aproapele tău. Adu ti 
aminte, că ori de câteori vei fntlpa pe vietăţile 
ce s'or apropia de stupul tău şi or vrea să ţi 
guste mierea, trebuie să mori le 

Era atunci, când greerul işi pierdu vederea, iar 
furnica aripele. Multe lucruri extraordinare se in
tâmplarl in ziua aceea. 

Şi stete Domnul cu mlrire şi blândefe toată 
ziua şi făcu şi aşezA cele ce sânt pe lume, când 
tocmai către seară veni rândul ca să faci o pă, 
sărică sură. 

,Ţine minte el pe tine te cheamă Prihor!c 
(Ouş1t roşie) grlU Domnul dtre păsărid, indată 
ce aceasta fu gata şi, punându-o rn palma, o lisa 
Bă sboare. Ci daci sbură paserea o lea ci şi cer
'leiă părr.ântul cu frumuseţile luI, unde avea ca să 
trăiasd, li veni rn gând să se uite putin şi la pe
nele sale. Atunci văzu ea ci era cu totul sură, 
precum şi guşa ii eri la fel cu restul corpului. 
Se tot suci, se tot invâ ti, se mai uItA în apA, dar 
nu putu să observe nici o pană roşie. Atunci 
sburl inapoi la Dumnezeu. 

Şi stătea Domnul bun şi blând şi din mânile 
lui porniau fluturi, cari II fâlUiau imprejurul ca· 
pului, porumbei ce se glugluleau pe umerii lui, 
iar din pământ, de jur împrejurul DomnuluI, creş-

teiu rou, crini şi margherite. ŞI il bătu inima 
păsăridi de frică; totuşi se tot Învârti in jurul 
Domnului, pânii in cele din urma se lăs' pe 
mâm}.!. Atunci Dumnezeu o fntreM ce doreşte. 

,Aş vrea să te rntreb l1Umal un lucru", zise 
pă:::ăric!!. 

- Ei, cam ceaI dori fu să ştii? grăI D.'>mnul. 
- Pentruce sA mă chem eli cOuşă·roşie< când 

sânt sură dela cioc şi până În vârful coadei? 
De ce să mă chem eu ,Ouşă-roşiec când n'am 
nici măcar o pana roşie?< 

Şi p~sărea îşi intoarse capul şi ochişorii ei 
negri prlvJră rugători către Domnul. 

De jur imprejur stăteau fasan; cu penele de 
un ~oş-atJriu, papagali cu gulere roşii, cocoşi cu 
piepteni roşii pc cap, ca să nu mai vorbim de 
fluturi, peşti ca de aur, roze_ Şi natural col se 
gândea păsirica ce puţină văpsea roşie i-ar tre
bui el. Numai o picături!ă să i fje pusă pe gllşa, 
ca să devină pasere frumoa3a şi să i se pahi
vea~că şi numele-. 

,Pentruce să mă chem eu l'Guş'4-roşiec când 
sânt cU toiul sură?e întrebă paserea din nO·l şi 
aştepta ca Domnul să răspunda: <Ah, drăgulă, 
văd (;ă am uitat S§·ti văpsesc penele de pe guşă 
cu roşu, dar aşteaptă o leacă şi indată o sa le 
ai precum doreşti. 

Du bunul Dumnezeu stete liniştit şi doar gr~i : 
,Ţj·am pus numele «Ouşl roşie, şi aşa trebuie 
să te cheme! Bagă insi de seaml ci poţi să-ţi 
capeţi singuri penele cele roşiic adăogă DJm· 
nezeu şi ridicind mâna lăsă pe păsărică să sboare 
din nou In lume. ' 

Paserea, cuprinsă de adâncă grijă, sburl în 
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şi aceasta fiindcă o credeau pe Maria. Te: 
rezi a femee neajutorată şi supusă v.0l!'ţe! 
lor. Altfel s'au purtat însă în ur~nă ŞI l!lca 
mai altfel când l'au văzut pe IOSif II. stram
torat în urma izbucnirii revoluţiunii fran-
rere . . 

N'av:::m nevoie Sl ne mai amtntIm ~ur· 
tarea ei la 1830, la 1848, la 1859 ŞI la 
1866 penhuca să ne p~trundem de c~n
vinaerea că ea a încheIat pactul duahst 
cu gând'ul de a profita de situaţia ce i·s~ 
crea prin el spre a s~rpa putet~eaA ~oroane.l 
şi spre a se face ea msaşl stapa~la ~e. VI
stierie şi pe armată, - dreptul el aVlttc. 

Tot astfel a încheiat şi pactul dela 1906 
_ nu pentruca să realizeze reforma ~Ie~
torală, ci pentruca s'o facă peste puttnţ~. 
Af!dudu-se atunci in strîmtoare, au promIs 
tot ceeace li·s'a cerut dar cu gândul de a 
profia de strimtorărn'e . MO!1ar~hiei, ca_ s~ 
nu fad nimic şi să mat stoarca conceSlunl 
pentru întărirea poziţiunii lor. .. . 

Acesta e adevărul, care a leşlţ ~Zl 1~ 
iveală pentru întreaga lume acum mdlgnata 
de reaua lor credinţă. 

Azi, la începutul secolului ?<~-lea, se cere 
şi-n viaţa pubEcă buna cre.dmţa" pe. ca!'e 
ori şi care OITI de treabă. ţm~ ~ <? al~ă !~ 
viaţa lui privată, şi nu. lI·se ~al }ar.ta mCI 
celor mai înfumuraţi arlstocraţl sa lec an· 
gaj 3.menie, de care nu pot ori nu vreau să 
se ţie. 

Şi cu toate aces~e - nU
A 

poate nimeni 
să ştie, ce aduce zIUa de mane. 

r~'.""""i"';'~ ... f~thl"C1l Ap"11\fRtllnl" n.aUoua, 
CIllOUtUl aur. J eoao, Minati a convocat. ta Ha-
dapesta conferinta deputatiLor nationalişti din 
Camera deputaţilor. 

{Il conferinţa aceasta se va discuta chestiunea 
atitadinei ce are să ia clubul în Camera, care a 
fost convocată, la o nou şedinţă, pe Vineri, 17 
lalla curentă. 

* 
Slovenii pentru şcoala lor naţională. Liga 

slavo·polol1('ză ,Edjmoslc a organizat Dumine'oă 
la Tri~st o adunare publică pentru şcoalele po· 

rM!S;_ • _ 2"St __ 

fundul paradisului. Ce-ar putea face o păsărlcl 
precum e ea, ca si· şi capete pene roşii? 

Sif'gurul lucru la care i se opriră gândurile fu 
ca să.-şi facă cuibul intr'o tufă de măce~. Şi acolo, 
in1re rsmurile ghimpuase, tot aşteptă ca să '-se 
lipească vr'o foc.ie de răsurit pe guşă şi să ră· 
mână acolo ca o pată de vJp~eaIă. 

* 
Ani fără de număr trecuseră din ziua aceia care 

fu cea mai veselă din câte le văzuse pllmântul. 
Oamenii şi dobitoacele părăsiseră paradisul şi se 
imprăşt!arlj pe pămâ\1t. ŞI atât de multe învăţa· 
selă oam~t1Ii, că ştiau să muncească pimânlul 
şi să stI ăbillă peste ape; ;işi facuseră h&ine şi 
născoci seră câte şi mai câte frumseţuri. Inel de 
mult invăţastră să zidească temple mari şi cetăţi 
puternice, precum Teba, Roma, Ierusalimul. 

Ci sosi o zi nouă, d~spre care Istoria pămân· 
tului va să pomenească in veci. 

In dimine2ţa zilei aceleia stătea păsăriea .Ouşă· 
roşie< pe un maidan rn fata porţilor lausalimu 
lui şi cânta pulşorilor, cari şedeau ghemuiţi in 
cuibul lor dintr'o tufişă de măceş. 

Şi povestea păsărica puilor săI despe minu~ 
nata zi când a aşezat Domnul toate cele ce sânt, 
de le·a pus la toate nume, precum fiecare prlhor 
a spus aceeaşi poveste pe care le,o lăsase cel 
dinlâi care auzise cuvântul lui Dumnezeu şi fu
sese atins de mânile lui. 

,Şi vedeţi voi - zise ea cu durere - atâta 
mulţime de ani s'au scurs, atâtea rOze au imbo· 
bocit, atâtla pui de pasere au ieşit din ouă, dtla 
ziua creaţiunei, dar prihorul e tot pasArica surA. 
Pânl acum el ind n'a reuşit si-şi capete pene 
roşii pe guşec. 

porale medii şi de specialitate slovene. Adunarea 
la care au participat peste 1700 de slovenl, după 
di$cursul deputatului austriac Ribor,. a adoptat 
cu unanimitate hotărîrea, că poporul slovtn va 
lupta cu toate mijloacele p~nt~u inf!i,nţarea ~ ~coa
lelor popoTale şi de speClah!lte ş! pmte::ltea.lă 
contra li gel Italiene, care se lmpotr~veşte dorm· 
ţdor sloven!lor. Se fa~e aiJ~1 apel In textul ho· 
tărârel către deputaţII sloven! dm Relch~rai, c~ 
să faC'ă p:: şi! necesari pentru realizarea acesteI 
dorinţL 

• 
Un nou atac impotriva unei şcoli româ

neşti Aşa numitele şcoli ,g: ăniţereştie: don ţara 
făgăraşului au ajuns. ~ile g.rele de tot. Anul tre
cut comlsiunea adminIstrativă a declarat limba 
maghiară drept limbă de propunere pwtr~ toate 
ob!ectele de invăţământ. Nu s'a rezolvlt lncă 
această chestie, şi ,Oaz, Trans,« ne anuntă un 
nou caz de ilegalitate izbit03ie. 

In urma stăruinţelor Inspectorlllui şcolart efori~ 
şcolară din comm!.a Scord a hotărît cr~rea ~un~1 
al treilea post de II1văţător la şcO~1l1 din Sl..C!lel, 
s'a inglijit de veniturile noului mvaţător ŞI a 
deschis apoi concurs pentru noul post. Textu! 
ce era să se publice a fost. supus mspedoru~~1 
şcolar ş1, după aprobarea ,din partea, a.cest~la, s a 
trinl's spre publicare Momtorulul oflcla,1 din ,Bu~ 
dapestlJ, dimpreună cu .taxele. cu~e~lte. llle~e 
aceste, iusă, redacţia Momtoruiui ofiCial a r~tn
mis textul concursului Cl! ?b3e:rv~rea că »fllnd 
retractat

l 
nu se poate publica', 

Inspedorul şcolar, regretând! pe se~nfle apro
barea textului stabilit de cfona şcolara, l-a desa
probat ulterior şi fără ş~irea efqriei !colare s'a 
adresat Monitorului oficlal, cerafld sa nu se mal 
publice! 

Ne reţinem de a mai face vreun c~mentar la 
a"est act de o ilegalitate cafa~terishcă pentru 
fdul cum se interpretează la noi legile ţăriI. 

* 
fenşte ne Doamne de Kossuth! Minis

+ .... ,h.b _ .. omA\:t.t~.f.rllpC'i~.J<n.~,~"'ijb~AjjijtlS,,Şo/~ŢLa 
bile Il ridîdl pe o treaptl inaltă. ameţitor de rn· 
naltJ t fără ca Insuşirile lor să justifice acest joc 
al valurilor vieţii. Până a fost puternică coalit;~, 
Kossuth era mare, şi inviol&bil. Astăzi, nu are 
pe nimeni care să mai crează in calităţ;le lui ne
cunoscute. In fruntea celor cari incep să se in· 
ddelnlciască cu propagarea adevărului despre 
francisc Kossuth, e fostul preşedinte al camerii 
deputaţilor şi fostul preşedinte al partIdului in
dependist inaintea revenirii în tară alul K03suth 
- lulîu jU5th. 

Puişorij Îşi intinserl gâturlle şi. căscându.şi cio· 
eul, intrebară dacă străbunii lor n'au incercat să 
facă vr'un lucru de ispravi, pentru a dobândi 
neprt: ţuitele pene roşii. 

~ Toţi am Ucut a.At cât ne-a stat in putinţlJ, 
rhpunse paserea, dar nici unul dintre noi n'a 
reuşit! iacă, chiar cel dintâi prihor, intâlnlnd 
odată O altă păsăr;că ce sămăna atât de mult cu 
el, prinse o dragoste ne bună de dânsa şi începu 
s'o iubească cu ajâta putere, in cât îşi simţi piep
tul ca arzând pe jar. Ah, se gândi el, acum in
teleg eu care a fost gândul Domnului: trebuie 
să iubesc cu atâta căldură, incât petiele de pe 
pirptu mi să se in roşească de para dragostei pe 
care o port in suflet. Dar n'a reuşit, precum 
n'au reuşit nici urmaşii lui şi precum n~o să 
reuşi ti nici voi It: Puîşorii ciripiră, sfâ!uindu,se 
cam ce-ar putea face, căd pare că incepu seră a 
se simţi nemângăiaţi fără de penele cele roşii ce 
ar fi trebuit să le crească pe guşă. 

:tNe am fo:;t pus noi nădejdea ştin cântec! 
zise iarăşi pasărea şi glasul ii tremură in to
nuri prelungi, torongănite. - Chiar cel dlntâi 
prihor cânta cu atâta foc, incât simţea că i se 
aprinde pieptul şi nădejdii nouă ii crescură rn 
suflet ... :tAh,t: se gânji el, :tport In suflet focul 
cântecului şi el trebue să·mi imoşeascl penele de 
pe guşăe: .. , Du n'a reuşit, precum n'au reuşit nici 
urmaşii lui şi preaum nici voi n'o să reuşiţi!t: 

Şi atunci iar ieşi nn ciripit dureros din pieptu
rile pe jumătate goale ale puişorllor. 

, De asemenea ne am pus nădejdea In curajul 
şi vitejia noastră 1 zise paserea. 

,Cel dlntâl prihor a luptat cuinverşunare In 
contra altor pas eri şi pieptul lui ardea de para 

Cu prilejul clădi de seamă a ,dr:cputatulul .. I?r; 
N:tgy Sand,H (N1dlac), Jt~sth a ţinut de CllVllt,ţa 
să mal spună câteva cuvltlte despre fostul ~ău 
şef: . i 

_ , D.mnezeu să ne ferească pe "nOI ş. pe 
prietenii noştri de şdia !ui KOSS1Jth j • ~e ~are n 
cedam bucuros ~dvtrsarl!or noşt!!, ŞbLld bme (;ă 
SU,Jt ştfia lui vor da in curând ~e n1,~1 le Ao 

Şi pe omul acesta I·au prc~tnănt a~iI de.afa!~dll! 
cel cari ast~zi nu găse.sc cU,vlde ct~~tul ,d.e a,pr ... 
p~ntru a caracteriza incapacilatea lLH politică. 

.-
,Palatuh şi «rotatlva". «lmbllIlălăt~re~ l?resei nu 

stă în palate şi rotative, .ci, în valoarea ,lI1dl ~l~ual~ a 
gazetarilor, căci Il~, onşlcar~, care, ştle sa Il1dll1g~ 
fraze mărL1l1te pe lmtle ndc.la, este ŞI gazdar>. Ace1st

l ' D 1 I .' t ' ali', '01 de fotlc e cuvinte sCrise de (, rape 11 ,» ll1 r UI~, 1.; 1 
reproduce, din prilejul tlnel pol~mlc!o ~l! Ol:ganull~eda 
Bra~ov «Telearaful romÎl1" d111 Slbtlu" ll1t~rca tn , 

'Yv '. bIt ' t t'" explicaţia' alll-dupa CUVlBtelC "Pa a • Şl ",ro a Iva», , '. 
ziune la palatul Il Tribunei)} ?i la r?t~hva ~ Lupt~!~. _ 

Ce o fi voind să spulIă ziarul vS1b1!,-I1 cu ac~::.ta ex. 
plicaţie, nu putem ~t.i, mai ~Ies ca ~Iarul no:tru a::t 
în chestiunea alegem de epiSCOp dda C'l:ansebeş, dt 
şi în orice alte chestiuni de iJ~tere~ 1~~tiOnal a ~I~t 
dovezi că cei din jurul lui n~l. ~II~~ lipSiţi de «coll"b-
inţa şi sentimentul responzabllIta\J1»... • ' 

Dar dacă mulţămită stăminţelor d~puse de mt.eme!' 
torii ziartlll:i n05tru şi încurajaţi de ;l1cred,erea ŞI spn-

J"tllul tot mai mare ce ni-le manifestă pubhcul ceh tor. 
" v ;' 'b' \ aceasta am ajuns sa avem o casa a no~str,l, ~z 1!lC a , 

grea a nnui ziar romînesc sa nu f~~ proP:le" de·a 
servi altor ziare de Îndemn? Confra}l\ noştn sa ~lU 
aăşiască în progresul acesta ImbtlCl~ra~Or pentru Jn
treaga presă romÎncască dedt un pnleJ de·a fa~e con,!~ 
parătii şi aluzii ce lasă indoieli allpra bunelor II1tenţn 
ale celor cari le-au făcut? 

Nu ne viile s'o credem şi trecem peste acest, I11CI' 

dent neprovocat de noi, cu seninătatea, omul~1 ,care 
şi-a' făcut datoria şi e hotărît să ŞI· o .~aca Şl pc 
viitor: în «palate. sau În «colibe», cum Il vor per
mite împrejurările. 

======================-~--~ 

Sărbătorirea d·lui Titu Maio· 
1 {J~\J Ulll Iil~i. 

- Corespondenţă particulară a «Tribunii:o. -
(1{; 
., I t~_ 

13 Dece.mvre 1909. a~''''' 
~~. 

DJpă retragerea dolui Titu Maiorescu dela Uni· .. 
versitatea din Bucureşti şi după iniţiati va do lui 
profesor universitar A. D, Xei1opol, s'a Iust fru-
moasa hoiărîre să se facă aici in laşi, o serbă· 
toare demnă in onoarea sărbătoritulul profesor 
dupăcum s'a făcut şi in Bucureşti. Azi la orele 
8 şi jum. d. TUu Maiorescu a sosit aici, unde la 

• 
dorintei pentru lupte ... :tAhc se gândi el, 'penele 
de pe pleptu·mi au să se inroşeasdi de focul 
dorintei pentru lupte care pâlpăe in inima mea! c .• 
Dar n'a reuşit, precum n'au reuşit nlci urmaşii 
lui şi precum n'o să reuşiti nici voi le: 

Puişorii ciripiră (u curaj şi ziseră că totuşi vor 
incerca să câştige mult doritul privilegiu; paserea 
le răspunse insă cu durere că aşa ceva e peste 
putinţă. 

Ce-ar mai put~a el nădăjdui, când atâţia stră
moşi ilustri n'au reuşit să-şi aju!1gă scopul? Ce-ar 
putea ei să fadl mai mult decât să câllte, si iu· 
b2ască, să lupte ? ... 

Aci paserea deodată işi intrerupse vorbirea, 
căd pe·o poartă a Ierusalimului leşirJ mulţime 
de oameni cari, formind un cortegIu, inaintau 
repede către colina unde se afla tufI de măc~ş 
cu cuibul el. Erau căI ăreţ1 Cll cal mari, paznici 
cu suliţe lungi, sJujJtorl cu ciocane şi cuie; erau 
preoţi te păşeau mândri şi judecători; femei 
cari plăj1geau, iar pe lângă toţi aceştia, mulţime 
mare de oameni fllrioşi, turbaţi. Pe urmă de tot, 
veneau vagabonzi de tot soiul, urlând şi strl
gând in gura mare. 

Bietul prihJr stătea rnspălmântat pe marginea 
cuibulul său. EI tremura de groază in fiecare 
c.lipă, ca nu cumva tufiţa de răsură să fie călcată 
şi puii lui omoriţi. 

,Pă:l,iţi vă! strlgl el către pulşorii cari nu-şi 
dădeau seama despre pericol. - Strângeţi·vă la 
un loc şi tăcetl! Iad, vine un cal să treadl drept .~l . .' 
peste noi I Dincoace trece un luptător cu san- 1 
dale de fier; dincolo trece mulţimea sălbatică !c_. 1 

Dar n'apucase pAsArica d termine cu pove-"... 
tele şi deodată rămase nemişcat! şi' amuţi: ~ .... !:'-
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ga~1 a .fes! !ntimpJnat de dUră ~ nli prof:sori /":mâ, D::;orescu .dâ:--c-e-m-o-f-IO-f'l-,a-f-S--S-CO-l-Iă~·-"------------.----=---!?!!.:..:~ 
~nJversltafl, In frunte, cu d, rec:or dr. Bogdan. şi.' sarutA pe obraz~ J e s'o voteze, dar profită de chestia reconstwi-
r; la orele 10 şi jum. d. Maiorescu Î,l1preu!lA cu D. Maiorescu incheie cuvânUlrile şi este primit :ea caţ>inetu1ui pe!1ţru a tăinui opoziţia Jor 
d. redor. Bogd.an se duc la pr!mărie. Aici d. N. la t~ibună in mii de aplauze, D Set arată C'Jm la Impotnva convenţIeI cu România. 
G.~., primar, IIlSollt de consilIUl comlln,l II, in- o y""Iă aş. de lânără de 32 .nl pără,eşle ac'ISIă Bienerlh, pc<şedin!e1e consiliului de mitt.mf'Ină. D. Oane .V?: beşte in num~le eşendor, UnIVersltat!:, de. care fi leagă atâtea aminfri scumpe. niş.tri, ,.văzând n.oua atitudine o.pozifronală a zrc~nd~ că sânt, ferICIti, fă pot avea (ate~a ce~sLlrj D sa face Isţoncui înfiinţării ,Junimeic. Arată cum 1 t 

pe JU~ltul d: Tltu Maiorescu, care apartine ŞI fa· la" 186.2, hşli sccl,uase prin ct::ntr.dizarea muncii umuoll s.ave ŞI hotărît să asigure votarea 
şllor mca dm 1~62. Arată ~nsemnătatea a,:elui 10' ştIInţIfIce la BUf:ureşti, şi cum d sa Îm;Jreună cu convenţiei comerciale cu România, a cerut 
caş. und~ d. Ma~ores~u a t!nut ceL: 12 cOnfednte, d. A. D. XenoJ?ol au lucrat la ridicarea nivelului o aud,ienţă dela M~jestatea Sa pentru a obţine 
- Inchemd donndu 1 buna venire. cultural al gloriosului laşi. autoflZE:tla de.a dIzolva, la nevoie Reichs. 

D. MJi?re.5cll, răspunde d'şi amin(eşle cu M!l)t2m~eşte p~tltru rJrimirea ce j·s'a făcut, mul· rafhul. Autorizaţia aceasta i.a f03t' dată. 
drag de zilele petrecute in l3şl şi că se simte fămeşte fa.narulUl student, glasul sincer al tine P' d . 
fericit v~zându-se intre prietenii sir. relu!I.lJ ~hlversjtar. Sfârşeşte zicând, cii din des e zIUa e astăzI a fost convocată con-
După aceasta se duc la Şcoala Ndrmală ~Va. părt!re t~s'4 ~ăcut o mângâiere suflefelscă. ferinta partidelor slave pentru a aduce ho-

siIe-Lupu< unde este intimpinat de intreg corpul S,-rb~IC.'a s ~ termln;;t la orele 5!/~. t?rîre in ce priveşte continuarea obstrucţiei. 
profesor,al, în fru'Itt>, cu d. Miiru, dir.:doruI şcoa!ei. I ~. Tltu ~alOrescu pleacă cu treHu.1 de 9 .seara Despre această conferinţă, corespondentul 
D'sa prrntr'o frumoasă cuvintare urerzii bună a ucureşlI. CalUs Ia/tUs. nostru ne teIegrafiază: 
v~nire d-Iui Maiore,;ct1, care a fost pe vf[muri. _c=='=~==~~~~~_~-,-
direclor al acestei şcoli. ''=0====--=__ Disorvarea. Iminentă a 

Straşnic de frumos rlspunde d. Maiores:u. S·~ f· Reichsrathului. 
A urmat o frumoas~ productie a elevilor şi hUa II parlamenfară în Vtena, 14 D-!cemvrle. In ziua de azi tiU s'a 

după acea sIa cu tojii s'au indreptat spre liceul Ausfrj·a. a~l1S nici o deci;zie În chestia crmvenţiei comer-
[ntunat, unde a avut loc un ban,-het î;J onQarea claie cu România. Rutenil au prt>zell lat do ă 
savantului d Maiorescu. Aici au vorbit d·nii To- S't· propuneri de urgenţă. Cea dlntâi a fo~f res. 
mida, diredor şi d. Pa!.! 1, profesor, iar din partea I yaţla padamentară s'a compHcat din pinstl. Şedinta. st~ lnch!s până matle dimineată. 
elevilor a vOlb~t liceanul N~um_ ~o~ Irl momentul când toată lumea poli. Deputata agrarlem al tuturor partidelor au avut 
După amiază a inceput 1l.devărab serbare im· tlea se aştr'pfa la o împăcare a partidelor. o 110uj consfatuire rn decur~ul zilei de azi. Pce. 

puniHoare În aula universilăţ;i, - sala tiind ticsiiă Murţumita.~ st.ăruinţetor şefului dubului po. mferuJ ~j~nerth a ~eclarat, d respinge ser,ararea 
de lume. Tot ce laşi! au ca floare a gândhii şi au 1 G bl k conventiei cu Romania de convenţijle cu cele. 
dat Întâlnire aici. ~>n, om . I.ns 1, se începuseră chiar trata. lalte state şi va dfsolva parlamentul. Ar)'rarlenH 

D. rector dr. Bogl~an, in o S,~tlrU dar admira, tIve cu pnvJre la reconstrUlrea cabinetu1ui continu ~ totuşi să declare, că admit l1un~a.i con. 
bilă vorbire salută pe d. T. M,doresl'u rn numele p~ ~aza unei pari;ăţi ac:cepbb1e: cinci mi. ventla. cu RJrnânia, iar pe celelalte le re~ping. 
universită(ii f şent", de unde a pornit qulsantenfa nlştr,l. ge: mani şi cinci miniştri slavI' _ Tratativele se continuă azi. Sânt temeri că nu 

I d - . se va ajunge la td d un r~zuJtat. ' ideilor marI. AraU programul minunat Întocmit apa v?ţarea pr~)vjzoriului bugetar şi a 
al d·lui Maiorescu, pe când era redor la acea<;tă convenţiei comerciale cu România. Dar în. Convenţia comere. cu România. 
universitate, citind câteva aflpt:: din anii 1868-69, dată 1 . 'f VJ' 14 O . C . 
când a fntrodus studiul f:losofiei, estetidi şi lin. a prn!la CI Ire a proiectului de If ge .. Jenc:, • ecemvne. . oOllsia de ju. 
tropoIogiei. despre provlzorul bugetar, membrii uniunii stlţre dm Relch ~rath a admIs cu unanimitate 
Urmeaz~ d. ONănc5cl,l, care vorbt'şte în nu- sla~e au ,dov.:.dit ~ă sânt hotărâfi să nu convenţia comercială cu România. In a. 

mele flicullăUi de litele. Arală opaa cea mare a c~dt:ze dm pretenţia ,br veche ca rema, ceasta comisie s'a luat hotărîrea să se ocro. 
d·/ui Tifu Maioresc.u, ziiând, că Li·lui a pus f(u· ma~ea .să se "facă inainte de votarea provi- tească reciproc operele de literatură şi artă 
mosul in serviciul ade~'filulul.i! ade.:ărul În ser· zoruhn. All Inscenat o mică cbstrur:iie. fotografică şi s'a numit referent în aceasta VICIUl lIlIli;lUI, /"\10.1<1 ....... , ~j-'~ ,- "" ~ • _"_ ~.... '..l. _! ..fi 

se găseşte patriotismul care ar trebuI sa stăpa· tate cantitativă ci şi calitativă; cerea c'a nu 
niască pe toţi de acelsş n~am. numai să fie numitli 6 miniştri slavi, dar ca D. P. Râşcanu, vorbe~te din. partea senatul.ui 
universHllr, aiătănd grtaua s~rcli1ă pe ~care " ŞI a şi ruinisteriile mai importante să se împartă 
luat-o când a VCfJit, in 1ară, la 1862, cand lotul între gamani şi ~Iav:' in mod egal, cu ex
st! (eutrlllizase la Bt.lcurcşti, iară Iaşii ~ra gol. cepţia presidenţiei consHului de m;niştri şi 

D. Dr. Cosmovici, arata cum d. Titu Malurestu a ministerului a1.'ărării ţării. 
nE-3 adu3 pe cal .. a cel bunj. . A'" t" 

D. A D. Xenopol, arată cum d· ,a f\ c IllJti nea- tCI sau po ICOIt toate tratativele. 
nml rom~kesc şi asta mulţămită dlui Titu Maia· Se afirmă, însă, că nu chestia ministerelor 
reseu, care I a ~jujat in toat

p

•. a agravat situaţi", ci atitudin~ a agrarilor 
Studentul ManoHu Radl

1
, vo~bqte in numele cehi în ce p~iveşte convenţia comercIală cu 

siude.nţilor şI araa munca df'pusă dc: d. Titu R ". 
Maiorescu, in tot timpul activit~1ii sale, ~ fârşi~d omama. Agrarii cehi îşi văd ameninţate 
că 2cţlu!1ea ilustrului profesor nu este cea dm interesele lor prin noua convenţie şi nu vreau 

-liproape uilase p~imeidir1. pe:J1ru care o cvprin· pot face ceva p~ntru sărm:mul acesta de osândit!e 
sese tremuratul, se gâ ldi prihornl. . " 

Indată sări in cuib şi întinse 3dplb peste pui·, • P~rasj cuibul şi ~burând, incepu a se lnvârli 
şori. ,Oh! tşa ceva e Ît:groLitor! zise Aea. In !ller i nprejLil'll1 răslignitului. fi dde ocol de 
- Nu Vft'au ca să vedeţ' păc~tl.'1 acesta! Sant (ât~v:t ori, făr~ s~ fndrăzneasdl a se apropia, 
f:ei o~ânditi pe rari !rebuie să,1 răstig,l~ea)că. ŞI căci el efa o pisăridl fricoas! şf nidodatâ nu 
w·sărea Îşi ":tii;se a!lpeJ~, v a~a di~ pUII nu ~u- cutezase să se apropie de vre un om ... Dar ince. 
tură vedea l!lmlC, CI auz ira acar •. gomotul CI~' tul cu incetul prinse curaj, sbură drept la răstig 
car'elor, vr:l'-tele celor osândiţi şi urletele mult,· nit şi Irase cu docl~1 un spin ce i·se inf,p3e in 
mei. Prf loml urmării tGlh~ cele ce se inta'!lpla· fru~tt". Cân~ haj.e spInul di,? fruntea .cel•Ui . c~ 
seră şi rămase rmpietrit de groază. El nu-şI pu· p;1t~m~a să~1 o pIcătură de iange pe plep,u'l ŞI 
t<a lua ochii de pe cti trei o~â:lditl. ~.e mtmse ~~ldtlti, A8şa că toate. pene~e ~e pe guş~ 

. ~ . '1 du ă It erau roşIl de sangt>. AtunCI răsllgmtul şoptI 
:tC;:e CruZI m=i) sant. oa~llerU. z se p.asere~ Pe căfră pasere: ,Penfru nlila ce porţi in sufle!, ai 

o clipă. - N~ PU
l!'31 ca "lU b~t~t ,Ul ~~le P / dobândit ceiace neamul tău fntrt'g I căutat să 

aCf şlt nenorocltl~ CI pe ~~p~1 ~f!UI dm .mIJ~?c au câştige str~duindu se mereu, încă din ziua crea 
mai pus o cunună de sptm h ŞI lată, ghl'!lPll I·au 11unik 
inţepat fruntea ŞI tăşneşte sangdc L adaogă pa- ŞI când paserea se intoarse la cuibul, său puii 
SHta. Începură să str ige: , Ţi-e gt.şa roş!e; penele de 

1 Cât de frumos e omul acfla şi cum priveşte pe guşa ta ~ânt mai roşii drcât rozele! 
inprtjur cu l'fâta b:ândeţe, !şa indH o:'dne l·ar - E o picătură de sânge din fmnt"a s~rrna, 
Vedea ar trebui să· I iubiască! Par'd wnt o să: nului celuia de rlstfgnit, răspunse pasere3, _ şi 
geată 'rn inimă rând il vâd cum pătimeşte.c . ŞI are să se iee indată ce m'ai scălda in \'r'o gârll 
paserea simţi din ce ,in ce o dragoste v tot ~~I sau in vr'un Isvor Jimpede<. 
adâncă fată de o!And:tul cel cu coroana de SpinI. Dar oricât se scaldă pasărics, nu se mai luI 

Procesele "Gazetei Transil
vaniei". 

- 18 luni temniţă, 1600 cor. amendă -

Am publicat la Viemea sa, pe baza tele
gramelor primite dela corespondentul nostru, 
osânda grea la care a fost condamnat ve: 
chiuI organ de luptă din Braşov în treI 
procese de presă. D. Sever Dan a fost 
condamnat la 4 luni Închisoare şi 500 co
roane amendă, d. Francisc Hossu-Lon
gln~ advocat în Deva, pentru articolul ;,Mea 
culpa« J~ 1 an Închisoare şi 10~? co.roane 
amendă Iar d. A. Falea la 2 JUni mdusoare 
şi 100 coroane amendă! 

Dăm, după »Oaz. Tr.", câfeva amănunte 
asupra procesului poroit contra dlui fran .. 
cisc Hossu Longin. 

1:1 articolul pentru care d. Dr. Hosszu a fost 
osândtt la 1 an închisoare, cele mai g! ele (?) pa. 
sage sânt acestea: . .. , , 

:. ... Odcât ne·am amăgi pe nOI ŞI lumea dm JU
rul nostru, - oricât ne-a~ fâ!i cu sttăbu!!ii 
noştri, - oricât ne am plânge; 11 to;\te o:nl~
nfle, şi oricât ne am ÎnCNca, să arătăm ÎI'! sCr!_s 
şi cu graiu viu, că soarlea noastra e escepţfo'lalll! 
ba că e in suportabilă, rămâne fapt: că cea m,lI 
mari! parte, am putea zice, ltproape totaHtatea in. 
telectualilor noştri, naturaW, indatoraţli' conducă. 
torl ai luptelor ce avem să le pu tăm: nu vreau 
şi lupte aş:-t, - precum recer atacurile ce zilnk 
întâmpinăm, ci supt diverse pretexte

1 
se sllptrag 

pe rând, şi astfel luptele noastre n-au s~ fie de
cât pierdute şi azi şi mâine ... 

r 
I 

, Dacă aşi fi eu ca frate· meu vult~ruJ, se ~ândi rnr<?ş~ala de pe pieptu!t iar dn d ii crescută p~ii, 
fa, j. aşi trage piroanele din p~lme ŞI Cl~ gh!arele se IVI culoarea roşie ŞI pe penele .de p~ g~şlle 
mele cele puternke aş tmprăşUa tOllte cale II tor· lor, aş~ pr,ecum s~ v.e~e pe guşa ftecărul pnhor 
furelzăc. Văzând cum curgea sângele din fruntea Incă din ziua răstlgmru Domnului. 
r~stigl1itului celui cu cununi.de sf:lini 'pe cap, (,Luceafilrulc) D. N. eia/ori. 

.. Câte interese mari nu se pulc1itează in co
mune, În opide şi oraşe, mal cu seamă pe tere
nul justitiei şi al administratiunei... 

.. Jnzadar s'ar nega, il1zadu ne am trudi să 
ascundem, sau să dam o altă înfăţişare faptcior, 
răul acesta există şi mereu se intinde ca urmare 
firească a lucrurilor, de care nu se pot bucura 
decât cel ce incep a cunoaşte slăbiciunile şi păca-

,1 
t 

p.tserea nu mai putu sta nemlşcată ~n cUlb~1 său. 
"Cu toate că s mic şi slabI to1uşi trebuie să 

': 
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-~ -. .,.- 1 . I t _ . ziarele din 1 Se zice că atenţi unea l.u~ este !mp~r5ită Îlltr.e 
tele noastre şi CUI se ş! gr~besc a le e~ploat~ \ . )Dm procese e . a~es e s.C~1U. . binele ţăranului şi al soţIei a~estUla ŞI 1l1tre alll· 
in favorul lor şi spre nimicirea noastră SIguri.. Viena cu acest prilej -. ~TlCI~e IŞI, poate malele domestice ale ţăranulw.' 

) ... Un neam ca al nostru, tncunjurat ~e atAţia I face o idte despre martlr!u[ lnl[rOZ!tof ce Este greu, dlor, să Îl1truneasc~ aceste trei COI1- p 
şi de aşa puternici. duşman!, trtb~:..sa poarte are să-I îndure presa roma~ea~ca dm. U ~ diţiunl, şi ar fi bine, Î~ltru c~ priveşte elementul 
lupte foarte chipzlllte, cu mari sacnflclI şi cu un ga' ia şi cu adevărată admiraţIe trebule. sa femenin şi gospodă.na. ţăra~e~scă, . ca el .să le 
adevprat devotament... . .. priveşti la energia şi stăruinţa cu care .pres~a lase }~. sea,:na soţuluI ŞI a stapanulul acelei gos-

... De aceea, conducUoril mtelectuah ~1 p{'~.te ta con tientă de datoria ei patriotica, podam. (Rasete). .. , 
tot cei ce au datoria şi ch~marea de a fI SIJr~]I- ace as , Ş ~ . t . al'jj de Va să zică o lume întreagă, săracă, năcă]lta, 
nul ~i povăţuitorul poporului. nostru, sl! nu aIbă d~c~. lupta Impotriva aces el camp > zice că tot c~ ar mai trebui să se schimbe În R?-
altă grijă decât a fi ne~ontemt I.a postul lor, ca mmlClre.« mânia vechie, ca să semene CU ~ea nouă, c~re sa 
fă ră şovăire, cu toate lertfele ŞI osten.~lele, să făaăduit formal de toată lumea In 1907" ŞI nu !! 
s:d in ajutorul persecutat;lor, -: pr~?ţ'~, rn.~ătli.- =~, ~ - - fo~t făgăduială pe care să ° facă num~l un }m-
tOlii, no1aril eh1ar, - apel propnetarll ~I. alţII cu Dl~SCUrsul d-l 1H l. lor"l. nistru şi ceilalţi, făcând să O aprobe, CI au fagă-
dare de mână, s~ nu lase să treacă .l1Iel o o~a- ti J:I duit-o toate partidele, şi pe urmă M. S. R~gc\e 
zi un", când ţăranul se persEcută, a-I fi de 81u· României a pus iscălitura sa .p~ .un. mamfes~, 
tOL"C (Urmare). care făgăduia o refacere a ~omal1le!, .. In ce ~TI-

... 0, câte ocazii nu se oferă tn viata poporului, O voce: Să vă cedăm locul. (Ilaritate). veşt~ elementele de căpetmle ale VIetII sale In-

câ".d intdedualij noştri, pr!n păşirea lor rezolut~, D. N. Iorga: DACă toţi. vo~ fi de, pârerea d· tregl. . A • 

orin ctlraderul lor firm şi prin munca asidu~ şi tale şI dacă aş avea şi partizani! (ilantate). Aşa ceva nu s'a făcuţ. ,ŞI can~ lumea ce:e ŞI 
inteligenta lor impunătoare, pot delatura pmco- Apoi se mai anunţă încă o leg!:', O lege car~ auvernul răspunde cu Itma ferata del~ ~uţc\:a la 
lele imense, pot apăra şi mântui it1t~rese. înt;al. va schImba, cum se zice intr'o românea~":ă mal Constanta şi cu sc~par~a ultimelo~ ramaşlle ale 
culzbHe şi pot pune in respect pe cel ~Ja1 nelm· stricată, asieta impoz.itului, ţara aceasta avanfl prl- pădurilor noastre .ŞI ~evme cu prOIectul de cale· 
păcaţi dusmanii ~i ră'Jvoitori ai neamulUI nostru... vllejul in materie de Impozite c.ă se deosebeJte giu unie la alegerile Judeţene, unde votează aşa 

. .. f d' ât f prin ace"a col ac{:la care nu are nu dă, şi cine de puţină lume şi are de ce să voteze aşa de 

Sf~;~~~~~r~~~:r~UITăn~e%~:t~~e ~:.t~ăr;ătl.p, d~~~~ ~;:~~in~~~, ~~~~t:~l~ ~{~~cird.Ud~;:'~!:s:~U~fsm;: puţină lU~~~c~ă ş~~~eeiit~~~aCâ~inf:~aC:OI1;~~~~j~l~ 
tertlp!Jri şi a'ergări după pretm1a .ş~u mila du~' multă vreme i:1tr'o ţară ferlCIIă, cum e a noastra. d~t~e, f~ 'ăduit ~ă d~a Român:a nouă, era sin
manului, - mai multă muncă ŞI J~rt!~, d ecat Şi dovadă că principiul acesta e tncă şi f?arfe de: cau ~ u

g 
era sincer? Nu fac insulta guvernu'ui 

umilire şi cerşire dUiJă protecţi!.:. mal bme a duc~ moerat!c, este că un bărbat care face mişcare ŞI e~r on n ă în mo~entul acela nu era sincer. 
o luptă pe ,fată şi rezolută, de cat o luptă numai agitatie democratlcă in ţară la noi, ~ste ace,la c<I;e ~in~~~ner~.' Aceia cari au plâns, au plâns lacrămi 
la apaH:ntă .... c a slnctifieat cel din urmă, acest lummos principiU adevărate nu le-a l adus de acasă. Plânge omul 

PrEşedintele Întreabll pe acuzat, dad doreşte de economie flnanclaiă: să dea. ţăranul, fiil1d:ă de te mi;j ce dar ce, nu era atunci de plâns? 
cetirea intregului articol? La .ce d-sa. rlspu.nde n'are şi e deprins; boleTUI să dea mal puţ·", Şi lacrămile ~u fost În ochii tuturor. (Va urma). 
negativ. La dorinţa procurorulUI preşedmtele !Osă fiindcă are mai mult şi e mai deprins să dea. Se 
a di~p!!s citirea articolului. jn!r~g in traducere zice că se va revedea socoteala; să dea Dum
m8ghil\r~ k~uza!ul ascultă In hmştE', procurorul nezeu să se revadă! Este intrebarea insă când se 
işi sucea mu ~ttlta dreaptă, juraţii ~sculţau cu &u· va rt:vedea şi cum. o ulUmă Încarcara. 

J 
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riie căsc.· tt! {uprimul frumosulUI artIcol - Iar Ştiţi, când o lege ati"g~ cifreI când sânţ pe~· 
românii din ~~!ă - ar fi dorit să le fie rngăduit soane cari stau in dosul CIfrelor, este permIs ort
a j\llrerl1pe cu aplauze fIecare propoziţie. c~l'ul să aibl ingrijorare. Interesele. celor cari p

1

ă· 

U'. ml"-.""'lC rfrhizitorul procurorului Tarr, - tese puţin, este cine !ă le 8pere; mteresele celor 
• ., .. iI cari plătesc mult, nu v~d cine ar putea să le 

Criza. I Şi 
, )t 

Arad, 14 Decemvre./}, d 

care aprcape din cuvânt in cuvânt ~onsună c~ apere. Nu văd pe cel 30 deputaţi. t~rani ,ai c,ole .• , 
r" 1 <1;" ,.",t' tnornr! rann NI l;;(,r1"O~rP~ I.UI 

Audienţa de azi a .primul~!~ ministru e t4f .. ~ fă 
. _"' .. ."."'''''u~ ht ...... ~.l .... pvl.~ ........... a pa'L:'- (~~. .-: 

mult a raunt prin lstone efc. Incepe cu aftr- c.olegiului al trelle" - foarte bunt--guvernamenlalJ, 
matia că rom§nii sAnt aici de prin secolul al cari au "plaudat Mesajul din anul acesta şi nu 
XIII lea şi XIV·lea, apoi indrugă ceva despre Su· mă indoiesc că vor veghea, tocmai pentrucă sânt 
pltX libt'llus Valachorum, revoluţia lui 00z5a, puţini, cu vitejia şi priceperea politică datorită in
Hori?, despre Maior, Şincai, revoluţia din 1848, tre allele şi portului frumo3 pe care l·au adus 
când au pierit o mulţime de femel maghiare, aici in Camerl, vor vegh!a ca aceasta mare trans
apoi - dupăce vreme de un ceas bun indrugl formare financiară să se indepllnească, ca tăranul 
tot pe caJapodul ăsta, se ocupă vre·o 5 minute să fie redus la situJţJa nenorocită din ţările ne
cu articolul - şi apoi larăş - o. juml!tate de noroci te, adecă de a nu pliU mai mult decât ar 
ceas arată cât de fericiţi sânt românii in Unga· trebui şi să părăseasC'ă sHuaţia fericită de a 
ria. Maghiarilor au să le mulţămeasct şi cultura plăti mai mult decât s'ar cuveni şi adeseori mal 
- etc. apoi au 49 foi (?) în Ungaria, peste 200 mult decât poate 1 

ludiul desnodământuluÎ crizei. Guvernul a ~.. .'~ 
mai făcut azi, prin şeful său o ultimă În- .... ~. ..:c 
cereare de a îndupleca pe monarchul se re· dl 
nunţe ]a rezistenţa sa pasivă şi să hotă- I pl 
rască în chestiunea soluţiunei. Guvernul coa· i !n 
]iţionist se alinfă adică în nădejdea că mi- ' la 
nistrului de externe îi va fi succes în sfârşit m 

de şcoli, congrua, salarul invăţătoresc etc. - Dlor, ar fi foarte greu să enumere cineva toate 
Apoi - spune m~nduna aceea veche cu soartea legile acestea speciale ale celui mai lung dintre 
ungurilor din România - spune o multime Mesaje, care dovedeşte prin lungimea lui însăşi 
de necl!vlin!e la adresa Român'ei şi prin asta care este zarul de muncă şi puterea de activitate 
credtl că a dovedit ~agitarea În articolul ) Mea a guvernului. Dar voiu zice: deşi e foarte fru
culpa< - deci cere declararea acuzatului de mos şi foarte corespunzător, şi nimeni nu se 
vinovat. poate ridka împotriva punctelor pe cari le cu-

Rechlzltorul slab al procurorului, care a finut prinde, este totuşi această mică greutate; ce fa
un ceas şi jumăiate _ a produs o vie indignare, ceţi cu făgăduiala cea mare? Căci după un'i fă
ce se pu'e, citi atât de pe faţa acuzatului _ cât găduiala este Îndeplinită, iar după cei mai mulţi, 
şi de pe a publicului român pr~zent. P,ocurorul cari nu sunt aci, şi nu pot vorbi, făgăduiala nu 
- s'a aşezat pe scaun şi aştepta să rnceapă )va- este îndeplinită. 
lahuk Se aştepta el desigur la un răspuns lung, Guvernul arI! fără Îndoială mijloacele sale de 
care să facă necesară pat iotka replic~. Dar n'a investigaţiune, dar şi noi particularii putem să 
fost aşa. BătrAnul luptiltor, cu fnmtea senină, cu avem mijloace de informatiune şi să ştim cari 
JinJştea unui apostol şi cu blândeta unui sfânt - legi se aplică şi cari nu. Durerea omenească 
se ridică şi face următoarea decl.eraţie: ;,1!1 de· este vorbăreaţă, şi cine simte nemulţămire caută 
plina conştiinţă a nevlnovătiei mele, din principiu pe cineva, căruia să-Î spuie motivele nemuljămi· 
nu voiesc si mă ppăr!~ Un murmur in sală. ju· rilor sale. 

să·I reabiliteze În faţa domnitorului şi ast
fel să· i facă cu putinţă rămânerea. 

Pentru a amăgi opinia publid, guvernul, 
prin comunicate inspirate, spur;e că nu va 
prezinta camerii proiectul de îndemni tate 
decât primind dela monarchul guanţia că, 
imediat după adoptarea proiectului în ca· 
meră, va fi desărcinat. In restimp guvernul 
va găsi pentru rămânerea sa o jU'itificare, 
- deocamdată el voieşte să Înstrunească 
spiritele în favoare·'\. sa pentru a pU'ea ob-
ţine Îndemnitatea, 

Partidui lui J usth, alăturj de celelalte par-
tide opoziţioniste, sp:,>răm Însă să zădărni· 
ceas că visurile dulci aJe cavalerilor votului 
~urnL . 

Pentru azi avea! următoarele informaţii: 

Audienţa lui Wekerle. 
dec1ltorii inlemnit', Iar piOcUiorul galben· negru de Prin urmare, am vorb;t şi eu cu destui oameni I 
mânie şi ciudă. ClIm nu! Patriotica lui vorbire din diferite colturi ale jării, şi ei mi-au spus ca Budapesta, 14 Decemvre. (Dela con:spollden{1l1 
de un ceas şi jumătate - să fie atât de d~scon· legea dlui Stelian se aplică - s'ar putea aplica I nostra). lNnistrul [lr.eşcdinte, Wekerle, insoţit de 
sidefată !._ şi mai bine, dar se aplica; dar celelalte legi se I secretarul s~u a sosit azi dlmine"ţl la VÎena şi a 

Apoi s'au făcut cuno,:cutele formalităţi inaÎr,te aplic~ Î,n aşa fel, că. era mai bine înainte. tras la paJatul ungai. Lldată dupl sosire a pli· 
de retragm:a juratilor pentru en1mţarea verdidu. lat~ J~I:ldarIllUI sa/~at~r'dPe car~ d: Jef. al gu- mit vizita s€crefaru!ui de dat Vcdes-;,y. Cu câteva 
lui. Consfituirea juratilor a .tinut a.bia.5 minute, v~rdnu UI tI Pjunea acra ur'l be~ p~elo ŞI el mVătdătOjr minut\! inainte de ceasurile 10 Wtkede s'a dus 
după care au anunţat verdIctul bmtJnţeles: da. I ŞI e. no ar a con:-,resu an CI or po~u are ea. . ' . . 

, GalatI, se pare că nu ar avea ca1!!ăţlle cari se la Burg, unde fix la ce2sunle 10 a fost p!lmlt 
• cer dela un blând reformator al satelor, in audientA. 

Galoşi, ghete pentru zăpadă vepitable de 
--~~~--~--------~--~~--------~~------- -
se capătă la ""V}:-o; 1 S MA YR FER. B N C Timişoara, numai în cetate, str, Hunyadi. 

Ohetele de gumi de Petersburg sunt veritabile n nni fiind prc v[zute pe fa!pă cU un tIiunghiu roşu, 
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J 4 Decemvre 1900 ..... 
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Eşind dela audienţlf, care a durat o or~) We- K , 
1 __ I d It· ossuth pentru votul plural. s'ar constata el şl el sânt vinovaţI' de inall.1I 'r'". I'l'Cr e a ee ara zIariştilor dl a cerut şi primit , " , .. 
dela MaJ'estatea ~a autorl'zare tit A'Cu prilt'jul dăril de seaml a aderentului său date, ar putea fi arestaţf. Preşedintele declari 

.;1 pen ru a prez n a exandru Nagy J th f t O . ă • t 

c2muii pioiectul de rndemnitlk C:sanadpalota o ~tra~~ică ~rip:~~ cont~:~~rfra~~ I mSă, că. dS::J s'ar prez.;nta vreunul de buni 'toie, 
După audientă primul mini3tru a vizitat pe mi. clse K03SUth, caricatura umbrei tatălui său. Du- va a?mlt~ mterogatorul lu!. 

lIistrul de externE', Aerentha' J p~ce a arătat pas de pas, duplicitatea lui Kos- I Tnbuniltll h:)tăreşte cItarea martorilor pro· 
. Sll1h.'~ ~ultele I?erfpeţli ale crizei şi dUfJ1t.:e a puşi de; Supilo: vkep,eş~dintele locotenentel 

Un autograf. z!1gdhl~ In culon fari c~ractetul lui graJ~do:nan Dalmatiei, Tonici şi contde Szapâry, Advocatul 
Badaptsta, 14 Decemvre- (Dela cores- ŞI şov61:~~~lu;;t~t'da IcC!n~lnduat idsţfd: , lui Supilo cere să fie chiei11:lţl ca martori ~I Nar. 
d t 1 J) Afl ..., - p2i1 I U UI ItI epen Ist n a putut rl:- deW lo~ t ~ f I D' t" i C' . . pon en u nos.,u. u dm Isvor bme in- mâne Impreună cu Kossu1h de oarece ·în acelaş , .... 0 e~_n l! a ma :el Ş mgna, pnmarur 

f()~rnat că CU prilejul audienţei saJe de timp. când partidul doreşte' votul universal ade- RegUSfl, cin vor dovedi ci baronul Chlumetzky 
aZI primul ministru a primit un autograf r~ntil lui ~oSSUlh cer votul plural, ba sânt' illtre es!e un om de nimic, care s'a tinut numai de 
care conţine declaraţiile ce va avea să tacă el vrf·O catlva,. cari doresc, să reducă până şi chlefuri) nil s'a interesp,t de politici şi a fost mu
pentru cJarificarea situaţiei, în cea dintâi :::a~~~:~ b~nl"al inalteugă~ot II!Or·

t
•
d

D
J
eshlnarea

t 
dva tat din Ra?usa din pedeapsa. Cere si fie ascultat 

rl' 1~ .. , r ca par lua sc-pa e conlde Pe .. ~ . ă' • şe .. m a a camew. celce nu voiau să facA o politică independisfi , Jacevici C (l~la s .. se pune mtrebarea 

Andrassy, Apponyi şi Kosuth 
vor sA plece. 

BlIdapesta, 14 Decemvre. (Dela corespondtlttul 
nostrll). Conform unor informatii ale ziarului 
>Mittags-Zeitung«, e vorba şi de un autograf 
regal, prin care guvernul e imputernicit să con. 
ducA şi mai departe afacerile şi i·se pune în 
perspectivă, că va fj desărcinat cât mai curând. 
Autogr~ful aces1a s'a redactat pentru a împăca 
pe miniştrii Andrassy, Apponyi şi Kossuth, cari 
au declarat că nu vor să facă parte din un ca
binet de transiţie Se spune, din izvor necontro
lat, d ei vor fi invitati pe Joi la Viena, pentru 
a fi induplecati să stea. 

Tactica. pariidtilul indepen dist 

Budapesta, ] 4 Decemvre. (Dela coresponden
tlll nostra). Se ştie că partidul independist va 
organiza o straşnică opozitie contra guvernului 
şi că toţi membrii partidului aşteaptă cu neastâm
păr lu~ta. Există între ei însă oarecari diverginţe 
de tactică. Un membru marcant al partiduJui a 
făcut în privinta aceasta următoarele declaraţii: 
-'-- O parte a patidulul (minoritatea) doreşte 
eaJupfa 8.1 Se }: '-" lIea"..... ~_ 
verşunare df ja in ştdinţa de VinuL Ma jorit.atea 
e I"sl de părerea ră lupta sli se declare numai 
dupăce proiectul de indi:mnilate va fi trecut deja 
prin şedinţa comisiei flnancia~e. Guvernul să fie 
inlârnpinat Vintri cu manlf€s1aţii demonstrative, 
ar eventualul sAu .apelc: cu ri:>efe batjocoritoare. 

justh a făcut aseară in clubi.1 independist ur· 
nătoarele declaraţii: 

- Guvernul coalltionlst nu va putea incepe 
lid o acţiune pe care noi să n'o combatem cu 
~u mai mare energie; iar· dacă impn:jurăriIe ne 
for sili - noi vom lapta şi ca pumnul. Pentru 
>rke eventualitate - stăm gata de luptă. 

Biroul central al partidului a chemat pe toti 
nembrii p:lrt:dului in capitală, ca ~ă fie de htA 
a Illaugurarfa luptei. fiecare membru a fost in· 
rebat şi de chipul cum doreşte să ia parte la 
lesbaterHe d~ Vineri in cameră. 

>Joi vor avea loc lucrurI im· 
portantec • 

,N. fr. Pressec face următoruJ prognostic asu· 
.ra situatid: Situatia atât in Austria cât şi rn 
Jngar!a e complect răsturnaU!. Aci poate deja 
nâne se va aduce hotărîrea, iar in Ungariei) Joi 
'or avea loc lucruri importante, Se va convoca 
amera ca guvernul să poată prezinta proiectul 
Irovlzoriului bugetar. Cu acest prilej partidul In· 
Itpendist va incepe o opoziţie din ceJe mai straş
lee, ori probabil obstructle şi acestei lupte gu. 
ernul actual va trebui s~H facă fatl, deoarece nu 
'. găsit njmene.~ cine sli se lase jertfit, ca apoi 
li fie dat ]a o parte, Situaţia s'a agravat atât In 
,ustria cât şi in Ungaria, şi aici şi acolo ame
Inta obstructla. Sântem deja In a treia săpt!. 
lânl din Decemvre şi nici Austria, nici Ungaria, 
i nici monarhia nu are buget provizoriu. 

Dudâs Sândor 
cojoar in 

Kolozsv4r. stradra Uni O Nr. 12. 

adev~rat~; nu vor mai fi in sâml partidUlui In. dadi ar fi dat lui S .Ipllo orice sumă de bJni ce 
de~m.dişli ~alşl, şi 8c\iunile p~.rtiduJui nu vor i·ar fi erut cacesta, 
mal ,fI ~tavlllţe ca până acum de ei. Har dom· Tribunalili respinge cererea lui Sapi/o. 
nulUl, p.edecl de acestea nu se vor mai ivi in f . d' f ... 
calea noastra fie Jung ace declaratII In ce priveşle modul 
~ Declar~tiiJe' Jul ]usth au stârnit un viu resens I cu.m a :jUrtS la documentele sah·. Statul maj,)f 
In cereun}e g~vHname~ talt\ :-~ căci urziţorii vo- t pn:nla ~:)cumente asupra mişdIrH din S~rbla, din 
tulul plural şt,u prea bine, ca 10 fĂta chiar a po· C.ir1 rtfŞ!a ~:me~tecu] coalitiei cu S;rbla. friedj:mg, 
po~ului u~gllres(', strădulnfele lor sânt cele miii profitâr.d de aceste documente a voit să . 
odioase ŞI c~ pânl şi acest popor prostit de . d fi. ' sene o 
frazele şovine reprob~ cu indignare reprobă farA se~re e. ma. mUlt~ articole) dar după publicarea 
deosebire pe toti aderenţi! pluralls~ului. P:IIT~~IUI aruco~ chronorc,uJ Serbiei a abdicat şi 

Procesul contra lui Friedjung. 
Procesul politic ce se desbate acum în. 

naiI~tea curţii cu juraţi din Viena pare că 
va mtra Într'o fază nouă. Cererea advoca
tului aplzatorilor - deputaţii croaţi - de 
a se CIta ca martori toţi cei despre cari e 
vorba în documentele şi actele prezintate 
d.e ~c~zaţi, e prop!ie s~ complice procesul 
ŞI sa mgreuneze Jamunrea adevărului. 

Şi până acum o mare parte dintre cei 
,,;~~+' A • • " • . .?"t"I..!" '1,n;n~;"c> !llt {t.~ ~-I,u::~1. ....1::.lJOI ",,1 
telegraflca, ca el n au stat m mCl o le~a~ 
tură cu coaliţia sârbo-croată şi că toate do
cumentele prezintate de acuzaţi sânt fal· 
şuri primitive. 

Chiar şi un ministru al Serbiei s'a grăbit 
să dea această declaraţie, adresându-se pro
fesorului Masarik din Viena, cunosf:ut pen
tru simpatiile ce le nutreşte faţă cu aspi
raţiile croaţil or. 

Despre ziua de azi primim următorul ra
port telegrafic: 

Ziua a cincia. 
Viena, 14 Decemvre, In şedinţa de u! pro

cesul a început să ia o intorsăfură foarte favo~ 
rabilă pentru croaţii acuzatori. 

fr. Supilo anuntli el va fi reprezintat prin ad· 
vocatul Walter Rode. Benedikf, advocatuJ acu
zatilor, spune că a prImit deja deputatul croat 
Zagorat, a cărui ascultare o ceruse feri, o tele· 
gramA in care acesta dedară ci, nu-i adevlirat 
el ar şti ceva despre relatiile coalitiei sArbe
croate cu Serbia. Benedikt, cu toate aceste, cere 
să fie chiemat şi Zagoraţ. 

Preşedintele dă citire hoUririi tribunalului in 
ce priveşte martorii propuşi de acuzatod, Se ad· 
mite citarea martorilor Zegoraţ şi Zeinko SachsJ 

cari vor avea sli declare daci au existat sau nu 
legături politice intre coalitia croat~ şI Serbia; se 
admite citarea martorilor: Gavrila Damianoviciu, 
contele PejacevidJ comerclantul Jelovaţ din Sem1in, 
deputatul naţionalist din Camera ungară Mihail 
Polit. Nu vor fi chiem.1' deputaţii austriad şi 
nici un martor din Serbia pe motiv el, daci 

s a IhCf'put .. ctlUt1ea de Impăcare. Pentru a nu 
a~âta spirite1l', friedjung a renunţat sJ·şi con ti· 
nue articolele. 

~nter~gat?rul lui Bozidu Marcovid, profesor 
U'lvers.tar la Be'giad şi preşedintele Ligei ~Slo. 
venski Juge - Ci€re s'a prezintat nechitmat _ 
fa2e impre:biune a~.!âncă. EI face istoricul acest<!i 
Ligi şi anal1zedză toate procesele vetbal~ are 
lIgei. CoustaH că documentul principal e pro. 
cesul-verbal al unei şedinţe a Ugei~ ţnute in 
co~u~ cu ~~mitetul bmdelor sârb~şti.: supt prc
~edtflţ[a lUt, In care star fi hoUrîr, la 21 Octom
vre 1908, si i se dea lui S~p;IQ suma de 6000 
coroane. Marcovici declară că acest proces-verba 1 
a fost îtl Berlin la congresUl larlate. LleUilrd\IJlI; 

aceste fac senzaţie. 

Kienbock (apărAtorul lui friedjung): Intreb pe 
dJ marfor dară e partizan al regicizilor. 

Sala intreagă izbucneşle in profeste zgomo
toase. Martorul rehtză să rhpul1dă. 

Şedinţa se ridică şi se va continua mâine. 

Sirbifoarea noastră. 
Impresii. 

Sîmbătă seara s'a dat concertul. Nu ştiu cum, dar 
parcă cuvîntul acesta Îmi sună am de străin în urechi. 
Poate din cauza, că viaţa noastră socială e abia la in~ 
ceputul desvoltării ei, sau că sîntem prea putin mu. 
zicali şi dispunem de prea pu1ine forte artistice. 

Cu toate acestea aşteptam ClI nerăbdare seara. Va
riatia programului era cu am mai interesantă, cu cît 
ne rezerva multe surprize. E vorba de debutul unor 
artişti, in jurul cărora s'a făcut o oarecare reclamă, 
care trebuia justificată. 

Am zis, că noi rominii nu sîntem muzicali. Aceasta. 
nu Însemnează, că n'am dispune de un gust artistic, 
şi mai ales, că n'am avea pretentii artistice. Din contră 
cerinţele noastre pe acest teren le putem numi exage
rate, pentrucă ne·am obicinuit a nu ne mai multumi 
cu puţinul ce-] avem, ci căutăm a ne avînta in nişte 
sfere, foarte nepotrivite cu firea noastră şi cu puterile 
noastre de pricepere. Nu vreau să judec lumea după 
mine, dar îmi iau Îndrăzniala să afirm acest lucru În 
urma experienţelor făcute în seara concertului. 

In timpul declamaţiilor alese din bogata noastră lite. 
ratură poporală, - o alegere foarte norocoasă - pu
blicul Întreg a fost ţinut într'o atentie de şcoală1 cu 
tot aranjamentul displăcut al scenei, fiind un podiu 
jos, unde dispărea aproape figura declamatoarei, 

A urmat iscusitul nostru dntăret1 părintele Popovici 
- Orade, Ctl vocea lui dulce şi melodioaşă de tenor, 
care n'ar fi avut un succes atît de strălucit, dacă ne-ar 

Pregăteşte tot felul de articoH aparţinăfori acestei brange, în preţ favorabil precum: 
Bituşe de călătorie, tocuri pentru picioare, lânării, cojoace pentru bărbaţi şi femei, 
după modele franceze şi engleze, coJilere, manoşane, etc. Mare depozit de covoare 

de lână. Cumpăr tot soiul de bJănării de vânat. 
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fi plictisit şi el cu arii streine, nelnţelese şi mai ales 
puţin gustate de publicul nostru.. . 

Ne-a cîntat doine nationale, cu un timbru vocal Şl 
neşte ondulaţiuni mişcător de p1ăc!lt:. . 

Dna Luda Cos ma, cu şcoala el malt! frantuzlască 
ar fi o adevărată artistă, dacă n'ar ignora cu deSĂvîr-
şire jocul de scenă. . • 

forţa dnei Cosma se poate vedea numai m ope-
rele clasice. Ariile naţionale sînt cîntate cu mai puţin 
meşteşug. . 

Aci e locul să amintim, că arta e adevărată atuncI, 
cind el place. Ori, cu toate. că Doamna Cost;ta ,de
butează cu mai mult succes m operele compozltonlor 
mari streini d·sa a fost ascultată cu mai mult interes 
atunci CÎnd ne cînta doine naţionale. Iată dară justi
ficată 'acuzaţia mea d~ mai Înainte, că avem pret~ntij 
exaO'erate în ale arteI, fără a avea cultura muzicala 
nec~ră, pentru a o putea Înţelege şi gusta, cu toată 
patima seducătoare ce poate s'o, desvoJ,te. .. 

~f R I BUN.Ac 

uşă. Inainte de a fi O ~rimă nationa~ă, ~ceasta . neier: 
tată greşală este o ruşme pentru tmeTII noş{t1, cart 
iau rolul de vătafi la joc. 

Aberaţiuni de soiul acesta vor trebui să fie con
damnate de orice romÎn de inimă şi distruse cu ul
tima energie. 

Tinerimea noastră să lnvete jocurile naţionale inain
tea f1eacurilor nemţeşti şi franţuzeşti, iar noi bătrînii 
să imbrăţişăm rolul de sustiitori ai obiceiurilor noa
stre strămoşeşti şi să persif\ăm şi să batjocorim fără 
înconjur orice caz de rătăcire. . . . 

Numai aşa vom putea lăsa urmaşilor noştrt cea mal 
preţioasă moştenire: iubirea de neam. 

SERVICIUL TELEGRAFIC. 
Regele Leopold operat. De.aceea pe vremea cînd se Cll1t~ ana n~bunel dl~ 

.. Lucia de LamermoOf», o parte dm public se stabl
Jise în antreu, fumind şi vociferÎnd. 

Nu era retragerea aceasta o lipsă de respect fată BruxeHes, 14 De". Regele a conferit 
de artistă, nici un dispreţ al artei. - Era aceea ce în decursul zil::i de ieri cu notarul Subost 
pomeniam mai inainte O lipsă de legătură sl:lfletească 
între artist şi publicul nostru. Tot ce e naţional, tot şi advocatul său Samuel Wiener, c~rora 
ce e rupt din imroa popo~ului n~stru, va ,rămîn.ea le,a dictat într'una documente. Dummecă 
superior tuturor capodop~nlor ~trem~ ŞI .on de clte noaptea a scris singur un document, care 
ori ni-se va cînta o domă natIOnala on o ardele-nească de-a lui Ohiuţ dela Abrud, voi striga şi eu şi se va deschide oupă m ~arte. E foarte slab, 
cu mine toti cei se simt rom'ineşte: cTine aci, că mai dar mai dispune totuşi de energie. Docto· 
dau un zlct!" l' ~ A· ~ d v 1 A 

Tocmai din motivele acestea nu ne·a putut Însu. ru UI sau 11 spune, ca cre e ca va p eca lt1 
f1eti nici italianul şi mai ales ttnărul violinist,. care a curînd în călătoria (ea mare. 
început prea de timpuriu cu debutul în publ.lc. Toată noaptea n'a fost nici o sc.him· 

In schimb Tempea a fost sufletul acestei serate. 
Cu o vervă, care o găseşti la el numai în orele bjne bare; Dimineaţ3, pe când doctorii se pre· 
plătite, simpaticul nostru artist băga cu amîndouă n:î- găteau pentru operaţie, regele şi·a luat adio 
nile puhoi de viaţă în neînsufletltele clape ale pla- dela familie şi dela intimii săi, fiind con· 
nului. 

«Mîna stîngă o plimbam valuri-valuri pe jumătate vins, că va muri. 
cîmpul c1apelor -:- imi l?ovestia el a d?l!.a zi,_ despre Operaţia s'a început la orele 81/ • Nu s'a 
icoana concertulUl, -, Iar dreapta o ţmeam m loc; ,. . D' 2 f· t 
cu degetul ăsta (îmi arăta degetul mare), bătclI:m to- găSit mC! O lumoare. odom j-au a~u .. 
nul, iar cu ăste,lalte trăzniam melo~dia. _ ~I porma PO-\ aşa numItul anus contra naturel, MediCII 
topu~ de, tonu~.l br!" d~la 11~ capat p1l1a la celalalt, speră să scape. După operaţie el s'a de-
_ Vlll ŞI hunll, Vin ŞI gotII, VIU potop, pot?P cu - IAd d toţii, aşa le băteam de vrâşmaş, iar pedala trăsma supt t şteptat de ~arcoza l~ ~ra 11. ntreban e 
picioarele mele.. " . I rezultat a ramas satisfacut. 
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Telefonul sună. 
- Halo! Halo! 

.locuf intrunirii duhului 
dep\>taţilor naţionaliiti se poate 
şti la b roul hotelului Jagera 

"orn (Budapesta IV), C. 
mUllicat oticos. ) ;:1 

Portarul: Halo! Aici hotelul Jagerhom. Cine vor-
beşte acolo? 

O voce: Preşedintele partidului deputaţilor naţio-
nalişti din camera ungară. 

Portarul: Am onoarea. Cu ce vă pot servi? 
Vocea: Vă rog să·mi spuneti unde se tine ~onfe

renta noastră! 
Scena se repetă de citeva ori. 

INFOftMAŢIUNI. 

A RAD, 14 Decemvre n.. 1909. 

Selma Lagerl6f. 

Inainte de asta cu douăzeci de ani Selma La
gerl6f era o biată învăţătoa' e într'un mic oră
şel suedez, şi trăia necunoscută de nimenea. 

Astăzi numele ei a pătruns in toate direcţiile 
lumei ciVIlizate şi este discutat cu un viu inte
res mai ales in cercurile literare. 

f 
~' rar 

i~; 
1 di 
fete 
Juni&,; 
tlec 
pna 
1, 
! 
1) 

tole( 

" de "rgil t orel 
tole~ 

De tinără încă Selma Lagerlăf a început ali 
simţi, că natura a inzestrat-o cu un deosebit ta- adi 
lent de scriitoare. ~ 

De actea s'a şi pus pe lucru, având mare in- t~~ 
credere În succesele muncei sale. 

La 1891, când a apărut prima ei lucrare ~Le- ,D nI 
genda lui Oosta 8erlirlg«, scriitoarea era in ~ pe 
vârstă de 33 de ani. După pr ma apariţie chiar 1D ni 
a acestei cărti Selma LagerlOf îşi crease un loc il Of 

d~ frunte pe câmpul literaturd suedeze, unde lu· J 
crează cu multă îndemânare o mulţime de sc:jj· l.ote 
tori de seamă, fap', care ar fi putut împiedeca . 
pe scriitoare să se afirme cu atâta succes. Un' 

Ce e drept că acompal1lameutul a avut cel mal ho- 1 I . t d . ţ' . f' l' 1 
!l' ... ~tr-.,..""'",,,' .~am ... _ .. "'~A'i!p..#~ntilnr. ... '" .. suc(:esul acestora nam e e opt:ra le a permiS ,lce or Sl e . '.- ~--artist .-,--.. .. . - - " ' '- _ .. '. ' , ... , •... '.~ - _ .. t!_! --_\.: 

. • episcopuluI, care l-a rugat să facă ace~t 

an mai târzÎu la 1892 a apărut cartea ei .. terusa- ,~en 
limuk Cu apariţia acestei lucrări numele scrii- (~ 5' 

tn:m>i 1iI~ opwnit .ul1iver~al. - Editon!l a anunţat p-'1' .. · .• 
cu v ocazia ~~,est~1 .apa,nţll~ că fn acelaş tImp vor~ ~d 

Pe, vre~ea aceasta in antreu O aleasă societate de lucru. faptul acesta a produs în pl,b:ic o 
bonvlv3ntl făcea spume la gură de dorul unui pă- mare satisfacţie 
~ărel cu ceva. Ar,ta părea că nu·i însunete~te deloc. . '.. ~ . , ... . 
Iar sala concertulUl nu era pentru ei locul de inspi- I Contesa Vugham In ~a l-a VIZItat astaZI, 
rati~. Aşteptau cu nerăbdare să s~ sp~rgă odată con- aşteptând in o cameră vecină rezultatul 
vemrea acell:sta, la care. au ţinut .sa faca act de pr~- operaţiei 
zenţă, numai supt presiunea unUI exces de curtoazie • 

* faţă de debutanti. 
In inima tineretului încă ÎncoJţise dorul de joc, aşa 

incit sflrşitul concertului a fost primit cn... aplauze ... 
Cel putin noi, ceştia, cari dispunem de o neînsemnată 
doză de iubire pentru arta muzicală înaltă, am fost 
cuprinşi de un adevărat delir, atunci, CÎnd ni-s'a dat 
prilejul să ne retragem fără jenă sub maşina de sbu· 
rat a lui Neumann şi să ne grupăm în jurul cîtorva 
sticle volu 'TIinoase de ravac. 

Petrecerea noastră din grâdina de iarnă ne-a oferit 
o Întreagă serie de momente de o deosebită impor
tanţă pentru legăturile noastre sociale. Ar trebui să 
mă extind prea mult pentru astăzi, ca să le pot schiţa 
cu interesul care-I merită, iar spatiul nu-mi îngâduie. 

Ştirile de după amiazi '!pUn, că starea 
regelui este exti.:em de critică. Catastrofa 
este apropiată. 

Operaţi~ a decurs bine, dar regele a 
!os! c~p.nns de? slăbiciune extremă, aşa 
mcat mCI nu mal poate vorbi. Orice spe· 
ranţă se crede pierdută, 

Grav conflict Între regele Greciei şi 
moştenitorul de tron. 

"parea edIţII. ŞI m limbIle dane~ă, finică. nem""., )i 
ţlască! franţuzJasc~, ho.landeză, ŞI americană, De~~ r'r 
atu CI renumeJe el universal a crescut într'una "ijlo( 
~ucr~rile. ~~ mai târziu au fost traduse în toate!' O ~ 
hmblle CIVIlizate. ..asi 

Pentru meritele ei literare Selma Lager16f arD; 
fo.st onorat~, În anul acesta, cu acordarea premiu- pentr 
lu~. Nobel, m suma de o sută nouăzeci şi trei de ~ânzJ 
mII de coroane. 1 Să. 

Onoarta ace.astJ a fost aCOidatl pentru intâ1aş iesăh 
âatii unui scriitor suedez. 1 R(J 

faptul, . că premiul R fost oferit unul compatriot ,gar r 
al ma~elul fondatorI n~, po;ote constitui o favoare 1 FI. 
nemeritată pentru scruloare. Talentul el e recu· gar ~ 
noscut rn lumea literelor. i FII 

Voi trece deci În revistă dansul, rămînînd ca intr'un 
număr viitor să revin asupra peripeţiilor, unele hazlii 
altele supărăcioase, dela masa unde prezida pururea 
veselul Nenea Lită. 

Nu ştiu ce e cu tineretul ăsta al nostru că se în
călzeşte atit de mult pentru tot ce e străin chestiu
ni1e noastre romineşti le abandonează totd~una pe 
planul al doilea. 

. Prit:t ani~ ~O d?mnea În literatura suedezi o ~ar I 

dm cte ,reah-beă, mflu~ntată ~e puterea de cre~ tie ! O, 
a scneulor franceze ŞI a ţărilor de nord. Dirl.ctia !urml 
acea:,ta ,era con~us~ de,. A~gust Strindberg. - j O 
Silsţntortl acestei direcţII cautau să fIe cât mai Ineu 
since,.; fată de natur~ aşa incât s'a ajuns in grabi l O 
la o Judecată pesimisti a lucrurllor din univers. ~ broc 

L d 14 O C '1 d" 1 In~oiala nu numai ~supra uru:Î fiinţe supreme, d i D 
on ru~ A ee. ercun :. Il? omatice chiar asupra eununlor lumeşti sUpânea fiecare 1 de r 

Să fie acest obicei urît un fel de parvenitism so
cial, ori o lipsă de educaţie naţională? Căci este peste 
m~sură .de d~gustător faptul, că în viaţa noastră ro
mmeasca să mtroducem In mod sistematic obiceiuri 
străine. , 

M~a impresi~nat ~ntr'un mod dureros lipsa totală de 
atenţie pentru JocunJe noastre naţionale. Dar este ier
ta! unei societllţi r?mineşti să neglijeze cu o uşurinţă 
~tl~ de condamnabilă cele mai nobile şi frumoase da· 
tlnl străbune? Este iertat să se Înlocuiască fermecă
toarea noastră horă, cu ametitorul vals frantuzesc, ori 
cu ~r~ghioasele ~olci ~i .şotişe .nemţeşti? 

.. EI bine, lucrul asta ndlcol mi-s'a dat să·1 văd cu 
?Otzia, l?etrecerii noastre. S'a invirtit tineretul ce~uri 
II1tregl .In ture exaltate. de vals, cadriluri şi mai ştiu 
eu ce, Iar frumoasele Jocuri nationale hora romana, 
ardeleana mănioasă şi cite alte au fost I~te după 

a~ aflat, ca mtre regele GreCiei ŞI moşte~ suflet. J?irecţia ,ace~sta Însă n'a p~tut câştiga sîrn-· D 
mtorul d.,e tron a izbucnit un grav confl'ct, pahi printre CItitori, cu toată critica favorabilă ce lcrat 
În urm~ căruia e posibil să se schimbe I I·se făcea. Lumea dorea o literaturA mai opti-' D 
succesiunea la tron. mi stă, doria scrieri care să cuprinda In ele toate 1 turi 

bu~uriile vieţii. O renaştere a literaturii suedeze i D 
se Impunea d~ sine. Ea s'a şi produs prin intra- 1 mas 

Noul guvern italian. 
. Roma, 14 Decemvrie. Noul guvern al Italiei a 

a,Juns un guvern mult mai reacţionar decât s'ar 
f. aşteptat. Nu fac parte din cabinet nici parti, 
dul di~ stâ~ga fxtreml! nici constituţionalii de
mocrat', can prin votunle lor au pricinuit căderea 
guvernului Oiolittl. 

Noului guvern nu i se profeţeşte viaţl lung!. 

rea in arena hterelor a lui Werner de Heidenstam [ 
şi Stlma Lager/of. mot 

Scrierile el sânt caracterizate prin o sinceri ins.. r 
pira ţie, câştlgati In mediul vieţii de toate zilele. moi 
Oameni, dobitoace, flori sânt obiectele ei de pre- 1 
dllectie. De asemenea minunata el destoinlde ra .J mo' 
forma expunerilor, denotA forţa talentului ti. Le- î 1 
gendele, descrierile vietii dela ţară, ale sufletului 1 tlve 
poporului suedez sânt cu atâta măestrie tratate, i ,1 
Incât cucereşte pe cititor. Selma lagerlof nu iu- 1 tl-n 
beşt~ oraşele, ci nutreşte o adevlrata uri pentru _ 

__ ..... _ • strAZile I~r. d:: aierul i~~~Ş~" şi pentru mo- j I 
oca"' .............. tit la bi'ba~ <it ,III te .. et, 'upi CIUlI ......... _. d. """,.,tlRtI .......... 10'''' ..te da ""'''''1 
mentul .,0oDotol". Acest medicament le beL P re ţ Dia n eli tic leit cor. comandele de 3 Itlde cu li cor le e~dl.J fraaMio ~ 

• ____________ - - - - c:a.p1t1 pe llngi cea mai mare diltrttlune dda FarU3acla Salvator ba Sua. u,l (Slavonta). - - - • -Boal81e Sicret,! 
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Îile lor fixate de mo::f~. Cu atit ma; mult iu· 
~ natura, cimpiile şi pădudle, viile şi dealu· ,i lacurile agitate de valuri. 
~itul operelor genlalei scriitoare ne procurl 

~ imJI nobil gust, ce nl·I poate oferi arta 
fă. 

~. romAneşte Tncă a fost tradusă. Un numlr 

f
t al ) Luceafărululc dă o traducere reuşiUI a 
schite dt-ale scriitoarei suedezt", pe cale o 
ducem in numărul nostru de asthi. 

" Pentru fondul de zidire al şcoalei de I 
din Arad. Pentru zidirea internatulul şcoalel 

fete române din Arad; IIU sosit mll nou la 
juniunfa femr:i1or române din Arad şi pro
tie« urmlUo.rele contribuţii: 
Pna Lucreţia Sta 11, Arad, 
1., Aurdia J tneş, ) 
j) M~rlta Andleica, ) 

c. 

Colecta dnei Florica selagianu, Tal· 
.. dela: fIor: ca SeiagLUI, 4 c. dşoara 
~rgina Selăgian, 4 c. Arr:bele mem-
1 ordinare. " Total: " 8'-

Colecţia d-Iai dr. Nerva Onat. Baia-tk·Criş: 
Patru ştergare cu motive româgeştl, din Baia-de
Criş. 

Colecţia d-şoarti Mariţi OoZda, Brad: 
D·na Marta Colisda: O tAvi ţi cu motive ro· 

mâneşti. 
D·na Maria Boleu: O ştergare teslturi cu 

motive româneşti. 
D,na Maria Bogdan, T~reţel: Un ştergar ţe

sut cu motive româneşti. 
O na Maria PâTva, Brad: Un ştergar cu te

sliluri româneşti. 
O-na Sofia Ancăş, Brad: O;)ui şterglrl tesA

turi cu motive româneştI. 
O na văd. Trailescu, Arad: Un mijloc de masă 

pentru salon - broderie pe mAtase. 
D·na Vie/oria. d,. A vr.amescu; Radna: O peri. 

nlţă, broderie cu au! pe catifea. 
O·na Veturia Dimitresca, Seci ani : 2 ştergare, 

ţesături cu motive româneşti din Banat. 
Din actele muzicale ale d-Iul dr. Tiberius Bre· 

dicianu, vându te pentru zidirea internatului, au 
mai incurs 7.20 cor. 

- Conferinţele Asociaţianei. In şedinţa 
tolecta d·nei Aurella Machi·Ardt- din urmă a comitetului Asociaţiunei s'a luat ho· 
~Itl, Oy.·Varşand, dela dona Aurelîa tărirea să se ţină pe seama publicului românesc 
khi Ardelean, taxă de membri pe o ser e de conferinţe instrudive. Inceputul se va 
. ă 40 c. Hodenzla Pantos 3 r. Teo- face in Dumineca ce vine. DI profesor seminarial 
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- Logodnă. NI·s'anunti ci d. Dr. Nic. 
8ran medic in Bucureşti şi·a logodit ieri de soţle 
pe genUla d- şoar! Otfta Hodoş, fiica dlul lunill 
Brut Hodoş, director de banci In Blaj. 

Dorim tinerei perechi toate tericirile! 

~ . - Un accident al lui BhSrJot. Mult ser
bătoritul aviator Bleriot, din prilejul zborurilor 
sale În Constantinopol, a căzut victima unei ca· 
tastrofe. Abia se ridicase cu aeroplanul câtiv. 
metrii peste suprafaţă, când aparatul apucat de 
un vânt a fost isbit de un pom. Bleriot a suferit 
grave lesiuni la mAni şi picioare. Aviatorul a fost 
internat la spitalul francez din localitate. 

- Vifor In Bucureşti. Din Bucureşti ne scrie: 
Ieri noapte a bântuit un vifor straşnlc In capi
taUL Din această pricină trenurile au sosit cu 
mari intîrzieri II d!'~tina\ia lor. De asemenea fi· 
rde telegrafice şi teiefonice au fost deranjate IfI 
multe părţi ale ftrei. In Capitală şi i:l diferite 
alte localităţi din tară vifotul a cauzat nume· 
roase stricădunl: a desvelit case, luând (abIa de 
pe ele; a dărâmat coşuri, a aruncat jos garduri, 
etc. Astăzi 1 ... amează s'a mli potolit, iar tempe
ratura s'a ridicat de asupra lui zero. Tot azi s'au 
re~ tabllit şi com\Jnîcaţiile te:efonice pe unde fu
sese intrerupte In diferite puncte din tară. 

Popu 5 c. Gheorghe Oobriş 2 c. Nicolae Mihulin şi.a anunţat conferenţa sa tratând 
olae Cismaş 5 c. flore Maguranu despre: CAIătoriile 11 polul nordic şI descoperi- ....:- Intimpinare. Primim următoarele: ştirea 

- Teodor Pop 1 c. Dimitrie Hotă· riIe mai nouă. intltulatl ,D~'lconsiderarea limbii noastre~, apă-
t c. Gheorghe Amleu 1 c. Teodor rută in nr. 256 din 8 Decemvre st. n. a. c. o de-

aciu 1 c. Ioan Hotăran 1 c. Ioan Indemnăm publicul nostru iubitor de ştiinţă sit clar de-o :scuză tendenţioasA şi rAutădoas~. O 

~
rpos 1 c. Oeorg na Ooldiş 1 c. se prezinte in numAr mai mare la a:este prele- a ;tfel de invinuire numai dintr'o duşmănie mi.se 

turia ropovîd 3 c. Tolal:. 04'- geTi, chiar pe lângă interesul ce·1 poartă au da- poate fac~, cu care e picat să stele omul de 
ruj, de a lmtrua pe cei ce le ascultă. b" . i 1 d fa e 'un I i b n O na Oeorgina Monţia Şicula mem- vor 01 ŞI n oc ea: vr ucru ma u t 

3 . ţ- 40' sl şi pierdâ timpul scump. 
IM pe vIa a ) - - Pariile regimulul şovin. In ceasul al Tot aşa de maliţios şi de nebasat este şi arti-
io na Aurora Filip, Cherechin, m;::m- 11 lta, dnd illdui mizeriei din Blh)1', prin fiora· colul intitlllat • Dela românii din Panciovac, apă-
~ ordinari4 • r4..':-:: sita!ea i peste inchipuire; - şi când tlpetele ne· rut tn Nrul 241 din 19 Noemvre a. c. semnat de 
1 c" norodţilor cari se sbat in acest iad, sugrumatl de .Al<!xandrul din BAnate, care se vede este hvo. 
toteria Reuniunii femeilor româ.ne iazma celor mai ingrozitoare epidemii, au alarmat rU din răbunare, cu orice preţ, fie chiar şi Uri 

din Arad. şi revoltat partea cinstită a opiniei publice dln motiv. Pandova 10 Oecembre st n. 1909. Dr~ 
, tară, vine b siâ'şit şi gl.lvernul să intindă mânl Petru Pensia, advocat. 

~
ntru loteria , ReunIunii femeilor românec: au de salvare pop,)raţiei pentru care s'a purtat in 

,~ sosit urm~t?arete o~;ed~:. . ~ totdeauna cea m::.i maştere ingrijire, că j doar e - Cel mal bun loc de târguieli de parfu
:"l--,- . 'şoara Enlllta Mladm, Ş;lmd13: ~ f~u~oa~l poporaţia blând~, paşnică şi istovită de cea mai mării, săpunuri, pe1ii de dinţi, plafurl de dinti 
!t:. - J de rl'!asă -..LI şase şervE:te, broderie ŞI aJur pe crudă slrăcil"J-popora\ia de palU a regimului şo· fpe de gură, prafuri pentru dame, cremA de 
('" ' )~:ă, şi un m:jloc de ma;ă tot aşa. vin: poporilţla româneasCă:---~--- ~--:=-T~::"~~tm~·~.\Jm~·~s~o~()~n~hwii~ş~iRi~n~s~tr~u~m~e~n~te~d~e;"--:-__ 
~~ ':na Roza Mladin, Ş:lindi a: Un fugar şi un "gumă. Totfeltll de instrumeu e 
~ijloc de masă, cU'-ătură românea~d cu ajur. Oricât de intârziată tnsl, saluUm cu bine mâna moaşe, la farmacia lui Burger Frlgyes cu firma J 
i O şoara SlJlvia Foliuţ, Şilin1ia: Un mIjloc de aceasta de salvare şi din prisoml de nobleţa al ,la un cornc: in Kolozsvar. 
" ",J' ~ufletulul nostru iertăm vltregitatea cu care s'au 
nasă, broderif'. _. .. I f P' +. d' S'h d 1 ( Ona Silvia Corn/oşan, Ş:hndla: Ui' acopetltor purtat guverne e al" cu popora\la ltI lor, ac 

ăt ii • ă ajutorul ce i-se întinde nu va fi numai o fărâmă· 
pentru buffet şi o tă'viţa cus ur romantasc pe tură de ochii lumii, ci o acţiunee.::onomică dăi. 
râ~~iita Corb, 1ărancâ d:n Şilindia: Un ştergar nuitoHE; menită să creieze in Bihor condiţii trai· 
lesătură românfască. nice de existenţă. 
I Raveca Neag, ţărancă din L'lgUd,:f: Un şier- Din comunicatul ce la dat In chestiune gu· 
gar motive rom4neşti. vunul in ziarele sale, retinem următoarele: 
1 Flofiţa ScTob, ţărancA din Luguzău: Un şter- Ministerul de interne şi cel de agricultură a 
gar cu motIve românEşti. . trimis la faţa locului câte un om de speclalitat~, 
j FloTiţa Popa, ţărancă dm Luguzău: Un şter· ca să intre in legătură cu medicii de cerc şi cu 
~ar CU motive româneşti. autorităţile locale, pentru a compune o comisie 
I D·fia Eugenia Keri, Bn·d; a colectat şi trimis permamntă, care să intreprindA o acţiune. Emişil 
lurmătoarele ob!ecte: . ~ â guvernului au avut ocazia să se convingă prin 
1 D r.a Eugema Km: Un fugarI ţe~ătură rom - autopsit", in nenumărate cazuri, despre ravagiile 
Jnească. .. . .. >; mizeriei şI ale t'pidemiil<;,r asupra poporaţi,7i. S'~ 
1 D,ş~8ra Vtturt~ Kert. Un mlJloc de mas., I ordonat v~ruirea şi desmfectarea caselor In mal 
j brodeTie pe pânza. . ". tr,u!te comune. S'au astupat fântânile malarice şi 
1 D ş08ra Elena Bacan, ~.Cnştlor; Un Ill'Jloc s'au săp",t altele cu apă curată şi sănătoasă. S'au 

1 

de masă pe etaml.na cu .8}Ur. • • inflinţat bucătăril comunale, unde nenorociţii iau 
~·şoara EUfIemfZ Opn~a, Bnd: O permlţă lu· zilnic o mâncare nutritoare şi bună. [n fiecare sat 

.crab pe e aml~ă m punct~. s'a instituit un comitet, care va supraveghia ca 
'. D-na L..ucreţla POP, Ormmdea; un ştergar, ţesl· poporul să pbească toat~ normele ig}enei. Pentru 

x Aduc la cunoştinţa ono public, că amprilllit îa 
posesiune Cafeneaua Baros din palarul Minoriţilor, 
str. Weitzer Janos, unde ţin pe Iăngă serviciu co.
ştiinţios beuturi foarte bune. Cu stimă Tot Istvan ca
fegiu. 

x Noul întreprindere industrială În Timi
şoara. A 11 ton K o r nit z k y a zidit în Ti· 
m i Ş o a r a - F a b r i c ă, în colţul străzii fabrieei 
de mătase cu absorbite de gaz, pe care a instalat-o 
cu cele mai moderne ma,inării ale tehnicei moderne 
maşinării ale tehnicei moderne şi produce 11 feluri 
de făină. Propri;}tarul a aranjat in legătură cu moara. 
şi o prăvălie de spiţerie, nnde să vînd cele mai bune 
mărunţişuri şi făinuri cu preturi ieftine. - Pregăteşte 
în atelier şi Incrări de lăciitorie foarte frumoase eeeace 
ridică vaza industriei timişorene şi merită sprijinul 
publicului. 

x Spirtul Hungaria este cel mai probat spirt con
tra reumei. P re ţ u 1 1 cor. Bal 5 a m u 1 con t r a 
de ger li tur ei face se Înceteze chiar şi degerătura 
cea mai învechită. P r e t u 1 1 cor. 

Se află de vinzare esclusiv la: Drogueria -Ân
gyalc a lui Fekete Mihâly în Murăş-Oşorhei. 

I - Marosvasarhely. 

Dare da seamă 
1 tură romanească.. ~. _ .. .. bolnavi s'a clădit in fleeare sat eate-o baracl, 
j D loara Val~rta Stam/a, Rlblţa: Un ml]loc de fiind astfel isolaţi de cei neatinşi inel de epide
i masA, pe etaT?lni, cusătura In purcte. mia mizeriei: tifo.sul. Comisiunea lşi va extinde 1 ~ na Mana ~llSSU, Ţtbea: Un ştergar cu activitatea şi asupra unor c?mune d!n Sălaglu, 

l 
motive româ~eşh. .' . mărginaşe cu Bihorul. Mortalitatea a atins un pro- asupra veniteloI şi cheltuielilor audiţiunli literare· 

.

" D-na sylvla Rusan, CrăctUneşh. O tăvi ţi cu cent oribil in cele mai multe comune şi intr'a- muzicale organizată de ) Reuniunea femeilor ro· 
" motive româ,neşti.. devăr e ceasul suprem ca despopularea acestor mâne din Arad şi provintăc la 21 Noemvre a. c. : 

O na Just!na .lndfel, Caraclu: O ştergare cu ţinuturi să fie impiedecată. S'au vândut bilete. . . . . • . C. 948.50 
J motive romane Şti. ., 1 f t'l Suprasolviri şi contribuiri . • . • ) 214.-
l D.na Ma,ia Tis, Ţtbea: Un ştergar cu mo· Şi poate e ŞI ttmpu supre,m ca. run aşI ro· Total s'au Incasat: C. 1162.50 1 tin românEşti. mânl din acel~a parţi, ~a chiar ŞI aşe~lmlnt~le 2 
f O-na Vuţa Tisu, Ţebea: Un ştergar cu mo· noastre f,nanclar~ de on u.n.de, s~ alerge m.tru alU' Spesele avute fac • 'V~nit~l 'cu;at :. • 462.1 1 tlve româneşti. torarea celor mal nenorocIt! fraţI al noştrt. C. 700.38 

11 Institut de spălat şi cu.răţire a lui Primeşte pentru spllat şi curătit tot feliu1 de albituri bărbăteşti şi femeieşti, dantele. II 
1 • perdele etc. Se fac albe ca zăpada şi lucii ca oglinda. CJmandele din provinţă se eX8-

~1 N A G Y K A ROL Y cutl prom~ li .u deosebită Ingrijire la pa.hetare, se sped •• zl fra •• o. Se .siiurA manipulare 
~ In Claj-Kolozsvar, Malom ulc.o 4. ccnjtiincioasll., """culare grabnlcl şi punctualA. 

i 
1 
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P~(J. 8 ,'r ,,~ ~ U N Â-s 14 Decemvre n. 1900 
.. ~~~~~-------------------------~----~-------------------------------------~----1R-------------------------------2 

SuprasoJviri şl contribuiTi am primit dela: 
P. S. ~1 d. episcop 1. 1. Papp, dona Maria Po

pescu n. Oaroiu (Fj~lraş), Casa de păstrare, reu· 
.iunt", Săliştt>, câte 20 cor. D. dr. Aurel Vlad, de
putat. Dr. Vidor Bontescu, advocat, câte I~ cor. 
d. Milan Hodja, deputat, Dr. Ion Oorda" advocat, 
rite 1-4 cor. Dr. Emil Montia, advocat, Ioan Poi· 
Imon (Szombathely), câte 10 cor. D na Aurelia 
1. Popescu (Măjerat), d. Nicolae Marcu. (Arad). 
d. Dr. Aurel Novac, adv. (Pedea), câle 6 cor. d. 
DT. 1. Pefrut1u, adv. (Chişineu), d, Dr. A. Grozda, 
adv. (Buteni), câte 5 cor. d. general B. Fekete 
(Arad), d. Efrem Moldovan (Peciea), d. Dr. Papp, 
d. Octavian Goga (Srbiiu), d. DT. lustln Marşleu, 
ad\r., d. Dr. Cornel Iancu, adv. câte "cotoan~. 

. DI Alexandru Tiranu, comerciant, Totvarad 3 
cor. dl Jgnatie Vişoiu, preot, dl Iosif Vuculescu, 
al Preda, cand. de adv. Nagsy~zentmiklo.~, dl 
Ioan juleanu, proprietar, Curfici, dl Or. AL BrA· 
deanu, M.·Radna câte 2 cor. N. N. Arad, dl Vi· 
drighin N'J liJi Ardeleanu, Arad, N. N. 1 cor. Au· 
reI N. (fxpoziţia lucrurilor de mânJ). Total 214 
coroane. 

Ruuniunea are pUicuta datorlnţ!l de a-şi ex· 
prima deosebita sa multumitI tuturor participantilor 
şi ono public, care a cooperat şi contribuit la rea· 
lizarea acestui succes frumos. 

Arad, ]a 9 Decemvre 1900. 
Comitetul Reulliunei. 

Şcoala pentru economia de casă 
(~coaJa de menaj), susţinută de »Reuniunea 
femeilor române din Slbiiu«, deschide la 
15 la ~ uarie n. un curs de bacatărie Jind. 
Cursul va dura dela 15 Ianuarie până la 
15 Aprilie. Taxa lunară a acestui curs e de 
80 cor. Elevt: le primesc locuinţa şi Întreagă 
intreţinere în internatul şcoalei. lnformaţiuni 
se pot primi dela d·şoara Tullia Bogdan, 
Sibiiu, Strada Baier Nr. 1. In timpul aces· 
tui curs şcoa1a primE'şte şi execută comande 
pe lângă preţuri convenabile. 

• 
Şcoala Industrială, sus1inută de Reuniunea 

femeilor române din Sibiiu. intre alte lucruri fru· 
_oaSI! pregHeşte ş! odăjdii, aplicând şi ]a ace· 
stea numai motive originale româneşti. Materialul 
ce se intrebuinteaza. Ia pregătirea od;jjdiilor e de 
E:8lita~ea CEa mai bună. Preoţii m:ş!ril ar face un 
lucru de laudă, dacă avin d trebuinţă de odăjdl 
s'ar adresa cu comandele lor cătr e şcoala amin· 
tJtit (Sibfiu, Str. Schewis nr. 15). Sântem deplin 
lncredin1a1', că od~jdiile pregâtile de ş~ oala in· 
dustriali vor fi mulţămitl, fiind mai frumoase şi 
.ai durablle ca cele confecţionate de fabricile 
sfrline. cari nu se uiti decât la cJştig. Reuniu· 
.ea femeilor române din Sibiiu, prin confectio
.area de ornate bisericeşti nu umblă dupll câştig, 
scopul el este a da ocaziune bisericilor noastre, 
ta sl se prevadA cu orna te frumoase si trainice 
$i a introduce pretutindenea motivele de arfl ro
aânească. FărI indoială un scop nobil, care me
riti toată atenfiunea din partea preoţimil noastre 
de ambele confesiuni. 

• 

Plata grAnelor din Aradul·nou. 

14 Decemvrie 1000, 

Ploile multe au Început să strice sămănăturilor, şi 
ar fi binevenită o vreme mai senină. 

Afacerile tîrgului de bucate au început să prospere. 

S'a rin12ut A2f I 

griu iOO mm. •• 13'50-13.70 
orz 100 !lUn. • •• 9.10- '-
ode 100 mm. •• 7.10- ._ 
lecati 100 mm. • • 7'W- '-
păpuşoi 6OO!IIm.. 61i0-5'70 

Preţurile lunt lOCo1fte In coroane şi dupl 50 klg. 

Barsa de mirfurl şI efecte din Budapesta. Cărţi ~co/are aprobate. 
• Budapesta, 1 .. Oecemvrie 1909. 

Harta tbwJ!fajică a Transilvaniei. de 
Pretul cerealelor după 100 klgr. a fost armthm:'.; Nlco1ae Mazere profesor . . . • 

Orlu nou 1 Supliment la harta etnografică de N. 
De Tisa - -.~ - - - 28 K. 95-30 K - fiI.' Maz~re:.,.. . '.' .' . ~ ... 
Din comitatul Alhe! - - 28 • 80-29 • 80 l O/gamzaftunea credlfu[lll prm bancile 

ape 

De Pesta - -- - - - 28 " 90-29 " 90 r român~şti, un studiu de Eugen Brote, 1t.ei 
Băr.ă!ănesc - - - - -- 28 .. 95-29 :t 90. Activitafea literară a mitrop. Şaguna f. 
De Radca - - _. - -- 28 :t 60-29 • 80 « de Gheorghe Tulbure . . . • • , l,ar 
Secară de caJitatl;'!l 1. - - 19 • 75--20 • OS, Biserica şi românismul de Cernăianu » !ojllTl 
Secară de calitatea mijlocie 19 :t 55-19 - 65 & Monografia lui Şogllna de Or. lupaş ~ o'hel 
Orzul de nutrq, calitatea 1. 14 ,. 75-14 • 95. Critice voI. 1. de C. E. lovinescu. • , 3':re 
Ovăs de calit1tea J. - - - 15 " 70-16 " - 4 Românii traducere de E Lovinescu ) l.ld 
Ovăs de calitatea .Il n. - __ o 15 :t 40-15. 60 r. .• 1 e 
Cucuruz.- - - - - - 14 ;, 80-15 :t _. FeCloarade Orltans traducere de poeta I 

Mana Cunţan, broşat • • . . • : --1' E, 
=====.o::&E Din faptele străbunilol' de N. Iorga. ' 

Convorbiri literare Nr. tI, Noemvrie v. ) l' 

BIBLIOGRAfII. 
A apăfut .Emines(u comemorativ« 2>lbum ar· 

tistic literar. O lucrare de mare pn~ţ, tipărită pe 
hârtie c.hromo, având numeroase cliş~e artistice, 
din elire rtmarcăm autografele poe/ului, ilustrate 
de pictori distinşi, totodată şi fotogrllfii inedite. 
Cupdn3ul: Proza stmnlită de toti SCIHtorii de 
frunte ai României. Versuri: ln mare parte auto
grafe de a lui Eminescu; res:ul cuprinde po~ zÎÎ 
de: A. Vld1'J1ă, Vnonica Micle, A. Naum, D. 
Zamfirescu, OIArescu·Ascanfn, D. Anghel şi Sf. 
O. Iosif. Pagini de muzică scrise pentru poeziile 
lui EminesLU de: Ed. Candella. O Stefănescu, 
E. Mezelti O Sch:>ldti şi 1. Filip. Fotografii: 
toate portretele lui Eminescu, fami:ia sa, pdetenil, 
casa pirin!ească şi impr~jurlmle, actele de studii, 
ziarele urde a colaborat, manuscris€IE', mormân· 
tul şi altf::!<", de mare interes pentru admirli torii 
lui. ACi!st albull este Întocmit de Ocfav Minar 
şi a 2părt!1 i;. e:litura librarid P. şi D. lliescu 
din hşi. Pretul 3 cor. 50 b. plus porto. Ediţia 
de autor: 10 cor. Se poate cap~ta dela libră
ria t:ditoare şi dda Librăria , Tribunele: 1 Arad. 

• 
La Librăria ~Tribuneic: se află de vânzare 

Aeart/sfui Născ. de O-zeu şi alte ru
găciuni cu lit. latine, legat simplu 

Acajtlstul N. de O-zeu leg. În piele roşie 
, b ~ » » :» »neagră 

:. »» , » »chegrin. 
, «« )o , , cauciuc . 
, »» , ~ « pieI. moale 

Icoana sufletulai, leg. simpl. 
Mărgăritaru.l sufle/ului, leg. simplu . 
Mântuirea sufletului, leg. simplu. • 
Mimi margaritar sufletesc leg. simpl. 
Carte de rugaciuni. leg. • . • . • 
Cărticică de rugăciuni şi cântări, leg. 
Rugăciunile şcolari/ar, broş. 
Epistolia D. 1. Christos 

c c: c c: 

Visul N.ăsc. de O·zeu • • . 

Cor. 1'70 
» 3'20 
, 4'
« 5'20 
» 10'-
• 10'
,. 1'-

• 1'
• -'SO 
, -.40 

Critice de Dobrogeanu-Oherea. , . ) "'lă; 
O călătorie in. satele româneşti din ,1 t 

Istria de T. Burada . • . . • . , 2·j 
O călătorie la românii din Moravia de r-

T. Burada. . . . . . . . . . » 1.1 
Moţii şi curcanii de A. 1. Odobescu. » 1'4 

Şuluţiu de Carpeniş . . . . . • ) 
Partea VI. din Memoriul lui 1. Sterca- :.,i

ell

( 

Adaus la memoriul lui 1. Sterca-Şu-
luţiu de Carpeniş . • . . • . • 

Hamo sum, roman tradus de Mugur » H\1U 
Studii bizantino~române de O. Russou c: 1'-; 
Icoane, nuvele de AI. Ciura . , . • ), l'lefll 
Versuri, de Elena Farago (Fatma) . . :.o l'~ca 
III clasa cultă, nuvele de 1. Agărbiceanu:.o l. 

• 
Din Biblioteca muzicală ,Lira românăl_ 

Nr. 1: ,Deşteaptă-te Române«, 
Nr. 2: «Luna doarme.~ 
Nr. 3: ~AoleO!4: 
Nr. 4: «Suspine crude.c: 
Nr. 5: .Cât te-am iubit.e: 
Nr. 6: »Călugărul din vechiul schit.~ 
Nr. 7: »Pentru tine Jano.« 
Nr. 8:» Două fete spală lână.< 
Nr. 9: »Ce te legeni codrule.< 
Nr. 10: »Steluţa.« 
Nr. 11; »Cucuruz cu frunza'n sus.e: 
Nr. 12: »fetiţo din acel sat.~ 
Nr. 13: ,Popa zice, Că nu beae:. 
Nr. 14: .Inimioara meae:. 
Nr. 15: .Am un IfU, şi vreau si-I beaut' . 
Nr. 16: .Pasere galbenă 'n doce. 
Nr. 17: Imnul regal român. 
Nr. 18: Cintul gilltei latine. 
Nr. 19: Tricolorul. Imn patriotic. 
Nr. 20: Steagul nostru. Imn patriotic. 
Nr. 21: Mama lui Ştefan-cel·mare. 
Nr. 22: Domnul Tudor, cântec national. 
fiecare număr 20 bani, plus .5 fII. porto 

, 

1 
1 
1 

poştal~ 

=========~~ 

Poşta Redactiei. , 
li ,. ,,. • • • 

Litughier cu litere latine leg. in pân. 

li -.24 
, -.20 
c -.50 
,. -'10 
» -.20 
c: -'10 
li -'20 

Kololsvar~~ D. M. Şiria. Adresa d-Iui Vaida : 
Eszterhâzi u. 3. ză nugră . . . . . . 

Ciaslov, tOroIogion) cu litere latine, 
leg simplU • • . • • . • . . 

Ciaslov, (Orologion) cu litere latine, 
leg. simplu . • . '. . . . . . 

CiasliJv, (OroJogion) cu litere latine, 
leg. fin • . • . . . . • . • 

Ciaslov, (Orologion) cu litere latine, 
leg. în piele . . . . . 

Odoich, mic cu !it. latine Jeg. simplu 
, ';#:r> » » fin • 
, ••• • • În piele 

• 

• 

• 

8.-

2'40 

1.90 

2'10 

~ 4'~ 

» t '60 
c: 2'
,. 3.20 

Tipărituri advocaţiale în limha maghiară.: 
Adds viteli szerzodis 1 bucată 6 fileri; 50 buctţi 
2 coroane. 

Halalesel jelvitel 1 bucată 6 fileri; 50 bucăţi 
2 coroane. 

Hdzassdgi itetMzQssig helyredllitasi kirlliny 
1 bucată 4 fiI eri ; 50 bucătI 1 cor. 50 fileri. 

KOzsigi bizonyilvâfZY 1 bucată 3 filerJ; 50 
bucăţi 1 coroană. 

Kieligitisi vigrehajtdsl kirviny I bucată 4 fiI.; 
50 bucati 1 coroanA 50 fileri. 

Meghafalmazds 1 bucată 3 fneri j 50 buclţi 
1 coroan~. 

Sommds kerestl 1 bucată 4 fiJeri; 50 buclţi 1 
coroanA 20 filed. 

Leltdr 1 buc. 8 fileri; 50 buc. 2 cor. 50 fii. 
• 

r 
.~'I"-___ ""'" ,-.,- .....- ___ oi LE ... --..... ~ •• _\I 

Redsdc: responsabil Iuliu Olurglu.· i .. 

li Tribun~t' Institut tipografic, NichhJ şi con&. 

Se prăpădeşte micul copilaş? 
Daţi j unfură de peşte l EmuJsiunea Scott t , 

şi veţi constata cu bucurie că s'a in10rs spre 

3 se desvolta şi se , "?t bine, incepe 

,1;~14\ face vesel. 

ftf~~,:~' .,Emulsiunea ScoU" 
lf! ~ adeseori a redat copiii părinl!Jor 
M~ 

Jor, chiar din gura morţii. 

"Emulsiunea Scoti" 
e ce] mai ales medicament atât ce priveşte cur.il~ ~ 
tenia, cAt şi mistuirea uşoar. şi efectul grabmc~ ~ 

O sticlă originală 2 cor. 50 ff'. --V 
Se află de vânzare in toate farmaciiJe. ,~. 

~~ 
t , 
l 

\ 
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1 
apărut: 

CALENDARUL 

~eni n'a mai văzut atâ.ta lux într'un 
l.ar. Conţine un text f')arte bogat, afară 
!<jUmeroase şi sphmdide ilastraţiuni şi 
6·pent". Mai oferă ~i diferite premii de 
3'tre dintre cari: 1000 Lei num~rar, U:} 

!'!de aur, etc. etc. Pretul Lei 1'50. 

-11 Editora Ig. Her'z, Bucureşti. 
l' Depozit principal la: 

"'ij,ădtt ifj. K LEI N M (j R, Arad. 
2'~ 
~,---------------------------------

::j 
].~ cancE:laria subscrÎsului află apt:care 
,lentan\ 

r~n candidat de advocat. 

Candidat de advoGat. 

1 'ieflectan ţii sa se adreseze la subscdsul 
1" ~ 
1. cat. 

Ur. SteÎan Razvan_, 
n~ fn lIIa (Marosillye). 
~ . 

. Î~~~t;ri:"1i,"~~!i1li@'~i&'il 

:~...~i~~;:~~~~~;j~i;_ 
~~~l :>.i/q ~ ~ .. 

~~ ~/:f fUlOP lNDRA~ ,~ ~~ 
,- KoloIsvar,SzecbenYl-tel' 36. 

1 ------==:= 

i plimeşte lucrări pentru apa· 
duct şi canaHzare pe lingi 

;r garanţă c.u preţurile cele, 
"~% mIi ffil)d'!rate. l{':';" 

:ţ~~S~~~~4[f 

fabricii 'de instrumente 

11. .. 11 ... Yasarhely, VI., Fuencz-utca. 

• T R I BUN AII. Pag. Q . 

Un ~a~~!~a~t~tn~~V~Lat p raiealia 
rare dor€şte sti. stea mai multă vreme In 
Bud'lpe~ta, afla aplicaţie In cmcelaria advo' 

cea mai btmă de 

caţ;a'ă a dloi 
I:>1", I~n1il Babeş, 

Grof KârolyJ-utc:z:a 12. 

-------------------------------------.J/I, ·..-__ ·_'k"---.....,... __ ~ __ lOIIa!o' -

Damele 
vor afla mai uşor sursa de cump1rat daruri 

""i'Zi'%_.~ de Crăciun, 
... 

DACA 
vor prIvi obiectele expuse În vi- f7. 
80 trinele cunoscutei firme •• ~ 

fIECARE OBiE.CT ESTE PRO· 

VĂZUT CU CEL MAI MIC PRET 1-"'_-".· 

• It • fiXAT .••• ~ •. ; 
= fOND. iN AN. 1860. = .~'t< 

"4I~~~i.2_Si~~ 
ţ,,,";;":,~~z:~Mi:ie..,,,,, bJ.1i It~~~~ 

Câ.tav~ euvinte asu.pra 
lB bC1aJelor sacrete r «z 

El trist, - aar In relllitato adevărat (lă tn vre· 
m~!l de azi e bătătoare la or:bl muiţlmea acelor 
oameni a căror sa.nge şi /-lucuri trupl"şti sunt 
atr()t!at~ şi tad în urma u~nr!nţet din tin@reţe ~i 
prin deprinderi rele şi-au sdruo cinat sIstemul ner
vos Ili puter(\!10 spirituală. E timpul suprem ca 
acestei stllri îngrozitoare si se pllnl1 Cilpat. Tre
bue 811 fie cinevn cure să dea tin crimei dcsln~iri 
binevoitoare sincere şi amănunţite tn tot oe pri· 
veşte viaţa ~e:i:uftl! - treBue si fie cinen cărnia • 
oamenii s!!.-~t incredinteze f!\ră teamll, fiirl!. sfla\11 
.1 cu lnerodere necazurile lor secrete. Dllr, nu e 
tn dortjuns losă a destMnul aeeste necazuri ori şi 
cu! el trebue s!l. no adresăm unul asUel de medIo 
Bpo'l'ltlli~t, ('onştiln"los, Clare ştie sA dea aS'lpra 
vieţii sfaturi bune sexuale şi ştie a ajuţa şi mor
burilor ('o dejllo eventual există, atunCi apoi Ta 
incetA exlstent~ boalelor seorete. 

De o theml.>.l'e atAt de ml\re~ţ~ şi pentru Meat 
ti srup c iMtitutlll renumit In toată ţara al Dr-ulut 
~ PALOCZ, ID('(Hr. do Sl)ihl, specialist, (Bu(lapesb 
• VII, Râk6czyi-ut 10), unde po lângă discreţia (lea 

mal strictil., primeşte od olne (atM Mrbl!.ţli ca.t şi 
femeile) deeluş!ri Iuupra ViOţ9i sexul'le, unde 
sângele şi sucurile tropeşti ale ~olnav,ulul se our1l.t~, 
nervii 1'8e Intăresc, tot orgaul!;mll1 1- se ellberelloză 
de mlloterille do --boaU, ch,nudle sufleteşti I-se U· 
nl~teso 

Făr!l. contnrbarea ocnpaţlunHor zilnica dr. PA.· 
LOCZ vlnn(wll. drja do ani de zile repede şi ra
dioal cu m('tollul 8I\u prollriu de ,-l.dceare, chiar 
şi o~zruile ct'ie mlli neglo:!o, rap.ele sitlHoe, boalell3 
de tava, b~şică, nervi ~i şira spinării, lnceputurile 
de confu~ie a minte!, urmările Bunlei şi ale sitlU· 
sulul, erecţiun;le do spaimă, ~lâbirea patarel băr· 
Mteştl (imp ... tcnţa), v/l.tăml\.tuflle, boalele de sAnge, 
de piele şi toate boaleie organelor sexuale fe
meieşti. Pentru femri e sală de aştt'pt&re Se.pIlO 
rată şi eşi re 8~paratll. ln ceeace priveşte cura, 
dep~rtarea nu 6!lte piodecă, că'Jt dacă cln(Jva, dIn 
orice cauză, n'ar putea veni tn persoanA, atunol 
i-se va !la rAspuns amănunttt foarte diserat prin 
scris 'are (In epistolă e de aj uns a SOlI tnlMllra 
numai marea de r!!.spuns), Limba românI. se yoro 

beşt) perfect. După tncheierea curoi, epistolele 
se ard ori la dorlnţi!. se retrimit tie-[,â·u~lIo. lostl
tutui ~e lngr ijcşto şi de medicamente special€'. 
Vizitele se primesc lnco-pl\nd dela lU ore a. m. 
şi pll.nli. la 1) ore p. m. (Duminaca p/l.nă la 12 ore 
Il, m.) Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, spe
oialist, Budapellt, VII" Răk6ozi·ut 10. 

,i de tllpi, fabricaţia proprie de part.a 
de SUI a jhelelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se gasesc 
CU preţurile cele mai ieftine 

in magazinul de pele al lui 

fiJonBJ Sandor 
BUDAPEST III., Tavasz u. 1 

Distins cu diploma 
de recuno,tlnţl 

:: in anul 1904. It 

Catalogul ilu
strat a pretu
rilor - gratuit. 

"'~i&"""""''' UW_" AI 

I REs'CH ;ERENcI' 
J; atelier de ma~lnl de cusut şi biciclete 

~ in TEMESVAR.~~dda Merczl 4. 

li Are n;af~zin 
j de mnşlnl de 
,. cusut PfAPP 

I!A 

de toată mări
mea şi (T.l pre

. turile E:oderate. 
Ivbre :lscrtiD1cnt 

de Goarne. 
Preţurile se pot 

DEBI<ECZENI i~AJOS 
1"'eparato .. -< de Hl nşini 

O:r.adaa-maFe -_. N agyvarad 
Kolozlvarl·ut 291'43. -

Prime~te repararea tehnică. a orice soiu 
de masini economiee, lllotoare mannte 
cu alHlrt, gaz, retrol~u, beJuln. olclu 
brut, motoare nbserbtto"re de g~z, 
precum şi aranjamcutul (le mori cu 
puţuri ieftin! ~i pe lânga. condiţiuni de 
plă.!ire favorabile. 

IsF# _fi #ii#! * 2& ,a!::: $agSR!! fi r m Ttb 
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~ Vifarius Şandor ~~:fW'j,'::'d::1:· I 
t~i I.l ~'. broez un~ 8zellt Al!.H~a-utca 1. ~'! 
k;i R~(Omal1dă în attn- pr(.)pri~l manufactură. .-# 
l\':'\i, t . 
:~'.:i ţi unca dlor mt dici ~i _.- '~'-~~~=- O experienţă câştiga!! pe f',~~ .. ' t:'! a onor. public prllvă- . '> /-;.'\.. terenul Ortopediei În pri- i"';.J 
,.~ l' - ă :~~\ .'.~{,: r '-~~ mele fabrici speciale ca ~:( 
ţ. ' la SD. prOl'aZnf cu " ,.,' .. ',. '\fl " ~ cele din Franklurt, Ham-~:'l 
~~ tot felul d~ band.t>ge " >.I, \'" burg, Bruxelles, Viena şi ~t 
~';1 artificiale. - Tlfle in ~~J ,:);'~ Ber"J, mă pun in plăcuta ~ 
t;i1l IDognin cârje Il',e- ',:" :' .. :~,<_'-_ .. ~~i, &\. poziţie, ca pe on. muşterii, (917 
f: rl. h' . , . ~ [Ii să-i pot lelvi şi la cele mai 1} 
.~-'. C iiUlce, plclOare ~I '/,'1;.-.1 J"~' gin.aşe şi complicate ordi. î~ 
oi:i TJlâd utificisle, ban- . ',': ':'..\;/l R De şi pretenzluni medicale. ~ 

~ t~~~f~h:~1~:~~l~I:; :{!, ~i_:~.:,~fl,._. fr;g;I~~(~: i~f~~î U 
t;~~ ptmzătoare tuupu ui _~_ -0-. ~~ bună ('alitate, şi pe lângă tl.;.:~l 
~~ pr~Ztnt. - Toste în preţurile cele mai ieftine. }} 
~;~ Specialităţi de gumă veritabile americane şi franceze "Grizelda", "Salome" ~'" 
~ "Kleopatra". Pessarii. Toate acestea, plătibi/e şi în mărci, se expediază ~.' 
i;S~ subt cea mai strictă discreţiune CU preţuri ieftene. ~ijl 
~~;~M,,~~'-hS'~·~~>i~'---"'*-'·"""~.j-JI!!·~-·~··~~~~~ 
l-~~.,K -~~~; .. !1~~ ~ţ~ftr~fi~~f.t::1!=~~:it ~;?~ ~~-Z';~~~:!~~~~1~lU~.t~F~~ 

Weisz Geza 
fabrică de dacuri pt. biliarde, cheiuri şi bile pt. bilial'de 

Budapesta VII, strada Akaczfa Nr. 61. 

Pfegăt~şte tot felul de chefuri şi bile verit. 
de fildeş, ţine În de;)ozit cele mai bune ehe
!!I_rl.,_bHe veritabile de fildeş, şacurl, do .. 
mino, bile "lfgnum Sanctum" şi păjnuşi 
de lemn de c .. rpin. 

Primeşte spre rep~
r~re cheiuri şi bile de 
fHdeş şi ambrl cu 
pnţuri moderate p! 
lâr,g~ exei.:utare solidă 

şi cu pundua1it~te. 

IOSIF SCHULLER, optic şi orologier 
Cea mai ieftină 

sursă de cumpărat 
a totfeful de o ro· 
loage de buzunar 
şi de părete şi oro· 
loage deşteptA. 

toare, precum şI 
articUi optici. 

Prbllie de 0-
biecte de aur şi ar· 
gint signate oficios. 

Inele de logod
ni după măsura. 

Toate lu(rările 
de branşa aceasta 
se execută cu spe
cialilate, garantă şi 
cu ... _ rtţuri ieftine. 

Nr. 262 - 19 

In. atelieru.l tt1eu 

instrumlllts mUli, 



goi u vaer goi 1.. •• 

ARA D, piaţa Andrassy Nr. 14. 

Prima fabrică de nisipi peatră de var 
şi stingătoare de var din Perjamos. 

Filiala ară~ia.nă 
,r 

s'a deschis pe piaţa Ovar. 

Comandele se primesc in cancelaria Cabricei din 

:: :::: Arad, Ovar-ter, la :::::: 

ROSER MIHAlrAY eS Tairsal • 
• n ............. & ........ 5 ......................... .. 

1 
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"Berlişteana", asociatiune de ajutorare în Berlişte. 
_______ o,~_...... .......... _ ~ .... ~.. ...-............ _... ~ ... 

~ 
/" j 

Domnii membrii ai asociaţ:unei de ajutorare ~Berli~teanac în comuna Berlişte sant prin aceasta convocati in srnzlll ~,-\1'1". 
26 din statute la . 

a VII-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Berli!şte la 21 Decembrie 1909, la 8 ore d"mineaţa ; la caz ca nu se in!runeşle numirul membrilor recerut 
va ţinea tot pe datu de 21 Dacembrie 1909 la 2 ore dupl1 am! azi în localul asociaţi unei. 

OBIECTELE: 

1. Raportul direcţi unei. 7. Alfgerea membrlor de supraveghiere. 
1. Raportul comit<:tului de supraveghere. 8. Divtlse propu:1err. 
3. Primirea bilanţulai pe 1908 şi darea absolutoru'ui. 
4. Perd~rea din capital. 

9. Alegerea a 2 membrii pentru verificarea proce.mlului verb,d; 
Berlişte, din şedinta consiliullli comun ţinută la 12 DacelU~ 

brie 1909.' . 6. L:cvidarea Asociaţiunei In seuzal §~ului 56 din statute. 
6. Alegerea membrilor în directiune. 

CONrUL BILANTULUI. 
Cor. fiI. 

bvenbriul mar fei - - - - - - 958 56 Capital de actii - - - -
Spf'se de fondate - - - - - - 50 - Fond de reurvă - - - -
Mobiliar - - - - ~ - -163·65: Contribuţionea erarială şi comunaltt 
10% amortizare - - - - - 1:36: 1~7 29 Chiria - - - - - -
OÎverse debitori - - - - - 844 98 Diver,;;e ereditorii Sporcasă - -
Prelensiune intabulate - - - - - 2435 29 Tribuna - - - - - -
PH lere - - - - - - - - 862 46 

. 
- - -, 5298 58 - -, - i-

DIRECŢIUNEA. 1 

-
I Cor. fii. 

- - 2720 - ~ 

- - //41 52 - - I 461 72 
- - . 100 2,8,.-

1~60'56\ 

- 1_4=1 1274 56 
I 

-
--j!5298 58 -

A Nistor Seracin. 
DIRECŢIUNEA: 

Stefan Pervulovici. Ion Bosioc. i ~\ 

~----______________ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~-_-_-_-_-_-_-_-_-_~-_-_-_-_-_~-_-_-_-_~-_-_-__ --'--b-a~--=:~~'--_--~-,-,_~--:~:-:-::~~~ 

I DROGUERIE ŞI MARE PRĂVĂLIE DE PARFUMERII.tl, 
Il 

II .. Ii 1"1 '., 
r Alilii pentru fată, , Y" E,-,~ ft,' :'- U r- F ă i n ă . 

Pudre pentru dame, ,- ~ .... 
Cosmetici pentru mâni, .=1 n u t rit i vă: ~ ; 
Apă de colonii, calitatea cea mai fini cea mai renumită .. !,1. 

• ai • ft" le cal I "aflD. NESTLE, Parfumuri pentru odăi. ŞI cea m le In •• S ro 1... ril KUFEKE, 
Tot felul de SăpuDuri, II ," TEINHARDT, 

din ţară şi străinătate. J Cele mai noul P 8 n t r u c O p i i, 
Creme pentru Înfrum· r PA R FUM URI totdeauna proaspătl. 

setare. P rar de presirat, 
Plafuri, Perii, şi Apă peutru copii. engleze şi franceze În sticle originale şi = 

pentru ,dinţi. I mlsurate. CRE1!A-BABY. 
II - -.__ _I ..... I __ ~ 

" 

Rugăm pa onoralul pUblic românes\ ca ,adula primită dela cassa noastră să o pună În oare-care cutia ~8 ~anl in scopuri da bInefacere. ;. , 

- i~~ 
"WJ=-~~"'II~MWiUIrYW~f1f.,pm.HtJj#zi1,,*'iiP##W' ____ , 

"1I'IiCrr; ....... _ 'n'ZIIIf .. • __ _ ,~ 

-TRIBUNAe, INSffT(J'I TIPOaRA!11C Nt~H{N ŞI CONS-, - AtlAi). 1909. 
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