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Căscioara D ~astră. 
De Gheorghe Stoica. 

Stam odată de poves.te c'un bătrân, gazdA bună 
"~o aikum, şi ~şa din unii in altă vine vorba şI 
't Insulătoare. E greu nenişorule dragă, zic eu, 

le incmci aşa făTa o lecuţa de avere. Da unde 
d mi, se incruntă moşneAgul]a mine, de. gân
'!m că mă bagă in pământ cu ochii. aşa·j dls
se de mânios. 
- Mă băiete! se răsti d, lărgindu şi spetele 
aşa destul de largl, voi tinerii de a:l"tAz! sânteţi 

lşte pap~-lapte. Vi,e flÎcă şi de umbra voastra. 
I'av~ţi Îndrăzneală nici cât un purece. Ader.ătelu 
vreţi voi, să vă vie toate de-a g8ta, să 1răiti 

. viermele 'n brânz~, fară gândurit fără muncă, 
'ră nimic? 
Eu când m'am luat cu b~ba, aveam numai o 

J~Tă, ştii tu? O capră! Şi azi tu vezi, ce am 1 
)lf uite nu mi-au căzut toate dr·a gJli3, ca m'am 
i!răduit până le·am făcut. H~J, hei, câie rânduri 
le mdori n'au curs de pe mine! Dar mulţămesc 
llălui ceresc, di n'au curs degeaba. Am muncit 
ti am adunat. Pal lângă pai, grăunte lângă gră· 
inde, azi aveam un ou, mâne o cloşcA cu pui 

incet, incet, m'am tn'zit intr'o bună zi aproape 
;l:ă să bag de seamă, că am ~i eu ceva şi am 
::Irat şi eu In rândul lumii. Cutează dragul mo
\Ului şi mai ales munceşte, şi fericirea şi belşu. 
lUI Îil poartA de grijă. Vin amândouă pe furiş, 

nu le simţi şi sânt aci! 
~a·mi vorbea moşneagul şi deodată mi·a "e· 

i in minte, că povestea aceasta este şi a dis
ooarei noastre. 

E de mult, de când şi·a fnceput ea căsnicia. 
Sânt ia~ă treisprezece ani de-atunci. felul corn 
s'a injghebat ) Tribnmu are mul!ă asemănare cu 
gospodăria săr1kuţă a unei plrechi de insu
I ăţel. 

lipsiţi şi aceştia, dar lipsIţi am fost şi noi de 
muHe ori, !ncât pe ce voiam să punem mâna, r,u 
gă~eam mai nid·odaIă. 

Dar pe dnd o pitrecke de insuriiţei se poafe 
ajut()ra prin o mund neoboslti, elef tot ce lu
crttază, vine să·i uşureze greutăţlle zilei de m!ne~ 
işi sapă astăzi ogorul şi mâae i culege rodul, -
pe atunci munca noastră Istovltoart-, o adevlrată 
robotă, nu altceva, nu ni-a adus din nenorocire 
aproape nici o Înlesnire, rn lipsurile care ne iln· 
presoarl şi pe noi, ca ,i pe toală lumea. 

Noi muncim, ce e drept, până dăm in nas de 
multeori, dar rodlll muncei noastre II culege al· 
tul. Departe de a ne supăra, sântem mândrii, el 
ni· se dă prilejul a.:esta fericit, de a lucra pentru 
binele altuia, dar avem şi noi În schimb O mo
deiti pretenţie, de a fi sprijiniţi în intenţia noa· 
stră bună. Căci degeaba mi·ol sparge eu Captl] 
la ma~a de scris, dacă vorbele mele nu vor fj 
căutate de lumea noastră românea.d! şi dacă nu 
voi primi in schimb nici o încurajare, din nici 
o parte. ' 

Au mai fost şI vremuri aspre. UJ1gurimea asta 
ingâmfaU ne surpa peste noapte, tot ce zilkam 
pe~te zi. Un proces, două de prel. ne secllu 
~oate mijloacele şi Iată de ce ni, a fost atât de 
greu sll ne mişclm inainte. 

Cu ajutorul lui Ozeu însi şi cu vointa hot)· 
râtA a unor oameni mari de suflet, aşa cum este 
d. Nicolae Oncu, directorul băncii .Vldoria«, am 
ajuns si ne vedem visul cu ochii. 
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Ne-am zidit că~cioa.ra aşa cum e~te, cu toate 
vremurile grele ce S'FU dtshlnţuit a::;upra C;:Pll" 
Iili nostru. - Un cuib, care nu e numai al nostru, 
ci este al neamului nostru întreg. In el se vor 
topi toate grijile poporului române5c şi sfaturile 
şi nădejdile noastre de bine, tot din el au să 
pornlaseă. 

In Sâmbăta trecută dintr'un cr.:!ştinesc indemn 
i-am flkut şt feşhmie, aşa cum c,:r oblcf:iurile 
noastre româneşti. 

Cu prlltjlll acesta a vwit lume d;n to,i1e par
ţileo, - până şi din cele mal d~părtate colţuri de 
ţări locuite de român;' 

Au venit cu aceeaş dragoste cu cue alea gă 
frale la frate, nu ca să· i omenim, ci pentru a ne 
răsplăti cu o vorbă bunii. ostenelde noastre, 
puse in serviciul nelmului şi pentru a ["le incu· 
raja in luptele nO;1st[e viiioar{'. 

Din ochii tuturora să desprindea mulţămirea 
sufletească; glasul lor nu avea decât cuvinte de 
laudă pentru cei, cari şi-au jertfit mijloace şi 
muncă întru Întruchiparea unui ideal atât de mă
reţ: se poate oare o mai mare mângâiere, pentru 
cei cari au cheltuit osteneală şi bunuri, se poate 
un mai preţios indemn, pentru noii cei ce sân tem 
chemaţi să veghem din lăcaşul acesta de pază, 
asupra destinelor neamului nostru? 

Putea-vom noi părăsi vre-odată farul acesta, 
luminătorJ către care trebuie să se Îndrepte flaia 
poporului românesc, legănată de valurile primej
dioase ale unei mări de străini duşmănoşi şi 
răi? 

Noi ne vom face datoria. Vom tine într'una 
aprinsă lumina salvatoare, dar pentru a putea a
duce foloase naţiunii noastre pretindem, că co-
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mană a fost aproape cu desăvârşire nimicită, 
ca la Budapesta, atât în B~nat, în Bacic~ 
şi în Seepş7 cât şi În părţrle apusene ş! 
la Pojon, iar la saşii din Ardeal ea mal 
tânjeşte numai mulţăm'tă mediului românesc. 
Germanii mai există, ce-i drept, şi se află 
în bună stare economică, dar clasa cultă 
germană se sleieşte Încetul cu încetul ca 
săuI ţinut în fiere proaspătă. 

Acela, şi lucru are să ni, se întâmple şi 
nouă românilor, dacă nu ne vom Îmbăr· 
băta acum, când toate se frâng. 

In luptă crâncenă cu statul ungar, foarte 
mulţi dintre cei mai destoinici agenţi ai 
vieţii noastre culturale, au fost nevoiţi să 
păriseasc~ ţara în care nu mai puteau să 
trăia5că, încât lucrarea literară a devenit la 
noi foarte anevoioasă. Am f03t dar nevoiţi 
să ne răzimăm în viaţa culturală pe fraţii 
noştri din România. Prin aceasta s'a resta
bilit, ce-j drept, unitatea culturală, dar au 
crescut greutăţile propagandei culturale ro· 
mâne. 

In vri: me ce azi destul de numerosul 
public român e Înecat de publicaţii ma· 
ghiare de tot felul, noi nu nu:em să- i dăm 
decât ledură românească foarte scumpă, 
căci nu numai chtltuielile de transport sânt 
mari, ci şi hârtia şi tiparul sânt în Româ
nia mai scumpe deât în Ungaria. D:n zi 
În zi sânt tot mai numeroşi intre Români 
oamenii, cari abia mai ajung să poată lua 
parte la viaţa culturală română şi În cele 
din urmă nici nu mai cetesc bucuros ro-
mâne~te. 

Dacă nu ne vom creia cât mai curând 
centre de vie miş::are liteBră, zadarnice 
ne sânt şcolile şi celelalte aşezăminte cul

__ tur~le" ,~p_YQm_v.ăţLc~ .. e-$r!l1âUiih'" ... vu

'; __ -"~_C~lftHril~nffin. puter ile, căci rnăSLfile, pe cari le-a 
::: luat şi le ia, c~ să nu mai poată trece ti· 

păritură românească dela fratii noştri la noi, 
nil poate să ne dilCă decât la gândul acesta. 

Od şi cum s'ar schimba împrejurările, 
fie în mai biiJe, fie În mai rău, mântuirea 
noastră e numai cartea românească bună 
ieftină şi pusă la Îndămâna' tuturor. ' 

rabia primejdută de valuri duşmane să-şi in
drept: cursul Î~spre no~, Num~i atunci vom pu
tea rasufla mal uşor ŞI numaI atunci ne vom 
putea bucura şi noi, de roadele muncii noastre. 

* 

lntreyedere intre cancelarul austria~ ,1 
cel le,man. Corespondentul nostru dm Vtena 
ne te1t'grafilzl el ministrul de uterne au!ho· 
ungar baronul Athrenthal va vizita probabil In 
Martie, - acum fiind ocupat cu convoearea de
lt'gaţiHor, - pe cancelarul german Bethman 
Hollw('g. . ' . . 

Sânt la mijloc chestii politic .. , foarte Impar-
tantl', care incA n'.u răsuflat !!IAnl fn prezent. 

In orice caz le poate preiupune, el se la ° 
hotărâre rdcritoar\! la tripla allanţl zdruncinată 
de atitudinea Italiei. 

• 
Sfîrşitul anchetei asuprA ref.rl1lei elec· 

torale, Aseară şi-a ţinut şedinţa cea din "rmi 
anch. t. iniţiat. de Societatt"3 de ştiinţe locille 
ungureascl, ancheta Clre va trece fir' Il lase rn 
urmă vre-un rezultat real, dar Clre totuşI ne·a 
dat un bun pril~j de-a plltrun.k În lume .. spIri· 
tuală a păturei culfe ungureştl şi de a constata 
cât de infim e nivelul ei intelectual ce nu lasi 
nlci,)datl din alvia îngustă a pornirilor şovine. 
Conferen1iarul şedinţei de ieri a fost Dr. Ajtay, 
care a accentuat In deosebi tnsemnltatea proce
durii la a\t"2eri, de oarece de ea condiţionează 
afirmarea voinţii na \ionaie. De-a rni:~mnătate 
tot atât d~ mare e vaUdiiarea reală a dreptului 
electoral prin organizarea dreptului de voi. In 
acest scop compunerea listelor de alegători să 
se facă de către organe nt'atârnătoart', c. pwtru 
rec\amaţll să se poată {,XI un termi;] tn de· 
ajuns de mare. Listele de alegitori si se intre
gească an de an. Alegerea să le faci pe faţa. 
la localitatea alegerii să fie de faţ~ şi b1rbiţii de 
tllcredere ai dlferitelor partide, iar asupra validi
tărl alegerii să del,bereze un for special. La di 3' 
cuţia asupra ace3tei conferint~ au luat parte: A 
Olesswein, cale a cerut excluderea nemaghiari
lor dela vo~; A. Deak, P. Blloi şi o. fcrdinândy, 
cari au vorbit In senzul monstruosului proie.::t al 
qrofllhu nplJl \ntf'rnf' ne Incheie!!! or~sedlnt~Ie 
1\. llmon, 1 Ql eXpre5IUtle âOflnţel sale, CI dis-
cuţiunfle ce s'au incins i!l decursul anchetei s.11 
fie luate in con fid ~ratje de către aldtuitorii 
reformei ekcton]f', Efe vor fj considerate Ură 

doar şi peite căci mlniştrii u<gurl s'au adăpat 

la acelaş izvor sph itual cu toţii: catedrele ştiin· 

(elor falşlficate ungtufştl. 

- Eu zic, că avtm prea mullă frk.ll, şi prea 
puţină grijă, grăi el, pironindu· şi asupra mea 
ochii mici şi \lioi, ascunşi adânc supt sprâncenele 
Imburzol~te, ca nişte ţepi. - InvAţătura, să ni'se 
slobonă învăţătura, asta ni·e mal de lipsă ca 

După sfînta slujbă ne-am adunat cu toţii tot toat~. - Că de nu ni· s'o si: bni invătătura, şi o 
Clll~ e ,o~icejul român ului la o lecuţă de gu~tare, trăbui să zicem până şi rugăciunile in altă limbă 
să mchmam ~11 păhar de băutură În sănătaiea să şti, că duşmanii ne ţin făclia aprinsă, numai 
ac~IOI'a, care s au ostenit să ne dăruiască lucruri să ne-o strângă in palmă. 
atat de frumoase. A ă t'" CI' L ~", . 1 f t" " . şa s Ş II . um e spun eu la oameni, de· 

. a,.m~sa S ~~ JIIşfri/ ,run ~Şil. noştm, d~p~taţl! câteori prinz pe câte unul Îll drum: MI, caftea 
ad 10~a'J> pre?tl şi }Ul1ctl~milrJ "d!n toa~e partIle ŞI românEască e ca laptele dela vaca ta e ca brânza 
alălurf:a de fI ;-ca sa dea I~Oa~!I; ~cl:ste~a f~u~oase dela oaia ta, dar catfe'a ungurească ~ ca şarpele. 
? vedere romanească, sau Iflşlrat taralll In cO· A"um mâncă şerpi d(lcă ţi trbuie I 
Joace, ţăranr;e ia portul lor mândru dela ţuă şI I -. A t: .: { • • 
Întl'un cdt retras iacă,1 şi pe bada Cărtan cu Aşa, mI spunea .badea Carţan, ŞI mf ar fI vorbit 
căciula lui cât toate zUtle, cu bubQul lui d~ fă. şi ~e alte treburJ, dacă aş fi avut vreme s~,1 
g::!ilŞ, şi cu nişte (:pind m"ri in care i-se inădu- 1 ascult. 
şlau picioarele bine invdite in obiele groase de: I·am strâns mâna, mâna lui osoasă şi il1ăsprită 
pănmă. I d~ muncă, eare însă când se aşterne pe scrÎsoare 

.I! vorbit mUH.ă lum~. Toţi aveau un glas d~ \' şhe purta cu. multă cinste. condeiul şi am plecat 
griJă pen1ru nev(,i1e ne~mului nostru. in alte 1rebuTI: eram arafljer de dans. 

A,r fi. Viut şi badea Cârtm să zică o vorbă, să t Nu-ţi fI ştiind d·voasfră ce mâncare de peşte 
spl:,e ŞI el. cum a sf'US Moş (on Roată boierilor teasta, dar v'o spun eu: eram cum am zice un 
ţăn! moldOVene, că unde zace buba r!ului, dar I fel de vălaf la joc. Aci nu mi,a plăcut de loc. 
veZI, la s~\bătorj d'astea nu prea ajungi, să-ti II Prea ~u luat,o ~i r:oştrii pe, nemţie cu polei, cu 
verşi ce ai pe suflet. I vaIsurI, cu cadlllurJ, cu padlcaturi şi mai ştiu şi 

Dar tot nu I·am lăsat să plecl, fără să·şi spule 1 eu cu ce bazaconii. 
~ISIJ!i ~-ar luat frumuşd )a o part~ şi inaint~ il ,Un brâulet, o sirbii, O mlnioasă, ca la Breaza, 

e" ~ ~ a nde~n ~_e vmbl tnc~pu sl~gur s~·ş, Ofl ca pe Târnave, aci da, aci mă arunc şi eu, 
de .. coa"ă toată IOgnF·rarea, ce·1 1I11ănţUla: . de nu mă prinzi cu calul lui Machidon·impărat. 

Arad, 2 Decemvre. 

In mijlocul unui doliu general şi profund 
a Întreg neamului române~c a fost azi pe· 
trecut la groapă vrednicul Augustin Bunea, l 
Durerosul prilej a dat h}C unei manifestaţii defIJ 
măreţe de solidlirizare în lacr~mi şi durere. in ~ 

Corpurile Legiuitoare din Bucure,tî, Aca· ia 
demia română, presă românească şi de din· ~ I 

coaci şi de dincolo, clubul nostru paria. ~u 
mentar, Altociaţiunea, reprtzentan tii întregei i 
naţiuni rom~neşti au fost în jurul catafalcu· 
lui din Blaj. can~ 

Augustin Bunea a trebuit să slujească şi ~lo( 
Prin moartea sa neamul său iubit, conto· nog 

~iil( 
pindu.l Înteo singură simţire şi gândire. din 

fu nera riiJc. leei 
:ins 

Blaj, 2 Decemvre. (Dela trimisul nostr~). loat 
Inmormântarea a fost grandioasă şi vrednică mie 
de marele mort. ni\) 

La 10 ore dimineaţa s'a servit prohodul ,răI 
acasă la locuinţă, cele brat de prepozitul. trec 
Moldovănuţ cu asiztenţă foarte numeroasă. lle 
La două c~asuri a pornit cortegiul peste ~ bru 
piaţă spre catedrală. Aici s'a celebrat u~ I 
serviciu divin, pontificat de 1. P. S. S. MI· este 
tro;x>lituJ MihaIi, .sista~ d~ toţi canonicii şi ,. ;i!o 
de 12 protopopi. In biserică erau reprezen· ,de 
tanţii Academiei, Dr. Istrati şi Ian Bianu,. răs~ 
deputaţii Maniu, Mihali, Ooldiş şi şt POPt (: 
reprezentanţii »Asodaţiunii« poetul OO!}· I 
d o. T~t;;H\lHlnu. orof<>~()fii Dr. 1.011 
Dr. P. Şpan şi un număr mare- de 
caţi, autorităţile locale, şi r<'prezentanţii I 

tuteIor de cultură. 
Răspunsurile le a dat corul teologilor, 

condus de rnăestrul Iacob Murăşanu. C 
Cel dintâi orator a fost canonicul Dr. " ~~~ 

Victor Şmigelski, care a făcut biografia de- di;~ 
fundului şi i a adus omagii ca preot. al ( 

A urmat apoi doctorul Istrati, care a ro· frp4 
stit un discurs in nUlllele»Academiei Ro. .. etţ 
mâne«. 

In urmă cortegiul de aproape un chilo
metru de lung a pornit spre cimitir. 

In frunte m~rgeau elevii dela toate insti
tutele din Blaj, pe urmă un număr mare 
de ţăran;, veniţi din împrejurime, s'au înşi
rat apoi intelectualii, preoţimea, un mare 
car cu cununi, unele în tricolor . 

La mormânt a vo b:t deputatul Vasile 
Ooldiş În numele clubului deputaţilor. 

Archiepi .copul catolic din Bucureşti Netz
hammer a fost reprezentat prin Dr. Au ner, 
care încă a ţinut 'la gr,)apă un frumos dis· 
curs funebral. 

In numele generaţiei noi de savanţi a 
roslit o duioasă vorbire profesorul Ion Lu
paş diil Sibiiu. 

Pwfesorul deLl teologia din Btaj d. Sâll1' 
păleanu a vorbit în numele institutelor 
şcol"re, profesorul Precup pentru comună, 
Dt. Ambrozlu Cheţan pentru so.::ietăţile ro· 
mâneşti blăjene. In numele dericilor a vorbit 
teologul Lupeanu. 

Se Întunecase bine, când s'a sfârşit se' 
ria vorb:rilor. -
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~:J.outiţi la lDodă de gulere şi m.anşete de' calitate 
se capătă la WEISMAYR fERENCZ Timişoara, numai tu cetate, s~rada Hl1nyadi. 
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I Jalea în oraş e mare. Felinarele sânt irn· 
nrăcate În doliu. 

. Jmpresia ce a lăsat- [) în oraş plecarea la 

Durtrea unui neam ce·aşleapUi, 
De muH, o dreapJă sărbl1o(\! e«, 

ImpresIa in Vit na. 
~:~:'~ cele eterne a canonicului Bunea e sfăşie 

.iJil .ReidlSpostc organul creştin-social din Viena 
oare. ".. '" . anunţând Între ştirile zilei moartea canonicuilli 

re. Ochii tuturor sant Inunda ţI de lacraml. Bunca scrie: Or. Augustin Bunca a fost unul 
und dintre cei mai distinşi prelaţi ai bsericei greco-

Moartea lui Bunea in Camera. I catolice române şi şi-a câştigat cu operele sale 
pe· română. asupra istoriei româneşti. ~n nUl!1e străluc!~. EI ~ 

nea, Bucureşti 2 Decemvre. (Dela corespon, I fost membru al. Acad~T1l1el Romane, de. ştlll~te ~t 
taţii 1 ') O' ~ l' a luat parte activă atat la luptele blsenceşh cat 
'ere. ~mtu .nostru '. .t~cursu r?~tIt .de d.lorg~, ! şi la cel~ politice ale românilor. Naţiunea româ-
\ . In, şedmţa de I~n a ~ame,el, 1.n urma la, I n~as.că . Jeleşte _ În defunc1ul un conducător, a 
d:a. rula Camera, ~I a exprimat una 'l\m regretele carUl. pIerdere 111 luptel.e acţuale dccizătoa~e, COI1, 

In \i condo1eiîţele sale· p~ntru. moartea lui I tr~ ~tl:~*I?r ele. des.naţlOnalizare ungureştl, pe ro· 
tria: Augustin Bunea, este următo~ul: I mal11 II atll1ge mdOlt de greu. 

~~:: Do:nnilor CQ!e~i! Eri s'a stins în Blaj Il hlo:;rtea lui August n l!.ullfa 
canomcul Augustm Bunea, eate a fost o In presa ungureasca, 

i şi ~Iorie a culturii româneşti de dincolo. Isto- Jn tonul său particular, »Budapesti Hirlap. orgal1l:i 
riograf desăvâr..it, care a pus b3zeJe stu- archişovin, scrie cu prilejul mortii părillteilli BlIlIea, 

1tO' T următoarele rînduri: Dr, A II g U sti n Bun ea, ca-
Jiilor cr;tice, privitoare la istoria românilor Ilonic bliljt'an, a murit În etate de 52 de ani. A fost 
din Ardeal. Orator fără părcch{", scr itor de CU1l0scut pînă de prezent ca om politic (luşman nll-

. .... .. d d' 1 ~. f guritor, care, la Înlt10rmîntarea Ini Gheorghe Bariţiu, 
c. acela cu caTl romanII e meo o lŞl ac Dr. Ioan Hatiu, şi a altor oameni mari valachi, a g2sit 
ru) ':inste. Augustin B'Jnea a ţinut strâ' să, in totdeauna ocazie de a <.taca ungurimea, Tot el a fost 
licl wată activ htea 5a Htt"rară, Jegăturile cultu- şi sufletul sinodului de diiuuăzl dela Blaj, iar cu pri. 

rale ale românilor din Regat cu ale româ. lejlll 3(llln:lrii g·cnerale 3 fOllUlllui de ~eatrtl rominesc, 
din 21 Septemvre, la Alba-Il1lia, a rostit despre viitorul 

nibr din ArderJ. Academia Română s'a valachil11ei, în care UII astfel de toast în care a C0111'S 

dl'tUul[ 5răb ' t, in ~esiurea sa generală din anul o serie Întreagă de agitatii împotriva statului. Dr. An-
. . t ~ "A't 1 ·t gustin Bllnca e de altfel un istoriograf obiectiv şi con· 

a .' uecu, sa recunollsca CO\ arşI oare e m~n e ştiincios, îndeosebi istoriograf bisericesc. Au apărut II 
lSt' de lui Augustin Bunea, al~gându-l de mern· lucrări ale lui, şi aproape fiecare a provocat tipete du-
S e ~ bru fr.Jinar. reroase În tabăra istoriografilor va!achi de tagma lui 
un· D '1 C 1 ., C It "ă Xenopol. In cartea sa, apăruh'i În 1901, "Vechile epis· 
vi" omm or olegl. 'J I'ra rcmaneasc copii romll1cşti, a Vadului, Cieoagiului, Sivaşului şi 

l' .,/Ste a noastră după,~um ea este a româ· BalgradLl;ui", precul11 şi în alte opere ale sale, a ară· 
I ŞI nilor de ori unde ~i pentru cr:Ce bucată tat În mod obiectiv cît de greşit.'! e părerl'a ştiinţd 
'n- d ~ A t v A ·f· dA' tI..' preocupate romÎncşti, care afirmă că vala('hii ar fi avut 
• e pamao s~apam â e romani r':lIUlC să la 110i din vremuri străvechi o biserică greco,orientală, 
tIU, răspundă cineva.. şi a dovedit că, mai tîrziu chiar, supt principi, aşa nll
OPt ; (Sfâq. tul discursului corespondentul nu miţii episc.pi greco,orientali, n'au fost dedt nişte sta
I~l?"~" la mai putut da. din l~r cina deran]·~rii riti pribegi. Zim'de sibiiane '·au atăc.at pentru asta Cl! 

, illvierşunare, iar Păcăţian ti a scris şi o carte separată 
l' ~' ... mpl'e'e Ci iift;·":H, .. ,.l~fnnjrf'\ ~olltra lui A mai s~lis v;~t:1 enioe(milor V~ncl':1 H~:1n-

• ~u v 1 L., « • c • t t t t' t' ~ 
Anunţuri funebrale. călugări Sofronius; a e~at unpor an a sa I,S l,a a .. ro· 

mînilor, a lui Aaron, dlll 1750 şei. Acadc!TIla de ~tHllte 
din Bucureşti l-a ales anul acesta cu unanJnlltate mem
bru, dar n'a putut să'şi ţină nici discursul de recep-

Pdmlm din B!aj urm!t)Hele a mnţuri f'm~
x, 'brale : 

Omitulul r,-.itropolitan gr, rat. de Alba Ida şi 

e· 

ţillne. 

Corpurile Legiuitoare romina. 
Camera. 

N. Popp, Em. Porumbaru, R~du Porumbaru, C. 
Robesc u, N. P. Romanescu, 1. ŞaUa, Simlonescu
Râmnkeanu, 1. Stăi1culeanl1, C. Sterf', C. Aricescu, 
B. Missfr, 1. Vrllblescu şi 1. Duca. 

Se procede la alegerea comisiunii de peti
tiunL 

Sânt aleşi d·nii: O. Boicescu, M. Moisescl1, Z. 
filotti, Ştefan filipescu, 1. Purcărcanu, N. Radu 
şi V. P. Sasu. 

Se pune la vot alegerea comisiunii comunale. 
Votul e nul. 

Şedinţa se ridică la orele 4 şi un sfert. 

Senatul. 
Şedinţa dela 17 Noemvre v. 

Inainte de deschiderea şedinţii, se fac discuţii 
in culoare, în jurul alegerii preşedinţilor sectiuni~ 
lor Senatului. 

Pentru secţia (-a pare a fi desemtHt până acum 
d. C. Nacu, pentru secţia a li-a Mitropolitul Pri
mat, pentru secţia a 1II-a s'au făcut propuneri 
Episcopului Dionisie al BUZl.:.ului, care însă a 
declarat el refuză această onoare, prrşedinţia 
secţiei V-a s'a oferit Episcopului Ghenadie al 
Râmnicului. 

Numai pentru secţia (V-a nu s'a fixatîncă nici 
O candidatură. 

Episcopul de Roman nu a sosit la şedinţă 
de~ât după votarea comisiunii de răspuns la me
sagiu. 

Se crede că in secţia I-a se va propune ale
gerea Episcopului de Roman ca preşedinte În 
semn de demonstraţie. 

Şedinţa se deschide la orele 2 şi 20. PrezÎ
dează d. general Budiştemu. 

In com!siunea de răspuIB la mesaglu, sânt aleşi 
dnll: C Naco, Tache Protopopescu, lIariu lsvo
reanu, Or. Procoplu şi Th. Ion. 

Raoorfor al comisiunli va fi ales probabil d. 
C. Nacu. 

L') deschiderea şedinţii nu se află pe b:mca 
ministerială decât d. AI. Constantinescu, care dis· 
cu ti amical CU mai mulţi senatori din m,~joritate . ,~- "" _ . > i AS -

rilor noi aleşi, au f03t desemllaţl an;!: 1 n. c;r~ 
m~răşescu, Ni :orescu, Demetrescu A~rar~, general 
Avere~cu, Petdnl Paul, Th. RoseUI ŞI Oo\)ro· 
neanu Ion. 

Au fost aleşi in comi5iunea de indigenate d~n 
dr. Pilişteanu Eugeniu.Ohka AI. Veric~lnu, ~PIS
copui de Buzău, Al. Eoacovid, O, Polizu M1CŞU· 
neşti şi Anton Carp. 

Făgir~ş, (u cea mai pnJflnda dL'n.:re ;nunlă ador
k . mirea in domnul a iub'f,.L,I confrate, reveren

di,simulul Dr. Augustin But/ta, canonic custode 
al Bisericii cate;:!';1.1e din Bl~j, Ltlmplată In mod 

)- rrpentin Hi la orele 12, d.i î1 zi; i~l anul 5~ a! 
). 'etţii şi al 28 lea al prt'cţ:e!. O~~mld~le .. maleiUl 

defunJ se v(,r aşua !3pr~ od,hră !n UlTilllfUI co
mun din Blaj J pÎ în 2 Oece:nvre 1909 la orele 2 
după amraz;1'. In ver:i aminti!ea Il.!j! Bloj, Î\l 30 

In comisia de petiţiuni SP. aleg. doi! .A!. Ve· 
rLeanu, Or. Columbe<inu, Th. Căplt~novlC~, Tah 

Şedinta dela 17 Noemvre v. Protopopescu, O. Ohica, M. Ot:metmn ŞI Alex. 

f-

l' 

e 

e 

--

Noemvre 1909 
" 

CNplll profesor:.:l, sup~ri~rltatea şi aJumnii 
seml!1aruiul te:~logic a((h[(p'scope~c gr. cat. a· 
nu !ţă cu multâ (\lmre inci:t:m'a de viaţă .<1 lee· 
to[ul:Ji lur, Dr. Ângusttt Banca, ~·~î!On'.c ~ml
t,opolitan, !rH'mh:u ordi:1lr al Academld roma'1e, 
efc. de. tn1âmplală M~rţlt In 17;30 NMmvr(>! }a 
12 ere din zI. lomormâ:lhlrtA va avea loc JOI,1n 
2 Oe1;emvra !,t. 11. d a. 1.1 2 or., El_j, rn 30 
Ncemvrr: 1909. Rug~ţi vi pentru el! 

SOC:t t.:t. a de ltc1 uri ,. lu·,lcmţiu Mim C1ajn~ 
a teol,,~il,r fcrl1ân! din Blaj d~pi~n~e mo~rtea firi 
Vt~to'! a membrului (1 onorar Dr. Aagllstm Bunta, 
btâmpllltă a~fili Marţi 30 Nuc,nvr,; 1909 la 
orde 12 din zi.. 

,.D,um~t, bli~ut de gtlidud .mt!lte, 
Ne hlşi atit de greu ~e "Olt 

Imb\·ni iâ':dtl,n~ c!mp:a 
Te uIţi auese inapoi. 

Tătăreanu. 
Şedinţa se deschide la ora 2 şi 20 m. it' . il','l de 
Prezidează d. M. Fereehlde. Sânt pn'z~ntl 104 La ale2erea celor tre sena Ori .10 con! '- . ~ 

administraţie al Casei de depuneri, s'a dat n ~l!C:! 
dnpied~i~::tl~inlsterillă se af!~ d-nii: Toma Ste. luptă intre dnH Bild!r~sc~ şi O~lrgiu, ,c~l d'!1t.aI 

tntrunlnd 4l de vot !fi ŞI cel dm urmă 37. dm 
lian V. O. Morţun şi M, O Otleanu. . 4 lb Se d! citire sumarului ştdinţli trecutt". 73 votJ.;ri ex')rimate, fiind ŞI a e_ 

D. pre~edmte anunţă eli, inainte de a se trece Au fost ~roclamati aleşii dnii: AL Ohimpll, 
la iilt:g::rea diferitelor comisii, deputaţii vor trece Bs"t2chil şi Bildirescu. . 
in sl{:ţiuni pentru wnstituirea acestora, Membru in r.omisiune<l supcrioarlt a G:t;;(! de 
" Ş~dinţa se su::;pendă, do:nţie a oastei este ales d. gweral C. Iatc;!. 

La orele 3 şedmţa pnblică se rede3chide. D, genera1 Bu 1işteanu expdmă re~\.ete pe:1t~u 
S~ repdă volul asupra ak2'erii comisitmii fi· in::elarea din vil.1ţn a senatolllor: DomeI, dr. Bokz 

nanc1are vot r~mas nul ro şedinţa de iC'rÎ. şi Mitescu, şi cere au10rizaţia sen,atului să irln!;· 
Sint ~leşi d·nii: Al. Culo2"lu, 1. O. Sţita, Ş;e- mită cO!"ldo!eanţe fam\ilor defut1cţllor. 

fan Ion, 1. o. Du<-a, l. B:anu, Victor A1tor.escu O. AI. Constantinescu, mlnlstiUl agdcultnr;i se 
şi J. Sturl Br~ilanu. asoci~z!l in numtle guvernului la propunerea prp.~ 

In comisia blJgetară sânt aleşi d nil: C. Alimă şe:liilte:u\ senatului. ,-
nişI<aHu, Dr. C. A!1geks~l', V. Antones,:u, V. D. general Bu 1işteanu dec~adi apoi v~cacl:e ~o· 
Arlon, N saUnescu, 1.. BlallU,. Basara.b Br~nco leglul I de senat de Vaslui ŞI M;Js'.:el Şi colegIUl 
veanu, C Bră hou, Vintilă Brăhanv, Mlş'j C~nta- II de laşi. . . 
CUZhlO, Petre Carp, Cost Iche Cemescll, N. Cmcu, Se anunţă pentru mâne constitl1iri;a secţ:umlor 
P. Chiţu, C. Cociaş, Em. Cu!oglu, Oh. Dragu, 1 şi şedinţa se ridică. 
N. flilpesc\l, Zamfir fi!ottl, Titu Frumuşe1\nu, O. I 
Oârle}teanu, Şttfm c. Ion, Tache Ionescu, 1. ~ ----
Lecca, Ion Lahovary, 1. Mitescu, Poenaru Bordea, I Aia domol te poartă fi~ea, 

Căci duce unda· ţi g~ndltoare: _________ ----.. -""---UZ....-l! ... ---... --,--~T--A...-;Iv"~,.:,:-!'~~-:..(~>s:..":I_"""=~.~<...oq:;~-~t·l,"i.'..,.r .. ~:'III..n:.~...-.......... '~-"'_ ... __ ... ~·_~ "~ ..... ~ ........ ţ~ ,.'11."''''"ko~._);~v...,;~:..ii·~- _ ..... ,6LJo~j1jA".~'*-.... ~~""JO.ar, ..... -jr. ''''-.oOi..~.''~''~,.JFfc;'' .~ .... : ... ~-. :;r-~"..;:. 

_" wws 
Motoare de gaz aerian, de fncilzlt cu cirbunl d~ lemn, COCI ,i cărbuni bultl cel ma! lemn mijlOCI. fără N!1l , miros şi perIcol. 

Comsumare~ pe 01\:1 de 0-8-2 rllerJ ,i putere de un cal. 
Motoare de benzinA ,1 locomoblle de henzlni eu 
cele mal ruorablle condiţii de plată ,i cu garanţi&cea :tiai mare. 
Construire de 1uo.a.rA după lIidemul cel mal bnn. 

'rIVADAR I-1<'~FFMi\NN 
inginer mehaaJc lI.nlreprenor de clădiri de moari, in (SzeQ:ed) 

Beghedln. 

~. , • ,", • v 



Reformarea colonelului Marlan. Consil!ul 
de reformă al arma!ei, CI jud~cat azi ~~ colone:ul 
Marian, care fusese achitat de consllJul de răz-

bol ă 
Consiliul a hotărît indepărtarea. dIn arma a 

colonelului Marian, pe care l'a găsit culpabll de 
greşeli grave contra onoarei. 

S'a Închdat procesul verbal prevâzut de lege, 
pe care coloneLl Marian a refuzat să·\ semneze. 
Acest proces verb.lI ~mprfU~ă. (:u t~ate actele 
cercetârei se vor illamta minIsteruluI, care ur· 
mează să se pronunţe in ultima instAnţă. 

• 
Sărbăforirta d-Iui prof. Maiorescu. 

Decanii facultăţilor din Bucureşti !rnpr:~~~ 
cu d. C. Dimitiescu, redorul UniVersltaţll, 
au rugat pe d. profes~r Tit~ Ma.ior:se~ 
să primească ca universlţatea dm c~pltala sa 
facă o serbare cu ocazia retragem d-sale 
din profesorat. 

D. Maiorescu primind, s'a hotărât ca ser· 
baL"1-1 să aibă loc Duminecă 22 curent, la 
orele 3 d. a., în sala senatului supt p~eşe· 
dinţia d·lui C. Dimitrescu, fectorul UnIver· 
sităţii. . 

Vor vorbi d n:j; C. Dimitrescu, C. DJs
se,;cu, decanul fz:cultăţii de litere şi f!lozo
fie, în numele acestei f ~cultăţl şi un stu
dent. 

V;i răspunde d. profesor Titu Maiorescu. 
• 

Inmormântarea lui Ioan Bănescu. Inmor· 
mântarea regretatului fost plimar al CO:1stanţd 
s'a fâcut la 15 Noemvre v. in mijlocul unor re
grete generale. Ion Bănescu, aparţinând, ca con 
fesie politică, partidului cons~rvator'dem0crat, 
rnsuş ştiul partidului d. Take Ionescu, a ţinut să 
dea. cuvenitul onor, acestui membru fruntaş al 

- ifcallJ: ln'tr'un frumos' discurs' apologia me'ritelo~ 
lui Ion B~nescu. EI a zis intre altele: 

... ,Incă din 1894 el a intocmit pentru mine o 
catta etnografidt a DobrogeI, sat cu sat, ca si-mi 
d,wediască puterea elementului românesc in a. 
ceastă provincie. B)nescu nu devenise dobrogean 
cu scăderea sentimentului lui de rom~n, ci din 
polriv<l din btlŞIJgul sentimentelor lui româneşti 
eşise incrtderra lui deplin~ în loialismul noilor 
noştri supuşi, şI in sincera lor iubire pentru patria 
la c?re au fost reduşi prin r~zboiul dela 1877. 

Sânt sigur d in ceasul când ICfst bun, h!lrnic 
şi modest i::elătean şi'a, inchis ochii pentru tot
deauna, când a simţit că se desparte de soţie, 
copii, famrJie şi prletin" gindul el unificarea 
complectă a României d1n dreapta Dunărei cu 
res/ul ţ~rii' nu se va mai putea imp~dica, a fost 
pentru el o ultimă mângălere, 

Bănescu avea Încă dinaintea lui multi, foarte 
multi ani de producţie umă pentru Constanţ;ţ, 
pentru DobrogeI, pentru 1a:ă. Mai drept aşi 
spcne că el era d'abia la inceputul oprrei lui, d 
de acum Îndnte m~1 ales avea el să scrle cu li
tele de aUr numtle lui in cutea faptelor mari. 
A murit de timpuriu, con':iurnat tocmai de munca 
lui €:xce:siv~, de inlmoşia p~ care o punea în 
to;;te, de aCfa dogorâre mistuftoare a patimei 
C('lfi inăltătoarf', care inobileşte dar şi scurt~ază 
vietde celor aleşi. 

- 3 Deeemvre (j(1 
3 

si ..1"'raţ',. cu care il priveau concet~tenil.' săi, se A ,ociaţ!unea reunlunilor din comitatul Tor 
1''- t falului cu sediul in Becich('f!~cul.mart', a I!n luj~rl răsfra.-ngea şi asupra 'Jor, a tu.turor~ eiil nu po " n.l"I· .... tiU". traţl'l' 'In CO!1Tl h:t/d . Aceste ilull .. ghl d nea ş' lzbânztle lUI B~nescu au T -, " t 

isi UIte C~~te:~l r}utidului inel din primele lui 1 se văd in toate comulele, .1. ('as~ CO'nU," pl8
b 

; 
~c~~un.l • i Ttxtl.ll lor e in limba maghi;uă, gmral'~; 3,,8 

falfalrl. I vacă sârbească şi româneasci1. Textul romi, tal~. 
II piâng şi eu pe Blnescu. vech!u şi bun C?- in'ă' e scandalos e aut de impos;bil, d nu lndre: 

laborator 18 ani d'uAl1dul, sufJ.et curaţ şi t10~1, 1 Să':> fie ţăran român, care s (.1 po!H prlcep~' lat. d~ 
voinţă neclintitJ, bunătate dll103;ă ŞI; fJr~ e 1 €x: ,Care zii de zij bea o I trol de beulura: at,je 
mugini, om in toată puterea cuvantulu. pnet:~ ! in 20 de ani 200 de litre comprinde 36 de \ multe 
dintre cei cari se .Întâlnesc aşa de rar in viaţă l' ! de beutura Intrebulrţifza·. ,Pahu

1
.1} din' Cu 

nici od~tă nu se mlocuesc. (djnt~j). lJuima hetieic (Iniml betl~uliJi) ~Care o il11 
Să·i ft~ ţărillll uşoară. câştigător şi nu~ b'ut,rl In 20 afli ~~ cI~l'g! Viem 

Scrisoare din rmncicv8. 
~ Pentru dangăt - Un 'poetc. - Schi 

monosirea Umbel noastre. -

Lângă Panciova sânt douit comune Her~elet~dy. 
hlva şi Sa'ldorfgyh:il, nmân jouă COiOU1i?:ate cu 
ciangăi cui nu ştiu vorbi bine ulîgur~şte. 

Săotămâna trecută l1l1 exmis al ninist<,ruJui de 
agric:.lltură, '1aronul Babarczy Jena, a tinut in co, 
muna Hedelendyfalva o preiegere poporală desp:.e 
creşterea vH( lai cornute. N~tarul c?m~nal, un JI
dan magh'arizatJ cu ace~5ta OC~ZIf',. In num~l? 
comunii a rugat pe exmlsul mhllsten~l, ca !n In· 
!tresul progrel!ării creşterei .~:telor, să Hlt~rvmă la 
locul competent, ca "omun1l lor să se ahpeascli, 
ca loc pentru păşune, două insule de pe malul 
Du~:~ril. D. baron Il promis că va face tot po' 
sibilul pentru satisfacerea a,:estd rugări .şi a~~fel 
se poate conta, cu siguranţ~, că cere~e::~ cla~gatlor 
din HerteJendyflllva o să fie satlsUcuta, C~CI doar 
ei sânt buni plirioti, el îşi schilT:bl CO'~V1t1g<"ie~! 
principiile politice into.emal ,~l1m se schImba d~1I 
dela putere, ei la alegen sprlJme:sc toate guvernele. 

Aproape 20 de ani ei s'au insufleţit penfru ar· 
meanul Dâniel f05tul depulat al cercului Pandova 
şi membru al 'partid.ulUi Jiberal de odir!ioar.~; cu 
căderea acestui partid 48 Ist, condus .de ~n Jld~tI, 
a luat [11 moştenire cercul, c.ân~ clangă! noşt~l 
tot atât de straşnic s'au insufleţlt pentru candi
datul independist ... 

tem sI intr(!bim, el ·d. ministru de 'agri~uftu~j, 
de ce nu dilpune, nu la m~surjJe de lipsă, că şI 
fn comunele româneşti sA se tll1i astfel de pre. 
I~gerl poporafe. Dar locuirorii acestor comunf', 
contribue la suportarea sa~cinelor statului, in mă
surA cu mult mai mare decât ciangăi din Herfe 
lendyfal va ? 

• 
In cealaltă comutillt SarJdoregyhaz, luna vi!. 

toare o sA se in ceapă un curs pentru analfabi: ţi 
- pentru infiintarea astorfel de cursuri, de alt. 
cum i~l toate comunele maghiare din comi!a{u! 
Torontaluhli, se lucrează cu Incordare - la care 
cun până l1cuma s'au insinuat vre o 40 d~ a3cu1 
tltori. 

Pentru infHnţuea acestui curs, a mU!1cit direc
torul şcolar de acolo şi rl1v~tătorul de stat Cson
tea Oyozo, clre va ţinl'a prekgNile. Acum nu. 
mitul invaţător e român, in limba noastră Far 
chiem. Victor Ciontea, 

Nu avem nimic de oblecţ1onat că d·sa luptă 
pen1ru luminarta anslfabejilor. inJiferent că ei 
sânt ciangăi; lucruri de n!itura aceasta 5e~vesc 
spre Iau dă ori şI eul, de ce insă d sa pllbli dl 
pasagil in foaia din Pancim':I. ,De'vldeki Lapok4:, 
- redadată de UI1 j dan, patriot 48 isf, - in 
c.:ue foaie de mu te ori citim Jmrmi fvalle r.:vol, 
Ufoare la .:dresa noastră, a )olah. Ilor? 

Aceasta d;)ar nu e ob'igat să facă d. C<Jonlea, 
care mâne'poimânt, sigur o să subscrj~ ... CSO;l-
fos Gyozo... , 

• 

mosie~. ,Re:1Uchtu beţlel« (R~;nunrhll be\lvu alstit1 

I 
.. Sum:wă limbi româ'lea5Ca! CoreSpotlden Dul i. 

'n ~-- _UN, Har ! 

1 • t~ · tI La d Ud succes I a "Ul nlnS1 mI indd4 

tira austriaca. --
Cele dintâl Încercări, 

Dumineca trecută p'lb icul vienez a luat r 
Ia cele mai ÎI1ălţătoJre momente de mândrie, O 
zând lunecând intr'un sbor elegant pe deasu, niur. 
oraşului, cel dintâi bal?11 militar austriac al.,,' d.na 
iorului Farse val. DeşI lumea nu era prega~ r s 
căci ascensiunile ba10nului n'au fost anunjatt S mt' 
mai Înainte, totuşi aeronantilor li-s'a făcut se." I 
mai strălucită primi e, În vreme ce balonul 1· tnte: 
nevra în jurul turnului bisericei sfâlltulu~ ŞIei Ilea 

Publicul se fngTămădise pe stradă, din toa. dar 
părtile fluturau basmale şi izbucne~u uralel~ aşte) 
mei insufletite care saluta cel mal mar~ eVr • 

ment al progresului mil.Har În ~ustna, a uneI 
de însemnat pentru vienezl, dar ma, ales pem leşte 
armata, În proprietatea căreia va. trece balon: 
De şi mai mare Însem~lăta!e este lI~să faptul" 
invenţia proprie a unuI ofiţer austnac, Sul 

:0 jUI 
A\icendunea b.lonul~i. inHitr 

ndlfe 
Duminecă de vreme a fost scos din hala· Iei 

Fischamend şi dupăce a fost umplut cu gaz.' !leu. ( 
făcut două ascensiuni cu el. . ~tnn 

('!'ifrp r(,::I~lIri1e 10. ~ !'lVIJ tI",.. ('I;)/Jf o/ne ~,~ 
nacelă OCUpa se· loc ingTiîei-ul Kiefer, căo, ·1t1l 
Hinterstoisser şi alţi patru domni. VrenL . 
favorabi ă, doar un vânt incet, plecat din ras 
ad a uşor. Ba'onul s'a Înălţat la 100 de metri. D~ 
după ce a făcut mai multe mişcări foarte agile· bile 
apucat spre Linienamt. Deasupra palatului de 1 
nanţe »Parseval« a executat de nou mai mlli ~ 
manevrări şi apoi s'a intors in linie dreaptă cu 
punctul de plecare, unde a descins cu multă uş dafl. 
rinţă. ITO 

Cu:ân1 după aceast'l li. urmat a d( ua R$ee, 1 
siu;le, »Pdr~fv"lc 1 apucat spre Schwf{hat şia tu n 
cu mişcări mâqdre a plu'a dtva timp dr.'3SUf" 1 
fabriCd, dispărân::t ~proape in pâch fum:;,lui, de Il 
n ~ville! pe coşuri. După câteva m ·.!HNTe ei!' in IT 
gante s'a intors repede la d~b:ucader şi pul· 1 
după a(easta a incercat a treia as;~ensiune. .. pânl 

Pela ceasul unu şi cwa lumr:a de pe străzI 2· r.am 
observat un co~p sfOludtor in bl!lia soarelUI 
plutind in Înilj(imea albastră il zilei, apropiind'·;e C 
de centrul oraşului. [o curând il1s~ s'a puMei mei1 
~,UI1~e că e un balon care a)m'::!~e reped:: in d· rom 
rectiuuea bul;;,vs:rdlllui »Stubenring< pe urmă SI • 
indreptJt spre c:heiul iFrardsc losif«. AjungH ,CI 
1!proape de cdţul :;drăzll ~Rot~l1fu;m« s'a Îndrep' nat 
tat spre bisericl sfântului Ş~dan. 

Ba!o!1ul fşi micşorase celHit' tta şi p!utin~ I~ riei, 
o fnăltlrne de 200 m. auzral ufuitul motoruiuiii 
puh,:ai dfstinge Învârtlrile propulsorubi din p~pa = 

o n 

balomdui. , 
Ap~ritia lui a făcut mare seJ'zflţfe in or!ş, 

lumea din cafe~ţfle şi localuri a t!ăv~l;t pt slracl, 

Imi Închipuiesc că intr'o zi vqi admira chipul 
lui de bronz in oraşul d·voashă. Sânt sigur că 
multl'l, multă vreme inr~, vtţi plânge pe cel mai 
bun cetăţean al României ce"Ici noi. Veti avea 
dreptate să 1 pJângt'ţi, căci cu el t·ti perdut mai 
mult decât vă Închipui!i, - ati pierdut pe cel 
mai dobrogean român din intn:g regdtul ro. 
mânesc. 

fi vor plânge şi conservato:jj·democrati din 
restul ţării care nu pot să uite, el cinst~a şi con. 

De multe ori avem ocazia să wd,~m cum 
compatriotii noştri ne sehimonost'sc Ilmbl. Aluncl 
când fac uz de ('a, in bc să ni se adreSt ze 
nouă, fac ti traducerife de cari au li·)să. Urma. 
rea e, că in loc de dulcea noastră limbă, 
vedem O limbă monstruoasă, o limbă imposl
bilit 

din toate p~riile rAsunau slrigătele er.t'lziaste 31~ C 
publicului, şi U:făiau bati3ld~ in ~emn de saM deSI 
Bl!onul mergell aşa de fncet bcât put€ai fo~rit pen 
uşor S2 te tii de d pe st"~ziJe J)lt~raŢe. Ajul1ga~: ~u, 
in aprop:f'rea turnului sf. Ştehn, Il făcut Îl' jurUL llj, 
lui in direc1iunea prITcului, m~i multe cmbt>. ti_ 

A f.)st foarte emoţionant momentul când b;' pric 
tonul s'a plecat de trei ori ttlaintea turnului \3' ( 

Iosei 'lu"ller & romp Medl'aş-Medgyes Birou t~hnic şi Înt~eprindefe de zidit pe~tru zjdiredl ; m v., . heton ŞI beton de fIer; depozH de lucrărI de c!m,t • 
Primeşte şi pregăteşte tot felul de cOl1structiuni de beton de fier: aşezarea de padimente fări închieturi, depozit ~hbjl de 

pentru acoperit din ciment, barere pentru trepte, plăci de ciment, şi pietrii-beton pentru fântâni. 
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_ 1 JP'JO''* -
Tot· '1 
i lIn lul!rdu ,lntre .... iă prera era plecatll supt un un, Sfârşitul sirb.rit In preajma desnodământului. I:H ghi de '(5fi şi toată lumea credea că s'a inlâm, 
l1U~ pia! vr'o n.enorocire, văzând poziţia neobicinuită 
,,; a balonuiui care până 2ci p:utea in linie orlzon, Frate Nicule, Mai mult ca ori care ai motiv 
tfiF ta~. Dar incurând a apucat in directiune sud'că să fii supărat pe mine, căci n'am fost la s~rbarea Criza. 
nu lndreptându~se spre Sch6nbrunn. Balonul a salll: voastrA. Dacă ai cunmşte ht situaţia mea şi Arad, 2 Decemvre. 

'lat de mai multe ori castelul' , 1 8 cauza nepartic1plirii, sănt sigur, că nu m'ai J·u-'P~.. . Imperla - In nă· d Să' t ' Rezultatul a1ldienţel' de aZi' a ml'ni'strulul-
ra ierje că Majestatea sa e aici _ şi a făcut mal fC3. :uz Ş1 \1, ŞI rog şi pe ceialalti prieteni -
le \ multe manevre la ină!ţime micşorată. ~ă mă ierte, căci n'am putut lua parte. (Urmează preşedinte W t kerle a fost aşteptat cu respi. 

mformaţii particulare). Luaoi, in 30 Nov. 1909. raţia oprita~ a1ît l·n Ungarl' At'" A t' 
n' Cu aceastA o:azie dirigeabilul s'a dovedit ca Dr. Gheorghe Popovici. b.., a ca Şl 10 us rla. 
Car O invenţie perfectoli, căci cu toate ci pe străzile Judecând după semnele (xterioare ale au-
~1:gă ~ienei aerul era ~injştit, in lnălţime se putea uşor Iubite Nicult, Inainte de toate itI gratulez şi dienţej~ se pare Într'adevăr a fi, in şirul ne· 
r~~ .Istl~ge v~ăşmăşla ,cure~telor deslănţuite. Balo te sărut pentroJ triumfurile ce ai secerat dăunăzi, sfârşit al audienţelor ce s'au succedat în 
d.'1 pul l!1~l ~ a dovedit resistent. , regret că eu nu m'am putut veseli cu voi im- timpul celor şapte luni de criză, audienţa 

ln Zilele următoare va fi prt:dat serviciului mi- prellnă. . c~~ de mult aşteptată a unei soluţiuni po-
.. Har şi atunci va incepe o călătorie mai lung~ ~ Tu i11 loc să te odihnişli pe laurl, cu spiritul zltlve. 

tI. La două jumăhte balonul a descins fără nici u~ Iau inalt cup:inzi tot ce atinge interesele nea11U* IJ incident in fischamend. lui nostru pngonit. (UrmeazA informaţii particu- Probabil ca împăratul să>şi formuleze de-
. Iare). Salutare frăţească vouă tuturor. Qraviţ9, 1 finitiv hotărîrea încă astăzi, iar mâne să o 
_~. Dec. 1909. AI tău vechr amic: Gheo'ghe TraiM. comunice lui Wekede, care a fost reţinut 

l':lbite Nicule, azi gm -:f'H f1portul despre ser- in acest scop; la Viena. Se va vedea mâne 
biT/le vOli\'fe şi mă ~r~lJe3c ~.;; \: multămesc de Întrucât sânt adevărate ori înşelătoare sem· 
plăcerea ce mi-ai r; "l,;l". n1 \,,~,~>;rt:a prea fru- nele audienţei de azi. to 

Un dar pretios. 
'ii, D-na Letiţia Onca, vice·preşedinta Reu-
yu" niur ii f~meilor din Arad, a primit azi dela 
a , d .. na EI~sa 1. Mantia din Dresda, soţia di

stinsulUJ profesor T. Manliu, cunoscută prin 
sentimentele sale româneşti şi interesul ce a nu-

, tritca1lze1or noastre naţionale Încă de pe vre· 
Ş!r'. Ilea când era în Bucureşti, un prea frumo:; 
cl:G3 dar pentru loteria Reuni1lnii. El vine, ne
~~r aşteptat şi nemilogit, şi din îndemnul curat al 
, a unei inimi alese. Doam "a Manliu in înso
Jle~! leşte darul cu următoarele calde cuvinte: 
alon 

Stimată Doamnă, 

Subsemnata soţie a profesorului Ioan ManHu citind 
. :njurnal!ll "Tribuna.: din Arad, d~spre loteri~ ce aţi 

!lUI, m!t~nţat In scop de binefacere, n'am putut rămînea 
jnd,lferentă fată de acest act laudabil din partea Dom
a, IeI Voastre. vă rog să binevoiti a primi modestul 
al" 'leu obol, lucrat de chiar mîna mea, În ultimii ani ai 
;1tf;etelor mele, ~e cînd sînt~Tm aici, în,~ Dres~,a:, ~ 

.. '" 'llinevoiţi a primi stima ŞI admiraţia celei mal 
, prietene a chestiei naţion.t1e şi a tot ce este 

.JltlLnesc. Elisa 1. Mauliu. 

Darul d·nei Manliu se compune din 5 admira-
d bile obiecte şi anume: 
m~i 1 mijloc de masli Jucrat de mână pe etamină 
.ptă tU bumbac albastru. 
ă uş 1 perină brodată cu ailori cu ghirlande de fran-

dafi ra şi. 
1 ~ăcutet plrograht pe catifea albii, căptuşit 

cu mătasă a\bli. 
1 batista de m~tasl ţesută cu scalele noastre 

!ui, ' de mena2ri din ţarl, lucrată cu ajur colorat şi 
: eie- in margine cu o danteluţă. 
pul, 1 perinită brodată cu mAthuri colorete pe 
x' • pinză ţ~rlneasdl, cu matelie din albumul de or· 
~Zl Z ti A ă 

l
' ramen ca roman . 

re UI 
d·;e Cu acest prilej Ia rugarea Reuniunii Fe· 
ulei meilor Române, reînoim apelul către damele 
n~ d ră S'I' române, să binevoiască a trimite şi e 
gâ

1
J aci inainte obiecte pentru loterie. S· au adu

~reJ' nat pân'acum 500, dar trebuiesc cel puţin 
o miie, d'aceia s'a prelungit termenul lote

d II tiei, pentru a câştiga şi restul de obiecte. 
ui li 
;.upa 

Convocar8. 
! a:~ Convoclm prin aceasta adun.ea cercuaUi a 
3M desplrţ!mântulul Ora dea· mare al Jo Asociati unii 
mit ptntru literatura şi cultura poporului rolOin c, pe 
~â~, lÎua de DumlnecA 1:1 Decemwe n. a. c. Ia orele 
~rui ll~ p. m. In comuna Orfiteag, la care sAnt pof. ti, a lua parte toţi membrii despărtămintului şi 

prietenii inaintării poporului românesc. 
Oradea· mare, 1 Dec. n. 1909. 

Comitetul dtsp ă,ţămantului. ... ' 

moasă ce ai finm.J ,:; ~,' '",>;'1 (-'I,eL lil pota- Ca . d'~' f t of' t' 
pul de vorbe am dat l t> (~"'h'::~t.:je; ţdell:-,tă, • un In ,LIU oar e se~nl lea lV, .care 
ce m'a f"duloşat foarte n:~~; L'("(,,;c :.,d m~ bu- vme să. conflr~e presupunenle de mal sus, 
cur, că te văd lucrând CU a.V~ c:-:. ,,,,:n!r!. s~r- I unele ~mtre zIarele ce adeseori sânt inspi
mana noastră natit>. Te sărut, P'!l; 11 2('/\, i rt:.!e dm anturajul curţjj, publică azi articole 
1909. Brut hodo$. I i~f'l:n ~()~ ~e?bişt1Uit de vehement Împo-

Stimate Un.chiule, (d. Oncu), Te va sllrprh,de I ~n~:~ \=~.r(l,:~~':I~ ";.eke~e - Andrâssy -. Ko~: 
poate, că, deşI eunoscandu-te atât de puţin, mi-am I SU'L) -l~ 'II' Cl:~ _e, gasesc strune de simpatn 
permis ati scrie, dar citind prin jurnale Inaugu. tot ~W.!. pwr~ulţ;:rfi~ pentru justh şi parti
rarea localului ziarului Jo Tribunac şi vazând că zann Sll. 
~r?ul şi ~njtiatorul acestei serb~ri ai fost d·ta, Se PilI:':: c~ cOnd);;1r,ţ;'W~3. Lukâcs-]usth 
Intma mI-a săltat de bucurie ŞI ca bun român a aJ'u d' , ., . • 1 1 • h' căci ori cât aşi fi născut şi crescut pe pămân~ ns In r,'c)J ,ac,ua?, pa. e smgura c laf 
tu] României libere, sunt Însl tot Transilvănean c.are se menţrne F1 mod S..:"il(JS la suprafaţă. 
de .tatj, inima mi·s'a umplut de bucurie cu atât Informaţiunile noasÎ.re pi;"tro azi c,~î.nt Uf

n;,al mult cu cât,. cel sărbătorit este sânge din mătoarele: 
sangele meu! Pnn urmare, te rog a primi ură· 
riie mele, dorlndu,ţi a trăi ani mulţi cu săn~tate 
pentru înălţarea şi libertatea naţiunei noastrt'. 

Audienţa lUl We'.~erk -

Budapesta, 2 Decemvre. (Dela am'EtlC1!

dentul nostru). Impăratul a pr mit ali h: Cu aceasta ocazlt", te rog a primi impreunli 
.".. ." '*" " ," 

rea mame e e, lar m par ea sorei me e le o· 
ria şi a mea, respectul şi stima ce vă păstrăm. 

Bucureşti, la 16 Noemvre 1909. AI d-1ale nepot, 
Nico!ae N. Oncesca. 

Iubite frate Nicolae! La festivităţile ) Tribuniic 
la cari m'ai invitat n'am putut lua parte. Am o 
mamă de 82 de ani cu boală de ochi şi n'am 
putut,o lăsa singuri. Decursul acelor festivitati 
ni.a cauzat tuturora nespusA bucurie. Biserica
ALbă, 1 Dec. 1909. Cu salutare ,fratlască a, I tău 
vechiu stimHor Roxin. 

Dragă Oncule, Nu vreu sA las sA treacă oca' 
ziunea sărbătorii dela Arad fără să-ţi arăt m ulţă· 
mirea şi bucuria mea eincerl pentru fapta fru
moasă şi românească pe care ai făcut o. 

Dumnezeu sit te 'ie IncA multi ani cu bine şi 
tU sănătate pentru binele şi inflorirea naţiei noas
tre scumpe. Bucureşti 10/29 Nov. 1909. AI tău 
cu dragoste Nerva Hodoş. 

Daeseldorj. Valorosului nostru organ şi frunta
şi10r neamului nostru, intruniti la serbarea Jo Trl· 
buniic salutări şi urări cordiale de Izbândă. In 
lupta grea pentru dreptate şi libertate numai prin 
frăţiasca inţelegere şi netnfrânta solidaritate a 
tuturor veţi infrânge ura şi pornlririle cutropl
toare ale vrăjmaşuluf. Traian Sicilianu. 

Sinaia. Azi cind sărbători ti îniUţarea palatului 
de pe tribuna căruia va zbura inimele intlrite 
cuvântul adevărului şi năzuinţa spre idealurile 
sfinte, sflntem fericiţi a vii aduce urArile noastre 
vii şi asigurarea, ci sântem şi vom fi cu inima 
lângă d·voastră. Manaleseu, Cincinat, Mllgur. 

Zerneşti. Sânt mindru de timpul când făceam 
parte dIn redacţie. Sufletul mi-e la voi de·apururi. 
Dr. Nistor. 

~ o,,!" •• ,'""" 

Wekerle, la ora unu. Audienţa a durat tr~; 
sferturi de oră. Despre rezultatul ei am pri
mit din loc absolut conpetent următoarea 
informaţie: Conform hotărîrei consiliului de 
ieri dela Budapesta, Wekerle a rugat pe 
Majestatea Sa, că întrucât n'ar aproba nici 
acuma proiectul guvernului, să binevoiască 
a· i da desărdnarea definitivă. Impăratul luând 
la cunoştinţă raportul lui We kerle, 1· a in
vitat să rămână până mâine, Vineri, la Viena. 
~- pentru a-i comunica hotărîrea ce va lua. 

Contele Andrassy la Viena. 

Budapesta, 2 Decemvre. (Dela cores
pondentul nostru). Ministrul de interne ii 
plecat azi după ami azi Ia ceasurile 3 pe 
neaşteptate la Viena~ ca să se prezinte 
mâine În audienţă. 

Vestea invitaţiei lui Andrâssy a făcut 
mare senzaţie În cercurile politice, căci ea 
a ve nit surprinzătoare. 

ConvO(:area camerll. 
BudaptSta, 2 Decemvre. (Dela corespondentul 

nostru). Mai multe ziare de aici au adus azi 
ştirea că pr~intele camerii, Alexandru Oa', 
voieşte să convooee camera, însă numai pentru 
o şedinţă. Intrebat asupra intenţiunii sale in a
ceasta privinţă, el a spus următoarele: 

_ La biroul prezidial n'a intrat pânli de pre
zent nici o propunere şi nici eu n'am luat inel 
nici o dispoziţie cu privire la convocarea ca
merii. Tre-buie Însi să recunosc că din conside
raţii constituţionale mă preocupă gândul, că 
oare n'ar fi de datoria mea, ca preşedinte aJ ca-

.~ ~~ __ .. __ .. ----.. --............ --.. ----.. ~ ...... --............ --.......... ------.a----------... ~ 
T A 

Y o," e!t ~ ~ U ~ ~ ~ V', Se expedeazl pentru preţurI solide aranjamente complecte pentru biserici, odAjdii, pra-
.. 'V!lI Jij a ... ' ~ il .!li a pori, stih are, podre, policandrc şi candelabre, c~delniţe, iconostase ~i Icoane sfinte etc. 

atelier artistic ,eatru obiecte bi8erice~tl 
aUD APE S T, IV. Vaczi-utcza .59. 

Lucreazl iconostase, altare, jertovnice, amvoane, icoane poritative etc 
preţ.curent, pre liUllna.r, sa.u desemnurl se 'trimit 1& dorinţA. 
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merii,· să o convoc in vremile acestea extrem de 
critice. 

Spaima presei ungureşti. 
Budapesta, 2 Decemvre. (Dela corespon

detal nostru). Articolul de fond de azi al 
lui ~ Budapesti Hirlap«~ în care se desvă
leşte o învoială tăinuită ce ar fi avut loc 
Între Ladisl~ u Lukacs şi Iuliu justh, precum 
şi amănuntele acestei invoieJi, a stârnit În 
tabăra coaliţiei votului plural o adevărată 
spaimă. Informaţiile ziarului »B. H.« s'au 
confirmat. 

, Esti Ujsag« de azi scrie în legătură cu 
aceste informaţii următoarele: Inţelegerea 
s'a făcut cu aprobarea regelui, care ~i-a 
exprimat dorinţa ca să fie atras în sfera 
ei şi Francisc Kossuth, - Kossuth însă nu 
voieşte să renunţe la programul său şi nu 
voieşte nici să audă de o asemenea com
binaţie. 

It" R I BUN Ac 

ratil numai din motivul, el a fost constrâns, In 
1906, să Incheie in privinţa aceasta pactu1. In 
ctrcurile altgâtorilor partidului Independist inde· 
plinirea reformei electorale va fi privită ca un 
merit, pânl când alegătorilor partidelor 67-iste 
rdorma electorali If·se va pA.ea un lucru de~a
vantajos, pe care pot să·I la asupra lor, pentru 
care însă ele vor trebui sA dea un echivalent de 
conceslf. Punctul final al programului inde
pendist e Independenţa economică a Ungariei, in 
inţelesul decisiunilor de până acuma ale partidu
lui. I.l chipul ace~1a fireşte, din cauza punctului 
de vedere de ac.uma al Co; oanei, partidul va a 
vea să invingA multe obstacole'. Partidul speri 
rnsă el va reuşi sli intre la o InvoialA deplină ca 
Coroana. 

Scrisoare de pe Crişul·negru. :r 
Biserică şi preoti. - Şcoală ti învăţători. 

Presa vienuă asupra crizei. Ca ,.bunl creştini şi buni ro'!lâniic: .Îr1~epem 
Budapesta, 2 Decemvre. (DeJa corespondentul cu bi ~erica, cel mal puternic razim al \"Ieţtl nea

nostru). Ziarul , Vaterlandc, care stă foarte mului noslru in decursul ve~curilor. Pe un vâd 
aproape de Ee/vedere, scrie azi ca litfre grase, de deal, în margine de sat o umilă clădire de bârne ... 
supt titlul ) Vzurarii unguric, următoarele: Uza- iată biserica celor mai multe sate de pe valea 
rarii ungufi au păşit azi fu publicitate ca o Crişului! 
ameninţare îndreptată contra domnitorulai. Ame· In aceste sfinte H'iaşuri s'a ad~postit su~,etul 
ninţarea actasta e de o impertinenţă fără seamăn românesc in vrem1:lrf de Jf!striş\ e, de cari neamul 
până de prezent. Au publicat adică in ziarele lor şi biserica noastră aVlPl"ă parte Cllin belşyg., P?pl~ 
uzurarii că, guvernul, în caz dacă Majestatea Sa româ~eş;ti cu dip de adl:viraţf a!postolt ŞI d\'erl 
nu-l va desărcina şi va să urmeze staT(a de ex· sfătoşi la vorbă ne au păstrat aici .cea mai scu!l1~ă' 
lext nu va semna cota pentru acoperirea cheltuie- mOş'tenire din strămoşi,. limba ron 1âl1eascăt prm 
liIor comulle. Ameninţarea aceasta e foarte curac- graiul lor senin şi blândi prin slo\'a lo~ tr~m~
teristică pentru politica "betyarizmuluic faimos) rată, pe ca>re cu nt'mărg~nihl magoste ~l dUIOŞIe
profesat cu predilecţie de cărdăşia Kossath- o descifrează astă"li strhepo~Î\. CA te date preti: 
Andrdssy- Wekerle. Aşa a crezut Wekerle să-şi oase; adevă7ate comori a l tr istori~j .şi trecutuluI! 
introducă audienţa; Nouă ne serveşte insă numai românesc mHe amintiri c..lUioast din vremuri de 

-~ spre bucurie, că loialitatea ungurească o vedem demult, Î~tâN1pIări mai mlir1' ŞI mai I nănmte di":, 
astjel în deplina ei golătafe. Se va face, fie in- trecutul satului respectiv, eins~ nurt le de preoţI 
credinţaţi despre asta uzurarii unguri, ingrijire şi cantorl, stau ascunse pe foile ing. jlbenite de 
ca şi amf/linţarea asta murdară sa ramâna fără vrEme ale c~rţilor bisericeştI r: 
tf:~!'t(J~e~~r:et,;~!;tt~: ~~c~?o~~a~~~ :,.'!;: < ,~:.~~~_~~i~a~~ __ ~~_.p'opa} .• nu _~~!t~ }!_5~}_~?_e!~ 
,um "'" AC ue el. 0/ peHtna: uniaţie; ade~ pentrul lts~. 

/,"'" "»Reichspost« scrie: E timpul suprem să ... Aceste irii, cârţ. anume rnin~ie, dlzaniu şi 
/ vie un om mai tare şi mai abil pentru so· apostolu sănhl zălogll.pentru 33. zloei şi 16 grei-

luţiune. Toate indiciile arată spre Lukacs tari, cari de ~stăzl inainte staUl pe dttflu interes 

Şi credem că la spatele lui stă deJ'a o ma- anu 1800, luna augilstu 20:de z41e (urrnea-zâ, sub
scrierea proiopoputui, care- flmd foute ştearsă, 

joritate În stare să cârmuiască. Probabil că nu se poate citi), 
el nici n'ar trebui să recurgă la disolvarea Adunarea rnsemnărilor de fultd aceBtom - in! 
camerii, căci va putea şi fără acest expedi- felul cum a filcut Q> d; B~rlea. ta Mal amurăş -
ent, să voteze cu parlamentul actual trebu _ cred, ci nu ar fi e· osieneali 2adamkă" o pier
- ţ 1 t tI' . f 1 t l~ dere de vreme pentru cine ar putea s'o fad, 
tn ee sau Ul, precum ŞI re orma e ec ora a. căci- fără indoială ele nu ar f'li cu totul Upsite de 
Se poate prev~de că săptămâna ce vire ne interes pentru acei români,. flrora le ~tl la inimi 
va aduce soluţiunea. cunoaşterea trecutului mmânesc. In primul rând 

\ Oficiosului "Fremdenb'atc i-se anunţă el dela p1eoţli noştri al: fi ch~mati a sc(;.pa de peire 
\, / audienţa contelui Ştefan Ti~za batatil.iele decurg slova ,bună şi in~leaptăc a inajnta~ilor lor. 

\. /' Chtmarea preotimU nOMtre. pref~um in to>eCUt 
intrt> urmlUoarele limite: Guvernul şl se sileascl aşa şi astăzi, nu se poate .mrgini la ittdepllnirea 
si obţină un provizorin bugeiar de două luni. trebuintelor sufle1eşti ale tfedincloşllQ1'~. Poporul 
rlobabil ca audienta iminent! a lui justh să fie nostru vede~ şi aşteaptă să vadă> In preo1l1.d său 
iin legătură cu asta. Prelungirea provizoriului de un conducător tn lupte}e politice, ap.lrătoll al lim
bancii trebcie să te desbatl impreună cu che- bei şi intereselor lUI nalionale in cOrrulnft un 

sfetnic şi pO\l~1uitor In toate năc.szJlriJ.t: lui zil· 
stlile; adoptărl~ plăţilur in numerar. Chestiunile . mce. 

.. militare s~ vor resolvi in noua lege militar;\ prin Şi n'avem si ne plângem, preQţimea noastră 
parl':'nentul ales dupA reforma electoralA. din acest colt al Bihorului - aşa săracă şi cu 

cNeue Frf.ie Plesse~, publici, din isvor ungu- mal puţină InvAţAtură, cum e - tşi inţelege che· 
rese, programul de actiune al putidului juslh. marea! N'a dat nid când probe de inconştienţ~ 

l i j h i naţionali, aşa cum nl·a fost dat să vedem - cu 
Partidul de supi conducerea u ust nu va n- prilejul ultimelor alegeri dietale dela Boeşa şi 
cuviinţa,- ca guvernul actual să şi prelungiască Oraviţa - din pattea sumeţUor preoti bănăţeni, 
viaţa prin un provisoriu bugetar. Partidul pre· . cari se mândresc cu ,.cvalifica'iune superioară< (!) 
tinde garanţiile desvoitării liberale şi democrate, - opt clase Iiceale - şi cu o stare materială 
Inainte de toaie. Voieşte, prin' abandonarea pro~ incomparabil mal bunI. Excepţiuni vor fi fără in-
ledUlui :pfuralist, să legiuias\ i ,dreptul electoral doială şi aid~ şi in. Băm~t!. . . 

In forma lui orlginali,·-iar interesele egbemoniei Nu prea ne putem insi mândri cu discillmea
t 

ungureşti voieşte si Jeapere prin Implrtirea aco" ba chiar cred, el nu exagerez spunând. că mai 
modat_ a~ eircumstriplii10r electorale. Dupăcum . mult pierdem decât câştigăm susţinându·o! Şeoa
seştif'; 1ntre partidele Jndependiste şi 61 .. lste ,lele noastre numai dupA nume sint româneşti, 
există t-Ji!lerginţe principtare.· Insi, ln- vreme ee, de fapt instructia curge - in şcoaleJe cu ajutor 

f 1 t dr:la stat - aproape tntr'una ungur~le. Biata 
partidul independist ormuJeazl reforma e ee o- -f"omâneascA a- ajuns insoa[ta ,CenuşoidU Vezj, 
rală ca o pretenţiune, pe care e hotlrit să o sus- dragă Doamne, ,.al noştrlc sânt mai Iertător!, dar 
\Inl chiar şi daci impAratul ar abandona o. par- paşa dela Beiuş e straşnfc om! In vremea mea 
tldele 67 -iste vor si sprijineasci reforma electo- şi . nu e chiar mult de atunci - tremurau fe-· 
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restrele b!efuJui cuib, cu nume de ,coIUI, de 
cântece şi hori na'ionall', acum ,Hymnusc·ul şi 
,.Szazatc u! rhună din piepturile fragede ale «)o< 

piilor nevârstnici r D;>ar' câteva zile rnalnte de 
examen Incepe a se legăna o biată ,. frunzulill 
verde de stejar" ştii, ,.sA mulţămim pe protac. 

De câţiva ani poporul nostru a inceput a st;). 
trezi, aşa pe Incetul, ca dintr'un somn greu,. dar 
cu cât I se deschid mai bine ocltil, cu atât vede 
mai Iimpedt>, el şcoala a~ cum e ta astăzi il e 
numai o sarcin~, fără a 1 aduce vre,url folos~ 
Cum ar putea el să se insufleţeaică pentru şcoală,. 
când das(ălii lui sustimtli cu mare jertfă, uitânct 
că până mai eri işi impingeau de azi pe mâne 
traiul necăjit dn prescurile dela lit\.lrghil şi dira 
alte venituri cantorale, azi işj ridi:1 capul, ii vor· 
besc ca din al şaptelea cer, şi de dr.gul şi de 
frica Inspectorului din Beiu~ nil se ruşlnead a 
lăsa biserica in zina de ~f. Dumitru, ,i a osteni 
de dimineaţă la Beiuş, la conferinţa dascăli lor 
unguri, cari ne sânt aşa de prieteni şi ne vre~u 
atâta mne J Nu şi aduc aminte că 13 adunările 
bietel »Reuniun; tnvătătoreştic- se duc numai· 
dupăce mcasează dela epitropia ~rohială 16-20 
coroane, luând de multe ori ultiomH erei 1 ari al 
acelei biseiicl româneşti, de astăzi cu atâta ne· 
ruşinare I~ bat joc. 

Să mai' Ilidăjduim oare o indre9 tare ? 
A'l. •. CriŞ<JlltI. 

SERViCIUL TELEGRAfiC. 
Oorki in Bohemhr. 

Viena, 2 Dec. Scriitorul rus Gorkf a -so
sit aci venind din România. Azi a plecat 
spre Praga,. pentru a se sf~tui cu dif~riţi 
prieteni politici cehi, să stabilească parbdul 
socialist rus În Boemia. 

El desmlnte că ar fi fost expulzat din 
ţară. 
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~ Desminţirta. nellniştii in extremul ce 
Orient. c' viz' 

. Petersburg, 2 Dec:e~vrE'. Ştir~le·din ~xtrem.u~~ 
VIlClil lILl ucilulii>(t;;:,;:.. Q,,' "CI cunl~ ~tlclale. ol.e :~. 
contra se aşteapl~ ca relaţiile rusD-jl1poneze .. ~ 
devie mai cordiale.. -

In curând se va semna o conve~ie~ care si 
.ixeze sferele lntfreselor celor două puteri, astfel. 
că Rusia va. avea mână Itberl ÎIl, QoI'ie, tui euro
P'fan. 

Ziarul ,.Riedc:. a interwÎevat p~ un diplonat 
versat ig chestiile ostaziatice, care a declarat, că 
activitat~a Japoiliei in Corea a,re- de scop numai 
intArirea propriei sale poziţiuni:. 

Intre Rusia şi laponia se ufllleQzi acum trata· 
tive extrem de importa1te, cari sunt păstrate in 
secret. 

Acestea· VOIt duce la un ad internaţional foarte 
impoTtan.t. 

Isw,ohky yrea să rezolv.e toate chestiile, pen· 
tru a putea provoca neintelegeri rusa japo;1eze. 

.f;lponia a propus Rusiei~ după iniţiathra con~ 
fel.ui, Oki să incheie alianţă comercială, ceiace 
dQvedeşte) că japonia nu se gândeşte la război;, 

Mişcarea in Nfcaragua. 
Neu'- York 1 Dec. Trupele guvernului 

nicaraguan au fost bătute de insurgenţi . 
Sânt douăzeci de morţi. Vaporul norve

gian »Stavangeren« a adus insurgenţilor 
arme şi muniţiuni, înarmându-i astfel com~ 
pled. 

Guvernul american a înapoiat plenipo. 
tentului nicaraguan hârtiile de acreditare. 
De asemenea a înaintat puterilor o notă 
spunând) că preşedintele Zelaia este un te~ 
rorist turbură tor. In ace]aş timp zice, că 
guvernul american nu poate suferi execuţia 
supuşilor americani. Se zvoneşte, că mari· 
narii americani au debarcat deja în Nica
ragua. 

.. 
Afacerea răzvrătiţi lor greci. 

. Atena,'2 Decemvre. -Aci e părerea ge
nerală, că Typaldos va fi achitat d 
ofiţerimea se declară partizana lui. 
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Numeroşi ofiteri il vizitează În închisoare, 
l easemenea mul, i cetăţeni greci. 

la chestia armatei greceşti. 
Atena, 2 Decemvre. Cererile pentru armată şi 

·1I1,mnă cresc mereu. Comisiunea pentru mari ni 
,stabilit urmiltoruJ program; 

'1 In proximii trei ani să se procure cincizeci şi 
cinci de vase de război, din cari 2 dreadnought, 

\) ehiurasatt', 121 de torpiloar", 10 s\lbmarine 
elc. Banii se vor lua d:n Imprumutul de 200 
de milioane HiO de miJloane, şi bugetul marinei 
se va urca la 30 de milioane anual. Tot in acest 
scop se va introduce o loterie de bilett', plasân. 
du se n'ai ales la grecii din străinătate. 

Complot contra lui Rockefeller. 
New· York, 1 Der:emvre. Ziarele din 

. Cleveland au descop" rit un complot con· 
'tra regelui petrolului RochefcHer. Coruplo· 
tiştii voiau să·l prindă şi să ceară sume 

: enorme pentru a·1 lăsa liber. 
Rochefeller fricos s'a încuiat in casă. 

. Numeroşi paznici înarmaţi îl supreveghiază, 

. pentrucă miliardarul are de gând să fugă, 
pentru a scăpa de per~ecutori. 

Prim-ministrul bulgar la Belgrad. 
Belgr4! d 2 DeC'. Aici circulă svonuJ, că 

in săptărnâna viitoare premierul bulgar Ma· 
linov va sosi la Belgrad. 

Se crede, că sânt la mijloc importante 
tratative sârbo bulgare. 

)tT R I BUN Ac 

Lista dnd Irina Caria, Boroşebeş 
deJa: Văd. Irina Curta, membră pe 
viaţA ,(0 c. Petru Lazar, Prăjeşti 3 c. 
Petru Codu, Donceiu 1 c. Mărioarl 
lazar, Prâjeşti 1 c. Olga Curtat Boro
şebeş 10 c. Ioan Marcu, PrAjeşti 1 c. 

Total:. 56'
Usta dnel ELena Moraria Nădlac; 

E[ena Morariu 
lista dnei Maria DT. OhebeleşJ 

Pecica·română; Maria Dr. Ohebeleş, 
membră pe viatA 

lista dlui Niculal! {van, asesor con
sistorial, Sibiiu dela: Nicolae (van 20 
c. Or. Dionisie Roman şi sotia 20 c. 

20'-

40'-

T otat :. 40'
Lista dnei Maria Serb, Aud: Maria 

Sorb, membri pe viaţă 
Lista dnei Ana Ferenţiu, din Sat

mar, Nemeti dela: Ana fffenţiu 2 c . 
Dna Maria Barbul 15 c. Dr. Carol Ba· 
bul 2 c. N. N. 2·c. Joan Papp 3 c. 

40'-

Romul Marchiş 6 c. Augustin FasJ 
10 c. Total:. 40'-

Lista dt'iel văd. Lucre(ia Nonu, Na· 
dab, dela: Florlea Botco Cozman 4 c. 
Marfa Crainic 3 c. Sidonia Crainic 
Roza Muscanu, Sidonia Boariu, Caro· 
lina Ooldiş, Văd. Lucreţia Nonu n. 
Crainic. Mărioara Toader, Văd. leucu· 
tia n. Emilia Albici, Floruta Codreanu 
câ1e 2 c. Ana CJadovana Mitri, Luiza 
Sferdeanu. Ana Drăgan a Ghitit Elena 
lspas 1. Marian, Florlca Ispas 1. Ilie 1. 
Marian, Mariuţa Matereţi, Saveta Mer
ce", Ar>uta VLlC, Sofia Plllcu, Oiuta 
Codreanu, Saveta Capra, Elena Arde
leanu, Florea MI,din câ1e 1 c. Coţia 
Seehel, Fioriţa Ooldiş 6~ fiI. Total:. 3660 

Situaţia in Austria. - Alegerea de protopop din llia. 
Vitna 2 Der. Parlamentul a respins Ni se telt-grafiază din Ilia: Părintele Zeve

cererea de a se lua În dezbatere propune- din M ureşan din Şebeşul-săsesc, a fost ale~ 
riIe de urgenţă. Slavii au şi. retras pe cele protopop al Iliei, cu unanimitate de voturJ. 
ce mai rămăseseră. - ImedIat a urmat pro- - Dela Academia Română. Academia Ro-

, vizorul bugetar în disc uţie. mână va tinea ş~dintă publică obicinuită Vineri 
&\ __ ,_' .. '1.:"._.~. in 20 Nov. Ia 2 ore după amiazi. f! !,--=---=;=;~=====~=:~"" .. ~" ":.-..--~~,- ", . ...D. A. -.D, Xmop.olva citi o.-tOmu!!ic~~uşl1ţra 

1. \ partidtior politice in decursul revoluţiei din 184 . 

IN FOR MAT I UNI. . _ Amrliorarea sănătăţii lui Bjorn .. 
A RAD, 2 Decemvre D. 1909. 

P Pentru fondul de zidire al Ş ::oalel 
de fete din Arad. 

Pentru fondul de zidire al şcoalei de fete 
din Arad au mai incurs, parte ca taxe de 
membre, 'parte ca ajutoare, următoarele con
tribuiri: 

Lista dnei Marilina Bocu (a treia) C. 1632'
Lista dşoarei Metania Ionescu (Ciu,:iu) 

dela: Dr. Aurel Novac, deputat, . B!5~: 
rica-aIbă 200 c. Dr. Teodor MlhalYI, 
deputat, Dej, Dr. Iuliu Maoiu, deputat, 
Blaj Dr. Vic10r Bontescu, adv., Haţeg 
Dr. 'med. Bilaşcu, Budapesta câte 20 c. 
Octavian Goga, Sibiiu, Quintescll, in-
giner Bucureşti, E. Mezei, j. de c, 
Bud;pesb, Sida, proprietar, Budapesta, 
Gh. Bogoeviciu, Budapesta, llea Hor-
noiu Budapesta, Mărioara ŞeI ban, Bu· 
dap~sta, lt1giner Maior, Budapesta, câ1e 
10 c. Lucreţia A. Nlcoara, Deva 6 c. 
Dr. E. Barbul, secretart Budapesta, Dr. 
St. Petrovid, deputat, Lugoş, Dr. Pe-
trolu Budapesta, Colbazf, stut. in drept, 
Bud~pesla, Olocan, deputat, Budapesta, 
Dr. med. Vicaş, Budapesta, N. N. Buda-
pesta, M;haiu, oficiant d~ poşt~, B~d~-
pesta câte 5 c. Dr. Mezm, adv.) T,ml· 
şoara 4 c. Dr. Paul, secretar, Budapesta 
3 c. Dr. C. Maniu, adv, Cluj, N. N. 
Vlad, stud. in drept, Budapesta, Po-
pescu stud in drept, Budapesta, N. N., 
câte 2 c. Lucadu, stud. in drept, Bu-
dapesta, N. N., Budapesta, N. N. Buda-
pesta, EseI, stud. in drept, Budapesta 
E. Goga, slud. in drept, Budapesta, 
Simtion, stud. fn drept, Budapesta 
câte 1 cor. Total: s 429'-

lista dnei Maria DT. Şerban dela: 

son. Starea sănătăţii 'lui Bj6rnson merge 
incontinuu spre bine. Bo~navul vrea să plece 
in Italia. Medicii însă, după cum ne tele
grafiază corespondentul nostru din Paris
nu cutează să·i dea voie. 

- Sofra Chiefn, tot Sofra Chieln. Ni·se 
scrie: Pe când cei buni ai neamului nostru aler
gau la praznicul naţion~l. Ia Arad, primarul. ct;l
munii noastre Sofra Chlcm, cu intreaga antlstte 
comunalA şi anume, P. flo~osu, S. Ţiriac,. Dimi
trie Stroia şi Gheorghe ChIŞ, se rupeau din greu 
să facă primire grandioasă jidanului 48-ist Nagy 
Sandor. 

Vorba ceia! ,din câne dis!L, . 
Tot În aceiaş zI, ne comunicl corespondentul 

că soţia dascăiului Taucsa.n - cine nu-l c~· 
noaşte? - a aranjat in .şcoala sa o ~oa~ă. prn~ 
cosittle fetelor, după treI color. Taucsa'1 IŞI mal 
făcuse odată un merit din aceasta, acum ti vine 
sotie·~a. 

U rit lucru, el trebuie să Increstăm astfel de 
veste despre o româncl. 

- Concurs literar. Consistorul eparchial ro· 
mân ortodox din Arad, in urma unui conclus si
nodal din anul acesta publici un concurs pentru 
două lucrări şi adică: 1. Monografia institutului 
pedllg. teol. 'din Arad, din in:identul ~nivers.ărU 
centenarului dela infiinţirea lUI (1812) ŞI 2. VIaţa. 
şi activitatea lui .Moise Nicoarl, lupfăto!U~ pentru 
desroblrea biserlcească·culturală a roma;]llor din 
pArt le arAdane. Lucrările .vor avea .sl tmbră~işe.ze 
istoricul diecezei AraduluI. Cea mal buni dm he
care scriere va fi rescumplrată cu 500 COf. şi va 
trebui si aibl estensiunea de cel puţin 5 coaie 
tipar, format octav, lit. g:armond: Manu~crip~ele 
au să fie prezentate conslstorulUl eparchlaJ panA 
cel mult In 30 Iunie 1911, supt nume pseudonim 
pus pe titlul manuscriptului, precum şi pe ~n 
plic sigilat (trimis cu manu.script~1 de Odată),. In 
care si se indice numele ŞI Jocumta autorulUI. 

lFurnicae casă de economii, F~gAra$:" 
10 c. Mlrloara Perţla, 4 c. Total:. 

- Eratal. Onorată Redacţie 1 Telegrama trimisă din 
14'- Vaşcău vă rog a se indrepta in loc de (Savu) Sala. 
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(Todor) Todan, Gheorghe Bogdan, (Busasiu) '8ur5aŞlt 
(nu O. Bogdan) (Nu Musrl) ci Muşeţ Nu Nikarucza 
ci Nkarupa. 

- Incercarea de omor În maai din Pa
ris. Ni·se telegrafiazl dIn Paris, ci soldatii, care 
erau si fie ucişi in masl de caporalul lor aa: 
scăpat numai cu ajutorul uni brigadier, care In 
momentul, când voiau si mănince din supa 0-
trăviti, a strigat: Staţi drepti! 

Tot ti a se .pat şi pe otrlvitor de nu fi linşat 
de soldaţi. 

- Otră .. ire Intr'U'(l ospiciu. O telegramll 
din J:iamburg ne anunţ'. di in ospiciul de alie· 
naţl din Friedrkhsberg s'au imbolnAvit ieri dupl 
masl 541 de nebuni, in majoritate femei, dând 
simptome de otrăvire. Sânt deja doi morti. S'a 
dat ordin să se disece cadavrele, pentru a se 
afla cauza morIi!. Se crede că un ingdjltor a pus 
otravă in mâncare. Altii SPUtl, că orezul era stri
cat fără să fi avut cineva intenţie criminală Acunt 
sânt alti 63 bolnav; pe moarte. Poliţia a fncon
jurat ospiciul, deoarece o multime imensă s'a 
adunat in jurul lui. 

Resturile mâncărilor au fost supuse unui exa
men chimIc. Ancheta caută se stabileascl daci 
e la mijloc o crimă sau neglijentli_ 

- Atentat asupra uneI mănăstiri. NI-se 
telegrafiază din Madrid, ci supt poarta mănăs· 
tirei iezuinţilor din Sarayos! s'au găsit trei bombe 
Un poliţist voind să ridice una din ele a fo~t 
făcut bucAti de putere.a exploziei produse Bom
beie aveau biletele de răzbunare pentru Ferrer. 

x O femeie crutătoare dadl erlratipul erde cele 
şi rum le cumpără dela min~,. cruţă 100-~OOI!o di~ 
bani. Se poate căpăta compOZItIe de r u m fi n, ezellţu 
de Iiqueruri: absynth, allasch, anisett, băutură alIari 
engleză de caisă, pere regale. cacao, ci ocol adă. cura
cao c~rthausă, Iămtie. nucă, cafea, chin in, smeuri. 
ma;asquină, vişină, mAenthă, porto~lă, punciu, rosto, 
tin silvoriu vanilie, In dose de ctte de 50 fllen, dllt 
cari se poat~ pregăti 11

2-2. litri. de. liquer.. La e? 
mande de 10 sticle dau lada gratis ŞI expedlez gratis. 
Esenţă de apă de Colonia ex~elentă. 1 dosă pentnl 
preO'ătirea 1 litru apă de Coloma - Eau de Cologne 
- 1 cor. Corespondentă şi în limba ro mînă. Modul 
de întrebuiuţare se dă la fiecare sticlă. - Dobay 
Kălmăn, drogerie la "Crucea roşie .. în Bekescsaba, 
Vasut-utca. 

1 rnal.bun ~l ~~--;t='~=-'-T=r~-:-'-:n::::-rr-
mării, săpun uri, peiii de dinţi, pra ur e In \ 
ape de gurA, prafuri pentru dame, cremă de 
obraji cosmeticuri, sponghii şi instrumente de 
gumă: Totfelul de ln~trumente m~dicale şi p.entf1l 
moaşe, la farmacia lUi Blfrger Frtgyes cu firma t 
,la un corne in Kolozsvar. 

==================================== 

Dela jud8căforii. 
Osâţ1da dlul Constantin Savu con

firmată. Procesele multe ce ni-se intentează 
zilnic şi şicanele impreunate cu ele sânt atât 
de multe, încât nu ne mai pot supăra de 
loc şi le suferim pe toate cu răceală şi ne
păsare. Am bătut drumul Orăzii, că ştim şi 
numărul stâlpilor de telegraf dela calea fe
rată. Marţi d. C. Savu, fostul nostru redac
tor responsabil, a fost ascultat într'un pro
ces nou de }) agitaţie« şi anume, pentru ar
ticolul »U n act de solidarizare~:, scris din 
incidentul abţinerii medicilor din România 
dela congresul medical din Budapesta. 

Astăzi Joi, a fost citat din nou ]a Oradea
mare comunicându-i-se, că Curtea de casaţie 
din Budapesta a confirmat sentinţa de 6 
luni tem n iţt! de stat şi 400 COl. amendă la cât 
a fost judecat de Curtea cu juraţi din Orade 
azi vară. 

Alte procese vor fi dezbătute încurând şi 
sântem siguri, că ele ne vor mai aduce o 
})mângăiere« de câteva luni şi câteva sute 
de coroane •. 

• 
Osînda deputatului slovac Sklciak apro- .~ 

bati de Curtea de casatie. Cu doi ani Inainte "~ 
de asta :t Banca economică industriallc ,slov"··: 
ciască din Jablonca şi a ţinut adunarea extraor
dinară. Şedinţa a fost prezidatl de d. deputat 
naţionalist Skidak. La această Idunare paşni~ 
menit' si promoveze starea materială a slovacI"-\ 
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lor impilaţi şi care n'avea nimic de·a face cu 
,olitic8, autoritătile ungureşti au tinut lotuşi d· şi 
vire şi ael coada, ca să facă zizanie. 

S'a trimis şi la aceastA adunare, un reprezen· 
fant al satrapiei ungureşti, unul Oheorghe Bulla. 
Cetăţenii paşnid, in frunte cu d. deputat Ski
ciak, când l'au văzut că întră in sală l'au invitat 
să părhească localul. Patriotul insă a tnceput 
să facă gură şi să ţipe de mânie. A provocat 
Iwnea să se Jmprăştie, dar nime nu l'a băgat in 
seamă. Afunci, spumegând de ură, a alergat după 
jandarmi, dar in acest timp slova cii paşnici cu· 
lI..scând Iubirea de adev~r şi dreptate a mino· 
taurilor statului, s'au indepărtat pela locuintele 
lor. 

Pentru faptul cii subpreforeJe Bulla a fost dat 
afari dela această adunare, unde n'avea nimic de 
dutat, d. deputat Skiciak a fost tras in judecat~ 
,pentru agitatiec şi I.:ondamnat la două luni tem
nitll şi patru sute de coroane amendă. 

Tabla a aprobat sentinţa aceasta supl cuvânt 
d deşi subpretorul Balta n'avea ce căuta la a
ceastă adunare, totuşi era indreptătit să jee parte 
Ja ea dci era de prevăzut că du~ des baterea 
i2'endelor se va face şi politic!. 

Astăzi curia, la Intiativa supleanfulul p;ocuro· 
rului general a aprobat şi ea sentinta pe mot ivul 
oribil că: ,Skiciak şi soţU lui Sâilt cunoscuţi ca 
Ila tiona li şti extremişti«. 

Zale le in lantul suferinţelor noastre, sporesc 
mereu. 

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

Noua emisiune a băncii ,Lucea· 
firule'. Infloritorul nostru institut de credit 
din Vârşeţ. a hotărît în adunarea generală 
extraordinară, ţinută Marţia trecută supt pre
şedinţia harnicului său director Dr. Petru 
Zepeniag, să-şi ridice prin o nouă emisiune, 
aapitalul societar la 600.000 cor. de Prin 
aceasta nouă emisie institutul , Luceafărul ~( 

- - din Vâr~eţ intră în şirul institutelor noastre 
fruntaşe. 

Adunarea generală a fost foarte cercetată. 
Au luat între alţii parte şi dd. 1. M. Roşu, Dr. 
Aurel Novac, Dr. Iuliu Tămăşel, DT. Tit 
Mălai, (Biserica-AIbă), Avram Coreea (Coştei) 
Panciovanu, 1. Midea (Voivodinţ), Or. Ioan 
Nedelcu,Dr. Liviu Cigăreanu, Dr. M.Orop· 
şanu! qh Jianu şi Ioan Perianu, (Oraviţa), 
Ioamchle Neagoe, (Petrovasela), Petru Stoica, 
(Satu-nou), Or. Stefan Petrovici, Dr. Oh. 
Dobrin, Dr. Valeriu Branişte (Lugoj) etc. 

Rugăminte ('ătre membrU ,Reuniunif ro-
• âne de sgricultură din comitatul SibBu«. 

3 Decemvre n. 1900 .. .' 
BIBLIOGRAfII. muturi ieftine pentru cumpărlr~a de asemene-a 

animale. Ea a contribuit şi contribue !It ridicarea 
stărilor morale şi materiale ale poporaţiunii, prin A apiirut 'JLuceajărul« Nr. 23, cu următorul 
intemeierea de însoţiri de credit săteşti şi de to- sumar: Em. Gârleanu, Oratorul. Z. Bârsan, Sa. 
vărăşii agricole. Prin aranjarea expoziţiilor de co- nefe (poezii). Constanta Hodoş, Mireasă. Octar
pii contribue la îmbunătătirea stărilor igienice şi viau Goga, Oaspe vechiu. A. Vlahuţă, Eminescu 
la desăvârşirea condiţiilor de trai ale poporatiunii. in politică. Victor Eftimiu, Scrisorile trimise altă· 
Ea lucrează la conservarea, răspândirea şi per- d~tă (poezie). Nicolae Brătianu, Noemvrie (poe- ( 
fectionarea industriei de casă (lucrul de mână zle). N. Dumbrăveanu, Nocturnă (poezie). D~ri 
femeiesc), aranjând expoziţii de branşa aceasta, I de sAeamă : o. Ibrăileanu: »Sririt critic În cultura 
alcătuind albumuri, făcând colectii de păpuşi roman ea.scă « (O. Bogdan-Duică). Cronică: Tea
costumate, dură ţinuturi şi localităţi etc, trul NaţIonal (0: 8. I?). O sută cincizeci de ani 

Prin publicatiunile sale ziaristice, Reuniunea del~ naşterea IU! Schlll~r. Poetul ţărănist Ouille
stă În serviciul obştei noastre iar prin edarea mam. ),Harta etno~raflcă a Transilvaniei«. Por
cărţilor din biblioteca Reuniunii, dă în mâna po- t~ri ro~âneşti. Expoziţia int~rnaţională de artă 
parului povăţuitorul potrivit la ţinerea vitelor, la d!n Mun~~en. Ca endarul ~Mmeryek Reviste şi 
cultura trifoiului, a pomilor a viilor, la cultura zIare. Ştm. - Poşta administraţiei. lIustraţiuni: 
albinelor etc. Prin conferire~ de premii la des- Serbări.'e Ş~guna: Eşirea din catedrala din Sibiiu 
crierea monografiilor comunelor noastre, con- după I~tur~le. Mauzoleul Mitropolitului Şaguna, 
tribue la cunoaşterea istoricului şi a stărilor din În Răşmar. Bustul MitropoJitului Şaguna in mau
comune efc. zoleul din Răşinar. Port ţărănesc din Roşia (co-

Dacă este vre-un ram agricol, pe care Reuniu- mitatul Bihor). Ţăran din frişu (comitatul 8.
nea noastră să nu-I fi îmbrăţişat cu căldura re- Năsăud). Ţăran din Ruscior (comitatul B.-Nă
cerută, aceasta este a-se atribui singur insufidenţei săud). 
mijloacelor băneşti; căci bunăvoinţa, Însufleţirea ================ 
şi simţul de jertfi re la cârmacii ei nu lipseşte. POftit administratiai •. 
Dovadă Împrejurarea, că ei an de an cutrîeră sa- Dim. O, Crivobara. Am primit 5 cor. abonl-
tele in lungul şi latul comitatului, aci la Întruniri menf pâm'l la 1 Oct. 1909. 
agricole, aci la expozitii, la plantări de pomi, la Emanuil Iosa, Secusigi, Am primit" cor. abo-
cursuri de altoit pomi etc. nament până la finea anului 1909. 

In asemenea împrejurări, crezând a fi vrednici Nicolae DâlvLJ, liant. Am primit 2 cor. abona~ 
de sprijin ne adresăm către membrii noştri cu ment pânl la flnea anului 1909. 
acea respectuoasă şi frăţească rugăminte să bi- Gheorghe Olariu, Cinteil1. Am primit 4 cor .. 
nevoiască a nu ne lipsi nici pe viitor de spriji- abl)nament până la 1 Iulie 1910. 
nul valoros şi Îndeosebi să ieie la cunoştintă, că Teodor Bărdan, Cuied. Am primit 1 cor. abo. 
cu scop de economie şi de mai multă uşurinţă nament până Ia finea anului 1909, 
ne-am adresat către oficille noastre prim-preto- Ioan Borle, Cuied. Am primit 2 cor. abona. 
riale cu rugarea să binevoiască a Încasa prin ment până la finea anului 1909. 
organele ce le stau la dispoziţie taxele pe 1909 Laurenţiu Popa, Upuşnfc. Maf datorezi 0'50' 1'" 
dela membri şi să binevoiască a răs~umpăra chi- fU. pe anul 1900. , 
tantele. Ioan Iovu, Vrilniuţ. Am primit 2 cor. abona-
liîfine ne permitem a ne adresa cătră preoţi- mtnf până la f,nea anului 1909. Adresa ziarului 
mea, Îevăţătorimea, cătră notarii, primarii şi ceia- ,.Minerva« e op~ită, 
lalţi fruntaşi ai noştri, cari încă nu sânt membri Midea Munt~an, Vrani. Am primit 4 cor. abo- d·· j 
să binevoiască a se inrola În şirurile noastre, nament pâml la finea atlului 1909. • ;1 
căci prin aceasta pe lângă că vor beneficia de Teodor Moga, Secaş. Am primit 4 cor. abo- ".-.t. 
roadele Reuniunii, dar şi sprijinesc o cauză din nament p~nă la fmea anului 1909. . ~ 
cele mai arzătoare ale noastre tuturora. Să luăm Daniil Dtlmbravfj, Marosoroszfalu. Am pljmit 
pildă dela Saşi, cari tin de deosebită cinste a' fi 2 cor. abonament până la finea anului 1909. 
membri ai vreunei societăţi şi Îndeosebi ai Reu- Gheorghe Priv'litură, lam. Am primit 2 cor. 
niunii economice săseşti. 20 bani abonament. 

Sibiiu, 17 Nov, n. 1909. Tomus foltiu, Roşia. Am prImit 3 cor. abona· 

Comitetul central al ~ Reniunii 
cultură din comitatul Sibiiu». 

române de agri-

Pant. Lucula, 
prezid .. 

Vie. Tordăşeollu 
secretar. 

Piaţa grânelor din Aradul·nou. 

30 Noemvrie ]909, 

S'a vandut azi! 

Ktau 100:> mm. •• 13'~' -J.(.-
017 1. mOI. • • 9.10- 9·20 
ovăs 100 mot. •• 7.10-7'29 
secarâ 100 mm • 6'80~ 6·00 
păpuşoi 80() mw. .5'50-5'60 

Preţufile sum socotite rl1 coroane şi dupa 50 k:g. 

BUlsa de mArfuri Ijll efecfe din Budapesta 

ment până la 1 Aprile 1910. 
,..----.....~ ... -.. _. _. ---- -----

Redactor responsabil Iuliu Giurgiu. 
, Tribunac !nstltut tipografic. Nichfn şi con s. -. -
I I TQlerol 

24-7. 

DUMITRU MUREşrAN, 
institut CroDJo-Utograflc. 
- TIM,ŞIOARA, -

Temesvir, Balizs-ter • 
($ub banc" • Timi~iana.), 

Prim~şte to!te lucri
rile .apa' ţin~toare a
ceste] branş(', precum: 

Tehfu 
241. 

.. 
Il 

Intre aşezămintele noastre, Întemeiate cu scop 
ăe a promova bunăstarea poporaliunii muncitoare 
se numără şi »Reuniunea română de agricultură 
efin comitatul Sibliu«. Intemeiată la 1888 ea chiar 
d~Ia înfiinţare a des~oltat o activitate r~dnică şi 
»1nefăcătoare, ca puţl!1e alte aşezăminte ale noai
tre. De roadele muncii ei numai1aceia n'au bene
ficiat, cari nu i-s'au adresat. Ace~tei Reuniunii re-
vine vrednicia de a fj deprins pe economul no- Budapesta, 30 Noemvrie 1909. 
siru !a cultura mai rational.ă a pământului şi la Pretul cerealeJor după 100 klgr. a fost următoruL 

scompturl, planurI, 
hârtii de .pistoale, 
placate şi .'gnete, 
mape, nu alteum si 

kl!oslrea uneltelor economice. Ea l-a rmprietenit _ 
ei! cultura nutreturilor măestrite, împărţind În mod Onu nou 
rratuit a.n de an sute şi sute de chilograme de I De Tisa - - ___ _ 
u!"ântă de trifoiu, !1~pi, luţernă etc.. Ea l-a de- I Din comitatuJ AJbei __ 
prms ~~ cultura mal m mare a pomilor, aranjând De Pesta __ ~ __ 
upO~ .. ţ~1 de p.oa~: impreunate. c':l împărţire de Bănătăne3C ~ ___ _ 
premII m bam, ţmand prelegen şt cursuri de po~ D Ba' 
• ărit şi. Îr:'părtil1d .an. de an mii şi mii de pomi e Cica -:- - - - -
~dtlreţl ŞI de altOI ŞI, punând in vânzare altoi Secară de calitatea I. -
cu preţ redus. Ea a contribuit la nobilitarea ra~ Secară de calitatea mijlocie 
se; de vite, tinând expozitii de vite de prăsilă Orzul de nutreţ, calitatea J. 
anuale, Îm'pre~nate cu împărţire de premii În bani; Ovăs de calitatea 1. - - -
M. a dărUit. ŞI dăru~şte an de an câte o vitea de Ovis de calitatea a II. _ -
~ .. ales ŞI alte animale de prăsilă şi dă Împru~ Cucuruz ___ ' __ _ 

28 K. 95-30 K. - fiI. 
28 ,. 80-29 ,. 80 li: 

28 ,. 90-29 ,. 90 « 

28 c 95-29 ,. 90 • 
28 ,. 60-29 ,. SO c 

19 "" 75-20 ,. 05 a 

19 ,. 55-19 ,. 65 « 
14 "" 75-14 ,. 95 « 
15 ,. 70-16 "" - c 

15 "" 40-15 ,. 60 c 

14 ,. 80-15 ,. - « 
• PE - G 

I 
1Ii-

anunturi de cun~
nie, bilete de vizită 
invitări la baluri şi 
- concerte, etc. -

Efeptuieşte multip1i. 
carea cea mai promu . 
Il mechano.auto,rafe
lor, pe lâng!t preţurile 
cele mai favorabile. 

SI sprHinim instituţiunile româ~ 
neştl clei numai aşa vom 'inainta I 

-
.... In alenţiunea fnvltltorilor! .. 

:::: 

Colecţiunea de reevizite eCOno
mice pentru ş:oalele pop. preţul 50 cor. 

Maşina de caloulat sistt. Ta~4ts, I cele mai noui modele de desemn se trimi; 
~ ~loburele acăţătoare pentru ci. 1. 26 COf. gratuit. Premiat la expoziţia din Cincibiscrid 

aş!na de calcula~ micA de mână,. sistem (Pecs) JIdan, de IU. Se poate comanda la I 
Takats o buc. 16 fiI. (catalog de puturi despre Tak't. Eadre, invăţltor de stat În GJOr. 
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I .4.JUTObUL;~ I 
Noua fabrică de cumpene (câBtare) şi atelierul de reparaturi speciale al 

"" I ~~ /'\ i ,1 l' "1 
' '1 societate pe acţii 

FRAŢILOR BURZA şi PERMOZER, ARAD, 
stra.da Sit:n.il.n.c:.li 4. N o. Telefon 1.1 "1..1, i fi (}4. 

Biroul: Mag.zinal de marchitărie al Fraţilor Burz~, piaţa B.ros Befli No. 1. li îN ŞEICA.MARE. 
II 

Recomandăm in atentia onoratului public nouile noastre cumpene zecimale autenticate, şi greutătile 
zecimale turnate in aramă şi fier, Primim în atelierul nostru ori-ce replraturi atingătoare de această branşă. 

I 

I 
! 

, 
i 
li 

li 

--........ ~--
A vem onoare a aduce ]a cu
noştinţă publid, că noua bancil 
u 4 J U TOR U L ", cu sediul în 
SelCa-mare tNigyselyk) în Piaţă 
l{r. 37l, şi-a inceput activita
tea in 9 N oem brie It. n. 1909 
şi se ocupă cu toate operatiunile 
de ban.că sprijinind economia po
porulUl nostru şi prin intreprinderi 

de ;tcest fel. 

Banca "AJ U TOR U L" primeşte 
depuneri spre fructificare cu 51/,,010 
• • " • ... ! 

Iară mal marI Şl stabile, dela 
1000 cor. în sus cu 6%' Depu
nerile corporaţiunilor se primesc 
cu 6°/0.' Depuneri şi ridicări se pot 
face ŞI pe cale postală cu cecuri. 
Duea dupit depuneri o plăteşte. 
-- - institutul sepuat. - -

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

ore •. m. şi dela 2-5 p. m. 

Cerem binevoitorul sprijin alon. public, cu tot respectul: 

Fratii Burza şi Permozer. 

fii Rugând 0:1. public d.: binevoitorul IJ ! sprijin, semnăm cu tonă stima: ! 
\.!!C DIRECŢIUNEA. ft!J 

; @i ~ 
~ ;%4~~~~ -~~~~~ 
:",'~ .. 1'-.H1" ... "~ ........ t~ .... ~ 

" ~ 

1.' 1 .. ~ -' ,~~r':-W1~~l . ~f~f~r~ţ~r~r~f~ţ~~~'f)tr~f)t~~f~rDh:~~f~o.t~:~::~~~~ ~~r~f~n...:rOO:f~~~~~~~1~ .. :5l!.:F~.~.~~~~ţfJh:.r~~~ ,..:;.c;r:;:_ . l' '« - -- . _cN.·'_. ~'I~lt, 1 
'1:: Cumpăraţi cel mai frumos şi cel mal bogat calendar romAnesc dela noi ":,-",~~1l l~-

1
: CALEIIDARUL "POPOKULUIII 'f~IÂll" I~.:l 
.. =--."7;;;..-= pe annl 1910. Se esHnde pe 196 pagini, înpodobite cu 80 da chip J.tri. E:SS::2 ~! 

);, I Invălitoarea tste de toată frumseţeat lucrată de renumitul desfmnator român din Bucureşti: dl Ari MUfi1U. ~l 
,-' l CUPRINSUL CALENDARUlUI : ~ , , ~ ~ 
7.: i 1. Cronologia anului. Cele 12 luni împodobite cu motive româ- : [. Terigariu, ne dă un chip real despre starea fraţilor noştrii emigraii S.M.',:,} 

neş!i admirabile lucrate de dl A, Murnu. 2, Semnele cereşti. 3. Regentul : de aici in Am eri c a (cu două chipuri). 52. Morţii noştrii. 54. Din r,~ . 
anului. 4. Semnele cronologice ale anului 1910. 5. Zile schimbătoare i minunăţiile zilelor noastre, Un articol interesant în care ne ocupăm î 
peste an. 6. Sărbători impuse de lege. 7. Posturile. 8. Deslegarea cu tot ce s'a inventat nou pe rotogolul pământului în cursul anului r1 i 
posturilor. 9. Intunecimi. lfl. Zodiile. 11. Anotimpurile. 12. Calendarul 1909 Cll o multime de chipuri. 57. Incasarea mechanică a banilor în ~ ~ 
jidovesc. 13. Calelldaml economic pe HllO, J,{, Prevestiri. It>. Timpul :- Ameriea Ctl 3 chipuri. 62. Cutremurul de pământ din Messina. Dcs- ~! 
vânatului. 16. Domnitorii Ungariei. 17. Valoarea banilor, explicaţie : crierea amănunţită a nimicirei oraşului din Sidlia cu 3 chipuri. 64. ~ • 
folositoare pentru cei ce călătoresc În străinătate. ]8. Cursul lunei În • Răvaşul anului dela ] Odomvrie 1908 până la 1 OctonJvrie 1909. ni 
anul 1910. 19. Când fată vitele? 20, Posta. 21. Călătoria cu trenul. • Consemnarea târgurilor din Ungaria, Ardeal şi Bănat. Consemnarea (t,,:t~ 
24. Europa. Descrierea ficc,trei jiiri cu toate amănuntele, după datele i târgurilor e făcută În modul cel mai exact după datele cele mai noi. ,:J,f:!) 
oficioase din 19\18. 2f>. America: Statele unite. 36. Tahela de a socoti t Dintre i1ustratiile călindarului înşirăm: Fotografia Ven. dOllln !. ~ i 
cametele după 1 an, 1 lună sau 1 zi. 37. Catalogul advocaţilor români i Gheorghe Pop de Băseşti preş. partidului n •• tional român. Dr. Teodor ! ~ I 
din Ungaria. Dăm în ordine alfabetică toate oraşele în cari locuiesc Mihali Cll doamna. Oaspetii cari ati luat parte la depunerea petrei l.: ~.j 
aovocat: români. - l=»artca IitcrHrâ.: 39. In pragul Iiber- fundamentale a bisericii din Chizeni. DI deputat Dr. Teodor Mihali, . j 
tătii (a~intiri din temnita Seghedinulul) de Gh. Stoica. 41. La Badea î preş. clubului deputaţilor naţionali ţinându·şi darea de se.1mă în Ileanda. i ~ 1 
George de D. Birăuţiu. 42. Anexarea Bosnici şi Hcrtegovinei cu un i mare. Biserica gr.-or. român din Cacova (Bănat). Bărbaţi mari ai Ro- ti ~ j 
chip. 43. Centenarul naşterei lui Şaguna cu fotografia marelui archiereu. : mâniei: Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie SturdZ8, D. Spiru Haret. Emil ,,~ \ 
44. Serbarea din Chi7.eni cu două chipuri. 45. Bărbaţi mari a Româ- t Costinescu. V. O. Morţum, Barbu Ştefan Delavrancea. Trei luptători: î ~ ~ 
niei cu mai l1lulte fotografii. 48. Trei luptători cu fotografia diui Russu- DI 1. Russu-Şirianu, E. Birăuţiu, O. Stoica. Un grup de români, cari ' ~ ~ 

Şiriamt, D. Birăuţiu şi Oh. Stoica. 49. Viaţa şi obiceiurile românilor i trăiesc azi în America. Membrii societăţii »Bănăţanul« din Philadelphia ! ri 1 

em igrati în America-Nordică. Acest articol scris de confratele nostTll Pa, cari, au predat piesa teatrală ~Nunta ţărănească«. ~ ~ ; 
Preţu.l unui exel.up]ar 40 filerJ. (porto postal 10 fileri). Aceia cari cumpăra cu bani gata spre vânzare 1·~,:JI 
dela 15 calendare În sus le dăm bucata cu 14 crucerl adecă 28 flleri. Poşta o plăteşte însă cel-ce comandă şi anume r~ 
:: :: 72 de fileri pentru 25 calendare. Douăzeci şi cinci de calendare cu postă cu tot costă 7 coroanl72 fileri. :::: I~l 
Ira curând va apare şi calendarul umoristic "CTJCU" şi cal en '!.aru 1 ,,1'''011 ILUS'TR.A:T'E". iR 
Comandele să se adreseze la: Administraţia "POPORUL ROMAN" Budapesta, VII., Istvân-ut 11. I~j , i .1~,"";,G:;i;;;,(iiii;iT::ii:""',;;:"':;.-:;;J~..,"'""" '''''::ii,''''''''~,~,,.;,,..,~.~,~''''''''''''''''''''' "":""·~;""''''''''',''' .... =,,;I~ 

___________ I ~ 



A ieşit de sub tipar şi se află de vânzare 

" alendaruI National" 
l~e a:l'l.ul 1910, 

Întocmit de redacţia foilor dela Orăştie, - E şi mai frumos ca 
cel de anul trecut! 

In rru,t<~l Calendarului e: Monumtntal ridicat la Şibof (lângă 
Oriîşt'e) viteji('\j românaşli de pc Câm,ul Pâ.nii, şi dcsctiel'M acelei l.,te 
m ni a 1ui Paul Chinezu care cu Româili săi bănăţelli a scos din gura 
morţii pe Sacul, Ungurii şi Saşii tfllrânti de Turci, - şi a polopit aci 
30.000 de Turci! Ungurii o scriu ca o vitejie unglll'CIScă, C~lendara 1 
N ~ţion~1 pe 19!O dflVode}te, 11 el fi fos: o strălucită biruinţă a Româ
nilor şs:;p,a p!gân!krJ 

- Urmeazl 12 ch:ptlrl negră:t de drlgăbse, înfAţiMud pe tnaHple 
persoane dela Curtea Roruânl't: Princesa Maria, cu cele 2 fiice ale sale -
şi cu rei doi Prinţ!: Carol şi Nicolae, fn rostome naţionatG, ele ca dră 
găltlşe tărăncuţe, ei ~a milluna~j ciobantl r')lJJâni! .. '. AUH .sunt d~ fril
ffiosse că nu sit pot de~crio, ci Irobu8'lC văzute! - Vm apoI: 

- Minunile firii din fundul mărilor: [) chipuri de .ara,ude (anima'e 
foar:e ,judale, on suie de brate) - Chip de zidiri uriaşe tn .New-York! 
- Tren de manie cn ro. ~ '11 dinţi - Miri saxoni, tu cmdal.le lor 
ha:ne de nunUl • ...:... O minUia amnÎcană: Stâncă ce se tot mişcă, ani-o 
naos. pe Cl'8S' unui colt de ,eatră, şi n. ('ade! Foute in'eresln\ă! -
Napoleon al r;;are, când vine tnfr.lnt din Rugi., şi istori. ace'ul irolfzn:'J 
războin, .,re Q tn~epu\ul apu'oilli Joi Napolil'Jn. liişcitor şi inilu'!'sHlt! 
- Şi alte chipul. Apoi ro at'rÎAl de fetit; poezii, S ~hită, P o v e ~ ti, haz, 
pt:ezll pOPQn!e ~i alte'e, fOIU'e alese şi de ·fltlt~/lre: Preţul ana i C.'end,r. 
Naţi n" e numai 18 .ruc.rl (36 fiI.) şi 5 fII porto, a,.darli. 41 file!'! 
tu paslă (111 lot. - Da A. trlm ltli ban i rentrc [) ··10 Cll,nds.re, le "ape,1 
in Joc ~de 18 er. cu numai 13 ef. (26 fii) unul, - O"i-ţi v n rran·~o (poşta 
p':;tifă acasă. - D>tl"ă trimiţi banii penlra mai m.l e ralend!l.re ca 10, 
,e p'ă!cşt! ril numaI 11 crucerl (l2 filerl) unul, ~ având tns!l a-'ţi 
plăti tosllşi por;o Il s'oBlere~ p'Uhtu\ui dela p ,t'i. -- Ce', ,e le ,- er 
ne plătile în.in e spre vânzare, cu egămâo'ul de a le plăti dup1ee le vâc.d, 
le cllpil.:ă 8U 13 cr, p~ filer.) unul, Având, tasA. a-~i p~1\ti e podo la 
s::oalerea pac hetal ~i del/l po~t!. 

Se capătă la admlni·tra~ia foilor. 

"Libertatea" şi "Foaia 1 nteresantă", 
in OrăştkSdszvaros, şi ~a 

"Librăria Tribunli" Arad, str. Deak Ferencz fir. 20. 

PAPP GYOt1G --

.,.-.. -

.'1 BANCgI m;N1::HA .Al~ DE: A .. 
5IGryBAilF. UtrrUALE SIBIENt: 

!. Ia ri~l:It;ltl l1flm: :.;:~vl\:~ill "TI h~i~+j ~()~, l'eaie, 
t.:R~il!: lr~~~,~f.t11 t~'iJ\Ct {,,*prt; .. ~ i:_~ tE~~Oî)~!n\i~a:\-, 9,:ntrn fa(~lo:l: ,'1 (fi'JJ: ~<! t!HI!H1{'. tp~l.'I~ ti' ~mL'l'.:r.:,j!lt:\,.'t, .a.'~(t:!!1Q dIn 
.1'Tl'l~ tl~1'i' ~t)-M:Kl .~", k rlt'n, b m:\Ul.).,~ ln .11 •• 
~C:;:\~_~ ~ntr;n:q::!"5~; 

!. !il. ramul focnlltl ~ cl""-It1 d.d tut t'3\1l1. lll'lbUe 
rdfm'i. l'!'Cldade ... ,t'll' ,. 1l ; 

~. C"'lii'i:tn turtl1nt da !l'lU:;, rl.l J.tor1\, ~~!{)f1. ha~l.l;) 
;4!O;:"'~,l'lt~ '!' • pr-1A l".r,,"'''' l 

!;, lJi)l'1ira gr!ndll1.eI t ~âl'l-. 'etll"~ {lU, (ln"1l."1l;1 
,1':~~ .-fl \~i.~[\t). phnhl t!i :>,~:~rll\ie: c!!lopl, U:t, b.I~e[ 
1l"%~!f.'''(1''(J Illhll.'J t> It. 

Doslnqid as uau şi IH'O/lp<;cle se pot primi la 
~gelltnrele noastre locale ,i cercnala m~l tn fit

care eomUllă ~i direet prin 

:~i~~~~~~a "TRANSSYl VANiA" In Arad 
Slra.da Szeehe_1J llI'. 1. - Teleloa ar. &~Ht. 
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- şi a. 1:>roprietarl1or de vii! _ 

Fabrici de oemenl In PAncola, 
LENG-YEL SANDOI~ es Târso. 

Telefon Pankota 9. 
Pr:meşte spre IU3rare ca beton 

beton de fier: 
iesle in. grajduri, bazene 
pentru apă şi cotniflA, etc. 
mutAtle şi alte canaluri ; 
fundan'lcnte şi altele. 

Liferează: 
< ţevii de ccrnent in diferite mă

rimi, ţevii de fântână, ţigle 
pentru acoperiş, va-Ia.ie spre diferite 
scopuri, vase de apă de pîoaie şi pentru 
stropirea viţei, ph'«_'Î de celuent, 
cexueflt ele portland ş. el.. 

/"T("F>;"-~;,~<'-":: ',:-;':i."'f '~'~,' ~ 

I " ~.~ 
.., .,1-

~lt;t~;~~~;k?0\i:l!· 

=~ ___ W_HII ____ 5_r:lH_S~W$iSJ!M!~ 

;00 
1 , 1,===== .- ]:111 

"VICTORIA" INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
SOC I ETATE PE ACT II ~~ndată 1:.anUl 188.~ 

Centrala În Arad, calea Archiducelui Iosif No. 2. (vis-a·Yis de primărie) casa proprie. 
Fil:ala în Chi,ineu (Kisjeno) casa proprie. 

Capital societar . . 
fond de rezervă. 

. 1.200,000'- Cor. I 
. . 1.100,000'- Cor. 

Primeşte depuneri spre fructificare, desp"e cari 
eliberează libele. 

Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 

şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 

de zile, plăteşte deponenţiIor 4% interese~ - iar 

pentru depunerile elocate pe timp mal 

lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 

depuse: plăteşte deponenţilor 4112°/0 şi 5010 

Interese fără nici o detragere. 

Depuneri spre fructificare • 8.500,000' - Cor. 
Circulaţie nea anuală • • 200.000,000' - Cor. 

După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 

Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abz:cere. 

Escontează cambii şi acordează cr~dite 
cambiale cu acoperire hipotecară. 

Dă avansuri pe decie p'JbIice (Lomblrd). 

Acordează imprumuturi hipofecare pe case de 
inchiriat şi pe proprietăţi de pământ. 

_1:====. 
,', ~~~~-,an!"ll~~~~~mI:~~~2C~ 
-----

1:=::::;.' 

• 
.................... ~~:: .. IIII 

: -
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la apofecarui COR N E L NI O E M E T E R 
în Oră şti e - Sz4sz\'ăros (lângă bisericile evang. reform) 

se rOl ăt~ urmitoarele preparate de mlire Colos: 

I Prtlnarata med.·cale folo~it_e de cei mai vestiti p;of~sori şi 
• - ~ \j~ . \-, medIcI, recunosute de cele mal bUlle! 

DoII'CI·n" .\iulti bărbaţi, femei şi copii - cari deja să simţiau in gma morţii şi 
" • folosind tot felul de leacuri, nu să puteau scăpa de cumplita tusă, nă
du~ală (asthma) şi h:să saci, cetiră În fine despre admirabilul .DOLlCIN. care are 
ef~ct de minune contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, 
catarului, astmei, greutăti de respirat, lungollrei şi tusli seci şi folosindu-I, se vinde
cară! la copii şi la copile contra tusei măgăreşti are efect admirabil! Efect asupra 
apetitului! Intăreşte corpul! flegma o topeşte Îucât mai uşor să rupe! Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte le Înceată; - măreşte greutatea corpului, deci contribue mult la 
Însănătoşare. Pretul este 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 

Prav tdntl'~ durH'ij de eup. Bun ~j tn ca uri de idluen(!, Preţul! cor. 

Ca r.SI·C Reuma, ischiaş, dureri de oase, - podagra! ştiut este că morburiJe aceste 
p • ce dureri teribile cauzează, Îucât pe lângă întrebuint~rea diferitelor medi

camente, partea cea mai mare a morboşilor cercetează şi diferite băi, - şi În multe 
cazuri şi acelea-s, sau fără folos sau cu puţin. Chiar nişte bolnavi cari sufereau de 
oase, podagră, reumatizm, răceli de cap, dinţi şi nervi, - precum şi scrîntit uri, ba 
chiar şi de aceia cari sufereau În morburi de acestea ca.: reumă Învechită, a cărei 
durere tot să mută când În mâni, când În picioare, când apoi În spate - şi folosind 
diferite băi fără de nici un rezultat - ca probă au întrebuinţat şi .CASPICUl>, ca
rele aplicându-l l-au aflat de efect admirabil, - scăpandu-se de groaznicile acelea de 
dureri! Pretul 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 

KalJ' ndsarSaparl'1 Puţil~i oameni su,?t cari În tinereţele .I<!r să nu fi a.vut, aşa 
li • numItul .morbul tmereţelor. care negltgandu-se, mal târziU 

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

Foarte mulţi cari sufereau în boalele acestea, intrebuinţand .KALJODSARSA
PARILUL. I-au aflat de efect admirabil, - scăpnndu-se şi tămăduindu-se de aceste 
morburi grele! Prtţu) sticlei e .. te 2 cor. 

Ce1'taufl'n E de minune câti oameni sufer de durere de stomac, sgârciuri, greaţă, 
lJ • puţină sau chiar nici o poftă de mâncare, mistuirea rea, ca.tarul şi 

aprinderea de stomac, greaţă şi voma re, Ştiut este cumcă stomacul are cea mai mare 
funcţiune la sustinerea sănătăţii şi vieţii - căci dacă acesta nu e În stare să nutrească 
pe deplin corpul - atunci pierzând din puteri - să nimiceşte corpul. 

Este do\'edit că la astfel de boale ~CENTAURINUL. este de mare efect. .Cen
taurinul~ e introdus În fieştecare familie cal e a c de ca s ă, încât la orice boală 
2au dureri şi sgârciuri de stomac, numai decât să înrtebuinţează! Pretul este J cor. 
sO fil.şi 2 cor. 
------~----------------------~-Laxbonbons Inchiderea scaunului e cauza diferitelor morburi, precum palpita rea 

, • de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere de În-

Esenţă cont1"a bătătul"llor (ochi de glin~). Preţul 80 jilerL 
P,"av cou.tra apăr-lUdul la copti. Preţul 60 fi/eri. 

Prav contra atfudatrdut la mi'tnl şl plcloan, 60 jllerl, 
Unso(J1". contra riielor. Cn dect sigur şi rapi~i, 1 cor. 20 fii. ) 

Pj,fJUr~ penw'u scula ..... ent (Tripper-kank6), 1 cor. 20 fil. 

Syrup 

II. 
de zmeură 1 Curat numjj din suc de zmeură de pe munte, preparat 

cu zahăr nfinat, 1 pachet pGştaJ de 5 kilo: 7 cOlOane. _ 

Frsp arate cosrnelice. P.ntru b'ultucţă şt 
ouraţeniB I - - -

Cream de benzoe mygdale, pentru consCTvareA şi al birr a mânilor 
,i feţei, dând totodată ~i fineţii deosebită! Delăturează tot/elul de pete, 
bub/ţe, pistenii (mttesser) de pe mână # faţă, nettzeşfe şi sbârciturile. 
Continut nestrlcăcios pentru f"ţ1. şi mâni. Prl!ţl.ll 60 fi\eri. 

Săpunul de benzoe myg(lale, c:xcele.nt. Preparat dm mdtrii fine ~i 
mirosuri plăcute de flori. Albeştt ~i netezeşte pielea I Preţul 70 fi!. 

Pondre-Veturien. Acopeie foarte bine, încât nici nu se obs:=:rvl ci 
hp. e pudrcU_ Ltrebuinţată cn cre;,.lllu! de benzoe mygdlle, s;'.uteşle 
de nrm~rile neplă~ute ~le vântului ~i sos.re]!l! 1 [ste 111 culo!l.re alb~, 
rou şi galbenă. Preţd I cOi"oană, 

Veturien-Parfeum. Veravioletta, cel mai fin parfilm de viortle, IA· 
cr~mio"re ~i scumpie (krgovan). Pretul 1 coroană 60 fii. 

_ Ideal J, cel mai nou parfum. Preţul 2 coroane. 

IIApa de gnră. Cremsier~. (Albi san roş:e), delăturează durr:rea 
dirî\ilo~J îl!t~Te~te dmţii şi g:ngiile, dduureaz1 mirolul gren din gur~! 
Inlffbulqat~ cu pravul de dinţi ;Cremsier< (a·;e dinţii foarte frumo,i! 
Preţul 80 fiI. - Pravul de dinţi n(~r('lllf1ier" face dintii albi. Preţul 70 
fileri. - Perii de dinţi, fine. Alegere msre. 

Esentă. de thina: contr.l căderii păruui, cu rezultat foarte bun. 
Preţul I cor. 40 fi!. - China tanllopomada: pentru creşterea părului. 
Pr. ţul 70 fiI. - Oleu de nucă.: estract de nn.:a oleieii, pentru p~ strarea 
pArului. 1 sticll 80 fiI eri. 

III EX'-'3Cfe p~lltru a. v~ă ~a~e singuri tot, felul ~e ~enturl răco-
• U rItoare Şi mtarltoare, cum ŞI rum ŞI hcuer I - -

Cine voitşte a-şi pr~găti singur beuturl bune" iejtine, ha şi 
rum şi licuernri foar!;./! fine: întrebuinţeze acc~te tx.tracte 1 
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chIderea scaunului, numai decât comande .lAXBONBONS.-ul, având efect admirabil. 
E foarte plăcut de luat, fiind zaharicale dulci, pe care şi copiii le iau bucuros. 
Pretul 80 fiJeri. 

------------------------------------Pentru toate s.:rieţi, tliwiţân j banii înainte, ori cerând al. vA VIe 
cU ramb;,;rs (plata la scoaterea dela postă), dela 

Iti poţi face: Rlchiu de drojdi~. Beuturl d~lce de vi~;ne. Rachiu 
de bucate. B:lrovkica. Rachiu de prune. Şlivovlţă. Rum fin pelltru thee 

Apoi licueruri: Allasch. De pere, cireşe. Maralcaino. De vanilie 1 

APot::;: P;;;; ;r~p.~: ln/;; i~~:~ ;~:;t;;i~';a:;~~;~~~i 
m • " &It -.. n iCI ..... liliiii &5 Me. $ ,...,. • d n .. • • .e • au .. 

~rrrMjUi~~ ii!~iiii!H5~~~ ~S~~ 
L!f _J[fREfRJNQfRE ..!!OMANEm1.~:S ~ _::: O ~e: ia~ b~ n~ e .' li. 
[1] lUDIii FLORi! 13 cele mai solide şi cele mai după modă 81 
~~,. Ou:;:~:~~:::~;~d~~r....:~' ! m :ât -; !n~ g~ta~ c: ~ ~nCrl~ ~ ~ângă ch~ ~ 
~,i~~ ~tabi!imentuJşica".eelaria Pere~e!-u.~ ':'~~ ~~ zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, lifereazi cea E;~ 
~- Primeşte: p!ănuirea şi zidirea de bi- mai bună prăvălie în aceasta privinţă in ~-i 
i!.:.:c't.::;~ seriei, şco ale, case notariale şi a tot întreagă Ung ari a 

~.t.~]. felul de zidiri private. BRA US .AIE T T ~R J' '.,.'V08 
r~.~J~ Magazin stabil de fabricate de :u.~ " J I r:., II , 
~':.dlrJ eement, comande se primesc. 6'd1' 

~iL~:,~§ Magazin stabil de pietrli artificiale . - ~~.J ~>.: ~r::. ~ -o'rQlogwr tu SZE G ED. ei 
~~~ pentru morminte. Prospecte gratuit...fI ro '.",- -~~ CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. ~:.;J 
<'-"~i8 ~~ ~ Corespondentele se fac în limba maghiară. germlnă ci funceză. .rr.-~' 
m;r'-'~~~~~u-mn~~;c;~ ,~ , y ~"'1 

~~~~~IisLIIJj]mu ~~~mmm§1mmmif!mmm§'!§!~m~m~mmm~ .- ----g 

• 

• 

~ Fondatli la 1840. ----R-

Werner 
fabrici de pian~, pianine şi c:imbale, 

aranJatl pe putere de maşini 

POZIO oy ~ Pressburg . --
PregUe,te numai 'n.tr •• me ... te .nffzicale de pri

mal rang. Pe IAngâ garanţă solidă expedeazl ti cu Cavarul de 

plăttrl 'M t"attJ lunu"e. I 

Prima fabrici germani vieneza de piane. pianine şi cimbalme. 
Preţ-curent cu provooare la acest ziar se trimite grAtis ~i franoo, 

Adresa telegrafic!: CLAVIER WERNER·POZSONY . 

• F __ 

• TRIBUNAc J INSTITlJT TIPOGRli'1C '1iCHIN ŞI CONS. 
• 
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