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P C I rânduI afirmându-ne nestrimutata iubire şi că nu Înzadar am ostenit, nu înzadar Discursul d·lui P. . arpe către ceilalţi fraţi ai noştri. am sângerat 
Mai ales d. Carp, care şi-a inceput viaţa Daci n'am fi mers biruitori înainte, nu 

Unul dintre azi nu tocmai numeroşii oa· publică în "Janimea~, alăturea cu d. T. Ma- s'ar fi înăsprit din ce în ce mai mult mă-
meni de stat ai Românid, d. P. P. Carp, iorescu, trebuie să ştie foaite bine, că era surile de prigonire şi n'am fi ajun s În cel~ 

111; in discursul rc")stît asupra proiectului de răs- un timp, când noi şi fraţii noştri din Ro- din urmă să nu mai poată trece peste ho-
~l~ puns Ia adresă, a trecut cu o vorbă fru- mânia nu mai aveam aceiaşi via;ă culturala. tare tipăritură românească la noi. 

moasă peste chestiunea, căreia noi cei mai Abia pe ici pe colo se mai afla printre 
mărunţi îi zicem .naţiolUJld«. noi câte un om, care citia cele scrise in Şi cu toate aceste o pace rău făcută 

O-sa, om totdeauna inimos, nu se teme, România, iar În România nu se mai inte- iar ar putea să ne întoarcă la starea, În 
că A" d' t 1 f' .. care ne aflam mai Înainte. 

;;; 
romann m rega u ungar vor J mml- resa nimeni de cele ce se petrec la noi. In 

ci ţi şi, încredinţat, că stăpânitorii Ungariei, acelaşi timp cei mai mulţi dintre oamenii Obosiţi de lupte şi sleiţi de puterj, din 
convingându-se şi ei despre puterea de re- cu oare-care învăţătură nu mai vorbiau nici ce În ce mai mulţi dintre noi sânt lipsiţi 
zistenţă a maselor române, vor inceta lupta, între dânşiiJ nLi în casele lor româneşte. de gândul, că e şi mai uşor~ şi mai folo. 

! 

nu se îndoieşte, că se va încheia pace între Aşa era pe timpul când s'au înfiinţat sitor pentru fiecare să facem în viaţa cuI. 
români şi maghiari. 1>Convorbi,ile Lilerare«, şi dacă această des- turaIă cauză comună cu ceilalţi concetăţtni 

E o mulţămire pentru noi să putem măr- binare culturală ar fi mers înainte, n'ar fi ai noş'fi decât să sângerărn alergând după 
turisi, ci a~esta e şi gândul nostru: rezis- pierit românii din regatul ungar şi nici noi nişte fraţi, cari sânt nepăsători faţă cu su· 
tând, vom ajunge la pace. n'am fi fost prigoniţi, n'am fi stat prin tem- ferinţele noastre, ba ne iau, par'că drept un 

Tocmai de aceea Însă nu poate să fie niţe, n'am fi plătit amenzi grele şi n'am fi fel de , belea «. 

luată in serios nep~sarea dată de d. P. dat un mare contingent de pribegi, dar azi :tOamenii de state ai României trebuie, 
Carp pe faţă prăpăstia dintre noi şi fraţii noştri ar fi cam în interesul ţării lor, se ştie, cât cheltuie~te , 
, Nu ne temem nici noi, că vor fi nimiciţi ca cea dintre slovaci şi (ehi ori dintre sârbi guvernul ungar şi .cât jertfeşte societatea 

,.........lJ'..omâniî din regatul ungar, ba sântem Înere- şi croati. maghiarăt ca să ne Înstrăineze de fraţii 
1\ 'rIţaţi, că nici nu·şi face nimeni ilusiunea, Aceasta au voit şi o voiesc prigonitorii noştri, şi nu pot pierde din vedere, că în 
\ ,"_va putea siaj nimiciască. noştri, iar noi nu ne-am luptat spre a ne vederea acestui scop se publică cu mari " 
l.\ .. , "V. orba n~ ,e ~e . ni~ici.re8, ci de Înstrăi- crea poz~ţii î~ ~iata pol~tică,' __ c~ a~ ~ân- _ ~h~ieli. orga.ne de pub;~citat8 sc~r!se În 
~'\ ' ~ :~: ~"'j ŞI ·m-:-l <'):Iri-am Ju a err a· ~~nh'F . Ufr:lt r s~beran~~~'.f!""~h~_~, ,. .~ C:)1(8.j~IH ..,n 1>yre"~nw. 
r; , 4 . ,c:-r" .- U 1 .• ...;ţ.~ . ......:.... ....... .L ~·r----;-----".1 9~-'- dAn ii. expusă miZeria, In care ~e .z ~ e _ a , 
'~~ ,t ~-, pretutmdenl şi mai as ţeia, al că· fim 10 viaţa cuh1lr3Ta una cu a

A 
Ş u _ stnea trista, În care se afla biserica .ŞI. şcoa~a. 

'.' ~ ""ra reprezenta! t;lufori:t 1. P. Carp. N'au oamenii C!1 d. C~rp deca\:~ C~~t în România, destrăbălarea ad~I~I~ţraţ,el 
;' . ",1 Legăturile aceste s'ar f It de mult, pare ceia ce ~ a.zl ~u d cela. ce \ru ca să şi urita decadenţă .m~rală a, S?Cletaţl~ .~o; .~~~_ 
~~ \ da~7âm fi Juat-o cu foţii âe uşor, cum acum vre:o cm':lz;cl e am pes~ră a avut mâne. In fiecare ZI h-,se ~tflga roma.nI ~e 

IT p la.u ~o~menij de statlT,~a rivesc lu- se încre?mţeze, ca IUp~l noa . cu hO-\ din regatul un~ar :»CI~e vl~e cu nOI an 
. '.'. crunle dm punctul de fe ~I zil .. i de rostul el, a fost cOi~du_sa nu nlut,?lahlbzu'lnţă fericţ>şte iar celce cauta razIm cultural .. I 
ia" f' A ~ ~ A bV b·tească CI ŞI cu mu ac, , ~ \. .,~- . ZI, ŞI nu am J sangerat,:: de ani de-a tanre ar a ~ • EE .-

~ t '. ~. "' u"", __ -4t!1'Z".L._:c:ssz-~l.-- - t aşteptau hrana dela ~ ~~iI!!""~.:.~ .. Al<"~ __ ~ __ 2"'!!I!S.,,_.!§L .~Y'.,,,_.~_-- . d âne rinta cea mare a ace ora c~ t td a se 
• '4' A ă· i crâşmă fărl să câştlge e'O P . d n J Şi in câte rândUri pentru o e.::un 
' 1 Ci O a r ,I g~~~1 j~IC~U in lacrămi, pl~i~~~~ iJi~ i~~l~ jU~~S~i_i .se~~ degetele d~?ci:;'d~tfU~i~i~~!~: ~~ 

De Constantin ~n. ~~i~a,~; ,:' ufl~~~~~d ~U,,:~fng'a~~:''! ~a,;~/::I~: ~~\~~ S~:~C';i~ j~,~~~~~\ edn~ci~ ~~1r~~i~~ţ 
Cir; l dat mlcar o coaie e p ne 5 glasul instrumenlu UI, C CI, 4 t când lacrămile 

. "e nu- cunoştea pe Cio~.toa\ă mahalau!\ de-aca3ă TObl ai !oamel. când foames îi cânta in ?antece
cl
, zorit cuprins 

'1 c~m să nu-I cunoască d era zdrenţuros ă 1 - 1 r l e, atun,·j a UD , 
imbracat, uneori flămândJ cu a la p'l"pt supt - Cioar .... ('ar o" ti picurau n pa m d .... ' d j O notă duioasă 

\.. - ŢLga ... ne!." de-o patimă nebună, orme up , 
SUrfuc - val de capul lui! lua scripca şi iocepea .sit cânte. 

, I?e .câteori trecea pe stradii de prin case Zile intregi treceau aşa. . casx de unde _ Vino Încoace, Cioară! ..' ' 
"s CăUtJlOvŞa.J~S. e llâpustiau1'a ferestr,prin cerdacurăi, h 1 era numai o" Cum mergea pe dru. m., din gandun, tresdăer1la, In toată ma a It~a hlar adesea Il chiema sA vie făcu ~ p'ă~~~' e Uite n urma J~ dupii urs, S mal căpăta ceva, ŞI C d lui il era oarecum, II Umilit intră În casă, mCI un pas nu 

, l~dlScă multe spilife hazlli de~. tra lui, cu fa- l< I . h c"rrtt nu are ar . x uşă mai departe. , . 
" onul ăIă -. 1 ,A t hl b b u S .. ' 8jU~ ~ .' ine să dea ochii m .. , A d '1 la mme 

S p TIei ce- alama pes e le, ar e e păreA că cerşeşte, 11 ţ~ra ruŞII' era ruşine că avea _ Oe-atâtea ori ţi-am spus, caD v~ A .' 

ir.eli fijT,e'r ~n pantalon mai scurdecât altul, şi can CU toate că ~ra I~an, . I ieţil şi nu pu- vii la un prieten al tău, pupeă-ti IPăIărllap~fti CUI, 
ca e a leoe .... : douâzeci-şi-clnci de anI, in tolU v . i Ar fi zis trageţi un scaun _ spuse tan ru ce- ' .. 

O piatră cât pe-aici să-I IIjungAdin sIte părţi t isi nici pentru gură uneori _ lasă' conaşule, aşa mi-i dat mie să stau In 
ŞuierăÎuri, dela crâşma din colt -roale de der- ea agon • t i umblă după pomana, cu 

VJ coconaşul el e tran or ş. 1 d la Inimă t btdei! >Câr ... câr, •. cioanl1...c strr,... ŞI nimeni, ~ d bun - ŞI asta ro ea ' picioare. . . d' lui 
un om nu se găsia să aibA milAiel, să setm- o tObat~caiCeda:.~f.trfost ca altii ar fi câştlgat, dar Vorbele acestea gângăvite eşlte .. In gura . 

.. " t . x t J h 'd o â e rilzn x ă daca nu avea C'loară il îndu:oşă pe lulian, ŞH tre~u o prin 
po rlveaSCa pen ru ee- UI Ulesc pe un c ~ ti o ţigară nu indrăsnla SOI cear , te" CaAtă sinceritate În firea asta .a. I~I Ooacără~ 
- şi aceJa străin, când el nimăn nu facea mei _ patima lui tutunul. mm . d' 11 zIceau -1 
un rău, ci mergea tot fnainft', făr Il se intoarcă b umai si cânte care toţi ti luau in bătae e lOC Ş - At 

La m'1Iţ', le cânta,. de ,gea !'I n ă ŞI· atunci' pe i lumea? Pentrucă era ura, d priveascli rndărăf, cu capul PI,t In jos, nă- " t Pentru ce- ura 
că1'1t. aducând mâna fa frunte să unge gândul palme se găsiau unII ~â 1 dia a urim i' care s'a Pp~~~r~că rostia cuvintele cu greutat~, p~ntdrucă 

, iş'l blestăma amarnic soarta, ceasu n umai el dar ŞI cel e-a-.~ cum si-şi câştige o pâne şi pe zi ... de astăzI. era ţigan. Suferea nu n , 
.~ - J făcut scripcar 1 • 

li Dimineata, cum deschidea ochii: nici nu mai U dor ti cuprindea. Copilăria cât d~ t.,lstă Oi-a casă. 
! ştia unde să se mai Indrepte dupi câşllg. Eşia nit ăiau macar bătraml1 e _ Eşti flămând? 

111 tinda cu fratii dupa eJ; cel mai nic ii aducea fost, dar era a tceva, r. d când il Invăţa - Nu. â tă mi 
scripca şi se juca cu degetele pe !trune, incât, c~nd ti.tuca ~ed~~~~ ~~c~p~sa~ ele singur să cânte _ Ascultă Cioară, de când te rog, C n • ce 
Cioara, tresaria din gânduri, fAcea cruce, ii si- ~~~ :~~:~~: de,atunci îşi aducea aminte şi erau cântecul cel m~i drag, ţie, să-1 ascult, să văd 
ruta, pornjndo~ cu plSuI hlobonat spre Inima. dorintj iţi zb, U<i:.'IU.mă pieptul" t 'J-ar fI' dat 

lui alte vremuri... edea el bine ci amară e I d par că -
aprfnsur lumlnirilor se Intorcea spre casA, Dar acum, acum, v, ă I ierde sănatatea . EI râse mtlmldat, se CO. 1, .. ca şi cum ..... ......-!_ 

)Ou cârăifurl, hâşHturi, svârliri eti pietre. f;n~~r::!~' s~r~a~a JI ~fş~fJ~r~ v~dea bine sufe. prea grea sarcină; se scărpmă m cap, ~ __ 
au CU 101ii .• llul, numai d ,fig ... din •. 

Î 
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România e prigonit 'şi piere în cele din 
urmă ca un nemernic de foame le 

Aşa e pusă chestiunea. 
N'am urmărit niciodată scopuri politice 

in înţelesul propriu al cuvântului, am fost 
totdeauna cei mai lea Ii cetăţeni ai patriei 
noastre, nu am cerut şi nici nu cerem, ca 
fraţii noştri să şi pună În joc interesele 
sprijinindu·ne in luptele noastre: atunci însă, 
când vorba e de lupta culturală, pe care o 
purtăm cu jertfe grele, ei sânt cel paţin tot 
atât de mult ca noi interesaţi să nu fim 
nici descurajaţi, nici striv:ţi. 

,Oamenii de state ai României ştiu mai 
bine dec ât orişicine, că legăturile dintre 
noi şi fraţii noştri de peste hotare au fost 
totdeauna şi sânt şi astăzi cele mai corecte 
şi mai curate şi că nu avem nimic de as
cuns. Nu sântem doar prea exigenţi, dacă 
n~ aşteptăm, ca cei ce vorbesc despre noi 
s'o spună şi aceasta, pentruca nimeni să 
nu poată insinua, că dânşi ştiu şi lucruri 
pe care nu pot să le mărturisiască. 

O cer aceasta şi interesele statului ro
mân, căci vom fi perzând noi, dar pierde cu 
atât mai vârtos România, dacă se produce 
Înstrăinarea între ce le două părţi ale popo
rului român. 

==C=~=============-==-~-~.-~=~=====-~ 
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formă oarecare o manifestare de reprobare 
a acestui discurs. 

• 
Slndlcatul presei romine şi - d. Mihu. 

In notele de drum ale lui S:mdu Arginteanu pu· 
blicate in ,Oazeta de Dumineclc aflAm urmi· 
toarele: 

,In Vinerla l-am gAsIt pe d. Dr. M!hu tocmai 
la masl. 

- Iti e tare soacra, se vede. 
, - Poate si fie dar n'o cunosc Incl dle Mihu. 
S'a interesat mai ales de constituirea gazetari 

lor şi mi spunea, ci dacA nu Incepeam noi, avea 
dânsul un plan pentru iarna aceasta. N'a voit si 
mi·) descopert, dar m'a autorlzat si le spun to
va lşllor, că daci nu va suc~ede planul nostru, 
dânsul ştie posibilitatea de a face un lucru foarte 
bun rn dir.ecţia aceasta, fări de a avea calamltlti 
tU neprietinii noştri. 

D. Dr. Ioan Mlhu apreciază importanti asigu· 
răril soartei gaz!. tarilor noştrI. Pentru inttresul ce 
nil poarlă nouă, cauzei noastre şi peste tot cauzei 
româneşti - li aduc cele mal calde mulţămite, 
in numele tovarăşilor mei. 

Trălascl d. Dr. Mihu le 

22 Decemvre fi. 
Q • - -,.- . 

sată lui Bjornson şi publicată În »Gazeta 
Transilvaniei« din Braşov. 

Aceasta e a doua osândă a celui mai 
idealist dintre luptătorii noştrii. 

• 
o infrângere a coaliţiei sârbo·croate. In· ... :tr 

fluenta procesului din Vietla asupra opIniei pu· ~ 
bJice din Croltia Incepe s~ se resimti tot mal , 
mult. Guvernul croaţi ei s'a Ingrijit de cu vreme 
ca toate declaraţiile compromiţătoare pentru coa
liţie să se publice intr'o broşură şi si se distrl· 
buie, In mii de exemplare, gratis In ţara In· 
treagA. 

Jn şedinţa de eri a con~mului jiJdetan al co 
mltatului A~ram s'a manlfeslat mai Intii influ 
enta aceasta. Plnl acum coaliţia dispunea de ţ 
majoritatea voturilor, In şedinţa de eri, insă, gu· .'i 

vernul a şHut să intrulllasdl, pentru propunerilE 
sale, o majoritate considerabilă (86 voturi laţI Cll 

49 voturi ale coa1.ţiei). 

Infrângeiea aceasta gravi a produs 
tie mare in silnul coalitiei. 

• 

consterna· I 

'\ 
\ 

Reconstruirea cabinetului austriac. .In 
cursul lunii Ianuarie se va face, Ură indoială, re, 

• construirea cabinetului atât de mult cerută d( . 

C I 1 S' .. 1 d către toate partidele. Se vor acorda atât slavilol 
a varu • • • au pormt ŞI procese e e cât şi germanilor câte 5 portofolii, cu excepţh 

presă pentru articolele publicate asupra portololiulul ministerului de Internt", ministerulu 
chestiunii limbii de catehizare. Primul pro- aplrărll. ţării şi a preşedinţiei cabinetuluI. 
C(S s'a pornit împotriva :t Telegrafului ro- S'a pornit, tn momentul din urmJj, o mlşca~1 j 
mân~ din Sibiiu, pentru două articole, pu- şi in sânul clubului rut~an pentru un portofoll\, ~ 
bl ' t ~ ă 1 9 I h' sau cel puţin un post de secretar general p,' 

Ica e In Dum ru O, - :. n c estJa ca- seama unui membru al clubului rut~an, care dis 
tehizării« şi »ConfIictuI şi preoţii noştri«. pune il! Reichsrath de 30 voturi. . J; r 

Discursul dlui Petre P. Carp. Co- In amândouă atticolelr, scrise de preoţi, se Inaintea vacanţ~lor Crăciunului, probablt, n, 
respondentul nostru din Budapesta ne tele- constată lovitura grea ce s'ar da preoţi mii se va lua nici o hotărîre, Reconstruirel 3" v: . \ 
grajiază cil discursul dlui P. P. Carp, române prin retragerea congruei. Autorii, face num,iÎ tn Ianuarie, când se va ţLit>e ., ( ~ 
rostit în camera româna a fost mult co· cu toate aceste, declară că mai bine se lip" consfătuire comună a partidelor reprezl t1 

. '- !3. 
mental printre deputaţii naţiollalişti afLători sesc de congruă, decât să renunţe la limba Reichsrath.. - '1 
acolo. ~l a fă:ut o impr~sie foarte neplă· maicii lor, .. Şi în. ~chii~ procu.ro~ilor .dra- Convocarea dietelor provinciale. . \\ 

-' ~ş~,. a. t,:{zzt ll~ ~tn.tlment. de ~~~ gosţea. d.e n~am _ ŞI. IIm.!!. constItUIe delictul .. tria. Din Vienl ni-se scrie: In c~rcurile:; ... ,,; , , 
LHfrrl't'aţir--nt5 tf1-itş1ea~ 3'~' - ~_.:.......a:._' A-=----~- '. ,. l! _' (se svoneste, d)'" <'/ImI ti~ă 1rtdep~~~ 1:,.j 

autentic în exdns: al jjscar::7:1~, te,x2ului d lur.atn, sta!1t~~convinşi, ÎŞI vor şti face tJlUl~\';,ulu\On~~ vUI
l 
1. ~p[~Or~~lli:1'<!:.."'~ o~ ,(~ 

spre a cun t .,.. . Ul arp a or!~ pa notJca ce-o aşteaptă dela ei . rat, rncă te de1acanţ~ e . e r, c':,. -.f- ',_ j:;._. 
al't d' oaş e pasagll~e Iaz prlvdoare la curorn: mai e loc în închis '1 d' PVro convoca \ d\eti! provlnc1.sle. d\? A., .• ;. ;", ../'.~ 

IA U, mea pe care trebuze să o obsrrve R _ şi Segh d' A A Ori e. In aţ cu exCep\ittt\ he - dela 108J~te L nil; .. 
mama faţă ca lapta românilor din Un '(lf..o e I~.... colo santem nOI acasă. nou. Oit't'lfO\l'11ale vor ltne şedl~ţe c \J, ~ 1:..--., 
Daca ttxtul discursului va conf/ 'g, 'la. De altmmten, VatuI are un nou locui- sfârşitul Ir..nuarar cor,vocarea Retch'''il\ I~ ~ 
~ate~eţ!.elegraf!ce" cunoSc~lt!. Pâ::aa::!:~ ~~:D~lce~~r~assiu ~a~iu dşi .a început, la ~uh:eA~~t~~~i~!d~;!br~~r. restlmp de ~ ~. 
epu a 1\ noştri sant hotaraţl a face într'o - a fost cond t osan a e ~ an, Ia care nişte fn POeI i erială.. , 

~~~::~~::~:.~:7 .. ~ .. ~~~~~~~~::~::::am~n~a~~p:en~t~r:u~s~c:n:s~o:a:re:a~a:d~r:e. I ~ 1 
ar fi',) răspuns: de ce mă faci să desgrop patima ~ - (. f 
mea, . Era yremea la .toa.di. Un soare câ!dicef se fu- K . ·t t 1 Albei ~ 

S flşa prin geamuri, cateva muşte ba"zXJ'au. omiD~ î coml a U 'r e scotoci prin buzunare I I ~ 
scoase sacâzul, îl preumblă pe ;cu~nec~ s~~rt~ n aer linişte, linişte. 1JeriOar8. ' 
I
tele! tJ~ecu de câteva ori pe strune _ 'se uită lugng p:n .2?or, g~g~itul unui drd de gâşte pe a. 
a u lan. mandol II trezJ din visurI. 

- Haide, bre omule! - Bravo Cioară! Eşti artist! 
C luli~n fi dlldu o ţigarA de tutu~. Ochii seri . 

ioară, Începu Romania: fc~ruJUJ se fAcu mai mari - o fumi pină ce~' 
npse buzele. ŞI 

. ,.Vezi rândunelele se duc 
Se scutur frunzele de nuc ... 

.Aşa de dulce, aşa plină de tristete atât de 
.m!şcător, c~ notele plângeau după regretul din 
1~lIna la~elUl ca~e a scrÎs~o, acelui care o ascultă 
ŞI ace Ul care-şI revarsă pasiunea. 

I~ljan rămase uimit. Pe unde îl duceauân 
dunle: "Ce p~ietenie de simţire, de adâncă ~ e: 
lege~e mtre firea genialuJui poet şi acest sim tiu Nm 'd ~utea pricepe Cioară adânculvorbel!? 

u, ar I.n raport cu setea lui sufletească e 
~~~r E~I~es~u a ştiu! coborî În toate Îni;~Se,~ 

. ge Jramantarea ŞI a o aşterne În cu tă' 
gelllale şi de aceia ge fi 
Cioară' dusal din e. aşa mare, nemuritor. Pe 
tit el t poeSla aceasta I a atras a sim. 
amor f~~o~~n~:S1 f:r~s ... ăO iubire ."eÎnţeJe~să, acel 
numai din jnsti~ct. ~ s. cunoşti profunditatea, 

II ~v~r~raU~ urât a~ !ul ~f~arJ 11 aUgea mai mulţ 
In o pnvlre Iubitoare U 

pArul tuns cu m . h" n~cap mare, 
- . - - .... It musUf'! aşma, i uree Ile clăpăuge, nasul 

~ 
-' .~_ :ar,e ş .?lltoa~ cu trei fire de 

---....;.............. ~chll mln, negri. 

-=-' ~ 

- Amu am si ~ I Cioară. v rog, eu ceva - zise 
- Anume? 
- Să·mi citeşti, 
- Pe cine? 
- P~ bolerul c.are J'ai mai -;Is. 

,Iullan se ~ştepta la asta, de câte ori venea 
Cioară, asta'l era. rugimintea,: mereu se căina d-i rar; riu ei nu ş~le cart~, daci ar şti carte câte n'ar 
nv ta ... c~ luc~~n frumoase spune f!rTa;--p1ln1 

selarl, lullan, CII! câteva pagini din volumul ,Sim. 
p uc. 

- Ti·a plicut ţie asfea? . 
- Cum nu. Oare toti scriu aşa? 
- Ca cine? 
- Ca Triian Dimitrescu. 
- Tu·1 iubeşti? 
_. Da. 

• 

- EI a murit de tinlr, sărac şi vi iubia pe voi. 
Cfloarl of ti. Când si plece lulian ii strecurl 

un ranc. 
- Nu primesc, nu (I·am cântat pentru bani! 

răspunse ţiganul. 

'i 1, 
'Oazeta Trsianleic ne dă o lIstl a ~em. t . 

brîlor virilişll _«:şi din com\tatul Albel·infe· " ' 
rioart», care' hdoiali ne infăţ\şeazl o IcoanA rt.j' 
de putere a :mentului românesc tn acest co" 
mitat. Iată o ~ , • 

Virilir:ll' . Victor ~iitall, Bbh loatl M. ~ol. . I 
y. O ~um 1 dovan Blaj colae David, 1. eo.ge, .. - I ..... 

loach!~ Tdmu, Chlsfalău, Ioan Cirlea, AlO. ."t;~. 
Iulia, OI", Aandru Pop, Blaj, Dr,. LaurenţIu ~ 
Nestor, BlajHcolae Adamovlclu, Bucium,. loar - ~, 
F, Negrutlu,laj, Dr. Cornel Oedace, Bla). N" l 
colae VidrIj,n, RăşlnaTi, Or, Laurenţiu Pop: '1 
Abrud, Teof(:;aur, Abrud, Petru F,z~şlanu, Abrud) 
Oprea B Pa Cenade Francisc BoUan, Bara·-. 
bant O;. a~1il Sabo: Blaj, Silvestru Nestor;:-,.. 
Blaj, Dt. AUj\stln Oumitreanu, Budapesta, George ... -
BArbat, Blaitoan Rusan, Mesentea, Dr. O~o!ge ~ , 
David Abn.il Aurel Cîrlea, Alba-Iulia, SimIOn 
Ispas,' Oala . .-nână, Or. Ioan Marciae, A~ba'IUH~,\ ' • 
Rubin Patitit Alba·lulla, Dr .. Iullu MIOIu, B,ali ...... 
Ioan Maior, ~!aj, Iguat Chlnta, Ab.rud, SaR1~ \ J 
Creciun, Do~tat, Ioan Iancu Adamovlch.~, Buclu l' \ d 
Bitea Ioan Cut lullan Vuleu, Tartana, Vasi e \ . 
Orăşean St la~ob Iosif Muntell1, Baraban" Ioan _ . 
Vulcu 1.' M~im, Vinlul.de·jos, Ioan Catana, ~~ \ ~ 
toşul.unguresc Ioan Natea sen" Pluca, loach , 
PUlel, Alba.Iuli'a, ArUmon Blasi~n, Obrejea, u,,';,?r;;, ... • ~ 
Vancea. Blaj, George Bocanclu, ROŞ1~·mol. ~_' ,>_-:.. 
AureJ Harşian, Cenade. - D~ tot 43 inŞI. ~...ra;~ 

Suplenţi.: Bazil Hagea, Mu)na. A,lexlndr~"'; - • 
ceIarlu, Ah,Jd, Nicolae florescu, Ighlu. ..,..; e 

.N 
f ~ ~.-_ - __ "i':-~ <._' --- ~;~~~~~ 
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P8DfrIJ bi.srica din PaDciova. 
(rfembril aleşi: Samull Davld, Abrud. Slmlan 

Mlcu. Alba-iulia. Florian Rusan, Alba-Julla. Ioan 
Tt:cules~u, Alba-Iulia. Nicohe Albu, O~na-Sibliu-
lui. Isall Henteş, Ocna·SibiiuJui Isaia Popa - Dela corespondentul nostru. -

Pag.3 

Discursul d-Iui forja. 
(Urmare), 

,,~, "' ....... Ocna-~ibHulul. ,Ioan G~lsoiu, Ocn~·Sibliului. Şte~ \ P,' 
"~~t:.7 hm Cnşan, TelUş. I03lf Anghel notar, MlrI~lău. afZClova, rn 19 Decemvre 1909 n. CAnd guvernul liberal a venit 'n Martie 1907 

-..: Gheorghe Buda notar, Cunţa. Iuliu Alblni nofar, In toamna anului 1899 când s'. Infiinţat pa. el nu avea numai datoria de a da adevărate re~ 
Zla~na. Traian. Radu nOhr, Feneşiu. Iuliu Mon. roeh,la ortodoxA români de ale', Insufletirea ro- forme şi, dacă el nu putea sA le dea atunci nu 
tant, Zlatna. NIcolae Cristea, Pătrânjeni. Emanuil mâmJor nu a avut margine. IVea decât sA nu primeascl sltua1jun~a. Nu avea 
Beşa, Zlatna. Or. Augustin Bunea, Blaj. Oheor- A f numai datoria de a da, prin adevArate reforme 
ghe B~rba~, Blaj. Gavril Precup, Blaj. Aurel ost atât de emotIonat, atât d;J fnl1t1Hor mo· o nouă Românie. ŞI nu avea numai datoria de ~ 
Do!"ş., Blaj. Or. Ioan Raţiu, Blaj, Gavril Pop meniul acela, când lnaintea esmisului Vener vedea, dacă n'a venit clipa pentru o nouă Jn-
Blaj, Ioan PA cu r,ar, Tur. Dr, Izidor Marcu, Blal'~ conzistor diecezan, protopresbiterul tractual di dreptare pe terenul politlcel externe; ci avea ma-
Ştefan Pop, Blaj, Andrelu P'faki, Miha1tiu. Dr, Trifon Midea şi reprezentantului forului admi rea datorie de a restabili ordinea, de a crea o 
Ioan S.lmpăleal1, BlaJ'. Brutus 1. H.Jdoş, BlaJ', V,.. nlstratlv, românii moşneni ţărani într'o limbă ro- nouă ordine! 
I O .. mânească, vorbită rău, îmbinată' cu cuvinte din er elin notar, Mihlltiu. Ioan Maior, Aiud. Ioan r b -lo. Olor, ordinea cea veche o cunoaştem cu 
Pafaki, Berghln. Carol Curtt notar Uioara. Va. lm a sarvească, sau numai în această limbă toţii. ' 
1, V II I căci pe cea strămoşască au uitat·o, - au de~ 

s.e as ca nofar, Oaia româ nit I x Acea ordine veche a murit in Martie J 907. c.arat Cit rep~şesc din sAnul parochiei sarbeşti 
Din conspectul celor ale$i- scrie ,Oazda ŞI se incorporează )a parochla român~. Aceasta_este singur~ victImă pe care nu trebuie 

T " . să o plangem. Ordmea cea veche era ordinea 
ransl vanie,< - se constaUla sumA disparentă Se ştie fosă, el după vre·o doi ani deJa rn- fricei celui mic de cei mari, şi a obr~zniciel ce. 

a românilor, şi in cele mai multe cercuri electo. fiintarea parochiei, pe orizontul ei au apărut no;; lui mare faţă de ce) mic. Ce nu era ingăduit 
rale ,vedem num~i câte un not_r, care ar lucra ~meni!1tători ~ fundamentul.a inceput si i·se cla, unui functionar român Inainte de Martie 1907 
mai româneşte, daci nu ar râvni la aceasta chie. ~~~~la~fn ZI rn zi prăbuşlrea-i tot mai mult se ~ra ca un vechi bel din Bosnia fată de popula~ 
mare,fn . cue el nicicând nu pot vota liberi ci ţlunea supusi. 

, CrIza, de naturI nlmidtoart, de care a fost Du ă 1907 f f sint supu~i ordinului suneel·orl·lor. CArcur'I'le )1 t ă hi t j( • P .' ce ace usese cu putlntă până 
v r " p"r aş paroc a noa! fa insi Inainte de a bate atun u ' 

ZI.gna, Vingard, Vintul-inferior, VI'oara "a~nt cer. 1 dă' ) ~I! n ma~ era cu putmţi. Şi·atund conser· " ceasu e pe urm , s a ap anat. vat,om au venK, potrivit cu vederile lor, cu o sa. 
curi In absolută majoritate româneşti, şi totuşi Dar din acei nori amenlnţători a mal rămas lutlUne, o noul administraţie, o nouA ordine, rl-

,)

', acelea dau membrii mllghlari, cui nici Olr locuesc unul; unul sIngur, a cărui gravitate tnsă era de zimată pe autoritate, :- autoritatea este prind
in acele cercuri, el rn Aiud sau Albl.luli~ Cum insemnAtate mare, foarte mare. piuI ori cJrel acUvlt~fi a unul partid, a unui gu
pot domnii notarl lomâni a fi aplecatl se con. Deoarece in decursul crizeI amIntite, nu numaI vern conservator. Liberalii puteau ei să fie ori cu 

/
' lucreze la astfel de alegeti şi a se va·rt· Intre el'? c~ nu. s'a f~cu.t nimic, ca numărul credincioşilor vechiul pr!ncipiu al ordinei, robia celor de jos 

t - faţă de cel de sus, şi abuz,,) celor de jos od cu 
ţ Când se alege vre-un român de notar _ pentru aram moşflem 51 ~e mărească, dar şi acela cari principiul pur conservator, al autorltlţU,' şi In 

. lc ci e român se aleg', deci ferească'se a se tx- apartineau parochlel noastre, de o parte influin- af~ri de dansa nimic? Nu 1 Trebuia, pentru tn-" tati d.e ~ers~l abnormal. ~I parochiel, de .ltli tâ ă i tX ţ 
- , p,.t1~ ~on1ra Intereselor popor.ţiunei române deJa p~rte mflumţatl de adementnle şi uneltirile sâr- la. oar ~ aceas (J ară, să se stabilească o nouă 
.~~:: - ~, :"C C~'1" :, :lieşte. Arghir. bllor, au trecut rnapoi la parochia sârbeascl iar ordmet rezlmaUi pe cel mai strict exercitiu al 

e parochia noastră, rn mod foarte shtitor a rămas dreptăt;i. 
\ \'~;' -- ~-=-= f~rl credincioşi şi astfel existenţa preotutul nea. Rifscoalele au fost şi ° mişcare in contra de· 

\ -~ slgurată, căci toate venit ele abia se ridi. au la generării continuie de dreptate dela aceste râs-
\," .-. _ -. Din s'tAină..... vre-o 800 de coroane. coaIe inainte, ordinea cea nouă trebuia să se re· 

~ , \ zlme pe o absolut. dreptate. Aceasta trebuia si 
'\ ţ~,:.,-O'"{~ provoce. fi ~, A . ?~serv cf P.â~l~ a~uma, pentru predarea reH- fie şi fiţA de fnstituţtuni, şi faţă de oameni Orep. 
,{~:-";: I~- --:;::CS ni dr!;Ll~!... '~!:..._h~ gl~ şc~a ~ CI Y 1.. ş" ~0lll.!.fci@Iă d!~c, preotul ţ~tt'a fată de insfliutiuni ~ n~. -=c • ..'-'-~~~'.....!l"UL... 

t
'" ~j 1 ţ - •• :< n SerbIa, dar s!Jllltele nu s'au pUiut li- P6~nnual; In' tn-ru1r"-caftrrsr.;ufel oroi"n.l\IUn1 •• ~"'ăUr"ţ1rtHLl'~6JIJ ';;' .'.Îs:tlta~,rj::,.zied(\;;·'j~ 
.. ~ ti ;,< ,î ~ .,. i r",'_: lJ până acum. In toate.c0lturiJe t~rii fierbe ministrului de culte acest onor ar nu se mai biserica, In timpul răscoale lor, pentru ca intregul 

l!lI "iA şi' ., 'U eşte, şi Pehu al SerbIei nu e sIgur dacă IIchidean, nepropunându se In Hmba maghiară caracter al ei episeopial să fje distrus printr'o " I ,'" ni, ~:!r. tll>,.runge şi el soarta lui AJex'lnd(u. religia. lege, care s~ o de,a in mâna cJericilor, al~şf, supt 
, . . , , In astfel de tmprejurlri eram amenintati să ră- presiuni politice ŞI având o scurtI dămulret care 

, .' , ~r:<c'lteristic1i pentru sUrile din Serbia e şe- mânem fărA preot. prin fns1işi scurtimea ei o punea supt pre!lunea . 
'!f '. ..... 4in~.:~c: DuminecA a Scupdnei sârbeştit rn care. , . A t şi influenta politici. Şi Intr'o vreme când o ase-

1 
J 
• 

t 

I 
1 
j 

.;, 

J 

',' ,~ I deputatul naţionalist Oeorgevici a Inaintat Scup- . ŞI aceasta sigur s ar fi intimpla, dac~ nu a~ menel instltuţJune trebuia ocrotită fiind;:-ă ea in-
1 ~, l cin~i propunerea: .Conslderând că regele Petru ft obvenit u.n moment tot ~tât de, emoţIonat ŞI să şi e un eJenrent pe care se sprijină ordinel', 

I 
"i 1 n'a avut pinA acum nici o intâlnire cu vre-un inăltAtor ca In toamna anulUI 189Q. cum să vinA cineva să sgudule una dintre cele 

.. . 
• suveran europeilfi; consldcrând ci nici pentru Preşedintele comitetului parochlal, d. Or. Alex. mai vechi şi mai mlrete-, mai folositoare şi vreoi-

'f viitor nu e nădejde si fie invitat la vre, o curte Blreescu, cu considerare la acestea, pe azi dupA nice de respectul şi veneratiunea tuturor dintre 

'<,--

~" t\ 
f~, 1 ~ ~ 

~ "'-

străinii ş't prin urmare, nu-i este dată posibilitatea ameazi a convocat la o consfitulre intimi Inteli- instituţiunile ce avem? 
sA desfăştlre o politică externi priincioasl pentru gen,ta romAnă .~ aici, tn scopul, ca fiecar~, după Cumt pe de o parte, vII si stabileşti o adevă. 
Serbi't Scupclna hotăreşte s~·1 provoace pe rege puttntl si contribuie la sustinerea parochlel. rată ordine modernll, şi de alti parte sCIuturi 
si abdice şi si părlsească Serbia dimpreunl cu La aceastA co~sf4tuire au participat 22 persoane. insuti puţinff stâlpi rămaşi sdraveni ai c1ădidi de 
Intreaga dinastltc. Vn număr neinsemnat, foarte neinsemnat. Stat, ai societAtii noastre? Dar nu numai In 

Propunerea aceasta a dat prilej la izbucniri Aceşti membri al parochlei noastre In să, au dat ceeace prlvt'şte i~stitutiunile s'a gre,it mai. mult 
vIolente şi scene furlunoase, şi a fost" fireşte, o dovadă eclantată, o dovadă care merită toată decât. ~data, lovmdu-se in dreptunle lor lOsuşi 
respins.,. lauda, o dovadă care poate serlli de îndemn li princIpiul de ordine. 

Demisia 2uvernulul portughez. Cabinetul 
de supt şefii lui Uma - dupăcum se anunta 
din Lisabona - şl·a dat demisia, care a fost pri
mită din partea regelui Man\lel. Preşedinlii Ca
merelor au fost chem3ţi in audienţă la regele, 
pentru a-şi spune părerea asupra modulul rezol. 
virU crizeI. 

• 

pentru alte parochii sărace, - că ei ştiu 51 se D·lor. in r1scoale, graţie zăpăcelii de care au 
însufletească pentru un scop frumos, care e tn fost prinşi, cei cari nu aveau dreptul atunci să 
interesul neamului şi bisericii noastre, prin aceea fie zlplciti, graţie puţinei deprinderi a unor ad· 
că IU declarat respective sau deobllgaf, ca fiecare mlnistratori foarte ordinari de a funcţiona In im
si pl~tiascl anual şi pe timp· de 3 an .. , o anu- prejurări extraordinare, graţie lipsei de solidaria 

mită sumt, cari sume adunându-se la un loc, se tate romAneasei! intr'o clasA şio aJt~, putta 51 
ridicl la frumoasa suml de 700 de coroane, anual! existe foarte bine interesul de dor şi acest sen

Prin acest act marinimos şi' natlonal·blserIcesc, 
s'a asigurat, deocamdaU, exlstlnt_ parochiei noastre . 

Cu aceastA ocazie amIntesc şi aceu, el mal 
multi fruntaşi de aici, Intre cari in ce~ dintâl loc 
trebuie amintit prof. tractual, de Trifon Miclea, se 
ocupl cu Idea pentru crearea unui fond de vre-o 
2QOOO de cor, pentru paroehia din Panciova. 

Oee bunul DUlnnezeu, că realizarea acestei idei 
atât de frumoase, cât ~rabi să se realizeze. 

timent de solidaritate sA nu fie distru" graţie 
lipsei sentimentului de miii. stntimentului de 
dreptate. graţie Jlpsei de sentiment creştin Il oa
menilor din această ţari, s'au omorit o mulţime 
de tărani. Citi? SI,! ştie cine li are pe ~uflei? 
Nu ştiu câti sânt, mi ingroi:esc să le fac soco' 
teala! El bine, s'au ucis o mulţime de cetăţeni 
nevinovaţi ai acestei tiri. Să fi fost vinovaţi chiar 
nu avea dreptul cineva sl·i l.ddlt Camt'!ra ingA
duise proclamarea starei martiale, starea marţială 

Bugetul italiei. Noul cabinet de suptşefia 
lui Sonnino, cOl1vlngându-se cl-i lipseşte timpul 
nec~sar pentru discuţia proiectului de buget--p.l~ 
ia 1 Ianuarie, a prezintat CamerH un proiect des
pre un buget provIzoriu. care - după o discutie 
de 3 zile - a fost primit ieri cu 224 voturi 
penbu cu 65 voturi contea. \ AlexalUiru din BăfUlt. 

\, 

nu a fost fnsă proclamată. Oamenii aceştia, vl- ~ 
noviti sau nevinovaţi, au fost ucişi fără ca un..-~ 
.'ngur act de Indreptătire să se fi putut rofif' tele 
pentru uciderea lor, a intervenit o amnl tă se ex: 

~ ____________________________________________ . ____________________________________________________ -,~-gorAmanipul~ 

ghete pentru z6padă" ve.itablle~d~e~P!-,e~ ____ ~ 
se capltl )a '\V BISMAYR PERENe Timişoara, numai In cetate, str. Hunyadl. 
Ohetele de gumi de Petersburg sunt veritabile numai fiind provlzute pe talpi cu un triunghlu ro 

\ I 
I 
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nistie pe care am cerut·o la câ'eva zile dupA In· aşteptat În poarta casei sale din strada 1. 
trarea mea in această cameră, aceastl amnistie a C. Brătlanu de un lucrător dela căile fe
intervenit pentru ţărani, cu reserva expre~j că nu rate, care fără a scoate un cuvânt a tras 
pentiU acei ţărani cari s'ar fi făcut vinovaţi de asupra ministrului două gloanţe de revol-
omor. ver, rănindu-1 grav la spate şi la braţ 

Prin urmare nici un ţăran, care ar fi ucis nu Lumea, care circula pe stradă, atrasă de 
a fost iertat prin amnistie, cu atât mai puţin acei zgomotul detunăturilor a alergat la faţa 
carj au ucis pe tă'ani, oameni culti, rtprezentând locului, unde spre marea mirare a tuturor 
statul, oameni cari trebuiau şă cunoască normele a văzut, că primul-ministru al ţării se zvâr. 
de drept, cari, oricât de mare ar fi fost sălbăti- coleşte pe pământ Într'un lac de sânge. 
eia răzbunării, care clocotea in sufletele lor, nu In Învălmăşeala ce s'a produs atentatorul 
aveau dreptul să omoare, in ciuda tuturor legi- a putut momentan să scape, urmărit Însă 
lor, împotriva tuturor legilor, cetătenii români, de poliţie a fost prins şi depus in arest 
oamenii aceştia, oricare ar fi fost situaţiunea lor, preventiv. 
nu se pot numi altfel decât asasini. Cum poate D. Brătlanu a fost ridicat şi transportat 
să stab lească însă cineva o ordine r~zemată pe la locuinţa sa, unde s'au chemat Îndată 
dreptate între această ţară? Cât timp nu ia nici mai mulţi doctori, care i-au dat primele 
una dm cele dintâi măsuri măcar pentru pedep- Îngrijiri. 
sirea acelora cari s'au făcut vinovaţi de aceste Starea primului ministru inspiră serioase 

Regele Carol a fost imediat avizat despre 
atentat. Rrgele, adânc emoţionat, a trimis m.wzai " 
decât un aghiotant pentru a afla starea prima- ,:f 

lui său sfetnic. De· asemenea şi principele Ferdi
nand. Reprezintanţil diplomaţi ai ţărilor străine 
şi-au exprimat părerea de rău asupra atentatu
lui. Intre cei dintâi care a trecut pe la palatul 
dlui Brătianu a fost ministrul austro·ungar 
la Bucureşti. 

Convenţia cu România 
Reichsrath. 

A In 
i 

I 
! 
! 

asasinate? D·lor, o bucată de vreme se uitase Îngrijiri. 
lucrul acesta. Intreagă capitala este Într'o stare de colo-

In primăvara trecută, după Închiderta camerei, sală surescitare. 
a inviat însă din nou cunoştinţa lor, şi nu se Crima aceasta mişelească a produs o 
poate ca, la deschiderea camerei, acum, să nu adâncă consternaţie În toate păturile so
răsune aci ceeace s'a descoperit în sarcina ace- ciale ale capitalei. 

Reichsrathul Austriei a intrat aZI m dis
cuţia proiectului de lege despre convenţia 

comercială cu România şi statele din Bal- l' 
cam. ' 

Discuţia se face conform noului regula-
ment care a fost sancţionat de Maiestatea 
Sa şi' s'a publicat În ~Monitorul Oficial«. , lor, cari s'au acuzat unii pe alţii de asasinate. Bucureşti, 21 Decemvre. (Dela corespon-

In anul trecut a căzut ministru de război, cu un 
duios asentiment între majoritate şi minoritate; dentul nostru). Sindicalistul Ghiţă Stoe-
şeful guvernului s'a ridicat şi a făcut o declara nescu a tras asupra primului ministru Ion 
{iune, care nu scuza pe colegul său, l-a lăsat să 1. Brătianu trei gloanţe de revolver. Aten
cadă, la ţinut o bucată de vreme În disponibili- tatorul a fost arestat 
tate, şi acum este numit condamnat al diviziei 
deja T.-Severin şi rămâne totuşi senator de Te- Bucureşti, 21 Dec. Criminalul a declarat 

Sancţionarea revJzuÎrii. 

Vlens, 21 Decemvre. Foaia oficială ~ Wiener 
Zei/unge publică in numărul său de azi lfgea 
dda 20 Duemvre 1909 despre revizuirea rega- t 
lamentuliti Reichsratkulul. Legea aceasta a fost 
sancţionată de Impărat eri şi azi intră în vi-
goare. ,i . cuci, ciudata disparitiune de pe banca ministerială, la primul interogatoriu, care i-s'a luat de 

ciudată părăsirea acestui ministru pe care cu judecătorul de instrucţie, că se numeşte 
asentimentul şefului său, il condamnă minoritatea, Gheorghe Stoenescu şi locueşte în strada Gro
ciudată numire a ministrului de justiţie ca inlocui- zăveşti nr. 28. Adresa dată este falş?, căci 
tor la iăzboiu tocmai in vederea anchetei făgă-

Ştd!nţa Reichsrathulul. _ . ; 
• . .••• \Joâbil, n c 

Viena, 21 Decemvre. Preşedmtele, deschriruiH!E S" v'ţ-

~ite, ciudată incetarea acestei anchete şi numi- la numărul dat din strada Grozăveşti nu 
rea mai târziu a fostului ministru de războiu În- s'a găsit nici un locatar, care să poarte acest 
fr'un post fie şi numai aşa de Însemnat, ca acela nume. 

şedinţa, anunţă R~lchsralhu!ui că rncepâp.va tht>1" • .,. _ '. p 
ziua de azi intră in vigoare noul regutfeprezl!; :: .!i~/\ c 
(aplauze). Moţiunile de urgenţă prezintate ' ~ ~ 

de comandant la Severin. Criminalul este Într'o stare de absolută 
fost,ul ministru de război! ~ontr~ căruia d. idioţie. Răspunde numai cu monosilabe şi 

putatil slavi se vor discuta la sfârşltul şe. 1 ~ 
ela e 

La ordinea zilei e proiectul de Ifge reh'curila > , 
_rq~~!'J~mn:lU. o=- care.. a contnblllt atat de mult A • ~ A • 

tIe 1recute~ seSIUni ·parraTJl't'n..t-q ....... ~.l.ltj'lwtl~-- ... ~_.Jltilt cJ.ţ surţg:ltaL I.ţlcat, de abla2ţ pQate 
at oarecan. plângeri pe baza unei broşuri apă- --- ,,20 U"':'ld· 

~ve~t\a~~~,i~n~cu R~:~~~<!~~r· ~~ -"-
Pdmul orator, Zach, creştin social pl' ~ i.. , o J:'j1/l1f7~;; 

convenţia comErcială incheiaU cu Ro~âniill~~'rn~":;- , j~,,1F ~ 
ute, nu ŞtIU dală în conditiunile îngăduite de Bulttinul medicilor. 
'eguJamenteie militare, din partea acelui ofiţer B t' 21 D (D 1 
~eneralul Averescu, ajungând liber pe mişcăril~ ucureş /, ecemvr~. e a cor~spon. 
;ale, d~pă ~nchjderea ~e.iunii parlamentare, dă dentaL n~stru~. In ~ea !lla~ ma~e gra~a s'au 
1I1UI ZIH dm Bucure.ştl, scris În româneşte pen- ch~mat mdata dupa crima mal mulţI doc
ru . a repr~ze!1ta sentimente ovreeşti şi care toc- ton, care au dat preşedintelui consiliului de 
nal .atun~1 f and . se pa~e a repreze~ta. inte.rese miniştrii primele ajutoare. 

altele spune că f10fa dunăreană a Române p il; . f şi 
preună cu flofa 8cs{rll'\că st~pâtieşte Dtt:c :a, Iiu -; OI 

omaneşh, tocmai atuncI serveşte mal bme mte· Spre seară f t . yt I b I . 

Vorbeşte in termini tlogioşJ de~pre a"mat .' "", 
jească a Regatului vecin. Oratorul se de~la~~ TI -.' \«!! 
apoi contra conventiilor comerciale cu statele din 

ese. care n~ sânt interesele româneşti, dă zia. '. a os emis urma oru u elIn 
U~UI acelUIa declaraţiuni formale in ceeace ml"dlcal.... 

Balcani. 

)ffveş~e omorurile neîngăduite şi vrednice de pe- . Exammalld starea d·Lut Ion l C. Bră
leapsa de pe vremea răscoaJelor. Iată ce zice d. tlanu, am constatat că domnia sa a fost 
reneral Averescu: atins de două gLoanţe. care a d d a 

Mini!trul de comereiu Wtisskirchner stăruie 
asupra necesităţii convenţiilor comerciale şi roag~ 
Reichsril. thul si aprobe proiectele de lege. 

»Ofiţerii inferiori nu sânt vinovaţi, fiindcă au l' A .'. u pro ~s ~a 
)roc~jrt ~onfor~. ?rdi?elor superiorilor. Trei ge- p tlgr, un~ III regzun.ea omoflatal!J.l stang 
l,erah, dOi d.e dlVJ~le ŞI u~1U1 de corp de armată la .spat:, Iar ~ea de a doua .ln partea pos-

Chestia Rakovski. 

: au fă~ut vl~ovatl .de a fi n~s?ciil ~e ordinele terlOara de !OS a torace/al din dreapta. Deputatul român Origorovid, socialist SDune 
.~tego Jce ŞI precls.e ale mInIstrulUI de război Ambele pldgt pentru moment nu sânt in. ci Bucovina a suferit enorm in urma râzb~iului 
,I·au proce<;iat In chIp sălbatic, comandând uei· soţde de nici o comnlicaţie imediată ame- Vlmal aLl'!;tro·român şi·şi exprimă convingerea că 
ierea ~ătenllor. fără de rost, fără judecată, fără nin/atoare. r , noua convenţie coml'rcială va aduce fo'oase mari 
le ordm superior. (Va urma) : . Bucovinei. Cere dela guvern să infiinţeze În Bu· 

. SUbSCTlŞI: ~Dr. Sloicesca, Dr. Baid/a, covina o şcoală de meserii cu J:mba de propu. 
==================-= Dr. Leonte, Dr. C. Cantacuzino, Dr. 1. ne.re româneasc!. Atacă guvernul român pentrucă 

Cantacu~ino, Dr. C. AngeLescu. prigoneşte pe soda;iştl şi protestează contra 
expulzării din România a lui Rakovsky. Apiră Jn atentat contra dlui 

Ion J. C. BrătiaIlu. 
Jn socialist trage două focuri de re. 
'oher li supra pre,edtntelui consiliu. 
ui de miniştrii şi I răneşte grav. 

Atentatorul e prins şi depus. 

Bucureşti, 21 Decemvre. 

, l!n mişelesc atentat a fost sdvârşit as
e:{ asupra persoanei primului ministru ro. 
zan, d. Ion 1. C Brătianu, care a stârnit 
normă senzaţie şi emoţie in Bucureşti. Co
esp~ndentu' nosli'U, din Bucureşti ne tele-
raftazd: " -;~~, 

_ ~.......... Bucure,'l-.,,21 D~emvre_ 
P~~nd d. Brătia~u se ÎJ1.i9~ acasă e 

os leşmd cd~..J~dIn~enatulul; 1\ f~st 

Viena, 21 Decemvre. (Dela corespon- poporul român. 
de~t~L nostru). Din Bucureşti se tegrafiază : Origorovici rşi inoieşfe propunerile Mcute anul 
MInistrul preşednte Ionel Bratianu, venind trecut, anume să se introducă un tarif postal in
d I d' t StI' ~ ternaţional in!re România şi Austria pentru ca să 

e a şe In a . ena u U!' In momentul când se i~ftjneascl. clrţlle, revistele şi ziarele din Ro. 
se sc?bora dm ~~ăsura a fost atacat de·un mânJa. Cere In urmâ ~ă se desfiinleze viza paşa. 
muncItor dela calle ferate care a tras două poa l telor pentru România. 
focuri de ~evolver asupra lui..-Jl. B,rătianu -o. Z!.onistul Str~u~her (Bucovina) părtineşte con 
a fost rAntt uşor. Atentabruia fo)t.arestat. ven.tla, cu. Roma?18. Dedanl, insă, că România e 

,.' ~b~,gată In sC,htmb. să imbunat.~tea~că simaţia 
~r~sf'a in Bucureşti. JUfldlcă a evreIlor .dm Romlnia. SUf,ţ ne că răs-

..:;. • I cozla ţărănească dm 1907 a avut caracter anti-
Bucureşti, 21 Decemvre,' orele 9 seara. (Dt la semit (?) 

C?t~sp~:m~entul . nostr~) .. Ştirea dtspre atentatul Pangermanul Iro vorbeşte contra conventie; 
savarştf tml?otflva .nll,!lst!ull~i-preş((l.'nte a pro- spunânj că această conventie e poreclită comer' 
dus cea m~l mare mdlgnare lfl 'pllbltc. Atenta.tlfl dală, dar e o convenţie militară. Ruteanul Ales 
acesta tA VIU comen/at,Pe toate stradele. Poltţta niczky vorbeşte contra, socialistul Oruber pen1'
a luat. m~'nse maSUfl cţ,e precautiune pentru a convenţie. » 
prevenz Ofla demonstraţu. Se zvoneşte anume că Se crede ci astbj se va termina di'3cuţir 
v'!r av~a loc z~omotoQse tf,emo,!straţi{ lnain!ea citirea Intâl şi mâne se va putea face discu1iţ 
zlaru.luz ~Adeva~uLe, care VIA zliel~ dm urma a citirea a doua. PânA mine seară se sperA ~ 
'Br,!lţ o campame murdara lmpofrua domnului termine şi discutia provizoriului bugdar. 

ratlona. va lua cuvântul şi dfputatut român ISOpt ţ 
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!2 Decemvre 1909 - .. 
Consulul României la Kossuth. f Pte$~dintţ!l! (consurtă Camera): Camera pri-

Viena, 21 Decemvre .. Ziarul ,Zeit" afâ din . me~~~lrUn~~f;,f dJui depubt Hollo. 
Bud~~esta ci d. DerusSI, .c:onsul gen,er.aI al ro· Prlşedintde: Rog Camera sa hotfras:ă ziua 
m.mel le Budapesta, l-a vllitat pe ministrul ~e când să se discute. 
comert. Kossuth, r~tr~b1ndi.l I dacă. conventlit justh propune ca ~ropunerea si se discute 
eomer~lală cu Romama va it~tra rn VIŞ'O l:e la 1 mâine tIFlată după deschiderea şedinfei. 
lanuarl~ ]910. Dacă nu va putea int.ra In vlg~ar(", BIJzâth f, propune s~ se conlÎnue mai Întâi 
Româma va denunta actuala COllventle comerCIală. discutia asupra prov:zoriului bilgehr, 

== Camera prim;:şte propunerea 1 .. 1i jlsth. 

Adrasa Camerei căfră Bejl. 
- Şedinţa Camerei dela 21 Decemvre. _ 

- Raport telegrafic. -

Camera deputaţilor a adus astăzi o ho
tărire Hnportantă pdmind propunerea depu
tatului opozitionaI Ho1l6, ca prin o adresă 
a camerii să se aducă la cunoştinţa Majestăţii 
Sale dOfinţtIe parlamentului în ce priveşte 
rezolvirt'a crizei. Hotărîrea aceasta unanimtt 
e de mare importânţă, m ,j ales fiindcă se 
aduce in aceJaş timp în care Lukacs a în. 
ceput iratative cu partidele politice în s'o' 
pul de-a câştiga cooperarea lor la alcătuirea 
cabinetului. 

In şedinţa de mâne se va intra in dis, 
cuţia meritorică a propunerjj, apei se va 
ajurna camera până după serbătoriJe Cră. 
ciunului. 

Discut'a indemnităţiÎ, 
Se continuă discuţia asupra in demnită fii. 
Pilisy lstvtifl, primul orator, primeşte propu

nerell lui ]usth ca proiectul si nu se dea spre 
di5cutie nici comisiei bugetare. 

Mai vorbeşte depu~attll Hencz. 
Vice·prtşedintele Rakovsky anunti apoi cI şe

dinta cea mai apropiată va fi mâine, când se va 
continua discutia asupra propunerii lui Ho1l6, 
precum şi asupra prolectu!ui de indtmn/tate. Şe. 
dinţa s'a inchis la orele două. 

RBSIICClsuI lui Lukăcs? 
Criza. 

Arad, 21 Decemvre. 

In culoarele camerii obiectul discuţiifor a 
fost acţiunea lui Lukâcs. Intre deputaţi au 

ctl «; • ,!ircuJat deosebite zvonuri cu privire Ia re. 
P""~ ~'ultatul acestei acţiuni. Câţiva deputaţi pre. 

~ c:-;" ;i;Jndeau a şti că Lukacs a reuşit să ajungă 
\, ~.- ~ înţelegere cu şefii partidelor şi se va duce 

'~l-. :că azi la Viena pentru a fi însărcinat şi 
~ mod oficios cu urmarea tratativelor; alţi 

Se pare că toate s;1intele depuse de 
oamenii de incredere ai împăratului au fost 
zadarnice, căci guvernul coaliţionht e prea 
puternic incă decât să nu poată stârni prin 
fel de fel de uneltiri anevoinţe Îlf calea ori. 
cărei Încercări de apJanare a crize;, con. 
tem plată fără concursul lor. O desfăşurare 
neîrnpedecată a proCesului de aplanare nu 
poate să urmeze decât după concediarea 
definitivă a aderenţilor votului plura', când 
partidele îşi vor recăpăta iarăşi deplina Ji. 
bertate de acţiune. 

Nodul gordian al crizei e chestiunea vo-

d 
Pa,. 5 -

fi declarat că nu poate să adere la condifiuniJe 
aduse de lukacs, căci condifiunile acestea nu 
conţin garanţii cu privire la infiinţarea băncii 
autonome. Asupra desbaterilor ce·au avut loc 
Între ei, n'a transpirat, Îns~, nimic hotărât În cer
curile politice. 

In partidul lui )usfh ci:culă de altfer doua ver. 
siunl asupra acestor desbateri. 

Se spune că Lllkacs ar fi pus ca condit:e pri
mordiala legiuirea votului universal şi că rezol. 
virea chestiunilor economice voleşfe d le Jase In 
sarcina parlamentului ales pe baza votului uni. 
versal. Juslh ar fi declarat că vDieşte inainte de 
toate să obţină garanţii cu privire la fnmnfarea 
b1l:ndi autonom~ la 1 lanuar 1911. 

Cealallă versiune spune dE Jusfh ar fi pus con
ditia ca noile alegeri să fie puse la discreFa par
tldului s~u. Lt: kacs n'a putut să garanteze con
ditia aceasta. 

O declaraţie a lui Lukăcs. 

Budapesta, 21 Decemvre. (Dela cores~ 
pondental nostru). Un ziar de seară spune 
că Luk,ks ar fi ficut unui intim al său de
claraţia că: > Tratativele nu s'au zădărnicit 
şi până de prezent posibilitatea unei înţe
legeri nu e exclusă incă .... 

Misiunea contelui Khuen Hedervâry. 

Budopls{aJ 21 Decemvre. (Dela corespondentul 
nostru). Contele Khuen·Hejervary a vizitat azi la 
orele 12 pe minjşf,ul Kossuth, - iar dup~ amiază 
pe ministrul Albrrf Zichy, preşedintele partidu
lui popor<tJ. Mâine va vizita şi el pe şefii parti
dului ind?pendisf, Începând cu ]usth. Re~lIlntefe 
trafativdor ftltreprinse de contele Khuen, s 
ţinule in c~J ma! mare secret. 

~. 

1 
,~ . 

.. 

--
-~ 

), 

'---putaţi susţineau că tratativele n'au avut 
~""::':'f:tti;;i .un rw?jLllta t ~7iti~ fiiDd"~-' "5 '.~ 
ri-~jus con~esii su (Clen e. 

I 'ir;{,JA fost viu comenhtă şi întreveder~a între 
şi ". tukacs şi Kossuth .. Despre ~~eastă m!r~ve: 
nt:·~ <I:~re a fost vorba ŞI în conSIliul de miniştri 

tul:i' m'u·-:rs3J. : ~ - .~ rul 

râr~ îndrăsneată. - tăindu-! În două c~ o 
lovitură de spadă. Noul parlament, daca e 
să fie Într'adevăr »parlamentul P?i?oare~~rc 
va mătura apoi din cale~ e~oJutlel ,politIce 
a Ungariei toate »asp1ralllle naţlOnale«, 
pline de germenii interminabilelor crize. 

"RpJrhsPosl< despre crJza U,!2'~~" \--- • 
/lostru). Ziarul ~3posh insoteşte ştirile e ~'/j 
le primeşte azi dela Budapesta cu următorul co \' 

,. :s;t:<C itut în cursul şedinţei. Că tratativele s'au inceput cu partidul lui Jusfh, 

<!!~-~ La orele 12, Kossut~ a părăsit , cam~ra 
\i pentru a primi v:zita !Ul . K~uen-Heder~a!y. 

menfar : Si,'.'. 
e lucru naiural, deoarece gruparea aceasta are 
lozinca votului universal, - o condiţiufle pe care 
coroana o pline mai presus de toate. Coroana ~ ~ .
rămas faţă de aspiŢaţiunile naţionale al~. Ut?gu:J-. -.,; '. In vremea aceast', In Incmta camerei, l~n: 

1 trerupt de aplauze zgomotoase, HoH6 lŞI 
motiva propunerea. 

Şi ar fi tmpul suprem ca era ce se a
nunţă în acest semn, să se dateze dela I 
lanuar 1910. 

lor tot rerractară ŞI nu va face concesu mCl. lfl . 

1 
Despre aceasta şedinţă primim următorul 

raport telefonic. 

Şedinţa. 

chestiun.ea bancii <.::i nici în chestiunea armateI. .~ 
v ~-1it 

Convenţia comercială cu România. ~Z; 
Budapesta, 21 Decemvre, (Dela corespondentul BUCllreşti 21 Decemvre. (Dela corespon. .... 

Consiliu de mlniştrii. 

nostru). .4. zi la orele 12 a avut '?~ la parlament dentul nost;a). Confo. rm. informaţiuniIor zia{ ~_ un consiliu de miniştrii, cu partl9parea, tuturor . ii'3i!t 
membrilor cabinetului. Asupra desbatenlor con- rului »Ad'~Yărul{(, mrnlstrul de externe aus- __ 

P;ezlde,ză ,it,preşedinlele R,kov,!ky. După 'i1iului n'a t"nspirat nici ce. mai mici i"lor· tro.ungar, cootele Achrenthal, a r~g .• t într'o ; ~ 
veril .. ",r •• oroc"ului·ve,bal al ş.dint~' ~e aZl.~' rn'lie in publidtate, scrisoare p'rlicularli pe prim."1 mm'str~ ~(). ~ 
enunţarea iez~lta:~luj alege.\ilor de eno (111 cO;?ISli Vacantele cameriJ. mân, d. 1. 8rătianu, să faca tot POSibilul ~ 
au fost reilieşl tOţi membrii veehl), la cuvantuJ /D l J tul ca corpurl'le kgiu.itoare române _să~ ap,~<>.be "f .. _,a .. Budapesta, 20 Decemvre. t. e a coresponuen. _ _ _ _ _ ... HI~~,,;~i~:~t parlam,nt" - a zis oralorul Inl~e nostru'. C.mera nu mal line pâni d',p' Crii"un convenţia comercJală. au~tro·rom~na far~ In' ~î 
altele - nu se poate inchIpui o crIză d: C~~I- decât o, siogurA şedinţll, mâinf'. ~aca:,tele paria: fârziere, căci agrarrenll un/{urz vor rzdica .:.r-;.~ 
n"t atât de lungă caşi la noi. E .. fn primejdIe mentare fncep in 22 şi durează pană In 27~ Lum, stavili de neînvins Î/l. c!!lea .e. '1'. , ,.,/f"I"t\'" ~;~ 

" S' ) I mai inclusiv. Cea dintâi şedinţă dupa serbătonle ca- _ d 1 :.n ............... constitu1
i
onalismul ţării. mgu!u m~J, oc ~e.~ .' .AdevăruI« spune ca şeflJ parti e OT pO.'. ", rămas e ca parlamentul să ia m mamt inItiativa tolice va fi deci Marti. , A t h t~ "ţ' t c nv ntla 

şi Într'o adiesă dare rege ,să.şl expun~ d?rintele Acţiunea lui Lukăcs şi Iitlce san O ara I a ~u vo:a o ~ ,~ei 
in ce privli:şte rezolvlrea cr~zel (apr~hărl VI.I). Re- Khuen-Hedervăry. până dupăce va trece prIn Relchsrat ŞI ca- ţ C-...I 
grefă că din cauza vacanţei camer.eJ numai acu.m mera ungară. . ,'Ci 
Îşi poate motiva propunerea. DeşI a redac.tat lin Budapesta, 21 Decemvre. (Dela coresponden- Declaraţille lui Ho116. '~1'll 
proiect, propune camerei ca. dupa .c~ a dlscut~ fal nostru). Atât Lukacs cât şi contele Khuen-
insa~ş propunere', să aleagă o comISie de 25 d_ . '1' b I l' pute Budapesta, 21 Decemv. re. (D. ela c,,'Or..'espondentUl ~" , l ă ă He'dervary au continuat azI concI la u e. e mce. . f t d 1 d dl t . .!l membri care să studieze adr~sa şi s ex~un nosfra). Unul dintre şe il p~r! u UI • In epen s, . "i 
prlncipitle cari vor putea servI drept temeI .Ia ieri cu bărbaţii politici unguri, - cercunle politice deputatul Holld, a Ucut aZI aderentllor săi ':llml~ -$- J OI 
aplanarea crizei. VOl beşte apoi desp~e pie~Ic!le şi presa sânt Însă de acord, că silinţele lor au toarele d~daratii asupra resultatului t rata tJVelor il ' 
multe ce a avut sti le intimpine comiSIa instituită eşuat definitiv. lui Lukâcs: ~ 
pentru studiarea chestiunii băncii autonome şi Lukâcs n'a izbutit să între la învoială cu Justh In cursul tratativelor s'a văzut că mobilu/pa- , 
roagA camera să i pr:meascll propunerea. (Apro- şi astfel tratativele nu se vor mai continua. Justh ar ii/icei vieneze (intdege pe impăratul) e tot dUPl~i-. 
Mti vii). ..~; 

_~.~_:~_"'IIlI"' __ iliII.II!'i:B_ .. ",a,=.,. _______ ~~p~r~J'mU'lI!iiil!iOeş~t:lllelZlp:ae·ll:tr:allls:p:ă~la:t~ş~i~c:u:ră~t:it~t:o:t-;:fe:l7.iu~l~d:e~a:l~b;it:u~r~i~b:ă~r;b~ă~te:ş;t71~Ş~i~f~~:m:e:i:e;şt;,i~, ~d~a:n~te:;:-;:~ !. I I 
... ~t:itut de spăla.t şi cu, rAţire a. lui 1. d C d 1 d n rovmţt se eJ:~ t. -~ erdele etc. Se fac albe ca zăpada şllucll ca og In a. 'Olan ee, ~ . ~ ~ I N A G Y K Â R' O L Y ~ută promt, şi cu deosebită ingrijire la pachetare, se sped~8z!t franco. Se aSlgară msmpullilt 

con~liincioasă, G-*3cubre grabnlcă ŞI punataslă. 
_ in Cluj-Kolo.zsv4r. ~_a UIc~z~a,:4~'~ _____ ; ____________________ ~~b;~~;_~ 

~'---.... ----------------........... ------



pag.6 

citatea tradiţională. In. acela$ timp eand, Luk4,cs 
ţine concilialJule cu nOI, contele Kltuen Hedervary 
pactează Cll Kossath $! ca. pl;lrtidele. 6?-ist~ . . Vor 
să ne îlltindă carsa sa pnmtm sarcznIle mILItare 
,i sa adoptăm de a noa~t'~ o ~eclaratie r~şi
noasă in schimbai putem, In schImbul foto/ulor 
ministeriale. Pentru bancă insă noi vom lapta la 
nevoie chiar şi cu dracu, de dragul puterii insă 
nu ne vom Lăsa baltă idealul ""om merge tot 
înainte pe calea apucată şi tratativele cu Lu
kăcs s'au sfîrşit odată şi pentru totdeauna. 

MisIunea lui Lukacs, 

Ziarul vienez .N. W. T.c are urmAtoarele In· 
form~til asupra mlsiunei contetul Khuen·Heder. 
vary şI Lukâcs: 

E de prevAzut dt Impăratul va mai primi odatAt 

Inainte de sărbătorile Crăciun'ului, in audienţA pe 
Lukacs şi cu acest prilej Lukacs îi va raporta in 
extensa despre sortite acţiunei ce a intreprins la 
Budapesta. In cercurile h :;tăritoare din Viena se 
menţine incă posibllih>tea unul cabinet In frunte 
cu Lukacs, asupra chestiunei, insă, că oare noul 
ca!::il1et va fi ori nu sprij,nit de o majoritate par
lamentală şi că fi·va nevoit să·şi creieze majori 
tatea prin noui alegeri, se imp nt pArerile. Impă, 

~ ratul n'a delimitat restlmpul tratativelor dela Ba
dapesb, cu toate acestea insi se poate afirma 
cu sigurantA deja de pe·acuma d, tn cazul daci 
Incercările lui Luka~s vor fi incoronate de suc' 
ces impăratul va numi noul cablnd, mai curAnd, 
in ~ltima săpt!mâniâ din Decemvre şi, mai târ
ziu, in cea dintâi săptămână dia Ianuarie. 

Impăratul va primi neincetat informaţii desp~e 
,~tor.siatuirile urmate de Lukacs şi contde Khuen· 
~.~ Hedena'y la Budape~ta. Cu toate că, Lukac~, 
~ .. .f.:Ql.form dispozlţ'unilor de până acuma, nu va 

primi online de importanţă hotaritoare decât in 
o nouă audienţă a sa, totu ~i coroana va menţine 
contactul cu Luka:s şi pe timpul cât cei doi 
• " k " .J. ..' ... _ .• -4- j~ o .. -IA1'~~~~ 1= 'jP".-t. 

~
;Î~c~r~~t~t~';:l~~~~ . i:';~~~;t ;;~~~~cl ac~;;~ u;; 

prijiroi, in ce priveşte indemnitate" cab'netul luJ 
uk::ics. Se vor hl;e lncercări şi cu privire la o 

!eventlJală colaborare a partidului de suptcondu
i cerea luf J llsth cU partidul constituţionalist. 

- t Intr'alt loc, z:arul vimfZ scrie urmăfoarele: 
J ,.Chlar dacă planudle de pace ale lu: Lukâcs nu 
'"~se vor putea reâliza, tot mal sint inci plan!.lri 

. cu a căror indeplinire, probabil să fie tot Lukâcs 
tnsircinat. Supt aceste planuri sânt a se inţelege 
noile alegeri, a căror t:ntă e crearea unei majo· 

)~t ril~ţi absolut nouă. .. . 

~J~ Misiunea ce-au primit h kâcs şi contele Khuen-
, Hedervary e deci de un caracter fOiute extins. 

Insălcinarea ceior doi băI bati de stat nici pe de· 
parte nu e resbânsă Între margini atât de ingustt", 
după cum se obişnuj~şte la trimiterea aşazişilor 
thomines regii«. D~ja zilele cele mai apropiate 

. - ue vor arăta care va fi caracterul viitoru lui ca. 
binet, că va incheia oare o rntelegere cu p!1rla. 

r- meniul actual, ori că probema lui va fi să dea 
lovitura de moarte parlamentului actual. 

~, SERVICiUL TELEGRAFIC. 
Procesul contra lui friedjung. 

-~ - Viena, 21 Decemvre. Şedinta de ieri a 
fost din nou favorabilă acuzatorilor croati. 

I It făcut mare impresie o telegramă cetită 
I de advoc~tul acuzatilor Harpner. Telegrama 
~·?asta vine dela agentul Kacsanski, la care 

l'a referit baronul Chlumetzky, declarând 
>JÎtI casa acestuia şi in prezenta lui că a avut 

-., rqJeţite Întrevederi cu Supilo' şi căKa-
-otnski i-ar fi spus că Supilo ar primi sub-
VGtii din partea guvernului austriac. In te. 

" II BUNA. 

legramă, Kac:sansld declară. că S~~i!o o 
singură dată a fost Ia el ŞI că mClodată 
n'a fost Supilo şi Chlumetzky deodată la 
el. Kacsanski va fi chiemat să facă decla
raţii înaintea tribunalului. 

Martorul contele Kulmer face şi el dec
laraţii in favorui croati lor, susţinând că 
deputaţii croaţi niciodată n'au întreţinut le
gături politi~e neper~!se cu g~vernul Ser: 
biei. AceleaşI dec1araţl1 favorabile le fa ~e ŞI 
martorul Dr. Luk;nici. 

Tratative de lmpăcare. 

Viena, 21 Decemvre. Astăzi înainte de 
amiazi nu s'a ţinut şedinţă ca să se dea 
timp partidelor se intre în tratative de ~m. 
păc.ore. Tratativele, iflSă, au f03t zăd~rntCf; 
Dr. freidjung a vo:t să dea declaraţia .c~ 
dupăce s'a dovedit că Bozo MarCOVICJ, 
preşedintele Lig, i !Slovenski J~g«" era în 
BerI n, în vremea, m care doua dmtre do 
cumentele prezintate de el (freidjung) sus 
ţine că s'ai fi aflat la Belgrad, i·s'a zdrun
cinat credinţa în autenticitatea acestor două 
documente. Croaţ i au cerut însă dela 
Freidjung să declare că dupăce s'a convins 
că cde două documente sânt falşe, is'a 
zdruncinat credinţa şi în autenticitatea ce
lorla te du. umente. 

Friedjung a refuzat să dea declaraţia 
aceasta. 

Procesul se va cDntinua. 

21 Decemvre n. 1909 

mort. AglomeraţIa ua foarte mare, aşa incit s'au 
ficut mai multe fncAerl.d Intre vizitatorii curioşi. 
Politia a fost siiitl si intervin'. 

Principesa Luisa şi familia regală. 
BTIlXen .. S, 21 DecernVTt>. familia rtgală a 

convins pe principesa Luiza să părăslasdl pe 
concubinul ei Oeza Mata, hich şi si rimâie in 
Belgia, unde ti se Vd ;ranja finanţele şi va d· 
păta un apanaj fi umos. 

Baroneasa Vaughan dt:sminte, ci ar 
fi moştenit averi'. 

Advocatul baronesei Vaughan, Picard a deda .. 
rat, ci casătoria acesteia s'a oficiat pe I'ltul 
mortei. 

Nu este adevărat, el f ar zi rămas multe mi
lioane moştenire. Soti .. morganatică a regelui işi 
va relua iarăşi nume!e ei demaiinainte.La4 
croixc. 

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

INFORMATIUNI. 
A R A Dt 21 Decemvre n 1909, 

Ziare şi ziarişti. 
Desigur unul dintre cele mai grele m'!şteşu

guri este a:-ela al gazetarului român conştte'1ţios: 
EI nldodaUl nu s'a bucurat de rodul muncel 
sale, aşa cum se bucură de pildă UI1 preot, Ull 
dascal, un advo~at, p~ntru rO.itul cărora s'au in-
grijit din cele mli vechi timpUl i şi senatele i:::o, 
Iare şi congresele şi sinoOl.dele bLerictşti şi co
durile de legi Si mai ÎJalnte de insUutii e acestea 
toate s'a ingrijit mult ocro1itorul nostru popor, 
cue şi-a tras dela gură pentru a putea plati al
tuia câteodată o muncit clnsUă, de mul:e ori 

------
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insă o djma slli'ă, după care bietul om nu trage ~ _\ 
Incendiu groaznic în Londra. nici un fo103, nici moral, nb mait:ria1. ,;/ ;.. 

.1 - 7 morţi, 40 răniţI. - Munca ziaristului insj a fost totdeaun:! pro· .. 
A dlldivi incepând dela primill ,itatea ei de.a~u.. '>- ., 

londra, 21 D~c{mvrl'. (n marel(':' magaziil r· câteva decenii şi până la forma ei alea"l din : 
dirig O:)bs a izbucnit un foc uriaş cum de mult ZIf t 'd' 

Z' .n' L1UY"'!. ~~~ •• - 1. ~_"'rx" J T., ftlnctio .ţ "-o ",~aa· zl.lele nOaS\~e~ iaristu aps cea mat. cre In- - '-:1. . 
u ,..... _' ....... C. ;n"'~.· ":.e.nJ~ -.. ; .... J.-QrQ~l':.l,"L ... 'nn',L~~~,c:t= .... 

a SpJrt lampa eledric.i. 'Intreg g~rul in c"!"âI"-C-\f,~c'~rTrT\:rl'~'uTetul rrl~r<g~j no,,~tre vieti so:ia!e, eli d~ ". , ,J 

clipe era o mare de ftacări. Publicul cu g-eu a oferit zi de zi hrană pro.a~pătă organismului nqs. Jj,' :"' ~' 
putU,t să iese din magazin. Mulţi au fost tălcaţi tru etnI;: şi cultural. In sch;mbul acestor p~e. v'-'F 
In pIcioare, Câliva inşi au ~ărjt din et;;j. Sânt t10ase servicii ziariştii noştrii - vorbesc d:! pro.. .' F 

7 morti şi 40 de rănit!. fesionişti - au avut să indu -e cele mai urA te; 
mizerii atât din partea publicului netr,ţt>legă!or 
Încă de idealuri ffumoase, cât şi din partea unor 
exploahtori lipsiţi de orice scrupul şi nedisdpli. 
naţi, cari şi a~!ăzj sânt Îngăduiti să trag~ lumea 
pe sfuara supt mas, a unui naţionalism Wtrcan
tHizat până la exces. 

Demascarea lui Cook? 

Copenhaga, 21 Decemvre. Comisia ins
tit~ită dintre cei maÎ distin~l profesori ai 
universitatii pentru a studia documentele 
p:ezintate de Cook drept dovadă că au 
8Jlms la polul nordic, şi-a adus azi verdictul. 
Părerea comis·ei e că hârtiile prezintate de 
Cook nu dovedesc în mod suficient că în. 
tr'adevăr a fost la polul nordic. 

Averea re&clui Leopo!d II. 
BruxelJes 2 t Dec. Monitorul oficial de Vi • 

neri a publicat la câteva qre du;>ă moartea lui Lea
poJd statutele societăţii pe acţiuni pentru Înfl u mu, 
seţarea oraşelor, Mare parte din averea lerrelui a 
dispărut In aceste acţi:mi, astfel ci n[me~ea nu 
o va putea ataca. Adv()catul lanson Inainte de a 
pleca să sigileze caste~ul BalincouJt al barone;ei 
Vauglan a somat Pt" posesorii acestor a:fiuni 
să nu le inshăineze, căCi voeşte . să facă socie-
tăţii proces de nulitate., . 

Căsltoria principesei Clementina. 
Bruxelles 21 Dec, Se zvoneşte, că princi

pesa Cle;nentina fata cea m li mică a Jui Leopold 
se va căsAtori cu principele Vict\Jr Napoleon, cu 
care aVfa de multă vreme legături şi numai tatăl 
ei o Impiedeca dela aceasta căsătorie. ' 

Mare . aglomeraţie la catafalcul re. 
gelui. 

Bruxelles, 21 D!cemvre. Eri a fost foarte 
multă lume la palat, pentru a vedea pe regele 

~,.-- . 

Nu pot uita nici temniţe:e ungureşti, care incă 
au hVOrlZ3t din belş~lg cu respingăti>area. lor 
ospiblitaie oropslta noastră tagmă. gazetărlasci. 

Shrea aceasta de lucruri nu mai putea dăinui. 
O eră nouă in viata ziaristului român se im .. 
punea atât in interesul lui propri!l, cit şi In acela 
al publicuilli mare. 

SindicatuI nostru a irebua să-şi ia ftiflţJ, pen- ... 
Iru a înlătura odată incollvellfentele foarte ne-
pllcuteo, de care se loviau cu otice prilej alilt 
produ~ele tip:uului românesc, cât şi măeşldi lor .. 
Corporatiu"e" noastră va fj chiemată să ~teargl 
abuzuril~, care s'au făcut rn tr~cllt cu m~l1ca 
membrilor ei izolaţlJ să propige spiritul de soli- , 
daritatt>, să creieze zjari~tului român loc",' de . 
frunte, ce i-se cuvine in so :idate, să asigure a. 
cestula soarta meritată In urma caiiiăţii muncei, ; 
ce o presteaziJ. \ 

In toate statde civilizate zIaristul se bucurA de 
cele mai distinse con~ideratii, tocmii în urma 
faptului, că publicul cult de altcum Intelege su
perioritatea actlv!ttlţii lui. La noi lllcrui acesta 
a trebuit să fje impus, cu toate - dt ziariştii 
noştrii nu sânt şi nu pot fj exclusiv profesio-
nişti, ci ei trebue să nutriască şi un sentiment 
national desvoltat. Trezirea acea;ta siliti poate 
trece până la un punct oarecare fără critică, 
din moment ce nici presa nu s'a tinut intotdeauna 
la culmea chemlrii sale. 

Vina nu gravitează insă atAt de mult asupra 
organelor de presă, cât mai ales asupra publi
cului • in~uşi, căci pentru a avea o presl,bunl si 
cere mamte de forţe alese de muncă un spirit 
de jertfă din partea publicului; un tndemn ma'! ~ 
teria!."" '"mli - cum ziceam mai rnainte,-

..._--___ ---::----~ - __ -'f 
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l;ingura, c.re j poate aduce foloase rnsutHe, fn· pentru viitorul mai ferIcit al mlllt IncercatuIul 
miite (hiar. Sud! 

Oj, Il asigurat sprijinul materIal, e de datoria la 18 Dfcemvre, aniversarea groaznicel cata, 
organelor de presă să·şl fmbunA!ăţiască şi se strof!', papa Piu a oficiat un Reguiem solemn 
Bporia~că forţele de munci, dând un avint treptat pentru odihna victimelor de Calabria. 
bogătid de material şi cullivând cu Ingrijire in· _ SInuciderea unnf locotenent tn 8ra. 

aflat pe prinţ intr'un borchet d:n funrlul pu
eului fnvăluit fn scutece şi abia rhuflâtld. In
trebat tine l'a dus acolo, mititelul a spus, ci 
nişte oameni, rare au fugit. Se vede ci văzâll· 
du·se urmăriţi, hoţii au renuntat la pradi. 

tere5eie v.uiate ale publicului. 
şov. Locotenentul Edl1ttrd KemliTlk, care servia 

latl deci fericirea de care se bucuri uni dintre 
cele mal mari suverane din lume. 

-~Hcul şi presa sint două elemente, care tre- la regimentul 50 de infanterie din Braşov s'a 
:.. ,,-"~, .".q se sprijinească reciproc la actiunile lor. sinucis fn săptămâ;11 trecutI, trăgându.şi un glont ""<,' ~. Intre ele trtbuie sA exbte o legătură organicA, de revolver in tâmpla dreaptă. 

care le dă viaţă la amândollă. Lf'gătura aceasta l t t I f' d t • N 
, organidl este spflJ··inul material. D.acă ace~ta lip- oco enen li SU erla e neuras enle. moro- I 

cirea aceasta a avut şi alte urmări, tot atât de 
seşte, 2 mândolJă elementele tir je~c, se ofilesc; grave. 
II per. ' f cea Anume in momentul, când lo:otenentul a voit 

Şi tocmai sprijinul material a ost partea să comită tragicul act, a fost observat de soacră,s3, 
~~se~eg1ijată in comunitatea aceasta de in· care s'a r~pait la el, pentru a-I lua arma din 

mână. In lupta aceasta desperatl revolverul s'a 
Publicul nostru cu dare de mână preţuieşte desrilr!::at, şi a lovit pe nenorocita bătrână in 

prea putin cultura, ~ducaţja sutl~tiască, care nu părţile abjomenalt". 
~ un bun matuial, bun de pipait, ori de gustat, Starea ei e foarte gravi şi sânt patine sperante 
cum e un cioC'an de rachiu, ori un pa(het de de sc~pare. 

Ziua şi noaptea ea tremură de trfcl şi cel 
mai mic zgomot face să-i lnghete sAngele de 
spaimă. 

- In amintirea lui Ion Creangă. La 31 
Decemvre se implinesc 20 ani deJa moartea pă
rintelui literaturii populare române Ion Creangl. 
Societatt'a ~Academia ortodox/le din Cernauti 
(Bucovina) aranjează tn amintirea lui o şedjnf~ 
familiară - ia sala filamornid. - Dumioed In 
2 Ianuarie 1910. Despre viata şi scrisul lui 1. 
Creangă va vorbi ~ tud. teol. Alex. V. Isăceanu. 
Nu vor lipsi recităTile, corul şi citiri din Amin
tirile luf, care au inr..ălzlt sufletul atitor generatii 
româneşti. 

tăbac de graniţă bunăoară, iar că: turani noş'rii 
) nu sânt patrunşi incă de d.1bria de a spriji:li un - Cenzură de advocat. Ni·se anuntă el - Procesul mlniştrHor danezl, La 8 la. 
- organ românesc te dintr'o mnorocită obi,inu fiul vredni.;ullli român Jarda din Năsăud, d. Dr. nuarie 1910 va fncept>, inaintea Inaltei curţi de 

Intii, fie dintr'o condamnabilă i~străinare a sufl~ Ioan farda, un fiu al urmaşilor ce au trăit şi stat din Copenhaga, procesul pentru delapidare 
tului, pentru produsele culturtl noastre roma- pornit impotriva foştilor miniştri Chrisfiansen şi 
neşti. Decăteorl nu ni se dă ocazia, de a vedea muncit şi luptat fă:·ă şovăire pentru neam, in 18 Borg, acuzcţi ci fiind miniştri au sivârşit nenu-
pe masa unui cArturar român, om mai desgheţa t, Decemvre a. c. a de~us cenzura de advocat din mărate malversaţiun i • Anch.:ta impotriva fostului 
şi mal eşit o leacă din fntunerecul idiot al nd Murăş Oşo:heiu. ministiu de juslitie Albertl nu s'a săvârşit rnc~. 
ştiinţei, o gazetă străină, ceca~e constitue un du- _ Nu i nici o fericire nici pentru o im. Acest ministru, de asemenea, e acuzat că a de-
,blu păcat, dlci odată sprijineşte un organ duş· lapldat mai multe milioane din banii publici. AI. 
man intereselor noastre obşteşti, a doua oară părăteasă. Impănl.teasa ceiui mai vast imperiu berti in apărarea sa spune că a ajlJns pe mânile 
lipseşte de spdjinul săU O foaie româneasca, care cin Europa e Je multă vreme bolnavă şi cu toate unor cămătarj in!ernatiomll cari 1 au exploatat şi 
ar putea ld!oTi, daca i·s'ar pune la dispoziţie îngrijirile rnfdicale ea continuă să sufere. DLJre· aşa a ajuns pe calea crimei. Dosarul imootriva 

·'1 1 riie ti nu sânt din acelea, ce se pot vindfca cu lui Alb~rll cuprinde 800 de anexe ŞI' se e·xtl·nde 
mj oa;:e e necesare. leacuri. Cel mai bun leac ar fi să lase Impărăţia 

Să sperăm in '1., că cu timpul va dispărea din la p'Jst!a, căci coroana cu bri Jiante ii aduce pe pe 25.000 de pagini. 
fI t l Atul 1,' '3 a est' de In1eres pen P(Q~esd din Ianuarie p omite a fi o senzaţie su e LI romanu , ps ca. . . cap atâta amar de grije. 

1ru prosp:rarea v taiitătii lui şi·j va veni aşa cum Ţarina Rusiei, căci de ea e vorba _ este de europeană. 
spune voro"" mintea cea din urmă. odgină el1g!ezoaică. _ Gind a venit in ţara aceasta - Prinţul Gheorghe - redactor. Printul 

Din par e-nE', sâ·-·tem hotărili să depunem toată plină de primejdii permanente putea şti, că nu Ghită al Serbiei, neastâmpăratul print, care era 
" 'munca, (âzl ne stă rn putere in dC!svoltare:l or· O aşteapt~, cll~e ştie ce fericire. Credea totuşi, că să aduci pe c2pul tării sale un razboi cu ma-

ului nostru, care şi până aC·Jm a dlt p.obe inconjurându-!e cu sl'Jgi devotate din (ara sa narchia noastră şi a provocat nenumarate con-
o temeinicA loiali tale fală de pretentWe obştei işi poate asigura o viatl mai fără griji. S'a în- fljde şi scandaluri, - a intrat in gazetărie. Pre-

. stre româneştl. şelat însă amir, căci tocmai slugile acestea au cum ni·se anuntA din Bdgrad, printul Gheorghe 
'ndicl'tul n0~tru a venit sA inchfge şi mGi adus pe capul ei cea mai mare nelinişte şi ele a pus temeliile unui ziar al său propriu, care va 

.. unitatea noc.stră de. fort':! şi .să ne ~ea bun i'au rulnat r.ervii. purta numele ~Reformac şi va apărea incurând. 

X
:t.~u 1~rF. ~1re~~,,~:?şt~'~1_el~_ 10_ I~pta Imperateasa avea la cllrtea ei o camerierA eno Condtlcălorul ziarului va fi un maior pensionat. 

v JJ~ Y • gli'l.r,m ~ •. alt ... ~~e .. li'oi":'~IO.,'L""r.1~1e.;.~- J?rLrt. d3r adevăratul . redactor şi insp-irator A I t~ţa S:t 
I'ameni mari de suflet, cari lIU fost şi până mii'odrea acr-stei cameriere guvernul englez a 'unwrgm:: .. - - -

-, ,~m îndrumătorii priceputI ai viet'i r:oJstre, se ajuns în posesia tuturor tainelor dfla curtea ru-Ii dorim confratelui depl:-iat mui succese pe 
vede că au inţt:!e; marea misillre a sindicatului sea,că. Astfel pe vremea confli.; t,jrui luso·iaponez, terenul publicistice', decât a ştiut sA realizeze pe 
nost;u .. fişându ,e ca sţ,rijmitodi luI. La Arad imparăţia galbenă era inainte aviZllă de toate terenul polWcei externe şi interne. 

'<II Nc~lae OJlCU nea piOmis tot sprijinul, iar planurile Rusid, aşa rncât s'a pregătit de cu 
dda Or~şlje rilspunde loi apelul nostru glasul vrem!", I'<ştcptând COl05Ul dela nord in bătaia 
binecuvân!at al d·lui Ion Mihu. '. 

PUŞ!JI. 
Aceste două energii sânt o net~gădui ă gtran· Din cauza aceasta impăriteasa a devenit foarte 

lie pentru izbând1 .n~as,tră. Zorile ~nei dimi~eti nepopi.llară la Cl:rfe şi in fiecare moment Îşi te· 
mai bune pt:ntru zlarl3tlca noastră Incep se hcă· mea viata. Cameriera din diferite motive n'a pu· 
nasca. tut fj pejeps,tă, ci num~i expulzată peste granită. 

Cu Dumnezeu inainte 1 Ţarul a incercat in diferite rinduri dar f.tr~ 

- Promovare. Ni se scrie: OI Ioan Felfa 
"Originar din comit. Hunedoara (Valea Bradulu') 
a fost promov"t azi in 18 1. c. n. Ia grad ul de 
do~tor În ş\iintele teologice in aula universităţii 
<lin Cernăut. . 

rezultat să facă pe Impărăleajl si concedieze pe 
englezi din t:ervlciuf SBU. Acesteia i e teamă să 
rămână singlJfă In Rilsia. 

Neura:;ţenia fmpărătesei dat(ază insă de pe 
timpul revoluţieL In vremea aceia de nelinişte 
veşt:le de.-pre co:nploturi impotriva familiei im

_ Papa in mijlocul copiilor. Urmând pilda! periale bâz~iau ca n:t~ştele jntr'~ bucătărie: 

~ - Armata şi istoria ungurilor. Clubuf ca. 
tolic din Timişoara organizează săptllmânal, deja 
de multă vreme, serafe socialt! in beneficiul ca
tolicilor săraci. Seratel~ act'stea euu cercetate pânl 
acuma şi de ofiţerii garnizoanei locale, de vre·o 
săptămână el tnsa s~ abtin consecvent de·a m3i 
lua parte la ele. Cauza e că unul din conferen. 
ţiarii benevoli a citit despre vlaţa şi luptele lui 
RakDczy al II lea. Ofiteri mea crescută in spiritul 
adevărului istoric, n'a putut s'asculte o conte· 
rjnţ~ concepută in spIritul falş al fstorlei ungu
reşti, care e o apoteosare dulceagă a tuturor figu
riior istorice ungureştl. Presa ungureasdi, bine 
inteles, e mâhnită nespus de gestul just al ofi· 
terUor din Timişoara, căci glava ungurească nu 
intelE."g~, ca dulcegăriile "patrioticec se pot de· i 

1 
mânfuitoruJu1 ":sfmtul părinte de la Roma, a Astfel cand familia a părăSIt ŢarskoJe Sefo 
lăsat pe copii ~aj:'ăstllitilor din Cllabria s:l vie pent:u a ~junge pe va;Jor in apele finice, s'a râs· 
la el ca săi mâ!1gă';! şi să le dta Indemn de pân:~it deodi!ă vest~a, inspăimântătoaie~ ci va
R1un~ă şi viată crl:'ştineas:ă. OLJmhecă î~ain!e de por~l o ~ă f~e aru 1cat in aer. ImpilrHeasa d: 
lImiază PaFa Piu al X l~~ a primI[ la Xalca~ 5,00 spalmă a. leJl~at. Inceputul boalei pusese deCI 

buia cel mult in şcoalde primare şi secundare 
de stat, in cari elevii sânt puşi la discretia orgo- I 
liulul şovin şi că aceleaşi dufcfgării În sufletul ~ 

de orfani a căror părin(1 au fost răpIţI de Jnflo, ' de atuncI radacini. 
r4torul l ~tremur din Ihlia·di!-sud. Gi"d cei 500 I Spaime de fe!ul acesta s'au repetat foarte des, 
de copii, cari au ,fost internati, in mp!ci.le ,de aşa încâ,t nu e nici o ~ mirare, că neurastenia lm· 
caritate ale bisericei romano·catollce, au mconJu, padHeset merge crescand. , 
rat tronul papal, sfântul părinte a intrat in .sală . Odată, cânct locuia în palaf.ul Ţars~o]e Selo, .~ 
in mijlocul cardinalilor sJi. EI a spus fiecărUI co: In Irat s~a!,a I?el ~,nouă ce~surl In odaia. de dormit 
pil câte·un cuvâat de mângăere şi s'a urcat lPO~ a ŢlIrevlclUlul ~Ico~ar. Cand s a a!lropl~t de pat, 
pe tron. Copii au aruncat la treptele tronulUI a văzut că copilul In et~!e de pat,ru am, n.u ~ra 
florile ce le aduseră cu ei şi atunci papa le-a în pat. Al< alergat 'pe cor!dof, a. stngat ~Iuglle 3JU
adresat următoarele cuvinte: tor şi lar<lş supt ImpreSia unei groazmce presu· 

_ Dacă imi va ingădul Dumnezeu si( ajung punerl cade jos leşinatl. Credea că i· au furat 
zjua, tn care voi Vt ti p~şj fn viată ca bărbaţi, cop lui. ,. . 
mi voi simţi fericit văzând că, am mântuit spre a Presupunerea ce e drept

a 
că s a adevent, ?CI 

mărirea credintei noastre 500 de vieti omeneşti dandu·se alarma, garda a Inceput si caute ŞI a 

oamenilor obişnui ti sit privească trecutul in oglinda __ ~ 
Id~vărului istoric, nu pot sA trezeascA decât aver- ~s 
siunt", ori cel mult compătimIre. "~; 

- Umorul regelui Leopord. Ziarul »Gj( Blas« J" A 
din Paris publică nrrnătoarele anecdote nostime despre i .~ 
răposatul rege al Belgiei Leopold. , '1; 

La un concurs de aviatiune ce-a avut loc ÎI:l Paris» ,a: 
a asistat şi regele Leopold, intrînd in vorbă cu avia- . -~'. i 
torii, fireşte, s'a discutat şi despre poliHcă. Deodată. 
unul dintre aviatorii francezi îi zice: 

- Eu's cu trup şi suflet anarchist. Şi d·ta? ;. 
Leopold începu să rÎza. i' 
- Sapristi, fireşte că şi eu's anarchist, dar drăcia '/: 

mea de meserie mă împiedică să pun anarchismul î.'· • 
practică!: t 

Pregă~.(şte tot felul de articoli aparţinători acestei brange, În preţ favorabil precum: 
Bituşe de călătorit", tocuri pentru picioare, lânării, cojoa:e pentru bărbaţi ,i femei, 
după modele franceze şi engleze, colilere, manoşane, etc. Mare depozit de covoare-

'ţ • 

de lână. Cumpăr tot soiul de blănării de vânat. 

, 
!, 

Ma: r 
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Sur~a de mărfuri ş' efeete dtn RUdupeSfF.j Ciaslov, (Orologion) Cli litere latine, 

Pa~'. S 

- Furt la o administraţie flnancJa.ră. Din 
Bec!cherecul,mare ni se scrie ci ieri, când s'a 
prezintat la administratia financiari o comisie 
JI1i11tară pentru a ridica solda militarilor, casa de 
bani II fost g~sitl sparUI. S'au furat 10,000 cor. 
Hoţul n'a putut fi descoperit până acum. 

I Pentru 60 de fileri, poti pregăti uşor acasă 2 
!ltri licheruri Alasch, Anisette, Benedictin, Chartreuse. 
C.racao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, Raza, 
Vanilie, SiIvorium, Rachiu de drojdii şi Rom. 10 dose 
_ modul de pregătire expediază franco. B uri,; e r 
fi r i g y e s, farmacist Cluj. - Kolozsvâr. 

x Splrtu1 Hungaria este cel mai probat spirt con· 
tra reumei. Preţul 1 cor. Balsam ul contra 
ti e ger ă tur e i face se înceteze chiar şi degerătura 
wa mai învechită. P r e t u I 1 cor. 

& află de vinzare esclusiv la: D ro gu eri a :oA n
(yale a lui Fekete Mihaly în Murăş-Oşorheiu 
- Marosvasârhely. 

x Nouii intreprindere industrialii În Timi. 
,oara. A n ton K o r nit z k y a zidit in T i -
III i Ş o a r a • f a b r i c ă, în colţul străzii fabricei 
ele .ătase cu absorbite de gaz, pe care a instalat·o 
GU cele mai moderne ma~inărji ale tehnicei moderne 
lUaşinării ale tehnicei moderne şi produce Il feluri 
de taină. Propri;:ltarul a aranjat în legătură cu moara, 
şi o prăvălie de spiterie, nnde să vînd cele mai bune 
măruntişuri şi făinuri cu preturi ieftine. - Pregăteşte 
ÎIl atelier şi Incrări de IăcHorie foarte frumoase ceeace 
ridică vaza industriei timişorene şi merită sprijinul 
publicului. 

Conferenlele "Asociaţtunii" 
În Brad. 

Conferinţa a doua, din Dumineca trecută, s'a făcu. 

. leg. in piele .. . . . • • • 
Budapesta, 21 Decemvne 1909. Octoidt, mic cu Iit. latine leg. simplu 

Preţul ~eaJt'lor după 100 klgt. a fost um'i:!c.tn: ,. ,. '",. » ». fin. l' 
1 » »0>,' ,. :t In pIC e 

Griu n·)u Sentinda cântărilor bisericeşti-române,. 
De Tisa - - - - - - 28 K. 95-30 K. _ fil. puse pe note, de Terentius Bugariu :t 

Din comitatul Albt'i - - 28 » 80-29 ,. 80. Arma noastrA si ne fit', cor. bărb. de 1 
De Pesta - - - - - 28 ,. 90-29 » 90« Const. Savu. . • • • • • . • 
Bănăţăl1esc - - - - - 28 c 95-29 ,. 90. Oândul mf u la tine sboară} cor blrb. 
De Bacita - - - - - 28 ,. 6Q-2Q ,. 80 • d C t S 
Secară de caIifatea 1. - _ 19 ,. 75-20 » 05 , e ons . avu • • • . . • . 
Secară de calitatea mijlocie 19 ,. 55-19 ,. 65 Mizeria, cor b~rb. de Const. Savu. • 
Orzul de nutreţ, calitatea 1. 14 ,. 75-]4 ,. 95. Dorul mamei, cor bărb. de C. Savu . 
Ovăs de calitatea 1. - - - 15 » 70--16 ,. -. Pe mal, cor bjrbătesc de Const Savu 

,. 4'
.. 1'60 
~.A 2'
,. 1.20, 

La 
Ovăs de calitatea JlII. - - 15 Jt 40-15 .. 60. Cântec de toamnă, cor bărb. de C. Savu 
Cucuruz - - -- - - 14 ,. SO-l5 ,. -. la Olt, cor bărb. de Const. Savu. • ~ olaltă 

Ferenfarul (RoşioruJ), cor băI b. de C. 

BIBLIOGRAFII. 
Savu. • • • • . • . 

Mi dor, cor birb. de Const. Savu . 
Heruvic la Iii. inainte sfintit~) cor. barb. 

A ă R · ~ '.~ t ., I XIII de Constantin SlVU . • • • . . 
ap rut: eVISta ln"an trltl anu ,Nr. Rădicat-am (Priceasnă) cor. bărb. de C. 

155, NoeAmvr~ .1009: SuOmaru!: Proiect de budget Savu........... 
pentru dmmlstraţla enerală a Războ'u'ui de FUl1ebraJe co~ blrb. de Consl Savu 
Colonel A. Saegiu. Din ale oastei, de Colonel • 

3.20 

Mărăşescu. Generalităţi asupra Mitralierelor. de Din Biblioteca muzicală Jt Lira i ă 
Căpitan L. Mircescu. Dresaj sau educaţiune, de rom It c: 
Căpitan G. Dabija. O privire ger erală asupra Nr. 1: :tDeşteaptă-te Române«. 
punctelor principale din p1a ul pentru pregătirea Nr. 2: «Luna doarme.e: 
de războiu, de Căpi'an 1. Mano'escu. Din ins- f Nr. 3: »Aoleo le: 
trucţia de luptă a infanteriei, de Sublocot. Todi- Nr. 4: «Suspine crude.« 
cescu Oh. - Din pro ectul de regulament asu- Nr. 5: :tCât te-am iubit.« 
pra )Serviciului în Campanie« de Lt.·Colonel C. Nr. 6: »Călugărul din vechiul schit.« 
Teodorescu. Instrucţiunea la Corpurile de trupă, Nr. 7: »Pentru tine lano.< 
de Maior AI. Atanasiu. Batalionul de insfruţie al I Nr. 8: ~Două fete spală lână.< 
corpului de Grăcineri, Maior E. Broşfeanu. Partea Nr. 9: ~Ce te legeni codrule.c 
a III a din instrucţiile provizorii asupra exerciţiilor Nr. 10: .l>Steluţa. c 
infanteriei. Propuneri pentru modificarea acestei Nr. 11: :tCu~uruz. cu frunza'n sus.« 
părţi de Maior M. Anastasiadi. După Manevre, Nr. 12: > Fetito ~m acel sat.e 

; 

r 
1 , 

1. 

• plăcută »serată Alexandri« Iiterară·dec1amatoricăt 
Vreme de o jumătate de oră a caracterizat d. Df. 
Traian Suciu pe 

de Căpitan Economu Virgil. - Mişcarea Inte- Nr. 13: .P~p~ Zice, că nu bea ... 
Jeduală. Răsfoirea revistelor, Comunicare, Nr. 14: ,lmmlOara meac. ~ 
fapte, Ştiri şi Bib.iografii. - Anexa. - Oesle- Nr, 15: ,Am un leu, şi vleau să·1 beau«. r 

:oAcel-rege al po€ziei vecinic tinăr şi ferice, 
('.,e din frunze iti doineşte, ce cu fluierul iţi zice, 
Ce cu basmul povesteşte, - veselul Alecsandri« ... 

. eit şi lucrările lui, alegînd din fiecare gen literar, în 
_.\ . .re a sccis AJexandri, citate potrivite. Conferinţa, as· 
k ~l.. .. ~ -J!ultată 0l-'lt~t".~i.Ut'~~4r;_=":::;"lMTYo~~n;hl\'f 
~. '; cu yersurile Bardului dela Mirce,."ii: 
.;"'-" "Mi-am văzut visul cu ochii, de·acum pot să mor ferice. 
~. Acum lumea ne cunoaşte: romin zice, viteaz zice 1« 

, 
\ 
) 

Imediat a urmat apoi cîntarea corului gimnazial. 
:.Latina gintă~ nu credem să se fi executat la Mon1-
pellier inaintea alor 60000 de ascultători cu mai multă 
preciziune decît acuma de corul condus d. Mihail 
Stoia. 

Un şcolar a declamat apoi:oPeneş Curcanul...-, iar 
•. şoarele Lucia şi Dorina Albu au cintat frumos -
acompaniate Cll violina de d. M. Stoia - minunata 
romanţă "Steluta". 

D. Ioan Binta ni-a interpretat pe .. Herşcu Bocegiulo: 
eu aceiaşi pricepere specială, cu care a jucat în . vara 
trecută pe evreiul din ,.Lipitorile satelore. 

Iar, în fine, d-şoara Olga Boneu a jucat plăcut pe 
~Mama Angheluşae. 

Proxima DuminecA, tot la 3 ore p. m. În sala de 
Mnt a gimnaziului, va fi comemorarea lui Eminescu, 
de către d. Dr. Ioan Radu, cu program tot atit de 
variat Ar putea osteni şi inteliginţa din jur, mai ales 
eu din Baia de Criş. Intrarea şi aşa e liberă de 
axă. 

=============================== -

garea temei Nr. 6. Direcţia, redacţia şi adminis- Nr. 16: .Pasere galbenă 'n cioce. f 

traţia: Şcoala Militară de lnfanterie. Bucureşti. Nr. 17: Imhul ngal român. .~

• Nr. 18: Cintul gL-. tti latine. 
Nr. 19: Tricolorul. Imn patriotic. 

la LibIăd~ ~'.J'dh1!..JS.ld c. ~n~~n:.- r' Ne 20: ~t.~·H'''''.~~~d1''''( .. -'.--v.~ ..h"fT'6o.Wl ... ~ 
~"Nr. 21: Mama lu! Ştefan-cel mare. 

Au apărut: 
• 

Dill c.ompozitiile lui OI'. lustin. CI. fuga, au 
apărut in ediţia a fI·a urmatoarele: 
Vioarele de iarnă, polcă mazurcă pentru 

pian preţd ........• C. -.40 
Marşul studentilor, pentru pian preţul. ,. -.40 
Resignare, romanţă pentru voce şi pian :t -,50 
Thalia română, marş pentru pian. ,. -'40 
Cânfece şi plângeri, un caiet de compo-

Nr. 22: Domnul Tudor, cântec naţional. 
fiecare număr 20 bani, plus 5 f!1. porto 
Jocuri româneşti I. (pian a solo) de 

Tib, Brediceanu. . • . • . • . Cor. 4.
jocuri româneşti II. (piano solo) de 

Tib. Brediceanu. • . . . . . • • ..
JoeUii româneşti 1lI. (piano solo) de 

Tlb. Bredicianu. • • . , . • . • 4,
Doine ŞI cânfece J. (voce şi plano) de 

Tlb. Bredicianu. , . . . . . • :t 4.-
Doir-e şi cânkce Il. de Tib. Brediceanu , 4.-siţii, cuprinzând 6 pese pentru voce 

şi pian preţul ........» 3'- Nu m'ablndo!1a, romanţă p. voce şi 
Se pot procura dela ~ librăria arhic!iece

zană<: din Sibiiu (Nagyszeben), ~Libră-
ria M. Onişor" din Năsăud (Nasz6d) 
,librăria A. Todorane din Gherla, 
(Szamosujvar), şi dela ,librăria Tribu-
nei", Arad. Cele 4 dintâiu se pot însă 
comandl numai dela autor din Gherla 
(Szamosujvâr). La comandă e de a se 
alătura 10 fileri pentru porto postal 
(recom. 45 fii). 

pianoJ aranj. de A. Bena , • • . • J .20 
Liturghia S. Ioan Crisostom pentru 

cor mixt, de N. Ştefu . • . . . )o 3'-
4 Colinde din muntii apuseni de şt. Ştefu' 

cor mixt, şi cor. bărb. '. ' 
• 

2'-

Ilustrate din Rom â n j a cu 10 şi 20 fileri 
bucata. Ilustrate cu palatul ziarului ~ Tribunal: 
10 fiI. bucata. Ilustrate cu bustul lui Şaguna 
10 fiI. bUCi Mausoleul lui Şaguna la Reşînar 10 

• fiI. buc.; 
Tipărituri ad~'ocaţiale in limba maghiară.: Tot dela librăria noastră se mai pot procura 

Adds viteli szerzodis 1 bucată 6 fiieri; 50 bucăţi recvizife de scris, hârtii de epistole cu preţuri 
I -"\.. Piaţa grânelor din Arad~l.nou. 2 coroar,e. foarte ieftine, precum şi cărţi de literatură Ş. a: 
t.. Hala/eset jtll'itel t bucată 6 fileri; 50 bucăţi scrieri complecte, romane, nuvele, poezii tradu-
~ 21 Decernvre lCW, 2 coroane. ceri, călătorii etc. etc. • 

,1 , 
\ II 
\ 

o __ A sosit şi termenul oficial al iunii, vnmea e Hazassdgi ildkozossig helyreallitcisi kirveny La fiecare carte rugăm a se mai adăuga 5-10-
,_ -- insi tot domoală şi ploioas', fără să ir:râureasci t bucată 4 filtri; 50 bucaţl 1 cor. 50 flleri. 20-30 filerÎ pentru porto poştal. t 
[ in spre rău starea sămănături!or. Kozsigi bizonyitvdny 1 bucaU 3 fHeri; 50 ' 

.~~ S'a ...... uI. bU':,~I~i;~:":::;;'hUjlâsi Re"!"ny 1 bucală 4 fii.; I Poşta admiuiatraţiai. · 
i riu ;;00 mIU. 13-tO-13.80 50 bucaţl 1 coroană 50 fl!en. Stefan R. Muntean Mâsca. Am primit 24 cor. j/J 
orz 100 mm. • • • 6.80-'- Meghatalmazds 1 bucată 3 fileri; 50 bucăţi abonament. Mai datorezi 2 cor. pe anul 1909. I'~ 

" ovi! 100 mm. 7.10- '- t coroană. Oheorghe Ilie, Rozsny6. Abonamentul dv. e ,f'. 
~ • lecui 100 mm. • • 9'10- .- Sommds kereset 1 bucată 4 fii eri j 50 bu c.ă ţi t achitat până la finea anului 1909. ! , I 

zi l/· păpuşoi 500 mm.. o'W-S'i5 i 20 fi . - f ~ ~ 1 coroan I eno Rcd3ctor r~rv\nsabil Iuliu Olorgfu. ~.f'!': 
(!.~. ;. Pre1urtie I'.:.ot ~ocotfte ln coroaue şi dr.Jpj 50 i:lg Leltar 1 buc. 8 fileri; 50 buc. 2 fiI. ..... ~ ~ 
~;; ~; _ • .Tr'.b"o" 'n,il!u! tipografic, Nlchln ,1 co~'~ r . :.' 

'of -- .... ---,"',...,..,.".......,.-- --» , -_... ' -~ i.i1" 
I i -Joale-ll sacrala! scurgerea, arderea, atit la bărbaţi.eit ,1 la fe~l" ;~cnnOftfnti le vindecă foarle repede prIa metl.u- ' 
\. .. u ~ ~ melltW "Oonotol". Acest mfiltcament •• """""~de ~ stklf. CU] fi cor. se expediază fn.tlM. ~~, 

Pe ..... J ~; - - - - capati pe lâr.gi cea ma1v- Ta b R'.,.. al'. 1 (Slavont,,), - - - -.. ,! 
S le~' , ....... 

- ,-" ... " 
ţQ ....... , , '" 
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L U Q o ş, ,::-beJla. t~R=beil) l: II \"POPORUL". 

===-,= Telefon nr. 202. =lf~ ~~..,~ .. ~ .. ___ r'"t, ~'\ I f\:1are depozit de or~"lo-;g~" ~OMEOA« veritabil 
Ş! SCH~fSHAUSEN de aur 

rit 

ŞI a r g I n t, obiecte pentru 
m~să. d~ argint greu veri
tabIl ŞI dm argint de China 
precum şi obiecte de lux. 
Mare asortimenf de cadouri 
(:tcazionale. - Preţuri'"'ieftine. 
Roagă sprijinul onor. public 
cu deosebită stimă H e gy e si 

. .' gIUvaergIU. 

~ ! 
~ ~I" ~ 

i ',1 !Il 

''..} ~ schidere de prăvălie de 
~ :: :{,1 sticlării şi porţelan. 

'"!; ~ " 6~ , 
,i I '~:~-. ! 
I :: 1 

! 

cunoscut ono public din Vârşeţ şi jur, că în 
t- francisc Iosif, colţul casei dlui Vas a 
~ Pe t r o v i t s am deschig o nouă 

,alie de 
"clăI ii, 

}rte1an, .~-
\t1ane, 
~~fizi 
t\ \~pel 

, 
'. 

) 

Primesc 

lucrari da 
sticlă 

pentru zidiri 
~i le pregătesc 

- fn atelier şi 

a fară cu preţuri 
- f-oarte ieftine. 

Garnituri 
de sticlă 

~ 
'" 

I fM1 ., 
~ 

.. 
il 6iS% Gaza 

Budapesta . .. :ibile pt. bilial'~le 

Pregăteşte tot felul de cheiuri şi bile vcr . 
de fildeş, ţine În depozit cele mai bune che
furi, bile veritabile de fildeş, şacurl, do
mino, bile "Lignum Sanctum" ŞI păjnuşi 
de lemn de carpin. 

Primeşte spre repa
rare cheiuri ~i bile de 
fi Ideş şi ambrl cu 
preturi mod era t e pa 
lângă executare solidă 
şi cu punctualitate. ' 

Mare magazin de: 

Ciasornic8 da buzunar şi ..... ~ ..... 

.. ~ obiecte din arjinf veritabil. , 
-

i!22mmmmmmmmm~mm~mmmmm 

.,------
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n\JuutHlh ŞI MARE 
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Nr. 268 - 19<"" . 

......................... ~. 
") 

/ SANDOR orologier şl-...:. \. . 1 giuvaergiu· • 

, â W le'lll" v ut nr 13 (Lângă banca;;' -i f, e~se m.. o' >Coroana •• ) "00 -_..- ' 

lsorlimentul bogat de oroloage ~i, ~Iuvergi ... 20. . 
,,,arte avantagioast ~i lurnte in cel mal tm s.stem. \ 
J. de argint veritabil ~i argint :tt \ft~ ~ 

. mare asortiment; tacA-muri de i'j#.;;~ ~i'-r '- t 
A din argint se preglltesa dupA preţul "It~~l flriz·~~! . '"" 

curenl de zi. Or~10age veritabile. ~.Omegac ./fj1r~ i~fq.î~ 
pe llngl garanţIe de 10 ani. SerflC1U prompt • li~j~ ~ 
şi sol d. Prelurile cele mai mai moderate. ~.. ~\~t;frl ~ 

Acei cari cer cu provocne a ziarul ,.,Trl..... ~. -c~y.:J.~. .... ',:11 ' 
buna" primea" ataIo- l~I'~~' gul gratuit şi porto- .:.:.~_:~ .. r~ 
franco aca~l. . ........-~.;:.,.,.,!, f~:··',.:~~c~ ~ 

. ComandeJ.e. din provin· O 0 ~t!, :3 :'f~~-,l(: >>'~11'" . 

1 
t~e se efeptulesc prompt ~~1i. ~ L tl- l!J <'; 6~ .... ~-Şi conştienţ os.' ţ. ..... ~ ............................................ ~ 
~~H9i!5im~~· 

I J:4UNEUHOLDrt&'c?~p-= '. TIMIŞIOARA.TEMESvAR, c ( 

strad.a. lIuny~d.i şi. Batth1ănyL ţ>iaţl. D6zsa, 
colţul de langă statuia st. Maria. _.' -----::: - , 

I 

Recomanda. ono preoţimi 

~ lumini d~ vas: =-- II 
cu preţuri foarte moderate. 

Telefon Nr. 6~~; 
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