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Biblioteci poporifJ.~. dovedeşte că mulţi din cei ce au învăţat a cuite de popoare cu limba englezeas2ă. 
citi şi scrie, pierd iarăşi aceasta înv~,ţătură Anda:w Carnegie, unul din marti bogă

Este un semn Îmbucurător când tot mai i din cauză, că tinerii nu se mai Întâlnesc cu iaşi americani a dat din averea sa nu mai 
stăruitoare devin cererile după cărţi scrise I cartea. putin de.:;ât 5i de milioane dolari, ceiace face 
În grai~l poporul~i, şi când trebuinta pentru 1 Pri~l în!r(Jduc~rea ?bHgat?are a . lim~ii f' 220 de ~lilioar~e. coro~ne,. numai pe~t~~ seo: 
asemem cărţ! se sImte tot mai mult Cart a maghiare In şcolile pnmare ŞI deosebt!a sta· pul ca 81 se ndlce cladlfl pentru blbllotec1 
poporală se redamă acum şi ca un mijloc " ruintă ce pune guvernul prin organele sale I poporate pentru toţi câţi vorb::sc englezeşte, 
~otrivit contra m~g~îarizarii. D~pă aprecie- I ~e ~ inspecţie" pe~tru învăţa~eaA a~estei ymbi I adecă pe .teriţorul Statelor Unite americane, 
nle noastre maghlanzarea n'a ajuns Încă a ! tmarul roman s ar putea mtaln1 dupa 2.b· Marca Britanie, Canada, Irlanda, Neusee· 
fi o primejdie atât pentru m2sele mari ale t s.olvirea .şcoalei eu cartea ungurească, în land, Indii, Australia, Tasmania, Africa-de
poporuiui

t 
ci mai mult pentru eLiseie căr- I lrP3}1 unei ~omât1fşti. Inţelege fiecÎne s ă- sud, etc. 

turăreşti sup?rÎoilrt'. Şi- această primejdie d;rtle, can ~e ivesc in ambele direcţii, Lo.::ul nec~sar pattru ridicarea acestor 
conzistă nu atât, ca în timpurile medievale, cand la sate hpseşte cartea românească. clădiri, trt buieşte dăruit de lor:alibtea care 
când toţi românii, cari se ridicau peste ni·' Nll sânfem cu desăvârş\re nepregătiţi pen- vrea să aibă o asemen~a bibliotecă. Afară 
velul cultural al maselor intrau în bi3erica f tru intâmpinarea acestor sdderi. Avem un de aceste reprezentanta c0tnunală este oblr
catolică salt protestantă şi devt:neau unguri, 1 număr de cărţi şi cărticel;~, cari Sâ\1t vred- gată a asigura bibliotecii un venit anual 
ci mai mult într'o Însuşire a gândirii şi ra· ! nice a fi răspândite. Slăbiciunea noastră în de cel puţin zece la sută din suma dăruită. 
ţionamentului unguresc stră;n firii româ- privinţa aceasta este partea organizatoare Până astăzi s'au înfiinţat Îf1 ace;;! ml.ld 1800 
neşti. Acest fel de m<'lghiarizare este mai în răspândirea (ărţilor peporale. De regulă b blioieci poperaîe, pentru a căror întreţinere 
greu de împiedecat, dar totodată mai puţin copilul dupăce a ieşit din ş::oală arareori s'au asigurat din parte'l repreze:ltanţ::lor 
primejdios de~ât m :,ghiariza~ea ma"selor. ln~ I caută el cartea, d.ar .c~.nd ea il ca.~tă o pri. comunale .20 de milioane dolari pe fiecare an. 
treaga noastra griJă trebUIeşte mdreptata meşte bucuros. Ltbrtirule noastre sant peste l\i'am cItat aceste date pentru ca să le 
a~mpra acestor mase, ca ele să nu rămână lot rare şi toate sânt întocmite astfel că imit~m şi noi, ci numai pentru a arăta ce 
în privinţa culturală în bătaia vânturilor. Şi ele aşteaptă să·i vie muşteriul în prăvălie. importanţă se dă bibliotecilor poporale la 
nu atât tea~a de.magh;.~rizare,. ci progresul Fireşt~ pe. acea~t2.. cale~ anevoi?asă şi lung~, unul din ~ele _ mai înaintat~ pop~are, şi ce 
cultural să lOdrepte p:.tŞl1 noştri. I numaI puţ1l1e carţl strabat pană la locul' rezultate bmefacâto3re treb\.lle să albă, când 

~~ Şcoalele noastre româneşti ~ânt încă de· ! ~e5tin~ţiuneÎ lor, şi poporul duce dorul căr- s'au găsit 1800 oraşe ~i sate, cad au adas 
~f~ parte de a corespunde misiunii lor. Auto· J ţrlor Iar hbr.1rul răn:~Jte cu ele nev&ndute. pe l.~l'.g~ (hrur~(e mari ale h . .:i Carnegie o 
. ,rităţile bisericeşti, cari COndl!C aceste şcoale, 1 Unul din cele mai potrivite mijloace or· jertfă de 20 de milioane dolari anuali. 

", mai au încă un câmp larg de activitate ina- ganizatoare pentru răspândirea cărţilor sânt Şi noi avem astăzi vre·o 2-300 biblio-
intea lor pentru o bună organizaţie ş':.o· I bibliotecile poporale. In bibliotecă cartea se teci poporale, dar rlespre activitatea, fonda· 
larăt şi nu săr~cia smgură este cauz'l r:n re- 1 întâlneşte uşor cu cititorul şi fără multe rea şi intreţinerea lor, ştim prea puţine. Ar 
zultatele ş~olilor noastre nu ~ânt satisfăcă· I forme, oste~neli .şi. che~tuieli. Ce importanţă t fi de dor~t ~a s~ s~ creieze un c~ent~u al 
toare. Cu toate aceste numirul analf;lbe· 1 mare se da blbhotecllor poporale pentru t acestor b!bhotecl ŞI anume pe .langa una 
ţiior este mai mare decât numărul şcolarilor, I cultura omenească se poate vedea din or- din librăriile noastre sau chiar în legătură 
cari au cercetat şcoala. Aceasta diferenţă ne ganizaţia uriaşă ce au aflat ele în ţările 10- cu ele. 
3~~*' ~~:u _____ ~!'!!:-'!'!:'!!~_~_~~_":- • _ţ"W;:.~.L'II~~ ~ _."~ rr:~1JI __ '~I11!_~!!-~_~_~_~_~~~~~~~~~"U; 

clică natIonalitatea populatiI. Semnele orogra· 
fice au fost elimimte cu tOiul dIn hartă a53 că 
pl:mul el S~ march( azil tllhl 'al prin li niile albastre 
ale apelor, şi prin liniile d,~ hotar ale solgabiră. 

o hartă etnografică pe comune 
a Transilvaniei. 

! răete!or şi ale comitatelor. Cu toate aCt'ste redu· 
(Nicolae Mazere, Harta etnografică a Transilvaniei, ceri de semne, harta se prezint! totuş încărcată, 

laşi 1909). fiindcă prin un exce:; de u'i d. Mutre a intro
dus pe plannu numai numirea românească a co-

- De Eugen Brote. - munel, ci şi ce-ll. ungurească şi la multi: comune 
Este o absolută lip,ă de o harfă ehlografică a adus Încă şi pe cea flerman,l, 

a terLoriului ungar locuit de romani. Pe fiecare Harta nu cuprinde i'lIr€2' teritoriul ţări locuit 
zi simtim noi românii aceasta lipsă, dlr o simt dr. români, ci numai părţi!e ardelene. 
şi oamenii de ştiinţă şi politiei neromânl cari se O revizuire rigoroasă a hărtii recere muliă 
ocupă de poporul rom!lne~c şi de f<lporturl!e muncă şi osteneală, la care am renunţat cu atât 
saie JI1 Ungaria. Avem şi un mue interes polWc mai uşor cu cât probele făcute ici şi colo a pro
pentru fiinţa acestti hărţi, care va fi un do· dus convingerea, că harta n'ar rezista cu succes 
cument valoros peniru Îndreplăţirea pretenţhml- unei asemeni revizuiri. 
lor noa~tre politice şi contra tendintelor absurde In privinta geografică ar fi de observat că Ii
de maghiaristrc. Istoriografii vor găsi in hartă nia de hotar nu se poate prelungi şi în partea 
preţioJs~ elemente de judecată pentru priintle vestică spre Ungaria propriu zisă, când e vorba 
aşezări ale poporului. Strategii nu vor lipsi nici a înfăţişa harta prezentului. Marele Principat al 
ei a consult!!. harta in COtlstruirea planuriior lor. Transilvaniei, al trecutului, astăzi nu mai există şi 
In materie de p;oiecte de legi administrative, şi linia de hotar a lui ar avea numai o însămnă· 
mai ales ill cele electorale, h.uta va face snvicii tate istorică. Dar şi din punct de vedere istoric 
nepreţuHe tl.tUlor care vor avea datoria şi In· linia de hotar trasă de d. Mazere poate să fie 
teresul a se ocupa de ele. Ea ne orientează şi excepţionată, dacă nu se precizează totoqată şi 
asupra .ţărli şi siăbiciunei noastre ca popor ~i În timp.d, care se are in vedere. Hotarele marelui 
multe aUe ptlvinţe. Principat. n'au fost în toate timpurile acelaşi. 

D. profesor Mazere s'a supus muncii fOArte Insă peste acest defect am trfce mai uşor, dacă 
grele a construi huta şi şi a dat multii silinţă nu s'ar constata li altele. Aşa bunăoară in hartă, 
pentru a o prezinta publiculuI intr'o formă \.:ores- În care găsim altcum însemnate şi vâlcele, lip
punzatoare. Pe &ubstrat.d hărţii statului major seşte valea Bicazului, care este o trecătoare în 
auslriac redusă la sca.ra 1 :340.000, autorul Însama1ă Moldova. In valea aceasta este situată la fron
comunele prin patruJlilltere şi ct:rcult\e, ÎI1 care tiera ungară-română o C'Jmună mare românească, 
introduce culOrile (roşu, galben şi verde), ce in- care poartă acelaş nume, şi lipseşte fireşte şi ea. 

lnsă ea lipseşte numai dela locul ei, căci găsim 
o comună Bicaz pe hartă, dar o găsim departe 
spre nord la izvoarele Bistricioarei În vecinătate 
cu comuna românească Bilbor. In realitate BiI· 
bor, fiind în fundul văii n'are nici o comună ve
cină. O altă greşală geografică se repetă în aită 
formă cu satul Andraşfalăul - românesc, situat 
pe un părău al TârnaveÎ mici. Satul este Însem
nat pe harta dtul Mazere in mod corect acolo 
unde se găs!'şte in realitate, dar cerculeţu\ lui 
este colorat verde, ceeace semnifică sat unguresc 
pe când În realitate satul este romanesc. Mai 
spre nord şi pe un alt pârâu mai mare stă An· 
draşfalăul-unguresc. D. Mazere aşează lângă acest 
Andraşfalău-unguresc un alt Andraşfalau·româ
nese, pe care îl colorează acum cu roş, adică 
sat românesc, care În realitatI.! acolo nu există. 

Şi in privinţa sc:m\l(~lor etnografice sărit de fă
cut obsfr',lări. Nbi intâl minoritatile unei CO,lwne 
nu :"ânt insemnafe in acebş mod. PC'ltrubkrul 
sau cerculetu! are aci m.ai mult sjJaţlu p~ntru cu. 
loarea nli !lorită: {ii, ceeace Indică că a~tton11 Î ~I 
propune a arăI! prin co:ori şi raportul n!lm'~ric 
htre m3joritatea. şi minoritatea comunii. Aceasta 
este o problemă foalte cu geu de resolvit mai 
ales când şi minorităţile mici eu să la'iă l<i iveală 
şi când diferenţa intre majoritate şi minoritate 
estl mică. Pe harta dlui Mazere aflăm patrufatere 
şI cerculeţe, care prin modul aranjărei culorilor 
nu ne dumeresc, dacii comuna este românească 
sau nu. Aşa de exemplu la comuna Bruiu cer-o 
culeţul este pe jumătate galben, pe jumătate roşu; 
trfbuie citit deci că sânt români şi germani in 
acelaş numAr, prin urmare o comună mestecată, 
fAdi caracter pronunţat naţIonal. 111 realitate insă 
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Acest C(nhu, compus din bărbaţi com
pet~nţi, ai avea chiemarea să le steie biblia
teLÎlor poporale În toate privinţele într'aju
tor, să le Înlesnească organizaţia, funcţio· 
narea şi dofarea,c;ă le provadă cu cărţi alese 
şi corespunz~toare trebuinţelor, să stăruie 
pentru sporirea numărului b:bliotecilor, şi 
să conducă peste tot întreaga organizaţie. 
Astfel s'ar lega în mod p~actic interesul 
cetitoritar cu interesul li brarilor, şi s'ar pro
mova cultura în general şi cultura naţională 
În deo:;ţbi. 

Org~mizarea bibliotecilor poporale ar avea 
de efect şi un alt mare avantaj. Dacă 
din cele peste 3000 de comune româneşti 
numai În a treia parte a lor ar succede 
Întemeiare.a de biblJoteci, oricărei cărticcIe 
bune, ce apare, i ar fi asigurată de mai 
inainte o desfacere de o mie exemplare. 
Instituţiile bibliotecilor ar deveni În mod 
fires.: şi mijlocitor la sate între publicul 
cumpărător de cărţi şi librării. 

Numai pusă într'o mâ'lă pricepăbare bi
blioteca poate să aducă foloase. Un dulap, 
un raft ocu pat de o sumă oare· care de vo, 
lume, dăruite numai de alţii, curi ei înşişi 
le considerJ de neirebnice, nu consfituie 
încă o bibiiotecă, şi cu atât mai putin nu 
a bibliotecă poporală. Instituţia culturală, 

',pe care o avem în vedere, când vorbim 
de biblioteci poporale, este o instituţie Ilie. 
care incontinuu se hrăneşte de prodllcţiunea 
literară. Pentru un vraf mai mare sau mai 

Un savant englez despre chestia naţ,o

nalitiţilor. Stăruinţele dezinteresate ale publicis
tuluI S:OtU5 Viafor (Sir Seton Watson) par'cl 
au indemnat şi pe alti publicişti enilezl si stu
dieze chestia naţionali tătilor din UngarIa m~i cu 
temei ŞI nu numai p~ baza plblica\iilor tenden
ţioase plătite de guvernele ungare. 

Cea mai nouă publicaţie apărută in limba en
glrzi, :.Au~tr!:J.Hun~IrY~, datorită pub1id'jtului 
eng:ez Oeoffrey Drage e o nouă dovadă despre 
spiritul cdtic imparţial ce incepe să se manife
stue In lucr~rae despre monarhia noastră. 

In lucrl!lr~a aceasta va,tă, un volum de mai 
bile de 800 pagini, Jutorul se ocupă, intr'un 
capitol special, şi cu chestia naţlonllităţilor şi 
ajunge la concluzia comtab.tă de atâtea ori de 
cei cari cunosc tainele po·iti :ei m3ghiare: Ma 
ghiarii califică toate atacurile împotriva politicei 
lor naţionaliste drept izbucniri unilaterale ale 
Uflor agitatori egoişti sau ale unor filantropiji
lozoji şi uită de primejdia pe cari o evocă a· 
supra patriei lor prin maghiarizarea volnică. 

Publicistul englez işi incheie apoi capitolul 
dând expresie convingerii sale, eli procedeul ur
mat de maghiari n'.re nIci un bţeles şi nu va 
duce nle'odată la tip-ti dorită de eL 

* 
o tote t pelaţie a dlui Iorga. Din 

Bucureşti ni-se anunţă că în şedinţa de azi, 
Marţi a Cam"'rei depu1aţilor, d. Nicolae , . 
101 ga, deputat de laşi, a adresat. o mterpe· 
la~îe dlui Ionel Brătianut preşedmtele con
siliului de miniştri, în chestia campaniei 
pornite de evrei, în străinătate, împotriva 
României. 

D. Iorga a cerut dela şeful guvernului 
să ia măsuri împotriva calomniat~ril~r n~· 
împământeniţi dela gazetele evreIeşti dm 
România. :"c 

* 

c mic de cărţi, :c~ri nu sânt potrivite cu tre
buinţele pu!:licului în interesul căruia s'a 
înfiinţat biblioteca, n'are nimeni interes. O 
aSemenea instituţie este m:lartă şi fără nici 
un folos pentru nimeni. D ,că Însă în bi· 
blioteca înfiinţată se găs~sc zi de zi. cărţi 
nouă, c;(re de care mai interesantă şi mai 
instructivă, se stabilesc Între bibliotecă şi 

Situaţia parlamentară in Austria nu preA 
public rdaţiuni continuir, şi de-abea atunci zintă nici pe ziua de azi vre·un moment nou. In 
ea produce efectul, care a bst leg.it de în· cursul zilei s'a intrunit conferinţa comun~ a par· 
fiinţaîC-l ei. Cel puţin pentru început orga- t.de!or slave şi germane, pentru a discula asupra 
nizaţia bibliotecilor poporale la noi are tre- modal~tĂtilor c~m s'~r p~,tea asigLJra vobrea. bu· 
buinţă de o conducere unitară şi pricepută getulul. Confenn~.a s a ter~!nat ta~ă si ie ~Jungă 

. b' . . ~.. A I la o i,'telegere, fIInd ~ă slaVII stl,rute In ce~el ei lo.r 
care?Jn l!o~1 uneI hbr~rJI ce nu ravneşte ca mai inainte să se facă remamerea mimsterulul, 
numaI l~ <:aşţlgul material! se poate" fac: jar germanii cer mai 'naide votarea bugetului. 
cu t1ş~mnţa ŞI cu folos atat cultural cat ŞI \ C.u toate ace;te, tratativele fn;epute se v?r 
matenal. con'im.l_a şi nu e cu n~putintă ca in cele dm 

- 1. 

Brt1iu eite in:,ă comlll!~ gdmană cu o minori· une.ill ne<;,atbfăcă~or şi falş am găsit aşa Î.1 fugă 
lale considuab:!, Idmâ:teasca. T of astfel la H·~n· şi vre·o câteva greşeli etni..'graftce. Aşa d. e. la 
dorf şi altele. F "garaşul ap3re dtlpă hartă tot satul V.l.icandod cerculeţul este intreg c010rat cu 
din fât1za git:ută\IÎ de a fixa prin culori popo· roşu (români); În realitate comuna este Însă ger· 
raţia nl.lmuică a ndionalitălilor, ca comuna un- mană. Apata apare pe hulă ca comună germană 
gLirtască cu mi lloritate nl.1i mare românei!s;::a: şi cu minOi Îtate românească; in realitate ea este co· 
cu o m:no!Îhtt f~)'Hte mi:ă g-erm.mă. 111 realitate mună l111gurtască (1467 de unguri) cu mi!1orltate 
insă in Filgăraş Tiici l.113 din nationalităti nu românească (329 de români) şi cu 9 germani. BăI· 
dispune de majiHitait'il ab,:olU!.lI. N >Imărul ger- cadu este insemnat el comună ungurească cu 
miimilor nu este fosă disparC'lt ci minoritatea lor minoritate român~; in realitate ea este comună 
e~te şi ta considtlabilă. germană cu minoritate română. Bergh!nul are roş 

Surprinzătoare este însă şi deasa aplicare a cu- (români) 1/10, verde (unguri) '/10 şi galben (ger
lorii verzi (î,lngureşti) pentru minorităti. Olsim in mani 4/10 ; In realitate comllna este g';imană c~ 
sat", unde Hrî1 shtistL:ă ştim că nu se gă3esc 731 de români ca minoritate şi 25 sufle-te unguri. 
rJ-ecllt ffa~Futlj ntÎnsemnate de ul1gJri, făşii verzi fireşte greşeli de aceste n'ar trebui să fie inr.ă 
in cercul,. t Aşa in Râşnov, Cristian (comaatul multe. 
Braşov), C'Jdletl, Miercurea, Agnita, U:ea·de jos, Ha!h. a i eşit din atelierele Inslitutului geografic 
Arpa?ul d:-j'ls, Să!işte eL:. al armatei d n Bucureşti. Am văzut lucrări exe· 

In Sălişte d. e. sânt inhe 3572 d~ locuitori 128 d~ cutate de acest institut in mod mai perf'!ct decât 
UrlgUti; ce interes pcate să existe ca o hartă d· aceasta. Litlii!e ap<:lor sânt tapene şi dimensJu
nograflcă să in~emnEze aceasta minoritate de 3 nea groslmli lor nu crEşte in mod proportional 
procente? Ciufudul după hartă ar avea o con si- spre gura lor. Linia de hotar a solgabiraietel:r 
dl!r~bilă mil10r1ta1e ungurească, irI realitate shti. este de o grosime cu totul n.:motivai~, ţapănl şi 
stica ofdală nu constată acolo decât 24 de unguri ea, şi din cauza ace,lsta purtati fără necesara pre~ 
intre 709 de locuitori. In patrulaterul Sebeşului> să. cizie. Lipsa văii Bicazulul este de contat in 
sesc f~şi.) verd~ (unguri) cuprinde o treime din sarcina Institutului? 
Spaţiu, cea galb~nă (germană) de-abea e vizibilă D. Mazere şi-a câştigat deostblte merite p\!ntru 
atât e de SU01ire. 1(1 re.ditate minoritatea ungu· nomenclatura românească a comunelor. Anche:
rea ,c::' este compu să din 549 de sufiete, iar cea I tele, chesti;)na~ul şi peste tot silinţele sale in 
germană din 2533, adică de cinci ori mai mare aceasta direcţie sînt vre1nice d! toafl recu· 
llecât cea ungurească. noştinta. 

Pe lângă aceste greutăţi tehnice cu care a avut -o==-.= 

si se lupte autorul şi care produc un rezultat 

cemvre fi, 

urmă partidele si. cazli de acord a~upra une:; so· 
luţii muJţlmitoue pentru ambele plrţi. 

'" 
:.Arbelterzejtuni~ de,pre Burdia. Supt 
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Po] 
titlul sugestiv :oPanama ul1gurească~, organul)."î 
partidului social-democrat din Viena.Arbeiter· 
zeitungt: publică, În numărul său de azi, un vio· 
lent articol În care tnşiră o seamă de politiciani 
din Ungaria, arătând cum aceştia au profitat de 
stările corupte din Ungaria pentru a se îmbogăţi 
Intre aceşti :opoljticiani~ e înşirat şi C. Burdia 
dela Caransebeş, »ÎntemeiE'torul partidului român 
guvernamental~, cum il numeşte organul socia· 
list. Despre deputatul dela Caransebeş, ) Arbei
terzeitung« afirmă că până acum avea o situaţie 
modestă, iar acuma dispune de-o avere de 
250 - 300 mii de cor. avere câştigată În mare parte 
prin mijlocirea cumpărării unei moşii de că· 

tre stat. 

"Primejdia frialismlllui". 
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btre multele primejdii ce se conhJreaz~ pe 
orizonul :.statutului nSitional unili!!lr~, una indeo
sebi turbură sfalomi: visu. ne cU cad işi alintă 

orgoliul de rasi compatrioţii noştri. Ola iUri de 
ingrljor.re, ţipete d~ alarml răsun~ tot m~J dese 
pe BăilJganul piese:i ungureşti şi 2"0ama lup.telor 
şovine se agită de un timp liicuice f .. ră repaos. 
Alături de primejdia :.valahă r, slav~, austriacă 
etc. :.Budapesti H!r1ap(, se.mnaleazl a.cum tot mai 
st~ruitor primejdia trialLsmuluJ. Şi precum, In va
siul său tf3cnal de arme autmtice, pentru che· 
stiunea valahă g.lseşte totdeauna câte.-un :. prl'ot 
român~, pentru situaţIa naţionalitAţilJr in tările 

apusene câte un :.s:raiil< celebru, aşa şI pentru 
primejdia triaiismului el are la tnd~mânll p~ana 
unul veritabil anonim din Bosnia. In număml său 
din urmă ~B. H.c publici, ldic~ la loc de frunte, 
un artlcol, intitulat :.Trlalismulc şi iscălit de ano
nlmul ,Un bosniacc, care infăţi~ead mlreat~ idele 
p!ăsmuitl in cercurile creştin·soc1alt d!n Viena in 
colorile cele mai antipOlce opiniei publce ungll
reşH, ţinuU in necontenită trepiiudine de strigarea 
atâtor glasuri de &.I,mn~. 

i!~~ 
t .. ' '1'!'?~ 

:.Bosniaculc: - râ;ărit din cine şUe care co11 
al redscţiel panungureşti - ne d.l In articolul din 
chestiune şi o st,ti.tiei cu privire la elementele 
de popouţiune, cari ar fl să alcătuiasd ce! de-al 
treilea stat in configuraţ;une:a triallstă din vUor 
a monarchiel habsburgice. Conform acestei sta
tistici , Marea Croatie< - aşa ar fi să se nu
miascli noul stat al monarchlei - ar cuprinde 
4,928000 de catolici (croat:, Italieni şi germani)' 
1.549000 de g,eco·orientali (sârbl ), 600.000 de 
musulmani (turei) şi 98.000 de locuitori de aliA 
confesll1ne, - toţl aceştia recrutaţi din CroaţiI, 
Slavonla, Bosnia, Ht:tţegovina şi Dalmaţ:a. 

Stitistlca ,bosn!aculc o compune d,:pl1 confe
siunj, dfoare;>~ sentimente'e deosebirei de con
f::'!siune sânt şi astăzi, in urma ref!rintdor plrti
culare din numitele ţerişoare, mIi puternice de
cât conştiinţa dwsebili:or naţionale - şi de 
oarece i:1 chipul acesta el plate pune o coIJ4re 
m!!l antipa!iell,atribuinrlo so~ialiştilor creştini din 
Viena. Şi ştiţi care e in ultima cO:1c1uz:u:1e primej· 
dia ce rezultă de aici? Marea croaţie ar avea In nu
măr rotund şapte milioa.ne, Ungaria 17 milioan~, iar 
Au ;lria 24 milioane. U rgisita de Austrie o sA fie 
deci singurii atât de puternică cât celelalte două 
~tate ale trlallsmulul Jmprwnl. Şi ce e mal catas
trofal pentru U ogaria f, cA prin sc-paratiunea 
Muei CroaţII, s'ar pierde pentru interesele UrI
gariei Bosnia şi Hertegovina, - :.stlnca de care 
s'au sfărmat, pânl de prezent năzuintele aus· ,; 
triace. ~ NI1·j aşa, că e adorabil ,bomiacul:. In. 
naivitate~, lui inocenti? 
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'Politica ronlânilor din Ungaria Sărbătorirea d·rui Titu Maiorescu. 
." Trecut, prezent, viitor, De A. B. - Corespondenţă din Bucureşti. -

XVI. P. ecum am anuntat, universitatea din Bucureşti 
Iar Î~ »Noul, testal,nenh, tipărit la 1648 in a shbatorit, Duminecl, intre mari solemnităli pe 

~lba-I~!J,a d~ M;tropohtu~ Ardealului Simion Şte- ilustrul profesor Titu Maiorescu, care, după o 
tan! g~slln, m, r redoslovle, următoarele cuvinte, mu ă b 'tă d 40 d 
car~ sant IU,lDlnată dovadă despre unitatea noastră 1 ne neo OSI e e ani, po1răseşte catedra 
naţIOnală dm cele mai vechi timpuri: de profesor. u:1Îversifar. 
~Bine ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii Sala festivă a Senatuhf, unde a avut loc ser-

că banii aceia sânt buni, cari umblă în toate tă~ barea la orele 3 d, S'J era Hxită de Ium~. kn 
rile; aşa şi cuvintele acelea sânt bune carele le in- remarcat, in dar~ de profewrii universit~tii, pe 

lleleg toţi. Noi drept aceea ne-am silit de În cât I. P. S. Sa mitropolitul Moldovei Pimen, pe dnii: 
I ~m putut, să iz~odim aşa ~UIl1 să Înt~leagă tOli; 
lar~ de n,u VOI' mţelege tOţl nu-i de vina noastră, Toma SieUan, ministru de justiţie-, 1. C~linderuJ 
C;".I de v~na celuia ce au ră~firat românii printr'alte P. P. Carp, A. D. Xenopol, Petre Mislr, Al. Mar
lan, de Şl-3U mestecat ctlvll1tele cu alte limbi de ghilomat!, AI. S!ligtlyi, generalul C. Coanda, 
nu grăesc toţi Într'un chip '. 'Ba: bu CI targi, C. C. Arion, Nicu Filipescu, Şt. 

Iată dar că dela Începutul literaturii române Hfpite~, gerteialuI Iarea, Ioan Negruzzi, AI. Fio. 
s!rămoşii noşt,ri şi-au dat seamă că un popor re seu, ş. Tigara Sammcaş şi alţi multi. 
santem ,şi A o, 1,Imbă avem toti românii de supt 
!oate stapa~IrIle! Iată dar că prima lor grije a Intrarea in sală a venerablIului profesor e sa-

• iOs,t să sene a~a, ca toţi româllii să Îllteleagă, şi lutată cu ovaţti entuzi1.sfe şi rndelungate. D. Ml
SCrlSu~ lor să fie de folos seminţiei româneşti de icrescu ocupă loc pe banea prela(Hor, Având I.l 
pretutllldenea! Se poate un mai lămurit docu- stâl1.ga pe d. A. D. Xenopol, iar la dreapta pe d. 
ment ca acesta, de unitatea noastră etnică şi cuI· SimIOn· Mthtdinţi. 
rurală? .. 

Şi această preocupare, de a nu îngădui să se 
producă diferenţieri în graiul şi in gândirea ro. 
,manească, ci de a ne închega tot mai mult uni· 
:aiea naţională şi culturală, trece ca un fir roşu 
prin intreJgă istoria desvoltării noastre. 

Ard,elean.ul qheorgh~ Şin.cai nu s'a preocupat 
~umaI de Istona conaţIonalIlor săi din patria sa 
mai restrănsă, ci de istoria neamului românesc 
:ntreg. care pentru dânsul şi pentru toţi con tem-

'Joranii săi luminati, era o singură unitate etnică 
,j~srăr~ită politiceşte, dar nedespărţită după ori~ 
~ne, ilmbă, traditii şi aspiraţiuni nationale. 

Ardeleanul Gheorghe Lazăr a aprins în Ţara· 
~mânească făclia re. deştept.ării naţionale, trans
~(llntând în pământul ei copleşit de străini ideile 
,JI!It,O?yăduite de; învătaţii şcoalei ardelene, şi con-

illmd astfel In mod puternic la Îndrumarea 
.~ror românilor spre acel aş ideal naţional şi 
:Jltural. 
Când Marele Mitropolit al Moldovei Veniamin 

,Costachi a deschis, la Începutul veacului XIX, 
'"taiul seminar pentru cultivarea preotilor, şi când 
'~utin mai târziu Nlihaiu Vodă Sturdza a deschis 

'n Moldova cea dintâi şcoală superioară româ
lească, amândoi au adus, pe cei dintâi profesori 

: :in Blaj, arătând prin aceasta că şi Moldoveni 
0ţeleg şi voesc să se desvolte, ca limbă şi cul

,'lră, în ace!aş fel şi după aceleaşi principii, ca 
i fraţii lor din celelalte tări româneşti. 

, In fine în Bucovina un alt Ardelean, un alt 
'iscipol al şcoalei dela Blaj, Aron Pumnul, a pus 
wlelia desvoltării culturale şi literare, aşa că pre· 
'ltindenea cultura românească a plecat dela ace
:aş obârşie şi s'a desvoItat după aceleaşi prin-

,:pii (.între ,cari cel de căpetenie este unitatea na
,)naIă culturală a tuturor Românilor. 

.. ln 1866, când s'a pus baza Academiei Române 
: ::~ Bucureşti, astăzi cel mai important organ al 
,ulturii noastre naţionale, patrioticuJ guvern al 
'. ~omâniei a chiemat ca membri pe fruntaşii cul-

orii româneşti din toate provinciile locuite de 
.)mâni, pentru ca, in conformitate cu tradiţiile 
, ~)3stre naţionale şi culturale, cu totii să contri· 

-Jie la intarirea şi desvoltarea limbii şi a culturii 
,':'l1aneşti, cari una sânt şi una trebu:e să fie 
',:1tru toţi rol1lânii de pretutindenea. 
. Când apoi, după multe peripeţii, Academia Ro
'-lnă a izbutit să stabilească o ortografie accep· 
, ~..JiIă şi accepteltă de toată obştea noastră cărtu-
;rească, cei dintăi cari s'au grăbit să illtroducă 
:,:astă ortografie În şcoli, În cărţi şi În cores

; :''1denţa oficială, au fost, în mod foarte semni· 
.:ativ, Mitropoliţii români din ţările Coroanei 

.. , ~~are. Incă o dovadă, că preocuparea noastră 
:uluror este se avem acelaş suflet şi aceeaş 

~ "dire naţională şi să vorbim şi scriem aceeaş 
~bâ" şi chiar cu aceleaşi semne! 

D. C. Dlmihescu laş!, re,Jorul universităţii d!n 
Buculeşti, ia cel dintâi cuvân!ul şi Incepe cu de. 
clarat'a că a fost surprins auzind despre clemi
si~ dfui Maiorescu. In cuvinte frumoase işi ex· 
primă r~gretele sin ~ere că d. M1J.ÎoresCIl, ating.1nd 
IimiLi de vâr51ă, s'a smtit indemnat să părAsiascl 
catedra de profesor. 

~Colegul nostru Maiorescu - a urmat apoi 
- in curând va împlini 70 de ani, dar inima lui 
a rămas destul de tânără pentru a putea comu
nica, Încă mulţi ani, generaţiilor noui de studenţi 
entuziasmul şi spiritul patriotic (ari a făcut din 
O-sa unul dintre maieştri de frunte ai acestei 
universităţi. Demisia dlui Maiorescu nu trebuie 
considerată ca o retragere, ci ca o . recu!egere, 
căci sper că profesorul atât de mult iubit Îşi va 
urma munca şi ne va comunica rezultatele ace
stei munci, fie prin scrisul său, fie pr;n confe
rinţele ce le va ţinea În calita'e de profesor ono
rar al universităţii noastre«. 

Oratorul termină exprimând d!ui Maiorescu 
sentimentele de admiraţie şi de recunoştinţă a'e' 
tuturor colegilor şi elevilor. 

DI 1. Bogdan, decanul facultăţii de litere, îi ex
primă dlui Maiorescu omagiile tuturor colegilor 
dela facultatea de litere şi filozofie. II asigură că 
toţi Îi vor păstra şi pe viitor aceiaş veneraţie şi 
admirat e sinceră. 

D. <.... ; DIssescu vorbeşle in numele senatului 
u~iversm tii. Vestea despre retn!gere~ dl i Maio
rescu a impresionat adânc intreaga lume intelec· 
tuală. D. J;ssescu rezumă Intre1!ga operi didac· 
tlcă, literară şi p:>liticll a dlui Mliorescu şi fer· 
mină citând cuvinte'e lui Bourget: ,Nu există 
vrâst ... , există numai forţec: - şiexprimându.şi, 

nădtjdea că va urma să invete gennatiHe tinere 
si-şi câşHge o vJoare persona'ă şi s o utilizeze 
În folosul patriei. 

D. C. Dragu, deputat şi profe!>or, vOibeşle in 
numele numeroaselor generaţii d~ elevi crescuti 
de marele maieslru, - iar d. Gheorghe Lazar, 
student, in numele studen1imii. 

D. Titu Malote5cu, adânc impresionat de sin· 
cerile şi înăltătoar€le dovezi de simpatie şi ad· 
mir~ţi ... , mulţumeşte asistentei inh'ull discurs in
trerupt des, de aplauzele entuziaste ale celor 
de faţă. 

Intre altele spune că intotdeauna a considerat 
drept colegi a1ât profesorII cât şi studenţii; pen· 

trw el toţi sunt «cives 8cademiae,. Profesorii :.il. 
toresc mult entuzias !Tlu~ui şi admiraţieI sincere a 
elevilor lor. 

face istoricul profesoratului său şi sfluoe că 
a inceput a instrui într'un timp, când studiile In 
România nu erau incI specializate. In acel timp 
profesorii, poatt", nu ştiau cât ştiu profe~oril de 
astăzi, dar şi·au iubit elevii şi au făCllt din ei 
regt: neratorH naţiunii. 

VOIbind despre vOi'aţia profesorului, d~cl.i'ă 
că păcatuiesc in contra acestei vocaţii toti cei 
cari se gândesc la situaţi;. f1 care P'Jt ajunge pe 
Ufma ac.estei vor:arL Le dă tuturor studenţilor 
shtul d(-a nu. uUa acest ad{văr maret nici când 
vor ajunge profesori. Un profesor trebtlie ::ă 

murdască mult căci, crLât de mare ar f! activi· 
! tat':a InJ. nu va intrece fericirea ce o va r~simti 

când va descoperi intre elevii S2Î adfvărate !a· 
lente. ,ln . eznmat, id(alul prof~sorului trebcl!e :să 

fje nhpândirea luminii i dlC~ va ~illf'!gc ţinh 

aCt'3sta, poate să fie mulţămit, căc! şi:1 făcut 
datoria< . 

D. Maiorescu termină mulţămind colegilor s~i 
că i au oferit pr!lejul acesta de'aşl putea lua ră· 

mas ban dela efJ dela elevIi săi şi dela toţl cei 
clri au tinut să,; exprime prietenia lor sbceră. 

Cuvintele din urmă al~ oratoru1ui au hst aco· 
perite de aplauzele frenetice ale asl:;tenţ~i, 

Serbarea s'a termInat la orele 4 şI jum. 

L,. ieşirt~, siudentii i·au fiku! dlui Maiorescu 
o irandioa>ă man~fe51atie de simpatie. 

OarBa da seamă a deputatului 
Dr .. Luclciu. \ .. / 

- Organizatia partidului. - la Vaşrău. -
DIscursul d·lui Lucaciu - larişJ foc! -

După reuşita dare de seam' ce s'a ţinut ia 
Beiuş, la care au participat ca reprezentanţii par
tidului national central din comltatul Blhorului 
dd. vIcepreşedinţi Dr. CoTiolan Pop şi Di. Aurel 
Lazar, dlnpreună cu secretarul Gheorghe Tulbure. 
Dumlnecă in 5 1. c. d. Lucaciu şia ţinut darea 
de se~ml in opidul VaşcăIJ. 

D. depLlfat a fost ir.soţit de preşejinf(:cle par· 
tidului naţional al ci!rcului electoral, it1f1.'lcăratill 
român Dr, Ioan Ciordaş, şi de dd.; Dr. Gawil 
Cosma, adl/., Dr. Const. Popovici, advocat, Dr. 
Augustin ctavid, Alexă Ardefean, Eugen Nyeki, 
Corneliu Palladi, Vasiliu Şlefan şi [oaiI Peha. 

La gară s'a inmulţit suifa cu d, M;hail Pavei 
- nepotul fericitului episcop Pavel - c&r~, ca 
preşedintele partidului national central din ·:omi
tatul Brhorului se grăbia să participe la dalta d: ~ 
sramă. In mersul trenului - pe calea care tine o 
oră - s'a luat hol!rSre că in timpul cel mai 
scurt si se convoa:e de comitetul naţional ,~en
trai din B!hor, o conkrinţ~, Ia. care să participe 
reprezentanţii acestui partid din toate ,eH~tlrile 
electorale ale acestui c.omitat, şi si se !l1ceapă 
organizarea partidului pe toat~ Iini.z, punându·se 
baze sigure pentru legătura strânsl a membrilor. 

La gara din Vas~ăl1! o multime de alegAtori, 
aşteptau sosirea iubitului lor depufat. Ha!nicul 
şi Înf1ăcărJtul preot d. Gwgiu Bogdan din Cher. 
pinel Între urale de lSl trăias.:ă deputatul nOSlfI.l !c: 
il inlâmpină pe d. deputat cu un bine venit asi
gllrându·1 de dragostea şi alipirea neţ?rmwită a 
!legătorilor. Impresionat adâ1lc d. Df. Vasi lie 
Lucaeiu răspunde asigurând alegătodi că va lupta 
şi de acuma Înainte dimpreuna cu soţii sai de 
lupă pentru izbânda şi realizarea drepturilor dela 
cari aşteptăm bunlslarea şi fericirea mult iubilu • 
lui şi n:ult lncercatului nostru nea1!. 

A,duna~ea s'a. ţi."lJt fn piaţa. Vaşc2ulul, in fai .. 
uneI man mu lţlml de alegaton. Impresie buni a 

ghete pentr{ 6padă veritabile de Petepsbupg 
r-----~~--~------.-..------.-..~~~~ 

Capatl la ',",' I.~ 1 S 1\.1 A Y R l-=<' 1.~ I~ E Ne Timişoara, t'!umai în c{'tate, str. Hunyadl. 

Inetele de gumă de Petersburg sunt veritabile numai fiind provizute pe talpi cu un triunghlu roşu, şi anul t"'ondărH 1860. 



r făcut nr("zel1ţA preoti mii. Amint~sc p~ d. Adrian 
/ De;ea~u protop;)j}ul Vascăului, apoi dnii preoţi RomAnii In c~nuregatja Timişului. 

J M1c111<1 Roxin, Mog~, Nicoruţla, Cucu, Todall, 
Bursaş şi mulţi alţii. Invilţători toel :u fost mai Ca o vie ilustraţie a furfti şi intoleunţei un· 
multi, in frunte, cu d. V. SaLt. gureşti cu care sânt trataţi reprezlnbnţll români 

rn adunările comilatense in Ungaria, ori de câte 
La 11 orele a. m. d. Oeo,ge Bogdan preot, in ori ei cuttazl si denunţe volnicille fldi de 11U' 

numele aiegătorilor roagă pe d. deputd si-,i h· mlir ce le săvârşesc ~gentii admini~tratiei in cer
ceapă d~rca de seam1i. D. Lucacil1, după câleva cu' eurite lor de influenţi, dăm la v .. le _ după un 
vir,te de introducr>re, Incepe sii descrie situaţia zIar din TImişoara _ câteva scene ce s'au des
politică, Irăţând inv!lmI\5{'al~ şi Întunerecul trist făşurat ieri in congregaţ!a comihtului Timlş. 
şi nesigur a stărilor polit1ce de 1<sl;)zi, ciind nu 
avem guvern rtSpoflsc~bn şi când tan. sufere ca Indală dup! ce prefectul Herfelendy a d~schis 
de o boală rta d~ crizi. ~Crlzel aceskil, continuă şedlnţ., membru româlJ, d. advocat DT. luHu 
d. d:ţJtdat, cei dt-la puiere nu-! &flă le3cul şi aşa Coste din Ciacova, cere să i-se dea cuv!nt -
treburil~ din tl-1ra noastră tOc~te merg ca r;leul - conform unui uz de mult consfinţit in adU!lările 
impol. le2cul nGstru acceptat şi de fr\1;!tlll im- co,:gregaţionaJe - Într'o chestiune pc care zia· 
pl!r3.t şi rege nu-l prjmtş~e Apponyi şi toţii lui. rul ungl.!rEsc, din care luăm informaţiile noastre, 
(Strigăte: jJs cu ei!) L0r nu le trebuie vot unl- nu O ami nteşte dar care fără îndoiaI! treb'ie să 
versal egal şi secrel, (u bate d ~ceasta e sin- fie de o deosrbită importanţI, după ce u'! mem· 
gura calc ("are 1\r putea du,:<~ ţara la inainiare şi bru român a incercat să obţină cu ea euv.:tntul. 
cetăt,onii fără deosebire de naţion3lihte şi reli- Prefectul ref UZI dorinta dlui Cost!;', deşi intru 
gie la Îndeslulare şi bunăstare. Cu Jelcul ace~tl, sprljinire!! ti a sărit şi părintele protopop Pepa 
prin cre-iare a acestei legi, piOmi::;ă numai dar nu din Oacova, arătând mai multe (azurl de prece· 
eXl'cutată, s'ar da posibî!itatea ca talpa ţării, pa- der;ţl. Pi"dectul inotă refuzl şi pe d. Pepa intre 
porul să'şi trimita ieplezentaţii săi in locul pula- ~ov~t:i1e prelul1glte şi aprobfrile viic ale mem
mtniului bolnav şi !Ci'ştia apoi să lucreze din ri.:;· br!lor unguri. 
puteri pentru bineie tuturor po~oarelor din ţară!e: Urmenă raportul ajutorului de prefect. In şirul 

D. d<-'pufat pe lângă alenţiunea Incordată ale discuţ\unei ce s'a de5ch!s a luat cuvântul inlâi, 
aleg~Horllor, documentt'ază că in ţara aceasta nu· tot d. Coste. 
mai atunci va fj pace şi numai atunci va fi pro- Dsa a dfcb.rat - spune ziarul unguresc _ 
gres şi indestul~m~, câr.d toate naţiunile din palrit, că ia la cunoştinţă raportul ajlltorului de prefect. 
ungurii, românii, slovacii, ~ârbil şi celdalte po- Cee~ce il sileşte însă să vorbQască e că in cercul 
poare vor avea egale drt:pturi! Ciacovei sânt la or1inea zl)ei volniciilc şi abu. 

In o parte a vorbirii d. depllt3t a vorbit şÎ des· zurEe suprefectulul Zolt!n Ptiko (~Ovat:i insu
pre o che~tie foarte actuală şi de-o Importanţă fiethec pe bJncile ungurilor), care nu e în ch.r 
şi însemnătate netăgJduită pentru viitorul in cer- asupra sferei sale de comp~tinţă şI se amestecă 
catului nostru popor - chestia catechlzăril. chiar şi numai din pllsiune in drtpturlle altoi!. 

Mulţămindu-le celor prezenţi pentru că i-au (.Sgomoto!lse aprobăric. Intreruperi: , Triias<:l 
ascultat cuvântul şi au venit in numlr mare li roagă Pelk6( - pe bAncile ungurilor). D. Costa arată 
ca să ţină cu putere şi cu mândrie la principiile cum intre altde faimosul suprefe:t a stors de
p:midubi nostru naţional a cărui steag cu at.Ua puneri falşe dela nişte bieţi nenorociti, Ugădun
mândrie şi bărbătie l·au dus, la invingere, la ale· du· le el nu Ii·s~ va intâmpla nici un rău, - pe 
gaea ultimă. urmă insă totuşi i·a pedepsIt. Arată apoi alte 

DI Oheorge Bogdan, 1n numele altgltorilor Cl!zuri., 
preZEnţi multămeşt~ apoi d·lul d~putat pentru Părlntde Pepa (iritrtrupând:) Am şi eu unul! 
ostenelele cele multe şi pentru munca c(l'a mare (Ilarihtee: -.- pe bAncile ungurHor). 
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PrefectuL chlsmă la ordine p~ d. Pe pa şi spune 
d ungurII nu vor si zjro}:le,~o.:ă pe români ci 
Eă şi·j facă frati. _ 

Zi1 
D. Pepa: Spune că sl1pref~dul pân~ cânJ. a'a .'.. 

nevoie de voturile româneşti se puda altftl cu 
românii şi le cerşEa voturile. Urgite.ză măsuri' 
de retoaiune contra lui. Situ 
După p~riiitele PepJ, a vorbit deputatul Do. 'gurar 

broslav, c"re a spus că ultraiştil români, dintre n~r( 
rari bce p~rte şi d. Pepa, sâ,.,t supă'aţi din pri· 'nist 
cina ~ucc('st'lor enOime ale burdiştiior, cari cu- pro 
cer~sc tot mai mult simplliile poporului. Pmpune 
să se tr~acă la ordinea zilei prste interpelaţiullile iazffii 
membrilor români. Croi 

Congreg~ţia primeşte pro;:mnerea reneg~!ulu!er1l3. 
deputat. ~rile 

Tot ieri s'a adus În C0i1gre~a1ic hotărirea care ~i W 
a fost primită cu atatei!. salve d~ b'Jcurie În lumea ,ede . 
politlc~ ungurea~că, hotarirea cu privire la crearea ~nvo~ 
po, ibilit~t\i de a S~ putea convoca congregaţil htor 
cât mal cu; ând, in veden~a )Viemuri1;)r gr~:lel ce ! t ' 
abat asupra UngAriei. n ru 

Star 
-----.-------------.,..,-----.. - bilă, 

Pentru şcoala de ietet 
.' zăd 
'Î de 
De-I 

Dăruirile pentru şcoala de fete din Arad ~men1 
sosesc într'una. Inveselitoare sânt mai .a1es ~prej 
încurăj~rite cari vin din dcpărtări man ca ~ dir 
să înlesnească Reuniunii femeilor d:n Arad sfâr 
opera aceasta mare dar grea ]a care sIa 
angajat. 
După darul d· nei M<1nHu din Dresda, 

vine acum un ~1t dar preţios din Braşo?, Bud. 
din partea d·nel Elena Sabadeanu prel.l· sfru) 
rlenta de onoare a femeilor române de a·, zi " 
colo. C:0"!.itetul Reuniu~ii no~~tr~ a r~ . 'hy. 
foarte mcantat de atenţIa dehca.ta. a dl~tl rea 
sei doamne Sabadeanu, care. tnmlte . ('1(1/ J, nd 
riIe sale cu următoarele rânduri: 

care a purtat· o şi o poartă pentru binele popo- D. Coste: Zoltâ'l Petko a numit drumar pe Stimată Doamnă Viceprezidenfă! 
TUlui nosh!.'. 1\ a~igură cu cu toţii vom ţine la un individ, care pentru funcţiunea ac~asta n'a 
olalatl cu mândrie pentru gloria stelgului ,i avut nici o pregătire specială ca urmare firellsci, Braşov, 211 ~ J 909, 
pentru binele şi cinstea neamului. drumurile in cercul Ciacovei slnt intr'o stare Cu mare plăcere am luat apelul D-voastră la cu· a fo 
Roagă pe bunul Dzeu ca deputatuluI nostru nu se poate mai părăslt._ noştiinţă, şi am trimes la adr('sa el-nei diredoară O,. . 

Dr. V. Luraciu, să·i d~e tărie şi vi!ţă indelungată Cu prilejul alegerilor deputaţilor sinodali in; tavia Dr. Ciuhandu cîteva obiecte; s,1.ptămina viitoare ana 
pentru a putea lupta pentru binele neamului. slnodul gr. or. românesc, suprefectu\ ZoHân: .... oi mai trimete unele, cari acuma sînt în lucrare, 
Dup~ adunare a fost o masi comună. P~\k6 (Ovaţii la adresa lui Pelk6) a chemat la 1 ~lindre puteti fi. de sllc~esdc D-~oastră, la care 
La masl protopopul V!şcăulul, dl Adrian De· sine pe primarii comunelor şi le a poruncit cu I nOI cu dr;;goste ş~ cu mUiţunmc Itl~m parte. 

ţ.. t t l' d t' t ţ' cille să votez..... . I Cu DumI.lezeu .1I1a,ll1t.e l SUCCeS bogat! seaTIU, a mut un oas p 10 e sen lmen e na 10'" . _ 
nale la adr!'sa d~ptitatulul Df. V. Lucaciu. A mai Intrerupefl: Bine a făcut! Va stimez ŞI va Iubesc. 

Elena SobadcanIl, vorbit dl Dr. Ioan Ciordlş pelitru ţăranul nostru D. Coste~ Cu prilejui alegerii de primar din • 
din jurul Vaşcăului. C· f tIt "d" l' I I 

j laC?Va. sup,e te u, p~:- ru a z" ""rn CI a eger~a Lista obiectelor trimise: O p'puşe, 
OI Ioan Petra, contabilul ~ Drfganuluic din Be- vechlUlul.prll1~ar,.I-a pr~s.lunat pe act sta cu fe: de f.el 1 costum românesc, po t din CQmuna lui 

iuş a toastat pentru s:'Otim~ntele noastre naţio· d; a.mensnţărt .~t I ~ SIlit să repll~e.a~d chtu 10 1 Râşnov comitatul Braşov, dela dona !ritul 
nale din B;hoi. p,e2jma alegem. 1~!erpeh:ază. pe alu.arul ~e pre· t Elena 1. Sabadeanu În valoare de Cor. 32.- p~r 

Seara, dl lucadu şi fnsoţltorli săi s'au intors fee t, că ce măsun de retorsmne a luat ŞI dacă 1 ~ ~ u • 

la Bei!.lş, unde, la gară, a'.\ fost intimpinati de n'a luat când are de gând să ia. J O cămaşe taranea.sca, po~t dm co: _ 
d I V· D C· d d C d H '.. . I muna Bran comJtatul fagăraşulUi 

ne e Iora r. lor aş, na osma, na or- Numai decat după d. Coste s'a rldic;!t p~rln' I dela doamna Tini DT. Mănoiu in va-
tensia Paguba şi dşoara Ciurduiu. tele protopop Pepa. I toare de 

. ., Cuvintele lui ins! nici nu se pot desluşi măcar, 1 Un pompadour dela dşoara Maxi-
Raportând despre dJlrea de seamă amintesc şi din zgomotul infernal cu care a fost intâmpinat. 1 milian În valoare de 

faptul, că precum la akgerea olui de!"ufat Dr. V'I Ungurii il. ameninţă (:cuturândn·şl pumnii către! Un Ş rf dela d na M 1 BurduloÎu " 
lu~du a fost foc in Beiuş, aşa şi Sâmbătă seara d·sa şI strlgându i: Tacil Şezi! Ce voieşti? De I o I • -

- in presara dărei de seamă din Bduş - a ars 1 mare zgomot nu se aude nici un cuvâ;-jt. Prefec. yn ştergar dela dona preoteasa Nan 
aproape total minunatul palAt al lIusfrit'ţil Sale I tul sună mereu, până când i!itr'un târziu zgomo- . Raşnov. 
dlui episcop Df. Demehiu Radu. Duminecă sara tul se mai potoleşte. 1 Un şerveţel dela d-na preoteasa 
după darea de s~amă ~in Be.iuş, a.dici în pre- D. Pepa: In Octomvre' 1908 sub~refectul Zoltân : Nan Râşnov. . 
seara dărel de seamă din V;şcăn dl~ ~ou elo, Pe.tk6 _ a ,inchis o şco.al~ r?mâne~scăt. zicând că I Un ştergar dela dna Chn~tolov~anu 
potele. ap dat semnul de fo ...... In fip~oplarca Be- pnmeldUt€şte sbrea Iglenel pubhce, in realltate Un ştergar dela dşoara SI Iv. francu 
lUşulUi !n locul ,aşA numit .CJu~gl. ard~a focul insJ, pentrucă voia să·şi câşt1ge merite patriotice Oetea. 
năprazn:c pe tcntorul domemuiul eplscopesc. prin piigonirea şi infrângerea românilor. 

Se. presup~ne ~ focur~le au fo:;t puse de duş- La cuvintele acestea _ spune ziarul unguresc 
mania mlşcăn naţIonale dm Bihor. P. Tra. ~ a Izbucnit o furtună care a covârşit cuvintele 

I dlui Pepa. 
. St igăte: Mintl! Calomniez! 

Un milieu dela dna E. A. Popovici 
Braşov În valoare de :t 12. 

cePl 
poli 

Iti. cada păral??1 N'ai decât să 
foloseşti spirtuJ pentru plr"Petrol" 
a lui Kulka care e cel mai sigur mijloc în 
contra căderii părului şi a mătreţ.ei. -
După o folosinjă de 2-3 zile vom obţine ruultate sigure· 
Preţul unei stiC:e CU O esplicare in limba română 2 cor. 

PIst7ui~, petelo gnlbene, ~gfllbllHtde şi ori-ce llc::,urăţllnte a fetei se depăr: .. r 
tează şi curflţrşte mai bi:Je Crema da lapte da crin a lui Kulku. P .. eţ~\ un. n 
tegIe 1 cor. Săpun de crin 1 cor. PudrA de crin in toate colorile 1;2 fl~t. 
Preparate cozmetice de prima calitate- Expediare zilnic cu po~ta. - Se pot căpăta a t. 
farmac:a la t, Yulta.rul aljru" a lui Kulka Emil din Timişoara-Cetate Nr. telef. 64 
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Zile de nesiguranţă. 
'" .' Criza. 

Prin acest joc frivol Kossuth îşi va dis
truge şi cel din urmă rest de popularitate 
a numelui său - şi din şeful de partid 
de până azi va deveni un conducător fără 

Pag, 5 

Arad, 6 Decemvre-. partid. 

pierd decorul lor românesc şi legea şi limba, sau 
cel puţin nu au senz pentru ele. Sufletul lor este 
dedicat ldealurilor străine de neamul lor, cu un 
cuvânt in sufletul lor nu mai sânt românce şi 
aceasta fnseamnă a nu mat avea mame române 
in cercurile culte româneşti. Acea ;ja ar insemna 
disfruierea vietii fam!lîare ortodoxe române şi 
prin aceash di ;trugerea temeliei bisericei şi nea· 
mului nostru. 

i Situaţia politică e stăpânifă iarăşi de ne- Politica »usurarilor unguri~ nu e pe pla-
s~uranţa cea mşi deplină. O constelatie cui popoarelor din Ungaria - spune în 
een?roc~asă nu i~găduie guvernului eoali· alt. Joc ))Vaterland« - şi tendinţele revo
lomst sa se ducăt d(şi el prin plecarea s'a luţlonare sânt isolate în sînul partidului 
IT provor:a O curăţire a atmosferii pline de I 48-ist. Partea eovârşitoare a ţării condamnă 
oiazme ce a creiat în viaţa politică a ţării. panglicăria politică a ltsurarilor şi ar primi 
~r.?ni:.a zilei de. azi e câţ se. poate de cu mai ~~ltă bucurie o resolvire pa~ni~ă, 

(er:la. Smgurul obiect de dls:uţti in ctr. de-opotnva dreaptă pentru toate naţIUnile 
lurile politice a fost şi azi vizita de lell a din Ungaria, decât o luptă care n'ar aduce 
bi WekeJle la preşedintele camerii. Se I~ur.i decât pe seama câtorva »ştreberi po
=ede că s'a fixat pentru săptămâna viitoare Itt CI«. 

llnvo~are.t camerij, deoarece guvernul e 

SAmbăUI am avut ocaziunel a ne delecta in 
expoziţia lucrurilor de mână incurse la Reuniune 
pentru loterie. A1mirabile ţesăturj din arta femeii 
romint>, care fi arati vechea ei cultură păstrati 
in rbboaifle ţărăneşti. Sămnul, că am venit aici 
imbrăcaţi tn haina culturii şi nu aici ne·am g;tit 
haina. Cătrinţa noastdl e aceiaş cu cea din Italia. 
E c'lestiune de cultură pentru noi a ne ţinea 
portul şi podoaba naţionalA a casei româneşti. 
Onoare acelor femei, cari au desgropat arta te, 
săturii femeieşti dm ;hboaiele tărăneşti şi l·au 
dat locul de onoare unde i-se cuvine a fi: de· 
corul saloanelor clasei inalte unde să demonstre 
vechia noastră cultură, Cl nu aântem parveniti 
,n concertul lumii culte. 

:ator, în baza legilor, să ceară îndemnitate 
~ntru a preve.ni starta de ex lex. 
! Starea de ex-lex pare însă tot mai inevi· 
pbilă, dupăce partidul lui Justh e hotărît 
F zădărnicească orice încercare a guvernu
fi de a se menţine ]a putere. 

Numir~'a contelui Khuen 
probabilă. 

Viena, 7 Decemvre. (Telegrama cores
pondentalfli nostru). In numărul său de ~zi 
>Neue freÎe PreSsec: contLlUă să susţie 
însărcinarea contelui Khuen Hedervary cu 
formarea noului cabinet. EI va forma întâi 
un ~ minister de tratativec: şi num ii mai 
târziu va (erea să formeze un minister de
finitiv. 

In concertul de Sâmbltă ni-se prezintă o altă 
comoară a sufletului românesc: spiritul artistic 
muzical CU dulcea doinl româneasd. A fost tri~ 
umful motivelor româneşti in arta muzicalA. 

~i şcoala românească confesional! a câştigat 
dteva petricele in maneta sunătoare ce a incurs 
la casă. 

i De-ocamdată nu se anunţă nici un eve
nment in lumea politică, ceace apare şi din 
~prejurarea că preşedintele camerii a plecat 
~ din capitală şi nu se va înapoia decât 
~ sfârşitul săptămânii. Decumva Încercarea contelui Kkuen n'ar 

reuşi, va urma cu sigu anţă Lukdcs şi 

O incercare cu contele justh ... 

Nu voim s:1i zicem p -in aceasta, că urim cu]· 
tura străină, pentrucă numai bărbanl1 ureşte eul· 
tura in car~ (şi vede pc:rlrea Sit ci voim să zi· 
cem, că iubim cultura noastră şi vrem să susţinem 
caracterul culturii româneşti, pentrucă, şi ca oa
meni culţi vrem să rămânem român" Ioan Zichy. 

Budapesta, 7 Decemvre. (Dela (orespondentul 
stru). In cercurile politice a stârnit mare sur· 
ză vizita de azi a lui Wrk~rle la contele Ioan 

; 'hy. Se crede ci primul ministru, CI O ultimi 
'lt.care de scăpare, s'a adresat cOl1tdui Zichy 
~'1du Isă ia amprA·şl tralativrle de mai de· 
l'~ dar ci a primit acelaş refuz, ca ş,I dela 

'twffy şi Wlas!ÎCs. Contele Zi:.hy ar il rls
ns lui W ckerle următoarele: 
- L~ nici un caz nu sânt dispUSi a primi sar-

• Ia formării unui cabinet şi cu atât mai puţin 

tratativelor. 

In jurul memoriului lui K05SUth. 

· Budapesta. 7 Decemvrt!. (Dela corespondentul 
stflll). In urma senzAţ fonalei d~ma5cări a me· 
riului lui Kessuth, foarte multi dtputiţi vor 

'rlîsi partidul kossuthist. In sânul partidului llJi 
)ssulh a izbucnIt o vie nemulţămire, care se 

· ~(arcl nu numai asupra lui Kossuth ci şi asu
lui Emil Nagy. Acest din urmă se crede a fi 

]ritul cel rău al lui Kossuth. Nu se ştie incă 
pntea cui se vor da disidentii. 

,. Vaterlandc despre Kos!luth. 

'. Budaplsta. 7 Decemvre. (Dela corespon
· 'ntul nostru). Ziarul creştin social :t Vater

- ndc: scrie ni, pe baza unor informaţii din 
· !Jdapesh, că în partidul lui Kossuth stă
"ileşte iarăşi un curent de nemul~mire 
. pricina atitudinei şovăitoare a şefului. 

· .ulţi ir şi sânt gata să·} părăsească şi aş
ptă numai un moment oportun. 

: [n partidul lui J usth e mare bucurie. Un 
tmbru de seamă al partidului a făcut ur

, ătoarele declaraţii interesante: 
· - Lui Kossuth îi place extremităţile. La 
· ceput a fost 48·[st radieal, mai .apo! făcea 
: .. politică intru toate pe placul Vle~el, C?~
fonată bine inţeles de portofollul mlm
ia!, iar acuma se întoarce la politica 

;îŞtenită dela tatăl siu. 

~TI 
udas Sândor 

·1 ' cojoar in 
.'. IOlOZIY6t, stradra Uni O Nr. 12. 

4 

;j, 
institutiuni culturala. 

Arad, ~ Decemvre. 
Sept tHtul de mai su~ ,Biserica şl Şcoalac or· 

2'anul 0kia! al Diecuei aradului scrie următo' 
rul articol: 

Avem douA i!'lstituţ1uni culturale in Arad: Aso
ciaţiunea aradană şi Reuniunea femrÎlor române 
din Arad. Şi una şi alta a trecut prin grea criu. 
le a suri!hlunit neintelegerea, dar pe autbde le-a 
rtlnviat Intelegerea din urmă. ce s'a săl~şluit in 
societatea arădanl ~i acum sânt pe calea sl·şi 
împlineascl sub:ima misiune culturală ce o are 
fiecare in felul ei: Asocialiunea, desvoltarea cultu· 
rall·econo."'Qică pe terenul social; iar Reuniunea 
femeilor, cuBura femeii rom ine. 

Aioc aţiunea s'a simţit destul de tare la h,ce· 
putul anului curent pentru desvăllrl'a puterii sale 
şi pentru trecerea la fapte. Memorabila adunare 
generală din Februarie a avut succese morale şi 
materiale, cHi au dat condiţiile de vieaţl a acestei 
institutiuni: suflet şi corp, adică insufleţire şi bani. 
AşlI s'a folcut cuvântul in fapte. Asodatiunea uan
jază conf",rinţe poporale, distribue ajutoare! Ia 
meserii, înfiinţează cor, cu un cuvânt lucreaza, dA 
societAlii impulzuri de insufleţire pentru cultura 
românească şi revarsă 1umină. Proxima adunare 
generală ce se va tlr.ea in de0ursul a~stei ierni 
eite chemată a duce inainte avântul ultimei adu· 

Am voit prin aceasta si remarcăm valoarea 
morali a instituţiunHor culturale, pentru că nu 
este menţinerea asoderilor cultural"', de a fi nu· 
mai ,Sparkassac in!tituţiuni1or culturale. ci mai 
presus de toate a da inspiraţie obştel p:mtru 
cultura ro~ânească, clei dIn suflete răsar faptele. 

Oiionioară se zicea: ,a cui este (arii, aceluia 
este şi religia jC astăzi să ztce: ,.a cui e cultura 
• aceluia ei te şi tarae şi acest mod de gândire 
uman trebuIe să fie stăpânitor la noi. 

Dintr'un carnet. 
- Insemnări uitate. -

De cînd s'a inventat tiparul, niciodată nu s'a scris 
şi tipărit atît de mult ca acum, mai ales la nOI ro
minii. Dovadă multele reviste şi ziare cari apar cu 
!prijinul celor mai de seamă scriitori şi dispar cu 
sprijinul - procurorilor. 

Se citeşte acum şi Ia noi foarte mult. Să ne mirăm, 
dar, dacă se şi scrie foarte mult? Jar dacă cineva 
scrie foarte mult, să ne mirăm că i-se întîmplă să 
scrie cite-odată şi lucruri - cu minte? (Firrşte,. nu e 
vorba nici de mine, nici de colegii mei din trecut şi 
viitor cari, toţi, scriem intotdeauna numai cuminte). 

Dar nu aceste cuminţenii întîmplătoare le-am reţlfi'iit 
in carnetul meu, ci cîteva lucruri mai puţin întîm
plătoare. 

Deschid carnetul. .. 
nari generale. 8umnt'uu să·i ajute 1 Am auzit odată, cu prilejul serbărilor in memoria 

Reuniunea femeilor este mai norocoasă pen- lui Şa.guna, u.n orator . care a ştiut s~ facă din cen~e
trudt comi!ttul dame lor române din Ara~, rn !runte ~~:t~to::.relui AndrelU o progreslUne geometrică 
cu neobOSIta doamnă Oneu, au pus In mlşcue , ., ~ 
femeile române de pretuHndeni) ca să ridice un I ~~omtl1lor, - a .ZIS a~ct;?t orator - serba~ 
cAmin culturei femeii române in Arad un in. astăzl. centenarul amv~rsam seculare de·o suta 

t t 
t de am dela naşterea lUi Şagun.a,<; 

ema. 
Nicăiri nu este atât de mult reclamat un in. Şi lumea a aplaudat... 

stitut de educaţie pentril fetiţele românce, viitoa. Ce frumos mai şi s~nă «Centenarul aniversării !e-

rele mamt, ca in Arad şi provincia Aradului, cttla~e "e-o 100 de am .. .100 . . . 
pentrucl Aradul cu provincia sa şi cu Banatul <;:ă ,de-o \OOXlOOX .. o e un millon - cine se 
rbimat de Arad dă cel mai mare contingent de mal g1l1deşte. * 
eleve, cari işi fac cursul educatiei lor rn inter
.att>. 

Şcoala din S:b'fu nu le poate primi pe toate 
şi nici Ingusta şcoală de fele de astăzi din Arad, 
şi aşa fetiţele crescute in internate străine îşi 

Prisosul acesta de vorbe,. la alţii se preface în ava~ 
riţie condamnabilă - mai ales cind e vorba de vir
gule şi puncte. 

lntr'o carte apărută de curînd citesc următoarea 
frază lungă, clădită pe·o virgulă nevinovată: 

Pregăteşte tot felul de articoli aparţinători acestei brange, în preţ favorabil precum: 
Bituşe de căIătoriet tocuri pentru picioare, lânărij, cojoace pentru bărbaţi şi femei, 
dupi modele franceze şi engleze, colilere~ manoşane~ etc. Mare depozit de covoare 

de lână. Cumpăr tot soiul de blănării de vânat. 

tn-
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.. Regele Carol al VII-lea, căruia ea i-a pus 
pe cap coroana şi i·a mintuit ţara poate tocmai 
lua parte la vre-un joc păstoresc în ziua de 30 
Maiu 1431 in care zi mÎntuitoarea ţării lui su· 
feri la Reims martiriul pentru dragostea de neam 
şi ţară». 

O virgulă la început şi .un punct la ,sfirşi~ ~ p!'ea 
mult sau prea puţin - CItă vreme mal eXIsta ŞI o 
interpuncţie oarecare, 

• 
Răsfoind carnetul, mai găsesc o frază demnă de re

tinut. E vorba despre un banchet. 
e D. X... închină pentru femeia romÎnă care 

incă îşi are o parte frumoasă În zvîrcolirile 
noastre pe terenul culturii neamului...., 

Fraza aceasta poate să corăspunde realităţii, dar e 
aUt de puţin la nivelul sexului frumos. incit ar fi 
meritat să nu se scrie - nici chiar în revista În care 
s'a scris. 

* 
Inchid carnetul. M.A. 

SERVICIUL TELEGRAFIC. 
- Conflict sârbo-muntenegrean. 

Belgrad, 7 Dec. Cu ocazia procesului con
spiratorilor prinţului Nichita desbătut mai zilele 
trecute la Kolaşin, se zice, că judecătorii ar fi 
insultat guvernul sârbesc. In urma acestor ştiri 
guvernul aşteaptă informaţii exacte, asupra des
baterilor, pentru a decide, ce poziţie să ia, nepu
tându-se baza pe ştiri particulare. 

Prinţul Gheorghe renunţă la călă
toria În Muntenegru. 

Belgrad, 7 Oec, Prinţul Gheorghe şi pr'nci
pesa Elena au renunţat la călătoria, ce voiau să 
o facă În Muntenegru, din cauza opiniei publice 
sârbeşti ostile acestei călătorii. 

Greva preoţimii române? 

Viene, 7 Decemvre n. » Deutsches Volks
blatt<>:, organul partidului creştin-social, şi 
) Vaterland» care îşi ia inspiraţiile din an
turajul moştenitorului de tron, anunţă in 
numărnl de azi că preoţii români din Un-

. garia sânt hotărîţi să declare greva, dacă 
Apponyî nu-şi va retrage ordonanţele date 
in chestia limbii de catechizare. 

Ziarele vineze nu spun de unde şi-au 
luat informaţiile acestea. 

Poiyt despre sârb ii radicaH. 
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Deputaţii naţioJalişti cu prilejul alegerii Bllatul tace, nu plânge, sti nemişcat. Cu ochli D 

Preşedintelui camerii au votat, pentru Justh, lui mari, negri şi frumoşi, se uiti la oamenii din Sibii 
h ă A jurul slu. D 

n'au luat însă pâ 'Jă de prezent o ot rare Ea e o femee de vre-o treizea şi cinci de jnl· ",,'b" 
defin tivă în ce priveşte a1itud nea lor din are staturl mid, e slabI; faţa li e de Cl1loar~ j"J nil 
viitor. Inainte de toate ei voiesc să se con- arămieo, urme adânci de durere şi suferintă să. . 
vingă despre seriositatea promis'unilor lui văd zugrăvite pe ea; ochji li sânt tulburi, şterşi. făg: 

Justh în ce priveşte votul universal. nu au nici o sclipire, nasul li e lat, turtit, buzel' C 
galbene şi groase, 

I . E urîtă, foarte urlii, far tmbrlkămlntea el mur· 
Cauzele revoluţiei d n Grecia. dari şi numai zdrenţe il dă o infăţişare şi mai tul 

Atena, 7 Oecemvre. Regele George al Greciei t respingătoare. cerc 
a acoldat un!:Î relactor francez o intrevedere, Ajunsă, astfel, la coltul unei strade', voi si secu 
In care a spus că mişdrile revoluţionare din lu· aşeze dar nu putu. Incepu să tremure, să se le. 
nile din urmă au fost provocate numai de ne. gene ca o frunzl bătută de vânt. areI 
succesul diplomaţiei greceş~i in chestia cretani. In cea dintâi clipă toţi o priveiiC Ingroziti, dti ren1 
Liga of,ţerilor publică o energicA desminţire a dacă ar cădea, acolo. pe trotuar, cu băiatul acela mu 
acestor afjrmafi ale Rt'gelui, declarând că nesuc- in sp~te... să-i 
cesul acesta diplomatic a fost numai picătura care In clipa următoar{", mai multe mânl se re· del 
a făcut si se reverse paharul. ped la ea; o mâni o apucă de brat~ alta deslfagt de~ 

Cauzele adevărate ale mişcărilor revoluţlonare năf(,ma, iar alta ia băiatul, apoi II ajutI. să se 
sânt dezordinile necurmate cari de decenii bân- aşeze. IasI 
tuie ţar,. Scuza n:gelui O~orge că s'a supus nu- Un suspin de uşurare a ieşit din pieptul te. CUt 
mai voinţei majori aţii e o scuză puţin serioasl, meii. Stă nemişcafă şi se l:Iită inainte cu privirea 
fiindcă monarhii Intotdeauna pot să punA sta vilă pierduti. 
şi margini poftelor p~gubitoare ale majoritatii. O intrebare că cine e, de unde vine, unde kh 
Dovadă rt'gele Bulgariei. Desminţirea aceasta a merge? Dar ea nu rJspundea nimic. 
Jlgei ofIţerilor a făcut pretdindeni senzafe. .E mutăe ziceau unii. 

B3iatul nici acuma nu plânge; el nu se supări 

ne 
die 
leg 
tat Criza ministerială din Italia. el e in mâni străine, necunOieutej el şi acuma, 

ca mai inainte. se uită in jurul său, cu privirea 
Roma, 7 Decemvre. Năzui~ţe)e fJsLlui mini., simpatică şi atât de nevinovată. ca' 

stru ~ieşedjnte So~ni!1o (1~O de .zile 1n 1?06), ~Ce h:liat frumos şi drăguţ, .. Ce băiat bun şi ro' 
insărcma~ cu alcătUl,rea cabmetulul, proba?,~ se cuminte" ziceau mai multe voci. că 
~o~ tdmma ,cu depl~n succes. In c~lfsul zll.el de Femeia işi ridică capul şi iminde mârtil ~ spre tu 
Ieri ş~ de aZI, .. Son~m~ a av~t. mal ~uJte mtre- băiat. II ia În braţe şH sărută pc frunte. Băiatul 
vederi. cu ş~fl\ partidelor poht'c~. !riStatvele au zimbeştr, Ingână un cuvânt )mama~, apoi iar 
fost mcunun~te d,e succe,s, . S,:nOll1o a.obţmut inCfpe să privească la lumea adunată. m 
concursul măI multor poltticl;;m fruntaşI. Noul Intreblril.' Incep din nou ca 
cabinet se va prezinta Camerelor probabil la 14 . ~ ..' • . , rn 
Decemvrt>. S~ afirmă că Marcora, preşedintele ca- femela scoate~ dlO sa~ o harhe; ? intinde .unul Sl 

merei deputaţilor, îşi VI da demi5ia. Până acum do~n .. car", d,up,ce o clt~ştr, e~'phcă .cuprHls~1 
nu se ştie cine va fi ur:naşul lui in fotoliul pre. hArtl.el. femela a. fo~t ~ntern~tă. .,n spitalul oS. - D 
şedinţlei. ŞUIUl, iar acuma l1.SQnato~ata~ I-S a dat drum Il a~ 

Imprumutul de stat al Bulgariei. ~oatt!. ci murmurul .. de fnd:gnar~ a celor 1!!'..'1j e, 
B I d 7 D G 1 b 1 naţl tn Jurul acestor funţe nenoro:!te, a ftc'il,;!" ~1 

e gra ~. ecemv:re. ~vernu u gar femeia să deie nişte amănunte: .;;. ~ r. ti 
a depu~ aZI In Sobrame pro!~ctul de lege Nu are pe nime; n'ci părinţi, nici fraţi,tiel " 
desI?re 1mprumutul. de 100 mIlioane - dela surori. A hăit În concub:naj CJ un bhbat, şi el 
»Wlener Bankverem«. Corespondentul d·v. lipit pământului de sărac. Cum a născut Mialul, 
află din izvor sigur că ministrul de finanţe M,rbatul . a a~unga~ o .• S'a imbolnAvit, şi de4 1tunci 
al Austriei a pus guvernului bulgar con- pnbegeş'e dm spItal an spital. 
diţia - pentru acordarea împrumutului aces. .- tOacă nu a, aV,ea .. băI!tul ~s!a, de mult 
tuia - ca Bulgaria să facă o comandă de ml·aş fi Ueut seam~ VieţII, sfarşeşte ea. 
30 milioane dela industriaşii din Austria. - .Unde me~gi acu.ma? O~-o si. faci? Eşli 

A • _ , bolnavJ, nu polI murJCI le ziceau Unti. 
Guvernul bulgar a refuzat Impllmrea acestei Ea n'arx~ u ~ n',mlc' l ă') .,.., t j', 

d ·ţ·· , , • ţi' 1 d l jS!)!1 n!) , aer ml e au m~epil s 
con _ I Il ŞI S a In.e es ~u ~ c9nsorţtu ~ e .. a curgă ş;roait>, pe când cu dragoste Îşi strângfa 
»Wlener Bankverem", fara sa se prevaza In copilul. 
contract condiţia pusă de guvernul austriac. fiecare, emoţionat mai mult de infăţişarea atât 
Nesuccesul acesta al guvernului austric a de dureroasă a acesţor două creaturi, arunca câte 
provocat adânci nemulţămiri în cercurile in- un ban in p~ala feme'~ car~ î! lu~ cu nesaţ s:1· 
dustriale din Austria batec, demonte, strângandu I Istenc ia m~na el 

de culouea unui mort.. Ţ. 

:c 
( 

,( 

) 

Budapesta, 7 Decemvre. Dep:,ltatul na· 
ţionalist Mihai Polyt, chestionat de un Zii

rist ungur, a făcut urrnă!.:larele declaraţii cu 
privire la ieşirea celor trei deputaţi sâ,bi 
radicali din partidul naţiunilor nemaghiare. f?ăruiri pentru fondul de zidire al 

- Ieşirea deputaţilor Mrks:ci, M isitzki I N F O ~ MAl I UNI -'ţ'. şcoalei de fete di (1 Arad. 
şi Manoilovid, din partidul naţionalităţilor il .,' \ Pentru fondul de zidire al şcollei de fete 
nu însemnează că poporul sârbes:! ar fi pă- A A O 7 O din Arad, au mai sosit următoarele dăru'ri: R , ecemvre n 1909. 
răsit p:ograllul său naţ'onalist. Sârbii din Dna Ana Dr. Demian, Arad 
Ungalia au sprijinit până acuma partidul Icoane din viaţlt. membră fondatoare C. 100--' 
radical, de aci înainte va fi Îi1să altfel. Cei SprIjinită pe două beţe, cu paşl şovăitori, nes· Dna Ecaterina VtJţanu, Arad 
tre; deputaţi disidenţi au fost aleşi cu s;>ri-l pus .de greoi, r~tăce~ pe stra~a ~rjncipală ~ ora· membră pe viaţă 
jinu! partidului kossuth·sl Sârb i sp:!rau că şulul. Ab,la făcea dm trei paşI ŞI ~e oprla pe Dna Flora Dr. Novacu, Pecica 
kossuthiştii, aju'1gând la putere, vor realiza ~~te o c1lp5, ca să adune puteri nOI, apoI tot aşa membră fondatoare 

t 1 . l' d " lŞI urma calea, 
VO u umvers~ şl .. secret, aşa upa:um a- Când sta locului, privia pierdu111 ÎIl pământ. Dna Aloiza Sida; Budapesta 
cesta se cupnnde In programul lor. Kossu- Poate că nici nu ştia, nici nu vedea, ci trecătorii membră fondatoare 
thiştii Însă de 4 ani de când deţin f ânele c:~ri?şi s'au luat i!1 urma ~j şi .toţl o plivesc cu D. Dr. I.an Margita, Oeoagiu 
guvernării n'au făcut nimic pentru votul Uimire, cu compătImire, umt, chiar cu woază. Anonim, din C, 
universal şi [oporul sârbesc s'a Înstrăinat .In spate ducea, le~at. , .. tr o măramă ma~e, uf! Ioan de Preda, advocat Sibiiu 
d 

., ." '.,. d'd" băIat de vre·un an ŞI Jumătate. Capul băiatulUI 

40'-

100'~ 

100'~ 
100'~, 
100',-, 
50'~ 

.e el, ŞI. va SpriJIn! tn vutor pe can 1 atit na- e gol; are numai o cămăşuţl pe el, iar un pi- Dr. Easebiu R. R.oşea, director 
ţlonahşb. . cior i·a ieşit din mărami şi se leagănă In jos. seminarial Sibiiu 20'-
$ -.-r I Institut de spAlat şi curAţire a. lui Primeşte penlrn spălat şi curAtit tot feliul de albituri bărbăteşti şi femeieşti, dantele, I 

I
N A G y. perdele etc. Se fac albe ca zăpada şi lucii ca oglinda. Clwandele din provintă S6 ele-I 

K A ROL Y cuti promt, şi cu deosebitA. tngrijire la pachetare, se spedeazâ franco. Se as'ioră manipnl;(, . 'Il 
in Claj-Kolo,ZsyAr. Malom utcza 4. ce:nştiincioasă, eJlecutare grabnic .. şi punctualA. ~ ,: 
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Or. E. M. Cristea, profo3incel 

Sibiiu 
Or. Nicolaa Bălan, profesor 

"$ibiiu 
Dna Maria Popescu n. Oarsin, 

făgăraş 
r Colecta dlui Sever Boca., Arad 

20'-

20'-

20'-
302'-

- Lueger se retrage? Corespoden
tuI nostru din Viena ne telegrafiază: In 
cercurile creştin.sociale din Viena se discută 
cu aprindere posibilitatea retragerei de pe 
arena politică a şefului marelui partid. Ade· 
renţii domnului Lueger ar reg eta foarte 
mult aceasta retragere, de aceia s'au decis, 
să-i ceară să se menajeze şi să se abţină 
dela şedinţele cele lungi, pentru a nu că
dea d.n nou bc-Inav şi a fi silit astfel să 

I lase partidul într'o situaţie atât de dificilă, 
,cum este cea actuală. 

- OeJegaţt români la ministrul Weiss 
kJrchner. Corespondentul nostru din Cernăuţi 
ne telegrafiază, că astăzi au fost primite În au
dieaţă de ministrul de comerţ Weisskirchner de
legaţiile tuturor naţionalităţilor, care i-au prezen
tat doleanţele lor. Românii au fost conduşi de 
cavalerul Flondor. Ministrul a răspuns delegaţiei 
românilor, că nutreşte simpatii pentru români şi 

că guvernul va ţine socoteala de dorinţele cul
turale şi economice ale românilor. 

-'- Desconsiderarea Iim bei noastre. Pri
mim următoarele: S'a scris În ziarul , Tribuna« 
ci mulţi advocaţi români corespondează În limba 
maghiară cu ţăranii noştri, desconsiderând şi in
sultând astfel limba noastră românească. 

Intre aceşti advocaţi e şi unul din Panciova, 
Dr. Petru Pantia, care Încă s'a făcut părtaş de 

I această crimă naţională, a cărei gravitate cu atât 
"1 e mai mare, că amintitul advocat e fiu de ţăran 
• r .. ~i a studiat cu stipendii româneşti, din funda-

1 .. ţiunea Oozsdu. 

Promovat. Aflăm cu adâncă bucurie că 
amicul şi colaboratorul nostru d. Onisifor 
Qhibu, a fost promovat zilele trecute de 
·doctor în filosofie şi pedagogie, cum laude 
la universitatea din Jena. 

Sincere felicitări! 
- Podul peste Dunăre. Z'arul :tPolkoiC 

din Belgrad afiă că guvernul român s'a Inteles 
cu guvernul bulgar să lnceapă tratativele unui 
pod peste Dunăre. Ambele guverne sânt hotă
râte să facă cele m.l mai mari concesii, aŞl in· 
cit se crede că tratativele vor fi incununate de 
succes. 

_ Boala regelui Alfons. :tOil Blasc din 
Paris, anunţtt ca: regele Alfons al Spaniei sufere 
de timp indelungat de polipi nasali. De curând 
j. s'a fă ~ut o operaţie, care insi n'a reuşit. E ne· 
voie să j se hei acum o nouă operatie. dar nici 
un medic spaniol nu ind ăzneşte să pri 'Tle~ucă 
răspunderea. Noua operate; probabil, o Vl hee 
medicul Moure din Bordeaux (Frant!)· 

_ Naufragiarell un .. i vapor. Din londra 
-se telegrafiază: Căpitanul vaporului Amdale, vă
zând Vineri în canalul Sristol rachete, s'a apro
piat cu vaporul său şi a găsit o barcă răsturnată, 
de care se aglţau zece oameni, echipagiul vapo· 
ruJui naufragiat Tistlemode. C1pitanul a proced~t 
numai de:::ât la opera de salvare. Cu except,a 
unui marinar, care a ajuns intre barci şi vapor 
~i a fOit stdvit, toţi ceilalti au putut fi salvaţi. 

_ Fericirea suveranilor. Din Petersburg 
-primim ştirea telegraftcJ, că tarina Rusiei ~e află 
de câteva zile mai bine. Aşa a declarat mmlstruJ 
de rlzboi rus Suchominov corespondentului lui 
> LokaJan zeiger c. 

O alti t~legramă din Londra fnsă anunţl . toc
m.ai contrarul. Spune, că Impărăteasa Ruslef e 
foarte bolnavA. Numeroşi membrii al familiei au 
fost chemaţi fa Uvadia. Ner"'l suveranei s.ânt c~ 
totul distruşi. LeşinA tndatl ce sAnt mal m~lţl 
oameni In odaie. Memoria ei e atât de slăbtUt, 
IncAt adesea nu recunoaşte nici servitorii. Apoi 
.are inflamatli la vinele pidoardor. 

.T R 1 Il UNA. 

Moraliceşte Il foarte abătutJ şi pIIni de gân
duri melancolice. Are o nespusl teamA, ca nu 
cumva tarul sau ţareviciul sA cadA victimele vre· 
unui atent.t. 

- Epilogul asasJnării regelui Alex:.ndru. 
Corespodentul nostru din Belgrad ne telegrafeazi 
următoarele: Muntenegreanul Ste.wa Luhcevlci 
Şaraga, care fusese intimul regelui Petru al 51r. 
aiei pe când acesta era pretendent, a fost expuI
sat din Şârbia. lukaclevici avea intreprinderi co· 
merciale, In anul trecut a dat insi faliment, pen· 
tru că girase printului Arseniu Karagheorr;hevici, 
flatde actualului rege pol te, In valoue de peste 
50,000 de dinari, pe care acesta nu le-a plătit. 

In urmă şi a perdut averea tipărind tablouri de, 
ale regelui Petru, pe cale la vândut in Bosnia. 
Lukadeiici a amenintat, că va publica schimbul 
de scrisori avut cu regele PetrLl, când acesta 
era pretendent, dovedInd căttHorÎe acestuia in 
S~rbia pentru a tocmi pe ucigaşii regeluI Alexan
dru şi ai reginei Draga. 

Afacerea a ,tasta promite să facă o extraordi
senzaţie. 

- Invitare. Societatea »Petru Maior~ 
a tinerimj universitare din loc, va ţinea 
în sala cea mare dela »Saskor« (IV. Ininyi 
u. 17), în ziua de sf. Andrei (13 Decemvre 
st. n.) seara .la 8 ore, şedinţă festivă întru 
aducerea aminte de marele Arhiereu Andrei 
Şaguna. 

Programul: :t La mormintul marelui Andreic 
cor bărb!tesc de D. Cunîanu. 2. ,Cuvânt oea: 
zional(, rostit de preşe :iintde societăţii. 3. .R~
vederei, (Eminescu), cor. blIrbMesc de N. Ganea. 
4. ) Doi arhierek conferinţă de A. Crlş<ln, ab· 
Si)lv::nt de teologit", st. in ştiinţe. 5 :tNoelc, de 
A. Adam, Cor b:irbătesc. Corul va fi condus de 
d. N. GlOea. la aceac;tă serbare invitĂm cu stimă 
intreg puplicu\ românesc din loc şi provincie. 
fnvi!ări speciale nu se vor trimite. Preţ de int: are 
benevol. Pentru societate. Budaptsta rn Oecemvre 
1909. Sabin EvuţianuJ preşedinte. Sabin D. 
Oprean, secrdar. 

'o,l' 'n Necrolog. Primim urmHorul anunt fune
bral: Cu inima zdrobiti de durere anunţăm in· 
cetarea din viat~ a preab'JnulLli no~trll frate, unchi, 
şi cum:lat Origorie Nic6laeviciu, notar pen;., di· 
reclor d:! Bac,că, membru În scaunul protopo· 
ptSC etc. care subit şi·au dat nobilul suflet in 
mân;le creatorului În etde de 61 ani. Ră.măşitele 
pământ~şti să vor inmormânta dupâ ritul ort. 
rom. in cripta familiar:i, Dumined in 5 Decem· 
vre st. n. după amează la 3 ore. Dormi rn pIce 
suflet blând! Liget, la 4 Decembre st. n. 1909. 
Iosif NicolaevÎCiu;LJa Ceregllliu, frate şi sor!. 
Oanila Ceregutiu, SJfia Nic<)lae'lidu, cumnat şi 
l umnată. D. Ceregutius Sandi NicoJaeviciu, MiU 
NL:ohleviciu, losif Nicolaeviciu, Sovia N :colaevi· 
clu, Maria RotariLI, nepoţi şi nepoate. 

- Boala regelui Leopold. Din Bruxelles 
se telt graflază, cu ziua de azi boala regelui 
s'a agravat dm nou. Braţele ii sint paralilate~ 
încât nu e in stare si scrie şi abia poate să şi· le 
mişte, Numai acuma s'a aflat că ultima călătorie 
a lui Leopold la Paris a fost Ucutâ în scopul 
de a etre o consultaţie dela medicii speciaHşli 
francezi 

t Aurora Nicolescu. Azi, Marţi, la orele 11 
s'a f;icut rn curtici inmormintarea d şoarei Au
rora Nlcorescu, fiica de 15 ani a d-lui preot Ioan 
Nicorescu. la inmormântare au slujit preoţii 
Traian Văţian, A. Vesalon, 1. Olariu, 1. Raliu şi 
dia:onu] C. lanr. Dupi serviciu, părintele Tr. 
V~ran a rostit de pe amvon o cu'Vântare induio
şetoart", adresând cuvinte frumoase nemângăia· 
ţUor părinţi. 

Rămăşitele pământeşti ale rlposatei au fost 
depu ~e ln cripta familiari~ " 

Odlhneasd in paed 

- Constituirea societăţii academIce :tJu· 
ni mellc din Cen11uţ. Ni-se scrie: Societatea 
academică "junimea«, intrunindu-se tn ziua de 
281XI a. c. s'a constituit pentru anul administra
tiv 1909110 in modul următor: Preşedinte ~ Au· 
rel Moldovanu cand. tit. Vicepreşedinte: Vasile 
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Bolocan cand. iur. Secretar l.: Oheoghe Popo
viciu stwi. teol. Secretar Il: Mihai eav. de Totoescu 
cand. teot Cassar: T. Cafarinciuc stud. fiI. Con
trolor : Andrei Blaga stud. teol. Bibliotecar: 
Emilian Vasilovschi stud. teoL Econom: Ilie u
zar stud. jur. Membrii fără functie: Zaharie Po
povid stud. iur. şi Vichentie Jemna stud. fiI. 
Pentru comitet: Aurel Moldovan, preşedinte. O. 
Popovici, secretar 1. 

- Caz de moarte. Din Oraz - scrie ,Te. 
legrafuh - primim ştirea, el la 20 Noemvre 
a. c. tînărul cadet de marină ladlslau (ovescu; 
fiul colondului Ion Jovescu din Oraz, a decedat 
după lungi şi grele suferinţe In o!piciul mlMar 
din Alexandria (EgipeI). RămAşitele păminteşti ale 
decedatului au fost transportate şi rnmormântate 
In cimitirul marinarilor din Pola. Tînărul cadet, 
fost absolvent al Academiei de marină, şi profe
sor al ·crucii jubiliare, deşi fn vlrsti de abia 20 
ani, se bucura de stima superiorUor, şi era o 
mândrie a cercului ofIţerilor marinari. Originar din 
Bozovici, neamul romanesc pe de prin el pe unul 
din puţinii săi tineri aplicaţi la marină. 

- Rectificare. Ni·se cere publicarea următoare~ 
lor: "Mă rog a redifica publicarea O'voastră referitor 
la constituirea comitetului ~RoR1Îniei June" şi anume: 
Eu subscrisul nu sînt - ba nici nu pot fj - mem
bru al comisiei literare a susnumitei societăţi cit timp 
conducerea este Încredinţltă comitetului adual. Ara 
abzis la alegere, am abzis la prima şedinţă ordinar~ 
iar acum - nelindu-mi în considerare repetata abz.i
cere - demisionez pe cale publică. Viena, 1 Dec. 
1909. Carol l. Schott. 

- Cel ma) bun loc de târguieli de parfu
m~rii, săpunurj, perii de dinţI, prafurl de dintf 
ape de gură, prafurl penlru dame, creml de 
obraji, cosmeticuri, sponghii şi instrumente de 
gumă. T oHelul de instrumente medicale şi pentru 
moaşe, la farmacia lui B,lrge, Frigyes cu firma: 
.la un corne in Kolozs~âr. 

x Spirtul Hungaria este cel mai probat spirt con
tra reumei. Preţul 1 cor. Balsam ul contra 
d e ger ăt u rei face se înceteze chiar şi degerătura 
cea mai învechită. P r e tu 1 1 cor . 

Se află de vînzare esdusiv la: O ro g u eri a ,.A n
gyal" a lui fekete Mihăly in Murăş·Qşorheili 
- Mar osvas ârhel y. 

Induraţi-vă spre săraci. 
:tMila dată săracilor, 

te curăţ;l de păcate, Îţi 

cîştigă îndurare şi viată 
veşnică ... 

Mulţămlrea sufldeascJ a dărultorHor şi implIr
tUorilor darurilor şi lacrămile slracilor miluiti anii 
trecuţi, ne indeamni să apelăm şi de data aceasta 
la inimile generoase, si binevoiască a dârui ban; .. 
vestminte şi alimente ca să se fmpartl in ajunul 
Naşterii Domnului intre săracii noştri (învăţăcei
meseriaşi, şwlari, bărbati şi femei scăpătate). 

Ne găsim in preajma zilelor, in cari sAracul ca 
şi bogatul caută să-şi incălzeasc1 sufletul şi 
cor~ul. 

Cei pe cari Dumnezeu povăţuitorul a toate v'. 
binecuvântat din belşugul său, dati putinţA şi 
celor lipsiţi, ca cel puţin in zilde de bucurie ale 
N!şterii Mâ'ltuitorulul nostru să preamireascl pe 
Creatorul şi tiptuirlle sale. 

ImpArtirea darurilor se va hce cu cuveniti' so
lemnitate supt binevoitorul protedorat al stima
bile!or doamne Minerva Dr. Brote, Ana Dr. Moga 
şi Elisaveta Bugarsky. 

Darurile benevole si se trimită 1. adresa ,Reu. 
nlunii sodatilor români din Sibiiu<. 

lacrimile virsate de dracii noşiri serviascl 
drept cea mai inalti răsplată pentru toti aceia, 
cari posibilA ne fac implinirea acestei datorinte 
bine plăcute şi lui Dumnezeu. 

Sibiiu.~ 17 Noemvre n. 1909. 
Corn tetul :tReuniunfi sodalilor români din 

Sibiiue. 

Vie. Tordăşianu, 
prezid. 

St. Duca, 
notar. 

"} Inscripţia icoanei Maicei Domnuhli. ce atîrni 
de-asupra lădiţii cu crucerii săracilor din localul Reu
niunii sodalilor . 
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EeoDom.fe. 

Blnca centrali romlnl. 
Viena, Noemvre. 

Primim următorul apel: 
Prin decretul din 12 Odomvre 1909 cu 

numărul 28961, anexat În traducere (ro
mână) ministeriul j. r. de interne ne·a 
acordat pe baza statutului alăturat pri. 
'fiJegiuJ, de a înfiinţa O societate pe acţiuni 
supt firma: ,Banca centrală română«. 

Banca aceasta este autorizat~ a lua În 
deposit bani gata pe cărticele şi pe bonuri, 
a transmite deposite ale unui institut de 
credit altui institut, a escompta şi rees .. 
eompta cambii, a lua în deposit, a admini
stra, a lombarda, a escompta, a cumpăra şi 
a vinde efecte, cupoane şi valute, a da şi 
a fua împrumuturi şi a partcipa la Între· 
prinderi industriale şi comerciale, înfiinţate 
de societăţi eooperative române, cu un cu
vânt, a cultiva - deocamdată afară de e
misiuni - toate afacerile de bancă. 

Menirea ei este, pe de o parte de a aIi
menta bănciIe Raiffeisen şi celelalte socie
tăţi cooperative din Bucovina, pe de altă 
parte de a mijloci un reescompi sigur şi 
ieftin hăncilor române din Ungaria, deschi-
3lând amânduror categorii de institute piaţa 
de bani din Viena. 

Conform menirii acesteia, bănc;j îi tre
lmiesc două aparate~ şi anume unul la 
Cernăuţ şi altul la V eoa. La cererea gu
vernului, aparatul dela Cernăut s'a numit 
,centraIăC', iară ceIa deja Viena ,ftliaJă<. 
Nu încape Însă îndoială că, prevalând re· 
8Scomptul dela. Viena, se va putea muta 
centrala la Viena şi filiala la Cernăuţ 

Acum pentru activarea băncii nu lipseşte, 
decât signarea unui capital de acţiuni cât 
se poate de mar~, cel puţin însă de un 
milion de coroane. Accentuând importanţa 
colosală, ce o are înfiinţarea unui kstitut 
efntca l, accreditat pe piaţa Vitne" pentru 
consolidare '1 creditului tuturor românilor 
clin Aus1ro- Ungaria, şi observând, că, fată 
de trebuinţele de aproape zece milioane ale 
societăţ lor cooperative româ.e din Buco
vira şi de reescomp!ul de aproape treizeci 
de mii oane (' le băncilor române din Un· 
laria, afacerile băncii prlie,;tate şi drept 
aceea şi rentabilitatea ei sunt asigurate, Vă 
invităm asigna actii spre scopul acesta a 
induce cifra şi numele în cuponuI alăturat 
~i a expeda apoi cuponul acesta cel târziu 
până în 1/14 Ianuarie 1910 la adresa: Au
re] Onciul, Viena, XIII. Pierrongasse 4. 

Pr:miţi asigurearea deosebitei no.stre 
consideraţiuni. 

Aurel Oncilll, deputat. Flor(a Lupu, president 
al băncii ţării şi al centralei b~ncilor Raiffeisen 
ain Bucovina. Nicol. de Flondor, deputat. Alexaw 
tlru Lupu, generali. r. Dr. Sterie N. Ciurcu, medic. 

Piaţa grânelor din Aradul·nou. 
7 Decemvrie 1000_ 

Nu încape vorbi, timpul primăvăratic ce dăinneşte 
de cîteva zile, are o înriurinţă bură asupra sămănă
iurilor, e de temut însă, că el se va schimba pe ne
aşteptate. 

Tendenta statornică. 
S'a Ylndut a.zj I 

griu 800 mm, •• 13-21)-13.40 
orz 100 mm. 6.70- '-
ovil 100 mm, • • 7.10- '-
lecari 100 mm. • -'9- '-
păpuşoi 700 Dml.. 5'50--5-60 

Preturile lunt !ocolite in coroane şi dupA 50 tlg. 

Barsa de mArfuri " efecte din Budapestl. 

Budapesta, 7 Decemvrie 1909. 

Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul, 

Oriu nou 

De Tisa - - - - - - 28 K. 95-30 K. - fiI. 
Din comitatul Albei - - 28 ., 80-29 ., 80 c 

De Pesta - - - - - 28 ., 90-29 ., 90 c 

Bănăţănesc - - - - - 28 « 95-29 ., 90 c 

De Badca - - - - - 28 ., 60-29 ., 80 c 

Secată de calitatea 1. - - 19 ., 75-20 ., 05 • 
Secară de O1litatea mijlocie 19 ., 55-19 » 65 c 

Orzul de nutret, calitatea 1. 14 » 75-14 ., 95 c 

Ovăs de calitatea I. - - - 15 » 70-16 ., - « 

Ovăs de calitatea .. II. - - 15 » 40-15 ., 60 c 
Cucuruz - - - - - - 14 ., 80-15 :o - .. 

Anunt da CODcurs. 
Poporul nostru pe lân2'li toate că a trăit in in

tunecimea neştiinţei de carte, a simţit puterea rn· 
văţătureit exprlmând adevărul ne schimbător, :tai 
carte, ai partec , 

Pentru răspăndirea luminii in popor, ceice 
vor folosi talantul primit dela Domnul, pentru 
sporirea lui, primi· vor rAsplata. 

,Blhoreanac, institut de credit şi economii in 
Oradea-mare pune la concurs 10 prfmii de câte 
50 de coroane pentru Instruirea fn scriere şi 
cetire a analbbeţdor adulţi: 

Domnii preoti şi invătă!ori de pe teritoriul co
mÎlatului Bihor, cari doresc a recurge pentru a· 
ce~tea premii au să trimit. pîni la 20 Oecemvre 
1900 la adresa dlrecţlunei institutului ,Biho· 
reanac, Ihta numelor şi vârsta IceJora, cari au 
sj fIe instruiţi cu indicaTea datului Inceperii pre
legerilor. 

2. Instruirea se va incepe cât mIi curând, şi 
are să dureze pânl la sfârşitul lunei Aprile 1010, 

3, Rnultatul instruării II va constata comisiu
nea examinătoare dela examenele flna!e şcol~stice 
ale anului 19C9flO ori del~gatii directiunii exmişi 
pentru acest scop. 

4. Pe bua consta!irHor ce se vor faCE" se vor 
decerne premiile În proporţiun~ numărului şi 
raportull i numeric al celor instruiţi. 

5. Intre calÎ vor dovedi 'a examell că s'au 
deprins cu cetitul şi sediul, se vor !m,J.rti ca 
premii clrli folositoare scrise pentru popor. 

Inainte cu Dumntzeu şi lumio8 să lumineze. 
Oradea-mare, 4 Noemvre 1909. 

Direcţiunea inst. rit credit şi lCon. 
, Bihoreana c. 

-===-= 

BIBLIOGRAfII. 
Sumarul numărului ultim din ,NOUlJ Revista 

Românăe de supt dirrcţiunea dlul C. R~ iulescu· 
Motru, esfe: 

Noutăţi: Pro~(amut politic al partidului naţio
nal român din Ungaria. - Revista reviste:or. 
Politica: 1, Gr. Peucescu: Veteranii din Dobro
gea. Che;tiuni actuale: Dr. N. Leon: Răspuns 
dlui A. C. Cuza. Cronica şcolară: I. Clindu: 
InvătământuJ privat. ştiinta: SI. Procopiu: f,zica 
nouă. Arti şi literaturi: N. D. Cocea: Expoziţia 
de pkturl şi desen Derain, Fora!n, Oalamis, I ser, 
o. Verga: O vân~toare de lupi. Note şi discu
tiuni: Vasile V. H~neş: Dlrectiune greşită... Re
dacţia şi administraţia: Bucureşti B dul Ferdinand 
No 55, Abonamentul pe un an, 10 lei. 25 bani 
exemplarul. Număr de probă la cerere. 

Din Biblioteca muzicală :tLira română~. 

Nr. 1: ,Deşteaptă-te Românef:. 
Nr. 2; «Luna doarme,f: 
Nr, 3: ,Aoleo l« 
Nr, 4: 'lSuspine crude.< 
Nr. 5: :oCât te-am iubit.< 
Nr. 6: »Călugărul din vechiul schit,< 
Nr. 7: »)Pentru tine Iano.1I: 
Nr. 8: :.Două fete spală lână,f: 
Nr. 9: )Ce te legeni codrule. II: 
Nr. 10: ~Steluta.« 
Nr. 11: ,.Cucuruz cu frunza'n SUS.< 
Nr. 12: »Fetiţo din acel sat.< 
Nr. 13: ,Popa zice, ci nu bea~. 

8 Decemvre n. 1900 Nr. -...... 
Nr. 14: .,Jnimioara meac. 
Nr. 15: ,Am un Iru, şi vreau s~-] beauf:. 
Nr. 16: :tPJ~ere galbeni 'n doce. 
Nr. 17: Imnul rtgal român. 
N", lR: Cânlul gi ,t i latine, 

Se 
~ 'tună 

N r. 19: Tril olorul. Imn patriotic. 
Nr. 20: Steagul nostru. Imn patriotic. 
Nr. 21: Mama lui Ştefan-cel-mare. 
Nr. 22: Domnul Tudor, cântec naţional. 
fiecare număr 20 bani, plus 5 fiI. porto poştal. 

La Librăria ,Tribunelc se afli de vânZ8te. 

Jocuri româneşti 1. (piano solo) de 
Tib. Bredicianu. . . • . . • . 

Jocuri româneşti II. (piano solo) de 
Tib. Brediceanu. . . • . • . • 

Jocuri româneşti III. (piano solo) de 
Tib. Br~dicianu. • • . . _ . • 

Doine şi cânteee 1. (voce şi piano) de 
Tlb, Bredicianu. • • . • • . • 

Doine şi cântece II. de Tib. Brediceanu 
Nu m'abandona, romanţă p. voce şi 

piano, aranj. de A, Bena • . • . 
Arma noastră să ne fîeJ cor. bărb. de} 

Const. Savu. _ . • . • • . • 
Gândul mfU la tine sboarl, cor bllrb. 

de Const. Savu • . _ • • • . 
Mizeria, cor bărb. de Consf. Savu. . 
Dorul mamei, cor bărb. de C. SIVU . 
Pe mal, cor bArbAtesc de Const Savu 

Cor. 4.-

.1 4,-

, 4.-

• 4.-
:t 4.--

.1 1.2a 

CLaâ"otec de toambnă) dcorCblrb. dSae C. Savu t J.2& 
It, cor băr. e onst. vu.. ( 

ferentarul (Roşlorul), cor bărb. de C. 
Savu . • • . . • . • • . . 

Mi do", cor bltb. de Consi. Savu . 
Heruvic la !it, inainte sfinţitl, cor. barb. 

de Constantin Savu • . . • • . 
Ridicat-am (Pcicea.nă) cor. bărb. de C. 

SiVU • • • • • • • • • • • 
funebrale cor blrb. de Const. Savu 

• 
Cărţi seolare aprobate: 

Istorioare biblice de N. Crişmariu . , bisericeşti . " ' . . 
~ -'4() 

•• ~'40 

,-

-
Fat 

şi I 
pră 

Catechism . - . . , -'50 f-
Istorioare morale de Dr. Petru Barbu ,. biblice » ., » » 

It bisericeşti » » , 
Catechism . , , ~ 

Istorioare biblice, de Petru Popa 

Abcdar de I. Moldovan, şi consoţl1 
A doua carte de cetire. . . , . 
A treia carte de cetire . . . . • 
A patra» » » •••••• 
Carte de cetire pentru clasele 5 şi 6, 

de 1. Moldovan şi consotii 
Maghiara pentru clasele 1-3, de 1. 

Grofşorean şi l. Moldovan 
Maghiara pentru clasele 4 - 6, de 1. 

c: -'30 '" , -'30 , -'30 , -'40 
» -'45 

:t -'40 
:t -'40 
» -'60 
» -'jO 

c -'50 

Grofşorean şi 1. Moldovan • c -'50 
Gramatica română, de I. Grofşorean • c - '40 
Abcdar metodul Gabel, de Iuliu Vuia , - '40 

:t , sunetelor normale de 
Iuliu Vuia. . . . • . • . , • :t -'40 

Instructiune p. Abcdar Gabel de 1. Vuia « -'80 
Carte de cetire p. cI. 2, ,», :t -'36 

» » , , f: 3-4 ,», »-'50 
Limba română • . .. c:»» , - '60 

c maghiară partea I. . :t:t» :t -'50 
« , f: II.. ,», :t -'50 

Aritmetică p. ci. 2, 3, 4 :t:t» , -'60 

Poşta RedaclieI. 
Tuturor colaboratorilor noştri le adrlsăm ru

gămintea să binevoiască a ne trimite manuscri
sele pentru numărul de Crăciun cel mult până la 
22 D(cemvre st, n. 

C. p, în F. Anunţuri de logodnă numai tipărit. 
publicăm, pentru că s'a făcut pr~a adese abuz de 
buna noastră credinţă. 

Poşta administratiei. 
Romul Todea Albac. Am primit 24 :coroane pe 

anul 1909. 

Redactor responsabil lunu GiurgIu. 
, Trlbunu Institut Hpograflc, Nlchll1 ,1 COliI. 
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A V 1 Z! 
Se prjme~te un copil dintr'o famiHe 

buoă de ' 

lnvt\ţic~l 
'0 prl;.'i\Jh mea da fer şi ~petitiÎt'. 

I~ranz I~C1"'C11CZ, 
comerciant de ferărJe şi speţărie În 

Szcr11.1al~. 

(Comitatul Aradului). 

Un candidat de advocat 
8fll ~plicare monuntană tntr'o cancelarIe. 
IIdvoclPall. - Adusa h ~dmjni~traţia zia
rului ,Tribuna .. fn Arad. 

B. Skrbic 
Zag1""eb 

Ilica Np. ~O 
recomandă rennmiteli sale ro· 
lete de scânduriţe, de lemn 

şi graduate şi rolete de fier plntrn uşi Ia. 
prăvălii etc., rugând a da mai multă atentiune 

acestei firme solide. 
t Catalog de preţuri şi prospecte 

-

INŞTIINŢ ARE! 
Săpunul Schicht este 

veritabil, numai fiind 

provăzut cu numele: 

Schlchr-
: şi cu nlarca cerbul : 

" . se trh»it' gra.tls. 

~ .. r·C~=~e: :ar 'c:~n:~~~::-~::-::t-_·=O, 
'II AI / , .. ~fz~ . .;~"i,~' este prăvălia de oroloage şi gluvaergicaJe ". ,~ ., 

~1U',p~ H?" E: 'GY~ '>'-E:~~ SII: ~ :.."... ~. I I ~, __ o I 

,~::-..\.J,~ ~~,!~.':':~:~.~, .. };," , ~ li,' I ~ 
~::' ___ .......... "'",,- ' ___ ~ __ ~ -..;:::.____ I __ ,' ... _ / >_ _ 

, ),-;:I~·"'""".·:·~:~~~ , 

L U Q O Ş, Izabella· fer ep~~~~t"L-~~) 

I 
Telefon nr. 202. II 

Mare depozit deoroloage »OMEOA« veritabil 
şi SCHAFSHAUSEN de aur 
şi ar g i n t, obiecte pentru 
masă de argInt greu veri-

il! tabil şi din argint de China I 
precum şi obiecte de lu". 
Mare asortiment de cadouri 
ocazionale. - Pre1Uri ieftine. f 
Roagă sprijinul onor. public ~ 

"~'+~.'" \',0. cu deosebită stimă H ~ gy ~ s it : 
''''I;:,~ ... ' giUvaergiU, ., 

.... ez:T~-!i"-=:=2:: ....... -:s~~~i~~»:;~ • ...,.Â 
M~~~_;._ItiL.~ 

Noua fabrică de cumpene (câ.tare) şi atelierul de reparaturl speciale al 

FRAŢILOR BURZA şi PERMOZER, ARAD, 
strada Si1Ui"Ln,di 4. N'o. Tclcfonulu.i 604. 

Biroul: Arlagazinul de marchitărie al Fratilor Burzl, piaţa Boros BenÎ No. J. 
Recomandăm în atenţia onoratului public nouife noastre cumpene zecimale autenticate, şi greutăţlIe 

zecimale turnate în aramă şi fier. Primim În atelierul nostru ori·ce reparaturi atingătoare de această branşă. 
Cerem binevoitorul sprijin alon, public, cu tot respectul: 

Fratii Burza ,1 Permozer. 

Il,azla dt l!lăn~şl, de bud'll 1\ da pantofărie olfhopedlcă. 

SighetuJ-Ma.ramur:!iş"luL 

(Mărmaros .. szigtt), 
Piaţa princlpală (f6ter). 

~.-

Beşici de gumă 
ntn. ericanc, 
b e şi ci de peşte 
- franţuzeşti. -
Prezervative 
femmeieşHt Cio· 
rapi de gumă, 
su~penzoaret 

bandaje, mănuş~ 

bandaje "Diana", 
- irigatoare. -
Execut dupi CQ· 

nnndă medicală, 
g het e orthop'
clke pfntru pi
ciolfe or:-cât de 
bolnave ,i durt
--fOUt.--

.: ~-:\ ~ . . ~ <i ~ 
" '. "' .... \, ~ ~ . .'4:, 

.--}' \~ 

~'lJLI~}i ' .. ~ 
i4~ r]) 

tr:~,~. ,~. ~-~ %-. 

~~~:,._~" LSil 
Yi

' "...,,~ 
. '/,\ t·~' 1 ~.~il 

~:.-!~' ~. • F".;1 
~ ~i ~~:~~ ~~)I 

~
)~ .. '-'1 ~'( .. .t>,/ .... ~'" 

t::..~~ ,;/V_ .• < ~~l '-~4 -, 
• -!r. .~ ,_ .J-~ ~_ ~ • .. "'.E'~ ;!;.t 
~~~~ _~~-""'l 

'f..~~.~ I e t( ~:J'''''' 
'V V~' "~ .. ~; 

------------------------------------• 
- - . 

s;ntn~;tiu;~;tot;nr I 
picior de firme de embleme de biserici şi auritor În I 

I Marosyasarh~!~~sut Lajos 26. ~ 
~1! 

-
Săvârşesc orice lUCIU in bra1'\şa aceasta in mod de 
gust frumos ~i traInic pe lâne:ă. R'anntie. il2<emnez 
că pidarta bisericilor am studiat o în dtcun de mai 
mulţi ani iCI Bucnr"~l1 şi ceH.Ue orOl.şe mai mari 
ale României ii .,a e eschisă orice lncofl'ctitate În 
executare. - La dorinţă, desemnuri porto-franco. 

Cu distinsi stimă: 

S~e'nt(1u;jrfl!ti OS~ktiT. 

J' '; 

Uit 1 8':] iL .., 

DEBRECZENI LAJOS 
repara:to:t" de tna.,i ni 

Oradea-ma1"Et -, Nagyvâl!'ad 
- Koloz&vărI·ut 29143_ -

Primeşte repararea tehnica. a orice soiu 
de DUlşini economIce, mntolll'C mânate 
cu aburi, gnz, f,ctl'oIPll, bCD~in olclu 
brut, ~oton.re Ibsrn-bftOlU"e de gllz. 
prEcum şi araujamentul de mori cu 
prquri ieftine şi pe lângă condiţinni d8 
plăiire favorabile. 
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IOSIF SCHULLER, optic şi orologier 
Cea mal ieftină 

sursi de cumpărat 
I totfelul de oro
loage de buzunar 
şi de părete şi oro-
loage deşteptl. 

toare, precum şI 
articlH optici. 

Prllvălie de 0-
bIecte de aur şI ar
gInt :;;ignate oficios. 

Inele de logod
nă după măsură. 

Toate lunărîle 
de branşa aceasta 
se execută cu $pe
clalilat~, garanfă şi 
cu preturi ieftine. 

fabrÎci!. de dacuri pt. biliar<le, cJteiuri şi bile pt. bilial'de 
Budapesta VII, strada Akaczfa Nr. 61. 

--_._.-
Pfegăt~şte tot felul de ('heluri şi bile ve rit. 

de fildeş, ţine in depozit cele mai bune the. 
!uri, . bile veritabile de fildeş, şucuri, dOa 
mina; bile "Lignum Sl'.nctum" ~.i păjnu,f 
de lemn de carpin. 

Primeşte spre repa
rare cheiuri şi bile de 
fUdeş şi ambră cu 
preţuri mod e ra t e p3: 
lâ~gă fxecutare solidă 
şi (îl punctuaIit.~te. 

-
•• A.A~~ •• ~~~~.~ •• ~~.A._~.6~O~ ;/ ~ ~w '@I!~1~,,.., ţ;,;ţ'l;i!."'l.llriHMI~~~~~w~~njllf~Wfi,f'W~ RC(OI 

~l ii tinutE 

:= Schimbare de prăvălie. !~ fi'~~~ 
~ jV tot re 
_. Avem onoare a incunoştiinţa ono public din loc şi jur, că a rti fi 
.~ = mf-am transpus prăvălia de şpiterii şi con. $ %3~~~ 
~ fitură În loc~1 primit A ~ela Kar acs,?nyi Antal :. T~~~i 
O numit "la camare nagt U ~ oânte 
~ '1f# bune 
;; in colţul străzilor Râkorzy şi HUllyady. t punzi 

~.... Rugând şi pe mai departe binevoHorllI sprijin alon. public,! prczc 
-m; Specia 

~ cu distinsă stimă " "Kleo i Fărber Lajos es Testvere. i ~ 
~fHWf.l.lt~HJ~~tJ~~Iff~~ •• ~«*.IU!J$~lt W;;~ 

~~~-[~~ 

WJ5i~m@~~\5~~i5~ai~~m~ ~ ;g COLOItEAZA ŞI CUItEŢEŞTE ~ b,~ 
iS V AROA şi NAOY ~ lţi~ 
~ in ORADEA-MARE-NAGYVARAD. ~ ~6J~~ 
iO Colnreoz& şi cnrehle lo! Illul d! ff;!mlu!f preotesti, ~.'~ tr;t~ 

iS t·ărbăteşti, de dame, bJouse de măta.ă, costurne Oi '~~~ 
de batist, draperii la ferestre, şi mantaJe de ~ ţ'" ,:.:' 

~ piele. Danlele ~i plnglici de m~tasa dT1ră moddc doritp. ~ ':, '.); 

In caz da dollu, ori ce vestmânt În 

, Intreprinderra: f~kete sas paIofa, pasage 26. " ;r/'~ ... 
Ci '-::"~ 
~}~m~m~~~~~~~~~~'-~m~ffi~e~~~w.~~ 
;/I':.i;.. e\t Qf;~; ...... ~~J) ~~Qfş Qf; *. *.Gf.I** Gt9~iit.t& ct.J$ * * ~ ~ ~1.t' ~ 

In atelierul J:ll.eu. de '1 
instrument! muzicala 
În Chichinda"mare (Nagy Ki
kinda) str. Sandor-foherceg 

prov~zm cu puteri de mund: specble 
~e r(p3r~ tot felul de instrumente mu
ziaale in mod spi:cilll cu preţuri ne~ 
mai pomenit de ieftine. Ţin în depozit 
totfelul de violine fabricaţia cea mai 
bună) tambure, harmonice şi gramo
foane, precum şi plăci de gramofoane. 
Apoi tot felul de păr~i de instrumente. 

La (omande din provincie se face 
lucrul cu îngrijire sub supravegherea 

mea. Cu deosebită stimă: 

Iiferant de 
instr. muzicale. 

, 

fA 
p 
C 
A 
p 
1 

c 



ŞI IN 
RECOMINDA IN ATENŢIUNEl ON. PUBLIC DEPOZITUL LOR CEL MII BINE ASORTAT. 

,II 
1 Alifii pentru faţă, 

Pudre pentru dame, 
Cosmetici pentru mâni, 
Apă de colonii, 
Parfumuri pentru odăi. 
Tot felul de Săpun uri, 

din ţară şi străinătate. 
Creme pentru înirum· 
seţare. 

Praiuri, Perii, şi Apă 

I~ o N DAT t N AN U L 1890. ---------

calitatea cea mai fini 

şi cea mal ieftini. ro 

cea mai renumifă 

caHtate. 

___ ,_~ __ = __ ~l~l _________ ~= __ ~_JL ____ __ 
Cele mai noul 

PARFUMURI 

__ II 

Fă i nă 
-= 

nutritivă: 
NESTLE, 
I(Uf[ I<E, 
TfINHARDT, 
p e n t (' u c o P i i, 

totdeaun~ proaspătl. 
= 

P r a f de presirat, 
pentru copii. 

= 

_p_en-=>otr_u ~di:-:-nti_. ___ ~ =--_______________ CRE~IÂ-BABY. ______ ~'~I _______________________________________________ ~J~, ____ ~ 

engleze şi franceze în sticle originale şi 

măsurate. 

Rugăm pa onoralu! public român9s~, ca şedula prImită dela cassa noastră să D pună in oara-care cutie de bant In sGopurl de binefacare. 

{1;;j 
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AI 
S'a început deja mar ea e x p o z i ţie d e eri c I u n, la 

. ABat 

Fiti atenti la firma! pr REICH E IL. 
Pe un 
Pe un 

~1 Fiti atonti la l1rm Pe o lu ti '}'Nrul ~ 
Pe un 

In. bazarul de cOl:"1curenţă., vis-â.-vls cu stil tUB "Libertăţii"_ , Pentn 
.' AmeriC<l ... 

Asortiment uriaş de jucării de copii şi obiecte de lux, cu preţuri cari n'au mai existat. In grupuri de 5, 16, 25, 45 si 90 impărt ~ân'iad~ 

Ca orientare pentru public dăm 
Orupui 25, 

următoarele informaţii: 

Orupal 90. 

an 

Ciasornic cu maşinărie, tren, automobil, c1oson omnibus, jueărie sunătoare, 
m3şină de călcat de nickel, piano cu 8 tonuri, cărţi CU chipuri indistrugibile, căIt! 
de poveşti: Robinson, Orun, Andersen. Lumea b3smelor tinereţei, jocuri de socie
tate, păpuşi îmbrăcate în număr mai mare de 100 păpuşi veritabile franceze în mă
rime de 22 centimetri, ciasornice de buzunar cu trăgător, vatre de casă, mături în 
număr mare, animale de tinichea, roţile sunătoare, creion în formă de cheie, cuţite, 
creioane şi tocuri, săbii, puşti, chipiuri, vioare, mobile de casă, recvizite de bucătă
rie, soldaţi de fier, păpuşi de celuloid indistrugibile, figuri de jucat etc. 

Orupa 45. 
Cla:ornice de tras cu maşinărie, trăsuri electrice cu conduci superior, auto

mobil cu vagoane colorate de tras, un aaobat puternic, closonl, şi tot felul de 
animale, omnibll! - motor, vapoare, noutăţi de ciasuri sunătoare, armă de casă 
ideală cu tablă de ţintă, trăsură de purtat, echipament intreg de soldat, baionetă 
cu piele lustruită cu lac, serviciu de porcelan pentru şase persoane, miel cu tonuri 
muzicale, soldat puternic de ne distrus 6 bucăţi, cărţi cu chipuri şi cu poveşti, tră
Gură de păpuşi cu roate de gumă, vase de cuină din tinichea, odaie de baie aran
jată, maşină de călcat de fier, mojare, strângător de bani cu ciasomic şi clopoţel, . 
domin~ de os, p'p~Işi mari. d~ gumă, iepur~ îndoit ~e&,ulabil, c1?soni re~labili, ti
p'ogTafll pentru COPII, de mana, laterne magtce, maşIni de abun veritabile, cuburi 
Ilustrate 12 Ia număr, zidărie de peatră ca joc pentru copii, dulap, maşină pentru 
socotit, de copii, dobe cari se pot şuruba CII regulator, etc. etc. 

Animale regulabile trase cu piele, mici, mari, cu voce şi 3nima~e din '!1asche, An 
vaze fmmoltse, soldaţi indistruglbili călări, men3l'eriţ1 tren~Hi ~egul~b.tle cu ŞIn~1 tot . ~ 
felul de figuri ,i animale, Şi. maşini de vapor, corăbu,. st:rlnun ~Rld~ter~. de Platrll'l . 
ferestrău de strugar cu garnitură, figure de şac puternice cu tabla de lllC'lIS, domIno, 
de os cu 45 de figuri şi 100 şi 100 alte articole. C . on PlpD,J franceze mi,dtoare de I~mn. 
Mărime in centimetri: 26 28 30 3J 34 36 39 42 46 50 54 58 64 

35 40 45 50 60 80 90 110 145 lW 180 240 250 
afară de aceasla un mare asortiment de păpuşi de piele, păp lşI îmbrăcate aau de 
celuloidă. Cal 
Pdpllştllle cumplrate la mln. le rep.r eu, Iti ~z dacă se alee 

strici, ,e prlmes(; tot felul de reparărl pOilbUe. S f 

Mare asorUmont i11 decorllrl pentru pom de Crăciun,; mer~i 
Mure expoziţie de gralllofoane ('I,U ton de oţel, începând dela. c~~ 
9 H. mue asortiment în plAci duple cu 1'00 cr. :Fouografe sur. C 1. e 
prin~ltor de ieftine, 2·50 er. e8le mai bune tnlluri Cli 60 er. ton Ş 

Cai cu leagăn de toate rnărimile dela t fi. r:::, 
1 • plrJal 

.... ~. dÎsoh 
Aibum de ilmtrate de pliiich dela 45 er. în sus, album de suvenirc de pHiich dela 25 cr. în sus, casete de cusut, serviciu cu ias.ă 
farfurii 90 er., servif:iu de ţuică 45 cr., uriaş magazin tn obiecte pentru spălat, mâncat, de ceaiu, mai departe portofolii de pi mare 
brodate, vase de fiori, ciasQrnice, marmoră sculptată, mese mici de gust, serviciu de fumat de bronz şi nenumărate alte obiec tor.a 

Cumpăr.re de ocazie dIn obiecte de argint de China. - Umbrele bărbăteşti de mătase cu mar- ~~~~. 
gine de otonlan ] fI. 70 cr. ,i inci multe obiecte neinşirate aici. . alegă' 

'I ri'iS1..1.ri de cOI~ii 1llarc asortin"1c.nt dela. 4- fI. -:;0 cr. în sus. camel 

Fiti afenti la firmă! 
rlntra lilear. cUlDplrAtor .1 dA trataU o lotojrafie mArl. ~rii.n. 

f 
flfifc,ecizi 

.. ,,, .... Bizaral dl' t8a ru. ~,'1"'un_ 
!B.m~~~ .. am""mD .. ~ .. a. .... am ........ ~ - '~ace r:=:::- -- N ::: 1. 1870. e r .. B·E·.··N· .... E D .... E·~ .. • .. S .. ,. A···N·.··D·· .... O R ...... gO .. irUO(Le~'a.aOll:g .. :le~:I~a~l~al. ;rpiâr.n~a.~· I -- Ediftetitor de altliN~ şi 1c.onosfase bisericeştI. -:: ' "_ _ ~ _ 

1Y "M"'rOml- L~SIIA ; CluJ-Kolozsvar, _We~~e_fll ~.-ut nr. 13· .Coroana •. ) ~~eJ~ 
fi u CI ~ U it Işi recomandA aSJrLimentll1 bogat de oroloage ~l giuvergl· venit 

cale cu preţari foule Ilvantagio.s~ ,i la'~rlte în cel mai tin s:stea. gând 
Obiecte de salon de arg;nt veritabil ,i a.rgint <> " 

; de China ia mare asortiment; tac&.morl de ~J.}<:: ${/}~., ~ 
Riikogpalotil (1. Budapesta)' Str. Font 49. 

Editică şi aranjază pe deplin: 

uItare, iconostase, icoane, statuie, strane, 
8111voane, scaune (bănci) bisericeşti, ş. 8. 

Renovez pe deplin, ori ta parte bisericile pe Ilngă 
preţuri foarte ieftine. Poftim pe ori-cine sl binevoiască a 
compara preHminarele mele cu ori-care din străinătate. 

: masă din argint se prpg~tes~ după [Iretul ''!:>?if ţ}.:'(J~ 

i 
ement de zi. Oroloage veritabile , Qmegac: 4lif' ':~;:/jC: 
pe lângA gar.nţie de 10 ani. Senicin prompt 6 :~ .. ·f·, 

i 
~i sol d, Prelurile cele mai mai moderate. 4~ r1~: :i.~~ 

Acei c,ari cer cu prOVOClre ia ziarul liTri. ..,ţf:i<,\". tţ ';:"7 
buna" prllnes'i catalo- tIT'::':;':,"'":'~ 1.-

gul gratuit şi porto- _. ., i~frE'ş~:;~,Ji')' 
;' franco aca~ă. ~F.iS~.' .. 'W,~k.~jf;;~' .• ,~}'?"l~ 

.-J' ',,:)'~;.:'.\~ Iri ::··Y, 1':; -:j' ~~~ ComandeJe din provin- -- ",··r~.,v~1'Ir:;;;'e~,,:<~·,t 'v-"; 

: tie se efeptuiesc prompt ~ ,. ~ ·It t, ~' :?: ,1-', '0.:" 1 r"~~î r~':' 
: şi conşt!enţios. ~. L~~ ·~~~i~~i3:~z:. 
.... ~, ......................... ~ ...................... tfl~ 

~III====~~=:::-:::: gta::an: 
t~~Ir! se execută mai bine şi mai ieftin, la 

~J:%~~;~{~?~ A fii T O,. KA T Z K Y iii8haniC 

~I ~ .. e~ ~.i~~· ~h ~~<.~ TEMESVAR .. BEL VAR OS. Pz:inz - Ellgen,; gasse. 
fi11~'")i!{ (,tt~l 

. '~i~~~W .t~ ::;:n~s~:ri:':: ~~~~ih~:::N~:: 
~ P LAc 1 in limba româ . 
. " neaseă, germână, sârbească 
. şi ungurească. 

F O N O G R A F familiar dela 5 fi. in sus. 
PLACI cu 1 fi. 25 er. bncata. ACE de cusut 

1
200 bUCAţi cu 2 5 ef. - ALBUM pentru plăci. 

PLACI FOLOSITE SE SCHIMBĂ. 
Depozit de COARDE şi alte obiecte necesare. 

-
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