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f Ioan Russu-Şirianu. 
Din Bucureşti primim dureroasa veste 

că ioan Russu-Sirianul, fostul nostru 
coleg de redacţie şi unul dintre înte
meietorii ziarului nostru, cel mai fruntaş 
dintre gazetarii români şi luptător de 
seamă în viata noastră naţională, a în
cetat din viaţă. 

Covârşiţi de cea mai adâncă durere, 
abea găsim cuvinte cari să interpre
teze în toată mărirnea ei jalea noastră 
şi a neamului întreg, care a trebuit 
să mai îndure în acest posomorit sfâr
şit de an şi aceasta nouă pierdere. 

Căci perderea lui Ioan Russu-Şi-
rianu este o adevărată pierdere naţio
nală. Două-zeci de ani acest om neo
bosit, a muncit muncă de adevărat 
apostol în mijlocul societăţii noastre. 
Cu cuvântul şi cu condeiul el a fost 
unul dintre cei mai entuziaşti luptă
tori ai cauzei noastre naţionale. Vor 
fi fost alţii ca el, ori mai de seamă 
ca el, în aceste din urmă două de
cenii de lupte, dar agitator în cel 
mai deplin înţeles al cuvântului, mai de 
seamă ca dânsul, n'a avut cauza na
ţională. 

El şi a purtat elocinţa lui populară 
delà un colţ al ţării, la altul, prin Ar
deal, prin Bihor, prin Bănat şi pe pus
tele Aradului, deşteptând, însufleţind 
şi aprinzând schinteia dragostei de 
neam în inimi. Şi pe unde a fost, a lăsat 
amintiri neşterse în popor, care n'a 
avut un nume, pe care s ă i rostiască 
mai cu drag în acest timp, decât pe 
al lui Russu-Şirianu. 

Talentul şi verva lui agitatorică a 
fost însuşirea cea mai caracteristică şi a 
activităţii sale publicistice. 

Redactează în Sibiiiu o foaie de po
por, cea dintâi şi cea mai bună foaie 
poporală care a fost la noi, care pă
trunde în mase largi, şi-i întemeiază 
reputaţia de cel dintâ'u publicist la 
noi. Silit de împrejurări pleacă din 
Sibiiu, foaia continuă să apară, dar 
duhul care o însufleţia dispare din ea 
şi se mută la Arad, unde Russu Şirianu, 
redacta acum ziarul nostru, pe care 
între împrejurări grele îl slujeşte timp 
de 13 ani şi-i duce, ifflprimându-i nota 
personalităţii sale agitatorice, din izbândă 
în izbândă. Aici, la ziarul nostru, îşi dă 
toată măsura forţelor şi talentului său. 
Fecund, cu cunoştinţi vaste şi cu o 

1864-1909. 
judecată limpede şi sigura el scrie zi 
de zi articolele lui, cari în epoca lungă 
de deprimare ce a urmat după memo
rand, sânt аргоарг singura lectură în-
sufleţitoare şi inspiratoare de nădejdi 
în vremuri mai bune. 

Articolele sale scrise într'o limbă ro
mânească frumoasă şi curgătoare, sânt 
luate drept model de stil şi de cu
getare românească şi gustate mult în 
vremea aceasta. Neobosit, de dimineaţa 
până seara, el scrie, citeşte, fără odihnă, 
jertfindu-şi toată vremea şi toată forţa 
de muncă pentru marea cauză ce ser
veşte. Ani întregi, nu era zi, fără ar
ticolul de fond aíui Russu Şirianu, cari 
dacă ar fi culese — mai multe mii la 
număr, — ar umplea imense volume. 

O muncă neîntrerupta şi asiduă este 
activitatea sa la ziar, care însă îi seacă 
încet puterile şi-i consumă şi lui, ca 
şi lui Augustni, nervii. 

Recunoştinţa publică pe-tru aceasta 
muncă rodnica şi neobosită nu e sgâr-
cită cu dânsul; un cerc al Chişineului, 
îl trimite în camera ţării, şi i se dă 
me eu un l o z de cinste în toate cor-
poraţ.ile noastre bisericeşti. Nu-i vorbă, 
nu se pot privi acestea ca o recom
pensă, căci el şi aici aduce servicii mari 
şi se face necesar şi chiar indispensabil. 

Dar fără îndo;aîă de acum înainte 
trebuia să se bucure de roadele trud
nicei sale vieţ». Aci, însă îi începe tragi
cul. Se îmbolnăveşte înainte cu un an 
şi jumătate şi înzădar aleargă în dreapta 
şi în stânga să-şi recâştige sănătatea, 
nu se face mai bine. Pr gonit de două 
procese cari îl ameninţau cu temniţă, 
bolnav şi trudit, el îşi caută refugiu în 
toamna aceasta la Bucureşti, unde nă
dăjduieşte încă o ameliorare la medicii 
savanţi de acolo. 

Şi când am inaugurat între serbări 
palatul nostru, în cărămizile căruia, cum 
spunea poetul Ooga, trebuie căutată 
şi sănătatea lui Russu-Şirianu, pentru 
întâia oară ni-am gândit cu strân
gere de inimă la dânsul care lipsia şi... 
cine ştie ce va fi simţit şi el pe patul 
său de dureri. 

Condeiul i-a căzut acum din mână... 
Publicistul plin de temperament şi vervă 
zace mort şi nu mai aude nici regre
tele celor cari l-au cunoscut şi iubit, 

nici plânsul soţiei şi al copiilor la cari 
ţinea aşa mult. 

Noi însl, colegii lui, ziarul acesta şi 
întreg neamul românesc îi vom păstra 
totdeauna o neşfearsă şi pioasă recu
noştinţă. Odihnească în pace ! 

Ioan Russu-Şirianu! s'a născut la 1864 în 
Şiris, comitatul Aradului. După terminarea 
studiilor pedagogice în pedagoglul de stat 
din Deva, a trecut în România unde delà 
1884—1891 a fost profesor de istorie la 
şcoala pedagogică şi fa Liceul de fete din 
Bucureşti. In acelaş timp a muncit în cali
tate de rrdactor h »Lumina pentru toţi* 
(1885), »RonanuU lui Rosetti (1886-1891) 
şi » Voinţa Naţională*. In anul 1891 se în
toarce a asa pentru a intra în redacţia zia
rului »Tribuna« din Sibiiu (1891—1886). In 
acest timp a îndurat, în repeţite rânduri, pe
depse aspre de oi-hnsoare şi amenzi în bani 
pentru articolele sale energice. La 1893 în
temeiază în Sibiiu cu d-nii Eugen Brote şi 
Septmiu Albim >Foaia Poporului*, cea din
tâi foaie românească scrisă pentru popor şi 
mula vreme şi cea mai bună. 

In urma neînţelegerilor ivite în sânul par
t i d u l mţional (1896) e nevoit să pără
sească »Tribuna« şi vine la Arad, unde în 
1897 întemeiază, cu sprijinul moral şi mate
rial al fruntaşilor români din Arad, »Tri
buna Poporului* — »Tribuna* noastră de 
astiz», muncind ia ea vreme de 11 ani, până 
îs vara anului 1908 când trece din nou în 
România. 

A fost ales, în repeţite rânduri, deputat 
sinodal şi congresual şi membru ÎÎI congre
gaţia comitaten:;ă a Aradului. La 1905 a fost 
ales, după o luptă grea, deputat al cercului 
electoral Chişineu, pe care I a reprezintat 
până la alegerile din 1906, când a rămas în 
minoritate. 

Russu-Ş'rianul, în afară de numeroase 
articole de gazetă, s'a îndeletnicit şi cu lite
ratura frumoasă publicând un volum de 
nuvele » Moara dia valet (1893) şi impresii 
din călătoria sa în Italia »La Roma* (1903). 
Una dintre lucrările sale mal însemnate 
»Romanii din statul ungar* (1905), a fost 
premiată de Academia română. Pentru stu
diul său istoric »Jobagia« (1908) i-s'afăcut 
proces de «agitaţie*. 

In anii din urmă a fost chinuit de-o boală 
grea de nervi ce i a hărăzit-o munca isto
vitoare în ogorul gazetăriei române. 

* 
Ştirea despre moartea subită a luiRussu-

Şirianul a făcut adâncă impresie în socie
tatea românească din Arad, unde răposatul 
avea nenumăraţi cunoscuţi şi prieteni. 

îndată după primirea acestei veşti triste, 
redacţia noastră a expediat următoarea te
legramă : I 
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Doamnei Lucreţia Russu 
Bucureşti. 

Deplângem adânc îndureraţi moartea publicis
tului cu condei de aur, care a fost Ion Russu-
Şirianu, în veci neuitatul nostru coleg. 

Red. »Tribuna*. 
Sindicatul presei române a expediat următoarea 

telegramă : 
Sindicatul presei române din Ungaria şt Tran

silvania vă roagă să primiţi cele mai sincere'.con-
doleanţe la moartea neuitatului D voastră soţ. 
Cauza românească pierde în el un luptător neo
bosit, publicistica un condei măiestru, iar noi toţi 
un coleg sincer şi credincios. Neuitată să i fie 
amintirea. 

Redacta noastră şi sindicatul presei vor de
pune câte o cunună pe mormântul lui. 

C o m i t e t u l s i n d i c a t u l u i p r e s e i r o 
m â n e a ţinut astăzi, în Arad, prima sa 

interne şi a stablit principul 
dicatului. 

De a şedinţă s'a expediat următoarea te 
legramă dlui I. C. Brătianu, ministrul prese 
dinte al României. 

Ion I. Brătianu 
Preşedintele consiliului de miniştri 

Bucureşti. 

4800 jugăre a unui proprietar din Gilău, cu 
numele Rosenberg. 

Sânt »dorabili în naivitatea lor patriotică cei 
din redacţia d-la »Ujag», când îşi închipuie că 
o moşie de 4800 jugere se poate cumpăra sau 
vinde în taină... poate In taină s t a t de mare în
cât să nu ştie de ea nici trbunalul, nici cumpă
rătorul, nici vânzătorul... 

Ziarul din Cluj, fireşti1, vede în intenţiunea 
episcopiei din Bîaj de a-şi plasa câieva fonduri 

celalalt. Dar desfiinţarea proprietăţii indi
viduale nu este singurul punct care ne des
parte de socialism, precum se crede. Mai 
presus de toate ne desparte idda unei în
frăţiri internaţionale a claselor apăsate, pe 
care o socotim o primejdie pentru fiinţa 
noastră naţională. La noi ea ar ajuta des-
naţionalizarea muncitorului român, care lo-

dinte antinaţionale. 
Ne mirăm питзі că nu cere să se porneasă 

Împotriva episcopiei din Blaj proces de »sgi-
taţie...* 
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In proprietăţi rurale »o acţiune c»re serveşte ten- c u i n d » muncind, luptând împreuna cu străinii, 
ar sfârşi prin a se pierde şi contopi cu ma
sele muncitorilor străini. Ideia izolării m 
ţionale trebuie şi aici să ne călăuzească, fiind 
la oraşe şi mai mult Hngu>a garanţie dl 
păstrare a naţionalităţii muncitorului român, 
Socialismul, deşi nu respinge ideia naţio 
nală, preconizează prioritatea revendicăriloi 
socialiste faţă cu revendicările naţionale 
După teoreticianii şi mai ales după practi-

Socialismul în România, 

ex-

sale 

Odiosul atentat din Bucureşti pune în 
discuţie chestiunea socialismului în Ro-

şedint* suprp7eş7dTnţia dîui ÖcTavián Goga". \ m â n i a f a t ă c u n o i românii din Ungaria. ] danii politici ai socialismului, poporul apă 
Comitttu! a discutat mai multe chestiuni I E s t e P n s o s s ă m a i а г а * ' ; т sentimentul ; sat trebuie întâi desrobit de apăsarea 

incipiile statutelor sin- | d e a d â n c ă indignare şi reprobare, pe care-1 ] ploatatori or săi capitalişti, de suferinţele 
avem pentru fapta muncitorului Jelea. ! sociale, şi pe urmă de cele naţionale. 

Ea este rodul agitaţiei socialiste violente j D i t r i v ă ) n o i s o c o t i m c ă , t a t fj 
peste măsura, ş. ma. ales a aţ.ţanlor in ju- j d ^ і 1 е ^ u t r e b u j e л ^ , 
rul doctorului Kacovski. 

Pentru noi, românii din Ungaria, se pune 
însă o chestiune de însemnătate de prin
cipiu. Noi cari adesea am p ivit cu oare
care simpatie soc ia ismul din Ungaria şi 

Comitetul sindicatului presei române din \ luptele lui, nu ne punem în flagrantă con-
Ungaria şi Transilvania, întrunindu-se astăzi : trazicere prin reprobarea socialismului din 
în Arad, reprobă mişelescul atentat şi vă România? Dacă aprobăm în multe privinţi 
urează deplina însănătoşire, dorind a vă 
vedea cât mai curând iarăşi la cârma pen
tru binele ţării şi al neamului românesc. 
Octavian Goga, preşedinte, iosif Şchiopul, 
secretar. , 

Agitaţie românească în comitatul C o 
jocna . Ziarei »Ujiag« din Cluj a salvat d n nou 
pairia. ta numărul său dea 23 Decemvre anunţi 
anume că a reuşii să descopere »o nouS acţiune 
românească, pornită în iea mai mare taină ; o 
acţiune pu-ă îa cale de agitatorii români cari 
cuceresc mereu teren în comitatul Cojocuei, lo
cuit în majoritate de romäm«. 

şi mărturisim chiar putinţa unei cooperări 
cu capii socialişti unguri, cu Bokányi şi 
Garami, cu Bachinger şi ceilalţi, cum pu
tem reproba, fără des-ninţirea noastră, pe 
d. Frimu^şi cum putem chiar aproba ex
pulzarea doctorului Racovski ? 

Contradicţii), fireşte, e numai aparenta. 
Ceice ar vedea în atitudinea noastră o des-
minţire ar dovedi că nu au înţeles deplin 
atitudinea noastră faţă cu socialiştii din 
Ungaria. Niciodată nu am vorbit şi nu 
am putut vorbi despre o fuziune cu parti 

pentru drepturile sociale. Întâi un popoi 
trebuie să-şi asigure existenţa naţională 
pe urmă să caute a înlătura nedreptăţii 
sociale ce-1 apasă. Apăsarea socială prive 
numai o pane a neamului, fie une-ori 
pe cea mai mare, şi nu poate duce la desfin 
tarea neamului întreg, apăsarea naţională 
dacă nu întimpină împotrivire se p.iate is
prăvi în cele clin urmă cu pierderea celui 
mai mare bun a naţionalităţii, cu desnam 
hhiizarea sa. Rezumând într'un cuvânt 
lupta naţională trebuie să primeze pe cei 
socia'ă, pentru două motive: mai întâi cu 
prinzând un interes mai general, al neamu 
Întreg, şi ai doilea fiind dc un interes rai 
ideal, apărând existenţa naţionalităţi/', a lim 
bii şi a culturii naţionale. 

O altă adâncă deosebire ce ne despart 

E vo.'ba, poate, de o răscoală? E vorba, poate, | dul socialist, ci totdeauna numai de o coo 
că moţii din munţii apuseni au hoiărit să se co- nerare vremelnică 
boare la Cluj şi să dea foc oraşului ? Nu, eiirort» j F u z i u n e a a r f i a d o p t a r e a comp ectă ă tatu-
de un lucru mult ma< grav şi primejdios pentru . ... -. . . . . . 
existenţa statului ungar: Episcopia din Blaj a j ro/_ principiilor unui partid din partea altui 

! de socialism ieste o deosebire de mentaiiiâ 
\ Socialismul e anuistoric şi antiUaiiţwk 

1 unguresc. \ list. Naţionalismul prin însuşi firea lui | 
j poate fi decât tradiţionalist şi istoric, 

luptă pentru păstrarea naţionalităţii şi 
hotărît anume să cumpere, în taină, moşia de \ partid şi în urmare o contopire cu partidul poate prin urmare să dărâme multe din tn 

I mare, roşeai*, iar gura se pierde într'o dul Deşteptarea. 
De Viora din Bihor. 

Zorile, zorile! 
Mreaja negurilor fumurii s'a desprins din 

noapte şi prin ea se strecoară fâşiile luminoase. 
II fura somnui de pe pleoape, zorih; albe, 

când prin gene-mi râd vesele, zorile, zorile. 
Sufietul îmi ridică din leagănul de vise, şi I päinginssc ochii... 

deştept — îl trece iar în Ieagănui de vise. Şi par'că braţe d 

pieţele corbii... vremea a î ă*p it numai irăsăiu 
rile şi le-a pelungif. 

Supt îmbinare» dungi or arcuite de-a ucra lu
minilor cu strălucirile voinţei, se reoglindcşte 
dorul d e a susţinea lupta! . . . 

O pa m§ scrijelată, scorţoasă s t i n g e înfrigurat 
chimirul. Zuruie frumos, meî.;iic, acolo înăuntru... 

! şi în fof trupul se revarsă o căldură, de se îm 

iă 
.In acorduri line, zvon de paseri se înfiripă, ] cân 1u şi urnba momelilor înainte 

înfiorat de-a ceruiui albastrită vrajă. 
Şi din învăluirea aurită a scamelor spumoase, 

adierea îmi trimite tainice înviorări de vlagă. 
Parcă fiinţa-mi toată ar primi botezul pre-

menirei... 

Zorile, zorile 1 

Paşi ce sună cadenţat, bat pămâ tul. 
In opinci şi straie, р-э cari colbul şi sudorile 

au însemnat truda săptămânii, se iveşte — cel 
ce dă câmpului viaţă. 

Sumanul aruncat pe umărul ca de criţă, des
copere puterea, care biruie atâtea poveri, fără să 
se frângă! Anii n'au sămănat încă flori albe In 

înti !de, árun-
la picioarele 

luptătorului : e cârciuma ! 
— Numai un pahar, să n'am inimă rea ! 
Razele ce se salb spre culmi, îi aţintesc pie

ziş în revărsarea lor band.-f>rie... 
Şi paşii se împleticesc, dau cu greu s'ajungă 

în localul scund, unde de abia mijeşte lumina 
şi ţi taie respiraţia un m-os greu, înbibat de 
miaznv, ce cutropesc sufletul! 

Cu ochi rătăcitori, roşu pmpănziţ', nişte fraţi 
în straie zdrenţuite caută sá prindă figură îmbu-
rată, cocoşată par'că pe tejghea. 

— Palincă.. pâliîKă-ă-ă.. mlăă... 
Mutrî jidoveas ă rînjeţte: 
— Adu banii, române ! 
Şi rîrjtura scufundă aproape nasul în barba 

subţire, ce pare a se lungi tot т з і mult.. 
In opinti şi straie, pe cari colbul şi sudori 

săptămânii şi au scrii ră/aşul, stă în perwj 
uşii cel ce se chiamă — vlaga poporului ! 

Ochii de vulpe 51 iscodesc,.. 
Un m.ros clocit i se strecoară Ih nări, pătn 

zând până la créer. 
Scuipă scârbit şi. pcr'că ar fi văzut cea { 

spurcată dihas ie, o ia repede — spre câmpuli 
tàt-.r de viaţă ! 

S'au ivit şi aci — zorile, zorile 1 

ктЫН F rance . 
Amyci is ş i O e l c s t i t i . 

Prosternat pa pragul peşterei sala săibati: 
sihastrul Celestin petrecu în rugăciuni privegh 
rea Paştilor, — îngereasca noapte când diava 
tremurători cad în p ăpastie. Şi pe când umbri 
acopereau pământul, la ceasul când îngerul i 
puitor plutise deasupra Egyptului, Celestin i 
înfiora cuprins da teamă şi nelinişte. 

Auzea, departe, în pădure, miorlăitul pisici 
săiba ice şi glasul fluerător al broaştelor râioasi 

f u r n i s o r u l c u r ţ i i i m p e r i a l e ş i r e g i i l e 

a t e l i e r d e haine p e n t r u i 

baji, copii şi f e m e i i o á r a i 
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di(iile şi aşezămintele trecutului cu cari na-
I ţionalitatea, firea cu simţirea şi gândirea spe-
I cifică a poporului e strâns unită şi care în 

cursul veacurilor au ajuns adevărate părţi 
f organice ale naţionalităţii sale. Intre aceste 

aşezăminte religiunea e cea mai de căpe
tenie. 

Pentru noi religia şi biserica sânt un scut 
al naţionalităţii şi păstrarea ei e un interes 
de frunte. Socialismul însă, simulează, c e i 
drept, ireligiozitatea, care şi ea ne pare con
damnabilă, spunând că religia e o chestie 
particulară a fie-cărui individ, dar în fond 
nu se poate tăgădui că socialismul este 
mai aies în practică o docrină hotărît anti-
religioasă. 

Este de-ajuns a-se citi orice ziar socialist, fie 
Népszava«, fie »Arbeiterzeitung« din Viena 

fie » Vorwărts«-u\ din Berlin, ca să cităm 
numai pe cele mai apropiate de noi, spre 
a ne convinge din insultele ce se aduc acolo 
nu clerului numai, ci însuşi lucrurilor şi 
credinţelor sfinte, că socialismul în fond 
are tendinţă rosti/ antireligioasă şi mai ales 
anticreştină, explicabilă prin fiinţa de faţă 
a atâtor evrei fn fruntea tuturor partidelor 
socialiste. 

lată aici în rezumat deosebirile ce fac ca 
niciodată noi să nu ne putem uni şi con
topi deplin cu socialismul. 

Dacă însă aceste sânt punctele de diver
genţă generală între socialism şi naţionalism, 
sânt şi mai multe între noi şi socialismul 
din România. 

In fiecare ţară acţiunea unui partid poli
tic trebuie să fie în raport cu mărirea inte
reselor ce reprezintă şi cu clasele sociale, 
cu numărul de persoane pe cari se razimă. 
Dar cari sânt interesele şi cari sânt clasele 
ce reprezintă mişcarea socialistă a Româ
niei ? Ţărănimea apăsată ? Intr'adevăr ea for
mează majoritatea poporaţiei şi interesele ei 
azi trebuie să covârşiască şi să predomine 
orice alt interes în politica României. Dar 
oare socialismul este adevărata soluţiune a 
chestiei ţărăneşti, este el soluţiunea dorită 
de ţărani însăşi? Nici decum. Socialismul 
este soluţia chestiei muncitorimii industriale 

delà oraşe, a proletariatului lipsit de orice 
proprietate care cere colectivizarea şi so
cializarea capitalului şi a mijloacelor de pro
ducţie modernă. Ţăranul dimpotrivă nu e 
un proletar propriu zis, un desrădăcinat şi 
declasat, fără tradiţii şi fără trecut, el este 
o fiinţă legată prin mii de fire de pămân
tul său el este proprietar, şi nu vrea sociali
zarea, colectivizarea proprietăţii mari, ci cere 
parcelarea şi individualizarea ei. In deose
bire de proletarul industrial, care nu are ni
mic afară de palmele sale, ţăranul are a-
proape totdeauna ceva, un petec cât de mic 
de pământ рг care vrea să-1 păstreze ş să-1 
mărească prin împărţirea marei proprietăţi 
şi nu se învo eşte la codevăimăşia socialistă 
decât cel mult în privinţa pădurilor şi iz
lazului. 

Ţăranul, prin sufletul său şi prin con
cepţiile sale, este poate mai departe de so
cial sm decât însuşi burghezul capitalist, in 
Germania, în Franţa, îmAustria, pretutindeni 
unde partidul socialist este foarte puternic, 
el a renunţat totuşi de mult Ia propaganda 
socialistă între ţărani, şi nicăiri nu există 
un. partid socialist ţărănesc, deşi ţărănimea 
se află Ia un grad de cultură mult mai 
înaintată, mai aproape de înţelegerea ideii 
socialiste. Socialismul în România va trebui 
să renunţe şi el la propaganda sa pe sate 
după cum de fapt a şi renunţat de mult. 

Atunci însă, ce rost poate avea socialis
mul românesc. Proletariatul industrial ? Dar 
industria în România, durere, e aproape 
nulă. Un proletariat industrial nu există 
aproape de loc. Cel mai mare oraş al ţării, 
Bucureştii, nu e nici el un oraş industrial. 
Abia câţiva muncitori şi meseriaşi : apoi 
muncitorii din porturile Galaţi şi Brăila, 
toată » muncitorimea< României. 

Nu socialismul este însă chiemat a da 
clasei ţărăneşti exploatate desrobirea sa eco
nomică. Socialismul va fi totdeauna in
capabil de a înţelege trebuinţele ţărănimii 
şi va putea cu atâta mai puţin să dea o 
soluţiune pozitivă chestiunii ţărăneşti. So
cialismul vrea să răstoarne şi să desfiinţeze I 
toată întocmirea socială de azi şi să ridice 

asupra dărîmăturilor ei, o clădire al cărei 
proiect nici în capetele cele mai luminate 
ale şefilor socialişti din apus nu este deplin 
lămurit. 

Chestiunea ţărănească va trebui să fie 
rezolvită nu de socialişti, ci, ori cât s'ar 
pare de paradoxal, de clasele conducătoare, 
de intelectuali şi de însuşi exploatatorii « 
ţărănimii, întocmai cum ideile şi constituţia 
liberală a ţării a fost introdusă tot de bo
ierii democraţi şi » bonjurişti «, de generaţia 
tinerilor boieri liberali delà 1848. 

Propaganda socialistă în România nu are 
şi nu poate avea rost câtă vreme nu există 
o industrie şi un proletariat industrial ro
mânesc. 

Admiţând însă chiar legitimitatea luptei 
socialiste pentru neînsemnata clasă prole
tară a Românie*, ieste ea aşa cum se dă 
în proporţie cu această clasă? Sânt atât 
de mari interesele sociale şi partidul care 
reprezintă atât de arzătoare chestiunea acea
sta încât omorul politic să se admită nu 
ca o armă de luptă legitimă, dar şi numai 
ca expresia exactă şi proporţionată cu mă
rimea intereselor ce reprezintă? Ar fi oare 
de mirat dacă bunăoară suferinţele români
lor din Ungaria, suferinţele de 40 de ani 
ale unui popor întreg de 3 milioane ar 
găsi explozie într'un act de desnădejde? 
Şi totuşi nimeni între noi nu se gândeşte 
să păş:ască în lupta politică marginile le
galităţii. Nu, fapta de Marţi a lui Stoian Je
lea nu este nici măcar expresia sufletească 
a luptei socialiste din România. Ea este 
rezultatul unei acţiuni mizerabile a străini
lor, a evreilor şi bulgarilor şi se îndreaptă 
în mod conştient contra existenţei poporului 
şi statului românesc. Nu ne sfiim a declara 
cu hotărîre că reprobăm cu toată indigna
rea că un ziar românesc, >Adevărul«, şi un 
partid românesc, partidul d-lui Tache lo
nescu, acordă ajutorul său pe faţă mişcă
rii socialiste şi reprezentantului ei, doctoru
lui bulgar Racovski. 

Acest om care este în străini şi nici mă
car nu vorbeşte bine româneşte, precum 
am avut ocaziune să ne convingem de visu 

cufundat în bezna necurată, el se mdo a că 
taina slăvită poate să se îndeplinească. Dar, când 
vizu ivindu se ziua, vess lia pătrunse în inima sa 
bpreună ca zorile; el ştiu că Hrlstos înviase şi 
striga : 

— Lus a ieşit din mormânt ! Dragostea a în
vins snoartes, aieiuia ! Se înalţă strălucitor delà 
picioarele colinei ! alehra ! Plăsmuirea s'a zămislii 
din nou şi s'a dres. Umbra şi răul s'a risipit, 
mântuirea şl lumina se răspândesc în lume. Ale
luia! 

O ciocârlie, care se deşteptă în grâne, îi răs
punse cântând : 

— A înviat. Am visat cuiburi şi ouă, ouă albe 
Stropite cu rumeneli. Aleluis ! A înviat ! 

Şi pustnicul Celestin ieşi din peşteră, ca să se 
ducă ia biserica vecină, spre a sărbători sfânta 
zl a Paştilor. 

Pecând străbătea pădurea, el văzu în mijlocul 
unui luminiş un fag frumos, ai cărui muguri 
umflaţi începeau să scoată frunzuliţe verzf, fra
gede; ghirlande de ederă şi fâşiosre de lână erau 
agăţate de crengi, СІ.гі se plecau până Ia pământ, 
poliţe atârnate, prinse de triunchiul noduro?, 
spuneu de tinereţe şi de dragoste, şi Ici şl colo, 
Amoraşi de lut, cu aripile deschise şi cu mon-
diul în vânt, se legănau pe ramuri. La această pri

velişte, pustnicul Celestin î-,i îacrun'ă sprâncele 
aibe : 

— E copacul zânelor, îşi zise el, iar felele din 
ţinut l-au încărcat cu daru;i, după datina stră
moşească. Iml petrec viaţa luptând împotriva zl-
nelor şi nici nu e de închipuit cs nâcszuri і ш і 
mai fac mititelele astea. N,u mi se împotrivesc pe 
faţă. In fiecare an, la seceriş, fac molifte oentru 
curăţirea copacului da durnii rau, djpă nturi, şi 
le citesc evanghelia Sfântului loan. 

»Na ştiu ce ar fi т э і bine de făcut; aghasma 
şi evanghelia sfântului loan le ia la goană şi 
toată iarna nu se mai aude nimic de cucoanele 
astea; dar ele se reîntorc pjimăvara şi treabs 
începe în fiecare an. 

>Sânt şirete; Is-ajunge o tufă de spinişor ca 
să adăpostească un roiu întreg. Şi ele răspândesc 
farmece asup r a bieţilor şi a fetelor. 

»De când tânt bătrân, vederea mi-a slăbit şi 
nu le mai pot zări de loc. îşi bat joc de mine, 
îmi trec pe supt nas şi-mi râd în barbă. Dar 
când eram de douăzeci de ani le vedeam în lu
minişuri, jucând în horă, cu pălării de flori, supt 
o rază de lună. Doamne Dumnezeu'e, Tu care 
făcuşi cerul şi roua, lăudate fie faptele tale ! Dar 
de ce ai făcut copaci păgâni şi fântâni minu
nate ? Dar ce-ai supt din alun mătrăguna care cântă? 
Lucrurile astea fireşti duc tinereţa la păcat şi 

fac multă caznă anahoreţilor cari, ca mine, şi-au 
pus în gând să sfinţească făpturile. Şi barem 
dacă Evanghelia Sfântului Ion ar fi de-ajuns să 
gonească diavolii ! Dar n'ajunge, şi eu nu ştiu 
ce să mai fac ! 

Şi, pe când bunul sihastru se îndepărta sus
pinând, copacul, care era fermecat, îi zise într'un 
freamăt răcoros : 

— Celestin, Celestin, mugurii mei sânt ouă, 
adevărate ouă de Paşti ! Aleluia ! Aleluia ! 

Celestin se înfundă în codru, fără să întoarcă ca
pul. El înainta cu greu, pe o cărare strâmtă, în 
mijlocul spinilor cari îi sfăşiau mantaua când, din-
tr'odată, sărind dintr'uu desiş, un băat îi taie 
calea. 

Era îmbrăcat pe jumătate într'o piele de dobi
toc şi era mai mult un faun decât un băiat ; pri
virea lui era pătrunzătoare, nasul cârn, faţa râză
toare. 

Părul buclat ascundea cele două corniţe ale 
frunţii sale înguste ; buzele îi descopereau dinţii 
ascuţiţi şi albi ; tulei blond cobora, în două vâr
furi, din bărbia lui. Un puf de aur îi strălucea 
pe piept. Era sprinten şi mlădios ; picioarele lui 
cu copite se ascundeau în iarbă, 

Celestin, care ştia toate lucrurile pe cari Ie dă 
gândirea, văzu îndată cu cine are aface şi ridică 
mâna să facă semnul crucei. Dar faunul, apu-

Koutăţi la m o d ă de g u i l e . c - e ş i m a n ş e t e de ca l i ta t e e x c e l e n t a 
se capătă la WEISMAYR FERENCZ Timişoara, numai îu cetate, strada Hunyadi. 
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este lefegiul şi agentul intereselor străine 
în România şi dacă se va adeveri că ei 
este autorul moral al mişelescului atentat, 
atunci nu mai încape îndoială că ziarul şi 
partidul care 1-a susţinut a făcut, conştient 
sau inconştient, un act de trădare naţională 
şi trebuie expus oprobiului public al tutu
ror românilor. 

Am ţinut să spunem toate acestea cu 
hotărâre şi limpezime, oricât s'ar părea de 
neobişnuit acest »amstec« direct din partea 
noastră în politica internă a României. Dacă 
oamenii de stat români mărturisesc pnn-
cipiul neutralităţii faţă cu luptele noastre, 
noi din parte-ne nu putem mărturisi aceiaş 
lipsă de conştiinţă naţională. Nu putem 
privi România cu aceiaşi ochi ca pe oricare 
alt stat, ea este a tuturor românilor, ea 
este nădejdea şi cetatea puternică a naţio
nalităţii noastre şi faptul acesta ne dă drep
tul de a lepăda orice falşe consideraţii de 
neutralitate şi de a spune fără rezervă ceia 
ce credem în clipe de grea cumpănă pen
tru ţara româneasca, ţara tuturor românilor. 
Dacă românii României nu o iubesc şi nu o 
vor, noi o iubim şi o voim chiar şi contra 
voiinţii lor. Diximus et salvavimus animam 
nostrom. 

A t e n t a t u l c o n t r a c l - î u î 

L I . L . B r ă t i a n u . 
Starea D Iul Brătianu. 

Dimineaţa la orele 9 medicii s'au întru
nit la d. Brătianu şi au procedat la schim
barea pansamentelor. 

Bolnavul a fost ridicat din pat şi ţinut 
câteva momente în picioare. Din această 
cauză d. Brătianu a avut ameţeli, cari i-au 
dispărut însă după câteva minute. 

Examinând starea generală a rănitului, 
medicii au redactat următorul buletin : 

*Astázi 10 Decesibre 1909. Orele 9 di
mineaţa, starea d lui Ргіт-піпЫгл Brètlanu 

continuă a fi satisfăcătoare, fără nici o 
complicate. Noaptea a fost mai puţin agi
tata, putând dormi câteva ore cu întreru
peri. 

Cu ocaziunea schimbărei pansamentului 
a avut o uşoară slăbiciune, care a dispă
rut după câteva minute.^ 

Convorbire ca d. dr. Leonte. 

Am văzut pe d. dr. Leonte după consultul 
medical şi l-am întrebat asupra constatărilor fă
cute. D-sa mi-a spus că starea dlui Brătianu 
continuă de a fi bună. 

Turburarea pe care a avut-o în timpul când a 
fost ţinut în picioare, se explică, întru cât toţi 
bolnavii cari stau câtva timp în pat, au ameţeli 
când sânt ridicaţi în picioare. 

L-am întrebat pe d. dr. când se va face exa
menul radiografie al rănitului spre a se vedea 
unde sânt gloanţele. 

- Deocamdată, mi-a răspuns d-sa, nu putem 
spune când vom face acel examen, pentrucă bol
navul nu poate suporta oboseala examinării. 

. Noi, medicii, sântem convinşi însă că nici o 
complicaţie nu se va ivi şi că d Brătianu se va 
putea vindeca într'un timp destul de scurt. 

...Azi fiind mai bine, i-am prescris să se hră
nească cu lapte. 

A. S. R. -'rincipesa Maria 
ia d. Brătianu. 

La orele 12 şi un sfert A. S Principesa Maria 
s'a dus cu automobdul delà palat ta d. Bră 
tianu. 

A. S. R. a stat o om la primul-tnmistru luând 
în numele M. Sale Regelui toatr informaţiile ne
cesare dtspre mersul boalei şi constatările medi
cale. 

S'a luat dispoziţia ca toate buletinele medicale 
să fie comunicate la palat, imediat după redac
tarea lor. 

Intervlev cu dl ministru Cos t inescu . 

După consiliul de miniştrii ce s'a ţinut la pa
lat de!a orele 11—1 d. a., am fost primit de dl 
Emil Costinescu, ministrul de finanţe. 

L'am întrebat de starea dlui Brătianu. 
— Eu am credinţa, spunea d-sa, că primul 

ministru se va însănătoşi pe deplin cât de curând. 
Deocamdată se plânge de durerile ce le simte 

la subţioara stângă. 

Durerile acelea provin desigur din faptul, ci 
glontele ce pătrunsese în omoplat, s'a lăsat în 
jos pe supt piele. 

Dar repet, nu e nimic grav în starea primului 
ministru.« 

G u v e r n u l şl s lndica iştii. 

Am întrebat pe d. ministru ce atitudine 
va avea guvernul faţă de sindicalişti? 

— Noi, miniştrii, ne ocupăm cu măsu
rile ce trebuiesc luate pentru a se evita pe 
viitor ori-ce turburare al bunului mers al 
ordinei în stat cum şi pentru a se garanta 
singuranţa oamenilor de stat. Dar se înţă-
lege că nu putem proceda în grabă, în 
această privinţă, pentru că nu ne gândim 
să atingem libertăţile garantate prin Con
stituţie. 

Are atentatorul c o m p l i c ! ? 

Am pus această întrebare d lui ministru 
şi d-sa mi-a răspuns : 

— Pân'acum s'a putut stabili doar că 
atentatorul face parte dintre sindicalişti, cum 
s'a stabilit şi faptul că unii conducători ai 
sindicaliştilor au fost zilele trecute la Rus-
ciuk, unde a avut o intervedere cu d-ru1 

Rakovvski. 
— S'a stabilit amestecul conducătoriloi 

sindicalişti în atentat? 

— Aceasta nu s'a stabilit pân'acum. Tof 
sindicaliştii se leapădă de atentatorul şi de 
fapta lui cum de altfel e şi natural; dai 
apropiind faptele că atentatorul e bulgar şi 
sindicalist cu faptul că sindicalist i se agiţi 
de atâta vreme pentru bulgarul Rakowsk 
justiţia băaueşte amestecul acestora în fapt; 
nesocotită şi criminală a atentatorului ş 
continuă cercetările în această direcţie. 

Am mulţumit d-lui ministru de finanţe 
pentru buna voinţa şi interesantele comu 
nicări ce mi-a făcut. 

Man if* stat e contra >DimIneţeh. 

La venirea foilor ziarului » Dimineaţa « în piaţi 
Carol, un mare număr de cetăţeni s'au repezii 
asupra vânzătorilor şi strigând: >Jos asasinii deli 

cându 1 de mână, îl opri să-şi isprăvea că sem
nul atotputinte : 

— Bunule sihastru, îi zise el, nu mă cateresi. 
Ziua de azi e pentru mine, ca şi pentru tine, o 
zi de iărbătoare. Nu e milostiv să mă obideşti 
la ziua Paştelui. Dacă vrei, o să călătorim îm
preună şi ai să vezi că nu sânt rău. 

Din fericire, Celestin, se pricepea în ştiinţele 
sfinte. El îşi aduse aminte, cu prilejul aces a, 
că sfântul Jerome avusese drept tovarăşi de drum, 
în pustiu, satiri şi centauri cari propovăduiseră 
adevărul. 

El zise faunului : 
— Faune, zii un cântec de slavă către Dum

nezeu. Spune : a înviat. 
— A înviat, răspunse faunul. Şi iată că mă 

veselesc. 
Lărgindu-se cărarea, ei umblau unul lângă, 

celalalt. Pustnicul mergea gânditor şi-şi zicea: 
— Nu e un diavol, fiindcă » propovăduit a-

devărul... Am făcut bine că nu I am amărât. Pilda 
marelui sfânt Jerome n'a fost pierdută pentru 
mine. 

Şi întorcându-se spre tovarăşul său cu picioare 
de capră, il întrebă: 

— Cum te chiamă? 
— Mă chiamă Amycus, răspunse faunul. Tră

iesc în pădurea asta, unde m'am născut. Am ve
nit la tine, o părinte, fiindcă pari destul de cum 
se cade supt lunga-ţi barbă albă. Mi-se pare că 

pustnicii sir.-t fauni e o p i - ş ţ ' uf. ani. Când voiu 
fi bitràn, í m sä fiu ca íme. 

— A înviat, z\-ç shsMuii. 
— A ІІІѴЫ, z í s í Amy :ut. 
Ş ;, voïbînd a*a, el urcară colina unde se ri

dici o capela închinata Dumnezeului adevărat. 
Era mc& şi clădit' grosolan. Celestin o zidise 
cu mâmle síi?, d n rămăşiţele unu! templu al 
Venere'. înăuntru, se ved ~a masa Domnului, po
cită şi go*ă. 

— Sä Iflgenunchiim, z ; se sihastrul, şi să cân
tăm aWuia, findcă aÎnviat . Iar tu făptură umila, 
stai in genunchi cată vrem* vo u face eu slujba. 

Dar faunul, aproplindu-se de pu-stnic îi mân
gâie b í b a şi zise : 

— Bunule moşnessg tu eşti malînvaţat ca mine 
şi v e z i ceeace nu se ved?. D*r eu cunosc mai 
bine decât tine pădurile şi fântânile. Am să a 
duc lui Dumnezeu frunzişuri şi flori. Eu ştiu 
malurile unde h^ni ţ s îşi deschide floarea viorie, 
livezile unde fio»rea cucului înfloreşte In ciorchini 
galbeni. Ghicesc după mirosul său uşor vâscu! 
ml ruu i salbatc. O zăpadă de flori încununează 
de pe-acum tufele de spin negru. Aşteaptă-mă, 
moşnege... 

In trei sărituri de capră, el fu In pădure şi 
când se rentoarse, Celestin crezu că vede um
blând o tufă de spinişor. Amycus pierea tn dosul 
recollei sale îmbălsămate. El atârna ghirlande de 

II acoperi cu micşunele j 

- lui Ddmnezeu, care le 

flori 1д altsrui rustic 
zise cu greutate : 

— Florile aceites, 
dat fiinţa! 

Şi pe eand Celestin slujea liturgie, cel cu p 
ciosrele de capră plecându-şi până 1л p i n 
fruntea încoronaţi, «e 'nchijM soarelui şi zicej 

— Pământul e un ou msre, pe care tu îl zi 
misleştf, Soare, Soare sfânt ! 

Din ziua aceia, Celestin şi Amycus trăia I 
preună. Pustnicul nu reuşi cu nici un chip si 
înveţe jumÄtstea de om tainele negrăit? ; • 
cum capela lui Dumnezeu adevărat, prin îngri
jirile iui Amycus era întotdeauna împodobită 1 
ghirlande şi îmi bine înflorită decât copacul ZÎHÎ 
lor, sfântul preot zicea: »Faunul este un cânte; 
de slavă al lui Dumnezeu*. 

De aa-ea-i dete botezul sfânt. 
Pe colina unde Celestin clădise capela strâmtă, 

pe care Amycus o împodobea cu fiori din munţi, 
din păduri şi din ape, se înălţă astăzi o biserid 
al cărei trup ţine din al unsprezecile veac, şi al 
curei advon a mai fost zidit odată supt domnii 
lui Henric al doilea, î i stilul Renaştere!. 

E un loc de hagia âc iar credincioşii prosti-
vesc acolo amintirea preafericită a sfinţilor Amyctö 
şi Celestin. Tradusă de V. £ 

Fabricate din m a t e r i a l s ă n ă t o s ş i s o l i d , în ori-ce timo se pot procura la firma 
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Cel mai mare şi mai toogat looal de cumpăraturi ! 
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Dimineaţa si Adevărul! , Іе-au luat foile rupân-
du-Ie şi apoi dându-le foc. 

Un imens public, care azista-se manifestând 
contra acestor ziare a luat hotărârea de a nu le 
mai citi. 

Manifestanţii spuneau: »Numai din cauza celor 
scrise în aceste ziare s'au făcut răscoalele, şi tot 
din cauza lor vedem azi petrecându-se un fapt 
înjositor pentru români. Cine a aţiţat pe sindi
calişti dacă nu »Dimineata« şi »Adevarul?« 

Paza primului-ministru. 

Multă lume se 'ntreabă cum se face că primul 
ministru n'a fost păzit de nici un agent poliţie
nesc, care ar fi putut interveni să împiedece pe 
atentator de a trage focuri asupra dlui Brătianu? 

Am căutat să avem explicaţia faptului că pri-
mul-ministru nu era păzit de nici un agent şi 
am aflat că d. Brătianu n'a primit niciodată să 
fie urmărit de agenţi, deşi i-se ceruse autorizarea 
să fie păzit. 

Poliţia Capitalei pusese totuşi un sergent ma
jor care să urmăreassă cu bicicleta pe primul 
ministru. 

Acel poliţist a aşteptat Marţi seara pe d. Bră
tianu să iasă delà Senat şi să plece cu automo
bilul. 

Primul-ministru a plecat însă pe jos şi poli
ţistul nu Га observat. 

Nici Ion Brătianu şi nici d. Sturdza nu voiau 
să fie păziţi de agenţi de siguranţă, când erau 
prim-miniştri. 

Când Stoica Alexandrescu a tras focuri asupra 
lui Ion Brătianu, Ia 1866, în strada Vămei, a ni
merit dupăcum se ştie, pe d. C. F. R. Robescu. 
De-atunci Ion Brătianu a primit să fie păzit de 
un agent, care-i sămăna şi pe care îl lua de 
multeori în trăsură cu dânsul. 

D. Dimitrie Sturdza deasemenea a primit să fie 
păzit de doi agenţi poliţieneşti, numai dupăce a 
fost lovit cu pumnul, de un nebun, în bulevardul 
Academiei, pe când eşia delà Senat. 

Ceva despre atentator. 

Socotim, că este interesant să dăm oarecari 
amănunte mai precise asupra omului, care a în
cercat să răpună vieaţa primului-ministru al ţărei. 

Atentatorul este un tânăr binefăcut. Smad la 
faţă, poartă părul său negru cu cărare, şi are 
nişte ochi negri mari şi plini de inteligenţă. Fi
gura sa plăcută nu-i trădează fapta. 

Cu toate acestea sânt momente, când ochii 
săi fulgeră sclipiri semnificative. 

Este foarte inteligent şi dotatjde o voinţă mare. 
Acest lucru autorităţile au ocaziunea să-I con

state foarte des, de câteori încearcă să-i smulgă 
vre-o declaraţie. Voinţa lui puternică s'a confir
mat şi mai mult, alaltăieri, când s'a aruncat de 
pe fereastra closetului delà palatul justiţiei. 

Gândul său adevărat a fost atunci, nu de a 
se sinucide, ci de a evîda. 

El şi-a dat seama în momentul chiar al ares-
tărei sale de situaţia lui şi în singurul moment 
când a isbutit să rămâie singur, a încercat eva
darea, cu rizicul bine înţăies a-şi expune vieaţa. 

Voinţa lui se mai dovedeşte şi din aceea, că 
se preface a nu şti ce se întâmplă cu dânsul. 

La întrebarea ce i s'a pus că de ce a sărit pe 
fereastră, Stoenescu a răspuns, că nu-şi amin
teşte să fi făcut o asemenea prostie ; iar când 
doctorii i-au spus, că minte, fiindcă singur se 
văieta de durerile ce i-au fost cauzate din rănile 
suferite în cădere, atentarul răspunde cu aier 
serios : 

— Mă doare trupul, pentrucă am fost bătut 
la poliţie ! 

Dânsul prin urinare, simulează şi simulează cu 
multă artă ceea ce fără voinţă nu ar fi putut 
s'o facă. 

Dacă a-ţi t n e s r c a t t o a t e ! 
ii tot aa f'an trecut durerile fâomatlse sereţ? o sticli da 

• T U B U N A« 

Scrisoare din Roma. 
Noul ministor 1rs faţa camerei. — Răceală. 
— Primul atstCj — Răspunsul ministerului. 

Impresia în camera şi în public. 

— Delà corespondentul nostru. — 

Roma, 21 Decemvre 1900. 

S'a deschis Camera şi în faţa unei săli foarte 
populate, noul guvern şi-a făcut declaraţia pur
tării sale !n viitor. In numele guvernului, premie
rul S T.nino a citit un program, cu o mulţime de 
reforme, dintre cari a accentuat asupra învăţă
mântului primar, asupra impozitului pe venit, 
asupra modificărilor ce trebuiesc aduse părţii 
meridionale a Italiei, asupra navigaţiei. 

Sonnino nu este orator ; dânsul işi citeşte dis
cursurile, cu un glas ascuţit, fără căldură, fără 
gesturi. 

Impresia care a produs-o Camerii a fost foarte 
proastă. In aceasta Cameră produsă de trecutul 
guvern, vorbirea lui Sonnino a răsunat în mij
locul unei răceli generale, ba chiar murmurele de 
nemulţămire au subliniat şi mai mult această 
răceală. 

Când a ajuns Ia sfârşitul discursului său, Son
nino, dupăce a anunţat creiarea altor două mi 
nistere noi, acela al muncei (in care va intra 
industria şi comerţul) şi aceia al comunicaţiilor 
(căi ferate şi maritine), a rugat Camera să ad
mită trimiterea acestui proiect de lege direct co
rni siunii bugetare a Camerei, fără să mai treacă 
prin secţii. Atunci s'a ridicat deputatul radical 
Pantano şi cu multă violenţă a răspuns că acest 
fapt constituie o călcare de regulament. 

Pentru un moment, camera a fost cuprinsă de 
un sentiment de ostilitate contra noului guvern, 
iar când deputatul Lacava, fost ministru de luc
rări publice şi locotenentul lui Oiolittl, s'a ridi
cat şi a vorbit in favoarea guvernului, sentimen
tul de ostilitate din cameră s'a prefăcut in o vie 
manifestaţie contrară guvernului, şi răceala delà 
începutul şedinţei a luat proporţiile unei ade
vărate catastrofe. 

Semn rău, se vorbea, guvernul are nevoie nu 
numai de majorităţile lui Oiolitti, dar şi de spri
jinul lui. 

A doua zi, deputatul socialist Ferri şi deputa
tul republican Barzdai, in două discursuri foarte 
violente, au atacat foarte aprig noul guvern, acu-
zându 1 de nedibâcie, căci ziceau aceşti doi, opo
ziţia toată a contribuit la căderea lu Oiolttti, iar 
Sonnino, In formarea noului cabinet, nu s'a adre
sat să ceaiă sfaturi tuturor fracţiunilor opoziţiei 
şi ceva şi mai rău, in alcătuirea programului nou
lui guvern, nu s'a sfătuit cu socialiştii şi cu re-
publicanii. 

La prima impresie produsă, s'a adiogat vioi
ciunea atacurilor acestor doi deputtţi, aşa că şi 
mai penibilă a fost impresia ce a rămas în pu
blic, î- jurnalism, şi In deputaţi. 

Dar a treia zi, Sonnino, a citit un discurs 
foarte frumos plin de vibrări de sinceritate şi 
cinste politică şi patriotici, a înfăţişat Camerei 
acest guvern ca un element de ordine, de bune 
intenfii şi de dor de muncă, a apelat Ia Cameră 
cerând nu indulgenţă pentru el şi pentru colegii 
lui din minister, ci răbdare, până ce vor vedea 
guvernul Ia lucru, şi atunci sâ se pronunţe. 

Ef.-ctul produs de cuvântarea premierului a 
fost admirabil. 

Azi, toate gazetele, fără să ţie seama de nuanţa 
politică, au cuvinte de laudă la adresa Iui Son
nino, şi opinia publică crede şi speră că minis
terul Sonnino, va fi la înălţimea programului ce-şi 
propune, şi că va creia In Italia o eră noua de 
guvernământ, o eră în care favoritismul să piară, 
o eră in care interesele poporulu) să se consi
dere, şi să se respecte mai presus de interesele 
personale. 

?щ, 5 

De altmintrelea Sonnino, este omul cinstit în 
toată accptaţia Isrgă a cuvântului, şi incon
testabil că acţiunea sa va fi sprijinită de toţi oa
menii cinstiţi, iar parlamentul italian are ia sînul 
lui tot oameni de valoare. Coresp. 

l ă v a ş de i a Beiuş. 
— Despărţământul Astrei. — Tipografie şi li 

brărie românească. Conferinţe. — 

Noi beiuşenii sîntem oameni foarte ciudaţi şi cu
rioşi. Din cale-afară curioşi ! Ne place ca lumea să 
vorbească mereu de bine, dar ne supărăm foc, cînd 
cineva ne dă cîte un ghiont meritat, spunîndu-ne a-
devăruri crude în faţă. 

Lumea de altfel crede că la noi se petrec lucruri 
mari ; că muncim fără preget, şi că dintre toate cen
trele romîneşti din părţile ungurene nici unul nu se 
impune mai mult prin activitate intensivă naţională, 
decît Beiuşul. 

Dar la noi lucrurile nu stau tocmai aşa. Am putea 
zice, că tot ce facem, facem mai mult din lux. Sau 
nu-i lux, dacă începem un lucru şi-1 lăsăm neisprăvit 
îndată ce credem, că publicul ne-a dat un certificat 
bun ? 

O premenire intelectuală e foarte anevoioasă. Dacă 
se vorbeşte despre noi, faptul acesta nu-1 putem atri
bui unei reculegeri oarecare, ci numai împrejurării că 
s'a găsit cineva, tot din şirurile noastre, să spună un 
cuvînt bun despre o manifestaţie oarecare trecă
toare. 

Va să zică totul atîrnă delà anumite momente, nu 
însă delà rîvna şi activitatea noastră continuă. Sînt 
unii intel. ctuali cari se pasionează pentru anumite 
porniri bune, pentru anumite îndrumări folositoare, 
dar văzîndu-se încunjuraţi de o ceată întreagă de alţi 
intelectuali cari privesc nepăsători şi rece, nu răzbesc 
se croiască un curent sănătos care se concentreze 
toate clasele sociale într'o activitate rodnică şi edifi
catoare. 

Mijloacele nu lipsesc. Avem aici despărţămîntul 
»Astrei«, avem şi casină romînă — aceasta dealtfel 
înfloritoare. Dar cu despărţămîntul »Astrei« o ducem 
cam prost. Se face acolo mai mult o muncă de mîn-
tuială. Se dresează procese verbale, se iau la cunoştinţă 
rapoartele casierului şi ale bibliotecarului şi atît. 

De o bucată de vreme, de mai mulţi ani chiar, a 
scăzut foarte mult interesul pentru despărţămîntul 
»Astrei«. Adunări nu se mai ţin şi aşa membrii nu 
se înmulţesc. D. director al despărţămîntului se mul-
ţămeşte, de multeori, cu rolul de misionar, merge pe 
sate în zi de Duminecă sau sărbătoare şi dacă popa 
nu ţine predică, ţine dlui. 

Adevărat, d. director e şi preot, dar felul acesta de 
inspecţie, cred, e bine să fie lăsat în grija organelor 
bisericeşti. Conducătorii despărţămîntului au altă da
torie de îndeplinit. Şi o pot face, căci d. Director are 
şi pricepere, e şi om de inimă. Chiar de aceia e de 
neînţeles de ce tînjeşte despărţămîntul »Astrei«. 

Odinioară se ţineau adunări generale foarte cerce
tate, cînd apoi se aranjau concerte, se juca »Batuta« 
şi »Caluserul«, dînd prilej şi tinerimei să prindă dra
goste pentru manifestaţiunile noastre naţionale. 

Şi gîndindu-ne la trecut o mustrare de suftet tre
buie să simţim, văzînd că azi, cînd se aşceaptă o 
muncă mai încordată muncim mai puţin. 

Şi cine poartă vina ? din care am scris acest răvaş, 
sau inteliginţa din Beiuş, care m'a făcutsă-1 scriu, cînd 
puteam scrie altul, ce să o ungă la suflet ? 

Dar ce să mă fac ? Sînt şi eu după cum sînt ei ! 

Dar afară de activitatea Astrei, care — după cum 
spusesem — e de dorit să fie intensivă şi rodnică, 
trebuie să ne preocupe şi o altă chestie de mare im
portanţă pentru romîuii din Beiuş şi pentru un ţinut 
aşa de romînesc ca al Seiuşului : înfiinţarea unei ti
pografii şi librării romîneşti. 

Sînt aici două străine, menajate foarte bine cu banii 
noştri, fără ca în schimb să cîştigăm ceva pentru edi
ficarea noastră naţională. Librăriile au biblioteci bine 
cercetate. Şi dacă răsfoieşti catalogul cititorilor, vei 
găsi că cei mai sîrguincioşi se recrutează dintre noi, 

Dovadă deci că publicul cere lectură şi în lipsă de 
carte romînească, citeşte ce poate. 

Dar aceasta pentru noi e pierdere aproape irepara
bilă dat fiind că cititul are mare înrîurire asupra for
mării sufletului şi a caracterului nostru. 

Să nu gîndim apoi că aici avem o tinerime nume
roasă, dornică de ştiinţă şi care e setoasă să-şi îmbo-
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gătească cunoştinţele şi prin lectură privată, tot atît 
de necesară, ca pregătirile făcute în şcoală. 

Nu-i de datoria noastră să ne îngrijim de acest 
tineret? 

Aceasta nu se poate face decît căutînd un mijloc 
potrivit pentru răspîndirea literaturii romîneşti şi acest 
mijloc îl găsim numai în înfiinţarea unei librării şi 
tipografii romîneşti aici în Beiuşul nostru. 

Şi credem că ceeace de demult dorim, se va şi rea
liza în timpul cel mai scurt posibil. 

Ca şi în alte centre, s'a hotărît să se tină de acum 
înainte şi cenferinte şi prelegeri poporale în Beiuş, 
s'au anunţat şi pînă acum mai mulţi conferenţieri şi 
credem că se vor mai anunţa şi de acum înainte. 

Petru E. Papp. 

O z i d e p a c e . 
Criza. 

Arad, 25 Decemvre. 

Crăciunul bisericii apusene a întins un 
văl de pace azi asupra mult zbuciumatei 
crize politice. Frământarea nervoasă din 
cluburile politice a contenit o clipă şi nu
mai după culise se mai urzesc azi firele 
surprizelor de mâne. 

Gri] le mari, chinuitoare ce au cuprins 
pe toţi etice adastă o schimbare a vremi-
lor, veghiază însă vii şi neod.hniie. 

Sărbătoarea lumii creştine din Apus n'a 
risipit nici gândurile grele ce apasă atmos
fera saloanelor strălucite delà curte şi bă
trânul nostru monarch nu va scăpa de ele 
nici în faţa pomului de Crăciun, împodo
bit spre bucuria nepoţilor săi neştiutori de 
vijeliile ce împrejmuiesc frunţile încoronate. 

Ca un val reţinut o clipă, criza se va 
revărsa de mâne iarăşi întărîtată şi cine 
ştie când o să ajungă după luni de zile 
punctul odihi ei depline. 

Declaraţiile Iui Lukács. 

Designatul prim ministru, Ladislau Lu
kács, s'a îmbrobodit în zilele prime ale mi-
siunei sale în vălul prevăzătoarei discre-
ţiuni politice şi n'a făcut declaraţii până 
ieri, în preseara Crăciunului romano-catolic. 
Ziarul care ne aduce cel dintâi declaraţiile 
acestea e »B. N.« un ziar care s'a relevat 
în timpul mai nou ca un combatant al 
exageraţiilor şovine. Iată aceste declaraţii: 

— Nimenea nu cunoaşte mai bine dificultă
ţile situaţiei decât mine şi se înşeală toţi cari 
cred despre mine că şi socoti o problemă uşoară, 
problema pentru a cărei rezolvire m'am angajat. 

Situaţia de care suferim deja de-un lung şir 
de ani, s'a ameliorat numai la aparenţă. In scur
gerea celor trei ani şi jumătate din urmă proce
sul de disoluţiune a crescut necontenit, deşi nu 
s'a declarat la suprafaţă, deşi s'au tăinuit diver-
gintele uriaşe, cari îşi urmau munca lor clan 
destină în parlament şi în societate, săpând la 
rădăcinile statului şi soJetăţii. 

Remediarea acestor stări e o problemă grea şi 
dacă silinţele cuiva în 2cest scop n'ar fi eventual 
încoronate de succes, poate e totuşi vrednic de 
recunoştinţa ce se cuvine intre orice împrejurări 
bunăvoinţei, chiar şi conform acelei maxime la
tine care zice : in magnis et voluisse sat ! 

»? IIBÜNA« 
Cá In ciuda dificultăţilor prea bine cunoscute 

mie nu m'am sustras datoriei de a încerca o so
luţie şl că îmi jertfesc interesele individuale şi li 
niştea vieţii mele particulare, e a se datori nu 
năzuinţei după putere, care nu m'a ispitit nici 
odată pe nime, ci absolut simţului de datorie şi 
experienţă, că coincidenţa întâmplătoare a împre
jurărilor mă designează poate pe mine personal, 
în situaţia actuală, ca pe omul relativ cel mai po
trivit pentru acest lucru. împrejurarea aceasta m'a 
determinat să primesc sarcina problemei. 

Să dovedesc amănunţit firea anevoiasă a îm
prejurărilor, e lucru de prisos. O stare aproape 
anarchică stăpâneşte toate referinţele sociale. Viata 
economică stagnează, forţele economice sâat în
cătuşate de nesiguranţa deplină, care dăinueşte 
deja de ani de zile. Nimenea nu cutează să între
prindă nimic, nu se poate hotărî pentru nimic, 
căci nu şiie dacă cea ce l-se pare astăzi mai po 
trivit, nu se risipeşte oare mâne ca un lucru za
darnic. Prestigiul nostru politic e nimicit în faţ> 
străinătăţii. Fa(ă cu celalalt stat al monarchiei n'am 
putut dovedi decât slăbiciune. Nu e departe mo
mentul, când nimenea nu ne va mai lua în serios. 

La toate acestea se mai adauge starea gravă a 
finanţelor statului, despre cari, dacă nu voim să 
ne reducem şi mai mult capacitatea de credit şi 
de altfel scăzută, e bine să vorbim cât mai puţin. 
Acesta e punctul care a făcut la 1875 inevitabilă 
reforma electorală şi aceasta e, ceace urgiteîză 
mai cu stăruinţă remediarea referinţelor noastre 
politice şi parlamentare. 

Un stat, ale cărui finanţe sânt distruse cu de
săvârşire, nu cântăreşte nici politiceşte şi ajunge 
o minge In mâna puterilor străine. Cel ce nu 
voiesc să expună Ungaria acestei situaţii umili
toare, care ameninţă cu nimicire totală unguri
mea, sânt direct îndatoraţi, ca dând Ia o parte 
orice consideraţii de natură personală, să se 
unească întru mântuirea tării. Nu e vorba ca ci
neva să-şi jertfească convingerile şi să se lepede 
de principiile sale, la cari a ţinut în toată viaţa 
lui politică. Fără să se jignească acestea, se poate 
şi trebuie să ne concentrăm spre mântuirea ţării 
şi spre a readuce viaţa de stat iarăş în ogaşa ei 
normală. Odată realizat acest lucru şi când pri
mejdiile cele mai mari se vor fi îndepărtat de pe 
orizonul ţării, tot ne va mai rămâne timp în dc-
ajuns să cumpănim, că, oare cei cari s'au unit 
în scopul unei munci urgente şi inexorabile, mai 
vor să înainteze împreună şi mai departe pe a-
ceiaş cale, ori că drumurile lor se despart apei 
iarăşi. 

Carnetul petrecerilor» 
Teatru de diletanţi în Arad. Supt egida Aso-

ciaţiunii se va inaugura cu prilejul anului nou, o 
nouă activitate a societăţei romîneşti din Arad — 
Teatrul de diletanţi. 

S'a pus în repetiţie «Năpasta», dramă, în două acte, 
de Carageale şi o scurtă localizare după Contesa de 
Martel (Gyp)—Rococo. Representaţia care va începe cu 
o scurtă producţie a corului Asociatiunii, va avea loc 
în seara zilei de Sftul Vasile, Ia anul nou, în sala 
Hotelului Central, din localitate. 

* 

Balul Asociatiunii. Sîntem informaţi că balul 
anual al Asociaţiei, care va avea loc în decursul lu-
nei Februarie, — de data aceasta se va prezenta supt 
un aspect cu totul deosebit. E vorba ca balul acesta 

să fie costumat. Doamnele şi domnişoarele vor fi 
rugate să se prezinte toate în portul nostru original 
omînesc, cu toate pitoreştile variaţii ce ni-le oferăr 
ţinuturile noastre. E poate una din cele mai fericite 
idei, căci vom avea prilejul să cunoaştem bunul gust 
al sexului nostru frumos care îşi va găsi în împreju
rarea aceasta cîmp larg şi destins pentru a-şi împo
dobi frumuseţile lor romîneşti cu haina inspiraţiilor 
primitive dar pitoreşti a străbunelor noastre, 

Matineu muzical. Alaltăeri a avut loc un ceaiu 
muzical şi dansant oferit de dnul şi dna Colonel Sil
viu Herbay în apartamentele lor din strada Zrinyi. 
Au luat parte mai multe persoane din societatea ro-
mînească Aradană cum şi un restrîns cerc de oficeri 
romîni din garnisona locală. Doamna Herbay, cu cu-
noscuta-i graţiositate şi-a îneîntat cu desăvîrşire oaspeţii 
cîntînd admirabil, cu puternicul său organ, aria gra
ţiei din «Robert Diavolo». A mai cîntat la Piano 
dşoara Getta Hodoş, Solfegiu!, sublimul solfegiu a 
lui Grieg. Apoi mai imite Arii din Rigoletto, Tra-
viatta, Carmen şi Aida. Dşoara Hodoş cu simţirea 
caldă ce însufleţeşte clapele a captivat micul auditoriu 
în bucăţile clasice ca şi în cele poporale, composi-
ţiile frumoase ale lui T. Brediceanu. A mai cîntat la 
Piano, neobosita dşoara Luca, care posedă o bun» 
tehnică. 

Şi în sfîrşit, ca o foarte surprinzătoare încheiere, 
graţioasa amfitrioană a cîntat un bucheţel minunat de 
compoziţii pastorale ale unui autor necunoscut pînă 
acum, fratele dsale dl Maior Papp. «Fluer Flueraş» şi 
«Duidui« bunăoară sînt două mici capod'opere originale 
romîneşti cari ar trebui să decidă pe autor să iasă din 
umbra în care se învălue cu o modestie vinovată ce 
răpeşte publicului romînesc un talent de netăgăduită 
valoare. 

Sperăm că vom avea prilejul să vorbim mai pe 
larg despre acest tînăr coinpositor de altfel bine cu
noscut între cunoscătorii musicei noastre romîneşti. 
Matinéul s'a prelungit cu dansul care s'a sfîrşit către 
11 noaptea. 

INFOBMAŢIUNI. 
A R A D, 25 Decemvre D Í909. 

Sfârşitul mormonismului. 
După o existentă de 82 de ani, în curând se 

va desfiinţa statul morman din statele unite ale 
Americei de nord. 

Secta mormonilor, secta «sfinţilor zilei de-apoi< 
cum îşi ziceau ei, a fost înfiinţată, Ia 1821, de 
Joe Smith, care afirma că în luna lui Septemvrie 
a acelui an un înger al Domnului i-a adus o 
sethoare gravată pe o placă de strălucirea auru-
lui. Smith a tradus scrisoarea aceasta şi a publi
cat o supt numele »Biblia pentru mormoni*. În
dată după apariţia acestei biblii, s'au strâns in 
jurul lui o mulţime de aderenţi cu cari a pleca 
înspre apus şi a întemeiat o colonie în statul 
Ohio, zidind şi un mare templu lângă Missouri 
Neînţelegerile cu vecinii şi mai ales neînţelegerile 
din sânul coloniştilor, provocate de introducerea 
poligamiei şi de intoleranta profetului Smith, 
l-au silit pe acesta şi pe aderenţii lui si 
ia din nou toiagul pribegiei şi să rătăciască din-
tr'un Ioc în altul. Pribegiile aceste, de multe ori, 
erau însoţite cu lupte şi vărsări de sânge. Dupi 
rătăciri îndelungate, s'au aşezat, la 1847, în va 
lea >Lacului sărat", unde au pus temeliile unui 
oraş nou numindu-I »Noul Ierusalim*. Oraşul 
acesta poartă azi numele de »Salt Lake Cilyi 
(Oraşul lacului sărat). 

In fruntea statului morman era un preşedinte 
asistat de 12 Apostoli. Funcţii administrative şi 
iararhice mai erau sfatul înalt al celor 70, preoţii 
înalţi, prtzbiterii, învăţătorii şi diaconii. Mai pre
sus de toţi era, Insă, patriarhul — Joe Smith la 
început, mai târziu Heram, nepotul Iui. Credinţa 
mormonă admitea existenţa a unei mulţimi de 
zel, fiindcă sfinţii, după moartea lor, ajungeau şi 
ei zei şi puteau să avausese în grade. Poligemia 
a fost o măsură isteaţă a »profetuhJ«, fiindcă prin 
naşterile multe se sporia numărul credincioşilor 
Guvernul din Washington muită vreme n'a dal 

Institut de spălat şi ewr-otire a. lui 

I l O ï ÜÄÜOLY 
în Cl tij-Kolozsvár, Malom uteza 4 

Primeşte pentru spălat şi curăţit tot feliul de albituri bărbăteşti şi femeieşti, dantele, 
perdele etc. Se fac albe ca zăpada şi lucii ca oglinda. C^mandele din provinţă sa exe
cută promt, şi cn deauebită îngrijire la pachetare, se spedează franco. Se as'gură manipulare 

conştiincioasă, executsre grabnica şi pnnotnalä. 
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nici o atenţie acestei mişcări. Profetul Joe Smith 
a fost mai târziu omorît de plebe şi a ajuns cel 
dinţii martir al mormonilor. 

La 1871, Grant, preşedintele statelor unite a 
declarat că mormonismul e o rămăşiţă a vremi-
lor de barbarie şi, prin urmare, în contradicţie 
cu civilizaţia, mor*la şl legi'e statului. Cu toate 
aceste, încercările lui Orant de a desfiinţa statul 
mormonilor n'au reuşit. Mormonismul a rămas 
şi pe mai departe în fiinţă, fireşte supt controlul 
sfa:elor unite, exercitat de un reprezintant al gu
vernului din Washington. 

înainte cu 25 de ani, statul mormonilor Işi a-
junsese apogeul. Secta se îmbogăţise peste mă
sură, dar credincioşii ei nu mai fineau Ia învă
ţăturile profetului. Poligamia, de-asemenea, înce
pea să dispară 

După câţiva ani, locuitorii din valea lacului 
numai după nume mai etau mormoni, dar încolo 
nu se deosebiau nici în port nici în credinţe de 
ceilalţi cetăţeni ai Americei. 

Consiliul administrativ al oraşului a hofărît 
acum să se desfiinţeze statul mormonilor şi for
mal, dupăce în realitate şi aşa nu mai exista de 
mult. 

— Ştire personală. Dl Octavian Goga, preşedin
tele sindicatului presei romíné, a plecat astăzi cu ac
celeratul delà 4 ore p. m., la Budapesta, de unde 
peste cîteva zile va pleca în străinătate. 

— D. A. C. Cuza smeninţ&t de un sindi 
callet evreu. Citim în >Evenimentul« din Iaşi 
următoarea informaţie caracteristică pentru miş
carea anarhică prin care sindicaliştii evrti din 
România compromit cu desăvârşire mişcarea so-
cialis'ă din România: 

Astăzi, Joi, la orele 4 p. m., pe când domnul 
prof. A. C. CUZÎ trecea în trăsură pe str. Lăpu-
şfanu, prin dreptul coloseului Bragadiru, un sin
dicalist evreu anume Clingher 1-a ameninţat de 
pe trotuar cu pumnii strigând că va păţi şi d sa 
ceeace a păţit d. Ionel Brătianu. 

Alături de evreul Clingher afiându-se din în
tâmplare doi studenţi universitari cari auzind 
amfninţ*rea îndrăzneţului s'ndicalist, unul din ei 
ia tras o palmă. 

D. A. C. Cuza a oprit imediat trăsura şi aflând 
că aceia care-1 ameninţase e sindicalist, a cerut 
sergentului să-1 conducă la poliţie pentru a se 
face cercetări şi încheie un proces verbal. Evreul 
Clingh:r a fost condus la poîiţ :e unde i-s'a luat 
interogatorul consemnându se totodată şi decla 
raţiile celor 2 studenţie 

— E x c l u d e r e a t e o l o g i l o r r o m â n i 
din s e m i n a r u l d i n S ă t m a r . O ştire de 
necrezut ne vini din Sătmar: Rectorul se
minarului gr.-cat. (latin) din Sătmar a exclus 
pe 5 teologi români : Alexandru Bretan, M. 
Dănilă, Liviu Fogaş, A. Pascuţîu şi V. Po-
poviciu — pentrucă ţin cu sfinţenie la limba 
mai:ii lor şi n'au voit să se supună po
runcii rectorului care i-a oprit să mai vor-
biască româneşte ei între ei. » Creşteţi pe 
banii noştri, mâncaţi pâinea noastră, să vor
biţi dară şi l'mba noastră!« le-a zis recto
rul, uitând că întreţinerea acestor teologi 
se plăteşte de cătră diecezele lor româneşti ! 

Corespondentul nostru ne spune lucruri 
triste despre prigonirile re au să Ie îndure 
teologii români din partea conducătorilor 
şovini ai seminarului. Aşa, printre altele, au 
fost siliţi să înveţe pentm seara de Crăciun, 
în loc de colindă, » Talpra magyar«, iar când 
teologii au refuzat să cânte, au fost trataţi 
cu cuvinte batjocoritoare. 

Semnalăm această nouă izbucnire a into
leranţei şovine şi credem că autorităţile 
noastre bisericeşti vor şti să apere cu dem
nitate drepturile limbii româneşti. 

— Hymen. Dl F. A. Degan, comersant în 
Fiume, îşi anunţă cununia cu d-şoara Valeria 
Popovici din Sibiiu, ce se va celeva în catedrala 
română gr. or. din Sibiiu, în 9 Ianuarie n., la 
orele 4 d. a. 

— Dşoara Ioana Vulcu şi dl Nicolae Domnar, 
logodi{i Tartaria, Ia 19 Decemvre n. 

— Dşoara Cella Oelavrancea, fiica dlui 
Barbu Ştefan Delavrancea, distinsa pianistă care 
a obţinut la conservatorul din Paris unu! dintre 
cele dintâi premii pentru piano, a fost angajată 
de impresarul Guttmann pe un an, ca să dea o 
serie de concerte în oraşele mai mari ale Euro
pei şi Americei. 

— Protopresbl ter nou . D. Zevedeiu Mure 
şan, harnicul preot din Sebeşui-săsesc, a fost 
numit din partea consistorului metropolitan din 
Sibiiu protopresbiter al tractului Ilia-Mureşană. 
La alegere, d. Z. Mureşan întrunise toate vo
turile. 

— Promoţ ie . Din Cluj ni-se scrie că dnul 
Aurel Hădan, a fost promovat doctor în ştiin
ţele la 23 Dec. n. 

— D. T. l o n e s c u şi români i d in 
America . Am scris în repeţite rânduri des
pre primirea sărbătorească ce i-s'a făcut în 
America celebrului profesor delà facultatea 
de medicină din Bucureşti, Thoma lonescu. 
Românii din New-York au grăbit să-1 feli
cite pentru cinstea ce-o face numelui ro
manes?, trimiţând o delegaţie la el. Despre 
vizita aceasta »Tri.olorul« din Americe scrie 
următoarele : 

D. profesor Torna lonescu, a sosit la New-
York. Acolo, preşedintele societăţii »Avram ianeu«, 
d. Ambroziu Neder din New York, i a sciis o 
epistolă. Ziua următoare a fost primit d-sa şi d. 
T. Nebi, preşedintele societăţii macedo-române 
>Lupoalca«, în audienţă de d. lonescu. 

D. Neder ne scrie, că d. T. lonescu, 1 a primit 
foarte afabil. Dior i au istorisit cum sântem nci 
românii din America organizaţi în societăţi, cari 
toate sânt cartelate în o »Uniune«, care are tipo
grafie şi foaie românească. Când i-au istorisit dlui 
prof. lonescu, că aici, în America, sânt 150 mii 
de români, dlui lonescu, nu-i venia a crede. A 
fost, de altcum, pe cum ne scrie d. Neder, pus 
în curent cu toate chestiile de interes obştesc ro
mânesc*. 

Cor mixt în Lighet. La stăruinţa harnicului 
preot român Aurel Em. Peteanu, românii din Li
ghet (corn. Timiş) au h otărît înfiinţarea unui cor 
mixt. Până acum s'au înscris peste 50 de mem
bri. Corul va fi pus supt conducerea harnicului 
preot. 

— Teroarea naţionalişt i lor din Indii. In 
timpul mai nou nu sânt rare ştirile cari ne spun 
de-o întindere tot mare a mişcării naţionaliste şi 
a deşteptării conştiinţei nationale la milioanele 
autochtonilor din Indii. Ceeace dă mişcării na
ţionaliste caracJeruI de teroare al unei mişcări 
revoluţionare, e exploatarea nemiloasă a regimu
lui englez. Abia au trecut vre-o câteva zile de 
când firul telegrafic ne vestea că >anarchiştiif 
indieni au asasinat pe funcţionarul de stat Jack
son şi azi deja primim o nouă veste din Cal
cutta, şi mal sensaţională. Cinci membrii ai sta
tului major regal, dimpreună cu nouă impiegaţi 
ai guvernului s'au îmbolnăvit între simptomele 
otrăvirii. Ancheta s'a pornit numai decât şi ur
mele ce a reuşit să descopere până de prezent 
par a indica, că şi aceşti 14 oameni sânt victi
mele naţionaliştilor indieni. 

— Cerşetorie succeasă. Un om cu nasul roşu 
şi faţa umflată se adresează soţiei unui preot din He-
refordshire, rugîndu-o să-1 miluiască cu ceva. 

«Doamnă preoteasă, dă-mi voie să-ţi atrag atenţiu
nea asupra unei familii nenorocite. Tatăl e un beţiv 
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delà roată, mama prea bătrînă decît să poată munci, 
iar copiii toţi bolnavi şi trebuie să cerşească ca să 
adune 5 lire sterline pentru chirie, ca să nu fie scoşi 
în drum«. 

Preoteasa se înduioşează şi-i dă suma cerută. Ne
cunoscutul pune banii la buzunar şi stă să iase, cînd 
îl opreşte preoteasa. 

»Da d-ta cine eşti? 
— Eu sînt tatăl ăla beţiv !« 

— Convocare . Joi In 30 Decemvre 1909 fa 
2 ore p. m. se tine în Satul-nou In localul insti
tutului »Sentinelac adunarea generală ordinară a 
despărţământului Panciova al >Asociaţiunei pen
tru literatura română şi cultura poporului român<, 
la care se invită toţi membrii şi părtinitorii pro
gresului. Ordinea zilei: 1. Raportul comitetului. 
2. Raportul casierului. 3. Bugetul anului 1910. 
4. Eventuale disertaţii şi dispoziţii pentru ţinerea 
mai multor prelegeri publice. Satul-nou In 22 
Decemvre 1909. P. Stoica, directorul despărţă
mântului. 

— C o o k — un escroc. Din Copenhaga se 
anunţă că profesorul universitar Strömgren, pre
şedintele anchetei emtee să examineze dovezile 
lui Kook, a declarat de-asemenea că membrii 
anchetei II consideră de acum pe drul Kook un 
escroc ordinar. Ancheta era deja în clar In cele 
dintâi zile, că dovezile, din punct de vedere 
ştiinţific, sânt absoiut lipsite de valoare. Cook a 
măsurat drumul cu pasometru, pe care I-a atârnat 
de grumaziul unui câine. 

Pasomeirul îniă în regiunile arctice e un aparat 
absolut inexact. Toate însemnările lui Cook, 
spun specialiştii, sânt atât de copilăroase, încât 
peste tot nu pot fi luate In serios. Secretarul 
Iui Cook, Landsdale, spune că până în timpul 
cel mai nou avea încredere în Cook. Odată Cook, 
şi spusese că poate să aducă la Copenhaga 
î! carnetui şi însemnările sale originale. 

In momentul din urmă însă i a adus la cu
noştinţă, că nu-i poate încredinţa decât copiile, 
deoarece, din isvor particular a afiât, că adep{H 
Iui Геагу vor să i răpească In drum însemnă
rile originale. 

In acest scop Cook a iscodit stratagema ca 
Lansdale să ducă Ia Copenhaga numai copiile, 
iar originalele să Ie ducă mai târziu nevastă-sa. 
I-a promis lui Lansdale că i va comunica tele
grafic numele portului In care va avea să pri
mească apoi aceste originale. Telegrama însă n'a 
mai sosit şi până de prezent nu tunoaşte ni
menea locul In care s'a refugiat Cook. Cook 
are parale în de-ajuns, căci după cât se spune, 
o agenţie din Now-York iar fi avansat suma de 
50.000 de sterlingi. 

Editorii din Europa Insă nu vor îndura nici o 
pagubă, deoarece au condiţionat publicarea în
semnărilor lui Cook de verdictul universităţii din 
Copenhaga. Lui Cook acum nu-i mai crede ni
menea, nici chiar Rasmussen, vestitul explorator 
al polului Nord, care luase mai cu căldură apă
rarea lui Cook. 

Sindicatul presei externe din Viena. 
Sindicatul reprezinfanţilor din Viena a presei ex
terne, în adunarea sa generală din zilele trecut*, 
a ales între membrii săi pe I. Horovitz (Daily 
Cronicle) ; Henry Wickham Steed (Times) ; Vic
tor Ltvy (Soir) ; Leo Solkind (Russische Blätter) 
şl pe Hermann Qreiml (Hamburger Nachrichten). 
Sindicatul s'a constituit apoi asffel ; Dr. Ioan 
Horovitz, preşedinte ; Victor Levy, casier ; Maxi
milian Dengler şi Adam Novickl, controlori. In 
sindicat sânt reprezentate 95 de ziare din Eu
ropa şi America, precum şi agenţiile Havas, Reu
ter şi Associated Press. 

— O mică greşală. Din Petersburg se anunţă : 
Ţarul Nicolae e un om foaite distrat. Primăvara 
trecută a găsit pe masa sa de scris două ucazuri 
pe cari trebuia să le iscălească. Unul dintre ucazuri 
conţinea înălţarea la gradul de colonel a unui fa
vorit al ţarului, iar celalalt era îndreptat contra 
unui ofiţer, care se făcuse vinovat de mari ne-
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glijenţe şi a fost osândit ia exil in Siberia. Con
form obiceiului, locul numelor era lăsat gol, de 
oarece ţarul trebuia să complecteze singur ucazu 
rile. Ţarul atunci, fiind distrat, a pus numele ofi
ţerului exilat in ucazul destinat ofiţerului ridicat 
la rangul de colonel, iar in ucazul acestuia pe al 
ofiţerului osândit la exil. Oamenii din anturajul 
ţarului au observat numai decât greşala şi era din 
pricina ei în mare confusiune. Cu toate acestea 
n'a cutezat nici unul să atragă atenţia ţarului asu-
psa greşelii ce făcuse, de oarece ţarului nu i place 
să se amestece nimenea In trebile sale. Omul fa
vorit al ţarului era internat deja de seasă luni in 
fortăreaţa Petru-Paul, când Intr'o zl ţarul şi a ex
primat mirarea în faţa câtorva oameni ai curţii, că 
omul său favorit n'a venit încă s i i mulţămiască 
distincţia ce i-e acordase. Oamenii curţii i-au dat 
la început răspunsuri evasive, ceace a exltat şi 
mai mult curiositatea tasului, aşa ci delà o vreme 
a cerut categoric să i se spuie adevărul. Îndată 
ce a aflat că ce pacoste a cauzat din pricina con-
fustei sale, a luat dispoziţii pentru eliberarea co
lonelului, delà care şi a cerut apoi iertare intr'o 
scrisoare. Că cu ofiţerul osândit la exil, numit 
însă colonel, ce s'a întâmplat, n'a ajuns in publi
citate. 

— Mari defraudări la intendentura din 
Moscova. Am arătat la timpul său, că la maga-
zineria armatei ruseşti din Moscova s'au comis 
furturi de milioane de ruble. 

Ca autori ai hoţiilor acestora au fost găsiţi 
colonelul Samiatin, şi căpitanii Outskow şi Men-
tsikow, care au şi fost arestaţi. 

Fraudele datează de pe vremea războiului ruso-
japonez, când aceşti trei erau în legătură cu fúr
ni sorii armate] şi primiau marfa slabă sau nu 
primiau de loc, făcând totuşi conturile de plată 
şi împărţind câştigul cu furnisorii. Poliţia a făcut 
perchiziţie şi la domiciliul furnisorului evreu S. 
L. Perl, care de patruzeci de ani e furnisorul ar
matei şi e putred de bogat. 

S'au găsit la el mai multe acte compromiţă
toare in urma cărora e posibil să fie şi el de
ţinut. 

Registrele i au fost confiscate. 

— Incendiul din Londra. Telegramele mai 
noi primit»- despre marele incendiu care a pus
tiit magezinul firmei »Ardnig and Hobbs« spun 
că acesta a fost cel mii mare incendiu care s'a 
pomenit până acum în Londra. întreg magazinul 
şi grandiosul palat în care era Instalat au fost 
consumate de foc. Cea mal mare parte a mor
ţilor sânt amploiate ale magazinului. La opera 
de salvare a luat parte şi Burns, ministrul lucră
rilor publice, care era aproape să cază şi el vic
timă. Voind să între In magazin pentru a salva 
pe cei în hişi acolo, s'a prăbuşit un zid. Câţiva 
paşi în rá şi ministrul ar fi rămas înmormântat 
si b ruine. Pagubele se urcă la vre'o 10 milioane 
de coroane. Magazinul acesta a fost unul dintre 
cele mai mari magazine din Englitera. 

— Pe conte l e Gubata l-au o s â n d i t Ia do i 
ani închisoare . Mai dăunăzi dădusem ştirea 
senzaţională, că Ia Paris a fost arestat contele 
Qubata şi soţia sa o fată dintr'o familie nobilă 
pentru furturi şl înşelătorii. Contele Oubata era un 
aventurier, care îşi dăduse singur titlul de conte 
şi trăia pe urma îndrăzneţei. 

Prins cu ocaua mică, dupăce făcuse o mulţime 
de pungăşii a fost dat In judecată şi pedepsit la 
doi ani de zile închisoare corecţională. Marţi In 
săptămâna aceasta falşul conte a încercat să se 
spânzure In celula sa cu cureaua delà pantaloni. 
A fost însă observat de paznic Ia timp şi oprit 
de a trece aşa nitam nisam pe lumea cealaltă. 

Numai de s'ar tămădui de mania de a trăi din 
al altuia. Mi e teami Insă că vorba ăluia năravul 
din fire n'are lecuire. 

— Un versif icator d e cafenea. Am ajuns 
şi mini nea la care nu ne-am fi aşteptat niciodată 
un tânăr poet (?) maghiar Lovászy Károly s'a obligat 
sâ scrie, fără întrerupere, 48 de ore — 300 de 

versuri, în faţa publicului. Temele versurilor i se 
vor face cunoscute de un comitet înainte de În
ceperea » producţiei versificatoare*, care va avea 
loc In primele zile ale lui Ianuarie, In una dintre 
cafenelele mai cercetate din Budapesta. Fireşte, se 
vor vinde şi bilete de Intrare valabile pentru 
două ore... 

Producţiei li va premerge un concert al muzi-
cei militare. 

Sântem convinşi c i lumea din Budapesta se 
va îmbulzi să asiste la această producţie de foarte 
prost gust. 

— Vin de deal de Ghioroc, calitate 
escelentă este de vânzare delà 60 litre In 
sos , litrul cu 44 fii. la dua Cristina Secula, 
Odvos u. p. Kpnop. 

Butoaiele sunt a se trimite pe adresa lui 
Teodor Ardelean, vinţeler Gyorok. 

X Pentru 60 de fileri, poţi pregăti uşor acasă 2 
litri licheruri Alasch, Anisette, Benedictin, Chartreuse, 
Curaçao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, Roza, 
Vanilie, Silvoriutn, Rachiu de drojdii şi Rom. 10 dose 
cu modul de pregătire expediază franco. B ü r g e r 
F r i g y e s , farmacist Cluj. — Kolozsvár. 

X Sanatorul »Lîget« a Drului Iakob în Budapesta, 
primul sanator pentru boale interne din Europa, dis
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de 
splină şi de inimă, cari pînă acum au cercetat sana
toriile din străinătate, acum vor găsi institut cores
punzător aici în ţară, aşadară această instituţiune cul
turală cu poziţie admirabilă împlineşte şi nu gol. Sala 
ce* mare a maşinelor mecanice de vindecare a sana-
torului este provăzută cu maşini după sistemul Zan-
dre şi cu scalzi aieriane. 

x NouJ Cel mai frumos dar de Crăciun este un 
gramofon (maşină vorbitoare), dar să grijiţi ca să nu 
vă lăsaţi înşelaţi de reclame mari, ci recomandăm în 
atenţiunea fiecăruia, ca să cumpere gramofoane numai 
delà cea mai mare şi mai încrezută mare prăvălie de 
gramofoane a lui Tóth József din Seghedin (Szeged), 
Könyök uteza 4. Dacă vă provocaţi la ziarul nostru, 
expediază catalog de preturi ilustrit gratis şi franco. 

x Spirtul Hungária este cel mai probat spirt con
tra reumei. Preţul 1 cor. Ba lsamul contra 
d e g e r ă t u r e i face se înceteze chiar şi degerătura 
cea mai învechită. P r e ţ u l 1 cor. 

Se află de vînzare esclusiv la: D r o g u e r ia »An-
gyal« a lui Fekete Mihály în Murăş -Oşorhe iu 
— Marosvásárhe ly . 

x Nouă întreprindere industrială în Timi
şoara. A n t o n K o r n i t z k y a zidit în T i -
m i ş o a r a - F a b r i c ă , în colţul străzii fabricei 
de mătase cu absorbite de gaz, pe care a instalat-o 
eu cele mai moderne maşinării ale tehnicei moderne 
maşinării ale tehnicei moderne şi produce 11 feluri 
de făină. Propriatarul a aranjat în legătură cu moara, 
şi o prăvălie de spiţerie, nnde să vînd cele mai bune 
mărunţişuri şi făinuri cu preţuri ieftine. — Pregăteşte 
în atelier şi lncrări de lăcâtorie foarte frumoase ceeace 
ridică vaza industriei timişorene şi merită sprijinul 
publicului. 

x Publicul ce merge la Oradea-mare pentru casă-şi 
caute mobile moderne îşi ia osteneala, ca să privească 
marea prăvălie de mobile a lui Reusz Miksa din 
Oradea-mare, în edificiul »Sas«, unde se găsesc mo
bilele cele mai simple şi mai frumoase, cu preţuri 
ieftine fabricate în fabrica de mobile din B.-Ciaba a 
lui Reusz Miksa supt controlul personal al fiilor săi. 
Firma primeşte aranjarea de oţele, internate şi locu
inţe întregi. Preoţii, învăţătorii, oficianţii de stat şi co
munali primesc favor. 

S«o»omie« 

>Creşterea capitalului băncilor ro
mâneşti*. 

Supt titlul de sus, d. Eugen Brote a publicat 
In »Tribuna* numărul din 6/10 crt. un articol de 
toată însemnătatea, care se poate socoti un fel de 
adaos la opul său: » Organizarea creditului prin 
băncile româneşti*. Nu voiesc a intra In critica 
articolului şi dacă totuşi doresc a face câteva re-
flexiuni, o fac, In urma celor scrise referitor la 
banca »Timisiana*. 

Comparaţia statistică făcută In privinţa chel-
tuelilor de administraţie, Intre cele 3 bănci capi-

26 Deeemvre n. 1909 

tale, » Albina*, »Victoria« şi »Timisiana«, d. Brote 
o face In timpul cei mal nepotrivit pentru »Ti
misiana«, adică în timpul, când »Timisiana« după 
criza internă din anii dia urmă a ieşit biruitoare 
şi a început să se consolideze. In urma multelor 
pierderi avute până la anii de criză, »Timisiana« 
şi a redus la minimul posibil cheltuielile de ad
ministraţie, numai ca să se poată salva. 

In anii din urmă, când şi capitalul de operaţie 
a crescut în mod rapid, s'au urcat în mod firesc 
şi cheltuielile de administraţie. Se înţelege, că ce
lelalte două bănci, » Albina* şi »Victoria', şi-au 
menţinut aşa zicând în toate »status quo« ul — 
având deja personalul suficient etc., — »Timi
siana* prin desvoltarea sa insă, a trebuit să urce 
cheltuielile de administraţie, dar absolot cu nimic 
mai mult, decât celelalte două bănci pe timpul, 
când au dispus şi ele de aceliş capital de 
operaţie. 

Prin aceasta nu voiesc să micşorez situaţia şi 
buna reputaţie ce-o au bändle »Albina« şi »Vic-
toriar, ci doresc numai a dovedi, că desvoltân-
du-se un institut, e doar lucru firesc, ca şl chel
tuielile de administraţie sase urce, fie numai prin 
sporirea personalului, neamintind, că la noi, con
tribuţia se urcă In fiecare an cu mii de co
roane. 

Oreşeşte, hotărât, dl Brote când afirmă că ur
marea cheltuielilor de administraţie are ca urmare 
»urcarea dobânzilor după împrumuturi*. Din ace
sta ar urma, după dl Brote, ca băncile noastre 
să nu se ocupe cu alte afaceri, ci numai cu es-
contarea de poliţe şi acordarea de împrumuturi 
hipotecare. Sânt însă o mulţime de alte afaceri, 
la cari se pot câştiga sume însemnate şi »Timi
siana* nu va cruţa nici muncă, nici osteneală, ci 
precum în trecut aşa şi în viitor, orice afacere va 
întreprinde, măcar să câştige numai un filer. De-
aceea nici nu a făcut »un pas mare înapoi* şi, 
că s'a putut pe lângă urcarea cheltuielilor de ad
ministraţie să se obţină şl »un profit net cu mult 
mai mare, decât ar fi corespuns creşterei c«pita-
hlui de operaţie*. La ficare bancă va depinde 
delà agilitatea conducătorilor, ca necontenit să şi 
deschidă nouă izvoare de venit fără ca să 
îngreuneze clientela, ba dlncontră ca să o uşu
reze prin dobândirea de împrumuturi Ieftine. 

»Timisiana* liferează partea cea mal mare a cai
lor pe seama armatei române. Liferanţllor la tre
buiesc anticipări. »Timisiana« le dâ, fiindcă toţi 
bmii se transpun ei. La o circulaţie anuală de 
circa 2 milioane se poate frumos câştiga! Unde 
sânt apoi afacerile de incasso ; mijlocirea de cum
părări, vinzări şi arendări de moşii; agentura 
băncilor de asigurare şi altele. 

Despre un oarecare »regres« după cum se 
afirmă, nici vorbă nu poate fl. Cine cunoaşte 
Ыпе trecutul destul de viforos al institutului »Ti
misiana«, numai bucura se poate de progresele 
făcute. A administra un capital aşa de mare cu 
puţine cheltuieli, ar fi un lucru ideal. 

Ce priveşte eftinătatea capitalelor împrumutate 
delà »Timisiana«, ca să pot dovedi, ar trebui să 
întru în amănunte aşa zise familiare. Amintesc 
numai faptul, că jumătate din portofoliul cambii
lor personale sânt cambiile alor 30 de bănci, 
cari au credit de reescont delà »Timisiana«, şi 
prin urmare, e-contate cât se poate mai ieftin. 
Despre împrumuturile cambiile hipotecate şi pe 
libel, nici nu vorbesc, căci acolo unde funcţio
nează încă alte 25 de bănci, nu vei putea eloca 
capitale intabulate cu dobânzi mai mari ca 7 
procente. Chiar împrejurarea, că în Timişoara 
sânt încă vre o 25 de bănci, concurenţa cea 
mare o sileşte a lucra cât se poate de ieftin, 
şi fără să exagerez, afirm, că »Timisiana« în ra
port cu capitalele de cari dispune azi, lucrează 
mai ieftin dintre toate băncile noastre. 

A nu f«ce şi puţină politică de dividende, Ia 
noi românii nu se poate. Din parte-mi sânt con
trar al politicei de dividende, şi după părerea şi 
convingerea mea, fiecare acţionar ar trebui să se 
mulţămrască cu o dividentă nu cu mult mJ 
mare ca interesele ce le-ar primi după banii elo 
câţi ca depunere. Dar în cazul acesta trebuie să 
sporim acţionarii şi la urma urmelor, nici nu le 
putem lua in nume de rău, căci, să recunoaştem, 
şi băncile noastre sânt puse şi pe baze de spe-
culaţiune. 

Cunosc bine Menţiunile de cari a fost con
dus d. Brote la scrierea articolului său. Aceleaşi 
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Menţiuni Meaie le am şi eu, şt daci totuşi m'am 
Éô t îndemnat a face nişte reflexiuni modeste, 
kam făcut cu inteţiunea bună ce o datorim cu 
toţii bunei reputaţiuni a băncilor noastre. Fără 
t cunoaşte neijunsurile cu cari se luptă băncile 
loaitre, rm-1 commit a »runca m public aşa acuze 
pave, după cum deja s'a făcut In >Tribuna< fn 
două rânduri. Livlu Magdu. 

Plata grâne lor din Arad. 
25 Decemvre 1909. 

S'a vândut arii 

grău 200 am. . . 1370-13.20 
ora 100 mm. . . . 6.70--— 
ovăi 100 mm. . . 7.10— • — 
lecară 100 mm. . . 9"20- .— 
păpuşoi 200 mm. . 5-70—580 

Preturile auet socotite !n coroane şi după 90 kig. 

Boraa de mărfuri şi e fecte din Budapesta. 

Budapesta, 25 Decemvre 1900. 

Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 

Orîu nou 
De Tisa 28 K. 95—30 K. — fu. 
Dm comitatul Albei 28 » 80—29 » 80 c 
De Pesta 28 » 90—29 » 90 « 
Bfcittnesc 28 c 95—29 « 90 « 
De Badea 28 » 60—29 » 80 « 
Secară de calitatea 1. 19 » 75—20 » 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—І9 » 65 e 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75—14 » 95 * 
Otis de calitatea I. 15 » 70—16 » — « 
Ovis de calitatea a II. 15 » 40—15 » 60 * 
Cacuraz 14 » 80—15 » — « 

Pofta ledasfiei. 
X. «Naraţiunea religioasă indiană» e o traducere cu 

prea multe greşeli de stil şi limbă, decît să o putem pu
bica. La îndreptarea radicală a manuscrisului nu ne 
patern angaja. 

Dna I. B. 1. William Gladstone (citeşte Glăsten), 
şeful partidului liberal din Anglia, s'a născut în Li
verpool la 1809. A răposat în 1898. — 2. Nu putem 
să V o recomandăm. E prea prea. — 3. Adresaţi-vă 
librăriei noastre. 

«Un însufleţit». Am fost nevoiţi să reducem scri
soarea Ia o scurtă notiţă. Credem că nu vă su-

T. A. (S.) Am primit poeziile tscrise, respective 
compuse» de dta şi ne bucurăm că împrejurările ţi 
s'au ameliorat »încît, în orele libere, poţi să scrii şi 
poezii». 

D-ta ne trimiţi următoarele două variante, dîndu-ne 
dreptul de-a alege oare ne va conveni mai mult: 

In ger pe-o iarnă grea, 
Un biet tată trudit 
Grăbeşte s'ajungă 
L'al său cămin iubit. 

Ori : 
Pe-un ger în iarnă grea 
Un biet tată trudit 
Grăbia s'ajungă (ori grăbeşte) 
L'al său cămin iubit. 

Mărturisind adevărul, nouă ne convine mai mult 
varianta a 3a, care nu ni-ai trimis-o. 

T. V. <Nu se poate» — nu se poate. Cealaltă 
«Sçriaoare* are strofe frumoase, alături de banalităţi. 
Sîntem siguri că ne vei trimite lucruri mult mai 
bune. 

N. S. Vă dăm sfatul să vă adresaţi unui advocat. 
E prea greu să vă dăm alt sfat, neputtndu ne lămuri 
pe deplin din scrisoarea trimisă 

D. P. «Advocatul Theodor Comei» e prea lipsită 
de acţiune. Altminteri povestirea curge uşor. Descrie
rile ni-se par mult prea lungi. Redusă în dimensiuni, 
credem că ar merge. 

Moşul. «Cîntarea măiestrilor» nu e potrivită pen
tra ziarul nostru. 

BIBLIOGRAFII. 
y Cumpăna*, revistă săptămânală scrisă 

de M. Sadoveanu, D. Anghel, Şt. O. Iosif 
şi II. Ghendi. a apărut (nr.-ul 3) cu urmă
torul cuprins : A. Mirea : Eri şi azu ; M. 
Sadoveanu: Conacul (schiţă); II. Chendi: 

Ce este criticul?; D. Anghel: BuIIier (im
presii); D. Anghel şi Şt. O. Iosif: Troica 
(poezie); %* Efemeride, Note şi impresii. 

Numărul 30 bani. Abonamentul 15 lei 
pe an. Administraţia revistei : E. Maciucescu, 
Bucureşti, Strada Luigi Cazzavilan 36. 

»Noua revistă romînă* de supt direcţia dlui C. Ră-
dulesou-Motru, a apărut cu următorul sumar: 

Noutăţi : Atentatul contra dlui I. 1. Brătianu. — 
Plănuirea unei mari grejeli politice: represiunea în 
contra sindicaliştilor. — Revista revistelor. 

Politica: Profesor N. Basilescu. D. P. P. Carp. 
Chestiuni actuale: Dr. C. N. lonescu-Iaşi. Răspuns 

dlui A. C. Cuza. M. Mihăileanu, Errare humánum. 
Cronica şcolară: Ion S. Floru. O discuţie asupra 

? şcoalelor particulare. 
Ştiinţă: Victor Enestin. Mersul cometei Halley 

pe cer. 
Literatură şi teatru: Haralamb G. Lecca. In Alpi. 

Eugen Porn. Teatrul Naţional : » Viforul* de d. Barbu 
Delavrancea. 

Note şi.discuţiuni: N. Ştefănescu-Iacint. Politica 
externă. 

Redacţii şi administraţia : Bucureşti B-dul Ferdinand 
No. 55. Abonamentul pe un an, 10 let. 25 bani exem
plarul. Număr de probă Ia cerere. 

La Librăria >Tribunele se află de vânzare* 
Au apărut: 

Din compoziţiile lai Dr. lastin Cl. /uga, au 
apărut în ediţia a H-a următoarele: 
Vioarele de iarnă, polcă mazurcă pentru 

pian preţul C. —.40 
Marşul studenţilor, pentru pian preţul . > —.40 
Resignare, romanţă pentru voce şi pian » —.50 
Thalia română, marş pentru pian. . . » —-40 
Cântece şi plângeri, un caiet de compo-

siţii, cuprinzând 6 pîese pentru voce 
şi pian preţul • » 3*— 

Se pot procura delà «Librăria arhidiece-
zană* din Sibiiu (Nagyszeben), » Libră
ria M. Onişor* din Năsăud (Naszód) 
» Librăria A. Todoran« din Gherla, 
(Szamosujvár), şi delà » Librăria Tribu
nei «, Arad. Cele 4 dintâiu se pot însă 
comanda numai delà autor din Gherla 
(Szamosujvár) şi delà librăria » Tribunei». 
La comandă e de a se alătura 10 fileri 
pentru porto postai (recom. 45 fii). 

• 

Tipărituri advocaţiale în limba maghiară.: 
Adásvételi szerződés 1 bucată 6 fileri; 50 bucăţi 
2 coroane. 

Haláleset felvétel 1 bucată 6 fileri ; 50 bucăţi 
2 coroane. 

Házassági életközösség helyreállítási kérvény 
1 bucată 4 fileri ; 50 bucăţi 1 cor. 50 fileri. 

Községi bizonyítvány 1 bucată 3 fileri; 50 
bucăţi 1 coroană. 

Kielégítési végrehajtási kérvény 1 bucată 4 fil.; 
50 bucăţi 1 coroană 50 fileri. 

Meghatalmazás 1 bucată 3 fileri; 50 bucăţi 
1 coroană. 

Sommás kereset 1 bucată 4 f i l e r i ; 50 bucăţi 1 
coroană 20 fileri. 

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

Ciaslov, (Orologion) cu litere latine, 
leg, în piele » 4 1 

Qctoich, mic cu lit. latine leg. simplu > 1-60 
» » > > > » fin . « 2'— 
> » » » » > în piele' > 3.20 

Sentinela cântărilor bisericeştr-româriş.,. 
puse pe note, de Terentfus Bugám*' » 20 — 

• 

Calendare p e anul 1910. 

» Calendarul Minervei« » 1'25 
» Calendarul Ligei« » —*75 
«Calendarul Neamului Românesc* . » —.80 
«Calendarul delà Aradc » —.50 
» Calendarul delà Arad< » —"30 
«Calendarul Poporului român< . . » —'40 
«Calendarul naţional* » —.36 

Redactor responsabil lulin Giorgio . 
» Tribuna* institut tipografic, Nichln şi c o n a 

A apărut şi se află de vânzare la 
librăria »Tribüne!« 

„Impresii de teatru din Ardeal" 
rate Zab&rie Bîrsan. 

P r e o ţ i i £5 c o r o a n e . 
Plus 20 fileri porto. 

Emülsinnea Scott , 
previne cu srguritate tuturor boalelor serioase, 

cum e «Vărsatul (pojarul, cozace) 

etc. Ceice fac prima Încercare sunt 

sunt foarte surprinşi de repentina 

recâştigare a sinătăţli.* 

„EMlsiflfiei Scoli" 
se distinge mult mai ales prin curăţenia ce o 
caracterisează. E foarte corespunzătoare îndeo
sebi- pentru ginginele gingaşe şi mistuirea slă
bită. 

Preţul unul flacon original 2 cor. 50 fii. 
Se capătă In toate farmaciile. 7 

Fond. în a. 1891. C e l e ш а і Ь и п э 

urmaşul lui 

LEUTWTLER F. Б. 

|f Budapesta, VIL, 
[ strada Kazinczy 28. 

E x e c u t ă , ş i i n v r e n £ î u n i . 

- P.eţ-curent şi prospect g r a t u i t . — 

Acei cari ie vor provoca !a ziarul s Tribana s 

primesc favor. 

• Г ж ж Х ж 

1 Credit 
Credit pe ipotecă, pe cambia 

şi pentru oficianţi 

mijloceşte 

Herzog Sándor 
A R A D , 

str. Weitzer János 15. 

Telefon nr. 376. 
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—snz Valoroasele cărţi —«= 
ale savantului canonic 

tDr. Augustin Bunea: 
/. Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de Buteasa, 

schiţă biografică, Blaj 1890, 20 fii. 
2. Cestiunea din dreptul şi Istoria bis. române 

unite, B b j 1893. 
P a r t e a I. 269 pag. 2 cor. 
P a r t e a II. 400 pag. 8° 1 cor. 50 iii. 
3. Istoria scurtă a bisericii rom. unite cu Roma, 

în şematismnl Archidiecezei de Aîba-Iulia şi 
Făgăraş pe anul 1900, costă 8 coroane. 

4 Episcopii P. Aron şi Dlonisiu Novacovici, 
sau istoria Românilor transilvăneni delà 1 7 5 1 
până la 1764, Blaj 1902 . Preţul 4 cor. 50 fii. 

5. Discursuri, Autonomia bisericească, Diverse. 
Preţul 5 coroane. 

6. Ierarhia românilor din Ardeal şi Ungaria, 
3 coroane. 

7. Mitropolitul Sava Brancovtcl 1 cor 50 fii. 
8. Amintirea lui T. Cipariu 50 fileri. 
Se află de vânzare la Librăria Semina

rului din Blaj şi la toate librăriile româ
neşti. 

V i n DE DEAL. 
340 HI. vin nou, 50 HI. vechi, 
pe lângă preţ moderai se află de vânzare 
la din jos subscrisa. Vând şi delà 50 1. In 
sus, cel nou cu 32 coroane per Hecto, vechi 
cu 45 cer. 

Văd. A. Dr. Petran, 
Arad, str. Lázár-Vilmos Nr. 4. 

CANDIDAT DE ADVOCAT 
se caută, ofertele sont a se adresa Direc
ţiunii insíilatulüi de credit şi economii 
»Arddeana« în Orăştie — Szászváros. 

de Ardeal 
calitate bună, revânzătorii le pot că
păta cu preţ moderat. Informaţiuni se 
pot cere delà Deutsch Lipót, mijlo
citor de cereale şi producte, Arad, 

Rákóczi ut-a 4 . 

0 CROI!OARE 
expertă care să se priceapă şi la manuarea 
maşinei de cusut şi la brodai, află aplicare 
momentaeä In atelTerul de cusut a lui 

Stern Adolf 
A R A D , Boros Béni-tér 8. 

A N U N Ţ U R I 
primeşte administraţia »Tribun«« pi 
lângă preţurile cele mai moderate. 

MARE CUMPĂRARE DE CRĂCIUN. 
Din cauza aglomeraţiei mari din magazin 

se poate căpăta cu preţuri nespus de mici 
cei mai noui şi mai frumoşi articlü de 

s t i c l ă , porţelan si 
pentru spălat. 

Mare asortiment de 

l a m p e de atîrnat 
şi de masă. 

Cea mai ieftină sursă 
de cumpărat obiecte 
de lux (figuri). 
Obiecte de lux. 

din argint de China 
şi »place«, obiecte de 
masă de prima cali
tate. Foarte mare asor
timent de c a d r e , din 
totdeauna se află în ma
gazin peste 4 0 0 de mustre 
nouă şi executate eu gust. 

CIOPUCD II h R Andrássy-íér 20. 
ГІОиПСіІ fflUllj (Palatul Fischer Elu) 

Telefon pentru oraş şi comitat 568. 

Ѳ 

M O L L Y " 

In atenţiunea proprietarilor de cumpma ! 
Am onoare a face cunoscut on. public 
c i am depus cu saecee bun repararea 
şi pregătirea c u m p e n e l o r la şcoala 
industrială şi de mitalurie din Arad şi 
astfel ca reparator calificat pentru re-
ptrarca cumpenelor primesc repararea 
a tot-felul de c vi m p e n e ş. a. 
c u m p e n e cu braţe egale , în forma 

Cum-

d e pară, - zec imale , — cent imale 
şi pentru trăsuri, precum şi semnarea 
punctuală a podurilor dc 20, 1 0 , 5, 2, 1 

şi V» kg şi legalizarea lor. 
Rugând binevoitorul sprijin, sunt cu d. s'imă: 

LUDOVIC SIRBU iS'SyüLt 
D É V A, Laktanya-u: nr. 6. 

Pentru cece p» -
mese de surpătură. 
Cele mai i>unc ţi mai perff cte 
bandage, lfgătoare pentru pân
tece, pentru pantaloni şi pen
tru perioade, ciorapi de gumă 
pentru cârcei, maşini de pro
ptit şi umblat, de corsete, 
specialitate, picioare artificiale, 
suspenzorii, precum şi tot 
felul de recvizite igienice după 
măsură, pe lângă garantă să 
pot comanda la fabricantul 

specialist 

A L B E R T • 
fabricant de legătoare medicale 

în SZATMÁR, Deák-íér Nr. 7. 
(în curtea casei Halmi). 

Magazin mare de irigatorl şi ar-
— ticlii pentru moaşe. — 

Specialitate de gumă franceză şi smerfcană. — 
Local de probă separat. — Comandele din pro

vint! se efeptuesc pe lângă dlecreţinne. 

In timp de 

vei avea mâni mai catifelate 

и и и m , folosi cosmeticul pt. mâni 

„MOLLY" = = 
Chimiştii şi cosmeticii experţi, adeveresc, că 
cosmeticul pentru mâni „MOLLY" este pre
paratul cel mai desăvîrştt al timpului de azi. 

Magazin principal şl d e e x p e d i e r e : 

Proguiric „£i (nuci iţojîe". 
Arad, str. Welfztr János Nr. 2. 

Trebitscfier Sándor 
strungar 

- PANCSOVA, Gizella-ufca -
vls -à-Tis de hotelul KONTILOViTS. 

Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţl, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 

Ţine în depozit în abundanţă mare totfelul de 
articlii pentru fumători, gherghefuri pen
tru lucrul de mână etc. etc. 

Serviciu prompt. Obiecte admirabile. 
— Preţuri ieftine. — 
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Atelier de lăcătărie şi tescuit, fierărie etc 

Pregăteşte tot felul de lucrări cu fier 
pentru zidiri şi lucrări de lăcătărie şi anume : 
ventilatoare patentate la ferestri, în
chizători, parasoale, porţi cu gratii 
patentate ce se pot constrânge şi întoarce 
în laturi, şalnzine de scânduriţă şist 
Esslingen, şaluzine de oţel şl de pânză, 
pregătitor specialist de vetre de fiert. 
ѵОДе pentru adăpatul porcilor şi a 

vite-
lor, 
apa-

duet şi 
lucrări 
de in-

.»Î.»ŞţiSEE 

s t a l a ţ i e e l e c t r i c a . 
Nrul telef. 355 . 

S'au ieftinit 

cărbunii. 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco
nomiseşte 25° | 0 ! z z r r r r 

100 Klgr. cochs de fa
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 

cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de j i l c .4 '~ . 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6*—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60. 

Belli József mare neguţător 
de cărbuni a 

A r a d , E ö t v ö s - u . 3 . 
Nr. Telefonului 63 . 

Pentru fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de 

calitate cea mai bană. 

R L D E R I E 
Arad, s t r a d a Rakoo 
P i« ѳ ш i a t Ist 1 8 Ö O o u c ? e » 

turnătorie, fabrică de 
clopote şi metal, aran
jată pe motor de vapor 

Fondat la 1840. 
s a a ï здздге m e d a l i e d . e mtixt. 

Cu garanţie pe m a i mulţi ani şi pe lângă cele mai fa-
T o r a b i l e condiţii de plătire — recomendă clopotele sale 
cu patentă cea. ş i reg. invenţie proprie, cari an avantajul 
că faţă cu ori-ce alte clopote la turnarea unui ş i aceluiaşi 
tare ş i ca sunet adânc — se face o economie de 20—30°/,, 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de ier 
ce se pot învârti ş i postamente de fer, prin a căror între
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se p o t trage fără să se clatine turnul. Re
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroana 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea die nou a clo-

f>otelor vechi, sau schimearea lor cu clopote nouă p e 
ângă o suprasolvire neînsemnată. 

L i s t e de p r e ţ u r i şi cu ilustraţiuni Ia 
dorinţa se trimit g r a t i s . 

OH ! DOAMNE ! 

Mă 'năduşe afurisita 
de tusă ! 

In contra tusei, răguşelei şi flegmei|s'a 
dovedit de cel mai bun mijloc 

PASFILELE-EGGER 
cari nu strică apetitul şi au un gust exce'ent. 
a s Preţul unei cutii 1 * 2 0 cor. === 
= — Cutie de probă 5 0 fileri. • 

Depozit principal Ia: 

farmacia j j N A D O ü c c gyógytár 
Budapest, Vi., Váczi-körut 1 7 . 

SÄ TRĂIASCĂ V g 

«Pastilele lui Egger« 
m'au vindecat îngrabă! 

Se capătă Ia farmaciile: In Arad la : Berger Gyula, Földes Kelemen, Hajós Árpád, Krebsz Géza, 
Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Hauer Lajos, Vojtek Kálmán. Voiték és Weisz drogerie. 
In Gyorok la : Masznyik Dániel. — M.-Pécska: Adler Gy. Lajos. — O-Pecska: Ioan Roxin.— 

: Simánd : Csiky Lukács. — Sikszon : Füredi Ede örök. — 

Î 
Dipl. de onoare Lovrln 1902. Medalia de aar Timişoara 189!j | 

s z u b o t h a S i m e o n 
p r c g u U t o r d e o d ă j d i i ş i tvcl j i i t u r - l b i s e r i c e ş t i . 

Intexiitt Ia 1883 Talefaa pintra somit. si oraş 498. 
Lfferantul excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 

T I M I Ş O A R A - G E T A T E = = = = = 
In coltul străzii Lonovícs fi Jenő főherceg, vis-ă-via de hotelul «Hungarta*. 

Recomanda magazinul său bogat in atenţiunea binevoitoare atât a preo
ţime! cât şi a acelor, cari voesc să cumpere pentru 
biserici capele, sau societăţi do înmormântare 

odăjdii, steaguri, cruci, statue 
- sau altfel de adjusturi bisericeşti -

tot asliel marele său asortiment pentru materiale 
— necesare Ia formarea sdjustărllor bisericeşti. — 

Pentru liferările mele iau răspunderea. 

— Servesc bucuros cu cata log i lus tra i — 

Eíső Nagyváradi vas- és rézbutorgyár 
în П ^ г і А Я - т а г А StradaSzacsvayNr. l7ş i 
Ш U r a u e a - m a r e StradaKapuczinusNr.5. 

Pregăteşte tot soiul de mobile de fer şi aramă, 
delà cele mai simple până la cele mai pompoase. 
— Mai departe împletituri de sîrmâ pentru 

I 

paturi brevetate şi dlsinflciate, pe lângă 
preţurile cele mai favorabile. Apoi pregătesc, 
modele engleze camere de dormit din 
aramă, cari nici când nu trebuesc curăţite, 
fiindcă-şi susţin în permanenţă luciul original. 

Specialităţi de platină şi bronz veritab. franceze. 
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ten MA 
lăcătuş tcchnic, fabricant de mobile de 
1er, foiu de suflat şi dulapuri de gkiaţă 
în Cluj (Kolozsvár) str. Malom nr. 20. 

" e c o m a n d i l "ШІ 
hotelierilor, măcelarilor şi în 

gospodăria casei 
dulapuri de ghiaţă 
delà 32 cor. până la 500 cor. 

lăcătarilor şi faurilor 

f o i d e s u f l a t 
excelenţi. 

măcelarilor, morarilor, comer-
—• cianţiior şi domniilor — 

= cântare == 
zecimale şi centimalë şi cântare-
— poduri în diferite mărimi.— 

Institutelor, spi tale lor , cafe-
— ne l e lor şl ospătări i lor — 

tot felul de 

= m o b i l e d e fier. = 
Primeşte tot felul de lucrări de 
lăcătărie ş. a. lucrări de fier 
pentru zidiri, porţi de fier 
îngrădire de morminte şi 
vetre d e fiert din material 
excelent cu preţuri moderate. 

Acei cari cer, cu provocare la 
ziarul „Tribuna", primesc cata
log de preţuri Ilustrat gratis 
— — şi porto franco. — — 

Lucrul bun nu e scump. 
Fondat în 
anul 1873. 

V i 
m m 

i s 

Halmai lÁ7<sof fost adjunt la notarul public 
п а і т а і j o z s e r , c > d i n B o r o , 
OtraUSZ ÜyUla, fost oficiant de bancă. -

Cancelaria înregistrată 

I 
i I 
1 

H a l m a i si Strausz, 
pentru mijlocirea împrumuturilor de bani, 

vinderea şi cumpărarea de averi mobile şi imobile. 

Mijloceşte t împrumuturi hipotecare (pe 
întabulare) şi amortizaţionale (pe mai mulţi ani). 

Se angajează i pentru răscumpărarea (con-
vertarea) de împrumuturi hipotecare, delà 
procente mai mari la mai mici. 

Mijloceşte : cumpărarea, vinderea, schim
barea şi esarendarea de averi mai mari 
pământuri, etc). 

Primeşte : manipularea (conducerea) case
lor de închiriat pe lângă remuneraţiuni cât 
se poate de minimale. 

Mijloceşte : vinderea, cumpărarea şi schim
barea de căşi particulare, caşi de închiriat şi vii. 

Primeşte : parcelarea şi colonisarea ave
rilor imobile (pământuri,). 

Telefon Nr. 726 . 
Adresa telegrafică : Halmalstrausz. 

Corespondenţă se poate face şi în limba români. 

Arad, (str. bisericii) W e i t z e r J á n o s - u . Nr. 9, 
în partetul edificiului nou a şcoalei de fete. 

Cu deosebită stimă: 
Halmai şl Sfrausz. 

1 i 
E 
i 
1 
I 
I 
1 
Ш 

1 

1 
I a 
ш a a 

• • І Н В М Ш П Я Е Ш в В і І Н а і а ! 

S'a început deja m a r e a e x p o z i ţ i e d e C r ă c i u n , Ia 

Fi|i atenţi la firmă! w r R E | G H LE L a * » • Fiţi attnţi la flrral 
I n b a z a r u l d e c o n c u r e n ţ a , y i e - W i s c u « t a t u a „ L i b e r t ă ţ i i " . 

Asortiment uriaş de jucării de copii şi obiecte de lux, cu preţuri cari n'au mai-existat. In grupuri de 5 , 1 6 , 26 , 4 5 8І 90 împărţi 

Ca orientare pentru public dăm următoarele informaţii : 
Grupul 25 . 

Ciasornic cu maşinărie, tren, automobil, closon omnibus, jucărie sunătoare; 
maşină de călcat de nickel, piano cu 8 tonuri, cărţi cu chipuri indistrugibile, -cărţr 
de poveşti : Robinson, Orün, Andersen. Lumea basmelor tinereţe!, jocuri de socie
tate, păpuşi îmbrăcate în număr mai mare de 100 păpuşi veritabile franceze în măc 
rime de 22 centimetri, ciasornice de buzunar cu trăgător, vatre de casă, mături îa 
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. 

Grupa 45 . 
datornice de tras cu maşinărie, trăsuri electrice cu conduct superior, auto

mobil cu vagoane colorate de tras, un acrobat puternic, closoni, şi tot felul de 
animale, omnibus — motor, vapoare, noutăţi de ciasuri sunătoare, armă de casă 
ideală cu tablă de ţinta, trăsură de purtat, echipament întreg de soldat, baionetă 
cu piele lustruită cu lac, serviciu de porcelan pentru şase persoane, miel cu tonuri 
muzicale, soldat puternic de nedistrus 6 bucăţi, cărţi cu chipuri şi cu poveşti, tră
sură 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 ciasornic ţi clopoţei, 
domino de os, păpuşi mari de gumă, iepure îndoit regulabil, closoni regulabili, ti
pografii pentru copii, de mână, laterne magice, maşini de aburi veritabile, cuburi 
ilustrate 12 la număr, zidărie de peatră ca joc pentru copii, dulap, maşină pentru 
socotit, de copii, dobe cari se pot şuruba cu regulator, etc. etc. 

Grupul 9 0 . 
Animale regulabile trase cu piele, mid, mari, cu voce şi animale din mascat 

vaze frumoase, soldaţi indistrugibill călări, menagerii, trenuri regulabile cu şine, ia, 
felul de figuri şi animale, şi maşini de vapor, corăbii, scrinuri «Riditer» de piatra 
ferestrău de strugar cu garnitură, figure de şac puternice cu tablă de închis, domieo 
de os cu 45 de figuri şi 100 şi 100 alte articole. 

Păpuşi franceze mişcătoare d e lemn. 
Mărime în centimetri: 26 28 30 32 34 36 39 42 46 50 54 58 64 

35 40 45 50 60 80 90 110 145 160 180 240 25Í 
afară de aceasta un mare asortiment de păpuşi de piele, păpuşi îmbrăcate sau dt 
celuloidă. 
Păpuşe l e cumpărate la m i n t l e repar eu , în caz dacă u 

s tr ic i , şl pr imesc to t felul d e reparări pos ib i le . 
Mare asortiment în decoruri pentru pom de Crăciun. 

Mare expoziţie de gramofoane ca ton de oţel, începând delà 
9 fl., mare asortiment în plăci daple ca 1*50 cr. Fonografe sur
prinzător de ieftine, 2 5 0 cr. cele mai bune tuburi ca 60 er. 

Cai cu leagăn de toate mărimile delà 1 fl. 

Album de ilustrate de plüsch delà 45 cr. în sus, album de suvenire de plüsch delà 25 cr. în sus, casete de cusut, serviciu cu 
farfurii 90 cr., serviciu de ţuică 45 cr., uriaş magazin în obiecte pentru spălat, mâncat, de ceaiu, mai departe portofolii de piei 
brodate, vase de flori, ciasornice, marmoră sculptată, mese mici de gust, serviciu de fumat de bronz şi nenumărate alte obieà 

C u m p ă r a r e de ocazie din obiecte de argint de China . — Umbre le bărbăteşti de mătase cu mar
gine de o t o m a n 1 fl. 70 cr . şi încă multe obiecte neînşirate aici . 

T r a s u r i d e c o p i i n a a r e a s o r t i m e n t d e l à 4 f l . S O c r . î n s u s . 
Fentro fiecare comparator se dă gratuit o fotografie mării 

Fitt aienfi la firmă ! + a» Bazarul de iealra. 
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Fond. în a. 1887. 

VASILIE BERCEANU 
BISERICA-ALBA- F e h é r t e m p l o m , 

• - strada Târgului. = 

Asortiment bogat de g h e t e pentru băr
baţi, dame şî copii de Box, Chevro, Titani* 
şi Occition, precum ţi ghete de box ame
ricane pentru bărbaji. - Şoşoni şi galoşi ele. 

Gamaşe de pie'e ptntru vânători. Totfelul de 
creme pentru gh-te, precum şi renumitul v*x 
•Leonhardt Oellacki pentru ghete. — — — 

Marfa bună Preţuri itftine. Strviau ptompt. 

ЪЖЖЖЖХЖ&ЖЖЖ* 
J 2 S c h i m b a r e de p r ă v ă l i » , r * 

Am onoare a încuneşt nta on. pu
blic a prăvălia de pălării bărbă
teşti şl de căciuli delà i Noiembrie 
mi sra tr nspus în Temesvár Gyár
város , Acdrássy ut în p-vbtut row 
ai oraţului, şi aiet mi-am amplifiât 
tragnzinu] cu articiii de m o d ă pen
tru bărbaţi şi cu artieîii de par, 
albituri, cravate, ciorapi şi batiste. 

Mă voi năzni ca, îmru toaie să 
merit d<; dtplia încrederea on. mei 
muşterii, dreptacera rog binevoitorul 
sprijin si on, pubüc. 

Cu profundă stimă : 

Bálint János. 

H 
N 

ЖХЖЖЖ 

l ó z s i János măiestru • 
cojocar în 

Nagyvárad, Zöld-fa Passage 9. 
Se recomandă ca mă

iestru perfect întru pre
pararea tuturor artioilor 
aparţinăt. acestei fcrgrşe 
precum : gulere prepa
rative, Julere boa. man-
şoane (muff). Ь ex« cu
tare moderna şi după 
ce! mai elegant gast. 
Bline ţi tocuri de рісімге, etc. 

Mai departe primeşte spre 
efeptuire orice lucruri uoui, 
cari aparţin acestei branşe, 
precum şi tot felul de re
paraturi, pe.lîngă preturile 
cele mai avantajoase. 

>-.»t'|..-*-...4 

a a B 

Y . M. PAHESQlf 
prăvălie de pălării, căciuli, 
şi articiii pentru soldaţi In 

Biserica-alb ă-Fehértemplom, Piaţă. 
Recomandă magazinul său bo

gat asortat de 

de plisă, moi, tari şi în tot
felul de culori, c ă c i u l i 
p e r z i a n e şi c i l i n d r e , 
precum şi chipiuri de uniformă 
şi feluriţi articiii pentru soldaţi. n i 

Tuşeşti ? Te doare pieptul ? 
Nu ai teamă de ofti
că? Fii preventiv, pro-
curează-ţi s i rup de 
miere de tei, care mul-
comeşte tusa, disolvă 
în mod minunat fleg
ma (balele) slăbeşte 
năduşelile (asudorile), 
promovează apetitul, 
şi restabileşte odihna de noapte. Fac e bine şi co
piilor slăbănogi. Preţul unei sticle de probă 3 cor. 
Sticlă mare 5 cor., 3 sticle mari 15 cor. francate. 
Se poate comanda cu rambursa numai delà farmacia 
>APOSTOL« Budapest, József-körút 64. (Depot 85). 

Schimbare de prăvălie. 
Am onoare a face cunoscut on, public, 

tíh mi-am s rámutat prăvălia î i edificiul 
şcoalei de fete din strada Weitzer 
János. 

Rugând şi pe mai deparîe sprijinul on. 
public, sânt 

c u s t i m ă 

W o î f Junom 
p a n t o f a r . 

A 
D a m e l e 

vor sfîa mai uşor sursa de cumpărat daruri 

de Crăciun, •—— 

vor privi obiectele e x p u s e în vi
trinele cunoscutei firme ШШ 

FIECARE OBIECT ESTE PRO, 
VĂZUT CU CEL MAI MIC PREŢ 
e ® e f ixa t . # e * 
= FOND. ÎN AN. 1860. = 

T O Ţ I S E MIRA 
de o pompă de mână contra focului. 
Ecea mai nouă invenţie brevetata 

Ca primul ajuior In caz de primejdie e 
nepreţuită şi pentru aceea, că are o construcţie 
uşoară, condiţionează apă putină şi o poate 
Întrebuinţa ori şi cine. Apoi e uşoară circa 
2 V 2 k grra. Se poate folosi şi la udatul 
grădinilor. Preţul 20 cor. Spedarea se 
face no mai cu rambursa. — — — — 
Cine trimite Insă suma d e 2 1 cor o pri
meşte franco . Se eapăte la tinichigiul 

T E â X I L I . 
L U G O J , strada Nedelko nr. 17. 

KNEÎÎEL KÁROLY ÉS FIA 
Am onoare a aduce la euooştbţa ». t. 

public, că mi-am mutat 

marele magazin de cărbuni, 
din palatul de pe Andrássy-tér nr. 14, pe 

Boros Béni-tér nr. 2 . 

Apropiindu-se sezonul de încălzit, stăm la 
dspoz ţia p. t public cu cărbuni veritabil! 
în ori-ce cantitate, transportaţi acasă, 
şi pr imeşte angajament pe îatregal sezon la 
es se pr imele prenûîâri . 

Comaad-iu se pot foce în persoană, prin 
corespondenţă sau prin Telefon nr. 139, 
la firma : 

KNEÍÍEL KÁROLY ÉS FIA 
mare comerciant de cărbuni 

Arad, Boros Béni-tér nr. 2 . 
(Cassa Kneffel). 

ШтШ 

Ргг-шаі m «sesJalia ш% и«ч> ta é ip. mlm&vk dia Bpesta îa 1896. 

T u r n ă t o r i a d e c l o p o t e . Fabrica de шш к fer pentru clopote, aloi 

ÁNTÖNIÜ NOVO 
3?. recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnare» 
d i nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo
nioase pe garanţie, de mat mulţi ani prevăzute ca adjustári de fer 
bátat, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. 
S-inî recomanda- РТПОПФІРТ? P A TT D Í T C d e d â n s u i in
te ca deosebire b i l U f U l f i l i a U A U Î V l l L ventate şi pre
miate în mai multe rânduri, eari sunt provazute în partea saperioară 
— за do l ina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
adine , mai l impede , mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
:de de s i s t e m vechiu, astfel că un c lopot patentat de 327 klg. este 
;gul în ton ca un clopot de 461 klg. patentat după aistemulvechiu. 

Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de s ioe stă
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
ca — şi spre turnarea de toace de m e t a l Preţarl-eBraute iluitrate gratii. 

TIMIŞOARA 
- FABRIC. -
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B A N I ! 
împrumuturi de bani, pe amort'zaţie şi hipotecă, 
pe terram de replâtire de 10, 20, 30, 40, 50 şi 65 
de ani cu 4 % S e /o 1» sută, pe case cu chire şi 
proprietăţi de pământ până la partea posibilă din preţ. 
Ezopereazä împrumuturi personale, pe lângă escomp-
tare cambială în cel mai scurt timp şi în fine la încre
dinţare directă, în ori-ce cauză dă informaţii exacte : 

5jJ cancelarie de ezoperăfi de împrumnturi şi îr formaţii în 
— — Arad, József F ő h e r c z e g u t Nr. 13. — — 

— I o a n M a r t i n , proprietar. . — 

î! 
9 

I 

I Schimbare de prăvălie, g Mare cumpărare da Crăciun, j 
Am onoare a Înştiinţa on. public, că din 1 Maiu 1910 îmi 1910, 
îmi transpun prăvălia în palatul conte lui Nádasdy prin ce 
mă năzuie-c că să-aii mai golesc m gizim.1 şi toate mărfurile le 

vând cu preţurile cele mai ieftine. — De exem >lu : — — 
Stofă eng eză înălţime de 120 cm. delà 38 er, în sus. 
Barchet bun din aţă ce se spală » 20 » » » 
Flanel hermelin — — — — » 3 2 * » » 
Cartoane — — — — — — » 1 4 » > > 
Zefire — — — — — — — » 16 » » » 
Pânză, sifon, canavaţ — — — » 18 * > » 
Precum şi năfrămi cămeşi pentru bărbaţi, cravate, manşete , 
boa , căptuşel i , ciorapi, umbre le şi alte obiecte neînşirate aci 
cu preţuri foarte ieftine. Poftţi a vá folosi de ace'Siă ocaziune, 
peutrucă tine numai puţin timp. - De vânzare un aranjament de prăvălie ! 
S Z E G F Ű 1 ^ . , y V . i - . a c l , Forray-u. Nr. 4. 

I 

I 

I 

Decoraţie admirabilă pentru pomul ;b Crăciun. 

urn i ţ i i scftsteitoare! 
Nu afumă ! Fără m i r o s ! Nestr icăc ioase 1 

1 d u z i n a 4 0 fileri. 

Cel mai bun mijloc p ntru conservarea 
părului este : 

Nutreşte părul, î t promovează creşterea, în
cetează căderea părului şi opreşte compu

nerea mătreţei. 1 sticlă 1'20 cor. 

La cazuri de reumă, dureri în oase şi la 
podagră serul : 

are o putere miraculoasă. 
1 s t i c l a - 1 cor*. 

Vin alb de masă excelent. 
1 l i t r i i 6 0 f i i . 

V i n r o ş u de masă exce lent de 5 ani. 
L I T R - I N C U L ' S O C O R . 

Peniru o sticlă se 20 fii., care sumă, dacă sticla 
ni-se aduce îndărăpt, o reîntoarcem. 

Se p o a t e căpăta de là farmacia Iui: 

Rozsnyay Mátyás Arad. 

/lua P R I M A F A B R I C A A R D E L E A N Ă E L E C A L A P O D E P E N T R U *%i 
" 3 * .-W— « 4 - ^ 4 - - . = « r ~ . , , J -, л - - і P A N T O F A R I Ş I C I Z M A R I A L U I 

$ G E O R G E U H R I N , B r a s s ó 
K o r h á z > u t e z a 6 6 . 

Se recomandă îa atenţiunea tuturor pantofarilor, cizmarilor şi 
comerssnţilcr ca prfgati or de ce o mai bane şi sohle c a l a p o d e 
din lemn usjat şi foarte trainic, după. toate modelele îa formă 
frumoasă ; na altcum şi pen ra picioare bo'nave. La eomandele 

din prjvhiţă su se gù 
a'Sture un p a n t o f ж 

er- o c i z m ă . 

Comandee din pro 
vinţă se execuţi 
foarte grabnic. — 

ii 

Salonul dnei NeCUlai DeiO, nise. Paula Milinovits 
din str. Veltzer I â n o s (palatul i-ou al şcoalei át fete) a«ortat 
:.: cn pălării le ce l e mai e l egante şi d e ult ima m o d ă . ::: 

Am onoare sâ anunţ onoratul public de d a m e că începând 
delà întâiu Decemvrie c. am deachis an 

magazin pentru pălării de dame 
aranjat ca tot confortul şi după toate n cerinţele moderae, în 
strada Veitzer I â n o s noul palat al şcoalei de fete. 

După o practică îndelungată şi rsperinţă de msi mulţi ani 
în salonul K. Kabdebo, am ajuns în plăcuta situaţie să pot 
satisface şi ceie mai rafinate pretenţii, cât priveşte moda de 
pălării din ţară şi străinătate, pe lângă preţuri moderate şi ser
viciul cel mai culant. Aşteptând binevoitorul concurs şi sprijin 
al publicului ' c u t o t respectul 

Dna Nicolai Dein, născ. Paula MilinoYits. 

http://yV.i-.acl
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Telefon 707. FRAŢII KLEI M 
aranjatori de a pad ut te şi lumină electrică. Mare ofi
cină pentru reparaturi de cnaşini de cusut şi biciclete. 

- A R A D , Hunyadi-utca 12. — 

Luăm In lntreprrdere şi fxeeufim: h m'nare elei irita, telefon, 
pp.rafolger, «randament pentru anunţuri tenlrale de foc şi apa, 
precum şi Ut felul de reparatnii în materie ce se tine de acest 
rf-m de industrie. — Aranjamente de: apaducte, gazari, aceteün, 
scalde de casă, d e s e l e , precum şi reparaturi se execută pr mpt 
şi ieftin. — Or'ee lucruri aparţinătoare tini heriei se primesc 
şi txteută pe lârgà garantie. — — 

Primim şi 
angajament 
pen'ru ţi

nerea în 
stare solidă 

a f ase'or 
peste an. 

тшттшштшшшшштшштт^штш^ 

l l o g y o r ó s s y S á o d o T S 

!.. 

s c u l p t o r a c a d . 

i c : lucrări de branşa aceasta. 

ş i p i e t r a r 
G Y U i A 

Kőröspart utca 20. 

Pir găteşte monu
mente mormânt:, le 
din marmo» ă.cripte 

table comemorative, stâlpi 
comemoraţivf altare, eati-
ѵояпе, sculptură monu

mentală şi ornamentală 
— Planuri şi prospecte pregăteşte gratis. 

m 

Succesorul lui DERSMR GYÖRGY 

. T H ^ T A N O S 
B R â фОѴ—Brassó, Felsö-iij uteza 28. 

Se recomandă сз lăcătar—ma
şinist , intreprinzst r in toitc-
aiactrile de iăcatarie la edificii 
şi ahi întreprinderi. Pregïtifte 
ріеріепг pentru pieptînarea lânei 
şî a caiercior, precum şi to*.te ша-
şir ăriileptnitutorsu! ii dápanatu-
iâne?. Mai depane ri-parcszä mal 
şinerii de moara şi 1* adjustei-ză 

_ cu clopotele titctrice. 
Organizaţie solidă, prompă şi pe lângă preţuri moderate^ 

W e i s z G é z a 
fabrică de dacuri pt. biliarde, cheinri şi bile pt. biliarde 

Budapesta VII, strada Akáczfa Nr. 61. 

Pregăteşte tot felul de cheiuri şi bile verit. 
de fildeş, ţine în depozit cele mai bune che
iuri, bile veritabile de fildeş, şacuri, do
mino, bile „Lignum Sanctum" şi păjnuşi 
de lemn de carpin. 

Primeşte spre repa
rare cheiuri şi bile de 
fildeş şi ambră cu 
preţuri m o d e r a t e p* 
lângă executare solidă 
şi cu punctualitate. 

proaspăt prăjită d e 
mal multeori la zi, 
scutită de mirosuri ne
plăcute, se capătă numai 
la imp. de cafea şi thea 

• . A t l a n t i c a " 
Maşini prăjitoare de cafea aranjate p e m o t o a r e 
electrice se pot privi în v.trina boitei din — • 

Arad, Andrássy-tér 20 (Palatul Fischer Eliz). 
— — Telefon pentru oraş şi comitat Nro 609. — — 

W ' ^§7 W " *âzr W 'ЧШ W Щ ^âP ^ W Tjflr 

O i U l o g de preturi trimitem la dorinţă j 

33 

«fr?«-"' 

Maşina de spă
lat cu abari 

(„Teligőz") sistem JOHN. 
Cea mai perfectă maşină 

de spăiat a actualităţii ! 

In raport cu spălatul cu mâna, se 
economisesc 75o/o din timp, lucru, să-
— pun, sodă, apă şi compustibil. — 

Aparat de spălat, fert, aburit, şi desin-
infectat totodată. — Ocupă loc mic. 

G a r a n ţ i e : S e transpoariă pentru 
:: încercare fără nid un obligdtnent. :: 

I 3 e j ï o z i t s t a b i l : 

f e r ă r i e. 
Ssabâdsao - t e l * . 

I Catalog de preţuri trimitem la dorinţă. | 

N u m ă r u l t e l e f o n i c ."ÏOl. j * * 

D a a n u v i » a ţ i j > r o c v i r , a t î n c ă Ш 

lemne de foc» 
cereţi ofert delà firma ЯК 

K O S M I S T E S T V É R Ü K 
din Arad, str. Vörösmarty Nr. 1, unde se poate că
păta lemne de foc cl. I. de pe valea Mureşului şt a 
CrişulQi în cantitate mare de 10 000 klgr ş. a. f a g , 
«ser, s t e j a i p , e o ? » , l e m n e d e fo© d e s 
p i c a t e ş i n e s d e p i e * i t e * La dorinţă expediam 

acasă lemne peulru foc lăiate în f>rez şi crepate. 
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" 4 jNfu exista un mai frumos cadou 
de Crăciun şi Anul-nou, decât un 

: GRAMOFON % 
Catalog nou ilustrat de preţuri pentru 

sramofoane ?i plici tomâttişH trimit arieni gratis. 
Cele mai excelente gramofoane se 

capătă pe lângă garantă de 10 ani delà 9 fl. în sus. 
Plăci mari cu piese pe două feţe d. 1 fl. 25 cr. în sus. 

Cea mai ieftină sursă de cumpărat: 

m a r e m a g a z i n c i e ^ r i i i n i ' l ' o m i t < - . i t 
S e g h e d i n - S Z E G E D , K ő n y ö k - u . 3 5 . 

a н ш m H Ш Ш ESŰ BS 

Fabrică ces. şi reg. de 
vetre de fiert brevetate. Szabó Samu és Fia, Győr, 

Fabrcam vetre de fiert delà сеіѳ mai ioît ne pânu la jele 
mai moderne. Pentru fabricatele noastre garantăm că fierb 

şi c o c neexcepţio 

i i l i l i P I P i l 
mm 

nabil şi gt&bmc 
de ori are alte vetre 
de fert cruţăm 25°/o 
mater al de îneàkit 
Fondat la anul 1S6Ő. 
Catalog* de preţuri 
la dormV^ IrimWem. 
gratuit şi francat. 
S e caută revân-
zători ş i agenţi . 

m 
A 
• 

tas Károly atelier de 
maşini în Makó. 

Recomandă p u m p e l e sa le mai 
noui cu lanţ brevetate fân 
tâni czecutate în atelierul pro-
pru care au preferinţs, că sunt 
ieftine, nu î i g h i a ţ ă , foarte du
ra oile, oc t pá k e puţin, umblă 
uşor şi sunt atât de plăcute, 
încât sunt o podoabü pentru 
curte. Catalog de preţuri la 
se trimite gratuit K u c s e s 
K á r o l y îrs Măcău—Makó, 
— — comitatul Ctnadu ui. — — 

• 
• 
ф 
A 
• 
Ф 
A 

Piane si harmonies, 
i 

In salonul de piane 

FAMIFFLANN 
Sibiiu, ( j r . Eing 1 4 

8Ѳ ţin plane numai delà firmele cele mal renumite 

„Zeîtter ş! WinkelmADn", Brannschweig. 
F. Rodert Ke?' liold, Y'ena Bplehradek, Viena.— 
Lsubprger şi Gloss", Viena. Kotykievicz, Viena. 

A. Petrof, Köii*grälz-Vienit. Estey-Organ, Londra. 
Reparaturi speciale solide şi garantate. 

C U 

se găsesc în fabrica de mobi le a lui 

Békéscsaba. IN lagyvárad 


