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acconi6 t-_ deIungata cflza din Ungaria, cât şi neînţe- şi care dintre amicii declaraţi ai patriei lor, 
A legerile din Austria au trebuit neapărat să dar trebue să se ferească de cei ce mâne 

N~ se va fi gândit cu ocaziunea întâi. întărească simţământul acesta, căci toate ar putea să treacă drept duşmani ai mo
nirii dela Racconigi nimeni şi la românii semne~e arată, că, ori-şi-câtă bunăvoinţă ar narchiei. 
din regatul ungar; sânt cu toate aceste fi având cercurile din Viena, ele sânt în Ni-e prea urît gândul unei asemenea 
semne, că efectele celor puse la cale acolo mare grad neputincioase. schimbări şi de aceea nu putem să ne des-
se simt şi în văile Carpaţilor. , __ E deci lucru firesc, că se sporesc ceice facem de speranţa, că gravele conflicte ce 

Deocamdată ies în RomâllÎ.a la iveală în- stăruie, ca România să apuce şi ea drumul s'au ivit în viaţa internă a monarchiei se 
doieli mai mult _.oFf·-marpuţin motivate în indicat de Italia, căci monarchia habsburgică vor rezolva aşa, ca toată lumea să se În
ceeaceprtveşte - naţionalitatea politicei de e un razăm prea şubred. credinţeze, că nu e monarchia habsburgică 
alipire către monarchia habsburgică. Pornit când cu vizita ofiţerilor ruseşti atât de slabă, c~m o cred unii, şi că vrajba, 

Sânt acum vre-o douăzeci de ani Austria prin ţară, curentul acesta se generalisează d.e .. care se ~~ne lum:a, nu e între popoare, 
era foarte urgisită în România, între altele, şi nu se poate prevedea, dacă el nu va sili CI mtre putlOl1 oameni, cari se îmbulzesc 
şi pentrucă guvernele din Ungaria numai în cele d!n urmă şi pe guvern să caute a ca să iee stăpânirea. Răzămat pe iubire~ 
sprijinite de cercurile hotă: îtoare din Viena se apropia de Rusia. tuturor popoarelor însătate de pace şi de 
puteau să-i asuprească pe români. Au in- O asemenea schimbare în atitudinea sta- bună rînduială, poate monarchul să facă 
tervenit însă împrejurări, care au schimbat tutui român nu poate să rămâie fără de dreptate şi să dee la o parte pe ceice fac 
dispoziţiunile spiritelor, şi-n timpul celor din efect în ceeace priveşte poziţiunea românilor lucrarea pacinică peste putinţă. 
urmă ani Austria şi Habsburgii indeosebi din regatul ungar. -
s'au bucurat de multe şi vii simpatii în Politica românilor din regatul ungar nu > Asociaţia .. , archiereH şi deputaţii. Un 
România -~ iarăşi şi pentrucă se crede, că e aleasă, ci impusă de împrejurări şi de le- confrate insistă asupra atitudinei archiereilor noştri 
în lupta lor pentru dreptate românii din găturile, pe care le au de veacuri cu mo- fată cu ~Asociatiunea ... Din cei 6 vlădici ce avem 
regatul ungar se pot răzăma pe Austria şi narchia habsburgică. Era dar pentru dânşii au azistat la prima şedinţă a adunării generale unul 
pe Habsburgi. o mare uşurare în gândul, că şi fraţii lor singur, l. P. S. Sa metropolitul din Sibiiu, care 

Au fost însă totdeauna în România şi de peste hotare îşi caută razÎmul tot în fiind cu reşedinţa În .Sibiiu participarea Sa nu 
.i' oameni, cari n'au încredere în Habsburgi. monarchia habsb'Jrgică. Deşi despărţit in poate fi socotită ca un semn de deosebit interes 
~~ '~"t.. .. ~J--acei~i", 04'_4.ustria e interesată, ca două, neamul românesc se prezenta in viaţa pentru ~Asociatie». Ceilalţi cinci nu au găsit cu 
. - România şi' popomt'llrrn'a~~~~~~~~r~·· ~--~'Şi.~~ ~·~-:~~d"·~·~·<'tr~~·~~';'~·QJru.::~; ~lea..s."·~;<.e~i~a~i+fftf~tr1~~~~~ikr~~~~~~~~!!;"'_ _ . - ~ t- - d olt~ d amicI ŞI acela"l uşmanl. ~ , .,. uiască nici taxa unei telegrame de 

'creasca ŞI sa se 10 areasca esv an u·se y une uran ca . 
in toată libertatea şi că astfel şi românii D~a~~ s~atul Jomân şi-ar schi~baA poli~ica, românească. Din parte-ne am subliniat şi noi la 
de pretutindeni sânt interesaţi, ca puterea romanII dm regatul ungar ar ramane ISO- timpul său indiferenta archierilor. 
Habsburgilor să fie mare; ei susţin însă, laţ~ şi .ar fi nevoiţi să-şi .c~~te ,alt ra~ămJ Am remarcat Însă şi lipsa deputaţilor noştri 
că Austria, e prea slabă pentruca să·i poată alta onentare, alt drum, l11CI mtr un caz msa la adunarea "Asociaţiei· ... Afară de dd. Of. N. 
fi cuiva- de ajutor şi astfel Impăratul, fie el nu. al~turea c~ ~omâ~ia, că~i aceast~ n'ar I Oncu şi Of. Vlad ceialalţi, dacă nu ne Înşe~ 
ori-şi-care, vaft şi în viitor nevoit să tole- mal fI. ~u putmJa. EI pot ~sa ~tee alature.a I.ăm, au lipsit (dacă Însă am omis a mai aminti şi 
reze ceeace a tolerat în trecut. Atât în- cu on-şl-care dmtre concetaţenll lor, cu on- pe altul prezent, îi cerem scuze.) 

Ilsa 

PAmintul a yorbit. 
- Sch'.ţă din viaţa Martlen! lor. 

- foiţă originală a .. Tribunei». -

De Victor Eftimiu. 

Noaptea era senină. Pe cerul limpede, strălu
cea luna plină, stelele toate. Pământul se vedea 
departe, cu jumătatea răsăriteană scăldată în lu
mina lunei. Invătatul AI-Marun, aşezat pe margenea 
unuia din canalele lui Marte, îşi mângăia lunga-i 
barbă de vrăjitor, cerceta din când în când o 
carte groasă, cu drumuri de stele şi planete, clă
tina din cap şi se uita spre vecina lui Marte, 
planeta Pământul. 

Inţeleptul AI-Marun era poate singurul locuitor 
din Marte, care mai cerceta cerul. EI avea un 
ucenic tânăr, care-I ajuta la citirea În stele şi care, 
ca ultima fâlfâire a unei flăcări, voia să reÎnceap~ 
În istovita planetă, o nouă generaţie de entuziaşti. 

Cu zece mii de ani înainte, locuitorii din Marte 
credeau că tot ce se vede deasupra lor, începând 
cu Soarele şi sfârşind cu cea mai măruntă ste
luţă din zare, se invârteşte in jurul lor. După 
veacuri de neştiinţă a adevărului, veni un şir de 
învăţaţi şi Martienii aflară că şi planeta lor e tot 
aşa de neînsemnată, ca licuricii ce umple cerul. 
Mai aflară Martienii că cel ce stă pe loc e Soa
rele şi că toate celelalte lumi se învârtesc În 
jurul său. 

Invăţaţii au fost arşi pe rug fiindcă îndrăzni
seră să desmintă pe episcopi, dar veniră alţii, 
cari spuseră că şi Soarele se invârteşte În jurul 
altor lumi. După ce au fost arşi şi aceştia, o 

:se::z_ 

adevărată nebunie astrologică şi apoi astrOllo
mică începu, În Marte. Cetăţenii săi numai aveau 
altă grijă, alt sport şi alt snobism, decât să se 
uite în casa vecinului, cum vine vorba, şi să afle 
ce se petrece în alte lumi. După câteva alte vea
curi de zădamice focuri aprinse ca semn vecini
lor, Martienii obosiră. Incetul cu Încetul, le trecu 
pofta de astronomie. Incepeau să-şi vadă iară nu
mai de treburile lor. Iar în veacul când nu le 
mai creşteau unghiile şi părul - semnul cel mai 
neÎndoelnic al apogeu lui de civilizaţie - marti
ienii începură iar să creadă că tot ce se vede 
deasupra lor, de la Soare până la cea mai mă
runtă steluţă din zare, se învârteşte În jurul lor. 
In oboseala şi desgustul ce-i cuprinsese, ei nu 
mai aveau nici un ideal, nu se mai interesau de 
nimica şi nimic nu-i mai mira. Ultimii înţelepţi 
ajunseseră să dovedească muritorilor, că toate 
sânt de prisos. Snobismul cel din urmă, snobis
mul fatal, inevitabil, fu reintoarcerea la era pri
mitivă. 

Nobilii şi artiştii dădură semnalul. Ei numai 
făceau nimic; vara şedeau întinşi, la soare, iama 
dormeau îmbrăcaţi in pielea celor din urmă fiare. 
... In aşa vremi de decadenţă se născu înţeleptul 
AI-Marun şi tânărul său discipol Mar-Tomar. 
Pare-se că maimuţele din cari se trăgeau ei În
târziaseră cu câteva mii de ani să se prefacă'n 
oameni, căci AI-Marun şi Mar-Tomar aveau aproape 
totatâta păr cât au astăzi oamenii; vederile nu le 
slăbise, iar în sufletul lor, idealul nu se stinsese 
încă. 

,-"Şi iată pentruce, în noaptea senină ce inălbea 
munţii goi ai planetei şi apele-i posomorâte, -
AI-Marun şi Mar-Tomar nu dormiau, ci contem-

plau bolta albastră. După socotelile învăţatului, 
Pământul era să-se apropie foarte mult În noap
tea-aceia. Cu ochean ele sale neÎntrecute, AI-Ma~ 
TUn putea să-se convingă dacă luminile slabe, ce 
fâlfâie ca o pânză roşiatecă pe anumite părţi ale 
globului, sânt semne de oraş sau focuri atmos
ferice. Inima celor doi cercetători de stele bătea 
cumplit. Şi În clipa când pământul întră in zona 
lor de observaţie, AI-Marun, se ridică În picioare 
şi vorbi solemn: 

- Ucenicul şi prietenul mieu Mar-Tomar! Tre
cem printr'o clipă rară. Două lumi se incruci~ 
şează În lumina Lunei, în Iicărirea unei clipe. Aici, 
o lume care doarme obosită, istovită de atâtea 
generaţii de inconştienţă, de muncă şi decadenţă. 
Doarme somn vecin cu moartea, somnul de 
animal, necutreerat de vise, pustiu de ideal. O 
lume care se isprăveşte, dupăce şi-a atins culmea 
de stăpânire acuma patru mii de ani. Dincolo, o 
lume nouă, care abia acuma urcă treptele splen
doarei sale j căci sânt sigur, o Mar-Tomar, că ° 
lume ca a noastră se frâmântă acolo, pe Pămân
tul acela cu atmosferă ca a noastră, cu apă şi 
ţărână. M'au batjocorit fraţii când le-am spus că sânt 
şi-acolo oameni. In noaptea aceasta, vom vedea . 
Vom vedea şi luminile oraşelor. ştiinţa îşi va 
cânta cântecul de lebedă În noaptea aceasta ! ... 
fii gata Mar-T omar, fii gata ! ... 
Două sticle de lunetă scânteiară, ca un fulger 

roz, În lumina violetă a lunei. Cei doi savanţi îşi 
aţintiră ochii şi mintea. Deodată, bătrânul se cu
tremură, păli şi Iăsându-şi ocheanul, incepu să 
strige: 

- Victorie Mar-Tomar, Victorie!... Pământenii 
ne dau semne! Uită-te colo, in partea din apus a 
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Cun.Q~ş·ţhA;'i {'lv)tele ocupatii ale deputatilor 
lIOştd, ..ear 'OpInia: publică românească ar aştepta 
delaci.poate'Hlai mult interes pentru chestiile 
cliltl1fule 'n;miâi1'eştf. Iei ~ face dovada că tnţeleg 
~t'plin, .~,it;d~,~~~ lupta' .n,oastră naţio~ală e o 
luptă'-~yffMri1~'!~: că .ap~~lază rostul ŞI valoarea 
culturel';~'<Qrma POb!i&fJ>;I' 

i" ~! 1" L-:.!'":--Q :1t)t~t~, i;,;,J 
~~-~,<...~ lr..:~rr:~ 

Panaustriacismul urmărit Am ajuns să 
veCie-il; "şr" ăsfă:-î)e~rrTCă ungurilor, autorităţile 
~t),~tr;iflC~ ~u e;»J)!?;~t rR~f zi4ilristuJ Ru~olf Schwen
f1'a'~~I~areJJeaa ~ 'at't1rff)Ufl an mcă ziarul ~Gross
~9Jen~h,I?Jc~ ~Ftwt.QiJhagen era supus ger
iflD . .kllfiI1B~h~r..e arestat căci pe asc~ns 
se Întorsese la Viena. El a declarat că loculllţa 
ii\~trH)i~'\-. s~'3rrfIă !\Jb,Br.ţ;ssburg de unde venea 
~1mc" ni >.ţrienaffi· AicI ~ ttl'trthtat ~ Societatea pentru 
- _ at~ ~rffi +lSr 'îR !5rlgaria~. Din Pressburg 
!N <Plmif>1~ia' ~(MR:aţ.HJe sf>cietăţii în toată Un
!'WJ. riaj rtv-mntlltr săE îrilliEDlii il nou mişcarea pan-
4tlfSt~cj!;.e I~ufI~tf..O! el jlr fj avut legături cu 
t9f'bmPJ:!l;:rşeEÎrffll"\4Rh-Ic~i ljar fi stăru~t şi ie! 
J!~~lţ~l~ a;edîtaf~a Zla),llJUl' ?rr.oss-Oesterrelch, ŞI 
,f-MHte1Jma1? ~~1\ti·)'âBtcffii. tlSchwenhagen le-a 
~Fg§iotli:J1if15&;itJrlclj~IT~ ilJ răsturna domnia 
pB~m Î!'l2Uitgjaria,tfi~dtf>9 desrobi natiunile 
!~,~glli~ d~.cm~!:{ţ$lJîpâ~ct~llungurească, ridi
§flnq;:>con~r<4~ p~f,1fal)Ntri~M1. ~ 
~ AC(Ii:n.)~~llwe'J.lh~~e-n~,~.re~tar'va fiv jud~c~t şi 
t2&ltta~at tritr1rt8tr."Maira ~aureasca se mtmde 
if.1a&DpFlP }\:tl1;trW~J:(lnfJfleRta ~':Mha J nu face cinste 
numelui austri:B1.flituq :;J25q bin 

celui mai bătrân continent, acolo unde am văzut 
cele mai multe lumini de oraşe.. Vezi tu o lu
mină mare, aibă? Uită-te cum fâlfăie şi creşte şi 
scade iar şi se urcă, înălţându-se mereu? Acum 
s'a stins ... A rămas ca un scrum luminos ... lat-o 
cum se-aprinde iar, ca o chemare desperată a 
fraţilor de departe... iat-o cum se umflă şi se 
stinge dintr'odată. Acum, se lăţeşte jos... acum 
se face ascuţită... se ascute mereu şi se stinge 
dintr'odată. Pământenii au vorbit, o Mar-Tomar!... 
Du-te ... Deşteaptă tot oraşul şi spune să s'aprindă 
toate focurile, dci pământenii au vorbit, - şi 
trebuie să le răspundem 1 

Bătrânul vorbia ca un halucinat. In ochii săi 
vibra o bucurie de nebun. 

Mar-Tomar îşi lăsă maestrul singur şi pomi in 
oraş să deştepte oamenii şi să le spună marea 
veste. Dar nimerri nu se sinchisi. Unii nici nu 
voiau să deschidă, altii îl alungau, iar cei mai 
mulţi. voiau să-I lege, ca pe un nebun. Câţiva 
invăţati, la cari alerga ucenicul ca la ajutorul cel 
din urmă, îi spuseră să-şi vadă de treabă. 

- Dar bine de atâtea miÎ de ani ne chinuieşte 
taina cerului şi acum când am descoperit-o, s'o 
lăsăm să piară?! 

- lasă flăcăule ... nu te potrivi la mintea bă
trânului? Ce ne pasă nouă de pământeni? Vezi-fi 
de treabă, fIăcăule. •. 

Jnzădar plânse şi se rugă bietul Mar-Tomar la 
toate uşile, înzădar evocă el seria marilor astro
nomi, ale căror statui se Înălţau pe uliţile largi 
ale oraşului. Nimeni nu-! intimpină cu vorbe 
bune. 

Paznicii farului, ridicat cu o mie de ani inainte 
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şi neoficialc. Minciunile ziarului unde lu
crează d. Jancs6 Benedek sânt Însă anume 
făcute spre a aţîţa guvernul împotriva au
tonomiei bisericei noastre şi caracterizează 
buna sa credinţă. 

Procesul coaliţiei sirb o croate Împotriva 
d ui Dr. friedjung. Istoricul austriac Dr. Hein
rich friedjung a publicat acum câteva luni un 
articol În .:N. Fr. Pr.;', despre procesul dela A
gram şi a ridicat şi împotriva unora dintre depu
fatii coaliţiei sârbo-croate Învinuirea că ar fi primit 
subventii dela guvernul sârbesc spre a agita pen
tru ideia pansârbească şi împotriva anexiunii 
Bosniei. Articolul a stârnit o legitimă senzatiune. 
Deputatii sârbo-croati in frunte cu d. Supilo au 
protestat împotriva Învinuirii, dar d friedjung i-a 
somat să-I dea judecăţii, unde va face dovada 
acuzelor sale. Procesul a fost început şi este a· 
cuma În curs. 

,Agrall1er Tagblatt, ziarul coaliţiei, arată În
grija rea sa pentru acest proces, spunând că după 
iritaţiile procesului de Înaltă trădare, acest nou 
proces va mări agitatia şi va Împiedeca potolirea 
spiritelor. Ziarul propune drept aceia ca procesul 
sti nil fie desbâtat in j'1ta jldedUoriei, ci în fata 
unuifJrtu par/amentar. Părţile litigante vor declara 
că se vor supune acestui for şi d. Dr. friedjung 
ii va prezinta actele sale doveditoare. 

"Pester L1oyd« adaugă că d. friedjung tine la 
prestigul său de istoric, care ţine să dovedească 
autenticitatea documenteior sale, atunci va preferi 
o desbatere judecătorească. Dacă dânsul urmă· 
reşte însă scopuri politice atunci va primi juriul 
parlamentar spre a nu mări numărul chestiilor ce 
agită azi monarchia. 

Alternativa pusă de "P. u.(' ie,te plină de vi
cleşug. Ziarul acesta ştie bine că d. friedjung e 
istoric şi tine la acest prestigiu; ieI va preferi 
deci calea judecătorească 'pe care o doreşte În 
fond şi ,; Pester Loyd; ca fiind mai avantajos 
politicei ungureşti, care vrea sdrobirea coaliţiei 
sârbo-croate 

• 
Sârbii radical~treLdeputatisârbj ...radi

Io..<I.Jl ;~âl'UIUIlUVI""tiHU;'lIzky ŞI MrkiitSt nu vOiesc 
să formeze un partid parlamentar separat
după cum se svonise in presa ungurească -t ci 
el vor păstra deocamdată o atitudine oportunisti, 
aşteptând conjunctori politice favorabile scopu
rilor ce urmăresc şi se vor ataşa partidului care 
le va oferi mai multe farămituri. In declaraţiile 

ce le·au făcut in chestiune zilele trecute, ei de
finesC', ce·j drtpt, CU totul altfel scopul de care 

ca să se dea semn pământeni\or, - il părăsiseră 
de o mie de ani. Nimănui nu-i mai păsa de 
lumile celelalte. 

Nici nu mai Îndrăznea bietul discipol să se 
Întoarcă pe margenea canalului, - acolo unde 
Al-Marun gâfâia de bucurie, că Pământul a vorbit. 

Tremurând, Mar-Tomar se Întoarse totuşi, -
dar n'avu vreme să deschidă gura, căci Maestrul 
îşi infundase capul În palme şi sughiţa de plâns: 

- Şcolarul şi prietenul mieu - vorbi bătrânul 
când simţi că Mar-Tamar e acolo - te miri de 
ce plâng ... Plâng de mila pământenilor, o Mar
Tomar, căci şi Pământul se va istovi ca mâine. 
Ştii tu ce-mi spune glasul de lumină? Imi spune 
că părnântenii şi-au ajuns culmea şi că mâne, vor 
începe să decadă. 

In cele câteva ceasuri de când ai plecat, eu 
m'am tot gândit la planeta vecină. Acolo, oa
menii sânt fericiti. Bolile sânt vindecate toate. 
Războaie nu mai sânt. Nimeni nu mai e bogat, 
- şi fiecare are cu ce să trăiască. Pământenii 
nu mai au nimic de dorit, nu mai au nici O ne
voie În lumea lor, dacă încep să ne dea semne 
nouă... Să le vorbim, Mar-T omar... Să le vorbim 
noi, cei din urmă astronomi din Marte ! ... 

... Dar când află bătrânul cruda ,veste a lui 
Mar-Tamar, când află că nici o scânteie de ideal 
numai arde în sufletul fraţilor săi, ridică bratele, 
îngălbeni şi gemând, se prebuşi. - Cel din urmă 
gând al său fu o rugăciune către Dumnezeu, fu 
dorul de a-i trimite sufletul pe Pământul fericit... 
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se cA1ăuusc, cind zic că se vor ataşa pat " 
care va sta ~cel mal aproapec de ei. Ven 
lor Insi e prea Iransparentă, când ne gân 
datoria Jor ar fi fost si stea alături de' 
deputaţi nationaltw, Insi cu cinstea şi I 

politici necondiţionm. 
. "-. 

Tributul ~Unfrlic,tne(norlet lui Şl 
In numarul său din urmA~Unirea .. _ I 

ci numai pentru a răspun-:fe acu~ei CI 
adus -, inchină memoriei lui Şaguna 
~g'osec inspir;.;te de un sincer sentime~t 
vlavie şi de intdegere pentru marefe.,archi 
bisericei gr. orientale. Reproducem pasagl 
mător: 

"CU biserica greco-orientală romînă a s) 
ctn!enarul Şaguna şi neamul romÎnesc Întreg. -
a fost f:iră Îndoială una dintrt cele mai mare 
guri ale vieţii publice ro/tllneşti din v~acul 
Barbat dăruit de Dumnezeu cu multi talanţi 
ch~ltllit toţi pentru înaintarea bisericii şj 11' 
său. Pentru aceea tot sufletul rominesc, în zi; , 
cute de prăznuire, mişcat in suflet a pomeni' 
cela. care Între împrejurări foart(>~deo a ştiu 
împrejurările astfel incit a dăruit neamulcÎ să 
stituţiune atît de însemnată, cum este mitropi 
or. cu statuhll ei organit:. 

Cazu I dela sr. Siood, 
Anatema. - Chestta se va rezo.'vl 1. 
Hatlsfacător. - Memoriul Ep'scopJlu 

ras! m de Roman. 

Bucureşti, 17 Odom 
Incidentul care a avut loc în şedinţa 

Oet a Sfântului Sinod al României fot 
Încă şi acuma obiectul de discuţie al um 
din presa românească. Atitudinea Epi 
lui de Roman, Oherasim, la care ~ 
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turat şi Episcopul de Huşi, a răma',:' : 
şi acuma pentru mulţi neexplicată,-~ ~,' ~ ~.ltn 
~ lr>O"f'::I rlPQp:=.-~~(5h.ele ,~ * _. S': 

superior biseriCesc a fost votată de. 
riie legiuitoare, a fost sancţionată c 

rămâne lege sfântă, În faţa căreia t; 
buie să se plece. 

Până acuma afacerile administratÎ' " 
genere toate chestiunile mai mari pr' 
la bunul mers al aşezămintelor - bi~ 
era rezolvate de Sfântul Sinod coml 
Archiereii din ţară, conform legii dir 

Pe lângă Sf. Sinod, prin legea , 
de d, Haret şi votată încă de astăpri 
se mai adaugă un nou for biserice~ 
sistoriul superior. Acesta se compL 
lângă archierei şi din reprezentanţii 
stirilor, ai seminarelor de teologie şi 
ţilor de mir. 

Activitatea Consistoriului se extir 
ales asupra chestiunilor· pur administrative 
şi disciplinare. Votul Consistoriului este 
numai consultativ. Infiinţarea acestui for era 
de mult aşteptată, întrucât este un for 
auxiliar pe lângă Sfântul Sinod. EI judecă 
infracţiunile pe cari eventual le-ar comite 
preoţii, propune pedepsele ce ar fi de aplicat 
Cei cari s'ar simţi nedreptăţiţi, au dreptul 
de a apela la sfântul Sinod. In chestie de 
organizaţie bisericească, Consistoriul are 
vot consultativ. 

Neînţeleg{ rea s'a ivit din cauza preotilor 
de mir întroduşi in acest consistoriu, fapt, 
care după părerea Epis opuJui de Roman, 
ar sta În contrazice re cu canoaneIe biseri-
cii ortodoxe. De aici apoi aprinse1e discuţii 
in Senat, de aici apoi' îndrăzneţul gest al 
Episcopului de Roman, care, văzând că cei~ 
lalţi episcopi din ţară susţin consistoriuJ~ în 
şedinţa dela 12 Octomvrie curent a anale· 
mizat pe colegii săi. 

faptul a produs senzaţie. YneJe ziare po
litice' au căufatusâ"~>q:m.,ale~Chhtia"·îtr~f(t. 
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lui ce·j striveşte trupeşte·suflefeşte, - ct'1 lumi. 
naţl datorintl au si le ia sbuclumul in seam~, şi 
infiorati şi cutremuraţi si leculasc! deşertăciunea 
şi amaruI vlelll lor nefericite. 

• 
Bihoru1 are şi el vreo 17-20 membrii coml. 

falenşl aleşi cu program naţional. Dar pe dlor 
nu·f poţi vedea, nu· i poti auzi pe la soborul din 
congregatie. 

Vc:zl bine, că participarea la aceste adun~rj nu-i 
impreunltă cu diurne, cu parale. ştim şi actea, 
ci cele mal multe din mandate sânt profestatE". 
Dar cel c'rora nu le sânt nimicite unde·s? Nu 
re auzim gluu!, decât pe al dlui Zlgre" bătrlnul, pre
şedintele clubului n.ţronal român din Oradea, 
dând intervlevuri fitu!cllor jidovlte, despre partld'JI 
moderatilor: 

- Eu nu sânt vr~jrnaşul acestui partid. 
Şi vurbind nu prea mJgulitor despre politica 

noastrl Infruigenfa·naţiollalj, z!când cA nu-i du. 
cătoare ]a scop. 

Vine iarna cAt de curând, aşterne vl·ţi surnale, 
fntindeţl·vi cloblneşte şi vă daţi dorului, dra~ii 
noştrii bihoreni 1. .. 

Somn uşor! 

Coresponden tai. 

BIeriof a sburaf. 
Bucureşti, 21 Odomvrll". 

Primul sbor omenesc pe pământl.41 Ro
mâniei s'a făptuit Sâmbătă după amilzi, în 
asfinţitul soarelui, pe câmpul hipQdromului. 
Bleriot a sburat şi sborul lui, sborul mi
nunatei lui ma fini, a pus în uimire şi a 
umplut de emoţie neînţeleasă şi de entu
zium delirant pe pUţinii priveligeaţi, cari 
au avut fericirea să asiste la această primă 
incercare de aviaţiune în ţara româneasctl. 

, DupA accidentul nenorocit intâmplat Miercurea 
rod trecută motoru~ui maşinei lui Bleriot, se ştl~ .că 

s'a tel.grafiat Imtdlat 11 Paris ca să se trimită 
1ltintârzitf alte dotl toare . Ia Bucure ti 
au -s1 ec - ,~. 

muncitorul sătean; tuturora ne e teamll par'cll s~ al vremei sale. Cuza Vodli nu avea tnsă decât 
speriem pasărea uriaşă. cultura elementară şi obişnuită a generaţiei sale 

Primul mecanic apucă helicea cu amândouă din Moldova. 
mâin.le. O tnvârteşte de vre·o 4-5 ori şi În a· Cu toate aceste mari deosebiri sânt multe 
c€laş timp un sgomot puternif, asemuitor cu a puncte cari în faţa istoriei unesc figura lui Şaguna de 
câtorva automobile in mers, maşina porl1.eşte figura domnitorului Cuza Voda. Atât Şaguna cât şi 
incet apoi repede, coada se ridică şi după o Cuza Vodl din momentul ce incep să-şi indepli. 
distall1ă de 50 metri intregul aparat e în aer şi neascholurileloristorlceapar ca nişte olmeni pro. 
se urc~, se urcă mereu E sublim. E la treizeci vldenţiali. Câ"d Şaguna vine Episcop al Româ. 
de m~trj in~lţJme şi se duce, se duce cu directia nilor un fior de mandrie şi redeştepiar,,'-a trece 
inspre acel apus sublim de soare. Face vre·o 4 prin biserica românească din Ardeal. 
kilometri in linie dreaptă pare că se pierde, când I Când Cuza Vodj vine ca principe al celor 
deodltă intoarce spre stânga, face o curbă mare, două ţari unite, un spirit nou se coboară in per-
se coboară la vre· o câţiva metri deasupra solu· soana sa şi apare ca un om nou şi providenţial. 
lui şi iullşi se ridic~, trece ca o săg~ată dt asupra După cum Şaguna ştie să dea bisericei auto. 
capetelor. Tăcerea pe c~re am păstrat o toti până rltatea şi mândria ei, asemenea şi euz" Vodă a 
in acest moment muţi de admlrare - se tran- ştiut să dea ţării noastre in grelele imprejurări 
sformli in acest moment in strigăte deliraHte; prin care trecea toată autoritatea şi d<.::mnitatea 
rn urale sgomotoase. Agitind păIăriile, principele trebuitoare. 
moşt:nitor, primul·ministru, toti ceilalti; d".neJe Ceiace mal uneşte pe aceşti doi oameni mari 
flutu~.and. batlstele, sa!utlm a~tfel marele triumf din Istoria românismului este faptul că amândoi 
a.1 ~tllntel, ~ezolvarea mcercatel probleme a cu ce· au murit amăriţi şi înveninaţi tocmai de acei 
mei aerulUI. pentru a căror ridicare lucraseri. Atât Şaguna 

Dar Bleriot sboarJ, sboară mereu; vireazli la cât şi Cuza Vodă aveau o mare putere de auto. 
stânga, hce rneli un ocol şi pe linie dreapUI, din rltate Impunându.se tuturora, chiar şi celor mai 
acelaşi loc de unde a plecat, se coboară ca o pa· nefnduplecatl vrăjmaşi. Şagun8 reuşise să fie res-
săre uriaşă peste prada ei. pectat de ungurii cel făloşi, de saşii cei pridenoş;, 

Sânt orele O fără 25 minute. şi se impusese chiar la Curtea Impărătească din 
Ovatiunile Incep din nou şi vădit emotionat Viena. 

A. S. R. Principele Carol strânge cel dlnt~iu mâna Cuza Vadi prin atitudinea lui ştiuse să Se im~ 
a~estul mar~ cucerlt,or alleru!ul, caracterIZat prin· pună porţii şi celorlalte puteri. 
t~ o m?destle excesl~J. E felicitat ~pol d: d. Bră- Secretul acestei mari autorităţi a amândurora 
tlanu ŞI de toti ceilalti. Incercatul aViator z~mbeşte sti In fa.ptul că acţiunea lor depăşl!l inter~sele 
tuturora: nu prea vorbeşte. :are mul1umlt. personale şi interesele de c .. sti şi serveau inte-

La un moment dat spune. . resele "1 Aspiraţiile unul neam intreg. - Aşi dori ca mâine să pot procura acelaşi T • 

plkere publicului românesc, care a venit Mercurl Deaceea nenorocirea !or trebUie sllvită ca u~ 
aci în număr aUt de mare şi care, cu toati ne· prinos adus de natiune In semn de r~cun<?ştinţa 
plăcerea ce a avut-o, s'a ar~t!lt cu acel prilej atât şi ca ~ răzbuna~e a tuturor nedrept~ţllor Ş.l ama. 
de gentil. rliciuntl?r ~e aman~oul aceşti oamem mar! le-au 

ŞI convoiul mic de oameni se rndreaptă spre s~~erft In tlmp?1 vl~ţll in lupta lor mare In ser. 
cortul din incinta tribunelor unde pasărea uriaşi VICIUl neamulUI romanesc. 
eri dus~, par'cA să se odihnească rn culcu-
şul ei. 

• 
Ni-se telegrafeaziJ din Bucureşti: Bliriot 

a sburat ieri CIl admirabibll său monoplan la 
Băneasa în fa .. 

Propuneri 
cari nu s'au făcut la adunarea generală a 

I 
1 

interesante expuneri: dimineaţă au ajuns in gară şi ~e a~olo au. fost 
duse la garajul Pragtr. D. Bienot fl1nd roştl,mţat, 
a dispus Cl ,eroplanul c~ s~ aH:=! expus la A cne~ 
să fie ti ansporbt la garaJ ŞI aCI, sub deaproape: 
d~ale supraveghere s'a făcut montarea noulUi 
motor. 

LL. RR. principele Ferdinand, .!Jrin:il?es~ 
A-l aria midi prindpi, şi domnu mm!.str~. 
Omialu/ui inventator i·s'au j~cut ov~ţJl Vl: 
joroac;e. Regina l-a felicitat VIU emoţtolwta. 

Calea care duce la cultură, ştiinţă şi în 
general la progres e::;te după. cum s'a do
vedit în decursul sutelor de am: observarea 
şi distrugerea adecă în termin tehnic ana~ 
!iza, apoi gruparea. sau ~l~sarea ~ adeca 
sinteza. Aristotel a Z13: Intal aduna fapte, 
apoi gândind "wu~eazăle Ji .. lea~ă.le. Vra!l~ 
să aplicăm ŞI nOI rom~OI~ aceasta la In 

demnurile noastre spre mamtare, vom ve~ 
dea că noi, la început fiind} n.u. putel~ ,s.a 
facem studii de sinteză. (De aCI Impos~ b!U· 
tatea de a vorbi de una sau 2 cultUri Iar 
cel ce o face se ciocneşte de dura JexJ. 
Noi abia ne-am trezit din un somn lf1ta~ 
ritor şi intineritor. Dragostea de. luc~u sa 
ne o va]idităm cei cărora le perm~te tlmpu! 
şi ocupaţia în scrutarea trecutulUI. Nymat 
cunoscându-] pe acesta perfect, vom Ş~l care 
este fondul şi substr<itul nostru, de unde 

După ,nn;azi, la orele 2. maşira sbur~tonre. 
incunjurată de un (ardon de jahdarmi j a fost 
pornită rn spre hipodrom. . 

La ora 5 şi 15 s'a făcut întâia incercare a dlUl 
B'erlot. 

Pe intiliderea nesfârşită a câmpului . vre o ~O 
persoane sch:mbă intre ele vorba mal mult In 

şoapte. Sunt A. S. R, Principele, <:aro1, d .. Ioan 
Brătill1u prim mini!tru, doamna ~lenot, PrinCipele 
Gh~orghe Blbescu cu dOI', d. ŞI dna J. C:ămă:-li . 
şescu, d. It.·colonel llieseu, şeful Shtll!UI t;1~lO~ 
al corpu!ul II, de armat~, d. Dr: N: Mlno,vlci ŞI 
alte câteva persoane şi 45 muncitori săklll. 

D. Bleriot examinează aparatul inconjurat de 
cei patru mecanici al dsale. . 

Totul e tn regulă. Aparatul e ~ldlcat pe.ste po· 
dul improvizionat intre incinta tnbunel ŞI e dus 
pe locul rezervat pentru alerguea cailor. 

Blcriot îşi puse şapea tll cap, ~e legă pe.ste 
urechi şi se urcă CU multi uşurmţă pe maşma 
sa sburătoare In care se perde până la umeri. 

Ceasurile 5 şi 20 minute. 
Soarele a "asfin1it, îşi mal arată 'puterea doar 

Invlluind intr'o roşeaţă vl~ de foc ~ntreg apusl!1 
de unde se revarsă perzandu-se pleste tot ono 
zontul o lumină dulce, plăcută. 
MAreaţa clădire a tribunelor paIe ~n colos ~o: 

Prins de lumina roşiatică ce se mfran~e pe In 
tregul coprlns al câmpiei hipodromu~UI. .. 

Şi toll sântem mulţi: Prillclpe, pnm-mmlstru, 

"Şs.tuna şi CUZI-Vodă". 
Conferinţa dlul N. Iorga, ţinută la Ploieşti 

în beneficiul ,Ligel culturalec. 

Sâmbătă seara d. N. Iorga şl·a desvoltat În 
sala teatrului ,Cooperativac conferi~ta s~ d~spre 
,Şaguna şi Cuza·Vodă~, in beneficiul Llgel cul
turale din localitate. 

Sala a fost complectamente plină. T!mp de dou~ 
ore d Iorga a ţinut încordată atenţlunea publi
cului ·supt farmecul cllvântării sale documentate, 
cu obişnulta sa erudiţie plină de vervă şi ir~nie 
şi asupra chestii lor de actualitate cu care sublec-
tui ~ău venea in legătură. . 

D Iorga a analizat mai întâi diferentele dmtre 
Cuz~.Vodl şi Şaguna. Acesta ~ra u~. dlu~ăr 

uternic, unul dintre acei dlugl~1 cinstiţi şi Sltt· 

~eri cari din moment ce a fă~ut Jurământul Do~
nu lui a inţeleJ si trăiască In afară de pl~cenl~ 
lumel nu ca mulţi călugări din ziua de azi CUI 

~tX' din toate plăcerile vieţii şi urei erarchla gu:> il 't' li: biserlceascl tăcând poh ICll. 
Domnitorul Cuza departe de a duce. o vlaţll 

călu ărească avea toate uşu~intele generaţIei .sale. 
Ace~e mici greşeli nu privesc tns~ istOria, ci 
numai familia sa. Din moment ce. sotia s~, ~.na 
EI na Cuza, a iertat aceste greşeli soţulU1 el, ni· 
m:nui nu·i mai este permis .să l~ rele~eze. . 
Şaguna era unul dintre cel mal man cărtufan 

am plecat şi la ce putem ajunge. ~ .. 
Din acest punct de vedere pornind poţi sa .vPZ~ 1l1-

bite cititorule ce valoare minimală al! d!scuţllle IS~O
rice dela noi, purtate cu atîta yervă, III mod apodlc
tic şi pătimaş. Cîtă vreme nOI nu am adtl~at, toate 
actele referitoare la trecutul nostru, se l~oate. 1I1!llllpla 
ca ceeace ziua de azi te îndeamnă .sa ~ aflrn~l, ră
stoarnă ziua de mîine. E necesar deCI sa. ne ll~s~r~. 
păm trecutul de unde ~r zăc.~a el, Iar scnsul b"tnm
lor să nu-l lăsăm prada mollllor. 

Sîrbii sunt mai puţini decit noi. Cu to~te a~este 
de 2 ani lucrează 5 oameni în archivele dm Ylena, 
I·am aflat ÎIl archiva militară »Krigsarchiv« Şl i-am 
aflat şi în »Haus· Hof uud Staatsarchiev«, 

-.. li - "li d 

d d (fi ţ . r,ronnlte din rllcea • ti • e. 
care face al lnee- durere e cap, e n 1, uaghlllrl t. eoute ~I ia spate, 

Se l[beftI ti le poate ____ Ia 

teze Im~ltlt orice • b 1 nlra Q U T U K AlU LUI Ilagurui remedhs. le foloseşte cu rezulta! nn. n co ari 
Pretul uoei .Ude eo flterl, o ltiell mare I cor. ~!,! .. 3 ltiele III 

IAU Ci .Mele mld ICI trlmH pol1o II .... C:O' 

CantitAtltnai ndci au Be trbntt prin poatA. 

Szemann Ag1riti;i)f 
fanaad", 

Hatvan, flSt~r af. IH, . 
lIe lQIdod .uIIk la tGete ~~tII.I •• ' 
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Pentru ca să vă conving;eţi despre bogăţia archive
lor în documente cari ne privesc pe noi vă induc 
un~lătorul fapt. De 3 ani s'a permis studiarea actelor 
din asa nu !11itll 1 ~StaatsrailH (înflinţat supt Maria Te
rezi a şi slstat la 1848; la acest ,.Staatsrath« veniau 
toate actele, din toate provinciile, în orice chestii). Am 
luat indexul actelor din 1784 şi iată ce fel de docu-
mente am aflat: 

1. Procesul comunei Racoviţa purtat cu saşii din 
Avrig pentru proprietah:a muntelui Suru,: numerii 
3238, 3533, 3765, 4295. 

2. Valahii din Rod, pltngere contra saşilor. 
3. Walachen in cler Bistritzer Vorstadt bitten um 

Gleichhaltung mit den iibrigen Burgern l1ud Unt 
einen Platz zur Erbaul\ng einer Kiirche (sic!) 
1594, 4763. 

4. Johanl1 Delian bitiet sein Wallachisch-Deutsches 
Wbrter- Buch in Druck legel1 zu lassen. Nr. 4679. 

5. Die 'Adelsproben der Siebenbiirg. familien: 
Roska, Vlad, Vajda, Vass, Bal, Sopa, Kyra. 

6. Die Archimandriten der Callugier-Kloster Bez· 
din und St. Oeorg-, Avakumowicz Paul, und Gerasi
mus Adamovics bitten um clie Donationalcn uber 
ihrc klbster Allodial und die erkauften Pemyavorer 
Oiitter in Banat; nr. 610 (l·am copiat şi trimis pentru 
procesul cu sîrbii). 

7. Arader Comitats-Unruhen und diesfIilligen Be
richt des Grafen vom Jankovics 5324, 5174. 

8. Fanatischer Basilianer M6nch zu Balasfalva: 
Joh. Endrodi bittet um Entlasung aus dem Kloster 
utld Erlallbnîss zur Kalvinischen religion ubertreten 
zu dorfen (sic) (1144). 

9., Die von dem Griechisch Unierten Bischof aus 
der Posession Nagy-Cserged veIiriebenen Briider Bun
gerczan bitten um ihre Hauser und Orunde 3222. 

10., Dic Ausmessung der Congrua und Stolgebuhr 
fUr die griechischcn nicht unierte Bischofe în Sieben· 
bUrgell. 3702. 

11., Actele referitoare la Revolutia lui Horia 2412, 
(1360, 1439, 1447, 1720, 1746, 1866.: 1867 toate din 
1779). 

12., Cîteva acte din index~l din 1785. 
13 .. Adei in Oberel1 Colosser, Thorda· er und Ara

nyaser-Stuhl elltschuldigt sein Benehmen bei dem 
Wallachischen Aufruhr 1326, 4527. 

14. Wallachische AufrulJr: vegen der dabei geleistet
ten guten Diensten mbchten dem Mi k le L ti ca, Bauer 
zu Magos 30 j. verwilligt werden 1643. 

15., Die in HUllyader Komitat Zllll1 Radbrechen v~r
urtheilten diesfălligen Radelfiihrer Popa Zaharie, Ar· 
Jn, .. ll'''R ()l1l1t )wd Krisan Marian 1644. 
~ /54, L99::>, 452'. 

17. ~on~iamnarea lui Styeff numit şi Ftrzale 2997. 
18 .. E10 lf! WaJlachey geweihter Pop Nikolai bittet 

um dle zwelte Poppells Siiielle zu Homorod 3523. 
l~. Iosif al II. scrie un edict şi zice: Bei der Wal

l~cl1lSd~en Volk herscht 110ch in der Religion und 
SItteI~ cll1e sebr grosse finsternuss (sic), daher mussen 
n a.ţ 1 o 11 al - 11 o r 111 al Schulen in Siebenburgen ein
gefuhrt werden 2754. 

20. Wal}achen in dem Temesscher District sind in 
Ibren . BesltzUll.gen keneswegs Zll vertreiben. Sie erhal
te~ dte. Nadmcht der Contributions- und Dominicae
Ruckstallde pro praetento 1898, 3662. 

21. W~~lach.en aus Sichenbiirgen welche grossere 
Ge\:·altt~ah~kclt.en ausgelibt tlnd woruber gar keine 
zwcl.fel ubng, slnd sammt ihren Vieh und Gcrătschaf
ten ~111 das Banat, ZUITI Wallachisch-lIIyrischen Ramt 
Zlt ubersetzen 4239, 4238, 4605. t> 

22. D~e Eroffnung eines neuen Past·Kurses uber 
Czerno~ltz nach Jassy llnd Cherson 883. 

23. Tipografia din Blaj 5240. 
24. C~rţi pentru Wallachi-Jllyri şi Croaţi să se tipă

rească ŞI. să. se y'îndă foane ieftin pentru popor 2672. 
25. Dle Bls~hofe Gedeon Nikitisch aus SiebenblirR;en 

P~ter .. Petrowfcz von Arad, gracciritl1s non uniti, habe~ 
dlc furgeweste Unruhen in Siebenbiirgen stillen heI· 
fen, . werde~l desshalb re ITI une riert : ersterer mit 1000 
zwelter l111t 800 fI. N r. 2754. ' 

26: . Die ~esc~werden cler griechisch·u 11 i e r ten 
qelllell1d.~ Kortvelyes wcgen ubermăssiger Robbot bei 
elllem KurchngTlllld. 1225. 

27. Di~ Patenfs Entwlirfc wegen eler Jobagiats Auf
hebung 111 Ung-am und Slebenburgen 3107 2753 
3323, 4577, 4550 etc. etc. " 
Aş J)uytea. să vă ci.tez din caetul ce-l am inaintea 

!11ca mca cite-va zecI de lucruri care de care mai de 
mteres. M~am restrins la aceste şi le-am aranjat cam 
astfel c~ sa se. vadă .că propunerea ce aş fi voit să o 
fac ar fi trebuIt se fie sprijinită din toate părţile şi 
mume: . 
. ~socia.titlnea Întrucît ii permit mijloac~le materiale 

ŞI. 11Itructt cred~ de ~olos, trimite un om priceput la 
Vtena ~all unUI rOlTIm di.n Vie~a îi pune la dispozitie 
~ Sll!lJa oare· .care. de ~an~ cu ajutorul careia angajind 
~ll1efl stlldc~ltI Ul1IVersltan să copieze toate actele de 
Interes rOl~~lI1esc ~flătoare în archivele din Viena, iar 
ac~ste C~PII legallzate să se păstreze În archiva Muzeu
lUi AsocJattunei. 

Din Bucoyina. 
Cursul de istoria română la universitate. 

Ieri 28 Octomvrie a. c. Ia orele 12 ,. m. IU fost 
citaţi la decanul flcultăţii filozofice din loc, re
prezentanţii $tudenţilor, drora )j·a fost rncredln
ţată în adunarea studenteascA de Mercuri (28 1. 
e.) afacerea cursurilor lui Milkowicz, primind in· 
napol memoriul înaintat de studenţime, fără nici 
un rezultat, cu motivara că conc1uzul fixat in 
acel memoriu a fost luat Intr'o adunare ilegală 
dupl legile disciplinare academice, de vreme ce 
chestiuni universitare sânt a se discuta de stu
denţlme numai In localul unIversităţii. Memoriul 
a fost respins numai din lrIotive formale. Intru 
cât această procedurl a forurilor academice este 
justă - fiind studenţii şi aşI destul de revoltaţi 
_ vor documenta evenimentele zilelor viitoare 
- scrie ,Patrlac. 

• 
Adunarea ,enerală ordinară a ,Socie

tăţii pentru cultura şi literatura romAnă in 
Bucovlnac se convoacA pe Duminecl14 Noem
vrie st. n. 1909, orele 3 p. m. in localul propriu, 
palatul naţional, alee. Raportul CQ ordinea de zi 
se trimite fiecărui membru deosebit. Cernăuţi 28 
Octomvrie st. n. 1909 Preşedintele societăţii : 
Dionis Cav. de Bejln. 
--=---~=-=-=====-~============-==== 

"Un organ didactic central", 
_ o propunere, venIti din afară. -

D. Or. V. Branişte I propus In Congresul na
ţional bisericesc Infiintarea unui ,organ didactic 
centrale In care chestiunile privitoare la şcoala 
noastră si fie tratate mal bine decit se face prin 
cele 2-3 reviste pedagoillce de azi, cari au un 
caracter mai mult local şi poate·cl ,i puţIn 
corăspunzător, din punct de vedere ştiinţific. Pro
punerea asta nu e noul; au mai Ucut·o Inainte 
şi alţii - dar din propunere revistă tot nu 
s'a făcut. Şi e păcat că nu s'a făcut, pentrucă a 
fost ş' e o trebuinţă strigătoare In viaţa noastra 
mfa$ăl( .1..... ..."IC!fl1t nflrl~aooicl tn adevăr se· 

Acum Congresul a hotărât CI si ia el măsuri 
pentru scoaterea unul astfel de organ 'centralc 

adecă pentru toate trei dlecezele. Când va lua 
trup hotl~ârea asta? Deo~amd.tă nu ştim, preM 

supunem msl, el, cu considerare la Imprejurările 
date, ea nu va mai fi trăg~nată ca plnă acum. 

Clfm . va porni a:eastl revistă? asta e uşor de 
i~chIPU1t: ~a ori ŞI care alll revist~, cu deose
blr.ea numaI el ea va conditiona dispariţia eVe· 
trei şcol~re~, a ,Edu~atoruluie şi a :tReuniunii 
Invăţătonlore, sau fuzlonarea lor. 

Şi totuşi, cred că s'ar putea găsi o cale mai 
b:InI decât a~easta. ŞI anume: In locul unei re
v~ste care să ta locul celor trei amintite mai sus 
ŞI care ar avea. să apară rn fascicole lunllre, s'ar 
~ut~a d~.o revHtă peda.gogică săptămânală care 
~ă .mlo~U1~scl nu n.uwll pe actualele reviste ne
umte CI ŞI pe , Foaia şcolasticăe dela Blaj - ~i 
care .a~tfeJ ~ă nu fie un organ central numai ~l 
n~un1tllor,. CI un organ al Intregei şcoli româneşti 
dm Unguna, fără deosebire de confesiune. 
. AceastJ re,:istă n'ar trebui să apară ca o re· 

v~stă nouă, CI .ca un supliment al , Tribuneh, să 
zicem ca , Tflbuna şcolară', pe lângl numărul 
poporal II Tr!bunei, sau ca o parte a ace~tui 
numir. ApariţiI, In forma aceasta, a revistei, n'ar 
fi rmpreunatl cu nici un desavantaj, in schimb 
pentru ea vorbesc o seaml de motive foarte 
ponderoase. Şi adecl: 

1. Revi$tele pedagogice actuale sânt impiede
eate de a oglindi viaţa şcolarA In adevărata ei 
lumini, sau In totala ei lumini. Oricât am consi· 
dera .noi şCOliI. ca un eccleslasticum, ea, durere, 
e. mal mult decât atA ta, ea e un politicum. Re
VIstele pedagogice ungureşti fac politică cât le 
pla~e, - al; noastre n-o pot face firi risicul de 
a fi. pe~epslte, Iar nefăcAnd politica pe care im
preJurArile actuale o dictează In mod imperativ 
ele sunt o~ândite la o activitate foarte şubredi 
care nu e In stare a blga suflet in şcoala noa· 
sţră hodorogită Daci revistele actuale vegeteld, 
dm acest punct de veder~, revista ce va avea si 
apari, trebuie si faci neapArat şi politici - bine
Inteles ci exclusiv politici şcolari - alicum ea 
n'are Inteles. In vremuri de lupti ca acestea 

trebuiesc alese altfel de arme decât cele obiş
nuite. 

O revIstă pedagogică-politică ar avea nevoie 
de cauţiune, iar cauţiunea n'o poa1e depune con
gresul, cne n'are voie să facă politică. Particu
larii vor face şi mai puţin un a5tfel de pas. 
Pentru , Tribunae, care· şi ar. cauţiunea ei, n'ar 
fi nici un fel de p:edic!. ca să boteze o coală, 
din cele vre· o 18 câte tipăreşte pe săptămân:i, 
cu numele de ,Tribuna şco1arăe: in care si cu· 
prindă tot ce pot da bărbaţII cei mai buni de 
şcoală,. fie de cuprins strict pedagogic, fie po
litic-şcolar. 

2. Printr'o astfel de mlsură inv~tătorii ar primi 
săptămână de săptămână ştiri şi îndrumări peda· 
gogice - ceeace o revistă ar putea face numai 
cu greutăţi enorme, - dar ceeace ar fi de o mai 
mare însemnătate, ar fi că , Tribuna şcolară( ar 
ajun2"e totodată şi in mina ob!şnulţilorcititori 
ai :t Tribunele, prin ceeace s'ar face o admirabilă 
propagandă pentru şcoala noastră şi pentru inal
tele ei probleme, in cercurile cele mal largi. 

Prin aceasta s'ar apropia şi preoţimea mai bi· 
nişor de chestiile pedagogice şI poate că nici 
inspectorilor actuali, protopopilor, nu le-u strica 
să mai audă şi ei odată pe iăpfămână despre 
şcoale, pentru cari cei mai mulţi au o pricepere 
foarte micro!lcoplcă. Ba cum , Tribuna e, ca zia
rul cu cel mai mare tinj, e Iubită foarte mult şi 
in România, de dUri particulAri, societăţi, ziare 
şi revistr

J 
ea ar duce şi peste ~raniţă veşti despre 

frământările noastre şcolare pe cari cel din ţară 
le cunosc în mod foarte unilateral, din cauza că 
le Iip!eşle putinţa de a le afla. Actualele noa!tre 
reviste şcolare nu s~nt cunoscute de loc in Ro
tiIll.nia şi ziarele de acolo sAnt dtc1 .vizate a se 
lua dupl ştirlle sporadice pe cari le găsesc In 
foile politice dela noi despre şcoală, ştiri mai 
ales de caracter politic şi deci unilateral. In felul 
acesta s'ar naşte o unitate de vederi nu numai 
II noi, Intre invăţătorl, p~eoţi. protopopi şi alti 
intelectuali, ci şi intre uniţi şi neun!ţi, pn~cum şi 
intre Românii dela noi şi între cei din ţadi, prin 
ceeace ar creşte Increderea în noi înşine. 

3. Un moment de o extraordInară Importanţă;~ 
e şi următorul: revista şcolară bună pe care tre-"a 
bule s'o avem, nu trebuie să s( adre!eze numai 
<-w, -,.,_ .. .J_ T---U. ~~ ••• 4. .... - .... ,. ..... lora cari sâni' ..... 
chemaţi a face educatia generaţiilor viitoare deci 
şi părinţilor copiilor noştri. Având un părinte 
ocazie de a·şi arunca ochll in fiecare săptamână 
asupra unel~ foi de 4cupri~s pedagoglc·educativ, 
el culege vrand nevrand dm ea câte ceva folositor 
ceea~e de sigur că nu e lucru indiferent. Ba poat~ 
c~ sar I?utea. at~a~e i.n. ce.lcul de prieteni ai re
vlste.i c~l~r ŞI miCII cltIton, copiii, pe cari astfel 
de tmerl I·am lega, prin ghicitori, poveşti şi co· 
respondenţj, de Interesul general al neamului. 
Am fi astfel cu toţii, mit:: şi mare ca fntr'o familie 
Prin nici ~ revistă didactică sp~cială şi prin nici 
~ revistă literară nu se poate exercita o astfel de 
tnfl~entă. asupra. tuturor calegoriilor de cititori, 
decat prin O foaie politică, cum e :t Tribunae: d. e. 
. ~. făcută asţfel, revista ar fi şi extraordinar de 
Ieftină; ea nu I ar costa pe cetito: I nimic. Acesta 
e .de aseme!1i un motiv ponderos, căci e lucru 
ŞtIUt c~ ~evlst~le ş\:~lare actuale lupti cu mari 
greutăţi fmancIsreJ fiindcă au puţini abonaţi. lu· 
mea noastră n'a ajuns incă la aClia inilţime dela 
care să nu considere aboOlmentul la o r~vistă 
ca .0 sarcină n~pIăcutl. Asta nu e o p3gubl nu· 
mal pentru reviste; paguba cea mai mare o in· 
dură. cultura naţionali, clei neabonând cel roal 
~~Itl rnvăţători .t.te. revista, ei n'o citesc, şi ne· 
clhnd o s~ ru~hflcă cu totul şi rup orice legă. 
turi cu mlşc~nle culturale. Având Insi posibili
tatea de. a ajunge la o lectură folositoare pe o 
cale atât de uşoară, celce câşti2"ă nu e numai In' 
V:ătătorul, ci prin el, mai ales culturi noastră na· 
ţlonali. Cum ,Tribuna şcola! ă ( ar fi o parte a 
număruJ1;Ii ~oporal al ,Trlbunele (ceeace ar face 
ca chestIUnile şcolare si ajungi chiar şi intre jl' 
rani 1) şi cum pretul acestui număr e foarte mi
nimal, el ar putea fi abonat Ură nici o greutate 
de toată suflarea româneasci. 

In chipul acesta s'ar avea pe un pret hagatel 
un ziar poporal (şi ~ Trlbunae ar trebui să taci 
numărul.pop~ral )n!!Jad~văr popor a!) şi o revistă 
pedagoglci saptamana/a, prin care s'ar ţinea ne· 
contenit aprins interesul, nu numai pentru şcoal., 
ci In general pentru intreaga educatie In cercU' 
rile cele mai largi posibile. Numărul ~el mare f 

abonaţi ar permite apoi la rândul său ca <, Trl 
bunic să remwnereze pe redactorul ~ Tribunei 



" 

Lr 
l, 
li, 
t· 
le 
)-

ni 
l
ai 
ai 
ar 
Iri 
Iii 
ti· 

>i· 
ici 
ca 
Ire 
~re 

ia· 
şi 

Lre 
.re 
Iră 
că 
tre 
:0· 
se 
In 

ilai 
luI 
nal 
alll 
şi 

rin 

--......-:---

•. _'_2_N_oe_m_v_re_19_09 ____ • _____ .-___ ..;;.~T:...::R~I.:B;..;U:..:.N:..A::.:.c ____ ~-_---_-_-__ ....;P:..:a~g::.. • ..:,7_ 

şcolarec: pentru osteneall, tot astfel cum fi re. 
lI1unereazl pe ceilalti redactori ai săI. 

Atât din punct de vedere naţional, cât şi ştlin. 
tiftc şi financiar, o revistl şcolară pusA pe ace. 
-ste baze ar fi o mare putere In lupta noastrA 
spre ideal. Mal socotind şi imprejurArile cA ad
mfnjstra~a revistei n'ar cere nici un fel de i reu. 
tate noul şi nici cheltuieli din cari numai poşta 
ungureasct trage foloase, aceasta idee pare nu 
RUJRai salutari, dar şi foarte uşor de reallzaP~ 

UII pri6ten al Ecoakl. 

Constituirea parti· 
dului social·creştin. 

Criza. -

fui D'1ostenitor~'Francisc Ferdinand. Preş~dlnte a 
fost aclamat cu unanimitate contele Paul Snpary. 

In vorbirea sa program el a făcut Intre altele şi 
urrnltoarea confesie: Sânt ungur şi creştin. Conform 
principiilor creştine aie'lArate, pe cari sufletul meu 
le-a absorbit din tinert't~, sânt tolerant faţl Cll 
celelalte confesiuni şi le privesc ca tovarAşe In 
munca noastrl comuni pentru intărir~a bazelor 
morale ale societiţii. Tot atât de tolerant sânt ~i 
faţă CU cetăţenii de alte limbi ,i recunosc dreptul 
1.0, de a-şi cultiva limba maternă. Le pui insi o 
singuri conditie: &1 fie buni patrioţi. In şcoale 
pretind propunerea obligătoare a limbii un. 
iUreşti. 

Undl pllrka covdrşitoare a poporaţiunii e ne
mazhial'll recunosc îndreptăţirea şcoalelor confe
sionale IUmaghiare, dtoarece instrucţiunea reli
gioasă·morală e baza aa mai siEură a sOlietăţii 
omeneşti. Limba oficiali În toate oficille de stat, 
bine fnteles nu poate fj decât cea ungureascJ, 
numai Iltunci ~om avea o administraţie şi justi-

Arad, 1 Noemnfe. tie bună când dedsiuniJe lor ~or fi primite de 
toţi tu tmpacare. Asta se poate dacă funcţionarii 

SApUlmâna care se anunţase bo~aUl in silbalterni vor comunica cu cetăţenii nemaghiarl 
evenimente de importanţă universalA, ca in limba maternă a acestora. 
de ,pilda consiliul de Miercuri, şedinţa ca- Vorbirea contelui Szapa,y, deşi neobişnuit de 
misiei executive, aud.ienţa lui Wekerle, domoal~ rn tonul ei faţă cu natjonali~tlle, a fost 
darea de seamă a lUI Justh etc. etc. _ primitA cu ovatii. 
s:a. încep.ut in cea mai deplinl tăcere şi A vorbit apoi Apsay, In acelaş senz. Mai in. 
linIşte. 8mgurele memente de aaitaţiune: teresantl a fost insi vorbirea lui Szalanczy, care 

O' a atins problema de căpetenie a crizei actuale: 
constituirea partidului creştin ucial şi adu- reforma electorală. Pretindem _ a zis el _ ca 
narea dela Debriţin, n'au stârnit decât o soarta noastrA - si nu se hltărasci Ură noi 
uşoarA încreţi re pe suprafaţa petoHtă a şi in contra noastră. ~Contele negruc. An 1rassy, 
crizei. a falş'ficat votul universal, voind si le dea boie-

rilor voturi multiple şi sA excludl masele mari 

Suprimarea răscoaleI. 

După Ltimele şfiri venite din Salamis riscoala 
a fost suprimaUI. Grupul rlsculatilor constătitor 
din 9 of,teri şi trei sute de soldati a tAbArit pe 
Inzule:e Kyra şi Lesbos Consiliul de ministri a 
durat toatl n09ptea şi a raportat continua tiv re
gelui despre hotărâriie aduse, acesta I primit disa 
pozitiunile luate. OfIterii rbvrAtiti au fo')t tran
sportatl pe trei torpiloare, nu se ştie unde. Ma
trozii dela arsenal s'au predat repede, cu câtlva 
ofiteri de odat.t, despre Tybaldos şi aderenţii lui 
nu se ştie nimic sigur. Deasemenea un torpilor 
a dlspirut fărl de urmA. Pe urma bombardlril 
trei fochlşti şi mai multi soldati de pe bordul 
distrugltorului Sfendoni au că.zut morti. 

O ştire telegraficA veniti din Atena anunti ci 
r~scoala a fost cu totul InAbuşită şi Tybaldos a 
evadat insotit de câţiva prieteni şi s'a ascuns tn 
şghiaburile muntelui Paros. 

Presa greaei despre revoluţie. 

Intr~aga presA greceasdl atacă foarte violent 
pe ofiterii Clri au Instigd revolutia şi jeleşte 
pe cei căzu ti pe distrugitorul Sfendonl. Zia
Ziarele având rn vedere Inaltele interese de stat, 
cer pedepsirea esemplară a acelor cari prin fapta 
lor nesămuită au adus tara Intr'o stare aşa de 
compromitătoare. 

INFORMA 'i'IlJNI. 
A R A Dt I NoemYrle D. 1909. 

Consiliul de Miercuri e aşteptat totuşi ale poporului de rând. Andra5sy a voit si lase 
cu neastâmpăr, căci va avea sl vădească rolul conducAtor şi mai departe intelectualilor, _ O plldl frumoasl. 
dacă peste tot se mai poate învia coaliţia, unde sAnt insA la noi intelectualii? (Intreruperi: 
fie chiar cu jertfirea unei însemnate frac- Jidanii!). Votul universal, egal şi secret va inau- Dăruirile pentru măreţul şi iminentul scop 
ţiuni a partidului kossuthist. gura era depllnelor libertiti politice şi adevărata al ridicării unei zidiri pe seama şcoalei de 

tgalitate de drepturi. Creştinii sociali vor lupta fete din Arad curg mereu. Comitetul Reu
Proiectul .cooperatiuneic -dupăce acest pentru votul universal. In credinta ci numai aşa niunii nu.i vorbă întâmpină şi decepţii, ba 

nou termen colectiv pare adaptabil - se va putea si ajungă Ungaria a doua mie de ani, poate mai mult decepfii, nu se poate însă 

- -:"' 
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ntă:~ menţine. Consiliul de Miercuri va arAta dtJcă vom elupta egalitalea de drepturi pentru v d' ă . .' I . 
tre· Q întrucât tratativele au dat vre. un rezultat. toate popoarele din Ungaria. tăga UI c se IVesC ŞI mu te cazuri carI pot 
na·nati~· '--~~:.r~i;~~_;W~.~-;.I~p~~.~,r~~~·~-~'~~-i'~+~·~:.,~~.n~.~~;a~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(!~~f~i~SO~C~0rit~I't.e~d~r~e~pftt~Pfti~ld~e~~fru~m~o!a~sije~al~e~siim~ţ~u.-..... •. .,. i," 1 l' .1 ~ _:.: ~_ 
leei mul mivistru va' pleca la Viena, -proba- 1n)\.:C::I\.:ufIlII1C ,",UIII"';'I; "''-t '-''"'''I'-t ,. t'd I r reglsTrarn nlrnllrJlHITI<1 , ...... " .... --= 'r pora va uziona nu pes e mu cu par 1 u cre- .•. -~ --··--·~-.f- ... _ 
nte bil incă până DuminecA, ca să rapor- ştin-social. Damian, care-şi trimite colecta însoţită cu 
in! teze împăratului rezultatul misiunei ce a următoarele frumoase şi caracteristice rân-
tiv, primit cabinetul cu prilejul consiliului de duri, adresate v.-preşedintei, doamnei Letiţia 
~ O late coroană. ncu : 
re· Consiliul de Mercuri. Din strAinltatl. 
HeI 
co· Corespondenţa guvernului anunţă, că Revoluţia militară în Grecia. 
lui. Mercuri, în 3 Noemvie, se va ţine un con-
ilie. siliu de ministri, la care vor lua parte toţi La turburăJile provocate În vara trecută 
lici membrii cabinetului. Se vor desbate cu de conflictul cretan s'a mai adaus acum şi 
de acest prilej in consiliu toate problemele revoluţia care a erupt În marina grecească, 

~ri, crizei. Ce priveşte plecarea primului-ministru instigată de orgoliul câtorva ofiţeri. Revo· 
I·d~ Wekerle la Viena, nu s'a luat încă nici o luţia aceasta, care ameninţă cu distrugere 
'sta dispoziţie. întreagă instituţiune de stat a Greciei, a 
cru Adunarea dela Dobrlţln. fost detestată de însa~i liga militară care 
I ari prin duplicitatea ţinutei ei a contribuit mult 
~u· Budapesta, 1 Noemvrie. Ia nemulţumiri şi Iăţirea spiritului revoluţionar. 
lela 
stă (Dela ,orespondental nostru). O seamă dintre Şeful grupului f!1ilitar vmo~era.ţ Z.0rba,s 
rlU' aderentii băncii, rn frunte cu contele Batthyâny a Încercat să desmmţeasca ca mişcările ml-
in· ,au descins Ieri cu mare alai in adunarea din De- litare ar avea tendinţe antidinastice şi acum 
nal bretin. Adunaru a decurs in cadrele obişnuite un alt fruntaş .al altui grup nu .s'a ?f!it s~ 
~~: fărl vre-o insemnAtate deosebită, declare că chiar espu]zarea dlnastlel nU'1 

liII· Creştinii loclall. inspămâintă şi ~or face tot
v 

posibilul p:ntru 
: o realizarea p1anurllor lor, daca nu va fi mlă-
in· Budapesta, 1 Noemvrie. turat actualul guvern şi deputaţii nesimpa-

~~ (Dela (()respondentul nostru). Cu ziua de Ieri tici nu vor fi arestaţi. 
lce partidele politice in Ungaria s'au sporit cu unul. In Întreagă Grecia bântuie anarchia _ Ş~ 
ti· Ieri a avut loc in localităţile clubului catolic adu- câtă vreme în alte state armata e folOSIta 
I narea de constituire a creştinilor sociali, prein- . .. . t 

n· timpinată de atâta zgomot. Adunarea I fost in pent! u suprimarea elI aIcI tocmai pu erea 
ale de ajuns de imposantă. S'au trimis telegral!'e de armată o sprijineşte şi o propragă. Intreagă 
IfeI 
Ici 

omagiu MajestAtii Sale impAratului şi archlduce- societatea conjuraţiilor a refuzat formal SUa 

s~ 1) .. Tribuna şcolară» ar putea fi la Înc~p~t de" 
te· pagini de ale «Tribunei», pentru a putea fi ŞI legată, 
dă ea ar trebui tipărită altcum, pe 8 pagini, ce.eace n',ar 
-U: constitui de loc o greutate technică pentru tlpo~fle. 
. "Mai tîrziu, ea şi-ar putea spori numărul paginilor, 

• ~·Ia 1,6.pe săptămînă, ceeace ar da un volum de 812 
~~ pagini pe an. 

punerea la porunci: e cari veneau direct dela 
rege, pe moştenitorul de tron şi pe princi: 
pii i-au alungat din .. armată,v urmează .decl 
că toată mişcarea e mdreptata contra dmas
tiei fapt pe care revoluţionarii îl tăgădu· 
iesc cu atîta inzistenţi. 

M. Stim. Doamnă, 

Alăturat trimit lista de subscriptli cu care am 
avut onoarea de a fi incredintatA din partea Reu
niunei, iar prin mandai poştal V -am espediat 
suma de 165 cor. 
V~ asigur M. Stim. Doamnl ci suma colectaUl 

ar fi trecut cu mult cifrele actuale, dacă nu aş 
fi fost in Imprejurlri atât de dureroase: morbul 
Indelungat al iubitului meu sot ş'apoi moartea 
lui. Astfel mi-a fost imposibil si umblu mal mult 
pentru a colecta. 

Doresc din inimi intruparea cât mai grabnică 
a măreţei idei, de Clre in frunte cu O-voastrA, e 
cllăuzitl Reuniunea. 

Mândri şi nespus de fericiti vom fl, când In 
locul modestului IAcaş de astăzi vom avea pena 
tru creşterea viitoarelor femei şi mame române 
un splendid edificiu, intocmit intru toate, după 
recerlntele timpului prezent, atât de critic. 

De-ar da D·zeu numai, ca să fie sprijinit dupA 
merit de intreg publicul românesc. Brad, 31 Oet. 
1909. Cu deosebitA stirni: Văd. Olimpia Da
mian. 

- Ştiri personale. Od. Petre Poni şi Ion Bianu 
au fost zilele trecute în Cluj. unde au vizitat noul 
palat al bibliotecii şi celelalte instituţii culturale, fiind 
deplin multumiţi de cele văzute. Dela Cluj s'au dus 
la Blaj unde au fost oaspetii 1. P. S. Sale mitropo
litului Mihali. Distinşii oaspeţi au vizitat toate institu
ţiile noas1re culturale de acolo. - P. S. Sa episcopul 
Ioan 1. Papp s'a reÎntors aseară la reşedinţă. - Vi
carul Orăzii·mari p, C. Sa Vasilie Mangra a fost azi 
in Arad. 

- Comitetul ReuniunII femeilor romine 
din Arad este, convocat pe mâine Marti, ora 5 
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_ • 'd ti L fţ' Oncu I Aviatorul Vlaicl1 Aviatorut româi\ numai cel vizat n'a auzit-o! Cel vizat şi ;'Tel. 
d. a. la locuinţa dnel vlce·presl en t I la . - , • . româno:Organu\ din Sibiiu desminte Întotdeauna 
Obiecte la ordine~ zilii sânt: Darea de seaml d. inginer V~al~u, de~pre car~ am mal vor- din ofi~i'u şi la poruncă. . 
asup,a rezultatulm colech~lor de pânl acum. bit, a făcut Iert noul expene:,ţe cu aero· N . d • x t· d' - I d I B· . . t' '1 l' 1 inaugurlril .' . S l' . e surpnn e InSa no Ita m olganu e,a u~ 
AraOlar~a u~el T?,e recerl cu pn e U planul său, în faţa dlor mtnlştn te lan ŞI daoesta, care aşteapă dela »tinerimea din Sibiiu 
palatulUJ ]o Tnbunut', • . Morţun. a dlui ,ge~eral B.ot~anu, colonel D. şi 'Arad1 (?) alt~ v~tej.i.i .... Şi nu ne ,surprinde eri: 

_ Arestarea doctoruluI Rakovski lliescu şi alţi oflţen superiori. I tica ce-o face tlOenml!, ~I ne surpnnde faptul ca S 
ta Ca.ineni. Am relatat în numărul nostru E . ţ 1 f" t· 1 6 m' aceleaşi cuvinte de critică Ie--am AUZlt şi În Sibiiu. iral 
trecut că cunoscutul şef al mişcării soda- . xpenen ee acu e cu Un aer?p an 10 1- tLupta« scrie cuvintel~ ·cu pridnlt dupA informa- ui 
. ',' . 1 d' R ... ia drul Ra. matură au dat rezu!tate bune Ş~ se spe~ă ţiile ei particulare din Sibiîu ,şi, lucru c,iudat, i~. d' 

lismul.ul mternaţlOna In t' 0Ţan, 1 t că arsenalul armatei va constrUi aparatul In formaţiile a~est~ au p.or~lit dm a~elaş IZV?r, dl~ 
kovskl, car~ ~~ecum se ~ le ~sese ~X;1U z,: mare. care a pornit ŞI desmmtlrea, - dm anturajul une-t 
pentru agltaţnle sale, sa remtors m ţara, Înalte feţe bisericeşti. 
unde fiind recunoscut a fost arestat. Despre -- Un doctor Petelenz al nostru. Pela Se Întăresc legăturile de prietenie Între .. Lupta.: 
incidentul acesta aflăm acum următoarele: Inceputul acestui an a stirnit in capitala ţ!trei o şi...şi ... » Tel. român\t, sau dl Or. V. Lucaciu a luat 
. Drul Rakovski a !n1rat Sâmbătă in ţari pe la adevărată senzaţie detinerea doctorlilui Bolgar ia mână conducerea ziarului autorizat? 
Câinenj, venind din Sibiiu. Poliţia fusese inştiln, OJ6n alias Reich. pentru caz de abuz in meseria Nu cerem lămuriri. 
tati la tîmp din Sibiiu, aşa ci. Ia Câineni drul lui. Reich anume a făcut o operatie neiertatA 
Rakovsk) a fost oprit de poliţie., unei doamne, care triia in divort cu bilbatul ei. - Necrolor. Ud vrednic-şi simpatic preot 

Cerându·se avizul guvernului, ·mlnistrul de in. I t tâl1ir, Ioan Ko:osladânyi din Nadăş s'a sUns 
terne a d 't ordl'n ca "rul Rakovskl' SX fl'e retrl'mls - Operaţia, in schimbul careia doctoru a n· . ~ u CI • ieri în floarea virstei, numai de 28 ani. EI lasi 
peste graniţă. Aici s'a ivit o dificultate mare, me-· casat 180 ~oroane n'a reuşit şi tinăra femeIe a 
nltl a avea consecinţi. Aut· rităţile ungureşti au murit din cauza aceasta. . fn jale adâncA o neconsolatl soţie şi trei orfani 
refuzat si primeasct pe deul Rakovski şi au de- In urma acestuI fapt dodorul Reich a fost. mititei şi multe regrete la toti dli l-au cunoscut. 
darat ci nu vor ingădui ca România să'şi txpe, tradus Inaintea tribunalului şi pedepsit cu 9 luni fnmormântarea i-se va face mâine In cimitirul din 
dleze expulzati! pe teritoriul Ungariei. reclusiune. Curtea de apel ocupându,se in zi- Nadăş.' 

A~tfel autorlhlţilor româneşti nu le,a mai rA· b·\·t, Jt R . h Primim din partea familiei urmlHorul anunţ fu· 
mas altceva decât să I aresteu. lele trecute cu acest proces a sta 1 1 c.. elC . 

. . d f' 1 t -1 nebral:' : 
Ag;tatia "rodusi printre muncitori de arestarea se oCllpli in mo pro eSlOna cu avor UrI e, a 

fostului şti al mişclrii socialiste este foarte mare. nimicit deci circumstanta atenuantă, că a fost un Subscr:şii cu inima frânti de durere aducem 
S'a convocat pentru aslă seară o Intrunire mun. caz excepţional şI a mărit pedeapsa la 4 ani la cunoştinţt tuturorrudenii1or, prietinilor ai cu· 

1 . noscuţilor, că iubitul nostru sol, tată, fiu, frate, 
c torească. E vorba sA se ţie mâne o Intrunire temniţă grea. . cumnat: Ioan Ko:osladallyi preot ortodox român 
de protesta re, la care sA ia cuvântul mai mu}~i Procurorul ~'a muiiumit cu aceasta pedeapsă. 1n comuna Nadăş, după un morb scurt dar greu 
avocaţi. ' - " I I 

Paralel cu l~ntrarea drulul" Rakovskl' l~n Apă.lătorul insă • inaintat recurs de nUlitate. la împărtăşit fiind cu sfintele taine, a rlposat i.n . ' --- DO!T1nul la t Noemvrle n. a. c" In eta~e de abil 
ţară s'a produs În parlamentul austriac o cUltea de casaţIe. 28 de ani şi al 5-1ea an al fericitei Slll~ căsătorii 
interpelare a deputatului român din Buco- P~ţ i .' ot sArb in Pesta Uu şi păstoriri, Iăsându·ne in cel mai profund doliu. 
vina, drul Origorovici. La această interpe· -; sâ~b~C a d:';.:t si:e~ unu~ mai tinerel, după Inmormântar~a scumpului defunct s'a intâmpla! 

1 
' .. d _1 p. " a...t 1 pop. . S' dus la Pesta să m~i in 2 Noemvne n. a. c. Ia 10 ore a. m. DormI 

are s a asociat ŞI : eputatw .tom, Y'-,U ce-a tncAsat congrua, . a" ',". in pace! Nadăş, la 1 Noemvrie n. 1909. Aurt-
socialiştilor italien;, şi alţi 50 deputaţi., scape de preotea5~ ŞI să'ŞI petreacă o lea că. AICI lia Korosladanyi 'Il. Popoviciu, ca soţie. Fetida, 
-; Prin această interpelare' se cere guvemu- fmă era cât pe act să o sfeclească. ,.. ., Oheorgina şi Tiberiu ca fii. David Kik6sladanyi, DI 

1 
.. . R .... S'a intâmplat an~rne, cA acum cateva Zile s, a Ida K6rosladanyi, Gheorghe Popoviciu, preot. ~ 101 

UJ ausfrrac să nu mal permită ca omama comis la poşta din Budap~~ta. un fllr~ de vr o Lucreţia Popoviciu, ca părinţi. CaUta, Mârioara do l 
s.t t.riţt21+~ ... ra'" j8rl_ltarj'~I . A1J~fTi~Of' exnu]zatii 'lF.- aR, ..... il ti .. I"Clrn:me. Poliţia umblă tn ruptul . R l' , . Li' ''-lai' ca um- \i;z, t' . . . cap 1I.d, ;'4 ~U..lo. ,n...... ...... .ou, '1' "vt~. _,._~, .• _ ~~ 1, o~~ la, ca su.on,_ VIU ŞI-V erlU, . C 

_ Convenirl sociale in Ti mifoa ia. o Invi.... -Un premiu de 2000 de cor. s'a pus pe capul' - Şi 
tare. Reuniunea de lectură română dj.n Timişoara:~ lUi, Vânătorii după premiul ăsta insi mai tot- - .Oluvae~tc~l.ele lul Abdul·Hamid. Sânt lud 

deauna nimeresc rAu. Toţi calidi in fierbinteala p!etu1te!a treI milioane de franci, de către un 
avind de scop promovarea intereselQr culturale- după cele două mii de coroane văd tot holi gIUvaergiu francez, care le·a numărat . zilele tre- reln 
şi sociale româneşti, a hotărit să aranjeze mai inaintea lor. ·ce . eute. ' , rilOl i a 
multe conveniri sociale, impreunate cu reprezen- . Aşa un chelner dela ~ffDeaua New York unde In afară de coroane le de raze şi de colier~le A 
taţiuni teatrale, declamatuni şi dans.. Prima COt1-·· ajunsese bietul sâ,b noaptea târZIU să bea o ca· SEl

1e, In colecţia lui Abdul Hamid se găseşte o oart 
venire de natura actasta se va tinea. SâmbiUI in 1 fea, a crezut-: că a_ şi băgat In buzunar premiul. tabacheri de aur, dăruită de către impăratul Wil· Ilui 
~6 Noemvrie St. n, a: 'c, in: localitatea casinei _. Popa, se vede că aVt'a bar,i, şi a dat sll.-i helm şi briliante magnifice - daruri ale tarului vor 

h· be hâ A' Nicolae II. . . ". sala dela cafeneaua ,Andraisyc _ dkt Timişoara. se Im O rue de O mie. - tâta I·a trebuit - năd 
chelnărului, să vadă, S'a dus la telefon şi a . Din nefericire, piclurele . sânt filşe_ Mai are 

Fabric, la care sinteti cu tot resp«tul InvitaţiI'- anunţat imediat poliţia, Deteeilvii sosiţi la faţa fostul sultan şi o diadem~. preţioasă, patru CI· 
dimpreună cu pr~a.stim. familie. i' ! _ >.: locului l'au somat să se legitim~ze. _ Preotul nă- node de opera, cincisprezece fluere, impodo bite des 

_ Moartea unei eroine franc.tze. Ziarel~ djit n'a voit şi j·a invitat acasă la locuInţa e· CU pietre scumpe şi câteva sute de ace de era- vre 
franceze anunţA moartea doaflLttei. julieta Dodu,piscopească. unde s'a constatat ci e preot venit vatl, a căror valoare variază Intre una şi ~ece in 
care 11 an" grei dela 1870 _ a făcut nepreţuiit·.cJin . provincie să-şi -petrţacă ş.1 el o noapt~. coroanea .• i - • . . " I 
servicii patriei sale. ' Mare a fost amaruI ce-I cuprinsese pe bietul - O statistici lugubră. Conform unor date I ( 

Pe vremea rAzboiului: cu Oel'mania, juH..ta c~el~~r, care Jn IObc de 2000 de coroane a trebuit statistice publicate de d. A.C. Cuza in ~Neamul pri 
Dodu era- in virstA de 20 de ani. Ea funcţiona S p ătească in acş;ş bani de trăsură, căci se Ro!"ânescc• asupra mişcării poporaţiei oraşului anI 
ca ajutoare de telegrafistit pe.lângl mamă sa la luase şi el, dupl >hotc ' nu cumva să incaseze IaşI pe anit 1866-1908 - in a doua capi'ali a J 

ofidul tE:legrafi.c din Pithivier. "';: . ..altui premiul. României, românii au sclzut în ultimii 42 de eli 
'Cind armata germani a Intrat ,în acest oraş, ~ In jurul unei demonstraţII. Cetim În ani cu 13.000 de suflete, iar· jidanii s'au inmul- de 
julieta a anunţat ,Indati .comand.a corpuhti de "Tara Noa~trăţ., O desminţire şi o lecţie in ace- tit cu 17.0001 - Lugubră statIstici ! ~I 
armatA din Tours, pe urml a nimidt maşinăria, ~ zi." .' - Alt aerophin românesc. (?) Cetim În »Vo-
pentru a nu' aduce nici. un serviciu • nemţilor. . »Telegraful român« din Sibiiu~ desminte 'pre~ inta Nat!onaIă~: D, inginer Ernest B. Grfinbaum pe 
După dderea Orleansulu~ .Prusi~nii şi.au făcut tinsa« demonstraţie impotriva' episcopului Ara1 din Brăila, în urma încercărilor pline de succes !n1 

. in Pithlvier un serviciu telegrafic, dar toate tele· dului, iar :.Lupta« din· Budapesta găseşte că »de-
gramele au fost prinse de. această eroină care in monstaţia-« pare tot atit de· puţin înţeleaptă şi tot cu un aparat de sburat În miniatură, a construit P\l 
mod foarte discret legase aparatul său de firul atît de putinoll:Qrifică pentru.aranjatorîi ei - calşi un aeroplan de sistem nou, Aparatul e lung de' 

. instalat <te nemt!ţ,ni,mi~ind~~l~asUel . or~~e legă· inchinarea episc()pului Papp .la fllonumentul lui 9 m. ium" iar 'aripele a11 o suprafaţă de 26 m, p' ze 
.turl cu al lor. -. _.', .'~ ' .. ;. -~ Kossuth", Organul auforizat spune tn acelaş timp Aeroplanul are aripile din fată mobile şi se pot ~~ 

. Prinsi asupra faptL;iu( julleta a fost -tradusi că l>tinerimea vitează«ar trebui ·să demonstreze conduce amândouă deodată :şi fieCare în. parte. nl 
inaintea consiliului de rbboi şi judecată la moarte. impotriva lui Apponyi, sau ~ procurorului Lazar . 
A fost Insă graţiată de principele Carol frederic, care a insultat. memoria lui Iancu, sau împotriva Tot aparatul e construit din lemn de frasin' cu ~ 
care a fost uîmitde. viJtuteaacestei fete.. _ celor 'cari au sfârÎmatpiafra libertăţii din Blaj, etc piese foarte delicate de ·metal .şi are b greutate tu 
. ~ 1877 JuHeta Dodo aprimiLvirtutea mill- Desmi~ţirea· din ,.» Tel. român~ -nu ~urprind~ 230 I<gr. cu motoiul şi cuceI cate il conduce, Ae- .~ 

. tari şi nu mai târziu _ fost decorat' cu crucea, Toţi vecinii reşedinţei mitropol-itane ni-au confir- roplanul acesta construit pentru experienţe, costă ~ 
legiunei de onoar6 fULlerariile acestei eroine ,au . mat ştirea Că lntr'adevăr s'a făcut oştfaşnică da- 7000 lei. Incerdrîle de sburat vor fi făcute pro- QI 
fost impreunate cu ,orpompi. ţ}Ctraordinarl. .;; monştraţie impotriva episcopului Aradului şi _chiar . b~bil Mercuri ·sau- Joi pe platoul dela Naztr:u. :m 

_ &? ..••. ~m'~~;:.. ~~:..;:' ~.:*?~~~'~~ .. ~.~; ... ;.~-~~~-. ~:'.~-~~'.;~:. 
Daoă târguitI ?!1lt. artIcolele anunţate In .1&ruJ DDs,ru,vi .rugăm oa la comaD:dă . ': i,)" 

======== să amintiţi ande aţi ~etit •• e6te all rUliuri. . ;;; .;, 
_ •••••• &1_ .. $.&* ....... _asQ8~_P .. _ •• 2Z ... __ .... _ ... _ ......... lrw .. rr~-.i,.' 
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Jubileu de 20 ani. D. Dt. Dimitrie flo-
, prim notarul oraşului Lugojl Sâmbătă In 
~tomvrie, din prIIt j li Implinirii a 20 ani de 

':u a fost obiectul unor frumoase serbări 
, I • r.. Intreg corpul oficianţllor precum ŞI nu· 
Iii săi amici l·au felicitat şi sArbAtorit. 

Sclderea poporaţiel in Franţa. Popo-
Iram:~Z e din ncu ingrijat. Bilanţul poporaţiei 
. i Irecut II fnviorase nădejdil~, dlci se inche
dupl aprospe 40 de ani de scădere conti
a naţjona1it~tii, nu cu un spor al poporaţiei 
ai ci şi CU un uşor spor al naşterilor, care I 
[~I de căpeh:nie pentru sporul poporaţiunii. 
. tiea semestrului întâi al acestui an ar aduce un 
motiv de desaranjare, căci ti arat~ o nouă 
ere atit a poporaţiei cât şi a naşterilor. Nu
l naşteritor a s jzut in acest răs imp cu 
2, pe cind numărul dt'ceselor a crescut cu 

19. Poporaţia franţei a scăwt in aceste şase 
. CU 28,203 suflete. 

.1 RI B UNA« 

să şi clştige anumite" drepturi. In virtutea dra· 
gostei sale pentru marinari, el ar merita si stea 
deadreapta celor mai celebri şefi sodalişti. Dar 
locul slu nu e numai printre tribuni, el şi printre 
cei patru zeci de nemuri· tori ai Academiei 
franceze, clei e favorit al muzelor. 

Clei iată cum se adreseazA el marinarilor, In
tr'un nou manifest: 

~Camarazi ! Voi sunteţi copilul cel mai in 
vârstă al corporaţiilor franceze i deci, trebuie să 
mergeti In cel din tAI rind, cu caput sus, salutaţl 
de respectuosul salut social. 

Corporaţia voastrA va fi corab1a lui Neptun, 
plutind pe valurile fIuviiior din Eliseu, conduse 
de sirenele datoriei tşi -ale ordinei, supt divina 
privirea Providenţel!c 

Mai nimic!! 

Redificare. La pagina 2, numărul prezent, Înce
putul antrifileului »Tribulul ~Unriic memoriei lui Şa
gunac să se citească: In numărul său din urmă -Uni
rea«, - credem că nu numai pentru a răspunde 
acuLei ce i-s'a adus - etc. 

x Atragem aten~,iun('a ono noştri editori asupra 
magazinului bogat asortat din strada Minoritilor in 
Cluj a lui Dudâs Sandor. Detalii se află inanun-

Din jos e administratia ziarului, unde tucră mai 
multe domnişoare, iar. d. G h e o r g heN i chin, 
se plimbă Între ele satisfăcut ca un sultan in Serai. 
Am suit scara sucită şi in locul redacţiei cu părete 
de scîndură, am Întrat Într'un salon mobilat artistic, 
modern, cu fololii multe, şi Într'un colţ la o ~ăsu~ 
lucra d. G h. 5 toi c a. 

Mi -am spus numele şi Încă ceva. 
Dlui a dat ginditor din umeri: 
- Iartă atît avem de lucru. 
Cu dlui deci mi-am pus'o de mămăligii 
M·am lăsat fricos pe un fatel şi Îndată un tînă.r Cll 

figura mare, ca a liceal1i1or din ţară, îmi luă vorba. 
Mai apoi a venit cu un alt domn la' braţ: A~"va 

să zică, dota erai corespondentul nostru din Bucureşti, 
mi-se adresă acesta. Era d. Ioan Montani, care m'a 
condus în camera d·sale de lucru: Mi-am spus păâul, 
am povestit, pe urmă am cetit, CÎnd dlui scria. 

Deodată sflrăie telefonul, şi d. Montanise leaj!a pe 
la cap ca un scafandru: O doamnă din Braşov, cere 
cel trei numeri în cari e vorba de adunarea dela Si-
biiu, şi de sigur şi de cinstitul nume al soţului, saU 
chiar al ei. 

D. Nichin îi spune verde: 
- Nu-i trimit fără plată nimănui, nu-i abonată, 

nu-i trimit... 
Ce să zici altă: do ut· des şi pace bună. . 

~ Succesul unui ,"om!n in străinătate. 
'distribuirea de premii, care s'a făcut la sUr
IJlul Iulie iri sala festivă dda Trocadero, subt 
zidenţa dlul M. Sdnoir, Inspectorul general, 
m dintr'o public'itie ad hoc, că tin~r.ul Ale

ndru Zamficesctl, membru al Academlel a ob· 
ul le prix d'excellenct", fiind pus singurul 
!îf st ălni pe tabloul de onoare. 

tul publicat i,n ziarul nostru. . ',. Fiindcă d_ Montani are obiceiul să lucreze singttţ
. x Atragem afentitmea ono noştri cclitoriasupra singurel, am trecut in a treia cameră. Aici d. Giurgil' 

renumitei firme "Kiikiillomenti elso szo1Jâo1tvany telep~ mi-a vorbit despre conservatorul din ţară,' şi despre 
.. S' a lui Caspari frigyes în Mediaş-Medgyes, com. teatru, iar un alt domn redactor,·pripilşil pe aici din 

n - ,Şcolare«. l!1stitut~l de credit şi econ~mll» 1- Tirnava.rnare _ NagykliklilO _ care firmă şi pe acei fundul· Moldovei, era încintat de poezia şi naţiOltalis-
~reana« a bineVOit a-mI acorda un prenuu de 5~ cari nu cunosc soiunle de vii Încă-j serveste bine şi mul lui Goga. Şi din colţ d. Ş te fu ,corector imi 

1- ,pentru instruirea Cll succes a adulţilor analfa~e, conştienţios şi firma mai garantează, că fiecare va fi spune: Şase inşi lucrărIl: şi tot nil biruim... : 
(1, Ird care vin a-i exprima profunda mea mulţll13!ltă. deplin mulţămit cu aceia ce comandă dela ea. . d M 't 
,n ::herechiu, luna Octomvrie 1909. Teodor Cam- De aici am Intrat Iară la . ontani, care a Incepu 
'.u •. • ă ţi 1 d ă 1 . t a-mi povesti despre corespondentii ziarului, dela Paris, nI Înv. rorn1l1. x Veţi găSI ce e uta ac gu ere ŞI. ma~~e. e V· B l' B ..d' B d "A' I 
I
'n I d d tII t ţ - Roma, lena, er 111, ucur-..;o.I, u apes ... ; ŞI asCI1 ~ 

_ 
Taina pla' netet' Marte. Toată lum~ea vor. şi orice albIturi şi perdt e e a~l e e ~ ve I cura 1 !n . d . f t ,. It . ::"ea _le ia marele institut de spălat cU abun a lUI N a g y K a. tin aşa ml·a ura pnvlreaun co , in care' p... . ..... 

rli şte despre j.-Ianeta Marte, de atmosfera sa, de rol y din CI u j _ K o loz s '! ~ r, strada Mori! (Mal.o!,ll rîde cu Ull deosebit sarcasm coşul redacţiei. -, 
nalele de semnele pe cari azi le face planeta. utca) No. 4. Detalii se aHa 1tl anuntul publicat aZI In Ce năpastă Doamne, pe capul unui scriitor ·sgîriie-

~t Cel ";al ilustru dintre aslron Clmii cati au stu· ziarul nostru. hîrtie ori pe al unui smerit Începător. . 
ni iat planeta vecină (-rednă,intradevăr. clei nu e EI hoţul de coş stă sgulit in colţ, şi par'ei rinjeşte 
t- parte de pământ decâ~ numai d~ 60 milioane =---=- cu gura lui largă, cu gîtul guşat şi stomacul larg, 
ia, chilometr1) este americanul Pc.rclval Lowel. . f7 larg de tot. 
~ De douAzeci de ani, fugind de coş.uril~ Oi a~ 1 · · d' Irad l' Cite nimicuri de ale mele nu-mi va fi mistuit hoţul 

;l lor, de ceata şi norii \ârilor ume~el şI·a ms!a- mpreSll In li.. de coş!... , 
ra ~ un cbservaloriu la falgstaff,. 10 deşertunle fii sănătos prietene. JJedeşfă~ti.t . al . începăto!ilor c,: 
~. ":zonei, la o In~lţitne de peste două mii de Oraşu'. _ Palatul ~ TrIbunei •• _ Redactorii. b,at la, pOlrta tedactiel~ - a Y~lpltor~lor poeţI gU:~l 

ti. ' " . . , ' : l Şi duşmanul celor can vor sa-şI vada pentru pnml 
Şi de acolo, ai'ltat de mai mulţi 'asistenti, el --~-.-.. -, - ._,_ -::_~o~u!:.. ___ . . ' . oară sfîntul lor nume in foişoara «Tribunei •. 

~~ ludiază fără ;Întrerupere planeta Mar.te; el a d . M'am smuls di~'nourii de fum Înădu~itori, ai ga- -- V~aşi n~ai ~pune povestea unei--păllârll.p ?bac o laş ___ . 
re. Ie!minat ceiace se numeşte clnel1ah-a canalu- rei de-o architectură fără gust, veche şi murdară, a pe de altadata. Fu g TI eag. 

rilor martiene, - aceste canale colosal de lungi, Aradului. Urc scara autobusului, maşina se umflă şi 
i admirabile ca regularitate. porneşte turbată. Trecem rep~de prin inima pieţei şi _-C'=~=--===== --' -----==-===--~ 

~Je Aceste canaluri, sânt de opera oamen lor, a la un loc bondarul uriaş sblrnăie şi se opreşte mînios 
O oamenilor de Marte? Tai "ă adâncl... Doică da, par'că-i 'ClI toane şi el. Privesc prin geamul deschis, 

'il- ~!unci inginerII deacolo sânt foarte meştui. Ne şi o statui~ .mă ~l1~eninţă c.y, bratul pdi~at)~ v.ăzd~h. 
uJ vor da ei oare semne despre existenţa lor? Să Are o pOZiţIe e~olcă .aşa cum era In viaţa, ŞI '!1 ar 

ădă 'd . . fi ocărît de nu l-ar fi îngheţat vQrbele pe buzele-I de 
O 1 ulm... :. . v 

Ire ' ... '1 arama. 
:1_ - Un artist desăvârşit. Am vorbit, la timp, Mi-ar fi tras o palmă strajnică: cum de tndrăzl1esc 
ite despre vandalismele cari se comit din vreme in a mă ~îndi la un YI~d!c al nostru care a murmurat cu 
ra. vreme, la principele muzee din lume, şi mai ales buza vlcl~t1ă, o rll~Cllll1e pentr!1 el, p~nt!~ ~ossuth,. 
ce in Pdris la Luvru. c~re. era sa ne s.?arb,a p~ vremuri. cu vlajlci ŞI cu 0-

, ,. • PInCl cu toL fII mll1gălată statuie ·rece. Ce~· <:are a 

lte 
lui 
lui 

Precum ~e ştie, Ş ~ diSpus '.ncadrarea 1n sticlă îngenunchiat la picioarele tale şti bine că nu te iu
t celor ma~ multe dm tablOUrile dela Luvru. Cu beşte A fost o rugăciune făţarnică, a fost un- colb În 
prilejul acesta, un gazetar francez povesteşte o ochii tăi de bronz; făţărnicie, pleclciune, slăbănogie, 
anecdotA din Polonia. atîta tot. 

la 
de 
ul· 

Acum câţiva ani, el vizita' muzeul de aco o şi Nu-i aşa Inalt părinte Ignatie ? ... 
clnd să ajungă in faţa celebrei ,SfAnta·CecHia c * 
de Rafae}, vAzu cu mirare d tabloul e a~opfdt 
cu sticlA şi e bine prins In c\Jtle, Un bătrân pic-
tor, aşezat pe scăunelul său, tocmai reproducea 

hr pe pânză trăsJturile divine ale tabloului. 
lm 

:es 
uil 
de· 

• . p 
pot 
rte. 

Ziaristul parizian, ,mirat că t.blouJ e sequetra t, 
IntrebA pricina. Conservatorul mv zeului îl răs-
punse: ' .' i' ;', ";" ' ,,', j 

- Te uiţi la artistul acesta bătrân? De patru
zeci de ani, el nu face altceva decât să copieze 
tabloul .fui 'Rafae!. El a ajuns să-I reproducă eu 
atâta perfecţiune, îi cunoaşte aşa de bine desem
nul, justeţa mişcărilor) armonia, suverană a linii-

cu lor, nuanţele cele mai delicate, umbrele, crăpătu-
:ale riie, pănă la petele muştelor încât ar fi peste pu-
~e- tinţă, chiar, celui mei chemat dintre cunoscători, 
Istă1l deosebeJscă originalukde ,copie. Iată de ce a 

trdmit să închidem opera lui Rafaet: ca să în
Iro- depărtăm i:spii'l' moşneagului ne a Înlocui cumva 

,modek1l;.Jcu. un~., din : copiile ş~le ... ~ ,. 

- Un crâ,mar poet. Aţi auzit de domnul 
€Mvontft 1l"eNu-ffit-",pare, rlul."Daţi.ml ",rOla si 

câteva cuvinte. despre dAn_ul: D.')'.Chavo· 
O/<Jl'IO ............. e un· bun vinzălor de vinuri, dintr'un orlşe} 

Insulei Saint-Llann's. EI protejează pe mari· 
Iftari·şl de . multe or1~ i-a pus si fael irtvi, ca 

Autobusul s'a oprit. O iau agate, gtndindu-mă ta 
o căsuţă sărăcăcioasă, cu, geamurile chioare, pestriţate 
de muşte, in lăuntru 6 masă lungă, ce se vaietă în 
restimpuri scaune puţine şi slabe; în colţ o canapea 
ce·şi varsă intestin ele de paie. 
Văd pe dl Se v e r Soc u, cum stă în picioare ru· 

pînd nervos la gazete, peste cari îşi plimba ochii lui 
ageri de gazetar, de-a prinde totul; unele le semna ('u 
creonul, altele mototolite le aruncă într'un colţ. .' 

D. O h e o r g Il e P o p s<;rie . cu pana, dar cu 
ochii la mine;' şi mă măsura pe furiş nu ştiu cu'n 
zimbet de dispreţ sau de milă. Şi cum um pica fişia 
de hîrtie i-o fura cerbesul de ucenic, şi o ducea la 
tipar; pentr\J: butea. fări funti.' Danaidelor! pentru 
ziar. 

Intr'o ~ cuşcă despărţită prin ui!' pătate de redactie, 
lucra d. corector, mîngit şi'n lumina ochilor. Zimbind 
îl intreb: aşa·i l"ă-igreu? 

- Greu, CijÎ Î-Î ' greu, ii dădu din cap zimbind 
cu ţigara între bllze spre dnii Bocu şi Popp. I 

.- . .ş.. aşa eummi gindeam de:~dată f'ărn;n "izbit, mi 
opresc brusc,' şi ce să·mi vadă ochii? În locul vechei 
cociobe a c;rescut jntr'l1n.an, un palat ca'n basme, 
un palat minunat, uriaş, cu figuri de·asupra ca floa A 

ru de lotus. Acestai palatul .Tribuneitr. - Şi am in
trat smerit cu inima cît un purice. Intr'o casă mai 
năcăjită totdeauna intri mai bărbăteşte. 

ero nică artisticl. 
Studenţii şi piesa ,Manassec din Iaşi. 

Studentii unÎversibri" fiind informaţi clpe 
.. , ... At~llhd nafional din Bucureşti se .. ~ : .. seer,8 ._ .• . ,. . - . . ... JU· 
"a mâine searA ~!e:~ ) Mariass~h âti :!inu\ 
o consf1tuire supt preşedenţia d lui Ionescu 00-
vora şi, in cele din urmă, au ho'ărit si expe
dieze următoarea telegramă dlui Pompiliu Eliade, 
directorul general al teatrelot •. · 

~Studentimea universitari itşană, consecventi 
hotăririlor luate in congresul din Septemvrie şi 
cu atitudinea ei de mai inainte protesteazl ener
gic contra batjocorlrel scenei Lteatrului naţional 
prin reprezentarea piesei ~Manassec. Se asodau 
tn acelaş timp protestărilor şi activităp colegilor 
lor din Bucureşti. .. ' .. : .. . ,.~_ 
: Convinşi fiind de respec.tul ce·i purtaţi scenei 
teatrului românesc precum şi de sentimentele na
ţionale de care sânteţipătruns, studenţii ~ă roagi 
a suspenda reprezentarea acestei pleie,.:.~) 

In ace'aşiiimp studenţii tu mai trimes o tele
gramA t.Uniuneic studenti~ordin Bucureşti; prin 
care face cunoscut ci se asociazAl. acţiunea lor. 

,''i>-~ :-''; p ~ .~~ ~ ._,~ ~~,,~, 

Sporf.· 
, :'\ 

Match', de football in, BuCure,tI ... 
Duminec3 viitoare va Avea loc un match 'de foot

ba\lîn.tr'o ~chip~ r~presenţativ~ 'â \ Asoci!ţiu.nH de 
sportun "atlebce dm Romtt1\~ dllt care vi face parte 
cei· mai buni jucltori ai cluburilor cari compun! acea
stă Asociaţiune şi o «hip~ al dubuhu de footbalt 
ataşat pe lingi AClld~mia de comert din,Cklj (Un~
ria). Asociaţiunea aduce pe cheltuiala ei aceasti echlpi 
ce se bucură de un frumos renume în cercurile spor· 
tive de aici. spre a da astfel o nouă impulsiufle de&4 

-' 

< . 

, 
• 
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voltirei sportului de football care incepe a prinde şi 
.. jară tot mai mult t_en. Machtuf care va avea loc 
are o deosebită importantă din . punctuţ de vedere 
sportiv căci fite primul match mternaţional care se 
• i. Fă. 

----------------------------------
Concerte, petreceri. 

Inyitare. InteJiien1a rom!nl din Bedan Jn. 
vitA la Preductiunea teatralA-muzicalA urmatl de 
dus, care se ft .ranja Dumlnecl In 1 Noemvrie 
al II. 1909 in saJa şcoalei confesionale gr. at. 
.in Joc, cu oeuiunea adunArii generale a Invl· 
tltorilor (r. car di. jurul Okerlei. Venitul curat 
e destinat bisericei gr. cal din locaJitate. Ince· 
putul la 6 ore seara. 

BIBLIOGRAfII. 

- A apArut: 'LuceaJdrtde Nr. 21 cu urmAto· 
rul Sumar: 1. Agârbiceanu, Aparitii bolnave fn 
socidatea noastrl. A. Mirea, Traducând pe la 
fontalne.K (poezie). Ion Oorun, Pe lumea cea
lalti. Victor fftimiu, In casa de peste drum (poe
zie). AI Cazaban, Clprioara. Z. Sirsal1, Sonet 
(poezie). O. Panu, O discuţie la Junimea. DAri 
de seaml: Tudor Pamfile: Jocuri de copii (E .. 
H.) Cronici: Adunarea general.ll a »Asociaţlei«. 
Centenarul lui Şaguna. Concertul ,Reuniunii ro
mâne de muzicl« din Sibiiu. Teatru românesc in 
Sibiiu. t A. Baltazar. t Ce sar. Lombroso. Iancu 
Prostu. Ştiri. - P~ta Redacţiei. Ilustra'iuni: Co· 
muna Sânioslf, fruntariul bisericii din Sâniosif. 
Mo,negi din SAniosif. Babe din Sânioslf. Casa 
parochiall din Sânioslf. Tineretul din Sânlosif. 
Tineretul din Sâniosif la. »Invirtitl« (1909). 

* 
S'a primit la redactie: 
Biblioteca poporă a »Asociatiunli., Nr. 

35 despre ,Din puterea proprie.:. (Exemple de 
gândire nobilă pe putere de muncă şi ajutoare 
proprie, pentru tinerime şi popor) traducere din 
limba germană de d. N. Petrea-Petrescu. Intr'o 
limbă curgătoare şi aleas~, pe înţelesul poporului, 
a tradus minunat de bine d. Petrescu această 
broşură din nemţeşte. Aci se arată pilde despre 
puterea de muncă şi creaţiune oamenilor mari, 
din toată lume, viaţa lor, activitatea ştiinţifică, 
munca incontinuulşi puterea de gândire. Se citează 
următorii: M. Faraday englezul, savantul În ştiin
tele naturale, E. Hove, Sir Humphry Davy, ma
rele naturalist, John Walter, un savant ziarist, 
Robert fulton, descoperitorul vaporului, O. Ste
phenson, constucforul celei dintâi locomotive, li. 
Schliemann, marele arheolog. După cum se vede 
aceasta cărticică înfăţişează un deosebit interes 
pentru ori şi cine şi de aceia Îndemnăm pe fie
care a şi-o procura. 

La Librăria »Tribunt:l« se află de vânzare 
următoarele piese te.trafe: 
O căsnicit, comedie in 3 acte . • Preţul 3,50 
ApllS de soare, dramă În .f acte.. > 2.-
Vasile Lup., dramă istorică În 3 acte » 2,-
Făclia subt obroc, tragedie. . .• » 1.50 
Bogdan Drago$, dramă istorică inedită» 1.
Cancer la inimd, piesă în 3 acte • . > 1.
NitXJlae Vulpea, piesă poporală in.f acte » -.70 
Steaua mea, piesă şcolari • . . , a -'60 
Slugă la doi stăpâni. comedie in 2 acte» -'60 
Mama vacilor, comedie poporall in 31abi.» -'50 
Curcanii, comedie patriotică lntr'un act» -.50 
M ireas~ dramA in 5 tablouri . . • » - .50 
lângă pământ, dramA in 3 tablouri , -'50 
Noroc de soldat, comedie in 5 acte. , -'40 
Babilonia românească, farsă filologică 

Într'un act • . . . . . . . . » -.<4:0 
Câinele şi pisica, comedie intr'un act. » -.40 
O repetiţie moldovenească, sau 
Noi şi iar ntli, farsA intr 'un act • . , -.35 
Artistele, comedie intr'un act , -'30 
Teatru voI. 1. IU, IV, şi V de V. Alexandri a 1'50 

c »1 de Caragiale . . .• 2'-
Zorile, dramă istorică in 2 acte şi in versuri 1'-

• 

A apărut şi se află de vânzare Ja 
librlria :tTrlbuneic 

Jmpresii de teatru din Ardeal" 
Ila Zaharia Biraau. 

Preţul ~ coroa.ne. 

Plus 20 fiJerl porte. 

EeoaomJe. 

o reformă Importanti in tnvlţămlntul 
comercial. Ministrul de culte ungar in conte
legere cu ministrul de comerclu a hotiI tt a ridica 
cursuriJe ]a şcoalele comerciale superioare dela 
3 la 4 ani. Deodati cu aceasta reformă se vor 
sisf. Ia aceste şcoale examenele de bacalaurlat 
(maturitate). 

Reforma este de mult doriti de ceruurile inte
resate comerciale şi financiart", cari in modul a· 
cesta speri a putel ajunge la puteri tinere rnze
strate cu cunoştinte teoretice mai temeinice de 
cât au fost In stare si furnizeze yietei practice 
şcoalele corn. sup. In actuala lor organiza1ie. 

• 
Piaţa grinelor din Arad. 

29 Octomvrie 1000. 

S'a .,lDd_t azi, 

rrtu 400 lIUIt. •• a·20-14.40 
orz mm. 9.20-
oriI mIII •• 7.10 -7'2(\ 
,ecart mm 9-10-9-20 
eoatruz 50:) DUU,. o'2{)-o'MJ 

PreturUe lunt IOcotlte Jn coroane şi dupi 50 klg. 

Barsa de mlrlurl " efect. din Budapesta. 
Budapesta, 26 Octomvrie 1909. 

Pretul cerealelor dupl 100 klgr. a fost urmăforoll 
Grio nou 

De Tisa - - - - - - 28 K. 95-30 K. - flJ, 
Din comitatul Albei - - 28 ,. 80-29 ,. 80 ,. 
De Pesia - - - - - 28 .. 90--29 ,. 90 » 
Bănăţănesc - - - - - 28 « 95-29 ,. 90 c 
De Baciea - -- - - 28 ,. 60-29 .. 80 c 
Secară de calitatea 1. - - 19 » 75-20 ,. 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55-19 » 65 « 
Orzul de nutreţ, calitatea 1. 14 • 75-14 .. 95 c 
Ovăs de calitatea 1, - - - 15. 70-16 .. - c 
Ovăs de calitatea a II. - - 15 " 40-15 » 60 , 
Cucuruz- - - ,- - - 14 » 80-15 .. - c 

"Emulsiunea ScoH" 
previne cu s' guritate tuturor boalelor serioase, 

cum e ,Vărsatul (poja:ul, cozace) 

etc. Ceice fac prima Incercare sunt 

sunt foarte surprinşi de repentina 

recâştigare a slnătăţii,c: 

.,EmulsiuD81 SGOff" 
se distinge mult mai ales prin cUdfenia ce o 

caracteriseazl. E foarte corespunzătoare indeo· 

sebi pentru ginginele gingaşe şi mistuirea sll

biti. 

Pretul unul flacon original 2 cor. 50 fiI. 
Se capltll In toate farmacille. 7 

POfta .datlni,tratial .. 
Ioan Ovesea Cernofa, Am primit O coroane 

abonament până la finea anului 1909. 

Redador responsabil Iuliu Olarglu • 
, Trlbunac Institut 1lpografic, Nicbl..,J Clons. 

Procuraţi 

Arad, str. Deak Ferencz 

"Canforu 
Bisericesc J 

aranjat de 

GEOR.GE BUJIGAIU 
invit. in Deliblata. 

Cel mai practic op bi· 
sericesc, cea mai bogată 

antalogie a cântărilor 
bisericeşti la români. 

Indispensabila lui necesitate ct dOCil 

lează iuţala cu care a trecut prima 

s: 

In un an 1000 exemplare. , 
Opul să extinde pe 444 pa8". octav 

pe 2 coloane, litere latine, tipar roşL 
gru. Cuprinde rînduielile tuturor săr 
filor de peste an. precum şi tipul biseric 
Op aprobat de consistor! 

Legătura. artistică, con(ecţienat la p' 
compactorie din Budapesta. . 

Preţul unul exemphr broşat 10 
legat tn pânză frumos aurit 12 c 
legătură lux 1/3 plf'le 14: cor. LUI 

se mai află, numai dup!1 comanda spec' 
bucata 16 cor. plus porto postal 60 

Fiecare exemplar e provazut cu seil 

toare (tock). 

Intrebuinţarea »Cantorului Bis.e disF' 
seaza. pe toate celelalte cArţi biseric , 
ca: mineiul, triodul, penticostaruI, mo 
velnicul etc. 

Pe table e gravată sfânta Treime şi 
4 evangelişti, dupl Smigelschi. 

Raritate bisericească, mai 2 
exemplare de vânzare. 

Cel mai frumos dar de 

• 

sl1rbători bisericilor şi ~ 
speciali~til or bisericeşti. . ~ 

iA 

ldministra tia tipografifi ~ 
şi librăriei "Tribuneil ~ 

~M 
. ~j 
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: Temesvăr, BaJazs-ter. I I 
+ (sub banca .Tilllişiana<). ;,:::; ~~ 

~<~ ~~= UfIJ~ := 

]

r n ~rim~~te ~o:lte lucr~-
I nle apa ţmătoHe a-

cest(Î branş!", prc cum: 
scompturl, planuri, 

z hârtii de epistoale, 
placate şi vlgnete, 
mape, nu altcum şi 

anunturi de cunu
nie, btiete de vizită 
invitări la baluri şi 
- concerte, etc. -

___ o -------1 le Efeptuieşte multipli-

~ 
carea cea mai promU. 

I a mechanc-autografe-~ 
~.~ lor, pe lâ?8~ preţu~ile ~.~ 
~ cele mal faverabile. ~ 

S, sprijinim instituţiunile româ-ru· ncşti c~d numai Işa vom înainta 1 I --
\~j =~==:=~l~ît;\;r.. __ ~""':: l'~~ bi. ~~ m-_ ..... ~ ~Al 

ltă CROITORIE DOlLIEASCĂ, 
a lui 

or FARKAS es KORONDI 
• n1. Clui -~.ltIs'1Ar, Uli6-a. ur, 3·5 . 

= (Cata !titU9). 

[leu Am onoare a aduce la cunoştinţa 
p. 1. public, că am deschis 

• , ~n C~?!~~~~ ~~~!~ ~'r~03m~~ 
• pentru toate corespunzi'itoare preten

ziunilor timpului prezent. - Maga
zinul nostrn e asortat numai cu stofe 
veritabile din patrie, engleze, fran
ceze şi de Scott. Tendinţa princi
pală ni-e să dăm croiu bun şi exe
cutie elegantă. cînd Vi cerem spri
jinul, totodată sperăm că pc lîngă 
preturile moderate Ctl cari putem 
face ori· ce emulare, Vă rugăm să 
factţi o comandă de probă. 

Cu stimă: 

FARKAS 6s IOK.ONDI, 
croitori pentru domni. 

f"bric~ de ins~rumente 

H.-lI.-V asarhely, VI.. Ferencz~utca. 
:.1 

Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, tMr 
comunele, sir guratkii: singuri pot Ir!if,' . 
face sliparea cu instrumentele mele. . 

- Pr imi u eră tor mijlocesc. - " 
Recomand şi maşini pen- ;,..a .. ,;", 
tru împletitul de sîrmă. E~ 

Catalog de preţuri trimit gratis şi franca. ~ 
~ Premiat la 6 expoziţii. =-:-: ~8 

~ 
.~ 

,TR I BUN AII. 

Ne.', romii in Iarlsb.d. 

Or. Enea Nicola 
K ar 1 s b ad, Haus Feigenbaum 
- - vis â vis de M tihlbrunn. - -

~=--~--~------------------
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,i de tllpi, fabricsţia proprie de partea 
de SUI a jbctelor, În asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetca l;e g~sesc 

~~],.1~g!l1~~~~~~~ CU preţurile cele mai ieftine 
în mJgazinul de pete al lui 

Pruni bosniaci. Gyon,8J Sandor 
"lmpiritealA Bll~inuJui". 

şi 

t\ I'jiua BosnisÎ". 

Sava T. Kojdic, Brcka (Bosnia). 
Recoma:.d" \'ar;etăpe cele mai nobile şi 

fruclfere de 

alioi de 2-3 ani, 
tari şi sănătoşi cuHiv.ţi in BosnIa . 

A'loiii md de ,rwii se "ă.~esc tn cele mai 
tneemnate a'adiui de proni din Bosnia. 

Premiaţi tU diphmq primă a min:sterului 
de a~ri ultor! bo-,nilc-hert"govinean precum 
şi la expoziţia din 18~6 tn Budapesta, fn 
1908 în V:ena şi h. expoziţia n.ivl'r~ala. din 
1900 In Plris cu mt'd 'Jia de argint. 

-----------------------------------
'*~~~~iO~~c:n;oGi~ 

AI'J U r\JŢu RI,~ 
prime,t~ fdmlnistratla ~ t, lblHil.< f' 
1 ngl preturile cele mal ttw(~tn'fţ. 

~!OG!~,*~G~t~~;g~!O 

Lucza Jozsef 
atelierchimif pentru cur~titul haineloI 
S Ij b 8 d i D (Szlljed). Laudoll lf. 9 

PrIm eş te: b~:t~~~:~i,"~ r:~C;i :~~l,le~; 
copii şi preoţtşlj, postav d~ mobile.: 

haine de doliu mai d~'parte 

curăţirea penelor de pat 
cu maşina prin Cp, îşi rcdohândcs~ culoarea 
lllbl şi uscăţimea originală şi vor fi 

scutite dt.'. praf. 
C:oHlandclc din provinţâ H~ 
ClcctUeHC hucdiat şi prOlnpt . 

--------...-------------------------

o rugare modestl, care nu vă costă nici 
o oboseală, dar adminislrllţiei ziarului nostrt 
poate fi de mare (0108. 

Ziarul nostru roagll pe onorat publio ci It 
oererea preţurilor curente sau la ori ce carau 
lUI eUIDJ>ărare d, S6 provace cl adre&& firmei I 
oetit· o t11 Tribuna. 

BUl)AI)EST III., TaV3sz U. ] 

Distins cu diploma 
de recunoştlntl 

:: in anul 1904. II 

Ca.~"l.logul ilu
strat a. preţu. 
ritol." - gratuit. 

• ~*~***«~,~~ 
Zanithul da guntă 
ddr. dupl\ cAten III" i'3 dOTe,~11 
1rJn lUU dQ iiCTIQl'll (!o~ r,.;·tll!o~tlc·ti 

lovid.~w d~ 

Rp ..... cinlitl'iţilc (prC'eel~vntivc) 

p .. tru dH" ti dOJJlul, lnnnhro ilub num~lf Z rllUh suri 
.e19 UiIU r19 lnc1"oMrQ, DU ~\dd sil.dtatt-&. Qcear6 eri 
i{>filcml celor dr; ~tml &~lm 

Pl-tu1' 1 duzld Il:· 'lealth PF\li\,î1 dO;lllli 8 COT., 
1 bUCllltA Unlth ,.'n.iru da.m~ '1 cor. 

La eomandl\ vt rugl\m 111\ roţi "ton11 :~ nume)t 
Z~D.ith, d"j numaI ,tund e veritabil. dacă e prO'l'ăl'!:t 
tU ro1.ft'a Z~,..ith. - Sa tr1mH" 11\ etrs:n!\btl' ŞI in $"" 
pc Iiln!!,' '!~ft JIl.?J mare di~er ... r~1 re t ,rD1 ,1 ou rambvu~ 

Agentnra ?r1nc;jl!\la tn Un~~rlt\ : 

fJEUTSeH IZIDOR 
IIll1gazhl de bl~irll.U1llute m(Hlkale ~l pl'llltrll illl! rljlrcl 

b('!el1vilor. 

Szabadha, I~ossuth-u. 

---------------------------------

Tătray 
n Y' • 

~anoor 
turnătorie de fier, fabrică de maşini şi pIn

guri, atelier de zidărie şi lăcătuşerie 

Oradea-mare - liaSY1tă.r~d 
'I'elcl"y-u'tca. 35. 

--~--

Lucrări vărsate p;:~ntru maşlni, 
după desemn sau lucrăi i de 
fier struglir:t şi lutră! i oblite. 

Plugtlri sistetn SatIr, 
totfelul de locrări d~ Iăr.ă.Brie şi 

- pentru zidiri. -

At~ lier l1'l..oclel de 
n ... ăsărie propriu. 

.-i 

r , 

( , 

'".. 

• 
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"1 Vifarius Şandor :!~~i·:r~::d:a!n::; U n D~brQoz.n, ezen't A!ilua-ut 1. B 
~I Reeomudi in atn

ţitlua .lor m( dici fi 
a onor. public prlvă
lia sa pro'izat! cu 
tot {elul de bandage 

I artificiale. - Tine in 
magazin cArJe ac· 

~
It ehlnict>, picioare ,i 

.bi .rti fici, le, bu· 
d .. ~ pcatru heraio ,i 

~I 
pAnttCe,. cari ~unt mii 
bUDe '1 m'l cor •• -

I punziitoate timpului 
prezent. - To.te in 

@J= ;:. t R ±: W* 

propria m.nu factu ră. 
O expnienti ciştil'lltA pe 
kreBul Ortohedlei în pri
mele f.brici speciale ca 
.. le din Frlnldurt. Ham
b.rg. Bruxellel, Viena ,i 
lkru. JIII ,un In ,lll.cuta 
politie, ca pe ono mu~terii, 
ti-i pot lervl ,Ila cele mai 
jill(l,e ,i compliol.te ordi· 
lIe ,i pr.t •• zi~i medita1e. 
M~nu.i, ,i tot felul 
de Instrumeute din pi.le 
,1 cauciuc pentrK r_gnlirea 
bolnavilor, din pa mai 
bună ('alitat~, ,i pe lân~" 
preţuriJ.e cele mai ienirre. 

;: . ZiAl::=ii1-ES: 

't'I;~!7zrF"i ... m I • r L 'E ti • __ 'GAb",,~,,' 

P'rhna. firtn4. de tt1otoare .udunf!!:!--__ _ 

S C H fA E R. E K şi S Z 1 B O 
~ ® lemesvâr-J6.zefvarol, Bonnâz-u. 14. ~ ~ 

Recoeandi IIlOH&re 
mânate cu n~ brat, 
benziIl .. ou IMi de 
prIma call~, pre<:um 
şi orice artteIti .halei 
nleturl, 1 •• tr ••• nte 
şi ._,ini. Prim,~te In
st«laţte de m.r! pentru 

~'~ ă' t. itaI' d • 
• !fOI -l;co;~~-r,;;w~i~~f'Ş... m cina - "11r e r • 

'~?!f~~: .'. . <~~~~ţ~~l~3 =- pIrat ,npril -
""-... ,' ,!~~~,g~_""..,.-ţ<9'~c~~A;~':':,,- Cat_leg d. ,rt1ui le tri· 

~,;..~;..~.Ji,,"-,;,.-:~·:~k~~.':~I"'c. ______ :'{;o-,-~~ mite gratuit fi fralllat. 

1\'r. 2~7 -

Grosz Nagy Ferencz, 
~i!t"~~ D e bre c zen :, ir~::ga;~:lf~: 

Numai exIsti reuml t 
Cine vo-.le si Icapt de ori-ce soi dt 
reuml ti de tot felul de dureri Ulerlle 
să cump • .re o sticll m&re dil renumitul 

8alzam Regesc -_ 
(Kirâly Balzsllu) al cărui efect vindec~tor 
e recunoscut de mediei I .tI,11 mare 2'65 
COl. CU indrumare, 3 .tlel. mari 6'65 
Cor. cu îndrv.marc, porto-fraaco cu ram
bursA. Pattntat, la n.num~r.te spit.le de 
frunte SI aplicl ca cel mai ban medicament. 

W.UST Al A. I P'RUMOA,5A 

tlaai .tr."inieu 

rOllDl HIJDUSIG 
,. alr ... , l"TÂrIlM,tWI' ti 
potrivire. ..Btetelor, prl"ltlti 
,ba •• ierll 1l .... afO •• L I f 100 

h. H ,t41 harti lah" 
al • i IPu •• t i. 8autft prln lega. 
U. Nr... ao IL Prill posti 
.. IriJlCt IlUPf a IaorcatUl. 

.·1. Qlr. C. rt. ... ni aramlt . 

"v I C TOR I A" 
INS TIT U T DE CRE D I T ŞI E C~O N O MII 
S O CI ETATE P E ACT II ~~nd.ată l~.anul 188:~ 

Arad, calea Archiducelui Iosif No. 2. (vis-a·vis de primărie) casa proprie. Centrala în 
Filiala în Chi,ineu (Kisjen61 (asa proprie. 

Capital societar. . . • . 1.200,000:- Cor. Il D.t"pune~i spre fruc:ificare . 8.500,000: - Cor. 
Fond de rezervă. , . . . 1.100,000 -- Cor. ~ Ctrculaţrunea anuala • . 200.000,000 .. Cor. 

------------------
Primeşte depuneri spre fructificare, desp"e cari 

elibereaz~ libele. 

Pentru sumele depuse fără ttrmin de abzicere 

şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 

de zile, plăteşte deponenţilor 4°/0 interese, - iar 

pentru depunerile elocate pe timp mal 

lung de 3 luni de zHe, după mărimea sumei 

depuse: plăte,te deponenţilor 4 1{20f0 şi 5Qfo 

Interese fără niel o detragere. 

După toate depunerile contribuţia '(da~ea) de 

interese o plăteşte institutul separat. 

Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cl~sei, să plătesc şi fără de abzicere. 

Escontează cambii şi acordează credite 
ca.biale cu ac.perire hipotecară. 

Dă .vansuri pe efecte p.Jblke (Lombud). 

Acordează imprumuturi hipotecare pe case de 
Închiriat .- pe proprietăţi de pământ. 
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FONDAT LA ANUL 1870. 

Acordărlle ~i repa.raţiile le execută 
In mod special t 

Slllon vestit §i 'inagazln bogat ele: la renUlllita. fir:rnă: 

TRISKA J. IJial,e~ ---- ----
IJi(~"il,e, 'ii 

~)ilJ.b("IJ,e. 

În Cluj - Kolozsvar, Seta-ter nr. 10. 
Se pot cumpăra şi inchiria pe lângă preturile 

cele mai avantajoase. 
== Nuntai :îal>ricatc de prin~a ca.~ita.te. = 

~-------~---~--------_._-------------~----~--~------~------------~~._-------.---------------------------------~---------
Pent1'U o'i'ientarea ono public ciall> mai la vale declU'l'atiUe de recuno.~. tinf(t 80 Ate în timpul din u'J>nul: , , 

Declliraţte. 
In cursul anului 19,,8 sm târguit două pia~ 

nuri dela firm .. J. Triska din Cluj şi cu amân
două sunt pe deplin satisfăcut. Liniştit pot deci 
recomânda ori-şi· cui firma lui Tri~ka. 

Zâgon, 18 August '908. . 
Nagy Imre 

inv. de stat, cantor reform. 

St. D. J. Trlska Cluj. 
Pardon, că la şir ele D·tale numai acum pot 

răspunde. Prin aceasta îmi aprim deplina mea 
îndcstulire pentru pianul "Stingi, ce l-am cum· 
părat dela O-ta pe la tnceputul anului. ExeCUţia 
lui adevereşte mai bine priceperea şi calificaţia 
D-tale specială. lntreprinderta D-ta!e o reco
mand cu pl~cere tutaror cunolcuţilor mei. 

Turda. 31 August Ig08. Cu toati stima 
Hlrsch Bruno. 

}'lrmel J. Triskil Cluj. 
Cu mulţlmită recunosc, că pianul cumpărat 

dela D~ta, după părerea speciali~tilor, in ce pri. 
~ vqte tonul, executia, preţul adeveresc solidItatea 
~~ ·" ..... ,.indcrii ~i toata. încrederea {aţl de {irma 

· Dr. Bikisy Karoly. 

---Dlul J. Trlskll Cluj. 
l.pă 4 ani pot să-ţi scria, că pianul cum· 

t'-~'" ... n magazinul D-tale e ~i azi tot atât de 
bun, cu tonuri plăcute, ca atunci când l'ai tri· 
mis. Cu drept recomand deci fiecăruia si cum-
pere pian dela D-Ta. Cu ati mă : 

Szepszisuntgy6rgy. Rivay Margit. 

P. St. Dle t 
Eu care sunt specialist în muzică pot zice, cA. 

Cu pianul cumpărat dela O- Ta sunt foarte in
destulat. Are tonuri foarte frumoase şi plăcute 
pentru aceea pot recomanda şi şi recomand 
tuturora să cumpere pianuri dela firma l. Triska. 

Gherla, Cu stimă: 
Ioan Beran, 

prof. de muzica şi cant. 

Magttzlnului de planuri J. Triska 
Cluj ,- Kolozsvâr. 

Cu bucurie Vl anunţ, că pianul cumpărat 
aCUm câ,iva ani pe deplin mă mulţi1meşte. 

Cu deoaebită stimă: 
Dr. Wachsmann Ede. 

Ono Dle Triska! 
Pianul trimis de O-Ta mă satisface pe deplin 

atât Cd. execuţie cât şi tonul bun şi frumos. 
Recomand tuturora. Cu stimă. 

Dej, Madam Oajzdg6 Laszl6. 

St. firme J. Triskil, Loco. 
Vă anunţ, că pianul cumpA.rat dela D-Voastrl 

din firma W,rth Ferencz (elevuL lui Bozendorf) 
mă mulţumeşte pe deplin. 

Dr. Kenyeres Blasius. 

Cu pianul B6zendorfer cumpărat dela firma 
J. Trhka, nu numai eu ci şi toţi IIluzicalii cari 
s'au abătut prin casa mea, am fost foarte mul
ţumiţi. Firma vrednicA. de toată increderea o 
recomand cu toată căldura. 

Cluj (Kolozsvar), Cu stimă: 
Dr. Honcz, 

profesor academic privat. 

o!}. tirule Triska J. Cluj. 
v#. aduc la cuno,tintă, că con~trucţia internă 

a pianului meu, tn urma reparaturilor şi reno
v~rilor {ăcute de Dv., St poate iarăş (olosi per
fed şi pentru aceea cu pot sdpll ocazia de a 
nu v1 exprima molţ~mita şi recu!1o~ti!1ta me 1. 

Tord:t- Szenthisz~o. Or6/ Mlkes Mikl6s. 

}''lrmei Triska Cluj 
Prin şirele acestea Vi exprim bucuria mea 

pentru repararea pianului meu, în urma cărda 
a c~pătat un ton nou .şi foarte mr 10 iios, ceeace 
Dv. vă servette spre laudl ~i onoau, iar mie-mi 
dă prilej a Vă exprima re cunoştinţa şi deplina 
mea încredere. Korpad, 

Madam Ferenczl Oyula, Boar Ana. 

Ono FIrmă. 
In epistola de ieri uitasem să vă lmintesc, 

cA. mi-a sosit rianul triIIlis şi deja e şi aranjat 
în salon. A sosit în condiţii perfect'. E foarte 
plăcut tutu~ora, şi se bucură de laudl generală. 

Szamos·Ujvar, 5 Iunie 1909, 
Walton Robert 
profesor de liceu. 

Ono magazIn de piane Trlska, Cluj. 
Deşi cam târziu, nu pot scăpa OC~Zill. a nu.~i 

cx,rima recunoştinţa mea pentru planmul tn
mis. Instrumec tul e inescepţionabil, are un ton 
{oart. plăcut, iar exteriorul corespunde'pe de
plin. Va mulţlmese, că fără sl-1 văd Şi aleg, 
m'aţi lIatisbcut atât de bine. 

Zelau (Zilah) 1 Maiu 1909. 
Cu stimă Marytfs Adolj. 

--------------~ 

FlrDlel Trlska Cluj. 
Pianul a ajuns în pace. Ne-ai câştigat com

plăcerea generală. Vă mulţămim pentru serviciul 
prompt şi onest. 

Ioan Bucur 
preot gr. ort. 

DIn! J. Triska Cluj. 
Cu pianul c~mpărat de~a D·ta sunt mulţăm.it: 

Nici după expirarea unUl an n'am aflat nICI 
o smind. Cu stimă 

Dej, 24 August Ig08. 
Becsky Btflint 

asesor la sedrla orfanală comitalensă 

Ono Dle Trlsktl. 
Cu pianul cumpărat dtla Dv. toţi sunt muI

ţ~miţi şi ne bucurăm el ne-ai satis(:1cut dorinţei 
tuturora. 

MOC5, 18 Aug. Ig08. Cu stimă 
Madam Nagy Elek. 

Dlui J. Triska Cluj. 
Pianul trimis m'a satisfăcut pe deplin. 
Zagon, 19 August 1909. Cu stirni 

Văd. Becsassy. . 
Din! J. Trisks, Cluj. 

Recunosc cu plAcere, eli pianul trimis mie e 
de o calitate neexcepţionabil~, şi pentru aceasta 
voiu recomanda firma D~tale în jurul cunoştin
ţelor mele. 

Szilagysomly6, 1 Sept. 1 9c 8. 
Marossy Aranka 

profesoar ă la şcol. clv. 

Stim. D. J. Triska. magllzlner de pla
nuri In Cluj. 

Azi mi-a sosit pianul. Sunt {oltte mulţ~mit 
atât cu expunerea lui, cât ~i cu tonul ~i orga
nizaţia internă. Primeşte Ole Triska mulţumi
tele mele, ci m'ai fAcut să .jung lJ un fabricat 
atât dt bun. In alăturare lţi trimit frachtul. Pia
nul de altfel a sosit fărA. nici o zgărietură măcar. 

M.·Igen, 9 Iulie Ig07. Cu 5timl 
Ikrich Arnold pretor . 

Dlul J. Trlska, mare maga.zln (le pla
nuri In Cluj. 

Cu pianul cumpJrat d:la ono Firmă, în cea 
mai complectă mămri1 sunt mulţ~mit. Tonul e 
curlit şi sonor, şi pe IAngă că e destul de tare, 
e şi plăcut. Stimul e şi acum, după j:.lmăhte 
an atât de neexeepţionabil, că nu am observat 
lncă lipsa stimulării de nou. Pe baza acestor 
experienţe, pot recomanda firma pianurilor ori 
şi cui. 

Marosujvar, 27 Aug. Ig08. Borbily fanos 
m. kir. mâzsatiszt. 

Dlui J. Trlska, Loeo. 
Pianul numit "Wierth' cumpărat dela D·ta 

m'a satisftcut In toat1 privinţa. 
Cluj (Kolozsvăr) 21 Sept. 1908. 

Idranyl Oâbor 
major de artilede. 

Stim. D. J. Trlska Cluj. 
Pianul cumpărat la Dv. a sosit in pace şi 

nevMămat. După aşezarea lui l-au examinat şi 
probat cunoscuţii şi a~ato!ii ~ de .p~an) şi cu 
toţii suntem îndestulaţl, ata.t ln pr1Vl~ţ~ pret.u-
lui cât mli vărtos a tonulUi sonor Şl mtellSlV. 

SZ'lagyso!l1lyo, 17 Sept. 1998. Cu stimă 
văd. madam Bagy Samuel. 

Marelui mag. de planUri J. Triska Cluj. 
La şirele adr~sate mit cu pl:1cere" Vă anunţ, 

că pianul scurt, cumpăra~ dela Dv .. 10 1907, in 
toate privinţele s'a dovedit pe depllll corespun.
zltor. Fetiţa noastră in vârstl de 14-1 5 am, 
clre de mai mulţi ani învaţă, cântl la el (u 
multă desfătare, totdeauna spre marta noastră 
bucurie ~i mulţlmire. 

Dej, :u Aug. IgQ8. 
~ ~-"-- :1. -.J ~_ .J 

PaU 
jude de tribunal. 

On. Dle! 
Cu pianul procurat dela D.t~, de un exterio~ 

estetic, sunt pe deplin n:u1ţămlt. Pentru. t0.nu-~ 
plăcut, frumos şi putermc, rec,oma~d erl·şl-cUl 
firma D-tale. Cu stimă 

Bistriţa (Besztercze) 20 Aug. Ig08. 
Madam Oarabet Balint. 

O. D. J. Trlska Cluj. 
După folosinţă de un an, sunt mulţămit cu 

pianul numit Wirth, cumpătat dela D·ta. Tonul 
fin, trăinicia corzilor, estetica extern~, dH în 
deosebi construcţia solidă interni rididl pianul 
şi peste cele alese la locul prim. Deci, atât pen
tru calităţile acestea, cât ŞI pentru Ingrijirea şi 
)ing1şia~cu care sunteţi la Impachetarea ti spe
darea pianurilor, Vă exprim deosebita mea 
recuneştinţ~. 

Deva, Ig Aug. 19c8. Hajduczky f6zse! 
director de bancă. 
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BANCA. NAŢIONAL.l A lHL){!.NI~~L 
-~",,"-...- ..... _~_ ... ~----.,....--- -- .,.. . .... ---""-------

SITUAŢIUNE SUlftARA 

90381664 lteaorn .sta-Eel Aur 
37300006» Tn.IG Aur 

.11'riat ~i 'iur!. mooete . . 
Porter.li, 1\ .1:lA:l r 5triiu 
i_p, . .. t.tn of. jtllLJie6 • 

» ,. • " tit ,,~1 c~~t 
10nd.1'1 p.blic.. . . . . . . . 
Ifect.le fOiulalaf 116 rl)lJOn't, • • • 

985.(2601 
3977°000 

18r.>8g-t'. 
1 8644!33 

· · . 
, · · . 

" II .. ~.rlîsarM imeb. ţii llI~h:.riAI 
I.olili . . . . . . . . . . 
Mobilier şi .Mfl,iai il' I.",r!!.erie . 
Cheltaeli •• J.dHd.i!l~M1tnt_t~ 
Deposit. Ii»~re . . . . . 

II IJ l pro,.i~ori. 

Comptari carillţi ••. • 
Comptllri de u!ori. • . . 

Capita! . • • 
Fond de resenl 
Fondul amortial.rii imobilelor ,1 material 
Bilete d. Banci In .ir~QlaţiQl3I6 . 
Profituri ,i perdeci. • • • 
Dobln.li ,i beaeti.n linr8~ 
Compluri cuillţi • . • • " " II' ptoyuorlo 
Depo.ito de rattu. . • ' 

. . 
· . 
· . · . . 
. . 

· . . 

} 

} 

19(9 
3 Octomvril. 10 Octomvrie. 

_~C .... 
hiNi-

J 

1378 92231 [383126.: j 
2<41336 HI822 

9' 18 •• 9' 93<413 152 
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Kneffel Karoly es Fia 
Am ODoare a aduce Ia 'In.şti .. ţ. p. t. 

public, că lliIi· am mut.t 

marele mae8zin da cărbuni, 
din palatul de pe Andras5y-ter nr. 14, pe 

Boros BenÎ-ter nr. 2 . 
A propiindu-.e sezonul de rncl:11zit) r;; t~m la 

dispoz'ţia p. t. public Cii cărbuni veritabili 
In ori'ie cJatitale, transporta1i aca.să, 

şi pr:me~te angaja.ment pe intrC'gnl s'.zon la 
ce se prime3c prenotări. 

Com~dde se pol face în persoană, prin 
core~p,mdenţă SlU prin Telefon nr. 139, 
la firma: 

KneUel Karoly es Fia 
mare comerciant de cărbuni 

Arad, Boros Beni-fer nr. 2. 
(Cassa KnefTel). 

curlţitor chimlc de haine şi fabrici cu a~ul'i pentru spălatul rufelor În A RAD.' 
Fabrică şi birou: Thakol:r Imra-a. 40-42. 

Localuri pen tru primirea de rufe şi haine: 
J6zsef foherczeg-ut 11. - Forray-utca 26. 

Asztaloa-Sandor-utca 2-3. 

localuri în provincie: 

Deva, Braşov, Alba-Iulia, Sighişoara, Hunie
doara, Orăştie, Odorheiu. 

Facem cuoscut ono public că fabrica noastră renumită pentru curăţirea chimică, vopsitorie de haine t 

precum şi per.1dI spIIatuI rufelor cu aburi, de 50 de ,ni de existenţă, am mărit-o şi am instalat·o cu maş:nele 
cele mai moderne şi astfel conCUfNză nu numai cu fabr:cele de acest soiu dia ţară, dar şi cu oricare din 
străinătate. 

Curăţim chimice ~i vop~;m orice haine bărbite,ti şi femeieşti, paltoane, haine pentru cop:i, fără a le 
descoase, rânze de mobile, perdele, cusături, dintele, mânuşi, tapete ~t·. etc. 

In fabrica noastrA d.e spălat cu aburi, provăzu'ă cu maşini excelente, cu ex lude'ea materiilor strkă
cioase rufelor, spăUm orice albituri, du cu deosebire iu1ere, manşete, că:neşi etc. cari călcate (U maşinl"le r.oa
stre cele mai moderne, tapită un lustru foarte frumos. Mulţămind ono publi.: pentru sprijinul de până acuma, 
rugăm pentru îocredinţareaşi pe mai depnte 

Cu disf!nsl stirRă 

ULLEA. 
Comandele poşt;~le se ereptue8~ SI l' a b ni o şi 

Serviciu prolllpt şi conştllnţios. 

FilA. 
o O fi Ş t; i i El ţ i O s. 
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~~t~~, Q li oi U fi ..:.. 
~':~~;; .' e de , . '-) ~ , " 

:J: ~~e/strugun ,~. expedllul. 
K&.rautAB(\ de joi 

1" . vi ţ ă amerieană 
. til, prec,un şi in di f~rite Boi u ~ 

1rainice IPIUIT eot bogat; '" 

. els6 sţolOoltvany·telep " 
. ~SJ.l,.'t'\ ~~'gy~a, . 

S2. (Nagykilkullo mi'gye). ~ 

88 pot eeti scrISori de racUQ!)- . '"' 
ţlle .vel; itl aşa ţoţi o~1 ee do- ,< 
ot uere m'lj t\'ltAlu lnrorrn~t!\tnl 
l08cute ,,~. vetbal ca Ş In80ri~. ~ 
('{\ o p(), loVClio IA tJtDI .. de sua. ~ 

&.--:~. ~~~--'1'i ~k~-:'~~ 

,.TrtI8UNA~ p". 15. 

~a~~~D~Q~~~~~~~~91 
~l . ~ ~ Cea mai mare fabrică de ceasuri de turn din Ungaria 
~~ >..~ aranjată cu putere de aburi 

~ ,~:. BODITSI SANDORU 
' ~ ", _ '-; •. ~1a_. ~.; - tllrnălorie d! clopote ~i ciasornice de turn, t~_-= ~ 

. ~"'_~~c BAJA (BACICA). 6 
Recoman.da Indeosebi CIASUDI de TOIN 

~ 
cele mal perfecte : .Il 

~J pentru biserici, primltrii ca4tele, şcoli şi fahrlc~ cui ca. 
t'l construdie perf,cl~ nona de lot şi !npre lucrare solidă. D 
~~ . . - Afară de aceia atrage luarea aminte a onoraţilor preoţi ~ 
~ $1 a ono comItete MAREI TU !JNATO!l11 DE CLOPOTE Pregate~te clopote ia It ~ bisericeşti asupra .1 it • toale mari mile. Se li. 
Q retn~iesc şi repară clopote vechi; ciasurile de lurn pe lângă c.he7.l\.şie. - Onor. ' 
~ comItete. plebanile şi cautorii primesc avant. de aplătl tn ula. BUDGET GRATIS 

~rJ~a~Q~~~~I~m~~~~~~~OO:a~ 

Il -~~ 
- I r,1!' I IVânzare de lemne de foc! ~ 
REPR1NDER~ DE POMPE~I 

FUNEBRE. G 
-m onoare 8 adoc. 1. plăCI:la cunoşlinţ~ G 
•• PUbEC, ~.::n:~;~ ~ ;~~~neb~e .. 1 i I 

... -----

Am onoare a aduee la cunoştinţa onoratului public, 
curneă din pădude proprii şi de pe proprietatell: ţUe~ 
liferez cele mai bune 

·Ieoloe de foc • 
din magazina dela Bârzava (cotl Arad) cu vagonul. 

I Afară de aceash recomand mag~zinul meu de lemne, 
. -. -~ '_-=: __ ~-~ .. ~ -rea mai bună, uscate Şi clădite în stânjinÎ, în 

• r - - -. .... 10 .. {la {csta casă de vamă in-

... ,"- ~ 

,. ... ':. 
.. _ ____ --._ .. ___ ,.-.,.,,r-ok'_" ... 

. " 

"fpun poveştile minunate ale păstor.nIlOOl'nr.....,ca,."."zu-p .... i"'ii!-li~OI'ft'I~i CUan-c:iC:r ... ii'U1u.rniio::ro:oe~l· ..... w ______ .....-__ .----,...1 -~ 

.......... ~~n ........... 
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, 
r • 
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lfou atelier de fotografiat Îa Cluj, 
K o loz s v â r, Matyâs Kirâly-ter 25. 

=== __ O<:::::E-== Ungă apotheca lui Hintz. ==-=_--===== 
--.......... --

Am Onoare a aduce la pll-nta t'nnoşiillţl OD. pnbHI', cA mi-am 
dea"his nou atelier de fotografiat In piaţa MAtyas Kiraly 26 
şi e aranjat după recerinţele timpului modera, provAznt cu cele 
mai noni maş;oărÎÎ, ItIA :a dispoziţia ono public. - 10 atelier se 
pregAtesc fotografli protalbin, lu~ii ,i mall, - ehipnri de platin, 
aquarel, pigment şi argint brom. - Recomand tn deosebi spe
eialele mele folografiii de copii, pentru cari la expozilia regoi
eolarA am fOSi dstio'5 ca meaatia de aor. - De aacom pregA· 
tese ,i tablouri, grupe e~c, In execuţiile cele mai noui ~î moderne. 

Atelierul e desch'e şi tn dnmine3i şi elrblt.ri, 
Cu deosebtl stimA: 

C8izhegyi Sancw'l', fotograf-

" -
HAFFNER JDZSEf 

'tAietor de pile 

S 1 B I 1 U (Nagyszehen). Elisahethgasse 42. 

.. 

. " 

J Cele mai mJ 
..... obi 
fier ,1 I 

• 
fiICe de ~Cij 
,1 mobll.re. 
culnţelor, h 

I I "'. lor, ,pltalelor 
• ,coa e or, precum şi obiecte fabricate dIn ~Ie mai bune 
1erlale dIn tarat, lucrArile cele mai soUde de artl ,i ~v:t&!.ue~~ ~ 

reazl numll de dltrl firma 

8crnhardt ~tzsi ul6da 
Bra886, str. fekete or. 33. 

-Tot acolo e cancelaria ,1 fabrica montată cu cele mal nof maşln~ 

• T 

AlBERT KLINGENSPOHR :e~:~ 
Mediaş (Medgyes). • Filiala fo Sibifu (N.-Szebm) 5. 

--~--

Mu.e de- monumente mormftntare din peatră: 
poZtt de greasă, mar. 
morA, granit ş:eoit şi Jabrador. In urma E'x."srE'nţe1 tnde
lungate şi a cumpArArii in mare atât a calitAtii cât şi Il 
jeftinAtătii acor tuilor mA : flrl In n09: ti ........ Q ... f:"' .... ,, t",lw~ 

• j .., 
.' 
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