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-j rea lui în tara pe care avea s~ o domnească, bărbaţii politici ai ţ"ărei nu se poate făli as.= 
poporul român i·a prezentat o constituţie tăzi că s'a apropiat mai tare de persoana 
din celemailiberale.f~răşovăire.prind. domnitorului, decât reclama situaţiunea ţării. 

': B.c.,,~t4 sfârşitul lui Sept. v. 1909. pele Carol a iscălit·o şi a jurat in faţa lui Curtea regală din Bucureşti n'are scări pe 
", le Carol a străbătut zilde ac_e Dumnezeu şi a reprezentanţilor poporului din do! şi nu e asediată de o camariJă oare

întreaga lăţime a imperiului său, că o va respe:ta, şi a respectat·o cu sfin· care. Cu toate aceste legăturile între dinastie 

:: 18.&eI8- Carol. 

inaia la Constanta, pentru a inau- fenie În tot timpul domniei sale de patru· zeci şi popor se strâng din ce în ce mai mult 
crările importante din port ale ma· şi trei de Ilni, cu toate că partidele politice şi nu pe calea obicinuită, prin Întermediarul 

~: ·silosuri. Totdeauna când regele apare În lupta Jor pasionată şi coborită adeseori unei clase aristocratice, ci deadreptul. OJasul 
~ acu' -poporului său, admiraţiunea pen· - la un nivel foarte josnic, creau situaţi uni răguşit al ~Adevăruluic: antidinastic de odi. 
lr~ itl, cum a ştiut el să domnească în de ispite pentru Domnitor, de a devia dela nioară, a amuţit fără ca cineva să-! strângă 
;i asf.ă ţară şi încetul cu încetul să o linia dreaptA. de gât; el a amuţit fiindcă urechile dispuse 
lu În poziţiunea În care se găseşte ea St aturiJe superioare ale societăţii pe de al asculta s'au făcut din ce În ce mai pu

trebuie să crească în ochii tuturor. o parte căutau a se linguşi noului stăpân, fine, până ce nu se mai găsea nimeni. 
i din toţi monarchii europeni, şi foarte pentru a·1 trage în jocul lor, pe de altă Simpatiile pentru dinastie creşteau în mod 
din alţi bărbaţi de stat străini pot parte Însă il batjocureau şi îl vorbeau de firesc in raport cu recunoştiinţa poporului 

le' ea sa mă de raporturile, În care j·a rău. Mulţi ani de·a rândul s'a putut susţi. pentru binele, care a rezultat pentru fară 
"dat odraslei familiei de Hohenzollern nea în mijlocul acestei societăţi o gazetă, din activitatea ei mănoasă. 

II aşeze pe Tronul tări~ "să ia sceptrul, care zi de zi săpa pe faţă şi in forme La aceasta schimbare îmbucurătoare a 
f 'nă şi să I mânuiască aşa, ca În sfârşit foarte triviale autoritatea domneasdl. Fără contribuit ÎA mod însemnat şi atitudinea 

tât din lăuntru cât şi din afară, să sfială şi cu un timbru oarecum naţionalist peste măsură simpatică a Reginei. 
vânte aceasta activitate plină de roade. se vorbea până şi În cercurile cele mai Clevetele n'au încetat de tot nici astăzi 
i o singură dată în timpul lungei sale Înalte politice şi milităre,ti, mai aJes când printre straturile politice, dar efe sunt deo. 

' ii s'a părut acestui principe, tăiat din ele nu erau la putere, de ~Neamtul, care a chiate şi puse după cuviinţă în socoteala 
:: că nu poate suporta povara greutăţilor venit in ţarii pentru a se îmbogăţi«, care pasiunilor de parlid. Grosul cetăţenilor este 

pe umerii săi, şi că prea d~li~n~ca~l~efa:cii~aur~p:ro~t~~~ja~p~€'~~~C~j~O~~O~j~e~,~a~c~i ~s~'~ar~a~li~a~c~u~iC:~~~~~i1~~tal1~~~'Tu~~' ~ţ~~lpite' Ţ __ _ 
;e '!?! ?!J[!r2~~. !en~.!ţ1nLm,~ ~l ~ •• ., • -'" e In prea apasa ŞI lin a Ul es e mea prea 

. ţ 1 curtea domnească, toate menite a t~age În cuprinsă de nevoile zilei, ca să~şi .fi putuţ ~)duit a luat hotărîr~a să renun -e, a mI· norol'ul atrade10r dinastia nouă strămă. da seamă de ctle ce se petrec In ].urul IU.I. ~,,~a sa înaltă. Dar clipa de sI~blC],!n~ a I ţa 
;.~ nyjnsă spre noroci rea acesteI ţări ŞI a Ca i când n'ar şti nimic din cele ce se '(or fi astăzi. încă foa~te mu ţi . ram, 
al ului românesc. petrec ~n jurul său, regele Carol şi-a urmat can ... n'au cunoştmţă d: existenţa unUi reg~ 

drumul său înainte fără şoviire. Uşa pala· rom~n, care}e stăp~neşte ţara. ~entru el 
. ntru un principe crescut În tradiţiile tului domnesc era deschisă pentru toţi de· I stăpa~ul. adevar.at rămane to~ ~bOlerul«! pe 
case domnitoare germane, nu era uşor otrivi cari veneau în numele poporului, care 11 ŞI agrăleşte cu ~Mana T,ae ŞI cu 
familiariza cu raporturi cu desăvârşire °a .• Pştl·inte' i şi al progresului. Nici unul din ~înăltate Stăpânee • După concepţlUnea ţă. ite de ale patriei sale mume. La Întra· ___ ~ ____ ~"" _ 

'DITA ZIARULUI ~TRIBUNA«. 

~~~~-'-----------------------
Ciad fulj.tul s. '84081 •••• 

:C4tUt fulgerul se 'ndoie pe mare, ca un şarpe 
"Ii ploaia plânge tristă in urletul/artanel 
, Visez o simfonie de fiaute şi harpe 
; Mgi albă şi mal dalce decdt Sona ta· LUMi. 

Visez o simfonie cântată 'ntr o pădur, 
CU cipri şi ruine, că lacuri luminoase 
Pe (ari plaiesc molaiec, in vălurile SUTe. 

Fanfomele lui Bocklin ca sunete de oase. 

Dar azi când stăm alături în ceasurl!e serii , 
ŞI lina" Il răsufLare se 'mprăştie 'n odt.1e 
Nu ştiu de ce mă sbucium in braţele durtrii 
$i 'n sufletu-ml s'abate a ladulal văpaie. 

Şi azi cdnd stăm alătari, iar lina·ţl rdsujlare 
Suspină ca un cântec de ,Iaute şi Ilarpe. -
Nil ~tia de ce mă prinde un dor nebun de 

mart, 

R.adu B.jra Vodl. 
(Dr. Atanasiu M_ Marienescu, Negru .vodă şi 

epoca lui. Extras din Analele Acedemlel romAne 
Seria Il. Tom. XXXI. Memoriile sectiunii Istorice: 
Bucureştf, 1900). 

Istoria lui Radu Negru Vod., intemeietorul 
Munteniei sau a Valahie~ este tnvillii fn Intune· 
necime, care a indemnat pe unII a declara intruga 
această epoci de legendarA şi a şterge pe Radu 
Negru Vodă din şirul Domnitorilor romAnt Acest 
capitol al Istoriei noastre este fnsă cu atAt mai 
interesant cu cAt el Incopeiazl evenfmdele pe. 
tr4!-cute la noi, cei dincoace de Muntii cu cele de 
dincolo de MuntI. EI e şi foarte important 
fiindcă priveşte Intemefarea unul stat romAnesc, 
din care a risărit regatul român de a~tlzl. Seru
tarea acestei epoci legendare a istorIei romine 
este deci vrednici de o Intentlil, munci şI de 
un aprofundat studiu al Istoriografilor nostrll. 

I
I De urletul furtunii şi~al fulgerului şarpe ... 

Victor Eftimiu.. 

Cercetările Dlul A. Marlenescu ,&li intemeiazl 
pe faptul real al dcscăledrU romlndor din f.§gl
raş la Cc1mpuJung în Trandalplna, a Val~hlei de 
mal târziu. Acest fapt s'a petrecut Intr adevăr, 
este deci un fapt istoric bine precisat şi mal 
presus de orice IndolaU'- Rlmine a se cerceta şi 
stabii causele, care au determinat J;le românII din 
Ţara Oltulul (Ţara BI.hUor) a părăSI vetrele strl
moşeşU şi a trece MunţII j care a fost,drumuJ lor, 
unde şi cind au descălecat şi cum s au organi
zat el In noul lor aşeumAnt? 

mat pe cavalerii teutonli C.I si se aşeze tn, Ar· 
deal pentru a aplira hotarele contra cumanllor. 
Acest ordin de preoţi-ostaşi erau .Ia anul 1211 
aşezati şi organizaţi pe fundus r~glUs, şi anume 
rn tera Borsa (Ţara Bârsel), tentorul, care spre 
sud se hotAreş!e prin munţii Braşovului, spre 
vest prin apa Birsel, spre osi prin apa Oltulu! 
şi spre est prin apa TfitranguluJ. Regele. I~ mal 
dlruleşte din pământunle luat,e dela r.omam (ter. 
ram exemptam a Blaccls) terHorul mtre apele 
CArtii şi ale Arpaşului, pe care stau as1ăzi co· 
munele C4rta,săseasd, Strezl Cârtişoara,. Arplşul. 
de·sus şi de jos. Documentul de donaţlUne este 
iscălit şi de un român cu A nu"'!e.le Botez: Dă· 
ruirJie fAcute tot din plmantunle româmlor la 
>ClstruJ Almayec nu sunt bine IAmurite. Almaye, 
altădată Almagil este pus de Marienescll pe lo
cuI unde st~ utlzi satul maghiar-român Hălmeag 
(Halmagy). Dar acest sat este tocmai pe malul 
Oltului, şt anume pe malul dr~pt. P~ste dru~ 
de Hălmeag este, nu Veneţia CI Şerc81a, a CăreI 
hotar este despArtIt de al Hălmeagulul tocmai 
prin apele Oltulul. Textul documentului de dA· 
rulre dat de Hurmuzaki şi citat de Marienescu 
zice; ,Iar~ prima metl a acestei tiri (tara Bârzei) 
si incepe dela castrul Almoye şi purcede până 
la margenlle castrului Noi/giont şI de aci înain. 
tează pAnl la marginile Nicolal, unde curge apa 
ce se numeşte Alt (Olt) şi aşa mda suindu-se 
pe lingi Alt etcc. 

Dup~ aceasta descriere ,8 hotarelor . ţării dă
ruite >Almaye> nu poate fI Hălmeag, sItuat toc
mai 'Ia Olt. Almaye trebuie să fie o localitate

J 
in

depărtată de Olt, şi linia de hotar ce porneşte 
dela acest punct numai in prelungirea ei «la mar· 

t r 
O Marienescu da următorul răspuns documen

tat I~ aceste IntrebAri: Regele Ungariei Andrelu 
Il, care a domnlt deJa 1205 pAnl II 1236, a che· 
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ranului boÎelul poate face toate, ce le gă· 
seşte cu cale: poate judeca, poate pedepsit 
poate pune şi răpune slujbaşi publici, poate 
cere dăjdii, poate da dispeMe de armată, 
cu un cuvânt exercită toate drepturile unui 
suveran. Nu prin fantazÎÎ şi-a creat ţăranul 
aceste concepte, ci din realitatea, in care 
trăieşte. El vede cu ochii şi simte cu tru· 
pul cum boierul judecă, pedepseşte, pune 
şi repune slujbaşi etc. Ce misÎune ar mai 
putea avea pe lângă acest boier un "rege"? 
Cuvânt străin şi neînţeles pentru limba şi 
mintea ţăranului 

Prin tradiţie el a păstrat convingerea, că 
există pe lumea aceasta pământească şi 
cineva mai mare şi mai tare decât boerul. 
Acesta este TaTal Rusiei, care a legat pe 
boieri cot la evt şi le· a tăiat capetele. Nu 
era o poveste fără un temeiu real, când în 
,revoluţiunea ţărănească din urmă se sus
ţinea că gândul ţăranilor era îndreptat spre 
Ţ arul Rusiei. 

Prin deslegarea norocoasă şi foarte impor. 
tantă a chestiunii agrare şi din punct de ve
dere dinastie are să dispară tot mai mult a 
tot put e r n ici a b o e r u 1 u j , are să 
dispară din mintea tăranului suveranul străin 
şi suveranul său va Întra, nu numai în 
mintea ci şi În inima lui, cu atât mai cu 
drag, cu cât de numele acestui suveran s'ar 
lega şi binefacerea desrobirei sale. 

Regele Carol şi-a indreptat privirile şi 
silinţele sale mai Întâiu asupra poziţiunei 
din afară a ţării sale, şi cine ar putea sus· 
ţine că nu aceasta ar fi fost prima şi prin
cipala grije? Şi cine n'ar recunoaşte astizÎ 

facerea avantagioasă a bogăţiei, cu care 
Dumnezeu a învrednicit pământul româ· 
nesc, erau chestiuni, cari nu sufereau să 
fie împ'nse în rindul al doilea şi redamau 
devotamentul şi făptuirea întreagă a unui 
Domnitor, c.ue şi-a dedicat fiinţa sa ţării 
şi poporului. 

Chestiunea agrară n'a putut În dt:slega· 
rea ei să ţină pas cu celelalte l h~stiuni 
importante, din cauza raporturilor sociale 
şi politice particulare, în care se găsea ţara. 
Pe când pe toate celelalte tărîmuri nu era 
la mijloc interesul material deosebit a vre· 
unei clase sociale şi progresul a putut fi 
indeplinit fără piedecă pe cale constituţio
nald, în chestiunea agrară el se loveşte de 
interesul material tocmai al acelei clase. care 
dominează şi viaţa politică a ţării, fără a 
jigni sau a primejdui regimul constituţional, 
Domnitorul constituţional nu putea împinge 
reforma agrară mai tare şi mai repede, 
decât era dispusă a ceda clasa proprietarilor 
şi a arendaşilor de pământ. 

Dacă Dumnezeu ii va da viaţă şi putere 
Regelui Carol, chestiunea agrară are să fie 
pusă pe bazele unei deslegări juste. De-abia 
după desnodământul norocoS al acestei che· 
stiuni, dinastia va prinde rădăcini neperi
toare in masele mari ale poporului şi "a 
fi întărită de mărirea întregei naţiuni de un 

români. Intre altele s'a propus: 
ţltorii şcoalelor primare să ia .ţ)1 
şcolar al ţerii i şi al doilea: lin 
ca limbă oficială la purtarea age 

• 
_ Radicalii sârbi. Am arru 

nostru de eri că deputaţii radicali 
răsit partidul naţionalităţilor, As~ 
ştirea noastră cu cele ce urmeaZa 

Deputaţii sârbi radicali: Mladen 
Mrksics, D, Musicki, O. KrassoH 
noilovici s'au prezentat după şe 
Camerei la preşedintele Justh şi i 
că vor forma un partid nou, 

Acest nou grup va Înscrie în 
partea acea a credului partidului i 
Se referă la chestiunile de drept p 
economice ale Ungariei. 

In celelalte afacrri lşi vor forma 1 
parată, il 

-------,------------------
Şaguna şi Curtea -in 

(Iulie 1846 pînă la Septemvri' 

De Eugen Brote. 9 
m. ~ 

Şaguna în frunt~a biseric ~ 
autonome.....- ~ 

gând şi de o simţire. 

Prin numirea sa de vicar al epi' 
vite din Sibiiu (21 Iunie 1846) Şag 
firul raporturilor cu Curtea. De ale 

__ --------------- treaba lui să şi creeze poziţiunea ce 
dorlrilor sale, să şi-o menţinl şi să şi ~ 

\,oi"" .... , ..... 'Ş ..... .... .& w.,..~ ... ---. U ..... Li!''"II;MU-..-'!.- -a:.....,. ... l"1h-6."..t.f:-.fII 

cenle mterne ocupă in silinţele regelui un 
lo~ de fru!1te armata şi cine s'ar putea În
dOI că eXistă o necesitate imperioasă ca 
a!mata să fie pusă în fruntea preocupă
rllor? 

Dela fraţii din Bucovina. Un nou orizont Curând după numirea sa pleae! -I~ 
de activitate pentru intărirea etnică a neamului dată - la Vienl ca si i 1tre acum ~ 
nostru bucovinean se arată prin modificarea legii directe cu Curtea imperială. Baron 
electorale, ce se discutii acum cu aprindere in rămas fără indoialA bIne ifl1presion~! C.,tl.tnt eluda jidaţ1ilor cari nu ştiu ce să mal s~u, căci dela prima lor tntrevedere ~, 

.U oae aceste SI;! ;;t;'~Ul1t."{\or:t'! 1 ... ~tJ:j._~~ ~r'tft;:.o#ilw~1Jl.s!u in afacel,~a r~~coalti ~ 
lege aşa cum este infătişat garantează pe viitor . d 'ţi "f" 1 alege,rile libere" inmullirea mandatelor, CXcJ mal' ocazie e pOZI unea sa viitoare In ,1 lţ t el 1 şi mai ales de '»instrucţiuneac odioiSăd 
mu I alegătOri vor avea dreptul la vot, deoarece losika nu va fi rămas nedumerit asu' 
eensul se va scădea la două coroane. Alt fapt lui Ş . tl(' ~ care ~ucură neamul românesc de aici este că ag1lna In aceas .. prsvinţă. Dad' 
alegerile se vor face pe colegii naţionale aşa că a. fost primit şi, d~ impărat şi dacă s ~ 
vor P, utea intra mult mal mulţi deputaţi' român'. ŞI altor inalti dlgmtarl ai Curţii, nu p .. In. această armată, creată şi sporită şi 

loţăntă de v~e~gele Carol, stimată şi pre· 
ţUltă de str,atnat~ te, ~e razirnă astăzi tăria 
noastră naţlonala. BIserica, şcoals, şi des· 

in dIetă puţ:nele date câte le avem până liS 
1 d' această căI;:torie. Este insi mai mull 1 
n 1 strictul Rădăuţulul, la 26 Sepl. si. v. s'a babil că Şaguna a cAutat sl se In 

ţinut adun~~ea p~enară a reuniunei invătâtorilor cât .~al ~Ulti din ~~~_ ~c~pau pa ~ 

ginel~ castru,lui ~oil!Jiant« şi de aci Înainte »Ia' ~ -- .,...' .. - " m~rgn~e!e Nlcolal« ajunge la Olt. De altcum Şer- gatl din pământurile lor de cavaletii teufonici Negru, care vine din ţara român lor ~ 
cal,~' s.ltua!ă peste drum de Hălmeag, la gura care erau in serviciul catolicismului, nu numai călugări c sc:hismatlcÎt: ridică după obia 
văII Şmce~ găzdueşte şi astăzi o colonie destul pentrll~a ,să fac~ loc n?i1or ,coloniJ ci şi pentru acolo? mânăstire tot ~schlsmatică( $ \~ 
d~ p~t~rmcă germână, ca şi Cârţa săsească. Valea a, slăbI o todoXlsmul şlsmatJc. Emigrarea româ- ca soţia sa Margareta să intemeieze i 
Şmcel Isvoreşte aproape de Zerneşti va să zică mlor fugă!lţi s'a făcut prin trecătoarea dela Srart. stire pentru maiJ, nu departe de prin:; 
la hotarel~ ţării Bâ.rsei, La isvoarele 'ei stă astăzi P~ntru cel de pe valea Câr1eiJ a Arpaşulul şi a tollcă. ~ 
sa,tui romanesc POlana~mărului, care poartă nu- Smc~1 tr,ecâtoarea dela Bran este unicul drum 
mit.,. ungur"",că Almasmezo. Din punct de ve- practicabil in Valahi. Ia Câmpulung Inscripţiun.a de pe vechea biserici' 
d,ere geografic acest Almasmezo ar putea fi con

M 

Dela Cârţa şi Arpaş el duce pe ~alea largă a pulung dovedeşte el aceasta biserică 1 \ sl~.ra.t ca un punct de plecare .1 hotarelor jării Oltul~1 in sus pânA la Şercai.; d. aci pe vale. cepulă, zidită şi sfârşită de bltrAnull 
Bar,.. pe v~lea Birsei. in jO& care să revană din Sine.. In sus până la Tohanul-veeh iu un de a lo,!ivul creştin Radul Negru Vocyod, ( 
sus de Feldloară (Manenburg) In Olt P t . puci val",! Branului. Din coama Munpor deasu· din inceput descilecilor al ŢArii roml;1i 
taria epocei lui Radu Negru Vodă '. e; fU 15- pra satulUI Sran, (are n'are decât 1240 m. fnăl· 1215(, Ctata cu care a pornit Radu! 1 
amănunt, pe care ne.am permis al ~~~ I ac~s,t tl~(", ~cobori. deadreptul in valea Dimbovlţei unde alte grupuri de emigranti români, i113I 

n'are vr'o importanţă deosebită. eva aICI, 1 e:ite ~It.uat C~mpulungul. Româ~H din valea Su' I din valea ~uzăuJu!, s'au răspândit pl, 
Marienescu constată mai departe că ordin 1 zăUj~!1 Imbul:tţl ş! el de. cavalenf teutonl vor fi Transalplnel, care la acum numirea şi o: "1 

t~utonic n'a respedat hotarele teritoriilor dăr i~ pre
f 
','11 fără l!ldotală s.ă I~e tţrumul mai scurt şi Vlah!a, Toţi cei veniţi in ţara noui~. 

CI a trecut peste ele atât in tara Bârsei cAt ~ e ma a Indemanl pe nu m JOS spre Moldova. cunosc in R ,du Negru pe căpetenia ,,~ plm~nturlle luate dela români din Ţara a OI~1 1'" ~ldu Negru a fo,.t unul din cei .alunga!I, prob.· măml emigran)ilor nu se cuno.şt~ dal \ 
romaneasei, şi au U:cut in ambe direcţiun" U UI I om cu, ~vere Ş1 cu trecere prmtre români şi supune că ar fi fost ~mare~. Intr'o jns~ 
patiun! nelt'gluile. Ei s'au Intins mai a/ e oc~- o.c~~a posltlUnea unui chinez sau jude, Dar po· Radu N~gfU se numeşte pe sine ,Dom: 
valea Buzeului, unde au dat peste rom;~i prm SJ.blhlatea .nu este excIu,să, chiar din expunerile gro Viahlel,: .Mai târziu poartă şi tîtlu~ 
care Iau slUt să plece Intocmai precum J ,pe dIIU! Mallenescu,_ ca emlgrarea să se fie Întâm· de Arnlaş ŞI făgăraş" conferit lui de Iti 
bulzit şi românii dint;e văile Cârtel şi a Aau m· Plat cu. o bună mtelegere intri Radu Negru şi drei II, cu care, se vede şi din aceast! '1 

lui, şi ,dad, ipoteza noastră cu Almasmez&a;,~; ~f~tenla cavalerilor şi a regelui Andreiu II. Căci tiune, a fi fost in bune raporturi. 
~~!eimSeaJatet Iepe cpei. din v3ă,ea, Sincel, unde stau as, teuto~~IUşr~~~p~:it!O~einretgarealeOACUnPdat~ de pcav RaId eri Marlenescu insistă in deosebi asupri .:1 

: Olana.m ru u;, Şinca.noul Şi nea· Ne ru il' , reJU. e a u descăledriiJ care la cronicarii i lstorlog
l 

fut~h'11 Vad .. Aceste niivăliri peste ro;"âni s'a ca,~ .ste ~~!::ilt~ăttOfit cu ~ ><onte,ii catolică', mini şovăie Intre 1215, 1241 \i 1200, \ ", 
amp at In am[ 1213 şi 1214. Ei au fost alun- brlel venit din Ki e un caL pe aCn 5u numele Oa· deşte falşitatea celor două din urmă dau ,1 , provacz. a ampulung R!\du astfel ca cert cel de 1215. 

~ 1 

S~hnb~r Lajo~ 
V?psito!ie de primul rang 

:" atelier de oură\it hai· 
n ... tle de mătase şi fire de 
lană, cu putere de aburi 

Szabadka, Bero86nyl- u. 314. 

Primeşte vop~irea şi curălÎru de haine 1Jăr1Jăteşt' şi jemeleşU 'UnJ,"'onne n'J 1 
de danteZe ŞI tun€s ionb,. l 1w dă U ' ~ , r fi ' . e e, ~ re<. Detntele vopses: conform gustului ce" 1 
Tda nat, după modele. Pnmesc curăţIrea de materii de mobile atât în casă cât'::', 

e casl .M~u"" de l .' f ", • ~ 'f- U a8se Şi I"OCUM ae piele file vopsesc elegant • ..- Hainele d/~ 1 
se vopsesc ID decars de 24 o C d 1 re. - ornan e e po,tale IC executi prompt ,i COJl~tl' 

1 

1 
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PI 
ll, tt, Invătlltura pe d'inafară, drilajul a adus şcoala 
g~ bancrot. Şcoala modernă însă, şcoala adevărată va 

,. pe rlevI de această tradiţională plictiseală şi' de 
rainconhrea :reclamată de dobîndirea notelor. 

ar-, In"ăţătorul. de. min.e nu se va mai ţine ca orbul de 
ql~ d ~e O.b)I2'~ţla . sistemulu,i v~chiu, ci, punîndu-se, 
~s .. s~r ZICe, 10 pIelea, copIlulUI" după descoperirile 
a2i nOI ale epedagogtlor expenmentalh Si k o r
le' Y', B u r ger s t e in, ş. a. va căuta să cunoască 
olii bme decît .pîn'acuym ,e~ndi~~vid~al~tatea copilului», 

. nd a·1 deprmde sa-şI mgnJasca Cit de mult sănă· 
), ,avind a-l obişnui la muncă liberă, neatîrnătoare 
01 :, puterea ~xe":lplului, a.vînd a·i cultiva conştiinţa,' 

I dea SOCietăţII ca om Intreg, ca 01)1 «de omenie». 
1" Prin pilde vii din viaţa de toate zilele Învăţătorul 
lI, arăta elevilor, că nu s'a pomenit nicăiri vre·o aba

P' e dela rînduiala bună din lume vădindu-se În toate 
urîle şi În toate timpurile, di : ' 

Omul bun petrece bine, 
Omul rău păţeşte rău. 

Şi cum toti creştinii ne Închinăm in numele Tatălui 
'.al Fiului şi-al Sfintului Duh: Sfinta Treime care 
ezeşte calea celor ce doresc să vadă bine În lume 
t , ast!d să ne sîrgu~m, deci, şi noi învătătorii ~ 

" ltIva m, şcoală să n a. t a t ea, m u n c a şi o m e· 
n: ta. Prin această treime şcolară va conlucra fie· 

re învăţător la viitorul poporului său' În numele 
. estei sfinte Treimi declar şi eu adun~rea generală 

lieschisă. 

Discursului presidial rlspund şi salu!ă aduna· 
C . a: P. O. d. protopop Alexandru P. Popovici, 

delegatul conslstorului Caransebeşan; d. subin 
, ispedor Czeg!e1i, reprezentantul guvernului; d. 

lI' .ârlea, delegatul Reuniunei inv~tătoreşti aradane; 
Ig d. învătător pensionar Traial Unţa in numeie 
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seve~itate toate ştirile ce se dau publicului 
fatahtate~ nu va întârzia să urmeze. Căci 
nu trebUie pierdut di n vedere că revoluţia 
de astăvară a fost numai pentru moment 
sufo.cată şi e de ajuns cea mai mică nemul· 
ţumlre ca să isbucnească de nou cu şi mai 
mare putere. 

Nemulţămirile provocate de răsboiul afri· 
can, la c.are se ~ai adaugă şi moartea lui 
Ferrer, smgurul ŞI cel mai popular dintre 
a?ere~ţii rep~blicii, au umplut cupa amără· 
clunel: OcazIa aceasta e cu atât mai bine
venită cu cât puterea armată a Spaniei nu 
p~o~te .desvolţa destulă energie în interiorul 
!aTll ŞI e mal mult ca sigur, că Spania stă 
In .faţ~ unei r~voluţii sociale, care va sgu
dUl d.m temelII toate aşezămintele ţării, şi 
atuncI v~>r al~rga P?căiţi şi cu capetele ple· 
eate, tOţI acela can au uitat p~ntru un 
moment A că mai exist~ î~ lume şi altă pu
tere decat a paloşulUl, ŞI odată deslănţuită 
nu sânt zăgazu~i să o mai poată potoli şi 
aceasta este funa poporului. Răsbunarea lui 
n'o. să întârzie şi va fi vai de toţi aceia 
carI s'au făcut vinovaţi de moartea lui Fer
r~r, ~~ezind cu nepăsare nemulţămi I ~a celor îm
plla\l, a căror răbdare a întrecut orice mar
geni. 

Pae.5 

Ciocnirile singeroase din 
Paris. 

• ~arti pela ci~~rile no~ă au inceput să se animcze 
!ara de veste st~nle dm Jurul ambasadei. Un grup 
m f~u.nţea cărUia era deputatul Vailland şi membrii 
comiSiei Ferrer, a î~cercat să rupă cordonul gardişti
lor, 5-1ar a f?st ,respms. Puţin înainte de 10 ciasuri 
d<?ua detunatu~1 .de revolver au răsunat În colţul stră
zel Avenue Vllhers. Una a. nimerit pe un polit~t, 
care a fost transportat la SPital. Sergenţii au golit 
st:a~a cu tesacele s~oase. In decursul manifestaţiilor 
dmal,ntea, a~basadel a fost mare învălmăşeală; un 
~a.rd.lst CIclist a f?~t î m p u Ş cat. Mai mulţi po
Itţl~tl a~ fost rămţl, de asemenea un gardist din ser
VICIUl mterurban. Noaptea multi mea a aprins mai 
~u~te aut~mobi~e c;ari se, întorcea.u goale. Nu se ştie 
mca ,numarul ramţllor! dmtre .can un gardist a murit 
la spital. O parte dm mulţime a fost are~tată, alţii 
au evadat. 

Greva În riest 
Muncitorimea a întrerupt lucrul, toate atelierele in

dustriale au fost închise deasemenea şi prăvăliile. Au
torităţile au concentrat geandarmeria din provincie şi 
oraş. Conzulatul spaniol e străjuit de o puternică 
patrulă de geandarmi şi poliţişti. După amiazi mun
citorimea socialistă a ţinut o adunare la care a luat 
parte şi deputatul P i et ton i şi a provocat murici1o· 
rimea să reÎnceapă lucrul. După adunare muncitori
mea a manifestat În corpore aclamînd pe Ferrer şi a 
încercat să pătrundă În palatul conzulatului dar au 
fost respinşi de poliţişti. Liniştea a fost :estabilită 
numai noaptea tîrziu. Nu se ştie cu siguranţă dacă 
vor apărea ziarele, 

Il munei Carova. . Şi, n vreme ce la vestea morţii lui Ferrer in 
:e, , Urmează cetirt'a dizerlaţiei >Şcoala şi dialeetele Ltsa~ona s'a~ arborat drapele negre pe edificiile Si.ua'ia politici. ŞI calec lucrati de Teodur Savescu invăţător in publlct', o mişcare de revoltă s'a pornit în intrl'aga J 
- acedonia. Nefiind autorul de faţ9, d:sertaţia o Eu~?pă târin~ c~ sine spaima şi groaza răsbu· O nouă combinoţi-. 
m !eşt.~ inv~tătorul Petru Savi, care face şi unele năru. In Par s Inaintea ambasadei spaniole s'au " 
)n 'tlexlI asupra ei. ad n~t vre,o 10 mii de oameni protestâ(ld cu După şedinţa de eri a Camerei se zvo· 
~ Se aleg apoi comisiunile, cărora II, se predă: energie contra faptei neomeneşti a guvernului nis~ .pe culo~re ':,estea unei nouă combinaţii 
d ,ap.orlul gen~ral al comitetului central, raportul p~uto.?ra~ din ?pania. Pentru i '1prăştiarea mulţimii politice, memte sa rezolveze criza actuală. 
r IbholecarulUl, raportul casarului, şi alte exibi'e s,a trtmlS mal multe detaşlmente de oslaşi, care 
I curse." b s'au luat la harţă cu multimea. Pe străzi au fost De dat~ a~părut în tp-i-ilqaJJ.l-lll!1~ -

ud ~"_.,~", ••• ".,_~} __ ~ __ ~ __ " __ .~,,~~,,,,_ ~~~~+ .. A. ~~ .. ::ti~~ă,r~!~".:~t: .. 'Jjjn[.ifjPDb ~-~-"":-~JLfu\f ~\~lUf.fŢd ·~I.·rt:::_~:S:":iorj;":---1- _'o _ _ ~__ să deosebeşte întru cât va de corifeU dt".1 ~g. 
:.t --Ş'edinţa a doua se deschide la orele P/s d. a. AI" . ţ' le I't t S . tăzi, Îl principiu însă nutreşte aceleaş sen~ 
S tot În biserid. "e eaşl Ştlfl pu In m"gu I oare pen ru paOla sosesc şi djn mai multe oraşe ale Italiei, Millano, tl'mente şovine faţă de natiunile nemaghiare 
P Rapoartele comisiunilor se iau la cunoştinţă. ' Neapol, Oenua, de asemenea din Belgia, Bruxel- ' mal' ales faţă de noi românii Ca profescr 

es şi a te oca Ităţl Insemna e. ena u oraşu UI "t d t d ~ d ~, 
I
s Dintre hotărJ'rile mai importante amintim ur· l I 1 l' ., t Sti l' ŞI . 
. rnăloarele: Oonea a luat parte la doliul mundtorimei lmpăr- umverSl ar propaga e pe ca e ra uşrnam{', 
:. Se .,mite ca reprezentat.nt al Reuniunii noa· ţind manife,te de prolestare p" stradă. Pdmă,ia de ras~, ca ministru al instruc!iei a făurit 

stre la sărbăTile centenarului Şaguna DI Oheor- oraşului Florenţa a hotărît ca unei străzi prinei- şi el legi şcolare tot atât de dăunătoare in· 
ghe Jianu. paie a oraşului să·i dea numele Ferrer. In Triest tereselor noastre, ca şi faimoasa lege ap-

Adunarea generală ia la cunoştinţă hotărîrea a fo;t proclamată greva generală de muncitori ponyiană. 
, comitetului central de a seoat:! regulat in fiecarl! socialişti, la cari s'au alăturat şi elevii şeoalelor WI lună o,ganul oficial al Reuniune; supl numitea medii. Iată ce simpatii a pregătit actul temer.", Ba putem zice cu drept cuviln!, că as· 

IEduditotUl
c
, ridicând abonamentul pentru mem. pen1m Spania şi ce r~sumt a avut executarea sics a pornit mişcarea odioasă de nimicire a 

brî ordinari dela 1 coroană la 2 coroane şi vo. lui F.:rrer in lumta mare. culturei noastre naţionale. 
lând diredrrului revistei o remuneraţie anuală de Iată ştIrile ce primim asupra aee~tui eveniment: Acesta este omul care vrea să »salveze« ' 

; 500 coroane. ' f d t .. Execuţia. . ţara din glodul în care s a cu un a, In 

Se primeşte propunea din anul trecut al mem· urma conducerii ~drepte« şi raţionale apă· 
brului Gheorghe Joandrea, privitoare ia modificarea Marţi seara o ştafetă a adus in goana calului rinţilor ei de astăzi. 
londului regnicolar de pensie. poruncă in mănăstirea capuţlni10r din B ircelona, Să decid., d adunarea generală din anul viitor să se trlmiU câtlv. căluglri în fortul del. Mont· Individualita!ea lui O cunoaştem din cele 
si se ţină la Panciova, cel mult până la 15 Septem- jnich, pentru mângăierea unui condamnat. [mediat premerse; activitatea lui, în cazul cînd i-s'ar 
vrie. au plecat trei căruţe de seara pe drumul prăpă- deschide terenul, ni·o putem închipui.-

sti os spre forturi, in jurul căror mişunau patru le f' .. h' 
Pentru anul socidar 190911910 se alege prezi- de soldaţi meni ţi să supraveghieze ordinea. La Pentru situaţia noastră nu va I mCI o se Im· 

dent: Georghe Jian, viceprezidmt: Ioan Vidu, miezul Ilopţii Ferrer a fost dus inaintea prezi- bare, decât că numărul duşmanilor miii
nolarii: Petru Bandu, Mlhaiu Crăciun şi Proeo- de:1tului tribunalului, care ia comunicat c,'i, a fost tanţi ai fiinţei noastre s'a mai înmulţit cu 
pie Şimian, bibliotecar: Alexar,du O ,';ae, casier: condamnat la moarte. Ştirea ac(asta la lăsat rece 1 
Pahiehie Rămneanţu'; membrii in comisia litHa!ă: şi când i ,s'a intins protocolul să,1 semneze l-a unu. 
Gheoghe Jianu, Dr. Valeriu Branişte, Oheoghe subscris fără nici o emoţiune .. Seara condamnatul 
jGandrea şi P. Bizerea flsc al Reuniunii: De. Cor- a făcut mai multe scrisori, până când j·a venit 
nel Jurei. apărătorul. Spre zO'i1e zileI trupe de ostaşi au 

Rap. fost postaţi pe colimle din jurul forturilor - cu 
___________ ---~ scop de a zădărnici orice manifestaţii. Când a sunat 

EXBcutarla lui farrer. 
Executarea şefului republican Ferrer a 

trezit cele mai adânci nemulţumiri în În
treaga lume civilizată. Pocnetul puştilor de 
supt zidurile fortului Monfjuich a aflat ră-

, Sunet în mii :le inimi îngenunchiate şi prin 
~ce~t fapt ţara s~uduită d~n tem:elii .stă 

, , lnllOtea unor evenimente cari sunt mevlta
bile. In însăşi Spania cu toată rigiditatea 
cenzurei care controlează cu cea mai mare 

clasul Ferrer a fost elcortat supt şanţurile fortu' 
rilor unde a primit mândru şi răspingând impăr. 
tăşl;ea din urmă - gloanţele omorâtoare, pornite 
din trel salve de puşti. 

Tinuta papei. 

Ziarul Tageblatt aduce ştirea, el papa ar fi În 
trebat guvernul span!?1 pri!1 nunţiul .său dela 
Madrid dacă intervenţIa sa In cauza lUI Ferrer ar 
avea o~re care rezultat favorabil. Ollv~rnul spaniol 
a răspuns negativ. Astfel papa a fost silit să re
muşte dela cererea sa de agraţiare, ca nu cumva 
să fie expus la un răspuns de refuz. 

Ce vrea Wlasslcs? 
Din o discuţie ce a avut.o eri după şedinţa 

camerei cu primministrul Wekerle şI cu cei trei 
corlfei ai coaliţiei Andrâssy, Apponyi şi Kossuth, 
actualul preşedinde al contenciosului administra
tiv, să zice, ci să ocupă in mod serios cu rezol-
virea crizei. 

Faptul acesta il asi guri şi imprejurarea, că la 
preşedinţia Curţii de cassaţie (CUTia) n'a fost 
chemat Wlassics, care era destinat pentru acesti 
Inalt pJst, ci s'a ocupat de fostul ministru de 
justiţie Oiinther, ca un fel de recompensă, pen· 
truc! coaliţia voia, să scape de dânsul. 

In cercurile guvernamentale să vorbia deja m a 
de mult de o combinaţie in care Wla3sics era 
chemat să ocupe locul primului ministru - şi 
chiar cercurile vleneze aveau cunoştinţl ele acea-
sta nouă intorsatură. 

1,., 
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Şi, dând crezământ unei informatii a: Jui ,P. 
l1.» de ieri searA, Insuşi Impăratul I.r fi fo~t in- \ 
cunoştinţat despre aceasta ~u ocazia a.udlentei \. 

lui nu a făcut aici bună impresie, nici fixată de partidul nostru, pentru refo! 
in' cercurile inalte bisericeşti, nici in cele lui. 
mireneşti. Iti comunic _lucrul ace~ta .cu Numai aşa putem admit~ că ziarul din urmă a minIstrului Curtel, contele Zu:hy. 

Misiunea lui Wlasslcs ar fi ~ă comp~!Iă un 
cabinet nou rn care si intre atat membm cen; 
stitutioniilişti cât şi 48 işti şi injghebarea unei 
coalit i nouă cu excluderea poporanlşt lor. 

In cazul când Wlassics n'ar primi ordine spe
dale ti n'~r avea decât si voteze cu parlamen
tul ~cfual indemnitătiIe budgetare şi si conducă 
afacerile tirel in mod provizoriu, J.?~nll la 1911 
când se va deslega chestiunea bAncu autonome. 

Se vede ci aceasta combinatle incepe a se 
cristaliza, de oarece Wlasslci n'a refuzat Înci 
propunerile ce i-se fac. 

Wekerle Jnd şi·a amânat pentru câteva zile 
plecarea la Viena, şi tot In acest scop - se 
vede - ă s'au ajurnat şi şedfntel~ Camerei până 
la 19 O .tomvrie, pentru ca tratativele In această 
directie să se poatA urma fărl intrerupere. 

Zilele ce vin vor limpezi atmosfera şi asupra 
acestei chestiuni şi e posibil, ca ceata ce rnvAlule 
situaţia politici aJărei, si se ridice incetul cu in· 
cetul. . 

In tabăra noastră rezolVlTea criz:' fn ţelul, in. 
care se urmăreşte nu va aduce nle! o U,!/şte. NOI 
nu vom putea ceda, până atunci, pa ni cand pos
tulatele noastre nu vor fi satJsfăcute. 

\J Răspunsul Dlsfra. 
\J 

Precum era de prevăzut, »Telegraful 
Român« desminte din nou afirmaţiîle noa
stre din articolul nostru lIICine sânt vrăş
maşii bisericii noastre«. 

Ziarul din Sibiiu are din nO:J Îndrăzneala 
să desmintă faptul cunos uţ de ~oată l~. 
mea, că mitropoJitul 1. Meţlanu a mterve~lt 

, pe lângl guvel nul unguresc spre a nu m· 
.:0.- • I t?rh-.clp .1 ...... ~nte!J.·: ~j.leM.angra _('::1, 

- -...- ieşte incă şi dacă »Telegrafu-r;- are rupeui 
de a desminţi din partea sa ştirea asta

J 

sântem convinşi că metropoIitul nu va in
drăzni să Ugăduiască aceea ce a mărturisit 
singur rărintelui Mangra, când j·a spus că 
deşI sinodul episcopesc 1 a întărit, el per
sonal nu 1 va propure guvernului. 1. P. S. 
Sa nu a uitat, desigur o scrisoare adresată 
guvernulu;, în care se cuprindeau 24 de 
puncte de acuză din cari reieşea, că părin
tele MalJgra e un primejdios agitator daco 
român şi dacă el va ajunge episcop, bise
rica şi însuşi statul e in primejdie. 1. P. 
S. Sa nu a uitat, desigur, scrisoarea asta, 
căci doar o scrisese el însuşi. 

»Telegraful« desminte insă acuza noastră 
că supremul cap al bisericii nostre ar fj in
tervenit În afacerea alegerii dela Caransebeş. 
In privinţa aceasta sîntem în măsură de a 
cita altă scrisoare pe care de sigur direc
torul »Telegrafului« incă nu a uitat-o, căci 
datează de vre·o câteva luni abea şi e isca
calita tţe iei însuşi. Ca directorul Leihjoar
nal-uJul J. P. S, Sale, iei nu va tăgădui cine 
a inspirat scrisoarea asta. 

Inainte de a publica scrisoarea premitem 
că ea a fost scrisă astă vară, imediat ce 
fruntaşii din dieceza Caransebeşului, adunaţi 
intr'o consfătuire intimă la Timişoara, hotă. 
rîseră .să candideze la episcopie pe P. C. s. 
p~otosmcelul Iosif Bădescu, care a primit la 
ştIrea asta următoarea scrisoare: 

Sibiiu, 2 Iulie n. 1909. 

Preacuvioase amice! 

Ştirea că amic ii şi con soţii de prin
cipii te-au candidat pe P S. Ta pen
~ru postul de episcop al Caransebeşu-

sinceritatea pe care mJ-(~ c~noştl bln.e nervac: - pe care.1 credeam până 
şi în scopu1, ca să. medlţezl ~su'pra SI- cel mai autorizat, de a se declara in 
tuaţiei, în care p.oţl să. aJu~gl ŞI car~ cerile vieţii noastre politice, comite illl 
n'ar fj bine să ţl'O stncl smgur. ToţI denţa, de a scoate la lumină supt t 
sunt de părerea că se face un lucru Memorial publicat de Reicltspost neşt 
forţat, un act de Încăpăţi~~re, care nu formaţii din Viena, care ne fac pe noi 
poate să·ţi fie de fol~s, mCI. P. C. T~le mânii din Transilvania şi Ungaria nici 
şi nici bisericei şi dleceze! văduvlte. mult nici mai puţin decât.. kossuth 
Lucrurile stau adecă astfel, că prcba- oameni cari am părăsit credul nostru 
bîl sinodal episcopesc nu te va propane lilie şi am trecut cu toţii de partea 
spre aprobare şi atunci eşti dat la ~ manului. 
parte pentru totdeauna. Nu ar trebUi Ca ilustraţie dăm mal JOs articolul 
deci să fie forţat acuma un lucru care chestiune, deşi ne e penibil să pubr 
pe ste 2-3 ani are să u~m~ze ~ d~la nişte lucruri contrare firei noastre poli 
sine. lţi fac propunerea decI sa starUIm a căror plămădire s'a făcut supt acelaş 
p! lângă amicii şi aderenţii P. q. Tale perământ und~ ve~~ia.z~ .ochiul. a~er. 
pentru acceptarea următoar~1 ~o- unuia dintre cel mal InIţiaţi factOri al 
luţiuni combinate de cerCUrile m· I d I - I SI" 
nalte 'de aici bisericeşti şi mireneşti. noastre publice, a - UI on aVlc'. 
Să se înţeleagă partizanii P. C. T~le Iată deducerile :tMinerveic in chestia 
cu Burdea şi să-ţi dea sinodul satI~- ne preocupă: 

DesUşurareli evenimentelor din Ung.ula pa 
lu", o intor~ătură, 1n urma căreia memoriul pub . 
in col Llanele ziarului »Reichspos"" 4 iar d' 
adual. 

facţia cea mai splendidă, a~egându:te.epl' 
scop cu totalitatea votunlor, deCI ŞI cu 
voturile burdiştilor cari pe această cale 
vin aduşi la tăcere ~en!ru vii~or: P: C. 
Ta dai însă o declaraţie In scns, mamte 
de alegere,· că in situ~ţia dată nu poţi DJpi informapunile, pe CJre le prlm:m 
primi alegerea şi sarcma grea de ~p~. Viena, nu e exclusi putinţa unti uzţdegeri', 
SCOp, atunci sinoduJ, iarăşi În una~lm~: românii din regatul ungar şi partidul lui 
tate, alege pe oricare dintre urm~torn sutlz, care stăruie pentru votul universal şi 
trei candidaţi ~ Hamzea, Roşea, CrIstea, ba e dispus a admite şi votarea secretă. Sunl 
singurii cari au prospecte sigu~e de a acest partid mulţi oameni ca d. Iuliu Justh. . 
fi Întăriţi. In cazul acesta, orlc~re s~ vor cu toată sinceritatea să restabileasci b 
fie alesul d ·voastră, dintre aceşti trei, tnlelegere fntre maghiari şi români, dacd iil.' 
fireşte in inţelegere cu Burdea şi oame- aaiiia angajamentul de Il se lupta pentra I 

"i,i ~?i '1entfll.r~ rlnrinţa e sa fie odată pendenţa regatului ungar. O aseme~('a ln~~le. 
- -' ··'tn"'~~n~ .!IJO- k:;?s'ar . ..-};:jea it! .. stabIli defât prin :mIJloC" 

tele de nou, peste dOI, mutf lrel C/rn' reprezemanJilOl :llt"luH.La'f"'iu ' ....... 1..l~dl!!.l;a\iO 
vine adus la Sibiia ca mitr-opolit, pen· român, şi e lucru ştiut şi destul de adeseori m . 
trucă Excelenta Sa are intenţiunea turisit, că partidul national român e gata să 
firmă să se retragă peste 2 -3 ani, unească cu orişicare alt partid, care luptă pIn" 
dacă va mai fi in viaţă, căci vor vota votul universal, egal # secre!. . 

~entru el ardel~nji! fjj~d şi el ardelean Daci e deci adevărat, ci se va forma un g 
ŞI vor vo~a. ~eJ ~m dleceza s~ a ~a- vern, care va voi si facă reforma electorală 
r~ns~beşu,UI, l~ra terenul rămane liber sens mai mult ori mai putin reactionar, şi pa· 
ŞI bme pregătit pe seama P. C. Tale. dul lui Kossuth va arece in opoziţiune, nu nu . 

Mediteazi deci asupra lucrului, corn- sârbii, ci şi slovacij se vor da in partea KOSSU\l 

binează şi conferează cu amicii P. C. işUlor şi nu le va rămâne nici românilor dir~ 
Tale şi acceptaţi soluţiunea, că În iru- să lupte aliiturea cu kossutlziştii. 
prejurărHe date e cea mai buni. Incolo 
iţi doresc tot binele şi te asigur de 
stima şi veneratiunea mea 

T. V. Pdcăţeanu, m p. 

fără a mai adauga ceva din parte-ne, su. 
punem scrisoarea asta comentariilor citito. 
rilor. 

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

Inconştient~ sau desorientare? 
In unul din numerele noastre trecute 

arătam modul l!luperficial, cu care se tra. 
tează chestiunile noastre în presa din Re. 
gat. })Minerva« (Nr. de Vineri 2 Oct.) vine 
să întărească afirmaţiile acestea. 

Intr'o informaţiune pe pagina întâia, unde 
nimic nu să poate strecura neobservat sub 
ochiul cetitorului »Ziarul T ransiIVllnenilor«, 
cum îl numeşte dl Iorga, scoate într'o' lu
mină atât de falsă politica noastră, Încât 
putem afirma fără înconjur, că autorul ace
stor năzbîtii nici idee nu are de programul 
nostru poJitic şi nu cunoaşte de loc direcţia 

In vederea acestei eventualit!" a fost aJc~I[1 
memoriul, care s'a tipărit ca manuscript, rn 100 

exemplare. Unul din aceste a fost prezentat d·Jd . 
francisc Kossufh iar altul a ajuns in urma unc 
indiscreţiuni inoportune la redacţiunea ziaru~~~ 
»-Rekhsposh. 

Vedem, din cele premerse, cu câtă uşu' 
rinţă şi lipsă de prevedere ne aruncă »Mi· 
nerva« în braţele lui Kossuth, tocmai în 
astfel de momente ale vieţei noastre sufle, 
teşti, când numele acesta, de care să leagă 
epoca cea mai dureroasă şi plină de plân· 
geri a neamului nostru, n'ar trebui sa se 
audă. 

Praznicul dela Sibiiu şi Răşinari, care a 
descoperit pentru câtă-va vreme trecut~ 
nostru plin de tânguiri şi de jale, dar ~ 
de faptei e eroice ale oamenilor noştn 
mari, putea rămânea neturburat de ast· 
fel de prorociri urite, care infectează at: 
mosfera de pietate. o ce 0/ datorÎm tocmar 
acelui bărbat mare al neamului nostru, caft 
a avut iă se lupte mai mult cu tendinţele 
lui KOSiuth tatăJ, daunătoare vietei noa
stre naţionale şi culturale. 



I ~!ime~t la nr. 214 al »Tribunei« 
!EO! lTorbI·rea de desc.]ll·dclre· ·-r-:'~~~~_·~~~~~~~~~~~~!P~~~. IL 

f . pricepere în vălmă~agul anilor 1848:9 f 
uJ cr~se. cu aceeaşi en~rgie în cursul D~~n,c?r\ lu- g~re d~ s.eamă vorbirile ţinute de dânsul cu pri-

ţinutl de viceprezidentul A. Bârseanu la Adu- IUft.st,I,ce pentru inaintarea poporului său leii ~ sb~- leJul dlfentelor a~unări, pe cari le-a condus. -
narea genl~abă t a "A~ociaţjeiU, În Sibiiu, În 5en~lf sale, şi care se bucura de o treceŞ - A~tfel la, deschIderea conferen{ei prealabile pen-

e omvne st. n. 1909. s,~bltă În cercurile cele mai înalte politice c~e deo; tr,u dn~ocmlJ'ea ?tatuteJor, din Martie ]861, por-
Excelenţă, Inalt prea sfinţite Parinte.' ~nd ca .unul din sfetnicii cei mai de Î~cre~~~~~i ~/~tă fel~ .ad~vabru~, că omul, dacă voieşte să se 
Domnilor şi Doamnelor! oroanel. ~n~lt! re UJe să cultiveze puterile sale 

t Şi Şaguna, intelegând însemnătatea 'd" ~~~eitl ŞI mtelec,tuale, vorbeşte astfel: » Este aşa-
~ş ~ . Sânţ abia. 4 ani, decând Asociaţia noastră s'a dbăt~a I.a .poarta vietii, nu stete un minutlp~fl'gâ~~ no~str~C~ ~~~naenfl,resc,. cl~ !10i ştiin.d chemarea 
~~I dntru; .. ~ ~al ă ~~ urm~ in acest oraş, cu prilejul un, CI mdată se puse În·· " I ' tii SOC1a I ŞI cunoscand trebuin. 

:~I,. Înes~c~st~r:~l~i~e, tOD:tla~u~l;idi~~~~ă~I~e ~~na:~!~ ~fr~~ţ~; ~iu~Uel!O~i~ s~~~~~~~~~T:~~-~~~~rer~~!~~ ~~f c~~a~~t~r~~~~~~e!~~~~i~!~ilr~a~~ţ~I~~~~~r~~~ 
'U . aleteinsotlrlll no~str~l CUlltur~le s'au ţinut În 3 puncte IAr~leplscop şi Metropolit Alexandru Stenrctoaruşluu~ deobPIl;llgteamtl· ncăegtrlăI}a a.cc:a ~aton~, cu care ,sânte.m 

ex ,rne ~ e regIUni or oculte de români În a tă uflu I f t ' , nOI mşme ŞI căt ă t t 
! p~t,ne: In Braşov, În Bistriţa şi in Şimleul:Sel,alvsa_ t n run ea petlţlei din 10 Maiu 1860 adre- cari ne stau mai d d rOI acela, 

. meI, ~~rta1f~otene~e: transilv~ne, şi subscrisă de 171 ţionalii şi conpatrioţ~P~~~~~, N~~ă siătt~ c,?nna: 
lu! '. Da~ă i~să de ~stădată, În urma mai multor . e am ee confeSIUni, preoti şi mireni o putinţă de a ne prefecţi ~ ... ':1 If!! m nOI 

bli ImpreJ~răn a t~eblJl1 ,să părăsim punctele măr i- Ppnl~:nni u~I.Otae~~ş~~ţat~~~e~n v~~~tr:~t~~t~~:r::.ii u:ci l'eatdăuţl:l: ~o:)'~~gP:inacmeeiajl,OanCe~laemlibheor~tăătria~t~a~~on~e~llec~f Şrr~IPd:~ 
n,aş~ ,ŞI să ne mtrumm din nou În obârşia Asgo~ d o Dli elajlel noastre l J m care se accentuează Încă la început Într'o asociaţlune b' . nso I a 

. , ,av.em ce puţin mulţămirea, că adevăru~: .~Nu ~ufere nici o îndoială, că funda- sie-şi de roblemă me organtzat~, care,. îş! face 
IŞ putem. fi dm nou m locul acela de unde a po 't mentul mtal al. mflo.rirei fiecărui stat este cultl'- turii popoPrulul' nostPruromov~rea hteratur~1 .ŞI ,cul-
'er acest Izvor dătător de viaţă men'lt ar' rOI varea m IX I roman precum t ăI fi t t • , elmpros- . o~a d ŞI ummarea poporului şi bunăst _ rea industri i'- . '.. • SI mam ,a: 

p a, su e eş e mtreg neamul nostru din acea tă re<l: lUI pnt~ a~tea condiţionată»; la invitarea lu~ noastre.-. e ŞI a agnculturel In sanul naţieI 
patr!e, ne put~m înfăţişa mai cu Înlesnire Înain~ea treI. fru."ta~1 al neamului: nemuritorii Gheor h' C' . 

, ochll~r. noş!n, sufleteşti figurile acelor bărbaţi Bant ŞI Tlmoteiu qpariu, precum şi veneras~lu~ s re °t~vă!lnn~ICef'areamIUI despre valo~r~a culturii şi ,de-
tia vr~dmcl, ca~1 1 ~u scos I~ iveal:l şi i-au dat curs domn Ioan PuşcanUl octogenaru de astăzi de Î~ a ,on~mente~or splfltual~ o expnmă 

p~m .veacu,~1 ŞI generatll, le putem judeca mai care ne ~ucur~m, că-1 vedem încă În viaţă' au risti~e~a;Tvot rblre I~ u~matoa.rel.e cuvmte caracte
~lne m~e~tlfle, l~ putem pretui după cuviintă me- lucrat treI prOIecte de statute din care ş' li e, o uş eu mtr acolo ImI dau părerea mea 
;~~~i Ş~ msufl:tmdu,-ne . de exemplul lor, vom Însuş a combinat unul, pe c~re l-a Înaintatagur7~ c ot mn~n~~ent.ele ~a!eriale ale unui period cult s~ 
• .. s urm f!1 ŞI nOI pe calea deschisă de Guvern~1 provincial transilvan Cancelariei a~ice Poate I~I~~ ~r1l1, mam bar~are ,şi o n~tie liberă se 

danşlI. Indeosebi avem prilej a ne aduce aminte sI?re,onentare pentru concederea adunării de con- fnsă mtnum e tllbl ertat~ pnn nt~te legi draconice; 
de bărbatul acela epocal, căruia o parte mare din stltUlre; supt conducerea lui se 1inu În zilei d I en e ~ spirituale ŞI moravurile cele 
poporul nostru are a-i mulţămi aşa de mult 9--11 Martie v. 1861 această adunare n e -/ ~or~.e, precum ŞI valoare.a lor, rămân pentru toţi 
a stat la leagănul ~sociati~i noastre, ocroti~dc~~~ )conferenţăt, in care se desbătură şi ~e v~~~! SI::;'P~ ner~sturnavere, ~ă~i acestea sunt mai pre 
cu braţul său părmtesc ŞI arătându-i calea ce normele fundamentale ale însoţirei noastre ca~e se oa~e ~n:ce pu!ere sllmcă şi fizică de ele nu 
av~a ~ă ? ur.m.eze În viitor, şi dela naştered că- rămaseră În vigoare până în anul 1897 Ş'I' d x f p. 1~!lnge mana barbaTUlui; furul nu le poate 
rUla sa Imphmt nu de mult tă d ce a t . . . ,UPd ura mo II e nu le pot ~ • , o su e ani. ces enorme pnmlră aprobarea Prea 1 Ită ş., d '. manca,« 

Era mamte de aceasta cu aproape o jumăt t t?t supt conducerea lui se ţinu aici În Sibii~a i~ de ~cope ?:a7~~er msotl,r~a, c: era În formare, avea 

d
de veac, Pop~rul nostr~, trezit din »somnul ~e~ zilele de 23-26 Octomvrie v 1861 ' A'd I .' ,~ ea spirituala a poporului român 
e moarte« prin zgudulr adă d na Iă . . ,pnma u- e II promite dm partea t t .... ' " e pro us e curentul r~ ge~era. a nouel Însoţiri culturale în care vorbirea a ,sa o sprlJmul, Incheiând 

electnc, al ~nllor vljelioşi. 1848/9, căuta să-şi asi- se Inscnseră cei dintâi membri ai ei, 'se făcu În mă obli s cu c~vmtele.:. ».In sfârşit din parte-mi 
gure ŞI el,1I1 aceasta patne o pozitie vrednică de co~sdona~ltă cu ~tatutele, constituirea ei pe trei noastre, ginc~ăt V~OsIUt .sPrlJlnt I 'ISCopUI As.oci~tiunii 
;~~~~U~,ŞI de de,sttn.ic,ia lui. Convins, că numai a~l. e ~I e, alegan,du-se ca primul preşedinte al fi norocos a a . a m pu efi e mele, ,CăCI aCI volu 
f.ericit, ell~':I~sae m~~e _llalltŞalrlJP~oattel'irHcr~~i u~~v~~~~I"m.~~ el ms~şl Şaguna, Iară ca vicepreşedinte eruditul mele materne UZI sudnetele, c~le dulcI ale limbii 

, JHllll canOnic Tnnotei Cioarill "'''' ..... ~;~x _" • .~ ,-' . _.' care e străml nu s'au invrednic',t 
, '."'i'~. -;113n. Inl ,J$ "L11O~ah~~;;;:~;7~=~~~~~~~~~~~~"""~~~--"-~--:~':':"::':':':':''':':'::!.....::!''!!!;!...!.!~~!l!,!;;.!.L-:,\/ 
~R scăpat de IObăgie, ŞI pe ttmpul absoluhsmului de iară z,elosulGheorghe Barit, ale~ cu unanimjtat~ Iar, adunarea din Octomvrie 1861, prin care 
o \O ani, ce urmă după suprimarea revolutiunii, el ca pnm-se,cr,etar, ~rezentă ,? sene de, pr<?punen s'au Inaugurat activitatea Asociatiei aşa de mult 
m ridică În toate părţile ţării institute de învăţământ pentru, act\vltalea hterară vlltoare a Socletăţu acum dorite, el o deschide printr'un însufletit cuvânt, 

mai mari şi mai mici, care Începură a lumina în- maugurate: '. . p,e care-I inc~pe astfel: :) lată, domnilor, a sosit 
tocmai ca seara stelele pe cer. Teascurile. oprite A Aşa. se I~cepur~, Sllf.?t conducere? marelu,l ,ş~ zIUa cea dontă pentru înfiinţarea unei Ăsociaţiuni, 

1. atâta vreme pentru români, incepură a se pune In vecI n:u!tatulU! ~rhlereu, lucrănle ASOCtatl~f care să aibă de problemă ,literatura română şi 
in mişcare şi ici-colea începu a se ivi câte o căr- noastre! la ,mcepu!, 111 cadre d~ tot, modest~, ~m cultura poporului român.- Mărturisesc sincer con
tidcă, câte un calendar sau câte o gazetă româ- ~uza hps~1 de .mIJloa~e ma!enale, la~ă mal tar- vingerea mea, că eu problema Asociaţiunii noa
nească Intreaga vieată socială, economică şi cul- ZlO cu o mtensl,tate dm ce 10 ce mal mare. sire o caracterisez pe cât de nobilă şi frumoasă 
turală a poporului nostru se putea asămăna cu I~ vara anulUi ,1862 Şagu~a conduse memo- şi unică in feliul său astăzi În intreaga naţiune din 
un părău, care simţind razele călduţe ale soarelui rablla Adunare dm Braşov, Impreunată cu o ex- toate părţile unde se află ea pe atâta şi de se-

~ d~ primăvară, Îşi desbracă cojocul său de ghiată- pozitie de manufacturi, prima expoziţie româ- rioasă şi gr~a, pentrucă cere' o perseveranţă de 
ŞI porneşte năvalnic, vesel şi plin de încredere, nească În tara noastră şi, poate, şi dincolo de fier şi un sacrificiu din inimă~. 
la vale, mu~ti, iar~ in .. vara a~u.l.ui 1866, chemat din n~u ,EI recomandă tinerei însoţiri susţinerea legătu-

In acele dipite de redeşteptare naţională o la carm~ hneru ASOCiaţII" conduse adunarea dm nlor cu trecutul şi membrilor ei recunoştinţă faţă 
seamă de bărbaţi, cei mai mulţi oameni tineri AIba-Iulia, unde, întocmai ca la Braşov, ambii cu bărbaţii meritati, cari şi mai înainte au ostenit 
voind a grăbi şi mai mult sborul de Înaintare ai Arhipăstori ai bisericilor române din patrie se pentru luminarea poporului nostru, zicând: ~ ... Deşi 
poporului lor şi, ~ Întruni spre acelaşi scop nă- aflau unul lângă altul, în mijlocul credincioşilor Asodaţiunea noastră este cea dintâi În felul său 
~umtele neamulUI mtreg, care lucraseră până acum lor, doritori de înaintare. Ia noi, totuşi vocea trecutului ne spune, că pe 
Izolate, se gândiră la înfiintarea unei însoţiri ob- Astfel nemuritorul Arhiereu, dela naşterea că- lângă aceea, că până astăzi n'am avut nici-o Aso
~teşti româneşti, care să aibă ca scop sprijinirea ruia s'a implinit inainte cu câteva luni 100 de ciaţiune formală şi din partea Statului recunos
~tnerei lit~raturi naţi~nale ~i răspândirea culturei ani, a condus primii paşi ai însoţirii noastre cul~ cută şi aprobată, care s'ar fi ocupat cu literatura 
In stratunle cele mal man ale poporului, şi la turale, dându-i duh din sufletul său înalt şi plin română şi cultura poporului, zic pe lângă toate 
car~ ~e poată lua par.te oricare român cu tragere de înţelepciune, incălzindu-o cu căldura inimii acestea, totuşi au fost bărbaţi români singuratici, 
de mlmă pentru mamtarea neamului său, fără sale doritoare de bine şi ocrotindu-o de toate cari prin scrierile sale şi darea acelora la lumină 
deosebire de starea socială şi de confesiune. piedecile şi primejdiile, ce i-s'ar fi putut ivi În s'au meritat prea mult pe terenul literaturii ro
. Era o idee nouă aceasta, o idee care lJlultora ca1e. mâne şi cultivarea poporului român am avut noi 
h-s~ va fi. p~rut Î~ timpul ac~la î~drăzneaţă şi grea EI, care in anii 1860-1865 a desfăşurat o ac- şi până acum, şi ii avem şi astăzi pretutindeni, 
~e l~dep~tn,lt, mal cu sealT!a., ~tllndu~se că împre- tivi tate atât de mare politică, care tocmai În tim- pe unde se află naţiunea noastră. Aşa-dară adu· 
!urănle vltnge ale trecutulUI 11 lmpărţlse pe români pul acesta lucra fără preget pentru regenerarea cerea aminte de aceşti bărbaţi români binemeri
In ?ouă tabere, care rar avuseră prilej a se re- bisericii sale şi pentru emanciparea ei de supt ju- taţi recomand eu Asociaţiunei«. 
găSI una pe alta, ca bunăoară in maretele zile din gul străin, totuşi afla vreme şi pentru şedinţele Şi termină cu următoarea inimoasă Îmbărbătare: 
primăvara anului 1848. Era însă la tot cazul o Comitetului central al Asociaţiei, cari se ţineau ~ Domnilor, masa dulcei maicii noastre este pre
ideie fericită, ° ideie mântuitoare, care trebuie să Într'o modestă sală a seminarului şi nu pregeta gătită pentru oaspeti mulţi; maica noastră a fost 
ne fie program pentru toate timpurile, o ideie a da toată băgarea de seamă şi unor lucruri, care până acum îmbrăcată in doliu, dar de acum ina
care în adevăr merita să fie adusă la indeplinire. altora, poate, li s'ar fi putut de puţină însem- inte se îmbracă ea în haină de nuntă şi pofteşte 

Dar pentrucă această idee să se poată intrupa, nătate, ca de pildă conferirea stipendiilor pentru le masăpe toţi fii săi, ca să strălucească şi ea şi 
tra lipsă de Q minte conducătoare, de un bărbat tineri dela şcolile mai Înalte, ajutorări meseriaşi- casa sa, şi să inoiască pe fii săi, precum se Înoiesc 
cu vază, care se ia in mâni1e sale conducerea în- lor, sau fixării vre~unui modest premiu pentru tinereţele vulturului! .. 
treprinderii plănuite şi care să mijlocească recu- vre-o publicatj.e de .interes obştesc. . . . Iar la sfârşitul adunării rosteşte aceste mişcă
~oaşterea ei din partea autoritătilor politice mai D~r o~m~nll man se cunosc de obl~elU t~cmal toare, înţălepte şi profeti ce cuvinte: »Ne-am adu
malte, ceeace nu era uşor de obţinut in ttmpurile dup~ sen,o~ltatea, cu care tractează chiar ŞI lu- nat in caritate; ne despărţim În caritate. Dea 
aC,elea de guvernare aspră, când libertăţile pu- crunle miCI. Dumnezeu, ca până la capătul veacului să fie tot 
hhce erau suspet1date şi când ori şi ce mişcare soci- Ce priveşte chipul, cum înţelegea Şaguna me- aşa! Să ne mai întălnim la masa mamei noastre 
ală sau politică era urmărită cu ochi de Argus. nirea Asociaţiei, entuziasmul său pentru dânsa, comune; să ne îndu1cim de limba, naţionalitatea 

. ~rivirile tuturor se îndreptară de sine în acele Încrederea ce o avea În viitoriul ei, dar totodată şi de toate, câte sânt ale Românului. - Luati 
chplte spre marele Arhiereu Andreiu Şaguna, care şi aşteptările, ce le avea dela ea, toate acestea le seama, in ce momente şi În care epocă vieţuim! 
dăduse dovezi aşa de strălucite de bărbatie şi de vom cunoaşte mai bine1 dacă vom rece1i cu bă- ... Popoarele mai inainte au putut trăi fără litera-
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, iară a~ti1zi aşa ceva este curat peste p~
!~rt~' _ Feudalismul aristocratic s'a delăturat p.rln 
In , uterii morale şi cunoaşterea legilor 
~~:vty~t~e;ă~t in jocul aceluia egali.tatea ?e drep-

,ş ! eO'ala îndreptăţire, Să nu UItă!" mSă,. că 
tun ŞI b. ţ'l' Ş'I a geniului ştiinţele ŞI artele sant, 
Puterea mm 1 , , '1 
care în zilele noastre dau popoarelor tăne ŞI e 
asi ură viitorul!" , , X te tările ce le nutria in Inima sa marele ~r-
h' Ş Pfată d'e tânăra Asociaţie, se pot vedea bme 

lereu . ' t' 16 I l' e din cuvântul său de deschlder~, ţmu m. u I 
1862 la adunarea generală dm. ~raşov, m car~, 

J~Pă ce vorbeşte de alipirea tradlţlOl~ală a Roma
nilor faţă de graiul lor străm,oşesc ŞI desp.re ,nă
zuinţele lor din timpurile mal nouă de a mam~a 
În cultură, urmează astfel: ;' De ace,ea t~re cre , 
că supt scutul unor asemenea convlI~ge,n cor~~te 

, rincipii sănătoase precum am ~mmt1t mal 111-

~~r va spori de sigur literatura ŞI ,cultur~ I?OPO
rul~i român peste toată, aşteptarea ŞI AsoclatlUnea 
va vedea toate aşteptările sale coronate cu ~uc
cesul dorit, pentru-că nu vor. tre.~e multe zecI de 

, şi vom vedea literatura Iimhll noastre la ase
~~~ea grad de cultură cu celelalte, limbi ,~ulte; 
şcoalele şi institutele literare, ca un!cele, f!lIJloace 
de cultură naţiunii le vom vedea ŞI nOI 111 stflre 
Înfloritoare; vom vedea satele şi oraşele ron:ane 
regulate şi înaintate; nu vor tr,e~e ~ulte zecI de 
ani şi vom vedea acolo grădl~1 ŞI ~ol?e fru
mo'ase cultivate, bogate de pomi fr~lctlfe!l, unde 
ână eri alaltăeri erau numai păIălmde, ŞI alte, er~ 

huri sălbatice; nu vor trece mu~te Z~CI de a11l ŞI 
ne vom bucura, văzând econom,la raţlonală la plu
garii noştri, Înflori,~ea art~lor ŞI a tot felul de 
măestrii la RomânII n~ştr,II". ~e scurt,. nu vo: 
trece multe zeci de am ŞI naţl~nea r~mană va fi 
regenerată şi Întinărită în puterile sale l~ltelectuale, 
industriale şi materiale, pentru.-că na)lUnea est~ 
setoasă după cultură şi lummar~" Iar met11~:1 
acestei Asociaţiuni nu vor .~ruţa n!cl ~~ s~cnfl
du, ce ar conditiona un VIItor mal fenclt ŞI pro-
păşirea naţională!" " 

_ •. ..,'1~:),... - • '. 1 - ~.~~ C",.,.l1n-:l mpnl1'pa· .Asocla-
chiar prea mari, dar În tot cazul explicabile m 
acel timp de avânt naţional, - avea el dela ea j 
iată, ce câmp larg de activitate desfăşura el Îna
intea ochilor acelora, cari se înrolaseră supt steagul 
ei pururea biruitor! Şi dacă astăzi, după aproape 
50 de ani, sân tem încă departe de realizarea pre
vestirilor ademenitoare, coprinse În aceste cuvinte 
menite a îmbărbăta şi pe care am Îndrăznit a le 
reaminti şi cu altă ocaziune, vina nu este numai 
a noastră, ci În mare parte a imprejurarilor, care 
de atunci s'au schimbat În multe privinţe, şi poat e 
nu tocmai în favorul nostru. . 

Aceasta Însă nu trebuie să ne descurajeze in 
năzuinţele noastre, ci dimpotrivă să ne Îmbărbă
teze căci valoarea unui om, cât şi a unui popor, 
se ~rată tocmai în energia, cu care ştie birui pie
deci le, ce-i stau în calea sa spre Înaintare şi fe
ricire, Şi calea spre această biruinţă ne-o arată 
Şaguna În vorbirea sa din Alba-Iulia, din vara 
anului 1866, când poate şi pe el îl părăsiseră 
unele din iluziile, ce le făcuse cu câţiva ani mai 
inainte, Ea este munca, munca neobosită, munca 
pe toate terenele, cari oteleşte pe individ, îi age
reşte mintea, îl Înalţă moraliceşte, ii desvoaltă în
crederea În sine; munca, acel mijloc fermecător, 
care regenerează naţiile, le întăreşte, le îmboga
ţeşte, le moralizează şi care singură este in stare 
a le asigura viitorul pentru toate timpurile! 

Deasemenea principii a fost călăuzit Şaguna În 
întreagă viaţa sa şi aceste principii mântuitoare 
le propaga el şi În mijlocul însoţirii culturale, ce 
şi-I alesese de conducător, 

'şi poate închipui ori şi cine ce efect făceau 
cuvintele acestui bărbat cu Înfăţişare maiestoasă, 
şi mai cu seamă pilda lui nobilă de activitate 
neobosită, de jertfi re de sine şi de devotament 
pentru binele obştesc, asupra contimporanilor săi, 
grupaţi În jurul acestei Asociaţii! Toţi priveau la 
el cu cel mai mare respect, cu toţii recunoşteau 
superioritatea lui şi cu totii erau convinşi, că de
stinele tinerei Asociaţii nu puteau fi încredinţate 
În mâni mai bune, 

Convingerii acesteia i-a dat expresiune însuşi 
nemuritorul Timoteiu Cipariu În clasica sa cu
vântare din Sibiiu, din toamna anului 1861, În 
care, dupăce vorbeşte cu toată competenta şi cu 
cea mai mare insufletire despre Însemnătatea lim
bii materne şi dupăce urează vieaţă Îndelungată 
şi roade bogate tinerii plante - Asociaţiei, - ce 
tocmai se planta şi pe care o numeşte Hazim al 
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naţionalităţii române", se intoarc~ 0tră conducă
torul nonlui aşezământ cultural ŞI zice: ~Să ~ră~, 
domni şi fraţi, şi acelui mare bărba,t al nat!Unllj 
care dela Început cu căldur~ a c~prtns la sT~ , 

i fără reget a condus pană 111 mome~t~ ,e 
!cum ideea acestei Asoc!aţiuni, c~r~ ~stazl dl~ 
idee trece in realitate; să-I ~ră~ dm Immă căldu 
roasă cu sinceritate nefăţărltă ŞI cu răsunet stră
bătăt~r ca cel-ce l-a înălţat la această mare treapă, 
să-i in~ufle purtarea de grije pări~teasc~ pentr!! 
naţiunea română, nu numai În cele sfmte şl,d-zeeştl, 
ci şi În cele-ce se ţin de bunăstarea unuI popor 
demn de o soartă mai bună, - de bunăstare n~ 
numai materială, ci mai vâr!os de aceea stare eml
nentă, ce distinge pe o naţ.lU~e cultă de cătră un 
popor precum cuvântul dlstmge.re om de alt~ 
vieţuitoare pe acest pământ. ,S~-I ur~m ca să-şI 
vază efectuate intenţiunile, marll1l1~OaSe ce I~ nu
treşte cătră naţiunea romană, să-şI vază. naţIUnea 
f . 't" ma'l fer'lcită de cum o văzuse la mceputlll eTlCI a, , •. h" 
păstoriei sale j să-şi vază mang~le,reav ~u o,c II, 

repausul şi mulţăll1irea s~fl,etul~1 111,~a m vle~ţa 
aceasta, Să-i urăm zile ferICIte, m, l!llJlocul naţIu
nii ajunse la fericire, zile multe ŞI Impr~lInat~ c~ 
neîncetată mulţămire din p~rtea ,aces~el naţlUl1I 
bune şi tânăr simtitoar~, cer~nd ŞI rugan?u-ne ~a 
şi de aici Înainte să blt1e~,?I~scă a cup~mde şa 
adăposti, a ajuta şi. a ~pnlll11 această, tanără so
cietate, pe care o-a IUbit ŞI o-a ocrotit dela lea-
găn până În momentul ~e faţ~:. , 

Iar vrednicul şi în vecI neUltatul. O, Bant, de
spre care se ştie că nu era t?tdeauna 111 c?nsonanţă 
de vederi Cll Şaguna, ~~al c~ se.am~ 111 ~ ceeace 
priveşte chestiunile politice, zice I~tr ~n tlacta.t a~ 
său, în care vorbeşte despre prImi.' 15 am. al 
"Asociaţiunii~, şi în cal:e cl~e~ză cuvl\ltel~, rostite 
de marele Arhiereu la lIlChlelerea adunărt~ gene
rale din toamna lanului 1891: ~Acestea. sant cu
vintele acelui prelat ilustru care pe I~ng~ ,ne
curmata sa laborare pentru scoaterea ~.re?ll1cloş~lor 
săi din Întuneric şi din umbra morţII, m tot tlJl1-
pul arhieriei sale a Înavuţit literatura noastră cu 
cărţi şcolastice şi bisericeşti" comp~se sau tra~use 
IjruvULit' ,;'-q .. e-'arţ", ~~et.:d..- MJ.tropohtul Andrelu a 

Şi În opuI său din urmă »Părţi alese din isto
ria Transilvaniei», voI. III, vorbind despre Înain
tarea bisericii române răsăritene din patrie supt 
Şaguna, zice: .,Se ceruse un spirit gigantic şi o 
voinţă neînduplecată, pentruca să o regenereze, 
O adevărată provedinţă a fost aceea care-i trimi
sese pe Andrei baron de Şaguna«, Iar mai încolo, 
vorbind despre personalitatea marelui Arhiereu: 
»Şaguna a tras În viaţa sa un plan atât de larg 
şi măreţ, încât succesorii săi au să lucre cel puţin 
o sută de ani, ca să-I vază realizat Întreg«, 

Un bărbat providenţial a fost Şaguna pentru 
Asociaţia noastră, căruia avem a-i multămi o parte 
însemnată din infăptuirea ei, Îndrumările cele mai 
preţioase pentru viitorul ei, şi a cărui contribuire 
de 1050 fI., împreună cu cele 2000 fI. dăruite de 
fericitul Mitropolit Alexandru, au format prima 
temelie materială a insoţirii noastre culturale, 

Cuvine-se deci, să-i fim În veci recunoscători, 
cuvine-se, ca figura lui bărbătească să o avem 
pururea Înaintea ochilor noştri sufleteşti, iar Învă
ţăturile lui înţelepte să le avem totdeauna de în
dreptar în lucrările Asociaţiei noastre, 

Dar lucrările săvârşite de Şaguna În interesul 
insoţirii noastre culturale sânt numai un episod 
din activitatea uriaşă şi binecuvântată, desvoltată 
de acest bărbat epocal spre binele şi Înaintarea 
neamului nostru românesc, - un episod însă; care 
stă în strânsă legătură cu Întreagă fiinţa sufle
tească şi cu întreagă vrerea atât de puternică a 
acestui om în adevăr extraordinar, 

Partea cea mai însemnată a activitătii uimitoare 
a lui Şaguna, precum este Îlldeobşte cunoscut, 
s'a Îndreptat in prima linie În favorul bisericii 
conduse de dânsul, În fruntea căreia o soarte 
norocoasă îl aduse din anul 1846, mai intâiu ca 
vicar, apoi ca episcop şi în cele din urmă, prin 
vrednicia lui, ca Archiepiscop şi Mitropolit. 

El ridică aceasta biserică din starea dejosită, 
în care tânjise mai nainte, o liberă, cum s'a 
amintit mai sus, de stăpânirea străină şi o 
inzestră cu o întocmire din cele mai democratice; 
supt inteleapta şi energica sa ocârmuire se ridi
cară sute de şcoli poporale, două gimnazii, o 
şcoală reală şi comercială, iar seminarul pentru 
preoţi şi învăţători se organiza pe baze cu totul 
nouă j bisericile se inzestrară cu fondurile de 
lipsă; zeci şi sute de tineri fură ajutati la conti
nuarea studiilor; se tnfiinţ~ o tipografie, in care 
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serÎoase juridice şi filosofice, a luat parte 
la viaţa politică, apărând drepturile naţio

ale poporului nostru in dietele din anii 
1874, până când descepţionat şi disgustat 
ele politice s'a retras la proprietatea sa 

anat, unde ducea o viaţă retrasă şi medita-
Deşi însă retras din vârtejul politic, mult 
!3tul răposat urmărea cu atentiune toti paşii 
:ului nostru şi când simţea, că este de lipsă 
~pune cuvântul său, În afacerile nationale 
(Iilturale ~i bisericeşti el şi-! spunea cu toată 
\oinla, dar totodată cu toată înţelepciunea şi 

01 cumpătul, care-I caracterizau. Când era 
1 însă de ajutorarea vre-unei Întreprinderi na
,le sau de vre-o faptă filantropică, el băga 
şovăire mâna În buzunar şi ajuta cu dămi

:,11 ce i-se părea vrednic de ajutat. Nu era 
lpe nici o institutie natională, care să nu fi 
sprijinită de fericitul Alexandru Mocsonyi 
~ume însemnate. Astfel la clădirea edificiului, 
:lre ne aflam, dansul împreună cu vărul său 
,Mtul Zeno Mocsonyi de FOCI1 au dăruit 
J însemnată de 24,000 coroane. 

l,:ară de aceea mult regretatul răposat era şi 
irudit. Mai mult decât atâta: el era un ade
,: filosof. Şi dacă numărul publicatiilor sale 
,la În raport cu bogăţia cunoştinţelor sale, 
:1 era însăşi natura retrasă şi meditativă a 
'Sufletul lui, pe cât il pot eu inţălege, semăna 
upa!ul nobil, care prinde razele soarelui, dar 
,ai o parte mică din ele pot strabate prin

':sul. Aceea, ce a scris şi a publicat însă do
'r~te vederi largi, conceptii Înalte şi o judecată 
sebit de pătrunzătoare. 

Cu un cuvânt, supt faţa liniştită şi palidă a lui 
:xandru Mocsonyi se ascundea un spirit Înalt 
:n trupul lui delicat bătea o inimă simţitoare 

:11ru tot ce e nobil şi frumos, şi mai vârtos 
Ttru neamul său mult iubit şi pentru diferitele 
; instituţiunÎ. 
In vederea acestor însuşiri escepiionale adu
:ea generală a ~Asociaţjei, noastre, ţinută în 
~temvrie 1901 aici În Sibiiu, îl alese cu mare 
,mileţire de preşedinte al acestui aşezământ cul-

, •. 'al, demnitate, pe care mult regrdatul, în ve
'-'lea sănătăţii sale slăbite, o. primirlul1l<ti ca un 
~)iiilS Ta încrederea generala, ce i-se 3i-ătase. 

~1I toate acestea nu pregeta a conduce adu
,:ea generală tinu.tă în Oraviţa, în 1-1 şi 15 
ptemvrie 1902. 
Vorbirea, cu care deschise aceasta adunare fu 
nouă dovada de adânca lui înţelepciune şi de 

lldura, (li care urmărea ten din ţeie de Înaintare 
'r poporului nostru, EI defineşte din nou aceste 
wdinţe, mai limpede de CUlTI făcuse poate ori 
~ cine până atunci, şi arată care este chemarea 
~a mai apropiată a Asociaţiei. 

Lupta pentru cllltură., zice dânsul În această 
,orbire »nu este altceva decât lupta pentru exi-

, !imţa naţională. Fireşte numai cultura adevărată 
iTe aceasta putere conservatoare, iar :ocultura a
devărată nu poate să fie alta, decât numai şi 
~umai cultura naţionaIă«. 

Iar despre Asociaţiune vorbeşte astfel: ~Prin 
Asociaţiune ni-s'a deschis arena, la pragul căruia 

. dispar toate veleităţile despărţitoare; pe această 
arenă ne prezintă desbrăcaţi de toate particula

, nsmele, de toate diverginţele confesionale, poli
:ice, locale ori provizionale; pe acest teren ne 

• ;nlâlnim cu toţii uniti într'un cuget şi o simţire. 
Asociaţillnea este expresiunea unităţii şi soli

daritătii naţionale pe terenul cultural al poporului 
:ornân din Ungaria; iar prin or~atlizarea ei ni·e 

, dată posibilitatea concentrării puterilor noastre, 
Astfel, ca o zi epocală va străluci În analele ei 
ziua, în care Asociaţillnea va vedea organizată 
supt stindardul său intreaga inteligintă română cu 

. o armată bine disciplinată În serviciul cauzei na
tionale. Concentrarea naţională deci să ne fie 10-
. I ZJnca« . 
După trei ani de zile inteleptul bărbat, care ro

stise aceste cuvinte pline de adevăr, simţindu-se 
tot mai slăbit, se văzu silit a se retrage dela po
stul de onoare, la <:are-I chemase încrederea ob
ştească. In vederea meritelor sale deosebite însă 
Asociatia noastră se simte îndemnată a-I numi în 
adunarea generală din Timişoara preşedinte de 
{moare al său, onorându-se astfel însăşi pe sine. 

Şi deşi se ştia) că Alexandru Mocsonyi sufere 
şi cu greu poate părăsi casa, totuşi ochii popo-
rului nostru se îndreptau cu tncredere spre ca

, stelul din Birchiş, de unde se deprinsese să prî
',tnească sfaturi in1ălepte şi mână de ajutor. Până 
dnd În noaptea de 2 Aprilie n. c. i-se luă şi a
ceastă mângăiere. 
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Intre lacrămele poporului intreg se depuseră 
rămăşiţele pământeşti ale mult regretatului bărbat 
in cavoul familiar din Eoeni, iară sufletul lui se 
iudreaptă spre sferele senine ale Ceriului, ca să 
petreacă împreună cu sufletele celorlalţi bărbaţi 
mari ai neamului nostru. 

Să cinstim deci memoria acestui mult meritat 
bărbat, alăturea cu al lui Şaguna, al cărui şcolar 
şi urmaş a fost În multe privinte; iar numele lui 
să-I scriem in inimele noastre În litere mari nepe
ritoare, decât cele săpate În marmora acestui 
edificiu! 

Şi acum, conduşi de spiritui inalt al acestor doi 
mari decedaţi şi al tovarăşilor lor de muncă de 
odinioară, care ne-au lăsat moştenire şi ne-au 
încredinţat spre păstrare şi Întărire această mă
reaţă instituţie culturală, să incepem lucrările 
noastre! 

Deular prin urmare adunarea generală de des
csisă. 

Căfră cItitori! 
Adresăm un noa apel abonaţilor, ceti/()

rilor şi amicilor IloŞtri, şi îi rugam ca toată 
insistenţa să binevoiască a-si reinoi abona
menteJe, a-şi achita restanţtle şi a în
demna pe alţii sa aboneze. 

Sunt atât de mari sacrificiile impreunate 
ca necesitaţile unui organ de publicitate 
zilnic încât e imposibil a le face fatd cu an 
stoc de abonaţi rdu Plătitori ori neglijenţi. 
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in presi, il face popular, .de geaba nu ~ 
gazdele', cu atât {nsemni mal mult cu cAt te'· 
batjocoreşte mal mult. La noi nu se respecti 
munca, nici principiile politice, la noi peste tot 
se trece uşor. Şi cu toate acestea tot mai avem 
gazetari buni, cinstiti, pătrunşi de misiunea ce o 
au de indeplinit, dar cu toate sfor1ările lor nu 
pot face nimic, - e imbolnăvit organismul sa. 
cial. .Ce. 

... 
In amintirea mltropolitulul Şaguna. Una 

din cele mai sfmte zile din cartea de fapte mari 
ale neamului românesc este sărbătorirea eente
narului mitropo1itului Andreiu Baron de Şaguna. 
1 r:n ziua Invlerei Domnului sărb~torim noua vlali 
că!re adevăr, iar prin centenarul lui Şaguna viata 
p\tnă de Înv~tăminte, lumină şi patriotism porniti 
de această superioară minte. Intreg poporul ro. 
mânesc va îngenunchia in această zi şi va ruga 
ca din mormântul lui din Răşinari sA pogoare 
asupra n 'astră spidtul lui jertfă şi de preveghiere. 
Şi la noi, cu mare ş,finţenie se va sărbltori această 
zi. fel de fel de societăţi culturale şi alte insti
tuţiuni ,:or aduce rugăciuni de pietate pentru su
fletul lUI Şaguna. Intre altele societăţi de frunte 
« Liga culturală,> va ţinea un parastas cu preoţi. 
Apoi societatea culturală «Miron Costin« din Bu
cureşti, la adunarea ei generală anuală prin dl 
Oh. Cotinescu va ţinea o conferinţă despre: 

.Mitropolitul Andreiu Şaguna, viaţa şi operele 
sale«. Preşedintele societăţii, dl Traian O. Stoe
nescu va vorbi despre: .. Ordonanta lui Apponyi 
În biserica română de peste munţi" se vor face 
citiri literare din operile literare ale nuvelistului 
ardelean dl 1. Agârbiceanu. Asemenea cercul stu
denţesc ,'Avântul" a rugat pe toţi studenţii ro
mâni a lua parte la sărbătoarea ce va da Liga 
culturală, în amintirea lui Şaguna. -

Mai adaugati la aceasta şi persecuţiile 
fără şjârşit ale proceselor de presd şi între· 
baţi·va apoi, dacă este cinstit, daca e na
ţional şi scuzabil lucru sd nu-ţi pldteşti 
abonamentul tău ta vreme şi prin neglijenţa Felurimi. 
şi uşurinţa ta sa stâ"jeneşti existenţa zia· 8,Jlnavl de literatură. Ce.j şi cu aceşti bol-
ralui, pe care îţi este drag să·I citeşti şi navi de literatură. Pe de oparte te frlmânţi a 
pretinzi ca·l sprijineşti. găsi serum·lilerar care să vindece ace,t flagel social, 

Ar fi Într'adevăr foarte edificător sd pu- hr pe de altă când ii urmăreşti de aproape ii 
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ţionalişti, cărora vecinic tot cu rugări, pro- că Muza poeziei au fost la căpătâiul lor în seiU-
vocdri şi apelari suntem siliţi sd ne adresăm dătoarea botezului, şi le-a hărăzit darul a răs-
pentru plata abonamentului şi îrz cazurile pândi gânduri mari şi alese. 
cele mai dese şi acestea rămân fără re- Şi sâni multi de aceşti bolnavi, - gem ora-

I t t şele mari. Şi ei singuri se chlnuesc, umblă fll-zu .a . ~ i I 
Acum la tncenutul noulai quartal deodată manzi, rău mbrăcaţi, cu pete, cu ochii obositi, 

r doar a avea din aerul martirilor celor ce scriu. 
ca deschiderea de abonament mai nddr1j. lşi prăpădesc vremea, 'şi chinuesc ingusta min. 
duim ca nu facem lucru de prisos, ,ggM- te că nu le recunoaşte nimeni talentul, clei nu·i 
du·i pe domnii restantieri sa hinevoiascd inţelege afJris\t a omenire, - ce vrei asemenea 
a-şi achita restanţele. suflete delicate să trăiască în lumea aceasta u-

Abonament nou deschidem şoară!... Şi vor să facă ş;:oli, şi umblu eu scri
sori, cu livretul de patentA al câte unui rebegit 

pe un an 24 cor. scriitor care a avut doar, cândva o licărire de : ~~! : l~: talent. Şi de aici bisericuţi, cu poporenii lor 

-------------------------------------
Din RomAni •• 

Gazetăria noastrA. Odată cu toamna şi presa 
Incepe mai atâtătoare, crescândl din zj in zi, In
tocmai ca şi asprimea vântului care aduce vifo
rut de iarnă. Vara la noi presa să moleşeşte, 
căldura influenţază asupra tiparului, căci foile 
sint sarbedt>, vezi seceta ceea care dogorAşte 
toati acU"itatell. Nu e vorba, la noi foarte pu
tine ziare indeplinesc adevărata sarcină a presei 
de a se ocupa de h' ate chestiunile dintr'un punct 
de vedere mai inalt al concepţiunii pentru binele 
neamului. Preslt, alei, işi ia avânt odatA cu des
chiderea Parlament .llui; incep polemicele politice, 
atunci se improaşcă de multe ori noroi asupra 
adversarului, atunci jntrig~, atunci toate născo· 
drile. Şi e rău. E rAu că riu se urmăresc che· 
stiile mari şi vitale ale neamului, in loc de a se 
OCUpI de personalităţile oamenilor politici. E 
dureros, da aşa e. A trecut vremur.le de mărire 
in gazetărie; s'au dus acei cari erau pregă1iţi 
pentru a face asemenea grea sarcini de gazetar, 
s'au sUns acei cari scriau din convingere, din tru· 
dita lor munci cu sacrificii. Astăzi, III pres. e 
la modA americanismul, Injurille şi sfezile; astăzi 
redactiile sânt pllne de indivizi fără crez politic 
naţional, Ură pregătire, cei mtd mult fări carte. 
la noi cuvântul presAi nu are acea greutate care 
ar trebui, publicul e aşI de deprios cu graiul 
acesta de bilciu, in cit nici nu mal pune pret 
pe cete spuse in ziare. La noi defaimarea cuiva 

săraci ca artişti, şi cu preotul lor, care de pe am· 
vonul diredora!ului imparte bunătăţile şi aduce 
rn slava publicului talentele mării (1) din juru-Ie. 

Mai cu seama toamna. Când in natură se 
simţeşte o prefacere, când soarele luminează aşa 
de duIos, Jncât o nostalgie cuprinde sufletul, când 
muştelele mor, atunci... fatalitate, răsar bolnavii 
de literaturi şi toată prostia gândurilor lor o rn
gdimădesc in paginele tiparului. Sărman tipar, 
la ce chin eşti supus! Mai cu seamă la noi, In 
Bucureşti, ~teleg{amelee pe păreţi, pe felinare, 
ironie - pe vater c10sete - anunţă şleahta de 
scriitori terminati tot in eseu - Ionescu, Oavri· 
leseu etc., ca aceştia să eternizarea cAntarea 
poez.:el. 

Mai dăunăzi citesc: apariţia revistei »Traian 
Oemetrescu\<. Şi cum nu am vremea totdeauna 
a mă gândi la acei fraţi de condei, mă gândii 
la viata lui »Trandem«, la viata lui zbuciumată, 
la desgustul ce l-a avut În suflet şi cum a murit, 
neinteles. Şi nerăbdător am cumpărat numărul 1. 
Decepţie, blăstăm! Tot aceşti bolnavi de literatură 
s'a agăţat de numele care înfăţişează arta literară 
foarte delicată, şi-i profănează memoria, in ne
bunia lor, gândind că aduc o lumină de recu· 
noştinţă in jurul lui »Tradem(. Auziti Dimitrie 
Orfănescu) scrie! Probabil un băiet de băcănie, 
un colaborator al )} Duminecii<. Şi pe aceşti bol
navi, vine de-Î i-a supt mantia ocrotitoare, ma
tabrul di Macedonskl. Macedonschi, acest sfinx 
din Ploieşti. care neavând alt debuşeu literar, şi-a 
găsit a reprezenta arta prin >stâlpii de afenele'_ 
Sic transit... Mărcuţa. 
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~T R 1 BUN Ac 

ipografia 
" 

ribuna" 
Proprietar: OEOROE NICHIN 

Arad, str. Deak Ferenc20 

Rugăm pe toţi abonenţii, să 
binevoiască a lăţi ~ "TRi
BUN A fi în toate păPţile, tJ.!: 
numai aşa putem lupta., sp~~ 
binele neam UIUl pomânesc! 
Cepeţi "TRIBUNA H Iâ.·ca~ 

fenele, la casine II 

Cepeţi un număp de 
probă! 

Abonamentul se vede 
în fpuntea ziapului! 1 

Băncile pomâneşti, Oficiile 
papochiale, advocaţii, comep
cianţii, măestpii, ppeoţii, în
văţătopii se nu dea banii la. 
stpă,ini pentpu tip ăpitupi, ci 
se ppocupe toate cele de lipsă 
la Tipogpafia "TRIBUNEr', 
unde se fac tot felul de tipă
pitupi dela cele mai mici până 
la cele mai mapi, fine şi pe 
lângă ppeţupi modepate. 

TipăpituPi şi opupi putem 
face în opi ce limbă 1 

Pentpu ziapul "Tpib una" 
anunţupile le ppimeşte Admi
nistpaţia pe lângă ppeţupile 
cele mai ieftine.~ 
Să sppijinim instituţiuniJe 

pomâneşti! I 

.. , ,'--- - ~ ~~." ' '~ ~.,#, 0\ 
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de ce informaţiile :tMinerveic sunt 
mai nedemne, cu atlt mai condam-

• 
-' 
claş număr Într'un loc aai retras 
o informaţie care ne pune iar~ş pe 

luplac constati cu regret, ci poporul ro
!ufere foarle mult pe urma nesiguranţel 
!urilor. Poporul e aruncat când de-o parte, 
de a'tl, fără a şti cu eare partid trebuie 
largă. 

l'am văzut În ~ lupta« o astfel de in· 
~e şi dacă totuşi ar fi fosţ trebui a să 

însoţit.ă de comentariile necesare, 
,u ne putem inchipui o gazetă, care 
tinde serioasă, să arunce in spatele 
ului nostru, a astfel de acuza. 
rul nostru este conştiu de chemarea 

, EI îşi are vederile concentrate în o 
ră direcţie şi cunoa~te in toate amă

ei, ţinta luptelor noastre. 
'Iadă ne sunt zbuciumările zadarnice 
\oIdova ni lor, trâmbiţările de fericire ale 
:br şi dovadă ne sunt străduinţele de· 
e ale moderaţilor, de a abate poporul 
calea lui cea dreaptă. 
',cari cunoaştem sufletul poporului 
u iubit, putem exclama cu regele 
că mai curând s'abate soarele din 

~l lui decât neamlll acesta dela caiea 
w sânt stimlJnate nădeidiie lui sfinte, 
" de spinoasă ar fi aceasta cale. 

Ştiri telefonicl. 
~ :::::--'nela coresponJenţii noştri. -

". Mersul crizei. 

dapesfa, 15 O~tomvrie. Cât de neputincioasA 
lica ungureascl se invedereazl din multele 

, :na~i ce se urzesc zilnic ca si se destrame 
a zI. Lumea politică s'a frlmântat azi incA 

le svonul cabinetului de împlciuire al lui 
,~cs. Kossuthiştii, şi Indeosebi grupul lui 

( ,stirnesc piedecl de neinvIns In cale'3 in
". nloT lui Wlassics şi toate silinţele lui Kos
: ~i Apponyi de a infiripa o noul coaHţiune 

19ida vremelnici a lui Wlassics, se sfarmă 
~istenţa cerbicoasl a aderenţilor băncii. A· 
. nici nu vor si audl despre o noul apro-

intre constituţionali şi kossuth\şti. Planul 
'!3l1ilor lui Justh e si se tr~glneze soluţiunea 
'tivi a crizei pinl la sfârşitul anului şi atunci 

te laci asupra cercurilor din Viena o presiune 
~imeidi. stArii de ex lex, care atund va de
'IminentL 

ssics a declarat ci nu va incerca nici o ac
până nu i·se vor da garanţii suficiente despre 

'nul solidar al deputaţilor kOUUlhişl şi con
ionali. clei numai astfel intreprinderea sa ar 

. si albi un carader parlamentar. Succesul 
IWlassics, dîlt fiind abizul de patimi dintre 

~
uthjŞtl şi constituţlonall, e ab ovo exclus. 
suth şi Apponyl IU incercat si fnduplece in 
rea lui Wlassics pe mii mulţi fruntaşI ai 

"dului 48 ist, silinţele lor insi au eşuat defi· 

Cabinetul baronului Joslka. 

Badapesta, 15 Octomvrle. Din sursA necon· 
li s'a rAspindit az\ vestea ci daci nu va 
1 combinaţiunea cu Wlasslcs, se va face o 

, i Incercare cu baronul Samull J osika, fost 
, . tru a latere In cabinetul Banffy. 

f, ,Se mai vorbeşte in cercurile euvemamentale 
, spre posibilitatea anui iUvem aşuis rAze 
IIItr, ta fru.te cu Carol HieronyMl. 

.T R I fi U N Ac 

AudieRţa lui Wekerle. 

Budapesta, 15 Odomvrie. Ministrul pre· 
şedinte Wekerle a plecat azi după ameazÎ 
la Viena, ca să se înfăţişeze mâine În au
dienţă la împăratul. 

Wlasslcl nu ". forma cabinet. 

Budapesta, 15 Ot!nmvrie, seara la 10 ore. -
Wtassics a deelarat azt după anuazi unui per· 
sonaj politic, in auzul reprezentanţilor presei, că 
a renunţat la planul său de a forma un eabinet 
de tmpăciuire. Intrebat asupra motivului, el a 
răspuns: ~N'am nici o pOltd pentru asta - şi 
lepet. că ce mii priveşte pe mine combinaţia ur
zită în jurul meu, e abandoatăc. 

Primul ministru austriac 
obsedat de cehi. 

Viena, 15 Odomvrie. Cu ocazia audien· 
ţei de ieri a unei deputaţi uni ceheşti la ba
ronul de Bienerth, a avut loc un incident 
penibil. Deputatiunea a cerut dlui Bienerth 
să intervie În contra sancţionării legii de· 
spre limbă. D. Bienerth a răspuns că nu 
poate promite nimic În chestiune. Atunci 
redactorul ziarului ceh • Viden ·ki Denikc a 
făcut observaţia, că dacă nu vor conteni 
persecuţiunile împotriva cehilor În Austria 
de jos, iritaţia spiritelor va creşte acolo tot 
atât de primejdios ca in Oalia pe vremea 
când a fost omorât guvernorul Potocky. 

Bienerth, fierbând de indignare a exc1a· 
mat: »Atunci mai bine luaţi·mă pe mine 
de gât!e. - şi a plecat. 

Incidentul a turburat adânc spiritele şi 
de altfel atât de iritate între nemţi şi cehi. 

Manifestaţii contra Spaniei 
in Budapesta, 

Budapestn, 15 Octomvrie. Socialiştii au con
vocat o adunare monstri pentru a tnfiera siste
mul reacţionar din Spania, a cărui vktiml a fost 
bătrânul luptător republican Ferrer. Uciderea lui 
Ferrer a revoltat viu pe muncitorii şi pe inte
lectualii din capitala Eri şi azi au avut loc ma
nifestaţii tnaintea consulatului spaniol şi Inaintea 
redacţiei ziarului clerical .Alkotmanyc. 

IxrORMATIUHI. 
A R A O, 15 Octomvrle n. 1909. 

Cavalerism unguresc. Corespon
dentul nostru din Sibiiu ne scrie următoa
rele: Azi, Joi, s'a petrecut o scenă caracte
ristică la cafeneaua Habermann. După re
prezentaţi a dela teatrul municipal, o mare 
parte a publicului românesc s'a dus la ca· 
feneaua asta, unde strălucitele costumuri na· 
ţionale ale domnişoarelor şi doamnelor au 
atras năcazul mai multor patrioţi din ca
fenea. lei au pus pe lăutari să cânte mar· 
şul lui Rak6czi şi cântecul lui Kossuth ca 
o manifestaţie impotriva costumului şi a pu
blicului românesc. Trebuia evitat scandalul, 
fiind şi dame in societate. Oaspeţii români 
au preferit deci să părăsească localul, lă
sând terenul pe seama »cavalerilor« patrioţi 
cari manifestaseră împotriva unor femei. E 
însă dureros de caracteristic cum neamul 
lui Arpad - Moise a început să se obrăz· 
oicească până şi în Sibiiu. 

Nu se găseşte nimeni care să·l facă a·şi 
cunoaşte lungul nasului -- coroiat? 
~ Audienţa unei femel la impăratul. fe

meea Maria Tropsch, vAduva unui zidar a fost 
primiti de monarhul nostru in audlenţi privati. 
Doa Tropsch a fost martora momentului aceluia 
sinistru, când Impjratul francisc Iosif era si cadi 

PIi- 7 

victima cutitulu~ aaui croitor ungur - Ubeny 
- la 1853. 

Ea e in virstA de vr'o 70 ani, dar destul de 
robustI. 

Cu ocazia aceasta dinsa a povestit tmplratuluf 
amAnunte de-ale momentului acestuia destul de 
critic. 

Se ştie, ci pe locul unde s'a comIs atentatul, 
s'a ridicat o biserici, unde d ·na Tropsck lşi face 
zilnic ru~ciunile. 

- Centenarul mitropolitulul Şa
guna in Arad. Tinerimea dela institutul 
ped. teol. din Arad aranjează din incidentul 
~Centenarului Şaguna«, Duminecă in 4/17 
Oct a. c. in sala festivit a institutului o 
şedinţit festivă publică, la care Învită cu 
toată onoarea publicul românesc. Intrarea e 
liberă. Inceputul la 31/'1. ore d a. 

Programa: 1. »Imnul lui Andreiuc de D. 
Cunţan, esecutat de corul institutului. 2. 
~ Discurs comemorativ« de Or. lustin 1. Su
du prof. sem. 3. ~A serii oră batec de 1. 
Vidu, executată de corul institutului. 4. ,0 
mamă c de M. Eminescu, dec1. de Teodor 
Baloşiu ped. c. IV. 5. :»Legendăc de H. 
Wieneawsky, solo de vioară executată de 
Adrian Popescu teol. c. III. 6. »Rugămin
tea din urmă«, de Coşbuc decl de Melen
ţie Şora teo1. c. 1. 7. ,Serenadăc de R. 
Schubert solo de vioară, executată de A
drian Popescu teol. c. III. 8. ~Olossac de 
M. Eminescu, deci. de Iosif Chişiu ped c. 
IV. 9. ,Marş ostăşescc , de E. Mandyce6chi, 
executat de corul institutului. 

• 
- Telegrama presei engleze către regele 

Alfonso. Redacţiile tuturor ziarelor engleze din 
Londra au trimes următoarea telegramA regelui 
Spaniei: 

Subsemoaţii, cari ştim ci Ferrer şl·a jertfit viaţa 
şi averea sa pentru educarea poporuiui şi pentru 
libertate, el din greşeall e acuzat cu organizarea 
revoluţiei din Barcelona şi că executarea lui va 
fi o pati pentru onoarea Spaniei, vi ruglm rn nu
mele dreptltii şi al umanlUlţii. ca si Interveniti 
pentru anularea sentinţei c. 

- Logodnă. D. Nicolae Olar contabi
lul institutului ,ZIăgneanac şi d'şoara Ve
turia Radeş, logodiţi. Ziagna, 12 Octomvrie 
1909. Sincere felicitări. 

- Foc 1n teatrul din BotoşanI. Se anunti 
din Botoşani ci ieri noapte la dasul 11 1/. a iz
bucnit foc tntr'un teatru al oraşului. Nenorocit •• 
accident a produs o panicA teribilA In publiC;; şi 
a avut urmări foarte triste: Motorul el~ctric care 
provedea sala de spectacol şi scena, cu lumini a 
explodat fArA de veste ,1 într'o clipă a acoperit 
Intreaga sceni Intr'o mare de flaclri. Toatllumea, 
zipăcitA de spaimA a rupt·o la fugi spre ieşirea 
teatrului, care din nenorocire era una singuri la 
Intrarea cea mare. Multe femei şi copii au căzut 
În cale Iar lumea a trecut peste ei fărl si I bage 
in seamă, călcându i şi zdrobindu·i Uri miii.. 
Paltini au ajuns In liber, dar cu hainele făcute 
praf, aproape gol. Spectatorii dela galerie vizân
du·se locunjuraţi de flacări au sărit in stradA -
schilodându, se. 

O copiii de vre.o 18 ani a clzut la Intrare, Iar 
lumea care grăbea si scape cit mai repede a 
zdrobit,o tn picioare. Numai târziu au btgat de 
seamă şi a fost ridicati în stare de Inconştienţi 
- cu membrele frânte - şi transportatl la spi. 

,taI. Leziunile suferite de dinsa sânt aşa de grave 
incit nu mai e nici o nădejde pentru scliparea el 

- O foaie pentru ţărani la Vifenl. :tN_ 
R.e( în numărul său dela 2 Oct. aduce veste. 
îmbucurătoare, că cu inceperea anului nou va e~ 
la Văleni o foaie ~j pentru ţărani. Aceasta ideie 
e cu atât mai frumoasă, cu cât bietul ţăran de 
dincolo pe lângă lectura bisericeasd, fumiia. 
de evrei in di2lectele ~i stilul cel DNi ciudat -
n'aveau altă hrani sufldoasd. 

" 
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foaia bflunară a dlor Sadoveanu şi Artur 00-
rovei - Răvaşul Poporului - e _uma; o pu
blicaţie economică şi nu ţinteşte dorinţa noastră 
de a Impreuna sufletul ţăranului nostru cu al ce
lui din România. 

Foaia cea nouă cred că va cultiva aceasta parte 
esenţială a vieţei noastre etnice. 

Iată de ce ne simţim datori a da acestei idei 
a dlui Iorga tot sprijinul nostru moral. 

- Congresul AromAnilor au hotărât in 
adunarea dela Bitolia ca pe viitor limba predaU! 
tinerilor 1n şcoli să fie acea aromănească. 

- Hymen. Oşoara Naneta Novacestu şi d. 
Simeon Popescu~clsători1i. Cacova la 3 Octomvrie. 

- La lista advocaţiJor, publicată de noi 
este a se adauge la Bistriţa Dr. Iuliu Pop, şi a 
se şterge la Ceu Or. Iuliu Pop, care e ungur. 

- Un roman ale clrel fiecărei capitole 
sunt scrise fiecare de alt autor. In curând va 
apare la Berlin un roman foarte interesant scris 
de cei mai renumiţi romancieri germani. 

Fiecare capitol e scris de alt autor. 
Editorul a fixat 66 premii pentru acei cari .vor 

ghici de cine este scris fiecare capitol. 

- Grevă În Roma. Din Roma primim 
ştire a că societatea muncitorilor a de
clarat greva generală. Toate ateliereie in
dustriale au Încetat de a mai fllnctiona. 
Autorităţile au luat măsurile .de lipsă pen
tru a preveni eventualele turburări. 

- Iarăşi ceartă pentru Polul Nord. New
York. - Peary publi( ă ;,zi motivele pentru care 
a susţinut ci Cook n' fi .*n'i la Polul Nord. EI 
s'a intemeiat pe dedaraliunea celor doi exchi
moşi, cari l-au insoţit pe Cook. Afară de aceast8, 
tatăl nuia din eschimoşi au pArăsit părnântul 
uscat numai de o zi. Spre MiazăzI deia Subbori 
ei, au ajuns la o apă pe care n'au putut o trece. 
Din cauza aceasta s'au dirijat apoi spre apus, 
revenind spre a petrece iarna fa Capul Sparbo. 
Deci la atâta se reduce pretinsa descoperire a 
Polullllui Nord de cl.tră Cook. Peary spune că 
el n'a influenţat de loc a!!upră eschimoşilor. 

- Un hambar sătesc in Bucovina, Din 
Cernăuţi ni-se ~crie: Fraţii incep sA trezeasca ochii 
faţă de nemiloasa impilare ce li·se face de către 
amestecul de naţionalităţi de aici şi aşa lucrează 
din răsputeri pentru desrobirea economică. Un 
pas s'a inceput a face, numai ar fi de dOiit ca 
acest sfânt inceput să fie imitat cât mal mult. Aşa 
gospodarii ţărani din comuna Costâna, ÎlIcă din 
anul trecut au făcut o asociaţiune pentru vân
zarea vitelor in comun, care dă roade foarte fru· 
moase. Acum au infiinţat un hambar satesc unde 
tot in comun vor aduna recolta cerealelor şi o 
vor vinde direct pieţilor mari fără a fi înşelaţi de 
acei cari cutreerA ţara şi trăiesc din bieişug pe 
spatele ţărănimii. 

- Cel mai bun loc de târguieli de parfu· 
mărli, săpunuri, pe. ii de dinţi, prafuri de dinţi 
ape de gură, prafuri pentru damp, Cternă de 
obraji, cosmeticuri, sponghii şi instrumente de 
gumă. Totfelul de instrumente medicale şi pentru 
moaşe, la farmacJa lut Burge, Frigyes cu firma: 
»la un corn c in Kolozsvdr. 

x ACHILLES. Dacă vă a~udă pcioa~ele cum
păraţi o sticlă de ~Achiles)l. care opreşte orice 
asudare şi depărtează mirosul greu de picioare. 
Intrebuinţarea este simpla, modul de intrebuinţare 
se aclude la fiecare comandă Se poate dpăta, 
dela preparaforul: Dobay Kalmân, droguist in 
Bichişciaba (Bekescsaba). Maga.dn principal in 
Arad: Drogueria lui Nestor Hanzu; in Buda
pesta: farmacia lui Torok J6zsef Kiraly u. 12 şi 

'Andrâssy·ut 26. Pretul 1 cor. 

Piaţa grânelor din Aradul·nou. 

15 Octomvre' 1900. 

Nici in dricul verii n'am putea dori o vreme 
mai priincioasl decum avem acum. E de prisos 

sA mai spunem ci o vreme ca cea de acum e 
minunatA pentru starea agricolă. Cursul pieţii e 
stabil. 

S'a vândut azj: 

griu 80l mm ••• 
Ofl 100 mm. . . 
ovăs HO mm . 
.ecară 100 mm • • 
CUt11nu: 60) mUl. • 

14'10-14.30 
9.1 t1 - 9.2·1 
7.10-7·l:O 
6-70 - 6'80 
0'10-0'31 

Preturile !Junt socotite In coroane şi dupl 50 kg. 

BUlsa de mărfuri ,1 efecte din Budapesta. 

Budapesta. 7 Octomvrie 1909. 

Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul; 

Griu nou 

De Tisa - - - - - - 28 K. 35-28 K. 70 fii 
Din comitatuJ Albei -- 28 :o 15-28 :o 60 » 
De Pesta ------ 28 ,. 45-28 :o 80 » 
Secară de calitatea 1. -- 19 » 50-19 » 65 • 
Secară de calitatea mijlocie 19 " 30-19 " 50 r 

Orzul de nutreţ, calitatea 1. 15 :o 20-15 :o 60 • 
Ovăs de calitatea 1. - - - 15 " 50-15 " 80 • 
Ovăs de calitatea ~ II. - - 15 :o -15 " 40 • 
Cucuruz - - - - ~- 15 " 50-15 ,. 70 
Binătănesc ------ 28 c 55-28 " 95 I 

De Badea ----- 28 " 55-28 ( t); • 

BIBLIOGRAfII. 
A apărut: 

»Biblioteca pentru toti« N '. 499. Bdtrâlleţa. 
traducerea cunoscutei lucrări filosofice a marelui 
savant Elie Metchnikoff" Despre bătrâneţa,. Se 
ştie ce răsunet a avut scrierea lui Metchnikoff 
şi mai ales studiile sale asupra neamului ome· 
nesc, apărut acum cinci ani. In ele savantul dela 
Institutul Pasteur din Paris, se ocupă de cauzele 
bătrâneţei şi de reţeta prin care viata se poate 
prelungi şi omul poate Înlătura greutăţile şi mi· 
zeriile. 

Lucrarea tipărită acum În ~ Biblioteca pentru 
toţi« e o conferinţă a lui Metchnikoff În care 
singur autorul rezumă teoriile lui care au făcut 
atâta sgomot. Preţul 30 bani de vânzare la mai 
toate librările din ţară. Catalogul compleet al 
acestei Biblioteci a se cere la librăria editoare 
Leon AJcalay - Bucureşti. 

• 
A apărut >Luceafărulc Nr. 20, inchinat intreg 

amintirii marelui Archiereu Şaguna, cu următorul 
sumar: 

1. Borcia, Proorocul (poezie). Or. 1. Lupaş, 
Un centenar del& naşterea mitropolitului Şaguna. 
Gh. Tulbure, Mitropolitul Şaguna ca SC'litor bi
sericesc. Maria Cuntan, p, ntru lege (poezIe). 
Dr. 1. Lupaş, Audienţa lui Şaguna la impăratul. 
1. Bârsan, Sonet (poezie). .* * Din corespondenţa 
lui Şaguna. 1. L Un arlicol politic scris de Şa
guna. Vidu Rllsmin, La noi (poezie). Vasile 
Stoica, Porneşte-acum ... (poezie). Pompiliu Popa 
Din popor (poezie). Dări de seamă: Or. 1. lu
paş: Mitropolitul Andreiu Ş.1guna - monografie 
istorică (E. Hodoş). Gh. Tulbure: Activitatea li· 
terară a Mitropolitul Şaguna (T). Cronica: Cur· 
surile de analfabeţi. tOr. O. Tocilescu, t George 
Modanu. t Oh. Kernhaeh. ştiri. Poşta Redacţiei. 
Bibliografie. lIustraţiuni: Casa in care s'a născut 
Şaguna (Mişcolţ, Ungaria). Andrdu Şagutta la 
venirea să in Ardeal ca viear general. Şaguna 
pe la anul 1864. Şaguna pe la anul 1870. O 
audienţă in Burgul din Viena. 

POfta R.edactiei. 
Carol Lazar. Regretăm că raportul d· voastre 

a sosit prea târziu. Scrieţi-ne şi cu alte ocazii 
căci ne plac observaţiile ce faci. 

J. RăMian. Idoda. Am primit 18 cor. abona. 
ment până la 1 August s1. v. 

Redactor responsabil Iuliu Giurgiu. 
• Tribunae Institut tipografic, Nichln şi COllE. 

Se caută • 

......... !!!iC» .. 1 
la o intreprindere Gel. Yiif~j it 
cu 3-5000 coroane. Banji SUlJ/ 

Respectivnl poate con ta la an v, 
'î I 

~ 
de 5-6000 coroane. Ofertele să 
post-restante in Kolozsvar (mott 1. 

:»Agricola«. ' 

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

I 
t 

t 

I 

Cea mai ieftină sursă de cumpăr~t 
a ono inteligen1e ram neşti din 
Oradta· mart>, corn. Bihol ului şi din 
comitatele Vecine. Executare ele· 
gantă, confom gmtu'ui şi dupA 
modelt.>. Spe:ialit3ti fie ma 'triat 
englez, S oţian, \ e Reichenberg 
şi din ţată. Condiţiuni ce plătire 
favorabile, dt1p~ modul din străi· 
nătate. In provincie la do inţl 
- - merg personal. - -

" 

~--------------------------~ .. 
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11 
Asudarea mânilor! 
Asudarea picioar elor ! 
Asudarea subtioarelor! 

I~ 
~( 

r 

incetează În decurs de o ori 
dacă. Îolosin~ 

"S",'ol·cI',"· 
ti Illi ~1I.o'tu'r. 

Copiile eplstolelor de rt cmioştintă sunt autet~· 
cate de notarul public; . 

o 
ti 
I 

h 

Stim. dle farmacist! M{'d'camentul sSUDOR.\l\ I 

comandat dela DIa, vă mărturisesc, e bun şi mia 
folosit. Primiţi mulţămitele mele. CuslÎmă ContS.P.· • 

an. d. Molnăr Janoş, fumae e la 'Duhul slânt, 
Szombathely. Nu pot întrelăsa ca să nu vă fie cu· 

l '" noscut, că medic&mentul dotare .SUDORAN, con· 
tra asudării picioarelor şi subţiorilor are efect SUI' 

prillză10r şi e nevătămător şi cu conştiinţa linişt1ll 
il recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. in reti., R. i 

St. Dle! Din .SUDNRAN " leac contra asudă~ 
picioarelor, mânilor şi subsuori am procurat ilIC1 
pentru 3 persoane, şi Întrebându i despre rezuhal, 
l-au lăudat foarte. Cu stimă A. S. învăţător, Oy, 

te 

St. Dle apothecar Molnar! Răspunzând la carlel 
d-tale, am cea mai mare recunoştinţă pentru ',sy· 
DORANUL< d-tale. Pentrură şi eu am suferI! m ,.. 
mare măsură de asudoarea picioarelor şi dup!\ doui . \') 
massage m'-a trecut de tot. Am mântui! şi. alt:1 h 
mulţi cu productul d.tale şi te rog sit-mi mat. In' 
meti 2 sticluţe - şi acestea pentru alţii. Am ramas 
cu stimă G. K ospătH.S. ' 

St. Dle apothecar! Am primit • SUDoRANUL 
comandat, contra asudă ii de picioare, mâni şi sub
suon. Cred(mă, că cine·1 foloseşte dupâ r:ceta 
prescrisă, îl ailă de nepretuit. Cu stimă f. f. coafaT,~. 
Aşa zisul .SUDO~AN, contra asudării de pl' : 

cioare, mini subsuori, pregătit de d-voastră, ~re u~ 
efect atât de excelent şi sigur, că cu cea ma~ buna 
conştiinţe il pot reconunda nu numai celor drn ~a-
trie, ci şi străinatăţii, întrucât SUDORANUL. ll1' 
trece mult toate fabricatde străin!', de cati m'am 
folosit până acum. Iţi datorez mulţămită, că. m'am 
scăpat de boala neplăcută. Salut R. A. învăţator A. 

. Se poate comanda la pregătitorul 

Molmir J ânos apotecar. în Szombathely. 
Preţul unui flacon ~ coroană 30 fUeJ'i, . 

daeă se trimite suma inainte, porto-fraAco • 
.. Numai .Sudoran. provăzut cu marcă să' se primească 

'1 
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înzare de moşie! 
,tclIlltorii lui ·IosifHoch, 8JlUl11ă că ·:sîat 
;î a-şi vinde moşia prin lidtaţiune 
Ei, ce1.ui care ar ,()feri mai mult, având, 
lere că la licitatia din 15 Aprilie 8 •. c. 
re cumpărase moşia, n'a putut sati$~ 
ndatoririlor luate asuprăş1. 

fa Ucltaţiune se va ţinea în t5 No
rie st. 11. 1909, la 10 ore a. m. şi 
~ asupra următoarelor obiecte: 
3uca1a de pământ pa7cebtl, amintită. 
nul de parcelare şi ofertul de vân.. 
'are a apărut în , Foaia economică 
t Transilvania _ (Landwirtsschaftlichen 
~ ft1r Siebenbi.irgen) la 13 Decemvrie 
Nr. 5°,' dUHoare în hotarul comunei 
cu excepţia parcelelor 5, 6, 8, 10, 1 1, 

15-""" i 6 .1, cari ,a.t1l>lost Ub&te .fara 
lJ't1t;.·de vâ9d!'e are o supfafaţi de 
~ărCII'C'l1âsir,ale şi 1373 stângini D. 
Buc.-ta de; m()~e parcelat! şiamiratită 
~]aşi organ şi afHttoHe în hotarul co
i B u r heT g. -cu o suprafaţă de 78 

c-at. 45 stân-gini D. 
Bucăţile desigoate în planul de parce~ 
ii ofertul. de vânzare sub' titlul , Pă· 
şi , Vii de vânzare-, .flI1-oar-e 'În h&

comunei B e 11, şi c.u....u.u teritor apro:x:i
de, 100 juglre cat., ure e .foarte 

od •. t pentru. pl1~ne ori plantaţii de 
1. de prezent e p~mânt .r~tor şi 

Pârnântul aflăfor în holarul comunei 
, pe pt.iul , Sub ,ărmurec cons{ltltor 
goareşi livezi cu un teritor aproxi-

»T ~ I BUN Ac ___ ~_. .1. 
"ZLA.GNEAN !" 

Institut de credit şi economii societate pe 
Beţii. în Zlagna. 

CODyQCar8. 
Domnii acţionari ai institutulllÎ de credIt 

şi economii :.ZLAGNEANAc sodelate pe 
ac ţii I se convoacă prin :J ceasta la o 

adunare .generală extraordinară, 
conform § 16 din statutele socielăţii, con form 
dechiunei adunării generale a X[-a dela 20 
FeNlluie st. n. 1909 ~i conform decisiunei 
dj'ecţiunii din şedinţa plenară. ţinută Îrl 9 
Octomv-rie 1909, pe Sâmbătă, 6 Noem
vrie 1909 st. n t la orele 1 t a. m" 1n 
localul şcoalei gr. or. din Zlagna, ca urmă
torul 

P ro g ram: 
1. Stabilirea numărului acţiilor subscrise 

In a II-a emisiun.e şi a sumei plătite In 
comptul aeestora. 

2. Modificarea... statutelor. 

.. G~o ?2 jug~r,e cat. şi ?92 stînrini O. 
. 1:10108 .H.urggarten c , l[l intravilan cu 

A<eidomni acţionari, cari voies: a parti
cipa cu vot det:igiv la adunarea I§coorată, 
slHit p.o.fllţi a-şi depune, conform § 22 din 
statute, cel puţin. cu 24 me tnainte de adu~ 
nar~, acţii1e scri8e·fle nUlDe1elor, res.pective 
pe numele. acelQl'a., pe cari li reprezintă 
pr6cum şi docUmeGtele de plenipotlCnţă la 
Clssa 80datăţQ IA' ZlagnlJ, AcţiiJe se p.ol de
pune pân! In 6 .. Noemvrie a. c. şi la ,. AI
binac tn Sibiiu,! 1&, , VIO'Oria.c tn Arad, la 
,. Făgeţanac in Făig~.t! la ,Auraria1:tn Ahrud, 
la ,Delnna.ta'l in Bucium, la ,Buciumanac 
in Bucium-Poeni, la ,Geogeana c în Geoagiu) 
şi J&'- Dr.Emau\lel Doctor t r1 Viena. 

ZIa g n 3, la 9 Oc1omvrie 1909. 

" 

ritor de 3 j ugm:. cat. fi. 600[] st·În~. 
It cu·'pomiroditori. 
Işia ce se va licita se poate vedea 
(nd. 
ormaţiuni asupra preţului şi condiţiilor 
cit~ţi - â clror primire se vor con-
1 înaintea în c.ep eui, licitaţiunei prin 
tura p:~~~ __ - se pot lua dela 

Heinrkb Wagner., 
. proprietar în BeII (B01ya)t 

(comi-tatol Nagyktikii' o). 

DirecţfuJle&. 

Hotel de arândat. 
Institutul de! credit şi economii, sode~ 

tate: pe aeţii »Ardeleana« din Orttştie da 
inarândă cu JflCcperea din J/anllarie 1910 
pe 6 ani . 

"Hotelul central" 
situat în mijiocul oraşului şi aranjat după 

•• Mr.I!! ____ .. __ .. _IBl ____ •• toate recerinţele timpului modem, -eaTe- ·fol'-

tE SC'R FE.IEIICZ~ 
urmaşul lui SI' AliK EDE. 

teller de maşIni de cusut şi blciclde 

l' TEMESV AR, strada Mered 4. 

f'I.~:"-~J Are mag.~ zia de maşi n i 
..... r~ ..... ' .. - -.:-::,. 

1J~:f de cust.lt.or~g. PFAFP de 
~r..~.*,-- toată mărimea şi cu preţu-
l.~~~{ ~cele mai moderate:. _. 

.amofoâ'h:e ~i P ate:foane 
'itab!le precllm~.de cele fără diap~ 

mn. - Mare m~n de Goarne 
iCoane). - Pret·cu~t gratuit. 
j()mand~le se pot..fa.oe'ŞÎ (11) 
~ă Cavorul de a solvi pre-" , 
In rate. 

relefon , 
11'. 459. 

mează proprietatea SI. 

Arândarea să va face pe .cale de.: tiei; . 
taţie sub următoarele condiţiuni: 

(. Reflectanţii au să~şi înainteze ofertele 
lor in scris, provăz.ute cu un vadin de. 600 
cor. cel mult pâna in 31 Qctomvrie a. c. 

2. Arânda anuală e minimum cor. 6000 
plătibilă în patru rate trimestrale antici
pative. 

3. Arândatorul are să depună la incheerea 
cootractului o garanţie,in hârtii de valoare 
a-eceptate de Direcţlun ea institutului, sau 
in ,bani gat., jumătate din arânda anuală. 

4. Direcţinnea institutului îşi reservă drep
tul a primi ofertul ori-cărui dintre oferenţi 
şi a hotărî în privinţa aceas1a cel mult până 
m' Ii Noemvrie'1l. c. 

5. Licitaţia se va ţinea in 1 Noemvrie a. c. 
Informaţi1llni detaliate - dau verbal şi 

I In sais ori când dela institut. 

DIRECŢIUNEA 
. institutului de cr~dH şi economii I Orăştie, la 10 Octemvrie (gOg. 

_____ iI :oAJU>ELBANA, .societate pe actiL 

Ps.s;. 9 

-- c, ew. 

Marfin Droszt 
lemnlrle de mori şi edificII. 

Biserica ... Albl~ (Fehertemplom) str, P6tOf: or. 63 

~j·r;Y~1 --

I H!·:·~;~;_~ ~=j 1 ~~1 
.f:i"M.,~(. .. "Gr-::;~J~i'"-~":r-:, '.'.,'. ';1. 

:!iit~~ilK~~i.~;~f~D 
Se recomand~ pentru Incrlrl de. mori 
~i de edificii ca.fi cad în b ~nşa lUI, ~. e. I 

ConstrUCţie ŞI reconatrllcţlc de mort de I 
apă abmi şi cu motor) mori Îna!t("\ semi 
inalte şi plane, mai dep<lrte. tot fr.lrll de I 
monUl.ri complete de curăilt, m~şifll de 
cernut şi maşini automatice pentru ameste- , 
carta faind dc .. se săvârşe!lc p'romt şi 
cores-panzltor tuturor împrejurărI.lo.r. 

Se primesc tot fehll de ma~101 usate 
penlru .r.enovar.e şi reco~strl1cţje. Tot .a .. e.
menea se pri~esc lucr~n de COl~~truC\lu~l, 
aranjarea loculllţQlor, a prăvl:lll1lor, blu
rouriior ii şcolilor cu pTcţuri {avorabile. 

La dorl-1A trhttUe de861l111Ul'1 d,e lilon ,1 proleei il.' 
_ - - - - de bad8ei..- - - - - ~ 

.. i _ MIiiDWD ... IIifHI 

Bolezni Karoly, 
paILtofarie pentru b1rb3.ţi, 

femei şi copii, 
Ar a d, str. Forta, 
(in casa blseriooi gr. ort.) 

~WJDl(IW 
~',.o;".""'o~}!l 

~.~ -"·1~~;'1:~~ 
~W:.l'~~ 
~.,;"" ... :':~.f 
~>~~~~:: 
fi (;c't,'<. 1:< • 

~ -t~, .:l:~,:' 
~~c/2'~\fJJ 

•• ~. <I""'~"'l' . '-

Ghete gata pentru GOPll ,~~ît~\Ci: 
marrufactttră pr'UPfro;6\if~~{r-----t 

Am onoJ,re a aviza Onor. public că in 
prmlţ){M'"HDe&·(stf'. FOfray In ca~ bis. rom.) 
să pot căpăta ghete pentru copii gata, făeute 
din cel mai bun material şi pe lâng!1 preţuri 
fi:lre aV8ntagioase. 
Mă angajez mai deJarle a face la coma.nde, 

şi după măsură orice fel de ghete pentru 
barbaţi, femet şi copii, dela cele mai simple 
până la cele mii fine ~i modern€', din ma~ 
terial bun, exe:uţie frumoilfă şi pe la.ogă 
.cele mai avantagioase preţuri pOjibile. 

PregHesc repede şi punctual lot felul de 
căpoblri şi U.lpălituri • 

~~~~_ .. _ ...... _.7'W. "_O ~ ~_ - ~T ~_'-=== .. _.. .... .. ~_ 

I
~~~.,~~~-~Y:;:~' -,.,,"~~~~~~~~-' l' 101" Li.;;.t~~JiJli"Q:~WJ"' ţ~\J ..ilPiJ ) ~'Il~~iJ:I~J,I~w,1 'IA~ I 

t ~ 

~~:~ 1.~~~1'i; ,Ar1 Crle mai ex· ~ 
, "':.~;J ~~y(J~ celente instru· ~ 
" 1, iZr) j' ~ ~ 
~Jt .' I !-~- mente pentru r:~ 

I fâDlâ:~~;;:i8:~ ~ 
le pregltflte şi expediazl 

VĂ'RADY LAJOS 
hbricli de instrumente 

H.-M.-Vasarbely, VI.. Ferencz-utca. 
Nu tl'ebaiesc anteprenori; domeniile, 
conmn:ele, sif1guraticii: singuri pot :J 
face sAparea cu instrumentele mele. "'f 

_. PrI miu eri to r mIjlocesc. - .~ 
Recomand şi maşini pen- t~.~ .. · 
tru impletitul de sîrmă. A.~ 

Catalog de preturi trimit gratis şi franco. 
=.;;:; Premiat la 6 expoziţii. = r:"J: 

~ ~,', 
M~~~~SD~lB~ 

ii li .1 
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fabricII. de dacUI'i pt. bi1iarde, cheiuri şi bile pt. 

.... 

~i ~--_.----_.~--= pantof'arl şi c:izD2ari a lui -------
~ Prh1.la f'abrlcA ardeleană. de cn.lapode pentru i 
~ GEORGE URIIB; Brassa 

Budapesta VII, strada Aluicz.fa Nr. 61. 
--- ~~ 

($ Korhil.z-utcza 66. 
Pregătfşte tot felul de chefuri şi blle~ 

de fildeş, ţine in depozit cele mai bune 
luri, bi veritabile de fUde" Şlcurf, 
mina, bile Lignum Sancfum" fi p 

t comHs:lnţil( r ca prf'gă.lt'or de cele mal bune ŞI solide calapode 
fi din lE'mn us~at şi foarle trainic1 dupa toate modelele tn forma 
~ frum; asă; nil alt",um ~i pen'ru picioare bolnne, La comandele , . 0' din pr 'Tinţă. să se 

de lemn de In. 

• -ţ ~ , " alAture un. pa n tof ~ 
::: f r oeI Z !lIl. 
- \ o-

~ /'/ (\" ~i~7ă8n~:'e ~i;e::~~ ~ 

Primeşte .pre 
rare chefuri ~i bile de 
fildeş şi ambrA cu 
preţuri mod e ra t e pJ 
lâlgl txtcutare solidA 
şi cu punctualitate. 

~ . .".-' foarte grabnio. - ~ 

~~~",~~~~~~~~~rD~~~ 

li --",-==..-' • 

I 
I 

I 

13 Oetomvrie. 18 Octom.vrle. 

Prima fabr ici de nisip, peatră de var 
şi stingătoare dg var din Perja,mos. 

Filiala arăda~ă 

pe pf~ţa 6vâr-ter_ se va descWde la. 15 Oct. 3. C. 

Comandele se primesc deja In cancelaria fdbricei din 

:: :::: Arad, OvAr-ter, la :::::: 

Succrsofullui DERNER GyijRGY 

HOTEl JJÂNOS 
BRAŞOV-13rass6, Felso-uj utcza 2S. 

~ ... , ."" 
, . 

II HOSER KIHĂL Y as Tatrsal. 
I lG Octomvple. 15 Octomv r ie. 

Se recoma.ndă ca Iăcltar-ma,lnlst, iotreprinzlltcr In 
toate afacerile d, llcăUrie la edificii şi altt tntreprinderi. 
Preg§te,te pieptcnt pentru pifpteurea Ihei şi a caierelor, 
precum şi toatt ma~iDăriiJe pentru torsul ,i d~plnatul 
lânei. Mai de parte rtpare, zi .. Oi şi nerii de moarA şi le 
- - - adjustczzl cu elopoţcle electrice. - - -

Orianizaţle solidA, prompl şi pe lângl preţuri moderate. 

... 
Fond. In a. 1858 . 

•• 
ULLER J. ., 

es FI 
curăţitor chim~c de haine şi fabrică cu aburi pentru spălatul rufelor in A R AJl. ~ -
Fabrică şi birou: Tbtiktil, Imri-a. 40-41. 

localuri pentru primirea de rufe şi haine: 
J6zsef foherczeg-ut 11. - forray-utca 26. 

Asztalos-Sandor·ufca 2-3. 

------
Localuri in provincie: 

Deva, Braşov, Alba-IuHa, Sighişoara, Hunie· 
doara, Orăştie, Odorheiu. 

facem CU:1oscut ono public că fabrica noastră renumită pentru curăţirea chimiei, vopsitorie de ha"ne. 
precum şi pen_ apAJatuI rufelor cu aburi, de 50 de ani de existenţă, am rnărit-o şi am instalat-o cu maşinele 
cele mai moderne Ş; :istfel concure ză nu rumai cu fabr'cele de acest soiu din ţar:J, dar şi cu ori-are din 
străinătate. 

Curăţim chimice şi vops;m orice haine bărb~teşti şi femeieşti, palhane, ha:ne pentru cop:i, fără a le __ / 
descoase, rânze de mobile, perdele, cusături, dantele, mânuşi, tapete ek. etc. ,_./ 

In fab' ica noastră de spălat cu aburi, provăzută cu maşini excelente, cu exc1ude:ea materiilor~ă. 
cioase rufelor, spăIăm orice albituri, dar cu deosebire gulere, manşete, cămeşi etc. cari călcate (u maşi.nele I oa
stre cele mai moder,le, capătă un lustru foarte frumos. Mulţămind ono publi; pentru sprijinul de până 8( uma, 
rugăm pentru încredinţarea şi pe mai departe /,":/ 

Cu distinsă stimă .//-:,/ 

Comandele poşt~le S8 efeptues, g p a b n i e fiI 
Serviciu prompt ,i conştllnţios. 

~ l;il-~i~~III-;;;;= =====~=====-==---~ ~-~" . ~,..' ~ .. 

FIA. 
con • tii D. ţ i O 8. 

/ 
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'TOTI SE MIRA .~-.-... -... -... -... -...... -...... -,..-'.'" t NeubauerJânos ~ , 
I O ,umpi d •• Ini contra locullll. 
~ cea mai noua invenfie brevetata 
Ca primul ajutor In caz de primejdie e 

.. fabricant de funii, ţesături, de grilajurl, de site şi saltele de .Arml. Â 

.. D E 13 I~ E C Z fi N. " 
:.preţuită şi pentru aceea. că are o construcţie 

, . )oară, cond,ţioneazlap! puţin! şi o poate 
,lrt;buinţa ori şi cine. Apoi e uşoard. circa 
/2 klgrm. Se poate folosi ,1 la ud&tul 
·ădjnilor. Pretul 20 cor .. , Spedared. se 

'~e numai cu ramburs!. -

t Recomandă preparatele aale de • 

+ 
sârmă ca: ţesături de sinnă din t 

'.~'> aramă fer ,i ţine Ire in depozit 
. '" pentru mori fabrici ,1 scopuri 

• 
agricole. Recomandă sita de vea· • 
tilat sistem Bachler. Plegăie,le 

+ ţesături de mână ,1 fabrică la în. + 
grădit de grădini, curţi de gaHte, 

ne trimite Insă suma de 21 cor opri
~şte franco. Se capăt! la linkhigiul 

sită de sârmă cu ramă de fer la lu-t crăn de pământ, nisip, petrtt ,. a. • 

+ Apărătoare de scintei la 10- + 
comotive, mori Ti COturi de 
fabrici. Somiere e astice pentru T,RAXEL 1. • pat pe staluri de fer ,1 lemu, Cu • 

• un cuvâot tot felul de lucrări ce 
' .. U O O J, strada Nedelko nr. 17 .. .Â. se ţin de aceasta brlUl,e. ~ 

" CU PREŢURILE CELE MA.I MODBRATE. ~ ................. .~~ ... ~ ... _~~~-~~~_._~-~-~-~ . 
...................... --... _ ...... ~ 
HMLF CZHCK 

: urma.şul lui 
Julius de Koln6.r 

SIBIIU i (NAGYSZEBEN) Grossee Ring Ne. 19. 
_____ 1 ! I __ ~ __ 
'-L..O EI. cuii foll.lal ... ieoa.1 artisti CI. ----
Platinatlpia Icoane simple m:ci ,i pani la, mArime 
DaturalA, - Picturi renumite cu uleu.ln toatA 

mărimea, dupA o,' ce fotografie micA. ='====== 
Potograflarea copiiilor, executatl modern, fotografiiere ta 
grup şi familie, !'I9 ştie, ci atelierul aeesta In privinţa mă· 
rimei este prima!. Atelieral ta timp de iarnA esle încălz t, S9 

---- poate fotografia chiar ,i pe timp ploios. ----
~returimo~er~ __ ~ ... c:u deslu~ s,:~elc bucuros. 

r~ii'diiâMF l' ii .., ve, II •• , iZ 

YEIIEL GYOB.Gf, 
fabrică de lemnărtl in 

Zel d e n - (feketehalom). 

Unealta bună e Jumltate lucru!: 

I 

.......... ___________ • ___ 1 .. ____ -

l' 

GEORG ~IULL & BRUDER, 
Iăcltar maşinist şi de edificii în 

ZEIDEN - f E K ETE H A LO M. 
(lângă Braşov) • ...... ----_. 

Avem un atelier bogat asortat şi pe care l-am 
instalat conform eerinţelor moderne şi l-am Înze· 
stat cu puteri excelente de muncă. Primesc ori-ce 
fel de construcţii aparţinătoare acestei branşe, pre
cum: tot-felul de lucrări de edificii, portal uri, 

schele şi gratii de fer, ingrădiri de fer la coridoare, şi balcoane, geam
lîcuri, uşi ferestrii de fier, ingrădiri de fier la morminturi, fîntîni sări· 
toare şi ori-ce lucrări de fier şi de bas-relief. Apoi executăm tot-felul de 
îngrădiri cu sîrmă, saltele de sîrmă la pat (madraţuri), şi primim spre 
renovare tot felul de maşinării economice, executate prompt, perfect, 
estetic şi cu preturile cele mai moderate.. ..... 

Tot felul de maşinării economice de la noi' . t.:??i,{, 
se pot procura În cele mai avantajoase condiţiuni. :'f} 

Comandele din provincie se execută prompt. "'-;.;.::,~., 

Grosz Nagy.Ferencz, 
~i!~~; Debreczen :: farmacia •• 

. IhuJ IgySzal"t 

Numai existi reumA I 
Cine voeşte si scape de ori-ce soi de 
reami şi de tot felul de dureri externe 
să cumpere o stjcl~ mare din renumitul 

Balzam Regesc 
(Kinily Balzsam) al cărui efect vindecUor 
e recunoscut de medici 1 sticlA mare 2-65 
Cor. cu indrumare, 3 sticlo mari 6'6S 
Cor. cu îndrumare, porto-franco cu ram
bursA. Patentat, in nenum#rate spitale de 
frunte se aplicl ca cel mai bon medicament. 

MUST Al A. I! FRUMOASA 

; daci bdrobwntezl 

POIIDA HIJD USI G 
...... _DI pe.ira n,terea ,1 
potrivire.. maatetelor. prellititl' 
d1a. m.terie aeansuroaal. r; f e e-

l.", r.J t III le Y ed efo a r te lat e ,1 
• • . ea I IIPU. a t l. Scutit priD lege. 

':" i ~; .U. bolUD ao, m. Prill pottl 
1'"1]~1IfhI1"fI~ le trfmtt aumal CI borcane ea 

\YJ'r/ 2·US: Cor. Ca rambursl gratwt. 
~& 
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Cel mai mare institut de industrie 8rtililtică bis, din Ungaria. ; ~:·te ~:=~.; 
Lewisch lobert 1. m i~'~b~~~'~~~"~'~ ~Jr' ~ sculptor şi arhitect de a.ltare 

II cenţi folosirea excelentului '" lC I 

====== Szombathely. Întăritor de muşchi ,1 oase 

~'''JJesmeful nufritor Tropon ~II, 
face tot felul de mob!!ler de biserică, .,a ca I 

1/ ~on Niihr-Zwlebaf'k) ~ Iconostase şi altare - statul de pfiltră şI lemn -
amvoane şi scsune <1e spoveflanle - sicriul J)omnn
lui, grota MarIei do Lourd - crlstelnfţe, Icoane j 
de stuliune ._-- 8 'ulptură in reUef san pictură -

strimi - p1r.tură de bIserIcă şi altare. : 

pr~~ din albuş de 0111. - ~~ 
- Se alti de vinzare la ~ - al 

FIlIEDIiCB SCHIE. .:(I 

~
ibiiU - NagYSz.eb~e~ '.' el 

RllllOreazll ta dtU altara V8tlhl, amroamc şI datul, anref'e ,1 marmoreuli. . 
P,eţ-curent, proiect de budget " planuri gratii. Dacă lunt chemat pentru •. 

.t~~~~~~~~t:L exatninarea lucrului, mă duc ori·unde pe cheltuiala mea proprie., 

- EUsabethgasae N{.:~. - pol 
I~ , isI' 

~ ~1 =!*;=:~~=-:-w= iliist 

Decorat cu medalie de Argint la Expoziţia Român;, Bl,;cureştÎ ]9î6. 

Onorat Cler român I 
Am onoare a aduce ]a cunoştinţa mult onoratului Cler 

Român c~) ]a cererea mai multor domni preoţi, cari din inimă 
curată doresc sprijinirea meseriaşilor români, mi-am provltzut 
subscrisul, depozitul meu cu tot felul de 

• Pă1,i,-ii P,-eoţe,ti. 
pe cari ]a comandă, le trimet ori şi unde pe lângă preţurile 
cele mai convenabile. In deosebi recomand modelul nou de 
pălării de mătase (păroase) făcut de mine după gustul dlui 
Dr. Miron E. Cristea, care model prinde bine ori-ce faţă. Cu 
permisiunea Domniei Sale l-am şi numit 

"Model Dr. Cristea". 
Este frumos, elegant şi de sigur va satisface gustului fiecărui 
Domn preot acest drăgălaş made!. ,~-- ,'_. . ... ~--

Tot odată fac cunost Onor. Cler Român, că acest 
adevăratul ,,:llodel »r. Cristea" numai la mine se poate 
procura, căci nici nu le este permis la alte firme al face acest 
model ci numai mie singur, cumpărând dela alte firme srtăine 
aceste pălării va fi numai imitaţii atât în calitate cât şi în 
format. Preţul 9 cor. 40 jil. 

Pălării preoţe'1ti Unse calitate fină 7 cor. 
Cutia şi porto 1 cor. 20 fiI., trimit ori şi unde cu rambursă sau 
primind banii inainte, neconvenindu-i vreunui domn preot, pă
lăria primită se poate înapoia, şi momentan restitui paralele. 

Fesuri preoţe.1ti pentru iarnă, preţul 5 cor. ' 
In speranţă că onor: Cler Român va da sprijinul cu

venit unicului pălărier român, şi va cumpăra mai bucuros dela 
firmă română ca dela firme străine, semnez 

Cu deosebitA stimA; 

A. Meşotă, 
păLărie' ,omân. 

Braşov, str. Orfană 3. ...................................................... 
f BENEDEK SANDOR ;::~~:~:u'~ i 
1 CluJ'-Kolozsvar Wessel,{n,' '·ut nr 13 (Lângăbanca I , ___ fJ __ • •• .Coroana •• ) : 

Işi recomnndă uorl oroloJoage ~i giuvaer- l 
i gicale cu preturi foute in cel mai fin s:stem. : 

Obje~te de salon de ar : 
: de China to mare .sort~ment; tacâmurl de J ~ 

i
l :~~~td~: z~~~n:Ol:a:;~~~~~:~il~~P~ni:~~~ l1l ~[~i::'i'~, I 

p.e lingi ga.ranţ.ie de 10 ani. Serviciu prompt Ţ-' i 
ŞI sol d. Pretuflle cele mai mai ro, derate. o~ 

Acei cari cer eu provocare la ziarul Tri- //~ .. 
buna" primea. catalo~ " 
gul gratuit şi porto- ':1' 

: franco aeaiă.. . . ../.-,,; E1:~: i 
: Comandele dm proVIQ- ~.t.l. ,'<'i'fj~ftj,"J ,,"'_ 
: tie se efcptuies c: prompt ~ A' >.!' l2 ~ f, '$ ,,~ '~~'i~~~f! .. ~' : 
: şi conştlenţ'os. -lSl_ ~ oi> II ~ 6~ ~,-- ~ : 

...................................................... 

I 
I 

. ni 

II III ~ -~ chif 
, ____ ..:.;1 :..-,;..:--______ " .. _'~'-:.r.. l' co 

Intr'un pătrar de oră nu mai aveţi dureri 
de cap dacă veţi folosi renumitele 

~a~tile ~ durerii de caD-
a. lui Rozsnyay. 

, _ rac 
~c 
" a 
fi 
o ~ 

I 
org, 

.m a 

'jL 

. tat 
. câtil 1
, isn 

Preţul unei buc, 20 fU., 6 buc. 1 cor./ I J.r~C 
PicuriLalpini.p::" st~mac L,. ~j~ 1 

a. lui Rozsnyay'-'~ 

oa Intăr]topl de stolDao 
_' ~'" .unt 'nelntr8euţl. 

Se află de vânzare exclusiv Îa 

Farmaola lui 

ROl S NYAYM Â IYA S~. 
---Arad, Szabadsag·ter;-· 

m( 
-H~. 

aţ 
· . de 
· in c 
· eu t( 

ca 

.. ieurs 
.... • 'erilo 

... =-::n:=::... .~,!~~ 
.- .ÎI să 

. -lat· 
~1 dlntAlu .teller de pietri D1onuD1entale ar"'-\I .'1 ungLJ 

==== cu putere electricA. .' eşti, 

SERSTENBREIN TAMĂS as TĂRSA ;l~~~~ t: ===u~ I;~~: 
. Pabrlcaţle proprie din marmorA,. granit, labrador ,te.; iJIeascl 

Din pietri de mormânt magazillil se aflA ia 'ii, . 
, 'KolozsvAr, ferencz J6zsef·ut 25. ' ~morn 

Cancelarfa ti magazinul central: enez 
j Iolozlya'l D6zsm.a .. a. 21. .' ;mI ene 
Il Telefon bb:.l." -.,u pal 

rWale: IIU'Arad, Ianu.lIIl. DI" fi Bhpltai, ' ';1 acest 

~acă ! 
. ti grăr 

::Iui 'm 
~t un I 

Acum i: 
rtea mi 

- .... am& 

• TRlBUNAc, INSTITUT TJ~OGRAF(C. l'UCHIN ŞI CQNS. ARAţ> 1909. 
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