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I XIII. NUMĂR POPORAL 

f v • k • h· f canal subteran ascunst care duce dela Ca· 
,8C ari OSSU, IS 8. ransebeş peste Sibiiu la Budapesta. Smeri-

tul vlădică dela Arad avea fără îndoială 
, cu desăvârşjre greşit a vorbi de un cunoştinţă de existenţa acestui canal ascunst 

. politic kossuthist român. El nu există când şi-a îndreptat paşii îndrăzneţi spre 
i stare embrională măcar. Programul statua unui erou slăvit de unguri, tocmai 
thist este cel mai radical din câte se pentrucă a Încercat să sdrobească tot ce 
'nu numai in Ungaria ci În Întreaga este pentru' noi sfânt. 
chie. firea poporului român este din Pe lângă caia noa.tră curăţică sta rîdi
'conservativă şi nu se împacă cu pro· cat un grajd al lui Augias. EI trebuie cu-
radicalr. Mai sunt şi alte momente, ă't . d 

· ~c românilor antipdică politica kos- r ţi ŞI ărâmat până la pământ, dacă voim 
să ferim de infectare intregul nostru aşe

" aşI că kossuthizuea românilor nu zământ naţional. Nu consideraţi uni numai 
fi pentru timpuri câte se pot pre· naţionalet nici numai politice

t 
ci mai ales 

· o primejdie iminentă. IIWrale ne sîlesc la aceasta operaţiune in. 
· organismul nostru naţional decurge dispensabilă. Este dureros că canalurile de 
'l/l alt proces, care stă în legătură cu scurgere ale infectiilor trec prin curţile noa-

ismul şi care trebuie să ne pună stre episcopale. Dar ele au fost alese şi 
'jL ochite anume de aceia ce vor să ne piardă. 

1n tabăra kO:isuthismuluÎ se scurge de Nu sunt ele bastioanele cele mai însemnate 
! câţiva ani încoaci un fel de infecţie pe linia noastră de apărare? Este un dect 

~
( oare spre lăcaşul nostru curăţel şi al introducerei murdăriilor în aceste ba
l Dela Budapesta, metropola kossut. stioane când dominează la denumirea co· 
ui, otrava a fost dusă în mitra unui mandanţilor lor un spirit ntgustoresc-ovre· 
eu mai întâi la Sibiiu, în cetatea lui iese. Se fac între cei ce se simt chiemaţi 

.. Efectul ei demoralizator n 'a fost a purta mitra archierească şi înhă cei ce o 

~ 
mare, fiindcă spiritul lui Şaguna era poartă tîrgari /ormaletîn so .:oteala sfintei 
~.nic şi domina societatea româ- noastre biserici. 

:ă apărând-o de molipsire. După o In discursul de deschidere al sesiunei 
: de vreme ne trezim ci puroaiele st prezente a-eengresalui nostr~ '!;Iţional- bise-
~ în curtea episcopală din Arad. Am ricesc, Prea Sfinţitul Metropolit Ioan a-cifat; 
I'cu toţii cu mic cu maret cu tînăr şi cuvintele Marelui Andreiu: că :.întreaga răs-
~ ca să ne curăţim casa de murdării pundere pentru soarta viitoare a bisericei 
~am dat toate silinţele ca să punem o va purta din momentul infiinţărei consti-
IU viitor un păstor vrednic, care să ne fiunei sale congresul, adecă reprezentanţa 
t lăcaşul de toate relele. N'am putut legală a bisericei vii. Nu va putea lua 
r ajungem scopul acesta bun, fiindcă aceasta mare răspundere congresul, când va 
~a,ii şi mai puternicii noştri au servit Îngădui ca spiritul negustoresc,ovreiesc să 
~~I kossuthismului armele în contra domineze În biserică, când va permite ca 
~d. ' în cercurile inalte bisericeşti c din Sibiiu să 
!~ Arad otrava a trecut MurăşuI şi facă cumpărări şi vânzări de mitre episco
~urs printre sufletele nevinovate ale peşti, să facă tocmeala în favorul evident 
lCerilor noştri. Un fiu vanitos al lor a al simbriaşilor u:ei politici rlestructive. 
mâna ca să lărgească canalul de SCuf' Şaguna n'a fost b~rbdul vorbelor ci al 
,i eă·şi facă chiar acolo un reservoriu, faptelor, şi când invocăm spiritul lui in mij
tpenieră a infecţiilor. Roadele acestei locul nostru ast.ăzi, să nu o facem numai 
:1 să vAd astăzi de toţi românii: un prin cuvinte alese şi frum~ s aşezatet ci să 
unguresc, fondat şi intreţinut cu bani faptuim şi noi în acest spirit; să JIU ne 
neşti, un deputat kossuthist ales in ftcem ,umai că admirăm o viaţă st· ălucită 
,lui Brediceanut doi episcopi români a Înaintaşului mare, fiindcă aşa ne şede 

II !aţi cu sabie românească, pusă în mână bine şi aşa cere lumea, ci intreaga noastTi 
rească I fiinţă s.o conformăm faptelor sale şi să 
:nloriul, publicat mai deunăzile de zia· fie străbătutl până la cele mai mH fi· 
lenez :bReichspostr, a luat fiiBţă totin bre de curăţenia acelui duh, care dorim si 
menea cIoacă. Este indiferent, dacă dom:neze intre noi. Poate că fiin\a venera· 
Il partidului moderat< a fost plăSIl1ui. bilului vostru cap al bisericei, apăsată de 
acestui memoriu sau numai naşul luit un şir lung de ani, din (ari mulţi petrecuţi 
Iacă el s'a scurs din rezervoriul mur· in luptă contra lui Şaguna, nu mai este 
.grăniţăre~ti. Naşterea moartă a par- destul de flexibilă pentru a se forma ace· 
I 'moderat« nu este nici ea altceva stei recerinţe. Ea numai poate decât si ţină 
un stârv kossuthisf. isonul la cântecul însufleţit al obştei. In 

um incepe iarăşi să miroasă urit şi la 1 acest caz cu atât mai imperativă este da
a. mitropolitană din Sibiiu. S'a desco- torinta congresului a făptui în spiritul lui 
~ a fost pus în vederea publică un Şaguna, care în zilele aceste de sărbltoare 
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a fost mai ales pr;ntre noi, ne·a înălţat 
inimile şi ne-a oţălit mintel. Respunderea 
mare pentru soarta bisericei apasă greu pe 
constiinta fiecărui reprezentant, trimis de 
cler şi de popor in acel sfat. Ea e.,te cu 
atât m.i m3re şi mai grea cu cât se Ula
nife.tă ma~ accentuat sIă~iciunea, nedestoi· 
nicia, rătăcirea şi alunecarea în conducerea 
afacerilor nOlstre bisHiceşti 

Şaguna a prevăzut atacurile, cari se vor 
îndrepta din toate părţile asupra clădirei 
sale mărefe. EI a prevăzut că aceste atacuri 
vor lovi Înainte de toate pe purtătorii de 
mitre Nimeni ca el nu ştia să evalueze şi 
să cântărească mai bine stofa de ar .. hierei 
de care putea să dispună biserica, mai ales 
când o stăpânire duşmănoasă are un ame· 
stesc hotărîtor la alegeri. Intreaga sa nă
dejde de îndreptare a pus o în congres. 
Reprezentanţii clerului inferior şi mai ales 
ai poporului laict cari sânt în majoritate in
doită, ei au s1i rămână curaţi în toate vre
murile şi-şi vor apăra casa lor proprie în 
contra tuturor primejdiilor interne şi esterne. 
Acest inţeles are declinarea răspunderei pen
tru soarta bisericei de cătră Şaguna asupra 
congresului. 

Gonit spiritul negustoresc-ovreesc din bi
serici, ferite curţile episcopeşti de infedă· 
riIe kossuthi. te distrugătoare, apărate insti
tilţiunllCJloastre bisericeşti de toate învinuirile . 
politice otrăvitoare, făcut loc larg pentnu:.a.._ .. 
să străbată în toate membrele ei spiritul lui ,. 
Şaguna şi sl le pătrundă, să le rodească la 
făptuire binecuvântată, - iată ce trebuie 
să Îndeplinească congresul pentru a se de· 
scărca de răspundere, pentru a da bisericei, 
Două putere in luptele ei cu vrăşmaşii es· 
terni şi pentru a scăpa totdeodată poporul 
românesc de primejdii politice, cari apasă 
astăzi greu asupra sufletului său. 

Nu este chemată bisericat ca corpora
ţiune organizată în mod lega], şi nici da· 
torie nu are, ca să ne facă servicii nouăt 
fIi ai poporului, care ne luptăm pe tărâmul 
politic. Dar în vreme ce este dispensată dela 
această datorie nu·i este ei permis ca prin 
reprezentanţii ei autorizaţit să inrâurească 
lupta politică, după cum ii îndeamnă inte
resele lor personale sau ale guvernelor. 

Acţiunea burdiştilor în Banat este o por
nire politică, - pentru ce episcopii îi deschid 
porţile bisericei, o găzduiesc şi întră cu ea 
în târg de mitre? Acţiunea d-lui Emil Ba
beş este de-asemeni o pornire politicăt pen· 
truce organul de presd al mitropoliei noastre 
ortodoxe devine şi organul de presă, singu
rul autorizai al acestei porniri? Ridicarea 
statui lui Ludovic Kossuth urm~reşte un 
scop politic, şi încă cu un ascuţiş contra 
împăratului, a acelui impărat care ne-a 
făcut marele dar al Statutului organic, ce 
caută un episcop român la inaugurarea lor? 
Sunt acţiunile politice burdiste, babeşiste şi 
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kossuthiste acţiuni purtate :le masele mari 
ale poporului credincios, aşa că episcopii 
nu se pot dispensa de a fi şi ei unde este 
intreaga biserică vie? 

Prea sfinţiţii părinţi ştiu prea bine că aceste 
porniri sunt particulaut J ezultate din inte
rese şi ambiţii personale, ele sunt infedări 
politice, creaţiuni bolnăvicioase, bube urîte, 
cari molipsesc prin otrava lor corpul curat 

l al bisericei. 
) 

Vi Poporul românesc a fod mândru când 
şi pe terenul politic a fost condus de 
episcopii săi. Şi astăzi are să fie tot mân
dru de o asemenea conducere. Dacll epi
scopii noştri actuali aspiră la acest loc de 
onoare, trebuie sd calce drumul larg şi 
dese/zis, pe care se mişca cu fruntea ridi· 
catd masele mari ale poporului, şi nu ha
difele dosnice şi murdare ale unor simbriaşi 
de ai guvernelor kossathiste, cari ne adac 
scârbe şi otravă. 

Avem deci grele motive de a ne plânge 
şi dirt punct de vedere politic în cont' a 
ăstorfel de episcopi, cari nu-~i înţeleg rostul 
10f. Dacă congresul va şti să vindece ra
nele bisericeşti, vindecate vor fi cele po
litice. 

--~-========--""====-=-=-

Trenul Dunărea· Adriatica şi 11 oul pod 
peste Dunăre. »Neue freie PreSSee află dela 
un corespondent din BalcanI cii În cercurile bine 
informate şi cari se interesează de proiectul de 
cale ferată Dunlrea,Adrlatlca, precum el guver
nui bulgar a luat In deaproape cercetare che
stiunea legării intre ele a reţelelor de dl ferate 
bulgăreş1i şi româneşti, prin construirea unul nou 
pod peste Dunăre_ 

La sfârşitul acestei luni se va intruni la Bucu· 
reşti o comislune mixt! româna ,bulgară ca si 
hot~rasci diferil,e puncte privitoare la această 
chestie şi să aleagă locul unde se va construi 
podul, intre Rusciuc şi Vidin. t 

Ministrul preşedinte Brătea'nu ar sustlne~ foarle 
mult proiectul. 

• .. 2$!!!5_. 
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B a d 8 a Vis. I o m. 
(1 n sem n 1 r i). 

De Ilie Marin. 

(Sfîrşit). 

, .Am putut să urmăresc pas de pas pe badea 
Vlsalom, cât timp a stat in ;teasa ţăriie. 

La cafenea mal pr;nsese inimă. Nu e lucru 
puţin sa trăieşti tu necontenit o vIaţă de om nu
mai intre ai tai şi si te pomeneşti de, odată Intr'o 
mare de străini. Om si fii să ştii Inota după 
pofta inlmel tale. 
- Când urcam treptele parlamentului, se minuna 

el d~ frumuseţea, care I-e dat să o vadit. La uşa 
de langi garderobt, stetea o namlli de om, cu 
ceaprazurl, cu o dulamă minunaU, aruncată pe 
sp~te. ,Badea Vlsalom s'a uit.t la ea, şl-, luat pă
Iitla dm cap, fAră să şi dea sama, şi j a dat bi
nete cum ştia el mai bine; 'cu capul plecat pri
vind .Ia servitlrul din parlament, căci acest~ era 
paZnicul deja uşi, cu nişte ochi rugătorl ca şi 
când ar vrea să zici: »Si dea Dzeu să~ăt.te şi 
noroc preadnstitulul bofere_ 

O singură clipă. CAnd ne·a vAzut pe noi cum 
ridicăm numai o mânJ, ca si salutAm şi cum tre· 
cem firii ca si ne batem capul mult cu omul 
p!in d~ şlno~re .pe piept,. şi-a wzd el greşeala, 
s a ridIcat dm 110uta umIlită ,1 .e-a urmal 

Se mirau ochfi badli Vlsalom că nu-i zicem 
după cum UI obidnuit si auzi de . multe·ori: 

-- ~- ------

Interviewul lui Milovanovicl. Cu prilejul pre
zenţei sale la Viena ministrul de externe al Serbiei d. 
Milovanovici a fost interviewat de un redactor al lui 
~Neue freie Presse». 

Ministrul a declarat că a vorbit cu contele Aehren
tha}, cu ministrul comertului Weiskirchner şi şeful de 
secţie von Kaszler, cari s'au declarat foarle bine-voi
tori unui tratat de comerţ austro-sîrb, dar În aceiaşi 
vreme au arătat că dată fiind situatia politică internă 
a monarchiei nu pot spune cînd se va putea face tra
tatul fi pe ce bază anume. 

• 
Nemtii la rând. S'au deşteptat în sfîrşit 

şi nemţii. S'au lovit şi ei cu capul de grindă 
şi au văzut că de o înţelegere În condiţii 
cinstite, cu ungurii nu poate fi vorbă. 

Pro:::esul din Timişoara al Redactorului 
Victor Orendi care pentru câteva articole 
publicate în ziarul naţionalist »Oeutschun· 
garischer VoJksfreundc: a fost pedepsit cu 
două luni închisoare (nu doi ani cum am 
anunţat din greşeală în un număr recent al 
ziarului nostru) şi 400 cor am~ndă, vine să 
ne arate, odată mai mult, că În Ungaria 
nimăuuia nu-i este ertat să-şi iubească limba 
şi naţiunea lui, decât ungurului. 

Nemţii, care până acuma au fost cruţaţi, 
În urma condamnabilului desinte: es ce-l 
purtau fiinţei lor mţionale, au fost luaţi la 
ţintă, înd'ltă ce s'au deşteptat din amorţi.'llă. 

Un redad1r cade în luptă. 

Un răsunet puternic s'a auzit msa pana 
În cele mai depărtate colţuri ale ţinuturilor 
nemţeşti şi fraţii celui căzut îi sar în ajutor. 

»RdchspJst« face un apel la publicul 
german pentru sprijinirea lui Orendi pe 
timpul cât stă in temniţă. 

Noi, care avem în permanenţă unul sau 
doi reprezintanţi ai ideilor noastre În tem
niţele ungureşti ne·am gândit vre-odată să 
le uşurăm soarta? Ni-se pare c\nu, ceea 
ce e foarte trist 

Exemptur~ nemţiforebine- să şi-l fixeze 
»consulii« noştri. 

'--

,Acum siai pe loc. Aşteaptă. Mai departe nu 
mai e slobod le şi se miră că n'are sl1 aştepte 
pe la porţi ceasuri intreg!. 
Dupăce am deschIs porti şI uşi, dupke am 

trecut prin coridoare lungi, cu podini de-a m3Î 
mare dragul, de işi dădea badta Visalom oste 
Reala să nu cadi) ci erau prea 111struite şi »bo
condie lui nu se prea potriveau 'pe ele, dupăce 
am urcat trepte multe, (ce·s treptele din turnul 
bisericii satului lor pe lângă astea de aici!) 
a'11 ajuns - in sfârşit - pe galecia noastră. Un 
servitor a dat o perdea mare, grea, la oparte. 
Eram - În »casa ţăriie. 

A rnchis Badea Visalom ochii şi i a deseh1s 
lari. 

- -Doamne, Doamne, nu visez te ... 
- eNu visezi, eşti lingă mine.-
- -Aici vorbesc »ai noştri?e 
- ,Aici, Sade Visaloamee. 
- eOf, doamne) d~amne le... Da unde-s?e 

ochii lui dutau prin sală. Se invăţ«serl putin cu 
lumina de aici. 

- »Stai, să i caul şi euc ... 
Căutam amindoi ·in puvoiu] de streini după 

fet.e cun03cute. El le văzuse odat~, in »chipe, 
prm călindareie şi prin foile româneşti. L~ tăiase 
afară - acum imi aduc aminte - le pusese in 
ramă şi-şi fmpodobl5e cu ele odaia, rn care dur. 
rnlsem eu o noaple. 

- -Uite-le. 
- »Cine?» 
- »Popa din Şişeşti le 
- »D ... EI e.e 
Badea Visalom sti ca tmpfetrit. Numai ochii 

lui urmăresc mişcirlle părintelui lucaci, care I 

Iarăşi: un "congres" tnvăt~l~.E 
Primejdia şcoalelor române,ti di 

ceza Caransebe,ului. ::: 
Avem, tn sfârşit, şi o dare de mmt ta fa\ 

adunarea gellerală a Reuniu nii tnvă(ătO',J .o;Mlâl 
dieceza Caransebeşului. (v. - Trlbuna( nr.21 Cum 
car! vor fj aşteptat dela aceastA adunare Reuni 
duită rbpkată - au aşteptat tnzadar' ld preşe 
a plutit intr'o atmosferă de nelămurlre',in meiul 
tare desăvârşiUl) dupăcum reiese din rapo (pe CI 
am publicat In numărul .mintit al ziarului mine, 
Acum sintem convinşi: la Caransebeş nu lat al 
tred numai capul ci, cu el dinpreun~J toale tnvlh 
brde. Invăţătorimea e tntr'un hal de md blle?4 
cum nici nu potie fi, uşor, altcum, daU narea 
conducerea dela cârmă. Citiţi: ce s'a fAcut preşe 
vorbit la adunarea din Cacova şi ni-se v Ba 
plea sufletul de durere; căci totul mlroasf să sti 
zitor a hoit. şÎ a l 

lală: Consistorul din Caransebeş lrimile discu 
C63Slă adunare a celor 283 de învăţători, strin! 
prezIntant al său, nu pe tinărul referent căci I 
absolvent rn teologie dela Cernăuţi (aşa~ regre 
dagog consumat !), d. Ştefan Jianu, cArub vlce-t 
fi dat ocazia de a cunoaşte ceva mai de'IP al re1 
situaţia şcolar;}) ci pe UI1 ... protopop, CIre $ meni', 
şeşte serviciul divin In »grandioasa bisfri,' In ca 
Cacovae, lAT, la adunare, ca incoronare a dAral 
ror sforţărilor sale pentru ridicarea şcolii ... ) un SI 
adunarea f , două momente menite a da cari 1 
româneşti o direcţie nouă şi puternică. In tir 

In acelaş timp guvernul, care dacă bjntv~ und 
a tolera şi şcoala românească) ştie cum s.\ Irebu 
teze Cll ea, trimete şi el un reprezentant In lianu 
soana unul subinspec!or şcoalar de al său. mul 

Reţineţi deci: Consistorul românesc ~ Os 
atîrnă 283 de Îl1văţători ai săi, trimite un 111 sti ti 
dagog, iar guvernul, care n'are nici un dr1p! dar ~ 
a Irimlte oameni de ai săi la aceste adunări, li zic 
mite un pedagog. mai ; 

Mai de)arte: Seminarul din Caranseiul multi 
avut nici un reprezentant la adunare. D&: A.) c 
poti aşt~pta dela un sem!nar al cărui d.îre, piem 
oftiuă din nou după mitra vlădfcelscA, de dlM când 
clreia de atâta vreme nu mai are răgazdse. Invio 
gândească şi la şcoală şi al cărui profesor,dt')~~destT 
gie priveşte in învăţători numai nişte unea~te-: Tt 
poate ajunge {şi nu prea) deputat sin ,.tocui 
arde a ::estor oameni de şcoală, de biseri ,si·} 
neam? gerul. 

Acum inchipuiti-vl, pe Invăţătoril dieceztlC Jiant: 
ransebeşului fără nici un ped.gog In consi5\11 Ilng 
f4ră profesor de pedagogie la S!minar (dd glnei 
Regman e doctor In filosofie; tn pedago~e e~ facă 
simplu diletant neorientat») fărl episcop de ali deci 

lisml 

apărut acum rn sali, jos, care şi·a ridIca! palm 
de-asupra o;~hiJor) ca să vadă mai bine, are ~ 
apropie liniştit de scaunele din fund, dela dreapiJ! 
unde stau alţi fraţi de ai lui. 

chil! 
ţiuni 

Simt răsufluea grea a Badli Visrtlom. Pe Imnl 
ii apar câţiva stropi de sudoare. 

- »Vezl, şi ăla·j Sn'diceanue,,, 
- »Car!") care? 
- ,Stă la dreapta lui acume ... 
- :&Da, văde, răspunde el sec. Nu găseşte ni , 

un mijtoc ca să mi tălmăceasd. ceeace simle~. 
de ac~ea imi răspunde el atât de s~urt şi delLi 
de căldurA. 

- »Şi colo, lftzj? colo e Vlad.e 
Ochii i·se impăinjinesc lui badea Visalom. 
- ,Şi colo Stefan Popp, ridic§ tocmai mâ'( 

şi Vai da, vezi, AI cu ochelari - sti cu mâll: 
in buzunar şi râde cu pofti, - Vlad _c. 

- »Care-i Vlad ? .. c 
- »Vlad îşi frământă mânile proplite de masi,"~ 

-I ni 
"1 • 
şi al 

ş 

bad 
mâr 
a~ 
peSI 

- E prea mult pentru nişte bieţi ochi omeneş~l.S:1 
fi fost dat sA vadă pe fjecare 'n parte, In fle~,e 
an câte un ceas şi ar fi binecuvântat ceasul il~ 
pentru veci şi pururi, aşa Insi - e prea mUI 

prea mult. 
Suspină odată greu. 

In c 
deş 
vAn 
cah 
tul 
urn 

- ,Heeei! Mulţam sfântului şi lui Dumnezcd 

dr~gJtu', că mia fost dat să văd şi astac• f:i 
Eu II prind de mână când vrea să şi 1\ 

cruce. 

( 
şOf 

de~ 
fos 
inc -- »Lasă, bade Visaloame, IasI - nu sun!ellI 

numai noh. 
De- odatA i- se deslelgă rostul limbii. 
- ;t Da ce vream si spun, ce vream.s~ SPUI .1 

13 
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vreme expuşi haitelor burdlste cari vlneazl1 de atâta Ideic cu »metodul deducativc - şi laU-1 dlnd·o gard de oblfgaţie(!) sistemului vechiu ci punân
vreme după suflete venale, - inch!pulţl·vli stind pe coarda scepticismului care degenereazl 'n de- du·se, cum s'ar zice, in pirlea copilului (1) după 
In fatl unui inspector ungur şi a unui protopop cepţlune. Căci ascultaţi cum continuă d·sa pe descoperirile mai noi ale I'pedagogilor experi
':llmAn dintr'o dleceză unde nu mal e nimic sfânt. baza :.metodului deducativc: ,Nu vedeţi, nu mentalic Sikorsky Burgstein, ş. a. va căuta să 
Cum vor fi stind in faţa acestora? Apoi Iată cum: slm Ilţl, cum şi acest aşezlmânt al nostru (Reu. cunoasci, mal bine Individualitatea copilulul<. 
Reuniunea e de mal multă vreme fără conducere. niunea!) e cutroplt de toamna vietii sale (d. Jianu Cum ajunge d. J. Ia pedagogia experimental1 
Preşedintele ei s'a reira!; dela conducere pe te· pare a fj hegelian, dar nu e; e un simplu om şi la aceşti doi reprezentanţi ai săi, nrl o reprezintă 
meiul unor motive grele şi destul de plausibile care şi-a pierdut tncrederea) după care orânduirea tot cam aşa de mult cum ar reprezenta d. e. 
(pe cari cerem să le cunoaştem şi noi, lumea ro- nelnteleasă a firii nu ne Inglduie să aştept~m decât Bllrdea ideia un!Uilii culturale româneşti? De unde 
mânească) şi tot din uemenea motive şl·a anun· crivlţul care arunci toate gonglle pământului in i- o fi scos, căci noi ştiam până acum, că cel mai 
Iit Ibdicarea şi vice-preşedintele. De ce această culcuşurile lor de iarni. (1) de seaml reprezentanţi al pedagogiei experimen
InvJluire mistică a motivelor ~destul de plausl· Aceste Incheieri (tare d. J. In ale Logicei !), tale sânt: Neumann, Messmer, Lay şi Stern, dar 
blle?c De ce nu se mărturisesc pe fat'. - Adu· pe cât de fioroase, pe atât de isbltoare şi vred· n'am auzit nici odată de cei pe cari ti invoac-?! d. 
narea generali a reuniunei e condusă de vice· nice de a fi pomenite la intilnirea noastră de Jianu. Te pomeneşti că va fi auzit despre el deJ~ 
preşedinte, care tine un diţcurs de deschidere. azi, n'au decât sA ne strângă cât mai mult riin· d. Regman, care vorbea anul trecut in , foaia 

S. se vede cA a ştiut dinainte, el va av.:a durile, ca în vreme de primejdie. (Nu mai are diecezanlle despre EUm Kty, o suedezi trlsniU, 
să stea In faţa Inspectorulul unguresc şi deci inţeles d-Ie Jianu, căci iarna şi aşa lungă toate ea despre o mare pedagoagi a timpului mo
şi a ,moderatc ce avea de spus. Şla moder"t gongile in culcuşurile lor, după teoria d·tale!) dern. 
discursul de deschidere aşa de tare, incât ţi-se Şi dacă o fi să ne apuce iarna grea, nu ne ri· latl cum se aventureazl de:i aceşti oameni, la 
strângea inima de durere, şi durerea e indoită, mâne decât să imităm (!) instinctul paseri· lucruri despre cari nici idele n'au şi iată cum se 
căci la acest :.moderatlsmc se mal adluge şi o lor emfgrătoare (şi imlgrătoare! N. A.), conluc- face beţia de cuvinte care zăplceşte tot mai mult 
regretabilă confusie generală, care arati că d. ex- rând toţi Ură preget la inveseHtoarea recuie- dieceza intreagl, care nici aşa nu e din c11e afară 
vlce-preşedlnt~, ales apoi de adunare preşedinte gerec. de brează. 
al reunlunei, nu e nici decum omul provldenţia] Aşa vorbeşte condudtorul invăţlHorimei din D. Jianu se apropie de sfârşitul dlscu;su)ul: 
menit a ridica reuniunta din halul de decădere dleceza Caransebeşuluf, inşirând la fraze incur- I'Prin pilde vii din viaţa de toate zilele invăţăto
In care e, ci, cel mult li va putea ajuta ce să se eate şi dând tircoale unei idei, de sîmburele că- rul ar arita, că nu s'a pomenit nicllri vre·o aba· 
dAra pene cu desăvâf~lre. D. Gheorghe Jianu e reia nu indrăsneşte să se apropie - de teama tere dela rînduiala bunA din lume, vAdindu·se 
un sentlmentalist şi un decepţionat, două calităţi Inspectorului ungur. Apoi trebuieşte ca principiu In toate Jocurile şi in toate timpurile că: 
cari nu sânt pentru un conducător, nici mAcar de mânecare ·a muncii invăţltorlmei, conştiinţa 
In timp de pace, necum intr'o perloadil de Sturm sau I'pe inţ~le3ul tuturora: omeniac, lucruri abso- Omul bun petrece bine 
llnd Drang, cum ~ aceea in care trăIm şi in c,re lut falşe cari ne permit o ochire in starea sufle- .. Omul riu plţeşte răuc. 
trebuie să luptăm - cu suprema desperare dle tească absolut confusl a acestei invAţătorlmi care Admirabil, d·Ie Jianu I Primim şi propunem ca 
Ji.nu, care trebuie să te faci vrednic de omonl- se imbată CU vorbe Uri ca să·şl bată capul si să se aducă drept exemplu Burdel al D voastre 
mul d·tale devrnind Irgendar. şi inteleagA ce se ascunde după ele. Nici odată care 'petrece bine, şi care deci e ,om bun<, iar 

Dsa se opreşte ~un moment cu iândulla acea· n'a fost conştiinţa egală cu omenia, cari sânt ce oameni răi si se aduci păCătoşii acela de 
sti toamnA plină şi fecundă, vremea bună1ăţilor două noţiuni cu totul diferite deşi au şi atAtea prin temniţele dela Seghedin, cari au I'păţit.o rAuc, 
dar şi vremea rntrlstării; vremea melancoliei cum puncte de atingere. şi alţi rii ca ei. 
li zic cărturarilc. Şi de ce se intristeazA lumea, Cineva poate fi un om foarte de omenie fără Asta·i morala dela Caransebeş! ŞI asta i şcoala 
mai ales toamna când are la indemână cele mai ca pentru aceea el să realizeze atâta cât ii dlc· »confeslonaIăc. Ce i pasă el de Idealurile cari se 
multe din rodurile (zi: roadele, pe româneşte. N. teazl conştiinţa şi cât ar putea si realizeze. Pe realizeazl prin mucenlcie Iar nu prin utilitarlsmul 
A.) câmpulul? Se Jntristtază pentrucă ne apro· coarda aceasta d. jianu mal imbleteşte apoi In scârbos care se mulţumeşte să I'petreacă binec 
piem de adormirea (?) naturII; se apropie iarna, mod consecvent pleve, despre invăţătura pe din· şi pentru care riu păleşte numai omul rău? 
când fnceată desfăt~nd (?) vieţii, rând nu ne mal afară (in loc de invătatul) despre cbodicăiri (!) ŞI ce veţi zice de cuvintele de incheiere ale 
Invioreazl verdeaţacâmpulul, când nu ne mal prin toate caturile (!) sistemelor invechite" de- dlui Jlanu: ,şt cum toţi creştinii ne inchlnăm in 

itdesmtard~ cântărrţii codrul' i. spre :.drilajul (!) care a adus şcoala la bancrote numele Tatălui, al fiului şi al SI. Duh: sfânta 
Toamna sburdălnicia pa serilor călătoare e in· pentru ca să ajungă - 0, nu credeţi că ]a ne- treime care netezeşte calea edor ce doresc să 

I( / 

~tocultl prin iogrijorarea_._drLlJnul~g..!!u ce au voia imperativă a unei şcoli corăspunză10are tre- vadă bine fn lume (1), tot astfel (1) să ne sârguim 

sA·1 facă pentru a se scJpa( 1) de ani~e~m~l.~~<lt''''~''\~'·.'TW.~~· '~fPI~~r~no~a~st~re~r~o~m:â~n~e~~t~i ~a~c~tu~a~l~e,~n~u~cţit?cI~d~. Hd~e;d~şt~n;o~1 ~in~v;ă~ţa~t;or;Ii~(r~O~m~â:n~I,~U~n;g~U~r~I,~f~ie~c~e.~O~fl~-'_~ gerului uclgâtor. Şi, domnilor, - continuă d. Jianu, s'a ferit 10 rnlT<o~ '.. •• '''.c: .. I ..... cip N A) a cultiva in şcoală sănătatea, munca şi 
Jianu - dupll. principiile metodului deduct}v, foc măcar să amintească, că noi sântem romanI omelllit<, -- 'i .. ,..t .. ", .. d ;I~ffpl' _ 
lânguirea din aceste premise (!) ne mută ima· şi că şcoalele noastre sâ'1t româneşti şi au drep· copII să ajungi oameni sănătoşi, cu ceata groa:,~ 
glnea (t) la Ingrijorarea drumului greu ce are să·I tul, garantat prin leg ... , de a fi astfel (era doar de m§celar ca d. e. preşedintele Comunităţii de 
hcă de acum inainte şi reuniunea noastrăc. l&tă·1 de faţă Măria Sa d. subinspector ungur in faţa avert», să munceascl fJră preget ca aceeaşi ,lIu· 
deel pe d. Jiatlu cuprlns de vârtejul sentimenia· căruia repnzentantul cu briu roşu al bietului con· stritate< şi să fie de omenie, conform adevărului 
lismului m!'ăieţ, iată·1 ajuns la melancolie, iată I sistoriu dispărea ca nimica -), ci la .. pedagojie ,omul bun petrece bine, omul rău păţeşte rău<, 
chiar lncur.ânJu"se in cde mai elementare no experimentală! Aşa! D. Jlanu urmează: I'lnvăţă- care e mai mare decât cuvintele lui Isu~: ,feri-
liur.i de psihologie şi confundând ,ascci~tia de torul de mâne nu se va mai tinea ca orbul de ciţi veţi fi câ1d vă vor batjocori pe voi şi ve vor 

.. l nu·i aşa »Domnişorulec ? - au să vorbească 
,1 al 110~tri...c 

- , Da, au si vorbeasdl ... c 
- , ... ŞI o să·1 huidulascA din nou?, 
- ) Din nou."C 
- '._. Şi au să le strige că ştreat'lgu· i de ei l?c 
- I'Dat au să le strige d1 ştreangu·i de eLe 
- I'Apoi el de ce se lasă?c 
- ,Ce să fac.l, bade Visa)oame?« 
- ,Să nu se lase le 
Şi ochii lui mă caută. 
- I'Sunt prea puţini de·ocamda!ă. Da vezi 

bade Vislltoame, vezi d-ta? - cum îţi tiu eu 
mâna in mâna mea, cum iţi grăiesc acum" tot 
aşa de hot~· ât e, cA 'Iom fj mai mulţi peste 5, 
peste 20 de .nl.< 

- ,Oare aşa să fie?c 
- ,A~a a fi. Căci nu se poate altfel. Ne stau 

tn cale numai ortacii noştri românI, cari nu s'au 
deşteptat ind, ne stau In cale oamenil, rari işi 
vând sufletul pentru un blid de linte, ne stau in 
cale oamenii, cari simţesc că li- se clatină pămân· 
tul sub picioare, şi să ne bucurăm de ăştia din 
urmă; el n'ar fi firesc să fie altfek 

Olasul meu tremura. Trebuia să vorblm pe 
şopllt CI si poală auzi lumea o vorbire a unui 
deputat. In parla<rentul ăsta strălucit, unde au 
fost batjocoriţi de atâfea ori ai noştri, unde s'au 
incăierat de atâtra ori gloatele de oameni, peste 

am· TAY • !'E·NE"'E··T
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~ atelier artistic pentru obiecte bisflricll~t1 
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scaune şi mese dăr1mate; stetea un ţAran din 
Ardeal şi asculta vorbele de ocară aruncate din 
nou Impotriva aleşilor săi. 

- »Ce zice, ce zicec ?., mă Intreba el mereu. 
Eu urmAreall1 vorbirea deputatului şi· i raspun
deam in cuvinte singuratice: Ticăloşie .. nepatrlo
tlsm ... gheşeft ... trădători de patrie ... vinduti strAi
nilorc, .. 

Badea Visalom prindea cuvintele, se uita ]a 
mine - işi Imbumba şl·şi desbumba vre· o câţiva 
nasturi dela surtuc. 

- I'Şi nu răspund, al noştrl?c Nu răspund? 
m~ intreba neliniştit. 

- » Ba da, stal.. .. stai«. 
Bucuria lui când a auzit pentru intâia datA 

vorba lui Vlad. 1 sălta Inima. 
- »Şi ce I·a spus ?c. 
- ) la spus că n'are dreptatee. 
- ,Şi ce·a mai strigat acum ?c. 
- ,A s1rigat că protesteazA .... c. 
_ , Bine .... Şi·acum? acum? Ce face Vaida ?c. 
- »Rlde una bună .... c. 
- ,De ce rîde ?c. 
- ,Rîde, fiindcl e de ris ce spune Alac, 
- ) Da capăt eu gazete unde scrie cum au 

vorbit astăzh. 
- 'Capeţle. 
- »Să nu uit si o cumpărăm c . 
- ,Blnee. 

- I'SI le o cetesc 1n sate. 
- ,Sl le·o ceteşth. 
- :.Şi I-o cetesc şI lui MUru, care a votat cu 

lllaitl e • 
- »Si i·o ceteştic. 
Mal asculti el, ce mai ascult~, apoi ml intreabă: 
- I'Da lan spune·mi care· I Kossulh şi care 

Wekerletc, 
Dau cu ochii de el. Ii arăt. 
Se uită el incruntat la el. 
- I'Şi ăltlalt 7 ... Sgrlpţorul?c 
- ~Care sgripţor?c 
- ~ Da Apponyl ăla ... c 
Tocmai acuma intra In sali, lung elt o pallţA, 

elegant, salutând cu mâna In stânga şi 'o dreapta, 
clătlnându·se tn mersu·1 de cocostâre. 

Mai bine nu spun comentarul Badii Visalom, 
cu toate ('t-ml stă pe buze. 

Destul că ochii II scânteiau de nleal, nlrile i 
st, teau umflate şi·şi strângea mânlle deolaltă. 

• 
In pause I·am Juat si t1e pllmbllm prin cu

loare. I·am aritat sălile strălucite, pIIne de argint 
şi de auriturl. Prin ferestrlle din sala mauTi ve 
deam Dunărea şi palatul regal. Sgomotul oraşu
lui se auzea nedesluşit. AIci domnea sgomotul 
vorbelor aprinse. Deputaţii se Intâlneau, steteau 
pe Joc,. se tnflerbântau vorbind şi plecau ro
tind ochii. 

Mare magazin de tot felul de baine blseTiceştJ, praporl, potire, feşnfce de altar, lustru, crud şi tot teM d, 
obiede pentru montarea bisericelor. - Catalog de preţuri şi modele ttimitem cu plăcere. 

[n atelierul nostru de sculptură se fac: iconostase complecte, altare, tabemaculme, amvoane, Icoane perlatlve. -
Pieiare de iconostase şi Icoane sfinte, picta re de biserică. - Planuri, catalog de preţuri trimItem cu plăcere. , 
Pe Omul nostru expert U trimitem fără taxA la faţa locului, pentru primire. lucruluL 
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goni şi vor zlce tot cuvântul rău impotriva voa
stră, minţind pentru mlnee, şi , fe rfci ţi sunt cei 
goni1i pentru dreptate, .. etcc. . 

Şi aşa stăm la Caransebeş, tocmai precum se 
vede pe de,oJ?arte din diicu~sul noului preşedinte 
al Reunlunei mvăţătoreşti, ŞI precum, pe ~e alta, 
nu se poa/e vedea din cauza că d·sa a eVitat de 
a arilta de ce Reuniunea e >cutroritl de toamna 
vieţii sale după care orânduirea neinţeleasl a firii 
nu rngăd~ie să aşteptlm decât crivăţule. Cerem 
să ni-se arate: de ce acealtă reuniune chemată 
la viaţA inainte cu 40 de ani de cltră. oameni 
Idealişti, trosneşte astăzi in incheieturile el şi 
ameninţă si se prăbuşească? E un lucra mare 
acesta şi provocăm pe d. Jianu să ne deie deslu
şiri, clei Reuniunea dela Cara~sebeş nu e numai 
a bănăţenilor, el t a intreguluI n~am românesc. 
Opinia publică românească trebUie s~-i pedep
seasei pe vinovaţii cari sporesc dureTlle In acel 
petec românesc sfaşiat de atâtea hiene de legea 
(dar mai ales de fărădelegea) noastră ca şi de 
alte legI. Trebuie să ştim cum stIm şi întrucât 
purtam noi vina la prohodirea şcolii noastre, ca 
să nu le mai facem duşmanilor noştri nedrepta
tea de a·i face să supoarte intreaga vină, câtă 
vreme noi sân tem cei încărcaţi de păcate. 

Despre alte fspr!vuri ale adunării generale din 
Cacova deocamdată nu vom vorbi. Aşteptăm 
mai întâiu Heflexiile şi impresliIee pe cari nl·le·a 
promis corespondrntul nostru. le aşteptlm cu 
mare ner~bdare, dd ele ne vor ingădui o pri
vire şi mai esactă in acel grajd al lui Augias pe 
care nu l-a rănit nimeni, de cine ştie când. ' 

Deocamdată trimitem celor dela Caransebeş 
saJulările noastre: la revedere la Philippll 

-----------------------------
Scrisori din Viena. 

Intrunirea partidelor politice. Creştinii 80-
ciaU. Deschiderea umerii. 

Viena, 20 Octomvrie. 

IntrunIrea partIdelor 
politice. 

In vederea deschiderei parlamentuluf, partidele 
politice au început să se agHe. Dumlneci dlmi
ne<,tol ~nrilll,n", .... n .. r .. t;: .. " f""'~ <> ..... ~ ruifumre 
puOllcă la primiiriE', ceiând ca parlamentul să in
tre in activitate şi să voteze legile de interes ge
nual, trebuitoare poporului şi 1n deosebi munci
torime!. 

Vasta sală de Intrunire neputind cuprinde pe 
toti cei adunaţi, o parte din oratori au vorbit 
afară, adresându· se mulţimei din stradă. 

- , Vezi Bade VisaJoame, pe aici vi trimiteţi depu
tati voi, ţJranii. Pe gangurlle astea se plimbă ei, aid 
se intâlnesc ei cu oamenii, cari rid şi batjoco
resc, aici cu alţii, cari nu te scot din vorbe dulcJ, 
de trebuie să· ti lai mintile 'n cap cind vorbeşti 
cu ei, ca sI nu te păcăleaicl. Ş1ii Bade Visa
loame, cât de grea este slujba lor aicla?e 

- ,Cum să nu ştiu, p~catele mele?e 
- ,Şi ce e de râs e, ci oamenii _ştia, pe cari 

fi trimiteţi voi, sânt învlnov1tiţi, el n'au altă ţinti 
decât să vă mulgi. lţi poţi d,ta tnchipui aşa ceva? 
Ei, cari n'au in lintea ochilor declt binele vostru, 
ei, cari aleargă de departe să vi apere aici, În 
casa ţării, el, cari au plrlnti şi fraţi şi surori şi 
unchi şi nepoţi in satele voastre, ei, a dror du· 
rere este şi a voastră - el sânt tlclloşii, cari 
vreau să vă ia pânea dela gură! Nu vezi: fiecare 
deputat de al no!tru are fraţi şi surori ţărani, sa· 
tele noastre româneşti i·au dat neamului nostru?! e 

Badea Vîsalom nu se poate reţlnea, se uită 
ţintă in ochii mei şi v~d cum se prelinge o la· 
crimă peste umărul obrazului lui. 

- ::. Vezi, bade Visaloame - şi ce te doare şi 
mai mult e ci se găsesc oameni din trupul şi 
din sângele nostru, cari se vând. Intelegi asta? 
Se vând! Pentru ei neamul nu pllteşte nici o 
ceapă degerată, pentru ei nu e altă tintă decât 
c~pătulala, pentru ei dragostea faţă de ce este 

»T R II U N A!i 

In acelaş timp natlonalli germani, formati In 
corlrglu numlros, manifestau pe Ring, rn contra 
cehilor şi fn favoarea legII Kollsko. 

Cind soclal·democratli s'au retras, rn corpore, 
dela lntrunire, s'au Ivit câteva Incidente - pe 
alocurea chiar ciocniri - tntre aceştia şi ger
manII naţionali. Poliţia, puternic reprezentl.tă, a 
ştiut Insi sl ment1e buna rândulală. 

S'a flcut h.z de ideea Ingenioasi a poliţiei, de 
a se servi in acest scop şi de tramvaitle elec· 
trict'. In adevăr, cele două corpuri de manifestanti 
urmându-şl procesiunea de ambele pArţi ale şlne
lor de câte ori .junieau la Inceputuri de Jncă, 
ierĂri, politiştli porunceau conductorilor să dea 
vitezA motoarelor şi astfel beligerantii, spre a nu 
fi striviti, erau siliti să se des~artl, fiecare f~ ta· 
băra SI, căci dacă vre· unul ar fi dat ni vaii prmtre 
adversari... Il vedea sfântul. 

La întrunirea socialistă s'a protestat şi împo
triva executării lui Ferrer. Deputatul Ptrtzestorjer 
care a atins subiectul aasta a fost foarte aplau
dat. 

Creştinii soc1ali. 
La r!ndul lor creştinii sodan au tinut nume· 

roase Intruniri publice Luni seara. Zeci de mII 
de ceUţeni s'au dus să sprijine punctul de ve
dere al acestui partid. 

Or.torit principali au fost dnil: Wel!kirchner, 
primarul LUtger, Or. Oeszmann, prezedintele Pat
tai şi deputatul Nagler. 

S'au votat trei motiuni: una prin care cetă
ţenII se ridici in potriva ori cArei obstructiunl 
şi cer parlamentului o acttvltate pozitivi. pe baza 
unei noul ordine de zi, • doua prin care se cer 
nlzuirl de apărare a germanismulul In potriva 
tendinţelor manifeltlte de cehi, pe teritoriile curat 
germane din Austria de jos, iar a treia este re
feritoare la chestia ungarA şi cea bosniaci. 

Iată textul acesteia din urmi: 
,1. Adunarea de azi a alegătoriJor protesteazA 

cu toată hotArfrea In contra unor noui concesluni 
pentru clica stăpâni toare din Ungaria, prin cari s'ar 
aduce o nouă sllbire unităţii imperiului şi uni-
răţli armatei comune. . 

,2. In intereaul Intregei monarchll, precum şI, 
rn de05ebl, a celor douA milioane şi jumltate de 
germani ttAitori In Ungari., cerem Iiberarea. ~p~ 
atât de solemn flrnd~mat.l de catra Coroanl, a 
popoarelor din Ungaria şi Croaţia, de sub nein
drept!ţirea politică şi naţionali. 

,3. Cerem mai departe deputaţilor si se împo
trlveascA ori ci rei orInduiri de stat, care ar tinde 
si prefaci toate ţările ImprejuruJui, cucerite cu 
averea şi sângele austriar, In domeniu al pofte· 
lor de stJp!nirea maghlaree. 

Unul din oratori, deputatul Bielohlavek, a spus -românesc este o vorbi goalA, pe care o delpre
ţuiesc, o urlse chiar din tot lufletul lor. Toate 
clipele triite in mijlocul nostru şi le amintesc 
numai ca si le foloseascA Impotriva noastrl, tşi 
bat capul zi şi noapte cum si ne prlndl mai 
tire In l.ţ, CI si numai putem da nici din mânl, 
nici din picioare. 

Cind le vorbeşti de neam - ei rld -, când 
le am/ntt şti de ca!a lor părIntească - ei şi o 
aduc aminte ca prin vis, clei casele bogate de 
prin Pesta le stau in cale, - cind le spui: ,A! 
ce frumoasA privelişte ar fi si fim toti rominii 
din Uniarl. Intr'o tablri, nedeslipită, hottrttll, 
cu care nu se fntră'n leglturi decit pe faţA le el 
rId, bade Visaloamt', ei rId. Şi când le aminteşti 
de suferintele altor neamuri, de temnitele scunde 
şi muceg~ite, cari au adlpostit trupurile celor 
mai buni ai lor, şi le aduci drept pildl de ur
mat, când e vorba de drepturile unui neam -
ei, Clri ne· au părăsit fn mijlocul luptei, flcân
du· se unelte, ei rid... Şi rlsul lor ne doare, vai, 
cum ne doare ... c 

Pe lingi noi treceau depuţati tineri, Infierbân
tati de vorbă, cu miinile in aier la fiecare isbuc
nire a puvoiulul de cuvinte. Se certau pentru 
cercurile plinuite dupA votul universal. Şi tră
gând cu urechea, auzeam ţinuturi româneşti 
cum le'npart dupA pofta inJmel lor. 

___ _ '~,~T~='~" ' ..... '~~c'ifim -'L~kg-,W7_~~;0~ 
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se cer 

d ,e timpul suprem ca ne tlonalităţlle din U~ strAini 
garia, în dtosebi cele 2 ~i jumătate millo4ne ~ O 1 
~ermani din Transilvania, să fie el/befau _ In ce 
supt apăsarea tirană maghiarăe. Noi creşh .. P 
sociali n'avem nici o ură tnpotrlva popula~ pentrt 
ungureştl. Nu sintem in contra m!ghiarilor ~ cru, n 
baştln., Intru cât ei alcătuiesc poporul, care! rea. si 
tot aşa de exploatat ca şi naţlonalittţile: dat~st. 

Şi deputatul Silbertr s'a ridicat inpotriva on d.ahştl 
căror concesii ar fi si se mai facă maghlarilol, tns~ I 

Or. Oeszmlnn, critlcând stările din Ungan, ~edlnt 
arată că pe de o parte maghiarii sânt din ce ,; rată. I 
ce mai stipâniţi de pofte de independentă, il! vlr.~ 
pe de al'ă parte Imping naţionalitAtile la disjl!- llc ŞI 
rare şi la ură inpotriva imparatului şi a monar. Cur 
chiei. Aushi 

Dr. Lueger, In felul d·sale ~Iritual, şi a bătut 
j0C de necontenitele planuri de clarificare ale pc< -
Iiticianilor maghIarI. , Despre pattea m~a, spar. 
gă şi capul cum vor cu planurile astea, dar n~ 
nu vom admite să li-se dea noul concesi mir. 

CI 
• / Deschiderea camerll. 

Cum am spus, toafe ace5tle manifestat1unlst A 
fac In vederea rrdeschiderei sesiunei parlamen-
tare care are loc azi, Miercuri. Lumea politiei 
aşteaptă cu nerăbdare acest eveniment, mtnlt si 
clarifice situaţia, prin aceia el se va vedea daei 
cthii vor să continue obstrucţia, ori !ă permilj 
funcţionarea parlamentului. Pentru astăzi fusese Int 
decisă o Intrunire a şefilor de partide pentru I la on 
vedea ce e de făcut; ea n'a avut insă loc pen· ţiune 
tru că In acelaş timp slavii aveau o intrunire nod. 
pentru a decide ce pozitie să ia. De acela lnlnr 
nirea şefilor de partide a fost amAnatl pentru fost 
mâIne. ceast: 

Dintre cehi se ştie până acuma numai ci, na· arata 
ţionali,soCÎall sunt pentru obstrucţie şi social- ŞI arl 
democraţii contra el. Celelalte partide n'au anun· chestl 
ţat fnei ce vor face. 

Clubul deputaţilor socialişti de toale naţiuni~ Es 
a tinut azi o şedinţl plenară, in care a decis ~ pentr 
facă tot posib:lul pentru a asigura funcţionartl Argu 
parlamentuluI. Spre acest scop ei au hotlrft ca(;Ampn 
prima şedinţA, Inainte ca _obstruction\ş~ij o;; 'rfpisa 
poată propune f1'W11unf'\1e urgenţă menIte sa, . 
umple ordlnea'-de zi, să propună tj, social.de· ~ne 
mocratii, două moţiuni de urgentl In chestii de ~I\ar 
politici socială şi anume prima prin care corni· trebu 
tetul de politică socială este decla'at constiluitln ment, 
permanenţi şi o a doua prin care guvernul este de 
tnvUat să ia măsuri contra scumpetel. In acelaş le pi 
timp se arată anume ce măsuri să se la. lnke pU1 
măsurile propuse este una prin care se cere ca refuz, 
guvernul austriac să se fnţeleagă cu cel ungar in Ta 
pentru ridicarea vămel de cereale şi una piin care noile 

- »Vezi bade Visaloame, vezi cum impart oa· 
menii ăştia tinuturile voaste. A! De·aţl fi şi vei 
o!menl, cu toţii! De·ati şti sta cu pieptu'n foc 
- vini ploaie cu pudolsă pe capetele voaslre! 
O.-:-am fi cu toţii o palangă de oameni hofărlp 
să fim români, ori si nu fim nimic! 

Şi cerem noi ceva ce n'avem dreptul să ce· 
rem ?! Nu vezi, bade Vlsaloame, el noi avem 
dreptul la viaţă româtteasd, naţIonală? Palatul 
ăsta, in care vorbesc acum cu d ta, nu e ridica! 
şi din sudoarea d·tal.? N'ai dat şi d ta miIi· 
raşii, ca să se ridice şi si arate lumii pestrite ce 
poate si facă ,Ung.riae? 

Toate silile astea cu pbetli plini de aur şi d: 
argInt, cu policandrele grele, cu covoarele, can 
iti rnibuşesc p!şli, vezi - toate, dar toate aU 
fost plătite şi de ai noştri... Calcă deci apăsat. 
Calcă UrI de nici o frică. UitA· te la toti drept 
In o'hi. N'ai de ce si te ruşinezi! C4nd dai ~e 
domni fmb[ăcaţi ca ă. dela uşe, nu, ti lua păIITla 
ca dinaintea cine ştie cuf, fj om - şi dute acas~ 
şi fi apostol, baie Visaloame, fi apostol. După 
puterile pe cari ai. Dacă nu vom fi noi fericiţi o 
să fie fericiti copiii copiilor noştrl...e 

Ţăranul dJn Ardeal călca MrMteşte pe covoa· 
rele de Smirna ale parlamentului... 
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I 
Ma"lna de oaloulat slstc. TaUts, I cete mai naui modele de desemn se trimite 

Colecţiune a de 
mice pentru 

cu globurele aclţătoare pentru cJ. 1. 26 cor. gratait. Premiat la expoziţia dia CincibisericL 
reov12l1te eoono- Maşina de calculat mici de mână, sistem (P6:1) IUdall. de aur. Se poate comanda 1 ~...-"" 
ş:oaJele pop. ("reţul 50 cor· Takats o buc. 16 fiI. (atalog de pretari despre Takaits Endn, Învăţător de stat În "or. 
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se (ere să se Iese liber importul de carne din 

I străinA tate. 
i O hotJrfre interesantă a lud clubt 1 socialist 
In ce priveşte alegerea preşedintelui. Plnl acum 

. .IJI preşedinte deputatul creştin·&cocial Pattai, 
pentru a dezbina insA partidele doritoare de lu
cru mal multi deputati cechi au fAcut propune-

I rea' să se voteze ca preşedinte pe deputatul so· 
cialist Pernerstofer, clei slavii impreunl (U 50' 
cialiştii au majoritatea. Partidul socialist a decis 
Insl să voteze ca preşedinte tot pe actua]al pre· 
,edint. PaUai, a cArui ale2"ere este astfel asigu· 
rală. Prin aceasta socialiştii au dovedit ci In ade· 
Ylr IU dorinte ca parlamentul si poată lucra şi 
lac şi sacrificii pentru aceasta. 

CUni se vede situaţia e foarte Incurcatll in 
Aushia. ~Cor.c _ .. _---------------
Chestiunea episcopiei da 
~ Timi,oarl. 

A cinci. ,8dlnll • cODjt.salul 
a_lion81. 

- Dela trimisul nostru. -

Sibiiu, în 20 Oct 

Infiintarea noilor episcopii e pusă iarăşi 
la ordinea zilei, a stârnit azi o mare discu· 
ţiune în şedinţa congresului. Un adevărat 
nod gardean de interese şi de preocupări a 
fost prezentat congresului prin discuţia a
ceasta. Cu vioiciune şi adesea cu îndârjire 
oratorii au desfăşurat aproape toate ideile 
şi argumentele ce se pot invoca În această 
chestiune. 

Este de interes să cercetăm argumentele 
pentru şi contra înfiinţării episcopiilor nouă. 
Argumentul de căRetenie ce s'a adus. în 
tmprejurările de astăii~7fu ne arde de 
qJiscopii, cum s'a ~is, că s~ntem în. sit,ua. 
\i\me de apărare .. ŞI defenslUne, a mstltu~ 
ţiilor noastre şi'"ttm~iepotlibile 
trebuiesc întrebuinţate pentru întărirea şi 
menţinerea lor. Şcoal~. noastră e ~meninţat~ 
de pieire, nu avem mIjloace de aJun~ ca sa 
le putem păstra. Guvernul ne-a amenmtat cu 
refuzarea congruei şi preoţimea noast~ă st~ 
în faţa mizeriei. In astfel ?e îml?reJ~răr! 
noile episcopii sunt un lux meexpllcabll ŞI 
neserios. 

Mai mult chiar, iele sânt păgubitoare prin 
descentralizarea aşezămintelor noastre. O 
episcopie puternică şi bine înzestrată. poate 
să reziste mai bine decât două sau trei slabe 
şi sărace, lăsate in pra?a at.acuril~r ş! .ade
menirilor guvernului. ŞI-apOI - ŞI aICI se 
amestecă un motiv de lactivitivitate: greută
~Ie episcopiscopiei de Caransebeş, nu avef!1 
noi destui episcopi, destule nouă. compe~l. 
~uni şi lupte în jurul scaunelC?r ~p.lsc?pe.şt~? 
Să mai mărim şansele aces~el hCltaţ.l~n~ J~ 
minus a sentimentelor de cmste pohtlca ŞI 
naţională? 

Sânt acestea argumente cari. forf!1ulate 
mai ales într'o formă populară ŞI captlvantă 
ar putea să ademenească pe multă lume de 
a le da ascultare, deşi nu tăgăduim ca iele 
CUprind şi o parte oarecare de adevăr. 

Credem Însă că ieste o greşală de a se 
da o precumpănire acestor ar~ument~ faţ~ 
cu celelalte pentru înfiinţarea nOilor epISC?pll. 
Principiul ce trebuie să ne călăuzească teste 
cu cât mai multe centre de control vom 
avea, cu atât mai multă garanţie de disci
plină bisericească şi naţională vom. a~~a. 
~~ialismul şi pocăismul, apoi concubmaJ~le 

)L lmoralitatea în popor au cangre~at ~ m
~nată parte din poporul nostru dm Ban~t, 

atât de viguros şi conştient altfel. TrebUIe 

· ... T R I BUN Ac Pq. 6 

să reţinem aici un cuvânt rostit de metro- cerU poporaţlel ln parochil şi si compună 
politul În discuţia de azi, deşi iei a spus.Q un formular general pentru o conscriere 
Într'o formă exagerată: cit mai exactă şi uniform'. 

A doua observaţie. 
" - Luaţi seama, a zis, că vă veţi con- Având in vedere ci căslUorlfle pur civile 

vinge de adevărul cuvintelor mele: mai şi concubinaj·i1e IU sporit dela 1905 pAnă 
mult preţuiesc episcopii decât şcoalele şi la 1909, se ordonă consistorului metropo-
congrua E O exagerare, căci folosul şcoa- IItan ca să ta toate măsurile pentru lnlltu-

rarea lor. 
Jelor nu poate fi răscumpărat prin episcopi, Raportorul comisiei financiare Dr. N. Ve. 
dar e adevărat că dacă un episcop bun îşi cerdea. Cere in acelaş timp ca situaţia averilor 
va păstori bine credincioşii, vizitându-j şi bisericeşti dupl raportul general al consfstoriului 
îmbărbătându-i şi îndreptându-i pe calea cea şi (ere CI pe viitor să se prezinte congresului 
b f . d' un raport amănunţit şi unitar asupra. 
ună, un olos nemăsurat ar răsări In ac- Aici Dr. Oh. DobrÎn-re]eva chestia ajutorului 

tivitatea lui. Aceasta nu se va putea însă de stat din dieceza Caransebeşulul. Deşi ajutorul 
decât în eparchii mai mici şi pentru acea- acesta a fost votat de corpurile legiuitoare, guvernul 
sta ele nu pot fi respinse. refuzl lichidarea luJ, lucru absolut ilegal. Cere 

U d v' • fII t congresului să la măsuri. 
n e sa mal punem apOI o osu ce re· Metropolltul spune ci intii trebuie si i se a-

buie să rezulte din întărirea elementului ro- ducă la cuno~tinti oficiali, căci altcum nu poate 
mânesc la oraşe. Trebuie cât mai multe lua mAsuri. 
centre de viaţă românească unde un mă- Raportorul Dr. N. Vecerdea citeşte raportul 
nunchiu de intelectuali va putea Începe or- comisiei epitropeşti despre conturile anilor tre-
ganizarea mişcării politice şi economice a cuţi şi spune că le a găsit in rinduială afară de 

o sumă de 1200 de coroane pe cui le·a ridicat 
elementului românesc din ţinutul respectiv. secretarul metropolltan Or. N. Zigre care nici nu 
Cucerirea oraşelor, lozinca asta atât de mult locuieşte in Sibiiu şi nu are votati suma asta 
preconizată va găsi un sprijin important În de consistoriu. 
creiarea noilor episcopii. In Timişoara mai Inclden'ul acesta produce impresii penlbUe şi 
ales, aşezată într'un mare ţinut cu multă d. Zigre părăseşte sala. 

ţ. .. ~ .. tit r Mitropolitul explică ci d. Zigre a primit si 
popora le romaneasca, sporIrea 10 e ec ua 1· fie numit secretar cu condiţia ca să i.se dea şi 
lor e de o necesitatea imperioasă. bani de locuintA şi a crezut ci ajunge să se In

Intr'un cuvânt, creiarea noilor episcopii, scrie suma asta In budget, fără a mai produce 
va fi un îmbucurător semn de progres şi o justificare din partea consistorului. 
de espansiune în evoluţia noastră. Vorbesc d·nli P. Rotar, Partenie Cosma, T. 

Hotărîrea de azi a congresului în chestia Herman, Mihai Popovlci, părintele Dr. Cristea 
şi Iosif Oan a cărui propunere se primeşte de 

episcopii lor a fost un succes hotărît al dlui a se trece peste lipSI aces'ei formalităţI. 
Emanuil Ungureanu. De 40 de ani acest Congresul primeşte. 
venerabil fruntaş a agitat cu o fanatică stă· O. Emanuil Ungureanu, raportorul comislunti 
ruinţă pentru ideia asta şi acuma când a speciale pentru nouile episcopii, prezintă un ra
văzut ochii primul pas spre realizarea ideii port amănunţit şi propunerea pe care o repro-

ducem in alti parte a ziarului nostru privitoare 
sale' ae predilecţie: episcopia de Timişoara la nouHe episcopii. 
a avut una din cele mai frumoase zile ale D. Dr. Oh. Dobrtn dă expresie plrerii mino· 
vieţii sale. Mei1lbrii congresului l·au feli· rităţi! din comlsiune. Intreabă mal IntAiu daci e 
citat cu căldură şi ngrestfitreg i· a făcut cu cale ca in situaţia de acuma sA se inflinţeze 
ovafiuri#····· 1 _ --~-::-~!Ii' 1IiÎ,_ .. ,~.n.o.uliiile_e~pi~~~('O~)p~iii~, rC;:;âiiJ"d şC(l~la e ameninţată şi re-

,. gnier ...... _ ~ pus in ll.~dl:r~? Oare 
Iată ştiri despre mersul discuţiunii. de episcopii ne arde nouă? E picat şi de timpul 

ce se pierde aici discutându· se chestiunea asta. 
Şedinţa congresului. Ea va Intimpina multe greutăţi' la impărţirea fon-

Prezideazl 1. P. S. Sa mitropolitul care de· durilor. Propune ca congresul să facă proiectul 
schide şedinţa la 9 dimineaţa. acesta din nou obiect de studiu şi după asculta· 

rea factorilor competenţi şi a sinoadelor episco
Se citeşte şi verifică sumarul şedinţii trecute. peşti să se prezinte viitorului congres o propu. 
Raportorul comisiunil fondurilor Oozsdu, pă- nere în această afacere prin tare să se rezolve 

Tintele Ivan arati ci comislunea nu a putut con- definitiv eompkxul tuturor chestlilor cari se ţin 
trola decât conturile pe anul 1908 de carece con· de afacerea asta. 
turBe celor doi ani precedenti 1906 şi 1907 nu D. Or. N. Oncu spune că !proiedul prezintat 
au fost prezintate congresului şi au fost esami- de comislunea specială e al treilea in acea sti 
nate de consistoriul mitropolitan. Spune ci aceasta afacere. DedarA ci :voteazl pentru propunerea 
se bazeazA pe un uz mai vechiu. Găseşte ci el comisiunii,!'lei nu doreşte trlgănarea chestiunii, 
este neîntemeiat, căci congresul fiind singurul for dar si nu se uite că şi cei din Arad au dreptul 
instituit de testator pentru a da desclrcarea el va de a·şl rosti cuvântul. Nu se poate hotAri nimic 
trebui sA esamineze conturile tuturor c~ lor trei pânA când proiectul nu se prezintă corporaţiilor 
ani de gestiune. in drept şi numai dacă ele nu vor aduce nici o 

Se naşte o discuţie la care Iau parte mltro· hotArire, atund viitorul congres să decidA. 
politul, dnii Partenie Cosma, Dr.Oh. Dobrin, D. 1. A. Preda vorbeşte contra proiectului 
Dr. N. Oncu. Ei spun ci uzul de pAnA acuma spunind el nu e timpul a se discuta chestia 
e greşit căci congresul e singurul in drept a da asta, acum când situatia şcoa]elor noastre e atât 
descărc~rea. O. Cosma şi Oncu propun insă de ameninţată .. 
ca de data asta, fiind conturile in Budapesta., si D. Pavel Rotaru vorbeşte pentru Ipropunerea 
se urmeze, pentru ultima datJ, acest uz. comisiunii. 

Congresul primeşte. Mitropolitul crede el infiinţarea noilor epi-
scopii e necesară. DeclarA ci ele sunt chiar de 

Raportorul comisiei de validare Or. Gh. Popa preferit fată cu şcoalele şi cu congrua preoţeasci. 
propune validarea alegerilor deputaţilor Sofronie Se va vedea atunci ce important e ca episcopii 
Nedici in Jam şi Or. Oh. Dobrin in Alibunar. sA aibă dleceze mici in cari să sustle contactul 

cu turma pastorită vizitind· o şi imbărbătând-o. 
Se incuviinţează. (ProtestAri şi mare sgomot). 

Discuţia aceasta a aprins toate spiritele şi toţi 
Raportorul comisiei bisericeşti Dr. I. A. Preda sint intr'o mare incordare. Se strigi şi se agilă 

prezintă raportul comisiei care se primeşte cu şi se cere votarea al clre! rezultat nu-] poate pre
două observaţii. ;/Vede nimeni. In sftrşit se votează şi pentru pro-

Intii: deoatece conslstorul mitropolit.n punerea Dlui Oobrin se dau 19 voturi iar pentru 
nu a elaborat I instrucţia stabilită de con- a comlsiunii vre-o 20. 
gresu] din 1906 şi nu a compus IncA un Rezultatu] acesta produce o noul mişcare. D. 
formular general pentru o conscrlpţie pa- Ungureanu e radios şi leste incunjurat şi felld· 
rochiall din intreaga mitropolie, se ordonă tat de membrii congresului cari li fac ovatiuni. 
consistorului mitropolitan ca sA elaboreze Metropolitul Inchide şedinţa. Mâine la 9 şe
o instructie amAnuntltă In privinta condu- dinta viitoare. 
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$edinla a ,assa. 
- Prin telefon. -

Sibiiu, 21 Octomvrfe. 

Prezidea:zi mitropolitul P~rintele Vasile Man
gra prezint! o propunere in care spune el rn 
anul 1648, Domnul Constantin Brancoveanu al 
Munteniei, a Ucut o danie de 6000 de bani bi
sericii romlne ortodoxe din Alba-Iulia, iar rn 
anul 17CJO a dilruit moşia Merlşenilor şia hott
rit CI toti urmaşii lui in domnie, de orIce neam 
ar fi, si dea o danie egală sau mai mare' bise
ricii române din Ardeal. Sinodul din anul 1860 
a cerut dela Alexandru Cuza inolrea acestei da· 
nii. - PlrIntele Mangra cere in propunerea sa 
ca acuma si se facă o petiţie dUri guvernul ro
mân pentru a se obtine dania din nou. 

Congresul primeşte propunerea aceasta. 
Azi s'a ales membrii consistorului mitropolitan. 

A reuşit lista opoziţiei contra Iistei:mitropoliluluJ. 
D. Vasile Ooldfş face propunerea ca si se 

facă o reprezentaţie la guvern impotriva felului 
cum se Impărteşfe congrua preoţilor, pe care gu
vernul o intrebuiHţează ca un mijloc de teroare 
şi corupţiune. 

Şedinţa s'a inchis la ceasurile 12 şi 30 minute. 

ţ- In chastia episcopului da 
, . Arad. 

Aseară la orele 5 s'a ţinut o consfătuire 
a tuturor membrilor congresului În care s'a 
discutat întâi chestiunea candidării pentru 
consistoriul mitropolitan. S'a hotărît că de 
aici inainte membrii din dieceza Aradului să 
fje reprezintaţi În număr egal cu reprezen
tanţii celorlalte dieceze şi să nu mai aibă 
unul mai mult ca până acuma. 

In chestia episcopului de Arad s'a ho· 
tărit a se renunta la o interpelare În con
gres ~ar s'a hotărit fără discuţie şi în mod 
llnQlllm ca o de une ·.membrii. 

. şi Dr. A. 
nte la epis opui Aradului 

ŞI sa comunice o moţiune luată în con
sfătuire. 

.' Dd. Dr. Aurel Vlad şi Dr. Aurel Lazar, 
conform hotărârii membrilor congresului 
s'au şi prezentat azi la episcopul Ioan 1. 
Papp căruia i-au comunicat următoarea 
moţiune: 

Deputaţii congresului naţional bise
ricesc reproba participarea P. S. Sale 
episcopului de Arad la desvălirea sta
tuii lui Kossath şi-l invita ca în vii
to, sa se fereasca de orice act care 
l-ar aduce în contradicţie cu sentimen
tul obştesc şi interesele bisericii şi nea· 
mllbd românesc. . ' 

Ne bucurăm de această hotărîre 'care 
c~nsti!~je un precedent prin care opinia pu. 
bhcă IŞI găseşte o formă demnA şi bărbă. 
tească de a da g1as convingerilor şi senti. 
ment~lor iei a~ânc jignite şi d~ a pedepsi 
pe cel ce o shdează cu un dispreţ atit de 
suveran. 

----------------~----------------
Propunerea comlslunei speciale 

În. ~~za "I!ol:liI9r . episcopii.'" , 
latJ propunerea tlcufi de taportorui comisiunll 

sp~jale .d. Emanuil Ungureanu in chestia noilor 
epIscopfi, prezentati In şedinţa de ieri a congre-
suJui naţional bisericesc ~ '- -" . ~ 
. Cu. provocare la, cODclosul congresual No. 

64 din., ao~] 1 Q~O ; ,referitor la' e Îa.6inţarea 
noneJor 6pJscopn gr.-or. româae diD' Cluj 
Oradea-mare şi Timişoara -. ca UD p~ 

.TRIBUNAc 

Inainte in efepluirea acestui conclus - acum 
in privinţil teritorulni şi a chei ei de rnpltr· 
ţire a fondurilor şi fondaţiunilor tatre epi· 
s~opiile vechi exislânde şi Intre cele Donă 
Infiinţânde - congresul decide ta urmă
torul mod: 

. 1. Diecesa tnfiioţândă la Oradea·mare se 
va constitui din toate protopopiatele, cari 
stau astazi sub jurisdicţiunea consistornllli 
din Oradea-mare cu terifoml lor de aslăzi. 

2. Epi3copia fnfiinţa.ndl in Timişoara se 
va consţituÎ 

a) din protopopiatele Timişorii şi C'Jmlo
şolui-mare dela dieceza Aradului şi din pro
topopiatele Ciacovei Verşeţului şi B aziaşului 
dela d:eceza Caransebe~lllui; Toale aceste 
5 protopop:ate cu intreg leritorlll lor de 
astazi; 
. b) din protopopiatele Vpovdi şi a BeJin
ţoIui - cu excepţiunea comunelor biseri
ceşti mai jos inşirate, cari aflâlldo-se pe 
teritorul eomitalu[ui Caraş-Severin trec 11 
dieceza CaransebeşuluÎ; 

c) din comunil~ bisericeşti Bis~rica·albă 
şi Naideş, cari aflân:iu,se pe teritornl corni
tatului Tlmişulni, - trec dela dieceza Ca
ransebeşuloi la diec .. za Timiş )fii. 

Din protopopiafe'e LiPOHi şi a Belinţa
lui trec următoarele comune b'sericeşti la 
die~eza ('aransebeşullli şi adecă din proto
popiatul Belinţoloj comunele: Belioţ, Bara, 
CIado"a, Cutina, Dobreş~j, Fad:mac, L'ipuş
nL', LeuclJş-'şti, Rak ta; RadmanEşti, Tergo
vişti, Remete-Lungll, M ~ năştur, Ohaba- Lungă, 
Iersnic, BIlDea, Dubeşti, Topla Pădurani, 
CQşteinl-mare, Coşteiul-m;c, Groini ~n fiIii 
Părul şi Jabar; - din protopcpiatu[ tipo
vei: Spata, BacamE'zeu, Bau, B rehiş, Brut
nic, Bulza, CapolnHş. Cap'loara, Ce~la, GroşH, 
Lalaşint. O~b .• ~,; ·Ohol1-sârbească, Pojega, 
611civ3, Valea-mare, V('rfşmart, Zabali' Toale 
aceste comune 40 la număr trec cu intreg 
teritorul lor de astazi. 

3. Die~za Clujului se va constitui pe teri
toriul de astăzi al Archidiecezei şi adecă; 
din urmUoarele pro :opopiate cu intreg terÎ
torinl lor da astAzi şi anume: A:ba·Iulia, 
Abrud, Câmpeoi, Lupşa, Turda, Cluj, Un
guraş, Cetatea-de- piatră, Solnac, Dej şi Bi· 
striţa, Reghin şi Murăş Oşorhei. 

Nonel~ episcopii se vor Infiinţi cu nu
mărul suflE-telor, cari se vor afla la timpul 
tnfiinţării faptice pe teritorul lor.· , 

, De cheie la [mp1rţ!rea fondurilor şi fun. 
daţiuoiJor intre diecese!e vechi şi intre efle 
Două să decretează pentru flAcare dieceză 
nnmărul credncioşilor, cari trec la episco· 
pia nouit, la proporţia credincioşilor să im-
part fondurile şi Iundaţlunile... . 

Cvoh. din fonduri şi fundaţiuni ce trece 
la episcopiile nouă să predă prin intrevenÎ
reli unui ~eomj8ar' al Consistorolui metropo
litan la timpul. care I va decide consisforol 
metropolitan; cazuri de contraverză şidi
vergentă -Între episcopiile vechi· şi Intre cele 
fofiinţânde, cu privire la natura şi impărţi
rea vre-unui 'sau:altui fond, sau fondaţiuni . . . ' precum ŞI' cu priVIre la mărimea vre-unei 
cyote ...... le va regula şi decide' congresul 
dm caz In caz la cererea unei sau altei 
dieceze. ~ .' l 
- CODsistoruI metropoIifan să tndrulllă Ia 
timp potrivit a lua disposiţiunile necesare 
pentru efeptoirea acestui concloz. 

22 Octomvre n. 1909 ( 
ti .... 

IIiFORMATIUIiI. 
A RAD, 21 Ocfomvrie n. 1909. 

Pentru Reuniunea femeilor ro. 
mâne din Arad. Viceprezidenta reuniunli, 
doamna Letitia Oncu, a primit din partea 
doamnei colonel Herbay una suta coroane 
taxa de înscriere ca membră flJndatoare 
il reuniunei, împreună cu următoarea BCri· 

soare: 

Mult stimată Doamnă, 
lncântatd de adtvitatatea reaniane4 deo· 

sebit desvoltata în chestia importantd a elia .~ j. 
caţiei de fete, va comunic dorinţa de a intra nc.i 
ca membra in reuniune, transmiţând totdea. ;nd 
data suma de 100 coroane. -Il 

'iUal 
Cu toata stima: 'J b 

Valerla de Herbay. ore 
, a. 

- O nouă cucerire. Pentru Întâia oară Piaţa 
cea mare a Sibiiului se împodobeşte cu o firnU - ~ 

ain
românească: pe la jumătatea lui Octomvrie, anul tiu 
curent a descris acolo o prăvălie de blănărie, În· i s' 
preunate cu lucrătorie, dl ILie Steflea care a stat . vi 
mai mulţi ani la Viena, Berlin, Paris şi Londra 
şi căruia sperăm că i se va da ocazie să facă 

cinste industriei româneşti. Inregistrăm această 

isbândă CU atât mai bucuros cu cât Înainte cu 
doi ani am avut de asemeni UI1 moment plăcut 

de această natură: o firmă românească ~ a croi. 'log 
torului 1. Petraşcu -- În strada cea mai prinei- ŞI. 
pală a aceluiaş oraş. Vivant sequentes. Con IV: 

- Bjornson paralizat. Marele scriitor·eŞ, 
norvegian Bj6rnson se află acum greu bol- :a~11 
nav la. Christiania, .de paralizie, Încât nici 11o~ 
ULf 'tUN p.."\2tp VU.'17l. Cf>~ mai dureroasă~~~jr 
veste a fost pentru noi ardelem:.\ a.eLU.r:ec~. 
să ştie că glasul lui de dreptate ne lua~ v 
nouă apărarea contra asupririi din partea '\, 
ungurilor. Articolele lui puseră în vie lu· ~ im 

mină situaţia noastră faţă de Întreaga lume ilie 

europeană şi sântem îndureraţi căci cu fa· ~~ 
talitatea boalei lui pierdem pe cel mai bun r\!ta 

binevoitor al nostru şi pe un mare om de :e;ea 
litere. . T,"/a 

- Mormâr tul mamei lui Saguna. Părin
tele Oh, Ghenadie Bogoievici din Budapesta a 
descoperit În cimitirul Kerepes al Budapestei 
mormânful mamei lui Şaguna. Crucea poartă in· 
scripţia următoare: «Mult iubitei sale mame Ana
stasia, prea preţuitului său frate Vreta şi dulcei 
sale surori Ecaterina, ridică monu mentul acesta 
Andreiu Şaguna, episcop al Ardealuluh. 

Urmările execuţiei lui ferrer. 
Din cauza cenzurei nu s'a putut afla nimic 
din Spania. Acum Însă pe căi lăturalnice 
a . transpirat ştirea că procurorul care a 
susţinut acuza contra lui Ferrer a fost Îm; 
puşcat pe stradă. Făptuitorii omorului au 
scăpat fără a fi prinşi. Anarchia cucereşte 
tot mai mult teren şi după cât se vede pU' 
terea armată nu poate opune destulă forţă 
resvrătiţiIor, . cari au atacat fortul· dela 
Montjuich aruncând bombe asupra lui. In 
BarceJona atentatul cu bombe e la ordinea 
zilei, 'alaltăieri au explodat douăzeci şi şapte 
pe străzile oraşului şi au rănit vre-o două
zeCi de persoane, alte cinci au fost omorîte 

. Cununie. Dşoara Elena Irhaş din 'BAita şi Oi. 
Dumitru Borcia din Silişte anunti celebrareâ 
cununiei lor, care va avea loc Dumined in l1iU 
Ocfomvrie •. Q. in biserica români gr.·or. ~!n 
Bllta)a orele 5 p. m.;ţ .;:,," ,,: 

'i..- Dşoara Laurica Sutean şi d:lacob felezel 
compr.bll lnviti cu toafj onoarea la actul CU' .... 
nlei lor, care se va celebra in biserica ir.-cal ~~ 
Supurulde·sus la 18 Noemvrie sl n. a. c. Ia 
oare p. ni. 
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)9 Odomvre 190Q -- Asasinarea lui Azew? Intrtun loc 
, pe străzile Petersburgului s'a desco
cadavrul unui individ necunoscut. 

19. "ţişarea acestui cadavru esfe îngrozi
. Toată pielea corpului i·a fost jupuită. 
nalmenlele lui totuşi dau de bănuit că 

lrtea ,cadavru ar fi al trădătorului revolu· 
'atit lrilor ruşi, cunoscutul spion rus Azev. 
Jare Mnuieşte că ar fi fost ucis de revo
~cri. nari. 

ieo· 
elia 
ltra 
ieo· 
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Un parastas pentru Şaguna la Cralova· 
trecutl s'a oficiat la bisericile din oraşuJ 

.' ~a câte un parastas cu ocazia eentenarului 
,re; marelui mitropolit Şaguna. Ace5tul ser· 
l j·s'a dat un caracter oficial. La principalele 
iid din oreş au luat p'rte şi elevii şcoalelor 
;ndare. Astfel la biserica sf. ilie, au luat parte 
j liceului Carol 1, la biserica sf. Arhanghel, 
iuat parte devii şcoald superioare de comerţ 
~ biserica sf. Treime, societatea şolarA >Ion 
orescu(. Preoţii au tinut cuvântări, ariUând 
! a fost mitropolitul Şaguna. 

'mă - Societatea de lectură :t Inocenţiu M. 
,ine. Pe anul şcolar 190911 O Societatea »1no

nul ,iu M. C1ain« a teologi lor români gr. cat. din 
În· 's'a constituit În modul următor: Preşedinte: 

;!al 'iavian Bugner, teolog an IV. Vice-preşedinte: 
dra ~\andru Lupeanu, teolog an 111. Secretar: Ioan 
acă .pu teolog an IV, Casier: Ştefan Sudu, teolog 

In. Controlor: Nicolau Vescau, teolog an Il. 
.sIă Jiotecar: Emilian Cosma, teolog an II. Vice
cu "iotecar: Emil Tatar, teolog an 1. Archivar: 

cut n Cosma, teolog an 111. Notar: loau Crişan, 
01. ·'iog an 1. Ecol1omi: Victor Neamţu, teolog an 
Ici. ~i Iosif Bucur teolog an J. 

Comisia literară: Nicolae Costea, teolog al1 
1, Vicentiu Pandrea, teolog an IV. Longin Cor

oreş, teolog an 111. Victor florea, teolog an III 
)1. :an Codrea, teolog an II. Teodor Oroza, teolog 

II, Ioan Crăciunean, teolog an l. Leonte Opriş, 
IC'·,iog an 1. Conducătoriul corului: Ioan Ora· 
5~~tlir, ~eolog an IV. Conducă~oriul orchestrei: 
C~,4 Bacău, teolog an II. Bla), 18 Oct. 1909. 
~{ 'vian Bugner, pJeşedinte. Ion Popu, secretar. 
li 

1· 
e 

- Aleg~re de învăţător. Ni-se scrie: Alegerea 
:tinvăţator în comuna Sredi~tea mică a avut (oc În 
iii "Octomvrie sub conducerea distinsului nostru pro
..:op Traian Oprea. Alegerea a decurs in ~cea ma~ 
:~oasă ordine şi linişte. Ales a fost d. loan A(bal 

. r,lcat provizor, care 1n scurtă vreme a dştiga.t Înere
:tea şi stima locuitorilor. Ni-a emoţionat ŞI frapat 

, i,,.a oratorică a d. Oprea, ~re a esplicat spre inte
, ~ea tuturora, şi a copiilor, În biserică pastorala 

:(~pre marele archiereu Andrei baron de Şaguna. 

t Ioan A. _Munteak1'harnicttl învăţător din 
~usca (ppiatul Şiriei) după lungi şi grele sufe

, ~nle, împlinind numai 44 ani de viaţă şi 25 de 
, llncţiune, a adormit În Domnul. lnmormântarea 

I·)'a făcut Mercuri, în 20 1. c. n. cu cinstea cu~ 
,~nită unui vrednIc lucrător În ogorul şcoalei ro
mâne. Prohodul l'a oficiat P. Ono D. protopop 
11 Şiriei M. Lucuţa asistat, de opt preoţi. Răs
iJUnsurile funebrale le-a cântat corul învăţătorilor 
din tract, cari s'au prezentat până la unul ca să 
dea cinstea cea mai de pe urmă iubitului lor 
coleg.,. Pe răposatul il deplânge n· consolata 
SO~e cu opt orfani! -:- In veci pomenrea lui. 

- Logodna lui Anatole France. Marele 
scriitor francez Anatole france, care se apropie 
de al şapttz~cilea an al existenţei sale-, e un bă· 
1tâl1 foarte v:guros. EI s'a reintors de curind din 
Argentina, unde a tinut o sede de conferinţe. 
France aduce din Argentina un nou prinos de 
~~rir, plus o tinărA şi fermecă10are 10godnicJ, 
~hstl din tn:tpa Suzannei Despre!!, care se afla 
III turneu prin America chiar cu prUejul conferin· 
!tlor lui Anatole France. l·am trimite şi noi feli~ 
dtirile noastre marelui scritior, dac' s'ar insir· 
dOI amicul ,Adolphe Charnet si i-le transmită ... 

- Cel ';'~d b~n loc' de târguieli de parfu. 
mirli, săpunuri, ,eri! de dinţi,. prafurl de dinţi 
I\le' ~d~ gurl~ prafuri: pentru dame, CremA de 
filraji; cosmeticuri, sponghH şi instrumente de 
fUml. Totfelul de instrumente medicale şi pentru 
lIIoaş~, la farmacia lui Burger FrÎg)!es c~ firma: 
~ un corn c·ln Kowzsvdr;.·, . ,. = 

_r·-....,I< 

:.T Rl BUN Ac 

Concerte, petreceri. 
,Secfja industriali a Reuniunii economice ro

mâne din Orăştie» invită la producţiunea teatrală 
impreunată cu joc ce o va aranja Sâmbll.t~, tn 
23 Octomvrle st. n. 19091n sala hotelulul , Trans· 
sylvaniae din loc. lnceputul precis la 8.ore seara. 
Preţul de Intrare : logea: 10 coroane; locul I 
2 coroane; locui Il 1 cor, 60 fii.; IncuI m 1 cor, 
20 fiI.; loc de stat t cor. j galeria 40 H Bilete 
se vând inainte in prăvălia dlui Ioan Uzlroiu 
(piata mare) - şi seara la casl. Venitul curat e 
destinat fondului propriu. Suprasolviri marini. 
mOise se primesc cu multumită şi se vor cuita 
pe cale ziaistidi. Ţăranii vor avea joc separat! 

Program: 1. ,Un leu şi un zlote, comedie in· 
tr'un act, de O, R. Rosetti (M!x). Persoanele: 
Evdochie Trifan, d. Dumitru Jurea. Tasache Si
răclll, d. Anton Balomiri. Mişu Anesti, d. Ioan 
BArboiu. Tertlpof, d. Cornel Moldovan. Ona Tar· 
slţa Trifan, domnişoara Teresia lossel. Nataliţa, 
flica sa, dşoara MArioara Morar. Lina, servitoare, 
dşoara Elena Criştlu. n. ,Pentru slraci<, scenă co· 
mică, de D. R. Rosetti (Max), Persoanele: Dom· 
nul Nae, d. Dumitru Jurea. Doamna Ziţa, d.şoara 
Teresla Lossel. Domnul Petrescu, d. Antoniu 
Balomiri. După teatru urmeaz~ joc. 

. ------------------------------------feJurimi. 
Strămoşii. S'au dus bunele vremurI patriar. 

chale, cu strămoşl c1nsrti, plini de scrupule, cari 
confundau omul cu opera, şi atribui au roman· 
derului toate calităţile şi defectele eroilor săi. 

Actualul administrator al Comediei franceze 
lules Claretie povesh:şte câtf.va amIntiri despre 
bunicul său, care era un om foatte cum se cade. 
EI nu putea să sufere pe romancierul Ponson 
du Terrail, autorul celebrului roman ,.Dramele 
Parisuluic, fiindcă prea făcea mulţi tilhari şi uci· 
gaşi. Bălrânul Claretie credea că Ponson du Ter
raii e un sceltrat. In zadar duta nepotul siu 
să·I convingă că autorul lui RocamboUe e un 
băiat admirabil, care n'are de loc aface cu puş· 
driaşl1 din roman. 
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Zeoll.omle. 
Piaţa grAnelor din Aradul·nou. 

15 Odomvre 10<». 
, S'a vândut azi: ' 
gdu 800 mm. ., 14·'20:.....1 '.30 
orz 100 111... . . 6'70-0'80 
0'118 HO nUD • • 7.10 -7·20 
~carl 100 mla. • • 7'10 -7'20 
etlOlmz O) mm.. 5'30-6'40 

Preturile _ ~unt socotite In coroane ş1 dupA 50 y;g. 
., 

Bursa de mlrfurl $' efecte' dIn Budapesta. 
Budapesta, 7 Octomvrie 1909. 

Pretul cerealelor după 100 klgr. a fost u rmătorul1 
Griu nou 

De Tisa - - - - - ~ 
Din comitatul Albei -
De Pesta - - - - -
Bănăţănesc _.~ - - -
De Badea. - - - - -
Secară de calitatea 1. -
Secară de calitatea mijlocie 
Orzul de nutreţ, calitatea l. 
Ovăs de calitatea I. - - -
Ovăs de calitatea a IL - -
Cucuruz - - - . - -'" -

28 K. 95-30 K. - tii. 
28 » 80-29 " 80 )O 

28 )O 90-29 " ()() ,. 
28 « 95-29 • 90 • 
28 )O 60-29 )O 80 & 

19 )O 15-20 )O 05 It 

19 :It 55-19 )O 65 c 
14 )O 15-14 )O 95 « 
15 )O 70----16 )O - • 

15 • 40-15 " 60 • 
14 " 80-15 » - c 

BIBLIOGRAfII .. 
A apărut la Blaj Revista pOlitia şi literară 

Director· proprietar-editor: Au re] Clato, cu urmi· 
torul sumar: Aurel Ctata,· Cu vizir deschis. 1. 
Agârbiceanu. O poveste din sat (nuvelă). Hype
rion, Văd groapa sorti!; Sara (poezB). Or. CassiLl 
Maniu, Democratismui vieţii politice. Ioan Adam, 
Prin vremuri (feerie simbolică pentru teatru). A. 
Cotruş, Toamna (poezie), Liviu Rebereanu, TaIerii" 
(nuvelă). Dr. Ştefan Pop, Din istoria catehismelor ro
mâneşti vechi. Aron Cotruş, Pe drumurile vieţii (poe
zie). A. Ciato, Tactică compromjs~. Dr. V. Nlţescu, 
Olosse. AI. Ciura, Cronica literar! (Caton Theodo· 
rian). vn. Serbările dela Alba·lulia. A. C. Note poli. 
tice (Liga balcanică; Partid moderat romin. **. 
I nformaţiu ni. - Nu! nu! repeta bunicul, un om care in· 

ventează povestea acului otrăvit nu poate să tie - -----------------
Poşta adminislratiai. 

Gheorghe Peia, econom, Vraniuţ Nu datorezi 
nimic. 

un el ns tit : -Şl~i tu ee.. ~ aia, un ac ot rivit? II in· I 

figi intr'un fotolit1 , '"-) si stea acolo pe bietul 
om pe care vrei sA· r moş teneşti şi fără sA afle 
nici numde, nici chiar crima vinovatului, milio· 
naru) moare din această inlepătură. Ce invenţii! 
E inspăimântător L.. Nu, n'aş intinde mina, pen
tru toatl lumea, unui om care a scris aşa ceva! 

. Nicolae Roşu alui George, O. Hodoş. Am pri
I mit-~~.s.Qonl'tmenL până laI Juiie 1909. Mai 
ai de plătit 2 cor. pe 1909. ~'~. , . ..~ 

• 
BulevardeJe pariziene. Cine n'a auzit de 

celebrele bulevarde parizienf', pline de oameni şi 
de străini, toată ziua, iar seara strălucitoHe in 
razele reclamelor luminoase? E o tnvălmăşeali 
pe aaste nesfirşite bulevarde, cari se ţin lanţ 
unul de altul, o învălmăşeală cum nu mal găseşti 
aiurea decât in zi:ele de ma i sărb~t JrÎ naţionale 
sau cine ştie ce evenimente fnsămnate. Acolo sin t 
inşirate vestitele teatre,săliIe de c'nematograf, 
berărille, cafenelele, magazinele balurile americane, 
- in sfîrşit, toate alracţiHe marelui oraş. 

Printre cele mai interesante figuri pe cari le 
poţi vede a pe marile bulevarde pari ziene, sint 
aşa numitii >oameni sandwichsc. - Indivizi cari 
poartA pe spinare sau în cap, reclama vr'unei 
prăvlivălii sau a vr'unui preparat oare.eare. 

Cinci consumatori, foarte eleganţi, cu monocul 
şi jobene se aşezaseră tntr'una din zilele trecute 
pe terasa unei mari cafanele de pe bulevard, ce~ 
tind, câte-şi cinci, aceiaşi foaie umoristică. Păreau 
foarte absorbiti de lectura ziarului. Nici sgomotu] 
bulevarduluI, nici trecAtorii cari se opriseră In 
drum şi ii priveau curioşi, - nu le turburau 
paşnica cetire. La terasa de peste drum, alţi patru 
domni eleganţi citeau aceiaşi foalt~ umoristică, 
foarte serioşI şi dânşli. Timp de două ceasuri, 
cei nouă consumatori cetirii fără nid o tulburare 
revista cu pricina. fiindcl directorul cafenelei il 
cam luase la ochi (onorabilii nu băuserii decât 
câte un păhăruţ de bere timp de două ceasuri) 
ei' se scular' binişor, şi plecarii in corpore dea~ 
lungul bulevardului, - cu gazetele desfAcute şi 
cu monoclul bine prins intre. sprincene ... 

• 
o manlfestat'e orIginali. Două mn de 

şauferi au ţinut sli fael o manlfestsţle ostilă ju
dedtorului Hamelin din Paris, . .care i-a condam· 
nat prea des la inchisoare. ' . 

ManifestanţU au sosit la' fata 10culul noaptea 
ş1 IU demonstrat cu trompetele dela automobile. 

Politia a operat numeroase arestlri. 

: Teodor Nici, Şustaroveţ. Am primit 2 cor • 
abonament până la finea anului 1909. 

Maria BosicA1 Ciaeova. Am primit 1 cor. abo
nament până la finea anului 1909, 

Nicolae Sârbu, Ghioroc.Am primit 4 cor. aba
namentpână la finea anului 1909. 

De. Butus Macaveu, Timişoara. Mal ai de pUi· 
tit 6 cor. pe anul 1909. ., -

Redactor responsabil Iuliu GIurgiu. 
, Tribunac institut tipografic, Nlchln ,1 con. 

A NUN Ţ. 
In prăvălia subscrisului imediat se pri

meşte 

__ an uClnic ,. 
'din familie buni români care pe lft.ngl 
limba română mai poşede şi cea maghiarli, 

Condiţiuni favorabite, cari se vor stabili 
ulterior între mine §i plirinţii băiatului. 

Petra Blrsan. 
comcrsant 10. Bozovici. 

A H U B T. 
In ca.ncela.ria 8ubscrisului află aplicare 

imediat ",",., -', , .. ,.. ,_ " ~ .. 1 H.J 

'UIl ,candidat;, de -ad1ocaf, 
cu pra:xă b1.1,n.A, '; " C· 

pe U\.ngă condiţiuni [avorabile,~' - ~J. -'''!.
, Caranseheş, la 18' Oefumvrle 1909:·" ~, ;: 

Br. Gaorla Labon,la. 
ad.ygoat. 
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Vânzare de moşie! 
Moştenitorii lui Iosif Hoch, anunţă că sint 

AotărÎţî a-şi vinde moşia prin licitaţiune 
publica, celui care ar oferi mai mult, având 
in vedere el la licitaţia din 15 Aprilie a. c. 
cel care cumpărase moşia, n'a putut satis
race indatoririlor luate asuprltşi. 

Noua Ucltatiune se va ţinea în 15 No
vembrie st. n. 1909, la 10 ore 8. m. şi 
anume asupra următoarelor obiecte: 

1. Bucata de pământ parcelată amintitA 
în planul de pareeiare şi ofertul de vân
.Iare care a apărut în • Foaia economică 
pentru Transilvania t (Landwirtsschaftlichen 
BIătter ffir Siebenbtir~en) la 13 Decemvrie 
J908 Nr. 50, aflătoare în hotarul comunei 
BeII, cu excepţia parcelelor 5, 6, 8, 10, II, 

14 a, 15 a, şi 16 a, cari au fost lăsate afară. 
Teritorul de vânzare are o supraflţl de 
91 ju~ăre catastrale şi 1373 stângini h'J. 

2. Bucata de moşie pareelată şi amintită 
in acelaşi or~an fi aflAtoare în hotarul co
munei B u r b e r g, cu o suprafaţă de 78 
ju~ăre cat. 45 stângini D. 

3. Bucăţile designate în planul de paree
Iare şi ofertul de vânzare sub titlul .Plt
şun it şi I Vii de vânzare t, afiătoare în h 0-

tarul comunei BeII, şi cu un teritor aproxi
mativ de 100 jugăre cat., care e foarte 
acomodat pentru păşune ori plantaţii de 
viţ.4, iar de prezent e pământ arător şi 
livad.4. 

,TRIBUNA. 

Fabrică arsnj. cu Instalaţie electrică. 

B. Skrbic 
Zagreb

Ilioa Np.40 
recomandă renumitele sale ro
lete de scânduriţe, de lem n 

şi graduate şi rolete de fier pentru uşi la 
privilii etc., rugând a da mai multă atenţiune 

acestei firme s:>Jide. 

Catalog de preţuri şi prospecte 
se trbnit: gra.tls. 

4. PămAntul .flător in hotarul comunei 
BeII, pe plaiul • Sub ţărmnre c consUltător 
din ogoare şi livezi cu un teritor aproxi
mativ de 22 jugăre cat. şi 292 stîngini D. 

5· Grădina .Burggartenc , în intravilan cu Dos a 
un teritor de 3 jug.4re cat. şi 6000 stîng. 
plantat cu pomi roditori. fabricant ~ bJJiard 
Moşia ce se va licita se poate vedea 

ori-când. r, ~ enyi Miklos·u. 7 . 

• • __ ,._~In~/~~o.rjt~~t;~ţ~iu;nlj.;aB~u~p~r:8~P~~e~s~e :v~o~r~co~n~-J~~ ia~=~ Depozit de 
ceperei licitaţiunei prin biliard gata 

iscălit ura proprie - se pot lua dela Pregătesc 
Jieinrich Wagner, mese de bi-

liard şi le 
proprietar in BeII (BoIY~)i 

(comitatul Nagykijku'ă). N -' .·.:fr1;~ reparez a-
tât în oraş, cât şi în provincie, imediat. -

ee. mai veche prAvllie de maşini de eURut ti 
biciclete din Ungaria-de-sud. 

Distbls ÎllTimflJo&r& 
la unI 1891 Cli 
lUarea .edaUe 
• de &rg1It. • 

l'olld •• la ]880. 

Heinhold 
ZOLLER 
IIă/utru lechilla 

FER tRTEMPLOIL 
SehHlergasse 8. 

l&ngl .Burg-. 

Ifi recomand' 
ono public dia 

loc fi provincie marele său atelier me-
haruc unde se repară tot felul de m •• inl 
de ~u8Ut şi bieielete. Ţine în 
~CPOZlt tot-felul de aramoroane şi plici. 
Tine in deposft cele mal 
bube billiolete aOI, ma.şl.1 
• ~usui şi obiecte de cas6 
,i fndlsirfe, aş. d. e. 
pJrţl siliguratJce de .. a-

9iIi ,i bJ ojole&&. 
'reluri moderate 8micia promt. 

Ţin în depozit bastoane de biliard (daco), 
chiulele de biliard de bansolin şi fil
deş (os de elefant), apoi: cretA, piele de 
biliard, şi orice alte lucruri trebuincioase. 

Primesc tot felul de lucrări de instalare 
pentru cafenele, cofetlrii şi locuinte • 

Celce doreşte a avea 

RACHIE 
ieftină, =-== 

FARA CAZAN 
acela să-şi procure dela comerciantul 

Radovan Popovits, Ujvidek 83. 
==CARTEA 

din care poate lnvăţa cum să racA toate 
răchiurile şi cum manipularea vinnrilol . 

Preţul acestei elrţl e CI cor. 
Tot aşa vlnd materialul necesar cu praf cu tot. 

Pretul pentru 100 litre 8 cor. 

I 

22 O.:tomvre n. t 

Am onoare a aduce Ia cunoştinţa p int 
public, că mi-am mutat 

marele magazin da căr~~, Ora 
n 1 

din palatul de pe Andr4.ssy·ter nr. 14,;r~1 
,slle 

Boros Beni-ter nr. 2. l!ar 
vre, 

Apropiindu-se sezonul de Incălzi~ stăm ~i,e. 
dispoz:ţia p. t. public c. cărbuni veritab ~~: 
In ori-ce ca.Utate, transportati aea lpm 
şi primeşte angajament pe Intregul sezon '~~I~ 
ce se primesc prenotări.-bi, 

Comandele se pot face in persoană, p' :~! 
corespondenţă sau prin Telefon nr. I ncă: 
la firma: ,pp, 

Tin. 

Kneffel Karoly es fi :: 
ixa. 

mare comerciant de cărbuni Orl 

Arad, Boros Beni-ter nr, 2 :-,to~ 
(Casaa Kneffel). 

Fondat la 1879. 

8Utuu J4UO$ 
fabricator de articole bisericeşti din aur, 

argint ,i din tot felul de metale. 

Recomandă tn atenţanea onor. preoţimi 
monutlf6ntalele 8ate ClWeete bIBmcefti 
o"",,g"uds şi .,. 8t1l ourat precum ,i 
af.I1"4tuJOa şi aJOgmtătura exsOutată pMn 
Joo şi 'MJa~81ftoată. Âurituf"ă p:rm 
- - Joo aelu. ~1 ()(W. in atu. - -

Pabrica.: 

Budapesta IX., L6nyay-utca 23. 
La dorinţA escurgem la faţa locului. 

Catalog E are " ilustrat trimitem gratis 
,i franco. 

Ni 
Iflto 
~id~ 
:lnlu 
iasii 
~mi, 
~hen 
',mi 
14, 
n 
Tj 

Tota 
1j 

) ce 
:ială 
p 

I}, ~ 

Co~ 
) CI 
IHic 
IlOV 
cun 



• 1 
Nr.219 - 1909. .T~ I BUN Ac P~. 9 

I A~eî Mu"ller & Comp Med't'aş-Medgyes Birou t~hnic şi int~eprindere de zidit pe?tru zidire d. 
~ .. V~ ., • beton Ş1 beton de fIer; depozit de lucrăn de ciment. 

" eşte şi pr.-găteşte tot felul de construcţiuni de beton de fier: a,ezlrea de padimente fără inchieturi, depozit ahb:l de ţiglf 

J ~ pen!:~p~~~=::~.::~ ,:im~n:~::re pentru 7::;~~de ':::::: !~!:~rii-be!~,x~::-~~~~~F~ 
~a ~ ine a făcut biserica din Pocola ? 

- Mulţămitl publică. ~ 

rh (Continuare.) 

I U~; Oradta·Mar~. Veturia Oancea. Antonia şi Dr. 
~n Sunea (membrii fundatori) câte 100 cor. Dr. 

',14 ;rei Lazar, > Bihoreana«: câte 50 cor. Prea C. Sa 
',sile Mangra 30 cor. Iosif Tărău, Ioan Papp, 

2 llar comitatens câte 20 cor. Toma Păcala, N. 
• vre, Dr. Nestor Porumb, Dr. Oh. Roxin, Paul 

8IAm *ie, Or. Iustin Ardelean, Nicolae Papp, me-

I 
:,ic, câte 10 cor. Andrei Horvăth, Gheorghe 

'ta~ p, Ionel Bunea, Petru Pantea, Dr. Nicolae 
aca Jpoviciu, . Dr. D. Mangra, Dr. C. Papp, O. 

,lras, Avram Papp, Mihai Popa, cite 5 cor. 
'zoncolae Firu, Ioan Petra, Ioan Papp, birjar, V. 

'oi, Miti Papp, câte 3 cor. Vasile Popoviciu, 
1 ,'~ Barbu, Z, Pantea, Iosif Diamandi, Nicolae 
, p oodanovici, S. Klitns, Ioan Papp. oficiant de 
" 1 ncă, Ohizela Papp, câte 2 cor. N. N. (Nicolae 

,pp, director de finanţe) 1 cor. Total 522 (or. 
rilUa. Dr. lustin Papp (membru fundator) 

:o cor. Dr. Isaia Ardelean 30 cor. Sever Papp 
cor. Romul Barbu 20 cor. Dr. Andrei He, 

o/stor Papu, câte 10 cor. Emil Birtolan 2 cor. 
,:exandru Barbu 1 cor. Total 198 (or. 

i Oră~tie. ,Ardeleanae:' 100 cor. (membru fun
, ".'lor), L 1. Lăpădatu, Vu1ctt Bogdan. Dobrean, 
• " ,~ David, câte 5 cor. 1. Moţa 4 COf. 1. Mihaiu, 

;!viu Damian, Dr. Dobo, Dr. Erdelyi, Dr. Enea 
,piu, V. Domşia, Baicu, Fleşereu, M. Racolţa, 

_ ' A. Oprea, Manole, câte 2 cor" Raţiu, O. 

I
'.~~ . 19danescu, Adam Cristea, O. Martm, Dr. Pop, 
I'~o~, Alex, o. Badu, A. O. Muntean, Artemiu 

I~)~ şşai, S._.Cărpinişan, N. Opincar, N. N., Ioan I 
~;j, Banciu câte 1 cor. Total: 167 cor. 

.. - locşa·Română. Petru Vuc şi soţia Elena 100 
o ,t (membru fundator), Biserica gr. or. rom. 30 

ilr. Dr. Zaslo O cor. Iancu Stan, o. Draghiciu, 
Dsif (nedescifrabil), câte 5 cor. Oemetliu Bruneş, 
ijirou Popoviciu câte 3 cor. Cost. Aflat, G. Pârvu, 
\colae Antilă, câte 1 cor. Total 160 (or. 

M •• ,c romitl in Iarlsbld. 

Or. Enea Nicola 
Karlaha., Haus feigenbaum 
- - vis ti vis de Mtihlbrunn. - -

'~I.r .. m -~~t~!!~~mM~L~E~!~~: I T2Bl.e7~i 
m. 111 - TIMIŞIOARA, - .. , 

~
Temesvăr, B.IăUI-ter~~ '\'~~j;;; _ (sub banca .Timişiana.). 'f~ 

- -==* ~~. - ~~ 
. Primeşte to~te lucr~

riie epa 'ţinltoart a
cestei branşiI<, precum: 
scompturJ, ,Ianuri, 
hârtii de epistoale, 
placate şi ~Ignetet 
mape, nu altcum şi 
anunturi de cunu
nie, bIlete de vizită. 
invitări la baluri şi 
.- concerte, etc. -

--------------------~ 
Efeptuieşte multipli-
carea cea mai promtl ~ 

~ 
a mechanc -autografe-

~.~ lor, pe lâng~ preţurile ~~ 
~ cele mai favorabile. ~ 

S'1 sprîjlnim instltuţiunile româ
neştl clei numai lI~a vom inainta I , L- _e 

Roboganl. EIie Moga 20 cor. Iosif Schwim- .*11' __ ·_elll .. iiI:.ilIi:*·.i _____ .. _ .. IH! __ .4ra:·_~ 

~tr 5 cor. Florica Moga, Comuna bisericească, 
jle 3 cor. Total 35 (or. 
Oa4a. Iuliu Grofşorean, Ioan Reznovan, c~te 

:0 cor. Gavriil şi Maria Ardelean 6 cor. Traian 
Itrebenţ 4 cor. T. Cherechean 5 cor. Petru P?
:tscu, Nicolae Oragancea, câte 2 cor. Or. Suc!U 

, Jneorghe Oârle 1 cor. Total 43 cor. 
Nicolinţul-Marr. Sft. biserică gr. or. 20 cor. 

\ntonie Popoviciu 10 cor. Iosif Agadişean 8 cor. 
i ., ~idecher Carol, Costa Maşorcu, Cojoca~ A~

'nniu, Melea Damaschin, câte 2 cor. Pmchlş 
. lasile, Nicolae Jurcu, Cusman Petco, Clepa~ 

~l1!ion, Crăciun Traian, Sarafinescu Costa,. VI
cnentie Minda Petru Truia, câte 1 cor. Rachlsto

':at1 Adam, Cojocar Petru, câte 40 fii, Total 
. i4 tor. 80 fii. 

I o Talpa de sus. Vasile Cap, paroh 20 cor. 
r~rnova. lustin Popa 10 cor. Ană Ignuţa 1 cor. 

Total 11 cor. 
. rtn~rlş. Cornel Foltuţiu, luliana FC?ltuţiu, câte 
) cor. Comuna bisericească, Comumtatea urba
ială, câte 4 cor. Total 18 cor. 
P"Cdmpani. Ioan Papu 10 cor. 8.-St.Mărfin. 

Q, Cristea, 10 cvr. Ciişora. D. Vuşean, 3 cor· 
~]lăceni, T. Popoviciu, 2 cor. C:aşdtlli. G. Sărac 
) cor. L Botiş 3 cor. il. Gurbertl) A. Golea 2 cor. 
IHidişelnand), Ioan Pinter 4 cor. (Remete) L Po
fJOviciu 3 cor. (Rotăreşti), T. Vuşcan 3 cor. (Bu
CUroaia), T. Nagy, 2 cor. Tarjan), 

(Va urma). 

lludapcst 

IX. Ipar utca 4 • 

. -" .... 

___ ~ ~'S \G::> 
fESTIS7; __ t 

~ In atentiunu ~.iHor! ~ 
===;; 

Sztutgytirgyl Osz~~r 
pictor de firme de embleme de biserici şi auritor in 

Marosyasarhely, str. Kossut Lajos 26 • 
-+--+i • .of 

Săvârşese oric.e lue:1:' in br!l"şa ac('ast~ tn mod de 
gust frumos ŞI traIniC pe lang~ ga~' nţle. lnsemne~ 
că pidarea bisericilor, al!1 studiat o In decurs ~e ma~ 
multi ani ÎI Bucilreşb ŞI c~l~la\t~ oraşe m~1 ma!l 
ale României şi aşa e eschisa once incorectJtate In 
executare. - La dorinţă, desemnuri porlo·franco. 

I Cu distinsă stimă: 
SzentYlIih'O?ti Oszkâr. 

,,'3Ă TMĂREANA'; 
Institut de credit şi economii societate pe 

aeţii rn Seini - SzlnyervâralJa. 
"'--_.=== 

Concurs. 
» SĂ TMĂREAN A. mstitut de credit şi 

economII, societate pe actii publică con
turs pentru ocupnea unui post de oficial 
dotat cu J 200 coroane salar Inllal şi tan
tiemă statutară. 

Eventual pentru un post de practicant 
cu Sllu anual de 900 coroane. 

Funcţionarii neînsunţi au cortel comun 
gratuit cu Încălzit şi luminat în c asa insti
tutului. 

Ref1ectanţii la postul de oficial au se 
documenteze o praxă de banct\ de ce
puţin un an; reflectanţii la amândouil. postul 
riIe vor dovedi că. au absolvat cu maturi
tate o sceală comercială superioară şi că 
posed d~plin - în scris şi vorbIre - limba. 
ro mână şi maghiară, eventual şi cea ger
mană. 

Alesul are se-şi ocupe postul - ~el mult 
- până în 1 Deeemvrie. 

Recursele Înzeslrate Cll COi)ii:,~ de docu-
mente se vor trimite la adresa Din:cţiunii 

I 
institutu~ui în. Seini (Szinyancral) l) până în 
30 Octomvne c. st. n. 

Se in i, la 12 O~tomvrie 1909· 

Direcţi unea. 

P ru ni bosniaci. 
"ImpArAteasa Ba ~ CI,cului". 

şi 

, letina B~s.niei". 

Sava T. Kojdic, Brcka tBJsnia) . 
Recomafld1 var: elăţ 1 e cele r(lai nobile şi 

fract fere de 

altoi de 2-3 ani, 
tari 'II sănătoşi cultivaţi În BosnIa. 

Alloiii mei de ~ru~. i se gă~e.:::c t 1 Cf}e mai 
Insemnate grădini de prnni tI-n Bosnia. 

Premiati cu dipl:Jma pr mă a mio'sterului 
de agri ultură bO'lni!lc·h';ft'govi[~ean pre~um 
şi la exrozipa d n 18U6 In Budapesta, Tn 
1908 în Viena şi h eKpozqia 1] iv(·rsală din 
1900 in PMis cu mrd ·!ia d'~ srg:nt. 

mr Bănci de şcoală 
~~~~r Mobile de şcoală 

MobilA modernA de biuroud 
,1 fabrlcare de Inltramentegimnaltic't. 

c.ialol' 48 pretari rraiaii ti per14l frnt"6.· 
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la "Sapa de aur". Telefon or. 604 . 

• I 

fa II 
!J 

AI~AD, 

BOROS BENI-TE·R 1. 
fierărie, arme • • • 

ŞI maşini 
• economice. 
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Ne uma n n K 8 ro Iy :!i~il~~r 4:1 ZI!t~!rr .f' 1:!~llt 

lIut ~. fabriufea ogliuiler 

Nagyv4rad, Telekl-utca 11. 
Adresa teleiraflcA: MOJPAR NAOYVARAD. 

fereştrl pentru biserici z:ugrăvlte artistle. 
lustruiTe modernă in eolorf, dia opal american etc. şi diD 

alte ;~furl de lticli. j"cadrate in plUlllb, aramă ,i ~ 
Lucrări de ,ticli auritJ. ,1 ar"lnţlti pentru zidiri, lIIobne 
etc. Zwgrivire de embleme. - Mozaic Harfan ,i amerl;;;-: 

~Ue~--ln.taI.tle eledrici pentru poieitui Itieid; 
polelre ~n _toa~ !or~_~~_,.ă~_mta. - Cadre Itr~~ezli fi 
~In lticle __ de 0ilie,zi. - !:,.brici !~_ oglinzi. - PliDuie,te 
,1 .raniu' vitrine moderne. - Maiuia de 0,,110%1 ,i 

lUd. colorate • 

.... e •••••••••••••• 

T R 1 S K A J. Primul depozit de plane 
- din tot Ardealul -

C I u J - K O loz. V 4 r ,. Setater-utcza N r. 10. 

I 
I 

--------------~----------------------Recom.ndi planurile ,i pianlnele sale ,ronnite din fabri· 
cel. c.lebr. d;n '.ri ,i .trliollate, precum ,i a:telicrul 
-ău de rep 8rat ins'alal d n n-u, 'Il .ere pian3rili 
Yechi ,1 .triaa t • si rlrari r~ p • d" P N) .. , t ~i le tt i D cu 
mijlo ••• moderne - PLANORl (U CHlRII I~FfI.E. 

Recomandă 

magazinul lor bine 
asortat de fierării -

,ih 

fof 'alul dl arm 8 ,i 
maşini ecoDomicl = 

cu preturile cele mai mode
rate ,i pe linii plltire in rate. 

--_ ..... --
~ret·curent la dorintA tri
- mitem iratuit ,1 Ir.neo.-

......................... 
I ... 



_.--, 

Nr. 219 - 190Q ~t R I B tJ N Ac 

t{}f 

Pag. 11. 

I~ 

:11, 
Iii-
1., 

c. 
in 

It. 

le 

n. 

t; 

). 

I 

MAna fiecărU·13 poate fi rrulDoul 
d du! o tngri j6IŞte 

!lestn!. Cel Dlai ban mijlo. penLro lngrijirea 

:~:i~ lichidul ,Elza' penfiU mAnl 
pentnd e pregltit din materiile tel •• ai '-ane pentru con-
8ervarea Cr.mQseţii minHer. 

Lichidul ,Elza' pentru minI d.pl. r.los:nţl.de I ori Cace 
mlnie cam. ate. lUni e ro,ii dllpl 8 zile le lnllbeşt •. Ii: cu totul 
nestriclcio .. s~. Pe cind «Iicerinu\ erema de «Iicar:n ~i altele, 
dapl o r.l.sinţl aai Indelungati tnegres. mlnile ,lichidul ,Elza'. 
pentru mini race mAnile a1~e u z!pada. 6Uterinal, trema, d. 
gli.erin .. altele fiind .. Jeiout sant ae, llite ~i greţ.a.se. Li.hid .. 1 
,Elza' ,entru mâni, Ini.ti sl .... HaFbe. Daci folosiţi aUd, lichi
doI ,I!b:a' man le .. r ti totdeaua rramoaso, p.nlrul te 8tuteOl. 
de Itrid.ci::_ dDt.ln!. ~- Preţul 30 filer!. 

Se poate căpăta ... e r f s.. S 1 E r 06 - farmacla la -
la preparatorul A g; . .. Sl. Anton de Padua 

Sz.a.ba.dk.a., Szegedl ut.. 
lagazin principal la Vojtek ,1 Weisz drougerie in Arad. 

De prezent cea mal Ieftină ,1 cea mal bună 

P U III P I pentru tragerea ~tuutuT, 
se găseşte în orjZaninliunea inventaU în anul 1871. a lui 

ANTON OSTHEIMER, 
fabricant de maşini In 

VERSECZ-Virşet, Urbani·ui. 
O pumpă pentru tragerei 
vinuld cu pr-ţul 96 cor., 
o pumpăpemru traguea , 
ottluLJ.i prrlul, 100 cor. 
Pumpele.a.:estea se ~~ 
pol folosI şI la stin
gerea focului şi uda- ~~ .... 
lui grădinilor. Con· 
sumă pe oră 50 hl. 

'a -rt== Asigudl'l o o D tr a f o o 111 u 1: cue, 
bucate, mobile, T8abniDle, mlrfad l 

==11 

--• .. 
1:11 
tit .. 
• 
~ 

.lgentura prtnetpali,dln Ârad 
\ 

A BANCE.f GEN.ERA:LK DI· Ai 
SlGURARK IlDTUALK SlBIKNlC 

primesce:of.erte pentru uigurlrl din comitatele.: 
Arad Btehiş, Bt/zor, UnGcl, ,c.rAJ~" ·Tatht41 !,~ 
ti T~onW, - ~ le efeptuesce pe lAngl!: cele mal 

falorabile condiţiunI! 

L la , .. lll Tie~ 1 oaplWe fll1 termbl tiei, renle, 
...ve pentra leUle, oaplkl de tntrepriDdere penWu femorl, 
,a tiU de motU1e, Ipese de bunorm~We. Aoode fu .tm' dela 60-600 Otll ... ,lAteM. la moment In . .taa'. 
mor1il ln~mpl.te; 

1. Ia ra.1I1 tOBal.11 cl'dlrl do iot fel al, l'Ilolbll. ."huI. produaM de et.mp ,. • .• 
8. O .. tra hrtulul de b~ blj nterUl nlodt ·11"'a. 

-tnilile II- .. prba .,arcUI. 
t. C •• ira crbuHaell ,grt.u. .eoar~ ors,. elUl1UU1 

O1'6a. ni (.!nea)., plu&t.lJ&.tuVlale 1. oIn8lla. ,tot hlaol 
•• areturl. .bac .. L 

Dealn,irl le dau ,i proapecte se. pot primi la 
agenturele Doastre locale ,i cercuale ,mal . ~ fie

care comunl ,i direct prin 

~~l~~\~~!l "TRANSSYLYANIA'~ In Arad 
Sira4a SPtllle.11 u. L - Tele!.. .r. 1»'. 
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-
r 1" Asiguraţi oontra pin dineI : eUC1Il'ozal . 

• 

--;-"-r;"' grlul, 16cara, o'fflzuJ fi to.ti economia \ 1====11 ............................. ~ 

~~~L'.. • •• 08 ••••••. .-~ ,,<: fi) 

~ '~'~'''~ ASe U L T AŢI I , .... ""."..,..... 'iie
, s.~~~ 1 1 1" , /; 't!(# ~:.iZ~~~;lş~ po~e Q e . me e III I 

. ~!:;;t .. R ,/,' l.i\~:U~ Ca fiecare femeie si fie bucu- S.1t. 
..:~" . .t;:. '1 "",~. rouă de renumele bun al bucă- W' 

• tArfei sale, şi ca acest renume si nI: fie ştirbit, iti alege aromatale (dresurile). • 

I ;~~lm:!t.b:~u~r~~~ "Biborpaprika": 
care nefiind tare dă mândrU coloare excelentă ş.i .roaă minunată. Ch~ar • 
,i &uferlnzllor d~ .tomae le e.te nestrid două. Se poate cApAta numai In .. 

J cutie de 1 cbllogr 6'- cor. 1 cutie de II. chLlogr. I'SI COf. 

pachete originale .cutite c. pre~urne urmă~oare I a 
1 « • 1/2 3'30 el. c III 1'- ~ 

- Se poate dpăta lIIel. oricare băcănie ,1 prAdlle de .olonial •• - , 

Poftiţi şi cercat! t Nenumlroase epistole de recu\loş~nţă! ~ 

• ,Kâlman Jozsef, export de ardeia, Szeged, Dugonic~·ter 24. I 
iI ••••••••••• '8 ••• ~ ......... . 

In atenţiunea celor ce zidesc case 1 
_ şi a.. proprietarilor de vii! -

Fabrică de cemenl in PAncota, 
LENGYEL SANDOR es Târsa. 

Telefon Pankota 9. 
Pr;meşte spra lucrare eu beton 

beton de fier: 
Iesle in grajduri, bazene 
pentru upă şi continA, etc. 
f"Ant~î.ne şi a.lte cana.luri ; 
f"undatn ente şi altele. 

Lifereau 1 

, ţevii de Cctnent in diferite mă
rimi, ţevii de f"~\ntână, ţigle 
pentru acoperiş, valaie spre diferite 
scopuri, vase de apă de ploaie şi pentru 
stropirea viţei, plăci de cen-..ent, 
celuent do portla.n.d ş. a. - .-
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Se fsbrică. lanţuri patentate, din aramă 
tare presate prin ce posed o capacitae ira· 
sistibiUi; precum şi laţuri tmbrăcate In aram ă 
roşie pentru decorat mobile, In toate formele. 

Fabricaţie de prima calitate şi unică. 
Catalog lIf,lstrat la dorinţă gratuit u ,.'raco. 

~ Fondat~ la 1840. ---2..to-

PregUe~te numai i~16trume"le ,nllzlcale de pri
illIIll rang. Pe lângă garanţă solidă expedeazl ~i cu favorul de 
l)lătlM 'n rate luna,.e. 

Prima fabrici germani ViiD6Z1 de piane, pianine şi cimbalm~. 
Preţ-curent cu provocare la at€st ziar se trimite gratis şi franca. 

Adresa telegrafică: CLAVIER WERNER·POZSONY. 

• • 4 • • 

la apotecarul COR N E L NI O E M E T E R 
În Oră şti e - Szăszv4rOfi (lângă bisericile evang. reform) 

se capU~ următoarele preparate de mare 1010.5; 

t Pr.c.oa'" ate medicale folo~j~e de cei mai vestiţi llrof~sori ~i 
• \J. . I . medICI, recunoscute de cele mal bune! 

DoII'CI'n" Mulţi bărbaţi, femei şi copii - cari deja să simţiau În gura morţii şi 
" • folosind tot felul de leacuri, nu să puteau scăpa de cumplita tusă, nă· 
duşală (asthma) şi tu să sacă, cetiră în fine despre admirabilul .DOLICIN~ care are 
efect de minune contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, 
cataruluÎ, astm ei, greutăti de respira!, lungoarei şi tusei seci şi folosindu-I, se vinde
cară! la copii şi la copile contra tusei măgăreşti are efect admirabil! Efect asupra 
apetitului! Intăreşte corpul! flegma o topeşte încât mai uşor să rupe! Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte le înceată; - măreşte greutatea corpului, deci contribue mult la 
Însănătoşare. Pretul este 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 

Prav contra durerii de cap. Blln şi In c&luri de influenţi, PreţuIt cor. 

CapSl'c Reuma, ischiaş, dureri de oase, - podagra! ştiut este că morburile aceste 
• ce dureri teribile cauzează, Îucât pe lângă întrebuinţarea diferitelor medio 

camente, partea cea mai mare a morboşilor cercetează şi diferite băi, - şi in multe 
cazuri şi acelea-s, sau făra folos sau cu putin. Chiar nişte bolnavi cari sufereau de 
oase, podagră, reumatizm, răceIi de cap, dinţi şi nervi, - precum şi scrîntituri, ba 
chiar şi de aceia cari sufereau în morburi de acestea ca: reumă invechită, a cărei 
durere tot sa mută când în mâni, când În picioare, ;când apoi În spate - şi folosind 
diferite băi fără de nici un rezultat - ca probă au întrebuinţat şi ~CASPICUl>, ca
rele aplicându-I I·au aflat de efect admirabil, - scăpându·se de groaznicile acelea de 
dureri! Pretul 1 cor. 20 fii. ,i 2 cor. 

Kal110dsarsaparil Putini oameni sunt cari În ti1'lereţele lor să nu fi avut aşa 
~ • numitul -morbul tineretelor~ care negligându-se, mai târziu 

se ivesc rezultate neplăcute şi periculoase, precum răguşala sifilitică, durere de oase, 
excese şi zgrăbunţe pe faţă şi pe corp, precum şi rane sifilitice. 

Foarte mulţi cari sufereau În boalele acestea, intrebuinţând eKALJODSARSA
PARIlUL. I·au aflat de efect admirabil, - scăpnndu.se şi tămăduindu-se de aceste 
morburi grele! Preţul sticlei et:ote 2 cor. 

Centaurin E ~e. minune. câti ?~meni s~er de d?rere de s~om.ac, sgârciuri, greaţă! 
. • puţma sau chiar nICI o pofta de mancare, mlstulrea rea, catarul ŞI 

apnnderea de stomac; greaţă şi vomare. Ştiut este cumcă stomacul are cea mai mare 
funcţiune la susţinerea sănătăţii şi vieţii - căci dacă acesta nu e în stare să nutrească 
pe deplin corpul - atunci pierzând din puteri ~ să nimiceşte corpul. 

Este dovedit că la astfel de boale .CENTAURINUL. este de mare efect. €Cen
taurinul. e Întrodus În fieştecare familie cal e a c de ca s ă, Încât la orice boală 
sau dureri şi sgârciuri de stomac, numai decât să inrtebuinţează! Pretul este 1 COr. 
20 fil.şi 2 cor. 

Laxbonbons Inc~i~erea scaunului e cauza diferitelor morburi, precum palpitarea 
• de Inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere de În

chiderea scaunului, numai decât comande .lAXBONBONS.-ul, având efect admirabil. 
E foarte plăcut de luat, fiind zaharil:ale dulci, pe care şi copiii le iau bucuros. 
Preţul 80 med. 

--------------~----------------------------------Pentru toate scrieţi, trimitân:l banii inainte, ori cerând sI vi vie 
cu ramburs (plata la scoaterea dela posti), dela 

r iL 

spălat ,Weltwunder' 
cea mai bunl şi Ieftină in lume. 

Ptaful cor. 40'-
Se c!piită dela toate fierăriiJe mai 

de seamă I au direct dela 

Societatea "Weltwunder Company" 
WILHEL~I OBERTH 
M e dia, - Medgyes (Transilvania). 
- - - Prospecfe trimite gati,. - - -

:LAI. trhnlt:erea Inainte a cor. 40·......, nta.ln_ -e E!I:z:pe. ________ deazA franco.---------w _____________ .... _____ __ 
mut ..., 24 U • $O .. .--., b n .... 

Ese»ţă contra bătăturUtno (ochi de giln.). Preţul 80 filerl. 
--prav ooutra opărttuZul la cop"'. Preţul 60 fileri. 

Prav contra a8datul.u4 '" m&n' fi ptcioaH, 60 fi/eri. 
Unsoare con'ra riUlor. Cu efect sigur şi rapid, 1 cor. 20 fii. 

P'ou".' pent,.,." 3ctdawent (Tripper-katk6), 1 (O,. 20 fil. 

Syrup de zmeură ' Curat numai dIn suc de zmeură de pe munle. preparat 
• cu zahăr rafinat, 1 pachet peştal de 5 kllo: 7 coroane -

II. Preparate cosmetice. ~';~~f:r~e~ f' 
Cream de benzoe mygdale, pentru conservarea şi albirea mânilor 

,i fetei, dând totodată ,i fineţ4 deosebitl I Delăturează tot felul de peteT 

bubiţe, pistenii (mitesser) de pe mână şi faţă, netezeşte # sbârdturi1e. 
Conţinut nestricăcios pentru ialA ,i mâni. Preţul 60 fileri. 

Săpunul de benzoe mygdale, excelent. Preparat din materii fine şi 
mirosuri plăcute de flori. Albeşte şi neteze~te pielea I Preţal 70 fii. 

Poudre-Vetnri~. Acopere foarte bine, încât nici nu se observi c1\ 
faţa e puduU. htr!buinţată cu creamui de benzoe mygda1e, scuteste' 
de urmările neplăcute ale vântului ,i soareilli I Este In culoare albA,. 
rezlt l?Î galbenă. Preţul I coroanl. 

Vetnrien-Parftum. Veravioletta, cel mai fin pllrfllm de viorele, li· 
crimioare şi scumpie (iorgovan). Preţul 1 coroanil 60 fit. 

.Ideal \ cel mai nou parfum. Preţul 2 coroane. 
"Apa de gură Cremsier". (A.lb4. sau roşţe), delăturează durerea' 

dinţilor, înttre~te dinţii şi gingiile, deluureazl mirosuL greu din gură t 
Intrebuinţat4 cu p,avui de dinţi .Cremsie,c fa-:.e dinţii foarte frumoşi ~ 
Preţul 80 fU. - Pravul de dinţi IICrem,ier" face dinţii albi. Pre{Ul 70 
fiI eri. - Perii de dinţi, fine. Alegere mare. . 

Esenţă de China: contra căderii păru'ui, cu rezultat foarte bu~. 
Preţul 1 cor. 40 til. - China tlnnopomada: pentru cre~terea părulUI. 
Pr ţul 70 fiI. - Olen de nucă: tstract de nu·;a oleicii, pentru pldrarea 

. p4rulai. 1 stic14 80 fileri. 

III Extr acte p~ntrQ &. Tii fa~e singuri to~ felnl ~e ~entnrll'ăCO-
• - rltoare ŞI tntărItoare, cum ŞI rnm ŞI hcuer 1 - -

. Cine voie~te a-,i preglti singu~ beutu,., bune" i8jttne, ba şi 
r .... m şi licueruri foarte fine: întrebuinţeze aceste extracte I 

Iţi poţi face: Rachiu de drojdie. Beuturl dulce de vişine. RachiiI 
de bucate. B)rovicÎCa. Rachiu de prune. Şlivoviţ~. Ruw fin pentru thee. 

Apoi lialefurl: Allascb. De pere, cireşe. Maralcaiao. De vanilie t 
Preţul pentru a prepara 1 mră costl 40 fii. djn oricare extracte t . 

Apotecarul CORNEL N. DEMErER, Orăştie· Szâszrarol. -,TRlBUNAc, INSTITUT TIPOGRAFIC. NîCHIN ŞI CONa. - A.RA9 1909. 
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