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24 Ianuarie. 
Soartea a fost nemiloasă şi crudă 

de neamul românesc. Nu nu
că ne·a Împrăştiat în trei mari împ,ă· 

i şi·n câteva ţări mai mici, dar şi pe 
_AP .... ,".,·C"·i cari au rămas În ţări româneşti, 

împărţit În două tabere: în moldoveni 
munteni, . cari, îndemnaţi de duhul cel 

rău, veacuri d'arândul s'au războit Între 
dânşii. Par'că n'ar fi fost fraţi de acelaşi 

ge, ci duşmani, pe viaţă şi moarte ••. 
oimenii viteji ai lui Ştefan cel Mare, Dom

nul Moldovei, pustiit·au deci, cu fier şi foc 
Ţara Muntenilor şi tot aşa: Matei Basarab, 
Mihai Viteazul şi atâţi voivozi mari ai Mun
teniei călcat-au năpraznic hotarele Moldo

clil.vei, încingând ţara în foc. Şi moartea ră-
mânea pretutindeni să însemneze urmele pe 
unde treceau armatele ţărilor surori. Vre
mea de odihnă, pace şi frăţească înţelegere 
era mai rară d<.cf,! săI bătorile îmr,lr~Leştl ... 
Măcar că şi moldovenii şi m~IHenii tră· 
strânşi într'un cerc de vrăjmaşi. La 

ază·zi turcii, la miază-noapte şi răsărit 
onii şi tătarii, la apus ungurii. Dar rar 

. s'au ajutat unii pe alţii împotriva du~mani
lor fireşti şi foarte des au cerut ajutorul 
străinului, pentruca să învingă asupra fra
telui. 

Urgia cerului, nu altceva! 
Abia Înainte cu jumătate de veac s'a 

indurat Dumnezeu de neamul românesc, 
trimiţându-i bărbaţi luminaţi, plini de vite-

fOITA ZIARULUI ,TRIBUNA '. 

Principesa Elena Cuza. 
/1: 

o sută una bubuituri de tun salută triumfător 
in zorii zilei de astăzi, sărbătoarea mare a celui 
mai însemnat eveniment din istoria ţării româ
neşti, - unirea Principatelor. Este o jumă
tate de secol de atunci. Ca şi azi, o zi ghie-

· ţoasă şi rece, însă o zi de tremur şi teamă În 
frigurile nesiguranţei de ce va aduce ziua de 
mâine, Se fierbeau toti pentru ideia unirii şi la 
Cameră in tumultul discutiilor se lupta toată 
seama bărbaţilor mari ce voiau să aducă odată 
la Îndeplinire visul ce-I urmăreau zi cu zi. Afară 
In curtea Camerii poporul adunat În gloată 
aştepta nerăbdător sfârşitul discuţiilor ce nu mai 
luau capăt, când tînărul Vasile Boerescu într'o 

· cuvântare ce a stors lacrămi din ochii consulilor 
str~ini, explică celor adunaţi că odata ce sunt 
uniti asupra ideii de unire, - persoana se im
pune dela sine: ea este Cuza deoarece fiind 
pomn. al Moldovei este şi singurul ce ar putea 
InlesOl unirea definitivă. Şi Cuza fu ales şi Domn 
~I Munteniei,' adecă Domn al Principatelor unite 
In ziua de 24 Ianuarie 1859. Fu un entuziasm 
cum nu se mai văzuse dela revoluţia anului 

· 1~8 ,! O sută de mii de oameni ieşiră întru în
t~rnpmarea Domnului şi Domniţei Cuza la ba
nera ?r~ş~lui Bucureşti, şi dela opincă la. dom~n 
~te IIllmlle tresăriră în bucuria cea mal desa-

Wi'arşită,_ ~ăci după cum spusese C. A. Rossetti lui 
~ Ion Bratlanu, intr'o telegrama, dupăce cunoscuse 
~ pe Cuza: »Domnul e sublim<, şi poporul fu 
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I 
jie şi mai presus de toate având inimă caldă, In aceste Divanuri se spuse Întâiaoară 
care n'a tresăltat decât pentru binele nea· că românii vor unirea ţdriLor sllrori, cart 
mului. Şi se făcu astfel În anul mântuirii pe viitor să se numească R.omânia. 
1859 ziua 24 a Junei Ianuarie marea unire. Ce luptă s'a purtat, până să ajungă ace
Muntenia şi Moldova Îşi aleseră un singur ste zile fericite de 7 şi 9 Octomvrie, numai 
Domn, se proclamează o singură ţară: aşa ne putem da seamă, dacă ne vom 
Principatele-unite! gândi ]a strădaniile fără margini, la sufe-

,Să fim un singur trup, precum suntE'm un rintele nespuse şi jertfele de tot felul ale 
singur suflet, căci suntem toţi una, având o on- celor din surghiun, ale marilor Brătianu, 
ginll, un sânge, o patrie, o istorie, o credinţă, un Ion şi Dumitru, Costache Rossetli, fraţii 
Dumnezeu ... c Golescu, M. Cogălniceanu, ]oan Ghica, şi 

Aşa a zis Încă în toamna anului 1857 alţii, cari aveau nu numai să rupă iţele ce 
Mitropolitul Sofronie al ~oldovei, ~ând a În străinătate se ţeseau dinadins pentru În
descht~ Adunarea obşteasca dela, IaşI:" câlcirea afacerilor celor două ţări, ci tot ei, 

J?ormt? as~a Amare de a se um~ trata de marii surghiuniţi trebuiau să ţină cald su
mal _ m~lţl am In sufletul !runt~şl1or. celor! fleţul În cei d'acasă, adesea desnădăjduiţi. 
doua ţarl, ~ar erau A cllmQli~.e pledec~l~ ce 1 [n Octomvrie 1856. de pildă; Dumitru 
se puneau In c<llea mtrupam gandulU1 malt. I Brătianu scria (din Londra) celor d'acasă: 
După revoluţiunile dela 1848 sugrumate de 
mus(:ali şi turci, fruntaşii celor două ţări au 
ajuns unii În temniţe, alţii surghiuniţi, de
parte de ţară. Pe vremea aceasta uneltirile 
străine se ţineau şir în Moldova şi Munte
nia, săvârşindu-se toate nelegiuirile, blăstă
maţiile 'şi ileome;1iile pentru a zăJărnici 
planul unirei, pentru care marii patrioţi lu
crau cu o râvnă uimitoare chiar în străină
tate, bătând pela toate uşile şi căutând să 
scape ţara de e~itropia Înăbuşitoare a Au
striei, a Rusiei şi Turciei, şi rost să facă, 
pentruca să li-se dea ţărilor române cel 
puţin putinţa să spună ce vor, ce dorinţe 
au ... Ceeace abia la 1857 s'a putut ajunge, 
când aleşii poporului se adunară în aşa zi
sele Divanuri-adhoc, la Bucureşti şi laşi. 

,Nu d descu rllj ati, fraţii mei; piedeci1e ce În
cercaţi trebuie să fie pentru voi un bold, care să 
vă împingă şi mal tare la lucru, ]a luptă. Nuve
lele diIJlomatk::e sunt bu~e: Franţa ne susţine 

I mai mult decât oricând, şi Engl tera, de nu spri. 
gină Unirea - jeloasă fiin i de Franţa. - n' el 
f~lUt nici n'a scrii; nimic: cfmtra·i. Toţi imi zic 
d, de ne vom ară:a unIti şi fermi În Princ pate 
şi de vom şti susţine in străinătate o agitaţie 
favorabilă unirii, Englitera ne va spriginl şi ea şi 
vom avea desigur Uairea ... c • 

In Ianuarie 1857 marele patriot aflase: 
,Ztce mii d ~ turci au să ocupe Principatele, 

ca să menţie buna rinduia!ă in timpul alegerilorc. 

Scrie, deci, celor d'acasă: 
,De vom suferi-O, această măsură va fi o

indrumare dUră o garnizoană permanentă, la 
care umblă să ajungă P o a r ta, cu spri-

dintr'odată cucerit de chipul blând şi hun al I In timpul revolutiei dela 1848 in Moldova, 
Domnului de fiinta frumoasă, senină şi blajină a Cuza ~are,. era şi el prin.tre,revolufionari, fu prins 
Domniţei.· ge emls~ru dom~lIlUJ ~Iharu St,urza, I.eg-a! c.obză. 

Şi dacă Domnul Cuza a fost o providenţă !mp,reuna cu mal mult! to.varăş/ de-al lUi ŞI dus: 
pentru poporul român, pentru ţăranii cari nu-I pot I~~r o cazarmă, unde. fu. atat de

v 
crunt. ~ătut, - el 

uita niciodată, Domni(a Elena le-a fost îngerul vfltorul Domn, - me,at capă!a la pICior o rană. 
de pază care a veghiat deapururi, asupra fericirii mare, de pe urma .cărela sufefl, m,ultă vreme, EI a 
şi păcii lor, Soţie ideală, ei i-a fost dat sa fie cea sufe~lt. toate dU!eflle p,opor~IUl ŞI poate de aceea 
mai bună mamă căci poporul tot, i-a fost copil I-~ ŞI m!e',e~ atat d~ b.'n~ ŞI l-a ajutat t~tdeauna 
unic, fericită, s'a bucurat pentru mulţămirile ce ~I~ toata 100ma,. Tnmls. Impreună cu alţI rezvr~
le-a putut aduce totdeauna semenilor săi, căci ea tiţi I~, ~restul dl,n Galaţl~. ~e ll~de urma să fIe 
nu a putut lega de sine niciodată noţiunea dom- PO~!ti ITI surghl~n la Macll1, ':'ltt?rul Dom.n se 
niei şi a supusului, le-a şters lacrămile, le-a uşurat afla 10 mare P~flCOI. Dar cr~dmclOasa • soţle ră
poverile şi suferinţele, le-a alinat durerile, mân- mase

v 
I~ Soleştt c~ ~roaza .ŞI ~urer~a m~ suflet, 

găindu-i şi ajutându-i cu tot sufletul cu toate pu- alerga I~ hodol ~gltu.fll~ un,el mlzera~lle carute d~ 
terile În obidă. Şi când lovită greu, a trebuit să poştă pană la Galaţi ŞI f?nn .'prote~ţla ~onsl1lu.lul 
urce Calvarul, ea a plecat capul şi nu a mUT- englez, cll~mpără ,pe marlOa~1I g:reci C~fI trebUIau 
murat, ci s'a rugat şi a iertat. să co!,duca bărCtle!a ~ăCI~ ŞI salva astfel nu 

A Încins hlămida şi a coborît tronul ca un numaI pe sot, dar ŞI umrea, b 1. ~ 
înger biruit, şi a plecat Înainte ocrotindu-şi iubi- Aşezaţi În bărci surghiunitii,-scoaseră garăfile 
toare singurul suflet ce-i mai rămases~ În paz~, pline cu şampanie ce aveau cu ei şi reuşiră să 
soţul doborît. Şi când şi el îi fu răpIt de vOia îmbete pe ofiţerul şi soldaţii În paza cărora erau 
destinului crud ce o lăsa singură în haosul mul- dati, pe cari îi convinseră chiar să treacă in alte 
timei unde nu mai avea chiemare,. ea se furiş,ă 1n- bărci pentru a fi mai tn largul lor. Ei o porniră 
durerată într'un colţ de· lume, m~re mu~tJ, la spre Galaţi, dar un moment după aceea, paznicii 
Piatra, in judetul Neamţ, .unde trăteş.te ~Zl, ~~: desmeteciţi îi urmăriră spre Galaţi, Acolo fugarii 
ştiută de nimeni dar nU .. ~lltată de toti cel umllrt~ prinzând de veste izbutiră să se facă nevăzuţi, 
pe care îi ajută şi-i spflJmă mereu cu marea el singur Cuza, fu prins, căci având rana dela pi~ 
bunătate! cior nu putuse să fugă împreună cu ceialaJţi. 
. Născută la 1825 domnişoara Elena Rossetti, Neavând altă scăpare, Cuza Începu a se pfânge 

fiica postelnicului Iordache Rossetti dela Sol eşti, de tovarăşii săi cari îl părăsiseră atât de nedemn 
se mărită cu Alexandru Cuza, fiiul vornicului şi spuse ofiţerului că vrea să se răzbune asupra 
Cuza tînăr de abia' Întors dela studii din Paris, lor şi de aceea îl roagă să-I sprijine ca să-I con~ 
întrat' pe atunci ca membru judecător în judeţul ducă în casa unde ştia că se refugiaseră fugarii. 
Covurlui. Ofiţerul îi dete braţul şi-I ajută să meargă până 
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ginul perfidiel a u str i ace şi a prostiei .e!'
g) ezi lor. Vă con jur dar, si. "f.1. puneţi lU
datA in campanie incontra acestUi mfernal p~o
led. Acreditati ideia În popor, că d~ v~m IU
gădul pre ungirea ocupaţiilor .turceşţl, aJungem 
desigur la regimul beşlegilor ŞI ne!~nlo~. !ndati 
ce se va adeveri nuvela ce vă vestu, agltatl toate 
clasele societătii şi faceţi o protestatie straşnică ... 
luminati~ exalta ti. popor!ll Iurn}i .cel mai lesne de 
exaltat şi scăpatl, creafl Romanza!« 

Chiar în ajun de a li·se îngădui ţărilor 
române să-şi chivernisească soartea, pen!ru 
surghiuniţi hotarele remăsese~ă Încă ~ot l~
chise. In Iunie 1857 D. Brătlanu scne dm 
Rusciuc: 

:tAtI aflat negreşit, că Ooleştii, ~osetti şi e~, 
induşi in greşaUi de false făgăduinţl, am părlslt 
Parisul şi Londra şi că, ai unşi la hotarele noa
stre, de şase săptămâni, nu. ni· s'a dat Încă voie 
de a le trece. Aici, la RUSCIUC, la chinui de a 
avea ţara noastră la o blUaie de puşcă, fără [a 
putea pU!1e piciorul într'ânsa, se adaugă pentru 
noi durerea de a ved, a că Îr1 Valahia lucrurile 
nu merg de fel mai bine ca în Moldovac") 

Şi se înpliniseră opt ani de când ţinea 
durerea asta. 

Numai bărbaţi oţeliţi în astfel de sufe
rinţe au şi putut să ducă la isbândă ceI 
mai mare act În istoria neamului românesc ... 

lată de ce mâine, când se împlinesc 50 
ani dela proclamarea U nirei, f~aţii. n~şt~i 
din România serbează cu mandrte ŞI VOIOŞI, 
dela un capăt la altul al ţării. 

Cu drept cuvânt, pentrucă Unirea fusese 
cea mai îndrăsneaţă şi cea mai înţeleaptă 
faptă a naţiunei româneşti. Indrăsneaţă, pentru 
că s'a săvârşit împotriva voinţei şi dorinţei 
tuturor marilor puteri europene, şi înţeleaptă 
pentrucă, după veacuri de sbuciumări, pă
rinţii patriei prevăzură În sfârşit, că numai 
Unirea poate să fie pârghia de înălţare a. 
neamului românesc. 

E de înţeles dar că fruntaşii d'acum ţin 
ca serbărei de mE.ine să-i dea toată strălu
cirea. D-I Ioan 1. Brătianu, prim ministru, 
fiul vrednic al Brătianului, care înainte cu 
jumătate veac fusese unul din făuritorii 
U nireit a şi spus deja În sfatul ţărei că va 

") .Viaţa Româneasaăc 1908, orul pe Decemvrie. 

»T R 1 BUN A« -
cere mâine să se cuprindă chiar în .Ie~i lu
cruri menite să fie o veşnică ammtlre a 
înţelepciunei şi naţiona].isl!lU~ui dela ! 85? 

E vorba cu acest prileJ, sa se aduca pn
nos nu numai memoriei lui Alexandru <;:uza? 
celui dintâi voevod al principatelor untte, CI 

şi memoriei lui Mihail Cogălniceanu, agerul 
ministru al lui Cuza. 

D'odată cu amintirea marelui domnit~r 
Cuza şi a ne'ntrecutului ministru COf{~i1n~
ceanu, se ,va serba apoi amintir~a unUl ~Ir 
înt~eg de fapte măreţet isvonte tot dm 
untre. . 

O mare parte a bogăţiei celor două pr!n-
cipate, averile mănăstireşti, . l?ână la ~um~e 
erau numai în folosul strămllor, a caluga
rilor închinători la Ţarigrad. Cuza ia del~ 
călugări bogăţia ţărei şi-o ~ă. p0f!0r:iL~l. 
Tot asa, se şterge cu ~esăvarşlre IObagi a, 
împroprietărind pe ţărani. . ~ . 

Ş-a săvârşit toate acestea ch Iar Iru potnv~ 
unor fii ai ţărei, cari ajungând î~ C~mera, 
s'au simţit Îndemnaţi să pună pledecl. 

Din Unire a răsărit apoi şi falnica ar
mată română. 

Cinci regimente de infante~ie şi d~uă de 
călareţi, atâta era puterea ţănlor romane la 
Unire. Prin munca desfăşurată pentru ar· 
mată, îndată după Unire, şi pri~ .grija do
vedită chiar la începutul domniei VOeVO~ 
dului Carol, din acel mănunchiu de ostaşI 
s'a ajuns la oştirea biruitoare dela Plev~a 
şi aşa, În chip firesc, la mărirea de aZI: 
la ţară cu toate rosturile, în rând cu po
poare mari, regat în care români-s stăpâni! 

• 
Dintre bătrânii ţării, cari au luptat pentru 

unire si au subscris actele mari d'atunci, a 
mai rămas în viaţă unul singur, dl bumitru 
Sturdza. La 1859 d-sa fusese secretar al 
obşteştei adunări care procIamase Unirea şi 
d'atunci încoaci în dese rânduri ministru, 
primministru şi căpetenie ă partidului na
ţional-liberal, până în luna trecută, când 
doborât de bătrâneţe şi muncă, s'a retras 
din viaţa publică, departe în Franţa; ţara 
care adăposti se odinioară pe atâţia tineri 
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români, apostoli ai U nir~i. Bătrân~Iu.i bărbat 
de stat nu i-s'a dat bUCUria să poata fi de fa~ 
la sărbătoarea de mâine, ca lacrămi să verse 
văzând incoronate atâtea străruinţe nobile ale 
generaţiunei care s'a stins, dar faptele-i mari 
străluci-vor d'apururea. 

Iar dacă vitregia vremurilor şi înălţimea 
Carpaţilor fac să fi"! departe de. se~bătoare~ 
ce se va desfăşura In Bucureşti ŞI la I~I, 
in cugete şi simţiri uniţi suntem, şi fraţilor 
în deplină serbătoare trimetem Sincere urări 
de bine şi fericire. -

6 -
trio 
lor; 
(oal 

-Jnce 
can' 
ridic 
seJl 
rom 
cânt 
sunt 
Ei 1 

Elia, 
================:~ găIni 

tului 
ating Zorii minfuirai. .) 

Lumina şcolilort cuvântul neadormiţilor' . O 
apostoli, cântările poeţilor, toate pregătiau ŞI ce 
sărbătoarea deşteptării noastre. vara 

Dorul de libertate şi de neatârnare făcea de c 
un suflet nou din sufletele tuturora Unirea fran1 
Principatelor într'o singură ţară, subt un o do 
singur domn, ales dintr'o viţă domnitoare In ror c 
Apus, Întemeietor unei dinastii neclintite car. de ~I 
să aducă linişte, îndreptare şi statornicie mul!, pemn 
încercatei noastre vieţi t era acum un gâoo jnt~'ui 
lămurit în mintea românilor, un gând ce·ş Prmc 
avea prorocii şi ostaşii lui, din ce în ce rn~ o. bll( 
mulţi, din ce în ce mai hotărîţi şi mai pu· Ş 'ng 
ternici. De biruinţa acelui gând s'au temu!' pasc, 
şi turcii, s'au temut şi ruşii, zori ţi mereu noast 
să-şi lărgească 'mpărăţia spre Balcani, - S'I ~ere, 
temut şi Austria, care printre sfărmăturile dt nlo~ ; 
popoare ce-o alcătuesct ţine şi o bună parte CTOlas 
din neamul românesc sub coroana ei. S'au Bucur 
temut de biruinţa acelui gând, şi ce n'ar ~ alcătu 
dat şi c.e n'au f~cu.t .ca s'o împedece!. D~ Tur 
ea pornise - ŞI mCI o putere omemasCi unirii 
nu mai era în stare să-i puie stavilă. Cei dlt tru a' 
urmă don-mi, prin cari mai încearcă să nL)epta 
dezbine pentru a ne stăpâni, cei din urm"J7857 
gospoda~i numiţi de » Poarta

y 

suzera~ă(; :~ reşte I 

de »Rusla protedoare«, dupa năbuşlrea li: ~rii 1l 

sânge a revoluţiei dela 48, sunt: 8arbl. ' 
Ştirbei, fratele fostului Domn Bibescu, in . 1. j 
Muntenia, şi Origore Ohica în Moldova. nlar, I, 

Amândoi se dovedesc tot aşa de buni pa- IA 
uslr 

*) Din trecutul nostru., de AI. VIăhuţă. Sardinia 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~_.~._~ ..... _~-~--~-~._-~-~···_~··~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~-
in faţa casei indicate; - ajuns pe prag, Cuza 
îşi scoate pălăria şi mulţămeşte politicos ofite
rului că l-a condus. Când acesta ridică ochii 
văzu steagul englezesc deasupra şi Înţelese că fu 
păcălit. Cuza se afla la adăpostul consulatului 
englezesc subt a cărui ocrotire şi plecă În străi
nătate insoţit de soţia lui. Ajunsă Doamnă a Ro
mâniei ea Îşi găsi câmp larg pentru a-şi semăna 

toate florile rare ale simţărnintelor frumoase de 
care era plin sufletul său ales. ~l!.....fu inspir~: 
toarea fericită asotului său pentru legea instruc
tiei ifublice, prin care s'a impus urmarea la şcoli 
În mod gratuit şi obligatoriu. Că tot românul era 
dator să-şi dea copiii la şcoală să se lumineze, 
căci fara avea nevoie de oameni culţi, cari să-şi 
dea seamă că sunt români, că au o ţară şi un 
şef al lor, la care trebuie să ţie ca la bunul O-zeu, 
deoarece el îi conduce la o stare, din ce În ce 
mai bună, ~ acesta era gândul Domniţei. Legea 
aceea a lui Cuza a realizat un mare bine pentru 
români, căci le-a deschis drumul spre cele mai 
mari demnităţi, şcoala trebuia s'o înveţe şi bo
gatul şi săracul iar demnitarii mari se alegeau nu 
dintre boieri ci dintre cei cu carte multă, astfel 
că şi ţaranii putură ajunge să conducă tara şi să 
facă legi pentru binele tuturor. Domniţa Cuza 
creiă şi institutul de copile orfane, AzîtlltEterra 
Doamna dela Cotroceni ce funcţionează- şi În 

I 

ziua -âe azi. Azitpationat de ea prin deaproapele 
sale îngrijiri, unde îşi punea toată însufleţirea 
pentru a desăvârşi nu numai caritatea, dar opera 
de adevărata cultură casnică cu care erau in
struite elevele institutului, pe vremea aceea. Pentru 
tarani marinimoasa Domniţa, alături de bunul 
Domn, îşi dedea tot sufletul. Ei le ştiau pasurile, 

cunoşteau poverile şi grijile lor, ce le făceau 
pâinea neagră, amară, pâine ce-o mâncau îndată 
cu lacrămile lor. Boul şi vaca, puiul şi găina 
laptele dela gura copiilor lor, ce li-se luau cu 
nedreptul munca ostenelilor ţăranului pe care la 
vreme de nevoi,' şi răsmeriţe el trebuia să şi-o 
răscumpere dela stăpânire însutit, toată starea 
aceea de plâns Domniţa O cunoştea bine şi dacă. 
improprietarirea ţăranilor s'a adus la indeplinire 
de Domnul CuzaL sfetnicului credincios şi bun 
de aproape, Domnitci§.ublime i-se datoreşte o 
mare partemn--merit, ea, bunătatea femeilor Între 
femei.·· ---

1-- - Ea care iubea a1ât de mult, ea care a inteles 
atât de bir. e menirea femeii pe p~mânt. Şi În 
noaptea fatală, in noaptea de ] O februarie 1866, 
când conspiratorii, printre cari se aflau şi mili. 
tari superiori, devotati lui Cuza, armata pe care 
bizuia el atât de mul~ când ei pătrun seră În pa
lat şI prezentA decretul de abdicare, tot ea, 
Domnita, ajută cu umărul ei, la actul de jertfă, 
căci De mnul Cuza văzân -, că nu e altă scăpare, 
luă decretul in mână, îl citi şi atunci Domniţa 
apropiindu-sţ, Întinse umărul, el ii puse hârtia pe 
el şi iscăli. "( Î 

Era liniştită,' spunea poetul Bolintineanu, ami
cul lui Alexandru Cuza, dar ochii i· erau aprinşi 
ca focul şi pleptu.i retinea cu greu plânsul ce o 
îneca cu putere, când amândoi sprijiniţi unul pe 
altul ieşiră în noapte, afarA din palat, trecând 
printre două rînduri de soldati, garda, ce nu-i 
dedeau onorurile, ci stau cu spatele intoarse. 
Poporul nu ştiuse nimic dar când află, rămase 
nepăsătc;>r. Omul care Iiberase-- cinCI milioane de 
tărani,ce c1acă, care luase dela o clasă toate 

drepturile politice şi le dase ]a toţi ro nânii, .e se pet~. 
era prizoneruI acelui popor, pe care-lliberased~ ma.rabll 
biciul ciocoil.llui! rlIlJ\or I 

După abdicare, Principesa Elena Cuza pled ~bolnă 
cu sote! ei În Paris;t impărtăşiod amândoi du~ ~tru 1 

rîie Înstrăinării. "Ea îl căuta cu toată abnegatia Il ~e82ă 
timpul boalei lui şi fu În sfârşit singura rep:'t' mam 
zentantă a Românieit creată de e, - care Iil' Pentrl 
chise ochii marelui Domn la anul 1873. fu adu 10ati P<I 
În tară şi ingropat la moşia sa, Ruginoasa unde murând~ 
se află azi şi bătrâna Principesă. " Iru copi 

De atunci, sdrobi tă de durere, Principesa 1~ Şi a I 
intoarse toată grija şi dragostea asupra celor Mfen1eie Şs 
fii naturali ai lui Cuza, pe care ea cu cel mi ren dar 
matern devotament i-a crescut şi pentru eduCZ~ jertfiri d 
căror ţa a trebuit să mai slea Încă prin ~t!i ltIe el 1 
nătate. Indată insă ce educaţia lor fu termloai 
ea se Î :ltoarse în ţara ei departe de care trălit Astbl 
atât de cu durere. Dar soarta amară o urmăr/l ter, pen 
Pier du mai târziu pe amândoi copiii soţului !li Alexand: 
La moartea celui din urmă fu cuprinsă de o ~ ~ental~, 
tristeţă, Încât spre a găsi o alinaret potrivi1~ a =~r ŞI-! 
suflelul ei nobil, intră ca îngrijitoare de bolru; pe rundă 
la spitalul de copii Cui'atea, pe care spll~ Eleutru c 
ajută şi azi cu câte 25.000 lei pe an. Dar si~na Ci 
tatea ei slăbită nu f-a îngădUit a rămâne Î~ (t :St~ ,m 
riera aleasă, decât doi ani şi astfel părăSI s' ărglnlt~ 
lalul, pentru a se retrage definitiv În Piatra, un:! 
trăeşte astăzi şi de unde străluceşte inel P:; 
nobleţa sufletului ei cu adevărat mare, ca o S~ 
Iuţă blândă in rătăcirea munţilor, căIăuzind .s~. (CuI 
ea, pe cei obijduiţi, pe cei sărmani, pe cel: 
dureraţi. . ~ ( 

In liniştitul ei locaş de pustnică sfânU, aleŞ \ 
inci mult şi poartA cel maÎ viu interes la tol , 
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trioţi şi destoinici gospodari, ca şi înaintaşii 
lor' aşa c.ă nici din aceştia nu-şi pot face 
to;da toporului, care le trebuia Şi duşmanii 
~ncep să vadă că dincolo de gospodarii, pe 

r cari-i pândesc şi-i surpă prin conzulii lor se 
ridică, strălucitori şi 'ncunjuraţi de oşti ce nu 
se mai pot birui, marii Voivozi ai cugetării 
româneşti... Sunt întemeietorii şcoJilor, sunt 
cânfăreţii durerilor şi speranţelor noastre, 
sunt vestitorii şi pregătitorii mântuirii noastre. 
Ei se numesc Gheorghe Lazăr, Asachi şi 
Eliade, Bă1cescu şi AJexandri, Negri, Co
gălniceanu şi Ion Brătianu... lamura sufJe
tului românesc, viteji pe cari moartea nu-i 
atinge. 

O vijelie năprasnică mai trece peste lume, 
şi ceru] Începe să se lumineze. - E primă
vara anului 1856. Popoarele sunt ostenite 
de crâncenul războiu al Crimeei. In capitala 
franţei se desbat aşezările păcii, pe care toţi 
o doresc. E vorba de libera plutire a tutu
ror corăbiilor de negoţ pe Marea Neagră, 
de gurile Dunării, de soarta creştinilor din 
peninsula Balcanică şi, pentru 'ntâia oră 
într'un sfat european, e vorba de unirea 
Principatelor române. Franţa ne apără, ca pe 
o bucăţică din sufJetul ei svârlită departe, 
~ 'ngrădită de duşmani; dar cei cari ne 
pasc, vecinii văd paguba lor în întărirea 
noastră. Neputându·se ajunge la o înţele
gere, se hotăreşte a se asculta şi glasul ţă
rilor asupra întocmirii şi soartei ce vor să-şi 
croiască. Solii celor şapte puterii vin ]a 
Bucureşti să privigheze de aproape cinstita 
!Icătuire a SfatulLli. 

Turcia şi Austria luptă pe faţă împotriva 
mirii. Imputernicitii lor fac nelegiuiri pen
IV a împiedica rostirea liberă a obştei. Dar 
~eptatea biruie şi 'n ziua de 7 Octomvrie 
rBS7 }) Divanul ad-hoc« al Moldovei, Iămu
'eşte ca cele mai de căpetenie dorinţi ale 
ării, următoarele »patru puncte«: 

1. Autonomia ţării şi respectarea dreptu
ilor, legilor şi pământului ei. 

1 Austria, francia. Prusia, MHea Bdtanie (Anglia), Rusia, 
ardinia ,i Turcia. 

e petrece în ţara ei scumpit Jn primăvara me
lorabil~ a anului 1907, când ;cu revoluţiile ţi
lIlilor ea a avut aşa crize de mihnire, încât s'a 
Ibolnăvit de lot greu, aşa că era temeri serioase 
mtru viaţa ei. Căci şi acum tiranilor le pA. 
trează ea toatA dragostea pe care a avut-o şi 
lrmanul fi sot pentru dânşii. 

Pentru săraci îşi cheltueşte ultimul venit şi cu 
ati povara celor 83 de .ni, cu mînile ei tre
urânde împleteşte incă scufite şi zăbunele pen
u copilaşii lipsiţi. 

Şi, aşI, senini şi liniştitA îşi aşteaptă sfânta 
~ele sfârşitul vieţii ei, pline de mâhniri şi du
n ~ar luminată de pacea celei mai splendide 
rlfln de sine-, prin care a cunoscut În momen
le el bunE', adevărafa fericire pe pAmânt. 
Astl:d când atAtea rugăciuni se Înalţă dUrii 
r, pentru prosperitatea ţării la care Domnul 
exandru Cuza a pus cea dintâiu platrl funda· 
!ntal~, in sunetul clopotelor, in bubuitul tunu· 
or şl·n marşurlle triumfale ale muzicei si se 
,lrundă fiecare româncă de fiorul recunoştintei 
ntru cea mal sublimA femeie, pentru Principesa 
ena Cuza, căreia ii trimitem şi noi de aici, de 
~t~ ,munţi, prinosul nostru de dragoste n·1) 
lrglnlt;l. MariJina Bocu. 

Cântec. 
(Cules de Teodor Oute" econo~ în Şidău.) 

Cuca1e, de pe cetate, 
,\ Sponei 1114ndrei sAnatate, 

C6 de mine n'are parte. 
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2. Unirea Moldovei cu Muntenia Într'un 
singur stat, subt numele de România 

3. Prinţ străin, cu moştenirea tronului, 
ales dintr'o dinastie domnitoare în Europa. 

4. Guvern constituţional, cu o adunare 
obştească., în care toate stări1e şi treptele 
ţării să fie reprezentate. 

Peste două ziJe Divanul ad-hoc din Mun
tenia, vota într'un singur glas, aceleaşi do
rinţi: Ţăranii sunt chiemaţi să·şi spuie şi 
ei păsul lor, şi în a 27 -a şedinţă (din 16 
Decemvrie) a Divanului din Iaşi, o solie 
aduce tânguirea şi dorinţele poporului, a
şternute, limpede şi curat, în frumosul graiu 
bătrânesc al celor ce n'au vorbit niciodată 
altă limbă decât aceea a neamului lor: »că 
noi,- se jăluiesc ţăranii,- biruri grele pe cap 
am plătit; oameni de oaste numai noi am 
dat; ispravnici, judecători, privighetori şi 
jandarmi numai noi am ţinut; drumuri, po
duri şi şosele numai noi am lucrat; beili
curi, pod vezi şi havalele numai noi am fă
cut . .. dacă de voie şi fără de voie 
numai noi am dat; la jidovul orândar ca 
să ne sugă toată vlaga numai noi am fost 
'vânduţi; băutură scumpă şi otrăvită numai 
noi am băut; pâine neagră şi amară, udată 
cu lacrimi numai noi am mâncat; bătălii şi 
răzmeriţe când au fost, tot greul numai noi 
l-am dus; oşti când au venit noi le-am 
hrănit, noi le-am slujit, noi le·am purtat; 
că cel cu putere ţara işi părăsi a, peste ho
tare trecea; nevoia şi greutatea o duceau 
ceice rămâneau la vatra lor. Ţara aceasta 
nici băi, nici măiestrii, nici meşteşuguri 
multe ca alte ţări nu are; toată îmbelşu
garea braţele şi sapele noastre o aduc. Câ
tă-j Dunărea de mare şi de largă curge 
râul sudorilor noastre, se duce peste mări 
şi peste hotar, acolo se preface În râuri de 
aur şi de argint şi curg iarăşi înapoi de se 
revarsă în ţara noastră; iar noi dela ele 
nici că ne înduIcim.. Voim să scăpăm, să 
ne răscumpărăm de robia din care suntem; 
voim să ne răscumpărăm, să nu mai fim a 
nimăru;, să fim numai ai ţării şi să avem 
şi noi o ţară: am îngenunchiat, am im-

Câte fIori pe munle 'n sus, 
Toate cu mândra le-am pus, 
CAte flori pe munle 'n Je s, 
Toate cu mAndra le-am sovs. 

Cucule, pasere micA 
Mergi tn codra şi tot cAntA, 
Şi resfirA penele 
Ca mAndra sprâncenele. 
StrAinu-s ca cacu 'n codru 
Şi 's nl1cAjit de na-i modra, 
Mi-s strAin ca pBsărea, ' 
N' am miI A ni căit'ea. 
Codrule 'ca rânri line, 
Eu râmAn cu doru'D mino 
LftngA m'ne na'm pe nime. 
Vremea trece vremea vine. 

Spune mindrA şi ghAoeşte 
Codra de ce 'nglIbineşte 
Şi Toinicu 'nbătrAneşte? 
Codra de zăpadA grea, 
Voinic de inimi rea. 

Bale vântal pe ogoare 
Dorul mândrii mA omoarA, 
VAnta! e pe deal ro sus 
De. rol mAndr~i m'a ajuns. 

Jo S 

Pag.3 

brâncit cu toţii; cum suntem nu o mai 
putem duce îndelung. Noi voim să jignim 
drepturile nimărui, dar nici aI nostru să nu 
se întunece«. 

Erau dureri adunate de veacuri, În vor
bele acestea Pentru întâia oară le spunea 
lumii celce nu se jăluise decât codrului; 
o doină e întreagă tânguirea aceasta, doină 
ce a picat din sufletul poporului român 
cum pică lacrima din ochi. 

Se strâng iar la Paris delegaţii celor 
şapte puteri şi, după multe desbateri, se 
încheie în ziua de 7 August 1858 acea 
»Convenţie« îngăima tă, prin care se încu
viinţează de abia o »)jumătate de unirei(; 
celorce erau însetaţi de o unire şi mai mare, 
decât pe cea pe care o cereau. Se hotăra 
ca cele două ţări, îngrădite subt numele de 
.Principatale-Unite Moldovia şi Valahia~ 
să-şi aibă fiecare Domnul, cârmuirea şi adu
narea ei deosebită, şi numai pentru legile 
şi întocmirile de »)interes comun« să stea 
o comisie centrală la Focşani, alcătuită din 
Moldoveni şi Munteni. Inţelepciunea şi pa
triotismul românilor smulg biruinţa întreagă. 

La 5 Ianuarie 1859 Moldova, prin glasul 
adunării ei, îşi alege domn pe colonelul 
Alexandru Cuza, care, în ziua de 24 Ianuar 
e ales şi de adunarea din Bucureşti domn 
al Munteniei. 

La una ca asta nu se gândise nime dintre 
cei cari îşi închipuiau că ne au înfăşat ca 
pe un prunc în făşia convenţiei dela Paris. 
Protestările Turciei şi Austriei întâlnesc de 
astădată în Napoleon al 1II·lea un hotărât 
apărător al drepturilor noastre, iar în frun
taşii poporului român o tărie de voinţă şi 
de luptă, peste care nu se mai poate trece. 
Puterile sfârşesc prin a încuviinţâ Unirea 
Principatelor subt Cuza, dar numai cât va 
trăi el. In ziua de 24 Ianuarie 1862 se de
schide în Bucureşti, in capitala fericită, cea 
dintâi »Adunare a României« şi marile 
prefaceri ale ţării, pe care Milcovul n'o 
mai despică în două, încep. 

Averile mănăstireşti, cari cu chip de dan ii 
şi închinări »Locurilor sfinte«, hărăziau 
egumenilor ~reci a cincia parte din pămân
tul ţării, sunt lămurite şi întrupate la bo
găţia statului nostru (13 Decemvrie 2863). 
- Se incheagă iar vechea legătură dintre 
ţăran şi moşia patriei lui, ingrădindu-l să-şi 
aibă şi el, dupa atâtea Învăluiri o bucăţică 
de pământ şi să ştie că·j a Jui de veci. Se 
iau măsuri straşnice pentru stăpânirea ja
furilor şi asupriri lor, şi pentru buna împăr
tire a dreptăţii. Se fac legi înaintea cărora 
toţi românii sunt deopotrivă. - De astă
dată cu drept cuvânt se poate spune că 
m&na domnului şterge lacrimile ţării. Cel 
mai de aproape şi mai luminat sfetnic şi 
ajutor domnului în această uriaşă muncă e 
Mihail Cogălniceanu un înflăcărat iubitor, 
şi el, al ţărănimii, pe care-o apără cu toată 
nebiruita putere a cuvântu]ui lui. 

Dar prefacerile repezi aduc tulburări ne
aşteptate în viaţa popoarelor. In noaptea de 
11 Februarie ] 866 Cu fa e silit să abdice. 
şi alcătuirea fragedă încă, a întocmirilor lui 
e in primejdie, Din vălmăşagul grijilor ace
lei vremi se desface un om hotărât, un vi
teaz al faptelor mari - Ion Brătianu. Unirea 
ţărilor trebuia pusă pe temelia neclintită a 
unei dinastii: Glasul tuturora chernă la tron 
pe tânărul prinţ Caro) de Hohenzollern din 
vechea şi strălucita familie regească a Pru
siei. In ziua de 10 Mai 1866 noul ales, 
care 'ntrupa speranţele intregului nostru 

, 
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neam, depune jurământul în adunarea ţării, 
jurământul de domn păzitor legilor, credinţii 
şi hotarelor ţării. 
După unsprezece ani, pe o cumplită grin

dină de gloanţe, subt zidurile Plevnei, ostaşii 
români, vădesc Voivodului lor peste ce po
por ales e chemat să domnească.. Roadele 
atâtor veacuri de lupte şi de îndurare, 
incep să se arate. - O coroană de 
otel făurită dintr'un tun al Plevnei învinse, 
Încununează În ziua de 10 Mai 1881, fruntea 
celui dintâi Rege al RomânieL Zările se 
limpezesc. - Ţara lui Mircea şi a lui Şte
fan, nu mai atârnă de nici o putere străină. 
Scăpată din valuri, stăpână de-acum pe de
stinele ei, începe o viaţă nouă. 

Un cnditsuplimentar de 200,000.000. 
Ziarul »Reichspost. din Viena vesteşte că 
mobilizările făcute cu prilejul crizei balca
nicr, şi trimeterea trupelor în provinciile a
nexate reclamă un credit suplimentar de 
200 milioane de cor. La intrunirea de
legaţiilor. guvernul comun va cere votarea 
acestei sume mari care exprimă cheltuielile 
ce ne-a cauzat ameninţările de război ale 
statelor balcanice. 

• 
Noua lege militară. Ziarul .Fremdenblatt« 

anunţă ci noua lege militară care introduce ser
viciul de doi ani şi alte reforme folositoare este 
elaborat Încă din anul 1904, deci de mai bine 
de patru ani. Dacă ea nu a fost depusă camerii 
nici pân~ azi, vina e a situaţiei politice ungureşti 
care împiedecă e reformă militară. 

Intre alte multe nenumărate păcate ale coaliţiei 
poporul nostru prenumără deci şi pe acesta. 
Câte mii de flăcăi români nu ar fi putut scăpa 
până azi de un an de armată, servind doi In loc 
de trei ani, dacă coaliţia nu s'ar rfi împotrivit 1 

• 
Biserica sârbească şi propaganda pan. 

sârbească. Consi:;torul metropolitan sârbesc a 
ţinut o şedinţă in afacerea acuzelor de propa
gandă pansârbească ce s'a adus clerului sârbesc. 
Consistorul a hotărât să inainteze M. Sale Îm
păratului o adresă prin care se protestează împo
triva acestei acuze. 

24 lanuari8*). 
Poe mă alegorică intr'un tablou. -

De Oh. D. Mugur. 

Muzica de O. K. 

Peisaj grav. In rund o stâncă prăpăstioasă. In ea o 
gură strâmtă de peşteri. Muntenia şi Moldova înlănţuite 
de stânci, - ca mitologicill PrometeLl - de o parte şi 
de alta a gurei, stau culcate pe flamura ţării. 

E noapte. 
In fundul peşterii tremură flacăra roşă a unui foc, 

Muntenia In noaptea neagră a durerei 
M'atingă-a visului aripă .... 

Moldva Cu capul răzimat de stâncă 
Aşi vrea să aţipesc în clipă, 
Cu visul blând să ni arate 
Lucind o rază de noroc, 
De-asupra capetelor noastre 
La gura peşterei de foc. 

Muntenia Intinde flamura şi 'ntr'însa 
Te'nvăluie să aţipeşti.... 
Subt flamura de foc a ţării 
Trăiesc speranţele cereşti. 

Moldova In noaptea neagră a durerei, 
Izvorul morţii doar mai sună. 

Muntenia O cât aşi da s'aud un bucium 
Să văd arzând un colţ de lună, 
Să tremure de boare lacul 
Şi crengile peste izvoare. 

Moldova Aici pustiul stăpâneşte 
Aici nu creşte nici o floare. 

Muntenia Inchide somn a noastre pleoape 

-) Albina (revistă populară}, Anul XII nr. 16. 
Alegoria aceasta e desvolbrea unei schiţe dramatice 

dintr'o revistă Istorică a maestrului Caragiale. Ea se va 
reprezenta la ser:'ările ,colare dn Romania cu prilejul 
jllbileului de ~O de ani dela <Unire •. 

De veacuri grele obosite, 
S'adoarmă'n noi durerea-adând! 

Moldova Suntem atât de ostenite L 
(Adorm. Şuiere în peşteră). 

Demonul (venind din fund in gura peşterii). 

V'am Iănţuit pe amândouă 
In noaptea grelelor dureri, 
Să ne slujiţi de-apururi noul 
Demonicelor dulci plăceri. 

(cătră fundul peşterei unde arde focul) 
Să ardă focul ispitirei 
In neagra capişte de stânci ... 
Săltati în juru-i voi popoare 
Ce v'aţi târît mereu 'n brânci. 

(iarăşi eltm ele) 
Căci unde flacăra credinţei 
S'a stins, sunt demonii stăpâni 
Şi unde nu·i amor de ţară 
Noi punem lanţuri tari de mâni. 
V'am Iănţuit de stânca morţii 
La gura peşterii de foc. 
S 'a stins de-acum speranţa voastră 
Şi raza stelei de noroc. 

Corul Demonilor (în jurul focului din peşteră) 
V'am Iănţuit pe amândouă. 
In noaptea grelelor dureri.. .. etc. .. 

Demonul Hai, făuriţi cătuşe grele 
Să 'nlănţuim pe neuniţi, 
Acei ce pururi se desbină 
Să fie pururea robiţi. 

(Corul Demonilor re-
petă aceiaşi strofă. 
Sgomot de ciocane pe 
ritmul muzicei în jurul 
focului din peşteră) 

Demonul Şi cin' se târâie să poarte 
Cătuşe grele de mijloc 
Si braţul ce nu se ridică 
Să poarte lantul ars in foc. 

(Corul Demonilor re
petă aceiaşi strofă. 
Sgomot de ciocane) 

Demonul Hai, făurit! cătuşe grele,' ~ 
Obezi, piroane ascuţiţi.. . 
Să ţintuim ţări şi popoare 
Pe toti in suflet neuniţi. 

(Corul Demonilor re-
petă strofa. larmă ... 
Ciocane... rîsete... ge
mete .. şuiere puternice.. 
trosnete ... ) 

Muntenia (trezindu-se) Visam ... 
Moldova (trezindu se) Visam ... 
Muntenia Era lumină. 
Moldova Un cer ca lacrima senin 
Muntenia N'aveam cătuşe de picioare. 
Moldova N'aveam in suflet nici un chin. 
Muntenia Creştea sălbatic libertatea 

In orice câmp, în orice loc. 
Moldova Vedeam doar brate ridicate 

Vedeam doar suflete de foc. 
Muntenia Ah! de-am putea să dobândim 

Noi, câte-avem pierdute 
Atunci ce limbi ar mai tkea 
Ce guri ar mai fi mute? ' 

Moldova Străbuni avut-am, bravi eroi 
Arhangheli erau Domnii ' 

M untmia Sub pală duşmanii picau 
Ca frunza moartă·a tomniL 

Moldova Ah 1 de-am putea să dobândim' 
Comorile străbune, • 
Să ardă spada de arhanghel 
Şi cornul iar să sune ... 

Muntenia Să tremure viaţa noastră 
De vitejie şi iubire; 
Subt alba flamură a păcii 
Să creasd flori de fericire. . 

Moldova Răsai o rază de speranţă! 
Muntenia Răsai o rază de noroc! 
Demonul (apărând În gura peşterii cu mişcări 

stăpânitoare cătră amândouă). 
Nu, cât vă ţin încătuşate 
Speranţă pentru voi ... de' loc. 

(O flacără aibă isbuc
neşte În vârful stâncei. 
Ingerul deşteptării na
ţionale apare intr'insa. 
Demonul cade frânt 

. . Ia gura peşterii.) 
Ingerul (cătră Muntema ŞI Moldova, înlănţuite). 
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Voi ce stati in adormire, voi ce staţi in nemişcar~ . 
N'auziti prin somnul vostru acel glas triumfător 
Ce să 'nalţă pân' la ceruri din a lumii deşteptare 

Ca o lungă salutare 
Cătră-un falnic viitor ? ... 

Nu simţiţi inima voastră că tresare şi se btte)( .. .l. 
Nu simţiti în pieptul vostru un dor sfânt şi r~ 

Imân~ . 
la cel glas de Inviere, la cel glas de libertate ; 

Ce pătrunde şi rlsbate 
Orice suflet românesc? 

Iată lumea se deşteaptă din adânca-i letargie l 
Ea plşeşte cu pas mare cătră-un tel de mult doril 
Ah! treziti·vă cu dânsa, \foi surori de României· 

Vă sculaţi cu bărbăţie, 
Ziua vietii a sosit 1 

Până când in ţara noastră demonii să tot dom. : 
nlaseA? 

Nu sunteţi sătui de rele, n'aţi avut destui stă-
pâni? . 

la arme surori, la arme, faceti I unea să priveaSd 
Pe câmpia româneasă 
Cete mândre de români. 

Sus surori de-acelaş nume, iată timpul de ffăIit l 
Peste MoIna, peste Milcov, peste Prut, peste Dr, ' 

pali, ' 
Aruncati bratele voastre cu-o puternică mândrie 

Şi de-acum pe veşnicie, 
Mândre mânile vă daţi! 

Hai surori de-acelaş sânge 1 hai pe veci tn~'a 
Unire 

libertate-acum sau moarte să cătati să dobândi~ 
Pas surori, lumea vă vede... Pentru-a patriei i~' . 

Pentru ,a mamei desrobire 
Viata voastră vă jerfiţi! 

bir~ 

(Chiemând pe cei ce cu r , 
devărat simţiau într'inşii fii. : 
căra dragostei neţărmun' 
pentru Unire şi pentru lni . 
ţarea celor două ţări suror . 

Suflete de foc, luceferi ai iubirei de moşie, 
Ce vedeţi in visul vostru, slava şi norocul ei, 
Dacă arde 'n voi iubirea, strajă stati aici, să \ : 

Duhuri sfmte să vă 'mbie, 
Ca să fiti odată zei. 

u 

(Apar luptătorii Unirei, U1"~,,, lJ, 
câte unul, prin amând' I 

Ingerul 

laturile din fund şi s'w UI 
pie de tarile robite cu ro 
către Ingerul deşteptării, 

Dintr' o parte intră Cu;; 
Alexandri, Ko~ălniceanu.d: lh 
alta Eliad, Bălcescu, Ih 

tianu. 
Cei din Moldova apar" VI 
laturea celei ce reprezinb 
Moldova şi ceilalţi din Il.' ; 

trivă. 
Ei vin În ordinea următo.r: . 
Cu za, Eliad, Alexandr~ & 
cestu, Kogălnicianu, & 1(( 
tianu. Fiecare cum Întră : 
teşte către Inger ~ Am ver:: ' 
iar Muntenia şi Moldol'!, ' 
rând, spun tare cu o' . 
cără de bucurie în ochi. r; , Al 
mele celui ce a intrai' 
scenă, Muntenia pe al" ' 
tătorilor munteni şi Molc: . 
pe a celor moldoveni. ' Q 

Toţi luptătorii apar it 
şuraţi in albe mantii cW" 
descoperiţi şi purlând . 
mână semnul simbolli 
i-se potriveşte; poe\ii: r . 
scriitorii: pana, oameni':: 
litici: un pergament dr. 
şurat, Cuza numai:oS:r 

In tot timpul aparijii' M 
10dramă la orhestră.) 

(după intrarea celei din urmă, cu~, 
in slavă) , 
Umbre sfinte ale tării, duhuri v~, 

ruitQa:: 
Coborîţi din slava voastră, , 

(arătând pe Munteniaîll 

dova) în adâncul nopţ 
foc.în inimă si puneti 

(arătând pe luptătorii ,: 
rei) fiilor ce văd în ~ , 

Crescând a puterii floare, 
Ca să rupă lanţul lor. 

M 
M 
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(arată pe cele dou~ rndtu
şate) Moldova f.lră lanţuri, 

cu flamura 'n mânl 
fie-care, se privesc cu 
seninătate. In fund 
codrul frumos). 

din Budapesta. Jnsă reuşind chiar aceasta tran
sacţiune, primejdia n'ar fi Înlăturată cu desăvâr
şire. Căci d-voastră, domnule redactor, ştiţi prea 
bine ce va să zică moda. Ea n'are nici un fel 
de consideraţie, nu respectă nici cele mai sfinte 
simţeminte ale inimei, nu cunoaşte nici o piedecă 
şi se răspândeşte ca o pecingine in toate părtile 
În toate ţările şi la toate cucoanele. Dar dacă 
aceasta nenorocită modă cu pantlica În coafură 
trece de aici peste riuletul Leitha şi se Încuibă 
şi in patria noastră ungurească şi incă pe aceste 
vremuri de slăbiciune patriotică cu Kossuth bol
nav? 

(Umbrele apar din lături, 
~ intr'un plan din faţă, pe 

'.. rând, intocmai ca luptătorii 
\ de mai 'nainte. Au înfăţi-
• şare de fantome. Sunt rn

făşuraţi in pânze albe ful
gerătoare, cu coifuri de lu
mină pe cap ... ) 

Umbra lui Mircea (intrând din stânga. Către lup
tătorii din jurul ţărilor înlănţuite) 
A coborit din veşnicie 
Biruitorul la Rovine; 
Tăiaţi drum larg de libertate 
In viitorul care vi ne. 

Umbra mi Ţepeş (din dreapta; la fel) 
Sunt Ţepeş; braţul ridicaţi·1 
Să tremure de spaimă, ura 
Ce cască gura ca o fiară 
Să ne sfâşie 'n dinţi flamura. 

Umbra lui Stefan (din stânga) 
Sunt Stefan. Inima să ardă 
Şi pala 'n mână să scântee, 
C'atunci acvilele pe steaguri 
Aşa bătute n'au să stee, 
Tăind văzduhul or să sboare 
Pe drumul sfânt al biruinţei. 

'Umbra lui Neagoe (din dreapta) 'f,~ 
Sunt Neagoe. In suflet crească 
Duioasa floare a credinţei, 
Ce 'ncunună cu slavă sfântă 
In vremuri vechi pe toţi străbun ii 
Când ţara o puneau la cale : ,~",-;.ţ~}iA 
In razele de foc a lunii''''J 
Ce pătrundeau prin vechi cerdacuri 
In strămoşeştile palate. 

Umbra, lui Matei Basarab (din stânga). 
Cu 'nţelepciune şi cu spada 
Veţi dobândi a voastre toate. 
Matei, cucernic glas înalţă: 
Daţi vânturilor 'pradă, ~ra ... 

Umbra lui Tador Vladimlresca. ~dm ~ dr~apta). 
, Şi Tudor strigă: daţI-! manel 
~.:... Hamgerul morţii şi f1.amu~a. 
'r··' .Umbra lai Rada cel Framos (dm stanga). 

Am coborât şi eu cu Rareş 
, Umbra lai Rareş (din dreapta). 
· Cu Rareş, Radu. 
: (către luptători, cu avânt) 
i Hai luptaţi! 
'1 Umbra lai Rada 

Rupeţi cătuşele robiei ~ 
Umbra lai Rareş 

II Un paloş trageţi şi tăiaţi ...• 
(La indemnul umbre
lor faţa luptătoriior ia 

I o căutAtură eroică Se 
I ~ri~J 
: Kogălniceanu (cu avânt, dtre umbre). 

Al vostru glas ne 'nsufleteşte 
Lumina voastră ne aprinde .... 
Şi bratul ni-se întăreşte, 
De suflet, aripi ni·se prinde. 

Altxandri. De arătarea voastră dulce 
Se umple mintea de lumină; 
Un zeu se face fie-care 
Şi slava toată i se 'nchină. 

Cuza (eroic). 
Vom rupe lanţul de r,obie

A 

Şi steagul fulgera-va n vant 
Şi săbii vor sclipi În soare 
Şi munţii-om sgudui de cânt. 
Iar când câtuşa s'o desprinde 
De mâna ţărilor robite, 
De·o fulgera În ea un paloş 
Şi stâncile vor fi sdrobite. .' 

Muntenia (nebună, cu Înflăcărare dtrl luptAtoTl). 
Veniţi! 

Moldova (Ia fel). . 
Veniti luceferi mândn, 
Voi inimi mari, biruitoare. 

Muntenia. Frângeţi căt~şele ~.obiei. 
Moldova. Ne daţi al bbertăţll soare ..... 

(Luptătorii se reped ~ă 
le ridice. Cuza tale 
lanţurile şi înalţă fla
murele. O clipă se în
tunecă. Sgomot. Inge: 

• \' Tul apoi Umbrele ŞI 

'
Luptătorii dispar in 
clipa de intuneric. Lu
mină mare după dis
pariţie. Muntenia şi 

Muntenia. Hai Moldova, hai vecina, 
Vină să te prinzi cu mine 
Şi la viaţa cu unire 
Şi la moarte cu 'nfrăţire! 

Moldova. Unde-i unul, nu·i putere 
La nevoi şi la durere; 
Unde-s doi, puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte. 

Muntenia. Vezi, suntem tot de o mamă 
De-o făptură şi de-o seamă, 
Ca doi brazi 'ntr'o tulpină, 
Ca doi ochi într'o lumină. 

Moldova. Amândouă·avem un nume 
Amândou~-o soartă 'n lume 
Soră-ţi sunt.... A noastre's toate, 
In noi două-un suflet bate. 

Muntenia. HaL .. Să vadă sfântul soare, 
Ca 'ntr'o zi de sărbătoare ..... 
Hora noastră cea frăţe.asc.l 
Pe câmpia Românească. 

(pădurea din fund is· 
bucneşte În cântec de 
privighetoare, apoi s'a
ude fluierul dulce al 
unui păstor. De subt 
corturile de flori ale 
codru lui răsar feteşi mt
căi in mândrul port al 
nostru şi inşirându ·se 
În faţă joacă cântând 
>Hora Unireu«, in vre
me ce subt crengile 
din codru fugăresc 
prin fund, zâne fru
moase). 

- Cortina. -

o primejdie mare pentru 
sta tuI UD gari 

Viena, Februarie 1909. 

Domnule redactor, da-ţi voie să vă atrag aten
tiu nea asupra unui lucru, care mi-se pare de 
cee mai mare importanţă pentru tara noastră. 
Mă grăbesc a vă .face acest d~nunţ, .fiindcă 

a-ţi putea fi surprinşI de o calamitate dm cele 
mai grozave, o calamitate, ~are ar prim.ejd~i exll
stenţa statului. In vremunle de astăZI, cand ,a 
Budapesta toate s'au mişcat dela loc, când gu
vernul este turtit de mari griji, când coaliţia se 
svârcoleşte În spasm uri, când statul trosneşte În 
temeliile sale când Kossuth este ferecat la pat, 
Apponyi indispus. şi ):tsth. cu ~ărg~unl la ca}?, 
trebuie să fim mal VigIlenţi decat on cand. Pn
mejdia vine dela apus şi indeosebi de aici dela 
Viena de unde precum ştiţi atâtea duşmănii s'au 
pornit şi se pornesc in contra statului ung~r. 
N'am putut afla până acum În mod autentic, 
dacă Lueger cu ai săi este ame~tecat in ,aceas!ă 
afacere. Este Însă mai mult dfcat probabil că .I~ 
atelierele acestui vrăjmaş neîmpăcat al Ungartel 
s'au făurit planurile şi încă. ~n aliant~ cu - Ro
mânia! Lueger nu scapă mCI o ocaZie. pentru a 
strânge din ce În ce mai mult raporturile de a
miciţie între Austria şi România in paguba Unga
riei. 

Iată ce s'a petrecut aici. La, to.ate bal~rile, 
cari se tin acum şir, doamnele dm malta ansto
cratime şi după ele toate. celela~te apar c~ o coa
fură strânsă în formă antică. pnn.o panthcă. C~ 
o consecvenţă, care numai mter.-ţlonată poate fI, 
culoarea acestei pantlice late ŞI p~ea fr~moase 
este sau roşie ca sânge~e, ~au galbll1~ aU~le, sa~ 
albastră azur. Oricât al pltmba. ochll p.rm sala, 
altă culoare decât aceste ale tflcoloru,lul ~omâ
nese nu se pune În păr, aşa că bal:tnle dl~ se
zonul actual se prezintă ca o ~randloasă ŞI tot: 
odată supărăcioasă dem~nstratH: contra statulu~ 
ungar. fireşte procurorii ~ng~f1 sunt desar~aţl 
in fata acestei demonstraţlUnt. Ar putea m~ă 
AndTiissy să se adreseze ministru}ui de. răzb,olU 
Schonaich, cu care se inţelege atat de bm~, ŞI să 
iniţieze o altă transacţiune in pute~ea. căreia. pro
curorii ar avea facultatea să dee m J.~deca~ă -: 
balurile şi să le tragă înaintea CurtII cu Jura11 

Vă denunt această primejdie d-voasfră d-Ior 
redactori, fiindcă vă ştiu in zilnice raporturi cu 
procurorii, cu juzii de instructie, cu politia şi cu 
jandarmii. Sfătuiţi-vă împreună cu aceste auto
rităţi şi vedeţi ce faceţi, ca să apăraţi tara de o 
calamitate, care astăzi ar putea să dee ultima 10.. 
vitură clădirii măreţe ridicată la Budapesta cu 
atâta trudă, cu atât zel, şi devotament. Poate con
veniţi să trageţi ca În vremuri de ciumă un cor
don de jandarmi dealungul Leithei ca moda să 
nu se poată furişa peste frontieră. Sau instalaţi 
nişte etuve, prin care trecând moda, pant1ica din 
coafură s'ar descolora şi ar primi înfăţişeri mai 
patriotice, dacă nu intimpinati prea mari rezistenţe 
din partea damelor. In tot cazul trebuie luate 
măsuri şi Încă grabnice. un patriot sincer. 

Primul discurs românesl ,in 
parlam.llful furc. 

In camera turcă, în urma dezbaterilor 
despre afacerile macedonene, cea mai mare 
parte dintre deputaţii turci şi chiar un de
putat grec, sunt unanimi a cere guvernului 
să apere ordinea în Macedonia cu cea mai 
aspră severitate, ca să stârpească bandele. 

Mai mulţi deputaţi greci şi câţiva turci 
sunt de părere că camera este incompe
te.Jtă în această chestiune bisericească. 

Deputatul Ibrahim povesteşte situaţia mi
zerabilă a vilaetului din Cossovo, care n'are 
şcoli şi e prada anarhiei. Ibrahim cere mi
nistrului de interne să ia măsuri serioase. 

Apoi, di Mişu, deputat aromân, cere cu
vântul spre a spulbera pretinsa aserţiune, 
că chestiunea aromânească a fost creiată de 
Austro·Ungaria. Fiindcă d] Mişu învinueşte 
pe colegul său grec Nalis de a fi sp}onul 
Greciei, se face un mare sgomot Preşedmtele 
ameninţă pe d] Mişu că-j va lua cuvântul. 
OI Mişu continuă cuvântarea sa amintind 
că românii macedoneni au fost intotdeauna 
supuşi credincioşi impe~iulu~ otom~n şi c~ 
]a /877 ei s'au opus dm rasputen la resti
tuirea Tesa li ei grecilor. Apoi, dl Mişu atacă 
in mod violent partidul grec şi patriarhul. 
Deputaţii greci fac întreruperi sgomotoase. 

OI Mişu întreabă de ce grecii nu au 
luat parte la manifes!aţiile În .contra .ane
xărei Cretei. Cu toate mtrerupenle contmue, 
dJ Mişu îşi urmează cuvântarea, apărând pe 
aromâni şi cerând camerei ca să-i scoată 
de subt tirănia patriarhatului, propunând 
desfiinţarea patriarhatului, care este o ade
vărată instituţie politică. 

OI Rizza Te wfi k, june turc, spune că le
gea musulmană nu este aplicabilă chestiu
nei bisericeşti din Macedonia şi cere res- . 
pectarea libertăţei religioasc: Câţiva depu
taţi protestează sgomotos ŞI oratorul este 
siJit să se coboare dela tribună. 

Apoi, deputatul grec Caro]ides vrea să 
răspundă; preşedintele îi i-a cuvântul cu 
toate protestările grecilor şi proclamă închi* 
derea şedinţei. 

Scandalul mai continuând, se propune 
suspendarea şedinţei. Atunci liniştea se re: 
stabileşte şi preşedintele anunţă că nOUl 

ordine de zj au fost depuse. In urma ex-
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)1icaţiilor ministrului şi unei scurte discuţii, 
~mera primeşte ordinea de zi propusă de 
'ledjik Draga, deputatul albanez din Ues· 
':ub, care învită guvernul să pregătească şi 
ă supună camerei proiecte de legi privi
oare la distrugerea bandelor politice şi la 
eg~larea chestiunei bisericeşti în Mace
oma. 

F astivititiIB As O ciatiullii 't 
culturala din Arad. 

Interesul ce se manifestă În toate stra
lrile societăţei noastre faţă de festivităţile 
e se vor aranja cu prilejul adunării ge
erele a Asociaţiunii din Arad, ia propor
a, care promite o mare manifestaţiune 
)cială şi culturală românească. Azi sun
Im În situaţia a vesti următoarele amă
unte: 

• 
Adunarea Asociaţiunii va avea locJoi la 
ore a. m. în sala festivă a casei oraşului din 

rad subt preşedinţia de onoare a a P. S. 
de Episcopului foanf, Papp, si preşedin
a activă a d-Iui Vasile Ooldiş, deputat, di· 
:etorul Asociaţiunii. 

• 
Asociaţiunea pentru cultura poporului 
,mân din Sibiiu va fi reprezentată prin dl 
7wnuil Ungurean, fruntaşul român din Ti
işioara, iar Societatea de Teatru prin dl 
"Ocopiu Oivulescu, protopopul Radnei .. 

• 
Comitetul aranjator ne avizează că În 
lmele corpului ofiţeresc din garnizoana 

, radu lui, generalul Fekete de Belafalva a 
;mit azi cu multă afecţiune invitarea la 
li, promiţând să ia cu cea mai mare 
ăcere parte. 

• 
In vederea aglomeraţiunei prin hotele 
lspeţii cari vin din .depărtări sunt rugaţi 

. aviza comitetul pe adresa dlui Dr. Cornel 
flCU, din vreme, pentru a nu fi expuşi să 
I mai găsească loc. 

• 
Tot aşa rugăm pe toţi cari doresc să 
lrticipe la banchet să binevoiască a se 
IUnţa la dnul Dr.fustin Marşeu, mai târziu 

trei zile înainte. 
• 

Facem de·odată apel către onorata preo
'le şi înviiţătorime îndeosebi dill comitatul 
'adului să participe corporativ la adunare, 
'ucând cu sine şi popor din fiecare comună, 

. ci este vorba de renaşterea Asociaţiunii 
:orice a românilor de pe teritorul ara
m, care a lâncezit atâta vreme. Nădăj
Iim că nu va lipsi nici unul de subt fla· 
ura culturală a Asociaţiunii, care ne 
eamă. *' ~~~ ~. t~t..)~ ~ (G+). -~\hc....--f 

L~ v.~,vJn 

Iaşii la 24 Ianuarie 1859. 
\lu ştim ce vreme va fi acuma la 24 Ianuarie 
şi nici cât de mare va fi entuziasmul, -

',' !ace insii se ştie, e cii la 24 Ianuarie 1859, a 
,t În laşi o vreme plăcută, ceeace a uşurat 
tit ca mulţimea să se adune În străzile cele 

:' j frequentate, aşteptând rezultatul alegerii din 
, cureşti. 

Un distin3 contimporan al acestui mare eveni
ment povesteşte: 

»Cam pe Înserate s'a afişat pe ziduri, telegrama 
regretatului mitropolit Nifon, în cuprinderea ur
mătoare: 

I nălţimei Sale 
Alex. Ion 1. Domn al românilor 

laşi. 
."Adunarea electivă a Ţării Româneşti, în Ulta

nimitate, alegându-vă de domn al său, această 
adunare, prin mine, preşedintele său, salutii cu 
reşpect şi dragoste pe Domnul său şi îl invită 
să ia cârma ţerei. 

Preşedinte 
Nifon, 

mitropolit al Ungro Vlachiei.-

.TRIBUNAc 

Telegrama, dupăcum vă închipuiţi, a produs 
un entuziasm de nedescris. 

Mulţimea năvă1t spre locuinţa lui Vo~i Cuza, 
care atunci şedea intr'o căsuţă modestă dm strada 
Ooliei in faţa actualei primării şi·' aclamă cu en
tuzias:n, cu dragoste, CU sinceritate. 

De aci lumea se indrept! spre strada Co~l
niceanu, ~nde se găsea Mihail Cogălniceanu c • 

• 
La amintirea in1âmplărei acesteia, ochii inter

locuitorului meu se umplură de lacrimi. 
Şi adânc mişcat imi spuse: 
- In faţa locuinţei lui Mihail Cogâlniceanu, 

erau adunaţi cetăţeni in număr foarte mare. 
Mihail Cogălniceanu, ne imbărbăta cu acea 

căldură comunicativă, ce făcea . să câştige toate 
inimile. 

Dar noi tot voiam să ne vorbească. 
Şi atunci Mihail Cogâlniceanu, intrând În cas~, 

luă pe unul dintre copiii săi, şi aruncându-I În 
mulţime, care îl prinse în b~ate, zise: . 

- Eu mă voi duce, dar Iată ce las moştemre 
ţirei mele! 

Noi toţi sărutam. copi1aş~1 şi m~lte i nimi ţ>ăte~~ 
mai cu vioiciune ŞI bUCUrie, la gandul că 10 VII
tor numele lui Cogâlniceanu nu se va stinge 
pr intre fruntaşii ţârei. 

• 
Aspectul Iaşului e aproape cu desăvârşire schim

bat. Neschimbat in să stă otelul ~Petrea Bacalu«, 
in fata căruia s'a incins pentru Întâia oară ;;Hora 
Unirei«. 

Dar pe atunci in faţa otelului era o stradelă 
înO'ustă, având pe ambele laturi nişte mici căsuţe 
-dar azi se ridică frumoasa piaţă Unirea, care 
face azi podoaba Iaşului. 

Un amănunt: cea dintâiu iniţiativă, pentru in
temeierea pieţei Unirei, se datoreşte regretatului 
Oh. Nacu, fost ajutor de primar. 

INFORMA srIUNI.~ 
A R A O, 5 Februarie D. 1909. 

Pentru fratii din Italia • 

Ziua de azi ni·a adus daruri deosebii de 
bogate pentru fraţii noştri italieni. Co
Lecta creşte intr'un mod aproape neaşteptat 
La o sumă, pe care o reclama atât nmoro· 
cirea mare, cât şi demnitatea noastrd de 
popor. 

Iar am primit colecte iniţiate de doamne 
şi d-şoare; dela d-şoara Melania Ionescu, 
din Ciuda (sora d-saLe ni-a trimis mai alal
tăieri) d-şoara Marioara Băran din Nerau, 
dona Persida Mihulin preoteasi! in B.-Şebiş. 
şi dona Iulia Popescu din Covăsinţ Coleete 
intre elevii de şcoala dela d-nii invaţători: 
Nicolae nîru din Oflaca, Mihail Dragoş, 
din Curtici, Iosif Badescu din Oilad, De
metriu Pruneş din Bocşa-română, Stefan 
Roja Pecica-română şi T eodor Popa din 
Chelmac. Ce pildă inălţătoare de educaţie 
a sentimentelor religioase pentru copii! 

Cu discul din sfintele biserici din Cuvin, 
la îndemnal părmielui T eodosiu Moţiu, din 
Chelmac la indemnul pirinteluilgnatie Vi
şoiu şi Pauliş la indemnuL parintelui C. 
Popescu. 

O colectă de 120 cor. din frautaşa. co
mună Şeitin, iniţiata de bravul învtiţator 
Demetriu Micu. 

Regretăm ca din Lipsă de spaţiu nu pu· 
tem publica şi scrisorile cu cari ni·se trimit 
aceste o/rande, din cari s'ar vedea nu numai 
inima miloasă ci şi illSufleţirea cu care po· 
paruL ÎŞi da banul, ca să mearga deadrep
tul dela el, la poporul frate, ajuns in ne
norocire. In fiecare scrisoare şi câte un ac
cent năcc:jit, câte o alusie de indignare că 
din pricini de slăbiciuni n'am putut fi una 
in exprimarea mareaţă a sentimentelor noa· 
stre de jale pentru fraţii italieni. 

6 Febr. n. 1909 
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Părintele Lazar lernea din Ciomocoz m 
irimite copia unui circular a P. S. Sak 
EpiscopuLui Demetriu Radu, dat în chestia 
aceasta, în care se spune cil banii na vor 
fi trimişi Lui Kossuth ci pe calea ),Nunţfu.' 
turei Apostolice diflViena se vor înainta 
Pontificelui roman, care etc«. Ludm act cJ 
nu vor fi trimişî lui Kossutlz, totuşi fruf1UJ$ 
era, ca P. S. Sa sd facd nu o colectă con. 
fesională, ci C/lln am spus dela începu~ pn. 
laţii celor doud biserici româneşti cu depu. 
taţii naţionali împreund să fi constituit un 
comitet naţional de ajutorare a poporului 
năpăstuit, pe care noi îl avem poate singur 
mai aproape de noi in lumea aceasta. Aşa 
ar fi pretins demnitatea naţională, cart 
cu regret a trebuit sd vedem, cd n'a josi 
inţeleasă. Ceace însd n'au înţeles preLaţii, 
ba n'au inţeles nici chiar deputaţii, vine sa' 
mântuie acam poporul. N eîndemnaţi de pre
laţi, ba din contr 1 sft1tuiţi şi certaţi că tri· 
mit banul la noi, ndndrumaţi de deputati. 
singur la vocea ziarului nostru se înşiriu 
cu miile copii, femel~ tineri, bătrârzi7 numarul 
lor creşte mereu, o adevărata Intrecere esk" 
prin satele şi oraşele româneşti pentru a 
strânge la colecta naţională. Sa ni-s 'a reu ' 
un alt exemplu mai frumos, decum inţelegl 
poporul demnitatea naţională! 

Sumele noastre de azi: 
Colecta din Halmagi, Cind, Poiana a 

d-şoarei Melania Ionescu din Cluciu. delOlo * 
.Crişana~ ins. de credit 1., cor., OT. 'eodnr 
Pap adv. !O cor., Petru Birta protopop gr.-or. 
2 cor., Cornel Lazar protopop gr. or. 2 cor., 
Enea A. Joldea cassar 2 cor., Emil Rusu compt. 
2 cor., Marta Borza 2 cor., Sida Petru 2 cor., 
Emil Covaciu 2 cor., 103U Costa 2 cor., Ele· 
na Joldea 1 cor., Iulia Hobu 1 cor. Cornelia 
Teaha 1 cor., Elena Moldovan 1 cor., Iulia 
Santu 1 cor., Chiva Moldovan 1 cor., Chiva 
Sirca 1 cor., Rozalia Han 1 cor., Dr. Ioan 
Robu 1 cor" Nicolae Balta preot 1 cor., Toma 
BaHnt t cor., Pavel TuIca 1 cor., N. N. 1 cor" 
Nicolae Sirca preot t cor" Ghit George 1 cor., 
Iosif Naesa 1 cor., Nicolau Clitana 1 cor., 
Spitzer lakab 1 cor., Neco!ae Rob Il. pens. 
1 cor., Teodosill Mihai 1 cJr., Vichentie Că
tana 1 c., George Hans 1 C., Balta Petru 1 c .• 
Isak lânos 1 cor., Al. xandru Şortoc 1 cor., 
Niculac Popescu preot 1 cor., Petru Joldea 
80 fiI., N. N. 80 fi!., Roza Huşa 60 fi!., Me
lania Perigtini 00 fi!., Elena Russu 60 fiI., 
N. N. 60 fi!., Petru Suciu 50 fi!., N. N. 50 fiI., 
Aurel Leuea 50 fi!., Iacob Contes 50. fi!.. 
Roxa Nicol~e 40 fi!., Alexandru Puticiu 40 
fil., Teodor Giur~iu 40 fi!., George Chiş 40 
fi!., Silvia Vidu 4U fil., Alexandru Tunu 40 fii., 
Nicolae Iancu :W fi!., Nicolae lrimie 40 fii .• 
Iosif !lea 4U fiJ., N. N. 40 fi!., Ioan Nicola 
preot 41) fiI., Nicolae Crainic 40 fi!., Credun 
Miclean 30 fiI. Bibici Indrei 20 fiL, Ioan 
Ghiţ 2V fiI.. Petru Găiţi 20 fi!., Bele Indrei 
20 fii., Ştefan Băbuţa 20 fi!., Ioan Chiş 20 fi!., 
N. N. 40 fiL, M. Moskovitz 2 cor., Solomon 
Crainic 20 fil., O. Crainic20f., L Nicoarâ 20 fiI., 1. 
Vidoni 20 fi!., (UO]I BaUa :W fii., Rozalia Ni
cola 20 fii., Sofia Cristea 20 fii., Arsenie Batta 
20 fil., Hani Si da 20 fi1., Ana Tisca 20 fi!., 
Nicolae Greza 20 fii., Nicolae Faur 20 fi1., Ro
zalia N\Îzes 20 fi!., Elena Irhaş 20 fil., Maria 
Suciu 20 fi!., Adam Dragoş 20 fiI., N. N. 20 
fii., Vasilie Banci 20 fi1., Silvia Gerga 10 fii;> 
Petru Turuc 10 fi!., Alexandm Paie 10 fii., Ni
coară Adam 10 fi!., Nicoară Alia 10 fii., Tomsa 
Iulia 10 fii., N. N. 10 fi!., Melanie 10nescn 
60 fii eri. - - - - - ~ 

Colecta din Nereu a dşoarei Marioara. 
Băran, dela: lazar Mihaiu 3'- , Constantin 
Popovid -'20, Stefan StroÎa "-, Silviu 
Mezin 2'-. Petru Mezin 5'-, Pavel Milaiu 
1'-, Filip Mihai 2'-, Pavel Fumor 5'-, 
Natalia Mezin 1'-, Gheorghe Oprean 1'-, 
Gheorghe Mezin 2' , Axentie Popoviciu 
1'- Eremie Mezin Nr. 97 1'-, Eremie Me
zin jun. Nr. 248 5'-. Eremie FumOT 3'-. 
Timotei Tempian 1'- Nicolae Martin -'20, 
Hheorghe fisan -'10, Iosif Bucur -'20, Pe· 
Iru Popovici -'20, Ioan Cioban _·~o, Iulian 
Dogari 2'-, Petru Măran, învăţător 2'-, N, 
N. 1'00, Pe O colectă separati 9'-, Tobl 

Colecta din Covăsinţ a dnei Iulia 
POptscu şoţie de învăţător şi Ioan 
Butar econom dela: dşoara Veturica 
Buftea 1'-, Alexandru fildan N.-Ma· 
roş~ notar 2'-, Ioan Butariu 2'-, 
Mifru Luca 3'-, Porfirie Popescu, in
văţător penzionat 1'-, Iulia Popescu 
soţie de învăţător 1'-, Alexandru Te· 
rebenl invăţător 1'-, Ioan Holocan 



09 '18 - 1909 --
'Z IU ,"ulus Papp invăţ~~or t '-, 
Sak~ 1'-, Rus Vaslhe -'20, 

~heorghe -'40, Rus Todor 
~li4}tica Balint l'-, Catlţa Balint 
t vor a popescu -'20, Butar Pa
tnţia, -'20, IO,sif Cap~uce~n, negu
(linia _ Dimitne Olanu, mvăţător 
.t " ~ Ungurean din, Sat-Chinez, 
, C4 comunal 1'-, Catlta Muntean, 
umos învlţător t'-, Ardelean Ema, 
con'.ieslru -'60, ~uca Arsa 1 :-, 

I pn-lihai -'30, Sofia, Boba - 20~ 
iepa,j Marika 1'-, D~lg Teodor ş! 
it lI1aiestru 1'50, VOict Hermanne 

lln'H să 2'- Total - - -"', ... rea ' , , . :1l11Jl~a dlai în~~ţător Dlml~ne, Pr~l-
~ngurtre elevii. s'!t,' A~ co~tnbUit dm 
Aşall: Dimltne, Pela - 6, Co~st. 
cani:-'4, M~r, Crinii -'20, C. C~ma 

, fiv~'" Oance -'10, N, Mureşan --: 20, 
.. Mureşan -'6, Const. Petnşor 

da~ll!diana Humă -'4, Elena Aflat 
/le sat,t l1a Novac -'4" Petru Once -'4, 
, pfe.~r,du -'4, Marta Jebelean -'4, 
d tri,jSperneac -'4, Const. M~ri03:ra 
uta{i,Const. Sperneac -'4, Mafia PlţU 

• I tlena Dodean -'4, Const. Oan· 
!şlfUll'4 Nicolae Birce -'2, Const. 
tărui~ '-'4 Maria Mara -'6. 
, eskf clasa 'IV: George Pârvu -'14, 
tra alna Tina -'10, Ioan Vârdău --:'12, 
'areli! Sperneac -:4, Pet'u Petn~or 
..Const. LucaclU -'10, Hermtna 
elegil_'6, Trifon Jfba -'8, Ana Mă-

'4 Ioan Mureşan sen. -'4, Ioan 
~ jun, -'4, Anastasia Doda 
lena Sperneac -'4, Elena Avram 
lena lşfan - 8, Ioan frătescu 

~]ena Sătâr -'4, Ioan Tina -'4, 
, etrişor mic -'4, Const. Petrişor 
Nicolae Asan -·4, Petru Mondoc 
Ioan Humă -'4, Ioan Mureşan 
'-'4, Nicolae Asan -'2, Iconia 
'u -'10, Maria Novac -'10, 
Opra sen. '4, Maria Ciulă -'4, 
Opra -'4. Elena Opra jun. -'6, 
Popa -'4, Const. Achim -'4, 
Dtima -'4. 

a V, Const. Marian -.20, Const. 
ean -,24, Teodor Ciulă -.14, 
Petrişor -.10, Gheorghe Ilana 

, Nicolae Vârdeu ,10, Teodor' 
. c -,04, florinca Şetâr -.04, 
.1. Barhu -.04, Const. lorgovan 

1 Trifon Pârvu -,04, Const. Micşa 
Petru Bitu -.04, Elena floreiu 

, Const. Vârdeu -.04, Petru No
-.04, Const. Mărgan -,40, Const. 
-,20, Const. Ion -.10, Elena 

-.04, Ioan Mureşan -.04, 
sI. Sătâr -.04, Petru floreiu 
,laolaltă - - - - - - -
lecta dlui învăţător Teodor Popa 
elevii săi, dela: T eodor Popa 
t:Jr 1 coroană, Dora Popa 10 

" Petru Ionescu 4 m, Ioan Dra
u 4 fileri, Pelru S1oicescu, Va
Malatesan, Gheorghe Drag1)mi

u, Ioao Crişovan, Traian losifescu 
re Nicolescu, Floare Nicolescu, 
·a Tripon, Au rei lovescu, Ioan 10' 

cu, Oheorghiu Nicolescu, Efrimia 
eseu, Vasiliu Berariu, Petru Cociş, 

Olariu, Ioan Ban, Gheorghiu 
sman, Petru lanculescu cu câte 2 
i, suma totală - _ _ _ - -
~or{lL Mladin Chişineu 
lt~lt Popovici, paroh Cermei -
dIScul şi colectă în sj. biserică din 
lmac 10'-, Aurel Jucu jude com. 
ntaş 10'-, Ignatie Vişcoiu preot, 
, Ruja Jucu 1'-, Achim Ardelean 

-, Ioan lovescu nr. c. 10 cantor 
,,40, George Nlcolescu cantor 1'40, 
an Tripon senior 1'-, Petru Nico

U nr. c, 200 1'-, Persida Dugu-
c,nr.c.159 1'-, Petru Secoşan 1'-, 

aSlle Mihuţ epitrop 1'-, Gheorghe 
ubescu 1'-, Persida lovescu nr. c. 
66--80, Gheorghe Cleescu nr. c. 189 
, "Achim loveseu nr. c, 244 -'60, 
hlm lanculescu nr. 34 -'60, VasHe 
~nr, c. 92 -'60, Nica Şoimoşan 

, Elena Lupu nr. c, 100 - '40, 
elru joviţă nr. c. 77 -'40, Petru IIi-

27'70 

.. 
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escu nr. c, 78 -'40, Maria junculescu 
nr. c. 230 -'40, Petru iovescu nr, c. 
6 -'40, Petru Nistor nr, c. 18 -'40, 
Petru Nini nr. c, 44 -'40, Saveta Ni
colescu nr, 47 -'40, Maria Ştefanescu 
nr, 224 -'40, Nicolae Dugulescu nr. 
c. 18 -'40, Ioan Crişan -'40, Petru 
Jucu nr. 92 - '40, Ioan Jucu nr. c. 
239 -'40, Ioan Jucu nr, c. 13 -'40, 
Joan lanculescu nr. 133 -'40, Ioan 
Dugulescu nr. 178 -'40. Athanasie 
Nerianţi -'40, Maria Stoicescu nr. c. 
237 -'20, Ana Ardelan nr. 14 -'20, 
Valerie Ştefanescu -'54, Din mai pu-
ţin de 10 fiI. s'a adunat 5'50. Total - c 50"-

Cu discul şi colectii În sj. biserică dilz Cuvin 
prin parintele Teodosiu Moţiu dela: 
Cu tasul Cor, 7'20, Tt'odosiu Moţiu, preot 5 
cor., Constantin Putici, preot 1 cor., Teodor 
Bradin 1 cor., George Sarb 1 cor" George 
SUC1U 1 cor., George Bradin 1 cor., Vasile D. 
lIiş 1 cor" S10iu Sârb jude 1 cor., Teodor 
Demşorean 1 c" George Ostoia 1 cor" Toader 
Bradean 1 cor" Catiţa Beltec'i tînăr, 1 cor., 
Gheorghe Sirb I cor., Dimitrie Popovici În-
văţător ] cor, Total: - - - - - - - Cor. 25'24 

Colecta din Şeitin a dlui Demetriu 
Micu dela: Pavel Mercea, preot 3'-, 
Petru Nemet, preot 5'-, Dimitrie feier, 
nolar 2'~, Teodor Vid, jude comunal 
1'-, Ana Sebeşan, fnvăţătoare 2'-, ~ 
Milits Pera, neguţător 5'-, Uroş Pin
tea, învăţator 2'~, Ioan Ghebeleş, 
invăţător 3'-, V. Guleş Învăţtor 3.-, 
lIie Morari şcolar 1'-, Ioan Lu
cadu 2' ,George Şiclovan nr. 5. 5.-, 
Mihai Straja nr, 220. 1'-, Nicolae Ghe· 
ran 4' -, Dimitri~ Bolchiş 1'-, Dimi
trie Ardelean 1.-, Romul Verişan stud, 
1'-, Ceorge Pinter sub-jude 2'-, Pa
vel Ardelean faur 1'-, Dimitrie Mo· 
rari nr. 457 2'-, George Straja epit. 
bis. 2' -, George Mateovici 1'-, Ioan 
Şidovan nr. 120, 2'-, Iancu Petrovici 
apotecar 5 -, Dimitrie Roşcău teolog 
2'-, Ştefan Şiclovan nr. 198,2'-, Tea
dor Rusu tinăr 1'-, Berg Vii mos co
merciant 1'-, Rusand Gheran 1'-, 
Constantin Costea nr, 312. 2'-, Mi
hăilă Drăgan 2'--, George Straja epit. 
şco\. 3'-, George Tomean 1'-, George 
Păcurari 2'-, George Macavei nr. '193 
1.-, Dimitrie Păcurari nr. 467. 2'-, 
Petru Păcurari nr, 396. 3'-, Zar;harie 
Hornt>a 2'-, George Crişan l' , Con
stantin Şiclovan 1'--, Ştefan Giurgiuţ 
nr, 361. 1'-, George Şiclovan nr, 181. 
5'-, lunger ferencz 1'-, Ştefan Şiclo· 
van nr, 116. 1'-, Nicolae Costea croi
tor }'-, Dimitrie Barbura 1'-, Dimi
trie Oncu 1'-, Welsz Ignatz comer. 
2'-, Mihai Popi an croitor 1'-, George 
Păcurari nr. 395. 4'-, Ioan Straja 1'-, 
Dimitrie Drăgan 2'-, Constantin Curt 
2'-, George Şiclovan nr. 122. 5'-, 
Simion Costea }'-, Mihai Morari 2'-, 
Demetriu Micu inv. 3'-, - - Cor. 120--

-Colecta d-/ai î/H'ăţător Ştefan Roja dirl Perica 
intre elevii săi, de cI. IV, V şi Vi: Traian 
Aconi 2 cor" Efrem Să bău, Dimitrie l~rişan, 
St. I<oi.l câte o coroană, Remus Rotar 40 fiI. 
Ale,a Mara, Ioan Ponta, Const. Orădan, lu
Han loanovici, Romul Ponta, Dimit. Mara, 
Traian "Ibu, Suna Cod os, Sabin Orgii, Traian 
Ponta Romul Calomici, Stefan Telecan, Nic. 
Pătru ţi şi Romul Juncan, fiecare câte 20 fi!., 
Romul Şic\ovan 22 fiI., 'l'raian Muntean 16 
f,1 Ioan Ponta Mărjlhitar J2 fiI. Todor Tască, 
Tddor Dragoş Traian Ungoş, Traian Şiclovan 
Ioan Rusu, A:on Hedeşan, Dim!trie J~ncan, 
Const. Lipitor, Ioan Por ta, TraiUl usmaş, 
Dimitrie Igrişan, Romul Hed~şan, Stefa: I~r~
şan, A,on Halas, Nic. Ghevr~şan, Dlmltne 
Ţigu, George Oacheş, George Hede~an, ~o,m?1 
Taşcă Stef,1tl Telecan, Romul Jugu, Dlmlt.ne 
Andr;, Remus frăţilă, Oeo~ge Pont~, L~na. 
I~nşan, George Juncan, TTala~ Taşca, Dlm, 
Moldovan, George Peteo, ~rcadle Rota~, 10.ln 
Todea, stefan Ardelean ŞI George Vlals ca~e 
10 meri, Pavel ~aţi, George Medreş!ln 4.fil, 
George Sutău 6 fi!., Costa Munorl:!nţl, lullan 
Cr,dig 4 fiI. Const. Crucean, Petru ~ru~ean 
4 fil., Ioan Laza, Mihai Bila câte 2 iilerl. -

Mitra Ţ(1pOŞ eco~o~ .Otla~ :-. - -
Dămiall Sebeş/tn mvatator ?ac~s!gl~1 - :
Cu discul şi colectă in sI b,smca dIn Pauliş 

prin epitropul N. Sav, dela: Ioan Şlc1ov~n 1 
cor., Zamfir Conopan preot 1. co~" Cu, dIscui 
1 cor, 04 fi!., Ecatarina Caraclom 80 fii. Dela 
sf. biserică 2 cor, ~ - - ~ -: -. 

Cocrda d-/lli in văţător Nicolae. BUFfl din 
Oflam Între elnrii sel: Nicolae Baru mv, 2 
cor., Petru Malerin 20 f!I" George Horga 20 
fi!., Simion Cioban 10 il!., George Andraş 10 

Cor. 12"76 
c 3.
« 2.-

c 

Pag. 7 

tit, Simion Rusu 10 fiI., Nfcolae Ungurean 10 
fu., Moise Botaş 10 fiI., Dimitrie Sârbu 10 fii., 
Ion Sradu 10 fiI., Gerge Şerban 10 fi1., Ioan 
Sanca 10 fit., Ştefan Ungurean 10 fii" Toader 
Vidican 111 fi!., Ştefan Rusu 10 fii. - c 4.-
Văd Irina Curta, Borosebiş - - - - c 3.-
Coucta d-lui invăţător Mihail Dragoş din 

Curtid: Elevii săi: 9 cor. 98 fiI., d·na Silvia 
Ispravnic 2 cor" Elena Ursu 2 cor., Irina Inco 
1 cor, Iulia Julan 1 cor., Ladislau Petrila pa-
rocb Macea 1 cor" Cornel Mladin 1 cor., Ni-
colae Julan ] cor., Ionel Julan student comer· 
dalist t cor. - - - - - - - - «19 .• 

Colecta d-lui părinte George Oneiu 
din Surduc şi Copăcel: Din Surduc 
şi Copăcei 11 cor. - - - - I 24.10 

Colecta d·lui învăţător Iosif Badescu 
din Oilad dela: Aurel Drăgan paroh 
1 cor" Iosif Badescu înv., 1 cor., So
]omon Bistrean inv. 1 cor" Ioan Lăpă· 
dat econom 1 cor., lulius Biara 60 fi!., 
Colecta elevilor 6.20 - - - - ~ 10.8() 

Colecta d·nei Persida Mihulin din 
Boroşebeşdela: Augustin Mihulin preot 
B·Sebiş 2 cor., Persida Mihulin, Patriciu 
Covaci inv., din B·Sebiş, Iancu Mihulin 
primar corn. Govosdia, Cornel Novac 
;nv .. penz. Almaş, Pavel Sida, Ioan 
Baranei, Persida Dăliman, Pavel Ta
muţa, Cristina Vesa, Nicolae Luluşa, 
lelita Coşa, Pavel Bun, Nica Plisca, 
Teodor Vesa a lui Pavel, Ioan BăIău, 
Simeon Văi au, Ioan Baie, Simeon fi
lip, Elena Ghergari servitoare, Simeon 
Pei~ Pavel Oprita, Alexandru Lazar, 
Tertntie Serofan, Mihai Pugna jude, 
Ignat Curta, Nicolae Plisca a lui Cră
dun, Iosif Raţ, dna Tausch R, Lazar 
Văian toţi din B-Şebiş câte 1 cor., 
Elisaveta Oancea 60 fi!., Mihai Văi an, 
50 fiI., Si da Puic~ floriţa Cret, Ana 
Peh, Nicolae Vesa, Petru Mot, Florea 
Bocşa, Iosif Urs toţi din B-Sebiş câte 
40 fiI., Virgil Mihulin paroh Com
Iăuş 1 cor., şi KilIik Kâlmân 20 fil., 
Total: - - - - - - - I 36,50 

Total 
Listele noa·stre precedente 

laolaltă 

;t 495.06 
2127.03 

2622.09 

- Virl1iştii din comitatul Clujului. In c~ 
mitatul Clujului, dintre români, mai multă dare 
plătesc următorii: Dr. Ioan Popescu, advocat 
in Reghinul-săsesc; George Popa, comerciant in 
Sebeşul-mare; Ioan Dan, medic de cerc tn Moci; 
Ioan Moldovan, protopop in Cătina; DionÎsiu 
Simion, proprietar in Sângeorzul-român; Dr. Vic
tor Moidovan, advocat în Moci; Dr. Andreiu 
Pop, advocat in B.·Huedin; DT. Eugen Bran, 
advocat în Teaca; Aurel Poruţiu, preot in Dez
mir; Dr. Simeon Tamaşiu, advocat in Hida; 
Pompei Botezan, comerciant În Sermaşul-mare; 

loon Leoca, proprietar În Sâmbotezul de Câm
pie; Ioan Hosszu, preot În Milaşul-mare; Ni
colae Domşia, proprietar in Oiurfalău; Teodor 
Justian, mediţ in Sân petru şi Alexandru Lupan, 
preot in Silvaşul de Câmpie. 

- ~Perfidul Albion«. <B. H.) de azi aduce 
la loc de frunte un articol din peana publicistu
lui Remenyi, intitulat ,Perfidiul Albion» ~- titlu 
care arată cu prisos tendenţa articolului. Autorul 
strânge mănunchi o seamă de dovezi destul de 
eclatante intru a dovedi, că toate simpatiile na
ţiei ungureşti pentru englezi, toată anglomania 
ei caraghioasă, e o risipă de iluzii deşarte, căci 
Albion, perfidul Albion, cochetează din motive 
destul de pozitive, cu brunele fiice slave din 
peninsula Balcanică, neglijând cu totul afecţiunea 
dulceagă a porodiţei lui Magor. 

«Serbia - scrie mâhnitul autor - e azi Încă 
mai simpatică şi mai vrednică de prietenia lor 
(a englezilor) decât noi. La balul de curte din 
Belgrad soţia ambasadorului englez s'a prezintat 
În costumul fetelor sârb eşti din popor. libera
lul Scotus Viator incă şi azi mai duce lupta im
potriva noastră, intărâtând pe cehi şi pe slavii 
dela sud in acliunile lor panslave etc. etc,c. 

Şl nu-i nimeni cine să·i consoleze ... 

- Pentru analfabeţi. O-nul Dimitrie ," 
Popovici., paroh în Cermei, drept rescum
părare .a felicitărilor de anul nou, a oferit 

-
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înVăţătorului de acolo un onorar de 100 - Logodnă. Dşoara Sofia. Mihuta, nea 10":": n pnvlO a eg~ or.. unc Ionam 1II 
lf heţ'I O f ţltorului din Mic~laca, s'a logodIt cu dJ foan AlblCI casează d~re~ mdOlt. Vor~eşte ~ 

cor. pentru instruar~~ ana a. 1 Of. ru· adj. not. În Mândruloc. cadastruiul ŞI despre necesItatea din 
moasă pildă de Sprijin efectIv. Intr'un ceas bun! Se abate dela obiect. Preşedil1l 

- Din minunile prinţulul Gheorghe. face 
senzaţie o nouă ispravă a moştenitoruJui de 
tron sârbesc. Prinţul Gheorghe se plimba Sâm
b~ta trecută, cu suita Sa, pe matu~ Dunării,. sub 
zidurile cetăţii din Belgrad. In SUItă erau ŞI ei
tiva soldaţi de rând. IngeniosuJui prinţ ii veni 
ideea să ofere soldaţilor o baie rece în Dunăre. 
le·a poruncit deci să taie o gură în ghiaţă, sa 
se scalde. Soldaţii cunoscând arţagul şi firea 
aprinsă a prinţilor. au iml?linit porunca fă~ă Îm· 
potrivire. Unul dmtre el a fost scos dm apă 
aproape îngheţat. Un altul, care de asemen~a s'a 
imbolnăvit greu, a făcut ar~tare despre cUrioasa 
petrecere, la comanda regimentului. 

- Producţlunea deja ,coala diece
zană de fete din loc, anunţată de noi pe 
Duminecă în 7 c. se va ţinea la ora 3 d. 
m. în localul şcoalei pe lângă următorul 
program: 1. Nicolae Ştef: ;)Colindă«, exe
cutată de corul elevelor. 2. O. Goga: »La 
groapa lui Laie<:, decI. de Zena. Magoş. 
el. de el. II. 3. Fr. Behr: »Sania«, executat 
la pian de Aurora Cimponeriu elevă de el. 
IV şi Olga Curta, elevă în curs, comp1. 4. 
O. Coşbuc: »Roata morii<" declamată de 
Sabina Oprean, el. de ci. Il. 5. Tr. L~go. 
ian: »Poeţii latini ... «, cântare executata de 
corul elevelor. 6. »Când pisica nu-i acasă_.«, 
comedie într'un act, localizată de Hott 
Bogdan, şi predată de elevele şcoalei. 

- Sărbătorirea unui poet slovac. In Als6-
kubin slovacii au sărbătorit cu multă căldură 

• aniversarea poetului slovac Paul Orsag. A p~rti: 
cipat lume multă din toate ora~ele slovăceştr ŞJ 
s'a făcut o retragere cu torţe in onoarea săr bă· 
toritului. 

-: fiul regelui Milan pe scena orfeul~i. 
fiul regelui Milan a debutat ieri la orfeul dm 
Budapesta. Cu glasul slab PŢintuJ sâr~sc a cân· 
tat; >Am fost rege În Arcadla« cu varianta :.A~ 
fost rege la Belgradc, apoi a stors aplauzele lumII 
prin dibăcia cu care trage la ţântă.. . 

Publicul a aplaudat slabe le Încercări ale IUJ 
Milan Cristici. 

- Moartea marchizului Pandolfl. Din 
Roma se telegrafiază că ieri .~ murit. m~r~~izul 
Pandolfi. Originar dintr'o famIlie ~obllă slclha."ă, 
marchizul a luat parte la războaIele. austro-.lta
liene. Mai târziu el a luat parte activă la viaţa 
politică a Italiei. Dela anul 1897 m~rchiz.ul a 
părăsit politica intern.~ pentru ~ se dedica ml~că
Tii generoase a păCII. mtern.~.tl?na!~. !",arc.hlzul 
Pandolfi a fost unul dm SPrJ]lI1ltOfll cel mal căl
duroşi ai cauzei noastre in fata Europ.ei ~i În
tr'ânsul pierdem un feryent apărător ŞI pn~ten 
al poporului nostru care·1 va păstra recunoştmţă. 

- Potopul dela Săscio!. Economul A~eman 
din Săscior ne vesteşte o »tamplare foarte ingro
zitoare ce s'au întâmplat Duminecă infiorător lu
crU«. Iată ce-i: »S'au rupt râul Sebeşului sau 
râul frumuoasei din munte şi au prins in calea 
Jui au Înecat tot. Au luat o moară şi un jugăr 
(de pământ) de nu se mai cunoaşte nici vatra 
unde au fost. Un om şi o muere mergând dela 
târg din Săsciori cătrăŞugag s'au Întâlnit intr'o 
strârntoare cu potopul. Pre om l·au luat. apa, ?ar 
muierea au rămas acătată de o tufă ŞI lovmd 
scloii (sloiurile) În ea, nu s'au lăsat p~nă au tre
cut potopul şi acu!f1 e pe cale~ m<;>rţll«. A~a a 
inecat vite multe ŞI a dus monle dm apropiere. 
Poşta din Săscior, apoi comerciantul Nicolae ~ă
chiţan şi »făgădăul comunale au fost păgublte, 
de asemenea un pod nou cu grinzi de fier a fo~t 
zdrobit de apă. »Avem un moş ~e .93 de am, 
sfârşeşte corespondentul nostru, ŞI ŞI acum um
blă şi zice că acest potop nu I·au văzute. 

dnfuL I 
- S'a Înecat Din Caşovia. se .anunţă, ~ a· Buza Bar"a: Cere incuviintal'E'1i 

colo a murit de o moarte mlstenoa~ă oflţer~l a se abate dela obiect. Polemiz ' 
Oold, dela regimentul 6? ,EI a vemt, .sPŢe dl- Pâl invinuindu.l de reacredinta 1n . 
mineată dela un chef ŞI s a culcat. Olmmeaţa Mez6fi: la în apărare clasa mI! 
ordonan5a l'a. aflat, ~ort. În .pat. Se c~edea că micij proprietari. Proiectul de faţă 
nenorocItul ofiţer sa smUCIS, fIIndcă se ştia .că. era zeria in fară el pune sarcini inegalt 
indrăgostit Într'o artist~ dela ~eatru, aut<?psla msă poporului. ' 
a constatat că nenorocitul oflţer.a ,murit inecat: Discutia se va continua mâine. 
El beuse prea mult, ajuns acasă I-S a făcut rău ŞI 
~'a inecat intre perine. 

:' ~ - Inmormântarea invăţătorului Ioan 
\~icoroi. In 25 Ianuarie a. c. moartea nemiloasă, Economie. 

a chemat la sine, pe unul dintre pionerii cultu· Bursa de mărfuri şi efecte din 
rei şi ai luminării poporului nostru, pe mult re
gretatul Ioan Micoroi, fost Învăţător În comuna 
Cherechi. 

Prin destoinicia şi sârguinţa sa neobosită de
cedatul s'a ridicat peste semenii săi. Chiemare~ 
şi-a implinit-o timp de 27 ani cu scumpătat~ ŞI 
cea mai mare punctualitate, prin ce şi-a câştlgat 
stima şi recunoştinţa superiorităţii, ~ popo~uluj, 
pe care l'a ştiut conduce c~ multă. mţe1epcl~ne, 
precum şi a tuturor oamemlor de bme. Muncmd, 
se simţea fericit, iar aceasta o făct'a ~u atâta ~b. 
negaţiune şi incordare că Îşi desconsldera chiar 
şi cele mai elementare interese proprii. Cu toate 
că fizicul j·a fost atins de o boală grea, care l-a 
şi repus, neodihnit a fost până În cea din urmă 
zi a vieţii sale. Că cine a fost Ioan Micoroi În 
şcoală - despre care inspectorul regesc a zis 
că e o «mică academie" - dovedesc examenele 
date de elevii săi, pururea distinse. Prin el s'a 
stins un adevărat apostol al luminării poporului 
nostru, iar golul lăsat de dânsul, nu Încurând 
se va putea implini. La inmormântarea lui ce 
s'a făcut În 27 Ianuarie a azistat un public nu
mă ros. Prohodul a fost slujit de P. O D. ppop 
M. Lucuţa, cu preoţii Tr. Terebenţ, Ioan Micloşi, 
Ioan fofiu, Adrian Filip şi N. Ciorogar, ajutaţi 
fiind de invăţătorii Iuliu Grofşoreanu, Ioan Huiu, 
Romul L. Papp, Suru Cr şan, Teodor Cherechean, 
Dimitrie Olariu, Ioan Miadin, Alex. Terebenţ, Di· 
mitrie Simea, Petru Lupaş, Teodor Mariş şi Ioan 
Cadar. Cărturărimea din loc toată a fost de fată 
împreună cu mult popor, precum şi sărman ii săi 
elevi, rămaşi acum orfani de dânsul 

Dela şcoală, până la biserică, sicriul a fost 
dus de şase învăţători. 

Răspunsurile rituale le-a cântaf corul ţăranilor 
din localitate, spre multumirea tuturor, condus 
fiind de inv. suplent 1. Cădar. 

Sfârşindu· se prohoduJ păr. protopop a ţinu} 
un panegiric înduioşător, nemurind faptele de laudă 
ale decedatului. Conductul pleacă acum spre ci
mitir. Aici învăţătorul Iuliu Grofşorean vorbeşte 
În numele colegilor răposatului. DI Grofşorean 
a emoţionat pe ascullători până la lacrimi. A .mai 
vorbit dl P. Lupaş inv. in numele foştilor elevi 
a·j răposatului. In timp ce răsunau ultimele acor. 
duri ale cântărilor, în cimiterul din Cherechi se 
ridicase un mormânt proaspăt care cuprinde În 
sine osemintele de toţi regretatului Ioan Micoroi. 

In veci pomenirea lui! Partieipalzt. 

x Cel mai renumit atelier fotografic pentru 
fotografii artistice moderne În haine de bal este 
atelierul lui Kossâk J6zsef, fotograf de curte 
ces. reg. şi cam. În Arad, str. Weitzer J. Nr. 3. 
Numarul telefonului 657. 

Oltlm.e In:fopmaţiuni. 
- Prin telefOn. -

$edin,_ camefei. 
Budapesta, ·s Februarie. Şedinta se Începe la 

ora 10 şi jumătate. Preşedinte Rakovszky. 
Vorbeşte .8020 ky spunând că poporul îndură 

multe pagube pe urma neorientărji funcţionarilor 

Badapest.ll, 5 fe 

INCHEIEREA la 1 ORĂ şi jUli! 

Grâu pe Aprilie 19(,9 25.26-
Săcară pe Aprile 18.08-
(UCI;;l!Z pe Maiu 14.52-
O"ig pe Aprilie 17.18~ 

Preţul cereellelor după 100 kfg. a fOSl 

Grau nou 

DeTisa - - -
Din comitatul Albei -
De Pesta - - - -
Bănătenesc - - -
De Badca - - - -
sacarl - - - -
Orzul de Jl utret, eva I it. 1. 

> , calj:ab:a al'. 
Ovăs > » l. 

> :. » II. 
Cucuruz - - - -

26 K. 15-26 
2" > 
25 ~ 
26 , 
25 > 
19 > 
16 > 
]6 :. 
17 :. 
17 , 
13 I 

75 26;. 
80-26 . 
10-26 ' 
90-26 : 
70 -19 . 
70-16 
20-16 
55-18 
25-17 
90-14 

BIBLIOGRAfII. 
La librăria .. TrIbunei ( se mai află 

exemplare din următoarele călin 

1. >Călindarul Minervei« pre1ul 1'250 
fileri porio .. 

2. :. Călindarul naţional., pretul -'3: 
10 fileri porto. 

3. »Călindarul literar şi artistice p:: 
cor. + 10 fileri porto. 

4. :.Călindarul dela Cluj« preţul _.~: 
5 fii eri porto. 

5. > Călindarul Foii interesante" prei. 
cor. + 5 fii eri porto. 

6. >Călindar Blockt: de părete, pre:; 
cor. + 10 file ri porto. 

7. Călindarul Block de părete pentru 
preţul 4'- cor. + 26 fii eri porto. 

8. Călin dar bisericesc de părete, Im, I 

sărbătorilor, preţul 10 fii eri + 5 fileri ţi' 

Po,ta R.dacttai. 
Coriştilor Marani: Nu ne putem r 

in cearta d-voasfră, şi ziarul nu-şi poate c 
coloanele pentru certuri cari nu in!ere:' 
nimenea. In fiecare sat pot să fie neic' 
oa!TIen.ii caută Însă să I.e împace, ~ăci adu~,~~ 
prm ZIare, este numaI spre ruşmea S.31,m 
dealtfel învăţătorul d-voastră se desvm 
de acuzele ce i·le aduceţi, cum să ne fa(~ 
noi judecători? 

Const. Zagoriţ, Ploieşti. Cartea doriU. 
mis. 

Beiuş. Se va face cum doriţi. 
Socodoreniior. Pentru numărul de azi! 

târziu. 

Redactor responsabil Constantin Sa 
Editor proprietar Gheorghe Nicbln 



18 - 1909. ~ T R [B UNA c p 9 w~ __ --------------__________ ~~~~~~ ________ ~ __________________ -!~q~.~._ 
~r. lSr-

BANCA NA.ŢlONALĂ A. ROMlNIEI. 
larii r~t.· "....----------,.;...----------_-_~;,...._, ___ _ Zenithul de gumă 
~şte 

Itea <Jă.' 
:1~I·nşet'i,,~08. 

are<. '1 !m :llnU8r1 • 

a fn 
a 
~. faţă 

5-26 
5 26 
)-26 
)-26 
)-26 
t -19 
1-16 
'-l6 

'-18 05937859 -171-__ 
-14 

Il. 

SITUATIUNE SUMARA 
AOTIV 

{ 
95852613 ReaerTa metaliol Aur. • 90013826} 
39770000 II Trata Au •• 333529°& 

Argint ,i dil'ene JDonete • • • • • • • . • 
Portofoliu RomAn ,i Strlin. • • • . • . • 

( 
*) lmpr. contra ef. publice • 11938200 } 

II II II II ba cont ourent 16349667 
Fonduri publice. • • • • • • • • • • • 
Efectele fonduluI de re8e"1. • • • • • • • 

" II • amortiaarea imob. ,i material 
lmobili • • • • . . • • • • I • • II • 

Mobilier ~i Maşini dt '!Durimarie. • • • 
Cheltueli de Adminiat~all1Ul6 • , • • 
Deposite libere • . • • • • • • • • • • 

II " &; prol'izoriu ••••• 
Complwi curinţi • • • • • • • • 
Compturi de l'alori. • • •• •• 

l:~ASIV 

Capital • • • .. • • • ,. • il • • • 

Fond de resen' . • • • • • • • • 
Fondul amortislrii imobilelor ,1 material • • . 
Bilete de Banci tn circulaţiua8 • • • • • • 
Profituri ,i perd eri . • • • • , • • 
Dobânzi fi beneficll diverse • • • • • • . 
Compturi curinţi . . . • . • • • 

" " "el pronzoriu • • 
Depo8ite de relrae. . • • • • • • 

BoomptGl 511/,. ") Dobinda 51/1% 

Grosz Nagy Ferencz, U] 
~!~~; Debreczen ~ir~~::;!:~: ~ _ ~r~ 

Numai .xlsti reumA I 
Cine voeşte si scape de ori-ce soi de 
reu mi şi de tot felul de dureri externe 
să cumpere o sticll m<ire dic renumitul 

Balzam Regesc 
(Kirâiy Balzsam) al cărui efect vindecAtor 
e rectmoscut de medici I sticlA mare 2'65 
Cor. cu indrumare, 3 sticle mari 665 
Cor. cu îndrumare, porta-franco cu ram
bursă. Patentat, in nenumtlrate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai bun medicament. 

MUSTATA E fRUMOASA 

dac:l lntrebwnţed 

POIIDA HIJDUSIG 
~ ela lIIaI baul pelltra cre,terea ,1 
fJ potrfvirea lIIalteţelor, prel[i1.titi 

din materie ueansuroall. J! t e e
tnI le ... ede foarte Iute ,1 
al 8 i I 11 la D ţ L Scutit prin lege. 
UD bolUD $0 111. friu poeti 

~~~ ,~ 

1909. 
10 Ianuarie. 

U336673:: 

817626 
55463874 

28287867 

11999924 
15296433 
3187121 

5970297 
7°1747 

97633 
100885864 

-
21201556 
3°948968 -398225642 

~.- ~ 

12000000 
26380304 

3863598 
25~977520 

-
118356 
-
-

100885864 

deJa dup' ot.teva· JUe s'. dOTell1t 
prin mil de sorisori de reounefU.D" 

.. dovede~ 06 
specia.lităţile (preservathre} 

peaira elama " domal, invent.te sub numele ZeaUIl UD' 
cele mu de tnoredere. a. drlel abiia"&, eeeaoe .. 
defectul eeler de pln6 aoum. 

Preţul' 1 'adal 441 Z'.tth peatn 40'" 8 HI'., 
1 bae.tI Ze.ttk p.an dame '2 _r. 

L. eomand6 1'6 rugAm .6 Iriţi aten" la numele 
!Ultll., .I.m. num.t .tunol e 'feri_bit, dac6 e pl'Ovlnt 
cu maro. ZeaUIt.. - Se trimite in stt61na.tate ~ ba ...... 
pe llng6 cea mal mare discretle, reClom. 11 ou ramb1U'8l. 

Ageniura pr1noipa16 1D. Ungaria ; 

DEUTSCH IZIDOR 
magubt Ile Uasm.eate medleale ti peatn. lamll,... 

boluvilor. 
Sz aba.d.ka, K08suth.u. 

------------------------------------
In Sibiiu. (Nagyszeben). 

Van~18 do ~aiH Stnchlichs 
O piesa e numai cu 40 de cor. 

IncăJzeşte in 8/. de 01'1. 
160 de litrii de apl, peu .. 
tru care consumi ca COlD-

1 bustibil'numlli 10 fîleri de c!rbuni de lemB. 
O vanl de neincllzlt numai 24 cor. 

Lungimea fnndnlui vInei 12a cm. 
:: :: Inălţimea de 60 cm. :: :~ 

Comandele •• eftuesCl Imediat ,1 .. irl.'t 
ca rambaral. 

Gustay Stachlich 
Entenaasse 17. B E RM AH STA DT. SaggasSl 15 

CI====I Asigudrl COD t rar o eul li 1: CU8, 

_
1 In ... te, mobile, yeatmlnte, _II 

==11 

II 

~. --• .. 
!:S 

-

A.. gen t n rap r 1 n cip ali dl n A. rad 

A BANCEl. GENERALE DE A-o 
SIGUR.ARE MUTUALE SlBIENg 

. 
primesce oferte pentm aBigarlrI din comitatele : 
ArtUi, Bichiş, Bl'hor, Cctlad, Uv·4f.StPenn, Tunif 
~ TOf'ontal, - şi le efeptuesce pe llogl cele mal 

favorabile condiţiunI: 

L b r&mut TieflJ 1 oapl\ale cu \emUn f\.OI'I, renH, 
ndte pen&nl fet1~, caplial de [Db'eprfndere pentru feciori, 
pe ou de moar1e, .pelle de Inmormâniare. Acel1e dill 
armA dela 60-600 oor. le pliUelo 1. moment tn uua 
lAo$ I.u.Kmpl.te; 

1. la ramu.l toculu.l: ollfodlrl de to' felul. lIlr;tbU, 
laArfud" praducte de cAmp ~. ..; 

8. Coana tn.ri1llni de bani, bijuterii, valori, haine 
luriJl$e ,. •. pria .pargere, 

4. COJltra grlndJael: griu, lecuI., Ori, oucuru 
11"411, 'rit ('finea), pllUl'e Ludub1ale: cbep,", hl, tat..el 
llutrelUl. '-b~ ~ •. 

Desluşirl le dau ,.i prospecte se pot primi 1& 
agenturele noastre locale şi cercuaJe mal in fie

care comunI. .i direct prin 

:~'~~~~~~lf "TRANSSYLYANIA" In Arad 

-
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• 
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8O'ad. 8pohea1. ar. 1. - Tel.t ••• r. 199. 

1 I AsiguraţI contra grindinei: CQoa.ruzul I 1 VJ= .. ==== ~r1a.l, 8601ra, ovăzul .i loatl economia \ ====11 
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CONCORDIA" institut de credit şi economii sodetate pe acţii în Ozora·UzQ 
,~ ......... -...--- . ... ........ .... .. ........... ..... .... 

Convoea.e. 
Domnii acţionari ai ÎIlstitulului de credit şi eeoromii .CO Ne O RD lAc societate pe aeţii, să Invită prin acesta, 

§-ului 12. al statutelor societăţii la 

a XV-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea in Ozora-Uzdin la 25 februar 1909. st. n. 10 ore a. m. In localităţile institutului 

Obiectele: 
1. Raportul dilecţiunei. 
2. Raportul comitetului de Bupraveghiere.. . . .. . . 
3. Presenlarea bilanţului Incheiat cu 81 Decemvne 1908. Propunerea dJlecţlunel ŞI a comltetulm de sopravegbit 

toare la Inpărţirea Tenituloi curat, darea absolntorului pen tru direcţiune şi comitet de supraveghiere. 
4. Alegerea a unui membru în comitetul de supraveghiere. 
5. Modificarea statutelor referitor la § 45 lit e. 
6.Eventuale alte propuneri. 
Conform §-ului 16 sant acţiile ,i even tualele docume nte de plenipotinţl pânl inel uSlve 23 februar st. n. l. C. a se depun 

institutului din partea acelor Domni actionari, cari doresc a lua parte la adunarea generală. 

U z din-O zor a, la 2 februarie 1909. Direcţi1 

Activa Contul Bilanţului 

I 126 
125 
117 
133 
130 
14-1 

137,96 
65 
60 

Cassa - - - - - -
Cambii - - - - - -
Cambii co acoperire hipole2ară. 
Cambi dela cereale - - -
Efecte - - - - - -
Poziţi tranzitoare - - -
Diverse conturi debitoare - -
Mobiliar - - - - -
Descriere - - - - -

------
-

Cor. I fi!.1 - - 3922 01 
- - 102513,78 - - 27671,-
- - 17666i-
- - 717i 97 
- - $90: 98 
- - 455.09 
27460 i 
27-60 247 -

. 

--j~----
lb36fl3,83 

!I 

73 
129 
38 

111 
59 

143 
127, l;l5 

131 

120, 58 
136 

• 

Capital societar - - - - - - - ~ 
Fond de rezervă. - - - - 23269'07 ~ 

" " "spec. pt. dabioase 2043·76 
" • penziane - - - 527·90 

Cor. 
31 

filantropic - - - - 427·90 26 
Depozite spre fractificare - - - - - 31' 

Reescompt _ _ _ _ _ _ _ _1 J-
1 " , 

Cont curental creditorilor - - - - - 1 
Jmpromaturi pe oblig. ca ... g. hipot. cedate I n 
Poziţii treDzitoare - - - - - - h 
Dlvidende neridicale - - - - - _ 
Profit net - - - - - - - - 83 , 

1-----1 
1&3ili~ 

E,Jte Contul venitelor ŞI a sarcinelor 

129 
l~ 142 

132 
145 
188 
140 
104 
66 
98 

119 
109 
60 

-

Interese ri dicate şi capitalizate 
" de reescompt -

SaI are - - - - -
Chiria - - - - -
Bani de cyartir - - -
Dare erariaJă şi comunală. 
Competinţă de timbre -
Tipărituri - - - -
Spese de cancelarie - -
Spese de călătorie -
Descriere din mobiliar, -
Profit net - - - -

-----------

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

-II Cor. I fii., :, - 2143,70 92 Profit transpus - - - - - - - I 

43301971 141 Interese de eseompt şi hipotecate i - - - - - I - - 2621166 J 122 
" It întârziere - - - - - -- - 172i50 112, 134 

Proyiziune 144 - - - - - - - -- - 166, 61} Venitul efectelor - - - - - - -- - 1141181 - - 67120 \ 
- - 229104 ! 
- - I 20ti 44 ~ - - 20:- t - - 27160\ i - - 8385151\ ~ I ' 

196631031 r= -
! 1-' -II 

U z din-O zor a, la 31 Decemvrie 1908. • 

DIRECŢIUNEA: _ 
O. Conopan m. p. M. BăI~n m. p. 1. Spariosu m. p. 1. Spariosu rn. p. 

director executiv v dIrector ca ~1 • ssar contabil r 
V. Pula rn. p. 1. Pera m. p. P. Oyura m. p. A. ~amanţf m. p. OI. Bosica m. p. D. Fb:esan' m. p. P. Spariosu il 

Examinând conturile şi confrontându-le cu registrele principale şi auxiliare, le-am aflat în regulă buna. Ut 
COMITETUl DE SUPRAVEGHERE: 

Pau Miclea m. p. preşedinte. Iancu Milu m. p. Ioan Mezin m. p. Traili Bălan m. p. 

---------------------·-------------------.... ~i.1 
A aplrut 

lesni preparea catiheţiIol'. 

"Prelltari matodicl 
Iar catiheţii preoţi simt lipsa de opuri catihe
tiee, pentru a se ajata tu misiunea lor. 

In. iata ~cesto~ COD8ta;ări, opuI P. N. Criş
mal"l~ a bmeveDlt ca a~at mai ales, că cuprinde 
pe laogl PllftC8. teoretică a metodului toate 
prdegerile din materia biblicA prescrisl' pentru 
,coalele elementare, lucrate după treptele for
male şi însoţite de harta istoric1 a Palestinei. 

Intreagl cartea tradeazA mult studiu ~ I 
voinţ'. De aceea cu tot dreptul constată ii ' O 
urI ~l profesor Dr. P. Pipoş, că: "acali ! 
leg," sunt .", POVdţuitot potrivit pentru ca/;! ar din Istorioare biblica" 

op auxiliar pentru catiheţi, de N icola.e 
Crişlllarlu, paroh-caiihet. 

In literatura 110~!!tră ramul catihetic a rlmas 
cel mai negligat Biseritl8 şi-a luat o nouă In
cirumare: mântuirea sufletelor prin catehizare. 

In predare sunt marcate toate momentele 
principale ale m,!lteriei din fiecare pies4, pre~ 
cum marcant e Intreg procesuJ, pentru a in-

OpuI constA din 20 Qoal~ şi cOltă 4 ..d'1 
plus 20 81. porta. Se capAtA la auto: n 
Baraczhaza. (Temesm.), la librăJ _ 
"Tribuna.", la libr. die~';:" 4 
din Arad, precum ,i la librlriilc JIUl 
semnate din ţari. • 

I 
~ 
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el IUndoll. !nptr1J.mentele mnzicale .'n 
fost bine reparate ,1 \oraşl l",*1 

~-..jiţll IAtii ou preţ ma.re. - - =--= 

:esta, 

li de .Ii !nainte Seghedlnul şi Timişioara 
&eli ori-ce lnsttumente de ori-oe tel 1. 

anovies Vilmos 
, arllstio de lnsVumente musteale, In 

.-al bl, (feh6rtemplom fel·ateza) 
dr1IIll de bazarul bisericei rombe. -= 

Ţine în depozit cele mai 
bune plane şi planloe, 
Resonator-Mignon şi fab
ricaţii din strein~tate, lemn 
de nuc american, negru cu 
lustru şi de mahagoni cu 
daviatur~ admirabilă. Tot 
odatA primeşte sA repare 
artistic cu preţurile cele 
mai favorabile şi pe lângA 
garanţie, instrumente mu
zicale de alam~, cu coarde, 
violinele cele mai bune 
- - şi piane. - -

Ţin în de-

261~· .. """""""",,~ 
31' 

11 artin Droslt 
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.................. In atentiunea fabricantilo,. i Maşini de cusut: şi il economilorl 

: cu plătirea in rate. i S k a f s z k y A d o If 
: I fermi de maşini ,1 montarea lor. 

: : BUDAPESTA, VIII T6m6 utca or. 23. 
• • Se angajazl sA monteze tot felul de maşinlrii, 

• • pentru ferestraie ,1 ma,lnl ca aburi 

•
a : precum ,1 'n fabrici de spirt ,1 de cA

rAmidA, apadacte, pampe compresar~ 

: I montarea fipojraliilor 
• • tot asemenea transmisiuni ,1 conducte 
• • de ploaie. - Primesc reparaturl ,1 
• Ma.re a.sortbnent 1 a • transpoarte demaşlnl. 

• J O an K ale n d., • 
• î:n~Ora.dea-~are, • 

I r (Nagyvarad). lângi biserica HOlda,. • 

Tot acolo se reparA maşini de cusut • 
maşini de scris şi gramofoane. • 

• - Telefon in comitatul intreg ar. 246. _ • .................. 

Alexandru Vileana 
Jlgazil da Iănu,l, ~I budaje şi da pantofăril ortbopedlcă. 

Sighetul-Maramurişulul. 

altoi de viţa. 
Cine voieşte struguri fru
moşi şi sănătoşi să se ad
reseze cu Încredere cătră 

VITVE MIKLOS 
la firma de vită de vie 
condusă cu multă con-

•• ştiinţă in 
- O S·C 8 a n li d, -
(corn. Torontal) unde se 
găsesc cele ma! variate 
altoaie de calitatea l·a, 
soiuri de viţă de vie pen
tru vin şi struguri de 
conservat. precum şi viţă 
americană, netedă şi cu 
rădădni deasemenea se 
găsesc viţe de rangul II 

cu preţul cel mai ieftin. Soiuri pentru chioscuri. 

Preţ curent trimitem gratIa şi Iranco. 
Dintre multele scrisori de recunoştinţă, publicAm 

una singură: 
Tomafold, (up. Szel.'Slsziget, corn. Zala) 1907 Sept. 30 
Cele 800 de altoaie cu rlHani comandate de la 
Dta au dat un rezultat foarte bun. Nici unul nu s'a 
uscat ci au crescut aşa de lungi că au trecut de un 
par de 2 m. şi a trebuit să tai din ei; soiurile sunt 
diltinxe. Voi recomanda bucuros din ele prietenilor 
şi cunşcuţilor şi te rog s~·mi trimiţi un catalog pri. 
vitor la soiuri şi preţuri Cu stiaJa Aadrei Hlljdll. 

o rugare modestă, care nu vi. cosli. nici 
o oboseaIl, dar administrllfiei ziarului noaua 
poate fi. de mare rolos. 

Ziarul nostru roagl pe onorat public ci la 
cererea preţurilor curente sau la ori c. cerere 
nu cumpArare sA se provace el adresa firmei a 
eetit-o In Tribuna . 

.......... Dao ......... • 
~ . 

,U Il rima fabrică pentru slefuitul sticlei, pentru I 
ucrări artistice de sticlarie şi fabrică de • 

oglinzi din sudul Ungariei I 
Arad V, P6e8k.l-u'i 17. Telefon 525~ • 

~i'l pus în functiune uzinele sale în ziua de ~1 Oot. 1908. : 

# I • Eiectue,te repede ~i ieftin comenzile urmAtoare: I 
Oglinzi şlefulte san simple, lucrări de sticlărie . . 
&rUstică incadrate in aramă pentru instalaţii de 
Vitrine, geamuri căUte, oglinzi de Veneţia. Lustrufrl I 
J ~ de oglinzi vechi cu preţuri moderate. - -
~ 

11.0 .......... 0 ......... . 

311 
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I Bănci d. ,coală 

I de diferite sisteme, 
mai ales 8e leco
manlll oele solide ~ it ~ 
ai ieftine, bloci de f0,)' :":'c 
v 'l+'_ > 't 
,coalA. C1I doul 10- ~ ... ~~ ~~~~ 
curi de .,ezut 
Patent Pi'arer 1. Konllertb aceRtea au un pnlt tare, distanţl mini
mall, cllimai de cerneall portativ, şi un sistem simplu de tntors banca, 
p:rin ce e uşor de a se curăţi .,coala ,i le pot cOlllandt În ~apte mă
rimi. Modele 8e trimit la dorintA. Blnci de probă Bunt In atelieru.l 
de mlaa.r al lui 

lagyszeben, Elisabetgasse b8. Wilhelm Connerth. 

~ 

Cel mai mare institut de indu.strie arti8tieă bis. din Ungaria. 

·Lewisch Robert 
sculptor şi arhitect~.de altare 

-===: Szombathely~ j''''''':'''--'-''-

Face tot felul de mobilier de biserici, aşa:ca r 

Iconostase ~t altare - statui de piatră şi lemn -
amvoane şi scaune de spovedanie - sIcriul Domnu
lui. grota Mariei de Lourd - crtstelniţe, icoane 
de staţiune - s('ulpturi In reUef sau plcturi-

strănf - pIctură de bIserică şi altare. 
Beaoyeul ia stil altare Tl'chl, UlTooe ,1 statut, auetH fi marmoreuA. 

Preţ-curent, proiect de budget ,1 planuri gratis. naci sunt chemat pentru 
examinarea lucrului. mi duc ori-unde pe cheltuiala mea proprie. 

Fritscb & Connert 
atelier de ghete. .6 dia. Ş -ltIedgyes. 

4§S' Jij. 

IV Lucru da mAni jaraţ 

;~fit~~~~~~~~~:~~i~~I~~l~~;~ oi 
OO~~~~!»~~00'~~~f»9Io1f» 

Dela 
-) 

,- J E O noutate MăntăIăul meu pafentat ~ THEIL JOZSEF oeil 'ne, I 

care face revoluţie în menagi şi devine in dis- ('t 

d t· pensabil în orice c:asl. Inmanuarea lui e simpli (Jţ e S e n Z a 1 e şi uşoarl1, tnc~t îl p~ate inmanua) {ără oboseală ~ 
ŞI o ieUţl de 14 anI. I 

MAngAIAul %neu DU rupe ruf'ele, se 

P e n t r U 
luc...,.._ cu el ",urat şi ftou","Q", :. 

Il expedeazil inventatorul : 

KELEMEN MĂRTON 
strungar artistic 

.~~Î()~ft~fltl)r\l)r\ftl)r\l)r\ftMM.~fO~Î()M~ft~~fO~M'"o:iJ 

fhbrica.n.t de l!!!Ialatn.A şi cârn! - J 

In Media, (Medgyee) : : 
le capătă următoarele: 

CArn'ţlrll pc Ianuarie: 
SalamA ung. prima - _ _ _ 

pretul se urcă lunar cu 10 fiL 
Cârnaţ veritabil de Crakovfa-

a de Paris _ _ _ 
• veritAbil de Debretin-
• de şuncă - _ _ 
• de Oaliţia _ _ _ 
• dumati - - _ _ 

Şuncă afumati _ _ _ _ _ 
Salamă cărnoasă de Cluj __ 
Slănină de Debreţîn afum. şi tu ardei 

• groasă aibă - _ _ _ 
o; • afumati _ _ _ C I J ' 

Catalog de preţuri se capăti dela Theit J 
fabricant de sallUJlA in Mediafl (Medgyel~ 

- J 

TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN. - ARAD 1909. 
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