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Arc/zisul'illislul ministru n'lassics 
,1 Gr'dOl/ilt' d,'ja de mult ca I'n ~cv!ilc 
,1 eCllllda 1'1' d~/ft Ciflba si J'imi1oara. 
,:iilzJ ele Între{imde de! slat, c"11t:clzi5~rt!a 
'leviior RW1Cl{{hiari să se J acd Î1I.1z mbrl 
'1I1 ulirellscă. ROJJui!/ il d'acufo s _l :; lea 
lJ~Jl 1Iostru ullgUf'i.'şle ~'i JIljrllil~sirca 
de credintă tot 1111 u',{f"estl! s o J ..lla ; C.I-

'icketul, preot s/ill~t p(:I~tru a!tll~ ro~ 
.nalll'SC să t,;î/CUl.1Scă v:aţ.l SJlIlţIlor ,F 
\'/illtele Cal[(J<lIlC alt: bisai..:cl naţionale 
,omâl1e z'1I limba ullgureascJ .•. 

Vorba corespondentuilli nostru 

iin Hull/pesta: lot autocratism Ş'a săi. 
bătăcr'e mal mare si de cât Îfl l~llsia 
wlde c/li.11" acum jJolollii iubilea:;,ă că 
1 aruT a permis catechisa.rea irz Limba 

._ poland, eal' nI{ a mal insistat pentru 
z'ntroducerea cd. [J'usesti. Si bine să , , 
lle HutJm: j)u!uIII si Rusi SIlIII aceeasi 
seminţie de oamel;r, s/~J'l şi U11ii şi 
(tlţii .•. .';ii Polonil, da.că e pâni p 'acolo, 
s'ar con/oţi într 'liH 11l:'am mure, de 
primejJia căruia e1emt'111111 llllgun:sc 
in defillitip numai aşa poale scăpa dacd-i 

FaJ'a comentat' Organul kOSSUlhi

~tilor, "FLiggetkn i\lagy,trorsz;ig~, in nu
;ll!!rul seu Jela ::!() c. scrie urm,\toarele: 

,,- Le! a, OSi!,.?k csâs:,ârm/.' Szegeden 
a mi nap, szeptelJ1L'er l~)'e!1, Kossuth Lajo~ 
emkket unnepeltek, Az Linncpnek cgyik 
lcgerdekesebb es ketscgtelcnLil igen vep 
idenete \'olt, mikor Po:czner .Icnl'; kep, 
visell'), a politikai helyzetrtil megcmJekez\:e. 
,IZ osztrâk cs,isziirt emlc>gctte, A tizeni')t
ezernyi tOll1cghl'il hinelcll, ii~Zli)nszelllell 
tort lu az Cl'ze" ZUWJ Le \'c\e, Abci/H a, 
os,lrâk csâSîâ,',' ki,ilt,i :'0].; hangzottak. Az 
iillll('FJ~ )'1'1/ oU I!olt a n.'lld/; rsrg krp'ist.:!ojl' 
tS, ukl S-:'L}.''':1l 1";gl:L!,'ii'll(u.atta a lilllldrsl, a:;ldil 
bJkrbt'll fU:;l me!/l. Vegrc lS nem kiser het 
be t1zeni',tezer embcrt !" 

Ceea-ce pe rotmlnqte În"cll1llcJz.'t: 
,.Jos CII ÎmpL'I'alul allstriac -' ~lal de 

ună-zi, la I~l Septemvrie, la Seghedm 
s'a serbat In memoria lUI Koso;uth LJjos, 
Cna dllltre scenele cele mJi interesante 
şi f:'l.răiodolală trumoasa a lost dnd 
Pokzner Jeno, deputat, a pomenit de: 
împ!ralul al/stria.:.. Din 1l1ulp1l1ea de 
cinCisprezece miI oameni a i .... buClIlt 
atuncI d 'odJ,t,1, i n-:,tI l1.:ti v,selltimC/ltul. V I for 
de nJos cu el, Ab,lIg impe,,<ztul .. 1usll'/i!I;· 
a resunat. LI scrb,lre a fost de fata ~i 
representdntul pU:lţiei, care a aswltal 
frumos, pană În cap,H, demonstratia ŞI 
apoI s'a dus in P,lCC, acasă La urma 
urmelor nicI nu putea 5,1 defină cinel 
sprezcce miI de oamenl M

• 
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\

' /).J sta înl~'ajulo,. elementul româ,nesc, 
JJlguros Şl mai tzumeros de cat cel .Relchsrath ul, dup.! o desb.llere al1i-

l nzati.~~ia1'. mald, la care au l/tal parle loale partidâe, 

;:;i aşa c, cile! lllaI ales ()vl'cil 
Y":-;zi ii \','lZ:-iUll\'i, in '. B. Xaplt'H: şi l P. 
Ilil"lap' duc lupta cea JllaI :selbalic(l in 
Cliiltra Coroanei. Barlha Ins,l totUŞl nu 
pc acr>~ll ",libeI'all" il eombate, cÎ-l tim
brraza de bizalltinI pe popuralil carI au 
~,""'ri t 111 apararea ~ 1. ~alf'. 

~' 

A conversa in limba maternă 
deHct diseipHnar I 
[!l 1111(\1 - ordill riMcol. -

\DMINIS'fRA ŢIA 
Ar"". Detll. VereD".-ulesa v. to 

l\!oiY.H'111 'IU': 
dp un ,Ir /?srrnond: Vrill.l\ 
dati!. 1 ... banJ; a doull flf\· A 
12 banI: a treia oară H ti 

de flecare publlCllţiune 

Atât aboDllment(\le, cîtt şi 
IDllerţtunlle ~UDt a se plllti 

iaainte iD And. 

Seri.ori nefr&nC&~ DU ati' priwt"ec 

conversaţia Într'a/tJ limbJ nfară ,'c 
c,'a lwgurească, care crimă se pedep
sqtt: cu e/ml ;narea dela masa studen
ţilor. HecloJ'1I1 apeleaz;l la stulkll\il 
de lilllb;t Htl'cină, ca să imbulzias(':\ cal 
11 Uli m ultT la 11lt:llsa aeadt mică, pelltru 
ca a~olo au noroci rea sC'-ş1 uite limha, 
lllaternă şi S[l inn'\e ungureşte. Eal' pe 
sludenţil de limbă maternă maghiara. iI 
st";itllie~le şi iI îndeamnă mal ale:s se 
pr;measca cu dragoste şi JHPvenil'e pe 
colf')..!il de limba stri"ina. 

(line sunt ciocIii cuusei 
noastre naţionale ~ 

:-;uh titlul Je mal sus c!e{illllea. 
tlin Bucureşl1, ziar redaclat de \'iclor 
lonescu, frale al foslu\ul minislru con
servator Take \one:scll, publica. din SihilU, 
la loc de frullte, ul'tw\toarelc: 

1 n ziua de li Seplemhre a. c. 
rcctol'ul universitaţi\ llllgllrcştl din Cluj. 
D\'. A)'dthy lstyan, unul dinlre cel mal 
incCll'l1alI şoyini:'7tI, a adresat un tAre! 
că/l'a c.:!ă{c'I'Îi .It: limbă m.1t",/"t/li sLr(':
ind al Ul/iJl.:rsiIă{Îl Il() Isln!c ~Fe\hiv(ts 
eg~'etelllii Il k idei!en an yall yel \' ii pol
gal'aihoz), prin carc le aduce la cuno~-
linta că 1"1' /o_'alitJtilc: aS:l l111mittl 

~ , .... 

(..,.,. ~,. ' i'n şed/'I/(a sa de SiUllb,Uă a pl'l'mil fJl'oieelui 
~-r ~';e;;, si' ,~e oprim şi să cuali- de ll'gc pn')'itof la cOllcedi,!/'c<1 aC,ls,I pe ;//ta 

licăm 01 .li/iLi.! archisovil1islului ministru, dt' I (klumbrie a SO/d'l(II",. c',l/'! aII se/TII 

AIIăm ÎI/,:,j că dia'cerea a /051 desl1ă 3 «III ŞI prill care se or,~ulld i,llrarea slIb 

111(ă 'f,t stn,:,~ um,,\s\Ol"l\\U\ 11lîtfl)î101itaff.~ "'~~~~~iif»;.~,,'~Q~.~~tJval'd. 
uJlde a aJli1ls, căd Consislorll[ cii 1,Oltdlll a josl P'Lslllfal de d~'PII"111l1 

mOls.l aca.idnil.:a dill CII~j este "obl i
(]",fO(lJ'(~" COIlJl.:rsJ{ia I'n limba m,l
glii.:zrJ şi pri11 cOII,lusul st:n"/ltllllulli
venit r dt/o 28 [.( brUJr tr)1I1. ('ste III' 
ter:;isJ COIlJ'.:rsa{id i'l1,.·all.1 limbă slre
ind. Prin Url11al'C sluJen{ii IIllipersitari 
români, saşl şi Slu]J.hl SUIII obligaţi a 

vorbi z'tllre olallă la mmsa academică 
1l1lmJl ungureşte, sl/nt opriţi a con
!,,';'SJ Î1/ li 111 ba m J reâ lor, ct't>a-ct' d" că 
vor Î/ldrâ111i a mai fac,', I'ur (O 

m~1';.· J!'!~'I.;l disci;,,·!ill.zr~re~\'~lmi \,f"I,..f'gd 
K<h'etIlCk) ~i elL alltrt: ]JOI' Ji lipsiţI de 
bc:nejiciilt: meSt:l a,:ademice ŞI vor Ji 
,k'o~i din loc/lli/â{ile el. 

nSunt ll1ulţl\ Ar trebui ~~-1 prcsentăll\ 
in to,tiă ~()li(iune,l lor d,lCă nu ne-am 
t~me ca des(hidell1 rJne vct:hI. ,.hia primi'. 
~i lotuşI se ccre C.l ~ă ridicJIll pupn \~tllJ', 
.:are acoreră pe câte un a~\:I nUllllt martir. 
Lichidarea institutuhlf 71 Tip0f[/'J,ti'..l>J ~i a 
vlllz.iriT averif ll<.lţ iOl1l1 le cumpărate cu b,'lliÎ 
ob~td rolldne~tl ridică pe primul p1<l1l 
(i~ur<l advocatuluI din Alba-ruli.\ Hllbn 
P,iliţ,l, care a ajuns In comitetul şi În 
urma în direqiunea partiJuluI n~lţional 
român din l~ngariOl. ÎntocmaI ca jiJanlJl 
gheşeftar în ralu Ca sii IlU ma! amintim 
de rubinele naţionale (c şi le-a c;iştigat d\ 
aJvoql PaliP, in Alba luli,t şi in tot ti
:)lllul Je sllb ~lllnţil Apu~tnl şi dl! pe~tc: 
\Llrcş este de <ljuns sa rclev.1Jll dUT"cro"ul 
tJpl col 1.\ c~IJerca nTribund" şi vinzarea 
averiI naţionale "LI contribuit PO;\fC In'll 
mult de dt loviturile procurorilor ma
ghiari nepasarea celor chemup şi unde 
datoriI de mulle l111i de lei de ale ullor 
membril Je-ai comlteluluT carT s'au pus 
in socoteala institutuluf. Ani dC-<l rindul 
inSll1U1Ul 1Tipogratia ol a trebllit Sti "uporte 
pe l'lllgă cheltuelile Împreunate, cu redac
tarea nTribunej" nFoil PoporuluI" şi sa
larele reJactorilor şi muncitorilor din tipo
gralie Încă şi procentele şi platii! dill lb
toriile particulare. 

~ , ,1/ 1 )I!/,sc!ic)./l,l. 1/1 cOIl/,'a 1111 aII 1'u1'b/1 (ciUli 

,lr~ld ff:i pill: l ' sa r~sul)J':, c!/(:,dl.l jâ/.1. j)l'h"'h şi poiil//ld 1)a~il/s!'T 111 colo a ÎI/
aVlSlIl joru!ul sl/peno,.. 1:1'4 lJorba de Inlllll ,iUIIl' I/\'z'ml ,fiII lolalil.zh'<l l'o!lIriJ()I', 

, Q şlirbire a a UlOll(l miel Huas/re bise- * 
, ricnfi, ,E.'ipecioJ·aţi,nlu kO,l),'<Julh i."lte. 
J . Eli" cOllsisiorul mitropolztan aşa In numerul seu dela 26 Septemvrie 

"', .' ~/ărît: catieheţiI gr.-orientall ro, într'un articol in care combate pc coo-
,--- mânI Jin statul ungur numaI roma- tele Apponyi pentru-ca şi dupa .atcn
~ nc?te au să propună; altfel ou ~ tatul dela Chiop)" a rcma~ in parti

dul guverna,mental, • FUggCt1en .vlagyar-

.' 

'" , 

1 

Datoria şi·a împlini/,o consistorul orsz{lg ( sene: 
,nilt'opuliJan şi COli torm demnităţii si • Şi, in fine, am crezut că mi:;e
illJeresului lla{i01za/ a proceJat, 8i d:'- rabill/l atentai dela Chlopy, at~nta\ 
sigur că Iliel 1l1t se 1'.1 gasi ca/iche! prin care naţia a fost prostituată, o 
- uri-ce blid de linIe i s'ar oft:ri - sa-l aducă la reson pe cel carI anI 
. are să nu resvecte această hotărâre, J'arendul ameţeau ţeara asta spunend 
.. 'lpă elim de asemeni numai bW'lJra' "ă Il pt'" I)cntru Lire 't lr'le 11atl'01131> "" • '" 1 o. t 'p li. , cec. 
,;t. putem p~ d'oparte pentru pt:rspica-

,\. cdaka cunslstorului ardJal1 care a dt!
j~ril cal/sa edili mi/rapa/jUn, pe di' 
altă parle pe/ltru energia cu carc su
pr~mlll l10stru for administr.llil/ e de 
âs ~să apere dreplul lilJlbd românestl, 

Nu e destul blSă ataIa. Vnmtl;ilt: 

* 

7 deJ't'1z tot mal grele. G'n'enlele zll1gu-
~ rqli dl.'l'lll tot mal agresil'e. III Jata 

"l atâtn/' /Ol'i 11O'i .HU c}"fd prelaţil români 
..-~,~t','~"'tiU!/l' ,"iSlTic! !-()m'~l/e eâ t~ 

..-Iutul'ul ol'(Unului de zi 
dat de i.Jf. 8((, catre (tl'nUlt(t~ 
după cum spline ») li 'iener A/lg. Zc-itung t 

este genera/issimul BoUi-iIS, adjulalliul 
.\:1, ~)'ale. La pfJrtmcă prea înoită SI 

după' indica/junile J.V, Sale, el a,,;. 
d<lctat ordif1u! şi înainte de a se da la 
Itpllr, ivI. Sa l'a arălat si btLfOllli!lIi 
Ba/;; şefuL statulul maior.' Cât despre 
m.ulI/est, este opera cOllleLul HddcrJ'dl y, 

I sos omentul lstunc sa cl1lb"ueasca I asupra ~hiplil/(l ca i1l1preU\1;), ~()lidari 
f să sfl'a _111 faţa gun('} 1I111/1i j'C/llrlt apă

rarea Imlbtl'! t 
tl~ ~)1I1l01l lllfrebarea pel/tlll cel aSJ 

s{Jcolmz: 1lU nunwi S~,.biL(),., ,),fuJ'Jci1;J/" 
J .'il Româm!or din dieceslt araJallă li-a 
~ trimIS lnassies ordinul sus amintit ci 
;\ ;'1 acelaşI chip esle decis să-i 'ra;e-e 

:':'-:~'i''''''' şi. pe .(i'aţil gr:co,-catolicl. Şi n'am ci;'-/ 
""1JIf'wi .. ,.am a,U{l/ In ce chip consistoarele 

greco-cato!zcc socot sa se ap' - C' d '" . . (le. re CI11 
'lIlsa Iare, ca impreună d'ar ~, 1" 
w1stri, glasul lor al' avea paşl pl't: aţll 
d

. o greu/ale 
, e care Şi cel mal îndrăsneţ ". 

{ b 
. • ' ~ muzlst, u 

ar re /il sa {ma sefi mă. 

~> 

,..,'au satnrat '1i elI Incetul 
CII tllcelul UllguriI nra():şI IJlCf:P s .. l Iie 
;-;1 el seHul de tovă.J·('lşia cu EvreiI. 
\:-;\1'('1 »Alkolmc'll1') '1- (dela ~7 c.) într'un 
;u'\i(~ul III care n"spunde lut Bal'tlla Mi
\,; "'):-;, :-;('!.",c: 

;\P \lafP I'Nl, că Bartha ~Iildos cu 
ştiinta alil'll\<l desprE' partidul pupol'al 
un lacru l1padcY\'l'<tt, \)e când cu con
deIul luI ::ill\lIucil ar In'h\li Sfl se ln
luarc<1 îlllputriva aedura l:<\l't ca Ili~t(' 

laşI, p 'a~culls, IO"lnd cu piciu\'l11 
tII camcterlll lIlaghiar, cu apucaturI • 
ovreleştl pornesc campanie contra re-
galismuluL fapt pentru care tnlr'adev(~r 
al' putea li I1UmiţI mi,cr(lbilii 17aţiul1â c ... 

In întroducere urcpt molivare a 
aCC:îtUl ordin -- apel ridicol şi [.\n\ pă
reche in analele ci\'ili;mllunel lllodcmc. 
se ZÎCC', că corpul profc:îoral dela dife
ritele facull;lţl ale uni\'cr::;ită\ÎI din Clu.i 
a f;.\cllt rC~l'elabjla expcrienţfl, că stu
denţii de limha stl't'ină, carI se înscriu 
ia acea:-;l<1 un i \'ersi tate, nu sunt destul 
de stftpanl pe cuno~lillţa limbel ma
ghiare. .::'i mal regretabil este- - zice 
lllal departe apelul amintit -- că stu
dentiI de limba stl'('iml nicI nu-şI dau si
lintit În aniI pctrecuţlla universitate, ca sa 
vinei In contact cu studenţiI nn~url şi 
astfel prin contactul cu el să-şI însu
şea:scă temeinic cuno::;tinţa Iimbc\ ma
~hial'e. Din causa aceasta apOI ~ zice 
lllngnificl1l rector ---, studenţII de limba. 
sLreina în casurl relativ destul de multe 
nu pot pre:sla la examene resultalele in
de:-;luliloare, pentru-ca nu sunl în stare 
seÎ.-:;il exprime nicI bareml ştiinţa ce 
~i-o câşli~ .. l. .\ceasla illsuficientă In ma
nuarea limbel maghiare nu numaI 
că nu se ia ca imprejurare atenuantă 
l(l r('spllllsurile din examene. ci din 
contră, agraveaz,l posiţia candidatuluI, 
preselll;\ndu-se ca unul ce nu-şI Impli

nf',;,lc datorintele patriotice. 
Unul elin scupurile, pentru carI s'a 

infiintat IllenSa academica a fost chial', 
ca S;t dea românilor, saşilol' ~i slovaci
lor oca~illne a cOllvelli cu colegiI lor 
uugmI şi jiduvI şi dda el a înveţa bille 
ungllrpşle. Dar -- durere - ~tudenlil 
de limba stl'Nna nu numaI c:1 nu s'au 
aprupiat ele mesele colegilor llJaghiarl, 
ei dill polrivă s'au PU:-i la mese sepa
ralc, ~'all îngrădit fat:1 de el, ;ii in m()d 
demonstrativ s'au ferit de a J'orbi la 
masă ungureşte. Pmtru a pune capet 
acestd alHtOrutifan, St'11atu! wtiver-

, , 
slla,- a dl.'clarat de crima dlsţipbwră 

Pentru a scoate institutul nalion;}l 
n Tipogralia' din acest impas şi a-'I miintui, 
s'a făwt apcl la spiritul de jenbl n\lţio
nală Dar în zadJr, c.\.:.T vorbele nu mal 
prindeau, nu maT aveau darul să mişte 
pe nimenl: Cad o causa sfJntc1 nu se po;1te 
susţine bătimdu-ţl pcptul şi declam;lnd in 
adunările direqiuneI imtitlltu!uf, şi pre
-tutindenea că eştf ccl mal I1Hre naţiolld!ist 
şi că al adus cele mal marI jertfe spiri
tu,Ile şi materiale pe C<Înd în 3de\'er n'aT 
[jcut de cât a exploata credulitatea publi
cului şi a te folo"i de toba Iicitaţiund ca 
~ă sco~r in timp de iarna şi in zi de "ăr
b:lloare romanca"că părillf.~şi copil ned
novJţl din propria lor moşie pentru o da
lOrie de caţl-va fiorinl. Gata de jClIl'a 11ta

tenală şi spirituală abia a fost unul, doi, 
Intre carI în locul prim a stat lin suflet 
nobii, un tiner advocat din Blaşiu. secre
tarul comitPwlul partidulUi naţional. 

Incolo oatnenf lungi la vorbit şi de 
puţin:1 isprdv<l. 

In ~lstfel de ÎmprejurărI nu e mirare 
că "Tribuna' a trebuit să cad şi de-oe\;ItJ 
cu căderea el să aiungl la vinzare şi in
treaga avere ~ panidulul naţional: tipo
gratie, :-Foai:: Poporulul!J;, care are Intrare 
in mal bine de 34°0 case romi\neştl, C:I
lindarul poporulUI" libri'iria şi Casa dlll 
strada Poph1cii, 

Multă vreme lumea rotntlneasd a 
fost de credinţ,l că dirceţiunea institutulUI 
se va face in li ne punte şi munte şi p~ll1:l 
la sosirea unor vremuri Inca bune nu vor 
d,.t în m,În\ ~trăine aceste arme de lupt:1 
ale oqpnizaţiuneI noastre naţionale. In 
aceastâ credinta cu at;Î.t mal virtos eram 
intăriţT, cu cât' direqiunea da a in~elege 
elI voeşte să continue lupta nation~ll;l chiar 
~i atuncI cand a decis lichidarea. CreJcam 

ti" 
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ca direqiunea va aiIa un "modus proce
dendi" şi va pune la cale vrc-o transac
ţiune. cu toate că se alese de lichidatorI 
arivocatul Rubin Patiţa, un advocat de-aier, 
şi preşedintele partiduluT naţional. 

"lare ne·a fost Însă surprinderea când 
ne văzurăm În faţa faptuluI implinit, că 
direeţiunea fărli. a fi publicat, precum se 
cerea in foile romane. a vindut tipografia, 
h~lrtia. mobiliarul redaeţional, dreptul de 
proprietate şi de redactare al "Foil Popo
ruluI" şi al Calendarulur Poporulul unul 
străin de neamul nostru, sasuluI Marschall 
pentru minima sumă de 10.500 coruane. 
Proprietatea naţională şi mal ales FoaIa 
PoporuluI" şi Calendarul- au tre"cut in 
posesiunea unul strain, care în vederea 
asigurăriI unul câştig sigur şi·a angajat Ull 

redactor al ,.Jl.FoiJ PoporuluI, pe fostul 
director al ,,1 ribunep'. 

Aceasta este prima şi cea mai mare 
surprindere la care n'a Intârziat a se adăoga 
a doua. 

Lichidatoril, dar mal ales advocatul 
dl ~llbin Patitia pe când În mod şiret 
,contmuu susţinea că din vinzarea avereI 
naţionale abia se pot acoperi datoriile, pe 
atuncI d-sa ca lichidator cu multă r1vnă 
se îngrijeşte de soarta buzunaruiui seu de 
martir. 

Celor din temniţă le denunţă sala
rele pe carI sunt In drept a le primi ld
siudu-l sd îlldure lzpse em' d-sa tlU pregeld 
(1- '$1 lua timp sd viUd cat de des din Alba
iulia paUd la S,bifu ca să phlngă pe ruinele 
institutuluI naţional, nu de mult loc de 
mândrie şi de av&ntată luptă naţională, ri
dicend tot de-auna câte r:w, IOn etc. C07'. 

ca clzeltuell de c<t/d/on'c şi pel-dcl"e de II'mp. 
ţ)e cel ~i~ puşCărie îl Iasă să peară de 
loame zlCund că nu sunt bunI de unde 
să se plătească, ear d-lul lşT umple buzu 
narul şi apoI îşI şterge ochir de lacrimile 
is\'orite din spiritul de ;ertfa !laţ/onaIă. 

Şi până se va vinde şi casa, dl advo
cat Patiţia va maT obosi Încă mult bătând 
drumul dela Alba Iulra la SibJlu. Dd, căer 
e pus la cale de cunoscutul d-sale spirit 
de jertfa naţională. Eată cÎoc/ul. 

:Se pare bine că ,darul COllserva
lor a ajuns, in cele din urmă, la cu
noaşterea prietenilor şi a adcveruiul. 
Până. acum conservatoriI puneau toată. 
vina pe prim-ministrul Sturdza ~i ne 
infăţi~au pe noI ca oamenI slabl şi carI 
n 'am servi cu credinţă ~i spirit de jertfă 
c.ausa naţională, pe noI carl de când 
am intemeIat c.Tribuna PoporuluI:. tot 
in foc stăm şi o singură clipă. nu ni-am 
cutremurat in faţa adversarilor. 

TRIST ••• 
D. Dr Valer Moldovan, advocat, 

unul dintre tineriI care nupă cunoscuta 
crisa. dela Sibilu mal cu ardoare s' a 
alipit de »Tribuna. remasă sub con
ducerea luI Dr. Raţiu, ear în contra 
noastră a scris nu odată, ci adesea-orl, 
sub titlul I Câte-va cuvinte pro domo c 

publică în »Libertatea c un articol mult 
prea interesant decât ca să nu-l inre
,gistrăm. 

D-sa şi fratele d-sale, care a fost 
osândit mal zilele trecute la Curtea cu 
juraţI din Cluj, a fost adică acusat în 
foaIa septemânala a diuI Dr. E. Da
tanu, care, se vede, persistă în mania 
să lie ş'acum sentinela naţiuneI, gata 
a sări - dela'k.-spatele strohmanilor -
asupra fraţilor carI i-se par d-sale slabI 
or1 chiar trădătorI ... A fost acusat că 
a apărat şi s'a apărat -- prea calm 
şi cumpetat. Dl ..oaianu se vede că şi 
după-ce a ajuns protopop este de 
acelaşI temperament năvalnic - ca 
să nu zicem nabadaIos, care ar vrea 
ca alţi! să sară cu parul asupra Un
gurilor, d-sa cât a fost Însă la , Drep
tateae şi ,Tribuna« grijea grozav să 
nu dea faţă cu - procurorul. 

Eata ce-I rCspunde însă dl Dr. 
Valer Moldovan: 

Mi-să impută o omitere, că anume 
fată de atacurile procuroruluI, care a lovit 
din nou în "Tribuna", nime n'a mal spus 
pentru ea un cuvcnt de apăral~. Aşa e, 
Nu am reflectat nimic procuroruluI, şi 
ar;ta din doue motive: 1. Pentru-că pro
curorul a susţinut un adever dureros de· 
spre noI, când a zis, că ameninţarea pro, 
feticll din "-'lene, Thekel, Phares" pe care 
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~ în~r~ptat-o acusatul f;,ţă de guvern, s'a caII, carI in şedinţa de Sâlllha.t','l ,., 
lmpllnlt tocmai faţă de cel-ce a facut-o ' 
adecă., cuvintele a~este. ~'au ivit tocmai pe HelchsrathulnI au comMtut proiectllt 
parcţtT caseI "TflbunrY- care a şi Încetat militar: 
de·a mal apare. 2. Pro secundo, pentru-că "Cercul "Sas" din Budapesta saluta 
după cea ,T?~r bună a mea convingere, re- călduros pe deputaţiI bravI cehi şi 
~retatel ,,1 nbune" numaI o unică apărare poloni în lupta lor naţională contra 
li puteam face, şi allume asa dac<i If spu- Nemtilor ÎngtllnfaţT. Vom sta împreună In 
neam procurorulUI că nu el ne-a m,lncat'o lupta constituţională şi împreună la vic-
ci "Tribuna" a dl:jut din callsa p"oprie; toria ce inomis va urma. 
noastre st.:tbidul/l, respectiJ1e celor Gari /ua- ,.In numele cerculUI "Sas": Po-
seI J asup' a-le îl1{?11jirea de ea, şi decl· I t!s- lonyi Geza. 
punderea sus/inerie efo Pell/ru-rd o pedeapsa (:e ar mal striga insă după prOCl1-
de Il mir coroane Îlled II/( e tz'!/u de-a ill-

1 rol' ziarele mal!hiare dacă vre-o socie-ceta orf(anu unul "comitet" ~a"e gm'enlea,tJ . . 
1111 popor de IIIz'lioalle! Dacă făceam apă- tate românească ori de altă naţlOnallLate 
rarea aceasta, sigur că nu-'mI mul~umea al' cauta să lege relaţiun! pe~te Leitha ~ 
proprietarul ~"Reyaşulu~" c~re precum ş. t.i~~ II )oal' ne fac tr,\dăLorI chiar şi penlm-că 
mcd a fost 111 dttectorzul mstztnfutul ni ,- îndemnăm feciori1 rOlllânI să intre de 
pogmtlav,. hUilă ' . '" t. 

Mi-se impută mal departe, că atât 'Ole ll1 arma (1. 
eu. cât şi fratele meu, am vorbit şi ne-am 
purtat "calm şi cumpătall.;. Are dreptat!! 
l'Revaşul". NumaI cât r,u a spus tOIUl. 

rrebula să mal adaugă şi aceea: ~dar' cu 
demnitate" ! .. 

,oar dacă e chiar curios "H.evaşul", 
să ştIe că de ce ne-am purtat "cumpetat 
şi cal,m", Îl voiu mal invoca un argument, 
care Il1că nu-'I de natură mal ideală, ci 
mai mult materială. Dl proprietar al ~Re
vaşulllf" ştie mal bine, că bieţil RedactorI 
a-I" TribuneT" atât cel liberI, cât şi cel 
inchişi, după Încetarea "Tribunei", au 
n!mas pe drumw'l, fard pâ1/e, fard acopere· 
ment. Am ştirI positivc, că bietul Balteş, 
Mohon, Lazar, carI ca redactorI al "Tri
buneI", şi "FoiI PoporuluI" şi-au contras 
pedepse de lunT şi de anI, alT ali ajuns 
de mâl/~d În Sege((z'll şi Oblj costul mbtlol 
ordz'l/al'l, Ilem'end d,'ll ce se sus/mea.' Aşa 
dat'd hz cea mal mare miserie, A-ime l/lt s'a 
ÎI/{?/'I~it, ca la hCltl~ia,.ea illstz'tutulul ,. Tip()
ţ;rafia" sd le asip,ure bm'em subsl:';//I/(a pe 
timpul cât stau il/ /e111111(,1! Dar şi despre 
aceea are cunoştinţă OI proprietar al "l\(!
\'aşulur'\ c{l. bună oară un advocat b(J~at 
membru in.,comitctul naţional" acest~l J~ 
pe u rrnă, pelltr" o Sillglll"t.'t c,'lI,Uorie 1,1 
.\'thifU,,, ca ~,1 se uite p{'~~le socolelt'le " Tip/}
f5~'afief ',$l-a luaI 1111 dlllr?, de J:.!(~ cor. Er, 
bLOe, stand asttel lucrUrIle, nu t1e mirare 
că nu ne-am bătut cu capul de l.id, ci 
am fost "cumpetaţT şi calml", da,· şi demllL' 

Argumentele acestea-s nu se poate 
mal puternic dar varsă şi o tristă IUr 

mină asupra ha luluI de desorganisare 
şi slăbiciune asupra celor carI anI de 
zile nu ştiuseră să facă decât să re
guleze România: pe sfetnicil M. Sale 
regeluI Carol, Academia etc. etc. şi 
nu incetau să ne numească tradător\ 
pe noI, căror ni-s' a dat satisfaqia -
pu,in mângăitoare pentru causa na\io
nală - să putem reproduce acum do
vezI că nu zadarnic, ci cu temeIu ni-am 
împotrivit ca foile naţionale să re mână 
in mânile unor neputincioşI şi geşef
tarI detestabill. 

Oare şi după acest articol al diul 
Df. Moldovan şi corespondenţa din 
:b Acţiunea c scumpul domn şi exmartir 
Rubin Patiţa va mal rcmânea lichi
dator? 

Kossuthiştil şi slaviI extremiştI. 
Xu de geaba se zice că extremi

tăţile se întâlnesc, ci adeverul acestuI 
proverb se observci mal ales în vieaţa 

politică. 
rvIal zilele trecute Polon yî colin

dase adica pe la Viena şi Grab~, să 
trateze CU partide politice germone ca 
împreună să lupte pentm desfacerea 
dualismulnl şi pentru instituirea uniunel 
personale. 

M uHa treabă. adeverat că n'a făcut, 
căcI aşa se vede, partidele germane 
orI cât de exLI'eme, nu l-au luat in se
rios pe PoJ(myi archi-exfrem! 

Dar Poh'm yi nu se Iasă, ci dacă 
n'a putut lega alianţă cu GermaniI, face 
acum curte Slavi/ar exlreml. 

A~tfel din şedinţa de Sâmbăta 
seara a cercul nI »Sas~ din Budapesta 
(o Intrunire de patrioţI carI vegheaza 
asupra deslinelor ţerill PohJnyi a pro
pus ear aderentii sel au primit - să se 
trimită urmatoarea teJelo(rama. deputatilor 
Piacek \ceh) ~i Dasinsk)' (polon), radi-

"PreotI cu crucea În frunte" I 
II. \ \ 

. \. 

Nu Însă aceasta mi-a fost scopul, 
se trag la indoeala dacă e bine şi 
consult, că preoţiI chiar şi cel cu ve
nite nbundante să se adreseze la , ajutorul 
guvernuluI ( ci numaI să zic, ca avem 
lipsă, dar lipsă de tot mare de preoţiI 
luminaţI, şi deştepţI, tie el cu şase tie 
cu opt clase, căcI ştiind inveţa poporul, 
acesta 'sI va înplim datorinţa catră pă· 
rintele seu sufletesc. 

Mi se pare, ba 'mI vine să cred, 
ca dl ) 0.« a voit să zică şi aceea: ca, 
tiecare la locul seu, adecă la parochiile 
de clasa J'rimă să tie accepta\l numaI 
tineriI distinşI atât ca şi c1ericl cât şi 
ca absolvenţI de liceu, iar ceialalţl să tie 
{inup la staţiunI mal slabeV). Are drept. 
Eu lllaI adaug: că de şi nu are cu
tarevu deplina cualitlcaiie Insa după 
ce se va fi distins in cele bisericestl 
timp mal îndelungat apoI sa tie în'a
intat, căcI şi Sf. Scriptură o S(June 
aceasta. -.' 

_' Mal reu îl vine la socoteala că 
Jse permite unor înVe\~HOfl să (ac.r"cur
surile teologice ... ceea-ce după a d-sale 
părere e de tot greşit. Oare a~a se 
fie" Este scris unde va ca aceasta să 
nu se faca. il Şi, pe ce bază s' ar face 
acea oprelişte? 

Să nu crează cineva că sunt in
teresat în causă. Premit că n'am nicI 
rudenil, nicI pe nime care să fie trecut 
dela statul îr~v~ţatoresc la cel preoţesc, 
decI nu interesul me sileste să discut , 
asupra afacereI, ce ni-se inpune din 
doaue motive: unul, că învetătoril sunt 
priviţI, aşa ca nişte lucrurI 'de nimica, 
fară nicI o capacitate, primiţI în pre
parandie din graţie etc.,-- altul, că 
autorul »0. ( nu şi-a dat seamă niCI cil 
cine e dinsul şi nicI că despre cille 
vorbeşte. 

Nu întăresc, că esistă pădure fară 
uscăturI precum niCI grădină fară bu
ruenI, dar atâta se poate pretinde, că 
nime să nu 'şI bată joc de o corpo
raţiune şi cu cât ma! vertos, când acel 
cineva sta ascuns şi de acolo loveşte. 
Că e compatibil acest lucru cu omul 
care vrea să spună adevCrul, judece 
alţiI. .. 

Dacă pot fi primit la cursul cle
rical tinerI carI numaI au vCzut şcoala 
-- iar pe hârtie au şase c.lase ---- de 
ce să nu fie primiţI şi absolvenţf de 
peJagogie mal ales dacă aceea au fost 
studenţI bunI? acesta cu ahlt mal vcrtos, 
că aceştia de comun rcmân preoţI acolo 
unde sunt înveţătOrl? 

Nu voI să aduc cazurI concrete, 
nicI o::ă fac compora,iune C,a - să nu 
sUI''Ier pe nime, atâta pot să accentue~'I 
ca. mal preferiţl trebue se fie acela 
cari au cunoştinţele necesare. 

Sa fiu bine inţeles. Poporul nostru 
pune po~d. pe acee~, c~ preotul s~u 
ştie vorbi lrtJlTIOS ŞI bland, să-I ştie 
esplica la înţeles cuvinte sfinte. şi în 
celea mal multe locurI nu cauta. Ia pre-

I 
l\r. lGH 

gătir!, căcI la aceasta nu se pricepe. 
A vem Însă autoritatT confesionale şi 
ac I d' fo e ea au. ato;1O~e să supravegheze 
,~art~ stnct, atat 10 decursul studiuluI 

a
C<t·

lt tŞl la absolvare, fit!căruia ce fel de 
es a t Să se d" 1 . 

îngriji şi treb ele ŞI a~e e~. sigur se vor 
fîecare dllP .... Ue ~ă se mgrilească - ca 

tia 111ertt s.a .. 
i-se cuvine S' . ocupe poslţla care 
de frunte . ., 1, Slg~r, că In comunele 

,., nu vor tn.ml\'!. oameni ne-
cua Illcatr - că acela nie\ -

, 
i 

r 
i 
1 

I 
declaraţI' de capacl pentru at~;" PI ot iI. . _. _ ocml·1 

- CI vor trimite mal blOe zis, SPt\')ini ,- -~( 
oamenI carI merită acelea lucrurI. 

Nu e tot una a ti păstor la oI si 
a _fi la meI. - Tot aşa -- dacă e r<."~. 
mlS sa facem asem~narca nu pot t.i Je [ 
asemenea p<1storite comunile, cu at~lt t 
mal venos că azI lupi] sunt ml!.lp ~~e Il.' 

trag la turmele. mal marI, decI urmeilzi'I 
că păstorul să tIe treaz şi harnic. J)~ 
păstor la turma mică poate fi şi .... -s!ă-; , 

pânul, decI doauel insu~irl vln-l'ntr~ite. • 
la olaltă.' J 

E dar imposibil, că în com~
de tot micI preotul să tie şi invi:ţiHor 
sau Întors:' orI e bine să trimitem acolo 
pe cel cu opt clase, care 1/4 din vi:Jţa 
şi-au petrecut-'o studiind, Caai)ol se 
aibi! timp de meditare asupra trecu
tulul;' Nu, domnule) ci fie-care Ia locul, 
sau şi după mintea sa, dar,~h .. _.-
nare Jegala şi aJeverattt. După CU111 -

soartea ne-a invrednicit i;U diferite fe-
lurI de comunităţI tot a,;,& trebue să 
avem şi bărbaţI destinaţI a le cond"Uce.-
--- DecI să nu fie spre vătămare. Da,:ă 
se primesc şi tinerI cu mal puţina ('UH

lificaţie iar din când in c~lnd i-se co["-
eedc ~i cutJruia învcţătOrl s.1 faca privat 
cursul teologic. Intre aceş1ia avem esctl)-
plc , care ar putea servi la mulţfprcotf 
- aparin~a de oamenI 1nvc\aţl . ca 

model de harni(ie ~i blunuele_ Per~oll ,..-----
voI numi numaI in cas d~ r 

Cred însă că veI şti ~ -la, cil ri-

~~;~~:t.b;:r\~:!_,~~ff Jtft~:ţ't~~ ~)';:;:--: 
dica şi funcţIOna cum se cuvme, Du
Ţere însă, ca s'a aiuns treaba până 
acolo - în timpul din urmă de unit 
aspiranţI la preotie nu ştiu niCI c(ltlta, 
nicI ceti cu caracterele cirile niCI aHita 
cât cel din urmă cântelreţ dela sate; de I 
predică niCI nu mal vorbesc, că aceia --:~ 
constă din cuvinte ) babilonice« ~ --
Asupra acestel înprejurarI să se es· 
prime oameniI, nu asupra altor chestiI 
carT după a mea părere nu strici! nicI 
bisericeI, nicT statuluI preo\cs:::~ 

Multe ar mal ti de zis, însă rn~ 
tem, că spunend dreptul în faFt, <"'ccl 
alterat} în (omoţia lor se vor simţi 
jigniţI rău şi'm vor arunca că nu me 
priveşte afacerea, de ore·ce nu fac parte 
de sinul lor. 

Atâta ... - deocamdată
orientare SI meditare. , 

Din străinătate. 
Ul'h'u~t'r('n lui CIUll11bt~l·ln·· 

• Standard c comentează în chi 1 n-ă-
tor demisiunea ministrul, : _ ,!l1Ădt ! 1 'i?mz~ 

Retragerea acel*'#.: . IS,IIl1S d 1Il '":, - ~ 
aceştI treI oament:',,,e~""sta~ nl-S ~ pa~ut .. 
de câte-va zile iocvltabJlil. ŞI n~l ne lndoml 
căel a luat si."gura cale (~~SChlSă ~nu' r?' 
litician cinstit ŞI de un Spirit superior. Dm 
mOl'Ilementul in care s'a hotărit la o la· 
"are a alimentelor, s'a g<1sit într'o 1'0-
siţie falsă. Verdictul opiniunel publil,'e 
au fost contra acesteI nenorocite pro
punerI. 

Broşura Balfour, cunoscut~ 
trilor dela inceputul luI August, a de~~-l 
samagit pe aceia carI credeau că ma
joritatea Cabinetulul se va solidariza 
cu Chamberlain. In scrisoarea adresata. 
ministruluI preşedinte el recunoaşte cu 
sinceritate că opinia publică este În 
contra luI şi ca pentru moment n'are 
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. 'le să fîe/ ,Cu vie şi aJencă dllren~ HAu de milele C. Fialka, locţiitorul dc rrimar cântat respunsurile. La acest act so-
~, .Â

oiC1 o speranţă ca vedenie s:ctuală a moartea soţuluI vostru. iubit şi di,n ,tot P.opeţ şi numero.s publi...: care a aclamat len:n.a lunt parte corpul didactjc, copil 
primite, Dar cum în slar~a trebue să sut~etul şi cu ~incaa slml'·!tle ve Im- V~iI re nou sUSllul. Dela g~rll a !'le(,lt ~I tettt :leLie )(oala, pr~cum ŞI un fru. \-

~riniu,ne~, tarif~l pr.eferen\I~~ a sa în part<1~t'sc durerea. . 1 dlre,ct la catc~rală ~n,je a fo~t a~t~ptat mos I1UITIcr de dame ŞI domn\. 
tu~ pal ăSlt .el Sl~tc că pre~er~r e cui , Amintirea dcfuI1I.:tuiul general, pe, de ulIreg capitolul ŞI unde s au tacut I • 

, 
\ ca?lIlet ar il un Iz\'or de deshm

ar 
I care l'am stimat ~i iub.it ca pe şe~ al i ruga~'iunile d~la litic, P: S. Sa ,a s;)rutal . •. - . " • . s'c-

cellalţl colegI. .! ' d '1 amIC VII rc'nane evan"helta SI cru 'ca '1 apoI s a dus 'a Ati HH ,ltl S.l~l (OndaUlIHttl •. 

r 
. JI Ch ba/am recu-: .\-leu, camara:;; , 1 , .-' \ l:"( 1 )' 1 I d'· " l"' l' T d' "t'I 

Dar de ŞI am 1 ' re' )entru totdeauna neuitată in sufletul rcsed,:lt'1 episcopeasca. _ Desi're drum! I a l~ 'A ISUP Illar a l:amere a voca,lor 
noaşte că opillunea il e, con ,r~ne, .- ~I ~t:ll si in intreaga armată, care plân~e I până I~ Lugoj raport<1m următoarele: '1 dl/l .1 crg,u-~ure?UIUI a ,adus zilele a:'~stt! 

1 fus!! totu~l dee c~ede ~a acc~stă ati- . ~stăzl' la căpătâiul celuI mal bun dintre I Din Blaj a plecat P. S. Sa inso\it de sent,lIlţ~ mtr o al~cere 1I1tcres~ant<l. ~U[~. 
I tudine va Il durabl.Ul. 1:1 mellţlf~~ CU~l I > ' IiI el "'le care un destin crud l'a I d-nil Brut Hodo., D. Iuliu Maniu si lea mamte ~.u caţ~~a anl, cand .an;.hl-I că tariful preferenţlal e ll1ţelept ~I prac- ! gen~ra ., d l feme Dumnezeu să ve! Aur I (' 1) ,ş L ,\ !ba-l l' ,,1 ducele los1l a VlsItat oraşul Bistriţa, 
1 • a d 'oteze rapit pI t:a e v . I e~. omşa. J3 .'"\. U la sau d . D' . 1 'D 
Irticabil, 'jJd,~şr prolPun~ s l

se
. C\oic~.1 bine cuvinteze si să ve sustie in aspra alaturat d-nil Dr, E: Daian şidr. George a(, vocl'altlI saşI r. b(Justav Ke p .)1 1 r. 

,,. ~ .... , ea esp Ica ŞI popu ansa p! "f' i' i l)olov'ICl (t 1 [ . I ') 1 .aro .ang, ali ar orat la ca-;e.le or 
".- .. i incercare. <el', /lialh. 1 pro opopu ~ugoJu u,. Ja . ~ 

j tul seu. '* Oră ,ti 1 t t P S S 'f t steagurI Cu colonie săseştI vcnet-rosu. 
, DecI agitaţia pe care el ~. pro"o- Statuia Ilii l n~flt~ Alt'XtllHlri, 'nI ~ CI a sa t~ al pe ; '1 a ,111 run e~ Din callsa aceasta numitiI advocat! 'au 

('al-o va continua sub proprtlle sale . ă d' d 1 I re~e preo ,Im trac ua e .ŞI a u.nu '{ost condamnat! la am~ndă' in banl 
proectat ,e}a ~,mu t, va, fi în fine public numeros adm. parochlal Dumitru I " , ' . . 

auspicil. ridicată l11tr un YlJtor anroplat la lasT [an ~ d L' d I . - d t I ŞI aLtele procesuluI au fost transpuse 
-==-=~ , . . t.'. ,,' cu. ear ·na ["~r e YI l-a pre a un, I I d', " l' . " 

O comlSlune compusă dtn d-mI N. prea frumos buchet de fiorI viI. La eomltetu u ISl:IP mar, care ,I-a ŞI pus 

J~~I'X J)()'I A\'T(.... ('ane prefect nI J'udetuiul [asi' Dim. l)"k' (t ! t t d . '" . I D 1,' b I sub acusăpentru .contravt:nţle. contra .J . \. ,l . l' .~ I J , . ' , ,1 1 a os sa u a e vll:anu r. alO I 1 C' b . 
. . .l. . ..:. 1. ... 'Rosseti locotenentul colonel Langa si: li. d d t··1 St f R d'. (P _ I statu u\. una a apro at aceasta ŞI 

IUlHormentnl'ea g"('Jl('l'ululul: (~cPeI1'es"u nril11ar al la"uluI a lu~t ta. ~") el pro I~poPI(H e adn a) K. N~ ',Sâmbătă s'a pcrtractat pro.:esul. AClI-
;-:' d a avut loc' .. , ... 't .."(. ~ , , rO';iI.!I1I, oan 0)"'1, une oara ŞI 1 1- . ,'. >., " .. . 

• -\11011 • .1 oul la orele 4 .' A I zl'lele trecute o deCIZie oehmtlvă 1Il I \,1 ,·t~ "d' t)" 1'. saţlI nu sau prl!:.ental, el şI-au tnmb 
'A . I nămcnteştI I co ae muntean \. ura IŞ e ~I mu ti mI! I "S I d' . l' . 

, 1I11l10rmentarea remăşlţe ~r t. , I aceaslă J1rivintă d tI L ,V 1 't' _ i apcrarea 1I1 scns. enatu lSCIP mar I a 
, ,a e regretatuluI gener , . Fxecutarea opereI a (ost lIlcredll1ţată I I " , "1 d' la ce arat "tnovaţl ŞI 1 a con amnat, le l ai Era(l!e Anon.· , . •. e preo~. a gara eţe a eşI po 1 d . '1, " " '. d . ~ 

.-~ ~). Serviciul funebr,u
h 

a fo\st ohclat de pe ~~et de 3° 000 exctlentuiul sculp~ L~ruga~~ l~:~~~ra Şf~~~ ~~II;ll;at ~~~â:'e~, Kelp la 1000 coroane amendă, ear pe 

1 
clerul bisericeI se G eorg !c: . tor He'gel din 'Buc~lreo;:.tl .' I ' ,,~. f 'D l' P lOr. Lang la smpendarea oficiuluI pe D 'narea sCfnclUluI reh- ,...( . gaţla ugOJana 111 runte (U r, s, op, I 1/ 

I
I ' upă te.n11l A a ~ d '1 generalI! Statuia SI piedestalul vor avea o DT. Aurel Valean şi alţiI. \ 2 an. 

• BglOs~ i:Wo rost~t pcuvent fi . -In! urmă dl i înăltime de 4. metri. Statuia va ti de Instalarea P. S. Sale în scaunul 
t uranescu ŞI opescu ŞI alb ' .' . d 1 I d ' ă ci D F" 1 t Di'\ . \1 ' ( d' 1 '1' I 1 [) St rdza I ronz ŞI ple esta u e platr e u- el~i,,;c(1)esc al LUPoJ'uluI se va se\'cr..;.i H an\al'(~. .'-\ntoOlu n' usteţlu, 
! prese mte a conSl IU u . U '\ . b t" 1"' ... , • d 1 
t • .... d b brogea, cu baso-rehefurI de ronz. - l)reClllll aAi1m -- mâne, Dumineca, llquldator la institutul e credit • ~ugo-

I mlllistru c res 01. IT: d . . . , 
~C· 1 1 I f ~t un termen e un an ŞI lumetat~ la orele 1)1/2 a. m. În decursul s-teI li- şana c din Lugoj, sa fidanţat cu d-şoara 

~-- 1 îorru
. r~grettat~ \lI t~en~r~lll~eri~;1 . a fost acordat artistulUI pentru a-'~l turgil in bist:rica catedrală din 10 .... , cu Elisab\!tc le,a. Fe\lcitc1rile noa.,trc ~ 

~-Î· -- a~l~ ua pe raI' e d e t
O 

lcler d t G cal '1 executa opera. Este probabil totuşI ca care ocasiune se va celi actul numiriI 
. ŞI eC~us Pde .un al et c un trat

S 
l:e d n'II' . el va reusI s'o 1ermine rentru luna . b I I I 1) , oar uane e erau pur a e "'le - I ~ .'... ŞI u t e papa e. espre recepţlunT 

~ generalI Varthiade, Popescu, Nasturell ~eptemvrtC a~ul VIItor, p,entru a p~tca nu avem nil..'l o jnformaţiune până la 
si Bor" 1 ' h maugurati1 111 acelaşl timp cu blsc- tllchcerc3 foiI. Credem că aceste vor , al eseu, , '1' (' h 'Sf (~ , 

In marea afluenţă de lume am re· [tcele reI :.rar 1 ŞI , • ~otlstanlll1. urma mal rârziu. dupa ce Illobiliarul 
marcat pe dl preşedintc al consiliuluI -----~- P. S. Sale va w~i deabea Cll trenul 
1 I~ de astazI. ). Sturdza, dl ministru de finanţe ["~m. • 

Costinescu, dl M. Pherekyde, preşe- '-.r O' tt ri'? i $ I"" + \'iOl'ku JIIhuli. Românca bra\'~ 
dintele Camerel: dl 1. Calinderu, d-niJ .L.lI..u- -;,. ~ .... • 

. C cunoscută de toţI Homânil carI parte , c" Dimitrie Protopopescu, Anton arr:, AHAn, 28 Sepletl1\'l'ie Il. 1903. 1 -,. d' 
'~-,~~l G. Manu. generaJ Lahovan, au uat ŞI s au Interesat e mişcarea 
iII'i-(' C::-~obescu, tOţI generaliI, oticerit In ('ontrn 1'('llitpllţilor. Se. ştie mare,na\ionala dintre aniT I X~l() I H95, 

! superion ~i inferiorI din Capitala.. \ că. Illal I~lUlle .colllune l~nguresU, mtl:p a incetat din via\ă. 
S'au depus un mare num~r de I C~l'l Ma.caul, .::-;enle~ul, Ka.locsa, BiHama ~ Soţul el indurerat a dat urmă-

coroane, aşt:latc pc treI care dintre (aicI sunt ŞI Homânl) ŞI altele vre-o torul anunţ funebral: 
cari una a M. S. Heg:elul, Cu '!I1,;c;il'\ia: In Irel. au holăril in consiliul comunal :să 1,lJr. Teodo1' M/halt', advocat, pro
recunoscătoare amintire, Carol: tJene· ()p\'('a~(';-I pe slujbaşiI lor a primi darea prietar şi director de ban.:;}., în numele 
raiuluI Arion, şi una a A. S. H, Prin- pt~ ~an' ("et~dl'llil ar \'clli s'o plalf'ască. seu şi a rudeniiJor cu inimă sdrobit:l de 
cipeluI Ferdinand. In telul ace:sla. sucol Sll se rev<.\.n~cze ncconsolabilă durere aduce la cunoştinţa 

tutur-or ami.:ilor şi cunosclIţilor trista veste, 
Cortegiul a parcurs strada 1 C. ~entrll-c(l nu II-se acordă concesIIle na- e,i adorata sa SOţie !'i,wica 1I,lsc. I 'ujda azI 

1 Brătianu Bulevardul AcademieI, strada ţlOnale. în :q Septemvrie la II ore a. m., În etate 
~ ~C---Asadcm{eI şi a ieşit în faţa palatuluI . Pl'illl~l ministru H(~der\'{:ry. ca mi- de 3l) uni şi In al I~.-lea an de căsătorie 

--:'-'1 Hegai; ap.?! a pornit pe calca VictorieI, I nlsl~'u de Interne, a ~d~esat, msă acum fericită, dup.:i indelungate şi grele suferinţe 
I 1 ă. 't d t ~ îl11ptll tă:j.itil cu sfintele sacramcnte ale Il1U-strada Carol, H.ahoveI, r 1 Iunie până o clr.c.'u ar' . C'l re a 1l1111IS ra~la COllllme-
j ribunzi\or, 'şi-a dat bl,lndul şi nobilul seu 

la cimitirul Şerban-Voda. 11(~r ŞI c~m)tatelor, pun(~ndu-,Ie in ~edere suf1et În mitni!e DumnezeuluI creator. 
Pe tot parcursul, trotuarele stra-· ca hotărmle luale ele a opn plăllrea de Ceremonia de lnrnormântare se l'a 

ddor erau tixite de lume. bună voie a d:'lrille va nimici ear conlra sc\'~rşi după rirul religiuneI gr.-cat, 1'0-

O,:orurile militare au fost date de celor carI ar persista pe acrastăcale, fiind mâne la zt) L c 10 ore a. In in Deş, car' 
d d' f r 1 II 1 't t I de acolo osemintele scumpei reposate se etaşamente In toate trupele din gar· unC,)On~I', c?r~una 01' coml a enş, vor transporta cu tren separat la Chizeni, 
nizonă, puse sub comanda dlul general va porni dlsclplll1ar~ unde se vor depune spre vecinică odihna. 
Tatărescu. * in cripa familiară lânga. osemintele adorateI 

* ])Uf'IUl'il(' lui Bal"ahil~ poate că. noastre copiliţe, Deş, la :q Septemvric n. . f.~ .. ' ~f .. g{'h· dt·sl~l't· gt'lwl'alll.1 _~rio~l. se vor tine numaI cu - protocoale. IljOl). 
• ~ S, Regele Carol l. a tnmlS dl11 Se crede anume ca atfl.t contele An- .. Se încheie decl alt capitol dureros 

I~: . Hheineck (Elveţia) următoarea tele- dnissy Tivadar cât ~i Perczel Dezso in tragicul ce l'a ajuns pe distinsul Ro-
I gramă de condoleanţă d-nel generat numaI aşa vor sta de vorbă. cu mal'- mân ... 
. Arion, cu acasia morţiI rcgretatulut ge- toriI luI Barabâs, dacă acesta va cere Stim că aşa loviturI crude sunt 

neral: rnlâIu iertare în chip solemn In Dieta. mult şi pentru douc vietI - dacă li-ar , \ 

J Moartea subită a prea iubitulUI pentru insulta adusă. CoroaneI. Şi după avea omul. Dr. Tcodor Mihali a tre-
vostru soţ, unul di~l cel mal devotaţl aceea se vOr mal gândi Însă dacă tre- buit să le inJure, să inmorrnânteze 
servitorI al \1e1, 'mr umple sufletul de bue să. incruci!;ieze spede cu asemenea unica fetiţă .şi adorata sotie. Cine să 

* 
I~j trag ~ .. unHl. Se ştie, d\ PI\

litieianll maghiarI, indeosebI kos'iu\hi~·il. 
au dus agitatia şi În c~st1rmi. l.I~a col 
la Soproll de pildâ, soldatiI ullguri au 
luat parte la Întrunire kOSSULhist<l şi au 
spart apoI ferestrile ofiţerilor J nem\lt. , . 
Unul dintre înt1tlcaraţiI soldaţl patriotI 
a Pă\Ît-o insa. JuJecătoria militara a 
o~ândit adica pe Vio~z Gba la 8 IUlll 
/o mnită si să mal ser'vească illcli IHl aII. 
OsânJa 'a fost dictată iu frontul Între
gulUI rl!giment. 

* 
StlHlputl t~HlilH'llti. In allul trecut 

au dat eS3mene , cu eminenţă c unn;'l
toril studenţi romEmI. 1. La univl'Tsi
tatea din Budapesta: George Gerd<l ~i 
Felix Dumitreanu (l~rimul esnmen fun· 
dament. Ia jură), 2, La universitatea 
din Cluj: Cktav Pop (J1rimul esamen 
fund, la jură), Teodor Popescu, Mihaiu 
Tiria (al doilea esamen fund. Ia jură" 
Iosif 13uca, Ilie Pope'iCL1 (al dollea ri
goros juriJic), Ales. Barbul, Emil Ha
ţc~an (al treilea rigoros juridic), Vla
dimir ~'largan (primul rigoros în ~tiin· 
tele de stat), Emanuil Grebenea (al 
doilea rigoros la medicina). 3. Acade
mia de drepturI din Pojon: Nicolae 
Zepcniag (primul esamcn fundamental.! . 
.ţ. Academia de dreptUrI din Sighl.!!ul 
Marma\icl: Ştefan Darabant (primul 
csamcn fund.) 

• 
Vea lUaI ncstl'icăeio&să trenul pentru 

infrulllseţarea tenuluI e crema de fiorI de 
liliac. un borcan costă 1 cor. 

Pudră de tlorI de liliac I cutie I cor. 
Săpun de !lorI de liliac bucata 70 tiI. 

~ ~.~:;l.. Gpa m~l a?tnCă d,urere. Pmlcşte, d·nă ll;th;\daios şi exaltat. nu-l condoleze cu durere? Sa se mân-
~ţ:;- rgcs1,a vte\:;.\ ~\.ncerel părţI de care .. găie însă, pentru·ca neamul românesc Pudra luno 2 cor. 
c..-. al. nl!iJoroclrea care v'a lovit îm- 'Sil ('.PUI'[" it~l'tare! Comisia Die- are ne\'oie de inimI oţelite ca a luT. - Mijloc sigur contra durerilor de 

Pasta Iuno 2 cor. 

~~ J.~rcună cu scumpa dv. familie. Amin- leI a decis ca pentru purtal'ea lor in- li.!!posatel fie-l memona eternă! stomac, a sgiirciturilor şi a catarurilor de 
". tirea generalulUI Arion va remâne de compatibilă cu demnitatea parlamentară, • stomac, contra boalelor IllvcchÎtc de stOIl1a.: 

apururI săpată în analele armateI "'lele, eroii ko:ssuthi~tI Lellgyel şi Hig6 s,l lntt'ruHt dt. fptt~ in I.u~oJ. ~i contra lipsei pofteI de 111<lncare, pe urm,l 
care l:oate să fie mândră că a avut \11 ceara iertal'e in plin<l şedinţf\. Află d' I I un mijloc sigur purgativ f.lră dureri: e 
rlndllrtl~ el un a~a viteaz sol'~at. l;.u m m, )rapelu c ca cu începerea 

l \ 1 x t "( U - I:ignrile acestea l'idicole au secu 11- anuluI şcolar curent, f1e lângă inter- ceaiul ÎntJ.ritor de stomac al farmacistuluf 
u,nu, O paS ra ° eterna recullos- (hl 'tdic- . ele 1.1 b ~ 1"l:I F' K 1 () . d l ' 

d f Cl I I " (. { '(t ~l pc )ara (~s Call< cu natul de băeţr dr. Liviu Marcu, s'a ossull. cutie c pro)ă I cor. 'l0 Il!.; 
tmt;a e .un u u pentru servI'CI'I'le nlarl SC'lll·l.tl\\\ ! JId 'd b şi 'pentru caracterul s~u cavaleresc .. c u, (e. o . eschis la Lugoj şi internatul român o cutie e pro ă 2 COT. 

,-... Dă" menit pentru elevele carI cerceteaza - Contra guturaiuluT, tusei, răgu-
?,-,. umnezeu s va SUSţine şi să v~ dea .. I)., S. Sn nI'. Hos:o!u In I~ugoj. I . I şele!, flelTmeT şi a afectiunilor larinoilor 

.... 1"1'.,·· pYctere în aceste momente de grea "In- C şco a a capna ă g:r.-or. şi cursurile su- h t ... 

.".. cereare. C 1 Itim m , Drapelul.: ErI VinerI seara pl.eto.riJ de fete din Lugoj, singura in- are un efect miraculos paştilele de pept 
... m'O • Ia orele 6 şi 10 minute a sosit P. S. stltuţtune şcolară de aeest fel in intreg Senega. Se pot găsi in farmacia "Verg-

'.rf~l~grllllla I)rintulll . Sa Dr. Hossu, noul episcop de Lugoj Banatul. Sfinţirea acestul internat s'a Maria" alui KOSSUlh, În Arad, Piata Boross-
- 1 Ul lUOşh~.. cu urne ă . ă '1 . 

lllt~I·., A. S. Regala Prinţul RomânieI n ro~s su~t 10 oraşu nostru. tăcut ~ummeca trecută, oficiând pro- Bcni I SO (casa Dengl). 
a tnmls de asemenea următoarea de- In ~ară a. 10st p.rU1~tt Ee Rev. d-n pre- \topresblterul dr. George PopoviCJ, asis. --- .---________ . ____________ _ 
reşa: pOS': capltular ŞI Vlcar Petru Pop, de tat de parochiJ Iosif Tempea si Eugen Red. respons. Ioan RU8S11 ~Î1'janll. 

:; , comite le suprem C. Pogâny, vice-co- Sudrisian, iar corul d luI 1. 'Vidu a EJilor .turci 1)(»))o"lc~I.U~U.tlILJlII. 



4 "TRIDUXA POPORULUI" Nr. 16S 

Cel mal verbiu atelier de reparaturI 
şi depozit de biciclete şi m~ şinI de 
cusut, In A rad, piaţa I.Jibertaţil 7 

HAMMER VILMOS 
mehanici&n electric. 

N-rul telefonului tJu. 
lliciclcte de Dresda, calitatea 1. 

Depozit de 

Cel mal eftin isvor de cumperare 
(lln Arad 

Juvaericale, 
bură!i de aur şi andnt (t'ninte) 

bilete de am.anet 
cump~ră pe baDl gritti cu preţurile 
oele mal scumpe, iau le schimbă cu 
alte (; bie cte. 1005 [l:J-

Maşini de cusut Singer pentru bro· D e u t s ehi .. d 
darfl fine, şi Z lOr, 

maşini de .cusut Singer cu 32 fi· pe cl880rnicar şi juvtlergiu 
lângă garanţie de 5 ani. Arad, Strada r-!.'1clllp l o u.J_ 

Instalări de sonerii şi t.elefon. Telefon n rul 4:18, -
se primesc pe lângă mare garanţie. -,-'-~--~,~-~-- _~,_'_o_ --~- ---
Mare depozit de bucaţl de biciolete Telefon (pentru oraş şi comitut) Nr aS7 

Şi msşinl de cusut. 1059 13- B RAU N N. A. 
Telef~n pentru oraş şi comitflt 471. 

efE-posit d~ ("tlott 

Arad, str, Forray, pi/'.ţ~ BlJrcs·I3ăni. 

KISS GYULA 
templa.r de zidiri lI\i l:ncb'l 1 e. 

A RAD, strada BoposbeDi_t r N 23 ep P. • 

Prim('şte tot felul de lucrărI ce so ţin d '. . 
. " . ~ . e ZidIrI Şi 

mobile, precum: lucran m lemn pentru clă(hri por ta le . ' , ar(ln-
Jamenle de prilvălit şi birouri. Aranj imente de culină do"'/,' , I , .1l,,~ 

so(ragerie şi salon, dela cele mal simple pâ.na la cele ma~ 
elegante plompt şi ef1,in. !l72 15-25 

Comamle din proYinţă se efeptuiesc numai de c~lt. 

DeaemnurI dau gratuit. 

La lucrări pentru biserici dau rabat. 

il
L 

!i 

, . 
, 

'1 
---------,----->-. --_ ... '- ------In atenţia gospodăriţelor. 

Au sosit 
sticlele de aburi 

pentru crastaveti şi poame, 
1abrlclit model, rtzistând celui mal 
mllre grad de caldura, tacut din o 
singura buctit&, pareţl de sticla, de 
culoare verde SIlU alba. 

Mlire deposit de firnis t culori de 
ulei fabricat propriu, culori pentru vJp· 
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi tl. 
toste de prima ca:ittlte. 
- (omande din provinţ4 se 
1034 31- e(eptuiesc prompt şi solid 

IrnB~~rni~~illfiiYff~~-'\j 
~ I I I'~~ 

Se pot capeta pe Unga. preţuri 
foarte aVi'nt!iglollse numaI la 

- Paehetarea gratuit. -

SEIDEL OTTO, 
fabricant de cî\clnll, 

~ ,. '1 ~~ . 

l@ ._". Din lipsă de spaţ -- ~ -~ ARA D I Andrassy-ter Nr. 9 
URBAN E. 

urm. ved. 8iit{S J 6zsef" 
pra.valie de sticlaril 

Arad, Forray-utcza 2/c, 
M.~re depozit de tot felul de sticle, 
purcel~nurl, vase de tert, llimpe, cadre 

pe Unge. preţurI scazute. 

(via a. VIS l'U tJldt.rH.:A). 

Execut o: I·ce fel de chipiu mi
lita.r, postav finanţitl! pentru pompiert, 
pentru preoţI şi civilI, calit~te !Juna., 

cu pril(\jul .[[ffl f" 

facerii inventarului/I 1~ preţ moderat. 93:, B:l - tlO 

'rot aiCI se cap~ta PErr~ROLEU de 
CRISTAL fară miros; 1 litru 20 er. 

Prapori şi steaguri bisericeşti 
precum şi 

lucră.ri de zugrav executa 
Ludol'ic Neisz 

am Illes o IIIllro mulţillle de v'" f.&fl.,.., .1 

s tic Urit DOr cela n llllA-" Comande din provinCIe prompt 
şi grabnic. 1052 15-30 Arad, strada Ghorin 2 şi str. Hunyar!y 6, 

~s~mmmEEm~~~.~~~ 
~ P"miat ro ... d.lia e.a mar. mil •• arlla •• p.,ili. din Bndap"ta in I"!"i. ti 
~ ;, ~ 
~ ~.fl. fJ~{i·.f4~~ .. ,., .. "t· l' ! 

~,~' .• ~:". . o"~ f:!~:&:.,··i., L,'\;5~' ~,J.., .... 
,.c~~-rfe\',\· . 

m:.-.. ·.·-~ ",.~'~(.:~J,J~t~~~:~ ~ .. :~ .. -' .~~.. . ~ 

- ti il Turnătoria de ~l~~ote şi de metal ~ cor t u ~ s p e c i 
IS Antonl' u N O vot n y t-S ridicat în curtea E] [1 I (casei Gebhart) 
~ tn Tim.işoa.a-Fabpic. ~ • ~ Be recomAndA spre prl'gMirea c1opo- ~ ~ l)lata !ll(II··'lSS,T 16 
1

_" tclor nou~, pn'('um la tnrmr '8 de DOU a ţ~ :J ( . ' ." 

.. 

dopotelor 8~rica'e, mai dl'p3r~e spre l!lrl'Tea ~.t~~.> ~' 'J' 
,~~ de clopote lntrf'gi 3r':10Di~a'if'o, JHI lAr~li. [1 
',-, garat ţie pe mai mu1h alll, pr~tl:\aDte cu _", . în!'epelld de azi, ('âte-va zile pe lângă 

106~11-10 • 
81 

IăD1pi 
t 
" 

uuele eşite din mol1ă, dar de tot bune 

cari se-pot căpAta in 

adiuRtAri de fer MIU·, construite 8nrp 8.',; ~ 
I'.'~ ... '.. le Intoarce cu ueurinţA In orI ce J1art{\ lodatA r~1 preturi foarte avantaj· oase. 
, C. <lopot,l •• ' Dt b".t. de • I.t.r. pr. BiI . 1 ~~- ~f~ti~I:' Cl'es-c;u ;~:~B:~~~u~:eC:;A~:P3rp. ti.· .. 

4 
~ Se vor vinde: servisuri (porcelan) de ci~. " ~~j<,: 

,'0 NO~~~~'L\i. . . 1 t t t t ă·t ~._}~ ~. 1110"3. masă pentrn 6 şi 12 persoane. Farf'llrir. ·~,,,,,te, 
; T.~:~;":z= .. , C OpO e pa (tu a e guri e . bUde f;li alte V8se. Servhmri de st'c1ii,. pnluf":: ul-

'.' . dA mine invEntatp şi mHÎ d~ multE' ori pre- Y - d t ~ ': ~i;I.~~r:.~::h miBtE', cari e:unt p~oHZJte tn parlplt SUPf- ~ I ti '1 are etc. Oglinzl, lavabonri. ~8J1lPI ~ parc e, ' 
, .. l;r:= :::;= ;=:t, rioRri - rll violiD8 - cu gAurI du! ă ftga I ~ J . lUs)oOă şi mfl.uă. Şi alte Jlcnumcrate obleete. 

S J(pfDtru aneI!. au un ton mai intprsiv, mf\i 1 d~nc. ma' Iimpedf', mat ~~ ~ 
plilcotih cu vibrl\rp mSl' vol[}minoRP~ df>/"At cplp d ... sistfm Vl"rh'n "811 ~ t t f "'·'1 --- 1'·0 .i.' c~ un clopot patentat de 327 klg. este egal în ton unui dopot de 4rJs klg. ~I In atentia u uror ami II orI --- ..' j 

patent dupa sistemul vechiu. :tJJ.' • 
MI\' depart(l 8~ rerom~t1dl\ Rorl;' f"rPTea sr:aunelor de fer batut, de tI'-.'~: 
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