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Propagandă de fapt.
Vorbe, vorbe, vorbe!
Nimic, decât propagandă de vorbe
de atâţia ani încoace! Toata activita
tea politică a poporului nostru a rèmas să ііэ condusă şi representată
de ziarele puţine, câte le avem. Nu
e mirare decî. Arma ziarului e vorba.
Nu s e poate tăgădui însă că cu
toate certele nesflrşite dintre ziare,
s'au spus din când în când şi vorbe
înţelepte. S'au desvoltat cu destulă
competenţă planuri de scăpare din aeeastă doborîtoare atmosferă. S'au
propus zecî de căî, dintre carî cel
puţin una ne putea scoate din desiştea selbatecă la luminişul cel mân
dru.
Glasurile aceste însă au rëmas
ieolate. Semânţa nu cădea pe pâment
roditor ci pe petriş. Schinteia nu că
dea In materie explosivă, ci se stin
gea In aer. Vorbele, orî cât de fru
mos apuse, ort câtă pasiune şi jude
cată ia ele, remâneau vorbe. Cuvân
tul trup nu s e făcea.
Causa"? Foarte evidentă! S'a în
trerupt firul de comunicaţiune dintre
oap şi inima,, sau, ca să vorbim fără
figură, s'a intrerupt înţelegere» între
eonducëtorï şi popor.
Nu I vorbă! Şi până la 1894 pro
paganda naţională în mare parte tot
propagandă de vorbe era, numai cu
deosebirea că ea era condusă cu un
scop hotărît şi că fle-care cuvent că
dea ca într'o materie explosivă. îşi
a v e a această propagandă rostul şi
şi timpul el, căci numai astfel mulţi
mea a putut fl sguduitâ din lânce
zeală şi a putut fi înrolată la super
bele manevre de demonstraţie poli
tică. Nimëruï însă nu-î trecea prin
minte a persevera timp îndelungatul
această propagandă, căci dusă la ex
trem e a putea să dea resultate con
trare celor luate In vedere de noi.
Scopul era de-a duce poporul din bi
ruinţa în biruinţă şi anume după bi
ruinţa platonică, morală la cea posi
tiva, adecă delà propaganda de vorbe
la a c e e a de fapt.
Notăm, că sub propagandă de
fapt nu este a se înţelege ceea-ce
au préconisât socialiştii sau anarchi
ştii sub această denumire, ci mal
mult propaganda în accepţiunea papistaşă, ca să zicem aşa, adecă munca
positiva, fie şi In ascuns dacă e ne
voie, numai să ducă la scop.
La anul 1894, după colosala ma
nifestaţie delà Cluj şi Sibiiu, dacă
ţineam să rëmânem oameni de ordine
ca până aci şi dacă voiam să ne
ţinem caldă şi inima poporului, era
timpul de-a face această trecere la
propaganda de fapt. O schimbare a
tacticei politice era inevitabilă, căci
altfel eram puşi între alternativele :
sau revoluţie sau perderea încrede
re! poporului.
Poporul aştepta resuitatele ener
giei gale cheltuite, aştepta faptele,
cari să-l dea măcar o părticică din
idealul visat. Şi suntem siguri, că
fruntaşii s'ar fi gândit la felul de
schimbare a tacticei, ar fi meditat
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temeinic asupra modalităţii de-a sa
tisface cât mal curênd aşteptările
poporului, fără a aduce ştirbire dem
nităţii naţionale.
A urmat însă nebunescul act de
întemniţare, apoi desfinţarea partidu
lui naţional şi sistarea dreptului de
întrunire In sfîrşit raiseri! de natură
internă, neînţelegeri şi eopiiăroase
certuri între noi şi toate aceste au
făcut imposibilă o întôlnire a frunta
şilor poporului român cu scop de-a
inaugura o politică în sensul cerut
de timp şi de necesităţile actuale ale
poporului.
:

cupat de atitudinea ce trebue să o
avem unii faţă cu alţii, de necesita
tea unei conlucrări a acestor doue
elemente din patria noastră, pentru a
servi causa comună a naţionalităţilor
<4n Ungaria, şi în special atât a Ro
mânilor cât şi a Germanilor, cât şi
pentru a semnala drumul pe care
mergênd s'ar contribui la întărirea,
înflorirea şi îndreptarea pe calea cea
bună a rosturilor ţeril acesteia.
Confratele săsesc
„Kronstädter
Zeitung", căruia în special se adre
sau lămuririle din expunerile noastre,
ia act cu o deosebită mulţumire de
spusele noastre, şi reproducênd la loc
de frunte articolul nostru din chestiune, îl însoţeşte cu un comentar pe
cât de edificator, pe atât de demn şi
inspirat de sincere sentimente de fră
ţească iubire.
Eată cum vorbeşte
„Kronstädter

Eată deci pentru-ce s'a intrerupt
firul de comunicaţie dintre fruntaşi
şi popor. Pentru-că nu s'a făcut încă
trecerea la politica de fapte ! De aceea
poporul nu mal ascultă, nu mal vrea
să ştie de vorbe, fie cât de frumoase.
S ă i dăm însă un singur fapt, un
singur résultat positiv şi earăşî îl Zeitung* :
vom vedea la locul sëu şi cu capul
Suntem,
ridicat'.

.Fremdenblatt* despre întrevederea
din Abbázia. Organul ministeriului
ex
terne din Viena .Fremdenblatt' scrie ur
mătoarele despre întrevederea R°gelui Carol eu Regele George al Gresiei în Ab
bázia :
„ întâlnirea Regelui George cu Regele
României au comentat'o ziarele din Bucureşti
şi Atena aşa fel, că raporturile amicale
existente între cele doue state se vor consolida
prin întâlnirea aceasta. Abstraqând delà aceasta părere, după noi pe deplin motivată,
în pressa din Balcani se arată ici colo tendenţa, ca acestei întâlniri curat amicale să
i-se atribue oare-care ascuţiş îndreptat în con
tra pretinselor aspiraţiuni ale altor state bal
canice. întâlnirea din Abbázia, pe lângă ra
portul amical dintre curţile din Bucureşti şi
Atena, este un lucru atât de firesc, încât e
de prisos ч căuta în ea oare cari scopuri
ascunse contra altui grup cl statelor din Bal
cani. Din punct de vedere austro ungar în
tâlnirea celor doui monarchl trebue salutată
cu sinceră simpatie, ca ori ce alt eveniment,
care e acomodat a promova relaţiile amicale
împrumutate între statele din Balcani*.
O notă a Agenţiei „Havas* din Paris,
in formă de depeşă din Viena, risipeşte
temerile tn privinţa întrevederii delà Abbszia zicând, că ea nu ţinteşte desât la
asigurarea linişte! tn Balcani şi că apropie
rea greco-română nu are caracter anti slav.

ROMÂNII şi GERMANII.
Am avut ocasiunea într'un nu
mër anterior al ziarului nostru de a
ne ocupa de relaţiunea dintre aceste
doue neamuri şi In special ne am o-

m.
28 Aprilie. V .
Numele d-lul Şăineanu ѳ cunoscut şi
la noi acasă. El s'a făcut cunoscut prin
studiile asupra folclorului român, — studii
destul de importante sub raportul ştiinţific
al lucrărilor de până aci din acest resort.
Mai pe urmă, după moartea lui Alexandru
Roman, se vorbise prin unele cercuri chiar
de o chemare a lui Şăineanu la catedra
de limba şi literatura română din Buda
pesta, şi între douS rele o nimeriam poate
mai bine aşa cu Şăineanu... Se vede tnsă, că
soartea nu i a hărîzit norocul să fie al no
stru, ear pe de altă parte, după cum se va
vedea din cele uimătoare, nici noi r'avem
moîiv să deplângem perderea lui.
De aproape trei luni încoace dl Şăi
neanu a fost încontinuu obiect de atenţie şi
de discuţie In cercurile literare şi siariatice
din Bucureşti. Causa e depărtarea d-sale
pentra totdeauna dintre Români. Şi a ţinut
cu ori-ce preţ să plece cu sgomot şi rosЬлв, ca să lase amintiri mai violente îa
urma sa.
Dl Şăineanu a plecat din Rooiânis din
Causa că nu ş'a putut réalisa idealal de-a
fcjangfl profesor universitar la Bucureşti,
titlu pentru care îi trebuia mai întâia cetă
ţenia române. Câte n'a făcut, ca să 'şi îm
brăţişeze odată ae<?st ideal! A muncit o
mancă de ştreber uriaş. S'a tîrît pe la toţi
corifeii partidelor politice. S'a abţinut delà
orice manifestaţie politică. Şi în sf-rşit s'a
Iăpădat şi de iudaism, a luat pe dl Tache
Ionî'3cu de nsş şi s'a înereşţiaat. D»r toate
în zădar. Nici cetăţ snia, nici profesura nu
i au fost acordate."

precum o spuserăm,
pe
deplin mulţumiţi cu felul şi de cuprin
sul lămuririlor ce ni-s'au dat; şi avem
credinţa
constantă,
că o
declaraţiune
atât de sinceră numai dorită poate fi şi
pentru cde doue naţionalităţi
avisate
una la alta, Germanii şi Românii.
Evo
luţia istorică diferită a fiecăreia dintre
c."'jst naţiuni,
situaţiunea
firească
de
concurenţă pe terenul economic, în care
românul ardelean,
în trecut
împedecat
în desvoltarea
sa prin situaţia
sa lip
sită de libertate,
adese-ori pare a se
présenta ca mai avantagiat,
pe când cel
Hn Ungaria-suăică
e mai puţin
armat
pentru concurenţă, toate acestea şi încă
multe altele au contribuit, ca aceste doue
elemente adese-ori să nu se prea poată
Sunt oameni — foarte puţini, ce i
înţelege şi chiar şi în chestiuni
politice drept — cari zic, că 'i-a'au făcut o ne
să nu aibă încredere unii în alţii. Vre dreptate. Aceştia însiS uită, că Şăineanu
reflecta la o catedră de importanţă naţio
muri noul aduc oameni noul şi creează
nală tn primei rend, şi că e ruşine pentru
noui relaţiuni:
şi credem şi noi caprin o ţară ca la asemenea locuri să steie streini.
consolidarea nouilor raporturi şi cu pri Interese superioare de ordin naţional au
vegherea asupra lor şi încrederea
reci esclus până acum sistematic pe Ovrei din
procă va pëtrunde din ce în ce mai adânc corpul didactic român şi nu sa putaa face
în păturile poporului. Şi aceasta
numai o escepţie cu Şăineanu, care voia să pro
pună fiilor României istoria şi epoca Iui
pentru binele patriei are să fie. De-ar
Milm Viteazul !
trage şi Maghiarii astfel de conduşii —
De-ülffel nici ştiinţa şi pregătirea Iui
dar' nu numai prin vorbe! •— de sigur
Şăineanu nu sunt atât de solide ca să-l
că rëu n'ar fi şi de această patrie,
pe îndreptăţească la aspiraţiuni ca cele arState.
care deja de ani îndelungaţi se silesc-a Critica pâca acum a fost foarte blândă cu
ne face să o iubim într'o
formă
spe d-sa. Şi graţie mai ales împrejurării, că o
cifică.
Dragoste se poate deştepta oare critică pe teren filologic noi Românii nu
aveam, până aci d-sa s'a putut crea liniş
altfel decât — prin dragoste" ?
tit nimbul de om de ştiinţă. Au intervenit
insă in timpul din urmă câte va discuţiuni
Redând aci spusele confratelui prin „Noua Revistă-Română', cari 1 au de
sas din Braşov, profităm de ooasiune monetizat complect ştiinţificeşte. D-l lorga
pentru a reaminti, că politică inaugu a dovedit cu mare aparat, că în ale filolo
rată de gruparea pe care o represintă giei române e un diletant. Ear spiritualul
astăzi ziarul nostru, â militat tot-deau- Dr. Ureche, printr'un lung şir de pilde hazli
na pentru prietenie cu Germanii : şi (atât de hazlii nici !n „Enciclopedia-Română*
lupte âm avut, până-când au fost sdro- uu găsim !) a dat eel mai lugubru certificat
bite tendenţele contrarii, tendinţele de capacitate unui profesor de limba ro
antigermane ce-'şî aveau represen- mână, care nu ştie nici scrie nici vorbi ro
tanţii In partidul naţional român din mâneşte. De-altfel Şăineanu îneuşi mărtu
patrie.
ria şte, că el a scris şi lucruri fără valoare;
Linia conduitei noastre politice a cărţi destinate mai mult pentru comerciu.
fost bine trasată, şi pe acea linie Era îndemnat la aceasta şi de socrul seu,
mergem înainte.
librariul Samitca din Craiova.
Dacă Şăineanu n'a fost om de ştiinţă,
cu atât mai puţin a fost bărbat de caracя

Adevërat că e greu, în faţa si
tuaţiei ce ne-a creat guvernul Baoft'y.
Şi nu ştim Întrucât se va deosebi
de el actualul guvern. Oricât de
puţin libere ne ar fl însă manile,
capul ni e liber, slavă D l u l şi cu el
vom chibzui сѳ să facem ca să pu
nem odată capăt acestei ere de vorbs
deşarte şi să trecem la fapte, resta
bilind astfel şi raportul firesc dintre
popor şi fruntaşi.

Scrisoare din Bucureşti.

ter. Felni cum a plecat din România, ati
tudinea lui rësbunatoare, o dovedeşte cu
vârf şi îndesat. Voind sâ facă cu ori ce preţ
pe martirul, şi'a publicat biografia In fran
ţuzeşte şi româneşte şi a trimis broşuri de
aceste pe la toate ziarele mari dinstreinătate, cu scop de-a face opinie In jurul seu.
Până acum însă nici chiar Neue-Freie-Presse
n'a dat vre-o importanţă broşurei cu pricina,
ci s'a mulţumit a o înregistra pur şi simplu.
Memoriul auto-biografic al lui Şăineanu
e un pamflet la adresa fruntaşilor României.
Dl Sturdza, care cel dintâiu 1-a îndemnat să
studieze şi i-a întins spre acest scop mâna
da ajutor, e calomniat. Dl Tache lonescu,
care 1-a ţinut în braţe, când 1-a încreştinat,
e acusat de duplicitate. Dl V. A. Urechiă,
este ridiculisât într'un mod nemilos. Constituţiunea ţării, este numită o ruşine, pen
tru că prin ea se ridică obstacole in calea
naturálisan! streinilor. Şi toate aceste într'un
ton aşa de provocator şi cu atâta cinism,
încât trebue să distrugă ultima picătură de
simpatie ce ar avè cineva despre autorul
broşureî.
Plecând în aceste condiţii, ca hulitor
ai terii, unde putea s i trăiască şi mal de
parte, dacă s'ar fi mărginit la o muncă mal
ruţin .speculativă* şi s'ar fi mulţumit cu
o situaţie mal modestă, — cine va regreta
plecarea Iui Şăineanu? Nu-'l regretă nici
chiar Ovreii români, de cari s'a despărţit
prin credinţă! Adevërat, e multă jale în
soartea urmaşilor rătăcitorului Ahasver, dar
nu e mai puţin adevërat, că ei înşişi se fac
vrednici de această tristă soarte. —

Guvernul S t u r d z a şi
financele României.
Raportul dlul Costinescu.
(Urmare.)
Cu mare greutate şi cu mar! sacrificii
honurile de tesaur cu termene scurte au
fost transformate în bonuri de teşaur pe
cinci ani, un mic adaus a mal fost acordat
pentru terminarea unora din lucrările tn
curs, şi era împrumuturilor a fost închisă.
Din acel moment organismul nostru,
deprins cu absorbirea a câte 50—60 milioane
străine pe an, a simţit o istovire necunos
cută delà 1876. De un timp îndelungat lua
sem obiceiul de a ne plăti mereu anuităţile
prin noul împrumuturi; deodată împrumu
turile se opresc şi trebue să ne plătim anuilăţile prin singurile noastre venituri nor
male; ear, ca consecinţă a încetare! resur
selor provenind din împrumuturi, toate ve
niturile Statului se împuţinează.
In această grea şi periculoasă situaţiune ne aflăm astăzi.
Şi totuşi, atât de ademenitoare sunt
ilusinnile de belşug In care a trăit ţeara

Ziua „Moşului Ciocârlan" în
Cernăuţi.

(Fine).
Intră crâşmăriţa Smaranda; Chirilă o
confundă cu Florica ş i ! vorbeşte de dra
goste; ear' crâşmăriţa şireată, se preface
pentru a-1 descoase. Farfuridis ÎI surprinde
зі-ï ia cu vorba peste picior. (Smaranda însă
se revanşează mal târziu, că'I face de ajunge
legat cu capul în doftorii delà baba Cireşoaica). Intr'acestea venind Florica delà clacă,
Chirilă ÎI ţine calea şi-1 cere sărutare ; Stau,
fiind pe аргоарэ, vrea să-1 pună la ordine ;
Chirilă recurge la cuţit. Florica strigă după
ajutor, ear Chirilă ajunge l a .răcoare*.
lui
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de o serie de ani, în cât puţini la numër
sunt cel car! înţeleg situsţiunea ; cel mal
mulţi urmează a crede eă unica causă a.
crise! este anul agricol desaetruos 1899'
credinţa cea mal obşteşte reapândită este
că un an doul agricol! bun! ne vor readuce
tn situaţiunea anterioară anului 1899. Această amăgire trebue să dispară. Anul
1899 n'a fost de cât o coincidenţă nenoro
cita, care a pus culme unul rëu, care ori
cum trebuia să isbucneaseă. Crisa acută,
exagerată de lipsa de recoltă din 1899, a
disparut, şi totuşi lipsa urmează ; comerciul
lâncezeşte şi se împuţinează, industria su
feră, toată mişcarea afacerilor ţere! se re
duce; ca consecinţă, impositele, şi în spe
cial impositele indirecte, produc mult mal
puţin de cât în trecut şi budgetul venituri
lor în genere scade. Fapt caracteristic, eare
ar trebui să deştepte pe toţi: anul 1900 a
fost relativ bun, şi totul încasările din im
positele indirecte au fost toate mal slabe, şi
unele mult mal slabe de cât în desastruosui
an 1899.
Nu ne aflăm tntr'o crisă momentană,
produsă de un rëu an agricol, ci tntr'o
stare de lucruri adusă de o lungă serie de
an! de neprevedere ; şi ne g*sim tn acel
punct culminant al rëulul, pe care Românul
ti numeşte cumpenă.
Suntem tn grea cumpenă, cu atât mal
periculoasă, cu cât nu este din acelea pe
care ori cine le înţelege, eu atât mal ane
voie de înlăturat, cu cât nu putem chema
in ajutorul nostru nici un sprijin din afara,
ci numai tn no! tnşine trebue să găsim
mântuirea. Or! ce sprigin din afară, In ase
menea împrejurări, constitue un mal mare
pericol şi pregăteşte cu siguranţă epitropia
străină. State puternice, precum Imperiul
Otoman, Egipetul, s'au aflat tn asemenea
cumpene, şi fiind-că n'au ştiut să se mân
tue singure, şi mereu la împrumuturi streine
au apelat, sub epitropia streină au căzut;
aservirea sub care n'au putut să le rëpuie
resbele seculare. Ie a venit de sine sub
formă de execuţiune pentru ineolvabilitate
Numai in noi înşine stă. mântuirea, şi
ne aflăm în ultima ora In care ne mal pu
tem mântui.
Dacă ne-am fi deşteptat mai curénd,
fle în 1887, când subsemnatul a cerut pen
tru, prima oră să se tnceteze cu emisiunile
de rentă tn afară şi fă nu se mai facă lu
crări de cât pe mesura posibilităţei de a
emite rentă tn ţeară, fle şi ceva mai târziu
când earăşi avisele n'au lipsit, am fl putut
să ne oprim tu loc şi să ne cruţăm greu
tăţile şi suferinţele unei retrogradări.
Greutatea mare a momentului este că
nu mai ajunge să stăm pe loc ; trebue să
dăm înapoi şi înapoi printr'un salt mare şi
subit.
Prin această mare reducere a cheltu
elilor vom produce neapărat multe suferinţe
şi vom deştepta multe plângeri : dar nici
un alt mijloc de salvare nu este. Dacă nu
vom avea patriotismul şi curagiul de-a în
frunta astăzi pericolul, mâine ori ce mijloc
va veni prea târziu şi, în loc de a Impfirţi
astăzi o soldă mai modestă unor ostaşi
mândri de a fl apărători drepturilor şi dem
uitatei ţerei, nu vom mai putea de mâine
Vine prietenă-sa, Tincuţa, şi încep
vorba de iubiţi! lor; mal târziu, vôzênd pe
Stan venind spre Fiorica ,sa" cu turmă cu
tot, Tincuţa fuge acasă să nu-I .stinghe
rească". Stan şi Florica îşi spovedesc dra
gostea şi-'şl pun inima la loc; ies ambii;
vine Moş Ciocârlan, îndrăgind şi el nişte
gălbenaşî, de curônd adunaţi. Vine Chirilă
să-I ceară 50 franci împrumut ; presionează
cu suta cea de galbeni a! Floricel şi-I suc
cede în urmă, să i-se promită de moşul
mâna Floricel în căsătorie, cu 20 de gal
beni, pentru totdeuna. La finea tocmelel
soseşte Florica asasă; moşul 11 comunică;
ea II voeşte însă pe Stan, pentru ce e
scoasă din casă şi pusă în drum.

Tablóul II. (7 scene) — In codru. E
vonătoarea contra ursului. Sosesc şi nota
rul cu Farfuridis, înarmaţi până în dinţi :
cest din urmă cu capul „fermecat" de Smarandiţa, cu săbii, pistoale, puşti chiar şi fu
ior de astupat praful de puşcă, dar — fără
Actul II. Tabloul I. (6 scene) In casa
praf. Toţi se postează de veaătoare ; ,cuCiocârlan. Florica singură acasă, cântă :
ragioşi!" vânători : grecul şi notarul, îşi hnă
posiţia şi după repeţite încercări de a se urca
. . . Foaiejverde de susaiu
în copaci, se sue pe o stâncă şi stau la
Vieaţa mea nu e traiu;
pândă turtiţi laţi, să nu-'l vadă ursul. Chi
Sufër de un dor nestins
rilă, respins de Florica, din rësbunare fură
banii moşului Ciocârlan, şi-I ascunde intr'o
Cu suspinur! şi cu plâns... etc.
buturugă, dar e vëzut nn numai de ce! do!

de cât un tain umilitor unor oameni neno
rociţi de a vedé eă braţul şi sârgele lor
n'au putut взгѵі la salvarea demnitate!
patriei ; ceea ce este adevërat pentru mili
tari, este tot atât de adevërat pentru toţi
servitorii Statului.
Acesta este caracterul particular al
pericolului tn care se află ţeara.
Este lesne de pus In evidenţă că
ori-ce alt mijloc de salvare de cât mari
reduceri de eheltueli nu se pate găsi.
Să constatăm mai Intâiu că, ca toate
reducerile realitate, şi cari se urcă la cifra
forte însemnată de 25 milioane, numai ca
aceste reduceri nu в'а putut dombèndi echi
librul; a trebuit să se mai adauge şi impo
site. S'a adaus la impositul funciar Va la
sută la toată averea funciară, sfară de a
ţăranilor; impositul foncier al proprietarilor
ce locuesc In streinătate a fost urcat delà
12 la 13 la sută. S'a adaus o noue zecime
,adiţională asupra tuturor imposite.lor oirecte.
La taxele do înregistrare s'a adaus unu la
sută Ia moşteniri şi earăşi unu ia'sufâ la
transmisiunile de proprietăţi.
Cifra totală a veniturilor Statului, cup ï i D z ô n d şi aceste adause, a fost stabilită
la lei 218.500.000.
Pentru a face comparaţiunea tntre ve
niturile astfel evaluate şi evaluările budge
tului pe exerciţiul 1 9 0 0 - 1 9 0 1 , trebue să
înlăturăm mai intâiu din proiectul presintat veniturile din nou create arătate mai sus.
Trebuie să deducem :
Adausul Iii impositul funciar . . .
lei 1.000.C00
Zecimea noue asupra impositelor di
recte
, 3.135.000
Adausul de loi o asupra moştenirilor
şi transmisiunilor
1.365.000
Totalul impositelor nouï. ~. M 5.600.000

Asemenea trebue să mai d'dncemdio
evaluarea veniturilor şi economiile realiste
în chituelile căilor ferate, si cari trec în
Budgetul veniturilor *ub formă d e spor «1
venitului nei al căilor ferate. Aceste eco
nomii se urcă la lei 5.415.610.
(Va urma.)

Delà sinodul archidiecesan.
— Crâmpeie şi spicuiri. —
— 8 Maiu D.
III.
Trec peste chestia momentoasă a zi
dirii catedralei, care după îndelungate pe
ripeţii, slavă Domnului, se apropie a lua
trup. Referentul comisiei, dl Dr. Mihu ni a
presentat un exposeu plastic, şi propunerile
comisie! au fosî; primite fără discuţie
Trec şi peste chestia .archiereului ti
tular*, şi constat numai, că nedejdile înflo
rate ale părintelui Ilariou, rînd pe rînd în
cep a se spulbera ca frunzele posomorite,
rëschirate de criveţul t o a m n e i . . .
Dar më opresc Ia alte momente în
semnate din sinod. Aci e chestia regularii
satârelor dignitarilor şi funcţionarilor din
gremiul consistorial şi a profesorilor delà Se

minar. O rană ce din vremuri vechi mereu
sângeră pe trupul bisericel vil, 'şi-a aflat
niţică bulzam de alinare în conclusul ce a
luat sinodul.
Nu tacape îndoială, că referinţele ma
teriale slabe au fost şi sunt şi azi pricina
că po tărâmul bisericesc atâta paragină e,
atâta rëmânere îadërôt, atâta secetă de oa
meni de valoare.
Problemă capitală e azi în stat şi tn
ori ce aş?zein nt asigurarea şi remedierea
subsistinţel în locul Intâiu a celor delà frtne.
Şi durere şi mâhnire trebue să cuprindă
sufletul nostru, câad ne gândim şi vedem
ci puţin s'a făcut în biserica noastră tn
cursul vremiler, în privinţa asta. Cu gind
şi sfială trebue să privim la înălţimile, nnde
pot să s e resfăţeze alto biserici bogate şi
mai binecuvântate de soartă Iu toate privin
ţele.
Metropolit, digoitarl deia Consister,
profesori вепзш.чгіаіі la noi remas-au îndërët, şi vremurile grăbit-au înainte, fără a Io
aduce razo de mântuire din grijile şi apă
sarea greutăţilor vieţs!. АѳезогІ consistoriali,
profesori seminariall, de zeci de an! dăir.uesc şi vegetează în aceleaşi condiţii, cari
î'bia corespund clase! XI de retribuire a
funcţionarilor d' li-; stat ; ear dotaţia mitro
politului nu ropresintă poate nici interesele
v-iiii.vl'ii alter- capi bisericeşti. Intr'adevër
jenă şi ruşine te cuprinde, când întrebat
eşti de strein! despre stările noastre finan
ciare şi despre retribuirea celor ce repré
senta conducerea şi demnitatea bisericel
noastre.
Săraci suntem ! — e strigătul d? peire. Săraci suntem, dar oare de sărit în apă
si'iiK-ni ? oare atât de ticăiţi să fim noi, în
cât trei m lioane de oameni s ă uu fim în
stare a cârpi crucer de ciucer şi a crea
un ьѵог car» să chizăşuiacă măcar cinstita
subsiafinţă a părinţilor bisericel noastre ?
Privit?, më rog la Ungurii noştri. Resar la el banii ca din păment. Monumente
nenuœërate, aşezăminte de tot felul, în par
ts) covlrşitoare diu c<-utribuirl publice se
fac. FundaţhmT, testări de averi private, jert
firi p^ntiu binele pub'ic, sunt apariţii zil
nice la ei. B* nu od»tă, Ungurii nos'ri iz
butesc a fa-e chiar lux şi paradă din dă
ruiri publice. O singură gazata, în 2—3 luni
îţ! adună sute de mii, pecând lt noi bise
rica întreagă, punênd îu mişcare toate apa
ratele şi forţele ei tn curs de 25 ani I... Iţi
adună abia 30 mit coroane.
A

N'avem simţ de jertfă, n'avem durere
pentru prosperarea naicei noastre biserici.
Şi n'avem nici apostoli cari Bă ştie îcsuflt;ţl acea turmă de români la simţ de
jertfă.
Nu e însufleţire, zic, mal ales pentru
biserică şi ale el aşezăminte, constatat fiind
că pentru scopuc! profane, culturale şi de
•altă categorie, contribuim relativ neasemônat mal mult decât pentru biserică. Un bănăţ.-ш 'mi spunea dăunSzI că din părţile b ă 
năţene, spre pilda, în anii din nrmă au incurs pentru .Asooiaţiune* şi .Casa naţio
nală" peste Ziice mii, pe când pentru bise
rica poate nici s zecea parte.
Dar s ä шё restrîng la obiect. Sinodul
din est an a aflat sosită vremea a face

Aetal III. (8 scene) în piaţi, dinaintea
primăriei. Vënàtoriï, sosiţi delà vênat se
încing la horá şi veselie, precum şi alţii din
sat; în cursul j.cuiul Stan (care îacă era
de faţa) şi cu Florica, George şi cu Tin
cuţa, îşi destăiuueac din nou dorurile
isvorîte din iubirea lor. Intr'acestea so
Cântă cucu 'n rămurele,
seşte vesraa despre prădarea moşului
De-'l ascult mo prinde jele,
Ciocârlan. Farfuridis, bătend bucurie, aCă nu I lumea cum aş vrea
leargă spre locul undo vëzuse pe Chirilă
Când e dulce dragostea ;
depuneau ceva îu buturugă. Notarul — după
Cucul cântă din tufar,
dînsul, G 'orge — îa urma lor, dar fiecare
Şi sufletul mi-I amar,
da sine. Moş Ciocârlan e mustrat de mo
rarul satului, pe care, deşi I arsese totul, 11
Că nu I lumea cum gândesc,
mai fripsese Ciocârlan şi prin cămătărie şi
Şi de dor më prăpădesc... etc.
în urmă îi le à şi cel din urmă cap de
S'aude o detunătură apoi sunet de vită.
corn vonătoresc ; se iveşte în faţa fetelor
Prim-irul profită de starea sufletească
George, care doborlae ursul şi-'şî face vir deprimată a lui Ciocârlan şi '1 ívsduoleca s a ş i
tute că el le-a scăpat de moarte în labele dea voia la căsătoria Floricel cu Stan. So
ursului. Sosiţi toţi vânători!, Florica îşî plânge îavoeşte, dar' n i înceată a aa jalul după
necazul, ear primarul o ia fată .de sufbt". bani, despre cari mărturiseşte acum şi d i Urmează o scenă cu híz : Smaranda, îngri- sul că-'s — zestrea Floricel. într'aceatea
jată, soseşte să-ş! vază de bărbat; neve- soseşte George cu banii &fl iţi, ear' notarul
zêndu-1, cu teama (?) că ursul i-a păpat băr şi grecul cu — buzele drâmboiate. La fiun
batul, se sbate şi se aruncă când unuia, când mulţimea ad-mată, sub cuvent că nu va
altui veoător — în braţe, până ce Farfu mai bea la grecul, presionează asupra lut
ridis coboară de pe stâncă, unde trăsese un să o dee pe Tincuţa Iul George, iubitului
puiuţ de somn ; el vede ursul, fuge spă- el, de soţie şi nu notarului. Notarului, neriat.
avônd încotro, îi îmbie grecul acum pe —

curagioşl, dar şi de vânătorul George, iu
bitul Tiacuţel. Fiorica, alungată de Ciocâr
lan, răteceşte prin pădure, însoţită de, Tincuţ , până aproape de .voinicoşî", şi-şi
cântă durerea :
1
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Nr. 82
măcar an pas mic Înainte A sistemisat câ
teva posturi de funcţionari a votat, pentru
asesori şi profesori un adaus la banii de cortel de câte 400 coroane şi vicaru'ut un adaus la salar de 1200 cor Pe lângă aceasta
a mal primit propunerea deputatului Bar
cianu, votând încă adaus» la salar asesori
lor şi profesorilor câte 400.
Puţin e aceasta. Am putea zice, că
niţică îndulcire, fascinare ѳ numai. Milă e.
Pentru că, uşor e a cârti — zice
lumea — dar de unde să tnbuqătăţim atâ
tea pretenţii? N'avem bani n'avem resurse
n'avem substanţă I — acesta e veclnicul
cântec.
N'avem bani, dar să facem bani ! Aci
să-'şt arate financiarii noştri iscusinţa, aci
I. P. S. Sa capacitatea şi virtutea sa finan
ciară. Oare cum acel mare Şaguna, tn no
ianul atâtor alte griji, avuta norocire a
crea din nimic atâtea şi atâtea fonduri?
Cum rosărit-au prin el ca prin minune
puternice temelii la toate aşezemintele ce
avem noi azi? Eram oare atunci mal bogaţi
noi Românii decât astăzi?
Nu eram mal bogaţi materialiceşte,
dar eram mal bogaţi sufleteşte. Aveam tn
fruntea noaBtră bărbaţi, cari cu putere
profetică ne ştiau încălzi inimile, ne ştiau
înaripa pornirile, ştiau mişca inimile săra
cilor şi bogaţilor spre jertfe şi interese
comune.
Unde sunt azi acel bisericanl faimoşi
cari vecinie se bat In piept ca mari orto
docşi, mari mecenat! a! bisericel? Unde
sunt bogătanii şi magnaţii noştri?
Mizeria materială o simţim toţi În
toate Impregiurările. O simte amar şi semi
narul Iul Şeguna. O simte cumplit. Perso
nalul didactic, aplicat la această cea mal
înaltă scoală a noastră, e mal rëu dotat
decât cel din urmă profesor delà o şcoală
medie. Aceşti dascăli au fost totdeauna
martirii datorinţel şi dregostel de biserică
şi neam. Postul de profeeor seminarial la
noi, a fost totdeauna o mamă maşteră pen
tru fl! ce şi au căutat pânea pe această ca
rieră. Să nu ne mirăm deci, că avut'au
profesori distinşi aci dar perdutui am p«*
rând. Să nu ne mirăm, că nu g*sim azi
oameni vrednici cari să poată umplea Jo
c u i ce demult 'şl aşteaptă stăpânul. N'a
vem nici astăzi, pentru secţiunea teologică
nici un profesor specialiBt. Tinerii nostril
Învaţă limba română şi maghiară In Pesta
şi apoi veni-vor şi vor propune dogmatica
şi drept canonic tn seminar... Şi acum
iată că şi profesorii cel mal distinşi din
secţia pedagogică depărtează se, nu ştiu
zëu, înlocuibil este un Barcianu şi un Cornea.
Cum o fl In viitor, nu prorocim, dar că
îngrijire trebue să ne cuprindă, nu încape
vorbă. Vor a veni puteri tinere, vor veci
poate şi „neamuri", dar cum se vor pro
copsi el şi cu ce o să contribue la Înălţa
rea nimbului acestui institut, viitorul va
dovedi.
îndreptăţită a fost deci discuţia ce
s'a încins cu flăcări învoite în jurul chestiei
regularii salarelor. înverşunarea profesori
lor seminariall deamnă a fost, la loc a fost.

Adevër uri crude au eşit din gura d lui
Barcianu; dureri îndelung înăbuşite au
izbucnit din pieptul lui Comşa. Un pătrar
de veac au colindat profesorii seminariall
pentru tnbunătăţirea sorţii lor, pe la uşile
conùstorulul fără nici o dobândă. Un pă
trar de veac a bătut la porţile fostului lor
archirereu, fără a fl învredniciţi măcar de
respuns la rugămintele lor.
Şi acum când glasul lor rogător în
sflrşit resnnet a aflat în inimile deputaţilor
sinodali, să nu credem că cine ştie ce mult
am făcut pentru el. Am făcut minimul c*
se pretindea de simţul omeniei. Si numai
roşu ne poate fi obrazul de indignare, că
găsitu-s'au oameni, profesori, în Sinod, cari
glas protivnic a ridicat faţă de colegii lor.
Ce va să zică atitudinea sfătosului Vlaicu
şi mal ales a d-lul Bologa în această treabă ?
*
A făcut lucru cinstit Sinodul, când la
propunerea deputatului Barcianu, a votat
afară de ceea-ce propuse comisia, câte 400
coroane adaus la salarul asesorilor precum
şi profesorilor semmariali, dar. n'a făptuit
lucru echitabil, când celorlalţi funcţionari din
Consistor nu li a îmbunătăţit cu nimic
dotaţia, ba doi înşi, putem zice, au fost
scurtaţi formal.
Acum să remarcăm o altă hotărtre
momentucasă a Sinodului din ăst an. Hotărîre
adânc tăietoare tn viaţa noastră culturală
bisericească, despre care .Telegraful Român"
a ţinut să nu ia nici măcar notiţă. Vorba
e adecă de casarea cursului clerical exiraor
dinar. In paranteză ar trebui să amintim,
că sinodul a adus acest conclus după ce
nainte cu un sfert de ceas primise un tinër
la acest curs.
Aşadar 'i-a sosit veleatul acestei ru
gini şi anomalii a bisericel, ce nu se mai
puie justifica cu nimic şi care îndelungate
vremuri a contaminat clerul nostru şi repu
taţia aceluia. Bucura se poate deci biserica,
că a scăpat de o pată ruşinoasă. Bucura
ne putem, căci mântuiţi vom fl de aci
nainte de „un grup de indivzl (citez vor
bele dlul propunëror Comşa) resleţl şi In
mare parte semidocţi, a căror ţintă a fost
căpătuiala pripită şi cu ori ce preţ, şi с ге
nu arare ori au isbuttt prin momeli ei mi
tuiri condamnabile tă ocupe paroehil bine
dotate, în paguba foarte simţită a reputa
ţ unii noastre bisericeşti şi a candidaţilor cu
pregătire normală, cari astfel cb geaba ш
prestat grele jertfe tn timp şi bani'.
?

ч

Bucura se pot deci şi credincioşii, căc!
scSpa-vor de ispita rlvniril după măriri şi
după prescura atât, de ieftină până acum ;
remânè vor cu bătiişoril In mână, cu mo
şioara neatinsă, cu boi! în jug; facese-vor
gospodar! cinstiţi şi bravi, şi uu vor aspira
la onoruri de cari nu sûat vre chici şi nu
sunt chemaţi.
Au venit pe tapet ta Sinod alte doue
lucruri, asupra cărora, cred că bine e, să
atragem luarea aminte.
Chestia rentei bisericel sf. Nieolae din
Braşov se perindesză deja de vre-o 4 an!
prin sinodul şi congresul nostru. Sinodul
din est-an, ea si cel din anul trecut, insistă
din nou, c i I. P. 8. Sa să agonisească d la
locurile competente documentele care cbizăşuesc pe vecie proprietatea şi solvirea
Smarandiţa. Opereta se încheie cu doue acestei rente.
uunţl, şi cu cântecul corului:
Tot întrevenirea I. P. S. Sale o cere
sinodul şi tn afacerec de congruă a celor
preoţi, car! au isprăvit şcoalele medii d.pă
Să trăiţi mirese, miri,
cursul teologic.
Tineri îndrăgiţi,
E clasică ţinuta guvernului faţă de
Traiul plin de fericiri
Mulţi ani să 1 trăiţi.
Dragostea aşa-I frumoasă,
Când ursâta-I este bună
Şi-n vieaţă norocoasă
Dorurile se-'mpreună.
Succesul a fost atât de strălucit, că
se asigură representarea în mai multe rinduri a «Moşului Ciocârlan". Acompania
mentul de orchestră '1-a ţinut musica mi
litară.
Representaţiunea a durat delà orele 7
până după 11 din noapte.
Incheiu : mult am voit, puţin 'mi a
succes să vë dau din cele vëzute şi auzite.
a-l.

aceşti preoţi; §. 5 din lege spune apriat, că
dacă un preot cu pregătire mai puţină ,îşl
câştigă mai târziu cahficaţiunea amintită tn
§ 4, sau o documentează mai târziu, venitul
lui se va întregi la 1600 cor." Ei bine,
cârma ţeril vine acum cu gogoriţa, că cualiflcsţiunea trebue să fie câştigată inrîndul
amintit în §. 4. Şi dacă un preot cu gim
nasiu complectat după teologie, vrea să se
bucure de favorul legii, are să facă şi cursul
clerical de nou! O năzbâtie mai gogonată
n'a putut inventa ministrul. Dar' se forţează
astfel tălmăcirea § ului din lege, atunci cum
să tnţelegem spre pildă cuvintele acestea:
,sau o documentează mai târziu" (cualificaţiunea)? Ori poate, avônd 8 clase, voiu arőta mai totâiu 6 clase, ear mai târziu
venlvoiu si voiu mai arëta şi celelalte
doue?... E absurdă procedura guvernului.
Şi nu ştiu ce rost a tn lemnat pe dl deputat
Dr. Cristea, cârd tn sinod a încercat să
explice această gugumăuie nesăbuită a mi
nistrului.
Poate guvernul îşi are şi" aci reservele sale.
/. P. S. Sa ne spunea, că mitropolia
a întrevenit în această treabă la guvern,
dar' fără dobândă. Şi nu crede, că o nouă
Intrevenire a sa ar duce la isbândă.
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Nu e prea de înţeles noima acestor
însărcinări şi întrevenirl personale. Pe această cale a făcut încercare şi congresul
de acum trei an! în chestia unei secţii tn
minister, deosebită pentru biserica noastră;
Arad, 15 Maiu n.
tn acest chip a făcut şi sinodul experimen
tul în anul trecut în causa dotaţiunilor or
0 domnişoară româna distinsă. Uni
ganelor din gremiul consistorial. Dobânda şi versitatea din Budapesta a avut Luni, Iu
agoniseala Încercărilor însë, nu n i e dată
13 Maiu n. o festivitate, cu care prilegin
norocirea a o constata până acum.
s'au împărţit premii între studenţii, cari
»
s'au distins prin lucrări literare. Intre cel
înainte de a pune sfirşitul notiţelor
distinşi
la facultatea de medicină este şi o
de faţă, cuvine-se să spunem o vorbă şi
domnişoară
română, Valeria Curtuţ, ama
despre tipografia şi librăria archidiecesană.
Cu nceastă Întreprindere nu prea facem bila fiică a dlul Moise Curtuţ, advocat tn
ispravă. Sinodul an de an cearcă remedii Arad. Distinsa domnişoară e studentă în
de a ridica rentabilitatea ei, dar' fără a
anul al patrulea la medicină şi studiile gimisbuti ceva. Pricina rëulul zace poate în
lipsa de oameni pricepe'ori. Socotelile tipo nasiale 'şi le-a făcut tn chip privat. Chiar
grafiei şi a librăriei nu s'au presentat sino şi străinii îl fac elegii şi presa lor o nu
dului deja de doi ani.
mera între cei mai diligent! elev! ai univer
In treacăt amintesc, că în raportul sităţi! din capitala undară.
comisiei administrative a acestei întreprin
Trimitem şi noi sincere felicitări di
deri, se face pomenire şi despre „Telegraful
stinse!
domnişoare şi părinţilor, car! numai
Român*. Şi se spun între altele, îmbucu
rătoarele lucrul!, că numërul abonaţilor ь mândri pot să fie de educ tţia dată fiice! lor.
crescut, şi foaia e redactată ceva mai bine ..
Postul comitet de redacţie, era de faţă când
Foamete în Basarabia Din Basarabia
s'au făcut aceste constatări...
se vesteşte, că acolo bântue o foamete În
Incheiu. Dc-am zis, de dragootea bi spăimântătoare, mai cu seamă tn districtul
sericei am ssis. In interesul binelui obştesc Soroca. Oamenii mor de foame şi de lin
am grăit. Suma sumarum o poate face goare (tifos.) — cu miile.
fle-cine.
*
Cuvântul din urmă nu poate fl altul
Secta Nazarenilor. In temniţa „Csillag"
decât: munca! Să muncim cu stăruinţă şi din Seghedin sunt Închişi 34 nazareni cari fiind
eu putere şi cu înţelegere. Şi să nu perdem înrolaţi în armată n'au voit săprinză arma
din vedere nici când vorba filosofului Bacon tn mână, căci delà asta ii opreşte „convin
că .în teatrul vieţei numai lui Dumnezeu gerea" lor religioasă. După ce îşi vor face
şi îngerilor e preservată rola de privitor". pedeapsa, earăşl vor fi dusi la casarma, dar
Blagoslovită să fle munca domnilor ei aşa zic, că de frica pedepselor nu se vor
deputaţi; Îmbelşugate roadele!
abate delà principiile lor. Directorul temni
ţei a făcut de curând o petiţie la ministrul
^ ^ ^
Exdeputatul.
unguresc cerând ca prin blândeţe şi pe te
meiul sfintei scripturi să fie capacităţi Na
zareni!, că a apëra patria cu arma tn mână
şi a te jertfi pentru ea nu stă de loc In
contra-zicere cu religia creştinească.
— Şedinţa delà 14 Maiu. —

Noutăţi

=

=

=

D i n Dieta.

In şedinţa de erl, camera ungară
a întrat în desbatetea unul proiect
de lege din cele mal interesante,
oe-a avut să desbată până acum delà
constituirea sa. Bâte adecă proiectul
drspre revisuirea
legii de
incompati
bilităţi'.
Deşi multe conjecturi prealabile
se făceau asupra soartel acelui pro
iect de lege, „părinţii patriei", când
a venit vorba de vot au primit cu
unanimitate în general proiectul de
lege ; — dovadă este aceasta, cât de
mare este pentru deputaţii din Dietă
autoritatea puterii, autoritatea unul
minister.
Urmând desbaterea specială, de
putatul Végh Artur propune la capi
tolul I. ca directorii de musee, bi
blioteci şi similare instituţii să nu
cadă sub incompatibilitate.
Csavolszky
propune din contră, să se pună restricţiunî şi pentru profesorii univer
sitari. — Primul-ministru primeşte amendamentul propus de Végh; e con
tra propunerii lui Csavolszky, prin care
s'ar scădea nivelul intelectual al par
lamentului. Deputatul Hollo face pro
punerea ca deputaţii înainte şi după
trei ani delà deputăţie să nu poată
primi nici o însărcinare publică.
Punêndu-se la vot, propunerile
comisiune!, susţinute de raportorul
Rohonyi
şi spriginite de Széli, se vo
tează, toate articolele din capitolul I.
—-Madarász
József protestează contra
faptului că un parlament compus din
incompatibili votează o lege de in
compatibilitate.
Barabás Béla propune să se în
scrie în lege incompatibilitatea con
silierilor intimi ces. şi reg., motivând
că un astfel de om nu poate să fie
deputat indipendist! — ÎI rëspuad
Rakovszky,
apoi Gajári,
că acele distincţiunl sunt numai titluri ; şi această
„democratisare" a parlamentului, ce
cere Barabás e o copilărie.
După mai multe discuţii fără in
teres şi fără greutate, camera pri
meşte nemodificate propunerile comisiunel.

ULTIME

ŞTIRI.

Drumurile de apă.
Vien«, 14 Maiu. Deputaţii chbúl'i p->lovez şi clubul Cehitor au ţinut conférer ţi.. In
privinţa proiectului de cannlisări, al guver
nului. Polonezii sunt dispuşi să primească
proiectul, cu óare cari modificări: hotarîr a
definitivă se réserva însă clubului. De altfel,
retnâne chestie deschisă aderarea provinciilor
la proiectul de canalisări, canalisârile socotindu-le de o lucrare, care trebuie să fie si
multană cu regularea rîurihr
Londra, 14 Maiu. Ziarului Times
i se comunică din Şangal: La 6 1. c.
s'a dat un edict imperial, prin care
sunt condamnaţi vinovaţii pentru măce
lăririle delà Ciusan. Liuciutang,
gu
vernatorul Cechiangulul, şi generalul
Pao au fost degradaţi, etc. In Şangal
este însă tot mare revolta creştinilor,
d e o a r e c e adevăraţii vinovaţi iu scăpat
de pedeapsa
justiţiei.
Din Paris se anunţă, că guvernul
francez a hotărît, ca, după
întoarcerea
lui Deleasse. Francezii să ocupe provin
cia Junan. Pentru scopul acesta, înainte
de toate, îşi va face drumul de fer delà
Tonking până la Peking, de o lungime
de 600 ch>n., pentru care are concesiu e
de mai mulţi ani.

Soarta Filipenilor.
Londra, 14M»iu. Din Washington
se anunţă, că guvernul Statelor-Uaite
а fost avisât, că resculaţil din in
sulele Pilipene sub oare-cari condiţiuni sunt dispuşi să
depună ar
mele. Insurgenţii se împacă cu pro
tectoratul Americei şi cu priveghiarea aceleia asupra afacerilor
ex
terne ale grupei de insule, — pre
tind însă autonomie locală şi parlamen
tară. Filipînenil sunt dispuşi a da Ame
ricanilor prerogativele pe cari le cer
uitlanderil în Transvaal.
Residenţiî
americani din Manila să aibă aceeaşi
putere ca şi residentul enlgez din
Egipt. Staţiuni militare şi maritime
vor avè dreptul să şl facă Americanii
în insule. Sa crede, că Mac Kinley
socoteşte condiţiile insurgenţilor de
acceptabile pentru a pregăti o Impăcare.
Editor. Aurel Popovici Barck ч
Red. respons. Ioan B C S H U Siria:;'».
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Cruce duplă electro-magnetică

atelier de croitorie pentru bărbaţi

vindecă şi inviorază|sub garanţie.

E Arad, Palatnl-Mmoriţilor. :

Aparatul acesta vindecă şi
foloseşte contra durerilor
de cap, u r e c h i şi dinţi
migrene,

neuralgie, împede-

carea circulaţiunei sângelui, ane
mie, ameţeli, ţiuituri de ureche,
bătaia de inimă, egârciuri de
inimă, asma, auzul greu, sgârciuri
de stomac, lipsa pofte de mâncare,
recela la mâni şi picioare reuma
podagră, ischias, udului în pat,
infiuima in somnia epilepsia circu
Deosebită atenţiune
boale vechi de 15 ani.

leţia neregulată a sângelui
şi multor altor boale cari
la tractate mornală a medi
cului s e vindecă prin electrici
tate, însuşirea acestui aparat este
că vindecă nu numai din timp în
timp ci introduce constant în corpul
omenesc binefăcătorul curent când
pădeoparte vindecă cu succes boalele aflătoare, eară pe de altă parte
e cel mai bun scut contra îmbolnă
virilor.

e a se da împrejurări

că acest aparat

1

s e e o n u l de p r i m ă v a r ă şi v a r ă ,
avem onoarea a atega-preţuita atenţiune asupra înoirel fericite ce am intro
dus în serviciul nostm cn începutul luneî curente.
Conduşî de scopul de a procura haine bune şi elegante pentru an
preţ surprinzëtor de ieftin, după exemplul atelierelor de croitorie c d -r mal
distinsa din oraşele universale, deschidem :

Abonament de haine.
Ca acest abonamentul să davinft tât mal întins, Гаш clasat în trei
categorii, şi anume:
^

vindecă

220 320 şi 520 coroane

In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile
lumei cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea si ori-cme poate
examina aceste atestate. Acel pacient, care In decurs de 45 zile
nu se va vindeca i-se retrimite baniî.
Unde ori-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba
aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T, puplic asupra faptului că
aparatul meu nu e permis să s e confunde cu aparatul „Volta"
deoarece „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi In Austro-Ungaria
a fost oficios oprit fiind nefolositor, pecând aparatul meu e

Aljoüameütiil cu 220 cor. Abonamentul cu 320 cor. AbonamBuM cu 520 cor.
dă dreptul la:

Preţul aparatului mare efi.3. Preţul aparatului mice fi 2 sau

dă dreptul la:
bundă de oraş
costum de toamnă
, iarnă
, primăvară

palton
pardesiu
manta
costum de primăvară
frac sau costum Fr.
Iosif

1 frac sau costum Fr.
Iosif
pantaloni
camgarn,
pentru iarnă sau vară.

Deja eftinătateă cruceimele electro-magnetice o recomandă In deosebi.

frac sau costum Fr.
)osif
manta de primăvară

Hainele român în proprietatea abonatului şi poate să 'şi-le aleagă
după plăcere din ştofe de lână curată. — In locu! unul efect, care mai este
de trebuinţă, poate lua altul.

Cor. 4. folosibil numai la copii şi
femei de constituţie foarte slabă.

Expediţie din eentru şi locul de vênzare pentru ţară si stră
inătate e :
596 4 - 2 5

î.

dă dreptul la:

1 palton de iarnă sau
pardesiu
1 costum saco

îngenere cunoscut apreciat şi cercetat.
sau Cor. 6.— folosibil la morburi
cari nu sunt măi vechi de 15 ani.

Anunţând onoratului puplic, că ne a
sosit un bogat şi variat asortißment de
stofe din cele mai moderne da l â n ă
curată, camgarn şi ş e v i o t pentru

========= M o d e l e se trimit gratuit.
abonamentul
este a se desfăşura în
curs de un a ii-

V., strada Vadász 42. X£
Colţul stradei Kálmán.

apărut

A

Ş i s e alla d e v é n z a r e l a a d m i n i s t r a ţ i a „ T r i b . P o p o r u l u i "

următoarele opuri:
1.)

„Geografia Comitatului Arad",

eoroaDa

ttIer

pentru clasa a Ш-а şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, Inveţător; aprobat de

Ven. Consistor ilustrată eu ohărţi geografice

—

2;

„Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering

3.)

„Judecătoriile cu juraţii*

4.)

.Libertatea" — de loan Stuart МШ, tradusă de

b.)

„Principiile politicei',

— de Teodor

V.

—

—

—

traducere de T.

Păeăţeanu, —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

V. Păcăţean, — — — — — — — —

2— „

—

—

—

—

—

—

—

—

—

„

— 80„

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

„

2.— „

după Dr. T de Reitzendorf, de T. Păeăţeanu —

—

—

—

—

—

—

—

— —

„

4.— „

V.

Păeăţeanu,

—

ш

—70 „

—

T.

—

„

в.) „Caractere morale" —exemple şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de loan Topea,
profesor In Braşov.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „
7.) „Resboiul pentru neatêrnare" de George Coşbuc.
_
— _
— _
— _
_
_
— — — _ _
„
8). „Vieritul'' — de Petru Vancu,
— — — — _ _ _ _ _ _ _
— — . _ — — „ _ _
9). „Teoria Dramei'' — de Dr. Iosif Blaga. _ — _ - l — — — — — — — — — — — _
„
10). ,Juvenilia" — de Sexül Puşcariu.
_ _ _ _ _ — — _ — _ — — _ _ _ - _ _
„
11). „Cuventări bisericeşti" — traduse de loan Genţ. — — — — — — —
— — — — _
„
12). „Pribeag" — de loan Iosif Sceopul, — — — — — — — — — — — — — — — — — „
13). Instrucţiuni populare populare despre Datorinţele şl Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz
„
14.) „loan Boteiătorub tragedie In 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi O. Sandu după Hermann Sudermann —
Ib.) Henrié Ibsen „Ziua Invierei" I p i l o g dramatic In 3 acte traducere de П. Chendi şi C. Sandu —
— — — — —
La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e .
5>

Tipografia ,Tribuna Poporului' Aurel Popoviciu Barmanu.

2.50 „
1.20,,

„
з.во „
1.60 „
6.— „
1.50
B

1.20 „
2.— „
1.— „

