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Simeon Bărnuţiu. 
înainte cu o sută de ani, întrun sătuleţ 

din comitatul Sălajului, s'a născut Simeon 
Bărnuţiu, gloria neamului nostru. Fiul can
torului din Bocşa-română er à predestinat să 
înalţe pe aripele geniului său aspiraţiunile 
unui neam la apogeul vremilor revoluţio 
nare. 

Viaţa lui a fost sbuciumată ca a tuturor 
sufletelor de Mesia. Ea resfrânge toate fazele 
luptelor naţionale ce s'au precipitat vijelios 
spre mijlocul veacului trecut. 

Studiile şi le-a început la Şimleul-Săla-
julni, la şcoala primară. A cercetat apoi li
ceul în Careii-mari. Bărnuţiu dorea să-şi 
aleagă o carieră juridică, dar lipsindu i mij
loacele şi nefiind îngăduit pe acele vremuri 
decât nobililor să ajungă în oficii publice, 
merge la Blaj, unde în primăvara anului 
1825 termina cursul filozofic şi toamna în
tră în seminarul diecezan ascultând cursu
rile teologice până la 1829. Din 1829—1837 
e când profesor, când arhivar, notar şi în 
sfârşit asesor consistorial. In 1837 episcopul 
Leményi, îl luă ca secretar, la dieta din Si-
biiu, unde se pronunţară mai întâi şi mai 
vădit încercările ungurilor de-a sugruma lim

bile din ţară. Bărnuţiu învăţă a cunoaşte 
reiaţiuoile politice şi primejdia ce ameninţa 
Ѵ\тьЪа TomSmească. Convins că limba e scutul 
naţionalităţii şi deci a existenţei unui popor, 
când la 1839 se întoarce iarăşi la catedră, 
e cel dinlâiu profesor român care îşi face pre-
lecţiunile româneşte, ceeace a produs o ade
vărată revoluţie în spiritele tineriraei. EI a 
fost cel dintâiu profesor în Blaj care a să-
mănat de pe catedră ideile politice şi naţio
nale. Pe vremea lui teologii din Blaj au în-
lâiaoarâ ziare în Seminar. Astfel pregăteşte 
Bărnuţiu sufletele pentru evenimentele epo
cale din deceniul următor. 

Specialitatea lui Bărnuţiu a fost filosofia. 
Lumina răspândită de el de pe catedra a 
a lămurit falnicei generaţii de pe atunci, că 
neamul nostru are drepturi fireşti impre
scriptibile. Pe urma învăţăturilor lui a prins 
să se infiripe entuziasmul în inimile amor
ţite, întărindu-le pentru luptele epocale ce 
aveau să urmeze în curând. Filosoful lui 
predilect era Krug, pe care îl şi traduce în 
româneşte, însoţindu-1 cu explicări izvorîte 
din inima sa învăpăiată pentru drepturile 
eterne şi sfinte ce le-a dat natura fiecărui 
om, fiecărui popor. 

In 1843 a fost între acei cari au pus la 
cale protestul înaintat în cauza limbei ro
mâne de către consistorul din Blaj la dieta 
din Sibiiu. In 1845 Ond amestecat în pro
cesul urzit contra episcopului Leményi, a 
fost destituit din catedră. Se înscrie la aca
demia din Sibiiu. Inflăcăratul dascăl începe 
o nouă carieră, cu gândul ca învăţând 
drepturile să fie şi mai folositor neamului 
său. Doi ani cât a urmat cursurile a fos-
fala academiei săseşti. Istoricii contimporani 

îl numesc »cel mai învăţat şi mai popular 
bărbat al Ardealului*. 

in vremea aceasta torentul revoluţiei fran
ceze sosi vuind la porţile Carpaţilor din 
răsărit. Ungaria era deja în flăcările răs
coalei. Când se deslănţul asupra Ardealului 
urgia celor două curente ce se luptau pen
tru unire, românii se aflau într'o situaţie 
foarte încurcata. In urma agitaţiunilor un
gureşti, cari voiau cu toate mijloacele să 
rupă Ardealol alipindu-1 către Uogaria, se 
convoacă dieta din 30 Maiu 1848. Un
gurii întrebuinţau lot felul de momeli pen
tru a înşela pe români. Promiteau toate li
bertăţile şi garanţiile de desvoltare indepen
dentă a românilor. Unii dintre fruntaşii no
ştri ameţiţi de perspectiva sediţioasă a pro
misiunilor ungureşti se pronunţară pentru 
unire. 

In preajma decizătoarelor evenimente ro
mânii astfel se găseau într'o situaţie de 
nehotărîre. Se simţea lipsa unei direcţiuni. 
In publicistică, în adunări, în conversaţii 
particulare nu se desluşia o atitudine ho-
târîtă. Nemuritorul Gheorghe Bariţ scria în-
tr'un articol că românii au nevoie de un 
om саге să poată »a ne lua de m£nă şi 
a ne zice: veniţi încoace, aici să staţi, de 
aici să porniţi, cutare să voiţi, aceasta să 
pretindeţi înainte de toate<. 

In aceste momente când nesiguranţa vre
murilor apăsa greu conştiinţa fruntaşilor 
neamului, se ivi bărbatul providenţial, în 
al cărui suflet erau sintetizate toate aspi
raţiunile neamului, în inima căruia se lă
murise, par'că de veacuri părticică de păr
ticică în cea mai înaltă a sa întruchipare, 
programul politic al neamului întreg. Acest 
bărbat era Simeon Bărnuţiu. 

In 26 Martie 1848 formulă în liniamente 
generale următorul program politic : Con
gres naţional român, libertate individuală 
prin desfiinţarea iobăgiei şi libertate naţio
nală prin reaşezarea poporului în drepturile 
sale. Programul acesta cu iuţeala vântului 
s'a proclamat pretutindeni prin Ardeal de 
către cărturarii entusiaşti ce cutreerau satele. 
El deveni în scurt programul tuturora. In 
aceiaşi vreme se răspândi printre tinerii din 
Sibiiu o altă proclamaţiune manuscrisă, re
dactată tot de Bărnuţiu, în care se spunea 
că românii numai »ca naţiune liberă la na
ţiune libera« vor negocia cu ungurii, şi nu
mai dacă li-se va garanta toate drepturile şi 
libertăţile de desvoltare independentă, căci şi 
republica >nu este decât un depotism afu
risit, fără nationalitate«. 

Pentru a se sfătui românii asupra atitu
dinea lor faţă cu ungurii înfuriaţi, la iniţia
tiva lui Bărnuţiu se ţine adunarea din Du
mineca Tomii la Blaj, apoi cea memorabilă 
din 3/15 Maiu, pe »campul libertăţii*. 

Aceasta adunare la propunerea lui Băr
nuţiu se declară adunare generală a naţiunii, 
naţiunea se declară credinciosă împăratului, 
ca popor de sine stătător şi factor al ţării. 
Discursul epocal rostit de Bărnuţiu în cate

drala din Blaj în preajma adunării a devenit 
crezul politic al tuturor românilor. în el se 
cuprind îndrumările pentru veacuri întregi, 
ce trebue să călăuzească toate generaţiile 
conducătoare din viitor. 40 de mii de ro
mâni cu braţele înălţate spre cer au con
sfinţit prin jurământul lor într'un suflet, 
într'o înălţare, programul luptelor noastre 
naţionale, cuprins în acel discurs de mărime 
clasică. Românii în aceasla adunare decla-
rându-se credincioşi împăratului, au pornit 
să lupte împotriva unirei Transilvaniei cu 
Ungaria, care era ultimul postulat în ceiea 
12 puncte formulate de dieta din Budapesta. 

Sunt prea înguste cadrele unui articol de 
ziar, decât să putem dà chiar schiţarea ge
nerală a evenimentelor ce au игпЫ. Ne 
mărginim numai a scoate momentele cari 
vădesc rolul mare ce 1-a avut >atletul româ
nismului» Simeon Bărnuţi i, în toată desfă
şurarea lor. Alături de marele Şaguna care 
era în fruntea comitetului naţional permanent 
din Sibiiu, Bărnuţiu a fost ales vice-preşe-
dinte. in adunarea din Septemvrie a ace
luiaşi an, destituindu-se acest comitet, s'a 
constituit un comitet de pacificare, sub pre
zidenţia lui Brănuţiu, ajungând astfel con
ducătorul înţelept al cauzei naţionale. Sunt 
nenumărate jertfele aduse de el pe altarul 
neamului. Dar la 11 Martie 1849 când ge
neralul Bem luase Sibiiul, cade în manile 
potrivnicilor şi abia poate scăpa noaptea pe 
un ger cumplit sărind pesle zidurile oraşu
lui. De aici începe pribegia lui. După multe 
peripeţii, arestat in două rânduri, izbuteşte 
totuşi să ajungă la Viena, ocolind o parte 
din Europa pe la Constantinopole, Smirna, 
Siva, Corciră şi Triest 

La Viena n'a încetat să lucreze pentru reu
şita cauzei naţionale. Din 1851 până la 
1852 audiazâ la facultatea juridică de acolo. 
In urma unor prigonir» urzite pe ascuns de 
unguri, mai apoi pentru a-şi căuta şi de 
sănătate plecă în Italia, unde se înscrie la 
universitatea din Pavia. In 1854 ia diploma 
de doctor în drepturi. Chemat de ministrul 
României Mavrogheni şi de A. T. Lauran, 
merge să ocupe catedra de filosofie la gim-
nasiul academiei din Iaşi. E numit în mai 
multe rânduri inspector de scoale, contri
buind mult la reorganizarea învăţământului 
în România. Deschizându-se mai târziu la 
Iaşi cursurile superioare, funcţionează ca 
profesor la catedrele de dreptul ginţilor, pub
lic şi constituţional. Catedra i-a fost miljlo-
cul de-a trezi în ţară conştiinţa naţională. 
A scris o mulţime de cărţi de ştiinţă în 
specialitatea sa, de-o netăgăduită valoare, 
cari numai în parte sunt editate până acum. 

După o viaţă atât de sbuciumată, purtată 
neîncetat la suprafaţă de torentul revoluţiei, 
puterile fizice i-au sleit, organizmul nu 1-a 
mai slujit pentru spinoasa sa carieră. In 
Maiu 1864, presimt ndu-şi sfirşitul vieţii şi 
sfîrşit de dorul ţării sale, pleacă din Iaşi 
peste Bistriţa cătrâ Sălaj. Dar nu i-a fost 
dat să-şi vază satul natal, căci ajuns abia 
până în Valea-Almaşului, la 16/28 Maiu 
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moare în etate de 56 ani. Osămintele lui 
sfinte s'au aşezat spre odihnă veşnică în 
tintirimul din Bocşa-Română, unde i-s'a înăl
ţat un frumos monument sépulcral pe chel
tuiala naţiunii şi în special a românilor din 
Sălaj, recunoscători. In aula universităţii 
din Iaşi un bust de marmoră aminteşte 
munca lui uriaşă săvârşită întru luminarea 
neamului. 

Simeon Bărnuţiu a fost distins de către 
împăratul cu crucea de aur cu coroană pen
tru merite. El a primit darul împăratu
lui, având o largă prevedere politică pentru 
viitor. 

Simion Bărnut e fiul Sălajului. El este 
omul prin care ţinutul acesta a contri
buit cu partea sa la istoria luDtelor noastre 
politice. Este un obol de preţ, viaţa şi 
ideile lui Bărnuţ depuse pe altarul neamu
lui nostru de care ţinutul acesta poate fi 
mândru. 

Căci în toată figura aceasta sunt note şi 
trăsuri de caracter mari, monumentale şi 
astăzi tot mai rari. Bărnuţ a îmbinat con
cepţia largă mare şi îndrâsneaţa a gândirii 
cu puterea fanatica a credinţa în ideal, cu 
tăria şi virtutea romană a caracterului. 

In noaptea de îndoială şi de nelămurire 
chinuitoare în care se sbătea un neam în
treg, din creierul lui a isbucnit o fâşie de 
lumină arătând drumul cel bun. Se poate 
spune că în împrejurările acelea el s'a cu
getat pentru toţi şi mintea sa, cugetarea sa 
a fost cugetarea unui popor întreg. 

Oricât ne-am roti azi ochii, trebuie să re
cunoaştem că în viaţa noastră de azi nu 
mai întâlnim figuri de talia lui Bărnuţ. 

Suntem o generaţie de oameni mărunţi, 
şi adeseori înguşti şi firavi pe cari ne pleacă, ne 
îndoaie şi ne poartă în draga voie bătaia ca
pricioasă a vânturilor şi ne întrebăm cu 
drept cuvânt când îndura-se-vor vremurile 
să ne mai trimită oameni de croiala lui? 

Duminecă în 10 August n., din prilejul 
centenarului delà naşterea lui, românii re
cunoscători vor merge să-i stropească mor
mântul cu lacrimi de pietate şi neţărmurită 

FOIŢA TRIBUNEI. 

Г^І е с о і Ч ?s m vi 1. 

De Á. H. Brandia. 

Toţi oamenii cari au „ce să mănânce" mânâncă 
prea muit, toţi o ştia aceasta. Se pare, apoi, că 
oamenii mănâncă răn, tocmai aceia cari an ce 
mânca cu prisosinţă : de aici rezultă cea mai 
mare parte din boalele oamenilor, din neferici
rile lor şi unele din viţiile lor. 

Punctul acesta de vedere a fost stabilit, des
făşurat şi sprijinit cu succes în America şi în 
Anglia de un om, a cărui teorie „Foemina" o 
expun în rândurile ce urmează împreună cu re
zultatele dobândite din aplicarea ei. 

Autorul acestei teorii este dl Fletcher, şi sis
temul său este chiar atât de popular în lumea 
nouă încât se numeşte flecerism, şi pentru prac
ticarea lui s'a creat verbul a flecerisa. Când o 
idee înavuţeşte limba cu un verb, în general a-
ceasta probează puterea de viaţă a acelei idei. 

Dl Fletcher este un Scotch American, adică de 
două-ori înzestrat cu spiritul de întreprindere. A 
cutreierat lumea şi a întreprins mai toate profe
siile a practicat ca un profesionist sporturile atle
tice, a comandat o corabie, a diriguit un teatru, 
a fost ca tragaciu rivalul doctorului Corver, a 
făcut critică artistică, şi o mulţime de alte lu
cruri. Nici una din formele activităţei mentale 
nu i-a rămas străină, în fiecare a adus aceeaşi 
inteligenţă limpede şi ageră, aceeaşi voinţă stă
ruitoare. Intr'un moment al vieţei sale, renun
ţând la exerciţiile cerute de spoiturile violente, 

adrairaţiune. Cuvine-se să ne proşternem 
înaintea duhului său luminos, ce ne prive
şte din veşnicie îndurerat de suferinţele 
noastre ce nu se mai curmă. Să culegem 
pilde de entusiasm şi jertfire de sine din 
viaţa lui, să cetim evanghelia cuvântărilor 
sale, ca să ne înviorăm puterile pentru lup
tele ce ne-aşteaptă în viitor. Să mergem cu 
toţii la mormântul, în care doarme pe veci 
cea mai curată glorie a neamului nostru. 

Condiţ i i le de pace dintre croaţi şi un
guri sunt expuse într'un articol mai lung de de
putatul dr. Pinterovici. Dânsul cere ca veniturile 
bugetului Croaţiei să fie administrate deosebit de-al 
Ungariei, cere concesii pe teren constituţional şi 
responsabilitatea banului către dieta croată. Un
garia fiind partea cea mai puternică trebue să 
înceapă tratativele pentru pace. 

* 

Drepturile limbii ungureşti în serviciul mi-
nisteriului de externe sunt fixate de un ordin-
circular adresat ambasadelor, legaţiunilor şi con
sulatelor. Ministerul de externe stabileşte aici 
drepturile limbii ungureşti, în acte, în paşapoarte 
în ştampile etc. 

Rapor tu l gene ra l 
ai Comitetului Central al >Asociaţiunil 
pentru literatura română şl cultura p o p o 
rulul român* către adunarea generală , con
vocată tn Şimleu, la 7 şi 8 August n. 1908. 

(Urmare). 

Alte despărţăminte, de pildă al Beiuşului, Şim-
leului şi Sânmiclăuşului-mare, s'au îngrijit de 
creşterea naţională a ucenicilor şi calfelor de 
meseriaşi şi negaţâtori din oraşele respective, iar 
despărţământul Brad a ţinut cursuri pentru anal
fabeţi. Asemenea cursuri, cari sunt de cea mai 
mare importanţă pentru înaintarea culturală a 
ţărănimii, vor trebui să se facă în toate despăr-
ţămintele. Comitetul central va lua dispoziţii ca 
in cursul iernii viitoare să se înceapă aceste 
cursuri încât mai multe comune de pe teritoriul 
despărţămintelor, întrebuinţând spre acest scop 
o parte din suma destinată pentru prelegerile 
poporale. 

In cursul anului trecut s'a dat o mai puţină 
importanţă organizării economice a ţărănimii. 

a ajuns să fie de-o grosime foarte mare şi su
ferea de-o înăduşire atât de gravă că nu putea 
să treacă de cealaltă parte a unei strade fără să 
nu sufere serios. Sănătatea i-se sdruncină atât 
de tare în cât companiile de asigurare nu voiau 
să-i asigureze viaţa. De atunci au trecut câţi-va 
ani. Astăzi, dl Fletcher este subţire, fără să fie 
slăbit, desfăşură în fiecare zi o muncă de câte 
opt ore, fără să simtă cea mai mică osteneală 
întrece în biciclete pe biciclişlii cei mai rezis
tenţi : companiile îl asigurează subt titlul de 
„viaţă de întâia clasă", şi — ceeace merită să 
se arate — se declară el însuşi un om desăvâr
şit de fericit. 

Iată rezultate cari vorbesc delà sine şi flece-
rismul de ori ce reclamă. 

* 

Doctrina flecerismului se împarte în două părţi : 
una psichologică, alta fisiologică. 

Partea psichologică a fost inspirată dlui Flet
cher de studiul metoadelor budiste ; Undismul i-a 
procurat esenţa observaţiuniior sale într'o curi
oasă carte întitulată: Cultura mentală Abc-darul 
adevăratei vieţi. Iată în scurt cuprinsul acestei 
scrieri : 

Pasiunile cele rele procedează toate din două 
isvoare, din mânie şi grijă. Invidia, răutatea, do
rinţa răsbunărei, nerăbdarea, egoismul, prejude
căţile, agitaţiunea, toate sont fasele deosebite ale 
mâniei. Grija este frica de un rău voitor, neli
niştea anticipată şi nefolositoare, simţământ pe
nibil care nu trebue confundat cu prevederea, 
dar care dovedeşte o stare de slăbiciune a ra-
ţiunei şi a voinţei. 

Cât timp mânia şi grija stăpânesc sufletul fiin-

Numai desp. Reghinului şi Clujului au înfiinţat 2 
tovărăşii pentru asigurarea vitelor în Solovăstra 
şi Feneşul-săsesc, în alte părţi s'au adus numai 
hotărâri de a se înfiinţa. Chiar şi numărul pre
legerilor cari au tâlm&cit poporului însoţ rile aa 
fost prea puţine. 

Hotărîrea On. adunări generale, din anal tro-
cut, de а se face o împărţire mai raţională şi 
mai corespunzătoare scopurilor ce le urmăreşte 
Asociaţiunea a acelor despărţăminte cari cuprind 
un număr prea mare de comune, s'a îndeplinit 
în parte. In cursul anului trecut s'au înfiinţat 
două despărţămint nouă; Aiud Teiuş şi Hălma-
giu, iar în cursul anului 1908, parte s'au înfiin-
ţit, parte sunt pe cale de a se înfiinţa următoa
rele despărţăminte : Lăpuşul unguresc (din terito
riul desp. Dej), Ciacova, Buziaş (ambele din 
terit. desp. Timişoara), Sasca-montană (din desp. 
Oraviţa), despărţământul Şimleu se va împărţi în 
5 despărţăminte, iar despărţământul Murăş- Uioara 
se va reînfiinţa. Astfel, încetul cu încetul, vom 
ajunge să avem despărţăminte cu un număr de 
comune cel mult de 25—30, când credem că va 
fi mai posibilă o activitate statornică şi siste
matică. 

Agenturile. Numărul agenturilor de pe terito-
rul despărţămintelor e de 165. S'a înmulţit deci 
cu 43 faţă de anul trecut. Trebue să amintim că 
neprimind rapoarte generale delà toţi directorii 
despărţămintelor (vezi anexa D. şi F.) nu putem 
cunoaşte numărul absolut exact al agenturilor. 
Dar pe teritorul despărţămiaţelor cari n'au îna
intat rapoarte generale desigur se găsesc puţine 
agenturi, aşa încât cifra de mai sus rămâne a-
proximativ exactă. Cele mai multe agenturi se 
găsesc pe teritorul următoarelor despărţăminte : 
Bistriţa, Blaj, Braşov, Cluj, Orade şi Sebeş. De
spre activitatea agenturilor se găsesa informaţiuai 
în Anexa D. Aici amintim că cele mai active 
agenturi sunt pe teritoriul despărţământului Bra
şov, Blaj şi Brad. 

Bibliotecile poporale. Numărul bibliotecilor faţă 
de numărul agenturilor e mult mai îmbucurător. 
Conform rapoartelor generale primite, delà di
rectorii despărţămintelor, numărul total al biblio
tecilor ѳ de 230. Şi această cifră bine înţeles e 
numai aproximativ exactă, întrucât nu am pri
mit ic formaţiuni delà toate desparţămintele. 
Cele mai multe biblioteci le au următoarele des
părţăminte : Agnita, Bistriţa, Blaj, Braşov, Cluj, 
Orade, Sălişte, Şimleu, şi Timişoara. 

Secţiunile ştiinţifice literare, hotărînd să pu
blice în viitor, mai multe broşuri din Biblioteca 
poporală a „Asociaţiunii", cari în cea mai mare 
parte se vor împărţi gratuit despărţămintelor, 
sperăm că numărul bibliotecilor va creşte mereu. 

ţei simţitoare, ori-ce desvoltare sufletească este 
suspendată. Mânia şi grija sunt doi hoţi de ener
gie. Dar cercetându-se bine, se constata că aceşti 
duşmani ai omului sunt numai nişte rele deprin
deri ale spiritului, de care poate scăpa cu con-
diţiunea ca să aibă o singură dată destulă putere 
spre a ieşi din sine însuşi şi să Ie judece obiec
tiv. A-şi judeca mânia sa este a avea mijlocul 
de a nu-i ceda niciodată: a se desbăra de griji 
o secundă este a putea scăpa de dânsa pontra 
totdeauna. Din momentul diu care dl Fletcher a 
privit vieaţa din acest punct de vedere, i-s'a pă
rut că fiecare împrejurare contribuia ca să cola
boreze la bună-starea lui şi că o conspiraţiune 
universală îi producea fericire cu lucrurile cele 
mai mici. Totodată, el descoperise a doua parte 
a sistemului său şi se ocupa să-i utilizeze con
cursul său eficace. Convingerea adâncă ce împăr
tăşeşte în răspândirea acestui sistem ar fi sin
gură ea de-ajuns ca să facă din dl Fletcher an 
om fericit şi el însuşi а dat această excelenţi 
definiţiune ! „Fericirea résulta din conştiinţă ce 
are cineva că este folositor". 

* 
Să venim acum la metoda fisiologică a flece

rismului. Dl Fletcher a fost condus la descope
rirea acestei metode studiindu-şi propria lui su
ferinţă. 

Medicamentele fiind neputincioase în contra 
dispepsii stăruitoare care-i făcea vieaţa nesufe
rită, el se puse cu toată luarea aminte să stu
dieze căuşele suferinţei sale. Reflectând a isbutit 
să stabilească temelia sentimentului său. 

Natura a pus o utilitate imediată în fiecare din 
sensaţiunile noastre, plăcerea şi neplăcerea ne 
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La acest loc amintim că o parte dintre des
părţăminte an impar it ca ocazia adunărilor cer. 
cnale şi co ocazia prelegerilor poporale mai 
multe broşuri, primite gratuit delà comite
tul central, care In cursul anului trecut a distri
buit, spre acest scop, 3820 de bucăţi din publi-
caţiunile tipărite sau cumpărate de dânsa. Dea-
semenea s'au împărţit, între ţărani, mai multe 
sute de ex. din revista „Ţara Noastră", dupăcum 
se poate vedea şi din raportul secretarului lite
rar către şedinţa plenară a secţiunilor ştiinţifice-
literare. 

Prelegerile. Am amintit în partea generală a 
acestui raport că prelegerile poporale, ţinute în 
cursul anului trecut, constitue partea cea mai în
semnată a activităţii despărţămintelor noastre. 
Comitetul central, pentru a înlesni ţinerea prele
gerilor la sate, în cursul anului 1907, a împărţit 
următoarelor despărţăminte câte 100 cor.: Blaj,, 
Brad, Braşov, Dobra, Mercurea, Orăştie, Sebeş, 
Şimleu şi Turda, despărţământului Orade 200 
cor., desp. Haţeg 50 cor şi desp. Oraviţa 20 cor. 
Tot din bugetul prelegerilor poporale s'au plătit 
82 cor. cheltuielile de drum ale dini V. C. Os-
vadă, care, din încredinţarea comitetului central, 
a iniţiat înfiinţarea unor tovărăşii în Bran. 

Cele mai multe despărţăminte, în cursul anului 
trecut, au dat o deosebită atenţiune prelegerilor 
poporale. Numărul total al acestora, după cum 
se poate vedea din anexa E. şi F., e de 341, 
prin urmare îndoit aşa de mare ca în 1906, când 
în total s'au ţinut 165 de prelegeri. Unele dintre 
despărţăminte (Braşov, Oraviţa etc.) au împărţit 
între popor, cu ocazia prelegerilor poporale, se
minţe, pomişori etc., iar altele diferite broşuri 
folositoare. 

Subiectele prelegerilor deasemenea au fost bine 
alese, urmărind în cea mai mare parte a lor che
stiuni practice. Astfel dintre З4І de prelegeri, în 
158, adecă aproape în jumătate din întregul pre
legerilor s'au tratat chestiuni economice. 

însufleţirea pentru ţinerea prelegerilor poporale 
creşte din an în an ; aceste mai ales în anul cu
rent an luat un avânt îmbucurător. 

unele dintre despărţăminte raportează că nu 
au conferenţiari cu o pregătire specială şi cer 
conferenţiari din centru. In anul trecut despărţă
mântul Braşov a propus să se angajeze un spe
cialist care să cutreere despărţămi^tele, rând pe 
rând, iar în anul acesta secţia economică a făcut 
aceeaş propunere comitetului central. Comitetul 
se va şi îngriji să găsească mijloacele materiale 
necesare, ca să angajeze, în serviciul „Asocia-
ţiunii' -, un agronom, care să fie conferenţiarul 
permanent al ei şi să fie şi un îndrumător pen
tru înfiinţarea însoţirilor de tot felul. 

Secţiunile ştiinţifice-literare an hotărît să pre
gătească fiecare câte o prelegere model cu dia
pozitive, pentru care scop s'a şi votat o sumă de 
600 cor. Şi aceste prelegeri vor contribui la ţi
nerea mai cu înlesnire a prelegerilor, mai ales 
în acele despărţăminte cari au déjà schiopticon. 

In cursul anului 1907 au început sau conti
nuat şi conferenţele pentru cărturari, şi anume 
despărţămintele : Bistriţa, Braşov, Haţeg şi Sibiiu 
au ţinnt mai multe conferinţe şi şezători literare. 
Aceste conferinţe se vor ţinea mai sistematic în 
iarna viitoare, fiind conduse din centru. 

(Va urma.) 

Dîo ЖешІпіі. 
Sănăta tea Rege lu i . Ştirile date de unele 

ziare asupra sănătâţei M. S. Regelui sunt, 
din fericire, exagerate. 

Suveranul resimte o uşoară slăbiciune 
care-L obligă la un repaus relativ, dar sta
rea generală a sănătăţei Maiestăţei Sale e 
satisfăcătoare. 

In ceeace priveşte svonul referitor la 
contramandarea menevrelor regale, nu se 
confirmă. 

A. S. R. P r i n c i p e s a R o m â n i e i a so
sit la Coburg cu principele Carol şi prin
cipesa Elisabeta spre a se stabili pentru 
mai mult timp la castelul »Rosenau«. 

Un redactor condamnat la moarte de 
greci . Joi seara dl Neculai Popa redactorul ziaru
lui „Opinia" din Iaşi a fost urmărit pe stradă de 
un individ care se vedea că nu are gânduri curate. 
A doua zi dl Popa a primit o scrisoare anonimă 
în care mai mulţi greci îl înştiinţează că e con
damnat la moarte şi dacă va mai continua să 
descopere amănuntele afaeerei Alexiadp, soarta 
lui va fi ca şi aceea a lui Ştefan Mihăileanu 
a cărui moarte a fost decretata şi săvârşită tot 
de ei. 

Parchetul fiind înştiinţat a deschis o anchetă. 

I. P. Sa Mitr politul Partenie Ciinceni 
al Moldovei şi Sucevei a luat dispoziţia, ca toţi 
preoţii din eparhia sa, să vie să slujească câte-o 
zi la Mitropolie. j 

In acest scop s'a început la cancelaria mitro-
polei întocmirea unui tablou al preoţilor din e-
parhia Moldovei şi Sucevei. 

Meseriaşii români. Domrul inspector Ob-
reja s'a prezentat ieri dlui ministru al industriei 
şi comerţului, rugându 1 a luà măsuri cont a 
streinilor meseria;), cari sunt angajaţi la diferite 
lucrări, fără ca ei să a bă brevete sau carnete 
conform legei meseriilor, pe când meseriaşii ro
mâni, din cauza concurenţei ce i se face, stau 
fără lucru. 

Dnul Djuvara a promis câ va da ordine să nu 
se mai primească streinii a lucru, decât acei din 
ţările unde meseriaşii români se bucura de reci
procitate şi numai când au brevete sau carnete 
liberate de instituţiunile similare cu ale noastre. 

„Petreceri" în Vălenii-de-munte. 
Aveà dreptate părintele, când îmi spunea ce-mi 

spunea ! 
Sunt, în adevăr, lucruri de acelea, care te fac 

să cauţi explicaţia lor »ceva mai sus decât de 
obiceiu«. 

Iată un târguşor de munte. 
Adevărata comoară, — e drept, — prin clima 

sa djice, prin apa sa rece şi limpede, prin traiul 
ieftin şi bun, între oameni de omenie — există 
numai vre o două familii de evrei —, prin aşe
zarea şi împrejurimilele sale încântătoare. Un mi
nunat »mediu fizic», — de sigur. 

Cine, însă, acum un an, acum câteva luni, — 
nu mai departe, — ar fi putut bănui măcar că 
aici, în acest loc de întărire a trupului, se va ri
dica, în aşa de scurt timp, un adevărat focar de 
încălzire a sufletului naţional? Şi, totuşi, vedeţi; 
într'un colţ al târguşorului fără căutare, sunt trei 
luni decând vuieşte motorul unei tipografia ro
mâneşti, din care se revarsă tot mai multă lumină 
— prin cărţi, reviste, etc.; — în timp ce, la câţiva 
paşi numai, în localul şcolii primare, atât de An 
vacanta« obişnuită, publicul — localnici şi oas-
peţ din toate părţile României şi Românimii — 
se îndeasă să asculte «cursurile de vară«. 

O viaţă culturală, cum n'o are nici o capitală 
de judeţ din ţară, se desfăşură, astfel, de un timp, 
sub o_hii vălenariior, uimiţi cu drept cuvânt. O 
viaţă temeinică, serioasă — şi, în acelaşi timp, 
zimbitoare. 

Ba mai mult decât zimbitoare. Căci nu e vorba 
numai de ceva negativ: de înlăturarea pedantis
mului rigid şi stupid, a oficialităţii seci şi reci. 
Nu, — căci iată: 

sunt date spre' a ne deştepta şi ca mijloace de 
apărare şi de continuare a vieţei speciei. Pentru 
ce posedăm oare noi facultatea gustului care ne 
informeezà despre calitatea lucrurilor ce mân
căm ? Oare numai ca să adaoge o voluptate la 
existenta noastră şi ca să ne îndemne să cultivăm 
viţiul lăcomiei de mâncare? Evident că nu, căci 
plăcerea mâncărei duce la mâncarea peste mă
sură, şi mâncarea peste măsură compromite vieaţa. 
Din reflexiune în reflexiune, dl Fletcher ajunse 
la următoarea încheiere : 

Dacă avem gust, este ca să fim deşteptaţi de 
momentul în care este necesar ca să înghiţim 
slimente. Cu aceasta sistemul său era aflat : con
sistă întru a mesteca până ce gustul alimentului 
a dispărut cu totul. 

(In medic englez dintre cei mai distinşi, doc
torul Van Sommeren, entuziuasmat de această 
descoperire şi de rezultatele însemnate ce a ob
ţinut în urma unui studiu îndelungat şi a nume
roase şi strict supraveghiate aplicaţiuni, şi-a con
sacrat viaţa pentru succesul flecarismului, pe 
care el însuşi îl practică de mai mulţi ani. Doc
torul Van Sommeren inzistă asupra utilitâţei ex
treme a acestei prime părţi a digestiunei care se 
petrece în gară. Oare cari alimente vârtoase 

trebue să fie mestecate de mai bine de o sută 
de ori ; când aa ajuns în stomac, saliva a exer
citat asupra lor o astfel de acţiune încât doc
toriile au fost nimicite. Prin acest procedeu ro
lul intestinului este foarte mult redus, şi sunt 
micşurate de nu chiar suprimate şansele apen
dicitei, ale tifoidei şi ale tuturor intoxicărilor in
testinale, al căror rezultat este adeseori nebunia 
şi care, în general, pun organismul în inferiori
tate. 

Toate alimentele chiar licvide trebue să fie 
mestecate, afară de apa, pentrucă apa nu are 
gust. Dar, să nu ne închipuim că mestecarea po
trivită ar fi lucru uşor. întâii noştri străbuni, cari 
se nutreau cu cărnuri vârtoase abia fripte — şi 
cari de sigur nu sufereau de nici o dispensie — 
aveau în fălcile lor energii pe cari noi le-am 
pierdut din cauza rafinamentelor noastre culinare. 
Spre a flecerizà cum se cuvine, corect, trebue o 
lucrare serioasă, aplicaţiune, multă voinţă şi 
luare-aminte, — însuşiri excelente, asemino, pen
tru întreţinerea sau restaurarea sănătăţei. Toţi 
fleceriştii, cari practică flecerismul, se bucură de — 
o sănătate perfectă şi sunt încântaţi de viaţa lor 
afirma Foemina care cunoaşte mai mulţi adepţi 
de ai acestui sistem. Ei încredinţează că mânâncă 

mai cu mai multă plăcere de când s'au supus 
regimului flecerist, si nu este nici un motiv de 
a nu-i crede pe cuvânt, neavând nici un interes 
ca să tăgăduiască adevărul. 

* 
Rezultatul cel mai important al flecerismului 

este micşorarea considerabilă a cantităţii de ali
mente necesare pentru sănătatea şi vigoarea cor
pului, şi acest rezultat ar fi de ajuns spre a-1 
clasifica printre metoadele cek« mai salutare. Este 
prea vederat, că după terminarea desăvârşită a 
creşte! ii, omul are trebuinţă de o cantitate mult 
mai mi.ă de hrană. Totuşi oamenii continuă să 
mănânce tot atâta, dacă nu şi mai mult, căci ei 
capătă »0 foame artificială», prin obicei, căreia 
i-se supun fără să bage de seamă la osteneala 
înspăimântătoare la care îşi condamnă o ganele 
lor de digestiune, cave le risipeşte în fiecare zi 
mai multe ore din adevărata lor existenţă şi-i 
pironeşte într'o stare de amo>ţeală stupidă, plină 
de visiuni melanco ice. Această foame factice este 
cu totul distrusă prin flecerism şi cu dânsa se 
înlătură toate suferinţile ascunse sau manifeste 
datorite supra alimentaţiunei. 

Se poate uşor îoţelege ce consecvenţe prodi
gioase ar produce generalizarea unui asemenea 

Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la 

se pot procura 
cu plătire în rate F A L K I M R E 

M a r e a t e l i e r m e c h a n i c d e r e p a r a t u r i . № 4 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoară. 

Cu stimă : A n d r e I F a I k, K o l o z s v á r , şi'n str. Deák Ferencz nr. 30. 
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înştiinţări, ieşite din tiparul «Neamului Roma-
nesc«, vestesc publicul, că Joi, 17 Iulie a. c. com
pania de bacalauraţi a şcolii de ofiţeri în réserva, 
în trecerea p r n Văleni, va da o producţie de 
musică şi declamaţie; — iar peste două zile 
(Sâmbătă, 19 Iulie), o trupă împrovisată de dile
tanţi va represinta, cu un intermezzo de cântec, 
pe » Arvinte şi Pepelea« al lui Alexandri şi »Noap-
tea Furtunoasă» a lui Caragiale. 

Şi publicul năvăleşte în număr aşa de mare, 
încât nu-1 încape sala, şi nu-1 încape curtea 
şcolii. 

Şi producţiile se desfăşură una după alta, şl 
una mai norocoasă decât alta, în mijlocul entu-
siasmului general. 

Corul bacalaureaţilor, condus de dl C. Paras-
chivescu, a cântat cu mult simţ, dl M. Mihăi-
lescu a cântat două bucăţi din vioară. Elevii M. 
lonescu şi Ţipoia au declamat bucăţi din Ale
xandri şi Vlahuţă, c a e au fost foarte mult a-
plaudate. 

Iar la a doua producţie dşoarele Adela Valter 
şi Angela Beldiceanu, precum şi dnii Beldiceanu, 
1. C. Beldie, P. Tomescu şi Ludu, au vădit un 
real talent. Dşoara Valter a cântat foarte bine 
arii româneşti. Dnul Onciu a întovărăşit frumos 
din flaut. 

Lumea a aplaudat voioasă şi a rîs din toată 
inima la cele două comedii, iar la danţul care a 
urmat până târziu a fost o însufleţire nespusă. 

In faţa acestei neaşteptate trez ri de viaţă nouă, 
necunoscută până acum, un singur gând încol
ţeşte în suflete: ce minuni poate face avântul, 
când e înarmat cu pricepere şi voinţă de fier! 

Şi s numai zorile sfioase, acestea... 
s Neamul Românesc*. A'. 

Catastrofa balonului Zeppelin. 
Nimicirea atât de năprasnici a balonu

lui Zeppelin a produs pretutindeni impresia 
eea mai dureroasă. 

In istoria opintirilor omenimei către cu
cerirea aerului ea va rămânea un epizod 
tragic. 

In Germania întreagă interesul pentru a-
ceartă întreprindere îndrăzneaţi s'a ridicat 
ia culme. 

Cât de mult încercările Iui Zeppelin 
sunt socotite ca o întreprindere de mare in
teres naţional se dovedeşre şi prin faptul 
că însuşi împăratul Germaniei a adresat 

metod. Autorităţile militare din America, pătrunse 
de rezultatele practice ce s'ar putea căpăta în 
privinţa hranei oştirilor, au pus să se facă ex
perienţe. In Anglia asemenea, personalităţi im
portante din lumea ştiinţifică acordă o atenţiune 
acestui sistem, care, dacă ar fi aplicat în tot re
gatul, ar deslegă problema grea a aiimentaţiunei. 
Intr'adevăr, dacă i-ar ajunge a treia parte din 
ceeace consumă, Anglia ar putea produce carnea 
de care are trebuinţă spre a se nutri, şi veşnica 
ameninţare a blocului ar înceta de a interveni în 
determinarea actelor politicei sale din afară. 

Fără îndoială, va trebui să treacă multă vreme 
până să ajungă mesticaţiunea alimentelor c eace 
trebuie să fie, pentru ca să se generalizeze ex
celentele efecte ce se vede că Ie produce asu
pra indivizilor izolaţi. Cu greu, foarte greu, cla
sele întărite se vor putea supune unui regim de 
alimentare cumpătat, practicat după normele dlui 
Fletcher. Şi bogăţia îşi are neapărat neajunsurile 
sale; natura îi răsplăteşte pe cei săraci permiţân-
du-le să trăiască mai bine, în realitate, şl mai 
fericiţi. Ori cum, e constatat, supra-alimentaţia 
face pasiunile mat brutale, întreţine violenţa, al
terează focul gândirei, încătuşează libertatea. 

din Stokholm lui Zeppelin următoarei te
legramă : 

Sä nu descurajezi. In dada nenorocului 
Germania merge în fruntea lumii întregi. 
Nu-fi pierde curajul l Wilhelm. 

Din Friedrichshafen să anunţă că la so« 
sirea sa acasă, ia orele 11 din noapte, 
contele Zeppelin a fost primit de o mare 
mulţme făcându i-se ovaţiuni însufleţite. 
Contele a sărit sprinten din vagonul de 
clasa întâie şi a îmbrăţişat pe fiică-sa. Lu
mea înghesuită pe peronaa izbucnit în stri
găte de Hoch! 

Contele Zeppelin a răspuns: 
— Mulţămesc cu cea mai mare bucurie 

pentru marea încredere ce o puneţi în 
mine. Dar e zadarnic, am păţit o nenoro
cire... 

Aici contele isprăvi >discursul* ridicând 
din umere. Apoi îmbrăţişa din nou pe 
fiică-sa şi lumea isbucni iarăşi în strigăte 
de Hoch! 

Cineva din mulţime îi strigă : 
— Lucrul de căpetenie e că aţi scăpat 

cu vieaţa. 
înaintea locuinţei sale noaptea i-se făcură 

din nou ovaţiuni. La braţ cu fiică-sa se ivi 
pe balcon mulţumind lumii. 

Reconstrucţia balonului. 
Toate ziarele germane s ; ocupă în arti

cole de fond de catastrofa lut Zeppelin. 
Toate conglăsuesc în aceeaşi plrere: Ba
lonul lui Zeppelin trebuie reconstruit. Co
lectele în stil mare au început pentru a 
oferi lui Zeppelin mijloacele necesare de 
a ş i reconstrui balonul. 

»B-rliner Tageblatt* afirmă că până în 
clipa asta au fost semnate 1 milion şi 300.000 
de mărci pentru reconstrucţia balonului. La 
guma aceasta se mai adaugă cele 500.000 
de mărci ce se vor da din tezaurul public 
în acelaş scop. 

Toate ziarele au lansat supscripţli pu
blice pentru reconstrucţia balonului. 

Povestirea unul martor ocular. 
Un martor ocnlar povesteşte armatoarele des

pre catastrofă: Stăteam la capal balonalai, lângă 
nacela dintâie, când dinspre apus se stârni an 
nor de praf care acoperi tot orizontal. In ace
laş timp am simţit o vijelie mai puternică decât 
cele precedente. Balonul erà aşa ancorat că an
cora principală eră prinsă numai ca vârful an
corei în pământ, încât balonul se pateâ mişca 
liber în direcţia vântului. Curentul puternic smulse 
balonul, ancora se rupse şt soldaţii na mai erau 
în stare să-1 oprească. Cinci secunde după ru
perea ancorelor soarta balonalai erà hotärîtă. 
Maşiniştii aflători în nacelă scăpară sărind din-
tr'însa. 

Nenorocirea a fost pricinuită în mare parte 
prin faptul că partea dinainte a balonului a fost 
trasa de greutatea ancorei spre pământ, pe când 
partea cealaltă s'a ridicat în sas şi tot gazul din 
balon a eşit. Balonul a fost ridicat la o înălţime 
de 100 — 150 de metri şi târît la o depărtare de 
mai mulţi chilometri. Catastrofa s'a întâmplat la 
orele 2.50 precis. 

Unul dintre monterii cari se afla în nacela 
dintâie sărind jos s'a rănit atât de grozav încât 
na mai e nădejde de-a se face bine. Alt monter 
şi un grenadir s'au rănit grav. 

Bucov ina . 
Acţiunea rutenilor din Bucovina . Rutenii 

diD Bucovina, care de câtă va vreme duc o luptă 
aprigă contra românilor din acele ţinuturi, sab 
oblandairea guvernului austriac, au convocat an 
mare mte t iDg , care s'a ţinut Duminecă în 20 a. 
c , în comuna Văscanţi. 

La acest meeting a luat parte un mare număr 
de ruteni, de prin ţinuturile din împrejurime. 

Deasemenea a azistat şi şeful clubului ratean, 
cavalerul Wassiko împreună cu toţi deputaţii ru
teni din Reichsrath ş i din Landtagul bucovinean. 

In această întrunire n'aa lipsit atacurile contra 
românilor bucovineni, care după credinţa rate-
nilor prezintă an pericol pentra ei. 

S'a hotărît în primai rând unirea tuturor ru
tenilor din Galiţia şi Bucovina pentra o acţiaae 
politică comună, exprimându se încrederea în 
Reichsrathul austriac. 

Deasemenea s'a hotărît a se cere ca malta stă
ruinţă regularea situaţiei în sânul bisericei gr.-
orientale din Bucovina, cum şi convocarea de 
urgenţă a Landtagului bucovinean pentra а se 
proceda la reforma electorală. 

Congresul nu a uitat a atacă cu mare vehe
menţă pe deputaţii Scholsvvol şi Onciul, cerând 
ca aceşti deputaţi să fie înfieraţi cu ultima e-
nergie. 

întrunirea s'a terminat printr'o manifestaţie de 
simpatie la adresa baronului de Wasilko, deputat 
ratean şi preşedintele meetingalui. 

Declaraţiile patriarhului Zmeianovici. 
Atitudinea atât de hotărîtă şi bruscă a 

guvernului unguresc împotriva întăririi epis
copului Zmeianovici ca patriarhal bisericii 
sârbeşti a avut o înrîurire ciudată asupra 
noului pdriarh sârbesc. Noul patriarh ne
întărit a făcut întt'o convorbire avută cu 
un ziarist, mai multe declaraţii. 

Regretăm că P. S. Sa, în dorinţa de a 
c â ş t i g a graţiile guvernului, merge cu con
cesiile ce le face intereselor ungureşti prea 
departe, făgăduind că în scurt timp va vorbi 
ungureşte atât de bine încât va putea rosti 
cuvântări ungureşti în camera magnaţilor. 
Pentru a se recomanda guvernu'ui el merge 
până acolo încât rosteşte cuvinte de osândă 
la adresa deputatului Vaida şi face asigurări 
de bunele sale sentimente ungureşti. 

Socotim că prin aceste umilitoare decla
raţii lipsite de demnitate noul patriarh va 
pierde mult din simpatiile poporului sârbesc 
fără a reuşi să câştige încrederea guver 
nului. 

Iată ce a spus în rezumat patriarhul 
Zmeianovici. 

Mă încred în înţelepciunea guvernului care se 
va feri să turbure pacea întregului popor sâr
besc. Nu am avut niciodată vre-un conflict cu 
guvernul unguresc, ci dimpotrivă am ajutat tot
deauna întărirea clădirei statului unguresc. Nu eu 
ci împrejurările sunt de vină că nu ştiu perfect 
ungureşte. De 12 ani de când sunt episcop gu
vernul nu mi-a ridicat niciodată obiecţia asta, deşi 
am fost şi până acuma membru în camera mag
naţilor. Numai acuma îmi fac învinuirea asta. 

Dar dacă-i vorba numai de asta, atunci pun 
rămăşag cu dl Wekerle că în timp de un an şi 
jumătate voi învăţa ungureşte atât de bine încât 
voi putea să rostesc discursuri în camera mag
naţilor. 

Dar iată pilda deputatului Vaida. Ce bine ştie 
ungureşte şi totuşi ungurimea nu are nici — an 
folos din faptul acesta. 

Toate damele se facideal de frumoase 
prin erectul bun al 

CREMEI MAKOI- IDEAL 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 

P a c e s â d i s p a r a r o ş a ţ a f e ţ e i , 
pistruiie, pete le d e ficat şi toate necurăţeniile pielei. 

Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ a 
c u r a t ă , f r a g e d a , c a t i f e l a t a ş i f i n a ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasa sau uscată. 

Secapătă numai la însuşi fabricantul: 

KUDAR LAJOS ~ ffihAffTt 

= 1 borcan do сгешй Ideal 1 cor. =—-

Pudra Ideal 1 cor. Săpun Ideal ? 0 Ш. 

Comandele prin postă se satisfac repede şi punctual. 
Preparatele medicale şi еоешісе aa fost premiate io expoziţia bi-

?!i«tiel internaţionali i i i 1879 eo medalia da aur, ei troiaa da metal 
raacezi ti ta diploma da distilaţii. 
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Faptele mele au dat totdeauna mărturie strălu
cita că deşi nu ştiu bine ungureşte, sunt bun pa
ît iot maghiar care simte, gândeşte şi fdptuieşte 
pe deplin ungureşte şi îmi susţin pe lângă asta 
şi naţionalitatea sârbească. Nu cred deci ca ga-
vernal unguresc să se rostească împotriva mea 
şi împotriva întregului popor sârbesc. Căci ar 
produce nu Ia noi numai, dar în toate statele 
ortodoxe învecinate mare senzaţie şi agitaţie fap
ta! că nu să întăreşte ca patriarh persoana dorită 
de credincioşi. 

De altcum pe mine nu m'ar supăra prea mult 
dacă guvernul nu m'ar întări. Rămân tot cine 
am fost şi voi avea conştiinţa că tot eu sunt pa
triarhul ales de popor. 

Evenimentele din Turcia. 
Prima criza min i s t er ia lă în Turcia . 

După câteva zile de constituţionalism, 
noua eră turcească are azi prima criză mi
nisterială. Ea nu a fost grea dè prevăzut. 
Actualul cabinet a avut un caracter provi-
zor şi criză nu trebuie deci să ne mire. 
Nici viitorul cabinet nu poate aveà decât 
un caracter de tranziţie. 

Cauza acestei nesiguranţe este neîncre
derea junilor-turci în intenţiile bune ale 
sultanului. Sultanul nu a înlăturat din jurul 
sau, încă toate persoanele cari susţineau 
vechiul regim şi neîncrederea junilor-turci 
e explicabilă. 

Din vălmăşagul de svonuri ce umplu ne
contenit ziarele remarcăm încă unul, care 
afirmă, că sultanul ar fi hotărît să abdice. 
Acest svon fireşte trebue primit cu multă 
rezervă. 

Sultanul bo lnav . 
Constatinopole. Din cercurile Portei se anunţă 

că sultanul se află bolnav, starea lui inspiră se
rioase îngrijiri. 

Demisia cabinetului şl a marelui vizir. 
Demisiunea cabinetului şi a marelui vizir a 

fost primită. Urmează deliberări asupra formarii 
nonlui minister la Yldiz. Se aşteaptă publicarea 
pe mâne. 

— După informaţiunea cercurilor Portei, de
misiunea marelui vizir se datoreşte atitudinei 
şeicului Islamului, presei, comitetului june-turc 
si opiniunei publice, care este contrară ultimului 
hatti humayun, ca o violare a constituţiunei. 

Ieri dimineaţă şeicul Islamului a explicat sul-
tannlai situaţiunea şi a declarat că nu mai poate 
rămânea în minister împreună marele vizir care, 
cu toate asigurările şi jurămintele, violează con-
stituţiunea. 

Sore seară, marele vizir a supus sultanului 
demisia sa şi a întregului comitet motivându o 
prin faptul că hatti kumayunul a nemulţumit 
opinia publică. Către miezul nopţii sultanul a 
primit demisiunea. De azi dimineaţă şeicul Isla
mului, fostul mare vizir şi Kiamil paşa stau Ia 
palat conferind asupra formării noului minister. 

Schimarea limbagiului presei este datorită pre-
siunei comitetului june-turc. Se asigură că Fehim 
paşa. care a fost exilat, ar fi fost ucis între Brusa 
sj Jenichehir. 

Tinerii turci şl armata. 
0 ştire sosită la Adrianopol spune că comite

tul tinerilor turci tratează cu comandanţii trupe
lor spre a-i hotărî să pornească contra guvernu
lui în cazul când acesta ar încerca să restabi
lească vechiul regim. 

Generalul turc Mukdar paşa, care s'a întors 
din concediu la Constantipol, a declarat că dân
sul socoate serioasă mişcarea, nu atât din 

cauza tinelor turci, cari formează o fracţiune 
neînsemnată, ci fiindcă şi poporal ia parte 
la ea. 

O contra revoluţie e cu neputinţă, deoarece ar
mata întreagă e favorabilă mişcărei. Situaţia sul
tanului ѳ sigură. 

Sărbarea slovacilor. 
„Societatea muzeului slovac, a ţinut în 4 Au

gust, serbarea adunării generale anuale în Tu-
rieţi-Sveti-Martin. Cu acest prilej s'a ţinut şi 
inaugurarea noului muzeu. Au luat parte la ser
bări o mulţime de slovaci, din toate părţile Slo-
văcimii. De asemenea au eosit reprezentanţi din 
Galiţia, Moravia, Boèmia şi Slovonia. 

Adunarea generală s'a deschis la 10 ore a. m., 
în sala teatrului din Dom, prin Andrei Socolcic. 

După aceea Iosit Sculteti redactorul ziarului 
Narodne Novini îotr'nn lung discurs a amintit 
despre Andrei Kmety, care a lăsat muzeului o 
mare colecţie botanică. Apoi secretarul a făcut 
raportul anual ; iar casierul a presentat budgetul 
anului curent. 

După restaurarea comitetului Iuliu Botto ma
rele poet slovac a ţinut o conferinţă. După ter
minarea conferinţei participanţii au trecut în în
căperile din etaj ale muzeului. Intrările au fost 
împodobite cu trandafiri albi şi roşii. 

Bărbaţi şi femei împreună au intonat noul imn 
slovac, care a fost ascultat cu capetele desvă ite. 
Preşedintele Anton Misie a rostit un frumos dis
curs de deschidere, în care a declarat că scopul 
lor nu e a face politica, ci de a răspândi cultura. 

La ameazi societatea femeilor slovace „Zsivéna" 
şi-a ţinut adunarea generală, sub preşedinţia poe-
tei Elena Soltés. 

Femeile erau îmbrăcate în portul naţional slovac. 
In 5 August dimineaţa, în urma învitărei de

putatului Milan Ivánka un învăţător din capitală 
a ţinut învăţătorilor slovaci o conferenţă despre 
metodul de a învăţa iute cetitul şi scrisul. 

La ameazi a avut loc un prânz comun. 
Serbările s'au continuat şi ieri, în 6 August. 
La banchetul de ieri a prezidat Paul Mudron, 

fruntaşul slovac bine cunoscut şi românilor de 
pe vremea Memorandului. In jurul lui erau de
putaţii Ivanka, Hodja, Bella şi Skiciak. 

In decursul banchetului s'au rostit mai multe 
toaste foarte însufleţite. Preotul Jánoska a zis 
într'altele : 

— Stările în canine aflăm sunt insuportabile, acuş 
nici rugà nu ne mai putem în limba sl .vacă. 
Trebue altoit fanatismul în inimile copiilor no
ştri, numai aşa ne vom putea păstra naţionali
tatea. A vorbit apoi un po on din Posen. 

— Noi — a zis — suntem aşa de asupriţi 
acasă încât nici pe stradă nu mai avem voe să 
vorbim în limba noastră. Totuşi ni-am păstrat 
şi ne vom păst à cea ce avem mai scump : limba 
şi naţionalitatea. Sunt datori să lupte din respu-
teri şi slovacii ca marea luptă ce va veni să şi 
găsească pretutindeni soldaţii Împotriva asupri
torilor. A urmat apoi profesorul delà universita
tea din Praga Vancsek. 

— Când asuprirea vă va chinui mai mult, în-
toarceţi-vă la musică, la cântare. In ea vă veţi 
putea da frâu liber sentimentelor. Aduceţi-vă a-
minte de eehl, căci aceştia nu vă vor lăsă. I-a 
respuns deputatul Ivanka. 

Toastul lui Vancek a stîrnit un adevărat delir. 
Minute întregi au ţinut apauzele. Damele îşi 
fluturau batistele de pe galerie. Sala întreagă 
apoi a înt nat stând în picioare imnul slovac 
*Hei Slovaci*.! Banchetul s'a terminat între ova
ţii Ia adresa mai ales a deputatului Ivanka con
damnat mai zilele trecute la 1 an închisoare. 

Cu aceasta serbările s'au sfîrşit. Mai amintim 
că au luat parte şi o mulţime de studenţi uni-
versita i cehi. Pretutindeni prin localuri publice 
slovacii au refusât sä vorbească în limba ungu
rească şi au pretins ca să fie serviţi în limba lo r. 
O pildă pe care ar putea-o urma şi românii, 

cari pe alocuri au răul obicei, de a trăncinl me
reu ungureşte. Ar ti interesant să se ştie câtă 
vorbă ungurească se va auzi acum la serbările 
>Astrei« în Şimleu. 

MOITâfl 
A R A D , 7 August n. 1908. 

— »Tribuna* la Ş imleu . Ziarul nostru va 
fi reprezintă! la serbările din Şimleu. prin redac
torul nostru dnul Ioan Montani. 

— La t e m n i ţ ă . » Voinţa Nationala« scrie: 
Aflăm că zilele acestea va pleca în Ungaria, spre 
a-şi face osânda şi înfocatul naţionalist drul D. 
Lascu, care de bună bucată de vreme se află în 
România. Se zice însă că, de astă-dată, dsa va 
plecă în mod irevocabil. 

— P r i m a p a r o c h i e o r t o d o x ă u n g u 
rească . Ministrul instrucţiei publice a a-
dus o hotărîre foarte importantă: el a în
fiinţat cea dintâie biserică ortodoxă ungu
rească în Szentes. 

Parochia din Szentes a fost înfiinţată în 
anul 1723 de către mai multe familii bogate de 
negustori macedo-români. 

De atunci urmaşii lor s'au maghiarizat. 
Astăzi mai trăiesc în Szentes familiile Ha
ris , Hadgi Jallo, Ohiuriţa, Papp, Giba etc., 
coborîtoarele harnicilor negustori aromâni. 
Aceştia cer cu stăruinţă introducerea limbii 
ungureşti în biserica lor care azi are o avere 
de vre o 400,000 de coroane. 

Parohia a fost supusă întâiu patriahiei 
de Carloviţ iar mai târziu episcopiei orto
doxe din Arad. 

Ordonanţa ministrului a decis să intro
ducă în mod ilegal şi samavolnic limba 
ungurească în biserica ortodoxă din Szen
tes. Deoarece episcopia din Arad s'a îm
potrivit acestei atingeri aduse bisericii noa
stre, ministrul a hotărât să scoată parohia 
de sub jurisdicţiunea episcopiei de Arad şi 
să o supuie comitatului. Pentru administra
rea bisericii parohia va alege în mod auto
nom un comitet parohial ales pe 3 ani. 

Suntem însă curioşi, cine va hirotoni 
pe noii preoţi ? 

Ziarele ungureşti asigură că asta va fi 
primul pas către înfiinţarea episcopiei or
todoxe ungureşti. 

— T o l e r a n ţ a r o m â n i l o r . Cetim în «Neamul 
Românesc*. Printre sutele de c&se comerciale, so
cietăţi, etc., ale tuturor grecilor, jidanilor şi în 
parte a românilor din Brăila, există şi câteva so
cietăţii » străine*, care nu angajează niici un fun
cţionar român, ci-şi aduc, din toată lumea, per
sonalul de care au nevoie. Ba unele din ele nici 
nu se conformează codului comercial român. Una 
din aceste societăţi este * Atlantica*, societate un
gurească de transporturi pe apă, care are, deia 
cel mai înalt funcţionar până la cel din urmă 
servitor, numai unguri. Ar trebui să intervină 
camera de comerţ pentru a pune capăt acestei 
toleranţe şi a cere aplicarea legilor în toată ri
goarea lor. 

— E p i l o g la p r i m a a l e g e r e d e d e p u t a t 
d in L u g o j . Miercuri — scrie » Drapelul* — a 
piătit dl dr. Valeriu Branisce suma de 526 cor. 
la mâna advocatului dr. Rostás Gyula (mai na-
inte Rosenthal), care e ultima rată din suma de 

Cel dintâi atelier de pietre mooameatale aranjat ca pater» electrici 

Ger stenbrem Tamás ésT-sa ц-ц? í 
FlhrlMtll priprll iítt flVMfi, finit, SIJlH, lllndir ete., din pietre de mor
mânt magazina м afli In K o l o s a v á r , Pert ino« J â z s e f a i 2 9 . 

. . ? u Y Ä L Eoloxsvár, D t e s e a - a . or . 2 1 , « * 
fftliais BagTT&rad, Mugyatcbea l№r* »i Bfcapat&k 
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2526 coroane, ia care a fost judecat pentru apă
rarea primei alegeri din Lugoj, care a fost a-
nulată. 

— A d v o c a t n o u . Dl dr. Ioan Dordea ne 
anunţă că şi a deschis cancelarie advocaţiaîă în 
Ocna Sioiiului. 

— Pentru »Cipr'an P o r u m b e s c u c Reu
niunea de cântare „Ciprian Porumbescu" din 
Suceava (Bucovina) a întreprins o subscripţie pu
blică pentru restaurarea mormântului compozi
torului Ciprian Porumbescu la Stupea (Bucovina). 

Reuniunea face următoarea socoteală publică : 
Chtlluelile: Restaurarea mormântului j20. Chel-

tuelile sărbărei delà Stupea 212.22. — Total 
932 cor. 22 bani. 

Bilanţul: Venitul total 1368.27. Spesele 932.22. 
— Rămâne deci suma de 436 cor. 5 bani. 

Din aceste 436 cor. 5 b. este de comandat 
încă un bandelier tricolor de metal emailat pen
tru crucea mormântului şi a se face o plantaţiune 
de flori pe mormânt. 

Restul, precum şi eventualele contribuiri ulte
rioare se vor păstra ca fond neatacabil pentru 
tipărirea opurilor inedite ale nemuritorului com
pozitor Ciprian Porumbescu. 

Pentru toate aceste marinimoase contribuţiuni 
reuniunea de cântare „Ciprian Porumbescu" ex
primă mulţâmita cea mai cordială. 

Delà noi din Ungaria a dat Fondul de teatru 
200 cor. Corul vocal al bisericei gr.-ort. din Bo-
zovici (Bănat) 20 cor. Comitetul parohial din 
Braşov 100 cor. Reuniunea de cetire şi cântări 
Coştei (Bănat) 20 cor. Reuniunea de cântări din 
Dalboşeţ 10 cor. Reuniunea de cântări din Lu
goj 100 cor. Reuniunea de cântări Hilaria ain 
Oradea-mare 100 cor. Reuniunea de câtări din 
Reşiţa-montană 40 cor. România Jună Viena 
100 cor. 

— E x a m i n a r e a l iniei ferate Bra
ş o v — F ă g ă r a ş . Zilele acestea s'a pus în 
circulaţie linia ferată mult aşteptată de po-
poraţie dintre Braşov şi Făgăraş. »Tara 
Oltului « aduce un raport amănunţit despre 
examirarea liniei prin comisiunea de ex
perţi veniţi din capitală. Bucuria popora-
ţiei a fost atât de mare pentru acest eve
niment, încât toţi românii şi saşii (căci un
guri pe lângă linia asta ca'n palmă) şi au 
uitat de datoriile lor naţionale. Saşii ce e 
drept au fest ceva mai rezervaţi, căci în gara 
Codlei preotul sas Leonhardt a salutat no
bila comisiune în limba ungurească şi nem-
ţe scă. Românii în schimb nu au ştiut de 
cât pretutindeni ungureşte. In suita însăr
cinatului ministerial Finály Lajos şi a fişpa-
nului se afla şi deputatul Nicolae Şerban. 
Dânsul a luat parte şi la banchetul care 
s'a dat seara în Braşov în onoarea corni-
siunei. La banchet, fireşte, avântate diseur 
suri ungureşti despre binele patriei maghiare, 
la care nu înţelegem ce rost a avut pre
zenţa unui deputat naţional, când tocmai 
acuma se prezintă alte prilejuri mai româ
neşti de a fi faţa. 

— Cununii. D-şoara Olimpia Gbeaja şi |d-nul 
Ioan Radu, îşi vor serba cununia lor religioasă 
Duminecă în 27 Iulie st. v. (9 Aug. st. n.) a. e , 
în biserica gr. or. română din Paloş, la orei 3 
după ameazi. 

— D-şoara Mărioara Al. Odor şi dl Ioan G. 
Neguş şi vor serba cununia, Dumineca în 27 Iu
lie v. a. c , în biserica veche din Tercheş, la 
orele 12 din zi Nuni : D-na şi dl Alexe Barbu. 

— D-şoara Reveica D. Barbu şi dl Nicolae I. 
Langaş, îşi vor serba cununia Duminecă 5n 27 
Iulie st. v. a. c , în biserica Sfintei Treimi de 
pe Tocile, la oarele 12 din zi. Nuni: D e a şi 
d-nul Ioan Mirean 

Felicitările noastre! 

— Din Şemni ţ . »Gaz. Trans.« i-se scrie: In 
28 Iulie st. n. tinerimea română academică din 
Şemniţ a ţinut o serată de despărţire, la care au 
luat Darte mai mulţi români dornici:iaţi în Şem 
niţ. Românii, adunaţi în număr aşa de frumos la 
hotelul Vânătorului, şi au luat adio peniru tot

deauna delà cclegul lor Pavel Monea absolvent 
inginer silvic, fiul preotului Pavel Monea din 
Streza Cârţişoară, comitatul Făgăraşului. Cu oca 
ziunea aceasta fratele Monea şi-a luat în mod 
mişcător adio delà colegii mai tineri şi delà co 
lonia română, îndemnându-i la diliginjă statornică 
şi muncă încordată. Petrecerea animată a durat 
până la miezul nopţi', când între acordurile doi 
nelor, executate de artistul bănăţean Pavel Goanţă, 
n e a m despărţit cu un adio şi şi la revedere în 
viaţă delà colegul Monea şi cu la revedere în 
Octomvrie delà ceilalţi colegi. V. C. 

— Pater est quem.. . Mâne poimâne copiii 
nou născuţi vor trebui să dea mărturie adevă
rată neîndoioasă despre adevăratul lor tată. Se-
rodiagnostica, adică ştiinţa care cercetează sân
gele omenesc a făcut progrese însemnate, şi la 
congresul antropologilor germani ţinut la Frank
furt a. Main, profesorul Hans Sachs a făcut un 
comunicat despre cercetările sale făcute împreună 
cu profesorul Neisser. Acesta din urmă ar fi des
coperit un procedeu prin care se pot stabili 
deosebiri între sângele diferitelor rasse. S'ar fi 
găsit deosebiri cantitative între sângele europe
nilor, malailor şi chinezilor. Serul are efectul 
principal asupra europenilor, la chinezi efectul e 
mai slab şi la malaiezi este şi mai slab. Faptul 
acesta arată că sângele europenilor conţine ma
terii, cari nu se află în sângele celorlalte rasse. 
Prin perfecţionarea acestui sistem se va isbuti 
poate să se stabilească şi deosebiri familiare şi 
individuale. 

— Mari colonizări j idoveşt i în Africa de 
nord. Două mari organizaţii jidoveşti au ţinut 
deunăzi în Lord 'a o conferinţă. Au luat parte 
peste 4000 de jidani. S'a hotărît formarea unei 
colonii jidoveşti compuse din un milion de jidani 
în Africa de nord. Organizaţiile au bogate mij
loace băneşti la îndemână. 

Felicităm organizaţiile jidoveşti pentru hotărîrea 
lor şi vom contribui dacă i nevoie cu jidani de 
cari slavă Domnului dispunem berechet. Am dori 
să vedem odată pe jidani ei între ei, când nu 
vor putea pungaşi decât tot pe unsere Leit. 

— Respins la înrolare fiind prea voinic . 
Intre atleţii lumii întregi bosniacul Antonici este 
de sigur unul din cei dintâi. Antonici, însă ocolea 
cu grije în timpul din urmă Austria, căci nepre-
zintându-se la înrolare fusese urmărit ca fugar. 
Acuma însâ după amnestia împărătească el s'a 
prezentat comisiunei de înrolare, dar a fost res
pins fiind — prea puternic şi voinic. Aviz celor 
ce vor să scape de armată. 

— Amintiri despre Victor Hugo . Edmond 
Biré scrie următoarele în amintirile sale despre 
Victor Hugo : 

Eram la şedinţa delà 5 Aprilie 1850, când se 
discuta proiectul de lege relativ la deportaţiune, 
Victor Hugo vorbi cel dintâi. Discursul sau pre
parat acasă, era o bucata literară cu oarecare 
elocinţă, dar care elocieţă era vecină cu decla-
raţiunea, deci cu toată admiraţia mea pentru 
poet, mi-a fost dat să văd în acea zi că Victor 
Hugo afară de calităţile sale de excelent scriitor 
era departe de a fi un om de tribună. 

Şi cum cei din dreapta numărau, şi cum în 
pupitre se auzea un sgomot făcut cu cuţitele 
de tăiat hârtie el îşi pierdu cumpătul şi începu 
„Când isbucneşte o revoluţiune, oamenii de afa
ceri şi îndemânatici, cari păreau coloşi, nu sunt 
decât pitici". Şi imbecilii sunt oameni, întrerupse 
cineva. Această întrerupere venita din partea 
unui reprezentant din Lot et Garonne D. Boisäie, 
şi cu toate că cuvântul imbecil nu era la adresa 
lui Hugo, celebrul poet se opri brusc, privi în 
dreapta, apoi în stânca, căută un răspuns, dar 
n u l găsi. 

Atunci se întoarse spre preşedinte ca şi cum 
iar cere protecţiune sau un ajutor oarecare, dar 
cum acesta îl privea maliţios şi imposibil, ultima 
speranţă şi-o pierdu relrăgându-se delà tribună 
în mijlocul ilaritate! genera'e şi neavând prilejul 
din tot discursul său făcut acasă decât a recita 
o primă frază. 

— Bancnota miliardarului. Intr'o zi cele
brul miliardar Carnegie, pe când se afla în pe-
lerinagiu la locul naşterii sale, întră într'o mică 

biserică pentru negrii, unde se oficia slujba, şi 
se aşeză pe o bancă In fund. 

Când se făcu cheta, Carnegie puse pe tavă » 
bancnotă de 250 de lei. 

Dupăce, conform obiceiului, a numărat venitul 
chetei, păstorul s'a întors spre credincioşi: 

— Fraţilor ! le zise el. Dumnezeu ne-a protejat 
astăzi. Am strâns în adevăr 4 lei şi 50. Şi dai 
bancnota pe care bătrânul cu cioc a pus-o pe tart, 
este bună, avem 254 lei şi 50 bani. Fraţilor, ple-
caţi-vă genunchii! Sft ne іи.цат lui Dumnezeu ca 
bancnota să nu fie falşă. 

— Nici un g o s p o d a r care doreşte să cum
pere treerătoare cu motor de bezină să nu ne-
glije de a se adresa cerând sfaturi bune ji spe
ciale delà Kállai Lajos, motorgyára, Budapest Yl 
Gyár ú. 50 sz. Adevăratele motoare cu benzina] 
ale lui Kállay Lajos lucrează oriunde, deci şi 
între case acoperite cu paie. Funcţionează cu o 
simplicitate uimitoare. 

E c o n o m i e . 
Casa rurală. Consiliul de administraţie al 

Casei rurale s'a întrunit din nou ieri la orele 3 
după ameazi la ministerul de domenii. 

Consiliul nu se va mai întruni până Ia toamnl 
Până atunci lucrările Casei rurale vor fi expe-

diate, din comisiunea aleasă din sânul consiliului 
de administraţie şi compusă din dnii V. Brătîanu, 
M. Săulesc şi I. G. Buca, împreună cu directorul 
acestei instituţii. 

* 
Budapesta, 7 August 1908. 

ÎNCHEIEREA la 1 ORÄ şi jum. : 
Grâu pe Oct. 1908 (100 klg.) 22 50 22-52 Săcară pe Oct. 18-74 - 18-76 
Ovăs pe Oct. І6 46 I6-4S 
Cucuruz pe Maia i 4-52 - 14 54 

Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul: 
Grâu nou 

De Tisa 22 K. 80—24 K. 50 fii 
Din comitatul Albei — — » > — ) 
De Pesta 22 > 60—23 » 40 > 
Bănăţenesc 22 » 80—23 > 50 > 
De Bacica 22 > 60—23 » 40 y 
Săcară — — 18 > 90—19 » — c 
Orzul de nutreţ, cvalit . 1. 15 > 50—15 » 80 > 

> de cvalitatea 11. 15 > 10—15 » 30 > 
Ovăs de » I. 16 > 60—16 > 80 » 

» > > II. 16 » 20—16 > 50 > 
Cucuruz vechiu — » » — > 

» nou 15 » 20—15 > 40 » 

F o f t a Â â i H i a i s t r a f i t i . 
Ioan Pincu, Rafina. Abonamentul dv. e plătit 

până la 1 Aprilie 1909. 

Redactor responzabil provizor Sever Bocu. 
Editor proprietar G e o r g e Nichin. 

Wällischhof 44 

s a n a t o r i u 
aranjat după s is temul dr. Lahman, ca toati 
întocmir i le m o d e r n e ale therapiel fisicalt 
şl dietlttce, jumătate oră depărtare deli 
Viena în regiune romantică şi #«• 

»taloasa. 

Posta şi telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien) 

Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di 
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 

Dr. Măritiş Sturm 
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BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 

S I T U A Ţ I U N E A S U M A R A 

1907. 
21 Iulie. 

ii 2064716 

1454182 
70273496 

33266964 

11999924 
15806084 
3253121 
5893152 

637863 
184863 

109049274 

2431I198 
24107680 

412302577 

12000000 
2305И53 
3473646 

262438000 
2077070 

2 1 3 І 3 4 

109049274 

412302577 

1 7 1 1 
500 J 

A C T I V 

78469776 Réserva metalica Aar . . 88042 
ЗЗ595000 „ Trate Aar . . . 37300000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 8044900 \ 

„ я » n în cont curent 17503537 î 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 

„ я » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiane 
Deposite libere 

„ „ & provizoria 
Compluri curinţi 
Copmturi de valori 

P A S I V 
Capital . 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă In circulaţiune 
Profitori şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Compturi curinţi 

„ „ „ & provizoria . . . . . . 
Deposite de retras 

1908. 
12 Iulie, 19 Iulie. 

Scomptul 5%. *) Dobânda 5Ѵг°/о 

I2377I564 I25342I7I 

I 0 7 2 0 2 0 898778 
43593204 477 14989 

25947135 25548437 

I1999924 119999:24 
15480553 15480553 
32I6621 32I6621 

5953425 59534Ö5 
698883 699307 

39839 I I 5 4 9 1 

I090I7309 109235069 

30620438 30380288 
28289209 2584953I 

399700124 4c 2434604 

I2000000 I2000000 
24928807 24928807 

3 7 3 4 0 3 4 З734034 
247716790 250I64730 

2I9О642 2190642 
II2542 1 8 1 3 3 2 

IC9OI73O9 109235059 

3997OOI24 402434604 

Â k 
Premiat с і д pr imele 16 premii în anii 1 9 0 2 , 1 9 0 3 ş i l 9 0 4 

K á l l a i L a j o s 
B U D A P E S T , V I . G y á r u t e z a 2 8 . 

Motoarele lui de benzină şi 
treerătoare le cu l o c o m o b i l d e b e n z i n ă 

au fost distinse Ia toate expoziţiile cu medalie de aur. 
F i e c a r e î n i n t e r e s u l p r o p r i u , dacă cere preţ-curent şi explicări despre aceste treerătoare 
cu motor de benzină recunoscute în toată tara de cele mai bune, precum şi despre alte maşini agricole. 

e a 

Fabrica de motoare a lui Kállai Lajos , în anul acesta a fost 
din nou decorată cu medalie de aur de stat. Т В Ч 

I x x ^ і Ъ і і и ( N a g y s z e b e n ) . 

I 
O p i e s ă e n u m a i cu 4 0 d e cor . 

încălzeşte în e / 4 de oră 
160 âe litrii de apă, pen
tru care consumă ca c o m 

bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
O v a n ă d e ne încă lz i t n u m a i 2 4 c o r . 

Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 

C o m a n d e l e s e eftuesc imediat şl s e trimit 
cu rambursa. 

Gustav Stuchlich 
Entengasse 17. HERMANSTADT. Saggasse 15. 

Economiseşte multă 

oboseală , t imp şi l emne 
fiecare ménagera care spa lă rufele cu 

p r a v u l d e s ă p u n I 

Г .1 pentra spălat 
arătat de mine, şi rufe le se fac curate şi a l b e 
ca zăpada. La fiecare pachet e adăugat şi un 

prospect. 

Preţul unui pachet 24 fileri şi 12 fileri. 
Se găseşte Ia 

Stefan Knezevits, Temesvár 
Fabrik. Hauptgasse 25. „Zur Salzmühle. 

G t K M H I O G I I O K M H G I I O G I G i 

J g a z S á n d o r 
c i a s o r n i c a r ş i g i u v a e r g i u 

ARAD, Piaţa Libertăţii 
l â n g ă e d i f i c i u l t e a t r u l u i v e c h i a . 

Aur şi argint călcat c u m p ă r ă 
pentru preţul cel mai m a r e 
d e zi , ori s c h i m b ă pentru a l te 

o b i e c t e d e aur şi argint . 

Cea mai bană fabricaţie şi cel mai ieftin izvor 
d e a-şi procura c i n e v a i n s t r u m e n t e m u 

z i c a l e d e t a m b u r ă 

ţ A n d r i j a 
R u z l c n a u l 1. Z A G R E B V l a s k a ul 2 2 . 

2 îşi recomandă tambure le fabricaţie exce lentă de là ce l e 
m mal s imple până la ce l e mal compl i ca te cu preţ moderat . 
— F*reţ curent trimit gratuit şi porto franco. 

1 

B ă n c i 
de şcoa lă 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală ca două lo
curi de şezat 
Patent Pfarer I . Konnerth acestea aa un pult tare, distanţă mini
mală, călimar de cerneală portativ, şi an sistem simplu de întors banca, 
prin ce e uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în atelierul 
de măsar al lai 

Nagyszeben, Elisabetgasse 53. Wilhelm Connerth. 
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G e r g e l y I s t v á n , 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 

Fabrică OB desenuri patentate. »*, 
K o l o z s v á r , str. M o n o s t o r nr 7 0 

Se recomanda publicului din loc şi 
provincie : p r imele montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca
l ende , biurouri, şi prăvălii mai departe 
yucrează portale după desenul dat sau 
dup ädesenul propriu delà cele mai sim
ple până la ceie mai complicate cu preţ 
favorabil şi esecutate cu punctualitate. 
- L u c r u l b u n fţii f r u m o s 

II 

n u t~ s s o u m j ) . = = = 
Masft de desen patentată 

atât pentru şcoli cat şi pentru 
scopuri particulare, potrivită 
pentru ori-ce formaţiune cor-
polaiă. — Primesc aranjarea 
bisericilor a şcoalelor şi a 
locuinţelor, a oafenelelor biu-
rourilor etc. după modele date 
sau după desene proprii delà 
era mai simpla fxecutare, 
pana la cea mai complicata. 

Dubiniewicz Oszkár î 
ĵjţjjţf H S S H S f b c o m e r c i a n t d e art ico le medi - ^ K ^ í N & y cale, c h e m i c e şi parfumuri . ф 

C l u j , (Kolozsvár) Deák-Ferenc ti. 8. Ц 
Mare magazin de Щ 

maşini de fotografiat | [ 
şi tot ce se ţ ine de e le . щ 

O b i e c t e d e l e m n pentru piro- Ц 
gravură şi kerbschnit t . 

Aparat de pirogravat 
şi tot c e s e ţ ine de e l . 

SCHMEREK l SCHNEIDER 
fabrică de motoare , maşini , de instalaţii 
:: :: electrice şi e lectrotehnice . :: :: 

T I M I Ş O A R A - l O Z E F I N , strada B o n n á z nrul 14. 
Mare depozit de maşini de cu
sut, biciclete şi g r a m o f o a n e 
provenind din cele dintâi fabrici. 

Deasemenea avem totfelul de 

părţi constitutive 
de maşini, ci preţurile ceîemai reduse şi garanţi 

Primim reparaţii de orice fel la ma
şini de cnsut, de biciclete şi de gra
mofoane precum şi instalaţii d e lu
mină electrică, de soneri i elec
trice, de te le foane şl parafulgere 

Joan p. Popidan, 
m ă s a r d e edificii , m o b i l e şi b i l l iarde î n Sibi iu . 

Se recomandă în atenţiunea onor. public din loc şi 
din provincie. Face tot felul de edificii şi mobile de şcolă, 
prăvăli şi biurouri, montează cafenele şi restaurante. 

Mai ales atrag atenţia on. proprietari de cafenele şi 
şi restaurante asupra ate
lierului meu de biliarde, 
unde le săvârşesc pe 
lângă preţurile cele mai 
moderate şi garanţie. 

V R A N I T S & T A U S C H 
i n 

„La crucea de aur" 

KEOPLANTA (f$ffiS), 
strada Dunări i ( • & ) • 

Recomandă în binevoitoare aten
ţiune a prea onoraţilor Domni 
preoţi şi comune bisericeşti ma
gazinul său bogat de recvizite 

bisericeşti, ca 

feloane, steaguri, cruci, ripide, 
candele, cădelniţe, baldahine şi 
zzzzz icoane sânte, z z z z z 

Posedăm cel mai mare deposit în obiecte bisericeşti, 
şi cu preţurile cele mai ieftine 

Mare atelier pentru pre
gătirea de i c o n o s t a s e , 
t r o n u r i , st r ă n i , a m -
Y o o e , s f e ş n i c e delà 
simple până la cele mai 

scumpe. 

Institut de auritură 
artistică pentru auritura 
de iconostase, tronuri, 

cadre şi tot felul de or-
namenticâ bisericeasca, 
cu preţurile cele mai 

avânta gioase. 
La cerere catalog de preţuri 
românesc se tr imite gratuit. 

II [( 

MICHAIL MANCHEN 
vărsătoriu de cam pane (clopote) 

de construcţia cea mai n o u ă cu sul sucitor 
în S i g h i ş o a r a ( S c h ' á s s b u r g - S e g e s v á r ) 

Firma aceasta e x i s t ă delà anul 1822 şi bncrră de un renrme bun; să 
recomanda deci tuturor comunelor bisericeşti pentru 

st l i f e m «şi r e p a r a c l o p o t e 
de toată mărimea cu coroane de siejar ori fer legat; face şi scanne de 
clopote din fer bătut pentiu nnnl Fau na i mnlte clopote cu preţurile cele 
mai convenabile. C( mândrie să efecluesc şi în depărtare. Clopote mai mici 

sunt totdeauna gata. — — — Solvirea preţului sä primeşte «i în rate. 

TIPOGRAFIA GEORGE NTCHIN, ARAD 1908. 


