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S a i s o n

om privat, n'a comunicat
nici
legaţiunei austro-ungare,
nici guvernului
un
gar, nici celui din Viena, nici vve-unui
bărbat politic austro-ungar,
nici
odată
nici o informaţiune,
nici o cifră
relalativ la subvenţionările
ce s'ar fi acordat
într'un
timp oare-care şcoalelor şi bise
ricilor de la Braşov sau din
Transil
vania de vre-un guvern
al
României.

In chestia actului relativ la şcoa
lele din Braşov, declarat de fala, care
atâtea furtuni a provocat în parla
mentul României, lumea aştepta cu
rioasă, acum după publicarea scrisoarei preotului Voina şi a Metropo
litului Miron Romanul cătră dînsul,
sa vadă ce va zice, cum se va rosti
De la Budapesta încă s'a dat des.Telegraful Român", organul metro- miuţire oficioasă, că Ministrul Wlaspoliei din Sibiiu, într'o afacere care sits n'a adresat Metropolitului Miron
atât de aproape atinge interesele decât numai un singur rescript, anume
şcoalelor române din Braşov.
pe acela de la 1 8 Aprilie 1 8 9 8 . Cât
După multe resgandiri Telegraful despre celalalt pretins rescript, ce ar fi
: Roman" revine asupra falsului
în fost adresat de ministrul Wlassits
! primul seu de la 1 7 / 2 9 Septem Metropolitului, desminţirea zice că
vrie c , dar' nu pentru a lămuri ches- el nu a fost adresat şi că
aserţiunea
! tiunea şi a dumeri spiritele agitate, în această privinţa este contrară
ade
ci pentru a scoate o „uouă denun vër ului.
ţare" şi „trădare" din notiţa primită
Atunci dl Tache Ionescu recunos
de la un amic din Bucureşti şi publi
când a fi comis eroare atribuindu-1
cată de noi în numërul de la 1 3 / 2 5
Ministrului Wlassits, a declarat că aSeptemvrie c. Prin acest procedeu
cel act, pe care cei de la Budapesta
.Telegraful Român", ne temem, că
îl desminţesc ca neexistent, nu pro
a pus oleu numai pe foc, în loc de
vine de la Wlassits, ci de la baro
a căuta să-1 potolească.

Bată de ce trebue să cercăm a
constata şi a restabili adevërul, şi a
DU Îngădui, ca „lumea să fie pros
tită".

Apoi conchizônd afirmă, c ă :
,D1 D. Sturdza a dat guvernului ungar
,pe cale diplomatică lămuriri asupra sub.venţiunilor pe cari statul român le-ar da
.şcoalelor din Transilvania*.

Faţă cu această acusare gravă, dl
S t u r d z a a declarat foarte cate
goric şi precis atât în Cameră cât
şi In Senat, că nici odată nici, ca mi
nistru, nici înainte de a fi ministru, ca

nefrariCRt«

m>

ве

Ce este constatat din locul cel
mai competent? B constatat faptul,
că din cabinetul sau gremiul primministrului ungar nu s'a trimis Me
tropolitului Miron în afacerea şcoa
lelor din Braşov nici un act oficios.
Falsul

adu3 la Braşov actul pretins fals din partea tului Miron Romanul, e concipiat ca scri
Exc. Sale metropolitul din Sibiiu, cu în soare privată din partea unei persoane, ce
drumarea, ca să caut în archiva bisericii nu aparţine strict gremiului oficiului misf. Nicolae din Braşov acele dodumente, ce nistru-presidenţial".
se cuprind în acel act, căci după Paşti va
In faţa acestei desminţiri categorice,
veni dl Jeszenszky Sánlor la Sibiiu în părintele Voiua, dacă în adevër e
această chestiune, şi ar voi să le aibă pe atât de'jaluz pe reputaţiunea
sa per
atunci.
sonală, precum se arată, trebuia să
„Acest act mi-s'a predat şi s'a cetit în scoată actul, fie în original fie în
présenta dnilor Valeriu Bologa, dirigentul copie, în întregime, cu data şi semnă
filialei „Albina", Simion Damian, advocat tura lui, trebui? să-şi permită aceasta
şi Petru Nemeş, notar public regesc. Actul indiscreţiune,
dacă nu pentru a de
mi-l'a dat mie spre scopul arëtat mai sus părta dela sine bănueala de falsi
şi îl posed şi acum scris In limba maghiară. ficator, apoi barem pentru a apëra
Necunoscênd eu limba maghiară de cât ! prestigiul şi onoarea
metropolitului
foarte puţin, l'am rugat pe dl director j sëu, desminţit şi e l în public de
gimnasial Virgil Oniţiu să mi-1 traducă, ca \ cătră guvern.
să pot căuta în archiva documentele refe-1
Aceasta însă n'a făcut-o până acum.

deci s'a comis,

dată fiind <a

act ministerial —o scrisoare
vată.

pri

Referitor la aceasta afacere, м
ca să nu mai remână îndoeaiă nici
în privinţa autorului scrisoarei pri
vate, „Orsz. Ertesitö" publică urmă
torul comunicat :
Fiind-că
metropolitul
Miron
Rrmanul în firul pertractărilor
ţinute ia
chestiunea
subvenţiunei
şcoalelor ».
mâne din Braşov se esprimase, că n-t
e în deajuns orientat nici cu pririr
la istoricul subvenţiunei,
nici cu pr
vire la documentele pe cari se basea:.tbiserica Sfântului
Nicolae din Braşot
întru
spriginirea
afirmativei
pretensiuni de drept faţă cu guvernul Ro
mâniei,
— a fost recercat pe calc
privată,
fără nici o încredinţare
ofi
cială, Dr. Jancsó Benedek,
temei
nicul cunoscëtor al raporturilor
naţionalistice române, ca într'un
memorand
destinat pur numai spre
informaţiune
personală şi după cea mai bună ştiinţă
a sa să facă metropolitului
cunoscută
geneza întreg ei afaceri.
Prof. .lancs-.i
t

rea sdruncinată a partisanilor în urma
Va să zică, cu toate că părintele
primei erori mărturisite, şi a s e asi Voina are „actul la mână", dar' ca
gura de bună-credinţa publicului la să nu mai încapă nici o îndoeaiă"
care compta.
despre existenţa şi provenienţa lui
Pentru a rësturna declaraţiu- ,,din gremiul prim-ministrului ungar",
nea categorică a dlui Sturdza, că dineul, în loc de a publica actul însuşi
nu a dat nici odată nimënui, nici gu ca el se vorbească, învoacă mărturie
vernului ungar, nici celui austriac, pe metropolitul Miron pentru adenici leg îţiunei austro-ungare, nici rirea afirmaţiunilor sale.
vre-unui bărbat politic austro-ungar
Aci mai întâiu vom constata o de
nici un fel de informaţiune relativă osebire între „rectificarea" dlui Tache
la şcoalele din Braşov — se recerea Ionescu, prin care la urmă susţinea
neapărat publicarea actului afirmativ expres, că actul provine de-adreptul
al ministrului Bânffy, aşa precum a dela ministrul Bânffy, şi declaraţiunile
fost publicat actul lui Wlassits sub părintelui Voina şi ale metropolitului,
numër oficios purtând iscălitura mi cari zic că actul emanează, nu de la
nistrului, lucru foarte uşor de înde însuşi prim-ministrul ungar, ci din
plinit dacă astfel de act ar fi exis gremiul sëu. A doua eroare a dlui
tând ca adresat Metropolitului Miron Tache Ionescu.
şi transpus preotului Voina în Bra
Dar', precum întâia-oară a fost desşov.
minţită existenţa actului ca provenind
Neputênd însă produce dl Tache dela ministrul Wlassits, tot astfel şi
Ionescu un astfel de act, a venit a doua-oară se desmiute existenţa şi
după cinci luni de zile părintele provenienţa lui dela ministrul Bânffy
Voina în scrisoarea publicată în ori din gremiul sëu.
„Tribuna" şi „Epoca" din Bucureşti,
Comunicatul oficios al guvernului
încercând a suplini proba
documentată, ungar în privinţa aceasta
se ex-1
care îi lipseşte dlui Tache Ionescu, primă clar :
cu propria mărturisire,
despre exis
„Din oficiul priui-mînistei'ial, cu ştirea
tenţa actului.
prim ministrului nu s'a trimis metropoli
Eată cum îşi încearcă părintele tului Miron llomannl în acest obiect пігі
Voina norocul :
un fel de scrisoare nici oficioasă, nici con

In şedinţa camerei române de la
28 Aprilie a. c. dl Tache Ionescu
menit
„In Marţia septëmânei patimilor, 3 1 Martie fidenţial, ci „actul din chestiune
desvoltându-şi interpelarea zicea:
pentru
informarea
personală
a
metropoli
a. c , dl Partenie Cosma din Sibiiu mi-a
,Cu câteva zile înainte de a primi Metro„politul, şeful şcoalelor române, ordinul pe
,care l'am cetit, primise uu alt ordin, în
„tare i-se spunea de câtrâ Ministrul Wlas,sits, cum a aflat statul ungar, că biserica
,sf. Nicolae, prin urmare liceul, primeşte
.ajutoare din România, ba un numai că
.primeşte, dar' că le cere cu insistenţă".

t

ritoare la despăgubirea (rëu botezată sub- Ş i n e mirăm de „Telegraful Român'-,
venţiune), ce avea şi are biserica dreptul organul metropoliei, că pentru sal- usă o primească dela statul român.
rarea aparenţei rischeaza următoarea
„Actul din chestiune emanează din gre- conclusiune falsă, care o scoate < in
miul prim-ministrului unguresc, şi ca să nu comunicatul oficios al guvernului :
mai încapă nici o îndoeaiă în privinţa a,,Va să zică, este constatat din locul cel
ceasta, zice părintele Voina, public urmă mai competent, că nu există nici docum.nt
toarea hârtie a metropolitului Miron Roma- fals, nici falsificator".
tril adresată mie :

Preaonorate die protopresbiter !
„Dl Tache Ionescu, deputat în camera
României, a cetit într'una din şedinţele din
urmă ale acelei camere dou3 acte oficiale,
unul din gremiul prim ministrului reg. ungu
resc, ear' altul del a ministrul reg. ung. de
culte şi instrucţiune publică, emise ambele
Îs adresa mea, dintre cari cel jdintêiu ţi-s'a
comunicat prea Onorat D-tale prin omul
aieu de încredere, dl Partenie Cosma, sub
discreţiune, cu puncte de mânecare la
adunarea datelor şi documentelor privitoare
la doue moşii, ce le-a avut oare-^când bi
serica din Braşov-Seheiu, dăruite de principi
ai României, ear' altul s'a trimis de la consistorul de aici sub 9 Aprilie a. c. nr. 3270
şeol. la adresa eforiei şcolare din Braşov
nul Bânffy.
îu afacerea cu subvenţiunile şcoalelor de
Pals ori autentic, actul cu pricina,
Dar' o simplă declaraţiune nu era acolo primite ani de ani dela guvernul Ro
pentru noi, am declarat, că e lucru suficientă pentru a restabili încrede
mâniei etc.

tru prestigiul terii româneşti
şi cinstea
naţională, de a combate cu toată energia
prnirea detestabilă a acelor
politiciani
pt gazetari, cari vor să producă
în
massa poporului
român
dincoaci
de
munţi impresia şi credinţa,
că primul
consilier al Maiestăţii Sale Regelui Carol
ar fi un trădător de neam.
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pe an 40 franci.
Uinuscriptc nu se înapoiază.

secundar, şi ceea-ce n e preocupă
este soartea şcoalelor române diu
Braşov, pentru a căror salvare nu
poate servi nici odată ca mijloc mis
tificarea adevărului prin acusarea ca
lomnioasa de .trădare naţională" a
primului ministru al terii româneşti.
Noi nu vroim a ascunde adevërul,
dar' nici altora nu vom permite, ca
să-l ascundă ori să-1 mistifice cu cousimţementul nostru.
„Tribuna Poporului" nu e angajata
In serviţiul nici unui partid politic
din România, de aceea n'am atacat
pe nimenea din şefii partidelor poli
tice din regatul român, — nici pe dl
Tache Ionescu nu l'am acusat de fal
sificator ; dar' am ţinut şi ţinem, pen

u*u.

Raţiune.

tf-rti de Duminecă pe

Constatarea adevărului.

prioi.i

7 cr. ; a doaua oar-* <; c r . ,
a tre'm-oară 4 cr. şi t'u.ibri'
de 30 cr. d e fiecare f гХ.Ь

Benedek însă nu aparţine personalu
lui présidentiel ministeriale, şi rapor
turile lui cu această presideuţie con
stau numai într'aceea, că obicinueşte
a-i da din cas în cas informaţi uni
în afacerile, naţionalistice româno
asupra
cestiunilor politice, de
presă şi culturale din Romanici
şi asupra întâmplărilor ivite din
când în când cu privire la acea
sta

un

chestiune,

caracter

—

oficial.

dar' fără nici

Ş i în caşul
memorandul
cestionat, acela fără nici o preala
bilă supunere spre aprobare, ci nu
mai ca scrisoare privată,
a fo.st
trimis la destinaţiunea sa. Din acea
sta împrejurare încă este evident,
că această scrisoare a lui n'a avut
nici un fel de caracter oficial -4
că pentru conţinutul ei numai A
este responsabil, şi din acela pros
te tot nu se pot trage astfel tic
consecuenţe, ca şi cari Tache
Ionescu a tras cu ocasiunea discur
sului sëu din ^parlament, şi anume
cu atât mai puţin, că chiar şi con
form declaraţiunei sale pasagiul
excepţionabil din memorandul s e u
l'a scris basându-se numai şi nu
mai pe declaraţiunea din delegaţiuni a contelui K à l n o k y .
Acestea le-am espus pentru lămu
rirea chestiunei şi constatarea adevă
rului, ca lumea să nu mai fie pros
tită cu „trădarea naţională!"
din vorbă elaborându-şi
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STĂPÂNUL YIENEJ. „Budapesti Hirlap"
de la 2 e. are de la corespondentul sëu re
gulat (tot jidan), un raport despre situaţia
de dincolo. Extragem din scrisoarea lui urmă
toarele şire :
„Cu toate acestea, posiţia lui Thun nu
e aşa comodă, precum se cugetă, chiar
dacă ar trimite acasă parlamentul şi ar
guverna în mod absolutistic cu ajutorul
§.-14.
„Printr'o întorsătură subită Lueger, pri
marul Vienei, a devenit stăpân pe situaţie,
" a c ă ce zic toţi : Lueger are nişte legături
escelente; dacă n'ar fi deja înştiinţat, că
pe contele Thun '1 au osêndit să cadă şl cele
mai înalte cercuri, de sigur n'ar fi vorbit
cu aşa ascuţime de briciu faţă cu superio
rul seu nemijlocit, (ca ministru de interne),
precum a făcut-o eri (in şedinţa de la 30 a
reichsrathului. A se vede mai la vale ra
portul nostru, R. „Tr. P . * ) . . .
.Poate-că Lueger de astă dată se înşeală,
totuşi In primul rend este lucru foarte im
portant, că ce posiţie va lua el, dacă Thun
trimete acasă parlamentul. Aceasta este tn
atare cas cu mult mai important, de cât
ori şi-ce ; căci puterea lui Lueger în Yiena
este mare, dacă odată el dă lozinca contra
Maghiarilor şi va mobilisa străzile. O atare
mobilisare în Viena totdeauna produce efectul
dorit. In Budapesta, Praga, Graz, 'sau în
ori ee alt loc al monarchiei, pot fi împuş
caţi oameni, aceasta în anumite cercuri nu
trezeşte echou, nu produce efect ; dar' dacă
Viena se mobilisează, asta e altceva, chiar
şi atunci numai, când lucrul nici nu ajunge
la puşcătură. Străzile din Viena au mătuiat în Noemvrie a. tr. în mod năpraznic
pe contele
Badeni*...

din gloria lor străbună nu li-a rëmas
de cât „ Cornes "-ul de la Sibiiu, ear'
încolo aproape în toate sunt puşi alăturea cu celelalte popoare dripite,
nu te mai miri de naşterea partidului
verzilor. Era imposibil, ca acum,
când Sasul e tratat ca şi noi, iobagii
de odinioară, când şcoala lui cea
veche e clătinată, ca şi a noastră,
când toate drepturile lui politice sunt
puse la discreţia aceleiaşi politice de
teroare şi opresiune, — era imposibil,
zicem, ca Saşii să nu simtă necesi
tatea a-şi schimba tactica luptei na
ţionale. A vorbi însă, că Bânffy a
piodus această schimbare, cu scop de
a provoca certe şi desbinări, e ridicol,
precum ridicolă este şi afirmarea, că
Bânffy ar fi urzitorul certurilor noastre,
sau ale celorlalte naţionalităţi.
Nu, nu asta e de mirat, că s'a năs
cut acest partid, ci că de atâţia ani
a putut să cucerească atât de puţin.
Căci ori-cât ar fi de apatici ca tem
perament şi ori-cât de oportunişti ca
politici, nu credeam că noul curent
să prospérez atât de încet. Grupul
Saşilor verzi astăzi e încă atât de
mic, încât în singuratice oraşe îi poţi
numera pe degete aderenţii. Mai
tari sunt la Braşov, de unde s'a şi
pornit mişcarea şi se face şi astăzi
propagandă în ziarul „Kronstaedfcer
Zeitung". Voiniceşte se poartă cei
din Bistriţa, cari numai în luna tre
cută au avut proces de agitaţie. Spo
radici mai sunt prin Sighişoara, Si
biiu şi Orăştie, mai ales profesori ti
neri şi câţiva advocaţi.
0

Recitească cetitorii ceea-ce am scris măcar
numai şi tocmai In numërul precedent despre
Cât de puţin hotărîtori sunt încă
groaza, de care sunt cuprinşi Ungurii chiar
Saşii
verzi, se poate vede din caşul
numai pomenindu-se numele primarului din
Viena, singurul om, fie cât de sus pus, de semnalat deja în foaia noastră. La
care e teamă şi .caporalului de panduri al Herman, într'un cerc electoral să

terii*.

Divergenţe între Saşi.
(i.)
Pare-că un duch rëu planează
asupra popoarelor din Ungaria. In si
tuaţia de astăzi nu găsim nici o na
ţionalitate politiceşte nediferenţiată,
unită cu desevîrşire în a combate mo
le chul stăpânitor.
Câteva din gazetele noastre au pre
sentat această împrejurare ca prove
nită din politica actualului guvera,
care a găsit cuiul lui Pepelea în prin
cipiul : divide

et

impera.

Părerea noastră e, că o astfel de
interpretare, că toate divergenţele
întrë naţionalităţi vin de la — Bânffy,
este absolut falsă. Fapt este, că sub
acest regim ne-am divisât noi, sub
acest regim s'au născut divergenţe
întrë Slovaci şi tot sub Bânffy s'a
creat şi augumentat partidul Saşilor
verzi. De cât că esplicaţia acestor
secesiuni este dată în altă ordine de
împrejurări şi nici decât în „înţelep
ciunea" politică a guvernului.
Vom insista aici special asupra di
vergenţelor dintre Saşi, eşite la iveală
şi mai zilele trecute la alegerea de
deputat în cercul Hërman.
Noi dintr'un început am salutat cu
multă căldură noua înjghebare politică
cunoscută sub numele de „Saşi verzi".
Era o firească pornire aceasta, o entusiastă reacţiune împotriva unui
vechiu si ruginit sistem politic al Sa
şilor oportunişti. Era un curent ce
promitea a deveni un afluent al luptei
legitime, purtată de celelalte naţiona
lităţi oropsite. Şi acest curent emana
din conştiinţa

de

drept.

Oricât de resfăţaţi copii ai sorţii,
ori-cât de favoriţi ai stâpânitorilor,
Saşii începeau a perde din concesiuni.
Când te gândeşti la organisaţia de odinioară a Saşilor, când aveau o au
tonomie etnică şi teritorială, şi o com
pari cu situaţia lor actuală, în care

sesc s'a făcut alegere de deputat:
Saşii hëtrâni au candidat pe secretariul ministerial Iakabffy, ear' Saşii
verzi pe meritosul preot de la Bra
şov, Francise Oberth, şi cu toată^agitaţia celor din urmă Oberth a primit
numai 80 de voturi faţă cu 3 6 5 ale
celuilalt.
Nu încape nici îndoială, că parti
dul dominant e al Saşilor bëtrâni.
Să punem niţel faţă în faţă aceste
partide.
Saşii verzi, după-cum am putut do
bândi impresia din organele lor de
publicitate, înainte de toate sunt
convinşi, că făcond parte din marea
ginte germană existenţa lor aci este
asigurată, dar' ştiu totodată, că duş
manii lor de moarte, cari le submi
nează caracterul naţional, ѳ Maghia
rul, în consecinţă trebue luptat din
rësputeri şi alăturea cu ceilalţi tovareşi de suferinţă în contra Ma
ghiarului rapace. Lupta aceasta tre
bue să fie radicală, intransigentă po
toate terenele.
Saşii bëtrâni, stând strict pe basi
programului poporal săsesc, sunt le
gaţi cu lanţ de fer de principiul
^prudentes et circumspecţi",
ţiu să tră
iască în termeni buni cu cei de la
putere, şi întreaga lor politică con
sistă în a-şi dobândi pe căi lătural
nice câte o lapalie. In presa lor
nutresc gugumănia, că duşmanul lor
nu e Ungurul, ci Românul, fiind-că
Românul, cu care trăeşte în nemij
locită atingere, este un element ab
sorbitor.
Observăm însă, că nici în sinul
acestora nu
există completă în
ţelegere.
Toţi deputaţii Saşi stau
pe basa programului săsesc, cu toate
acestea însă unii au rëmas în parti
dul guvernului, ear' alţii au eşit
după votarea legii despre maghiaiisarea numelor de comune, ba unul,
dep. Guido v. Baussner n'a eşit şi nici
nu şi-a depus mandatul cu toată ne

încrederea ce i-au exprimat-o ale
gëtorii de la Agnita.
Dacă mai
adaugem la aceasta şi faptul că acest
partid îşi ţine
adunări la
cari
poate participa ori-ce
alegëtor şi
fără a fi Sas, — dar' adunări lipsite
de caracterul specific naţional, con
statarea e, că Saşii actualmente sunt
în completă desorganisare.
Reflexiunile
stre voind а fi
numai informative, nu întrăm în ex
punerea amënuîitâ şi critica a re
laţiunilor săseşti.
Nu putem însă
lăsa fără observare
acea teorie
riscată, că Saşii ar fi ameninţaţi cu
primejdie din partea noastră. Această
teorie, afişată de „betrânr' de câteori vor să intimideze pe „verzi", ca
să nu se apropie de Români, — denoată o imaturitate politica. Las' că
deosebirea de rasă nu admite con
topirea acestor doue naţionalităţi,
atât de heterogene ca limbă, tempe
rament, moravuri şi confesiuni, —
dar' în genere Românul se luptă
pentru conservarea sa naţională in
tactă şi nu pentru lăţirea sa în detri
mentul numeric al altor naţionalităţi.
E evident aceasta şi din politica Ro
mâniei, care acoarda perfectă liber
tate naţională tuturor crâmpeelor de
naţionalităţi împrăştiate prin ţeară,
ear' pentru a-şi păstra romanitatea se
fereşte
de
ori-ce
amalgamisare,
alungă pe Ovrei, cari bunăoară în
Ungaria dau însemnat contingent
de patrioţi.
Afară de aceasta se ştie că noi
reclamăm drepturi egale pentru toate
naţionalităţile din Ungaria. Ţinem,
ca poliglotismul monarchiei să fie
principiu conducëtor şi să învingă
cât mai curênd. Credem în o deslegare a chestiunii naţionalităţilor în
aşa fel, în cât după o reorganisare a
monarchiei, fie chiar şi ca stat fede
rativ, existenţa naţională a
tuturor
popoarelor să fie garantată ; să în
ceteze prerogativele unora şi să se
stabilească egala îndreptăţire.
In asemenea condiţii politica de
temere a Saşilor bëtrâni stă la un
nivel mic de tot. Rëmâne în sarcina
! Verzilor a alunga credinţa greşită şi
! a face, ca curentul tinër să easă
j biruitor şi în ce priveşte o mai deamnă ţinută faţă
de
naţionalităţile
celelalte şi în special faţă de Români.

Causa şcoalelor române din Braşov.
Sub titlul acesta foaia .Egyetértés" de
la 29 Septemvrie se amestecă şi ea in afa
cerea şcoalelor de la Braşov, ceea ce nici
nu ne miră, când ştim, că Între colabora
torii acestei foi se numără şi cunoscutul
Jancsó Benedek, carele a fost şi e mem
bru al comisiei însărcinată cu anchetarea
socotelilor de la Eforia şcoalelor române
din Braşov şi a celor ale Comitetului pa
rochial de la biserica .Sfântului Nicolae*
din Braşov. Intrë altele iată ce scrie : „Am
făcut şi în foaia noastră amintire despre
presupusele destăinuiri, prin cari protopo
pul Voina a aţiţat din nou opinia publica
a României. Causa lui Sturdza, în zilele
prime fiecare o ţinea de pierdută, dar' în
urma declaraţiunei semioficioasei „O. E."
astăzi nimenea nu se mai Indoeşte, că ac
tul aşa de des amintit nu provine nici de
la ministrul cultelor, nici de Ia vr'un alt
for sau persoană oficială, după cum a sasţniut Voina, ei e numai un fragment, din
tr'un memoriu menit pentru studiu al unei
persoane private şi astfel Tache Ionescu
j s'a purtat cu reinţă atunci, când hârtia
j aceea a comentat'o şi a presentat'o parlaI mentului şi presei curat numai din consi
deraţiuni politice de partid, ca pe o ordinaţiune sau rescript oficios al guvernului
maghiar.
. . . Din fragmentul citit de cătră Tache
Ionescu se vede apriat, că scopul acelui
memorand a fost, că punèndu-1 pe metro
polit în cunoştinţă cu trecutul subvenţiei,
să-i facă cunoscut totodată şi acelea pro
supuse base de drept, cu care din parte
română s'au obicinuit, a susţinea renta sub
venţiei de natura unui drept privat.
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Foaia lui Kossuth încheie articulai
cu următoarele :
.Ministrul instrucţiunii publice Încă nul
a hotărit asupra sorţii şcoalelor române i i
Braşov. Causa era pen-kntă când protopo-J
pul Voina, carele stă in fruntea
traţiei băneşti a şcoalelor, din nou a coJ
mis o astfel de nccualiiicabila indiscreţiiЩ
chiar în contra autorităţii lui bisericejí,]
care e menită a întări aceea presupunere, I
că el ţine, ca şcoalele din Braşov nici să I
numai fie sub patronata! autorităţilor ша-f
ghiare, ci sub al fostului ministru de cu
ai partidului conservator din România.
Nu ştim, ce a hotărit ministrul de іьЩ
strucţiune publică cu privire la
şcoalelor din Braşov, seu în genere prin et |
mijloace vrea, ea definitiv pă resoalves
afacere neplăcută. Dar credem, că
din luna lui Julie a află cheia cu careeiwl
luai să se poată închide poarta şcoakkr k
Braşov. Dacă guvernul mrtghiar, după (
ce s'au întémplat aici : •••rasă Ia porneai
lui Voina şi în România la acea a l u i b |
che Ionescu, ar lua in folosinţă aceas
cheie (guvernul maghiar), — d-nii ѴоішрІ
Tache Ionescu pot să zică : ăsta în primii
rînd e al nostru merit !

Orgiile din Arad.
Ni-am călcat pe inimă şi ni-am impuţi
réserva în faţa orgiilor ce te comit priai
ziare şi prin publicul mngislar contra pil
rintelui Văţian.
,.Arad é? Vidéke" de dimineaţăІпйирій|
sfânta zi de Duminecă de ieri cu
unei rczzil poliţiale în bisciică. Eată ce seriei
Ovreul dela „Arad és Vidéke" sub titlulè:|
1

Cercetare poliţieneasca în biserici
„Biseriea gr.-or. românii diu Arad azi li'
ninte de ameazi va fi ten Irul unei cerce-]
tari poliţieneşti. Nu va ii o cercetare
de îngrozitoare oficioasă, care să vie li
contradicţie cu sântenia Iodului, dar' h
toată îutèmplarca e cu a'ât mai interesat
pentru-că şl cu causa so ocupă mult li
timpul acesta. Cercetarea la faţa localii
p.e va face în causa ruperii însemnului k
doliu, pentru a se dovedi, ca: dacăn
Traian Vâţianu, atunci care teolog,
cine altul a fost acela, care a rupt însem
nul de doliu al micuţului orfan. Cei 3 co
pii valahi, cari figurează în causă, vor fi
Înfăţoşaţi cu toţi teologii, apoi vor fl ii
rogati despre lucrurile atârnătoare causei
precum şi despre alte lucruri de la
locului. Cu acestea apoi cercetarea poli
ţienească a af'acerei Vaţianu, cel puţin vi
avea sfîrşit".
Şi ovreul era binoinforinat, razzia s'a
mit, cu o anumită cerem >:iie demonstrativă,
Poliţia la sf. liturghie do ieri a tăbSrlt In
trările bisericei catedra'.;;, ca să găsească
tainicul copil ce ar fi ru;-t cocarda
ghiare dc pe pieptul bisaţilor din casa or
fanilor la porunca părintelui Văţianu.
Câţiva detectivi au Intrat în biserică,
unde sondau după tainicul copil, la decur
sul serviciului divin. Un băiat de al poli
ţiei s'a şi legat de un copilaş şi l'a
afară, unde sta căpitanul oraşului cu al
poliţişti şi cu un fel de dascăl pe semne,
umblând după băiaţii eu priciaa cocára
Bâiaţii speriaţi fugiau do dînşii, pe cari
prindeau apoi, plângeau că dînşii n'au fă
cut nimic.
Intre altele un înveţăior strein apucase f«
uu copilaş, copilul pliu ţ/ea, ear гнгф"ІотІ
mereu îl ademenea: Spune, cată fi dau Îmi,
mulţi bani. Bietul copil de abia a saß
dinaintea acestui pedagog cu punga, care в
zice a fi îngrijitorul dc li casa orfanilor.
După serviciu elevii institutului au trebuit
să defileze înaintea po'iţiei, care se postase
tn uşa porţii bisericeşti.
Bine Înţeles, că noi am vrea mai mult
să se găsească acel i>inic copil de la a
cărui spate nevëzute ;;o zice, că ar ti rupt
cocarda s i b cuvent, c i ,popa a spus', ţi
care copil ar fi mai ştiut face şi aceea fină
distincţie, că numai tricolorul maghiar tre
bue dat jos, fiorul poat/> rëmânè.
Şi nici la aceste orgii nu isbucnim, las'
facă-se odată lumină, şi apoi de, vom vede,
că stăm noi şi biserica noastră sub scutul
Іедіі '?
Sapienţi sat.

TRIBUNA POPORULUI
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este, 2ă foarte bine se vede, că articlii să încunjure pământul, ci cu trenul. Aceasta tr'adevăr modestă şi nu ne poate mulţumi
sunt scrişi de un băiat tinër, care trăieşte a aflat'o un ziarist italian, care i-a întâlnit biblioteca — o accentuăm indeos'.bi aceasta
departe de aici, u'are simţul contactului îu tren, şi care li a desvălit apucăturile pentru importanţa mare ce o are — şi mai
nemijlocit cu viaţa şi întâmplările din mo prin cari aşa de minunat au tras pe sfoară аіез acum nu, când scoţendu-se cu ocasia
Şedinţa de la 30 Sept. (sfîrşitul).
narhie şi despre mersul şi rostul lucruri grandamania Maghiarilor, cari aveau să se unei noue aranjări o mulţime de cărţi din
Bar. Schweqel (mare proprietar liberal) îşi lor şi evenimentelor. Se informează esclusiv ridice mai pe sus de ei înşişi prin laudele us, a fost redusă în fiecare ram al ştiinţei
desvoaltă propunerea, ce o făcuse în şedinţa numai din „Tribuna". Şi încă se informează ce aveau să le primească din foaia ce era la dimensiuni minimale şi puţin vrednice de
precedentă, în numele pardidului sëu, o pro şi de aici prost, căci nici însăşi „Tribuna s i apară în Bucureşti, cu ajutorul căreia unicul paladiu al tinerimei române univer
punere importantă, de care vom vorbi încă lui Dăian — care anul trecut, în ziua în cei doi escrochi era să ajungă la bani de sitare din patrie. Avem datorinţo mari în
cheierii armistiţiului între Turci şi Greci, cheltuială. Plecaseră din America (?) fără această direcţiune şi în vederea lor socie
lt locul prim ol foii.
După el a l u a t cuvêntul earăşi contele făcuse pe aceştia din urmă că au învins pe cei nici un ban, căei aşa a fost legătuiala : Cei tatea „Petru Maior* şi-a luat de scop cât
îkn pentru a mulţăml tuturora, că fac po dintâiu (a se vedea : „Mai nou* al ei din nrul doi escrochi au fost şl la Arad şi au înşe mai bogata Înzestrare a bibliotecei sale cu
sibilă lucrarea parlamentară, şi a răspunde de la 28 Maiu 1897),—zic, nici „Tribuna", lat şi aici, căci şi aici au găsit oameni opuri dm toate ramurile ştiinţei. Considerând
dar fără să o stie directorul ei general, nu dornici după laude la adresa Ungariei însă starea materială neînsemnată a socie
li unele Întrebări.
Au mai vorbit încă : Prade (din partidul scrise următoarea gugumănie, cum o spune şi a neemului maghiar, şi apoi şi-au tăţii noastre şi de altă parte preţurile esorgerman poporal), Daşinshi (socialist polon), autorul „seriei*, îndată în articlu I, puhiat catrafusele înspre Ardeal şi România. bitante ale cărţilor noastre româneşti —
Laudele hasardate ale presei maghiare să împrejurări, cari nu ne permit a satisface
ţi Dr. Qross (din partidul german progresist), blicat l a 28 Septemvrie, anume :
toţi atacând în cuvinte cât se poate de as
„Faimosul proiect presentat în chestia pac înţelege, de sine că după desvălirea ziaris chiar numai din mijloace proprii cerinţei
pre şi batjocoritoare pe contele Thun, dar' tului de cătră baronul Bânffy, proiect fai tului italian au luat locul înjurăturilor la pomenite — cu deplină încredere facem
Dici ei nici Wolfianii n'au făcut obstrucţie mos prin perfidia sa revoltătoare, a căzut, a adresa celer doi escrochi, cari aşa de mi apel la toţi cărturarii neamului românesc,
nunat s'au ştiut folosi de spiritul vremii ce autori, şi editori de cărţi, iustituţiuni cultu
pe când vorbiau, ba din contră, tustrei s'&u
fost
respins
de
cei
din
Viena
cu
o
linişte
domneşte în Ungaria. Poliţia şi geandarme- rale şi ştientifice etc., rugându-le stăruitor
declara*-, că partidele stăruesc, ca proiectele
de legi despre pact săfiedesbătute !n par categorică, ori-cât era el de „basat în consti ria curentează acum pe cei în onoarea că a contribui la sporirea bibliotecii, eare e un
rora s'au dat şi banchete.
bun comun al naţiunei întregi, prin donaţilament, pentru-ca—zic —guvernul să n'aibă tuţia Ungariei" 1
*
uni de cărţi, reviste ştientifice-literare şi a.
pretext a încheia pactul cu ajutorul §. 11.
Ei bine, aceasta este o neexactitate — să
m. d. Avem convingerea, că numai întregind
După aceşti trei oratori a venit la rend întrebuinţam vorba caracteristică cea mai
Succesele unui artist român. II. Mond o
astfel
biblioteea şi umplènd lacunile din ea,
Ineger, care încă batjocureşte pe ministrul domoală — piramidală ; o îngrămădire de artistico (Milan, Nr. 36, de la 24 August)
din
bogăţiile
producţiei literare româneşti
président, chiar ş i despre faţa, vocea lui, cuvinte fără rost ; o ignoranţă crasă a lu publică o lungă corespondenţă din Rio deetc. spune că sunt provocatoare, veselie ge crurilor. Căci Intâiu şi întâiu : Bânffy nu Janeiro, în care e vorba de frumoasele suc — şi întru cât va fl posibil şi străine —
nerală ş i continuă însă siîrni şeful antise a presentat (nici un fel de) proiect în chesti cese ale tenorului I. Dimitrescu, mai cu vom putè face tot mai mult din societatea
miţilor când lua în zemfiea vorba lui Thun, unea pactului;" şi anume nicăeri şi nime- seamă în opera Aida, repurtate la teatrul noastră ceea-ce trebue săfie: sanctuarul
eare tn vorbirea sa numise pe Bânffy : „prea nui ; nici faimos nici nefaimos,fieprin pefidia de acolo. Corespondentul citează părerile a sânt, în eare să pun basele unei înţelepciuni
itmakl meu coleg." Lueger apucase această ori neperfidia sr>, care n'a putut fi prin ur o mulţime de jurnale din capitala Braizliei. practice pentru vieaţă şi unde mai presus
vorbă ş i folosind-o de v r ' o zece-ori în în mare nici revoltătoare, nici nerevoltătoare ; In numërul de la 11 Septembrie, aceeaşi de toate se conservă şi cultivă tesaurul cel
torsături de frase tare pişcătoare, n'a a r ă  astfel dar: n'a căzut proiectul presentat de revistă publică mai multe citaţii după zia mai scump al nostru — limba ce o vorbim.
tat nici un piculeţ de stimă faţă cu .capo Bânffy, nici a fost respins, fie de cei dinrele din Rio-de-Janeiro cari laudă pe numi Da, numai ajutând din toată inima acest
ralul de panduri al terii" ungureşti. Casais- Viena, fie de ori-cine ; prin urmare : nici cu tul artist pentru frumoasele sale interpretări focuîar de cultură al tinerimei române, îi
taenia în hohote ori de câte-ori pronunţa linişte, nici fără linişte, fie această categorică în Carmen, Cavaleria rusticana, Pagliacci şi va face acestuia cu putinţă a se susţine
cu vrednicie în aceasta mare de elemente
Lue^r cuvêntul : ,prea stimatul coleg" al mi ori necategorică. Ear' „linişte categorică" încă Africana.
străine nouă în limbă şi aspiraţiuni.
matului nostru président.
e vorbă, al cărei rost nu'i înţelege nici în
Fie, ca rugarea noastră călduroasă să afle
Punêndu-se la votsre propunerea marilor suşi autorul .seriei* ; ear' Dăian,
Meteorul
Onorarul unei artiste. După cum scrie
proprietari liberali, guvernul a suferit o în — nu .picat din cer," ci .apărut", căci me ,R. M", d n a Darclée, cunoscuta artistă ro răsunet viu în inimile tuturor Românilor de
frângere aparentă, deci fără urmări ; poate reu Btrăluceşte, ceea-ce îndreptăm bucuros, mână, a refusât angajamentul cu 2.000 de bun simţ, spre mulţumirea noastră şi a nea
că era chiar apucătură.
— tocmai fiindcă e fără rost „liniştea' cu pri lei pe seară, pe care îl propusese Direcţia mului cinste!
Budapesta, din şedinţa comisiei literare a
Proxima şedinţă L ni.
cină, a crezut şi crede, că autorul a zis Operei Române. Celebra artistă a cerut 3000
societăţii de lectură „Petru Maior", ţinută la
ceva excuisit, vorbă mare, extra-ordinară, de lei pe seară.
*
*
18 Aprilie n. 1898.
splendidă, ce nu o poate pricepe ori şi cine
Д fr. Presse", organul special al acşi n'a fost zisă nici scrisă până acum nicăeri Constituirea societăţei de lectură .Andreiu
Victor Păcală,
Candin David.
tualului partid german progresist, mai na de nimeni!
Şagona." Societatea de lectură „Andreiu
proşodinte
referent al com. lit,
rate poreclit .liberal*, îu care sunt cei mai
Am ruga pe autorul „seriei", căreia titlul Şaguna" a elevilor seminariali din Sibiu, în
mulţi jidani, bă chiar spriginit de bancheri, cel v ai potrivit ar fl „Moş pe groş* oficial, şedinţa dela 14 Sept., ţinută sub presidiul
Iţi Începe prim-articolul din nrul sëu de la ori „Beţia de cuvinte-flecarii", să iie arate directorului seminarial Dr. Remus Roşea, Păziţi-ѵё sanëtatea! Tuturor celor-ce su30 Septemvrie în următorul mod :
fer de boale de piept, de boală de apă, de
acel „proiect presentat de Bânffy în che s'a constituit în modul următor :
De preşedinte s'a proclamat profesorul mistuire neregulată, dureri de stomac, de
stiunea
pactutui,*
etc.
.Peste noapte s'a schimbat faţa parla
Chestia şi .proiectele" privitor la pact seminarial Dr. Ioan Stroia; de vice-preşementate', ba putem zice : a Austriei în stau cu totul altfel, scumpule ; dar' pentru diute şi preşedinte al şedinţelor comitetului reumatism, guturai, durere de ochi şi alte
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii,
a o afla trebue să te informeze nu numai s'a ales Ilie Hociotă cleric c III; archivar
tregi.
se recomandă cu multă căldură medica
şi
notar
al
corespondenţelor
:
Nicolae
Rusu,
Propunerea neaşteptată a marilor propri din „Tribuna* lui Dr. Z. Id., care 'şi fră
cleric c. III ; controlor : Adam Basarab, cl. mentele Kneippiane,
mentă
creerii
cu
totul
cu
alte
lucruri,
decât
etari fideli constituţiei (liberali)... care prin
să aibă el însuşi, directorul general, idei, III; redactor al foaiei .Musa": Nicolae CoSe pot căpăta de-adreptul sau prin postă
efectul sou de a forma drepturi de precă şi încă idei clare despre mersul şi rostul măniciu, el. III. notariu al şedinţelor socie
dela farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în
dere, apărea plin de temeri privitor la des- lucrurilor. Dacă autorul „seriei" ar fi cetit tăţii : Cornel Popescu, cler. II ; bibliotecar :
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.)
Nicolae
Şandru,
cler.
II
;
cassar
:
Ioan
Oţoiu,
baterea propunerilor de urgenţă peste tot, fie numai şi „Friss Újság" d • 1 creiţar,
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor)
cler.
I.;
vice-bibliotecar
:
Ilie
Podariu,
pe
ţi lesne arfiputut duce la conflicte, n'a n'ar fi putut comite un aşa .flagrant delict*
dagog I ; membri în comisia literară:
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui
de
—
gugumănie.
ajuns astăzi (29 Sept.) să fie discutată, dar'
Gerasim Popa şi George Perian, clerici c. gratis şi franco din numita apoiecă !
scopul pe care îl urmăreau propunătorii, toIII. Zeno Popoviciu şi Constantin Fiămend,
Pi aţa.
îşi a fost ajuns."
clerici c. II, Sebastian Stanca şi Ilariu Gonţia clerici c. I., Radu Prişcu, pedagog e. III
Arad
B.-Pesta
Д Fr. Presse, schimbându-se şl ea la
şi Nicohe Garoiu pedagog II.
Grâu fl. 7 . 8 0 - 8 . 2 0 fl. 8.67 p. toamnă
fiţă în causa obstrucţionismului, scăzend
Cucuruz, 4.80—5.20 „
4.50 „ Maiu-I.
intransigenţa sa cel puţin 50 °/o, se înţelege
„ 4.90-5.10 ,
5.90 . Sept.
împăcare. In legătură cu cele scrise de Orz
Ärad, 3 Octomvrie n. 1898.
m .fără plată* — de sigur s'a gândit
7.17 „ toamnă
corespondentul nostru literar din Bucureşti Săcară , 6.60-6.70 „
Regele Carol I, după cum se te- la foiţa bablicată Joia trecută, astăzi putem Övet . 5. 5.10 . 5.60 , ,
scriind astfel despre propunerea amintită, că :
,Dzeu na creat ziarele pentru a spune ade- Iegrahaza din Bucureşti, în luna vii vesti, că d. I. L. Caragiale s'a împăcst de
toare va întoarce visita Principelui finitiv cu dl Petru Grădişteanu, directorul
invitare ia abonament
waf"
Teatrului Naţional. Distinsul scrietor a asis
Bulgariei şi Regelui Serbiei.
Decshidem prin aceasta abonament pe
tat şi la repetiţia „Scrisoarei pierdute". *
Scrisorile adresate dlui Grădişteanu rămân al IV-lea Quartal resp. al II-lea sem.
Nou doctor. După cum ne scrie corespon pierdute şi ele.
1898 la
dentul nostru din Budapesta, la facultatea
*
de medicină de acolo a fost promovat în
Prinderea unui hoţ. Autorul furtului de
30 Sept. la gradul de doctor, medicinistul
„ Т Е І В Ш А
460.000 lei săverşit la poşta din Constanţa
Acest sing ... urei, mă rog, să pronunţaţi Ioan Bece. Felicităm pe noul medic român !
în România, a fost prins în oraşul Tulcea.
*
Condiţiunile
de abonament,
însemnate
totdeauna cu voce nasalică, cum o face dl
Suma furată a fost aflată, cu puţină lipsă. şi în fruntea foii, sunt cele
următoare:
Bucovinenii pe lucra. Foile de din colo
director însuşi. Destul, că îu nrul său de la
25 Sept. . Tribuna" vestea, în entrefilet, tot ne aduc vestea, că Românii bucovineni pre
în Monarchie :
ш voce nasalică şi cu emfasă naivă, un eve pară un Memorand menit o fi înaintat Ma
Pe un an
fl.
10.—
niment politic anume : că , l n numărul jestăţii Sale Impëratului. In memorand se
Pe Va an
„ 5._
proxim vom începe o serie de articole des vor arăta abusurile săverşite de cătră gu
Pe V* an . . ,
„ 2.50
pre manifestul monarchului". Suntem obi vern, mai ales în vremea din urmă.
Propăşirea
pe
teren
literar
este
scopul
Pe
o
lună
„ i.—
*
auiţi cu naivităţi d'acestea ale Drlui (z.)
de căpetenie, pe care societatea academică
Pentru România şi strămutate
Parastas pentru Alexandru Boman. Mier „Petru Maior" de la întemeiarea ei şi până Pe un an
ÎD
; ştim că de regulă, ba poate întot
franci 40 —
ieauna, ese ceva „riúculus mus", o — gu- curea trecută s'a săverşit un parastas în azi cu sîrginţă îl urmăreşte. In faţa raisiugumănie. Şi nu ne-am înşelat: ,seria de Oradea mare pentru sufletul regretatului nei sublime, ce îi stă înainte, de a conduce,
NUMERII DE DUMINECA
ufccole*, intitulată .Monarhul nostru şi po profesor de universitate Alexandru Roman, cultiva şi a inspira simţăminte nobile şi
pentru
poarele Sale", este o îngrămădire de frase de la a cürui moarte a trecut un an. Pavirtuţi civice în poporul din care face parte, pot fi abonaţi deosebit, ca foaie
cu 2 fl. pe un an, avênd
goale, fără rost, răsuflate şi împrumutate gra rastasul s'a făcut cu cheltuiala fratelui lui — tinderea la scopul indicat trebue să se popor,
iilai folosit numai în foi oficiale şi arhiofi Alex. Roman, dl Iosif Roman, adv. în Oradea facă cât se poate mai cu îmbelşugare. Avem o întindere de 8 pagine:
cele 4 pagine
cioase ale Curţii ; li-se vede la o mie de kilo mare.
:-ă păşim tot mai fără esitare şi cu bărbă ale foii de si, plus un adaus
poporal
metri departe cât sunt de sforţate. Oficia
tească hotărîre pe nouj cale deschisă în se de 4 pagine.
*
litatea şi arhioficiositatea aceasta stă în Grandomania trasă pe sfoară. Doi .oas colul nostru, a progresului omenirei, şi deci
Domnii
cari se abonează la
contrazicere mare cu convingerile profesate peţi rari" au avut maghiarii zilele trecute. Pe nu ne este ertat a cruţa mijloacele esterioare
până acum de „Tribuna" lui Daian. Dar unul îl chiamâ Gandeaux, ear pe al doilea At- în paguba simţită a perfecţionare! intelectu foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să
acestuia nu-i pasă ce îi trimete cutare ori tias Ambii s'au dat de Francezi şi gazetari, lui, a cultivării inimii.
mai plătească nimic pentru adausul po
cutare „colaborator" cu păr vêlvoi şi scurt cari în urma unui rămăşag aveau să încunjure
Starea materială puţin îndestulitoare a poral delà numërul de Dumineca.
la vedere; numai mult, tare mult să fie, ca pământul. In drumul lor s'au abătut şi la societăţii noastre a purtat vina, că pe lângă
Administraţia
el, directorul, să fie scutit de a 'şi pune Budapesta, unde au fost primiţi cu braţele plătirea chiriei mari a localităţilor sale şi
creierii la cheltuială. Observăm In .seria deschise, căci vorbeau cu mare însufleţire acoperirea feluritelor trebuinţe literare, abia
„TRIBUNA POPORULUI.
de articole* şi un împrumut de idei destul despre naţia maghiară şi ii îmbetaseră cu s'a putut provedè cu mijloacele culturale tre
de Îmbelşugat, emise şi discutate cu o |săp promisia, că vor ţinea în socotinţă cavale buincioase, ar,-;ăsurat cerinţelor mărite ale
Editor: A«rel Popovici-Barcianu.
toana Înainte în alte foi româneşti. Una rească purtare a Maghiarilor. Au venit apoi timpului de faţă, cu un cabinet de lectură
Redactor responsabil Ioan Russu Şirhmu.
din trăsăturile bine pronunţate ale .seriei şi la Arad. Nu pe jos cum spuneau, că au şi i ф prea modestă bibliotecă. Este în-
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RUBINSTEIN

întreprindere do transport şi de comandă.
Membru al societăţii generale europene pentru transportul
mobilelor „ALIANCE".

In Arad (edificiul teatrului).
îmi iau îndrăsneala a aduce la cunoştinţa Onoratului public,
că precum până acuma, aşa şi de aici înainte voiu a duce în
deplinire tot soiul de transportări, cu ajutorul noilor mele va
goane de mobile, care sunt elastice, construite de-a putea fi
încuiate si sunt patentate.
De asemenea cu cea mai mare conştienţiositate şi prompti
tudine efectuesc transportări în provincie, sau în alte oraşe,
precum şi în teri străine şi încă cu siguranţă în contra focului
şi incidentelor.
Pe lângă cele mai avantagioase preţuri primesc spre păs
trare în deposit în magasiile mele cele mari şi ferite de foc
tot soiul de obiecte menite a fi mutate precum şi alţi articli
de negoţ.
Tot aici am şi un deposit stabil de Portland din Nyergesujfalu şi de Cement românesc recunoscut de prima calitate
şi totdeauna proaspôt. S e poate cumpëra cu cele mai avanta
gioase preţuri.
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Primeşte depuneri spre fructificare sub următoarele
condiţiuni :
1. Depuneri făcute de particulari cu anunţ de
30 zile cu 5%.
2. Depuneri făcute de particulari cu anunţ de
3 (trei) luni cu 5V2°/o.
3. Depuneri făcute de biserici, scoale, corporaţiuni culturale, ori cu scop de binefacere cu 6%.
Permiţând

cassei, depunerile

se resplătesc

îndată şi fără

anunţare.
Contribuţia orarială pentru sumele depuse se pluteşte prin institut

Regulamentul special pentru depuneri, la cerere se trimite
ori-şi-cui gratuit.

Depuneri, ridicări şi anunţări se pot face prin postă
şi se resolvă cu rointoaroorca ei.

DIRECŢIUNEA
„Cassei de păstrare în Mereurea"

Mórit Rubiiistein
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