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Atentatul contra
constituţiei bisericei.
P e s t e opt zile s e împlineşte jum e t a t e de an delà moartea episcopa
lul losif (ioldiş.
Canonul 25 al Sinodului ecumenic
IV. dispune : .Fiindcă unii dintre mitropoliţi, dupft-cum am înţeles, negligft turmele lor încredinţate şi amina
hirotoniile episcopilor, Sfântul Sinod
hotăreşte, ca în decurs de trei luni să
se facă hirotonirile episcopilor'.
§. 98 din Statutul Organic se basează p e acest canon, când special
obliga p e mitropolit „a se îngriji, ca
In timp de 3 luni s a se întregească
scaunul veduvit episcopesc şi v a spriginipe concernentele Consistor In aceaeta a lui nieuinţă".
Disposiţia canonica este clara ca
lumina soarelui: In trei luni s a fie
hirotonit noul episcop şi Introdus in
scaunul s e u arohiereesc, ca turma sä
nu română fara pastor, de oare-ee
episcopul este locţiitorul apostolesc
In eparchia sa.
Mitropolitul „oare n ' a r face acea
sta, — zice mai d e p a r t e canonul citat
— acela sa se supună pedepsei ca
nonice*.
Datorie a v e a dar' mitropolitul
nostru, ca imediat dupa moartea epis
copului sa ia toate demersurile ca In
termin de 3 lunï s a se întêmple şi
alegerea şi confirmarea şi hirotonirea
noului episcop. Şi daca se validitau
influenţe străine asupra bisericei, sa
meargă la g u v e r n cu canonele bise
riceşti, cari II obliga a apóra indepen
denţa bisericei la actul electoral şi
personal 11 obliga la savirşirea hiro
tonirii în termin de 3 luni. Suntem
siguri, ca guvernul ar fl respectat aşe
zemintele bisericei noastre.
Bi, ce s'a tntômplat cu eparchia
Aradului?

Mitropolitul n ' a făcut a c e e a la
ce canonul II obliga. Din contră, în
frunta p e Consiatorul care apelează
la el pentru prăzirea legii şi ca-şi-cănd
n ' a r esista canonul 25 a Sin. ecum.
iV. sub .întregirea scaunului vöduvit
episcopesc in timp de31uni" din § . 9 8
a l S t a t u r g . înţelegeau .hirotonire*"
canonului 25, ci actul electoral. Ast
fel viae mitropolitul In coflict cu discipina canonica a bisericei.
Nu e aici vorba numai de nedreptaţirea alesului episcop, ori nu
mai de violentarea Consistorului eparchial instituit prin §. 98 al Stat. Org.
de paşnicul „instituţiunilor bisericeşti* ;
ci mal p r e s u s de toate este vorba de
călcarea legii şi deschiderea portiţei
pe care îndeplinirea scaunelor episcopeşti s e poate amina după interesele
esterne cari pot fi şi de acea natura,
sau s ă nu mai fie episcopie dacă nu
poate fi episcop X . sau Y. Aceasta
ar fi s c o a t e r e a bisericei din cadrele
el canonice şi aruncarea In ghiarele
acelora cari v o r se s e înstăpânească
asupra ei.
L a prima lovitură canonioă dată
de însuşi Mitropolitul bisericei orto
doxe r o m â n e s'au aretat Insă şi efec
tele. Deslegat guvernul prin însuşi
Mitropolitul delà respectarea terminului canonic de hirotonire, c e involva confirmarea Înainte de Implininirea acelor trei luni, considera de
împlinită l e g e a cuprinsă In §. 98 al
Stat. Org. prin aceea, că actul electo
ral s'a savlrşit In 3 luni de zile şi
acum scos prin mitropolit din căsu
ţele canonice, îşi ţine mană liberă
cu aprobarea, pentru-că de aprobare
nu este vorba In canon şi în Stat.
Org. ci numai de hirotonirea înlocuită
de Mitropolit cu actul electoral. Ast
fel a devenit can. 25 a Sin. ecum IV.
şi §. 98 din Stat. Org. scos din disci
plina bisericească şi noi în 6 luni de
zile nici măcar cu episcop confirmat
necum hirotonit după aşezemintele
bisericei noastre. •

DANIEL.
NOVELĂ ISTORICĂ
DE

IOSIF

de un şir
dată 14 bani; a doua oară
12 banï; a treia oară 8 b.
de flecare publieaţiune.

POPESCU.

— »Şi aseară*, zise un altul, >s'au luat
după dînsul douëzecï de călăreţi de-aï luî Moise
Székely. Când credeau că au pus mâna pe el,
spionul întoarse calul şi aruncându-se în mijlocul
lor ca un năzdrăvan culcà de odată la păment
pe trei din ceî maî de aproape. Cu a doua lo
vitură tăia capul luî Varga şi braţul luî Nandor.
Ceialalţî, toţî oameni cu capul a mână, crezură
că acea fiinţă e diavolul în persoană şi o luară
la sănetoasa. Spionul în loc de a-î urmări, îşî
întoarse calul şi pleca în pas cătră tabëra va
lahă*.
— »Şi stăpânul meu s'a dus singur în con
tra unul astfel de duh necurat*, se văera Januş.
— »Nu e duh, fârtate, se spune că ar fi
Novac*, zise un soldat.
— »Ba mie mi-se pare c'am zărit erî barba
luî Vodă-Mihaî «, observa un altul.
— > Ort cine ar fi, rugaţi-ѵё luî Dumnezeu
pentru sufletul sermanuluî_căpitan*, făcu chorul
întreg.
II.
Urmărindu-şi marile sale planuri de cuceriri,
Minai, Domnul Ţereî româneşti, se hotărî a nă

Patimile a u orbit vederile oame care s'au aflat, când a reposât episco
nilor cari a u aplaudat acest atentat pul eparchial-'. (Şaguna : Dreptul cano
la aşezemintele noastre bisericeşti. nic §430)... „Încă nici Mitropolitul n'are
Cine v a respunde acum de urmări? drept a esercita în eparchia veduvită drep
Pentru-că nimenea să nu creadă, că turile archieereşti, cuci aceasta i opreşte
aceasta sacrificare a aşezămintelor bi canonul, şi-'l deobligă sub ameninţare de
sericeşti să nu aibă urmări pentru bi- pedeapsă canonică a se strădui, ca în
-ошеа noastră.
restimp de trei luni să reîntregească
(Şaguna
Vor respunde aceia, cari înainte scaunul vëduvit de episcop*.
de alegere a u aplicat anticanonic § 98 Drept. can. §431), — eată legea bisedin Statutul Organic, împedecănd prin ceaşcă.
trăgănare actul electoral şi prin acea
Pe basa acestor disposiţiuni canonice
sta scoţend din cadrele canonica în dispune §98 din Statutul Organic, că Condeplinirea scaunului episcopesc; vor sistorul eparchial are să conducă trebile
respunde aceia, cari după alegere au eparchiei pe timpul vèduviei scaunului
lucrat la g u v e r n cu mincinoase măr episcopesc în înţelesul costitaţiunilor bise
turii şi calomnii contra alesului bise riceşti, după care în eparchia veduvită
ricei; vor respunde aceia cari au nici Mitropolitul nu are drept a esercita
umblat să invalideze la guvern votul drepturile archiereşti, eară cel ce are drept
legitim al bisericei; vor respunde a delega are şi dreptul de a funcţiona
aceia cari a u asmuţat opinia publică. însuşi.
străină asupra alesului şi alegătorilor]
Şi totuşi ce se Intemplă? Dr. Traian
şi au aruncat biserica pradă infamă Putici, protopresbiterul Timişoril sfinţeşte
rilor n e mal pomenite, cu cari este în 22 Septemvrie biserica din Bazoş ca
astăzi tratata biserica noastră în mandatarul 1. P. S. Mitropolitului din
foile străine.
Sibiiu.
Cum s'a puiuţ întêmpla aceasta pă
Corporaţiile bisericeşti, Consistorul şi Sinodul eparchial nu mal pot rinte président consistorial Ioan 1. Papp ?
*
privi cu manile în sin la sugrumarea
bisericei. Б timpul să-'şl facă da
Obstrucţia Cehilor. Cei doi prim-mitoria, s ă smulgă afacerile din manile nistri Körber şi Szél, se frământă grozav,
cari o ţin sugrumata şi să-'şl apere ea să scoată la cale pactul. Dar e foarte
posibil ca zadarnică să le fie truda, căci
curăţenia votului înaintea acelora socoteala au făcut-o cam „fără birtaş". Bir.suai puşvca să împlinească drep taşul, bi caşul acesta, ar ii să fie Cehii.
„Narodni Idsty" din Praqa pregăteşte
tul, legea şi dreptatea şi în numele
acestor postulate să ceară confir de pe-acuma pe Cehii din parlamentul viemarea alesului legiuit al bisericei, Va- nez, că e posibil ea obstrucţia să aducă zile
grele; dar datoria Cehilor este să se ţină
silie Mangra, In scaunul episeopesc bine şi să aibă o tactică unitară.
al Aradului.
Semne sunt acestea, că § 14 va reapărea
Şi de v a fi lipsă, mişte-se întreaga pe orisontul politic din Austria.
biserică şi ceară delà guvern ca s ă
dea lui Dumnezeu aceea, ce este a
lui Dumnezeu

Orientul se mişcă.

E x ІѲХ. „Canoanele nu iartă Mi
tropolitului nici o funcţiune sau lucrare
archierească în vre-o eparchie veduvită,
şi rênduiesc ca toate să remână până la
venirea noului Episcop în acea stare, în

văli în Transilvania, unde domnia de câteva lunï
cardinalul Andreî Batori, după abzicerea de bună
voie a fratelui sëu Sigismund Batori.
După-ce făcu pregătirile necesare şi-'şî aco
peri spatele în contra Turcilor prin tot felul de
promisiuni, pleca cu armata spre Transilvania,
luând cu sine pe blânda sa soţie Stanca şi pe
fiul sëu Nicolae.
P e când Andrei Batori îşî petrecea timpul
în ospeţe, Mihaî trecu Carpaţiî pe la Buzëu într'o zi şi-o noapte şi în numele împëratuluï Ru
dolf, întrà în Transilvania la 1 7 Octomvrie
1599,
fără a întimpina vre-o piedecă. Dieta adu
nată în Alba-Iulia nicï nu visa de pericolul ce
ameninţa ţeara, afară de partisaniî luî Mihaî,
carî erau destul de numeroşi.
Câţî-va căpitani de Secuî, pe care-î avea
Mihaî cu sine, resculară poporul rësboinic al
Secuilor: aceştia măriră numërul armatei luî
Mihaî. Nobilimea, maltractată de supuşii sëï,
trimise luî Andreî Batori vestea despre cele ce
se petrec, ear' acesta porunci să se poarte
prin ţeară sabia sângeroasă. Acesta era semnul
că toată puterea armată, de care dispunea Tran
silvania, avea să se scoale şi să alunge pe dujmanî.
Mihaî publica o proclamaţiune, că vine nu
mai să depună pe Andreî Batori, care ţine cu
Turcii, şi după-ce în 2 0 Octomvre obţinu delà
Braşoveni promisiunea, că nu vor întreprinde

Bulgarii serbează.
Serbează la Şipka aniversarea
luptei pe care au dat-o Romanii, pentru
a l libera de sub jugul turcesc.
Şi împreună cu dînşil golesc la
pahare r e p r é s e n t a n t ! Rusiei, în onoa-

nimic în contra sa, se îndrepta cătră Sibiiu preste
Codlea, Şercaia, Făgăraş.
Andreî Batori trimise luî Mihaî solî, ca să-1
înduplece a se rentoarce. Mihaî îşî continua
drumul. Andreî atunci lăsa în Alba-Iulia pe fra
tele sëu Stefan şi pe Ladislau Gyulafi să con
ducă afacerile statului, ear el se duse în lágerul
delà Sebeş, de unde porni cu armata spre Sibiiu.
Acum se aflau amêndouë armatele înaintea
Sibiiuluï. Tabëra luî Andreî Batori era între Si
biiu şi Guşteriţă, ear a luî Mihaî pe un loc ceva
maî ridicat lângă Şelimber.
Armata luî Mihaî era maî numeroasă decât
a luî Batori, dar principele român se afla în
ţeară străină şi trupele sale erau compuse în
parte din voluntari sau mercenari, carî nu me
ritau chiar o încredere necondiţionată. Cu toate
acestea Andreî Batori tremura dinaintea teribi
lului sëu inimic şi căuta să facă pace cu el. In
consiliul de resbel, pe care-'l conchiemâ prin
cipele Transilvaniei, uniî erau de părere să trăgăneze lucrul, până când armata lui Mihaî se
va slăbi, ear cea transilvană se va mări prin
contingente noî. Alţiî ziceau, că e maî bine să
nu stea Batori la îndoeală, ci să atace pe ini
mic,
căcî cu timpul armata luî Mihaî în loc de
a se slăbi, din contră va deveni maî puternică
prin sosirea trupelor proaspete aduse pe la T u r nul-roşu de Radu Buzescu şi de Banul Udrea.
Batori adopta planul din urmă. Mihaî vrênd

2
r e a armelor bulgare şi ruseşti, In cin
stea intimităţii dintre — uriaş şi pitic.
Este dreptul orl-şi-cul de a serba,
de » s e vejeli, când, oum şi cu cine
П place,* — fără îndoiala; dar In ca
şul de faţa nişte coincidenţe ne fac
a bftnui, că n u e lucru curat cu paclnica veselie ruso-bulgară.
P e când la Şipka se serbează un
trecut de glorie p e care Bulgarii nu
I a u avut, — tn Macedonia bandele
bulgare au pornit adevërat rèsbol
şi jaf In lungul şi latul terii. Bandele
s'au isbit cu trupele turceşti In nenumèrate rîndurl ; şi trupe noi se pregă
teşte P o a r t a să trimită în Macedonia.
Reservele turceşti sunt chemate
sub arme, — ceea-ce dovedeşte cu nu
este suficient contingentul stabil de
armată. E a r In timpul acesta, — Ignatieff fostul ministru ai Rusiei la Constantinopol înainte de isbucnirea rësboiulul oriental, e oaspele Bulgariei,
care serbează.
O depeşa sosita din Salonichi cu
datul de 27 Septemvrie anunţa, ca
In vilaiemi Monastir toate satele bul
găreşti sunt în plina revolta. Bandele
fanatice ale bulgarilor împresoară şi
aprind Satele turceşti: zilnice sunt
conflictele sângeroase.
Ignatitff priveşte de-aproape, din
mijlocul serbărilor din Şipka, cum se
pune tăciunele, tot aşa cum se pusese
şi înainte de iebuenirea „resboiuluioriental", In Peninsula - Balcanica :
poate cä In sufletul s ë u resimte
din nou aceleaşi emoţii, p e cari
li-a simţit acum un sfert de v e a c ;
gândurile sale Insă, d e sigur sunt mai
lntr'aripate astâzl...
Nu mal puţin îngrijitor simptom
este mişcarea A l b a n e z i l o r din
Stara- Serbia. Albanezii cu nici un chip
nu vor s ä permită Introducerea in
Mitroviţ a consulului rusesc, deşi in
stituirea aceluia a fost aprobata de
sultan; o cucerire pacînicu este acest
consulat, a Rusiei, pentru favoriţii sol
de-'l mal de curônd îndrăgiţi, a Sor
bilor a cârora propagandă Intre Alba
nezi şi In contul Albanezilor, trebuia
să fie cultivata.
Rusia îşi a r e deci protegiaţl p e
Bulgarii cari a u început răsmiriţa
contra Turciei, In Macedonia; şi p e
Sorbi, contra cărora şi contra intere
selor cârora, menajate de Turcia, la
insistenţa şi prin intermidearea Ru
siei, s'au ridicat cu armele Albanezii.
Şi p e când Albanezii s'au postat
într'o situaţie de resistenţa viguroasa
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contra disposiţiilor şi „ordine!" tur
ceşti, pe-atuncî bandele bulgare cutrierâ Macedonia.
Turcia înarmează trupe şi le tri
mite m e r e u în foc, p e când muscalii
sôrbatoresc la Şipka alături cu Bul
garia oficiala, cu principatul lui Fer
dinand, — şi tn mijlocul zânganitulul
de a r m e (şi de pahare) status-quo-vi,
asigurarea status-quo-uM
in Balcani
evoluează, s a u mal bine zis, se revo
luţionează, fără să se mişte vre-uoa
din puterile g a r a n t e ale faimosului
status-quo.
Dar cu toate astea, Ignatieff e
la Şipka, Intre amicii sol.

Ziarele maghiare sunt foarte amărite de echoul ce a u găsit tn presa
din Germania măsurile poliţiale luate
contra publiciştilor germani din Banat.
Kossuthistele scuipă foc contra
germanilor; şi p â n ă şi
„Alkotmány*,
declară că nu se sperie de furor teutonicus'.
E a t â câteva din aprecierile cari
au produs şoviniştilor u s t u r i m e :
„ Tägliche Rundschau" scrie : Cramer
a fost condamnat in proces dd presă la 3
luni temniţă de stat şi amendă d 800 cor,
Intr'un stat civilisât, cu acesta s'ar fi în
cheiat afacerea. Dar căpitanul din Timişoara
a crezut că are să mal facă ceva — şi a
expulsât pe Cramer iute şi de grabă, căci
sentinţa juraţilor a arătat că Cramer este
primejdios pentru liniştea publică. Acest
cas ѳ unic, chiar în istoria justiţiei ungu
reşti. Motivarea acestei disposiţiunl prin
lege, este peste putinţă. Această procedură
a dovedit de coaptă pentru vînturat justi
ţia maghiară. A doua lovitură a isbit pe
redactorul Kom. Şi acest proces va ajunge
în faţa Curiei. După constatările de pân'aici,
abea ar fi cu putinţă ca cel mai înalt for
de justiţie săfiemal prevëzôtor şi maî energie.
„Neueste Nachrichten" accentuează că
în aceste caşuri dreptul şi dreptatea au fost
violante. Guvernul ungar ca nici un cuvent
n'a serit prin oficioasele sale contra acestei
călcări în picioare a dreptului, ceea-ce do'
vedeşte că aprobă asemenea acte.
„Vossische Zeitung*: Ceea-ce s'a pe
trecut nu poate fl retăcut. Tribunalele ungu
reşti au siluit ordinea de drept, pentru a
face pe plac duşmanilor Germanilor. Aceste
caşuri au revoltat din cale-afară pe Gar
manii din Ungaria şi din scrisorile sosite
de acolo vorbeşte desperarea.

să mărească speranţa de pace, în care se legăna
cardinalul-principe, îî trimise solï cerêndu-ï tre
cere liberă prin Transilvania, pentru a merge
în Ungaria în contra Turcilor. In cas, când
această trecere i-ar fi refuzată, zicea solia, Mihaî
şi-o va procura cu puterea.
Batori respunse, că Mihaî să se întoarcă
earăşî pe drumul, pe care a venit — ceea-ce
s'a întêmplat să remână uitat şi amêndouï amësurat vecheï alianţe, să se gândească numaî, cum
să combată cu puteri unite pe inimicul comun
al creştinismului.
In urma acestora se încheia un armistiţiu
şi se schimbară obstaticî. Batori trimise în láge
rul lui Mihaî pe Moise Székely şi pe Melchior
Bogathi, ear din partea Românilor sosiră la
Transilvăneni boeriî Preda şi George postelnicul.
Pentru-ca împăcarea să fie deplină, Cardi
nalul trimise în 2 7 Octomvre, ziua în care se
începe istoria aceasta, pe legatul papal Malespina
în castrele luî Mihaî, cu misiunea să-'l înduplece
pe acesta de a remânea în alianţă şi amiciţie
cu Transilvania. Malespina îşi desvoltà talentele
sale diplomatice, pentru a câştiga pe Mihaî, şi
în urmă adăuga: este porunca serioasă a împëratuluï, ca Mihaî să se întoarcă în ţera sa.
Mihaî respunse, că preste noapte se va
gândi şi a doua zi va trimite respuns luî Batori
sau cu graiul sau cu vêrful spadei.
Era de prevëzut, că toate încercările de

e

Oare .principiile de justiţie eternă* de
care vorbeşte dl Hay In nota sa, ar trebui
Charité bien ordonnée commence par soi-même. să treacă mal Înainte prin doctrina Ini Mon
Acesta e titlul următorului articol foarte roe şi n'ar fl valabile pentru lumea uouă?
spiritual apărut In .Kreuzzeitung' din Ber
Demersul cabinetul american este deja
lin In privinţa notei americane, In privinţa
insolit prin faptul, că afirmă dreptul de
emigrărilor Jidanilor:
amestec al Americel în afaceri care n'o pri<
Se poate uşor înţelege că guvernul
veac, ca toate-că Americanii ar ţipa de sigur
american aă nu fie încântat de emigraţiusus şi tare, dacă cineva ar vrea să useze
nea Evreilor români. Dar modul cum acest
de acest drept ta contra ţerel lor.
simţământ este tradus In nota dlui Hay, ri
Se vede că ţinta este a se stabili an
dică multe critici. Dacă dl Hsy zice că
precedent. Am găsit deja indicaţiuni In zia
.Evreii posedă calităţile morale şi intelec
rele jingoiste americane, cumcă ar puté Bă
tuale ale unor buni cetăţeni* şi că nici o clasă
vie momentul, când Uniunea n'ar mal
nu este mal bine văzută in America de
privi cu nepăsare oprimarea Finlandezilor
Nord, această laudă de sigur nu va conde către Rusia şi a Polonezilor de către
tribibui pentru a depărta pe Evreii de Ame
Prusia. Cel de-acolo pătimesc de idea fixă
rica. Din contră, ве poate aştepta, ca de
că America e chemată să fie advocatul ju
acum Înainte, Galiţia, Ungaria şi România
stiţiei internaţionale. Strigătul trufaş: „We
să trimită încă mal mulţi Evrei dincolo de
can lieh the whole world" (putem da ca pi
Atlantic, pentru-ca Americanii să se poată
ciorul lumel InUeg!) а devenit aşa zicând o
bucura de „calităţile lor morale şi intelec
axiomă, şi dacă nu se prea vorbeşte de
tuale*.
dinsa la noi, pricina e că presa trăind sub
In ori-ce cas, este o idee originală de influenţa marilor societăţi de navigaţie, a
a lăuda pe acela căruia ÎI Închizi uşa. Dar evreilor etc., păstrează sistematic tăcere
această laudă va fl salutată cu satisfacţie asupra acestor isprăvi retorice, şi se măr
de către lumea ovreiască. Această lume va gineşte a sfătui Germanilor să fie politicos!
putea de acum Înainte să invoace mărturia faţă de copilandrul (boy) transoceanic.
gavernulul american In favoarea calităţilor
N'ar trebui să se acrediteze la Ameri
Evreilor şi să arunce săgeţi In contra Ro cani ideea că America este arbitra şi Lord
mâniei.
chiet of justice al lamei Întregi. Şi cu cât
Dar ce s'ar intőmpia dacă România Yankeii se reazamă pe doctrina lui Monroe,
întorcând procedimentul, ar face observaţii cu atât este bine să le strigăm : Rand» oft
marilor Puteri In privinţa modulul cum Ame (labele jos 1) în ce priveşte afacerile Europei.
ricanii tractează pe Negri şi pe Filipinl?
Ioţelrgem să fie neplăcut oraşului
S'a putut ceti deunăzi in coloanele ziarului New-York de a număra peste 600.000 de
nostru descrierea cruzimilor ale căror vic Evrei, originari cel mal mulţi din Earopatime au fost Filipinil şi adese ori am vorbit orientală, dar această neplăcere s'ar fi putut
despre tratamentul nedemn pe care Îl safere
manifesta în alt mod.
Negrii.
Nici na poate fl vorba de egalitatea
lor socială; drepturile lor politice nu flgu
rează decât pe hârtie. In toate Statele Aniversarea naşterii Iul Kossuth.
în IVôdlao.
Uniunel cari cuprind o proporţiune conside
rabilă de Negri, s'a găsit mijlocul de a se
Vineri, în 19 Sept. a decurs serbăface iluzoriu votai oamenilor de culoare toarea naşterii alul Kossuth în Nâdlac. —
şi ia nevoie nici nu se ţine socoteală de Şi cu alte ocasiuni de soiuri patriotice, se
buletinul de vot al Negrilor. Nimenea na tăceau mari manifestaţii, de astă-dată însă
se sinchiseşte de dinsul. Toată lumea cu festivitatea a decurs Intr'un mod sgomotos
noaşte ferocitatea ca care justiţia lai Lynch neîndatinat pe aici.
se practică în contra Negrilor. Mal ales
In ziua amintită la orele 12 a fost
când e vorba de an act de violenţă asupra inaugurarea, respective desvëlirea unei
unei femei albe, chiar când este numai o table memoriale din prilegiul cunoscut la
încercare, omul negru eete îndată cătrănit, casa comunală, — unde se coadunară eu
ars, pus în ţeapă, rupt în bucăţi. Niciodată mare alai vre-o câţî-va oficianţi, încunjuraţl
justiţia nu urmăreşte pe asasinii cari ucid de nişte perciunaţi şi s'au rostit vre-o
tn virtutea legel Iul Lynch, chiar când vie 3 vorbiri.
tima — un negrn — lucra ce se întâmplă
Deoare-ce nici un singur român, nici
adese-orl, este inocentă.
slovac nu a luat parte la aceasta serbare festivă,
Eată lucruri pe cari Românii ar puia — după ameazï se deciseră a arangia nu
ca drept să Ie întoarcă Americanilor şi să conduct de torţe cu intenţiunea de a
bombarda ferestrele, cari nu vor fi iluminate.
Ie zică: Charity begins at home.

Charity begins at home.

„Agitatorii pangermanî".

a

pace erau zadarnice şi că vërsarea de sânge era
neîncungiurată. Şovăirile luî Batori şi ofertele luî
de pace escitarà mal rëu spiritele soldaţilor, cari
voiau lupte şi învingeri. In aşteptarea acestora
scenele, despre care am dat o schiţă în capi
tolul precedent, erau destul de dese în castre.
Astfel steteau lucrurile în momentul, când se
începe naraţiunea noastră.
III.
Câmpia dintre Sibiiu-Guşteriţă şi Şelimber
este aproape plană. Dela Sibiiu până cătră mij
locul drumului spre Şelimber scoboară lin in
tr'un fel de şanţ adăpat de un părăuaş; apoi
începe din nou a se urca până la o distanţă de
V de oară dela Şelimber. De aci privirea pre
domină Şelimberul aşezat în vale şi adăpostit
spre Nord de nişte ridicaturi de tren, pe care
a trebuit să fie aşezate castrele luî Mihaî. T o t
de aci se poate vedea în dreapta, pe câmpul
dintre drumurile Cisnădiel şi Şelimberuluî o m o 
vilă de un verde intensiv, care contrastează cu
coloarea palidă a sëmënaturilor şi a miriştelor
în timp de toamnă. Acea movilă, numită şi
astăzi movila Turcilor, este singurul moment,
care aminteşte bătălia sângeroasă dela Şelimber.
Acolo se zice că s'au îngropat morţii din amêndouë armatele, după acea zi fatală armelor luî
Batori. De ce se numeşte > movila Turcilor», nu
ştiu; poate că Românii treceau de atunci drept
4
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Turci, sau poate că legenda trecênd din gură
în gură s'a denaturat, şi din luptă între creştini
a făcut luptă între Turci şi creştini.
Spre Nord-vest şesul e mărginit cu un lanţ
de coline, la poalele cărora zac satele Guşteriţa,
Bungard, Şelimber etc. udate de undele Cibinuluî ce vine dela Sibiiu spre a se versa în Olt.
Ieşind din tabëra luî Batori cu iuţeala vêntuluî, Daniel îşi arunca privirea de şoim peste
câmpia iluminată de razele lunel, şi în depărtare
zări o ceată compactă de călăreţi urmărind o
figură albă călare pe un cal alb ca neaua.
Deodată călăreţul alb întoarse calul şi ca
fulgerul se arunca în ceata persecutorilor. O pală
lată străluci în manile lui şi făcend roată printre
duşmani împărţi moartea fără milă. Acea figură
dede o singură lovitură, apoi calul ca menât de
o putere supranaturală sări în lături şi năvăli
dintr'altă parte asupra adversarilor.
Loviturile aşa numitului » spion* erau teri
bile. Ceata persecutorilor neputendu-şl conduce
caii destul de iute, cuprinsă de o frică panică
se împrăştia în toate părţile şi alerga cătră cas
trele luî Batori.
Acestea s'au petrecut într'un timp maî scurt
decât trebue pentru a fi istorisite, astfel încât
Daniel, martor ocular, n'avuse timp să vină în
ajutorul soldaţilor luî Batori.
(Va urma.)
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La 7 ore seara Intre strigăte şi inimaturi ne mal pomenite a pornit grapa
şi rend, de a rêndul s'a năpustit asupra
ferestrilor, cari nu erau iluminate. Prima
jertfă a fost preotul slovac L. Boor, —
la dineul tot puzderii făcuseră din ferestri,
asemenea şi la celelalte case române şi
slovace fără deosebire.
Când salvatorii ideii de stat s'au În
trunit, apoi la banchet după bravară şi
producţia nocturnă, tinerimea română in
frunte ca harnicul advocat dl A, Petrovkî
şi bravai iniţiator dl A. St. Şulutiu, şetcomptabilul „Nădlăcanei", acompaniată de
musica românească locală, — drept re
vanşe şi ca un fel de satisfacţie morală
faţă de faptul revoltător al bandei per
ciunate, a dat serenade pe la toate casele
inteligente române şi slovace.
Garda entasiasmată primai tribut de
recunoştinţă '1-a adus vrednicului luptător,
preotului Boor, care la auzul acordurilor
mândrului nostra imn naţional „Deşteaptă-te
române", deşteptat din somnul dulce la
moment a deschis toate ferestrile, zicând:
acum bucuros şi cu dragoste frăţească
In inimă iluminez, la ce tineretul i-a
răspuns cu nesfirşite ,să trăiască* şi
„nazdar".
Duminecă, In 21-lea apoi Întreaga
inteligenţa română, atât bărbaţii, cât şi
damele după terminarea misei divine s'au
întrunit la păduriţa oraşului, unde s'au
adâpostat la o masă imensă şi petrecură
acolo până la o oră, cântând in cea mai
mare animaţie înălţătoarele cântece na
ţionale a Trei colori" şi „Deşteaptă-te ro
mâne".
La propunerea dluî preot Marcovici,
după ameazi s'a convocat o conferinţă în
sala cea mare a parochiel slovace, — unde
au luat parte toţi fruntaşii téranï aparţinători
ambelor naţionalităţi.
Frimai cuvônt a fost a dluî Boor,
care in termini aspri şi într'un ton băr
bătesc a protestat contra apucăturii mârşave
fi demne de tot dispreţul lumei culte.
À mai vorbit şi preotul Marcovici, a
căruia voce înţeleaptă şi curagioasă a produs
o însufleţire generală.
Iţi era drag, să priveşti la aceste
figuri veterane, eari cu inimă înfocată In
suflau animaţie în toţi cel de faţă, ii înbărbătea şi-'i îndemnau la înfrăţire şi so
lidaritate.
Hai să dăm, mână cu mână, a fost
,refremul vorbire! dlui Воог ear a părin
telui Marcovici: banda nsurpâtoare a do
vedit ce e libertatea jidano-maghiară, —
noi să adeverim ce e frăţietatea.
întreaga adunare era esaltată pare-că
ni-se reînproaspëta pe dinaintea ochilor
dulcea suvenire a timpurilor de mult tre
cute, pare-că se auzeau nişte voci, cari se cre
deau perdute, — cari ne electrisau inimele arzênde şi ne concentrau într'un singur
loc,lnasilul sentimentelor, — tot ce e nobil,
frumos, bun şi măestos, a cărora unica
basa reală e iubirea neţărmurită faţă de
neamul, căruia aparţinem.
La conferinţa pomenită conform pro
punerii dlui Boor s'a primit unanim urmă
torul proect:
Conehemarea unei şedinţe generale
comunale extraordinare, onde să se iee toate
demersurile necesare şi potrivite faţă de
scandalul povoiului turbat, — să se ceară
desdaunarea tereştrilor sparte, — să se
tragă la răspundere autorităţile politice pentru
neînpedecarea vandalismului săvîrşit, — să
să desfiinţeze corpul focarilor voluntari pentru
participarea lor la actul slendrián, — să
se decidă facerea a lor 2 fântâni artezice
din prilejul aniversării alor una sută de ani,
decând slovacii s'au sălăşluit pe pământul
nădlăcan.
Âzi la 10 ore s'a şi ţinut şedinţa ge
nerală extraordinară şi proectele mai sus
numite — fără proectul din urmă — pe
lângă toate vue tele furioase ale campaniei
perciunate, — au devenit conclusiunl.
Dee ceriul, ca echoul faptului vandal
jidano-maghiar, s i prevestească şi să însemne
%

îmbunătăţire şi progres atât în mersul social-cultural nădlăcan, cât şi terenul naţional-românesc.
Divergenţele sociale locale din trecut,
cu ziua de azi au dispărut total şi acum în
faţă şi în preejma noului curent salutar, fie
salutaţi propagatorii schimbării actuale.
Tot aşa înainte şi atunci scopul ur
mărit se va réalisa!
Cenădanul .
u

n
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Cor bănăţenesc în România.
Corul român din Caransebeş s'a dus la
Turnu-Severin, unde 'i-s'a făcut o primire
grandioasă la gară. Străzile delà gară şi
până la liceul „Traian", pe unde a trecut
corul, au fost înţesate de public. Entusiasmul
a fost mare. Seara a fost un concert în
grădina publică, la care a participat tot
ce are mai de frunte Turnu-Severin.
Examenul de cvaliflcaţinne preoţească
cu condiţii la preoţie din diecesa Aradului
prescris prin Statutul Organic şi Regula
mentul special se va ţinea Luni In 30 Sep
temvrie (13 O ii tom vrie) a. c. şi eventual in
zilele următoare la orele 9 a. m. Ia sala de
şedinţă a Consistorulul diecesan gr.-or. rom.
din Arad.
La examen sunt admişi toţi acel ab
solvenţi de teologie, cari conform §-ulul 8
din Regulamentul special şi-au înaintat la
Consister cererile coiëspuizôtor instruite,
până la 31 August st. V. a. c.
Ä

Stipendii „Teodor Papp . Cetim
în „Biserica şi Şcoala" : In şedinţa de Joi
(25) Septemvrie senatul şcolar a hotărît
asupra distribuire! de stipendii noul pe
anul şcolar 1 9 0 2 — 3 , din fundaţiunea
.Teodor Papp".
Din suma disponibilă de 1000 cor.
s'au împărtăşit următorii concurenţi: Ioan
Chereşlădan, cleric de cursul II. ; Constantin
Iliovici şi Ioan Ardelean, absolvenţi a patru
clase medii şi pedagogi de cureul I, la in
stitutul nostru diecesan; Hortensia Raţ, elevă
de cursul III pedagogic, care frecventează
cursurile la şcoala noastră de fete cu internat,
— toţi din Giula.
La această distribuire s'au considrat
strict disposiţiunile literelor fundaţionale,
împârtăşindu-se concurenţi originari din
Giula, lipsiţi de mijloace şi cari au dove
dit sporiu şi cvalificaţiuoe în studii. S'a
mai avut în vedere ajutorarea elementelor
bune şi atragerea lor spre şcoalele noastre :
preparandie şi teologie, ceea-ce este astăzi
una din preocupaţiunile de căpetenie ale
regimului nostru bisericesc diecesan.
•
încă un publicist german osân
dit pentru agitaţie. Procesele de presă
contra redactorilor germani din Bănat nu
mai au sfirşit. Joi s'a pertractat înaintea
curţii cu juraţi din Seghedin procesul de
presă intentat dlui Abis Krisch pentru
agitaţie cuprinsă în 2 artico i pubicaţi în
„Gross Kik. Zeitung*. Articolii încriminaţi
sunt întitulaţi „Aventul sufletesc" şi „Estremişti". Dl Alois Krisch a fost condamnat
la 4 luni temniţă de stat şi 200 coroane
pedeapsă în bani.

Se poate î După-eum află „Tribuna"
din sorginte sigură, o parte din poporaţiunea comunei Főpiaca, sedusă de oameni
fără suflet, vrea sâ-'şl vândă şcoala confe
sională, cerend una de stat. Ca pretext
au luat un arunc statorit pe timp de 5
ani pentru adunarea fondurilor necesare la
ridicarea unui edificiu şcolar corespunzător.
Sfetnic 'şi-au ales pe advocatul ovreiu
Mátyás din Sibiiu. Mişcarea aceasta ruşi
noasă e o pată pe comuna Poplaca, care
ar ajmge, realisându-se planul, o ruşine
pentru ţinutul Sibiiului, atât de bogat în
comune, cari aduc toate jertfele posibile
pentru şcoalele lor confesionale. E un atât
mai ruşin&tor totul, că Poplaca n'a avut
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până acum nici un arunc, dispunând de
venite suficiente.

PARTEA LITERARĂ.

*
Prins cu ocaua mică. Consilierul mi
nisterial Kafika « s:e cunoscut tn toată Un
garia ca om foarte aspru. El a fost trimis
in mai multe rindur? prin diferitele comitate,
ca s6 facă inspecţia funcţionarilor admini
strativ! şi să vadă cum îşi poartă diregătoriile, nu cumva sunt ceva furaturi de bani ?
şi altele d'al d'astea. Strejnic 'i-a mai ţeselat dl Kaffka pe funcţionarii din Torontal, dintre cari unit 'şi-au luat chiar vieaţa
de frica pedepsei. Dl Kaffka a fost trimis
tn timpul din urmă In comitatul Maramure
şului unde deasemenea este mare corupţie,
ca pretutindenea unde se află în numör mal
mare flu lui iuda. Intre alţii, consilierul a
făcut inspecţie şi jupanului Giücksmann,
care manipulează banii acciselor oraşului
Sighat. In cassa a găsit totul tn ordine,
banii toţi de faţă, ear' pentru acei bani,
cari nu erau de faţă, s'a găsit vre-un act
justificativ. Intre aceste acte era şi o recipisă despre 100Э florini, trimişi tocmai în
ziua inspecţiei. Recipisa Inso nu era despre
mandat postai (posta utalvány), ci despre
scrisoare cu bani. — De ce nu trimiteţi bani!
cu mandat, că e mal ieftin ? întrebă Kaffka.
— Aşa ѳ obiceiul pe la noi. — Bine, haid
BŐ mergem la postă. Aici nu se trimisese
încă corespondenţa din aceea zi şi scoţeaduse scrisoarea lu! Güksmann, s'a desfă
cut şi s'a găsit în ea — o scrisoare adre
sata fratelui seu, in care ii scria: „Iub te
frate l Astăzi vine măgarul ăla de Kaffka
în inspecţie şi lipsindu-'mi din cassă 1000 fl.
am trimis această scrisoare pe numele tőn
— ca вб am cu ce mô justifica". Jupanul
îşi va lua acum pedeapsa.

Adunarea generală a Comu
nităţii de Avere din Caransebeş.
Joi în 12/25 1. c. s'a ţinut adunarea ge
nerală de toamnă a représentante! Comu
nităţii de avere in présenta comisarului
guvernial dl comite-suprem Carol de Pogány
de faţă fiind aproape toţi représentante.
Momente însemnate din darea de seamă
sunt : comitelui a făcut paşii de lipsă, pentru
ca să se cedeze Mehadicanilor pădurea Belentin spre păşune. Peste 300 jugere de
pământ din şesul Stancilovi s'au încuviinţat
impăduriţilor săraci din Şopotul-Nou spie
arendare. Comitetul a întrevenit la locurile
competente, ca grănicerilor să-li-se permită
folosirea gratuită a scaldelor din Băile-erculane. — Preliminariul Comunităţii de avere
pe anul 1903 se votează în: 419.538 cor.
active şi 232.154 cor. pasive iar fondul
caselor cu active 4.840 cor. şi pasive
3. 126 cor. — Adunarea a votat, ca Co
munitatea să contribue la zidirea căii ferate
de stat Caransebeş-Haţeg suma de 160.000
cor. plătită in 10 rate anuale de când se
vor începe lucrurile. — Sa aprobat con
tractul intre Comunitatea de avere şi Francise
Czukor et com., c*rí voesc să facă o fa
brică de cement şi peatră artificială de ce
ment şi var pe teritoriul Comunităţii. — S'au
şters daune silvanale neineasabile în suma
de 14.928 cor. 95 fil. S'a primit statutul
pentru pesionarea oficianţilor Comunităţii şi
proectul de tarif al productelor silvicepe anul
cureat. In comisiunea de revisiune pro 1903
b'au ales C. Burdia, St. Luianoviciu şi G.
Tatucu.

ORIGINEA VOIEVODATULUI LA B0HÁHI.
De
IOAN BOGDAN,
membru corespondent al Academiei Româno.

Şedinţa delà 2 Aprilie 1902.
(Urmare).

O definire mal de aproape a airibuţiunilor acestor voevozl nu găsim In docu
mente; admiţând Insă analogia din cele
lalte comitate e de prepus că şi cel din
Maramureş s e alegeau dia chin ej i şi anume
din familiile do chmejî mal însemnate prin
bogăţia sau autoritatea lor morală ; că erau
recunoscuţi de regi ca voevozl ai Româ
nilor, cu îndatorirea de a aduna şi a plăti
regelui veniturile obicinuite delà popniaţiunea românească a ţinutului, îndeplinind aci
şi funcţiunea de castelan, care lipsia in Ma
ramureş. Aceste venituri şi îndatoriri erau
mai ales quinquagesima din ol şi serviciile
militare. Pentru aceasta el căpetaa intâiu
usufructul unor moşii, pe cari regele li-le
dăruia apoi, dacă îşi câştigau mente mili
tare mal însemnate cu drept de deplină proproprietate şi nobilitate, transformându-I
astfel din voevozl în adevoraţ! nobil! al re
gatului şi scutindu-'î de orice dări şi de
orl-ce atârnare de sluşbaşil regelui, de comiţi
sau castelani.
Nobilitarea lor a însemnat însă ca şi
a chinejilor, perderealor deplină pentru po
porul românesc.
Decă încercăm acum, după ce ştim
cam ce au fost voevozil români do pe teri
toriile ungureşti In sec. XIII—XIV, s ă ne
punem întrebarea : ce au fost el înainte de
acest timp şi cum s'a născut aceasta insti
tuţie la Români, răspunsul nu poate fl de
cât acesta: voevozil erau, delà cucerirea
maghiară încoace, Rişte şefi al chinejilor,
aleşi de aceştia ca Bă represinte interesele
lor comune faţă de suveran. In epoca cea
mal veche, înaninte de cucerirea maghiară
şi în timpul stăpânirii bulgare, e! erau şefii
unor confederatului de chinejl: in vreme
de pace el hotărau neînţelegerile dintre
aceştia, în vreme de rösboiu el se puneau
în fruntea lor. Atribuţiuniie militare şi ju
diciare fiind contopite pe atunci In aceeaşi
persoană, nu numai la Români, dar şi la
toate celelalte popoare din jurnl lor, voevodatul s'a putut naşte la Români, ca şi
inBtituţiunile analoage delà alte popoare,
în mod cu totul independent de influen
ţele streine.

Numele este incontestabil împrumu
tat delà strëin! şi anume delà Slavi. La
toate popoarele slave voievoda înseamnă
primitiv ,conducător de ostaş!" (voji ostaşi,
veda vozda conduc).
La Bulgari, vojevoda era un „belii
dux", un stratigos, stratighitis, stratopepedarehos ; vojevodăstvo traduce, în cele
mal vechi texte bulgăreşti, pe grecescul
stratfgbia. Printre boierii ţarului bulgar s e
eitOBza şi un megas stratopadarchis, ceea-ce
era un mare voevod, un velikyj vcjsvoda.
(Jirercek, Gaschichte der Bulgaren, p. 386).
Dacă censtatăm această însemnare la
Slovenii devenit! ma! târziu Bulgar! din Pe
ninsula Balcanică, cel puţin pentru secolul
IX—X ea a tretnűt să existe şi la Slo
venii din etâaga Danărif, şi a existat cu si
guranţă şi la el, ca la toţi ceilalţi Slavi
din cele mal vechi timpuri, cu mult înainta
de ce el au venit în atingere cu noi. Cu
vântul este comun tuturor popoarelor slave
şi inBtituţiunea trebuie să fie ma! veche
*
decât diferenţiarea lor, în urma emigraţiuni!
Prinţ regal — sub curatelă. din patria lor primitivă, în popoarele slave
Familia prinţului Francise Iosif de Braganza, de astăzi.
înrudit de aproape cu casa domnitoare a
La SêrbT, vojevoda era un „belii dux*,
noastră, a pus pe prinţul sub curatelă, din un supus al marelui jupan, al cnezatul,
causă că prea ѳ prădător de bani şi uşu craiului, banului, despotului sau ţarului.
ratic. Curator al prinţului e prinţul Carol In timpul In! Dúsan „orice oştire o con
ducea voevodul, ca şi ţarul", zice zaconicul
Ludovic de Turn-Taxis.
acestui ţar. Voevozi! sârbeşti sunt citat! la
*
documente, împreună cu ceilalţi boerl, între
Un tinër, absolvent al şeoaleî nobili; găim şi mar! voevozl.
agronomice din Lugoj cu testimonii şi
La Ruş!, voevoda era la început un
conduit* buna, se ofere ca adminis şef de ostaşi şi comanda, se pare 1000 da
trator (Işpan) la vre-o moşie mal mare. oameni; i-se mal zicea, cu m alt nume,
lysjackj; s e crede că voevodul sau, cum
Adresa : Trifon Ferciug în RsffH», (com U numesc isvoarele greceşti, chiUarchal,
Krassó-Szörény).
кіііаікоя, era şi şeful unu! diatriat, din cara
se ridicau 1000 de ostaşi: signiflearea teri
torială a cuvântului derivă, probabil din cea
militară mal târzia vojevoda este représen
POSTA STREINĂ.
tante k e z ű i n ! în cetăţi şi administratorul
Cleopatra Piţi dragă, n'am primit epis acestora, un fel de posadnik. (Va urma).
tola Ta. Scrie cum se corespondăm? Poste
restante? Sunt nefericit şi Te doresc.
Red. respons. Ioan Russu Şirianu.
Harmachis.

Editor Aurel Popovici-Barcianu.
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Cel mai plăcut şi cel mai Ы preparat pentrn văpsirea pernlai este

MELANOGENE
I
IL
fi

fi

I
fi

"ФЦ

orl-cärul per, tn câte-va minute, II dă atât de plăcuta coloare blondaurie, In coloarea inului, cenuşie sau d e orl-ce coloare dorită,
färä-ea sä atace pörul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă

mare 2 coroane.
1 9 * Poftiţi a fi cu atenţiune la marca de patentă ! ~WÊ

TEÄÜAJDU
este un preparat probat Ы nenumërate caşuri pentru boale de pept şi plămâni.
Se poate folosi ca cel ma! ban succes In contra tusei, durerii de gât,
răguşelel, in contra tusei măgăreşti, tngreţoşăril, în contra tuturor boalelor
de pept; tn contra îmbolnăvirii de gât, laringe, plămâni, tn contra respiraţiunil grele, a boalel de pept şi a astmel etc.
Preţul : 50
fllerî.
688 - 29

SPIRT CONTRA REUMEI
(spirtul

»3XjAiiLt<>««

Cruce sau stea dupla electro-magnetică
Patent Nr. 86967.

de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest
excelent şi nestricacios preparat se pot vapsi In coloare neagră
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare e per
m a n e n t a şi n u s e poate deosebi de coloarea naturala ; n u se mur
dăreşte şi n u s e poate spăla nici cu săpun nici cu a p a calda.
B nestricacios şi întrebuinţarea e foarte simplă. Preţul prepara
tului e: 2 cor. 80 fllerî. Preparatul, care

face p e r u l blond,

Nr. 171

)

Nu

e crucea

Volta.

Nu

Aparatul acesta, vindecă
şi foloseşte contra durerilor de
cap, urechi şi dinţi, migrene,
neoralgie, Impedecarea circulaţinnei sângelui, anemie, ame
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie
de inimă, sgârciurl de inimă,
astma, auzul grea, sgârciurl de sto
mac, lipsa poftei de mâncare, receală
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot,
reuma, podagră ischias, udului In pat,
influenza, insomnia, epilepsia, circula

ţia neregulata a sângelui şi con
tra multor altor boale, cari la
tractare normală a medicului
se vindecă p r i n electricitate,
însuşirea acestui aparat este,
că vindecă nu numai din timp
In timp, ci Introduce constant
tn corpul omenesc binefacëtornl cu
rent, când pe deoparte v i n d e c ă
ca sacces boalele aflătoare, eară
pe de altă parte e cel mai bun
scut contra îmbolnăvirilor.

Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, cO acest aparat
vindecă boale vechi de 20 ani.
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lamei,
cari preţaesc ca malţamire invenţianea mea şi orl-cine poate vedé aceste
atestate. Pacientul, care In decurs de 45 zile na se va vindeca prin apa
ratul mea, primeşte banii Înapoi.
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu na
poate fi confundat cu aparatul .Volta*, care atât In Germania, cât şi In
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul mea
electromagnetic prin deosebita-'l putere vindecat ore, e în genere cunoscut,
apreciat şi respândit.
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magnetiee o recomandă cu Inteţire.
624 —109

se vinde în preţ de 1 coroană.

Preţul aparatului mare e Cor. 6.
folosibil la morburi învechite.

_ _ _ _ _ _
'

Preţul aparatului mic e Cor. 4.
—

folosibil numai la copii şi la femei de consti— — — tuţie foarte slabă. — — —

Local c e n t r a l principal de vânzare şi espedare pentru ţeară
străinătate e :

V.,str. Vadász 42./K
j colţul str. Kálmán.

apotecă şi laborator chimic
Telefon

î n

111.

secret.

vindecă şi înviorează sub garanţie.

S'a dovedit ca un preparat excelent In caşuri de boale de : reuma,
de eaigrena, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de
junghiuri, paralieil, amorţeala de musihl şi vine, precum şi pentru înviorarea
pielei etc. La slăbire diu pricina boirâneţel, precum şi la oboselile turiştilor,
înainte şi după tare mal lungi, ajută mult prin ungerea (frecarea) ca acest
preparat (numai in exterior) S'a probat In caşuri nenumSrate.

Gutori FÖLDES KELEMEN,

e leac

A H A D .

SS!
Se recomandă

OPURÏ s i B R 0 S U R Í

a executa

FOÏ

PERIODICE

următoare/e:
PROGRAME

ÎNVITĂRl
BILETE DE LOGODNĂ

* Tot felii cta liefăfî tipografice * I BILETE

D E CUNUNIE

după dorinţă şl tn eolorî
«

ш

1

atingëtoare de această Ъгав§а

BILANŢURI

dapX dorinţ*
dorinţ* iiii :Іж colori
dapX

ADRESE
ANUNŢURI

FUNEBRALE
BILETE D E ÎNTRARE

ia

„1T1
= 1 ' A R A D 'I
PREŢ-CURENTURI

CĂRŢI D E VISITA

Str. Deák Ferencz nr. 20

tn orï-се limb*

diferite formate

MENU

NOTE
S T A T U T E * LIBELE
CIRCULARE

® Diferite tipărittm peatnt băacî
1

*

PLICURI CU FIRMA
OBTIGAŢIUNÎ

Gomandele primite se efectuesc prompt şi canştiinţios.
CARŢÎ î n COMISIUNE

Preturi

moderatei
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