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(,.1 op şi Hu~su ~h I.Ulll. • . lotilrile. __ Sfâr~itul ~edillleI l. _ A doua zi tlt~ luptă. 

De când s'au pomit mat cu În
verşunare in cOHlitate luplele intre H.o
mănl şi ~laghial'l, am avut multe ZIle 

t in trecut u'am fost cu necredinţă fatil Ce vedem însă în schimb? C~ nici ţittura ce ar trehui să ave) pe urma la 181 zile după săvirşirea crimeI. nimenI 

1·: 

~tl'Ifierbn.ntale. Dar ca cea de Mercur\, 
4 Noemvrie, n'a mal fost! Patru ore 
lntregt nu s'a auzit decâl cuventare ro
mânea~că şi vorbitoriI român1 aşa ade
v~rurl crude li-a spus celor dela sti\,
pânire ~i Ungurilor carI n susţine în 
toate imprejun1.rile, in cât s'au produs 
furtunI violente: toţl au sărit în picioare, 

mareluI bărbat de stat, dacă in felul de l'atrie şi lege, a~a!şi acum binele nu-l pedepsit, nu s'a _f,ăc~t decT nimic ,pentru 
acesta vroiţl se ne trataţI? patrieI ne conduce in toate şi drago- liniştirea sutletelor Ilgmte, ba dl V1C1ŞP:ln 

Ce urmaşI suntetI ])-Voastră, dacit stea de neam (aclamc1rl călduroase din niel un raport de daI Doamne n'a crezlit 
nu respectaţ! spiritul conciliant al celUI partea Românilor). de euviintă să ne presinte, măcar că d'a-

C c:; tun ci şi până acum ~'a tinut şi _de doue ori 
care va împăcat nu numaI cu asa }{upol'tul ,'it~l~lHtntllul. congregaţie extra-ordmară. DeşI d-sa, sutlet 
Domnitoare, dar a citutat să v~ apro- de poet, cum il numiţl. a doua zi ~upil-ce 
pie şi de naţionalităţi. Aşa trataţI La raportul vicişpanuiul Ddlnoky s'a mtors dela Şepreuş, trebUIa sa corn. 
D-Voastră principiile unul om care a se incinge întâia discuţie animată. pună raponul şi de grabă să ne convoace, 
fost mare mal ales prin desinlere· ll. \" elleiu îşI arată părerea ~e să ne arate adeverul, să ne spună că a sus-

• ţ> '1 ~ "- 1 d pendat pe autoriI m~ra~I al ~~imel şi că sarea ce l-a călăuzit m toate ac IUm e rt::l1~ că deşi dela trista mtamp are In pentru alinarea sufenn,ţlI COpil lor, rema~I 
strigau, se certau, se ameninţau şi mi
nute întregI fişpanul zadarnic suna clo
poţelul. Homânil au anUat toale f<1ră
de-legile şi alât fişpanul cât şi vicişpa
nul au căutat S1:1 scape indrugând vorbe 
deşarte, pe· carI Însă fruntaşiI românI 
îndală au arătat ce fără preţ sunt şi 
cât de mult se bat în cap ca sfânta 

luI, avend în vedere numal morala pu- Şepreuş (RomâniI strigă: Măcel,lmăcel!) uoI şi orfanI, a dat ajutor grabmc. D.sa 
blică, pe când stăpânirea comitaiuiul au trecut intocmaI 181 zile, totuşI d. fnsă niCi până acum nu ştie ce s'a petre· 
nostru se conduce pur !şi simplu de vicişpan nicI până azI nu ştie ce s'a cut, Iti vorbeşte în raport de 4 mor(f: .P: 
spriginul rudeniilor !şi de atatea mo- petrecut acolo (Ru<;;ine, ruşin, e să-I ii,e 1) când adeverul e ca. au fost măcchil'lţl b 

T RomânI ear vre-o 12 au zăcut în pat, râ-mente subiective, privind in noi, Ro- orI dacă ştie, nu are curaglUl, să vmă nitI greu, câte 2-3 lunI 

dreptate şi bunul simţ. . 

mâniI fruntaşI, nişte simpli agilatorI, de!şi să ne spună, ci cu o afacere care a Va sa. zicA ne înfăţişează un r-apo,'t 
noI nu cerem alta decât respectarea alarmat nu numaI întreg comitatul, dar fals. Trece peste o afacere~de atâta Însem
moşteniriI marelul Deăk, memorieI că- i-a mers vestea în teara întreagă, căCI nătate aşa, cum resolvă or1.-:ce act (Strigăte: 
rula ziceţI că vă tnchinaţI. aşa ceva nu s'a întâmplat de mult Ruşine, ruşine!) fi,' :_~ :,~'~_ ~';C,: 

-'"~ Dar ,ă.»ovestim lucrurile ruşa cum 
s'au 'lIllmVpYat. 

Sedinta s'a deschis, c~ de obiceI, 
ti .. , catră Il'i?panul Urban', la orele 9 n. 
d. a. Sala e plln<l de lume. IlomâniI 
au ocupat locul lor de până. acum. In 
fruntea lor încercatul luplalor M. Ve
liciu, cu tineriI s~I adjutanţ1 Dr. Suciu, 
Russu Şirianu şi Dr. St. C. Pop 

D-Voastră nicI cend voim să ex- nicI chiar în Ţeara Ungurească, d-sa Onorată C0,rtgregaţle rF UnQ:~~1.~~a "~' 
, , 1 'r d 't ţII' b "-,, • d d- _ ştiu, colegul ~~Dr_ Pop Q' făcut aela.~ ,,_',->' pnmăm Şl nole Ogl, nu a mI e l~ a mantue lI1 A vre-o z~ece. nn url 10 :~ propuner,e.:în"'~~s.tă t:~l1.!s~ie, câmL '1911\ ;~.~ " 

noas~~it, pe câ~.~ la _187 t, r,~spunze?d .P(}~t, spnnend că lI1, ZIUa de. 7 ~lall}. ,d~a~p-e jarg, . u:ttr~,~~~::(li;;alJ,1"!~,,,; ...... ~ 
lUI NiColae ~1aXmlOV]C8 tn Dletă,~De(lh. a- Isbucmt o revolutIe ~MlnclUnă ~ Nil data pe dl "vlclşpan numaI Ilfmitoarele: ' 
eată c~, a ~ ZlS: . ,i L/ fost rovoluţie ci au fost RomâmI mă- 1) Care esle causa. ca. nici <h1pă 1,81 

A ,,~le A m ţe,:ră chiar 300 glmna I ,e ceIăriţ(!), şi că geandarmiI folosindu-se zile dela măcelul din Ş~preuş, d-sa nu ni-a 
atatea ,mcat la lndepăt:,tare, tot d~ G mtle de arme 4 ţeranl au remas morţI, presintat raport? "-
să găSim unul, dacă m gllnnaslUl unul ~ . , 2) Cum de nicI pană azi d-sa n'are 
ţinut nu se învaţă în limba acelur ţinu! . "EI bine, d-l~r - urmează dl Vehclu - cunoştinţă. că. mă.celului au căzut jertfă ti 
orf îndeosebi În timba poporulur d'acolo, ":11 s'au dat să CItesc mul~e ,rapoarte secI RomanI? 
atunci sufere îndoială oare acel gimnasiu ŞI banale, m,ult~ lucrur~ ClnlCe, multe afir- 3) Cum de trece d-sa in raport aşa 

Intru pomenirea luI llcuk. ajuta ~ri nu propăşirea? A l~ărl carI să mdlgneze Ş1 să provoace bu~ul uşor peste nefericirea asta? 
'_ Fişpanul, nainte de a se intra in S~ n,e ad,ucem aminte cat ar!1 lup;at Simţ, ·dar ~a acest "raport coadă ~e ~oance 4) Dacă a facut cercetare, care esle 

tn copllăne din causă că a trebUIt să ln- - Ierte-mi-se cuventul - nu ml s a dat esultatul? 
ordinea de zi, ţine să închine câte-va veţam in altă limbă, străină, ear nu în s,ă ved ceva mal fă~ă s~lală, ceva care să r il) De ce n'a adus aicI actele. pe cal'l 
cuvinte pomeniriI mareluI bărbat de stat cea ma~ern~, şi să privi~ cât de mult ÎI este {],e o aşa s,~runtare ŞI batjocura. a adeveruluI de altfel le cerem de urgenţă? ' 
Deak ~'erencz, care prin inalta' sa În- ac~m tmeruneJ uşurată mvetătu~a de carte Şl dreptăţll. " . . 6) Cum socoteşte să He ajutaţi orfanii 
ţelepciune a şliut să impace pe UngurI pnn faptul că se propune 10 hm~a ,!oa- _ Cu un CInISm r~voltăt<?r, d. Vlcl,şP!ln remaşl pe urma celor măcelih'iţi ? 
cu familia domnitoare, urI mal bine: stră ungurească, Ace/aş! ltlcru eXIsta msd zice cA la Şepreuş a IsbUCnit, cu pnleJul Termin declarAnd în numele tuturor 
cu M. Sa Domnitorul nostru Francisc şi perzl' u cchlalte, natiO~I~liU1ţI ~ alegeriI de primar, revoltă (zendules). Un tovarăşilor românI, Cer ~ll pnmlm ,-aportul 

1 d ~ăCI dacă h-a~ s1l1 ca fitI ~or, ca,fl neadever sfruntat. vz'cifpanuluf. 
Iosif 1, a a resa cc1ruia se fac calde nu ştiU un~gureşt,~ d acasă, orI că şttu pU{ln Dar o revoltă nu poate isbucni aşa, (Aprobări entusiaste) 
manifestărI de alipire. Propune că de- pentru-că 10 şCOlile elementare se propune ca din senin ca ,furtuna vara el trebue 
oare-ce în anul acesta se împlinesc o ~n limba n:aternă, zic, dacă li-am ;;ili să-şf să aibă ante~edenţe, să se fi în;emplat ceva 
sută. de anI dela na~terea luI Deăk I~veţe .copII ungureşt~: arunc.I ',rz acele ce să pună în mişcare poporul nemul
congregaţia să exprime omagiI proto~ !?unnasll ar fi c~ t.zeputmld c~ tmen! sd s: ţumit. Adeverul este insă, că în ziua de 7 
eQ\al'e memorieI 1uI. mstr:ueascd! părtnţl,! ~adarnlc A ar c1:eltul Maiu fraţiI nostri din Şepreuş nu erau tu~-

bamI, copII zadarniC şI-ar frămanta mmtea. buraţl, ci s'au înfaţişat la alegerea de pn-
UnguriI aplaudă toţ" RomâniI strigit P,este tot: ~acă ~oI, vrem să ne pu- mar in cea mal 'deplină pace, nici unul 

«traiasc<'b ~i făcendu-se linişte, Dr. nem bine cu naţlOnahtăţtle, apoI nu asta n ici măcar un beţ nu avea cu sine. Ca să 
lOtUl to;ueiu ţine următoarea vorbire: es:e ca~ea.' siL ,le JlllLghiariză~ cu orI-ce se poată decI motiva revoluţia, ar trebui 

c Onorată Congregaţie! NimenI mal pl et, C1 ca stdrt-'e de luet'url dm (eara stt le să fie dovedit că ţeraniJ au apucat sau 
mult de cât noI nu va aprecia feno- facem pldcule p pe7!tl'll tie. Pentr~-că daue rupt cel puţin un gard şi cu panl dintrcn

lucru:! 5:1Ot lămUrite pentru mme: ar fi sul au dat năvală asupra primărieI. Ar 
menala activitate politică şi ideile ÎnăI- o. bl~l !)Rl'le ţări. Dumnezeu a voi Ră lc trebui să se dovedească cel puţin atâta, că 
ţaluare care l'au călăuzit pe De'l.k»... nlllllClln ch~ar A ŞI ~tU?CI dacă n'ar fi aşa ţeraniI au amenintat şi au prins de piept 

Aei câil-va UngurI mal şoviniştl nume~oase, Incat y, d,m pr!cina asta e cu pe vre-un geandarin. Toate acestea nu s'au 
încep să strige: «Ma&!:,_rarul, nem ertJ' iib. neputtnţă sll. le nlIntcnn. Ear să ni-Je fa- mtemplat însă ci 2eandarmir au împuşcat 

" u cem d!2ne nu ne este spre bine >i:.]' in- 'l..' AS' (UI_lgureş. te, cit .altfel nu înfelegern) ear r' , Y aşa ca să verse sange romanesc ( tngăte 
. t teres! , A 1 AR' ,. '·tlţII strigau «J11 ''tI l' II ( 1\/' sgomotoase mtre {omanI: " uşme ,ŞI tJ-~ ,-( , e -(t» ceea-ce ar . _ oriel un.ul a,strel d~ bărba.t de căloşie r Cerea pedepsirea criminahlor"!) 

~ Insemna că nU-l polri\'Ît ce spune). stat luminat ne - 1 x 1 t' t d R A' , ", JUc lmo.m ŞI no .ŞI 0- Va să zică a fost un mrLee cru . 
. OmamI strigă aluncI in cor pu- tul ce am dori. este ca să v~ pMrun-

t 'Ceea-ce Însemnează că ni-se r([peşte 
ermc: , ' , , deţl mal tar~ de ideile lUI, să le tra- prin astfel de terorisare sângeroasă Jiber-

--: S aUZim, s auzim! duceţI in fapte ear nu să vl?i laudrtţT tatea esercitat;l dreptur-ilor noastr-e de cdpe-
, hşpanul sună clopoţelul şi cu numaI cu - vorbe. tl1lzie.' de a ne alege slujbaşiI satuluI I (Aşa 
mare ~reuta~e se face lini~te. I ln numele Românilor declar că ne e" aşa el) 

Hr. I. Slwlu (contin~ând) ImI pare asociem ~i noI ca să se inscrie in pro- Dar asta treacâ meargă_ MaT grav este 
I~si\ r~u că U-Vo,astr,ă chIar când slă- locolul <;:,edinţel de azI omagiI memo- că dacă odată s'a Înlcmplat nefericirea, 
vlţl pe Deăk "l' acolo, Ja sat, domniT din centru, cel puşI 

- .' - prm IntOleranta de mal riel luI Deak Ferencz (aclamărl una- să păzea,sca legile, trebuiau să caute pe vi-
admeorl ŞI ~rm nerespectarea libertăţiI nime). Vrem să dovedim asfel că ştim novaţI ŞI să-I pedepsească, să intrebe de 
;uvt!ntuluI ŞI a drep.lulul ~ostru inscris aprecia pe acela carI au luptat pentru cel orfanI,~ remaşl Cără ~ cap de fa~ilie şi 
III lege de ~ vo_rbi in, .lImba maicel pacea fntre cetăţeniI de toate neamu- fără mama,. căci_ {o:t-a lmpuşcată ŞI mat.!la 
noastre, batjocoriţi spmtul lUI Deak riie ale patrieI noastre că urmăm sfa- a. şease _ COptI., ŞI ... sa ~e fi căutat a se l?-
(a!';a e a~a e) Ard t ." ' I tinde aJutor ŞI mangălere celor remaşT in 

)" ,)" . po un e ea in v~~ tunle mţelepţilor patrieI, că după*cum s~răcie neagra. 

Hf.81mmml \'ieişl)alluJui. 
'ZHClfpa-rud Ddbzokv zice: Deoarece 

în afacerea aceasta s'a făcut propunere se
parată, ce se va desbate îndată, VOIU res
punde la întrebările puse şi la toate acu
rărite in decursul desbaterii ce vor urma. 

F işpanul declară primit raportul 
vicişpanulul. 

RomâniI sar alune( toli jurioşl şi 
protestea{ă cu bărbăţie. , 

Dr. S1. C. Pop, Russu Şil'ianu şi 
Dr, Sudu protestea'{ă că astfel li-s'a 
răpit dreptul de a vorbi, cacI tie·care 
ceruse cuyentul să vorbească asupra 
raportuluI, 

- N'am auzit că atI cerut cu
v8ntul, - se scu{ă tişpanul. 

- ApoI eată: ascultă acum, ~ 
{ice Russu Şirianu. 

- Nu mal dau cuventul nimenul, 
raportul l-am declarat primit. 1\11 re
trag enunciaţiunea făcută. 

Se. naşte atuncf din nou un sgo· 
mot asur{itor. 

Asta nu merge! 
Scandal I 
Ru~ine !"".>, ' 
Protestăm! - s 'aude din partea 

Românilor. Se bate în masă cu putere, 



2 

Ullil lovesc cu scaunele, fişpanul suna 
Într'una clopot' luZ. 

Pl'olonoiarul Schill vrea să refe
rele asupra punctelor puse în ordinea 
de li, Incepe de vre·o cinel ori d/lpă olaltă, 
Roma1lii insa nu-l lasă, ci cUJ.'iniele 
fui se l.'neacă în vi/arul de proteslărl 
romaneşti. 

Abea i'lIlr'zi1l tâ,.:;iu poate ajunge 
la cUJJent jişpanul Urb;in, care citeste 
diu regulament ,Ş uf 3+ pripita,. 'la 
pedepsele ce pot ajunge pe cel cari 
11a/amă aici pe CÎne-va ori împedecă 

mersul desbaterilor (pedeapsa simă: 
c8l'hiderc dela :şedÎnţ;\ :şi :WO coroatlC 
în ballI). 

VelicÎI1. Cer clIIJeniu/ la regula
ment! 

Fi~p;UllIl nu dă însă cUIJLin/lil. 
Rumal1ii din nou proles/ea:;â şi 

dintre ei D,.. Suciu, Dr. Pop şi 
Hussu ~irianl1 se inscriu sa vorbeasca la 
]Junctele asupra căror n:[ef'l'a,â proto
nu/arul Schil!. 

25 OctolllvrÎe (7 l\'oemvrie) 1903 

5 .. G Petrovici, preot. (i. St. RllSSU 7. St. j tem plat în urma uneltirilor Comise de 
Şdlclovan. ~'(' A~r'ent~ Secula

l
·
I
. 9·

U
St. Tămă- fibireu şi in urma ~ăIcărel legilor din 

ş~an. [o. J. UrlC. II. le rs. 12.1. partea sa, propun ca Imediat să se VOt· 

\ertancI. 13. Yas. Alb. ~4. Dr. C. Arde- din cassa centrală aComitatululsume 1~7~~ 
lean, advocat. 15. Ignar "Iădan. l(i. Aug. consider,lbile pentru familiile victimelor 
BOţ?c, inveţftor. 17. T?dor Borod. r8 S. şi pentru cel \'ulneraţT grav în acest m.:icel. 
BraJ3. 19. S. Buda, prtmar. 20. J. Bulza, Totodată să fie recercat ministeriu de in-
2~. G CiobŢiş,. preot 22: R. Ci""""lr, terne, care e~,te responsabil pentru faptele 
dIrector semtnanal. 23 IosIf Dan, l ~ 1'51- jendarmilor seT, a desdăuna în mod cu
cuşan T. 2'=;. 1. Franca 2(î. I. Giorgt .• , pro- venit familiile victimelor, 
topop. 27. 1. Groza, protopop. 28.1. Grof- Comisia se declară 
şore~n, .Înveţ,ltor. 2~). 1., He~bay, director re:sningerea nronuneril lut 

Însă pentru 
Or. Pop. 

al bancII de as. TI Transllvanta". ;0. Dr 1. r t t 

Hotăran, advocat. 31. Dr. I~pravnic: ad.vocat. nI'. St. rOll motivează pe larg 
32 A. Iancu, preot :~3, Cherecheş V. :)4, propunerea si în 'termeni'J cel mal 
~ L::îz<'irescu primar. ro;;,. Tr. Magier preot ' " 1 .. ,...' 
<'6 1 ~'II'cloSI" preot:> 1'>' :'-1" '-' '1 energlcI vesteJeş:e se bătăclIle săverşlte 
.) •• H '.' •• ,7· ascu H('ţ. ~n, 1 ' . . 
St. Moţ. 3~}. Iacob ?\Iusca, înveptor. +0' D. a ~cpreuş, precum ~l purtarea, puţ1l1 
i\1uscan, preot. 41, 1. Ognian, preot. 42 • omenească a celor carI trebUIau să 
N. Pap, notar, p. 4:~ V, Popo~ici, preot. pedepsească pe ucigaşI car pe neno-
4+ 1. Poponcl, preot. ·t~ Dr. St. Pop, ad- rocitir rcmasI pe drumurI orfani şi 
vocat, 4(~ I Petrat~~ profesor. .1). (~, Pal-?' sera~r, să·l ti a'utat. ' 
~reot. _~:--;. Russu ~lrtanU, publtcIst. .~~j. (J. r " )" < 

Serb, asesor C011S. SO Dr. 1. SUCÎII, ad- J lClŞPa1lU. respunde că el nu 
vocat, ~ 1, ~ccula Sever, ases, ref. ;;'2 Gri- putea face mal mult de cât a făcut, 
gorie ~ll;.1dill, preot, ~:{. Alesandrl1' P:l~ca de oare-ce afacerea a luat-o în mânl 
proprietar. :.,t: ~\~e.' TIran, ss· G. Tele~cll. procurorul. 
prntop?p, s() .. J • 1 ercbenţ, preot )7 Lau- '. • ~.,' •• 
reotlll J odot. preot. 9':. Dr. 1. Trăilesctl, , OI hlrpn 1111 )hhat 'el ... llI. 
protopop. :,~~l P Trtl!i1, advocat. (Îo. Amb. Am învc~at ,nof, naţionalil<1ţile din 
~Jng llrean ll, preot. () r. '1'1'. Varan, preot. U n.n,aa rra, 0._ ştlln bllle, că exerciarea drep-

Protonotarul propune in 11umele co- ')2 P Vanc ÎnyCt ~t)r .' l\l \" 1" d misiel permanente primirea bll2"etullll pe . . <' 1; (,,<1, ( Il:) j, e [C[U, n. - t~ll dor .cetaţeneştI merge cu greu, pentru-Că 
n vocat ,~+. roc ~ J[\'U eseu, protopop (lS· lt,bertăţtle nublice sunt nu numaI restr:tnse. 

anul l~lo4 precum şi a se Incuviinţa 30 ,Il(l(l Prot (rlyulescu, ln\'ctător. 'fi 
ca darc sllphmenl.lnl pc seaau l11J.riril E;'~ regretat' 'că mula altiI se c~ pot să a mll cu toată positiviratea, cxer-
fonduluI de pensie al slllşL"ll~ilol' dda ,. c!area lor atcrnă de regulă dela bunul plac 
conutat. împrăştiaseră prin oraş, ~'au lipsit al organe~or administrative, carT cred, că 

.. ~ . O C astfel dela vot. dreptul bietuluI teran în constitutl'a teriT 
, . .1)'1' •• ~II(,IlL norată ongregaţie ICre- (" d1l1ClOŞI purtărtI noastre din trecut si avcnd UnguriI, se înţelege, erau mal multI . ormează, patrimoniul d-Ior, cu c~rI s~ pot 

In vedere mal ales sărăcia popor~luI ro- şi astfel întrunind majoritatea, Ci1~I Juca ca ŞI cu o păpuşă. 
111<10 Jin comitat, noI nicI de data asta nu d' . . Am vezut D-ior, foarte multe ale-t.oţI .omml (cămătartl ŞI belitoriJ cum gerI şi pot să sustin cu con-:lt'I'llta curat'] 
vom vota nimic drept dare suplementară. 1 F l d ' , '( u, 
N'am vota niel când ar ~ vorba despre l·a ZIS , iigget enseg c ela 10 Nlaiu) că abea am observat alegere lib~ră. 
lucruri mar trebuincioase, dar încă să vo- şi notarăşil, - votaseră darea, bietul ,Vorbesc D-lor, mal ales despre alc
tam pcntru sporirea fondurilor slujbaşilor popor, cu toată lupta bărbătească a genle ,carI să înt2,mplă prin comune, despre 
slilbl ai comitatuluI nostru..' fruntaşilor, va fi pus eară$l la bir alegen~e ~ de autlstii şi municipale şi ln-

. ?eOSebl lI~ţcleg de astă-dată alegerile de 
Aci O droaie de întreruperI se fă- nou! ... Fie aceasta s'un Învet ca în lUZf, medlcI şi notarI, unde administratia 

cmă din partea lllaI ales a slujbaşilor. viitor să aleagă nu notarăşi şi 'fibirae, comitatulur în cele mal multe casurI, tra'ge 
Ur. ::luciu tace atent pe fişpan să ceară care votează după porunca fişpanuluJ, ?ungă p~ste dorinţa alegatorilor, de care 
indata ca fiscul sa pomească cercetare ci Românl cu inimă... Nu ca Beles 151 bate JOC, căcI numaI pe acela nu-l can
împotriva acestor i!ălagio"I, ear nu nu- ldnos, sin~wrul zis Român care a votat didcază care arc consentimentul poporu-~ ~ '( <> lUI - ear conducetorul alegeriI ca să dee 
mai RomâniI să fie ameninţaţI când cu UnguriI... RomâniI rau şi huiduit fapte! sa~e aparentă legală, în special la 
întrerup. ca p'un păcătos. alegerea de notarI să năpusteşte formal 

Urmeaza apol: Punctul 3 (bugetul comitatuluI) se asupra bieţilor, aspiranţI, pe carI îl sile-
Şi.când ni-se cere să dăm earădare voteazll prin sculare. .... .~ ._L şte în deosebite forme ~i chipurI, să se 

nouă? Când bieţilor Români, cum s'a În- Se alege apOI cu aclamare asesor Fctr:tga; ca~eflll volnicos să aibă motive 

templat la Agriş, li-s'a luat si usa dela la masa orfanală d, Cre,tu ear nretor de sCI~ze. d 1 casă Pel/tru darea direcld. Sermanil' sMenI t" ,-CCUllOSC - or, că litera legiI, dă 
nu pot plati nicI darea catre stat, şi să ilajdu (În locul lul Of. G. Popa, de- p'retor~lur dreptul de a candida pe notar 

maT punem acum dare pentru ca slujbaşiI misionat). f~gfle î~1~~e n~o~~~nc~l~atcc~S;~te~~~~~~ţ~e s~ 
şi de altfel gras platiţI şi nu prea rupţI )[(tcelul tlin SCln·CU~. face abus de ea pentru excluderea celor 
cu lucru, să aIbă şi mal mult in ce se Îm- " bunI dela candidare, ci s'a creat în inte-
buiba (Aşa e, aşa e!) A urmat la ordinea zileI propu- resul buneI administratiI. ca cel bunI, 

Propun dar ca Întâlu de toate aceste nerea luI Dr. Stefan Pop în chestiunea aceia pe carI poporul îi voeşte, dacă au 
~oue puncte să se desfacă, pentrl!!l-că alt- macelulut îngrozitor din Şepreuş. cvalificaţia recerută, să fie oare-cum mo-
tel dacă s'ar vota odată asupra lor, s'ar \' ' Umbrele morţilor din şepre!\-:l ;'au ra lceşte alutaţl. 
nimICI la minister votul, şi a doua: pro- EI dar in realitate nu este as ,a si nu 

, , i d t· ivit în sala comitaluiul din Arad ca să . pun respmgerea cerertf ,e nouă are sup 1- va fi nici odată, până dind executarea 
mC1l/ară. mustre con~tiinţa neagră a acelor carl legiI este pusă în mânI slabe, orI nedemne. 

Asupra propunerii mele cer să se li-au răpit vieaţa. - Am petrecut cu atenţiune modul cum 
fac~ votare nominală (presinta şi lista sub- j.l'0pUIlPl'ea lui n.,. POl). s'au f:îcut mal multe candidărJ, am pe-
SCrIsă de 20 RomânI carI se asociază la trecllt cu atentie modul a nu de mult în-
cererea votăriI nominale.) Schill, protonotaflll, citeşte pro- templateT candidarf de notar în Gal~a şi 

Dr. SI. C. Pop ţine o înflăcărată punerea lUI Dr. Pop care este urmă- m'am convins că chiar acela n'a fo<.;! Cal1-
vorbire ungureşte, arătând toate fără- toarea: didat pe care poporul l'a dorit şi nu s'a 
dclegile ce să săvîrs,'esc la comitat şi In tenoarea dreptuluI meu basat pe candidat zice·se, pentru ca să se căpătu-

§ 50 An. de lege XXI: rX))t) şi § 24 al iască un agreat al stăpânirif, dar reu vezut 
h~ciuind îndeoscbi indol.enţa slujbaşilor, regulamentuluI intern bc următoarele pro- la popor. 
du?, causa cărora plătllU ap~oape . un punerI. • Poporul însă bun şi deştepr, n'a în-
111111011 coroane pe urma furtlşagunlor 1. In considerare, cU conform § 7R trat în cursă ci a ales pe un al trei lea; 
luI Kriv(lIIY. Şi unor asemenI slujhaşI Art. de lege XţIl: I :-)Xti p\'eşedi~tcJe scau- lăsend pe J\Hiria Sa fibircul şi pe tovari1şiI 
să mal dăm i' Dar pelllru asemcnI oa- \ nulur de urbanare are dr.epturly datortnţ~ seT, cu buzele umflate 1 
l' '") de a conduce alegerea ŞI a grtgl de sustl- Câtă supărare, cât necaz produce 

~en pacat ŞI de plat,a ce trag. 1 e nerea ordincY, preşedintele sca~muluI ~/a astfel de procedură, o ştiu numaI accfa 
.d asupra nu mal dăm nicI un ban. călcat aceasta clatorinţă atuncI, când con- cari trăesc între popor, carT au sutlet şi 

Se naşte apoI o dispută cu fiş- ducerea a con crezut-o unul bărbat adios şi inimă pentru dînsul şi-i înţeleg toate pal
panul, care II întreabă dacă intenţionat urg~sit înaintea p~poruluI, ~a~r susţinerea pitările inimir. 
a folosit cuvin1c1e aspre la adresa sluj- I ordl~ne! a predat:o, Jenydarm,enel, carca C?IU- Unde Jill orI-ce motive nu pot ajuta 
l' "1 n p , 1 pllsadm oamel1l tmen, a UClS oamenI nevlIlo- cu candidarea şi tOtUŞI îşI au omul de 
la~1 .or. r. ·op mtre aplausele I~o- ~ vatJ în dragă vale' în considerare ca domnul obicei urgisit de popor şi pc care vreau 
mâml?r respunde că da, intenţionat! Jlbheu a candid~t un oln li!gi~it Inaintea să-I aleagă, acolo rewrg la alte mijloace. 
Jar n a vătămat pe nimenI ci a insirat I poporuluI, care în anul 11)01 a fost ama- De ce mijloace se [olo-;esc se{iI cer
numaI fapte. OrI nu s~ poate' zic~ I vat di.1l pos.tul. <:I e jude de le~e şi în anul curilor: protopretorir - onoare escepţill
că a fost hoţ ordinar Krivtm ear co-I 1902 , I-S~ nUTIlclt al~~erea de Ju~e, proru,n, nilor! - la astfel de alegere, când vreau 
1 '1 l 1 r . Y , I ca din s!l1ul adunăm gener<ţle sa se exmttă să suprime voinţa alegătorilor, ne scrve-
e~1 u, neg Igenţl CăCI. ~/ anI daI? con~isiune de cel puţin 7 membriT pentru ste cu dovezI foarte triste si foarte dure
rcndul n au observat hOţia; 1 • _ , II1vesttgarea lucrulul, ear contra fiblreuiul f(JaSe, alegerea de jude, întcmplată în Şe-

D.up~ ce mal vorbeşte dr. SucÎu" siî s,e or~one~e ,inyestigarea premergatoare preuş la 7 Malu 190 3. 
r lsp,l11ul declară că nrime 'te ro- I prol;edUl ~I dl:",clpl mare., ~ , O alegere ca asta, unde să se fi vl!r~at 

'1 ro' ţo Ş. p \ 2_ Conslder..:nd, ca tarzlU după mă- ·atâta sânge nevinovat, unde să s: ~ stms 
punerea ul :,~c\u de a se despărţi cele I celul sevîrşit în 30 Malu a. c., s'a ţinut atatea vieţI inocente, nu s'a ma~ tnt~mplat 
doue puncte Şl orfndueşte votare no- adunare extra-ordinară comitatensă, şi con- nicăirI. Casul de mal anţerţI dm St.-Ana 
minală asupra punctuluI 4 (darea su- ducctoriI nicI amintire n'au făcut de aceste \ este dureros (oarte dureros, dar măcelul 
plimentară) e,,:enimente, tri~te, nicI, dispos,iţiI pentru dela Şepreuş' n!l arc păreche; acel ~roaznic 

Eata RomâniI carI au votat in- j almarea mlsefleI acelor familrI, a căror măcel va re!n~nca. m vecţ ca o pdtă ne~-
.' . I capT au căzut victimă măcelulUI, adunarea I gră pe adminIstraţia comltatulul Arad, dm 

pOlllVa. I generală işl exprimă mâhnirea ~i dă vot aceste vremurI.. ~ 
I. Aug. Beleş, preot. 2. G. Bogdan de blam conducetorilor comitatulul. Dar doml1llor, ca sa mţelegem mal 

~. Pera Crăciun. 4. D. Popovicl, preot: 3. Considerend, că măcelul s'a în- bine afacerea, ca să vede~( cu totiI hărni-
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ciile administrati\'e din cercul Chisineulv, 
carI au culminat în alegerea de j~de de 
7, lan uarie 1903, daţi· mf vo ie să ve ex pl 
ŞI antecedenţele, alegerlT, căcI numar <I! 

veţf Înţelege bine câtă ticăloşie şi-a juc 
l11cndr~cle la alegerea aceasta de jude. 

Comuna Şcpreuş, este o comUI 
mare cu 10 ' . b .' T' , ! ~ Cl1lton um Şi pac nIcI mUI, 
c\ton slroUl'll' , 'h ' ~ , 

, , ... .., CIOŞI şI armc!, msă au P' 
tin păm~nt C'tc' - A 1 ~ "-
• • , < 1 pamentu este 10 mar 
propnetanlor marI 

Si totUSI pe .-
l'1UI't; , '. acea~ta comună a tr 
l s o aJU11ITa o nCllor" ... d 

, . b OClre atat e mar< 
r avonlul d-IuI fibl'r"u 1 l 

' > C a a egerea c' 
Jude, a fost de multă vreme l' ',', 1" lnemwu ',., 
anthtl<l comuna ă. Se sImtea pestn x 

f 
,. ' ' ~ tn~1~1I1 .' 

en~lt, că se ~oate freca de casa COllllllla' 

ŞI c~ ~re~ ocasla ca antistie comunală, ~ " 
se tarr~ 111 sus, să sărute miinile la cer 111 , 1 
tnarr ŞI mal tarI şi În aceiaş vrelne fat J 
de cel slabl să dee pe voinicosul. A'i:l 

făcl1t DomniI de păment 11 aveau in d'rn 
ear poporul să ferea de dinsul ';J d 
ucigă-'! crucea. ' 

La rcstauratia din anul IRyy P:" 
l'~lorea L!ca, şi-a vezut visul cu c)chif. 
aJuns ~ă he candidat de jude; insli. c:lZI' 

faţă de Petru Matea şi nu s'a putut ale~ _ 
decât de jude procesual. 

Ca jude procesuai Perv Florea Li\ 
nu s'a putut tmpăca cu situaţia, Îl der~ 
ca Petru Matea să fie jude care după~cul' l 
c~edea dînsul, are numaI puţine aplit 
dll11 

Asfel jlldele mic îl f,leca greutăţIi 
delul mare p<În,) ce au ajuns de pcAfru1'lt 
aşadar şi ,pe Perv FJorea Lica.,abtorităţi 
lor supeno<lre i au amovat din oCîciu pel 
tru purtarea lor inecuvticioa<;ă_ Hotărîre 
comisÎuneI prin care Perv Fiorea Lica s . 

f , I 
\ 

aflat nedemn de a fi jude comunal,~· • 
adus în 12 April l~)O[ sub NI'. RTld~)o i, 

Poporul, in marea lUI majoritate s' I 

bucurat că comuna a scăpat de Pel' 
Florea Lica. 

Bucuria însă n'a ţinut mult, căci 
restaurarea din Ianuarie H)()2, acelaş :' 
birău, care înainte cu câte-va IllnI l-a fo 
<1Tnovat, t-a candidat pe Pcrv Florea acu' : 
de iude primar, deşi fusese declarat beti 
bkit<luş, om de potcă. (Ruşille să-f fie). 

l,a alegere s'a întâmplat cc\c n~ . 
marI voIniciI şi fâră de legI pent)lt€-l', 
omul agreat al domnilor să poată 11 :sc,~· 
ales. (A~a-l') '. ; 

Şi l-au ales cu o maiuritat ,câte-" < 

voturI contra lui M iha! l' 1 ~df1, 
şi cinstit, pe care 1::';:" orit mulţimi 
imensă a locuitorilor; 

La ales astfel că: 
1. alegerea a fost de fiptă pe ,Ci 1 

nuarie d. a. la 3 ore, Însă s'a efeptuit 
17 Ianuarie.; 

2. au votat pe Penr F'lorea Li, , 
fără a avea drep electoral; 

3. uniT membriT al comisieI, adun 
toare de voturI au exercitat intluentă n"'O-, 
permisă la alegere; , 

4. Au votat şi mortir respective 1, 
locul celor morţI; 

5 mulţi înşI au votat de mal multe o! 
6. mal multe voturI date pe Mih"" 

Incic .. lu, sau scris ca date pe Pcrv F101, ' 
Lica; 

7. figurează ca votanţI pe perv"P"lor. 
Lica si d'aceia carI absolut n'au votat 

in acest modru şi cu astfel de Il, ~ 
Joace a fost Pcrv Florea Lica ales în lt)C' 

alegerea apelându-se, s'a nimicit, însă 
toate acestea, deşi a fost nimicită aleger 
Pcrv Fiorea Lica până in :tI Marti~" ___ ___ 
a tot bcm slujba de jude. A tr 
vină poporul cu instanţă se, c.!: 
delăture odl:1tă din scaunul e Jude .. 

Va să ziCă protectoriI luI, l-au I 
tinend cu sila la casa satuluI. 
. Alegerea cu pricina a fost Ou.: 

fixată pe () M.artie, mal apoI pe 16 ApT. 
şi în fine pe 7 MaT. 

Acestea domnilor sunt {aaIJtII('-car', 
pot dovedi cu acte şi daclJ1!:o1'ti tf all~ 
la mână decisele oficiBa;~cr-~~ 
pot ceti. (V ocI: Nu e ltps.t -' Credem ""'. '" 
~tim I ~"'t.jomot î"U'6 Utlglirl). ~ . ) Cu chin şi cu val, călc~nd dm 
care în călcare de lege, au aJun~ aUI 

tăţile cerculuI, la zIua fatală, ZlUa ~, 
Mal, când administraţia eerculuI Chişi 
a voit cu tOl preţul să scoată din um 
ales de primar pe favoritul seu. (Rom~ , 
Aşa·f! Aşa-] 1) pc acel favorit, pe cart ~ 
câte-va lunI mal Înainte U amova:' 
constatând că nu est vrednic de a iu: ", 
Între antistiile comunale. (SB01not '. 
Român!. Fişpamtl sun4). 

Cum a (ost cu putinţă ca un OI:' 

acesta între astfel de împrejurări s~ 
candidat la postul de jude, las să gl . , 
D voastră, căcI eu O faptă ca şi asta 'J' '" 

pot aduce în con glăsuire n icI cu sp . , ~ 
legiI, nici cu sfaturile moraleI după, " 



. r 

il 

.' 
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, , D Ioan Suclit .. Fi-va încă 7) Tetemre i Dr. jJop: Sângele acesta, cere, n!slm-
, 1 tele uneI bune adI1lJOlstra-) '. r. luare! NOI nu uităm I Suntem (mi! mmte! 

nicI cu pos~u ,ar' Aţa-!' Asa-f 1) hlvas" I I,~I COI"MI Fibiri!lll ~I Fi,~l'allul: Indrum pe dl Pop la or-ţ iun! (Ro m «111 , y , , 'd' ('je na~fe lin S,TO} , " ,'1 • • 'f" A R ~. 
. D d tui că l-au C<lJ1d I at ŞI pen: "'. I r d' Rom,lill. Ft"<;pamd dlne! (.)j4om(Jt mare 1Il11-e Onz,lllf) , . 

ar eSi ure alegerea, pentru-ca să ŞI CSllkay, e.. af,ne/lll/ a, ~ale n'sltlbilt".) \ \ Mihai Ve/ia.. In ce măsură este Vl-
tru-ca să-I as 8. b ' e 'oc de dreptul eJccto- sun,!. Ltnlşlt:.a nu se p . "noval în ce măsură o să se uşte pe su-
bată domnul J\ IL \~preuş o sumedenie i Fifipamd: Indru~n la ?rdme pe Ste-I tletul' conducătoruluI alegeri sângele nevi
rai, a cOd11an La (VOCI dintre Româl/l: Ne- fan Por şi pe Dr. Ispravnic. , novat vărsat la alegerea de j ude In Şe-
de. ge,:nllaU~igaşul! Ftşpanul sum'i). i Mihai Veliciu: 5<.1 ~c ~citesc pomelnl- I preuş înt<hl~pl,at~ la 7 Mar, va dovedi o 
mcr mOul, 'denl"e de geandarmJ a fost l 1 car' au mUrit In urmarea mă- cerceta, I.! dbclplmară, care trebue nes-sume l'b ă cu ace ora < I . . . " f' ~ 
d · 010 pentru· ca să sugrume I:rt - 'luluI dcla Sepreuş - sunt· mInUt să se. <?rdlJleze, Ş! sa .se e ectu.las:a ysă ac ti (I'omânir: Asa-J! Aşa-l!) I ce , ' de r/ anI. prm o comISie, exmlsa chiar de aCI din \tic cetllteneş . '- , d' T dor loma.. -" . 1 ~. A li) 

T:lranul român ca să-'şI execute rep- '1 J. . u S' " :l~) Il' swul congregaţtef. ( (am aur( : şa-" 
'1 .' tăt ne tf n'are lipsă de geandarmf, 2. Pet~u ,UC~L1 ., -" Acuma d-lor după-ce v)am expus 

tdun e ced s,etnJ Şau lipsă a~ela, carT vreau \ 3· Vasde
1

, SUCI~ " ~~ " astfel lucrul să ne Întoarcem la cel ti 
e gean a ' l' J t" 1 4 10'10 urcuş . " 7) V" " ' • b T d' ă' ntiste libertătîle pub Ice, car .In: . ~', 1 r Micula Yeliciu n. morţI neVinovaţI prin un eCI ltatea a ml-

3 

mare glorie a administraţie! de azI din 
comÎtatul AraduluI. (Frcneti:e <7plause înt,e 
Român!). . 

Cu atâta a~ fi isprăvit expun~n[e mele, 
d<tr mar am In leoătură cu asta ŞI un pun,,;t 
care s'ar putea n~mi subiectiv, eu îns~i 
nu-l consider de atare. 

Dar orC-cum I-aţI explica~ eata; vi-l 
comunic În toată sinceritatea. 

Stirea despre măcelu l din Şepreus, 
s'a re~pândit ca fulgerul in ţara întreagă, 

--,s neaCdrep\ să se jo'ace cu dreptul nostru 1 5· ?l~}ţlda ,u Suciu nistraţieT. (Români!: Aşa-tI Aşa-l! Brapo!,', 
'. a ave r. d j u ura ~ . . 1 l' ,. e d 1 - dm acea · .... r electoral ca şi cu o llgură e şac. - T 'der Cipoş. . 11 hl" nCl11pUlţl-V - or o masa ,-

i> S t n in 7 Mal u I q0 3· ID
. oa" ," 'ti' sta sală, de ex acea la care. şade di C-su-

Intre cel greu răniţT au fost şi nea
murI de-ale mele căCI sunt din Şepreuş, 
intre altiI losi f V clici L1 în al cărui corp 
au într~t treI gloanţe, dar mulţumită luI 
Dumnezeu, după suferinţe de 2 lunI s'a 
vindecat si azI e teafer, bag-seama s'ade
verească 'zisa poetuluI: "Românul arc 
şeapte vieţI in peptu-I de araml \.(. (Aplaitse 
i!lllusiasle intre RomânI). 

--

...... 

.i un el '. 1 b' I Au lost raOl , I I I zdlJ drept cata-AlegetoriI se presintă. ca ŞI a l~e- Iosif Veliciu~ Micula Veliciu, Petru ,a)', protopreto!u, erou ,_, ~ "_ 
rică în haine de serbătoare, n~ du.c cu. Hent Doli Ioan Hent DoH, G:lbor Pavcla, falc, pe ac~e~t b mOrţI, _ ŞI mortI m ~ r~~i 
d' s'l nicI măcr bâlicuţa lor \11datln~tă, I :~ C' "f 1 Geor' l e Pcrv ~ ToderesiT, lo~ul, folOSiriI, d:ep~ulul lor de~ cetaţ . 

, 
" " I 

c~~11 cu 2-'~ zile înainte de alegelre td~ 1 ~~l~l~ll H~~~;~' T'odor Sguciu şi Petru Sela- U Itaţ~-ve I~ dlnşlI "Ş\ nu~~~ deca~r;~laV;!I 
d x d ioba de stire că la ocU el· < . , convInge 10 ce man pac oase , . ' 

ii. use cu ." , 11lâ- I glan.. " 'T neputincioase pentru a apăra libertăţile 
alegere să se presmte alegctonI cu 1 In~lOle de ce ~-am parenta fP~ c~ publice, este pusă executarea legif. ~Ra 
Ililc goale • . icaza le morţi Ş,I ne-am cxpnn:a regretele ,a~<l , • e mâml' A ~a-l.' .A ~a-l !). 

Dl protopretor ftreşte, C~ll,~{ll ropr[e- cel răniţI, să ne mal l11toarccm 1<1 resul- Pa/el \'ed )şî acum curgend sângele 
'1 t I s Ciu şi ,II câtor-nl !l1.11 P . t' t 1 'llegeriI . <,. 'r 

a,gread·u i C j-,' lOsul POn,-Florca Llca, ,1 U A " r, . ctele alegeriI si am a11at neYlllovat,'.mo,rp l,acopenţT C!:l p~e. ca por~I_: 
1_ tarI 111 oc, pe alO 1".1 'Î pc omul m stullat a )~ 1.'1 ear orh11l1 SI ,'cdu\'ele planoend de ti-se 

dar a aliat de bine a C:lIlll a ţi că dupa protocolul de alegere 1 ~t.;rv r" ore 'j"" .', " (1' ~ 'I' \i'altl"> .. ~t;a iu/nt<lf ,,!.~ 1 'f '{'Ite ' , , t' lal'l S'lLlcre S aţ;la IDlma. ,-omam.. ,,) , -_.~ poporuluI pe OSI il, • Llca pel1lru Care s a ver1'\a d < ., t"l l' ., 
I n ircu 'InoI ca,' ~. ~ (voturi .)un! p,tganL). 

M4Iria Sa Domnu 1) (r' nevl!1ovat a 111 V It1S numai CU) , (r' , . '~l " l'lL1datT era cînd 
. 1TI"11 în tignă, se B' , 1 d' d tă S"1 fost înche JltatHe a et ŞI < <, " sll-Şr poatil fuma ţI,gara . < d I locul de . 1l1e nţc es, , ll};<l ce o a' ", ',] "f sub sti"tpâ'nirea luT Szcll ministru preşe-

retrage Intr'o a treia odae, .e a. . ~e lat votarea ŞI s a fost, a,nunpt, c,\ ost dinte si de interne a fispanuluT Urbân 
votare) unde în jurul CO!lvlvllo~ .I~lce. ŞI '~e Mateu, are :{ voturi malonta~e. ,1, , lv;in ~ vicecomitel~T D,U;;uh N;1gV Lajos 
petrece cu anecdote, aIIa cu ca c ,1 eX!l11 Să veden~ acum cum s,a P~OL u~ !l1,I- si a rot retoruluI CSl1kay· _ se poate 
o comisie pentru culegedrea \'l~lunl,or sJl:b joritatea de () voturi a lUI Per" l'lorea ~aC'1 ceP\'a '?lnPt"lllll)la 'I'n "nul DomnuluI HIO'~. ' ' dul său luT ,-ozv<ln)' 0- . f .~, 'r.... • • preşedmţa alDlel, 1 d" a Llca. . '. 'l" (Rmnâ/lil' l'mn/Oa,~.l Cll11l1l/d !). 
zsef om pe care poporul nu- u.r~ .. 1 ,In' Abstrag aCI dela baionete, .1 )stra~ A'" t d '" despre hărniciilc 

j 

j 
':~::,,:,:--

1 'ta Ită POSltLVlt'lte'l ~. - . t esul alegenl ce:-.te sun ovcz ' 
-- pentru-ce, nu ştiU cu ')~ ;, " .;," dela Impr~Jurarea că lIî Il~ e!' . .'. administrative ale comitatuiul Arad, acestea 
dai' nll se pare pentru-că I e,rv-l lorea S dr luI Piirv }< 10rea s'a corteşlt tn cel maT I~- d 'T ':1 d ă plată în cer şi pe , 

~ 1 

,.1 
fi tot lăudat, că orI îl va VOI sa~ul orld~LI, l'am mod, amintesc numaI faptul că 10 . ?VC?: t s(~~7>;ndlt~;~ A r;~~, < Aşa-lf B7'at)o!), 
el Perv-Florea va cumpera p::llncnt~tl uI fuvorul luI Pcrv Florea s'a votat cu 33 pamar)' 1 1" f b~n cel mar su. us 
Rozvany pe seama sntuluT, respccllve" pe plenipotcnle, dintre carT numaI una estc opo~u b c

t
: In\ ~n ~şa formă decI 

seam~ "foştilor urbari;diştf (.'"';p,omot /Iltre redigiată i~ ordtne liind l:rovezulă ~~ ~~l ~1~l;eatfuminăa ~~~~~lmi~ă n~mar pri~ PI'O
Romal/r) . ~ martorI, maT sunt 4 provcilute cu 18c(1I1- . . . '1 O St fan Pop se 

Se Începe vOlisarea. ŞI de~urge ~n cea turT proprir~ celelalte toate datate din aceeaş pU~ler? amlcu u1 meu r. e 
mal mare linişte) până UJllDg la numerarea zi, puţine cu cruce lâng<l nume, multe poatenace. '/ rbesc ocărmuitariT co-

I "- '1 t figure3ză omnl ar) vo -votun or. fără tragerea crucII SI a toa e '. I r d d "1'" povesteste vice 
BărbaţiI de încredere m<'lrtur~sesc) ca unicul martor Mihar Per v Înveţătorul mlta~u lU e 'l ze~n l! ei) ~şa f- \ comi~ 

Cănd s'a respândit vestea despre mă· 
celui dela Şepreuş, unir, prietenI buni al 
Românilor ;şi al păciI ar fi zis: "Ionek 
Sepr6sijn egy Yel ieset is, de mi ha',zon, 
mert nem a vaI6dit lott~k ~. (Ro Illilne~tc : 
hnpuşcat-au în Şepreuş şi pe un V diciu, 
dar ce folos 'dacă n'au Împuşcat pe cel 
adeverat). 

Nu ştiu acela orI acela ce au crezut, 
la cine a tintit UniI zic că la mine, eu 
111Să numaI într'at;.tta iau act despre ei-icla
matia asta, încât este semnitlcativă pentru 
raporturile noastr.e di~ comital, alt-cum 
nu. Care va să ZIcă, clI1e luptă pentru re
spectarea legiI este vrednic de plumb. 
\ ..... gonwl mar'e Între Rom/mI. Fişpanul sun,t). 

Dacă la mine s'a referit alllsiul1ea, 
nu mI pasă, astfel de insanitătl nu me te
rorisează şi nu me va terorisa nicT-oJat:!! 
(Aplallse ins'4/leJite îll/re Român!}. 

Ce folos are neamul meu de mine, 
neamul meu, poporul romlnesc este che
mat să judece. (Trdiascd Veliel) reswL! s.11.1 
de sirigJ.tete Româm"lor). 

că după-ce se f<lriseră foarte votanţt ba fratele candidatuluI domnesc, Aşa sunt: COI?lt~ e,. ~~r /ntr ~n p~a~~I~ a~~Ualjzit s'a 
nu mal veniau de fel, DI Czârtin ~ an os 25 plenipotenţe datate din 6 MaIu Cără s~e. a_ mlnl~ ra Ive, , u. ,a,- , ~ d>' 

'~. ..' l' r care deşi n'a fost membru In co- semnul cruciI fără martorI, eară numele ZIS ca veleltăţI socla!tStlCe au tn emnat 
---- ~~e. %'rrlrea interes_at d~ vota,re, a aceluia ce dă' plenipotenţa este scris de poporul la revol~ă. 

Una Însă s'o stiţI domnilor, dacă s'ar 
fi facut alusiune la mine, să o luaţl la cu
noştinţă că lipsa mea din şir~1 C?mbltan
ţilor, iireşte dacă ar urma, ar sllnp-o Ioa rte 
mica mea familie care şi-ar perde pe ocro
titorul şi agonisătorul pâne! de toate zi-. 
lele, dar poporul românesc"? n'ar simţi o 
nicI-odată, căcI VeiicI este numaI un nume> 
care se valorează 'cum ştie şi poate, se 
stinge şi se duce, dar poporul rornfmesc 
aproape de două miI de anT trăeşte pe 
aceste plaIurI, şesurJ şi câmpiI, ~i va triii 
în vecI. (Aplause nesjîrşite. i\b'llule Înb'efjl 
se aclamea~d Velzcr. Fiwanul şi UlIguli'î 

'" propus-preşedinteluJ să IOchele votl,sarea MihaI Pcrv fratele lUI Perv Florea Lica. !':lICT una mcT alta nu este adeverat~. 
~i sli numere voturile. La ce presedintele· Pl' ItI m T Inulte Arătaţt-ne domntlor dela conducerea COlm-
" .. ' '- ' - ' enlpotente e aces ea ce eal T i', r 11 i A bătut pe conUsluneI a ZIS, mal aşteptăm IO-I.J ml-. 'd' l' " 1 tIc b lse nu- t~tu LI _ ce a <lcut popo l . _ . 
nute. Au mar u,?teptat. După-ce au trecut sunt false ar C Har sa Ol tI' r cineva, a aruncat pe geandarmi cu petn.J, 
aceste minute, au incheiat votarea şi dm mal acelea ,pr,ovezute cu doI ma[ or s~~t vrut-au să le iee puştile, orI pusus .au la 
numerarea voturilor a resultat că Iosif fi p.ut,ut pmm, celela~te nu, căc nu harţă cu dînşiI? Nicr una, nicl !ll~a popo-
Matea, omul poporulUI, are 3 voturI ma- redlglute după ,lege. lAşa-r). , ' rul n'a votat după placul dlul tlbireu. 
joritate. ~on;nul Cs~kay pro~o~retor ZIC~! că Dacă poporul ar fi fost condus de 

Constatat ~cest fapt, protectoriI luI nu ştie ca te plel1ll~ot~nţe :-s a dat, a ZIS că sentimentul acelora cari au avut datorinţa, 
Perv-Florea au Inceput a da cu pumnul nu k-n nume~at ŞI n a cautat de sunt. O~l a apăra libertăţile publice în Şepreuş, de 
în masă şi a striga: "dacă-I aş:l, mar aAvcm n~ b111e rcJLglate l-a fost destul, ştire:, buml seamă nu rămânea peatră pe peatră 
vreme, maT putem vota", (Sgomol m/t·c ~a acelea p.lentpotenţe se vor. ,:a~lda I,n din casa comunală unde s'a închis proto-

'.- -;--- l'omânl). I11teresul clientuluI stiu. (R()mal~zl. A!al~ retorul fară motiv şi nu remânea nicI 
< ~ ,,",,' Jnt~'astea resu~tatui alegeriI Ta. aiu,ns trebue aruncat ~ Nu-l lolr!~·ăm. ~c~ pe cru~~~- ~rmă de geandarm. (Româ1lil: Aşa-l.I 

în urechtle alegetonlor de afară. lJOlJ clllar nall~l ăsta~. Ce-al făcui 1I~ .~t'p1euş) mz,t:- A a-t l ). 

spun, tiind gata a jura, că dOlpnul proto- n~bzlul~ '! hşpamd slmd. .Csu:iar std paltd Ş Dar bietul' popor blând, ascultător, 
pretor ar fi comunicat, că Iosif Matea are şz stuptd la gravele ,ameml1dll.) , . , nicI chiar în modul cel maT violent pro-
cu 3 voturI mal mult. Când am veOlt noI In ch.est~a IIlUblr, vocat, n'a eşit din barierile legiI. 

TotusI O-sa care pe când s'a fost ne-aţI perendat ca pe oI pe dlnamtea me- Adeverat este că după-ee dl proto-
făcut num~ra.:ea 'de mal na!nte a vot~rilor se~ presidiale ,aci. in sală, n'aţI da~ cre:z,ă- pretor a vezut morţiI, căzuţI făr.ă vina 
nicl n'a fost In sala de vOllsare, a dISpus, ment declaraţlUTIllor noastre date ~ 10 scns, lor, în casa comunală cu faţă schlmono
să se maT continue votisarea Au Început când este în~ă vorb,a ca voI s~ caJcăţl le- shă s'a întors cătră adoratul seu, cel ales 
apoI a se vota cu plellJipotente, carI aşa gea, să Ve bateţI JOc de dreptul nostru cu vicleşug, cu călcare de lege, şi a căruI 
se zice se fabricau într'o chilie laterală la toate sunt ertare. alegere s'a pecetluit cu sângele atâtor ne-
casa satuluI; le fabrica învătătorul MihaI Datorinta şi dreptul protopretoruluI vinovaţT, a esclamat: "VezI, bată-te D-zeu, 

- Perv, fratele luI Florea-Perv Lica. este a cond~ce alegerea. Legea sună: "A unde m'aI adus acuma, este val de capul 
1IfIIo-- -~~ Vezend oamenii luI Iosif Matea că vâlaszt<Îs vezetcscvel es a rend fentartâsanak teu şi al meu. Ţi-am tot spus să abzicT 

vin pe rend de votează cu" bucăţI de ~âr- jo.ga es kăt~tesscge_ a tisztuj ito szc~ elnă- şi n'aI "rutL/., . 
tie pe carI. ~e numeau pl~m'poten~e! Mihai ~{c.:re tarto~k" 18t)8 XXII t. cz. 78 §. - Acestea cuv1tlte .le-a ZIS ~I protopr~
Suciu a Llţll a mers la flblrtlu. ŞI l-a spus fot ce se lI1t{~mpIă la alegere trebue să tor dela li. căruI VOinţă a 'atarnat să tie 
faptul, ear tlbireul i-a zis: "a~uceţl şi :voI s~ întemple cu ,şti~ea şi lnvoire~ condu- orI un P2r~ Florea eandidat~ Dacă dela 
veduve dacă aveţI". Omul a tnţeles lae- catorulul aleger1J, In casul de faţa a ~ro- dînsul a atIrnat să nu-l candideze, de ce 
rai cuvintele şi eşind din sala de votare topretoruluI Csukay, dacă sunt geandarmr, a trebuit să esclame în modul de mar 
prin şirul de geandarmI postaţi pe ambit, putere a!'lllată, asta Încă stă sub condu- sus eu nu ştiu, cercetarea va dovedi, . . 
u· mer<; ios În curte să cheme pe vcduva cerea lUI, GeandarmiT şi cătancie au sărăCit ŞI 

'. Sofia l,lenţ, la vot. C~ a făcut, prot,opretorel~ Csukay? mal tare satul Şepreuş, nu cred să poată 
~r" • Când a trecut printre gcandarmI nu A exmls ~ ~omlsle ŞI "un preSident odiOS linişti constiinţa sufletuluf celor păcătoşI, -:= ... ~......-'~~>ţ':s'a înt~mplat, nimic, dn~i,:să peste câ- l~ p.opor şll~ră praxă 10 alegere (UomâniI: celor ce a~ abusat de putere, ear dacă o 
T." te·va mtn~t~ sa remurs SUCIU MIhaI, ca Auş21le"sd.1 fie. ,0 linişteşte atuncI la tema asta nu mal am 

p;ă mearga In sala Je votare, un geandarm S a retras apoT din sala de votare In nimic de zis, 
pa primit cu baioneta, slirtidndu-I co- a treia odae . Astfel stând treaba domnilor, este 
jo~ul şi rnn,indu,~1 la picior. (1 'ocr illtre Ro- A suferit orI a dispus s.ă se conti~nlle clar, că în astfel de administraţie nu pu-
numl. Bestlf! hare Sr!/b.ltW! 1) votarea după ce a fost lllchewtă odata. tern avea Încredere si că noI pe carT ne 

Petru Suciu, fiul lur J\lihal Suciu A primit plenipotenţe netemeinice, numiţI voT agitatori,' ci voI carI sunteţI 
fiiJÎd lângă t~tăI-seu şi vczend că-1 ame- fără formele legiI, despre care o cercetare chemaţI a executa legea, fericiţI comit'itul, 
nintat, a stngat: "daţf pace acestuI be~ conştiinţioasă va dovedi că sunt false. compromitaţI in afară cinstea ţeril şi "ni
tr<ln, că nu ve face nimica" şi cu o (NlJmâ/lif aposl1'ojJ.lht pe lJicişpall ~ Ce al miciţ! şi cea din urmă speranţă într'un 
iUţeală ,Il ~uat pe tatăl-stiu şi l'a dat In cerce/al la .~elJ1'('lIş '! Al Josi sd ÎllCaS",1 viitor mar bun. 
Ililur~ d~nal11tca p~ştir, a~tfel a ai uns Mi dwn/C I Cctlillii acesta de. om 1Jdea clni~, Exerciarea drepturilor civile şi cetă
hal S~clU earăşl ~n ambtt dar tot atuncI ceea-ce a rel'ulta( pe }(omaul. Flşpanul abra ţeneştl, dacă cetăţeanul vrea să se folo
a auzIt detu~ătunle puştelor şi uitându-se face lini.ţtc). seasc .. l de ele după bunul lor plac, trag 
spre~ curte ~ şI-a vezut fiul scăldat în sânge Aleg .. ltoriT ,sub t?t dec~rsui alegeri după sine temniţă, ~i plumb. (l~()mânif: 
ŞI ,dandu-şl sufletul. s'au purtat ca nişte sImţI,! mcI cu fapta Aşa·l.' Aşa-II) ca ŞI 10 ca:oml dela Şepreuş. 

De. Stefan C. Pop: Canal il I OamenI nicI cu vorba şi nict macar prin m i~c~rr 1 Va să zică libertatile noastre publice ce-
.fără Du~~ezeu!. A poporul n'a provocat pe geanda~ml, ~i to- tăţeneştI ~e-aţI at<lrn~t. de ţevile puştilor 

Or. ~ever lspra1'lllc, Pentru sangele tuşi s'au puşcat asupra lor ca ŞI cand ar geandarmtlor. (Romallll': Aşa.f! Aşa-l r 
f,Cesta n~vmovat, veţI respunde Înc.ll t ti (ost vrabiI sburătoare. Bt'avo !). Constatez aceasta spre cea mal 

~u~~~, , 
in punctul iubirii de neam, al re(lh

sărit postulatelor legale ale neamuluI no
stru, 10 punctul doririi de a ne conserva, 
a trăi şi a muri aicI ca RomânT' simţesc 
ca şi mine treI milioane) simte ca mine 
tot sufletul românesc, chiar şi aceia pe 
carI D· Voastră îl ţineţI de mal bunI pa
trioţI de cât pe mine. (Aplause îndelungate.) 

Chestia ce ne preocupă nu e chestie 
natională, nu e chestie românească, mcT 
ungurească, este chestie urnanitară, decf 
fac apel la sentimentele umanitare ale 
O-voastră, la inimile D-voastre de oamenI 
dnstiţI şi Ve rog să nu staţI sub presia 
vederilor politice şi să primiţI propunerea 
amicului meu Or. Stefan C. Pop, (Româ
niI aplaudea,d; se fae d-ild Veliciu marI 
OJlaţit. Muljf ir strâng mana.) 

Yorbirea lui Uussu Şil'iallu. 

Onorată congregaţie! După esce
lentele vorbirI ale tovarăsilor meI de ,. 
luptă, mie puţin ÎmI mal r~mâne de 
zis despre sânge rosul măcel dela ~c
preuş, căcsl afacerea a fost luminată 
din toate punctele de vedere. Tin să 
mal stăruI însă asupra unul punct, 
asupra căruI se mal pot spune multe. 
Ş 'acesta este lipsa de simt moral ce 
s'a dovedit dinLpaltea tutUror acelora 
car} sunt amestecaţI în afacerea aceasla. 

Domnilor! Brutalitătl, sclbaticil si 
chiar vcrsărl de sânge s~ mal întimp{ă 
şi aIurea. Dar ceea-ce s'a petrecut 
cu acest prilej: să fie UciŞI nişte 
cetatenI paclnicl al statulUI, la primărie, 
de geanJarml, in presenţa iibirăuiul, 
şi să nu ştim nicI după 18 [ zile cum 
s'a îmtimplat afacerea, să nu fie ni
menI nicI măcar bănuit că-I vinovat 
şi astfel să fie suspendat, ci pe autorul 
moral orI cel puţin respun{etor în pri
mul rerzd, pe fibireul d' acolo să-I ve
vedem aicI între noI, slldându-ne cu 
cinism, asta Încă nu s'a pomenit, etica 
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nu a fost batjocorită in chip mal ticălos, 
(1\:;;a e I H.u~illc 1) 

Lipsa asta de simţ moral s'a intro
dus Însă şi în sinul cOllgrcga\ÎeT, căcI 
într"adever ce vedem;\ In loc ca 
D· \-uastră să protestaţt alături de noI 
împotriva neomenie1 ~i selbăticiel sc
vÎrsită asupra unor paclnicl cetăţenI, 
Cll 'votul D-Voastră vreţi să acoperiţI 
pe păcătoşI. Ba ceva mal mult: vreţl 

să respingeţI propunerea făcută din 
partea noastr;), propunere care nu 
ţinteşte de cât la doue lucrurI: spre 
a se cunoaşte vinovaţiI şi ajutor 11e
îl1Jâr:1iat or:ral1ilur jertfelor măcelului, 

Ve închideţl decr şi din faţa ce
lUI ma} elementar sentiment: al milel, 
nu vreti să ştitr de cel suferinzI ci , , 
aplaudaţT re vice-comitele, care încă 
el este de dUră pădure şi suferiţI in 
mijlocul D-Voastră pe iihirăul ca şi 
când prin isprava dela Şepreuş şi-ar 
'1 d~ligat merite în cât să fie bun chiar 
de vicişpan J (Ruşine, scandal!) 

Eată ceea-ce mi-se pare mie mal 
trist în intreaga afacere, Cu atât mal 
trist, şi În aceeaşI vreme mal de osân
dit, cu cât vezcnd noI ce vuTet aţI 
făcut pentru-că la Seghcdin a fost Îm
puşcat un Ungur, deşi acolo într'ade
vcr a fost revoltă, căc} s'au spart fe
restriJe casarmcI, au fost loviţr cu pe
tri olicerI şi soldaţi, uşor ne puiem 
gtlndi că nu ve pasă la fel de vieaţa 
tuturor cet~Henilor terir. Pc când nol 
RomâniI, Ve asigur'ăm, orI faţă de cine 
s"ar ii sevirşit sclhăticia, cu aceei'lşl 
hotărire am fi s!;)ruit pentru pedep
sirea vinovaţilor şi mângăierea şi aju
torarea orfanilor. 

1\ilc alatur de altfel la propunerea 
făcută oe Dr, Pop şi în interesul cin
stel acesteI congregaţiunI Ve rog s·o 
primiţI şi D-Voastră(AprobărI), 

"orhit't'a lUI nr. Hueiu. 
Onor'ut{l COl1gr(~gatie! Eu in toată PI'O

c~dl1l'a domnilor din fruntea comitatulul nu 
veti decât intenţia sa se cocoloşească chestia. 
Ce'~a-ce poate re:-lulta lln sillgur lucru: popo
rul va perde incI'ederea in justitie ~i vezi'nd că 
domul liind vinovaţI, nu :;I~ p(~d(~psesc, .- - se 
~u'LJIH'fi in bl'atele socialismuluI, 6tcl in nevi
llovlilia lUI ~i mal ales l/l desnădejdea luI, 
se leagi't şi d'tm iiI' de p.aiu. Aduceti-ve 
lIlImai amillte de gr'ija ce v'a cupI'ins astri 
primit vară câlld e)1 ial' prin St~tel: ~pt'oapc 
de ~ni>l'eu~ ~i chIar acolo, sa 1I11111S so
ci:dismlll. 

MaT e;.;le apolo chestie: cine pl[ltc~tc 
cheltuielile cOlllpallil~j de soldaţI C;lI'C a stat 
in salul seri'LCit şi de altfel vrc-o ll'ei luni '! 
Tot satul'~ . 

Dar asta ar fi să-I adllc~m la sapă 
do lemn pe bieţiI săI<'nl. Ci :-::i phlto:lscă 
domniT carI au l';,hÎr~it nenoroci/'ca, 

Tpl'minil dec!arimdu-se pentru propu
Ilerea luI V[", Pop, 

Uu~iI ... a epu, mai mare ••• 
Rusinea cca'mat mare a fost că UnguriI 

au f:lcul' adeverale o\'aţiuJlI lUI Csukay, fi
hil'anl C<lt'e s'a sculat să se desvinovăţească, 
zic{'nd că nu-i vinovat de nimic, că n'a căl
cat legea, 

Hom{lnii rau apostrofat însă violent. 

Alt setllltlal. 
D1'. St. C. Pop luând cuventuI (un

gtlreştf~), zice: "Dacă asemenea crimă s'ar 
Il inl4\mplat la Agya" (comun{l ungurcască 
hlngă Chişineu), .. 

Mai mult n'a putut să zică, pent~,lI-c}t 
u-nil VU'l.it'h(>lyi L~l.szl() şi Xachtn()JJel OdOll 
s'ar in SU>l ca ni "te strechialI şi str'igă: 

- Asta-! agilare, ă,;ta agilă! 
Ceilalţi UngurI fac şi ei un sgomot in

f('mal, înc~lt DI', Pop abea poale continua, 
zicl'nd: 

Dar niCI măcar nu ştiţi ce vreau să 
"ie, Asteptati! Vreau să zic: Dacă s'ar fi 
hU('ffiplat la Agya a:;;a ceva, noI şi atunci 
cu aceia::;! tiu'io am li CCI'ut peuepsil'ea vi
novaţilor ~i ajulol'area ncfet'iciţilor. 

Termină recomandulld spre primire pro
punerea sa. 

Majoritatea prime~te Îmt1 propunerea 
comisiei permanente. 

;;edinţa se ridică la ora P/t • 
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Ziua a doua. 
La şediIl~a de .lour HU mal sunt nicI 

Unguri Hicl HumânI atâţia. Se şi credea 
Ci:l afacerile se vor resolva fără multă 
vorba. Unele dintre propunerile comi
sÎeI permanente au fost în):jă de a~a na
[un), că Homânil n'au putut să le lase 
s~t tread [;)ră. a-I scărm,tna bine pe şo
'liniştiI dela comilaL 

!)reft'utiuuiIe natiouale. 
Prima discutiune înfierbânlatii s'a 

ivit cfmd protonotarul Schi" a propus 
ca adresa oraşelor Seghedin şi Cluj, în 
privin~a pretenţiunilor nationale maghiare 
(de a se maghiariza armata) să fie spri
ginită. Adica: din sinul congr' gatiel 
Aradului să se trimită d'asemenl la 
Dietă adresă, cerendu-se să se aduca 
legI pentru maghiarizarea armateI. 

JIilwj l elieiu după ce cere sit 
se citească. ce cuprind adl'esele susară
tatelor ora;;e, zice; 

Onorată congregaţie! Se vede că trăim 
În zodia pretenţiuni10r nationale, Prea bine. 
J\ici noi nu ne dam ind,trăt dela discutiunea 
posluiatelor nationale, mai ales că am avea 
atatea de cerul, şi încă şi mai multe Je 
apăl'at. Din adresele celite ne con\'ingem 
însă că d-voastra, UnguriI, vreţi sa introdu
cetI naţiqnalismul în armata comună, aceasta 
insă nu numaI în detrimentul celorlalie lla
JiollallMJl laşa e, a~a-I!) ci mal ales pe so
coteala prestigiuluI armateI, care chez~1.~ue~te 
posiţia de mare putere a monarchieL 

Se aduce apoi şi În loc reu chestia in 
discuţie, Cum, In congregaţia unul comitat 
locuit de HOlnltni, să se ceară maghiarisarea 
amlatei, dnd noi intr'una protestam in con
tra maghiarisării pe alte terene, dind zilnic 
:m"ttăm cum legea de naţlOnalităţi a r(~mas 
nUllIaI pc h,\rlie'f Nu se va gasi ~,nJUân 
(;illstit care să voteze o asemenea pro.,'~ .. <jl'e! 
Cum adică ( Totul e In miinile d-~'oaiilt'ă 
~'aeLiUl ceretJ şi armata t .A~ta nici odată! 
Miti ales că ~lim la ce tintiti. 

Dacă totuşi ÎI1 locuri competente s'ar 
admite ca să se întroducă şi in amlală na
tionalismul, apoi Suum quique! J·iecan:f na
/ioualitdp sa i-se dea in armată dreptw 1 
d'ol)oirhă.l Ce li-se dă UngUl'ilor, şi nouă, 
că şi noI tot aşa plăLim dare .~ slugilll în 
aJ'mată, 

Propun trecerea la ordinea zilei peste 
auresele ol'a:;>clor Seghedin şi Cluj, 

După M, Ve!l~iu la cuv0ntul s. 
Seeula. 

forţa ~i si~llranta monal'chieI, ~i Pl'in urmal'e I Ţârâk se ~i scoală să JJorbeaj'c.~ 
~i ~igll}'an,lB: Pt,~p'oaJă'elor sale. ă ' 1 dar vicis,panul îl Jace semn să se ti.,. 'J' 

::;;0\'1111" Il ms' nu VOI' s ştre (e astfel A • ... 1. 

de lucrurI. Ei hagă politica in armată, fac Romaml protes/eo{d l1lconlra ac, 
agitatiI în armată,- Îndeamnă pe soldaţI la no- stei apucături ear Dr, Pop stri~d pL 
supuner'e ~i ul"lă gazetele când renitenţi1 ternic: 
sunt pedepsiţI. Eal' in opinia publică ma- ~ Nu me las terorisat! Asta 1'IU ; 

ghia~ă s,~ agiţă cu'" toată puterea, pentru dreptate! 
"aspu'atu natIOnale , R ... '}..., .. 'l Ade 

Şi cel ce ar tI'obui să fie apăI'ătorir .... oma~tl tnamtea{a gestlcu an J 

stăt'iT de drept \"in aci În congl'egaţio să se facă strzgand .catre }işpan. care sună c/( 
ecoul unor a:'lpil'aţil desastroase de visionuri poţelul ~l galben Ca ceara dar ma C 

şovini::;tr? 'v galben era vicişpanul, - ~menillIă: 
, lh'atol'ul I.nchee decI. arultd că se ala- Linistiti-ve că alt r.l d', 1: 

t ă . 1 v '} r',"u ' , ve 1)0 • 
UI" propunereI tII it, e ICI" ,congregaţia. 

,Vorbeşte pre,otul .. c~tohc Mauro, - Disoalvă-Q, nu ne pasă, re.s 
care ll1curca lucrurile ŞH zice că doară nu punde Russu Şirianu. 
vren~ să facem acI armată ca în Ho- In sfirşit se face rÎndllială şi fiSCl> 
mânta, căcI ţeara asta-I ungurească,.. Dr. Keres{tes ridică acuză contra lu, 

- Dar locuesc în ea şi alte nea- Dr. st. Pop, propunend 10Q coroan' 
murI, - i-se strigă. pedeapsă pentru-că a olensat nu nu 

~rl'niHIl rreJ'l~lwllt vezend că uniI ~al pe ~n membru al. Congregaţiel, ciar 
Ungur! sunt confusl ŞI încurcă lucru- Şi demmtatea desbaterllor. 
riIe, ţine să facă. deosebire că 1 eara Dr, St. C. Pop se apără însă bttr 
Ungurească nu este stat naţional ma· băteşte, spunend că nu se lasă terori 
glziar, ci este locuită de mal multe na- sat, că atâta are; onoarea şi dreptul 
ţionalităţi, carI chiar după lege au ace- asta nu o lasă pradă Însă nim~nuI, Of' ~,..c 
lea~ drepturz ca Ungurii, nu ca Franţa câte amende i-s'ar croi, ..'\rată că ar'~,;--~-": 
01'1 Homânia, unde sunt numaI Fran- cu cale să se invite Torok a se declar: 
cezl orI numar Homânl. cacI el numaI a r~spuns la~9 insultI .. 

La discuţia asupra adreseI comi- şi dacă Turdk cere Iertare, lucrurilE 
tatuluI Heves in privinţa uneI armate pot sa ia alta înfăţişare. 

, !) It' independmte maghiare, Dr. Ur. C. - un a vo propunerea, - ZICE 

Pop ţine o cuventare arătând cum tot- fişpanul. 
deauna când UnguriI s'au pasionat pen- Românir se ridică ear ca un singUl 
tru vre-o idele natională, pe noI, naţio- om şi protestează. , 
nalilăţile, ni-au gă'sit în faţă. De ce? - Dar cu !urok c~ va, fi, s.tng<l 
Pentru-că totdeauna el au tinut să se - Eu nu 1 am aU%lt, zIce f1scul 
ridice pe ruina noastră. Aş~ şi acum: altfel aş fi pornit Încontra luI Îndal$ 
vor armată naţională ca să aibă cu un cercetare. 
mijloc de maghiarisare mal mult! Nn - Dar dl Torok nu Uigădue:;;te, 
se mul~umesc că de 36 anI calcă legea Iăsaţi-1 s:1 se declare. 
de naţionaliUlţI şi au mal făcul şi le- Fişpallul ordonă însă votarea. Uu
gile dela 187H şi .1 B8H, toate cu scop guriI - afară de Suhajda -~ voteazâ 
de a ne maghiarisa. (UnguriI protestează loţI pentru pedepsirea luI Dr. Pop, Ho .... , 
şi !:ltrigi)). ,mâniI, toţI contra, ch~ar şi. jibi~"iht~--_,,, 

De geaba protest.aţI zice vorbitorul Mladm, căruI Homânll n !;Il ~tr4I;A'1 
doar chiar într'un ziar ~rădan deputatul ) trăIască« ! UngurI fiin~~aI mulţl, pro- ' 
Hock a scris că armata indepmdentă punerea întruneşte maJorlt~ F· ,;...~. 
le trebue Ungurilor pentru a frânge E de notat, căb~nul SuhaJda 
naţionalităţile. .. Deak şi Eijlvos n'a voia să-şI motiveze votul, dar fişpanul 
vrut însă asta, ci cu totul alte principiI nu l-a lăsat. .' .. .. 
avea. El bine, noI ne ţinem de ideile In cele dm urmă Torok se sc~ 
acestor marI UngurI şi respingem u10- !şi spune că el a spus luI Dr. ~op 
piile epigonilor ungurI de azI. ,ceva ~şa cevac nu-şI. aduce ammte 

Punendu-se la vot, propunerea co- bine, ŞI se declară gata a depune 100 Vorbitorul accenluiază că ~itl1aţia :lI1or
mală şi primejdioasă in care a fost Urîtă 
ţara, stal'ea de ex-lex, e pl'Odusulluph~I ve
hemente a şovini:;;tilor, carI în urmărirea 
utopiei lor de a maghiarisa totul şi-au per
dul săt'ita ţii IlU vţ~u desastrul În care duc 
statul, viaţit de stat, pacea şi sigUl'anţa sta
tului, 

mi!:lieI întruneşte insă majoritatea. coroane drept amendă. . "'.""'-.",. 
- Nu de asta-I vorba, CI sA r~· ~I 

i Smultlal lJUll'e. 

Venind în discuţie cererea reuni
uneI economice de a i-se da ajutor 
pentru o exposiţie, St. Pop spune: 

Aspiraţiunile "naţionale", ÎII numele »Nu dăm nimic 1 ErI v'am cerut să 
c[trora el se ridic:1, SlIlIt nerealisabile; şi a,iutaţT pe orfaniI şi nenorociţiI ucişilor 
chiar ue al' fi realisabile, JlU pot li admise 
de oameni cu juuecata normalit. "l\'emzeti dela ŞeprellşI, N'aU vrut, şi acum vreţi 
turek\'csek", pe cari VOI' că le stoarci\ de să daţI pentru exposiţie de cânl? A):jla 
sus şi cu carI vor să presione;t,e În jos, as- nu merge«. 
p,irţltiuni,le ~or . naţionale submin~a!,ă însă 1 _ Poate să te expunem pe d-ta, 
ŞI temelia ŞI orgamsarea monarchlel. . T'· .. A G' (d' Ş' d) 

Ţeara noa.'3tră nu este un stat national, - il ,ZIce ora î "e{a , I~ lI?an , 
rna~hiar al' maghiarilor ci este a noastră, ai Dar zIce a~a, mal mcet, mcat abia 1 au 
tuL~ror cetăţenilor ei, fără deosf'bil'e de na- ! auzit câţJ-va. 
ţio~al~~at~! DecI ,,:oate inst~tuţiun:!! el" :re,: ! Dr. Pop fi~ându-l, îl înctreabă: Ce 
bUle :să Ite de. B:,,<lfeI, ca s~ nu gl,.,~ea,că ţii I al zis? Ar curagml să repetI ? 
să nu nedt'eplaţmscă pe nicI 'una dmtre na- , , 
ţionalilăţi şi nicI să nu permită prerogative 1 Ţ6ruk repetă cuvmtele sale de mal 
uncI naţionalil<lţi In contul alteia, nainte, 

Acela~l drept, şi pe acelaşi cllVent am Dr. Pop ÎI zice atuncI indignat: 
putea, s~. pretin.dem şi n~I Homânil, :c şi _ EStl un mi"'erabil (nyomorult!) ! 
maghtarlJ, să J1l-se dea ŞI nouă armată na- • ' • i. v • 

ţională romană, ca şi 101' dacă s'ar ÎllWmpla I () lUl'tlllHt gro~ul'a se nascu 
una ca asta cum a spus-o antevol'bilOl'ul I utlll"'l. C ng;urU 8tl'i~uu (~a ~wo~j 
mc,u, C{tCl legea ne asigură ~g~la îndl'ep: I din tire: At'arit <nI el, ttfurit! lhtr 
Uitl,re, ear pe, d~ ~Jtă parte, alc: suntem ~I: nOUl'tUn st;'lte'lU toţI strllusl unIţi 
tr[um e". romani, m ţara noastra, care este . ~ • ( ~. ',' 
tot ahlt de a noastră cât ~i a maghiarilor, III! Jurul lIn })r~ l'op. I!.l"l~U clipe 
şi In cat'e pe hasa egaleI îndrephlţiri ni s'ar I Ccwd, (~l'etlral ca cele (loue tab(~re 
cuveni şi desfă~urarea aspiraţiunilor noash'e ~ St~ yor îlleilit~rlt. Cu mare gr(mtate 
confor~. firei ş,i ~<lr~c. lerulul nostru national.I I ti~panul face lini~te. . 

, ~Ol, HomanrI Insă nu v~em ~~vsturnarea _ invit pe fiscul comitatens -
ordmel ŞI compromtterea SituaţIeI monar- \ .' ~ ă îndată în contra 
chiei. Monarchia noastI'ă, care are de im- {l~e- sa porneasc entru ofensă. 
plinit un important rol in Orientul europeJln, JIUl Dr. Pop cercetare p 
trebuie să rcmilllă tare şi puterniC"), 'Pu- I{omâllil fac atullc! un sgom.ot 
tel'ea el ,za~e. Î~ at'mata ,unitm'ă, CHI' I'd un I În cât nu toie JlUt.l (l~st!Jlge uiuue. 
şef, o dlsclphna, o orgalllsare, De a .. :0â, noI I Veliciu Russu stnga: 
româniI nu suntem pentru m~gh,iarisal'e ~r- _ Da'r cu 16r6k ce e? El poate 
mateI, pentru spargere.a Ul11tăţlJ el, ?acI 1'. ? Să-I aU'7Îm ce {ice? 
pe această armată ullltară se tntemelază olensa 1. 

' .•. lMiLZ& 

tragI ofensa, - n strigă RomâniI, 

Fişpanul inchide incidentul spu
n~nd că deoare-ce Torok şi-a exprimat 
părerea de r~u, nu este loc a se porni 
în contra lur cercetare şi nicI se pol 
primi cele 100 coroane ce voieşte să 
depună. 

Uomânil pltotestează ca in
tr'un glas: 

- Astu nu-I (!rel}tate! Tl'e-
bulu ~ă cear{t h~rture nainte (le ~,; 
se Iwrni eercefnre ~i a fi ped~lt '~ 
nI'. }'op. Asta-l părtinire rt"'ol-, 
titfoure! 

!,Jullta împotrlyn ~ovhlismulul.c, 
Discutie interesantă s'anăscut în , 

jurul adreseI comitatulur Sep~.,e 
îndeamnă c~ngregaţiile să. c,e~ .• !et~I ___ ~ .. :'\I' 
reforma legII electoralt.;8J4I f~l, 111 .. <~ "~~ 
numar cel ce stiu vor;I ŞI sene ungu·- ~, . 
reste să aibă drept Je . afegere. . 

• Cel dintâiu se rIdică Rus~u ~1-
dun u, care zice:, , 

Onorată Congregaţle! Dacă s. a m,Jl 
înternplat chiar în leara U ngureaS(:!l 
să se aducă în diSCUţia publicll o ai 8-

cere de aşa Însemniltate în chip fişa 
de frivol şi dacă s'a mal V(;''''lt vr'odat\ ... 
aşternute pe hârtie chiar din pdrtea, ,0':,. 

viniştilor celor mal încarruiţl o adres~ 
mal stupidă, n'am lua cuventu', nu an 
fi surprinşI. Stăm însă in faţa un,or gân· 
durI atât de scâkiate, avem aLJce etc 
pornirI atât de nemernice, îpcât ne Siil.l "

lil datorI să ridicăm cu putere; glasu, 
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împotriva aceste'! tentative ~e se face 
asupra celor mal de căpe~t.enJe drepturl 
cetă,eneştr ale noastre. ~I s~ntem cu 
atât mal ales revollaţI, cu cat vedr:,m 
partir. indu-se această adresa, acest 10-

demn de a v~ asocia şi d-voastră la 
un atentat, din partea slujbaşilor unul 
comitat locuit în majoritare covî"şitoare 
de Româtli. EI bine! Propunerea co
misiet permanente, .aberaţiunea celor 
din Sepuş, o s?cotim drept ~n?răsneaţă 
sfidare, împotnva căreI ne rIdicăm băr-

facă insel nu după gustul câtorva, ~i, rări le 1t~~stre. nicI Cfm~. nu ŢOI ,fi adereu
du ă cum cere binele obş[('sc. (Aşa e !). tul, ~~atrjJcitrIl inrHănwntuluI. E5t~ carac-
"P, ' ' 'ca sll ll\l in reun;1m 1 tensttca la, noI te.ndenra, care unJc sJ 

oamenii din Tiela ,JilprI" căcI Ioan Gale
tal'iu li din comuna Tiela. 

l ... ar acest bme CU e. g SCoata societatea ŞI de pe acest mic teren 
nicI petru sătenI tmereaA armelor, pen- al (lctivită~il publice pe care teren şi pân'aci 
tru-că a mal îngreuna, l!1semne~ză ~-l a lucra\ cu succese strălucite. Este gene. 
împinge şi mal mult spre serilCle. Nu rală pl,angerea că toat~ I~ fa~e ~tat:l!, ŞI 
demult v'am dovedit, că pentru o parte a~ul,n, Şl pe aceasta unică instituţie, mfto-

-_ ....... -~ 
bateşte toţI Românii de pe aceste scaune 
(puternice ac1amarl). 

Cum, când zilnic ve lăudaţI cu 
liberalismul D-Voastră, cuşi care n'ar 
mal fi de cât în leara Engleze~sc~, 
atuncI când facetI vuIet că ce JUbl

torI de dreptate ~unteţl şi cu. ctttă i~
lozie . vă apiiraţr constituţia ţ~f11, :eolJl 
cu planurI atât de păcătoas.e:. s..a., ra, 
pit! dreptul de căletenie ~mJ}ortfa{ll ~e
tăţenilor acestuI stat:>! Căci dac:. sar 
face o lege după-cum. cer Zlpse
riI din Sepu~, d/'fpturzle elec~orale 
ale ,zalionalităţilor ar fi ca desfimţate. 
(Aşa e! Bravo !). Nici e~, care soco-
tesc că ştiu destul de bll1e ungureşte, 
n' aş mal avea drept electoral, căcI ce 
ar fi mal uşor de cât ca preşedintele 
de alegere orI comisia electorală să 
zică: nu ştie bihe ungureşte! Cât despre 
,~ranil nostri, ar ti cu desăvîrşire scoŞ I 
din lege. EI bine, noI protestăm să se 
facă în teară drum unor astfel de ideI 
scrintÎte ' şi zic că e ru~ine că pot a
junge în discuţie asemenI stupidităţt. Că~I 
să zicem - ceea-ce nu-I de admIs 
- Că peste 30 an1, pe când voesc 
ZipseriI să pună în practică legea, toate 
naţionalittHile ar sti ungureste, fiecare , , , 
sătean ar vorbi şi scrie ungure~te. 
Oare nu ar găsi şoviniştir pretext 

'--_>... ·~uncT pentru a-I de~poIa de drept 
~---::., ,ca.ar f • 'Ynma~ U~gurlI ~ă aleagă de-

. putaţl pentru DIetă ;) I .. ŞI peste tot: ce 
!t'gt: caraghioasă ar fi asta: drept elec-

.,...toral cu exameTrde limba ungurească;) 
,:Rîsete între RomânI). Şi v~ întreb 
JC D-Voastră, pe cel din fruntea coml
'atulul şi pc orI-ce Ungur mal lumi
'lat la cap şi care cunoaşte lucrurile: 
'!ste oarc cu putinţă ca peste 30 de 
·mI toţI cetăţeniI statuluI să ştie ungu
reşte il Dar asta nu s'ar putea ajullge 

'~':::,.--- .- nicl dacă chiar de azI încolo ~'ar des-
,''; iinţa toate şcolile nemaghiare (Asa e! 

dravo 1) Prin urmare s'ar răpi dr~ptul 
;onstituţionaI a o multime de cetătenI. , , 

, Şi apoI ce lucru de rîs, ce stu
V,iditate: ~ă v?eştI a face lege pe care 
'i o punl In vigoare peste 30 anI (rîsete 
~ntre RomânI şi strigăte: Aşa e 1) căcI 
!~tâta ne. ~cord~ nobiliI Zipseri ca timp 
le. translţle, pana atund să înv~ţăm 
_~dIC~ ungureşte toţL Ve întreb Însă: 

".;- "âţI dintre cel de acum vom trăi atuncl? 
~':'.'4;;'. : Iă ·l~săm decI ca cer ce-or trăi atuncI 

1., -.11 se Illţeleagă între dînşiI, să facă 
:gl cum or pofti. ear noI să respingem 

L II indignare stupidiHlţile acestea, fruc
fui gândiril unor descreeraţl, şi să tre
"em la ordinea zileI peste adresa dela 

;' ~,epu~. (LungI aprobărI Între RomânI)l 
1, .' 1)1'. ~t. C. l'op Într' o vorbire 

II:"Jo~ ~~:""~;J' dr~v.ă~ă ungure,asc~ le spune buchile 
"" 4 . .;,'... :WInlştllor tot m U1telesul cum li-a 

\'JUS antevorbitorul s~u. 
. Majoritatea primeşte insă propu-

'lerea comisieI permanente. 

Alte afacerI. 
. Umum ~il'iunu mal vorbeşte apol 

l} contra propuneriI comisie~ perma
,ente de a se îngreuna şi mal mult 
nerea armelor pentru sătenI. 

:t Ştim n01 _.- zice - cel D-Voastră 
loerilor C~rl umblaţI la venat şi aveţl 
;âdurl inlmse, nu v~ place ca tăraniI 
,{ aibe arme, pentru-că vezI Do~mne 
;ll fi în primejdie venatul D-voastră: 
l..gile şi regulamentele trebue să se 

Vesti bune. , 
Clu;, 4 Noem.vrie. 

J ţie! comitatuluI nostru moare, c.u trecut se~ul.ar, la. care ţtne cu 
mare a popu a , . .' ardoare tiecare confeslUne ŞI pe asta sta-
mat ales a celor de pp Mureş. ŞI dm 1 tui voeşte s'o cont1şte. Punctul de vedere 
alte parţi pe unde sunt pădllrI, lipsa de al statuluI este, că pe terenul instrucţiuner 
arme aduce cu sine lipsa de hrană. Şi statuluI să-şI Caute datoria in împrc;ura
anume nu că astfel n'ar putea puşca rea, ca să Înfiinţeze .şcoII, und,e cere lipsa, 

Cu bucurie apuc condeiul, ca să 
scriu câte-va şi re cu veştI bune despre 
viaţa românească din Cluj - Îndeo
sebI despre tinerimea română univer
sitară din loc. 

,~ t ci nu pot să se apere de săI- s,a umple lăc~nele şI ca pe d altă parte să 
'1 e~a. ' ..' llxeze acele timpuri ale culturer, carf tre
bătlcmnl, de porcI sClballcI ~l alte dl- buesc ajunse l~ confesiunI - dar nu va 
han iI, carI le devastează holdele, le ra- îngreuna activitatea conCesiun ilor pe te
pesc galiţele din cotet şi chiar viata li-e ren~l i,nst~uc~iuneI. Da~orinţa statulu! est~, 
in primejdie. Ca mstltuţLUnde confesIOnale să fie In pn-

, . . mul rind respânditorir sentimentelor ade-
. Eată de ce nu prImesc prop,?nel'ea, ve rate naţionale, va griii guvernul poate 

CI o socotesc numaI ca un mIjloc de mal vigil de cât predecesoriI seT ca con
a împinge la mizerie popol'lll de pe fesiunile Să-şI împlinească datoria cu pri
sate, lucru împotriva căruia proteRlez v~~e}a propunerea limber .maghi~re ,şi la 
cu toată b~rbătia (aprob~ll'l mtre Ho- :esl:an~lrea cultureI. maghIare. le. ac~le 

mstltuţtunI, carI satisfac acestuI criterIu, 
mân1). . statul le va ajuta şi promova, ca să stee 

UnguriI însă primesc şi această la nivelul timpuluf. Proiectul de lege de-
propunere. spre regula rea salariilor, se va reÎntoarce 

DupiI-ce s'au desb,ltui şi alte afa- Ji la, institutele c<:mf~sionale;. statul :ra. fi 
cerI mal mărunte ~edinţa s'a ridicat ~n alutorul confes,E.umlo!" ca ŞI .cu pnVlre 

1 I 1 
.. 't,"'t la regula rea salarulor sa poată ţmea aceste 

a ore e . ŞI lume a e. pas cu statul. 

Tisza Istv3n despre nationalităţI. 
Desfăşurcndu-şl în şedinţa de 

lVlercurl a CaseI Magna\ilor programul, 
eată ce a zis noul ministru president 
cu pri\'ire la p ... litica sa de naţiona· 
litătl . , , . 

... Prima trăsătură caracteristIcă a 
politice! noastre este liberalismul; acel li
beralism, care s'elrată nu în realisarea unor 
anumite devjse de şablon, ci În aceea, Cl1 
toate aceste chestiunI carI sunt coapte pen
tru a fi realisate şi acăror l'ealisare este 
in Ildever necesară şi respunde adeverate
lor interese ale naţiuniI, să nisuim a le re
sol va în spirit li beral (Aprobdrf). A doua 
idee conducCtoare este punctul de vedere 
al edificăriI statulu! llaţional. (Aprolh~ri), 
Statul acesta l-a constituit Înainte cu o 
mie de anI naţiunea maghiară; naţiunea ma
ghiară i-a imprimat caracterul şi statul 
acesta nu se poate desbrăca de caracterul 
seu naţional maghiar. Dar tocmal in ca
racteru 1 acesta naţional se cuprinde res
pectul de drept şi toleranţa faţă de cetă
ţcnif de altă Jimbj ar patrieI. Nu-Z putem 
şlelge faptul, cd aproape juml!late elin ce"f
{eml pall'iel nu apm'{l'll mssel ma!;5hiare, ci 
altor naţionali/itţl. Şi pe ace~tI cetatenI de 
limbă străină ai leril cu sinceră iubire i-au 
primit străbunir 'nostri în pervazul consti
tu ţiuniI maghiare şi i-au Înzestrat cu largI 
drepturI. Politica maghiară bine pricepută 
o pretinde, ca drepturile acestea să se res
pecte şi sd se respecte în mod cinstit şi în 
viitor şi ca în dragoste adevdrat frdJeasN 
sJ primim toate aspiraţiile conceld{enilor 
nostri de limba strdină, cari nu stau m con
trazicere cu punctul de vedere Înalt al sta
tulul naţional maghiar' şi cu integritatea 
ferir. O parte intregitoare a acesteI con
cepţiI, şi este interesul atât al statuluI cât 
şi al nationalitaţilor, ca statul să procedeze 
cu toată asprimea în contra acelor agiga
!orT fără suflet, cari ţintesc a strica buna 
lOţelegere . între cetăţeniI patrier; duşmanI 
sunt aceştla al statuluI şi impotriva lor 
sta~ul tre,~lle să se apere eventual cu in
teţlrea mlJ[oacelor de retorsime de carI di
spune azT. (AprobărT) . Asta va fi obiect 
de preocupare; dar şi nationalitătile trebue 
să !a, atit~d.in~. faţă de turburătoriI p<tCÎI, 
o lm~e distInctIvă să tragă între. dînşii şi 
aceştra, pentru-că dragostea frăţească care 
tre~ue alimentată, numaI atund poate ln
flon, dacă concetăţeniI nostriJ de limbâ 
străină vor respunde la ape:ul acesta şi 
vo~ exclude din siI1u~}or elejm,entele pa
rasttare. (Aprobărf), Cand vorbi m despre 
cetăţeni de, hmbă nemaghiară de sub Co
roana se Stefan, dooseb'it trebue să facem 
amintire despre libertatea cQIlJesiouald la 
care aderăm cu credinţă." ' 

Ce-o fi? 
Dupel-cum se pare, nicI Tzs,a TlU l'a ti 

în stare sa desarme;;e în Dielc'l. pe oposan{l. 
"Jlagrarors,âg" de a:;E fi aduce deja lll/mele 
a 75 depulatE carI s'âu hotc'l.rÎt cd tie ce-o fi, 
dar uu-/ lasJ pe Tis,w Ilie! Sc'I.-'şl aleagă pre
sident (în locul lur AppollJ'l) nicI sJ-şr des
fd~W e programul. h'm' dacd el se vor line 
de VOI ba chicl1' numar '{ece '{ile, cef-ce cu
nosc de ap"oape planurile l~l Tis'{a, spun cd 
acesta Îl lJa trimite acasJ pe deputaţI, şi se 
va pregăti pentru disolvarea DleLet Va selzim
ba jişpallil carl nu i-se par bunf şi daci!. nu 
î/l iarrtl'l, apoi pe primăvara vom avea ale
gel'! noul. 

Ni-se va da decl şi uoud, Românilor, 
prilej sd ne m'i!.Iăm bdrbăfia." să alegem Ro
mânI bravI în Dietă, ea,. nu sit maf b'imi
tem acolo slugI de al guvernelo,', cari peutr'u 
o l Jorbd bund a ministrilor sunt bl stat'e sd 
1,inda şi neamul. După-cum voiniceşte vom 
lupta in deosebi în coulra kossuthiştilor, cdrOl' 
pând acum Inca uicl un BU1'enl nu li-s'a parut 
destul de asp"u fald de naţiollalitJţr. 

Har uărbajf hamicl românl, avem. A,'em 
si destul şi încerc.zţf în/uptd. N'al'em, decât 
să urmdrim luptele de priJl comitate, şi 15dsim 
acolo pe Româml [rll1lta!1 a caror alegere in 
DrL'td desigur ar fi un mare câştig national. 

,,'vi sldm decl gala, cJei rzu ştim ce poate 
aduce ,iua de mâne! 

O'ale socialistilor. , 
Lalasilll, la l/XI 1903. 

Ia 1 Noemvrie s. n. a. c. s'a ţinut În 
Lalasinţ corn. Caras-Severin adunare de so
Cicli c1emocraţI) sub conducel'ea luI George 
Grozescll supranumitul "huri" care e o per
soană stricata, intemniţat tiind pentru mal 
multe neOl'endueli comunale, şi a vendut pă
mentul moştenit de la parinţI, treăşte şi aZI 
in cea mai mare disordine familiară, 'şi a 
câ"tigat de prietenI pe Milentie Moţiu şi Aron 
Blagoe "trabuc·' toţi oamenl cari din birt 
în bil·t 'şI m~lncă averea câştigatii din scp
temână, prunciI din comună incă să miră de 
mjrozaniile lor. Aceştia sunt d-le redactor 
măs~aricjl comun el lloastre. Fă bine şi îl 
puhhclt să-I cunoască lumea toată. - ca 
aceştl oameni n'au patrie; - publică prin 
sat că oameniI să nu plătească porţie, da
rea, cult, spese comunale cu un cuvent ame 
ninţă biserica, şcoala, şi toate aşezamin-

La chestiunea regulilril salariilor ţ~le n~astre cu descompunere, oamenii de 
funcţionarilor a mal zis urrmUoarele ce ~~;:. ~l!l comună rid de el şi iI descollsÎ-

ne priveşte mal de aproape: Tot-odală V~ fac cunoscut că în 16/29 
. Octomvrie pe [oan Galetar l'a sdrohi't o 

....• "Mal e~te un l~nport<:nt ra~ al bandă de hoii noaptea pe la 12 ore~ şi a 
serV1CI.u.IUr public, ~ervIc,lUl l~l~truclllmef 1lu~t d~ la d.insul lada cu. 17 sute florenI, 
t!o'!ftswllf!le. Acum cand ŞI staullcarea ad- um,l, ZIC eli. pălăria hoti~or semăna. pe pă
mrn,Jstraţl,eI este presentată ca un" postu~at Iărnie. lala~llltene, uruI zic că hoţiI au 
al lIberahsmuluI, eu o declar că unp'''ef;tu- fost ţlganl ungure~tl supra numiţi de 

Numt::rul tinerilor nostri înscrisI 
la facultătile universiUltiT din loc - .''':e 
urcă la s~ma de 160. Cunoscuta lipsă 
a mijloacelor de traIu împedecă doue 
din treI părţl a studenţilor no?triI să, 
se poată susţinea în Cluj - dar cel 
remaşI în permanenţă, pân~ acum s'au 
dovedit destul de serioşI ca sa poată 
Împlini datorintele unei corporaţiunI 
universitare române. Nepăsarea ce o 
arată uniI raţă. de interesele co
mune - pare a fi cutropi tă de fe
brila lucrare a mulţimiI. 

Massa studentilor. Intentiunea ul
traşovinistulul rector al universiti\ţil, 
esprimată în cunoscuta sa ordina,iune 
referitoare la studenţiI nem&ghiarI, carI 
ar beneficia de favorul mesel acade
mice susţinută de universitate: - a 
avut resultat tocmal contrar celul do
rit de Măria Sa - pentru noI însc 
inde'itulitor. La , mensa academică, a 
universităţiI sa cauţI şi nu al ana un 
român - iar masa românească pre
lângă cel 28 benel1ciaţI, ocrote;;te în 
sinul s~u Încă vre· o 10-J 5 stud ell ~T. 
Vorba, graiul românesc sună acolo 
dulce, cu deosebitele nuante ale pro
vincialismelor, iar bietii nostri1 Hom[l-, 
nasI se simt acolo bine ~ ca la el , 
acasă. 

Viaţa internă. Organisaţia tine
rimel denotă o activitate serioasă, ba
sată pe zelul arătat din partea unor 
tinerI fată cu interesele comune. Se 
spereaZă' că ceştialalţl le vor urma, 
cunoscend ţinta propusă. 

Ne-au legat speranţe marI de vii
tor , o seamă« din el, deja de acum 
- şi cel-ce au să le urmeze ne bu
cură. Cu atât mal mult, că a ajuns 
conducerea tinerimeI un grup de ti
nerI, dintre car!' o parte au dat deja 
dovezI de seriositate în muncă şi ap
titudine în conducere - mal mult decât. 
poate se aştepta dela el - de altă 
parte, cel tinerI din acel grup dau do
vadă, că aşteptările, încrederea pusă 
în er, nu e zadarnică. Ear cel rcmaşI 
de asemenea au dovedit că ÎI pricep 
şi le urmează, conlucră cu el. Dovadă, 
propusul de a ţinea şedinţe literare. 
- luceputul deja e făcut. Cel-ce au 
participat au fost mulţămiţI cu prima 
lor Încercare. Sperăm că timpul va 
aduce cu sine ocasia - ca la astfel 
de şedinţe literare să poată fi im'itat 
şi să participe şi publicul romdn din 
Cluj. 

Corul tinerimel d'asemenl e lucru 
laudabil. Când ne gândim, cu câ.te greu
tăţI e împreunaUl crearea şi susţinerea 
unul cor de studenţI în Cluj - printre 
greutăţile începutuluI am vedea succe
sul viitorulul apropiat - basat pe dili
ginţa cOl'iştilor şi oboseala vredniculul 
conducelor. Intenţiunea tinerilor EŞi aci 
e condusă de dorul de muncă, de a se 
manifesta şi ar fi tare trist dacă ace-
slut început destul de îmbucurător i-s'ar 
pune stavilă deja de acum. O spun 
aceasta, pentru-că intr'adever s'ar ob
serva din partea unor anumiţI factorI 
tendinţe de acest fel. Cred că în loc 
de a pune pedecl Jiberel desvolt,lrl tn 
direcţia apucată acum - dovedilfl de 
bunel- ar fi bine, consult, sit a.inh\1H 
pe tinerl pe calea apucală. 

• 
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DIN DIETA. 
- Dela trimisul nostru special. -

Budapesta, 4 Noemvrie. După toate 
presemnele, nicI noul ministru preşe
dinte contele Tzs{Q nu va reuşi să res
tabilcască pacea - pe cale dreaptă. 
Cu toate că numaI erI, ba chiar şi azI 
dimineată, foile scriau că 1i's{a s'a în
ţeles cu' opoziţia şi pacea ~ restabilită, 
- sedinta de azI a dovedit, că opo
zitia' nu ~rea să cedeze, ci-) hotărita sil 
c~ntinuie cu obstructia si contra luI , , 
Tis1a. 

Pe la 10 ore multime nenumc:rată 
l11i~una pe dinaint~a p~rlal11entulul, .cer
şind dela deputaţiI ce treceau, btlete 
de Întrare. Dar în zădar. Dej a erl nu 
se mal găsiau de loc. 

La 10, când vice-preşedintele l?a
l1iel G~lbor deschide şedinta, sala e phnă 
de deputaţI, galeriile ticsi:e d: curioşI, 
in parte dame elegante şi oUcerI ma; 
înaltr. La ordinea ziiei e demisia pre
sedi;ltelul DiefeT, contele ApPcHl}'i No
tarul citeste scrisoarea de demisionare. , 

In sală nu e încă nicI un ministru. 
Dintre ministriI guvernului de mal na~ 
inte sunt de fată ll(;Jer JldIY, lJarâJJ)'l 

si 11 :{assists, a~estl doI din urmă intra 
in sală primiţI din partea opoziţieI cu 
adamărl sgol110toase. 

Dacă guvernul a cr~zut că afa
cerea demision<iril se va dcsbale în grahă, 
s'a Înselat. I<.ind pc rind ~c scoală mem
hriI (;poziţiel să vorbească în chestie. 
In b<1Jlcile liberalilur se produce mur
mur unul ÎI sOI11esle ccluialalt că opo-, " 
zitia a hnti1rÎt sc"l ohstl'uieze ~i să nu .. 1 
la~c pe Tisza să se prezinte Dietel. 

C;-ederk(hl)'i seful fractiuniI inde-"'- 1. , , , 

11elldentistc e cel Jintâl care ia cuven-, , 

tul. Arătând meritele contdul .. lpPOl1)'l, 
imparţialitatea luI j c~re ca Dieta să nu· 
ia demisia la clmoştmţă. 

In acelasI sens vorbeste Kossuth , , 
!jl Hellebronth. 

Se fac 1 I ore, se fac 11 1/ 2 şi dis
cutia nu mal 5flrseste. Noul minister 

~. , , A 

a~teaptă cu nerăbdare vremea să mtre 
în Dietă. 

Oamenil se Înfierbântă, Intrerupe
rile cad şiroaie, de multe orI nUd,se 
mal aude nimic j clopoţelul preşe m
telul resună fără efect. 

La 12 ore vorbeste' Zz'chy Jen()J 
apoI Rakovs;;ky, lltr..r~~, r,lock care de 
care mal vehement, mVlllumd guvernul 
că el l'a silit de Apponyi să ab{ică, ca 
să poată pune în locuL lui o unealtă 
oarbă. 

Se naste un scandal de nedescris, 
Deputatul KristrJjy face ?~ser~are la 
adresa luI Appon)"i. OpozIţia sbiară ca 
turbată. 

E deja 1 fără un sfert şi ministriI 
încă tot În antisambră sunt. , 

, - A fiilzadllag)" lIr vdrhat meg! 
strigă Lengyel la adresa liberalilor. 

- D'odată se ridică un vifor de 
aplauze: ApPoJ1)"i Albat a întrat în 
sală. IIJdervd'T eşise cu puţin înainte 
~i-I raportează lul Tis:; .. , ~espre scenele 
din sală. l'is{a \'a capacltat apoI pc 
APPOll)'i S~-Ş'I ridice cuvl:mul, puncnJ 
discutiilor cap eL , 

Cu glas tremurând, Appol1yi îi 
roagă pe toţ'! derutaţif să ia la cunoş
tin{ă dt:misz"onarea lur. 

'Lkerca adincă urmează după vur
birea lUI, de care se f()lose~te vice-pre
~edintele ca să suspende ~edinţa pe 5 
minute. 

La I oră I () minute Întră noul 
guvern. NumaI pc vrelllea obstrucţiel 
din Iulie s'au mal vezut scene ca 
cele de azI. Liberalii aplaudau, apo-
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zitia striga si fluiera. ~Jlovdf(jlzajn(lgy 
llf~ ? c il st;igă fără încetare, l1s'{ a îşI 
ocupa locul şi rămânend în picioare 
incepe să vorbească, dar nu se aude 
niCI o vorbă Opoziţia a relnceput ur
letele. ~li!1istrul-preşedinte vorbeşte îna
inte, îl întinde unul funcţionar o SCfl

soare, ca s'o ducă vice-pre~edintelul. 
Acesta o deschide: e rescriptul regesc 
despre numirea nouluI guvern, O dă 
notarulul 5,'iâcs s'o citiască. Nu se 
aude Însă nicI o vorbă, Stenografil au 
urcat treptele ca să poată inţel~ge ce spu
ne vice-preşedintele. DeputaţlI sar de pe 
scaune, comisariI de sală grăbesc in 
a!1ropierea luI Tis{a, Lengyel ZOlt~lll 
s~oate un tluier şi începe să fluiere. In 
vremea asta vice-preşedintele părăseşte 
scena. Şedinţa e suspendată. 

In jurul lui Tisza se formează un 
grup des. ~lulţ1 îl felicită şi-I asiguril de 
sprijinul lor. Illtre opoziţionaii şi libe
ralI se încing disCllţiulll. , Porcărie, 
ce faceţI. - .\lişeI! sunt apostrofaţl opo
zitionalil. , 

Obstructia de az~ a însc~ 1..tt-o 
poporalil şi ~l duc şi isonu1. D'upă re
deschiderea sedintel scandalcle se re-, , 
petă, Rakovsţ/,)' acuză pe vicepreşe
dintele DieteI cu ilegalitate: Fără a în
treba de Dietă, a întrerupt desbaterilc 
în jurul demisionăril lul Apponyi, şi a 
permis să se citească rescriptul regesc, 
declarându-l apoI că s'a luat la cunoştin
l<\ Llră să ii Întrebat Dieta. IIollu e 
~i mal aspru: ccrc ca Daniel să-~1 dea 
dimisia. Vice-preşedintele lnccarcil să 
se scuze! a pus întrebarea acea, a pur
~'CS prin urmarc corect. Deputatul l~dtlz 
se ridică ~i Începe cu constatarea tnstă, 
că parlamentul a ajuns până acolo, de 
) vice-prcşedintele el culează să spun:) 
un neadevcrc. CitCţ'te stenogramde 011-
ciocse în car) nu se cuprind cel e espuse 
de Daniel. 

Tisza vrea să esplice procedura 
luI Daniel. Gu vernul n'a avut de gând 
să s~ prezinte formal. Va face-o asta 
când peste câte-va zile î~r va ţine vor
birea de program I 

SiÎsse meg! - Îl strîgă de pe băn
cile oposiţionale. 

Glwl,rtlul poate fi mulţumit de re-/ Mangra ajutat de Rev. DomnI proto
sulta'ul,a!egerilo~·. Va ~i represenlat în P?PI, V. Pa~ şi E. Moga şi de 9 preoţI 
Sobrame cu 14{) votun, contra 4 2 ale dm Jurul Bemşulul. 

oposi{iel. Putem spera că acest gu- Fiind timpul frumos a participat 
vern d~ .!'a~e va

y 
fi de c~l "!al m,are la inmormintare tot BeiuşuI şi mulţl 

fiolos {arzz Sl daca va reusz sa duca la din J'ur După l' .. 1 I 
., • • • Y • pecet ulrea SlCriU u , cor-

sfarfll bun :1zestl~ macyedoneaAna, va tegiul a plecat dela casa defunctuluI 
avea o durata m~l l~nga, de, cat mu.'~e spre biserica gr·-ort. română. _ Ina
guverne de ,mal mamte. Dm Oposlţle inte mergeau cu steagul studenţiI gr,
a~ fost alefl _ Geşof, despre ~a~e y se {lce ort. românI dela gimnasiul superior şi 
ca ar fi facut multe mllu~rl, ~pol şcoalele normale din Beiuş, urmân
Dane/, cel lalţi şefi de 'partzde: ~an- du-le copil înbrăcaţr şi corul semÎna
ko/" R:a~o:la)Jof ŞI ~Ielmof au C~{ut. rial din Arad, venit pentru această 
S?CZallştll, uz Bl,"garza foarte numeroşI tristă ocasiune. - CoruluI urma preo
n,au w vbl~nut meZ un malld~t. In .ca- ţimea, apol trăsura mortuară încăr
pztala dm 5500 de, v,?turz a ob/mut caUt cu frumoase cununI depuse cie 
guvernul (stambulovIŞtzl) 3 200 JloturI. cătră rudeniI, comitetul parochial din 

Se vorbeşte în cercurile guvet na- Beiuş, senatul internatulul diecesan gr.
mentale, că se JJa deschide camera cât ort.-rom., cărora le fusese preşedinte, 
de 11lgrabă. Se afirmă că se va des- şi mal mulţI stimătorl al defunctulUI. 
c/zide clziar Duml1zecă, însă în lot Intre sunetele triste ale clopotelor 
casul inainte de 15 Noemvrie, avend dela cele 4 bisericI din Beiuş şi {ru-: 
a se discuta budgetul ţării alte şi chestil moasele iunebralil, cântate de corul 
de mare însemnătate. din Arad, - carl încă vesteau moar. _;.. 

SDun lea unul însemnat bărbat al biserIceI ~-"~----. Stirile din ,Afacedonia ne 
d('spr~ noul lupte ce s'au dat în 
oraşulu'i },fonastir. 

jurul şi neamuluI din părţile beiuşene, cort\!
giul funebral a ajuns la biserică unde 
s'a săvîrşit slujba Înmormîntării cu cea 
mal mare solemnitate. R~spunsurile pre
cum şi mal multe cântărI funebrale 
li-a cântat corul seminarial din Arad, 
sub conducerea vredniculuI profesor 

Turcia conti1luă de a dt:mobilisll, 
îllsd pâlld astă ii 11 'a dat zm respzms 
hot.i1'Ît la reforme, probabil, că vrea 
oare carI schimbă/'!. -- ra. ~ 

Demisia d-Iul AI. Mocsonyi. 
de musică Trifon Lugojan, spre adm. .... :~Ilti __ .:::: 

rarea tuturor, cu deosebire a străinilor. 
- Predica a \inut'o Prea Cuvio~ia 
Sa, accentuând resplata slugeI bune şi 

Dl A Il'xandm Mocsollri a t1'Îll/1S CO· credincioase şi scoţend în relief meri·· 
mi!etulilf Asor;iaţiunel urmdtoa1'ea epislolJ: tele defunctuluI pentru neam şi bise-

"Ollomt comitet celllml! l'recum o 
!;ilie olloralul comitet centl'al, in urma ~lării 
slăbile a sănpulţiI mele -- spre viul meu 
I'cgl'el ~-- deja tie mult nu mi-a fost posibil 
a împlini agentlele mele ca president al Aso
ciaţiuniI, şi după-ce nicl pe vitoriu nu am 
prospecle mal bune, cu părere de r';u me 
vM indemnat a me retrage din aeest nobil 
oliciu, cal'e mi-a servit spt'e mare distinc
ţiune. 

rica sa. - Cuvintarea de iertaciune 
a ţinut-'o Reverendissimul V. Pap, iar 
la mormint în numele internatulul a 
vorbit rectorul Vasile Tereben,iu. -
După rugăciunea ue deslegare, si--,~_,_ 
criul s'a aşezat În mormint, pe Câl1d " 
corul din Arad cânta j alnie .ln pla-
nul cel secret c. ... PF ţ ..... , 

Dimitrie F. Negreaftil" s'11". născut 
în : 15 Octomvrie 1832 în M. Telegd 
(Bihor). De mic a-ft:mas. or~an de 
părinţI. Şcoalele elementare It-a Inceput 
în locul natal, continuându-le la Beiuş, 
unde a absolvat cu succes bun 4. el. 
gimnasiale. - Dedicându-se carierel 

"Bog deci, ca onoralul comitet central 
să binevoească a lua act de demisiunea mea, 
(lin consideraţiunl sanitare. Totodata, mul
ţămind călduros pentru bunăvoinţă ce mi-a 
dovedit on, comitet central in tot timpul, 
cât am avut onoarea de a sta in fruntea 

Se încinge o discuţie vehem~~tă acestuI cel mal insemnat a~ezement cul-
în jurul regulamentuluI de casă. ~1tll1S- tural al poporuluI român din Uagaria şi 
trul preşedinte declară că rescnp~ele Transilvania, ÎmI iau voia a aduce le pre. 
regeştl trebuie să se ia la c~no~t1l1~ă ţuila cunostinţă a onoratulul comitet central 
fură orI-ce desbatere PolonYl, mtr o cum-că eu împreună cu verul meu dl Zeno 
vorhire lungă îl combate, Rescriptele de Mocsol1yi

1 
uonăm pentru ~a Naţională 

regeştl se iau la cuno~tinţă, nlll:1al" dacă i4.000 cor., care sumă zilele 'ac~ va fi 
cuprinslll lor nu e ant,lconst~tuţlonal.. depusă la institutul de credit "Albilla", 

comerciale, Ja recomandarea ferici- .~_ 
tulul Nicolae Zsiga, a practisat in cele 
mal mar! oraşe din ţară, până când 

) Rescriptul care va euprmde dzsolvarea 
p:zrtamentulul în ex-l, x, 1l~-1 vom lua ,.Nu me pot concedia de d-niile voastre 
la cZlnostintă căci constltule un act an- fără a da espresiune de o parte bucuriei 
ticonslit;lţi;n~l. c mele asupra avcnluluI, ce'l luase Asociaţiu-

nea îndeosebi de c9.nd a estins sfera acti-
Intre neîntrerupte strigăte şi pro- vilăţii sale peste intreg poporu român de 

testărT discuţia ţine până la 3 ore, când sub coroana SfantuluI Stefan, de altă parte 
se încheie şedinţa, dorinţei mele, ca activitatea, ce o desvoaltă 

-----.-

AlegerHe de deputaţI În Bulgaria. 

Asociaţiunea În împlinirea ÎnalteI sale mi
siuni culturale, să devinA din an in an tol 
mal rodnică spre binele material şi moral 
al poporuluI român din patrie. 

s'a hotărît a-şI deschide prăvălie. 

Spre acest scop provedinţa ]' a 
trimis la Beiuş, ca să poată deveni 
cu timpul mecenate al nostru . 

j --. 

In anul 1858 şi-a ajuns dorinţa, că-
setorindu-se tot în acest an cu A u
gusta Moldovan, fiica luţ Daniil Mol
dovan şi Juliana, din familia nobilă 
Vas din Reiuş. ..... 

După 9. anI. în 1 867 ră~i,~@' 
duv, şi ina această stare a. ,rllt. pană 
la sfîrşitul vieţiI sale,. st~în~tnd Şi cru
ţînd pentru neamul Şi biserica sa. 

Averea sa considerabilă a tes
ta1'o neamuluI seu pentru împărţirea de 
stipendiI studenţilor seracT.,~ ! 

. ··e F, N .... . -. 1 

-~ Dela raportorul nostru speri al. -

Sofia, 3 Noemvrie i~103· 

Prin moartea luţ DJOlJtrt ~ ~~:, I 
"Cu această dorinţă rne recomand şi greanu rămâne un mare gol ~n slfl~d -:--~: 

mai Incolo bunăvoinţeI onoratuiui comitet bisericeI noastre ~r.o~t, ro~ane dm "i 

hz ţiua de 1 J\Toemvrie s'au jdcul 
aletreri!t.: in toală Bulgaria. Resultatul 
a Jost aşteptat cu multă nerăbdare, de 
oare-ce agita{izmile ()posl{iel .;u început 
de; a cu o lună mar înainte. Pân'acum 

cPIl!t'al. Reiuş, aşa că n01 10 timpul dm urmA, 
cu durere putem )Să~ esclamăm cu Bi7'('hiş, 24 Oclom vrie n. 1903. 

Dr. A lt'xalld,·u Mocsonri. poetul: \( ~ C\.-,.-. '(v. . 

, Din zi în zi pădurea bătrîna se 
nlreşte, 

AzI un stejar, mânI altul, pe rcnd 
se prăbuşeşte~ ~ 

Şi largI poiene triste rămin tIl ... " 
urma lore. .~ 

Odichneşte în Domnul, fiu bun 
şi credincios al neamuluI şi bisericei 
sale. Riv, 

nu se stie bine modul cum au decurs '----1----.... -------" 
afcf{erile, ~al' p..,utem presllfunc după Il Demetriu Neureanu. 
primele ştlri, ca peste lot sa vbserJJat' L ___________ --------
ordine şi linişte şi cu escepţiullt:a unor Octomvrie a 
mid conflicte, nu s'a întîmplat acci- Sâmbătă în }8/3 1• 

dente retJ"retabiie căr'i sunt de altfel fost inmormintat III BelUş m.ece~atele 
":; , . , ' , . F N eanu - Dlll lllcre-nelipsite In Bulgana t cu ocaSla alege- ~lmltfle . ~g.r. . ~ . 

- '[. C' t ~ ~ le dz'sol"dme în \ dmtarea Prea StinţleI Sale Dlul EP1S-Il Of. ,Je no ea,a une '... p 
. ." .[ la' a decurs tollli cop a ponnficat la lllU)ormllltare rea prOVl11ClC, In capz a . , . 1 . 1 V 

în cea mal bună lmişte. , Cuvloşla sa părlllte e pratosmce • 
III 
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J ['t· t "ntat c'u multă duiosie. Predica \ trcgT, ca Tarul. Averea lut RockefelJer d. e. oca la e a Ca f d' I PUO T . i . P 

T+ A'" W I' funebrală a protopopului ~<'~'lip Ada
j 

m. ~n IOd preţluesct a'I":' ' m~~;{Jane,sl;~ numa I\na:~~l 
li O U f t . • t ,~.lf)·l"" 1 ,)j aslre SI pa- e ,.0 eu rus. are i)_ mi loan.e. . \ e." hm a os pa rnn;:"., .' . , ., 1 1· . . I.()() '1' I I 

.. .., "1'- '1" ['cicllt la IJ(}IJlani't preotu uI Russcl ~age aju.nge 'i'. mi IOane, a II 
]lf'''I1'lCH, ce 1- ,1". ' 1'· ci 3' P'i' t t' 't 1 '1 d 

Al~AI'. (j Nocrnvl'ie n. 1903. . n oscător din Biscl'(('a-alha, I a~' {roul . 2U, e:; c o \ em ee "regl o~ e 
\ , I rCHIl.. . . A comcrţ" sunt mult mal marI decât vel1lh~le 

1 J v Allt "1'" t 1'11 tl"ll11l1a tiaI' gJ"aţ.te ocar- ! d ' , i d t' d' -- l) .. ··l)llll·,~re ( e _ U.l·UJJ1.('.·.. . 't ~ a ]'os ogo ,. , ..• : omrllton[or elll'open , ce se a c,-ereş e Ş] IH .- .... . l' . d ~ ne-a rt'mas manoaerea că l' Y - d ţ' 
l'l"'(ll·(·.~ll·onuln('us{~rl. ~Cfle '}·lIget.en mUll't!or e su:;, , d i \'1.'tstaM faln'iei' I lU'maloarpa tabela e compara le .. 
, .. . .. ' se P8l'p(~lLl8ad pr'rn .,,0. .': ' ~ ! Iohn de BockcfeIler' 21O,:HU.OOO cor. lWagX(lror~'\,ag . c N~ apas~. ca un IU: lan Micu l~oşll. CaI'C, S ,i ~lu.:;trat, ca un .p~ ! Andr'ew Carncgie 100,OUO.!X)()" 
ă lent pohtIca austriacă lmhtară, omo Y{'juitor desllltercsal. l~ ace:;t COl Il de ţC.l!'a. ! Hussel-Save ))f5,OOO,OUO ,. 

r "~\arc de neam. Spiritul epoceI luI, din CRrA pricină a ŞI fostI cu (:repb c~::~?~t I W. A. ela;r (reg. d. aramă) )):2,000.000 'l 
ra t' l A ată in scorbura vremurilor I supranumit, încă. IJ1 co ~at.lE" e '. re~ all,l: I Ia\' Gould 24',000.000 " 
Bac 1, 1l1grop .... tă I IJ l{o"u În Banal. ApOI hul seu cel lllai p" t 1110 1 '>0 (lOO ()4)() 

I nviat SI bantUle aceas ...n" . 't'" lCl'pon. lf .rgal - ,. '.. 1'I 

VCC 11, a re. ' '; ~ ~ lul . ~nic Juliu, c{lrUIU, ca pl·~)prl.e ar, I~a l"pm~s I I~ar dinLl'e domnitorI Gl1I'openI astfel 
ţară şi jnfectează ~a.l1ctatea ne~.m~ _ i (latOl'ia SaCl"~l să calce ŞI. dinsul !t[antroPl-, Ul'mează cei sea~ă cu cele mal nUU'1 venituri 
cu aerul seu otrăvlclos. LU1,)ta Ş1 l1lSU ! ccşle ~Il ur~('le t.~t<1l~e-s;e~. ." Tal'ul Husiei ' 1'70.:?9UtOO cor. 
in'tele noastre sunt, să ne ehberăm de i 1', a l' nOI, c:u I l-,~rn C.II110scut Ş! ~tlT~~~ Sultanul Turciei I.,(J,OOO.OOO ,. 

'b - astă nresÎune Voim ca 1\'1a-; P8111 r'l! lnaltele sale' vlI'iuţl omeneţ>tI, II zăII Impel'atul Germaniei l /t,26{),OOO " 
Sti al C . lA' Nu I celll >il uin locul acesta -- LJunlller,eu S' Il I It. l' • 11 143000 h·· I să jle sUlpan pe partea sa. I • ' ,egf' c ,l ieI , '. ,. 

g laru 1 d 1 terori~mul JeJ'le! f{l'gele Ang-liei 9,()1,O.OOO " 
vom suporta. ma epar e b stă- 1, _ Iură unul. Rind pe rînd, să prrd I Hegple Spalliei [),72(UH:lO " 
armateI austnace. Nu ne tre. ue 'oamellii harnicL In r,ilele tJ'ccute (JoI 11)'~9 * 

A' TăI rmlte toate, ' .' , ',f.'I 
pamre mlltar , care ne le r b 1 ! X) a fost .petl'ecut l.a c~lea ypcmtce 1llV\~- erllzimNl nnei măfuse. _ La EXE"ter 
şi e strcÎn numaI de ac~entcle 1~11;e' torul Crdciun I../..;u?Jll~ ~~1,..ŢernO\·.~l. ,Cn e7(~m,: (Anglia) s'a dcsMtut zilele trecute pro
noastre, Despre neplăcenle .armateI, : plu d,e ~llŢil'IllCl:, a,I~lt 1Il şco'~!<i ceRui contra unei doamne, Fl'ances Day, cart' 
comunică şi acum stirt ruşmoase, cO-1 cat ŞI in "Ieata partICulara.. S{>rman, .. PIII~ a multl'alai p!' dOlH~ din nepoatele saie, in 

d 11 1 no tru din \T(ls(lrhely: (n l' stl'ăduintă a ajuns să-'şI aSlgurez,e vlltocru \Tiglă de li si 1U ani, în mod bestial. 1'e
r..espon el U d S . 'urăIl1cntul scrbi- 1 În toate pr'ivinţele. Toţ] rau iubit. 1 0- me'(.a l)ay esi'e o persoană 11 1>ducală.", foslă 
Novembre a, cpUS J ,. I Inainte de a I multa. cu mic cu mal'e a luat parte a IH"- inslilutoare, cal'e vorbe:;;te mal multe limbi. 
toresc recruţll .h ... onvtZ~.. , . ,,' I trecerea, cea n~al dc pe urmă, d~ ascmell~~ Ea a comis asupra celm' doue copile acte 
se depune jun'l.Jllcntul.s a ţtnut scrVl...lU \ şi colegii SE"i. s au pn~sent~t într un .nu~( I !intr'adev()r de necrezut; le ţinea, de exemplu 
divin În casarma regl111entulul 62 d.e, fl'umo~. l\'!ulţ!me, de cunu!;1 .frumoase Iau m~ zile întregI închise într'un dulap. unde nu 
. f' . la care au luat parte regl-l podolnt sICrIU!. laI' colegn iaU făcut cn~\lIlă puleau niCI sa se mişte nici să şadă: le Ipga 
In ant~ne, d 'nfanterie deja honvezl \\ neperitoare a9 un ?nd o sumă frum~as.a. \C iama goale, afară. le spânzura de o grindă, 
mentu 22 el. . h d:1 ban!. cu desllna\lUllc ca să se ti lITlltă a le musca rupandu-Ie bucăţi de carne. 
şi al 9-1ea regimen~ d: arulen.e onv~.,! l1fondul mesei studenţilor s~rman'i'; ~in. Brad. Ace~stă femee _ carE': probahil nu e 
se 'ntelege recruţ!l ŞI oficenl. Servlc1U I~ Servitul a fost celebrat de 7 preoţI Iar. la In întregitatea facultf\ţilor el mintale _ a 
divin' l-a tinut un preot român, Preotul morml~nt, lnveţătorul • .L Gl'of~ a ţinut fOi1t condamnată numai la 6 ani muncă 

ale indivizilor supuşi la incercari~ şi se speră 
a i'!e putea detel'mina ÎI! mod aproximali," 1 

i II :lucn (a lulullUl!II a.~upra organismului. 

Pretul spirtub.â din Arad, 1 N()cm1l1ic. 

Spirt ralinat, venz.are mare 
Il ,., 11 mică. 
,., brut vcnzare mare 
,., " "mică. 

100 chilograme borhot uscat 

rI8.-
120.-

11lÎ.-
Ilq.

(2,~O,-I:~.-

Bursa de grâne din Buda/Ies/a. 

50 chlgr. grâu pe Aprilie. cor. 7'ill-/-,,;i 
n Il săcara pe Aprilie Il (j.l)S~ti.lit) 
" " porumbpeAprilie,,, S-:{9 -·~·30 
" " oves pe Aprilie. " 5.52-5.S:~ 

Bursa eomerr,ir.tlui cu porti din Kâbâ1lya. 

Raport dela 4 Noemvrie. 

Port~l p:raşl (l1ngarX). per. peste 400 Kgr 107-108 ftl. .t.. . . pf\nli la 300. 113-114" 
".. • tinerI pâna la 320 • 114- [}[) " 
.... • tîllerl • • 260 .. 
" ,,(sOrb1/ per. pestE.> 261) • J tii -11 Î .. 

".. • panA la 240 • 114 .-1l~ .. 

'Ribliogpaft.e. 
Au (l}Jlirut şi se ajM de ,.JW'a1'(' Îl! 

/wrdria "N. Ciurcuu din Bt'a.şoJ' u,.m,fiaa
n;/c; cdrf1: 

,,1)oue turturele tIe 3ur" 
poveste poporală 

de 

I.nul'entiu {'ÎOI·lH'a. 
1:,1iţia Il. 

,.."... ... ' ..-

a nredic~t româneste, în altă Iim. bă il cuventuI de ad~o. îu numele col~~gllor:, silnică. 
~ .. . 'b' e Ordinatiu· Să-I fie ţerma uşoară! ŞI ammtlrea • 

nu sa ţmut mcl o vor Ir . C , t)'; P V d' "Ciripituri (le drag" --~: 
I nea aceasta se face de ris prin faptul, e erna. ". S f .. f ' In ţlll'a fnchirilor. - Se ştie că una In 

.. .. f· trieI t Elena Nlcoh n .• te ~ll, so!!.a run- specialităţI[or fachirile e aceia de a'şI con-că 3 pătnml dmtre recrutlT In an e \ . ~. ---l~~r..-~l· '-dl' Lipova şi darnlla COrIJul, pentru un timp mal mult - " ţ'l taşu nI ţ<'::l an oan 1'1tl;O In, . 
de honvezI sunt UngurI, car recru 1 ! sora inveţătorulur nostru Nicolae ~tefu dm sau mal puţin lung. la nemişcal'ea într'o 

I 

conţine 

Doine poporale, doine cătăne~tl ş. a. 
de 

N icolar Ţueu; Preţul 60 banI. 
.~ 

cavalerie! de hom'ezI sunt numaI un- Arad Sâmbătă în "3 1 OctomvrJe n. s'a poziţiune de obiceiu foarte in~om~dă "ca 
gurI. El St. comandant de armată, sta- muta~ la viaţa vecInică -:- ,!{ep~u~ata a se-sI supue corpul - cum ZIC el - la 
rea aceasta se va sfîrşi vr'odată. In fost o . creştină tin~ră JabIa Impl1~Ise 4[0 dOI~inatiunea spirituluI, ridicându-se astfel 

b' t"e anr) plină de evlaVIe ŞI dragoste cătră s. până la perfecţiunea idealuluI", 
ţara noast:ă, pentru anII nos rI, . (; ~ biserÎcă şi şcoală. ŢeranI de rînd, ea şi Un fachir indian de zece anI, - pare 

r • t · · "N nştcrcn, Vlilyfl ~l pCIrea 
lor de smgele nostru tr~bue s~ It sotul el, ne-avend dela nime nicT o mo- cu neputinţă aşa ceva! - ţine braţ~l sta!1? 
predice în limba noastră. Ear roman~J şt~nire, prin sârguinţă şi~ cruţ~re şi-au ago- În poziţiune verticală, fără. să'1 lase JOs nlC] 

. se poate duce în mănuşI să predlce 111 ni~it o frumoasă casă 10, ~lp~va cu 10- măcar o clipă. 

Iur 

IUtla Iscarioteanul'" 
dată la iveală de un bătrân dela 

st. )lunt(~; Preţul 24 banI. 
.... -- il, oyorszag. 1 cumţe de mar I~ulte familIT, ,ŞI o moară Nu e de mirare dacă, in asemenea con-

.",.,-. .... i!,,"!,. '. nedlJ'iţl sunt. pe Mureş, Pe .1~ngă aceste!! şI-au cr~scu~ ditiunI, articulaţiunile bratuluI ~,unt,. anchi-l' 

BIeţtI patnoV· ce frumos şi famllIa:, un ~ feCior e harn~c. ŞI ]m,ate, şi muşchiT atrofiaţI, unghllle l-au d~-
~-. Cutl-f~mUJ' llllU'e c1(1)ămeut. Se te-cinstit sodal-mesenaş In Arad, o fetiţa ~ vellit lungI şi Întortochiate ca ale pase- "Cincizeci decoliutlc" 

I 
""-.,eg;afiază din LOlldl'a. că în FGrsic, in Per- absolvat şcoala civilă rom. dir: Ar.ad ŞI rilor de pradă. 

sia, a fost un lTlat'e euh'emur de păment, preparandia cu examen de cuahficaţlUne ; In mâna dreaptă. fachirul ţine un clo
căruia i-au căzut .iel'lfft ;~:)U de vieţi orne- alta fată e acasă minoră. - Pe lângă ace- potel cu care atrage asupra sa atenţiunea 
neştI: Sunt sute de r~Uli\i, lH-l de fahric'i stea mulţI seraeT, zi de zi s'au hrănit in lumeI devote şi milostive care'! dă de po
de coroane s'au dăr{tmat, d.intl'e ba/~al'(\ au casa lor, căcI reposJta zicea: n~acă l1e~a mană. Şi trebue si\. spunem că fachirul ca
rnal r(~mas numaI 32, celelate' s'au nimieit. dat Dumnezeu noauă, să dăm Şi noI aJ- pPtă mulţi banY, numaI de nu s'ar sătura 
tot oraşul e o mină. Foarte multi metlicl torau ! A iubit pe toţY, şi a fost iubitl şi sUind în poziţiunea aceasta. 

adunate de 

I 
i 
! ruşI s'au dus la faţa loculuI. Locuitorii au cinstită de totl! 

aju~s la sapit de lemn, şi au r(~mas fă:ă Odihnea~că în pace! 
adăpost. Şi întl'erupel'ea linieI telegl'afice tim Coa llUL} nostl"jeăc~iolLsă (\1'emă pentru 

ot Franta a fost pl'icinuită lot prin acest cu- Înfrumsetarea tenuluJ e crema de tiorl de 
tremur. liliac. un' borcan costă J cor. 

Uesiam'lu'oa Ileuniunil rom. t1l\ Pudră de florI de liliac I cutie I cor. 
eânfăl-I din Omrita. Inv(~ţ~ttorul dela ~coala Săpun de florI de Ii[iac bucata 70 fiI. 
nouă Ol't rom. din Oravita-moIlL, d-Ilul Pasta Iuno 2 cor. 
Gheorp;hc Jiallu a reuşit a reluliinţa vechiul Pudra luno 2 cor. 
cor vocal, constătător acum din cil'ea 70 - Mijloc sigur contra dureri,lor de 
cilnUl.reţl In adunarea generală din 23 OcL stomac a sgârciturilor şi a catarurilor de 
c, s'a conslituit şi hil'oui, alegandu-~'i pre~e- stomac: contra boalelor invechite de stomac 
(linie: D,. lOa1z Nedelcu, v.-preşedinte COl1S- şi contra lipseI poftei de l;nâncare, pe urmă 
fanltll Cucu, secretar G. Te/eseu, cassar }<r. un mijloc sigur purgatlv fără dur~rI: e 
Tismonar l bibliotecar l. Verbaşehi, advocat ceaiul Întăritor de stomac al farmaclstulur 
Dr. G. Gropşallu, şi dirigent al corului G. Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI., 
.Iianll eal' memhriT in comitet 1, J'1'ăild, o cutie de probă 2 cor. 
B. Aiunfeml1l, {k. P. Cot-neanu, /. Tăranu~ _ Contra guturaiu~uI,. tusei,. ră~u
şi DI". M. Gropşallu. Dela aceştI fr'untaşI şeler, flegmeI şi a afecpuntlor lanngdor 
probaţ1 se slJerii, că atât particular, cât şi are un efect mjraculos pastilele de pept 
cOl'pol'ativ, vor putea Srl alimenteze în dp Senega. Se pot găsi in farmacia ,., Verg
ajuns viata acesll'! institutiu!ll cnltmale de Mar~a" aiul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
bun renume de altfel in părţile MUtlţene. Bel1l 150 (casa Dengl). 

- t Plu'cl ){,osn. A C(lzUt încă un brad -== 
~ dill codrul ft'unta~il:}f brU1~lţelll. La 18/B1 

. f {jet. c, a, mUl'it în Vralll (l<1ng?t Oravita) bra-
"'-~;'~~L~, ~ ...... .'yul preot em'el Roşu in Vil'stă de 7~. 

Fel uri mi. 
-:-: .. >,,- '. EConom motl{:l, cum era, ajungl~lld la 

'! o stare materială frumoasă, ca f[,[iLe de cruce, 
in ale naţionale, cu Ilo Cl-tat loval','tşld seu 
1. 1'etmaşel, a pus şi dîn:-\ul uPgdul pe multe 
l'an~ d'ale neamuluI nostru pl'flbu::,it sub vi
treglmea vremilor. Ca filantrop la inaltime, 
orI utille. i-s'~ cerut, a dat. Comuna biseri
cească dm Biserica-albă de pihlă, numaI de 
pe urma lu1 beneficiază astăzI o rentă lu
nară de !f)O coroane dela casele bicel'icil. 
Deşi lasă in urma sa numeroa..'>ă familie 
copil, nepoţI. şi strănepoţl, nicT când i-a eşit 
sufletul, nu l-au putut scăpa din vieaţa in
teresele neamuluI, de carI a fost mereu că
lăuzit în viea{ă. A testat 1000 cor. pentru 
biserica din sat şi 1000 coroanepenlru stu-
denţI S8l1lCl. ~ 

. - Inmormentarea i-a fost, 
U. Asistenţă mare. COl'ul 

Lu~~f~ orele 
ţeranilor din 

- Cel mal bog-uţI OltmenT (lin lume. 
Un ziar 0nglez publică un articol foarte in
teresant d(~spre vcnitele şi aVe!'ile domnito
rilor privatI. Conform acestor statistici veni
tele ţal'uiul sunt. 

3~4 COl'oane pe minut. 
19,440 "" oră, 

166,flGO "." ZI. 

170.294,400 ,~" an. 
Ori cât de mult se pare aceasta pe de

parle nualinge venitele "regelui de petrol" 
din Amel'ica Iohn D. HockefeIler. Acestea 
sunt următoarele: 

400 coroane pe minut. 
24,000 " " oră. 

[l/6,OOO "" zi. 
21 O. 2 !!D ,000 ,~ n an. 
Articolul ziaruluI eglez mai spune că 

in Statele-Unite sunt milionari o mulţime, 
carI in banI pot arăta mal uşor milione In-

• 
Uezhunarca unul tată. - Sangerolml 

bandit cOfsican, Giovanni Tramoni, a fost 
ucis df\ un betr~ln in \'erstă de 70 de ani. 

Acum dout" luni acest bandit a întâlnit 
pe câmp un copil de opt ani, pe care .l'a 
ucis cu un foc de puşcă, cu toate rugăcJU
nile victimei. 

Copilul a mUl'it după vre-o câte-va 
zile, însă a avut timpul să denunţe pe asa
sinul seu. 

Tatăl copiluluI un bCtrân de 70 anI, 
jură să se ră7.buue şi cu toată versla lui 
înaintată, porni prin câmpii şi pădurI. 

Dnpă multe nopţI petrecute sub cerul 
liher, nenorocitul părinte tnlâlni, pe la orele 
2 noaplea, pe handit. 

ŞcolariI dela şcoale mediI din Braşov. 
Sub condu~er(\a lur 

Au(h'pl llârscunu 
(Etliţia II-a, iUlllU1ţită). 

Preţul 40 banI. 

Red. respons. Ioan UUSSll ~irhmu. 

Editor Anre} Popovlcl-BarelunlJ .. 

'=--jNSERTIUNI şi RECLAME. 
==~======~=================== -,~--

Candidat de advocat 
se caută îr. cancelaria d-Iul Dr. N. 
Oprean, în N.-Szt.-MikI6s. Cel cu 

pracsă vor fi preferiţI. 

Doritoril să se adreseze direct. 

Ba a-3 

Nou sculptor român. C~lnd fu faţă cu fiorosul tâlhar, mai 
înainte ca acesla să aibă vreme de li trage 

Am onoare a adllce la cunoştinţa Ono 
foc, bNrânul puse puşca Ia ochI şi cu un d-nf Preoţf şi InvcţătorI precum şi Ono 
glont lovi pe bandit drept În fI'unte. public român următoarete: ca sculptor de 

Populaţia a făcut o prea frumoasă mu- lemn şi subvenţionat de stat abso\vând 
nifestatie MtrânuluI p:"trinte, care i-:.~ scăpat cursul de sculptură la şcoala de arte, sunt 
de acel bandit, care avea pe conştIInţa luI 

în posiţle să servesc în orI-ce vren~e cu 
peste 30 de omorurI. orT-ce fel de lucrărI de sculptură, aUfltură, 

• măsărit pentru Sfintele noastre bisericI 
() anchetă orh;inalll asupra efectelor' creştineştI ca: Ico1loslase (Temple),. S/1-ă1l1, 

tutunuluI. - Un medic eminent în servi- T,-01lur1, Scaune, Cltil'ote, UŞI, RL1pl';,r, l~lor
ciul guvernului american, pl'ofesorul \Niley, mintwi, Cadre, elco PlanurI după dorlllţă. 
pregăteşte o curioasă. experienţă spre a de- Pentru toate lucrările mele i-au garanţă 
termina efectul uzuluI şi ahuzulul tutunuluI, deplină, că sunt de prima calitate atât ca 
rttra să vatăme acţiunea in imeI, a plămâ- lucru cât şi ca artă. 
nilor şi a celor-l'alte organe. El îşI va face Atrăgcnd atenţiunea Ono Public .~su
experienţele sale asupra a 18 oRmeni, Im- pra împrejurărer, că chiar buna CUVIInţă 
părţiţl in treI categoriI. ar aduce cu sine ca bisericile noastre ro-

In timpu1 lunei int8iu, acel din prima mâneşti prin măestriI românI să se În
categorie nu vor fuma de loc, În luna ur- [rumseţezl': 
mătoarc vor fuma câte treI ţigărI pe zi şi Rog bunăvoinţa în. special a Onor. 
acest numer va creşte mereu până când va oficir şi comitete parochlale. 
ajunge la cantitate de ţigări pe care o fu-
mează fumătorul cel mal pasionat. Cu tot respectul: 

ApoI, din nou abstinenţă complectă. 1. Iuli u B0810c, 
Acela,;; lucru se va face cu tabacul de 

.,. Sculptor ~l lIurJior. 101H 4-
prisat şi ?u acel de mesteeaL. Berlişte, p. u. Jum, eomlt. Caraş:SeTorht 

In tImpul acestor experleuţe se vor Premiat cu promiu 1, Modalla de aur, argint etc, 
examina In fie-care zi funcţiunile organice, ,1 diplome de onoare peniru luorurl ile .ni. 
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~ -'1 A gen tur a p rin cip a 1 ă in A ra d fii IMI C 1 ~ t A BĂNCEI GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SlBIENE ;-. fi Oall ot"lr a · fl'I' nI 
~J "TRANSSYLVANIAII R~ ~. . A ~I ,. i! prime"e oferlo penlru •• igorlr' din o.mit.tele, Arad, Bi,hi" Biloor, ~ ~ H a tell or d 8 seu I ptura, tim pl ariD si st r u gario. il 
.. ~ Cenad, Cat'(~ş-SeverinJ Timiş si Torontal si le efeptu!'sce pe lâng!l. cele ~ = ~ Oraviţa-ronl.âna. a 
- C mal tavorabil~ c(Jndiţiunr: ~ - U 
.S ~ 1. In ramul vil'ţn: capitale cu termin tics, rente, zestre pentru fetite, capital i ;;: H 
"g 4;' de tntreprindere pentru foclod, pe caz de moarte, spese de tnmorm~ntare. Aceste g. -o U ....'.. " 
.s:: "'"'011: din urmA dela 6U-f>OO cor. se plăteso la moment tn ziua morţll 1ntOmplate; .... ~~ 
bil C;c - 2. ID ramu 1 foculuI: clădirX de tot felul, mobile, mArfurI, producî-e de câmp ş. a.; ~ 1:1 Y n·; 8. Contra turtnlnl de banI, bljuterll, valorl, baine, recvisite ş. a. pria spargere; 9 - H 
§ '; 4. Contra grindineI: grQu, secarA, orz, cuouruz, 6Vl!S, viA (v1nea), plante Jn. :! a a 
Col j dusb1ale: oânepA, in, himel, nutreţurl, iabao ,. .. = -:: H 
-1/0 :loc 
- C Desluşirl fie dau ,i prORpJcte se pot primi la agenturele noastre _ OII 
! ri locale ,i cercuallJ mal 10 llf8ce cart' comun~ ,i direc' prin J 
=~ 
.~~ .Agentura llrincipa.li "Tra:nssylvania" in Ara.d i 6 

Strada Szechenyl nr. 1. - Tflli'Con nr. 899. 
423 -146 

A il i gur 8 $ t con t r 8 fur U uri lor p riD 8 p 1\ r ger e: baDl '1 to' 
ce ave$! de pre 

~ I H 
= ,,~alfll.'calla" 
@ institut de credit si ecoIlolllii, societate pe acţiI în 

i N ĂD LAC (N 8gylak. comitatul Cienadului. 

Fondată la 1897 cu un capital social de 100.000 

1
t4i coroane în 1000 bueăţ.i aeţii iL 100 coroane. 

Acorda,: credite persona.le pe cambii, credite pe C8.mbil cu aco· 
perire hipotecar&, credite pe obligaţiuni cu cavenţi si lmprumu-

tm turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte: depuneri f:1pre fructificare, dupa cari institutul plăteşte 

M 

. Aranjament complet pentru efeptuire de iconostase (temple), tron~ri,. je

=======--=-== PreţurI moderate. - Garanţă desbirşitA. ==:=.:===== 

;c" 

i 

_
fi contribuţia erarialA; ear deponenţil primesc dupA baniI depuşi 5% 

interese. 

ţun, strat~e, chivoturi, răpizi şi o1-i-ce alte lucrdri de ~mnar~e in b1Se"C~Z. '4J 
noastre de rit oriental. Schi/are şi efeptuire de planuri dupd comande, mOb1le a (f'~ 
ţi tot felul de instrumente de 1coald, bdnci, table, catedre, maşini de socotit ete. 

La cerere atestale despre resultate de pâna acum. 867 -23 
.. 
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