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Pentru restantieriI nostri. 
{'on~niul dit'(wţimml tiI zia

,< lUI ,,'rl'ihuna Poporului'" n dt·~ 
\ ';s sistnr('H foiI tuturor !l('~'1~1 
,.~,ulHmti restnllţh'rl, elul lm,Jltl .1I~ 
h J)eN'mn'ie Il. u. C. nU-~l 'OI 
liddta lle tlt'plin (laforja t·(~ o nu 
{;dit tip ziar. .\ihwt·m :H'('Hsta l:~ 
t'~:llo~tintja rpspe..thilor l't'staI~tipl'l 
:'1) ruguI'('a din IHu'(pa llO:l,stra,. ('U 
Iwutrn î ru'tmj urart'a .IIP,Il la('('1' 110l~ 
~.;i~ hiIH'yoia:-\hl n trmllte numaI 
ii,~ ('ât nlH.ma1lll'ntu 1 l'(~staIlt. 

rlloto(lntil com;iliul dÎl'(H~tional 
,. hotarit, {~a eSIJetlurea zial'uiui 
. { se fn('it de aei incolo nnumi lW 

'in~i'l plitt ÎI'P<l ulltieipnthi'l a aho
II 'lUt'ntplot·. Du})it (':-;l~irnrt'a ullul 
~. OiHUlU'llt se trimit Îlwit 3 BU
i:terl din ziur reslwctinllui ahu~ 
,<nt, ea .. apoi eSIJt'({HI't':l z.iHru}I~1 
~" !'o!ish'azil. Cine (ied n·t'a :-lil alha 
~Hlla r('~ulat, are sit 1)IiHt'nseit 
a.HHuUlwIltui I'(~gulut ÎllaÎuh', ('itei 
l!'.l toate plilţile trpJnw sa le fa
l'CHl aut1dpMi" şi prIn hupl'umu-
1::ri în contul uhonumelltelor se 
Lw daUlH', pe carI tr~buie să o 

~relâlmtit tu, pl'ima linie llJsu~1 ~hi: 
,:>/' r·nl.4.l~!Ii:~!L~NIuetat al ziarulm ~l 
- "in -1'd'nWl't' ~Va~l1ha se resrrâng~ 

"1 nprt\ pllhlkulul cetitor. 
Adm. ziaruluî "Trib. Poporul'ul." 

~ - ' .. - ! = d 7' .. r - -. ,~-

NUlllcr (le DUlllinecă 

A~a ştiu kossuthi~til să însălbăti
cească moravurile. 

Ciudat ni-s'a părut faptul, că cel-ce 
conduceau alegerea i-a lăsat in dragă 

voIe pe kossulhiştl să-şi facă de cap 
până seara, la 7 ore, căcI numaI alunci 
au venit soldaţiI, deşi tulburările au 
durat toală ziua, Ean' să fi făcut Ho~ 

mânil acest lucru, de bună seamă că 
mulţI ar fi rernas stinş1, la faţa loculuI. 

Zina cea mal insemnată a fost 
insa Aliercuri. In Dietă s'a al~s atuncI 
vice-presidenl baronul Feilitzsch~ despre 
care se zice ca este ~ mână de fer 4'. şi~l 

va mal Înfrâna pe kossuthi~tl. 
Cel mal insemnat lucru a fost însă 

.-,ferrert!a dt'llt Ugra. Numit fiind înlâJu 
"fe~llic al M. Sale. după lege, cont!'le 
Ti:-izrt a trebuit să se supună, ca şi 
celalaltl ministriI, uneI noul alegerI. 
1\.0ssllthi~tiT, purlându~I ură mare, şi-au 

adunat toale puterile, să-I trânteasca 
in Ugra, unde a mal fost ales de dou~ 
orI. Incă nainte cu sep1emânl de zile. 
deputatiI kossuthiştI au tAbărft asupra 
salelor din cercul UgreI. Pe UngurI i-a 
şi câştigat, dar Între RomânI n'au pu
t.ut face ispravă. S'au de~teptat şi fraţiJ 
nostriI din Bihor, carI nainte cu treI 
anI votaseră cu kossuthi~til, crez~nd 

in cele ce le filgij.dmau şi spuneau. 
Astrel- Tista it·· si eslt bl1'uiJur,c\J.
[[26 voLuri contra' 68~ daLe kossulhi
stulul StOker J6zsef. Foile kossuthiste 
spun, că Tisza numai Românilor poate 
mulţumi învingerea sa, căcI fiind acolo 
\Te-o 12 sote româneşti, acestea aproape 
Lo;\le au ţillut cu Tisza: una penlru-că 
el spuse::;c în vorbirea sa program că 

J. 

mată, schimbărI carI, se înţelege, toate 
nUlllaI Ul)(1urilor li-ar veni la socoteala. 

ro • I 
~capat de Apponyi şi de oameml ul, 
Tisza va fi acnm la largul seu şi va face 
rindUIala. in ţeară mal cu puterea, cum 
~e zice, eal' IlU se va tot tIrgui cu kos
suthi;;lil p<lc;1to:;;I. 

Ar fi şi vremea să avem odată un 
(fU vern care să nu se tot teamă de ro • 
kO:5sulhi~tiI deslrab<Îlatl, nicI să fie Pfl-
sonierul luI Apponyi, marele făţarnic. 

Ale(/ert. 'Iwul, la prim.1IJard, de blmd 
st'am<l l'UI" fi. Pentru cli aşa cum e a,t alcă
tuil parti,iul stdpâmn'z, elll/i poate duce lupta 
cum se cere, ci pn'll aTle alegeri, t"ebl,le -
asa ~i~elld - sel 'şi ,'eînJ/oiascd pl/tetile. 

I 'leşirea din partidul libe7-aţ a cOlllelllf 
Appollri, 1.1/-.1 Îndoială cd f~ce, ş' mal Slffwe 
a(cf(l'l1le 1/uuL CJd cu partId In ca, e~s ar!u
/laii la /lIl luc lot (e/~d de oamelll" ŞI az:erzd 
iTI coaste pe Appo~~n, pe koSSUtlllfl! ŞI pO-, 

f 'ora'l Tzs-a nu al· putea-o dure, Va trebUI , , . 
d"el să întrebe tem'a, ca prm alegerI să S~ 
arate ce Jlor r:etăJenit: domma destrdbăldrtl 
kossuthisle, 01'1 1indw'al.1.'? 

. Ca ce vor RomâniI, ... -i ce t,'eblle sd (ac1. 
e fllcru ~tiut: vor sd nu mal fi nt'socotlţf 111 
{em-a pe~llru care dau O1'erea ş~ sângele l~r, 
ci drepturI d'opotri,'ă cu UngurIi vor ... }<.ar 
penlru-ca să poală ajullffe acolo, unde se fac 
le"zle carI sa CM,Jşmascd dreptwile, tr--eblle 
să între in luptă ~i pretutindenI unde avem , , 
FIlI!.'re, Hit alegem th'ţlUtaţ~ rOl,nâl~I, Ş anume 
de rel cm·i au d01·(\izt deJa Şl palid acum, 
'd au şi bi\rbăţia şi priceperea cum să lupte 
pentm dl'epturile poporulul.-, 

Alegerea (lcla IT grn. 

Se~t;1mâna aceasta a fost bogata va cinsti drepturile ne-cărUl neam şi nu 

In urma aţâţăril deputaţilor kos
SlllhisH venin în cerc, oameniI erau aşa 
de 11;dtujiV.' încât dacă nu era prin sa!e 
miliţie cu 5 zile nainte de alegerI, 1Il 

fiecare zi s' ar fi intemplat moarte de om. 
'i' întâmplărI însemnate. 
'i~#)~'Duminecă ~i-a desfă:şurat BanfTy 
.lcagui in Cluj, înfiinţend un nou par
l;d unguresc, mal mărind astfel zapă
:~eala mare ce este între UngurI, carI 
:~e rcsboesc pe moarte ~i pe viaţă. Se 
f! ţelege, n ind yorba de B{tn Ily, el a 
t'!':.lliat să se deos€'bească de toţ1 ceIlalţI 
~,'trbaţl politicI prin ceea-ce de altfel se 
,J'!osebia şi pâl1'acum: ura împotriva 
r';~ţionalită~iJor, îndeosebI impotriva Ho
lUânil~r!. A şi vorbit ca un :.apucatc, 

~i\dllind să 1l1pte până ni-o face pe 
te-ţI -- U ngurl ! 

M.lr(i a fost alegerea de deputat 
.1 Sătmar. UnguriI ~'all b<Hut intre 

,1'l1şil ca orbit Seara după-ce s'a aflat 
,tlvingerea ministruluI Hieronymi, care 
i'lSf'SC ~i pân'acum deputat al Sătma
"UIUl, kus::,uthi.ştil, sporj~J cu pleava ora-

dlIl. tol fe'lul de nccăp(!Llliţr, necăjiţI 
: lnd ca a CiiZut Uray, omul lor, s'au 
[,i1.pustit asupra ca:-;el unde s'a făcut 
;-.legerea, şi praf au [,leut totul. D'acolo 
:,'au dus la ospăLaria cea mare, .Pan
r~onia«, unde şade şi fi:şpanul, ~'au spart 
... i acolo lot, după-cum au şi jefuit ce 
ilU pulu t: Jingure, cupte, albiturl ~i ccle
'alte, cine pe ce a putut pune mâna. 
,:i,U spart apoI sinagoga ovrească, Banca 
tea mare, ferestre, uşI, felinare ..• Nu. 
mal o~tirea a putut face rînduIală. Ear 
41, bătaIa cu oştirea .- căcl mulţimea 
~:,e)batică nu s'a dat Îndărăt nicI deja 
lupta cu oştirea - au jost omori'{i 
doI, cetăţenI, ear răniţI greu o sume
~eme. 

va căuta să rupeasca şcolile, ear în al 
douilea rind RomâniI au vrut să dea 
lecţie kossuthi~tilor, carI când sunt prin 
sate, vorbesc de drepturI, frăţie şi liber
tate, in Dietă însă strigă ca nişte sel
baticl împott'iva noastră şi învinuesc 
sLi:lpânirea penLru-că, vezI Doamne, 
aceasLa prea ar fi domoală cu noI. 

lntâmplarea cea mal Însemnată 
se pare însă a fi ieşirea din partida 
stăpânirii a conte/uZ Apponyi. EaLă de 
ce: în adunarea ce oameniI stapâniriI 
au ţinut MercurI seara, contele Tisza 
a spus că pentru a face să se voteze 
odată legea recrutăril şi a strângeril 
d;lrilor, va cere in Diet:l să se ţin<'l 
dom!. şedirzţe pe ti, una nainte, alta 
după amiazl. Nădtljdueşte astfel sit în
frângă puterea kossuthiştilor, carI prin 
vorbirl lungI şi sarbede, ţin pe loc mer
sul lucrurilQr în Dietă. Contele ApPOJIyi 
a spus indată că el nu se poate in voi 
la asta. Şi a rugat pe Tisza să nu 
ceară dela t o ţI să se s u pun ă , 
ci să lase pe fie-care să voteze cum 
vrea. Tisza însă a spus că cel care nu se în
voIeşte, nu mal poate sta în partid . 
Contele Apponyi n'a avut decI Încfl.tro, 
ci a trebuit si!. iasă din partid. II Ul'~ 
mează, după-cum se scrie, 30 deputaţI, 
prietinl al sei. 

Se lc'\muresc, cu alte cuvinte, lu
crurile. CăcI ~i până acum, îndeosebI 
Apponyi era vinovat, pentru-că el a 
imbărbătat pe kossuthiştl să lărmulasc;1 
şi el a silit partidul stăpâniril să ceară 
M. Sale tot felul de schimbări în ar-

Şi a::;a s'au întemplat multe tică
loşiI. Astfel kossuthiştI din Komâdi au 
aprins sălaşul a doul alegCtorI (ungurI) 
carI tineau cu Tisza, ear pe b~trânul 
(de 7'0 anl) Koti L6rincz rau bătut de 
l'au lăsat aproape mort. Pe birtaşul 
Kupferstein un kossuthist l'a împuns 
cu cutitul drept în burtă. 

L'a Okâny şi Harsâd kossuthiştil 
li-au tinut drumul alegCtorilor luI Tisza 
ş' au ~svîrlit asupra lor cu petri. Ear 
ca să nu poată trece prin sat cu tră
surI, au săpat şanţ aderlc d'a curme
'{JiUl uliţelor. D' asemenI au stricat linia 
telefonică şi telegraful. 

In rîndul trecut - sub Szell -
Tisl-a s'a a les aicI cu 1005 voturI, faţă 
de 640 date kos~uthistulul Lorant Dez'5o ; 
a avut decI o majoritate de 355 vo
turI. Ear nainte de aceea, la 1896, se 
alesese cu 1055. 

I 126, câte voturI a căpelat acum, 
n.u Î-s 'au dat nicIodată. ) .cgyetertesc 

ŞI spune: 
• Indoială nicl nu putea fi asupra 

sfîrşitulUI alegeriI: în acel cerc totdeaWla 
voturile Românilor au hotărît. Acestea 
au făcut şi acum majoritate luI Tisza ... 
luoţii pur şi simplu şi-au făcut datoriac. 

Ear , Fiiggetlens(fg c dela 26 scrie. 
, Valahil aduşI de porunsa solgc'l

biraelor şi de frica blăstămuluI popi
lor au învins, cu mal multe sute de 
voturI, asupra kossulhiştilo,. ... Votau Va
lahil întimidatt pentru puternicul domn 
ministru de-ţI era mal mare dragu c ... 

I~t<j~i;! I 1;\lLI: 
de un şir /ll\rJllunrl: ! rltlll\ 
dată 14 bani: Il d()\l~ ')lm\ 
12 banr: a. treia ollrll. g b 

de dec.are pUb!i<'nţiune. 

Atât BboDII.nJf\ntele, !lat şi 
iDserţiunile SUDt a s6Jjlăti 

iRaiDJe în Arad. 

Telefon penh'U or~ ti coml\S.\ SOi 

Semorl lletl'r.oeaw nu le primea" 

Nr.45 

EheI, cum i-ar mat lăuda foile acestea 
pe RomânI, dacă şi-ar fi dat voturile 
pentru kossuthiştI şi peste tot, dacă nu 
~'ar lua după popI, ci după făgădUie
lile şi minciunile kOSSUlhiştilor. Trebue 
Însă în/rânţt kossuthi~tir ~i Lua{zla goană 
pretutindeni. N'au ce să caute intre Ro
mânI. ::vleargă la Kecskelll~t şi Dobriţin ! 

Dr. Aurel Vlad În Viena. 
- Dela corl'spondontul nostru special. -

De mult nu ni-s'a dat ocasiune sol ne 
lnspiram ~icf În s~răini1tate pe tem~, clte
sfilmef uaţlOnale, ŞI poate mulţI vor h l,ntre 
noI, carI au cugetat, că a~ea~tă ch.e'>tlune 
s'a prăbuş~t în Întunerecul mdlferenttsmuluI 
românesc, ce atât de mult a ros la orga-
nismul nostru naţional. ~ 

Astlzf, când un nou curent a tnc<?l~ 
tit curentul activităţiI politice. astăzI ZlC, 

;a' nu ne miram, daca. cel din Viena se 
simţesc fericiţI dnd pot saluta în mijlo
cul lor pe representantul accstul nou cu
renţ, pe dl Dr Aw'el V Iad, depu.tatul no
stru n~~ţionalist în parlamentul din Pc sta. 

A venit vrednicul nostru deputat [ără 
veste în sinul nostru, ~i În conformitate 
- modestă ne-a fost manifestarea noastră 
de iubire, - de entusiasm pentru un [<iu 
al neamuluI, care nu consideră frică mcI 
descurajare . s~ stee singur - singurel în 
mijlocul şoviniştilor selbaticL 

Imediat ce s'a respândit ştirea sosiriI 
d-Iul 'Vlad În rîndurile tinerimeI, s'a por
nit o însufieţitoare agitatie, de a ne Întruni 
tIi onoarea D-sale. 

In scopul acesta s'a trimis o depu~ 
taţie constătătoare din domniI: CercoIJsehi 
V. Reus cav. de J;1ir'{a şi LaurenJiu Luca. 
ca să facă visită d-lul Or. Vlad m ."lIotel 
de 1- ranr'e;'. 

Din feridre l'au aflat acasă. AicI a 
fost salutat tot din partea diui V. Reus. 
îrnp<lrt,işindu-i-se sentimentele de iubill! şi 
admiraţiwle faţd pi tinuia sa deam,/'ld Şl co
recta na/ionald ltl parlamentul cim Pesta. 
Totodată deputaţi unea l'a rugat să remână 
încă in Viena şi să a'>culte învitărir tine
rimeft de a o Învrednki. venind în per
soană la Convenirea narională, aranjata in 
grabtl, dar cu atât mal mare entusiasm. 

OI Dr. Aurel Vlad, deşi era pregătit 
să plece cu trenul de S ore, totuşI in l.lţa 
entusiasmuluI tinerimel şi-a aminat căle
toria şi a promis, că vine. 

Când deputaţi unea s'a reintors dela 
Lil Dr, Aurel Vlad, tineri mea, în numcr 
mare, ni!rabdătnare aştepta signalul, ca să 
invite colonia română. 

S'a esmis ÎnvitărI grabnice la totI 
RomâniI de bine din colonie, şi aicI {le 
zi <;, Colollia 1'omâlld diu l"ima a ascultat 
glasul tiuerimef şi a venit în llumr!r loarte 
frumos. 

NicI nu se ~utea altcurn, căcI atarI 
ocasiunr sunt foarte rare, mal ales In lupta 
noastră naţională de mult nu s'a mani
festat interesul românesc in toată splen~ 
doarea. 

Convenirea natională era convocată 
pe Vinerl, 20 Nov. ia G ore seara, în re
staurantul l'IZum J.rlagistrat;' 1. Lichten
felsgasse, 

La orele 6 1/1 O noue deputatiune a 
fost trimisă, ca să aducă pe dl Dr. Awel 
·Vlad. 

In acest interval din colonie s'au 
presentat vrednici! nostri românI: colonel 
Lupu, D,·. St. Cim'cu, Dr. lurcu, Dr. La
zar Popovic!, Ddnild Poliţia, D,.. Sex/il 
Puşca1i'u, Zacharie Bârsall. Dr. Cuparescu, 
George Vitmeu, Zugrav, DT. Nicolae N. 
Meta, macedonean, etc. etc., şi tinerimea 
completă, a~a in cât sala aproape era 
tixită. 

Cu totiI d'abia aşteptam momentul ca 
să vedem pe Dr. Vlad. In sflrşit la orele 
8 Intră în sali deputatiunea cu eroul zileI 
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. Aplause frenetice... strigăte, ruter-I Scululal lUare în Diet~t. 
ntce, .. "s<f Ir<fli1sc<f lk. AW'eL I ladl.!. . .. 
apoI i-se dadu tocul, de frunt: ~.l, mas,i. ~i }tz fedin{a de Jou'i a Di"tel mrr,
un bU,chet de fluri anume preg,ltlt pentru /ziare sau mt&mplc.t scanda le nemfI! 
vrednIcul luptator, I g. . " d ' .. ~ , . pome'llte. Puţzn a lzPSlt ca epula(ll 

. , In mijlocul tns~llepr.1J generale se fă-sI tr.'gă palme si să se la de cap. 
ndlcă dl "ţi/hal POpoJ'ICI ŞI lfl numele ttnC-'· , " ,,' , .". 
rimel salută p~ Jl Dr. Aurel Vlad. - "Ti- Incolo sau zmbrallclf fl tluurat ca la 
ml'imea româna se simlt!şte lel'ieitil. ed poate uşa, cortului. 
sd l'ad.'1, s,t C1J1l0asc,t pe acel jiu al lleam/l- IzIa cum s'au pt!l7'ecut lucrurile, 
tuf care ~1l pe~'so~lla s<:z hltl:lmeşle, cect 11/'!f lntâiu.l ministru Tisza propune ca. 
pelject<f l~lee, ,dela a;twlt~lll politIce roma· d'aci încolo Dieta să {mă dalie sedinţe 
1/eştl. ,. 1 Il saluldm m mljlac/I.lllostru ca pe. ' • 
represmtalltui curentuluI 1/aU în lupta lIa/lo- pe ,p: del~ 9-:3 Şl dela 5-9· , 
lIall1, rep' esentalltele ereI nOIlI, - er/t acti- Toata J1remea, cal a vorblt, opo
J,it...l(zt parlamentare. FiI sigur, d-le deputat, siţia făcea un sgomot asur{l'IO;', eal' 
eă tin('rÎmea ronHtuă e cu D-Ta şi in speranţa la urmă nu se mai au"'ea 11icl lUZ CU

,Spune că :şi pe când era presid ':;nt al 
Dielel dinsul, s'au f'ilcul Încerc(lrI să 
se învoIască. a se ţinea doue fŞedinţe 
pe zi, dar el nu a vrut. Nu se Îmro
ie:-;;te nici acum, ci roagi'l parlidnl li
beral să se oprească pe povirnişul pe 

care alunecă. 

Presidentul îllchide şedinţa în mij
locul unul sgomot asurzitor, spunend 
că. În viitoarea fŞedinţă. se va vota asu
pra propuneriI contelul Tisza. (S~omot 
!şi prole.:itarl in şil'ele kossuthisle). 

unui viitor ~naI. stl'ălu('it, UlaI glorios, vent din ce spunea. t 
această IUlerzme lţl llro/mie muw:a cea mal • , 
dL'sillteresah1 pentru ,'eafisarea aspiral1uml07 Ugron Gabor a ţinut apoi o vor- . Inaugurarea bustllluI l,m Uadu. ~ta.-
ce se cUp"ind 11l curel/tut represmtat de D-ia. bi,'e mal lun (ră. ' n~an. DurnlT~ecă ora~ul Plo,e:;;tl a fost In s(~r-
, ., d t D' t , " b '1 hatoare, căCI a avut loc maugurat'ea bus-

:-ia b dleştl, . e eputat, a mu Il alll, Spl C A spus că este o nesocollre a le- tI" ( . }.:J ( '..;t ' f·· .' , 1 &in ,le nea.mului româlle~c .4 • ' ' ,U III Ul \Q. U , ama1/, o:;t prllnar a ora-
/; ~~. . .•. . . . gllor ceea-ce cere TIsza: să se decH.1ă şului Ploe~n, fost dl'pulal ~i ~ef al parlidului 

C.am tn acest se,ns a vorb!t dl M,lhaI adică cu votare, asupra propuneriI sale, lihcral din loealilate. 
~UpOVI~r, -:- durere lfl;>ă Că llln~ ŞI eu ci ÎntâIu propunerea să ne pus<\ la or- .' l~a ~rele 9.2:") al~ so~it, din BI!CurcştI d. 
Ills'..Jlcttt, n am putut iI, atent la tntr,eaga.. ..... DlmllI'le Slurdza, pI·tnllllllll~lt'U ~l d. C. F. 
vorbire rostită de harnicul nostru ttner. dmea zllel, să se discute asupra el :ŞI Hobescu, l)l'imal'ul Capitalei, 
Dar după efectul el judeccnd, pot zice, că numaI după aceea sel se voteze... Au fost pl'imiţl la gară dl' d. G. Io
a fost smulsă din peptul tuturora. In felul acesta ar putea să treacă fi(~:;;cu, primarul oraşuluI, de memhl'iî COIl-

D'abia s'au sfîrşit aplauscle, când eată sept~mânl de zile până s'ajungă pro- siiiuiui comunal şi al consiliului judetean 
că întră rep'resen~anţiI fraţilor italienf, in punerea la votare, căcI fiecare kossuth- etc. 
frunte cu simpaticul lor orator dl Dudall. ist ar vorbi în contra, .. 

Solemnitalea s'a incepat printr'un ser
viciu religios care a fost celebral de ClHre 
preoţiI de pe la diferitele biserici ale ora
şuluL 

Subscrisul corespondent imediat a Când vorbia Ugron, guvernamen-
cerut, cu:vc~tul ~ela 'p re şedil,1tele intruniriI taiil f:.\cf''iu el sgomot. In cele din urmă 
dl ~that J opat'tcl, ŞI am sa!~t<lt pe (raţl~ se încaieră cu kossuthi~tiI. 
nahenJ, carI asemenea IlU grabIt dlOpreuna , • 
cu noI să serbcze cei mal sanatos şi nou . Presidentul Perqel ln?ruma la or-
curent în politica naţională, să serbeze pe dme pe mal mulţI kossuthlŞtI. 
dl Dr. Aurel Vlad. Rdth, .Elorvdt !şi alţiI n strigă pre-

Intreaga adunare a dovedit cea mal 
nobilă dragoste faţă cu fraţiI nostril ita
lienI, (accndu-le ovaţiI frumoase. 

Dl Budan, itdlian, a respuns In dulcea 
limbă suroră şi în expuIlertle sale a do
vedit cea mal caldă intere~arc faţă cu tot 
ce-l romanesc. 

Dînsul a electrisat pe ascultătorI atât 
cu darul d-sale de orator cât şi prin far
mecul limbel itaI iene. 

A salutat şi dinsul pe dl D,'. Aure, 
Vlad,. dorindu-I isbândă în luptă uriaşă, 
ce o represintă. 

sidentuluI: 
~Iişel nemernic, ce eşti! 
Banditule! 
Câne blăslămal! 
Slug:1 ticălo~să! 

Tis{a strig:1 s<\ tacă din gură. 
L01Jds{y (c<11ră Tisza): Director de 

bancă bancrotat. 
Gaid,y Ge7.a (luI Lovaszi): Mi~el 

nemernic! 
AlţiI îl strig<1 luI Barlha: 
-- Tic<1lol:mle! Citeşte «~Iagyar 

Române" şi Szo. (in care Bartha era arâtal ca un S'a dntat "Deşteaptă-te 
alte multe cântece naţionale. 

După. terminarea acm,tuI serviciu a 
avut loc desvPlirea bustulu!, care e aşezat 
pe un pif'deslal de granit de Suedia, înalt 
de 4 metri. Bustul e lUl'nat in bronz. 

D. Mitu Ştf'fănescu, deputat, e cel 
d'intiil1 care luă cuvenluL D-sa a vorbit în 
numele comitetuluI de iniţiativă, adllctmd 
(>logiT memorieI lui Hadll :Stanian şi ellu
lJlPi"<l sacrilieiile ce le-a fă.cut defullctul pri
mar pentru ora~ul s~lU nutal "i pcntl'u In
tl'Cg judetul. 

Cel din urmă a luat cuvintul d. Dim, 
Slurdî..l, primmini,;tru, car'l) a adus elogiI 
tuturor acelor bitl'baţI cal'j pr'i 11 faplt'le lor 
au bine mel'itat de la palI'Î{), 

Stanian e llllUl dintre aep:,;tia, 
Lupl:Hol' pnel'~ic si sincer, ;]('nsul II 

luptat o via~ll illh'c'ag,l pentru binclp public 
~i a pus la 6nuul SllU o piatră la înălţarca nea
mului sau. 
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skjold era, că mal întâl să meargă cât maT 
departe spre sud, ear, când nu va Ill~l 
putea merge mal departe, să ancorez! pe 
vre-o insulă, care e cunoscută. Planul era 
bun, dar vaporul "Antarktik" nu prea era 
dest~l de tare, pentru a suporta (urtunile 
n~art, ale oc~anulur Gheţos ~i a resista 10-
vltt~rJlor slo~lo~ de gheaţ~, A*a se şi vede, 
că I-se va fi 1ntemplat ceva luI A.ntarktlk" 
c~cI altfel Nordenskjbld nu s'~r fi despar: 
ţ.lt de vaporul seu şi I1U ar fi venit cu 
tregata ,.,{jruguay", Probabil c" U IL , f' " . ' <l li ruguay 
'di o';kt, .Pldrlln~ n.le, t.;u CGre s'a ind,lnit Nur-

eos -/0 ,ŞI care· a lu"t pe bord 
f ' -,' A pe nau
ragtuţf. :SIgur, că" nta,rktik" s'a ciocnit cu 

v,re-un sloI de ,ghiaţă ŞI de aci a fO»t si
lit să a~tepte ajutor dela altă corabie. 

Impregmrarea că Nordenskjold a scil
pat viu, da lumeI ştiinţifice prilegiul de a 
srera Însemnate descoperirI ştiinţlnce, pri
vItoare la polurT. In decursul expediţiuneJ, 
timp de p.7tru anI, în Svedia erau tare În
grijoraţi pentru soartea luI Nordenskjold. 
:\lal ales betrâna p,a mamă. Bucuria el că 
Ilul seu a scăpat teafăr din greaua expe
diţiune, este şi bucuria lumel culte, care 
aşteaptă cu nerăbdare enunciaţiunile luT. 
Pămenturile explorate de Nordcn!)kju:d au 
fost până acum parte necunoscutt", parte 
cunoscute, dar reu. Toată cxpediţiune:t a 
suferit mult, mal ales în timpurile din 
urmă, câLld isprăvindu-se provlziunile. au 
fost nevoiţT a se nutri cu carne de foce, 
rozmarl şi piguinI (paserI dela pol). 

Ajungcnd la uscat, expedi\iunea s'a 
lmpărţit In doue părţI, dintre carI una, 
comandată de Nordenskjold avea să cer
ceteze pe uscat, ear ceealaltă condusă de 
căpitanul Lariell, pe mare, planul era s!i 
s~ se întâlnească la un anl}m~t timp. dar.~,,~ i 
dll1 cause neprevezute, fie dm causac:ă .. ,. t·" 
s'a stricat maşinilria vaporuluT, fie dTn""';;:'''- \ 
causa îmârzieril lUI Nordenski(')ld, această " 
intâlnire nu s'a putut [ace. Dintre oamenii 
bravI uI luI Nordenskjold a perit, după 
ştirile de până acum, numal un matelot. 
Norden!'kjold ca un bun patriot scandinav, 
nu luă În expeditiunea sa decât scandi-
n::.vr. 

Prima năpastă, ce l'a ajuns pe explo
rator a fost, că şi-a perdut cea mal Jll:1re 
t'larte ~ c.ânilor înainte chiar de a ajunge 
111 reglUnJle polare., Aşa li-s'au întempl'Jt '-
tuturor exploratonlor - cu pqţinc (',1(- """'\:" 

cepţiunI carI au voit să treacă cu cânir 
de la Nord la Sud, cacT aceştI cânl deprinşT 

l. 

~ 1n numele colonieI a vorbit dl 
_ lLa~ar Popovid. 

nemernic ce se vinde pentru banI 01'1-

D" CUI). Mi~elule! 
Kossulhi!ştil Eitn'-r şi .1Vlolndr Jrn6 

(acesta e Jidov) alearg~, spre Tisza, ca 
' .......... .,,4--.... Asemenea a accentuat meritul, ce-l 

are dl Dr. Aw'el Vlad, in deosebI curen-

Iar acest monument ce se înalţă aci 
in faţli noastră, termină d. Slurdze, e unul 
din monumentele noastre naţionale cari în
tăresc selltimentele. 

cu clima rece de Nord, nu pot suporta " 
căldurile marI de lângă Ecqllator~.~reft 
câInilor fu pentru Nordensk;ol(F'şl expe-
ditiunea sa un neajuns gravt cacf el sunt 

i 

tul nou - e cel mal priincios şi cel mal 
nalural În conformitate cu h~rnicia popo
rului nostru. - Salută pe dl Vlad - şi 
doreşte cât de curcnd sa vadd mal mulJ! 
[uplcHor' 1'omâul în parlamelltul din Buda-

şi când ar voi să-I haUL 

Familia şi comitetul de iniţiativă au 
lwimit numeroase telegrame dp. Ia prietenii 
~i lovară~i1 de luptă, precum şi de la admi
rator'il luI Badu Stanian. 

},fai mulţz deputaţI guver11am!:n
taU sar în apărarea luI Tis{a, jădmd Din aceasla relev!lm o frumoasă tele

gramă a d-Iul Dumitru Protopopescu, vice
pl'eşedinte al CamereI: 

un arc puternic în jurul luI, 

pesta, 
VorbireI dlul 

aplause generale. 

Se naşte o invilhurl~eală ~ro
PopoviCI au urmat z1n'ă. Nu se mal nUfl de mit inju

rătUI'ne (~ele mai uI'ite ~l (lt'llutatn 
se imbrâneesc printre biuwl ~l in 

, nMonumentul ce inaguraţl azI va rea-
minli luturor şi de a pUl'urea cât de mare 
era sulletul lul Hadu Stanian şi cât de în
semnată a rost partea ce el a luat la lup
tele pentru întemeierea libertăţilor publice. mljlomtl Hălil. 

Presidentul zadarnic sună clopo
dl Dr. telul şi îndrumă la ordine pe ReHh şi 

ln desvoltarea animaţie! am ajuns 
punctul în care cu totlI simţiam dorul de 
a auzi pe dl Dr. Aure'l Vlad. 

In aplause gencrale se ridica 
Vlad şi rosteşte Ull dbcurs pe 
serios pe atât de insutleţitor. 

cât de 

,.Munca neobosită pentru binel€' public, 
spiritul de abnegaţie ce l'a călăuzit în viaţă 
vor sta tot-d'auna ca cea mal frumoa!';ă pil
dă pentru urmaşI. l\lă socotesc printre YOI 

cu tot sufletul, cu toată inima". El a zis: nMeritul începe, unde sfîrşeşte 
datorinţa~. Activitatea sa de până acum 
nu o consideră drept merit, Cl de dato
rinţă. Este fericit, vezând că tinerimea e 
pătrunsă de necesitatea activităţii politice 
şi ca arare leagă mari speranţe in luptele 
viitoare. Mul\ameşte tinerimel din Vlena 
pentru ovuţlile făcute nu persoaneI domniei 
sale, ci mare! cause româneştl, asemenea 
mul\ume~te şi colonieI române 

Intreaga asistenţiă îl adamează. 
Pentru Colonia română din Viena 

a vorbit di V. Reus mulţămindu-l pentru 
ajutorul dat tinerimel din l11cldentul acestei 
convenirI naţionale. 

DomniI George VilL'ncu şi Adrian 
Forgacf au rostit discursurI însufleţitoare 
la adresa dlul Vlaa În numele BUC01,illellilor, 
- iar în numele AlacedoJlL'Ilt'lor dl medi
cinist IV. N. Meta din Bitolia. 

A urmat dup~ aceea o veselie dintre 
cele mal frumoase româneştI, ~i printre 
accentele vesele in special s'a mal toastat 
pentru colollel Lupu şi St. Ciw cu. 

Si de astădată artistul nostru Zaharie 
Bârsalz a (ost la cui ilie, predân,j un monolog 
din "Mackbeth". DI Barsan a câştigat sim
patia 'întregeI asistente. 

pe Horvath. 
llgron încearcă să urmeze cu vor

birea, spunând că nu aşa a fost pactul 
încheIat cu Szell: in aceea ÎnVOIală a 
partidelor n'a fost vorba de doue !şe
dinţe pe zi. 

Daniel Ern6: NU-l pact I 
SCăparea lu1 Nordenskjăld. 
O telegramă sosită din Buenos-.Air(s 

Ivanka Oszkar: Asta-l tradare! (Arp;entini(l, America de Sud) dă de ~tire. 
Tista vrea să. respundă luI Ugron, că expediţiunca savantuluI Nordenslqbld, 

dar nu se aude ce spune, pentru-că cale a trecllt prin nenumerate peripcţji, a 
întreg partidul kossuthist cântă imnul fost salvată şi acum se aJlă pe bordul va-

I 
poruluI nUruguay", care ancorează de 

nationa unguresc, present în portul Rio-Gatlevo... Pană,ce 
. 1 is{a (le strigă furios): Şi ziceţi vom primi şTirI mal amănunţite asupra 

că sunteţI eroiI neamuluI? I resul tatu] uf ştiinţi tic al expedipunef, vor 
Vad (din dreapta): trece septemânT. Până atuncI însa să ne 
_ Rurşine să vi:l fie! ocup~m cu persoana savantuluI Norden-
_ O să v~ măture opinia publică. skjold. 
Bartha Mik16s tI strigă lui Tisza! lată ce scrie despre el Karsten Bor-

chgrcvink, profesor savant, care ~i el a 
- O-ta al pus în buzunar tan- făcut o expcdiţÎune la polul Sud, Într'o 

tiemele. revistă vieneză: 
Vad (din dreapta): Ono Nordenskjold; vcrul savantuluT 
_ Şnapanul nemernic să lacă 1 explorator, Adolf Nordenskjold, plecă În 

A ~I • 1 ~ toamna anulUI 1901 din Gi.ilebllrg pe va 
Se produce eal' o znva maşa a, porul seu l'IAntarktik-'. Căpitanul vapo~u-

încât nu se mat aude nimic. luI a fost vestitul navigator norvegIan 

fo~rte folositor! servind ca trăgătorI la 
saniI şi I:ând se sfir~esc p.rovizlUn~le; ~a 
nu/remetlt. D.lr cu toate perIcolele Şl nea
junsurile prin care a trecut expedlţiuneu, 
e de lăudat bravura, cu care a su ferit 
Nordenskjold toate acestea. 

Se telegrafcază din Stokholm: 
Şi aci a sosit vestea despre scăparea 

expediţiuniI luI Nordenskjold. Telegrama 
mal spune că numaI o victimă a căzut 
expediţiuner. 

Se mal telegrafează din Buenos
Ayrcs: 

Sosirea expediţiuner luI Nordcnsk
j6:d se aşteaptă pe Marţa viitoare. Căpi
tii!lul bastimentulul Umguav ti. telegrafat, 
că la insulele Srymour au d~t de doI mem
briI al cxpediţiunef carI se credeau per
dUţi ŞI carI au dat desluşirl relativ la lo-
cul unde sunt ccialdlţI membriTaJ expe- '" t 
dlţiu.nel. 'I-au şi ~asit pc insulel~ 5.·!l!loOJJ~ _,,~f ' 
lIrlbg unde se rdugtaseră. Dar Old~c 
nu au fost cu toţiI. 1\'1<11 lipseau căpit:1nul 
Larzen şi soţir Pe aceştia 'i-au. luat pe 
bord la insula Paulet. Nordenslqăld po-
vesteşte următoarele: Bastimentul Ant.ir-
tik a avut să lupte dela început~l ex;"e-
dlţiunel in contra sloi lor de ghlaţ;{, Iu 
Dccemvrie Ig02 au ajuns l~ ins':!lele Lu-
dovic-Filip. AicI NordenskJold tmprt!urlă . 
cu mal mulţI membriI al expe.dlpl1?e~ ;';;,. : 
s'au despărţit de grupul g.eneral ş~ tt plcciit.~ ~ 
spre pămcntul Snow-HîllJg. 

In timpul acesta vapor~1 nAnta:kllk" 
merse mal departe, da,r Intre VUICdllţ 
Erebus şi Ţeror fu cuprllls de ghe\url ~t 
s:! cufundă. 

Căpitanul L lrun şi sot il numar CII 
reu au putut sc.;lpa într'o barcă. AIci s'a 

fntemplat moartea unul marelot. Dur,j o 
căletorie de mal multe septtmânl, au ajul1s 
în fine la insulele Paukt, unde au f'j';t 

găsiţI de "Uruguay". Nordenskjold a <I;U~~ 

Cu un cuvent această convenire na
ţională, deşi în grabă aranjată, - \otuşI 

Presidentul suspendă şedinţa, care L·17.zen, care a mai umblat pe la poiul 
se redeschide numaI după o oră. Dar de Sud şi odată a găsit nişte' lemne pe
niel acum sufletele nu s'au potolit, ci trifi.cate, ceea· ce arată, ~ă cu multe veac~rl 

, tnallHC de asta era Ş1 la pon vegetaţte, 
c~~ld incepe. ră vorheasdl. lzs'{a1 ~po~ Otto Nordcnskjold 8: şi avut ţi~ta, ca să 
Slţla ear strIgă, urlă, flueră, canl:1 !şI I exploreze şi să studieze vegetaţlUn~a po
love!=;1te în mese. lulur. Vaporul luI era Erevezut cu alImente 

pe pămentul regeluI Oscar/la gradul tJl> 
şi a făcut mal multe experienţe intereSHl.ite. 
Cea mal joasă temperatură ce au notat a 
fost- 42 Fahrenheit. 

[' 
l 

a fost pe deplin succeasă. 
l'alpeta 

I!' 

" 

,...-... _ ,sC"_ Vorbe~te apoI contele .Apponyi. şi munitiI pe un an. Planul luI Norden-
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1 ,. "\ ' . ~ Stimat~ doamnă cu n:tmierele nob~l,e I ~arI a,u pet,re.cut toa\~ cu atentiune şi s'au, unul di~tre al lor, căcI pe lângă toate 
(UIn se 1 csbUU,l. I carI te captivează, serba~ontul - e,roul Zl- al:lturat. OptnleI~ romane care declară pr~- ! cercetănle ce notarul Tom'Jta le-a in-

, IleI _ copilaşI, toţi s'i. IOtrrceau 10 a ne cedura Inceputa de, dl protopretore arbl- : n', '. { , 

S 
'cute de publicul mare, t '.. te 1 'tra"a t1e-g'dă asupntoare) I I tt:r~ nns 111 această a acere - numaI unt CUDOS ~ 1 T { , procura momen e PI.lCU 1 " ',. . • " tA' 

suite le adresate wntra roma,:u_ u ruo-: S-re seară corul tinerimeI din loc, I De altcum suntem dedaţI cu aceste: III re .romanI - nu s a put~t conHata, 
, "-1 din S,ln_Mu;Iău~ul-tn,~r,e, ŞI, In contra! b P J c'rea 'd-IuI A, Lipovan şI-a ţi- proceduri! 1 ba meI pre!)upunere nu eXistă ca ar fi 

T '-r 1 -ren/'u O'P,ean I su COl1uU e , C" 1 l' .. A • >'lrnchuiul roman pa., C r d . t d> dJ.ton mă a veni şi a concerta în onştllnţa. poporu u ŞI 0pIOlunea, vre-un roman vinovat. 
'mt CUl10,cutc ataeurlle dCI~lO~, ,e ~cI I ~~rteae caseI. D'llpă prim,1 piesa, discursul săn!Hf)~să acestUIa să. re'>bună 1. . l Cea mal adeverată versiune ar fi, 

<lI miserabtlt o:,menl a Ul~eJ sOclet.lţl ~o- : .' I tinut de unul din coriştl, a espri- Cu această ocasmne, dorlln fraţilor II ·a el a t f' tii d 
net ciice nefa~te ŞI pentru patrie! I ocaslOn,~ , , -1 1" iubitl' La multi anI! c u spar cres re e cu SCOP\! e 

pte, aU, , ...', ,mat adancul resp\!ct, ne\.. InUIa a Iplre, ' " " ' ',' t' b' " 1 1 1 
t uniI carl c!Junşl 111 po!5lţle o,l1e-c·,r<.", . ' " , ~ t g poporului din Ear domOli S"ltrapi să ştie ca: cme II a pu ea tnm !ta pnn Juma e e or con-

m" a" IUbIrea nepregetata a In re " R ~" 'do M . 
,2nd puterea În mana, nu se gen.(';JZ' le:! S,~ -'1' -Ia~u-ul-mare fată de serbatorÎtul, seamănă vcnt, seceră furtună! Că.cl aşa se' tra omam or In unţll ApusenI, să' 

1 . t . r nu OIl1113.1 bunei, ,Ul H 1\..1 Ş. • b ' Tr 1 'd'" , , odul ce In3 1 con ra -, .. _ 't " 'v .... nd să muiţumeasca tot ce are res una! u1lU. ceară Jean armene ŞI nlllltle, 
, '. ~ i draoo:-.tel frăţe~tl, CI ccitA! IllaI' <l\..es Ula ~ t: ,', c • _ 

. ~~~~ta: sÎmt omenesc şi de dreptete, i frumos şi mal eţ I .. . , ,'c.~,,~-_~'~' După-cum spune notarull omuţa, 
.~ nează a insulta a calomnia. a bat- i Piesele al~se ŞI vI~1UI d~IIC[/~S, ar fi toţI funcţionarI din Câmpenl ar fi cerut 
~::i 8p\ toţl cari nu ;im~esc ca domniile! contribuit ,să Uităm nealunsunl: ŞI hpsdele Muntii' Apuseni. i să le trimită militie nefiind vieata lor 

1" , , d' 't· f' t :.' 'Il ar it făcut să. petrecem In pace ~- I ' l ' , ".r1 Publtcul vede cu mere at.es e cip e,· \Ie t , -, .' , aSIgurată Un lu""ru ce denota că tOţI 
; osânde te 'i când i-se dă ocasiunea de plină câte-va o~e 1Il Sinul acestei stimate Câmpeul, Noemvrie a. c. ! . ' 1". 

" " '{ ,ş dŞ "ea ŞI' I'ubirea pentru i ~i iubite familie, dacă duşmanul nu ar fi I _ I acela carI se cugetă la aşa ceva sunt 
, manl esta ra(TOs. 1'( -, Ş' Pl' 1 1 C" . , 
' .. _ 1 '1 [n cu nedreptul ştie să OI amănt aceste plăcute momente: I aceste l' ,rotopretore e curcu u ampem- !. oamenI de totuluI rnărglluţT, căcI dala 
. e car su ere , I '1 ' 'd' - 1 1 dl 1 VI d 1 ' , • . , . -ă I 01- e lOVI laza or, oan asa, nu e mu t a ma-: 48 mt:oace nu a fost penclttată vieata 

- . Conştiinţa publică se resbună 1 Sub decursul cineI ~ câ ... ntat. f?arte 1 intat o rug~re la vice-comitele pentru f a nicI unul maghiar prin MunţiI nost~i, 
Că dl Dr. Nestor Oprean a fost scr- i frumos banda romanească dm Sanmtc\auşul ! un concediU de 4 septemânl. Drept I ba nicI chiar amenintată. Au cioară li-e 

.'torit în mod aşa ,de frumos chi,;~r de 1; mare. SA 'l~usull resp~ns i-s'a, da::, .co~cediul nu se în- : frică că se apropie 'timpul din 48, EI, 
l';~ra pe carl domnU dela put~re 11 cre- 'c 'dRlepr~sent~ţe ~u f~st 1 al.llI~ a Nă- I cuvunţează CI sa ŞI mamteze cererea pen- ! atuncI va fi cam greu să te prcllmbli 
'-au 1OldCJ.un 1 pe partea lor, ŞI că In re-; ena u, ereu" orace e, gnşu, 1 l' t ti' . t A f ' d 1 t ; . ',1 . . d ' . , 

.''- , • <, e dovadă eclatantă 1 dIacul prin fruntea inteligenteI I ru a pcnslOna . ost ec provoca l' pnn l\' unţll ApusenI ŞI aeă al miime, 
gatlsm II urmaresc, " . ~' . • ' .' d il ' , .. ' 

.... chiar contrarul se ob~ine pnn şlcanele V'am e~pus pe scurt cum a t.:ec~t I,;a să- şI ceară penslO~are~, ~I nu oa.r, I mal cu s~am~ ,Că ŞI ml~1ţla - după 
, irşave I ziua onomastică acestui fruntaş roman In ' pentru-ca nu şI ar fi llnphmt afacenle, I scandalUrile ŞI mcurcătunle ce le fac 

ŞvabiI n'au felicitat nici odată, pe I Sânm!~Iăuşul n:are. . Il:~CI atuncI ar !i pa5it-o mal .reu, dar şoviniştil în ţeară - vor fi contra Ungu-
t- untaşi! rOIl!ânJ; dar esnmp o deputaţl~n~ I . ZIua ur,matoar.e, a fost Ziua onoma-\ timd-că ~ roma~ pnma dată, iar du~ă I ribr. Ripat-fer. 
~(:' preslDta 1Il3111tea d-IuI Df. N. Opre~n,) stlcă a frateluI dlUl Or_ Nestor Oprean, a aceea vlCe-conutele avea o rudeme 
,; felicită ~in incidentl~l zilei onomastice, 1 părinteluI Terenţiu O~~rea.n_ Şi in Cenad foarte de aproane pe care l'a şi pus __ 3 -- .p. 
:ntru-că 11 ved vredlllc de dr~lgo'5tea, de I aceeaşi dragoste ca la lllbitul frate. 'A t J~ -
:, Jirea ~i de stima comuna 1 El ştiu că e I Masa alhă cu belşug provezu!ă, hu- de substitut pană la eventua~a alcger~. S'a edificat şi sfintit." ~ 
),'~seculat numaI pentru-cd a ap<lral popoml : navoirHa doamneI stimate ne-a procur .. lt Noul protopretor-substltut, abia 
1" ca,~e apa1'ţZ!le, jJelltru,cdApe acesta l'a c~Il-1 momente piăcute.' i ajuns în noul oficiu. şi începu a da In numerul 30 anul c. al acestuI 

IfI dl!l bine m bme, ndlcandu-I vaz.a, m-I A-:e--te zile onomastice în actualele l' O sumedeniI de ordina,iunI, care de preţuit ziar am arătat, cil şi comuna 
_mn~n~u-l la tot ce ~ bun, aşa ca a(ces~ ! Împrejurări nu sunt a se trece cu vederea. I care mal eontrazi(ctoare cu legea. [n n03slră e sttracil, ca celea mal multe 
'P')} aLuma COI1Ş1lU uC sIne este o ona I " A' , 

Care domniI trebue să ţină cont I '!, Putere,a esercita~ă de uniI satrapI: chipul a,cesta ş~-~ caştlgat ? mulţllne comune româneştI, e seracă şi că atât 

Cuusele d 
'1- P mlcT, ar VOI delăturaţl aceştI doi fr.1P;' de nenrtelenJ,~l llltre maghlart. biserica cât şi Qcoala ni sunt slabe '-Ii 

. a use pentru lUo>UlcarC.1 er- j ~ d' ,r; Y. '( "ţ 
'cuţillneI. sunt num,1I PI'ctcxte' cdu-I ŞI ce. observam? unde uşmwlld au căutJt . III septemâna trecuta clI1e-va ar fi edificate pe locurI foarte rele elco Am 

, ' '- umillrea lor au atLlt glOrIa UII e au cău- I 'A f le adeverate, sunl cc.:le anllnwe' 1'..1 ad-\ _ .' 1 d . ' ~ I dat cu o piatră in ereastra protopre- aratat ma.I deparle, ca. vezând preotul 
, ' ',' t::Jt Instrălnarc'a or e calra popor, nu t , " • 

WI ~I slJm~aza ablJegapunea, C01?ştllnposl- ( ";:1', s- vI ci au ob- i torulul; dm acest m":ldent foaia kossuth- local toale acestea, a hine-voit a dona 
~ ,~ea Domniei luI, se bucura ca poporul l~uml ca nu ,ş au Junsbc~op l'!' ... d' C"J' E" - 'k 1 A 255 pentru acest scop U'l l'ntravI'laIl Aln , d 1 d tinut contrarIul I Au o ţinut că poporu IS!.. tn uJ' lenze -u in nr. L 

1. -man are atarI con ucator, cu un~re· " " 1 1. d d d' 
,nstatând lipsa de atarI oamenI in H1Ijlo- şvab a ':,en\t să felIcite pe un ante uptă- r pubhcă o corespon. enţă atată m preţ de 800 coro'!.I!c. __ ----- _______ 
,1 lor I lOr ro~an! , ., CâmpenI, în care striga dupa geandar- Conştiinţa d-sale Însil aşa se vede 

Poftesc serbătorituluJ: sănătate întru Eată ~plnlunea publică săne~oasă c~rc mI şi spune că doue sunt pricinele: n-a fost finiştita- numaI cu aW.ta:-- ci 
1 1 1 .. d lupta spre ar fi trebutt să o urmărească dl vlcecomlte'ă ci' ( t p ti) un ' 1 . • t u ţ an" ca să poat .. con uce lanko când în forul prim de apelată a pentru-L -sa. pro o re" ore e • e. pu:,m-s a pe ucru ŞI m vara aceas a a _ 

..... c.l.,..nele CO.Ill\ln 1 -' aprobat sentint,a de o"ândă care la timpul om popular! ŞI are de gand să lI1fim- ediHcat şcoala. noauil şi incă a~a şcoală, 
~un ~eveniment acesta care arată 1 fi' B , E seu a-ţI' publicat-o <:.i d-voastră. Stiu-ta ţezc in toate comune e băncI, ca ast e mcilt prin ihor nu prea este. ste 

Jdt:. duc şicanele şoviniştilor. NoI ne bu- 'ţ 
~riÎ.In ~in inimă 1 Da! şi cu atât mal vîr- acest domn că sentinţ~ protopr.etoreluI e: sa scape pe bietul popor de sub băn- edificatil atât din punct de vedere pe-

~,s, că-vedem: omul modest ÎŞI are meri- basată p,e .date {alse; ~tlut·a că aicI e numaI ci le româneştl iar in casul acesta, popiI dagogic cât şi din punct de vedere hl-
1 ura şovlnistă care dIctează această sen, '... .' . 

tu, pren.iu" şi satis(acţiune deplină pen- tinţl'l, ... j totuşI el o aprobă că este con- ~,'l lOvetălonI nu. v. or mal putea pune glenic . 
. 'U şlcancle mdur<'\tc t.\ela o mâna de oameni' . 'ţ b l 1 1 E'd'f": ... d ItI ~ d strîns morali minte a face ce a făcut! Opi- 111 USllnare venlle e ce e gr.ase ce ,e ltlCan u-se şcoa a ocma pe can 

IrI neput.er,ld sau nevrand, - pentru-că l' J , linia publică e că {rat,iI Oprean <:.i sânmi- au dela bancI, cu a te cuvmte poplI oameniI erau ocupaţi cu ucrul câm-:utatea 100mc, nu- asă -. a-'~I cJ.~tlga 'ţ 
.;ima şi respectul cun-:etaţenllor p\; alte cl~uşenil su~~ vinovaţI, aşa dară sunt a ~e orI i;Jvcţ<ltoriI i-ar fi spart ferestrile. puiul, de sine sil înţelege ca zilerl 

".If, necajesc şi (ac zile amare cciura C'-irl osand!. In San~l1Iclauşul mare s'a comIs Iar a doua pricină zice cores- nu s'au prea cilpHat lesne; ba s'a în-
. I - l'nesc d' torl'n t ce o au trad~\re de p<ltrte, s'a tentat a pune basele d 1 d l EI 'k fi tA 1 t ' It '1 ' " llnp I ... la '. dacoromu.nismululin Torontal şi alte b.i- pon entu ea. ~enze c, că ~r. ura amp a m mal mu e ZI e că nu sa 

Voesc să !le temuţI ca asupritorI, nu dărăniI de aceste! Opinia publică Cdre e ce o avem noI Jota de m"ghzrJrl. cilpHat nicI măcar un ziler şi ca zidariI 
_": ,t~l;>fJr ca condud~torI conştienţi 1 in creeriI fanta'nicI al unul fost Moritz Una însa sa 'şi~o Însemne cores- sa. nu stea cu lucrul, v~zutu-l'am pe 

Nu pot să ve d,~scriu bunăvoinţa şi Leben, ear astăzI mare redactor I pondcntu\ ) E1enzcku-luIc că noI Ro- acest vreduic preot purtând singur cu 
c;ragoste~ cu Care am fost, priuuţf, câp E drept că este probabilitatea că s'a mânil ni(I odată nu ne-am demis la tnis.!!!a vaioagenşt ajutând şi la un 
"e-am ţinut de sfânta datorrnţă a merge schimbat numele şi azI are un nume veritabil. f' d f'I]' 1 It 1 ---1----" d 

:-" a preda În persoană felIcitările noastre h'.. l 1 ~. h' bă x l d. asemenea apte, e a sparge erestn e ucru ŞI a a u lluma ca s(t-şl va a , , . mag Iar, "upu IŞI sc lin pvru , ar l' l ' 1 r a Ş ~--. - .. , ~. -;---~ 
,~-lul advocat, cine a avut vre-odata oca- năravul nu"! a mme. cu tura asta eXLstă numaI a scopuorlt.l eaLd cil azI şcoala e 
:!~ne ,d~ a, .veni In atingere cu aceasta I Ce va zice domnul vice-comite la maghiarI din Turda şi Oradea-mare şi I gaUCae1ot. Acum cu s'u1ICf1imşmar 
'mnata LHllllle, uşor şi-o poate închIpui! opiniunea şvabilor din Sanmiclăuşul mare, se pare că faptul acesta l'a săvîrşit puteasil zică: :.Doamne, acum slobo-
oi- ........ _ ...... _ ••• ~<._ ~ __ ~~ 

Poesii pcporale. 
- Cult'se de Mihail Eminesou. _ 

Cine me scoase din sat 
~ N'aibă loc de alinat 

Nice lemn uscat de 'cruce 
NicI la groapă cine-l duc; 
NicI scandurI de cupiirşeu ' 
NicI 5<\-1 ierte Dumnezeu', 
Nu m'a scos când am fost mic 
Ci m'a scos cându-s voinic 
N~ m'a scos când sugeam' ţîţă 
CI mi'! SCOţI când am dr<lguţă. 

~BndreJe m'or cumpătat 
[)f'~ nu-s negru şi Uscat, 
ManJrelc I!\'or c11l11rănit 
De n~-s negru şi palit, 
D,tr ŞI eu le-ol cl1mpaţa 
T,?3tâ noapte~;-or Ieg,11la 
Cand altele-oI' mca la inc 
":<:r pune cupa la foc, 
Cand altele-or secera 
Ele-or plânge-oI' legăna. 

Il cunoştI pe fluerat; 
Bravo crăişor 

Că-J voinicul fermecat 
. ...::::, .' Bravo crăişor 

~, Dar cine l-a fermecat? 
\ Şapte fete dmtr'un sat 

, ş, o femeie cu b~rbat. 
D~r ~u ce l'au fermecat, 
~tnttle de i-au luat? 
~u surcele dela lemne, 
Cu ochi{ dela proptele, 

Cu su~cină din grâdină, 
Cu apă dela fântână, 
Cu frunză de liliac 
Ca să nu mal aibă leac, -

Bravo craişor! 

CuI îl pare reu pe mine 
B..tte-l Doamne până mane, 
CuI ÎI pare reu pe noI 
II dă Doamne şase bol 
001 să-'[ mânce DomniI 
DoI să-'I mânce lupiI 
Cu doI sii şI care mortir. 
Şi-I dă Doamne cincI ficiorT 
Frumuşel şi băIăiorT, 
Când vor vrea să se însoare 
Cununa pe toţI să-I doboare. 
Bata-!, bată soartea rea 
Dacă reu nu i-a părea. 

Leleo cu scurteica verde, 
Leleo ş'o! să. mor 
Cin' te vede zeu se perde, 
Leleo ş'ol să mor. 
Leleo nu te legăna 
Căcl rochita nu-l a ta 
1\ iCI polcuţa, nicI rochita 
NumaI ochiI şi guriţa. 
Leleo ro~ă. la obraz, 
:Floricică. din prilaz, 
De-al umbla din scară 'n scară 
Tol nu scapI până de seară. 

Mămuţa m'a mărital 
După făt de Imperat, 
Dar nici luna n'am plinit 

Şi napoi că am venit. 
Mămuţa cand m'a vezut 
La păment jos am căzut. 
AtuncI mama m'a luat 
Şi în casă m'a băgat 
M'a luat m'a peptenat 
Mandrii cămaşă. mi-a dat. 
Eu hârleţul mi-am luat 
Şi 'n gradină am întrat 
Multe straturi mi-am săpat 
Mandre florI mi-am să.menat 
,Şi tare le-l'! m blăstămat: 
Cre~tetl florI şi infloriti 
Că mie nu-mI trebuiţ!, 
Creşteţi florI câl gardurile 
Să. ve bată. venturile 
Ca pe mine gândurile. 

AleI dragă, aleI neică 
Viaţa trece frunza pică 
~i din seara ce ne strică 
Nu ne alegem cu nimică, 
Macar cine ce grăeşte 
Altul alta tndrăge~te 
Inima-mI pe cât trĂeşte 
Tot la tine se ga.ndeşle 
AleI neică, aleI dragă, 
la vezI frunza ca pribeagă 
Aşa trece viaţa 'ntreagă 
~i nimic n'o să se aleagă.. 

• 
(Din Pedca-romând). 

Frunză verde de colin 
Maică amar mal suspin, 

Că m'aI blăstdmat pe mine 
Să me sul peste coline, 
Peste deal urI, pe~te val 
Unde sunt munţir mal ref, 
Unde sunt locurI pustiI 
Şi duşmanI. sute şi miT: 
Mi! sul cu borneu 'n spate 
Cu gura friptă de sete, 
Cu şoldurile '11 curele 
Val şi de zilele mele, 
M'am născut într'un ceas reu 
Să umblu peste per<lu, 
Peste dealurI, peste văI 
Unde sunt munţiI mal reI, 
Peste perău parăsit 
Si io-s fourte obosit. 
f'runză verde, mllgurean 
Pângă apă rnărşeleam, 
Nu era slobod s'o beau~ 
Eu eşiI din glidă 'Rfară 
Zece Iute me pisară. 
FrunzA verde, folomllI 
In manevra. să nu fiI, 
Chu-1 stânta zi de mare 
Ţi-l boroeul pe spinare, 
Borneul strîns cu curele 
ImI mâncă zilele mde. 
De l-ar fi mâncat cenuşa 
Pe cum el viaţa mea. 
Cucule, pană surie, 
Du-me tu din cătănie, 
Cucule cu pană sură 
Sboară la mândra pe surâ. 
Spune-l să fie voioasă' 
Să m'aştepte sănetoasă, 
Cit vine bădiţa el 
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zeşte pe robul t~u în pace, că v~zură I Vointa spre cartare să arată şi tn \ cânta din memorie - de aceia e recoman
ochiI Il! el scopul meu do~itc. Aceasta etalea cea mal fra~edă. Unisollul la, la, la, dabil a nu să lua multe piese intr'un an ci 
Insă ŞtIU că nu o va Zice, pentru-că, causeazâ plăcere Ş1 copiluluI celuI mal mic, câte să iau, să le exercite bine şi să le ştie 
scopul nu şi-a ajuns pe deplin; pe şcoala va avea decI să plece dela aceasta perfect. 
viitor voieşte să se apuce respective să predisposiţie a copiluluI. Trebue să considerăm şi etatea -
edifice şi biserică. Cântarea timpurie face lonul curat, plă- cruţând tot-odată eleviI a căror voce mu-

Fiind şcoala gat a, în 12,25 cut ~Iasti?, indrea~tă organele stricate de tează. Timpul să nu dureze mal mult ca ju
Octomvie am sfinţit-o numaI noI de vorbl:e ŞI de exprImare, corege vorbirea pe mătate (I/s de oră) e recomandabil însă 
noI căcI domnuluI preot nu-l place ~las ŞI. alte m~lte d~fecte ale vorbireI: Şi aşa ca. in toată ziua dela 3 I I - până la patru 
pompa nicI reclama !şi când raportez l~ ultIma ~nahsă, ajută foarte mult mstruc- ore d. a. să se ţină ore de cAnlare - ceia 
eu despre toate acestea şi v~ rog să ţlUn.~a ee11reI aşa că. în genere la cetirea ce deocamdată lipseşte din ordul oarelor 
binevoiţI aI da loc acestui raport în c?pnlor să. poate observa dacă să invaţă noastre. 
pretuitul ziar ce redactaţ!, o fac numaI cant.area bllle s~u reu: A v~nd in vedere chiar numaI aceste 
pentru aceea, ca şi altI domnI preoţi . . Căntarea. timpurie deşteaptă tn copiI premise din vaslui material ce s'ar putea 
să ia esemplu adecă: să se intereseze Simtul armoDlc - măreşte simţul tinerii desvolta la obiectul acesta, am putea atirma 
şi să muncească pentru înaintarea şi tactulu~, face pl.ăcută î?strucţiunea şcoliI, ca aceasta artă, (căntarea) care a fost şi este 
prosperarea şcoalel şi a bisericeI ca tnvăpălază entuslasmul ŞI samenă tn inimile proprietatea tuturor popoarelor şi tn toate 
preotul din chestiune şi atuncI sper, că fragede fructe bune. timpurile, la IsrailtenI, la GrecI la RomanI 
peste puţin timp am avea altă înfăţi- Nu să poate nega cumcă in anul prim ş. a. trebue cultivată cu tot din-adinsul in 
şare nu ca acum. avem a lupta cu multe greutăţI - căcI şcoala poporală. 

D
. t 1 ft· T tăI urechile unor pruncI nicI nu ştiu deosebi DumbrJfv"ţa, 1903. 
m par e-m po esc ŞI rog pe a . U • 

ceresc ca să-I dea iubitulUI meu preot sonurile - ear organul cântarel Incă nu e 

P. Col/eu. 

sănNate şi viat~ indelungata . ca să-~l desvoltat Intru atâta, ca să poată imita cân-
. 1'" ,.., tarea. 

poată ajunge scopurile realisate. Lucrul cel dintâI este dar a desvolta 
Sfinţirea bisericii noui din comuna 

Cerna protop. Buzia,ului. 

Nr. 2O~ .. 
şi. apoI incunjurându-se de treI orI cu 
htla s'a stropit şi pe dinafară şi ,uns 
c,u ~f. mir după care lucrare sfântă 
s a Inceput sfânta liturghie pontificiată 
de. ~rea ono ~omn protopop Ioan Pepa, 
;slstat \de dmI preoţI Moisi Alecxin din 
acoşu -tu:c, George CiocoI din Hitiaş, 

A vram CIOCOI din Vucova VI' 
P 

.. d' I a enu 
etrovlClU In Stamora rAI!. 1 

Gh
. - omanQ, oan 

erga d1l1 Icloda şi Ale d 1 .. d' 1 xan ru oa-
nOV1ClU 111 oC. 

La priceasnă, încuj urat de . . ~e~ 
ţ1me, prea onoratul domn protop 
b' 1. res-
.ner oan Pepa. ese pe amvon şi a 

,mut cu darul oratoric ce-l caracte
risează o prea frumoasă şi instructivă 
c~ve~tar~, carea atât prin cuprinsul 
c~t . ŞI. p.rm forma de predare a cuce
nt lllImlle ascultătorilor. 

După aceasta părintele Avram 
CiOCOI. din yuc~va respunde prin o 
prea bme mmentă: • Iată i. c. pentru 
ce ono domn protopresbiter ne În
deamnă ca cu inimI curate să cerce
tăm sfânta biserică, pentru-Că ea este ~ .l~fiersig, 2 Noemvrie 1903. auzul şi a deschide gura elevuluI şi anume: 

Procedem tn mod analog ca la tnveţămen
tul limbeI, punendul să imiteze modele bune 
apoI '1 conducem la căntarea de pe note şi 
la teoria musiceI. (Dr. Plpoş). 

Iulian I aguba, 
lnv~ţător. 

In 8/21 Noemvrie a. c. dimineaţa casa lur Dumnezeu, unde ni-~ă arată 
~e la 8 ~re un banderiu de călăreţi unde vorbim prin rugăciune şi und~ 
Ş1 o mulţlme de trăsurI în fruntea că- vedem pe Dumnezeu, ca odinioară 
rora era părintele Alexandru Ioano- patr. Iacob şi fericitul profet Moise etc. 

•. i 

Cântarea În' şcoala poporală. 
Este fapt incontestabil, cumcă c9.ntarea 

tn şcoala poporală este de mare ;însemnă
tate - mal ales in şcoalele noastre confe
sional,e şi in timpul in care trăim - are 
deosebită insemnătate şi interes, nu numai 
că este un mijloc cal'e desvoalta simţul ar
monios şi frumos ata.t 1n ctl.nlareţ cAt şi în 
asculllHor, dar şi din punctul de vedere al 
cultuluI dinvin. 

Spre acest scop în veţaloriu cântă un 
ton pe vioUna şi zice cătră elevI să Incerce 
şi el a da tonul acela. ,. Copil tncearcă -
prima incercare nu va succede prea-bine 
- dar vorbele blânde ale inveţătoriului vor 
da elevuluI nou indemn aşa că va fi in po
siţia de a imita tonul atât in o grupe cAt şi 

singuratecl. In analitic, ca elemente dinlr'un 
intreg muşical scoatem lonurile Jiu culare 
cAnlec simplu - la tot casul tonul funda
mental - apoI gradal şi celelalte tonurI ale 
game! (scoalel) musicale, ear când eleviI 
l'a atlat şi ştiu tonul, le arătăm tot-ouată şi 

semnul visibil IZota aceluia. Din lonurile pe 
carI elevii le cunosc in mod sintetic se va 
compune cAntecul respectiv. In tine el sCI'iu 
nolele şi ce au scris cântă Procedura e ca 
la scriptologie. 

viCIu şi inveţ. Iuliu Putcovicl a eşit . 
până la marginea comuneI învecinate 
Berin} întru intimpinarea Pr. Ono domn 
protopresbiter Ioan Pepa ca delegat 
an:hiereesc. 

, Pentru aceste prea frumoase în-
ţelepte şi. ~deverat părinteştl sfatu;I, ne r 
plecăm ŞI l! mulţumim din inimăc:a- ' "'" I 

Căutările voioasă ne îndeamnă spre bu
curie ear cele bisericeştI ne umplu de pie
tate şi In aceasta stă efectul salular şi care 
desvoalLă sentimentele religioase şi morale. 
C9.ntarea este frumseţia limbel omeneştl şi 
un oare-ce adev~rat omenesc. 

Copilul când plânge, mama-llinguşeşte 
prin cântece ear el cu ochiI piinI de desfă
tare ascultă căutarea din gura maiceI sale 
- şi dinsul incă cearcă a o imita. 

CAutarea şi instrucţiunea cAntăreI se 
ţine de şcoală, in sfera studiului tinerimel 
_ ear tnveţatorul care ar negliga 'cântarea 
În şcoala sa, ar comite mare eroare şi păcat. 

tico pul, pentru care să Invaţa ca.nla

rea In şcoală este: 
A cultiva tn elev auzul muzical şi tot 

. odată a-I perfecţiona organele vocei aşa, 
: încât dinsul să fie capabil de a-şI exprima 
! sentimentele sale prin cAntare În mod conş-

tient (Dr. Pipoş) . . J 
SI. 

Care-I dus, de an iT treT, 
De treI anI la clltănie 
La a luI neagră robie. 
Când vremea i-s'a plini 
Acasă-l vor slobozi, 
Fost-am Doamne blăstăm<lt 
De altă mândrll. din sat, 
Ajungângă-te badea meu 
Ajungăte Dumnezeu, 
Să fiI atâta catană 
Până va fi pe cuc pană, 
Şi să şezI în cătănie 
Pân' va fi 'n ţară domnie, 
Aha, ha, mândruţă ha 
Fi-te-ar bătut Prece"ta, 
Că greu me blăstămaşI 
Până am fost fecioraşI 
Să-ţI ajute Dumnezeu, 
După cum îţI gândesc eu, 
Să n'aI loc nicI alinare 
C.um n-are .apa pe mare, 
Şl să umbli tot mereu 
Până-I da de dorul meu, 
Ca pentru blăstămul teu 
Chinzuesc atât de greu. 

Culese de Ilie ~f.)dlmdtean, 
soldat. 

* 
Di,z Jabuca. 

Frunză verde săI cioară 
Ce ai tu 'n gură Mărioară? 
Bosioc ş-o tămăioară. 
Dă-mi şi mie Mărioară! 
N'are mândra florI de dat 

Esle nacesar ca elementele musicale 
îuvetate să se imbine imediat înlr'un Intreg 

musical inţeles de elevI. 
In special ohservăm că la tllcepătorI 

să recel' piese scurle uşoare In text. 
Cantarea să invaţă mal mult prin imi

taţiune de aceia lnveţătoriul trebue să cânle 
de model tnaintea elevilor, să observe 'intru 
toaLe o accentuare corectă vocea să fie na
turală să respire la timpul cuvenit - de 
unde dppinde apol frunseţia cântărel. Elevil 
la rândul lor apoI - rep"oauc se inţelege 
numaI in acel cerc de tonurI care cores
punde voceI lor. Să se exercite in fine a 

Q , 

C'a plătit de le au udat 
Cu banI de pe sărutat. 
Ş'a plătit de le au sădit 
Tot cu banI de pe iubit. 

Culese de George Almajan. 

. La sosirea Pr. Ono domn protop. 
pănntele Al. loanoviclu între salve de 
lreascurJ, prin cuvinte alese şi foarte 
potrivite, bineventeaza pe Pr. Ono domn 
protop. care după o afabilă mullumire 
urc~ trăsura mareluI proprietar a Spec
tabiiuiui domn N. Pop din Cerna, care 
e.ra pusă la disposiţiunea Pr. Ono d-sale 
ŞI a Pr. StimateI doamne Încă la gara 
din Sacoşul-turcesc. 

Intrarea în comuna Cerna s'a 
{ăcut Între bubuitul treascurilor care 
fă,ce~u s~ resune vezduhul şi intre ne
sflrşIte urale de .să trăiascdc din 
partea mulţimeI de popor adunat 
inaintea şcoliI şi a case} comunale toV 
in haine de serbătoare. 

rată P. Ono domn protap. rugârl<t-~'" :.~, t., ... 
pe bunul D-zeu să-I ţină încă multI, ' 
mul\l anI! . 

Ş~olar.il e~ră au cântat bine şi res
punsunle hturglce, sub conducerea iov. 
L Putcoviciu intonează «mulV anII; 
ear poporul a erupt in aclamărl de .să 
trăiască di protopop 1, 
, După liturghie s'a dat masă festivA 
10 casa parochlală la care a haat parte , .. ~ 
~e lângă .Pr. an. domn protopop pree- '"'\, i 
ţtmea aSlstentii, Pr. Stimata d8amnl " 
P~pa, St: d-ne preotese Aurelia şi Ana 
ClOcol, mVe\. Teodor Pute .... traf"\]in:>-·---:._ 
Stamora-română şi Iuliu" Putcovlciu. 
Mal târziu a venit dl Vatreş înveţator 
pensionat în Berini cu stimata doamnA 
şi alţiI. Toasturile n'au lipsit şi peste 

Prea ono domn protopr. şi ono tot voia bună. 
suită - în care să cuprind mal mul\! Au fost foarte mulţI oaspeţi de prin 
domnI preotI etc. - a descins la casa a.lte sate pe la toate casele credincio. 
parochială unde gingaşa şi ospitala 1 d doamnă Valeria loanoviciu cu o bu- ŞI or cee~-ce .8 evereşte că mare şi in-

. semnată In VIaţa poporulUI din Cerna 
cune mare a î~tin:pinat oaspeţiI şi în- a fost ziua S-lor Archanghell în care 
deosebI pe prea sumata doamnă Pepa. s'a sfintl't bl' er·c A d D 1 ţ sIa, can umnezeu e-a 

La orele 9 şi jumătate s'a făcut I dat să vadă cu ochiI ceea-ce de de
sfinţirea apel stropindu.se din lăuntru mult a dorit toţI cu inima. De acum 

i .. 2.-Î~._ .2 

,nu în car mocănesc, ea mânâncă tru(an
dale, nu borş ~i ştir,. şi se ~mbracă In mă
tăsurI aduse dm ParIS, nu m strae făcute 
în cas~. Sdrenţ~le sunt o sărăcie goală, 
dar hamele croite după cea din urmă modă 
sunt ~de mylt~ ori sără~ie lucie. O cămaşe 
de panză mcmsă cu telU, nu e sărăcie lu-

$ U 2&t tUtU 

Şi aşa şi alte multe. 

Tot ce e r~u şi are aparenţă că e 
bun, tot ce e prost şi te minte că e vrednic 
tot ce e eftin şi s'arată că e ~ump, to~ 
cel sărac care te face să-I crezI bogat _ -1" 
toate acestea sunt adeverată sarăcie~/ ;-

cie, cu~ nu e sfânt~l soare un bulgăre 

D b 
de norol~, dar CerC!!I! cu briliante şi ine-

ouă vor e româneştl. leIe. cu diamante pot să fie toată ziua se-
răCle de cea mal lucie speţă. 

InsuşI numele "lucie" vrea să zică 
atâta, că lucrul cutare străluceşte, lţf i-a 
ochiI, dar într'adever e numaI o "sărăcie" 
împodobită De-ceea zic, că ea trebue cău
tată în palate nu în bordee. Ce are ţera
nul in casă, ca să fie sărăcie lucie? A, da, 
hainele femeilor, pe unde ele au port de 
tÎng. O rochie care îţI ia vederea cu cu-

De multe-ori am băgat de seaml că 
vorbele noastre "sărăcie lucie" şi "putred Sărăcie goală e sinceră, cea lucie e 
de bogat" sunt reu înţelese de unii cărtu- ipocrit~. Cine n:are ce mânca şi n'are cu 
rarI al nostri, vreau să zic, că nu le cu- ce se 1mbră,ca .J I trăeşte tlămend şi gol, e 
nosc adeverata lor însemnătate şi decI le sărac hp It pamentulul. Asta e sărăcie goală. 
intrebuinţează unde nu trebuie. Dar d~ICă tot acest. nevo~aş .face c.e face şi 

"In casa ţeranulul e miserie complectă, d.reg~ ce drege~ prin mmcIUnă Şi datoriI 
sărăcie lucie în toată puterea cuvemulul". Şl prm alte mijloace necinstite, să "faCă 
Aş~ am citit Într'un articolaş al unuia care pe grozavul ", asta e sărăcie lucie. Să te 
descria starea ţeranuluI. Că În "casa ţ~ra- plimbI în trăsură cu cauciuc, la şosea şi 
nuluI e miserie", ştim cu totiI, ŞÎ ne doare' să n'aI para chioară în buzunar ast~ e 
sufletul. Dar că ar fi şi sărăcie lucie. asta s~răcie lucie. Să te porţl ca un b~er mare 
_ eu, cel puţin _ n'am ştiut-o şi n'o ţmend casă mare şi făccnd lux ca sol or~ 
ştiu. Pentru-că nu prea are cum să fie. beştI lumea, ear toate acestea sA le fael 
Dar mi-te )1 în toată puterea cuventuluI 1 Il pe datorie şi să vezi cu ochiI cum te pră
Să ne ferească Dumnezeu de vremea când bu~eştl spe temniţă orI spre revolver, asta 
o fi şi in casa teram.lur sărăcie lucie, ca e cea mal lUCie sărăcie dintre câte or 
în casele orăşeniior şi ca în palate. N'o mal fi. 
zic, că tn portul ţeranilor, maT ales al fe- Sărăcia lucie este o sărăcie acoperită 
meilor, este multă sărăcie lucie, şi cu cât care vrea să aibă aparenţa bogăţiei. Ea 
haInele lor sunt mal luxoase cu atât sără- ascunde starea adeverată a lucrurilor: te 
cia e mal lucie. Dar asta e numaI în haInele face să crezI că are pietre scumpe, dar 
cele cumperate din tîrg. acestea sunt sticle colorate I te face să crezI 

. Sărăcia lucie tră.eşte prin palate, nu că are argintăriI şi trasurI, dar acestea sunt 
pnn bordee; ea se plimbI in automobil, Împrumutate. 

lonle el strigatoare la cerJ şi care ţine de,_ .. ~ 
JoI până mal apoI, este _o sătă.ăie lucie •. ~'- t 
Toată marfa pe care-o Vind ullli noguţă· f 

tarI - şi dreptul lui Dumnezeu., şi al 1 
nostri RomâniI orI altfel de creşunl - e ! 
sărăci~ lucie: stambă, americA, etc, marfă l· 
putredă şi ti~ăloasă, care n'are altă vred- I 
nicie, dacă Şl as~a ~ una, ~ dec.ât că înşaHl 
ochiI. Dacă te munzI cat ţl-e plapOllla t: 
bine 'inţeles că eştI nevoIaş şi sărac când i 
ţi-e plapoma scurtă, dar asta nu e sarăcie 
"lucie". Când însă te ÎntinzI mal mult 
decât ÎţI ajunge plapom, numai ca să arăţI 
că al ti avend plapomă lungă, el, atuncI " .~ , r, 
bogătia asta e O sărăcie lucie I 

Un pahar de fier, suflat cu aur, e o 
sărăcie lucie, că indata ce sgâriI f.uţin şi 
daI de-o parte aurul, găseştI fieru. Vorba 
noastră "a-şI da arama ~e faţă", se POMC 
bine aplica ti la sArACie lucie, de" el 

.LbZ&"., .2 
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sh aşteaptă cu drept cuvî~t ~a popo- J . Alenere de notariu în Prebul. 
~. 1, din Cerna avend bISerică nouă, W 
.: ~ot. cu puterl tînere şi învetator Mercuri dimilleaţa în 1<'5. 1, c. 19 0 3, 
, ... " aceeaşI căldură şi atragere si. n. se adunatd ,epreserztanJele comu1Zelor 

'f.nle, causta zi se cerceteze - conform Zodenţul mare .ti Prebu.l comit. Cdraş-Se-
~. In ace , . r 

,~. turilor Pr. Ono D. protopres~1ter ve';11 în comuna Prebul vre-o 3~' volantr 
casa luI Dumnezeu şi cu cre.dm'ă la numer, spre a-şr alege noianul cercual: 
cu evlavie deplină după cuvmtele La circa jumi!tate pre 9 ore soşi ş' 

_,,' intuitoruluI - care fericeşte .zicând: mult simpaticul, de loa/d stima, domnul nos~,'U 
f riciţI sunt cel ce aud c.uvmtul luI D-nu protop'etore cercual D Elle~ VOlld ~ela. 
,t,lmnezeu şi,] pâZ:SC pe .dm~ulc, - bltt'ândîllsalacasernota,:a~edeSltnatd 
; ii leţăturile aUZIte In s. blSerIcă să le spre a se fi/lea alegerea, fu pnmtt cu urdri 

; meze, sa le păzea~c~ căcI nu m~l de 7I Set trdeascd" d;,z partea representanfilor, 
a:,·:feJ vor putea fi fenclţl, ceea-ce dm cdrora Dt protopreto1- mulfumilldu-le, aşe
, " ,mă curată le şi poftim. '{ându-se la. locul destinat ,i constatând pre

senţa, se put cese la alegere fdcbtdu-se can
dida1"ea. 

Dar pentru biserică. 
Subscrisul în numele meu şi al co

l1itetulul parochial gr.-or. român din Ti,nca, 
", fi şi pe această cale a da espres1une 
'llţumirilor noastre mult stimatelor d-ne 

'.; domnI Dr. AndreI Ile, advocat în Tinca 
.' SOţia sa doamna Mări ora n. Zigre şi 
~'\I". Iustin Pop, advocat în Tinca şi SOţia 
::1 losana, n. Leucuţia, carI din pietate şi 
..; I'agostea ~ce o au cătră sf. biserică, au 
.JGnat pe partea el, următoarele obiecte, 
· ,ume: domnul Dr. Andreiu lle şi d-na 
u donat un potir şi o cădelnip1. de argint 
; ma, In preţ de 120 cor. apoI o perdea 

~ .u~ite impc'!.răteşU în preţ de 10 cor. şi 
.. cor. pentru cumperarea unul policandru, 

total 150 cor. 

Domnul Dr. Iustin fPOp şi doamna 
,::, donat treI cuverte (mă:-;Ariţă) lucrate cu 
'Tina proprie în preţ de 50 cor., şi o cu
,('rtă (ma,să.riţil) pentru sL prestol, tot lu-

'.1 foarte frumos de mână, în preţ de 
'.~' cor. în total 80 coroane. 

Recurenţl au fost 19, î1l ca1ldidaţie sau 
pus 13, când apor .. la e1tunJiarea candidaţi
lor au:{t'ndu-se în prima lime It numele Ca1l
didatulul şi iubitulul poporuluI a Dlul Gli-
150rtJ Pocrean vice 110tariu în Reciţa 10mând, 
- cal'ele al/cum a fost şi cel mal cualificat 
între ca1zdidaţi - representallJa comulativd 
ca dintr' ° suflare isbucnt în urdrf de 71 SJ 
trdeascd notar'iui nostru iubit, d-l Gligorie 
Pocrea1l"! în aşa mdsut-d, încât cu drept 
cuveut se putea {ice 71 Vocea poporuluI", Vocea 
luI D'{eu". Şi aşa se fini aleKerea pn'n ada
mafiune în cea mar bund li esemplat'd or
dine. 

Fel uri mi. 
YînătorI in Scoţia. Toamna tirziu şi 

la începutul erne1, când in Germania cad 
frunzele şi copaciI sunt de mult gol, pA.du
rile AnglieI nordice, sunl IncA. verzI, abia 
icI şi colo Incepe a se tnroşi, dovedind apro
pierea veşteji reI. Chiar In Scoţia; în vă.ile 

adIncI adă.postite de furtunI, vezI numaI pă
durI de verdeaţă.. Umezeala aeruluI, datorită 
vecinătAtei măreI, fereşte plantele de uscă
ciune; şi in Septemvrie, e clima cea mI 
frumoasă şi mai senină, al crede că-I o varA. 
din cele vestite ale Indienilor din America 
de Nor,. Vinturile sunt adesea căldicele de 
tot. 

In acest timp e viaţa in munţiI Sco
ţieI; e . timpul vînatul uI. ZecI de mii de vi
nătorI părasesc Londra şi alte oraşe şi vin 
de se recoresc şi se odihnesc vlnlnd. Vin 
vînătorI pătimaşi din Irlanda şi chiar din 
Belgia şi din Franţa, MulţI EnglezI, carI au 
petrecut anI de zile în Italia sau aiurea se 
reped, în vre-o ţoamnă, la vînătorI In munţii 
Scoţiel la Loch Lomond sau Loch lnverness. 
BancherI, advocatl din Londra, impopuleazA. 
munţiI şi pădurile. 

Vînatul e foarte tmbelşugat şi tn fiie
care zi cad jertfă; vulpI, dihorl; dar şi vtnat 
de tot felul, bun de mincare, ca epurI, pă
sărI etc. Şi tn fie care zi vezI la gărI, 

grămezI de vinat trimes spre Londra şi alte 
oraşe marI. 

• 
.Farsa . imperiuluI Sahara. In 

absenţa luI Lebaudy care s'a dus Ja 
Haga spre a supune tribunaluluI de 
acolo chestiunea legitimităţel fondărel 
imperiuluI seu, functionariI luI lucrează 
la Paris ca să-I execute ordinele. 

5 

Troja. Lebaudy se va duce mal ÎntâI 
în Elveţia, unde va primi pe funcţio
nariI sel şi apoI la Birmingham unde 
va continua preparativele expediţieJ. 

Toate aceste amănunte dovedesc 
că planul luI Lebaudy a fost mult timp 
studiat. 

La ministerul de coloniI din Paris 
se ştie că Lebaudy va instala un im
portant stabiliment pe bancul din Ar
quin, situat in faţa viitoruluI imperiu. 
Pe acest banc se află o enormă can
titate de peşte. Lebaudy ar căuta să 
obţină monopolul peşteluI în acea re
gIUne. 

* 
l'remll curioase. In fiecare toa

mnă, ziarele pariziene se Întrec a'şI 
face reclamă. 

Anul trecut, de exemplu, , Matin, 
şi ,Journal c împărţeau pe străzI la 
toţI câtI aveau în mână un exemplar 
al ziarulul bonurI carI dedeau dreptul 
la diferite premiI. 

Anul acesta cele doue ziare sus
citate au socotit că premiile trebuesc 
câştigate cu sudoarea frunţel. 

Ele ascund tuburI, ce corţin de 
la 2-500 leI, la câţI-va centimetri sub 
păment într'un loc din împrejurimile 
ParisuluI, desemnându-l numaI prin 
ziar cu indicaţiuill foarte vagi, cum 
ar fi: , La picioarele unul vechiu zid, 
care se afla la încrucişătura unei străzi 
plantată cu duzl, cu o altă strada ce 
duce la un sat cu 700 locuitorI, etc. c 

de mal multe zile o mulţime de per
soane explorează punctele cu această 
descripţiune şi spectacolul e cât se 
poate de curios. 

Până acum s'a 
con~nea un bon de 

• 

găsit un tub ce 
500 leI. 

\", f 

Aceste darurI dovedesc în deajuns 
i, birea şi interesul ce aceste mult stimate 

~f)8.mDe ,Ji .:GoE'"f au faţa de si. noastră 
· seriei' din Tinca, unde pe lângă că nu

i!rul credincioşilor e de tot mic, dar e 
. c4: ·Ifi.:ifr~i unde lipsa acestor obiecte 
. l simtit de mult. 

Pe când am onoare a Vt comunica 
aceastd frumoasd li prea ,ucceasd alegel't, 
nu pot Îlltreldsa ţi trece cu vedel+ea a nu 
aminti, l' cu aceastd ocasiune înlelepciunea şi 
tactul bravuluI şi de toatd stima demnulul 
nostru domn protopretore susnumit,.. carele 
cu toale ocasiwzile î1l car' a avut aJaceri cu 
poporul, a dovedit, pe cale admitzistrativd o 

compor/anţd cavalereascd l' o ade1lcd cu~ 
nOltin/d de oame1l1 ceea ce se manifes
tea{d fi cu aceastd ocasiune, ştz;'nd a posta 
Îl1 aceastd staţilme cu mare Insemndtate, omul 
situa/tunel carele sperdm cd va corespunde 
tuturor recen'nfelor incopcia!e cu acest cerc. 

25 de călugărI şi calugăriţe au 
fost însărcinate cu instrucţiunea ce se 
va da primilor 400 de coloniştI. ApoI 
patru preoţI misionarl vor fi ataşa\! la 
serviciul bisericeI din Troja, a căreI 
construcţiune trebue să fie terminată 
până la sfîrşitul anuluI, pentru-ca inau
gurarea bisericeI să poată fi pusa în 

Plictiseala şi neurastenia. Emil Tar-
dieu a scos de cur~nd un volum asupra 
plictiselel. 

\ ~+, 

", 
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Prfmeascădar aceste stimate doamne 
~,' domnI, sincerile noastre mulţumirI, 
,:ntru aceste marinimoase darurI, rugand 
c •• ,: bunul Dumnezeu ca să le resplătească 
. n darurile sale cele: bogate. 

1i'llca, la 23 Noemvrie 1903. 

Afard de aceste trdsuri ofiaioase ce fac 
Ol1oal't totdeamta unul oficiallt, mal Îlli,estrea'{d 
pre Spectaverul nostru Domn p7-otopreJore Ul1 

caracter fir-m fl o dreptate a devtrat4, ala 
încât mulţI coleg! de Sp. Sale ar putea 
lua exemplu în cele de ale umbld,.d cu po
pm'ul 1; afund multe lli!cazurl li crime ... 
nu s'ar Întempla . 

programul inaugurăreI CapitaleI. 

lmperatul (1) va asista la cere
monie de pe un tron ordonat deja 
la un ebenist din Paris. 

J . .c ·':.,;.'~eritru comitetul parochial: 
Trdeascd la mult! mtl cu 11ll,-eaKa-l fa

milie! Ear cerculur notalial Prebul Îl gra
tuldm, alegendu-şr unul di71lre cer mal bravr 
fi harnicr tlOlall. TrdeasctJ alegdton'! li noul 

Regimul noueI naţiunI va fi liber 
dacă trebue să judecăm după deviza 
de pe hirtiile intestate pe carI el le 
întrebuinţează pentu corespondenţa sa: 
, Imperiul SahareI - Libertate de con
ştiinţă - Forţă, muncă: industrie, 
comerţ, agricultură - Labor impro-

Eutimiu Bla.,;,a, 
administrator paroch gr,-or' 

ales notariu, Nenea. 

bus omnia vincit. 

r~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .Acea~ă ~emă are d'asupra doI 
, aplică mal mult la, însu~şirile sufleteştI: an, şi zice: E putred nene, e putred de leI carI susţin un scut ce represinta 
· n ban, .or! ah obiect, ti crezI de aur' bopat. 
· ;~mp. Şl cand colo găseştl că sub poş- Asta e toată înţelepciunea vorbeI. un muncitor la coarnele pluguluI. Noul 
, 1ula de aur e aramă goală. Orăşenif carr după felul vietiI lor trăesc suveran va avea o gardă imperială de 

A _ Ceealaltă ,:orbă "putred de bogat" din mână tn gură, nu pot înţ'elege' rostul 100 de oamenI, care va fi comandată 
""::~~ ,te tot aşa de lUlele,asa pe dos. Am au- putreziriI hraneI şi a hainelor din prea de un căpitan în retragere din armata 

· It~o de ~ulte-orJ, d~n gura orăşeni1or, am multă avere. 
c Itlt-O pnn gaz~te, Şi am băgat de seamă EI _ să zic mal bine noI" _ um- franceză, cu titlul de general şi cu 
.1 necunoscatoriI eI cred că e vorba de blă tot după lUCI' dă ,'1 ă S·... leafa de comandant de corp de armată. , , d ~ . fl - re, mo rIS1p.. I cate-o 
- sentimente ŞI e m~uşlrI ~~ eteştt, I bucată de vreme părem "putrezI de bo- Raporturile imperiului Sabarel cu 

~ Acest bog~t. c~re, c: tOţI oamenu bogaţI, gaţI", ear când vine câte-o criză ne ă- celelalte puteri vor fi menţinute de un 
, putr~d pană, ~n adancul s~fte~uluI s~u, I sim~ ,.,luciI de, săracI", căcI odată ,i od~tă 
, um z~c ţeramI . - asta e ,?mt! o cuv<.:n- tot lşl rupe '1 diavolul opincile. singur diplomat, care are unul din cele 
· lre, Ş1 7I bogat, ŞI putred pană In oase de (71 A lbina"). O. Colbuc mal frumoase nume din Franţa; el îŞI 
oruPţlune, de boale de lene şi mar ştiu . va avea reşedinţa la Haga în apro-

,u de ce! Aci. decI, ar fi vorba de sănă- z. piere de Curtea internaţională. 
... c~\,~te) fie trupeasca ~e sufletească. II ... \.. 
f" - Inţ.eles~l, dupa orăşenI, ar fi decI Păcală Intră Intr'o băcănie şi cere un ColoniştiI vor primi un salar zil-
t :netaforlc. Cum am zice bunăoarA: 7Iace- păhărel de coniac; după ce-'l bea, vrea să nic de 4.75, plus un supliment de 1.75 
t ~ta e un om negru" nu la faţa, ci la plece. pentru soţie şi 80 banI de fiecare co-
t' . ufiet. Ac~sta e putred, la suflet, fiind-că D . ]' 

, 
(, b~gat, ~I bogăţIa este o causă a corup- - le, - tT zice Mcanul oprindu-l, pII, p ăubil în fiecare septemână. Im-
'lumI. n'aI plătit coniacul. barcarea coloniştilor va avea loc la 

t
· Dar cel-ce au plăsmuit vorba nicl IA. - Dar d-ta 'I-aI plătit? Inlreab! Pă- Hamburg. 

'l'au visat de toate aceste comediI. Un om ca . D .. 
· d - Se 'ntelege I oul Junsconsult' francezI cuno-

Această lucrare av8nd o foarte mare 
importanţă, cred nemerit a mă ocupa de 
această carte, căcI plictiseala e mal ales una 
din boalele particulare sexuluI nostru. 

Tardieu a căutat de a da plictiselilor 
o clasificaţie ştiinţifică după cauzele princi
pale ce le pot determina; ~i examinează în 
mod succesiv. 

1. plictiseala produsă de sleire j 

2. plictiseala produsă de monotonie. 
3. plictiseala produsă de sensaţie: 
4. plictiseala produsă de sentimentul 

de deşertăciune a viaţeI. 

Prima din aceste categoriI Insă nu e tn 
acord cu celelalte; dacă !ntr'adev/;r; in cele
lalte plictiseala e psihică, tn acest caz e vorba 
de un fenomen pur fisiologic; plictiseala 
produsă de sleire este neurasntenia, adică o 
boală nervoasă, iar nu o boală mintală; cu 
alte cuvinte, plictiseala produsă de sleire e 
numai un simplon, simptomul neurastenieI, 
şi e accidentală, pe când aceea ce noI numim 
plictiseala este o diateză, o complexiune, o 
trăsutură de caracter, ba chiar se poate 
spune un caracter intreg. 

Şi o dovadă a deosebireI stă. tu aceasta : 
că remediile nu sunt aceleaşI, ba chiar sunt 
contrariI. 

Astfel plictiseala produsă din sleire, 
adică neurastenia, se vindecă prin odihnă; 
iar plictiseala propriu zÎS!ă se vindecă prin 
activitate sau cel puţin găseşte tn activitate 
un mare paliativ. 

Ma.ne voI arăta formele principale ale 
plictiseleI şi după ce voI vorbi despre re- . 
fractariI la plictiseală, voI arăta remediile 
pe carI cu multă pricepere le dă Tardieu. ~ ilogat care are e toate din prisos, e pu- __ ApoI, dacă e a'la, pentru care cu- scutI au fost consultatI spre a se ~ti f ~red de bogat. Cum? Are să zicem porumb ~ T , , T 

iO coşare de doI treI anI, are fin făcut v nt să-I plA.tim am';ndouI. dacă luarea în posesiune a teritoruluI * 
~ ·t': ~aT de mal ll}ulţJ anI, aşa că că şi finul • de lângă Capul J uby ar putea da loc Cât costA o negurA (ceaţA) in Jion-

" ~:~. poru~bul !l put~ez~şte nelntrebuinţat. - Da; mi-am făcut testamentul de ] co r t' 1 d' l f E 
1 \.~hame atâtea, meat ele II putrezesc mal mulţI anI. a mp lca ,tun lp orna Ice. pro~ dra. Intre Noemvrie şi Februarie sunt dese 
L ... ~)fJn Cămară, are încât nicI el nu ştie câte - Ah, te temI să nu morI pe ne- ba~il că respunsurile lor vor fi favo- de tot zilele cu ceaţă tn Londra. Une orI 

are •. Omul sărac, care trebue să-'şJ cum- ga.ndite? . I rabile luI Le?audy. tncep din Octomvrie, ba chiar din Septem
;)ere poru~bul primăvara, să~'şI cumpere - NICI-de cum: dar e o mare plăcere Un căpItan francez demisionat a I vrie Rea e orI ce negură dar mal rea de 
'1utreţ se .Ull~ la cel ce are nutreţ şi po- vSăl'l~tlorf~lcI eartăş~'t ca.1nd te cerţI cu vr'unul din: fost însărcinat de a recruta 100 de cât cea neagrA. e cea galbenă Ceata e nu 
lum.b Jnca dm anul trecut Ai dint'al treilea 1 moş enl or . 'd' f . . , 

T I grena IrI spre a orma garmzoana dlO Dumal murdari, dar e fi foarte costisitoars 

.~. 
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mal ales pentI·u căile fera\i~, Ca să ves- guraticl, cât şi dela reuniune însaş!" aceeaşI de oare-ce spesele Înfiintăril Prin exposifiile de unt caut" a lA[lboldl' 
l('a"eă pe condudorl;e:"l. e maj de(Jurle ceata. ",' f J' ci ."i d' l d 1 .' ~ il. (lin on., u~ el c rcscrv,"'. m _ care am ,,1 sun,t tot a ş.a , e mar, munca ŞI tipari- l)e cele vre-o 800 de I"ptxrl"l dl'n ţear'~ 
se ÎlIlrebllinte<\z[t un fpl de cap:iule explo- d ' b bl ' _ 1- Q, el. el. 

sive prinse pe ţ;inl, tie-care din f'le co:Mt ~t 1 (?O • Lor. pentr~1 1, !~teca, popo~ 1 tunle ac e e<\?T. , "' c,a, să. se întreacă în de ele, dându-şl 
elUl' 12 hani jum, Apoi trpblle şi p[lzitol'l. ra.il ŞI m m,aI mu ,te nn urt u1rţT ŞI I Observ, că membn fiheI nu plătesc, Sllll1ţă a face untul câ.t mal curat . 
mal mulţi. Pe urma in ca"e treIme sa al'liă hame la şcolanI nostn seraeT. 3· Preotul, ! casurile de moarte din Deva si nie! I cat mal bine Leaea 1 i d t t ŞI 
1 ,. d ,1 ' 'i'> l' 1" b' , , , " 1·, , • b ' e n a oreş e a 
itmpl :;'1 Ziua, e-aseOH'nea pe slrauC, ::,e ~nveţ,ădt?ru ŞI ItOţ1 s UlgltO~lI l:~encel '1 membrul dm Deva n. u are flImle Cu l' lmmte la analisă, orI de c"'te orI II'-se 

socoate eheltueala ce aduce o negură dt1 1 ă t t 'e e ·<:1 au t " ' il(/, IŞ n.' 1,': regu a ,ax , ,ll1ce at cel din filte. Al unăn e generale sunt cere, câte o putinl'cx. de ,1':.0 d k'J (J opt ceasUl'I pe zi la aproape doua milioane I f d a. il e 1 O 
d 1, veclmet e rec~rl mtre preot Şl POI,')O- Însă comune. ~lembril tilieI orI ÎSI! pentru a o supune 1 tă d h', e el pe an, d' ." . ,. a cerce rl e con-

renI, mtre epltropll ŞI poporenlI pen- trimit renresentantl orI împuternicesc I trol. S'au luat şi m~'url t b 

Reuniunea a doua de 
Înmormîntare din Dev~1 

- Infilnţati\ la 1886. ,

(Urmare şi fine,) 

Din acest moment s'a porni t o 
goană ne mal pomenită contra Nico
reştilor, care a causat multe suferinţe 
sufletestI 1ie iertatuluI meu tata, in cât , 
îşl perduse liniştea sufletească ziua şi 
noaptea. Sub greutatea banuelilor şi 
a intrigelor, a cazut greu bolnav la pat 
şi a murit in chinurI sufieteştr la 30 
IVlaiu 19°2, moarte de martir, jertfa 
uneI lucrărl obositoare, cinstite şi de
siuteresate, lovit şi gonit din partea 
acelora chiar, cărora le-a dat ocrotire, 
rang şi pâne, - nemeritate altcum. 

I 1 1 1 1 b·' , r • , " , ti ca as e pro e 
tru taxe e pr~otu ,u or a e Iscncel, pc cme vreu. Rapoartele generale să se tmmtă dm untul de export fără 
r~~ase cu. a

1
011 ~emcal.ssate·d 4'd~reotull anuale se tipăresc şi espedează pen, ca Iăptăria să poată face annm~ unt 

Ş1 lOv~ţă~onu - m ca ltate. e Irector, tru fie~are membru din fîlie, afară de pentru laborator. Cu modul acesta la. 
cassanu GrI portă:el al reunlUne[ - îŞI I aceasta se cetesc în sfînta biserică orI boratorul are tot deauna la mderu ~ 

f t d .. I ' anA pur ace un. rrll~u" ar prea cmsut f după eşirea din biserică prin directo- probe de tot untul ce se fabrică pentru 
l~vor de veIllt. DIrectorul c:petă dela rui tilieI, care de regulă e preotul orI export in toate lăptăriile din ţeară. 
becare cas de moarte cate 4 cor. înveţcltorul comunel BaniI trebuinciosl U t l 't d . I . l' . \« n u SOSt se a ună intr'o sala. 
casanu 4 cor., secretanu 3 cor. pentru 3 casurI de moarte sunt la . l' b . tI' 
portărelul nostru, un zidar harnic şi I cassarul fii ieI ear restul se depune ~are a tora or; ~! a~l]me men~tă p,cn· 
onest, a primit 240 cor_ dela reuniune, la un institut )de banI potrivit Adm i - r,u ac des sctop,' ~ u me eA le pun tU m!?t~ 

b d b' , 1 . • vase e me a, ln cart mtră tocmaI "It 
su eose lte tit urT. nistrarca averiI liiiel e separată de re- fi ' ... 

U 
' . . au lecare un numer, af;la că să se 

mI membrii cucernic), asiguraţI un,lUIlca pevet : .con.trola fI condu~erea poată. ţinea seama de unde e untul, 
la reuniune, dispun, ca biserica noastră e Insa ul1Jforn;ă Şl s.tnctă, el la reuniune, dar făra. ca exper\il laboratoruluI să 
să-! Îngroape din ajuloriul ce li-se cu- c,on~entrată 11l mana directoruluI reu- poată şti al careI Iăptăril e. 
vine şi restul de câte 60-200 cor. muml, care e supus earilşl controleI co
se rCffi<lnă bisericei. mitetuluJ administrativ central şi adu-

Din fondul de reservil am dat nărilor generale comune din Deva. 
10? cor. pe seama biblioteceI paro Din venitele curate ale fileI, pe 
chlale, pe seama copiilor săracJ, haine basa §,IUI 10 din statute, se pot între
ş. a. 120 cor., pc basa §. 10 din buinţa o parte pentru scopurI de bi
statute, care admite pentru scopurI de ndacere ale rilier, carI măresc interesul 

«Astfel se are siguran (ă de ne
părtinire. 

I 
I 

Oprirea a mers repede, dar drep
tatea târziu a venit, abia preste o ju
metate de an, la 20 Octbre 19°2. Am 
eşit însă curaţI ca aurul, nu s' a aflat 
nicI o învinuire, care ar avea urmărI 
mal grele, la reuniunea a Il-a de în
mormintare. 

binefacere oare-şI carI ajutoare. Eată faţă de reuniune. 
scopurile denunţate , ascunse c şeI. 

Vumnilor pnoJI şi fnv,r{dtorU 

duriul se compune din 40 rle 
membri, aleşI dintre conducNoril case
lor mari de export de unt din Dane
marca şi dintre consilieriI' agricolI ,[e
~al! .spe~iall în laptărie, Exposiţiile se 
lm dm cmcl-spre-zece zile fn cincI-spre- ., " 
zece. TreI experţI, sau treI grupe de ' :c.. 
experţI, cercetează în a parte 'Jie~~ , ; 
şi-I dau nolă, dt>la O la 1 5, al'0W.tJ el ,'.;».../"',~ 

Ridicând însă mânusa, am sv[u-
1it-o in faţa atacatorilor,' am făcut şi 
eu contra-acusă fată de directorul 
primeI reuniunI de inmormintare un
gureştI Szots Sandor. 

Nlinistrul, aflând contra-acusă te
meiniCă, a ordonat, ca dl SZ\)ts Ş{mdor 
se resplătească dimpreună cu domnul 
cassar şi secretar onorarele de câte 
3(X)+ 300 + 100 coroane, ce şi le-au 
facut de 6 1/ 2 anI încoace, şi să se 
mulţămească şi Domnialor cu cele 4, 
respective 2 coroane, prescrise în sta
tute" precum le tragem şi noI la reu
niunea cea hulită, dar core(tă şi cin
stiHL NumaI de cinel ori au tras mal 
mult, de .-:um li-se cuvinca. 

Au c~zut în groapa proprie. 
Reinctpcnd abia .... la 20 Octombre 

19°2 lucrarea, mem brir reuniuniI, să
racI tel mal mUlţr au rcmas in restanţa 
cu competinţcIe de 60 fi!. şi aşa ve
nitul anulut 1902 a fost ~uniculc mal 
mic de cât venitul anuluI premergător. 

Anul 1903 - cu ajutorul Iul 
Dumnezeu - va întoart..:e ceva, căCi 
ie August am depus dtja 800 coroane, 
la institutul t Dacia c în Orăştie ear 
până la fine a anuluI, de oare-ce 
toamna aceasta e mal bună şi restanţe 
nu au prea remas, am temeinică spe
ranţa a mal depune cel puţin alte 
1200 coroane. Venitul curat al anuluI 
1903 eu îl preţuesc azl la cel puţin 
2000 coroane. 

IV. Membrii reuniunit s'au sporit 
în 1902 cu JOI. am încheiat cu 442 
membriI. 

V. Ajutoare în banI am impărţit 
în 1903 la 17 famiiil (12 gr.-or., 
2 rom.-cat. şi 3 reformate) suma de 
221 [ cor. 26 fii. 

Suma tuturor ajutoarelor date dela 
1886-19°2 iace 21.499 cor. 24 fiL, 
date dură 173 membn repusaţT. 

VI. Umănle binefăcetoare ale reu
niune} sunte aceSte: l. ln llccare an 
mdntuim câte 10-15 familil să
race. 2. V cnitele bisericeI sporesc şi 
sunt asigurate, faţă cu cele neasigu
rate din trecut. De esemplu în Deva 
s'a urcat taxa clopotelor, s'au creat ve
nite nouc, câte 4 cor. taxă dela feloa
ne le de înmormintare, taxa de groapă 
dela strcin! şi micI darurI din ajutoa
rele reuniur:iI~ atât dela membri sin-

vn. Filialele reuniuneI noastre, 
Avem câte-va concluse din 19°1 şi 
19°2, ca să înflinţt.m filiale, urcând 
numerul deocamdata cu 700 membri, 
pe seama a doue fIiiI cu câte 35° 
membriI. 

Am pledat 18 anI pe toate căile, 
ca se reslaţesc reuniunile de sine stă
tătoare. Resultatul e aproape - ni
mica, faţă cu trcbninţde unul popor 
sărac de 3 milioane. S"a înfiinţat în 
comitatul nostru 1 la Oră?tie cu 2 

despărţeminte, 1 la Sibiiu şi' alte .~ în 
alte părţI din Ardea:, vre-o 5 în Un
garia, după statutele noastre adică 9 
reuniunI în 18 ant 

IIdiinţaţI unde şi dţI puteţI reu
niunI de sine sttlU1toare. Aceia însă, 
cari aveţI încredere în o reuniune din
tre cele mal vechi române din Ardeal, 
in reuniunea noastră, şi voiţI indata 
a se fal'e ceva spre binele poporuluT, 
al blsericel şi al d-vpastre deopotrivă, 
aJresClţi ve la mine, cu bra~e dt:schise 
v~ primesc şi pe uniI şi pe al~iI. 

Dar să facem odată ceva, pentru 
Dumnezeu! 

Deva, 6/19 Septembre 1903, 
Directorul: 

Augustin A, Nicoa1d m p. 

Partea econmică. 
===-=.== 

Ne tot plângem - ca muerile
de solrăcia poporulul, dar de facut ni
mic nu facem, ca sa nu săracească. 
Nepăsarea cărturarilur nostri fap de l~xposltil de unt în J)alleumrca. 
popor se rcsbuna. apoI amar: in toate 
direqiunile remânem înapoia popoa
relor conlocuitoare. La nepâsarea 
noastra. ne vin întru ajutor şi trăgă 
narea orI lipsa de bunăvoinţă din 
partea organelor administrative, carI 
aştern statutele cu fel de fel de ob
:servatiunl contrare lătiriI. De aicI vine 
apol 'Că în multe lo(~rI - la Brad şi 
Cluş d. e. - .îmărin:a statutelor ţine 
cu anit, într' alte locuri li-se impun la 
minister astfel de restrit.gerI şi condi
ţiunI, carI zăd.rnicesc înfiinţarea ren
niuneI de sine stătătoare. Orl se res
pinge aprobarea statutelor. Am venit 
decI la ideia, că mal uşor ajung la 
ţintă, dacă reuniunea însaşI va în tiinţa 
filiale. Binevoească orI care preot ori 
invetătoriu se mi-se adreseze. ca sa. îl , , 

infîinţu filiale. In 7-14 zile totui 
poate tl gata. ' .. 

Ceiim, din când in când, despre 
exportul de unt din Danemarca şi de
::;pre numele ce au ştiut Dane8il ~ă-şt 
ca~li\Je cu untul lor de calitate aleasă, 
cu c~re au învins pe piaţa AnglieI 01'1 

ce alte felurI de unt. 

Afară de aplicarea tuturor desco
peririlor ştiinţIfice la .f~bricarea ~nt~juI, 
cum e, de pildă, slenhsarea 8111anlanel, 
inLrebuinţarea de fermenţl, anume oe
lecţionaţl, carI dau untulul partum spe
cial etc., Danesil au organisat şi un 
serviciu foarte aspru de control. 

Şi au avut dreptate, caci firea ome
nească fiind lacomă, s'ar fi găsit desluI, 
carI, ademeniţl de dorinţa de-a câştiga 
mul mult de cat au drept, ar fi falşi
ficat untul, nu rar fi fabricat după 
toaLe regulele lŞi ar ti stricat numele 
cel bun al mirreI. 

lată amanuntele ce dă Emest Po-In comunele marI oşor poate câte 
un învcţător or1 preot harnic să auune her, inginer agroIlom, fest trimis cu 
dela 300 de oamenI câte 2 cor. t,u.:i miolune de studiI in Danemarca. 
de inscriere şi 60 fiI. competinţă pri- «Din 1889 s'a organisat exposiţil 
muluI cas de moarte. Dacă nu poate permanente in Copenhaga, la laborato
înscrie atâţia, inscrie deocamdată ba- rui de experienţe agronomice al insti
rem 200 şi aştepte până moare vre lutuluI regal agricol ~i veterinar. Acolea 
unul dintre cel înscrişI, ca se vada se cercetează calitatea untuluI menit 
ceIlalţI, că cu biete 2 cor. 60 IiI. s'a expol·tulul. In Danemarca, Inainte de 
plătit după cutare membru mort dela toale cauta. 8a. aiba. unt de calitate buna. 
reuniunea noastră la moment 100 cor. şi, ~aI pe su~ de toate, de calita le 
50 fil. ajutor în banI. Sunt sigur, ca com;tanta. Toate lucrarile laboraloru!ul 
în curînd se vor mal înscrie şi a treia danes tind la acest scop. Sa,b influis.ţa 
şi a patra sută de membriI. unor agronoml ca Segelc~e, Storch e~.c.', 

Pentru comunele, unde competinţa Iăptăriile danese ,tntrebUlnţe~ă steI~h
de 60 fiI. şi ajutoriul de 100 coroane sa~ea sau pasteUfU:3<:U"ea ~mâ.nta~lel, adl~a 
50 fi1. e prea mare, pot reduce com-l uClder~a tutur.or rmcrobllo~ atlatorl na
petinţa la 30 fi!. şi ajutorul la 50 cor. tural m ea, Şi apol ~un, m loc~ ace-
25 fil.~ remânend insă taxa de inscriere stora, culturI de mlcrobI seleC~lOnaţ\. 

calităţile şi cusururile ce-au descoperit, ,-./ /' 
mal ales în privinţa gustuluI şi a t:lrieI, 
ApoI se sfătuesc Impreună asupra ju- I 

decăţeI definitive. 
«Pe lângă cercelarea calită{eI de 

călril experţI, se pune şi nota dati de 
controlul chemic făcut in laborator. Qh. 
mişliI notează câtimea de apă, ciU.... I 
de sare pusă (untul danes menit alt, 
exporlat e sărat), şi se mal cerc.tN'" ': .••. J 
de nu s'au pus in unt materiI CU,IC.I' i· 
de a-l face să se păstreze mal bin •• " t 

, «NumaI calitMile C ...... rDmii'l'r:llle~--; 
capetă voe de a fi e,ltpOrtate. 

«După fiecare expot>iţie, lăptAriHe, 
carI au luat parte pr imesc o dare de 
seamă asupra lucrărilor şi hotăririlor 
juriulUI. Li-se aratA pe larg şi exact 
calitatea untuluI ce-au trimis; au decI 
putinţa de a Inlatura greşalele modulul 
lor de a fabrica. Fiecare lăptărie ţine ._,_ ~~ 
ca o cinste să aibă unt notat bine; 
de-aceea clasarea ce li-se face, după, 
Jiecare exposiţie, e imboldul cel mal 
puternic cătră perfecţionare. 

La fiecare exposiţie se fac lucrarI 
numai a::;upra probelor dela 10~t de 
l<.\pUlril. Fiecare din ele e datoare să 
expue de treI 01'1 pe an, deci se exa
minează pe an vre-o 3000 de putinele 
de unt. In Decemvrie se publică nu
mele celor-ce au expus şi au eşit la ~. 
clasificare între cel dintăI 1000.)9 .=!"- ' .. 1 
şi menţiunI de onoare âceteriap ta l'Ir , I 
care a dat untul cel mal bun în cel ţ 
din urmă treI anr. Se mar dau în fie-
care an 20 30 de diplome. 

Untul danes astfel controlat infă
ţoşează deci calitătI constant~- Făr;\ a 
fi unt de cea mal primă cahtate, e de 
cali\~te ~ună;" eată de, ~.~ti8rtr"'i'n_~". 
AnglIa Şl Scoţla uu D~rl'l~ , at de Dny 
lŞi alât de pe departe, eaLă ?e ~e ca
păt~ şi pre{url bune. S?cletăţlle de 
export de unt au cor:strUl~ pe chel-, 
tueala lor vagoane recite Şi vapg.5il'':' 
decI pot ţinea untul proaspet Ş1 Ul 

timpul transportuluI şi a-l face să ajunga. 
In pieţele de desfacere tot proaspAt. 

Din Copenhaga şi dela Esbjoerg 
pleacă untul pentru Anglia şi Scotia; , 
ajunge foarte proaspH la Huli Ş1'}tl 
Newcastle, şi mulţumită faptuluI ca''e 
silrat, î~l păstrează această caIi late 
vreme îndelungată, cees-ce place HA

sumatorilor. 
......... .- q 
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" "" " • ~ cI'a 1 Preţul spirtului din A rad, 26 NoemVl ie, Acest calendar ocupă loc de frunte 
< să recunoasca, Jara eXltare, ca-l .,,, între productele literare de acest fel şi 1n . A"" ~ I'" l bine redactată si cea mal modern SpIrt rafinat, venzare m~re. 1 rR.- sec~ta literară de acum e la lot casul un NOUT ~.(. ma '" d' t t 1 nllcă 120- 't d t d n rl'~r at't de ..... aranÎată fvait: rU'nJIl;;as(u m s a Iii " b n ~" • 1 I'~' rnerl e a pu ea a una un u .l~ ;j 

Ţ '.J J' " rut v<.:nzare mare u.- de frumos de piese literare originale şi de 

ARAn, 27 Noemvire n. 1903, ungar. , mică.. 119,- valoare într'un calendar. "Amicul Poporului" 
1 1 1 1 - 1.) "l'titlullul Elmil'y -, dup1- IO~ chiro2.ralll~ borhot uscat 12,80.-13·- poate impodobi masa orI cărei familiI 1'0-_ ! J. "",'. ~a l<3pisropul. 11.r3( Il U ,"' f a ~ I 

" < O< <" / d l)revczut ~ se 0rmeaz mane,;tL 11 recomandăm cu căldurII. Pl'eţu 
t se ·ius la Slbt/ll, a sosll asea,.... a cum era e k Bursa de grâne din Budapesta.' 

care IIse ' d' r d 1 Astfel cum arata ,Al 'i)t- tiO IiL, cu trimiterea frllncată 80 fil. 
reşedillfa sa. mma, •. ,,·,l, a;a~e publj~a şi numele, (hi~r SO ehlgr. grâu pe Aprilie. cor. 7.70 -7.7 1 " Posnaşul" , calendarumorislic ilustrat, 

"'isIHLllll1 AraduluI - pe ~t1că. ) 1 t d "săcară pe Aprilie " 6.G7-G.G8 redactat de :)implex, Anul 9: cuprinde ÎIl 
- J.' , d' 13 d "la fi 'pa t t 1 exeClltiv al acestu rar I " l' "1 '1 t t < scriu foile . m u apd , ~ .- coml eu. , J < " porumb pe Aprilie." 5.49 5.50 partea haz le nenumt::rate g urne 1 U~ ra e ŞI 

După-~lldm! < 1 e pe dueă. Fiind adică dl Urball este COI11;1US din 37 creştmI ŞI 48 , 1-" " oves pe Aprilie. " 5.19-5.20 povestirI de tot hazul, pe carI cetindu-le 
!Iul Ara. U U . l' 1 lUI V'l ' 1 b N nte " '1' , d 

I 1 1 '\IJllOnvi. orl mal J1ne: a . <,- d f Dravo domnu e aran. al d' v b' uitA omul de toate necazuri e ŞI - vren 
omu u" , < fi' d ă e"IL an. D , • 'd 1 Bursa ('omerciului cu pon'i m AO mtya. P 1 
":lrllf'lyi Ulszl6, ear ace~tia 1111 ~ } ~ll I ~ • • l' adună într un partI pe toţ nevrend - trebue să ridA cu poftă< reţu 
~'I'rl . al'll'dtlI st·pănit·il, nici lui Onan nU~l nUllla. . . I 1 1 Raport dela 26 Noemvrie, 1, ~.-O fileri, cu trimiterea francală _ .70. 
u p ~ < b - O' 'f Cel putin s ar cur~HI cc,e a te • o tr, .. 110 112 Il " 

- 1\ d cAt să Se' de~partă de l'luJ ba una vreI. , , P"r('Y j{taşi (ungarl', per peste ,11 <'1'!j' - _ .. Caleudm'ul Sdleamdul:', anul. 13, e. rern",ne ea < L. '1' - I Al 300 117118 ' 
ă de care - daltmmtre I - nOI partide, It It • pân a. - 7" menit pentru popor; conţine prasă ŞI poesll 

~~~c::u~_o de mult ca e nevrednic! _ Cum ar llH'I'ge lucrurile in " :: . :~:~:llanăI:~~~ • 116-11 :: din ~Amicul Poporului". cu portretele şibio-
> _ Uetragcrca dluI Ciocan. Din NăSel~d tll'UHltiJ. daca M. Sa ~r face pe voIa :: .. (s~rbl. per p~>~t!> 261) lIti -1'1.. gratiile episcopilor Dr, Radu, l. Papp şi ,~I", 

._ e scrie: '\'ezend ca zadarnic stă In tlJlUro ra, o arată un .zlar ne. mţesc, care " .. • • pAnA. 1 .. ~40 114 -:1." Hasszu) a lUI Dr. L Raţiu. E cel mai iettltn 
m s . n t 1 căci nu calendar românesc, costa 25 fileri, cu tr-Dietă şi în partidul guverna~en B:,', "; a d pildă s ar stnga' 
poale ~ă facal nici un bine şcolIlor dm !\ăs!ud. spune ceH" ! mitel'ea francată .30. 

" 1 f du \Veber Hermann ler ~1· bIt-og~afie. Calenda1' cu litere ciril~ anul l1B, e CI' -In llrma mal ales a purtări.I sa e,' an - '1' h I D del· r hl.:li> .. - , 
·d re Mostlauer 11 IC ae a. A d află cel mal vechiu calendar r()manesc memt a rJ< le năseudene au aJ' uns in prnl1PJ le ma , J I I 

. l ă"ă nu Fogarasi Janos " C en La librăria })etru Simtion, l·a. se servi acelora cari preferă. a ce ti cu litere 
dl Ciocan se gandcşte să sel re r~g r' l1~ai ti- Tschiprschaptschek Perie Z,j~! dt: vînzare următoarele Cărtl lIterare: ~irile. Preţul' 40 fIler!, cu trimiterea fran-i-se poatA zice că stA în ca ea ce o - k T I a\rl 3 _ 

t Illilta mal cu Topowuk J<ln'o u (" . li. Co<buc, f-slade şi Idile .. , .. Cor. <- cată _ .45. 89 2-3 n".rI,. cal'} pc)ute că ,rar pu ea" . k O d , • t n.) , ' ~ Is~bic Mar'o v. le. ,,]<'ire de tor . . . , . . ",-
succes pentru causa şcoalelor . t Gutolini Giovanni QUl! " Ziarul unul Pierde-Vară. 2,-

Dacă. hotărîrea dlul Ciocan es e sc- A ., }{esb. pentru n{'atlrnare leg, 1,--
Un ,.;emn că. to- Adamescu Teodor ICI. , , " l'ovestea uneI ror09ne de rioasâ şi definitivă, asta e . . fk J 1 b n doI " 1 Ofert de căsr~torie. 

tru neam Hinde Hane 'ern ac 1 l' oţ.el lpg .. ' , ... ' • .-tll~I e Român mai cu durere pen , SncontaJa trad, liberă după Sunt de 3" anI, am 6000 cor. ~enit 
5,- anual. Caut C011soarta de cultură ŞI cu de "cum credeau unii. _ CaranscheşclliI la deputatul J ll- !' d 1 {'ali 9sa , ' . . . . . 

_' p.'('.,'llltl'll mure va fi azI ,în kahffy. Din incideutul, că deputatu ,ce\'- " V('l'sur! ijl prod < , .. 
• ~ • - eului' Caransebeş a fost ales .vlce-preslde~lt SîeDkewit~, (,J,uo vadis v. 1. 

Dietă, cel' puţin ştirile ce l'~imim la In- al dietel maghiare, o deputaţlUne de < cela- " şi l. , , , . , , ' . 

f ' N e vesleste b ' t< t lal'ul T. J)()stoiewskl, uimă şi pedell!Jstl. (Ras, chcierea 011, aşa spun. 1 S . '. ţenl din Caranse eş Hl run e cu prlll v kolnll;:.,lf) voi. 1 II. 
anume pe telefon eă înairl[~a Dlet~I e COllstalltin ilurdia a mers la Hudar.esta sl:'-l 1. A.dam, Sybarin (roman) ,." 

bo zestre aml1surată. Oferete detailate dela 
4 _ d-şoare sau veduve rog sub "Diplomat lt 

la adll1in< "Trib Pop." - Ols~repune 
reciprt..'că leg de onoare. Anonl1ne nu 
consider. 46 2-~ 

0-
3-

multime de lume, pentru eate un bilet feliciteze. Au luat parte în ~eputaţlUne; Ig- " Fwll UI! eamp nuvele (prrţul 
e bătaIe în regula. ToţI vor sa pă, natie Neuerer, Emanuel Kepplch, Petru Bran- ~<~~~~~gâ ~"tră'piido'~l'gl~m~ • 1.50 C~llltll·(l .• t tIe ~l(l,'ocat 

fi d f ă J kuvics şi Alexandru. Balas. Deputatul, ~a- " ~'ăll <1$1 tP,(J~ redUS) .. , • 1,51) .. Ui .. 

trunda in Dieta, pentru ale 3\ <1 1,'" 1>[1\.' a primit cordIal deputaţlU~ea ŞI l-a [. RIIS~II LI!. Rom", . < . . . .. • :.! - se . d l' N 
' dAI ec' ... 1 C I ~ 1 ca uta. în cetDcelana -lUI )r, 1 • /,..,..... şeUlllţa e azI. 10 care se vor pe r ,t: trlultămit pentru de\'otamcntu aranse )e- S. Secula, P"vestitl şi schiţe. , . . ,-

lucrurI marI. Oposiţia vrea să im17edl~'e şenilol' faţA de persoana sa. l'iill'nd'lrul .• Pop.ltltmâD",l\,uf!spest&). .1,: Oprt:an, in N.-Szt.-Mlki6s. Cd cu 
J 1 It I Citlpudllrul "I'oporulul*, tS1biju), . . pracsa vor ii prcferÎtl, anume cu puterea votarea a~upra pro- _ .\Ilrobarca uneI cărtI HIne. ll~ u S('lIlani,t,)rul', revista hll!fl!.râ ~Ilptl!m :Jl. l 

puneriI luT Ti~Z;l. Sunt temerI Ul de, minister prin resolutia din 29 Octomvrle a, ~IJucI'Afilrul·. l'evbtă Jilllra.A, . • . 2:!'~ Doritoril sa. se adreseze direct. 
nutat,il sc vor lua la bataIe. c. 4140 pres. a aprobat pentru şcoalel~ po- Il. Ch{'ntli, ProJudil '1' j' It' , 'le' • 1 MI 
r I)()l'ale _ arrlbele cursuri - "Cart. ea de 111 ve- 1. I'olloscu, Ptltru <'.SZ8(·U Ş B () DUVO. • < 

t' LIl c:oJllluJde tie adauge O lilerl pentru porto. 
- Boala împerntnlul Wilhelm. Dcspr~ ~AtuI'ă." scrisă. cu rară competenţă ~,e d. IJa revIste 4 J1lerI 601-

starea s\îoitară a Imppratului Wilhelm dupa Iuliu Vuia şi apă.rută în edItura dluI ClUrcu 
cum se e'telegraftază din Berlin - s'a dat la Braşov. La comande mal ~arI .se ~ac~ re-
'următonl buletin: duceriI. ToţI lnvetătoriI) preoţiI ŞI blbhote-

,.~na causată prin oppraţie, pe c,oard,R oile poporale să-şI ţină de datorie a-şI pro
stâqolăf{oca!ă, din luna curentă, sa clCatrl- cura această escelentă carte. 

l,~_ ~)~~arntlall\.,tmp/;ratul tl'ehuţl să-, .. crt~t~ _ JJăfuirl. Pentru parochia gr.-or. 
> ... J '" < ~\'ocea ~I~nd cicatricea se va 111 ~~I·l. I'Omâllă din (abuca TOl'ontal-Almas au bi

~~< «isI fUl.ifir-:,\ gâtIejul prin masagi ~i ecsel'clţll Ilevoit a contribui: llustritaţile lor Domnii 
>v~Oel!ll~ şi după-cum se prevede peste câte-v~ Dr. Alexandru Mocsonyi şi Zena Mocsonyi 
fiep1t4~nl lrnp('ratlll îşI va reeăpăta vocea'. 40 coroane, Onorata ~::;ătmăreană" institut -.; , 

, . -' \: Il H OllUtn ult Ilt, dar odi nioară. bin!' de economiI şi credit 2 coroane?, Prea <!no
cunoscut, a fost Îumorlllfinlal }'bl1'ţT în Arad, ratul Domn Protopresbiter Trllon }hclea 
Acp.st român era G, r.01/~tall'lm, P? HPlTIlIrlrnal 120 coroane 2 steagurI, aparatele necesare 
h le preşedinle al seulrel od, ~I mal in Ul'fl1i't ppnlrll face~ea pl'e~lCuriior, O cărticică in 

'\ d~~utat al Iosă~f'lulul. El a dn;ur,t In t~'(~I'S\l: ('urea ni-a scris regulele referitoare la fn-
~ de 8,1- anI, şi cum se Inru I~e cu al~lI Il eerefl pre"l.~urilor ţii mal multe carţI folosi . 

• - i- hl'ar~ fru II La"e, la înrnormenlarea lUI au toare pelllru bibliuteca '.arochiala, Le es-
I rn~g· T f ' "1 rIt' 
: Juat parte nU lll<lm1aI ruutaşlI roman (10 oc, primă.m prin aceasta mulţallllre, BUllul Dum-
; .. !al:",şi cel maghIar. llezeu şi Maica Precestă si!. le aJute! 

-,~ ~~~..:.. Alegerea În Sătmar. S~ v~st~şte labuca TOI'ontal Almas in 7 Noern-
din Sillmar: In urma ul'su.struluI dm 20 ~ov, vrie 1903. Lazar Vuc, preş6dinte. 
armata ţine holelul ,.Panonia·' tot sub ase- _ l'arastas. Sunt doI anI treCUţI 
diu. Gardele militare toata noajJtea au cu- dela moartea vrednicului şi fostuluI nostru 
treerat sll'adele şi în ~nele, locurI upde au parinte sufletesc <şi asesol' c~onsistorial ,.\'li~ 
găsit tulburare de ordllle, li-a dat ajutor ŞI ilail BlldarIu. ŞI precum In amI trccup 
poliţia la detirH',r1. ,~r! sea~a ~u deţn~\lt~7 i-s'au făcut parastas în ziua sfin~i1or Ar
inşI. Pe cel deţJllup l-a e!-iCOl tat pOliţIa, eal' 11<1nghell Mihail şi GJvril de cătr.1 ~otI<l 
interogatol'ui l'a făcut căjJitanul pol~ţici 'Htn- sa Ancuta Biidariu, tot a~<elnenea ŞI III 

koczy, II' iunilmi'tşala de alaltilerI l-au scos anul acesta i-s'au sevlrşit parastas pnn pă
C'"l:i~' i;; d,<,; detinutI, unul e Iuliu Gergely rintele nostru Erimie B0fChes(;u, tilnJ de 

::';, (:,,,;·t ŞtehHl Gabor. Politia, mlnd a fată învetătorimea Joc<lIă dimpreună. cu 
i;i\ ,~'i ; ',r.;.:)jţia celor deţinuţI, a găsit multe {i~eretul dela ,.mbcle şCf)ale şi muip pa-
'. '., li, masă, pe carI le furaseră din rochienJ. P r i 1 i pe ţi, la 8 ~oemvrie 
.... C'." : 'Ji cafeneaua hoteluluI "Panonia II. 190 3 st v. Alexa S.lberca. 

t,~ i 'lacov8na", ~()ua bancă ro- Schimbare de local. Renumitul deutisl 
t ;2"t~'Î!1~j:.tată cu lin capual d~ IOO,~?O Alorgensterll Gyula şI-a strămutat locuinţa 
'\.: .. «, In '_JZlCova, după-cum ni-se ~he de ordinaţie (tragerea de măsele, plombare, 

măsele singuratice şire de dinţI, coroană de 
·f;:: rnvll:1 cu mândrie de toţI .' 0- dinţI de aur măsele cu radacinI etc.) in 
:l~:! ~I iur. Ba chiar şi străinII i r~- Arad, piata Alldrdssy l\<r. 15, 

c:n0SC '" barba{J hamid sunt în Vea mal nestricăcioasa cremă pentru 
'; f;.tF:~-" i:::'" .cil ~i ca. menire mare ceo· infrumseţarea H~nuluI e crema de fiOri de 

~'i ........ :1;_,' ;"i,-,t;p\ine;>lC această banca. in iliac, un borcan costă 1 cor. 
;;....-- r· ;~ !CO'y3 ~:; jur. Pudra de fIorl de liliac 1 cutie 1 col'lr

l
, 

~ - Săpun de flori de liliac bucat:;! 70 I J~'~~inlt. noua. fiupă-ce pentru Pasta luna '2 cor. 
~ :;pUlllell mal jrumOJsă a , Tribunei Pudra luno '2 cor. 
I Poporului. ni-am procurat litere nOl/e, - Mijloc sigur contra durerilor de 
... peste câlt'-vQ {ile ne sos(ste si ma~ina stomac) a sgârciturilor şi a catarufilof de 

'. "tomac, contra boalelor învechite de stomac 
~ n()tl~, pe care am comandat-o, maşină şi con~~a lips~r poftei de f!1ân.!i.a~e, pe u:mă 
}< pe __ care se poate tipări mlll Îute, că\:z un mijloc SIgur purgatIv lăra durefl: C 

va fi mânatd cu aburi, mai frumos, ceaiul intăritor de stomac al f,.ifmaCISwlu1 

, căd este după sistemul cel mal perJec- Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fi!.. 
:-tionat (dela Worner es Tdrsa Buda- o cutie de. probă 2 cor: v 

~ ,1'v" v t, s' v' " - Contra guturatuluT, tuseI, răgu-• .,e.\'/1 dupa,·cum 1 marzmea masml ljace ' ,< '1 e i ~~.. "' . ". " . şelef, flegmeI ŞI a atecţllinllor larrngl OI 
e ~u putmţd sa putem ŞI nOI marz for- are un efect miraculos pa~lilcle de pept 
1- t matul parulul nostru. 1 Senega. Se pot găsi in farmacia "Verg· 

.. Pdle tot: vom mtroduce afa 111- i"lar~a" aiul Kossuth, în A rad, Piaţa Boro"s 
\ b'U'Idldlirl la foaie, încât fi adversarii Bem 15° (casa ~engl). 

i~ I.i 

.. ..,-/ 

N. H. înv. ,,0 conferenţă, secretă". 
NI-se pare ciudat câ a(eea conierentâ să 
tie presidlută de Plotopopul D. M<, care, 
... şa ştim, a murit. O<rI nu? L~.I[r~ureşte-ne 
.ic'ipre p,Htea asta, ŞI vom publIca. 

6. M. ab. 4094. Segedm. Are haz, 
Jar nu [ace s'" se publIce decât in foalt: 
U1l10i istică. 

De vinzare. 
Am de vinzare 100 (una suta, de 

01 grase şi frumoase; cine voe~te să 
le cumpere, sa. vina pâna la BOllnt'şli, 
posta ultimă Bujur, cercul Faget. 

Botin~şll, în 21 Nov. 1903 . 
Nieolae lorgoyull. 

4& 2-2 econom, 

A.jutor de llotar, ::xnlittelu. Braşov. Se pO<Jle să fie ade· 
\'tratc ('ale scriI despre inveţătorul 1. L. capabil a resolva de sme stăralor 
şi preotul T. R. D.lr cum am putea sa agendele oficioase, se prime~te îndată 
pun:tcă1n tref pagIni ma,rI despre astfe in cancelaria subscrisuluL CCJndl\iunl 
de chestii personak, ba lncă s;). mal arne 
ste~<illl la Hujloc ~i dumc? Cit de:,pre dl Jupa. invoire reciproca. prin sCrisoare 
1. L. de Puţa, ext,liOicul, ŞI cele 50 C') sau verbal. 
noI ştim altele mal cu coarne, dar ase- CornaliJl, (HorlobagyCalva) 23 Nov. 
menc:a lucruri l1'-t-S de interes pentru pu-
blicul mare. 19°3, 

1. G. în G. Da, s'a primit. 
44 :;-3 

r asilie Cri~an 
nutar Cl;lrCIlIlJ. 

}lOSTA AD1UXISŢUA1'lEI. "Carte de compunere" 
Ioan Vesillca, liyatyân~s. Se înţe- lStilislică.), pentru şcoaJele poporale în 2 

lege: nu sUl1lep daLOr, CI In, regulă cu cursuri concentriee, intocmită pe basa no
plata p,allă la 1 Dccemvne <;:rcdem ca ulUI plan ministf'rial de inveţament de Iuliu 
(oala Ve merge, de oare-ce d'ald espedăm l3irou, luvaţetor. Cursul 1. pentru clasa 111. 
regulat. ~i lV. şi Cur~}Ul II. pentru clasa V. şi VI. 

U. Pet.·u, Munar. A veţI dreptate, sun- Lecţiile sunt schiţate după planul ~ Treptelor 
te\1 in regula cu abonamentul până la sfir- formale"; ambele cursuri se pot comanda 
~ltUl_~IlU1Ul. _____ .. ~___ Jela autor in 1\;agy-Tjkniny (Krasso-~z0reHY-
iied. respons. loau Uussu Şirlal1u. /Il,) u. p. Kitkova şi dela jilmirii1e princi-

pale din pall'ie cu preţul 1. c. 00 f. La co
Editor AurelPolMJrlcl-llarchulU. mande mari pe hlllgă rahatul cuvenit, 

'c. ___ . .-~-.-- 4;,) 1-

INSERŢIUNI şi HECLAnlE. 
A v i 5. 

Au apărut: Aduc la cunoştillla onor. public 
Calendarele edituriI W. Krafft în Sibiiu: 'ii stim. meI muşteril, cil neguţatoria 

"Amicul Pop01'ufulV., calendar ilustrat de turtar, miere de stupl şi luminărl 
pe 1904 anuJ XLlV, intocmit de L Popovicl. Je ceara etc., purtată de reposatul meu 
Acest calendar e un adeverat almanach, cu- barbat Ioan Kolfap o susţin fara nicI 
priuzelld un frumos manunchiu de piese .) s(himbare şi pe mal departe luând 
originale in prosă şi poesie de Ciru {)eco-
nomu, N. Hădulescu-Niger, Maria Cioban, .:onducerea fiul meu. Totodata. me rog 
H. G. Lecca, Nic. UtaVă, Dr. Beu ş. a. pre-.:a încrederea arătată faţa de bărbatul 
cum şi Imnul uniriI, armollÎsat pentru COl <ueu Ono public să mi-a acorde şi 
de barba ţi de T. PopovicI; apoI Biografiile ,nie nestrămutat. 
şi porlretele episcopllor Dr Radu, 1. Papp 
şi tir. Hosszu, a luI Dr. Barcianu şi lir, Cu toată stima: 

Ioan R~ţiu, precum şi O c~onică ,bogat Uus- 45 2-2 l e(l. Ioan Kullnp. 
ll'atA. Calendarul mal cuprlllde ~I un ~ema-
tisrn statistic al Hornânilor din Ungaria Şlj " . r b . fl' 
Transilvania, iar partea calendaristică e pre- ~~cule ptntru la~r une ŞI ."e m~, 
sărată cu maxime, s~nt~ll~e ~i aforisme scoase d~. vendut sub Nr. 39 strada SăcurJl 
din lnţelepclunea VIeţiI. (li eJsze) Arad. 49 1-9 
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8 "1'RIBUN,,.\ POPORlrLUI" Nr. 209 

St~f~ lll~U~rn~ ~~ntrn t~amnă ~i iarnă 1 
~I Ai gur fl ţ ,: vif..ţ~, _z"ftre, (apital de l~treJlrindfre, rente, cazul ~, 
~:*~ ________ ty>_or_h_t._"_n_"!'l_r._r_h_"\'_,m_I1...:"!.:...ll~:..';..:t,""~"~~:.....I ______ !iJ~ 

~ e A g ('1 la t, H r u, II r i II (' j ! al ă î n ,~rit d :; 
e In interesul dawo.:br S&'·Şl cumptre numal dupa ce a v~zut 

Noutătile moderne , 
din prlivă.1i8 lDea, 3 caror prt-ţurl 

Cumperarl avantajoase. 
Stofc (le Cybelin, . • • • • l[tţ,Îule 120 CUl. 

" 
lueii I)Clltru tl,llllC • • • " 

120 
" 

" 
ţcs[tturn lloduronsn . • • " 

120 
" 

" 
late, negre şi colorate • • " 

140 
" 

Catifea pentru spălat, 
H7 ~--

lDodele admirabile.· 

I~lanel frallCCZ SI , 

(Casa Fischer Eliz). 

In ~rovintă triIllit~m Illn~tr~ [ratnit. 
lHlllolllă de aur l~~H. Ura<lea·JJare. 

SCHAfFER JOZSEF 
com pactor. . 

ARAD, StradiL TabaJdy Karoly. 
EXf'('ula tot f:L,l UI:! 

lucrări de compactorie 
dda t-X' ent"rtl~ I;j'a w<\f sim~\lil pinA la e"a 
rud dl3 h;x - CI)m,;ciide dw li,le ~i prQ
Vd·ţa. iH': tf~ltue:!r, PIUWit Şi pusr;tU:11. -

LU\jfU bun şi &olid! Pl't:lţ'_lll modl ute! 
S rVlcHl PUll'tu! I 1045 45-

~ ---~----+--~ ------------~---- === 
1) j (}lomi\, de argint lbbă. lludulltlsta. 

Cel ma.l eftin isvor de cumperare 
din Arad 

Juvaerieale, 
hntftţi (le aur şi 'lrglnt (f'riillte) 

bilete de am.anet· 
C'lmp~ra pe bem) gi .. ta f.;U preţuritt'· 
('ete m~1 scumpe, WtlU le si'himba cu 
ai.te obit>cte. 1005 79-

Deutsch Izidor, 
cl;l,F\orniclif şi juvo!'Ioergiu 

Arad, strn.dl::,,/'"_relllplo&. 
- Telefon n-rnl 438. -

I C,'1 muI vi:chlU ~tdll:,r d.?, rtp8r:~turl 

şi drpr,zit d~~ bki<·leh l şi _ru:'ŞiHJI. ti. 
cu~Ut",.ll A r li d, I·lţ;~.:., Llbl:rta~\1 7 

HAMMER VILfi10S 
mehanici~n electric. 

N-rul t.elef'ollului \" u. 
Biciclete de bresda, calitatea 1 

Depozit de 
Maşini de cusut Singer pentru bro-

, .' l(le • 

tlt.1.1 "~.1d, ŞI 

maşl:nl de cusut S,nger cu 32 fi. pe 
lângă garanţie de 5 ant. 

Instalări de sonorii şi tel~~f()lJ. 
i'!e primesc pe lâug" mZlre g.'in.nţîe. 
Mare df)pozit de bUCbţ1 de bideletl 
Ş\ m~işinl de cu.soJt. 1059 42-

'l'elefon (pentru O~'I\Ş ~i eomitnt) NI' 387 

BRAUN N. A. 
dtposit dl' eulorl 

Arad., pi~ţlj 13orca·13eni Nr. lO~ 
Mare deposit d~ jirnis, culori de 

ulei fabricat propriu, cdori pentru V(1P

sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi ,IL 

to~te de prima cailt~te. 

- Comande din prQvinfiJ, se 
1034 59- efeptuiesc prompt şi solid 

- Paeh(-'tllrf'~ grlituit. -

TipOil'2Ioti. • Tribuna PO'QurulJll" 

g 's A BĂNUn GF:NERALE LE At-;:GUlUI:?,E lvtU'l'UALĂ BlBlKNR 
:! Q 

i ~ ,/ERAlrS S Y11 V A]!fIAiU 
ti..!! prime·'sec of.-rte pH1\rl1 H:igu fo.·j (Î fi ('IJI'ILt;ili.':,>: Arad B;~h' B.h 

(1., • , 'S' T' - T t l' f , •• tş, • 01', 
;:' j:; Cenad, Caraş· evenn, imt-ş IJ.: aron a Ş1 {t; 1: tIp, UC'H l' p~, l&'t, & 't"lt\ 
~ II: mdl f>!vorabde C(,n.Q'liun t : g c 
~ Q.I 1. In ramul naţiI: oapitale ou termin 60s, rente, zestre pentru fotlţo. capital 
.5 .! de tntreprlndore pentru feeiofl, pe caz de moarte, apese de ln.morruOntaro. Aoeste 
bi. ~ din urmă dela tU-cOO oor. se plătesc la moment in ziua morţiI lntOmplate; 
ti!! .... 2. lD ramul focului: cH\dirX de tot felul, mOblle, mArturl, produote de eAmp~. a.; 
b '; 3. (iontra furtulul de banI, bijuterii, valorl, haine, recvÎsite ~. a. pri. spargere; s:l_ 
~ ~ 4. (:ontra grlndlneh grlu, sec,sră, orz, CUCUlUZ, tlvlls, viii. (vinea), plante ID. 
_. ~ dustrlale: o&.nepl, iD, hlmel, nU\reţurt, ţab.w •••• 

:- Q Dd~lpşirt r.~ dllu '1 l;r()~p;;cte tie [iot pr:mi la ag\\Dţurele nOfllFtre 
... rE lo'~hlf' ei crr, ul~b ml~.t in nI 8\:~ cal> comun!? III Ollt':;\ p:nD -;:; f..I 
W6 
.- )!2/ 

":-- lZ2 

ml-· .. ·-,.,.~· 
':Jd .' • < . 

• '( I 

.6.gentura. rr·illC:pa.'iă "Transsylva.nia." in Ara.d 
Strada Szcchenyi nr. 1. - 'l'Olt(1I1l ar. SItU. 

~\"""').'I"':':--"." r.;'II~' ,r:,Y}Y':T:'~ ~~ v.,c· ;'ll': • r'...,,...,. ~It· 'li "c -It ... r:~; Y'\.,!\n~r.;v\.,',rr;,r-: ;y; V \"IZ"~,r..~ 
l.iAfAtAf,Â,"I~~AJ:a.:~.1~~~6 ••. LAj;;lf.]..JJ,;',J..lt.llLÎ';i)A.I~,jj~,JA...;'~.[Ă.t....r~ 

~ In~titnt U~ cr~uit D~ ~ăID~ntnrI în Sibiln.· ~ I (NAOYSZEBENL l?ULDHlTgLJNTb:ZEl'). ~, 
~ Pe lâDgil. condiţiunile cde mt<l aVd-nt8g1o~se dam iJnpru- ~ , ~ 
~ IIm turi ipotccare I - I J_ :1 
roJ cu b?JortiSJlu pe 10, Ul, 20, 20, 30, 3ă, 401/2 şi 50 ln~f '.,-. "" ): 
i~.',\ ia rl". te de .J umNil.t,l) de ~ U, in cari to-e Cu primle !chit rt'l' atl,t, '=J . 
~ a uunctei, nit Şi a capitniuiui. . .~ 

~ L,prurnwurile !Se l/!;.U( se eu bani gata. in valoarea. no- ~ 
t'1'" m~nu.b\ lr. IScr~surilor ipvtecare. ~ 
~.' Ar angearca împl umuludlor O cfe,l,tul'şte încrediuţ,a. .. _ ~ 
ltÎ1 tui nostru ~ 

i1.i 
~ SZUCS f. Vi/mos În Arad \ = 

tai c poate da totudaHl toute ticslu~inlc. ~ 

~ Instilutul de credit pe pămenturI In SibiIu". :~:::~ = 'N ,gy.:. bUll l?ă"Iw.dm~<;~ '" e-. 
~ 1'1 Provocându-me precutn la anuntul de sus, rQg onor. public doritor de ~ 

riD împrumuturt ipot~care, că şi pân'acum tii de· acum sa se adreseze cu i.li 
lift' încredere la mine cu afacerile sale; principiul meu a fus~ şi remune ~' 
• acelaşi, ca. s4 prestez publiculut în totdeauna un serviciu solid. ~ 
~ Spest:le de întabulare la dorinţa le anticipez; onorariul meu ~' --,. 
• urmeaza. uUerior. 10ti3 9- ~: 

QJJ el.! ri"n;1i: W 
00 B 

m §ziic§ F. "illll.aS ~ •. ' 
I ~ 
'~'t,' institut de credit l'e imobile şi pamenturl '. ~' . i in Arad, Piaţa Soros Bani nr. 22 (Piata do bucate) ~ 
ti (Casa Spielmann, EtagiuI 1.) .<-1·· f 

~@ 6:~ifâj&§~n€BWG~~~i:fu:.~~I®~§@~~~~ 1 
~~4~'~ ~~~~~~~~~~~!!!~~~~~~.~~~!t~~.t.~ZI.. .i.; 
~ ,.---; 
•. IareJJ§g~.~~ .f~mBrrm!l" , .' ftil! 
~ lY.iltiifi 'ttLJ~fJi.lurri~~ii/- . ,g. . " . i iIlstit~'tle credit şi econo:nil, societa1;e pt~ctiI in !;,:~ i = .M.ARIA-RADNAo= 
=~ Fundat şi deschis in 15 Hoemvrie 1897. ~t 
.~ Capitnl sotial 1\. 40.000, in 400 acţiI de fI. 100. ·tt 

i , . 

~ ~ ~ Aeoa,r(\ă: credite persou<\J,a pe ca~bil;. cf(~dite pe c3mbiI ou it I 

~ acoperire hi potee.r~ ; cred". pe oI> I1gt'~ ţlli ~t CfU tCR v en
b
t1
li 

p a.nă la ti'. _;._ "' '.: 
: il. 00; şi imprumuturi pe amane t1 ŞI e ee e pu ce. . . 

f Primeşte: depuneri de banI spre fructifioare, după esri institutul '.,' _ - :J_ .. 
.., pl6teşte contribuţia erariala; ear

t 
Geponenţil primesc dup6 bani1 " ..:; 

• depuşI pa,nă la. 1000 5% de la 1000 In sus 6% interese. = 
4Î Direcţiunea. ~'lţ1~' 
~w •• ~q.'''''V''V9.9.~'H''9''''HHMi!: •.. i 

Aurel 'poPQviOl-Baroiu, Âl'M. 

h 
------,~ 
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