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între H,omânl are să se petreacă stor~ de toţI făra mila, credul din lire - osteneala si dragostea Ce o aveţI pentru 
o mare turburare c. j se Înt()\'ărClşeşte lor foarte uşor, thln, poporul r~m<tn, incurajat şi mul~;lmlt pu-

De asta li-e teamă l ;ngurilor. i du-le, apoI şi cel ~in u:~na ban, cael pen- leţ!. Il, dlc redactor, că n!slmei află in popor 
~ Suferin\de l'ioporulul rom[lI: du: Si totuSI numita (oale e su )l:rată tru

t 
bu:tul poro r sefac J1dovul strctn ~ratj, , C~II'I1/tele bw~e şi pllrtatoare de I-fl'ije a !ur, 

d 1
· l 1 'T'Ou CI " '., 1. mi â tlu1l1aI ŞI numaI pentru bunul ŞI vo- ŞI \ e rog Illnd asta părerea Inca, vezcnd 

rează nu e erI, l a el 10. en, ,", foc că noI pJ.\>lm 111 lUI)!ă l)cntru a· tul luI. ' 
t
" 't I ~,l ce UILHă mal mult, scriet,l pentru ponor 

de' veacurI "O' artea <'llnarJ. 111 a vS l'1/d"opta lTa',1d' ea 1 • t !) b I 1 I d . r .., ... ' e ZI' poporu Ul, pen ru i "a, pentru anu uf, căcT a a u- In toate numerile de Dumineca, totdeauna 
narte si robI am (ost pe paminlul a-I lumina că dela cioe să astente I narile "ucialiste nrin comune românestl câte ceva bun ",i insutlet.itor, as,'<! cum ou-
t -, , ti, "J ' f • , '( 

apl\rat cu sângele nostru. lecuirca relclor: dda fruntasii SUII u-e ; Vill J1 [)\';I~IT c'irnra lucrul 111/ le place şi mal D-Voastră ştiţI şi ilţI sigurI că sco-
Asta o stie intre Homânl până;-i din Sclllge1e seu, car nu d~la ni~c \ t~"~Ad~il~rca, ~I duc sute de c{orobane cu el, pul dorit se va Împlini. 

) ,.' "1,//1< In pllmllC că ce oeşe t un au cu 
cel carI altminterI doar ni..:! TaWl Ilostru venetICI pi1CălO~I! .. 03Ia ungureasca ar! marf,l nO:lu.I, t> Fără îndoIală că asa vom face, 
J~ll ro:,lÎ eli bUIlă ~'ale, O ~tiu, dori să nu-I vorbim poporulUI de pă-! nAccasta e pecat strigiHor la cer. căcI ţinta noastră asta est~: Să luminJm 
fiind-că u simt ~'au auzit că a~a au mint, ci să-I lăsăm )Iini~tit, fJrJ a ~ti: Neamul nostru, s~lngde nostru Rupt de poporul, căcI numaI un popor luminat 
trăît şi parin\ÎI şi strămo~iI lor, din I de lume, să-~l mănânce in colibuţa sa I Iipltorl străinI! ~1rana de tOJte zilele nu! este in stare să poarte ° bună luptă. 
neam în neam. \ mămăliga cu ceapă ~ c. " Vorba c că I o. ar,e l?e buna ~a\e/ - poporu,1 nost - ; Eată, la Dobra, de ce au învins Ro-

, ,.' b' 1" I caCI Il lipseşte p<lmL'lItu itI/de a jost dedat· ~',' , l " ' d 
Far suferintele ni-au venit \11 tre- \. aZI malle lelu Homan nu mal arc I a /1/I/II'i 1'11' 11 t' 1 - ~ ITi mallli SI nu sau ăsat mincatI c su-_ , ".'". ' • , • \ ("'( r U .Il1Ll pamt:nt care- ma are, i l' l' d ,'r 

cut .Ji.:la _ nemeşl, carI J1l-au \inul 1t1 DlCl c~hbuVl.; \>1 da~ă mal \lI1e, mult mal ca nu e al luI nicI acela. i lţe e a sut.e e geandarml ŞI ostaşi, 
robie grea; rdele d'acul1l vin asupra \obIădUlr~a vltregă d. acum, se, Ispr~-l "S0C11,'lca cdor fără p:lIneIU e ~i maT: Pentru-c~ m irun.tea lo~ era pro:opo. 
noastră din partea stăp[lI1iril. i vcşte ~1 cu mUI11,ăllg~, pe can~ .\Il 1 rea, Alt Iz:'or de venit pu au ded.t a pul ~arntc, preoţlmea mtreagă! ,tnve~ 

N 
'1 f t LJl1gur'[ S't"11a(' aceea:;;l vreme slUJbaSII ulwur! trlJl1IsI I, me.rge cu ziua la lucru campuluI, care nu tătonl totI ŞI alU cărturarI vOll11CI ŞI 

) cnleSI au 0<; .' <. -" ,,,, 1" - ,,' , 
,

i _, ' .. ;" 1 : asupra noaslr11 trăIesc din sudoarea prea ll1U t ţine, ŞI nu e In stare să caşttge CU inimă calda românească 
Dlrea d acum eară~1 ungurească, este )) 1" '. c, " . I at,~ta cJt sii aibil.. peste. iarnă. P~un.cuţÎI l' >,' ,. 

: }\<.;ta car o stiu toU l{om[ulll. 1 °l oru UI" 111 cel mal, ma~e ~e~~ug. p1ang de foame ŞI de fng, eal' pănnţlI nu ! ~)rI, unde alure~, lară~1 numai ~şa 

B d 
'j'-1' 1 'd d d Adt:verul acesla 11 stIU SI sunt azI' au ce face ca lucrul s'a sGr"-it ",i cu eli vor mvmge Românli, dacă vor tme 

C li apestl lI'ape' ă cel 0- l~ A' D d' d' l' 1" '1 H' '( , '(, l ' . ' d. . . ' d' d . toţI~oma11l1. rept ova ă că aşa ŞI mJ.aeşu . ranlţl, ca va! de el, pIer ca l110qtş unul la altul Şl nu vor mal lăsa 
va ,ă ~~ 1~;1 cU~1,~a~t~ 111 estul e bl~;e este, dăm mal la vale următoarea n;u,ştcle, mal ,ales In, oltlcă mor mulţI. i sa pătrundă intre şir ele lor veneticiI. 
lUCI unle c<ltld zice că poporul romc1I1, scrisoare ce a nrimit dela un frunta' Chiar acum bantue In comuna noastră 1 CA d . ',' ",' 
a al'uns nemultumit din nricina atită- I " ' < ~ .... )i tusa măo-ărească" între copil care în sine I al espre SOCialIştiI strămi carl VIl1 

, t " I dm 8C]J1"eUS mtmul nostru redactor " n. 'd' _.' l' I rin 'at I A tl' 'ă ţ' 1 rilor noastre, a fruntasilor carI îl În- ;",' , nu e aşa rrlm~, lOasd,,, Insă In Ip~a lraneI I P : e e roma~eş ŞI spu~ c 111 a 

emnc m 5a a eaga epu a 1 amant, unui-doI; - după spusa doctoruluI din loc . A • 

d '1 ,v f) ~ d' t ţi' A, Russu i;ilrzanu. nutrltLlare, copu cruzI In toat.ă ziua mor,' RomanI ca la nIşte fraţr, să li-se spună: 
orI a socialiştilor, carI făgăduesc câte • Mult Ono D-le Redactor! şi aceia carT scapă de moarte, vor remâ- Frunta?1I romanI. d as~~enI luptă 

... ....,:.- toate. lICu inima plină de bucurie şi mân- nea nesJnătoşJ, in oftică, fiind-că-I sunt pentru scănţarea dănlor, ŞI 111că unde 
..... _ • '-"Nu, nu ,,; aşa stau treburile. Ci, găier~ vin a, Ve împărt<'îşi, că poporul. atacate pIăI.nânil~. lată o icoană tristă a se poate ai

uta c.eva
: in casa comita-

~_'_~ . t" ;''';' nostri . au ascu\tat p[\113. \ de Jld.,:-: dandl~-,le e~ ~ :1 n~me~ul ~e ' stăi :~; __ de aicI ~l peste tot a comun dor tuluI, ~nde la fiecare adun,are duce 
Sl YQ~nle Ullur SOC1UllSt! str-d 11 I , asta_l ,\lhll:llnCc.,l (hn~.~ llbuna 1 op,?lulu! ,Pll~, ve(."~:,, ' . luptă mversunat~l FruntaSII românl 
., d ' ,. COlllUI"l -- ,l ~_"t I:;U lnare InSI,1t\cttrc S\ ' -~! lanna toate aceste că e poporul ' ; . ' 

_,.t ."".....-

.,,'''': = 

~a! ,ova~~ ,despre nemulţUlm~lle I pl~cer~ articolul~ d\! fond.: 'Ce vor R~-I se-:'J.c, că, C s~)rs de toţI, re'mas numaI cu l~C~ do~esc ca ,fiecare t:-0mân sa-'şI 
adand m mijlocul poporuluI roman. maml! - păm/J/1 - SCriS de D-voastră.' surletul 111 oase, .:tpoI şi acesta il scoate aibă ţanna luI ŞI sunt dela 22 anI de 
NumaI pentru căI vorbeşte de pove- lINu me n~ăgule.sc domnul meu, că I afurisitul ~e, plumb veninos din bieţiI' când noI toV cerem ca fiecărui Român 
riie marI, Românul de pe sate e în n~ n~lI-ar ~:a bll~C J1 n"u ~c,easta ne-ar fi oamenI, t~'lImţ':.ndu-I, pe cea ,lume, unde să i-se dea dreptul de a alege depu
stare să dea ascultare până si unor ~iatonnţ~. c.md v'o lmpartaşlm unele ca nu este mc.I s.,carbă. nicI ~~spm~re, ear cel tat şi în sat să alegem slujbasI cum 

, d 1 B d ' ) ,a.ceste d. aleI de pe la sate - aceasta /le-al' de acasă reman odanI ŞI In tntserie cum ' ' 
Jldovl e a U apesta, ba tncă dm,lt dalom/la .ca se ştiţI şi D-voastră, cel-ce s'a .întcmplat aicT In 7 :\laIu st. n. la al;gerea nou: ,n~ place, ear~ ,nu d1!pă. placul 
sudoarea feţeI sale adună banI să plă- mult os~el1lţI pentru cuusa rOllulnească, dc lucie comunal. NemulţumitT cu soartea stăpanmI ungureştl. Şi să he mtrehaţl 
tească drumul acestor înşelătorI. , . pyntru bietul popor mult Încercat d~ soarte şi cu ~ttltea fără de legI, să {nal milngăe acel JidovaşI: Veni-vor să lupte la 

Ce dovedeste aceasta;) Că-s de _ ŞI h?rdele strell1e, - că nu II1zădar c~ acela, vezcnd că al luI totuşI nu-l p~- alegerI pentru fruntasiI românI carI 
'd " s ostenitI. raseste 1 ":l' nădilJ UIţl, se agaţă şi d'un fir de 'Credea biet 1 x d 1 1 '( c, C·. . , " vor poporu uI acest b1l1e; Vem-vor să 

. .' d ' " , ' u popor, Ca e a UI " cond el articolul dll1 lruntea foiI 1 t Ix 1 R!'" ' , 
palu, amăgm u-se cu vorbe deşarte SI e păraslt, :\lai ales de când nu luam parte d' . . l T 'b P 1" up e, a atur cu omanll, unpotnva , .... d 'f . ' ,,' .. . 111 numeru " n uneI oporu uI" ziceau b x '1 U . J'd d 
Lrezen 111 tot elul de făgăduclf. la alegerI, rcmas-a prada kossuthlstdor ŞI sărman ÎI : Trăiască-l Dumneze R' ogatam or ngurl Şl lovI, carI upă-It "A _ • _, " - u pe ussu ," "1 ' , 

_ ' Dacă lucrurile vor mero-e nainte a, C?r paga!1 l, ŞI a~U\!l 1~~I 111 unn~ spur- Şirianu, că bine scrie şi mult bine ne c,e Ca au pămentu, mal vor să he ŞI 
tot asa _ scrie ) Budapestib H' 1 c~~jlor ItpltorI socwliştI )ldovI, can le f:1-

1 
\',oqte~" DecI în numele lor vin - scriind smgurI stăpânI pe casa unde se fac 

,-, ' Ir al' c ga uesc tot ce nu le poate da. - .Poporul şlrele aceste - ca să-ţl mulţumesc pentru legile? .. 

Italia frumoasă, ţeara, împodo?i:ă de I turJ~ toate poartă timbrul caracteristic al volumul dlul Russu maT cuprinde descrierea 
Dumnezeu cu tot ce p,oate ll1ca~ta ŞI lI1a1ţa: uneI ţerI a artelor, al unul popor artist, ali şi impresiile câştigate în că1etorin sa la 
sutletul . ol1:enesc; Italta, deposltarui bogat centruluI admiraţiuneI neamurilor. I Londra si la Paris 
al creaţtumlor neperitoare ale geniuluI ar- ." 1"" 
tistic; Italia, ţeara visuluI s,i poesieI,' Italia, . Gra,ndlOasele rUI.ne, carI bravat-au as- I ' 0. raş~l ~e care nu 01-1 putem 1I11-

KE~:l\I:,T,' - POMPET, - CAP"I. _ I:<'LORE:\TA. _ l d I 1 d ,- ~ vllNEIIA. _ LIDO, _ LONDRA, _ PARIS _ pămclltul sacrelor ruine, -işI deschide Cll!I~U Inte u~ vrel~lr, toate v.orbe~c de; c lIpUl , eC~lt tn muncă, ~um, mi~os de căr-
farmecele sînuluT seu, sub avcntul sulktu- mar:rea trecuta, - ŞI sufletul l1I-se lnalţii I bun~ ŞI ce.lţă, ?~ecum, ŞI engle~II,. pc carI 
luI 'ldllll'l'ator ŞI' al d 1 1 T d t" la gandul străluciteT descendente a neamu- toata lumea lT ştie senoşT, sobn ŞI t1c ti tf, 

UUSSU RlltIAN < < con e u u es 01111C. " I " ' , ' 'j U, luI nostru. I s~nt ,presentaţI. d,e autor prlO trăsurI toarte 

nMe Cllpl'ilh.lc dor de lllire 1 l' d _ Conştiincios In expunerI, autorul nu ~I- I b" l' d VII ŞI caractel'lstlce, - fără să lipsească 
, , l <) e mtre\' ă ' , , '. l~ arete e IsencT, temp e ŞI omurT, " , , . 

lunp, cdl'loritu... " ,IS nll11lC ce mentă să he Ştiut şi re- d' ' . , ' I cxpunenlor sale nota ongl1lallt.'itlI SI mo-

. 
' marcat, aşa că expunerea sa e fual.te 1'11- In mctropola catoltclsmuluI, sunt tot adtea I 1 1, "1 l' , Am t ,Il 1 l~d' l' mente e Ol1servatlUOI or persona e 

. \.c \t cartea u uJ ~ussu Sirianu' structivă. c a IrI epoca e, III cart cele mal marI geniI . ' 
~i r('f~'lu\ ce mi.a rC:-;Ullat 'in suil~t du:')~ IA' .' ' . artistice şi-au depus prinosul munciT, vicţiI Parisul, acest lIcrier al p.lmentuluI", 
'~ el este cel "\'\c' 1'11' I . I Il' ,supra uneI rUll1c se opreşte, SI ne 1 ' 'l: I ' t" capu acestor slre ace să ne r " ' şi credinţeI. cum -a numit l' o talre, - cel maT I'rtI-

, .. '\'1 ' . canHntlln momcnte de hot;1r1- d Y 'd ' mos şi elegant oraş din lume, vorbărctl si 
~l n~ cred, ca vrc-lIn o-,dlct dornic toare ImpOrtanţă istoric,l... Autorul nu o ata e răpit e senllment , d" 1 T ,~ • , , " 

de F11acuta recl'C"I'e .tll] '1 1 D .. " '1 1 1 ragă aş, repres\l1tă tI1saşI Vleata SI veselia. 
" s C C,h':" '>" nu aiba 1 <Il' apOI, se perde c'lrăsf II f- t .'T ŞI e enlUslast 111 e:-.puncn e sa c. ' , 

acelaşJ Sentl'll1 t ' d . , , - . • " 1 ,In .1SI Nu a ~ ă:') t tiI" . d " en , urmănn uec'(l'lcn\c frtl- ,ŞI VlsJI'I, III laţa uneI p:inze d 1>, [' .• 1' 1') T ' Y d i' "C' Fa au aru u VlSltarea ŞI es-
lnoase s\ exp "1' b ,~(' " " e ,a ac OlT ar nu a rare 01' mtoneaza coar a ' I " , , . 

'\ ' unell C ogate alc c;).rplllcC,\~rc; ,oleglo, .. "'ar 111 fata lUI Moise' l' tI 1 - f - ., l' 1 cnerea monumente or~1 mstltlltIun.tlarepo-
C
"re vorbesc. ' ' , J"- . ",.. ' ,~lIm 1lI- zc emc el, aţă cu lllcrezuuI SI prea a lll- I " ',j' d:' .. 's 'ne 1)1r ~ . " '\'" l :'. ca e SI \stonce ulll aceste ouc nelntrecute 

, , \ '- 1" , • c, ImI vine să esclam cu Michel tatii nostn li ralI Jzaro\1lenT SI moravu-' ~ 
Cro~lcar fidel şi conştiincios, d! Russu Ange\o: riie lor "fin de' siecle". ' 1 ~~ntrc ale ApusuluI, ll1ţeleg Lo~dra.~i Pa-

ne face sa-I urmărim pas cu pas În fru- \ '1 \ orheşte, Moise ,a Iisul, - c~cl ne poartă CU dibăCie ŞI cu o 
moasa sa c~iletorie {',. "~ " (' .. \ '. Tonul 'În care e scrisă cartea dlul admirabilă putere de sugestiune, prin Lu-

" ,tCllta III italIa SI ne I,cnu. Jln NC:lpol1 ~hre'l dela L'cI R preslI1tă flnd pe rînd b " ;: a 'd' '\ d \' ,'" 1 o, USSll C variat, prin ce contribuie mult la vru, prin Catedrala Si'. Paul, etc ... 
, Y I oga.pa de comoar{t ; ora 1111 e ea Capri, - toate re:-;piră a deşteptarea interesulul s,i la urmărirea gra-

'. da patl'le arte ~r, ale CanaanuluI sullctesc I farmec .. , ' d ... Şi când În artă găsim sinuura fe-
- e pe acest pament. '1 I ată a expunerilor, " 

.1 tlsee c din Ruma şi Florenţa, Ve- ricire senină, în această. vieaţă păm2ntcască, 
___ '___ netl"l Zl'nl - '1(' - Afară de căletoria în Italia, vlsttarea - haid' să ne îndreptăm spre art,X! ,L .. •• pre 

,< li' , mafl , - \Il ori ce colt e ' " . .., 
.) O parto din anea"tl~ intor~~antx 1 ! numaI artă,.. ?raşelor, 10~alităţilor şi monumentelor ce ' ~rtă ne indeamnă, ne deschide o portiţă 

11 t 1 ' ~ ~ ,. IH'ra ro a ' t i \ &IJ '1'11 C f'Ja .In (!OIOflllolo Tdhmwr r ' I \0, \O rupeazărumuseţea natureI, mărirea tre- ~i cartea dlul Russu. Ol'-I'eu. 
III locul acosta ~i o ."J ·JPOflllul'. tot, ·Ieaţa pc bgune, pe pietele Romel I I \ J' ., repl o us~ In yolumul d f il. b I J I ., CLltll uI, sp en~oarea arteI şi puterea geniu-

e aţ, U evar e e oraşelor italiene, în girI ~i por- lul omenesc din acest clasic păment, __ 
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Da, ar veni să lupte pentru ale
gerea vre·unuI Ovrelu din Budapesta. 
Dar ce folos ar avea RomâniI dacă' 
în locul câtor-va bogătanI l'ngurI ce 
s' au ales până acum, ar lăsa să se 
aleagă nişte coate goale de JidovI, 
socialişti căror le arde după depută
ţie nu pentru-ca să ajute pe RumânI, 
ci să se tntolească dinsiI! , , 

Acesta-I adeverul. 

Invi'ţâturii din Rmnli'JI irt ~i R.ef/ele 
Carol. Alercwi s'a deschis ÎIl BuclIreşll COI/

p:/'esul Îw'e/ătoresc. A fost de fa(,'f şi dl mi
nistru S. Hard. 

S'a tt'imis cu acest pţ'ilegiu Al. Sale 
Regelui Carol la Sinaia urmatoarea tele
"ramd: 
t"> 71Alemb1'il îm'i!ţ,lme'lltulul primat' urbatl 
şi ţ'1I l'a 1, itltrl/lli/l ill ai n .. cOl/gres didactze 
deplin cu aceasld ocaSle pruzosul lor de 1'e
clt1lOştillld Şl tieJ'olamclIl aceluia sub a că
rui înţeleaptă şi părintească oemtire, şcoala 
rOl/Ulllt't a t'ealisal frumoasele pruMrese dl.' 
Ca/'r Ile bucurăm a:;:i. 

n,\d t1'di11 Majestate! 
Sit trăiască M. Sa R,;!gilla! :M traiască ramilia Rega14. 

Preşedinte, 1. O)lrun. 

Cond<tmnabil. Dela Sibiiu primim 
următoarele.' "Nu Sibienii poartă vina, ca 
tipografia 11 Tribunei" a trecut în mânt 
sb·aine_ Gaci eata r;e s'a petrecut. /nirJlOşli 
nmuini cdpitanul Luruţa, redactorul l'dcă
tianu, Vi~tor Tordaşi.anu, advocatul lJr. 
Dan şi alţii. s'au constituit în t;onsorţiu, în 
s(:opul de a tace din "Foaia Poporului" or
gan al tuturor reuniunilor de meseriaşi din 
ţeartJ şi organ al reuniunei agrir;ole din f:ii
biiu, Ufertul era deja gata suusrris de toii; 
rii"uÎ1wa numai sa-l înainteze când vor Ctti 
u?Hieva amm[at că tipogn:.jia - 7Iaverea na· 
ţională" - e de t'enzare Licuulatorii, ori 
mat bi?2e: fostul fibir~u Dr. LemerlY, au 
a/lat însa (;ă e mat bine s'o vendă pe us
(,''UliH sasului Marschall, fără a chema la 
cumperare şi pe ROllulnI. 

5/18 Iulie 1903 Nr. 27 

Roadele obsiructiei. • 
De un an şi mai bine trebile ţl?ril 

stau reu, reu de tot. Alersul paclnic al 
lucrurilor e împiedecat d'o samă de 
oameni, cari ori-cât de sgomotos ar 
stn{j,'cl în lumea largă că luptă pentru 
binele tera si usurarea poporuluI a
păsat, -'- nu:nal' bine n'au adus terii, 
numar: usurare n 'au adus bietului tăran. 

Stăpânirea ca să poată ţill;a ren· 
duială bună în {eară, are trebuinţă de 
banI, căci slujbaşiI trebuie plătiţI, că
tanele trebuie plătite, datoriile {eriI tre· 
buie plătite. Şi stăpânirea le p/ă/t.'Şle 
toate aceste din dările ce le adună dela 
cetăţenii leril. 

Am ajuns acum acolo Încât de un 
an încoace cetăţeniI nu mal sunt siliţI să 
plătească - de-ocauulata! - dare, 
căd darea numai aşa se poate adu1la 
dacă în Dieta {eri! s'a dai stăpânirii 
voie să ° adune. De un (In du '{ile ne 
aflăm însă în stare de ex-lex, înafară 
de legI. Stăpânirea n'a căpetat voie să 
adune dela cetăţenI darea pe allul ăsta. 
Socoţile de pe anul trecut nu au fust 
încă controlate, şi a{I mane ar ji vre
mea să se controle{e şi socotite de pe 
anul ăsta. Dar nu se pot controla, căci 
kossuthiştil şi-au pus de gâll(. sâ nu 
lase ca "ace să fie în ţeară, şi în fel 
şi chip in cearcă să aducă {cara în tă
păceală şi mal mare. Şi fac reu, fac 
un reu mare mai ales teranului. . 

Darea trebuIe plătită. Dacă n'o 
plătim anul ăsta, va trebui:s'o f'Iătim anul 
viitor, când vom avea apoT să plătim 
în aceiaşI vreme darea de pe dOI anI! 

tidul va lupta la. aleg~rI . in contra' I;ultclor, representând pe dl 8piru Haref' C 
acestl~l g.llvern al!tl.conslltUţlOnaL Stăncesru, representând Ateneul Ron:.ân: 

~edlllţa se ndlCa la :2 1/4 ore. 101~ Bogdan, N. Iorga şi Onciul, profeso,-i 
unwersitarj i Ştefan Ioan, deputat Sabba 

- Şedmţrl dfla 16 Iulie. i Ştetanescu, N. Milulilescu, Virgiliu l'(j. 

N
. . A i pescu, etc 
mllC nou decat poate o mal: 1'· . . " . n Jurul monumentului sunt aş('zate 

mare .aglt~ţle_ 1!1 cond~are. Teama ~di- f;~ioanele ~.L s. ~~geluI. comitetului de 
solvărtl dletel l-a cupnns ne totI. Se- bţ~l~t~vd Şt a mmsslerului instru('ţiune" 

. . t, j pu~r'e ~ 
dlOţa de azT, presldată de An!10nvi, al 'p,',,,, . t l 1 
, . t ~ .. rm ee arda 1. 1'.' 
lI1ceput cu O II1terpelatie a celuI mal un serviciu divin . C t~scl!, prOtesor, a OfiCUl.t 
tiner deputat Reich Lll~ddr care aduce I monumentul este ş~(~:~:;~ei a~ef, d

t 
up~tca.re 

la cunostinta dieteI că reg' imentul de aghiasmă, conform r~ulUi,r:n !'~'l~S rlopt t ru '" l "·~Jwcu ap au-
in[anterie 76 a refuzat să cânte la o se or Căldu.roase ale restrânsei Ct8istenie 

d· [)' . . Dt Stefan Ioan profesor ' r b 
petrecere . ll1)aJa 1111 nul maghiar. al c 'i t 1 . d . 't~ t' Ş1. 'lUe?11 ru 
S
,,', 1· d ~. ~ om. e u UI e tnJ ~a wa, rosteşte o fru-

tclllga a ap au at sgomotos. KllIlen- moasa cuventare, tdcend mai înt ~. . 't 
LI 'd' . asu o SI,U, a 
ne ervary a promis că va porni cer- prWlre aSl~pra stdrei şcoalelor din princi-
cetare. 1!atele ro~ane acum .0 sut~ de ani şi asupra 

MaT vorbesc in chestiI personale tn~u~nţe~ pe care. cez 71 t.rez. n.eîn.trecuţi pa
Rdlkay si Polâmli, al101 urmcnz;'\ de-I trJot! ş~ nep~etutţ~. lum1nător~. as neamului 

., " • t < , romanesc Jhcu, Ş1W;at ş·t AJa1or" au al:a( () 
sbaterea :orb fii de program. asupra desvo/tarii neamului lor. 

.1Va1:J.aJ.r P~ter critică aspru pro· :tpoi î~ numele comitetului, dl St~/~n 
gramul 111ll1lstenal. Sunt multe oficiI Ioan, ţncre~mţează monumentul dlui primar 
îl: Cng~ria, .carI sunt de prisus. Spre al Cat~a~, ',. . 
pJ!da fispl.wzf carT nu fac alta decât. F. Robesr;u, pnmarul Caplt~tlel~ 

.' "',, mulţumeşte pentru darul ce se face (;OIllU'le~ 
beau ŞI mt~~wncă, tra~ plăţI grase. şi şi. ~ie,~lard ca act;eptă bustul, pe card !Ja" 
corteşesc. }< Ire~te nu la la cunoştlOţ<1 pa.!. Şl pastra ca U7~ scump tesaur de amin 
programul. t~re recunoscetoare. . 

După pauză vorbeşte l)df1ie~ Enlij, date Ambele dlscursun au fost foarte aplau· 

care aprobă ţinta luptei, kossuth~~tik:r, . La orele lOII. ceremonia era terminata. 
dar nu aproba. obstrucţJa, cacT ltllpLe-

dică activitatea parlamentară. Apelează 
la patriotislllui opoziţieI, ca să se re- Oii 
stabilească in ţară pacea. Ultimul ora- erum., e.pum ... 
tor a fust VeSti, care a vorbit in chc- Cn amic ne scrie 1 
stie personală. lttbite am'ice! 

Sedinta se încheie la 2 ore. , , 

DIN ROlIÂNIA. 
D~8v~lirea bustul ni luI August Treb. 

~till eă nil cetiţl "C ontrola" prlwum nu o ee 
tese nil'! ou. .Mi-~'It. l~omuuleat Insa llrul din l:! 
l Lllit~ 111 ('are 81!rls este precum ul'tueaz!;:" 

» Corespondenţa. reda('ţiuneI. 
,,])lll~ N. 1). în Orl"l~u·m.: Invităt'ile pl/-tlil" 

de p.\ml aculII, ţi ,le rt>potllm In al)Ost ehip; dtic"\ 
In('lI VUI' l't)U1lltll' rAră ofeet trebue să cre U il LH 

i Il r" l' ll1 Il. ţ i un ilo J.' cun u Seu ţii o r l)-Tllh' 
şi !lpOI vum lntorupte ori-ce nlterioară (~ontiuuafl\: 
l'Al'1 I1e I\jULlgo eu speseLe de două·ori la ~eiu~. 
Al:o~te upt Z!l(] '.luat ultimul termin. Din "MulţHll! 
prPIl frumos" nu trăeşte azI nicI chiar s. Petru, ,',Il 

; r-

., 

11 Ce zice la aceasta veneratul (lomn 
George j)op de Băseşti? Aproba d ~a apw:ă
tura ca în chip urît o avere naţ10nald să 
ajungă în mâni strdine.?! .:. Dar ast(el. ~e
care Român se poate s,mt~ dator nu ma, tn
demne pe ţ~rani a abona "Foaia [oporului"', 
dar din r;ontră sa spuntJ tuturora: de acum 
incolo nici nF~a1a J oporului" nict n,Cdlin
(tarul f'oporului", nu mal sunt romaneştJ, 
ci U1.4 ajuns marfă în mâna unuI Sas. Ro
milnt, voi cu banii vostri n' alJeti să ajutati 
însă propăşirea unei negustorii străine /1.1. 

Avem cZilloştilllă că mulJi dilltre 
ţiraniE nostri se bucură de stărea de 
ati a lucrurilor. Se bucură că nu le 
mal vine executorul pe cap să le ceară 
darea. Noi însă, carI le voim binele, 
il rugăm să bage sama, şi să-'ş/ plă
tească darea ia vreme ca şi până acum. 
cad nu peste mu/L l(;tara ...... fo!i,a.feo~ 
curcărura de azl, şi atund tQrcel~ar~ 
n'au plătit darea la vrcl1ze, vor trebUI 
s 'o plătească toată de-odată împreună 
cu ca'lnetele de 'tllUll'zicl'e I ŞI 
atunci le va fi cu mult mal greu sa 
plătească d'odată darea de pe UlZ an 

I,aurian. Acum doi ani, profesorul Dimi
trie A. Laurian, jiul lui August T,·eU. Lau
riau, regulându-şi drept!~rile la pensiwle, 
după .iO ani de profesorat, r;olegii lui dela 
liceul 11 Mateiu Basarab~ i-au dat un ban 
chet de adio, cu care prilej s'a pus temeiu 
unei societati întitulate n Laurian", cu ouh-

atut mIII puţin un rOllaetur I '.. , 
"IHul S. U. În Poe[cu: Ne surpritllll1 l' \ II' ~ t-

• 
Despl~e alegeri. J Aradi Ku{-

fân!!' spunhld că se poate să fie încă 
în vara asta alegeri noul de deputaţi, 
cu care prilej RomâniI vor candida şi 
c'f in toate păqile, scrie: 

) La Şiria - şi asta nU-l lucru 
nou - îsl va încerca norocul Ioan 
Russu Şi;ianu, redactorul ) Tribune! 
Poporului. c De fapt cu Russu Şi
rianu nicI n'ar putea să se ia la 
luptă decât un Takacsy Sandor orI 
Zseit~nszky, adică aşa oamenI, carI 
în cerc au trecere şi legăturI marI. c 

Credinta asta - că aceşti UngurI 
ar putea să lupte împotriva d-/uz Russu 
Sirianu, n 'are Însă temelll. Si Takdcsy 
;i Lselens{ky s'au ales în tr;cut numai 
fiind.că Românii n 'au pus candidat 
nationalist. Indată ce va candida Însă 
ac~m redactorul nostru, isbânda Ro
mânilor este mal presus de ori-ce î,t
doială. Takdcsy ori Zseldns{ky {adarnic 
ar încerca marea cu degetul, că Ro
mânii din cercul Siriei sunt bărbatl 
odată, n'au să-şI de~ votul pelltru llişt~ 
strJini. .• Fost-a şi Takdcsy df..'F utat 
al /}iriei, dar făcut-a ceva, pentru sa
tele din cerc? Şi Jace oare ceva 
Lselenstky? Dar' de unde! Nici gura 
tIU şi-au deschis-o în Dietă. Şi dacă 
si-ar deschide-o, cel mult s· ar rosti 
pentru stăpânirea maghiară care ne 
pune dările grele! Pe când pe Russu 
Sirial1u mal ales Românii din cercul 
~~irie'i îl cunosc ca p- 'un luptător care 
~i în foc sare pentru drepturile popo

rului! 

~~ ~. 

,"" ~, f : ~.~. • .' • • ~" , 

Intreg. . 
1 cranii români vor face dar bme, 

să plătească dările la vreme, şi să nu 
dee cre{ăment acelora cari vor să-I mo 
miască ca dare nil trebuie plătită, pen
tru-că suntem în ex-le,x;. 

.:.Yu binele nostru îl vor kossut 
hiştil încăpă{iJlaţl, nu pentru asIa im
piedecă pacea În (eară, ci vor să ne 
facă pe toli Romani! şi a/te neamuri, 
Unguri, - vor să facă din arma/ă
armată ungurească! La asta Însă noi 
Românilnu ne putem îll voi! 

Din Dietă. 

gaţiunea pem,.. me-b""""~,,,",,~A . 
fie-care an la 'i) petrecere eoleglald. 

Ar;um un an, s'a propus -ideea ridicarei 
unui bust ilustrului dascal şi nationalist 
August Treboniu Laurian. 

Un comitet, compus din d-nit profesori 
Dr. Atanasiu, Gonst. Banu, N. Cosdcescu, 
George C. Dragu, D. Evolceanu, Stefan 
Ioan, T. Matei, N. Mihdilescu, Th Speran[ia 
şi D. Stăn~scu s'a constituit imediat spre a 
aduna, prin subsrripţie, fondurile necesare 
ridicăt'ei bustului. 

Acest bust, datorit eminentului artist 
sr;ulptor C. B<\lăcescu a fost desvelit Marii 
printr'o pioasă manifestare pentru memoria 
lui August Treb. Laurian. 

Modestul monument se compune din
tr'un postament de înalţimea a două trepte, 
pe r;are se ridica o coloană dreptunghiulară, 
ambele de piatrtJ, pe eare se află aşezat bu
stul în marmora si de marime naturala, de 
o asemănare perfer;ta. 

Pe coloană, pe o placă de metal gal
ben, o simpld şi mişr;ătoare inscrip#une; 

Lur August Treboniu Laurian 
1810-11'81 

ŞcolariI şi admtratoriX sM 
l~oa 

Şf:'dinţn dela li; Iulie. Monumentul este ridicat în piata Lu-
r;ad. în apropierea locuintei. lui August 

Acum e hotărît: obstrucţia va T1·eb. Launan. 
urma. KossuthistiI nu vor să ccdeze, O pânză tricoloră îl acoperă aproape în 
ci sunt gata să' dUCă lupta până la întregime. 
cutit. Au declarat-o asta în şedinţa de Inca dela orele 9 dimineata emu gru-

azi bărbatil de frunte al 11artidu- pati în jurul rno1iurnentului un mare uunwr 
, din elevii şi admiratorii V1'edn-iculu'i pmfesor 

lUI. Barabds, Polânyi, BakoJlyi, Ale- ele romlÎnism. 
{(jssy şi Rdtkay, carI toţi au atacat in nttm(~roasa asistentă observăm; 
guvernul luI Hedervdl)", unul mal in- Familia: D·na şi (il Dirn. Â. Laurian 
versunat decât celalalt. Noul ministru- cu copiii lor, d-na şi dl Ale);. Â. Lauriau 

Ţ • treia t;;U copiii lor, fii şi nurorile, nepoţii şi stra-
preşedinte a întrat deja 1I1 a nepotii lui August Treb. Laurian. 
septemână a presidenţier sale, şi c tot M. S Regele, care la venirea sa în 
acolo unde a fost în ziua dintâI. ţară a avut ca profesor de româneşte 1?c 

După pauză s'a sculat sa resl1undă AU C1 ust Treb. Lnurian şi pent'Tu care .m 
l' n i -F. moasa anan-

vorbitorilor obstructionistI, dcdarân- totdeauna a pastI at cea ma ,ru - d at 

d
u-le că nu se sl1ari~ d~ amenint,ările tire, era representant la ceremonte e c re 
. . . ell maiot' aghiotant Baraoga. . 

m1l10nUlţll, căcI pe urma urmclor tot D-nii: C. F. Robescu, pr1m~rul Ga-
majoritatea are să învingă! Şi asta se pitalei; C. costescu'NC~mdnce~nt u, mce-Pdreşe-

d d· 1 . 1 I 1 F t al ~'enatului,' ~c. ra unescu ecan 
va ove 1 a - proxlIne e a egerT . ( ttl e ~, d d ent "i senator' Trandafir 

1 ' " 1 al facultdjei e r 'r .. . • ' 
_,a amenmţarea asta a uat cu- D' ara ministru plempotenţlar, senator; 

ventul şi Kossuth rereu'i., dedarând din \ /;;;:vBÎa;m, deputat, membru al Academiei 
I partea sa, că dacă Khuen-Hc!dervdry 1 Român~; George. Adame~cu, secreta,r gen~ral 

ar disolva dieta în ex-Iex, întreg par- al m~?1Isterului mstrucţtunel publJce rz. al 

I are voi ta rea b sol u t a t il. cer e o~ ....... _-1 
s ori 1 Il ~ o It. S t l: ,N .ffl.rfr-· S ' 

Va să ;.:ică există un N, D. In Oradt.'a-marf! 
care serie In "Controla" şi e ameninţat eu fntrf'rll 
pere a ori'ce "ulterioară continuare" dacă fn 8 zile 
nu va re::ipundo o'(lctiv, adecă dad, nu v a p I ă ti, 
"eăcl mulţam frumos" nu e plată 

["apt e, ca cator·hotUI :>iitolae Diamandl In 
"Controla" scrie tocmaI a(!um pe ruptul capului 
Injul'ăturile sale coutra părintolui vi car V. )Intlgrn. 
Densul s.1 tie oure N. D.? Nu-l frumos, că so la~ă 
servit fără l\ plăti "holypenz" ! 

In Pe ele a, după runoştinţa noash'ă, sunt 
doI cărturarl cu iniţialele S. B. ~i adeo~-~~ '., 
Bocşan şi Sever B8r~Ul·a. Unul din aceştia SIiV~r~- l' ":" 
pe bietul redsetor prm ti!, cer e asa. 

Care·'l·? 
Despre S e v e r B o c Il a n ~tim cA a fost 

mult lăudat In "Controla", prin urmare mal aprOU(IC;; 
stă presupunerea ci!. e baş D·lul Sever Bocşan. Dar 
ce tăcoţl şi lăsaţI pe nenea Vasilie In baltă, dupa·ce 
v'aţ\ fulosit de el ?,' 

Da nieI domnul retlactor nu se lasă pllr'il.lit, 
ci le trage somaţillnl Incat o să le ţiuIe ureelliLe". 

Azl-mane pare·misc, Il vine rIndul şi l'Itaro· 
ţUlUl Augu6tin Hamsoa! 

Dar mi-te, cAnd va tnCflpe Mlgl!Slf. cArul VI 
nrl'''a trecut!\. tribunalul din TImişoara n mal dettl 
:J lunt teJUniţă şi 150 coroane pentru-cu Indemnat 
de neamur." a calomuiat şi a vătămat onoare·\ 
fru~tll~lliul cinstit Dr. ~, Oncu " f"" 

Şi va v.oni ~I Jlăglaş să ~r\ltlndi!, b8~~ 
nicl el n'a scrIs catit aşa, do florllo mărul~. 

ULTIME Ş-rJRI. 
Agonia papci. 

Roma, 16 Iulie. Starea p~i e tot 
neschimbată. Cu toate-ca, , .. ""'- dU':1UI 

I 
noaptea întreaglt se,"';"te mat bme,_. , t ' ~ Precum scrie Mcssa8'e~O sarea i!(!j>l! s n < ... 

t '·'·os tleri dtn vreme m lJnm~ agrava se,., . V. 
. t ",,,urat. In atwan azi nu{tpl' .. ~ se Sl!1l e ... 1" • 

, clurmit rmnent. Papa a dunml 
na , ~ l' it V'fe~O !lOtle <Yfe apoi sa SVlrco zI mai mu it 
vreme Î'n pat. N'a voit să ia mâ?u'{U'f', 
numal puţin vin a beut. 

pet-ml (lf'Wl! 

se cer in/or-: 
in Vatican al. sosit 

20.00U telegramr, în cart 
'Inaţit despre stana papef. 

Roma, lCi luh·e. Iert seara, cţ~rJ.4---':-: 
camerierul Pio Centro l·a cWcaţ,·papa, ;' il ,. , 

t-a ztS: 
- Mi·e teamă, 

pl'n"ru ul! ima-dată. 
că azI m~ rt~lc 

-- re-
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Dr. George Popa. 
. In ziua de 24 Iunie !~E}6; s'a st!n~ 

la Viena, intr'o casă de oănhlMe, Dr. Ge 
orghe popa, o lumină a pOllorulliI I'omânesc 
de ppste Carpaţi. ~ 

Eram la Iaşi, in casa regretatuluI 
Miron Pompiliu, ~i tormaI discutam asupra 
Cirţilor de citirtl, pe cari atunci le ~I că
tuise in colaborare eu d. Ioan Paul ŞI ('l'l
ZURem de acord el pentru volumul al IV 
(claRa a 7 şi Il 8) trebuie să ia. ceva ~i 
din GeorghS Popa, despre care ~ham dt'J3 
ci era.,.tills de o crudă roa,lă RGtletească. 

? 18CG 
~L-0- • 

5/18 Iulie 1903 

l;topa, este ~implă de tot. S' a nls(',ut la 
3nlll 184:1 In Uâmp'~Dil-de-jo~, comitatul 
BlhofUlul dintr' o familie de prt'ot. Stu-, . . 
diila secunda.re şi 1 .. -8. fA-cut la Bc'IUŞ, Iar 

op"'rele sale mal de valoare, cnl in Ro
mâ.nia aproape de loc nil SU:lt cunoscute. 
N "contirmarea aleg'r!!' PărinteluI Mangra. 
a amâ,nat, - S6 poate pentru tot-de-una 
- r{'aHsarea aceluI plan frumos. 

Sl facem însA ce putem şi cAt 
put!-'m! 

3 

dului poporal Turbinyi , striglt numele 
acesta : 

- Aurel Vlad! 
S' a ridieat tin~rul om, cafe şi- 'a. în

ceput vorbirea cam a~a: 
- Ca representant al unei direc

ţiunI noul. .• 
La spatele lui stătea Martin Kollar, 

aschetul preot slovac şi-'I tmblrbMa; 
- Cnragiu numaI! 
Acest o~ tiner insă nu are lipsă de 

încuraqiert ! 
Aurel Vlad, deputatul eerculuI Dobra 

e primul deput·,t tn Dieta de acum, ea re 
pirlsind pasivitatea, a ajuns - ceDsbtlm: 
pe basa alegerilor curate, cu program na
ţional românesc în Dieta ţeril. 

Alt··garel lui s', tnt6mpla.t tn zilele 
din urma. ale guvernuluI lui BeII, CII. şi cind 
ministrul preşedinte in retragerea sa ar fi 
sbigat ironie celor ri\,ma,l 4.e capul lor in 
partidul gllvernamental: 

.... , .... AcoJo/ atuncI am primit vestea. deRpre 
moartea luI Popa, şi nu ne puteam mân
g~ia pentru sf1rşitul tragic, pe car€< Dll,m~ 
nezeu, in tainica sa inţelepciune, i-a nn· 
duit acestui bun prieten al no,>trl1, modAI 
de curată Iubire faţă toată. lllmea, mode~ de 
munci ~Hnă de zel, model tle onestitate 
şi de împlinirea datoriel, care va ri1~ânea 

,r·' , pentru toţi cer-ee l-au cunoscut, un tl p ab-
I sorbit In idealul misiune! sale. 

cple supelion~ la. B,;da;:esta şi la Viena. 
La. anul ~ 76," cAn.d păş' ştr, pentru prima
datâ pe arl'n' pubhcl ca I edactor la "Al
bina.. din Viena, a dat Ilchire peste sode
tllt a naţional~, si\ vaz~ care va fi. destinul 
'iăll întrtnsa, şi a zis; • Iată Albina ve
r,ir..ie fp.cioară, d. nu are decât miere pentru 
societatp , şi U'1 ac pentru duşman! Atunci 
a dat rele dintM doveZI despre superioritatea 
spiritulUI Slu, prin cfI trei articoll: "Vutul 
universal în R')mânia". pe cad i-I' re
produB şi "Românul« lUI C. A. Rost-tti, 
în preajma degerat M. B. Carol. D<llf'gaţii, 
cari aa mers dllpă AleR, eu I. C. Bră
tianu in frunte, 8' au abătut şi pa la mo
desta redacţie a "AlbineI", pentru-ca să 
vadă pe scriitornl, care i-a îneântat şi i-a 
Înrălzit. 

La anul 1880 a fost aleR agasor-re· 
ferent şcolar la Con' istorul ortodox romln 
din Oradea.-Miire, iar dupi\. do. aDI trecu in 
aCAeaşI calitate la Consi5toriul din Arad, 
unde cu fenomllnal \ sa put~ re creatoare, 

Ca model din cele scrise de Gh. Popa, 
las al'l urmeze aici o ,. Cuvintare la Snea 
anului şcolar", scoasl':t. dm "Merinde de la 
şcoala" tipărită la. Ghula in anul 1888. 
"Merindea" este o opecă, pe care i-a su
gerat-o celebra "Il cuore" , lui Edm. de 
Amicis, şi este o operA de mare uloare 
pedn.gogică şil literară, de şi are un prea 
pronunţat parfum de provincialism arde
lenesc, şi de a.ceea nu este tocmllol u~or 
acce6ibH~ acelora, carI nu cunosc vieaţa 
şi referin~ele Românilor de peste Carpaţi. 
Ori-cum ar fi, una este sigur, anume: tot 
ce a scris Popa, a Bcris sub Inspiraţia nernir
giDittI sale iubiri d~ neam; n'a scris din 
cllărnară, ei din inimA. 

Ea.t& fructele ee le prodace şablonul 
meu daei e eun.t. Aici e Vlad, prindeţi-l 
~i.'l m&neaţJ. Peste CarpaţI, nu cred sI!. (lxist~ Rom~n 

cAriurar: ca. să nu fi cunoscut mar,ar dll1 
nume ;e Gh. popa, şi să nu-1 fi 1,1I\n8. 
D4r in specia.l l-a jelit si-l j 'l?~te tncă, 
E'1&rch~a ortodoxll. română a ArHduIul, unde 

L • • , 

el & trăit, peutrn eare a munCIt SI S ci 

jertfit_ Rar ne ,in aSf·menea bărbaţi" -
excla~{ .Tribuna Poporului." din Arad, -
Il~i nil rAt de uşor iI perdfm! Irlr 3cea~tă 
perdl.'rs simţită ne lămlne pentru IntregI 

.( 
I - generaţil ll • Şi să DU creadă nimflnl:lF, că 

acestea sunt fra~e de gaz"tărie: ele sunt 
8j~pi"le Adevârate ale acrlor, cârora li 
a'a dat »sfăşÎf'toarea priveli~te dil a v~dl·a 
cu orhil eum s'a stins farul de odinioară". 

L'am cunoseut şi eu, şi l-am cunoscut 
bine. El m'a. înveţat să citesr, şi m' Il În
văţat, aşa zic~nd in glumă, mal nainte de 
a. 1l ajuns virsta de şcoală. Şi şi cariera 
mea de profesor, la Seminarul din Arad, 

r~""""""i-...8ub ale luI" auspicii şi părintt'l~tl po-
,,-1 "'4:'\~ .... m tncf\put-o. Şi am asiBbt la ma<;a, 

,~ ... ~aIiI ," "1.",",,,\ 1'IlhtTQP"lit ,,1 Româ.ni\or 
.. ortodoGşI din llrausilvania ~i U·· g,lria, -

~el Episcop al AradulUI, - a dat-o 
la a X aniversllfe a archiieriei sale unul 
eerc restr ns de invitaţI, dintre car} pare
roi-se eă afar' de subscrisul, Dumai ac
tualul Episcop al Aradului, atUllci proto· 
dhcon şi secretar eODsistorial, tr~tlşte în/'li, 
_ la care masă jubilanţul a închinat 

l~ ~n llânătatea lui· Popa, mărturisind !;i\,rbă
tore,te, eA tode ideile nobi le realisate 1n 
cursul celor 10 anl al activităţiI sale epis
copeştl, de la Popa &U pornit. 

De alt- fal, vieaţa. externI\. a lui Gh. 
• ~ E.~ -

TAMAIŢA. 
(Legemlă.) 

1. 
Ci-e'a tOBt odatA, dar e elim de mult de

atuncI, 
CAud flicea rlchita mere, plopul pf re, salca 

nucL 
CInd iRvoarele din munta, isvoreau ca din 

senin, 
. Şi curgea pe ele'n vale lapte dulce 'Ii 

chiar vir, 
Cind pllicintele cu brAnzli 'Ii colscil '0 gar

durI atBu 
Si \8. 08m~nl dtPpt tn guri friW Jlorumbil 

le f bursn 
__ zC~.l{$.~nCI, p'acell' vremuri, fost'a, ca. de 

. nu era 
Nici povestea mea de astl\z~, 'Poate nu se 

- -povefltes, 
A,a-dar a fost odatA o fIllmOBRl'l mvl\8tuţ~ 
Cum e da.ta el BA fie. ort-şi-care Rl)mâncnţ~, 
Si o dArUl S8 Domnul c'un Mrbat dupll. pl~-

a organisat Înv~ţâmlntul, Densul a dat, 
- scrie" Tribuna poporuluI", - şi formă 
şi cuprins şcoalelor din epa-rehia Aradului. 
De la normele şi planul de înv~ţăment, 
până la manuale şcolare şi literaturi di~ 
[lactici, a stri\.bi\.tut prin operele sale in
t.reagi zonă a îDv~ţămt tulul, indreptind 
şi luminlnd. NumaI pe sine s' a nesocotit, 
numai p~ sine s'a distrus tnainte de vreme 
prin munea sa d~tetoare de vieaţâ nea
muluI, pe care l-a iubit mal mult di"lclt 
orI-ce in vieaţa sa. 

D. T. Maioresca, dupl\. ce intri pentru 
prima-daU, in guvern ea ministro al ş6oa
ll'llor il invită si vie În ţarA; densul insl, 
mulţămind pentru OHoarea ce i s'a făcut, 
a preferat sl rămie la modestul sAu post, 
de şi cine ştie cât ar fi caştigat neamul, 
~i in Rppdal l1r.oala română, dacă ar fi 
trrllt În mediul, p'" care i-\ oferia. d. M.a
iore ;cu ~ A fost de o modestie exeesivâ. 
"M'om indestulit, - zicea intr' o polemiefL 
cu archii~rf'ul său, - cu puţinul din care 
nu pot cădee., şi decI n'am alergat dupll 
djrrg~t(}rii şi dupi titlu, i, ei mi-am zis eu 
Sf. Efrem: Nu-mi da, Doamne, ingrijire 
de multe". 

Pârintele V. Mal1gra, dupi alegerea 
sa de Episcop al AraduluI, pli\nuÎa s' por· 
of>a9că o mişcare cu scopul de a-l aduce 
acasă, să-şi doarmă somnul cel vecinic 
lângă osămintele părinţilor săI, apoi să ree· 
diteze şi să ri\,spândească cât mal mult 

I 
!:j'd'nl hinat ,i stln'.el Mercurl cu mAtllnil 

,i cu post 
Visul prect'stel de carte II ,tia tot pe de 

rost, 
Şi gâ'ldes, ci Preacurata nu-' aude roga sa 
Şi de-aceea ziua noaotea era tristli şi plAugea. 
PânA când odstli mare, ea avu un vis curat 
Şi credea mor'iş, cA visul nu era lucru curat, 
CAci pllrea c'anume veda cA aevea o femee 
Care-o sfMuia sA me8rJit~, fericirea aA·i·o dee. 
Şi prin EomD, când Intre baBe eioe este cum 

o cheam!\ 
Auzt cuvinte seve a şi ,tia a buni seamli, 
Cum nl\luca-I spuse,· ci prea afAnta Vineri 

poate 
SA tmplinească cl1isr de-odatA visurile el 

pe toate .•• 
Ce mal trebuia sA ,tie? Era faptullmplini~ 
C~ la slâlltll VinerI are BA Be duci nea· 

. mintit. 
A g~ht pe lârgli casl toate ,i dela bl\rb80t 
HotArit!i, ca BA plece ziua bunII. ',ia JUlit: 

Il. 

. R1mlşlţ~le sale pămînteşti se Tor 
odihni şi mal departe in cimituul central 
din VIena. Uit fOr mal trăi în Viena eo
loni RomânI, ea.~1 1-au cunoscut şi cari au 
citit "Paşlile morţilor", mormintul seu nu 
va fi. plrăsit. Dar nu aceasta me împortl. 
Legile veeinice ale fireI îşi vor urma ina
inte cursul lor. Intâiu vor veşteji florile 
apoI i se va sfărîma crucea dt la eăp~\âiu, 
căci trecătoare suut \oate în lumea aceasta. 
Si bine este elim este. Toate câ.te a fAcut 
intru inţelepeiune a fAcut Domnul. Datoria 
noastră este s& nu lăsăm să pieari, ci să 
transwltem generaţiilor viitoare, dragostea 
ce a Încălzit pe acest mare om. Căei 
mare om a fost, şi foI r~mânea pururea 
nedumerit asupra intrebăreI: Oare \'8 aceea 
a inebaoii, ci n'a avut succesele lisate' 
sau n'a avut succesele visata, pentru-că pe 
lingi toate calităţile sale extraordinare, a 
purtat in sine şi germenele, care l-a dus 
ll' nebunie î 

In opereta M.ieado se atill o aslfel 
de scad: 

Căliul dicteado slujitor sale: 
- AicI e Jum-Jum 1 la-'l şi-'I ml

nânci! 
NumaI cit aicI e Intors: gUete ti 

prinde pe Jum-Jum ~i il giugiult'şte_ 
Oontde Khuen ~i·'a indreptat faţ~ ha 

reCfI, spre omul tidr care pe un momeBt 
!l'a incllzit. 

Amintirile dela Zagrab i-au retu viat 
pe uu moment in Butl.et. Agitatorul naţio
nal luptă penlru supremaţia sa. inchipuitl. 
Acolo sunt mulţI şi aicI numai unul. Sau 
cel mult ci e la spatele Joi Martin Kollar, 
dar acela e a&chet şi liniştit. Şi ar fi 86r
bul Ljubomir Pavlovic( numai' eAt pe acela 
l'au dat afari. 

- Ar tr .. bui hoicotat ,i acesta al}I 

spusese iu mod pătimaş on deputat celuialalt. 
- E dt'ja tâ,rziu - lespunde acesta 

~ 1"'>8everin, lo{\\larea Domnului 1003. - dac' chiar pe B~nul l'am llsit in-
(.Şcoa)a secundar9./() Dimitrie Horvat, liuntm trebud al suferim pe ori-cine. 

profesor. 

L' 
Â. sunat clopotul ... 

»Pesti Hirlap" dela 9 Iulie publică 
sub aC6tst titlu urmitoarele: 

In şedinţa de azI a Dietel pe la 
&meazl la c pul partiduluI naţional, aproape 
de partidul popora! s'a rilHcat on om 
tiner, uReăcios. Cl faţa palidi şi eu mo
staţele neregulate, dupl~ee notarul parti-

Pe timpul luI Bâfltfy nicI nu ar fi. 
putut veni, In era luI S1.eIl ar fi Plltl t 
veni, dar i·ar fi arUd lui ci. pe unde e 
uşa 1 Acum \nsi chiar din contrl, fiind-ei 
e Ba.nul ministru preşedinte şi pentru-el 
Tomasicl e minstrul eroa' şi-au zis: 

- Să-'I 18cultim, ciel are dr9pt sli. 
vorbeaRcl aiel daci e ales de deputat. 

• 
Dar e alt-ceva a (lonvoca adunare ro

m&n~ase' în Ardeal ~i alta II ocupa loc 
In p&flamen~ul ungar ea l'epresentant al 

Şi-a ajuDs in ziua a ,eaptea la cetatea Ne-I Şi plAog6nd mal spune-odatA, ce din 8ufie& 
tijzutl_ 1" dore,te. 

Şi cum a,eazA piciorul peste graniţA de. BUDa maicA sti pe g'ndur'. dar cu faţa 
Od.8t~, tnve!leiiţA, -

Toatl lomea'n jur de sine strlilucia de 1l1- BiDecuv~D'Andu O zice: "F!e·$! voia Im-
minati, plinitA, 

Flori de sur milioane lnflorirA pe câmpie M.ergl acss", PUD! ţI gAudul 8' trliiplftl to 
Şi clipea dm unde riul pe r~rarea-I &rgin~ie, fepte bune 
PomI cu frunze aurite "i cu fructe neBtimate Şi-'ţ! cioste,~ neamul, limba ,i comorile 
Firile de iarbA toate cu mArgele preslirate. strlbuae, 
Câţl priveau CII orh! zarea era mare de lu- Rar la Pa,U cAnd vei aprinde, la Inviere a 

mini, ta fAdie 
::li cehtea ? Doamne stlnte cum acolo tot "ra Inghiţ{",te dintr'o dat., flra-acBst, de tlimâie. 
NicI o limbi omeneascllo se descrie n'ar Şi când ceasul vremii a bite cu clipitele 

putea, tmplinite 
Zidurile ce o lnconjoari SUDt cu tire aurite, VeI ave o teti,oBrl, cu cosiţe aurite. 
De un paiangen mare meşter CII lngrijire UDa tnsli 'ţt leg de sufie', vezi ,i o cre,~e 

reBucite ca si tie 
El a tor~ cetatea 'ntreagA ',i_a zidit,o pe Neamu]ul Uhl de podoabl ,i biaericil mAn-

vecie, dria a
, 

Cum nu este alta'n lume nici vro-datl si Şi grlloind fi,C6ste vorb3, sfAnta Vinere. dis-
mal tie pare 

Când V~zll bieata femee hlmaa aceasta 'fe- Şi de·odatJ, Doamne sfinte, se fACil 'n'a-
ricUI nerec mare, 

. cert>, 
ŞI era oamenI cu stare, cu mo,i1 ,i cu Drumul cli're sfAnta Vineri era g~eu din 

sam'afarA, 
CleI trecea. prin aUA lume cu lighioane ,i 

cu ftearl, 
Dar când omul g~ndl1 şI pune şi nedejdea'n 

Nu ,tia ce I!I mal zici ,i r~mase lnmlr- Rsr temeea m&ng\\iatl, ae grAbia la drum 
muritll, BI. iasl, 

Şi-ar fi sta& a,a 'n ae,iire ciDe ,tie pAnl CAnd de· odaI. tiri veste 8e ~reli la ea 

" 

I 
I 
I 

·1 

N· , l' avere, 
lm8 D ume D avea toate cum la dinşit 

tot era, 
D~r" una to&u,', una ,i Df'vestelll Iipsia, 
N avuseBe parte D lumf, mamA, ca si se 

. numeascA 
C. si ,tie pentru cine, vieaţa'otresgli eli 

, ,. muncia8c~, 
FrAm&ntatu"1 a g \ndlfea ',i-a ţinut 'Ii ru-

gAciunI, 
Şi J. toll stln$if de·.l~udul le-a fAcut ID-

~hiD'ciunl, 

c&nd, aeasl. 
Daci ~ftotel Maicel Vineri DU I trecea a,a IV. 

. Dllmnezl u, 
prin gAnd, Be lupta'n v~ildub lumina 

Ca sI iasl prin grldiol si mal vadI ce 
,i cum. 

• II .. • • .. . . . . . . . . . . NIcI o pedecA pe lume aici un lUCIU nu-! 
prea greu, 

Astfel ,i femeea, care'n credinţă fi'nd tare 
A lnvins orI-ce fur~unl ,i cât e zÎua d~ 

mare III.. 
B'a tot dus, s'. dus p'o '-'81e de puţinI oamen'\ID genunchi acum temeea lfintel Vineri po-

lntunerecul Bli 
spargi, 

Dela realrit tJ,c~Ddu ,1 o CMara tot mal 
largll, 

CAnd prin Bef BI strecoarA ca o dulce me
lodie, 

Glasul toa!!el ce 11nglnl clopotelor simfonie, 
Vestind lumel ci minunea prorocitl s'a '0-

t6mplal blUu~1 ves&e,'e, 
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UDul cere electoral şi IL şti da pe faţă 
vederile tale. A ureI Vlad s'a provocat la 
aceea ci cercul său l-a ales in mod con
stituţional cu program naţional român, 
derI are drept să desvoalte acest program 
in Dietă şi IL pretinde dela parlamer,tul 
întreg sl-l asculte eu aCf:l1 respect ee i-se 
cuvine unui cerc electoral. 

IndrăsDsţ cuv~nt' Domnilor, cu acesta 
nu veţi putea tracta aşa lesne, ca cu 
acel Pav:ovicl, care noaptE'a. a mers dela 
• misi" la gară şi DU şi-a mal adus 
aminte ia ceealahA zi eă ee-a făcut acolo, 
ci numaI de aceea şi· a adus aminte, 
că e: recon()a~te supremaţia seminţieI ma. 
ghiare. 

Lui Aurel VJad tnzUar i-au dictat 
din dreapta 'ti din stânga s!lpremaţil!. 
aceasta, el nici n'a ascultat la aceaata. ci 
a remas pe lângă expunerea aeelul pro
gram pe bas~ căruia l'au bimis pe el in 
parlament. Ear acest program e cel al 
fostuiuI partid naţional român, care pentru 
aceea a trebuit să fie sistat la cerer6~ pro. 
curorulul suprem pentru-că a luptat in 
('ontr& ideel de stat unitar maghiar, şi a 
stricat Înţelegerea dintre naţionalităţI stând 
in drumul edificării statului maghiar. 

Spriginit de lege, guvernul maghiar 
atunci ar fi putut impedec& validitara 
acestei: direcţiunI dar tot basAndu-ae pe o 
IEg~, pe care a adus-o alt guvern sub 
titlul de alegerl curate, UD cere electoral 
I putut sI. aleagil. pe ba.sa programuluI oprit, 
de dclputat pe A. Vlad ca să vestească pro
gramul dela Sibiiu. 

h 
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incât te poţI aştepta in fie-care minutl., că 
sare cu pumnii la : fie-tare întrerupător 
!lI său, ~ respunde d' odată la întrerupe
ril€ din câte patru cind parţt! 

- Da, suntem asupriţi ... 
- Da, am drept. .. 
- Da, pretind aplicarea legilor tn-

tr' o form~ •.• 

- Da, dacii. aţI adus lpgea de na 
ţionalit!iţl, pof,iţt şi o (;1.'nstiţt ori o ni
midţt. . 

Şi ai vedem atum pe ac~l deputat, 
car9 }-a numit de Mieţandru indrăaDe.ţ, com 
îşi Iăpădli. principiile partidului independist, 
ca sJi. poatl sprigini guvernul, tii. sil.-şi poată 
asigura luI 'şI o posiţie! 

Pardon, mal bucuros credem acestui 
om tiner, in sinceritatea acestui a.gitator 
naţionalI 

Scopul il e plicil.tos, dar poate llU ştie. 
Aceia insa. CluI şi din dreapta ~i din stârga 
prind priJegiul, ca 8ă poată. 8trj~a, ea sa. 
p()ată astupa gura unui om ce stă isolat, 
ştiu totdeauna, d ee au de făcut spre fo· 
/osul lor propriu, dar uită bucuros aceea 
eA ce fel de Î!ldatorire au luat asupra lor 
faţă de cercurile lor electorale. 

Căci dacă aceeaşI nisuinţ/i îI conduce 
ca sii. fie advocaţI, buni apărători, chiar 
atunci nu ar trebui să fai'A tncercărl cu 
Banul contra drepturilor naţionale, atuncI 
Coroana ar şti deja de mult că Ungaria 
numaI ~a ar putea-o susţinea dacă star 
tuvoi la implinirea pretensiunilor naţionale 
şi puterea el num~i atuncI ar pUlea-o des
volta, d lCt. o face să ajungă economiceşte 
independent~, cum şi dacA ajuturA ajungerea 
la valoare - in politica 61 naţională -
direcţia naţiunel maghiare. 

Va. ,Bonyi, democratul, chiar aşa tşY svArle 
maogatele, că acuşI loveşte cu ele pe OBe 
Ivanh eel cu devisa suntem ma.ghiarl s'a~ 
nu suntem maghiarr, afarii de aceea cura. 
giul seu personal are caracterul janatis
mulul: asta indreaptl orI-ce atenţiune numai 
spre Ban, care să numeşte şi ministru pre
şedinte. 

Adevsrat e el Banul avansat de mi
nistru preşl)dinte, s'a hotărit ci dacA cu 
majoritatea de acum nu să fe;iceşte, atuncI 
acolo, unde pe basa alegerilor curate si 
poate 8~l.lnge la acop, va strânge deputaţI 
naţionalişti in giurul său f Adevel at e că 
pe basa aceasta a'a putut provoca A. Vlad 
la aeeea că vor fi şi 18 şi 20 de depobţ1 
ca el, la cea mal apropiatii alAgere. 

La aceasta trebue~te dat răspuns 1 

Clid, daci e adevărat, că pe luptătorii 
per.tru dreptur le maghiarimiI, Trea 1:1.'1 
ţină in şih cu deputaţii naţ ionaliştl spui. 
berlltorI ai ideii de stat, (şi încl!. şi cu pe
ciovicenil lui Francisc K08sUth): apoi atuuel 
nu Aurel Vlaz-iI cet de bună-credinţă tre
buese asv6riiţl eu piciorul afară, - ci cel 
al BanuluII 

lncl din aeara zileI premergltoare conte
riD~el. 

I~ z:ua conferinţeI la 8 ore dim1ue~$ .• 
~embru desplirţA,:dn&uhll veaiţl si par!). 
clpe la c()nferinl~ ,i Insotiti de mal Dilu 'i' 
on r ' , 're 
de ora lO~!, cari IiUI binevoU I se in'eresa 

~or '1. Intre carI mi-am puIul tnBemD~ 
~e omml: Terenţiu Micla~a preot In Cu ~ 
led; Petru Miclul", preot tn POienar· FlorB~ 
preot In comana vecin' Ri~c" ; 1. 'Stl1nilll 
tnv~ţMor In Buh~~,tt ,i B1W. pe cari li rOb: 
sA m~ ~cQ~e, cA l-am uitat, ne'lllll adl1.na; 
In sf. bisericA frumos lmpodobitll. . cu ver· 
deat' '1 tIorf, unde s'a s~vltf;il alta Litur 
ghie Imbinata cu chemarea duchlliul stiut. 
la finea clror Reverendisimul d-n Ioan 
Gro~a. protopop tractaaJ, a tinu' o frllmoftst. 
predlc9, la care a arl&al oamenilor folos,. 
sele lnvlWUuril, tndemn'ndu-I, sA iubea'lc& 
biserica ,i sA se latereae.ze de ea &ot ma! 
mult. pentru-cA prin Inv~~'tllrile r~iJp'ndl'ş 
de aceas\a putem ajunge la fericire. 

Dupa. acestea a'a Inceput examenul C;1 

elevii tnv~$Morulu( din Ioa Axen&e Popa
viciu. Elevii au dat r~spunEnlll precise ,1 
bucurie pinA la laetiml ae patea celi dill 

te~ele poporenHor presant' la examan. 
Dap~ unele refteesiunt asupra eXl1me" 

\ 1 nulul, preşedintele deSpAr~l'm~n'1l1ul nostru 
j'kry Dela sate. dl Mihail Vldu, tl!v~ţMor In H \lmagiu dr· 

schide ,edinţa prin o framo!lS!i cL1vâatara 
COnfCrCllţa lnveţătorcască din Ri- In care ne plllle la inim~ luminarea popc.. 

ş('.uliţa. rulu', cIt!I dela aceasta atârni bunlstarea 
lntranirile de to& felul Elun' un mijloc ,i fericirea noaS~la a dasc!\lilor. 

Insemnat, de a oţeli pe om tn lupta, ce Din apelul Dominal al membrilor .' ~ 
treb:16 si o poarte, spte a ajunge la idealul, conBt~tat, ci din 38 membri-1Dvl~tort p.i 
pentru care ,i·a propos, aA trAiascll. despl'rţăm~ilţulQr, au lipais numaI 12. ~i Nu dil.m deci ~rept acelor deputaţi 

cari au vrut să in~buşască vorbirea luI 
A. Vlad. Şi deosebit nu dăm drept ace
luI deputat independist, care a strigat lur 
Vlad: Dar toate le eotrazice faptul, cii a 

- Aeesta e un foarte Indrăsneţ bl.ie- trimis Banul pe grumazii Mstri. 
ţandru 1..· • 

De aceasta fericiti ideie au rOB condu,' oare de ce aţI lipsit dlor colegI? Inci ni".:l 
meritao,il nostti bArba$1 de ,coalA, carI au acum nu cunoa,teţl, sau mal bine Jic, nii. 

propuB mal lDtâlu Infiinţarea reuniunilor voiţi sli canoa,te$1 binele ,i foloaaele, Cil 

noastre IDv~$Atore,tI. pa carI cu bucurie le putem trage din lntrlloirile noastre tI'. 
trebue al conatatlim. e~ ,i indivizi! aceia, v~~MoreşU_ Bt!\ruitor V*S r0lt, ian ma' IIp''' 
penttu carI sunt Infiinţate, adie li lnv~ţ!aoril da,1 odatA vestmintul acela adrln,uros~: 
din li In zi le pre~\liesc to& mal maa ti le nimicitor de autoritaţe al iudiferentiamulsJ 
dau aten~iuue ţol mal mare. Şi cii aceasta ti V~ tmbr'ca~1 In haina noua ti mult r,,· 
~ -' .... ·da\ " ....... ,ta~,~. ·"toN.Q....a-. .w.~er~8ulul . 
protopopesc HIUmsgiu tn cenferenţs de pri:"'-........ , r t . Il suu, com~ t/: 

Observarea aceasta. nu e insemnat! in 
protocolul ~edinţelor dietel, contele Aponyi 
incă n'a auzit'o, eăcI alteum ar fi trebui! 
să îndrumeze la ordine pe intreruplttor, 
fiind-că nu avea drept. Pentru-că A. Vlad 
şi-a îndeplinit datorinţa, lucrind din Încre
derea cerculuI seu electorai I Adeverata pă
rere despre el numaI aeeasta poate fi: 

m!l.varli a desp~rţ!imGntQlal H~lmagiu al protopopi atai DOS'U, unde nu e preJimiD",j 
reuniuniI Inv~llUore,t~ rom. gr. or: din pro- nimic ca apese de conterin,' ale lDV~j~t~. 
topopiatele aradane 1-VlI, ~inutA tn fru~ raluTt dar credem, ci ti acast rh se vi~ 
moasa comuni dela poalele muntelal .Gli- delMura prin ReverendiBimul domn prok-
iua· • Rişculi$a In 8/21 Iunie a. c., despre pop tnctual, care de când e to fruD'ea &rac. 
care ImI ţin de-o plA~utA datorin$li a scrie tulul 008\r11 a fAcut multe bune. 
cele-ce urm eallli. 10 conferinţa aoeasta 8'a ceUI ,i :.: 

,-.. 

I 
~" 
:1 
~I 
: 

- ElI.t~, acesta e advoeatul dintr'un 
oraş.eu magistrat, eare aplră pAnă la eea 
din urmi picăturI. interesul clienţilor săI. 

Şi să. privim deaproape pe acest de
putat naţional, pe care patima Intru atâta 
h. luat în v~rtpjl11 pl, ci (rllmm:!. de mânie, 

Iar daei primul deputat na.ţionaW [0-

mb & vorbit IlU acoemu.a.t"6a FogroJittJtUl14'l 
dela Sibiiu, pretinzând şi accentuând ei;'e
cularea legit de na1ionaliUtll şi spunâad 
:ms şi tare că românit sunt Mupriţt în 
administraţie şi înaintea judecătoriilor, 
~li. a putut intoareB sfioţ~nia cuvântuluI dat 
intr'acolo, cI, este lege, Clr,l inel nu sit 
ţine, dar nici ştearsă nu e - asta intr' a
dever e o aşa vorbă, care, liplriti., e pri
vita. in strliinUate ca o puternici. argumen
tare in favorul nisuinţelor separatiste ale 
naţionalitlţilor ungare. 

"Z:U\ bunA se cunoaşte des de dimi
neaţA· zice un proverb românesc, ear cii 
conferin~a aceasta va fi lnsuflelitll'a putat 
cunoa~ţe din fe~~le serioase şi mult entu
Bi~smat ale lnv~pîto'l'il!lr veniţl 1n Ri,euliţa 

diser~aţiune Intitulata.: "Armonia bl~~ ~.~ 
mUie ,i ,coala - de Ilie Cristea lnv~ţ§tor :,' I -

Lu[!gşoara, care a fost ascuaatl ou in!!!· 
Mal adougând şi aceea eli acest om 

tinar vorbi1şte chia.r cu aMea tllsuf),\ţirt>, ea 

Şi Christos biruitorul iaduluT, 8 Inviat, 
ei cum rAsliritul arde Intr'o mare de vA-

paie, 
Par 'el ceriu'n dou~ laţuri S8 de8picI ti se taie 
Şi prin norii ce' de aur cu mlirgele preseraţl 
logeril cu ochI de B~ele ,i cu rugI Incu-

TotuşI limba românească mal cu dragoste o I "ţh de fie ele Române la biBericA purtalll.-/ 
vorbe9, • Ca si ştie fie-care, Damnt'zeu cum l ~ ~p lA· 

Şi era din Beam'afarl europeni'. ti afioasl teşte& 
Ear bisericeI strAbune t1tca cea mal cre- .Celui-ce ae poartl bine ti naţiunea ,i-o 

dincioa8~, iobe~te,1I 

a1lDaţl 

Se înşiri rllndl11'l-d!ndutl lângli tronul de 
eri8t8~ 

Preserat cu diamante ,i cu petre de opal, 
Şi prin cinturl de ma.rire umple lumea de 

plAcere, 
1,1 'relesc flplura 'n&re8g~ si-o grAbiasc. 

la 'nviere. 

CI mersese vestea·'a lume despre a ei cu- VlI. 
eernicie 

Inima mAicotel sale tresilria de bucurie 

ti • • • . . . . -. . . • • . . . . . . . . 

Si pânl la ceasul mortiI mlll$lmi neincetat 
SfinteI Maicel prea· curate pentru-cli i-a a· 

Jutat. 
SA 'mplineascl elim Be cade datoria ei de 

maml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
v. Vremea 'n mersul ei nlvAluic a trecut tot 

mal departe, 
Si a fost, ci proroci a sftntel VinerI a urmat Cum al ti Intora cu mâna foile dela o cade. 
Şi ln'ocma( cum grthse chiar ata B'a tu- Şi ftind aşa ursita, ca tot ce-1 pAmi';nt din fire 

t~mplat, 81' se 'n&oarcA ear acolo spre eternI nimicire, 
A Implinit Dumnezeu vremea ,i fetiţa Il Intr'o zi la TămăiJa sfânta VineI e soseşte, 

sosi', Si la ceaspl de pe urml cu blândeţe o pre-
MlndrA cum aşa pe Jume, alta nu 8'a po- gMe,te, 

menit .Pentru viea~a ta frllmoasl petrecu~li'n fapte 
Si tiind cii din U\mAia dela sfAnta mAiculiţA, bUDe" 
S'a 'ntrapat - la botezare i·a 11118 nume "Dumnezeu cu nemurire a voi' si le ,oncD-

TAmli$J, nune· • 
Şi-a crescut fetiţa mare ,i-a tos~ bun' ,i .Si-a menit la ceasul mor~il. Tu BA te pre-

cuminte, facI In floare" 
Şi cu moltl umilire clUrl luerurile stlnte .Nu pompoasl 1. privire, ci pllcut miro-
Pen~[u neamul el de-apurUrl a lucrat cum sitoare,· 

se cuvine .Com viea~a ta curati ti credin,a p-a fOB' 
Şi.a pAstrat portul cu fali tir. formele tare" 

Btr~ine, I-ei la ,oaptele ispi&ei, lI'ai dat nici când 
Şi de,i 'nvl.aee carte, ,i m.al multe limbI . ascultare-. ,U., "Tu II tiI de to.i iubiti ,i de 11nuri a.uiaa'&(' 

Veacuri unul dupl 8ltul au trecut fărl si ,tie 
Şi au perit In adâncimea ce se chillml: 

vecinicie. 
Multe 'o lumea lrec6toare s'au schimbat 

flir~ de ştirt'l. 
Şi I'an stins flirl de urml ca o slaM li~ 

curire. 
Numai m&ndra Tlmliţl e tot verde ca 

odatA 
Si de fiesle RomAne lngrijatli, adorat~, 
Si 18 ori-ce 8~rb!Uo8re ti Duminec8 se ,tie 
La biserici e dusi ,i ea 'n sfânta Litargie, 

Maria Cioban. 

T~ IRI:iJ 1 M.F1.JL ~D ! 
S~rmanl lirli te-am uitat 

De cuiu-ţl atllrnatll, 
A tale coarde n'au Bunal 

De când sum intristati. 

Şi ooa'e dragi chiar ~i tu 
Te.al supArat pe mme, 
De ,i 8priginul din trecut 

Eu l-am. avu' ~ ţine. 

In fericire şi n~c8z 
Tu mi· al tos& mângl\ierea, 
Şi astAzi ear te chiem cu drag 

Ca si· 'm alinl durerea. 
rţu dragl-I cAut' de adio 

res din partea celor pres~n'l t~ diserta(" 
rolUl i 8'a votat mol$!imitl protocolarl (( 

PlAcuta luI cAntare, 
Şi ca se nu fim stlplra". ' 

Eu merg si cer iertare. 

'1
8emn_". 

. 
T)IN STELE. 

.... ~.<l ..... 

AtAta t, ci alti no-I: 
Cete"te.ţ' zodia diu stele 
Si cliţt t1ciorf soat cam nlprut. 
Vor ti crez~nd In ale mele. 

A fost Insi o fat. 'n Bat 
De n'a! fi dat-o pe to*1 sfln~il 
Şi nu "tiu cum, dar s'a 'D.Clu;tp!at. 
Mi-au dat-o chiar mie pl.flDtiJ. 
Dia stelele ce cad acum ' ' .... 
Mi.am tras o bllDI tnvUţMurlr: ~ 
SA DU prea prea opre,U 10 drum 
Pe f~'elt'l eu och, de murA. 

CI ochiI negri-a cam mi,et 
Lucesc frumos ca 'n raze roua 
ei de te uiţI odatl 'n el 
Pe veci cuzlltA '.1 e8te steaua 1 

Adrian Ungureem 

Poesil popopale_· 
(Din. Cuvin.) 

iUndrl m'ndroleana mea, 
Dorul t~u· nu 1 pot ţinea'; 
Doral t~u cel lnfocat 
M~ face 8' zac tn pa' 
Eu allfer OOal. grolad 
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. "dl·f.!rrtflfrn '<j B~ f,;i' p~bHce 
Clzendu-se d:l 
ln una din foile noastre. 

Conferinlll aceasta a ffi,cut o propu· 
"t,.i\ COJJli~ tul cent~al, ca sA ror.ge 

nere CII • . b" ~ 

V bilul ConsiiitOrlU Bli ~navoUBC pe enera. .. I 
a alege din're tnvlW~tori' din dlecesll pe ~"l 
mal dexterl ei mat expeIlI, carr In ferlil~ 
d '" sl\ se lmpi1,r~eIlBcA [o toate proto. 

e V8r~, t f t 
popi atele ,i sdun&:ld pe !nV~$B or. ,0 cel,n-
'lul p!'o~opopia.tuIUI. sA ţml preIE'g.,rl n 
.• lor df svoltAnd toate temele d:n ~ost(1 .. 1O.e8 • . 

obiectele din plaDul de [m JJţllm60t ŞI aceasta 
81 s8:"cA cu scopul, d~ a se Introduca o 
IJcjl(llrmitate 1n propunere ln toate ,coalf'le 
din diec6sli" aplicâlldu-iJe metoadele cele 
ma! moderne !şi ma! lesne duc~toare 18 

BCOp. 
Avem firma. spc:ranţra, cA ce! rhrmllţ! 

luAnd In cOlJsid8rare seopul ban c<' 1 urml!.
ra,te 8~eastl1 modestli c~rt!re a DOa9t~~, -
cu toate ci e tmprellnat~ cu oare .car! Jertfe 
materialf' - vor ,ti-o ar-recia '1 vor re
solva.o, 'Intru cât e posibil, dupA cum 

meritA. 
f . t'" s'a h.Jtă.r1t li s J ,....-\'litoarea con erm,1I 

ţinea In comu~a Ple,cuţ3. 

Duprt. cooferinţl1 n!'·am adunat cu toţii 
10 ospMAria lut A vrsm Ri,cuţ& din loc unde 
s'a ţinut uu b!}DChet, la care pe h\'Jgli _.cel 
ami~'! ma' SUi! am putut sslutlo\ ln mlJlo· 
cai nostru pe veteranul ,i vredllil'ul advo
cat Cl\ndrea dm BEiia de criş. 

...----La banchetul acesta ca la ori ce pe-

5/18 Iulie 1903 

din DolOAve de a se elibara de arulleui 
pentru salaral fix preoţesc. 

Plieudonimul '/lEu" zice, că: "preotul la 
anul 1894 printr'un siuod a adus un te

gulament". AfirIDa$hln~a acea~ta c~prind~ 
dOI.i:! mex lctlt:.$i, folosite cu mtenllune '1 
anume: tntăill cI!. preotul d'a dreptul - eu 
lncunjura,rea comitetului parochial - a 
8uLşernut sinodului parochial r~gulamentul ; 
Il dou~ cI!. aCElasta s'ar fi lnlelIlpbt fn anul 
1894. Nu-'i adevArata. nicÎ UM, nici alta. 
Adev~ ul e d nu preotul - cum afirmI 
O-Si - ci comiţetul a subşLernut sioodu6 

lai parochial rt'gulamen~ul referitor la 8a
lariul t'ix al preotului, constMMor din 14 §§·i 
,i sinodl11 la votat, ear VenC:labilul Con
sistor 1-8 aproba.t Mai departe: cI!. sub,ter· 
nerea, votarea şi aprobarea aceasta Da a'a 
lutâmplat In anul 1894, la care rrglliamen
tul din ll,).$rebare a intrat in vigoare dela 
i·ma IanUarie. Cll liceasta vrom si tie 
COllilta~at cii: rl'gulamen\ul desaminţit nu 
este impus ori octroa' de preot In mod ille
gal şi ca n'a Intrat In vigoare tn 1894, 
cum vrea pdeudonimul "Eu" s~ ldăţi,eze 
lucrul, ci li ln~ra~ In vigoare pri.a votul 
legal al palochiei şi S6 ap lic!l dtlja din linul 
1889 pâul!. aCl4m, va si zlcl114 aDi in pace 
!şi linişte. 

feBeaz~ 10 faptl. Prin 8ce,ti lnv~ţ!Uori e 
pus!\ la cale ,i coreBpondenţl1 din Nrulll0 
al "Tribu!1d Poporului-, la care se refer 
ac ste refl":xi'lni. 

AfarA de aceste in6sacmli$i fi mistUI
cAri coreBpondentul mai dovedfşte ,i o 10· 
giCI b:zară ,i o se~e hori bilA de izb~ndA 

contra preotuluI. El Busţine adecl\. cl1 plin 
lipsirea volnicl1 a preotului de UD drep~ la 
beneftduI, adecl la salaral slu folosit deja 
30 d~ Rni 8'ar PUM b'lz!\ la bunalnţelegere 
intre parochieni ,t paro",h ,i fI'ar garanta 
proaperarea trebilor bis. a parochiei. 

Bine, 811 presupunem domoule cores· 
pondenc, el acelal.li lucru, care Imi face 
mie bine, t,i face d-tale rliu şi eu nu vreau 
si abzie de el, nici dota nu vreai s!-l ai 
mai depute ,i a,a nu ne tnţell'gem. 

(Va urma). 

Socoteală bună. 
Neamţul iesli. bea.t din erişml'l, da 

beat bine, ~til colea, cum se pricepe el 
sl 8e turtiascl 1& zile mari. 

elim dIL·n uliţă, vede eli-lumea se in
vîrteşte Cll dînsul; casdlB treceiu şirag pe 
dinaintea luI, CUID ar trece soldaţ 1 pe di
na.intea luI VodA.. 

- Saspristi, pun ••• 

şi calde mulţumite nnzdruluI ins"!mnat al 
elevilor seminariall, cad ',i-au dat bine
voitorul concurs 10 toi decursul anuluI la 
8 diferitele lucrărI ale el, şi indeosebi celor 
absolTelJţI al cursuluI p~dagogic, cari cu 
multlL Iiobnegaţiune au luat varte la toate 
probele de cAută-ci ,i la producţiunile pu
blice. 

Aceşti buni şi hunicl fiiiorI dasd.ll 
laudlL meriti şi pontru cuv~ntnl, eă s'au pUR 

in serviciul tnv~ţăm~ntulul chiar inainte de·a 
fi a.bsolvat preparandia. ftlulţumeşte ono 
rabilei direcţiuni" seminariului .Andreian", 
şi mal a.les P. O. S. dlui director Dr. Eu
sebiu Ruşea, care de un ~ir de anI cu 
multA bud Toinţl şi prevenire 8. dat Tuia 
elevilor si stea în ajutorul reuniuniI. Aduce 
cuvinte de laudă dirigentulnt coruluI dlu. 
O. Popa. pentru ostenehlle aduse cu ins
truirea. corului şi mulţumeşte bravilor co
riştI (dame şi domnI), cari s'au gâsit tot
deauna la locul lor, contribuind astfel la 
fldicarea vazeI reuniuniI. De asemenea mul· 
ţumeşte dlul Ang. Bena, clerie absolut şi 
distins musician, care de S ani la a.proape 
toate 'iedinţele literare ne-a, deeleetat al ci 
eu piese de pian, ~ci de tlautfl şi li do
reşte succese la continuarea studHlor mu'!i
cale, h. care S8 dedic'. 

Iir 

--- Irecf>re lotre R JmAnl n'au lipsit nicI tOllB~ele. 

Nt:cesit~tea, care a provoca\ lntrodu· 
eerea reguL:menţului referitor la 8alarul fix 
p~ntru preot la anul 1889, am desfll!şurat-o 
pe larg tn Nrii 124-1S5 din 1902 ai • TIi
banei' (dIn 81biiu), In cari am li:!apuus la 
unele 81aeuri, ce mi·se fAcase de un dasc&l 
de aici prin coreepondenţa lui publicatii In 
acela, ziar. 

Rijbie prin buzunar şi dl peste chee 
eu mare naloe. Se razim~ apoI bine de·un 
feliua.r şi cumpli.nlDdl~-8j cind intr' o parte, 
când în alta, aşt"apt~ ar-oI o, cu cheea tn 
mAnă, Intinsi ea pentru a descuia. 

Doul puncte din lungul şi interesantul 
program a.l seratel meriti. sl fie scoasa in 
relid. Primul: o scrisoare Il ha.rnieuiul fost 
al 2·1e& bibliotecar al ReuniuneJ, a dlui NlCO

lae Bratu, culeg. tipog., care In urma licuidăril 
societăţiI "Tjpo~tafta It, silit a fost CIL mulţi 
alţiI, a părlai Sibiiol ,i a se angaja la noua ti
pografie din Şimleul-Silvanit'l. In scrisoa.rea 
sa dl Bratu aduce TiI mulţumite Reuniu
nel pentru anoarel, cu care '1·a. di8till~, 
pun"odu·'J bibJiotecar, şi membrilor pentru 
con cur.:' ul, ce 'i-'l-au dat Intru implinirea 
conştienţioasă a greleI sale mh!iunl. Ape
leazf. la meseria.şl a :Il cu alipire c!tri 
Reuniune, care se poate privi de primul 

S'a to!\atat pentru P. S. S!\ dl epiSCOp die· 
uesaD. protop'pul tractu8!, preol', tnv~ţ~
tOrl, armonia lutre pr~oţ{ ,i lnv~~tltorl. etc. 

Vine paz!1icul: 

- Ca etai aiel şi nu le cari acasA' 
- AcasA f • •• las' cari ea la mioe 

Deie Dumnezeu, ca interesul vMit tn 
conferin$" aceasta falii de ahcerile nORAtre 
,colare, eA creascA din zi tn ii, ear condu
c~toril cel mal 8propia'l al sbuciumatulu! 
nosbu popor, preolii ti lndţlitorii, n I~cre 

, ... , ..... , ... ~-1n armonia muU promjţ~to8re pentru aJun
... ~' ll>rea idealului ,coalei nOlistre rom, confer" _o .• JU8flfli.U. " ... -.;6 .. "p~Qt-i"roe. clnului de (·,res

tOI:lU, t\~t1, priu moralitate, luminâ ,i per 

Aici mai ating numai pe scur~ atAt, 
ci preotul romAn din Doloave n'a fost 
plAtit nici odatA cu talte stolare ta bani 
pentrll tllnc$ioni preoţe,ti, ci dela anul 
1873, când 19'a Intemeiat psrochia prin de
sp!uţirea de B~rbi, pAnA la 1888 s'. plltU 
ln anumite can\iUiţi de naturale com se 
plMeau pe atunci Iii preo'ii ~6rbe,ti; ear 
dela 8.no\ 188\1 Incoace &'a pl!\tit eu salat 
fix anual d~ 800 H., cu eate s'a deBcumpil
lat natural ele 6 vtl.lu a te, ca preohll si DU 
mai adune naturale. Aceasta lnal o t!linu· 
eşte ps~udonim\11 'fi Eu , " 

pun ahI. Uite cum trec caBele. Oând lÎne 
a mtlU, eu vur şi descui. 

Când &5. invÎrtiascl mâ.na, neamţu su
ghiţă. o dată zdra.văn de poticne~te lMiute, 
nimerilld cu chrell in gura strâjarulul. 

pas de pi ,ire al meseria,ilor In vieaţ-\ pu· 
bli~ă. Ouno~tiuţele in Reuniune eiştiga.te 
sunt tot atâtea pOleţe de urmat în vieaţa 

. , 

.~liune. 

D614mne ascultl1 cererea mell! 
Modestul. 

• ,. • 
Din DololLve (lângă P:nwtova). 

,23 Iunie v. 1903. 

In Nral 110 al • Tribunei Poporului-
08re cine Bub pS6udemimul "Eu" public. o 
corer,pondinţl despre mhJ'~are8 pornită printre 
ert'dindo,if parochi~' române grpco orîent~le 

Mişcbrea pornit~, acum dupli 14 ani 
ldre crtdincio!şi pentru eliberarea de acest 
saI ar este ou re'suItat al agi'lrilor necur·, 
mata II inv~ţlUoriior dela şcoala comunală 

de aici, de oare ce ace,Lia raţioo68l11 el ar 
fi mt\i drept, ca preotul sl fie pll~tit

dacii, DU mai jlS - cel poţin egal co la· 
v~ţ§torul, clei aşa pretinde socialismul mo
dern, care ti comb~t tu teorie, ual U pro 

Serata de-are meseria~ilor români. 
Şedinţa literară a 6·8, ţinutll. J .. l la 

25 IUllie n. e. in localiM.ţile nReuniunil 
sodalilor roml\nl din Sibiiu·, cuprillde un 
şir Intreg de aete de reeunoştinţi. Presi
dentul reuniuniI dl Victor Tordăşianu, in 
cuvântul de deschider~, fâcAud o ecurtl re· 
privire aqupr& adiYltăţlI reuniunii, aduce vii 

prII.etici. Promite a-'şl aducfl in totdeauna 
cu scumpitate aminte de timpul petrecut 
În societate, al cltel membru nu va ln
eeta " li şi din depil.rtare. Al 2-1el: o 
frumoasl cuventare de mulţumi ti şi recn· 
noştinţl'l, adresati. de membrul Ioan Hăghău, 
calfi pantofar, care eu concursul presiden
tulQI ReuniuD!:l1 a fost Inscris la ,coala de 
eroit a dlul Zilich, pe care tocmai o ab
solvi ,i tot cu eODcurew lui Il fost in po· 
siţillne de-, se susţinea 1& aceea şcoală, 
primind drept aju\or: un stipendb din 

ee~~~~~~~~~~~---,-.,~ .. ~_~o~.~'.~~~~'~ .. ~.~._~_~_.~~==~~==~~_.~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

P~ntru miUJdt,.. ul.ri mi e .1!>·" A 
Blkru:lt m§ mâ:,r!ro draf!li. ' ''' 
CA de dor inima·mi 8~lt!i. 

M~i b1Idiţl1 bMişor 
[a m~ 'n brhţe Eil nu mor, 
Bade mUfOtaţ1 g~lbinli 
b·miJ 'n br8ţe m~ lellg!l.nA. 
[a-m~ 'n b'~ţ~ ei mij ~trtt;gf', 
CA de dor I~lmll,mi plâng:', 
Htrârg' m~ '1 m~ 8ăruU~ 
C~ de 8sarA·j vr, mEI multii. 

Cul('se de:. AcI~im Bradtin - , 
June cantor. 

I V'-nr: b lUi dasc!H iubilsr, dl Georgiu 
I Mariu Marinescu ne·a fost acum 10 !iul 

proh sor de clasA 
Mal f.lb la bIt M, dar mai roeu la falI.: 

se vede eli ni:! ~szunle cu d'alde Avram, 
BrancovBn, Crt$, Eugen Ardelean, Mun
teauu, Mogs, etc., DU i mai turburI. suflltUl. 

Am lneepnt ",!!'·f amintim de porumbel, 
de ,lrel1gr:.riile noastre de I.Itiinţe din limbl'lo 
greacA, esr bMrânul lnftâc~r8t, re-a servit 
:: u vin dela Pocola. E pensionat, cum am 
arAt8t 10 firele aCfstes, Il1sA r('gretA mult 
cI!. l,U mai poate ti profesor .•• 

vii! preBenU " Jl~mtru c!'li ţinuţi ~ep!lrt~ d.a I do 26 hlllh 1903. ,i n'ao motivat .cu Di~I 
convenire. DapQ terminarea servlcluhu dl- UD cuvln& absen$ele, - prl'cum ŞI Jl,C618 
vin ne adunăm la conferenţl Intr'o nIl a csrt s'au declara' In sculi!lele lor solidari cu 
gi~naEiiului. dal'i8iuni1~ .noastre .de ~li!lr, se avileazl, el 

Vent'rabiln{ director Ioan: Bateanu des· pentru blbhoteea tlnerlmel stlldloas8 dela 
('hide cooferen$a prin o vorbire admirabilA. gimna8iu.1 ~om~n greco·ca~olic din Bei~" -
Imparte vi':'t\$a omului de studiI la dou~ a.a se trimitA la adresa dtrectorolu! glmU&6 
epoce. Plims, epoca de aur, trece repede 81al o amendA In suma de 10 cor. 
CB v~ntul Btudentd creşte trupeşte ei sU· In vederea, ci fostul p .. esident a) con
tl~te~te. pregMit pentru lupta vieţiI. Atinge venirii colegiale absente/lz'\ ~i nu j 8fi ,'.e 
Vi'; ;ta Mrb~'lei. epOC8 a doua tn care li r~- ubicapu 1ea, COlf'gil presenl' ah'g ummim 
mane puein $imp de muncA, abea doo~ 88U pr· s'dt:nt nou pe pr otl11 Al. Mutltean 
trei decentl. Timpul acesta sA·} foloseasd alui Vasile, din Cherechiu, ('om. Arad; Bst 
ftl1Cf\le In cBdr~le a!!:i villllli 8ale, Intru bi- de notar pe bi!lem<:'ritalul: Dr. ioan BQzal~ 
nele b\serieei, na$iei ,i a patriei sale. ID6dic In Vst'ml'z6, CJID. Selagiu. tia bce, 

- (jonVellÎre colrgiaH1. 
_ .... _ .............. -••• "",/",. lUrm8.1'Q ~i fine). 

- Na ,tiu el mal mult derât mine. 
.A bove majore discit arvre minor 1... Aici 
a urmat un Ils omeri<:, cam 10 chipul cum 
era la OIf le domnuluI, In clasll. 

, B~trâDul era 8cum cu ai s~it tn ve
chl.ul s~u elE ment. E"a fericit, efi, put'''f' sA 
stnge pe noI şi sA bucura, cA nu grl!.bm 
s1!,-1 p~rl\8im. 

R~l'lpunrte preotul AI. Manteanu a lui un nOII obligllmt\nt pe 10 anT. S13 i~cll.\e{!t.., 
Vasile ,i nll·'i mirare cii sub impresia cu prin cel pres ~nr, la cart 8e alătu ~II. .. i Dr. 
v~ot!irii 8vântate s directoralui tncepe cu V. Papp. 
g[ss tr.:mul.'Mor ,i cu ochii IAcrlmaţl. S~ dA cetira Rb~entetor motiv,tl", ",1~ 

~ ~ ~ 
'1-~ 
,', 

V. 
Visitele la profesorii. 

Dup'ameaz! pa 18 orde 5 Lv'" ro visit.,. 
Soţloa-a Rh>Da. rl..g~tA do prietir,l prim'l(e 
(11\ ne tn8oleast'li. 

-:- BA ne fi! decor, doamnA, zicea Eu
gen, '1 si rElpresinţT preotE-aSl românii. 

- Singurii nu merg, d" ce n'8~r venit 
,i DVoutre cu d·nele s:)ţiT? 

- M~ rog, am fo~t ri:!t Ne vom In
'v&ţa InsA !lA tim de aci 'nainte mal bun!. 

A primit, 8enmpiţa, ,i proff'soril erau 
nu 8e poate mar voi0l.lr, deasemen! doamne'e 
toste, .pentru t'A !'.m avut buna idee BA 'r 
arAt ~1 er lOCUl' necunoscute ,i atAt de ro. 
maotl{"e I 
" Pretutindt>nl dr~ gdste sincerA bacu"Îe 
,i lacrlhnt

• lndl?o8f'bl am fost Il1d~io'b~i la 
"domnul cel bun". 

D( şi ocupat, ne a promit! iI~rb!i.torE'-,te 
cii va vl'ni la bh~eri(lA şi 8"8ra la banchet. 

Pe flecare 1 Il tntrebat cum tr"f>,te ,i 
darI. ar fi fOilt - InMroplAtor - cineva atât 
de n,'atent, sl1-1 spunA cA e neferi~it, orI per
secutat de soarte. b&trâoul sr fi p: ân8 cu 
amar O inimA da au1', creat de Dumnezeu 
Rl\ n" rlal'lc~\ român, ra'l\ cine a fost 1Idomnul 
cel bun", profesorul M)\rinescu. -

VI. 

Al'atl1 motivul, pentru care ne,am In- (.olrgUor: Al BrancofJan, preot în Keriiliis, 
truni\ bzi, Ilsigurl1 pe d rector ,i corpul pro Dr Bolczer Mor, medi,; în Budapesta şi 
(rsoral de iubire ne8~r~mntat§; scoate In ioan Baltestu, a(lj not. în Aciuţa. F!aţlr: 
rdld import;.nţa rf4ligio'J·moralli ,i cultyralA Mihail llieş, preot şi Mihail Jivan(;a, te-l 
Il institutului, tnfterând In termini foarte anunţaaerA venite8, dBf din motive de for" 
IOsprii pe du~m8nii din sInul neamului no- majorA DU s'au presint'lt. 
stru, esri au urUflca' t'uvinte de bull l~ L" sUr,itul conferinţ.al, se ridid~ M-
adNBa gimoasiului din ~~iu,. trAnul Mariuescu ,i In aerminr foarte avlu-

Urmead discu,ia asupra faptuluI, eli tsţ1 ne 8alutl ca lOBI prof~8or de cl8BIi IIi 
din 27 ~'â$' eram colegI acum zece anI, ab 'a ne tndeamnl Eli muncim jertftndu·n~ eh:sr 
s'au prf'Bintat eapte. viaţa pen'fll hesirid ,i neam. _ 

Vorbesc: Prt>fp,sorÎl Dumb"ava, Arde- AgendeJe oftcio&'Je terminate, OI Iii-
l"anu; preo$" ~ MuntPlm, Ardi'lleaIl t medieul rector Blltsanu Inchee eonferinţ8 printr'o>, 

Serviciul divin, eonferenţa. Dr. B~zsc ,i Valer Moga., le 01. abJl._ alocu'ie 8('urll, dar plini de nobil entll-
Dumin('c\ dimine&ţ, din b;sericile ro Directorul reaAumA ,i se p,ime,te plo, 'siasm. - ' 

mAl1f'şti din Bdu, cucernic se 'DI\)ţ~ rUIt' \ vunfrea luI Ardelea~ ~re ("ste:, Ajungem la locuin,e la orele 2-. Slatul 
('Mrli Dumllr z ~u pentru repoBsij, coll'gl li To$1 ucp i8" esrT au iSci1lit acum lece n08tra S'8 lo('h 'iat eu vorb.ele: LIl rf'V d'r~ 
Tcodor Vostinal ,i AugusUn Szabo, ~en~u I aui o~iiiamlQtlill moral de Il COD veni pe ziua de BeaU la bancb.ot 
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fUl1daţiunea .Andronic-, ear din mijloacele 
presidentului o insemnata plute I banilor 
recelu~l pentru prâ9z şi cină In curs de 
10 lun'" un rind de vestminte cusute de 
eroitoriI, membri al ReuniuDtl ~i unele 
a bnutI. Dl Hăghău cu lacrimI in ochi 
imploarl binecuvenhrea cereascA asupra 
b111tlfacetorilor seI: 

Istoricul tutunuluI. 
Atat din pun_tul de vedtlI6 ~tilDţi6.c 

cAl ,şi economIC, tutunul mali\i. o dflotie
bltâ ateuţmne. El a facut o adevaratA 
revoluţie lD lumea ştlll1\lft.-a; aparata de 
uml, cnticlIota de alţll, aceasta. buruiana 
llU loocmaI de un mare lllteres a fost fUlute 
mult dll:lcutatA, ~l discutată In aşa. tcl In 
cat ,,~t~l se bU\iura. de Q rtlpULaţltl şi de 
un cult d1.u partea multor popoare. 

Tutol.lUl, cu"Vent ce Stl cCtlde Ilo pro"Veui 
de la adtlvluatul nume 141 bllrUlentli Petull 
ŞI după ai\! au~ ori de la. numele illSU!d 

'!'abacco sau Tabag<.. din AntlJtlle mIci, & 

10Ht. ptlntru pIlwa UlI.l.iI. adu8 in Europa db 
ca.tre eXptldlVla luI OfJ8tof COlUmo Ca.16 l'a. 
desco p en t 10 anUl 14 ~ 2 deb.rcând in insula 
Cuba dlll Goltul MtXI(,ulul. In Acea.sti in· 
s"la fumatul bra. a~a. de mult ral:lpaudlt in 
cât nlcl lemeilor llltii copulor uu lellplleau 
Ilm gură fOIle r~8uclte d.e tutun ~i pe clri 
eontuluu le tmea.u aprinse la un capă.t 
plmlru • le aHplra. fumul. AceabU, buru· 
uma, dupA. CUOl d·i dr. Poenaru C!ăP6BCII 
" till:lţlDut in conferinla tinuta anul acesta 
lt. 1 una .MartIe la A\t!neul Român dlU Bu,· 
cur6~ti, ar fi fost pentru VOl-llih'~l& ac"iei 
lllBUltl un OOlett de venerapulle, căci 11 

atnbuJau propntltaţl miraliuloa!:ltl. lmpra
Imie pli1.cute ee prOVtllle"U dlD iDhal~llulllle 
lumului o făcellu S& crebda că gemu! bun 
ile (,oOo&r. al:luprl lor. Aceasta buruum' 8e 

II.rdea in eeremonliLe redgioase PlesupunAud 
cii. pre0t11, plin norI <1e fum, 6r&U uau 
Svu[\, li 1.l.l Sf6Itll& diYlUe, .1 ast-fel zeII 
le fir au uedespkl\lţl. ebd eonduQtorll 
;:)ll:1.tului se aduna.u la sfat pCDtru a se de
clde pa.cea S&u ril.sboiul, m camera de Chlb
lIWr6, pentru a se lDapira, fie O&.e fuma 

inainte de .'şI da plrerea. 
De Ismenea. aceste foI se purtau CI 

amulete, atirnate la git 811U cingătoare, 
a.tribuindu-li-se mir&culosul efect de I tn
lătura nenorociIile şi sub diferite aUe form~ 
planta. era. intrebuinţatl ea remediu. Exp~
diţiuuea lui CI istofor Columh a adus 1n 
Spanil seminţe de tutun pe care le ~u cul
tivat ~i le-au trecut şi in Portugaha a.şa 
ei pe la aoul 1610 - 1518 tutunul se 

VII. 

Banchetul. 

A succes peste aşteptar~. In aţlll'~ 
de corpul profesoral ,i de colt git convell1ref. 
am avat onoerea 81 8alut to m1rocul nostru 
o CUD uni trumo8BI de doamne şi domni,oare, 
cari prin presen$a d-lor au ridicat In mod 
deose ba nimblll petreceret 

Era presant ,i rectorul intE.lrnatulul 
gre:coorien'al romAn, simpaticul domn Pom 
piliu Dan. , 

Primul klast la Iostit Dl dlrecior 
gimoai!lal Ioan Bu.ţean pentru ~aj~st~taa 
8a, glorio~ul tmpArat ,i rf g<.'! Fr~nCJal! IOBit 1. 

Pr, Al. M.untean a lUI Vasllf", ~otsteszA 
pentru nuoit epÎii!copl al dieces~lor surorI: 
Ioan Jgoatie Papp ,i Dr. Demetrlu Radu. 

In urma flec~rul t08St Taratnl de 
lAutarI bunii pdeţinl de odinioarl al s1u
delllH~r, ne trligea hore na$ionale de ne 
cre.~ea, Bu1htul. .., . 

Be ridic' profeBorul V88i1e Dumbrava 
,i t03BteezB. pentru doamna Elena Mun\eanu, 
accentuind ci d-sa singurA repres~ntl p~eo· 
le8ele Intre colegii aduna\Lllrti espnm' stima 
,i recuno,Unţa s'a. 

M.al vOlbe,ts Domnul Bute~nu pentr~ 
dame, Mun'eanu, peo'ru direc'or '1 profesorU 
gimoasialJ. ., .. 

Dupl acestea Ulasa se lidiei '1 tlOt
rimea doraoare de joc1 86 avtDt~ tn. hori. 

Dansul fine In continui ~mm8'le ~o· 
cietatea pAllli. dupA miezul no)),", cind 8 au 
deBplr$it cu topI, duc6nd In i1ut1.,~ele lor 
dulcI ,i plAcuta amintiti. Raportor. 
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răsplndistl la acele popoaril. In ATlglia, ştiinţifice Cire au căutat să arate tot. d 'auna 
W.Jter Radigh a adn~ tutunul din Virginia rdtlle pricinuite de această buruianA.. Foa.rt, 
unde cu ocaaîunea aş~zării de coloni1 gă- mnlte capete Incoronat>} de asemenea au 
sind l\cea~tă buruianA. a~& de venera.tă prin fost contra tutunuluI şi au cAutat sA. inll
acele locul1 cn ZIl că fa.ce un serviciu patriei ture raul obicei al fumatulul care S6 11-
de a o aduce. D~ BSemElnea se povesteşte ţise cu atata u~uriDţl şi f'caa atâtea vic
că Hernal.ldez de Toldo Itar fi adus din time. 
J ucatan, alţllspun că misionarul Romano Pane Primele demersurI pentru lnllturarea 
văzînd "neraţia iudienilor pentru Petun l-a luI au fost făcute la 11>20 de Ludovic al 
rugat pe ~'ernand Certen să aducă grl- XIII-lea care ohsenlnd relele ce priei
unţe lul Carol Quint, acestea pe la anul nuia aceasti!. plantă şi spre a-l limita in-
l 6 18. trbbuiuţarea, o învui numai farmaciştilor. 

Se spune că in 11>60 J~an NIcot, In Anglia Iacob 1, un vr~jmaş al tutu
fiul unul nohr din N lmes, ambasador III nului tnchise, şi decapită pe Walter Ra
Francitll la Lisabona, tiind martor la vin- le:gh, care ajutat de regina E isaheta. ra'.!
decarea mal multor boaltl l'rin ajutorul tu- pindea şi recomanda din toate puterile in
tunulUI, 8J preden\ll martlui procurator al trebuillţuea anterioarA. 
Lisabonai. ŞI apoi ot Jdan Nlcot trimise In Odent persecuţia a avut loc cam 
l\eginel Cattlrba de Meâicis plaf de tutun la fel. SDltanul Amurat al IV socotind că 
peltlu &-1 "Vindeca. durerea de cap de care fumul de tutun îmbată. şi Coranul oprind 
suftlrea. Htgiroa pnnse gust de acea.hta beţia, interzise fumatul tutunuluI şi ordoni 
plantă pe care o Introduse la curt~ şi-I dete tot odată şi pedepse pentru cel dovediţI el!. 
numele bău: E;1rba. r.,gineI, Catel'lllară. ar clUca. ordlDul luI. La 1670 Sultanul 

AatL 1 la. sosirea sa in Europa tutunul Manomed IV supraveghea 10 persoanA eXe-
cutarea disposiţiilor; se spune cât dacă. iagăsind in Catdrioa li-a de MtdlCIS, regina tillle& un fumator pe drum, punea să-I lege 

.l!'ra.Dclei, o ocrotItoare celebră la carti se o legăturii, CIl foi de tutun de git ~i' 1 spin
I1dJ.oga şi credinţa. fanatici cu care era zura m piaţă dopfl. ce i-se introducea şi o pipA 
mtreouillţat, I~i făcu drum in toate clasele până în fundul na ,ului. 
Socletăţti. Majli şi U~l\OllI găslrll oca- In Pllrsia, Şi1h\.il Abbas practica cam 
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târziu are o coloare albe. BtrAv~z&.
toare, totdeauna tnl~A e dulce şi ou 
gust pla.cut. 

Spre a putea pAstra mierea timp 
tndelungat In stare proaspMe., trebue 
pus&. in vase curate şi legate bine la 
gur~ cu hârtie de pergament ca i~ 
nu r(3sbRta aerul şi la loc oât se poate 
~al .avlntat, ~aCI la loc umedos Cn 
pIvmţa orl auea) ea are tnsuşirea 
c&. sbea toata. umezeala şi se tn!1-
oreşte. 

Din faguril albinelor facem Oe.RTa 

Ceara o dobtndim aBtfel: punem fll~ 
guriI storşl de miere In o caldRre 
(sau alt V8S potrivit) cu ap&. Ia foc. 
Topindu-se, o stI (3curAm prin o cârpa. 
de pânze. rarA tn alt vas ou apa. rece 
In care se sleeşte ceara pe deasupra 
apel. Voind a dobindi ee ar&. aevea 
curat~, n'avem de cât a~ mal urmAm, 
ou eli Inc~ odatll precum s'a spus, 
când apoI o adunăm frumos şi voind 
a-I da forme, o punem In vase anume 
cu carI lnc~Jzindu·o din nou putin, 
dupA ce se sleeşte Cl:lp~tll forma. ace, 
lor vase. (Va urma.) 

siunea cea mal potrinta. de speculaţlUne tot in acest tel pedepsele. 
pentru a. da tutunului o putere miraculoasi Toate acest~ pedepse nu au avut inBl'!. PeIlfro ocuparea unul post de învllţator 
şi plină de wlstere. Caterinlo de M.t:dicIS efectul de a micş\)ra numlrul fumătorilor. (înVl!ţătoare) ordinar ei a p08tulul de învrJ-
III timp de 80 de anI, puse loata inftUtlDţa ţatoare suplentd pentru lucrul de mâna!. 

Concups. 

fi Din cOlltra, tll 86 înmultiau. d t . t· , sa, pentru • Iace ca tutunul să e răspindlt , ,coala. CiVlIA e 0~e a Asocla,lunn B:J pu. 
1n titate!8 sale. blicA concurs_ 

=---=.- I AY 1. Doritori' (doritoarele) de a oc:opa 
SII explică decI foarte uşor cum in- PAR T EA Ee O N O M C . POBLul de înVl!ţator (invllţătoare) ordmar 

tr~bulDţ~rea actlsttll buruitni se răspîndi cu --T------~- - ... -_._- --_ .. - hU sA prt'sin'e comitetului AsociaţiuniJ (8ibiia. 
atâta rept'zl~iune in întreaga Europa. Atât IItr. MoriI nr. 8) urmMosrele documenttl: 
credwţtlle fa.işe, cât şi moda au cOlltnbuit S t u păr i t; u 1 1, atei!ta, de b)tel i 
intr'o bună parte cu atâ.t mal mult eu cât Prelegere poporală. 2 ducument despre cualiftca,iuDe-8 Cf'-

ratA prin legi'a stfttulul av~nd . preferint" lDtrebulIlţarea ei era pormtă. dm o aşa il.lăl- (Urmare), ceI.ce au cl1allficaţiune speciall\ pentru li", bt 
ţlme. Atjl se vede cu priSO!:llDţă spuitul Inceputurile aceste se fac aşa: ,i istotie (!.yelv ed to'tenetllldomânyi fllI~k. 
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de unitate in \0\ ee este rku mai ~u seamă Avem dou~ scAnduriol oable pe mar- CBoport); 
fu acele tJ.wp ud câlld jes ji\l1 ridici-sbra ginl şi nu aşa late ca cele de rame, 3. arAtare a despre s~adiile pregAtitosre' '"',,_, ~ ~ 
spiritul omenudi la cel mIII malt grad de: dar aşa de IUDgl ca cele din partea şi ocapa,ţiunea de pAul acuma j -. •. ~ J . 
bna\lsm rehglos, luri.d&.cinlud .,\,â\U'1\II1Iii1WW deasupra .r .. melor.--~~II1_rama. ,~; B~. d,o:.:!::':Arit-··PO!l@' ,eCl 
BuperHUţlllniLe in c&\ uri ce rec.oma.nda.u poplI cu partea de joS ln sus Şl aşezam Con curentul (concurenta) 1 le8 va avea ! 
~l vrăjitorii era. pnmit de popor cu multa cele doue sca.ndurele una de o plute, s~ ob3erve dii!pOBilluoile statutuluI de orga-
T 1 ă mII t Adi nisare al şcoale!. . credlD~â. ,i respect -, 8e exp lC u~or eli şi altii de cea a t~ par e a se n ure In\'~$Morul ordinar, pi\:JA cA-nd e pro- l' 
Ca.terina de Medicis stâpAnitl şi ea de su- dela rama pe oare voim a face tnce- visor, primrşţe salar anual cor. 1400 _ solvit 
perstiţiuoea veaculuI sia, dă.duse tutunul~I putul de fagurI, de aşa oa la mijloc In rate lunare anticipative ,i cor. 800 bani '., 

t '1 d dl tntre ele se rx,mAn&. tn lungul un loc de cuarUr, solvill in rate treilunare, ear o aRI valoare in el 1 cons] era. ca me - o Q , ~ I 1 
1 d tII. gol o"m ata.t oAt socotim c&. e de devenind d( fbitiv pnmeş,e 88 t\r anus cament universal. Aeeastă ~re lDylt. a re- '" cor. 2000 bant de cuartir cor. 600, 5 cnin-! 

gineI cost, foarte mult, făcu o .mulţim~ de lips~ s~ se fac~ f8gurul. Turn~m coena1e ~ cor. 200 !şi drepl de poosiune dela I 

victime in fruntea elrora fu ehl'\r pnmlll dealungul tn acest 100 gol celirlL to- stat, unde va 80lvi tuele prescrise; ID- ~ţ~i. ~-:- ... ~_. 
ali.u fiu FranciBc II-lea, care trpbuia să ur- pit~. Marginile celor dou(3 sct\ndurele toarell provlsorie prim~,'e Balar ~naSll l'''r ~. 
meze la tronul FranteI dupl moarte tatl\lul ce le folosim spre a da forma Incepu- 800 şi tu'refg" lntrelIDena tn interoahl I 

Y fi d t ţ' '1.:081el ear cea defini\ivt. prim .le 8alal I stiu. Aceasta fiind intrebuinţati farli. nicI turilor de faguri, s&. e u a e pu In sDual ~or. 1200, intreaga Intreţinere- In in-, 
o norm~ bolna,ut observă la lncl! put o ca se nu se lipelAsc~ oeara de ele ci tern al cuinQup.nale ,i drt pt de peDsiun8 C8 

uşurare ~ezultată din faptul cl tut~nul fiind numai de Bct\ndureaua ramei. Slein- tnV~tlitorul. lnli::îţMoarea, locuind In int~ nat 
un puternic antis·'pti ~_ av"a, prOpiietatea a du set lu~m sca.ndurelele de form~. va ave SA dee directoart'1 mâoA de ~J!I'or 
distruge u orbul leprti; cum insii. el era şi tnoeputul e gata. . la pgendele interostulur. 

d Il. Doritoarele de Il ocupa postul dl' tn Melaşl timp ,i un toxie tot, atU e p~- îr~Vf~fdtoare suplenttt pentru lucrul de _tint 
ternie, produce o întl xi~are prm absorbţl-. Mierea şi oeara. - Pentru B do· l' t€ • 

. d t ':;:" t fel moartea t au tir. nam z"'d b t . t unea \n sînge ~l e ermlOiIo, .. ~. . bl\ndi miere aevea cura e., oum sm a) atestat e Of!; I ._~ 
viitoruluI rl'ge. Aceasti\ l1ctlmă lOsă, . n~ zice de tntâia calitate, alegem numai b) document despre cu~1iftc8ţiunea C€ .. ·<jh I 
descurBJ" ·pe regenta FrandeI care atnbUi laguril cel albl cura+l şi f~r~ pul de rutf. prin lrgds slatuiui ţ)entJ:01 ocup~r~R ~ -

D 1, \' sturilor de ln\·~~IHosre la .coaleie Clv~le; f moartea fiuluI el voi.aţel lui umnezeu. albine (caţ(31, pasture.); pe aceştia tl CJ arAtare despre stu.diile pregltltosI I 

L\\ tronul Franeiel Carol al IX lea punem Cii s&. se scurg&. de sine tntr'un ,i despre ocupaliunea de p& ~ acum;. i 
urmă al II-lea fiu al CatberineJ; ace~ta fiind vas curat şi mierea scurse. este o d, atestat despre cuuo,.m's In teor~", .1 

minor regenţa rămase tot îo mtioele mamei miere cum nu se poate mal bunA. ,i In JInd 8. lacrulul de mAtJ~;. J. 
1 t 1 1 I t e) sli dovede!\8CI ci vorbe~c blDe r 

sale de care suferea. regele, regina se grăbl. apol ou mâna dupA·oe 'X-am Incalzit Vor ti pretente acele conc~. \lljo;l •• 

sale. Cu prilpjlll unui calar a ose or na: Faguril astfe ScurşJ, I 8 oarcem mâoeBte!şi UDgUre.~te, eventual Iti ne~. t~ .. 
a,JI recoma.nda universala sa doctOrle io tncM-va la foo (la cas oA nu avem _ pe lArlgl cuahfi.ca$iune~ ~ lucrul ' ... 
forml\ de praf pentru a fi. prisat. Pr.isa e~it~ ma.şin~ de stors), dar mierea ee o mânA _ mal an cUP!h~e.f]eb,dlDd' oare-ce, '. ~ ... " .. :; 

1 fA li t .' d studiI Indeoae. lD gn r : astfel din inspiraţia. medlcală a regme "cu doblndim aoum e de o ca -ta e mal Clht g,me e , , _, 
IOncl!: o "Victimă. Carol al lX-lea fA-când la inferioarQ. In amândou~ oasurile, limbllor. .. 8uplentl primeşte o ; H 

... t ID~~ţ,ţo.r(1t... I~ inceput o întrebuinţare moderat fi, a. t~ u- dupli.-ce s'a aşezat miere In vasul ce munera$ie anualli d~ cor" 600, SOIVlll .: .~ 
nuluI boala râre &. că merge spre blDe; o am stors, boştinele (r(3m&.şiţe de rate lunAre anticlpetlve, ,1 to'reDga intri, i 
"rez'lo'd insi el. luîndu-l In cantitate mal faguri ~. a.) se ridiolL deasupra, de oere In interDat, 1. 1 
" y tnv~ţătoarea Ilng&jatA va .ţ~ 81 c .,-
mare ar putea si se vindece mal repede unde cu o lingar&. le lnl~turllm. directoareI mânl\ de f,jll'or la agendele . _ 
căzu victima acestuI abuz. Spre a cunoaşte mierea. cA e ternatoluT. 

Af&ră de aceste nenorocirI, crlizimele curat~ sau b!S, punem tntr'o. sticlA o Terminul de concurs expira la 15 
ordonate de aceastA reginl tu delirul el lingura de miere şi 3 de eput curat gust a, c. s\. n. 

... t De se aşeaz~ Posturile sunt • ae ocupa cu 1 t-' provocat de nicotinA sunt istorice. Masa- scutura.nd b~rbl\teş e. 
erul de la Saint·Bu1elemey, una din cl'le pe fundul sticlet tn strat t~lburet e temvr;~b~~,c'd:' ,~dh;ţa d~18. 2 Iulie 191'''~ ; 
mal odioase crime imaginati de un creer, semn c&. e amestecat~ cu f~lnA ş. ~. comito"l1 central al Asocla\lonll pentr ' 
a fost combina.ti. intr'un delir produs de 0&.01 mierea ourat~, In SPI~t se ?1- literatura românii ,i cultura poporulUI rol'~; 
oicotiD'. solvA "topeşte) ou dese.vlrşlre. Mie- Iosif Sterea ŞuZuju, 1. Bet 

Tutunul, pe lingi. adoratorI ea Cathe- rea curat~ şi bun~ şi altfel se ou- 18cretal ;. 

i, 

It} noaşte o&. e limpede şi se sourge In 
rina de lledicis, a avut 'Ii foarte Dl:u , fire subtiri când e proaspMe., eal mal 

yrlj JU ~l printre care se numiri BomlUţI r 

, 

.< 
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Nr. 27 

La congregaţte. 
Congreqaţt'tmea extra-oYlli~ară a ca

mitatulut Arad este convocata pe. J~l 
în 23 Iulie 1903, calend. nou, dlilll-

nea,a la 9 ore. . 
Membrii românt sunt poft.iff, pe a~eas:a 

cale a participa la congreţtune, ~ar tn 

congre'flaţiunet, la consultare preseara .' ~ _ 
asupra obiectelor dtn sene, - ~n loca 
luZ obicinuit. 

Arad, 11 Iulie 1903 st. n. 
_.Jlj~U Velielo. Traian V sţianu. 

NOUTĂTî. 
A.RAD, 17 Iulie n. 1903. 

Şti.,..' persQnale. Dl Dr. N' A 07cu: 
dir~.ctorul _. Victoriei,u din lAra;i~rl~ba~npe~~ 
amI aşa It acum s a dus a . 
-t ',. ~ ta . ăn 1tatea lJ-sa a plecat erţ ru a- ŞI In n s l • ~. t l 1 . 
şi va sta departe până peZa t'!l'apu u unM 
... ~ t . Do~m veneratulttt nostru (runuep emV1'Ie, ,. . ~ t'4 • 
taş sa petreaca bine şt sti se. 1..n oal i, ac afisa 

'" _ Dt George Popomc/, asesor. re e-
txnntc. . .' , ~ t 1 la rent şi protopop al Ş~11e~ .~ a m ors en (e . 
baile din postyen, de un~e au p~ecat ~ulJ: 
oaspeţi în urma inund4dor man .al~ nul~' 
Vag, cari .... '. tacut stricdciuni mar/. ş' la ba •. 

• 
~~.o Constat",m cu pl9.cere, oă tn 

num~rul ce ni-a sosit szl, "Drapelul"' 
din Lugoj osAndeşte tn chi~ul oel 
malc

- 8spru purtarea protopopilor r~~ 
mAnl Dr. Putiel şi TrăiIa. din Teml
şoarR, carI s'au dus la Budapesta tn 
deputaţie cu Jidovir, să roege pe 
Khuen-Hedervary a primi sa fie ales 
deputat 81 Temişoarel. 

"Drapelul· apune că protopop~1 
carI 8~vlrşesc astfel de fapte ruşI
noase, mal bine să depunA patra firul 1 

Şi noI tot de părerea aceasta 
• ' .~. ---Sllntem. . . ."_ .. 
1 .. - • 

"1 . ~""intNtrul-presedinte -- tl~pu
fat,· ,h;rI JuI, a. avut loc in rrl1T11~uara. 

1 
1 
i 

~gerea de deputat !n locul fostului mi
nistru Fejervary, care abdiease de man-

G. 

dat. Precum ~ra de prfV~llut, ales a fost 
prim-ministrul Khuen-Htldervary, care a 
Intrunit 847. SocialiştiI - ppntro onoa
rea steaguluI -l-au candidat pe Bokdnyi, 
care n'a primit insII. decit 20 voturi. 
S' au făeut dară de ris cu eandid&tul lor 
·'vreiu.- - Mandatul va fi predat prim
~jni8truluI prin o deputaţie solemni. 

! 

t 
! " 

j "" 

j 
I 
i 
I ,. 

• 
Jurămentul regesc. O intrebare 

frămintă azItoat'! minţile, di~olva-sa·va dieta 
lo"l'x IfX orI ba Y B. Napl6, scrie tn pri~ 
vinţa asta, el M. Sa l'ar fi I hiemlAt zilele 
aste la sine pe primdele Vasza,y şi l'ar fi 
intrebat el oare compatibilă e această disol
fire cu jurământul regesc. Vaszary i-ar fi r~:l. 
puna ei nu. _. Ştirea pare a fi insă 8coroituri, 
tII,d din B~aton·Fured se depl'şead că 
plimatele petrece acolo de 2 E~ptămânl şi 
Dta plrl.sit Mile nicI pentru o zi. 

'Ii. • 
!~ _____ o In BJstriţ8, tn locul devenit vaCint 

J 

prin moartea. loi ]j luger Kdroly, va c.nn
dida dF\ deplltat cu program gllvernament~'J 
Ktzalesz Godofred, actualul vice-comite al 
comitatlllui B\!1\riţa- Nâs~ud. 

,:; ...... ~ . 
i .,. Atentat în contra uuui diglli-
Fl fur bisericesc. Din 'L. 'grab se depe-
. ~ şeazl, că In contra canonitului ivI attonet 
~ s', făcut un atentat de dinalllit9. MarţI l noapte o bombl a fost aşezată sub poarta. 
I In care şe.de canonical. Bomba a explodat 
1 eu sgomot asurzitor, sfârmâ-nd poarta în-
~ treagli. ~ocuitoril speriaţI, de jumătate gol 
\ au grăbit in stradA. Panica 8 fost de i» nedoscris. Din noroci re ~x:plodarea n'a 
" . ".ut urmlrI maI grup. Flptuitorh nu se 
,. ,tIU Inel; se crede insi cII. atentatul e act 

1,.- d~ r~8bllnafe. 
, . 
"Xossuth Ferencz, in urma neÎn

'elegfrj1or ce sunt ill partidul ::KOBButhist 

5/18 Iulie 1903 

şi~a dat dimisia din pr€s[denţi9 şi unele ce a ajuns la o sumA de 800 oor. 
foI spun c~ se va duce PA vrE-ma mal in- adecA eu Bubscrisul am Bolvit In banY 
delongatA [n - Italia. g :\ta 400 oor., măiestrul SUB numit. 

• Şi de 400 cor. au dăruit dl Ioan Co-
Inmorm(mtarea lul Kallay. Fogtul tirIa şi tiiul In IU3ru, spre pilde. In 

mini"tru comun de fill'l[Jţ~, Kâllay Beni sculptura, oe tiiul B~U a lucrat ln ate
eri JoI , fost inmorme.nht In Budapesta. lierul Mu' dar nu cum a fost dat 
! luat' 1 arte public nu~eros ş~ distins. ~. publicitaţil' de dl Carol Pavlovicl că 
Sa. a fost representat prm arhIducele lost( prin contribuirt particulara 31e paro-
August.. chienilor s'ar ti făcut. Aşa dara nu~ 

Cercetare. Ll Oradia-Mare, unde 
Duminica trecutâ ali fl)j' mari tulburărI, 
JUI\!)du~e la bătaie kossuthiştil cu libaralil, 
aş'\ c~ deputatul kossuthist Barabâs a fost 
fugărit, la otelul unde stMllSq s'au spart 
toate ferestrele ear riuiţI au fost foart· , 

mulţI Intre cari şi soldaţI, ~'a porn:t. 
cercetare pentru a de afla vinovaţiI. f)IJ 

oeamdatâ sunt tn arestul poliţial 7 inşI, cel 
mal mulţi ealfe de meşteşugarJ, sociaii~tJ. 
CicI socialiştiI sa apuca.seră să dea cu petri 
in armată, dar hugariI i-au împrăştiat apoI, 
blHeadu-1 cu latul săbiei, incât sunt pliu., 
spitalele cu voinicoşil ungurl carI tm~!l~alJ 

sl-şlbată j oe de armata implrltească. 
• 

Un preot slab. Din Re,iţa primim o 
~ortSpOndeDţ~ mal lung~ cu privire la J. u '
talE:a preotului Hon. Deoare ce a3ta e Il 
patra deja ce primim, dar nu lI'am pub'h'at 
pe celelalte pentru c~ am vrut aA cruţ-\m 
pe dl Hoza, dar vedem eli poporul e tot 
nem'llţumit, scoa\em urmltoarele din cores
pondenţa d'scum: 

Cu datul de 24 Oclomvrie 1902 ;;ub 
n· rol 2563 a fOî:l~ strict opra din parCea Ven. 
Oedinareat ,i i-8'a lis daci ta vii~or va ma~ 
funt>.ţiona la rom.-catolicl va fi 'ras sub cer 
cetar~ discipliosr!\. Cu toate ~ce8tea preo· 
tul Hoza tot In Duminec8 trecutA a f!\~ut 
litargia la llt 9,i isprAvindu-o In (oga mare 
s'a grAbit de a mera la biserica rom. cat, 
cacI 8colo a (ost o slujbA (estivA ,i pliradio 
mare. Acolo con'rari ordina$iunil COOBisto· 
daI"" cum ° dovede,'e lumea ce a (ost de 
fa$l$, precum ,i toile locale, a luat parte co
oper ând la serviciul divin. Rogu-te pArinte 
acolo putu,1 avea rAbdare, dar tn biB~rica 
d·tale DU poţi avea nici atâta r~bdare 8~ 
aetf'{Iţl, pâUI\ se g\\a slujba. dumnezeiascA_ 
ci. faci momve 11:\ muerl In decursul aceleia 
şi contulb! pe cantorl cum m'at conturblt 
şi pe mine In oficiu In ziua de CrAciun dup~ 
liturgie când numAram baniI ce au incurs. 
ear ca sA facI ,i vid proceduret d-~alE't m6 
mal aeuu,1 ,i pe nedrept cu scopul de li 
m~ b»g~ tn pu,clirie. Dllmllezau InsA a voit 
ca drep'atea şi adev~rul sA lnvingl ,i a,a 
eu am (ost eliberat ACllza,1 pe cantorl pe 
mdrept. In biserica noastrA nu al r!ibiare 
sA ascultt cAntArile noastre biserice,u, ba 
mat sUUuie,U pe cantorl ca aA nu vinii di· 
minea$a la utrenie clicI atuncI tine slujba 
prea mult 

VezI pArinte I acestea Silnt cau8ale 
pentru carI cântlire$il(,i poporul nOidru aflirl 
tie vre-o 2-3 RutenI (cari din când tn când 
mat ViD câte· odatA la bisericA) dintre Ro· 
mânl de r~1l1 ,i urâtul d t!\le nu vin la bi
ssricA. De DU crez! IntreabA pe membriI 
comaetullll noatru bisericesc de ce nu se 
arattt barem el pe la biserici de VI'O 3 anI 
de zile. 

Tot esta o cauza pentru carea veni 
tele biserice,tI au SChut, aşi d. e. venitul 
aO'lal al talJulul dela 80 Horenl a ajuns la 
15-20 fioreni anual, decând ai vemt d ta 
ca popA la noi. 

mal adev~rul voiesc de a sa aduce 
10 public, să se ştie ca. prin oine s'a 
făcut templa bisericeI mal mult de 
jum~t'Âte) cacI restul stă tot neisprA
vit. ioan Crăciun, f&Orh .. ul şi membru 
tn comitet. 

• 
Invitare. Inteligenţa şi tinerimra 

a.cHdem1c!l români din eomitatele S&tmare 
şi Ugoeea cât şi din alte pirţi, araDgiazi 
eu oca~junea adunăriI generale a' "Aiocill
ţllloeI- un bal In Blia·M&re la 10 August 
3. 1'. in sala fe::ltivl a hot~lulul orăş~ne~c. 

. Anunţul acest, serveşte şi de invitare 
pAutro ono public romlne~c. 

Venitul curat e de:ltinat pentru fon
durile • AsociaţiuUf.I K 

• Din şedinţe. plenară 
con:ltituit!\ pentru r.rangia' ea. festivitl'1ţilor 
'jo::iale, ţinută in B~ia-MAre la 26 Iunie 1903. 

nici 

Comitetul. 

Inceputul balulul la 8 ore sea.ra. 
Invitare la persoaue nu se liberaz§, 
bilete de familie. 
Biletul personal: 2 cor. 
Ordul dansurilor se vor distribui sara. 

la cassi. 
Musica o dl capela lut Ohrî'!t6f d:n 

Bistriţa. 

In pausa se vor produce jocurile ia
storice naţionale .Oăluşerul" şi nBătuta". 

Din şedinţa comitetuluY, ţinlltl fn Baia
Mare la 26 Iunia 1903. 
. DT'. Lu(Jaciu, 

secretar. 
• 

George Suta, 
director . 

Petrecere. ReuuhlOea femeilor ro
mâne gr. or. din Hunedoara aranjezl\ petre
cerea de vari Duminec6, la 19 luhe n. a. c. 
tu pavilonul din grAdina d-Iul Adolf StrausB 
d~n Hunedoara. lncepu'1l1 la 5 oare p. m. 

• 
l~OO oameni tnecaţi. Din Ame~ 

riea vin ştLI despre o Ingrozitoare cata~ 
atrofl, ce s'a întâmplat tn parcul dela 
Oaktord. Parcul acesta zace Intr'o vale, 
Iângr. care pe un deal e un lac mare. 
L1cul e despli.rţit de valea asta prin un 
iaz puternic. In ziua ratastrofd mulţime 
de escursioniştI din Plttsburg petreceau in 
acest pau. A Tanit o ploaie grozavl care 
i-a silit sll. Be tndesuIe In unicul restaurant 
al parculuI. Il urma ploiI insii. lacul a 
crescut in aşi măsură, incAt a sfârmat idzul 
şi apa a inundat valea IntreagA. Hotelul 
s'a surpat Ingropând toţf oaspeţii sub rUInP. 
Sa vorbeşte cl ar fi perit mal bine de 1500 
persoane. 

• 
Afis eondne~torilor de eororll Se 

cautA on individ, ap~ de a Inlln.a Ull cor 
vocal bisericesc. de ţ~rani. In comuna Do
lova comitatul Tvront!il. R fl3ctanjii aR. se 
adresez!! eMrl dl R01nulu8 R'lman, Invl§ţA 
tor lu De lova. 

* 
Don&~iunile de 30 milioane. Ameri· 

canil suut foarte do' nicI când e vOlb~ de 
inBtitllţ unt cultlll'ale. Din LGodra 8& 8crie 
acum c~ milhrd~rul AJorgan, despre care 
se 8vonise eli a dt\~ ftlliment, a dR.ruit 30 
milioane pe 8Rma uneI galerii de 'ablourl, 
ce ee va Inftin$a In Lludra.. 

III 
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- Cu pri'ejll petrecerii mrileriafilUor 
român' tinu&1i Domineci troculll fn • Casa 
naţională" din A"8d. au binevoa a supra.
Rl)lvi li ni' : Dr. Iustin Suci" 1 cor. ,i Pavel 
Dobrau: 2 cor. 

• 
A..vi!l. AOGndu se pe Valea AlmajuIul 

tn tOMo comuoele praoe mult" ei mal aieR 
de ~o)J,rnoA din ca.re l'A poate f!:lbric" prlsmet 
(tru,ie) (Il rachiDl cel mi! guSto8 fi prun 1 
u8cl:îte. 

D.1mnir binevoitorI pot sA viul fărA 
amânare orI (n ce comunA ,i ma' ,des In 
mijlllcui Alm <ju'ut la Prillipecz "t1t\ndu se 
cel mal potrIVIt. Doritorir sA pot »drfl\11\ 
CU orl·ce tn&rl bare fiii blJCuros le voi r~' 
sllunde. Adr~!i~ mea: D. Alexa Z(tberca, 
Prilipo( Z, per Bozovicr. 

• 
Inainte de a merge in vIle

glatură ori In călătorie: priveşte M

IlODdlţlOuat I x~o3iţia. de uteu)jlhl de voiagiu 
a. mareluI magazin alur Portar V,Hmos din 
Arad strada libertî\ţ 1. Suntflm eODvinşi. 
d. va gAsi acolo mult~ obiecte de folo!l, 
de care va avea. lipsi. G~amantan8 marI 
şi mici, Imbricate tn p&nzll inp{'ndrabilA, 
coff~re patent Mă11~rt corfe de trestie, ar~ 
tieole I!e toaletă, periI, peptene, articolt} 
de sca.ldâ, pă!fml de pllf>, jocuri de sport 
str. cu un euv~nt tot ce se pod!) ln~ hi· 
pui. Suut apoI tot felul de ghete uşoare 
din piele veritabili de ch '1vraux frances şi 
ghete pentru ture mal IUl'lgi da.r cu toate 
a 'este eu şic şi E:lega.nte. It f,inUatlll 
mare şi lsortimentul boga.t toate ar,e:oltH& 

flu~ recomand abilI. cercetarea mareluI ma
g&sin alul Porter Vilml)s din partea orI
căruI. 

o epistolA. Stimatalul Domn Albert 
MiWer, B·J.d8pe~~a S~r. Vadâul V. Nr. 42/k. 

A ro pri mit crllcea in ven ta tii de D V oBiltr li 
şi t6 lc<g Si primift sincerile mele mnl~a
mir1; d~-oarece prin invenţia D Voafm~ 
(Ii V-'a$1 lndurtt.t de mine. Rlg pe bunul 
Damn( z~u sI!. VU bin8cuvinte p"'ntru aceasta. 
Ca de08ebitA sUmA Ml\Lel Dhkits. 

Aceasti 8crisoare a primit-o adres!1tul 
care e inventatorul crucel duble electro, 
mf'gfleti(!e R. R. Nr. 86967, care inven~l>ţie 
are dect vindecMor coana işiasiilul, reomel, 
BsLmel, fg~cciulal de inimi etc. 

• 
Cea mal nestricAel08sA cremA oenlrtl 

tnfrumse$l:l.rea tanului e crema ds ftllri de 
liliac, uu borcan CGS~1Ir 1 eoroanll. 

PudrA de flori de liliac 1 entie 1 eor. 
SApun d6 flori de hliac bucata. 10 tii. 
PoiB'a Iuno 2 cor. 
Padra lano 2 eor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

s$omac, a sgiU'ciunlor ,i a cahmuilor de 
stomac, con'ra boalelor Invechite 1e sţomac 
şi contra lipsei poftei de m'ncare. pe urmA 
un mijloc ttigur palgativ f~rA dureri: e ceaiul 
luta.ritor de stomac al tarmaciatulul KQ~8U'b. 
O cutie de probA 1 COl. 20 tii.; o cutie on
gina:a 2 cor. 

- Conţra gaturaiului, tasei, l'ligo'2Iej, 
ft9gmei IIi a afetţ'unilor laringilor Bre un 
("fee' miraculos pa1!tilt>le de pept 8eup ga.. 
Se pot g!isi tn faI maeia .. Verg ~h.ria· afui 
Ki)Siuth. [n Arad Plal8 Baros8 Beni 150 
(casa Dengl) 

======~.;.::z:;.::.-==..::t::==-::..~~.:..==-=-~-~...: __ ~ 

PAR T EA E CON O MIC Ă. 

Preţul spinuluI din Arad, 16 Iulie. 

B;.irt rafinat, vâniare mare • 118.-
.. • • micii. 120.-
.. brat vAn.lare mare • . 116.-
.. • It micA.. 1.19.-

100 chilograme borbat us!!at .12.80.-18.-

Nu mai tnşiri1m şi aHele, dupll-ce le sli 
preotul Hoz!l, atara de repunerea 8mvonu
lui altA poruncA cons'storialA no a obiervat 
dupA-ce Ven ord. prin ord,inl\ţiunea sa de 
sl.Ib N·rul 2563 1902 Sllb punerea mb cer· 
c.etare di8cipiioarA l'a oprit de a mai fuuc
$10nl\ la rom. Cltt., ear preotul Hoz", nici 
In aeBml' nu bagi poruncile mai marilor 
~~i; dupl\-ce şi prin aceas'" numai cu e
Remplu de SDpun~re (Ii ascultare cu cari 
dlitoreazl, SDpl'~jorilor b;seric şti nu per· 
mergi! poporulUI s6u: sparAm ca Ven. ord. 
din Lugoş !'secntândll'(li ordiua4iunea S8 va 
tace rGnduiaHi pentru-ca comuna no!!'strl 
b:~erict'aBcA sA nu Rf:l prliplldesFd. 

* Bursa de grâne din Bodape!'i(.a 

. Vom vedea. Mihai Aliarcea, epitrop 
pnma! gr.· cat. 

• 
Din Oravltn. primim urmă

tOluele: In 2.0 Iulie 1901 B. v. am 
fost numit de on corn. parochilll ca 
118Ş al sfinteI nOllstre bisericI gr.-ort. 
Dup&. datoriile strămoşeştI, m'a.m ho
t9.rtt dimpreuo~ cu dl Ioan Cot\rla şi 
fiiul, oa sA facem pe sle noastre apese 
tractul de jos complect al templeI, 

StatuIe lUI loles Simon. Daminel'a 50 chlgr. gr~Q pe 00'. 
trel'nt& a fost desv!Uitli In Paris statuTa " • B~(!arA ~e OeI. 

c. 72'2-7.23 

mareluI sociolog l'U,les~hnon, ridicatI!. Inaintea • • porumb pe Aug. 
caseI In care '~'Illie. Au fOB' de faţA fi • • ovGa pe O.:t. 

• 6.23-6.24 
• 6.25-626 

m~' mul.ţt ministril. 
• 

MulţlmilA pobllc-A Adânc impresionat 
prin perderea re-greta'el mele mame -
80&ere, nepu!~'ld In particu.lar da espresiane 
malţumiteI mele, num!!ll'o,ilor meI stimlUorr 
,i amicif. car' din incidentul onomasticel mele 
m'au felicib'; esp:im pe aceaB~A cale tu
turor mullamirele mele ,i dau Bl'IijtorBreB 
deo::lebitel m~11'I stimp IIi amicir. B. Comloş, la 
1/14 Iuliu 1003. P. Jliulescu, pro'opreB' 
bi'er, 

• 6.31-532 

1hwsa eomereiu~ui eu pord din KiiMnya: 
Raport dela 15 rune-. 

PorcI gr~1 (ungarl), per. pest-e 400 Kgr. 10" -lOe iii 
• •• pAn' la aoo • • 
• • • tiDeLi pană la 320 • 112-114. 
• • • tineri • • 250. ---. 
• • (sGrbl) per. peste 260 • 112-113.· 
• • • • pAnA la .2"0 108 -110 • 

Rad. reapona. Ioan Rnssu ŞirisllU. 

Bditor A.urel Popoviel .. BarcJanu. 
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KALMAR JOZSEF o Doamnă tineră 2051/1903 tkvi. 
mechanic. 

Recomanda. 

llicicletele 
sale de cea mar bunA calitate. 

Are In deposit guma interioară şi 
esterwară de prima calitate, şi tot felul 
de parţr constitutive d'sle bicicletelor. 

EftinG ,i pe lângă garanţie 
efeptuieşte 975 30-

Repapaturi de biciclete, 
instalArl de 

sonării electrice şi telefon uri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Salat'z nr. 2. Telefon nr. 242. 
-~-~------------------

LEl)ERER LIl'OT 
Str. Deâk-Ferencz Nr. 30 (Casa RODeI). 

Aduce Ia. cunoştinţa ono public 
ca In magazinul seu se afla 

TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT , 
-===- dela 3~ fl. ~_ ~~~ 

tn rate septemânale şi lunare. 1018 8-

Tot In atelierul sus numit se 
primesc reparatufl de maşint de cusut 
şi se gasesc tot felul de aparate. 

Cel mal eftin isvor de cumparare 
, din Arad. 
Juvaericale, 

bucăti de aur şi argint (frânte) 
bilete de aDlanet 

eump~ră pe banI gatR cu preţurile 
cele mal scumpe, iRU le schimbă cu 
!llte obiecte. 1005 14-

Deutsch Izidor, 
cll1sornicar şi juvaergiu 

Arad, St.rada TeIllplom.. 
-- Telefon n rul 438. -

eu tmmşitl bun~, pricep~to8re tn eco· 
nomia c8<1nicA, carea vorbeşte şi flcrie 
limbi!e română, serbă, germană oi maghiară, 
cauţ~ post de economllla vre·un domn \'~c\U\1 
1028 2-3 - nr5 de familie. -

A 8e sdretla 19. "Viorieau pOBt·r('ste.nt~ 
In comUDa Ul Moldova, corn. Cara,!3everin. 

-------~~-- --~---

LANCsARICS JOZSEF 
CIOllOTA.U. 

- Arad, strada NagYTa.radi Nr. 3. 
primeşte toate IUt'rArilfO, cnr1 aparţin bran,eJ 
sale, )e etE'Ptueşte după moda cea mai nouă, 
din materialul cel mal bun şi pe lA[lg~ pre· 
ţurC foarte moderate. 948 10-25 

Nlzuin~8 luI e: ca prin lu·rIlrl con,tiin 
ciosRa SD.-şr p~8trE ze fi pa viitor înc1ederea 
muşteriilor sei, 

Reparaturile se esecut! prompt şi 
cu ingrijire. 

Ujvary Arpad, 958 15-25 

măssr, tîmp)ar şi lucrător de portal uri, 
Arad, strada Ldzar Vilmos 4. 

Se recomandii m. ono public spre eXt'cut"res 
8 to\ felul de lu~rAri aparţin~tos!e ramului 
de tîmplărie, pret'um aranjamente de prăvalit 
şi birouri, lucrări de cladiri şi portalurt din 
materie uscată pe ltllgr. preţun1e cele mai 
moderate. E1Cecut9fC p r o ro p tA şi B o li dA. 

Reparaturi repede şi eftin. 
-------~---~----- ~~-~-~------

Incunoştiinţape. 
Am ODosre a aduce Onorat. public la 

er,noştinţ!i, cA 8m deschis In Arad, strada 
POltenberg Erno Nr. 12 

Un atelier de pictat şi colorare. 
Prime se orI ce lacrare de branşa 80-

cessta, dt'la cea maT simplii pAnli la cea 
ma! luxoasA. Dispun de esceleDte puteri d'3 
lucru şi experioţele mele de 8DI Indeluo
gaţt câştigste tn oraşe marI m~ tac sli cred, 
cii voia corespunde ro toale ceriD~eJor Ono 
pubJic. 10 deoBe bI m~ voia lngriji cA şi CP8 
mal micA lucrare s'o execut prompt ,i pe 
lângA pre$url cAt mai moderatl'. 10 ce pri
ve,te prelurl " executare catez a rivalisa 
cu ori-ce tlrmlj. Cerând sprijinul mult 
Onora\ulut public, semnez (u' distim li stiml: 

1004 o-w IIo1l6 ArpAd •. , 

fa A 8 i gur atI: viaţ5, zestre, capital de tntreprindere, rente, cazul B1 
mor$iT, apese de tnmorm~nţ8re 1 

~--~----
A gen tur a p rin cip a 1 ii in A ra d 

A BĂNCEI GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ BIBIENR 

TBAISSYLVAIIAU 
primesce Oferte'~enttu 8sigurArI din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad Caraş-Beverin, Timiş şi Toronial şi le eteptuE;sce pe UwgA cele 

, mal favorabile cIJndiţiunJ: 
1. In raulUI neţil: eapitale cu termin tics, rente, zestre pentru fetiţe, capital 

de Intreprindere pentru feciol1, pe eaz de moarte, sp~se de tn,mo1'll1~ntare, Aeeste 
din unnâ dela. 60-000 cor. se plâtesc la moment 1n ZiUa morţiI lnt~IDplate; 

2. ID ramul foculuI: elMirl de tot felul, mobile, mii.rfurl, producte de câmp Ş. a.; 
3. Contra mrtului de banI, bijuteril, valod, haine, recvislte ş. a. prlD spargere; 
4. Contra grindineI: grau, secarâ, orz, CUC1ll'UZ, tlV~8, viâ (vinea), plante in· 

dll1!tl'lale: ctl.nepâ, in, himaI, nutreţurI, tabac ,. a. 
DeBlulŞilt se dau ,i prOBp~cte se pot pri~i ~" agen~urele nORstre 

locale ,i cercual~ mal tn ftf8ce'can' comuni '1 dlfect prm 

.Agentur;. principală "Transsylvaniau in Arad 
Strada 8z"eheDyl Br. 1. - Telefon JlJ'. 899. 

4'23 .-:-130 

Asi gur a ,t con t r fi fur iU u r il o r p rin B par ger e: banI şi tot 
ee SInt! de preţ! 

> 
OQ _. 

~~imj~~ 
I 1. VERBOB şi FIIUL, ~, a Fabricant de mobile ~J 
l.IliJ = A p a d, Calea Andl'âssy Nr. 6. ::: ~ 
~ FilialA in l\'.Iediaş. 

----
Atrllge atenţia onor. public şi-'l roagă B~ visiteze 

Marele seu magazin de mobile 
dela fabrica augmantat.rs" 

Are In magazin mobilele oelea mal moderne lucrate 
In stiluri deosebite; 

Arveresi hirdetmenyi kivonat. 
A borosjenoi kir. jarasbir6s2g mint tel{'kkonyvi hat6'lĂD' k"zhl' A t . 

hog'tJ s Alb'" b . t k Ak ~ - ~U.o o rrc rszl, 
." ~:: m~ nagysze em. '\. 3fe . eS hltelintezet vegrehajtat6nak el 

II VICtorIa sradl tsklirek- ea hltehntezet, ugy Dr. Den .... a J k b b tt, . . il J' _ 

ved ne~ kUIO~~fln Sr:h!3er Gyula kis-indiai lako8 ezennel ~m~nd~tty~n~6d~\i 
5 &Z. tJkvbenm lrga.tlaBokra nezve Pop Aronnal 8zemben ezennel kim d tt 
cBat18ko~6 tar~ain!k) Pop ~ron .~g Herbej A~dra~ h6,~osi lskoa v6gre;:.%st 
szenvedo elIem 1078 kor. t6kekoveteJeg ea Jar. 1rantl vegrell!Jjtasi ti ~br> 
8Z arverest elrendelte, minek folytan 8Z aradi kir. torvenyszek ea a ~!tt . ~ 
kir. jan1E!bir68ag~tertileten fe kv6 ea a h6dosi 5. BZ. tjkvben A. 1 1-24- {)y:~: 
(23-24) 298, 580, 666, 737 hrsz eg li h6dosÎ 35, sz. tjkvben A. I. 1 es 4: 

soro (99 -100) es 514. hrsz. ea a h6doai 210. ez. tjkvben A.I. 1 e~ 4 sor 
319ib, 454/b, 675/b ea 758/b hr:;:z ingatlanok 437 korona 397 korona eA 
6~2 ~.orona !'ikialtasi arban az H)03. evi angusztus h6 7 .. jk Ilap,jluwk 
dclelott 10 o ~akor H6d()s kozseghazânâ\ megtartand6 nyilvanos arverewn 
kovetk{>zo feltetelek alatt fog eladatni, u. m.: 

~l ; 

1.) Ha a kikialtasi aron felUl igeret nem tetetik, az eIA.r'Vere~ 
zend6 ingatlanok a kikialtasi Aron alul is al fogusk adatni. 

. 2.) Arverelni kiv~în6k tartozusk az ingatIanok bect::al"anak 1 00/0· tU, 
vagYH3 84 korona 37 flUer, 39 korona 70 Hilel es 67 korona. 20 fil!ert 
keszpenzben, V8gy az 1881. evi novembar h6 l-en 3333. szam ulatt kelt • 
igHz~agUgyminiszteri rendelet 8. §-ab'ln kijeWit 6va.dekkepes ertekpapirck
blin a kikilldott kezehez letenni, vagy 8Z 1881. 60. t.-('z. 170. §-a ertelme. 
ben a banatpenznek a bir6sagmil tortent eloleges elhelyezeser61 kiallitott 
e1ismervenyt atszolgaltatni. 

a.) Vev6 koteles a vetelal't 3 egyenl6 rl~3zietben (>~ pedig I'Z 
arveres joger6re emelkeded~t61 azamitaud6 15 nap alatt, a mU:3odik.t 
ugyanazon napt61 szâmitand6 30 nap alatt, II harmadikl!.t ugyanazon 
napt61 szamitsnd6 ,15 nap alatt, minden t>gyes vetelări reszlet utâu &.z 
arveres napjat61 szamitand6 60/0 kamatokk-;l egyUtt SZ'l b{tlyt3zerU leU'ti 
kerveny kapcsaban 8Z 1881. evi derzember h6 6-an 39425. 1. M. ezam 
alatt kelt r;ondeleteben eluirt m6don a buttyini kir. ad6h'ivatalnăl mint 
bir6i letctpenzfamal befizetni. A banatplmzt '" bir6sag az utols6 l'e~zldbe 
!egja beszamitani. 

Az arveresi feltetelek Wbbi pon tjai 8 hivatalos 6râk 818tt ezen kir. 
j{trasbir6ilâg telekkonyvi hst6saganal e3 H6dos) Kujed eg Berza kozse.;ek 
elOljar6:3agtlioa! megtekintheWk. 

BoroBjent,u, a kir. jani.sbirol3ti.g mint tel€' kkonyvi hat6sagnal 1903, 
evi marcziua h6 7-ik napjan. 

, 
1, 

,] 

'.A 'J!-"':"' 
Kor6di, 1, 

kir. 81biI~"""-'" ~ 
:,',,, 

Care e coasa cea mal bună? lE.'.] 1!t1."i 
intreabA toţI economiI, la ce noJ le r~spundem din con- lE~l 

vingere L'Jr ' 
că cee. mai bună coasă din lume @:{ 

e coasa. ,,13ur". cu marca unul ,,13ur" c11are, r.;j 
care e pregMitD. din otelul cel mal fin şi e aşa preglHita.," ~,:.,_ 
IncM Intrece toate coa8e1e. ' [ij ~ ; 

Adreaa pentru Europ. şi America Intre.g~: I§ ~ ! 

WINKL~/.R ŞI ?~A UE~rnj . 
1'fi»bctnyn, NI ... ,4. ~,.," '_'. G; ... ~. ,' . 

• • - c-, ..g ~"",' 
Ii~~j ~. 
fr.c"1k ~ 
I!:: . .'l " 

1[:':1 r 
l!:Q::-= ~ .", t 

Lll . comande de 5 bUCăţI se trim.it fran:o. La comande R ':,:; l 
de 10 buca.ţl franco 1 coasa. GaranţIe depltnă. ...;; ,> 

Noutp-te:. Cute "Bur" 25 er., oute de Ammergan 15 6r.~·'!""": ,~ 
Preţuri-curente ilustrate gratuit. U.,;;'" r 

Preţurile: 

85 om. lungA 1 fi. 20 ef. 

i I :~: : ~::~: 
li100. • 1. 40 .. 

Preţurile: 

65 em. lungA 1 fi. - er. 
70" • 1.. 05 • 
75» • 1" 10 " 
80. " 1 " 15 • 

[

,-o -; ., 
, J ,~ 
~.i";"~~ 

_ "~' i~ ~ 

_L-+".~"'I" .( 

i 
I 

Tlp0lI'afla "Tribuna PoporaluJ Il t !urel Popovioiu-Bll'oiaa~J 
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