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Românii şi socialiştii. 
nu ni-am dat îndărăt, ci am luptat I Budepesta a unor' domnI ( jidoVI, dela poporuluI român Îndurat-au şi temniţă 
nainte pentru câştigarea drepturilor pe carI acum aşteaptă să le mijlocească ungurească. 

- Am umblat zilele aceste prin sa
tele unde socialiştiI jidoVl dela Buda
pesta au. ţinut adunărI: , Am căutat ,s: 
unu ce s'a întîmplat ŞI 1n ur~ătoarel 
volu povesti ce am vczut ŞI ce am 

seama Românilor, împotriva cărora drepturI, dar carI de fapt işI bat joc de Să înţeleagă, că nu dând creze
stăpânirea ungurească duce o luptă credinţa lor şi după-ce i-au pigulit bine, ment Jidovilor se pot ferici! Ci dacă 
tot aşa de nedreaptă, pe cât de multe se duc p'aci incolo, cu frunza'n buză! vorba e ca în sfatul ţeriI, in Dietă, sol 
sunt relele căşunate din partea cârcima- Pentru a-I ademeni pe ţeraniI ro- lupte cine-va pentru drepturI, aceasta 
rilO1-, arendaşilor şi eămă/ari/or Jidovl! mânI. socialiştiI jidovI spun col Iată, nu nişte necăpătuiţI ca Jidovil din Bu

auzit, după cum îm~ volU spu~e _ ~ă- Când le arătăm că nu r.işte ve
rertle privitoare la m1şca!'ea s~clahst~. neticI şi ncbotezaţl pot avea dragoste 

Hunii nostri sătenI, 111 nevmovăila pentru poporul român, ci frul1taşil nă, 
~~1aI ales in neştiinţa lor, cred că so~ scuti şi crescuţi îl1 sînul nostru; când 
cialistir sunt partidul care-l va scăpa de. le dovedim că de un şir întreg de 

'plătirea dărilor, anI aceştI fruntaşI luptă la comitat ca 
de armată, pe bietul sătean român sol nu se pună 
de sluj başiI păcătoşI de~a cOlm~nă . atâtea dărI şi nicI să fie năpăstuit şi 

ŞI camitat, şi peste tot, de ~ntreg rcul batjocorit de uniI slujbaşI fără suflet, 
ce ne apasă pe to,l d'opotnvă. l<ine înţeles că şi cel mal neştiutor şi 

Mal cred apoI, că e destul . ,să necunoscetor al lucrurilor incepe să vadă 
-. se scrie, la ,suţiliştI c (cum le Zice), că nu dela socialişti poate veni uşura

pentru a întra il1 drepturI pe carI, 1n- rea ori rnântuirea! Ci numaI dacă 
~ tr'adever, arii de dorit să le aibă I noi, to{i l1e vom strîllge ri'lldurile şi 

poporul şi în Teara Nemţcască a ales dapesta o pot {ace, cifruntaşil 1'omâ'11 
deputaţl socialiştl ... Le-am spus însă cari trăiesc în mijlocul poporului ro
fraţilor sătenI col da, şi în Ţeara-Nem- mânesc, carI au aid părinţI şi fraţi. 
tească s' au ales socialistl, dar acela-s Ear prilej să-' şl arate bărbăţia fraţiI 
Nemţi, carI trăIesc în 'mijlocul popo- carI de dorul lupteI s'au înscris la so~ 
ruluI, car nu nişte veneticl CăzuţI ca 1 cialiştI, vor avea poate mal curend de 
din cer asupra poporulUI... Ş'apoI II cum s'ar crede. Dieta d'acum poate 
acolo-s cu desevîrşire alte stări; aco- să fie împrăştiată şi M. Sa să o1·ân-
10-s milioane de lucrătorI pe la fabriCI duiaseă noul alegerI. RomâniI vor pune 
şi băişagurl, căror le vine la socoteală candidaţI pretutindenI. Lupte atuncI 
ce spun socialiştiI: să scadă preţul grâ- din rcsputerI fie-care alegetor român, 
nelO1'! Românii·s însă popor care tr<1- ca prettdiJI.,deni 'înt're ROl1i'ini 
Ieşte din munca grea a câmpuiui şi aş .,a, se aleltţ}lt ROTIt"în. 

liecare Român. Astfel: dreptlll de a vom lupta umer la umer, ca bunI fraţI, 
~ alege deputat pentru tOţI, seracI şi seracl şi bogaV, plugarI şi domnI, vom 
,,'hogatl; dreptul să aleagă ,birăuc (pri- putea să mal săltăm puţin. Să alegem 
, nl!lr)' şi notar pe cine vrea obştea sa- la comună şi comitat slujbaşI carI sol 

tulul, car nu să fie silit a alege numaI nu fure cum a făcut de pildă Krivany, 
dintre cel pe care se îndură să-I. can- şi sol ne întărim astfel, ca să putem 
dideze înfumuraţii şi îngâmfaţil de sol- fnlălura pe cel c~rl -, ca şi la Sepreuş 

, găbirăI şi fi hirăI. A. A - varsă fără milă s~ngele pop~rulUI. 
,. , Tot astfel, cred că Inscnerea 111 Să alegem deputat smge dzn smgele 
'.~. pa1n~",~"'\'~' \c dă drcptu\ să ccara nustru, s<1 avem si. noi ci.ne sa. ne 
.. ' si să -Wlpartă intre d~l1\iiI mo~iil.c ~)o- spriii;H,)asc~,cine sa arat~ durerile H.o-
, gaf::Trri,'o( unguri, ca ~stfel şi cel mai mânilor şi dorinţele ce avem şi până 

serac RomânI .să'şI albă holda saI ... la Imperatu să meargă când vorba e 
Socialismul li se pare o putere să s~ schimbe vre·o lege slabă orI să 

mare ma! ales în urma stărz'l înafară se aducă alta care nu ne place. 
aitl lege în care tângeşte ţeara de mal Şi cu desevîrşire se luminează fraţiI 
bine de jumt!tatl: an, de cand nu SU1l- de pe sate, îndată ce le arâtăm că ve
ţem siliţi să plătim dare şi nu se fac neticil JidovI de prin ~uda,pesta nu 
md asenJăl't pot aveq ni11)ic t nicI în elin, nicI în 

.. i11âl1ecă cu noI, ci una vorbesc în Bu-
Indată ce li se spune însă şi li dapesta şi potop de neadeverurl spun 

se lămureşte, că dare nu plătim - când ajung la sat j acolo cer s,ă se la 
deocamdată! - rwmai pentru-că domnii toate mţsurilc pentru-ca grâul, vinul 
din Dieta ţb'ii se ceartă- ~i astfâ n'au şi carnea, şi peste tot: rodul munciI 
ajuns să vote{e nid darea nici recruţil, săteanulul să se vîndă cu preţ cât se 
dar col vom plăti negreşit, şi poate că poate de scă{ut, pe când la sate nicI 

"ma\ mult decât până acum, după cum o vorbă nu îndrăznesc să vorbească 
ţ va trebui sol dăm m al mulţI feciorI şi de asta, ci înjură cu gura lor nespă

pentru oştire, - părerea sătenilor se Iată pe preoţI j cu domniI şi cu to\1 
~chimbă. El incep a înţelege, că JidoviI JidoviI trăiesc bine. linia lor este să 
dela Budapesta nu au nicI o putere ci 1Jîre {i{anie numai î:Z're RomânI şi 
au avut humaI indrăzneală de a se prin cuvinte înşelătoare să-I cumpe
Iău~a şi a le spune moşI pe groşI ŞI nească la fapte nesocotite, ca astfel să 
câte vorbe late toate. El înţeleg col se dea stăpâniril prilej a ne apăsa pe 
au fost traşI pe sfoară, înşelaţI 'în turi şi mal mult. 
chipul cel mal neru~inat. Ear • ţidu
lele« ce li s'au dat când au plătit la În
scrierea Î.n partidul socialist sunt numaI 

~. ni~tc".a~cver\n\e c~ s'au înscris în partid 
\~-1--c,,?t! că au p\atit (banI din carI se 

~esc. domneşte ni~te perde-vară 1), 
'" d,'ept mei pomană! Nicuirl nimic nu 

li-se dă in virtutea aceleI ) ţiJuk ( si nicI 
este vre-o lege în virtutea Căreia' s1\ se 
poată lua~ . nici chiar pe bani, mosii\c 
{,!t:"1i llla,:iI proprietarI dacă el nu 'vor 
sn'i~,e vindă I ' 
-:. . Şi cu totul altfel judecă, după-ce 

leA spunem, ,c~ înCă. la anul 1881, pe 
qmd de soclaliştl pnntre noI niCI vorbă 

"_ nu ţru, pa't'~illnl naţional ro
'1lu1n a desfaşurat steagul si a pornit 
fa luplă pentru ciftiga'J'ea tuturo'J' 
d/:ep.t,it'l"ilor do~'ite de toţi Ro-
111'1'J'I/I'I. Sute de inşI am stat d'atuncI 
i~J temnitA, unit cu aniI, dar nicI unul 

De fapt au şi ajuns aceasta. Prin 
unele sate, în neştirea lor, teraniI ro
mânI luând de banI bunI v~rbele so
cialiştilor, cred că nu mal sunt datorI 
cu nicI o ascultare antistiel comunale , . . . , 
CI sau. adu?at el şi .au pus birău, 
n?t~r ,ŞI caslruş I (că aşa le-au spus so
c1ahştll să facă!) dintre oameniI lor, 
ba au cerut chiar ca la casa satulu\ 
să se dea , can\ilerie ~ qeoseb.ită , \uti
liiti\orc ~ .. Nu mal vor să audă de 
vechile intocmirl şi legI, ci fac el al
tele după-cum li-ar veni mal bine la 
socoteală ... 

Se vor desmetici Însă si din a
ceasta, indată ce vor vede, ~ă au se
virşit - o copilărie şi se vor convinge 
că baniI ce adună , casiruş c -ul orI se 
perd)rintre degete, cum zice Românul, 
orI că se cheltuIesc cu aducerea Q.\I\ 

voi să ved care ţer an român se bate NumaI a~a vom avea apărătorI 
după - ieflinirea grânelor .!, • •• NicI in sfatul ţeril, numaI aşa la facerea le
chiar ceI fără păment n'ar dori-o a- gilor se va ridica şi glas rumânesc, 
ceasta, căcI atuncI şi pentru lucru cu numaI aşa se va mal putea uşura sar
{iua s'ar plăti mai puţin! Care ar cinele. Slab de minte e cine dela nişte 
dori sol fie sacul de grâu cu o coroană nepricopsiţl de jidovl aşteaptă ceva. 
ŞI vaca grasă cu doue zecI coroane, Prin noi înşine, prin mintea cea 
cum ar dori-o socialiştii de prin oraşe? sănătoasă a Românulul, eată scăparea ... 

Ş'au mal spus socialiştiI ovrel că 
Î.nsuşl Lueger, primarul VieneI, omul 
lmpt:~'a!ului, este socia\i.st 1 
, "- Da, am rcspuns ţer anilor carI 
îmI povesteau ce li-au vorbit JidoviI 
din Budapesta, adevcrat că şi Lueger 
este socialist. Insă socialist crestin care 
- ca orI şi care dintre noI'- luptă 
pentru drepturile celor serad şi în o
bidă, dar luptă mal cu bărbăţie împo
triva Jidovilor, carI pe lângă că-'ŞI bat 
joc de legea creştină, sunt şi cea mal 
afurisită lepră pe trupul neamurilor 
creştine. Ei scad preţul grâl1elor şz- ri
dică la bănc't camăta şi veneticiI dela 
Budapesta, carI vin pe satele româneştI 
să facă gâlceavă, sunt plătiţl de ne~ 
gustorii jidovl, căror li-ar plăcea sol se 
facă zarvă pretutindenI, ca astfel el să 
poată totul cumpera lesne şi să vîndă 
apoI scump. 

După-ce li-am lămurit toate acestea, 
ţeranil nostri, pe unde am stră bătutf 
cu desevîrşire altfel judecă pe socia
liştiI jidanI din Budapesta. E vorba 
însă ca toţi cârturari! românI să-şI Ia 
osteneala şi sol se coboare în popor
pentru a propovcdui adeverul şi a des
velui b lăstămăţiile jidoveştl. Că altfel 
răul se întinde şi nu se poate prevede 

Dela fiI luI Israil neamurile creştine 
numaI cu reu s' au ales. 

Sa. fim dar' trejI! 

Desnadltjllwire 'înft'e lIn
(Jwri. "Budrrpesti Ni, lap" dela. 1 iulie 
scriind df'spre starea lrcrurilor d,:n Dieta 
ferit şi despre cearta dintre partidele un.· 
.qurpşlt, eată cum sfîrşeşte artt'colul: 

"Intreg guvernul e pe povărnişt. 
Nimic şi ninwn1 nu e sigur de starea 
lucrurilor. Partidfle cu aUU mat pttţin. 
Se pare ca şp.fit opositiet nu po~ eşi la cale 
cu proprillor aderenţi; partl-dulquverna
»tental par' că n' ar avea ca,petenie. }IJ 
'if,estgură şi ziua de mâne. Ce să zicem 
de lunile şi de anit vi?~ort? 

Caci. şi asta e desnădăjduitor, m, 
numai partidele n' au ş/'(t cari să facă 
faţ1. ci şi naţia e wsată de sine, in· 
trigă josnică între majoritate, mict 
neînţelegeri între celalaltl, nict o luare 
în socotinţa a lUC'rurilor peste tot, -
eata miseria în toată goliciunea e! fi. 

Şi când -ne gândim âl, nu 1 tocmai 
de muU, de când • Budapesti Hirlap' 
scr'ia cu mulUt nădljde deBpre - 1:mpe
riul maghiar! 

ce are să se înternple. Vorbesc, se în- ~ 

ţeleg~, de c~munele un~e socialiştiI au Din Dietă. 
fost mtru catva băgaţI m seamă, căcl iA, . " 
in satele unde avem ÎnvetătorI ,5.1 pI'eO\l Intftta~ .. de luptă alu4H('lleMJttry. -

h · . .' 'd' • Scro1uktl 'mare. 
armcI, nu-I meI o pnme) le. B il' 

4 ", apesta 30 ume. 
Să facem pe v~ranI să mţeleagă t 

d A'" b' 1'" In şedinţa de azI s'a infâţişat Dietcl 
că a:, mtru-cat el su SOCla lSm mţe- noul ministeriu. În fruntea căruia stă 
leg lupta împotriva stăpâ.niri\ care-l Khuen-H~dervarv. 1nco1 Inainte de q ore 
apasă, lupta pentru. drepturI politice şi mulţime de oanlenI erau In gr!\dimi din 
naţionale, lupta p.entru uşurarea dări- naintea parlamentuluI. UniI n.:tdăjduiau că 
lor şi spo.rirea isvoare\or de îmbogă- venind vr'un deputat cunoscut, le '\o'a putea 
. . l' D c3.ştiga vr'un bilet pentru a intra astlel în 

\lre, toţI suntem SOCla lŞtl. ar toate Dietă. Inzădar, ,căcI toate biletele erau dcja 
acestea se pot ajunge luptând sub stea- date cu 2-3 zile inainte şi nu era chip 
gul partidulUI naţional-român, ear nu ca cine-va să poată Întra înlăuntru. Pu
să se lase duşI de nas din partea unul blicul cu toate acestea a stat loculuI ore 
ji,dova.ş fără nicI un căpătâI, că-I ru- între~l, privind curios pe cel sosiţI şi in
şme Şi pagubă să se la după străinI, teresandu-se mal mult asupra noilor mi
când datu .. ni-a Dumnezeu S.1· nou'" Ro- nistri: Hederv<Îry, Kolozsvâry şi Tomacsics, 

\,; Intr'aceasta coridorul parlamentuluI 
Ulânilor fruntaşI carl pentr~ drepturile era plin de deputa\f ~i magnatJ. Dintre 
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episcopi! ,'omlÎnl Il'a fost de faţă lliel unul. I nu şi-a încheiat proprosiţia, înduplecă pe 
Se Îy-iseră mulţI fişpanL carI au venit deja i oposiţionalr să-I asculte. 
aseară la şedinţa clubuluI Ilberal. I H,jaervary spune că el a înţeles aşa, 

Preşedintele Appo,!}'i a intrat În sa1a- că numaI atunc! să se pună la ordinea 
presidenţială, unde numaI decât a Prlllllt zileI proiectele militare când se va pertracta 
visila prim-ministruluI KllIJe1z-Hedervâry, noua lege despre apărarea ţ~riL 
care era Însoţit de ministrul Pl()s{. Avea Peste tot, vorbirea a fost primită 
lipsă de călăuzi rea luI, că nu se ~tie tncă foarte rece. Când a sfîrşit, nimenT nu l'a 
oricnta în labirintul parlamentuluI. felicitat. 

Pe ministrul Kolo'{svdry de asemenea 
11 conducea secretarul Grom01l Dezsb. 

~1inistrul-preşedinte e om mic de 
statură, cu barbă sură, mal mult slab, decât 
gras, Poartă ochelarI, pe carT, când vor
beşte, mereu îl ia jos, şi iar ÎI aşează. 
hDlo:ţsJla1'Y, ministru de honvezr, e mal 
inalt, faţă brunetă. ToţI ministri erau îm
brăcaţI in negru. 

Cu [Iulie n. deschidem abonament 
nou la "T'l'ibl-tna POpo'l'ul'ul". 
Ţinem de prisos a mal insista ~supra 
insemnătăţii organelor de publicitate. 
Nu e cărturar care să nu fie convins 
de injluinţa mare ce-o ezercită presa 
pe toate terenele. Mal ales la nof ro
mânii, la cari in vremile din urmă 

presa a tre{it, presa a sus/inut şi cris
talitat simţemintele naţionale. 

obstrucfie Pân'acuma 47 Kossuthi.ştl s'au 
dat pe partea lui Barabas, despre care se 
crede că are sd-i urmeze lui Kossuth în 
scaunul de pr. sident. 

Dup' asta pentru a şi arâta dragostea 
fată de Kossuth, mai ales daca s' al duce 
tot sub conducerea lui Barabas merserd l~ 
Kossuth să-l roage să r~mând de president 
căc, fărd dînsul nici î?~chipui nu-şi pot un 
partid Kossu,thist 

Aşa se zice cd Kossnth a fost adânc 
mişcat de cuvintele pdtrunzeloare ale lui 
B.arabâs dar a declarat, Că în urma păre
rzlor con,trare cu ale sale e silit să meargă, 
Obstrucţia nu mai are înţeles, ziee el, când 
partida ,~-ti aju,!!s scopul, retragerea proiec-
telor mLl.tare. . ' 

Las~ pe .înţelepciunea partidei aface
rea de aCI namte cu guvemul şi nu-i stă 
în cale nimerut.' 

Barabâs îl roagd de nou se r~mânJ şi 
să-şi mIII amâna hotărîrea pe vre o 4:-1) 
zile, Kossuth a zis, că va face astfel, 

. A~tcum Barabds are liPSă de patru 
c.nci zlle' după pdrerea lui, pană îşi va asi
gura majoritatea din partid pentru a fi 
ales de president, Polydor. 

La 10 şi un sfert App01wi ocupă 
locul presidia1 şi deschide şedinţa, MulţI 
dintre deputaţI aruncă. privirea la un om 
tiner care acuma a intrat in dietă. Acesta 
se uită în dreapta şi Wtnga, par'că îşI 
caută locul. Se opreşte în mijlocul bănci
lor si nu ocupă loc de-ocamdată. Era 
noul deputat român dl AW'el Vlad. Se 
apropie de d-Iui un deputat, se recomandă 
şi apoI se aşază de-asupra partidulUi po
poral, în banca a ti-a dela Rakovszky. 
• 'lal tarziu se împrietineşte cu unul din 
banca guvernamentală, dela care precum 
se vede, cere informaţiunl asupra unora 
din dietă. 

Cititorii nostri cunosc ţinuta noastră 
politică; s'au convins de sinceritatea 
muncii noastre. Creşterea tilnică a 

numerulul abonaţilor nostri ne îndrep- Gonferenta comisarilor consistoriall. 
tă/eşte a crede, că am înţeles bătăile Ideea fericită a imtituirrl eomisarilor 

pu/sulul poporului român, şi ne dă în- consistoriall pelltru examene, r~spunde uneI 
Dieta sus şi jos era indesată. Preşedin- demn nou să urmăm fără şovăire pe necesităţI primordiale. 

tele arată dieteI,petiţiunile sosite în restim-

contad cu colfg:I seI, lle-c!<re Îm ' 
ambiţiona să DU l~mânlt cel din u~ 
stima autoritAţil şi in ochii s'lmenilo. 
, Eaiă consideraţi} cari îmI impun, 

~l pe aceasta cale si pledez pentru Ct 

!oearea comisarilor consistoriall de exame' 
In conferjnţ~, tn care prin grai viu sl auz_, 
defecte,le ,şi cu puterI unae şi prin srhi'" 
barea. Idllllor ~l lămurirea multor rhestm: .. 
s~ afl~m modalitatea sanăriJ multor rl i 

ŞI nt'BJuDsurI. 

In fruntea diecesel av~m un blrbl, 
re care 1.1 earacterisaaz!i. munca desln\er 
sată,. In Jurul B~U vl/dem Bvetnid distiol , 
ca ŞI cad, rar prelat biserice!'lc II. ma.I ava- . 
rugarea noastră respectuo8sii li~o trimiter 
asc.ulta o~inia eomisarilor Intruniţ! in COl' 

f:rmţA., ŞI ce vor ati. &allltar să apracie .... 
Şl aplh'e, pentru salutarea ,i prospt:raT'''' 
şcoalalof. 

Comisarilor colegI ad.es8z rugarea m: 
frl'lţ~asci'l: mtditâDd 8erio~ asupra atltri! tr, 
,~ţăm6!ltulul nostru, v~ notaţI in sincel 
tate d ~eetele observate, contemplAnd te' • 
odată ŞI remelliul in eontrl) lor; PA ca • 
apoI le 1 xpuneţi în sinceritate in conferinr.L. 
care sperăm a se conVoca intur6nd. . ... 

Comloşul-banăţean, 17/30 Iunie 1 QO 
Juriu Vuia. 

pul cât a ţinut vacanţa. Nime nu-l ascultă, calea apucată. B1rbaţil carI posed receruta obiecti-
OeputaţiI discutau ca Într'o casină. După- Angajând coresponden/? în toaLe vibte şi sinceritate, faţâ de causa culturel C i S bl f 

ce sfîrşeşte preşedintele dă semn inspec- centrele româneşti mal mad, asigu- neamuluI, aII recunoscut că: causa şcolari ee nou D ar 8J· 
toruluI că nouir ministri pot să Între. Toată Re va putpa organis& şi conduce conform Belgrad, 1 Iulie. 
Dieta î~I îndreaptă privirea spre u~a din 1'ându-'ne colaborarea a 1nU't scopului el Inalt, numaI atun:i, cind in Eduard, rfg,~Ie AnglieI a trimis urm:~ 
spre dreapta. multor bd/rbat"i politici cu d toarea tell g:am~ regeluI Petra: 

Când întră guvernul în Dietă se în- ton ncarea el vor participa şi representanţiI Bun' f\lricit a ImparUI.,i P.hJestl:,. 
cepe un scandal pe care uimml nu l'a vaza, stând în leglttwrlt tel~ fOI ftreş1J. Voastre, cA am primit telegrama In ('Se' 

aşlepiLtt. Kossuthi~tiI şi partida luI Ugron fonictJ, cu B'udapesta~ suntem Numar lnveţlltoruJ, 7n temeiul esrJerin- Imi adl1cq( la cuno,tin~t, el poporu' 
au erupt într'un strigăt asurzitor de "Jlvio" în posi/ia de a da cititorilor nostri ţelor sale, eunoaşte pra(~tica instrucţiuneI sGrb V a proclamat unanim de rege!' 
care a inecat de tot ovaţiunile făcute de şi In special vieaţa inţern~ şcolar~, şi In Belbiet, ,i eli V'a" 'inut de datorie tll<) 
guvernamentalI, sau mal bine zis de veştile cele mal din urmă, e{act şi de- ImpliDiţI acea stii dorin$!!. a poporuh 
ApponyiştI, căcI partida luI Tisza tăcea, taiat. consecinţ', Dumal el este capabil a aranja ABigur6ndu,vl:! de bun!l.voin,a mea pers·', 
La lmrarea lui Tomacsics, ministrul croat, şcoala In deplinlL consonanţA cu referin- nala, dan espresie dorinlel' mele sinca:, 
deputatul Ptdzle1' Gyi.:izo se scoală ~i strigă: Joia şi Dumincca "Tribuna ţJ>le In cari se afli: far ca om de practică, ca ·guvernarea Pdajee1Alit Vosstre sli adll! ~. 

- Ruşine şi nemernicie că Toma- POPOrulUlJ' ppare cu un .supliment va şti ce, ,i in ce m~suri se pot eseeuta asupra poporululs6rb binecuvlntArHe p§c.', 
csics a fost numit ministru! literar c. disposeţiunile in Vigoare, ea acele de fapt ale drepta'iI .i prospf?r~ril "i &per • ; 

Sgomotul creşte tot maT tare. Se R'" 't' ,'1 ,'d fi ",li 'b ll t . rl' tII bl' f' Xt oda"~, cA MajeaţAţit VOBiI\re V~ va reQ,' " 
aud astfel de strigăturI la adresa mini- ugam ez ztO! 1 nostl Z s ne r"s- .. al A nrm n,A ne ilC" o re asupra a recA,tiga ear nume bun poporulull!l~r'"t.:":,;:i. 

struluI Tomacsics: ------- pJÎndeaseă faaia.",_, _-"'" ., -.. -_,-- şcoalet'. • ~~~~a~B~u~p~ra~c~l\.~riu~ia~t~n:tt~mjP~l!\~r~il~e~~' W:~~--- Tomacsics eşI afară I -- - - -----~~~_··~ ....... _o...IO.i:~d:h..,. .. 'h) ... JI~~ . ~I 
- Retrage-ţI cuvintele vătămătoare "Tribuna Poporulw1;" costă in administrarea şi fnspecţfunea, lnv~ţlt.- - - ... Bel(!ra4,.l {Y!ie.}c 

la :ldresa nat,lunir ungureştI! P 1 •• 0 mAntulll.J, se Ta ridica la valoare prind- AsUzl seara a IOBt un prinz de dol.t: e an. . . . • .v Cflr, 
- Jivio, Jivlo, .. O I Pe 6 l-u,ni . 10 piuI iuspecţiunel de specialitate şi în con- Bute de Cacâmurr la curte In onoarea IDe~-
Freşedintele sună clopoţelul in continu /J" ştiinţă, ·88 fa garanta posibilitat€'s, .de a brilor Scupcinel. In decuraul prt;nzu.luf,·PI. 

si in urmă face următohrea declaraţiune: Pe 3 luni. • "forma Aeoala. conform nrin~ipÎ1.·lor, pedago- ,edintele senatulur, Pera Ve~,mu~omet a 9,"· 
, - In parlamentul ungar numaI croaţiI Pe 1 ltl,nii. • fi" '( 1:' 111~a' pe regele. In vorbire 8 spus ci tI' ţ" 

b ' ~ l' b tă 1 gice. NumaI astmod se va desvolta In ln- t ,it ca" .. " fie desleg' ~to "'i I t T pot vor 1 10 lln a croa , Pentru România si străinătate: aş 6ap,," ",III. ~ .. acer osel" 
Erupe un rîs în întreaga casă. Larma ' v~tătoJime nobila ambiţie şi lom putea nate. Regele 8 rGspuna tntr!o vorbire w .. 

incepe însă. de nou. Apponyi provoacă la Pe 1 an • . . • 40 franc~ desvolta in el o activitate seiÎoasi ~ prin lunglt Ca patriot s6; b a vor b:t ciUr" trlh'] 
ordine pe Leugyel, Papp Zoltâll, PiC/de1' şi Red. ~i Adm. reCDnofi~t8rel oficiali a activiU.ţil sale şi B61

, ,i le a multumit pentru protec~ie. Peqt " 
altiI. T 'b P u1 ~" In consecintă, plln ridic.re~ autorităi:il sta- viUOl' r~8 rugat iA lucre ImpreunA CQ ft 

, In restimpul acesta ministrul-preşe- " rl una opor Ul. f 'Dllpli prAoJ a stat de vorbA cq to~r, apor : 
dinte stă neclintit să vorbească. Trec mal tulul tnv~ţătoresc. urmaţ Joc, S'$ Inceput cu strbii prin luau ' 
multe minute până când înceată sgomotul. De aceste inalte vpdArf a fost con- regele. R gdle s'a retru aJlOr ,i oaapeî'~ 

IHderJ.â"y predă presidiuluJ decretul Spa'" rtura'" Între Kossuthiştl. dus nobilul episcop al Caransebeşulul Ioan au pArAsU CODBcu.l la orele 10 ,! Jum~ta'": 
regelUI despre numirea nouluI cabin('t. Popaq, care prin instituirea comisarilor seara. 

N t ' 1 LTe tele ldr începe a t' t t 1 Ca marc881 de cude a fost numit IIU ' o anu ni r , ce 1. Partidul cel mal "",are în. qUfll şi mai IlcolarI, a (hiemat Ai statul inv~r~ or~sc, a 
- Kelt Becsben... 'ţ 'ţ colonelul Pavlovici, ear ca medic maior' 
_ Aha 1 8ecs! Jivio! strigau Kossuth- sdrac. în fapte de Doamne aJutAa s'a în-curcq,t conducerea şeoalelor. Michel ,i secretar de cf'.b:net Barlovaţ. 

r~u Ş1 acuma e să se sparga. proape e ur~ . Jjrau iÎliltlltoare conferinţele cornisa. 
iştil. an, decând au pus Kossuthiştii peder,a par- 1 'i-ţ 1 f '1 1 d' ţ Belgrad; 2 lalie. 

După cetirea decretelor regale şi lamentului, fncât nu 8' a mai putut ispravi lilo' şco arI, intruOl\" n eri a reş'" lf a Din mila regalui ~18 in,1 au "_"':'-.' 
scrisoriI despre demisia luI Hedervâry din nimir.. Mergând cu capul de zid, acesta l'a episcopielJ conferinţe presidate adesea de din 'emni$ele BeJgradullll. Intre ce. 
postul de ban al Croaţier, se ridică prim- spart, precum se vede, ş'arum sunt fdră cap, insu,_ episcopul ,i conduse de genialul $ia$I e .i Crllli,)vlt~l, care In 1899, ", 
ministrul să-'şl ţină vorbirea de program. Marele patriot adicd, K08snth Franrzi, eapul pedag(1g Velovan; lp e~rl deliberau toate mlrtl1rie de dpetenie con'r8 condacl·· 

Prim-ministrul nu e orator de loc. partidei botezate dupa tatal siJu, a abtis de 1 1 . 'ta I ~ţli radicalt In proc~8Ql pentru aten~atlll J, 
Vorbl'rea o ceteşte de pe ha'rtl'e. Ear ca·'nd d ' , chestiuni e şco ara ŞI se orlen u n, - 1 MIC ' de a mai sta în fruntea vre ntnlor sM i liCl t d d ' x contra ni tau. rt>lovlcl 8 rec," 
pe un moment îşI ia ochiI de pe scrisoare, ostaşi. toril comisarI n nou" 8 me oa e e Inv.,- ln're trei lacI de iisri,U. cA 8 fost măr·tu.-
se incurcă. Oposiţia îl ia în batjocură. Sunt mulţi, cari se bucurd de fapta ţ~mAnt. m.incinoasă, Z ce cA Milan l'ar ti aDgtlj: ~ 

Partea îmâiu a vorbiriI a fost ascul- aceasta frumoasd alui Frallczi, dar li,e cam. Astmod pregl\tiţY, cu instrucţiunea tn la aceastt. m!l.rturie fligMuindll-I trel-Iecl " 

;, 

tată în linişte. Când a ajuns la proiectele rurine .stl se recomande pe sine de cap ai mân~, plecau comisarii in diferite centre mii de franct lŞi cA va putea merge ODI, . 
militare a zis, că aceste proiecte le va partidulul ti fac încercdri pline -fiU de prea t b 't 1 d ţ' f 'ţ vrea. La sflr,i~ul proc88u!ul l-all·arf'8L" 
retrage deocamdată delaor~if1ea zileI; s'a sin rere rugiiciuni, ca să remâna Mdria ::,a pro o~res 1 er~ e~ţltun 'le meau con erm e tnsA ,i pe el ,i l-au oBindit )a ;.te+anl ler .. -
născut un scandal de care am avu!!: parte ş-i pe mai depat'te în capul partidului. fi.ossuth didachce eu nv efi • ni$A. L'au delinut lnc!\JD-e de,.tent.·~ . '.: 
numaI în timpul obsruqiel cu Banffy. p~de insii, că nu prea îi doare de ditl8Ul vi Astmod a ştiut fericitul Popasu se IIi l-au silit prin bMM"~rude Ili mll.rt~/'-=:_ 

Kossuthistif, ca şi ciltl.d i-ar fi muşcat cu toaia tăria caracteruluI s~u riJmâne pe deştepte 111 tny~ţătoril 8~1 ambiţia nobilA. seasc!i mincinos JDlPotrlva conduc~k>n . ~ 
un şarpe, se sculară la auzul 4lce:n.or cu- lânga abzicere. Pentru a nu mai sta în şi zelul pentru 6 activitate SeJiOa8~, care radicali. Crezol'tcf a plecat la Neoplaut~ 
vinte şi strigau cât' îl lua gura: ';alea voinicoşilor ficiori ţice ca pentru vreme caracterisează ~i acum aceia pleiadă de Belgra~, 2 Iulie. 

- Deocamdată?" Oha! mld ~ndelungata se retrllg~ fi Jllead~ in înv~ţltorl, cari s'au format pe timpul no- Statuia luI Mllan au' comandat. o ' 
- Taci, nu vorbi mal mult! Nu te Italia seu1p50rul franel'Z Mercier cu 350,000 frau 

ascultam 1 E lucru tunoscut, ea Kossuth Franczt biluluJ episcop. pentru csre fostal guvern 86rbesc a d 
- Du-te la Viena I se retrage din frunteâ Kossuthiştilor pen Daea &8~m()d a~ urma şi nOI, alll dpj!i 100000 francI. Acum guverDol 
- ŞezI jos I ' tru-ed D zeu ştie ~in ce p,..~ina ,a. dat cu· deştepta In inv~ţătorime "guslui şi iPQiţea de In mare tncurcAtor!\, atM pentru p]!itiI 
Ministrul sta aproape 20 minute cu f}~ntul lui Hederva.ry, n?ului mm1jtru pre studiu, curiositatea şi spiritul In~repta!e sumei In reataDiă cit şi pentru afshj p 81 

faţa înroşiată iar toată truda pre~edinteluI ndmd, ea dimul f partlda lui 1;lU vot' mat eătră obiectele ee fac fondul JDeseneI luI , abceril. Guvernul fi in~illţat n'gelul c~u 
de a restabili pacea era zadarnică. urma cu o?struc1~a tlq.că, ~e-oeamdată va d i .'. t . 't t ntiflrl Breal. statuei, care dupil cum se V6ste,'e va . _, 

PoMll)'i strigă: retrage pro,e(:~el~ de legt militare. up -o cum tPfOlnd'e1 mn~lIIIc:r: pedagolricl, 8US- '!iri, ca statuia si le aefla ro cetate ,'" ~ ~ 
- Nu mal pertractăm cu el nimic, J{08iuth~ştti de toata pdnura vi din I a~ e . . 'ţ 9, 10i ul destina' dE'jii la timpul 8~U. I .. 1 

Nu-~I ţine vorba. toattJ ţara ,e .• uparară foc pe capul lor _ \til)utl. eu en0rgle '1 devotament, ar.reforma ollatli. rtgele va 11l4ruma guvernul,sA eli .. ,;c-

- POFsay Miklos: In ziua dintâlu şi at;esta s'a ret,.(U urmându-l şi alţi fnm din teMelii IJly~ţ~mAntul flo~tru prImar, ar reze SUIDII necesari pentru Rcoperuea ,IiII-~ "-
începl cu în~eIăciul1ea? Ce crezI, că eştI tu.şt din partid, care fUemenIJ/J ziceau, ca trezi la o rodniCă lI.etiiita1tl ststul lnv~ţ~- selor. Chisr ,i foile cele mal radlcht~ 
În Agram? trebue să încete cu gdlăgia. I toresc rugina nu ar prinde pe dlisc_lia aprob. ridicarea statllel. 

- Afar~ ~u el! . A Fata ~~ aceste, neîntrecut~l .c,,.e~pd·1 ' , 1', ei din contra _ controlat de 
ApponYl In continuu sună clopotul. stan!:i Barabalil E,ela aduna pe prtelemi sei '1 mmer d ,. ., . , d 1 

In prmă spunend că ministrul inca' li-i obligd ,d stea ti mai ik)!arJe ,e l{illV4 oamenI .~ s.pecJahtate - '1 deyeDID n 
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Vocea poporuluI. cu poporul de rind, care geme tn- pânA nu-i aduci ţidula dela matriou- f 2. CarI sunt slăbiciunile ~i defectel 
greoit1t de Barcinl, cu atât mal puţin lant, cale de 4 ore, şi mai bine, ba I din carI se trage s1ri1cill luI W 

In num~rul 20 din acest an al 
"Tribunei poporului" din Arad s'a pu: 
blicai o corespondAnţA dela sate ŞI 
anume, din Ţerova, com bMând bAr
felile scrise 111 contra preotuluI 1. B 

ti veţi şterge aruncurile ce i-se inpun. ce e mai mult când face omul o I 3. Cat pământ au avut româniI ~n 
Jt'doviwr nu le putem crede, - de ce nu nunt~, trebue sa-şi iee şi trMurs respective comuni naiute de 60 de ani 
vorbeştI Dta In "V_ P." şi de aceste pentru a merge la el. Şi Inca de cam pe la. anul 1850, şi cAt mai IlU 

lipitort ct:\rI sug poporul, - acum dou~,ori. Aceste ls toate cheltueli şi astăzI ~ 
când nu sunt Inca. domnI, dar când zetresla pe spatele poporului, şi oare L\ aeeflte& intreMrI am ell.pătat res
vor ajunge la cârma statulut, cugeţt că pentru-ce? Pentru ca. numai aşa au punsurI dataiate, pe Cliri -n estras aicI le 
va împărţi cu poporul ceva din visteria putut ajunge jidovil ca sa. se topre- comunic. din acea oomun'. 

Votul Poporulul ll din Timişoara 
tn n:merui 20 r~spunzend tŞI delic/irc&. 
mAnia sau ra.utlltea inimii sale asuprs 

II tuturor redactorilor dela foile roma,-
I neştl, şi zice Intre altele, ca poporul 
1 -.,.;1:'<' pe toate celelalte Col româneşti sa. le 
(' calce sub picioare, că toa,te sunt pla-
i tite de pOpii!! şi numai smgura. II Vo-

statuh-t,i? Nu, şi de treI orI nu. Şi une tn ca.sâtorii cu creştiniI. De ce In comuna Şipet muerile afară de s~r
oare pentru-ce sa. şi lmparta.? cAnd nu-şi 18pada. ei toţi legea? credinţa? bl't.torile biserice~tI mal ţin toate s~rbătorile 
dup&. credinţli social-democrata. nu este şi 8~ se faca. creştini, ca. mai mulţi păgine cari sunt în cllindar insemna te cu 
Dumnez~u, cu atât mal puţin alţI suntem noi creştini, de cAt ei jidovi cruce neagrA, acestea precum şi Sâ.mbăta 
sfinţi care sa-l pedepseasca., prin urmare şi atunci sa lucra.m Impreuna. pentru nainte de incfperea postuluI paştilor le ser
nicI p~cat nu este, şi atunci e drep- dreptul tuturor, dar aceasta nu vor beazA. respective se rA.~in dela lucru, c/\ 
tul celuI mal tare. s'o tnţeleaga cei crestaţi, aşa şi noi peste an si nu tie lovite de rele, şi ca 

Sunt jidovi bogaţi, de ce nu dau nu aşteptam ma,ntuire dela fii lui sl nu le sece minile şi picioalele; întreaga ! tui Pop." e pentru popor I NumaI 
ace.3a voeşte binele poporulUI! el din al lor şi la creştini pe care· IsraH. întâil sept~mân' a postuluI paşti lor o ser-

vreau sa.-I traga. dela religie şi cre- 1'erova. Ioan Franţiu, bea?ă, ea 31\ nu le calce ca.ii lul SântoadE-r; 
Ce tind acel articol ne miram cum 

de confunda editorul Voichescu_ II Vo
tul Pop." cu foaia sa, oacl fOBla sa 
e votul lUI Anticrist care poarta. nu-

dinţii lor, la cei s~raci, unuia sa.-i econom, Mercurea dupl dumineca Tomil nu lucrA, 
iee o pa.reche de boi, u-nuia o vaca, ea. sl nu eăpieze oile, Sâ.mbătl nainte de 
unuia s~-l Caca. o coliba. de CHSa" de De C8-S saraci Români ? /f Inălţuea DomnuluI nu laeră nici muerile 
3 - 400 coroane, şi aşa mai departe· I nici blrbaţiI C& peste an să nu fie loviţl 
se deie din 141 lor, sa le vedem sju- Ouventarea cu care dl ,Emanuil Unguri~n de tlfznet; ţin azI de s~rMtoare sub nu-'f mele de Votul poporulUI, isr.nu drep-

i,~.' . tul PoporuluI şi graiu
t 

lUi 11' ŞIACUt':fi ~et 
nu fie foaia aceia vo u ul n ICUS l Ş . , d f a deschis adunarea generală a despăr1ămen-

tO!4re e. 1 nUmaI upa" ce se vor 1 tuLui Timişoara al Asociatiunet, tinuta la 14 mele de Torloroasf", ca pe! t ~ an să fie scu-
l~pa.dat de sine să zica. uit ~: noi v'am iunie 1903 în Mehala. tite de pagubi; in ziua lui Vartolomei nu 

I .. "~, cAnd zice: nu credeţi popilor şi tn 
predicile lor, ear de nemurirea su
fletului zice, că dupa. moar~e nu va 
fi nimic, şi da.că fdce cine-va r~u se 
judec&. aicI şi îşI primeşt~ p~d~apsa, 
şi mal departe nu va CI DlmlC! _ 
ApoI bine, die V oichescu noI ca nl-

II şte economl fara. clase gimnasiale 
,: • ""_ dar atâta putem ceti şi Bcrie in limba 

noastră, ne lu&.m lndr~sneals şi te 
tntreba.m, ca e bine sa. zicem toţi cu 
Dta. ca nu va fi dupa moarte nimic, 
şi sa nu mal credem tn preoţi şi in 
conducătorii de pâna acum, niCI tn 
Dumnezeu, niCi tn nemurirea sufle
tului şi ia ne lasam credinţa de pa,nă 
Bcum? Dar tn Dumnezeu şi jidovi cred. 
A fost la noI In sat un jidov cu nu-

;_ ~ .. ' mele LeboviclU, B~rao, B~rac, a avut 
';-:.;"". şepte copil, eu dou~ muerl, şi tn to~ta. 
'1 ';::)0.tn1:J-+~ .un v~zut la. el doui\. lumml 

apriJlBe pe masi\., otare In a eul cinste f 
Daca" nu in a IUl D-zeu? Fost·au lm-

., --paraţf contra Dzeirel, şi iar lmp~raţl 
tt.U bagat creştinismul tn biserica. şi 
dup~ eAte o lnvingere raportata. in
contra cutarul duşman au zidit biserici 
In cari sa" preamareasca. pe cel prea 
tnalt pentru ca. l'au Invrednicit de a 
Invins pe duşmani. 

FarA de a ceti Testamentul Nou, 
ne Invaţa simţul nostru morlil a crede 
In puterea D,zeireJ, când da. omul de 
un n~caz mare, i:'au cade într'un be
teşug greu, au nu ridica. ochiI ct\trA 
cer şi suspina zicând: Doamne 1 Sim
ţul luI din lăuntru 11 Indeamna., se 
creadA In o putere supranaturala, pe 
Clire noI creştiniI o numim D- zeu şi 
credem In sfânta Treime. 

Poporul romAn după-cum Bpune 
istoria a avut marI lupte pentru 
limba sa cu multe neamurI d. e. Huni' 
Ohepizil, Tataril, Avarif, Goţil, carI toţi 
au vrut să-l cutropeasca in legia lor, 
dar au trecut ca pleava in vtjnt toate 
aceste neamuri, ba GreoiI şi t)t";rbil şi-au 
fost virit limba lor In biserica roma,na,,; 
mlll a.vem şi acum carţl b~trAne tn 

. '.' bisericrt. _ unde Be mal poate vedea 
. - '. "ocenas18" şi "Gospodi Pomiloi-. Un-

-: ~. ~>prj(, au băg"t limba lor in şcoalele 

dat din al nostru cât am putut, şi am lucri, pentru-ci atuncI să când rădlcina . Onorată adunare generalA! avut, acum hai cu noi şi ţineţI cu grîUluI, si!. nu se ee rldlcina ~i eeloralalte 
noi ca sa. ajungem la bunurile boe- Asociaţiunea pentru litera.tura română. plante; mal ţin s~rbitoare ca să nu se 
re şti, şi a spailugurilor, ca n'au drept şi cultura. poporuLui român are de scop umtle gâtuI la porcl. 
aceştiasa-l foloseasca. singuri, şi atunci luminarea şi de~teptar6a şi prin acestea In comuna Saroşul-turcesc Mercurea 
se Inţelege ca" v~ vom urma cu mic inUmrea mat~rială şi morală &. poporului dupil. paşti nu lucră femeile, ca sil. nu ea.
şi mare - iar nu numai cu vorbe român dm Ungaria; la realisarea acestui pete durere de cap; intreaga întiia s~~tă
goale sa ne despa"rţiţi de conducMorii scop lucră ŞI despărţămintale Asociaţiunei mlnfl a postuluI plI.~tilor se reţin de la. 
nostri cei adev~raţi, nu dupa" ce veţi ~i intre a.cestea şi despfnţăminiul Ttmi- lucru, ca. sil. nu le calee cail lui Sântoader, 
ajunge la 1J1idul cu carne, ne lA.saţi ~oara. luerl, u peste au si le ph,scl Dumul'zeu 
pe drum fara cârma., ca.ci, cum s'a zis E un a.lev~r recunoscut de toată de toate boalele, dela paştI pânl la Inăl
"bateţi pastorul şi se va risipi turma" lumea civiiisaU, că cultura e cel mal pu- ţarea Domnului DU lncrl joile, ca. si ou 
şi cu turma lmprăştiatA făra de pa- bunic factur, carele asiguli exidtillţa '1 lebaU. peatra hotarul; ziua nainte de Sfmtul 
stori uşor e lupilor a o prapa.di. tr&.inicia unuI popor, acest adev~r trebne George nu lucră, ca. sl nu sece laptele la 

PAna. nu veţi arata fapte vii nu netDtrtlUpL sA-l repetăm naintea românilor, vaci; sub numele de "Todoroase l nu lucri 
vom crede, nu numai cu vorbe goale ca odată si inteleagA, cA el daca. nu 8e o zi, ca să nu le mAnce strigoH, Sâmbătă 
se amagiţi poporul şi prin amagirea vor nizui inainta in cultură, a învăţa, a nainte de Inălţarea Domnului nu lueră aicI 
noastra v'aţi. ridica voi la putere. se lumina, & fi mai muncitorI ~i mal CrIl- brlrbaţll nicI femeile, ca si nu tie loviţI de 

Dar care RomAn nn ştie ca Ji- ţătorI, a-~I plzi averile, & se face mal is- trl\znet, ziua luI VarlolomeI o lin de s"r-
dovii şi beutura nou~ ne-o dau cu te ţi ŞI mai lnţelejJţl) a.tuncI t!\rlL tndoial' cu Mtl~are, pentru el atunci ~ee'nd rldăeioa 
mai mult vitriol şi cu mai mult eB~nţ) HlJ!lJui vor fi cutrupiţ\ şi desmo~teniţl de la grâu, sfl. nu sece r~d;\cinl\ şi altor plante; 
oa celor ou hl;\ine negre. Despre ace- alte neamul conlocuitoare, pentru-ci po- treI zile nainte ~i treI zile dupA. Arhan
ste nu vrea sa serie "V. P." porul român din comita.tele Timişulul .i-a geluI Mihail serbează muerile, ca să nu 

~ Toate cele fagaduite de socia- Toronti> lului locuind printre alte popoare ma.DRnee lupii oile. 
liştii jidovi Bunt minciuni. Nu cred c, mai deştepta.te şi mii muncitoare, eu acestea In Cebza muerile ţin toate stl.rbătorile 
prin ajungerea socili1iştilor jidovi la nu va putea susţin,a concurenţa pentru p~gâne insemnate in că1indar eu cruce 
putere am ajunge la mai bine. Şi existeniă ; trebue pe romanl aă-1 facem să neagră; la 16 Februarie ţin s~rbătoarea 
aşa avem noi destui jidovi tu dieta priceapă, că cu cât e cineva mal inv~ţat moşilor, intâia săptămini a postuluI paş
t~rii, şi pe la tribunale, şi Dr. de şi mal deşteptat, cu atâ.t e şi mii raf1Oat, tilor nu lucră, ca si nu le calce caiI lut 
comitat, ajungeţi pe la fibireu, advo- şi că. CU cit e cineva mal rafinat, eu atât Sân-Toader, la 12 mal ţin o drbătoare, 
caţi etc. cari toţi daca. ajungi In ma,na mal tere explo tt azi pe ctlI necult şI ig- ca si nu fie lovita de treznet, 8 zile na
lor te jupoae. noranţI, deci bine si grijască. romAnil ca inte ~i 3 'iile după. inceputul postuluI cră-

Fraţilor economi şi creştini nu să. nu rem&uă ei cel ignoranţi şi exploataţl. ciunulu! nu lucrA, cu să nu mîl.nee lupii 
v~ lasaţi tnşelaţi de votul lui Anti- De respAndirea culturel se ţine ~i oile, dela paşti pAnă. Ia Rusale nn. lacri j 0-

crist, caci aceasta foaie tipăritA cu eTuarea şi descoperirea slăbiciunilor şi de- ile, ea si DU bată pedra hotarul. 
cheltuiala Jidovilor numai nefericirea fectelor, cari contribuesc la slăbirea şi si- In Oerna, MarţI şi Menurl după. 
voastra o doreşte: să ne desparta. răcia poporului. Aceste slăbiciuni pentru paştI, apoI Marţi şi Mercurl dupl Demi
de ce avem mai scump pe lume, de aceia trebuesc descoperite, ca poporul să neca Tumii nu lucrA muerile, ea. si!. le pă
religie, de credinţa tn nemurirea su- le vadi, să le cunoască şi si se convingi\ zeasc& D-zeu de rele, intreaga tntAla sep
fletului, C!l.re e bine puse Intre noi, că dacă nu se va Hip!l.da de ele, atunci tămână. din postul paştilor nu lucrll., ea si 
ca. ce va fi de noi? daca. nu vom ma.i timpuriu sau mal t6rziu de signr se nu le calce caiI luI Sin-Toader; ziui nainte 
avea credinlă tntr'o vieaţ~ mai feri- prăpădeşte; pentru poporul român din co- de Sfmtul-George nu lucrl ca să nu sece 
oita după moarte I Atunci putem sa. mitatele Tlmişu:ul ,i-a Toronhlulul, daek laptt31e la vacI, ziua luI Vartolomd o ţin 
furăm, ea batem, sa. ucidem chiar şi remâue el in starea sa culturali şi mo· pentru eă seacA rMăcina la grâu; 1& 12 
numai unde ne vine bine; de nu ne rală de astăzI, nu e mântuire, deci de da- şi 21 Iulie nu lueră ca sl nu fie lovita 
va vedea nime sA luam, căci daca. tOIinţ, desplrţămintulul Timişoara să ţina de tresnet; la 4: Decemvrie nu locr' pentru 
nu te ştie nime aici nu te poate ju- a det!eoperi slăbiciunile poporuluI rom&u, slnUatea vitelor. 
deca la. pedepse, şi aşa suflet nu-i, carele locueşte pe teritoriul acestuI desplr- In Foager ţin muerile toate serblto-
nici Dumnezeu chiar să fie n'are ce ţl\mint. rile inşirate mal 8US, tot pehtru ca ali. nu 

n02lstre, In şcolI pOt.\te şi in biserica 
noastrA o vor baglt, dar tn inima po
porulul plugar şi a pi\storulUl se mal 
domneasca" o mie de ani nu o vor 

pedepsi. Şi daca. Bufletul nu-i nemuri- Desparţămintul Timişoara 8e estinde fie lovite de tresnet, şi nu le calce caiI 
tori, atunci nici pacat pentru ce ai peste cercurile administrative Timişoara J luI Sân-toader, si nu bati peatre hota.rul, 
făcut nU·I, dar aceasta eu unul nu o central, Ciacova, Buziaş, R~caş, Aradul-nou sl fie scutite de foc, si fie păzite de rele 
pot crede şi nicI un Român creştin şi Vinga din comitatul TlmişuluI, ,i cercul şi de strigoi; afad, de acestea mal ţin inei 
nu va crede-o. Modoş din comitatul Torootalulul, cuprinde şi toate s~rbil.torile pAgine insemnate in călin-

~e-au adus ji~ovi din dieta ţ~rii 96 de comune parie curat româneştI palte dar cu cruce neagră. 
baga. Aşa şi voI veţI Cace socialişti 
pe cineva din cel-ce ve vor asculta 
~incjunile, pa,na ca,nd veţI putea minţi 
bme. NumaI ca,nd veţl tncepe a minţi 

. de nicI voI singurI nu veţY mal putea 
~ cre~e tu cele ce scrieţI şi atuncI şi 

aC618 v.e vor pa.rAsi, ba singurI v~ 
veţl căI de cele ce a-ţi scris. NoI nu 
putem orede, ca. daca. sa vor aduna 
In dieta ţeril tot oamen. socialiştl
democra~!, Jidovil d~n Pesta ar lmpa.rţi 
~. bOSăţ111e Nemeşllor şi a boerilor, 

,)Legile de ca.sMorla civila" şi uita. mestecate locuite de români şi de Rite In Jebel ţin musrile 8~rMtori păgâne 
cMe greutaţi ne-or făcut, când au neamuri. ea să nu mânce lupiI Oilll, si nu bată 
luat matriculele dela preoţi care ad- Âm tot auzit dar ştiu şi din esperi- pe tra grâu}, să nu sece laptele la vacI, 
ministrau din oficiu; au trebuit sA ne eoţă ''Proprie, el poporul nostru aflrl de sl nu tie lovite de treznet, si nu le ealce 
pună pe cap matriculanţi Inca. cu plată sărbătorile bisericeşti, mal cu saml femeile caiI luI SAn-Toader, si nu le lovească re
mare şi matriculantul sta. tn cerc cu mai ţine şi o smlledenie de s9rbători mu- lele, si nu le mânce strigoiI; afară de 
notarul cercual) ear celelalte comuni ereştl, când nu Iucrl ci perd timpul fă.rl a.ces\ea mai ţin serbltoarea luI VartolomeI 
pe care le administresza., trebue ma.- nicI un folos; deci m'am adresat in seris a. Sâ.nteJ Margita, a SAntuluI To-ma a Sin
car ploaie, ning~, Ba meargă omu sa. cătră bărbaţI inteligenţi şi domni de In cre- tulul AndreI, , Slintel SaTiţa, I Sintei 
spue matriculantului că: mi-a nliscut dete ca urmlltoarele intreblrl: I Barbura ~i-a 81.n\lllul Ignat. 
soţia, ca a murit tata, mama, etc. ba 1. Ce fel de sărbătorI p~gâne şi au- In Murani, .Petroman, Feni, Ohi-
nici preotul nu-i ertat se Ingroape perstilioaae ţine poporul nostru W ,oda, Sântmmaiul rom&u1 ManaFlur, Si: 
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nersig e prostia şi meJ mare; de exemplu I pOl re cu mult mal muncitoare ,i mai reros ,treb~e să m~ esprim, cl Ia mulţI CO.I va murmura In nX.caz ; 
în Sinersig la 24 Februarie nu lucră mu- deAtepte. legI ŞI mal ale" cII t' c ,că ou totul 

Y , , [J o eg merI, nu le zace altoeva e In discu+ie 
eriJe, Pl utru-că cine lucrA In ziua aceasta, Pe teritoriul despărţlmentuluI Timi- la IDlmA aceste adunări generale re~pecti,e N . Y-' 't 
aceluia i se um1lă mAniIe; la 9 Martie in ,oare nIl sunt mun~, nu sunt păduri, nu reuniuni şi conferinţe, ar fi U ,o ZIC aoeas a pentru-că nu 
ziua. Sfinţilor nu lucră, pentru ci cine su .. t lupi; puţinI oameni vor fi v~zut lupi Nu vreau si spun numele lor dar nu Doam ~paă sA se laca, - caCI, 
~ucr~ in ziua aceasta, aceea n'are noroc, doa! In vre-o menajerie, ~i totuş ţin dr: pot trece cu vederea se nu zic cA de 8-4 multe ne. multe am ayea ~e observat, 
In ZIUa aceasia meJ dau de pomanl, turte bătoare, ca să nu mince lupii oile; nicI o anI ee au llsat bli.ncile şcoalel nici măcar In via am avea de ZIS ŞI de corea 
pogăci şi ulcioare; la 27 Aprilie In zina moere n'a fost călcati de caii lui Sân· Ia o conferinţ' n'au luat parte ,i atunel dar fiindc~ ţ~m:fa:~ră r?mAne!,s~, dar 
muceniculul "Simion" şi la 18 Iulie In Toader, nici & muere n'a fost mAncatA de cum ne vor culti,a cum vom inv~ţa în viaţi. contimlă h~eb~adţa ŞI vI~ţa ,se 
ziua SAntel-Mal gita nu Jueri nici bărbaţiI strigoi, şi totu, muerile ţin de sărbători, Oh' d q ţ - ao Im atn u-se In dIferIte 

, Y f ') b tll: h t '. " e am ID, egele toţi folosul reu· lorme - fAra. vrerea omulul m"~ mCI em~l~, c~ sli. nu a Q peatra o arul; ca si nu le calce ceil lui SAn-Tolloder, şi I r f tI' ... 
la 1 Mal 10 ZIUa proroculul "Ieremia II, la ca s~ nu le mAnce strigoi!; a mal v~zut Dlum o şI-a con ellufe or cu paşI repezI este este timp de Indreptare. 
17 1 J' - ' SA tiM' '1 2 neam grăbi a le cerceta, căci e rău ane mAr- A vem Insa altceva li 

u le ID ZIua n e - arma ŞI a 2 lumea unde-va o astfel de prostie ro· ginl Dum, al la ce . am, învăţat în băncile dispar, farurl carI "'e a' tl·cnOg~O eroadrtf.'. 
Iulie în ziua SAnteI·Magdalena nu lucră mAneasci ~ l g , P 

b b" '1 f şcoa e '1 a nu ~eti Dlel măcar o foaie 1:0- vreme, dar de soarte vitrega. fa.ra ct' I'~ 
nid ăr arII Dle ,emeil~, ca, s& nu, II trlz- Nu cu sărbători si Inpedeel seClrea mAnesci eu. p,uţin. ne alegem la urmi. natura. s'o nimiceascA prin elementel'. j 
noa.scă Dumnezeu '. ~a 8 Iohe in zl~a Mu- laptelu1 la vacă, ci vaca trebue bine gri- B L. 

ceDl~uluI "Pante!le nu lucra muenle, ~li. jiti şi nutrită, atunci nu-l ya secI\ laptele; ellDlumle ŞI conferinţele le putem sale CI de voia oamenilor ambiţioşt 
se, ~jee că Pan,tahe e frate cu SAntul Ilie nu cu ~inere de s~rbli.torI S8 InpedeeA boa- privi ca nişte cursull filosofice pentru noI, carI ar vrea ca numaI el BA ·tra· 

i - t f d t ă ] 1 A' pentru·că acolo ne combatem slăbiciunile iascc~ .•• I 'i 
ŞI, 1 poa e . an ~ e pea r '~ a ogu ~t In lele şi relele, ci omul trebue să fie bine 1 1 
z,lUa muceDlculm. Macanl nu lucri mue- Inbracat, bine nutrit, şi curtea luI trebue ce e ,avem ca astfel eă putem lumina şi .nainte cu anI de zile, Be discut,.., 
1'1,le, ca să le, ţini Dumnezeu sinătoase, curat ţinutA, atunci se vor liri boalele; o mal bme poporul. ~hes~lUnea, ca In ce chip să se fac~i. \ 
cme ]ueră In zIUa aceasta, ~cea nu ,8cap~ cadă de scăldat In casi pentru sănătate ' D~ci ins~ nu Tom lua parte ]a reu- lBto~l?ul comunelor şi al diferitelo. I 
de, bOI:lI~, la 23 Saptamvne In ZlOa ]UI mal mult ar pliti decit toate sărbătorile Dlunl ŞI confennţe nu vom ceti ziare suntem famllU, ca aş8, - cAt de oat - s' J 

LUCIan ş' la 16 Septemvrie in ziua apo8- muereştl. perduţi, căcI pe urmA numai ne timpim; se ayem,barem In lumina palidă o icoaD'\ . 
toJului AndreI nu Iucri, ca si nu miace 1. li. d ItI l ,dă colegi tineri cari despreţu8sc ziarele din vIata noastrA. Alte ocupaţiunl au ~- .~ 
Iu '1 '} ţ' 1 4: D " Acum SQ ve em car sun re e e '1 numai ceteşte ni mie, căci dacă ziar nu.' şI atras insA. privirea şi intereaul dela .~ 

,Pl
1 
~IVe; 1D a ecemvrle ,zJU~ muce- n~eazurile ce au dat preste billţil români, abonead cu atit mal fÎrtos nu-, va procura acest lucru. Timpul a fost absorvl, 

Dleu Ul arnava, la 6 DeeemTne ZIUa pro- t" I t li: t' It l( băt ~ . 1 
I v S 1 2 J D '1 o"ma pen ru Cii rID mu e s.,r on '1 căriI didactice din care si mal eeteascll: - cu cu 8 te luorA.rl poate tot aş~ de intb' ro cu Ul ava, a .. ecemvrie zIUa uI d It ti ~"ă fIi Ali:' Q, 1 t 1 16 1 . '. per mu mp 14r o os: a\i4 ce· 8 ur- regret trebue .. 1 afirm cii. unul ca acel& S8 resante, dar nu aşa de pretioase ('ll 

goa,' a anulne .ZlU~ SantuluI-Petru mătoarele respunsurl: d Y 
de Iarnă; întreaga lOiAla s~ptAmână 10 " ~a mirginI pe I&!. gă ce a inv~ţlt In şcoală, espre cea care s'a vorbit sA se PUD'~ 
postul paştilor nu lueri, C& si nu ie ealce In $'lpet, namte de 00 de ,anI tot lOsi trebne să ştIm ci pentru om Tiaţa e In lucrare. / 
caiI luiSân-Toader, Joia dupii. Pl'ştI şi Joia păm6ntul urbanal ca,m 6000 de ,lUghe~e o 'COlii. Aoum In timpul din urmA ear~. 
nainte da SAntul-Petru nu lucră, că acestea catastrale a fost propnetatea rom'Dllor, dm Nu numai 8i nu luAm parte la reu- ~'au ~tras atenţill.un,ea,. ca ~r fi bin~ ~~ 
sunt Joile verzI. Dar se şi vede binecu- ace~t păm~nt au perdut, pAni acum la niunile şi conferinţele noastre cari le avem Il mi se pare Ca S a ~l e~cru.~ premII ~ \ 
v~ntarea acestor 8~rbltorl pe bieţii românI strem cam 1000 de Jughere, adeci I odată pe 80 ci din contră să rugAm pe pentru ~uorarea a diferite monogra:;~ t 
din SinerBig, sunt uscaţi de săracI. ~asa parte. V tin. Consistor ca ar. intrevinl el barem de comltate. ~ucru foarte bun, .decl>l!' ... 

Tot aşa 1 d t d" In Sacoşul-Turcesc nainte dl'l 60 de conferinţa cel puţin de 3-4: ori pe an se sa nu fie greşit, caol mon~grafhle It; 
din sat In In s~a s~::ă~:~ie :uer~e~gem ~nl intreg hotarul urbari~l cam 4000 de afem, ear pe aceI stimaţI colegi cărora nu-le ~e t fac ,şetzadn'~''IIla dmaaă'd Clb~Ul,egaIl': 

. r' ' , nu IUghere a fost al romlmlor, llână acum place a le cerceia şi a conveni eu ceialalţi Il e. ŞI r~ lyl~, ~ unAn o 10~lIul ~J 
mal au s arşlt; trebue să lnsemnez, ci s~r- d tIt )1' 1 1200 d . h 1 credinţe dm dIferIte comune Rl num" 
bktorile superstiţiO&S8 contra treznetuloI şi au per Il a s ralD. e ulg ere. • co t:gl al lor li scârbă si fie pedepsiţI eu ,.... ..... 
ziua luI VartoJomeJ când seaei rădlcina In Jadant nSInte de 00 de ani In- o amendA oare care, si nu se mal Însemne dupA aceea _ raBcolm~ pravul dm, af
la. grilu, mal in toate ~atele le .in ,i b.rbatil'. trag hotarul u. b~rial, cam 8200 e inghere numai tot ca absent chlvele comItatelor ŞI ale feudahlo.f, 

ro f a fos' al romandor, până acum au perdut Mal ales noI de sub iurisdicţiunea unde a buna. ,B~ama, că S,6 vor at:J 
Acum dacă luam In socotinţă 62 de aproape dou~ părtI la srAin! romAnii maI ConsistoruloI orădan trebue se avem interes docume~te privitoare la. fiinţa Vi trti, 

Dumineci şi cele multe sli.rbltorI bisericeşti, au acum ceva mal bine desAt a treia faţA de adunarea generala ti conferinţa ce o cutul vleţel, noastre naţi.ona!e. ,.. . 
apoI 8~rb'torile p~gAne ,i superstiţioase, parte. . ' vom avea in Aat an, căci doar numa{ a Ar fi bme că de tot mmuţlOB Fr--
putem ~igur ziee ei poporol ~os\r~ a treia In Cebza. nainte de oO'4e-ul-~ .. no~8tIl r~uniun~ fl~~_~~~tu~.; p8Btrn-ci :=,::.de,:nţe prj°YĂ8fttUHAi~ .. 
parte ~~n an o petrece în iraDdhle, perde hol-arul urbarial 6600 de iDghere a fost locrlalf"'8'1nf.-·~· '. ..'.' <, deal Bau vale. ~ . 
f~ră DlCI un folos ce ? mal scump, adecă al românilor, pAni acum au perdut la Spe~ deci ca atAt la reunIUne cât ŞI Vedem, _ de cumva. ne-a~·~c.;pi"~-
tImpu.I; aceast~ inpreJur.are in m~re parte str~inl 23000 de ingher~. (Va urma), la confermţl ne vom presenta toţI. cu astlel de lucr~rr, - cum comune;;-
este u:vorol dm care vIbe sărăCIa popo- Sus dar inimile ci timpul e suprem. 

I i t 
şi hotarele lor carI Buni aşelate J-v 

ruu nosru. Ch m' 17/6 1903. d 1 '1' b Il .-,Lanan, ea uri e Şl pe su poa e e carpaţilor 
Acum daeă mal lulm In considerare, In afentinne8 VeD. Consistor Ară~an şi \. ioan Abrudant , - cad lormeaz~ trelunghiu In tinutI,.] 

eă poporul romAn pe teritoriul despărţi- II J' tnv1\ţător. romanesc, - toate poartă numiri rCl· 
mentulul Timişoara. se ecupl numaI cu stimalulnl corp di~aGtic. maneştr, pAniL cAnd comunele din 
agronomia, adecă cu lucrarea pimentulul, DI 1'" l~untrul treIunghiuluJ (ce.mpia Ardes-
pentru care ocupaţiune in lunile luI De- Dupl-cum ştim, corpul didactic, de D V a ,a noast.ă. lulul) şi din afară (şeaul UngarieI ~.; 
cemvrie, Ianuarie ,i Februarie e foarte sub iurisdicţiunea ori cărui Consistor 1şI Cetind cineVA vorbele de mal RomanieI) au numirI str~ine. De uno'>; 
puţin ori mal uimic de lucru - putem are reuniunea ~a, , de sub ori care pro- 8US, va presupune cA. ar fi ea se acestea şi '.3um a'a format? 
zice, eă poporul nostru lucră cu mult prea iopopiat conferlDţa sa. apunA ceva istoria deapre traiul no- Dacă fiecare In timp liba. - d~ 
puţin, decâ.t e de lipsi, ca si poată trăi AşI ~i noI de sub eonsistorul şi pro- \ stru fie din present, fie din trecut ocupatiune serioaSă - s'ar ocupa şi 
~i să se poati susţinea aicI Intre alte po- topopiatul OrbiI am lavut annl trecut. Du- dup~ provincie ori t~rile Intregi. Şi cu altfel de lucruri scriind cAt de 

COllvenire colegialA. 
Beiuşul după zere ani. - Zile de slrbatoare. 

1. 
Toi ceea·ce tAcea Bugen aca8', 'I~eam 

şi eu: cu cAlindarul 10 minI, tliam cu Bete 
zi duplzi, E~pl~manl dupl s~pl~mânll toHe, 
pentru ca si pol gusta şi si pot trAi 10-
treagli bucuria revederit noastre, dupA lece 
anI dela depunerea examenuluI de maS,ui
iaţe In gimnasiuJ din Beiu,. 

TrAind a,a, fU. ca CU.; veselele orI 
tristele foiţe din cartea vieţiI, nu luasem 
seama, sermanit de nor, ci ne IndepArtAm 
binişor de viea,a Ei:!oinl ,i aventuratl de 
student. .. 

Era lnBI bine cA aveam preocupaţia 
asta, 8sUai grijile malte, ce copleşesc pe om 
In pr~za vie~U, De rApiau ori-ce forţl de a 
m81 tmde '1 spre aduceri amin" de fra*iI 
sburătoarelor vremI fericite .•• 

In sttr,it 8ose,te ,i B~pt~mâna cu zisa 
sorocitA: 20 Iunie 1903. 

- Ba ci nu şUe ce-o fi cu drumul, -
e departe Ş\ prin locarl necunoscute ou", 
vine si meargl; 'oll din toate plrlile o si 
ne critice ca pe ni,te .Land pomaranzen· 
şi cAte chichi$e ,i chi$ibuşurl propriI dami· 
ce1elor, pAnA ce c'o vorbi rugltoare şi c'o 
slirutare 11 tlial apa dela moarA: s'o fi In
frical de acum cu ielele ,i slrigol, n'ar fi 
fost chip al nu vie cu mine. 

A,a s'a ,i lnt~mplat, Planurile uria,e 
pose !a cale; pregAtiel corta cn hainele, In 
ziua de 19 Inoie, ne a,ternem drumuluI. 
Soţioara nil-mI mal da rAIu cu In'rebArile, 
ce-! pe acolo, ce 88te si vM pe dincolo, 
pe cAnd eu rijspundeam In dor perf, aDume 
si m~ lase In voia lindurilor şi amintirilor 
din trecat .•. 

Când v~zu ata, - ci are firea II·ml 
cUDoascA gAndurile - si mullumi sl-,I en
leagl siI!gorA impresiile din natura mAndrl, 
ce ne Incungiura, ,i fiecare cu lumea gAn
durilor sale 'ulburale cadentat de urnitul 
roatelor *renllll1l ,i de vorbele pasagerilor. 
ro ain tam spre ţlnţa cll~roriel noastre. 

JI~ .~ 

sufletuluI. ci vede un loc asemlD~tor cu 
pArlile locului sell natal. Ajun,lla .Mitrea
Intreblm pe-o aervitoare: Acasl·1 domnul 
plrin&e? Va veni 1000ia&l, merg 81 veslesc 
cll ne·au 80si& oaspe*r. 

Era In grAdini. TocmaI venise dela 
holde, S'a bucurat foarte când a v(!zut ci 
cine. de uode, ti cum de am venit oaspe'l 
la eB8a Iuf. 

L-am rugat al ne caute trlsurl pânl 
la Soim. MI opresc Ia acest cuv~nt. 11 
voill ,ine minte pAnl mor. MH a sldit cu 
multA grije fratele Ghiţl', azI profesor de 
ieologie In Arad. Adecl eatl cum a cu 
Ghi$li: 11 scriu, avisându·l, ci In datul amin
tit In foi~ aCAssta, si vie ,i dinsul la con
venire. II Intreb tot-oda"., ca bihorean ce 
eate, aI-'ml spue, pe un:le ar fi mal conve
nabill calea, din paoctlZl de vedere al pun
gel mIII subUrI. GenUl, ca de obiceiu, 
Ghill al meu r~spunde numaI de cAt. 

din • teil sfioW al 101 Eminescu fi vorbim 
mu~te de toate, de cll~Corie nici 011 CQV~TJţ 
N" lnapoiem; Mitrea sCOII'e cheile din puiucl.il 
unei meae ,i zice: haid i!1 v~ arlt ,i bis.;) ~ 
rica. IntrAm In casa DomnuluI cu respectul 
,i evlavia, ce trebue si cuprindl pe tot 
cre,Unul. Ne pare bine, ci ni·a'a dat pri>: 
81 vedem o biserici drlgajl, lucrati !\ 
chip inteligeot - de un bun pictor blnAţesn. 
lntrlm. preojil am~ndol In altar. SAru3m 
sfAntul prestol ,i epal cu o mulţumire t!"" 
ni-se a,eazl dulceagA In sufiete eşim. ~.I' 
cale, tie 1111 Marea I lan aecuHI, fra-raq' 
am plecat Iuda" din Cermeiu, gD.III t" SI' \. 
neam cind am venit Ingrije,.e fU bUD, ",ii 
avem o trAsuri, ca BI _JIJngem la vr.!Jli6 
Intrenul gara din ŞojJII· 

Bine bUOlltO., ri!!8punde, apoi &ace 1",,·, 
rl,i, ,i c~ o. is,e$ime, abea observall, uel:1; 
111 alti cbeslie, Btln\uam eu ceva, Insi Dli1 

.Beam ci poate fi lucru grav. Ajungem 
f""sA.-Ni-Se preglUe,te ameazul. MAncAm 
si bem voiolŞi, discu'And a!lupra unor 're 
buri bisericeşti fi naţionale. Milrea, dUJ'ia 
cafea, In cele din urml ese cu (arba _ . ' O 

>. 

LegaţI cu. vorbi de onoare toţi aceia 
car! am trecut prin proba de foc. boteza~i 
maturHaţe ,i am iaclliS .obligameotw- fAcut 
18 20 IUDie 1893. credeam cA vor fi pe 
drumul de glorie: botArltl a &rece peste toate 
pedecile Dl~rllnte, spre a se achita de dato
ria morali şi de datoria dragostei colegiale, 
veseli a,teptAndll.,1 fraţiI de odinioarA 1 

PAnl la Cermeiu niCi un incident. 
Visam Intreaga panoramA a zilelor din tioe
re*e. CAnd auzirAm: .Cserm6 4

• - repede 
n~ l~a~lm calabalicuJ, o ~rAsurl ,i pAnl la 
Dlml\rIe Popovicl, prie&iDal celeI mal fra
gede mele oopUl, 

E Bup~ra& toc, spune tn IcriBoare, ci 
din pricina examenelor perde o .mal& 
scumpi- oe8sie de a-,I revedea colegiJ. ~e 
propune si amtnlm pe aU &ermia ,i-mi w
Elicl drumul cel mal lesnicios: PAncoM
Cermeiu-Şoim-Beiu,. CAteva stafiI ~Anl 
la Beiu, I Bravo. primesc. AjuD~ la, Mltre~ 
,H povestesc isioria drumuluI '1 nOima Vl
sUeI, - El Cace. Bag de seaml el e ceva 
la mijloc,' dar vine biserica, palinUcl gu
stare, ,i ca an cll~~or ce se respecti, nu 
zic b!J, nicI cAnd sA tnghi$, nicI când si 
1mbuc bunAU,*Ue de pe masl. Mergem noI, 
la grMina casinel, ,edeam la umbri miou
ua$l, cu n8stţ gasLlm parfuUlul ee exalll 

cale uritA, de care nu cred si mai ti VeZt\.t 
In viealllo, aatllo calea I!e-o si aveţi pADI la.. 
Şoim CII trlsura, {, ,".. : ... 

- CI CiQband~ mi-a zi. 81l'iu pe ai. 

Şi cu gindul acelda hrAnit ,i ln<:Abri&, 
rog pe sUmabila CoastA şi dulcea nevastA, 
aA·,1 arangeze lucrurile aşI fel, ca al m~ 
pot presenta dupl toate formele la mlrea. 
;li de couveuire din Beia,. 

iii II i 

N~-~m .cunoscut ln Lipovl, bieţi de 
cI. 1. civIla" am limaa Decontenit prietinJ 
dragi. Pe eala, lopeara!fl maai',." bacllr. 

- r~jpund eu. 
- Sigur nu va ti ,Uu' ci vii, ,i cu 

dQamna ll 
••• 

- Dar acum ce-am taca li pleaati., 
&rlsurl am câ,tigal. Daci Ilbovi\1 cAt d~ 
PU,iD, si lIic numai Ils ori, nu cred si f~ 
)QDge'i 1. Şoim. E cale grea ,i. plo.' mUll 
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:. es re comuna s'a ce comoară I care se finasc. In . aceeaş Bi1~bA, -
" uţ~n dl~ Pa'ar aduna I? NumaI puţinA c~m. lIlun.t: ~enndta" Govaşdta, Chi,:8pona. .a. de ar fi, şi s'ar putea. Bllldla, SIlmdta, VAriWta, apOI Cladovs, 
•. unAvOInţ _ tncA tnainte cu 6 Milova Lipova, Berzova, Dumbrava, 

o'au., de aceea ce zic .. Cl Il. s'a rostit I Nereu, Ilie Gron, Nieolau Popoviciu, George 
U,D dJal~g Intre ':ID ele, " o elevi. CI. m. Stefonovicl, Iosif Grozescu şi Petru Craio. 
B a remta' uo &1'1Iog Inue 8 eleve &ractAnd d' B C 1 
dellpre buua In$elegere. A t08' recitat bine velLu In • - om o~ • 
'fi mua Bpirit. lo8A a (08' carn IUDg pen'ru D,Jcesa d~ ,Sln-lla~co era rapresen
el. II. CI. IV. 8'a recU ear~,! au trilog, taU pnn admlUlstratoruL Anton Ha.nuBs, 
rostit ,de 8 ele~, tratAnd de8~re ,c0811 ,i eomuna politieă plia antislia eomune.li, 
~esenr. AceBta tncl a reu,K destul, d,e precum şi toate corpora,ţiunile prin legi
bme, numa~ cA~ nu a fos' &ocrnal pomvl& timil Ai num;'roAii lor representanţI. De 

Dupa. ~:ris monografia comuneI şi cu~ sunt: BMutia, Căprutia, Giu-
:nl - am e tn p08e~da Asociţiunel liţia Dumbraviţa, şi la urmA. CovA-
rlAderat, cM

OC p român mi-a atraB şin~ Belotinţi, ChesinţI şi altele. 
Ed'8d~ne p. . .tl~l referitor la locui- 'ImI permit deCI, ca sA atrag 
~.tenţ~unea ~8)1 oercându-le originea atenţiunea bArbaţilor nostri de studiu 
tol1 Ş~ nu m el!. a orn"t .. tez cA numele d~ pe cum şi a acelora care şi din (di· 

penuu copII, ,. mal muJ& era penua bAr- T . 'f , 

baţI, ttebuind In multe locuri copilul si se asemenea a fost prea ono domn ~r. L~urlan 

;,m 8Juns SIt co "'.. , ) I!. tf 1 d h 
.J '1' t derivate' din nume de stragere se ocup" cu as e e c e-
taml Il sun } sunt.' atiunloa sA studieze diferitele no-

plAngll el are prea mul$! copil ti n'are cu. Luca, protopop gr.-cr.t" toltA mtrelIgenţa 
ce~1 lnealra. din IlJc ,i jur, precnm ,i o mulţime de 

IOtez preoum . l' + 
lD; general Iu.a,' ex"mellul din R~,nov dame şi lume imensi de popor. 

a reuŞIt de to&, blDe! lae~t ar 11 luat el Cuvilntul funebral I.a cetii In B. bi· 
model,. ear ele~ll, e'I$J dm R~,no~ f~rl seriei preotul G. Bâl&D ear in cimitir .. 

.. BJaşiu (din latinescul Blasiua car.e menc ~tUrl ŞI apoI Bi se pronunye ca 
lom. e Basiliu, Vasiliu), Coama, G,I1)- atp~1 ŞII nor, d~e!1I m~1 Bltabl sa ne In
gor (din Gngoria), Gabor (~in GavrIl. J ărlm n cre Inv" ŞI pu ere. 

eScep$le sun& prIrnlţt In el. I. reali '1 glm·, , ? 
nasia!1 din Br.tov, ear nu ca tnainte de ,orblt for.rte mI ~c.tor '1 pltrundtof. ven. 

Lasou (din slavonul Vladls1au), MI- P. Vancu. 
huţiu (din Mihu şi Mihaiu), Mogii (~), 
Nisca (din Ana, Anişca), Pantea (d~n 
Pantilimon şi Pantilie), Igua, Jgnuţa (~In 
Ignat) Oprea, Stau, (dela Conatantm, 
Costan), St3noa, ştefan, Toma, To
muta, Van cu (dela [vanou, Ivan de-

Examene. 

asta CII ,re-o 7-6 aor, cAnd ele"n din el. eumnat al r~posatel, preotul AndreI F1Zeş&n 
IV. abia erau primiţt fn Bra,o, In cI. lU, din PeBlul. Dupl înmormântare a urmat 
normalI ,i nicIodata In el. lV normala. porneana creştiol. In ClBa prea 00 ginere 

R~,rtoven' I CinstiţI ,i iubi$t pe bunii al r~posatel ' 
v08tri Invtl~atorl r CleI harnici oameni avell , ,. . . 
ca puline comune din ArchidieeeaL Fle- r ţenna u,olrl, ear intrlstatel B~ov, comU. Bra,ov. 

In 8/21 luniu v. a, c. a'a ţinut exa
menul de varl la ,coall element ari rom. 
gr. or. din R~,nov. Examenul B'a ţinut In 
spatioasa biserici, neav~nd ,coala sali pen
~ru &s'tel de festivit!l.lf. 

Cea mal buni rtl~pla&l fa$1 de omul tlite şi ginere, deie·]e bunul Dumnezeu tlrie 
harnic este numaI recuno,Un$8. ,i m&nglere. 

rivat din Ioan). . 
.-.... b) derivate dela naţtunt.' 

AUmsu tAUeman-German), SArb, 
-'~'Ne8mt, Rus, Sas, şi TMsr? . 

c) derivate dela Iocalităţt orI t1.-
nuturi: 

Ardelean (din Ardeal) Bulzan (d. 
Bulz), Buda, Crişan, Cocota, Curtean 
(din Curte), Codrean (din Codru), HAl· 
mAgean, Hotaran, Ierooşsn (larco~), 
Moţiu, Susan, Silindesn, Sdrapţan (dIn 
Sdrapţ, con. tn Hunedora), Ternovan 
şi Zimbran (din Zim bru); . 

d) dela măestrie s'au ocupatmne : 
Bărdan (dela barda, bArdaş) Ba· 

rariu, Morariu, Olariu, Pescariu, SA
bau, Silarte,u şi Suciu; 

e) deja servi#u: Deac, Popa, Po
pese. - Caprariu, Ciurda riu, paou
rAriu, Jitariu; 

f) dela însuşiri: Gros, Grozav, 
Barbate, (dela Barbat) Roşu, Viteran, 

-..... (dela veter.nua); . 
..1:1.) din ba.tjocuri!: Bsb~, Bltsng, 

. Corhel, COş, Lup; 
___ b) dela 8~reini: Bogdan, Boja, Btr 

(br), Domoeos, Oral, Istoc, Holochi, 
Mara, Plav7 Pribao, Jigovan, şi Misca; 

i) din provenire necunoscuta: Braiţ, 
Borza, Corcoşe, Chişmare, Dehelean, 
Mehelean, Selecutean, GaIde, nu cum
va de Gal?), Petiea Herbel, Motoroa, 
FraţilA, Ţereu, Urlea şi Zigrişan. 

Aoestea sunt numaI dintr'o co· 
munA eAte alte vor fi In alte co
mune, Intre oal1 vom afia nume isto
rice de valoare 1 

In urma acestora mi·a venit sa 
meditez de unde avem S. es. numaI 
1n ţinutul Arad, grupe de conume 

T~ __ _. _ 2 __ .2 

• Un ~-ori ajulJgi In 8 -4, alte-ori ,i tn 9 ore 
rAal acolo. 

Tllisura gata, - ne lu!im remia bun 
,i pleclm. Trecerea prin Coroiu, Nosad ,i 
pAnA la Şoim a fos~ '8~mtlnIUoa.l'e os'a'fUor 
biruili, ~recAnd pe sub furci •.• 

Drllmul gloduloi, trAsura sbura din&r'un 
colţ lntr'altul In lot minQ'ul arneninţând cu 
re8~Drnare. Când !II ne apropiem de U :-sad, 
pe lIn pripor de pMure, dAm si ne cobo, 
rfm Incetişor. - Visitiol uitase, lan$urile de 
Impedeca.ţ roatelp, acasA. !şi frAllgea mAnile 
cA ee 8' ne f&.l:lem acum, ci\ nu putem 

De taţl era mulţ public de ambe 
sexe din loc, ear s&reinf am observa' doI 

Un fUutmt. 

Dela sate. 
ln./:!ţ!itorl 8a,1 din loc ,i B. Bade IDv/:!~lUor I ~ t t w 

In ZGrne,tJ, OI Ouciol comptllbil la .Albina nmormen area ma roanel preo-
din Braşov. tese Maria FJzeşan In Comloşul-

Examenul a fost presidat de OI ad· mare. C'od ne reamintim vieaţl şi fap· 
ministrator preo'. Iuliu. Dan din Z~rne,t'. tele cre~tineştl ale evlavioaselor preot6s8 

La orele 2 p. m. B'a Inceput exameoul de mal nainte, numaI atuncI ne dlll aeamlf. 
cu. el 1 paraleli da fetiţe. lnv6$IUor lelosul de marea perdere ee a Înduraţ neamul 
R. Cr;atolovean. 

Copilele la toate lntreblrilele au rtl, prin trecerea lor din TieaţA. 
apuna precis ,i cu voce lnaUA. :Maria Fizeşan, vMufa preoleaal , 

RGşnovenil pot fi mAndri cu un astfel preotuluI Pavel Fizaşan din Toraeul.mie 
de luv~ţMor ear Consistoriu.l ar ueblli ca _ care de mal mulţi anI se afta la gi~ 
pe 8slfel de lnve$!ltorl BI-I premiela. nerele el prea ono domu protopresbiter Paul 

Da Inl'h~iere s'au cAn'at 2 cAntlrl 
foarte potrivite. S'au pu.tu' observa taclul Miuledeu In Oomloşal-mare - a fost o 
,i Inţ ·Jeap'a conducere a lnvtl.!Uorulur. floare, in eununa aleasi a preoteselor ro

A urmat apOI clasa 1 de bAie$! paraleli mAne diD Banat; distingt\'ldu-se prin sen. 
liatlrul tn\eŞA&or Iosif Renghea. 4,' tel 1 ti .. , i 

CI. II. an. fi de Bcoall. bieţi ,i (e&e, .Imen e- cre, ne amane, pnn o lDJm 
tov, G. Rutn.r. PresiO$l la vre o 70 '00. nobilA şi deosebi prin iubirea de nelm ,i 
larT. Rtlspubsurl clare ,i ca inimi. Din biserici. Ea a dat naţiunet pe deamna-I 
rtlsponl'lurile tuturor elevilor B'a pu~u' ob· fiiei, prea ono do&mll~ Adelaida lliulescu 
serva Jli.li~:l~ l:::l!\in~u~~~\, tov. V. Bude. Int1l\.c~r8.ta rombei ,i bona creştini. 
AicI ear din r~8puu8uriJe 5levilor s'a putut Deeedata & rlposat MarţI in 3/16 
vedea ordinea ,i Jelui Iov, In instruare. Iunie la 4: ere a. •• şi & fost inmorm6n
Mare eilintli ,I·a da& Inv~~. In insua.rea tati ca rari pompl Ilercurl tn 4:/17 Iunie 
cAntlt.rilor. In toate clasele s'au cAnt.,. dar 8. c. la 2 ore p. m, In eimiteriJ sudiel dm 
aicI B'au executa' cAntarl In 2 voci, curat 
,i exact. B. -Comloş. 

Cl. IV an it IV, V ,i VI de ,ooall Prohodul l-a senit preoţii: A ldrel 
(mixt), Inv. B. Tiper. Fizesan, (Peslc); Vincenţiu Petroviciu, 

S'au examinat aproape din toate atu- (Toracul-mic); Terenţin Oprean, (Cen:ld); 
diile, ItlBpuIlz~nj tOl' elevi[ desCui de bine. Silfiu Bichicean, (N 6r~D) IOln Popoviciu, 

Declam8rl Inci au 'oa& In toate -cla-
sele. In ,,1. 1. fetiţe s'a declarnat vre,o 8 (Sln-Miclhşul.mare); George BAlan ,i :Mi-
poesioare cu un adev~rat tOD declamatoric. ha!u Păeăţan din B.-Comlo,. 
1$1 era mal mare dragal al aBcul$1 pe micile R~BpunRurild funebrale le.. esecutr.t. 
copile rostind poesiile cu atAta precisiune corul lDV~ţAtorilor compus din Atanlsin 
,i presenţA de spirit. In clasa 1. bieţii au L' , A t ' Il" d' 8& }[' li 
recitat ni,te poe sir, cari nurnal deciamate lPO"? ŞI n onlU 1O,Işlln I~ D~ le. u~, 
DU erau. Auzindulp, mi a venit In minte I E naDuIl Barbulescu '1 Aurebu JllcloŞI dm 
jocul lrozilor, carI de multe orI nici ideie Pesac, Snu Mieseu ,i Petru Baran din 

uza geniului divin DU ne·a pArasU: a'a ma~ 
nifesta' prin feciorul acesta cu carul! ••. 

De aici Inainte am ti mers In plee, 
fArl aU incident, plnl la Soim. 

La Şoim arcarAm trenul ,i cum era 
seBrlJ, colegii ce veneau dinspre Oradea nu 
ne-au putu' observa. Ajun,i In Beiu" prin 
lumea multii ce se cobora din &reD, un glas 
de 'o, conoseat lmi s'rA bate la ureche: era 
I lu.i Eugen Ardelean... Mti bu.curai ,i 

simţii, ci 8e Illse,te In companie cu al~i 
prieteni. Obosit insi peste mtlsurl de cale, 
am urest repede o birj" IIi am IDcais do
ra! inimii ..• pAnl a doua .i dimineaţa. Bir
jarului i-am dat ordin si mi duci la Bela 

Du'ce naiba J cleI Ţiganal 
Nu-'ml "risa fAr' de mâncArI: 

Aci poame la 'ndemAd, 
Colea coşuri tot cu pite, 
Mal incole. masa 'dinsA 
Tot cu 1 repeUţe fripte. 

Eao't6 uitl! - pesţe cale 
In grldinl. la otel, 
Cum dl semn otelierul 
Ca si meargi p'n' la el ... . merge. Când de odatlt. ca din pove,ti, apare 

lin fecj6r C'UIl car, venind spre noi. Omul 
~~ c/lipIU' o ideie. Plesel repede In ca· 

l..,a feciorului, It roagli desnM~jduit slt.,i tm, 
prumute numai pAnA la poala dealului lan
,al. ,i bunul romAn, cum si nu·',i 8eoatlt. 
Ir3*ele din belea? Repede sare din car, 
dealeagl lanţurile, ti ajlltl si opreasca 2 
roate la trlsura noastrl ti porneşte cu Doi, 
de ajutor, pAnI al mAntuim cu priporul. Nu 
ne V~I!IQ8e nici odal' ,i nici mAcar nu 8'a 
gAndU ci oare da-Ie.oi, nu le-oi da? Rar 
când ne scoale la loc mal de doamne ti vEiZu.· 
rAm el nu mai e nevoe de lan.uri, ,i viei-

~ tiul ,i noi i·am mulţumit din loatl inima, 
Iluminat, ca de-o ,razA dumnezeiasc8, voios 
el alreCI o clt.prlOarl, se uUI la noi, ,i 
,imbind ingere,te, zise: • bucuros m~ rog 
D-vQ:aa'rl, Ji sA mergefi cu pace 1-

baei. (Va urma). 

L'a sculat dela mâncare. 
- Â.D6Cldoti pOporall. -

Ştie lumea - el boerul 
DIl"pl prlnz, dupl m'ncare 
M.aI fumeazf., se mal plimbl 
Sau de-'l pare ziui mare 
Di la umbrI. - la culcare. 

A~a şi Ţiganul Brumllt '..'~-;·~.~::~:jt 

BI cA-'1 spune c' aicI 811': 
Berp, vin, rachiu de frante; 
Beuturl de cele scumpe. 
Ear' daei mincare cere: 

Sapi, sosarl pe plAcere. 
Ori fripturi cu silatl; 
ş' apoi pentru tuate estea 
KI nu cere nicI o plati.. 

Ratl deci pentru· ce am .zis, ci n'am 
si aU Şoimul nici-oda'l: In calea grea ti 
fetieuloaBi, de8ilnata de an prieten blID, 

Dori prAnz, - pe ne mll.m.te 
Oa 81-' ,1 mai scurteze ziDa, 
Haida şi el la calcate. 

Intins pe earbi ca un p"l 
Trage- o neiei 1, TislrJ, ... 

- .Auleo!! aei~'1 de mine"! 
- Zice Bruma in glodul luI 
"Domnule mincaţa, gura 
"DAm' darI. fripturi de pal'. 

Olt al bate 'n pllml odaU, 
Oe friptur~! I - ce nlatl, 

Din Zarand. 
"BespunB unui am~ al pd{:-ii" din Munţii 

Apuseni. 

NicI chilr pina r.elul mal dt-der scriitor 
din secolul luminilor n'.r 1i In stare si 
descrie din ceTi mic un lucru de mare 
valoare public', ea un .amic al plcil" din 
Munţii ApusenI, care pun6ndu-ee pe cIII
podul sl!.u de mliestru de-. ponegri per
soana mea prin eoloanele ziaruluI" Tribuna 
PoporuluI- , 

De oare-ce, adAnc m~ simt v~U.mat 
prin DPju8teie lu( trlse umda.te, vin pe 
Icelsti cale ,i mi rog de prea onorata 
Redacţione a ziarului" Tribuna PoporuluI", 
si binevoiasel a-' mI publica rl:ispunsul ce-l 
dau "amiculuI plcil' tn elltensiunea luI. 

Amicul pleil ca urit din minte are 
mllea Clutezao\' de-a afirma, ci paroehil 
Valea·m .. re - plnll. an la lenirea mei 
In Zr.rand - • fost una dintre cele mai 
liniştite paroehiI. Amice 1 ştiu sigur, el de 
naştere eşti din eomuna Sohodol, din care 
şi parorhia Valea-verde formeazA parte. 
Dar amice indrlsneţ - nu-'ţI adnclaminte 
şi nu ştiI, ci pe timpul mareJul mitropolit 
Ândreiu Baron de Şaguna, plrh tele acelei 
comune Dimitrie Ne. la arltarea crig
niculul Şorhn Nicolae, a tost silit si 
melrg! Ja Bibiiu sA Birote mlnile mitro
poIiiulul, ,i ci a fost destituit din postul 
şi oficiul 8~1l pe timp de o hm', asttel 
el la slInte1e PaştI n'a pu'ot indeplini ser
viciul dinn t 

Dar sub condueerea preotului Petru 
Şortan n'a fOBt eontinu ferbere timp de 
20 allf, lot dh.: elUSa. crlsniculul amintit, 

Dar ce vin, ba ee plAcinte 
'J~B'IŞld dinainte' 

NI ţi-o drlce tr e&ncl si Inghiti 
O&nd Trea gura sA şi-o uDgl, 
- .Scoali mAI!" - Ţigana-I strigi
.O'al durmii destul, ~-IJongl.· 

Trlsnei, falger prin ţigan5, 
B, scoll Brnmo ,'o brumeşte 
Şi mi-o 'nhaţl ş' o 'mbliteşte 
De tot satu'j rlacoleşte! 

- .Ce dai bre J II da ce-'. eu tine U· 

"Hal IntrebI, calce-le roata 
,,:Mal IntreM, el ee.'1 ea miot! JI 
"D'apol n'll vAst orbAturi 
"Oa era si mlDc fritlturUC 

.A.cum ţine )a cojoc 

.DaeA n'a} puiul s\. 'n loc! . ......... . 
"Obd al '~it el_ti la mâncare 
"Nici li nu mi ft mi,cai 
"PAnt. .'It A săturat, 
.Apol si mi I seul.,·' 

Emanuil Suciu, 
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d.in care motiv pe. mai multe rân~llrJ Pă·llitera~l', iniţiate la ,stăruinţa. p~esidentnlui 
1'111 telt:l protopop dm CâmpenI a e~1t la faţa Rf'uOJuneI a dlul Victor Tordoşlanu. 
locului penbu împji~&rea poporuluI fU crâ,s-I, Pubiic num~ros din toate clasele so
nim'1 Şi apoI "amice- ai atâta obrâs- ciale a asistat la aceasti serbare, dorind 
r.iciă în creerul teu conturbat de nervo9i~ cu toţii sA. 8prijin~asc., in mod şi moral 
tate de-a susţinea sus şi tare, {'Il comuna ~i material Reuniunea In nisuinţele sale. 
Valf:'a-Verde numaI dupl venirf'& mila e În Să ~ti(', o parte & venituluI curat 8.1 pro
neliDlşte, ~i c~ pl\nă aci a fost în adeverată ducţiunei, e menit pentru ajutorarea sera
iubire frăţ"as~ă şi in fin,:, că mersul bi- cilor nostri la Cri'ciun. 
sericf'sc şi scolar a mprs strună înainte ~ Oorurile dirigeate cu pricepere de dl 
O ,rA comunele vecine n'au cunoştinţl\ de;jprfl Candid Popa, au mărturisit despre ostfloe
&(:ea.btă parochie remânend zir:ala "şi voi lile acestui da.scăI, Ci..re s'a dedic\\t şi el 
8untf'ţl ca Valeniî· cărbunarl". Eu susţin cultivareI clasei noa.stre de mijloc. Mult 
şi pot şi dovedi la vrAme de lips~, ca au placut rolurlle domnilor Ioan Staneiu şi 
mersul bisericesc şi şcolar în aceea. co- NICodem Rusu, dar' corurile mixte incă 
mună e in cea mal deplorabil!!. stare -.:. n'au lăsat nimic de dorit. M'lite din com
intocmai ca pe vremea luI Noe. - N'a. posiţil au fost de Câ.tfl 2 orI t'â,utate. Oom
fost poporul la înmormântarea preotulm pOIlltoni nostri: DIma, Tlmoteill PopovicJ, 
Petru Ş;rtan în eea mal mare ferbm~, din Flondor şi ŞOlban ;şl-au găsit admiratorii 
f:ausă ca li-s'a dpllumit de administrator in numerosul auditor. 
parolhial N. OB{'ţiu, în vreme ce eu incfl. D-şoara Ba.eiu ~j dl AX~llte, aCl'~tI 
llU eram preot. pricepuţ1lepreseutanţi al artei dramatice, prin 

M,ll are impertinenţa "amicul păcii" decla.lllaţlU~lle.lor au facut cinste R>'unlUnc-I 
de·a susţinea, că pârinteie N. Ontti,ll e un ~l 'ŞI-au ca~tlglt DoI .laurI la a~tlv!ll lor. 
om cât se poate de linişlit şi plăcut la Aplause nenumarate Şl fără sfirşlt au fost 
popor, şi că sub a luI pastorie s'a. regulat răc:plata. lor blllemtlntatâ. . DI Axelltp, ne-a. 
~i marit intr'uD mod simţitor averea bi- predat afară de progam ŞI anee10ta .LulllL 
aericească. AuzI vorM I dacă. a mal grăit ori 80are" de Speranţă şi • N umul una· 
einl::'·va uu neadevăr titanic ca .amicul de Coşbuc. 
pă.cii", apoI fără îudoial~ amice eşti primul J.oc~l an.ima.~ 'şi-a luat illcelJ~tul. I~ 
mincinos fabulist. orele 10 /2 ŞI a ţmut tn bună veselie pana 

Să-'ţl spun, cum apare d-lui de Uni- in zior~. de. zI. 1(' 

ştit şi placut inaintea poporului, dacă nu-'l .Pală.na • Uumnezeu vede , darmtă .de 
CUll{)~n pe părintele N. Onf:ţiu. Neliniştea olbacml maestru ~ompllctor dl. Petre IlI.eş 
in Rinul popowlul s'a continua.t progre- e purt~tă de presldentul R~un:uneI dl. Vie. 
sÎnd' indată după moartea plPotulul, câud Tor~ă~J;:l.llu, ad,aus dm crucern adunaţi fru
In vara anului 1902 ş'a !ljuns punctul de muş1ca sumă ae cor. 13 pe seama foodu· 
cUlminaţiune. lui văduvelor şi orftlniior m"Beria~i1o~ noatl1. 

D n . d l .' d' L"udă conducetonlor Rc:uDwnt'l, la.udă 

t 1 
e~ I UlUă . tPOl poNru OPAţ' crafisDldc lUI coriştilor ,i rtlcuIloştinţă pub liculul a.~i8tent. 

pos u seu·, fJ flD ee. nt IU In omu 
luI, a. inttmtat proces contra alor opt Un cd.luşer. 
oamelli, şi in anul 1902, a treia zi de =-.-----.....:=="'--== .. ~ .. == 

Rusalii judecî\toria din Abrud compusă PAR T EA Ee O N O MIC Ă. 
dllltr'un judecător, un flacaI S advoca'i ~i .'-~'.' ... ~_ .... _~_ .. '._-' ..... --CC~-== 
un scriitor a e~it la. faţa loculuI !'opn~ Il .,' ~ 
cerceta ca,usa dintre popor şi l.lârintele N. S t u păr it u.. J.~e~·~ 
Ollf\ţiu cu erâsuicu. Ascultarea s'a fiicut in Prelegere poporală. 
jurul st. bisAricI, mut~ndu-se judecâtoria (Urmare). 

cu masa după-cum se muta şi umbra. bi· Pela sftrşitul lul Iulie trebue li-
sericii. pite bine coşoiţele şi urdmişurile strl1m-

111 urma uuei plOI mai mici s'au re- tate ca albinele să se poat9. mal uşor 
tras in pridvorul st. biserici, unde p~rintele ap~ra de duşmanl strainl carl cautli. 
Nicolae Oneţiu dimpreună. cu o mulţime pe acest timp a le fura mierea. 
de oamenI au depus jurăm~ntul in faţa . Impuţin~ndu.1i-se p9.şunea de pe 
Dumnezeesculul altar. Mai pomenitu-a& un- câmp albinele tncep ele'şl de ele a 'Şi 
ne-va un lucru ca acesta. ca in paroc hia fura ~nele dela altele mierea, adecă 
Valea-verde sub conducerea pă.rinteluI N. se fac rii.pitoare, ba şi vespiI dau Dă 
Ontţiu, sub a că-lUî păbtorie afacerile IJÎ- val" tntra.nd cu puterea prin coşniţe 
sericfşti Etil măresc în mod simţitor, după- furând miere. 
cum afirmă "amicnl păcii-! Şi Doamne Contra acestora punem tn apro
cum să. mărese, dau tnapol tot ca racul! piere a coşniţelor sticle umplute de 
A intentat un al doilea. rr0l.(lS conlra alor jumMate cu bere 1~ amestec cu o li~
patru oameni, pentru-că aceştia s'au dus gur~ de miere. Albinele fug de ml
prin sat să ţină liht la vre-o 2 - 3 case, rosul bieref, dar vespii tntr~ tn el 
eă vt-zi Doamne - pe pl't.rintele N. Oneţiu unde mor cu gramada. 
Du-'I mai pot suferi şi le tr,'bue un alt Pe la sf1rşitul lui August cerce· 
administrator parochial. (Va urma). tl\m stupiJ, pa cel buni de ţinut 11 cu

rii.~im de viermii ~e se praseso l~ ju~ 
rul pllreţilor coşmţelor, de fiuturlt ŞI 

PetrecerBa 8e vară a meseria~ilor nostri. moliile ce le vedem mereu umbJâ'ld 
pc coşniţe silindu-ee 80 intra înl9.~ntru 

Sibiiu, 22 Iunie 1903. la miere şi le lipim bine ooşmţele, 
ear pe stupit mal slabuţt ti lropr~u
nam da.ndu-le miere dela cel putermcf. 

străbate mal bine la albine, retezâ.m 1. DE'Bchlderee. adunArei prin prelle. 
Ca peste iarnli., sa poată aerul I ORDINEA DE ZI. 

faguril In coşniţele, la carI faguril dinte. 
ajung pa.na jos, coşniţele le lipim bine . 2. Inscrierea de m6mbril noI ,i Inca-
şi fiind de lipsa le aooperim cu ceva Barea taxelor. . . . 
haine, orI punem otavă printre ele tulal ~~r~:r.ortul despre actlVl~atea comlt{.-

ca astfel sa poatli. rii.bda contra fri- 4. Revisiuirea raţiociniulut pe 1902. 
gulul. 5 B~at?rirea budgetulu' pe 103. 

Folosul albinelor. 6. CetIrea diseU'lţiumlor ce ae vor 
presenta cu 3 .ile mal D!linte la ditedorul 
desp~1 ţ!:ln: en'ulur. Albinele ne sunt foarte folositoare 

prin mierea şi ceara ce ni·o dau an 
de an. Cu cât ştim s~ le grijim şi It
jutăm mal bine in lucrarea lor cu 
atât mal mult folos ne aduc. Toata 
dibăcia stă ln aceea de a avea albi
nele paşunit bun cAt mal aproape de 
de stupină. C&'OI cu cat ele gasesc 
miere mtil aproape de stupina cu ate.t 
mal mult folos ne aduc. Anume s'a 
constatat ca albina cultlge mierea cu 

7. Alegere" delE'g~ţilor pentru aduna. 
rea generalA dela. Biiia-mare. 

8 Distribuirea unul premiu de 20 zor. 
10 aur pentro sporu' tn stuplirit. 

9. EvtIltuaJa propuneri. 
10. Inchiderea adu;lArii. 
Be lnviU la aceastA adunare ma' alta 

poporul dela sate ,i ;ofi doritori! de In8in
tarea eul turalA & lui. 

Din IJedinţl\ comitetului cerCURI sI des
pliIţ1m e lt:J.lui, ţlnuta. ta Bistriţa tD 20 lu
Diei 1902. 

cea mal mare placere, la departlirea J)r. Gavril Tripon, 
de 1 mult 2 clgr. Albina sboara foarte v. pre~edinte. 

Dr. V. Oni'1or. 
leoratar. 

iute că e in stare II percurge şi 5~ 

IUulţUlllitA publid\. 
clgr. pe ora, dar daca e sihta şi nu
mtii am departare de 3-4 clgr. Sâ.-Şi 
adune miere, pUyin folos nd aduce, 
de-oarece in acest CliS, de abia lŞI Omul nu 8~ na~te p~rfect. dar POSIUI. 
adunii. atat, cu cM sa. poat~ trai. Mal in sine gtlrtMnii bineluI şi al reului. 
multa miere gasesc albinele, acolo unde Prin educaţiune lucrăm neincetat ca 
se cultiva. fâna\ele tutificiale pa te- 81':1. d, svoltăm ve uIlit şi să. Inlocuim Va.. 
ren mal intins, ca trifoiu

t 
lucerna, ş. ceilalţi. Dar slabir.iunea O1lllllui ruândnI 'de 

a. Şi sunt pomi şi acaţI mulţI, şi de raţionea S3., insi DA· în-crez It în liuterilfl 
cumvli inul se cultiva in m~sura m~l salt>, il atrag mai mult eătr~ rău de rlt .. 
mare cu atM mal bine le prileşte cătr~ bine. 
lilbinelor asemenea localitt.te. la.t!\ de unde vinp, că edl1cnţiune& 

Stupil dela cart voim sa. recoI- fste un lucru grp\1 ~i foarte penibil thnd-c~, 
oersoanele (h~mate a o conducp, sli i'ltiitii.m miere~ mereu, avem sa·l oprim ' 

cu totul dela roit dându-le de lucru nesc mal tutdeauna, in luptă d"schisa eu 
ineă din Maiu prin aşez~rea despar- inclinările rele ale elevilor pe carI voim 

. 1 . a-I lndn'pta. , 
ţemmte or, orI a cutIei pe cosniţa spre Dcl aci dar necesitatea de a aplica o 
a le umplea. Tot-odatii. vom avea grija. 
ca casuliile de m~tce tot mereu sa le pedeapsă pt>ntru o gre~al~ comisă sau \1t3 
stric&.m de pe faguri. Ca.t ce albinele a da o recompen~1i. p~ntru ° ta~IU. bună. 
umplu desparţ~mintele ori cutiile re- Aceste sunt motIvelt>, cari îndeamnă _ • 

1 6 . . 11 d' ' u pe Ioan Tudu~Hscu, frunta~ul tdre trL~lI1~----
00. tam mlerea şlapo epunem mno. . d 1·1' M' 1'" ~'ţ l _ ., '.'- 141y ....... Ar>ol.l!r.~d un -"up AU. .~tnt . tIlŞl1 ascll ~r ~!. pe.-!I .. urrtşa.nu , lliftJ.Ur 
<., .... ~ .... - ~ _. - .""...,. de tted\\f,"""Hr r " ~ "&i';o'!!'rl r ŞI 
lucru pe cllre- 1 felc stuparil mal ales cu mora.vurl buue. Sus·DllmiţiI au donat 
tOllmn~, ~u omorâm ~lbmele pe cum frllffioase cărţi elevilor din comuna Doa8fri~
de o~lcelu fac toţi CI, .le stram~t&m Tvate aceste indemourl la munci vor 
la cel~llllţl stupi ce·l ţm~m pe vlltor. găsi, suntem convinşi, zi de zi mal mult 

Mierea o stoarcem dm ftlgurl cu era In ioim& dasfâJilor, şi 8ilinţ~le DOl"tre 
o maşinii. anume facut9., ori apoi ln vor aduce rodul aşteptat. 
lipsa acesteia, dupli.-ce lncălzlm fli- Iar pe,jru poporul român est \ o piltll 
guril puţin la foc 11 stoaroem ou ma.- de iubire şi j 9rtfire PQutru Mam. 
nile. A v~nd îns9. f~gurl mal mulţl cu Primească binevoitorîI douatorl şi pe._~ 
miere, ne vom face nollnşine ma şin9. aCi:!c sta cale mu'ţumita noastrl't.. 
de stors *), la cas oă nu ne da mana Giul1'ţa,23 luniu 1903 
a ne cump~ra una glita. (Va urma). Simeon Neamţu, . 

Convocare. 
. Cu provocare )" §. 41 din ststu!e Nin 

acesI'!ta comoc!im adunarea g.'n?ra'~ » des
P~Iţ~ L 6u~nltll Bocşs a Asocia,iunel p~ ntru 
litera u[s rvminA şi cultura poporu ul ro 
mân pc 19 Iulie st. n. la 10 ore a m In 
comuna Z'Ir!entul·mare la care P. T. d nil 
mem briY, precum !şi al$1 iubitori şi sprijin.i 
tort al culturel poporulUI român 8un~ inv)-
18$1 & lua parte. 

PROGRAMUL ADUNĂRll: 
1 Desrhiderea adunarii prin direl~torul 

dp8p!irţ~ffi~ntulul. 
2 R"portul anual al comitetulu·. 
3. Censora.rea Bocoţilor. 
4 Stabilirea budgetulul pe auul viitor. 
5. Disertaţ;un1, cari trf'bue inBinuBte 

biroulUI cel mult pân~ la 15 lt1& Iulie 1903 
6. Ah guea unul membru In comitet 

reatul periodulul. 
1. AlegereI' Ic\ d·lor delfg ţ{ la aduna 

re-a (leueral~ a asoc.a~iun~J~ 
8. Propuneri. 
Bocşa.mont. tn 28 Iunie, 1903. 

• 
mv. ____ , ~. 

• • 
Subscrii'lul aduc mlJlţuwit~ şi pe 

aCf·asta fale mult iubiţilor mei poporE'1l1 
ev1.. vioşH J gna George, SlIlziana Laur, Mi
hai a Petrul, Avram, Perian George a Ur~~
sLlui şi junele Toma J mutu, carii la in· 
demnui meu au procurat mah'rie de m~
bs? frumos colorată pentru facerea unul·' 
rînd de vestminte prf'loţ~şti la bisflllea 
noastrl gr.or. din loc, ear d-na vădUH 
Valeria Ga bor ta eroitoare a prucura.t 
loitul de posomant aurit ~i )p-au facut, şi 
În zlua S. Rusahi le-am Sânţit - şi r 
doaua. zi am servit S. liturghie .)Flulit 
en ele.>~,"··'· 

Deei pentru aceastA tacere de .~~Ile ~ 
eu Sântl bisericl I»ulţumflse sus nUtIl!.,ţi or 
mel poport::nlşi pe aC6«StR cale - eu 8ol.âL 
mal ales -' cAcI doi dilltrinşif, anume 
d-na V. Valeria Gabor ~i Jgna Georgie 
tol in act>asta lună : u mal contribuit şi 

Dllpă mUDca indeluogaUi şi obogitoare, 
n omelltele de recreaţie sunt de Datoră de 
a'ţi intări forţele şi & te face să-'ţ'i câşHgI 
llOilă disposiţ uue pentru tnceperea şi con
tinuarea muncii'. Reuniunea sodalilor nostri, 
această sentinelă neadormitl I claseI noastre 
dB mIjloc, silinţA i~i d', sli. procure publi
cului şi indemebi ţăranuluI şi meseria~ilor 
ba, În nenumerate casurl, chia.r şi păturel 
SI1~ pO"le a Boeif:tăţii noastre, momente de 
r~treflţie şi de înă.lţare sufleteasd, în această 
vlf\aţ.ă destul de Bbuciumdă şi prin aceasta 
3-'1 . t'II,Cfl, c& dupll recreaţiune cu atit mai 
mult zel să-'ş~ vadă şi unul şi. altul de 
afacerile sal'! zilnice. 

In coşniţele nobile lucrul acesta 
se face tare uşor. Stupilor tare bunI 
cu multa populaţie li-se lasl\ 10 -20 
clgr. ear celor mal miCi 6 .- 8 clgr. 
miere, restul de miere 88 pune stu
pilor Blabuţl. Şi anume, ln r~ndul din
ta.iu se pun fagurl numai de jumNate 
cu miere, eal' ln al doilea tot ft' gud 

V Dr. ÂU?'el Oprean, plin cu miere astupată. om ave~ direotor. 
Ioan Marcu, 

secretar. 

la va,ruitul bi~f'riciI 110&8tre din loc. -
Deci atât arestora cât şi celorll.lalţt billf:\
tăcătorI le mulţumesc şi rog pre bunul 
D-zeu sAle p:imeasrlL farerea de bine şi 
săi binecuvillt.·Z", cu vieaţă lungă şi ftlri- ... 
citii ca se mal poată face bine co S.~ 
serieă, - dde D-zeu ea şi alţi cre~tinl 

Producţiunea de SâmbăU (20 IUDie D. 

c.) 8. Reuni11uel, după programullieu destul 
de bogat şi variat, a fost şi un fel de 
examen per.trn o seaoli, de elevi din şcoala 
• dramaticlL" ce 80 fa.ce 10 şedinţele lunare 

grije ca ftlgud al' nu fie cu oli.suhl ... '" ,. 
de tra.ntorl. Membrit fondator', pe vie&ţ'\ ordinar' 

In coşniţele ordinare Impreuna- "i sj IltMort din deRp~r\~mântul Bistrlţ.!l al 
rea se face aia precum s'a spus la .Asocialiuui pentIl!. hteratura român~!ş1 cul
fIIcerea roilor mli.estriţl prin alung ara tura poporuluI romăo6 se convoac~ la adu 

. . cual9t pe ziua de 1~ Iuhe st. D. 
ear nutrlfea ce.l~r slii.buţt se face ~a.n- . r:r~:mC~!a LC'chiIJll\ la orele 3 d. &. tn Bala 
du-le pe un bhdlşel, f&gurt cu mlere cea mare a hotelulu' comunaL 
peste noapte, spre a o căra In fagu-
ril lor • .) Du}>' .Cartea stuplU'ilor." de R. !Dimll. 

sfl. le urmeze. 
Trestia, in 27 Maill 1903 .. 

Petru Perian, 
paroeb. 

----
; 
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RomâniI la exposi\ia din Athena. 
Athena j 30 ltInie. 

Exposiţia. s'a deschis drja; d1:l,~ gata 
~,EI tot va fi peste o luni. ~lzitatoflJ ~urg 
.lin toate pl'l.rţile şi toate otelurile .sunt phnt. 

sida n. Popa ao ODoare a fnvita I~ cu· 
nunis ftilor lor Hortensia cu C!onstantm ~e 
se va .:eJebrs In srtA bi~~ric~ ort-ro.m. dlD 
S" b Ş la 29 Iunie (12 IIlhe) 1903 J SIU i Bt. 
Apoiu~ll Patru !şi Pavt;ll, d. a. la orele 5. 
B{)rot.\sebs, - Soco-lor - M. Rldna - BOIa, 

seb"". d b' ! Toate urlrile nos~tre e me 
• t at'- lumea lşl ă IntAlmre In grA

',.eua XOpoBitiei unde este foalte plăcut. 
',ma e ~ d' t· dl 
- In S6ctiun, a rom in' se 1':1 ,lng~ 
;. LDil Socee, care se prezintl admIrabIl în 
;;atA puterea cuvântului. 

Seeţiuuea romAnă de arte gra~ce. flu, 
moase, organizată de societatea, • TJl!erlln~a 
utistieA« este cea mal buuă dlDtre toat. 
'~ceaBta o spun chiar ziar de grecfştI. . ApoI 
-in belgieniI, spaniolI, etr.; fraDcfZl} f uu 
~ unt reprezeuta\I la. secţiunea artelor ru-

Post de notar - vacant, In 
frunta~a comuni Comlăuşul,mare postul 
de notar comunal va deveni în timpul cel 
mal apropiat vaeant, căcI actualul notar &. 

f'lst ales in Jombolea. Atra6em de Pl'\ 
arum indi aterlţiunea candidaţilor romAnI 
a'lupra acestuI însemna.t P09t, împreunat eo 
venite cari intrec anual suma fiti 6000 cor. 

Cas de moarte. CU IOU111 fd~tli d(~ 
durere !lduc la cano,tin, f. tatnt'or neamuri 
lor şi cnnoscuţilor. cA buns mea Roţe luq
tinll ('henrli dup!i Ull morb Ind C'hlD gat fIi 
plin de suferinţA ImpArt!i8itA cu eft ltele taine 
a r~p')98ţ Dl1min~llA tn 821 Iani-3 a. c. Ia 
4 ore p. m. - Rl:Sm~eiţele pAmt\\ntel$ti ale 
ddanctei au fOBe sI$"!ate spre vecinici o· 
dibnA [o 10/23 Iunie 1) r. In cimiterol co • 
mun din Pdtnic. - Fie-t ţ~Una uşoarA l 

La locul acesta Imi lin de datorint~ 8 
ml.'Iţllmi fra$Uor preoţi din JIJbani'8, Globu 
raiova ,i Pervova ceri In mod esemplar au 
dus In Inde~liDire actul tnmorm~ntArii. -
Mul$um~8c Dumt'rOBului pub.ic diu loc ,i jur 
care 8 patrel:ut pa deruncta la locul ei de 
odihnA vecinici. Petnic 13 26 Iunie 1903. 
Intristatul 80~t Ioan Ch~ndi, preot tn PeSnic. 

totdaauoa [o vedere ,~rur ca nu numa~ prin 
mulţimea variatA a toC telul de mărfurI. ci 
ma.r ales prin seossţioDala eftiUlitaţ8, a a.tra!i 
&supra,r ater ţiunea publiculuI. Acest scop 
duplu, marele ma~8Iin Porter Vllmos l·a 
ridicat la valoare ,i cu acesli!ta oC8sie, ,i 
fiecare om tace mal bine, dacA din acest 
mlt.re mBgaziD hl scopE-re 'rebair'~le. In 
d('Oilebl sA dL;tir ge despArţ~mtntnl b()gat ,i 
foarte varit de gh"itt>, atAt prin 8urprinz!!'· 
toarele nAutAţr, cA' mar ales prin iefLmlHate; 
dar ,i celelalte clase de obiecte nu Bun~ 
mAr puţin bogate, ,i prov6zute cu fOi\te cele 
trebuinciosl'. 

La tirguialA de 10 coroan!', precum 
e binecunoscut, tot cump~r!Uolul primeliJlte 
grlltuit o fotr g,'sfie lQ mlirime Dsturall\. 
av~nd a 80lvi numai pentru frumosul cadru 
suma de 3 coroane • • 

~lOa5e. . . arte 
Secţiunea austro-ullgară, C,\! e la p , 

'fieial, e cea mal bogată ~i maI splendId 
, 'f COlll tă, . 

Timpul pe aiei e minunat; ŞI - ceea 

'~e e rart rlcuros. 

Nu ne Indoim d fruntaşiI românI din 
Comlăuş vor conlucra In deplini armoniA 
ca st& poată Ilsigura isbândl unul romAn. 

• 
Examene. N! Sg Bcrie: In 29 Maiu a. 

C R'3 "out fXl\menul la Ş ~oala gr.·or. conf. 
din B~rli,te, protop. B serica·AlbA ,i cu 
toate cA dl ln,,~ţ!\tor Nestor SUt:lhl' 8ste }1~, 
trAn, a dat cu ,colaril silI acuma al 41 1~8 

CataRtrofA pe Hnla feratA. Din Spania 
8e telegrafeqz!\: Madrid, 2 Iulie. Dup§, ,tirile 
flosite din BsragosAR. pAnl acuma S'8U seos 
62 de cadavre ,i 69', rlniţi de BQb rai 
D~le trer.u'ui deJaUat. Aproximativ 8e mai 
sfili [O de morţi sub ruine. Guvernul In 
urm'\ int~rpel~ţi~i tAcutA 10 climerA ,i In 
senat. a promis cercetare severi. 

TEATR U. 
Repertoriu s~pt~mânal: 

VInerI: Armany ea seerelem, draml 
cu concurRul Inl Beregi O~zkar. 

eumen, ~pre lndestulire~ ,i mulţumireR co-
t x· x.t te mi8iunel ex'\minMoare '1 aproape a 50 da Din s raUl", a • IOJ:!uitorf presenţl: ri:!sounsl1rile Il 84 de "co 

Loubct la Rama. Presidentul ce- brt 8U fost corecte şi foarte bune, dup§,-ce 
bl' i fanceze Loubet voia să plece zilele s'au dat r~i!puusurl din toate obiectele de 

,:'eUe8~!t' 1n:1\ la Roma, ca să fa.eă visjtă papel. tm'~ţlI,lJ:~nt, s'su declamaţ clUe-va poesif, ,i 
ă L b t In tlnp , s'a predd dA c~trll. 8 ,,~olAriţe 

~ lereurile radicale dodau iua, ca ou EI trialoil11 despre ."Serbcltonle babeştt~, care 
til-.l amane vbita. Radicalil sperau u~ed, 'risIe', a fost preda; cât se poaţe de b'lle. 
,Il astfel va. fi abzis concordatul dmlre Domnul ln\ ~ţMQr si de aBt~ dati ca 
H:aunul papal şi lPran\a. Acum LJubet ~ lJi In tot anul de cAnd SerV('6te In comuna 
, I t ă t DU o vrua d.. f"'l AI no""·r" a arMat prin sporiul facut, ca IlU a {:,ee ara C aeeas a v ,> v 'ţ .. "', <II 

, 'd' t I lucra' ca D&.imit ci ca stlipAu In sgrul 101 'Itmtrll a incuoJ·ura. primeJ la aceas a nu·ş h . 
1 R t tecn'dinţst; a tost ,i este tnv~l!U.or , ~mlc 
va 1011 arnAn:" cflletoria. nPvpolo Olllimo' ,i la lGcul ~h. omul "cos'el. al blB('rlf,lf~ al 
,lin Rtlwa scrie în legl\turl\ cu acest~, el poporulut ,i al lnain1liril. 
~egele It ... liel are 81\ mearga. 111 Paris, prin Penţru ith,te aee8te In loc de remu
(:9 VI mijloci nu numaI visita presidentuluI n~tfi,ia ce ar merita-o, II poftim dela D .' ~ 
,uI la papa fi totodată. ~i visiia legeJul Cfl, sa 1 .in~ viu, l?trp g "iSAD~tO' la multi 
!lustru la Roma, cace deşi eate aşteptat dtl an'. spre bmele tI InJowJ ~omune( f1';a8tre. 
,nuU, in nr'mi raportudl()~ recI dint~6 Va- flnul, :are a lost de taţa. 
l,ican ~i Capitol n'a fQ~ţ, mc4 la ll0nl& spre , ~. . 
". renţj)/4rce nicI cqiar VHnta ilgeluI U mberto \ Hoţ de 11 ani. Dm Nădlac nJe3e 
~iD !lDul 1818, . serie dl-lRpre o ţ~!jerl mlMiţl\, e~re a apucat 

. , ~;;'~e rea.. Numele luI e BOJa Gergely, 
,:+~'+ ------ de naşterr ungur. ZlleJe trecute a'a dus 

·~~-NOUTĂTt. 
ARAD, 3 Iulie n. 1908. 

ştiri personale. DI George p?)
P9vicl, protopoplll ŞirieI ,i refert'~t la Se
natul bisericesc al ConsistoruluI dm Arad, 
s'a dus, pentru rfstaurarpa. slnltilţil sale, 
la blile din Po-tyen. La. ConsÎ!,tor locţii
tor il este Pl'otopopul Radnd, dJ P. GliU

'eseu ear tn tract agendeJe iI-le tmp1i
Jleşte dl Traian Terebenţ, preut in Galşa. 

• 
" O carte importantă, Din inci

dentul ju bile uluI de 50 ani dela in
fiinţarea Dieceael Lugojulul, auo aus
piciile P. B. Bale ~piBcopulul Dr. De· 
ţneţriu Radu a apărut; .Diecfs& Lu-
,ojulu1, şe~at~sm istoric" ~ format mare, 
'uprii~nd 684 paginr. Vom reveni. 

• 
Examenul de nlaturitate la ~im-

18ul gr.-cat. din Beu~ 1:1' a ţinut in Zilele 
ile 24--29 Iuniu 8. n. sub presidiul Mgnf. 
Sale Corneliu Natafalua"y. Din partea V~· 
neratuluI OODsiqtor gr.-eat de Oradea· mare 
a. fns\ ~x!JIis Mgnf. Ril dl Moi,e Nesiu, ea
nonic â,'ater p , tn calitate de comisar epis
cO'Pes~. S'au \nfaţi~at 1)0 de elevI dintre 

~... caJYs'au declara.t maturI următoriI; 3 cu 

la proprietarul .inokai J 6zsef şi plân~~~
du ·i-se cl-I bAlat 8~rman, acesta 1 a pnmlt 
de senitor. Alti ai au pleeat ambii la 
tirgul din M~c'u, s' vânză cucuruz. AicI 
inokai a intrat În o prlv 116, cum se v~zu 
băiatul singur, puse pAna pe frAne şi mână 
cl\ruţa la Nlldlac, uude vindu cucuruzlli pe 
preţ de nimic. De aici Il mers apoI mai 
dpp!lite colindAnd toate satele, până ill ur31~ 
i·an luat seama geandarmil şi l'au prins. 
Oail şi tr~sura i ·s'au reinapoiat proprie
taruluI. 

'" 
Esposiţia de oi in Poiana. Cu 

scop de a studia difflritele soiuri de 01 de 
rasă a.lea~i şi de a oh\bzui asupra euaurt-I 
raţionale a oilor dar' mal ales cu BC\lp ?e-a 
valoriza IAlia. Ş\ celelalte produse ale OIlor, 
comitetul central si .R~nniunei române de 
agricultnră din Sibiiu·, hotArtre a luat a 
aranjia tn 10 Iunie D. c. o fxposiţie de 
01 în f untaşa comun' Poiana. (IAog~ Mer
eorea)t dar fiind, r,l poporaţiunea din paltea. 
locului se îndeletniceşte eu cultura In mare 
a oilor. La această t xposiţie Reuniullra 
va distribui premiI in valoare de 200 cor. 
şi in acel aş timp DJ~3urI se vor lua ca şi 
primăria. eomunală şi institutul de erl"dit 
n Mielul A' se eree-ze premiI, ee al se dis
tnbue intre {-~ponenţI. Ll exposiţie va 
asista, dupi toate prevederilf', şi directol ul 
[nstitulul de valorizare a IAnl1 din Budapesta. 

• 
Fata lui Faure mireasă. Presi

dentul dQ odi nillară al Franţ"l Ft'llice F aure 

BAmb~tA: Romeo şi Iulia, dramA, cu 
concursul IQI Beregi Oszkar. 

liVea o fdU drAgâlaş~, Lucia. Dllpl moartea POSTA REDACŢIUNEI. 
tatl·b~U a imbrAcat haine de doliu ~i Yrrm'1 1 Aron Popa, M.-llia_ Am pub'ioa ori 
de un an tot aşa. a umb!.at. I~ vreme.1i. r~ilpun::le bucuros, dar te ruga.m. SIi. [16 ~cril 
aerasta s'a oeupat eu ştllnţ& tp a scns mal deslu~it, cA de pe carta ulm,al n aID 
clrţl de viiloarl', tntre aee.'i\e una despre pata' eeti. ., 
m:Hele poet engle-z Newmann. Lucia tşI Lenuţa B~ltrânu, Sl!rH~·ne cu ]~'ere 
d . t 4 • 1 4 tIi "t mal mare 3i in ,ir fum VilZ! ci pubhc~m a oară Intra fi ~a. ŞI aZl pe .r a (l, n~a '·1 l' t t vom da la tipar . . L . Jj l' F F' P08SU e llopora e. "a unc Ş1 pzl 8e scn'J ucta e we aure.. en- cele \rtmise da D-ta. 

eitul mire a. (anumiM şi dfl mulţI stimatel Teodor Chindea, ToraeuZ.mic. Trimite
Lud" eQ\e George Goy!\n, redactorul celei ne de r.ele auzite din popor, ear nu f~rute 
~al trnumite revist, din IUffi!.' Rev!l6 de D-Ta. }i'(Mi~ şi drpRoste I 
G d M ~ ~ , • lrimie Mihaiu, Nddlac. Peste o lunI, 
es eux . Qll ~ • .. da. Va costa 25 cr. 

O coincidenţă curloasi. Se ŞtiA =,=> 

~l rpgele Petrg Carageorgavicl s'a instalat PAR T E A E CON O MIC Ă. 
in noul COha~. Vechiul palat va r~m"oea -~_._-

probabil pkrlsit, dupâ-clJm şi are 11] tăţişarea Preţul spirlului tiin Arad, 2 Julie. 
de astfel, dcI face impresia uneI case postii 
Peste eare apas~ o l€'gendil. tnfioritoare. 8~irt rafiuat, vanzare mare • 118.-

. • • • mici. 120.-
O eoine,idenţfl curiol1sl tnsl, ~i de sIgur brut vt\\nzare mare . • 116.-
fvalta puţin eunoscut~, este ueasia! Cl- : • " micA.. 119.-
mara nnde au fost ucişI reg~le AI€'undru 100 chiJograme borhot uscat . 12.80.-18.-
şi regina Draga este t()t acea, In care s'a Bursa de grâne din Budapesta 
nl\scut noul rege Petre. 50 ehlgr. grAu pe Oc·. e. 735 -7.36 

• II • s~car§, pe Oet. • 6.17-6.18 
Şcoala frumus~ţel femeeşti. - • • porumb pe Aug. • 6.25-626 

Acesta. este numele unl'l noul şcoli, eare • • ovGs pe 0.:1. ~ 6.26-626 
8', deathis la N"w Y')Tk. 11'1 aceaatl şcoIIl Bursa eomerciulul eu pord din KoMnya: 
tetele şi femeile ae tntrunesc fund'lmElntal, RAport dela 1 Iulie. 

cum trebue sl\-'AI tllgrjg~a seil COl pul, cum PorcI grll41 (ungarX), per. peste 400 Kgr. 116-118 fU 
'ţ • • •• pAna. la 800. ---. 

si umble şi cum trebue Bă-'şI ţinl\ trupul • • • tinerI pană la 320 • 116-117. 
mal frumos, cum să-'şl tnfruwsfţ!'ze tu- • : (8~rbl)U::~ P~Bte' ~~g : 115-116: 
loarea pieI el obrazuluY, cum să-'şI pep- : • • • panl la .240 112-11'. 
tene p~rul ia mod artistic, cum si se lm-
braefl, etc. 

Şcoala este condusi de femel eu mare 
vaz~. Ei e organiseazli. t'xposiţif da dife
rite mijloace de infruIDsf:'ţuea pentrn f",wtI!, 
şi bArbaţilor li-e opritâ intrarea. In ziua 
deschidereI şr.oalel, atâta a femei au visi
tat tlxpofliţia, tncât numai a treia parte au 
putJt fi. Iăsat~ ~ii. intre In sali. Dori
toare de a freeuenta şcoala s'au glsit 
atAt (!Il , în~ât mare parte dintre e]e n'au 
putut fi. prilJlite din causâ el nu mal PU 

loc în Ş ·oaIă. In If'glit \fi cu şcoala se afl~ 
şi UD biurou pentru mijlocire de cAsAtorii. 

• 

ULTIME Ş'rIRI. 
Spărturi intre kossuthişti. 

Budapesta, 3 IuliE.". Deputaţii Sebes~ 
Df:fnes, Ratkay Ldsz16, Lengyel Zoltan ~1, 
MezlJssy Bela au eşit d~'n parUdul kos
suthut, care acum este rupt în doue: 
unit, în frunte cu Kossuth sunt de. pă
rere să nu împedece lucrarea Diete!, 
alţii în frunte cu Barabds Bila vor 84 
urmeze cu scandalul şi s4 facă în Dietă 
cu neputinţa ori-ce lucrare până-ce M. 
Sa prin guvernul Set. nu va fagădui 
limba maghiară şi steag unguresc la re· 
gitnentele din Ţeara·Ungurească. 

~inent. H. Şerban, B. Grullstein, O. Szab6, 
11 eu bun: V. Birlea, C. Demian, N. Bu
telo, K Gheleş&o, A. Kilne-r, M. Lazin. 
A. Concin, E. Şelar, S. Sfarle, I. Sfur\ea, 
A. Bolca~, 1. Dragomir, S. Pintea, Ra
vazdy, C. LIch, L. Loicaş, 1. Vicaş, Mircf'a, 
Mordi, Riter, Petran, Pişcut, Marcuş, ~. 
fapp, l S~ab6, 1. ~ias, :t(uvari, 1. Dan 

~ E esehtsă isomnia, dacA S8 va purta 
crucaa dap!ii electro M.sgneticA B. R. Nr. 
86967, invent~t!lo de df.lun il Albf'rt Miner, 
Budapesta, Vadâ/ll u. V. Nr.42/K, ceea ce 
adevereşte si s':lrisoarea urmltoare: Prea 
S~imAt~ dle Miiller: De curt\\ud am comandat 
la D V089trll ['TuceB d ,pUl elt'etro·M.agneticl 

• B, R. Nr. 86967 pe 88SDl8 cumn&tulul meu 
Lucru de neiertat. Din Borlov~nl Carol Web!>r, asupra draia a avut UD 88e

ni-se scrie, câ in noaptea' de 19 spre 20 meu!>& efect. ca duvl o folo8iu,' de câte·va 
iunie a. e. 4ocuitorii satuluI au fost sculaţ' Bile blJ!navul s'a simţit mult mal bin~, re~
din somn prin sunetele clopotelor. Merg~nd pir!\ţi& ti era msl rf'gulatl ,i isonomia 'i·.a 

Resboiu in ]Iacedouia. Constan· 
tinopol, 3 Iulie. ieri au sosit la Pdz
rend doue batalione şi şepte baterii. de 
artilerie, sub co>nanda lut Omer Rusdi 
paşa ear aUe patru bata lioane sub co
manda lui Servat paşa. Azi e vorba să 
se înceaplt lupta împotriva Albani/or de 
pe valea Liumel. 

. şi MihaJea ; 1 a clzut la scripturistie~, 1) 
s'an retras dela verball. 7 au foat respinşI 

":' pe S lunI, iar 4 P' un an. lu. 
• 

Rymen. Augustin Mihulin, preo' fIi 
Persida n. Popa ,i Gavriil Lazar, preot au 
opoare a Invita la cunuuia tllHor lor 
Constanta cu Cornel; - v~:t. So/ia. Bragea, 
fro~el'" ,i Auvustin Mihulin flreol ,i Pşr-

disp!irat eu &otur. V~z~'ld acest efect ml
doI pl~ie~I la biseric~, au dat aeolo de r.culos al cruciI, VA rog sA trimitet! una 
p.pitropnl Mate'l Moţ , neusta Inv~ţătoru- .,i pentru mine fIi unB pentru soţia mt'8. 
lui George Matel. carI ambii t:l1geRu elo- Buderfalva, 19 Il, bruarie 1901. Cu deose
poteIe. Inv~ţătorulul i-se furaaeră 3 vacJ, biţi stiml Matei Sc;hr6Î. 

şi epitropul şi dâscăliţa credeau să afle TA ni d : i P t P' 
h d ~ '1( • t~· 1. 1 t'lrg e Tara Ş or er. en~ru oţul făc6n lrllJea pn~ ra:;;erea. copo,e O~·l tergul de varl ce 8e tneppa eu .iUl de bzt, 

4tragfm asupra acestuI caz atenţia forun- marele magRzin Porter- Vdmos de pe piaţa 
lor competente, \ libertAliI a fAcut cele mal estÎnse arangia-

• I mente. Aceasta casa de vlDure, aiGQd 

Guvernul bulqar protesteaztt în con
tra acestor concentrărt de trupe spre ho· 
tarul seu şi zice că pentru eventualele 
urmllri (incaierare între Turci şi Bul
gari) responsabilitatea cade asupra guver
nului turc. 

Red. respona. Ioan Russu Şiriann. 
Editor A.urel Popovicl-Barcianq,. 



"TRmlJ-XA. POPORULUI" Nr. 113 
--------.------------------------------------------
~~yrr;z:ti~i,Wtf».~JMi.WltI~.K.U'~iW: .. st'M'.i*#SiiI 

~] --, . J '. N B ,.. Am m' I m" I~e in. ~rţiD ărl p ootr.1l zidirea pi vni t .Ior de vin cu ce .. ",l 

:.'i
l 

'. .I -: illl f' asupra acestut nou .,.,telll de p'""'te !oarte oore.spu.z~tor. public 

,:J antreprenor de zidIri, • :rlmesc spre efectmre 

~.i~.f PIvnIţa şi buţi da vin, ____ ................ 
t. A RAD din cemeD:t-bet?~. ~istem cel mal nou, construcţiI din cement-beton, edi-

~ .. ~.'.'i • ~fţ~~~:u~~tnp~s~~ J~;~a~:. lânga. preţurl favorabile, pe lânga. garantA şi con. 

!~ strada Kossuth (vis-a-vis de casarma honvezilor.) La dorinţă escurg la faţa locului. 
'-fl PlanurI şi preliminare de spese fac gratuit. 1016 1-15 

Cu distinsa. stima.: (i:; 
tt< 

~ == 'l'olofon pentrn oraş şi comitat NI'. 411. == NEUBA UER MANO. 
, .. ,;o"~"~~;r'i'$:ţ\"\,rţ_~~~~~ ~~~'~~~~e:= ~~ 
~~~~,;ţ~f~'~~~k~~frlMri~~~~·~~I~ __ 

LUlnina de gaz-Acetylcn. 
Ne pc'rmitem li atrngo aienţiunea prea onor8tolo1 public al upra circularplor mi

~;q':.!l!ut de ~ll.tt'rne ng. u.ug. Nr. 64792 şi mini!ltrlliut de comerei\! reg. U[)g. 48î95 şi 
,,4!ltig cu, prlVlre la fll b:lclirea gazuluI aeelylen ,i la rf gulareR menipulQril gazulut 
pr('cum Ş1 asupra 

Aparatului nostru de producţie de gaz-acetylen 
prtgr.tit strict conform ordioaţiuni!or lfg~1 şi EX8!Jlin\t de .Comisiunes de €XIlminar8 
a indtstrieX de ac€lylen-, precum şi pau:ntat de tftciul rrg. llng. de pltente. 

Plirţile el favorabile: maoipulare8 cea mal simplii, promrta fuorţiuDllle de sinr, 
!iI~,lt n;]jda lumir.ă, arsrgiament extraordinn de ieftin. 

Pericolul explosiei exclus. 
Indf'ORt bl e potrivit pentru Jt fi ing taI a t ~fn locuinţe p" r tic u la r e atAt tn 

1nf', rât Iii tn provin$e, precum şi in c8sine din provinţA, cllfenelp, castele, prAvâliJ ete. 
AL'it apmltnl, cAt şi lumina se poate orI când privi In atelierul meu din A rad, 
BatlhYlinyi,utcza 17. 

Cu toatA stim§': 1017 1-5 

Daniel Dezso, Sohaefep Richard, 
inginer. llialitu.. _, __ ":~, 

~~~~""'~~m'i~~~fIItti'~=~~~~R ~.~~~~~~~~~ , ,- ~~~K 
fl Cruce sau stea duplă electro-magnetică .~ 

., ~~.:.'. Fa.tent Nr. 86967. 
~1 Nu e crucea VoUa. ~ ..... Nu, e leac secret. 

~.:--i.(.', vindecă. şi inViors_ ază sub garanţie. 
c, Aparatul acesta, vindec~ ţis nerE'gulatA aaângE'lul şi con-
". ŞI foloB('~te contra durerilor de .F.. tIa. multor altor boale, cari la 
'Z:~ cap, orechi şi dinţi, migrene, '~ţj.;i:~~~i" tfsctare normalA a mediculuI L neur3Jgie, tmpE:decm:ss circu- ~~;:f."-':~ I se vindecă p rin electricitute. 
..r~ laţn,md gângduî, anemie, ame- :A Insuşirea aceBtui aparat est€!, 

n\ ... leH, liuitu!1 de ureche, bMsie cii viDdec~ DU numai din timp 
C;' . d·SI jnimli. sgllrciurl de inimii, In timp, ci Introduce constant 

J 8iitma, l) Utul gteu. sg!\rciufT de sto- In corpul omenesc binet1l.d~torul cu-
, m~c, lipsa pofteI de mâncare, r~ct ala. rent, când pe deoparte v 1 n d ee A 

\::J la mânl şi pidoal"e, 91~birel\ !Jtste tot, cu succes boalele aflMoare, oarA c.:t reuma, po~agrl!. i~cbi~8, \1d~lui ~n pas, pe de alii parte e ee! mai bun 
~.J mflU6lJZa, lIH!OJllill~ epllepE!l8, cucula- scu' conka 1mbo1n~virilor. 

('~ Deosebitit atentiune e a se da împrtVurarei, cd acest aparat 
~~ vindeca boale vechf. de 20 anI. 

ti
. In cancelaria mea 86 an§. atestate incurse din toate pArţi1e lumet, 

,., cari preţuesc cu multumire invenţia [lea mea ,i orI-cine p~8ţe vede. aceste l' 
":' atestate. Pac'ientul, esre 1n decurs de 45 zile nu se va vmdeea pnn apa-,j 

~, ratul meu, primeşte banii Inapoi. .-

ti · Unde cti-ce 1ncercare s'a constatat zlldarnicli, rog Il proba aparatul 
!'ţc~ m.eu. Atrag atenţiucea P. T. public 8wpra faptu~ui, c11 aparstv.t meu nu y 
1;. puate fi confundlA; cu aparatul. VoIta". care atât tu Germania, cAt ~i tn~~ 
4lJY AruJtro-Ungaria. a. fost oficioR oprit tiind nefoloBitor, pe eând aparatul meu l1 
w~ {-lectro-msgne~ic prin deOBebita-'1 putere vindecAtbre, e in genere eunORcut, if1 apreciat şi rel'lpândit. 
U . Cbisr ,i ieftinlUatea esttsordinarl\ a clucei mele el6'ctro-magne-
.~ tJi"p. o lilCOmB!'ldâ cu tnteţire. 624 -W4 

,~11)relul aparatului mare e Cor. 6. !-i folosibil la moroorl lnvechite. -

~.,\,_~ Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
r~ lolo8ibil numai la c~pi1 ,i la femei de consti-
i~ - - - tuţie foarte slabA. - - -

le Locul c e D , raI principal de 'Vânzare ,i espedare pentru teari 

I ~ .. ,. ___ A_8 __ i_g_U __ r_a_ţ_I_:_~_·_aţ_~_,_~_e_s_tr_e, __ c_8_p:_ta_l __ d_e __ ln_tr_e_p_ri_nd_e_r_e,_r_e_n_te_,_c_a_z_u_t_~\ ~ merţU, Sr('RfI 6e tnmormlktarel §l 

A gen tur a p r i Il cip al ă 1 nAra d 
A BĂNCEI GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SIBIENE 

,.TRANSSYLVANIAU 
primesce oferte penţru asigurărI din comiţ8~eI6: Arad, Bichiş, BihQr, 
Cenad, Caraş~8everin, Timiş ,i Torontal şi le efep'uel:!ce pe la,ngDo Ctlle 

mal favorabile clIndiţiunl: 
1. In ramul vieţii: capitale cu termlu fi!)s, rente, zestre poutru fetiţe, capital 

de Intreprindere pentru feciorI, pe caz de moarte, spese de lnmormGntare. Aeeste 
din urmă dela 60-600 cor. se plătesc la moment In ziua morţU tntilmplate; 

2. In ramDl loouluI: clădiri de tot felul, mobile, mărfurI, producte de câmp ş, a.; 
3. Contra furiuiui de banI, bij uteriI, valorI, haine, recvisite ~, a. prin spargere; 
4. Contra grindineI: grâu, secarâ, orz, cucuruz, Clvils, viâ (vinea), plante in· 

dustriale: c&.nepâ, in, bimel, nutreţurI, tabao ş. a. 
Desluşirl Be dau şi prosp::cte se pol primi la agenţurele noastre 

locale şi cercusl(3 mal tn ft!:sce·csre comuna. ŞI direc\ prin 

.Agentura principa.lă "Transsylvania" in Arad 
Strada Sz~cheDyi nr. 1. - 'l'elefon Dr. 899. 

423 -128 

A 8 i gur a i t con u a fur U u r li o r p rin s par ger e; baul Şl t05 

\ .' :,.,:._.... ,:.;, .. , ....... :,~_~,~~, 1 .de re 1 

Care e coasa cea mai bună 7 .....'0 
tntreabA toţl economiI, )a ce nol le rcspundem din COll

vingere 
că cea. mai bună. coasă din lume 

e coasa "Bur" cu marca unul "BUT" ellare, 
care e pregMita. din oţelul cel mal fin şi e aşa' prega.tite., 
tncât Intrece toate c08sele. 

Adresa pentru Europ, şi America tntreaga.: 

WINKLER ŞI GRAUER~ 
Ii' ...... b{lnya, Nr. :i(~L ,,,,,,/" 

• • 

Preţurile: Preţurlle: 

65 cm. lunga. 1 fL cr. 85 cm. lung~ 1 tl. 20 er. 

70 1 05 90 " II 1 
" 

30 
" " " 11 " 

75 1 10 95 
" • 1 

" 
35 

" II " " " 
80 1 15 ii 100 II II 1 II 

40 . ., 
II " " " 
La comande de 5 lJucii.ţl se trimit franco. L'I. oomtmde 

de 10 buca.ţl franco 1 coasa.. Garanţie deplina.. 

'"' 

..;,~ 

-~ 
~~ ... 

,A1 
~~.,. ... 

ti ,i strAinătale e: 

t~ R"nll } lor Alhort nn~f)nD~tf] V., str. Vadisz42.;X l'i m ., ~.IJ UIJ, llllUo.plllllo., oolţul str. Jtă.l.mu. 

~:z~~~=~~~S 

N01.1tv.t.e: Cute "Bur" 25 er., cute de Ammergan 15 er. 

I~ p.returi-CUrellte ilustra1e gratuit. ~. i •. CI 904 14-2°1 Ui1- -~ 
,~ 

·1 _A 
• ~ ~ - ,~ ,;. "' ..... Ţ ,.', • ", ~ , • ,. 
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