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~~e vor RomâlliI? 
Ce vor RomâniI ';' 
Vrem dreptate! , 
Mal nainte de toate cerem d,ec! 

.. pămetzl! Ca fi.c-car~ s:1teall să ~lbă 
1"> ara, unde sămăna ~l secera, 1 en-

o 'l-că altfel perim cu zile. . ... ~ 
Păm&ntul acesta nu m-l pot l11sa 

'.1. socialiştii jidoJ.'i din Budaţesta, ~r~ 
':clt el ar iagădui aceasta ţ>1 orl-C~ţt 
f'!;mlar strânge pent~u, acel v~netl~l 
!;etiI nostri satenI nă1l111\I a se mscne 

• 
h socialistl. 

Nu 'ci lucrul acesta se poate a· '. . ""-;;r~U1l1aI Ş1 numaI pnn zncheg"rea 
:.'wi partid tare românesc. ToţI câţl 

ntem fratI, vorbim aceeaşI limba, 
, J ITem' aceleaşI dorin,e şi suferim de 
rl'îeleaşl rele, umcr la um~r să punem, 
!i", vadă stăpânirea ungurească nu nu
nlaL că suntem mulţl, dar că to{i stăm 
~;: giurul aceluiaşl steag, avem un gând 
:; acelaşI simţement. Ne va cinsti atunCI, 
',1 sta cu noI de vorbă şi ne va in
.~;eplini daca nu toate cererile noastre 
,,:.repte, dar cel puţin o parte. 

. De vre-o cincIsprezece anI încoace 
nde ni-am mal intâlnit însă noi cu 

~uriI la sJat? NicăirI. Pentru-că n' am 
~ -i1l,is ~ {)iet~.eril~ qc?ut;:l.ţl românI ci 

:;!at-am ta~â in La\a cu Unguril n"rn,al 

"\ tribunale. Şi încă cum:) EI ni-au in
'lnovăţit şi el ni-au judecat. 

• TurcuL te bate, Turcul te ju
,lecă !I, - aşa scria încă nainte cu 
J \oucsprezece anI în , Tribuna I cel mal 
trălucit scriitor al nostru: ioan Sia v ici. 

Şi alegctoriI românI ce au făcut, 
lproape pretutindeni? Pe când cărtu
'ariI adunaţI la sfat in Sibiiu hotărau 
.ă..JItl la parte la alegerI făcute cu su
liţa şi beutura otrăvitoare, săteniI, în 
;ele mal multe locuri îşI vindeau cel 
~a.r smnt drept cetăţenesc: pentru banI 
jl 1J!utură, se duceau şi-'şl dădeau vo
:ul pe~tru UngurI şi Jidovi carI în sfa· 
tul ţ~nI făceau şi fac legile fără ca pe 
001 să ne mal intrebe dacă ne plac 
orI nu. 

~şa s.'a ajuns, între altele, că ~i 
dacă 111 Dieta l<~ril s' a hotărit să se 

. impartă păment, s'a dat tIU Românilor 
~i s'au ~"dus în hotare ~omâneştl Unguri: 
lIltemelcndu-se aşa zlsele cololliI. Ro
}l1ânil zecI de anl s' au fugat stăpâniril 
să le dea lor pămcntulcămărăsesc dacă 
Q.,U pe vecie, p\ătindu-l bine, 'apoI cel 
!,a"in în arendă, N' au fost însă ascul· 
ta,l., pentru-eli nicI în Dietă şi nicI în 
fata ministru\ut n' a fost cine să ridice 

·"-"'1M!'~t!'tl rentru RomânI, ci şi dacă s'a 
. ,. gasit eate un deputat care de silă I-a 

povăţuit pe RomânI prin Pcsta când 
se duceau la minister să ceara \)ăment 
A t , 

~ mtre patru ocM remămhld cu minis-
tru, sfătuitu-l'a sa dea pămentul nu Ro-

'- mânilor, ci Ungurilo!'. Asa ni-am po
menit că de azI pe mâne' s'au ridicat 
sate ungureştI în mijlocul celor româ
neştl, dându-se pămentul erarial Un. 

,,~~ .. ,; gurilor de vecie şi Ovreilor în arendă 
ear nu Ro~ânilor, carI l' ar fi cumpă~ 
raţ de doul! orI mal cu pret şi ar fi 
plătit de treI orI atâta arendă cât plă
tesc areudaşi: Jidov~. Şi nu e înlesnire, 
!)e car~ (:'omttatul ŞI stăpânirea ungu. 

Num~r de Duminecă 

rească s~ nu li-o facă acestor colonişti, adic~ deputaţI ~i să trăIască în Pesta 
pe când Românul zaJarnic şi-ar toci ca l1l~tc boierI şi legI să ne facă, încât 
opincile cercnd vre-un aj utor. nicI Tatăl nostru să nu-l mal zicem în 

* limb~ ........ maici! noastre, ci ungureşte, 
Streinil, jirl.ovl şi ungurI, cunosc si Căc~ ~:;;~ ~?r kossuthiştii; cât despre 

el serăcia Românilor. Ştiu, că Româll~'î sOCialiştiI }zdovi, aceştia ar desfiin,a şi 
vor pămiJnl şi alte înlesnirI economice. crucea I 
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P,-e~(l, maghia,,-ă întreagă se ocupă 
de vorbirea pe care a linut.o la 8 Iulie n, 
în Diet,'! deputatul naţionalist Dr. Au"el 
Vlad. Marele ziar unguresc " Burlapesti 
Rirlap" scrie un articol de fond sub titlul 
Activitatea română. Il vom rep,'oduee în 
întregime . 

Au năvălit decI pe satele româ- Crucea şi biserica ni-a fost Însă 
neşH şi au căutat să-i ademeniască pe nouă Românilor veacurI de·a rîndul Dr. Anrel Vlad in Dietii. 
(eranl cu tot felul de făgădueh. Ast- pavăză. In giurul el ni-am strîns când In şedinţa de MercurZ 8 Iulie a 
fel, în toamna anuluI 19° 1, când au furtunI gre!e s'au:> ~bătut ~supra nea· Dietei din Budapesta 8'a întemplat un 
fost alegerile pentru Dietă, kossuthiştiI ~uIUI r~man~sc. 1. rm ~a m-am păstrat lucru ce de 15 ani nu s'a mal veiut.
ce le spuneau fraţilor nqstri din Bi- limba ŞI Obteelunle ŞI ... vatra strămo- \ s'a ridicat un glas românesc, care li-a 
hor:) Le spuneau: alegeţI dintre noI şeas~ă a~ apărat-o lupta~d sub se~nul spus-o Ungurilor drept în faţă că 
deputaţI în Dietă; pădurI, islaz, văI şi crUCII can~ hordele păgane năvăhseră stăpânirea lor apasă pe Români, după 
drumurI vor fi atuncI slobode; vom asupra ţenL cum a arătat si ceea-ce trebue să se 
lua dela vlădiciI pămGnturile şi le vom Socialist creştin, mal înţelegem s'a- facă pentru cd Românie să fie mul
împarţi intre voI, ear rachiu veţI pute jungă Român~l, dar socialist care (umitl şi ei în patria pentru care dau 
tierbe fără să mal întrebaţi de cineva, să se Ia după fllşte ve1letici str~inl de sângele ~l avulul lor. 
că legile grele le vom şterge 1 ~ângele nostru, asta numaI cel lipsiţI de Cel care a vorbit în Dietă în acest 

Ş'au crezut bieţiI RomânI liftelor Judecată sănătoasă o pot face. înţeles, a fost Dr. Aurel Vlad, ales, 
acele de ovreI, luaseră la goană pe Da, kossuthistul când cerşeşte pe nainte cu o Lună, deputat 1zaţionalist 
cărturariI românI carI căutau să-I lu· sate votul Românulul făgădueşte marea în cercul Dobra. 
mineze, spunendu-le să se păzească de cu sarea, făgădueşte că va ajuta ca A vorbit cu minte, ca un bărbat 
viclenI, ş'au ales la Beiuş, Tinea şi sătenilor nostri să li-se dea păment. lumitzat ce este, Ş'a vorbit cu foc, ca 
Margitta deputaţi Jidov! kossuthiştI şi Ce fac însă în Dietă kossuthiştiI, chiar fiu al unUl popor în suferinţe. Insuşl 
luatu-s' au la luptă cu stăpânirea. acum? Zic că nu dau Imp~ratuluI d<.:gyetertes" foaia kossuthiştz'lor îl în-

Şi ce a fost uqnarea: mulţI fraţI banI ŞI ostaşI decât numaI dacă ar- jăţişează în plăcută lumină, scriind 
au ajuns în temniţe, apoI globitI gro- mata împărătească s'ar face naţională despre el că: «este un tiner foarte viu 
zav, - ear .pădurile sunt tot în stăpâ- ungurească, şi cu temperament,. cAlkotmdny', 
nirea vlădiculul dela Oradea... ~r,!re Român vrea Jis1a ~.L. _ r' foaia clericalilor, scrie: .. S'a dovedit 

Pentru-că ni.cl kossuthiştil, . partr ~~) . vo'rbitor curagios, care dacă va mar 
dul cel mai unguresc, partidul care.. Şi fagăduesc păment şi socialiştiI ~ve~ în gi~urul seu şi pe alţil, va face 
împotriva stăpâniriI se ridică tocmaI J1dovl. ~a scot şi foI româneştI. Cine mca "!ulta durere d~ cap g,uvernu,lui.' 
pcntt'U a o sili s(t fie si 'rItui a vezut Insă vre-un Jidov fie chiar Ear • Budapestz N aplo», ioala luf 
vitrcy(t cu RO'lnânii, nicI 'socialiştiI socialist, care în foai e ung~rească să Vesti, scrie.' «1i'nerul român părinte al 
în fruntea cărora stau nişte JidovI vi- recunoască ?reptatea Românilor şi să p~trie'i este vorbit~r cuminte ş~ ştie. 
elenI şi desmeticI, în veacul vecilor spună, sus ŞI tare, c.ă RomâniI să aibă bme ungure~te; n a fost agresIv, el 
nu o să lupte ea RornânUor să drepturI d' opotrivă cu UnguriI? I . .. viclean ~i în doue îfzţelesurf. La tot 
li-se dea păment, ci întotdeauna Ungu- Găsitu-s'a în Dietă vre-un Jidov, (deşi c~sul este mai. primeidios. decât Acellalţ~ 
rilor le vor ţine parte ... Oare Har- sunt destul acolo) care să apere vr'odată dmtre deputatzI naţlOnalz~tl (serbl ~l 
kany, ales de RomâniI din Făget, nu pe RomânI!), Cum să şi aIbă atragere slovaci.) 1: 'a!! }ntreru!t d:s da~ tot l'au 
făgăduise câte toate fraţilor nostri de pentru noI l11şte Jidovl din Budapesta, ascultat pana In capat. li. om Isteţ .• 
acolo i) Şi totuşI pe pămentul erarial veniţi acolo din Galiţia, carI niCI limba Illsemnătatea cea mare a vorbirii 
s'au făcut sat~ ungureştZ, şi nenorociţiI nu ni-o ştiu şi peste tot, nu ne cunosc dlui Vlad este că întâia orăj se ridi(ă 
de RomânI n au ur.de să-şI crească o de loc, ci ne socotesc bunI ,el mult glas românesc împotriva celeI mal marI 
văcută, să aibă cu ce nutri multimea să ne - tundă:) I Oare JidoviI de pe nedreptăţI ce ni·a făcut ministrul un
de c'opii carI plâng în giurul ~etreI sate pe ale cuI spate se îmbogăţesc? gurese, înainte cu noul! anI, oprind 
recI! Dreptate şi păment, da, vor căpăta activitate~ comit:tulul partl:dulul.na{io-

Dacă vom alege însă în toate păr- săteniI nostri. Nu Însă luându-se după nal roman, ~llpa cum ~prlt-a ŞI C~ll
ţile deputaţI romani, aceştia ar ajunge socialiştiI JidovI, carI Îl pot cumpetzi f~rellţele naţl?nal; 1~omaneşa, carT, s,au 
in Dietă in a~a numcr, că stăpânirea să ajungă cel mult în neca- ci sf'l"i-n- {mut dela dJ81 palla la 1894 în SlbzTu. 
ungurească vrend nevrend, ar trebui să yendn-se eu drayost~ în giu- Etă în întregime 
stea cu el de vorbă. La orI-ce întcm- l f. '[ rn -' 't"wnta*t o,,: lor fi'rl3.t,ti şi VO'l'bi'l·ea lui Dr. Vlall. 
plare, 1ZU li-ar putea amuţi glaSUL când luptand cu bărbăţIe ca aceştia să 
ar arăta nedreptăţile ce îndură sătelll'1 ajungă în numcr cât mal mare în 
românI ~I astfel năpăstuirile ar mal Dietă. Acolo apoI, pe calea lep'il, vom 
înceta, o ~ T' , ~ ~ isbuti să stoarcem, o parte, cel pUiin 

! ot a~a, \ lădICla romana greco- o parte din câte ni-se cuvin. 
catohcă din Oradia când niste depu-I . 
tatI r(lmâni ar r ă 'd"}"> Că ce poate să facă un s10gur , uga-o s aren eze \.0- R .... . A d ~ D' d d 
mâni/or pămînturile sale şi peste tot, I om.an aJungcn m, ietă, ova ă e 
să facă inlesnirI b' t'l 1) A 1 fă ă vorbirea pe care tmerui deputat Dr. 
, . le,l or '\.OInan, r 'Tl d . ",1 ~ f U 
mdOlală că i-ar ase lt P .... d J·.l \' a a rostlt-o l\' ercurl 10 ala ngu-. u a, e can 1'1 C ' ' -' . , 
dovii kossuthiştl au st' t" t " 1 nor. etlasc-o ţeramI nostn, pună- şI 

, , A nga lmpo nva.... . . . . 
VIădlclel romane nu pentr .'. mana pe lmmă Şi mărtunseasc ă toţI, 

u ca s o SI d' ,Il I 1 ro' Ş' , \ească a da Românilor pă ~ t ,că m sUJ'etu or a vo 1t. 1 să 10-
men, CI b "d 

~entru-că, peste tot, Jidovul ar vrea să tre e: oare. s ar găSI ~re-o ată ~n 
he dărimată orI-ce VIădicie căcI _ Ungur orI Jidov; kossuthlSt orI SOCla-

, nu r ~ d . f 1 
mal, atuncI creştiniI ar fi cu adev~rat "Ist, care să 10 răsneasc~ a păŞI .. a.st e, 
rob1ţI Jidovilor. . . In luptă pentru dreptunle Romamlor? 

N'au decI fratil românI să asculte Nu va fi decI greu să aleagă între 
nicI de kossuthistl ~iCl de socialistil Ji. naţionaliştiI românI şi socialiştiI streinl. 
d?VI, căcI şi uni! şi al,i1 sunt sttăini 'de do. Asculte- 'şI inima I 
rmţele româneşti, şi uniI şi alţii caută să 
se procopsească mal presus de toate pe 
el însuşI: prostind pe Românl, s' ajunga. 

Bussu Şirlanu. 

Aurel Vlad: Onorata DietrJ! Vorbesc ca 
represelltantul unei direcţii noul, ca deputatul 
unui partid, t':are de multa vreme n'a fost 
representat în parlament... (Strig.fie di It 
dreapta: Nici odata nu va fi un asetne-nea 
partid II 

O vor dovedi aceasta alegerile viitoare 
ca da, vom fi representaţ' aiCi în nunwr 
de cel puţin 18 - 20, ori· ce veţi face, (Stri
gdrt din dreapta: NicI odat,} I 8gomot ?'!tare, 

. Presidentul lsund): M~ 1'og sJ fie li~ 
n'lşte .' 

Aurel Vlad: Onoratd Dieta.' Ot'eel 
ca fiecare deputat a1'e dreptul sd vorbeased" 
în parlamentul ungar ş'i precum eu am 
ascultat pe fiecare, aşa aştept şi eu dela Oti. 
(b"n dreapta sa-'mt dea şi mie asculta,-e, 
cad m'a trimis aici un cerc electoral, care 
poate pretmde dela Un, domni sd dea aseul. 
ta.re deputatului care-'l represintd (Strig,lr' 
d-m dreapta.' Dar n'ai spus nimic!) 

H.akovszky Istv<ln: Nici nu l'aţt ldsat, 
sa vorbeasca! (8gomotul se continua.) 

Presidentul (sund.) M~ rog pentru 
linişte 1 

Aurel Vlad: Am spus ea. sunt ade
re?,tul partidulUI-naţional românesc, şi d~c4 
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m'am ales (:11 programul atelui partid, (:red legi, şi să le voteze. Acest compromis a fost via Olay Lajos a adus înainte vătămarea lib - f P, Z it' . CI . '. -
ca mi-e perm~, sd m~ provoc la asta. (Sa iarea prindpiului maiorifti/ii tătiI preseI, parlamentul macrhiar a dat deor ma ap ~O au. d lla.r ŞI tendinţa de for .. 

U G 'b N' 'AM 'd' l' _,1:> -1 re este a se pe epsl' ., . auzim! bd auzim!) gron a or: u-~ aşa. ceJ.a nu v~ a stră uc!ta, ,Că .atuncI cand e vorba de /. k' G _ l' _. , .' , f • 
Ajungând la S'ituaţie şi la propunerea e p1'incipiu de donmire! vetamarea Slgurttăpr dreptuluI constitutio_ I Viena :ă acs ll!: . _ D voastra va!l dus la i I 

dlut ministru (S'auzim J Sauzim!) mat in- Aurel Vlad: Ar,est pact dovedeşte, că nal al cetăţenilor, dieta maghiară e tina VI tI panţ lmperatuiul (Sgomot). ' \ 
Uit de toate dor'esc sl.l constat, ctl deşi co· majoritatea n'a fost şi nu e în stare sa-'şi Eu doresc acum a aduce la cunostinta on° ' . . aL: _ n ţe~ră sunt :etăţenI carI aprooJ. t 

legul contele Z;chJ- J<i710S, n'a avut deplina realiseze voin/a în parlament. Aceasta după Dietă un alt cas tot ar't b t: . prmclpllie 10 virtutea carora am fost ali.: s 
• f ~'. a,. a poa e ŞI mar deputat (Sgomot ~ d . A 

dreptate, rând a zis, cti parlamentul ma- pdrerea mea e imparlamentar, nu e r,u cale, insemnat. J\şa ŞtIU, că cine se pricepe la Strigăte'. C-' \n r,eapt~ ŞI St;1 n;; 1. 

ghiar e în stare de faliment, are dreptate şi totuşi e aşa Asta nu se ajută însd cum dreptul publtc, cine e în curat cu prinei- ')eb <lre:s ace e pnnclpll?) . 
i1Itr'atâta, ctJ pqrlamentul şi-a sistat deplin crede dl deputat Bieronymi, ca sd se pro- piile parlamentarismulul şi libertatea con- 'vt:Js, ~e~ei: TradarJa de patrie,. 
plătile (Mişcare în dreapta.) testeze contra lor .şi de vreau sd ajute stituţionalll., acela va zice că guvernele Şi se înşe~Iă st: ~U-I tra are de pat,.nc. 

Spre adeverirea faptului, r,ă pldtile par- oarecum în st«rea aceasta, trebue sd se caute carI ~u 9at .aceste ordine, au violat făţiş că eu sunt tră3ă~zav dl del?utat crezenJ 
lamentului Ungar s'au sistat f,U totul, toate pricinile cari. au dat naştere acestei constltuţla ŞI au călcal legea. (S'auzim I hotărît In COnt or de pa~n~. ~rotestez 
sa mi fie de ajuns a mi! provoca la în~pre- stari. Dupd modesta mea pitrere situatia de S'auzim!) Este în parlamentul ungar vr'un cum p~otestez Şr~l ,aceste! mVlOUlrr, d1l11 i1 

, • .. TT • b ,. - '. I mpotnva faptul J ti . jurarea ea n'a putut discuta proiectele mili azi se reduce la doui! prmClpn u 1Ia e, cd smgur mem ru, care ar trage la 1OdOlală fi lOvinuitI cu trada d . u, e-~I 
tare La tot cazul e o stare de plâns, Ono în urma întor-mirilor dela 1867 au ajuns că cetăţeniI au drept liber, să formeze par~ fără vre-~ dovadă ;: re patn~ c:tă,~enf, 
.Dietă, ca majoritatea nu-şi ştie s!i-'şi la suprafaţa în parlamentul maghiar prin- tid politic. după, co~vingcrea lor: (~lare vîndut patria. e cur ŞI ""\:anl1 Ul.l,. 
realiseze voinţa în parlament, şi dupl1 mo r;ipiul împarlamentar, ('d sunt în parlament sgomot ŞI stngarf 10 dreapta ~l stanga Eu nicI nu-mI pot ~ h" • --.'"'-
d t t· t t'd . t ~ t fi ă' N r' "T . . '. !nC IPUI on1 aLll-.:.:l es a mea parere, caus a cd S a aJuns a('es par ţ e, ,an nu sun ~n s are a orma gu- extrem. uma să nu tie 10 contra sta- de orbit SI de)oslt încat"t x f' •. ... 

tA ~ F. t l A l z l t (A bA" t ~ t d) E d 1 l' S' . ! S' . P . ,~, s.. le In stare a-şI I caz cons '" tn ,ap '1.4, c... a no. par amen a- vern pro un tn s anga ex rem. u cre J tu u. a~.z~~ auzim I resldentul sună}. vmde patria. 
ri.~mul e falsificat şi ctl minoritatea, care a ca e în contra parlamentarismului, ca în B: Fezlf~'{sc/l AI·thuI·: Acesta e comi- . Lltkdcs~ (~ru~a,' EI da! El înţclq,:e 
luptat cu arn~e parlamentare, cel puţin se parlament sti fi( partid făra J!U~t.;(JL de a tetul dl?, Slbl\~. " ,patna ~alaha; or1 lnţelegI patria maghial~1 ; 
poate provoca la aceea, cd majoritatea acea.~ta ţonna guvern. , Ra.kol)SZ~) /Sll)~ll: ŞI nOI am fost r I'ld: Dcclar că da, din tn~llt('n':l 
nu estee xpresiunea lideld a majoritdtii natiu- {!ealalta pricina e cd guvernele 67-iste anupatnoţI In ochiI D-voastre, (Mare mea voT lupta pentru întlorirea mărir(~a 
nei. (Aşa e! în stânga sxtremă. Vii contra- urmeaztl o politică de tot greşittl de natio- sgomot). şi fericirea.patriel (AprobărI). Aştept ÎI1':a, 
ziceri in dreapta.) Aceasta dO. putere mino- nalitaţi. (Mişcare), atunci, când au scos .~. [. :1, rth~(7": P,entru.-ce aperI naţio- Ca c~1 PUţlil ceea-ce la alţiI se considna 
ritaţii (zgomot), ear dactl D- Voastrti vreţi, aproape cu toIul nationalitJlile din Dieta nahtătLle t (S ! S') de t ' 
ti 'b t II 't /' d I J t . (StrigA)"; "n dreapta . .,' t~~' sta','!}a.· Nu-i ' ') '. ~ auzllU ,aUZI~n,! vlr _u~e, sa nu ~e ~ocote<ts..Că. pecat, ..:iwJ 

s m una dj'!ft Sl uai'~ae a~ă, a unC1- nu " " • ....,.... J t-eszdenlul (sună) Linişte, onorată cu. ~ savlrşesc. (Strtgăte: Ce ()... lll\.;kg 
v~ stă alt mijloc la îndemânc:t, decât o schim drept.' Nu le-a scos nime 1) Dietă, ca dt. deputat să-'şI poată desvolta allplre~ către neamul meu. , 
bare totald a sistemului, o astfel de sehim P,·esidel/tul. (sună)' Linic:te 1 ce d lE' D' d ' 

• are e z s. u, onorata letă oresc.sti fiu ee- I 

bare de sistem, care va pune naţiunea în Bakollyi Samu: Naţionalităţile n'au Vlad: Aşa cred, că dreptul cetăţenilor ~ăţean .credincios al pat;iel. Nu recunosc ; 
starea, de a-ii esprima credincios voinţa cu drepturI speciale -1 Nu e permis să statuluI de a.-şI propaga p~inci~iile politice msă nIcI ţ<~riI nicI n~m~rl\l llrc,Ptul tii'\. do"'\ 
orasia alegerilor. (8'auzim / s'auzim!) se spună aicI astfel de lucrurI. (Afirmărl aşa cum corespund convmgenlor lor, nu r~ască să fiu necredmclOs naţlun~J m.;k ~ 

Dacă D- Voastrti vreţI, ca să se resti· din partea opusă). se poate trage la îndoială (Mare sgomot şi ŞI să t;le laped de originea mea (Sgoillol' 
tue ordinea şi pacea în parlament, atunr,i Vlad: Zic numaI că naţionalitătile strigărI: Vorbeşte rafinat!) Aşa cred, că mare In dreapta si st~îl1ga. Şwigăte: Ni-[ 
s'adueef€ O astfel de reformti parlamentara, n'au drepturI particulare elector:de. Dar guvernul trebue să respecteze aceste con- menI nu doreşte asta}. /' ~ 
sd faceţi. astfel de aleger!, la cari naţiunea şi naţionalităţile sunt cetăţenI maghiarI şi vingerl. (StrigărT: Dacă nu sunt contrare Fez'lil'{sch: Nu dorin1:~ numal _"ă recu- ! 
sa-şi exprime dorin,a aşa dupd-cum vrea în aşa ca cetăţenI al statuluI au şi drepturI statulUI). noştI supremaţia naţiuneI maghiarlt. ' 
parlament, cad eu aşa I:red, că nu exprima politice. NoI nu ne putem eschide şi UlP'OIl Gdbol',' Aceasta o constată bi- Vlad: O să [le prilegiu a vorbi şi 
fidel voinţa unei naliunt parlamentul, din nicI nu voim să ne eschidem dela împli- răi mea despre asta; observ î.nsă, că înt~sruperi le 
care na/ionalităJile lipsesc aproape cu totul. nirea datorinţelor ca cetăţenI al statuluI; 'Vlad: Dacă cineva face vre-o fără- acestea. lungesc vorbirea mea, ceea-ce ar, 

Bar. Feilitzsch: Pentru-ce ati fost aşa dară dorim şi avem dreptul să dorim, de-'e~~, poftim a-'l închide, m~lcar şi fi spre placul obstruCţjoniştilor. El hine,,k 
pasivişti? " ca şi noT să ne bucurăm de aceleaşI drep- mlntslr.u să fie. E dreptul netăgăduit al n~ ~o să .al~n~c pe terlmul acesta, p.t:ntr~l ii1I 

Barta Odi.in: Poporul nid n'a fost turI ca ceialaltI cetătenI al statuluI. ce~ăţe.I1I.lor d.e. a urma şi propaga acele c~~ 10 pr10clplu sunt contra. <?bstrUC\lull.I:I, \ 
pasivist, numat cOllduc~torii.r (Zgomot ge- B. Fez"lil~sch A;-tlwr: AicI nu s'a în- pn~clplr politice, carI corespund convin- Cat, priveşte programul pr.lvltor la napo-
neral.) templat despoiare de drept! (Aprobare în genlor lor. Aşa stă lucrul, şi nime nu va nahtăţI al d-Iul prnll-lU10lstru, spun~nd 

Presidemul: (sund) Linişte / dreapta, o voce din stânga: De ce fel de atla n~cI In constituţie, nicI în legile noa- dr~pt, ~~-l pr~a aliu de ,Wmunt. D-I 
Aurel Vlad: Mi-se pare, că acei domni drepturI aţI fost despoiaţI? Sgomot în stre ntcI un {el de paragraf, în care să se pr}m-mmlBtru, II1tre altele, Zice (ceteşte) .. : 

deputat'i, cari sunt mat ver,hi în acesta Du~tă, continuu). .. zică, că cutare orI cutare partid politic e T/ţmta statuluI ungar aşa cred a O servI 
ştiu, ca au fost aict oarecând deputaţi de Earta Odihz: In nieT o parte a lumeI oprit a se constitui. mal bine, daca voI întări ungurism~I!". 
naţionalitate românII, dar a venit regimul naţionalităţile n'au atâtea drepturI, ca În 'l)l~solltai Soma: E în codiccle penal, Ac.ea~ta este ţinta luI de căpetenie. Bll1C:. 
Tisza şi i-a trântit, a venit regimul cu care ţara asta. (sgomot. Presidentul sună) când e a se urmări. PrnUlIl1. Dar asta să nu se facă pe soco-
,,'aţi fost tndestuliţi nici D-Voastrt't, şi cu 7)la~.' D-niI deputat pot fac~ sgomot 'Vlad: Este oare înscris în vre-o lege teala noastr;l. Aprob şi socot că ti. lovit 
care n-u suntem nirl noi indestuliji. dar pe n:,me nu me vor .scoate din ogaşe~ dre tul ca uvernul să oată zice activi- c~iul în ~ cap, când a zis: T/~ă nu crendk_ 

Boncta ~ikI6s: A# ~P~:~~~~'~)~~G]1~lf~~"~#1~i::·~·G~'~)J~t~p~e~!dt-Q~I~4~j~s~t~~~~~~~c~a~ş~I~~a~p.~~~P~.~g~~t~r~~~~~~~'~1~~li'~·~~~1~11~m~e~n~l~l~n~te:a~r;a~ac~e~a:s~ta~. ~c~ă~ln~t~e~r!e:SC~l~~~ll~-~ pe mine să me asculte f~·{lthb't'lt1' .• ~ . ar C (l ItlC nu " '. 1 Aurel Vlad: Dara fost' am, pas'un- . ' \ 5 . : 'Q,';;p!P III t '. .+ 

tatea am enunlat o de silă, am emmţat-o tinuu).: Pe ur~ă V~ rnv.eşte pe D-Voastr~ Aceasta s'a înt~mp at, Şi s . ~'t. 
pentr .. _r,A n'am "'ulut să alegem nici un de.-, d~Că l~părt~Şlţl. 0plmumle mele sau nu. mal cu partidul naliollal româ,t, funqionarea . l' lC~l eu nu le l~ ,.~ .. t~a na-, 

.. ,'" r (S' 1 S aUZim) 1 d' .. . 1 • ţlOna ttăţl or atuncI v ~" ' :.~ d ( 
P··~a.t. pentru-cd ne·au împedecat genda, r, m'~ aUZllU - ,căruia a oprit-o prin or 10 mll1lstenal ŞI . ., , ~'~, -

./k6 , ~ w 1 t' I ' d' - . 1 d pnm-llumstru - na;' .(, ,"'IC", vor cu baionete, ca sd nu poata vota alegdtor~~ no- După ce arata ca par amen ansmu 8 a eCI~, . că IOtrunlrea une ase~enea ~ u- fi f .. d . . 
$tri. (Zgomot ma~e ~ cont~a~ic~ri in dreapta) maghiar tângeşte şi că nid un guvern nărI politice formeaz~ _ tran.sgreslUne ~I ~se ~a ~~:,~~eîns~C~i~el! " ,', 'i., ,~,~:::lt: ă ~~ 

Zboray Mlklos: ?Vtet n.am ~v&u: mc, un uresc nu a respectat legea de na- pedepseşte ~u ~anr ŞI IOchlsoar~. (StrtgarI tors: şi ţeara nUl!':~ " h fcricit1 " 
odatAgendarmilaalegeN.(llantateanstanga). ,g . ~ . . 1'. Ţ' ~ 10 dreapta ŞI stanga extremă: Bine a fost!) fi' "l. 

"" ţlOtlalztaţf, deşI l,a It%l .clHal .1Sta .se A"a cred că partid politic se poate forma. dacă ecare naţ\OT.· ;,:.. " ,Ii' ;)inc ~ii 
Aurel Vlad: Atunci când au trantit fi I b / t -t • fericită. 

pe kossuthistul G. Papp, care a losţ totodattl arăta Darle l era ŞI promz ea ca e B. reilit,sch Ar/hur: In contra patrieI 'Ve,-es Jo'{sc" 
şi român. ni-s'a dat o dovada splendtda, cti sub toate, urmea{ă: nu! Acol,o însă au făcut şi ~ler.n0randul. noastră. ..,,"",-
acel guvern, pe lânga un aşa sistem de ale- Vlad: Dar naţionalităţile au esistat, f ~~~kats G)'~~: Pe to~l . ac~ela ca~I au 'Vlad: Ţe, r" : \ ,"'; ti ~;aJare şi~ 
gere n'avem r,e cduta la alegeri Pentru asta şi există şi azI, cu toate· că această lege ~cut 1 ep10ran u ar. tr: Ul mtemntţaţI. ricită, dacă at:'; il ~,:; ," ., ~( scruul,1 
am hotttrtt pasivitatea. Am fdr,ut-o destul de nu s'a executat. (Sgomot 10 dreapta Şl stanga extremă). slovacul şi rorll,;:, ;:f ;", _,1 patria în1 
reu cdci de am şi vi!zut, cd guvernul luptd Gâl Sd1Zdot·: Cu legea aceea au creat Presidelltul:' (s~nă) Lin.işte. Nu~ con, această ţeară. ~)';<cli"'I'ţ J., prtm-mini-
cu 'arme silnir,e, noi trebuia să primim lupta, nationalitătde. turbaţI pe vorbItor m contmuu cu mtre- stru şi partidul pc ;;:: " .... ": 'iJină şi care 
şi trebuia sa silim g~vernul, ca sII ~plir;e ' Vlad: Le-a creat Dumnezeu, nu legea. ruperI. în privinţa aceasta 11. pa":~"i" foarte mult, 
ori-ce iild laţd de not, r,a să putem ztce cu (Mişcare). .. . , r-lad: Nu poate fi în ,ţeara aceasta ~n în privinţa asta nu-mI dă h<-I O cheza~ie, 
tot dreptul, că iata, SU?ltem scoşi din parla- Bada Odul!: Dar s'a ŞI Căit, aşa-'m! om cun~scetor . de lege ş~ dr~pt public, nu-I votez încredere. (Strigăte in dreapta: 
ment (Zgomot în dreapta) pare. (llaritate generală) care ar lOdrăznt a trage.la mdolală dreptul Slavă DomnuluI!). Foarte mulţI dintre ce! 

Baronul Feilitzsch: Asupriţi/or! Vlad: Ono d. ministru-president a fă- cuvintelor mele. (S'auzlm!) .Că doar.a nu carI strigă acum, sunt alc~l în cercuri ro 
Aurel Vlad: Da am fost şi suntem găduit adică în programul seu. că va g~- este lege!., care să poată opr~ cet~\eI1lT .ca mâne!}tT. O să ne ingriJil'!'r--să .RU ma 

asupriţi, , .. (8trigă'I'i în dreapta,' Unde 1) verna pe basa legii, dreptulu~ ŞI d~eptătlr, să ~u-şr lmp~~tăşească vedenIe ~I convlO- ajungă aicI. . .... 
Da, suntem asuprit! atuncI, când în această făgăduinţă se cupf1nd~ ş~ qceea, genle lor politice. (Mare sgomot In dreapta Feilz'tzsch: Ce amenintare este aceasta 

se SUSţine un cens aşa zicend absur~ că guvernarea sa va fi continuarea guver- !1i stânga ,extremă). ~ (AprobărI în dreapta. Strigăte ~Nu SI 

numaI pentru-că se tem, că nu vor SOSI namentulul trecut, pnn: urmare va guvern~ Lu4'ats GYlţJa i Qaca J}u e contra sta- teme nimenI !)" .-. 
mal mult atâţia deputaţI guvernamentalI pe basa principiilor pe carI a guvernat ŞI tuluI. , , A Vlad: Mult stimatui domll ... ..lepU\a 
din Ardeal ca pân'acum (Zgomot mare în Coloman Szell. r iad: Nu en~tă lege car-e su mdrep- Zichy' Jănos de asemenţa q s~us-o F~ li 
dreapta.) Ct;ron Gdbor: F~indcă-'~f .primeşte t~ţeasc~ pe ~ninistru, ca s~ disolve un p~r- beralismul a dat faliment. Llberahsmu 

Leszkay: Valahii din Bihor voteazti mameluciT dar de nu l-ar pnml, atuncI ud polttlC (Sgomot mare In Idreapta. Es- de fapt n'a dat falimen~, pentru-că la. n( 
dupa un e€ns de patru ori mai mic der,dt ar fi alt 'guvern. (Sgomot. O voce în clamărl în stânga estremă: Dacă nu-l contra liberalism nicI n'a eXistat. N'a ~lsta 
ungurii. (Zgomot mare). stânga: Astea-'s numaI vorbe). naţiunell Pre'Şedintele sună clopoţe.lul). pentrU-Că în chestiile de drept publtc a~ 

Presidentul: On domni deputaţi I In Vlad: E cu totuluI altă întrţbare, că Dar partidul socialist e naţIOnal? zisul partid liberal. nu n~mai că n'il...filci 
parlamentul maghiar e datorinţa mea, fă apeir e frasă sau ba? Dacă ministrul-president (Sgomot). Şi funCţionarea partiduluI so- politică liberală, CI hotl~. , !lift o d 
pe o'rato,- în interesul numelui liberalismului te- o spun~, trebue să o cred, până-când nu cialist totuşI nu este oprită, nicI suspen- rectiune reacţionară verat It: Aş, •. :: , .; 
rii ungureşti, şi r,u cât cinevae mai isolatîn me voiu convinge de~pre c~>ntrarul. Aşa dată. Ş'â:p~I,. eu. cred că la ceea:ce au stâl;ga estrema).. . oara. este IllstltLl;.:A 
acest parlament. cu atât mai mult sa asigur cred că aiel iie cupnn(,ie Şl aceea, că va drept soclaltştl, ŞI nor avem drept (SgolUot liberală atotpu'-'f IC.'~ .IîW~lIlllJ ; 
libertatea de a-şi esprima peirerile. (Aprobări exeJuta şi legea despre nationalit~ţT, pentru- m3.re). stitutiune Hberdlă VI~tlli"JllU: J,,~e lr' ţ vii generale) Rog ded p~ domnii deputaţi ~ă şi aceea e lege. Con.siderând în~ă, că şi Sunt !n răt~c,ire ,deputaţiT •. c~rT cr~d tiun~ lil?e~al~, rlePlt~ l>~ .tm 1. ar~ '~, .. 
din toate fldrţile, cII în privinta asta sd-mi fostul guvern a făgădUit ace,asta ŞI totuşI ca).ln 'par~l~ POIt~IC s a f~r~uat laC aşa dlO '. Ilulul ŞI IISO gâ măwu, e mstltup ... , 
stefl într'ajutor. (A-proMri vii.) n'a executat-o, îndrăznesc a mtreba pe on, caragb\O~ltc. part l 4ele pollt1~e se fonn~a7.~ rlb~rală instituţia CaseI de SlP; t PLl crj 

Aurel Vlad: Me supun eu deplină d. prim-mintstru: ~ă dacă voeşte a. executa pentru-c~ cet~ţenir respecth'I s1 se vali4Ite,,! cânu' sunt instituţiI liberale. (U VOce ~ 
tnulţamitd enuncialiunri domnului president toat&! legile, are votnţă a executa ŞI această Intr'o dlrecţlune oare-care, 10 ,are nu ~ d dreapta; l.}ar sunt qe treb4 inţă 1) Tot~l \ ~ 
r,and îndeamnă pe zgomotoşii mei colegi la lege? (Miicare în dreapta). Pentru-că aşa pot validita în cadrele activităţiI al tu! p~rtlt de trebuintă, ce p.romovează menţlnel 
linişte. (Mişcare in dreapta) stăm şi cu legea de naţionalităţI, că ce se politic; şi de-aceea se gr~p~r~ speJt~~~e puteriI partidulUI liberal! (Aşa ~ [ Aşa 

Presidentul; Rog pe On. d. deputat cuprinde în ea nu se eA-ecută, ce Însă nu se (Sgomot)_ Dacă aceste prin p 10 stânga estremă. Mare sgomot tu drt:ap 
ca. îndestulindu-se cu admoniarea pYuiden- aUă în ea, aceea se execută. (S~omot, miş- sunt juste sau. n~ ... E t t un . nu 1 a~a? S,uts Pâ\: C~ ve bro~ir.ă~L 
tiala, asta din parte-i'4 nu o r,omenteze. care şi strigărI din dreapta: Ce e aceea 1) Balha Alik/os: o (S' t Y' Vlad: In aplICarea stiOlcLel,-da)e 
(Aprobari vii ri ilaritate în dreapta.) Yoiu .e~plica, deşi va trebui să fac un mic Vlad : .. : da1 e tot una gomo mare aceasta sunt liberall domniT! ~~ 

Aurel Vlad; On. Dieta! Cti parla- încunjur (~trigărJ în dreapta: asta e la ,ce în dreapta ŞI s~~~g~), , . d După· ce onor. guvern se sengtne 
menlarismul e în faliment, ne dovedeşte mai te pricep! 1) ca apor ~ă poţ reveni la chestie. ~a1-tlla frJll.luS. ŞI dacă ne vor apnn e pe aşa partid, eu. nu P,ot~ să a~n mcred 
clar faptul, cll dupti et1derea. lui .Banffy nu~ Aceasta e o chestie foarte iDsemnată, de casele'

T 
" _ _ • pentru <!insul (V II strigate dm drear 

mai aşa s'a putut crea tl siiua1113 regulată, drept constitutional şi drept public, aşa că ,J-Ia~: D~ca cl~eva s~vlrşeşte fărăde- Har I~omnulul!) şi nu pot lua la ,cunoştI 
parZantentară, că '!laiorit~te~ a fost ~litd, s~ la discutaru el va trebui să dispară păr~- iese, iloţttţI şI-I aphc.atI rigoarea coauluI programul dlul ministru~preşed\nte~ 
facd part cu minontafeai ~n: tnţelesuC l.nvo~m tele despăqitor.. (Strigărl: No! No 1) Cu penal, sa,u prr-~aFle qP} cele'a!te legl. De 
Acesteia guvernul a fost nllt 84 adUt;a n'tfte ocasla lrecu,ă, atuocJ ,eâp,q c,on4eputatul' a~eea sunt le?t1e, 
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Lupta in comitat. 
Conqregatia extra-or~ina~d. a comi

tataluI Bistriţa-Năseud 8 a ţ'Dut In 1 
Iulie la orele 10 dimineaţa. suh presidiul 
eomitelut suprem. Pre8enţl puţini memb~j, 
dintre RomA.nI: G. DQmide, Ioan Margl
nean Ir.eob Rusu, Dr. A. }foJld., Dr. D. 
Logi~, Dr. V. Onişor, Din obieel~le, per
tract&ie remarclm urmAtoarele: M'mzStrul 
a nimicit conclusul congregaliet de a se 
tipări Toaia oficială a comitatulut în 3 
limbi. Foaia acum ", apirea numai tn 

.~_~ Oel 1. c. Ibonamentul a.nual va ti de 1,8 

.~. '-cor: Substitut al preşedintelul dela sednl 
or!. " fi dl asesor P. Outean. Ajutoarele 
~i urel.rHe de platii. votate de e'Jmur.el~ 
Lu,ca, Romuli, Zagra, Coşnae, Borgo-J',sem 
8'IU aproba.t. Conclusul eOIll.~nel Zagra 
pentru ajutorarea bisericeI pe timp de 2,0 
de anI cu cA-te 000 cor. de as~me~l:a s, a 
aprobat. Alegerile mem~ri,l~r ptlm~rlel dm 
Mocod ,i Tâure s'au mmlclt. Rugarea C?
munei B.-Joseni de a fi luat ,drum?l, dm 
valea Dornel tn n,ţeu, ~rum~nl?r llcmale 

~,., s', respins. Budgatele ŞI prehmlDarele mal 
~ ,.altor cODiune s'au aprobat. . 

De C8-S saracI Români ? 
t 

Cutl~n"târea cu care dl Emanuil Unguri an 
a deschis adunarea generala a despărţamen
tuluJ Timişoara al Asoeiaţiunei, tinuta la 14 

lunu 1903 în Mehala. 

(Urmare şI ftne), 

In Cerna nainte de 60 de ani illtrf'g 
teritoliol orbarial cam 3000 de iughere 
a fos' al românilor, pAnl acum au perâut 
la strilnl I tre~a parte; romAnii mal au 
cam 2000 de iughere. 

In Toager I fost intreg' teritoriul 
;: urbllial al romAnilor, pAnl allom ao perdut 
it dOlul plrll Ja IItrlinI, mal an a treit 
,j,!, uarie. 
;-~,~,. Ia Şag' mal M Jlt de jumltate din 
("\.._~ .,~w.o/<.~\. "'Yba.ria.\.. \ret\ut dela. romini 

a.~ '11 ~mV, asemenea ~i In comuna Obad, 

,-1 In Jebel nainte de 00 de aici in-
)f veg hotarul orbarial a fost al romAnilor, 
lu p~l aeulD. cam jumf.tate au cumpărat stre-
n- inil dela romAnI. :41,:"" 
Şl In Utmn a \tecut jumUate din pl-

.&niul orbarial, deja români la 8tr~ini. 
In Giroc 111 rflstimp de 50 de ani 

~ IU trecut dela romani la strlini 700 de . ~1., inghllre, ramALil mal an cam 8600 d" 
!Il ~ 'J1)gh~re. 

l]l

Ire 
,11 tI 
1ie, 
ta: 
cel 
ro' 
'ual 

Iu Voiteg nainte de 00 de ani pl
.&ntn] urbarial cam 4000 de iugherf', a 
fost: . al romAnilor, pAnl acum doul pirţI 
au cUlllplrat nemţii dela romAlil, romlnil 
• ,1 an acuma cam a treia parte. 

In Stamora-română intreg hotarul 
orblrial de 1800 de iughere I fost al 

;la? romAnilor, pid acum a treia parte a trecut 
se -ta nemţi. 

rJP"- In Sacoqul-u'tlf}uresc comud curat 
l\.\t~ 
\i~ rom,iueasd,. romA1H nu voiau să plAteasc' 

[lU\, dlnle pubhee, apoI mal liceau şi datoriI 
noi "pe la anul 1890 au inceput Jieitlţii1e şi 

stai, romAnii au perdut pAnI acum cam 800 
aşa d8 iughere d!l plmânt la strAini. 

;'iJ:~ ln Falea pe la. anul 1850 din hot.-
, r?l urbarial au fost treI plrţl a romAnilor 
~' ftl a plI.tra parte A ~emţilor clcI d(lja atunel 
~ aC?lo o eolonIă nemţelscl: acum 3 
lIk - pirţI din pil.m&n\ e al nemţilor şi a patra 

parte I romAnilor. 
lUi!-
cred In Murani pe la anul 1850 intreg 
: Jit: hotarul orbarial cam 3600 de iIlghere ca~ 
: \ ~, tastrale a fost al romAnilor, pini acum 
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In 8ântmt'hat'ul-român Intreg pl-' şi in curte inel n'au Invuţa.i' ° dela nem-I pinl acum preate 60 de persollnp, dar dili 
mAotul or.barial de 6000 de iugher~ 2. fost ţoicY, nu ştio ~er~e; ieu ,orbesc despre des- epistoalele lor, ee sc:iu :\ca~, se vede, 
al rom&mlor, până acum peste 2000 de pirţlm9.Ltul Tlml~oara, doamnele romAne el nu 'oesc să moarA ln AmerIca; plr~tin
iughere au perdut la strâinl. nimic nu f4.c pentru ră.,jiearea ni"Julul cul- duse acolo lucro mal bine, el zie, el voese 

In Sinersig românii an &Tut 900 de tural al ţ~rancel romAne; tineretul romAn numai sA eAştige blni, ca si-şI poa.ti res
inghera din cari pAnl acum au p13rd1lt cam dupA ee ilSi din şco ali nu se mal oeupă eump!ra moşiile perdute, şi iari se tntorc 
300 de iughere la strAinI. cu cetitul, ca a Înv6ţ,t In şeoali tn scurt acaBA: cel puţin vor aduce ea sine in,~ţă

In Căpet Intreg hotarul urbarial a timp a oitat, şcoala de repetiţie tn «lele tt.rl, el acum trebue omul mult 8. mun
fost al rom~nilor, pilol acum mal mult de mal multe sate nu se ţine, la acest reu ceasct., şi s' dacii. un cumplt lnţelept, căci 
jumltate a trecut la strtiinL pOlrti Tina ,i preoţiI şi inveţMoril; po- altcum se prlpldeşte. 

In Mltnă~ur romA.nil au perdut a porul nostru ţine multe 8~rblLtorl, ospeţe Intr'nn sat aproape de Timişollra, fost 
cincia parte din plLmintul lor. şi pomeni JungI, ţine PI}sturt şi se nutreşte dnd-vi sat românesc, mal de mult IU in-

In Beregseu tot hotarul orbarial de rlo şi prin aceasta devine slab de lucru ceput a se aşeza nemţi, ao cumJirat dela 
6000 iughere a fost al romAnilor, pină. prea u~or face datoriI şi poarU procese: românI case ~i p'mtlnt, acum sunt şI tn 
acum cam a treia parte au perdut 11\ nu merge la meseril, nu tnnţi nici o mă- num6r şi In avere in maioritate; In repre
nemţi. estrie, tot de ce are lipsA la economie, sfntaoţ& eomunall sunt tn mare maiori tate ; 

In Mehala. nainte de 00 de anI au cumplirl dela străini: aceste slă.biciunl ŞI roml\niI ţm şi 01: nainte cam de vro zece 
avut românii 2000 dp i\Jgh~re, astăzi mal d{'fecte il faee pe poporul nostro inferior anI, representa.nţ, colDunall a botirît, ei 
au cam 1200. celul nemţesc dar şi celoralalte neamull nu m \1 e permis IIi pasci oile in izlazul 

In lcloda, din 840 de iughere, ro- eonlocuitoare; pOi)Orul nostru fărl şeGali comunal. RomAnii aft.lnduse asupriţI prin 
manil au perdut cam 640 la nemţI, mal din trecut I r~mas eu vederi mil.rginiie, aceasta hotărire, au incercat sA-ŞI separeze 
au acum cam 300 de in ghera. n' a inţeles, ci acum trebue eu mult mal eompetinţa lor din izlaz de competinţ& ntlm-

In Aga (Brestovaţ) la anul 1810 a mult şi mal bino si muncească şi al cruţe, ţilor, şi spre a~est scop au spellat din b&nil 
fost segrega.ţia a uneI p~rţI a hotarului, eu mult mal mult s' lnv, ţe şi si gindeascA bisericei 300 de ti. eu advocaţil dar iz
~i 'n conspectul urbari aliştilor, carele se adi la viitorfnl seo, dec't a fost de lipsă in Iazul nu l' au potut sepa.ra; baniI niel pâni 
la aetele urbariale, DU obvine nicI u 1 străin timpul stremoşilor sel. acum nu i-au Intors bisericei; rominiI 
locuitorii satului erau rom'nW, tot plmentul DAr dintre toate mal cu samă doul altcum intre sine elin tn eearti şi procese • 
urbarial a fost al lor, ao ineeput ins' a slăbiciuni mari are poporul nostru, nn' e, Nainte de no-clţivi anI, I unit la mine 
veni npmţ\ şi slovacI în comuni şi au tn - ci prea uşor s& deshveşte de mo,ia 8111, şi un român din acea comuni, ca sl-I d&u 
cepui a cumpăra mo~iile dela români ; dup~ alta d no si lnmulţ-şte. sfat., ci cum să se apere romAnil de asu
gtatistica dela anul 1900 sunt nemţi şi Cum cl perde din moşie, alll Y~ZIJt pririle nemţilQr 1 '1 Acestuia i-a m zis: merg' 
s'ovaci 540, iari români 383; din pămâut mal sus ~ acum si vedem şi tristul 8dev~r acasa. şi spune românilor, să fie oameni 
au pcum nemţiI şi slovaciI cam douA. părţI referitor la seMerea numărului pe basa înţelept! şi de omenie, sa. lucre şi să cruţe 
şi romlniI mal au cam a treia p,,-rte. datelor stat.stice d~la anii 1869 şi 1900, ri so,-qt rescumPere moşiile perdute, atuncI 

Tot în asemenea mlsurlL au perdut In Dro.goeştt la anul 1869 au fost ei vor fi stăpânf în satul lor. 
romlnil moşiile lor mal eo sami la nemţI 1220 romllnl, 1 .. Inul 1900 au fost 966: Acest sfat îl dau acum şi celoralalţf 
in Ciacova, Ghilad, Parţa BAritear, OAiacea, in Ficatar la anul 1869 ao fost 1091 români! 
Hodonl, Giroda, SAnt- Andraş, Becicherecul rrmAnl, acum sunt 945: in Căpet &u fost 
mie, Berinel Uliur., U nip, ~iget/ Banloc, 789 acum sunt 691. 
Tolvadia, GiulTez, Ţerenteaz 'şi Seciani. Iu Ce-ma IU fost 971 leum sunt 

Comone romAneştl cad ,i pA.nă acum 748: in Petroman 'au fost 2800 acom 
şi-au păstrat moşiile sunt; Babşa, BeJinţ /lnnt 2034: in Bemetea ao fost 84:98 
Topoloveţul-mart>, FenJac, Şusira, Budinţ, acum snnt 1847: fn Belinţ autost 1473 
Ictar, Secusigl, Dragşina, Sirb ITI, H,tiaş, acum sunt 288' In Budinţ au fost 1198 
Ch~ve!eşul-m&Tf', Blajova, Moşniţa, B':koVE'ţ acum sunt 1002: În Hisiaşt au fost 802 
Bu.zoş, Remetea. şi lezvin; din vr'o că.ten. acum 709 - in lctar au fost 998 acum , ' cumune n am căpătat pfln!. acum date. _ _ su 848: In Chizeteu au fost 1448 acum 

Acum e la loc si. punem intrebarea, lIunt 1382: in Siclaş (Şuşanoviţa) ao fost 
ci de onde, vine de nemţii cmmpărl pi- 1206 acum sunt 1086: in 8ecianl IU 

mAoturile româ.nilor 1 Iacli. de onde. NemţiI fost 2232 acum sunt 1923 şi aşa mal de
totdeauna au pus mare pond pe şcolile lor, parte in toate comunele, poporaţiunea ro. 
totdeauna au grijit de şeoll bune şi tn v6- mAn' scade. 
ţâtorI bunI, 1.11 trimis ~i aeuma trimit copii Perderea In num~r aduce cu sine şi per
lor 1& seoali; pentru neamţ chiar cAi de dere~, in pllm~nt, pentru-el acel popor care 
s~rac sA fie, şi ori cAţl topit si aibi, ar perde din num6r I ac"la perde ,i din teren, 
Il eel mal mare ruşine, daci copil luI n'ar şi cu timpul va A stlrpit de ace li, Cire 
11mbla la şcoaIl; nemţiI ~i dup~ ce ilsi se lnmulţeşte. 
din şcoalt. s'au de at cu eetitul şi cetesc Acum si vedem ce 8unt urmlrile, el 
şi astizI e'rţl şi jurnale, chiar şi 1. bise- poporul nostro a ptlrdut plm~ntul BeD , Ur
ricl merge cu eartel de rugA.ciunl; In s&- mlrile sunt, el aceia, carI ti-au perdut 
tele nemţeşti rari sunt clşile la cari sl'& nu moşiil~, se fac socialişti: in comune ro
umble jnrnal; prin cetit nemţiI 8'au lu- mAut<şţI se ţin mari adunlrf socialiste. 
minat şi de~teptat, li s' au lArgit Tederile, Cine ar 6. cugetat lncil nainte de VIO 

au devenit mal InţelepţI şi prin acelsta şi ciţiva anI, el romAnii, cari ţineau 1& neamul 
mal prev~z~torl, mal muncitorI şi mal eru- lor, la limba Jor, la legei lor, acum de 
ţătorI; d~n~il inţeh>g spiritul timpolul; afarl odată sA devin' socialişti' Cugetă doari, 
de dumineci au puţine s6rbăton, portul lor el prin socialiSM se lor mAniui de miserie 
o simplu şi ieftin. Nu ţin ospeţe lungl, nicI şi slricie'; tare 8e inşall, dar aceasta 
pomeni fAri raţiune, nu fac datorii, t~meile vor vedea-o mal tArziu. Oe folos au, cl 
lor se întrec cu bA.rb!lţiI la lucru, ţin mare SIU făcut seciali~tl: iacl ee folos: umbli 
eurtiţenie 10 easl şi ~tiu ferbe; este o am- la adadrl, plătesc taxe, aII cheituell şi 
biţiune tnr&d~cinat!\ in poporul nemţesc a perd ce e mal scump, adecl timpul. 
agonisi moşie şi I deveni sUpAn; în sate Si facI. rombii socialişti probl şi si 
ne~ţeştl eoncubioate nu 8unt; au acea in· intrebe pe un socialist de alt neam, ea
Suşlle morall ei se înmulţesc; neamţu dacă rele dp 20 de aol tot socialist I fost, ei 
n'are plment tşl dă. bA.eţil la mAestriI; no ce folos a &vut, el a fost socialist, se vor 
numai tn satel.e nemţeşti dar şi tn cele conving~, cA s~rac a fosi nainte de 20 
româneştI mesertaşil sunt mal esclusiv numaI de Inf rând s' a fAcut socialist şi sArac 
nem~i, el ~unt rotarl'~ mlsarY, f~url, tini- e şi ,stăzl. ' 

Internatul" Pavelean" de băeţa 
dJn Beiuş-BelCnyes. 

CondiJiunile primirii .unt următoarele: 

1. Pentru un elbv TOr fi. de a se 
pllti efate 30 cor. la lunl, ~i aşa pe un 
Iln 300 cor. Din suma aCe&8\a. si line 
240 cor. pentru intreţinere ti 60 cor. 
pentru uniformt.. PlAtirea are si se întâmple 
eu toat' punctul\litatea 1n doaul rate anti
cipaiive, caei ce plrinţilor li-sA. adaca 
an inte eu toati ssriositateat cleI almin
trelea rectoratul In decursul anuluI li fi 
silit a trimite pe elevii, al clror părinţi 
nu au solTit ratele II timpul slu. 

2. Pentru remunerarel eorepetitorilor 
au de a BolTi 10 cor; la an • 

S. Fiesce-care tinAr la inceputul anuluI 
are si adu ci ca sine: 

a) 6 sau cel puţin 4: p~rechI de 
schimburi de ~fl1P BaU albitarl sao giulgiu; 

b) 6 batista (marimi) ,i 2 cravate. 
c) lncllţăminiea 1r'ebuincioasl. . 
4:. Vesminte de pai : 
a) 1 saltea (sac de pai('l), b) 4 tiar. 

şafurl (Iiţolurl, lepedee) c) S perin şi 4 
feţe de perin ~i un ţol sal\ plapomi dl 
2 feţe de acoperit patul, e) 4: ştergare şi 
senet,. 

o) Are si se provad' 1iesee-eare elev 
Dlal departe ca S pepienl, 3 PE ril pentru 
dlţiunl şi 1 pentru T8smint8. 

Toate schimburile şi Testminiele an 
si. fie inslmnde cu grija de acasl co nu
mele ele ,uluI respectif, ftind numele cusut 
ori scris eu cerne ali ee nu sI. şterge prin 
spilarE', clel altmintrelea. soperiorib.tea in. 
stJtutulul nu poate lua nid o respundere 
la cas, cind s'ar perM. 

~~r:: au perdut romAniI I treia parie la strl.ini. 
~'apta: In Petroman romAnii au avut nainte 

• de 60 de ani IBtr~g hotarul orbarial 

ehen, pILIăIled~ fr~na,n, funarI, ZIdarI, pl- Bine si şi însemneze romAniI, ci 
p~cad, birbAn Ş1, eu meseriile fac avere; numai munCI cinstitA fi eumpltul lnţelept 
dm contri rO,m~ntl ,totdea~~a 10 avut şcoli scuteşte pe om de miserie şi sirleie. 
slabe, de mmlC n au gnJlt "a de puţin Perderea averilor mal are CI urmare 
ea de ~eoall, ~lariul. t~dţ~toriuluI nu-I şi acea, cA. românii acull ao inceput • e
plA.tesc regulat, n au tnmls ŞI In parte Dicl migra Ia America Cine ar ft cugetat el 
acum nu trimit copil la şcollii, n'ao avut acest popor ca;ele de 1 gOO de ani' 10-
ambiţiunea, ca copil lor s~ capete invAţ'· eueşte p'ae~t pA.mânt, acum să-şi păril
turi, mal eu 88m,l femelle au rema~ ~e sească Tatra p I'Lrinţeas că, satul in care S'I 

tot firi ,eoali '1 făr~ inv~ţMur~, DlmlC niscut şi crescut' pAna a avut Ilere, n-a 
nu su~t acuIB mal de~tepta\e, mal lumi- ştiut sl şi-o pbeaseă, acum foaDlea şi si
nate, '1 mal bune econ~ame, de cat na~?te I rllcia împinge si ia lumea In cap şi si se 
de 50 'tde ani, p~rd mult tImp cu co:utul şllm- peardlln ţiri strAine printre neamurlstrline. 
podobl 01 Testmmtelor lor, cor1leDlI 10 C&8A! NumaI din comuni Beregseo a'an dua 

Plrioţn sau tutoriI sunt rugaţI, ca in 
decursul B:mloI el nu trimiti tioerllor bani 
nici articol . de mincare, earl adese-orl 
sunt spre daona.rea educaţiunel ~i progre
suluI în ştudil, ~i pot aduce ]& escestl şi 
transgresiunl. Hânclrile, ee plrinţll eu 
to.te acestea le-Ir trimite tlIlor s~lt sI. vor 
tmplrţi Intre toţi eonşcolaril respecurilor 
elevi. 

':'1) ! p&DI acom 'trecot cam a treia parte la 
'#,strlirJ. 

~;l~r' .' .In Macedonia din 2000 de inghere, 
~ [1 pla ' i trell parte a trecot Ia străinI. 
)ştio\ t In Chişoda intreg hotarul orbarial a 

, Olt ~ romanilor, pAnA acum au perdut 
romAnII doaul pArţI la strlinJ, romAniI mal 
.u ea. I treia parie. 

Elevilor in Iiternat li d T& da ur
mitoarea proTisiune: 

1. a) Loeoinţf. comoadl şi stinătoasi 
prov~zutl ca toate eele de lipsi; b) fneilzit, 
spllat şi hlmin,t In timpul reeeru'; c) vipt 
intreg regulat, ,i in special: de d~JUD ]al'~ 
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de prânz 3 teIur], Duminaca Qi in 
b!i.torI 4. ~i de tină 3 felUlI. 

3. Medic şi medidnă pentru 
şi scaldă de 2 ori la lunti. 

B~r·1 ~orOiln~ furaUi, regale Lldislav copil de 3 dll-se pentru com~mdfmtul iubit care I " .-
hmf j peste 8 lunI acelaşl alchil"piscop ,i 10 ul'mllrit ,i c,uno~e1J' de TurcI ,i sstfel Tur~~~ g{mcII~ r~lluna~ de predicI, ţliscinMoar,? şi 

bolnavI aCell:\şl loc Incoronesz!i ,i pe Vladislav la- Bun' prllplldlţl ŞI urmliri$f tnapor to~ prin ~ge8hve. Curdmalul CesarlDI era faDaUe 
gello cu o coroanA gAsitI IQtr'uo morm~!}t lea Oltulu.t ; Mezi' bet ,i fitul s~u perirlv~~ ,~eta ho'~ra,te o ofensiva energicli l:l chi"; 

·r,~: 

. fiI 

, ""1 
,1H :' 

Ce priveşte uniforma. pelltru taxa. de 
60 cor. amintită. mal BUS, fieşte-ca.re elev 
va dpli.ta; 2 reuduli de vesminte de postav 
unul de iarnă altlll de vară şi un palton 
de iarnă (mencikQff pe doI anI). 

Părillţil sunt avisaţl, cl pentru eTen~ 
tualele 3tricăciunl ficute de fii Jor 1n mo
bile orI alte obiecta de ale institutuluI date 
lor spre feltls sunt raspun'zatorI şi vor avea 
să le 1 eboniftce. 

Elev.! să vor preeenta. in 2, ori S 
S8pt. st.. D. înaintea superiorităţiI institu
tulUI InsoţiţI de plirinţiI sau lngrijitoril 
lor, unde aessU, lor pilti taxele d~ lipsi 
fără de a căror Bolvire eleviI nu-şI vor putea 
ocupa locul In internat. 

PirinţiJ, cnrl ar dori si!.-ţr aşeze bă
ieţil In internat, sl-şl trimitI. petiţiuoile la 
adresa Rectoratului pânct la 10 August. 

Rectoratul Internatul "Pavelean· 
de baetii gl.-cat. 

P A G I N I DIN I S TOR I E. 
- IOAN UNIADE. -

La vremurtgrele 8e are.tA oameniI 
mart In pervazul intunecos apare ('hipul 
mareluI vi~ea!, eare va lumina totul In giu
rui Illjll şi ochit ~l1turor spre el vor ti fi in
dreptaţf, ln curs de 15 anJ, ca spre o stea 
stralucitoare, cre"tină~a'ea va eugets, Bimli 
şi spera printr'lnsul. 

R~Bboiul eu Tarcil era primflj lios ; 
patria, neamul, credinla erau ameninţate din 
sfarA; iar InAllntru crizele de Bllceesiuna 
la sron erau nesflrşite. Albert lliBl\se şi el 
dou~ tete ,i pe SO~i8 sa In posiţie; du ce 
putea o femee In 8sUel de stare (n'r'un 
It'lsboiu furi08 cu TareiTa; ea aştepta abea 
BA nascl, 'urmentatA de singura preocupare 
cllre o enervl: ce va avea blii3' nu iot 
fatA 1 t A.tuncl Die'., ou aprobarea regine?, 
oferi Coroana rligelul Poloniei, lai Vladislav 
Iagello, un tiD~r voinic ,i frumos de 18 auI. 
draia 'i-se oferli şi mAna reginet văduve, 

Tin~rul rege stil pe gA ldurl gAsind 
c!islUoria prea disproporliona\t\ ,i numaI ca 
greu.tate se ho'Are,te şi pentra una "i pene 
tru alta. Dar regina vMavl na,ţe un co
pil inflinte de a se re mArita, pe Ludovic 
POBtumul, 1440 Febr. 

Si'ualiuoea devenea dia nou şi mal 
IncurcatA; lt'lsbanarea regineI lovitA In amo
rul propria de femee ,i In dragostea de 
mamA nu recunoaşte alegerea luI Vladialav 
,i aa aprinde decI un r~aboiu civil mistuitor 
tocmai pe cAnd r~sboiul cu Turcii era mal 
aprins; pe \ronul GermanieI se sul Fride
ric lH care se declarA ,i epitlop regf.llul uu
guresc, abea nAscut, In dorinţa de al ocupa 
locul tn calitate de mo •. 

'n ziua de 15 Maiu 1449 la Alba re
gal~ SZeke8rejerVar se locoronead ca sf. . , 

Convenire colegialA. 
BeiuşuZ dupa ze(e ani. - Zile de serbdtoare. 

lU. 
Voiam si fiu tn toaţe consecveni: daci 

merg )a Baivş - mi-am zia - nn m t'l rabdă 
inirna sli DU uag .Ia Bela baei. DacA cineva 
8 fost tu ca88 acestuI harnic mlestru pe 
vreme cât a fost Btudenţ şi i·s'a dat prilej 
sl-l cunoascl atAt pe el, cAt ,i pe stima
bila-I sO~le, orl·cAt ar fi de BOS pus in vieaţe. 
sociali, daci are inimI, daca are simţ~man' 
omenesc, 'rebue 81-1 caute ,i 81·1 arete 
stima eare le datore şte. 

DoI 8nl cM am locuil acolo au- supIi
nit Intru toate pe iubiţiI mei pllrintI. 

Ea,. dar, de ce anume am eliutai pe 
vechiul galdl. pe illbitul Kiluer Bela baei. 
Sosi sem târziu; oameniI 8e culC8seri, Nu 
etia nimenI cA venim Bau nu. Era In partea 
dinspre sira dA luminI. Ba' la uşe ,i nu-mI 
r~Bpunde nimenI. M.~ mir cA e lumjnl şi 
nu 8e dA Bemn de vieaţlt Mal bat odatl. 
Din fundul grAdiniI cânele latră puternic_ 
M~ sim.ise. Atunci S6 BUli un glas de bMat 
Intrebâud: Cine-f? .Adam a venit si vada 
pe maica Eva t a Expresia 88&. a fost Ind8~li 
CUHosautl. BIUatul, la Indemnal \aUUuf Sl;I1. 
care m~ cunoscu pe glas, veni r~pede la 
o~e, trase iv~rul, ,i deodatl se umplurl\ 
toate od~ile de luminA: gszdele &1\ ne pri
meascl cu cea mat mare c11durl, blieţil s5 
!le uite tn fa~ mea, sl-·,. aminteascA de 
tsanGu baeu al 10r.j 

r!'gal, semn prevestitor de mare nenoro, ire II lupti. 1n1[l1a. ImpArA$iei iureeascl. 
~8~n~.ecl 2 regf, uDul de 3 lunI ,i altul de Bi~uin$ele dela Belgrad ,i Sibiiu sunt 

slirblHo:lte l~ toatA Europa, căcI S8 dove-
Din Impregiurarea cii polonia. se IlniS8 dea el ,~l1rClI pot t'l tnvin,1. Corvin dispund Epilogul ... t d"r 

cu Ungatill sub till(Srul ,i l'IntflBi!istul rege 8li se ridIce o monastire tn amintirea vie- unei rage 1. 
cavaler V!adislav lagel10 ,i aprind cu fana- ~orielll Intre nUDl~ro,jt t d' '~i) 
tism BpiritelE"~ prin o mulţime dIJ clUug&rI ierta$r de clUrA nOUloil n 111 cari au fC3t i 1j 

aj 
-.. 
lil 

at 

u: fsnaticr, pen~rll expedi$illnl cruciate. Regele Taf~al, Ind ărMnic 8e aprinde de focul unul Dimitrie Krezovicl.re~ioePeterQ.a ~ ,eoflt," i' t 
lşr pllne toate speranţele In eroul incercat r~sbunArel '1 in acelaş! an trimete o armaţA mi~rie Krezovicl? Câţ! C.,8, 1- '::13 ~; 
tu lupte "i încununat cu biruinţa In ioan ,1 ma~ numEiwasQ sub comaoda lai Seha- Sârbl, .,1 mal amintesc O~~enJ. a(arl. ~e "-''}', 
Gorvil~, pe care-I nume,te ban al Severina- .Ilabedm b'gtcrbegul Rllrnelief prin Oltenia Foarte puţinI. In Serbia InsI di~esc nu~,u~? . '~A ~' 
lut Cara, ,i al TemiiJosrel, In fratele aces tot 10, Arde~l. Imensa iDftUja~!l a la! Corvin e foarte CUDoscut C/H ~eterl_Le;: :l' " 

'i ae lohnde 111 asupra M Id . . 1 ,,' /lI_e mam!>, Sottl ser.ort .' ,," l, tuia IIi tn altI vHeJ'1 oteli~{ in lupte. n 'Y () ovel '1 mal a 88 saD COpII n liU plâ 1 i ' , .Q I .. 
'i , , , asupra Munteniei. ' ns aer mI de SAflge din, '. " 
V 'u '1 f' ~ '1 d x b cauza acestuI ilcăloal ) ,i.:! ~ al rl or urlOBse .urce,. OUo o sta- , In n~uDtru Insii crâneenul r~sboiu ei-

cole, cs B~âncl de granit, le resistau: C'poI V:11 ecaalo\pe~!.I~e pe ~OMI\ lum,,&, ear atacQ- E!\tli Eline e individul Kreeovicl: A;. G 
,i Belgradul. Aplirarea Bdgradulul era ln- nle, 'urce,h II am~ţlaeră; Visdislav lagello I~ anul 1899 ~n ziul\ de 15 Iunie R' .. , , ·i' b' 
credin$aUl luI Ioan Co.rvin (Ha.oY:1di) !şi to- apOI ,era tm~l' stram, nehQtArtt I)i Elisfl bilta E'~VAr'1t de cătrA. OlUra Knezevicf calfâ li .' " g' 
varăşHor t~T, In mare parte Românt. Teri· ca C:ly p8slon~ae faDstiemal maghiar, 10 m~cel61, foa~ ~ât VI) timp bAia, 'ru 8,UjO: ~l· p: 
bilA ,i m&real!l era pOBlţlunea acestor apA· contra 8trelDU~IU; ea era su~,inuţa!,li de lm. blhel regale dm Belgrad, o lneefc"fl1 .j'.) ... li l! 
rAtorl de iarA ,i de cred\D~D., ve,nic cu arma p~r8ţQI F/.'lderw. Habsburgii voiau de atunci omor asupra fostului rege MHan, pe atlft!ct ' ~ D 
tn mânA, gata In ori-ce minut si se arunce ~ii pue mâna pe Ungaria. comandantul armateI s6rbe,U. n 
pe cai; TurciI toving~torl tnain~au tariQ,7, Că t 
tnvin,1 se retr&geau peMru a 8e lotOl30fce TurciI profitA de aceste lncurcMorr un. ,1\ ~ntt\tul, cum au SPU8-G de aluncl S 
din nou C11 mal muHl\ tUtbue nu era re- garestl, pe,ntIu a spăla rnşinea dela Sibiiu. IncA ,radlcahr~ a fost pus la cale nil d.,. o- )~:,.. JI 
pauR nicI o clipA, pluore8 grlJ'f ,i vegherI. I:khehabedm stringe armate viteze şi ca. un pOZl$16 ctlm l·a, pla,cut regelal Milan şi fiU.lUI a 

n A' al . SiSll a-o spue Cl din c:hiar oficiDa pala~i8~.!i ,,: ~ 
, Din mulţimea eroilor tngr~mlidi$f şi u,~8ga, se drev~rs prUl ţeDla asupra Tran- nil ma~ ~ncape IzI niel o tndoial~, m n:m~ . ti:: , 

ulta$! tn negura vremurilor ies la luminA 2 81 vamel B robmd or!·ce tmpotrivire: jefa- mArturlsllor pe cari h~·. ft\cut deunA1l\ 1'''. "~, I 
3 ese, ard, omoara, prmd femet, copil fete d 1 - ~-

sau • carf strAlucesc puternic Cll lumina potopul. la! Dumnezeu tiind, hotArit SiS 'prindă 8ctolu Ilf ziafululut "Neu8 Wlener Tpg- .. r ~i 
~mptumutatl1 dela. tovarAşillor nelotl:'ecuţl tn pe amblt regI, pe El.sabeta IIi SI\ lnain'eze blat' d. Vladan Georgevie1, fost prim rOl-
l~torle Astfel este -i Ioan Cor"l'n (H"01Y d') ." nistru al SerbieI In .-·hlar momentul a'~ll'''. ~f 

• "i • (.,1 il 1, ca un dr, tej pan,A la Viena. Naţiunea ungJ- ~ ." .. 
De aicI o mulţime do legimde la popoarele ă ti ti t d tulul. p.aa In urma dramei dela ~SL Mall! I" 
dun~rene referitoare la dinsul. El îns'" era reasc m B aşl!,'A a I~sboial civil lu~n (12 lume) trecut, Intreba' de ziarJ't..al !le,; e ~ 

.. Corvin este pentru doua oarl aal'vator. ". & 

român şi după tată şi după mamd, tnrudit Inarmarell decretatli, 8abia IncrulltatA tn man asupra celor petrecute când CU at-:,r~ .. ' 
cu neamul Hlln( II tI' 1"" htul luţ Ka.fZ~vicf, n'a eaita' BI IIpu)'e nll ,~ 

VA .,t v_. Sâ, r!~e arMB ora prime]' die! supreme " 30.{)f)fl , ~ vvv atentatai fuses6 pus la cale de Rt>gel~'~~ ~ 

II 

I , 
In acele tim~url furtunoase de r~~bl)ae Vlt('JI se strIng, carI trebuiau să se lupte xaudru IIi Doamna Drl.igll MaşÎn, pe atUl.Icl B 

civile anarchice TurciI @ub comanda SuHa- cu 90 mit j ear ceI 30.000 avea un general Dumal drAguta regd1ul cu ajaţorul gal!e- ,,-c • ., 

nulul MuraC dau asalt BeJgraduluT, cheea care valora mal mult ca o armată. Prin ralulu! L'~zar Petrovicl, mor~ ti el tn noa.,tes, ~,. : I 

li 
J 

Uugllriel IIi a AustrieI, pe c~re dacA o luau marşurI ",i contram.arll.uri, apărând III' dl'SP'" d 29 1 U Y "i" ela Maiu trecut. Scopu ateD~atulul I'ra 
nguril numat puteau sI doarmA linişti,; In rAnd, p,rln atacafl '1 retrageri pretlicute bine lnţel~p, nu ca eli ucidli pe ia tII regelui 

Buda, nicr Nem$i' In Viena. Eroul rAră sea· H~Dy!\dl poartă TLtrcÎÎ prin munti, dealuri ,i ci ca s~ 1 sperie !şi sd-l lacd s4 fuga din 
n:'An ln8li acapA Belgradul sdrobind pe TaTc1 VAl; ear 18 porţile de fer 81e Transilvaniei Serbia, aşa ca Alexandru sa aiba mână ti. '1 InsOi,lll Sultanul t_.:e rAni$. 10 urma aces'ei tn vA~I~ abrupte ale MQnţil~r Negd Isi alege berit sti se poata ctJsatari cu Draga. 
biruinţa strălucite H!1nYlidi este numi~ ,i o PO:I,lune 'are. Ota luptei suna; HUDy~di Socoteala aat>asCa n'a e,a 10BA du;-,A ',! 

Voivod al ArdealuluI 1441. Bucuratu,s'au cilde In genunchi ,i cu glas terbinte se rO!lg!\ dorin$!l lor. Ex-regele Milan voind 8A filAJ''': 

c 
f 
J 

RomâniI din Trausilvania, CrişaDa Temi- luI Dumnezeu a tot puternicul; trupele 11 rti:'lbune asupra radicalilor care.} siliserA 8'\ "., 
şi Severin, eli aa dom român, cA~l 'trAgeau imitl\; In tAri ţi prin ace8t aci de credinţA, ab~ice in 1&:\8, a da' porGncli polif.el IiIA 
n!':ldejde c. amllrll.ciaBile Uoiunel celor dou~ prin cuvintele tnvAplle~e ale şefului, lupta piue la cale aranjarea unal proces 1n caN I 
natiunI Be vor lndulci ,i ei vor respira In tncepu crâncen., sgomotoasA, nehotărltli, se sA tie inglobp,$1 ioll trunta,ir radicalI; ~ 'Jt.î ' .~--J 
tihn.. aruncA unii altor din vIile laterale s'au - • 

, Pentru a rij,buna pierdereatt~Jgradu~ ~"~~.'i"i"i"'.i~~~~~r~,. luI ,i ln$eleg~nd importanţa' Btrat(>glCli.s "QT~e, 9' & ,cum.! 
Ardealular, Sultanul trimite aici, prin valea şi o pamcă grozavd urmează; Turcil SUIa tn\'~$at de chiuuitoril lUf, eA a IOdt pus la' 
Oltulu', o armatA de 80,000 de miI sub co· masacrap; Hur yadi este ridicat lu nori de cale de fruntaşi) partiduluI radical. 
mand~ luI Mi.'zid-beI. Vlad Dracul al Mun. entuaiasmlll trapelor ,i al mulţimei. Acţiuni Din nefericira pen$ra .reg1soril'" far-
tenie! DU S6 putea opune, c§cJ era, v88Kl. de graite se ridic li cehIi atot-puternic. sef, care neapArai tr( bus aA 8((r,e8801 IL :.:', 

rl;:lcoalele t~r~oeşU şi potolirea lor violenta, Victoria dela Porţile de fer - are uu tragedie, atentatorul Kuezevicl, avu momente 
desourajase Ins. POPUlllţiuDea care na mat r~sunet imens In 'ostil Europa. Cardinalal de revohl sufleteasoA cl1nd nu voi.1 ',r 
avea Dici ~~ft. Baoderiile s'su hupele cruda Cesi\rini SndeamnA pe ct'i 2 rf'gi a. ilS tm- Incarce sufletul ca acuzArl aruncate pe capul 
laI Arcbiepiscop LeJle~ furA mlicelărite ,i pacE', cimentând tmplicarea prin cAsMoria unor nevinova$1. 
tog'1Dfatul preJat-ganeral r~mâne pe câmpul lui Vladislav cu Ana. a fratelui 8~1l Cazi· Aşa fiind, poli$ia v~il!lnd ci aper. de 
de luptI. TureiI erau tn delir da bucarie, mir cu Elisabeta, ambele surori sle lui Via- distrugere a parlidulul radical 88 poate . 
Belgrf,dul putea fi lnconjaraţ; vine tnsA eroul dislav; Moldova va ti dalii EIiBabetei ca compromiie graţie wnebuoulul'" de Kueze"i~'" 
Hl1ny,~di .i ca lulg-,rul se repcae, 8ju~at de comp~nS8re de ZI~Btre. Impicarea nu s'a cum Il numea prefectul de poli~e al B T- . 
al t~', lm-pinge pe TurcI 8~re SibÎlu. eate tAcu'. gradul»1, 8 tO&& silitli sli eaute aiurea. 
era fortifica' ,i prinzindu-I latre dou~ focurI In cursul anului 1442 fuseser" 3 lupte Cu cAţe·va zile mal Inainte de aţ~Dtat 
li snope.,te; eroul 8capli el nu ti6 omorit m'ari. HUDyadi desfăşurase o vi'f'jie e:x:tra- fuseRe scbitaţ ca. vagl\bond UD oare-care 
prin devotamentul unul tiu~r ofiţer Simion 1 ordinBrll., cA tntreaglJ crl3,iiuiUaCa ,i pusese Rista PavicJ, mot'ar, or;ginar din Btltillis 
Coman, Ungurii 11 zic K~m~by, care se o· toate 8p~ranleIe in el; un puternic fior crtl- (Erţ?govin~), ear In momentul arestAre! Eit 
fera să schlmbe uniform!) şi calul jerlfi!1" i citer es:ita spiritele "i lnclHz0!l inimile; bi- ascundea sub numele de Dimitrie Krez'lvic1t, 

Primire mal cordiHl1 nU-lI poate face 
nicI tata. DicI mama, cr.m mi-a flicnt dlnşil. 
IndeosebI bucuria le-a fost mare peniru,cA 
am $inut si· 'mI aduc şi soţia la caaR lor. 
TreI zile, cât am stat, cssa tntreagl era In 
E~rbMoare. Numai Bela tiiul cel mal mare 
lipsea des, din prieina pregă\irilor pentru 
matari. 

Dupli-ce.am povestit multe'multe, morţl 
de oboseall:\ ne·am dat In bra~ele luI Mor
fea 1 DimmeBţa, când canta ciocârlie., gaz· 
deIe erau 8culate la lucru: prE'gMi3u pen· 
tru piall admirabile le f&lil de clisl ,i cAr· 
n8$1 proaspe$f. " 

CAnd ne~am Bculat noJ, unsoarea SA ,i 
IDpea, ear jumerIle calde, erau puse, ca 
odinioarl pe masă, si gustlim din ele. 

Ru, dupli-ce m~ cuprinse dorul. - clicI 
somnul nu m.! mIII lnv~iuia ln dulceaţa-', 
lataritoare, - m~ gr~bil sA-mI fac toaleta 
,i 8'0 iau aţI pân! la gimnasiu. 

lntâlnirea în gimnasiu. 

IV. 
IntraI pe poaria gimnllsiulaT, cuprins 

de acelfl~! sentiment de respect, care·'l 
aveam ca student, ti m~ oprU In faţa tableI 
negre. 

Admirsţiile dese ce le primesc ,colarif, 
dupa-ce DU dovedesc semne de llldrept.liţire 
aicI S6 anşe8zli. Ciţ13sC ,i gAndesc la '~ecut, 
fac o mici comparaţie tntre acum '1 cel 
le ce Inl,.. 1n jurul meu Dr. P'eancu cu 

D,. Cnpariu discutau treburI dllscn,H. 
Nu-' cunoşteam p8 atuncI pe nicI UDUl, Sunt 
un şir de proCesorl noul, ear "domnut r;el 
bun II s'a pensionat, lip8eş~e din corui PIli
tesotal. 

Dr. Pteancu, un tiu~r prevenitor ,i
precum Si zice - d3ScAlul dFJ,tept al "p~. 
rispomElnelor'", la l'og~mlDtea ce 'J fe-c, ImI 
SptUW, rl amiciI m,,', sosiţt la E~rbare 8e 
glisesc In noul im~taut de de semn fii gim' 
naBticA. 

Mt! conduce cu muua afabilitate pAnl 
acolo ,i salutându·ne respectuos ne des
pArţim. 

Sase colegI şi ca mine eapte, e8tA ct.ţr 
ne IntAJoirlim tn dimineaţa zileI de 20 Iunie 
1903. Ace,tJ ,sse se glleesu In societatea 
celor mai devotaţI prietinf ai tinerimei: Va
sile Dumbrava ,i Coriolan Ardelean, di8tin,iJ 
profesor', carT printre lacI~mi de bacuri~ 
ne au Intimpinat pe toţi cu slirut~ri dulel 
pArin,eşU, cu semne de iubire sincer~. 80 
pus pe feţele noastre. CM,~. ~'ndrle au 
simţit tn aceste momente, inImile noastre 
I)i bunul Dumul'zeu o ştie •• -

R~vederell colegi~ll a f08' ,i ea de tot 
interessntli. Cu ges'urile, ,cu felul .de a, ti 
Beam lece ani, fiecare 8 ţinut Sli·.l 8mm
teaec' cA' mai original viea$. de studElnţ. 

Slrutllrl dulci ,i sincfle, o bucurie 
cum rai:' i·se dA omnlui si guste tn viea$li: 
eatl momentcle prime ale tntt.lnitei dupA 
10 ani. 

Profdorii De conduc prin masee. De 

__ L . 

ara:n prog:reselt>, ce B'SU realisa' dela df'8p1'!r-
ţirf3 noastrA pâ!)' azi ,i constatAm tDtr'8~ 
dn\~(', c. institolul a ţinut pas voinie er. 
evoluţia. culturaIA·moderuA. , 

Totul a merB lin ,i tleeare cercet-lllllli!-, 
serios "i SClQtltor si vad' ce diA DOU. Aerut f 
acesta ştiiniifif! deodata. Il scoate din sg,ri\!-:; ~ 
pe Bimpa~icul amic A.vram. Ajungf'm, l~ , 
laboratorul de fisieli. Vrednicul profe.sf\r '\ 
Stafanicft. dupli-ce ne·a salutat călduros, ~ , 
aratA multe noullili ,ueDţltJce tn domeDllj,,\ 
t'lBico-chimiei ,i insiat{\, mai 81e~§:u;r:.:. 
aparetului cu proec$iuni elealiâ"""""'-

_ etill, d a.ţtld-$at din. IstOt~ 
despre IoaB Huni,.cle• ~8te,1 COlvwul 0+-"- _ III 
etc. ca sI le 1Vedelf Ş\ C,blpul pel'ac~n"!._;" 
a r~ scopul IIC«'stA a,vem lIpsA de apaTatli : ~ 
c~ roecfill0iIe e,lectrlce. De oda ti, ved~[.:" 
ei tI! ol.'bif nottrl pe plire\e. Ia lumlDIl VIE 
10 QllI.rime naturală pe ort·ee om maI;;7 \~ 
istoric. ~ 

Eram, dornic al merfgo'lDl 'a r'1j"T3 ~ 
.i aă punem la clJole programul festivhlţ', i 
Intrerupe: 

- Da, D·le etefâD' ci, ,tim cA Istari:,;; , 
spune malLe ,i cli ar trebuit .ta lnţ~.~m, d;t, j 

, --.,,/ .J 
pe vremea aceu... \.~ 

Mergeau la Abroc, t~spDnse rbâod pr.' j 
feBorul. ti Doi. ca dintr'o ivimA illbubnirlll11j 
tn hohot, de r~suna 8ala... j 

D~spl\rţindu·ne de bunul nostru ~r· 1 
du.c~tor ai societl$ii de lec'url, dl etef8DlC!l ., 
ne 8a1ui1\ cu iubire ,i mergem .1 llatorim 
pvoeramul, 



Nr.26 .. , 
,~: ~ t t b'a dc,ved:t ci fll8rRf' cM·v~ timp I 
~ll ~rce !It riutre sl:;IvHofil curţ.1 dom-

'n Munt.eD!:'gru, P cI·nc' Bnl ctltreera 

26 Iunie (11 Iulie) 1903 5 

A~onarBa gBnerală a AsoeiatiuneL 
Convocare. 

Tr6nul poştal Bi:bao-Btlrcelona era I Auzi.Be el din hunI', rli de '--1 cu vre 
compus din 2 locomotive ~i 1 B vagoane rea pi-ţT la81 o .treabl la bUll capat, atunci 
plin. de dlMof'l. LI. trecerea poduluI de te put 8ub ocrotirea ~r'D.nul 8ta,~t. 

in . . (')!ltt '1 cll de vre o I 

t,'\ ': .iarbift. ca moral. f st eoeom bun ca 
,~ . , 

Omul acesta a o. . 
. tor in inviuuirea radlcahlor. Adus la 

~tllgrt\d a fost dat j1JdecM~J ca pl1r'~, la 
~y.~utat~l lui Knez,;,vicl Dia primele .z:lle la 
i~Btr'H:ţie a declarat - ~n~~ţt8~ leCC$l~ pe 

In sensoJ §§-lor 23 şi 26 ~in ~ta
tute membril Asocia.ţiunil pentru htera.ura • • 

pe ftu,illl Naprills prima. locomotivi ajunse Cum lotrl In bl8enci, prlOde a. face 
. '. la crucI ,'a se ruga; dAnd cu OChII de 

eu ~IDe la celalalt ţ~rm,. a d~ua. căzu d~ icoanl lu1 8tAn~a Nicolae, cade 10 genunchI 
pe sme, se rupse de loeomobvl dmamte şi S8 ei 8e apropie de mucenic, tlc~nd ln~r'una 
rostogoli delio inllţime de 10 metri in duviu la mMAnii. PlâDg~tor, [necALdu ,1 vorb"le 
trăglnd după sine intrl'g trenul. Apele fill,iu- tn su~pine, zice catre sfân' : 

români şi cultura. poporuluI romAu se con-
\ , 
J . voacă in 

Adunare generală ordlne.ră 
l • (.]0( a fORt &umlS diO e,101e, 

I 3 r08. - " . 
j. uilde prinţul NicQlae de M~nte~egrl1 '1 _ cu 
~ l .,.' lţ 1 P tru Karllgcorgevlcf '1 un radl~81 
;~ ~;:lb urefu~iat. Rauco Taieicl. aa . arar;glllit 

la Baia-m,are pe zilele 9 şi 10 August 
st. n. 1903. 

101 erau foarte scăzute ~i vagoanele sfin\mate - Mare mucenice Necolal, ajuti-mI 
se prăbuşirl in fundul pil't rOB. Locomotivr. s'a 81 tur 8alba dela Maica Preci8tll, cA \i-ol 
împlA.ntat In fundol fill,iulnl şi a fot aeo. face cadran de au\'. 
periti eu desăvîrşire de sfârl.mlturile va-Programul adunării este: 

Şedinţa primă. 

Y. tl~l.dcrell lui Mi1&n, a tost trImill ZIC la .Be -
~ ~ !' sd c" !!l\ lutre rn~elegere c~ r8dlc~1lI Dela sate. 3~:: (; .sta ~,anovior, .Nicolc~ Paslel, . Stol!\D 
;o!" L'roCicf, Liuba JircoVlCr, M!l\orol Vlaleo NI
l, f ~. ~ortor,-kfZ3 BlSDoievicJ, proto~reul Mllan 
, Oiu!Îcl IjIl aJPI fi să puie la cale &~f'n;.s'DI. 

Dumtnecă în 9 August st. n. 1903, la 
orele 11 înainte de ameazf. 

goanelor. Prlbuşirea a fost aş& de vio
lentl incAt lemni'iria. vagoanelor ~'a prefăcut 
in ţllldl\rI miel. Din grlm~ dr. de lemne pline 
de s~.nge ciutarl. să iasă cel rlniţl şi să 
dea ajutor celor ee nici nu se miii puteau 
mişea. V&stele, strigăte celor pe moarte 
umpleau v~ .duhul. Din tot trilllui n'ao 
ecăpllt decit şase persoane: eonduetorul ~i 
forhistul prime{ locomotive, precum şl p&tru 
căI Mori carI d,zuseri in tIuviu. Unul dintre 
el a alergat in oraşul Cenieero, a~tlzat la 
20 minute deplrtar9 de loeul sinistrulul, 
ea să eearl ajutor. 

Este Idev~rat, eli. in comuna Costel 
(eoţtul Timiş) la. 18 Iunie 1. e. s' a ţinut 
alegerei de caii sar comuna.l ~i Inel DU "pra
visor4 U t ei definitivă şi am fost alea de 
a.tare Bubsorisul, mal [nainte Mihail Ţernilr.. 

i' 
Atât le. instrucţie cM In ,edmţ!l pu' 

b~,cli Dimitrie CrezvvicJ, n'a Incetat U'!. 81r Ordinea de zi: 
1. D&sch;derei adunăriI generale. 
2. Conatatarea. delt'gaţilor presenţf. " gur momen& de II Inel\rc8 pe radic811~ t 11 

ploces. In zsdar i-s'au dovedit cI mm ,e. 
b ~ l'a dovedit de 8p~rlire cli ace~t 
mllrt'Jr.mincinoB nil e 10 stare sA de8~fle 
niul unde afli bio.roul tipografu.lul A Z'lI 

Btllnoevicl BSU casa lui Tauşanovl,cY, or~: 

S Raportul despre activitatea. comite
tuluI cf'ntral in anul 1902. 

Cu cele 8c!ise ploi aici m~ impac. 
N u m~ ~ot Imp~ca insii. eu aeeea el a-şI 
fi .om firi avere şi trecere In eomuni-
- Şi aceea. e Idev~rat, el nu me pot 
bucuri de atributul .avot- In intelesul cnm 
inţelf'ge rapoftorul. Me bueur [nsi de a.cel 
atribut, într'alt inţeles, cl adecl\ m~ simt 
bogat tn minte lntreagi ,i tn caracter onest; 
ealitlţl, pe cari ori care om chiar şi ra~ 
portorul dela resplltit-ul din nr. 24 a. 
• Tribunei PoporuluI- ar trebui sI. le po
,adi'i, cu atit mal mult treboeso acelea 
unul clssar, fie de orI-ee categorie. -
A~tfel de ealităţl minte tntreagă şi caracter 
eins~it, fac ea cine-va sI. se bucure de tre
eere Ina.ir,tea celor earI 11 ştiu. 

"l~. p. otoereulol lINan Giuricl, u~de z ,ce~ c 
. a~u' dese tnsUnirl cu pretlDşl ,CODJUrll$l! 
." Nimic n'a foloBit. TribUllalul n a vrut si 

.'4l~. . \.fI seamA. S'su Iust de bune spusele luI 
, '-x..... KreJlovicl ,,1 s'au d"t acele osânde grele. 

.~ -carI ... umplut Intreaga Ellt~pl\. de groad 1 
., AsUl z' KrtzovicJ, clirU18 I-se dAduse 

4. Alegere& eomisiunilor: 
a) pentru examinarea raportuluI 

general; 
b) pentru examinarea. soeotelilor pe 

anul 1902 şi I proiectului de 
budget pe anul 1904; 

e) pentru Îllscrierea de membri. 
6. PropunerI eventuale. ,'> a~ ,.fArl forms'e cA va fi fjţcuţ sflApat, dar 

1.. clI'e a t08~ lin Ilt ~â[J1i acu m tn t nch 18 J sre -
.. dr .,t toţI CI'I laiiI 08ând\~j au fOB' de mult 
~" lIi"bozit--- fried r,a sa nu spue ce s'a pe-

La orele 5 după ameazf sedinţa festivă 
a secţiunilor ştiinlijice-literare. 

In timpul acesta ceialalţl tin el di
dea.u ajutor ellMorilor riniţi. Ajutoa.rele 
sosite din Oeniaero erau insuficiente şi 
foa.rte cu greu se vuiea lucra. la. 8coa.terea 
rămţilor şi morţilor, de oare-ce vagaanele 
forma.seră Iln fel de dgaz şi apa grlml
dindu-se incepuse si treacl peste ele. In 
ZIUa. catastrofei au fost scoşI de sub di'lrl
mMurl 14:0 de it!~I; jumMa.te din acesti a 
erau morţI; trupurile ,. parte diL el erau 
rupte in bUCăţI. In tren se aftau mulţi 
bolnavI cari se duceau la băile de pueioa.sl 

, trccut- iet~llt de 000.1 rege, a inceput 
'- '\ ilia-.t dl:lslege limba ,i si ara~e cine l-a pus 

li It cale 81 luvinueascl pe ni,te oameni ~e-
L"rJoval', pe carI nicI nn I cunoscuse ~a. mct 

nll rne16 DU le-a auzit vrt-o d!\tl In Vl8lli. 

• * • 
Otlceri[ conjursţT, al eliror num~: 're

cea peste 300, irliU In Intreaga _srl In le
gUtui Delntrerupţli prin tirul telegrafic Ar 
mBta. care eun08CU planul conapiraţlune'. a 
or'lpa' toate ediftciile postale ear ap8ratele 
'alt gratlce erau mânui~e de ofiecerl. 

Interiorul lieel tropele erau gata pen-
. \ tru cnul rând conjllraiil din ~elgr8d n'ar 

,., 11 .. bu tit a· ,t duce la blIn snr'lt pl8nul lor 
,J-.:",~entra cal\11 cind R~g;'h Alexandru ar 
~~A !l,;!..l":."'- ~'*"'-~- u .. "'~nt.rA. lor. 
" . - S'a fllnuil o rellOlillle iti, dlmprefto& 
1>_, eu populJl\a '1Ioral, otlceril voiau BA detro

Due pe Alexandru. 
Pen'ru ca Ioel si Be lnconjoare. vir

I'''' "marI de singe In timpul revoloţiune!, 
er au pus mâna pe magaziea de arme lJi 
n'ar fi da~ arme resculsţilor civilY, decât Tn 
cazu'. cel mal arz~tor. Cartueele au fost 
Bcb.imba1e, a~& ci 10 locul cartu~e!or ,liDe, 
el au pus pa'rosne goale. Oftcerit conj (1-

l'Iţ[ IlU (#leut peste putinţA de foloFlit tUDU-

Şedinţa. a doua. 

Lunf în 10 August st. n. 19031 la orele 
10 înainte de amead. 

Ordinea de zi: 

1. Rlportul eomisiuni1or. 
2. Fixarea. Joeulul pentru proxima adu

oare generalf.. 
S. Disposiţiunl pfntru verificarea pro

oeselor ,erbale. 
,. Inchidet9a adunlril gtlnerale. 
Se observtJ" că eventualele propunerI 

au sa fie presentate in scris presidiulut 
Asociatiunit (în 8ibifU, Strada Mori! 
N'I". 8), cu 8 zile înainte de adunarea 
generata. 

Sibiiu, din ~edinţa. comitetuluI central 
al lIAsoeiaţiunil pentru Iitrra.tura romlnl 
şi eultura poporuluI român" t ţinută la 3 
Iulie 1903. 

lOiif St. Şuluţiu m. P'I Dr.llie Beu m. p.t 
vtcepresldent. seoretar II. 

Teribila catastrofă de cale fe-

din Fitero. 

Rug!ciunea 'figa.nulul. 
a 11 avand el $igaDul noroc la c81 brej'. 

DU lIic ba, da ]8 fUfat, ,tiu ci nu f merge. 
a Int;oarce el 81-1 vie bine, o tnvtrte,te, da 
degeab8, tot 11 prinde cu mMa-'n sac. 

lntr'o vreme, ci-ci ţiganul ,'o pus to 
glLnd sA ,tetptlidl:icl salba dela M~ica 
DomnuluI. 

Cum 8li facA s'o ni mereascl ? 
PAnd9,te odatl dnd P?P' nu venise 

tncl la biserici ,i cum era cam diminecior, 
norodul nu prinS{\8B a 8e aduna 10 casa 
DomnuluI; - dasealul era la tocat. 

Ţig"nul, eum tntr!1, face ochii In paku, 
It rote,te In toate pAr\Ue ,i mllndea Inspre 
ficlUoarea de minuni. 

Cind colo iatA c. pic' u!! cre,tin: 
- Ce facI acolo faraoane? 

i! rit!:'. Zuân<l un şurub dela inr,hizl1toarea tu
~'" nului ...... CIl astfel de conjurftW uşor 8r ft 

putut dessrma trupele crediocioase R~ gelUI 
Alexandrll, tarii ca si se Intimple varslir[ 
de singe mal marI. 

rată din Spania. - IU-nrhin.... . 
. . • Ca vorba asta 8capl ţIganul. Da CIuda 

... 
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Ada n'a ţinut mt:lt. Profesoral Oam. 
brava propune ,1 noi primim cu bucurie: 
CODveDirei slt-i prem~srgli serviciul dzeesc 
In imbele biserici. Va vorbi In ssll dl 
di1wMr Batean, li va respuade patriotele 
M.untean. Seara bant·het. Timpul tiind Snain
tat~ ne Kr"bim la UD pocal de bere In OE
pAtlria • Otthon· ,i de· aici pe 11l familii 
d.i prl\nzul p~ masl. (Va urma). I 

Sân'Petru la nuntă. 
Aluns .\n~l:'\l~ Ba' ,i auzind glasuri de 

- flullta ,i eunpmue, lOC .,i chiuiturr, Sân 
~I':', PeUU d~a lnlelege, c~ acolo Z~I1, e loc 

~"~'I pc 1 - cel-ce nu,~ ,he b\\.te ture cit cia-
ne.I.-· 1 li d 
IItl\: me OT,. c aci nu alti, batem i·se Imbie 
leLe o eoaJe de mila', un f.'~har de .811' rece ei 
vit an 1~~ de ,edere pe dupl Uile '1 dreptul de 

8 priVI la cel-ce Be veselesc. lnpins mi1\ 
BaI'';: &are de dorul de It ,ti ,i cnlloa,te obice, 

iurUa ,i de pe 1& astfel de treburi Sân 
Petru topo'i In UiUlltl'1l; dar ci praful cAt 
n [nclrease pe haine v~ntul rochiIlor carI 
,~ ridi~8U l~ ;~lava glsi!lurilor de flu~re ,i 

;J"r3 
lţlţ' . 

to:h c~mpoale, 8flD$~a S8 se dete pe dupA u,e 
1, d~, '1 de acolo pllvea, sbocoUndu-1 inima .•• 
-(.,,....-- .. D9.~ pe c.And I"T lnsemna ma! In tiguaall 
l prt' cele at'~lte '! ~elu'et eael: din ce loc ,i 
rlir~re cum? Dlel sfmţ.a pa DU bAga8e de Raml 

11 Dall Mall dă următoarele &m~nunte luI n'a fost proastA. 
asupra teribilei catastrofe de drum de fer I Vine In alti Dominec., 'ot ata de cu 
dela Logrono: vreme. 

,5& -mi-'i.l tDha\1 cu O mini de ceafA ,i cu 
ceealaltA dA si prlvui reverenda... apoI 
dA·I cu picioru In grindA... pânli·l 8cApA 
pe poar~1 afatli, unde In chip de merinde 
11 mal umflA odatA cu pumflu In cojoc, 
din care se ridici un nor de praf. Nora 
tntuneeAnd ochii 8&nlulul Petrol In acela", 
minut 11 lomina tnel mintea... ,i hllJ, nu 
deparle, ci cum a[ lice l'J pAnl icl pe dnVIi 
caBIi', unde dA! apli ,i BClponele celor floace 
cAron\ele, apoI peapU'n. Din 8trai~1 1,1 
8coa8e reverenda cea de anglie (ci mal 
a.vea et'ln$ia sa una ,i de lile marr) ,i fe
rmd-o ,i scuturAnd-o, sli nu fie Imbolitli, o 
Imbrlcl, pun~nd In 10cu·1 pe cea 8euturat" 
Intre Dunta,l; apoi ImbrAcl In locul cojo
cuh~1 celui peteeit şi prAf uit In poartl, pe 
cel Inclrcat. cu bQ.mbAlace de aur ,i islrgl 
[n mlllte chIpurI,. din ce In ce mai BclI
pieio,i. 

SA nu credeţi el cine·va dintre nun· 
ta,i 1· ar fi reCU008cut vr'od"I. Nu I La 
lumina atAtor lumini aprinae {Clei era acam 
seara} Sân Pe'ru plrea un raiu ln&.reg t 

Oaspe nou ,i minunat I BueA'lrelilele 
,i plharnicii umblau - ca aluOli 'n ciur; 
deci no· i mirare daci cAt ai ba\e In palme 
ma Ja fu tncArcatA_ Vf!! Sera ci diriml 
seacA •.. I Şepte gari de blilaur ,i lOJecite 
"iepte tinze ale popiil" si fi avut ciD'=>va ... 
Dar SI\n-Petru nici cu una DU gusta, nici 
10 UDa ce-o avea nu punea, ei to~ cAt i-se 
tmbia, nu ,tiu ce inimi avea, ci toHot pe 
hlline-',i tersa. 

La asta vedenie, 'o\i el8C8U ochii cA' 
capele cele elrviece,ti ,i cu ochii S8 tntre
bau. •• dar nime r~8punl no putea da : dacA 
hH.~rul issa e dela om cu tOlelepciune, ori 
dela "om cu mintea în prunl?" Le-a SPUI-O 
SI\n-PeUu. 

Voul diDtre ei, ale clrui urechi ardeau ... 
,i care acum da pe scApltate •.• Il tDtreba : 

- De ce faoi pradl din mAnem ,i 
beutari? 

- Nil fac pradl, ci paradit mU rog 
dumitale oi dumneavo8Btrl, cinsti\i adu 
oa$i I - dhipuDse SAn-Petru. 

- Ce paradl, ce paradA? I Cine e,ti 
tu, ci vorbe,'i a,. cleiorii? I 

Şi el raportorul diu intrebare tocma.I 
dtntlul nu are trecere Inaintea comuneI Coştei 
este evidentl din tmpr~jur&rel eA nieI nu 
ia pomenit nilfle numele atuncI, clnd s'a 
tndeplinit postul de eassar la care po de, 
el ar ti voit singur ai reDacteze... mal 
departe ee crede raporiorul, cA bUD!al oamenI 
eari nu-şI schimbi numele sunt cu caractt"r, 
one~tl ~i trecere inaintea lumii' 

Oă eu mi-am maghiarisl\ numele am 
f1eu\ - aceea DU ea si m~ lapid de na
ţiunet lDea ~i sl m~ fac ehiar ma[hiar, 
elel am f'cut-o aceea pentru-el am fost 
silit s(1, cedez înprejurltrt'lor pe când am 
fost qendarm. - DupA-ce am eşit insi 
din serviciul acelora, am qrabit s(1, îmt 
reiau numele, dar nu mi-a. succes,. după 
cum si Tede din aci al~tlJrata rugare Cii 

am tnaintat-o spre acel scop şi respingerea 
espHeată din partea viee-comitetului). Am 
citit aceste Icte; D-tale ele- 'ţI fac onoare 
elu pentru şoviniştl sant ruşine 1 Redacţia) 
V~z6nd Insi el nu im succede am red,' 
pl\hi numele V8~hl, m'am mulţumit eu si· 
tuaţiunel mADglindu-m~ ca faptul, ci avem 
destui blrbaţl Cu nume strl\in, dar pentru 

.LE .S 

Petru I Am Intrat atunci nechil3mnt ~i afarl 
m'a$i dat, aV~Dd haine slabe ti prlvoast>, 
drumariu fiind; ear aeuma, dupl-ce am 
Imbrlcat hsinele aste... firi a m~ recu
noa,te m'a\1 Intimpinat ca pe un lmp~rat. 
Atunci am Intrat nu pentru mâncare ,i 
beoturA, ci pentru sle mele treburi.. ear 
acum am lntrat pentru mAnciri ,\ beaturi. 
ca !'II-mi oBpAtez - haioele. pe eari voi 
mulţ le pre$uiţi. Da'i-mi dari voie si fac 
deplinA cinste de care aji Invrednicit hai
nele mele 1 

To\i sau Bcuht In picioare ,i s'au ru· 
/C8& de iertare; ear Sân· Petru, ca omu lui 
Dumnelfto i a iertat, daca vor primi sfatul 
acesta, ce le·a da': 

- De acuma nu mai cinstiţi hainele, 
ci pe cine i In hliDe-, de Bun' bune ,i fru
moase, de Eun' slabe ,i prlfo&se: pe om 
adiel; el omu',i face hainele cum are rind 
şi p]ic6re nu hllinele pe om. 

Sratul a fos& primit atunci; dar din 
acea noap'e pânl tn liua de &ZI 8,a a r~
mas: II Pune haine pe un butuc şi-t eiri 
om." Om ne oml dacl-'I vezi tn podoabe lJi 
cu C8pD pe RUS ca ,erpele, li .ieem "li om 
sireacu ,. Oml11 cu haine mai slab!! Intre 
cei cu haine ,.faine- are "cinstea eânelul. •• " 
,i-i .icem: JlSlab om, tie l focu lui 1" 

AtMa am aUlit, atMa v'am spus. In 
cA& nu-i Itdev~r - tuu-eb 'ti scripturile. 

cor· 
faDit" 
a\otim 

dar II aruncA necu~atu dintre cel mU]$' p~ 
unul ro,u la Jl~r ,. la topor... ,i cum se 
cade ~e cald la amendou~ urechile .•. care 
tari pIC d9 Intrebare pe bietul SAn-Petru 

BA 1 fili velut acum t Nu ,tiu cui 
8A-l aseamAn. C?mlinacu 'o cap ,i cirja'o 
mânA - unde ţI 'reboe domn mai de cin. 
ste Iti mai .fain.· I,i lui inima In din$i ,i 
IntoarS6 mereu ,i fAloH pAna de unde cu 
un jum~ta\e de cisEI mai nainte ie"ise flrA 
voie ,i splrios ..• SI fi V~!ut acuma I Cum 
dete cu ochii de stinţia 8a, portarul strigind 
UD "gevertherau8\ ca inaintea unui n\l f~iu 
ce tmp~rs'. nuntl1'U urmaţi de fluere ,i 
cimpoi, cu Jlmpioane pline .•• tn mAni (clci 
din lnMmplare .pinczer&·ul chiar atunci le 
servise pline) li ie,irl apre lntimpinsre ei, 
poftindu-l lnlliuntra, Il conduserl ,i·i cin
aUri chiar SCh~UDUI - mirelui. Nici eu 
n'a, 40ri loc mai de cin.It Iii .•• 

- Me rog cu plecAciane, eu li tot 
cel de mai nainte, eel SCOB de dupl ufe, 
,tili: pe'eoolul ,i prlvonl... Sa II BAn" 

G. Bodnariu. 
preoi. 
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aeeea toţi bunI, ba poate cel m!!! bunI ro
mânI iU r~ma.s şi si manifesti de atarI, şi 
lntols val cfit esţe de mare num~rul acelor 
bărbaţI de al nostri carI cu toate că au 
nume ee BunII. I romAneşte, naţiunea Romlni 
ind nu si. poate mil.ndri cu el, ~i 8' ar 
simţi foarte bine, dacă nu i-ar şti in sInul el. 

CI. n'am avere materialA ma.re, cred 
cI. nu Ir ti fost in destul motiv, ce l-a 
boldit pe rsportor sI. eerte.comuna, pentru-că 
m'a ales cassar al el. - Ci'iel dacI. in zi 
de azi se concrade un post de cassar unuia 
cace depune ea. ijarauţA n' u 2000 cor. 
averi care ating sume de milioane ce le 
trece prin mina lor, apoI ,i mie mi-se 
pl1ate încredinţa flfft. pic de reseni postul 
de cassar eomuna!, pe lingI. garanţ!L averii 
mele ce-o poşed In val. de peste 1800 cor. 
iar capitalul care se învirte prin mlnile 
mele, TI face câte-va. Ztlel de miI. - De 
al tfel DD înţeleg pe n raportorul tuCa« că 
nu-I convine ci m'au ales pe mine cassar, 
dmd fări avere mare, iar trecutul il spune 
ci aici au fost cas8arI comunal farli. pic 
de avere' ApoI de, să vede că n raportorul 
tufa· nu e om din comuna noastră şi de 
aceea nu ,tie ce trebue să ştie. 

Coştet, in 6 Iulie 1903 st. n. 

Cu atimli.: 
Mihail TtrniZIl (Osiki). 

• • • 
De miiI multA vreme In comuna noastră 

bisericeasci perplesitlţHe şi anomaliile io 
administraţia bisericeasci, ca de p. causa cu 
cArlmida, varo], peatra, lemnele etc. s'a În 
cUlb,t firi mare greutate şi remuşcare, -
aşa că simţ~meDtul nobil şi moralul creş
tinese putem zice, numaI num~ri mult. 

Incepind Insi prin anul 1900 Prea 
Venerabilul Consistor Archidiecesan - pri~ 
esmiiui h61l ,i apoi prin sentinţa SlJ in 
aceaau' ma\erie, 8a părel el voeşte a pune 
cap6t acestor p5.gubitoare rele, in adminie
tr.ţie ,i moralt.. 

Insi prin in\te18nirea nu ~iu eul, 
- calea. bud a înTes\igaţiunilor - ,i 
adev~rurilor, s& abandona.t cu totul. 

Acum culpabilitatea e acoperiti prin 
&P~Iătt)rI mal dested în materie, ca cel 
acosaţI. 

Aşa a ajuns ser mana noastrli. biserică. 
Şi dacI. aşa si. încearei cine-va I sti. acoperi 
culpabilitatea, să nu ereadli. nimenI el vl!Jlul 
ee o acopere nu sI. VI ridica, - şi a.deverul 
nu va triumfa pe una sau pe alti ca.le. 

'l'ainele produrilor de pAnl acum sunt 
multe. 

Ele vor trebui descoperite, şi dacli 
lucrurile nu 1şl vor lua calea lor adev~rat~ 
~i deamnă, atuncI Tl!Jlul se va ridica şi fără 
cruţare adeTikul va resuna. verde româneşte 
la auzul lumI. 

AtAia de asU,datl. 
Tohanul-nou, 1) Iuliu 1903. 

Un par6chian. 

De pe valea Bistrel. 
o adev~retl li de s~rbAtosre a avut 

comuna bie. Cire,. cu ftlis Z'Wol ,i Ferdi
nandeberg Dumineca In U'tj18 Iunie. 

Ca unul ce am fOllt de taţl aflu de 
lipsi ca aeell act solemn care s'a Indeplinit 
eu at&ia dovadi de h~rnicie din partea tuturor 
celor chem". - resp. ca aceastA 8~rbAtorite 
eate a'a B~v&r,U l u atMa Insufleţire - s1\ 
au Be Doteze ,i pe aceastA cale. 

AceB8ta eate ziua de instalare In pa
rochie a unerulul preot D-l 1' .• n Popovic1 
din 18z. ' 

Venirea D~sale In parochie a foat cu 
atM mat bine primiti, cu cM dupll. cum 
sunt imforma' mlcar c. • fost alea cu 

, totalitatea voturilor, totu, a avut BA ae delA' 
'ure multe 1 
. . Acum dari ftind inetalares, de to~t 
lubltul Domn Protopre@biter Andret Ghidiu 
din Caransebe,;' ea delega\ul V'eD. Consistor 
dieces8n, la timp pottivtt inSOlit In cl!.lMorie 
de inteliginţll din comunele tnvecinate s'a 
preaentat In Comuna Cireal fiind primi, co 
mare bucuie. 

La serviciul dumnueeac public inmens 
,i mal vir\ol in~eligiDţl, dela diferite sta: 
,bUimente din apropiere. 

-
.'/ 
;; 
" 
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Şi eatl ~ra gata in inima poporuluI! suru_, coşul se invIrta grabaic Bcun, .\; 
d:-a nu mal ţinea eu .dins?l. Amice I eştJ la dreapta acum la stânga. ~ 

Dar dacii. este vorb, d13spre adul spe
cial 81 Jntroductril: vorbireI' magistralA a 
O-luI Proţopresbiter AndreI Ghidin, - pe 
lângă aceasta apoI modul de predare. adre
sâadu-Btl poporuluI, cr.ruia It esplicl tn mod 
intuitiv prin cetirea documentelor, tntreg 
actul ce BA @~vtr,e,te I,d InBemn!Hatea IUf, 
- spoI adre"Audu S6 tin~ruJu' preot, cl\ruia 
LI predA crucea, evaogh~ha ,i cheile II. bi
sericI. Toate In leglUnr' ,i tORoţite de 
cele miiI potrivite lu\"6ţMurl ,i cu elocuenţA 
rAd, - C8rJ ,i pe cf'I ce pricepe8u 
bine limba, -- ia captiv8t. Zic toste ac~ste9, 
precum ,i cuvintarea noului preot, pe care 
nol şi al~ când Il ,tim bun orator !şi despre 
care o persoanA competent' S'8 eRprimat ci 
pare cA dtDsul cu anI ma' Inainte tot pe 
amvon a predical, - z;e t08t~ al!e3tea. nu 
m,,' bueurie ne pol face ,i falli I 

Ull om slab, dnd susţiI ŞI publicI astfel . Prin aceastA Inv~rtire, miere:: 
de lucruri, el am voit s' iau sigilul din din partea din afar' a fagurilor sboau. 
mâna protopresbiteruluI. E prea adev~rat toata. Inspre pAreţil ciubAru'ul. Acum 
şi fapt, cll. creştinul Avram Seacha şi c'ţl-va se Intorc faguril cu partea din IA,un
inşI au luat matrieulele din mAna proto- tru 1n afara. şi coşul Se Invlrte di~ 
populul, dar llumaI dupl-ce am indemnat nou C 

. tI' u ~hipul acesta, la timp 11'< 
eu pe plinn e e protopop ca s~-'I imbie ce.te~va mInute. mierea din patru (8,-
I'U ele daei voiesc sl le ia cu puterea, gurI este scursa cu des0vtrşire. 
pentru eri este lege 4i pentru puternicit", In .part.ea din J. os cl·ubKrul ~e al-b.".' 
şi DU sigilul .amice bostan" pentru-cl "IJ .. 
aCE'la era in buzunarul P' otopopullll predat o g~ura, prtn care sa. se scurg' mieres. 
d- t t Intr un alt vas peste Care se· pun'" -

ID par I.'a mea n ş~oala ronfesional~. alt'. .... ~" 

I n for mea. z ~ - te ami e e - şi Cu ajutorul ms"inei de storfl cr . 
despre aceea - ei tn rasul acela am fost pMAm miere aevea curatA, .• Acum dupli biseric!l. - la m" S8 cea 

bine 1l1grijiti de tinera DoamnA )11'eOl88SI11 
MArioara PopovicJ, - nu 8'a lAsat uimi·:! de 
dorit. Rar la dodu! toastelor nu ('rIS ,Bi 
decM bucurie IJi veselie mal virlos ftind ,i 
poporflnr In apropierb s, aUleau cuvintele: 
.8~ tot asculţI". Pentru cine nil S'8 toaBtat 1 
Pentru gloriosal Domnitor, pentru espil bi· 
serioeI nORstre, pentru noul preoi, pentru 
comunl\ bie., pentru inteliginţ\ 8tr~jD!i etc., 
IncAt nu se mal stArea, făchdu se astfel 
cAt ma! splendidA B~rMto1\rea a~ea8ta. 

scutul de apărare al părinteluI protopop. '- Storsul. cu maşina Bre avan,.tai \,; 
Poporul n'a fost agitat de nici un preot a t ....... 'J 

din comuni, ci motivul aeela pe cale l-am c, nu 8 rlca.m f8guril, ci-I puter; 
espus . mal sus. In sfir~it v~ztmd cum merg pu~e din nou .la loaul lor să-I umpli; 

b t a.lblnele cu mIere. Aoest luoru~- 1>1':: 
tre .0r.lIe -. am, abzis, eBr protopopul 1 f V 1 D zice e ce mal de ruate şi mal f(, 

asue ămlan m a susţinut ~i mal depart~. lositor stuptt.ruJul, care In adev~.f • 
Şi in sflrşit, dac. al pretenţia de-a t A, t . 

susţinea şi mltI departe fărl. de-a produce vo~ş e B se oloseas(!,' din stup~rit. I 
Prin aceea cA, dam faguril gata al- , 

dovezi auttlntir.e, eu voiu dovedi asel ţiunile bine lor, faoem ca BA putem recolo o,, 

mele, dupii.-cum m'am tlsprimat şi mal sus. ~iere. din greu clnd e" tn toate fl~ ,,$. .. , ' Toate acestea Of' Indreptliţ~8te a crede 
ci luma ,I-a aflat plstorlll iubH "i Plstorul 
turma cea vrednicA. 

De ce sunt iubit de inteligelnţa din riIe ŞI Inca miere ele frunte, altcu:' o~ ) 

Abrud - Brad şi jur 1 In ce disordiue perdem f08rte mult clei Jllbinele. '"1 • 

81 le fie de buu au gr t el. 

DlnZarand. 

mi am adus parorhia mea, cii. nu ne SpUI ~ silite Bâ-Şl facA, mal tnt"'" fagl:illl '.' 
Poata prin edificarea şcoaM tn parol'.hia apOI sA adune miere. Astfel ~le pel _. 
Dlea pe spesele mde proprii, ul\de n'a mult timp cu (jcerea fagurHor, e,:H 
mal fost şcoalâ de când e lumea' Aceasta folos avem puţin, de oare-oe şi 8.,~ 
e disordine mamelucule I , Cătl alt-cnta t· I!. d· f rl tI' 

71 Bespuns unui amic al păcii" din Munţii- Ş Im C" 10 agu are mu ti lt'f:O'-; 
Apuseni. n

t 
am fă.cut CL preot de treI ani. puţin9. cearA; miere lasa. aduna "'u 

(Urmare şi tine). Bug&tul material ce·'l mal am despre inlesnire netrecându·le atâta timp~, .... 
plrir.t"le lin cestiune ,i rhiar despre tint' ne-av~nd niCI atata lucru ca la el \ 

ToţI cel patru şi eu martori plătiţI amite al pliciI, di\ndu- '1 numele pe fatl, d' t 1 f '1 
de Ontfiu au fost cita~l la. cancelaria pre- l 1 U IJgurl or. ,~ y v ti reservez pe viitor. L . 1 b-l 1 1 toriali din RORia. ai acesta fiind omul luI, D a coşn1ţe e mo 1 e ueru me,', 

T 'Y eelar, eli. toate cl'lea sClrise la adresa t d f 
ia pedepsit eu 400 cor. spl1Bendu-le, CX ge are uşor cu punerea e agu< 

Ci mea in ziarul • Tribuna Poporului" de t D . . . d d 
n'a fost permis si tină adunare in sat. ga a ar ŞI am vom a pro UC,(i , .amicul p~Cil" sunt numaI ni~te nE'adev~- It 
Amice! acestea dau dovada., eli. părintelh t' ceara mal mu a punem numai r ". '" rud ne ememice illlOrite din pismă şi ură faţă 1 1 f f In t 
Nicolae OnefÎu e un om plX"ut Rl' II·nJ·Il.~I't d' t· I me e goa e ar' agur!. aces c~.··' ~ "li" ';'~ e mme; ear pe me amice Il păciI te t d 1 
In mijlocul unul popor Y numesc mameluc. ns9. tot e-Buna pe partea din 9.ur·-

tru a scânduricel de sus a ramei';., 
Dar a loat pentru un estrls 2 - 3 DIi.·'ţi numele pe faţi - ,i atuncI f 

ilorenU ,i (len\ro 2 morţl 140 tlorenl, vede-vom! se ace Inceputur1 de faguri CtlceBr~- .~ 
suni fap~nmrtm~~-~~~~~~~~ .. ~~~~~~~.·~ .......... ~.·~,~p~e:n~t~ru~c:~~a~lb~i:n:el~e~6~~ .. .i~~~~~ 
Domne-zen şi a oamenilor ~ Dar a llsa 
mortul desgropat, pentra-cl nta avot omul 
banI să-'ţI pllte&8cii. momentan - e faptll. 

Ioan D. Şortanu, 
preBb. olt. rom. 

cinstită, iubite amice I '1 Şi a intenta p10- =p A R T E A=-E-' CON O MIC cA~ •. , 
ces contra unuI creştin pentru-c~ n' a voit 
să- '1 dea crucerol de ertldt..ne, e şi mal 
nobilă fapti, scumpe amice al plciI '1 Re
teritor la averea bisericeascll. n'am nimic Stupăritul 

conţra părinteluI Oneţiu, elel în adev~r·a Prelegere poporalA. 
şi mărit-o tntr'un mod ingrozitor, aşa, că (UrInare). 

incurcltura în averea bisericeascl din pa- "Spre acest scop este trebuinţA 
rochia Va.I ea-verde, e mal mIre ca cea de un ciubl\r mare cu toarte (A,cute 
babiloniei, ear casa bisericească sufere de din lemn cM maltsre d. e. din stejar. 
8tomach. Toartele se fie mal Inalte ca de obi-

O informaţiune proa.'}tl şi neadeverail celu. Pe fundul ciubA,rulul tocmaI la 
natural numaI dintr'un cap ca al "amiculul mijloc, B~ tnţepeneşte un laţ, 2 cm. 
păcii IC , poate eşi la ivealii.. Su~ţine şi gros, la mijloc g~urit; g'lura t=,~ fie 
informeazl reu publicul, dlol, eli. eu am cAptuşitA cu bie chiu. In toaIte de 
dat afad, din biserică pe femeea Rus asemenea sl\ lnţepeneşte un lat la 
Maria. mijloc gliurit; aceastA gaur' se tm-

Faptul s'a intamplat în biserică in bracA, şi ea tn blechiu. In cele dou(!, 
adev~r, dar n'a. fost aruncat' din partea g9.url se Bşeazfi, un fus, care tnv~r" 
mea, ei a epitropulul Petru Ciocao, pf\n~ tindu-se pune In mişcsre un coş licut 
tru-eă eerUndu-se en alta dela un sca un, din lAţişor~ şi aşa de mare ca se po· 
m~ eonturba in decorsol predicil. Despre triveaBcA, tn ciub9.r In tocmaI. CSBul 
aceasta însuşI epitroplll poate fasiolla şi e facut tn patru muchI, la fund ceva 
dovedi intreg poporul, 1 ApoI mal al mai Ingust ca din sus. Imprejurul co~ 
un păcat, pe femeea. amintită n'a cheaml ŞulUl sli tnfăşur9. un rociu de sirmA 
R u 8 M. & r i a, ei Ci o c a n R a o h i 1 a. (drot) tn depa.rtare de 1 cm., tntoc
.Amicul pitit" eontinu8odu-şl T"Tsurile mal cum 8(:, Inchid coliviile de paserl. 
sale nemeJodice, diee; "ştim, că pentru-ci Strma poate fi InlocuitA prin o sfoarA, 
n'a fost denumit administrator paroehiul tn subţire (şparga). 
Bilşenl Ori" am pus la cale pe mal lBolţI Cele pa.tru laturI a le coşului a1\ 
oa.menl ca să faeă scandal in biserică şi fie aşa de msrl ca sA Incap9. 4: ftl~ 
eu forţa am voit si i~au sigilal din mlna cu p8.rcane cu tot; dup'- ce,. ou aJ1l· 
protopresbiterulul tradaal. torul unul cuţit anume faout s' des-

Mal eat' Ineă un neadever eşit din- golesc ca.suliile, faguri! se. Bş.eazâ 
tr'un cap de glirglunl. Faptul stI!. aşa· tnaM-va plecaţi tnspre pa.reţll cl1:lbA,· 
Eu şi cu plriBtele Stefan Hlr~guş am fost rulut . . 
denumiţl de administratori parorhiall din Fusul de care ammtis~m ee fie 
pnrtea protopresbiterulul tractoal. \ ma! Inalt dec~t toartele ClUbArulu1. 

Pe al doilea adm. poporul nu 1-& Pe capMul ~ln sus se tnfaşu~A, o 
voit din motivul, ci dlni fiiod ea ptt"şe- afoarl\ tare ŞI la cap~tul acesteia se 
dinte al pădurilor comunale din BHi.s6nl, pune un m9.nunchtu de lemn. 
in mal multe casurI a pedepsit aspru pe Trlioga.nd de capMul afoareI, care 
eâp-va poporenl. se lnfl\şurA şi deefaşurA tn Jurul fu-

(Va urma,) 

MulţUlllită publicA .• '-· 
Cu ocasiunea 8 rateI poporale Ira 

jatt. de Reuniunea pentrll bibliotec" p: 
poral' din Vi~tia-iDferioar' ao binnoit • 
sohi peste taxa de intrare ,,~!~toril d-ni 
Nicolau Borzea preot 2 cor, 'ftr~!,
BOlzea Dotar 4:0 tii, Ioan Stanciu preot i 
cor. 60 tiI, Iosif Neagoe eomereiaD\ V, 
fiI., Dioni;e Stlneiu, C\Omardaut 40 1'., 
Buzeezky A. pădurea 40 ftl.~'lo.n Bamw. ; 
tnv~ţâtor 40 fil., Amel Bo! zea eomli\i"'" 
20 m. t Nistor Doerilll, Tiee·noiar 40 fi', ' 
EIll. Lupea, pradica.nt de notar 80 fiI.,.. ~J( 
colau Frl\ncu 40 fi!., Aernald. S.· reBr' I 
cieu\ 1 cor. 80 til., Szilagyi S. 80 tii", 
Nicolae Frt.neu, practicant de "eompta'i~' 
80 fiI., Nicola.e St. Grap~ 40 tiI • .".... ...... 
Borzea, D. Cirje DUID;tru N Neagoo i.: 

Godan, NIcolae D. Borzea Dionise BOflf' ',1 
Vasile·I. Şa.ndro, 1, Cirja şi Radu ..{}'t;~: 
câte 20 fit, tot diR acest prilf'giu f. (). 
Domn Ioan Cândea Plotopop tn Avrig ~; 
Nieolau Cueu preot in Corbi au binev.·, 
a contribui c~ eAte 2 .... ~urile .li, 
unionel ,t ./" .". 

Tutnrof .ee~lor domni l~ eXfirlm~. 
in numele ~ Beunlll?eI m,ulţămltele n~a8b . 
Tot eu aceasta. oeaille comitetul .Reunlun~! 
noastre î~l ţine de cea mal plicută datoJ! 
a 6sjJrima tot pe lIeessta cale I1rofund"i 
8al~ mulţămite d·lut Dr. Ioan Sench«, 
advocat in F~glrl;ş pentru donaţiunea 1.1, 

clrţt in pret de 20 cor. făcuti "Re.:, 
niunel, " 

Din şedinţl, eomitetnlul, 
per:tru bibliotef.l poporall. ". J"'. 

Visţea.interioară în 25 unie 190'1~ 
Nicolau Poria, B. Boiwiu, .; 

prescr. notar, 1 
I 
i 

~""'" ,..;~ ... ----.... ~ _i.i:b,"" ~ __ --...;. 
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................ 2& .. ··& ................................. l1li2· 



"1 

\ 
Nr. 26 

Din Austria. 
Autograf illlperăţesc. M. ~~ Mo

narchul a. adreso.t prlmaiul mlnIstru 
Austriac urmatoarele: 

28 Iunie (11 Iulie) HIOa 

adatd n'a devel/it papă, secreta~·u.l, de stat, 
aşa că alegerea luI Rampolla ar fi pml1ul caz. 

Vanutelli a condus multă vreme 
afacerile nunciatureI papale În Vi~na. Tre
bue să adaugăm că a fo~t unul .dmt~e c~le 
mal strălucite talente diplomatice dm Va
tican. Se 'nţelege, de atuncI a 'mbretrânit 
mult. Pe atunci îl numeau preotul saloa
Ilc!O,., şi aşa şi era !n cel mal, fin ~i mai 
strict înteles al cuventuluI. E de b9 de 
anT tot 'la această etate a primit şi Lea 
al XIII coroana papală pe care a purtat-o 
'.le, de anI! Dar Vanutelli a asurzit. Şi 
acesta e un defect mare, pe care nu'l poate 
contrabalansa f:..lptul că el n'are oposiţie, 
ci numaI prietenI. 

din fruntea aUarulut. - Comitetul pa
rochial, în şedinţa sa din 8 l. c. a pri
mit cu mare însufleţire acest nou şi tn
semnat dar bisericesc, şi luând act cu 
pl<lcere a decis să t mu,lţumeasca vred
niculu! frunta~ prin o adresă de mulţu
mire. - Şi nof zicem din inima: 

7 

Când călătoresc domnitorii. 
Visita Imr~râtulul Oermaniel tn An· 
glia - dupa oum oetim intr'o !oaie 
englezeagcă - n'a fost. prea oostisi
tosre daca luA.m In consider~re co
moditatea ce Il avut-o In tot drumul; 
dar e lucru rar OII regiI să calato
reascA. eftin. AşlI George IV a tre
buit se. renunte 111 oalătoria tn Berlin, 
din mmsa cheltuelilor mari. Când 
tmp~ratul \Vilhelm a visitat pe regina 
Victoria tn 1891 I costat-o pe re
gina aproximativ 35.000 coroane, ear 
visita scurta II regelUI din Siam 18.000 
coroane. CAlatoriile regineI Angliel 
tn Btr~inatate fiecare separat a costat-o 
lJam cAte 100 mil coroane, deşi regina. 
a calMorit rar mal departe c~ In 
Franta. Numai singur paharnicul a 
a cheltuit 25 mii coroane din aoeastă 
sume. 

Iubite Dr. Korber 1 - Dupa 
cump~nirea temeinica şi profunda exa, 
minare a acelor causs, ~arl pe .o-Ta 
te-au Indemnat ca sa ml Inamtezl 
demisia D Tale şi a tntregul~1 mml
steriu, niCI pe lQ,ngA greut~ţlle, ca~I 
dupli. opinia D-Tals predommeazQ. 81-

iuaţilr şi canseaza pedecI t~ mersul 
--:~punef D-Tale, nu pot satlsbce de 
..... a.ţl primi demisia şi a te absolva 

dela postul ce ocupI. Con8iderend 
causele foarte tnsemnate, cad in vre
mea cea mal apropiata pretin~ regu
Iare şi b ct\rI se re cer puterIle cele 
mat'prolJ ite- . am trebuinţ9. şi pe mal 
departe de 'serviţii1e D-tale mie. atâ~ 
de pretioliSe. Când cu ~UlţUmlta ŞI 
recunoştinţa ImI aduc amInte de me
ritele de pa.na aci, atât ale D-tale cAt 
şi ale Intregulut minister, contez la atat 

~~. >~ de mult probtlttul D-rra.le patriotism,. 
1 fii te asigurez despre nestrQ.mutata ŞI 

deplina mea Incredere. 

C' 
I 

.. Viena, 7 Iuliu, 1903. 
Francisc iosif· 

Papa trage de moarte. 
Roma, l:> Iulie. 

Cum se ve .... teşte din Roma, papa a 
decbrat în fata secretarulul seu Angeli, 
că a perdut o;'I-ce speranţă şi sl'mie' cit 
lJultlllqeu îl l'a chema la sille. Păr:lse~te 
pămentul cu con~t.iinp, ca ~i~a~mpl!nit 
111 totdeauna datofla faţă de btsencă ŞI de 
omenime. 

Roma, 8 Iutie. 

Papa a chemat la sine pe cardinalul 
Angeli şi i-a spus, că- '1 ~oa:e I~Ult, .Că nu 

"~oate lua parte la rugăCiunile lD elOstea 
.. ::- maiceT prea curate dela muntele Carmel. 

1;""-+--=--:--,....,... .~. ·l,·,,~i\\n\le se incep ln~lne. Zl~C p:.lpa., 

TfI 
j i " , 

;: '-- l' ell tucrnal 111("1(' j'oUI /1111/'1. 

Cardinalul Angeli a incercat să-'1 
mângăe pe papa spuncndu-I că presenti
menteie luI de moarte nu se vor realisa, 
dar papa n'a mal zis nicI o vorbă. 

Roma, 9 lui ie, noaptea. 

DoctoriI nu ma.I au nicI o nădejde 
flA I poa.ti scApa pe papa. Se aşteaptâ din 
elipi in e.lipA ea Leo XIII sA-'sl dea ob
ştescul sfîrşit. E de mirare puterea sfân

_iaJal moşneag, care de treI zile luptA cu 
./ moartea şi aşteaptA. atât de senin sA se 

desAvÎrşeaseă din vie atA. 
. Intre cel carI luptă să ajungă papă, 

sunt: secretarul de slat cardinalul Ram
polla, l:'allutelli cardinalul bătrân, SIJampa 
archlepiscopul dela Boloana cardinalul 

De~pre Girolan Gotti toţI cel iniţiaţI 
spun că: 

Acesta e omul care are mal multe 
sanse! 
, Gotti s'a năsClIt în 183.ţ, aşa dară e 
cu un an mal betrân ca Vanutelli, şi în 
decur~\I11ntrep;cl lUI vieţI s'a nisuit să ajunga 
papă. Era peste măsură cuminte şi daCă 
am întreba, de ce are tocmaI el cel maT 
mulţI sorţI de isbtindă, respunsul ar f1 
unanim, cii în totdeauna a fost aşa de cu
minte să ducit o viap retrasi1 şi modestă. 
~ 'a c:iutat n icr -ooată pu bl ici tatea. E un 
om foarte Înveţat şi energic, apoI mut 
are şi privilegiul că e de o Înfăţi~pre fru
moasă, într'adever majestatică. 

E favorabil pentru el şi faptul că a 
fost călug;ir, şeful carmeliţilor, ceea-ce îI 
ridică popularitatea în Roma. Cu un cu
v2\1t, are multe privilegiI, dar nu trebue 
să uit<1m proverbul: 

Cel ce intră ca papă în conclavă, ese 
cardinalul de acolo! 

De obiceiu sftrşitul alegerilor papale 
e llsensaţie': şi ~surprindere", Aşa şi acum: 
se poate s.1 devie Di Pietro sau Sarto noul 
papă. Hau un al treilea, la care nicI nu 
ne gândim. 

* 
Alegerea luI Lea XIII de papă nu 

s'a petrecut fără oare-care greutăţI. Au 
votat de treI-orI cardinalir, până când Ioa
chim Pechi a avut 3/4 pătrimr de voturI. 
La alegerea de papă au luat parte şilse
zecI-şi-patru de cardinalI; între aceştia 
patruzecI-şi-patru italienI şi doI din sta
tul ungar: primatele Simor 'Şi MihalovlCT 
cardinalul croat din Zagrab. La prima 
\'otare Ioachim Pechi a primit şase-spre
/,c ... c voturl, ca. \a \,oldlt:a Je ..lupa ulncaZ{ 

a avut deuezecl-şi-~ase. Tot n'avea însă 
majoritatea trebuincioasă, In 20 Februarie 
au făcut o nouă votare şi atuncI i-au dat 
votul patruzecI-şi-patru de cardinalI. 

Alegerea s'a terminat şi Ioachim 
Pechi a ocupat scaunul papal. A declarat 
imediat că vrea să domnească sub numele 
de Lea XII; se îmbrăcă cu ornatele pa
paie şi, a primit omagiile cardinali lor. In 
3 ~1artle l-au lllcoronat de papă. 

Primul cuvent ce a rostit, a fost: 
- Fiat lux! (Fie lumină)! 

NOUTĂTI . 

S&. traiascâ I 
• 

Celics Delavranees, fiica d·lui 
Barbu Delavrancea, este obt'ectul de ad
miraţiune a publicului musical din Bu
cureştl. La un concert dat Duminecă în 
sala Ateneulut, tinem domnişoară s'a 
remarcat ca o artistă desevirşită, adeve
rat geniu. A executat la pian cu atâta 
măiestrie un "Concert" de Chopin, încât 
a stors furtună de aplause ear ziarele 
dt'fl, Bucureşti scriu cu adeverat entu
sia.<;m. D-şoara Celica este în verstd nu· 
mai de 15 ant i cet cart o cunosc însă 
de m1:că copil<l, deja nainte cu 4-5 ani 
i-au admirat talentul musical. Urmend 
să cuUive arta musicală, ceea ce desigur 
va (ace, fără îndoială va ajunge să câş
tige lauri cart vor fi podoabă intreg nea
mulut românesc. 1-0 darim elin tot su
fletul. 

* 
lIymen. Dl Constantin BurJia, pri

marul Uaranaebeşulul, 8'. cununat 51mb!\tl 
la Bâi1e-Erculane cu d-na Maria }1enzse. 
Martori la cununie au fost: comitele RU

prem Ca:'ol Pllgâ.ny şi Emerie J k4bffy, 
deputat şi seer. de stat tn pensiune. F,,
licitările noastre 1 

• 
Fidanţllre. Dşoara D'lniţ'l Bogdan, din 

Deliblata S'8 fidanţat cu dl Nicolae PocresD, 
din Oraviţ~-montan5. Multe felicitAri. 

• 
N ouă cancelarie advocaţiali. 

DI Dr. Gdorge Dubleş, advocat, f,ce cu
noscut, eA şi-a deschis cancelarii advocl
ţial~ în Hunedoara. II dorim isbAndl! 

• 
o artisti\. tn - ftuerăturil. D-~oara 

M:lnulescu, Romfl.od, din Bucure~tl, are darul 
de a şti ftuera. atU de bine şi aşI de nu
anţat, incit amicii au sfătuii·o si S8 lase 
a ti auzita de public. D-şoara Hanolescu 
a urmat sfaturilor, şi publicul Iscultător a 
remas incintat. Ziarele din Pluis sunt 
pline de laude la adre~a el. Revitlt& nFe
mina" iI aduce portretul in num~rul din 
urmi, scriind despre desterita.tea el urmi
toarele: • Cel cari n 'an auzit-o til1er&nd o 
serenadll. de Braga, nu-'şi pot lnch pui păn!!. 
la ee grad acest ram non rivaliseazi eu 
celelalte ramurI ale musiceI, nici ce im
presie de arti iţI poate da. OAutecul ti
nereI romAnee este mal dulce decA.i flautul, 
şi sunt sigur, el daei priveghitoarea ar 

ARAD, 10 Iulie D. 1903. auzi.o tine lnd in tăcerea pădurilor, Intr'tl 

~., i ~ j '> 

(1J'1''O[al1l Gotii, ~piscopul dil~O;cglla. Aceste 
l1U1,!1e se aud In toate părţtle. Dar trebue 
s~ msen~nl\m că din aceştia doI, Svampa 
ŞI O~egh,a, peste tot nu poate fi adus In 

~mblllaţle: ~vampa, cel mal strălucit 
talent al. bl.senceI e grav bolnav. Cu câtl 
v~ ~nl. l~alllte a fost para 1 isat, în urnla 
C<lrel~ I-S a A umllat faţa, inc .. h orI-ce ajutor 
medIcal e III zadar. Cardinnlul Urculia e 

Pilda buni atrage. P. 8. 8a frumoasA. noapte de varl, şi-ar ameeteca vocea 
Ioan 1. Papp, Epic;cop diecesan, îndată cu a ei spre a-I reapunde; şi acest ado
la alege'rea Sa de episcop a facut o prea rabil duo s'ar cufunda Intr'o armonie aşa 
plăcută .c;urprindere comunei noastre pa- de plltruozătoare, Incit ar fi cu neputinţâ 
rochiale din Arall, d!lruind Sfintei bi unor auditorl rbiar preTeftiţI, de,. deooebi 
seriei catedrale un clopot (în al doilea tiueratul priveghetoarel dl! acela &1 artistal". 

.. ~ .. ' 
~ ~, 

- ue iG de anI, e ist~)Vit c~ totul şi foarte 
nervors. Aşa că mcl el 1l1s11sI nu sc crede 
accesibil de a ocupa scaunul papal. 

Aşa pe listă rcmânc nll1nal Rampola 
car-e. " 'le. şasezecI de anT, Vannutelli car~ 
:.1. trait InUlt În \'icna şi Gotti. .\laT sunt 

~ . d~Hl~ j,l;UllH: ~ar;. ~'()t lil;late ,în cotnb.inaţ~e: 
nf... -..~a!ul iii 1 letl () şl.patrtarhul Jm \ e-
~t:;. , .. . , a, Santo. 

~OTJ 

,dt\: 
ehi" 

Ele,;. -

1~a1~Zfolla:, C!nc nu cun0:jte acest 
nume.~ Sa scns o htcr~ltL~r~1 i:Itr~~\f',ă Jespre 
el. . Can,d a fost nunţlU 10 Spania, ~ub lm-

'_" pn!l~răf11"~grave de atuncI a lucrat cu "tata 
,steţlme, ,ca "a atras asupră-şi toată aten\i,t 
Fomef ŞI ~and se da oca~ie, îl Uiceau e\.c
Ciutorul VOinţeI papeI. De şase-spre-zece 
anl_ e .se~retarul statuluI papal şi tot ce a 
săv,lrştt 111 această calitate, se tine de is-

itJn; " tO~le. Dar sunt diferite păred în Ceea ce 
-!l' ,''''_''' pnveşte alegerea luI de papă F pest 
~ mcsură maT diplomat deca·'t să' ~. x ~ e 

90 '.Isr- d l' poat ... lll-estu I pe toţI carI au vot I a al a V , . D < < e!:Jcre. r. 
mare< o~oslţra. ~toria luT de cancelist 
apucatunle luI tactice au fost in lea,Hură 
~u multe neplăcerI, carI toate acur:i trag 
Ifl cumpăll<l - contra luT. 

p~ altcum istoria dovede~te, că Ilie! 

turn) în pret de soau (opt mi1,) coroane, • 
după cum a dat 60UO ~i pentru, înfrum, Trlznitf., Ni-se sc'rie urmAtoarele: la 
se/area b1:"er;cit aradane ziua de Sâuziene seara la 6 ore s'a desclrcat 

asupra comunei Doastre lHsdia, o fartunA 
Vezând acea.sta nobila şi cre~tineascit tmpreunat~ cu fulgere ,i lrlisueţe, care a 

{apta, fruntaşul no:;tru pa,rochian fii eco pricinuit chiar !şi moarte de om. Anume: 
nmn nimitrie Hobriiu, .'l' a simtit în- O femee cu. numple lcolt.na Radomir. tn e
de'nnat ~i a-sa a ]J(lşi pe urma bunului tate de 40 sni, plzia 13 oi pe o colin' IAng§ 
păstor ~i din avutu.l cu care l'a dărzâf comunA. FJlgeru\ a lovit pa nefericita dim
D-zeu a c ştiqa întru sudoarea (('tit preunA cu 12 oi, !şi la moment a of!zut 
gale a mlli solvit la mâm'le P. 8. Sa. le ~;:r!li :!~'r!~~:~a cM ,i oiţele, dintre cari 
dlul Episcop suma !le 20UO (dou,~ mii) C'\racteristic: ci. rosi erau In apt 0-

cQ~Qane, 'pen~r~ tQcere~ unul orologitt la !liere copii dar pe aceia lin i a atinl de loe 
sfctnta blsenca, cu aratăloare în amb"le fnlg~rul. Pe 9stlizi ge a!şteap~1 comisia. 
htrnurt, şi in front cu lumină electrica. llladia, d. p. 1903. Cu toatA stima.: Matei 
C l •· h Milancoviâ, lin 6ţlUor. olltracbt sa $'1. inc eiat cu un între- • 

prinzt'itor, în urmarea cll..ru1a la întâiu Petrecere. Secţiunea mlJseriaşi10r 
Octomvrie a. c, ceasul va fi dat spre romAni dela nAsoeiaţiunea naţionali" din 
folosinţă publica, şi va vesti, împreună Arad, are onoare a ve invita la produe
cu clopotul, efi. mal are maica bisericlt ţiunea Teatrala lmpreuna.tl eu petrecerea 
(ii plini de dragoste şi evlavie, gata la poporalA. ee S8 va arangi, tn sala ,,0 (\ sel 
Jertfa Naţionale- din Arad, Duminecl In 29 

. N um..eie frun~a..'{ulut nostru Dimi- \ Iunie ( 12 Iulie) 1903 In seara Sfinţilor 
~ne pob.rau stă tncrt de muU cu faLă Apostoli Petru şi Pavel. 
m blserlca AradulUi, pe 2 icoane tu"rt * 

O câlMorie a regineI Victoria tn 
Balmoral a costat-o odat~ 200.000 00-
roane. Ultima olUatorie a laru\uI In 
Franta a costat nicl mal mult niCI 
mal puţin 10,000.000 coroane. Şi 
DUakirchen a plMit mal ales onoa
rea oA a putut da un dejun ţarulul. 
In Compiegne s'a pus dare separatA, 
oa s~ poa'e. acoperi apesele, ce au 
avut cu ocasia visîtel diferiţilor ţ8rl. 

• 
In loc de un an temniţă, 3 ani 

temulţă grea. Tribunalul din Arad 
pe basa verdictulUI Curţii cu juraţI, a 
condamnat la un an de temniţa pe 
Petru Voştinar, locuitor Gurbll, fiind-cA 
In anul trecut In 15 Ianuarie l'a lovit 
In cap pe Pavel DaniH~, aşa o~ In 
urma re.nirel a murit. Ape.r9.torul a 
apelat; dar Curia a ridicat pedeapsa 
luI Voştinar la 3 ani temniţe. gred. 

• 
Cea mal nestrieAoioasf. cremA pentru. 

lnfrumse'80rea 'enului e crema de flori de 
lilia~, un borcan costl 1 coroaDI. 

Pudrli de ftori de liliac 1 cutie 1 cor. 
BIiPUD de flori de liliac bucata 70 fU. 
P&8~8o lano 2 cor. 
Padra laDO 2 cor. 
- Mij!oc sigur contra darerilor de 

stoma.c, & sglrciurllor şi a catat'IlIHor de 
stomac, con'ra boalelor Invechite 1e s~om!\c 
!şi con~ra lipsei poftei de mâncare, pe urml 
u.n mijloc 8igur purga~iv firi dureri: e cea.iul 
IntAri'or de sţomac al farmacis'u\ui K081l1lth. 
O caUs de proba 1 cor. 20 tU. ; o cutie ori
ginali 2 cor. 

- Contra gll'I1f8oiului, tusei, rAgu,~lei, 
6~gmei ei a afecţiunilor Jaringilor sre un 
efec~ miraculos pastilele de pept SeDfga. 
Se pot gAsi In 1armacia • Verg Maria" alui 
KosiiJu'h, In Arad. PIlll BoroEls-BeDi 150 
(casa Deng!.) 

POST! BEDACTIUNEI. 
Betiu. N'am prlmi\ nicI un raport. 

ULTIME Ş'rIRI. 
Procesul impotriva lui Măglaş, 

care în chip murdar a calomniat pe 1)r. 
N. Otacu, a fost sorocU de ziua de erl 
la tribunalul din Timişoara. Mercu.r! 
însa, Maglaş se făcuse bolnav şi nu s'a 
înfăţişat la poliţie, care avea ordin saA 
duca, cu şupa, de oare-ce în aUe doue ren
durt prietenul fraţilor Hamsea şi al protet 
Putict fugise de judecată. PoHţia arlt
dană a trirrlis acum pe medicul Dr. Tisch, 
care a constatat că Măglaş suiere de 
boala sa veche.' se preface bolnav când 
vorba e s(t respund4 pentru faptele 8al~. 
Fltra muUă vorbă, i' a r1'dicat din pat 
şi l' a dus, aşa clt până Joui di'mineaţa 
a dormit pe priciul d~n temniţa poliţiei. 
Joui dimineaţa poliţistul nr. 10 l'a dus 
apoi frumuşel la Timişoara. 

Despre pertraclare n'avem încă-ştire 
pânlt la ora când punem (oaia la tipar. 
Credem însă c(1, Măglaş înfundă temniţa. 

Red. respons. Ioan Russn Şirianu. 
Editor Aurel Popovicl-Barclanu. 
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l'lftllO 
===== antreplenor de zidirl,===== 

ARAD. 
strada Kossuth (vis-a-vis de casarma honvezilor.) 

Telefon pentru oraş şi conlitat Nr. 411. --

Asi gur aţI: viatlli, zestre, capital de Intreprindere, rente, cazul 
mm:ţil, flŢJeEl'3 de IDmorrn~ntare I 

A gen tu 't a p rin cip al ă t nAra d 
A BĂNCEI GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ BlBlENE 

n TRANS SIY:LV1AIIA U 
primesce oferte pentru asigurl\rJ din comitatele: .Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-8everin, Titniş şi TorontaZ şi le efepBle!:lce pe la.ng~ cele 

mal favorabilt, c(,ndiţiunI: 
1. In ramul YieţU: capitale cu termin 11cs, rente, zestre pentru fetiţo, capita.! 

de tntreprindere pentru fedorl, pe oaz de moarte, spese de tnJllorm~ntare. Aceste 
din urml\ dela 00-600 cor. se platesc la moment in ziua morţiI lntilmplate; 

2. 1 .. ramnl foculuI: clil.dirr de tot felul, mobile, mărfurI, producte de câmp ş. a.; 
3. Contra furtnlui de banl, bljuteril, valorl, haine, recvisite ~. a. prlD. spargero; 
4. Contra grindinei: grâu, socari!., orz, cucuruz, ov\ls, vi!!. (vinea), plante in· 

dustriale: cânepi!., in, hlmer, nutreţurl, tahc ş. a. 
Desluşirl se dan şi pr09pJcte S6 poi primi la agenturele noastre 

locale şi cercuale mal In tleBc8·care comunA şi direcc prin 

Agentura. principa.1ă. "Tra.nssylvania" in Arad. 
SU:llda Szechonyi 111'. 1. - 'l;elefoD. 111'. 399. 

Pian~, uianinc ~i note Illn~i~al~ 
se gasesc tn depositul meu bIflinţ,at in anul 1850 cu pre
ţurile cele mai moderate, la dorinţă, In rate, eventu~l pentru 

~ ia chiriat cu luna. m 
PiaD~16 mde sunt din fabricile: BosendodH, Ebrbar. Heoff1D8DD, 

II Kem, Kl iimes=, Kcch ~i Korselt, LUOH Lyrs, Pdrof, Proke;ch, Bcbnbbel. 
~~te)zhBmUier, B'i~gl, SdjWfigbd'fer, 'l'hfk şi WeEzeJy. 

- Prinusc 1"fpardri şi o.corddri de piane. -

~ "ltARM~ CLA"\~\\. _, O/f'UM-' 
, Kauf· .s:~ Verlcnf
TAUst •• LlJI-ftABDSSUIE Il 

......- ................ -
J. K RIS P 1" ' AHAD 

In biblioteca mea de lmprnmutare taxa 
lonariL pentru eetit este 160 cor. pe 

tonă. De volum 10 flieri. 

l<-:'SI~"'" CI~ISPIN 
Arad, str. Deâk· Ferencz Nr. 28 . 
962 12-20 Nr. telefonului 35. 

II 

1 

II> 
l» .... 

Nr. 117 

. _ Am mal mu~e îns~rcinărl pentr.u zidirea pivniţelor de vin ou cement 
ŞI beton de fer, prm ~rmare lm~ p~rmlt a atrage Menţiunea onora.tulul ublio 
asupra acestui nou slstem de pwn1ţe foarte corespun~etor. p 

Primeso apre efeotuire _----c Pivniţe şi buţi de vin, 

fl
din 0le;ne~t-be'?~.i ~i8teml cel mal DOU, construcţiI din oement-beton edi
e'r ur na Ş't )1, ~p pe a.ngi:\, preţuri favorabile, pe lAnga. garanţrr. ~ 

diţiunl de plata. uşoare. ŞI con· 

La dorinţă escupg la faţa looulul. 
Planuri şi preliminare de spese fac gratuit. 1016 3-1!J. 

Cu distinsi:\, stimA! 

NEUBAUER MANO. 

I! 

KISS GYULA 
templar de zidiri şi mobila. 

A RAD, strada Borosbeni-ter NI'. 13 • ...v I 

Primeşte tot felul de luorărl ce se ţin de zidiri şl

mobile, preoum: lucrări în lemn pentru clădiri, portale, aran· 
jamenle de pr(fvălit şi birouri. Aranj~mente de.culină, dormitor, 

sofragerie şi salon, dela cele mal simple pa.nA la oele mal 

elegante prompt şi eftin. 972 7-25 

Comantle din provinţă se efeptuiesc nU1lll\i de cât. 
- Desemnurl dau gratuit. -

La lucrăr'i pentru biseyz·ci dau rabat. 

Cel mai ieftin isvor de cumperare in artidii de fer. 

Te] erou 38(). Telefon :lS(). 

FrafiIIJert., 
, c 

-- prăvălie de ferăriI şi instrumente .--

i ARAD, Andrâssy-tep 3. -fir 
~ 
",' 

~ 
joIt 

o '"F'-

-. 

1: 

II 

Recomande. stropitoare de peroDospora, sistem nou, 
Non plus ultt-'u, garanţie de 10 anlf cu 34 ooroane. 
Toţl cumper~toril sunt rug8ţ1 In interesul propriu, ca. Inainte 
de a cump~ra stropitoare de alt sistem se. vine. se. vaza. 
sistemul nostru şi se. se convinge., ca. sistemul "Non pIUI 
ultra" e netntrecut. ... -/ 

....... tI; }f 

---1 fi 

~sms@68~@6@~~@gg~~ 

~·I mijlo:~P~~~At~;:dit~[~ e~l:~a! ~~.n:!~~:a:~Şil şi I E CRse tn oraşe cu 4'3, 4'0 şi 5% şi amortis!ire de Iti 

~ 20, 25, 30, 60 de ani, IK I &decit. In CIlIDM!\ e 8ocotit~ atât ".mMa eAl ~i amortis.re. din capital, GIl 
!II Principiul meu e Indestulirea M. Ono public, oare vrea Ba. ~ 
1A\ fac~ tmprumuturl hipotecare. i'R\ -1 imprumuturile se plătesc în banl gata., scrisorile h1110tecare se = 

plătesc cu valoarea lor nominaUt. Spes6 prealabile nu Buntf tacsele • 
mi le socotesc ulterior. ti 

II Pentru desluşirl mai detaillte a ee adresa la. tm 
Mi HECZOG SANDOR UD 
; Arad, strada 'Veitzer-Jil1l08 Nr. 15, uşa. 7. ti 

at 
~ ..... 
Pt 

t:I 
o 

946 1'.2-12 ~ .. .. 

" I 
~. ;, 

'!. ·-il 
!2: ~ I -~:] 
3~o;\ 
~,,,;1'; . - ~,;. 

, .... 'i;. j:f,e ,",' 
:~~''''-~ .. ...;--~: ~ 

~;-"i-i~"'- ~ 1 !~ -;; 
1;!~;;~;;'~"': II 

:~" . -~··l I 

Mare deposit In artic1il de" fer, instrumente, ferărtl \ \ 
de pat, artlcli de cuUllă, cuptoare, articU de economie, : 
puşti. revolvere, patroane, cumpene decimale, telegraf 
de ouale (cu instalare) etc. etc. 

..... Preţuri moderate ...... 

\_----

~~~8ti~~I@ISS@~~ 
.. , Tipoiratl.a • Tribuna PoporulUi·, Aurel popovieiu.Blroilll~ 

~ 

"'~"'''~;j~ ~lII<"~-,~_ 
. . . 

, 
i ............... a .................... ~~Q .. 7 __ .... 7 ........ .....-i 
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