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Prigoniri fâră sfîrşit. 
N u mai sufere îndoiala : S\c4l nu 

>e lasă mal pre jos decât înaintaşii 
iei în ceea-ce priveşte prigonirea frun-
asilor naţionalităţilor. P e scriitorii delà 

У ï » 
foile şvăbeşt! din Timişoara şi Chi-
:hinda-mare îî scoase şi din oraş, 
iupă-ce de altfel eî au fost osândiţi. 
? o a i a săsească din Braşov a avut o 
»ramadä de procese , unul după aitul, 
şi nu-s decât puţine zile, de când re
dactorul Schroff fu osândit la un an 
Itemniţd, aşa, dintr'o săritură, şi 3 0 0 0 
coroane amendă, ne mai vorbind de 
cheltuelile multe. Pentru > Cartea de 
aur* Păcătianu se alese si el cu 8 
luni temniţă, alte câte-va luni se de-
teră lui Lazar pentru >Dar de Paşti*... 
şi lie căruia amendă şi cheliuelî mii de 
coroane. 

Mai reu pare că s'au năpustii stă
pânii zilei asupra bieţilor slovaci. 

Nu-1 destul că numaî singurul lor 
ziar naţional >Narodni Noviny* o 
duce din proces în proces, aşa încât 
nu se mai tipăreşte decât de treî ori 
pe septemână, dar a fost luat îa ţintă 
chiar deputatul s lovac Valasek János, 
ales la Verbo, în comitatul Nitra. 

Ungurii din acele părţi nu le pot-
ierfa adică fruntaşilor Slovaci , că la 
alegerile de deputaţi au încTFSsnit să 
lupte şi el, şi încă bărbăteşte, încât 
naţionaliştii s lovaci au şi biruit pe 
Unguri. 

D^'aci vuiet mare. Ci-că ţeara ar 
fi în mare primejdie şi Ungurimea pe 
marginea prăpastie!. La Pojon luat-au 
deci şoviniştiî hotărîre să ceară Dietei 
desfiinţarea legii de naţionalităţi şi să 
roage şi alte oraşe şi comitate să ceară 
si ele acelaşi lucru. 

Ear în contra celui mal bărbat 
dintre deputaţii Slovaci pCîrun.şî în 
Dietă pornitu-s'a proces pentru agitaţie 
împotriva naţionalităţii. 

Marti si Mercur! s'a si desbăfut 
toată ziua acest proces înaintea Curţii 
cu jurat! din Nitra. 

Osânda se va da numai după 
sorbătoii. Zicem osânda, căci nu prea 
credem să se întâmple minunea ca 
Valasek să scape. Cel puţin din mersul 
desbaterilor procesului aşa vedem, că şi 
procuror şi judecători au toată bună
voinţa să-1 facă pe Valasek — martir ! 

Dar nu asta e de însemnătate. In 
cele din urmă un proces mal mult şi 
un fruntaş mal mult în — temniţă, 
nu e lucru mare. Ci stăm uimiţi în 
faţa altul fapt : Valasek a fost dat de 
Dietă pe mâna procurorului după-ce 
la Curie nu s'a putut dovedi că el, 
cu prilegiul alegerilor, ar fi aţâţat, în 
chip neîngăduit de lege, pe Slovaci 
împotriva Ungurilor. Şoviniştiî unguri 
delà Verbó au atacat adică mandatul 
lut Valasek, şi au cerut nimicirea lui 
pentru cuvent că numitul fruntaş slo
vac ar fi zis că » Ungurii să se în
toarcă în As ia t , şi că » stăpânirea un
gurească ne otrăveşte şcolile prin 
l imba maghiară>..: 

N'au putut să dovedească însă 
nimic şi Curia a declarat pe Valasek 
bine ales, 

De ce a dat însă Dumnezeu curte 
cu juraţi şi procuror la Nitra? 

S'a pornit deci aie! proces şi de 
sigur că ceea-ce nu s'a putut dovedi 
înaintea Curiei, unde, totuşi : nu merge 
cu vorbăria patriotică, ci se cer dovezi,^ 
se va adeveri la Nitra. . . Din dările 
de seamă ale foilor maghiare v e d e m 
că tribunalul nici n'a lăsat la jură
mânt pe martorii lui Valasek, şi din 
potrivă, luat-a de bani buni tot ce au 
spus martorii aduşi de procuror. Şi 
ce martori ? Fibirăul Csenkey Adolf, 
înveţătorul de stat Nachioroszky János, 
funcţionarul de postă Uhercsik, Steffék 
Árpád şi aşa mal departe, tot patrioţi 
pentru cari e » agitare * chiar şi când 
un Slovac se roagă lui Dumnezeu in 
aită limbă decât a lui — Árpád... 

Şi astfel Valasek va sta şi el la 
Vaţ ori Seghedin, pe unde au ma! 
trecut de aiifel si alt! naţionalist! de 
treabă. 

Ear .urmarea care va fi ? 
Slovacii se vor înverşuna încă şi 

ma! tare. 
Nu cunoaştem adică popor, care 

să se fi destrămat pentru-că stăpânirile 
au întemniţat pe fruntaşi! sei. Ear 
Slovacii, au dat dovadă: nu sunt cel 
din urmă între neamurile din Ţeara 

Chestia naţională 
in 

Ungurească. 
Ruesa Şirianu. 

In amintirea lui George 
C. CantaCUZino, fost vice-presi-
dent al Ligeï şi ministru de finanţe în 
România, » Voinţa Naţională* cu data 
de gJ22 Decemvrie scrie un articol de 
jond din care reproducem şi noi urmă
toarele: 

„Se împlinesc astăzi patru anî de când 
impusă a fost inimelor noastre una din cele 
mai crude despărţiri ce am ayut a indura ; 
se împlinesc patni anî de când un bărbat 
distins printre cel maî distinşi ai neamului 
nostru, un caracter pur între toate, o ener
gie neînfruită, o inteligenţă scânleetoare şi o 
inimă de aur — ce toate împreună fuseseră 
întrupate într'o armonie din cele mal rare 
si mai felicite în cel ce fu George C. Can-
tacu\ino — nu maî este printre noi. 

..L'am plâns atunci când Гат pierdut, 
l'am plâns cum se plâng acele pierderi ce 
duc tot odată cu ele speranţe din cele mal 
înalte şi maî cu temei nutrite, stinse fără 
de veste, apuse fără de vreme; — căci fără 
de veste şi fără de vreme ne-a fost răpit 
tocmai atunci când, ajuns în culmea bărbă
ţiei, maî mult decât ori când patria era în 

i drept a-'şî întemeia cele mal bune ale el spe-
! ranţe într'însul, în calităţite Iul probate cu 
1 atâta strălucire prin numeroasele şi marile 
! servicii pe cari deja i-le adusese. 
I ,, In totdeauna însă pildă vie va rëmâ-
\ nea amintirea acestui bărbat pentru noi, în 
I totdeauna din aducerea aminte despre ceea-ce 
\ el fu pentru ţara aceasta, pentru partidul 
] nostru, ne vom împrospëta înveţăminte mart 

si îndemnuri înalte. 
\ „Ne vom aduce aminte : prin curăţenia 
\ inimeî sale şi prin convincţhinile sale pro-
• funde; prin voinţa sa energică şi prin perse-
\ verenţa sa neschimbată ; prin munca sa ne-
\ obosită şi prin patriotismul seu desinteresat, 
I George C. Cantacu\ino — după cum \ieea 

dl Dimitrie Sturdza în faţa mormântului 
j deschis — aparţinea marel generaţiunî care 
a creat Statul român modern. 

Senatul României. 
. 4 n şedinţa delà 2/15 Decemvrie 

a Senatului României dl general Iacob 
Lahovary, fost ministru conservator, 
a rostit o vorbire în care între altele 
a vorbit si de chestia naţională. 

A zis, între altele : 
.Dar' se ştie că dl Sturdza a încer

cat o acţiune printre Românii de din
colo, a convocat la Sinaia comitetul ro
mân în care se afla şi bëtrânul Raţiu, şi 
a reuşit a-'ï desbina ! ! A rupt comitetul 
în doué părţi ostiie una alteia, cari acum 
sunt în luptă, aşa încât astăzi este o frac
ţiune a Romanilor de dincolo care aprobă 
toate mêsurile luate de Ungur! în contra 
Românilor ! ! 

Dl P. Grădişteanu : Nu este adeverat, 
die general ; faceţi rëu că vorbiţi astfel de 
chestiuni pe car! nu le cunoaşteţi. 

Dl general I. Lahovary: Este absolut 
aşa, faceţi o căletorie în Ungaria şi vë veţi 
convinge. 

Dl P. Grădişteanu: N'am nevoe, cu
nosc lucrurile acestea 

Dl general I. Lahovary: Au plâns 
oamenii acolo de această desbinare Ce! 
cari au căletorit în Transilvania s'au în
tors desperaţi ! Intrebaţi-'l ! 

Dl P. Grădişteanu : Şi d-voastră vreţî 
să më faceţi să plâng de discursul dumni 
woastră ? 

Dl general I, Lahovary: Bine a-'l face 
să Jjlângi l 

" La înmormêntarea lu! Raţiu fost-au 
toţî Românii împrejurul Iul ! ? Puteţi tă
gădui că chiar cu acea ocasie s'au pre
sentat Români! desbinaţ! ? Astfel acţiunea 
Românilor este zdruncinată fiindcă este 
înjumătăţită". 

Cu alte cuvinte tot povestea ve 
che: greşelile ori slăbiciunile fruntaşi
lor noştri se pun în socoteala unuia 
ori altuia dintre bărbaţii de stat a! 
Românie!, pentru a lovi astfel în-
tr'inşiî în interes de partid. 

E regretabil că asta o face chiar 
un bărbat de talia diu! general Laho
vary. Şi mal regretabil, că se face 
armă de partid chiar şi dintr'o înmor
mântare. Cum adică : e de vina dl 
Sturdza până şi pentru-că »la înmor
mêntarea lui Ratiu« Români! de aie! 
s'au presentat — desbinaţ! ? Ce-'ï dă 
dlul general dreptul să afirme aşa 
ceva? Prin ce anume faptă s'a înve
derat — desbinarea? 

Şi ma! ales un lucru : cine com
pune acea fracţiune >care aproabă 
toate meşurile luate de Unguri în con
tra Românilor* ? 

Asemenea fracţiune nu există în-
tre Românii din statul ungar ! . . Doar' 
Niculiţă al Popi! din Voila, deputatul 
intervievat de » Epoca*, nu este decât 
cel mult fracţiune de om ! 

Şi când s'a convocat la Sinaia 
» comitetul român < ? 

Cu drept cuvent d-nul P. Grădi
şteanu, actualul predinte al »Ligelt a 
observat diu! general că nu ştie de
spre ce vorbeşte. 

Eată de altfel ce a rëspuns dl 
Grădişteanu în aceeaşi şedinţă a Se-
natului : 

„D-lor senatori, vë mulţumesc de bună
voinţa ce aveţi de a prelungi şedinţa, pen
tru ca să-mî permiteţi să zic şi eu doue 
cuvinte în această cestiune. 

Eram hotărît, d-lor, să nu iau cuvên-
tul, pentru-că tocmai calitatea mea de 

preşedinte al Lige! cultura'e më obliga, 
cred eu, a nu lua paite la lupte politice 
interne; a considera pe români! toţî nu
mai români conservatori, semi-con'serva-
torî (surîsur!) sau liberali, tot Român! 
sunt, si în cestiune naţională nu facem nici 
un fel de deosebire. Tocmai ca o garanţie 
că aceasta înţelegem noi Ia Ligă să fie ati
tudinea noastră a tuturor, hotărît eram să 
nu iau cuvëntul 

Më sileşte însă dl general Lahovari 
să o fac. 

D-voastre l'aţî ascultat atâtea ore 
încât, de sigur, buna voinţă ce-'mi arătaţi 
nu pare a î\ decât o consecinţă logică a 
marei îndurări pe care a'ţî avut-o ascultând 
lungul rechisitoriu ai dlul Lahovari. 

D lor senatori, nu voiu fi lung, d-
voastre înţelegeţi că nu am să urmez pe 
dl general Lahovari, care, de când s'a 
asvàrlit în politică, cât a fost militar de 
sigur că nu o făcea, — vëd că este com
petent în toate materiile, căci a luat toate 
ministeriile, rend pe rend, şi 'şi-a purtat 
rechisitorul d-sale despre toate câte se 
pot şti şi câte nu se pot şti. (Râsete). 

Eu nu voiu atinge decât câte-va 
puncte din discursul d-sale : mal înfâiu în 
ceea-ce priveşte Liga culturală. D-sa pre
tinde ca eu nu ştiu ce se petrece dincolo 
de munţi, dincolo de fruntariile tëreï 
acesteia, pentru-că eu n'aş! fi fost acolo. 

N'01 fi fost erl; n'oî fi fost alaltăer! 
dar am fost, am visitât maî întâiu toată 
Europa şi am visitât cu o mal mare deo
sebire părţile acelea ale Europei cari sunt 
locuite de conaţional! de a! noştri, car! 
sunt locuite de Români buni cetăţeni, supuşi 
ordinel aşa cum. este constituită în . Statul 
lor. Şi apoî, d-lor, trebuinţă este ca să 
mergem unde-va ca să ştim ce se petrece 
acolo? Nu ştim decât ceea-ce vedem cu 
ochi! nostrî? Puţîne ar trebui atuncea să 
fie crezute din toate câte le-a spus onor 
dl general Lahovari ! Căcî de. . nu poate 
d-sa să aibă pretenţiunea a fi luat parte 
la toate faptele car! constituesc istoria Ro
mânie! şt cu toate acestea a luat istoria 
încă din faşe. 

Se ştie şi ce nu se vede de omul el 
însuşi prin propriile sale simţuri, se ştie 
şi ceea-ce vedem cu ochii minţii; căci 
doară legături avem şi no! Românii de 
pretutindeni orî-unde ne aflăm. Aşa ştiu 
ce se petrece în sinul Românilor caii lo-
cuesc în Berlin şi cari s'au constituit în 
secţiune a ligeï; ştiu ce se petrece în mij
locul Românilor car! stau la Paris şi cari 
au constituit şi acolo o secţiune a Hgeî. 
Fără de sigur să aibă pretenţiunea Romanii 
de a cuceri Germania sau Francia.. Liga 
culturală n'are menirea pe care a spus-o 
dl general Lahovari şi regret din fundul 
inimeî că un român, un bun român ca 
dl general Lahovari, să vină şi, de pe înăl
ţimea tribunei, să atribue Ligel culturale 
scopuri pe cari ea nu le are, pe cari din 
potriva ea le respinge din fundul inimeî tu-
tulor membrilor sei, pentru-că aceasta ar fi 
să compromită liga care este o instituţiune 
eminamente naţională şi la care ar trebui 
să ia parte toţî Româniî fără distincţie. 
(Aplausc prelungite). 

Dior, liga culturală nu are decât un 
singur scop, aşa este scris în statutele eî, 
şi acest scop este de a veni în ajutorul lim
be! şi credinţe! Românilor, or! unde el s'ar 
afla; poate eî să fie cetăţeni aï Americeî, 
dacă sunt Români de naţionalitate trebue 
să-'şî conserve limba, tradiţiunile, credinţa 
lor, şi la aceasta ne adoperăm cu toţiî. Nu 
avem interese în contra imperiului Austro-
Ungar, nu ne punem pe teren de răsvră-
tire. Nu există în Austro-Ungaria cetăţeni 
mal credincioşi imperiului Austro-Ungar decât 
Româniî din lYansilvania, Banat şi Bucovina. 

Garda imperială a Austriei este com-
î pusă, în cea maî mare parte, din Moţiî ro-
.; mâni ; dar pentru-că vorbesc româneşte, 
I dar pentru-că se închină în limba lor luî 
I Hristos, aceasta nu va să zică că eî înce

tează de a fi cetăţeni aï Statului în care se 
află, în care locuesc ; şi dacă e vorba de 
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conduita Ligeï, eşte ceva, dlor, care a lăsat 
de dorit : slăbiciunea conducëtorilor a făcut 
ca une-orï Liga să devieze delà linia sa 
de purtare, şi Liga trage pëcatele foştilor 
el conducetorï, carï au căzut în pecate, şi 
au devenit intrumentul când al liberalilor, 
când al conservatorilor, şi în strada Enei 
Liga a fost în mare parte între aceea ma-
nifestaţiune anodină de care vorbea dl ge
neral Lahovarî. 

Aceste procedimente le-am repudiat, 
le répudiant. Liga este astă\l un instrument 
de ordine si de cultură şi numai de cultură 
naţională. 

D-voastră, d-le general Lahovarî, m'aţî 
întristat adênc când aţi spus că graţie unora 
din conduceîoril din ţeara românească, Ro
manii de dincolo s'au desbinat. Dacă des-
binare există, este efectul slăbiciunilor ome
neşti', sunt sentimente varii de ambi
ţiune personaiă cari une-orï merg mal de
parte decât ar trebui ; dar nimeni nu a 
contribuit la aceasta şi desbinare dacă a 
existat, nu mai există, pentru-că cu toţii, 
Românii ştim să facem sacrificiile perso
nale şi ambiţiune! noastre în vederea unui 
mare viitor al ţerei şi al neamului. 

Daca este adevërat că s'a vorbit delà 
tribuna aceasta de persecuţiunile cari se 
aduc de guvernanţii unguri în contra Ro
mânilor, este o nenorocire aceasta, şi ma
ghiarii dacă 'şi-ar lua mal bine seama, de
parte de a persecuta pe Românii din Tran
silvania, dar supuşi coroanei Sf. Stefan, 
ar trebui din contra să'I îmbrăţişeze cu căl
dură, mal ântâi pentru-că dacă Ungurii 
există astăzi, conducëtoril lor cel d'intâi 
aci au găsit adăpost şi de aci au putut el 
să lucreze ca să ajungă unde au ajuns. Şi 
apoi' ar trebui să nu uite că în Orientul 
în care ne aflăm cu toţii, el şi noi, aceste 
doue rase numai mici la numër, există în 
mijlocul unui potop de naţionalităţi mari 
şi departe de a ne vrăşmaşi ar trebui să 
lie trup şi suflet cu noi, pentru-ca la ziua 
de mare cumpenă să poată fi salvaţi şi el 
si noi; alt-fel Dumnezeu ştie ce se va alege 
de dînsil. 

De noi nu port grije, pentru-că am 
încedere în vitalitatea neamului, am cre
dinţă în Dumnezeul părinţilor noştri ! 
(Apiause). 

Pe terenul acesta naţional e bine să 
nu ne aventurăm cu critici personale şi 
eu sunt convins că питзлpasiunile politice 
au putut să facă pe dl general Lahovari 
să piardă din vedere nota exactă în această 
materie. Regret încă odată. 

In giurul vlădicieî Aradului. 
Acum, ca stăpânirea ungureasca 

n 'a sfătuit pe M. Sa sä întărească pe 
Vasilie Mangra, ci printr'o adresa mi
nistrul Wlassics Invita pe mitropolit 
să ia masuri pentru ţ inerea altei ale
geri, foile maghiare fac toate vuiet 
in giurul scaunului vëduvit, In care 
ar voi cu o r i c e preţ sä aşeze pe ar-
chimandritul Hamsea. 

Ceata j idovească şi unii Unguri 
cu adevërat sunt Îndrăgostiţi de Prea-
cuviosul stariţ delà H.-Bodrog, care 
de altfel In loc sä stea la mănăstire, 
cum prescrie legea, ţine casă In Arad 
şi perindă zilnic toate cafenelele pe 
unde întâlneşte francmasoni şi-X tare 
vesel că aceştia-l zic .méltóságos 
ùr", adică „domnul măria sa" . 

Ear foile ungureşti bat toba cea 
mare că acum negreşit t rebue sä fie 
ülés Hamsea vlădic, altfel aşa şi pe 
dincolo. 

Hamsea va fi Insă episcop când 
va avea iepurele coarne! Pentru-că 
au-î om serios care sä mal creadă 
nici chiar în candidatura lui. Afară 
de neamurile sale din Sinod, încolo 
nimeni nu-I va da votul, ear neamu
rile acestea nu l 'au putut alege nici 
ou Sinodul de sub Meţianu dar mi-te 
acum, când nepoţi ca d'alde Proca şi 
fraţii Popescu nu mal umplu Sinodul, 
ci toţi membrii Sinodului îşi dau 
seamă ce bătaia lui Dumnezeu ar da 
peste diecesa Aradului dacă această 
ar cădea ear tn ghiarele neamurilor 
şi a francmasonilor fără lege şi Dum
nezeu. 

* 
Unele ziare maghiare aduseseră 

de altfel ştirea oă şi alt „domn mă

ria sa", dl Iosif Gali adică, ar v rea 
să fie epescop la Arad. 

Credem şi noi, că ar v r e a ; dl 
Gali are Insă atâta minte să judece, 
că asta nu se poate . De aceea şi de
clară acum prin ziarele maghiare că 
el nu candidează. Mal spune tn ace
laşi timp că deşi a slugit statului 20 
ani ca jude, pensie nu trage, ci a-
oeasta a lăsat-o ca dar — s ta tu lu i . . . 
După câte ştim Insă, eparchiel Ara
dului n 'a lăsat nici măcar diurnele ce 
are ca deputat In Sinod. 

„Aradi Közlöny" tn numőrul söu 
de e n scrie că alegerea lui Hamsea 
e mal mult decât sigură dacă... dacă 
mangriştii s 'ar rupe în doue !... 

El vezi, dacă acesta este Insă 
tare afurisit : mangriştii au adică atâta 
minte să nu se rupă în doué, ci stau 
toţi închegaţi ca ferul şi ca de un zid 
nebiruit isbise-vor de ei toţi păeâtosii cari 
vor să batjocorească sfânta noastră maică 
biserică. 

Recnaoştinţă şi lela Ministru. 
Cetitorii noştri, de sigur Îşi aduc 

aminte cum amicii părintelui Hamsea, 
alarmară astă-primăvară gazetele un
gureşti şi pe guvern împotriva semi
narului din Arad, cu scopul infernal 
de a delătura pe dl Roman Cioroga
riu delà direcţiunea seminarială şi a 
a aröta primejdia maghiarismului 
prin alegerea părintelui Mangra de 
episcop. 

Cercetarea s'a făcut prin comi
sarul guvernial Dr. lancső Benedek, 
care din partea sa tn mod cavale
resc a dat satisfacţie directorului 
Roman Ciorogariu, prin lauda ce 
a pus pe dtnsul şi pe institut tn cu
noscuta declaraţie publicată tn foile 
maghiare. Tot aşa a făcut şi dl in
spector regesc de scoale Varjassy 
Árpád. 

Aoum s'a pronunţat şi ministrul 
pe culte şi instrucţiune publică, dl 
Wlassics, care ln rescriptul seu dto 
24 Noemvrie a. c. Nr. 66774—1902 
adresat Consistorulul nostru din Arad 
zice : 

„Din raportul comisarului meu tri
mis la esamenele de cualificaţie învăţă
tor ească ale anului şcolar 1901/3, delà 
institutul pedagogic-teohgic gr.-or. român 
din Arad, cu bucurie am luat la cuno
ştinţă, că la acest institut s'a observat 
cea maî bună stăruinţă, pentruca cua 
lificaţia candidaţilor de învăţători după 
posibilitate sâ corespundă recerinţelor 
moderne* etc. 

Va să zică însuşi ministrul vine 
de recunoaşte munca cinstită şi pri
cepută ce o săvlrşeşte directorul se-
minarial Roman Ciorogariu la institut. 
El ş i ? ! Aţi c r ezu t că cu atâta s'a 
isprăvit ? 

Aş ! Nu ştiu tn care ziar cetisem, 
că s'ar fi contras un împrumut de 
200.000 de coroane pentru scopul 
alegerel călugerulul Hamsea de epis
cop. Nu ştim ce va fi drept din 
treaba aceia, dar ' fapt e, că lui Mă
glaş şi Zaslo le merge şi mal bine 
de când se ştie de neîntfcrirea părin
telui Mangra de episcop şi înjurătu
rile contra părintelui Ciorogariu sunt 
şi mal nespălate. 

După-ce Insă nu le succesă să 
ucidă moraliceşte pe părintele Roman 
Ciorogariu cu denunţările contra insti
tutului, căci chiar ministrul tl scoase 
curat ca aurul, urmează cu murdă
riile prostituţiilor debitate contra pă 
rintelul Mangra şi dl Oncu. 

Dar ' şi acolo ti ameninţă o pri
mejdie şi adică, c ă : prostituatele sunt 
mal de cinste decât dînşiî şi nu fac ju
rămintele strtmbe ce li-se cer din par
tea campionilor luptei ce să poartă 

contra oamenilor cinstiţi din Arad. 
Atâta e norocul nostru. Ce lume ! Am 
ajuns să fie mal de omenie o pro
stituată decât cel-ce-'şi pretinde scaun 
de cinste tn biserică. 

Suntem curioşi la ce vor mal re
curge, ca să lovească In oamenii cin
stiţi, dupä-сѳ chiar straşnicul mini
stru Wlassics ti dădu de minciună şi 
ta prieteniile lor nu prea pot avea 
nădejde. 

Naţionalităţile desfiinţate. 
„Magyiar Szó", organul baronului 

Bánffy, care tşl dă toată silinţa să fie 
cea mal şovinistă foaie ungurească, 
a găsit mijlocul de a face neamul un
guresc tare şi mare. In numërul sëu 
de Crăciun declară pur şi simplu: 

„In Ungaria nu există naţionalităţi; 
în Ungaria există un singur popor şi 
acesta este cel maghiar*. 

Punct ! 
Va să zică delà 25 Decemvrie 

IncoacI şoviniştil pot durmi tn p a c e : 
tn Ungaria nu mal există Români, 
Slovaci, Sorbi, Ruteni şi Saşi. 

Punem Insă rămăşag, că nu vor 
t rece nici trei zile şi In „Magyar Szó" 
la rubrica .Uneltirile naţionalităţilor*, 
ear vom citi câte toate împotriva des-
fiinţatelor neamuri din patrie. 

Dima isgonit de „trocarî". 
— Scrisoare delà Braşov. — 

Cine n'a auzit de Dima? Cine nu ştie 
ori n'a auzit că el este un dascăl iscu
sit şi cel maî desăvîrşit meşter al cântării 
româneşti? Şi e singurul între noi, care a 
fost primit şi la Bucureşti cu o rară cinste 
ear regele Carol I l'a decorat după ce fu
sese, în rara anului 1895, la Bucureşti 
cu vestitul cor român delà Sibiiu. 

Dima a fost însă aproape silit eâ 
plece din Sibiiu. înalt Prea Sfântului 
Mitropolit Meţianu nu-I plăceau anume cân
tările lui Dima. Pentru-că Dima fiind în-
veţat tn ale cântărilor, şi bisericeşti şi 
lumeşti, nu române рѳ lângă moştenirea 
grecească, pe lângă cântările pe nas şi le
gănate, de ţi-se ureşte până să sfirşească, 
ci face lucruri noul, aşa cum mintea lui 
iscusită şi inima lui caldă 11 învaţă. 

D'aci neînţelegere cu Meţianu şi ln 
cele din urmă despărţire... 

Dima a fost chemat atunci la Braşov : 
profesor de cântări, la liceul român de 
acolo şi la biserica Stal Nicolae... Se 
lăudau, lucru mare, trocaril din Braşov, 
că uite, ce oameni de treabă, el dau Co
şarului ce este a Cesaruluï : 5000 coroane 
mitropolitului Meţianu pentru-că a obosit 
să le sfinţească cele şapte icoane reparate, 
— dar şi lui Dima 1600 coroane (pe an 
insă), ca în schimb să le facă şi conducă 
un cor, înadevor fără pereche. 

Dar nu pnteau să nu-'şl dea trocaril 
In petec. Ci acelaşi Yoina, Vlaicu şi 
Saftu (of, ce maî burte verzi !) care a che
mat pe Dima la Braşov, acum îl isgoueşte 
ca pe o slugă necredincioasă. 

Cu trei zile nainte de întâiu, Dima 
se pomeni cu o hârtie, prin care Epitro-
pia (Yoina preşedinte, Saftu secretar, ca
prele deci şi varza-I sfânta biserică!) îl 
face cunoscut că d'aci încolo nu-1 maî ţin 
meşter al corului, ci să-'şi caute de altă 
treabă, In altă parte. 

0 ruşine mal mare nici chiar trocaril 
n'au săvîrşit. Până şi unei slugi ii abzicl 
ci< 15 zile mal nainte (Ba e lege că unul 
corector delà fol i-se abzice cu 3 luni 
nainte! Redacţia), t-ocaril lui Dima ÎI fac 
batjocură să-'I dea drumul cu trei zile 
abzicere, cum alungi sluga prins că fură! 

Se Înţelege, Dima române cu toate 
astea, iubit de toată suflarea românească 
dar trocaril au dat o dovadă maî mult de 
nemernicia lor. 

Mal trist e, că avem aici o foaie ro
mânească, bëtrftna „Gazetă", care deşi 

adesea despre arădanl ştie şi ce au mâncat, 
dar despre nemernicia trocarilor nu vreau 
sâ ştie nimic. De ce? I 

Afaeerea lui Dima va trebui să ajungi] 
însă în judecata consistoruluï. Pentru-dj 
Dima are încheiat contract cu epitropitj 
bisericii S-tulul Nicolae şi dacă trocaril! 
în locul lui Dima ar voi să pună acum tel 
miri ce vlăstar din Scheiu, тгѳ-un fin orii 
nepot al vre-unul mădular din eforie, astiI 
nu-ï cuvent că aşa, în dragă voie, pot sil 
strice contract, şi el, nişte păcătoşi, şa-'şlj 
bată joc, de cel-ce-I cinstit de toţi Românii! 
de treabă. I 

FUGA UNEI PRINCESE. 
Principesa Laisa, soţia moştenitoruluiI 

de tron al Saxoniel în 11 Decemvrie a fugit,! 
după-cum se ştie, delà bărbatul el şi de] 
atunci petrece In оэпѳѵа cu alesul inimell 
sale, profesorul Giron I 

Am arătat cetitorilor noştri şi amê I 
nuntele sensaţiel care a preocupat lumea în I 
treagă, căci principesa Luisa este mamă al 
5 copil tn verstă de 34 an! şi prin urmaie] 
sub îndoită judecată cade fapta sa t e l ] 
toasă şi ruşinată. I 

Fără îndoială cel din familiile regali 
sunt oameni şi el, robi lëcatelor ca or 1 
care alţii muritori. A trecut de mult vremea] 
de când 11 credeau semizei. Simţirile ц 
sentimentele lor na se deosebesc de a ce I 
lorialţ! oameni, dincontră educaţia desmet 1 
dată şi fără grigl ti face mal accesibili peD' I 
tru pofte şi plăceri peiătoase. I 

Dar nici de sub legile morale nu sel 
pot subatraga, penatul nu e mal mic peni 
truca e acoperit ca vestmônt de purpar. Orl-ce I 
femeie de cinste chiar şi cea mal derlncU 
are dreptul a se întoarce cu dispreţ delà o 
femep, fie ea chiar ca diademă regală pe 
frânte, care nu-'şl pSzeşte cinstea sa de 
femee şi care ѳ tn stare să jertfească da-
torinţ?le faţă de bărbat şi aă-'şl părăsea cS 
copil sëi pentra o dragoste imorală. 

Dacă ori care nevasta de ţSran fuga 
delà bărbatul seu părăsinda ş' copil pentru 
а se arunca tn braţele unul flăcău, satul 
întreg o osândeşte şi dacă o femee din so
cietatea noastră face acaat lucra, devine 
excomunicată. Principesa Luisa nu poate fl 
judecată mat puţin aspru, ci doar mal fără 
cruţare, căci pată de soarte pe cea mal 
înaltă treaptă, la care numai naşte te poţi, 
dragostea milioanelor o tncungiurau şi prin 
purtarea sa datoare era a da pildă buni 
supuşilor. 

Dar ruşinea, ce asemenea lucru aduce 
asupra dinastiilor este dăunătoare şi pericu
loasă. Principiul monarchiel se sdruncinS, 
dacă familiile regale devin mereu cuibări 
de scandale. Zilele trecute nn mare dace 
răsese а fugit cu nevasta впз.І inginer, nu 
demult principele de H iSsen-Darmatadt s'a 
despărţit de soţie ; flea lui Don Carlos, E-
vira, a fugit cu un pictor care era însurat ; 
scandalul principesei de Koburg numai râteva 
zile decând a fost pertactat tn parlamentul 
din Viens. 

Istoria ne ştie spune că imoralitatea 
şi s'andalul nicf-când n'au lipsit delà curţile 
domnitoare. In Franţa la curtea lui Ludovia 
XIV ai XV, tn Englitera la curtea Iul Karic 
VIU, după aceea Ladislau I Regele Bavariei, 
Cristina ai Isabels regente ale Spaniei, ţa-
revnele Eliaabsta şi Ecaterina au slugit ca 
destul material istoricului tn direcţiunea 
aceasta. 

Depcşîlo cele mat none sunt urmă
toarele : 

Drezda, 23 Decemvrie. 
Causa fugel principesei a fost certele 

şi neînţelegerile familiare. încă pe vremea, 
când regele Albert zăcea bolnav tn Sibilb-
nort, scene foarte violente şi penibile a'au 
petrecut Intre moştenitorul de tron şi ne
vastă sa. Toată corespondenţa principssel 
s'a eecuestrat şi tn urmarea acesteia, ru
perea este definitivă, încât o împăcarea este 
cu neputinţă mai mult. Intre moştenitorul 
Baxoniel şi principele Leopold Ferdinand, 
mal înainte s'au petrecut odată tn Salzburg 
o scenă, cere a degenerat tn^băteie. Ur
marea a fost că principele Frideric Augutt 
mal multe zile a zăcut Ьэіпаѵ. Vestea, eu 
moştenitornl Saxoniel şi-a rupt piciorul la 
venătoare, na era adeverată ; moştenitorul 
tn arma rănilor primite tn păruiala cu prin
cipele Leopold Ferdinand, a trebuit să pă
zească patul. Dapă-ce s'a vindecat s'a reîn
tors la Drezda, unde tndată ce a ajuns a 
avut scene foarte viforoase cu soţia aa ; tn 
furie s'a uitat atât de mult de sine tocat 
a bătut cu bâta pe principesa, care dupS 
brutalitatea aceasta imediat a plecat la 
Balzburg. 
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t Mihail Andreica. 

îmbrăcat-a poporul din Munţii Apuseni 
haină de doliu şi cu el tot poporul român, 
căci un fiu bine meritat al seu, o figură 
năreaţă, care odinioară vieaţa 'şi-a pus-o 
in joc pentru apărarea neamului şi a Tro
nului, s'a stins, nu mal e Intre ceï vil! 

Db, tribunul Michail Andreica, care 
nu numai cu cuvântul şi cu condeiul, ci prin 
fapte, cu sabia în mână, în zilele cele 
mai critice s'a luptat pentru Tron şi apă
rarea neamului său pe care aşa de mult 
l'a iubit. 

Acel neînfrânt ostaş al poporului 
român; acela de a cărui furie o naţie în
treagă tremura — odinioară -, acela pe care 
nici tunurile lui Hatvâoyi în anul 1 8 4 8 
nu l'a putut dărîma — moartea nemiloasă 
'l-a,răpt dintre noî. 

Fală ne-a fost el, câct prin vitejia 
s'a a ridicat neamul, arătftud lume! cine 
sunt Românii si cum ştiu să se jertfească 
pentru apărarea Tronului yi a patriei. Vred
nicia Iul va rămânea deapururea neştearsă 
din inimile poporului Român. 

Iubit-a fost de toţi, cău în tontă 
vieaţa s'a distins prin fapte nobile şi iubire 
nemărginită faţă de neamul seu. 

O eingură dorinţa avea, de a-'şl vedé 
neamul eşit din cătuşele In care se află, 
da a-I vedea drepturile asigurate spre a 
se putaa dasvolta şi înainta paralel cu 
celelalte popoare conlocuitoare, şi spre acest 
scop, la adânci bătrineţe se alătură la de
putăţia de 3 0 0 ca se predee Memorandul 
ia Majestatea Sa, în Viens, un drum pe 
care M. Andreica aşa de bine '1 cunoştea, 
răci dat i-a fost să-'l umble mai de multe 
ori, tot pentru neamul său. Sa stins însă 
şi dorinţa nu şi-a putut'o vedt«a realisată. 

Aşa a fost voia lui Dumnezeu şi îna
intea el trebue să ne plecăm capul. 

Iar acum când Te desparţi de noi 
spra a-ţl lua lăcaşul vecinie, poporul din 
Munţil-ApusenI, mişcat pânâ In adăaeul 
inimel îşi pleacă genunchii la groapa-ţl încă 
neastupată, rugând pe bunul Dumnez«n să 
aşeze cu drepţii nobilu-'ţl suflet. 

* 

Michail Andreica s'a născut la 9 
Noemvrie, 1 8 2 7 , în Câmpeni, din părinţi 
ţărani. Dintre fraţii lui el era cel mal pu
ternic, de aceea la naşterea sa primise 
semnificativul nume .Ursuţ* nume ce prin 
Mu'iţil-ApusenI se da nounăscuţilor de o 
făptură mal robustă. Şcoalele şi le a în
ceput în Zlatna şi a continuat studiile în 

Fie dară maï un cânt. 
(Dedieată fluluî men Virgil f 11 Februarie 1899) . 

Unde eşt' vis aurit ? Te-aş cânta struna se 
frlnge. 

Tinereţe, clipe dulci ? Sunetul din arc se 
stânge. 

Artft, ştinţă nu-'ml ajută Inzadar lor më 
închin. 

Pentru-ce să Întârzii? Ce să încerc? Vöd 
că deelin. 

Laeremi ard şi Lyra-I spartă, strunele-'s 
sdrobite toate 

Sună vag ca tn pustii şi ultima 'ml oră 
bate. . . 

Aur e cupa vieţii, dar e plină de venin 
Ce să 'uiâ'zil ? Am golit-o într'un lung amar 

rsuipin. 

Se sftfş ş t e . . . o clipită lâsaţi-mo a cânta... 
Ce? ăst lut fără de sunet nu voieşte a 'nttrzia ? 
Ode, imnuri, elegii, Lyra-'şî vrea ca să mal 

Bune 
Apoi fTicăril s'o dan, să fac prav din al el 

strune. 

Să cânt căci sufletul meu, e lipit de biata Lyră 
Ca iedera de ruine, pe ruinl moarte 'ml In

spiră 
Intr'o lume 'ndepărtată, alt trai dulce mfln-

găios, 
Fie dată mal un cânt, dar Adio daci In jos. 

Aiud şi pe urmă la Sibiu susţinut de cătră 
unchiul seu cancelist la atesauriat". 

Anii revoluţiunil din 1 8 4 8 'a aflat 
acisă în comuna sa natală Câmpeni. 

Când HitványI, in 6 Mai 1 8 4 9 întră 
cu o putere de 1 4 0 0 soldaţi şi 3 tunuri 
In Abrud, Michail Andreica nevoind se de-
sarmeze căzu în prinsoare, ear în ziua ur
mătoare Hatvâoyi '1 însărcina se ducă o 
scrisoare lui Iancu ш Câmpeni prin care 
'I provoacă ca In decuri de 2 4 ore se dé
puta armele şi să capituleze. Andreica nu 
s'a mal întors cu răspunsul, precum H&t-
văyi ÎI ^poruncise", ci în fruntea unei co
loane a ocupat dealurile de cătră Roşia. 

Despre vitejia şi ţinuta Iul ca căpitan, 
las se urmeze aici raportul fidel al eroului 
nostru naţional Avram Iancu*. 

In 8 Maiu 1 8 4 9 după amieazl, o trupă 
de 6 5 0 oameni atacă pe Tribunul Andreica 
iu posiţiunea se, acesta lasă respinsă atacul 
cu toată bărbăţia şi se aruncă cu toată 
puterea asupra vrăşmaşului şi'l aduse în 
disordine. O companie de aiul Hatvâoyi 
fu împresurată de cătră poporul armat şi 
macelatâ întreagă ; mulţi insurgenţi se sal
vară prin fufcă la Abrud alţii se ascun
seră în mine ; ta fost însă căutaţi şi acolo 
şi apoi ucişi; puţini Insă au reuşit, ea 
după ce au înoptat să rămână neaflaţi. Din 
aceea trupă sparţi un despărţământ mal 
mare se readună încă de cu de-ziuă la 
Roşia şi incepu a da foc la casele ro
mânilor, spre a-şl resbuna în modul acesta 
pentru bătălia ce li-s'a dat. 

,Io a c e l e a ş i momente uu despărţăment 
de lancim surprinsă pe insui genţi in aceasta 
ocupaţii ne. S'a început iarăşi un măcel, eare 
a durat până noaptea târziu. Cu ocasiunea 
aceasta oraşul se aprinsă la mal multe lo
curi prin focul de puşti şi dintre casele 
acelor maghiari cari în ziua aceea şi cea 
precedenta s'au fost distins prin răpiri, aprin
deri şi omoruri în contra românilor, la unele 
le au dat foc. Vrăşmaşul perdu în acea 
iu ( ta pe deal, în mine şi in oraşul Roşia 
vre-o 3 0 0 morţi şi mal mulţi răniţi. 
Românii au avut un mort şi mal muţi ră
niţi. La vederea acestora Hatváoy veni în-
ti'atâta furie încât earăşi comandă ca să 
se împuşte mal mulţi români in piaţa publică". 

Despr? victoria secerată de valorosul 
tribun Mihail Andreica, în ziua de 9 Mai 
1 8 4 9 , asupra armatei lui Hatványt, zice 
aeelaşl raport: 

„Aşa la ora fiesă s'a început atacul 
cu coloana stângă. Valorosul tribun Andreica 
s'a aruncat eu atâta celeritate pe vrăşmaşi, 
încât în mal puţin de o oră l'a împins pată 
pe dinaintea oraşului. Aeum tribunul se 
afla pe înălţime in faţa Abrudului... 

„Tribunul Andreica îmi ceru un tun, 

întreruptă вппа Lira, fără farmec armonii, 
Dacă mol arcu 'n durere, sună vag ca tn 

pustii 
Şi cârd tremuri sub o cruce, In viscol neaua 

şi vêot, 
Amorţită, dureroesi Lyra scoate acord sfânt. 

Al meu suflet e sdrobit, frftnte-s simţurile 
mele, 

Ca luntrea de vijelii, noaptea când nu вѳ 
v ö d Btele, 

Artă, ştiinţă şi glorii Intr'o clipă au apua. 
Ce să cânt p e asta lume? Dacă farmecul 

distrus. 

întrebaţi ce cântai oare ? In scurtă vieaţa mea 
E v h o u surd, murmur din ape, ceri şi mare, 

o schi ntea, 
Vulturul, cinЯ Învaţă Bă se nalte printre nor? 
Равѳгііе ca Bă cânte tn luncă concertul lor ? 

Fiuturil Borbind p a r f u m dintr 'o rourată f l o a r e ? 
Miere albina Btringftnl , că tră f a g u r e să 

8boare ? 
Rngă caldă, cântul trist. . . asta fa а mea 

vieaţă 
Sunet din vô^t, vijdil, fior long c e te Inghiaţă 

Poet* m o r u r m e român, raze s u n t u r m e l e lor, 
Ei d in p a l e l e d e aur , î m p l e t e s c g â n d u l uşor , 
î m p l e t e s c a p o t e o z e , d in aurorl şi armoni i , 
Şi d in Lyră scot la f lăcări , şi din inimi poesif. 

pentru ca să tragă din deal asupra împre
jurime? oraşului. Totodată îmi arată că după-
ce el a înaintat aşa de departe, s'ar putea 
foarte uşor ca vrăjmaşul să-'l atace delà 
spate, dacă atacul nu se va înterprinde în
dată cu trupa principală. Eu 11 trimese! la 
moment tunul cerut, pe care '1 îndrepta el 
însuşi". 

Tot în acel raport se zice Intr'alt loc : 
„Toţi comandanţii de coloane şi-au făcut 

datorinţa cu esaetitate; el au luptat mal 
peste tot în fruntea oamenilor lor şi eu 
aceasta ei iau îucurajiat şi mal mult, dec! 
fie-care fiu al munţilor simţea el însuşi, 
că luptă pentru cele ma! Înalte bunuri pă
mânteşti. Intre toţi s'a distins mai vârtos 
tribunul Mihail Andreica*... 

Tot asemenea s'a distins Andreica şi 
în celelalte lupte, când Hatvâoyi pentru a doua 
oară venise în Abrud, cu o trupă de 2 8 0 0 
luptători şi 4 tunuri. 

întocmai ca Hatvány, nu mal puţin a 
fost favorisât de soarte şi br. Lupul Kemény, 
care letră cu o armată de 7 0 0 0 soldaţi în 
Abrud. Se poate deci constata că unul dintre 
cel mal apriji comandanţi din oastea lui 
Iancu a fost valorosul triban Mihail An
dreica. 

După liniştirea revoluţiei, când Ma
jestatea Sa se decise se visiteze Munţii-
Apuseni, Androiea '1 primi în muntele „Găina" 
el îl primi şi în Câmpeni ji il însoţi până 
la „Detunata". Majestatea Sa '1 numea „Der 
Kleine" fiindcă era de statură mic şi cu 
pöi ul ereţ 

Pentru meritele sale glorioase, fu 
decorat din partea Majestăţil Sale cu erucea 
de aur, ear din partea împăratului tuturor 
Ruşilor, Nicolau I, cu medalia de argint, 
dar El nu le-a purtat nicî-odatâ, căci El 
In totdeauna accentua : „Nu pentru ca să-'mi 
câştig mie lauri am luptat, ci pentru drep
turile poporu'uî român". După luptele 
glorioase câştigate pentru salvarea Tronu
lui, văzond că pentru poporul român nu 
se face nici o îmbunătăţire, amărît In su
fletul său, a refusât ori-ce oficiu înalt, 
ori-ce pensiune delà stat şi s'a retras în 
comuna sa natală Câmpeni, ea să fie în 
totdeauna între aceia cu cari luptă dreaptă 
a purtat. 

Când era insă vorba de a se lupta 
pentru drepturile poporului său, era tot-
dea ina între cei dintâiu şi la adânci bă
trâneţe, în anul 1 8 9 2 , se alătură la de
putăţia de 3 0 0 români însărcinaţi eu du
cerea .Memorandului" la Viena. 

Inmormêntarea. 
Modest cum i-a fost întreaga-1 vieaţă, 

aşa şi înainte de moarte a descoperit iu
biţilor lui, ficel sale Sabina şi ginerelui 

Din legende şi din Ьіѳше, zine, nimfe nă 
scociţ', 

Ca aă daţ! farmec vi- ţi?, lame nouă zugrăvit! 
Poleiţi munţii cu aur, zm&Iţuiţ! codri cu fi :rî 
Până ce lira se frânge 'n cânt, l i plâns şi 

tn flori. 

Ş'al mea cânt sună sublim, astăzi Lyra I 
sfărlmată, 

Farmecu-'I? zimbet amar, năluciri? lumea 
stelată, 

Tinereţe vis de aur — lacreml din sufletul mea 
Amici dragi la ora morţii, oare ce aă re

gret eu?! 

Nu regret nimic pe lame, decât june că 
mo stâng, 

Si ducerea acelora, care In urma mea plâng, 
Flori rouate, Iacrime, pe uitatv'ml groapă 

rece, 
Să se roage 'un călător, [care pe-acolo va 

trece. . . 

Cântu-l mut . . orcan s'a 'ntins, fulgeril 
trăsnet detună, 

Flacără varsă din nori, aprind Lyra sfărâm 
strună, 

Şi reiună şi dispare, surd tn aerul deşert,... 
Amici dragi. . . acesta 'ml este ultimul, du-

іов concert. . . 
Sambateni, 1 0 Decemvrie 1 9 0 2 . 

Paul Felnecan, 
preot. 

său Dr. Vasile Preda, dorinţa sa, de a nu-i 
se face nici o manifestaţie la înmormântare. 
Aşa Mercuri, în 1 7 a lunel curente s'a 
Început serviciul divin, în casa repausatu-
lul, cel brat de protopiesbiterul Romul 
Furduî şi parochul Nicolau Palade, ear 
cântările funebrale le-a executat corul me
seriaşilor români din loc. Dintre coroanele 
depuse pe sicriul repausatului, pe lângă 
cele familiare şi delà rudenii, remarc cea 
cu panglica tricolor cu inscripţia: „In semn 
de recunoştinţă tribunului Andreica, delà 
familia Nicoleştilor, din Albac Arada". 

După sâvirşirea serviciului, cortegiul 
pleacă spre piaţă. înainte prapori, sfeşnicele şi 
icoanele din biserică, preoţii, corul mese
riaşilor, sicriul, familia, rudeniile şi popo
rul din Câmpeni şi din satele vecine. 
Deşi era un timp nefavorabil, totuşi inte
ligenţa de prin satele vecine: Certege, 
Bistriţa, Sohodol, Sonorei, Vidre, Albac, 
Roşia şi îndeosebi cei din Abrud s'au pre
sentat într'un număr destul de considerabil. 

Ajunşi ia biserică, protopresbiterul 
Romul Furduî ţine o cuvôatard prin care 
arată meritele repausatului pentru po
porul român. După deslegarea gropii pa
rochul N. Palade prin cuvinte scurte ia 
tn numele repausatului rămas bun delà 
familie, rudenii şi poporul român. Fára în
doială nimbul serbării la ridicat vorbirea 
pătrunzătoare a dlul Dr. Laurenţiu Pop 
adv. în Abrud, prin care arată prin cuvinte 
alese sentimentele de durere şi stimă ce le 
are poporul român faţă de repausatul, după 
care corul intonează: „In veci pomenirea 
lui", ear cosciugul cu rămăşiţele scumpe 
nouă se aşează spre veclnica odichnă în 
mormântul rece, na departe de fostul său 
coleg de luptă Nicolau Corcheş. 

Riporter. 

De-ale învăţătorilor. 
— în atenţiunea Veneratului Qonsistor. — 

Në aflăm In preajma unul nou 
an adică la sftrşitul anului 1 9 0 2 ; şi 
n'au trecut de un timp încoace oca-
siune, nu adunare, nu conferenţă In-
veţătorească - să nu fl auzit jalbe 
şi plânsori amare, că bieţii tnveţătorl 
tânjesc după miserabila lor piătuţă ; 
nu este ziar roman, să nu fi dat jalbe 
şi vaete , de ici-colea, delà cate un 
Inveţător, care ea din gura celui mat 
sărac om, este oonstrtns a striga, că 
nu-'şl capotă plata: moare de foame (!) ; 
ba ne aducem aminte, cum tnveţătorl 
din o fruntaşe comună din Banat, 
cum e Belinţul, Inveţătoril au fost 
duşi până acolo că au fost siliţi a 
face g r e v ă : la sf. Paşti a n 'au mers 

Veneţ ia . 
,8л stins viaţa falnicei Veneţii", 
Şi bz! abia doar mal găseşti păreţil 
Povestitori de fapte de de mult I 
Si tainic marea cu ale el lagune 
Minuni măreţe multe ar putea spune... 
Ear' eu ca drag, aşi vrea să Ie ascult! 

Dau sbor acuma gândurilor mele, 
Spre tine stea, mărgăritar din stele, 
Rţpit din vremi de ducele Dandolol 
Să vöd splendoarea Dogilor puternici, 
Să eimt durerea fraţilor cucernici, 
Doar sont dureri aici, ca şi acolo I 

Signore, Si I Apropie gondoleta, 
Şi du mö lin spre mândra .Piacetta 
San Marcol* Blând de mine te apropii, 
Şi nu ştii eines: Sloiu de ghiaţă 'n Boare, 
Sătul de röa, venit-am ca ardoare, 
Ca să mö scaldd 'n veci din mare stropii ! 

Dar mal întâii descopere ml mărirea 
Veneţiei, şi — arată-mi strălucirea 
Fecioarei amulse 'n vremuri de tristeţe 
Din răsăritul falnici Spună-mi marea 
Şi-aceetea pietri mate de întristarea 
Şi lacrămile el din tinereţe? 

Sub ceriu albastru barca-mi lin pluteşte, 
Zefirul blând de nu mo 'ntinereşte, 
Şi uimit exclam: Cât e de dulce traiull 
Şi an cântec sfânt tn sufletu-ml pStrunde.,, 
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cisticä, dar aşteptăm, doar se va În
truni reuniunea noastră timişoreană, 
daca va mal fi şi aceia vre-odată I (?) ; 
pana atunci Insa rugăm înaltele noa
stre autorităţi sa stăruiascu cu mare 
seriositate a sa executa decisul adus 
de Ven. sinod eparchial, In causa sa-
larielor InveţatoreştI. Căci pana ound 
noi martiri? Pana când autonomie şi 
mal ştiu ce, pe conta rebdäril noastre? 

Nu s'ar putea sana rëul, aşa ca 
sa se salveze autonomia? sä nu sä 
atingä In ea së rmana! 

Noi ne facem datoria, la rîndul 
nostru, şi in schimb sä nu avem : re-
vanş ? cunoaştem In Consister bărbaţi 
harnici şi cu interes, acolo e C. S. 
S. Ciorogariu; M. On. domn Vasilie 
Goldiş, secretarul etc. Il rugăm, sä 
nu ne uite şi pe noi, In multele lor 
lupte şi greută ţ i ! Aşa sa sperăm, că 
vor gândi la soartea noastră, punând 
capot relelor ce provin din încassarea 
cultului prin perceptori confesionalii 

Aşa, deocamda tă a tâ ta ! 
1. Furdianu. 

• * 
Stima}i Colegi! 

De sigur aţi cetit cu toţii Apelul 
scumpului nostru Coleg I. Dariu In 
chestia înfiinţării unei fol pedapogicä-
literarä. Am aşteptat de mult întru
parea ideii noastre dăscăleşti tntr 'o 
forma hotärltä, dupä-om ni-s'a propus 
şi dupä-cum am aşteptat şi noi. 

Române delà noi a l Înţelege şi 
a porni cu deplina hotärlre spre rea-
lisarea el. Este al nostru şi noi sun
tem al dineului. 

Doresc ca noi ou căldură sä ne 
asociem cu toţi Împrejurul glasului 
ce ne chiamä. 

Avem deplină Încredere că dl 
Dariu va interpreta cu demnitate in
teresele noastre dăscăleşti, ca drept 
prinos ce ni-1 aduce noauä. Noi cu 
El şi El ou noi. 

Aşteptăm, ce ne-a promis. 
Braşov, In 6 Decemvrie 1902. 

Floria Şoneriu, 
înveţător. 

D i n L u g o j . 
Parastas pentru Archiereul Andrem 

baron de Şaguna s'a ţinut la 80 Nov., 
în biserica gr. or. din Lugoj. Para
stasul a fost celebrat de presbiterul 
Eugen Sudrieşan la care a participat 
întreagă tinerimea şcolară delà şcoa-

lele capitale gr. or. române iin Lugr-j 
tn frunte cu Invoţătoril şi Invocatoa
rele lor. Rëspunsurile funebrale le-au 
executat elevii sub conducerea înv 
AL Onae. Dupa terminarea serviciului 
funebru întreaga tinerime şcolară a 
fost condusă de Inveţătorii şi învă
ţătoarele lor în sala cea mare a in
stitutului, unde învoţatorul George 
Joandrea, într 'o vorbire avontatä de
scrie s tarea vitregă a bisericei noa
stre Înainte şi dupa unatie, descrie in 
colori vil „robia babilonica" şi supre
maţia sorbilor, face o schiţă biogra
fica a ilustrului archiereu, descrie 
neobosita Iul activitate pe toate tere-
nele, vorbeşte despre „Magna caria" 
а organismului nostru bisericesc şi 
încheie cu un lung şir de binefaceri 
scoase din vieaţa n e m u r i t o r u l u i 
archipăstor. S'a executat apoi poesia 
„Românie mult cercată", înoheinduse 
festivitatea cu cântarea : „In veci po 
menirea lui"! Sufletul blând »1 înal
tului prelat şi servitor al miresei lui 
Christos odihnească în pace la dreapta 
cerescului Stăpân, memoria lui vecinieă 
remâna, ear neamul românesc pri
vească la acest luceafăr al lui din 
veac In veac! Un participant. 

Conducëtor de model. 
(De pe valea Begheiuluî), 

I. 
Precum delà conducëtori atârnă fericirea 

ori nefericirea, unul stat, a кпеі teri, întocmai 
aşa este Incepênd şi cu cel mal mare oraş 
până Ia satul eel mal de réad ; a avut con
ducëtori: oameni harnici, de caracter, cu 
voinţă, zei, şi interes faţă de societatea tn 
fruntea căreia să află — deci va şi prospera, 
eă v a şi ridica acel sat ori oraş când apoi 
cu tot cuvîntul să poate zice eă este: fe
ricit; a avut Insă conducëtori slabi ori de 
aceia, cari şi-au folosit posiţia de conducë
tori, ca specul?, neflind însufleţit pentru in
teresul binelai obştesc, ci cu fel de apucă 
turi, între ori-ce împrejurări fac pe .egoistul* 
pe .nsurarul" ordinar - - va şi ajunge pe 
novlrnişurile prăpăstioase a le nefericirii şi 
precum bârbaţli-fruntaşi harnici vor trag« 
în urma lor şi a nepoţilor lor — dm gena 
raţie In generaţie — un „nume bun nepe
rilor, căci nume bun îşi câştig», omul, pitin 
faptele sale cele bune" — zice înţeleptul 
Solomon, — întocmai aşa şi conducëtori! cel 
slabi — trage-vor In urma !or numai afu
risenie şi blăstăm, dala mult cereatal nost 
popor, când apoi şi îndoita rë^pundsre îna
intea aceluia, care şi tainele cele mai азсппзѳ 
ale inime! ie vede şi le ştie. 

11. 
Piene permis a aduce aiel o icoană, 

un model de caracter flrm — intrupsut în 

tr'un vrednic bărbat şi feintas de pe valea 
Begheiuluî ; să ne ierte de altcum acea on. 
persoană, căci ţinta nu este': lauda, ci 
drept pune-se ea un model, pildă vie, şi al-
tori onorabil! domni, pretinşi conducëtori 
a! neamule". 

Fcuutaşa comună Făget, înainte de 
asta, cam cu 12 an!, tot ca ac a m era îm
părţită In : Făgetul român şi german; ro
mâni? toţi gr.-oi". «vau o bisericuţa şi o 
şcoală mică tie lemn, alte instituţiun! D U 
avsau, fără pic da legături, naorganisaţî, 
înstrăinaţi unii da cătrt» alţii — aşa trăiau ; 
ovreii şi străinii erau la putere ! 

Bunul Dsîianezeu, a făcui ca tn scau
nul da protopresbiter tn Făget să ajungă 
aetusM reverendisim domn părintele : Se
bastian Olariu. Cu înalte cunoştinţe filo
sofi ;o şi teologica mult onorabilul Demn — 
cumnat a 'i fruntaşului naţional Dr. George 
Pupo vicia din Lcgsj — când a venit aici 
3 început a lucra d a îoat-a puterile sale 
pentru înflorirea şi înaintarea comunei şi 
tractulul B : U Prin u/inţş» sa de fer, ca
racterul, puritanismul şi munca sa cinstită 
a tjmï H ' ş i vedea ,fericirea cu ochn" 
(Simeop); rasrtore ne es'e falnica şi mă
reaţa biserică gr.-or. română, care cu drept 
eut dat a? putea pana inscripţia! „Meritul 
protopresbiteruluî Sebastian", earu zi şi 
noapía ocasiuue şi oboseală n'a cruţat, 
pentru a faco şi a Împodobi „locaşul Dom
nului" ; — lofil unie sufl tele creştinilor, 
să îa&ltă cătră seaupul tatălui ceresc, adu-
cêndu-'l iuelţiimirS şi laude l Oh ! Mângăere 
scflitea»3Cà îï trebue creştinului ndtvë-'at! 
Lucru mare al făcut Părinte, fle-'Ţi numele 
prea marit l 

III. 
Pe lângă o aşa biserică 8ă vedea Jjpsa 

şi a unei noue scoale, E' dsr' cum? Popo
rul a eR ta obos'.t cu ed:fl-;ar«a sf. Ьізегіс ! 
CO face revetí-niisimul domn? Donează o 
grădină a sa ln valoare de paste, 2000 cor. 
Ьші gîîi> 240 coroane şi a'ătsrl cu ÎLDU-
căratui „гошап i'írbi* CÍÜ sttjtjrtîl" malt 
onorabilul domn Tom?. Haneşiu, sscretar la 
banca „Fageţan^" — care încă a dăruit 
200 cor. — lucrează cu o rară isteţime, 
aşa eă cei cn dare de mână dat-аи rëspuns 
Ia cuveni ui .«devoratului şi nu năimitului 
Teu păstor" — Duamne l Urmându-se adică 
o colectă, cu aproape 8000 coroane vedem 
vis à via de sf. bis^ri ă< edificată şi şcoala 
confesională gr.-or. română — adevërâtul 
palat,.. 

IV. 
Românul ara lip.-ţă da ştiieţă, deci da 

cart», de lectură ! Nici aceasta n'a uitat o 
mult onor. Domni Adusu şi-a aminte că 
cuvintele bătrânului tută Vaeăreecu să pot 
aplica la tot ee-'i românesc: 

Urmaşilor mei Văcăreşti 
Le Isa ca moştenire 
Păstrarea limbii româneşti etc. 

aşa a înfiinţat şi o soeielete de lectură, a 
lmbogăţit-о cu fai şi fel de cărţi folositoare 
puíjead ta dispoziţie un apartament dm mân
drul edificiu al c&SH sale pror-rii ! Oh ! mai 
mare jartfâ raci că puteai face cetitorului 

lîi biserică, până-сѳ nu li-s'a făcut 
-;.ïïd de plată! 

S'au făcut fel şi fel de Încercări 
... j ia consister, ba sinodul din ăst-an 

şi luat o hotărîre In meritul causel, 
u > a sa scăpa bieţii InveţatorI de şi-
». nele şi batjocurile cassarilor cuüu-
uli; s'a transpus causa la Venerabi
lul Consister! Sörmanil de noi, tot 
cu : „transpus" şi „dispus" — ne 
alegem ! 

Bietul înveţător, un an de zile, 
numaî Dumnezeu — şi el ştie cum o 
duce : necăjit, desperat, oä abia poate 
ural, e martirul adevë ra t ; chemarea 
cuuta a o împlini cu conştienţiositate şi 
totuşi când sä apropie timpul, adică 
„toamna" — căci aşa e obiceiul a 
ioizl de bietul înveţă tor : „aşteaptă 
pänä la toamnă!" 

Dar' ce sä vez i : delà toamnă 
până la toamna şi aşa tot ou restanţe, 
ear ' dascălul t räeascä dacă poa t e ; şi 
dacă nu poate ducă-se, cel puţin va 
veni a l tu l . . . alt „a ldămaş" . . . şi mal 
ştiu c e ! Şi ce sä zici când un biet 
înveţător în Maiu 1902 avea 300 cor. 
iese din 1901, va să zică a trecut 
toamna, şi c e ' i pasă cassarulul ori 
al tuia; dacă a inoassat, — ştie el 
ce să facă; ear ' dacă nu a tncassat, 
apoi : „nu a încasat", in ambele ca
şur i : taci, rabdă ori te du! 

Ei d'apol că poţi face a rë t a re l ? 
— Numai aceia iţi t rebue, oä atunci 
deodată cu esecuţia poţi p l e c a . . . 

Un esemplu: Comuna Rachita 
(Bănat) are înveţătorul acum la finea 
acului restanţa la 400 z i : patru sute 
coroane, tot aşa şi Inveţatoarea. Va 
sa zică a primit fiecare-eâte o sută fl. 
ce face lunar 16 cor. 66 fii. Poftim 
Ѣ trăi, cu familie, ba înveţătorul cu 
2 fete la studiu In Arad! Nu est3 de 
úepi&ns soartea dascălului confes.? 

Şi câte caşuri aş putea aduce ! 
Ştim pe părintele Iancu, cu prea 

mare zel faţă de şcoală; nu-1 ofen
s a m ci 11 s t imăm! II rugăm a sana 
i-ëul ! Dacă nu te-aş şti prea zelos nu 
.•-.'aş adresa Sf. Tale Părinte 1 Acolo 
* t.de preotul are interes, acolo merge 
л eaba bine, pildă aduc : Leucuşeştil ! 

In alte locuri, au bisericile, ca
pitale enorm de mar i ! Pent ru ce 
nu pot fi acolo totdeauna 600 cor. 
gata ? Ne fălim că şcoala e „fiica" bi
sericii! D'apol atunci nu e datoare 
„mama" a ajuta pe „fiică?" 

Am făcut aceasta pe cale publi-

Eu îl cunosc, ear el se pierde 'n unde... 
Tiœid m6 întreb : Aici s'a mutat raiul 1 

Prin Marc porumbii sburând voioşi spre mine 
Să pun pe braţ, ear eu le dau smochine, 
fci un leu cu ochii scoşi aici veghiază. 
Avea ei ochi din petrii preţioase, 
Dar în Paris o mână nemiloasă: 
Nr-poleon i-a scos, — ca să nu vază I 

Copil de vulturi, dornici de mărire 
Din neam superb şi plin de strălucire, 
Cutrier marea şi ale el lagune. 
Au foc tn ochi şi 'n inimi doruri sfinte, 
Ca printre neamuri singuri să s'avénte 
Cătră Olimp prin vitejii străbune! 

Ear prin palate gingaşe copile, 
Cu perul brun şi ochi ca de Sibile 
Ia luciul mării — 'şl scald ale lor feţe ! 
Şi de-a! vedea prin cele lungi canaturi 
Mânuţa lor jucându se prin valuri : 
Răpit al fi de farmec şi frumseţe! 

Din lesărit, isvor creştinătăţii, 
Din leagănul credinţei şi al dreptăţii 
Ь stimau adus-a sfinte moaşte 
De-ale lui Marc, martirul legel sfinte, 
Ce 'ntrege! lumi prin fapte şi cuvinte 
V«-jtea cn drag pe Domnul a'L cunoaşte! 

O, sfânt lăcaş, măreaţă ріавтиіге, 
Pa care 'n vremi a omului gândire 
Te-a înălţat epre gloria divină! 
Te saur eşti şi un sfânt museu de artă 

Şi de relicvă — a d u s e de departe, ' 
Căruia'n veci creştinul ţi să'chină: 

Dar unde eşti clopotniţă, ln care 
Napoleon urcatu-s'a călare?; 
Te-ai prăbuşiţi Şi 'n locu ţi o movilă, 
Ruini străvechi şi mărturii de glorii, 
Când birniţi erau asupritorii, — ; 
Ne spun, c'a fost odat-o Campanilă 1 

Admiru-te, gigantică clădire 
Născntă din a patriei iubire. 
Măreţ palat al dogilor puternici! 
Năstrapă eşti din aur făurită, 
De Dumneze şi oameni plăsmuită, 
Prin Mocenigă, Piedro, meşteri vrednici? 

De te-ai urca pe „treptele-aurite", 
Ta ai simţi geniul mândrei ginte, 
Şi-acei păreţi ţi-ar arăta o lume 
De fapte mari şi de gândiri B u b l i m e ; 
Dar ai vedea şi schinghiuiri şi crime. 
Cum ştiu cei mari pe cei mici eă-'i sugrume 1 

Privind prin ceaţa vremilor de fală, 
Zăreşti pe Piedro 'n calea i triumfală, 
Eşind superb din majestoasa-i loge. 
Şi-'n Bute te gondole nobilimea, 
Cu prapori şi fanfare apoi mulţimea 
Bre Adria conduc pe mftngrul Doge. 

Sub baldachin tn haine hermeline, 
Pe cap cu o coroană de rubine, 
Don Piedro blând ne urcă-'n „Buei^toro", 
Preoţii toţi cu smirnă 1 tftmâează, 

Ear patriarahu gmirelui cu veză 
Ceteşte-i sflieios din „L'.bro d'oro'11 

Ajunşi la mări, e'o mână de ţărîns, 
Şi cu inelul de logodnă-'n mândrul mână: 
„Ne logodim cu tine, mare-albastră, 
Iubindu-ie ca pe mireasa noastră, 
In veci să fl-'n a noastră stăpânire!" 

Prin „Ponte dei Suspiro" dac'ai trece, 
Şi-ai asculta la sfatul „celor zace", 
De judecata lor tnmărmurire ai ! 
Ear de snb punte-amarnic cer dreptate, 
Mulţime de fiinţe sugrumate, 
Şi-'năduşite glasuri auzire-ai! 

Ear din palat să spun acel pilaştri 
Cum jefuiau гёзЬоіпісіІ sihas'ri 
Cu crucea'n mâni şi inimi şi avere ! 
Duceau pe regi desculţi pân' Ia Canosa, 
Cn toate că viteazul Barabarosa 
I-a mal deprins la post şi priveghiere ! 

.S'a sttns vieaţa falnicei Veneţii", 
Şi azi abia doar mal găseşti păreţi! 
Povestitori de fapte de demult! 
Şi tainic marea cu ale el lagune 
Minuni măreţe multe-ar putea spune. . . 
Ear eu cu drag aşi vrea să le asculţi 

George Joandrea. 

P o e s i i p o p u l a r e 
de 

M. E m i n e s c n . 
(Urmare). 

86. 
Frunză verde poamă coarnă 

Leliţă Ioane, 
De KŞ ajunge păn'la toamnă, 

Leliţă Ioană, 
Să pun boii la tînjslă 
Să mă suiu in deal la cramă 
Să mă plimb din cramă 'n cramă 
Cu opt oca de pastrama 
Să bem vin; să mâncăm poamă. 

87. 
Frunză verde barabol, 
DuMuleano Ш 1 
Aseară-am vonit la voi 
Şi te-am găsit cu alţi doi 
Durduleano hă». 
Doi tn pat şi doi sub pat, 
Doi In gura podului, 
Doi tn vatra focului 
In preajma norocului 
De cât de gă'jiam cu doi, 
Durdoleaao hă!, 
Mal bine periau doi bol 
Ş'o sută cincizeci de ol 
Şi cinci mii şal-zecl de miel 
Şapte scroafe cu purcel. 
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lomân, eara acolo aleaigă a Bă Îndulci din 
jsvorul tămăduirilor". 

Terenul, supus la fel ţi Ы de dări, 
j r e u t s ţ i . e&vônd adese lipsă -:îe a j u t o r , de 
împrumut, întreg venitul seu, era silit a-'l 
ia speculanţilor şi uşurărilor; a ' a obicinuit 
deci înaintarea de banc il Nici fruntaşii no
ştri n'au lssat ţeianul român, jertfă des-
poitoriior; au Lfiicţj.t băaci româneşti, ale 
căror scopuri le cunoaştem toţi. Şi mintoa 
loţeleapîâ a Venerat, protopop a uitat de 
aceasta? Nul De fel nul S'a afirmat de 
idevöratul binevoitor al poporului, prin în 
îinţarea bâacii „Fagjţaaa*. Ei, Torna H* 
aeşia şi D i o E i s i a Femş, bărbaţi cu o rară 
pricepere In ale banailor, făcură ca ori-ce 
român va trece p ; larga „Figeţaua' î n 
edificiul seu propriu acum da unrônd zidit 
In stilul cel mai modern — să silteze, eer' 
Btrăinii sa admire şi să Йѳ cu respect, căci 
e şi adm rab 1 progresul acestei bSnei. 

In legătura cu scîst edificiu mireţ să 
ridică şi „Gloria" socieiate comercială pe 
»ötiuni: idaie îatrupaîS •% vensr. protopop 
ţi а lui Torna Haaoşiul Eftin, bua şi „ro 
mâueflii", fârS pic do ssrlatenia ovreiască 
tos românul poate avea as^ea ce dogeşte 
lela „Gloria" din Fágöt; beuturile curate 
leotrăvicioase, mult üö jaz fee ovreilor ! A in 
rôrate medicamente şi na scurtare de site. 
bzi ţ i Români şi din alte porţii Cercaţi şi 
іб veţi coavingil Veniţi de vedeţi şi ѵб 
veţi convinge «& : 

Uade-'i unul nu 'i putere 
La nevoi şi la durere, 
Unde s doi puterea creşte 
Şi duşmanul uu spor şlel 

E*m ca paste „oon 1 h«nia a , care 
toate 1ч făcu în 12 ani! 

Altul ar fi căutat nemai pontra siue 
şi In artföl de împrejurări ca ak'i .emul 
banului11 ar fl putut agonisi... ag.<aisl... 
lasându le „lor"... pradă, să-'l joace cum 
ştiu ei pe bietul \eran român... 

Nu aşa a făcut Ins 5, modelul mode
lelor, pud* piidelor : Veneratul domn Se
bastian Olanul Dinsul 'şi a făcut şi şie-'şi 
— a făcut î n s ă enorm de mult şi pentru 
„obşte" — şi In amêadouë casările: mun 
cind onest t 

Aşa fruntaşi români din pstru unghiuri : 
иеі, voinţa, caracter şi muncă onestă şi 
ve-'ţi ajurgí un nume neperitor, un model 
adevèrat, ca Sebastian Oteriu, protopretbi 
terul Făgetului! 

Fruntaşilor ! lucraţi şi vö afirmaţi... 
Leucuşeşti, la sf Nscche 1902. 

1. Furdianu. 

Cate-va cuvinte din vieaţa zilnică. 
Z i c e c ă d r a c u I ş ! f a c e h í z d e t r e i l u 

c ru r i l a l u m e a a c e a s t a : d e o m u l B ă r a c şi 
fudul , d : f e m e i a e e f u m e a z ă şi d e o r n a i 
Î n s u r a t ş i l a d r s g o s i i t d e a l t a f e r a e e . 

88. 
FruLză verde оаокав, 
Ifn ;eă cel viclean 
Şi-a făcut cerdac In dea! 
Şi l o văruit cu var 
Ş a lăsat o cărăruşă 
Pán la Tincuţa la uşă 
La Tincuţa se ducea 
Şi din gură aşa-î zicea : 
EşI Tincuţa la fântână 
La fântâna din grădină 
Lâng'o tufă da sulcină 
Că te aştept fără hodină, 
La fânttna cea de sus 
Că te-aştept cu dor nespus, 
EşI Tincnţă la zaplaz 
Că te aştept cu dor cu haz 
EşI Tincuţa, eşl drăguţă 
EşI Tincuţa la portiţă 
Şi ml dă apă şi guriţă 
Că do apă sete mi-î 
De guriţă doru-mi-1 
Pentr'un foc de sărutat 
N'o mai fi nici an pöcat. 
— Bădiţă, apu ţi-oi da 
Dar guriţa n'aş mai vrea 
Că mö bate mămuţa 
Şi mo tem că mii muşca, 
Muşcătura 'nveninată 
Cu dragoBte amestecată 
Şi mi trebui doftor de odată, 
Doftor bun delà Bacău 
Să ne mântue de ren 
— De rëu nu te o mântui, 
C'amôndoi In veci vom fl 

Treî lucruri Ră fle pe lume, cari cresc 
fără ploae: fetele, camătă şi sărăcia. 

* 
Când mâneaaă săracul o glinS, atunci 

ori găina trabua să fle bolnavă, ori el 
bolnav. 

Românul atunci Іпсерз a se îngriji 
de sănătatea sa, când vede, că! deja perdută. 

D e l à sate. 
O faptă bună. In sbuciuaiarüe 

noastre de tot felul în valurile lumei ce 
paro a fi numai a interesului propriu, pen
tru care se lupta frate cu frate la cuţite ; 
rar ni-se da ocasie să mai auzim şi să 
vedem şi vre-o faptă mai bună pentru bi
nele bietului nostru popor. O mângâiere 
sufletească ne-a cuprins astăzi în ziua de 
Stul Nico'ae, când dl Georgiu Moldovan 
comerciant în comuaa noastră Govoşdia 
mureşana no couchiamă la o conferinţă. 

Sătenii dornici de a asculta şi a auzi 
sfaturi bune aleargă cu mic cu mare la 
şcoala undö eram conchemăţî. Aici numitul 
domn in presenţia cel puţin 80 ascultători 
ne ţine o adeverată prelegere, desvoltând 
însemnătatea economiei raţioual, arătând 
d vanele şi zilele grele ce iii-le poate causa 
tariful vămui german, când produsele noastre 
nu se vor mai putea exporta pe pieţele 
sttăine, în mesura ca până aci; punendu-ne 
la inimă cruţarea, care este principalul 
mijloe de a nu ajunge la ruină, în urma 
atâtor greutăţi, ce zi de zi ni-зѳ creeză, 
şi mlie alte sfaíuií înţelepte, de caii să
tenii noştri au römas p> deplin mulţumiţi 
şi mângâiaţi Iu sunVtul lor. 

îndemnaţi la biue şi îneuragiaţi de 
îov&ţuturile mult folositoare pentru poporul 
nostru apăsat, cu cari s'a făcut începutul 
unor adevôrate prelegeri parochul local 
s'a simţit îndemnat, ai aduce în numele 
poporului adunat cele mai călduroase mul
ţumiri, încheiând cu rugarea ca bunul 
Dumntzeu să ne de in toate comunele 
oameni de inimă, cu bune intenţiuni, să 
lucreze asemeni pentru binele şi pro-
sperarea neamului nostru atât de apăsat de 
greutăţi. Vivat sacuens. 

Binevoitorul. 

Din Munfii-Apusenî. 
Rëspuns Domnului Albini. 

(Urmare). 

a) Este adüvö'at că Ia primăvara anu
lui 1897 soţia mea, en şi amicii de princi-

» piu »m fmprcat ra să !• fiinţăm o Reuniune 

Si рзіиі cel eu durere 
Ţ.-a da leacuti şi patere. 

а femeilor române din Zlagna şi jar fără 
deosebire de confesiune, am convocat spre 
acest scop chiar şi Adunarea generală dar 
ce ! c&rl s'au împotrivit au fost toată inte-
ligiuţa greco catolică din Ziagaa e cere in 
med demonstrativ ьи şi lipsit delà adu
nare. 

Dar doamna Albini s'a exprimat a unei: 
că poatru a ş a ceva n'avem nie' aude n e 
aduna deoare-ce şcoala ne uniţilor e mal 
proastă ca un grajd. Constat că doamna 
Albini a'a născut din părinţi ortodocşi şi 
părinţii fraţii şi surorile şi ele ţin cu seum-
pătate reîigiuaea lor. — Nu cunosc Insă 
motivele din cari doamna Albini 'şi-a părăsit 
religiunea părintească deoare ce soţul d-nel 
e numai notar şi nu preot. 

Poate dragostea confesională a soţului 
d-neï a silit o la aceasta??? 

Noi vozâad, neînţelegerea pornită din 
ura confesională pro? sgată de gr.-cat. din 
Zlagna nçî-am mărginit la o simplă pe
trecere spre care seop c e l d e feţă eu şi 
contribuit cu câte 1 fl Venitul curat a pe
trecerii de atunci şi acelui din vara trecută 
pria o tnţsfeaptă économisera se ridică la 
suma de 200 corosne. — Bilanţul se va 
présenta comUetalul Rouiiiuüeí imediat după 
înfiinţare. 

Noi Ia sfânta nSdejie, că doară dând 
vremii răgaz vom ajunge totuş la o fră
ţească înţelegere, cinei en? am aşteptat — 
şi când colo e e t S vezi : domnul şi doamna 
Àîbioi Ia ioc de măreaţa reuniuoe a femei
lor româna din Ziagaa şi jar, care avea să 
îmbrăţişez? pe toţi românii din Zlagna şi 
jur, — în v a r a euuîul acestuia înfiinţează 
R^uoiusea femeilor române gr-catolice din 
Ziagna ; cu scopul : înfrumseţarea bisericii 
gr.-catolice din Zlagna şi ajutorarea bieţi
lor së.aef gr.-catolici din Zlagna. 

Şi sceasis într'un eonttu ua<1e din 10 
părţi 9 suât gr.- oriaatalî. — Şi ca să o poată 
face aceasta apelează la ajutorul întregii 
inteliginţe române din Zlagoa şi jar care 
este In majoritate absoluta gr.-arbntală şi 
unde n'a pu tu t câştiga bărbaţii au câşigat 
femeile aşa c a din membrii dacă nu mal 
mult a treia parta eunt gc-orientali. — Bi
serica gr.-catolică din Ziagaa este erarială 
deci capătă delà etat până şi lumini şi tă
m â i e , paroehia, p e lang* toate silinţele do 
prosBiitism propagate per fas et nefas de 
notarul Albini totuş cu ţigan! cu tot na 
numërS 100 familii ; pe c â n d cea gr.-orien 
tală : trece poste 400 familii, şcoală nu ьи, 
şi totuş le trebue reuniuni separatistice. 
On. public cetitor afla dar cine suDt adevë-
raţit propagatori a urel confesionale. 

la u r m a acestor obraznice încercări, 
saţia mea, eu, şi amicii de principiu In 2 
Aug. 1902 am convocat de n o u o adunare 
generala pentru înfiinţarea Reuniunii fe
meilor româna din Z'sgaa şi jur, fără de 
osebiro de confesiune». —La aceea sau pre 
sentat : 18 membre şi membri fondatori, 25 
membre şi membri p e vieiţă şi aproape 50 
membri sjutătorJ. — 

D üíre gr.-i.îfttoliciî din Zlsgaa Invitaţi 
E U foat numai protopopul Montani şi demnul 

Lasă vêntul să mő bată 
Şi soarele fă më ardă 
Că nu 'i puiul să më vadă, 

şi doamna Albini, ear vot a avut numai 
doamna Albini. 

Ce să vezi Insă atât protopopul cât 
şi notarul Albini se presinta cu întreaga 
ciată de gr.-catolici din Ziagaa aşa: Dr. 
Ioan Recea, 2 vice-notarl, 1 executor, 2 
cârelmarl etc. — Ea deschid adunare şi pro
pun constituirea ad hoc. — Adunarea una
nim alega ca président pe Atirelia Albini 
ear de Becretar pe parochul Ioan Moldovan. 
— Presidenta şi secretarul îşi ocupa locul. 
— Protopopul Montani cere cuvôat deşi ca 
membru nu s'a Inscris nici până atancl 
nici de atunci lacoaoa. Dar din respect că
tră oficia i se dă. — D-SR Într'un ton de 
сагеітй spâne câte verzi şi uscata şi ne-
verzl şi neuscate In esenţial insă decidă; 
că înfiinţarea acestei reuniuni este o idee 
absurdă ear scopurile el sunt Ia veci ne-
realisabile, provoacă dar publicul să ab-
z'că de idea înfiinţării. — Lui II secundează. 
Dr. Rsecs, Iuliu Albini vice-notarul Cişmeşu 
et tutti quanti. — Publicul ascultător însă lî 
r!do şi compătimeşte. — In urma acestor 
apucături infame şi reutăcioase neflind nici 
unul din me!coDter>ţI toscrişl ca membri li-s'a 
detras cuvântai. — Adeveraţil membrii însă 
îşi continoS agendele. — Se citesc şi apraabă 
statutele şi conform acelora se constitue 
comitetul şi Reuniunea femeilor române diu 
Ziagoa şi jur fără deos.bira de confesiune. 
— Sau cum zieea adese fie iertatul Dia-
maodi Manole: câoil latră caravana îna
intează. 

Trist daradavörat! Em. Bega, 
(Va urma). preot gr.-orlMtal. 

PARTEA ECONOMICĂ. 

Mijlocul de a face să dispară 
mirosul în camera unde s'a văpsit. 
Nu este nimic mai displăcut pentru multe 
persoane ca mirosul ce se desvoltă în ca
mera vopsită de curând. Acest miros din 
causa terebentinei şi altoi substanţe ce 
conţine văpseaua, provoacă migrene, . in 
causa eä aceste substanţe co îsumă oesigen 
din aer. — 

Pentru a face să dispară acest 
тігоз, se pune în mijlocul camerei un vas 
deschis ca farfurie, strachisă etc. plină cu 
clorură de calciu. — Să se Închidă atât 
uşele cât şi ferestrele în timp de 24 ore, 
pe urmă se vor deschide toate рэпіги a 
produce un curent de ventilaţie. — Tot 
mirosul va û dispărut în scurt timp. 

Curăţirea marmurei. 
Aproape în toate menajurile зѳ gă

seşte azi cel puţin ua obiect în marmură. — 
Fie statuetă, vas, masă, lavoar etc. este 
necesitate de a le curaţi din timp în timp. — 
Dacă marmura este albă, pentru a nu'şi 

Na më jeli cu iia. 
Na më jeli ca portul 
Jsleşte cu suflate'. 

89. 
Frunză verde stuf de baltă 
Lasă vôntui sa më bata 
Şi soarele să më ardă 
Singură sunt vinovata 
Că m'am cerut măritată 
Să fiu de bărbat mustrată 
Şi de soacră judecită. 
Că mila delà bărbat 
Ca frunza de per uscat, — 
Când voeşti să te umbreşti 
Mai tare te dogoreşti, 
Earâ mila delà soacră 
Strugurel de poamă acră: 
Da s'ar coace cât s'ar coace, 
Dulce tot nu s'a mai face. 
Ear mila delà părinţi 
Pururea vei ţine-o 'n minţi. 
Când eram la maica fată 
Mâneam tartă coapta 'n vatră 
O rădeam de răzătoare, 
Mi era faţa ca o floare; 
Dar de când m'am măritat 
Mânând pâue şi beaa vin 
La inimă numai fiere. 
Mânâ&c pâue şi beau bere 
Pe inimă numai fiere. 
Ochi plângeţi şi lăcremaţi 
Că voi sunteţi vinovaţi 
Că n'aţi căutat ce lus ţi. 

90. 
Frunză verde stuf de balta 

Să më vadă şi să-'mi creadă. 
Cu ce foc petrec in lume 
Numai eu ştiu şi c'un nume, 
Care şi el pătimeşte 
Ca mine se pedepseşte. 

91. 
Dragul meu cinstit iubit 
Bine mi pare c'ai venit 
Ea tot la tine am gândit 
Cât mai de tot m'am topit. 
De ai fl şi mai zăbovit 
De tot m'aş fl prăpădit, 
Că foarte tare doresc 
Cu tine să më 'ntâlnesc 
Da mult te aştept pe tine 
Ca să vii până la mine... 
Dar ş'acum imi pare 
C'ai venit până la mice 
Sä ne iubim cu dreptate 
Să trăim cu sănetate. 

92. 
Eu më dac, mândruţa 'n teri, 
Da te rog să na porţi flori 
Nici sa nu le 'mpodobeşti 
Nici !a joc să nu porneşti, 
— lie albă mi oi cerni 
Eară tu, bade-'i porni. 
Perul mi l-oi despleti 
Şi pe tine te-oi jeli. 
— Mândra mândruleana mea, 

93. 
Mëi ciobane delà oi, 
Măi ciobane măi, 
Tu n'ai grija nici nevoi 
Măi ciobane măi. 
Tu cânţi noaptea din cimpoi 
Ca oiţele 'napoi. 
Dragi îmi sunt oiţele 
Ca şi copilitele 
Dragi îmi sunt mioarele 
Ca şi domnişoarele: 
Dradă mi-i pădurea verde 
Unde pasul ţi-se| perde 
Prin lăstari de iarbă verde; 
Dragi imi sunt isvoarele 
Luna şi cu Soarele. 

94. 
Cine mö scoase din sat 
N'aibă loc de alinat, 
Nice lemn uscat de cruce, 
Nici la groapă cine 1 duce, 
Nici scânduri de copârşeu, 
Nici să-'l ierte Dumnezeul 
Nu m'a scos când am fost mic 
Ci m'a BcoB cândo-s voinic 
Nu m'a scos când sugeam ţlţă 
Ci më scoţi când am drăguţă. 
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perde lustrul şi a nu Îngălbeni, trtbue 
sp&lată cu apă de săpun şi în urmă cu 
apă curată. — Să se şteargă bine şi să 
lase a se usca. — Pe urmă să se frece 
bine cu o bucată de bumbac muiat în o 
copmosiţie formată din părţi egale de ben
zină, magnésie, praf şi carbonat de calciu 
tot praf. 

Dacă marmura este pătată mult, trebue 
s* vë feriţi a o rade cu cuţitul, căci prin 
aceasta se va strica şi maï rău. — Mij
locul cri mai simplu de a curaţi consistă 
in a topi la un foc mic 125 grame ceară 
galbenă şi 32 grame orcanetă pulverisată 
(rădăcină de plantă). — Strecuraţi prin o 
pânză şi ajutaţi 125 grame de terebentină 
şi amestecaţi pnftă să răceşte. 

Să se moaie vată în această substanţă 
şi să se frece bine marmura de orï-сѳ co
loare ar fi ea. — Fetele vor dispărea şi 
lustrul va apărea tot at&t de frumos ca şi 
la început. 

Statuele sau piesele de marmură care 
stau supuse la intemperii in aer, se acoper 
de malte ori de pete negre sau cenuşii ce 
pioviu din muşchii ce se plantă pe supra
faţa lor în micele goluri ce posedă mar
mura. — Pentru a face să dispară aceste 
pete să se spele marmura eu multă apă 
curată şi o perie şi pe urmă să se pună 
in un litru de apă 30 grame acid clor-
hidric (spirt de sare) şi să se speb şi cu 
această composiţie. — In fine trebue spă
lată iarăşi cu o mare cantitate de apă 
curată. 

In tot caşul nici sub un motif se nu 
să radă marmura sau să se spele cu nisip 
sau alte substanţe ce ar putea să o sg&rio. 

Spălatul bureţilor de toaletă 
Dacă cumpărăm bureţi de la un co

merciant consciinţios avem un lucru bun 
şi curat, dar de multe ori se Întâmplă să 
capotăm bureţi plini de nisip sau al sub
stanţe. — Trebue se cunoaştem mijlocul 
de a'i curaţi, pentru a ne putea servi. — 
Pentru aceasta trebue bine bătuţi cu o 
vărguţă şi in urmă a'i spăla foarte bine 
în multS apă rece. — Prin această ope
raţie am scos nisipul, a rămas însă multă 
piatră de var. — Pentru a o distruge şi 
pe aceasta luăm un litru de apă şi punem 
în ea 150 grame acid clorhidric din co
merţ, precum şi 9 grame de byposulfit 
de sodă de la farmacie, punem buretele 
să şează în această apă câte-va ore până 
ce vedem că apa nu mai face sgomot care 
seamănă cu ferberea. — Imediat după 
aceia spălăm buretele in trei sau patru ape 
curate şi va fi ca unul de cea maî bună 
calitate. 

Prin intrebuinţaro însă cei mai buni 
bureţi se alterează şi capătă o coloare 
închisă foarte urîtă şi nn miros desplăcut. — 
Pentru a le reda coloarea primitivă trebue 
să fle muiaţi în apă caldă, fără së fie fer-
binte, în care se topeşte sare de măcriş 
(ocsalat da potasă). — Dacă se spală 
un burete mare ea de o jumëtate de chi-
logram să se topească 30 grame sare, dacă 
buretele este numai de 100 să se topiască 
6 grame. 

După ce se mişcă bine buretele în 
această apă, pe urmă trebue spălat în multă 
apă rece. 

Se mai pot curaţi bureţii de toaletă 
şi prin alt metoi. — Să se topiască în 
im litru de apă, 100 grame cristaluri de 
sodă, şi să lăsăm bureteie să şează în 
aceasta 24 ore. — Să se spele în urmă 
ia cantitate suficientă de apă rece. — In 
fine să'l punem în apă cu acid clorhidric 
a-.t-fei ca un litru de apă să conţină 50 
grame de acid. 

După ce se va clăti bine cu apă rece 
vom avea un burete nou. 

Dacă voim a face ca bureţii să ca
pete o frumoasă coloare galbenă ca cel 
aai buni bureţi din comerţ, eă'i spălăm 
•,u apă tn care se topeşte cristaluri de sodă 
,i în urmă cu lapte in de ajuns până ce'şl 
capotă coloarea do,ită. 

Curăţirea bidoanelor (vase în 
care se ţine petroliu). 

Din causa multor accidente ce se întâmplă 
pentru că se cumperă petroliu in sticle, 
va sosi timpul când şi la noi se va pre
scrie acest sistem impunêndu-вѳ întrebuin
ţarea bidoanelor (vase de tablă închise 
hermetic). — Pentru persoanele cari au 
început deja a se servi de aceste vase, 
le va folosi mult de a şti cum se spală 
când au prins acea unsoare displăcută atât 
la vedere cât şi ia miros. — Să se ames-
tice apă de var atins cu o mică cantitate 
de clorură de calciu şi să se clătească 
bidonul şi in interior şi la esterîor tot 
depoeitul format se va curaţi prin aceasta. 

Filtru economic. 
Chestiunea apel este una din cele 

mal importante ale igienei publice. — Se 
scie că o apă care conţine impurităţi in 
ea, dă loc la o mulţime de boale de 
stomach. — Multe din inconveniente unei 
ape rele sunt înlăturate prin filtrare, pre-
făcend'o în apă bună. — Filtrările insă 
costă mult şi de multe ori suntem puşi 
in imposibilitate de a capota în localităţi 
mal retrase de oraşe. — Ou toate aceste 
fie-care poate a'şî crea un filtru ori unde 
ar locui. 

Să luăm o oală de flori (ghiveeiu) 
şi să astupăm gaura (borta) din fund cu 
o bucată de burete foarte curat. — Să 
punem de asupra cărbune de lemn (mangal) 
pisat pe o grosime pe un lat de mână şi 
să umplem restul oalei cu apa ce voim 
a filtra. — Sub această oală să punem 
vasul In eare voim a se scurge apa fil
trată. — Dacă se va îngriji a se târna 
continuu apă pe cărbune, vom avea can
titatea suficientă pentru trebuinţele casei. 

La fie-care patru sau cinci zile trebue 
spălat buretile şi schimbat cărbunele cu 
altul proaspăt. 

Se mai confecţionează filtru şi punend 
pe fundul oalei de asupra buretelui o pă
tură de nisip bine spălat, peste acesta căr
bunele şi peste cărbune o pătură de piatră 
spălată şi foarte fin sf râmată. — Aci 
trebue t> se Întrebuinţa o oală mal mare, 
dar se va capota o apă limpede şi curată 
ca crietalu. 

Se întâmplă însă că de mutte ori la 
ţară să nu avem nicî o gârlă şi să fim 
constrânşi a ne alimenta cu apă de baltă. — 
Pentru a satisface toate cerinţele casei vom 
face nn filtru mare în modul următor : — 
Să luăm un butoiu sau o putină şi să 
găurim fundul peste tot. 

Să punem pe fund în interior o pă
tură de petriş bine spălat, peste densul 
o pătură de cărbune de lemn şi iarăşi 
petriş, peste eare se va pune năsip curai 

Să se pună butoiul în gârlă, baltă 
sau iaz şi ori cât ar fi apa de tulbure se 
va ridica la suprafaţa butoiului limpede 
şi foarte bună de băut. — Prin acest 
mijloc vom avea o fântână improvisată din 
cele mal bune, 

Curăţirea şi impedicarea de 
a plesni sticlele de lampă. 
De mal multe ori e foarte greu de 

a curaţi petele depuse de uleuri sau pe
troliu pe sticlele de lampă din causă că 
căldura Ie ficsează foarte tare pe sticlă. — 
De ordinar curăţirea se face eu o cârpă 
muiată in oleool şi presurată cu cridâ, 
peatră poneie sau chiar eu săpun. — Dacă 
petele nu sunt luate, atunci trebue l u 
iată o bueată de lână în acid clorhidric 
(spirt de sare) şi să freacă sticla pătată. — 
Suntem siguri de a avea o curăţire per 
fectă. 

Sticlele de lampă foarte des plesnesc 
pentru eă nu au fost fabricate In ultimul 
moment Ia o temperatură destul de mare. — 
Putem să le punem noi siguri la această 
operaţie, punôndule în un vas cu unt-de-
lemn şi să le lăsăm până ce ferbe unt-de-
lemnul — Sunt multe persoane care le 
pune în apă, aceasta este insuficient din 

causă eă apa ferbe la 100 grade şi pu
terea flacărei lampei este mal mare de 
atât. — Se pune în unt-de-lemn din causă 
că acesta ferbe de Ia 265 grade ca untul 
de recină până la 320 grade ca untul de 
măsline. — Este indiferent a se întrebuinţa 
uleiil de in, de cânipă, de rapiţâ sau unt-
de lemnul. 

Plesnirea sticlelor de lampă provine 
mal mult din causă că un curent de aer 
rece produce o contracţiune repede şi ne
egală de unde provine spargerea. — Se 
poate evita aceasta Întrebuinţând şi sis
temul următor : Să se facă eu un diamant 
sau prin alte mijloace o crăpătură în sensul 
longitudinal al sticlei, atunci retragerea 
produsă prin o răcire bruscă nu mal are 
eonseeinţl rele din causă că sticla avênd 
un joe pentru dilatare şi contractare poate 
să varieze în forma el dnpă temperatură. — 
Deci aci se poate aice eu drept cuvânt că 
pentru a împedica o sticlă de lampă de 

se strica, trebue să o stricăm noi mal 
Intâiu. 

C&rpirea hainelor. 
Multe persoane au neplăcerea de a avea 

o haină bună tăiată, ifa în un cuiu sau 
orï-ce altă întâmplare. — Să ştie că este 
foarte greu de a fl cusută fără a se cu
noaşte locul. — Englezii au descoperit 
un mijloc foarte eftin şi care face să dis
pară cu totul semnul rupturei. — Pentru 
aceasta el apropie foarte bine una de alta 
părţile separate prin tăetură, ast-fel ca să 
fie perfect lipite. — Snb postav se pune 
o bucată de canteiuc ceva mal lung de 
cât este ruptură. — Pe postav se pune 
o cârpă şi se calcă cu un fer cât se poate 
de ferbinte. — Cautciucul s j moaie şi se 
lipeşte de ambele părţi de postav aşa de 
bine tn cât se crede că este bine bucată. — 
Prin aceasta au făcut că cele două părţi 
despărţite remân intim unite şi nu se mal 
despart. 

Impedicarea 
planşeurilor de a transmite sgo 

moţului la etagiul de jos. 
Orî-cine locueşte etagiul de jos în o 

casă cu două rânduri rău construită cu 
noaste inconvenientul sgomotulul ce se tran 
smite de la etagiul superior. — Pentru 
a evita sonoritatea planşeurilor în asemenea 
cazuiî, trebue să se umple golurile dintre 
scânduri şi dintre grinzi cu aşchii de brad 
ce ese de la rândea (gealău), care aşchii 
mal înainte trebue să fie puse în o cadă 
eu apă de var, pertru a prinde mult var 
pe ele după ce se usucă. — Prin această 
preparare aşchiile devin şi ineombustibile, 
prin urmare o şansă mal puţină de in 
eedin. 

Daeă easa are şoareci este bine a 
se adăuga la fie care hectolitru de apă de 
var şi un chilogram de clorură de zinc. — 

Trebue insă atunci a se lua precau 
ţiuni ca lucrătorul care va aşeza aşchiile 
să poarte ochelari de sticlă înconjuraţi cu 
sârmă, căci acest product din urmă eate 
vătămător. 

Veţi reuşi însă prin acest mod a face 
să dispară atât şoarecii eât şi infecţiile 
din easă. 

F e l u r i m i . 
Numele Napoleon. Nenorocoasa 

luptă delà Waterloo aduse en sine atât înfrân
gerea puterel francese, eât şi căderea lu 
Napoleon Bonaparte. Pe când marele îm 
parat să afla ca simplu prisonier pe insula 
St.-Elena, pe atunel în jurul numelui său să 
formară fel de fel de tradiţii. 

Oe conyetură extra-ordinarâ, ba chiar 
îndrăsneaţă să aduse în legătură cu carac
teristicul söu nume, care de altfel nici nu 
oeura tn vre-un eălindar sau altă carte. Cea 
mal originală explicare a numelui Napoleon 
o următoarea: 

Un scriitor de pe acele timpuri susţine 
eă numele Napoleon să derivă delà Apollon. 
Daeă să pune după N. din Napoleon un 

punct, ear litera aotipenultimă făcută mal 
mare să va obţine numele N. Apollon ceea-ce 
ar fi Nicolau Apollon, precum şi fu botezat 
Napoleon. 

Nepriceperea locuitorilor din Ajacio 
însă au format din N. Apollon, Napoleon. 

* 
Napoleon înaintea castelului 

de Hohenzoller. La un marş prin Ger
mania de sud, privirea lui Napoleon-cel-mare 
să opri asupra unui castel, care ca cetate 
avea un aspect încântător. 

— Oe cuib ÎI acela ? întrebă Napo
leon pe generalul Rapp, care pe atunci ii 
era adjutant. 

Bapp îl rôepunse aproape profetic : 
„— Sire, азѳіа e culcuşul vulturului 

negru. Să nu-'l conturbăm!" 
• 

Primarul Pestei. Pe timpul eând 
tmperatul-rege Iosií II făcuse prima călătorie 
prin Uogaria, era în Pesta ea primar o 
persoană de tot antipatică. Acesta auzind 
despre intenţiile Impôratuluï, convocă Îndată 
un consiliu în care să luară următoarele 
resoluţiunî. 

, 1 " împăratul să fie surprins; a 2-a 
să nu coste mult, şi a 3-a să procure şi 
poporului o bucurie". 

Iu ziua următoare primarul nostru 
primi următoarea epistolă anonimă: Imî 
permit propunerea, că la puatta de triumf 
ridicată în onoarea Impôratuluï să fle spân 
zurat onorabilul domn primar, căci aceasta 
de sigur va surprinde pe împărat, a 2-a 
n'ar costa mult, ear • 3-a poporul va avea 
o deosebită bucurie. 

Goethe necunoscut. Cine ar putea 
crede, că numele celui mal restit poet ger 
man Goethe să nu fi pătruns in toate pă 
turile poporalul său. Că erau şi de acela, 
ne dovedeşte îndestul următoarea intômplare. 

Puţin înaintea luptei delà Jena, ce 
avu loc pe la anul 1806, mai mulţi ofi 
ceri pruşi se adunară în cârciuma delà W 
mar. Societatea aceasta se mal înmulţi ct 
un major, ce tocmai nimerise cu batalionu 
său în acel oraş. Aprope toţi îl întrebar 
ce ІтргезіІ îi făcu oraşul Jena şi la eim 
e încuartirat: ,Na, nu e tocmai rău, io 
cuese la aşa numitul Gothe, Goethe, sai 
ştie păcatele eum să numeşte acel nemernic 

„Aha! acela e celebrul поьіги poe 
Goethe !" strigă un tinăr oficer. 

.Probabil", adause indiferent majora 
Un asemenea caz istoriseşte Geetb 

însuşi, în 5 Maî anul 1834: .înainte d 
asta cu un an aflându-mă în oraşul Jent 
më trezii Într'o bună dimineaţă cu un teolog 
care insistă pe lângă mine, să-'I permi 
ca pe Dumineca viitoare să predice el li 
locul meu. îndată observai dincotro bit 
Tontul şi că tinôrul sas e unul dintre acsei 
caii bucuros schimbü pe G. cu K. 

„L'am asigurat însă, că deşi nu-'Ipo 
ajuta personal in causa acoasta, rugare 
satisfăcută va fi, dacă së va adresa căli 
archidiaconul Koethe. 

1 

M u l ţ a m i t ă p n b l i o ă . 
La .Masa studenţilor* delà gimnai 

din Brad au tntrat următoarele oferte пм| 
rinimoase : 

Delà dl Dr. N. Robu. medie In Bel 
décris, binefăcător fund, 50 cor.; délai 
Dr. P. Oprişa, prof g. şi soţia Eugenia 
Brad ca cununa eternă pentrn fer. lor ns| 
Anastasia Moldovan din Băiţa, 10 cor| 
delà d-na Eugenia Parascbiv din Saseeb 
intru memoria fer. el soţ Ioan Parascli| 
subjude reg. şi fiii Grigorie şi Ana, 10 cm 
delà dl T. Panciovan, preot 10 cor. ; dtj 
dl Corn. Panciovan, capei. 5 cor.; delàj 
Traian Murgu. negustor 5 cor. din Jar ' 
delà dl Ioan Petroviciu, preot Ciclova 
1 cor. şi delà dl Petru Mioc, notariali 
Mercina 1 coroană. 

Binefăcătorii marinimojl primeaecîe 
presiunea călduroasei mulţămite! 

Brad, 6/19 Decemvrie 1902. 
Comisiunea administrativi. 
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NOUTĂŢI. 
ARAD, 26 Decemvrie D . 1902. 

Restaurări. Veneratul Consister al 
Eparchiet Aradului a luat deja mësurï, 
dând un circular privitor la restaurarea 
sinoadelor parochiale şi protopresbiterale. 

* 
Neşfîrşitele pertractări finale. Luni 

tn 29 Decemvrie e pus al treilea termin de 
pertractare finals, In procesele dlui Сюго-
garin contra MSglaş. Suntem curioşi de 
noul .sticlu* cu care va Încerca acest erou 
a-şl bate joc de lege. 

Sistarea execuţiilor de dare. Mi
nistrul de finanţa a dat tuturor direcţiuni
lor financiare un ordin confidenţial, prin 
care dispune, ca din considerare la sărbă
torile crăciunului, să se sisteze execuţiile 
de dare, respective să se ţină în suspens 
până la 2 Ianuarie. — Slabă mângăere 
aceabta, die ministru! Opreşttle de tot, dacă 
voeşti să iaci un bine sărăcimii. 

• 
Culiţă lăudat. După сѳ Dumiuecă 

ja tras un chef zdravăn în Sibiiu, ,mulă-
jtuind cu nişte „tistuil* de husari, L I D Î 
! Culiţă al popii de Voila a sosit la Árad, 
unde a voit să pipăe mereu cu degetul, 
să vadă adică, nu s'ar găsi vre-un „balek" 
care să stea de vorbă cu diuî in ceea ce 
priveşto alegerea de episcop, pentrucă vezi 
doamne, deşi Culiţă ѳ de legea unită, poartă 
Insă şi celei ortodocse atâta grij=>, încât abea 
doarme noaptea. 

Ortodocşii din Arad — cel puţiu Ro
mânii aşa au făcut — nu au stat de vorbă 
cu Niculiţl, ci el s'a făcut camfor fără să 
fi botărit că „noă dară" pe cine eă ne 
pună vlădic. 

Laude, cu toate acestea încasează. Ştiţi 
delà cineî Delà Magyar Szó. Acebt ziar, 
în acelaşi articol în care decretează desfiin-
\area naţionalităţilor, laudă pesta тёзига 
je Culiţă, care a avut curagiul trist să spună 
nnul redactor del» „Epoca* din Bucureşti 
că el aprobă pe Széli în toate, chiar şi 
când vira în temniţă pe fruntaşii naţiona-
ităţilor, pentru-că, aşa zice Culiţă, asta nu 
o face din rôutate, ci ca să maï astupe gara 
oposiţiel şoviniete. Foaia lui Bánffy îl laudă 
pe Culiţă însă maî ales pentru descoperirea 
seni aţionalâ ce a făcut : că Valahii şi Saşii 

«jse duşmănesc între dinşiî în chipul cel mal 
rrozav. 

Se poate ca Niculiţă să nu trăiască 
bine cu Saşii, îndeosebi să fie supărat pe 
cei delà ѵгѳ-о bancă din Sibiiu... Da-- ca 
cele două neamuri să se duşmănească grozav, 
CUM pretinde Cubţă, să ne ierte „domnul 
măria sa", noi nu credem. 

el 

il. 
ii 
i« 
»! 
'& 
ii' 
iul Alegere do protopresbiter. De 
U venind vacant locul de protopresbiter al Bra 
)я şovulul prin retragerea din causa adâncilor 

bătrâneţe a protopresbiterulul de până acum 
Ioan Pétrie, s'a constituit Luni sinodul pro-
topresbiteral electoral şi a procedat la actul 
alegerii. Concurenţi pentru acest post — 
au fost Vasilie Voina protopop onorar şi 
Traian Meţii nu, protopopul Zârneştilor. Dl 
Vasilie Voina a obţinut 60 voturi, ear di 
Traian Meţiaru 5 voturi. 

sin! * 
a 3 Delà „Ateneul Roinân". Ciel 1 

eonierenţelor publice la Ateneul Român din 
»Wj Bucureşti a fost deschis Duminecă seara, 

rin dl Gr. G. Tocilescu, care a vorbit 
espre marele Metropolit A a lreï baron de 

jŞaguna. 

or« 
lei 

d. 

Preot român omorît Cetim In ,B. 
Un omor sensaţional ţine în agitaţie 

omuna românească Ohaba, Pe tinërul 
reot româa Nicche Bodruşan 'l-au găsit 
opuşeat In drum. Pornindu яѳ cereetsie 

|'a constatat următoarele : Bodruşjn nu 
nai ta toamnă 'şi-a termiaat studiile şi 

atunci a stat tot acasă la părinţi tn 
Ohaba, unde s'a Îndrăgostit de o fată de 
jSran Angela Serejan. Ticörul preot nu 

|de multă vreme s'a logodit cu fata on?I fa-
ailil avute din comuna Invec nată. De aii 
acolo ticörul a părăsit ideelal dintâiu şi să 

ferea de vre-o întâlnire cu fata de ţeran. 
Când s'a lăţit vestea logodnei, fata Înşe
lată a mărturisit părinţilor relaţiile avute 
cu Bodruşan. Fratele fetei atunci a jurat 
că va lësbuna pe soră s a . Vineri după 
ameaz! Bodruşan s'a dus la mireasă, care 
locuia la o depărtare de o jumötate de oră 
Seara pe la 6 ore aplecat de acolo pe jos 
înapoi, dar' acasă n'a ajuns. A doua zi de 
dimineaţă li s'a adus vestea părinţilor, că 
fiiul lor zace mort In drum la marginea sa
tul u'. Când adică tinëml a venit cătră 
casă, t a ta şi fratele fetei înşelate '1-an pân
dit şi cu doue gloanţe '1 au culcat la pă
ment. Un glonţ 'i a nimerit In grumaz ear' 
unul tn coaste. Oamenii poliţiei sosiţi la 
faţa locului au dt ţinut pe cel doi Sarejan! 
şi 'i-a transportat la procuratură in arest 
preventiv. 

* 
O tragediană cu viitor. Frumoasa Re» 

vistă din Paris, ,La Vie heureuse", publică 
următoarele rlndurl elogioase, despre d ra 
Marioara Ventura, inscţindule cu doue bine 
rec site ale sale fotografi! : 

„Concursurile delà conservator, cari 
au avut loc luna trecută, au dat la iveală 
o tragediană. 5â ne bucurăm pentru fru
moasele seri ale viitorului. Juriul a fost 
mişcat. Dl Claretie, care e un om cumpă
nit, a mers până la entusiasm. 

„D-şoara Ventura are 16 ani. Ea e 
născută tu Bucureşti, in 1886, din un tată 
jurnalist şi mamă numită Aristiţa Maria. E 
brună, de talie m'jiocie, dar' cu trăi-ë urile 
e x t r e m de regulate, O i h l şi perul negru, 
frumoasă c a o medalie romană. Se zice c ă 
e şi foarte inteligentă. 

.Bucăţile sale de concurs au fost ro
iuri ѳзеееіѵ de lneemnate. La concursei de 
admisibilitate, ea a zis of urle Hermione! ; 
şi la concursul de admitere, imprecaţiuniie 
iu! Camil, cari sunt ca o piatră dt Încer
care a tülsniuißi tinerilor tragédien!". 

D şoara Ventura va asculta doi ani 
lecţiuniie d lui Svlvain, când păşind pe scena 
va adauge un nou decor numelui de Român. 

A Îngheţat cu puşca in mâni. 
Petru Vişa era vânător renumit. Om cu-
ragios şi robust, el a dat adeee-orî piept 
nu numai cu gendarmiî şi gornicil de pă
dure dar şi cu dihăniile sèlbatice. Zilele 
trecute se dusese să vôneze lupi tn pă
durea de lângă Brad. Ş'a luat posiţie îu-
tr'un loc bun de pândă. începu să ningă 
şi ningea cumplit. Vişa insă sta ca împlân
tat la locul sëu de pândă. Á doua s'au a 
treia zi un gornic a dat peste bietul Vişa 
îngropat in zăpadă până la piept. înghe
ţase, dar în manile lui ţinea încă puşca 
piină şi gata de a trage in vr'o dihanie. 

« 

Cel m a i f r u m o s c a l e n d a r , ce 
ni-a sosit la redacţie, este Oălîn&aml 
MinerVSÏ pe anul 1903 (din Bucu
reşti). Are un material bogat şi gra
vuri admirabil reuşite. Se poate co
manda şi prin administraţia ziarului 
nostru ; costă 1 coroană 25 fllerî plus 
20 fii. porto. 

* 
Societate a Academică social literară 

„România Jină" din Vun* Invită ia a XXXII 
gdunare generală, care se v a ţinea Marţi, 
în 13 Ian 1903, Ia S i l a delà hotel .Gol
denes Kreuz* Vi. Mariahilferstrasse 99. 
Pentru comitet. Techn. Gavril Barbnl, pre
şedinte. M) d. Iuliu Moidovan, secretar I. 
începutul la orele 8 seara. 

Nevasta prim-consulului. Istorie 
picantă e la ordinea zilei acum in cercurile 
mal nalte ale societăţii din Budapesta. Zeul 
Amor, sburdalnicul săgetaş, el e ear de
monul. Una dintre persoanele cari joacă 
rolul este Dr. Ioanovici substitutul prim-
consululuï sêrbesc, alta este nevasta prim-
consulului uoeï ţerl ci cari stăm în relaţii 
de prietenie — zic ziarele din Budapesta. 
Aceste doue inimi s'au aprins una de alta 
şi 'ntr'o zi — înainte cu vre-o zece zile 
— pe neaşteptate a dispărut substitutul 
prim-consuluM şi ca curioasă coincidenţă 
în acelaş timp 'i-s'a perdut urma şi ne
vestei prim-consululuï. Prim-consulul-ce puté 
face altceva? — a anunţat dispariţia ne
vestei s;ile poliţiei, care a constatat că în
flăcărată nevastă a călătorit cu Joanovicî îm
preună la Genf. Parohia amoresată a şi 
fost aflată într'ua hotel unde ca şi bărbat 

şi nevastă îşi trăiau zilele fericite. Pân'acî 
istoria. Сѳ-а сѳ va urma de aci încolo, aparţine 
deja justiţiei. Prim-consulul a intentat proces 
de divorţ. 

Condamnarea unei polonese. 
Din Posen se anunţă, că tribunalul de 
acolo a condamnat la doué sëptëatânï închi
soare pe o studentă polonesă, fiind-că a 
rupt şi scuipat o broşa pe care era chipul 
împëratului Wilhelm. 

* 
Din Deliblata primim următoarele : In 

numërul 50 delà 7/20 Decemvrie a. c. aţi 
pubiicat o notiţă despre alegerile reprezen
tanţe! comunale delà no!, In care s e zice 
că inteligenţa de aici nu lucră la deştep
tarea poporului. 

Autorul uită Ir să a aminti că Românii 
numai delà 1892 au preot român ; ear al 
doilea tnveţător şi mai târziu a venit. 

Prin urmare Românii cari au trăit şi 
trăese împreună cu Sorbii au laveţat şi s'au 
dedat cu corupţiunile inainte de noi şi de 
aceea noi nu putem primi răspunderea 
pentru faptele lor, ci pentru a noastre 1 

Să ne arate autorul .vecinul delibîă-
cenilor cari dintre conduce toril români au 
luat parte la alvălucurile date, activ ori 
pasiv ? ! 

Preotul nostru Timoteiu Popoviciu, 
acum 6 an! a lucrat dm rösputerí pentru 
candidarea şi alegerea unui primar — a şi 
isbutit că a fost ales un român dintre cei 
mai deştept! anume : Gäorge Guţul, dar 
domnia iui a fost scurtă, ca la 3—4 zile 
a'a retras in urma persuadărilor conlocuito
rilor noştri pôîbï. De atunci părintele Ti
moteiu Popoviciu n'a mai luat parte nici la 
o alegere, ci a decretat pasivitate, ţezând 
cum merg lucrurile In Deliblata. 

Auui acesta luasem şi eu subscrisei 
parte activă; da; vôr-âad cu durere că ad
versarii noştri din ccrteşirl au bjana a dege
nera la alvalueurl, am aşteptat catastrofa 
şi astfel au ojons la putere acei cu alvaln 
curile; de altcum acest poeăt numai аШа 
apasă pe conştiinţa Rsmâmlor, Intru-cât s'au 
expus rîsului sârbesc ; şi nu s'au păzit a nu 
umbla după răihie ca musca după câne, 
căci aşa cred că n'a fost lipsă să bea ra 
chiul nici din oale nici din lavoare; şi 
sperez că pe viitor vor fi mai puţin lacomi 
pe beutura jidovească! 

Ear eu de-acuma declar, că faţă de 
alegerile comunale voiu fi pasiv In tot tim
pul şi resping ori-oe responsabilitate împreu
nată cu d'ai de astea 1 

Dee ceriul ca pe viitor să se îndrepte 
lucrurile; ear cei ce luară ca conducător! 
români, In astffel de casur! s ă fie mai cu 
multă inimă şi cu altă tactică. 

G. Bujigan. 
• 

Pentru iubiţii reposât!. Med'cul cea. 
şi reg de stüb superior din Braşov, stima-
bi'ui domn Dr. Iosn Popp, a b nevoit a 
dăroi tu amintirea neuitaţilor sel amic! N. 
Cri stea, fost asesor consistorial şi Dr. N. 
O'ariu, fost advocat, tn loc de cunună pe-
ritoare pe mormintele lor, suma ds 5 cor. 
fondului de 20 bani, creat de .Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu* pentru acnira 
rea unei case cu hală de vânzare; 5 cor. 
fondului Tëluvelor şi orfanilor meseriaşilor 
român!; 5 cor. fondului .Masa Învăţăceilor 
meseriaşilor român!* şi 5 cor. fondului 
„Asiluli'î", Întemeiat de .Reuniunea ro
mână de înmormântare din Sibiiu*. Iu to
tal 20 cor. 

« 

Un candidat de advocat sau scriitor 
bice versat tn afacerile advocaţiale se pri 
mrşte In cancelaria d'.uï Dr. Vasile Fodor, 
advocat Ia Abrud, delà 1 Februarie viitor, 
tn ccndiţiuui favorabile. 

* 
Sute de mii s* folosfs: acum de 

spirtul galic al farm. Vertes şi s 'au convius, 
că dintre toate leacurile tn circulaţie e pre
paratul cel mal bun. 

mantară. Recomandăm tnveţătorilor cu toată 
căldura. 

Atât Cursul 1 care costă 50 fll. cât şi 
Cursul II care costă 1 coroană plus porto 
20 fii. se poate procura de-a dreptul delà 
autor Iuliu Birou, tnveţător. Nsgy-Tikváoy 
и. p K'kova. 

* 
,In librăria lui W. Kraffi In Sibiiu se 

mal află: 
„Călindarul Minerve!*, ilustrat şi cu supli

mente artistice 1 cor. 25 fll., cu trimite
rea francată 1 cor. 45 fll. 

.Călindarul Lumea Ilustrată*, ediţie fină 
1 cor. 30 fll., cu trimiterea francată 1 
cor. 60 fllerî. 

„Călindarul Lumea Ilustrată2, ediţie popu
lară 80 fll., cu trimiterea francată 1 cor. 

.Călindarul pentru toţi", cu multe ilustra-
ţiun! 1 coroană, cu trimiterea francată 1 
cor. 20 fll. 

„Călindarul Unirii", (Blaj) 50 fll. çu trimi
terea francată 70 fll. 

.Călindarul cu Şematismul* bisericel greco-
orientale, (Sibiiu) 80 fllerî, cu trimitersa 
francată 90 fllerî. 

.Călindarul Poporului*, 40 fll., cu trimite
rea francată 50 fllerî. 

.Călindarul Aurorei", 50 fll., cu trimiterea 
francată 60 fllerî". 

B I B L I O G R A F I E 
A apărut : 
.Buchetul Meu*, poeei! de Iosif Ioan 

Ardelean. Pretai 1 cor., plus 10 fll. porto. 
Se află de vênzare la administraţiunea 
.Tribunei Poporului". 

Carte de compunere pentru şcoalele 
poporale. Cursul II de Iuliu Birou, tnveţător. 

Cartea de compuuere scrisă conştiin-
ţios şi cu multă ingrigire este întocmită 
pe basa nou'ui plan ministerial de Inv6ţă-
mônt, pentru bieniul III. Clasa V şi VI ele-

Cătră onor. noştri abonenţi! 
Apropiindu-ne de sfîrşitul anului, ne 

luăm voia a atrage atenţia on. noştri abo
nenţi asupra multelor jertfe spirituale şi ma
teriale ce ni-s'au impus şi nise impun zilnic, 
— voind să scoatem o foaie bună şi menită 
să satisfacă tuturor dorinţelor cetitorilor sëi. 

Ne rugăm dară de toţi on. noştri abo
nenţi, în rîndul întâiu de aceia, cari sunt 
încă în restanţe de mai multă vreme, să 
binevoiască a ne înlesni şi uşura suportarea 
greutăţilor, achitându'şi abonamentele şi re
stanţele cât mai în grabă 

Cu deosebită stimă: 
Adm. „Tribuna Poporului". 

POSTA REDACŢIEI, 
G. Mureşanu, T.-Severin. Da, este din 

B. Comloş. 
Tr. 1. Magier. E foarte bună. O ţinem 

pentru Crăcinn. 
Grig. Orminesean, Viena. Primit. Ii 

vom face loc mai târziu. 
Mai mulţi membri, în Temeşeşti. In 

numërul viitor i-se va face loc. 

PARTEA ECONOMICĂ. 

Preţul spirtului din Arad, 24 Decemvrie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118.— 

, . , mică . 120.— 
, brut vânzare mare . . 116.— 
, , „ mică . . 119.— 

100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13.— 

Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Aprilie 1903 c. 7.80-7.81 
„ , secară pe „ , , 6.74-6.76 
, , porumb pe Maiu . , 5 76—5.78 

, ovës рз Aprilie , , 6.24—6.25 

Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 23 Decemvrie. 

Poreî graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 110—111 fll 
, . . , pană la 300 , ,1 

, tineri pană la 320 » 1 1 4 - 1 1 6 , 
, tineri , , 260 , 1 1 3 - 1 1 4 , 

, (sêrtï) per. peste 260 , 1 1 0 - 1 1 2 , 
, panu la 240 , 1 0 6 - 1 0 7 , 

Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 

Inserţiunl şi reclame. 

Avis dlor hotelieri! 
Propriu product. 

800 bucăţi mere maschaneki şi şicu-
lan?, cea mai flnă şi bună calitate sunt de 
vânzare, precum şi vin nou 50 hecto cali
tate superioară din podgoriile Siriei. 

Doritorii binevoiască a se adresa la 
dl Ioan Vancu, înv. Arad—Şega. 881 1—I 
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Árverési hirdetmény-kivonat. 
A m.-radnai kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhirró teszi, hogy a Petrisi gör.-кѳі. rom. 

egyház vógrehajlátónak Moràr Marjucza és társai petrisi lakosok végrehajtást szenvedett elleni 144 
kor. fi4 IMI. ós járulékai iránti végrehajtási ügyebon a m.-radnai kir. jbiróskg területén levő a petrisi 
y->2 tjkvi A. í. 1—Г), 7 rsz (549-550) 676, 804, 907, 978, 1211 hrzisz. belsőség és külsőségre és utána 
jiu-o A. 1 8 - 9 rsz. alatt legelő és erdő illetőségre 956 korona kikiáltási árban az özvegy Moràr 
Лікоіікле j avá ra c 15 ós e 2 a bekobelezett özvegyi jog fenntartásával ngy azonban, hogy ha a 
ííí trisi 242 tkvi ingatlanra 300 kor. a ;etrisl 232 tkvi A I 1—5, 7—9 rsz. ingatlanokra pedig 1200 kor. 
az előző tehertételek kielógitóséro szükséges összeg meg nem ígérteinek, ez árverés hatály-
..alanníi válik s nyomban megtartandó ujabb árverésen az ingatlanok az özvegyi jogra való tekin
tet nélkül ol fognak adatni — az árverést ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 

" a fentebb megjelölt ingatlanok az 1903. évi január hó 28-ik napján d. e. 10 órakor Potris község
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan bocsárának 10%-át vagyis 56 kor. "o fillért ós 95 kor. 
(,0 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi LX. törvényezikk 42-ik §-ában jelzett árfolyammal számított és 
•íz. 1881. ovi nov. hó 1-ón 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ábun kijelölt óvadékkópes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni; avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat 
i-óuznek a bíróságnál olöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

ЛІ.-Karina, 190J. óvi november hó 29-ik napján. 
A m.-radnai kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 

Polgár, 
880 l - l kir. albiró. 

gjg< 

A a p à F u t : 

i n u l Maci] Ü.-ort. гиж" 
T o m u l I. 

Predici : pentiu toate Duminecile de peste an, care s e «Blinde pe 30 
coaie de tipar oetav mare. 

PrelâEgă aceea, că se presintă el. g a n t , fiind tipărit cu litere nonë, 
mal are şi fiseare predică câte an c l i ş e u (icoană) sfântă. 

Predicele cuprind citbţiunl ş i pilde bogate din: Bf. Părinţi, istoria cla 
sică a anticităţi?, precum ş i din isteria noastră naţională. 

Eşind opul mult mat voluminos decât cum s'a crezut, preţul lui se 
arcă la 3 coroane. 

Pentru spedarea mâl ca înlesnire а opului P. T. abonenţl sunt rugaţi 
a trimite preţul cărţii adăugând şi 20 fii. pentra francare. 

Opal se poate procura delà autoral : I. Nicorescu, prof, de rituale tn 
Arad, str. Révtsy Nr. 10 763 —8 

n 

Spre binevoitoare luare aminte! H 
Am onoare a aduce la cunoştinţa Onor. public román din Arad şj 

provinţă, ca mi-am arangiat cu totul din nou 

atelierul de croitorie 
în Arad, strada Bisericii (Templom-utcza), pregătesc tot felul de haine 
bărbăteşti şi de copii. Croiul după ultima modă. Comandele se efectuesc 
grabnic şi cu cea mai mare promptitudine. 

Fe seama mult Onoraţilor preoţi pregătesc reverenzi conform prescriptelor. 
Legătură directă cu primele fabrici de stofe din străinătate. 
Rugându-më de sprijinul Onoratului public român, 

semnez cu stimă : 

eis a - s F r a n c i s e i) e n g e l e g i , 
croitorie de haine bărbăteşti 

XIX ѵѴіч»<І - v i s - à / v i s d e p o ş t f i . ^^^eee^ 

A s i g u r a ţ i : viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, spese de îrimoraèntare ! 
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Agentura p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SIBÍENE 

„ T l â l O T L f â F 
primesce oferte pontru »sigaiSrl din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şi Ie efeptuesce pe lângă cele 

mal favorabile condiţiunl : 
1. In ramul vieţi i: capitale cu termin fles, rente, zestre pentru fetiţe, capital 

de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de înmormêntare. Aceste 
din urmă delà 60—600 cor. se plătesc la moment In ziua morţii Întâmplate ; 

2. In ramul focului: clădiri do tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp ş. a.; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisito ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz, ovös, via (vinea), plante in

dustriale: cânepă, in, himel, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte m pot primi la agentureie noastre 

locale şi cercuala mal In fltsce care comună şi direct prin 

Agentura principală „Transsylvania" în Arau 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 399 . 

423 — m 
A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 

ce aveţi de preţ 1 

au zis deja nenumăraţi bolnavi cari au întrebuinţat spirtul galic a luî Vértes la boalele 
cele maî osebite şi prin întrebuinţarea lui au scăpat de suferinţele lor sau cel puţin 
au scăpat de durerile cumplite. Dacă aï vrea să publici zecile şi sutele de miî de 
scrisori de mulţumită, scrise despre spirtul galic al farmacistului Vértes de oameni 
de rînd şi cu rang din toate părţile lumii, — scrisorile ar umplea o bibliotecă. O 
broşură, ce conţine scrisorile de recunoştinţă sosite în vremea din urmă, precum 
şi îndrumări cu privire la boalele în contra cărora se poate întrebuinţa cu succese 
xpirtul galic a lui Vértes, îï stă fiecăruia gratuit la disposiţie. 

Spirtul galic a lui Vértes în urma modulul deosebit de prepare se între
buinţează cu succes ca leac compresăşi ungere, ce micşorează durerile, mal 
;i!es la bolile : Iodagra, reumatism, răceală, dureri de cap, masele şinervi,para
liza, sclintiri, inflamaţii şi buboi, dureri de piept şi grumaz, şi a. ; Ca leac recori-
tor, ce-"u redă puterile e a se recomanda mal ales acelora cari umblă mult, pre
cum : turiştilor, factorilor poştali, soldaţilor, venătorilor, bicicliştilor s.a. — Ca 
cei mai bun şi plăcut cosmetic serveşte spre promovarea creşterii perului şi 
< nrăţirea capului de mătreţe şi spre curăţirea gurii, căci 5—10 picuri 

jung să capelăm o apă de spălat plăcută şi recoritoare pentru gură şi dinţi. 
Ca leac intern spirtul galic a lui ] értés se poate folosi cu mult 

--ucces la spasmuri gastrice, diareă, colică, dureri de cap şi de stomac, ca 
••> beutură recoritoare foarte plăcută, ş. a. m d. E o adevărată binecu
vântare în părţile acele unde nu este apă bună, spre pildă în pusta de jos 
— deoare-ce câţî-va picuri turnaţi în apă omoară bacciliî, şi fac din apa 
de nebeut şi nesănătoasă, o apă bună şi sănătoasă 

Peste tot spirtul galic a lui Vertes se poate folosi aproape la toate 
boalele ca leac la îndemână, — c u mult succes. Se poate întrebuinţa ca 
beutură, picurând câţî-va stropi pe zahăr sau în apă, sau ca ungvent, 
Iricţionând cu el părţile unde suferi. 

Nici o mirare deci dacă toţi cel cari au folosit odată acest leac 
excelent, sigur şi multilateral exclamă: 

Doresc să am numai spirtul galic a luî V é r t e s şi 
n u altul I 

Tot din aceste motive spirtul galic a luî Vértes e lăţit că nici un alt leac, nu 
lipseşte aproape în nicî o casă, ca oricând să fie la îndemână, e un adevărat înger 

zitor, şi se poate deci căpăta pretutindeni, în toate farmaciile, drogueriile şi 

Marca Înregistrată. 

de casă 

spiţeriile, în special acolo, unde se află afişe cu marca cunoscută. Cumpărătorii sut 
rugaţi să ceară express spirtul galic a lui Vértéi, căci au obvenit cazuri, când cui-
părătorii au căpătat alt spirt, aşa zis mai eftin, dară fără nici un efect şi putee 
vindecătoare. 

Oare spirtul galic a lui Vértes în adevăr e mai scump decât celelalte spirtri 
cum pretind mulţi venzătorî, cari prin vinderea spirturilor „mal cftine" câştigă ml 
mult şi pentru aceea vor să înduplece publicul să cumpere astfel de spirt „ml 
ei'tin". — Aserţia asta este cu desăvîrşire neîntemeiată. Abstagend delà aceea, că n 

leac eficace, corespunzător pentru scopul pentru care îl ial, nu-I n:I 
când prea scump, ci scump e numai un leac fără folos, fie acela ori-cit 
de eftin, — spirtul galic a lui Vértes nici în privinţa cantităţii nu-I mi 
scump, ci tocmai chiar mal eftin, decât celelalte soiuri, deşi pentru acelşî 
sumă se dă lichid mai puţin. Din spirtul galic a lui Vértes se cere anure 
o cantitate cu mult mai mică ca din alte soiuri; spre pildă la fricţiuni din ae 
soiuri trebue să ial o lingură de zupă, din spirtul lui Vértes însă ajunge o lo-
guriţă mică ; ca să-'ţî faci o bună apă de gură îţi trebuie 5, cel mult 10 picrf 
din spirtul galic a lui Vértes, pe când din alte spirturî îţi trebue cel puţin d(3 
ori atâţia. De aceea o sticlă din spirtul galic a lui Vértes, deşi pe lânjă 
acelaşi preţ capeţi o cantitate mai mică, în urma puterii şi eficacităţi 
sale ţine mal mult decât alte soiuri, şi e prin urmare absolut mai eftn 

In vênzare deschisă — cu măsura — spirtul acesta nu se capătă nicăui, 
ci numai în sticle à 30 fil., i cor. şi 2 cor. — Veritabil e numai aturti 
dacă pe sticlă sau cutie să află ţoranul-marcă de scut şi numele „Vérté? 1 

Spirtul galic a lui Vértes e una dintre puţinele specialităţi ungae. 
cari se bucură de un bun renume nu numai în Ungaria, ci şi în stri 
nătate. Numai de curînd a fost premiat la exposiţiile delà 

Ostende , P a r i s , R o m a şi L o n d r a 
cu premiile întâi, diplome de onoare, cruce de onoare şi medalie de aur. 

O sticla simplă din spirtul galic a lui Vértes împr. cu îndrumarea de lipsă, costă 1 cir, 
duplă 2% atâta ca o sticlă simplă 2 cor., o sticlă de probă 30 fii. Se poate căpăta direct" 

JL. V é r t e s , farmacia la „ V u l t u r u l " , Lugoj, Nr. 346, 
ear tn Arad in farmaciile, drogueriile şi spiţeriile unde se află placate cu ţeranul-marca şi In specii 
la : Kelemen Födes şi Iuliu Tábor, farmacişti, Benő Bauman, Isidor Berger , Ludovic Palmei , Anglişti 
Dürr, Francise Dusok, Carol Ederer, Samu il (xuttmann, Anton Korácsonyi, lu l iu Lazar, E. LS« 
Co., Maximilian Politzer, Mauriţiu Rothstein si David Weisz ; ln Aradul-nou la : A. Riegler şi Mcobj 
The i s s ; ln Pancota: Ludovic Barna, Ednics Beamter, Coloman Duffek; ln P e c ï c a : Kiuamiil Iriti * 
Ferdinand Turczky ; în Sànt-Âna-nouit : Adam Zimmermann. 

Cine voeşte a se mântui de această patimă infamă, să întrebuinţeze remediul în contra beţiei care in cele maî moli 
caşuri cu succes strălucit s'a probat şi pe basa receptuluî medical în Apoteca »La Vulturul* în Lugoj$ 
gătit, i dosă 5 cor., I dosă duplă care se recere la patima cerbicoasă 8 cor. 80 fii. Franco după primirea preţului. 

Remediul D-Tale în contra beţiei a făcut mira
col ! Bărbatul respectiv s'a vindecat total de beţie, 
şi oste treaz şi diligent, aceasta o putem mulţămi 
numai D-Tale. Dumnezeu să ţi-o rospiătoască. 

Franz Havlovic, Kruciza. 

Më grăbesc a Vë mulţumi pentru remediul în 
ttmtra beţiei trimis, bărbatul meu nu bea de 2 
jiml rachiu şi eu sunt fericită. 

Elise Unterlereher, Bleiberg. 

V6 rog a-mi trimite o sticlă din remediul în 
contra beţiei, am voie să mântui pe un bărbat de 
patima beţiei. Inainte de 2 ani 111'am mântuit pe 
mine de această patimă imorală şi de atunci nu 
mal beau. Mathias Hauswirth, Rausenbruck. 

Iţi exprim mulţămire pentru remediul în contra 
beţiei trimis mie. 

Franz Burian, 
8B9 3—10 Idrbitz. 

Pentru remediul contra beţiei donat mie, Iţi 
exprim cea mal profundă mulţămire, aceasta m'a 
vindecat de beţie; ancă odată Vö muiţămesc şi Vë 
rog a-mi trimite o dosă duplă pentru un amic. 

George Ranimiroff, Varna. 

Te rog să-mi mal trimiţi o dosă duplă din 
remediul D-Tale în contra beţiei şi pentru sticla în
tâia Vë muiţămesc. 

Iosef Gaszner, Sonntagsberg. 

Prima sticlă din remediul D-Talo în contre 
a avut résultat minunai, te rog a-mi trimite 
o sticlă. 

Andreas Hiitter, 
Auschowitz 

i 
Remediul D-Tale ln contra beţiei a avut sucise* 

miraculos la un beţiv, Vë rog ancă o dosă peaiti 
un alt individ. 

August Bergrer, Qtju. 

Tipografia „Tribuna РорогоІШ", Aurei Ророѵісш-Вагсіади. 


