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. FruntaşiI' românI să ia aminte! 
Cel din fruntea comitntulul 

Al'adulul, l'\ovini~tl încaruaţi Cl~n! 
sunt, s'au' apucat sa fat··it enruşl 
Iucrud ilIl}wtriYs cilror~t trebue 
să ne ridieam cu foată puterea. 

Eatit de ce e yorbl1. 
Se plănueste o noua impăl'

ţire a cercuril(~l' elct~t~l'tlle l)eutr\~ 
cOl1gregaţie. fuu Impartit dom!li~ 

r aşa fel cercUl'ne, ca pe Romam 
sa-l scurteze puneu(l in satele ro
mâneştI un ~leputat pentru 1200 
-1400 yoturi, ear in cele Ullgu
reşti un deputat pentI'u 700 -- 800 
voturi. 

l)lllli't la 1:J DeeeUlyrlc Il. este 
iusi .. yrente sit facem apelată in 

-,.contra acesteI păcittoase uneltiri. 
I'runtuşll români dl' P(~ sat.~ 

sit citească artieolul XXI ni It'gu 
(lcla 1886 ~i iunI'matI eu (l~'cptlll 
iuseris in lege, să s~U'it în tllHlrarea 
~at(~lor noastre. 

Alwluta, Care e scutită de 
timbru, 8-0 trimită vlclşpullu)ul. 

--_.--... --
ROZ II. 

- htoria luI Irod o cunosc până şi 
cel carI nu f;1tiu carte. Il era seLe, cru
dulul, de sânge, VO'a capu Ma,ntuito
rulul abia atuncI născut. Şi fiind-că nu 
l'a putut afla pe Christos, a pus de 
s'au tăiat miI de copil, h\s~nd mamele 
în jale. 

Aşa şi IroziI Ţ~riI Ungureştl, kos
/'--sulhistil, au vrut ca M. Sa să se su-

'~ptlnă' dorinţit lor, să le dea armata îm
perălească pe mână ... Cu alte cuvinte: 
cereau capu ~lar-mareluI Oştirilor, căcI 
asta ar Însemna dacă peste armată ar 
porunci Dieta din Budapesta, eal' nu 
M. Sa. 

Dar acest cap e mult prea inalt, 
de cât să-I aJungă şovinişlil. M. Sa nu 
şi-a dat puterea din mână. 

Nu li-s'a dat capu. 
Fiind-că el cap vor, urmează decI 

cu lupta, până nu li-se va da capu 
cuiva. De câle-va zile se svoneşte, că 
s'ar mulţumi şi cu capu întâluiui sfet
nic al M. Sale, alul Tisza. 

Să p;1răseas~ă adică Tisza puterea 
-ŞT'să vină - al tuI. 

Dar nu altul mal tare îl]. jos: ci 
unul tare în su~: să silească pe M. Sa, 
până se va tnvoi ca în oştirea împ~
râtească s1I. se comande şi vorbească. 
ungureşte. 

Merge îns~ greu şi asta, pentru-că 
aşa se vede, M. Sa nn vrf'a să-şI schimbe 
sfetniciI dllpă a kossuthi::;;tilor poftă, ear 
Tisza pare a fi hotărît să nu se lase 

.,Ci să-I zdrobească dtnsul pe kossuthişll: 
Şi fiind-că mal zilele trecule s'a 

şi năpustit asupra lor ao;:a cum nicl un 
sfetnic de până acum ~l M. Sale n'a 
făcut-o, kossuthiştiI totuşI, şi-au tras 
seamă, zicendu-'şI că mal bine să se 
împace cu s~ăpânirea. LunI, in Dietă, 
Kossuth a ŞI spus-o că el şi alţI mulţI 
tovară.şI, s'ar invoi la pace j cere însă 
capu nostru! 
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Cere anume, ca Tisza să se legă
tulască a maghiarisa mal cu putere, în
deosebI in şcolI să se învete mal cu 
străşnicie limba ungurească! 

Şi, bine înţeles, Tisza n'a stat la 
îndoIală, ci a făgăduit că da, se î1lvoe
şle să 'le strângă în curele. La urma 
urmelor ce siÎ-I şi doară pe Tisza, când 
am fi strân!şI nOI, naţionalităţile? ! ... 
Ş'apoI se gândeşte că tot mal bine să 
dea capu altula, de cât pe al seu. 

Norocul nostru că Tisza n'a ajuns 
să tnchele pace cu Kossuth, deoare-ce 
in adunarea de MarţI ce au ţinut, kos
suthiştiI s'au rupt în doue: 27 depu
taţI au stat pe lângă Kossuth, ear 27 
împotriva împăciuiriI ce era să se facă, 
Asta l'a silit pe Kossuth să spună În
dată că nu mal vrea să stea în frunti a 
partidului, mulţumeşte de a fi presi
dent de care partidul nu ascultă. Ear 
acum se vorbeşte că se va mal face 
o încercare de a se împăca fntre dinşil 
kossuLhiştiL Dacă nu, Kossuth face un 
nou partid, Iăsendu-l d'oparte pe cel carI 
vor cu orI-ce chip să urmeze lupta. 
Va să zică pe cel carI nu se mulţu
mesc cu capu nostru numal, ci vor şi 
pe al Iul Tisza, ba chiar şi pe al M. 
Sale. 

E aproape Însă neîndoIos, 
va şti să-'şI apere'-capu,'oup1t I 

M. Sa nu se va lăsa ingenun, 
8arabas şi ceIlalţI năM.dăloşl. H 
vinistă trebue insă mulţumită. 

Irozii vor cap... Li-se va da decI, 
după toate semnele, caplI nostru. Tisza, 
ca să-I molcomească întru cât-va pe 
kossuthiştl, va face te mirI ce lege, care 
să lovească în naţionalităll, să ajute 
maghiari"area, dorinţa de Căpetenie a 
tuturor şoviniştilor d'opotriva! ... Ear 
M. Sa d'asemenl ce va putea să obiec 
ţioneze, când întâiul seu sfetnic i-se va 
infaţişa şi-l va cere învoiala să facă 
legea cutare, mal ales că Tisza va spune 
ceea-ce e un adev~r: că întreaqa na
ţie (ungurească) doreşte o asemenea 
lege I ToţI fruntaşiI politiCI maghiarI se 
involesc adică să fim maghiarisa\I cu 
foc şi sabie. Şi trecutul nu chiar În
depărtat ni-e dovadă, că de dragul 
nostru Viena nu se strică cu stăpâni
rea ungurească, ci învoiala se face pe 
capu nostru. 

Şi trist e că se fac asemenI in
vOlel1 fără ca măcar să avem prilej de 
a ne ridica bărbăteşte cuvt)ntul, ş'anume 
acolo, unde se plăzmuesc legile: în Dieta 
ţeril, ca să ştie şi ţeara întreagă şi s'audă 
şi luminatul împerat că nu ne învoim 
ca. hidra şovinistă să fie molcomită cu 
capu nostru. 

Ear la alegerile viitoare să VOr
bească naţia românească intreagă. LuI 
Tisza să i-se spună, în cercul Ugre'i: 
vot românl'se dela Român de treabă 
nu mal capell daeă vrei să ne pul capu 
pe lipsi~ şi să-I daI kossuthişti/or! Ci 
loată naţia româ.nească să stea ca un 
zid pe lânga fruntaşiI românl, aleg~nd 
câţl mal mulţl, ca faţă in faţă să slea 
în Dietă cu lrozil ungurI şi să le spună 
buchile cum nu-s obiCInuiţI s' aud il. ! 

Russu Şi1·iallll. 

DelllltaţiI sasI şi partidul lib~ra.1. In
trarea în pal tidut I1beral a deputaţzlor saş( 
nu este privl'ld cu oeM. bunI de t?ţ! SaşiI. 
As/tel 11 Kmns!adter ZetlUtlg" publIca ? ser~e 
de treI articole în care s'ocupd cu SI lua/ta 
poHtt'ca- ~i cOll;lude cOlldamnâlld poHtica şo
vdelnicd r€ alt dus-o Saşi! pâll'acum. 

"Unica politicd sd,~eascd onorifica ti 
lofodatd mal ducetoare la scop - tice "K 
z." - este o poltHcd naţionali! cOl/ştt'entd, 
care dd patrier tot devotamentul ce-f compete, 
Regeltd şi lCf5ilol ct'e~i71ţ;z, da l' , care în ace
laş timp luptd desch!s I1npolrzva ori-ci17'-eI 
incel'cdti a putere! şi in contra şovinismu
lui nefast {'are în loc a' a cOlltt ibui la "zi
direa statu~ur l1ali011~1 maghia1" v~" duce 
slgur la ruznm'ea lIlb~/el noaslre patrlf . 

Impresia cea mal rea a Jdcut-o, Î'lsd 
itztra,'ea deputaţilor 'saşI în partzdul hberal 
- în Austria. Aproape î'ltreat5a p'esd ge!'
mand osâ/ldeşte pasu~ acesta poittlC al Sa-
~o~ . 

"G,·,1ter 1 agcblatt" de ex. ttce: n Ce! 
Saţir dm A"deal cu toate am a rele decep/lr 
dl"; trecut tol ma! au încredere în partldul 
glil'enlaltwzlal, as a este ce noi nu putem 
m/elcBe" ... 

Espositia de gaJite din Arad. 
Poporul nostru atât de blând şi 

muncitor av~nd tnsuşirl şi aplicărI pen
i .. " *...... ~~ e bun şi nobil, stă faţă de 

_.', ~ - conlocuitoare pe o treaptă 

destul de inferioară. Dările 

. , mari" iI stOlC şi cel diri' .... mă 
~e Îl strânge bietul cu mult 

. . d, de unde să trăiască apOI 
el cu nevasta şi copilaşiI luI? Este 
silit să alerge cu căciula tn mână să 
cerşească mila celuI ce îl despoate fără 
milă, să împrumute banI puţinI pe ca
mătă multă. Se svârcole in sus şi in 
jos, în dreapta şi în stânga, lucră ne
contenit numaI să ca,ştige mal mult, 
ca să i-se ajungă şi pe un codru de 
pâne. Insă orI-ce svîrcolirI, orI-ce trudă 
întrebuinţată, fără minte şi fără a şti 
unde? cum? şi ce? este În zădar ! 

In patrie numaI de câţI·va anI se 
pune grije maI mare pe economie, des
voltându-o tntr'o direcţiune raţională, 
intr'o direcţiune, care duce la Imbună
ta.tirea materială a cetăţenilor, de care 
tOţI fără deosebire, dar mal ales nOI 
avem lipsă. Vedem în cele mal multe 
comune asocierl agronomice, asocierl 
pentru îmbunătilţirea vitelor şi a gali
ţelor (hoarelor), carI toate ţintesc la 1':'1.
dicarea materială a economilor. Durere 
tnsă, că noI românii din ţinuturile ace
stea' nu prea avem asocierl de soiul 
acesta. 

Ar fi prea greu pentru mine, dar 
de presinte nicI nu voesc să scrutez 
causele şi pedicele, carI nu lasă a se 
desvolta in sinul poporu\ul nostru astfel 
de societăţl. Voesc numaI să atrag aten
ţiunea economilor şi mal vârtos a preu
tese lor şi a tnv~ţătoriţelor noastre asu
pra unul caz, ce parte m'a înveselit 
parte (ca român) m'a Întristat. La 29 
Noemvrie s'a deschis aicI in Arad es
posiţia de galită arangiată de societă\l 
maghiare. La deschiderea el au luat 
parte toate notabilităţile din Arad. Cu
rioşl şi noI, cel dela institutul pedagogico
teologic, să vedem unde a aj uns ştiinţa 
şi munca cu tmbunatăţirea galiţelor, am 
cercetat In corpore esposiţia. N'am fost 
a~teptaţl la o exposiţie aşa frumoasa şi 
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bogată, ştiind că cu îmbunătăţirea gali
ţelor nu de mult se ocupă Unga.ria. 
Intre espositorl am remarcat persoane 
inalte, ca ~i conte sa Teleki, conlesa G, 
L6nyay, apoI doamna Purgly, Fribeisz 
(CurtiCI) Pisny (Hălania). Nistor Tripa~ 
(român din Gurahonţ), dintre societaţI 

materie mal frumoasă a presentat socie
tatea economilor din Peclca. 

IţI salUl. inima veza,nd diferite soiurI 
de galiţe puse privirilor publiculuI. 

Vezl găinI ol'pingthon langsham (ne
gre şi albe), curee cu coloarea de bronz, 
gâştl de Emden şi africane, raţe de Pe
kiug, diferite soiurl de porumbl. 1 n
tr'un colţ al exposiţiunel sunt aşezate 
aparatele de clocire şi creştere artifi
cială. 

N'am putut ascunde mirarea inain
tea tinerilor cu carI am visitat esposi
tiunea, când am v~zut raţele de Peking 
ale contesel Teleki şi mal vcrtos atuncl, 
când mi-s'a spus, că ea însaşi se ocupă 
foarte mult cu prăsirea lor. Tot a~a 
nicI năcazul v~zend că afară de bravul 
Tripaş, toţI espositoriI sunt străinI. 

Esposiţiile de galiţe pân'acum erau 
numal sport, azi însă ţintesc la 1mbu
nfl.tMirea soiurilor indigene. Poporul 
maghiar şi-a ajuns Încâtva scopul şi 
cum să nu, când tn fruntea lor stă o 
contesă Teleki şi L6nyay, cărora nu li-e 
ruşine să se ocupe CU, bagatele de galiţe. 

Unde suntem insă noI?! In pri
vinţa asta noI suntem rema~l. Ga.liţele 
românceI sunt tot cele bNrâne, cu'n 
corp mic, pene rele încât ţi-e mal mare 
scârba să te uiţI la ele. Unde stăm no'l. 
cu soiurile noastre faţă de soiurile 
langshan orI plymuth, carI cântăresc 
3-4 kgr., orI gâştele noastre faţă de 
cele de Emden de 0-6 kgr. Cu pre
ţul stăm !şi mal trist. Economul nostru 
soiurile lui nu le poate validita cu 
profit, până ce soiurile nobilitate trec 
cu 30 - 40% maI scump decât cele 
comune. 

Toate soIurile acestea sunt deJa 
Introduse in patriă, numaI cerute şi în
grigite trebue. Econoamele, preotesele 
şi tnvăţătoriţele, carI au prilej să se 
ocupe cu prăsirea gaHţelor, să la esem
plu dela contesele mal sus amintite, 
cărora nu le le deroagă prăsirea gali
ţelor. AtuncY, când bărbaţiI se nisuesc 
a scoale in tot modul venit mal mult 
din păment şi vite, femeile, ca niş1.e 
bune econoame, vor câştiga prin pl'ă
sirea galiţelor de soiu nobil atâta, ba şi 
mal mult decât au lipsă pentru susţi
nerea caseI. };:u din parte-mI nu vM 
ruşine în aceea, că cine-va prin creşte
rea, nobilisarea şi validitarea productu
luI s~u îşI sporeşte starea sa materială, 
ci chiar fală-'şl face sie~I, folos na
ţiunel tntregl! N'o s'alerge atuncI, când 
SOIurile nobile vor fi r~spândite printre 
popor, nime cu căciula in mânl dupa 
împrumuturI, ci-!şI va acoperi lipsele 
casnice din venitul productulul s~u, din 
prăsirea frumoaselor galiţe. 

Insă toate acestea nu le vom 
putea face în stările de azI, când cel-ce 
sunt chemaţt a lumina poporul stau in
diferenţl şi fără frică de Dumnezeu se 
uită cum intră lupul cel de sânge s~tos 
In staul ui lor. 

- [fi". 
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In laturI decI cu nepăsarea şi mall a·se face cumva pace. Guvernul să mal 
vel'tos preutesele şi înv(~ţătoritele im- dea, oposiţia s<1 mal lase, ca astfel În
bun:llaţindll-şl galiţele lor, să prerneargit cetând obstrucţia, Dieta să fie în stare 
cu exemplu bun celorlalLe econoame, a lucra, căcI îll 10 11 e trebue dat gata 
facend şi ele un pas spre îmbunălă- proiectul de lege privitor la asentărl si 

pretextul, că ar voi Sri pună. sl'îr."it tulbu'- '. 1 a ma ansat eate-va naţIOnale ("ar 
prin provinciile de lungă rîul Sian, subt I S' J d ~ . 

l'ilor şi lălhăl'iilor. Tinuta popul~tjel e lil~'~~ _la ro,lt or~. la cererea t~turora căluşeril 
tită, cu loale că mereu sosesc noui trll~~ ~'~'<'t~parut m nou, secerand alte aplause. 
!'uscşlI) cal'i se poar'tă. foarte insuportabil tr::,-va englezI carI a:u luat p.arte la pe-

I 
! I 

~irea materială a românulu!. la strâl1gerea dărtlor. • 
lv'icolae Mz1wli7l. , 

Pentru restantieriI nostri. 
(joIlsiliul tlh'ectiOlHll nI zht

rului ,,~rl'ilJUllll l)o!wruluI" li de
ds sbtnren foii tuturor ueelol' 
abollPnţi l'estallţit"rl, CtU'1 lJilllit in 
5 necemyrie Il. tl. c. llu-~I ,"OI' 
nebitn, pe tlcI)!i1l datoria ce o nu 
raţit de zinr. Athwpm U(~,ea8ta In 
cuuo~tinţu l'c!o'llecthilol' restullţicl'i 
cu l'ugUl'Ca. din partea llonstril, eu 
pentru ÎllCUJljururea Jlt'piiwerilor 
sit lJiut'yoiaseil a trimite llUllUll 
de ctit nhoIlumclltul restant. 

'llotodatil consiliul dil'eeţionul 
a hoiilrit, ca espedareu ziaruluI 
sit se fuea de uei incolo nUIUai IW 
hingă pliltirea ~lutieipativit a ubo .. 
llumelltelOl'. Du!)ă espirure,u unul 
ahOllUUH'ut se trimit ineit 3 nu
mc)'} tlin zinr l'espedhului nbo
ueut, t.~al' apoI eSl}etlarea ziaruluI 
se sistează. Cine decI "rea Ha aibă 
t'mlla regulat, are sit pHltcascil 
ubollumelltul }'egulat înainte, eitei 
llo1 toate platile trebue sit le fa .. 
ceUL antieilmtiv ~i prin imlH'UlllU
turl in contul abonumentelor se 
fac daune, lJe c,ul'l tl'l~huie sit o 
}'esi1ll1it În lu'inm liuie însu~i ehi
ImI tic a fi reehwtut (lI ziaruluI ~i 
In'in Ul'lllUl'e pugubn se }'csfrânge 
n:mpra publiculuI c,etitor. 

Âllm, ;:ta,ruluî "TI'UJ. Popol"ului.' 

DIN ItO~IliNIA 
Constituirea Corpurilor l,cgiuitoare, 

In ziua de 17 (30 Noemvrie Came7a ~i-a 
ales biuroul~ după-cum urmează' 

President:. . . M. Ferechide 
Vicepreside1/.Jl;. Poel1<1ru Bordea 

T<1ke Protopopescu 
Stefan Se ndrea 
V. G. Morţun 

SecretarI: Vidraşcu, Simionescu, Rim
nice:1nu, R1lănescu, Petrescu, Std. Ioan 
Plese!l, Ruşoveţcanu şi Erm. Z:lh:.tria. ' 

Chestorf.: Delimarcu, H, Rosetti', N. 
Moroianu şi 1 Popescu, 

Eal' Senatul şi-a ales: 
Plesidellt:, . . P. S. Aurelian 
Vicep7·esidenll,'. C. Comănescu 

Macri 
Nicolaid 
Poni 

Secrefa7'f: Dr, Botez, Dr. Bucşă.nescu, 
Gr. Columbeanu. Constantincscu-Rîmm
ceanu~ Drago.mtr Dumi~rcscll, AL Filipescu, 
Al. lhesn Şl C, Porolncanu, 

Chestor!: colonel Bădulescu, Ghimpa. 
Pilat şi Datcu les cu. 

* 
lUotlumentul inlll'})C1HlcuţeI. "I\Toni-

torul Oficial" publică Ul'mă.torul decret regal; 
Cm'ol 1. . 
Prin graţia luI Dumnezeu şi voin~a na

tional Hege al BomnnieL 
La loţl de faţn şi viitori, sănătate: 
Asupra l'aportulul pI'P~Qdintellli COll

siliului No:-:tru de miniştri sub No 1::2l:>i'; 
Văzind jurnal'll consiliulul de miniştri 

No. 1087 din 12 Noemvrie 4~I03; 
Am decretat şi decretăm; 
Art. 1. Jurnalul menţionat se apl'Obă 

de Noi. 

faţă. de ea. l' . ccrela noastră se Uitau cu mirare şi aten-
ţtune a aceea ce le vedea ochiI 

* DI • 

I
A Ioan Lazăr ne-a de clamat H.o-

. NOl~l g'Ul'Ol'll ~talian Giolitti. R,oma, 1 , t~~n. Verde", doamnele Ana Bozo ia~ si 
I~ecemvrle. Jn şeel1nta de a:;til.zl, a. Cam,ereI I ~,lan~ Bll~u.r ~e-a cântat "Mugur M~gurcl'" 
s ~ ţll'e~enta~ noul guvern GlOltllt. Primul I ş~ 71 F ă J\l.urtţo • - D-na ileana Cosma ne-a 
n:ll~lstru a ţmut o vorbire de program lungă I c,an~at cu o voce minunată Mama lut 
ŞI ll1teresant,l, ca"e a fost primită de Ca- I Stefan c~ţ marc". Au u:rnat ~ horă car 
meră cu ovaţiunl, până. ce Senatul şi-a păs- tl m pul fund r 1 II, Of;:, dupa le'[ tă 'T 
trat neutralitatea. perlLru rcpausul Duminecal, alllg~ e " ft; 

, plecând fie·care cu o suvcnif~ _crmloat 
l?cputatul Sonmo a zis) că noulUI gu- dorintă de a ne mal reved 1 placuta şi 

veJ'1l 'l-ar lrebui cel puţin zece anI, spre a petre~err D ia ţ. al~enl<.!nea 
pulea executa, ce a promis. '" e a U urul". 

. Prim ministrul Gwhlti 'şi a exprimat 
dor~nţa, ,ca sănăt~tea fostuluI ministru pre
ş('(ll nte Zanardel li să se îmbunfllă\ească cât 
mai ,curend. După aceasta a declarat, că se 
,:a ţl.nea cu cea ~1ai mare strictete de poli
tIca ll1lemă a Illumta:;;ului Sl~U cal'e a adus 
pacea socînlă în Italia, ajutâ.ntl mai ales des
vollul'ca classel indu~triale ţ'i comerciale carI 
sunt temelia ţer(>l. A spns apoI, că a ince
put negocifwile cu Austro-Ungar-ia, Ger
mania şi Helveţia în privinţa nouilor ta
rife vamale, eal' făccnd aceasta, luat în ve
dere, ca mal ales exportul de cer'eale şi PI'O

ducte brute să se desvoalte in viitor mai 
bilif', decill pilnă acum, Cât despre afacerile 
c.rdlor ferate, a zis că, dacă societăţile par
tlc111are de tren nu vor ti corespllnziUoal'e. va 
lua statul administrarea acestor afacerI. D~pă 
acea vorbi despre însemnătatea comerciu
lUI provinciilor dela Sud. 

lTu solg'ăbir~lll. 
Bob(lll Szever s'a aventat lŞi el la 

lreburile bisericeştI. ICI, între ungurI e 
mare j1'ancmason, ear acasă Între al 
noslri mare biscrÎcan. 

A păţil-o însă !şi el. L'a ajuns adică 
soartea amicilor st':l: a dlul redactor al 
(Conlroleh Valeriu Bal'cian şi a luI 
Emanuil Magla~, carI atâta l'au lămaiat 
în organul lor. Judecătoria din Arud 
Ieri a aflal pe Boksan Szever vinop,7t 
pentru vătămare de onoare ::;evfr.şila ' 
contra dluI H.oman Ciorogar printr'o 
epistolă adresată părinteluI Vasilie Ola
riU şi l'a osândit la amendă de 5 cur. 

Suma nu impoartă, destul, că pe 
Boksan Szevel' judt:cătoriile IrebUA să-I.. , ~._:"'I
înfrâne dela incalcarea ordmei so-
ciale. 

Zim'ele maghiare din A l'au, se in* 
ţelege, îl presinta ca pe eroul partideI 
preacuviosulul Augustin Ilamsea ~i de, 
ca !'Şi martirul «hazalisagulUl», penlrn 
care zicea şi erI Boksan Szever la per-

,'. 

~euniunea română de musică şi 
~ cântărI. in Arad~ 

Art II: Pentru punerea În executare a 
legei, promulgală la 6 Decemvrie HJ02, le
lativă la ridicarea in Capitală a unul Mo
nument 1n amintirea .resbo.i.uIuI Jl1d~-n
denţei şi in onoarea Armatei, - se insli
tue un Comitet permanent compus din: 

).lptcresul patrieI cere", zice el, I,ca 
cClmel'cl\Il ~i mai ales exportul praductelor 
dela Sud i:'a ia mai mare avent, caci Sudul 
Italiei e mai productiv". Prezintă apoI pe
lilia oraşului Neapoli, care cere guvernulul 
sprijinil'ea IncAt priveşte industria şi comer
Cilll) Pl'('CUIrl ~i a altc)r comune si provincii) 
curi toate cer ITI iCţ'orul'ca t;lxelo~ de comer
(.iu, 711nsă toale accf'tea") zise Giolitti, "pre
tInd o bună manipulaliane flnancial'H care 
să aibă. de grije, ca nouile dărI S;t sd folo
sească spre lueruri bune precum: tle:-;vol
tarea instl'Ucţiei publice, r;iJi]'Ptl liniei fel-aie 
TUl'ino - Veltiglimia precum ~i a mUI mul
tor căi ferate", Giolitti mai declar{t, că. va 
sisla toate societatile anonime, care strică. 
fO'lrte mult publiculuI, precum şi jocul la 
Bl.p'să. 

traclare, că este prigonit de cătra vezI . 
Doamne ln'ld,Uorul de palrie [{om:tn 
Ciorogariu.·~~:_ : 

Dar la perlractarea- de erI a l;eilla~
temelnic înfundat şi cu «hazafisă.guh, -
ce pare că ziarelor ungure~tI nu»;:.i.'a 
spus şi adica: dupa-ce teribilul 'soi~~
birău Boks{m Szever cu patos se bale 

-- Domnii, cad doresc a se înscrie 
membri la reuniunea română de mu
sică ~i cântări din Arad, să binevoiască 
a se preSt:7l1a Duminecă în 23 Ploem
vrie (6 Decemvrie) a. c. la orele II 

a. m, i11 sala de î11J.1(!tăment a scoalel 
popor'ale de fetilt; de iângă biserica ca
tedrală. Se vor discuta- şi stabzli statu
tele şi se va alege comitetul provisol' 
al reuniunir. Cu aceeasi ocasiune se 
va face i'nscrierea în ca~tea membrilor. 

Arad, 20 l'oloemvrie v. 190:J, 

V Vasilie Goldlf· 

..., 
DIN DIETA. 

Alteţa Sa H.egală P1'incipele .Mn~te
nitor al Homâniel FerJinand, preşedinte; 

D. Aurelian Peire S" fO>it preşedinte 
al consiliulUI de miniştl'i ~i ac luai pl'eşedilllr 
al Senatului; 

D. Hudişleanu Costanlin, fost ministru 
de resboiu, general de divisiune, coman
dant de corp de armată şi actual senator; 

D, Cantacuzino George Gr" fost pre
şedinte al consiliului de minişlri şi aclual 
senator; 

D. Carp Petru P., fost preşedinte al 
consiliuluI de minişlriI şi actual deputat; 

D, Haralambie Nicolae, fost locotenenl 
domnesc şi general de brigadă; 

D. Manu George, fost preşedinte al 
consiliului de miniştri, fosi general de bri
gadă, actual senator; 

D. Pherekyde .Mihail fost ministru şi 
actual preşedinte al Adt:nărel deputaţilor; 

De mal multe zile asta aşa merge: D. Rosetti Teodor, fost preşedinte al 
pt'!.rinţil patrieI nu mal lucrează nimic, consiliului de miniştri, actual senalor şi 
ci caută tsă fure vrcmea~, cum li-a D. Sturdza Dimitrie A., preşedinte ac-

. tuai al consiliuluI de miniştri, şi senator. 
spus-o primul mimstru Tisza în şedinţa Art. III. Preşedintele consiliulUI Nostru 
de ;\1ercurI. de miniştri este însă"cinat cu executarea 

Astfel şi Jol toaUI şedinţa s'a pe- acestuI decret. 

După-ce mal vorbeşte dP.spre mal multe 
reforme sănă.toas;e politicel Italiane, încheiă: 
"Lufmd în vedere relaţiunile amicale externe 
şi Rv(mlul bun luat in lucrurile interne, mai 
aieR În negoţ şi industrie, pol să zic, că 
slal'ea JlalieI este acum îmbucurătoare". 

Vorhirea prim ministrulUI a fost de re
peţi Le orI intrerupta de sgomotoasele ova
ţiun1. Camera a ~i inceput discuţiile privi
toare la enunciaţiunile nouluI guvern. Dupa 
vorbirile luI lJe Viti, De Marco şi Luchini 
şedinţa s'a închis, ear proxima şedinţă. se 
va ţinea mâne. 

Dela RomâniI din America. 
Pittsburgh Pa, 22 Nov. T~103. 

St. Domnule! 

Reuniunea RomfÎnă 11 Vulturul" a 
arangiat o micâ petrecere pentru ZiUii de 
S~îmbătă 8/21 Noemvrie c. în Home
stead, Pa. 

Petrecerea s'a dat în beneilciul so
cietutel şi din venitul cărela sllbstr:ig&nd 
toate' cheltuelile, a re mas un beneficiu de 
21 DolarI. 

trecut votărI asupra a tot felul de pro- Cat in Castelul Peleş, la 12 Noemvrie 

PunerI. Regulamentul d'acum al Dietel 1903. Ca,'ol. Cu multă bucurie ve scriu aceste 
rcndurJ ilinJ incă Însulletit de entusiasmul 

dă adică dreptul fie-căruI deputat să Preşedintele consiliuluI de miniştri, si buna orcndui31ă Care 'a urmat în tot 
facă mal multe propuner1, asupra a ce D. Sturc1za. timpul petrecereI. Pe la 7 ore seara cete 
vrea. Astfel LunI Lengyel Zohan a pro- de românl au inceput a întra în sala în-
pus şi a cerut votare nominală ca în - - __ T,~ chiriată pentru această ocasie. 

procesul verbal al şe,din,eI să nu se D~n străinătate. La 8 ore s'a început petrecerea cân-
zică Noemvrie ci 6~zut6 (Sfârşitul tându-se 11 UeştcaptJ.-te Româlle'" în COi. 
T Rusia, Corea !ili China în extremlll In câte-va cuvinte dl Ilie AIărtzn a vorbit 

oamnel), ear numele luI Lovâszy să Ol'ient, Ziarului "D;i1y Mail" 'i-se telegra- de însemnătatea zileI. ApoI s'a dansat mal 
fie scris cu i la sfârşit şi aşa mal de- fează. din Tokio: Un ziar din Si)ul (Corea) multe dansurI româneştl La 91/2 ore pcn
parte încă 1 7 rrorunerl~ carI după re- publică ~tirea, că. intre guvernul rus repl'e- tru surprinderea şi bucuria gcncrahl, şapte 
gulament presidentul trebue să le pună sentat de consulul pablov şi cel Corean s'a tinerI din Sighiş0<lra, sub conducerca tÎne
la votarea nominală dacă cer 20 de- făcut o invoire privitor la chestia Mand,m- rulul Ioan B:trbat a dansat Căluşerul şi 
putaţI. rieI şi CoreI. B.usia acordează guvernuluI Jin Butut(l, cil V. B0'i,oşiall în o vorbire scurtă 

. , Corea ml împrumut de 40,000 Jlmţf ster- dar entusidstă ne-a explicat origina ace~ 
Şi JO,l tot aşa. s a petrecut. lill/{l' spre construirea câtorva vapoare dfl stor dansurI naţionale, zidind între altele: 
MlIklCS a vemt cu ~ propunerl, resboiu, afară de aceasta ridică o Acade-I "Căluşerul şi Bătuta ne-a remas dela ~tră

aşa că ear nu s'a putut discuta asupra mie militară tn Corea şi trimite mai mult] I moşii no~tri RomanI carI când a~ mte~ 
proiectuluI de lege privitor la asentărI profesori acolo, Consulul Pablov pune con- meiat Roma erau în lipsă de {ern~l ca ŞI 

AstăzI (VinerI) nu se va tine şe~ I ditia, că aceste lnvoirI să. ile puse In vi-

l 
noI azI în America. Find în:,ă ul'!.. JOc ,fru-

, . .... . .' goare cât de Iute. lmperatul incă nu a decis. mos şi de artă, s'a plistrat pană 1n zllele 
~lJ!ţă pentr~-Că mire Tuta ~~ kossuth- LuI Times 'i-se scrie din Peking: Mal noastre; ear noI suntem datorI a le lăsa 
t~tt ear au mceput pertractărt/e pentru I JIl\llle divizil de o,tire ruseascA 8. circula.t urmaşilor nO!ltri u, 

pe piept că ce mare patriot e adic1 
d îmm, Boks{Ul Szev6r şi pentru «h(tza~ 
fi8ag- e persecutat de Ciorogar, ad\o
catul d-lut Ciorogar ÎI cetcşte în faţa 
judecătorieI un numer din «Controla» 
în care adică dinsul Boks{m Szev6r cu 
iscălitura sa se bate pe piept, că ce 1'1la/·t!--·, 

Român este el şi toată jamili.:s lur._ 
eal' Ciorogăreştil sunt maghiaronl, CilCl 

vezI Doamne, amicul luI Ciorogariu, dl 
secrelar consistorial Vasilie Goldiş, a 
scris în ungureşte o odă - ca student 
gimnazist şi membru a societăţiI de le<A.. ... 
tură dela gimnasiul din Arad . 

Tablou! In :tControlac nu încapl 
de căLră el să fi Român, ear inaintea 
judecălorieI nu încapI să fiI patriot. 

~ ,~--:.. 
La pel'tractarea de IerI s'a riJic~c, " ..... 

niţel perdeaua de pe acest patri6Liit11 
ben galic. UniI domnI carI au fost Iwe- ~ 
senţI la ziua de IerI se vor fi luminat 
asupra patriotismuluI Bogs~lllian. 

Altfel domnul Bogs{m Szever a mal 
scris lŞi alta scrisoare valămatoare de
spre dl Ciorogariu ~i procesul aceleja~ 
încă e în curglere,~"""'~~·~~'~--'·_· 

In scurtă vreme se va finali:m ŞÎ 
acela. şi atuncI vom. servi cu ~eva mal 
interesant atât de mteresant, meAt cu 
pertraclar~a ~i moLîvele sentinţeI acelUIa 
se VOI' ocupa. cercurile competente ju
ridice şi legislatorice. 

-- ~'iI!O",,- .. 

Şi după-ce va fi încheiat dosarul 
ordinel legale, va mal urma ceva pen
tru dînsul Boksan Szever, şi adecă che
stiunea de cavalerism de care a făcut 
un us nepermis în ordinea socială şi 
se va clarifica şi corectitatea socială. 

--
\ 

__ ~fI __________________________________ __ 

-----_____ ';;0.,-
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, ",' terne ale asezămentuluI proiectat încă I pentr~ educarea ~oporulul. - Şi cu în-

t 
"t ă bllf\li\ Roman 10 , "1 Jestultre ved, că Idela aceasta a fost păr-Ape ca r pu IJl III vor re~lama sume, conSl~era?1 e, 1 _ r~iniU, cu însutlr:ţire de iubidl meI con-

, 1, Asociaţiunil ' D10 ace~st~ c~Ll,>ă C ,111:tetu cen fratI In luptă, de entusia~tir aceştid de-
Adunarea gcner~ ă a, 1 I traI al AosoClatwI1lI se vedl;! mdemnat, vot~lţr. 

, ~ntru literatura ~omană Şi cu tura P?- ! a adresa un no'u şi călduros apel c<~n;a Şi fîind-că primul "pas es!e făcut, 
, )Tuiui român, ţlnut,ă la anul 1897 In I ublicul român, Învit[md pe toţt caţl acum pn!t.lIIdem ca s,t se ZIlceapă Z1l tol io-

o d', hotărît înfirntarea unul Museu ! P . 'd ogresul cultural al cui educaJHmea corectă a poporuluI. 
\,e ~a~',a 'rafic ai Românilor din se mteresează e pr, ., se .Destul a fost lctargia cultura'ă în 
~ionc. Şl :tn,o,g '.' i )ublicull poporului nostru, ca pr~n marim.moa care~;n ză.:ut. Până când cu nepăsarea? .. 

: agan a ŞI 1 ransllv ama, ~ • ~ x contribuirI la fondul CaseI naţlOnale, O 1Ulscare radicală ar aJ'uta mult culturiI 
, " d d ă ment msemna.- • 'b'l' dA' . 

:" mân apreţla.n . up .,' să pună Asociaţiunea 1Il pOSl 1 ltate .. e rom~neşt~. Se pot convl.nge~ do~~iI m.arr, 
',tea acesteI mstltuţlunl, a lI1tlmprnat t ' acest important asezcmant al caror tdeal este: traIUl 10 hnlşte, vIaţa 
", , , 11aI mare a ermll1a 'f - - d d' . 1- .. 
"i ltiativa AsociaţlumI cu cea 1 . l' . 11) al"ropiat şi în condi- ara e atoflnţă naţlOna a ear - că tlner~I 
" . l1a ţlOna 111 tl~ 1 '~ sunt gata de-a face tot ce este pentru bl-
;:sufleţlTe. . . ' A ţiunI pe dcp~m m~lţă~1ItoC\re. nele românismuluI. Iată o armă: "Un/'ver-

Toate pătUrile societăţiI ro!naneştI Din ~edll1ţa ComitetuluI centra~ al ~ila.tea I ~plllarăV.! Singură una, ~i poate 
~ au arătat patrunse de c,?l1vmgerea, I Asociaţiunil pentru htera;ura ,roma~ă lnvmge l~ toa~e. lupteI: ... 
~~a prin înfiinţarea aşezel11ent~luI pro- si cultura poporuluI roman, ţ1l1ută 111 ~ Da~~ resj~lm staU<;tICa, 'tom o~ser~a 
: C • dA" atiune generatlUnea de' .'. lOt b o' cu lOtnstare, ca poporul nostru este In 

Cm'1'e1"silalea populară ş'a început 
dctivit:!tea sa în A1ăâcaş, unde studentul 
1. C. Sr)rieu - cunoscutu scriitor tiner -
a vorbit ţerani or d~spre însamnătatc;.) În
vepuuriI aratand câte rele poate să sufere 
omul care nu ştie carte. - S'a continuat 
apoI în Fcfeac - vecinul sat de trist re
nume ." unde a disertat zelosul si sim
paticul V. Munteanu student în drept, vor
bind contra ,~alGOolismlllutV.. 

Următoarea preleger.: se va ţinea în 
Apahida. Nu ne îndoim cii autoritclţile ne 
vor sta în ajutor, ca să combatem viţiile, 
ce încep a prinde rădecinI În popor. 

Inainte decI! Clz{l', 

Alegere de ulcaic 
în cercul Uratlnlui. 

1.: •• tat e SaCI" 'd' SlbllU, a 29 c o re 19 3· mare parte analfabet De ce? Brad, Nov. 1q03. 
, ~,~ r·t fntă atone . .. , -
,<,tăzl l)i1 tmp, me~ e O S 1 IOSIf !:Jt, Ş/IIIIIU, Dr. Cornel Diacollovich. , ,Nu sunt destule ~coale? Nu sunt 10- La 2=) Noemvrie c. s'a făcut ale-
j':ă cu acele figurl măreţe, căror avem stttuţ!unI culturale de-ajuns? Putem res- gerea de mediC în cercul BraduluI cu se-

.",' le mulţumim renaşterea, elementu- punde cu inimă curată că - tIU! diul Brad, 

,,( nostru, şi că s'ar face vll:ovată de Curs de musl'ca'" pentru . Cine nu-mr crede, poftească, visite~e Fie-mi permis a descrie aceasta a-
'ara posterităţiI, dacă nu l·ar trans- comlt~tcle: Ug0c.ea, ~laramure~,. Sălaglu legere! 

r;' ,1 l' b'tă mostenirea natională ce dl'fl'gentl de corurI. etc. ŞI nu se va indOI că am spus ade- N'aş descrie-o, dacă n'ar însemna 
.. e ?eş Ir 1, ' verul. câte-va clipe de însufleţire naţională În 
~ găSIt. . ~.-ro e.., Aici apoI să sirnţeşte lipsa uneI in- vieaţa socială a zărăndenilor şi dacă nu 

AcesteI convingerl ŞI ll1Sl~lleţlrel D/ L Vidu din Lugoj, cu înce- stituţiunT educătoare. m'aş teme, că tăcerea peşteluI faţă de tot 
'lporu!UI nostru pentru idealunle sale pere dela l'i Decemvrie 1903 st. v. Mergem mal departe. ce se petrece în clasicul Zarand de odini-
'."ţionale, este a se mulţumi, că Aso- până ta l jt!bruarie 190 4 v. va ţinea Poporul este. Înclinat, spre. beţie ŞI oarli, fraţiI departaţl vor privi-o de somn 

, d', st:'1z1 abia după 5-6 d' , d 1 spre tot felul de IdeI rătăclte. ŞI aceasta de moarte, ce apasă prea mult asupra 
c •• aţmnea eJa a ~:' ~ din Me- un curs penlru ll'lgenţi e corur. o recunosc toţI, carI cunosc poporul. noastră. 
·~lI dela m~morablla hotănre 1. Acel cari voiesc ca să urme{e la acest .Me rog, de un timp încoace ziarele Cercul sanitar Brad îl formează co-

lŞ, s'a ŞI putut apuc~ de reahsa- curs: n~astre )ş,I d~schid ~u~ricl, pentru ~es= munele: Brad, Valea-Brad Vaca, Tereţel, 
,a rv1useulul nostru naţional. 1. Au ca să se anunţe dlul Vidu cnerea 1I11şcănlor SOCialiste. Aceasta pana Criscior, ZdrapţI, Mihalent, Potruganî, 

Prin contribuirile fundatorilor şi cel mult până în ro Dec. a. c. si. v. acum n'a fost I . .A' Blăşenl, Buceş, După.-peatra şi Sturişa. 
: . 1 . n ' ată D d ~ CăcI a~a Zlcend, nainte cu şapte anI Se întinde pe ţermurul drept al CrişuluI-

:-:tor donatorT,. pnn atena ~ra gl 2. e o ata cu anunţarea au ca abia cunoşteam însaş1 ideia. Alb dela muchea, unde culmea munţilor 
11 acest scop, ŞI in deosebI pnn splen- să alature ~i tacsa de instruare, carea Si cum de s'a intemplat, că azI m:}1 mt"!talicI transilvănenI se 'ntâlnesc cu cel 

ia donaţiune de 24,000 coroane, cu e de 30 cor. (trel{eei coroane pe întreg tot poporul este infectat de aceste strica- al BiharieI şi Droc:ea-Highiş pană sus la 
re mustril barbatI Dl Alexandru periodul). ciunI morale? Cum? Vulcan, Găina ~i Dealul-~luguruluI. Cnele 

\l;)csonyi, president~l A.;ociatiunil. şi 3. Afară de orele din teorie, sunl Re~pu.ndă acel domnl, al căror ideal dintre comunele ap:wţinatoare ca: Brad, 
r': Z M c " d Focn, 'au i nau- ' ( b 1 d l-am amlDut mal sus. D~! Dacă. se p~t Crişcior, B1ăşenT. După·peatră SUFlt mal 
,d eno ocsony I , e . . deobligaţi a aSlsta ,a pro e e e seara face imputărf, aruncT aceştia sunt V1l10vaţlI. însemnate, ca multe comune marI de 
.. :rat o noul:!. sene de contnbulrl, ale Reuniune! române de musică din Poporul a fost lăsat pradit Ovreilor. pe AlfOld, atât în privinta teritoriala, cât 
.. adul Muscuiui a crescllt la respec- loc; - ear cu ocasiunea serbălorilor Acum iată săm(nţa !. încolţit şi cu şi în cea numerică şi a comorilor ascunse 
'.)i1a sumă de aproape 100,000 cor., de Crăciun, de Anul nou fi Bobo- ajutorul jidovilor se va face ~i un arbo.re în munţiI lor ~i numaI a.iministraţleI, că-

, a .. tfe Asociaţiunea - după-ce s' a teo{d, _ când funcţionea{ă corul com- mare ~u. peste ~u~t r N'a fost un amiC, reIa puţin ÎI pasă de interesele vitale ale 
'.or "'t t tă precautiunea de un d' un sprtgll11tor.alLUblruluI popor, ear acuma românuluT, este a se mulţumi. că comune, 

,flJl cu oa , ~t plect al Reuniunei, - mire cerce- totI işI bat pIeptul, că scopul lor a fost carI ar trebui să aibă înşile toţf factoriI 
,3.D cât se 'poate rr:al, corespun~ ar, tdtorii cursului nici unul n'are permi- totdeauna "apărarea poporuluI" etc. necesarI pentrll prosperare, trebue să alerge 

a putut mcepe fldlcarea falOlculuI sie a lipsi dela serviciile divine. Universitalea Popu/ard - cred - că zile intregI până aj ung la medic, pretură 
~.: lat, care' va av~a să adăposteasc~ 4. Pentru informaţiuni mal de- ar umplea un gol mult simţit. FactoriI de orI judecătorie cercuală. Peste 20.000 ro
~:eI1~e trecutuluI, productele muncII tailate a se adresa dlul I. Vidu. Înve- lipsă sunt tineriI! mânI neao~l locuesc acest teritor, a căror 

momentele caracteristice ale vieţiI tător în Lugoj. ln păqile ClujuluI s'a început~ lupta. vieaţă. şi salute e scumpă pentru neamul 
.;.., ţionale a poporuluI român din ţeară, ;"~odestil - c.t'; e drep~ - da~ sănatoasă! nostru. 

• ~~~ .. ~~~.. SI s::~a continua graţie entuslasmulul. Medic cercual al acesteI r~giunI ro-
"" a.re ,sp~ranţa c~ Il v.a Pdutea preda . Am avut o satisfacţie deplină, vezcnd, mâneştI ce încă dela ) 87 1, când Z3.randul 

stmaţlulllI sale mcă m ecursu1 a- Pentru poporul român. că poporul nu respinge, ci ascultă. po- se poreclise l1R01ll<.lnru._IrlICă" Şi-Tn-rrunî:ea 
luI 19°4. vetuirile 1 Pană acuma asta ne-a fost greu- sa se -a1ta:lÎ~fi:rieîţi:tI:)r.·Hodo~,F rancu etc. 

De oare-ce însă această Casă na- .EelUl'nţin popOl'UIUI să 11e idoin tat~a cea mal mare: Instrăinarea poporu- până la 1003, a fost Of. Ioan Rusu. Dar 
,nală acest falnic monUlIlent cu\tu- principală a unul naţionalist luI de înveţaţI} _ la 2 Aprile acest stâlp al societăţiI noastre 

" JlH.kel. Dar vezend frumosul succes ce ti şi-a dat nobilul seu suHet 10 manile Crea-
~rebue creat - ?eşl cu toat:1 mo- I. ajunge o ceată entusiasmaHt de tinerI în toruluT, lăsând prin testament - pregătit 

sua ce carac~ertseaz~, elementul Dela o vreme încoace observăm cu' p1il'iuţa educd1·il poporulzd, acum suntem prin notarul public re!5esc in limba ro-
n- stru, dar totuşI m condiţIUnI demne plăcere, c~\ mal mulţI tinerI de m,lre va- deplin! convin~I, că munca noastră va mână ~- întreagă averea sa de peste 50 .000 

.' ·Or': importanta unul popor de 3 mi- loare ~~ dedicCi ~u~nin;ir~Î puporulul.. avea r~su\ta~, ,. "') cor. pentru gimnasiul public român gr.-or. 
.: tane şi corespuIlzctoare scopuluI ur~ ŞI să nu Uitam, ca aceştl entuslaştl S,1 se I11fi!1l(c:,;e '.7!l1'e1 sllate 10pulată d,in. Brad şi Asociaţiunea ,pentru.A cultura 
'ă't _ f d'l d " ă sunt de re.gula forţele cele mal puternice; I'n toate p~rlile, Î1I1'mgelld ~ orl ŞL ce l-rrelltall. ş~ 11t~ratura poporuluI roman, arăt~andu-ne 
"~ fi, on ur! e a unate pan a~ ale româl1lsmuluI. \ _ Datonnţa noastră faţa de popor aceasta I Şl pnn aceasta, că cultura naţ,lOnal.a e sa~c-
:'-0:1 nu; acoper mcă toate: spese~e ~I- Am scris deja despre "Cniversitatea i este! ' tuaruJ, pe~tru a căruf înHor2re ŞI mărire 

,,'el, Şi afară de aceea lOstalaţlUnIle Popular-ău , ca de factorul cel mal potrivit I • trebue să Jertfească tot romanul adeverat. 

Poesilpoporale. 
- Culese de Mihail Emin eseu. -

Pasere din Ţiligrad 
Du-te la mândra la gard 
Si tu mândri aşd-I spune 
Să nu-şI strice ochi-a plânge 
Că eu la ea oT ajunge 
Când o face rugul pere 
ŞI răchita vişinde 
Şi ruguţuJ pere moT 
AtuncI om fi amîndoI. 

Frunză verde de sulcină 
Am re mas de tot străină 
VoiniciJ s'o depărtat 
Bărbatul mi-am îngropat 
lbovnicul m'o lăsat. 
Zac cu {ata la parete 
Cu gura ~rsă de sete. 
N'are cine să me-adape 
~ă.mI ~Ule m1na pe cap 
Să me ntrebe de ce zac 
Că nu zac de nicI un rău 
Zac numaI de dorul teu. 

Cântă puiul cuculuI 
Pe poalele nuculuI 
Ş'aşa cântă de frumos 
De PjCă. frunza pe jos. 
Mar 111 10S la rădăcină 
Cântă cuca cea bătrână 
Ş'aşa Cântă de cu foc. 
De stau apele pe loc. 

Cântă cuculeţule 
Toate dimineţile 

Să-mI câştig paralele 
Să le beau cu măndrele. 

Cucul cântă, mierla zice 
Nu-tI bea baniI m~l voinice 
Că baniI ţi-or trebui 
La vară când or cosi 
Iarbă, otavă cu rouă 
Şi se rupe coasa 'n două 
Şi ţi-I lua alta nouă; 
Şi-I cosi în fin cu HorI. 
Şi le·J da la căpriorI. 

Cucule, cUcutule 
Vara viI, van! te ducI 
Me mir iarna ce manâncI. 
- De-a~ mânca iarna pămcnt 
Tot viu vara ca să cânt, 
De-aşI mânca frunză de fag 
De-aş bea apă din sfîrlag 
Tot cânt codru luI cu drag. 

Cântă cucul dintre brazI 
Albă-I puica la obraz 
Cîntă cucul în desiş 
Puica mea-I cu ochiI 'nchişl. 
Cântă cucul pe o cracă 
Ca de nuntă mi-o îmbracă 
Cântă cucu 'n vîrf de nuc 
Pe mândra la groap'o duc. 

Spune~mI spune puiu de cuc 
Pe ce cale să apuc. 
Pe cale pe sub pădure 
Nu ne trebuIe şi ţiduie 
La ţidule-I îmbUlzeală 

Si la ţidule ne 'ntreabă 
De-un cal sur şi·o iapă neagră 
Cal sur n'am vezt de când sînt 
Iapă neagră nicI decât. 

Cucule de pe pădure 
Dute la maica de-I spune 
C'unde m'a dat nu mi-l bine 
Patul mi-e de mărăcine 
Şi cuptorul de ciuline. 
Si m'aş duce, zeu m'aş duce 
Da zeu mi-I calea în cruce 
Şi nicI n'o s'o pot străbate 
De străinătate. 
De copaciI cel căzuţi 
De voiniCI slăbuţl 
Si de tufele stufoase 
De fete frumoase. 

Leliţă dela pripor 
Ce-mI trimiti atâta dor 
Trimite-mI mai puţintel 
Dar vin' dumneata cu el. 

Bădişor depărtişor 
Ce-mI trimiţI ad.ta dor, 
Pe părâu şi pe isvor, 
Pe gurile tuturor? 
Trimite-mI mal puţintel 
Dar vin' Dumneata cu el. 

Val bădiţă dor ţi-o fi I 
N'am prin cine tăinui, 
Doar pe lună 
Voie bună 
Şi pe stele 

Multă jele 
Şi pe vent 
Câte·un cuvent t 

Câte florI pe Turda 'n dus 
Toate cu nana le-am pus 
Câte-am pus pană la amează-zI 
Alea toate prinseră-se 
Câte d'ameazi \n sară. 
Alea toate se uscară. 

MerseI sara pe uliţă 
Ind.lniI pe Nana 'n vrăsniţă 
Sara bună nu-I dădul 
Mal mare amar făcuI. 

Cine n'are dor pe vale 
N u ~ti luna d.nd răsare 
Şi noaptea câu-I de mare; 
Cine n'are dor pe luncă 
Nu şti luna dnd se culct\ 
Şi noaptea cătu-1 de lungă. 

1\le dusei şi eu la moarii 
Si 'nt<"dniI o fetisoară 
Du cosiţa gălbio~ră 
Cu mijloc de trestioară 
Rupe-l doamne, cosiţa, 
Cum mi-a rupt ea inima. 
Din Mureş până la t~u 
Ard două luminI de său 
Şi n'are cine le stin.re 
Fără mândra mea cand plânge. 
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Postul fusese decI ocupat de un bilr-I pentru Dr. Tisu, de ar fi fost orI-câţf can
hat vrednic, muncitor neobosit şi În<;etat didaţT. S'au aflat şi astfel de oamenI vred
de a-'şl vedea neamul românesc înaintând, nicI, ~arJ inşişl au allgajat, pe spesele lor 
şi dorinţa obştească era, şi trebuia să fie proprii trăsurI pentru representanţI, numar 
ca şi în viitor să fie aşa; deoare-ce nu- să fie toţi la postul lor, 
mai românul simte sinceră l-ucurie şi du- Moment înălţător e acesta mal ales 
rere de neamul seu. când să ştie, că representaţiI românI au 

Se aflau Însă şi oamenI îngrifaţJ, că fost însutleţiţI de causa Dr-u luI Tisu cu 
Între ÎmprejurărT de obştească prigonire, deosebire fiind-că el este un elev al gim
când toţI străiniI şi veneticiI s'au conjurat nasiuluI din Brad - s~ump odor al nea
contra noastră, fiind-că ţinem la comorile muiul nostru - şi prm aceasta au dorit 
strămoşeşd - limbă, lege şi obiceiurI; - să asigureze pe părintiI, carI jertfesc pen
ear nol ne aflăm nu tocmaI solidarI, din tru educaţiunea fiilor lor, că de câte orI 
contra ureJ şi pismeJ - strămoşeştI slă- aceştia vor fi înarmaţI cu armele ştiinţeI 
biciunr naţionale I - chiar deşi se va afla şi pregătiţI conform legiI - totdeauna vor 
concurent demn de încrederea publică şi fi spriginiţI de poporul rom ân. 
din sângele nostru: totuşI lri$ îl va împe- Protopretorul a accentuat de repeţite 
deca să poată ajunge între candidaţI. orI În decursul convenireJ ţinute după ale-

Dar minutul aduce ce nu aduce anul. gere, În fala representanţilor, că se simte 
DoritorI de a ocupa postul devenit fţ!ricit, că prin alegerea unul medic brav 

vacant s'au arătat doI românT: Or. Tibe- a putut csusa bucurie poporulaI pentru a 
riu Tisu, medic stabilit deja în Brad, încă căruI salute e dator a lucra) şi a promis 
din Maiu a. c. şi substituitul reposatuluJ că totdeauna, când se va alege vre-un oti
Rusu, de câte-va septemânI şi Dr. Tilea, ciant în cercul seu, va considera pe cel 
medic practic în Viena, mal demn, maT muncitor şi mai devotat 

AmbiI şi-au făcut reverinţele Ia fac- poporuluI, fără a face chestie de· natio
tonI decizetorr şi ambilor s'a promis, că .nalitate. 
vor fi candidaţI. AmbiI au cerut spriginul Protopretorul a fost Călduros aclamat 
şi dela representanţit alegetorf! cercetend din partea publiculuI român şi asigurat de 
representanţir pe la vetrele lor Dar po- încrederea şi stima generală, câtă vreme 
porul zarandean - sincer în felul popo- steaua luI conducătoare va fi iubirea de 
ruluI - şi-a descoperit dragostea de a dreptate. Asemenea a fost aclamat şi pre
avea medic pe Or. T. Tisu, c~cr e zaran- torul Valer Ca.ndrea. 
dean, născut În Cebea şi şi-a făcut ince- Finea convenirel a fost mişcătoare. 
putul educaţiuneI sale în institutul gim- A sosit mama şi mătu~a alesulul doctor 
nasial din Brad, zidit de obştea zarandeană - 2 ţerance din Ţebea - Ne-am grupat 
pentru luminarea şi inaintarea sa, Mal cu toţiI în jurul lor şi am format un ta
avea şi speranţa, că vor afla în el un me- blou, În care fotograful Elin Brad a eter
dic brav şi se simţeau moraliceşte inda- nisat în chip artistic clipele de veselie şi în
toraţI a sprigil1l pe un tiner, care s'a ri- sufleţire serbătorească. 
dicat din sinul lor, din ţer-an. la rangul de Remâne acum ca doctorul de buna
Dr. numI! cu spriginul uneI mame ve- speranţă să se dovedească demn de însu
duve şi unul frate depărtat. fteţirea generală a zaradenilor şi prin acti-

Dr. Tilea Încântat de un popor care vitatea sa de o parte să contribue la pro
Îşl iubeşte pe fiiI sei, a aHat cu cale' a au- lI~ovarea salutef pub'ice~. ea~ d.e ~alta parte 
torisa pe amicii Se! de principiu, că dacă ~a deştepte. dorul de YlInţa ŞI In~eţătură 
reuşita nu-I va fi sigură, nicI să nu-} lnain- lD tOţr)raţtJ ro.man! ~10 fru.mosyl Zarand. 
teze petiţia, ca nu cumva să deştepte zarvă w F II vred~lcT. rIdIcaţI dlD sl~ul. popo-
intre fratr. ruiui nostru, lUbltotf de şcoală ŞI blsencă. 

Aşa s'a şi urmat. cultura şi literatura română, vor însufleţi 
Astfel Dr. T, Tisll a remas singurul neamul românesc să jertfească cu dragă 

competent. inimă pentru şcoală şi biserică. cultură şi 
Protopretorul Krasznay Olivcr l-a literatură română, cari asigură viaţa na-

candidat; ear representanţiI l-au aclamat ţi uneI române, D. p, Avel. 
cu însufleţire de medic al cerculuI Brad. ---

Zile de jale În Marcinal' ,., 

alJiI alergau să ~e ,convingă despre I de coroane - dintre care remarcht"z 
trIstul adev~r. Ne mtnstăm c.lnd moare una dela jalnica familie ear alt d 
u~ bărbat Iă.s~nd după sine o viaţă fiorI naturale, garoafe şi în sem~ d: 
plmă de actiVitate, dar mal reu ne I stimă dela notariI cerculuI Jam _ 
d~are ~ând gheţ.osul vînt al morţiI păşi a mama Încercată în suferintl, des
stmge VIaţa acelUia, de care am legat perată, care nicI la bNrânetele 'el nu 
atâtea speranţe... . A f~sese Scutită de aceasta ]o~itură sfâ-

Moare subIt lovIt de apopleXie In şllto,are; apoI nepoţI Valeria şi Romul co-
etatea de 53 anI. pleşIţI de durere pentru bunul protector; 
. A fost un om de model, dato- f~at~le decedatulul, Vidu cu sotia Maria 
rmţele de cetăţean le-a împlinit tot ŞI Nlţă, sora Ana, rudeniile cun~scuţjI di 
de·una cu cea mal mare exactitate; protopretore Corean cu' sa ia i lt~li
ca oficiante a făcut mult bine popo- genţa din Oraviţa, Varadia \r;an~ ler
rul~I imbunătăţîndu-I soartea, a făcut tof, Vrăniuţ, Berlişte, Ciu~hicI I1;dia 
ordme, în sat, în toate a fost drept, Jam, Răcaşdia, Ciclova al căr~r num; 
excepţlUnI nu a făcut cu nime, prin ar lua prea mult loc, 
~everitat.ea luI nu s'a cruţat nicl pe sine In biserică a ţinut dl protopop 
msuşI, .. ŞI, rar se va mal găsi aşa notar Popoviciu o vorbire sublima., înălţă. 
con~clmţlos. A fost în toată puterea toare care ar fi făcut cin"te orl-d\ruI 
cu:rmtuluI român cu care ne putem orator; care a şi stors lacrimI din 
fălI; a ~at mult pe.ntru scopur1 cultu- ochiI celor presenţl, de care ÎmI pare 
rale, ~hlar cu 2 zIle înaintea morţiI reu că nu o pot da în întregime. Am 
s,ubscnse 1 O ~, pentru • Masa studen· plecat apoI spre cimiteriu. Incă câte-va 
ţl~or s~rac. dm Braşov.~ Viaţa ~r-a de- minute şi pămentul îşl va lua îndă
dlcat-o pe~tru, creşterea nepoţtlor de răpt ce a fost a luT. ,Amară e moar. 
~rate Vale~la ŞI Romul r~maşI orfanI tea te a zis înţeleptul Sirah, dar eu 
m~ă de mIcI; mamei căr<;>ra el I;ro- cred că ÎI mal amară suferinţa pen. 
~[l\s.e că le v~ fiI un al doilea părlnt~ tru cel remaşl indărăpt. 
mbltor, uşurand astfel mortea mUrl- Ceremoniile se gătaseră, ţ~ranil 
bundel. . . închideau cripta car corurile intonau 

,Osplta~ltatea lur v.,a remânea pro- jalnic. In vecI pomenirea lUI! c care 
verblală, cme a fost In casa lul cred cântare dusă de valurile aeruluI se 
că numaI. cu pietate ş.i Iubire îşI va resfrânge în cercurI tot mal largI până 
a luce ammte de el. ŞI la gândul că în dealurile Văradiel unde nu se mal 
nu mal esistă, trebue să ne coborâm auzia decât un ecou lin. ,. 
din sfera lumiI ideale, la cruda reali- Intr'aceea timpul se limpez;se, 
tate, soarele îşI furişă o palidă rază ~ ca 

Pe un catafalc împodobit cu florI, indată ear să o ascundă - pe un 
Între luminărl arzânde, îşi doarme morment proaspăt. pe când noI cu 
somnul vecInicieI P. Mioc cel respectat inimile intristate ne desp~~iam ziccnd : 
de toţI carI l-au cunoscut. • Dumnezeu să-l erte c 1 

Immormântarea s'a făcut JoI la Livioal'a din Bdnal 
[o ore a. m. Deşi timpul era ploios, 

o llCVasti't rOlllâllCă. 
Bătrinul B, Petriceicu-l Ja::;dell pu-

blică un nou volum: ) O nevastă ro-E de relevat, că deşi a fost vorba nu
maI de alegerea unul medic cereual, totuşI 
s'~u prese~tat peste 300 alegetorr~ chiar ~i 
dlO depărtarI de peste 40 Km. ŞI toţI ser
bătoreşte Îmbrăcaţf şi caiI ÎmpanaţI cu 
frunză verde. Intre alegătorI era protopre
sbiterul Zarandulul Vasilie Damian, pro
fesorI dela gimnasiu şi fie-care preot, afară 
de doI - în fruntea representanţilor din 
comuna sa. De faţă erau toţi notaril, vice
notariI şi primariI din 4 notariate, fără 
deosebi· e de nqiune şi confesiune. Am 
inţeles că abia au fost 2-3 comune, din 
carI au lipsit cu cele sanitar!; orI familiarI. 
S'au aflat şi asfel de comune ca Criseio
rul, care deşi e locuită de felurite naţio
nalităţI şi confesiunI. totuşI s'au înteles 
frăţeşte şi .:onform hotărîreI luate, toţr s'au 
presentat la alegere şi au remas solidarI 

inteligenţa sosea din toate părţile, ear 
poporenil alergau cu tOţI la casa mor
tuară să-şl iea încă odată adio dela 
acela care le·a făcut aşa mult bine, 
şi astfel să-şI manifeste dragostea şi 
re cunoştinţa însoţindu-l spre lăcaşul 

Cu inima plină de durere vedem de unde nu se mal întoarce' 

mâncă, in traiul Pămîntesc" şi .Jk-Vl.ţă 
după moarte c, - o carle ... ~ amin-
tirea soţieI sale Julia B. P. Ilasdeu. 

în ţinuturile noastre, cum oameniI lu- Ceremoniile funebrale le-a ţinut 
minaţr se stîng şi pier, unul după altul. dl protopop A. Popovicl (Oraviţa) 

In 24 1. c. dimineata în zor} de asistat de preoţiI următorl: N. Mioc 
zi, duios sunau clopotele; ear sunetele (Varadia) 1. Tămăşel, N' Balmez, (Vranl) 
vibrătoare duse de aripa vîntuluI, stră- Panciovan sen" C. Panciovan, (lertof) 
băteau până în satele vecine, vestind Popoviciu, (din loc) Măran, şei. apoI 
moartea unul bărbat Iubit, moartea înv~ţătorl Poienariu, Orza, 
bravuluI notar Petru Mioc din co- Intre sunetele sgomotoase a c10-
muna Mercina. potelor şi cântările puternice şi jalnice 

E cu putinţă? Se poate oare? ale coruluI gr.-or din Varadia şi dou~ 
întrebau surprinşI dureros toţl aceia, I din loc, convoiul se puse în mişcare 
car! îl cunoscuseră vre-odată; ear spre biserică. După cosciugul încărcat 

, Ca să-şI poată face idee cititorul 
cu câtă durere a fost scris acest volum 
şi cât il costă pe ilustrul bălrfu, repro
ducem epigraful pus în fruntea cărţel: 

De-atuncJ o dl1c ca şi lnainte 
Privesc co unH drf'g, 
Ascult ce alţiX spun, 

Ură~c pe cer ereznţr cu minte 
Şi nu pot sO'nţolog 
Cum n'am ajuns nobun r ••. 

Iată prima pagină a ace~teI lucrărI: 
Ar Il nedrept şi chiar puţin serios de 

a dojeni pe cutare sau pe cutare dintre Ho
rnAnI că şi au luat o nevastă străină, Iubirea 

"-. 

Antilltirl (lin tinereţă. la amieaz mergea vesel acasă, că earăş 
a bătut în şac tinerimea LipoviI. 

am fi dat o s(!pt~mână de feriT pentru mulţI peste examenul de maturitate şi 
o seară de vară, nu mal ca şi noI să ne în~criserăm la diferitele facultăţT, ne 
ascultăm muzica la masă, lângă un hotănrăm să augmentăm programul pe
păhar de bere, Ne genam de lume, de trecerilor din feriI. Fiind-că cu timpul 
oare-ce şi alţiI să plimbau seara pe fiecare din noI să perfeqionase bine în 
malul MureşuluI, dar după câteva ture dans, ne îuţeleserăm să arangiăm ba--.r 
să aşezau Iă masă, noI însă din lipsa iurI, unde să vină întreaga provincie a . 
paralelor nu cunoşteam plăcerea de-a LipoveI. Şi în scurtă vreme la aşa Ilivel 
asculta muzica la masă şi când clo- au ajuns petrecerile din Lipova, încât 
potul dela biserică suna seara de zece, între balurile din provincie erau rri-
o luam corporativ spre casă, asigu- mele petrecerl. In Pâncota încă să aran· 
rându-ne că nu va fi asta tot asa până giau pe timpul acela petrecer) fnlmoase t 
, 1 ' d r umea, dar totuş nu erau cercetate'. e .'Iumtl 

: ., 
" 

\. 

NiCI până atuncl1 nicI de atuncI 
încoace nu au fost atâţia studenţI în 
Lipova, ca în cel dOI deceniI din ur· 
mă al veaculuI trecut, Erau studenţI 
de toate branşele, aşa că aproape toate 
carierele erau representate. Şi era prie
tenia sinceră între noI, umblam la olaltă 
şi petreceam împreună, Centrul de con
venire era casina, Aicl petreceam vre
mea cea mal mare a feriilor de vară, 
aicI visam visurile nevinovate ale ti
nereţiI, căd eram mulţI de aceia, carI 
acasă vedeam sărăcia cu ochiT, decI 
aicI uşor ne-am fi vezut resturnate toate 
planurile şi visurile noastre de aur. Ca
sina ne vedea bucuros între membriI 
el şi toată petrecerea din aceia consta, 
că cetiam jurnale şi jucam şac. Pe vre
mea aceia badea Cojoc era cel mal 
mare şachist. Octavian îl apropia în
cât-va, dar totuş nu să putea mesura 
cu el. Probam de multe orI să ne pu
nem toţI la olaltă contra mareluI şac
hist, îl confundam cu discursurI, tră
ge~m trâsurile rele îndărâpt, îl aprin
deam fumeica - a~a - şi numia luleua 
- deşi nu era lipsă, dar toate în zădar, 
a fine noI perdeam, est badea Cojoc 

Musical nu mal Silviu era între 
noI. Cu toate acestea aşa bine ştiam 
cânta romanţele şi în general piesele 
mal nou~ musicale, încât în tot mo
mentul puteam debuta pe scenă şi eram 
sigurl, că la emulaţie, după corul din 
Chiseteu. noI am fi căpetat premiul al 
doilea, Fiecare aducea dela studiI câte 
o cântare nouă şi fiindcă umblam Ia 
şcoală în multe părţI ale ţeriI, nu era 
pe atuncI piesă musicală, carea noI să 
nu o fi cunoscut. Probele de cântărI 
le ţineam de obiceI la mine, de oare-ce 
eu ave:..m odaiă separată, afară de aceia 
avem şi colofon pentru arc. Fiertată 
mama în tot anul să îngrigia ca pe fe
riile de vară să am câte-va litre de 
vin, căcI veneam slăbit dela carte, ne 
luptam şi cu studiul şi cu sărăcia, Cu 
vinul acesta reservat pentru întărire 

închinam în onoarea luI Bacchus, de câte 
orI arcul avea lipsa de colofon. 

Şi ne plăcea nu numaI muzica, aşa mare. Ale noastre balurI nu erau . 
dar şi dansul. Eu în şurile din Blaj tocmaI aşa splendide şi poat~ Că nu :..;.......,.. 
am inceput a face primele salturI de aveam oaspeţI din şepte comlt~te, el 
dans. Aşa era pe atuncI uzul în Blaj, cele din Arad, dar erau cu. atat mal 
că fiecare clasă îşI aduna banI pentru plăcute, pentru-că la petrecerile noastre 

Peste zi ne mergea dar bine. Cu 
atât mal r~u era de noI seara, când 
muzica cânta afară pe terasă, Ia cele 
dou.;!: ospatăril, de pe malul Mureşu
luI. In aceste momente uitam de toate 
farmecele feriilor de vară şi bucuros 

joc, apOI luam o şură în arândă ŞI un orI-ce coconiţă mal modestă. s'a putut 
student, care să pricepea la dans. Dar I presenta. Lucsul era ~sclu~ ŞI pe dame 
pe când începusem a fi în curat le rugam să se presmte 10 costume 
cu regulele jocurilor

1 
magistrul nostr.u de stradă. Cee~-ce. at~ăgea lu~ea 

de dans ne părăsise, de oare-ce a Vl- aşa ~e tare la balUrile d10 Lipova era un .. 
nit vremea să se prepare pentru es.a- pre,glU,rarea, că aveam cu no~ pe teo
menul de maturitate. Nicl ceialalţI pne- IoglI dm Arad, decI orI-ce cocomţă venea 
tenl, (arI studiau prin alte oraşe, nu bucuros la noI, de oare-ce dansatorI 
ştiau să-şi deie seamă, cum au înv~tat I aveam în abundanţă, Doamna protă
jocurile, Ne-am trezit cu dansul c;a pa- : niţă era patroana permanentă a petre~ 
sărea cu cântarea. 1 cerilor. DomnieI sale îI predam venitul 

Şi după-ce deja trecurăm cel mal curat al petrecerilor, de oare-ce ba~ 



ţ '. ., 
,', 

, 

. \ 
t 

I 

t ' 
r 
oi 
~ 

,J 

l 
" ,. 
l r 

,-el;' 

22 Noemvrie (5 Decemvrie) 1903 
Nr. 214 
. d cii nu cîntăreşte. Dar totuşI e ma-I Sufran,'ul universal În Suedia I PA articulare pe care !n~lta Ca~er~ o ocupă. I cute pe o pătură de tencueală <Jlt,u 

nu JU. e , .. r că o nevastă franceză o!:l • , cea.sla esle aleasă prm cale mdlrecta după " .. ' tcmall?eşt:l'J~;~ă, italiană, engleză liJa~ din ~e ştie. că, contr.,1riu de c~ea-ce există un ?Istem ca~e d~ ~orta~~nte majoritatea ~~re .. se ţme aşa deA tare ~e pareţl 111 
nevastă g i nu poatc face copul cu- lin U,rlle vecme în I'\orve<rla ŞI in Dane-' marilor pro[lfIetarl "1 noblhmeI' de aceea I..at Şl aZI, după ata!ea mJI de am a 

1 alt neam It<'-' 'o , I Y,' • • or :care â ., şi nu numai atâta, dar mai cu I marca, unde sufragiul universal este deJa, e~ este ultra-conservatoare. 01', în chestiu- căzut numaI pe lCI ŞI colo. La tOCitC 
ratl H~m 1~le~astă străină e peste putinţă de stabilit de mal mulţi anI, dreptul de ~ot. nlie budgetare, cel l:JU membrI al si'H vo- avem inscrip,ir hieroglifice Vc;:hl. 
seamă" o. a imboldi patriotismul naţIOnal a remas in Suedia, foarle restrins. Intr a-' I leazii iu comun cu 230 deputaţi al Came- Măcar că nl0rm- ";ntul 1 1 \l' 
a intărl ŞI " ă -"1 1 . I t' I C . 1'0"1 I)" ' .. cUn. Ja 11 • fi avind dînsul dm baştm, ac~ea dever, la alegeri e egl:-\ a lve a ,e amerel, .... , ,~ca. P~ll1 urmare, spun anhproporţlO- f t r t t d ~ ~ • d .. 
Il va ă va scădea, se va spăIăci, se va JU- a doua, nu pot vola de c~u acela carI au i nah"tll, parlldul care posedă deja cea mal os ce ce al e l~vc)aţI mcA ~ e. pr 1Il 
bru~( ăcI nu de geaba sc zice că băr- dreptul :le alegere comunal in locul lor de mare parte din voci în inalta Camet-ă este veacul al \ H-Iea ll1amte de Chn,>tos; 
~ăţ~t\ cnevasta devin prin căsătorie două residenţă, şi cari posedA scrisurI fun- I de asemenea representat In mod proportio- măcar că aste morminte şi altele din 
,al~t:tj _ o expresiune figurată sau ale- ciare taxa te o mie de coroane, sau cari: nal ,cu forţele sale in Cameră, reforma su- vecinătate au fost locuite de C.:1I'JaJrl 
J~:~~~ă l~ inceput, aproape o .realitate ?biec- inchiriaza o proprie~ate cu valo.are de ~ease \ f~aglU~uI universal nu va devenI decât o ilu- de prin veacul întâi după Chri~~os r il du ă o indelungată Viaţă conJugală. miI coroane cel puţm pentru CInci anI, sau' sle. ŞI pentru-ca representarea proporţio- 1 lă . . '" ~' ~~ et dar incă. odată, nu vreau şi nu pot cari primesc un ven!tanu~lde.cel.putin opt lnala sâ,fie justă, va trebui procedat la o ~ar au. sat pe păreţI l~scnpţl: U1 
să ~m iedec pe nimenea de a-:şI lua neves~e sute coroane supus Imp~zl~uIUl ŞI au im-; reorga~lzare complectă - spun liberali! - hmb~ ~l cu ~l(abetul Copţllor, tOlUŞl 
conti!entale, insulare sau anhpode de orl- plinit virsta, ~e două-zecI ŞI unul de. ~ni. Ori : s~u, c~:ar la ~bollr:a ;- spun l'adicalil şi so- n.u. lll-S .au. stncat cu totul zugrăvdclc 
ce limbă, dar me multumesc de a ~onstata aceste cond!tlUnl. nu. pot fi înde~hmt"e de '1 clRhştn -, a ~naltel Camere. ŞI mscnpţlle de pe vremea luI Aba ~! 
că numai prin nevasta Romanca sa. pas- cat de ~ ml,că mlIlorllate a populaţlUnel sue- ChestIUnI grave c~re vor face încă s~ a luI Zau. 
tra1 elementul românesc in Macedoma, in deze, mmontate care nu intrece 7 la sulă. curgă multă cerneală, ŞI carI vor putea chiar 
Serbia în Ungaria; numaI nevasta Romilncă Afară de ultra reacţionarI, aproape I face să cadă pentru moment introducerea Pe timpul când civilisatia veche 
a l'ornAnizat pe deplin la noi ceştia de I~ toată lumea este de acord pentru a admite alegerii pe basa sufragiulul universal în egipteană era în floare, noma~h al no-
Dunăre o mulţime de Bulgari şi GrecI; ŞI că acea:-\lă slare de lucrurI nu poate con- Suedia. mului al XII lea era Aba print însern-
eu nutresc o neclintită credinţă. că numaI tinua, şi lupta pentru dreptul de vot a de- nat şi încurajător al ar{elor ~i indu-
nevasla Romancă ne va scăpa in viitor de venit ţinta in jurul căreia se învîrteşte in- M 't 1 ă t · tA' ' 
acel indi[erentism cosmopolit, pe care-l ca- treaga politică inlernă a ţăreI. ormm e e s pa e In s ancă stneI. Mândria luI era că este normah 
l'acterizează Alfred de Musset; "Mă ,'el 1n- In luna Martie anul trecut, ministerul la De'lr el Ghebnav'l. şi al nomulul al VIII-lea, al Abydosu-
treba, dacă eu iml iubesc palrili; ll1e~. Da: conservator von Otten prezintă Parlamen- lUT, care cuprindea oraşul Thi~, cen-
iubesc de asemenea mult Spanta ŞI Tur: tuluI un proiect care trebuia să întindă în- trul adorăreI luI Osiris. Purta patru-
eia: nu urăsc Persia, şi cred că Induşll tru cât-va, sufragiul. Dar acest proiect fu OrI cât am fi de absorbiţI de a- ze. cI de titlurI Între carI: print, mos.'te-
sunt oamenI foarte de treabă, carI beau ln- foarte rau primit de către toate partidele, face riIe zileI, nu putem să nu ne În-
tocmai ca şi noI... căcI era Inconjurat de atâleă garanţii, în teresăm de cercetările din ce în ce mal mtor, preot al lui Sem, Capul nom,)-

cat reforma ar fi devenit aproape ilusorie. x. f sulul This, priveghetorul Sudulul, al 

1 1
:<. â d tI' anl·lor de numdoase, carI ne ac să cunoastem 1 d . 

n ori-ce caz, "'s n par z De aceea, ministerul a trebuit să demisio- mal bine trecutul. T ce or ou~ vlsteriI, al celor doue ia-
exogamia pe spanioală sau pe tu~coaice, t- neze, şi in loată Suedia, manifestaţiI impo- zurI cu păserJ, al celor doue granarc_ 
fac aci o rezervă; prin exogaulIă nu n- t f ă orga' t î f l'i E şi firesc, căcI o întrebare vecI- d san e ur llIza e n avoarea a egerl con uc~torul celor douc tronurI. Drt-
ţeleg străinele cele născute în România şi universale. nic neliniştitoare cere respuns: Care . < 

crescute printre Români, - tn 01'1 ce caz Alegerile din luna Septemvrie a ace- să fie pricina că au perit atâtea civi- veghitorul împărţireI jertfelor dumne
eu unul am avut o nevastă neaoşă Ro- lui aşi an declarau într'un mod foarle clar l' . ~ 'J C .. zeeştl, al doilea preot al piramideI 
mâncă. lsaţll lOtemeate, are e oare pncma voinţa poporuluI suedez de a face un pas de popoarele civilisate se v~d biruite Menankh, cancelar regesc, domn al 

decisiv Tn sensul democratic, şi cabinetul ceruluI, mal marele peste taine etc. 
In 1901, când Academia Română me 

însărcinase de a rosti in slnu-I un cuvent 
commemorativ despre moartea răposalul uI 
coleg Urechiă, eu am căutat să explic ciu
datul fenomen că noi amindoui ne certam 
necontenit, dar n'am incetat de a simţi pu
rurea la o-l'aIUi. o imperioasă atracţiune re
ciprocă. VoI reproduce În această priyinţă 
uI'mătorul pasagiu din disCUJsul meu: "Să 
fie oare enigmă psichologică? să fie o tai
nică fatalitate a soarteI individuale II Nu. 
Sunt aproape patru-zecI de anI de când eu 
sunt căsAtorit. 1<:u unul n'am avut UleI o 
d,ată pretenţia de a fi sfint in sensul ca-

B t oe d b' tiI s, i stănânite de barbarI, carI după ce os r m, care succe ase ca me u u vou ~. Zugrăviturlle de pe păreţI ne arată 
Otter a ţinut compt de aceasta El s'a de se civilisează se moleşesc ~i el şi ajung 1 
clarat in favoarea dreptuluI de ~Iegere pen= a fi biruiţI şi de alţI barb~rI? O să cum se ucra pămcntul, cum se in-
tru toţI cetăţenii în vîrstă de 25 anI cari 1'1 . ;) N ' grigeau de păserl şi de animale dome-meargă ucrun e vecInIC aşa. u s ar . 
au satisfăcut obligaţiuniI serviciuluI militar . .. . f stlce, cum se prindeau sau venau ani· putea Clvlhsaţle ără degenerare? şi ale impozituluI, şi a numit o comisiune male selbatice, peştele, paserile; cum 

e t eb ' ă t d' l' f 1 De altfel istoria descoperirilor d . . car r Ula s s u leze ap tearea re orme a mlflistrau moşiile si cum se l'ri\'c-
în cone a h t' ta 1 folositoare arată că adese-orI din stu- T x re cu c es lUnea represen re pro- ghiau lucnlrile meseriaşilor. 
porţionale. diI ce păreau menite numaI şi numaI 

. Comisiunea şi-a terminat în curend lu- a îndestula curiositatea cercetătorilor, Pe Aba îl vedem încunjurat de 
crărIle; se cunosc de pe acum trăsăturile au eşit aplicaţiile cele mal însemnate familia sa, ascultat şi respectat de toţ\. 
marI ale acesteI reforme. Ele se pronunţă, d Alte tablourI ne arată ne Aba 
pentru reprensentarea proporţionalA după o ŞI mal a uct':!toare de foloase în viaţa . d "d l 1: metodă bazată pe principiul scrutin uluI de practică. Aşa e cu electricitatea, căreI JU ecen a curtea sa, înnarmat cu 

; ; / 

,~"" ..... ~x ';noqale; am fost păci\tos, rău, 
''-,. ' iute; şi in curs de aproape patru-zecI de 

.Jl.% nu odală pe an, une ori nu odală pe 
iun!!., m'am certat cu nevasla mea; dar o 
secunda noi nu ne-am gîndit la divorţ, ci 
ne-am iuhit ~i ne iubim din ce în ce mai 
mult, amlnuoul ajun~l hătrinI. Odată, in ti
nereţe, nevasl~ mea se plin~ea uneI prie
tene de pecadllele mele. Prietena a între
bat-o: cum dar de-l mal iubei?l1 '1 Nevasta 

lislă: alegătorul ar putea vota pentru unul datorim atâta sÎ de bună-seamă în biciul dreptăţeJ. In unele vedem cum 
singur dintre candidaţii inscrişI pe lista ofi- curend îl vom datori şi mal mult, între se lucrează postavul, vedem lllusicaMi 
dală a partiduluI seu, sau ar putea vota 1 1 l' . cântând, dănţuitorl, escursil pe anA ;i 
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tii a te e revo uţlOnarea agrtcultureI. 1: , 
pen ru ansam llu acesteI liste, pe uscat, priveghetorI pedensit,I l1en-

Nu se ştie incă dacă guvernul îşl va Să ne Întoarcem însă la desco- 1: tnsuşi decisiunea comisiuneI când va pre- peririle făcute la El Ghebravi în Egipet tru-că muncile de sub priveghiarea 
senta Riksdagulul praectul seu de lege asu- şi făcute cunoscute de Dawies. lor n'a dat destul folos şi anume ba-
p~a reformei electorale, dar deja discuţiu- S'au cercetat peste 15° de mor- tuţI cu vergl. Inscriptia zice: ) Bătae 
mIe sunt foarte viI in privinţa unei ase- . e inima lut·, aduce ~e~elie inem el c • 

mea i-a respuns simplu; nu-l pot lăsa, e 
mare patriot ... De aceiaşI natuI'a, sau foal'le 
uemănată, este iubirea între doul adeva
raţl amiel. O idee supremă. o idee eternă 

1
, mmtet sapate în stâncI si al căror pe-

menea evenlua ltăţl. T Fireşte că e vorba de bucuria star'\â-
ConservatoriI sunt, tn mal'e parte, în reţi sunt acoperi\l cu zugrăviturI. Cele 1 ' 

favoarea repre,sentării proporţionale, fiind-ca mal multe sunt din mormcntul luI Aba nu uI, care a poruncit bătaia, nu de a 
speră. că, graţie el, cornpoziţiuuea Camerei şi din al fiulUI seu Zau. Dawies a pu- celuI ce-o primeşte. Intr'un tablou ve
nu va fi prea schimbată, chiar după inlro- blicat doue volume cu numeroase fi- dem un măce1ar cum tae un bou, car 
ducerea ,alegeriI universale. Majoritatea 1· un ajutor prinde sângele într'un vas; 
stânga}! dm contră, şi toţi socialiştii, se opun gurI, une e cu colonIe c~ carI au fJsl 

, ,uneşte două suflete, pe când tot odată idei 
secundare şi terţiare le desbină: le des
bină ~i - trec". la ,realizarea el. EI spun că sistemul poate afiate~ aşa că avem putmţă de a ne altul scoate inima, pe care inscripţia 

~ Jus.t şi. bun, dar. că ~l este actualmente I fa~e ldee foarte vie despre vieaţa în o numeşte partea mare şi ging8,~ă (. 
maphcabll in Suedia dlO cauza poziţiunei Eglptul-vechIu. Zugrăviturile sunt f<l- In altele vedem piistorI păzind turmele, 

lurile le. arangiam totdeauna sp~e scop I !nsă pe cu,:n. unul s~u altul d.in: seriI m~ plimb cu familia pe malul 
fila~~roplc, de comun pentru_ aJ.l.ltorara l' n.ol aJun~ea la~ sfarşltul studlU!UI, ~ăru~ a Mur~şuluI, la tot pasul Î-mI vin în 
c?p1l1~r seracl dela ~coale.1e elementare f" s a dedIcat, 10 aşa mod ŞI animaţie I minte reveriI din trecut visurI de aur 
,?1D Llpova. TeologlI SOSlau dela Arad arangiăriI de petrecerI se micşora, I de ale tinereţiI. - ' 
m ~orpore, de comun cu trenul de după până-ce în sfârşit baluril.e arangiate D A B d 1 ÎI r. t. rei ean. 
a.mtaz, ~ar a. gară 1 aştepta o comi- de tinerimea de atuncI dispărură 
s~e de 1OCUartlra.r~. Imediat Îl împar- pentru totdeauna dela ordinea zilel. 
ţlam pe la famIlII cu coconiţe prin 
ceea-ce pe domnişoara caseI nu mal . ~i deşi ne plăcea cântările, mu
decât o asiguram de un dansător. NoI slca ŞI dansul, - cu curtenirea nu ne 
arangeril nu prea aveam fericirea să ocupam. Programul de zi al ferilor de 
dansăm cu cine ne plăcea. Această plă- vară pe la sfârşit era atât de abun· 
cere o lăsam oaspeţilor şi in deosebI dant, încât penru acest punct nu mal 
teologilor, Ne indestuleam cu acea că era loc. IcI colea ne învlrtiam şi în 
dansam cu gardedamele şi cu d-nişoa- jurul acestel recerinţe, ca nu cumva 

II A z. 
- Te crezI, d-şoară, în stare să iei 

pe primul dobitoc care 'ţi-o ieşi în cale? 
- Cu adeverat, d-Ie, nu mi! aştep

tam la o declaraţie aşa pe negândite. 

• 
La tl'ibunal. 
- Care va să zică, prevenitule, al mai 

suferit daue condamnări '( -:-..... ':;, rele, carI. umblau de mult pe la pe- se ni se prefacă în datină, CăCI viaţa 
trecerI. ŞI ca nimenI să nu ducă cu de burlac o perhorescam cu toţiI ear 
sine suvenirI neplăcute, atât de mult de călugărI nicI unul nu ne prepa~am. - Te rog, vorbeşte mai tncet d-Ie d preşedinte. In sală e logodnica mea. ' 
~nsam cu ce ne rcmânea, încât di- Şi apoI a venit vremea că a • 

Ginere sincer. mlI~eaţ~, gulerul dela camaşă era ca trebuit să sfârşim cu cântările,' dansul 
m~lat :n ap~. Petrecerile durau de obi· şi orl-.ce vrs al tinereţiI, şi am plecat 

.. dce. 1U pană dimineaţa, aşa că pe teolosr'll t ţ I d d . I . .... 1 d ' " ~u 0.1 eparte e cămmu pănnţesc, 
. Viitoarea soacră a luI Guguţă, într'un 

avent de dragoste de mumă zice viitorului 
!<eu ginere: ' 10 sa a e dans ÎI petreceam la gară. 10 cUlburI noue, ca se începem o altă 

Dupa-.ce fie~are s'a re'ntors acasă, ear viaţă, - rostul vieţiI reale. Şi din 
coco01ţele ~lsau cu săgeţile luI Amor, câţI am sburat din casa părintească me 
~~I arangenl ne ~dunam, ca să facem până azI nu mal mie mi s'a dat feri-
lanţul baluluI ŞI să ne sfătuim asupra cirea să me rentorc peste drum de lea-

eventualelor scăderI ce ' fi b . AdI .'. s ar o servat gănul prunclel la terrTIul drept al part 
10 ecursu aranglănl petreceriI MIA'. , 
viitor să ne scă ă d ' ca pe l ureşu ur, 10 locunle sfinte ale mănăs-

p m e atarI greşelI, ' , tiril din Radna. - Şi când tn linittea 

- Când fata mea va fi soţie n'o să 
despart de ea. ' 

- Imi pare bine că ştiu. 
- De ce"i 
- Penh'u că, in cazul ăsta O să me des-
eu de fiica d-tale. ' 

IeI făcend stricăciune, suntem de faţa 
la mulsoare, Ia arat, la cosit, la [abri
c.area armelor de piatră, la fabricarea 
ŞI curăţarea podoabelor, împodobirea 
lucrurilor de lemn prin săpăturI, în al
tele vedem şi tot felul de jertfe. 

Partea economică. 

JlâlleărI strieate. 
In timpul vereI se strică u~or tot 

felul de mâncarl; chiar păstrate În du
lap cu ghiaţă tot nu sunt cu desCYlr
şi re sigure. 

Când se strică de tot ~i se cuno~c 
de pe miros r~u şi de pe aretarea lor 
urîtă, cel puţin avem pagubii, dar nu 
ne îmbolmlvim; când se strică şi nu 
se cunosc, atuncI e primejdie . 

In gospodărie mal e un bine Cel 
gospodina vezend ceva stricat, lapedă; 
reu e la birturI, unde caută prin tot 
felul de spelăturI, mirodeniI, amestecuri 
să nu piardă carnea stricată sau bu
catele re mase dintr·o zi. De-asemenea 
e primejdie ca, momitI de dorul de 
câştig, să. nu ia birtaşil carne veche, 
peşte stricat, racI morţI şi aşa mal de
parte, ca sa dea mal pnţin ~i să câş1ige 

9 i ;" 
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mal mult. Ar trebui sa. inţeleagă orI
cine cfl bucatele stricate cuprind 01:';\
v urI şi decI ca nu e vorbă numaI ~;'l. 
le ascundem gustul cel r(~u şi să in
şe!;\m mirosul, - rle oare-ce olr,\vurile 
lucrea?,;ă şi auuc boală. dacit nu şi 
moarte. 

TucmaI pe yremurile căld nroase se 
înmulţeşte nume:rnl înll~mp\;trilor de 
olr~lvire prin carne, lapte, brlinză şi 

pe~te stricat. 
Se poate întempla sit fie laptele 

sau carnea dela vite bolnave ~i decI să 
fie otr;\vite, chiar când le cumperăm 
proaspete; dar cele mal dese ori se 
întt~mpl<l altfel: se strică ţinendu-le noI 
r~u sau prea mult timp. 

Căldura gr;lbeşte lucrarE'a bacteriilor 
putrezirel, prin putrezire se desyoltă 
otră"irl şi acestea, îndată ce sunt în 
câiime mal mare, ne otrăvesc. 

Dintr'o buc,)ţicit de carne de mo
rnn, de 100 de grame, stricată s'au 
putut scoate treI miligrame de ptoma
tropin. Puţin, dar in stare a omori dOI 
oamenI, nu unul! 

Una dintre otritvirile cele mal re
spândite, în deosebI în Germania, pa
tria autorulUI noslru, e otn'tvirea cu 
cârnaţL E În legătură cu felul cum să 
fac cârnaţil şi de aceea legată de 10-
calltăţl. Mal des se intempla în acelea 
unde au obiceI de allirnă cârnaţiI la 
afumat nu sus în coş la fum rece, ci 
jos, c.\ldura face de se formează o pa
tură uscata în jnrul cârnallliul şi ast
fel opreşte materiile anliseptice din fum 
de-a p,\trunde pâl1'\ in mijlocul camel, 
de-aceea bacteriile din acea parle ne
fiind omorite, se face putrezirea şi prin 
urmare se fabrică otrăvurl. Mal e pe 
alocurea obiceIul reu de-a păstra câr· 
nap nu spânzUl'atI la aer, ci în Iaz!. 
Dese otl'1h-irl pricinuesc cârnaţiî de sânge 
şi fn deosebi caltaboşnrile, carl sunt 
prea marI ca să poată pătrunde fumul 
în ele şi de altfel şi cu pielea foarle 
groasa. 

Semnele otrăviref se arată cam 
târziu la 1:3-24 de ceasUl'I dup<1-ce 
mâncăm. Iată-le: râgâilllrl, versăIllrl. 

arsur,'t tn gâtlej, diaree vt:rsl.ală cu ln
cuel'e, lăelurl prin pâlltece: apoI tot O 
dată durere de cap, vfl.iiiturl în urechI, 
ameteală, halucinatil la auz şi turburărI 
la v(~z. Mor 40 0/o din cel-ce se Înbolml
"e:lc. Fireşte că boala e cu atâta mal 
primejdioasa cu cât a mâncat cine-va 
mal mare câtime. Har se inlempli'\ 
moartea răpede, ci peste ,1 sau 8 zile; 
de-asemenea şi Însanătof:>area se face 

'kmtdoare şi alte liLphîril sau preparate. 
din lapte. Tyroloxiua se poate alia În 
smânlâna t>tricaLă, in inghetata de şml~n
Uim'l sau de lapte, in casurl când nu 
se pol dovedi otravurI minerale. 

Une-orI s'au observat otrăvirI nu
lI1eroase din pricina brânzel, de pildii. 
odată in Pennsylvania s·au înholm1vil 
50 de inşl; ear in Michigan, în alt ca.s, 
2001 

Foarte uşor se slriC<l pescele şi 
casurile de olrăvire cu pe~te nu SUut 
rarI. De aceea pe timpurI calde ar tre
bui să se g,Uească peştele numaI cât 
trebue pentrn masă, petstrarea de pe o 
zi pe alta, chiar in dulapul cu ghiaţ"l, 
nu e bună. Tot aşa e cu peEitil din 
consen'e, trebue m:'lncat tot din cutia 
ce deschidem; };'tsând pe a doua zi, se 
poate intell1pla otnlvire. Tot aşa e cu 
racil şi cu astacoşiI sau crevclele .. ~ 

Ciupercile se strică şi ele w;;or şi 
adese-orl se otrăvesc oameniI cu ciu
perct stricate, tnchipuindu-şl că, au fost 
printre ciupercile întrebuinţate l?i de cele 
otrăvitoare, când În adever au putut fi 
bune toate, de felul lor, dar stricate. 

Şi mâncările de natură vegelală 
pot să se strice, dar mal greu de cât 
cele de natură animală; am dat chiar 
acuma exemplu ciupercile. 

Fo?rte multe otrăvirl, car1 se pun 
pe searna vaselor de aram it, se dalo
resc în adevcr unor rcmitşiţl de m3n~ 
care putrezite; căcI, deşi sărurile de 
aramă sunt otravitoare, dar sunt în 
cc1 tim 1 prea micI in mânc(lrI pentru a 
pricinui bolI aşa de grele ::;au mO:1l'Î.e. 

La cas de otnlvirI prin hllcalc :slri
cale, trebue neapitral chemat doelorul; 
dar mal bine e H<1 ne păzim sa nil ne 
imbolnit vim de loc. 

Gospodinele <:ir trehui s<\ cumpere 
numaI marfa proaspNă :;;i numai cât le 
trebue pe o zi. Să nu cumpere pe mal 
multe zile lucrurI de hrană, carI se 
strică lesne şi în deosebI Il u cărnurI. 
E bine să se mic~oreze consumarea 
cărnel în anotimpul cald. 

Sunt popoare din terile calde, carT 
au frică religioasă de r(~lm\şi~ele de 
mâncare. Cl'ed c;l se poate face cu din
sele vnljl prilllejdiua~,e penlru cel ce le 
lasă; de-aceea le aml1c;l în mare sau 
le îngroap[l. 

Se vede că n~nurocil"ile inlemplate 
le-a arMal primejdia, fără a le a.r(~ta şi 
causa adeverală. 

Fel uri mi. 
încet. Cn om transperat. Miercurea trecută 

Tot a!şa se întemplă daca mâncăm a fost îngropat în cimitirul din Teplilz o 
alte feluri de carne stricată sau peşte. fiinţi'l fenomenală; omul ll'<llJ:"parent, 
UniI mânâncă intr'adins carne irnpuţiLă, Acest nenorocit, cu tocul difot'm, un 

adeY!~rat schelet acopprit pe piele, era într' 
de pildă vânat pe care-l lasă de se fra- adever transparent, în aşa chip că prin pi-
geze~te, uniI lasă la fragezit rşi muschiI ciorul luI se puteau vedea ceasurile la un 
de vacă sau de porc! Despre fasanl se ceasornic. 
scrie ca-l tin spânzuraţl de gât până ~l era expus într'o baracă. De mal 
cad jos, adică plină le putrezeşte gâtuI! multe ori Universitatea din Lipsea şi din 

Berlin au voit să facă. studiI asupra lUI, dar 
Se poate lnlempla să nu se faca otră- impresarul, care câştiga mulţI banI cu dinsul, 
vurl în asemenea cărnurI, dar se poate n'a voit să-I cedeze. 
şi să se facă, ~î în adever se cunosc După. moartea lui, produsă de un can
~i casurI destule de otră,virl de acestea. cer la stomac, Universitatea din Lipsca a 

:Multe îmbolnăvirI vin dela remă- căpătat radavrul luI. 
~iţl de bucate, carI se stricc1. Unele boll, • 
unele catarurl de slomach sau de maţe, - I?cmcl ,·iteze. -- In rcsboiul 
se datoresc tocmal mânci1ret unor bu- bulgarilor rcsvr~tiţI contra turcilor pen~ 
căţl de carne re mase din alta zi. Se tru a elibera Macedonia de sub el, cel mal 
poate înteffipla sa se îmboln<1vească l?i marI vitejI sunt Zoica şi Marco lv~~o~. 
numal cine-va din familie, cel care a Sunt fr Atele şi sora. Despre VOln1Cla 

mâncat tocmaI bncata remasă. lor se vorbeste ca despre fet frumoşil 
Se observă dese-orI şi otrăvire din poveştl. 'Marco e de 25 anI şi luptă 

prin bdnză prea veche sau stricaLă. deja în a şeasea bandă ?e resculaţl 
Done până la patru cea~url după ce-am contra turcilor. Despre dmsul se po
mâncat brânza ne apucă versălurl, dia- vesteşte între altele următoarele: Odată 
ree albicoasa şi durere la stomach. a fost împuşcat în um~~; căzend la 
Obrazul e galben, pulsul slab ~i omul păment, s'a rugat de căpitanul seu să-I 
toropit. Rare-orI se întemplit chiar împuşte, ca nu cumva. să . ajungă pe 
moarte. Şi aci otrava o fac nişte bac- mâna turcilor. Acesta l-a ZIS: 

teriI. Poate sunt mal mult~ otravurI, I - Fiule, şti~ c~t de mare e dra
una e, bună seamă, tyrotoxma. gostea de neam 10 tme şi nu me lasă 

Tot din această pricină pot fi v&- sufletul să te omor. 

3· Dela P. George Anca, candi
dat de adv. în Scărisoara, din colecta 
<. ' 

lI1trepnnsă spre acest scop, 4G cor. 
4· Dela 1. Anghel, inv. pens. in 

Brad, r cor. 
,\i~arinimoşiI dăruitorţ primească 

cspreslllllca profundeI mulţămite! 

Brad, 28 Noemvrie 1903, 

Comisiunea administt·atil'd. 

Consemnarea. 

1 , , , 
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L'a dus decI Într'un tufis unde fa 
acoperit bine ca să nu-l vadă nit1)cnL 
I-a spus apoI că decât să ajungă pe 
mâna turcilor mal bine să se împuşte. 
In acea zi jandarmiI turcI rau a11at şi 
rau dus cu sine, de unde a fost dus 
apoI legat înaintea caimacanulul (jude 
militar). Caimacanul i-a zis că de va 
spune unde sunt ceilalţI rcsculaţI, va 
scăpa. Marco a zis ca să-I de-a un res
timp oare -în care să se mal întărească 1 
apoI le va spune. TurciI îl adăposliră 
bine. ~larco se întărea, dar când a 
fost aşa de tare încât s'a putut scula, 
s'a ridicat din pat, s'a tras la o fe
reastră, si-a spintecat legăturile apOI s'a 
spânzurat după ce a scris pe păreţiI 
săleJ cu s<ll1gcle seu: ) Hulgarul moare, 
dar nu se face venzător c. 

Sumelor conlrihllite de memhril r.o ._ 
telului central al Asociaţiunil pentru M~ mi 1 
istoric şi etnograflc. zeu ----., ţ 

Sora sa Zeica a fost mal înainte 
invei~Hoare în Rudovit, Luptă în haine 
bărbăteştI şi se distinge mal ales în 
aruncarea bombe lor. lntră fJră frică 
de moarte în rîndurile vrăj maşilor cân. 
tând cântece naţionale. Nu de mult 
cu o bombă a ucis 30 soldaţl turc-T. 
Pân· acum a luat parte în 18 lupte. 
Aşa e de temută de turcl, carT zic că 
nu prinde plumbul în ea, încât când 
o ved fug dinaintea el. 

* 
Ilo 1itia trau!o;f'ormată În bau"i\. - In

h-'o zi apăru la comi~ariatul de poliţie din 
>iuburbia Monlmal1:re (Paris) un individ care 
spu"e impiegatuluI că a găsit pe drum un 
cufărăş plin cu bijuterii, pe care el, ca om 
ci n,,[ it, se gJ"<'1 bea să le aducă la politie. 

lmpi('gatul îl hiw]a penlru onestitalea 
IlIl, .j mulţurni ';ii JeplIse cu!ăI'a:;;ul in casa de 
!il'r a sec!ieL Trecur;t şI'ase luni intr'o di~ 
minp<l!ă veni la comifiariat un domn, care 
declară. că. se nurne"te Mauriciu Gaummiei , 
~i că e proprietar. 

- Am perdut acum ?ease lunT·- spuse 
c.lt>nsul - un ellf{tr:t';i (;U pieire p,·c!ioiLse; 
poate că l"a pl:-:it poJi(ill. 

Comisarul ii spu,;e să de,;cl·[I' acele Li~ 
juterii ~i după~ce Gau[llmiet' doveui că el e 
proprietarul lor, i~le dauu. 

Trecură alte câte-va lunl şi din nou 
vnni la secţie un individ aducl~nd mai multe 
bijuterii infă~urate intr'un pachet şi spum~nd 
că. le-a gasit pe stradă. După cinci luni 
l':I.IITlllnier \'f'ni intr'o sară la comi'mrial şi 
cent aeele hijlltel'il. 

Ace"l Incl"u He rcpplă. ~i pl'nlru a treia 
oară; dar' RiuncI comisarul illcepu sa bă.~ 
nuiască ccva. 

Luând la cercetări pe Gaummier, a~esll7 
doclat-ă că alesese acest mijloc practIC :;;1 
(lCOnClllic spre a incre~iinta l?olit!el, .,hijute
l'iile sale pe când el hps;ea din 1 ar~t;. 

_ Astfel eram sigur că nu mi-le VOI' 

fura hoiil - zise el - ~i economiseam plata 
depozitului la vre-o bancă.. 

• 
))p la (~e depinde f'l'1umwtea i"emeilorl 

Cunoscutul medic german cir. 'Sti-ale expiica 
in sCl'ierea sa "Frumu!'leţea corpulUI feme-
1Iin" c~\lc-va momente interesante carI au 
intluellţă asupra frumuseţei femel 101'. ~l 

I. Membrii ordinarI: 
1. Iosif Slerca Şuluţ., consiler de tri

bunal în ponz. vice-president al Asociaţiunii. 
200 COl'. 

A mal dăI'uit 200 exemplare din partea 
VI-a. "Memoriul" s(~u, ce se vinde la Kralrt 
în Sibiiu cu 2.50 cor. 

2, Parteniu Cosma, dir. exec. Sibiiu, 
200 cor. 

3. Dr. Cornel Diaconovich, 1. secret. 
Asoc. 100 cor. 

4. Nicolau !van, ascsor consistor. Sibiiu, 
bO cor. 

O. Dr. Atanasiu Marienescu, jude de 
tablă in p. ;>0 cor. 

6. Ioan Papiu, protopresbiter, Sibiiu, 
:">0 cor. 

7. Dr. Ilarion Puşcariu, Archimandrit, 
100 cor. 

S. Dr. ~usebiu H. Ho:;;ca, dir. semin., 
100 cor, 

9, Dt'. Octavian HU8SU, advocat, 200 cor. 
10. Nicolau Togan, protopop, 40 cor. 

Il. MembriI suplenţl: , 
11. Dr. Ilie Beu medic, 100 COl·. 

12. Dr. Vasile Bologa, dir. :;;col., ilO COl". 

13. Arseniu Bunea, secret. comit. granit., 
30 cor. 

14. Dr. E. Miron Cristea, asesor COll

sistor., [)O cor. 
10. Dr. Liviu Lemenyi, advocat Sibiiu, 

[>0 cor. 
,r",·/·biiu, 1n 30 Noemvrie 1903. 

Convocare. 
In veţeloriI orl. rom. din despar\il.men

tul Oraviţei îşi ţine Jot la 27 Noem'VI'1'c ..(.10 •. _, 
Decemm·ie) H}01 la orele 9 dimillca\aJ-rii 
şcoala primară· română din Ot~"jimon~ 
laud) adunarea gen. anuală, la ?,ar. .unt 
poftiţi :;;i pe calea a?e~l'l~ memhrll de.plr
ţă.mîntuluI şi totI prletmn şcoalel rom. 

01.Hnea de ::U·, 
1., Dif;posiţiile comiteluiui ceninl.1 al 

Reuniunil 
2 .. Raportul ca:-isarulul şi al bibliole-

caruluI. ~. 
3 .. DisertaţiunI, ce se vor prE:sinll1 la 

birou. 
4" Designarea localităţiI pentru întl'u-

nirea cea viiloare a despărţămintulul. 
[)'i PropunerI. .. 
6., He,;taurarea birouluI 
Gravila, 19 Koemvrie v. 1903. 

Alexandru P Popovie !u , Gheorghe- J,o.nu, 
presedinte. secretar. 

zice: "Există. multe femel cari SUl:t in de?-
sehi privilegiate de la natură ŞI carI 111 Convocare. 
lot-dia-una au aceiaşi coloare frumoasă a . '. ' .. 
feteI, iat· altel~ cari au zilele lor bu~e şi .De~p~lrtemenlul protop. Chl~meU etl ..... ,~ 
rele. Aceste dm urma.. sunt adesea 01'1 nu- i rcuflIllllll 1l1V. dela ~coalele conL~'''''' 
turi foarle d~licate? a ~ţjror tur~llrare a nel'~ prolop. anldane i~l va ţinea admlarca 
:vilor . sau a Clrculaţmnel sângelUI se cUlloa~tc de toamnă MiercurI la 26 Noemvrie v. 
ImedIat pe tonul lor. 'Otl la !';coala înv 

Ab:ltr[l.g(~nd de la aceste cauze carI de~ a. c. m comuna aca "ţ • 

pind de cOllstlluţiune i mal sunt şi alte fe- 1'apoş. 
nomcne exLcmH carI pot influenţa culoarea 
ten111uî ~i aceste sunt efectele optice. Cuc 
10(lt"pa. unluragiulliI - colorile deschise (11.
pe cine-va lat. iar cele închise subţire -
conhibue firc:;;te la sehimbarea lenulul şi a 
figurei. DilItre' toale luminile, aceea a lumi
nărilor d~ ceară este cea mal favorabilă 
pentru frumuseţea femeilor, ~ l \;1 

..,-"" -- ~ 

)[ulţ,;~utită IHlblieit. 
La fondul, masa ştudenţilor c dela 

gimoasiul public român gr. Of. Brad 
au Întrat următoarele dăruirl: 

1. Dela , Casa de păstrare c din 
Mercurea 25 cor. 

2. Dela .ZIăgneana c din Zlagna 
o cunună eternă pe mormintul fundato
rului s~u Ilie Dumitrescu, notar, 5 cor . 

PROGRAMA: .' /' 
1. Dimineaţa la 8 ore asistate la 

chemarea Duchulul sfânt. ,/" 
2. Prelegere practică de în~· An-

ghela 'fapol?' . 
3 Deschiderea şedmţel. 
~ Constatarea presenţilor. 
5, Retlexionl asupra prelegeriI. 
6. pertractarea rescriplulul comite-

tulul cent. 
7. Incasarea taxelor. 
8. PropunerI şi interpe]itrl. 
9. Fixarea proximeI ~edinţe. 
10. mcheiarea ~edinţel. 
Pilul-mare, la 14/27 Nov. 1903. 

Stefan Leucuta, 
preşedinte, 

. f 
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. . uite lucruri intcl'e:-iante re-I stomac, a sgârciturilor JÎ a c~tarurilor de Pputru ~('olne din. Jlat·«(lonin .. 
.J"" ca~e conţme m ediţiuDP.I NOl'dcl1skji·dd. stomac, contra boalelor Invechite de stomac Bucureşti. j Dec. DI Splrtl Haret, ml-

TAWI latlv Ia salvarea exp 'Il' [' ~; con·r·\ll·p"e~1 pnfteVI de m'ln'-'re I'C "r'l" '.. d "1 C Ii O ti această tdrc;;L\m:l dip'::' Ll UI , .. fl'- (' : _ '~.' .' ~',' t' "~ •. ," nistru .:lI Ş,;O't!01', a epus ert a a-
• După " ] t tiin portul 1 su- un mqlo ... sigur purg.1tlV fara duren. eVI d' . care s? cere 

gul.l.Y" Don lr!zar a p x,'aSuril în 1 No; şi i cC:Jiu] îm,\ritor de stomac <lI farmacistutul ,mera procc/u e ege prin (; , 
4 Decemvrie n. 1093. I vaia (Patagoma, Am. e. t' . ă sosi la 'in- Kos<.uth O cutie de probă 1 cor 20 fii., crearea unul fond de Guo,ouo lel pentru 

ARA!), ' "1 după o căIătol'ie de, o săp ~I,:~lll peste dou! o c'~lie de probă 2 cor. • : cladirea de şcolI române în .\'lacedonia. am IUC4t mesur ca I lile Se ,mor ACI au, . (' " 1 v, . • , ,il ţ' De oare-ce " . " . I su .,', . d'ţ' • cari erau tocmai -- ,ontra gutUf<lIU uT, tusei, răgu-, Camera a prlmlt CU ma,re l1lsuJ'e Ere, 1 trz' sa- SI prz-
I 

memhrIl al expe I lUnei, <" ., 1 Y fi.n f' {'-ţ',"\ l' "\ I " d ~. bOl1ellt a nos., ", 'rarea carnel de pmgull1. şe el, ("me ŞI, a a (.\. IUI1l ,or anngl or proiectul care se va discuta curcll . 
... ar: a lat }O..1la, si la vrl'me, ru- 1 ocupati cu vPl~pa ,< I1U mai sperau că în are Ui! de.:t mIraculos pa~t!lele de pept __ ' ____________ _ lsca reali • .' F. ' , ,tI·u earna SI calJ S S '~f' V .~ 

." , t
n
{" acela carln'arprzmlJoa.za,prn l t.·i; mai treacă p'ucolo v~eoc.o- ,enega .. e pot gă~lln arm~cla" crg- Red respons Ioan llussu ~irhmu. 

1 1 pe o 1 .' să ne trimltă i anu aces a s 10' aata rl'mase la Il1sultle Mana" alUl Kossuth, m Arad, Piaţa Boross-" • 
. ~dal, să ne sert,e ŞI t. sa v putem 1 r~IHe sau ,V~POl'. ărp~lanul Don Irizar plecă Beni 150 (casa Dengl) Editor Â urcI POl)OViCI-H~irdHHlI-. 1 rendu nas' li t)e\'ll1or plllh-ce c . l' h'l] ':, 'a, ca a. .' 1 v SV !,'. d d '. dlutanţila Il1SU a :Sno\\' I e, ~~_>_._ .. ~ __ . 

'itare la dlrectza posta Q. a ne I lI1 S0ţlt e OUl a. leau cel doul naufra-
" e a1 (~ • 1 orl \ de după cum SPUI P l ' l' d' A d D . 

f' .: d că n'o primesc a vreme, u~ .' d el i\ordenskjiJld cu o parle retu spu-tu U~ m ra 14 ecemvrte, ea, . ," glllţl vor aei . " . 
. , ă n'au pnmzt a11ume numC1Z. a ex'ppdiţiuneL :\u pe~~e, mu t SOSI. :;;1 gr ~~a Spirt rafinat, venzare m~re 118.-

INSERŢIUNI şi RECLA~lE. 

f - Doputaţil sa~I, au adresat alal- \ cea' laltă c~)IIdul:iă de. caplt~n~l L~~~~~k~~I.~ 71 " " mIcă 12~.- Declaraliune. 
~~. ~. " isiola bal'onuiul Podmanczky, pre- i după seutU1~dare~ "aporU,UI ,. ~ 71 brut vGnz3.re mare . 110.- ,~ 

l, ~ ~ t~ :r clubuluI liheral, pl"in care anunţă 1 intemplată langă ll1~ultle paull;>t: p,le~at ~u " " "mică. 1 19.- Institutul de c:ed~t. pe, p~m2!1turI !n 

f 
j. 
! 
I 

' ",1 " arlidul liberal. Aceasta în spe- ,mai Într'o barcă miCă .spre ~or ŞI ~p o 100 chilograme borhot uscat 12.80,-1 3.-\ Sibiiu (Nagyszebem ~oldhltcd,n\~~et) I,~ 
,-, mtl'a In p ţ' d cele ce a fă- l' 'l"lol'!'P perieuloasă ajunse !fi fine la Ills.ula urma unul anunţ apărut In "Ara"ll Kozlon}c . .. TI~za se va ll1e e ca,> . , " 1 td" . 
. '~l~<~UI;crul acestor saşi este de 11. i Snowhil,le. l:'regala "Urugua

i 
Y:- da p eca, a~~ Bursa de grâne din Budapesta. Nr. 27 8 din 27 ~oemvrie suh Nr, 2-tll~ 

;. • , , •• s·:!fl. insulde tleymour, apoI uan pe. cel /~ chlgr. grâu pe Aprilie. cor. -.6--7.69 \ sub titlul '1Cance!aria din Arad aluI Bergc; 
- Pl'lltru )Juzeu] ll'ltOIl< .,1: '1"1 acolo se întoal'se spre nord ŞI SO:>1 III 5° ~ .' .c pe Aprilie 6 s~-tj (JO I 16zsd" prln aceasta aduce la cuno"unţa 

("'·lOgrutie, di Ioa!: F. Negruţiu, l~ro- i ~J(~'~'tamâlla trecută la Santa- Cruz lBra- 71 " s~:~~b eA rilie." :,(j _ :1-( publică, că numita firmă .n;a~·e rep!cscn-
,_'.~)r în Blaj a dărUlt suma de 2()O Lor. ziha), " " " ~ves pe ~prfIie. " t+8-~.4{1 tanta .. institutulUi de_ creda ŞI p~t11entrl, 

. 11 bonl.'lIţl [,.i- - illarI furtunI l)e marea Alll'latIcă"" ., ."... - că mIJloceşte numaI lmprUll1;J.tufi e c len-
- l'.~hudllre. Mal mUe!ill~{ căhl1dm'e, !'ii i1f{1diteranii. Din toate po:turilc: măr~T Bursa comerwtlut r,u porct dm Kobânya. ţilor carI s'adresează cătră dmsul. 

,,' , 1.1 atb csa ">oa~tl dd
ban

! i~ 'pIui I ibrarul ul &lediterane se semnalea za vliore mgrozl- Raport dela 4 Decemvrie, Din încredintarea directiuncf institutu-
. "ufJ'Jm sll tnmttă e,a L' {. It . t' me Ast PorcY graşI (ungarI}, per. peste tt'Q Kgr 116-118 fiJ. luI de credit pe p' ămcnturI ~ , . n ,., , i ('acI noI uu ma! (1- toare, căror I-au cazut m u e VIC 1. • ,-

î ":.ru S,!Inţl~n )Al,!L) .lI SimiiOlI a deschzs I {el din Aigire se telegrafează, că dll1 ~ausa " " : tine·rI~~~~ll~~~g· 122-=122:: 57 1-3 Sziics }\ Yilmos. 
;, il c~lmdat e ,'le can loilor abundante comuna Marguentte a "" • tlnon • • 2.5r,. __., 
i:;",~1h'1lte de cdll!. fost inundată de riuleţul ce curge. pe acolo. :: :: (i!~rbI) per, pestf1 260 • 122 -124 ., 

1. litlU, escelentul .nostru co~- Pa!2,ubile sunt .1nse~nnate. ~,ar "lm Mosta- "" •• pB.nă la2.iO • 118 -119 It 

: ~"itor şi dirigent al vestltuluI c?~ dm ganem se scne, ~a molo-rue portulUI, au __ .,,# __ •• ~_ 
:,' scos doue noul deliCiOase fo!.t distruse de v~for. poUă varoare s a_u lr.'Zl.-bIt-ogpa:ft.e~ 
... gOJ, .a. IIi 'cnit de ţermunle stancoase ~l s'au s(a- .§r"l' 
, ') 'nposlţlI : ) Marşul ul ancu c, sŞ C!O t !\>bI multe bărcI de pescarI au di-

',:.J..,tl fraU ( corurI bărbăteştI. e nma. ' 
. ". '" L spărut. , . ". 
:omanda la autor, 10 ugoş. Cât despre vIfonle ~e a~u pustiit pe 
1 cor. 50 fll. Adriatica, se dep~şeaza~ dll1 f lume: .Acl a 
"l[oda Nouă". De cât-va timp apare ' b:întuit~ de un tlmp mcoaeT un slro.ceo 
re~ti O foarte bună. revi~t{l tt'rne-I gro~av:mpreunat cu ploI abundante. Pflm~ 
Moda Nou.l". H(wista ac[~asla, pe II vIctima a furtuneI, a fost vapor~l "Tlbor 

it se OCllp;,! de moda fnmeiască, PlI- al societăţeI "Adna", care lovmdu-se de 
nenumerate ilusll'ajiulli ale celor stâncI a suferit marI pagube. Po.rtul dln 

u!=! erea\iuni de toalde Jin Pat'i.s, ,con~ Abazia a suferit asclllc:nea mult dm cauza 
o bogată materie literală, al:ltsllcă ŞI siroccoluT, car,e a ~upt In mal mult,: puncte 

;iva. "A/oda lVolld" e o adeverată co- moIo-rile. ChIar ŞI farul a fost 111 parte 
de sfaturI de tot soiul, pentruţde ale distrus. Mar multe căsuţe de ~e ţ~rmul 

şi e meniti\ să nu lipsească de pe mă~eT au fost luate de "valurr.. SO~I.etatea 

- 1,uceafărul", revistă literară, 
" - B d apare la 1 şi 15 a fie-căreI lunI 10 u a-

pesta. Anul Il Nr. 22 din 15 NO,emvrie n. 
I ~03 are următorul sumar: 9cravlan Goga: 
Familia Mocsonyi. _. Maria Cunţan: So
net. - Dr. Sextil Puşcariu: Despre Ma
ria Cunran (conferinţă) .. - Al. ,Ciur~: 
Lalage. - Dr. Gh •. Alex.lcI: Pag!nl ~l(} 
trecut. - t Zahane BOlU - Emench 
:\'L\rdach: Tragedia omulUI. - George 
Murnu: Pentru'n cântec (poezie). - Cro
nica. - Bibliografie. - Poşta redacţieI. 

CalHli(lat de a4lvocat 
se caută în cancelaria d-IuI Dr. N. 
Oprean, în N.-Szt.-Mlk16s.. Cel cu 

pracsă vur fi prefenţl. 
DoritoriI s~ se adreseze direct. 

33 8--9 

"Carte de compunere" 

1icI unei dame şi in genere a mcI navigatoare "Quar~ero, după ştirile de 
",",. _~.. ~meL N'a avem cuvinte destule pentru pân' acum, a suferIt daUI~e de 25'.000 cor. 

-'. ",,-"'7'._~;itţ!Z:ll:7li~Ostrn sa Citeasca aceasta Furtuna a maT devastat ~l magazmele de 

"SilmitnMorul", revistă literară sep
t~mânali apare în Bucureşti, Str. Re
gali1 Nr. 'ii Anul II. Nr, 46 din 16 Noem
vrie v. 1<)03 are următorul sumar: N, 
Iorga: Elninescu şi generaţi unea de azI: 
-- Ecaterina M. Sadoveanu: Cu ochi 
pierduţT... (poezie). ---:- N. Maced<?nean~: 

(Stilistica}, pentru şcoalele popol'ale în 2 
cursurI concentrice, întocmită pe ba:o;a Il?
uluI plan ministprial de înveţămenl de Iulm 
Birou invăţetor. Cursul 1. pcntru clasa 111. 
şi IV.' şi Cursul ~1. pentru c,lasa ':', şi VI. 
Lecţiile sunt schIţate dupa planul,: 1 reptelor 
formale~" ambele cursuri se pot comanda 
dela auto'r in Nagy-Tikvany (Krass(j-SZUrt~llY
m.) u. p. Kakova şi dela librăriile princi
pale din patrie cu preţul 1. c, bO f. La co
mande marI pe lângă rahatul cuvenit. 

1, 

.i plăcută revistă. Numerul 20 bani, cereale din port, în CtirI era grâu, săcară 
nienl 10 leI pe .an, f> lei pe şase l?ni. şi porumb în preţ A de 600.00.0 cor. ErI n;a 
-ce num~r un ttpar gratUl! în mărIme sosit în port de cat o corabIe, căcI cele-
1Iă. lalte n'au Îndrăznit să plece pe marea 
-- Neel'olog. Ul'mMOl'ul anunţ fune- largă. Pagubele se urcă cu totul la mal 
le vesteşte h'ecerea la cele vecinice mult de 700.000 cor. 

, lui venerabil preot din diec(~"a Aradului: _' l~xtrnol'(liHur! Cel mal eftin 
:rişii cu inima frântă. de (~urel'e, adue~m d 
noştinţă incetarea dll1 VIaţa a mu \t lU- si maf bun isvor de a se prove ea 

. Il nostru tată l'eodor StilU, preot gr.-ol'. ~u tot felul - exclusiv prima calitate 
n în etate de'>t'G6 de anI ş.i într'al !t3- de bijuteriI, articole de brilliant, tacâ
n' la prf'oţiei, -I~rtăşit fiind cu sfin- murl de argint in cassete, precum şi 

" ra.ine şi-a dat nobilul seu suflet In mâ- argint festiv şi obiecte de donurI-
;> Creatorului în 20 Nov. (3 Dec.), la 8 

a. m. Remăşiţele pamenteşU ale scum- preţurI strict solide, executare pomptă, 
i defunct se vor aşeza spre vecinica pe lângă garan{ă la juvalierul nostru 
tnă Sămbătă În 22 i\ov. (5 Dec.) la 10 de bun renume Weinbergf!1' Ferencz, 
a. m, in cimitirul gr.-or. rOm, din Chi- piaţa Andrassy, în edificiul HoteluluI 

,-.in. C/urechiu, în 3 Decemvrie n. 1903. Central. 
1 ţ(>rîna uşoară şi memoria binilcuven-
! Teodor ca Hu, Aurelia ca noră, Eca- Atelier propriu de primul rang 

aa ca fiică, Corneliu Ursut, ca ginere. pentru reparaturl. Telefon pentru oraş 

- :Foamcte în Uusia. 10 mal multe şi comitat Nr. 439· 
·i.lncte ale RusieI bîntue o foamete teribilă, _ llIllltele s(~rh\Ol'l de mulţumită pe 
',n causa proastei recolte a acestuI ao. care le prime~ţe zilnic d, A, Mtilier dove-

Foametea este grozavă, mal cu sea.mă dese din nou, că. crucea elect1'o magllellcd R. 
,,', Torn"k (Siberia), unde a şi izbucnit aşa B. N,.. 8(j,g67 descoperită de d(~nsul este 
.Ilmitul tifos al foameI. de un folos extraordinar. Din aceste multe 

- }>lUllUl luI Sarafo". Se ştie, că scrisorI publicăm azI numaI una: Rudersdor 
estitul revoluţionar Boriş Sat'afov are de la 19 Februarie 1901. Prea stimate dom
Ind să, facă o călrtlorie prin oraşele mal nule Muller 1 O'ucea "up/a electro magl1('licd 
'e-~petenie ale EuropeI. Ziarele scriu, că R. B. N,.. 86,9(j7 pe care eu inainte de pu
'laI rl'int~l1 va merge la Belgl'ad, unde va ţină vreme am comanuat-o pentru cumnatul 
la cincI zile. De aci călători la Bt"t1xela, meu Karl Weber, a făcut, minunI. Indată 
iencva, Paris Londra şi Roma. Prelutin- la câteva zile după folosirea cruce! s'a sim-

Viata din Albania (dmtr'o escurSlUne 10 
mu~til Ohridel) - Vasile Pop: Partizanul 
Pre~eT" (Schiţă). - N. Iorga: Contra 

;ânguirilor dluI Tocilescu (1) - V. P.: 
Notiţe liter"re. 

llie Iosif Zalathna. Ci\.lindare ţi-am trimis 
desigm' le a'i şi primit d'atunel. Scrie-ne d~ 
cumva nu le al {1 primit. Multă sănătate ŞI 
voie bună. Ke pare bine de epistola D-tale, 
că am putut lămuri afacerea. 

Ilie Groza, Comloşul mare. I-s'a făcut 
acea numire la B. r. 

P. FurduI, Fel (H. Dohra) La direcţia 
InstitutuluI. 

Pau Farca, Vărădia. De aicI merge 
regulat. PetruGira, Toracul Mic. 'lLumina 
şi AdeveruI" nu mal apar de multă vreme, 
Foaia noastră itI merge regulat. 

Anonim, Caransebeş. Nu e în firea 
Hmbe româneşti să se înceapă frasa cu acel 
veut. 

Teodor Valea, sergent (Zugsfilhrer), 
Arad, Se vor publica mai tarziu. 

Deoare-ce pq'mullfostru n~daclot· Russu 
Si1'l'amt va Hpsi din oraş o seplemând, ru
g,fln ca scrisorile Ca1.i COl1t/'1l mal1l~script 
pentru publieRt'C sd III se adrescie stmplu: 
71 RedacJtimel TribuneI PoporuluI."' 

ellea ya înc(~rea să se pună in relaţie cu ţit bolnavul mult mal bine, respil'aţia mai ULTlmm ir STIRI. 
.-y' t. ,. ,ii.l'baţI politici, ayeml scopul de a cere au- uşoară. şi putea să şi doarmă.. Ve rog să f!.Wi... , 

'onolllie pentru ,Maeedonia. binevoitI a-mI trimite done aparate fără CiltlCl'ea lui J\ol'lul:r. Viena, 4 
amânare unul pentru nevasta mea, cu ram-

- ~'oc mUl'l~ a fost .MarţI în Ba- bursă, Totodată Vă avisez că în scurt timp Decemvrie. • Glas .J.Varodnyc are din 
,amir, comună fruntaşe lfHigă Ori:!ştie. vom comanua pentru treI domni K. B. şi iS/lor autorisat stirea că în curend Korber 
l)upă-curn se teiefonează 1 au ars nu PL câte un aparat. Cu toată: stima; Matia va demisiona,' ear în locul luz va fi nu
~lUmal c~se multe, aşa că paguba se ~cllrei, proprietar în Blldel'sdor ~r. 170 (Un- mit contele Coudenhove. 
lrcă peste 100.000 cor., dar au perit garia) Un atare aparat costă 6 Cor, şi se 

fi . poate comanoa numaI dela A. Mii/lCI', Bu- Stare ingrijitourc În U Ul'i În.. 
in... acărI ŞI 4. oament Şi mal trist, că d.-pesta r'. Vadâs:r utc,a 42 Y. Petersburg, 3 DecemvrÎe. Ambasadorii cel mal mulţI dmtre fraţil nostrl neavend 

. t" X A Cea mal nestrici\ciOR!'ii1 cremă pentru d'aicr au trimis toţz rapoarte guvernelor aSigura. mmlc, r~man nenorocitI pe 1" ... d 
l înfrumsetarea tenuluI e crema de florI de state or pe cari le represintă, aratan toată Vleaţa. iliac, un 'borcan costă 1 cor. că starea intern'; din Rusia inspiră 

- Expe«liţiunea salvată a lui Nor- Pudră de fior~ de l~l~ac 1 cutie 1 cor. serioase îl1grijirz. J.Vu te poate şti rJua 
den!'lk.;old. Privitor Ia expediţiunea lui Nol'- Săpun de fion de hirac bucata 70 fiI. când o mare revolutte s: tulburări 
denskjold se telegralia;,:ă din Londra: Agen- Pasta Iuno 2 cor. W • b . ".... A 

tia Reuter şi-a procurat cuprinsul telegra- Pudra luna 2 cor. grave pot sa zs ucneasca m mtreaga 
• ;p1eY date de căpitanul frega tel "Uruguay", _ Mijloc sigur contra durerilor de . împărăJie. 

422-

Scule peutru faur, bune ~i eftine, 
de vendut sub Nr. 39 strada Sitcm"il 
(Fejsze) Arad. 49 2-2 

Viţă (losă) de vie, 
soiurile cele mal bune, se gc1seşte de 

vînzare la 

J;~ranz Weispr, "CI'SCCZ 

Vită clasa 1 costă 20 fi. mIa 

~ ~ II • 15. • 
, • IU ) 10» , 

Toate aceste (lose) sunt aşa zisa 
legovară, care nu se altoieşte. 5H 1~4 

N OU sculptor rOlllân. 

Am onoare a aduce la cunoştinţa Ono 
d-nI PreoţI şi InvetătorI precum şi On. 
public romiin urm<ltoarele: ca sculptor de 
lemn şi subvenţionat de stat absolvand 
cursul de sculptui-ă la şcoala de artc, sun. 
in posiţie să servesc În orI-ce vre[~e Cl' 

orl-ce fel dc lucrări de sculptură, aunturi 
Il1ăsărit pentru Sflntele noastre biscriL, 
creştincştl ca: Icolloslase (Temple), StrăJi 
TrOllurl, ScaUlle, C/zil'ote, UşI, Ret}'i,}, Jl,)/ 
mÎl/fllrl, Cadre, elc, PlanurI du Pit don nţ 
Pentru toate lucrările mele i-au garan,.1. 
deplină, că sunt de prima caiitate atât ca 
lucru cât şi ca artă. 

Atrăgc\1d atenţiunea Ono Public asu
pra împrejurărel, ca chlar buna cuviinţă 
ar aduce cu sine ca bisericile noastre ro
mâneşti prin măestrir românI să se In
frumseţezp : 

Rog bunăvoinţa în special a Onor. 
oficiI şi comitete parochiale. 

Cu tot respectul: 

1. Iuliu Bosioc, 
Scn1lltor şi anritor. tOM 5-

nerli~teJ p. u. J;~m. comit. CllrR~:S(,l"t'>rin 
Premiat cu premiu 1, ~edalia de aur, argint eW . 

.1 diplome d' onolU'e pentru ltWturX de 1\rt4 
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( 

Nr. 21 .... I 
St~f~ m~rr~rn~ ~~ntrn t~amnă ~i iarnă 

e in jn+eresu~ damelor sa-şI cumpere numaI dupA ce a Vtzut 

Noutătile moderne , 
din prlveJia mea, a cAror preţuri 

-r:V V • V 

Iall-.I COIICIII-cltRa, , 

Cumperărl avantajoase. 
Stofe de Cybelin;. . • 

" luciI pentru dante • 
" ţesătura no<luroasa • 

• 

• 

• 
" late, negre şi colorate • 

• 

• 

• 

IăţiIlle 120 

" 
" 
" 

120 
120 
140 

Catifea pentru spălat, 
373- JDodele admirabile. 

CUl. 

" 
" 
" 

Flanel francez • 
SI , barchet p. spălat. 

Pră vălia de mode alui 

,A~ADIf) ANDRASSY-ter 20. 
(Casa Fi.cheI- Eliz). 

In ~r~vintă trimit~m mnstr~ [ratllit. 
~ Asi gur a * J: vinţA, zl:'stre, capital de Illt!'eprindere, rrcte, cazul ~ 
~~ .... _____________ m_o_r_ţi_,,_~_r_eB_e_d_e_t_n_m_QT_ID_~_li_t3_r_e_' --------------J~ 
~
eli 
f's 
s::. o 
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A g e D t 11 r a It rin cip a 1 il i n A ro. d 
A BĂl.~CEl GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ BIBIENE 

.. TiAlSSYLVANIAU 
prime.Bee oferte penkD 8sigurlrJ din eomitatele: A"ad, Bichiş, Bihor, 
Cenacl, Oat'aş-Severin, Timiş ,i Torontal ,i le efepluesce pe lângă cele 

mal favorabile condiliun!: 
1. h r.am Tieţlh capitale cu termin t1cs, renie, zestre pentru fetiţe, oapltal 

de lntreprindere pentru feotorI, pe caz de mor.rle, spese de 1nmorm~ntar0. Aceste 
din urma. dela 00-600 cor. se plMesc la moman, In ziua morţiI 1n~mplllote; \' 

i, ba ramuI foculul: cUi.dlrI de toi falul, mobile, m!l.rfln1, producte de oAmp Q."i 
S. CORtra turlulu.l da bani, bijuterll. valori, haine, recvisUe Ş. a. prill spargere; 
4. CORn. grladiDel' gdu, secar-II., Oll, cucuruz ov61. vii (vine a}, pllollte In-

dutr1rJ.e: cAnap" 1D, hlJael, nutre1Uf, v.bao ,. a. 
De.sluşirl He dau ,i pro6p~cte 8e pot primi la a.gentnrele noutre 

locale ~ cercuslemaIlnftesc6-cuccomun5..idirec.prin 

Agentura principală ,,'l'ranssyl"7ani3t" 1n Ara.! 
Strada 8zeeheD11 IU'. l. - TelefoJl IU'. 899. 

423 -li;:) 

A 151 gur a 'l C o fi H ~ hlllH 11 r 11 o r p rin 8 par, e r 4;;: bani .t w, 
ca 8V"ţt de lire 

~ 
!II _. 

W O L F J AN .. S, SEIDEL OTTO, 
- clobotar de ghete de b!1tba,X ,i dame. _ fabricant de elehllJ. 

Araj, eo]tulpieţiJLibertAţil~18tr. 8imonyi. AB..6.l) , A:a.drăssy-t61' Nr. e 
(vie a vis cu bisericA). 

Am onoare a at.tt'lge aten,ia ono public Execut oTl~ce fel de chipiu mi-
din Ira ,i provinll, cI. 10 IItelie"uZ melt de 
ciobotd,iprE' g'Uesc ghetele cele mal frum08se '1 liti\r, POB~&V finl:l.uţil"l pentru pompi~rl7 

-
~1I;~~~~~&.~~~~m;UlEil~ j 

f.i/i 1'0 lângă condiţiuDilo cele m.1 av.ntagioa8e dAm Imprn- ~ , 
li muturl ipotecsre ~ ~ 

1, cu 8'?l0rtis!lre pe 10, 15, 20,_ 25, 30, ~5, 401/ 2 şi 00 anI ia~: ~ 
tn rate de JumMate de an, in carI ~e cuprlude [lIăt~rea atât .~ 
a cametei, cât şt Il capitalului. t' 

il Imprumuturile se plătesc eu bani gata în valoarea no.. ~.=-. ţ I minală a scrisnrilor ipotecare. ~ ... \. 
M Arangearea imprumuturilor o efeiltueşte incredinta- ~ 
• tul nostru ~ 

~ SZUCS f. Vilmos În Arad ~ 
f.l\ care poate da totodată toate desluşirile. ~ 
li ~ 
Il Institutul de credit pe pământufl in SibiIu. ~ 
~ ~ 
II \N{fgy~zebeni FOldhitelintezet) ~ 

I ~ : 
fi Provocându-me precum la anuntul de SUS, rog onor. public doritor de ~ • , 00 împrumuturi ipotecare, că şi pân 'acum ~i de-acum sa se adreseze cu. ~ 'f .. 

tm î·ncredere la mine cu afac.erile sale; principiul meu a fos~ şi r~mdne ~ . 
ml acelaşt, ca s4 prestez publiculuI în totdeauna un serviet'u solid. ~, 

t)\ Spesele. de întabulare la dorinţa le anticipez; onorariul meu ~ , ~ 
iiII urmează ulterwr. 106&10- ba '~ = C •• ijml: .-!i~. 

1 Sziic§ F .ViIIIIOS iJ = A ins~tut ile credit p,e ~obile şi p~entur1 ~: 
~ In Arad, Piaţa Boros Bent nr.t22 (Plata de bucate) ~ . 
00 (Casa Spielmann, }~tagiul 1.) ~ ~.~ 

ft1~@J§i6~~~~~88SBnl21n~W_r6li 
.\.. i 

M!.·~~~tmm·~; !~ ~i/ ~'ţ~"ţr~,,'~~: . ,~ţ~~::f,;:·~w~,.·i /~~;4E~:·'· ' ; 1 
I .'1"'.. .. ', ., "'!' .' . J . 1.11 \ j (:, ,1' .'. fi' ':' .~ 

i' . au...-. ;A 

I~ Premiat ro medalia cea mare milenară la expoRiţta din BudapestA in 1896. ~ 

~ 9 ~ 
~~ (ti'} 

1:· .,.r~~ 
. I 

. ~. 

--~. 

TurnătorIa de clopote şi de D1eta1 
a lui 

~: 
[I,j 

Antoniu NovotnYll 
In Tintişoara-Fabrlc. r~ ~ 

"'. Be r.'cNdnd5, Bpre preglUirea clo~ 
'!'OJ!~.~" 'eTor noulS, rlecum la turnarea de DOU a 

. .... clopotelol' B:ric8.lp, mai depsrte BI>re faCf>f('lR 
. de clopote tnt!'?gi BTmoninesp, pe lAngli 

,;ti .,r,,,,-,<A~ _:~ ~. ___ g6~1IJ1 ţie. pe mai multi ani, pr~~~zu.e eli 
~_d~r",:·:8. ,;::i,,~u .~~, ~R-,.,: adllHIU~rl de ler bMut, const!'UHe IIvre Il 
II' i '~,,-'..:J 

1.W~:d J' le tntoarce cu uşurinţA tn cr! ce psrte lnd8~i 
~.~ ţ (~e f'lopotde 811n~ bMute de o U.ture prlDc 

!':~~I!I;.r;~(?~;;~c eeeR-ce liIun~ mintuite de crepgre. .......,~:';2 
;~C1(:;d~t:~ Cu deosebire recomand ,.:' ~~~~:;;~'t clopote patentate gAur~te 

lo.GS... ,.}i .• .;. • de multe Ofl pre 
~;;;;~-;t;· ... ~;<f.l:.':~ de mine inventatp. fIi Ula! • 
~~.~~:~'l~. miate, cari aunt pl'o\'f!z'lie In psrtes sape-
. --~" r10srl - l'B violiD8 - eu g~urf. darii f!gola 

S ,i p~Dtru aeeeB au un ton mai iDt(,<flSiv, mai f dane, .mar hmped~, mal 
plAcut ,i ca lib1'8TfII mr.Y vn}'lminoMI\ de('At ('f-It'! (II" emd·'m VP(hlll. Itla 
clt un ~lopot patentat de 827 klg. este egal in ton unui dopot de 408 klg. 
patent dupa sistemul 1)e~hiu. 

M ioT dl:'Plltte Re fp.t'om'ndllo "nre fl\(,1"f1':8 scau~elor de. fer batut, de 
sine .tdtdtor, _ qw6 JWead-iustarea clopotelor vech~ ~u adlustare de fer 
batut, _ ca ,i spre turnarea de toa~e de metal. 

Clopote In greuttlte de 800 k1g. ,i mar jos se sfl\ totdeauna If Il 
10 maguin-
..... Preţ-cmranturl ilustrate se trimit la eerere gt'Atnlt şi franeo .... 

lQS5 19-1)2 

e1"liCsnte si solide. precum ,i ghete orlope~ pentru preoţI şi civil), calitate buni, 

d_:_e:_p_e __ lâ_Dg_' __ dE_p_li_nl~g_ar_a_n'_it~. __ 9_94_a_9 __ 6l __ p_r_eţ __ m_O~d_e_ra_t_.___ _~~9m~5~5~7~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ TiDo,", .------' .• t"opofllluJ u Awel PopovioJ·B.roilA Ar .... 


	Tribuna Poporului_bw_388
	Tribuna Poporului_bw_389
	Tribuna Poporului_bw_390
	Tribuna Poporului_bw_391
	Tribuna Poporului_bw_392
	Tribuna Poporului_bw_393
	Tribuna Poporului_bw_394
	Tribuna Poporului_bw_395

