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CA
" T ND 1'I0STA~ OBSTRUGŢIA 1, ••• Obstrucţia câtor-va gălăgioŞl a NicI n'a trecut însă bine adunarea ge-I mişoriI, căcI oamenI realI, carI ştiu câ 

u U adus dară asupra ţării ° pagubă de nerală a "Timişianel" şi pressa locală - de greu să câştigl banul, nu-şI vor încre-
cAproape de un an ţine deja ob- nenumerate milioane, perderl grele Pe1l- toată străină - a vestit cu multă bucurie. dinţa avutul lor unor egoiştI şi neprice-

structia. Si nu doară în interesul ţării, tru fie care econom, care trăieşte din că pentru balansarea "ultraiştilor" dela" Ti- puţI în chestiI de bancă 
ci p~ntrl;-că câţi-va kossut!lişP găIă- r~dul_ bucă{icel de păment ce-o posedă. mişiana" româniI cu sentimente patriotice Incât "PăstoruL" protopopuluT Or. 
gioşl şiau pus de gan~ ~s~ lmpedece 1/5/ cel ~arl su~t caltsAa la. ast~, m..a1 au magniare din Ungaria de sud la iniţiativa Tr. PuticI nu-şI va fi dat sufletul deja la 
mersul paclnic al maşmartel de stat. 111drăsmala sa se mandrzasca ca porprotupopuiul Dr. Tr. PuticI vor înfiinţa naşterea sa, atragem aten/lUnea Veneratulul 
Sub injluenţa teroristică a acestor de binele ţării, că luptă pentru drepturile o bancă nouă "românească" în Timişoara. COllSlStOriU, ca se veghe,e bine asupra ave· 
putatl, întreg partidul" indepe~de~nt a poporului! Nu era secret, că Or. Tr. Puti cI e riiol" bzserice1tr din iraclul Timlforil, să nu .... 
întrat în luptă, obslruand şedm{a de llalal de aşa luptători! foarte cltrănit pe acţionariI "TimişianeI", conceadă, ca cu periclitarea lor aceste 
sedilltă asa încât dieta ţării nu e 'in şi că dinsul numaI prietin al institutuluI averI - fie in formă de aeţiI, fie în formă 
stare'set re;olve nicI chiar agendele cu- acestuia nu este; condus de atarr sentimente de depunerI -- să ajungă păstori te de 
reute, să voie{e bu~getul, tra11Sac~ia, I Kossuth la Beiu'1' [luminecă cât şi de dorul de a-şI recăştiga puterea I nişte oamenI nepricepătorI de causă, carI 
contractele vamale ŞI alte legi de Vital I în 23 Maiu n. agenţi! kussuthişti'or au perdută şi a mal putea da împrumuturI 1 numaI după interese personale venează, 
interes pentru {cară. ad1,nat la Beiuş mulţ1'mlJ mare de popor din baniI alt')ra, dinsul s'a şi pus 5l-şl facă '\ ear celor praticular interesaţI le recoman-

Şi resul/atul aceste! neactivz!ăţl de pentru a-i prf'şenta pe Franci,r;c Kossuth bancă. dăm o deosebită precauţiune ca sl nu se 
un an? ]\Ti_l arată ,Ha{dnk c m nu- şi pentru a mat fa,ce cu el puţind şcof1.lă Pe ziua de 21 1 c. a convocat! <:ăiască, când va fi prea târziu_ 
merul seu dela 26 Măiu n. potitică. Peste 2000 lerant românl (tU o conferinţă în Timişoara cu scopul de, De ce protot. Dr. PuticT n'a făcut 

J Transacţia nu e Încheiată, şi t()bărtt cu această ocasiune pe piata Be- a Infiinţa banca nouă. Invitaţ! au fost, bancă până acum? şi dacă o face acum, de 
urmarea aceste! stărI nesigure e, că iu~ulut, Kos ~uih a vem't dtla Pesta în. mulţI, dar la conferinţl s'au presentat numaI ce nu O face din al seI banI? 
pe când după prima trallsacţie ca- soţt't de ablegatul cpn:ului Bartha Fe 18 preotI, carI din motive de subordi~a- Tot lucrul păstorilor dela nPăstorul" 
pita/urile străine întrau şiroae în ren z şi de alţi 4 abl~qati 48 iştI. Dela {iune reu înţeleasă n'au voit să refuze in- se reduce la căpătuială, diurne, tantieme, 
(ară, acum au încetat cu desăvîrşire. gara oraşului până in piaţa. a fost dus I vitare~ pro~opopulUI; fireşte, că a fost ~e interese personale şi influrntă câştigată 
Pe, când celelalte state toate au făcut de contele ,polon) din Câmpani, Stad- f~l,a ŞI exdlrectorul, de bancă P .. Rotanu toate cu baniI periclitatJ al altora. 
cOl1versiuni avantajoase, noi am niczky în trăsura cu 4 cat şi încunju ŞI advo~atul de aicI al "neamunlor" Dr. La o astfel de întreprindere oamenI 
remas cu datoriile noastre pe loc. nLt de un banderiu de căLăreţi maghim·t V_ MeZIn. bunI şi realI nu se vor da de unelta ego-
Creditul nostru stă cu 2 % mal reu din Ujlak. A vorbit poporului despre bi- S'a decis înfiinţarea uneI blncI, care iştilor. 
decât creditul AmericeI, cu 1 % mal rurile cele grele, despre nouele proiecte să poarte numele "Păstorul", cu un ca-

reu decât al celoralalte state, şi cu de legi militare şi şi-a fxprt"mat păre- pital social de 200.000 cor. împlrţit în 500 .,Die Unterdrucknnn der SIovaken dnrch 
. -.. 

112 % mal rău decât chiar şi credi- rea de reu, că nu ştie vorbi româneşte. acţiunI a 400· cor. It 
-~ Italiej! Şi asta nu dm cause Poporul l-a adamat eu ",să trăiasclL a . Oacă înfiinţarea uneI asemenea băncI dia MagvarBll,fl 

rt'a~e~ c~ n_u,?!at î~ urma stării noastre. şi .,elj, n·. Dup'l. Kossuth a vorbit dp, '~r ii ,o ,necesita~e ,economică şi naţion~lă J 
_ , .&Wll'~ .. -(.tI ~". ; , ". \putatul N~ss\ f::>âl 'p:; Hartha. ,F eretl.~z, ~~" \ltnlşoara, msull1ţele I~l Or. Tr. PUtl.cI .. Oprimarea slovaci/ar prin ma-

~"l adever un tnst resUltat.' Lmar apot GU talmaCtu d,; lmdJa )Olllant::t~lA1 a \ {It,.,., :.1r plHt!a combate, căC\ num:ll iaudabl1c ghiarl~! Aşa sună titlul uneI broşurI 
şi ÎJl casul dacă n'am fi reuşit săfacem vorbit o cal/it de barbier, un stud jur. ar fi. Lucrul insă nu stă aşa, ci chiar ce ne-a sosit azI la redacţie. Vorbeşte 
° conversiune a datoriei de stat mat jidov # un tiner qazetar dela .Mg·. lOvers. de prigonirile ce au să le îndure si 0-

favorabilă decât Italia, to:uşi. ~m fi După vorbirile din piaţă a urtnat ban- "Timişana" are un capital social de vaciI din Ungaria, de încercările de 
putut cruţa J/2 %· V:a ~ sa 5,~a nu- chel, del~ car~ functionari! publici şi cor. 560.000, ear fondurI de reservă peste maghiarisare, de şovinismul maghiar, 
mal obstrucţla e de vma, ca mtere- aşa numua el~tă a oraşulut Jleiuş au cor. 84.000, capital propriu decr peste documentând pas de pas cele spuse 
seli! ce le plătim nu sunt cu 1/4 sau lipsit cu desăvîrşire. Seara a fost teatru cor. 644.000, depunerr peste cor. 10115.000; cu date. 
l/R % mal miel. Perderea asta, ur- unguresc şi bal pentru incendiaţit din cu această forţă materială precum şi cu Pe 78 paginI, în XIV capitule se 
~ânJu-se datoria noastră de stat la Buntf'ştt. însemnatul credit de reescompt ce-I stă la ocupă cu: Popoarele şi ţara. _ Ideea 
suma de 6000 miloane, face la an 60, Kossuth şi consoţit au plecat veselt disposiţiune poate satisface toate recerin- de stat maghiar. _ Şcolile. _ Bise-
respective 30 milioane coroane. din Beiuş, că earăşi şi au jucat bine ţele economice-finanţiale ale poporuluI riciIe. - Comitatele. _ Judecătoriile. 

Şi articolul continuă să arele cele- rolunle, că au facut o noua. cucerire în nostru din întreg comitatul Timiş, cum - Vie ata socială_ _ Literatura. _ 
lalte perderl ce trebue să le î'1durăm inhna poporulUi ~·omân. Intr' adever sar- de fapt sl şi întîmplă, căcI activitatea Maghiarisarea numelor şi urmărilor lor. 
din cal/sa obstrucţiel. Abstragelld dela 'nanul popor aşteaptă acum cu şi mat acestuI institut să estinde afară de teritorul Autorul ajunge la conclusia că: 

--împrejurarea ca top banii aceştia merg mare dor sosirea inginerilor KossuthişU acestuI comitat şi în comitatele Torontal "Ungari.a e tara anarchiel 'Ii 
în străini, fără să avem noi ceva folos prmtru a le împărţi munţit, păduril" şi şi Caraş-Severin. a volniciei". 'Din lipsă de spaţ nu 
d;'n "el, nic~ ~,:editlll n~stru per~onal nu Ilat1fu:n?iile . dOmnf'ştl. ',' . Ear o:ganele ApoI trebue să se mal iee în consi- putem de-ocamdată da din broşura 

-. s a zmbuna:aţlt. Ca'1lat~ a remas ce~ admmtstratwe,' solg(lbtnHI, notan', apat derare şi aceea, că locuitoriI din aceste asta interesantă o dare de seamă mal 
:, vech'ie, tot ln urma lleslguran{el polz- I advoca#i, prefesorit, profopopii, preo:ii părţI au declzut materialminte, prin ur- lungă, vom face-o Însă în curînd, dând 

tice în care trăim.. I înveţătorii şi to["i na[1'onflliştii români mare acuirarea uneI clientele noue şi si- în traducere capitolele mar însemnate. 
Dar mal avem ŞI alte perder!. II admira i"Himfa, cu care lu-eră în orqfl- gure e imposibilă, căcI numaI în Timişoara Şi până atuncI dăm apelul ce-l arlre

~-Contractll! J'amal cu .. Ser~ia n,u s'~ ~t's~rea d~ modd a pa,rt;dulu't kos.suthist există 18 bănd, Între carI unel-e ·{oarte pu- sează cătră Europa civilizată: 
putut ab{lce la 1 ~all ualle .. U rmal ea :. '1 tntr un lmut aproape curat românesc. ternice, ear provinta e inundată cu atâtea 
că la fiecare maJă metrică de, grau Toţi se qândesc cu dutoşie la vynnurile, institute de banI, încât aproape tot a doua ApeUun la umanUatea Eu-

,perdem 75 cr., la fiecare mOJă ,de: când poporul român din acest colţ de comună îşI are banca sa privată şi reu- ropet întregi! 
(~V~S "aproape 5.0 er., ceea-ce nu sar I t~ră trimitea deputat cu program na- niunea sa de credit infiinţată de organele Maghiarisarea prin brutalitatea sa 
Il, zntamplat daca la vreme a"m ~ putut I ţlOnal românesc în Diela ferii. Admiră, administrcitive ale statuluI. e lmicd în felul el în Europa intreagă . 

. _ cUI{lCe cont~actul vamal cu. Serbza. c,e-z I ... se gândesc ,o;i •. _ apoi pace. . . Judecând acum obiectiv şi calm lu- E spectacolul cel mal abominabil şi spec-
drept numaz cu 1 fauuar e I tacolul ăsta se petrece în inima EuropeI. 

.t - fi 1 [9°4 s ar crurile, înfiinţarea unul nou institut de MaghiariI Încearcă din resputerţ s'o as-
I urcat vama pentru productele din _ .. - banI în Timişoara este o absurditate "i un d ,. d . 
~" b' d T cun ă, pentru tăinUirea a everulul tnst ~ er la ela 7S cr. la 1 jl. 50 cr., dar B ... ..." T' . asemenea institut de banI în lipsa tuturor spesează sume enorme (prin subvent,io-

l . . anca noua In Imlşoara . ..... mpn:;urarea asta negreşit deja de pe condiţiunilor de vieaţă sănătoasă ar fi un narea preseI din patrie şi străinătate), 
_.,:a~u.m" ar fi injluintat pretul bucatelor, Să ştie, că adunarea generală a insti- {et mort deja la naşterea sa statul austro-unjar tI apără, dm- cu toale 

rldzc~ndl(-Ie preţul încâ înainte de 1 Ia-/ tutuluI "Timişian, a.", din anul curent n'a, mal Fundatoril "PăstorulUI" au fost tot- aceste ,·t!mâne a evtr, cd brutalttalea ma-
lluarze fi l 1 ghiard nu e ~ellomen eu,.Qpea1'-, cd e o . re ectat a servlclI e luI P. Rotariu "1 Dr. deauna oamenI precauţI, ca"nd e vorba de . b . E' A " '; 'rU.'ftne, a c nal" o p'Mmejclie pellint ~u-

. cum l1l urma obstrucţiel, în! Tr. Puti cI, căcI aceştf domnI s'au dovedit punga lor; denşiI la astfel de întreprin- ropa îrltreagd ... 
Vl~o~re "e încă tot tariful vamal vechiu I de incapabilI de conducerea institutuluI şi der! nu s'au angajat nicI când material- ... Cerem ajutor pe seama celor 
~~a Z!lcat nu 1luma! preţul bucatelor J rivnitorl numaI după interese personale, minte cu mal mult decât cifra minima\1\; carT sufer, cerem un semn de protestare 

-_ v
I
,',Z ast an~ dar şi a celor din anul Cei-ce cunosc împrejurările din Ti- la "Timişana" Or. Tr. PuticI a avut tot- in contra opresorilor voInicI, aJutor pen-

. Zltor e sca{ul ' , , 'f ~ tru cel oprimaţI. Fie-care naţiune are 
Ş' . mlşoara Şl Jur ştiU oarte bine, că ce a 10- deuna numaI atâtea acţiI, câte s'au recerut profeţI sincerI al umanităţiI; acelora le 

d [' l paguba asta pe lângă ° pro J semnat pentru Or_ Tr. Putiel a fi membru ca să poată fi membru în direcţiune; sună în rîndul întâI strigătul nostru dLtp4i. 
dUC lu~e d.e 40 milioane măjl metrice II în directiunea TimişianeI"' partea cea dînşiI nicI la "Păstorul" nu se vor prea ajutor. 
e .grau şz ori face 40-60 milioane j mal înse;nnată ; infiuintel s~le s'a basat angaja cu baniI lor, ci vor căuta baniI "Gândi{i-ve, ajutaţI" 1. 

:{~/' oa1~e, ~arl banI toţi în punlla străi- l' pe bancă "i acum la di~posiţl'une e nattt- 1 ' 1 ;mI 01' mtră v T , a tora spre păstonre; toată speranţa or 
i.~· ! rai, că ÎşI dt!plânge infillinţa perdută. este în averile bisericeştI din tractul Ti-
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Lupta dela Dobra. 
Insujletirea poporului. - Candidatul român Dr. Vllld. --Vorln'wnl Bussu Şirianu, 

Dr. Alex. Vajda de Voevod, DT. V. Bontescu, DT. N. Oomşa ,i Ioan Moţa. 

- Raport speciaL - poporul şi povlţuiodul sA stea um~r 
Dobra, 28 Ml.'iu. la um~r şi să lupie pentru isbAndirea 

AzI s'a ţinut aiolo adunare elec~ Roma.nilor. 
torslii cum nu s'a mal pomenit. Ro~ Dr. N. Comşa vorbeşte arătt\nd 
mAnl din toate satele tnctuluI Dobra cA unde~1 unul, nu-I putere, unde~s 
şi Ilia (peste 80 sste) au grabit sa. doul puterea creşte. •. RomânI fiţI 
asculta glasul inimoşilor luptatori ro- una, fi~1 barbllţf, luptaţI ou vitejie c& 
roânl carI au desfBşurat steagul Da~ urmaşiI vostri sa. binecuvinte ţa.rin& 
ţional cu atâta ba.rbă-ţie. Pela orele voastra., - a tDoheÎat. 
10 pieaţa m~re şi curtea biserioil era Ioan Moţa se lndrepteazA cu 
plina de RomAnI, ImbrAcaţl de serbll- vorbirea sa indeosebI preoţilor, ca el 
toate şi veselI, 011 1n ş!Irşit li·s'au sa. fie tn fruntea turmei cuvtntMoare. 
arAtat şi lor fruntaşiI românI carI sA·1 Protopopul 1. Morariu mulţu-
povClţuiască şi 8a·1 mAntue de rele. meşte tuturora de dragostea ce au 

E de neInchipuit Insufteţirea şi arMat-o şi mdemnând pe toţI la lupta. 
dragostea cu care ţ~ranil romAnI tn- dreapta, Inchide adunarea. ' 
conjoarA pe domnii nostri, cum le zioe Russu Şirianu mal vorbeşte Inoa 
frunta.şilor. poporului nainte de desparţire, Indem-

La orele 2 toţi RomAnii stau na-nd pe toţi s&. fie trejI, sAnuse las6 mo
strâns In .Pavilionul Opreanu", tn miţl oi sA lupte cu aşa vOlnioie, oa Dr. 
mirocul unei gradi~ prea frumoase Vlad iă fie ales, şi 8'r~inilor, preoum 
lângiL valea ou moara cea mare. Ploua, şi uneltelor lor nemernice s4 le peard 
dar toţI suntem adapostitI In pavilion, pofta de a mai umbla ,a, câştige votul 
unde piLnll la orele 31/!,oAnd se des- Românilor. . 
chide adunarea, ne cântA lautariI şi I Lua-nd tn fruntea noastr6 pe DT. 
corul meseriaşilor din Dobra, condus Vlad, am pornit apoI cu toţiI pa.nA In 
de tnv~ţatorul Roşu, Redactorul Rus8u pieaţll, de unde ni-am tmpra.ştiat spre 
Şirianu eate printre popor şi de pe caeA. 
înalţimea tribunei Intr'o vorbire tnte· Unguril puţini cAtl sunt p'aicl, 
leasa. de popor arata. care sunt drep~ priveau uImiţi v~zend puterea romA
turile fieoa.ruI cetAtean şi cum nimenI ne aseA. Bietul Farkaş, Ungurul din 
nu are drept - fie ohiar fibirAu ori sol- Deva, omul stApAniril crude, n' a avut 
gabirllu - să siluia8că voinţa popo- oul sA ţlna. vorbire, oi l' au ascultat, 
ruluI, ci ori care Român are drept sa la birtul cel mare, numaI câţl~va ţi~ 
voteze pe cine vroieşte. Tot In mijlocul fiindart şi nişte birae slabe aduse de 
poporului este şi Vraciu, (dela nGri- cApăatru de nişte notarl şi mal fllabl. 
niţerul"), care lnsufleţeşte poporul. Suntem ln credinţa bre că Dr. 

Se outremurA v~zduhul de stri~ Vlad va fi ales. 
gMele "trAiasCIl" ale Românilor când 
vin protopopit Morariu din Dobra, ,i 
Oprea din lUa, tn fruntea preoţilor ~l 
lnveţMorilor lor. 

In cuvinte bine simţite, zise la 
inima fiecArufa, protopopul Morariu 
mulţumeşte celor cari. 111 num~r aşa 
de mare au venit la adunare. AratA 
10semnMatea aoestel zile de redeştep
tare naţionala, cAol abea mal ţine 
cineva. minte când au mal ţinut p'a,
colo RomAniI sfat politio. 

Propune, ear adunarea primeşte 
de president al s~u pe proprietarul 
G .. lvIunteanu, vioe-preeidenţT pe P.Ra· 
dan, O. Budoiu, L. Lasleu, N·. Goştae, 
notarl pe T_ Ro~u şi G. Şuiaga, ear 
membriI In comitet alţI 80 de aleg~
tort frunta,şI. 

După ce cu o tnsufleţire mare 
adunarea hot~reşte ca la alegerea 
dretaiil va lupta pentru reuşita luI 
Dr. Vlad Aurel, zece fruntaşi se duc 
89.-1 pofteascA a-'şl ţine vorbirea. 

E de nedescris lnsu:fleţirea cu 
cue e primit Dr. Vlad. MulţI IAcri· 
mează- de bucurie, ca aşa 8~rbMoâre 
n~ ţioDalA sunt vre-o treI zeol de anl 
de cand nu s'a mal v~zut p'aiol. 

Dr. Vlad ţine o cuminte şi cald9. 
vorbire, arMa.nd cum pe temeiul pro· 
gramulul naţional doreşte de a lupta 
în dietA şi pretutinden1, pentru binele 
obşte~c. 

Russu Şlrianu ţine o Infiăollrată 
vorbire, epun~nd cA Românimea In
treag' priveşte acum a~upra dobre
nilor, carI dacA vor alege pe Dr. 
Vlad, cinste mare vor câştiga numelul 
românesc. 

Dr. Victor Bontescu d'asement, 
In cuvinte pMruDse de o cAldurll ce 
par 'ca. se tmprâşt.ie tn inima tuturora, 
indeamna. pe aleg~torl să·şl dea votul 
pentru Dr. Vlad. 

Dr. Al. Vajda. de Voevod vor· 
beşte pe aceeaşI coardă, IDftAca.r~nd 

"Telegiarul'Roiiiân*~~ 
alegerea din Do br 8. 

Eata cum scrie" Telegraful RomAn li, 
foaia 1. P. S. Sale Mit,yopolitului dela 
8ib1.·~·u, depre eandidatura dlui Dr. Vllold: 

.Ne·am bucura mult, dacll lupta 
tn oare au Intrat alegMoriI romAru 
din cercul eleotoral al Dobret, va fi 
tncoronati\. de succes. Candidatul lor e 
omuZ care 'şi va şti face datorinţa în 
parlamentul ţerii, aşa cum pretind inte
resele mari ale poporului român din pa~ 
tria aceasta. 

Dar chiar dacA nu s'ar ajunge 
reBult~tul dorit, dflcA alegMoril ro· 
mAnI din ceroul Dobra n'ar eşi tnvin
gMorl din lupta electorala. tn care au 
tntrat: un resultat frumos moral 
aşteptllm totuşi cu siguranţa. dela In
trArea lor tn activitatea politicA. 

Candidatul naţional romAn din 
cercul Dobra, - şi cel·ce vor mal pAşi 
in urmele s81e, - au sâ explice po
porulUI român, cA dreptul electoral e 
un drept sfAnt, care nu pe platA, ci 
conform convingeriI, şi conform inte
reselor sale pro-prit trebuie dat. 

ŞcoalA trebue sa f~cem cu po· 
porul In direcţia aoeailta, şi dacA nu
mal atâta am fAout, destul de mare 
e folosul ce nVI va aduce activitatea 
politica, 

Mal ales deCI din acesi motiv 
salutam începutul ce s'a făcut la Dobra, 
şi dorim ca lupta inaugurată să fie în
coronatd. de succes deseverşit. Ear pentru 
a put~a fi încoronată cu succes, datori 
sunt toţi alegatorii români din cerc să 
facă zid puternic în jurul candidatului 
lor naţional, dttndu-şi votul numai 
pentru el. Sperăm, cel aşa va fi. 

InformatoriI preseI din "Germania. 
Berlin, 25 Maia. 

loaintea judec!Horiel de aicI se va pf)r~ 
tracta la 27 Maia n. un intereBBn' proces 
pohtic, care ne atinge ,i pe noI n8'iona.li~ 
tAlile din Ungaria, da' thnd cA pricina o 
suntem noI. Fondul procesuluI sunt prigo. 
nir11e ce le 11ldurA na$ionalit~$ie din partea 
Magbiarilor. Plrltorul e loaia COllsflrvativ~ 
Il Post", pîrltul foaia o8$ionali .Eislebef' Zei 
tung" • • PQst" publica~~ mal ruull! adicolY

l 

ţluu$l 10 coutra saşilor din Uag.iria . • Eisl. 
Z.-g." s'a gri::: b:' Ba şi faci glosele: • Post " 
e organul con8erva~lvilor liberalI, e dara. o 
foaie naţionali. Cu toate aceste lns!J, 10 
vremii') din ulmi aprOlipe cu IndărMnlcie 
pubHcll arneoll, 10 cari - fală ori ce sftdlA 
'1 Simţ de obiectlvitate ~ e apAratA politica 

ci • Albina • In vrfomile din urmli. s'a da" 
pe pohtir:& de cameleon, dind ajutoare ma' 
mu~tor ~coll, fărA deosebire de confesie ~i 
?t1ţl?nahtate. !Unistrul i-a mulţumit aCUl 

msbtutuluI. nM. Szo- nu se mirli. de asb 
eum păcate .s'ar li mira! maghiariI sun' 
d~ară o naţiune de cavalerI, - dar B 

miră cum s'a, lliat ministrul de culta pă 
călit de o ba.ncâ vllahli. 

.' Sub ti~Ul .",BortOnben· 'eproduce dir 
"Ttlb. Pop. ştIrei c~ dl V'I,'ctor Lazar 
fostul red<ldor al II Fuii Poporulut- dil. 
Sibiiu şi-a tuc:put o8ând~ v tu Srghedio .•. 
O reproduce, ŞI nu fa.ee nm un comentat" 
Bre, bre, Moritz·leben. 

DIN ROMANIA. 
de oprimare a "sistemului dominant- dio 
UngarIa. Scriitllr"l articolului DU 9~ sfteşte 
să ataca Siullf din Ungana, cit.rI 1'1 8p~rr~ 
- ln mod legal! - hmba, ,i S~l presillte Monumentul 1. C. Brătianl1 
!l1mll marl de trAd~'orl de pfttrie, deDan- Comitettole naţional-lib'lrale din toate ju, 
ţ~lld~-l tot~dllt~ ,i guvernului ungar, care deţele au fosi rugata a eomllniea comIte. 
a a '1 ful081t de IU~lcolil acesteI tol, pl'e- tului de iniţiativă. pentru ridicarea monu 
senUlndu-l drept pAtenle unei tot din Belho 
cu mare itdluinlie". • mentulu'î 1. C. Brrttiaou, cel ma.I UrziG 

D'aci apoi polemicii veh.;mentll lntre până Vineri 16 curent, - numele pel' 
cele douG fOi nem,~,tf. Şi r~l:4ultliţul? t:fau soanelor Jeh>g<Jte a asista. la serbare;. 
COfismta' lucruri o'un deoat' bit iuteres. inl\ugurllrd ca se va face DumiD~l8 
lmunte de tOa.'6, cl:\ articolil ap!:irull In .Post" curent, orelti 10 şi ju..,'dimineaţa.. '1 d~$1 drep~ • pa-rerl [edac$lQl1aie· sau co· A 
respOUdeD'ti originale M

• er~u fumistI\' d: bl' u fost rugnţJ, d~ asemenea, d~Jlh 
tou! da i:orespoodenţr. din Budapesta Hun- :wnatorI şi deput:l~I, ciri VOt~8C Il lua parL~ 
garia"; Ci .HIlDga:ia" dupa·ce ap1:i.re~ v'un la. aeeabtă berbare, s9. comunice dorinţa 101 
articol 'rlmis din partea el la "Post ~, II re, comitetuluI, spre a Ii- se retierva locuri. 
producea di t'pt parerea acelul liar. Dar • 
'Il Ei'l. Z-g" descoperi ,i autorul acestor a~- Procesul de şn,ntuglu a.I "Ade-. 
'leoll! R U\1 ovreiU din Rusia. Cf-:va Bem· 
hard Stern, D10 VIena trilcu fn Germ!'i!1la. verului". Ni~td ovrciil~1 din jurul fOll t 

ş! d'~col0 la Co.nstantinopo:e, trimis din parte a soclaHste "Adeverut":"'til ccrcali~rl'l. mal anul ' J' 

zlfuu!ul "Berlmer Tageblatt". AicI a ieco trecut Bă sco!ţa deha (i·nul N. Basilescu} 
modat gnvernul In aşa masură, ca - more prof. universitar, pa.rale, ILmeninţA.nd d\ In 
patrio 1 - gu."IjTuul It dâdu o r~m!j al'u~l~ caz contrar vor da. pe fa-ţii. m&l\Operile sale 
8ub condt'lu, c~ va pl:ilr!l.si CODstllutlnopolea in afacerea ÎntreprinderiI .Bucurer<tit not ... 
şi nu va ma! pune picio! ui pe pi\m~J~ tur- r 
ceSI!. Veni la "PeEilier LliJY j.. ApoI cam Dl Babilescu, siOlVlndu-se nevinovat, Il pornit 
p&ra biroul .Hllngari,,·. In caUtat!:!1!I de pro~ in contra lor proce!:i de şllntaJ. Tribunalul Il " 

prieţar al acestui birou primf·"se la an din pus acum sub acus' pe doi ,dintre ac. ~tl 
partea mililistrulul ungar o .subve.nţie'" de ovreiaşI, pe 1. Bercovici şi Z. Dumitrof, 
4000 cor. ei din partea ministruluI de tl:.lierne 
50' 4000 cor. In schimb are sl:\ iDfluenjeze cari In curAnd î~I vor primi dară pedeapli4'" .. 
presa diD Germania. meritată. .. _jc~ . ""1 

Aces' Stern a Bcris to AU!lţria pe sama • •• " ' 
celor mal molte fOf, hbora!e, opoeiţionale ji .,. ,Sfintue da bise IeS. Lu • P. 

vreletttl • .. Eisl," - ,.: n, ~ """",', . or· '. in'l're-
<' seBţa l\1M_ LL. R~gele şi Reg na, biserica 

colf veui,l dintr'un isvor atât de dubiu, eaT din SinaI!, restaurat' de curând. 
" Pod, eim,indule cu masca pe căciulA, • 
Incepu (III! 'njure; " Eisl. Z g" 1~!!IJU!l8e, şi 
d'ad apoI pira. 

Un. ,,'a lljwH tUIJI. • Post" DU ml!it 
public" "corespoz; dm,e originale·, şi piete 
tot, d'atuJlct intreaga presl\ german. numa' 
cu cea mare re8erv!\ primeşte arUcol1 veniţI 
rlin Uaglria. Nu lDz!\dar a'. plAns du' mi
ni!luul-pre,edio\e ungar, cii. prasa din GSl
mania nu mal e "'şa gata de servicii", ca 
pAni acum. 

P'sci 8'.,teapţ. cu mu~" ner~bdare Elftr~ 
,itaI aces~ul proces de llmurire. 

Spicuiri din "Magyar 8z6". 
FOitul orgl'.n a]ui Bdnffy, azI ajuM 

tn mâ.na ovr~i1or, are o rubrică SIH.'CÎala 
"n\)mzetisegi tulkapa"ok ll in care se oeupl'\ 
cu noI naţionaliti.ţile. Aşa în numArul 125 
pe douli. colo aM tntregi S8 ocupl spflcial 
de nOI româniI, tnregistrft.ud câte absurdi
tă~l toate. 

Sub titlul "Zondzo piJ,spiikok" scrie 
d Ege. Sa mitropolitul Blajului Dr. Vt'ctor 
Mihalyi şi 11. S, noul epi8eop al Lugoju
lui DT. P asile Hossu d' o septămluli, su b 
pretecstul el fac" vizltaţl1 canonice", eut.rieră 
sf.ltt<le Ard,~alulul "lumiuAod" poporul, cât 
de b\ăstemaţI sunt socialiştiI, şi ci numal 
dela programa naţionalli. românească poate 
veni mântuÎlea I 

Sub Wlul nActivişt't't demascaţi· !le 
ocopă eu alf'g~rea dela. D11bra ~i nI' spune 
eli. It Gl.zet.. TransilvanieI· i·a dem!l.~rat pe 
Dr. VlAd şi soţI. "FAd. afi.llă o spune fo",h 
româneasci, e' dl Vlad şi 80ţiI fiel de prin
cipii suot proft;ţl fal~t ~i numai d'aceea au 
îmbrăcat haina de aotiviştl, ca să·l e~p~
tuÎască pe dl Vlad cu plata de df'pntatu • 

- N Il, a~a. dl:l... de sfruntat nid chiar 
"Gazeta" n'a 8rhimonosit adevlHul! 

Sub titlul .Porhintes· il trage o 
straşnicl. lecţie gnvernulul, eare s'a l~sat 
sedus de "Albina" dela. Sibiiu. Zice anuDle, 

Carte Interesa.ntă. Sâmbitl16J30 
curent VA apare in volum primi parte din 
]ucrarf'll. intitulr.tli.: "Din cuventările ~i. 
scrierile lui 1. C. BrătianuU, lucrare ee 
\le tipăreşu, eo ocp.sia inaugiull.rel mona- ~-":'-_ " 
mentulul ml\relul bă.rba.t de Stat. --

Volumul V& conţine peste 500 paginJ 
şi se va vinde eu 3 leI exemplarul. 

In cur~nd va apare şi Il doua. pa,rte 
din aC8lstr. lucrare. 

..• stila . I,M , .. '0.. •. __ _ 

ULTlţ~E Ş·'fIRI. 
Gillluazist agitator! 

Zagrab, 28 Maiu. Tribunalul def 
aicI l'a osa.ndit azl pe studentul det\, 
0188& V·a gimnazială iancu POliC8 la· 
a lunI Inohisoare grea pentru delic-~ 
tul agitaţfei. Polics·,1tfamtBtiV ar fi aţi-, 
ţat mulţimea, - cu prilejul demOIJB~ 
tr&.ţiilor dela 30 Aprilie, - sA elibe-' 
reze demonstranţil deţinuţI de poliţie. 

Complot contra. Regelu~. Serbie!:,.... 
. M' 1 "",,,.iii" i "-ţ' Vlen~, 28 alU. n oerula sztua Ilt',.- __ 

se complică. Nemullumirile cresc din zi h ,.. 

în zi, ear acuma lucrurile au ajunsi 
departe. . .' '. 

1 lupă o veste, pe car,e~~,~e 
Munchener Neueste Nachris/fiten, POZlţ1ft 
din Belgrad a descoperit un complot 
pentru omorirea regelui Alexandru. .. 

Ucig(J,~il trebuiau să. fie dauf mun 
tenegrent, dar aceştia nu erau d,!}â/:. 
uneaUa crin~inaUt.? _ 

Poliţia posedă. dovezl şi documt:nH~ 
importante şi se zice că muUe persoane 
sus puse ar fi implicate. 

Se preved, ca iminente, arestari, cart! 
vor face ~are senzaţw. 

----~--------------------------------------------. 
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I nsele sau pre- \ a elevuluI pot fi Iude hl c01J6iderare la 
Ceva a recompe promiarfl .. 

miile şcoalei poporale. Fflul pramHirii, dife:e; aş~ unii de-
"1 ollitiv~ ale edaeaţiune1 cam cărţI, alţII covrIgI ŞJ zahanenle. 

IntrA IDIJ ,oacelt') p 1 amiile şi Oăatând puţin ad ca oameni da şcoală, 
SA num~r~ ~i n~eon:!pen8e e 8,flt~ pr fi' d r.X natoral vom zice, că lutre acelea premiI 

. d li. de m'J oace pOSI IVIl, ID -vI' '1 d ' ile conSI er . _ d 1 b' a o mal nimerite sunt drţ\ e, e 8IDe Inţeles: 
prin ele elevl~ BB lD, eaWD spre me, Apr serise am~ilurat graduluI de pricep8re al 

. munc~ mal mtE"llz\Vă. "1 " . . COpII or. 
Despre acesie premll 8 a. tlena In d!- IntrebAild Insă. pa un eleTt cumcl. 

f~rite revillte didactice. şi tie ~9 m~r scrIe dintre menţionatele premiY, ce ar accepta 
illcă, de oare-ce rh f:8tlUll6a mei p~nl a~I al mal bucuros, - sigllr ne putem aştepta 
de o detlvWv' 801 Uţll]!} 9 -. fie intr un chlP la aceea t' dInsul prilDeşte bucuros ort 
SitU altuJ - nu s'a aproplat. care din' celea două. din urmă: adicătelea 

A-Ş& UUlI pedagugI S~l,llt pe iâng~, ia: alyi! Dumal cărţi - nu! Şi ,acestea din urmi: 
eontra distribuireI premlllor. Cel dmtAm JŞI nicI nil atAt pentru motIvul, ci dinsu! acum 
motiveazt\. plrerea cu aCtlea eă recompansA.nd nu dispune "de ale gurel-, ei la aeeat 
pe un elev sau altul pentru diliginţ3, pur- reion e impins şi de Imprejurarea, el dînsul 
turea sa Ş. B. pri[l aceasta. flleem '.lt\.~r im- (elevu!) MtAndu· şi tot a.nul capul co cartHI, 
plinea9cfl şi cu mal JlJare zel datonn~ele aeulJI fiaindu-se prelegerile, bucuria lui cea 
sale, prr·di"pr:r.,endu-l totodatA. pentru acţIUnI m~1 nlire e, că se acapă de carte cel puţin 
utHe şi nobile, - aceşti alalţl tn l pe mo- pe timpul vacanţieI. orr cine 8'a interesat 
tivul} că deCernele& premiilor nil se poate de asemenea mod de premiare eu cărţI in 
esr.cuh totdeauna cu suficientă illde.mAnare genele vorbll..Id - pe lAngA toat.; para.· 
şi tDt/un mod nimerit de o parte Jar .. de doxele pedagogiee, ce ni-se pun in pers
alta. filod-câ eleVul "momit" eu pre.IDnle, pectivă: ]a reaultatul sus ară.tat va ajunge! 
ca să devin!l cât mal des ilUpărtă~Jt cu Şi apoI una să nu uităm f 
asemenea "darurl'l, prin o simulaţie: sui Pe elof II impinge spre un progres 
g90eris - ia refugiu la viclenie şi Înşeli- tot maI potanţat, tot mal mult - ceea-ce 
iorip, lJi\o'uindo-86 e· se aratA In f4a. inv~· face impresie mal plăcută şi resp. ceea.-co 
ţâtoru]uI, ci de ce sentimente nobile şi por- faee impresiei maI plăcută şi resp. Cf811.-«:e 
nirI bune e cuprins dtn4ul; pe când precum dinsal mal bucuros e dispus a primi. 

văţâtor: proporţiom.l merituloJ li-se decer-l aceasta reuniune infloritoare, - chiar în 
neau rlte: 6-10 _.- 20 etc. fiI. • preajml aproMlil atatutl:llor sale - ~i"1 

In urmarea Ice,tora voese nllma.1 I ~fIl' du,.anil .~I, earl nu vedeau cu orbi 
cou,lJbt, că ţioAnd cont, e'm~ dtl P-tin d.- blnI mâ.ndrul cor a.I mhitrilor, şi de ce 7 
.dorinţ,- mieuţilor no~tril: .tt/mul.ntul p.ntro-r.â el nu ~r.u m~eBtrii! In urma 
!le freeuenbţia- da lin. TI pşi la auprafaţ~! lntrigolor lansate In popor de a.ce~tl du,-

CAnd am relent ,i nunul ..... tn!t- manl ar r,uJt~r'" ,i lumînări! iniw>.Il, fru
neral fnorul e.-l au tnaintu .lnilor unile .ocul şi bine conduild nostru cor al me
din premiile d.c.nute faţA de altel., ImI ioria,ilor, rup.ctive măestrilor, Ii'a dirlOlvat 
iau voe a aceentuB, ei fie-eare lnl~ţMor totalmÎnte. 
C\ pr~miJ il diitribue elevilor s~I legu-te Văzend măe6ltrif, (',ă Işa d"bjnl~I unii 
I.dă mal potrivii, mal coreipunz~tor cu Im- de alţiI lnc.p a nu fi băgt-ţI în seamă 
prlljurâril4i Intre cari se afli ,coala, d. nicI rhiar a~olo, unde Iste Jva~i lipsă di3 
oare-ce singuri aeeadl împrljurare fie măcar eJ, la .tăruiuţ& d.tioinkului şi fruntaşuluI 
in parta, poate stirni în elevi voia de a mlierilş St.fan Flur, apoI a luI Arcadiel 
cerc.ta ,coala ehiar atuncI (~u mal pu~n Oltnia, Panl Faur, TitU8 Potorao ,.1. s'au 
şi nainte) clnd lDv~ţâtorul de corn.n ari adunat din nou, p.ntru-ca realiilarea iCO' 

mal mare lipsA de dill~iI: cătrl\ .xamen, puIul delJul\ dorit. 
şi dobindind acesta "stimuJentul noltru de Şi aş', acum, 10 urma. obosito&rellor 
freenentaţieK din an In an VI 11 aJiml1ntat incfrclrl, bunul DumnpZ8u, le-a 8!l.olSfăcut 
de selltimentul de spontaneitate a.l afltlvi- durinţa, că 1.·, ajutat de • infhnţa o reu
tAţiI indIvidului, ClI.ffl 81'ntiJJ1ent precum ştim niun& de leeturl şi cântAr!, carII conform 
e de o remarcabilâ importanţâ pe intreg te- stdutelor aprob&t~ în IuDa trHcută de lnal-
renul instrul'ţilJM1! tul guvern, poartli. titlul de: "Reuniunea 

In fine una să ne tn~li.mnlm: de ledură şi cântărt a meseria~ilor ro-
"Când odatA putflrite pSÎCho-1iiice ale mân~ din Nddlac". In adunarea gene

elevilor au ajuns la activitate de aine, pre- ra.ll de eoni1tituiro, noau. reuniune şi-a 
miile cu incetul tubo6BC casute", zice Curth- alts de puştdint., pe int .. lig~ntul mel3~rjl'ş 
mann ea somitate pedagogicA. croitor Stefan Faur, care a lucrat şi şi-a 

Ioan Cnşianu, jertfit timpul pentru înfiinţllrea E'I, ba .1 

mv!!ţMor. aTut pal tea leuluI ~i la tnfiillţll.r~& .rasinel" 

o nonă reuniune a mes8riaşilor. se invedt'lrează din aeeRtea şir~, interuul 101 Ou vine se deci la asemenea oC3gil1nI 
nu e dominat df;/'M de pornirI rele pe cad dupi posibilitate a ţinea ser.ma şi de gUBtui 

"tind/) Il şi 1e va1jditll Indată ee IDVăţătorul sau mal bine dorinţa mieuţilor nostri 'i 1 In fruntaşa coaunl. Nidlac, dtlla mar-
dli dosul. Pentru aceea d~.r' aceştI di'l urmfL Pe unele· locurI apoI ca pr6wil elevi- ginea româniamuJuJ, num~rOa81l clasă a 
l~ cunsideră de nişte lucrurI, e,arf eumpJ1- lor li.se distribuesc ba.nI. Şi dintre tode meseriaşilor românJ, a8 ma.I mulţI anI se 
mte cu to~t~ nUlluţele .I~r, m~I",mult stau pramille aşa ie vede, banii li primesc luptA. pentm înfiinţ&rea un&1 reuniunI cuI
In eo~tra.~\~ţle cu ooADlţlUnBa. sau scopnl copiii mal bucuros, del zice tn line eleTUI: turale, ea prin aceea s& .ju~gA şi el la o 
ur.miint ŞI rsl'p. mal m~!t strICl dt1l'&~ con- daci am eu banI pot ajunge şi la zaharieale, cultura spirituall şi socială, eor~Jpunzetoara 

dflja existente, apoI de v. pn:,şFd: Nicolae 
Piltroi, de notar: Titus Potoran ect. .. Şi 
astfel constituită fiind şl-a şi lncfput actl
vitater.. 

Vt'dE'ţl brn'ilor măestnl1 c~ mUIlr.a 
neln~etată ne duce IA ajungerea ţinti"I 
nO!lstrt', clei şi VoI prin &cet\stlJ, ~ă aţi 
infimţat noua voastră r0unione, v'a-ţi ajuns 
ţinta, dar aţI primit şi satisf&f:ţiP. pentru 
eel. răbd .. te pAnl acum. Uniţi-le in cu
gtte ,i IUI~raţI din r~!puterl, ca nobilul 
pOlii plantat de voI, li erealieă ,i să se 
tntărea8că, ea din poamel. luI cu bucurie 
IA putiţl gmlta şi gUilUnd d ell.pMlI.ţi pu
hre de vioaţ~, ear urmaşiI vo'~tri "dapu
stindu-se la umbra &ee,s1ul p~m, si:!. ~flf:\ 
repaus ~i cu 9urmie sli.-' ~I adue~ aminte 
de voI în tot timpu1. 

trlbuasc la promovarea Inveţăm~ntuIUl.. eventual şi la cărţI. unul măeitru de azI; al. arate decI, ~l ,i 
StAnd lucrul astfel apoI fiecare dlDtr~ FAră a m~ identifica tare cu gustul el trltsc .i DU dorm. 

DoJ 00 atAt md Virtoi I~I poate ipun~ cu- resp. părerea mieuţHor eJ~yJt en tneA sunt AeUel &tUIa elţl-va an) maI nainte, 
vintul, fie lntr'un r,hip sau altul de neme pa lângA. Icest lioiu de premiI. s'au incercat prima-oarl\ d. a-~I înfiinţa un 

__ ce motive aflăm ,i ici colo! M1rturis6st., ci in traetul nomtru Obi- cor, care după multă trudi. şi oiiteneală 
· ............... 'Iu Inci ea om cu părerile m~le in- şineu, de liub energica. şi tnţ8ll1pta con- i'a şi In1linţat şi liub dexttra conducere a 

dâidua}1" "unt })OI lângă aeeea Ili. da t pumil duc~rf'l a R8vd'ls. domn Dr. Ioan Trtl.i1~scu inv~ţl'l.torll\lI R(,mul Tlocean, a lublistat 
......... 11 I i~ elevilor, dar la di .t~i buir~a din lncredihţarea acestui Onorr.bil domn in aproape 2 ILn1, deleetlndu-ne prin tlnt~rile 
~.~~ iim cu "8&. mal mare băgare de c&~it~te de. comisa: protopopeic mi·a'a, da\. riluale CÎln"te cu att.ta pl~eere ~i preei

ieliillâ, - ceaa-~e •• se inţelege liifeJ: prileJ a lilsta la mal multe e:umene fi- siune, apro&pe In fie-eare DominecA. ,i ~~r
când Tine rindul pr.milril .A căutAm ci nale şi frapaţia mi-a fost mare, cAnd In bAtoare, 1& serviciile diTin8, apoI prin du
pe cine şi cum avem 1-1 premia, va sI. oi~e-!a ~omune, luând la mini conscrierea ioasele lor cântări funebrale, Ja inmormân
zică: de~care sA fie premiat în proporţia deobhgaţlJor la cotidianl şi eonspeetul pre- UrI. AfarA de acestei, ne arangeao con
m.rituluJ, adecA pe cel diligent ~i 00 con- senţi10r (J& examen) afiu, ci num~rol ele- cartEl, car! de atuncI pAna in zjua de azI, 
duiti bud il vom premia in locul prim, vHor acestor 2 registre mal coincide: la nOl nu s'au mal făcut. 
al doilea etcetera, pe cA.nd cel leneşI şi lipllAnd in total abia 6 maximum 10 elevl, Progreliulnd astfel acest cor In ee!1" 
trândavl ea Iecompensă sigur vor alt pri- pe cAnd in mulie alte comune abia se intelectuale, prin arangEarea concertelor şi 
mlilsel dujana şi lnfrunhru noaRhă, BPU- preientau II examen l/~ ori tn caBul cel participarea 11. fnmormântăI1, s'a infiinţat 
dndu ]e totodatl, el pini no-~I Tor ÎIU- mal bun "/a. un fond, din eare sIl-'şl poată punl lipe· 
plini datorinţele cum se cuvine unul ~co]ar Şi ŞtIţI d-niIor in ce I uBidAt .nllxul sele pentru cAştigarea şi aprobarea sta-tu
bun, nu Tor fi iubiţi şi litimaţl de nimeMa causal" W In - fiJerI! 1 I t.lor. Insl precum toate insiituţionile bune 
~i eli numaI sirguinţa şi "iăruinţa contind OopiiIor la ftn .... xlm~nDIIJI, prin In· ~i frumoase 1şl an ,1 contrarii lor, aşI şi 
-. .15&2 .tA". #M.a ... .. 

6a 

Vers ~i Proză. 
Secretul suH I~tulu' - tainic 
ei-a inimel darere vip, 
Iubirea mea nem~rgiDită 
~1 le-am doacris In poef;lip,. 

C"nd le-al cem mi·al spus cu milii: 
"CA funt nimicurJ1 dar f,um08se, 
Mindun! poeţii ,tiu si spunl 
In versurile lor duioasa ta. 

. ,.,............ 
E timp de-atunci ... Icoana'~1 scumpi 
S'a ,'el'B din mintea mea curati 
ei rana inimt'll adi'leA 
.Acum pe veol e vindecatAI 

ei etl, cAnd t~, epuneam In prod: 
• Al olhl frUmoşI" fi ca mi-a,U draga 
N~blnujnd cI fac o glumi 
Ţl·a &talArit ftinla intreRgA! 

Si sArutarea preflicn'l 
Ce o puneam pe bUZB'~1 rosii 
Te &ranstorma de fericire t 
Nu-' mal n,or al min.' In prod? 

(},oru, Cai,. . 

Zi ; .2.-

STEJ Alt '0'1. ŞI COltNl1L. 
- Poel!le popular'. -

- Frate, frQ~e dE' ,tejat 1 
L"sl·mij IA tain un par 
SA mi fac osie la cal. 
- Fra,ioare RomAna, t 
Voio!l parul dali·l a, 
Dac'ai face tu din el 
Bllzdugan de voiniceI, 
Ghioagl mare neatrujitl, 
Cu piroaue tJn'uitl, ,--
Şi cu dtUS8 de-ai lupta 
SI aperI mo~ja ta. 
- COlnule, ce nu te 'ndoi, 
De o creaDg~ si te despoi, 
SI- 'mi fao prljlnl de boi? 
-- Fr!.ţioare RomAna, I 
Creanga lungi da.i, o.a, 
C, .'0 taci arc de r~8boiu 
S'a1ungl' Le,ii dela Doi. 
Lasi boii tr"1i '8l'e~ 
Şi te dA J. VblUoare, 
CA nu.'i timp de plDgl~ie 
Ci e &imp de vitejie. 
- Codre, codre m~ jur eu 
SI ucid cu braţul meu 
De lot cornul un du,man, 
De ,tejar un capitan. 

jj'.---

CA PT I V. 
Vae Tiati.!. .. 

- Opriţi-vi laerimT. •. 
Rohmjlndu-,r cerbicea gUulu! ple,uv, 

vulturul lnllinţuit ceroa sA prindl In clrli,ll 
pllaQulur ,~u ruginit, veriga ce·1 ImbrSllitl 
picTorol. 008ja mORle a cioculllI ae curml 
de tmbuelmra ferului rece, ear inelile .Unse 
Jlaruisu lntr'o prevestire urlii, lnduio,ind 
sutit-tele ca o povesUre tntristlUoare. 

- Sirmsnul prhionier I .• 
lur'lutlţlţil ti .I5Idiirsu cu butoanele; 

uniI se strtmbau la el inJllrios. - VIlUurul 
robit r,r scutura aripile des~re~aUor ,i In
gropându ,1 gital gol In cenu", penalor eiu
toliţe, r~mAnea prostit ,i nepAslUor tulbu
dadu-,I apele ochilor In atipire. 

- Lovi" •.• 
Un copil ti pile". tn ,Usc e'o !!Ibu

dUarA de plnod. Obiditul lu'-'tuşai 'tI a· 
prinde luminile .bolita ,i le unA tImpii 1 • 
batjocoritor, deafiicându-,r uşor cIocul lnCr'o 
tramursre stld!Uoare. - Ce-I mal pssA ste
jaruluI 'rlisni' de agtrietura uneI securi 1 .. 

- Lovi~I. •. 1., suceşte g1tul ple,uv, ascunl In ce
nu,a penalor 8aie boţite ,i c&U~ niUlDg 
prin lJ"brelele cu,tel spre largul ceruiur ln
seninat. 

Il adulmeci ltgbarea golulul. .• 
RAmine cu privitea dUIIII, dornici. 

sUncl tolispritl Infrun"nd blUaea ploi', 
b~trAn 8 Mtut ce a,teap&A, agribulU tn sarica 

. laJ veche, venuea unuI fecior IwIttlma&. 

D ee!: "voeşte numat, că vei fi·! 
Nddldcanul_ 

"Cartea de tnv~tătură". 
X&Jlualul d·luI Iuliu Vuia. 

w ViSae, Ton .001ae discitur" I 

1. 
Dsel vom examina toate onlina

ţiunile autoriifiţilor şcoISr1, protocoR-lele 
despre şQdin~ele reuniunilor şi 5 so
cietăţilor de c&racter eultur",l; r~8-

Sus. d~PRW\ e sborul slobod_ .• 
- Nenorocitul ctJptiv I •. 
Tre8lrind, tşl rotul'lj tite cerbicell g:tu

luf ple,uv ,i cearcll !!Iii prindA in cArlii!]l 
piisculu( 8ijl ruginit, verig~ ce I tniăoltl6 
picillrul. COllja moale ti crocu1ul file (,IuTmli 
de tmbucA'nrs feruluI rec!~, ea.r lnt>llle Il ,in~~ 
lJurue I.'r'o prevestire tnttiUMO!1fP., lnduio
,iorl "uft.tele ca o amintire uritA. - Ce 
poate mBlal umt>ait, In faţa detunlituriiol 
iorbaie ale valurHar In furie 1 .. 

- SHng0ţi v~ lacrimI In orbite, ca sl!i, 
nu-mI arde" obraji! ln roatagolirea voastr~ ... 

Navalnic In fa~!\ tmprf'jur1\rilor du~ml!ne, 
iriatnI InclUu,ac 1" tngroap'l dl>Snlrl~j iuit 
ga.t~l g,)l In cena,,, pl-lnelor ciuf!llita şi T~
mAne prMtii ,i nej)!i.slHoJ:, tul bur~ndQ-şl 
apele ochilor In piroiira. 

- Lovi$f. •• 
Un Ils!u1l Bcrie o 811g~"ţ§ oi!sgrl pe 

dinaintea pJ:i!loDi~rlllul. arllDct\nd uu ţipM 
drn trf'la~!\t - Vulhu111 ro b;t S8r~ tnvlorst 
din moliciunea alipirer ,i S8 'odfeaptli la 
lungul cu.t~1 pe urma prAziJ. Gh'lboIJlt, tu' 
tinseS8 gAtul ple,uv fORinta .i fărtlod o 
sAritorl porniti, dA !l11-',t deafsc!i umbra 
sripelor. Penele URcate, mlUAsolSe, ie-ndoae 
de oprir .. gratiilor, pocnlnd lec. d~~ni\d&j· 
dui1or. L-Inţul clltinat zarue Intr'na blAsUlm 
do afurisenie, tndllio,iod soHetele ca o po· 
vestire IntristlUoare. 

- Stinge$i-'f~ lacriml. .• 

I 

~ 
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loind apoI lntreaga jurnalistica noastra. I orl-ca.rul şi cerc~tAndu'o cu de-ama.
din timpurile din urma., - nu vom Duntul, va trebUI sA afirme, cA este 
z;fis alta decât ca. 'n fie-care sunt adev~ratA carte de lnveţMurA: şcoala 
~duse conclusiunl, hota.r1nln Înţelesul adeveraf4, rompletd şi s4năfoasă pentru 
caror a se iau masurI ca 10 şcoala poporul românesc! 
peste tot, la tnv~ţament sa. !!le puna 
pond pe ace~a ce este practic Vi folo
sitor, sau dupa marele Seneca: "sit se 
înveţe cunoştinţe de acelea, carI sunt de 
lipsă în vieaţlt <, ! 

Şi Intr'adever ph\ngerile ce s'au 
ridicat ln timpul din urma, ca adeea. 
şcotfola nu provede pe băIeţi cu merinde 
spirituall pentru necesitatea vielit -
sunt foarte întemeiate; deCI sa nu cau
tam dupA cunoştinţe de aoele cu carI 
numai parada sa facem, ci ţtnta noastra 
sa fie: tot aceia ce poate fi salutar 
şi de mare folos pentru micii barbatt 
când vor ajunge în lupta pentru existenţă, 
adeca în vieaţă. 

"In lupta pentru existenţA mul~ 
ţimell are lipsa mal mult de hranA, 
decât de lux. DecI sa tnv~ţam pentru 
vi~aţa, nu pentru şcoalil, caCi 10ainte 
de ori ce nu e vorbil sA se formeze 
ftlosofi orI poeţi oi - oameni", IIŞ~ ne 
avertiseazl\ Montaigue, marele lnveţat 
francea. 

Când şi la noi Elx. Sa dl ministru 
a dat Inalta resoluţiune de datul 16 
Noemvrie 1896, In virtutea careia a 
didPUS tnfiinţarea ş{loalelor de repeti
ţiune economice, nu a avut tn vedere 
alta, decât necesitaţile de mal sus, 
ci\rOr8, a voit sa. satisfacA, ear c~ to
tUŞI In privinţa aoeasta nu s'a luat 
un avent mal puternic, mal sigur şi 
ml\l ducător la soop - reuZ este a 
se căuta pe de-o parte tn programele 
şcolarI, cart In mare mt3sura nu co
respund neceaitaţilor VieţiI de toate 
zilele, pe de alta, parte şi In manua
lele şcoalelor poporall, cart şi mal 
puţin au avut poate tn vedere mac
sîma: • Vitae, non scolae discitur"! 

II. 
• Carte de înveţtltură CI, cuprinde: 
1. Alese b uc(1. ţi de cetire. evan

ghelil adeverate ale senUmentulul re
ligioso-moral, iubire de ordine, punotua
litate, pastrare etc. Dl autor nicI ar 
putea lucra mal eminent atunol cAnd 
la looul prim ni-a dat aoeste bU08.ţl 
de cetire, carI tind 8-1 face pe indiA 
vid moral şi religios; sA vede că a 
avut, dl autor, In vedere maxima ca. 
"moralitatea- religios'itatea, sunt factorii 
puterniol pentru existenţa atAt a unul 
individ, cAt şi a unul popor- cAci de 
ar şi fi lumea plinA de legt, dar ne· 
domnind legea moralei la nimic am 
ajunge 1 

2. Geografia. Din aoest ram Intreg 
materialul, Inoepend, din cl8sa IV-a: 
Ungaria, Austria, T~rile EuropeI, Asia, 
Africa, Amerioa şi Australia. Globul 
pamentulul, Locuitorii pămentulul etc. 

.Momentul principal In scopul 
geogratlel este de Il tracta toate obiec
tele geografioe (ţtlrile, statele, cont.i· 
nentele şcl.) atAt din punct de vedere 
fizic oAt şi fizlografic, istoric, eco
nomic, industrial, comercial etc. spre 
8 atinge astfel.toate ramurile cunoş· 
tinţelor reali·, - aşa ne lnvaţe. me
todul geografiel 1 Din cartea sa, dl 
Vuia, aA velle, cA de aceste vederi 
sa.netoase a fost condus, când la Geo
grafie ne dă material ales şi bine 
tractat, cunoştinţe instructive despre 
progresul cultural, indust'rial, comer
cial şi economic al fie-cArul ţinut; 
examiuAnd deci bine aceastA. plute 
(GeografiA) a .cArţil de 1ov~ţatura~ şi 
comparAndu-o cu alte manuale, ve. 
constata un oe nu sA poat-a mal bun ,1 salutar: dl autor 1'lU 8' a restrâns nu~ 
mat la o aglomerare de termini topo
grafict.· o 

cAte cunoştinţe nu aă lndoapă mintea 
miculu1 om, num&l ou cunoştinţe folo
sitoare sa.netaţil sale ba, - ni-se pre
aintA Higienfi d,lul Vuia ca o reforma. 
din cele mal salutare tn tnv~ţe.mentul 
primar, caci daca. e vorba s~ fim 
drepţI, apo~ nu e aşa, cA Intre dato
rinţele cele multe, după cele a-le su~ 
fletulut ooupă locul prim cele a-le cor
pului? SAntlt~tea este tesaurul cel 
mal scump al fie-c~rul om 1 

IatA de oe dl Vuia, tn cartea sa 
ne da teme deplin succese despre! 
Curttţenie. Pe cart locuri să edificăm 
casa? Condiţiunele unei bune locuinţe. 
Arangiarea locuinţet. Aerisarea şi cură
ţenia locuintei. lngrigirea corpului. Nu
trementul cumpetat. Odihna. Somnul. 
lnqrigirea organelor st'mtirit. Och'l,·ul. 
Urechea. }-lasul. Gura. Morbul. De
scântece şi vrajitorit. Curgerea sângelui 
din nas. Arsura. Corpurt streine în 
ochiu, ureche, nas, şi organul r~spirririt. 
Le#narea şi moartea păruU.t.. lnecarea. 
lnghieţaţii. Durerea de gât. Roşiaţa 
ochiului. Boala egipteană de ochi. Boa
lele lipicioase transmisibile dela animale 
la oament. Fngurile. Epidemia. Co
Iera. TubercuIosa.etc. Aceste evan· 
ghelil Iilani$a.re - tractate ca buMţl 
de cetire vor con-tribul mult la. ridi· 
carea nivelului sanitar, 8-1 poporulut 
nostru I 

1. Furdianu. 
(Va urma). 

Dela sate. 

vederea publicA HA St'I tlllrico""'ze urmaşii 
nostri. A veţi D 'oastrA dIe Cel Roşu Intre 
voI cu muU mai mari plicAtoşi la care nu 
~rebue lJmplu$t, numai şcoşi ochir ds vii ei 
s~.'~ laşi st\ prîbegeaBcll, acolo si te tmp;;)
d,SCl d ts.. dar DU In oamenii c~ i paei nici _ 
III 'ocmll In aceid preot, care de treiZ6Cli de 
anI ea plistor sufbteAC din multe n~c8zud 
a RCOS. comuna, r:l\(Ji ou ute parochiBn cere 
sA Da 1 m~lţumeasc!\ pentru sj!1toBrele dBte 
In to~t€'l h~~?le sale. Deci!:lli se ru,imz\3 
Cel Roşu Şi J08 cu larva daci vrei binele 
poporu:ui şi ,Ht pe elttl. <!sle a·l scoate la 
mal ban, altcum e,U un m.işel, 

(Mal multe subscrieri). 
~~-

o chestiuna orfoepico - ortografiCă, 
E m~.f presUf'! ds orI ce tndo~Rl!i, c~ 

motivul pentra o m!\ffi fHute din IUI.rlirilrl 
omen!(!t! ~8te - necesitatea Sf\U tn:bl.l:~ !'iţ;, 

8av:il,ntE>le desco]lair1, fie pa tel"foul 
etii[<ţet jndus~rii\tt orI al eomerciulul. 'tr·", 
bu:uţa BSU ms{ bine - D:woia. frtlmÎnt~nd 
eapetE'le m"ltol' muritor', h~'a 8c0818 lumiol}, 
stampil&ndu-le relMiv cu pecetea fBCilltl1ţi1 
şi sigaritMir; zicem relativ, enc! lE'gih evo, 
IUlinne! univE"rsale lşJ contjnull mersul lor 
norma.l b toste ... nimie stlibU fiind ~ _ 

Pe t~1mul filologic gnmitlple fi'olO. 
gico litftare lntru ~orec~bire ,i Bctiere 
li unei limhr, dupA ,,1lUnţlj. - al:~'1d li 

ţinea l'H!P, ~tnADd coropt d~~ unele ~i altE·fe 
Imprejurlrl, S',l\U ei nifiuit 8 suplini nerj'~u
sudle sau .tn·buinţole" tmimnin~te aci după 
cel mat nimerit ei tot odat~ fadl mod de 
gândire al aţllicabilitilţil uniforme ti ~! 
pre 8U8 exade al acelora. 

Academia ştiin,itlc~ românii. din Bucu
re,tl este areoP!lgul t'hemM"'a ,reduce fi 
"trebuinţ~le gnlmahcale- ale Iimbel D080etre 
ia minimul pOi'ibil. 

Aceasta toaHI\ iustituţiunA fulturală a 
şi stliruit sl\ satisfacl aCf Bt~1 [ed 'lţorir! taţf\ 

l'erova, tu 12/25 Maiu 1903. de limbII nosfitrA ,i dnp~ cum ,tim covirşl-
10 Timişoara ese .. Votul PoporuluI· toare!) maiorltatate a Românilor, c~ priveşt~ 

dar mal bine lis Votul lui AntieriEl' eAc! s'a ortograna - calci pe cArarea bltută de 
zis demult, cl\ va veni Anticrist pe păm6nt Academia RomÂni. 
,i acum cu socialiştii ace.tia ne flfl~m In Ce I drepţ, r, gulele ortoepicooortogra
fală cu dtnsul. Nu este num~r lf! care fiC9 S'\l.bilite de ACf4.demie, nu dt'lfllleagl 
s!l DU fie Ulrfelit cMe un preot or( aa blir· am~bunţit 'Date tntreblirile, ce pot ob.eni 
bat frunia, din orI-care comunA. tn aceastl tn IlceaBtA directie. fiind acelea mal mult de ';;, 
fOBie, la care lucrl:\ Români 1mbrliuaţl In uo cuprins g~neral ., ~-- e"fl-' 
piele de jidan'. care vreau si corumpl:!. po- Cu toa'e 8ş~e", lDdJgltl~rl putem B li 
porul, S~-'I deSpllrtftJ,\~~".u."lIiu .. 1 .Qa_p~ .............. r. __ t .~ J " .' 

de reljgte, de ltmbl!t"'1Dwf • c '" He r~-
clnu.l1la1 dln"il voesc binele. poartt. la BCCfmtete tonic". 00iINA ~.lim 

Dar cioe ne-s timl' pe not Românii !'lllnt: 8cc"ntul aCllt el'.-ecentul It ... ""'~ ,-
t At:estea dod lemne privesc mal mult 

ere,tinl pAnl azI? oare DU biaericn? Po"le odoepilto limbal noastre ,i d'od8ţ~ cu acesta 
Tol amArlţilor de 8ociali",,? cpui dac~ ~ell şi ortcgrat'la tns"" de ore-ce numai cuno
ajunge 11\ blidnl cu linte, nu cred c1\ v 8\1 I1IcAnd pronunciarea corectii, putflm scrie 
mal aduca aminte de CII 8~rmanl, del8 care I 
a,lepta'l s!f, v~ ridice, ci poate ~i mal al dr~· corec$, 'Va a!1 licA una presupune pe eea- I 
CQlul i, aţt ciupeli, numaI vreţl ca~ cu prostIa laU'" I 

1 

1 

Deol aş!I. atând luorul: Inaintea 
noastra, a'a presentat un gol nespus 
de maret la care trebuia sa. ne uitam 
şi sa. stam loculUl ptLna,-ce unul dintre 
noi - In marea Ba lnsufleţire pentru 
cultura neamulul românesc, a voit sA 
umple acel gol nespus de maret a şi 
prestat deci o muncA uriaşA, când pe 
400 de paginI ni-a dat .Carte de tn
v~ţMuril~ pentJ:u şcoalele de repetiţie 
eoonomice, ultimiI ani al şcoalel po
porall şi pentru alte institute etc. şi 
acesta este dl Iuliu Vuia din Comlo
şul-b~naţean, floarea dăBcalimil din 
BEmat_ 

3. Din Istoria PatrieI şi universala, 
a prest.at, dl Vuia, un material inte· 
re sant; şi nu earaşl o aglomerare d~ 
numirI şi anI, ci expunerea clarA ŞI 
precisă a faptelor istorice este ouprin~ 
sul instructiv a-I IstorieI d-sale, c8.cl 
năsuinţa de a aduce tnaintea elevu· 
lul tipurl marcante din Istorie şi deCI 
formarea caracteruluI elevilor este sco~ 
pul suprem al istorieI şi nu numal ln
tort6chiue. de nume şi anII 

POpOl'UlUI BI vij ridica, ţI pe vot, ,i apoi a'unc1 Şi dupl\ cM ,uu eu aces'ea lemne ar 
obveni: t 

gnj Il vOft!§ţrl de bohl. 1. a) AQut",l pe vocslll 8ccentu~tl dia' r~c, 
Cine luerl la " Votul Poporulul-? ioftnitiv la nrbele de conjugattuMa n-. 1 

Oamenl
A 

făr' CmllPtlntâniar"Pll111ţSl,lnudme l.J,·iadf~~ie S6 d. es.: a vede, a ,ede etc.; b) "i- licean- r 

Venind aceaata carte In ma,na 

LILIACU. 
- LegendL-

Daci am aUln, crelut ~ mlrturiaÎl, ci 
~oarecele-I flcui din dracu, ear ml,a din 

;'a,nuşa lut Dumne!!l~u- de aetl-da'l vreau 
sA v~ mlr~uri8esc, adevijl'at, \O, dupA cum 
am auzit: ce s'a alee din un "oarece, care 
norocos a se!lpat de mlnu". lut Dllmnezea : 

Z~ce, ci v~zând(l-.I lata Noe corabia 
tn primejdie diD pricina dracului, care In 
chip de ,oarece 'fi ffirli lnvoir~a ,i alegere 
i-se lncuibss8 tn corabie, g~urmd.o mereu, 
IŞQarecele (uoul dintre cel mul~1 spori,1 In 
corabie) 'amenda, ,1 capul.,. '1 ci neamul 
se ou si scape de mlnu,a lut Dumnezeu 
,i decI s'a luat cu bUDa ,e l&Dg~ o paslr~ 
micr., de m~snra luI, ca sl-1 pllmeaecl '1 
scuteasci in CUibul ,i sub aripile el, flgl~ 
duindu-J el la vreme, ori cum ,i cum "deal 
cu deal sit 'nteZneşte" , 11 va prinde bine. 

Cunoecand plsl\ruica pe me,terul .glu
riIA, .... , In buna nedejde ci ,i potopul are 
sI treacl Iti el dupl potop ~ toata pd.stlreaua 
o să-şi cerce cuibu", .. , tn buna credin,1:\ ci 
şoarece.le lt va face, ca rGspla.1 pentru bUDa 
primirt>, o gaurr. 10 vre-UD ciung usc.at. ca 
acolo, dupl:\ sfatul ,i rtnduiala lui Dumnezeu, 
sii ',t tnceapA ,i cootinue sporirea neamuluI 
s~u, n das~ pe .il1pânui meşter gliurila"' ,i 
11 nutri cu din ale sale felurl de bucale. 

Fiind Inel, ci .. mAnu,a lut Domne.eu" 
era tncl tot cAlduţl ..• dete de utma ,dra
cului - ,oarece" ,i Bblrrr t 1 d. al prinde de 
de spiDare. 

şa acu.. . tUl\t nainte de; i ,i u tn cuvinte poli8ilabe 

4. Higiena. Când ne cugetăm cu 

ocupi ca harnicul ,i in\eligentul preot Iultu şi la unele omonime de pUd~; vorbit aUliu, ~ 
Bambe8cu din comuu_ Ţerova, pent~ll-cll prindpiu spre deolJebire principiI e~c. i 
preotul vijzând acea murdlode de fO'lW III 11. Accentul grav p~~_ pe 
un copilc.udru din comun!i, l,a tntrrb~t, ca vocala ftnaU' In'oDll'. dlIfp(\di~cti!1 SImplu 

Noroc rGu lniill MlnuŞ8 lUI Dumne.t)U tatI p~liDţI:'SC, cA ce foaie are? EI ~va. â~:- peroana 3 .• num~rlll SÎ1'a:111ar, modul indi. 
tn loc si prindl pe ce e cu lAcomie: prinse du.'1 zice: II Votul Poporulul-.. A\~~cl p~oţu! ca· 1.' , d. el!!.: lnl1\~ul;a, lovi, etc. 

P"al:\raiea ,i o .trivi ,i rijmall liai, mi_ mir&udll-se l-a tntrebat: !lCme ,l,a 8 ona ei ceea-ce e ambiguu, dubios cu re-
d tie ac.eas" foaie? El a zis: .Un nElaml tim f . t'" 1 ~. r '" t do K " t In noaptei ce urml .,oarecele ie,i .in

R 
'elll'b.". . eran,,,, a praCtica ea ",8 or u~ "emne e& ('J 

_1 A d' d A d" III prle v tOI ci accentul aCl1t aci se 8chimM, Ele 81~b, ...--ascunsw .~u pttn In u-se ,1 cerCttn "'v ' Preo'ul ..... "'1 bine ci v~z~nd ce foaie . . 
fi ... d Ix III • t'" 1mbu"l' • "'.. stitue cu cel grav, aei graval cu acutul, o tin. ,i • lin '8 carne lira Vle8,ta O v ~ e tn mAo" tl'o"n-mel, i-o rupe ai-'! zice: i I 

d Il d . d '" I m&nce III tt '" .. ' v ear tn unele locurt, ln,eleg la .. num 'e ~u-ar, naal:\turan u-se, .oln Ba- v Ace-su, foat'e DU e pentru ţine-, avem noI 11 
. '1 t d . t I celea I vor .. ~U< .. vin te: acest{)a semne grance pac-sc eu ~~-

ariPi e ,1 Il use amlD e, c.a : I • ;lte fo' vini cA-'~1 dau eu • Tribuna Popo- slvtrlllire, mlcar ci uonl din ele 8'1.' fi binG" I" 

prinde bine, deci le lua cu SlDe ,1 ,de rululA, ,,'poporul RomAn-, .Foaia PoporuluI-, (\ 
1 ....., d I In venit fie ,i lntors aplicat, d. e.: au betituilf' I 

811ezl la oe pO\rl'Vh ,1 1eş\n Sl) 8Şl'Z "Ari' cn drag Sx le citeaU. . ., \'] d ' , 
f 1 b ' xc! 1 II!. + 1,1 +emea...... a v voin1tU,vomio!, prinCIpII ln oe e: prinCIlw, vtr u cora leI, Ctt n auu.ru t Copl'l<>ndrnl nn a '"1'8 nimia. dar eA 1 

.. .. ... &1 > cu aceI!u,f şi lntonare, dst' nu cu a~centu 
pielea... vede ci 8 spus celal-ce ioa abona.t-o, clei ce S'fţt euvez::i I ApoI: ochi!, In loc de orbil

l 
. 

Mlnulf' lui Dumnel0u tmblând la vtnl- aces~a vine 1n Vo~allul An~icri8' cu o falci 'n Bsem('nea peds.psi ,i pedepSI etc. , 
toare ... date de găurila aripilă şi $bîrrf'!! ceriu ,i cu alta 10 p~mGDt şi ,i' '1 ia la ri:!3- Unde lipsesc cu deHvlltllec ,._~' .. 
sl-1 prindl; dar aceBta nu-l mal purta Iric., pundere pe preo* cA cu ee drept s'a fleul copi!, L(IIDtIOB, etc Dhtre carI prime:a (, r· . .r'> 
dcl ile ridici tn alad Ifi BC~p.. jadeclUor 1 Acum sl tnlrebAm noI pe cel cuvinte trebue lotonata asUl:ll: tn .prun~l , 

Dupl-ce sa sflr,U potopul, ca il nu din lur. care se iBclile,te Cel Roşu: Fost-a cuv1nt tnton'nd Siill,bll 2.&, la al dOIlea Ilo .. 
fte cunoscu' ,i si nu cadA In mliaulfa lui bine informa.' eli cu ,Urea preotuluI s'a BCOS laba 11:\ ,i la al S-lea delto tUaba. -a: 
Dumneleu, gAuril" '.i-a Uipl\da' penele de murol din groapA ,i 8'a ars 10 spinI? au prin ce 8el18111 devine cu toţulul a 

'J' bll" a numai noaptea ca numaI durl-ce S'8 fAcuI, a ,uzl~ preotul, p... mt'o" m)( )'ntere'"ea al, aler I 
pe arlp, ,1 am ,ava, pentru csre {li:!C!UOllil ,i'au lua' ri:!splata 1n .,.,,,,, . 
dela tncepu'_ Lugoj. SI de nnde ştie cit. cu facerea stiu· cUlll din uImi: cAnd aCf.\I$:. ccp.nte. tOlllt.:t. 

N 1 '1 d II d·: c. bt· .. t- ~O 1 N 't' ll'p"'e'"c farm"1, nen utAnd"l tn anumite CBr', o • Oameni, e CaD , .. ro "'.. telor P" .. U a', cheltuit 10 coroane a· " .. D Q l' 1" b 
pl!lraiol tn locul el • rl:!mail dracu 'nh"u: po,l tnchipui o f',S mincil1nA grOi~olsoA. clic1 surf, el aţ6re cuv~n' anume - cum tre u,~ 
ripat, Du,l zicem pe Dume, de groIlJl§, CI cu totul altcum atl:\ treaba. cu cele 150 de ~xprimat. care ail.ba reşp. vocall 81 se ln~ 
liliac; ba une-orl U $i de8ra.nn~m, li~Ddu-!, "oroane. Acelttllo s'au lmp~r"'ii pe la loeultorl toneze? I ), 

d - d " d' LI .., , E drept gra.mstica ne Inv6ţl., ci t(lnu seara cân prm e a lelll lD ascuns: • - pentru repararea bisericiI ear nu pentru .. d 1 
1i80C, puiu de drac 1" ci velT, alfa ne,a!D Palltl. Bar pentru-ci se dl dllP" datini ,i tn limbs romAn!!. cade pe una 10 ce ,el' .. ,,-

d" K 1 1 fX • dlD ., din urmll: ultimA (oxiton' ponu,Himl (_~8f ~ ... trellit cu cre. In a, Ca: ,~arece e- ,ttCu. uzul lndatinQt din vechime eMe un ou rolŞU ' " . 
dracu, eal dm ,oarece 8 a tAcui lihscu, 8~U c&nd mergem sA luAm Pa,\1 ,i dacA Bunt xiton), antellenultiml:\ (propMoxltoO) '1 prol 
vorbind la object: "Liliacu-i facut dm B~rm8ni ,i singuri nu voeso , mânca Pa,tl antepenultimA (sDteproperox:ton), In ~eea-c" 
~oarece". l de cinste, 18SI:\ cMe UD ban de doI filerl pe definitiv are 81 decidl telul de vorbu:e ma-

G. Badnari". ma@A, clici a"a voelŞte dinsul, dtlr dup.~ da: 
tinli e şi st011. Pen\rtJ aceea tot DU- l Vt ţi 1) Se noteazA. cA unde le-am v~.ut, dur 
umplea dupl\ mo&t\e ,i sl.'1 punep spre fonc;Ia sintaotic~; accentul se iInpune,.J 

~--------------------------------------
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-, 1 oIuI romft,n ~i mo'iul ~e })ungă, şi apoi şi asta miroase-a pustiu, 
est~t'l!J 8. ~o~or lor noB~ri m~i ca reputaţIa. Mdiţi dragă. 
sCIler~:l f~~~::'lwânHcând din ,MeftstA or- _ Mâ.l da. drept să-ţI spun, el mare 

- sm, măI 
bitir. lazlJI, locul, 
sunt ale noastre. 

nu te apuca de nlz- al rtdă el ,i de dracul. Pe cind Dlinili ,j pădurei de pe-aiel 1e ţinea cu mina de inimă, rizind de prostia. 

dioPl de ideI: 8 scrie e iup:rlOr '''$1 d9

1 

njHăr~u mal eştI! 
Bcri~, batem h': dt a~!~:: c~ cpe l&ngli c~- _ ApoI dă 1... bădiţă! pA.n1 aicI, 

Cert e tns., tnracUcl 8 acestor aXl- toate .au fost CUID au fOllt; da de-lcnm 
noa,'erea teere,lCi2 P, ' t '. N 'fi f 1 o .,ticsle a!\m '1 de star! cnvlO e, am prins eu la. mmte... uma. ee o oa t 

~n$~ :~;!~~~rellcBt s'a, mell$ion~t 91 mal S,UI Olnd e minte, nu-I ce vinde; clnd e 
_ ~I nilcvnosct nd reşp. ndeauzl~d lcore?ta brinz1 nu-I Mrbinţ!l.,. lac' iţI dau şi du-

iare orI ci dAn peSte e a SCrU!6, 'f. 
lor proni.10

C
, 41' d ca acestea Remne tio· miţale pling' asta, ci eu n am ee ace eu 

o' prov~zo.e ultl , ~ t ţI D 'f ,~~ l' te oif' la ele clic! de 8vbcat dinsa. Şi te mal rog pe o Umtl6Zl'll , 
Dlea : t~:1 :1 16 aplica nevdind sl\ te ~Bpllnt să-mI imprumuţl m'~IU odată ea.rul şi boii 
:~el;~r!(>, prin .. re·o aplicille pocit~ - rJdll!?lI s' a.due nişte lemne din pădure la. nevastă 

SpeciaJ, spre llustrBl", B) § ~ill'om cn~~c; şi 13, copil eli. n'au Bcintee de foc in vatră 
tf>le; ,,19mnos" lCIl 2 senns~rll ,1 pe "rapt sărmanil'~' apoi ce.a da DU!Dnezea Iered 
'Î leg ar" cMe cu un se " • l' 

• Dintre ace!!tas 3 cnviute, celea. . doua. eă. nu te-oiu mal su~âra.. 
din urm!\, ni Bel presinU\ cam strAlOe, Iar cel _ Ptiu, m~, Zise frate-său, după ee 
de sus prea cunos~ut. d' tA' . l-a llsa.t si sfirşl\scă, se lada eli. Dum

il ti prolluD~'m pe aCiest ~llil b!1I U'll nezeu a umnlut lumea. asta eu ee·a putut. . 1 s pue\'d tunu pe SI 8 OI ., • 

Zlcem; emnoA , .; c~ aceB~8 e adJ' ediv IIi Iaeă·foI mal dau odati carul, dar asta. ţ' a 
tlml1: nos. ~8 e. . ' ~ ! 
ca atare djrnpl~Unâ I.U BU,b~t$n'l~1l1 '1 nu,' ii cea de pe llŢm • . . 
nH'falul Du-,I schimb!\ posiila In mei o torm~ LuI Dămlâ atâta l-a trebUIt. Ia 
fle(;sion8r~, . . acum carul cu boil fdţine-slu ,i porneşte. 

(osA, de voi pU,nel tOl~nll vP! ftPt~~~IiI:r Oum ajunge in pidl rp, chiteşte un copac 
bbl' kmn& cu totula a _u, .. 'y' !' t 1 1 
!;l1 a~ţ: oere cum şi altele asemenea, cum cara . era ~ad ,.mare'b '1 rage caru ,ingi 
le voI arMa distiIlg~ tn gt!:ltie f!ftU tlCrlere ? I el; ŞI fără Sii PJ llge 01, Inceps-a. tlI.1a. c.o-

SIgur, ;l~cum uU decât pur:6nd at:!cenţul pacul, !:IlI. cadă In ea.r da-odatli,. Trebi de 
tonic pe aHab" resp. vomda prima ~1D CU~ a lui D'nilA Prepel;;a,c!... Boeâne;~te 
v~nt fi va ti: lemnoB .orl cu mllluscu)~, el clt boeAnelite când pirrr I cade co-
LemnoB, ceea-ce nu e Dlel mal mult DICI '( , . 
mal PU'lD de(a,t o mare iUBUl~ turceaEicA dm pacul ~este car de-l sfa.nd, ŞI peste bol 
A(ChlfJebg: aproape de tn'rarea Darda- de-l UCIde. 
Del"lor. - Na r el f'ctll pacostea si fr~ţine-

Oare neţi[l~ncl eompl de ftQalJ,St" yro· meu. Ei, el, a.cum ce-l de făcut'... Eu 
, . t CUVenI' nun.are, eme va e~ptlma aC6S . w~d eli. ce-I bine. nu.1 rău: Dănili trebue 

Lemnos la tel cu 8dJdcuvul: lem!1oB nu va , . ,. 
~. f' • pe rIdicolul? /şi ditcA ,- da I pentlll-ce si deRfaei. Mă dac si văd. n OlU putea 

a~~~t aecent 10 multe casurl se ignoN8zâ smomi pe frate-meu, s!t.-mI imprumuta şi 
a Be puue I , ., • iapa, şi-apoI si fog apoI cu ea in lume; 

ApoI (. nvmtele "lege-t
U 

,. "r~pl~ fl1rl iar copiii şi nevasta s~-I la.s in ştirea. celui 
a<=cenlu! cuveni~ IncA la po$1 .cetl ,. pro- d 
lJun$a lie singur cum I~I convme, nu InsA e IIUS. •• • • 
In lai'" lumi! I AşI ZlClOd, porne~tA '1 mergA.nd l'rm 

POţI 8ccentoa pe prima sau a dous pădure s'a. rl.tăcii. Dop' multi trudă şi 
silaM a unuIa din acel",a cuvinte, peD&ru-eA buimliceall, In loc si iasi 11 drum, dă 
da~a IlO. al experiat corectia pronun~lare '1 de un heleşteu şi văztnd ni~t9 lişiţe pe 
scnere, iot nu le vei ImbrAca In haIna cu- II â' tIt t' 1 h' 
venaA ti 8S&1\ cu. atM mal virtos, cA cuvinte apa, ~v rrr. eu o~or~ n r ie e, cu c lP 

- Poate zicr ci şi raţele de pe apl 
sunt al a voastre, ,i toporul meu din fundul 
iazulnJl V'oiu iDV~ţ.. eu să puneţI stă
pâllire pe lucrarile din lume, cornora
ţilor 1 

Dracul neavind ce-I tlce, ho~tiuliuc! 
io iaz, şi dă de ştire luI Scaraoschi despre 
omul lul Dumnezel1, eu oiruul dracului. 
O!ll si hcă dracir. Se sfâtuese Intre dtnşil, 
şi Searao8chia elpetenil\ dracilor, gii.s8şte 
eu cale si trimeati pe unul dintre el, cn 
un burduf de bivul, plinl eu ba.nl, să· I 
dee pustnit'mluJ Dănilt\, ea. să-I poatl. mli.
tUlf. de acolo. 

- N a-ţI ml!., bani: zise dracul trimes, 
şi sl te drăbi\neştI de ,iei el de na, e vai 
de tine. 

Prepeleae se uitl la cruce, se uită 
la drac, şi 1. banL. di din amere, şi apoi 
zice: 

- AveţI noroc, spurea~lor, cl-ml 
sunt m.I dragt ba.nil de cit pUinicia; el 
v' Ilşl arita eu voulii 

Dracul răgpUlldo: 

- Nu te pune in poarA, mll omule, eu 
implratul iadulul, ei ma.( bine ia-ţi băni
~oriI şi cauti-ţI de nevol. 

Apoi l&~' b,nil şi se tntolrnl in he· 
leşteu, uode găseşte pe S~araosehi tare 
mihnit pentru per,terea unei ('oml,rI aşa de 
mari, cu ca.re ar fi putut dobindi omul
ţi!ne de auflet~. Prepeleac tn acest timp 
83 c,hltea, cum ar face si ud' baniI aels. 
la dinsul. 

- Bun, zise Dlnilii.. Nii asta nu 
se ia. din drum. Tot minli.sthI s~ croe~tl, 
dacă vreI si te blloge draeiJ in samă, si-ţI 
vie eu banI de·1 gah. II piciolle şi al te 
facă putred de bogat. 

-strAllle tiind: neologisme ,i necunosc6nd să UCld~ vre-uoa ŞI s O duc' pe~cheş frl 
~. , 1n1ft-,roveDiebta jor numaI Hcllciate vor eşi ţine-silu:.. Dar lişiţile nefliod chioare, niel 

la inima'), moarte au sburat' toporul sia cufundat, 

Pe când se ingrijel el, com si duel 
baniI aeasi, iaca nn alt drle din iaz i se 
tnfăţoşeazi Inainte, zici\odu·I: 

- MM omule! Stiipinu-meu s'a rl8· 
gIndIt; El vrea mat intâiu ai ne cercăm 
put!lrile ~i apoI sI. ieI ba.niI· 

GJ"','utate tn lip ..... aecontentelol: tonice . TI '1 ' b"t' d t b ., m_ ,L r. __ '1 nOI mal alt:s la. n!;uviate ~\ :o: repe ~"c ~ a răml\8 "' 1U ,n uze. 
.• şi şi mal mul* strainii cari n8cuuoscând - Mâll... cii rh mi-a. ma.l mers 

~~~~a limbeI româneşţr 8~U mal bine .ais: astAzI 1 Oe zi poeiti! S3 vede cî\ mi-a luat 
partioularităţile 8~e~teja. ortoepia limb~1 cine-va din urml. 
noastre, li-se preslD" ca o cbestle - dl- ApoI, li din ... mere şi porneşte. Mal 
ficHI. Din cele premise mâneca,od, zisele merge el cAt mal merge, pAni, ce eu mare 
mele !e concentuz lD acesiea: g,ren gll.seşte drumul. ApoI o 1& la păpuc 

1. PermisA e punerea lovr~lltaţl fi ŞI halI hal! hAI! hdl ajuDge tn sat la 
8ccentelor de totonara pe 8D1Jml$" ~ocale frate-du, şi pe loe ctrpeştt) o minciuni, 
fesp, silabe? 1" are aC,esţ procedeu ,1 ceva t&re se potrivia ca nuca in părete. 
regul~ - abatere speclalA? _ Frate, mal n.mJ un bine ,i ou 

.. ~ ,2. Penir~, ce nu se pune re~p. e er~a,re iapa sli. mln boil de calare! In pă.dure a 
a aphca manţlonatele aJ~entia Il, termmll:' . , . 
cuvintele 8 câror proDuociare e echivocA, plouat grozav Ş1 s a făcut o mAzg~ ŞI, un 
dubioasli? 8e In$\~h>ge dila sine, unde gh~ţnş, de nu te mai poţi de fehu ţmea 
aceasta e sbBolut nece~ar 1 pe picioare. 

.... ' Din a'~0'-1,t'.\Q, elllci(i~rf ort.ografteo ortoe, - M!i t zise frate-sILu, S6 vede ei tu 
Jl~ce, făcute dm partea ~ompeteD~I,lor, c~rora al fost btlD de cllugârit, iar nu de trli.it 
'1 adresez ~cest6 ~o,Cle8tfl-m! ,ue" ,\ mal 10 lame s1\ der&jl'\ştI oameniI Ai ali. ehi-
mult 81' ca,tlg. ptr~lDJI, carI ar dorI sli po '..., y. , 

- la. .eu-I acu, zise Prepeleae in 
ghdul său, oftind. DAr esle-o ,orb': • tot 
bogatul mintoll şi tinArul frumos-. Dăni1l 
mal prinsese acum la minte. 

- Puterile , Eî, cum ,i In ee fe] ~ 
IaU cum: dintru'ntiia şi dintrun'iliu, 

care dintre noI amindoI VI Joa iapa ta in 
spata ~i va Incunjura iazul de treI ori, 
făli s'o pue jos şi si se ri\sufte, &1 ace
luia 81 fie banii . 

Şi eum zice, şi nmtlll. dracal iapa in 
circi şi Intr'o clipA incnnguri iazul de treI ori 
PrepeleAe, vuind atAta putere din partea 
draculuI, nu·1 prea venea la socoteaU, ; 
dar tot îşI ţinu firea ,i zise: 

"eadil corect frumoasa şi sonora noastrl nu~~tl nevasta ş~ copul. Ha.1tI! hpseştl dl-
r "..,..--- limba româneaElc~. namtea mea, ŞI du·te unde-a dus surdul 
I ' . Socodor 1903 Bujecanul. iapa ,i mutul roab, ce. să nu mal aud de 

- Mal michiduţli 1 doar eu te cre· 
lea.m măf tare de cât eşti. Aşa-r cIL tu al 
luat iapa tn spatII t Insi eu roia lUI-O 

numaI intre picioare. - şi [ndati se şi 
asvîrle pe iapl şi tnco'ljurt& iazul da trel 
ori, ari sli. răsufle. Dracul: atuncI le 
mir' mult de asb, şi De mal avi 4d ce 
zic!', iscodi alta. 

r 

> 

, numele tl1u! 
- Iapa.! Lu' pe Dlnili; el ştie el 

Diinllă Prepeleae. unde a duce-l: s~-şl iea ertl.ciuna de la 
bol, şi ziua bun~ de la car. Apoi ese pe -. Acum să ne Intr.cem din fuglL, 

eJ. - Poveste -

(Urmare). 

Apoi dă, Mdiţă, m'&m pornit eu 
graba şi m'am întîlnit ('u zăbava. 

- Ei, ee veste ne mal aduci de pe 
la tirg W 

. - Ia nu prea bunI r bieţiI boişoriI 
""', mei s'au dus ea pe guga lupulul. 
- . --: Vr' o dlhanie a dat peste dînşiI, 

orI ţl l'a furat cine-va 7 
- Ba i-am dat eu singur, eu mlna 

mea, bădiţă, 
',. Apoi Spuse din capit toatl IntIm-
. plarea.... pe unde-a fost şi ee-a p~ţit: ia.r 

la urma urmelor zise: 
, - Ş'ilpoI ee mal atâta vorbi lungA! 

DlDtr' o păreche de bol, m' a.m ales e' o 

d ') Acoste 2 cuvinte baş am auzfţ exprim An-
n·]e nişte oameni mal de seamA. ŞtiţI cum? In 2 

formeI 

uş~, pane mâna. pe iapi şi pe o secure, zise 
şi tunde-o! Oând S8 tr(lzAlte frate-s.h , ia 
iapa. da.eA al de unde 1 Prapeleac era tocmliI 

- M!\l Michiduţ"! da eu mine 
rai glsit ci poţI tu si te Intrecl din 
fugl' la heleşteul din pAdure si caute toporul. 

Aici, 11 tdsni iu cap luI DăniJ~, d el 
',r ti bun de eilug; r, dupa vorba frl-
ţme-său. cil1e 1 

DapoI eu cine W 
Vin' 'neoaee, si-ţI Irit eu eu 

- Am ali. durez o mtnlstire pe pa.- Apoi merge ImpreunA eu dracul 10 
jişteaasta, de are si se duc' vestea in nişte pornmbreI, unde nde an ep ure dor
lame, zise el. Şi de-o datli. S8 ,i apuei. mind şi i-I arati. 
Fa.ce mal intun o ,eruea şi o lntig! io - V ~zI tu colo pe cine-va ghemuit 
pămînt, de iOBamni locul.. Apol 8e d lce jos ,i mititel' 
prin pădure şi Incepe a chiti copacii ire- - Vâd. 
buitorl. Ista-l bun de amtnare, cele de - Acela-I eopilul meu eel mal mie. 
tălpI, ista de grinzI. ista de tumurugl; Aţine-te! Şi dnd I·oiu treji din somn, 
cela. de eo~toroabe, iata de toac'; şi tot si te iei după el. Şi odati şi strigI.: u t 
aşa dondănmd el din gurA, iael se ire- ta! na. 1 na! na ! .. 
z~şte. dinaintA& luI e'nn drac, ce eşi. AtuncI epurale sare, ,i dracul dupl 
dID Iaz. I el. Fug el elt fug, şi de la o vreme 

- Ce vrei si fad aicI, mă! omule ~ I dracul pflrde urma epurelul. PAnl acum 
Da nu vezi' ' toţI rideau de Prepeleac, dar acum a ajuns 

draculuI, iaei ,i Iceata se in turna gî
tăind 

Mi! da sprinten şi iprinţl&roiu copil 
m3~ II, drept sl-ţl spun! Oind aproapp, 
aproape sll. pun mlnl pe dinaul, iam perdut 
urma, ,i sll. te duel duluţA.! 

- 8ambă tAtîne-lih, aireieanu], zise 
DănUI. EI W mal &1 pofti si te 'utreeI şi 
cu miue W 

- Ba mal pune-ţi pofta. 'n cul!. •• 
Mal bine să ne In trecem din trintA. 

- Din trintă' Doar de-ţi e greu de 
vi~&ţI. Mfi l tot all luzit din bitIlni, ci. 
dracil nu-s proştI; dapoI cum ,ld eu, tu 
nUlDaI nu dai în gropI, de prost ee eştt 
Asculti: eu am un unchiu bli.trin de 
999 de anI şi 62 de slptămtnI; şi de-l 
veI putea trinti pe dlnilUl t atuncI sl te 
tncercl şi cu mine, dar cred ei t'a da 
pe nas! (Va urma). 

Gondamnarea luI Jean Lorrain. 
Cunoaeu'ul romancier .i eronicar fra.ncez, 

care se ascunde iub pSiudonimul Jean L()r
rain, a păţit una buoi maI zilele trecute. 

Se ~tie ei aeesi subtil analist al vi
ciilor rafinate, schiţelzi lntr'un .til de o 
rari frumuseţe artistici, iemperamente bol
naTe, animate de paiiultl bizare, devorate 
de sentimente şi lnclini\rl perverse. 

Intr'unul din aceste portrete, sub nu~ 
mele .Nareissa-, d-na Jeanne Jaequemin 
s'a recuooscut şi & intentat un proces de 
calomnie luI J aan Lorrain. 

Hotărirea datI. de tribunalul eoree
ţional din Paria presenttnd oare-care iu
teres 1i\erar ,i eontribuind la fixarea fizio
nomieI aeeatu! bizar scriitor, credem că sa
tisfacem un sentiment de euriositate, repro
ductnd cAte-VI pas&ge din ea: 

Dat fiind el tn ziua de 11 Ianuarie 
1903 a apli.lUt in ziarul Le Tournal un 
articol intitulat nFemmes-Victim8i" al 
căruI autor este Danl, zis Jean Lo
ruine; 

Dat fiind, că perioan .. eare se pl&ng., 
sUllţine ci este desemnati in a.rticol în modul 
cel mal elar, ti, ftiod·că, pentru a faee 
dovadA acestuI lucru, s' ao ascultat mal 
mulţI martori, earl au afirmat ci citind 
lcest articol au recunoscuf; pe d-na J eanne 
Jaquemin, dupi descripţia, atA' I ftziculnI 
cAt şi a genuluI particular, a talentalul 
sAu de picturi şi a altor amlinonte cara
cteristice ; 

Dat fiind ci numeroase prrtieulari· 
tiţi "ribuite de Jee.n Lorrain femeiI a 
clrel ,iaţl privati o pOV8ateşte le aplică 
d-nel care faee pl ingerea ; 

OIL leecasta, fiica onul giuvaergiu de 
artlL ,i rlmasl orfanA. 11 vinta de 14 anl ; 
ei I Ilnt douI tutorl, din care cel de-al 
doilea, critic de artll; el a'a diltorit cu 
un ~ef de iaboratoriu de la Colegiul 
Franţei; el. a locuii multi vrame ia Le
vres într'uu apartament aiemuitor celui 
descria de J ean Lorrain; 

Ci In mal multe a=ticole anterioare, 
in care J ealt Lorrain fieea dlLrJ de ieamA. 
fOI bind de operile el o supranumise N a.r. 
cissa, ca ,i pe eroina. articolulol de la Il 
Ianuarie; 

Dat fiind el 1n eonseeinţă e sigur 
el pefilol\u care fa.ce plingerea este su
ficient desemnati pentru ea persoanele care 
o cunoiC sl o reUDoalci imediat, citind 
articolul ; 

Dat fiindci acest arlicol conţine contra 
persoane1 care a flcnt plingerea aeuZlţiile 
cele mal infame şi cele mal abominabile, 
e& este tratau, de isterieă, de nevrozată, 
de "N otre Dame de Bromure de creaturi 
care Siclil eele maI murdare pasiuni ale 
blrb&ţilor cari se lin dupi jupele iale ca 
o haiil de cunl. 

Ol aMasti persoad este presentată 
oa fiind ,iolaU la virsta de 15 am de tu
krele alu, 1n trAsuri care o aducea de]i 
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înmorm'nlarea 19U1ul siu, şi numeroşilor eercetUorY. PAul lI.tuncI noul sistem de 
studer,ţI, carI il sati8fae poftele; in s(frşit telf'grllefie r~mlDe să aducă re .. le f:ervicîl 
că. S6 lifirmă că s'a dus la autorul ar- comunicaţiunilor dintre daue bastlmelltf', 
ticolului lntinzîndu-I buzt'le şi căztudu~I In I Bau dinire un bastiment şi ţ~rm. Dacă 
braţe: toate "poarele ar fi pre,~zute eu aparata 

Dat fiind cii Jeall Lorrain 8USţi.18 ('Ii. Marconi, atunci de888trel~, aşa de dese 
luticoluJ, al eleul autor este, nu e un pe oce&n, ar putea fi aproape In totdeauna 
portrl't, ei o poveste, operli. de imllgillaţie, t vitate. 
eă e posibil sA fie oare-care partieularitâţI 
fizice şi relative la mediul ce-I 10Clle~te 
Ploiua sa, oar!l~earJ analogiI elO p()rsoana PAR TE A Ee O N O MIC A. 
care a ficui plingl'rea, dar că. nu s'a gindit 
de loc si desemntlze pe aceastA persoanlt 
şi cl prin urmarr, nu a avut intenţia de 
a vătăma lucrurI indispensabile delictulul 
de calomnie: 

Dat fiind d, tribunalul no poate ad
mite acest sistem: că a atribui uneI per
soane stat tle elar desemnate, cum e per
soana care a făcut plingerea, moravurI 
depraV<it~ ~i aventuri ruşinollse. pe ca e le 
atrJ bue temdi, cAreia II povesteşte viaţa 
privată, constitue tări tndoială o defai
mars_ 

Că aceasUI. defăimare 8& adreseaz~ 
unei femf'l al ~ărul amic a fost, şi a e,ărel 
onorabilitate a fO'lt atestată inainiea tribu
nalului de numeroşI martorI, este o defai
mare fări scuz~,şi cA , causat prrsoanjI 
eare se plânge o pagubă consid9rabiJi\; 

Că tribunalul are datoria de a arita 
cea mal mare severitate In aplier.uII pe
depsei şi de a alega persoaneI eare se 
plânge despăgubirI importante: 

Pentru toate aceste motivp, tribunalul 
a condamnat pe girantul ziaruluI la 100 
lfI amend', pe J ean LorrAin la 2 lunI in
chisoare şi 2,000 IeI amendă. 

Tribunalul il mal condamnA ,. pliai 
suma. de 00.000, in mod solidar d-nal J110-

quemin. 

Telegrafia fărl sirmă. 
Problema telegra.fiel Ur" str mi nu 

Elste rezolvitl. definiti, decât numaI teoretic. 
Din punct dp vedere al aplîclţiunel prae
tiea in senieiul omeniriJ, celebra inTenţiune 
a luI Marconi las' lnc' de dorit Ou toate 
succesele obţinute pAn' in prea.ni, succele 
consauate prin triUJl fala primire ee i-!'a 
făcut la Roma, nu o singuri datA mlUele 
fisictan a putut coostata lipsurile inTeo
ţiuneJ slde. 

Astfel o telegramâ de felicitare tri~ 
measi. de ambasadorul italian din ADglia 
lUI Marconi, care se afii pe visul Carlo
Alberto, nu & putut fi interpretati decit 
după cinclzecI-şi-cincI de ore dela transmi
terea el. In această vreme telegraful func
ţiona aproape în permanenţă. 

Des 'vantagiul cel mal mare pe care 
îl ofer~ telpgrafia mareooiană, 'este faptei 
eă aşa cum 8 alcătuită astăzI, nu asigură 
secretul telegramelor transmist-. Şi tuate 
încercârile luJ Marconi de a remedia acest 
JJeajuns nu au dat result.te satisfieătoare. 
Aşa DU odatl\ posturile telegrafice de pe 
litoralul FranţeI au tnrf'gistrat semnele tri~ 
Dlise de staţiunea Poldhll şi destinate luI 
Marconi. 

Şi aceasta din caosi ci undele elec
trice produse de postul traJlsmitltor~ pro
pagâ,ndu-se cu o iuţealA considerabil', iuun
deazl\ atmoaf"'ll pe o suprafaţA foarte mare. 
Curentul electric din pistemul Morse cllrglt, 
ca si\. zicem utfel, printr'un fir metalic, 
dir. cţiunea. luI este una singuri; nnda 
electrici\. din sistemul Mareoni utiliseazl 
atmosfera, direcţi unile el de propagare sunt 
Dum~roa8e. 

Tot pentru acelea~1 motive insbla
ţi unea unei noi st&ţiuol telegrafice in apro~ 
pierea altpia devine imposibilă, aşa IncAt 
atuncI când e vorba de transmiterea tele
grameJor la distanţe marI, aceasti opera
ţiune va constitui monopolul unel singure 
companiI de exploatare. 

Negreşit că aceste ineenveniente, carI 
sunt inprente od şi duel invenţiunl la in~ 
ceputul el, vor fi InlAturata într'un viitor 
apropiat, fie de dire Marconi, fie de 'Il! 

StupărituL 

Prelegere poporali. 
(Urmare.) 

Prin aceasta procedura, af~rA cA 
din roiul mic am tăout unul mare, am 
oprit şi Btupul b~tr~n dela roit, bl ce 
e mal mult, trec~ndu-I pofta de roit, 
'l-am t9.cut sa se apuce de luoru, adu~ 
nAnd miere, repar~nd şi zidind faguril, 
cArora le-am fost retezat cam de o 
palmă partea de jos, In care Bunt nu
maI căsulil de matcl. şi de trântorl. 
Retez~rea asta totdeauna trebue fe.
cutl. cu oC8.sia stramutarel coşniţel 
cu s1 upul ce voim sA-l oprim de a 
mal roi. 

De cumva tns' ~i roiul al doilea 
e mare ~i a de timpuriu Inca, lA~Am 
sa ias' şi al ireilea roiu, fe.c~nd apOI 
cu acesta aşa. preoum s'a spus. 

In oa8ul când voim a opri stupul 
sA nu roiascl. de loc, ne apue~m şi 
10 timpul când are pul mal mulţI, re
tezam bini,or partea de jos a f~uri, 
lor (cu celule de trlntori şi de matoe) 
şi dup9. ce am fAcut aceasts, pun~n~ 
du-l la loc, tI aşeza.m cu partea dina~ 
pol, Inainte, tac~ndu-l aci urdinişul. 
Prin aceasta procedura stric9.m tot 
rostul albinelor, aducAndu-Ie 10 mare 
zApăcealA. Ele lşl soot puii afar9. fe.
cAndu-şl aşez9.mAnt pe partea cealaltA 
a fagurilor din spre urdiniş. PânA 
dreg ele totul şi mal reparet.t.za şi fll
gurii retezaţl, le trece pofta de rQit, 
mat ales c~ uu s'au putut niCi tnmulţi 
una, ti alta, n'am dat 100 de a Be mal 
prAsi nicI .Uă matct.~ prin stricares 
oA.suliilor de matoă. Această atric&re 
a casuliilor de matcă o vom urma şi 
apoi cât pne timpul roirilo 

Prin oprirea stupilor cu totul dela. 
roit II facem aA ne aduca. un mare 
folos, adun~nd miere din greu In dea
parţ~mintele anume puse spre acest 
scop de cumva al coşniţa de acest 
fel, ear de nu, In cutia pusA deasu~ 
pra coşniţel. 

Cu roiul din tAI totdeauna ie~e 
matca cea bMrânA. Trebue sA-ţl sem
nezi bine acest roiu~ pentru CI la al 
treilea an, sa prl\p!ldeştl matca de 
vreI sA·l mal aibl stupul tu care e ea. 
Na facend aceasta, stupul va peri de 
sine, din causa ca matca deponAnd 
tot ou~ de trtntorY, cari consuma tot 
ce biet adunI. albinele, ti apucI. iarna 
fAra miere şi piere, afarA că dela el 
n'am primit nicl rol de 100 In acel an. 

Matca, In coşniţele mobile o cău· 
tAm, luând fagur de fagur, după ce 
domolim albinele cu fum şi aflAndu·o 
o omorIm, ear tn locu-I punem alta 
tin~ra. Pentru de a avetl ~otdeaunala 
tndemQna. matca tinera, tinem anume 
rol de rezervA, deh.a carI luAm matce 
tn catll de lipSA. 

In coşniţele ordinare eA cauta 
matca bMrAn9., spre a o prapadi, prin 
alungarea albinelor. 

L. aceste InsA merge cam greu 
acest IUClU, pentru aceea mal bine 
vom face recoltand stupul cu matoa 
b~trână, de tot. Albinele nu le vom 
omort cu pucioasa) ci pun~nd sub ooş~ 
niţ' un blid uns cu miere, (când al
binele nu eboara pe afara) pe datA 
ce a plin cu albine, n luam şi-I punem 
sub alta In cara e miere, dar a lipsA 
de albine. 

Putem face aoest lucru şi prin 
8!ung~rea albinelor. Anume luam coş
n~ţ" ŞI o punem mal departişor de atu
pm9., unde nefiind nimic să tmpa.rţesc 
pela celalalţl stupI. 

De cumva BjuDg~nd la num~rul 
de stupI pentru câţl ţi-al fost facut 
anume stupina şi acum nu voeştl să·. 
mal InmulţeşU, ci oprindu-J tn tot anul 
dela roit, recolte zI numaI miere şi 
oe&ra dela el, apOI pentru schimbarea 
matceI bettAne, ca nicl sa nu recol~ 
tezl cu totul şi nicI 89. nu mal aX os
teneala, cerca.ndalte mijloace, veI 
lăsa respectiviI stupI a roi numaI cMe 
un roiu In anul când matca le e de 
treI 8DI. Prin acest mijloc 81 făcut 
totul atât de uşor, cum niCI nu poţI 
crede. Cu roiul 8 ieşit matca b~trânA 
esr tn coşniţa betrânA a remas un~ 
tin~ra. Stupul betrAn Il grijeştl mal 
departe c& sa. nu mal roiasca ln felul 
precum a'a mal spus, ear pe roiul cu 
matca betrâna, toamna ti recolte zI cu 
totul, tmparţindu~I albinele pela. cel!),· 
lalţl stupX ... (Va urma). 

Pentru<câ nu se ia 1 n cOhsider,·, li;. 

clima, referinţele aituaţiunex şi c. " 
tatea solului. 

La. toate acestea tnv~ţ!Uorul e' ,. 
chemat a Inveţa poporuL . 

MulţI s'or plânge că au ~i 1 

destul lucru ou bMeţiY, cu salar 
cu ne~8~ul vieţii ş. A. Toate le CrE' " 
lnlia h~mlC nu aflu de scuzat. ' 

FIecare Inveţa.tor a trebuit sA i 

d.ea 8~amA Ini\inte de a lnbrf1ţişa {. 
Clera lnv~tatore8Sca, Cu câte greutt, . 
este tmpreu~&ta şi C? d atorinţ'~'.~ I 

faţă de carIera ss ŞI faţA de POPC,L"'f' ~~ 
Pentru acea m~ rog de tnvet,j , 

t?ll, lumineze poporul In ale pomr., ! 
rItuluI, sădess0A ~M mal mulţI pOl f 

tn şc.oala lor, ~Obj~lteze~l, respa.nd6!lBr" ~ , 
pomII aceştia ŞI vor vedea rod-" 
mU';lcel lor atât In privinţa material ~ , 
sl\DltarA, cat şi spirituala. ImpUne-. 
8ră-şl fiecare datorinţ!i conscienţit, 
caCI sporul nu va r~ma.nea_ 

Prol. Nicola8 Mihulin. 

Q 1 d l' In "ţ t 1 Colierul d-nei Liane de Poug:" yGoa a e pom ŞI va ă orn . ArtiHta. fff1!Jr;E"zti Lia.ne dd Puugy, paie! ~ 
Suntem sllracl, să foloBim un magmfic colier compus d"l pArIe. 
decI toată palma de pă- In fit3*enra seară, el. depunea. acel'~ 
milnt colier cu c6lei'alte bijuteriI intr~o entie di' 

Poporul nostru tn mare parte cabinetul eău de toaltlU. ,- l 
tr9.eşte numaI din poame. Când pomiI AI'um tAte-v& Z,lf.t;""'fIIFfi. 4isp riţ::, t / 
nu rodesc, foamete domneşte prin locul preţiosuluI colier. Ca.merista, şi toţI Ikl I -, 
respectiv. In casurHe acestea roma.nul vitoril intrebi!ţI n'au putut da nici o ax" 
toate le ntribue SOrţiI divine; "uşa aplicaţie. 1 
vrut Dumnezt'lu· tŞI z(ce In sine şi D-oa Liane dJ Poug.-y nu primise L 
cu Ista se mângAie. Puţtnl reounosc dînsa de rât pe :li ,te prietenI fOlirte si 
greşelile lor, ca.rora mare parte pot guri şi de alt·fel nimenI DU pUrunsese h li 

mulţumi uscarea, nerodir ,a şi mor- cabinetul sin tie toaletA. Ea valora preţl, 
burile pomilor. Poporul nostru ra- bijuteriel dispiirute la aproape 600 de m,l. : 
tion!\l tncă niCi azI nu cultiveazA de let 
pomii şi lIU a greşeala lUl, ci ae~lula Depuse o plA.ngere comisaruluI de 1""";'-', "-l 

care e c.hemat sa·1 dee instrucţl~ In liţie CUEl a d~&chl~ o allrht':tl. ."". r . - . 
toate. ŞI cine este acela" Nu altul, E probabil d. hoţul cuno )tE'a ,Rertec* ~ 
de cat tnvAţMor!lI.,;.]umio.a.tOl'lll popo-.'· "btfft'ţ.~·n.''''·-· ,~~nl'i" pf l 
ru.llllf1:~reeeWf' "'..... Il&nga acest CIJ]i",f de ~Hrltl aadvAl&W 8'< 
de mc, până l~ vrlsta Jmuntatfl., atât găsea şi uunl Ia fel, Însh'e perle f~ 
tn ,co.Ut, cM ŞI tn prax9.. In praxa. pe care no'] atinse de lot'. ~ 
mat mult li pOlte Inv~ţa In ale po- • 
m9.riiulul. FÎecare ~coala. îşI are gt9.
dina sa de pomI. 

Datorinţa Inv~ţMorulul este, ca 
instruând şi tmba.rba.t~nd poporul a 
cuprinde pomAritul, sA-I creeze un 
isvor de venit cu mult mal bun de 
cum avea. Sa vedem Insă folosul po
milor, respectiva a ,coleI de pomi. 

Pomaritul dupla folos ne aduce. 
Fruotele pomilor le mânca cu placere, 
le vindem chiar şi uscate, treout('j tn 
f9rmentaţiune tnca le folosim. Lpmnul 
pomilor tI folosim la diferite l biectt·, 
ba ohiar şi de ars ş. a. .Ăsta'r fi fo
losul material. 

In privinţa sanitarA folosul a şi 
mal mare. 

Ştim că frunzele pomilor şi a 
fiec9.rul arbore au dou~ feţe. Pe dosul 
frunzeX cu 8jutorul microscopuiui gA
sim nişte gaurele miel (stomata) carl 
servesc respiraţiunea. Prin respira
ţiune pomul atrage Bcidul carbonic din 
aer, U descompune tn carbon şi oxigen. 
Carbonul fi foloseşte, ear oxigenul 
fi elibereaza. Poftim decX, capătăm 
dela pomI pe IAni9. folosul material 
şi elementul principal pentru tral. 

Ne scutesc de prav, de foc ş. a. 
Poftim dacl cât folos ne aduc 

pomiI şi te miri, cA pomAritul )a noI 
este totUŞI negligat şi puţim sa pricep. 
La alte popoare vedem tn floare po
măritul dând cultivatoralul mal atAta 
venit cât şi cerealele. La nol daca 
voim a ne procura un altoI, ne costa 
mal mult de 1 cor. 

De soump a destul de scump. 
Dar totUŞI Il cfl.pMâUl 1 Acum mal ur
meazanepriceperea la Badirea lor, sA 
UBCa, 11 marge I~U şi paguba e gata 

Exposiţfa din Liege. - B6'gi~ 
va celebra in 1906 Ilo 75-& aninnare ~ 
independf'Dţql sale naţioaalo. Eat. natura: 
eă intre numtrolls,la festivitAţI organisa.\fl 
pentru această dat~ să figureze o upo~ 
siţie nni nrssll. . 

Pe de alti parte era drept eA &Masti 
exposiţiune destinatl\ unei conslcrlirl fi 

putereI indulitriaie a ţerti III aibă Joc la 
LiegA, eentrul unei aciivitt\t1 ~xtr.ordiD8rf' 

'1" _. ',' - ., r 
prin minele sale da (llrb~Binelp, 'nra~ 
DIlI 'etnrele, fabricele ~alt' da armf'i, pfl scurt 
pn ,: stabili ffientelel sa.le de orI-ce fel. 

Capitală industria!i\ a B'lgiel, piaţă. 
cOIIlt'rcill.IA de primul rang, Lieg~ eQt/IJ\n 
acelaşI timp situatiî intr'o reginn6 E-xtrem 
de pictorească şi străbătuiă de tOite marUe [' 
tr@lnuri intBrnaţionale_ . 

Exposiţiullea sa univEln;ală şi iut~r- . 
naţional! din 1905 este prin urmare agÎ-. 1 

gurată. de o re Hşită c.owple,ctă, tA.t din pun~tul 
de VAdi're al participaţiunilor străine ca ,i 
al afitlf'nţel vii)itatorilQr. 

Intreprinderea, thiar deia !ne"T'ftt, i .. , 

primit inr.upjările cele mal b~Df\. M. S. <~ . ...,. 
Rl'gele Bslgilor i-a acordat inaltul s~n pa- .i L . '~ 
tronaj, pe rAnd Contele de Fl&lldra.~. P3" - "'; 
mit prn~edinţi. de onoar6 .. Co~~'" I 
Belgiane. Apoi A. S. R. PriD~ Alben t 
de Belgia a vrut il asigure _~tă protte - t 

ţiUgel 81\ Ex:posiţiunt'I, ,;Fftlamând, t,itlol . f 
de prllşediate efectiv al acestei tomlslUDI, . I 
& elrel instah.ţie o Y& presida În p~rsoanrt.· , 

• ] 

Expolliţiunea, elJ,r~, S6 ştie, este ... .-or-; 
ganisat' independent de od-ee idee. de JŞ, 
benefidu, a primit dela inceput adesmnI-' ~ 
preţioase şi importante, a.tl\t din run~t d~ I &. 

v8,\ere a.rltiati c1 cât şi ~tiinţifie, industllal ŞI t z 
comereia. I 

J 
1 
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- Cronici5. tristi\ •.• 
A. le Dunjţrii su tn~h:1it eri. tn 27 

. t P(>Bud~pf'ilta p'un ~in~l mehnnw, N~
M~nl Rn 'th Nllrn~1.i azi j-au dat da trup. 
colM 1 orb va n' ar au dat de o scri!lo~r .. , dln 

n IJza . f . d 1 d cii Rorvath e lf!rt a UI1UI ue 
care .ee Vf E', l'a avut ~u un f>UDOseul, Iuliu 
amlr~lc8nEr~: Intr'o vreme prietill!. bun!, dtr 
80 . Sd~veDjrA In curind duşmanII Cel mIIi 
apo~ din CllU88 anei f.\ţf'l. Ambii erau t~
roAr 'stiţi de es, ,i ea le ziro.hia la amândOl. 
ar~go Pre-a micI le a fo~t lumea. {I~nţrn 
smAndoi. Uoul trebnia ali mMr~. Tl'!\s",r~ 

ţi cinD eA beii loc celu!qla It. Soarte" a 
~. ;~~t pe p,utea lui Soltisz-. Ho.rvath irssfl bJla 

neagrlL. Trebuia s!l. Be ~lIlocld~ ... 
Soartea ti favorjz~s~ pe Soltes~ tn duel, 

In drr,gostp tnel nu. Fala se măr~td dup~ 
un al treilea care cei drept nu era mel 
lnrlr~gosm d~ moartt"', nici DU avu~~ dQ~l 
americl'n. dar 8VU~~ un gAnf! bun: 8~ ce9r!i 
mâna fetei. . 

Af'1ts.i istoria lui Hot'vath, esre a mUrIt 
de dragul unei fet~, ce dupli altul s's mI
lUat. 

NOUTĂTI. 
ARAD, 29 Mi~iu n. 1003. 

ţiune gimnastică arS!'jatfl In .neta do 21 ei 
22 M~lU C. 111 Dobrlţin Jntre cel~ pe.sto. 30 
'Male medit din ţlJ,!." a lu",t psrte '1 glln
nB9iul rom!\neiJC din B3iuIJ: 24 de ,cohu1 
sub conducerpa profesorilor de 8p@cislitatn 
V~<),ilio Dumbravll ,i ~(!rti(llan. Ard.elean. 
Precum suntem inform~ţ < ,,,udenţJI b'lu,enl 
e'an purtat brav 1" aceste sr:rbt\t1, ,1 paDirll 
~Rr.~lentele lor prellt1\ţfullf, doi dintre eJ au 
dl)b~ndit premiile pri»~e, allum~ Saver Mi· 
dea abiturient, medal~e de argznt 1. pentrll 
rec~rd. fn S!'IU tn lungime 5 m, 5Q em., ,1 Ni· 
colau Codrean., cI. VI g'l medalre de argint 
cu bronz 1. glmllagt. 11 paralele. Par!tru 
pur'are!\ e;~mj.lla~l. dieciplj~1 ote. A'au dat 
pe seama glmna.nulut ţrel dIplome da recu-
no~tir.$I. • 

Paralittas pentru Dr. Ioan Raţiu. 
Ll 7 Iunie fi., ziua de RllsaIJI, se va Elerba 
in Sibiiu un para8tas, ear in Cluj şi Turda 
o liturghie iD tro odihna sufletuluI ferici tu
lul Dr. Ioan Raţiu. 

• 
Protestul scriitorilor ruşi tn 

causa măcclurHor dela Cllişlnev. 
In unul dintre numerii din urmlt am 
reprodus scrisorile marilor scriitori ruşi 
Tolitoi fi Gorkij despre miicelurile dela 
Ch1şÎmv. Zilele trecute acum, scriitorii din 
Moscva şi Petersburg au lansat un protest. 

Instalarea noului protopop al Rlldn~i. 
DuminecCl., la 17/30 Ma~u va fi Instalat prm 
P. O. Sa dl Roman Ciorogariu, director. se 
minarial, noul protopop al Radnet, ~arn!cul 
preot şi vrednicul român~ dl ProcoptU Gwu· 
lescu. - ,ba trăiască la mulţi ani I 

JI\ cele eterna asUzT tu 25 Maia la 10 oare PAR T E A E CON O MIC Ă. 
Mena dor'A an morb greu ,i tndelungat.i 
dapA primirea cn pietate.. st. !IPICraminţe 
a moriblln_ilor, In anul 28 al e~lilir. R~mJl· 
,iţ.le pAmante,tJ 81e Bcam 1'Julul d.;,foneţ .1 
vor strl1pune spre repallB etern ln cimitir"l 
biElericel gr.-cat. din Hodac tn 28 Maiu la. 
2 oare p. m. Fie-! ţ~ftlll) uIŞQ"'I'A ,i mumorill 
nf\uitat!J.1 Hodac, 1& 25 Maia 1903. Dematria 
Veţlanu ti Boţia R' 611., ca pJl!irinţt, Anl8iasÎ8, 

Prejul Ipirlulul rlin Arad, 28 Maiu. 
8=,i" rsftnat, vAnzare mllre • 118.-

• » , mic'. 120.-
• brat v~nz8te mare • • 116.-
• » 11 miel.. 119.-

100 cbilogl'ame borhot ulcat • 12.80.-18.-

Maria, Ontavian, Traian ,i Dernetriu ca fr~ţ1'. BoreB de grâne din 8udapesta 
Flogra Lupa mlir. Fl1rcaIŞ{u, D~metriQ Lopu, 50 chlgr. gr~u pe Maiu c. ---
P1Mt gr.-ort. ,i O~tavi8n Lupu ca un('hr ,i " .. s~carA pe Oct. • 6.61-6.62 
mAtuIJi\. Florea, Mllria. A!lastasia., Mart,ca .. .. porumb pe Maiu .. ---
,i Ioan -l'a veri. Ioan Popu, Iuliu Har,iaDu .. .. OV~II pe Oet. II 5.51-552 
ca cumnaţ'- VasiliQ ,i Traian ca nepoli. But'sa comerciului cu porCi din Kăblinya: 

- Sl1bscrj~il cu inima frAntă de Raport dela 27 Main. 
durere anunţ~ tuturor rudt'lniilor, ami- Porc! graşX(nngarX). per. peste 400 Kgr. 112-114 tiI 
'1' q l( • b·tl ., ." • p?nâ la 300 • ---. 

I~] or ŞI cUnoSCOyl Ol, e. prealU 1 U ŞI In" " tineri p?nâ la 320 " 120-121. 
ved nf'uitatullor SOţ, frate, cumnat şi unrhiu • • "tineri." 250. - -- • 

Moise Morariu, nl'guţtttor a trecut la : : (s~r~n pe:. p::t~a 26~240 n~=~i~: 
cele eterne astăzI la 15/28 Main n., la 3 
ore dimineaţa. subit, dupl un morb scurt 
şi repe) tin, in anul 49 al et!ţiJ. R~mă~ 
şiţ~le pămanteştl bie scumpuluI defunct se 
Tor aşeza. spre odihna dB ver.I în timitirnl 
bi~fririI gr.-or. din M.Mera.t, Vineri in 
16/29 Haiu la 2 ore d. m 

Fie·'I ţ~rin& u,oarl şi memoria bine
r.uvbntată 1 

Măderat, 1& 15/28 Maiu 1903. 

Bibliogpafte. 
Au 8pAru~ ~i 8e glisesc la admilliBtralia 

ace8~Ql .Iisr: 
"Sybarfs"', roman de Ioan Adam. L",c

turA inll'lressntfl. (Vl'zi r~cen8hJnaa In nrol 
7 a. c.) Pre~Ql 2 cor. 50 bani. 

"Eminescn şi Coşbue", IItudia likrar 
de Alexandru Ciura, rJrofe!or, Blaj. Preţul 
1 coroanâ. (Vom reveni). 

"PreludW', uticole ,i cerMtlirl lite
rare. de IZarie Chendi. Da deo~ebi' interN! 
pentru noi RomAnii din Ung8ria. Preţul 
2 cor. 50 banI. (Vom reveni). 

\ /_ ,~- Coadă de to;or. I>jtor.ia coadeJde 

\ 

topor e veche, d' odată eu păcatul omenesc. 
S'a ivit o B.ilt"menea. eoadi şi la Dobra: 

C~l din Moscva RUDă: "Adânc sgu
duiţI de cdma eOlllis5. În Chişinev ne 68· 
primăm compătimirea eea. mal durNoa8~ 
taţl de jflrtfele DAvinovate ale ma9seI bru
talI', ne esprimlm îngrozirea noastră tn 
faţ~ ace8tel bestia.litf\ţI a poporului ruse3c; 
dlspreţlll şi greaţa. noastrâ faţâ de urzitori] 
şi auctorjf, şi indignBrea noastrli. adAncâ 
f~ţi\ de promovMoril acesteI erime". 

VM. Moise Morariu n~se. A.ua Mi
h3iJovicl, ea sQţie. Maria Morariu, Ioan 
Morario, ca sor' ~ frale. Ori8tin& Morariu 
năse. Şlir, ca eumnatrl. Dr. lo&n Nemet, 
şi soţi.a n. JOfanca Puloficiu, Petru Nemet, 
~l soţia n. Floriea. M~saro~1 IUitin Nemet, 
Aur~l Moraria, Florir,a Horariu, Ghiţl Alo· 

Tot aief se Bfl~ "Casa Naţională." ilu
strate române,tt frumos executate, ap~rllte 
in editura insti&utulul litografic Petre 8im
tum. Preţul 10 bani o bucati. 

A.lVOc~tlll Mlmtyan Anrel din. Ore~ti0,. ea 
\ sa. strI"lfl Românilor, şi-a pus ŞI el candlda-
I tura. NICI in toaia sa in '!II. n' are curagiul să 
I pomenească numi.ll!3 de Rnuâu ori partid na-
\ _ #onal, ear foile ongurl-~t1l1 recuoosc toate 

cA e omul sUtpânirit. 
All:"gătorii, snntem sigurY, il vor re ~plăti 

>"c--{~ nedând~-i nici un vot! 

f Din Ş!lPrflOf!I ni-Ae' ftorh., "Il ~ ... (> luni ... 
f V· ..... ~ 'iii ,,'~ul COmpam8 regunenlulul 

----m>. trjmi~5 acolo - dupA tulburArile din Ilrm!l. 
- ca H~ re8tabi1ea~cl şi sus,inii ordiDea. 

• 
Examenele la Institutul nostru 

))edaO'ogiC. Eri s'au sfîrşit examenele 
cursu~i IV al institutuluI nostru peda
gogic (atât ale elf.:vilor cât şi ale elevelar) , 
R,ez;'Uatul acestor examene e p~ deplin 

\ 

.. ~. - 1»ulţumitor. AzI îneep examenele ele· 
vilor privatiştt. 

• • 
Ex-lex·nl ,1 armata. Uaa"·dintre urml

rile stlUit de ex-lex 10 care trAim de-o vreme 
lnClo8<>.e e, c~ la 1 o ctomvrie, , recruţii de 
nou ascntaţi nici la un cas nu vot' puM fi 
etWemaţi la serviriul militar. Ch\~1:' de s'ar 
pnne luna aîf1a c8pM st~ril de ex·lax, 
asanţ/lrile ar ţiDe pânl\ clUre sffrşltul luf 
Augult, ear lu:crllrile de biroQ ,i org!f!nisara 
llU s'Rr paiea termina p~nlla 1 Octomvrie. 
E dari ftresc cA vor fi rhFlmaţ' ·111 servi .... iu 
mm\ar cel din reset'va speciala (p6ttartalek) 

~ ~ oile' cel ear~ şi-8u Implinit aniI de 80rviriu, nu 

\
~ poU' r~lnlJţl. Circull\ svonul, el Intre astfel 

) 

~ de lmprE'jllt~rl cer nou sseotaţt numaI la pti-
mlvarA vor fi chemaţI la arme. 

'. 

t 

• 
~Dl Dr. August Lemenyi, medic In 

Bri~'ov, 8 fQS~ aleI! cu 81lhmaţiune medic 
c~rctlal la 6 BpsseDYo [o comitatul Torontal. 
Siqse:e fdicit~rll 

• 
~:.... ",. erisa dela Casina românA din Br8~Ov 

a'a aplaDat Cotim tn .. Gaz. TCilOI· cA tn 
~ ·adunarea IAfler"lA contiunativA din 24 Maia 

n.·(lDcepll.tli la 15 Martie n.l) a'a coniltituit 
noul comitet, a)eg~nd president pe dl G. B. 
Pop, vice-president pe dl Simeon Damian. 
.ecret&r: Payel Pern.ea. CRElSar: N!colsf:1 
D~m8, e{!onom: L. Nasw.li; membri tn ca
n\ltet: Dr. ~. R088nu, Pt'ru Pop, Andreio 
B'r~8n, IOSif PIl,csriu, Ioan Lengher, I. C. 
Panta, 10l1n DU'Oiu, lo~n SAMde8D11. Dr. 1. 

,Bunea, Geo.rge Dima, Nicolae Bogdan ti 
Dr. I. MoşoJU Speriim ci noul comitet 
::r,e 8e compune din cel mal di,tin,f fruD~ 

ş. al Bra,ovuru" va ln&rodoce un BpirH 

tS.l\Dilttos In vieaţa Sociali a aces'ul ora, de 
run e. 

• tt 

mfaH ElevI ar .8.imoasioloJ de Deioş pre
. fA J, DQbrJţin. La aerblrile de ,mula-

Protestul e subscris de 14 dintre cei 
mai de frunte scriitori din Moscva, între 
ei Tolstoj, principele Tlllbatlkoj, N. W. 
Dnidoff, principele A. Sumbdoff. Protestul 
serit'torilor din Petersburg e jînut cam în 
acelasi Ion. • • 

Petreeert. Producţiune Teatrala ,i 
Petrec~re de dan., se va a.ranja tn favorlll 
D lul m!!.N3tro diTlgllnt Anton Sochor, tn 
CaranlJ€ beş, LunI, 1u 1 Iunie D. 1903, In 
sala 0'elulu1 "La pomul verde·. Inceputul 
precis la 8 ore seara. 

- Produc~iune corall-declamatoricl 
tealralA Impreunata CQ joc 8e va arangia 
Ll!lor, tn 8 Iunie al. D. (a doua zi de RUBa/i') 
1903, to pavilonul dela otelul ,,8chUtlsn" 
din Media,. IDceputal precis la 8 ore seara, 

• 
Invitare. Societatea de lectur~ Hloo· 

cf>nţru Micu Clain" a ieologilor din Blaj 
tnviU~ cu tORtli onoarea la Serata literară 
musicala ce·o va ţin&8 tn memoria fericitului 
el palton Ioan luop.enţiu Micu Clain Du
mineca la 31 Main n. 1903, In aala de 
gimna&ticl. InceputQl la fi ore seara. Preţul 
de Intrare: de periJOaD~ 60 baut 

• 
"Progresul", sooi!tatea teatrall din 

F!.ig~r8ş, ,t-a ţinut adUll\rea generall de 
nrimlvarli 18 23 Maia, - tn Dumineca or· 
bulul - tn presenla unul num~r frumos de 
membri, con~tiJ de ~copul ce 1 arm\\re,te 80-
eieb'ea; 8U fost perirsclaie obiectele dela 
ordiDea .ilel tn cea mat perfect*, linişte. 

Din rapor'ul comitelulul ,1 al cagea
ruiul s'a V~zu& activitatea continui' a Bocie
tli,it ,i starea fonduluI In banI, moblliar ,i 
recvisite, In 8umll de 2000 coroane. 

In adunarea aceasta societatea IIPro
g~esnl·. s'a reconstituit, aleg~ndll-',i birou 
Şi comlte~ peD\ru un perilld nou de 3 an'. 
A.u fllst aleşI urmAtorii: Dr. Octa.vian Val!!. 
president, Andreiu Ludu, vice - president, 
Costi TomtJ.. secrebr, Ioan Dejenariu. caa· 
sgr, Trlllian PlcalA, controlor; tn comitet: 
Elisabeta Pap, Maria Dao, Ecaterina COt· 
garas, Ana Poparad, Maria CerMa, Victoria 
Sur'u, Dr. IoaD Turcu, Dr. Andreiu Micu, 
Âlex~ndrl1 BeHe. N!colau Aron Ioan Be
reBCQ ,i Adrian Farcl. - Memb;i fund8torT 
not la aceasta adunare CU C'A,te 20 COr(lf\n fi 
liI'au flcut: D~. OC':tavian Vas şi soţia Oob· 
via Vas nAscutA Damian. 

Societatf'a • Progresul" t,1 are statu· 
tele C aprobate ,i Iln rfgl~hmi~nt intern·(oar~e 
bun, dupA care 1,1 desvoa\ţ~ activitatea. 

• 
Necrolog. Subl!ct'iOiJ cu inimll Ir~nţA 

de durere 8Dunţll tutU1.or rndeniilor amici· 
lor ,1 cunoscuţilor el pre8iubitol ,i' tn vec7 
n.euitat~l lor ~Il, fra~e. nepol, vijr, cumDat ,1 onchlu Iul~u Velzanu, mginer mechanic, 
Bllbloeo'eoeDt ces. reg. In rese,,' a tl'ecll& 

ranu, ca nepoţt ~i nepoate. 
• 

D. Ernest Dubois, eminentnl seulp
tor franMa, autorul monumentul"1 101 Ioan 
C. Brătianu, a avut onoare a a fi. primit la 
aodienţ~· de M. S. Regele RomAnieI. 

Maiestatea Sa I bine-voit a conferi d-lul 
ErneRt Duboi& ordinul Steaua RomânieI, tn 
gradul de cavaler. 

-Un eiclon gro8snie. In _tatele Nebra8k~ 
JtWQ ,i nUooi!! a bAut.it un ciclon \eribU. 
Oraşe tnţregt 8U foa* di~\ruse. Bun\ mal 
multe sute de morţt, eal num~rul rAnitilor 
eate iDcalculabil. Telegraful ,i cine ferate 
au tost de-asemenea dis&rue. 

• 
ToţI ştiu, (!I sAm~D$e)e de DBpl de 

Dutre$, ale Jul MQulhner, 8Am~D$e impreu
Date dau roadele m,,' bogate, cI s!lm~n$ele 
de vordeţurl ale lut MButhoer produc z'Jr
Z!lVatoriJe mal bune ,i cI djn BAm~nţele de 
flori ale lut Mauthner cresc florile cele maT 
frumoase. - Cu un covant: Slim&llţele ]u' 
Msuthner sunt cele mar bune, depositul cel 
mal mare ,i prelllri!c uimitor de iemne. 

• 
Un cadavru conservat 600 de ani. 

L~ Geneva s'a dB8coperU un fllp~ exira-or
dinar ,i csre a provocat o profundA emoţie 
10 llopulsţiuoe, mst ales In claBele de JOB. 
In biserica sf. Petre din (acelora, a fost 
glhdt corpul intsct al marchjzal Centllrfoni, 
moartti scum 500 de an'. Lumea din popor 
grtl.miiditil In msse In j'llnl b:s~ricet Bpune 
cii .'a petrecut o minune ,i ci marchiza e 
o sfAntA. 

• 
NeTasta doi ani mi-a fost bolDavA ,i 

dnpll-ee 8 purtat 6 s~pl~ma.ni de IUe crucea 
duplll m8gaeto-electricl R B. nt. 86987 s'a 
tn8~nMoşQţ pe deplin; reuma .i 8s~hma de 
cari suferi", au dispArut Nu·'ţi pot prin ur· 
mare Indeajuns exprima recuno,tinla mea 
pentru ace8st~ invenţiune framo881\. Mit de 
mulţumite. Cu deOSf'bitA stirni: Ioan Klinka 
(A!lll'rn). S!risGares asta "primit-o dl Albert 
MiUler (BudspBBta. V. VaoăsiI u. 42/K), 
inveDtatorul crucit duple megneto·elec'rice. 

AVIS. 
Aducem la cunoştinţa st. nostri abo

nenji că am trimis la. adresa tuturor 
acelora cart sunt în restanţă. cu abona
mentul· foii, chitanţă despre aceasttl re· 
stantă. Rugăm dară pe toţi cet-ce au 
inimă pentru foi. româneşU să binevo
iască a rescumpera aceste chitante, carI 
li-se vor presenta prin oficiul po~tal 
competent. .Adm. Trib. Pop . 

• 
A aplirut Nr. 8 din "Revista idealistA", 

dela 1 M.aiu 1903, cu următorul sumar: A. 
D. Xenopol: "Starea economicA a t~ranulul 
romAo·; Riria: "Congreliul latin" (poesÎf'); 
Prin~ul Grigorie Callimachi: • MemoriI'; Em. 
Grigorovi$a: .Suferinţele tin~ruluJ War'her"; 
Tr. G. Djllvsra: .Ed~r Quine', tllorom'n-; 
Eugenia Iancule8cu de Reus: .Spre desro· 
bire" (romao); D. Drlighicescu: nCon,tiinţa 
social' la. noi", G. l. Ionescu Gion: "Dom
nia luI CUZB Vodli \ de A. Xenopol; Dr. A. 
Trr.li\ş{~scu: .lde.lIut şi realit~r·; Poesii: 
~Speranţel· de Ana Mano, ,In Album", de 
D. NBnu, ,Flort- de Lud. Dau" .LQP~I· 
de G. Tutoveanu; • VersurI'" de Fiori8n G. 
Bec8scu; Msxim Gorki: .Celc8ş" (novaIA) 
'rad. de Lia Mllgur1/l; M. G. Holban: ~O 
DouA indrumare a criticef f18DCeS8; N. Vas
ebide: "Scrisoare din Pari8~; BenedeUo 
de Luca: .CongreBele internaţiomde dela 
Rnma"; Ion C. B!lealba,a: • Actorii" (Cro
nicA teatral"); &(. G. H.: • V leaţ .. [n ţearA." ; 
M. G. H.: .Ce se petrece tn 8tr~i{)lit8te"; 
Buletin bibliografic. - Redac$ia .i adllliuis· 
tra,ia Bulevardul Eli.sbata 6. Bucor(>l!tJ. 
Abonamentul pentru Transilvania, un an 40 
cor. Revista apare la 1 a ftecl:iret lunI. 

Red. respons. IoaB RU8SU Şirianu. 
Editor AUle} PopovicI .. Barcianu. 

. 

Inserţiulll şi reclalne .. 

Un Inveţăcel 
care II fie din o familie buni 41 posede 
1-2 clase reale I!UI gimnaBiale, pe IAngA 
lntretlgll lntzt'linere, se primeşte momentan 
tn prAvAlia de moda ,i manufactura a sub· 
8f'mtlstnluf • 

9871-3 IulIus Popovici, 
in llBţeg. 

De V6nZal.'8 
10.000 litri vinars de prune, 2000 litri 

goviţă şi 15 mdjl metrice ovea. 
Şli-

Preturi foarte moderate. 
A se adresa la 

Iosif Indrieş, 
proprietar tn Bobl 

u. p. Alkenyer. 

Concurs. 
" o BA VI CI ANA", institut de credit şi ec ono
mii în Oravita PQbUi;!~ cODcursla postul de 

OASSAR 
care e a 6e ocupa la 1 Iulie 1903 . 

Conc1Jren~i1 pe JAng' documentf.\rea 
cvsliftcaţiunil, an I!!ft..',l formeze rn,iel 000-
diliile de retribuliune ,i si pl'eciseze Iuma 
cauţ\unil ce o pot da. 

Ofertele SUD' a 8e sub,tflrne pAnA la 
15 Iunie a. c. VSl 8-Ş 
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KALMĂR JOZSEF 
meehanie. 

Recomanda. 

Bicicletele 
aBIe de cea mal bllDa. calitat~. 

Are In deposit guma t'nterioară şi 
eslerioară de prima calitate, şi tot felul 
de pArţi constitutive d'ttJe bicioletelor. 

Eftine şi pe lângi garanţie 
efeptuieşte 975 5-

Reparaturl de bioiclete, 
in stalarl de 

sonarll electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garanjie, 

Strada Sala{'z nr. 2. TelefoR nr. 242. 

SONNENVIRTH J6ZSEF 
pictor de artă şi ftrmă. 

A RAD, strad.a Deak Ferencz 39. 
Am fost aplicat 8 8ul Ia domnul Ioan Czeiler, 

ca conduc6tor artis'ic; eseca': 

Inscri pţii şi decoraţii 
pe sticlă, lemn şi fier 

~-~-_ frumos şi durabil. 
Esecut d'8~6mroea pictarea de icoane 

sfinte pe l&rg!1 pre$ur! moderate, 985 1-10 

Pentru biserici favoruri deosebite, 

In atenţia publicului ziditor! 

Kiss Albert, 
tap f ţer Ş 1 de cor a tor. 

Arad, strada Varja,s8Y J6z8ef 13 

Primel,lte tot felul de lucrari de tapiţerie şi 
decoraţiuni, cOD(ecţiooue de madrfiţ-l şi 

o [ce reparlirl cu cele miiI modesh pr\ lurl. 
Canapele ei madre.$ur! se gliseRc tn 

In permanen$A In depositul meu. 961 8-50 
---------------

Fondat 189,3. 

VllRlIs JOZSEF, 
PLAPOMAR ei MĂTRĂŢER. 

Arad, Deâ& Feren('z - nteza I(. rol 4-0. 

Am onoare Il Instiinla P. T. public din 
loc ,i provinl', ci mi-am ebAmutat ah-li, rul 
da plapome IIi mlUraţe de p" piSl't> li b'rtAti' 
unde 8 stat mat muli! anT. pe strada D, ak 
Ferenez 4-5 (tn curCe vis a vis de poartA. 

Prf grtte8c tol fQ<lul de 

flapoa.Zlle ,i mătraţe 
In torma cea mal flumoasii ,i cu preţurile 
cele mal moderate. 

Comandele din proviolli se efectuesc 
prompt IIi precis. 

Recomand&odu m~ pentru sprijinul O:'. 
publicI sunt 

960 6-10 
Cu deose biti s'im!: 

varo. J 6zsef'. 

955 8-10 

Zideşte fântânl, 
Am onoare a aduce 18 cuno,tinţB 

ono public, cl\ la strada Kapa, n-rul 
m le curdţeşte, găureşte sau le face mat adîncl: 
12 Lie8D1ann Jozsef, Arad, strada Weselenyi 36. 

(t:8!i8 proprit') am des bis 965 3-50 

~ Asi g ti r a, 1: viatli; zestre, capital de tntreprindere rente cazul 
~ morţif. Bpese de tnmorm~n'aro I I , 

Agentura princi pală in "~rad 
A BĂNCEI GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ 8IBIENE 

'J TBANS SllL V!ARIA U 
rrimf'8Ce oferte pentru 8Eligllrl!.rf din comita tele: Arad Biehiş Bihor 
Cenad, Caraş-8everin, Timiş ljIi Torontal şi le efeptueflde pe lâ~gl; ed~ 

m,,1 (svorabHe c<.onditiunl: 
1. Iu rllmul vieţiI: capitale cu termin fics, rente, zestre pentru fBtlţe capital 

d~ lntreprlndere pentru feciorI, pe caz de moarte, spese de lnmorm~ntare: Aceste 
din urml!. dela 60-600 cor. se plMesc la moment tn ziua morţi] tnt(jmplate; 

2. Iu ramut fooulul: cH~dirl de iot felul, mobile, m!!.rfnrX, prodocte de ea.mp Il. a.; 
3. Contra fortului de bani, blj uteril, valorl, haine, reoVisite Ş. Ii, prin spargere; 
4. Contra grindineI: grl\u, secari\, orz, cucuruz, OV~I!, viii. (vine a), plante in

dustriale: cAnepi, in, himel, nntreţurl, iabac ş. a. 

. DE'sluşitJ !!e dau fi proBp~cte se pot primi la. agenmrele noasUe 
locale şi cerruale mal In t!rsce carc comunA l,Ii direct prin 

fa 
..... 
llII -, 

f1q 

.: 

.A.ge:c.tura principale. "Tra.:c.ssylva.nia" 1n Arad 
Strada Sdchenyl nr. 1. - 'l'cl!'ton nr. 899. 
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~~-~--------------------------~~~---b~~! Asi gur Il " con * r a fur iB n r ilo r p rin B par ger e: bant şi tot 

ee ave,! de pre'l 

f 

Pră.vălie no~..r--J 

T;li.~GED·~ ,ur · ~ ~ .. -1 Y<~: ULA> .!:~~ ~/J ~ Q: ~ '. .,~ -" 

Prăvălie nouă r ! , 

mare prăvălie de periI, pămătufurl §i specialităţi de tualetl 
- ARAD, Andrassy .. ter Il). (Palatul Hermann)- - \ 

Am onoare a aduce la cnnoştiinţ!\ M, ono 'Public el aici In Arad, pis$a Andră8sy ~ 
a-ru.l 15, tn palatul Hermann, am deschis o prhrme de -, , - -, .. ~--- '. 

Perii, pămătufuri şi specialităţi de tualetă. 
O ca.ncela.rie de zidire. ULMAN JftZSEF, Am tn deposit tot t~Jul de perii de haine, păr şi dinţi, perii pentru econ~mia dE, 

U casă, industrie şi lux; văruitoare si alte obiecte In lt'gl!.turli eu acestt>, prreum 51 &rtlch I 
lntuprind zidiri de CftS~ nOtl~. resfau- măsar de ed.ificii !Si mobile. de curl,it: piele de cerb, bureti, obiecte de tualetă iDdigene ,i strliioe, parfumuri, să ~f 

Ii.reA. ,i schimbarea de case Vt:chi, cu un T punuri, pravuri, paste, ape de dinţi, pudre, pieptene etc, , 
"'u\ Ane or'I'-ce 801'U de lucrare ce se tl'ne de A rad, strada &zt-Păl 1. 121 f .' ti( K pOl In ~ ti..., I!<sperienlele mele bogate d"tigate pe acest teren ImI ac cu JlUtlD,D b t 

ramul Asta, pe ltr g\ prelari efline ,i gorao,ie Se recomandl to B'enţiuo8a binevoi· destuli chiaf ,i cele mal pretenţioase doriDle ale cumpera.torilor mei, c!cl rivna mei 
8b801QU~, 904 7-30 Coare a onoratnlul public, se englljlizl la este': Increderea mu,teriilor meI. 

~ 

Ca stima: tot felul de lacrli:1 none ti reparatorl ee Cu deosebitl stirni: . ;#7' .. ;. 

cad tn branşa de mdsar, pe lâng. preţurl 980 2-26 ' 

__ 1r __ e-=~:~:ie~::!u~i~~::r~I~:d:~:~:'P~l~:~:~=~~I_y_, __ ~m_O_d~e~:a::~~:i~::~:~~cu~~:ar~:g::~r~=~m~în:Pt~i~r::~~~~~~:~~t=ua~I~I·~==~ .. ~~"IIII"III1I1I1I1IiIl~~ .... ~~ .. ~~ .. ~~(J~~_lJ, JlrA;" ... V" "" E..G.ED~ ~.. , 
- --~_~ __ .".,i' ' 

';Z==I==ZX=I==C::X~ M ti 
P.·.,.' Eftinătats ne mal pomenităUf 
ti Din cauza apropieriI sezonuluI de toamna In 

M Hazapul dela teatru 
ti toate obiectele se capMa cu preţuri foarte reduse. Din catalog 

a-',. estragem numaI urmatoarele: 

Pentru bărbaţi. Corlllf>tari . ,. " 1'- .. 
Cl\mss. albi . dela -·73 el. Mlna,i - . .• " - 70 " 

f-..,~ CAmS8A cu tndoiluri.. - 97.. Mlna,i de ali II - 14 " 
fi C&me,i de mM8'... 1 20 .. BrAuri... .. -'25 It 

~. ,~ 43 Ghete de pAezl "--69,, H Ismene • ,. ..-' 

n temeM cu nasturI .. - 55 .. :p tru '1 
c.~. Galere " -.10 " en COpl • 

Man,ete • .. .. -'17 ., Ciorapi dela -04 el. 
Cravate de mJilas. " --12 .. Ciorapl bTodaţi. • -'18 .. 

U Cime8i de 8aten -'60 .. Haine to'regi • .. - 80 " 
H CArneei de gxfor' .. -'40 .. Clme,i Intlrite • .. - 75 .. 
Y CAmeei de culca' " -'57.. Gulere....." -'10 " .. 
i2 Ciorapi...." -'05.. Man,ete • -'18 " 

Ciorapi brodaţi , .. -'15.. Cl ante " -'10 ., 
'e t dam Batiste " -04 " .. en ru e. Bretele .. -'15 • 

Cl\mel,li dela --45 er. Corturi... .. - 50 " 
mmerti colorate It --53" Ghete de pAnEi cu 
ŞOlţ'\ • • ., "-'18,, talpi de piele .. -'60 • 

. II Ciorapi american! pentru dame cu 26 cr. • 
Tocmai acum au 80sit 300 duzine de batiste fine (batist) dazina 1'70 er. 

H De8pa.rţ~m~nt special pentru obieote de luoa şi joc In 
~ porţelana. cu 7 şi 15 cr. Juc&ril pentru copil foarte efUne_ 

11.

· .. ". Geante 80 er.; geante cu armonicA 2'00 Cl,; albumuri pentru 
100 de ilustrate 40 Cl.; ta.şcuţe de piat 25 cr,; bastoane, taba-
chiere şi portofoliurl, periI de par, haine şi dinţl, cuţite şi f? furchiţe de oţel 15 er.; sapunurt, parfumurI, bretele pe.tru 

r~ b'rblt.ţt, cadre de tablouri, tavane de lemn, mClnograme de W mb.tasa. 11/ 2 cr. şi altele multe. P&nza do ciar' 60 el. metrul. 

.. H __ BRB.a.HBI -- I 
· TEReNYI JENQ I .. ·.~ = Prăvălie eu diferite mărfuri Ja "Steaua albă" ,:= I 

Ara.d, Pia.ţa Baros Bani NI'. 22. (tn colţ.) 1" " 
Reoomanda magazinul a~u de coloniale, tot felul 

fainl, precum şi alte lucrurl. 
ae II 

Deosebit recomanda. sem in ţel e a totleluL,d0 ... _ 
le 9 uDte. '\':' ,,' 

Preţu!i moderate. Serviciu prompt •. 
La comande t:lz~n provintă im]!aehetarea nu se socoteşte Cump~ 

rarea cu bani gata 2% scăzăment. 945 7-25 

Venzare CU ori-ce preţ!. 1i ' 
din causa desfaceril prav~v~_ · 1: 

Tot felul de obiecte optice se pot căpeta. e ! 
foarte moderate. 

Ochlelarl şi ţvicheri tncepând dela 1 

GAAL LIPOT fiu, 
- > .. 

li 
Mingea de guma. 7 Cf. etc" eto. 986 1-10· B . ~ 9i7 8-0 optici an. . REleH EL Bazar de cOD.eupenţA dela teatru , ARAI'), Audr{u!isy-ter 17. , 

. : • vjs-a-.is ou monumentul din piaţa Llbertll\il. 
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