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!HMINISTRAŢIA 
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l~SF:Iq'llJ~JLE : 
r!(' un şir Q'armond: prima 
data li ban!: a doull. oara 
12 banI: a trl'lll oarl\ :l h, 

de fiecare pllbllcaţiune 

AtiLt ahouameut"le, ('[It ~I 
inserţilluile sunt Il SI' Illflti 

inainte în Arald. 

'}'elefoD ponlru or~ ,1 comltal 5il! 

Scrisori nefranca,t.6 nu le primel!lc 

Np.22 
-- "7 .f~- z-- T ,-

In sedinţa de M ercurl a cOllgre- Araduluf, îlltr'o so'isoa1'e a adus la 1.'/1110' 

gaţief O"~fulul Arad deputatul dietal Ba, ştinţa oraşIIlu! şi mSI~larea sa, cmil/d fdr
;'abas Beta s'Q năpustit' cu adeveratd tillil'ea oraşulut, ComItetul permanent t1l şe-

Revolutia în Serbia .. 
Rep;ele, Regina, j;'atele şi sora Re/3illel şi primiti-ministru Markol'its omorîtr. - Pril1(l/[ 

Carag~ort4eJ't'ts proclamat rege. - Oraşul Belgrad 111 si!t'bătoat'e, - Alte aml!lIImfe. 

_yni ~ţ .. ~epfscopulul Aradului, in· dinţa sa dt! erl a hotărît, că l'a propune in ŞtirI îngrozitoare am primit JoI: Cum s'a petrecut omorul?! 
. Jlilluilldu-l greu că în r,iua urcăril sale adullarea gellerală, sd I asigure de billel'oi- dimineaţa: în Serbia a isbucnit o aşa: Asupra chipuluI cum s'a petrccut 

in scaW2, la masa ce a dat, a vorbit loarea pilrtiuil'e a ora.~ulul. LI revoluţlc, cum d'un veac nu s'a mal I omorirea regelui şi a regineI SerbieI, 

romane~te ear n'a rostlt pentru 1~:f. Sa ;.:Vl.I.mal congregaţia ora~ului Arad, pomt:nit. ~u fos~ ~cişl regele ~Iexan- ~ primim urma.toarele ştirI particulare: 
şi pentru jişpallul vorbire ungurească. în care tonul îl dau Jidovii, căci el d.ru I, prH11u,l-mmlstru ~larcovlts, re- I ZimollY, 1 1 Iunie, 4 orc. 

-I\:lliru acest motiv, a Zis numitul de- sunt "!ai mU:{i, ~ cre{u: de cm:iinţă I gl.l~~, Draga, frate~e el l~.c~te,~cntul Lu. I Regele ţinea consiliu de mi}listr~. 
pu/at, c01Zgregaţia orăşenească să nu să se la, ~upa mmtea lw Barab~s, a- i n~~\ ~ţa, sora el r~lena ŞI lI1că doI ml-

I 
l'robabil că aJlase seva de!pre COllS~Z-, 

ia ~u plăcere la ştire urcarea în scaun cest şovmlst sgomotos care nu sa rU'jl11stn. , I ratia ce se ţesea zmpotnva sa, cacz 
a p, S. Sale, ci dinpotrivă: dacă nu şinat de altfel ca în Dietă chim' să .. ,Re,,:oluţta .a, (?st pus~ la cale de 1 tâ;'{LU noaptea a chemat la sine pe 
s~ p~ale, să 'i-se spun~ că Unguri/o,: atace pe l:..piscopu! AraduluI, după-cum I mlltţl~ ~1 e spnglllltă de mtreaga po- primul ministru Marcovits şi pe alţl doi, 

,fz J~()}.!tlor le pa:'e r~~ de urca'.'ea~uI i'lltr'ull reud se legase de altfel chiar \ poraţl~. • Eal' garda a fost îndoită, Revolllţio-
m . Sc..aI~l1~ apol d: ep!, 1 (;_s!uns_l~ /l1ştml~ de Coroană, de per,soana ivI. Sale, aşa II . Ea:ă telegral:1ele c~rl vestesc m- narii ftiau însă şi el despre acest sfat 
(a: ea EPIS~Opulul, p'l1nall~ sa 1 tspl~nde I că presidentul l'a SI îndrumat la 01'- grozltoc..rele evemmente. II al ministrilor în care de bună-seama 
ca asteapta dela noul episcop: sa se· d' > I ~ . '~ . ~. A " 

t' W A t" d t t T· me. Bel;.rrad [1 Iunie, 9 ore d era sa se ta mesul'l, caCI '1.11 ceata mare 
soco easca in alU e oa e u'ngur, eal' , . . 1 d l' ' o' ' 1, - • d - ,- . . 
1wmai în al douilea relld păstorul tur- • I~ ".!1~t1lCIP1UI_ Clrafu ut ~ Ara. m~ \ Azi noapte o ceafă de soldaţi ŞI ,nzarmaţl au at nava a _asuf~ ~ gm-
mei sale cuventătoare. . . I lasat ~flsa m draga ~ole, sa. o,carasca i fiU năyMit asullra palatuluI regal. ~el, pe car: forma! au macel~llt-o~ ~ 

cum, ii fl~ce pe ~ un mall. dlgllllar .n~ i }',\ră ca cine-va să se îUlllotri- j(~st o hp~a swrla), d~r, c:a1~c~l1a, Şl 
O b -d' ". ' , al bzserzcll romane numaz, dar al ţerll I vea'" "a v e"l au p~ltruns inl,illntru şi sangeroasa. Regele Sl mllllsin mCl alala a aranze mal mare nu nl-s a, • ",( , c c. • ,.'" d' 

dat să vedem. h'ste, afa r.icend, o da, mtregz. au omodt pe regele Alexand~'u şi J}~'eme n au mal avut ca sa ~; as~ul1, a, 
tarie de cinste, ca pe cel cărui 11-1. Sa De ce ? Pentru-că în Arad dom- pe Regina Draga. D'asemeul au CI t05~ patru au f~st , om?~ lţl ll~ ~ s~l~ 
i·a Izără'{it dreptul să conducă o die- 1lPste cel mal se/batic şovinism eal' fO- omorit I}e dOI mini~tri, pe locote- consllI~luJ .de d ml~lstrt, 1.'11P":lrl (;. ~; 
cesă şi să ocupe scaun în Casa klag- vi;zismul acesta cf'(!şle din an în an. nentul LunyeYiţa., fratele reginei ~unt czuruzte e g oante ŞI tazelun e 

. nafilor, autorităţile carl au de lucru Ca să dovedim aceasta e destul şi pe primul-ministru 'finţnr MtU- lataga~e, • l' '. A t t-t-" ~c. 'l - - '. '·t D aICI revo uţlOuarzz au ltl l'a zn t'/ <.U el SI a caror capetenll au stat la să spunem că la 1 August [899 când COVI s. . . D 
11..," ..... > li' ~ l I C t' 'Au na~va~Ilt asupra lor între camera rcgmel raga, pe care au 
,l " ;;~~~~ u.J : ~!l~. ~.~!\:~~.:a ~~te:" e~a-,ce a/ost inst~/at, Epis,c~pu: G.old~ş a vorbit . • _. _ •. tOl tăiaI-O cu sabia; afa au (ilcut şi cu 

... .,.., . ' . - . - ,"" lml!a!\'.~ ~. f" rmn:lt1.('..;te, .~' l/lea nu "m cU"!","ea orfJ~2.._,_3.Ll~ i au surprJUS pe t , 
1 r.:mlşatre!.a .fI ~acut, /::aCI l(;ata Ci.:!(; . ..'i eplscopeasca, dar La Crucea .)t{:,<, ,,,,dc 'in HOnll\. 'l<'Umelor ntr;t atâta . .sora ,ei Elena. 
pllns a pruntt d acolo p, ~'J. Sa EplS- îl ascultau sute de U,wurl domni mari vreme Il'! ll-rs'a. dat să zitii o vorba 
cupul: . . .' . din toata tem'a. Fuses: atu~cI de faţă.p două, să ceară ţertare, să expr~~ll~ Biografia lui CarageorgevicI. 

Dela prlmAriu TllnlşoareJ. Barabas. Dar nimellul nu ioa venit în vre-o rugare, CI l-au olllorlt fura Principele Petru CarageOl(fel'icl, e 
ElIcelenţ(j" Dle EpituJop! minte să-I învinuiască pentru-că a vorbit milă. născut la Ii:)4G în Belgrad; a fost tiul luI 

Pl'efio~sa adresd ce ,l1e~aţl tri/~zis la.'7 româneşte, MilJţia s'a adunat apoI întreagă .Ale~and.ru Ciarageol'pt;J.'z'cf, domnito.r serb. 
lv/aiu Sl/b 1\,,. .. 2250, dm m~/(ientlll /lista/an! A ~ " Inaintea conacolui regal şi ClI o fatal s~u din ,servIcIU rusesc ,a aJuns ca 
ÎIl . scaunul eplseopesc al dleces~l ,g:" .. 01\ r~- Avem !a mana c(zlar textul roma· Îllsulleţ,ire lUar l' t ataşat limgJ., Mlhal Obr~1/Ul'l\cl ŞI .~iuPă că-

....An.llie a!'adalle, serl'eşte de .fert~l!. p~ zlep,w nesc, de mana propne a deceJalulul . ~ e. a proo a.ma. rege derea luI ,\l1h,al (15 Iultu IH.B) Serbl~ l-au 
mlOlicipzuluf oraşuluI l. rep, , llmlşoara, prelat a vorbin'l ce a ,'oslit atunci al Sor'bl~lu pe pnnţul :fetru Cara.: ales de domnitor, Alexandru a abzls de 

Pentru a lelicita pe l:'scelel/ţ<l l'O,7slrd CII cea I .' '1 C' Id' D " . r ,'" georgevlCl. Poporaţ,iunea e toata trollul serbe~c în 3 [anuar 18~q şi s'a 
. 1 . , i .. 1 .. II CplSCOpU O IS. ar C Ilar [)fl(TW I', t ~ - d f' . ~ \ "}'''' d d -, I IMa! mare cd ,1111 d, eXp''lmaW u-I a lIICepl/11l _ " ? _ b .' i pe h ţol\ZI un e ratcrulzcaza cu a~czat III Ilfilşoara e un' e pană a 

~lh1reţel S.1!e J~Jlcţiwlr de prelat, stima şi nu ~or tagadt.ll, ca ,acel preIa! a.vorba: miliţltl. :PretutindenI câutit JllllSi- I moartea ~ sa În I~:-;I n'a ~n~etat a ţese la 
IIJdla sa ap'''eC/ere, romane~te. Şz nu 1 a atacat lIlcl un:, 1 . Î t O' 1 t t l'! planurI ll1contra Obrenovlcllor. Acwalul 

..' .1-si811r~m pe Fscele~lţa Voaslrlt, e.1 U11gur, nici îl1 foi, nicl în Dietă orZ: ~~t e ŞI ,:l~r~(~~ yOraşu es e IUPO(,'- I pretende.nt care aşa să vede, in noaptea ~e 
mumc/~wl ş~. loţ! I~Cu.l~(?r11 o~'aşult~1 llo~tru, c.o'tlG'recraţie. I 1 :CU s ,euoUrl:.. '. i erlşY-a ,~llns scopul- a contll1u~t planunţe 

,fi:l!"l '''~II~t'bl''t' dl.!, 1 elzp,lIille ŞI llaţumalzlate, b.~ , 1. In Arad în/ala f tlre am pnmlt-o i tatal_L~T seu, ţn ,'1 Augus,t aluat In Cils:Jt~ne 
JI~ SP!1,811~~, pe b.celel1!a .vo,~str~ cu preve- 1::, .dar Barabas, acest BarHum I nol. Am si scos îndată doue editiI se- p.e" ~llca pnnclpeluI N IC~I~a. ţurea, . cand 
mre !Il sWI/1e1e .Sa.le ,!obzle mdl ep~ate, spre al şovllllsmiliul ~i politicel kossuthiste, a ; .., ]~:, . 1 ' d' ŞI ! arul se parca a-l Spl'lgll11 111 nis1Ill1ţcle 
prl;paJ>area reltglOsttdlll, moralzlăl11 ŞI eu/-, " _ , ~ arate. Jar pnmu nostru re actor s'dc de pretendent Dup'l moartea prin-
'o. 'd,"·,. 1 S t ,prms curagzu SI vrea sa se arate mal 'R S",' "1 ' ' {" l'~ , -' ,< , JureI ŞI ,Pentru l1/ ep ml1ea ma te! a e nu- r d" ,{"!' i USSf-l ,lllallU a ~I p eeat cu ll1ldlU: clpeseT Zorca (m li Martie 18~)O) a aJuns 
SIW~ ,If. ora v ~C?t tOJi'~ 1~ ll~llClpa z:atea A· '1 tren spre Belgrad, de unde ne va! în contiict cu socrul seu dela care pre

.JIIII"" Din ad1fl!ar~a cOlIgrelja/1011akt. a ora- 1 aduluT tzclteara lU:a ~!. ea, ca 1lU de transmite ştirI telegrafice despre eve, i tindea I milion de ruble zestre N-a in-
şI/lui 1. l'eB· llmzşoara, dela :.15 l\lam 1903, geaba sunt Ovrel mtr msa. n'lme lt l d' S b' I cetat însă de a ţese la planurI pe carT aşa 

1 e e 111, er la, d' I '1" . 
1'elbisz Kft,rQly Fr '1 " . t ~ 1) '. ,,\ J 1 1 1 ' se ve e - cu aJutoru mI IpeI conspl n1-

primar. ,~ an cr:zas01ll. Cat 1 au VIU sa ,ue, ' ana O a oŢe e 5 am. mal pn-; toare cu pretul uneI drame, ca şi care dela 

şoareT. de sjanta noastră biserică, eată·i: vor B d tI' d le-a tradus in realitate. 
Dela viceşpănatul comitatulul Timi- puna ACU SIla eplSCOp pe cel respms 1: mit urmctoarele ştirI telefo1llce : revoluţia francesă n'a mal cunoscut istoria 

~ ~ b' , u apes a, II ume II ore . 
Il) In/ [9°3. sa se res une SI marele lor predicator ' • 

- •• ~. c Barab' ro.' I k h' I! .' tit'ea despre ororile din Belgrad a I 
:E,'welenţil 8a~6 Domq"uluî ~as, < a1!~mason~ ~ ossut lSt, o' I adus-o întâia oară 'fi }'ester Lloyd", tare deja! Nu e de.cât un an de ~ân~ un fanatic 

Ioan 1. Papp, veşte tit bls~ru.::z -rDma1la aplaudat de Ila on~le 10 a apâmt în editie sepat'ată, O! aderent al seu A.'aJl~1/t01'/cl lI1cercase a 
ul!hiCOP, gr.-or, rom~n, jrallcmasonzl lzberall . . • panif;d. de ?wdescri.s domneşte în oraş. La i pune la cale o lOVitura de stat ~pre a de-

.~ .Arad. 
Cu b!leU1'l'e ~m p1'l'mil prea preluita 

4- Voastre t1lCWlOştm(are dalald dela 17 lHaiu 
11. c, N-!'I(~ 225U şi Jle grăbim a ne folosi de 
aCl.!sl,p1'lh'j, &1 salufăm eli iubIre pall'iolrcă 
pe l'.scelenfa Voastră 1n noua di()'lIitale bise. , o 
rzr:ească. 

~ Asigunlm pe, !,-seelenţa Voastră, că 
/I~ m,unc@ penlru r,dlearea şi ldţirea relt't,rio
Sltdţ/i, amoralel şi eul/uref, - mal ales 

.. d<?Cd ac~as.'d ,mul/cd l'a.fi înll,'auritd de ere
dm{4; ŞL lUbt!'ea jaţet de adorata noastră 
patrld mag/uară comwu'l., - told'azma 1'efl 
pute~ . e?nta l~. c~a mai :,eloasă părtinire a 
mllmc1pwlul 111n1şorit. 

j Tt'mişoara,23 AJaiu 1903. - 111 nu, 
mele cetdfem10r dl'll comitat. 

In locul lJj,cispauuluI: 
IQanovittf Bând.?r, 

protonotar. 

A " ~ ,A, bursă e O fierbere mare, căci sunt t meri '!rona pe !Zegele ~Alc~andru, l11cer.carca 
... . ~a sa, <lJUll~ :a I~o..'m ~' e~ de d'un resboiu mare Redacţiile toate sunt l~să a (ost Inecată In sangele consplrato-

1".1 el CUl 1, menzta a uzasprz mca Sl nlal asedia te nlor. 
mult relaţiunile dint1'e RomânI si lIn- 1~ d 1 . AlavantovicI a trecut an In :, 'Martie 
guri. > It apesta, 1 I llOle, orele 3 m. la 4 ore şi jumetate dimineaţa riul 

1n certurile bine informate se dl1 ca ,Sa\'a mergcnd la Şabaţ oraş serbcsc, El 
Cui foloseşte aceasta? sigură ştirea mobilizdrii corpHlui de armata: era însoţit de treI oameni. După ce a 

V Il (din Banat). I trecut riul a îmbrăcat uniformă de ge-

t G Pallade. ErI s'a făcut în Bu
cureştI înmormentarea fostuluI ministru 
G Pallade. Partidul naţional-liberal perde 
în regretatul un lupt,Hor distins, ţeara un 
bărbat de stat luminat, ear neamul româ
nesc un fiu credinci os. Fie-r memoria 
binecuventată! 

intre cabinetul din Viena al M Sale i nelal ~ilrb, După acea s'a dus la sentincle 
gi între consiliul de ministri telefonul e în! poruncindu-le !>ă-I urmeze, 
continud lucmre. Probabil el1 îndatd. mi- I Sentinelele neştiind cu cine au de a 
nistri vor pler,a la Viena, cu tren separat 1 face, i-au urm,~t. ,El a mers după ace~l la 

'1 ' casa de vamă, ŞI aCI a fiicut tot aşa. Mergend 
Budapesta, II Iunie, 3 It ore. Iia casa comllnală a dat ordin ca totI pom-

. , . Dupl1 unele ştiri, revoluf'ionm'ii erau 1 pieriT din comună să se adune acolo: După 
(~Jt:~l~, .au îlltrat însă în palatul regal cu ! acea a dat pompierilor tot felul de arme. 
vOia şt ajutorUl, gm'del şi au omorît şi pe ,'Pe mal mulţI oamenI carI nu a voit să 
Elena, sora regmel. asculte i-a amenin~at cu împuşcare. 
, ~ pat·te elUl. gm'd~ ? apărat pe ,,'eg~ele I D,cla .caStl comunală Alaz.'alllo11/'el a 

ş~ 01f IAJzut mulţt. rnorţll~i lupta ce sa In- : mers, Insoţlt de mal mult de SO oamenI, 
('ltiS tntre garda şţ revolutIonari. . la prefectură, Aci de asemenea a dat 

" ~.212"""""----""""""----------------~------------------------'~--'~~~~~~~~~========~======~_~k=4S~=.a .......... ~"1 
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alarmă, ca toţI poliţiştiI să se adune. Dup~ Continui. apoI spun6nd, ei atribue 
ordinul seu toţI poliţi~tiI au format u~ inddentul dela banch&t mal mult nesoco
şir., cu care Alavantovic,r a împresurat edl: tinţal şi uşurinţel d'a putea fi il'lftuinţat, 
tiClUI prcfecturer, ca nImenI să nu poata 'd ' 1 ă '1 le b 
scăpa de acolo. UniI dintre poliţiştl n'au' Şi e Iceea mc . nu vrea li· Ş r~s ~ne 
voit să asculte ordinele sale strigand Sit se asupra nouluI epISCOp, dar nu uea nIti, 
legitimeze, dar AlavantovicI i-a ameninţat ea oraşul s~u să. tie obiect de dispreţ. 
cu moarte. DoI politiştl contra ~or?inulLll Propunerea luI e: 

istoricul Ligel dela infiinţare. el ,i pAnl!. 
sBtA-II, le ocupA de reorganizarea de care 
are ne'foe Liga ,i Intreaga mi ,care naţio
n.UsUi. 

D-Da Smara ia apoi cuvbtul. 
D·s8 vorbe,te despre sentimentul na

ţional. 
De acell' sentiment, atAt de scump, 

ar kebui 8i fie Insutleţi$1 loţ; românii şi 
"Să de~Iare adunarea generală, e~ cu toţiI 8A conlucrrll' - pentru ajungerea 

la la cunoştinţă ocuparea scaunului epi- scopuluI ideal. 
scopesc de către nonl episcop, eu acel , O. M. B. Bliilaano face apoI o asprA 
adaos, cii oraşul liber-regese al Aradu- CflticA comitetlllul Ligal. D·sa constatA cA 

Nr. 22 I -
D. Jj.lein arati puţina atenţie ce 

d~t membri' Ligel maBel poporuluI rom'~~ l 

Trebue 81 deschidem In masa po)m ţ
ruluT ,i s~ Bl~oim tn sângele lui soferiD$e{; V 

K
tral ~~lor de dincolo de munţi - Spune dl ~. 

em. 
Ale Mai. ~orbesc a-nU Taehe Policrat ei 

vra '1 a~~i dl Grldi,tesnu, care revine 
asupra ,deInlsIU~ei, IncBee ,edinţll l!plln!lnd 
cA cO~ltetul Llgei "Il lupia pentr " 
Româmlor. Il Ilmru 

Congresul Be declari apoi tnchis. 

de cât·va timp Incoace comitetele Liget 
lui speri şi aşteaptă, ea Escelenţia 8a n'ao ~Acut nimic, nicI un pafl Inainte, n'au .~ 
pe lângă activitatea sa în intf\leBul mo- dlilt mCI un semn de vieaţA. Din Munţii Âpub~n~~<-' '. li 

ralităţil şi religiositi\.ţil, va. da atenţie şi P'S8 aratA cA nimenI nu se maT poata ţ , 

punctelor de vedere patriotice-maghiare, apropla de LigA ,i de comitetlll elt pan'l u Câmpeni, 6 Iunie &. c. - . ~ , .. 
. . .. , r b fi' , ă cA s'a pus 8~!\pânire pe drn8a de o mAnli D ŞI se va mgrlJI, ea lm a o eloas S de oamenI, carI nu vor si faci nimic. eodatl eu Intrarea In slojnă I v"q· 

fie respectau. şi ali. se validiteze".; G )ld' ~a acesle acudl~linlJi l~hpunde dl Petre cUrneU~1 81]'-':lI'badş al stat.uIIlI,. tn~rl şi i~eea ;l, ţ 

seu au fugit şi au spus cele mump.l,,:te 
luI Tănasie NicolicI căpitan de poliţIe, 
Acesta după ce s'a Înarmat bine cu un 
pistol şi a luat ca însoţitor! treI poliţiştl a 
mers la AlavantovicI şi a cerut legitimarea. 
Drept respuns, vicleanul partisan a! uI Ca
rageorgevicI a tras cu pistolul în NicolicJ. 
Glontele l-a nimerit în piept şi Nicolicf 
ar ti fost perdut, de nu s'ar fi lovit glon· 
ţul de o cărticică cu table de fer pe care 
o purta în buzunar. NicolicJ însă a tras 
treI focurI asupra luI AlavantovÎCI nime
rind doue gloanţe In piept şi unul în 
pulpa picioruluI. Muribundul a spus că 
acestea le-a făcut pentru Carageorgevicl. 

Primaml lnstiions propune ea sl'1 ra !"eaDU I preşe lDtele Ligal, spunând rJ U e a pngOnI '1 asupri, un' Jt 
se mal adaoge şi cuvintul "IlU bucu- cA mcl d-sale personal nicI comitetuluI Li· numai i-se dl prilej pe Romtnil. UlIl'J 
""] t' ţ~ gel, nu i·a lipsil buni-voinţa de a face eAt are In vedere, ca - romAnuluf"""w IIU 1- -" t 

ne la a eunoş In II. • • al muU p ţ 'd l 1 L' d l f _ .. r'I.. " Serbia. Notiţe istorice. Regat pe . !li .. en ru 1 ea U Igel. ar e·a ost deo nIeI un drepi Ai dacă-I are-M~li.t 
m'tlul drept al DunăriI cu 2 Int'I,'oane 10 Propunerea asta insA. nu a tost prl- impOSibIl cACi, le-a lipsit mi)'loaeele fiii COD- 'f ,. 
<. , - intr'ac:olo să-i ia. Ideea aceasta, într' at~ -

cuitorl. Capitala e Belgrad. _ Multă vreme mitl. ci unanim a fost primiti propunerea cllrBul româmlor. D. G[ldi,~eanu aratA cA 
Serbia a fost supusă ciind împcraţilor luI Barabds. pentru reu,!,a Lige', DU e auficienţ numaI s', familialÎsat to creril slujbaşilor de si 
OrientuluI, când celor al GrecieI şi Bul- La loc de frunte ne ocup~m cu aceastA acjiunea comiletulul. - Inţeleg &ici pe nelomâniI - încât sr i 

garieT. NeatÎrnătoare a ajuns în veacul propunere. Inregistd.m deel aicI numaI Şedinta se ridicA la orele 12 ,i un in stare s& faci ,i ehiar s' falsitiM ac\ 
XII, şi puternică în veacul XIV sub stă- sferl, anuDjlndu-se cea viitoare penkll orele ca si le poati lua moşiile şi ~i I ...... r. 
pânirea luI Duşan. După bătălia dela faptul eimp]o. 3 p. m. visteria 8ta.tulul. Sfi, nu ne,. ă dt [, 
Kossova (1389) a ajuns earăşI supusă Tur· ciel La T ~04 s'a făcut o încercare de re- Şedinţa de dupa amiazi. mirare, dacA prin onele locurI paeInit

l 

scoală (sub Cara-Georgevits, strămoşul Sedinţa 8e deschide la orele 8. popor român se revoHă atU de tI. 
actualuluI rege revolUţIOnar), dar fără I t G P Il d I Presideazll dl Mândru. asupra t cestor lipitorI nesa.ţioase, ind,t ~." 
folos, La 18 I S, sub J1z1an Obl'eIlOl.ics, Serbia • a a e. D. Grădişteanu 1,1 RIlUUţll demisiunsa deCIda Il recurge la. ciom<igl:l şi alte lucrUL 
ajunse principat neatlrnător, dar avea să =---------------..1 din pre~idEln'i8 Liget. din caUBa acusa\iu- pentru-ca flă.-'~1 poatA ap~ra ceea·ce ~i·i 
plătească sultanuluI TurcieI un tribut anual. nilor ce le·a adus dl B~ilcanu. "f 

La 1856 tratatul dela Paris garantă aceast<.l Despre desevtrşirea dia vieaţă Il D. 8ihleanu aratli greşala ce se face agonisit. " 
stare de lucrurI La 1876, când cu rcscoala lui G. PaUade, fost ministru al Ro- adu\~ându·se invinuirI comitetlliuf cAruia i-a Un asemeDe .. eu<~<n"' __ Jnt6mplat 1,;.· 
din Bosnia şi Herţegovina, şi Serbia a prins mAniei şi un mare naţionalist, ziarele fost imposibil sA facA malmuU decM ceea-ce comuna Vidra de sus, mal zilele trecut!-
armele, dar fu învinsă Se născu atuncI d' B . a ftacut unde poporul vXzJl.ndu ie ~nQelat tl; .. · .. arte In uoureştl adu o următoarele Atiri : ~ ti - 1 'ţ ... ~ 
resboiul româno-ruso-turc şi mulţumită ., D. Aurel Popovict, anBlile~zl loate pidl1rarilor, s'a revoltat a~a. de tare încă' 
RusieI, Serbia deveni de tot neatârnătoare CeUitenil b[rlAdenll dupl Intrunirea de acuzaţiunile d·Jul Bâileanu ,i arati ne- dacii aceştia no eşiau din comUl18, c" 
(187))). La 1882 Serbia se proclamă de Duminedt In Bemn de drago8$e ,i de alec- drep~a'ea lor. t' 
regat. Ce 1 dintâI rege a fost JIt.Jilan, tatăl ţinnt. pentru regreta1.ul G. D. Pltllade, ho- D. Popovicl apune c. er8 impo8ibil toatl\ gendarmeril ee o aveau, o pa ~lau lIl, 
lUI Alexandru, care avu moarte atât de tirise a-I oferi un banchet. de fAcut o propagandA In (-hestia na$ionaHI. tocmai bine. < 

tragică. Be deschisese CI1 banchetul si aiM In presa strlinA de oare.ce ziarele striiina Inainte de asta eu 15 ani s'a f~cu 
loc Lunr, la orele 12 m. ar ti retus"t de sigur .. )1 publl'ce "rtl'cole t U.".:Irn de sus Ai DD pilluna' Masa 11 tosl a,ezatA In grldin., snb na.. segregarea n ,,"U".. , 'ţ -.;' 

.. relative la o cestiune c·re nil e la ordl'nea '. LaI" l' s'a dllt eomune'f .\ deci f 

Municipiul AradulUI clJpac1: la care a luat loc peste 100 de .. nnmh " e pez - 1. 4f i 
perBoane. zileI. Biogllra presl, care pare favorabilA ,i aşa le.aa spus poporenilor cel, can au . ,e~l . f j 

şi episcopul nostru. 
La 10 Iunie 1i-a ţinllt municipiul 

oraşului Arad adunue& genat&lă,.~b.~ ~ 
titindo-s9 reseriptul nouluI episcop al Ara.
du luI prin ca.re aduee oficios la euno~tinţ&, 
el , ocupat scaunul episcopesc ,i cere 
spriginul municipiuluI tn munea sa pentru 
promovarea religioBiUi.ţI1~ a moralei şi cui
turei creştine, - şoviniştiI noştri conee
tăţeD~ au ţinut sli dea episcopului o lecţie 
de patrioti"!m maghiar. 

In capul meseI ,edea regretatul Pal- :~~~ea~r~~;o!~c~~ t;~~ssac~e::~!:Il~ţionale, segragarea.. In fapti ins!. n a fost ~~~ll., ~/ . 
lade. Oralorul aratA apot, ce anume poli- ~'cI protocolul s'. luat in limba maghllirl . r!~<.<·. 

In lol timpul mel!lel mu8ic~E~~m~n::it~.a~rl~a~ticA:~t_r6~b~!.Ul-.iai~o"rm;t"~t,e~~;!~'~~i~~~~~~~~~~~~Ern:;~ re~imQ.Q""~mfau"urteuQID" -~8 prin care el 
c&nta1i ariile eele lBal plk11\e~ . ' ă I d I x t . I o privighitoare care ori de cAle-ori loce'. se mVOleBC s - ea ace P"ŞUO& erarm nI. t~ 

Clnd notiral a ajaDs eu citirea re
seriptului la cuviutele: ••• "pentru promo
varea religiosităţil, a moralităţiI ,i • cul
turii. •• ", notarul a. fost intrerupt din toate 
pirţiIe: 

- Dar patriotismul unde I r~1Daa '1 
Numai cu greu .. putut dti protono

taral propunerea sel atuluJ, ca municipiul 
81\-1 felicite pe nool episcop. 

- Nu ne trLbule! 
- Scandal. 
- Să-I mal şi felicitlm l 
Oere cuvântul Barabâs. 
Inainte de a vorbi Barabâs, se Bcoali 

vice-primarul Varjassy şi d' o 9splicare: 
propunerea senatulul mal are un pasaj, 

. eare se referi la patriotism şi anume, pro
punerea sud ca municipiul sl-1 felieite pe 
noul epi8eop eu acel adaos, cf. municipiul 
doreşte 1-1 putea sprigini şi tn munca luI 
pentru r~splndirea patriotismuluI. 

- Intrebarea e: este ,orbi de pa
triotism In scnsoarea episcopuluI ~ - strigi 
o voce. 

- Nu dorim, ei pretindem muncii 
tn spirit patriotic, - strig' alti. 'OM. 

- Orl-com, dar nu-l felicitiJm. 
strigi ead~l alţiI. 

. In e I A_+ meeUngarilor In momentul de f8ţ~. DacA Mult mal tlrziu erarinl a oprit p~Aunatll~ ~ 
muslcBa~.U c:I~n: smaclaum~eu'lte dlscur"url de Liga ar ,U cA la apelul el vor r~8pund e intentAndu-l totodaiâ proce. eomu~ejJ ne ~,: 

.. , I C mir de oameni atunci ar convoca meetio- t' 

cAtre (, nit IOln V. Teodor, Drsga, V G. gurI naţionale, dar II e teamli cA nu vor basa deelaraţillnel daie de representaaţa. ţ 
Mor$on etc., &oţl exprim~ndu ,1 marea dra- veni dec~U vre.o eAte-va sute ,i de aiRur comunali. in protocolul de &egugare. De ~ 
goate ,i admir8~ie pentra fruntaşal Intre atuncI ne vom face de ris. Bine inţeJes c. eomun. a perdut pro'eesuJ, ~. 
(runtael partidulUI national-liberal. In concluzie, dl Popovicl SPUD8 c5 e· t '1 • 

La orele 12 fArA un sfert dI G. D. biDe si se dea toatA lDcrederea actualuluI prm apucă un e neumenoase ale slujbaşilor r 
Pallade. 8e ridicA penkll a multumi celor statuluI. ,- 1" -. 'comitei care ,ioa fAcui ,i 1,. va face da-
care toastaser.. toIia. In 8~pt~mAna trecuti ao lşit Ja-r.ta 

Discursul e~u plin de Insufleţire ,i de Atingând ,i chestiunea recuno. şterel loculuI pMuraril din C4mpenl eu eseeuto· 
accente viI, era des In&rerupt de aplause ,i Ligel de persoana morali. dl Popovici gA' rul şi 4 geandarml si le ia pă~unatu1. 
urale nesfa.r,Ue. sa,te cA nu lipsa acesteI cali,a.1 opreşte P 1 d 

La orele 12~ pe când regretatul Pal- succesul Ligel. oporu V~leB u-se Înşelat a oprit pr"dam 
lade, f 'cea. apel la unl'rea tuturor eJemen- t 1 pi'işUOliolul, pAnA. DO li-se va. resalva c-a-D. Em. Antonescu vorb~,te n seD80 
telor liberale, spunAnd eli tAria partiduluI dlal Popovicl, accentuând In special fUJllprS rerea de a da în judecati pe~,r p(!n-
lib<3ral a constat !n tot·dfjauna tn unire ,i indolenţei ,i letargiel 10 care se p 're cA trn falsillcare de aota. - Cu forţa brutală, 
disciplinli, ,i cA prin acest talisman ••• A· au cAzuţ romAnir. D. Antonescu Sf,:une el îndfmnilld pe gllndarml s1\ f·)loseasd. arma, 
ceasta tu ultimul cuv';nt rostil delvalorosul 'inta Ligal trebue si fie culturali, menţi- voia pădurarul Jancso sl le ia~ mo~i3. 
frunta" clici cruda ,i neimpAcata moarte nelea ,i r~spâDdirea limbe! româneştI ei 1 At 1 d' l: ~X ! veni sl-I InchidA gura pentru vecie. une un poporan III COmUlil1, ·a_ru car8c~erulul naţional romAnesc printre t.oU I I l( AdI{ 1 

In momenţul când pronunţl cuv~ntul romAnU. ei In (lontra Impiedicărel acosţur ele' era pe ate or, v"ztln ~ CI' groaw, " ... 
talisman

t 
o palidilate mortall!. 11 se imprimii ideal trebue sli lupte Liga. D. Antonescu in drum, a esclamat, eli p~mentul aCfsta 

pe faţA şi Bplec~ndu-8e cAzu cu capul In- BpJ}ri pe dl Grlldişteanu de acuza,iunile ce nu-I vom da In ved, căci al nostru 6&tp, 

tr'un mare buchel de florI, ce·1 era pus i-8'au adus. noi l'am moştenit dela str'Dloşl1 şi p8 el 
Inainte. ~ .. U,or apoi alu Reci "i ellU jos. D. Grad~teanu spune c~ faţA de acu- vrem .. muri ,i aluucI a tăznt mort, la 

D. V. G. Mor$un care se atia alMurl z8ţiunile ce i· s'au adu(:', dar care nu·l jig. p~mânt, lăsând în urma s& o fa~~lie. de ~ .. 
1 

' nesc, nu mal are autori'atea neClesarl pen'ru . I b . .- - ~-., 
S6 repni si- susjie; lf rupse guleral '1 '1 d' d'" I 1 cmc me-ro fI. <.~ l' a illspua Dcre ere '1 ci recoman !II n 0- . 
crava'a, pentru al da aer; 'i·se fAcU res- eul d-sale ea pre,edinte al Liga! pe dl Iritaţia !n popor s'a .. poteD~at aşa d'1 ~ 
piraţie ar'iftcialA;... toate losl fur-~ tr Z&- B ' -( tare 10" it a. lnee pnt·&_w._ . .) ~--":r 8 ŞI .. 
dar, cAcI valorosul frunţa, liberal 1,1 de_,laeano. \.. ~"'-"t"" I 1 .. 
dllse ob,tea8ca suftare. D. Grldi,teanu da. eUire uneI lele- femeile adunau petri, eu slujhaşii b atun + .~ 

Dela grlldina. a fost pus Intr'o uAsurl grame trimeasi Liget cu ocasia coaferin$el op~riţl o tuliri la fllgti'-f' -~ 
,i dus la spital. de anul trecul şi din care reese ateDliunea Ca.sul de faţi ne dl\ ° lumiuă destul :'l 

C8 o acordl Suveranul chestiunel naţionale. de clari cum suntem noI tra.taţl din ir· ....' 
Se voteul 10 unanimitate o mOtiune I 

de tncredere comitetuluI LigeI In frllnţe cu tea 81ujba.~ilor statului şi dat . oporu t 
dl GrMi,t8sDU. nostru paclnie cât" odatl S8· 8voaltl aşa J~ 

D. Vasilescu, studenl din [aef, spune de tare lncA.t recurge la lutrurI nei~rtatf!: 
Raportul comisiunil de verificare cir adev~r8ţul inamic al R!)mAnuluJ e8~e nu 8 lina lor ei. eelora, cad se D1SUtSC J: 

Sedinta se deschide la orele 10 di- evreul. ExiBtA un dualism periculos In Un- I le lua cu forţa celea M şi le-a agoniRit ~l r 

Congresul Ligei Culturale. 

In urm' vorbeşte Barabâ.s. 
Reaminteşte incidentul dela banchetul 

de instalare, eA.nd un singur euvent ma
ghiar n'a fost rostit din partea episcopu
luI. "Otmd împ~ratul Vilhelm al Germa.
niel I umblat pe 1 ... nor, el, care nu ,tia 
ungureşte, totuşi şi-a incheiat toasta) eo 
vorbele rostite in limba maghiarl: Eljen 
a ma9yar Kircily! 

mineata. gari a, spune d-Ba, dualismul Evreo M~ghiar f , . R 1 1 titl moştenit/ ".::; 
ComiBiunea de verificare 8 raportuluI care ne amemnţ!t vreu e aee Il care 8, , Ce se va ~nt6mpla mal departe, VU1. ţ 

financiari aleasA tn "edinţa de erE dupi pe Uogurl con~ra RomAnilor ,i care are ţ,.. , 
amiazl, face darea de seamli • verificlirel tot inieresld de a intre ţine du,mfnia tntre raporta la timpul S~I1, intru. e~t ~ădurllfll:i "·1 
prin care a con8iata' cli totul 8'a peţrecuţ nof ,i UngurI. s'au ,i grAbit al arMa pe blt'ţl1 vldreuJtJ ~'c' 
In mod corecţ ,i satisflc!i.tor. D. Vssiles('u vorbind de manifestaţiile pe nişte oameal revoluţionarI, cerând tol' r ~ 

Be adac laude diui Toma Dobrescu, antisemite din Ia", spune <:1 din causa odatl miliţie peI'.trn casul de faţi. ~ 
cssieral Ligal, pentru acţivi'atea ,i corec-] evreilor, rom'nil din 1881 au t08t nevoil' Bi"'orter. 
titudinea d,slle. sA serbel8 ziua de 10 Mal cu baionetele :r 

D. llielcu, delegai al secţiunel din la spate "i cA cele In,fomplate se datorellc 
Pite'''t ia apoI cuvGotul ,i dupa ee face evreilor cari au fosl provocltorl. 
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111'-lllllt.) ROIII'Îllllo.- I.I,.DOIJI-cl. , 
.. , O alegere istorică. - "Domnii no~tri".- La prim~r!~e. - Incepe~ea votării. -: BăI ăl. ..:.. Shulirea nat,ionaIă. - Ungurii şi Jidovii din 

llia. _. Sfîrşitul votaru. - Insulleţtrea poporuluI. - Vlad adus in triumf. 

Cel din urmă Român ales deputat C. sa. ne putem da bine seama. de 
cu program naţt'onal a fost g~ner~lu.z Insufleţirea ce a stăpânit sufletele, vom 
TraJan Doda. Sunt 15 ani de cand tnf- povesti urmMoarele : 
moşit grănitert dela Caransebeş îl ale- T~r8nil de pe valea ZamuluJ, dela 
seseră. Zam, PogăneştJ, Micăneştl, Cerbia, 

D'alunci nu s'a maZ ales Român Braşeu, Almaş-Şelişte, Almăşel şi Ta-
.,..program naţional in Dieta tărd. măşeştl veneau flpre Dobra sub con-

.. ",,:.,. Papt istoric au sttvirşit deci la 6 ducerea luX Dr. Victor Bonteiou. A-
,Iunie n. alegetorit români din cercul jung~nd noaptea la vadul Mur~şulul, 

Dobret, tot grănitert şi el, cart cu o ne- Intre Burjuo şi Tiaa) podaril din po
mat-pomenita însufleţire ~i împotriva unor runca notarăşuluI, de bună s~amfi, n'a~ 
pedeci ~t ticdlo~il nemai-auzite, an ales vrut 13&-1, ireac&, orI-cât II-ar plătI. 
deputat, pe naţiOBsJJstul Dr. Âurelj Au ln~oDJurat ~tuncl pe podul cAii fe
Vlad, ,~epott# marelut ron~ân George flite ŞI au vemt peste holde, noaptea 

· Barz1iu. aşa 0$ numal 11 orele 3 au sosIt tn 
... E de mare însemnătate aceasta a- Dobra. 

Dr. Augustin Btrăiţaru, advocat in Sr;andlllf'. 

H,ţ,.,g şi Pe la amead, teroriimul in Dobu ffra 
Niculiţa Rerbay Bublea, proprietar la culme. Inaintea localului aleg\!ni Stl aş~-

in Dubra. 7.&6e o ceatii. întreagă de Ullguri, vre-o 
O nlt-gare mal nimerită niel nu se 70 -" 80 la Dum~r, deşi peste cordonul tra'l 

putea. Dr. Strat'ţaru, un voinic de Ro- de miliţie ~i geandarwl numai cel cu bilflt 
mAo, cUlloaşte legile, are mit.te CA briciul puteau trece. De aCf\ştia cu bilet de 1ib!"r 
şi gias ca trâmblţa, elr neica Niculiţ.ă parcuri din partea noastrl erau cinei inşI 
Herbay cunoaşte pa toţI alegMoril. Le (arJ comunicau cu primăria, duc':;nd alttge
vorb8şte cu ochii. toriI. N'a durat insi mult aşa, căci ceata 

Bilete pentru a putea umbla prin COl- de ag' nţl provocătod se acllţa mer60 d.~ 
don ~i s'adue! pe alegMorl au primit pro- oamenII nostri cii tând cu diudinsul gAI
tOl'o1'u1 1; Morariu, proprietarul Aron eeav~. S'a şi iscat apolo incăIerare. Un 
lriunteanu (&dbvArat munte de Român!), schimb de vorbe aqpre a avut Joc între dl 
Sevw Bocu, Toma Roşu şi Florea. A S. Bocu şi ceata uD6urilor carI au sărit 
fost însă eer.rtă mare pAnă s~, le dea. In- apoI asupra Jul. S'a apirat cât a 1 utut 
dt'osebI protopopuluI n'au vrut să-'1 dea. şi a şi tmp~rţit cu pumnul ee a. putut; 
JidovuI HllJa,'iz (Fl::lcher) f&cell. pe grozavol. bate ]a ochi eli. toate acestea a' au petrecut 

'\. 

" , 

legere nu numai pentru-clt Românii au Ţ~raniI din notariatul BurjuculUl 
dat dovezi ca s'au deşteptat, ca în inima (comunele TM~reştI, PetreştI, Godi

__ lor bate cu putere Rragostea pentru neam ne ştI, Glodgileştl şi Br&deţel) au fost 
:. şi nu mat vor să fie uneltele oamenilor ţinuţl de gendarml la vadul Mur~şu-

Inaintet, primărieI era tras un cordon in fuţa geandarmilol, cari şi duprt. ce au 
de geaudarmi şi miJîţifl, cu baionf:ta pusă intervenit pe dl Bocu voiau să-i deţină. 
şi fiecare cu 40 cartuşe ascuţite. Oomanda Păel!.toşil DU s'au oprit aei, {ar după Cfl la 
o aVtJa un major.. J umMate din piaaţă scăpase di Bocu, au năvf.lit asupra dlui 
era astff!l goală, ear pe ceaI alti jumMate 1. Plorea care încă avea pas-partout. 
d'aaemenI puţwă. lume, căcI Intrările In De peste cordon a privit stena aceasta 
pieaţă er~u închise şi numaI alegătoriI PIl-1 protor.opul Morariu şi treeQse c(lrdonul ca 
tean vem, când le sosea rendul să votezt', să intervinA. BestiiJe au cutezat apoi & 

după notariat. Inlăuntrul cordon ului erau ataca şi pe dl protopop Morariu, pe cal(, 
losă o mulţime de Unguri, slujbaşI puşI l'ar fi b~tut dacă nu săreau oficeril armateI 
acolo să prindă şi să. Înfrice pe alegeloril impărăte~tl să-I scape. 

t 
,pfftpân!ri1. unqureştl, dar mat presus ,de lUI păna dimineaţa, Intr'o ploaie gr.o

toate s a dat dovadă, ca Românii, c/nar zav&, dar cu toate acestea unul tun
cet din Ardeal, nu mat vor să aleagă gur nu a'a Intors 8cas9., ci au venit 
ifH. Dietă străini, ci fiu dz'n sînul lor, pe jos la Dobra, căcI c~ruţele şi cAte 

· Mrbat care le cunoaşte durerile, apărator au fost, nu au avut trecere cu po-
ta care să alerge în z1'le de necaz. dul, zic~nd geandarmil că Mureşul 

Eata cum s' a dat aceabtă lupUl, fiind ~are, se poate în_templa o ne-
mara- şi inver~unată. norOC1re pe podul plutItor •.• OAre 

~ .... cine-I aşa de prost sa creada, ca gean-
''''''':'. --IJ!!omnii nostri" . , . darmilor li-a fost teamă că li-se va 

Aşa numeau ţ~ranil pe tineriI int~mpla vre-un r~u - Românilor, -
b~rbaţl oarl au outreerat satele, sa lu- ci ţinta lor era sA (aca orl~şi-cef nu-

românl. Norocul a fo~t că poporul era depart3 
Inr:l'jm'ca vofdrii. de teatrul acestor IncăerărJ, cătI altfel 

, d d R ",. La orele 9 presid~ntul Simon iese În mllleze poporul, aA-1 Iămureasca legea mal pentru-ca oar- oaf omanIl se 
· noua (despre judeoarea Curiel tn a(a- vor Intoarce acasa. u~!i. primflriel şi vesteşte ci incepe alegerea. 
· cerI electorale) care chez&şueşte "slo- Impraştiatu-s'au apoI de notarl şi Votează după cum a hotArit Borţil: intAiu 

ţ. bozenia- oa orl~cine să aleaga pe geandarml tot felul de ştir1: lngrozi- oameniI lui Dr. Falkas, dupA aceea ai JuI 
l . cine·J place, ear nu sA faca dup~ po- toare: ca o sA fie arestaţi cel cari Dr. Vlad şi apoi AI Joi Dr, Muntean; Lazăr 

- f -~ca notarulUl orI a fibiraelor Ai sol- n'au .ţidule" (ear ţidule n'avea ni- Elem6r şi-a retras candidatura. 
IV h~_ 'ţ I ",4 d . ,Votarea S8 Incepe ca dobreni1. 

-.gilu...{Ielor. Au mers la sate nu nu- menI.), ca. o sa. curgă I:mnge, eoare- 'i 8'A,O dat, în deplinA liniate, 10 yotod 
m!l1. l'I_ "'.'~. ; '(-'.,.:1 ~ft_-':-'~+_.' -'I~n (ldA Annt In Dobra un reJ,!;iment de Bol·· ... 
1 U amiCI de" al SeJ, aşa ca din aţi Şl Bute (le geanaarml... D~r p<:>ntnl Dt. Fd.fk~8. Vlcepresidentlll Ha.\a~z 

76 Bate, cMe se ţin de cercul Dobrel, poporul luminat şi sfatuit de fruntt4şil şi ble,tul 8olgabir:lu Jancbo strigau lntr'ulla 
r sbia a rl3mas unul-dou~ In care aa nu oarturarl DU a'a InCricat, ci a mera după aleg~torJ, dar nu maI vine altul. 
f: Be fi desfaşurat steagul românesc, sa nainte. . r E r~udlJl partideI Vlad să voteze. So-
f nu se poarte cuv~ntul şi poporulUI sa. La oele treI tntr~rl tn Dobra alte sase toţr douI eAte douI, In frunte cu pro-
l nu 'j·s6 spună care-I sunt drf'pturile bHlstamAţiI: cordon de geandarml şi topopul ~j votează pentru Vlad. 
l In aehimbul datorinţelor, a dărilor marI soldaţI, peste care nu avea voie sa La orele 10 voturile stau astfel: 
~. eiplMeşte şi a slujbei grele ce face treacă nimeni fara "ţidula". Redac- Dr. Aurel Vlad. 70 voturt 
f~_/\n-oştire. torul nostru RUBeu Şirianu & protestat D F k O 

D b - t . AMI tr r. ar as .• 1 In o ra proprie ariI ron un- n con a acesteI ne mal pomenite '. Dr. Munteanu. 1· 
teanu, Niculiţă Herbay Bublea, Cristea mişelil, aşa ca In cele din urma to- • 
şi mal presua de toate protopopul tUŞI ţ~ranil au fost IăsajI ali tntre In AlegMorul Igna Tomuţa a venit bol-
losz{ Morariu. eată cine a luminat po- comuua. nu să voteze "pentru naţie-... Era un 
pOlul, după-cum umblat-a din casă tn La. orele 6 curtea dlul Aron Muntdjin betran aşa de slab, că tI ducea în braţe 
oasa. klsuşl oandidatul Dr. Vlad, tn- şi alte dou~ sunt pline de RomAnI. Russu un aH altg,:tor. 
1!loţit de redactorul nostru Russu Şi- Şirianu îi imbA.rbătead, ţinimdu-Ie vorbire .' După-ce astfel au votd Dobrenii, şi 
rianu şi Dr. Alexandru Vaida de Voe- tuturora. Vine apoI candidatul Dr. Vlad mal aveam Incă In reserv! alţI vre-o 10 
~pe sate Russu Şirianu, oompta- şi le vorbeşte şi el. Âmendoi oratorii arată nu mal era iadoIală: aveam să, ÎnTingem: 
biJu1 Yraciu (dela • Granijerul"), 10- ce. drepturI au inscrise in lege şi cum O Însufieţire il cuprinsese pe toţI. Ear 
~toril Roşu şi Neamţu, VasiIie mment nu-t poate sili să voteze decât pe .corteşlI" ungurI alergau în ruptul capu-

~ .... Osvada, N. Macrea, (din Hunedoara); c~l care le e drag, în care au încredere. luI. ' Vedeau că le fuge păm~ntul de dub 
Ioan Moţa, Florea şi Vuc (dIn O{~ştie,\; ŞI le spun ijl nu aştepte nicI bani nicI r1C1?&re.. Voturile luI Dr. Vlad creşteau 
apoI tin~ril coriştl din Dobra, Iuli~ Mutură, căci legea opmşte asta şi dacă mtr una, aş" ci pa la ameazi ajunsese la 

'. Orbonaş, din Ilia; preotii Şui8g~, (din numaI unul singur om s'ar da şi asta a'ar 162 ear Fnkas nu atinll8se suta. Noroc 
Lapuşnio şb.!J1el); H8dan, (din Radu- putea dovedi, alegerea s'ar nimici. ell .-&u sosit cei din lJia la rend, unde 

ţ~ 19,'lkLongin' Plp •. <d\ TMl\.l'eştl) ; Poporul strigA. însufie~t: i Ro~ânJ sunt numai 10 faţă de peste 90 

"

". lny~tat.orul Păcur8~1U, ."'Popovicl, -- "Nimic nu ne trebue, nu'nat' UIl~I.J," 
(din VIsoa); esta ClDe au umblat ca d ' . reptate I Sa" ale'nem RomaAn 'A li; ~ La. ameazI voturJ'le s'au a la " 

~~.....,.. ~te apostoll printre popor. . . . • J . '" • ( 

.~ " <:' Dr. Vlad. 162 voturi 
.,"" Satele în mişr.:arc, La prImăne, Dr. Farkas • • . 157 " 

~ ''''" A Intr'aste in can l' . ă' 1 d '\: Ş. se poate numaI Inţelege, că, . . ce ana prIm rle e pe U ogurl1 prinseseri euragiu şi du iau 
I ~"~ja Vineri aaara, din toate satele, nu pIaţă, presldentul 8~~on Gabor, jude in i ea d'aei încolo pe Românl Bă-'J impediee 

t
'· II aI Ateg~toriJ, dar sute de nealeg~- pen~le, alcMI1E!şte bJro~1 de alegere; Vice- a i!mi la voi ,i sl-'1 fnfrice. 

1·· iorl pornit la drum, spre Dobra. Şi preSIdent r~mAne Halasz Akos, notar pa- N' " 
I " era o t blie In lJia (UD Ovreiu "8 e d" li otarll RomAnI SaTin Iheş, Ion Mun· :;' eme nc4t - cum zice Ro· "r o lllloat.. a tetln şi Dra ., lâ I '. d 1 

~ânul iCI cânele să nu-l SCOţI purtat numele de Ftscher Dolfi, f&te pe I ~ V' d ,!goIDtJr S aUI PXtns~ c. . partI ~ 
I ~. ~ Ij, p Ungurlll nllzdrlCvan). Ul l,a ~J 111:" e pe a egl:1 on Al l-au răpit 
[ ulU CaSa. loua de dou~ zile ş'un v~nt Q .. _ r 

: r 8B~ru sufla. Dar Rom4nil o~eliţf In su- Se dau patru liste, 8ubscrise de elte pe prJ::.man .. 
I~;" fermţe amare habar n'aveau de vre- 10 alegiHod, o.rI candidează pe: So]gă~uiul Jancs6, care toi călare 1\ 

,~.~ ~. DIea rea, ci pe jos, Ipeste dealuri şi Dr. Aurel Vlad, din Oră tie fost, a .ve~lt atuneI io faţa, partideI 101 
. pa.rae, prin apă şi tina, veneau ca.n- Dr Aurel Muntean d' ~ i. t' Vlad, -11 dImpreună cu notard săI e~uta să 
, tAnd B Dr.· Farkas B,<l-, d'l'n IDD evar Şl'U~, scoată dintre noI pe primari Ri să-,'I dud ' ~." • e ImbărbAtau cu atât mal t;"", Ş 'ţ 

ales"cu cât fie-care ceata mal mare Lazar Elerner, din Dobra. ~ jVO~a. tpt\D.t:U Farlkas.. Da~ nu s a lăsat 
&dvea In frunte pe câte unul dintre tn nca mc~ unu, in au rema9' loculu~ 
" oaum nostri" B§rbaţl de încredere ai lui Dr. A. şi fi' au dus, când li-a venit rendul sa 

• • • Vlad sunt: vote.re pentru Dr. Vlad. . , 

se puteau naşte marI bătăi. Urmarta a 
fosi că din partea noastră nimenI n'a mal 
avut voe de trecere peste cordon şi noI 
perduaerăm cu d~8ăvtrşire legl1tur& 1: u lo
calul de aJegertl. AlegătoriI mergeau sin
gurI şi până ce ajungeau la urnă trebuiau 
să ae apovedeaaeă 11 60 -70 de ilJşi şi 
de multe od numaI aşa puteau ajunge la 
urnă, da.ca afuă, spuneau că vQtează cu 
Farkas. 

Ungurii şi Jidovii din IZia. 

Pâna cam pela orele 11 totul s'a 
petrecut In rtndu1ala.. OameniI lUI Vlad 
petreceau veselI toţI la un loc, av~nd 
şi banda (din Orăştie) Intre el. 

N fiinte de orele 11 au sosit Insa 
UnguriI şi Jidovil din IIia, In vre-o 20 
caruţe, se arate CA-B mulţ1. UniI din
tre el prinseseră curagiu din oala., 
cum zice Românul: erau turlacI din 
pricina b~utul'il. R~cneau cM II J~aau 
pl~mânil. Locul lor de adunare era tn 
strada unde erau şi RomaniI, şi numaI 
la o departare de 7 - 8 paşI de noI. 
El strigau "Eiljen Farkas", RomAnii 
r~spundeaD: • Traiasca Vlad·... Asta 
i-a tnverşunat şi au Inceput sa. se 
obrăzniceaBoa., sa strige tot felul de 
cuvinte murdare asupra noastra. Mal 
viteaz s'a arAtat nElgustorul N agy 
Bela, un ţifiindar cât o găluşcă, şeful 
de staţie din Ilia şi IncA vre-o 2-3 
sr4rnlrl, carI nicI nu aveau toţi drept 
de vot. N sgy strigase: "Szuronyt az 
Olahnl1k" (suliţă Valahulul!) esr alţiI 
lojurau mal r/ju de cat .. kocsişil". 

Redactorul Russu $ir~'anu li-a şi 
spus ca ţ~raniI românI, carl stau acolo 
în opinci şi uniI desculţI, sunt cu creş
tere mult mal bună, deoare·ce el nu 
Injura pe nimeni, dec4t n&dragaril 
ungurI. 

D'aci a'a născut apoI o dispută 
mare. Ungurii şi Jidovil s'au pus pe 
sudaIml şi unul Intreba într'una: "Cine 
eştI DATa·. Redactorul nostru la r~s
puns: ,,0 sA-ţI spun mâne, c4nd dan
du-ţI o coroană mal mult pe.ntru-că 
m'1I1 purtat cu trAsura, o aA-ml zicI: 
Serut mâna, Maria-Ta II • •• 

Guralivul aoela de Ungur era 
adicli un chirigiu. RomaniI au rIs cu 
hohot ear ceata jidoveasca s'a ruşinlit. 

SArit-aQ apoI ca s~IbaticiI asupra 
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lul Dr. Victor Bontescu şi urlau ca I La ~rele 5 şi 6 minute presidentul t.I6~ 
geandarmil sl.-1 vire tn temniţA, pen- steşte ca s au dat pentru 
tru·ca ar fi voit s' le fure un aleg~- Dr. Vlad. . . • • 256 voturi 

Poporul nz'ci n'a aşteptat mâncare or.1 8'. 
Muiură, ci toţi ziceau: au pUf1at t'~u. 

"Suntem mânqlliati ca am învins vi S'au purbt rea G. Sindean biră-u 
tor. S'au du!! 8'~1 p9.rasea. şi la pre~ Dr. Farkas. . . • 204 " S'Uflet~l nostru .hranit este cu vorba dulce a Ioan Oab&. bogato H. Cr.b O, i T d '\', 

dommlor nostn" , Sele an, M. i' ~ g rn ~ o or .... 
tt TrAiaseiL Vlad" r~una tn comuna in- Ş Ş ~dea, Zenovle Popovlel din sident, dar zadarnic: Victor al nostru şi astfel il declarA ales dupA lege deputat 

era nu numaI "pogan de gură 4t , cum al Dobrel de Dr. AUREL VLAD. treaga, pânll seara târeiu r,ând dela pavilion Roşean.', Ca.ri la loc al meargil. dupl'& bravol 
au plecat cu toţii! in linişte, spre vetrele lor~ lor pănn.te 1. S6rbu 1i CIl fraţi' lor Ai. zicea naţia, dar şi om cunoBcMor de 

legf, care nu se lasa. Invins de nicI 
o nelegiuire. 

Vrednic de Insemnat este purta
rea c9.rciumarulul Blanck din S~rb7, 
care-a venit şi el cu satul tntreg s' 
mareasca ceata luI Vlad. UnguriI şi 
JidoviI fi oca.rau, dar el le ri3~pundea : 
• Ţiu cu poporul, cAol tn miJLooullul 
tra.iesc şi 13' ve, fie ruşine, nemerni· 
oilor, cA n batjocoriţi, când şi voI de 
pe spinarea lUI traiţl a ••• 

Cel oare fAoea gura mal mare, 
era şeful de stl'ţie din llia. Ni3căjit 
că presidentul Simon n'a arestat pe 
Dr. Bontescu, se lAuda In gura mare 
ca va da teleguma ministrulul. 

.Mehet-, - s!rigA atunCI tn bat· 
jocura c9.roiumarul Blanck din mijlocul 
RomAnilor şi un hohot de ris pra.pAdi 
pe şeful de staţie. 

Intre larmuitol1 mal era şi preo
tul catolic Mogath Lajos, o mutra slo
vaceasca. 

Russu Şirianu le spunea tnsa Ro
mânilor: .Fiţl pe pace, fraţilor, IA· 
saţi-I sa facA gurA, ca atâta ştiu şi 
atAta pot. Peste o ora. - doue" cind 
se vor fi convins cA zadarnio lşl rup 
p'aicl papuciI, camfor o Bi se faca 
toţII" ... 

Aşa s'a şi tntamplat 
Pela 2 ore efa adicA Figur cA 

Vlad va fi ales. In tab'ra sgomotoasA 
ungureasc' nu mal erau votanţI, ear 
Români erau o gramada. Inca. Musica 
ţiganeaeca din curtea birtului unde 
fuseserA UnguriI, nu mal avea CUl a' 
cante. Gălagioşil de mal nainte Intr'a
deve,r se fAcuser' - oamfor 1 

Sfîrşitul votarii. 

La orele 4 şi 6 minute presidiul hot4-
"Blte cII peste un cea.! încheie votarea. 

Voturile stateau afunci astfel: ' 

Dr. Vlad, . . . . 232 votuti 
Dr. Farkas. . . . 192 

" Inaintea cordonulul militar mai erau 
însa mulţ, vladişti, pântJ-ee Farkas abea mai 
avea 14 votanţi, slujbaşii dela d'irefl~toriile 
din iZia. 

Insemnam, ca ţeranul fruntaş George 
Lupşa Bdbuta din Mihdeştf a venit boZnav 
Za votare, nu pute sta pe picioare, ci fet;iorii 
i-au ridicat de subsuori vi a stat în trasurd 
ziua întreaga, dar nu s'a lasat învins de 
oboseala, măcar cd are vre-o 80 ani. Oinstit 
să-i fie numele în veci! 

~z_:cz:__ _ __~_~EEB&_~& 

Poesii poporale. 
(Din faia petri). 

Frunti verde lemn uElca' 
AIBrl m'am descuI,., 
Şi m'am dat un cias pe pat 
Şi m'am Beula' aplimAnta' 
Vai nevaatl ce-am visa'? 
CI boii l'au deslegat, 
Bodor cu M.oian se ba\. 
Bcoall.'e, nevaa'l, tu grabi 
Catl·mt plpucil ,i-I .Il' 
Ca si m~ duc mal de grabi 
SI vedem ci ce-am visat 
Vieu·1 r~u, ori vis curat? 
Ft uoll verde lemn plrUt 
Din casl dac-am ie,i' 
La bol aici nu m'am pndi' 
Firi la mlndruţa mea 
SI m ij duc 81 v~d de ea. 
La mlndra dac'am IOBit, 
l·am I!IPUS ,i i-am POV81'it: 
AscuUI mindruţa mea, 
Ce tlcul C1I nevae'-, 
Ca sl-'ml creadl minciuna, 
II spusel ci am visa' 
CI boii s'au deslegat 
Şi prin poia.1 le bat 
Am lis ci mG duc la boJ, 
Eu venil mADdrl la voi. 

Insufleţirea poporului. 

Nu se poate defcrie însufie,irea cu care 
a primit poporul a~eastll ştire. Piaţa mare 
din Dobra pdrea o mare de Români, toţi Cu 
ramuri verzi de stejar la pdlarie Ş1. cu crengi 
verzi în mâni. Se cutremura v~!duhul de 
strigatele însufleţite, pdlAriile fâlfaiau în aer 
ş'i crengilt verei se mişr;au ca r~eolite de 
furtuna: furtuna bur,uriei româneşti, edcl 
de eecl de ani n'a mai fost o aşa s~rbătoare 
nationalA. . 

in piata au fost Ufsaţi sa vina şi ne
alegetorii, Et au venit avind în frunte mu
sica. Au stat în ploaie şi nemâncaţi de ati 
dimineata, .. Acum ploaia înr,etase şi le lu
mina pâna şi cerul de biruinţa româneG.!<,A. 

Simţirea nafionald. 

Olt s' a de~teptat cu acest pril&j simţal 
naţional În ROlIlAnI, se poate judeca şi din 
urmMerul fapt. Ni~te domni ungurl îşI dl
deau mult' ost~neaH\ sl-I facA pe Petru 
Bud'\ Popa din Ilia al ţid. eu Dr. Farbs. 

Ea.tâ ce li-a. respuns tnsA acesta: 
n Am avut un miel, pe care l' am 

crescut intre cal, bol şi mdgarJ. Trec 
înslt într' o zi pe lângtt not o,·le. Şi ce 
să vezi: mielul s' a repezit şi el şi s' a 
amestecat în turmă. Simtise că acolo'8 
cet d' o fire cu dînsuljl ..• 

Vlad adu$ în triumf. A~, şi RomâniI din cercul Dobrel: 
Mulţimea de popor se duce la locuinta au fost obicinuiţi piui acum si aleag' Ungur, 

dlui protopop Iosif Morariu, unde era gdlduit d. meargă eu partidele ungl1reştl. Acum 
Dr. Anrel Vlad. insi, ei şi-a desfâşurat acolo steagul par-

Nou alesul este adus pe umeri în mij- tidul naţional, turma cea ml.ndrl romlneasd, 
locuZ unei însufletiti ne mai pomenite, Mulţf, totI IlU alergat 81. mlireascl. această turm&.. 
plângeau de bucurie_ Vlad întra în cance· ElI~ dintre bravii Dobrenl cine au 10\.t 
laria unde s'a votat, pentru a primi man
datul. Trece însa o ora pâna ce acuta 811 eu Vlad: 
fie scris. Iosif ~lorar, Aron Muntean, Nicola.n 

1n toata aceasta vreme, poporul .e V8- Bogdan, Ioan Sdlomon Crit:lte, Mihai Olar, 
seleşte. Musica lui Gogi din Orăştit cântd Ioan Tânase Oprean, Ioan Simase, Iosof 
într'una, poporul joaca, de braţ tU ,domnii L'1pşa, Petru Henţ, Avram Belfl, Mihail 
nosiri Il şi aclaml1rile se reînoesc de par' ca 
ar fi un vifor... Insuşi oficerii şi Unguril Nistor, Ioan Roşu, Todor Oprean, Iosif a 
r~mân uimiţi de cele-('e v~d şi nu pot în de tluţl Criste, Iosif Raţiu l. Maxim, 19na To
stul sa laude inima calda a Românului şi muţl, Alf'x. Nandra, hlC' Luncan, Solo
simţul de ordine ce se vede in toate. mon Oriste, Ptltru Oa.Dcea, Iosif L~dar 1. Ilie, 

Mândria şi barbatia a crescut în toţi. Iosif N andl a, Ioan Crista luI Albl!lni, 
Când apare în pragul uşei Dr. SiriUţllru Adam OIodovan, Nicolae Oaees, Ni{' .• H~Tbd 
poporul îl atlam.d r,u putere. Ştiu toţt, Russu 
Şirianu li-a spus-o într'o vorbire, ca acest J. Lazln, Iosif Neamţ, Ivanti Buga.r, Toma 
voinic dQ Român nu a ldsat sa se faca vre-o G ozuţa, )litru Maer, Toma. Neamţ, George 
"mişeulanţie" domnea.!c4, ci ştiind toate pa- Lllc!ituş, Vicbentie Lesniean, Ioan Criate, 
ragrafele din cartea groasa de Zegl, a apllrat Ioanthin POPI, Ioan Ales. Htlrbay, Nicolae 
ca un viteaz drepturile fiecarui allJg~tor ro· Carmaram, Ioan Herb&y, Ioan Nistor, Ioan 
mân. • .• Poporul 'i-a ~ N: 71

Anger pa. Ancea, Vasilie Nagy, Petru Criste. Alf'x&ndru 
eitor". . • • . 

Iese apoi, la orele 6 din cancelarie şi Muntef Dt Nieola~ Irg., Ioan Bele, Mihllil 
lJt". Aurel Vlad. Vi/arul de însufleţire u- Olar, Ioan Roşu, BeDed. OleeB, Nicolae Ţig, 
bucneş&.~if de piepturi româneştt...-. Nicolae Bele,_ ţ?&O ~nne, .dAc<"nb..O"''''f'ltll 
Vlad ţine în miinII mandatu&p' apoi "oste',.· 
O vorbire scurta, d.Qr însufleţitoare, mulţu- Roşu, Toma. Ro~o, Ioan Dubar, Iosif P~rlu 
mind al~gAtorllor pentru Inerederea ee au Herbay Iosit Lazar, Alexanflro Urlste, 
pus-o într'insnl şi făgăduind serbătoreşte George' Nistor, Potru Olar, Sebalitian Car
eA atâ.t în DietA, cât ,i in afarA de DietA, maran TomA N emtoB, Ludovic Oriste, Todor 
se va porta aşa~iea si se arate vrednic de , 
increderea ,i dragostea ee i-a dovedit po· Muntean, Iosif Cri .. tf'l, Bie Cindel, Nic. 
pornI. V. Herboy, Iosif H~rb,y. 

Est~ Zuat apoi ear pe umeri şi dus Cu Dr. larkas au votat numai Lu-
astfel, d' alungul comunei, pâna la pavilionuZ 
bravului luptator Anrel Oprean, unde era dOlie Grozuţa, Ia.~ob ~erman, Adam Nistor, 
planul sll se dee un mare banchet Era însa Hubay George ŞI IOSIf, ear Ct1 Dr. Mun· 
atâta Zume de Român, încât nu se gasea loc teanu Ilo votat singur eroitorul Ioan Mun
~ict în cele dom pavilioan.e? nici în pradina teanu (care trăIeşte lucrind preoţilor ro
l.~treaga, ear pân~. c"rne " beut~rAa mdestu-

l 

minI • Să.l aibli în pazi. sfinţii plrinţt şi 
btoare pentru toţ, nu s'ar fi gas~t tn comuna )( •• It . h ă e el) 
intreaga. 8a nu u e pe cme r n s . 

N aamţ Şi Ambrus N !iamb a'au luat dupii. 
notar,ul alu.gâ la darloagfl. 1. Miluteano, eare 
?U s a rUşlDit .de altfel '" fa.cl cele mIII 
lndrll.~ueţe presiUnI, numai sI. lutre în voia. 
domDllor ungurI. 

Tot aşa 8'110 purtat ,i notam\ din Ll!- , 
pu~"ic, ~avin Ilieş, care deşI e ROh\ân i' 
trăIeşte dIn sudoarea poporulul, In ehi!:>\]'" 
cel mal lndr'zoeţ eluta. să infrice oameniI. ' 
A pAţit-o insi: noaptea, dupi alegere a 
fost bătut crunt 1n propria·1 curte; i~s' a 
spart capu atit luI cât şi nevestei sale. 
D:asemenI & fosi b1tut un brutar (pec) din 
IlIa, eare nu se afde8 I .Irt şi ei-aeu p' a 
protopopulul Iosif Morar diu Dobu. ....-.-., 

Cu Farhs a vota.t un singar preot: 
Berario din Beja",. NicI n'a indri\znit s' 
se arate lns' printre popor. 

Ve.'!elia de 6eard . ..",...... 

Protopopul Iosif, Mora.riu, ea iDi~1 fr'" 

doamnl, toţi ef,rturuil din Dobra şi elll da 
prin prejur, eu Itoţiile şi fiicele lor, se.ra. 
s'au adunat la pavi Iionul luI Oprean ~i ,'au 
veselit plnl tlrzio. 

Dr. V. Bontescu & tinut aicI un ad4 
mira.bil_tol\st tn OnOll'ea nou alesulul deputat. 

Dr. Vlad a r~3punii tot 'şa dtrfnlutl~ţit. 
Astfel s' a termt'nat acea.std zi de itt,;.. .. • .. / 

semniUate istorica, IVt(eZ s' a încheiat li.lPta 
dusa pentru cinstea numelui românesc. 
Datu-s' a astfel dovadâ stralucită ca Ro
mânii îşi cunosc drepturile cetă-

Ieneşţi, că sunt hotărtţi să se ro .. 
osească de ele şi că nu·! putere, nicl 

banl ori momeU pentru cari ei sa Sd le-
pede de sângele şi neamul lor. ,,.,,,x 

Tr4iascd. alegetorii aceştia viteji! 
Traiască Dr. Aurel Vlad! 
Trltiasc4 partidu:! naJionr-,l rom..a~es!1L .. 

IOA.N BRITIANU. 
(UrmlU'e). 

La Paris. 

La Paris, Ioan Brll.tianll uraă la tu
ceput stl1diile preglltitol\re spre a Înira ln.
şcoala de ilid aajor, undi şi Intri In 
nrml. -La 1 Q Febra&rie 184 a, lub Bibe~ru4 ' ..... 
Vod', el el!lte şters din eoolroalele armltei, 
d\f e,t~ reprimit tn artilerir; la 19 Iulia 
1845 şi antorisat ., plece In Franţ. ca. 
il-şi complect.ze Itudiile. 

_,~' __ ,, ___ ~ ___ "_'_ _rE±S2& 

Foaie verde rujmalio, 
Am drllgu$1i (a un crin, 
ei eu cu ea sun' vecin. 
hUndra e cu pllr gBlbior, 
De dorul el stau si mort 
Foaie verde de coHe, 
Mândruliţl Plrlstie, 
Vino ,i-mi dl guri mie, 
Ba eu guri nu 'i-ol da. 
CI m. ude mlicu,s, 
Firi ViDO mâne searl, 
CI-'mI fac patu 1. clmarl, 
ei viol pe la dumbravl 
DujmBDiI BI nu te vadi, 
CI dujmani1·s plinI de dracI, 
Şi ne vM ci suntem dragl, 
Dar fie ,i de nevoI, 
De searl vini la noT I 

Precup Cotora, 
proprle,ar . 

pe oamenI. Spune tot ee al pe suflet, ci 
Dumnezeu larti greşelile poclitulllI: 

- Al forat n'odatU 
- No. 
- Poate al elentit' 
- Nid. 
_ A~a prin maatl, n'aI umblaU 
- Nu. 

Cam, n'aI greşii nimic, n'a1 tlcut 
nimie' 

Nimic, p'rint8. 
Adă-ţt aminte bine, nu 8e poate 

om s, DU schiopMeze Gdatlln neaţl. Poa.te 
te.al gindit micar ill rlel on pieatl 

- Nitl n'am visat. 
_ Oum ast .. t ştil ee bre... zi 

n'aI furat doi cal. 
- Da un' se pomeneşte! 
- Nu zic e'aJ fuut, - feriasei 

Du IIlnezeu de aşa glod, _. da tu spune 
aşa. •• fA-mI şi tu o pllcere. 

- EI bine plrinte, am furat. .• 
Plăcere pentru plăcere. - Cum se poate' Mţţţ ... Da D-nnea 

8 mare: m'oiu ruga lui ,i te va. Ierta. -
Un preot, aTea obiceiul s' iee dela. Dl-mI grosiţa. 

cel-ee se spovlduiao, câte o groşiţi de fie- _ Ci nu-l am la mine - da ţr l'oia 
eare păeat. adoce, md aşteaptl.-me. 

Odatl se duce la el un clorol, s' se Cela, amArit de poznaş, 8e duce şi 
mirturiseaae': aurmi dintr' on caplt d, retenl o rotiei, 

- El tiole, ODlo-1 o. ti pieatele-I. tocmai cit o gro,iţi de mare; o tndle,te 

intr'o petecul' ~i la o rr.seruM, lniAluind 
pe popi, i-o pUDe In mAnă. ---: 

- Ţ'am adUi plrinie groşiţa. __ 
- Bine, biue :fiule ••• 
Şi flr' 81 le mai uittl, II d' drumul 

lu buzunar. 
Mal Incolo, leoate iute petecuţa cu 

groşiţ&. 

Sl turbe, nu alti. Di repede inapoI:, . 
.- PU bille, to f5I1. de lege, eum ~. 

tţJ b&ţr joc de darul meu' Groşiţl il aeelsta i i 

- ŞtiI ee plrinte: fl-.l~~~: ~ ~ 
pU.eare, zi el-l gre,iţă. ~ 1 

;1 
/1 

H.J:~Z •. / t 
Pdpu~arul: DIa 1 Ghe'ele ""etea nu' 

88 mal pot repara. N a a8 reD~Il··· 
Medicul: AtuncI le ade acasl .•• 
Pdpu~arul: Ca 'oate aceste al el-'IDI 

;: > 

plMe,tt 80 banI l 
Medicul: De ce? 
Pllpucartd: Hm 1 D-t" mi,al loat iert 

6 coroane pentru'cu 'mi-al spua el nu tpft. . 

niel 'Un ",orb. 

/ , 
J 
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Nr. 2:;1 - IntorB n ţ~ ră din cau~a morţ!l~ taptăl~I 
9~U, Ion BrMianu plsară dm nou la <Ins 

dopli aceasta. " 
A' ".1 urmeazll cursurIle lur Mtehell1t, 

Qui' et C~ll kiuwitz, HtllUi M:utm, etc. La 
;11.' acestor iluştri profesor} capătă el 

l~'~goste& pentru studiul jst()r~F'l; e~ M!I
Ită t tr'însul fi mal plttermc sentimentul 

~: naţ~ua:itate şi de libertate. 
Aci, la Paris, el ia parte- la fl1ndan~ 

FI societAtI şi biblioteca roma.'V)~t1; aCi 
~preun. cu Rosetti, Golfls~j~, Bălcm;ci~. şi 
frateII'- Sâll Dumitm, {lAte prmtre MI d .l~
.,.u. orI de C1â.ta orI eilte vorba de o mI
ţiatj~ă de 111&t, de un sacrificiu. de făcut; 
el propuM ca fie-ca.re român dm PAris să 
contribua cu o parte din venitul lni pentru 
causa naţ,onall'L ~i se înscrie printre cel 
d'int1il'. . . ' . 

In contact eu re'publieani1 francesl, 
Ioa·Brltianu ia parte la revoluţia din Fe
bruarie 1848, Apoi, vez~od atmosfera fa
vorabi1~ ee domnia in Europa. pentru df'B
rGbirea DliţiouaJităţilol', SA intoarce în t<\ră 
fmprellDă cu cfli'lalţI tinerI, org:mif.Jează 

mişcarea npţională din Iunie 1848 ~i dă 
impulsiune până ~i celor mal timizI. 

In p;t:il. 

........ Sc5pat, Impreună cu efll-l'alţI, prin 
delotamentul şi iat8ţimea d-nel Maria. C. A. 
Rosetti, Ion Brătia"lu S6 duce tiin nou la 
Paris, unde, lmpreulJi\ !lU eti'-l'alţi exilaţI, 
reineepe aposto\atul care trebuia să ducă 
la isbllldi caUSi naţioDIIIă a Românilor. 

L, Parig, se înfiinţ,;.azli un comitet 
român, carp, prin gl aiu ~i prin scris, face 
cunoscută, apără şi susţine ca.usa poporuluI 
romAn. 

La sf!rşitul anuluI 1848 ~i la in ee
putul anuluY 1849, Ion Brătianu este In 
Transilvania, unde eautil si ajungli la o 

- ~Jeg{lre Intre Români şi Ungur" 
." 'La Pa.ris, el este ma~ eu seamă in 

com!'rnitatl" d~ idel eu O. A. I-toSE'tti, eu 
~lUceseu ~i cu Il:it~ll lJllll\)U Vu'u.,,, ..... 

1't 1851 şi 1862, el este unul din 
,principaliI colaboratorI al .RepubliceI ro~ 
ml\ns" , .... ~., ... 

.JiC""16 Iunie 1853, fiind implicat tn 
complotul de la Opera. Comică in contra 
llhp~r .. tuluI N a.poleon, el este arestat, dar 
nu se găseşte nicl o relaţie intre d1nsul 
şi conepiratod, după proprill mărturi~ire a 
proenrornlul general. 

Apârat de Julea Favre, el este aehitat, 
lă' 12 No~mvrie 1853, de Curtea CI ju
raţI; eRte lnsi apoI cond~mn.at, de tribll
n31pl ordinar, la treI aDI m~hlso:u(" t'Bntru 
faptul că se găsise la dinsul, într'un gia
manta.n inchis, Jăiat de un prit4en, o presă 
de imprimat. 

, De şi inchis, Ion Brătianu este au
~o!isat 8ă lucreze in bibliotecile StatuluI; 
~l presintă memorii guvernului francez 
!lentru ca RomAniI să fie admişi a lua 
narte la rlsbolul CrimeeI şi este chiar 
illimit in audienţă de Prineipele Napoleon, 
)e care tI.lnteres8az~ causa română. 
. ~_-rot tfuid .Mk' ; 4..pnb\i!'i diferit·e 

"rticole In ziare şi scne,-lii 1855, o brov 

,ură: "M~moire sur l'Empire d' Âutriche et 
,do QuesuoB d'Orient", in care cauti s~ ara.te 
'0]01 FranţeI ln Orient ~i necesitat~a ca. 
'''~r&Ul el al ia. pe Români ca punct de 
uilD: el cere evacua.rea principatelor de 

~rmatele străine, unirea Jor şi organizarea 
~')1eL..irDJ ale. 

~a 1867, publie' "Memoire sur la 
litulU()1l de la Moldo-Valar.hie depuis le 
Traita de Pt..risu , memoriu dflstinat să in
i':ice RomAnilor calea de urmat şi Oonte
"nţel' de la Paris ee are de făcut. 
. , In tot acest timp, rolul lui Ion Bră
'i&nQ este de a formul& dorinţele, nevoile 
7' ~8piraţiunile ţ1\ret EI, eare studiase is~ 
Cc'rlA ~rel şi a statelor europene; care se 
71upI~e eu soeiologia, cu economia poli
i ,~ ~. cu finanţele, el era cel mal în mi-

\ 
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sllri si'f. doeUIDont, zq. De a.ceea şi acţiunea 
lUI b8to; preponderaotă în dememmle ee 
emigranţii le făc"'au pe 1â.'lgă Congresul 
şi Conferinţa de la Paris. El est~ a,cela 
Ilartl redadează mal cu seamă dlfofltele 
memoraude în chsstia D:tţionaIă; el, prin 
graiu, prin seris, prin rel~ţ~unile ce-şI tă
cuse la Paris, conving~ ~l Interesează; el 
Re adreseazlt la. toţi pe carT tI crede in 
stue să. ne ajute. 

Rbvoluţionar la 1848, republican im
prellnll eu tOl'sdşi! l~l de luptl mai tineri, 
Ion BrMianu n'a mţetes mei od~~tă fiă dueă 
o luptli. de cast~, o luptă de la. clasă la 
clasă - dimpotrivă, el voeşte şi luptă să 
801id~risez''l întreagă nltţillnea român! In 
faţ':l. peri'~olu:ui cel './l mare, al Rusiei. Do 
aceea la 11 Iunie 1848, rl3voluţionaril 
făcu9~ră apel la Bibescn-Vod1 ca să SI' 

pună. în capul lor şi, numai dUlJă abdi
carei acestuia, formari guvernul provi
soriu. 

Această primii, a lor tncereue, il in
tăreştl~ în convingerea că cu Do:nr:il pli.
mlntenl nu Nr putea adu('e uicI odată li
nişte în ţară. 

Sub iLlluenţa marilor apără.torI al na
ţionalităţilor, ca Michelet, Edgar Q uitJt!t ~i 
~ei-l'alti, emigraţi! romAnI imbrăţişeaz~ dra
Velul repubht:an şi fa.c să apara .Repu
blica RumAnău; dar, indatâ ce vM c~ 
causa ţ~rel putea. fi îlltârziată, daei el ar 
pune lnamte ideile lor personale, ti tillnt 
cel d' intliu să propun& - nn republica 
- ci un Domn străin. 

Estd foarte interesantă, din acest 
punct de vedere, illf!ăşj intrunirea pe care 
au avut-o maiestrii lor. 

La 1856, Qllinet scrie luI Paul BIl
biliard - care cel d'intâiu fusese convins 
de necesihtea Domnului, străin - cl se 
miră de schimbam~ aceasta, de pllrisirea 
ma.rHor principii republicane. 

El îi explicl insi situaţiunea parti
cularl'i a ţ~reI noastre, care făcea eu ne
putinţ~ un guvern stabil cu R.;publica. 

IV ... nl'ma) 

Sfinprea biseric8i din MOnDşfur. 
In zitla primI de Ru IIIl\lir 8 s!lvlrI,Jit 

P. S. Sa D-} episcop IoaD 1. PIIPP ~tbţirea 
bisericeI diu MODOŞ'Ul', protopopiaţul Be
linţalur. 

SâmbMI la ameazl a plecat P. S. Sa 
cu 'renul din Arad, tn8oţi~ de suiia sa. 

L~ Vinga, In fruntea clerului şi popo
ru1ul fi, bineventat p~ Inaltul P~elat, părin
tele Domşa, preoi tu Secs!nr şi asasot con
sislorial. Primirea a fost impossntli. O 
mu!lime 4a popor venise sA Intimpine pe 
P. B. Sa. ear o fetiţA de şcoall i-a oferit 
un bu~h6~, Din partea administraţiei oivile 
a bineventat pe P. S. Sa pretorele cercua!. 

La Timişoara P. S. Sa a fost a"teptat 
de Intretlgr. intelig\nţa din loc şi a fost bi
neven'st de protopopul Dr. Tr. PuticI. In
,reţinerea coruială a du'ut o jumMa'e de 
orA. Ius~jţit de urale, P. B. Sa S6 urcl cn 
suita sa In trenul ce pleacll. spre Lugo,. 

In Remetea bin" venteBz~, In fruntea 
poporuluY, pe P. S. S!\ preotal Ionescu. din 
Timişoara, tD;one8Z~ frumoase cAntece co
raJe. 

L!Ii Reca~ lntimpin!i pe Archiereu In 
numele clet'ul'lT' ~i popl)!ulnl preotul Tore
h~nţ d:n Izvin, csre venise cu corul din 
lzvin. La Topo1ove~, se presimA tn fruntea 
poporuluY protopopul 'rscţulul BeUnţ, Ghe
rasim Sirb 11. 

Din staţiune In St8oliuoe. drumul e o 
8d8,,~rct§, sijib/Uoare: cordon dfj copil de 
ijcoalli, fior'. popor! şi precţ', "'esscurl ,i 
urale. 

In Belin, primirea e impoBantli. Preo
ţimea ~i Inv~ţAtorimea e 10 frun'ea unut 
{lopor imens, ear vestitul cor din Chieet~a, 
venU cu steagal, primeşte cu câDt~rZ pe 
i1ustral oaspe. 

In Lugoj lnteliginţa român§, se pre
~intfl, In frunte cu protopopul Dr_ George 
Popovict. Balio$. Coşteiu, Igazfalva, Szapa
rifalvat Betlenhăza, - e un drum S~%ba
torese. 

L" J apanJ se presint§ In trl1nteR po
poruluI deputaţiI sinodall al cerculn~ V. 
TomicJ, ,i Dr. A. Marta. V. Tomiclln calde 
cDvinie bineven'ează pe episcop. 

Un br,nderiu pornellte 10 fruntea ooQ
voiahlf ce pleRcA Ilpre Leucu,eştf. Ttecand 
pe Bub un BtlJlf'rb arc de trimf., P. B. S ~ f' 

tntlmpjn90t r,i bineventl.d de vredniau! preot 
Constantin Rosa. B IIbuie treascurile, ear 
Archiereul cu snita Sfl pornei1C la biserică, 
uude ee f8c rllgliciuoile. 

P. B. Sa e gAzduit peste noapte la 
pllrintell) C. Ro"!a. 

A doua li dimio!:laţa cu mare pompl 
este conll1R P. 8. S~ la Monoştur, unde s!!· 
vlrş€şte efin$irea bisericeI. 

P. S. S. e asistat la serviciul divin 
de direcţorul semin!llrial, ieromo1Jshul R. 
Ciorogariu, Pfotopopul AraduluI V. Beleş, 
proi0l'0pul Ghera~nm Serbu, protodiaconal 
Dr. 1. Suciu, preoţiI Mlhaiu Jurm8o, Aurel 
J tlCQ, George 18ncovicl~ IIi Ioan StafanovicT. 
In decursul serviciulUI divin a 10s1 hiroionit 
tuiru Diacon Teodor Popovicl. 

P. S. Sa a ţinut o frumoasA ,i pA
tfllDza.toare cuvlntare, care a fAcu\ o adAncA 
impresie asupra mulţimeI poporuluI present 
iâildând pe cel ce jer'fesc. penţru casa 
DomnuluI, şi lndeosebl relevt.nd pe credin· 
ciosul Petre Varadin, care din avutul B~U 
a făcut c~aBorDiclll din turnul bisericeI. Ct.n
tecele corala le a executat excelentul cor al 
p~rinteiui Şepeţean din Chi8et~l1. 

Duoli E:~vtr~ireaceremonialulut s'a servit 
o bogt\t~ masă In localal ,coalet, unde s'au 
ridIcat mal multe toaste, pentru M. Sa, 
pelltra P. S. Sa, pemru dl R. Ciorogariu, 
pentru repreeentantui admini8~nţiel, vici
spaual, etc. 

Drumul InapoI la Arad a fost tot a\M 
de B6rbl\torel!lC i ear aceastA viaitaţie cano
nica, Il lrtsat o adlocă ,i binefllcAţoare im
presie. 

La susţinerea disciplineI a ~coaleI ce 
unelte sunt de lipSă 1 

oprit ali. se cuprinQI\ in legile şcolare, Dael 
~levnl ori din nepricepere ori fiind nşo· 
ratic s'ar uita de aceste poruneY, ii ]e 
esplieăm din nou elevulUI. Aceasta ii se 
lntâmple in'l.ă În mod dojenitor ori in 
formă de pedeapsli. Daci vre-nn elev 
prin ţinerea lf:lgilor (regulelor) şcolare si 
disting. dintre cea.lalţl aled, faţi de aceib. 
si ne exprimăm re cunoştinţa noastrA şi 
sl·l remunerăm şi tot odată si îndemnăm 
şi pe ceilalţI elevii. Imitarn acest\.1ia. 

!. Remunerarea şi pedeapsa e drept 
ci şcoala. atunci ar fi mal bunii, daei ar 
lipsi acestea; dar nu cred că există şcoală 
în ca.re tnveţătoriul SI nu fie silit .. apliea. 
în contra elevilor pedepse. In general luând 
remunerarea şi pedeapsa in ~coal~ snnl de 
Iipsl; fără de a.cestea disciplinii bună nu 
si poate ţinea; pentru că acestea tot de
una Inving r~ul: pentru el inv~ţMorilll 
aubstitue pe părinţi şi CI atare, are drept 
să şi pedepselLscă. 

In privinţa. renumerlrii trebue d. fim 
foarte conştîinţio,I, de acea nu It permis 
să pedepiim pentru ori ee nimieurl; iă 
pedepsim numai atuncI, cAnd observl\a, că 
elevul şi după mai multe sfaturi bULle ~i 
provocari DU si sfieşte şi nn si tndreaptă 
Ear când suntem neeesitaţ1 a aplica vre o 
perlellpsă, acea să o Iăsli.m pinii la fine a 
prelegerilor, dar şi atunCI si nu aplicăm 

pedepse prea grele căeI prin acea am dis
gusta elevul de şcoală, ba ar lUI-O şi la 
sli.nătoasă şi nu ar mai veni la şcoalfl. 
Sentinţa ce o aducem in contra unul ele, 
si nu o revocăm la nicI un eas şi niei 
odată; cea ce am spus respedile judecata 
trebue să o aplicim la tot eaaul. Dupi 
pedepsire sl nu ne linguşim ori si vorbim 
in mod măgulitor eIeTulul pedepsa, pentru 

sunt că prin acea ne·a.m arăta ei ne pare rh 
de cea ce am făcut. In contra faptelor 
8ev~rşite de ele,1 a.fară de şcoal1, numaI 
!lU invoirea p'rinţilor să aplicA pedepse. 

L, susţinerea disciplinei şeoalel 
de lipsă: 

1.) iubirea ,i încrederea, autoritatea, 
iubirea ordineI şi dreptatea inveţătoriului, 
- 2. legile şcolare, - 3. dedarea, -
!. remunerarea şi pedepsirea, - 6. con
trola conscienţioasă, - 6 esamenele, 
7 _ clasificarea e1evHnr. 

1. lnv~ţ!l.toriul Plin acea '~i va. eQ,~
tiga iubirea şi inerederf!a elevilor, dacă faţr.. 
de el Be va purta astfel, CI aceştia ii-l 
priveasei de -,devărat pArinte. Iubirea eJe
vilor şi increderea. lor prin discjpJid prea 
severi învăţătoriul DU şi-o poate cAştiga. 
Aşa dar~ tnv~ţătoriul ~rebuie si se arate 
elevilor tot demna că 'i iubeşte, le voeşte 
binele şi feriei ea, 

Autoritate din partea elevilot prin 
acea ',1 va. putea câştiga inv~ţl!.toriul, dacă 
va fi blind, cu frica lui Dumnezeu; dacă 
I!Isteriorul luI VA fi inpunător ~i atrăgător; 
dar,' va. fi inţeleI,t, in propunere isteţ şi 
dacă chum!l.rea a'a şi va lnplini eu dra
goste şi scumpătate. Trebuie deeI să se 
fereaacă &- ~l trăda slăbiciunile, invidia, 
mânia şi [etlbunarea.; il, ducă o viaţă re
tnsli şi să se fere,sei de ori ce lucru ne
cuviincios. 

2. Legile şcolare sunt ne Incunjura
bile de Jipsă, pentru că aMstea dispuD (ho
Ureac) că: fieşte care elev de ee are a 
se ţinea (acomoda). Dar şi pentru acea 
sunt do lipsă, ea prin ele si pregătim 
elevii Ia. viaţa cea practicii., cad, şi ca ma. 
iorenl trebuie să ştie ,i ali. trăiasci sub 
legI. Trebuie însă, ca legile (regulele) şco
lare sI. fie scurte şi la inţeles; la inee
putul anului să exlicăm acestea legI (re
gule) elevilor. Să eonducem elevii la a.cea 
convingere, ci acela, care eal ci legile, acela 
plicăiueşte. 

3. Dedare. nu·! alt ceva, decât acea 
disposiţiune, prin care dedăm elf\vii la 
oarf;şl careva lucru. Să ded4m deci elevii 
ineă. dela ineeput la ordine, la PUBctul
mate, la linişte, la sirguinţă ,i la su
pUllsre. 

LI dedare să ţinem In vedere urmă· 
toarp]e ; S~ aducem la cnnoştinţâ elevilor 
că ce treb!lie aă facâ şi ce s' ineunjure. 
AMasta ori in mod poruncitor orI în mod 

(Va urma). 

Serate de-alR meseriasilor românI. , 
Armonici lmpreunl lucrare nt-se im

pune pe toa&e terene]e. Spre a ajunge losl 
Ja aceasta e8te neap~rat !!II ne cunoa,tem 
unii pe alţif. C&"tigarea acesteI (:uDo,tinţe 
este Impreunat' CII maltl aboegaţiune ,i cu 
multe jertl., chiar din p'iftea pAturel mal 
sus puse a eocietAţil noastre. Si pare a fi 
in naţura lucrurilor, ca aceSl!il pliturA, 
odatA ajunsi la tnAliime nu voeşte a se co
bori din aceea ln~lţimea. De aci puţinul 
progres cev'l pulem reali sa tn num~rolsele 
acţiunI intreprinse de o ssml de binevoitoril 
,i desin'ereF!!lţil C8ouBelor no&"tre de interes 
general. Pe IAngl cele de sus se miI cer(l, 
ca tn uebile noastte 81 fim t·oţde8una con
duşI de precepţele eV8ngelice privitoare la 
iubirea de-aproapa]ul. Ct.nd dragostea ests 
cllhza n08sţrA, putem a,tepta cu inimi 
lini,ml bunul sflrşit, la care trebue si 
ajungem. 

De aceste ,i al&e ssemenea g!\n~irl 
eram cuprins 88ia"nd Joi (28 Maiu n. a.) 
sesra la şedinţa a o-a literari, ţinutl tn 
localilAţile ,Reuni.nel 8odalilor romt.nt din 
Sibiu". AceastA Reuniune, credincioa!!l~ pro
gr!\wlIlul s~u, Intrune,te la un loc abneg". 
ţiunes, jetfa de to' soiul ,i mal ale. dr.
gO!ltea evan&elicl. Aei lntAlnim blrb!.ţl ,i 
temeI, j \lnl şi june, cu toţii plUrun,' de bi
nl"tacerile, ce res:1ltA din pacJnicfl conlucrare, 
din lurleplinirea lucrurilor b,~ne fărl " ţine 
seamA de cAştigurl materiale, tre('~toare. 
Resu1tatele obţiuute de aceBt a,nllmGn1 sunt 
de naturA de a ne InAlţa inimile, de a ne 
face sa trecem cu mal muUI uşurinţa 
prin greul vieţiI. 

Presidentul Reuniuner, dl Victor Tor
dlşianu, dupa. ce constatA ou vie mulţumire, 
cA num~rl!il participaD~ilor la aeeasţA ,edinţA 
intre cifra de 150, Intre carI un Inl!lemnat 
num~r de dame, - ne vorbe,te despre fru
mosul rol, ce lemeia Il are In .ocietate ,i 
ca deosebire In mijlocul claseI meleriaşilor 
nostri, cea mal mare parte lipsiţI de bine
facerile, de cari sunt tmţllrtA,ip cel cu o 
mal IngrijitA creştere familiarA ,i ,colarl. 
.~ratA miserille, prin carI siliţI IUDt a 'rece 
micuţil InvfiţAcel. măestril de mal târziu, 
r.hiar In timpul desvoHlril lor, In anii de 
ucenicie. Ingrijirea de aces'e vlAstare ale 
neamului nOBttU 'i-se impune soeiellp,r ,i gq 

____ ~_~ _________ H: __ ~ ________ .....__7 t m Zti
c 



, -

6 

deosebire femeii nOlatre, care ecut şi povl
~llitoa~6 ,tie si ne de 10 multele aeajl1Dllul 
din vieslli. SperI, l'I apelul (AcuC de co
mitetul ReLniiJDer, In .copul acesta coneti
luirel dameJor 10 un comitet de Bc;iune, pe 
IAugli Reuniunea nOB8trA, na va r~mAlle8 
fArl re~ult8tul dorit ,i astfel PUUD~a. i-se 
va da (emeil de a-,I Indeplini rolol ce '1 re
vine In societatea Doasirl. 

eediD$a aceall~a, cu abdere dela ceh!
lalte, ne·a oferit ceva DaU. atrtgMor. Mem
brul Reuniune!, dl Peiru Ilie" iscDsjl com 
pantor, a aVIl~ isteaţa idee de a pregAti 24 
obiecte, ce sA se BOltfle In mod gratuit 
tntre pal&icipao$J. Predarea acestuI aar, ce 
a conetat din 18 esemplare din "eailS pi
rînteasca', de prot, Ioan Popea CIl gruid com
pactate, din 2 cllindare de pArese contec· 
$ionate de d-sa din 4 pach,te corespondenţe 
ilustrate, dl Ilie, o a ln8o~it de o frumoasA 
vorbire, adresail pre8identulur ,i comitetuluI 
Reuniuner, urzHorr al ,edin$elor literare. 
In scopul I!!ortir,,', dl Ilie, a pr~gMit o ufnl 
dedicatA presidentulaJ, ce conţine tn anul 
Intemeierii Reunianer, data ,edioţer ,i DU, 
mele dAruitorulul, toate In litere de Aur; 
4e aiemenea a pregAtit un a,a zis "protocol 
de preseoţ1", In care 8'au indui numele 
lutulor participanţilor. Noţarulut Reuniune! 
dlal L ApolnD, dl Ilie, Ta fAcut o fru· 
moasA surprindere prin dAruirea uneI pA· 
IAril de metal, pentru lnc8!88rea taxel de 
Intrare de eate an crucer pentru fondul 
vMuvalor, pAlarie ce conţine pe fundul din 
lAun&ru cuvintele "Dumnelel1 vede' J 

Bogatul ,i variatal program al Beratet, 
precedal de sumarele .ediD~~lor admioil!ltra
tiv8, cetite de notarul reuniuni', dll ApoJlJan, 
a fost urmMorul: Puternicul ,i bine instrul
tul cor al elevilor din carmI al II-lea ele 
rieal de sub conducerea bravulUI dirigent 
Octavian Mur~'8n, tiaI pr"8identu!a[ Reu· 
niune! meseris,ilor nostri din Sab~.ul·s1s., al 
pArinteluf Z 'lV. M:ur~şaD, - e!ecutl CII rarA 
presiune o compoai$je eorall. Noul memblll 
al Reuniunel dl Ilie Milca, sodal Ilcltu, de 
maşinJ, ne eDsread despre esperienţele (A
ctu'e 10 cursul cAl~tortel slSle prin Bucure,tt 
şi alt" ora,e ma! mari ,i iosistl asupra In· 
semnltlUiI Jlcl&u,itwul artIstic, eu 11\ fine 
ne predA (~:I cre, ,i cu sentiment poe!i • 
• Moartea IUf FDlger- t de Co,buc. Sod.lul 
pantofar dl Nicodim Rasu a plleut ca tn 
totdeauna ca recitarea poesiel "lntlut II. 
iener- de Iosn A. LlLpldai. Micutul lIarle 
Boia, plill de inimi ,i earagia. ne-a predat 
p08aia. "RomAnul" de V. Alexandri. DIllîe 
Milca ne·" surprins In mod plicui cu cAn
tarea .Cintecul llcltu,ilor". D ,ora Para· 
Bchiva Apollaft ne-a declamat poem. "Trl. 
darea" de N. Britianll. Dl 00," M1IJ~.,nu, 
me,ser tn mlnuirea arcu,uluJ. ne-a delecta' 
eu ciUeva buci" alese, 8a8cu'a&e la violinl. 
D·şoara Maria IordaD ne-a pred.t poe8ia 
• Pe albumul d.,oarel Maria DOg&n" de V, 
Alexandri, apoI corul semiuarial a cAutat 
CII acela, farmec o noul eompoai~ie corali, 
Ilarie Bala De a 'mut tn continui veleUe 
cu predarea anecdoteJ "Fluera' a pa Iubi .. 
de Bperanţl, dl N. Rasu a eânl .. , cu voacea", 
pllcuUi .Odelinul'", aar' d-,oara P. Apolnn, 
o frumoasA doinl poporalA. D "oara Rlena 
Baciu. binecunolCutA dela producţiunile 
noastre &eanale, a declamat cu rari vervl 
,i DU se poate mal nimerit poesia .Prima 
rochie lung'''' de 108. Valcan. Dapl o (ra
moael c'n'are executaU\ de cor.l d·luf Mu
r~~an, s'a tlcut lortirea obiectelor d'ruite 
de dl P. Ilie,. Bllcaria celor 24 persoane, 
ferici~e 8 fi ob~inllt eAte un dar, a fost in 
terpretatl prin copiliţa Ani~& Pra,ca, care 
ne-a cAntat frumoalla arie .Clobanul-. 

Presidentul noatrll multumind d·llll 
IIh, pentra frumoasele darurI, promite el' 
comitetul Reuniunel va lngriji ca la fiecare 
iledinţ!\ literari Si ae ImpartA asemenea lu· 
crurl folositoare. 

Erau orele 11, cind plini de mul· 
ţumire ne·a.m tndeplrtat din frumoasele ,i 
pHnt>le de vieaţl locatitlţ( ale ReuniuneI, ce 
ne-a procurat atAt de vesele momentE'. 

lI~iitO'V.. 
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- Da. nu-} mal :..virli, omule 9 h~rşclit şi stileit cum era, a lăs t şi A 
- Ba am să·I svlrl de-a.cum: dar b!wl şi tot si s'a dUR pe udaţI, după InM şt:rfutrUI vitelor Incă are rol 

iţl spun foaint-, si te ,tergI pe bot despre ceiahlţY. ronA n ormarea gunoiu1ul. 
dinsul. Iară D~nilA Prapeleio, ne mal fiind di A~ternutul abea toate materiile' 

- De ce' Buplrat de nimone ,i scAp in J aCllm de- n urma, le. leaga. In sine ~i ou ajUT 
- Iaca de ee " v"tl tu colo in lun Wo TJ t torul lor deVine tn putrejune. Cel moI 

.. il asupra nevoI, a mInca şi & beut Ai s'a bun aşternut ti <4 

nl'il,te pete' d t~ t 1 't t va deCI acel", care 
't ea "cu până la adinol bătn\ueţ/l, vA- are C8 a A 

- Lt vU. z!ndu-şI pe fti~ fiilor sAI tmprpiUllll lneBaI P CI &. ea de a abea cât mal 
A 1 f d 1 .J mult din materiile provenite dlTn 't - co O-i raţii meI in ceea uma. 8aI.. 1. CreangA. Aoel t '1 VI e. 

Ş' D I .. e BUn ; paIe e de grâu x 
I oamne mare nevoe mal au de fer, orz x • t J • ( , soearA, 

t t· , OVcS ŞI U eI şt Jlleil şi tulh \) 
pan ru pa COVlt eail Uita-ie bine şi vezI, PAR T E A E CON O MIC A" . pentru-oa, acestea fiind goale . et~' ' 
cum imI fl\c Bemn cu miua, !!li le dau ( ) prIn IJe 
buzduganul ista, _ ş'odatlL şi pune mIna ===============~""='~ pal ~ pot m~I mult absoarbe, Şu-

d 1 şorCJle, pElstiule, frunzele şi gliile ("'!J 1 
pe [nsu. Cum putalll avea cartofi noui in mcA pot servi de aşternut) sunt '~~ 

- Stil, nepriceputule I el buzduganlll Decemvrie ~ slabe tot din acea C&usti, . 
jst, ti avem lAsat moştenird de la strl- Francl'ziI purofzâtld duri Sthribeaux Din cele tnşirate vedem că gu-
moşul noatrl i

, ,i nu·l putem de. nid pentru a~ inceput un sistem nou cu punerea car. Do.iul constA d~n plante mare partfl, şi 
toată lumea, - şi odată-l zmuceşte buz· tofilor. EI dij dou~-ori pun cartofi. Pri- prm urmare dIn acelea materiI din 
duganul din mAn' şi fuga ea el In iaz m&vara pentru toamnă ~i tirziu vara pentru carI constau şi de oari au lipsa. plan
ipunîod luI Scaraosr.hi ce er .. slv&ţhsel. earnl. Pentru earol franceziI In Iulie t~le. P~ntru acea. 'gun'Oiul pP8"\"f'nit 
Atunci Scarao!lchi ingrijit şi milliosgrozav, bagă cartofiI tn p&wânt, unde ~'&nă in din grajd 11 putem numi şi gunoi C0111.1.

ch'Jmi Inaintea 8& toatA dr!\e:mea şi. bitu Noemvrie au timp să resarA şi să şi pro- plet, faţ9. de gunoiul de minerale Ctue . 
din picior, strigind; 'dud. Pa eamA. ca să nu ln~htlţ6 fllc mu. este necomplet. 

- Acum, la clipă, sti, se aleagA nnul şurol1a inalte pe lângă lll1pină. Cân4 fri- Gunoiul dupa animalele dda carI 
dintre 'tii, care si meargă şi s' afu· gul e foarte m&re le 8cop~r cu un t:trat provine este de mai multe feluri şi 
rise,seă pe acest proelet şi vrAjmaş cumplit mart' de pae. După Schrioeaux un strat llfe deoslbite lflBuşiri. /~ 

Pe 100 fi vine unul Inaintea 8& tre- de 2 [, cm. a tn stare S.I\ scuteasci plan- Gunoiul vitelor cornute e oelll'l'\ i 
mu:lnd. tele tinăre lntr'un frig de 16 -17. bun gunoi. El oonţine şi nutrerr ent 

- Si t1litJ, 1I1rşlvia foastrl.! eu mi In Decemvrie dt'ja. el 4t1 cartofi noul nemil:ltuit destul, apoi mai conţine şi 
duc si Indeplinesc nelegiuita voastrA po- cad in comereiu vin sub numele de .pri~ apa, prin urmare 11 mai putem Inmulţi 
maei. mari". şi cu aşternut. ". 

- Mergi! şi dae'-I ti mf\şter şi·1 izbuti, Şi mal am putea urm.a sistemul Gunoiul c~ilor e cu mult mai 
sI. ştii e'a. si te f14c mal mare. atesta, care niCi DU este aşa complicat s~rAo In apa, pentru soeea fermenta~ 

Atunci dracul porne~te e'o falcă'n cer căd venz6ild cartofi noul 10 Decemvrie, am ţiunes e fOl'ute vehementa.", .. 
fi eu DIlI In pAmint, fi llJ'r'o clipi şi put6& cAştjga frumoase parale. Mai Mrac tn &p& e gunoiiii"o"""r..-
ajunge la pusnical DănilA. CU UD n~caz am avea să luptăm ş. D, ' Cel mai bun gunoi, - mai ales!", 

- Mâl umule, zise dracllJ. Tu, cu eu morbul perooospora, dat" cu grijă şi pentru za.rz~vaturi (verdeţuri)e e sere· 
şmirhiriile bie, a.I tulburat toată drldmeB; acestll.-l putem delătura. mentul paseriJor. 
d \' lIi t - , DUll1r11 G K Vljzur&m speciile mai lnB~mnate a. ICU~, am Sil e VIr ŞI eu In to.\1e gro- :re.. y. . n. m. 
zile morţi)., Hal si ne blesiemli.m, şi care • ale gunoiului, tnsă cu o manuare rea 
dintre noI amindoI I 11 mal meşter aeela Gunoiul şi şpeciile lui. şi oeI mai bun gunoi tI putem strica 
Il· b iI 1 Ş' d t ro d şi din comrA şi cel mai reu o sli 1 

8«0 le& an. 1 o & 1. ŞI ncepe racul a. Plantele oa fiinţe vieţuitoare lşl tocmim. 
bo.eorodi din gurI ,i a desefnt., el nu Iau nutr~m~ntul din pamAnt ou 8J'utO-
t ' f d 1 tII D '1 Pentru ca s' a.vem gunoi bun >;, Ş lU ce aee, e, pocnet e n im 1, nn rui r~dAcini1or lor, cari cu .. tAt sunt d :e: 
h' d' SI!. 1 P 1 I d ... Q oue lucruri trebue să le observfh~f,_" 

00 IU 10 cap. <lratu repe eae S8 ve e ma.l subtirI Ai lungl. cu cAt pl'lmAntul .. ""'~ .. . f {. , t tiI Y Y • Q '" ~ ş. a. să ferim gunoiul de 8pă II!'PH~1 '. 
Cii la os~ SCllS, o, e sI. răsp. ăţ~asei şi e mal serac In nutr~m~nt şi din COD' apoi de aer. 

pk~~8 ~p~ fră~n.du, ~e up~l~e kaL.~N~u~k~e:m:A:n:t:u~l~p~l;a;n~~;l;or~o~o~n~s~tă~t~ot~~~~~~~~~~~~~~~p~ glusaeuluI logodit ,i ale boilor nehll ln pl-: d.is.acela4aa ljcem un 1011. anumit 
dure. Pe-semne bllstJt,m.u\ gi,t.elet tt.dn.tt -te J . US Ş1 cari parte le aflam In pam~at (platforma) sub unb un 8CO-1>-
1·, ajun8 lerm.nul: l tn abundanţ8. tn pam~nt perem~nt, unde a~ezam gunuiul fa 

Doamne! Malte mal are de pătimit Calitatea şi preţul păm~ntulul de- str~turi, 
un pU80ie Idevărat, clod se gTndeşte la pinde dela materiile nutritoare, carI Nici timp nici sp!lţiu nu am pentru 
fapte bune 1... Prepeleac pusoicul ie stri- sa. afin. IntrAnsul. Prin produoerea con· descrierea platformei, o IRS pe aIta . 
case acum de lot cu d! acu 1... Ş' apoI ee tinuA tnsa. şi pamentul slăbeşte, perde d_t,. 
este mal gingaş de cAt othiull - Dinill materiile nutritoare şi devine nerolo' Mltol pe sourt o pot spune pij;~ .. 
eripa de durere! dar ori eU de tare t fiI aitor I!!BU dacă cultivam tot una planta trarea gunoiuluI In grajdurI. 
tot îşI ţinn inima cu dinţir ,i zi .. : pe el mal mulţi anI, de şi nu devine Dupl profesorul Maior fie-care 

- Nu mi spariI tu en de·al de-aeest-, chiar neroditor, dar va. fi unilateral econom mal bine face, dactr lasa gu~ 
demon .pureat ee e~U. Aeum să te fae sooţând planta reBpectiv' materiile noi",l vitelor cornute în grtLjd cat se 
el·ţI muştI mînile, şi iii mi pom~neştl în nutritoare de ca.rI tn Bpecial ea a. poate de mult, dar le aşterne In fie'" 
toatA viaţa ta 1 a.vut lipsiL. csre zi. . ..".".~ 

- DI, dlt numaI dondli .. tAta din Ba B' nu devină p~m~ntu] nero- Cu ast5 gunoiul se sporeşte, stra. 
gorl, şi bllstlmlt. şi iu acum, sA te văd ditor, fie-care econom trebue se. I res- tu] oreşte. Ca si nu ajung& la iesit: 
clt 6ŞU de meşter. titue pAm~ntulul materiile nutritoar~ gUiloiul, ea trebue s& fie mobilă' ,el 

- Al sl ieI burduful eu baniI in pe carI indirect le-a lua.t dela el J ŞI s'o putem trage tn BUS şi 'n jos, dUff. 
spate şi al sI. mergl la casa mes, clol prin ce te poate restitui? NumaI ~i cum avem lipsA. 
bli~stflmurne părinţeştl DU s II mîne. In- numaI prin gunOI. . Aşa o sa avem gunot cu mur 
ţalea-alt Gunoiul este de doue feluri ŞI miiI bun, ca şi când rAnim In fie-car. 

Şi cum mee Incalecă şi DA il' pe anume eate gunOI organic (format din zi arunc~nd şi soutur(,ndu-l Inco"ct" 
burduf; iar' dr.cu-I umftf. In spate ,i pbnte) şi anorganic (format din mi şi 'n colo prin gr8jd pană-ce ajungi 
sboară iute ca gindul, bmaa la easa luI nerale). Gunoiul organic fi are fiecare pe grămada piramidal& din dosul grsj· 
Dinili Prepele.e. Oopiit ,1 nevasta lul7 econom, care are barem o vită. Dela dulul. 
("nd fIU vhui un bi,ol sbur&ud pe BUS, vite căpa.tam cel mal bun gunoi or- , Un ~biceI Hi.U' are romAnuI1." er
au rupt-o da fugi Jnilpliminbţl. Dinll, glnie. El constA din eecrementul (ba- rare a gunoiulu1 pe pa.m~ntt că·'1 aşelJz l} 
tnsl a inceput &·1 striga pe nume; şi el, legarul) urina vitelor apoI din aşter· In gram e.l micI, şi 1 1as8. tim'p'· ··tndE -
cunoscInd glasul luI, rl au oprit. nutul de sub ele. lungat. PloaIa tot străbate prin -el f'; 

_ Dragii tatel bieţI! I&n veniţI in- In baligA gABim r~8tul nutre?la.n- stra.form(,ndu·l ne C!luset!za perQe~"-
Dă l1ă P 1 coace, şi aduceţI eu '01 şi bllstt\mlllile tu luI, pe. care vita nu 1 & putut mistuI. mari. 

n I'epe eae. piirinţeştl. ragila şi peptenil de peptăn&t Acesta 8Jungend In pAm~nt se. de~- Daca. l'am cărat, Bl şi-I ba.g~L:' 
- Pove.s\e - cîlţi 1 oompune tn toate ~cele ma.terll dIn sub bra!ld.ă, cA vom avea. cu mult ~l 

(Urmare'" ftne). BAeţ!! incep .. entge toţI, care din care este compus ~~ carI nu pot fi mult folos. 11'0 
Dracul asculti ,i-l scoate. cotro, eu b]lstlmurile părinteşti In mtnA. altele, decât mate.rule acele pe carI Ca s, tel min&m cu gunoiQO 
- Hiliti mal repede. maI repede, ei II nnise acom şi 101 Dini!l apa 1& planta le·& luat dm păm~nt. ganic Imi ţin de datorinţă sa amb· 

n'am timp de aşteptat. moari. Prin urmare cu cât mal mult este tesc şi gunoiul verde. . ' lioo. 

- Mal inglldo6şte puţin, tartarule, - PuneţI m[08, copil, pe juplnul restul de nutrem~nt nemiatuit, cu atâta Sub gunoi verde tnţelegdw;n nU!I.~ 
cll nu te trag eopiil de poala. isb, şi IncepetI a-I blAstlma cum iţl şti gunoiul va fi mal bun. fes pam~ntului prin plante verZI, oan~: 

Dracu] ingMue, cAeI n'are Incotro. fOr mal bine: ea si-I placi şI dumîs&le... Urina (udul) animalelor too' for· aBtrue,am (tngropam) sub 8.razda ~n.!, 
Nu trecn mult şi ziua se ciIitori. Oerul AtuncI, las' pe. copil, ci şi dracul m?1azA O psrte Insemnat' din gunoI spoi putrezind se descompun ŞI t, 
era Jimpede şi loceteril BclipitorJ rideau l,age d~ dînşiI. Au tAbirlt en toţiI pe dinsul . conţin~nd tn stare topita· tot acelea graşa. pamentul. (va. urma.}-

]a stele; iari Itml seoţtni capul de dupl -,i l-au schingiuit, dupl. placul lui Obil'. materiJ, din cari a fost compus nutre· Nicolae Mihulin. 
dealurI, se legăna In ,A.IIduh luminind Ş'a Inceput dracul a ţipa eAt n lua gura m~ntul animalelor şi apoI ca.rl provin 
pămîntul. fi Belplnd cu mare STeu din minUe lor, din apl. / , }~. 
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-
NOUTĂTI. 

I ml;lmbri rl'unioeJ au, cu familiile lor tntrare 
gr~tuWt Nemembrif: Locul 1. 1. cor 20 fii., 
Locul IL 1 cor. Loa de stflt 60 tU. Bilete 
de Intrare se pot cl1nt!t~ la Cl\fls(\rul reuniu
nel, dl Iosit Barbu ,i seara h caRsA. 

nelul Nicolict şi este deja de lunI de Du p Ami e z u I n o p ţii P r imi m 
zile In taină pregMită. Primul plau, u r m ă t o are 1 e tel e g ram e : 

ARAD, 12 Iunie D. 1903. 

t. d cţiona'ă. Eri eiarul nostru 
",ş ltr~ r~o~J editii, dând ştirile sensa

,~apu.lYu tn p;imit despre revolutia din 
IOna e ce am . . 2 . 
, 1· 0,,1 elalte fOI uumat 9U ore mat 
-errl,a. ., d' . td 
lt·ziu au S(os e ·*e separa . t 

Ear 1lum~rul present apare .n~ap ea cu 
Ble mai proaspete ş~iri, aşa cd ~'m1neata va 

" primit în cele ma~ multe pdrţl ,-
:-'rimul nost'ru redactor, pe r,and apare 

!;e~' numer, va fi în Belgrad, de unde ~e 
. 41 tine în curent cu cele-ce se petrec m 
.erbia. • 

A O suta. deputaţie in co~tra proeetel~r 
ui1ibre B fORt cea din M{ zotllr car~ erI 8 a 
lresintRtl tnaiot"a presideotulu!. C8me!~1 cu 
lloksinl In contra noilor Bar('lpl . ~lhtare. 
~laiu mare ,i tămba.i!!.n k1i'lE"lthl~t ~~ ". ara~
~iBt In BudapestlJ, tn cinstea deputsţlet din 
:\{ezi)tur care e a - Buta. 

. 
Un nou scandal ftnfluţillr în Franţa. 

O afaoo!:'e rolHico fias!ldarl\ do. oarn·care 
gravitate este pe cale de.8o is.buen1 tn Fra~ţ8. 
Un stabiliment de credit dm cele. mat l~
portante din Pari~, ala c1trut op~rsi!~nr prm
ciplile consiaUl tn lmprumu.turr lmoblhsre, ar 
fi aVaDS.,t, nE'greşit In FOchlmbul ~~u~ fro· 
mos comision, o snml\ d.e 15q mIllol\n~ la 
diferite pf'lsonalit!!.ţ! pe ImobIla 81'1 c,l\ror 
titlurI de proprietate le posed.u. Aceilte lmo
bile apartlO8au mal 'n~inte cODgregllţiunilor 
şi persoanele to ches~lQ~e no. erau de~ ât 
persoane interpuse. LIchldatar!' gllvElrnulut 
au obB~rvat cA ftceste operaţiunI nu aveau 
nicI o valoar~ deoare-ce ('rau ncute dl1pl\ 
promulgarea leger, adicA pe proprietlJ$1 puse 
sub 8( q\l~strlJ. Ceea-ce complică afacer}8 
este cr. vre o patru secT de notar! au f~cut 
aceleael opern~iunr. Gllve.ro~l Ir ti p~t.Qttn 
chide ochi asupra operaţlumlor stablhm!?n
tulul In che8tiune, de taami de a nu pro· 
VOCII o contra·lovitu,§ de8astruOa!!~ t~ tIrgul 
fiDaDC'iar, dar asemAnarea operaţlUDIlor fă
cute de notarl 11 va lor$80 de a uT!Dllri ~fa
cerea pA,::tA Ia capllt. Se poate se .ul;tervle O 
traneacliuue pe care o doreşte mInistrul de 
fluan$e dar ea va coala scump pe s~8bili· 

dupA cum s'a tradat zilele trecute a 
fost să otrăvească pttrechea re gală , Aten
tatul acest!l tnsa. n'a reuşit, pentru că 
şeful bucatArieI a gustat din toate mAn 
cările clUl ajungeau pr3 m'lsa domnito
rulu1 şi aşa li c~zut dAnsul jerfă otra
vitorilor. De aci Inainte au fost luate 
colos de m~surl preventive ca sa, 
apere p~reche80 regalA de atentatorJ 
şi la palat s'a Indoit garda din ofi
ceriI cel mal devotaţI şi mal intimI 801 
RegeluI Alexandru . 

AzI noapte Regele Alexandru a 
ţinut consiliu de minifltriI. Su~ d~
cursul desbateril coionellli Nwoltct 
a Intrat fară a cere permisiune şi 
pQşind ,Inaintea Dom nit o r u 1 u 1 
cu glasul tremurAnd şi plin de sfială 
l-& provocat sa, cedeze voinţei popo
ruluI. să nu provoace r~aboiu civil ci 

Belgrad, Il Iunie. Când Nicolict 
a intrat în palat provocând pe rege sa 
abzică, acesta a împuşcat, şi împreună 
cu re,gina a deschis uştt secretă să fugă. 
Inainte de a putea închide uşa, au fost 
omorîţf. Carageorgevict a declarat, că 
peste 1 an abzice in favorul jiulut s~u, 
care studiază în şcoala militară din Pe· 
tersburg. Noul moştenitor a fost imediat 
încunoştinţat în Petersburg şi pe trăsură 
imperială a mAnat la, curtea ţarului 
unde fu primit cu brAţele deschise. -
Se vorbeşte, că regina a fost tiliată bu
căţt. Regimentul 6 a comis asasinatele. 

• 
Pâne sAracilor. LI 10 Iuuie ',j·a (ii

cut socotite fioale comitetul, ce a ~'8t. In 
fruntea acţiunii pentru provederea BAraCIlor 
cu pAn",. Comitetul. pu~licând aceste so~ 
coţ! t" exprimi muIţomltele adAncl marelw 
public, preseI locale, ,i tu tu rOl acelora carI 
lut binevoit a pIOmOVF\ acţiunea tnceputA. 
PrAvAlia de pAne s'a deschi8 la 18 D~cem 
vrie 1902 ,i [o decurs de 73 zile, pânA la 
23 Februarie 1903 zilnic s'au lmpArţit pll.n' 
C. tehll 8'8U lmpllr$it 7639 piinI, RBU 1[·2.780 
porţ'uni, din~re call 7011 pilnr au fost cum
p~rBte, 436 t§cute tiin hin" donată de fra,· 
ţi! Neumann, şi 192 din fAinl1 dOflalJj, de 
mOI\T1l Aze .~tleJjyi - Veniturile au fost de 
cor. 4576 31. ~amele mal (rum.oase .le au 
'-oleetat foile locall3, Intre ele '1 • Tribuna 
'Poporului- _ BpeselE'l fiU fost de cor. 4216'04 
E~cedenlut d", cor. 36021 s'a depils la pri· 
m~ria AraduluI. 

Sinucidere de ruşine. Sab titlul lijt.B 
pubHcusem lotre nOllt&ţile numt!ruluI91ah
rea e!\ Iosif Daul, InvlHMor 10 Somoskez 
('lom. At'&d) s'ar fi Binuzis de ruşine, dupA, 
ce ar fi fahnfica& mal multe camb11. Primim 
AOam o ~crisoare din partea dlul10an Daul 
Inv_ fo Bomo,cheş. In care sontem rugaţI sA 
rectiflclhn ,'IIE'a. Ne ţinem de datorilllli a o 
f~ ftnQn$/lnd cititorilor nostri, cA noI am 
]ua~ _Sit IA .... I nU."l'C~-'" (~-_ •. ""G~, __ ..... _Ă 

,i redac'ia acestuI liar, fja binf>voisaca a 
reclîtl;!8: Iuvt!$Ator cu numele Daul tn 80-
moşcbeş (oom. A~ad) este nUI'DRT Ioan Daul 
csre trlieşt •• ,i aici habar n'are Si se inn-
ucidl .• ' .. ,,~ • 

;'1."' 

. ' I""Un examen laudabil. Anul acesta am 
; .. d fericirea ca SA parUcip ~a exam6Dui 
final al d-Iul coleg ConstantIn Mu~u dm 

. Giro!la. pro~opresbiţeratul Timişorif. I~v~ţ\
Corn! Mica ca tnv~ţMor zelos, in reshmpllI 
Bcurt de cA-ud e lo Yi jjU!.tor Rlic?, a f!icut pro
grese atAt de laudablle atât tn ,coslA câţ 
,i sllIrA de ,coall1, Incât orr-ce comentar 
pontru cel ce-l cunosc este de prisos. In 
dGos"b l f'xamenul d," ~:Ht an a (ost 'n escop 
.rf)na.bil. Rjjspun8Uril~ clare şi preciflB ale Me
~,lol: OE' a pu~ to admirara pentru dilig!l:$a 
ce a preatat o. M~teri81QI VIlSţ propus din 
8if1~llfl\ticile obiecte de [nv~ţlimGnt a losţ 
propu~ cu mult aeI ,i CII o deo~ebitl 8~n~ 
gaţiune. P.l'esenţt a tos& mull' onofaltofl. 
DHt1re fnv~r~torJ ambt"'se pe d·nil : A. BI 
desen (Baros), Surdu (Bu~ov~n şi comisa
rul consistorial Mica (Şemn) Eumenul s'~ 
declarat In ('onferiu$» didactici de lauda
bil. Onoare d·lu! Mlcu I Girozenil pc' fi 
f!f.lo,r CII un a~Uel de luv~$i\tor. 

.' .... """, Un oaspe. 
......... "'-. 

lrulţumită pbOtmi. ..... In numale 
comitetului parochial gr.-or. român din Chi
~leu (Comitatul Bihor) vin pe aceasta cale 
a malţum:;,·I{. On. domn Petru Coeioara, 
~sor de p'ment, din sus numita comună 
pentru suma. de 20 cor. dAruitA pe sflama 
bfintel bisericI din loc cu oC8siunea aflgte
~r s~rbătorJ a PogorirrI DuhulLli sfl\nt. 
~aleu, la 26 Maiu 1908 8t. v. Adrian, 
P1âilJţ iuveţl1tor DOt. com. paroehlal. 

• 
Reunhll.lea rom. de eânt. şi mnsică 

din Reeiţa-molltană. araogeazl 8>\mbMA la 
13 lu, ie 1903 8'- n. In lOC8H~Aţile "C!\SiOflt 
româtt~· ... Repres81ltatiune teatrală-musicala 
OUl arMltoral progl'aw: 1. .SArAcie Lllcie', 
comedie poporal" cu eAntece totr'un acţ, 
de 1. Vulcao. 2, "Despre betie", tri
lbg de M. DrJlgaD. 3. a) .Rlj~unetul Ar
dealnlnl" de Vldu, cor mixt cu soli. b) 
r~arell de Costesf!u, cor mixt. Dapl pro-
~e: daDs. Prefal de lDtlare ~ To.t 

Belgrad, 11 Iunie_ Evenimentele au fost 
sdvîrşite de armatd. Populatia a primit t:U 

sânge reGe evenimentele Mulţime multă cu
triera stradde. Noui ministrii cari grabes!; 
GU trdsuri în ministerul de interne sunt f:U 

frenesie adamaţi. 

Ba abzioă de tron. 

, . 
mentul vilat ,i prin urmare pe acţiOnarf. 

ULTIME ŞTIRI. 

- Naţiunea serbA a - zis -
în numele oaruia vorbeso 1,1 va aduce 
aminte in vecI cu reounoştinţă de mari
nimositatea RegelUI el, care a (erit pa
tria de grozăveniile revoluţieI, subordi
nând pereo&na sa bineluI poporuluI. 
Tes!\urul 8~rb II asigura, In casul acesta 
RegeluI Alexandru o renta de opt Bute 
miI, ear RegineI patru sute de miI. 

Belgrad, 11 Iunie. Asasinările s'au 
intâmplat pe când familia regală e~a la 
cină nu cum 8' a anunţat mat namte: 
în Jonsiliul de ministri. 1ntreaga familie 
regească era la cina, când d' odata a 
întrat miliţia conspiratorilor. F ară o 
vorbă, fără cea mai' mică provocare a~ 
dat mai multe salve. Salvele au omorît 
pe toţi cei de faţă. Ace~tia sunt: Regele. 
Alexandru~ regina Draga, fratele Ş't 
sora reginei, ministrul-preşedinte Marko
vis l'inţar, alţi doi ministri, generalul 
în serviciu şi adiutantul regelui. 

Conacul regesc e cer-nit de revolu-
ţionari. Nu poate întra nimeni. . 

O~"~1:'';··-I~~ ......... pll1nuiti't demuU. 
Eri a fost aniversarea asasinării prin
cipelui Mihail Obrenovici, de aceea şi-au 
ales - ca zi de bun augur - conspi
ratorii tocmai ziua asta. 

Noul guvern • 
Belgrad 11 luoiu. indata (Je aei di

mineaţ/l a ap/lrut proclamatia de Rege a 
principelui Oarageorgeviei fctrd amenare s'a 
şi constituit noul minister. 

sunt: 
j\1embri Iruntag-i ai noului guvern 

Ioan Avacumovici prim ministru. 
Ivan Protici ministru de interne. 
IIJan Kajevici ministru de esterne 
A vacumovid este unul dintre cei din

tir bdrbaţi de stat ai Serbiei şi aşa sd vede 
sufletul şi capul acestei revolutii. A vacu
movici care este un advocat de mare au 
toritate a fost mulţi ani c01ldueetorul par
tidului liberal şi cel mai intim adict al 
guvernului Risti ci In 21 Au.gust 1892 a 
ajuns pentru prima oarct min'istru ca şi sef 
de cabinet şi ministru de externe în locul 
radicalului Pasici. De atunci a fost în mai 
multe rînduri ministru, dar Regele Alexan 
dru nu z"a putut suferi pentru ea dînsul a 
fost cel mai mare contrar al casdtoriei lui 
cu Regina Draga. 

Noul Rege:--~~ -~ ~c_." __ . 

Belgrad, 11 Iunie. Acuma s'a sta
bilit cu hotărIre şi nici nu file face 
decret din luoru că conspiraţia a fost 
pusă la cale de Carageorgevici. 

. Dupa lngrozitorul masacru, Petru 
Oarageorgevici a fost proclamat Rege, 
dar Carageorgevici Inca nu e In Bel-
grad. ~' 

Inoercurile diplomatice circulă 
acum o versiune ca oamenii lui Ca· 
rageorgevici ar fi pus la cale şi tur
burdrile din, Croaţia, OII In chipul a
cesia pe timpul revoluţiei sa ocupe 
corpul de armata auatro-ungar din 
Zagreb,oa sa Impiedice eventuala in
t,ervenţie. 

Se:mlin, 11 Iuniu. Dupa. alta ver
siune autorul revoluţiuniI este colo-

Regele Alexa.ndru a respins brusc 
pe colonelul Nicolicl şi l-a somat sa 
se presinte la comandantul garde. ca 
prisonier pentru că a atentat in oontra 
domnitoruluI. , 

Nicolicl la aceasta a cazut tn 
genunchI şi cu mAnile Incrucişate l-a 
rugat pe Regele Ba chibzuillscă bine 
ce face, oă vieaţa 11 este tn pericol. 

Regde Alexandru la asta a scos 
revolver şi a tmpuşcat asupra 0010-

nelului NicoIicJ. Glontele n'a nimerit. 
La suzul ImpuşoătureX soldaţiI revo-
luţion8rl, carI tmpresuraser' Inca de 
cu seara palatul regal au Intrat şi l-au 
ro~ce l&.rit pe I{p gp.le, pe ministrul Ji1"e
şedinte, pe ministrul de resboiu şi pe 
ministrul de interne, pe adjutrml1 ear 
In urma grăbind la sgomotul produs 
pe locuI neferioiril Regina, au uois·o 
pe d~nsa, pe fratele ~i pe sora el. 

Intreaga garnisol$na din Belgrad 
şeaE'~-spre·zeoe miI de oamenI, s'au 
alMurlit la revoluţionari. 

Colonel,·l NicoJici, care e foarte 
popular a fost proclamat de dictator. 
S'a constituit F>pOI imediat guvernul 
revoluţionar. S'a mobilisat Intreaga 
armata. a Serbiei Impreună cu reser
vale, oare va fi conoentrata. la fron
tiera ungu' şi bulgarA. 

In Serbia nu lasa pe nimenea 
să tntre. Guvernul revoluţionar a edat 
proolam8ţie cMr~ popor prin care să 
declara. de nevalide toate ordinaţiu
nile Regelui Alexandru şi 89. restitue 
oonstituţia din 15 Martie 1891. 

E o coinoidenţă fatalA, ca tocmat 
astăzl este aniversara 8sasinaril luI 
MihAI Carageorgevicl, prin prinoipele 
!tijll.al Obrenovict. Petru moşul, acum 
s' a r~sbunat cumplit nepotul pe cela
lalt nepot, pe Regele Alexandru. 

Belgrad, 11 Iunia. In Belgrad linişte 
deplina, bflemenea În ţeara Intreaga. Revo
luţia 88 eOllsid~rl de încheia tA. - Se zice 
eă regele a rrfuzat si su bserie abdicarea 
'li 'l-a împuşeat pe colonelul Nau»wvics. 
Numa) după asta 8'a inceput măcelul. 
Pe pieţele BalgraduluI cânti musiea. Eli
tlciiIe sunt pline de stllagurI_ Autorul po
Jitic e radicaltd Zsivko'lic8 Lyuba. Asasi
n~rile s'au întemplat irtre 1/211 ,i 2 ore. 
Rf'lgimentul care I pătruns în conac ere
ghnentol 6, ee poartă numele regeluI Carol 
al RomânieI. 

• Nu si ştiu cu numele atentatorif cari 
ao repus vieaţa Reg JIul. MiuistriI PetrovicJ, 
TeodorovicI şi PavlovicI au fost ucişI la 
locuinţele lor. 

Belgrad, 11 Iunie . 
Azt a apărut urmAtoarea procla

maţie ca,tr~ poporul sArbesc: • AZI 
noapte au împuşcat pe regele Ale
sandru şi regina Draga. In acest mo
ment greu şi serios s'au unit prie
tînil patrieI şi poporuluI nostru, şi au 
(ormat guvern nou. Când noul guvern 
le aduce aoeste la cunoştinţa popo
ruluI ser besc, guvernul e convins 
că poporul s~rbe8c se va In şira In 
jurul lu1 şi-I va sprigini, ca pretu
tindeni in ţearA să se menţină ordinea. 
Guvernul prin aceasta aduce la cuno
ştinţa. cA de 8zl Intra în vigoare con
stituţia dela 5 Aprile 1901. cu toate 
legile cari au fost in vigoare pAnă la 
25 Martie v. al acestui an. 

Representanţa naţională disol
vata cu proclamaţia din 24 M!lrtie 
se convoacă din nou pe 15 Iunie". 
UrmeazA subscrierile ministrilor: Iovan 
AVikumovics, prim-ministru; Stoj!ln 
Protica, ministru de interne; Lyu
bomir Kajevics, ministru de externe; 
George Gencic!, ministru de comercl; 
general Iovan Apanllskovicl, ministru 
de r~Bbol; Dr. Voislav Velkovics, 
ministru de finanţe; colonel Alexandru 
Masin, ministru de construcţiI; pro
fesorul Lyubomir StojanovicB, mini
stru de culte; Lyubomir Simkovics, 
ministru de justiţie. 

Belgrad, 11 Iunie. Cadavrele păI-eehii 
regale au fost aşezate pe catafalc în sala 
tronului dela Oonac. Au fost scoase din vi 
goare toate ordinaţiunile Regelui Alexandru 
aplicate dela ultima sa lovitură de constitutie. 
Evenimentele din Conac s' au întemplat intre 
11-2 ore după miezul nopţii. După aceea a 
urmat totald linişte. 

Belgrad, 11 Iunie. Cadavrele pa
rechit regale au fost aşezate In si
criurl simple şi transportate la olaustrul 
din Raooviţa, ce iriltilţl au fost lnmor
m~ntaţl In cimitirul din Belgrad. 

Poporul a voit să insulte ca
davrele, carI au fost Insoţite de spa
liprurl de 801daţl. 

Budapesta II ore 8eara. Toţi depq· 
taţii dietali au. fost telE'grafie chemaţi la 
Pesta. Oblltru\'ţia probabil 8e va sfîrşi 
In urma acestor e,enimente. Maiestatea 
Sa azi la 11 ore a primit în audientA pe 
ministrul Golurhowsky. 

- Deja trimisul aostra special. -
Primul nostru redactor Russu Sirianu 

ne trimite urmatoarele ştiri prin telefon: 
Panciova 12 Iunie, 1 oră dim. 

Se menţine ştirea ca aici a sosit ştiri 
de a mobiliza co/pul de armata Vagoande 
de pe toate căile ferate sunt concentrate 
aici şi la alte staţiuni unde sunt în gami
S9ana regimente apartinetoare corpului de 
armata VII. 

In cercurile militare se ia ea sigură 
ştirea, ca regimentele din Bosnia şi Berte
govina SU1~t mobilisate, nu numai pentru 
siguranţa frontariilor dar şi pentru·ctl nu 
este esclusă eventualitatea unei ocupari a 
Serbiei din partea armatei Austro-Ungariei. 

Vineri dimineaţa poate sa fiu la fron
tiera Serbiei. 

Rad. respona. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicj-Barcianu. 

./ ~ 
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Asi g ti r a ~ 1: viaţll. ze,:tre, capital de !Dtreprjnderp

1 rentE:>, uzul ~ 
. rnorţir, R~,f'BP de tl\Tllo!'m~nhlf{\ I ~ 
~~,-----~~-----------~ 

A geti t ti r n. il r ilie i ;. n 1 ă 1 n .'. ra d 
A BĂNCEr GENERALE DE ASIGURARE: MUTUALĂ SIBIENR 

"TiANSSYLVANIAU .. . 
priml'sce oferte pentru Rsigarlirl din comitatele: Arad, BlCh'!,Ş, Bihor, 
Cenad Oaraş-Sevenn, Timiş ,i Torontal şi le efep~ues('e pe lClngA ~ele 

, mat favorabile cc,udiţiunt: 
1. In ramul Tteţih oapitale ou termin fiC8, rente, zestre pentru fetiţe, capital 

de Intreprindere pentru feclorl, pe caz de moarte, spese de 1nmorm~ntare. ACeste 
din urmă. dela 60-600 cor. se plMesc la moment 1n ziua morţ1l tntâmplate; 

2. Iu ramul focului: clMIrI de tot felul, mobile, mărfurl, producte de câmp ş, •• ; 
3. Contra lumiui de banI, bijuteriI, valori, haine, recvislte ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindinei: grâu, secari, orz, cucuruz, oVils, viA (vinea), plante in

dustriale: cuepA, iD, himeI, nutrelnrl, iabac ş. a. 
Dcsluşirl tie dau ,i prol<p~cte se poţ prif!li ~8 ag!"D~llrele noastre 

locale şi cf'rcuale mal In 111 sce·cart' comuni '1 duee' prm 

.Agentura principală "Transsylva.nia" 1n Arad 
Strada Sz~chen11 ar. 1. - Telefon nr. 899. 

423 -125 

ASi g 11 r alt con U atu r IH u r il o r p riD 8 par ger e: bani .i toc 
ce 8ve~ de preţl 

Care e coasa cea mai bună? 
IntreabA toţ1 economiI, la ce noI le r~spundem din con
vingere 

că cea mai bună. coasă din lume 

e coasa "Bur" cu marca unul ,,:Sur" călare, 
care e pregAtitA din oţelul cel mal fin şi e aşa pregMit&, 
IncAt Intrece toate coasele. 

Adresa pentru Europs şi America Int.re/Jge.: 
.· .• r;~ 

WINKLER ŞI GRAUER 
I~obânya, N r. :.:S 4:, 

J •• 

Preţurile: PreţurJle: 

65 om. lungA 1 fi. - cr. 85 cm. lungA 1 fi. 20 Cf. 

70 
" " 

1 • 05 
" 

90 II • 1 
" 

30 " .. 
75 

" " 
1 • 10 It 95 • " 

1 
" 

35 
" 

80 
" " 

1 
" 

15 • 1\ 100 
" " 

1 
" 

40 
" 

La comande de 5 buca.~1 se trimit franco. La coml!.nde 
de 10 buc!l.ţl franco 1 C08Sil.. Ga.ranţie depline.. 

NOll\ote: Cute ~,Bur" 25 cr.,cute de Ammergan 15 Of. 

PreţurI-curente Ilustrate gratuit. 

A. VERBOB ,1 iIIUIt, 
Fabricant de mobile = A rad, Calea Audrassy N •. 6. = 

Filială. 'in l\:Iedh:lş. 

Atrage atenţia onor. publio şi-'1 roagA s6 vie.itefj6 

Marele seu magazin de mobile 
dela fl:lbrica augmematA. 

Are In magazin mobilele celea mal moderne lucrate 
In stiluri deosebite; asorUment bogat. taB '-il) 

Băile: da S6,;re ,i io:d d,in Me,reura3., 
(Erdely Szerdahely S6sfiirdo), 

despre conţinutul cllrora opinie medicala. e foarte favorabilă aproape b 
toate bOlllelt-, adoptate şi prov(lzute cu ediflciile şi vilele din nou zidite " , . 

i 7. Iunie . 
DUJD. neoă In 24 MaiU 1903 

sta deschis In mod festiv la orele 2 p. m. 
Trenul 

stii silnic la diepo8iţia oB,peţilor, având la bAI staţiunI" proprie In care 80Be~te 11 
orele P}/tI 9 ,i 11 8. m., 5t 6 şi 8 t

/ 1 p. m. !\ 

Omnibusul "-
rle8cl la bit din Mercurea·ors, )a orele 6 şi 11 a. m., 2 ,i 51/, p. m. Taxe potrivit' ., 

Odăl de locuit 
peDtrll 08ape,t 89 pot lnchiriat C11 pre~nr[ moderate, tn edificiul vechiu ,i ncua vilil 

ziditA spre acest scop. 
Restaurant 

ln uns din vilele cele nou!i./ aranjllt mOdprD si cu gURt; cu o 8slA mare pentru petrecerI. 
Cu mintArl ,l beuturl alese, pe lângă un servieia prompt se reflomandA 

At~ndatorol Milor: ..,,-" 
996 8- I L I E F L O AŞI U.~'"'.,,· 

NB. Informaţiont mal detailate despre cOD~iD11'ul MilGr SEl pot lua dela 8ubs(~risul. 

.-~ 
c::r.::t = .-c::= 
~ = C'-:I 
c:d 

': I 
~. I 

- ciasornlcar şi gluva~rgiu. -

Arad, Andrâssy-ter 4:. (Hot. Nandor) 

-~ l' ?;;"-::::. .,-....... ~" 

<~ iiiiiiiiiiiiiiiii!l'I~!I-iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiOiOiiiiiiiliiiiiiiiiOiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiii----;;;;;;;iiiiiiii~lllra?: 
Depezit de ciasornice ~I giuvs('ric,ale. e"' 
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