
Anul VII. 
&-.. -

llBD1CŢU 
.~..I. Pe" I"_ .. ~ ... -.. \D".' III. 

--~ 
!.DONA)(E~Tt:L 

PaoUlI AUIlUO UOjl'arla: 
pe tlD au I , ' 'iW "Of. 

pe ',. 1Wl, . • l~ • 
pe 11. an ", ., 
pe o Iim', ' , t .. 
!(-rD de DUlDt.ed pe •• 

• eorollll~ 

Pentru ROIU~18 şi strMn'" 
SaSe pe an W francI. , 

----'- ... 
1I&1lIl8~rlptt! 1lIl,_ I@ ba,,,l ;6 

Anul VII. 

-m- ;-Z 

o . aslmlnare. 
Ce au făcut RomâniI de când ţeara 

se ana. a;;a zicend afară de lege':', 
Inţeleptil neamulUi, Cărlurarl!, ~[J 

~cl'i~ şi cu graiu viu sfiHuil-au astlel 
pO'pOl'ul: 

OamenI bunI ~ PI<1.tiP dare, cil mult 
IJU mal poate dura starea de azI, ci s~ 
\'a intra ullata. 111 lege !;'atuncl va fi 

\ cu .\tât ma.l greu: ~e va f,i ad~nat ~UHl.a 
I mare, care Il umaJ L li toba, prm Ul mal e 
i cu cheltuwJi\, se va mal pute sLrAnge ... 
, I':ar pe feeiorl tnuemoatu-i-a sa 
; rneargll. de bun[t voIe sub steagu 1\1. 

Sale. 
Ear poporul român a ascultat cu 

sfilltenie tnuelllnui no:-;lI'u. Fie-care tăran 
!ii-a ual o:-ilf'neala si1-şl plătească darea 
şi lecioril mers-au cu dr'ag să si ujească 
pe hllperatul. 

Ce au facut ÎIlSi!. UngurÎl)oI 
De lunI de zile frilmânlfl. ţeara, ear 

oraşele ~i cOlllilalele locuite de el ho
hll'ft-all nu Humat :c;il I1U lildemne po
porul a plllti dal'e şi a-!?l da fii la 
o~tire, dar au opl'it ~'a dreptul, cu as
prime, pe 8lujba~iT comunelor şi comi
tntplvf' de a primi dare deja cel-ce de 

!" /-fmnfl. ruie ar ţroi 84 plătească, după-cUIII 
L 1tQ .. JI~tie nic! de o~tirf!a 1\1. ~ate ... 

\\,' ce') 

"~!"'-'T'ehtl'u"Cii eTuna'VOl' ear M. ::"ta 
Rlta. Ca la 1 K~H, 

j-I~1 vor ca o~tirea :-;a tie 1lllgul'ească. 
Xu llllp~ratui să tie ~e~le ea, ci lotul 
dela ministri ungurI să atârne şi fe
tim'it sA pună jurăm(~nt pe consllLuţia 
ungureasca. Cum cemse şi Kossuth la 
1 ti4~. 

___ Şi fiind-că M. Sa nu se pleacă, ci 
îu porunca dela Chiop y dată o~til'eI 
li-a respuns hotărit că nicI-odata, Un
gurii duc nainte lupta. 

Rind pe rind oraşele şi comitatele 
lor oplesc pla.tirea dăriI, ear la oştire 
nu 'ft'ft~al ca nu s'au dus de bună voIe, 
dar cel ţinuţI sub steag şi dela 1 
Octomvrie JncoacI, datu-s'au la neascul
UlM, nesupunere şi neorlnd ulell, fncAt 
judecătoria militara. s'a simtit indemnată 
s:1 croiască osânde de câle un an SI cdt~ 

~ opt lunY temniţă de ca,ama/ă fI' după 
ce VOI" fi Ieşit din temniţă să mai slu
gească tol atâta în oştire.,. Aşa au 
patit voinico~il de UngurI dela Şopron, 

I Braşov, J(omarom şi alte regimente!... 
- -S'au-Juat dupa. indemnul foilor destrt

halate! Cu m~Lirea nu-I de glumit. 
Nu s'au oprit iUHa la atata, ci an 

_ , impiu::I \ucfurile până la versare de 
..-';-"4 <~.iflt) e .,J,\·hU\l ~i Mercurl s'au pelrecu l 
..- ... .,.......-~ adiel tn 8eghedin lucrurI marI. 

1" ,Amitnunte drun în alta. parte a 
.1 nbuoel PoporuluI«. Aci vrem sA 1n
h'ebittn llumaI un lucru: ce al' face Un
gu~iT dacă, de pildit, ,âşle jecwrl '-0-
mant dela Jzonvepme ar Încorona mol'
mâ'1lul Ju~ Iancu. NU-I a~a că ar ţipa 
toţI, ca dm gura şarpelul şi nu s'ar 
i:t~Htmpi11'U până ce comanda militară nu 

~' ar înfunda temni~a cu Homânil nostri ? ... 
~_cal' Că, Iancu a luptat penlru tron! 

Pe când I\.osi:iulh, a CăruI slatue a fost 
lncoronala. .MarţI dimineaţa de inf'ante
riţ!til bătrânI dela Seghedin, a detronat 
la 18,i9 pe M. Sa, .. 
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:;ii totU:;;I ce fac UnguriI ':-1 Cel din 
Seghedin cu adev(~l'at s'au r(~sculat: au 
n1tv;tlit a~upl'a c(isaI'mil şi i-au spart 
toate ferestrile, de necaz că genel'alul 
c.omandant din Seghedin a luat cu pu
terea cununa pe care soldaţiI ungurl 
au dp.pus-o la statue. Şi UuguriJllea 
intreaga este tn tierbcl'c IlIal'e pentru-efI. 
oştirea nu s'a lăsat hatjocorită, ci \'1"
zend ca UngUl'il din :-:icghedin yor :sit 
darime ca~al'ma şi a:supra trupelor ali 
a~vtrlit cu petl'i, cilpitanil au comandat 
asalt eli baioneta !-,li foc.,. 

Ş'acum in Seghetlinul inlreg s'au 
arhorat :steagurI negre, drept SPIIlIl d.· 
jetle pentm sângele v~r~at. 

Sângele l'au v~rsat îll~(l nu pelltru 
l\L Sa ci li, luptă Împolri V.l o~tirir A1. 
5'-a/e şi pentru dragostea ce UnguriI o 
au raţii. de aducerea aminte aluT -
KOHsulh. 

Ceva şi mal gl'av. 
OstaşiI ungurI, cil.rol' li-s'a coman

dat foc, dupi\. cum o spun f<1ră stiai" 
foile UlIgul'e~U; 11 'ali tras in mulţimea 
care asvîrlea cu pet,.i asupra steaguluI 
t'mrerătesc, ci in aler! Va să zică n'au 
ascultat porunca dală. NumaI aşa se 
!;Ii Inţelege, eum de Îl! urma foculuI a 
patru compăniT n'au remas răniţI mal 
mult de cât doI UngurI. 

Foile ungul'e~lI se bllCură d~ a~la, 
:;;i nol 1I1l ne mini.m. :;'tim doar. 

ca la j J;U6 regililente IntregI uligure~tl 

au făcut cele mal mari greutăţI coman
danţilor, când erau hz faţa duşmnl1iJor 
-'1, Saf... 

Inche1ăIll întrebând: 
Oare În cel'~nri\e Inalte !';ă. nu vadtl 

nilllen\ deo:sebireit Intre Ihllllânii cre
dincioşI şi inlre UnguriI carI pentru 
aminti.rea luI KOSSllth varsă sânge, dar 
M. Sale nu vo)' să dea nicI un ostaş? 

Şi să nu fie odată o dreaptă r~splalit 
şi pentru uniI şi pentru alţiI ~ 

Presa maghiară (le,"pre nO'l ,,/la
z.ink" dela 8 c. ~lIlb titlul Valahi, cOlltra 
lloaslrd, "Magyar SJ':uu de~a 7 !;ii, 8 'C6 suh 
titlul Româll;l se îmbie şi Mişcdrl de ale 
7laţiollalil4liI01' sCl'ie cu mult amar irnpotr'iva 
"T"ibuilei PoporuluI" pentl'll-că. lndemnăm 
pe linel'iI românI "ă i!llre În oŞtil'f', eă.utAlli 
sa III' punem hille l~U \'iena şi zjidi'lrnicim 
in felul aCl\flla realisal'pa a,.;pil'aţiunilor na
ţiollalp fIUl,l{hiar.e. 

'Un album. 
. E tor ma! Ull an, de când am al,'as 

luarea 12!'ullte a Românilor asupra albumuluI 
p~ ~Q/:e," alc~tuesc îll Sibiu d·l1ir D, Comla 
~, ~. lordit1,auu, har"icil C01lduC(1torf ar Reu
mimef agricole 1; al ee/el de mese,·ial!. 171 
albumul acesta simt cltp"'inse toale modelu
riIe (must,'e) de les<ltorie. cusittW1 1; împle. 
tl'tmi ce se gJsesc la Români, 

Am spus ~tU~IC~ cd diprill pdl'lile ara
daue JIU s'au 1"lmlS mcd susldudalilor domUl 
lucru,.r de pe carI sd ia mudel, care $,1 fie 
p,1stt'al în album şi am rugat IlldeosebI pe 
d-nir p"olopopl de pe C1'iş (dela B. .fneu, 
BIt/eIIl şi HJlmaRT) sd fac .. l 1t!l'ani/or CUI/oscul 
aeeasta ~i sd-r Îndeml/e - ÎndeosebI pe {emer 
- sd lr'imitJ, ca din '»lat'ele album sd lli1 

lipuascd nici fnmroQsele iie şi alle .rrumselr 
de ale mâl/t'l (t'IWICd de pe C,.j~, remdnel/d 
bine în/ele, ca dl/p,l ce s'a II/al 'ml/su<f. lu
crurile sd le fie relrimis/!. 

("de""I,tm din tioU pc d-nil pl'Olopopl 
de p1l1l acele ptl1'(t, dllp,t cum fact!m apel şi 
la o Românc.! {doasd şi prin'putJ III as!!'" 

de [IIC,./I1i, d-uel l:'milia Ciorogariu ""lri[a!.1 
Hodrogianu (J>edcal sJ IIU l/llâr,ie a ÎI/demna 
pe {tlrQl/cele /loas[re a trimt'te penlt'u alblllll 
tot 'Ce isclIs;-uţa mâ IJli lor şlie s,'tl''' 'şi , Jiult 
peste o -'1111.1 :iupa ce alt tl'i,,":~, lucrurile li 
se 1'01' 1II0pmQ, 

N'/V,),?I ./'aseml'1I1 pe ÎII1'('{Jloril şi PI'l!Il(if 
româlll .11-'; comilate/e Arad şi Bihor sJ COII
sidere ca (j mâl1drie şi dalOl ,'t' lIaliollaM a 
colabora cd pllţin Cit indt!J1IlIld la .I"UIl/IJQSJ 

operă Fe nil' o .~ăl'Îrşt's(' d-I/I't lJ, COIl1Şd şi 
1', 7'n,.dâ~t.11111 dill Sibill, 

Vărsarea de sânge din Seghedin. 
Cu prileiul b;lUilor şi neorînduielilor 

petrecute Marţf În Seghedin, când din 
porun~a comandantuluI, patru compănll 
s'au dus să ia cununa ce niste sohbţi un
gurI au depus la statuia luT' Ko~~uth. ali 
renJ:l~ răniţi mal greu:, ungurT: doI ră
r,iţl de ~I()nţ şi treT de baionetă AlţiI 
mulţI sunt răniţI mal uşor. 

Nel)rinduclile s'au urmat Însă şi 
MiercurI. când a sosit dela Budapesta de
putatul kossuthist Lcgycl Zolt<in, Acesta a 
vorbit .. did Ungurilor, carI drept desnă
dejde col de pe st:.llue s'a luat cununa, au 
hot,11 ît s,'t Lll'bureie stt!ag' llt'gru şi să-I lin.l 
pe case p;lna ce nu va fi pedepsit ge,ne
rai li I CsaLin V care a coma ndat soldap lor 
să batjocurcască in acel chip pe KOSSllth, 
ba ÎnG\ să mal şi verse sânge ... UnguriI 
uită anume, că întâI el au spart capll mwI 
sold.1/ şi umil oticel' ... 

D,lr sl dJm cuventlll lui" FiiKf2,'eticlI
SL:P'" care eată ce scrie Jc-.;pre neor'inJuc
li le de Mereuri: 

,.:,l"'iCl1
c
ri sear:, mulţimea a şi plecat 

în oraş. să vaJfl Întru ciit cet~ţeniI duc la 
indeplinire hotărîrea cu privire la arbo
rarea steaguri lor. ear pe cef carI n'ar cinstÎ 
jalea poporulUI, sd-l pedepseascd Indeosebi 
pe uliţa Kossuth L.lios din apropierea sta
tuei şi pe uliţa Takarckpcnzt<lr era lume 
mult I şi de oarc-ce p'aicf la cele mal ml/ite 
case 1/1( era stea/) Ilegţ'u, au fost sparte $1/

medl'llie de ferestre", 
NoI Inţelegem Încă să fi.r silit a pune 

steag de bucuf\e, dar să fir silit a pune 
steag de jale, asta una numaI celor din Se
ghedin li-a treznit prin minte, 

Vorba e că din asta s'au născut bătai 
grozave Între "popor u (care va fi fost Însă 
gunoiul oraşuluI) şi Intre poliţie, Indt pe 
pieaţa Szcchcnyi şi MercurI seara a curs 
sânI:Je ŞI spitalele sunt pline de răniţT. 

Osta,ii Unguri. 
OstaşII [jngurI din Seghedin carI 

din pri. ina incurcăturilor facute tOI 

de UngurI au fust reţinu\l să slujeasctl 
şi dela I Octomvrie incoacJ. de necaz, 
au Încununat Marti dimineata statuea • • 
luI Kossuth. 

Ear când a ajuns treaba la bătaIe, 
eată cum s'au purtat: 

, SuMn/il ali năvălit eară din ca
sannă, dar' când aliceril au comanda! 
din nou foc, soldltfU, '1Julghill'l" 
nn ,y'lllt SUPLU; P01'II1tCCi, n'au, 
'l)J'IJ.,t slt tl'(l(Jlt în constinyenil 
l01', ~lirea aceasta i-a speriat ,-eu p~ 
cel din comanduil'e, Au telegrafia/ deci 
după ajutor la Temi~uara, la n:g. (il, 

alcătuit din RomânI c. 

Asta o s.'rie aşa • Fiiggetlen • .\1 a
gya1'{)f's{âg c dela 7 Octomvrie, 

, Ear J .Jlagyar S{tJc dela 8 (kt. 
sCrie: 

• Jnfanterişlil maghiari 1lU z'mpuşcă! 
A1Jem armată maghirrrd, ,)'oldalc:sca 
,-adamic uuelleşie împotJ'iJ'l, {"damic 
11H1 J.1oieşlt: c să 11i-o dea, o avem deja. 
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luer1lunile sunt a se lliiiti 

inainte in Ârad • 
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.Ştirl din St:[(hedill Vt's/esc allum·', 
că os/aşilor' a patru companiI, va sti 
{ică tOl b(L/alt'oll întreg, li-s'a coman
dat să tragă foc şi totuşI .. - minunea 
minunilor -- lI11m~r dow! rallirT ma! 
uşoare s'au 1111empla/. De~i se ştie, că . 
~\lalllicherul pus/ieşle gru,\aJl {un singur 
glUI1{ omoară .ţ - 5 uamenI. 

J 11lJantel'l-~'il maghiarr din .':,'eghe· 
dill It 'lllll)I'Ut 8(1, tl'll(J(t 'însa, 
uri şi d.lcă alt j'mpuFat, au tras in 
aer, ll~JJ,.;nd să facă pagubă îll ji'a{il 
lor. ()ficel il tlll stiul asia si s'au aju
laI asa, că s'au '/%sil de' reIJo/pere. 
Git dt! pU{Înd incr~dere alt i'l ÎIl/all
le,.i~lil Ungurr, se poale judeca şi din 
faptul că aduc t aiuton dela l'emişoa7'a, 
do/lt! companiI de Va/aM. Acela poate 
cJ !lO!' trag~ În ,cânilc de UngurI. 

Va sa zică , armata ungureasca ( 
e~te cea care nu asculta porunca mal 
marilor lmperilteştll ... 

EI vezI, a"ta o ştie şi M. Sa şi 
generaliI Sef. Eată de ce UnguriI nu vor 
capAta nici-odată armata., 

Sub steHglI îJJlJ)(~răt(\r-It! 
De prin mal multe sate din apro

piere primim ştirea înveselitoarea ('ti 
tint:rÎI românI şi după 4 O.::tollwric 
s'au inştim\at mit/ţi să intre de huni1 voie 
in o~tirea împărătească, 

Astfel din ren/ac, tineriI lndcm
naţI de părintele Babescu şi inveţatorul 
Serdineanţu s'au înfăţişat cu tO\i11a co
manda de intregire a regimentulul. 

,Toate acestea se întcmplă _.- ne 
scrie un prieten d'acoJo -- în urma 
apeluluI ) TribuneI PoporuluI c, pe care 
teranil o citesc ca pe sfânta evanghelie, 
Şi toate pove\ele ce ni-le datI, prind 
rădăcinI (. 

>1: 

Mercurl s'au înştiinţat ŞI au fost 
luatI la comanda din cetate 8 tinerI 
rOI~ânI din cArad, intre carI şi un cu
legetor tipograf de al nostri. Cu bu
curie venise să ne în~tiinţeze că a (ost 
t tauglich c şi erI după ameazl l' au ~i 
,imbracat(. 

Bulgaria şi visita Ţ arulul. 
- Dela coresp"ndentul nostru special. --

Sofia, 6 Octomvrie '9°3. 

In momentul când luptele În Mace
donia au ajuns chestiI de zi, şi Bulgaria 
se inarmează luând positie ostilă TurcieI 
şi totul tiind pregătit penrru un resboI in 
Balcan, se lnlcmplă visita Tarulur la Viena . 
Toastele dela Schiinbrunn au eli7.ut ca un 
fulger in cercurile politice bulgare: tap 
şi-au pierdut capul neştiind cum sa-şI es
plice situaţia cea noau,i şi nepulcnd pre
vedea cart vor ti urmările. 

Până ierI, alaltă-ierr, se socotea aicI, 
ca ceva sigur, privitor la chestia macedo
neană, un resbol Între Bulgaria şi Turcia 
şi după intervenÎrea uneI marI puterI din 
Europa, declararea MacedonieT îndepen
dente, - idealul Bulgarilor. Dar se 
vede că puterile nicI nu vor sl ştie de un 
:.Istfel de resboI, de cum s:1 alhă intell
ţiunea a interveni in favorul Hulgarilor. 
Presa bulgară stă ca Înmărmurit:l in faţa 
celor spuse de Turul. carI nu sunt altceva 
decât o repetire a cuvintelor ambasadoru
luT din Constantinopol, Sinovief.: că Rusia 
nu va vărsa nicIo picătură de sânge pentru 

Ui 



Bulgarr, carf nu ştiu aprecia luptele dela 
1~77· 

Pe cât de aproape se credeau Bulgarir 
de ideal ul lor, pe anit de departe se ved 
ueodată împin~l de Marele Protector. Şi 
daca vom judeca foarte liberal, actidtatea 
BulgarieI dela eliberare Încoace, nu vom 
alia decât frămentărI interne şi Jupte po
litice chiar peste hotarele ţerlr lor. Avem 
de notat in acest timp transgresiunea cu 
I{umclioţir şi lupta cu Serbia, contiictul cu 
România şi alt contiict, sangeros, cu Turcia. 
La o parte luptele interne şi asuprirea străi· 
nilor dela Stambulof Încoace. Aceste să 
tÎe oare garantia re lângă care POiI uştepta 
sprij inul EuropeI? 1 a. 

l)elltru ubouel1ţii nostri. 
Incă odată amintim tuturor abo

Jltm/ilor nostri că preţul abonamentuluT 
~ste a se plăti '1zainte, lV'are să se 
supere deci nicT unul, dacă cerem să 
indeplinească aceasta, şi cu atât mai 
pu/in dacă trimitem chitan{ele prin postă. 
Nol ti/nic avem chel/ueli mod cu scoa
terea tiarulul şi dacă nu vor plăti abo
nenţli, din ce am acoperi cheltulelil~, că 
mcl posta nu dă timbrf pe aşteptarp, nici 
redactoril nici tipograjil nu pot lucra 
fără a fi plătiţi 'nainte. 

Şi apoi noi amJăcut şijertfe {am 
şi aşteptat destul, căd sunt sute de abo
nm{l carr sunt datori şi p"" anul trecut. 

Am hotărît să fac. m n'nduială de
sdJ!l'rşită. Şi după-fum' cititoriI cer Joaia 
regulat, bine scrisă fi bine tipărită, /ot 
aşa şi noi nu vom maT trimite celor 
ce nu plătesc regulat fi pom lua mesurl 
neplăcute pentru cei cari după ce nor 
li-am aretat bunăvoinţă, drept resplată 
se arată nerecunoseetori 

Pe prieten il bunf il rugăm să fie 
pildă şi bl privinţa plătirii abonamen
tutul fi în privinţa respândiril lui. 

Stăm în ajunul unor vremurI is
torice, e vorba de întrarea în luptă băr
bătească pentt li croirea unei sorţi mal 
bune a neamului românesc. Cine ţzne 
să-şi dea partea sa de luptă, .Întâiu 
de toate să ajule la intarirea presei na
ţionale, până aiT aproape singurul mzi
loc de luptă fi chemat s'aducă servicii 
pretioase şi în viitor. 

I Tribuna PoporulUI c a dat dove{l 
că are în juru-l grupate cele maT bu'ne 
puteri naţionale. Lu.ptăm fără ş<!văire 
de anI de '{ile ~i cerem sprigmul fra
tilor Români înspre ducerea la isbândă 
a causel naţionale. 

Cine ni-e prieten şi cine ţine să 
pună umerul la lupta ce o purtăm, 
să sprijinească îlllâiu de toate {iarul şi 
să-I respândească în cercuri cât mal 
largi. Apelăm îndeosebi la preoţime şi 
învilătorlJ carI dacă îşi vor îndeplinI 
această datorie, propria posi{ie îşi vor 
întări-o. Atâlia in~l ni-au multumit pen
tru,că-i apărăm de socialism şi atâtea 
curente primejdioase şi ne roagă să 
nu contmim Iu.pta. 

Lupta se poartă Însă cu jertfe ~i 
oboseală. Cerem aceste jertfe şi oboself 
dela toţI Românii de bhu. 

J Tribuna PopQ1"ului." 

l.lueger În contra U Ilguri1nr. 
La o adunare a socialiştilor cre

ştinf din Viena, Dr. Lueger, primarul 
oraşuluI care a fost decorat acum de 
curend de ImperaţiI RusieI ~i Germa
nieI, a zis între alţiI: 

In Austria din toate părţile se aude 
esclamarea: Los 1)0/1 UUsa,?,! ~ăC! starea 
de azI nu mal e de suferit. Se Inţelege 
de sine, ca unur bun austriac nu-' pot fi 
pe plac trebile din Ungaria !Ii de aceea 
cred cu totif, că e mal bine să scape cât 
mal ingrabă de Fngurf. Dar nu numaI 
dincoace ci şÎ dincolo de Leitha se striga. 
tot mal tare: ",Los von den Magvaren!" 
(Sf rle npem ae U'zgU,i.) Acolo sunt de 
piId~ slovaciJ, carI trebue că au avut mult 
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struqiuneJ, care Intr'o cuventare bine sirn- .1 aeeJ'('a del ... S(~ghedill. 

, 
i 

de suferit din partea maghiarilor. MaT 
sunt şi nemţI de al nostri, carT nu s'au 
desnalionalisat inCit Se inţelege nu prea 
indr~snesc, să se d,eclare, căcI nu e plăcut 
sâ a)LlI1gr tn temnIţele ungureştf pe unu 
s'au mar multI anT. Afară de aceştia sunt 
în Ungaria in numer destul de însemnat 
cr~aţ~. serb!, r()mâl~l şi, rutenI, carr nu pot 
sufert pe LogurJ ŞI strtgă: "sa ne rupem 

Respunde dl sp Hu.ret, ministrul in-/ lt" 
ţită spune ca ţara se poate ll1cÎndri de 
progresele ce s'au realisat pe t~r1muj In afacerea cununel Juale de '1- 11 

ştiintef. datI de pe statuia lUI Kossuth U ~ij 
In urmă are loc visitarca ex.positier. ~mnt ş'acum foarte invel'Qu ţr' (,ngtll~ 

(' K + v na. .eI ( In 
~. ~c:s ~emet au holărlt să meargă Du-

mmeca o suta d ' I 
dt! eT,f" ' 

Dacă ştim, că sunt at,Ît de multI acolo 
carI strigă "Los von Magvaren" ş(dorint~ 
lor ferbinte e sd se dl!s.la~·d de ef. atun~T 
cel mal apropiat gând e că trebue să ne 
Îutofăriisim cu el. Toţi dorim aceasta. Tre
bue numaI spus ungurilor bărbăteste: Să 
remânep frumos Între Tisa şi Dunăre, şi 
treaba e gata. Pentru asta ne trebue nu
maI puţina îndrăsneală, ceea-ce nu e lu
cru mare. Să-I prindem bine, să le strîn
gem nasul, să trecem peste ef şi totul e 
gata! Şi acu!n le putem arăta ungurilor. 
că. puterea ŞI mărirea germană mal trilcste 
in Austria. ~icI celelalte natiunI n'or ,:e
mlÎlll'u iU(}ăI'ăt diu IUI.t~ astâ. ~ ...,. 

ducă o ' < e inşI a Seghedin, ~11 

Pentru fratiI nostrI de peste CarpatI. locul .,CCI~~n~~,l~itl~J~l'~e ~!o:~~~~O~ti tn s:' 

~e tace JlIişcal'e d' ' 

E pecat fnsă că uniI conducetorl boemT 
v?r ~ă.şr fearbă mica lor zamă ia focu I aţ;lţat 
(StrIgăte sgomotoase se aud la adresa ce
hulul ,Klofac, cel care caută prietenia cu 
ungUriI). Dar nu le va reusi. Dacă Austria 
e acum In bună înţeleger~, atunci In Un
garia mâne tOlul va ti În rcnduială. Dar 
aşa domnir maghiari speculează imruna la 
cearta noastrA. naţională de acasă, şi lângă 
asta fac pe d:nlT marf. Dacă altfel nu merge 
\0111 duce ŞI noI la eI llll'tn lÎuţionalll, şi 
atuncI se vor îndupleca unguriI. (f:<:sclamărI 
de plăcere) Eu am mare Illcredere în viitor 
Trebue să ne apucăm de lucru cu bărbăţie. 
Asupra Ungarier se lasă numaI fum. Tre
bue să vie cineva care să treacă peste ea şi 
totul s'a isprăvit. Partidul socialist creştin 
nu va II cel din urmă În lupta asta 

])IX }l.OJI.lXL\ 

NimenI nu poate suspecta sinceri
tatea sentimentelor noastre de iubire si de
votament pentru mult Încerculir nostri 'fraţir 
de peste CarpafT. 

"Cnmica"s'a făcut ecoul suferinţelor 
lor "Cronica': a a \' ut onoarea de a ti i nter
zisă În tot Regatul ungar, tocmaT pentru 
setimentele calde şi frăţeştI cea ea Împăr
tăşeşte cu "fraţii" seT de dincolo. 

iată, pentru-ce credem nor, că glasul 
nostru va ti şi acum, ca şi aiI<! dată, auzit 
şi Înţeles, de toţI RomâniI şi mal ales de 
cei direct i nteresaţT. 

Care este politica pe care Români! 
de dincolo o urmăresc în hurui StatuluI 
magh iar? 

Până acum, pe terenul electoral, ab
stentiu nea, pasi v itatea, pol itică negativă.; 
pe terenul dinastie şi constituţional, ataşd
şamentul către .\lonarch, respect şi men
ţinerea constituţiunef dualiste. 

Această îndoială politică a Români
lor constitue, după părerea noastră, o În
doită greşală, este adeveratul peca! original, 
din care toate celelalte au purces şi purced. 

lntr'adever, resultatul abstenţiunef a 
fost destiinţarea politiceşte a elementului 
romtln. 

Suprimaţl benevol, - sinucişr prin 
persuasiune, - Românir au lasat locul 
liber şoviniştilor maghiarI, carT au dat curs 
impetuosităţel lor hunice împotriva tuturor 
celorlalte naţionalităţI, şi mUI ales Împo
triva Românilor. 

Glasul ROIl1<lnilor a fost înăbuşit. 
Acel ce ;tU indrăsnit Înca să mal ţipe 

t'ongrcloml stiinţitte. DumÎnec,) la orele au fost aruncaţi În temniţă, terorisaţT, ga-
10 jurn. s'a deschis i'n marea sala a şe- zetcle lor desfiinţate, - cu pumnul in gură 
dinţelor dela Senatul român "Congresul reduşI la mutism, 
asociatiei române pentru Înaintarea ~i res- Avcnd puterea .- şi puterea fără luptă 
pândirea ştiinţelor". şi f<lră constestafiune - eT au abusat Je 

a se stinţi a {joua_oaf:se~enl penlru 
U ngul'iI a"a zic' , t' t ~talula, C/lcl 

. v'. a os HeCl1 fUi ' 
militie care a luat de pe C,I>;" ]irw 
. b " a c\"IUlllt 

e,tT at.Jocura ŞI necinstea asta llU . J . ~< 
poate lăsa asupra numelUI luI KO!:l::!lJlh.~;"' 

. Privitor la depunerea cun uneI tiC c" 

scrie că planul s 'a facut în Arad, d'up<1 
?lanevre., când la cantin[1 sergentul lI1ă-
./~r (8t~a.l~m.eşler) Langer Gyula ~i frull-
La:;;ul . (gelrclicl'/ SZt'kel r spnneau c:1 ar 
trebUI • să ,demonstreze cumva, l:!olda~ir 
ungurI reţm uţr sc't slujască ţii dtrp:t< + < 
Oetolll vrie. 

,\jungcnd la Seghedin, el au a~~~~t 
baul, au curnp~ral cununa şi au IW'ut 
pe nişte civilI s'o depue pe MarţI 1'" 1n 
statUIa lUi K08SUth. ~,.~~.-~ . ......: 

AmendoUI sunt l1e altfel arestaU 
ŞI tăgfl.due:-;c cfl el ar' fi v;noyaţr. . , 

* .~--..., .. ~~~'-
Joul după amiazl consiliul eomu-

nal al Seghedinulul a ţinut ~edinţa. exll'a
ordinal';l la care consilieriI au Y~d; I in. < 

haine ungllreşU cu şinoareea';'''''dallleleP~'' 
de pe galerie erau toate În haine nf'gr~, 
de jale. 

S'a primit unanim ca ora~1I1 :.-:>.1 

ceară satisfacţie {jela mini~trul de il~
teme pentru uedreplatea şi ruşint><t ce 
i-au făcut soldaţiI. VorbitoriI Toth PAl 
şi esel'o Ede s'au năpustit grozav asupra. 
oştiriI }'!. Sale. 

Printre numeroasa asistentă am re- ea pentru a se Înt,lri etniceşte, pentru a 
marcat pe d-nif Dim. Sturdza,' prim-mi- reduce toate popoarele la aceaşf naţiona
nistru, Sp. Haret, ministru de instruqie; Etate, limbă şi credinţă. A VIS. ., ... < '.li 

"'-.. " 
general Brădanu, Or. Petrini-GalaţT, Dr. Iată resultatul incontestabil al absten-
Felix, dl P. Poni, Dr. MinovicT, Dr. Mi- \iunel Românilor dela alegerT. 
ron, eU Kalenderu, administratotul· en-' Dacă 'iI1Să, din contr:1, RomâniI ar rÎ 
roaneI, dl 1 Cesărescu, prim aiutor de acceptat situariunea pe care foqa le-a iITI
primar, Dr. Hepites, directorul observato- pus'o şi ar ti căutat-- în sînul el - sa. 
ruluI metereologic~ Dr. Obreja, Dr, HUlcliu, lupte, condiţiunea lor ar ti fost de sigur 
Dr. ISlrate, Dr.Sabner-Tuduri. dl G. T. mal buna. 
Buzoianu, profesor de geogratie, Dr. Se- Puţin importa numerul celm' ale/t -. 
vereanu, Dr. Leonte. Or. Drugescu etc. esle destul ca wml ca doul oamel1r de valoare ş' 

~edinţa se deschide sub preşedinţia del'ola/f sit pitlr~lldd într'o AJ,lozare, pelltr~1 
dluI Dr. lstrate. ca glasul 10'. ~~ fie de lumea zntreagă aI~'î.lt 

Se proclaml secretar general Dr. _ ca llelegtllt1ile de care lleamul SeU suJere 
Mrazec ear secretarI d-nil Riegler şi .\1un- sd fie Îndeobşte clmosc~le şi ÎlljieraJe:.. 
teanu-MurgocI. . Dar aceştI RomanI ar fi gilSIt In Par-

Se dă cuventul dluI 1. Cesareseu, prim lament alte elemente tot atât de asupri te. 
ajutor al primaruluI, care salut1\ pe con- ar fi făcut causă comună cu ele, ar fi luptat 
gresiştl în numele CapitaleI.· Împreună, ar fi compus o falangă ine~pug-

DI C. Dumitresw-laşl, rectorul Uni- nabilă in contra careia s'ar fi sdrobIt şo
versităţiJ, intr'o cuventare foarte documen- vinismul intransigent al maghiarilor. . 
tată arată marele progres pe care l-a facut Luptând, disputând pas cu P~IS IOva-
ştiinţa până în zilele noastre. siunea bunică, RomâniI azf ar fi A\:ut o 

Vorbeste de stiinta universală si de situatiune morală şi matenală super lOară 
cea naţională. ' < 'acele'ia ce fuga lor de luptă, ce absten~ 

Urează celuI de al doilea congres al tiunea, ce pasivitatea lor le-a preg<~ll[ ŞI 
asociaţieI române pentru inaintarea şi r~s- ~lIb care el gem atât de greu. .< 

pândirea ştiinţelor, muncă rodnică pe tă- PromotoriI ideiI de pasivitate au co-
rÎmul ştiinţific mis o crimă către naţiunea română. 

DI Dim. Sturd,a, preşedintele con- Pasivitatea este politic,a laşilor, pasi-
siliului, face un istoric al ştiinţelor în vitatea este politica anemicilor, a acelor ce 
ţara românească dela inceput pânl!. Ia nu simt curgend In vinele lor sângde ge
present. nerosal divuluI Traian şi al bra\'Ilor se! 

Vorbeşte despre Întroducerea capita- iegionarT. _ 
Jurilor străine În ţară şi spune că ele Politica de aCţiune, de l,-"ptă de In

nÎcf-odată n'au fost oprite de a întra in frângerl, de ridicare şi şi de Cădere, este 
reară. din contră politica omuluI viu, plin deviaţă, 
, Mal vorbeşte dl Dr. Istrati, ear la de energie şi de speranţă. 
urmă se procede la alegerea preşedinteluI Privească Români[ de dincolo aşten
congresuluI din 1~~4, a vice-preşedinteluI siunea vertiginoasă a socialismuluI in Ger
ce va presida în urmă la 1~I05, el secreta- mania, Francia, Belgia etc. 
ruluI general şi a casieruluf. Câţf socialiştI erau în Germania I~ 

* 18,0 şi caţI au pumt pătrunde în Heichstag ~ 
La orele 2 după amiazf a a\'ut loc 1.)n singur deputat intrupa atuncT Ideea 

deschiderea ExpositieI, de pe Splaiul .\Ia- socialistă în Parlamentul german şi azI el 
ghem. sunt 80. 

La această serbare au luat parte In Francia, el dispăruseră aproape 
numal persoanele Invitate ,i membriI con- _ se confundaseră cu anarchi~tir de cea 
gresulur. mar rea specie, cu comunarzii ş~ CU f'~

La deschiderea ExposiţieI au vorbit: troliştiI, _ azI el conduc destine1~ ran~l.e. 
DI Dr. lsl"ati, care face o expunere DecI să abandone RomântI politica 

despre '!.tiinţa în t.ara românească dela I H2:'" ' ă d el - pe acest teren. 
, '1' J pană acum urmat' e , 

pană I.a I~~OO. _.. Să. desdnd<l în arenâ, ~ să lupte dtn 
NI-se Impune o ~nare reformă '!1 ştllnţă resputerl _ cu puterI acum mcor~ate, ,pe~

- ~pune d-sa,. - al anume să copIem mal I tru a recuceri terenul perdut. ("CrQnIca ), 
puţin dela strAinI. 

Termină. spunend: să facem din Uni- . .. 
versitQţilc: noastre nilte .coii de ,tiinpl. 

Rugilm tov abollen 1 ' ~ , "-
ettri sunt În rt~st~lUţil aboUH- . 
llJcntul foII, sil bh~QIWl l\Mf~il Il retol
eUIllI)f~ra (~bjtan~ff': t1t~ llhonameut, 
ce li-se. vor lu'czJuht pl'Jn oHclul 
poşw.l. .dăm. "l'rllJ. pop.n. 

ULTIME ŞTIRI. --.. 
Crisa. Budapesta, 9 Octomvrie.~ 

După-ce M. Sa a primit alaltăerl pe 
Szell, a sosit vestea că va primi in 
audienţă şi pe contele Andrâssy, carul 
i-s'ar da misiunea să formeze noul 
cabinet. Se vorbeşte însa in aceiaşI 
timp şi de contele Tisza, care îndata 
ar disolva Dieta şi ar face<'<c alegerI 
noul. NumaI despre contele Apponvi 
nu se mal vorbeşte, ci se afirma. ca 
la Curte este absolut disgraţiat. 

Abdicarea K. Sale. 
tII bitl'hllt politie Il ' 'IU .. cu 

Il'gllturl la Cort .. a illlpf~rhllă. -
serie "lIaz[lIIk" - a dN'luralur
mittoarele: ',_c..:~ţ, e< 

,,- )1. Sa n'ea un miulMtru 
in [ugnrhl CUI't~ să tmstfnă .. 
trlletul dlntrf~ A llMtria. ~ .)'ltl'ln..., 
a~a cum el M'a iucb ... · Zl '''fi "1. '""'" .. 
In (~erCUrne Curtl.<f6ţl ~tJu !~il .l~ 
Szt llUli iute v- ahdlca deezlt ... Ma 
lase din ~.,del'nf~~ sult~ de pUllii 
al'UIII (e.s:prJllultt' III POI·UlWH. dela 
('hIOPY)"· 

Ihleă rug-uriI împing de(,llu
crurile nuillt(~, intr'o bună dimi
neaţă ne putem POllWlI1 eă, M. Sll 
abdif'il ~I tronul 1) va OCUI)8 lil'· 
chldueple }'rallelse .P ... rdluand. 
eU'"fA·1 soldut ~i nn ~tie de gIU111a~' 

nucă astu o ,'or Ull~urtl, n'au 
deeâ! să urnwzt' cah'll- illcelmtn. 

- ____ l 

• '1 
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-.,: -~ . I S'auzim 1)(' (~Pl'lllan! S'auzilll' pe (;('T'~ ! Ear, miI la o pal'!e, lautarii fi'tC'('(lU 

T'lnert,mea română universitară. mall! După rnlllt~ ";Ir'i.g;dt' :;,i "llgflf1;i,lllP, ,~<~ \ s.a r. esnne sala de .. dulrile ::;i <ll'll1nllioa-
,,('oaIA tiI (;rl'rll<lll :;'1 r(l'.!t~,,!,' !',l dbC,IIl,", plr,\. I,..;pl(' cfmlece r-olll,'LJ](':,-:II, 

, 'Uu1l\ in Budlllll'stll. ro Ind· reu:;;i! III lilllha lalin~\, (:nll"iatand (;'11Iu1,' ca I ~, ' 
Scl\rata de eunos df'ot Trj!rl1tnhil. intre irnpr('.iur~u'ilr lk azi 1111 lIe pulem ,dll'llI<l ! Drag caJllrc: dIn )"lll'[lll!. ce plllerp 

, ., '1' " "\'lll loc Ilumi- I În Illull(' dil'p(',ţiL 1](' dil sfalul :";\ liP [a l 'I'[\1l il al tu asupra ~ullelplor noa~lre tin('n~:", 
", 'ca acp·,,, a n H ' ,1 .' , .. t" ", j 111'11'I1I;lll l~U ,ll'me p, '. 

l.oJl\_elll! In localitatea "SH"kol''' ~l :-itapanl pe ,?llill .1 (,1 cipO ,,( I 1,'1 1"' "tre h Par efl eram lara;;I In ~atul llo,.;lru de· 
necă ill 2/ IX, II" d 'lllzil că I 1'1 S[I pulpnI ,;ta, la IlIOIIH 1, li (,1. IIC, '1'" t'! ,.'; '.", 

fo!<l hucurw .. , ('ân am, < -.. II' I .. (' I ,\, """1'11'\11 pC'1l11'l1 )lI'o"I'P,;ul IMr a, P,LI ca eralll lara:;,1 III s[anlul 
lli<u'e ne-a ~ , '\ "1' distiJl,;ll luptator'. I oeu Sl'U, r(l P" 4. '"".'. ,... , '1, ,1 " '\ ... , I 
Il acpa. ... ta vor lun Jl<1I c:r 1)' 1, }"'U; 'i Jn',inl"I'I"1 IIC;\II111IUI 1'0111<111. Ullu a, capI ârlel, . ,. 'etrecerea IU;1 
I .' d' nil advoe'llJ r, oan .0" 1::; , , . l' t tI' 

al nat.iun~~l: :;r~ ",' DI'. u~orge lJobl'in din D' ee,,!p;!,.;"a îtu'pplIl (1 :-iprie li,' toa"le, J~r~~H)r,ll O. mal Illal'i ~,U) pre:-;Idlul 
din BI.'WJ"H',a-a 11 .. 1 v('nit primit tiinu de l1rf~·a t o iJlljwpsip nu 11I'pa pl{H!II''-1 llIH'ruluI ad,'oC'al Dr, Porll(ll1. cAlin ~ill1-
1 ,Dt. \II' ţO~ll Il " ...\ CUI'(> a <!(;U ,.' , " 1 -, l' 1 ' . 
,ugoţ', . ,!. 1"''''t CU elltu:'!H\!'ile litr'lgat(~ te " 1'" ('('11)1' de laţa, patlCll :jIUl, lfl I1lCI ': Brall',eu --- C'a 
'MI'A aPI ul' .lI-< , I _ a:-;ujl n • . ' ." , , 

oslc'lleal" I I Oi\:-;I r;"l ~I S'l il.llJlI;';f'lIl la 1111 

SPCP'l'i,,;, hog(lf. :--1 el BHl!lCIiIl ca îudi\'izt 
pe!JI:'u ptllie, eal' ca popor pf'ldru 
ideal, ., (::lcl, ce esle pânea !Jf'lJlru 

indi\'id, ,i('cia esle pelltI'll uu pl)por 
idpalul. lJe n'are un popor dp id!!<d e ca 
o pa",;ll'c 1;'( l'a ari p1. . . lJacfl-!';'1 Îrn jll'U

Tlllliit aripI "tl'cil1e,p,l(ec~te ca Icarlls-ul 
lUI ()vidiu: i-se toP{~SC ill'ipele il! locul 
luplel 0__ când e IllIIlCa lllal dr;tg;l, 
alunCI cade III noaptea uit;l!'il ~ 

(. , tl'ă!~ască;', Tot a~~ de mult liP-am JILI, IH oa"III' Oei, rasla/lal/II "p but:ul'?t ('fI prf'~('dll1te al lmeniliei ~e f1dJcă ~a Stl-
~,;ă. :It de fI'umo!< e nIlTll(~1"ul CP OI . ' 1 '1 ( . 1 \' 1 " <"umt \'(''/,clld ~.', ' ... , 11- vede un llUlIJiil' atat de h'lIl1lo~ lIl' :,,1 \Il pllţl Il e pUl) !ClI, care a \'PIIII. ~<l mhHea:-:ci! 

De ,lic! îllC'oln a incrpill S(I-:..;Î pe-
1I'('uc<l l{om;ll1ltl a:-;;a cllm ~lip ('1: CII 
cântarl :,i vor hlilla, P~lll;i 111 zori. ,\lli

Illajia a I"u,.;l slh\inttlii. prin pl'l':-:latitlllile 
cn v!ulill;\ ale sludellţilul' .lll~a \q;t'ea 
';li h:-Irica ~i prin declalll,il'l sl'I"iqa"p ~i 
comice, Cu U!l Cit \'t'll t a rost o lnslIllp-
1il'(, ~i o bu('urie gCllcral[l. :\ 1'0,,1 o ,';('\"
h[t!nare fr~tt('asca a lillerilor veniti din 
luale ullghiurile lC>l'il. ~i a d(~clll's lolnl 
In ordinE'. tillilia d('~U1\11i\ a tillf'rilor I'U

/li i\.lI \ i\l aduepil ,1IIlillle tIP dl/.;/JÎlas ii/a 

[il '. SI rnll'lstal'E' ne-a ('Uplll1:;, (,0 ' . 1" '.\ ~ • t' ," " ' , 
IH'PSClIjJ', !lI \ .' ' " l' '1 ti tip uJlivcr:-iilal'l. " lII"a ue IHll'Ct'pa Cii I Il( IlllH ,t 'Pl'll1 pl'cscn(a sa lcg;Uul'tle ce tre!Jue A_'" că este Inca un llUIilPI 'c:; l ," \' I! l' "1' > 1, "ul' ' 

_ :ltaţlU"'" .. ,: ,'1 r ' !'il' lIoauă 11('- \1II1\"N~Jtal'a 1111, LI! <tpc,", ,1,IIU e a Il!\ () , să eSlste llltre el si l'f~l1('ratillIlPa mCll 
;Ulire 11 aeelol,~, cal (II~ q~U", ~ .. . \1'- la cal'l~ al' ll'cblll "il fie, ~PI'P p"plIlplu 1;1 ' " ,~ , . ,.., , , 
ClllIO:lCute nu Rau o:;tpllIl ,;a \ 111<\ \ll,:-lă 1 , .. ,t, le'. Pell'u ~hiOl'u ,;"UI Înll'odus ehp,;til lmCI,t, I )oll1Tlul ill (Ulzeu 1\lIlHil11\e~tf> 111-
tl'\'ac~ cale-\ a monH Il (' pal per,.;olLale, alJoi 1I111\"(~I'~)\;II'll l'ornaJll IlU dau e I,:,cll,et lfltCIHll111 ca (lUI u~l pelltlll lll~,ll-'., • t' Ve ll(' insocl('tal~a sOl.ll· ,l , .. ' '~ ,", , • 1 t I C

(] l '. 1,,' "l~'" . , ' , 

colegl1ol' 101', spl'ijinul, ce al' tl'(~lillJ ~ă-l dep 1'('\'1,.;11'1 ,,1.11- flejlrt'<l. cu care la pal'le la lu,l,le aqlul1l1e 
!lnpă .cil~ţ"t ni. D, Stoica pl'OPlIllt" e~ eeal,{H'ul~,dp~i ".Lul'rat,>('l'ul',' e cOIl,;idl'.l'al tit' II tillCl'imel ~i u roaga ~c\ le ::;III'i~.iIlca,.;('a. 

" 

ales de 11l'Bsidt'ntul ';{'1'1', d IL' . " lJl. llal'ol ';u ,IP l'I'\'I~til slu l'n\IOI' UIlIVC)'SI al'! I'otllanl. pe ~,cp,::;leq. ~i Îll \'liLol'. 
('N~,a-ce să pl'lTne~te, , ~t' Deoarece IJ~:-ia 8:1le de ilHi j mull!"'> ' ' ' 

Dt. prY'sident ~, dupa ce ,lllUlt<~II~{ i ,(~ 01'1 illtl'el'upl, dl 1. J,llpaş l'l\spundl' ~i UOIl- llill par[ea inteligell(eI i-a I'p:-,rHIll :-i 
ro,,"! pe cel pl'eSellţi ';(i se PI'P:'H1llC

1
, ,~I~I ~\4.: oilateaza, ea IJl'ill1111 I'('U e deja Îlli[tllll'aL la tii ad\'ocal Dt', l/r.:!I, ar~tlâlld care p:..;le 

- c .. 't 'u't' 111' t - 1111, ,. 1 ~I" 1 1 t' • 1 cel ee H'au pl'es\Illa I'PIlI, ,., • 1) .. 'plI'u it <IlO!''' anu !'PCll II au llHU a\'11 rulul Ulwrilllel În viata !lol)Oal'clul'. 
'1 tI' 'ie['1\11 ";111'01'1 ,,'0- J l'I"'!'1 t !{" l' ,," l)(lhl'~scu, pl'ei-m eli a :-;~c,:' ,', ,', lţ'l oe pel',;ona I il 1 e ee, ('mallt' [1'("1 ca ,..H 

," \" \ 1 ,'"I,llIlinU ,,1 al, \' • ' I I It· ~ 1 l' L~['IYlnaz,',' l'n.C<>'T>ţl",1 ('elOI' TIl)l \'('IIÎI'I mania junl"l.- uJIl !C lUI , ,,'" , tII alul'arn ~I ce a a l'i'U, .,pl'\) (l\;ea,; a 11';;1 1.. < ,... '> 

U 
'1 't' ImI1I'O\,j,;atrl lIe illloJloaz[t tru\)ue !'ia 11(' sll'frllgcm l'indul'iie ~i "ă lilll I lilllre sludell(i! mal IHHI'IJ11 s. a rid:Clll 

re les lai H â P" 1 ' I '1" • t' 1 t· 1'" 1 1 imnul naţioll al ~lJe:;,teaJ!h\.!1 0[;1 r,' ',c',U IIlel'~l urc SI. il II!II'<; e~l l'a,." (H:C;t anI nguI'osanlu îll {rcpl, !qs~in U. ,lllga. 
care apoi totI il eântl'lrn cu at~t<~ ('11 ~I.s~asl~l: sfl,U mall blille 1.18 ealnt llnel'll llll l'Ullt('a care salul<l pe ::iţl\dellţii nUl veniţi, r('~ 
Illcâl s!' cull'eJllul'ă păI'et il a,ce,e Zllll'l" ~I~ "LU(;lla al'l! ui," eumandândlHo Stl I rl'liasCil În iuhire 
alA ciu'eI deoipH.l'temillle COl'tlC11 kOHSUtlw;ll Se sco a ti'!. i'blt. tii G. Pop 'ii ~iCl\, (,it 
Is.'l ţin COli velliri le 101', und,e li\uresc plauu- acnasla nu S(~ va pulea I't~al i"a \I,\II'-l alll))('l. l'rfdcascâ ~i lllaf pre:-iliS de loale ~u fie 

t . I sâruu incio!-<l. Ililf' lor salvatoare de l'a ne, p,lna când grupul din fl'ulIlt>a \,Lllt';Plltfll'lI III" " ~ 
DllP1\. aceste s'a Început seria. tOll,;I('~ va !·t·IlHluea ~i llIal dppat'le in ';l'pal'ati"lllIrl 

101': s'au Al'U:i multe ~i mi'>I'ullte, căCi, H.ll- neda ÎIl care e al:lIlila yÎ plin:i c;'lnd \';t lilll'lţ 
mâllul al'c darul dAla DllIllI1P;'.I'll de a \ OI bl )1 Luceaf:1nd 4 de ~1Il lII oliupul al j ui, 

~i "r, ii foloRe~te de acest dai', DI (JClul'UlII Goga, I'('d, rcspolls:Jhil al 
Cu\'elltuI'PU primă a !'Ostil-o ()llOral~11 "Lucf'afru'ului" Pl'otpsl!·al.ţ"t Plll'l'gic ill ('onlm 

~.II'eRidelll: 1n termillI cal;'.} ~i bille c1l1hzlIlţI fWP,.;ll)l' lteu<;p ;t,ie;tnt! efI ae(\stl~ :.iUllt lH!dl'l'pl(~ 
SI' Itdl'('spa1.i.\ acelora, cari ali ul aCPoita au şi dae:t cei dda "Llleparl~I'lll" VOI' li 1'{',;piIlS 

pii.şit l-lI'imttuata pI'agul univel',;it;i(i!, le ~,ice pe cilJc\'u, acc:-5la de hUila seama a JlWI'ital-o, 
\Iti hille-ap-\'cllil ~i al':1tâlldu-le, <:a omul fJl~ld Dt LJ1', RoşII s!June Înca UII cun'nl IIIul
o tiinţă IIcdt~~ilvjI'~ila al'8- lips,t in toah' ata- eurnilOl' i':ic('nd, ca lol ce uvem, ll'clllw sit 
cerile sale de coudUC(>tOI'I, il indramnu. sit .iel'Ullu Pflllll'u naţiune, pentru piu'inţilllosll'l, 
lie cu Încredere fniă. de colegi! 101' /llal cari j~1 tJ'ag bucata dp!a gura, ca >lă poala 
înaintaţI şi prin U1'lllllre mal CSPCI'ţ1, carI să supom'te spesl~lo cu (:HI'I e lllllJl'ClIllulit 
ea atal'] au dl'pptui :;;i uatol'inţa a le da lor cI'e~terea noa,;l"u, 
~falUl'1 binevoitoare, ~lulţuntită acestuI cun'nt mulcumilLlI' 

tlilLlJ'e loast.ele t1I'IlJil.toRI'ea - nepu- şi o/lol'atulu! prrsidenl, care declar'a parlea 
~--,mt"i'fld a, le .rePI·Oducc pe toate -- \'01 serioasă. It sereI de Î/lehi,,;l j aceste mOlllelJte 

.. g"I\,,"'~jDat 'cela mal imiemnale, Dl N. penibile Înceată. lJespl'l' pat'tfla vn~eli\ a l-i(wei 
1\,/;,1 etrea Petrescu mulţume:;;te dlul !H'C- nu pot "PUlll' alta, UI~e,:U cit nl'-am [wln'clIl 
5iu(;>uL V';llll'U atenţiulH'a ,;a in \lumele ac('~ cut se puall' dt' !)illP ~\::,a (:~l al','a~la CI d\\I';\\ 
100'a, ciUI'il C!U'j a binevoit a se aUl'esa ~i până 'Il wrI ue zi, 
proulitc că va UI'llHl ,,['alul'dol' binevoitoare, PAu'aci rrqJOl'luL Heflll'Îlol' la momeu-

,Dl George Gl;,...ia sl\\ll, illl'isl illll'"un tele penibile despre carI [Un făcut u mill
di1lCU1'S înlli\.cal'at Ile d~'~f[I"Ul'U. ohligaIlH'II- til'c !Jărel'ea nu'a e, efi făI'ă tacl au purcP:-i 
lt'[{> morale şi mutcl'ialc, cur] 1(' l\ll studl'll\ii domniI. cari au 'daI ansă. ca ,t(;pste I\lolllenle 
ulli\'el'sitar1 români şi ca cel mai de frunte ,,;'"t "" iyp:t"c:."l. ;-:'Pllm de cUllu:;:tinţa IlU ela 

'o'hlicrament 11 aminle?le pe l\cela, pe cal'f'-I nici lill cu>' pl'Hlru ae('(,a, ca <1 ltu1.im ac()lo 
fl"e~1 faţ! de societatea "Petru .Maio!'·' ';ii acuse ~i I't'l:l'illlin[ll'i. Dal' CI' s'a Illli'lllldal 

, cat'e trebue slt-I lnplillilll cu :5lillţeniă, s'a inh'Jllplal ~i nu sfl mai poale l'cllicea, 
., __ l;rele ali fost acusf'le, Cal'! dll'opp Ip-a ri-

Ca să satisfacă uorinţei 1!el1t'l'alc se ,. tlical in contra (~elol' dpla .' Lueparl~l'ul", E 
:scoHIi't onol'atul dOJllU lJ,., N.oş/t şi aduc(\n- decI dalo!' ca sa uO\"f':tkasea. ea ace~te Stlllt 

du-~l aminte de mOJllt'ule pl{wule din tille- urepte, Eal" tlaci't le \'a do\'edi atuuci tI'cbue 
l't'ţele sale, lllultălIIe~te intrrnplăl'i1 efi a s'au;'.im pe cei dt'la " Luceaferul", 
putut li pl'e:iclIt Ja acea:-ita COll Vf'1I il'e, apoi 
aH Hdn~:-;f'ază eu următoarele cu\'illle ciHl'ă 

Codrul verde 'mI place mIe 
Codrul des, plin do stejar, 
Pentru·l'a. precum se ştlo 
Din ghinda.,1 stejarI rN!Rr, 

Are "odrui şi slUoie 
ŞI ariul pe coaste IItAml 
Dar' nu·ml plac, CIl'D vijelie 
Proa S8 pleal'A la pi\m~nt, -

Curlrul nostru din vo('hllllo 
E lIII.tllt şi tot \'a sta 
P!l.n'ce ml\ndra tlnorhne 
Dumnezen o va ţinea, 

() \'ijelie de ,,:-iă tl'ăiasd" se I'itlieă 
,uupi\ \'\t\"Î\ltple aceslt'a, 

A:;;ir'pt[un Jeci, ca cel competentI :-;ă 
clarifice lreal.lll, .\/el1lmlo, 

Sara de cunoştinţă a studenţilor 
universitarl. 

c/tlj, 5 0(1, 1/, 

o sarit de tot phlculă a I'o~l sara 
de cunoşLin~a a tinerimel universitare 
de aiCI, pnută Sâmhătă in Sala lIo1e
lulul Biasini. A avut un caraetel' .silrbCt
toresc şi imposant. .. 

Decorul seratel l-au format mal 
ales studentil carI aproape În nUl1H'l' 
complet s'au pl'esentat, ca să-şI C11-

noască insuşirile, sit cimenleze prietinia 
şi dragostea intre el. 

fn lHllllele sludellţi\ul' tiller\ el 1'('-;

PUIIS :-iludplllui III drept, Ioall ,';orieu, 
DInsul înlr'o lililh,i I'nllllo,lsil I'uma
n('(I."'Cl1, arabi, cât de bine se simt nOI 

veniţiI Îll l1lijlocul ullor astfel de fl'aţi 
carI cu hm!E'le dC:5chisc i-au primil ~i 
In ţelepţe~ LI sfa tu 1'1 le-au dat. »Odalcl eu 
l'indunclrle -- zi"e dinsul -, ce shoară 
spre Pl'I pliIle de soare şi de lumiwL 
am plel,;at ~j nul spre alma maLer, is
vorul luminel şi al şliin[er. :;Ii um];lsat 
acasa Illame şi surorI, ne-cun luat r(mws 
bun dela copil<lria plina de I"arrnecp, 
ţ(lrin;l am aruncat pe:-;te visurile noastre 
copilarcşll. căcI s'a deşteptat in lIul 
gla::illl, ce ll(~ llldp(lIU\1(1Ia _llICl'u, }':I,t::iuL 
ce ne sl-Jllll(" C;1 de acum inainte tre
bue ::ia lucr"ull peull'U al nustri" ~ , , , 
::;n['şe;;te cu \'el'suri1e luI Iosif: 

Spre soarele, ce-l gala s.1 resa",f 

Vr!/li(f CII s/ll fel ŞI' cu l Joe bWld > 

:-;,1 il/Jll,lm ear jlalnw a str,lbulll'1 

.d drap:osfef de hmb,y şi de (ard" ,1 

Inălţ[llo\, de inimi il fosl momentul 
când ° deputaţie de Serbl ~i SfoJJ.Jcl 
1le salută ca pe nişte fraţi. Din pal'le(l 
Homâuilor le respullJe slud, meu. 
Curta in rOl1lâflc~le, car slud. Zărie in 
limb sirha. Din partea Sa;;ilo1' inccl a 
venit o delegaţiune, in nUlllele careia 
ne saluta. dl Reinhardl, vorbind mult 
şi insulletit şi incheind cu vOI'bele ro
mâneştI: » Să trăiască prietinia noaslrrt'< ! 
UlUI Heinhardl il r('spunde, în limha 
german<l III advocal D/', Vaid!l. 

A mal vorbit eaud. prof. Pop, ple
dând peulr'u blllli\inţelegel'ea ~i colegi a
litalea dintre studenţI. 

XII trece mult şi ciI president ill
chele partea oficioas,l a seriI de CUllO

~\intil ~i concl'ede prc~idiu! d!nl ItI', 
ioan Giurgiu, Oaspetii pleacA ducl'ud 
~U\'Ptlirl pla.culr. 

Pelrccel'('[l Însa ia. ail;l fazil. :-;I\h 
pl'f'sidiul ([lUI (;iUl'giu, eal'e VOl'billd 
Între allele zice: 

ro ni" 1t1t ! Flm'IlIs. 

Pe valea Crişulul alb. 
(S,'ris ,1,. J. \. hin, ÎtI \. },l1l.('oj.' 

IL 
lh!}'ii pu(in timp dc rc~f)aLJ~, -- ~bll

rjm \l1al Jt:partc, C",hlek Jt'aiUi ilur ~Llnt 
plt:ser,lle de case, şi nll şli llJ!Je "e In
cepe ~'all se 1(:r111in;\ () c01l1L1Il~L 1,-1 ~i 
Cu l l'a ,"ezi (;Ite () b lIcatJ d(' pjml-Il t ..,;1 me
nal,"I, .- musi:\ de :J. locuiturilor bj~l illLtsl. 
().ic<t (','/şul'c graţios, ca sa m:li i:1se el'te 
un şes m,IDo,>, - acela face plrle din 
moşi.l do 11111 ias l',1, ~ dOllln, ce dnclrâ nicI 
nu trJiea::;te în această ţcară, ci 1l1lrn:lI :>IIge 
aceasta ţcanl pelJtru-cel SJ POc\t;'1 trai cu 
atitt mal 1mbuibat In alte ţi.:rl şi, •. " .• ,. 

Dar s;'i mcrgem mar dcp;I!'te. 1 [,llma
R/itl e ţÎnta cal;Uuricr nO:Jstre, ~ C~ICj sun
telll treI. In cupeul de cla-;a a doua par';.:;l 
numar nof sutem H,on1<l.nl. Adc\'crat că e 
llluita jidovime,- e/;"l (l'riT 1/UIl,'/l"e; (LI toate 
astea ar mal fi şi Rom ,111 r el fa rj el c nOI, 
da r aeeşt ia nu vorbe"c rom,1. llcstc pcn tru·ca 
'i:"t lIusupcrc urc -{~fin4·c .. tl"l()lismlll 
lor, ' " sali poate li c r\\~ine!", .. ApoI 
ruşine ~ă le şi lIe \ - Serman pupor ro
!11,lnesc, -- al ajuns ca să tiT (erorisat in 
sim\aminrele tale curate, de poporul (,\TC

('sc! - Daca stă treaba astfel, atune! te 
sfii,tuiesc, ca să nu te mal numeştI N.o
rll<1ll. , • 

Eată Hâlmagiul! - fratde ne aştea
ptă la gară, Gara e Lîngă Criş, car 11011-
m:>giul cade ~pre st;lnga, pe valea respec
ti\j văile ce vin dillspre Allwtelr-G.lllla. 
Aceste \,lI împreunendu-se !"ormeal.,t un 
şes frumos, - pc care e situat llalma~iul. 
,\lerg2nd spre orâ!?el, - dinspre gară 
ti-se dese h i de pa nora ma Jll/lzt.:ll/l-G,ll'lIa, 
colo pe piscul căruIa se ţi-ne oda!,! In an 
IJ':!i'ul de SI,-Petru, supra numit şi Idrgul 
de fete, tiind-că acest terg e mal mult un 

fel de convenire socială intre crlş<lnY şi 
ardelenI. Acest terg datează din timpuri 
foarte vechi, şi nu arare'orl ali Jncercat 
gu\'t:rnelc ţeri! ca s<l-l sisteze. -,- În urma 
multelor dCllunprl false ditl partea acelora 
straini C3.r{ tracsc pe spinarea acestui po
por mult cercat de soartea vitreag;i, Aceste 
ideT, Intrcrupte prin bucuria int:llninl a 
lor doI frap, se curmară cu in
trarea noastr[t In oraş, Ajuns III rasa fra
telui, - mulpmir luI Dumnezeu ca mi-a 
dat sa lIlar cal;.: pe aceste locurf, -- car 
ganJul mi-l arullcalu peste Gailln, apoI 
pev.atelt (rişu!uLp<lml t.Llilia, -,- cu 
mandatul ca sa salute s;l1lt~1c lUCUlT, 

sll\'enirl de ale trecutul uf. .. 

Il. ~ __ ,~-,.- ".", wl'>/ 1, LlpMatu aduc!1ndu-ne ami nle 
de mO~lIl, ill Cl\\'\' (;\'I'cil obieTnuit\u a da 
e!lpt'p:'!lurw venel'a\itI\H~' faţ<.l de hNl'Anl, at'i\
lilnJu-ne că aeeasla \'~Iwl'a\illlle e des\'ol
tatA tn mă.sm·ă foarte llIal'p la IJopol'ul II()- Dill iuteligenţa de aicI au lual parle 
stŢu, ne 1lldeall~nă să di'tlll ~i 1\\11 PSjJl'l'silll\p mal mulţI domnI, doamne şi dumni-

~lar patru Zile, ,;-i I.iua tt~rgllllll (;~1iner 
er't aci. \'in aTlllll~llrl Je es;.:ursionis"t! din ,.\o! :sullt(~m În l)l'illl;t\,ara Vil·!il. ( 

t toate paqile, -~ cu rugare, CHră Pl"CI)ţ11 

stlmeT noastre faţă de prea 1J1Ioralul d()liIll (' 
lk }{o~u sculAndu-ne in picIoare ~i !-i\\'i~;\n- !;Ioare"e :sal'it superbă şi ce moment 
dll-J»~ă h'!i.ească, y~ pnleţI inchipui cu 1'1' remarcabil ill analele Homauilor ditl 
putere elrl~lental'ă a isbucnit din nou \'ijl'lia Cluj ar li ro~l, dacă ar li fosl de ra~(l 
de mal 'naInte, intreaga inteh~enţa. ~i, punt~llll la o 

_ ,Dt C01/slalllill i\Joga ridică păhaJ'ul in parte nepilS<l.rea dulce, sit-~l reamin-
, .... _,~,lIoalea DluI, A, ,Dola'eseu, care ca pl'P_ 1ea~ca. de unele problE'Jlle, carI numaI 

S~tlt6ăflt ~I S~Cletă,tIJ "Homullia jUlIi'i" repr't\- pe cale social;'l S(l pul deslpga. 
81~1 aceasta Moclntate ear' dl UolJl'e,;cu 1'0- T" .. ' . ' 

mIte)" cA va aJuce fa cuno:;;tillţă cOle%ilOl' :;;1 apoI: Cme Odlhll('~te, f'lIgll1e~te ... 
du! ~'lC.lla dragostea fl'ătea>ică., cu care a fost I In ochiT sll1d(\!1ţilo\, 1'1dl'a tinel't'lpl-l 
PI'Ull1t m sillul nostru, vecInic veselă, vecInic vis<lloare, .. 

~I ca iudivizl :;;i ca popur',.. Hel'IJIIU- şi 1[I\Cţ;Horir din \0;': sa se Ingrij;ISCt pen-
:;;tint.l şi dragoste :-;incN(\meril<l p.lritlţil tru caiI .i~ mill/t~, In a;.:eastă misiune. des
nosLl'i pentru j!'rtfele, prin carI ne-ali dc·dimineap, in ziua plec:.lrif, şi fra
facut să ajungem ccia-ce suntem: daI' tele ln~(]ţit de mine mngcm ca s~l anga-

j~\111 cal pentru oaspeţii ce vor sosi cu 
cu l'ccuno~ljntil. :;;i dragosle lleffl\;lril<1, trenu: Je I [ ore. Acolo ne Jemitc11l In 
suntem datorI !;ii slI'(lhunilor noslril, carI vorbe cu stclp:l.l1if cailor. Intre altele Întrcb 
Iw-au sco~ dill iarna grea şi all l'ăeut pe vrc·o dţT-\"<I: elim se pO(lh', c,~ pc 
:->,1 ne re~ară suarcfe cald ~i dulce alI aastea lm.;urt b()8a1e,în p.trz!1l1 s,l aJ'l'{lyal 
prima.verel. Să IIIuncim deCI ('u sirguinta ,lşa de slabI:), .• Lnul dIntre mOţ! ImI 
0..:1' ...,,~ Url'j'l'lll fIla', al, ,,- t' - ~ I rbpunde: ,,/)'1 d-le, slll/i p.f.~I/IIT, d.u- ,lslea 
'{ ,:>(1 < t'S C'l Sitnl'lll e S'lIH:'- ' ' 

, , ... , ' : (, <,.l I,m SIII/t al~ J/(hls(rc; a llo<.1slnl p,~ş/t1/C c: 
to.tse~ l~e-l mărele şa s;lmewlm. pf'n-, 11IImal L't'a de pe /â'lg" ,inwlllrt, -- eal 
tru-ca Şi Dumnezeu să binecuventeze acdea.l,c,i-/I! binl! cum S1AIII'" / , ,. Altul gră-
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bcşte 3-mI zice: "Eu mu aI'lI! p,WlI!uf, pe 
care l'am ./()losz·t mar bine de 3U alll, şi aCl/m 
mr·-s'a /ual pJl1lel/tul sub Cl/1'eI11 e<! e al era
n"nl!tI. - fi Illl g,tsesf, lIicdl',-r părtz'l1z'1-,; '1 iei 
dl"l.'ptate ! . " şi ca ml'ne p,lţl'!·a/( mar 111U/(T 
dda 1/01 din sat" .•. 

Intre aceştI tinerT erau şi femeT de 
circa tio - iO anI, carI coborînd după 
ctiştig cu caluţul el, - unica avere - şi 
poate şi - unicul isvor de, venit, - după 
ce-şTinchiria calul, - !Sit/a muntele pe
destru, urnd.ndu-şl niosagul" ce ducea pe 
domnul escurzionist. - "'Ii s'a făC(.Lt şi mie 
propunere să merg la Găina, dar am re" 
fusal pe motiv ca, 1 ) sum prea mare po
vară pentru un aşa amărît de cal şi a 2) 
nu m'aş simţi bine că eu se ngulII. călare, 
car sermanul mot seau moaU de 60 -7 o 
anI să-mI urmeze' pedestru. Când am fost 
liner, - am trecut muntele Găina pedestru, 
-- şi din Virful lur am vezut marele ori
zont al suspinelor. " De multe orI a re
resarit soarele de atuncI, dar nu pentru 
aceia cari suspină. 

Părintele Mager şi cu DI protopop 
al Hălmagiulur, încă de mult proiecrasă o 
escurslunc la I-;buc, pentru aceia carI nu 
vor să meargă la Găina. Eu mi-am ales 
Ijbucul, unde nu mal fusesem. 

(Va urma,) 

să asculte pe ullul care le ceteşte, câte 
un ziar bun românesc si câte o carte , 
de folos! 

E neînchipuit de mare folosul ce 
ar aduce astfel de întîlnirl: si de o in-. , 
semnătate netărmurit de mare ar fi ca 
aevea să se facă întâlnirl de acestea, 
pentru înaintarea poporuluI nostru pas 
cu pas, pe incetul dar cu bună seama, 
CăCI precum şi stropu de ploaie, cât 
e de mic, moale şi uşor dar găureşte 
piatra tare, tot aşa şi bunele înveţă
torl şi pove{e din cănile de folos prind 
rădăcinI în inima omuluI. car ceea-ce 
odată prinde rădăcinI încolţeşte, apoi 
dă frunză de umbrit şi roadă de gus
tat ... 

Din aceste vederI pornind, nu avcl11 
vorbe şi sfat îndestul, ca să indemnăm 
pe conducătoriI poporulUI nostru, să 
facă bibliotecI pentru popor şi să in
trunească poporul la inveţătură, la carte, 
la cetit. 

Bibliotecile poporale le pot înte
meia comunele noastre bisericeştl, în 
legătură cu bibli0tecile şcolare, - şi 
cu foarte ieftine preţurI se pot pro". 
~~lra cărţI bune şi de folos pentru po

Biblioteci' populare. por, atât ~in (elul celor trebuincioase 

Este ştiută zisa Românulul: ) al pentru folosul munCÎ\, cât şi pentru fo
carte, al parte. c Şi nu dintr'o doară losul minţiI şi plăcerea inimer. 
s. 's nemerit să se spună scurt şi înde- Apropiindu-se sfârşitul munciI de 
sat acest adever, ci pentru-că rindurI, toamnă: apropiindu-se serile l!lngl de 
rindurl de oameni din neamul nostru iarnă, cel mal de {olos lucru ce pOi: 

vezut-au şi cunoscut-au că aceasta face RomâniI nostri dela sate, este să 
aevea aşa şi este, caute a întemeia bibliotecI poporale, 

De aceea, ca să avem parte m să se adune la cetit sub conducerea 
lumea aceasta, să nu fim si să nu preoţilor şi inveţătorilor, ~ carI la 
ajungem desmoşteniţI, trebuI~ să ne rendullor să-şI tină de sflntă dalorinţa 
silim cu toţii la carte, -~ căcI altfel a ti adeveraţl parintI şi luminători al 
vremurile trec peste noi, şi în răsmi- poporuluI - ca în primăvară să se 
riţa vieţiI, cel {ără de carte, r6mân avînte la muncă cu puterI inainte şi iffi r 

in urmă şi prăpădesc, luându-le locul bogăţite prin Înveţăturl folositoare ~i 
_ cel tarI; ear tarI sunt astăzI acela, carI găitoare. 

;;\U carte. ~----';;"'---~------~---L-=:.. ~. " -, 

trtz~şte;din beţie, şi se Wlseşte Înaintea Basa '~I ' ~ 
judecătorleI sau 111 t~ml1lţil. Faptele se-! rul s cea mal m~e ea~tă, ea, 1I1~t!ţa popo
vîrsite în stare d.e betie 'J" 0/ s'au pet ' . ă cunoască IOftulnfa SfrlCăcloasA a rtl-

" " . ,,~J U '. recut chIUluI {' I " t t, "d' DUllllneca ŞI 20 "/ Luma, De aici se po : ~e ce cU1zoaş, e o rata pIlm!?} W..1.wl ,) , ate a racfmdul Of t ~ L 1 vedea câte nenoroCirf aduce petrecerea in ' S la ,erT ac e. 
cârcluml. D-ruJ care e un om ÎO\'etat În 
puterea cuventuluI, e medic, jurist, jude
dtor, profesor şi preot, e în deplină con
vingere, că aicoho!lll (spirtul) e pricina 
cea mal de căpeteOie a tuturor relelor. 

După arătarea poliţieI de stat din 
Budapesta, în capitala UngarieI b~întue 
grozav boala beţiei. Numerul cârcrumelor 
şi al restaurantelor e hlUlt mai mare aicI 
decât ar trebui - spune căpitanul poli
ţicI - pe cei beţi, contra legiI, tot Il mal 
ad,lpă cu beuturI; cafenelele ast>menea sunt 
În numer prea mare, cârcTumI mjcI ase
menea sunt prea multe în Budapesta. 

11 Urmarea stricăcioasă a acestora de 
multe-ori am arătat-o şi In anul trecut În 
~tatisticele mele - scrie căpitanul orasu
lUI - şi din an In an alU stăruit sa li:se 
reducă numerul. Sunt suburbiI, unde si
tuaţia nu mal e de suferit. In suburbiul 
Ioselln pentru 135.000 de locuitorI sunt 
~o9 cârcrmI lU<lnd in vedere şi COpil de 
late. la I !lli de suflete cade a cârclumă. In 
asem~l/ea llt/prejurqrt mi e mz'rare, daca a/
co!tullsmlll se la/eşle mereu prt"âllltilld pt!cate 
lp'ele. lJe altfel in {eara Îlltrea154 b41llue be
(Ia 4~ rqc/u'll, 

Re pustieşte şi slăbeşte întreg POT 
porul. Pe an Se cheltueştc in ţară J)U ml~ 
!ioane de coroane pe beuturi spirtuose. 
Din aceste se vine de cap 52 It de spirt, 
şi adecă 14 litre de vin. 14 litre bere şi 
14 litre de rachiu. Sunt tri~te date aceste, 
dad ne gândim, că noT şi pentru lucru
rile cele mal de lipsă avelU banI aşa de 
p!ltÎnl, şi şi din aceşti pUţinI mal mare 
pa;te lTuugl: tIt sţrăinătate, căd numar pe 
chibriturI merg 'in :'itrit-;n4~aţe anual., mzl. 
de fi, la noI nicI chibrituri nu se fapriglj, 
in deajuns. 

Din Bănat. 
(V 1lI.6a Beghelalu1.) 

De/a CO"CS d 1 , ;pon enlu tlOsb1t_ 
Sunt ~'esel că ' 

" . Ve pot "esu lucrurr, 
cari dlll punct de vedere n' 1 f 

~ aţlona, au loarte 
mare insemnAtate; la a. p.1 renta d 

• al cre e cil 
nu prea este aşa, dar in fond 1Uân<;! d 

'd ă" , up1 o JU ecat' senoasă, ajungI la conving",-yca-"" 
~ă adev~r ~ere.stuŢnabil este. Oh I De R;l~~"'":..:--
li avut lI1stttuţluOIIe noastre naţionale cel -
pUţin cu 2 deceniI Înainte de ce li-s'a flcut 
Începutul, - departe am fi ajuns. ~ ..... 
, Nu e Însă târziu 1 V oe şi iarăşT voe 

ŞI toate se pot face, 

Să nu mergem mai departe şi vom 
afla timpul şi modelul de bun 'Ct")~ 
cetor, a-I iubituluI şi de toţI şicanat111uf 
nostru popor; acela este VeneratuL.me
cen~te româ~, protopopul Fâgetului,,~ 
basttan Olanu. . 

Prin voinţa sa de fer, prin taclul ~, 
"...

munca sa Înţeleaptll ştiu acest bărbat $". 
do"cdcasC!l lumiT şi duşmanilor de aicI, cl 
orI În chip Il caut[ pe nromân~·, - el stă 
la culme, numaI aşa să pot explica .:;i..{al
nicele instituţiunl din Făger:-câr'r Înainte 
cu câfT-va anT, vor fi consiJerenclLIAe uniT. 
numaI ni~te visurI, dar nu aşa s'a întcmplat. 

AzI, sutele de românI d~.· • 
depărtare pot afla articlele de lipsa la" - ., 
ll)are~ ~on1ercială ~Glo,riq" din l1~ăilet. in 
fruntea c~reia cu ral!1 putem privi pe ma-
ctcjltul protopop, Sebast. Ulariu ca pn:te-
dinte, Iar pe istetul Dionisiu Fene, ca di-
rector, avend ,i condu~~tQr al prăvălid, 
binecrescut, născut dela fire comerciant, 
in persoana mflestoasâ a dexteruluI Fabius 
Oobrenu, un pul de românaş, de prin strJi-
natate, aşa că şi pe coloniştiI cel mal -n~aoşr .., 

Cunoscut este în deobşte că nea
murile carI numeră mal mulţl cărtu
rarI în mijlocul lor sunt cele mal fe
ricite şi mal bogate. Ce altceva vor 
stltpânirile cele bune când înmulţesc 
şcoalele pentru popor, de cât binele 
aceluIa ';) Să ne dăm dar bine seama 
de acest lucru, - şi bine ne va ti 
noue. 

Să ne iUpUlill şi sa ne nisuim cu 
toate puterile contra beuturilor spirtlloalle, 
~ă ne nisuim, ca din 350 milioane chel~ 
tuiţi pe bere, vin, rachiu să răOllnă cât 
lHa! mult În ladă, şi cât &l! poate maT 
puţini !$ă meargă la cârcIumar. Numai 
decJt vor ti mal mulţl oamenI tre~l la 
minte, sănătoşI şi voinicI şi cu stare bună. 
Vor fi mal puţine nenorocirI causate din 
~ţţie. S~ ne înţelepţim din e..'\.emplul en
~\ejl.il()l' ~j al francezilor. Să nua~teptăm 

'--ea ti la nol sl\ f~!;!i getia aşa stricăciunI 
mari. ' 

din apropiere ia câştigat de clienţI al so- -:....._, 
c1dăţiT, ţi-e mal mare dragul se vei.:T, câ.~, _ 
lume u românească sA întoarc~ e '!!fa-
~lIriţ află, că să pot scl1pa~Îdovir, CarI 

Cartea nu este un lucru numaI 
de podoabă, ci şi spre luminarea minţiI 
omeneşti, pentru întărirea drepteI ju
deCăţI şi pentru îndemnare şi invc:::p
tură la chivernisirea vieţiI traIuluI ~i 
avutuluI omuluI. Şi pentru aceea cartea 
nic1 când să nu lipsească omulUI, CăcI 
precum de trebuinţă este a ne înălţa sufle
tul la Dumnezeu prin credinţă şi rugă
ciunl, pe cum de sus vine mângăe
rea, întărirea şi nădejdea, aşa ne va 
intări şi împrospăta nădejdile puterea 
cunoştinţelor, sorbite din inveţătură. 

Cartea nu este cu cale să liosească 
din casa omuluI, care a trecut odată 
prin şcoală; ba şi mal mult, cel ce a 
avut parte de un strop de înveţătura 

~-::: 'sase simtiâ'ator; c.on.ş~tiin\el sale,pen
tru inaintarea sa de a nu lipsi niCI 
când de carte, de a se pune în rînd 
cu lumea şi Cu a;;teptările el, - prm 
carte. 

Este adeV6rat, că în multe locuri 
s'.a dovedit) că dupăce tineretul a eşit 
dlO şcoală, ~umal pnne mâna pe carte, 
~- aşa că al~ng uniI dUpă câţl-va anI 
să nu mal ş\le mal mult de cât abea 
că îşI subscriu numele. Acesta este un 
mare păcat, contra CăruIa trebuIe să 
ne ridicăm cu toate ·puterile. 

De cât Că tineri mea noastră tără
neasca în oarele de odihnă să petr~acă 
prin crâşme, sau în nu ştiu ce răutăţl, 
mal ales Iarna, când munca câmpulul 
a încetat, - cât mal bine, mal frumos 
sÎ mal folositor ar fi, să se întrunească , 
tÎnerl şi betrânI, să cetească impreună 

BeţIa În Budapesta şi în ţeara Îlltreagă. ~ 
Balll arllllcafl. - in El/ghLet a ŞI' Frall{a. -

{'Il popor CII nll·1I te, 

Beţivul se 'nbolnăveşte uşor şi moare 
curend. De aceea în Anglia societăţile de 
asigurare, pe oameniI carl nu beau beu
turI spirtuoase îl asigură m-aI eftin căcI de 
obicel acela trăesc maT mult. In parlamen
tul englez, nu dem.ult s'au plâns oratorii, 
că poporul englez dă îndărăt ca desvol
tare trupească. Cu deosebire a observat-o 
aceasta comisia de asentare Clasa mun~ 
citorilor într'atât slăbeşte, Încât foarte ru 
ţin ajung măsura. Pricina acesteI s];lbirI 
e beutura de rachiu. 

A eşit la iveală cu prilejul asentări
lor din urmă că adese-ori alcoholu\ pri
cÎnueste si oftica, căci cel care bea rachiu, 
uşor ~apătă tot felul de catarurL Ear ca
tarul de plămânI şi de gâtlegT, dacă se 
i'nvecheşte, aduce după sine foarte u~or 
oftica de gât orI de plămanI. Dar ŞI o 
primejdie mal mare ca asta Îl ameninţă 
pe cel carI beau rachiu. Otrava alcoholu
luI dacă stă mal mult În ·trupul omuluI, 
ac~~;ta asurzeşte sau devine orb. Asta s'a 
întemplat !?i cu aceea, ,carI s'au ~mbe~at 
numai odată cu rachiU făcut dm Spirt 
rece. E· foarte primejdioasă b~utllra făcută 
din cutori (crumpI) căcI intr'asta e mal 
mult alcohol (spirt). 

;\1al primejdioasă ~ otră\'ir~a de spi,~t 
asupra copiilor, oament~o~ beţivI ~" CO?1l1 
aces[Qra de regulă au sa Ispăşeasca peca
tele tatălUI sau ale mamei lor. Aşa capătă 
copil acestora boala cea rea (epilepsi,e), 
inebunesc, au minte slaba, sau să fac 
tâlharL 

Prefesorul de universitate din Viena, 
Vi/TieI', a observat că la tribunalul din 
Viena şi la judecătoria cercuală Jin Cor
neuburg Într'un an, dintre 100 de t;>amenI 
fără credinţă în Dumnezeu 5°; dm 100 

din cel carI au vetămat pe Împcratul 5,",; 
din 100 de cel carI nu s'au supus legilor 
7~; din 100 de prădătorI de avere 63; 
din 100 din cel carI au rănit pe alţiI 54, 
au sevîrşit faptele ill sta"e de beţie. 

, Acestea dovedesc, că rachiul amor
ţeşte simţurile, şi omul beat nu e stăpân 
pestţ voinţa sa, nu ştie ce face. NumaI 
atuncI îI pare rtu de ce a făcut~ dnd se 

In Franţa se cheltueşte pe an 1{\oO 

miloane de frand (IGOO milioane de cor.) 
pe beuturI spirtuoase. lJirmarea e c~ nu
mcrul crimelor e anual de 1 ~S.!iSo, At~ţI 
oamenI făcătorI de rele, se închid ln temtllţ{ 
anual. De treI-zecI de anl încoace abia se 
sporeşte num_ărul 10,cuitorilor. Casele, de 
nebul'll .unt lIlsă plme. Măsura soldatllor 
au scazut-o, cacI 4in ~,)Hsa beutureI, oameniI 
remân pitici. 

In A.nglia s'au cheltuit în anul 1~:5:; 
aproape (12~, ~ ii, 275 fun\f sterli~gl) 2500 
milz'oane de co,'oalle plt bţ;uţurI splrtuoase. 
Consumarea asta peste mă:mră de beijturI 
spirtuobse a avut urmarI groaznîce. 

~umerul crimelor $'~ urcat cu -tI 0/", 
Numerul nebunilor in decurs d6 In anI 
liela 3K,oS8 s'a urcat la 71.191. Căderea 
morală a' fust i'ospăimentătoare. :\ulllerui 
sinucigaşilor a crescut uimitor. 

Numerul celor în miserie şi tară lu
cru în 11:180 a (ost de ~37'940 Chiar aceea 
în Anglia 8ţum sunt legI aspre cu carI se 
luptă contra /leţivilof de rachiu. 

Dacă nu voim să a/unsem şi noI In
tr'o ~tare aşa de Jristă, să luptăm din tpai.e 
puterile. Cu a,â mal mult, că nof nu sun
tem nicT 3ljl de mulH şi niel atât de tarI 
ca englezi. N'avem nici pămentl..lrr şi nicI 
banI ataţia şi aşa la nor şi o nenorocire 
mică, pare mar mare, . 

Formele împedecărer acesteI beţiI, 
cele mal bune sunt acelea cari sunt a.pli~ 
cate În Şvedia. Adică aicI Încă în 1855 au 
observat. ce beutură afurisitli e rachiuL 
Chiar de aceea au oprit Încă in anul acela 
de a se fierbe rachiu acasd. 

In anul 1R6S, au oprit să se vcndă 
rachiu în cantitate mare. La particularI 
nicl n'au dat voe să vcndă beuturl spir
tuoare, numaI societ!l.ţilor carI erau În 
slujba obşteaSCă, O parte a venituluI., au 
fol.f')sit~o p.enţru lupta contra beutunlor 
splrtuoase. 

Hcsultatul a fost surprinzător •. In 
Svedia !?! Norvegia din numerul lOCUl~O
rilor niel i Q/o nu W'lesc cu beuturI sptr. 
tuoase. Numerul nebunilor şi al crimina. 
lelor a. scăzut simţitor. Cerşitorl şi oamenI 
fără lucru nicI nu sunt. 

Contra beuturilor spirtuoa:-;e au avut 
intiuenţă mare şi societa~ile de temperantil. 

numa! le !iţrjca\.l ur,~"l~ ~u lh"qb~ strţ-
cată: nchi4 ce trebue la dota etc li : 

V'am scris aceste însufte~it de Aelul 
Il!; l'am ptHuţ ~ollstata Îll acel frunta,., 
carI pot fi mândrir ge aCfloa.oo au (ol~IHt 
începutul s'a vezut la prima adunare a nu-
miteI societărr ţinută În 28 SeptenwrÎe Il. ! 
c. st. n. unde au fost de faţă 36 aqiorlarL-· ~ __ 
rtpr!!~e~tând 316 aCţiunI. 

Adunarea a foşt qe,>cqi~ă ge ~4trl1 prr
şedintele societăţiI, Prea an. dl Seb. Q\ariu, 
ţan~ prin cunoscuta-Ioratorie a aretat cum 
a început comerqiui, maT ~nţ~il! priI"! nrcfŢ. 
de la aceştia a. trecut la ovreI apoI 1", a1It 
poroar~ ~i ~um numai acele·a popoare al. 
şi inaintat cart au îrfl.br~Hi~~t Qomerclul, el; 
tot sufletul. 

După săvî\"'~irea puntelor din pro- ,:1 
gram, se constată, că venÎttrtcurat din p~ 
mul an a fost foarte salutar; cu to ' 
socieratea, a avut spese enon lllult.', 
~u 1"el de fe! de arangiamente, reparl1rT etc., 
Jienitul, ~uraţ ţr~~e p.este ~~oo c~r68ne. 

I 

1 
t 

lat~ ce lu~r4rI frUllloa~e; .1 Qars 1 
cate comune mal mări~Qaret . oraşele ţ(" 
nu ~lar pmea chiar alunga cu totul jidovi " 
carI trăies~ bocrelte de pe ~p~, ţ ~u Il.;: 
t~ran roman? '. ......~_~ o 

HOOlânl ade\'!ra~ NU da" ~~~~, .... 
vostru creiţar lipitOrilor ; porniţf carul,:,; 
unde numaI sA poate faceţI tot felul ~,' 
tovllrăşit, societăţI etc. puneJi-v~ in cap.; 
fruntaşilor \'ostril dac:1 aceia pretind C11 .. ' 
iubesc ~ adresaţi-v~ harniculut protap, i~ 

din Făget şi ,'I! asigur, că ve" primi to;:,,' 
desluşirile de lipsă, iar la tine vă vetf Illi: .. " 

ce poate face o mulţime 1 
Jnainţe numaI t Şi inaintatI od'ată! i.;~, _ 

că ne-am 'int4riq ne-alll Îqt4rit "pe ·fÎoţ'-i~ 
am intărit averea noa~tră na\lunQla. ;-~ii' 

Unde·Y unul nu-'l putere .. , aceSleii:~1 
sune adese, la urechile noastre 1 _ "_>; 

it eri I 
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1 . Primministrul Khuell, ca 
l)uHl la ot. ., 't lol.ărÎl·ca co-

27 Septemvrie (10 Octomvrie) 1903 
re- t ţ" 

d 1- nlcseriaRilor românI. până la elagiul al treilea, al uneI catie Serah~ e-a (,. '. "'1 • '1'" 
I! ' mare bucurie a cupnns 1,1111111 e în Hacar!, unde ela un COpt 1I1 Pll-
lIc~~~e, a celor 110 p('~'"oal!f', î~Jh'~lllIte .rol rllejdie. Primarul a smuls cupilili din 

noa,., , , I "tllL'ă\lle H.eu- , " " "1 
la ')3 Seplemvrle a, C., !Il (lt. < '1'1, , tlacal'I SI dm fum ~I In OVa~lllnl e pu-

•.• " ';l ,'"' la a U "ellmţa. , , 
niunii mcsel'Jaţi!lor 1?1I1 I!I.. "cp~'adedi. bliculuI numeros l-a predat părlrlţJ\or: 
I't . I nal'a H.PUllll1l\l~1 1-'\ "uc" .. , '1' , 'd' 
I crar'a u ~. .. t I d" dl'schidel'e pre- carI ticăpase deJa (trl prlme,l le. ne spunea III CUV{,1l U. .' , 

şeler, flegmeT şi a afeqiunilor laringilor 
are un efect miraculos pa~tilele de pept 
S..:neg,l. S: pot găsi În farmacia 1'1 Verg
,\laria'" aluf Ko:-;-.;uth, În Ar:.ld, Piaţa Boros<;
Beni 150 (,asi! Dengl). 

, terne a mmlCl 1. .' it 
ministru de ~II cltr;e opl'ise slujba~tlor. 8, 

lIlitatulul I18.Jdu d I 'elă~eniI car'! ar \'01 S.t 

'd' ti'· II Victor TOJ'd{I~IaIlU, a eOIl"lIllll I * 
sI en u el, ( 1\ te 't ('(l(,tie) I .. 

e lângă Heulliullfl un de"'I~( l' <tim 1,1, S:, ::. Ntathdi"ll după t'omltllt~ a şcolari lor 
~Ol1sistAtor de doalllllp: ~~ d(~JI1,I1I:;;(~al~, .~~ I primip la masa studentllo~ dm Braşov: 

Preţul BpirtulUL din Arad, 1 ()c/omVl ie, 

Spirt ralinat, venzare mare Il~.-
120.-

, .... I'''re e Il C' t . " li jJl'lJneasclL (,. . . Şi va mTlllCI, e-
vlâteas<;ă de .huli~lt;O~~w.l'lri de felul acesta 
:-jigul', ţiI pe cele ~, cowitatelc ulIgul'e~ti car~ 
luate de ol'lt!ele tt.'! rrl'HUIăţl guvernul 111 ~I 
,'oiau să. faea as e '" 

M. sal.e ... "tiT :'lunI decl Pll~'i la loc. O ~ă 
~OV1nl~. ,1 'Il fat:e !Je gr01.:l \'11. _a polta ue ti III, 

II' lrea.... * 
~ -... ~, l' l' In privinţa ,''''' l"De Il trll!ol tU Seg IC( lIl. ,~ 

/1 . d M. . { din Seghedlll, 10 
Tmpuşcături,lor : 1 a,rţdoue versiunI: una 
cercurI l1uhtHre urculă d t f" ci unul 

• s'a comall 101 OL, , ' 
spune Cl.<, ~w , b " u 'ca dm l1t-
soldat "orll,'lIl I-s'a slo 0~1t P, ~atI cel doul 
'[' Iplare o;,i astfel au t ost IInpuş\.: " ,,. r se o, , T, ' a trebUIt s .. - " 
UngurI, dint~e ca,rl, U1~~I~{redelit de glonţ; 
amputeze (tale) plc10r I oldat român a 
aită versiune este că acel S tras atuncI făra 
fost lovit cu o peatră ŞI e a 
~" mal aştepte comanda, . '1" ~ln urma 
""" . I la Ivca ... 

A~everul va le~ Ziarele ungureştl 
cercetănl ce s'a por~lt~ ti rea că s'a co

\., ~-intâresc de altfel" t~~rir ŞungurI n'au vrut 
mandat foc, dar ec 
~a. traga. .. 

fmllutl'h'R Ungurilor. Le me~geăre~ 
r N '1' au luat la unţ ŞI 

Ungurilor. emţl 1 1-, '\ Astfel alaltă 
I b t cu OVltlln e., , 

nu-l' S a. eş e . 1 în Dieta dm 
I . -Il atacat Lueger ŞI :r l' r _ 

er I 'b"~ tot In contra ,'ngu I 
(~ t' toţI vor nOrii , ' -
,ra l. A d că 's neCinstitI, ca b' spunen - , ' , 

lor au vor It, '1 ,hor neamurI 
vor sa răpească dreptUri e a 
Şi câte toate. l' I'n 'zk\' 

D 'f S' 1- contele ,"oUU 1 s. ,,' 
. eputat l , .1 Z, . , e ărere că 

Ş I baronul Rol{\tansl{\ sunt d p 
• A' ,., d'n le<Jatura cu 

Amltna nu caştlgă OI::nlc 1 .r> 'totI 
Ungaria şi ar 11 maT bine a o de~j ace ŞI" 
au lauJat pe împerutul că, prtn porunc.l 
dela ChIop)' li-a dut Ungurilor peste nas. 

Iubileul KhnUlU~illll1ntin NA~~lld. Ddu-, 
. ) gimnaslUl CUII R-minecă (4 Uclomvrle II. • b l' IeI 

' d d tA u ser al'ea z 
liunal di.Il Nă!'I~ud, eo a ~raluluI şi rege 
"ll"m""llce ., M ~ale lmp .. 

-'" .....~ ": 'f 1 a sel'bal ~l lU-a! nOSll'li FrancISC 1081 , . L' '1' 
h't ...... 'iManI dela InfiInţarea luI. .. es 1-

v~t!\\\ .. illbilare s'au hwepul S~rnbălâ :-;am 
cu sel'enada dată de stuuentl, Il! lata gllil

Jla.~iulul şi s'au l:olltinuat OUI~lnp:c:1 cu ~er
viciu diviu, matineu III ~ala lesltvă a j{lIn

I1H:;iulul şi seara tJdl'eCel'(' ('U daus 111 sala 
de .imnastică a glffin<lslllluL 

g }(ev, Iilslr./el" oeupallllu-se in IJI'im-
articol cu acest iubi1~u, zi.c.~ ~i, Ul'I~Ii'il()al'ele : 

In 4 Octomvne lH6d, III ZIUa. Oll?-

l ',. ... Il preahunulul nosli'u Monlll'ch, sa 
rna~ IC... t' I .1 
deschj~ liceul din Năseud, acest oeu ar uC 

. _ ~Hură, acest far luminătol', care ~n locu~ 
luptelol" de oţel a dat in mâna fiilor lUI 
Marte de pe valea Houn~l armele cultul'el; 
armele ştiinţeI şi ale lumlnel, cu mult ma~ 
puternice decat cele pe c~rl l~-a~ a~ul ŞI 
eu CRI" au seceral multe vJCt?rll m timpul 
de 8H tiI'! ani, cât au u vut chl!l.ma,rea de fi. 

apăra:- granitele ţeril şi Il'Onul DOl1uutorulul". 

* 
l)oulizecI-si·cincl anI Il rofel'lur, Ou

mil'lecă. (4 Oclomnie sL Il.) a împlinit if) 
:tul de serviciu profesoral la gimnasiul din 
Năs~ud, pl'otoiel'ul GI'iJ.:orie Pletos, pl'ofesol' 

.-1W- religia gr, OI'. Ia acel gimnasiu ~i ullul 
dinlre cel mal emerila,ţI autorI de manuale 
diuactice, 

• 

st'lll aproape de I1lPSCmlşll r~o,strL ?\:ou, .,1. Din comiratul Alba-de-Jos: 1 şcolar I II i.--
" " Il miC<l 
" brut vcnzare mare 
" " "mică., ' ti' 1 'de noU aVI'llt au sa la dela acpasla Arad. 1" 

~~ t~ e~cC1J~ăl'i'le Heuniunel, închinate CI'PăI'iL " " Braşo'\,: =' " 
a a I\tl~" ,'1 ÎutlOI'irii clasei noaslre de I " 1'1 C -S"v"ri n ' 

100 chilograme borhot uscat 
Ilq,-

I 2,X(),-1 :'.-

u('svo .11'11 'i' "i\. I n 1'1 • ~...... .:> " Bursa de grâne din Budapesta. o:'loc Femeia română. acest tIIgl'I' PO\ .~ I Cluj: '1 

ml:'t "i illgl'i.iitOl· dela natlterea 1l0~SII'~ ŞI 11 71 Făga.raş 4 
ţm OI' lŞ , ţ' 1 ' 1 ' VP '1 C'l "., " 
)!lnlt la apusul vie I -, lŞ \':.1 a ''i'' " II Hunedoara: " 

SO chlgr. grâu pe Oet. . cor. 7.S(;~7,57 
" " săcani pe OCt " (i.2 I--I;.:.! 2 

!'oiui insemnat în lucrăI'1I.e I'~SI~l'\'atc Heu- " n Sibiiu: 2 " 
, '1 111 două întrlll1l1'1, ţUlUte în aeest 'l'I'lnl'ş' lUUlIl ' , '1 "" ' Il 

scop tie fellwile noas~l'e, hotăl'll'e S ,a ual, " 1'1 T,-mare: 3 " 
ea tioalllllf'lc şi d()Jl1!11~oaI'I~I~, apal'ţlllă ,('ip "Torontal: 2 /1 

01'1 căI'ei cla:-;e, se între in ţilrul membrllol' Il ,. T.-scaune: 4 Il 

ajutatorI fiI Heuniunel cu taxa a\l~al;\, d,e" T.-Arieş: l' 

1 cor, 20 bani (10 nanI lunar), ~~l{' fOi ~ 1'1 " 

mează o sectie intl'e)4iloare a ReullIunel ŞI Cu totul: 31 şcolarI. 
sunt cârmuitc de o presidentă, o vice-pre,- ... 
~idellta şi de lin ,C?lIlitet ,de ~U 1I,~elll.I~I·I. .. IIl\'rţălIlilltel~ şi .at'orlsllltlle luI Ol'lc,~r 
alese din sinul secţieI. PreSldHlltul ŞI v ICC- I \\ llde pe Heama tlllerlluel adu lte. De n .11' 

presidentul ReuniuniI sunt barbaţi d~ l~- I fi seraclT aşa de urÎtI, uşor s'ar putea re
credet'e ear nolarul şi casslll'ltl ~CUllllllIl!,: solva problemd socialismuluI. J.lm:nT cultf 
au acel'ea~l funcţiI in secţie, Seetla, ~:mnstl- ! îşI contrazic unul altuia. Oamenr lIlţeleptT 
tuila, a ales pl'esidenta pe d-na EIIs;,lhe~a, contrazic loruşl. . 
Poponca" soţia vice-presidentul~l Re~nI~II\lI, I ' ,Dac~ seriositatea îmbetrânqte dev1I1e 
vice-pl'esHlenta pe d-ua Pa.raschlva ClOr,lIIl1, ! plictiseala. . , , 
Hoţia hal'lliculuI Illăcelar şi zelos uWll1bru al \ Sl Îlm tot de-auna pupn lI~probabtlf. 
HeulliuniJ, a dh!l :\Ianiu Ciol'atl~l, eal' de '1 C,el ,bttrâ.nr ~red. toate, bărbaţiI nu cn:d 
membl'il in cOlllllet IU doamne ~I 10 dom- nl1n1ca, tinem şttu toate. 
nisoare, Ca lucrăr'ile seeţiel tIe bun~ l'e-' c-;te ceva tragic în 'impregiurarea ,că 
sultate sa tie încoronat., secţia a nunlll eu atitia tinerI îşI illaugurea''.~ cu estetica 
mare illsulleţire ţ;i cu unanimitate tie \>1'0- vieata şi III sflr~it să Jedic~ pentru vre-o 
tecloat'e (pall'ollese) ale ~ale pe ~oalllllele, carieră pru..:tică., " , . , 
Minel'v Dt'. Brote, Ana Ot'. Mo~a ŞI p~ d-na I Este impOSibilitate a stabIli strict ~e 
Hugal'scky, carT pl'În gel~erosltatea ~I COll- I să citească ?lI1ul, ce nu, Mal mul~ dt!cat 
lucl'al'ea lor la illlpăI:ţll'e~ dal'll\'llol' de i ;ulllctale dIn cult~ra lIl?dernă a inflorit 
Crăciun sel'acilOl' nostI'll ŞI la arangear'eti i din aceea·ce n'ar It permis a se ceu" 
esposiţiilol' noastre, dăinuitoal'e şi illsemnat~ Femeile au ciudate inslinc~e, gl~lc~sc 
IIIcl'ite ~i-all c!l~ligat pentru ela:ia Iloatru toate, numaI aceea nu, c.e d.e, sm,e se 11)-

de mijloc. ţelege. Nu avea voinţa a )ustdlca nicI-odată 
* nimica Justificarea este totdeaun.a ceva 

.Jidanlll tot jidan rAmâne. "Alkotnul,ny" lucru comun şi nu convinge pe OImenea. 
In numl~l'ul seu diu 7 Oct. lUl'egislrează ştirea Dreptatea nu e maT mult ~repr~te, dacă 
cA Jjdanul Kohn Simon, negustor din Homok, mal mult de un om crede In tr~nsa. N~
cu prilejul llunţiI luI de aUI' a ,avut obrA~- mal maestriI marf al stilului ştlU să tie 
nicia i.!ă scrie împăratuluI o eplslolă, pl'In nebllloşl. 
care 11 invită să trimită un delegat la nunta Prima datorinţă în vieaţâ ~ să ,fim 
lui de tiUl', motiv~nd această învita['e prin eZit <;ă poate artiştL A doua datonnţă 1I1Co1. 
faptul că. 's'a logodit în a(:pla~i ti IIlIJ , dl.lHl n'au inventat-o. 
impăratul era mi,rele ferici,tel im prlrătese: 
lJesi J' itlan Obl'aZIllC Lol Il fost motlest ca , . , ' , 

lI'a dorIt să Ia parte ~laJeslfilea Sa in per-
Hoană. 

• 
':Iltastru('i!. Illlll'e s'a În templat eri în 

Belgrad. Frâna unul vagon al trenuluI 
electric rupcnJu-se tocmaI când cobora, 
vagonul a luat-o cu atâta Iuţeală În jos, 
că la întâIa curbă a ieşit de pe şi ne ~i s'a 
resturnat. Num~roase persoane au fost ră
nite, unele grav de tot. 

* 

• 
li aSl\crel" evreeştI din Ru~ia ~i res

plinsul gm'eruatol'uluI rus. EVI'~il din Mo
hilelf in urma masaer'elor ingl'ozltoare I:!U

ferite din val'tea teranilor l'uşI, au lI'i m.es o 
deputatiune cah'e guvernatorul oraşuluI, Kltn
gerbel'~. 

Scopul deputati uneI era, ca să roage 
pe I{u vel'llator de a apel'a pe evrei de ba
şibuz.uciile şi masacre le, ce să pregăteau con
h'a 101'. Ace:'ila li-a spus: 

,.Odinioaril, ebreil. supuţil credincioşI 
IIU luau parte la a~itaţiunile po~itice, ,Pel'
secuţiunile din anul J t-i82 au tost efectul 

" " porumb pe Maiu. " 5.25 ,:,.21; 

" " o\'es pe {)ct. "S':H -5.35 

Bursa romerr:iului r,u pot'ei din Kijbrinyu. 
Raport dela '.!7 August 

PorcI !ţraljI (ungarll, per, \lcl!te -1-00 Kgr .--- - 111. 

.... • • \lAnA la aoo " 
" • tinerl vană la 3~O • 114 - 11f, " 
...,~ • tinerI ~ .2:',' ,. 

.. (8@orbJI per, pe~t" 26n • 114 -llfl .. 

" .. • pan~ la un • 112 -111 .. 

Ab, 3643 (D. Bislreuu.) E~U l-'Iătit l-'ani\. 
la 111 1904. 

Ah I..ţ.55 (N. Bndea,) La :!4- lauual'iH 
am primit 4 eOI'" daI' pellll'u allul 1 HO~. 

Ah. ~(hJ (1, Papp,) E~LI plătit p.îl1a 
la I Ianuarie 1 Y04, 

Ab 3(::'9 (Ieleclt(all.) ~fl datol· ... zi: :! CUi', 

pe auul ll'ecut, tli 4- COl', pll allul flsla. \01 
din lJl-'ectlIbl'ie 1~)(J1 IlU am lIIal jJI'illlit dda 
dt-a abollamenl. 

Ab. '293U (G. (1l1bal'iu.) E~tl plfltit până 
la allul nou H104. 

Ab 3473 (1. Gom/(.t) ~:~t1 plătit până 
la allul UOll I U04. 

Ab, I.ţ:!...ţ. (P. Cord01'all.) ~Ial datorezI 
pAull la an ul nou eu 2 COl', 

Ah. '.!/..ţ.J (Z Mz!lItlill.) Pllltit ptlnă la 
auul nou 1 !:lU4, 

Ah. looq l. SaI/tem, Amerzca.) ?\I' t1a
toraţT pe HtUi cu i cor, ~i allul J !:Ioa cu 
4 comalle. 

P. C. îll OrmJiţa. Prea IJilll', l'Pgllliull, 
Corespondent, Budapesta. llltl"ade\'(~l', 

pe cea diutâiu n'am primit-o, AI t'iteut bilw 
cA al seris-o a don:\ oară ::;i ai lrimis-u re
cumandat. jlul!umil'l ~i salutăI'i. 

Ah. ~Î58 (G. Stal/) . . \ fl)st gl'e~paIă. 
EşIT plii!it până la aliuI IlOU. 

Ab. :ao..ţ. ,1. Popa.) EştI În l'e"lall!ă cu 
sPlI1e:'ltrul II ~ 10 cor,) ~'uaia îti merge din IIOU, 

Ab. J:!.1O (~\JIt"PIl Traian). Tl'imitp-ne 
8 eOI·. ~i e~tI IJIătit până la allul nou, 

Red. respons. Ioan UUSSll ~irhmu. 
Editor A.urel Popovicl-BarciaJlIl_ 

INSERŢIUNI şi RECLAME., 
ProducţiunI puhlice in Sibiiu. heculll 

aJlam. "Heuniunea ~odalilor românI din 
Si biiu u, din prilejul IntrunireI cougl'esulul 
naţional-bi8ericesc, tlo~eşte să "p~?CUl'e ~ I1U

mel'oşilol' oaspe\l, sos1\1 in ?I buu, caleva 
momente de adeverată elevatw sufletească. 
In acest scop la reuniune se desvoaJta o 
activitate febl'ilă, uJ'mându-se cu mul.t zel 
probele de teatr·u, pentru o rrpresentaţte t~~
tald, ce !in va ţinea, după toată probabllt
latea in teatrul or·ă"el1esc. Se \,()r prcsenla 
În sc~nă de dala a!ceasla ul'ăgutele piese 

opre~iullei economice a ţeranilor. Acum Insă Dr. 5terie N. Ciurcu 
en-eil SUlit illsti)o(atul'iI revoltelor contra gu-

Fricosul" vodevil in 2 acte, de Stamali-" , 

verllulul. AdevcI'aţiI propagatorI al socia- IX. PeIJkallgasse XI". 10. -- l it"ml. 
lismuluI sunt evreiI. In gimllaziI, evrf'iI de
mOl'alisea:f,ă tineri mea; in uni versilătI d(n~iI 
Indeamnă pe ceilalţI d'a nu se supune au
torit,lţilor, , 

"EvreiI sunt hHlrăsneţi, ne:mpu~I ~l 
al'OganţI. 

Consultatiunile cu celebrităţile me
dicale şi cu speciali~til de la facultatea 
de medicl, Viena. 

,,\'ol lnşiv~ sunteţI .vinovaţL EdueatT 

reu pe fiiI vostri cari eSClIă apoI la r~svră- Nou sculptor român academic. 
Ciurea, şi "Iaduţul mameI';, acest "V~iiduţ", 

Romîl11l bravI. Aflăm cu plăcere cal'e estasiase publicul la representatla dată 
că fruntaşiI George, şi Ioan Tâ~ziu, Geo,rge de reuniune a, tI'. din prilejul espoiiitiel in-

,lsac, G .. Vingan ŞI femela. J IVC~ ReJep, dustl'iale. Prin pUlleJ'ea din nou in scellă a 
precum şi Înveţătorul D. Boslan ŞI comuna Il VIă.dutulul mameI", se implineşte dorinţa 
parochială din Cenadul-Serbesc au cum- celor mulţi, carI a. tI'. n'au fost nOI'ocoşl să 
p~rat dela Csendes La,ios 62 jugăre de mal gasească locurI In teatrul tixit. Cum co
pâ01cnt, dintre carT 20 Jugăre sunt ale co- rul reuniuniI llumeră apt'oape 70 membri 
munel bisenceştl. ~dame şi domni) şi Cum el este pregătit cu 

tire populati unea ignoranlă, Pelltru aceasta , 
poporul rus se re\'olta contra voastră. Am onoare a aduce la CUnOşll1lţ~ On 

,.,La Homel, voI aţi tras contra trupe- d-nf PreOţI şi InvetJtorI precum ŞI Ono 
101' cari alcrgau să ve apet'e. Adevel'ata; public român următoarele: ca sculptor, de 
l'cHpundere morală a acelor fapte calle asu- lemn şi subventionat de stat aosolvand 
pra voastră", , I cursul de sculptură la şcoala de arte, sunt 

.... ' ,', , Sa·i stăp:mească sănătoşI şi alţiI !.ă-r· mal multe piese, in UHa din serile septă-
...,.,., , la ·ca pildă.. mdneI viitoare, se va da în frumoasa sală 

• de la "Unicum", o producţiulle publică îm-
Sel'ati. Domnul Zachm"ia lJârsall, bur- pl'eunată cu cântări şi joc. după putintA se 

sier al "SocietăţiI pentru crearea unul fond va juca şi călu~eriul şi băluta. 
de teatru român", a dat JoI, in '1.; Oct" n.1 lJe Incheiere mal notăm, ca în zilele 
la orele 7 lI. seara, În sala dela. hotelul, congresului publiculuI i-se ofere plăcuta oca
n [stvan Foherczeg" (Pesta, Akadcmia utza I !!iune a cerceta mult promiţătoal'ea esposiţir: 
lJ cu ~oncursul, d~luI ,A. Russu şi Oct, '1 de p.icturâ. a profesol'ului ~migelschi, ce se 
Goga 5e1'attl. artlsttca-ltte,artl.. va de~chide In sala mare de 111 "Uesellechafts-

P ROG RAM A: L Cuvent intro- hauH". 
dUCliv, 2. Satira III de Eminescu Zaharia I .. 

-JJârsan. 3· DoIne naţionale. esecutate de [Il primat" hrav. Se scrie din 
A:r~a~dru Rus~<;u. 4· Co~fettntă" de ~Oc!a- 'Homa că alallăel'l a fost acolo un mare 
vlan Goga. 5. Greva feranlor de 1- r. Copce' . '. 
Zaharia Bârsan. 6 ...... * A. Russu 7. De~ foc. La scăparea celor În primejdie a 
damaţiunT, de Zaharia Bârsan. Cin.l il laJ I.U at parte şi simpaticul lŞi frumosul 
Carte dupa productie, primar al capitaleI ItalieI, prinţul de 

• ~ . Colonna, care li urcat repede o scara. -

Acest discur~ al guvernatoruluI Khn-. în posiţie să servesc in orI-ce vren~e cu 
genLel'g a produs o alleverala groaza iJlh'e II orT-ce', fel de lucră;~ de sculptură, au~ltu~ă, 
eHel. măsărtt pentru Sfintele iloastre blserlcl 

EI a fost PI'OI~ulltat lUaI Inainte de creştineştl ca: Jcol!o~/ase (Temple),. StrălIT, 
lloile lJlasacre carI s au produs In UtnUl la I TronurI, Scaulle, Om'nle, U şfl /(,'lpl':,f, l~lo,.-
Mohilell'. mÎlltwi, Cad,'e, etc. PlanurI dUP<l dOrinţă. 

* i Pentru toate lucrările mele i-au garanpl 
CeH. mal neHtl'ÎciLcioRHA m'emA pentru i deplină, că sunt de prima calitate atât ca 

Înfrumseţarea tenuluT e crema de tiorI de l' lucru cât şi ca artă. 
liliac. un borcan costă 1. :or., Atrăgcnd atentiunea Ono Public ,:~su-

Pudrâ de 1101'1 de l.tI,lac I cutie I c~r. i pra imprejurăreT, că. chIar buna cuvunţă 
Sapun de tiOrl de ltltac bucata 70 li!. II ar aduce cu sine ca bisericile noastre ~o-
Pasta Iuno 2 cor. mâneştI prin măestriI românI să se 10-
Pudra luno 2 cor. . frumseteZ": . 

Mijl~c ,sig~r co~tra durert.lor de I R~ bunăvointa în s ecial a Onor, 
stomac, a sgarcltunlor ŞI a catarunlor de 1 "- . g 't t ~rochiafe 
stomac, contra boalelor învechite de stomac OtiCII ŞI coml e e p • 
şi contra lipseI poftei de mâncare, pe urmă Cu tot respectul: 
un, miil oc ,sigur purgativ fără dur~rl: e 1- Iuliu Ro.loc 
ceaiul mtăntor ~e stomac al farmaclstll~uf SClIllltor ,1 auritor. 'lOSl 4_ 
Kos~uth. O cutIe de probă I cor. 20 tii. BerU,te, p. n. lam, comit. Cara,:SevElriD 
O cutie de probă. 2 cor. . Premiat ou premiu 1, Mell.lla de anr, argInt etc. 

- Contru guturaiuluT, tusef. ragu- .lIIidiplowe de onoare peattru lU{tru.rl' de. ~tA. 

, .. 

vr 
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A 8 i gur a $ J: Vi8~!it zestre, capital de lotrt'prjndere, rente, razul ~ I ~~~~~~~~~~~6.l\tUU\~~tUU\""'~~'''11.I1 
morlil. 9!lE>8e de 'f}",ormânhm~ 1 9l lH ~~~G~~~C~'c;-C\Oc; 

A gen tur a p rin cip a 1 ă i nAra d I!":- ~ În a te n rap ro p r i e ta r ilo r de v il 
A BĂNeRl GENERALE DE ASlGURARE MUTUALĂ SIBIF~NE ~_~~, ,H __ .E.'_N", '''_I .. j-.-_)/,L __ . __ O"·'.·',, 0_, O~,,",-~ 'N,: '~,I 

"TI\ANSSYL~tANIAU - ~ - .-.- -
d B · h' Bih :r_

g,: ~ ntelipr de maşini şi turniitorje, Arad. st,J"lda Ko"',-s-"ut,ll )Ir. 4 i primesce oferte pentru asigurArI din comitatele: Ara" li: '/-Ş, 01', ,. J' ". • 
Ctmad, Garaş-8everi1l, Timiş şi Torontal şi le e(ep~uesce pe IAnga cele ."i" ~ Cu tnceperea sezonuluJ recomanda. 

mal favorabile cc,ndiţiunf: <1 - 1 
1. Ta romnl vll'ţil: oapltale cntermln fi~s, rente, zestre pentru fetiţe. capital I ~ ;;: prese e pentru struguri 

de Intreprindere pentru feciorI, pe caz de moarte, spese de tnmormtintare. Aceste 3 f b ' 
din urmi!. deja liO-oOO cor. Be plMeBc la momeDt tn ziua morţiI lntemplate; [;;- > ricat propriu, zl~te-muL cel m~ J nou, din lll~tetial dur b'j 

2, IllramultoonlnI: clădiri de totfelul,mobile,mt'!.rfurI,producte de cAmp ş. a.; .~: ~odf'1 frtlncrz cu piedE'sta~. esrJ Be "tia totd'aUD!i 1n DHite :8~r: 
3. COlltra Curmlui de banI, bijuteriI, valod, haine, recviBite Ş.II. priA IIpargere; ~ ;; tlme-nt, miii minI ŞI m!>1 mIcI. 
,. COlltra grlDdiDel: grâu, seca.ră, orz, cncurw:, ovljs, vii (vinea), plan$e in- ~ R dat t d ta. 

dtllJb1ale: ctmept.. in. hlmel, nntre$nrI, tabac ,. .. c -:: ecomt.D o o ti· 

De81u~irl se dau ,i pro8p~cte se pot primi la agen~llrele noastre :: e buţile pentru călcatul strugurilor 
locale ,i cercuille mal In llt'Bce care comonl ,i direct prlD ,JJ ziqtem nou cu piedestal de fer. 

Agontura principală" 'I'ra.nssylvania" 111 Arad g Disf.i~.8 ou ~edl<JiI de Ilur şi argint şi diplome 1070 5-5 
Strada S.z~(lheDli DT. 1. - TeleCoD Dr. 899. .i Ql la f Spozltule ugn:colllre dela lf-tcau şi Z ~nta 

423 -l,m - .. , E 
~~'-A-8-ig-U-r-a-$1-C-O-n-,r-a~fu-r-A-tu-r-tl-o-r-p-ri-n-8-p-a-rg-e-r-e-:-~-~~~~1-~-\~~ ~ zecuţiesolidA ~~~~~= 
f2 ('{' 8vrr de pre ~ @~~~~~~~~~~~~~~~W 

E •• eH.BBBHBBBBB~ 
11 Cele ~ai noui stofe de, hai~e p. dame, il 
fii Matase pentru halne r1 bluze, ' • 
• Specialităţi in bluze gata II 
rit so po~ c&păta la la • , .. ,., ~.' . ~ rlSINGER SANDOR, 11 
• pPăvălie de JDo~e şi trusouri. 81 
II AjUn, AII4IJ'lIssy-Mr 20, ~ 

~B., ,IBa-,· ~)R'~~~~(j~~~-' '~ ~~~m!!m§~m!~~ .. I l' ~. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~m~~m~~~~~~~~9l 

E l'â.nzeturi. ~ifoane ~i feţe de masă, 
Trusouri de mireasă, 

începând cu cele mai simple până la cele mai 
elegante, În mare asortiment, se pot căpeta la 

, 

~INGER ~ANDOR 
prăvălie de mode si trusouri. , 
-- A RA n~ ~\Ilclrr.ss,··t('r 20. --- . 

.. 
~=X::X~~;~~x=:t:a 

~ CiOrapi p:name; bărbatl şi copil (tricotatl in puşCarie), ti· = , linuerie pentru barba,tl, Cravate, Covoare, perdele Il g ŞI şarşafur! dupa cea dm urma modă se pot căpBta la Il 
~~ Sillgel· SelIICIOI· n 

..... -.- d M prava le e mode ~i trusouri. H 
.. ..:\.It.<clH, .A.udr,iss,··ter 20. M 

.. .. Din lipsă de spat=~;,.~ __ 
cu prilrjul 

faeerii invcntarului 
<~ 

aut ales o Inare 1I1Ulţiul6 de 

~ticlăril, D~rcclannrl 
1069 9-10 sf 

IăD1pl ___ ~_S . __ ~ 

unele eşite din modă, dar de tot bune 

cari se pot căpăta in 

cortul special 
ridicat in curtea 

(casei Gebhart) 

îllcepend de azi, câte-va zile pe 

pret uri foarte avantajoase. 

Se vor vinde; servisurJ (porcelan) de ciai, C8fea~ 
mOC'll. JIlasă pentru 6 şi 12 persoanr. }"ad'llrH, ('arlltl ....... ~'-
bJide şi alte vase. Servfsuri de st!cIă, paJurc! uI .. 

I
ci 'tare etc. Oglinzi, lavabonri. Lă1Upi de parete, 

JU8!;ă, şi mână. Şi alte nenulIlcrate obiecte. 

In atenţia tuturor familiilor. --

~~ 
, J. K 
~~X~.a:az.:X=~~Z~··' riI~~~ 

Tipo,ufia ~ Tribuaa Poporulul& t Aa ,.1 Popovioi·Baroi.n, Ârd 
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