
Anul VII. 

REDACŢIA.. 
Ar .. "', 1>_" FeftiDCJ.-Ui,-,'. a.r, II). ---

A.llONAME~1'CL 
Pentru AU8~ro Un!l:srlll: 

pe un an, ' ' 20 l'or. 
pe l/t an, ' ' 1 ~ • 
pe 1/. Illl . " : • 
pe o iune., ' , - .. 
N-rU .le UumlD(lC1 pe an 

i llorolloJle• 

Pentru România şi strMn~ 
tate pe an 40 fraucl, 

• anll~~rIPt~';-;;;; î:~PO~.I~> ,_._ 
ADUI VII. 

Ati -

Arad, lSâlublLiâ :t2/2~ Iulie 1003 
.I 

N Uln~r de Dumineeii 

.L 

7 rE 

N •• 127 -!DMINISTR! 'f1A 
Araol, De,", P'er~n.~'uleu "', 10 

INSEB'f1 UlULE: 
de un ~ir garmond: prim& 
dată 14 banI; a. dOUlS oara 
12 bant; a. troia oară 8 Il 

de fiecare pUblicaţiune 

AtAt aboDlllI1eDtele, cât şi 
[DserţluDile sunt a se plAtl 

iuIRie i. Arad. 

Telefon JH!nb-u ar .. ,1 eoml~t SOI 

Beril ori n.t'r .... ea&e """ le prim ..... 

Np. as . 
&SE _ &&±±±Z!EL2_ 

,Vorbirea lui Apponyi. în ziua aceea de isprăvile kossuth-

I
• t '" " -t' l't 

iştilor" ci Într'o fn.~1l10,a~ă vor,bire a ~III) .·),111 COI-III .• ·1. • 
pomeOlt de capul blsenc!"i catolice, de I 

De zile lungI aştepta lumea po- papa cel mort. MiercurI ~ vorbit apoI , 
\ilieă ca nreşedintele Dietei, cOlltd~ despre politică, ComIta/ul 
-~, t d' bărbatil 
Appol1Xi Albert, unul, mtre '. Vorbirea luI însă n'a avut urmă-

şi noul - stăpân. - Vorbirile fruntaşilor români M. Veliciu ŞI 

L Russu Şiriallu, - Votarea. -
maghiari mal cu vaza,Y trecer~, ~orb~- riie dorite de toţI; nu i-a putut îm, 
tor bun şi om cu ~t1l1lt~, -, să~~I n- păca pe deplin nicI pe kossuthistI, niCi Joui uaznle de amea{l în casa co- cum wie legea) dar dl fişpan şi oameniI 
dice glasul în Dieta ~ertl, ŞI, prm cu- 1)e cel dela guvern, căcI odată îi lăuda. mitatuluZ Arad iarăşI numaI cuvent 1'0- săi nu vor să audă de acest d,-epL al nostru. 

1 "1 mdunle ~e tI' Şi câte nu se Întemplă In comitat, 
mintenia vorbelor sa e Sa- t C pe uniT, odată pe celalalţ!. ,. şi cu doI manesc a sU~la/, Mai ma~il unguri .din tot lucrurI carI numaI încredere catre stă-
pe 'kossuthiştii carI opresc n;ersul banI în IreI pungI nu-ţI poţI câştiga fruntea ~omz~atu[ul aducend la ~/lrea pânirea maghiară nu ne poate înspira? 
paclnic al trebilor ţenI, - la Impă- prietinl. \ obş:ea~ca sC~I"!barea ~e ff.uvern, o~r Eată, de pildă, Şepreu1ul! OamenI, capI 
cs:i"e"'"'şi bunaintc1egere, Unde vor aJ'unge lucrurile, e greu "ma! bme: ca In loc,!l mtazulu, 1 sf~tnlc de familiI au fost acolo împuşcaţf, dar ce 

, , 'a mare S Il M S t Kh r.J 'd le pasă d-Ior din fruntea comitatuluI? EI . Şi ne urmă a sosit ŞI,CZlU " de spus, NO'I l>omaArll'I la una nu ne' {e . ~ a numz P, e, ue'l-.L.J,e er-
r d l ă • '- 1.. habar n'au şi nicI pânA azI nu ni-au ra-

a vorbit ~i marele Appon)'l, ar u~tn putem învoi, şi anume: ca din ar~ata 1 var)', ,e~,: :~ locul mZnlstru~lll de hon- por~at, să ştim dacă vinovaţiI vor ti cel 
nu ~'a fc1cut. Tot acolo suntem ŞI azI împerătească s:l facă armată maghl~ră, i v~zl h;J~r./ary a fos~ numit genera!u,' PU\1n !raşT la respundere;, , ~ 
unde am stat înaintea vorbiriI ~UI: în căcI asta nu ar însemna numaI penrea : K~!o{Sva~y, - com~lat:tl e rugat sa- : Cum să. avem noI Incredere m gu ... 
iurul nostru întunerec nedumenre, ne- ă R A'I . . t" 'I! primeasca bucuros SI sa arate aceasta I verne sub cari se petrec asemenea lucrurf ( 
I ' noastr a omant or, CI penrea ,dl ,.,,' ~, '" D" d 1 fi' d ă f r 'tă 
1, , , ., veselze Sl prllltr o anume h(trlze ce l-S ar ar ŞI e a t- e, e ce s e ICI m 
lnt~te, , 'b- '1Otregl, ear noI vrem să trăim ŞI vom " _ , ' pe un prim-ministru care, aşa zicend, atârnă 
. ŞI la toate, aces~e de vIOl\. e ?, 'trai! Jr,u,!zte nouluZ st~pan ~l d-!o~ tifPan {' 10 aler, căcI Dieta nicI pana acum nu l'a 

i- structia lupta dm Dietă a kossuth1~t1-1 1 '1 A . l' care de altfel do VlC/şpan, Ungurzi ar fi przmzt zndata, recunoscut! 
·c~.,_ .. ___ Jor de 'g1lceava carI si-au pus de gând : t1~U)i1 ppOl YI, h' , - :fără multă bataie de cap, S'au sculat Sunt decI de părere ca asupra acesteI 

C , , , reste SI e urmată mag Iară l-a certat , y' , 'M'h' V l' , T t . 1 1 'd' 
să nu lase ca în tan1 sa hc pace, j ;. A ' I lIIsa jruntasll romanl ! I alu e ICIU p~opuner sd ,'ecem slmp u a OI mea 

. , ' . ,nc kossuthlstI spunendu-Ie că prea vor '1 il 1:;,,' " Y R ~tiel 
nână nu se va face dID armata 1111- iri A d 'd: • ă Sl n..Ussu ylflanU SI au arMat ca 0-' 
r _ - (' mu t can m armata lmp~răteasc ,', " y' b d 
ncrătească - armata U11gureasca, .acI, f' manll nu pot sa se ucure, eoare-ce VO'l'b'i'rea lui R:uss'u Si,'1·ituut. 
r ,'vor să acă armată - ungureasca, , 'd 'd b I ' " , 
Asta e gândul lor: sa ne tac" pe t()~1 I A ,-' l' Il au na eJ e ca S1l nou przm-mlms~ Onoratd C01lgreUaJte.r 

, b' I ' sta nu se poate, ve puţm acum nu. R ~ '/ y r ~ h' b C< 
ungurI, ŞI nu Ille e ţenT. , , d D Iru soarlt!a omam ar sa I-se znsc zm e Me alatur atât eu cât "i sOJif meJ de 

D . x $'- ;11 J:~ '[ , a ahzis d'a ŞI să llIeI nu ea -zeu ca armata mal spre bine ci Românii 1I0r lupta y Upa-ce • it L .n..a man • . . • "" ă ' , luptă de pe aceste scaune părerilor d-luJ 
c l' "rnla t~ril 1enlru-că a ve- i Imperatească, ŞI crălască s ajung vr 0- Împotriva tuturor stăpâni,i{or ungu' Veliciu, 

mal sta a ca . ,'" ,F. ! dată _ naţIOnala ungureasca, . ' , _ A ' ... y 

zut că cu oamemI ăştia n~ st; poate ,. reştl ş?~mzste, s~apamrl. cari, ~ş~ caula Nu numaI noI nu ne putem bucura 
.... _ în.relege, se s"tie: Ma.jestatea ~a I a ,lI1săr- ! vredn,lc, la~ asuprlll,d naţlOnalztaţtle., de schimbarea petrecută intre stăpânitorT t 
.- l 'i >d - 1 dar credem că niCI D-Voastră, UnguriI, 
'":'''''''>"'''~t'jnat pe ,contele Khllen-l.t!. erJ'ary Să:, '.. Lata~ cum s au petrecut iucrurt e.' n'aveţI d~ ce să tlţlveşelI", A~a că dacă 

... .. • x' I 1 11stru !'rcsc .KoH,~u.thtlftit în cmnUu..tnl··· A~'t-,,"" 1" 1 [T b' 1 ,... '( 
"""'\ \)3ce 111 tar", -':1 nou Il 11 - - I ., - I . . l' 'zspallU Ir au van tOtră 111 casa ar 'fi să-'''Y dea aicI fie-care votul dună-

~ ... :.... .' - ' • .,' 1" '. . . . ([ulUI, .\1<.11 -ride /1 e,'ule fl~pa.llII cOllllla- " , , • y ~ 

I 
~ 

U"'IAH~ ';" lIlLC,,-,ut totu ... c I.t Iust lLl i ' \ c~)nlltatulul la orele 1) dlmmea\a 1l1- cum Îl trage inima ~i n'ar fi la mijloc sila) 
'~la ca sll scoată carul Jin l,ctri ! lulul Arad .1 jos/ la Hudap.:sla, IIIlde - 'd ., l D '1 k N' "i O-Voastră ar trebui să respingetI pro-
PWTU

', , • , ' li' .. ' J;l" '1 ,'" d I l l' sotlt e VIl.:lşpanU a no y agy '( 1 DIIădumdu-le kossuthlsttlor I1l:lT multe" l up,l-LUIfl SUIi! nl!lIggtl ellSeg ea 1(5 1.lle " punerea citită de dl prolonotar. 
'o • . 'J " I l' 'b 'd " ' '. ~ LaJos, del.:at c. eruscră acesti') L>ela Szell. In-' - a ll!ml 1101 a ŞI e a eger!, ce sa, 111- 1 Adi 1 'd De când ne pomenim, îmr'adever nu 

, ' , " , :; 1 ' J , D' d" , fi . ....uan oc pe scaunu presl en-'adar' Kossuthlstlll-au rcsnuns ca teaca /cmp a aJlIIJllc "aed lefa awm at un- '1 d h'd d' ştim ca un guvern să ni·se fi înfăţişat in 
z ' '"\ . t , , . ., ~ d " tia esc 1 e şe uHa h' l' d E d J!I ă 1" 
ca pungă si nu voiau să stee cu lle- 'pr.1ştwt.1 ŞI s ar orali La uoul a egeri. \. P I " '/' f C lp ma CIU at. ste o a evo;rat' g lICI-
< , ., l ' . , rotonolaru Schzl cIteşte re e- toare acest ministru president. In Dietl 
dervâl:ll de vorbă, până nu le va da NW1lliui ,'a1' ,Ice cd 1lI1 lucru e mal, rada a upr nlal It cI' ~ t oameniI D-Voastră marI de gură "i carT . h' .• b I .J • i ' 1 J' 1 diS a mu or alacer , 10 re y 

afiliată n,la.g Iară, ŞI a\ u lI:ceput ,Si\ o ~ prL'S~s .u~ orI-ce lIl' Ula d: ,can ~~ aţI ,e aII altele propune ca onorata Congrega- se cred în drept a veghea asupra neamu-
strueze SI 10 contra uT, lIublătll1u Z.I l' stăpanmI nu se mal pot a ege In comnatu fă' e t' • d ă t d' luI maghiar, nu vor Să-I primeaSCă din pri-
de zi la' vorbe goale, numaI ca Dieta AraduluI! fie St' la tSăP~ '~llrel lIn Sep'lrl a~eav ,}n cină că ar fi omul VieneI ~i n'a fost in 

- , 'b' run ea s pamn a u ze ŞI r ejer- stare să câştige dela ~l. Sa concesiunI do-
:sit n al a vreme să se ocupe SI cu ne- n In comital scrie ~F_p'U. - acum ' , ".' " "vary, rite sutietelor şoviniste. TOţI privip apoT 
votle ţerIl, ŞI trebIle ~'a~ !l1curcat şi lIU mal poale ti l'orba decât cd Îu cercuri Se primeşte, Într'insul pe "grăniceruPc care nu ştie de 
mal tare, căcI kossuthlştlI s au pus să sd se aleaU'J 0/'( kossutlzis! orI llali()/lfrli~l! ' P d' 1 ~. cât de porunca lmndratulul. -. 1 . , o \ ropune asemen sa se la spre T 

cutrclere tara, ca să , umilleze poporul (româlll)" l' b ' , I t Din Jarte-ne nu vedem Însă nicI un 
~i'I. -1 ' b' 1 1 1 1 ' S lre cu ucurle vemrea a pu ere a 
~ pentru me e u uptă,. J' ~. • I Kh JI, 'd ' ' . • semn că edervâry ar avea de gând să 

Dar au patit-o, Aşa e: ue oamellll stdpamrz} Illl mal co~te uI d u
i 

en- e, ervarY}1 pndntr o facă o politică mal prielnică naţionalitdţilw. 
"'1" J • tAI' 1 . B b I p()ate.fi 1l o/'ba, scnsoare ea cOImtat să I-se a ucă Dimpotrivă: a declarat că se va ţine de 
ly .. a 10 a u p ecase ara ds a , . . 1" I ~ '" , 

O d M d 1 d 1 I Dat, mcl de kossutluştT cdd alegetol"tl' aceasta a t.;unoştmtă nou uI mtalU-mI- politica luT Szell, pe care noI de patru anT 
ra ea-o arc, un e e a es cputat. n- ,. In' t ' am socotit-o drept o pacoste mare. (Aşa e. 

~tl1te de a pleca a fost spus in gură I româlll din cele cinCI cercurI: Şiria, Radlla, i IS ru. aşa e, _ strigă RomâniI)_ EI bine
J 

când 
mare, că dacă alegctoriI seI nu-l vor I JoS'YŞ~!, Chişilleu şi BO,.oşllleu, ba. chi~r şi I VOl'bil'ca l-ui lJ'Iihwiu VeUcizt. ast-fel vorbeşte şi-l vedem infătişându-se 
da dreptate, el va abzice de a mal fi . cel dlll .Pecrca, I/U se l'or lasa ba~ocorzţ( cu I Se scoală Însă atuncI din şirul tot cu ministri carT sub Szell au făcut cea 
deputat, Şi cum l'au primit alegctoriI:) kossutht§tr, car! SUllt cel mal IIlVe"şll1zaţl Românilor M, Veliciu şi \ine urmă- mal şovinistăpolitică, chiar dacă am ad-
L'au huiduit, nu l'au Iăsatsă vorbiască,:, Impotriva Iloastrd, ci alege-vom întt"o îll-: toarea vorbire: mite că M, Sa i-a poruncit să moJcomească 
Si ceea făcut Barabds? S'a dus iarăsI sul/efire cum u'a mal fost 1Zumal RomânII O t .... C " , şi pe celelalte neamuri, ear nu să umble 
, " '! ' , ,., nora u ollgregaţte, numaI in voia Ungurilor, ş'atuncJ ne în-
~a Budapesta SI a stngat cât îl tinea llla1zollalzşll, bdrbaţl curagtoşl caii l1l Dtetă P d 'J d 1 'treba,m; oare singur fiind,' şi În faţa altor , , , .'" I ropunerea omnl or e a comltat 
gura că c ţara ţme cu el.. I s,I le s?zmd lmgurzlol' bllc/ule aşa cum It-a noI RomaniI nu o primim, Şi eată de ce, şease orI şepte miniştri şoviniştr, ar fi el 

ApoI a plecat, Dumineca trecută, I spus lmi!rul Dr, Vlad_ ln~â~u pen~rU-Că!~ pr?g~amu~ nouluI p:i~- in stare să facă o politică mal dreaptă? 
Kossuth Ferencz la .1.\.facău, I.:a să-I l\1ul{umild Ju1 Dumlll!teu avem at! tm01~tru ~n am c~t~t n1tme edlllcător, nimiC Dar, de alt-fel, el însuşI este represintantul 
ui Ule \'iÎetenuluI seu Justh, să lumineze ~ luptătorc IZa/iollal! carI cu demllitate şi cinste ce ni-ar mdrePbt~ţl a Aspedra ~ă sub elă n~ uneI politicI care, numaI sa. "t umble in 

. : ,,\ .p \ b' 1 1 . vor şti set t' D' ., I ,va merge mal lOe. oua pentru-c ŞI Toe, vreme de douezecI de anI a nefericit 
.a.oi<;': ....... ....,s~' op?r~ ~ că, ~entru. ,lI1e e ui i , ~oa1" e m lela ţenl c..uvell/u p cât a spus, ne face să credem că vom ave pe bietiI CroatI (Aşa e, a~a e,) şi Încă tot 

~. '.,~ rupt~,. ŞI le sa tntamplat;) rot ceea i sa cemd dlept~wl pe seama poporuluI roman de suferit tot ca şi sub Szell. Khuen-He- nu ve este destd de naţionalist I 
, c~, S ~ f~st, întemp.lat , la .Oradc.a-Mare, I cel mlll~ ompszt: derveiry a făgăduit an~~~e în Dietă că va Si de ce să fim noI mal catolicI de 

A,I\;"'g~tonl I:au hUiduit, l-au batut CU! lJ aceea, ŞI cu acest p,.'ilej '{icem fi'at i- mer~e pe urmele luI Szel\. ,.ApOI. noI mul- cât pâpa? Eată, Dieta nicI până azI nu l'a 
pletnJ, nu I·au lasat sa vorbiască' ear! lor llostn 1111 lIumal din comita/ul Ara fulllc ţ~lnt,m ~rul~10s ?e aşa oca~muS!r:'11 nJCog primit pe Khuen-Hedervary, ba nicJ nu e 

, d d' I I '" J ' i" torveny es Igazşag", - a ZIS ze. el sigur că îl va primi, şi noI să grăbim 'Să 
el s a~ ,us 111 nou. a )udapcsta ~I I CI ae pretulll" e'~l, sd fie CII ~u.a,'(! aminte, sd patru anI de ocârmuire a luT au fost Însă ne inchinăm luI? Cel carI în Casa TeriI 
au str1g~t că • \ara ţllle cu eL." ! 11// se lase momlţl de venellcll stl-ainl, ci sd un şir întreg de dovezI că vorbele ace'~a poartA cuventul în numele D~ Voastră, nicI 

P.ace nu s a facut dară, CI ŞI mal' II/ILl CII /oa/d bdl'baţla fi dragostea la fnm- frumoase ~u Cost numaI aţă dulce trasă 10 până azI nu şi-au ridicat cuvemul Întru 
mare ~ncurci1turii. 1\ taş!! pe ca1i ta orI-ce pn'lej Îl vede luptâud gur!1 proştilor, căcI ma~ ale,s ~ub e,l ,drep- lauda luI Hedervary, măcar că îl cunosc 

Khuen- HCdervdlY doreste însă. pelltru I/eam si Îllf,'ull[âlld toale valll1"t'fe du turzle noastre ~u ~ost .... calcate In pICIOare, mal d'aproape, cAcr tr1iesc sub un aco pe-
A d ' . I \ 'J ,. f lenea nu s'a CinstIt cand vorba a fost de rl'" <li noI sa' ne rupem de bucurie'") 

pacea, pus ară la cale să vorblască mdnoase, Jlldeusebl sd 'Le treji de cum-l'a' R"o· In·' J d t t ., ă t ~ .... t y' y r 

A 
' ~. , , , . J' . an ,ear rep a ea Ol-S a m sura mca Dar dacă nu ma' puteţI de bucurie, 

pponyz, care mamtea maghlanlor se, ar.fl alegel'l '10111 ŞI s'a,. l}edea copleşIţi de ni-a - usturat! (Aşa e, aşa e, strig1i Ro- de ce nu a vorbit În DietA di Vâsahelyj 
bucură ,de va~ă mare, Şi a "Vorbit şi I [ot felul de ['l/glWI şi. Jidol'l dOl'iiorC a se ,-i- mâni,T). Doar chiar In Casa acestuI c~)\ni- orI ceTl'alţl deputaţI carI suntşi în casa co-
ApponYl - Mlercurl. Era să vorbiască dica Pe umeriI RomauilO/'. tat ŞI cu vorbă bună ne·am :ugat ŞI cu mitatulul? 
MarţT, dar în urma mortiI papeI în- vorbă as~ră am cerut să se clOsteascA,le- E {apt Însă ca şi domnia lor numaI 
tem plata LunI n'a voit ă b' gea, purt~ndu se .pr~otocoalele desbatenlor de sîlă se închină, dragoste lllultă nu simt 

, s vor lască congregaţlonale Şl 10 limba romiineascl t pentru - 8n'lnieeruJ.' 



Avem Însă şi alte p!"icinl. d'ale noastre, 
casnice, carT ne îndeamnă să nu ne închi
năm luI Hederv<Îry. Nu putem adică nă
d.tjdui ca sub el să scăpăm de cel carI stau 
azI în fruntea comitatului, de d-voastră, 
dlor fişpan ~ i vici~pan! 

Şi noT folosim prilejul acesta de a 
ve spune ~i d-voastră şi noul~r d-voa~tră 
stăpân, că nu suntem mulţuml}1 ,de clupul 
cum cârmuz'ţf ci mat ales ne Slmţtm îndem
uaţl a 1le n"dica glasul impotl'il!a celor ce 
se petrec sub obldidm-ea d-1Joastrd. 

D-Voastră n'avetl adică nicI o grijă 
de popor. Serăcia şi lipsurile strigă din 

(

toate colturile comitatuluI, fără ca sufletul 
d-Yoastră să se umplă de Îngrijorare pentru 
soartea celor oropsiţ!. Dările sU,nt tot I}1al 
marI, silniciile slujbaşilor mIcI ş~ marI !m

I potri ya bietuluI săteap spores~ Şl el~, fără 
ca dl vicişpan să se lOdure ŞI să Vină cu 
un plan să ne arate că eală cum crede , . 1 
d-sa că s'ar putea ajuta poporu uI, care 
n'are păment, n'are păşune, ci-I trag reu 
toţI, din toate părţi le. 

Ce să zicem apor de batjocura că ne 
găsim deja a doua oră În congregaţie fără 
ca dl vicişpan să vină şi să ne spună ce 
s'a întâmplat la Şepreuş? S'a ~ersat acolo 
sânge nevinovat, au remas orfanI, o gră
madă şi pe anl mulţI s'a nenorocit sa~ul 
asupra căruia s'a trimi~ o~tire, ş.i nu aU~lm 
să ni-se vorbească de vll10vaţI OIcI nu OI-se 
fag<ldue~te pedepsirea ticăloşi,lor.,: I~ ce 
ţeară trăim? Sub scutul legIlor ( ŞI la 
câte-va septemânJ după aceste întamplărI 
venin să ne cereţI, închinăciune guvernuluI 
care' ve rabdă să purcedeţI în . acest chip 
sălbatic? Dar noI suntem aleş/l poporuluI 
,'omâll din acest comitat şi nu facem de 

\

' dt să ne îndeplinim o Înaltă datorie când 
la tic-care prilej protestăm impotriva uneI 
stăpanirI vitregl ca şi aceast~ şi v'o spunem 
aicI În faţă că vom lupta dll1 resputerl să 
ve dăm jos din înălţimea unde staţI şi unde 
când v'aţI ridicat, aţT făgăduit marea şi 
sarea, cerul şi pămentul, dar uu v'aţI tinul 
de vorba! 

12/25 Iulie 1903 / 

Din Dietă. 
Şedinţa dela 22 Iulie. 

AzI a fost ziua ) mare.: Vestea 
că azI va vorbi preşedintele dietef, 
contele Apponyi a alarmat lumea po
litică şi a umplut parlamentul. In ga
leriI, pe la (01/4 nu mal era loc. 
Dela şedinţa de azI făceau mulV pen
dentă politica viitoare a guvernuluI. 
Apponyi a şi vorbit mal bine de doue 
ore, dar că a reuşit să limpezească 
situaţia, nu se poate zice. 

Indată la începutul vorbiriI de
clară că sprijineşte noul guvern, pentru 
că urmează politica luI Szcll. Trecend 
la proiectele militare spune că niCI el, 
nicI partidul seu n'au abzis de preten
siunile na,ionale. Ţine insă urcarea con
tingentulUI de reeruţI de lipsă şi crede 
că in schimb ţara va primi concesiu
nile dorite. AltminterI s'ar face şi el 
duşman al guvernuluI. Roagă apol 
guverr.ul să nu cSl::hidă din noul 
cod penal militar folosirea limbiI 
maghiare. Ce priveşte întroducerea 
limbiI maghiare în armată, d'ocamdată, 
n'o pretinde, dar r~;l!noaşte că na
ţiunea maghiară are dreptul s-o pre
tindă. Cum a aşteptat însă 35, mal 
poate aştepta. E com'ins că preten
siunea asta se va validita cu vremea. 
(Spune-ne hotărit, când! îl intrerup 
cel din stinga). Vorbeşte apoI despre 
obstrucţie şi o desarrobi1. Apelează 
la patriotismul deputa~ilor să fie 
cuminţl, căcI a se 13sa conduşI de ju
decată nu e numaI virtute, ci şi dato
rintă patriotică. , . 

AppollJ'i a fost ascultat cu IIlcor-
dată atentie, si aplaudat când de , , 

presenţ~ unul notar papal si a fost 
aşezat m o criptă a basiliceI ~atjcane, 
lângă vasul în care se află inima luI 
Pius IX. 

• 
Mercurl, cadavrul Îmbalzamat a 

fost trecut în biserica S-tuluI Petru. 
[n toate odăile, ambiturile şi treptele 
pe unde au dus mortul au fost aprinse 
luminărI. De·a stânga şi dreapta sicri
uluI venea garda elveţiană, urmată de 
gardiştiI italianI îmbrăcaţI în roşu şi în 
mânI cu câte o luminare aprinsă. Lângă 
garda elveţiană mergeau preoţI, ear în 
urma sicriuluI rudeniile papeI, maior
domul papal, camerieril intimI, preşe
dintele conclavuluJ, cardinalii şi mem· 
bril corpuluI diplomatic. TOţI erau 
adânc mişcaţI, mulţI plângeau. 

In Piata S-tuluJ Petru era adu
ri'ată lume f~arte multă. A junşT Ia poarta 
din mijloc a bisericiI, cardinalul Perledi 
a spus rugăciune, apoI au Întrat în bi
serică. De o parte a altaruluI se aşe
zară cardinalil, de cealaltă parte rude
deniile pap61. Aicr, cardinalul Ceppe
telli a spus din nou o rugăciune, după 
ascultarea căreIa cardinalir s' au retras. 
Cad~vrul a fost dus În capela altaruluI, 
unde a fost aşezat pe un catafalc fru, 
mos. In toată vremea asta clopotele 
sunau mereu. 

• 
Joi dimineaţa, din zorI de zi, miI 

de oamenI aşteptau in piaţa S-tuiui 
Petru deschiderea grilaj uluI bisericiI. 
PretutindenI stau şirurI lungI de sol
daţI, să susţină ordinea. La 51/2 ore 
clopotele începură să sune, şi porţile 
fură deschise. Multimea întra în nala 
dreaptă şi de aicI t~ecea pe dinaintea 
grilaj uluI capeleI, în care era aşezat 
papa, şi apoI ies prin poarta dreaptă. 
De dimineaţă dela 6 până la 8 pe 
lângă capela au trecut mal bine de 15°00 
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Vineri 15/28 serviciu diviD, ,edinţ~ 
1, seara - concert - teatru. 

Sâmbătă 16/29 şedinţa a II, banchd, 
seara baJ. . 

Duminecă 17/30 August. EsenrsiuLl~ 
In munţiI SebeşuluJ. 

. ,Pentru .. sseutare. programuluI I ioc 
shtmt un comitet central, preş. S. Medean, 
seer~tar G. Td.tar şi urmitoarele cOlliisiuu1 
speCiale: 

~~:"-J-

_r 

\ 

i 
Comisiunea. de primire ţi incuarti. 

rare pre~ed. Nlco]au La zar, eomisÎuoes 
pentru Ooncl'ft· Teatru şi Bal, ~Hşed. Dt 
AI. Strhoiu şi comisiunea pentru e6(,""'fnnl~ 
preşed. Z. Mur~~aD. ''"...,..-{ ~. 

Din străinAtate. 
Revoltă militară tn Portu~ 

gaUal Se scrie dlU Lisabona: Frate].; 
rt gf'\luJ, infaDtele Don Alfonso a fost nUllit 

comandant suprem al fortflrelelor ,i inll.· 
riturilor. Numirea aceasta a produs Ui; 

mare reSf'ns intre genera1l ,i otieerl di; 
statul ma j i.lr. Hulţl aspirau la aceastA '0 
siţie onorifici retribuiti foarte bine, - tU,· 

Be cOllferh dtl obiceiu celuI mal BI('riil~ 
general de artilerie. Don AlfoB80' tus' n.l 
e deeit general titular ~j aşa n'are prpg.· 
tiril~ recel uta. Pentru numire. aceasta e8t') 
acusat generalul militar şi DU e exdus c( 
oficel il - deşi disciplina îl opreşte __ tU. 

protesteze enerS'ic [n contra acestei DumtrL 
In sinul rrgimentuluI dia Lisabona 1." ;S

bucnit o miel. revoltA, care pune'n luulin~ 
nu prea fa-v arabil 1. relaţiuDile~re por 
tugheze. Pentru revolta aceasta-TV' soj· 
daţi şi mal mulţi Bubofieerl sunt tra~, 
inaintea juriului militar. Guvernul trtbu;' 
si recurgll la cela mal fxtreme mijloaep , 

pentru-ea desele reTolte ee S8 ifese tn ai 
nul armatei sti DU perieliteze odatl. lini-
ştea ţAriI. "-r 

, ........,.;j 

~. 

Luptăm decI din toate puterile noastre 
înpotriva stăpâniriI ungureştI, care nu ur
măreşte decât întărirea şovinismuluf inspre 
slăbirea noastră şi a ţerir Şi fiind-că nu 
ve ţinem vrednicI să conduceţI soartea nea
murilor, nu numaI că nu ne bucurăm de 
noul guvern,. dar dăm de ştir~ că nicI s~ă
pânil marI dm Budapest~! nicI cel mIcI 
dela comitat o singurti CLipă n'au să se 
bucure de încrederea şi spriginul nostru. 

dreapta când de stinga. După ce a 
sflrşit a fost felicitat din partea gu
vernamentalilor. Opozitia a strigat: 
) Trăiască armata maghiară- 1 Vorbirea 
nu şI-a ajuns scopul; kossuthiştiJ nu 
sunt de~_a!....ma,l. __ ,. _.'_ . 

oamenI. III II, U G Ă M .~" r~ .. ;,;; 

In VatiCan. din. toate părţile lumiI pe toţi sthn. a~2,!l!~p ear~41"pe-;:
sosesc dep~l fl ,scnsorl de'Condol~nţe,·· .re8 .... ~ •• w_-:-__ • a ~.1'lăt.... 
dda împeratI şi regI. Intre cel dmtâl ce ne datoreaza. In C8S contra} 

De altfel se rare că guvernul Khuen 
stă ca ~i cosciugu luI Mohameil: între ce~ 
şi păment şi socot că ni~l di Vă~ărheIYI 
nu indrăsneşte a'I profeţI multă vleaţă. 

Nicl din acest puncl de vedere n'are 
deci înţeles să grăbim cu închinăciunile! 

RomâniI cer apoI votare cu nu
mele, ceea-ce fişpanul a şi orînduit, 
căcI n'a avut mcotro. 

Au votat 70 UngurI şi Jidovl 
pentru propunerea comisieI p~rma~~nte: 
de a se trimite nouluI pfJm-mmlstru 
închinăciunl, ear Românii toti, tie-le 
spre laudă, au votat contra. 

Păcat însă că fiind lucrul câm
puIul, RomâniI ~u, fost şi el .p~ţinI, 
ş'anume: M. Vehcm, Russu Şlflanu, 
Tr. Vaţian, R. Ciorogariu, Dr. C. Ar
deleanu, Dr. G. PopovicJ, Sever Se
cuI a Axente Secula, Gerasim Serb, 
Dr. '5t. C. Pop, Ioan PopoviCl, Tr. 
Terebenţ, George Bogdan, Nicolae Lă
zărescu D. Luca, Velcoşan, Ioan Iancu, , . 
Iacob Musca, Traian Magier, Procople 
Givulescu, Petru Vancu, I. BIăgău~ 
Popescu (Mâsca), Augustin Boţoc, V. 
Bistreanu şi F. Leuca. 

Se urmează cu celelalte afacerI, 
carI toate s'au primit cum li-a propus 
protonotarul. 

Intre acestea a fost şi propunerea 
ca să se ia cu plăcere la cunoştintă 
urcarea în scaunul episcopesc a P. S. 
Sale d-luf episcop Ioan 1. Papp, să fie 
felicitat şi asigurat :de intreg ajutorul 
comitatulur la munca sa pe terenul 
bisericesc şi şcolar. 

La orele 10 şi1/2 şedinţa s' a termi
nat. Dacă nu vorbiau RomâniI, UnguriI 
mântuiau în jumetate de oră. 

. Dupa. pauza malvorb'e~te Be6thy 
Akos, apoI se incheIe şedio\a.:· ' .. 

- Şedinţa dela 23 Iulie, -

NumaI doI vorbitorI a avut şe
dinta de azI, carI ambiI s'au ocupat 
cu 'discursul luI Apponyi. După o 
mică obstructie tehnică, Bakonyi Samu, 
kossuthist, a ~orbit în contra luI Apponyi 
şi Hideryary, apoI s'a făcut pauză. 

După redeschiderea şedinţeI Ugron 
Găbor marele orator, şi-a ,inut vor
birea 'mereu întreruptă de aprobările 
stîngeI. A criticat aspru politica luI 
Apponyi; care pe Still l'a lăsat în 
necaz, ear luI Hidervary Îl întinde 
mâna. Vorbeşte frumos şi cu putere, 
si ÎncheIe promit(;nd că va lupta mal , , 
departe. 

Inmornlentarea Papel. 
De LunI, de când Papa a trecut 

la cele vecInice, privirile lumeI întregI 
sunt aţintite spre ~oma, unde în preajma 
VaticanuluI, deşI e căldură grozavă, 
stau sute de ziariştI, din toate părţile 
EuropeI şi chiar din America" pen
tru·ca să afic ce se petrece. Ear în 
Vatican e o mlFarc neobicInuită, car
dinalI şi episcopI catolicI vin într'una 
să vada înmormcntarea Papel. 

După-cum se ştie, Papa numai la 
{ece tile după ce a murit, are să fie 
ÎnmormcnJllt. 

• 
MarIi Dr. Lapponi şi alţiI 4 doc· 

torl al palatulUI apostolic s'au apucat 
la 5 ore d. 3. de Îmbalzamarea tru
pulUI papeI, cea·ce a durat vreme mal 
lungă. Cadavrul a fust apoI îmbrăcat 
în vesmintele de mal 'nainte. Mal bine 
de 2C)Q medicI din străinătate s'au Îm
biat la îmbalzamare, dar Vaticanul nu 
i-a primit. Inima papel s'a pus într'un 
vas de cristal, care a fost şi închis în 

a fost - d~pă cum se stie - tele- VOln fi siliţi a le sJsta trimlterelA 
grama M. Sale monarhuluI nostru. ziarului no~tru. Administraţta. 

In Vatican de altminterI se crede 
că ele papă va fi ales cardinalul Oreglia, 
cu atât mal virtos, că în vremea din 
urmă prin purtarea s'a blândă şi,a 
împăcat toţI duşmaniI, chiar şi 'pe 
Rampolla. Trăieşte pe lângă asta bme 
şi cu guvernul italian. 

Firma Fan/ani a şi fost Însărci
nată să facă de urgenţă treI veştminte pa
paie: pentru un om înalt, altul pentr~ unul 
mijlociu, al treilea pentru unul miC, ca 
noul papa - orI cine va fi - să 
aibă numaI decât la îndemână veş
mînt nou. 

In locul secretaruluI de stat Ram
polia a fost ales de secretar cardinalul 
M erry dei Vai. 

* 
,Kălnische Zeitung' publică o 

telegramă din Roma, în care se spune 
că papa ar fi fost o:ort dej~.la 2.ore, 
dar mediciI au tălnUlt-o, nefund SigurI 
dacă în adever e mort. - De altmin
terI în Vatkan, în veacurile trecute 
era obiceI să se tăInuiască moartea pa
pilor zile întregI, ca colegiul să albă 
vreme a lua dispoziţiile de lipsă pentru 
sustinerea ordineI publice. , 

Aduna.rea. fonduluI de tea.tru ro
mânIa, Se be~u1·săsesc. 

Inteligenţ ~ romAni din Sebeşul- s'8e~c 
in -edin+· sa dela 80 Iunie a fiC8at ţl-

"f \"" •• xHI pentru Defea adunlril generale a 80CleI>l1o ,-
crearea unui fond de teatru romAn pe 
1 &/28 ,i zilele urmltoare ale luneI luI 
August •• e. 

Programul e urmitorul: 
JoI 14/27 August primire~ comitetu

lu1 80eieUţll ,i leara de "ODo,tlO\'_ 

II1II 

"TRANSILV A.NI!.". 
Insti. utul de asigurare • Transilvania II 

I st&t dela loftmţarea s& In totdeaun& 11. 
dispos'lia publiculuI român, IDdemnAndq..( 
eu stăruinţâ, ,. şi asigura ori-ce fel de averei 
vieaţa şi cazul morţii, spre. se mAotui da 
perplesităţI finanţiale şi eeonomiee, ce attt 
de greu il duce in ispită pe eei ce '88··ksa 
eu doara. . 

Acuma fiind tocmai timpul rt1co't"l~ 
su b jerisa agenluri principalI. l~ ţine dfl 
datorinţâ I îndemna eu tot din adtnsQlp~ 
fie-care agricultor sau plugar, care eu 811· 

doarea feţ~1 sale şi-a lucrat holdelE',~: [~ 
I cules rodurile dăruite de BUDUI Dumn~,...:. 
111. grlbeascl (ări pre~et • EiBOpera. J'fgu 
rare. acestora In contra. pHicululul de for:, 
tot aşa şi nutreţele pentru v;t,. 

;. 

De cAt~ orl nu &' a inttmplat, ci 8' au 
aprins griul in ariel - De eAte 011 nu 
8'. lnt6mplat si ard' pe podul easel! lO-. 
şuri şi In cămari chiar, lltlA.nd in ur.Np@;, , 
8l!rllcie şi strimtoare!. ~ dă . .;:' .~. 7,.,. 

Omul ca inţ~lepcIU~e& i-a rUI ~ . \, .' 

D t b e s, Prevad' totdeauna ~ll. .' amnezeu le a . 
i s, se fereascA de el. 

Ş In toate comunele mal fruntaşe" TriB', 
silvania" îşi are agenturile sale loealfl~ ,': 
toţi ago;!nţil Dostri etau. bucuros In senwlU, 
publiculuI doritor de a~llgurare. Unde ~DS~ 
n'ar fi in apropiere agenturlt agentura PI1DtL

paUL dubscrisă primeşte eu toatA Toia o~er
tele, ce i-se .dreseazl prin posti " le 
resolvl. momentau. 

Agentura principald a banc.' gen, 
de asigurare mutuala "TRÂN-

8ILV.A.NIA" în Arad. 



_~~~ __ --------------------------~--__ 1~~/2~5_I~~_ie--19~0=3~~=-__ ------------__________________ 3 Nr. 28 

Adunări socialiste la sate. il :~:i!l~lşt~:C~~Ud~~ :;~nc:a~: C~~:iS~~~~~ I~R~!::~~~l ~~~~e~:e~~~~~emice 
Socialiştii, aceştI o~menl far'Dumne-1 se lu~ne poporul şi alU vorbeascA? cu piesele: a) • Veselia·, cor bl!.rbAtesc din 

Al' far de suflet se năpustesc asu- LI s'a r~:3pUnB, ca. de RomânI se opera Lucte,~\ Borgia, de Don zzetti j b) 
zeu., d 1 ap , 1+1' t r1. .Sal romAne, slil In joc", de T. Cerni. 
pra bietului român băg~n u-~ n c teme guvernul, ca: s ~u y şI.a ear II. Piar, de d'IIoars Lucreţia Mur~'8n, 
eAte de toate, minţindu-Ie ŞI fa.cen- socialiştiI Bunt puţml ŞI d~c' I-Br In- m. a) StlDtUlZio" din opera .Cav"lleria 
du-l Sa creazli, c' poporu~ po ... te pre- bia cu banI de 100 lşl. schimb' p're· R'Js;icsDa· de Mss~sgl1i; b) ,Vals· din 0-

tinde eAte şi mal cMe. S au spus mal rile, ca. el azi sunt 8001, ear mâne In pera R')meo ,i (ali" de Gounod, eAltate de 
de multe-ori ca. aceştia sunt numai alta parte de lume. . . ~e'O;:", Virginia Ga.II, ca acompania.ment 
nişte InşelMorl pentru ~lu.garul r?~â~, . RomAne I fere~te·ţl casI de cme-I . IV, .RbflpRodie roumlline- de LubicJ, 

cu deose bire sunt de nlmloa BOClalIştl1 stra.In I ! P. V. plan, de d şlara Valeria ISilCU. 

jidam clirJ cauta cu toata puterea s~ V. "tltaccato Poka"' de Richard Mul· 
deap~r~eaBCă pe popor de biserica. ŞI der,' a.ntatlL de d ,oara Ana Onil acompa-

_ de preot.il B~l, zicend multe de toate La adunarea asociaţiei. niMA )" piflD de d ,oara M. Onil. 
Y VI. Cor mixt, cu piesele • DoJbro-...-.;.- '0 eontu lor. Pentru arangiarda adlloAril generale a geana' ,i .R~m'\IJ bun codrulul- de Men-

Viclenil de jidwl Cum ar voi .A80cla~lanel· ce sli v ... 'ioea In 9 ,i 10 delsobn.~- Pausi. 
ca. sub chepeneag sooialist - In forma AuguBt a. e. ln B!iia-mare ,i pmtru. 8r~0-
aceasta sA desp~rta pe români de con· gi rea feativitAlilor sociale ce se vor da cu 

duc 
Morii lor fireşti, s' faca. sa. se sfa.- acea oeliStulle, s'a constituit comitetul cu 

t a. sedlul 10 llr-'ia mare precum IjIi 811bcomiteLell.", 
deasc' frate cu fr~te, ear el sA rag Bau SI C~iulllle, p{lntlu conducerea IjIi orga 
profit. . uis!\rea mal aeuratA a tuturor afacerilor. Ne 

Duminec' In 6/19 Iulie au D'pAp'dlt ţ n~m de datorinţi\ a aduce la cunoş\io,a 
.. M"'derat ArA ne- 00. p1lblic u~mAtoarele: 

tn C·omunl'l'" Arll.neag ~l.. ... 
"A 't b 1. Comite~ul de lncuartirare s'a In· 

gt;nU au dus pe al lor predicator cu ~n- grijlt de C\J~Itlre ln ho~ejurl IjIi in case pn-
neril - ceiu-ce num~1 frumos nu le-a vaW, In cRri cu rarQ g,m\llel~ s'" ofen' 
,enf:"ear al Maderutului fericitor a ve- ospI'lilitato pentru ono nostri o!\spell. 

,. nit d~ n'a ştiut nimeni, numai atuncI Rllg~m deci pe acel domni carI dorf liJ 
cand stapa.nul luI, un pinţ~rilş, ducea a se folosi de mljlocirea comitotnlut de In-

. e cuartirare, sQ ile grQbe88' A cu. In,lih ţ ~Ielt, 
sticlele de bere şi de VIn pe r~per , lu!!en oând llulIl~r\ll persoanelor, ljIi c, In 
ca S' prinda bietul jidant:ş puţIn cu- hotel, sau la casA privatA doresc a fi 
raj, SA aib' mal mare p~tere de a glizdui.$f. 
minţi. Poporul nostru deşI nu are a- AdreS/\: M. Ono D. Ah .. :undru Bn b ,n, 
verI mlifl, ci trAieşte mal tot in brazda preot In B!\la-mllr6 (N~gyblmy&) Butllar-

DUPA PAUSl 
VII. "Doina" din op ra Marious, de 

Hc,rmsn K'rch"lH, cAntatl de d-,oara Ana 
001$, acompaniaţi la pian de D ,oara M. 
Onit· 

ViiI. ,B·dlltlla I. G MoU- de Chopin 
pian, (h~ d ,osra Valeria Isaca. 

IX .Roml\n,~" doinA de • • • cAr:
t8t~ d. d ,oara Virginia Gflll. 

X • Daett" dutate 1" vioarA de d-nil 
Ah·x\\ndru R'un ,i Va,siliu Bs,iota. 

Xl. Arie clsRicl ,i alta D.nall, 
cânt8t~ de d ,oara Lucreţi" Mllr~an. 

XII. Cor blhbltt'8C: .Ceasul r6u· 
B ill d \ de V. Alexaudri, musica de Vorob· 
ehieviQ!. 

Baia-mare, 20 Iuli& 1903. 
f!omitetul arangiata.'. 

condus cu bat:'me me-şt!lşugitq proi oeI min
cinoşl; nDiţl toţI cel ce geOlcţl înSărcinaţI 
ub groaznica pOToarl II. d~şart!llo" fagâ

dllinţq de odIhnA, cu cari ,'au adpOlellit 
("rtitorll, grA.itoriI 16 riu, nl~el!ţJ R~lre le .. 
oue ,i striclciune; deşt~ptaţi-vâ şi veniţi 
la mine, popoare cufundate in intunerec şi 
in 11mbra morţiI, pop()are IAncezite in eha
osul dureriI, d~ unde & disparut viaţa v ed ~ 
nici de Tol; plrăsiţl pe ctll ce p~ntru Iă.
comie cu cuvinte amlgitoare vor sA vl asUm
pere setea, ,i el nu sunt decit nori flrft 
d \ al A, ce se poartă de v6ntud; părăs~ ţi 
pe eti ce vor S8. v6 dea progres şi in~u
ma, şi el nu sunt decit copad tomnatici 
nerodttorf, de două ori morţi şi desrădă
cinaţl; plrA.siţl pe cel ce vor si d lumi
oeze, şi el nu Bunt decit stele rMăcitoare, 
cărora neg'ra Întunerecului in veac Stl p~
ze,t.; : n VeniţI la mine, toţI toţI cei os
teniţi !fi lnsllrcinaţi, şi eu vi voi odihni 
pe foiP' 

Decadenţa. ~coa.1elor grăn1ţăre~tI. 
ŞtIU' este cA 1n cele mal multe co

mUBe dia fostul contlnill mi!i\ar, examenul 
Ilo",l se $loe Duma', ca si nu S6 ZIcA că :.,'" 
1ncheia' anul şl!olar tArA eX-tmen, nearatâud 
oime meI un lDteres pentru. progresul facul. 
CII pirere de laII trebue Si\ 8u-ţin, cA 800' 
h1e cele numite de odinioara din fosta gra· 
nilă, carI erau In tloare pe vremea m,h~iel 
acum veiltejt8!, dau (~U palit rep~zl lnapol 
'fi Duma! din ltpsă de suprliveghlere. 

altuia totUŞI nu s'a aruncat pân~ mt-8Y 2', In 8 Augu8' la 8 p. m. va ti pn-
~ -- . acBm~ In noroiul soci~lismulul, de a- mire li comiţetulut cenual la gsrA. La 8 ore 

ceea nicI nu l'a tntimpinat şi nic1 nu s ~arl\ de caDo~ti[lliln restllurllutul hoteluluI. 
s'tfinteresst nimeni de primirea lUI 3 Ll 9 Augu8' la 8 lire diminebţ" ar. 
pAn' p'acolo, pentru aceia şi b tor- Liturgle In bi$erica parocbi811 românI' g .-

h t d' ta. b' catolIc'. La 10-11 ore (1 'dio,a prima a 

Cuvent de adio t 
S~nţia Ba Episcopul Orlizii·Mui, Dr. 

Demetriu R'idu, Inainte de a plrihi Bcau
nul ar hieret'sc al Lugr.jului, a dat un cuv~nt 
pArin$esc de adio cAtre clerul ,i poporul 
credincios al dieeesei LugoJulut, pe care II 
reproducem. 

La examenele ,colare tn~(!'ătorul sin
gur lift Incheie ac\ivi'a'ea de peste ao, (ară 
i1~ a Buzi dela cineva vre un cu,~nt de tu
l:I!.Iftqire ti de mDlţAmlre pentru ostenelele 
ce ljIi le a dat cu glDga,ele mlMi~e. 

DacA Soţa,1 lDtlmpillăm pe cineva la 
examenul tloal, atuD!::l numaI pe c<:,l (!hema~l 
ou I I!tl'm, ci In locul lor vedem vre-o cAfiVtt 
slujbl&" comunaU din cari e alc~.tIlH Ono 
coDsiliu ,col81", oamenI fArA metod ,i oe6E1-
perp In afacerile ,collll'e. StAnd lucrul 1l8'

fel, DU e mlflue cAnd vedem cA Inl'~tMorll 
altCel deatul de b!uoicl, SUD' nepA:!MorJ, 
ceet.-.:e e UImarea fireascA a lipseI de con· 
troll~; ba IUO' locurI, unde InvalMoril In· 
'r'&\â'" s'au tns\rA.ina' de chl'lma:ea lor lu· 
cAţ S8 sfiesc a-',l vesti liuil 'ineri1 e:x:a.me· 
Bulul, ci a,teapţa din greu sa ~reacA ~erml· 
Dul pUI! de lege ,i lnda" 8e desbrac& de 
sarciaa ce-l apasA - laeru vrednic de plAns 
,i durero8. 

I 

minul ot&rlt pen ru şe lD y a la erau aduuiiril generAle, dupA programul 06 :i08, 
vreo-câ~I-va curioşI. Aceasta Impre~ pllblic,,' d", comitetul central. 
jurare a facut pe jidl.lDul Leonat (LOVI 4. TI)' 111 9 A.ugust, 11

/. orA din li 
19ntlcz) B,.'Şl spun' părerea de r€lu b .nthtl$ festiv. Praful unul tacâm li cor. 
Ca sunt Ilşa puţin1. Din limbagiulseu BIlete pentru blllChlj' se vor Jibara dia 
românesc _ caci vorbea sproape co- cancelauia comi'etulut araDgiator, dacA do-

resc a Iva parte la banchet Adresa: oeI' 
.,-~., .rect - mi·se parea ca e din celita de sub or. 1. . 

llBlor din Roaiânia, de aceea s'a şi 5. In 9 August seara la 8 ore ilA 1n-
-', de.8e~b",t cu o ura. de8.mn~ do per- ~epe concetlU'. Programul Be pubUc. tu 

ciuuţf"aBUpra conducetorilor roma.ni, ziart>, ear 10 8eBra CODcertulul 8' nistribue 
dBl' 'şi-a şi .uzit epiteGele cuvenite.,. la o.ssa. 
Politio din fire, se vede ca a ştiut Prelurile: 1· LocurI de distinc\iune 6 

d 
. coroaue; 2. Clasa 1. 5 coroane; 8. Clssa U. 

8A·I spuna. poporuluI ce l'a urut, ŞI 4 coroane; clasa lll. 8 coroane; Loc de sta' 
simţeşte: cl1 e sarac şi trebue sl1 mun- 2 cor.; Galerie 1 cor. 
cească p~na cade, ear bogaţii (domniI Blletele Bunt pt>ntru persoant', de fa,i oficianţil) nu lucreazl\.('i-s'a respuns milie nu sli libere8l1iA, IjIi si pot prenota 8au 
cit. nicI el n'ar lucra daca ar avea cumpGra In cancelaria comitetuluI araDgiator, 

l in botel\ tn seara concertuiul la C1\8S3. 
.~-~ 

avere) c, 80 veşte multă dare, ca 11ă Adresa pentr. primirea prenota'iunilor 
8()liJ,aţi dar drepturi n'are. Tot lucrurI tot CEla de sub n~. 1· I 
cari noi de ani de zile le-am spus Dupl concert cina comunli a) .ala carib-
poporuluI satean şi pe carI le dorim In rest!lurllntul h iJtelulu1; b) la 10 August: 
ou toiil s, se reBoal ve lotr'un chip ,edin,,, a doul\ dupA prl1gl'amul oficial. 10 .. 

A chlderea ,ediu,dor. lJups act-ea eBcursiune 
DQl~OS pentru noi. - ml.JI InşÎl'at In corpore 10 livadll .Szechellyl· uude sa 
cMe toate pAna-ce au sjune sa spunA ia prânz comun .a la carte". 
de "Banffy" ca J1e vremea ea.nd era 7. In 10 AcguBt sflara se dA balul 
ministru taia In carna vie şi Inchidea "Alllociaţiunel". 
In ttmnite făra cruţJue. - Da, _ i.a'a Prqul de Intrare 2 COT. de persoanl. 
raspuns, mal ales noI romAniI am fost InvitAri specia.le DU sA tde. BIlete de ta· 

, mihe DO sll. hb resili. 
t ~ _ aoell pe carI ne-au Inchis şi dintre Biletele se pot l ump~~a in seara ba-

cart au puşcat, pentru-c' ne-am cerut Iulu! la casA, 
drepturile noastre. Va cânta c~pela musicalA a luI Kri· 

Auzind el de acestea statuia po- ştot din BiBtriţli. 
l' 1 d" 8. In 11 August urmeazli excursiuDile, 

poru, B se ase a prostll (adecă de DupA programul ce sA va comunica In foaia 
consolidarea In simţul naţional) cA o,JasionalQ din Baia mare. 
deputaţii de pAn' acum nu representau 9. BO"JÎrea trenurilor la Bl)ia - mare: 
dorinţele poporului şi cate toate, In.. 1. de cA&rA Viena-Bodl\pesta-SA'mar la 
demn&.udu i B' se uneasc' cu ceia- 10 ore din si ,i la 10 din DOllpte; 2. de 

,. ""~ lalţl frtt-ţ1 (lidovl) şi s' formeze par- eMrA Bra,ov-Slbiiu-Cluj-Dej-BAI8j la 
.. /~ tidol socia.l·demoQr~t, la urm' l-a fAcut 3 ore ':~/:'".mare, la 10 Iulie' 1903. 

atent pe popor afl. nu Be lase 1nşelat, 

" ..... 

cA mal sunt un fel de socialişti, COI1- Comitetul arangiator. 

duşi de ceva ME z6fi, care nu voieşte Invitare la concert. 
binele poporuluI ••..• 

ApOI s'a dus, cum a venit sin- Inteligenţa t,d &inerimea romAnA aca-
. f ' demici din comi'a'ul 8Mm~ruluJ, cu COD-

gur '1 ar' de Dicl o vorbi de reve- (UÎ~U\ domniIŞoartllor: Virginia Gal!, Anu$& 
dal'e. Dus să ,i fie, sA nu-l mal vadfl. Oni\, Lucr~ţia MD1~ŞBn, Valeria 18a(', ljIi a 
nime. domni.oHelor rombe din BlLtmaf, precum 

Aşa s'a incheiat adunarea aocia- ei a lunime1 academice din districtul NA~~a-
listă. dulu'. si din alte plLrl', aranj~BI un conCf>rt 

A tn Baia.mare, la 9 Augnat 1908. In s"la 
r~mas 1~8' poporul, care co- it-stivA a h'ltt·lulut orA,enesc, dm oC8siunea 

~enta celea auzite. Spun~ndu-'i-se, c, adunArii g;·nerele 8 .AsocisţiuneT, llentru li
ŞI noI Românii tot aceia dorim ear teratura remânA ,i cclturs poporuluI român J. 

de 20 de aDI dup~ aceea ne luptam I lnc( putnl la 8 ore sear.a. ~r('\"rile de 
Vi pentru cererea acelora conduc~to- ln~r8re Ban' I)~~t~te I?, ,,~vlsul care CU 
riI romanI au tos' 1 hi 1 . d prmde ordul ~l. dl~poBl.laDlle generale pen· 
.. ne , cu anu e 411 klaLe fesuvl"ple. 

nOe loi zice apuJ loaol, seumpilor 
atei credincioşi, dacA nu aC6sa, ea si d 
îrd. mn Ind odatl eu Urie, si ft~ sUrui
torI în iubirea \u1 Isus Christos, intru ali
pirea din inimi izvoritoare cltrl Sfint, BI
sericA t eătrl Scaunul Romei celei ,achi 
&'1fZat ea centru strAlucitor lntr'Ansl de dom
nl'zp,easel m'na luI, - ,i neoboaiţJ arA
ti.ndu-vt\ la eoltinrea vhtutll voastre, tn 
familiile voastre şi In toate raporturile foastra 
sociale şi individuale. 

In timpurile noastre au Ineeput , S6 

ivi şi a se tnvirli prin mijloeul Tostru o 
mulţime de proroci mincinoşI cAutind In 
fel şi ft>l de i' hip a fA sminti ,i abate 
d"'la cl1ile cele nett de ale crf'dinţil creşti
neştl, I inlocui presuipţiunile şi aşt'zlmin
tele el eu De&nţe abaurde şi ridicol", I 

sliibi şi chiar a rumpa leglturile sociale 
ale veciDicd drept~ţJ, a sdrobi supunerea 
dupi conştiinţl, iar DU din frica sabieI 
eltrl autorităţile constituite şi lfgaJe, a 
smulge din piepturile voastre speranţele 
creştine spre a sUi acolo inchipuiri peri
culoase, visuri nerea1isabile şi deşarte aml
gir!, iar prin toate aae8t~a a sgudui din 
temelii ordinea şi autoritatea pusa dela 
Dumnezeu ca b \s' nestrlmutaii a 8oda· 
tiţil publice ,i familiare. 

VoI Insl nu v, llsaţl amăgiţf de &8t-f~1 
de prorocI mineinoşl; pentru-cl ori cAt de 
ademenitoare s'ar pirea a ti formele In 
cari 8e aritl 'mincinos geniul lor, el alia 
nu sunt decAt vestitorI de lo'ăţUnrI scăI· 
date şi grt,ite. NIl vA inTăluiţl, ,i DU v, 
ll\saţî & ti portl\ţl, dupi cuventul S-tuluI 
Pavel, de tot l&ntul Int~ţltl1ril, intru ami
gitura oaOlenilort intru vieleşug spre me,
teşugirea In,ellciunil. Nu treceţi hota
rele vechi, care le au pus plrin~l vostri. 
Ci Blal vertos ascultatJ de Isus Christos, 
earele, - voi mal zice ,olul repeţind, -
de pe tronul veeinicel sale mlrirl nu ina 

ctteul de I chielUa ]a sine" prin glasul 
BisHicf"1 sale, neamul omenesc spre a-I 
mAl g~i~, vindeca şi feriei eu darul net<f6r
şitelor sale bunl\tiţI; VeniţI la minti toţI 
cel oBteni~t ~ insArcinaţl; veaiţl toţi cel 
ee ,~ osteniţi şi r~tAcind pe drumurilo col
\urO&88 I tot felul de erori, unde ,'au 

Ar fi consult si avem noI IGv~ţMorif 
grlni~6rell't cu oC8aiuDea examentllur pe 
liogl CODlJiliul ,colar, din 're ln\'~$Moril co
mllnalt mal haIDicl In fie,te, care cere, câte 
un comisar, ,i Inc' 2 s'au 8 tnl ~~!Uor[ ~lI. eXtI
mine ofii!ioa, carI dupA finea examenlllul 81. 
,mA eAte o diBcu~ie despre examenul l(ISpec· 
,ivuhll lm ~ş"'or. - Aee,tla ti-ar spune pQ
rerlle lor la tl"!fce-care obiec&, ,i In fine lu .. 
v6fat()rul examinator '.i ar spane observa
rile sale referitor la critica coh-gUor t~l. 

Atunci cuget cA to~18limB~il domnI co· 
legt ar propune In decursul aoului ,col 
mal cu buallrle, ,\Hnd cA oamenI espeIll tu 
afacerile ,co1are, parlicipeazli la tX8ml'nftle 
finale. 

A,a ce .. 1 pasi respectivului ln,,~ţ!t.tor, 
cAcI ,tie ci numaI alujballl comuDal1 parti
CipN)zli, cart la 10 ore vin fi sUr,(>sc la 12 
ore, nicI nu Ire In\~,atorQl harnic timp s~ ~% 
tatrebe pruncii cum se CUVlDe. Ba In unele 
locurI este câte UD lD\'~ţAtor, onoare eseep
liunilor. carI se lillgu,e,te,i cflciule,te Pi) 
lârgll. Ono cOllsiliu ,colat a lUI, nurnat ca 
sA tle IAedat prin littre ci au ar"at en 
men atrliluci~or. 

Deci I'f ti foarte ,00ilUU ca vreun 
colt>g de·a-l nostru, ODoare elJcep$~ unilor, "It 
lase la o parte lauda din liare<, subscris!\ 
de oamenii sii oe~8per$i, pAnA ce vom 
avea comiiie ,colar9, cAci numai se bla· 
meaz!\ tnaiotea publici\Aţii. Aceasţa OII o 
scriu din intenţIe rea. ci sperel cl 01:1 şi 
cue ct:titor va tmparlă,i parerea mea. 

E lucru evident, c~ construirea IlC~· 
stai .omisiuni ,colare IntimpinA greutllli tn 
cele msteriale, IncAt denumitulai comisar 
ar fi tndati1rstA fie,tecare comonA ai solvi 
din fondul ,,,olar diurnli 4 cor., IIi trl\surli 
grali8, ceea-ce eu cuget eli nu ar fi motto 
Apelt'z deci )a pArerile stimaţilor mei ca· 
lI·gi dela ,coaleJe comunale din foslul COD

fiLiu militar, si binevoia8t1i propunerea m~8 
a o discutii 10 proxima aduDlu6 gBn~tală, 
ref~rit()r la formarea unei oomieiuDi ,colare. 

F4get, la 15 Iulie 1903. 
Abonentul Nrul 405'7. 

11'/ 
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De-ale înv~ta.torilor. I mdargă pe ealel apucati care este bine &rp~ c::a,::t pl~~~g~gi~o:I,edci! n~e de:doparte I zute, la aC!:I&sta mare s~rbUoare nu s', 
, aleasA si fAcând t'logil DIIII comisf riu pentru ... ~ .. are I ee de t t . ' 

, Oercul eooferJD~PJ i~v~ţUore,t~ e~mpus fi umoasele eunoştinţe pedagrgice, de care banB cavijn~~, .ear pe de sH,1 partt>, el. pu u aranja, . ata că aeeash. 8~rbAtoare' 
d~n tradul Albel Iuha ~J Sebe, IŞI ţlDe şe- dispune ~i de cad ca IUta succes se ştie pur88S verotnmIl dupl cum 1 a dictat inte- am petrecut o mal muti in suplrare decAt 
dmţele perondlodu-se dm an In In In Alba folosi . reBele ,efolat ~a; ~e oare-ce a,,, ered eA tn veselie, dupleum e datina la nedeiurf 
1 r . S b d"l f" "'1 t' In Intreaga metropohe a,a ceva IncA DU a'a cu nu CU e t tot 1 t' b't l' 'd ' ? la ŞI e eş, se Il e o (CICli ~r pr~ op~es~ In Inil trecuţI din discuţiile lu jurul tDt~lDpla', cA rapoartele u 'Qeia ,i aceleiaş . v n E'ra Il Ş Jr I lP8In u·ne 
blterale. In ~nlll de f&ţi confennţa 8 a ţInut ODei teme pare-mi-se .. Pentru ee 81 observA comisiunl examinAtoare aA le loveascA tn ceva r aeeI ceva era petrecerea tnda.tinatl 
ln Albi Iuha dupA Dora, de mal 8U8. Ia uniI tnv~H'torf puţin Lteres fa fll de ca- C8pe'e unul CQ altlll. Un astfel de raport a eare otdeuua ne ineeele. inimile. 

~ ro ODUr comisar auAin care ta decurs de 1 ori ,Dar D-zen pre careJe totdeauna e" De eomisariu Inei de]a Jnteputul jnau- riera ce o ocupi ect- si pirea ea confaren- d li A. t· 1 c t 1 d ă ti' .. 
OUD Clat a, ,'DU. exa~enu. - nu ,i-a putui ~eş In a. ev ra ţ• aVSIll a-I ruga IitAt In 

gurirel conf~rinţelor eflte denumit DI. Dr. ţale hlv~ţltoreştl sunt un mijtoc de a se forma, eonvlDg8~r, ~ahde '1 drepte, despre blDe cAt ŞI In reu, a adus ' 
Iosif Blagl, profesor gimll&sid din Braşov desmllli& membri uniI pe alţii de la C8P8cl'~tea '1 dlhgm$a catArul Inv6. , ararA re a separat intristarea avutlt~asUl 't,ela e • 
eare cu multi pricepere, tact ,i IeI COD- muncă şi a 811. eel slabI fel ti fel de de acela raportal anul comisar din era ve- 1 29 1 . " lledel9, cl'I 
d d" t I ltll" d'ft t d d d f t' I ebe - care asi mAne are de gAnd a Be a uDle a. c. In zIUa de atn-Petru 

Dce ş~ IDf~ e spre mo y<>lIlIrea ŞI e 1 - pre eeate ea-şi aseUD e tn i eren Ismu, pension~ _ nu poate avea bliBii ,i principii corul ~lstr? EUb conducerea Dlnl Iii\! RIlY~ 
carea tuturor membriloL' eul eompun lepet pentrnel uniI, e~I cad erau In frricitapo- p~~agogtce moderut', drept ce na poate fi a aranjat In sala spaţioasA a DIu) \Q1I 

cerc conferel1ţial aşa dL fte4 ure membra şi slţie de~i primiaa salariul rflgiliat visau niCI ~uat to ser~o8 de cAlrA Venerabilul St&lJoilovieiu un concert împreunat eu tei.! tria-. 
n9wembrn care Ire fericirea de , asista la tot tobunltlţire aar ceilalţI cari nu erau ln Con~lstor a cirUI ~~nera$f membri trebue ti joc aclruI program s', publicat mal !n 
• !dinţe este ronvin8, eomel. pentru aeest aeea ferieitA posiţie S8 lndestoleau ca sA si ~lDl cont de spllltui ~impa)ui de aBi ,i t t J f '] A' ' 
cere o denumire mal noroeoasi din p.d!', ajungi Ja Icea fericitA li in carI se de si- de principiile pedagogiei modern~. 0& 6 01 e rom rIe, '1 eare petrecere a 
'6U. Co'lsist. arehidieeesan nu ae POAte guri, cA li 88 Bolveşte salariul pentru eare Cum ar ,i putea avea validitaţe fa fost 6~rcetati d,e u~ număr08 public farA 

portal unui comisar gtr~in care n'a *ina& de6geblre de naţlOnahtatf!,. 
face. munceşte Ituncl cAud al] Jip'ii de el şi nu 'd 1 ' 

In proceduri D-811e 8e nde un sistem cAnd dă D21eu. Cerere alt cum J' 11stl. In c~n e mprt'j~r'rile !ocale a fiecArei ,coaie De multe 0.1 corul nostru , aranj d '1 care fAra "ttrea '1 ooDBimţem~tltul in- astfell de petreead cu rasultate foart~ b~ue 
de a pro,oc& discoţil Interesante ,i iostroe- ţelepcionel Dlnl comisariu InsA este de a 8pedorohll tractual este compus? Oare in· d' 1 ei . 
tiva In jurul temdor pre cari le impune se mulţumi cA ad discuţiile au luat o di- spectorul Raclual - care necontenit 1" ele ~ns nu greş~8c ,cind scrlu, l'i 
Illv~ţăioril()r spre lucrlre prin oAeiile pro- recţiune sAnătoa!iA de I şe InsuJleţi UdU supravf>gheui tnv6~Morii s6i nu·j cunoa,te splendidă, cum Il mers acum nu a mers 
tepresbiterale, din toate obiectele da InA· pre alţiI la zel, munci şi c'ştigare de cu- ~ai bine, de cAt an Inv~$. comisar strAin nicI când. DovadA e ~i imprl\jllrarea, el 
f15 din er .. veche? _ ea,lJtlrilfl: .Cl\ntec de primii.vari; "N4int~. 
romtnt prescrise· pentrlJ"o I se propune to Doştinţe pentru a şi putea Indeplini con- . Ea ~red cii ~8, '1 daci da atunci Inv6$. Romine", IIH,)ra S>jverinuluI" ,i Ltlgo--
,coale1e noast.re poporale. şcienţios frumolsa ch ~mare, ce o au ea pio~ comIsar n a trt bUli si abuseJS8 de onorift u t t ' " ' 

Şi cumei sistemul urmirit de d-81 neri al culturel poporului de un singe şi ca-r misiune, ci In cOD$elf'gere cu iDspec. şan~ nu 08 repeta e chiar ŞI la dormţa 
este bun se poate Tede din discuţiile la credinţi eu el. FrumoasA fi sfintA chemare torul tractu'\l ,i cu tntrl'g corpul didactic strihne],or, carI ma~ mult aplaq44Mw"- ' 

. '. din trac& &rt'buia 8'A fi discutat ,i clarificat Piesa teatralA .Rusabile" a fosi pre-earl din an în ao iau harte tot mal fi miSIune. h ' ') " 
t' e e8~lunl e ,colare; tn$eleg dapA ex!\mene datA spre mulţllmirea generalA. TotI au 

mulţI membriI ['cind obiecţiunl II loe şi Oe priveşte 1mbuniUăţirea şi primjre~ sa fi conv?cat ,pa, toţi ţnv6$!Uorii din trAd j aeat foarte bine, tn deosebi d-şoarele: I Sl)fi~ 
cu eunoştinţi de elusl. Cuvlotul din urmi regulati a salariuluI va da D-zeu si vinA la o confermţA IntimA '1 acolo to con80- . p r S f DI G Il" . 
al preşedinteluI este o reasulmare a tuturor odati ci mulţi 8unt epl rhemaţl cari au oanţl cu inspectorul ,eolsr sli 11 arAtat ti . ~u ma meu" apo, eorga _,I~~I~ 
idailo!' desvoJiaie ia deeursul desbaterilor ddorinţ' să' luere In direcţi unea aata. riecAral Inv6lAtOl scliderile sBle fArl Dicl 10VII'IU, Teodor CIOCU Şi Pavel MathsIU ŞI 

B an .tnconjar, ,i pe cei harnici ',i diligeD~i au predat rolurile de cugetal că sunt creB; .. ~ 
cu care Indreapti eu dnf'ţe ,i mult tad unul Dumnezeu si ne ţinl pe dl Sll, ti lAu~at, .a~ pe cei mai puţin dili- cuţI pre bini. ~ 
ideile cele greşite ,i ridiel pe eele bune ,eomislria Dt Iosif Blaga JI mulţI ani tOl- geo," 81r tI sf~luI·, clarificat ei Indreptat Li fine urei biot1. paroehul ~i ';ce
ca a' ae"easoi de indrep\ariu taturoi' In- preunl en scumpa sa familie ca sâ mal p~rlDt(',t,., a,ar ~D se, Inca8eze ouma~ diur- preşedintele corul!!1 Ioan BriD~eio ,r-P'o-g
vt\ţltorilor eventuii dând In8u,1 direcţiuni ITem 'Iucl pe multi neme feri :.ita oel- mIe de comIsari, apoI si se cam mal ducI_ 
slnltolse. siune de a·1 avel comisariu pentru eonfe- Fra~i colegi I In IAluri cu servilismul teşte urmltoarelc: 

, fitil il ei cu uneltirea I CAer prin aceasta C8US8 
Âsemenea norocos alege şi tema ce o rlOTe e In'A .... tore' • Un asistat. ,coBlei romA~e nQ progres88zi, ci' r~gre- Onorabil public! 

, ....... -

, , 
~ , 

'''-

desvoalti in cuTlntal presidjal, dAnd poreţe seBlA; numaI cu puteri unite, cu reciproc. Tot Irceputul e gr,}u. Greu ne-a fost 
de edueaţione in toate diracţiunile In cad b'ia~: ~~!~!~l! cp:rl.Bnt!em,litl~ gC"U pi()U~!ereaJ,ca~~egcia8ul~ 8i noul eă,·1 am Intimpinlt pe cltlea dreapti .1 
trebue si aibA pri,ire [nv~tUoriul ea si D'ale coml·sar,·lor de examene. ' D "'. t.. It d J x • rI' 1; x ' Bei ,coaleiromAne spre lnsÎoisre. mu e pe t'c, II", ~azurf ,i neaJunsu , Pct, A o I 
ajung' ]a reaoltat deplin, ea elnul al'" ' 1 t f 
_.1 t" .. r t" +,1. #li. li. • d Prin numirea In~~., Malele. din IIvinr DacA V. C. O, ne-8 dat oC8siune ca ce am aJllns a. avea un cor 'oea tn fire:-
lAŞ 1ge nu numN ~ UD\,"" ,.r. ~,e oca- de comisar con8Îatorial de I.'xamt>ne In &rae sA ne validi&lm, ae vede ci a ţinu~ cont lesol strict al cuv~ntulull - _ 
ţiulle religioasi! ,i Dl\ţionlll, apoi, ca eu- lui B,-Comlo,ulul, protopopul Putiel lnCAt-V8 de noi ,i de practica n~88trA, dacA V. ~. Intristarea de atuncI, B' au prt'flc\J;"-',,~-

::~d~ţi 1:~~~t:~:~O~~~itl::,e ca!! ~'ee~ ;~~: p~D~:~~P;h:t~u:.:::o=i!_ ~t~;!;'a~.9:1n:ti~r._!!:&ac:'~~~::; .. ::: In b:C:ţţ,!~':_tl::rl~ge?*:~l ~ ... 
se foloseasei peniru a.aI eAlltiga uşor eu- a rea,it ca se aperie Inc't-va pe cel slab' fr,Aţlascl, si tinem .con' de intenţlumle DO in inima sa bucurie dnd vede ei SIr _' ! 

d 1 Vid v t d 1 de tnger. Putiel poate ft mAngiia' el sluga bile ale V. C. D. " 10 sensul acelora 81i " • 'T CIO 
nQ~tiDţă şi meto a pre area ,U ii or. sa plecati ,i-a tmplioi~ misiunea f8~A de muocim h via Domnului, ear pOBiţia de muna Boastrl Bozovlem se trudpşte ca si 

Tonul serios ,i viul interes In care 811(JAnul I~II cu Bcumpitattt, CAci dapA.ce comisar sli n'o folosim spre urite r6sbuoArf I inainteze pre terenul eultural cum ÎCBin .. 
au urmat discnţinnile din partel membrilor cu ocasiunea eaamenelor a ,icaaat~tnfeJ ,i teaz'1 alte comune de renume, 
,i priceperea eu cari au asidlt, la ,edinţa ,i fel de chipurI pe lovG$Atorir proCopopulut P. NumaI duşma.nul dar şi teasta din 
ti in special dluJ Inşpector regesc Hal- Mialescu, carI nu l'au vrut de president, Din Banat. r~sbunare 'şi loutate se VI uita eordi~r 
magyi eare la sfirşitul şediLţe]or in o fra- ,toa ,i lACUi raportul th de comisar COD- presta numed, însă, arlDa noa.8trl morală' ) , 

b ' , matotia! asupra esamenelor InvGţlUore,n O zi, de bucurie în Bozovid (Almaj). d d ' 
moaai ,orbire In Iim I 'magIarA 'l·a e1- protopopuiul AliulescD, rl&rA Veo. ConsÎaCor TI pune in respect, e,enin. smerit a, •. 
primai 4eplina 8a mulţumiti şi sltistaeţie dieceBllD, In urma cArlli. o mul$ime de 111- La Bol de cind avem cor vocal bi~ lnellt şi acesta t.rebue si devinA amic al ' " 
pentru cele tlsperiate in detursu) ,edin v6$Morl a.,a lic~nd diDt~e cei mai vrednici sericesc a fost datini, ca la Inl.lţarea eultnrel şi a tot ce e spre binele comuD.'\ 
ţ(jlo:şi a promis el şi D-SIVI faee Bun' eih~1 la Ven. ConBlsţor spre a fi ascu)- Dlul când totodaU e şi nedaia sl se aran· - (Aşa e!) . 

, ' d 1 t d' tati la protocol. Dupl cum am ln~e!es eo· , d tot, p~sbdul ca si. 8e ~ a ure. pe IChe milalul Alareica tAri ,tirea ,i consimţeo gleze e acesta câle UD coneel t topraunat Onorabil public! De mult'j orI lUD 
t,an sLau in calea 1D8trac~unfl '1 e~uel- mAntal iospectorulai dlui P. Miulescu _ ,i-a I eu teatru ,i joc. avut ftlricirta de' I vorbi de pra --biaa..llra:, 
ţiuneI poporuluI, Indemnind lnv~ţătorJl sl\, fAcat raportal 11611 dlrl Ven. CODsidQr Du.'Ne, că din unile cause nepred- ,i1or cori şti şi totdeuna am fost măn-ţi 

_&Z52.& 

Poesll poporale. 
(Din Cuvin.) 

Dragostile care,! dragi, 
NlI se fac din mere, fragi. 
DragoetHe tinerele 
Nu 8e fae din mere, pere, 
CI dia bUBe 8lI bţirele 
Şi din bra~e frumo,ele. 

Fire-al m&ndrl bllsUSmatl, 
CI $i'a lura fermecatl, 
CI de când le-am 8ltural 
N'am ochhn' nicI In pat, 
De gura dela mAndra 

&fiQ 

Escursiune la isvorul Isbuc. 
In 19 Iulie o frumoasi societate com

pusi din o mulţime de preoţI Il tractulul 
Hllmlgiu 1mpreunl cu atim. lor familiI, sob 
conducerea DJul protopop traetual Groza 
eu vesele inimi, s'au dus 1, isvorul vestit, 
de miraculoase tămidoirl la Iabuc. 

& 

intre nor savantul compo9itor Vidu din L'ig"j Era tragicomic mie, ,b~nd o haM 
- doine, doini,oare cu care se in'tl'l .. leşt~ stA 1 pe baoca doşuluJ, când de odatl ca, 
roml\natll1 in zilele bUCl riel şi iri8t~ţ f. dill poveste, o rilză mare de apA se năpă. 

De alungul caii ferate poporul ad
miri strAnsura de domnI. 

Şi aşa antusialimaţI mestecind ade· 
seorl idealismol platonie eu raehiul de pere 
de 1) ani a plrinteluJ Popescu din HilmA
giel....... paş de paş...... tot Il al afund 
pltrund~am in valea CrişanoluJ In comibtul 
Bihor, unde după voiajiul descris, 8jungând 
11 sfâr,ital ,inelor, - am deseălecat. 

d~,te asupra el şi beata, gemea de stro-" 
puriIe recI...· " ,., 

Iar un vesel domn il c'nta la ~ -,-, , 
ginea pArâuluY n Vin la. baba vin".':;' 

~, . . . . . 

De mi-ar da eu lingura 
N II mi mal po' BIUara. 

La oarele şepte a zileI sus nnmite sta 
strlos societatea - unii venind din Hâlwagf, 
HUDllgiel, H~goJicea, Vidra, Tisl, alţI din 
SaturM, I08a" Cuied, C-iill, BodeetJ, AIma, 
şi din aUe pirţl. 

Feţele eflU iospir: te de frumseţia na
tureI ,i mergAnd spre trenul eomereial I 

d·lor lililkd ,i ft1, unde ne-au aşteptat 3 
lowis-url' apre It ne duce sub picioarele 
Homel, de unde aveam I urca inci TI eo 
3 ehilematri la iSTolQl periodic. 

O sumedenie de pachete menite pentru 
a saU staeI? poftei, eare Incepea deja. a da ştire, 
au fost du. de eanleril bărbaţI, ba unii 
puuândjamantanuJ mare pe ° rudi II dueeau 
eu o abnegaţiune la lsbuc, , clrnl piriu 
d, j& ea un şerpe sprinten era nSlbil. 

Ne useam hainela umede ,oind a căuta' 
tocmai o umbri afuod' unde si na dlm 
somnului binefieltor, tind de odatA ere'
dincioşil comuneI CăluglrJ cu prapu~~( 
moasp, purtind inaiote sf. erD,~ fI'i ~van.~ ~ 
gelie sii. ivesc sub con,tUC,errf iD8ut1eţitu~iil. Z_~-+.': #:~ 

~.;o..~;, , 

Fire,al mAn"rl blll16mati 
CI gllriţa la·'1 sclldat .. 
In miere clela lIiupiDl. 
SI D'am eli mAndJ il hodinl, 
lio! pe pa' Bici pe perinA. 

Cucule cu peanl lUI 
PutreJS8scl·'~ limba-'n rari, 
CI ca cAo'ecultijg dulce, 
Opre," mAndra BI .8 culce. 
Foaie verde de .acarl 
ImI veni o· veste-ast .. l, 
CA mAndru~1 .,. II moarl, 
ND ,tiu Doamne cum ... fa.ae 
SI mG dac, ali vM ~ fac~ 

Culese de: Achim B-rtJdin, 
. JUDe oan~r, 

1 4 

:- ~ ..... ~ ~ ... - ..... ... , 

Ia mijlocul aoiosilamalul general por4 

nit' am spre panorama frumoasA, care paş 
de pa, se arlta tot mal delicatA intru 
aUta ci adumbriţf de pomiI aeeullrl şi 
respirind aeral aeell curat on III-lea &film 
In noI Inşine, adeci ne fiearAm idealişti. 

O! ci mulţI a pAtrnns In momentple 
Icele In haiDa deseop('ritl a idealismuluI. 

10 clraţa primi dalee glasuri de dame 
emnlau ca e&nteeul mierlelor. Karl In cele 
dOla' urmAtoare blrba1i1 Inceput-au .;..-. fiind 

Pe potecJ strimte, intre steannrI ~i arborI 
picaţI dupl un obositor marş tlrin tainici 
întunecime a pl'idurfl, Intrebind dela toţi 
aeei&- cari BclldAndu-se veniau in jos -
depArtarea, amigiţl prin vorbele .eaeă Duma 
aici- în urll&urmelor plin de sud ori am 
v~zot prima oar' crucea care 8~ oglinda in 
t&lazul periodic al isvorolul, şi eare din o 
afuoziml imense din canale suhterane na
turale in 1) minute odatl 1, varsA apa rece 
CI Jbea*, ,i eu Jlutere rindeclteare. 

pArinte Teaha.' , 
O umilinţă nespusl m~ cupnnsă stAnd 

in faţ' preoţilor cari Ili pregăteau ]a. feş
tanie ,i tAud pl1ntifieitorul domn proiopopul 
Grozi cU evluios glas I dat ctltire sf. 'evan
geUe, - ca.pul despre isvorul Vltezda, - şi 
dnd dupA terminare tiind isvorul sfinţit tn 
prediel, p&ralelA bine nimeriti, a dat espre· 
eiune bucuriei sale ea preot TAz6nd un aş_ 
num~r frumos de credincioşl Mod din apa 
rec~ ... m'a tlecut un fel de fior... ',' 

Memenio mori! O mic muritor I 1... 
AicI al se-ţl aplecI capul stAnd { .. ţ.i. 

in faţA cu el, eu atot puternicul Doml~~ 
Şi atunci s', adeverit In mine cuvin

~le laI Linn' • N OUl retollr~oD811' natura ~ • 
l L_' 

~ . -~ . ,.... .: •. ~. ~ . 

... 

i ~ 
, I 
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'e';! vesel de progresul acestora, v~ mărt,ari
~;,~c InsA cA astăzI inima. mea a cupnnsl 
. ~ o indoitA bncurie şi ves~lie, pAntra·cA 

al internatulur ,i este In detrimentul elevi
lor re~p, 81 pArinţllor lor. 

2, Prin primire i UDuT elev In internat, 
pArinti. acestuia Bunţ deob'iga$1 a solvi 
taxa pe aDullntreg. Dela aceasta abateri se 
tsc numai In casurl es'~cpţioD81e, când elevul 
din caURe pentru carI. el nu pOB~tl .nict o 
vinil este sim 8 pArASI ,coaIe, '1 pnn ar-

dea 'n aUA nedreptate de a despoia pe - .Aşazii-te! le pornneeşte şeful. 
parocb de venitele lut legile, de a clIc' Sidorov iş' fac&- cruce repf de, 
r9gll1amen&ele ,i legile bie. ,1 de a Indemna S8 a ,eul pe banca de lemn, culr,at tU 

,i aUe paro.?bil si imi'~z'l ace'}a,' ,lin f,ţa in JOI; căliul ti leagi cu curele iari ; 
urml totu,' pace, dragoste, gl\raD~A de pro- cu amândoul braţele coprinde banea, i-Ie 
spalare n'ar tI. E~cl unde s'ar ajllDge leagi pe de desupt. 

~.. " ,:.hI corul nostru ."rin prodllcţi jnile date 
ii. dovedit, cl e la culmea chijmăriJ, azi 
" 'lovedit eA 8 COl ştiu de ehemarea 81, 

6. lovedit' ci Ire un conducAtor hunic in 
i:~, sOiul Dilli Ilie RUTa. - (Si trăiascA!) 
.. Vazln 1 d, corol nostru d,' o parte 

, 
mare internatal. 

3. Flacara elev are S0 aduci cu sine 

dupA logica ciudati a corespondentuluI .Cite 1" lntreabl pringhetorul, ure 
anonim, carea de altcum i-o dicteaza aet.... trebue si numere loviturile. 

;'e' ială şi onoare eomuneJ noa ~tce; iar 
.;, a.ltA parte j"rtfeşte totul nurual ca (ojă 
~', producA momente de bucurie in urma 
~ ;,,;azurilor din 'Jiaţl - pentru aceste toate 
, srhtmb avem datorinţi a-I sprijini şi a·I 

la Inceputul aDulul ,i se presinte inventar 
tn 2 exemplare despre: 

~) eel pUlin 4 rinduri de albiturI (el
meşl de zi ,i de noapte, ismene, ciorap!); 

b) 6) batiste .i 4 ,tergue; 

de illbAndA. ' .ŞaI-zeel ll t lioa Hlmurii şeful. 
AmenÎD$lrile cu trecerea la 8~rbl orf .Ia seamit- (ori ,bagl aminte 9i nu 

la nazuinenf e8'e numai un mijloc de ioti- umbli ~n ,o,lda ll ) ti loviturile cad eu tiria 
midafeo, crelut de potrivit p~ntra d'. ajllnge pe trupul gol, ft\c~nd un sgomot grozav, 
mal curInd la scop, daci s'ar putea; ea apoi s'aude 08 striglt ee-ţi rupe inima.!. 
es'e tosl nerealisabill ,i eacl pentru ce: Una, dou~, treI! zice pringhetorul. Şi 
in pu~erea anul statut s8nl1ionat rn 1868 ,ueratol I)i IOTiturile biciuluI se urmează. 
tn metropolia s~rb' tnt1'eagl preoţime e Ţipetul de.oeamdati nom,1 după fie-eue 
plltitl eu salar fix, dupl clase. O. 8. la lovituri Incepe eurend a fi neIntrerupt urlet 
nol In Doloave, ftind 2 preoti B~rb'. Bunt şi gemut. Ar fi prea muli pentru nerviI 
pllitiţ( ftecare cu eAte 1000 ftorenl Balaf cititorilor, 8i le povestim totul despre aceasti 

e) lncAlţAmintea uebDÎucioasl (2 pll. 
rechl) ; 

d) veIJminte de pat, anume o plspoml 
s~u al' 8coperemln&, 2 lepedee de plspoml 
,i 2 de p':l~, 2 perinl CII patru fete de pe
rinA; 

~~... mAnA de ajutor in Inaintare şi lotlo· 
";l, clei numaI aşa putem Apera a fi mal 
!-'li lmplrtAşiţI de astfell de momente ~e 
l ~':urie ~i vesplie. MuJţămindllve On. publIc 
j:" tru interesul dOVl dit cu prespnţa Dvoa?tr~ 
~1 hiel eu cuvintele: D-zeu TrAiascll. COr1~tll 
!e' mulţI anl. 

e) 2 pepteot, 8 perii pentru curA$itul 
lnc~l\~mjn~elor oi perie pentru haine; ,i 100 florenr pentru cortel. AcuDt Insi II. , d 1 1 

Trăiascl conducUorial Ilie Ruva! TrIL-
~i oaspeţii nostriI! (Strigau frenetice 
"răiascr..".) . 

Buna reuşitA atât a .cântlinlo.r cAt 
... • ,plHi'J teatrale e mentul Dlul Ilie 
)"va eassar la ins' itutul romAnesc n Nera.· . 

Acesta fări de a. pretinde ceva, in
"w\Jiaz~, conduce corul, aranjazl petreceri 
, ; ;,ducAndu-ne astfel şi momente de bu· 
;, ie ,i Teselie. 

Primeasrl. şi pe aceasta cale mulţi. 

; '. ta nuastrl\. 
D-zeu carele judec' mal drept resplll-

. '_" __ ;:",sc1 ostenehle. 
Observ, el pânl in ~orI de zi s'a tras 

h~ şi jucurl româneşti aşa c \ fie'i tp 

·1;e a dus cu sine suvenir' plăcute. 

SuprasolvirI au in curs dela Dr. Ioan 
':',lm 4 cor. 80 fiI. D~na Ana Novac 6 
~'. Nicola Proşteanu adf, In Lugo, 3 cor. 

Dilpi detragerea speselor a r~mas Ull 

! ',LlS de 60 cor. Granicerul 

~_.--" . 

,_ ... _.,·i 'ernml de Miel! gr. ori rom~ die-
. ~~'Gcsan din Bcinş. 

In intf'rnatul de ME>ţl greco·orientalJ 
,:,.,,.11&01 care a'8 InftinţM de dieceRa aradaDA 
~i ila subjl1risdicţiunea Venemratulul Con 
>;':tor din Arad, se primesc pe anul ,col. 
i")3/4 elev', cari stadiul la gimnssiul 
,', dco-catolic din Beiu, pe IAng' lu'mMoa· 
i" lE' le condiţiunI: 

", 1, Pentru flecare elev este 8 se plAti 
,1 ~axl de totreţioere de 280 coroan~ anual. 
A'-!eastA suml se plAteste 111 4 rsta antici
/~iV8. aDume la 1 Beptembre. 15 Novembre, 
1 Ftbruarie ,i 15 Aprilie dupAst. n P:ll· 
.,:;ea are sA se faca cu toaUl punetualitatea 
oentru·cA Dt'punci u!\litatea tn plAtirl.'a t8X€~ 
!)l d~_. lntre$inere cooturbA mersul rr g:.t:at 
~-_ ... _."--_._, 

lI, Il fâ~,ut fi ti destoi<llU a.1 f(umoa'i~ I ÂUlb.. 

1~.mDda, a naturI J supHbt' .•• 
La orele Il, 4H tarl au dorit scaldl 

~~;u scăldat, dar mare resignaţie şi tărie tre: 
t~uie să aibl a putea rasista razeI rece , 
Flill rece ea gheaţa. 

", Dllll*- scaldă dornicil de berea răcită 
~ll plrh~ II:lbuc,ulul, pU'l~ndu se în grupe 
I:i:llte mlcl, dat au năvalA m&ocărilor care 
~I;; deeufs de o oră fost'au •.• 

Mare doamnă e pofta aieJ. .• 
St.tisfărând şi acestuI lucru esenţial, 

&'\'And vin bun dela Magierat, prin c&ntări 
.. joc pe C(}'lorul verde De-am bU~llrat de 

I #= ~tita şi romantica. petrecere. 
. Dl Vidu, fiind iucU\1jurat de destoi-

f) ImbrAcAmintea necesari (2 rlndur! 
de baine). 

4. Toate albiturile Ba tie Insemnate 
cu numele Intreg al tlevulol Icris ca cer
neala, ce DO se ,terge, 8'''0 cusut cu ftr. 
Aceasta esţe neap~rat de lipsi ea sA nu se 
peardA ,i l'A nu BS schimbe albiturile. 

G. Trimaerea de banI ,i de pa· 
chete deadreptul pe adr .. ,a elevilor e 
oprita. Aceste 8A se adreseze reatorulul 
ioterna\ulul care este dator B supraveghea 
iti a se Ingriji de ,oa'e uebuiniele econo· 
mice a le elevilor. 

6 Elevilor In internat li-se va da: 
a) 10cuinlA 81nAtoasli prov~zutA cu 

masa deosebltl de studiat ,i cu dul8p deo
sebit pentru flecare elev; 

b) lnclilzit ,i lumina&; 
e) spAlatul albiturilor; 
d) vipt sAnAtos ,i aDume; )R dejun, 

lapte cald cu pAne, la prâne 8 feluri (Du
mlOeca ,i B~rbMorl ,i ai 4-lea f~l) la cina 
2 felurI de m4n~are, la ojiniJ o bllcatl de 
pAne; . 

t) Ingrjire medicall prin medical in
ternatulur. Medicina o plAtesc elevii inter· 
natuiul ; , \ 

1) gimnasticA, grAdini de joc, ,i pro· 
mOlladA In curtea in'ernatulQl; 

g) IngrijIre penuu Implinirea datorin· 
$elor şcolare ,i biserice,"; , 

b) pat de fi~r, strtjac ,i covor de 
acoperit patul; , 

i) hngur!, cu\li. fUrOU\I, p~har ,i ser
vete, ~u un cuvint intreg serviciul de masA. 

7. PentIu psgubelb pricinuUe inter
natuiul de elevi sunt r~~punzltorl pArinllllor. 

8. Elevii cari p.,gtru prima oarA, voesc 
a Intra In internat, vor avea sA 8ra~el In ce 
clssA gimnasialA sa inscriu, ,i vor avea Bli 
producA atesta' medical, ci aunt deplint 
BAnAlo,r. 

eazn. a .1 u U ... .. ' 

li-s'a ridicat cartele parocbillle cu eAte 4000 AstA. pedeaps' o eap'tI. arestaţiI ori 
ftorenl un'll. Oec! popora$tunea BArbi pUi- de eAte-ori Trea judeeata on orga.nele ad· 
te,te arunc 2200 fi. sab titlul de salade ministra\ile ori eele poliţieneştI. Oillul e 
preo$e,« ,i cortele, apoI spesele congreselor totdeauna dintre arestaţI. In minile luI 
din anul trecat, r~TD.ase In resta ,ţl CII sume e soarta eoadamnaţilor. Oiel trebue să S8 
colosale fi. a.' DecI crediDcio,n romA 1', ştie ee e cnutul tn m'nile luI. Onutul e 
dacA cautA eliberare de arunc (Iarciol), la un blţ gros la eapitul druia e o curea 
s~rb: nu Dumal cA nu o g'S8SC aceea, ci o lmpletitt. tare, lungi de 21 de centimetri 
mal tr greueszl ,i ata na trec, mal ales cu- şi groasl de Tre-o treI degete şi sflrşin
n08c~Dd batjocura sArbilor, de cl1'e a fugit dll-se in trei ,lrfurl groase ea degetul. 
mal n8inte. ~, '.-

To' a" de Derealillbill e trecerea la Un o!!lndit, care are cal mal mie 
n8nrinen'~ Pe cA' eUIiOBO eu pe Bectaril simţ de omenie, DO prime,t9 nid·odati 
ace,tiB, el n'au ava' in vedere Ipecula d'. asU slujba; r~iJ r~ilor, elion o primese, au 
scllpa de aarcinl, cAnd au piridt bin.. in ml,u' fi6&ţa şi soartl. oslndiţilor. Şi 
rica, ci l-Ii mAnat tauatismal religios. slujba~iJ ,tiu foaIte bine aceasta, lar nu 
CAci ce sarcinI 811 avut credineio,U romAm cred de nevoe de a·r pune vre-o 8ta,il~. 
din mal malte comune, unde D8lIiuiaenil In poterea lui e d~eI • bate Duma.1 uşor, 
sunt toarte num~ro,1 ,i ande o'. tOI' .raneul ,schilodi, ori a ucide. OăIAuI exereibt e 
peotru preot, ci compeUofeI88to}are, cum adev~rat artist In meseria luI. D1CI vor 
poftesc el, d. e. iBsCQ-nou? il.meo'ele sA-şI (ael hatir, lovesc In uşor in parte Ilo 

sus~epUbjJe pentra aeeaRta lecUi 81HK 1Ie- groasA' enotulul şi 'flrfurile lovesc in 
cu$f la nanri.eu' In 1885. alle Da CIIIlOIIC bao~i, ear daei for ai tac' rh IOfesc cu 
si mar exiB~. Cad ar mal trece IDsl virfurile. Ki,elirile cnntulul sunt aşi de 
d'acam 'n!UDte pentta speculA d'. scApa de repezI tncAt unul neexercitat nu vede nimic 
sarcinI bis., aceia n'au statornicie acol01; le din mişc'rile li 1 şi nu le poe.te deo8!'bi. 
lipse,~e spiritul 8ec\arilor, care rar ,i 'i pot Oel pedepsit ţipi 10 amhdou~ cazorile, 
ln8u,i d'al nostri ,i deci 0\1 901: face nlcI, dar urmirile sunt aeeleaşt nici o ~Andi-
uecerea 6ee&S&8. tul are eu ce plAti pe Căliu, aeapi uşor; 

Ar fi o lUare nedrep"'e a preUnde dela de nu, nI de ,,1. 

9. Cererile pentru primirea la inter
nat au sA se Inaintf'le Benatuiui acestuI in· 
terna' pAnA la 7;20 August a. e. Elevii 
cel noJ vor avea 8A-,1 il.lsinue venirea lor 

un preot ft ablic& de belletleial da ,legal" : ),(al de mult nu erAU rari Bchilodjrile pe 
daci pretinde capri*ol parochieoilor sGr mal ,ielţi şi uciderile ca cnutul, acuma s'au 
ales tn 'impul critic de as'Atil cAnd abB:oerea rllrit. HuU atlrn' de ,eful temniţllI; un 
aceea DU i·s'ar mal recompensi cu aUe om ea omenie n'o s' ingădue asemenea 
pres&flpual (qrJivalen'e. ftin.Jcl la urma r.. sălblticiI, dar mulţi sunt O&I.'e de aeeştr In 
formeI poliUce bisarice,U mulft din elpri. temniţele ruseşti I De eAte ori uu-I auzI, 
mese oumal actul civil al, cAsAtorieI dar nu d'lmpotriv~, dind porunoi si bati fâri eru
,i cununia bi". ,i prin urmare a'ar'emancipa tare hre de tot, dar nu 'prea repede! Dar 
de tau stolarl pentru acea~&a •. L , L altfel dlăul pricepe. de pe ochI. Unul din In internat ' . 

Beiug, 15 Iulie 1908. (1 I Âran JBarlolotneiu, Sahalin 1,1 aprindea \igarea şi se plimba 
Senatul inten,atului gr. ar rom. 

diecesan din Beiuş-BeUnyes. 
plN'Qoh. , , dela UD perete al &oridorulul la etlalalt şi 

Vieata In Inchisorile din Sj~Bria. . 
q !_I ~ 

DupA invitc.ţta comandantuluI m rgem Dela sate. 
Din Dolo3Te (lângă Panciova). iatr'uD eoridor fntuDfltoS şi posoIDorU 1 al 

(Urmare şi fine). temniţlll Alexandru. Zidurile de .lemn sunt 
Acum &e rrg si ImI ri:ispunzI la lntre- inegrite, miroase a brad, şi pe j08 sunt 

barea aceaeta: OE-re poale-se pune baz\ la sim~n&te oumal frunze de brad.. La ea
bUDa In*~legere ln&re nof prin aceea, el pMul coridoruluI sunt mese şi scaune pen' 
vine UD al 8 lea ei ne sC'himbl lucrul aşa: tru funcţionarii ean ati si stea la execuţie: 
eu sunt lipSit de binele, care-'tI face O·ţale tutre aceştia sunt:. procororul"eful Inchi
lh ,i aşezat in reul, care-'lI face O-'ale soarel ,i doctorul. La capAtul ce]ala~t e 
bine; ear D·Tta e,U Bclpaţ de rlful, csre forma ameninţitoare a lemnuluI de t'xeouţie, 
(mI lace mie bine ,i SŞl'zst In binele, care in dârAtul căruia S6 vede cllbl ea mutra 
ImI f8ce mic rlfu? poate se spera buoablle- ingrozitoa.re aşteptându-şl victimele. 

la fiecare perete venea eAte o lovitură, Aliul, 
nemulţumit de loviturile dale de cllău, II 
ia cnutul diL D1Anli. şi-I demonstreazA. pe 
spetele areshtuloJ, eum si loveascA. Al\il 
pon pe tilM in locul arest&tulul şi-I CÎun
tl'lSl" şi schilodesc In Mtll. Astfel un calAu, 
bltut de şeful InchiaolU'el, .. pierdut prin 
can~reni8ire toatA earnea de pe şezut. 

:,' ~iI sll,! au ridicat po~alu\ urmat fiind de 
';ufteţite ideI, goHndu'l Întru sănll.tatea bra
::1ul popor romAn. 

lf gere? De nec81ii1itate vei ft silit si ri!- E imbrăcat co o elmllşl roşie, pe 
SPIlDlJl Degativ. 'Tocma aşa InfA$i,ezl O-ta cap are o eăciuli tnalti, albi de pisli. 
lucru ,i cu salarul preo$ese.· Acest. (ncl StA cu mAnecile sutaleate. Dealungul pl
este - InBI numa! dupl jlldecata O-Tale rettjlul, de o parte, un şir de arestaţI, 
- un bine (acUv) pen'ra preot, la care el raşl pe eap; de eeialaltl parte, ,lrul paz
tnsl DU vrea liil abllicA, ,i un r~a (pasiv nicHor, eu revolvere tnelrcate tn mAni. 
sarcini) pentrll parocbienil, de care el vreaa Liniştea de morm~n' se intrerupe din eind 
8~ se scape. SI presupunem, ci al 3-laa in eAnd de zănglnitul cltuşelor, de o 
adecl\, Venerabilul Consistorill vine ti Jip- tos' InAbuşi*, s'au de foşnetul hlrtiilor 
se,te pe preot de beneflcial s~a legal, In pe masA. 

Judecata oslndeşte de rilgulă la bl
taia eu cm tol pe recidi,işU ,i pe cel ee 
fug din Inchisori. Sun' unii cari au fost 
bătuţi de eate mael sao lase ori. Un 
vaglbond bătr&'l povestea ei În ,iell\' Ela 
a primit 1409 de lovituli de pliCI, 600 
de ennt 1l nenumarate vergl. Din aceste 
flxam~me se vede eA blbia n'are nicI un 
efeei morlliz~tor. De altfel nicI teama de 
moarte no e In stare si InvingA dorul de 
ţara mumi la 'ts&ndlţt 

Pe IAngl enut ,. se 'tntrebuinteazi ~i 
pllcile. Aceste din urmll. S8 dau flrli. ju
decati şi rirl certifica' medical şi sunt 
fOlne ,~timltoare. NicI bolnavi' nO·8 seu v 

tiţI de "le! Un şef de temniţA osAndeşte 
pAn' la o sutl de loviturI de place! S'a 
constatat nebunie în urma aeestor loviturI. 

DI protopop asemenea a grMt. 
. Şi]a orele' 4, deşi veselI atuncI ne 

!'Jbia cn e-']e maI delicate momente ... paehe. 
, nd puţinul I~mas din greul mult •.• golind 
~~ mari geamantane ••. mulţimea de vin ~i bere, 
i' omiţând ei şi la anul viitor ne vem revedea. 

L~sat'am Isbucul frumos eu con veni
,:e uneI animate petreceri româneşti, tn8~. 

.La revederp... ]a anul viItor!!· . 
Olteanul " Octavian ". 

posesiunea c~ruia 8e afi§. de 80 de anI ,i - Cine e intliu la rind' e lntre
anume: 16 ant cu plata In naturale ,i 14 barea care S8 citeşte pe tOlte feţele neno-
ani cu Bslat fix In bani de 800 fi., cu care rociţilor. . 
8:a de8cump~ra' evaluate 1n b mi la 1889, - Sidorof r strig~ ,eful ea glas li
Zl~ 11 lipseşte ~e preot ,i 8cap~ pe paro- nişt~t şi m~8urat. U nul din fir ea8 po
chlent da sarem!. Oare pUSU8 a garanţr. 1 ticDmdu·so cu sgomot de Ian+url ,u tom 

, 1 b' \ ţ , prlQ aceea a proaperarea meiui ln paro- il se lnllbesc buzele şi eom i-se raee pri-
ehie? Aterim 1 Prin o dreptate flcatl ar ci· virea ti de IlirA grlmAditi Ia pieire. . 

Sipiaghin, directorul temniţeI din Ir
kuţk, a desfiinţat de fapt pedeapsa cu bl~ 
tăI şi moralul inehisorel s'a ImbunAtAţit, 
ear numlrul fngarilor a BC~lut nespus. 
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Dela institutul "Ottetelişeanu". 
Se ştIe ei institutul de fete Ott.te

Ii.şeanu" dela Hlgurel& se da\oreş\e ·genero
SltlţfI r~posatl1lul Intru ferieire Ion O,to .. 
te!işeaoo, al eiruil executor testamentar a 
fost dl Ion Calindero. 

Institutul, pua sub ocrotirea Acade
mh'l şi sub inaltul patron.giu al B. S. Re
gelui, are menire .. cea. mal frumoas', aeeea 
de a da elevelor II o creştere romlneasel şi 
jnstrucţiUDPIl cuvenită unei bune marue de 
familiE', ffirl pretfmţiunl saD lux·. 

Dl Ion Oalibderu, care I !leut din 
administraţia DomeniuluI OOloanel o insu
tuţi~ne mod.el. pentru ţara româneasci şi a 
Cănl& prodIgIoasa aeii,itate indici tuturor 
noul cii de inUrire şi propâşire naţio

nală, ~'a lne~ta~ un moment de I purta o 
d.eoS6bltl gri)'. institutului • Otteteli,eanu Il 
ŞI de I urmAn eu un Tiu interes toi ce se 
face la aeeasti inlitituţiune naţionali. 

Aoul ace.,ta, cu prilt>jul I xamenelor 
generale, dl Ion C,linderu a Ivui plAcerea 
bi const~te .progresele deplin mulţumitoare 
pe earl ~nstl~utul, sub neobosita şi plrin
teasci dl~ecţlUne a dlul şi d-nel 1. SlavieI, 
e-I reahsat sub toate raportmile. 

A~ fost de asemenea de faţA, din partea 
Aead~ml~!, d nil De. V. B:ibeş, DI. 1. 
l~tratl ~l. 1 .• Bogdan; iar CI delegaţi din 
pl1rt~a mlDl~terulDI eal'elor ,i istruc\iunel 
vubhce, d-ml Mortzuo ,i dl inspector Hilli\t. 

Dupl terminarea eumenelor a avut 
loc DU mie eoneert, da\ de elen,' cari au 
exe~utl\ mal multe clntirl religioase ,i arii 
naţionale, precum ,i diferite recitArl. 

L. sfîrşit, UDa din abaol ventele insti
tutuluI, d-ra Âure!ia Oomlnesco, I rostit 
o scurti euv6ntare de mulţumire pentru 
Inalţil protectori al· aşedm~ntuluJ arAtind 
i~ &c~laşl timp o fO.lrt·e iDtere,a~tA parte 
dm vla.l' ,i ocupaţiuni1e tinerilor elele. 

• Am topi\ - I zii, Inue altele -
iDUI ,i l'am meliţat toamna trecuti. Am 
petrecut serile de iard f'c~Dd lecturi ,i 
tordndu-ne eaierul din fuior. Ne~aDl urzit 
apoi pinzele, le-am ţesu\ ,i le~am nllbit 
pe pajiste. verde. Ne-am crescut glildacil 
de mlLta.sl, am adona\ gogoşile şi am \rls 
mitasl tn jurubilt'. Ne-am petrecut li 
lele lucrind )a gherghef, croind albiturile 
!ti hainele surioarelor. - Am samina' şi 
r~8'dlt In orele de reereaţiune; ne-am 
sipat ,i pUvi\ straturile. Am prepan\ ton
serve ,i am gl\it bucate pentru 8ulorile 
nOl\8tre mal ~icl. Lucrlnd utfel intins ti 
firi rlg&Z, lalele ne-an pl\runs din ce io 
te mal mult de simţemAntul, ei e puţin 
ceea-ce ştim şi ei mnlte mal avem si In· 
v~ţlm, ca 8' fim pe din destul preglti\e 
pentru cariera ee ne-am ales". 
. Dl IOD Oalindaru, viu mişeai de seo-
tlme~tele exprimate de elen, le·, mulţumit, 
sfâtumdll-Ie ea, .Inapoindu.se In familiile lor, 
s. caute I se ţine firi incetare la infl.lţi
~ea misiuDl"I peniru care au fost pr'gMi\e 
Şi a propovMni zilnic, In oursullor, eonoş
tinţele bine· flcătoa.re pe carIie-au dobindit 
în institut. 

D-sa a intheiat, urAnd tot binele ele
velor tad &u absollit cursurile in acest In ,i .. oferit tie-dreia, ti amiDtirp eAte o 
slofl de rochie. (. Voinţa NaţioD~ll·). 

~ PAR T EA Ee O N O MIC A. 
StiuplLritiul 

Prelegere poporal&, 
(Urmare). 

Ceafa are coloare gllbue voind 
Zi o Ine.lb~ n'avem decat sa o punem 
tn rou0 timp de cate-va zil~. Spre 
p~trare o punem la loc evAntat şi 
ferit de 80are, c~cl al\cum tŞI perde 
coloarea. 

Voind a pistra fagul'il rArit. I 
face din el ceara, tre bue 8~-1 punem 
In curent, adecA unde trage aerul d. 
e. In pod sau sirea, cAci altcum tl 
strici moliile oarl ta duşmaniI lor cel 
mal r~1. EI se tnşirA pe un drot daf 
t~ departare de cel puţin 2 delete 
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unul d~ altul şi aşa 8e aCliti la locul 
8PU~J unde trebuesc cAutail mereu de 
molii. 

Mierea şi ceara ne sunt de mare 
folos. 

Mierea este un nutremant foarte 
s~n~t08 corpului nostru. E mal sAnA
toasA. decit ort-ce mAncare boereasc~. 
Se mlstue uşor, e foarte hrt.nitoare şi 
are Ull gust tare pl~cut. Cine sA nu
tt:eşte cu miere e mai SlnMo!, mal 
VIOIU, mal cu putere şi ferit de multe 
boale, la Cari sunt SUpUŞI cel cart se 
nutreac cu feliurl de gatiturl. 

Pe Beama copiilor e un nutre
manţ nepreţuU de bUD. Copiilor In 
loc de zah~r Be li· Be dea numaI miere 
cAci ea prieşte mal bine ca de {) ori 
atata zahAr. SA li-se dea miere In 
lapte cald, cu pAne, ort cu mAmAliga' 
cACI ~ptele. şi pa.nea hrAnesc corpul: 
ear mlerea·1 dA cAldurA trupului şi 
oţeleşte plămAnile. Cet\ra ce o avem 
d~la albin.e, pe langa c~ ducand lu· 
mml .181 b18eric~ facem o hptA bunA 
creş~IDe8S0A, avem şi In ca8~ lumin& 
de lipSI farl cheltuialA, ba vlnzând-o 
ne aduce un venit bun. 

Şi c~ e mal mult ceara şi mierea 
dela albllle sa IntrebuinţeazA şi ca 
leac contra multor boale. 

Contra tuseI se ferbe In 2 litre 
~ere 1/4, 1. miere, pAnA oe scade de 
Jumatate, ImpreunA cu o mana de 
tartfe de grAu şi de vre-o 20 fileI1 
flori de »pulmonuia oficinalis. M (se 
capata la poticA) DupA-ce s'a racit 
leacul astfel pregAtit se strecoara şi 
sA pastreazA In o sticli, luAnd cel cu 
tusa pe fiecare zi 6-6 lingurI. Mie
.lea .ŞI. numaI singuri luati In stare 
cAldlClCa pe fiecare zi de 3 ori cite 
o linguri alina tusa . 

deveni suportabill. In caz dă n'ar fi' 
b
. o OSI va fi 
ma a ne adresa unul medic care v' . ' a pre-

sene cele necesare. 

Cura cu zăr. 
, Z~rul nu este altceu decl.t lapte el

rUla 8 a extras caşal. Cura cu zlr este 
recomandabilA la serofule. la Inceputul de 
tub~rculo!fi, reumatism, podagra şi consti
paţie. Odată eu aee~8tl curt. 88 recomandă 
a mln(,a muitl ca.rne, Cli deosebire clt.rne 
de Viţel cu adaus de cartofi nrez mor-
covi etc. " 

Este oprit ,. face cur' cu zir celor·ee 
sufl:l,re de cltar cronic de stomac Vi de in
wstme (maţe). 

8ti bea zilnic 200-1000grame(lj 
1 litru) zir la ta. 1) 

domenia! episc. 10 cor., Aurel Lazar 
pantofar Scor. 20 b., 1. Pinter 2 {"~r' 
~opeseu Ter" 2 cor., 1. Pante.: 2 cor·' 
e' Oe~nlll 2 cor., DioRisio Ohiorean 10 
e~~" l' şGherJaa, 1 cor., CODSt. Ign'at 4 

., . areadi 1 c r ' Oh' h ' .(. cor., Dr. <le . o., A. 19 ioşan, 
Pa1fy B~!a 2 orglll Bur~şaD, .(. tor 

, eOl. A.le AdI 6 " V. Sferlea 4 c' xa r e tiin cor. , or., 1. Ardei J ' 
Dr. Gavriil Oosma 10 t ean, ~ cor., 
cor 40 b Jak'" '1 lor., O. Onreş, 1 

• ., u. cor 4:0 
Poillar, 2 cor., I. Oorbu 2 cor Q b., S 
() cor., Ant. Palladi o' cor ., G' Popluea, 
4 ., . '!!'i i 

cor., I. Cosma, 2 cor., G. Poin:l
o 

u4 
cor., T. Hoza, 4 cor., M. Bolca, 2 ~o 
P. llo~, 2 cor., T. Orhtea 2 c'or Gl'·, 
O . t 2 ,., . 

n.s e~, cor., K. Oosma, '" cor., G. 
Ohlghloş8n, Stor., 1. Orişan, 1 eor., O. 

nBunul Er,onom". intal, 1 cor., Dr. Florian Stan 3 cor 
____ Ooriolan Ardelean prof. o cor' V ·1:' P , ., aSI IU 

Convoea
"'e. ap, Scor., O. Palladi 3 cor., T. Oiavieiu, 
~ 30 b., 1. Nes\or 3 cor., G. Ori stea 2 eor 

Me,mbril reuni unei ln'~\ltorilor gr.-or. TI.8Ch Z3. 1 cor., FI. Lupşa 1 cor., G. 
rom. din prot. B.-Oomloş, se eOLlvolci Mltra~, 2 cor., 6h. Papp, 1 oor., Neiman 
la adunarea generali » desplrţâmentulul, H. 60 b., N. Oriat!:'a, 2 cor., Dem!'i,," 
eare S8 li ţinea Luni In 28 Iulie 10 Aug Negrean, 10 tor., 1. Bogdan, 1 cor., P. 
1908 in O~nadul S6rbesc. . Vuc, 40 b., I1arie Crişan, 4 cor., SC'bwi~ 

mmer B" 4: cor., Şt. Hlrigu" 4:0 b., FI. 
P ROG R A K A : Gr~za, 1 cor., S. Hidea, 1 cor., T. Ko-

1. Dimineaţa la orele 8 aaistarea la 'Van, 1 cor., I. Buşiţ~ prof. D. cor., V. 
chemarea Duehulul SfL. Ho~a, 2 cor., A. Zichari, 3 cor., S. Ko-

2. D .. schillerea adunAriI generale. d.n, Scor., H. Klein, S eor., D-ril Sfetea 
3. Oonstatarel presenţilor. (Braşov) 2 cor., N. N. 1 cor., I. lepur~: 
4. Rapodul comitetlllul casarulul ,i p~~f. 4: tor., V. Papp, 4 cor., N. PQPP-

a bibliotecaruluI. ' 'ICIU, 4:0 b., KHner Bela 4 cor., L.l11ga., 
o. Alt'gtlrea comisiunilor peDtru cen- 1 cor., I. PorJe, 1 cor., N. N....l...cor., 

surarea rapoartelor. N. N., 1 cor., V. Dumbrava, prof. 2 cor., 
6. Prelegere practit' din socoatl pAnă N. N., 1 cor., D. Sttrlea, 1 cor., G. Şie

la Ne. 10 Vi aplicarea 8ubtragert>J de inv faniea, 4:0 b. E. Ş\efanica, 1 cor., E~at. 
Valertu 8epi. ,. Duma, 1 cor. 20 b., P. Duma, Inv, 2 

r 
i 

-: 

Contra durerei de ochI 80 pune 
o cArpuţi curata, muiata In lescul ce 
am fAcu' ferband in o ulcicuţ8. de 
ap&. o lingurI. bun. de miere. ,~' ,. 

7. Prelegere practiei din soeuatl cor., R. Oureş, 1 cor., N. N., .0 b., Flo
d,espre impirpre fi aplioarea frloturilor Z6- rita Oernlu, 2 cor., G. Papp 2 cor., Ke
clmaJe, de lnv. r. Totia. lentie PlIinar, 2 cor., A. Ftefte, 1 cor., 1. 

8. Reftexiunl asupra prelt'gerilor Iluţ, 1 tor.. I. LiZ~, 1 cor., l. Dragiş 
ţinute. 4:0 b., 1. Pelrul, 1 cor., V. Popa, 1 cor.: ._ 

9. Propuneri ,i inierpel'rl. Bande, 1 cor., T. Bulcu, prof. i eor.t.Ji~"""-~ 

Contra rAnilor 8e pune aluatul 
ce am !icut amestec&nd la un loc 
atAta miere cAt şi fAinA de griu cu 
puiinA apA; aluatul S8 'nu fie niol 
prea virtos. 

10. J'aCl8Af.;,a proeaimel adu;:i!,:~""1"~· ~.,,~.a..~=w.~~1Il~-~. i·iI···ij"··.· ... ~~·~· ~, , ~ 
ll. Incheierea aduDiril generale. ,. ., (lI Q.natein, 

Contra veninulul ce ne-a Intrat 
cumv~ In stomac, luim 3.:-4 linguri~e 
de miere. 

Oliciu parochial 86 lost.rcineazi a DO- 1 cor., Oovaciu, 1 cor., Ml&tih F., 1 cor., 
tifica acea8V. d-lor lnl~ţl\orl, totodatl In. PIlPp B., 1 cor., M()hael L., 1 cor., Baidi~ 
datoreazi com. pa.roehial a provedea pe r., 1 tor., Bartalus F., 1 cor., Konrzwld 
tnl~ţltorI eu diurne şi spese de ci1itorle. 6y:, 1 tor., N agy Gy., 1 cor., D. Jarjoyan, 
In,~ţltoril diB plIţile sudice ale fraelulul 1 cor., P6tea A., 40 b., 1. Papp 1 cor. 
vor fi a~te~b.ţY la gara din SAnmicliu,ul. Be!6nyesi 1., 2 cor., Bel60Ydsi F:, 1 cor.: 
MU/!I, DumJneca In 27 Iulie 1. o ore d. N. N., 1 cor., Orudn, 1 cor., N. N" 60 

q .. 

Contra dureriI de gat se faoe 
gargarA cu 68aiu pregitit din frunze 
de jele, miere şi puţin oţet. 

&. ('lod va sosi trenul dela Valelnl. b., N. N., 00 b., N. N., 40 b., D. Se-
B .• ConUo~, la S Iulie l. 1903. li,tean, •. cor., OSfh S., 1 cor., P. $. "'''o 

A Papp, Scor., Tr. Farcaş, prof. 4 eor' f 

Contra influenţei se bea seara 
tnainte de culcat vin fert cu miere, 
cat se poate mal cald. 

Contra umflAturiior precum şi a 
bubelor s~ foloseşte alitia ce o facem 
topind l~ un loc ceari şi unt proaBp~t. 

CopItele crepate se vindeCi cu
rand şi bine ungAndu-le de vre-o 
cAte-va-orl cu leacul ce am ficut to
pind la un loc atata cearA cAti· i 
miere. (Va urma). 

Asudatul picioarelor. 

.I1tana.nu Lipovan, PauZ Miuleseu, A b . C t d 
tar 

ID roslO re z, I votat 4 (or., Soft .. Sl'-
no . protap. preşedinte .. 

MulţumitA publicA. 
Subscrişil vin In numele coml.Dei bi

sericeşti gr.-ort·roll. Borlo" I aduce şi 
pr.e aceastl cale, cea mal profund' .mu 1ţ\
mite, Ilustrf'l fa.mihl de MocioD}' pentru 
sjutorinl de 100 coroane ce l-au oferit pe 
SeIM& zugrlviril sf. biseriel din loc. Rugim 
pre bunul Dumnezeu CI aceasia fapti fru
moaBi si o rispllteascl eu darurile sale. 
cereşti. 

Borlova, In 6. Iulie 1903. 

ladi, 1 tor., M. Martin, 1 cor •• Moise Po-
povid, preot 2 cor., Pompiliu Dan)"l ~or., 
M.aria Waltner, 2 cor., - Suma tuturor 
(,olltrlbuirilor a fost 289 cor. 90 banI. 
SPPS8 au fost ltHj cor. 88 b. Astfel a 
reMaB un venit eurat de 124: cor. 02 b., 
care 8um' s'a distribu i celor nenorociţi 
prin foc din comun, Bunte~tt 

SobsemnaţiJ, In numele coruluI ~ 
ria,ilor romAni din Beiuş, Iducem ~ r.alea. 
ateasta mulţumita noaeld. ferbinte tuturor 
celor ce prin contribuirile lor ,i prin pre-
senţa. lor la SI-rata ee-am dat-o, au lntu· 
ragiat nisuinţele eulturale ale meserilşilor 
rombl din B .'inş, tntinz6nd in acel aş timp 
minf. de ajutor Vi nenorociţilor:~n te..:. 

,. 

Din cause tnc' necunoseute multe 
persoane asudi cu deosebire la tllpi fX

traordiDIU de mult. Sudoarea aeellta deo
sebit de simţul neplleut de UMflali, mal 
produCfl daci S8 descompune un miros de 
nesuftjri\ ~i face, ca pelea In &!lUel de lo
curi 8e devie foarte simţitoare· ,i predis
pusi la inftamaţiunl. La eurarisirea acesteI 
boli, e~rfl.~enia ce~ DU!,~ scrupuloasi Joa{' 

.Pentru tom. bis. Borlo"
Zaharie Dauvul, president. Ioan Ro.. 
doiu, lnv. pens. ,i notar. Eliseiu DrdtJa

lina, paroch. 

vorul drorl am ostenit.,,·"""'" --.' .. •. ,---, ..... ,. 
Mulţâmim mal &188 condud\orilor nostri "'

domnului Dr. GravriU Cosma, a1locat, ,i 
domnnlui pompiliu Dan,· reotorul ioterna
\ulul gr.·or., pentrl. bunAvointa.i lelul cu 

rol~l princIpal. OIOrapii (cllţunil) trebue DarD de seama" ~l· mulfuIlll·taw 

pnbll·că. 
achllllbaţl cât mal d~s ,i anume iarna odatl" y' ,i ura de ma.J multe orI pe zi. Ciorapii Ou ocasiunea representaţiunei tea.
odati folosiţi TOr fi. spMaţi cu slpun nu trale, tmpreunatl cu eAntirl, declaIllaţiu08 
numai uscaţI de sudoarp. Se mal reeo- ,i joc arangi.\e de corul meseriaţilhr ro· 
mand' pe lingi aceasta bll recI de picioare mini din Baiu, In liDa de 8 Iunie sub 
punAnd in apt. clte Ta picltun de creolinl conducerea Domnitor Dt. Gnriil Oosma, ,i preelrare In ciorap de aşa numitul. praf advocat, Iti PompiliD Dan, rectorul intern 
eontra ~lduş~lel (Srhweis8pulver)" tare gr.-or., a binevoit a contribui tn beneficiul 
c?natl din aCId s&licilie, serobeall ,i slu romlnilor inel ndiaţl din COlDuna Buoteştl, 
ti tare .U putea procura din orI.ee Ipoteci. \ urmltori! : 

Pnn în\rfbuinţ,~el acestor mijlolJ8 P. Ol1v. Sa Vasi1ie Mangra, viear 
riul de reguli " dlSplff!a ,i boala l& episcopeBC 10 cor., Alax. GertJ1. exaetor 

can ne·a tmbdţişat eausi noastrl a me
serialtilor. p~ntru sfaturile, tnv~ţlturile ti po
'l'ţele ce nI le-au dat ,i la aranj&rea acesteI 
representaţionl \eatralt". 

Beiuş, 1 Iulie 1903. 
Flof'ea Mezea m. p. 

mlklstru BtrMţar. 

T60dof' Cristea m. p. 
QaBSMul ooml1ll. 
măeaw oojocar. 

Dumitru CUf'e, ln. p. Â. popoviaiu m. p. 
m'estru sUlI.iţal', mlklstru tuna ... 

.eabrl al corului. 
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mtările dulci ale cOpIIlor aM. ZIarul 

• .Fră<kiBchnr Curi .. r" ad~('ă adllcB din isvor 
A.RAD, 24 Iulie n. 1908. bJue ÎJJforma.t ştirea, că R"gflle saxon GaergPt 

... 1 1 v K"lIay M Sa nicH'Î'1d nu va. apreda mal puţin sever 
Urm"toru tiI CI • • • I 1 . 1 • d 
. . ~t în audienţă pe Baronul ,flcprea şi că sub domnia. Il n1C -can 

'1. pnm'tt b d ul nostru în nu.RI va putea revede I,ăeţIY. Ea.r aceea 
~ :.l. 1 han am asa :or 'i 1 M 4' 
"urra.n ~. 'd' TI' cr"u acum cit că i-s'a dat vo8 Il purta nume e oIhlgnoso 
4.th patle m dena s • ; . . . , 

ena. 't d M Sa in locul nu e graţie r,'ges,3că; nume e acesta. 1-8 a 
3 "l] va fi nutm e . t ·t ţ'l f .~ .' UrIIa. d fi nţe Ka.1jay care adllli~ fiiud·ei au ·orl ă 'e rancese Il ce-
'ninistr~lut com~n : ~:ă ' fuserIi certificat de cetăţenie, ear patria 
Il muriLsepUtmtna .re . leg:\lă a Luist'l este Saxon ia. 

• 

nedrf'ptate, adud milA ,i Dob!eţa recerntll. 
unul vrednic representsDt a lur Dumn/'zeu 
pe plnuht. Oorespondentul. 

EJDigrări CU gr.ă]~lada. din ni
~. Pin Bihor prumm tru;ta veste 
aor~· . 

, ,dl ." mal multe părţi de acolo, loCU1,-

~ .. !orit ispi1.iţt mal ales de agenţi şarlatant ~ 
ii~'f, părasesc ~etrele. st;ltmo.şeşt~. Atrar;e;~ 
'xtenţia preoţtlor Ş't 'tnveţatonlor ~t1 ~ 

Conferenţele dşoarel Gena IJullyeviţa 
Surorile BsaBin)itel R gine Drl!.g'i s'au d~ci3, 
cl faţA de comunicatel ~ c~rcurilor ofbo~8e 
BGrb~ ,1 ('le vor porni o ac,iulle d nn In 
8cri~ ci cu vorba. O~na Lunyavi$1\ cra mal 
tin~~1 d ntre 8uwrf "decA s'a decis a fine" 
tn ora"ele principah ilIe EuropeI con ro 
rt'nţ(l, In C1:\re vor deB\~;i pe CarageorgevieT 
,i coteris Ba. ca ~ll~oriJ intelect'lsU al m'\
celulur. In 20 Augll~ţ va tnQepe seria de 
conteren$a pll bliee la Paris. L" Budapesta 
ve. , jurg~ tntre 15 -20 Beptembre dupl1 cum 
r~Al<e dm o scrisoare trimiAA impresaraluJ 
Luka. ~ Emil. Conrerel1ţele ftreljlte vor bee 
mare lIenB?ţio In Europa Intrer g~ "i liunt 
s6teptste din toate pAr,il~ cu mUltl1 intere 
Bar~. NumaI vr·eun conflict diplomatic 8l; 
nu se nB8(!B din conferen$t>le frumoasei dom 

Nevinovat În temnitA. In caSf.lmatlle 
din Aiud, d'" anr d\ zite mAnâncA pAn~8 
am9.rA 8 robiei un f1~cAu român din comi
latul HllDedoarel, dpapre care S'II doverlit 
!lcum!, cA Il i uferit fiind nevinovat. Ttibll
nsJul diu Deva loaintfl de asta ca un an Il 
contismnal pp. LU,~8 lovescu din Tam!l$eJ 
la 6 Ilnl temnlţ' pentru jAfuire. ACllsatul 
tăgăduia din r~sputerl crima dar nepuMod 
dovedi ei bAnUIala vorbind to contra lur. 
tribunalnl l'a judecat Pe Luca Ionescu l-au 
dus lil Aiud, unde de uo an de zile robe
ste. Acuma lusA deodsU s'a fAcut o Bchim
bare In soarte8 bietu'ut rob. S'a presintat 
lldicA zilele acestea un aIC fUcAu Simion 
Lojlgan la trJbunalul din Deva ,i a spus 
cA n'" mat putut sufeti remu"carea con
,tiinţei ,i a vanit sA ,1 mlrtnrisea8c1 p~
catul, Lojigan II povestit apoI cu deamli 
Duntul ititorlcul j~fuirîl pentru care lovesru 
de un aD de zile Ruf ·re tu temniţ!l. pe ne
dr~lltate. J udde de ir.Btrncţie 8 pol'nit fArli 
a!r,8:lIue cercetare .i astfel nefericitul rob 
nevinovat lncur~nd 1,1 VI reclpAta libf.r
tatea. 

~uiascd poporul să nu iee lumea. tn c p, 
,ti s4 nu se lase sedu~t de ac:ştt.age;~~ 
"ăct în lumea nouă în care pleaca tar~ ., 
~nit şi fără cunoscuţi se vor ne, e!'1,C~ 
cu totu şi poate că atunci A

vor. don sa 
je rentoarcă, dar va fi - tarz'lU. 

* 
Oren din Anina. Am amintit drj4 d-

' ... ii&erilOr nun ~l"ulul nOBtru de to&te zllel~, 
U - ci muncitorii 4el8 uzinele de fer ale cAl

ior ferate maghiare S'aU pu~ tu grevA. CauBs 
greveI e InttQducerea de bIlete de contrul !n 
urma cArora tuturor celor cart VID fi, nu 
mal cu 5 minute mat tArziu, drept pedeapsA 
li se subtrag 10 0/0 din plat9. . . 

Dupi cum se depe,cad dIA Anm~\ 
~reva care acum line de mal multe Zile Il 8 
,mbanltA$H Incitva In urma somAreJ ener 
,iice a direc$iune', ci aceia csrl In de]ors~l 

" ~ .... ,- aUer de aBUliU na retncep munca se vor dl
mite din serviciu. Ameninţari3a aceasta a 
lole.aU la o micA parte a greviştilor. Ctl 
mul$l lOBI pf'rsistA ,i acum, şi a~teap'ă pAnl 
SAmbMA, pe rind s'a vesht f!o~irea condo
d!;orilor Bociali,,! din Bud'ipesta. DupA de 
clara$iile unor cunOSl ~torl al flituaţiel sunt 
ilu'IDe speraI.ţe de reeolvare pscfnic'.I .. Mi 
. leril pAnl acum nu s'au alAturat grevlI,tl]ur. 
Pau .cum sunt puşI In grevA p~ste. 2000 
muncitorI. Din Biserica-Albii au porDI' eri 
doul companii de Bold atI la (1'$8 loculuf. 

.- ..,..., ....... __ . c""," .' 
*' • ,tlri personale. Ni-sa sene dJll 
~v"""""'.&&._~11 ~ Jul a 80Rit la reşedinţl\ sa Prea 
. Ono 'Wmlt protopresbihr Tnfon Miclea, 

după-ce împreuni cu mult stimata sa familie 
te petrecut aproape 2 luci de zile la scal
deIe din Budapesta. 

II 

.. 
o nuntă alea.!ilă In Ora viţa. 

Dumineci, la 19 a eurelltti şi-a Iler
bat cununia elpitanul ces. r. pens. şi pro· 
orietar dl Iuliu Bogdanu, din Cusdrioara 
(Artieal), cu d.şoara Oiga Militicl din Ora
nta. N'şl: dl Dr, Victor Onişor (Bistriţa) cu 
gentil. s& soţie, un model de cultură ro
mAneasci, care a atras admiraţia tuturora, 
:cu r:an a aj uns 8. vorbiască. In puţiDt'le 
cHp~ ee ea UD meteor le-a ptltrecut p'aicf, 
d-Dl Onişor Il brlzduit buim!iceala nem
ţoaicelor noastre bănăţene, carI durere îşi 
nesocotesc limba proprie şi in familie şi tn 
soci61uttl. 

Para-nimt1: locotenent Manciu (IgIău) 
1i juristul G. Cimponeriu cu d-şoarelfl 
Eliza Scala şi .Alexandrina Baiaş~ carI 
jmpreon! cu ceialalţl nuntaşI: Vasile Mar
gineanu (cumnatul mirest'l), frllţii Cucu şi 
aoţme :or etc. au tntrp git DU numai ele
~anţa, ei şi voia bunii. a fe~tivităţll, 

• 
. Cununie. Domnul Vilhelm Porter, 

Jroprietll.lu\ \l\IIreluI m~g8zh Parter dir 
. , ..... ".,.. , ....... i ... .LibertăţiI, la .4: August o. îşI va serba 
"t, CllOuma eu domm~oaTll, Itdieta Bach din 

Paneiova. Felicitările noastre. 
• 

GrindinA mare. Din Alba-Iuiillo ni-se 
kJcrie. ci Mar$' o temw state ~cumph\~ 8. 

='-'Antuit prin p!r$ile acele. NorI greI venind 
dinspre VlO$ul de-Jrs au trecut (eu o atip)';) 
ieasupra Alba-Iulier, '- ~rBA.Qd asupra of9şulol 
!Jn povoiu de ploaie cu gbis$l1. Printre 
ghiaţa ohaiA s'au gAsil şi de mlirimea unul 
;)u de gAscA. 

• 
~~. Contesa Montignoso. Speranţele 

fosteI moştnitoare de tron a SlIxoniel totuşI 
ilU pot fi atât de promiţătoare, CUID la In. 
1~I!IPUt îşI Inchipui .. dinsa. Greşllla, pe eare 
.~t&* de mult a regretat·o, a lipsit-o pentru 

ni,olre. 
• 

t Rcthy Ltpelt, proprietarul ve 
chel şi cunoscutei tipografil, unul 
dintre cel mal stimaţI cetă~enl al ora
şului Arad, 8 inoetat erI din vieaţ9. 
tn v~r8tA de 86 ani. Mal s~p·~ma.
nile trecute el tşt B~rba8e îubileul de 
70 anI de 8ctivihte tipografica, cu 

• 
Groaznl('A foamete din China. Zillru} 

"Times' "ftl! din p, k ng cl1 In provincia 
ehinE'E\ KU8Dgei domnE',~e o foamet9 splU· 
mAntMosrt>. Ind giOnil se v~nd c& sclav'! 
spre a scApa de moartea prin foame. Eli,' 
vind !şi copiiI. 

La Suniping, unde au fost condamna" 
18 moarte 1500 de brigl\oEI, populs~iunea 
alearg~ la loeul de execuţiune de unde turA 
cadavrele ('xecuţlunilor spre a le frige IIi a 
le mânca. 

CA:Ail vind cada.vrele In bucA~rJ CI ,i 
('arnea dela. macell1rie. 

• 
08re prilej a fost s~rbatorit de oraşul Convocare. Comitetul central al des-

I t. plr,~rnaDtuJul tiAnmiclllu,u1-mare al Asocia· n,reg. . It 
DupA o vie8ţA petrecutA tn muncA ţjunel pontru Iitere,tu a română '1 cu ura 

poporuluf român, convoacA prin aceasta 
şi onestitate, el se stinge Inconjurat sdUDSrf'8 generela Il deSi ArţE;;mAntular pe 20 
de fii CII posiţil Inalte In iesrA, de Iulie (2 August) 1903 d. a. Ia 3 or~ In SA~-
nepoţI şi strănepoţt num~roşr. micllu(I'.JI marf, cu urmAtoarea ordm.e de es : 

Inmorm~ntarca se va faoe azI 1. Deschiderea adunArii prin directorul 
d r 1 1 4 de8pAlţ~ n~lltQlul. 2. Raportul comitetului 

IIpA ameu, li ore e . d~!!p'e activi'atea saln decursollDUlui 1902. 
Fie-l ţ~rtn8 uşoarA! 3. R 'vil!uiN8 raţiociniuiui comi~etulul cer· 

• COliI. 4. Stabilirea bu ig~tl11QI pe anul 1903 
O zi de jale in Vranl. Nise scrie: 5. Acu'lBrea de membnl noul. 6. Alegerea 

ErI, la 21 luhu c. s'a lnmorm~nt8t In VrsDI alor 2 ddpg~ll p"ntro adunarea generalA. 
(1. Oraviţa) preotul frunta, iosif Tamttşel 7. Eventuale propunerI ,i diser'aflani. fi 
Ceri:'monialul func b~al a'a oficia' de prota- Prop!ln~r' privitoare la 13ainiarea scopurilor 
pOptcl din lam, domnul f!'i1ip Adam, Rsistat Asocisţunei. Din ,edir:ţ'l comitetului cer
de 12 preoţI ,i mulţI tnviW,iorl din tmpre- cua) ţinutA la 21 Iunie (4 lulH 1908. Traian 
jurim!'. Paoegiriclll, roam In bisericA de ,etul Stoicaneu, not. desp. Dr. Nesior Oprean, 
S~ll tractual, a flieut adtncA impresie. Pie directorul desp_ 
sele fonebrale lHI cAntat ca duIoşie corul • 
olilgarlior dm localitate. A 88i~ta' public Vin italian - vin de podgorie. Din Sato-
dis'ina din IntreagA Valea-Cara,uloT, uDde raljll Ujb.o>ly se "!crie ca s'a da' din noa de 
defunctul, cu nobilul 8~U Il' e 1t Boflat68c, 8 Ilrma un"'l 'Stlst8Dil marI ce s'a fAcut cu viou· 
făcut DlUU bine, nu numaI paroebienilor, riie itallane 11 jumMfltea I. a anuluI au sosit 
cArora le-a ridicat ,i o feloici şcoalA pri- din Fiume 237340 litri de vin eftin italian 
marA In Bltt, ci atAt ca frunta, naţional, CantHatca Rsta mare de vin a fost apor 
cAt ,i ca pov§ţuitor de inimA 81 ~r§nimil, trimi~1 In Gi!liţia, drept vin de - podgorie. 
care Il alergat acum,tu dricullucrlliur, BA ~r A~ta e cauza cA proprif'taril de podgerir 
ia r~ma8 bun d':!la pArintele lor. A IUlll no,' pot vinde vinurHe bane dec'\' cu pre· 
parte "ctivA, bi a ,i condus multe mi,cArf ţurt scAztlte. 
naţionale In aCfst corn de ţearA. Mar ales • 
l.~a tllsDtrop a pus degetul pe multe rane Ciocnire de tren pe pod. Se dt'pe-
d'ale noastre. 'flazl din Canada: Ieri dimmeaţ\ pe podul 

Ca membrll fundator al Astrel,81 bAn- Great Rive,. IAngA GaH s'au ciccnit doul:! 
cilor rom. din ţinutul acests, a ~jutat multe trenurI. Dou~ vsgo8ne s'ao r~starnat In 
iOBtituţif, c8rt numat sub obldduirea sa rtll. PAnli acum s'au glsit paua mor,r. Se 
s'au putut ridica In picioare. crede cA sDnt mulţI rAni$l. 

R"lntorşt dela cimitir, am fost onriţT • 
Ia powanll. Aic! advocalu1, Ion A1i/;u Roşu, Petreeerea dela Şiria. Ni-se Rcrie: 
adurAndu·~! aminte de meritele neperitoare Cn prilfgiul petr tlceri1artUtjllte In 5/18 
ate defunctului ,i de obliga$ia sa special!!, Iulie 1903 In .Casa N4ion'llA" din Şiria au 
ce o are pentru memoria naşu;u1 ,i povA binevoit a 8unr8Rolvi urmatorii: 
ţUitOfU!Ul sl:!u, c!ruia cu ~oaţli smerenia It Dt. Mich~il NoumBn ,i Iosif Valerhn 
are a mulţumi inllillrea şi a familieI d-ssle. 7 Qor.j. IOlin Coaraţioni 5 cor. i Iosn Kt'id'l 
tmf,lorA de Bas tArie ,i JlrOElp~r8re fopiilor 2 col': 40 fU; Iuliu Dan<JB, 1. Rues~ Siriatu 
d.e(unctu)uJ: prAotuluY rosiI Tdmdşel, jaD., O familie, Imm Cure, Dr. (arob HJtAraD, 
ŞI adv~catuJ~r Dr. Iuliu Tamttşel, ca s" Dr. O 'fuge Popa, Augustin TA' z u cAtd 2 
!!81ce . ŞI ~lnşlt tn "vieaţ)\ acesst<i, o vale a ('or.; Trai"n TodoteBcU 1 cor.4O tii.; Ioan 
durerilor tn urmele t!HAos s~u cArui" ,i L"z!Ir, N L~zare'lcu, Geo' i' Popoviciu O 
aicI la masli II zice din Bdtnc~l 8ufl~tu- Todor .. sca, Nicolae Dima, Dr. O"Îu Kopsiîl, 
lui un - D IeD sA-I ferte ... Jn~cat In re- loao Molnllr, M. PIi$cu$'u ,i P. Z's'6 râtl' 
sunetul tntris&aiilor Bsisteli$1 ,i lntoţ~~ll,it 1 COl.; TtlUao Debalea", G. Popa, Ja,:c·b 
şi de un oftai al meu, podidit In lacrimY... H )JdsteiD, P. Simţ:on. I. I. S:!eopul, Car. 

Despre aceEl' oftal DU Be ,tia acolo Korner~, Adalb 'rl M· hailo~iciQ. Ioan Mihai· 
'}SI dfl!~pre care, ca cre,tin ImI fac seam~ loviciv, Ioan Hilmggian, Mpad To iik câte 
aicI ~ OjinioElrli. când un advoca~ de al no· 40 tUeri. 
stri, tn zburd~lnicia B8 de a Be juca cu L .. p"irecere 81.1 participat urmMoarele 
Boartea "mat micilor", It:~ llla~e t'1h~!DplA doamne: Bogdan (Şiria), Dr~g3nces (Gal,a), 
tor pe mine la goanA, Intr'o adunare gene- Dobo, (Siria), Dr. HotArao (Siria), Corat. 
rall~ la o banc!l, decedatul, ca nac!all:i" al iooi (IOSă, .. l), Cure (CovAsio$), Kocsi, (Şiria), 
~('ţ~oDari1or, lu zvlrcolirea mea de a m~ KobiJyak (Siria), Luuea (PAncota), L'uJa 
l~bl de sub z§vollr~te neQ~e~~rulut. ImI In- (081'8) Lonr (Pân('ota), Mthutiu (Sintes), 
tm.sli mAna 88 vâll)Oasi '1 m~. Bmul~e din I MolDar (Siria), Morariu (TArnova), Oa,ca 
ghiarele aC!:'luI moment ~um9ht. Ammteilc \ (Pân'.lo;a), Dr. Popa (Ar8.d)piI,cUţill (Şiria), 
sceil cal, ca o caract~rIzare a marelui E6u Popoviciu (SirÎlj), Lllcreţia RIlIlU (Arad), 
sufle', ce se revolta '1 la cea miI mici Todoreaou (Şiria), TArzia (Cherelu,), TArliu 

7 

(Şiri'l), Valerian (Şiria). Wei~z (Ş:rj'), Z,B'O 
(Seleus). Domni,oRre: H'lrl(mia Baia, Ana 
Bogariu. surorile Bogdan, surorile Coara
~ioni, Corn. Cure, Sidonia Ch~rech~8n. M!lr. 
Hozder, Aurora Leuca, surorile LlU!lu, Mi}rg~
reta h\!zao, surorile Mibuţiu, Anuţa Nf'sm" 
H lrt, OJşca.euror I Popovieiu, Aurora Târzio, 
Mari,'& TAms" Florlca Trioor, FlC'a Voşti. 
u~rir, Rmilia Za ,16 Şiria. Ia 22/9 lulul 
1903. Cu stiml: (!omitetul aranjator. .. 

Erupţia Vesovulul. O depe,a din Nea
plIe vesti şte cA Vt\suvol a erupt D.capre 
munte s'suzia un vuet Bord ,i dupA dese 
detunMurl an crater 8 tmpro,cat lsvl stire 
Pompel. Rrupţiile 8e8mloA cu cele dIn 1878, 
carI au precE'dat marea nenorocire de atun'.!!. 
Neapole nu e In pericol, penţru cA Java Be 
vsr·'i tn direcţie contrarii. - In aceea,1 
vreme v:ne din Sira(;uea vestea unllr futre
mur dB pl1m~nt. No~ptea la 12 ore 8'a In
t~lDpla' cutremurul. dar daune n'a tAcut 

• 
Cea mal nestrlcAeioasA eremi pentu 

lofrumselares 'mulai e crima da fI';ri de 
liliac, un borcan cOBtA 1 coroanl. 

PudrA da fl}ri de liliac 1 cutie 1 cor. 
SApuo de flori de liliac bllcala 70 tiI. 
Pasta luno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
- III jloo a;g,)r contra. durerilor de 

stomac, a ~gArciurtlor şi a calarurHor de 
stomac, contra boalelor Invechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmli 
un mijloc sigur parglitiv fArl dureri: e ceaiul 
tnt9.mor de stomac al farmacistalu! KOBSl1tb. 
O culie de proba 1 cor. 20 fi!,; o cutie ori
ginalI!! 2 cur, 

- Contra guturaiului, 'us~i, rllgil,elei, 
fI~glDei Şt a afec$\anilor hmngilor au uu 
efect mllaculoB pastilele de r,epţ SenE'glJ. 
Se pot gllsi In fl',rmacia 11 Verg Maria - slui 
KOBsu\h, to Arad. Piaţa Bor088 Beni 150 
(casa Denil.) 

POSTA BEDACŢIUNEI. 
1. Rachitian, econom 111 Milaşul-mare. 

Daci are 4 cJas6 secundare (gtmnal!!iaJe, 
reale ori civile), se ptime,te. Altfel nu • 
TUB 120 fi 

D-şoarei Mtlricara Stoild., T.-Butyin. 
U rmlriU foaia n08Biril ori • Biserica. Iti 
Şcoah .. ", care In luna Augus~ va publica 
\oa.~e datele de carI al necesItate . 

1. Cica, Monoroştia. Mulţumim de oste
nealA, dau lucrari de acestea nu putem pu· 
blIca. 

Alba-iulia. In numlrlll viltor. Pentru 
cel de azI a sosit "IZiu. 

Qutina. ABupra afacerir lur I. B. se 
va reveni şi i*ile va face u,urare • 

ioan Onicd. Primit. 
Silviu Bichiceanu, Nereu. Nor te 8fli

tuim sl\ tiCi nu stai de vorbI cu ti~Qica 
.Felso Toronl il!., cAcI Di,te mofturI ea acele 
nu po~ F' atinga demnita~ea unul preo; ro
mAn. Unde am ajunge daci ar Ir~bui sA 
l~ :lpundelD pAnA Iti UDor BI<!Aturl 1 

D. Stoica Budapesta. Mine. 

PAR T E A E CON O MIC Ă. 

Preţul spirtului din A,.ad, :13 1 ulie. 

B~irt raftnat, vAnzare mare • 118.
• • • mici. 120.-
• brat v~ozare mare • • 116.-
• • " mici.. 119.-

100 chilograme borhot uscat .12.80.-13.-

Bursa de gr&ne din Budapesta 
60 chlgr. grAu pe 00'. c. 720-7.21 
• • slcarl pe Oei. • 6.18 -6.19 
• • porumb pe A.ug. • 6.22-6 23 
• • ovaa pe O~'. It 6.33-534 

Bursa comerciulul 1* porc' din KoMnva: 
Raport dela 13 Iulia. 

Porol gra~r (nngarl), par. peste 400 Kgr. 104 -lO5 111 
• • • • pll.nA la 800. --- • 
• • • Unerl pe.n!i. la 320 • 112-114. 

• 
• • Unerl • • 250. --. 
• (sGrbl,) per. pesta 260 • 112-118. 
• , • pe.n& la .240 108 -110 • 

Red. respons. Ioan Russu Şirisnu. 
Edilor Aurel PODovici-Barciann. 

Inserţinnl şi reclslne. 

Candidat de advocat 
sau 

scriitor advocaţial 
eu praxd bun.a afli aplicare 1n eanceJaria 
advoca$iall II dlui Dr. )led Samll In Boro,· 
1001 l-a ins" (BorOij6ao). 
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Cel ma.l eftin isvor de cump~rare 
din Arad. 

Juvaerieale, 
hucăţi de aur şi argint (t'rânte) 

bilete de am.anet 
cump~ra. pe bani gata cu preţurile 
cele mal scumpe, iau le schimba. cu 
alte obiecte. : 1005 l'J-

Deutsch Izidor, 
clasornioar şi juvaergiu 

A rad, Scrada TeD1.plolll. 
Telefon D- rol 438. -

LEDERER LIPOT 
Str. Deă.k-Ferencz Nr. 30 (Casa BOllcJ). 

Aduce la cunoştinţa an. public 
ca. In magazinul seu se 8fi~ 

TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT , 
dela 32 fl. 

In rate septemânale şi lunare. 1018 18-

Tot In atelierul SUB numit se 
primeso reparaturl de maşint de cusut 
şi se gAsesc tot felul de aparate. 

KALMAR JOZSEF 
merhanie. 

Racomb.Dda. 
Bieicletele 

sale de cea mal buna. calitate. 
Are tn deposit gum4 interioară şi 

esterioară de prima calita.te, şi tot felul 
de pArţi constitutive d'llie bicicletelor. 

Eftille şi pe lângă garanţie 
efeptuieşte 975 36-

Reparaturi de biciolete, 
instalA.r1 de 

sonării electrice şi telefonurl. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Sala( z nr. 2. Telefon nr. 24:2. 

Telefon (pentru oraş ti eomitat) Nr. 387. 

BRAUN NI A. 
deposi' de culorI. 

Arad, str. Forray, piaţa. :Boros:Bani. 
Mare depasit defirnis, culori de 

ulţi fabricat propriu, culori pentru vap
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi 8. 

toate de prima calitate. 
- Comande din pr8vinta se 
1034 3- efeptuiesc prompt şi solid 

- Pachetarea gratuit. -

Grădina "Comşa", 
restaurant şi loc de petrecere In 

VEZA (lAng& Blaj), 
se vinde din mâni liberi. 
Teritoriu de peste 2 jugere 600 

stânginl o, cu plantaţiune bogată, şi 
adjustat cu toate 8uperedificatele ne
cesare: 1 casa. buna de platra cu 
3 odăI şi (oiior etc., 1 chiosc cu alte 
a odAi, 2 popica.ril, lawntenis, pivniţa, 
gheţar, gnjd, şopron eto. etc. 

A se adresa la: 1083 3-8 

Dl Dr. L. Nestop, advocat in Blaj. 

In atenţia publi<'.uluI ziditor! 
Am ODoare a aduce la cuno,tinţa m. 

ono public, cA la sLrada Kapa, n-rul 12 
(casa proprie) am deSc'hia 

O cancelarie de zidire. 
laSteprind lidiri de caBe nou6. restau

rarea ,i schImbarea de ClUI;j vechi, cu un 
CU\aO' ori-ce 80lU de lucrare ce se ţine de 
ramw asta, pe llrg! pnlilli ef.ine ,i g' rl:l.nlL6 
absoluta. 954 :.15-80 

Cu stimA: 
Tenczlinger liaroly, 

mAiestru de zidar diplomat. 

Prapori şi steaguri bisericeşti 
precum ~i 

lucrări de zugrav execută. 
Ludovic N eisz 

Arad, strada Ohorin 2 fi str_ Hunyady 6. 

EEmem_.'-.!t' 
1] Premlat cu medalia eea mare milenar~ la expO~iţta din Budapest~' în 1896. ~ 

~~·~l ~.-_ . ~.·7~t'-{ilr'I\'~i~~>:>. 
•• ~.. ,.. ~ ;; [' i "-. .'Y;1:li. " . .. ... , -:.J . _ •. ~ 

,~-;l.e. I"'._~ 

la E:;·.".'i ,.~:) ~ 
~ ~ 

~ Turnlitoria de ~i~pote şi de metal II 
~ a lui 

EAntoniu Novotnyl 
tn Tlmişoa·ra-Fabple. ~ 

Be recomAndA spre preglitirEa clope- ~ 
~--~~ telor Dou6, precam la tUfoarea de nou a ~.1 

clopoţelor stricat€', msi departe srre fact>rea ~~ 
de clopote Intregi armonioaSE>, pe lâr'gli. 
garanţie pe mai multi ani, JlrGv~Zl1te cu 

r--.~~!!~(G.~tJ' sdluBtllri de ter b!Hu t, cODsl-ruite spre 8 
le lntoBrce cu u,urinţA In orI ce parte tndatl 
ce t'lopotE' le 811ut bAtute de o lAture prin. 
ceea-ee iluot mAntuite de crepare. 

Cu deosr bire rt'core'nd 

clopote patentate g~urite 
de mine inVEntatI' .\ mai de molte ori pre

j=;:::==5===~ miste, cari @unt P~OHZ lta In part*,A 8upe
" . nonl - ca violib8 - cu g~urT du~li. flgu!a 

S " P 'ptro seeea f"U uo ton mai iotaDa;., mai I:"d~nc, maT limpedp
t mal 

plAC!llt " cu vibrare ma' voluminoaftl d(lol'At cf'le de HÎ!*'m ne hiu_ RS" 
cii un clopot patentat de 327 klg. este egal în ton unui r.lopot de 4{)6' klg. 
paten' dupa sistemul vechiu. . 

!hl departe 89 recomAndA sprf! f"cprpll sr,aunelo;- de fer batut, de 
sine stdtdtor, - Ipre p"eadiustarea clopotelor vechi cu adiustare de fer 
batut, - ca ,i 8pre turnarea de toacil de metal 

Clopote In greutate de 800 klg. ,i mat jl.l8 S8 86.a. toldeauna ga\a 
ln msguin. 
UIF Preţ-curanturl ilustrate 8e trimit la cerere grAtuit ei franr.o .... 
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A gen tur 8 p rin cip al ă in A ra d 
A BĂNCEI GENERALE DE ASIGURARE MUTUAL! SlBIENE 

"TRANSSY:LVJANIA" 
prim(>8ce oferte pentru asigur!h' din comitatele: A rad B' ~L' B-h 
C d O (J • T" . m t l . 1 -<1, ICl'1Ş, S or, ma, araş-oevenn, sm1Ş II' .L oron a III e etI:'P~ue.(! lfln 11 . I 

mal favorabile cCJndiţiunl: e pe g ce e 
1. In ramul vle~n: capitale cu termin fios, rente, zestre pentru. f 

de tntreprindere pentru feclorl, pe caz de moarte, spese de lnmQrm~n~e, APltal . 
din urmil. dela 60-000 cor. se plil.tesc la moment tn ziua morţll 1ntilmp1a:;. C6S\e I 

2. ID ramul foculuJ: clil.dirl de iot felul, mobile, mil.rfurl, producte de ca~\l 
3. Contra furlulul de banI, bljutern, valori, halne, recvislte ş. 8. priit 8par:~ .. ~:: 
4, Contra grindineI: grAu, secara., Oll. CUCUl'llZ, ov~s. vii (viDea), plante ~. 

dustrlale: ct.nepil., In, hlmel, nuireţurl. iabac " a. 
~ -o .. . 

...0:: 
Deslu"irl se dau ,i proBp~cte se pot primi Ia agsn'urele .. noasue 

loc8le ,i cercusle mal In th sce-carc comuni ,i direct prin 
: .ciI! 

,,:; 
bCl~ 

·~1 
al 

< 

Hou 1 

.Agentura. principali "Trallssylvallia." in Ara.d 
Strada Sz6\ehenyl D.I'. 1. - Telefon D.I'. 899. 

423 -131 

ABi gur a ţ1 con' r s tu r a tor ilo r p rin 8 par ger e: banI şi t,o, 
ce aveţi de preţ! 

IndatA. ef(~ct surprinză-torlu! -
.#' , 

]ahner-Creme fără 
,~-

grăsime. N~~ 1 

Mal nou prod\lct higienic pentru înfrumseţarea ii nobilisarea pielel. 
Efectul tndată fil.lA esemplu constst! prin aceea, cumei 

pelea obrazuluI, prin aceea.ql uşoară Incordare, eoastsU &i6-
menea une1 netezlunl de marmor alb ,1 finet!\' oare,~ niel 
prin un alt mijloc de Infrumseţare nu s'a dobAndlt. 

Un mijloc de imfrumsetare pria î.sll~lre. ~_ cum o 
Jahner. 

Creme flir! grllsime aglieazll in tot .locul o son_saţiullfl 
în~ufte1ItA. Mal perfect Ile wrenul pentru Illgrlglrea 1I1frlUD' 
se~Ar6l. Nf1stricl\clos 1 In moment efnct. 

Pe tlmpultntrebulnţll.rel dispar PllSW galbene, bube de ÎIl' 
ferhlnţl\rl, hubiţe, sgrAhunţe şi altele pen'ru neeurltlrea plelel. 

Netezeşte sMrc!tud şI semn de bubat, .scoardil. Inrroşl la 
persoane mal b('trilue o coloare de obraz junii. proasplltA şi 
g-rnţio8s1\; obrazul, grumazul, braţele ~i mantie conservll. o 
trultlsoţ!i fravant!i şi o coloare dr~ostoasll.. 

,IBhner·{~rl·m(l fl\ru grushlle sA poate mal virtos zIua l!ll 
succes Il se intrebuinta. Nu conţine nici argInt viu, nlcr plumb. 
1 tegulA 1 eorollnll.. . 

f 

r 

Jahner 8 ii P 1& D. Acest sllpun serveşte spre conservarea şt nobllltarea pielel, este l!lJÎlr de 
'--orl-oe MpI'eaUI. şi 6serc1ti\ inftuiDţa cea ma~ hlnefAclltoare asupra IeIel \ 1""', 

bnln\al'ea J.ahner-po:nllldel veb~_~. ~ţalu. a6 sp~ ., _ - I\l el 86 
tnainteazA foarte esfm\l .... 1 Mb.60 tlleri. .k -;'-' -',. . "'" 

J h r p ude r. Jahner-pudeml este nedisputaver non plus ultra a tuturor puderllor. l!lste a ne un puder pentru bal, salon, de toate zilele precum şi pentru tmfrumseţarea peleY, care 
are insuşirea nu numaI de Il 9col'erl, 01 este ~l absolut nestricllclos. Jahner-puderul este un pro· 
duct perfecţionat, care tn priVinţa bunl\.tl\ţlI Il Itneţel ~i a DepernlţlosWiţil este asemenea orX-cArul 
puder Indigen şi din ţikl externe. Pentru blondine să ia' rosa s'au alb; pentru brunete (chamols, 
galbenlu) rosa sau alb. 1 ~ătul~ 1 coroan~ . 

J h a p Il d e gur~. Cel ce-'~l spală gura regulat seara şi dimineaţa cu Jahner apa a ner de gurii. nu va avea nlcl-cl\nd dinţI găuroşl şi delarurll. durerea de dinţI. Nu so poale 
destul recomanda la carne bnreţioasl!. 110\ dinţilor. TocmaI ~a se potriveşw la dluţl cu rădăcinI uH!.tlnate. 

\. 
I 
! 

Un mijloc sigur contra cărnII dinţilor uşor sângeroase. C?nt~a pntrezirir c!irnil dinţilor. La durerI de , 
dinţi renmaticl. Foarte preţioaSă este la tnlil.mraroa resplraţmnil rilu nlirosltQ\ltre. 1 sticlă 1 coroanA __ ,-' 
40 fllerJ. , . ;......,4 

J h pas t ade d t n ţ l. Liber de săpun. Mal toate persoanele carI tntrabuinţ1l!'&z.1I. a ner pasta cu sil.pun conţinătoare, au la marginea dinţilor o peatr1!. acră cafeniu descni8; 
carnea dinţilor e moale şI uşor sângeroasă 1 Este darII. a se rocomanda tutaror, cari ţin la valoarea 
dinţilor sllniltoşl şi frumoşr Jahner pastA de dinţl firă săpun. 1 dosil. 1 oor. 

Jahner pom a d II. P e n t r u cre, t ere a p.1I. r u 1 u J, 1 Tegulll\ t"~ . .,ne. 

J h er e 8 s e n ,A dep e r. Aceasta tntă~e~te periI deja clMlnBţY, lnainieazl In mare a n mi':lsnril. creşterea şi contribue hotarit la deplina Inhl.tnrare a Uill.treţel din cap, 1 stIclA 
1 coroană 60 ftllerX. 

J h TAp s e Il 1 Ade p II r. Resultat renşii r Nu dcscoloreazl\.! Coloare naturală a a ner pi':lrulul1 Cel ma'1 nou DeHtricl\clos mijloc ()are tndată dupil. prima tntrebuinţal'9 "CÂştigi 
coloare naturalA Il pi\rnlnl înellrnnţlt, alb ~t ro~u, precum p~rul dia barbll ~l sprâncene, \1npl 
plac brunlltll ~i neagrA sau blondinl. ~plicarea este foarte simpl~ şi este alMur~tă tn instrucţiunea 
dată fte-cărul etul. O naisbAndă a colofltulw după precisa lnstrucţinne de lntrebulDţare de sigur nu 
să tntamplll.. . ~ 

La cumperare sil. se spunll. apriat ce ooloare se pofteşte (negru, brunet sau MI) pentgf~l .~. 
tncarunţit. Un carton 4 cor. ./ 

J h a p AbI o Il din li. Pilrul nu prea frumos MI, roşu şi brunet sil. poate tn timp a ner foarte scurt MI-auriu colora. Apa blolldina oste pe deplin nestricăcioasă, duidul e fAr' 
coloare şi miros, care nu colorează niol pelea, dar nicr pa.nzăturile albe. 1 stIclA 4 ooroane. 

Pi':Irlll alb nu sil. poate cu apa b~ondlna colora. Pentru pl:\rul alb se convine numaI Jahaer 
v&psealA de per. 

MIJL<-:>O D~J VIN DJ:"iCAIl.E. 
--'i ........ - _ 

i 
I , ' 

., 
-, 

To!\il. Bomboane de Dr. OJll)olczer. Un mijloc foarte aprobat contra catarr.b_~rg.· 
nelor de respirat, contra tuse~, răguşeleI, contra gi:\dell1rU tn ghtt, cat&rhulul de pl(l,m~,jrraJ 
grele. 1 şatull ilO fllerl'. .. ,...C(I, dem\'iţ~ anr~ .. J.,;: 

Fluidnl pentru Rhenmatlsm şi Gicht a luI Dr. Hoflmann. Un mIjloc ';~date Ieehias 8tlr~n- .,' 
contra Hichrulul, Rhonilla, ~nrerî de nervi, Neuralgia, Rh~uma, 1!l musculJ. rilor din' crucea ~patelllt 
iirea unor membre, tnţ6perurea musculUor !li coardelor chilaviturllor fi ....,. _ 
1 sticlă 80. Ma cnrMcsc sa.ngele Iritoazll. aetl-

PUol{lole curitţltitoare de !lâ.nge a luI Dr. JameR. Pilule a::!t.e sucurile rele le~ea stricatA ,1 
vitatea maţelor şi tnainteazl!. mi~carea scaunului, depil.rteazA " 
r'm~iţele rl!mase din alte beteşugurl. 1 boiţll. 80 IHer\ anza şi sângele tngreoiat daplirtoazi!. aerl. 

Balsam de 1)1'. Jllmes. Balsamul 8Cestll tncu.lze~~c! o mistuire proasp!l.tă p~in urmate aduoa 
ciunea, fiegma şi ferea superflua şi prin aceasta P[O escltl!. pofta la mt\ncare ~1 beut1U'ă Balsamul 
mistuirea rânzel (stoma~huluI) tn mişc~re re°uA tn'testlnelor, delt\turll. ridicarea din stomach, amlri!.-
acesta depărwazil. v~nturile, spore~te actlvJt~o ~'ed ' "li 
ciuDea, greata de cap şi ameţiala. ~ :li~;a6t!i unso~re se apUci!. cu bun resultat nu numal la rle, oi-, 

lInsoare de rîe a pr?t. Kapo8
1&t 1 ţegulll. 1 coroana.. 

şi la to\ felul de excreşceru~ a pie -

Comandele să se adreseze )a 
1036 1-20 

RUDOLF JAHNER, apotecariu~ 
'l'emesva.r-i'abrio stra.da principa.1ă Nr. 70. 
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