
I 

k 
.. --..~. A.nul VII. 

J AtED..lCŢU. ,), .r.4. o.6a r.r ... "IH ..... .,· 1(', 

~ ---
~J'ti.:..' .1HO'NAIIENTUL 
.. reDW Ao.ltro·Ungar1a : 
f. pe UD NI. • " r • 20 cor. 
! pe Li. an, • . ,10 w 

~ lI" IIB " • .JI • 1 pe o llUti. ., il It 

1.rrB de DuBllueel pe .. 
4: eeroalle. 

, Pentru RomAnia şi strlUnA
'-~ pe an 40 traDol. " 

.... u.rtpte •• ,. i.,Pol .... 

. Arad. SAlllbă:tă 

.. 
1, 

- fim_. 

.-
" 

, , 
, " 

~:~-:~ " 

111 
.. '200 ,.. , 

~~~"'':~J •. - 't~ 
ADMINTSTRAŢJA ' "-

Ar"", D"ăk J"1IY~rte.:'111" ...... 1.-'/' 

• Ufn;Kl'lU:-';ILE~ 
.do un şir Ill\rmolltt: prirn{l. '",," 
'dati!. 14 banL a dO\l.a (IarA 
12 banr: ,Il treia O!IT~.x b 

de tlm'are pnbllcnţiune, 

Atlt abonumentoln, efat ~ 
laserţiuDile "unt Il S{\ ]lli\1i 

în.aiDt6 în. Arad. 

Teleroll p'ealrn ora<! fi comlla~ &01.. 

8er1.on Defranoa/,a I1ll ." prime." 

1 , g-rz- , 
) J 

e "".,f. A.Ja»I' VII. NunH~r de DUluillecă Np.43 

1-

[. 

...--....::.---
,'" $ ±2L L & 

le ~ 

i K th' \' A t ' R 1\" venit să spună ca va face ~i o lege \ OSSU IŞ Il lmpO nva omam Ori nQU~', privitoare la aleger'i, după' pofta V~RBIREA LUI DR. AUREL VLAD 
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o 

~ Lupta pe care o duc kossuthişliI lor." O !cge prin care nouă, Românilor, 

f în Dietă are ascuţişul îndreptat Î11\pO': ::id,ă. I1li,,,.:,se răpeasc:~ lP1â(nă ~tih ~uţinele o.--.--..t·t-:-t "1··ţ (1 ~l 10 "O"\llll.'I';I·:" 11 <1 D'*l'etel~ 'II''':. Bud II e~ .. ~t"/, 't ~ 
i triva noastră, a Roma-nilor mal ales, şi rep U~t ce avem, ~c OSSUr erencz l' H 1 U 11 şe( III fi, e a l.~... ~ " ."' , '.' U. 1 ~- ) ~a""" " ,. .~ 

~. __ -..i tmpotrl'V8. celorlalte neamurl din ,,'~eara a indrtznit' să ceară ca drepturl să se' '~ '. !. . '('" J,i .', ,+; "', -:;,. "j 
. Ungureasca. ~;/. dela ,'"numaI acelor HomânI, cart stt'u Onorhtă ~ietă l(S'ituzi01,'I~~!) p·~t4amentar gara)1tarea dreptuhl,I de ~u~ .• <. ~. " J 

II , adiel!.· el cu 1(o'rbi şi scrie ungureşte, deşi pe când După vd'rbi~ea:.de prO;,ra"-l:"i& fiu""bli,~i7 ,n~re' şi asoci1tre'e b,n p~nct c~rdfl\aJ. ru~';. . ",~ 
•• ,. "1 ~e ce., se năpusteSn~. t, fu! TI'sza' ,? fus~se la Beiud', să-I T\ro~tească pe Ro- stru-pr.e~edi~~· şi v.~r [re,., ~a '.:lltregitoareto?t~ aceste; In ~or irea' e program ~ d- ul . ~, 
a lAt 1 un t Wl '?'" de erJ, nu me~,u In R-<+Zltla de-ar putea mlmştru-p.reş~drnte despre aceastantcl po-

" a 1.:ve Ş are lmpo iT • d . 1 .... ' mânl ~ ţine cu partidul seu îşl bătea .,"ota ~l,n"'redere. '('A:pr,ohZl~ t l~,n ,"t:'i.n= il.i ~enire nu· s. e [ace. Se, pare că această • . Pentru-ca acesta vrea sit facă. rm ma (l., r N .'. ",.... "'" ... n- T ••• 
o ""' ... t'" Ja3entăril" ca pieptul că Iubel?tepe toţI mI patrieI do- stânga-estretna}ţlntbut, "'ac~ster neÎncre- ':f."f!stie n'a copt incă,de-aJuns spre a pu- ;, 

.11 ~. a se porneasca ." ă f d b' ~ t-,.U d J.' . t ':J:, An;&' 1 ~ d'fi ,~t" ,. t 'd'l l'b I 
fi tI' l'. '. t' c 1 au ,slugit treI potnvă, c nu ace .eose lre In f,S p-' er., carelSV()fe~ fi ~n ~u"" mouve :+UQU .j .':! il CO \. C-.. .. am",sura 1. Cl or tera e, ~ 
). as le leClorlI nas rl ar . . 'R â .-. t b t < s(J' obiectiv şi unul persohal~,~ nu sunt de,' pi> ,""h~n~"~ nu vom odihni, pân~l. nu VOlU -1 
~~ an1 in oştire, _cel puţin de sfinteles~r- gur ŞI. o~ ~, .. m r~ oga ŞI rac.,. rerea cdora"carI În M.tt:aţia~act'uâIăţin de, ;·'iCJ ~' .. '" c:arf ll(tn~acoarde şi garanteze"" '1 

~. bătorl să. scape, să -fie .. la vatra părin- ,.. Vlclen~ n:4 marlpll sunt insă de Îlltlrcpi.1ţitf folo~irfia,~ 11lqloac,e1o,r .. :p~;r·~··1' Oi,>:.'.t', " .. Jrl; .Cu mine-s'a ~ntem?l,' ~t ~ă ' 
II. .i . tească, unde părinţl, surorI şi frC\t~ n ca~ .~ossuthHŞtlI., C~nd- umbl~ pe l~~ ~ate: mţntare extraordinare., ·.J),tt pnncIPf,,:,< p:.:r;~,~! ~.. • ,It să-mT pennttă să :ţII1 In i.:i. 
;0 ! 8,'tteaptă lă.crâ.m~nd. . _. prllltre RomânI, Jură că vo, r fI a{ze ŞI du~mall al' o~lruCţiej, dar o ţin d' . :-.,,:.: •. '> :~~r ,'" ,', '\ '.;:. de progfmn în IfcelaşT ", 
ala' ,~.o. '(th. ,_ ,. D' U1 t I! d 1', bitoare mai:: ~l~s îrr situaţia·.de 1""\ " _: ,1 '. ,:1<.;',:. :'..!: • (>1'9.1. ~ A trebuit să in_li. " ; 

~ f\O" ':;; ·ll.;, ă dea tnsă d,.~ptate! m lea .. ~Sa:, :U~t: se -',ac cel carf o ·{a.~, pot primejdui to'.,~ ~~'s" 1', !.: • .:. ';',' ,'.:rfC .• 1., ?-,acţie, să.-slll pc'r, .. ~ 
:"""_1 .' ce M. Sa leqde, fme-l ma~ va~lllc pornI }npotr,lva toate, fără, 8{ poa~ă câş!iga, 'j,-,1 .~r'y~.: ,l 11'\ , '< . ',,..,h d ,'). '.' '''og~al}1.î~ a~tă " :\ 
:1L L. I !l-,) (l Li'leJ'::~1;:' "alE "i mal câte. noastră de.cAtKos:i~th? ... ~lJ?e,.d~c~ (~llşcare şI~p·nţraZlcere.m, t"i .'$"tnn'j "\,l.l,, l' '" .. .,,\.: ,.,:, .• " ~mprCJurarl "0 '1 
s; i .~ .• ::~: tu! r:,til u· 'i i'S. '" rldbz'rea ce- nu kossuthlslul ovrezu. -?ţatmart' Morltz~;vedea--o'd';1"~ . P .·b' ..... ';,':' "",: "";;"" .... ::"',: ',: !",,.tf, ," ~~ dea ~< •• ~ 
11&' 'Lt da ce de ales la Margitt~ şi cuvotQrI româneştl, ,..,. ..... ··bl re ,!1r.:~; agu ă,.c:~"1'1I"r:' 'U; (,r;::~:; ;,·'rr>tI ,', si, ". , ': ar?'"'" .'1 

/' ~t 11,' ,!I, j 1,: " " _ striga ,MarţI mar tare în Yieţă, asupia ~ot asculta;, Is~ur~ul acesta,.I~curaj('~" <. ( ,.' :f.J., '':'',,',' tI': ." ,':>~:' ,','. :; <.1 ,!'/!~: ': '. J, ,1 n, 

'8 

16· 

!,i (1, ~;;(n; i .. !~ " I· d !!.,' ~:. l,.omandă un l{ â "1 ~, '~.- ',' ,'.. ",'I~:_ -. .. , .... qr. :!t..J . Eu nu spngmesc ,~~ ! ;;,~gl ,)(: .... ,,", •. ' ""'I.! /' .'.~·,Hjd,·l' '1 
I,,,ir'·'il~(',,. ; J', i,.~~ v viil(}f şi re- om ~1 or ' .. ' •• ,,' ~~. , ;. ' ';;- ..... p.ul. (~gp~o.t4 -1" ~': ,'~ ." ,'. • ~ ~".,1(1:01';. ~!'ld j,. ':;"~'r~, ... ::1' ',i st.lt,,:..:L ... 
;H:ilt!I~,>lt." .. , • .r:~"I~'A;' ,,~.' ,feJ, ca Ro- .. E~tă clpe,:,s k.ossuthl~ttL ..... ~,... ,~ ~f: pnde suntm!D!stn,?';~' .: '-. ,'\,lP/-/\'1 ,( .... ~(~ '" Jt! ,r or,' e!or~ ", ' ., 

, ., l J O aceea, fraţdor ROll}.ânI, .lf\ţI' cu "-,_;'fţl),(mi~ flklm',,; A abzls cabmetul?.;,. adnl,j{'şt~"~I'e \l'.~:ot'<'lo',.' 11 ~#';.; I Y ,-N' (y . ' ........ ;n: .• ' k'/:.h, .:,< I.'~ < a un oc 1 ,'. '. . d • ~ '~li l' " I]~ d 1 "" B' , . ..;.,r. ".--., 
, " 'fi A ' uare' alUlnte; ŞI Y~"'păzlţl ee" osSU~h4}tl ~~., a '(//l}~t :, J41r omnu al. ' ': ,. l1~e ŞL.- ,'" ' .. ! ',1 P'3:ri;\ [;:-.1, '" " ~J" ~ .1,' . /~. .: : j (.,. , '~I '-4. , •.. <1.." al s4. el111- 'ca de rele ... A4l mâne el eiU- I{or ,.eu.. 1,..",.,.5 PreşeJpJ.fI;le:.Mi! rog"vor.sb~",nun~r trălI!!, că t- ,r.',·'" \f/'" ~I ~1;', ,""~, "t,' f 

• .p j 'Il "i -,fi regtmel!-te treera satele romAne ar", ... - _ ~<tt.t." )- . ~ ... .; .~ , patrII treb~e ~, ,~", ,> ',1 .(nel." ,", ;" , 
- "' ' . • ( 1" 'tmba să n'aIbă ,e vor cere -:V0 .... ""f) vr d .c" • _c,. .' • ,~ ,.. "<, .. ,,t'" ""'1,n • .,It' ~ ,>, " .. ' ••• , t,-., ,. 

: ....... ~ ._"1, ~.":'.,. .. ".",J'.;(;""'.'; .. ,' , turBe Românilor~ indeosebI priR~Ejll', '!'~» 1.'. ::a,'. ':,-, '."" .: .. ,;:~,;..: ",''- ~~, ",., 'tl'l," , ' • 
• / . ..,..... , •• l~~.<I!I; ,Q,bl despre al C' -1 RAd x t'" x "_" ,:~t"'<:', ce arr~nl.~1a" f',}f'Wl •• " '.',' 't; .Jl': ',.1 ':. l<.d,l), ,'l '" ' ,/-' 

il 
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:,tludu.-'şl dorul CI l~e ,omi1na eVt;~a Ul!':;a. ~ŞI 1 (. ,1 ,P"Cl"f*! "J! (\ " ~ff'\l;,r.j \,. !\DS '(c HU 1 ;l)o!;i: ,c,:re-;:r< ~}.', 
-'''l'~''''t 'i' rllh ... t'..)LHJ4<lQ:lU~on;"""'!di .. , *!'ra-~,..w..'''' ';' " -, ':, .. ·.1 ',. -~ ':"""~' ,. , i'("L\,',~' 

Lln!l,1l1!şe a saee- ~ A • .~ .. , 1 ,~" .. ,,", .< "'", - . i 

"",') O' tq,.o",:n unde ăr'nţ'I dea cre{ement pqrbelor ademenllo~"e .. _ ~ o 5(.,.1"""": ;:;. :,I~,lt:m • ..: , • .: ,,) ; :',' ,,~: 'i '~"~I'\:' , 

'1 " "1' P 1 ] E cu putinţă ca ,în larna asta Od 1.... U I ';;\Iă de-aşI n\111llest:: el priHul ale- j ,11-~C /t:"l CClU,C, ~ .~ld~! F·\I<!.~, L 

., d,h \c C d, -' )ot vedea, - 'ă ă d . ~ l I Pă. ~' gen!or winţa adcverata. (Aprubărî în :I1d.nl;(:~ta h'dl'rll l
.-, ţ.~ nu w: 1';' f' " " 

J '1 kUl:l:.-iun 'tii h'l i , 1 la fi t prim var, s se Jaca a eger . .:';ws', ~ . A d' Aprob~ 1 '1 'l" , o C j~, ,.;:;i ",[ su e, ar . b ' st'lrga ŞJ "!a:-Ig'l e,Trup::,' :-ta, on, !etel., ~ . ...r 11 !; ",1~u'e 

';:)(;rÎrea recwţillir şi milioane... Şi ătut de Dumnezeu va fi RomaD:u1 se ~uatc. ajunge: J1umclI ~~-"-..cnlea într(l~k- Dl mini~ru prq~,.Lntc ~~ :~cut t',iVl-

, m,:y dU~1I '}1.nesc grozav pe Tisza, 
..,ntru-ca ace-sta după-ce a primit câr
na. ţ~rj(, a venit 1n Dietă şi a recunos
ut (',ă in, ,1 eara Ungurească ~i celelalte 
dMtlri au drepturI, Că el vrea să cins

lt'Pltică drepturile acele înscrise în lege. 
Ind6ul:lebl ţine să spună, că sub d[nsul 
bisericile şi şcolile n maghiare nu vor fi 
prigonile, ci din contra,: va ajuta pe Ro-
rnâ~l, S~rbl~ SaşI, SlovaCI şi RutenI a-'şi 

'. susţme şcolile, a le spori şi a le duce 
la Înflorire. 

'1>-~ 

~are s~ mal dea atuncl votul kossuthlŞ- ceriT unei reforme parlamentare, care s~l-I tor la chestia naţionalităţilor câte-va deda
tllor, CI frate la frate~ Român la Ro- asigure ţeri! votul universal şi secret, l\le raţiT Însemnate, în sinceritatea cărora nu 
mân să întindă mâna, căci strînşI la un mir "ă to~cmaT, p~r!idul ,guvernameptal nu val Să. mi! îndoIesc, dar cari. nu-m~ ofer 
loc, nu-! pulere care să. învinaă asupra s~ poate. lmpŢletlnI cu, (dea asta şt-şI ~o- dc-stula bază" ca să pOl ~r~de In, realrzarea 
noastră tl tlvează mSlr~unarea prin teama ce I-o In- lor, Am auzit noI promlsmnI ŞI mal fru-

. . spira naţionalităţile, când lucru ştiut e că mouse, dar când a venit timpul realizărir~ 
B:ussu ~l,..i(tnu, majoritatea deputaţilor guvernamentalI vin nu s'a făcut nimic. ImI iau voia a cita 

--- dip cercurile locuite de naţionalităţi (Aş a-I I aceste declaratiI şi a le comenta apoI con-
în stânga.) Asta e recunoştinţa liberalilor, form adev~rateI lor valorI. (S'auzim 1 

Ceartă între kostmthişt't. Ceea-ce că tocmaI pe acela îl lin. nevrednicI de S'auzim !). "De o mie de anI trăesc padnic 
era de prevhut, s'a întimplat: intre kossul· votul universal, carI îl furnisează parIa- in ţara asta alăturI de maghiarI straturi 
hiştil, carl au pus la cale obslrucţia şi de mcntlJ!uJ (Adeverat 1 Aşa-I I în stânga es- largr de cetăţenI nemaghiarr, carf au na

trem;.!,) Conced, on, dietă, că şi naţiona- ţionalitate proprie şi individualitate etno
un an de zile au tmpiedecat mersul pacinic litaţile poartă in privmţa asta vină, Întru grafică proprie. Aceasta a fost respectată 

El hine: de când mtâiul-ministru 
Tisza 8. spus toate acestea, d'atuncl kos
suthiştir l'ar prăpădi in orI-ce clipă. AuzI 

;~ r fn:iră.sneaIă: să le spuI naţionalităţilor 
", au drepturl în ţeara asta! Şi sa le 

al lucrurilor, a isbucnict cearta. BărbaţiI cât şi de, parte prin ţimAa lor p<l,>ivă, parte de părinţiI nostri! În trecut, şi e datorinţa 
mal serioşI al partiduluI, In frunte cu Kos- prin o activă conlucrare au contribuit ca noastră de onoare s'o respectăm şi pe viitor, 
suth şi Polollri au Inţeles câ obstrucţia numai guverrl'll să a/unga in c~rcurilc acele la şi eu cred că rămânem credincioşI calitCt
pagube aduce ţ(;;ril, şi au declarat că sunl maj •• :r~te. Ne vom ingriji In,,4 ca starea ţilor mar individuale ale naţiunii ITI<\ghiare 

asta ~k lucrurI ~a se schimbe şi ne vom şi servim totodată interesele bincÎr;ţelese 
gata să voteze guvernuluI indemnitatea, adecă sili a câştiga încrederea guv(' nuluI trân- ale naţiuniI maghiare, d.!că ţinuta noastrA 
s!l.-l tmputerniciască să sb'ângă dril'ile, O tind cand;datir luI, ~ dacă n',tm putut s'o faţa de naţionalltăp şi pe viitor va fi nor
seamă de InşI tnsă, în rindul IntâI gălă.gio- dştigo1m t,blindu-Ie calea În parlament. mată de respectarea legilor şi sentimente 
sul Ba,-abds) nu vreau să cedeze, că.cl ştm Atât din pressă, cât .şi din declara- frăţeştT b-vorite dintr'o adeverată simpatie". 
că dacă va fi pace tn ţeară el nu vor mal ţiil~ singLlr~ticilor barbaţl, politiCI, reies.c Kaas bJo~': Aceste au fost zise la 

1 

--.., 

, lă.g!dueşU ocrotirea pe calea legiI şi aju-
tor bănesc pentru a-şI intări aşezămin
tele de înv~pHură? r •.• Dar asta în ochiI 
k08suthiştilor este cel mal negru p~cat 
ce p66'e aăvlrşi un Ungur frunta~. Ear 

.. , din partea unul cârmuitor al ţ~ril este 
,.':"':'.,.t.~l mal multnicl mal puţin decât-
.~ ........ 'l.' Jlre de neam ~ 

. f-.~." Pentr.u-că ce VOlesc kossuthîşlil? 
, ~ J mărturlsesc toţI fără ru~ine: să se 
I şteargă şi legea dela 1868, care tie dă 

tirept ca peste bisericile şi şcolile noastre 
noI să fim stăpâni, şi in ţearea întreagă. 
8<1 nu mal, fie decât şcoll ungureştl, în 

,,. cat ~ână ŞI Tatăl nostru şi Mărturisirea 
Credmţel şi cele Zece poruncI să le 

" z,~em - lIngureştef'''- c ..... "_ Pe slf)vacu! 
" l eseloJlsky, depl1tatul, erau să-I sco ta. 

.. ,larţr din Dieta.. pentr(]~ctl pe Câ~d 
. vorbea Dr. Aurel Vlad, a strigat şi c'] 
Că~n~ vom lăsa să ni se răpească 
d.ff~PI urIle hm bel noastre!« " 

.~.. ~ ~~ c~~al sunt :lup.11'11 tl kO~!'l1J~l?iŞ.l.il ~e\: 
, ,tăf âJl.r "Îi de acum pentru-ca lr~~a .Q i 

; " 

1· ., 

,_~i _J._ 

e '. D că In adevcr team~ de naţlOnautăţl!e ţerII adresa alegătOrilor dela Ugra. 
num l'a nimIC. e aicI superarea lor că frun- ir!lpkt{ecil guvernul să Iărgiască dreptul Dr. Vlad: Aşadar:.. şi pe viitor! Am 
taşii partiduluI vreau tmp!l.carea. -' Linişlnn. electoral. Rei e<,e asta între aheie şi dm aretat cum i'n trecut guvernele liberale 
in să va reyeni orI c:1t s'ar e!l.'l~(J.', rapo-tu.l com\sH:I parlelînertare ,esmise să prin aceea şi-au manifestat iubirea frăţiasctl. 
8arabds, LeuflYel şi soţiI. ' '., racă investigatie în chestl<J îfllllfcărilor de că ni-au connşcat şcolile şi drepturile de 

• '1itlJb e ale lUl..Szan1ry, car~, în faţa so- întrunire şi de asociare; ear dacă şi pe 
dalişti!or' am' ă'n~ de[}eg.lr~a votuluI uni- viitor ne pun aceasta în vedere~ declarăm 

lJ'Iarile p'ute1*'l fi Turcia versa!, a d~pt: .. 1 ~c ~dlln~re şi asociare ~ă nu vom primi-o i'n pace. (Sgomot), lml 
In cercurtle diplomatlce se SV01leşte că ltberă cu teama e naţIonalităţi_ Aşadară Iau voIa a-mI expune cu toată sinceritatea 
Austro-Ungaria şi Rusia au adresat teama d~ naţionaiIL'i.\l il r~ţine pe"guvern vederile în chestia naţionalităţilor; cred că 
Turciei un ultimat, provocându-o sa dela, codl~Ctd'e.a d:'cptuluI de adunare şi nimănuI nu-I va fi spre pagubă, dacă va 
~ aSOClare ŞI Iăr~trea Jreptulul electoral. Aşa cunoaşte punctul nostru de vedere. (S'au
zntroducd reformele promise. In ca{ se pare că. in tr~(:n,t partlJuHiberal a .voit ;Iim 1 S'auzim .0, Cu lipsă de sinceritate 
contrar o ameninţă cu rifsboi. să-şI manriestc It~·.:-e;J, pentru naţionalităţi,' 'nu me va putea învinUI nimenI' le voI 

* der;.egându-le cod!llca.rea acest?r. le~J~ ,şi espune sincer, ,cum cu tot dreptul ~e poate 
Gu'uernul itaUan, în urma silllu~i- făcend t~tOddtă, ca nlcf Mag~:anl mşIŞr aştepta de~a ~nlne .. No~ nu luptăIU nicI in 

deril m'uis/ l f R ,.. ' A '. s~ n~ dlspună d: această codificare, Aşa contra UnlU\ţtI tentonale~ nicI in contra 
~' , 1 ~u u ~~:'\~no a ",uns IIllr opo- i :!m :llUns acolo, ll1 cât ,pe seama noastră unităţiI politice a statuluI maghiar. (Apro-
'.llt~ loarfl' gl':a. .\m<lstrll!.prrş,'(!tnlt!, L II)' ~ 'i ;~tc Jrept de, aSOClare. Mal dăunăzI bărl în . stânga extremă) • 
l!tt! a cerut m urma ~cestci slt/la!il, (J;i~ t ';umaI a rOS! Uj)flt<l, <lelunarea poporală a Rlg6 F.: Atâta ar mal lipsi. (S'auzim 
dien(d dela N15e, C.lre ia şi primit in '1"-! ra'!Jc.\~~;C r, serbr, pe Ce ?asă nu ştiu, (O S'auzÎm !). 
d · ( . i' . de ~ , ! \' L)Ct:: "e llaZ<l pretonala 1) Nu pe ba'a de Dr Volad' Dar ~u t t t 1 ?eU il l' a aS/Burat mcreJ~rea sai', '~o t'" • ,s ..... o respec u putem 

. t '1 ' . . '- , i "i:llil pretorIa], cacI eXlstă ordin mini- ~tcpta şi noI dela acest stat ca pe Hng" mlms erla 4. ,,'ure era sJ ,sPucl/cas ·'1 ,:', -, 1" f. . .J. .,' < , L", 

'~ ~. ,. : . t""4 ci. Circ ,ace, cu putInţă ca Urep!urrle I re~?ectarea IImblT noastre m~terne să ne 
ap/a1lat .:fard mea rnatnte cU !tirUc1 ... zrc!. .1 :t .. ,', ,) I ,11 f: ~ ",l,t', ,l' '!eI ~l :irţf, m<;CI~~'1a te a I' r UlC:l. des, ~ 1 ta ~cont:\nice\te ~ i cu I tu rali-

, '.', ~,' r ~,I , "" h fală tle::a COnl1Şcâte, (0.::-;11.':. \AprObărT ill ~.tmga!. l<1Iă ce as,;ep-"1 :( i '" c· '::'. " ţi" .In sr,111 "on~ ~!tllţioual.,i t~n.~ r~Ql Jela Slll, i in s~himbu! .l.~ :ora 

r 
J ,.. 
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SI,I I1tem gata să dăm ~tatulur tot ce cere. R.tkosi f rik/or: Patna magh iar,ă O 

(AprobărI în stânga). Faţă cu acest curent avem în armata comună! (Sgomot nein
încearcă să se validiteze alt curent, mal cetat). 
ales în opinia publică maghiar1\, un cu- , Preşedintele clopoţcşte: Mi! rog de li
rcnt c.are În rîndul ÎntiI e nutrit de cel jl1lşte. ono d, nI deputaţII Ve rog nu con-
carr: aşa se vede, au chemarea să se mân- turbaţI pe oratorI neÎntrerupt. ' 
drească cu patriotismul lor, ca astfel s1\ do- I Ra/~'olls,kr : Emblema comună e 
vedească cât de indispensabilI sunt el, carI I bun"l, nu t' 
aşa zicend trăesc ~in. a~eea" că n~ltresc n~u- . Zb07 ar Al1kI6s_: Pentru el a {OSlo bună 
nirea dintre maghlan ŞI naţlOnalltăţJ, vOllld I ŞI emblema comuna;.le va fi bună ŞI dacă 
să arete cât de indespensabi li sunt el. o vor retrage. 
(Aşa-!! Ia partidul poporal). ., f "es{i : ,Er, barem de ar revoca-o I 

T"esil Jo,sef: Aceştla's mişeiI de Jreşedmtele: Me rog de linişte I 
ovreI, np ? Spune-o pe faţă! (Sgomot În Dr. 'Vlad: Mal e şi o altă mişcare 
stânga). r pusă la cale .de anumitI bărbaţI, carI cer 

Vr. ţ Iad: OvreI sau renegaţJ, tot ca t?ate şcohle poporale să se statifice şi 
una-I! ca limba de propunere să fie esclusiv cea 

RakoJlS,I.,': Asta trebuia spusă luI maghiară, Eu cred că promovarea culturiI 
Hartenstein. e datorinţa nu numaI a statuluI, dar da-

Ves,i.' Pofteşte I Dl Rakovszky va torinţ~ tuturor. (Sgomot continuu) Dar, 
avea un soţ demn de conversaţie. ono DIetă, dacă ar învin!" :urentul acela 

Rakovsdw: Eu nu i·am sărutat mâna! unilateral, învin""'" :' însemna-in-
l"er,i: NicI eut ' h' , vll1gerea curent ere mag lart-
D,.. Vlad,' Numar de curend, în Je- sarea cu orI-ce 1 c, 1sta un curent 

gătură cu modesta mea persoană au apă- foarte primejdio~ căcI înstrăi. 
rut în presă deosebite comunicărI. Cate-va nează cetaţeniI n" !e stat. 
fOI au scris, că în comitatul H unedoareI se E.t!dre.r: C '. au resgândit 

gerea funcţionarilor adn'linistratlvr atârnă 
aproape escluslv de puterea comiteluI
suprem, care e omul guvernuluI şi alege 
totd'auna pe cine vrea şi guvernul numeşte 
pe cine îl recomandă comitele. E drept, 
că avem un fel de alegere, dar alegerea 
asta e mal mult numire. Eu dar nu în 
statificarea administraţier, ci în ştergerea 
dreptuluI de candidare şi a virilismulur 
ved leacul potrivit, şi în înfiinţarea unor 
corporaţIun!, carI să represinte voinţa ade
verată a populaţiunir, şi nu în corporaţiunr 
ca cele de azI, carI nu sunt de cât unelte 
oarbe în mânile comiteluI-suprem. 

Dupâ-ce însă în programul guvernu
lui nu ved nicI o garanţie, ca relele aceste 
să se lecuIaSCă, şi nicI persoana, nicI tre
cutul şi nicI programul d-IuI ministru-pre
şedinte nu-mI ofer aceasta garanţie, nu-I 
pot vota guvernuluI încredere. (AprobărI 
Indelungate in stânga,) , 

Coalitia partidelor 
pregăteşte revolUţie, că RomâniI vor să mult, CI au făcut I 

pună la cale un nou 48, că Vlad ÎI aţîţă, Dr. Vlad.' ~ . lt Kossutll a - Dela corespondentul nostru special. _ 
că umblă din sat În sat *i nutreşte spi- călătorit şi pri~:! ar trebui să S ,ţ; N . 

'opositionale În Bulgaria. 

rîtul revolUţionar, conjuraţia. In toate şti- aibă decI vederI~ , Ir tocmaI el 0pa, ro oemvne 19°3. 
rile aceste nu-I un sîmbure de adever. ŞI' -a rl'dI'cat cuve"n '1 t 1 O' , . '1 1 'esu aces u poslţla a tmut ZI e e aceste o şe-Că nu sunt adeverate a dovedit-o l!1suşI curent, când ar t1 _ \,; " c1 §-ul 1 Î d' il 
vice-comitele' conntatulul Hunedoara, când, din an. de lege )( .j.' 58 . .. (O mţă comună, da care a luat parte. un 
- interpelat,in congregaţia comitatensă voce în stângă ex, \-1 necazul!) num~r 'mare e persoane, aparţmă-
- a declarat că un singur, cuveni nu-I Dr. Vlad: 1 1 cel ce nu toare la diferite partide politice. La 
adeverat. vor ca să trăim, .:- ." cei carI vor această adunare au vorbit Geşof şeful 

. Vcs-:::elovs::ky: Tot aşa -fac în Neutra, s" su ţ'nă p c - b I . f 
• • aSI a ea 11 _ose !te e naţlOna- partiduluI national, Dane şeful partÎ-

Trencin şi pretutindenI în ţinuturile de litătI carI locul t (S t l 
, , S ) " esc tUra as a, •.. gomo) duluI liberal-progresiv, zicend, că' tre-nord. ( gomot. . .• pentru acela nu· 1 necaz I 

DI'. Vlad: Pe vreml!a lUI B<lnffy esista Sza'mdri Alu": Imprietiniţi-ve cu idea bue să se unească partidele oposiţio-
în lnlnisteriul de interne o sectie ă naţio- de stat maghiar, şi n ' tradaţl! (Aşa-I ţionale, nu din motive egoîste, ci con-
nalităţilor, a căreI menire n'a fost într'a- Adeverat 1 in sdnga - c.. siderând binele public; ţara a suferit 
tâta controlarea mişC:.1rilor nat,ionalităt,ilor, Dt, Vlad' Ca" d ~ .. n_ 

10' • 11,. .. atât de mult din causa neînţelegerilor cât mai ales să joace rolul de agenţI pro- tul' (Sgomot mare). 
Yocătorl. Atunci au' faurit aicI sus un fel Dt". nad: (contim " ar fi o politiCă rea şi nepatrio-
de revoluţie numaI ca să ne poncgriască din legea naţion.J.litâţilof a continua în modul acesta. Tot 
în faţa străinăţăţiI şi a opinieI publice ma- instrUCţiuniI publice fiind a... ( ",! aceasta a spus şi Geşof în vor-
ghiare, (.\lişcare şi sgomot În d?eapta), vedere al cultUriI şi bunăstăriI \J~ ~ sa. 
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nitate a uneI mulţimI de deputaţI, 
parte pentru vătemare de onoare, parte 
pentru duel. 

d După pauză vorbeşte Ia vorbirea 
. e pro~r~m Kaas Ivor. Combate poli
tl~a mmistruluI-preşedinte, într' o vor
bire lungii şi fără conţinut. 

.I-:a 2 ?,re dUPii-ce termina Kaas, 
se ndlcă lzs{a Istvăn i d' 
să pună la ordinea d! '7~ere cad.teta

y 
d A' 41 a şe mţe 

e manI prOiectul despre Cont' t . ă . . mgen, 
Şi s nu-şI nSIpeasca vremea in dis-
cursurI fără rost.' v, 

Scenele ce a~ urmat după asta, 
nu se pot descrie. Oposiţionalil sar ca 
turbaţI de pe bănd, sbiară şi strigă şi 
bat mesele încât nu se poate auzi ni
mic. ,Olay , cu ~ ~ârtie î~ mâna aleargă 
pe tnbuna presldlală ŞI cere fedinJd 
secretă, care să şi ordonează.' 

Rako1Js{ky e primul or.ator. Ce a 
vorbit. nu impoarta, căcl scopul tutu. 
ror vorbirilor a fost să întindă şediI1~a 
cât mal mult. . " 

• r ,-<-""""-

La 4 ore se ridică Lengrel Zoi
tân. care a primit misia sAvorbiasct 
până la 7 ore, avcnd s.:'l·J înloculasc~ 
atuncI Gabdnyi. Se aprind, lămpile. 
La 4 1/4 ore începe să vor:)ia~" il cat, 
verzI-uscate. Către 5 ore ,cere r,.nl<;~' 
de 5 minute. La 6 ore cVJltinuă vor 
birea şi vorbeşte Într'una p'ba h~~?-:
şi 1/2, când se ridică Gabdn)"i ~'iik1:.~ 
ca sa vorb'",-cl1 şi n1~~'f n,: t,ii' 
Intrerupt d. rtSt~~" ((~e'l 'f ţ' 

beşte până ~a 7 ~i '~, d, ~ 
pendă şedi'ţa pe 5 mlOuh LJ\., "1 

vorbeşte l. d!,ţzrdy Feren, ~', rq 
cultura con 1ilor şi prnce ~ 1 ;t~'l't" 

. Dt'. Vlad: şi prin asta să motiveze tont a se lngn)l dupa putinţă, ca cetaţelllJ f '1 ' , . Resumeazi '<1 i~ J "' ';' 

';~ 

Nagr Mthdly: Asta nu·l adeveratl şi ~l statulUI S,~?p suprem~ e acesta !na~·u' Situatia .va fi de cel mat mare La I(J Of[' :nrbeşte p,:' ·~u:·.if' 

ă f d C or lrea as:" ',". j L mesurile escepţionale luate împotriva noa- de orI-ce nat,ionalit, ate carI IOCU, esc in o, os pentru ţară. unmdu-se partidele., V b' 
stră. - Si de ce le-au făcut toateCaceste? ~asse c~mpacte 'să s~ P?ată educ~"l ap!o- aşa ca. s. o.rmeze numaI <?ue. .n- când, termlllându-;;1 d!'''-: '. , . ;''1 _~ .. ""'-f,,"" 

.'-,:. L-eJalfo fACut .ca-N..jQd6Ică ~'ppblicăpter.e.a....ţlnU1uiuI lDI'~m ll1nha ~ţ,_, '~lI"'P1t{1,ă. ele .t"m~ale . erau ~of'dme= • .;,:;..~.,.:;z:.rll~el'iIIlltt:n:--ar . ' ~-
maghiară în eroare, făcendu-I pe ,totI să atl!ncl, când lncepe instruCţiunea·~,au.<ie- în frtllgaria. In cel 3 anIdiri~urmă s'au · .. H:mc:t1L.a~UJ;,i . .' ., 

crează că cel carI mal sunt românI, carI mică". Legea asta nu ,numaI con(e,slumlor succedat toate partidele făr' a avea După Baknnyi ,,,)I! .~ 'r! 
nu vor să se faca renegaţi, sunt trădătorI le dă dreptul să SUSţInă şcolI, CI spune d tă 1 1 ă d 1 I 'mentalul Pa1'p Gfza, I ."IL 
de patrie şi gravitează în afară. Dar în apriat, că e datorinţa statuluI a se îngriji o ura ma ung . e 4-5. un ŞI 
cătrău arşi gravita? Nu zic, ce ne pri- ca cetăţeniI de limbă ne-ma~hiară să-~I d,eparte de a fi spre bmele ţănI se măr- faţă obstruqiOI'I~tiIGr. ~', J 

R A 'I 1 ° , d ' - l' li. t tul ... 1) d 'd vrednicI ,;e disnret,ul t'.:T :.'~L_"· veşte pe noI omam, acuza asta, eventua, poată pnml e ucaţla 10 Im a matern : gtnea o numai a upte e partl 1:; 

se poate bucura de oareşT-care verosimili- Dar statul nu numaI Că n'a făcut-o, CI şi r~sbunare asupra oposiţiel. La 8
i 

1 vorbe~;[e ~';n 1.,'.1 L 
tate, căd România e aproape, dar in că.- a împledecat chiar şi confesiunile, ca pe 1 °1 d' d d' ["" d ; 
tr,lu gravitează saşiI, în catrău slovac il ? terenul instrucţiunii publice să ia măsurile A egen ~ 10 urmă au ove It, că gye, mccrcua sa d ve ;%.~\ că Ir f 
Aceste sunt apucăturI, carI nu se pot în de lipsă. E d'un osebit interes, din ăstpun~t faţă ~e p~rtldul guvernamental, care bue sllspendată şedlllţa, de oare~' ~ . 
destul de aspru osîndi; aceste urmăresc de vedere, vorbirea luI De:ik Ferencz ţl- a obţtnut lfi cameră 146 voturI, trebue 1 is{a a cerut punerea la Oh "iea (;. • 
numaI scopul, ca să clătine credinţa În pa- nută la 1871, în care spune, că dispoziţiile unire şi înţelegere pentru să dobân- zi a proiectelor pe n'<îne) Şi li:' ,." ~'~ 
triotismul nostru şi să pregătiască terenul acestor legI tr~bule esecu~ate, ,pentru-că rtească şi oposiţia ceva. Coalitia a de- mâne, dl:ili ~âmbără, ~cdin;a' nu ,{', 
pentru o politică, care are de ţîntă stîrpirea asta o cer ,m~tlve _pedag~og~ce, ~l pe tere- venit o necesitatc' ' poate ccnti.lua. 
desăvîrşită a naţionalităţilor. nul şcolastlc III nndul llltll trebuIe luate . 

Ves,cIOl'S~k'y: Asta o ţintesc, 'dar nu în considerare motivele Ipedagogice şi nu Dummecă 2/15 Noemvrie se va 
vor ajunge-o! cele politice, deschide Sobrallia. -'- Făr' îndoială 

Dr, Vlad: BaronuluI Bd/{t[r, silit -să A mal spus Deak Ferencz, că e da- că se va discuta chestia macedoneană 
demisioneze din presidenţia mmisteriuluI, torinţa directă c: stat~lu~ de-a se îngriji de şi probabil ca 9posiţia sase arete ne
aşa se vede, i-a r~mas vreme destulă, ca asta, pentru-că 1~ altă h~bă, afară de ~ea multumită de modul cum s' 1 at 
să se poată îndeletnici şi cu încercărI po- maternă, cunoştmţele mcI nu se pot 10- A; a uel 
litice de stil. Bân(fy în aceste ÎncercărI de suşi. Dacă cine-va dintre st. meI conde- pan-acum. 
stil a declarat pe faţă, că el sub politica putaţl ar dori să se convingă _despr~ stă- E opinie publică, că chestia Ma
naţională, respective sub clădirea statuluI riie de azI, pO,ftească cu ml~e 1n comIt~t~1 cedonieI nu se poate resolva făr' un 

naţional-maghiar înţelege contopirea tutu- He ... uI'tnIeddl,ona~~el!lş~~II ~~ ~t~~.Vt:~:rt~~;~ed~ resboiu, care es~e sigu.r ~acă. Ţur-
ror în naţiunea maghiară, a înţeles dato- T ,. I t 
flnţa o ştească a enm nu numaI cetă- ,_ ' b d' d ' pro'p~nere e ~clusiv cea maghiară şi ,al ca.. Cla nu va urma mstrucţmnI e pnmi e. 
ţean credincios, ci şi maghiar după limbă! ror mvăţăto I nu cunosc altă lunbă, - ra _ 
(AprobărI în dreapta şi stânga). când ese, to~maI atâta ştiu, cât au ştiut 

Gajdn' Ge{a: Asta ar fi corect I Asta când au intgat în şcoala. (ContrazicerI în 
ar fi de dorit! stânga estnimă). Eu cred onorată dietă, că 

Ves{elotls{ky: Asta o cere idea statuluI nu poate, d. scop,ul ~tatulul, să pună pledecl 
naţional-maghiarI în calea m:!trucţlUOlI publICe. ~"_"-~" 

..., 
DIN DIETA. 

Şedin[;I de noapte.' Dr, Vlad: Infii~tarea acestuI stat na- NumaI lao singură .chestie·. me voT ,..," 
ţionai·maghiar, acestuI stat de rasă, ar pro- pronunţa. ~ncă' p~ scurt,J,-nf~a t.,c~~. - Seandal mare ia DietL -
voca ° luptă crâncenă între maghiarime aşa numlţtţo~ agltaJQrl~~ţl(t4l.11taţtlo:. 1 
!}i toate naţionalităţile. Dacă dt mlOlstt\f-preşedl~ vrea să vah- E vremea supremă, ca par amen-

Ves,elovszky: Ar primejdui pacea diteze faţă de noI ideile~';e le-a ventilat tul să se disolve şi făcendu-se alegerI 
ţeri!! (Mişcare ~i protestări. Sgomot. Pre- în discursul seu, şi-anume Iubirea fraţiască noul, să i·se dea ţăriI prilej să se pro
şedintele clopoţeşte de repeţÎte-orJ. Sgomot şi respectarea legil~r, îl asigur că nu ,se nunţe, de consimte sau nu cu obstruc-
şi mişcare continuă) va găsi între notDlcl ~nul care să aglte . . °I fX ă fi .. 1 

P d ' 1 ~l"",contta.-ştatulul magh~G:r (AprobărI), căc} ţtomşt1 ar sU et, carI pncmu esc 
. r:~e, uite e_ clopoţe~te: M,i! rog de li- -- . ... b ă'1 1 d' d I 

1 (S - ,- d S 'nol- dorim convietuirea ratească, dar voim atatea pagu e ţ n. n ·!;le mta e er, nişte trlgate 10 reapta: unt patrIoţI l l Y l 
foarte bunI I Sgomol continuu), să fim fraţI dulcI şi nU maşterI. Dar daclk JouI, s'au repetat scenele scandaloase 

Dt,. V.lad: ~e iubim patria, luptăm de fapt se poate vorbi de agitatorl, acela ale şedinţeI de noapte de sub. Kh~en
pentru mănrea ŞI pacea el. nu în rîndurile noastre trebue căutall, ci H6derv,'!ry. Şedinţa s'a termmat mS,ă 
. Nagr.' Dar pentru aceea nu voiţI să în administraţia pecătoasă, (AprobărI în cu învingerea guvernuluI' a bst . pn-
vorbiţI ungureşte 1 Spune c1 e vorba d'e stânga.), în volniciile funcţionarilor, carI 1 d t 
patria maghiară I nU binele poporuluI îl vor, ci numaI 5toar- mită propunerea ministru uI-preşe m e, 

Pap Zoltall: Er iubesc patria comunăj cerea luI, carr se poartă faţă de el, ca cu ca în proxima şe?inţA s~ se ?esbat~ 
(Sgomot. Preşedintele c1opoţeşte). Vor să vitele. (Mişcare). OI ministru-preşedinte pe proiectul despre mdemmtate ~1 contl' 
iubească patria comună! Pe cef de dincolo erenui administraţieI I ne pune în vedere gentul de armata. 
(dreapta) Îl doare că nu vorbe~te de mo· refo~n~e m~rI, a, că~or scop e. statifica~ea 1 Pârti& Jdupă 12 ore numaI comi-
narchie 1. admiOlstraţleI. El blOe, ono dietă, nu 10-. . ' • .. 

P"eledilltcle clopa/eşte: Me rog de tr'aceea zlI.cea r(!ul că adminiatratia nu era sta de ln. cOmpatibIlItate a rapor,t,at, 
lini~te I stMificatăJ căcI doar cu toţiI ,tim, că ale- cercnd ~uspendarea dreptulul de imu· 

In mii!o(:ul unUi sj,lomot asurzjt~·r 
se scoala Tista, şi aratJ.~ ca el in ':'; 
Joi a făcut prorunerea asta, prin l"l"~ 
mare ziua de mâne e Vinerl.: n le;, 
insă 0p0'\iţia va încerca şi mâne ~Il 
împledece- ~\;.:l:r.,~le ~W;t1 0, ~,tqJ<lrc, •• ", 

fi silit să apele{e în c ... "ltraacestor ti!;, 

străbălall la tribunalul ţării.,> ~ -

.' 

Sgomot ne mal pomeni~'· r 

mat acestor cuvinte. Din to4 păr,,' 1., 

îI strigau: Disolvă parlamentul! 

Tis{4 reflectează, ,. cerend din n"l;, 
să înceteze cu aceste sburdălnicil co~,:; 
IăreştL Opoziţia cere că Tis{a sa tl,. 

îndrumat ta ordine, producend sgomv~ 
nenîtrerupt.-

Tista spune atu~'-~rt 
nu ştie ce face; ". e .. ,~fa,:e serVICII ' .. 
maniloT declara,I al ţănI. El numaI,. . 
interesul tăril e pătruns, când tFC 

propunerea asta. 
lşl repetează propunerea, Cer(~:2,1 

ca în proxima şedinţă să se desbJ!;' 
contingentul de armată şi indemnita;':u. 

Preşedintele pune propunerea la V()t 

Primeşte dieta propunerea ministru;;> 

'·',1 ' 

preşedinte ? ~, 

Dreapta se scoală. '''!'- ":~:;"',/ 
Prefedintele declară propunerefl.~( ; 

primitd, şi între sbierăturile inferr: ~ 1 " 

al opoziţieI, închide şedinţa la I or~,~" 
minute. - , • 

\ ~ : . , '" \, . n, < ~~ 

"~ \ \ 
. \. 

ii~~:~~~~·~~:~=~~~'~!;~.~~~;!~~~!~~~J~!t~II".,~~~~ '. 
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, ... '" .110., J ' In Budn}Jt'sta .Cl!ind'1rul ~ p()po~'ull n'ar l~lllJ'f, ar l~utea Ulllpb~. te~ll~a d.~ 
Roman la Roman., Român« scos de' ftHll3 1.~OF'.oralil. ~ 1 0- :. )~Hlncitorl, ~e stmg .numal dm neltlgrI-

, ' uluI an, ne bat deja porut Române (cel mal bogat. calmdar, .1lrea Iloa:sLl'a, 
VestltonI no . . 1 ., , ('" d f'~ l') \ ! d l 1 t I de colorI, cu fehunte I anarut în -oouo escl11l' are.') ŞI poate: .... C-1 e acu. I ce· oc DI' a c \ema 

.," ", ,,} 

i+."~~ " 

!ch!tJodnd; In(gr~neral, Liră nicIo măr
ginit:e falsiJie.\fca, tie prin orIce .fel de 
subst:J.tlţe, a untulul etc. 

.1" la u~ă In zec "'1 ' t J l' d I l' . 1 "l t '} b . l 
Y,' • nictele de cărtI - Illll e I Încă alte 1-2 feluri de câ 111 are, i a Sllle moa~e.e nemve.a e \ J;.1 e) Şl e-a AI" l' E 

bO'Ti:HII apar 10 t , '1 . I 1" f"'f - . 1 '. "l' .," I t' /'100 Ismu In urona' .. , 
n ' •. dare româneşti pentru anu ! Pe l:lil g.;1 acestea căltndare scoase l <l! o .. ,u (~C,I CUfate. e.-a"Jtl\t.dtcl~llb,l e .Ie ~.I 1 l-' I ." ,~ ... 

de calm " . ... .' "" ~ ;', ă- I curale SI 1Il vata !)lulLt de o doftorie care . . A, ,-, 

l( 0/. , • - ' de romanl se mal LlF<U CSI... cateva ci, ~ . '" " . ,'. ..,. : r:rcş!t.'i'ea, alc()nh.~',wluT 11l ]</"a/:!a. _ Des-
:J 4 Cu câţl-va anl mamte abIa se i lindare în lill1bD. roman{\ - ,iar a~·t'~te , ~:lde 011-C~. tel d~ J"l:~\ IllC, le-a ~pu~. cum : crl'~!;,...'a 1Il celelalte (erI. -::- In. S,t!llele~.t!nltc, 

t)!' de o literatură calenda.-i t t·ll,'ll'"lt .. dt' stl';Ull - I)nn ur-!S..t.le~e bllIlcul. ~l ~<t nu Cnn1\a:-id pue
l
- f;tl'/lI"ftuldealal11l.t. Sllualta lJl~n)ltoare. ~ Putea vor 'A A' sun,. '.. - , , '. . . ". .. " c "/. aA I111 l)'~Ild {'le rcnd I :' d· a ·tlcl de căl1'll~'lre pr,tf de llC jO,., elCo :--'1. \ezl ce poate l' -. - . d'- .... ristică la noI rom . ,..... mare cumpcrLll1 c S ,'J~ ., . - '.' .• ') . . .' 1 Jn CIl1CIZrCI de am, populaţnmea 111 

însă acest fel d,e pubiicaţlU111 - ,l,a I baniI nostri ajll.ng în punga stră1I1ul~r.: l1:\'~~atlll'a ~ea ,.blllJa.. ~Jc-alu,::Clla ~01)(~ Franta nu s'a mărit dec;lt în proporţia de 
. I fioarte l1nportante ncntru res- 1 -c"te '-'1ltnd'lre numcrăm urma- 1 Cd Uldtl dC-elce;.,le 1Mbc nu :s el mal Hl 1 1(')(') 1 11') 1 ţ' 1 1 1 . tot casu 1:. ntre al.'S ,",o , • A • • •• _ l-a _. (ar consuma llInea a coo li III 

A d'" 11'teraturiI nationale Sl mal i l' i tamplat Illel o moarte de fal.ctlnta. , t. , t d.1 l()(') l 3~~ 1 lS.'00 L',. \ pan lrea , ' .' , ' toare e. I ) " ." .,' ,_ 'l l' d "tI rcu ea . a, ,).l, n "), r lan a 
ales a gustuluI de ceHt ~ s~um1llu!-1 fillindm'ulPHllOl'ului din Si-: , iilll UJlrMIP. C(lIcJL.Ct~ c:-,e C1lp eiconsuma anual Glitri 7~lalcooldel00grarle 

~.atât de mult, incât după mforma- i bii~l. Nt! doare inima când trebue Să! scapaL de moarte pe )le~ll pruncI. I de cap de locuitor, ,~ 
.~. -,' ţiunile ?oastre !e,:tru a1Z,ul 19~t sunt: vestim, că aces~ călind,ar a:<.ît de ,:echiu ! • _ Din con~!'a. SlIedia şi Finlanda, allildalil 

gata ŞI se p~efiah:C. ft::te ~ .... \~~(~Oi~~ I şi pLlnă acum lI1t",ac[1ltt~ a,tat de b~n~ -.. ,Fa]:';i~kal'~'a ~lllluluI~ ~.' ţPI'( ,de n.!~ool~:-m extl'(:m,. n~ dau expmplul 
ext'mphu'e .cahlHl(tl~, lOllltt~t.~tI l' ali 1tu mar este 11l mamle roma11l10r,l. r. d~ ~c~ag~lL~c:lt. Ccl S.~ .,rOcl'C m,~n~:.l IlI1C'1 adnmahlle reactlll11J ŞI reu:;;(~SC pl'in 
afară de căhndarele dm Romal1la. A' 1 acest călindar apare în editura sa- . ŞI m;\rgan~HI j ~cma din gr .lSlme de "<lC,~, cner;:.:-ie să scape ut' beţie. 

N ,,< 1 ta de călindare e ZI ~ 1 if II 1 II 1 ba chiar ŞI gi'aslme de vacă sau de porc In lS~B" ficc3.z'(' locuitor al Suerliei UlTI<;;fU aces su III OSI .J.Y.l.arsc la . --~r' {};t,-, cîne plateste unt vrea să fie sigur cii 
d ~ A t f ce o deose- , . Ix b ă ". )~ l' . '.1' d . J I atât e mare mea ~e a' Ruşmea asta naţlOna <1 tre. ue s l' m~ln,lllc<l unt ŞI nu margarină sau amestec conO'uma pe an:'iJ (ln ,~;J e a coo pUl'. 

-" .. bită plăcere, gândmd~-ne ~ă to;,ate o suferim din pricina că în urma unor de unt cu mar?ari,~;j. Iată de. ce i~ ~nel.c Xl! mai con"uma În 1900 decât 21 litri \}7. 
aceste exemplare ,vor ajunge m man~ I1elnţelese JucrurI tipografia, Tnbwu:i«. I ţ~rr, au ccr~t ş: c~llar au.~~uşlt ;~5,rt~Ult~:,~ i Finlanl!rzii În IS;->O, ~On"llll1al~ 20 li~ri alc?~l 
cărturarilor nostrI de pe la sate Şl si , Foaia p(lporuhâ ~ cu toate că a S<l, IInplle celoc~.,,,\.e fabnl"lj' mal 1:">'lr

1
111,. ă1 , ! pe an; acuma llU mal COtburna decal ~ ltlr'!. 

' , , Colon'le \'ec~.,cm cioroii sau a t e cu·,. _ . , 
orase. . fost cerut:'\ de multI romLlIlI -- a fost '" _ L_V.:.î,.· \I .,", 't. S "ll1t.!C

U
." blglrtrl'<l a sca"ul cOllsumallllllC'a sa. ~Lal('le-

f '1, '7, mcrul A •••• ~,\I\;-O Lq.r:c'di'lP"t~\(;tellleO.lre.:e .e n";. • ...... , .'", . " Indată c~ asemenăm lI1sa nu . _ vendută, des,tul ;-te eltm, sasullll IJSl( ins,! Le' JTI4nc7to*,I de lyarg:u;oă n~ s_unt LllIte au rt>lll,b :-.t,lţlOn.tr0, ~} a"la e~l(' ueJa 
" acesta de călmdare c~ numărul calm ..I.\lars ch a Il, Cu venzarea asta a trecut ~I I mulţumiţi, ctiv{ Jl~, le vine la llldcmana .sa ini'emnaL 

· ... ~relor, tip<lrite în amI trec,uţI -,- ne Călilldarul Poporului în mânl str;Jil1e.1 In,ln;lllce untyc",(,t "~n. staco~iu; de, alcl Cea mai ~llpet.nciaIă "izilii la ospieiile 
.. ' bate la ochI cresterea neobICInUIt de N _ . 1;' d d't r i protcst~! !llte,r t 

.. ' j ,1 ce \'<l:1d unt :lde- de aliC'lJaţI din Franta, SpllllP Iqt ce llIl S(l-
' ? d a că )0 0- 1 e am mIra mu t, Ccl!1 e 10_ U \'~rat SI cur;ll'. 1'" " ,f,' li-se U!ca de 

mare Şi ne cuprm e teamf 1 ,t ~ t acestui Călindar ar cuteza ca şi acum 10": c~ncurert, .. ', . '1, 'mlUn, ŞI ciolog şi un cerceEtlor vl'ca să ~tie. asupra 
rul nostru nu va PAute~. o OSI toa e să ceară sprijinul ţeriI dcla băncile ~i de aceea cer,. '.": <1, \}<.' Llj tficatorL nct"astulul efect al alcoolului. 
călindarele ce ÎI se l,mbue spre: cum: fruntasiI nostri românl: si m-am mira Şi statele il ,1'.... FI'an!a ocupă primul loc in statistica 
părare şi aşa v,a fi .hpSă - sa al.eaga SI mai mult. când ar prim'z acest sprUin. Ali' ;n, ·,a::. alconliC:lilulul. 

între călindar ŞI călmdar - ca dmtre, Călind~rul săteanulul Călinda.rUljla ne'C::'ll~~ J I~:f:<';~,: Le: : ! Fiecare !p\.:uilol' consumă pe an: 
cel-! ~ulte Să-ŞI Aaleagă pe cele mal cu litere bctrâne _ as;me,' a <;1'nt Cs~)(~peasc .. u~:~'~'I.c~ll::-' .. _: _1[~ rl~ }'ranţa lH 1t.:H 

~ beJ r eştI -" -, 1" ,"'qia 1:; ,f,O .~ un ŞI ma ... ornan . . > d d _ scoase de străin şi anume de i,PO:;'i_:tl ! G'crl<',; '~' d.' .. ,.<1 (""1:\ în 1"111, . ',,' 10 ,I:! '\.,,'-~/!". Aşa stand lucrul ne ~Il1Cn.1 eal' TIT K ,lT.t d'n S'bl"" t'i' e ;IU·/;.i U ' . '"o ,[ ur;l ,l" ,e. ,;',1 10 :.IiJ 
,- '. '1" ,. sas li uz ~t. raJ)' 1 1 1,.. '-.' 1' .. ',', ~,'" 10 ~1 r·,",,' tOr1nta Se) spunem nubltcu ul romanesc. I I ~ ., "llrt!' . () '1 "1,1 ·,·n:i : 'v _ 

t';' , _ . l' . - _ Călmdarul, ce apare acum pLiJiru .," .' .. , L." -,",. " ..' I ' , '1.', , _. .!l ~fj 
ca nn toate calmJarele ce se tZpa! esc. . l' 'd"; , I ;/kl' t~,rel a adu~ " - ,,,' 1, 1"" 1 , ";,, '(p, .. ' 1; ~H 4 

~. în limba românească sunt calindare pnm~ oră m _lIPY nu ştim ~ C"le! ,i,.~.:';eca să (omplecte,,[ I_/;" t ~,j~ I:-;'1~. i ".\:._:'1 . fi flT '," 

"', . ' tl ·i nu toate călindarele tÎ- c ed lt~lt. ~ . , .' , :.1 r;: ta ';,ă C greu p~l1tru \..'! I!' i; t J,lo, , ., ,"1 6 Of/ :. :~. 
1 o":all~ş , Ş:-. ă urI Ca incheiere nu put:_~Jl1 Je,'dt sit, '.'(:,!I i c:.~i!icarea .1lnt~11=lJ cu margal lI~el"l1. ! '. 'L '1:'~ li ~I~ 
păr,tte In romaneşte urm re,se scop _ repetăm: -....., 1 e' 111 ~:lume mal r~lca dc 10°/(,- ,Ma! :~r"" '~""':"':!iU 4 fl6 ", , 
naţlOnal~ - cum, ar trebm, să urmă Român la Român. Ha, Iii: ,.;mzâ-:.· lrlDlmalele ,lU Inceput a achIta pe .l:U- i .. ,.',;' I 
re as că fle-care editor de căhndare ro- 1 ~ ~ "/,' r' .~t'I(,l" r. de vrcme ce un ex.pet spune cil.' , I "",Il!. '. 

1 1, d nultl sa lluîntre în Pli':,"")'a .l'(]c1l/1"~1. . . •. 1 1 D _ mâneştl. D'aceea la alesu căIn aru- e 11,:' g,lrlna ~I atu sp~me.că r:u e: cel ',' "'1:1.'[' "~'-v,~, .. 
Jul sa fim băgătorl de seamă IWlltru-ee -"~~-.--~~ .. ~' Il\!: mrl propune ca tabncanţtT de mar-

"', .. -.. .. .~i~.;.,...i cui dillll banii nostri. !,.~ o {l, sub yeJepselc cele, mal aspre. s:1. 
.~ ...... ,. " ., SFATURI r~1""~:"_' 1\,dno:':ltI a Bi1lc:;tcca !ll margarina, 

rOlul CI, intl'l' l:l·illU" ttl,l i)". 1'.1 "': <t-:;:l 
pflst[~ehC~ luc"t: ',.:f de cn-;'i ~.tl(_ ,_...1\_- ~ .. 1'~~',~~L 

.. ,~ C':t\cl ll1lrţ_ edlto.riLdccălmuare [Q- , .41 l<tnJ o l"abri.:ă şi anume sub prive-
fn:âne~~I s'au vîdt în tim'pul d.in .urr: lC1 Ij'[t1'·ilJ'i~a. i~h~rea 3genţilor g~v.ernuluT,. substa~ţ: -cu slarea actu(~lil ! ~~-~-..., 

-; Şi străl11l. de neamul Şl asplraţlUmle Tn d ' 1 d r ":"1 ,': ., 1 \j'o~~e de Cl!nOscut pnn anal~sa chemlca, 
. dA' 0111 c-a r1lllltlll.. tlIlT.l· ,!l. ) . de plld·y

\ 01 Ili dc SC''''In s~u IC"ula-noastre, pe care IlUll1 al pofta e cash cr 1 ,e s", el ... • 

d . b I)iilor ce mor la ntl! -':ljl'ÎII,; ,11J11( 1- I L' d 1 d . J tI' '{ t'l pe îl in eamnă să scoată că~indare ro- '. 1".. cstu e CIU ,1 ueru sa SI c~ 
mâneştt Ba acestl strainI .. -- au si 1n- :şlere, un doctor ~I-;I .{'L ' "da .t II ~d)J'i~<l!1ţl să-Şi .. amcstece ~,lrgarina cu 

l' f, .".' eercda carT S~l fi(' P'~i'!;)i:c 1, '. ::>111 c· IccuLl (serobeal,l) suu cu olclU de sesam. dr,ăsnea a, mtemelată pe nc,;,tlll,lţa pu, a~a de mulL pl'lllli" I i. numaT pcntru-C~t nu-l e uşor chemieI a 
bhculul - să ceară pentru vcnzarca dcohebi' I () 'fo margarin;l în unt. De-aceea 

FranceziI bean ll!,l: Illllit ·lj':lHlI· .. J 

formă de vin, lle cidl'U ~i <It 1,· "'r\ ,.:i.l ~II!' 
formă. de rachiu şi de licllpor·, .. 1. ,\,l: I l! 

l!)OU, consumaţia alcooluluI J,' li ',;lil:,ţie a 

fost de l,u:')[},UOO hect. pe când cou-Ulh:'lia 

vinului a fost ue li7 milioane de hecloL,. ilml 
mijlociu fiind de 10 grade, .. calindarelor lor spriginul b;1fJ.cilor şi a ~i a allal o 1" ,('11;;\ Cil!'C (L, 111\11'1"1 ~i prote.~tek fahric<llltiior se explk,l, m;'! 

'1 A zecI de 111il de ) - ~('t ~tl~ lrl tU !~C:\·;~i c j '" l 'J 1 ' '- .'. fruntaşi or romant ,.: ; , ~l ee; Cl. ameo;tccu agenţi or gU\'ernu UI ~I 
.;;;-:i>.;JIIjIt.-.- ] ~ tl'v t> 1« 11 1 ~ I 1 t- an, ac1~că mal .i'II)!"'al(' iim loi: \ .ţi llldat()ilft';1 de-') fac!.' 1cest amestec sub 

In 1<'1'<111 ~a, zice Dr, Dcremberg, pute
z'ile publice IlU au dec<U un g<tnd: să des
\'olte cOllsumaţiullea alcooluluI. in Sll, • ."tină
ilatule, din contra, autoriti'lţile publice nu au 
dec:U un gând: să reduc:1 consumaHunea 
alcooluluI comestibil. O sirigură cifră. pentru 

:~. S U Il ,'a 11 ( tU ~}(lIlU au mor repede de 1l:1.,! ,'J'I~o supranghL cll"C:l lor, ' '1' ,·.te S,l nu SCUln-

Romane! " t)r.~l~c;i 111 'r~;:rin:l .. , i ,:,:\.I ~.~·f ingreuc des-. Iata priei, ,;l r" v Asta să ne fie losrnca ŞI la cum, 1.1'. ('r(':1. l)" .. lf t~,' C'il'1:'~!r,i ;;"If'nI mar-
i 1< d I E un n;)r."I\' r"!l LI . ..;ali' l';! 1" un! . ă '1 . ·-, ..... ~pc::r~lJu că mare or.', gartn pentru-c:. 11'1·j P ;H .. C Ulitu , ~, pen-

. Ca să ştl'm cu toţ"ll sI< ne alegell1 casele podite r, 1 :il ';, "i li f CI 1 ~ pc t;-~I-că e mal ".:' '1" I 

<1 1, \ It ~ ~' 1·' . J' susliucrea acesteI alirmatiuni : . d f d ,jos cu lul, ,~'a Ci·i~:i· t)":"I" d1;'e ! ba- 1 n. ",' C ".1 ".' nj· r, '''-'Ji .,~ căhn are ăcute e românI şi I)entru . , ,. 'e' •. '~, .•... " ."! 1 l' l' 1 ti' ld I 1 ' 
legă de vac, :;~ ii (~;.:, \(!:"::;'I i~! ba;!;'l br.'C:lr:ţiT "(' m ,:Jin',. :1 r:l·.' ] 1';'[1 1:1 11 • n '..llg ltCl'a, 10C o ltru e a coo eSle 

românI Ve spunem: Homânul, d.' il' re;' .::;\fr-c ' 'il ca""t tercscle j".',I1; j,~~ :l<; lelt'l ,~: :,:i,,:ic,' 'Ie o laX[l de 4UO fr pe dnu in Franţa 
Cdlindare romdneşt'i, scoase de, 0- 1 '.' unt,' ',':' "";'~"C": •. ll.' 'q . : (l; . (1': . h\'i'l nu este de cal de ~:!U franci. ma "nI Sllnt ur.'1a~loarele,' Su) nas, T'I, ;',1: rici \:k,' ,r, .,\, ._".','.'._ ' , cocQo.'!. il-.... ~"~t ;J\:;-!H~ ",' -~,.- ~~l I ~ .. ~"'-;L _ 

1 I 't ., '1 1 :-Oi "loui! solisme prin care FrallCC7.il ,1) n ac,'" 'U, ,. 1'1 (J i', (c (';1 ~l.l .,~Il: c~l ·',CI:: ... , ; ItillC"'C ,1.: \ ,,_, 
Idn 1!;~uşov:ficaAlindMarlll Plugarulul mal ales, St.~ a:li' t:1~1f'; ... ;\J,,·,tc micI. g';;J, ~:I";,:" ::':c'~::,:-; ~',llc;i'" \'nlc- e,lli.il,C inţde pe sine insi~I, zice Cle-

scos e Ipograla • urcşan (.Ga- de le pOl II·dca ("il;1 \,(' ~toril cu c., [,1":: <1: " .. ' .. i Jn.:i ,.1, ,t .. MuIP spun că vina cade asupl'a 
zeta TransilvanieI«) şi Călindarul tl'- " \ ., ,- "L'I n'. " ·.'U:1'.': ele"' '(:L'f i ,,:: .. , Ci L' '. ,.('10[' dI'ese. pe C:l'lld I'n re'Llll'tate ',11-sticle allUllH.:.. ,ce~~!,--- i,f;-Lnl Ipin~ pe 1· ~. '1 Il[ A ~ ~ 
pografiel Circu & CU, CA ţ't i' l' I " L' "l::, " ":I)~t;l -, - '1 d;~ ~': :ll i''''~Pi> I',d ehilIli(;e~te pur esle otl'a\'u cea mai 

In ~ibiiu: Călindarul Archidie- ş~r~~i'a;~l~Uc~~a~fo~~~t;~~~I(~H'Oi'~I:n~:;;~l\li:' i 1 \"':,,~ l:;'~~t l~l~;~rl, ~rn~-;:~~\I~,;i,'! :,c':~., " 1 In ceea-ce priveşte vinul, tarluferia 

cesan scos de Tipografia Arehidiecc- poarta încoace şi ·în colo acru!, dc-u I,,-! oi'. 'li ler.l~". :l;· .... , , 'j 'T . ..!c[:d i l ",:'::I;];:~ 1 . 'l!lomj~tilm' parlamcnUu'r, a im'entat teoria 

san~l. bitunl de uşă şi a~a mal încolo, ·,,,ll,': T' ,·'nc.ih~i! ,::' -: ':'.1,1 "I."lil' . ' .ulul'ilol' alcoolice higienice, ceea-ce a ue-
'. .'. . .. 1. . --In Blnj: Călindarul ~Unirelc scos Când se nasc copiiI, mO(J "i, 1(,: .. ; ! "< :i" " cl,l_ ;:U, .'u· : ,'1 ..... ,. I.',~ i <et'llIl11al Canwl'lle să degl'OvezevÎllul pentru 

de foaIa JUnirea«. buricul cu sfoară murdară,!;,;r'!} r. .,:_';n.C!I'.' ;Pii,' II' LI' • :"." '.ll' ':I~lla f .. ,,'ol'i";ll'('~iul1jle viilol'?i să. alcoolizeze 
" t ,~-..:. _ ·tnl.~U ~-'î~,'~'h' I 'l..:tT~.~1~" "t \'t _, ,. 

',- In Or('stie Că!indarul d3unul Eco- fecI lllllrdare, pun praf 1,,' t" l' ~.0.'~ i.<,; ~ •. o li) l' F'.' ' 1.lh. '",\ ! ~,'..:" ',',(lt"1 u:-;tJei lq'anta, ::,c ~lte ca un putc1'1lic COIl-
~·nol1l( s\:os \1<! {oala poporală »Bunul ranil; juvÎnele de t:arl a':1 n\l'JII ,r' ÎI!' ~~ II ,':'"""":' ... <'il ]1L-:,~,t' Îll- curs aduce ace.stel alcooliz.:u'l, fmuda \"0-

- Econom c. multcsc iŞi copilul capC'h J";tLi.u 1,;1. !Ji il C . ,:;1 ,),'C '~" ~,~ :,1; i, 0;\11' . 1:' intr~l iuutar;\ a ţuicari 101' din FI"all la, _ O pal'ln 
]n llunctloal'<t Călindarul sfinteI prielua otriLveI ce ,iu' .,1'/1' iIL;\!_.:;:tif' in 1 "'.;,;'::\' i:~l. ~. isf.,: " u..: 1: ; 11:11 ve- dill akuolul fa/t,'ieal de a<.:e~tia, se l'ăsp,ln-

Trei:ne şi Calindarul Tt.:ranuluI scos sângele prlll1culnl, i; ,',' I':: i~)', ;:'llt':il:( ,;" 1 Ir\..te: '1:, l'.!, ... , ;ni:surl ~i dql"e sub fUl'lllil de salal'iu in natul'ă la o 
de Upogratîa românească )Jdealc a lur ue i-se fac muşchiI ca' l.· '11 'f'I,'\:Hl lli 1"llr(\ \'~"~' ,,.. 1:1. mi nnstnl, atlUllle parle de lucl'~llori, Illai ales la pcs-' 
Aurel POpovicl Barcian, [(\lcile snnt îll~epellite, de) H1, I .<: .:,nte ,L ",,- :'l ',' ';:''l"tu.. ;'1J(lllrnl~ de calii de pe malul mi'u·iI. lJt', 1>aremhel'g 

I.l (~lll'allSe,be!Ol Călin darul Dic- deschide gllfa să Sugfl. , '\~:'icuit: !;l" (',' ",1,; f :[ o ie~;e f~e- e()IIChlde cit ll'e!JIle :;h creaua că statul fran-

cesan, scos de tI fog"'ra fi a d,' n'~esaI1ă Şi aşa mOl' peste zece Il! il li:' .1 1·' '-.' ,e~ l~: in. ~)';U i'" :;. (";."" ":. t~!~i Il(~, re a I 1I- 1 (~t'Z (;It\'ltut~~ln lol al<Ua, 11Igl'i,iin. li, inehizind, 
"'... . \ ~. '1· . . .n,,' .l[ dc ,""" . '1 ',., tU"'l SI " .. ,·c \"S(' . 1 A 1 C . 1,)11. da(ltl caţl 1 aCi)i au mUrit m l'L ,.. . .": .... "'" '.':1'" ~,., ~,. \ .I11dpt:illld, aSlsl,lnu,. hr[tJlind pe bl!li\'T si n rll( ălmdarlll Diecesan scos b . ., A • 1''' SC',dP t T', li.,;j], :,.t; . el <li.. mllll~tratl\'c . '1"· 1 " . ~ de tl'pografia dl'ecesană. ' olul llenlru neatal'llare alalla pnmCI 1·, .. '. '. 1 ~ . _ ,.UIII Ilie 1l1', ~~ cal cil:ill"a cu taxele asupra 

,. " .. ~ . <.~~dc.:lr:':,l III al :!'~!. ce ':.isurT. In ;11, cv;!r C..:l , '..' "'. _ . 
mor III llecare a Il dm prIcina nepl'lCC- cu ,. C ";1-:: li a il l~ p, " fi ti rmărit1 ~<i l1;l cc I alcuolulUl, Se poate cOI!t:hld(~ ca :;talul tace 

In Hherla Călindarul JAurorac perel noastre. nu Va ;: u k:.;l' c .. "": 5.1 l('n~:::-:1 ' ,'11 EI ' 1"[>1 rA ,i ";l)lositoUI'O şi nel"ai:;Iă, incul'a-
scosdeti~?grafiaron.lânescăA,Tbdorall: Nu a~'PI:l În 1'"l1':\ d!'·d,de 1 rai, ~i n'~!'\~ (li: ,. p'r,; ~:: f'cii:l' 111 i11.~ ,;,:,;.\ (''II'' '11:1 itI/lea spil'lulul EI lIU Cilş-
v, In, ~lluleul SIl\'~ulleI CăJindar.ul in fieca~C' ,:1I IL!" d,'~. II, :", ':,!l! L i l ";"<[,, 1 ,. "";!1:1 'L..' -." l ('.", C \ 1,' n,o h l~. "."", !i ':\ ';1 Ilaţiunea pertle: 

J lctonac s(:os de ttp0!1raj"la r ' l'O':"ll '-: \:t \111, ,·.'\..O U).IU,l .c< .. "tn:,/ ,
" M. oma- toale lll.tlllll'ie zen !Î" ,111 de t:' r' l ,lI: d, .., 11'1,-t Peasc4 VI to 1 l 1 "-' } ~ '\'d g11'-I 311 ,j l, ..... CU \. lr'C ~'d :"',e i ~1 _ 

.' C fIa, 1 a u oa11 P. Lazar. C~lj'tigă 1 UJll la nOi l;tl pl'ur;:il can, de 11'.:r.; Şi J~,l m;j'r d"f~' rt~" fL, .' .... I~a ":CI"l" I"! 
,- ilo .. ., 

--

\. \ -'~~~r-____ ~~~--~ __________ ~ ____ _ 
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ţ,{iP.orale .. S,unt şcoll înalte, aces~~ unde i rad .. tcinile trebue să stea întinse şi aşe-I Fel uri m i 
se mvată dm toate ramurile şt11ntelor. '. zale aşa ca să stea cum stăteau la 10- • 

- Conf('rml~a. popol'uJii. - ~u Iips~sc nicI felurite distracţiI.' La! cui unde a crescut pomi~orul. Terna .. Âl:ariţia ~~otienilor. ScoţieniI sunt ce-
(Colltlll::arl'.) ,ele i-au parte câte 12 mîl teranl si te- ! din fundul groapeI o Înfoem şi marunţim lebrl pmt avarlţla lor. In Anglia unde el 

Mijloace de înaintare. 

Deeadenţa morală şi materială: rance în fiecare an îmb'ogMîndu:sI J cu sapa sau cazmaua. Cine-va ţine p' 0- tr~~:ud~ de IOdc iubiţI, s~ povestesc o mul-
d' ,.. l' I " '1 ' anec ote cu prIVIre la acest păcat 

eel pncl~ueşte n,emu tumlrca po~"o- I cunoştinţele. Pe lângă această şcoală' mul la Jocul unde trebue ingropat:şi al lor, , 
fl:llul: Ea .1 duce lI1 bratele d~şmaI1l1or • înaltă sunt apoI foarte numeroase so- I altul a:;;ează cu mâna rădăcinile, cum . Astfel un anume Mac Renor a vroit 
biserIceI ŞI neamuluI nostru, 11 duce la cietătT. ConferenţierI pororall: profe.! trebue ~ă stea, apoI virim ţernă printre flă, f~că ~n dar fiuluI seu care tocmaI Im-
Perzare ' d'.l d d ' , AII phmse Virsta de 21 anI . sorI, me ICf, aovocaţl, stu enţr merg Ira ilciOare, aşa ca să nu remae oc go . El i-a dăruit' . 

E~ ştiut că om~l înclină mal ,mult d~n sat ,î~ sat şi. ţin popo.~uluI prelegerI' Pe urmă le acoper1m .cu păment, ~ă- nUI!tite pe carI. I,e_~of~~~t cc:elt~:~l~~r d~mt~ 
spre reu ca spre bme, La reu să duce dll1 rehglune, IstOrIe, ştnnţe naturale, ! runt. Pentru pus 10 Jurul rădăcmllor maJoratul 1,'11 ŞI l-a spus că nu-l con'd â. 
atât de uşor! La bine lrebue dus cu agronomie şi a. Conferenţele se ţin., trebue să punem de-oparte, făcend ~ator cu m~l u,n han, punend pe con~~~~-
sila. Ajunge a-l face un semn si por- în casele reuniuni lor, clădirI marI şi. groapa, pămentul cel mal bun. Dacă ţlUne~_)d,·atcăhltat·.. V' , 

1 · ~ , , d I 1 . "'" a regma lctorla se dusese r.. • 
ne,~te spre pecat. A- ţll1ea lOsă pe frumoase făcute de popor, e care: nu avem, să uăm de unde-va dm ve- ziteze istoricul pod al unul o ă' 1 d' ...," YI-, 

1 . . b '1' 1 1. '1 '1 1 I ' C' b' . r ţie ID o..JCOţl .... ca ea vlrtuţIJ, tre ue să ţlJ11 egat. I sunt, 111 t?ate .comuOl e . .. r al a es stu- j c~nătate. ,unolU me putrezIt e f~lo- PrimUl'uI ,a pri~it~o şi i-a dat un coş de florI. 
Legătura aceasta impusă de ra-: denţlI Ul1Iversltarî fac mlOunI pe tere-, sltor de amestecat cu acest păment. , Regll1a primI darul surizlmd. Primarul 

ţiune. de mintea sănătoas(), este Duterea : nul deştept<1riI naţionale ale poporulut ! ApoI aruncăm cu lopata ţema peste ră- c?~slderă, că. surîsul acela e la adresa ava-
l ' . 1'· . . I L~' •• 1 ' ! dX I'nl 'lI' mi'ldl.lll ni fel I)Onll'şo J. rlţleI scoţlemlor. egiT, a norme! SI a mora ei societătlI I r. 1 nu- sI petrec tmenI or anI 111 I tiC .,. 'i [ ~ • ru In sus, At I . d ' 
, . '. " A J. • TA' 1 d l' 't ă ai x b' ţ . unc se aproprle e trăsură ŞI spuse 
111 care trăeşte flecare om. I trandăvIe ŞI III petrecerI brutale, nu- şI i (ar e Ica, ~a s p runza . me erma, inclinându-se: 

E bine încă până să găsesc oa- cheltuesc puterea pe lucrurI de nimic li d~r .făra să I-se rupă ră~ă~lOarele. , In -. M. V. ~'are nevoe să dea inapoI 
menI cu bună disposit ie, cu bună por- c.a 'n multe alte tă!}! .EI se însufletcsc ~flr~Ht apcs{'l.~ uşor cu pIcIOrul ,ţerma coşul, vl-l dărUim împreună cu florile. 
nire, de a respecta această putere. ŞI muncesc pentru 1113mtarea poporuluI ll1 Jurul rădăcmeI. Gnldmar. * 

Pentru de a Jeştepta aceaslă dis_jlor. Aşa .al-:oI Între el şi ,popor ~ste o .. Un Samson rus. Vaporul IlFriesland " , 
pO:S,',iţie s'au format pe lângă organi- j le,. g., ă. tură 111tlIn.ă., o prIeteme adeveraHl. sosit deună zI la Filadelfia, avea pe bord .e" 

\1 r a t It Ix f X II y(i SClIlllI)iţl Ilt s(·m.înţrt. intre pasagerii de clasa III, pe un anume satllle marI omenestl cum e: statul ~ ,şca e aceas a cu ura (l se ace cu I . , 'b' c'elru Holsolf din Baku, care vrea să. im-
bis,erica şi şcoala, organisaţiI mal res- I plan me stabilit, dându-se p~i~or~ll~I MultI ÎşI închipue că grâul cel mar plinească faptele luI Samson, 
trînse cu diferite scopurI: de Înaintare : lnvcţ~turI s~nătoase, spre a-l llltă,n In bun orI orzul s'au ovesul cel mal frumos Când a debarcat la Filadelfia, tovara)'il 

I r In c Iă 1 1 Ch trebue să-I v8nză, ca să ia parale cât mar luI d ăIXt' ,~ â d" 1 d în cultură si bunilstare materială. ... ee I semna mora a u nstos, e c '" orle au rţ;sp n It svonu espre 
, l' d' 'D P multe; cât despre semânţă socot că pot forta luI. 

Astfel vedem formate diferite societăt,I 1111 cre. mţa n umnez:u, oporul acest.a arunca orI-ce codină, orI-ce amestecătură 1 ' 
t d l ă El I mpresarlUl unul teatru de vlU'ietăţI 

ale singuratici lor spre scopurI folosi- n~ .Ş le, e nemu ţ' mire. ~ J trit.eşte 1- de tot {elul de semânţI. aflând, a pornit In căutarea luI. Dar când 
toare obşteştI, carI îşI revarsă binefa- m~ut VIaţa, lUI. Ia ţeară; lşI CUltlV~ cu- Drept ciudă am cercetat oddtă nişte l-a vezut, a cl'ezut că era glumă şi nici nu 
cerile lor în cercurile lor unJe sunt in mmte moşia ŞI e pătruns de datonnţele grâu ţerănesc de semânţă şi am vezut, cu vrea să stea de vorbă. cu rusul; acesta spre 
lucrare. sale patriotice. EI e un popor fericit! groază şi ruşine, că în această semânţă d

l 
e a-I dovedi că avea forţă, tnhâ.ţă de ceafă pe 
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grâu, în adever tot grâul era mal tUu t, impresariu, il asvîrli in aer şi-l prinse apoI 
La noI RomâniI, afară de institutele (Va urma), dar, ce-I drept e drept, ar fi pecat să nu in brate ca şi cum ar fi fost O pitP*fety .1-:,--:. 

financiare, de credit - carI relativ s'au ~=~ marturisesc, că nu lipsea din ea nicI se- \ lmpresariul îI oferi doue mit de dolarI 1 ' "-
sporit in mod Îmbucurător - s'au cara, nicf neghina, nicI orzul. nicr porum- pe sepllimână, dar Holsolr refuză, spuncnd 

f . . , d Pa rtea econmică. bul, nicI măzerichea, nicI firele de grâu că el nu vrea să se dea paiaţă. 1<;1 a câştigat , ..... 
ormat toarte puţine soclctăV e-a mălurat, care se făcea ca păcura, dacă îl mulţI banI la puţurile de petrol din Baku 

Înainta cultura şi mUllca eccJ!lomică al -I-)"-"'-t'==-"-~~-'=-~~=~-=~--:-l'=-==-:-=-="- ~ str<Îngear Între Jegete. Unde mal pul că şi acum venise la Filadellia să lritiască li-
poporulul nostru. Şi mal ales pătura eu 1'11 (~IIH' "ren S~t S.I( ('asea POJllI. boabele de grâu erau rar care mar mă- ni~tit din venitul banilor st:li. 
largă a ţcranulul nostru, care de fapt (Urmare şi fin o). ,- şcată, mal frumoasă, cele mal multe fiind _ 
c( mstitue - atât ca numer, c;ît SI' L~a l\1 I 1 t r'fpernicite şi urîte. 1 I ~ . 1 uruea a aceas a e neapţ~ra <1. mal . J,UI){a cl'ota uluI eu porcul. Crolalu, ..t;''''''''-
nutcre ~ noporul român, S!d de;,arte '" .. Din asemenea semânţiî, fie ea seme- r t f 
r
d 

1: t ales cftnd pomiI ee sădi,? suut cam nată în ogorul cel maT bine şi de maT prpcum se ~ le, es e un şearpe· oarte ve- . 
e puţinele societ<1ţI. €~ le avem, a marI şi când TI punem prnmlvara. multe-orI arat, ce poate eşi? Fireşte că ninos; vcninul luI omoarâ. în câle-va mi-

că r ~) 1 '1' ~l .' '1 A ' nule pe cel mal puternic animal de pe faţa 
ro SCOl ur nu- lnsuJ etcsc SI nu L'l ce ada"ncI'111e trebue ~ln"ropat l' n'o să iasă nicI grau frumos, nIcI curat; 

- " < U păml~ntuluI. Pe cat de veninos e crotlllui ...... 
pot hotă~î de a. în temeia şi alte socie- I? D" It . t dă' ci amestecătură ar semenat, amestecătură totuşI veninul luI nu face nicI UII reu POl:~' _ ~. 
tăţl folosltoare,,/ce-I trebuesc. po~u acă ea. 01 aproap:- e r - li' veI culege 1 Tăciune sau mălură şi neghină cuIul şi iată cum: _____ ,,-:. 

D · dăemă nu ,trebue meI o~ală să. mgrOPă. m al semenat? 'X'ăciune şi mălură şi neghină ." Nimenea nu poa.te crede _ca... norFW.aă ___ ..." 
e ace~a nu mal este Iertat să locul altOIrel in păment, CI lăsţlţ la .~s~ culegI. I .'. ..' aibă atât de mult curaj, tn câtt;Kă Y "uple e 

în îndoială şi neîn- câţl-va centimetri afară. Dacă am În- De-aceea îr:de:nnăm pe_ sătenI să nu CU crotalul şi cu toate acestea 1 se pre-
credere. gropa locul altoireJ partea din sus ar se scumpească ŞI sa caute in tot-deauna, zintă tocmai aşa..,,,:~ , 

Al " . h' 1.1 ],' • ,: " t ' " h,>' orI la ce semenătură, semânţă bună, aleasă, Se crede că mURcituMle cro"lalulur n au 
, te popoare I?al arnlce, ma 1 na rac ăcmI m pa~en, lŞl sar. ram curată, de sol bun. Vor plăti mar scump nicI un efect asupra T porculuI, fund-că gră-

spn~te~e, mal prevezătoare, au apu- de-a dreptul făr~ n:IJI?Clrea răd~cmeI, pentru ea, e foarte adeverat, dar v~r avea şi simea ce 1 acoperă neulralîsează efectul ve
cat mamte pe calea aceasta. NoI trebue pe care am altOit ŞI n am avea mcI un folos, neprăpădindu-şI munca 10 zădar. ninuluI. 
să le urmăm, dacă nu voim să tragă folos din altol. Bj~~e înţeles c~ tot odată trebue ~ă aibă Porcul nu se teme nici de cum de . 
folos din nelucrarca noastril; dacă nu E foarte reu obicel dacă ingropăm grl)ă să are, dlp vreme, ogo:ul, In care crolal, din contra fi urmăreşte cu multă . 

• J ~ d' l d 1 d'{ d ' . vor scmena grauI. Arătura dm vreme are ardoare, fiind-că fi place foarte mult carnea~._ 
'1,'0, ',m ca e e Să, s.e wtărea, seă 111 s ă- prea a ânc pomu . să 1, e fnca ven-, de scop a îngropa sământ.ele de buruene, 
b f 1 ::, d acestuI şearpe,"' ---..-:.;;.... 

IClUnea noastr~ Şl ast c să stăpunească tulul să nu-l ea JOs. ca să resară şi apoI la arătura ,de toamnă Când un porc zăreşte un crotal, de· ~ ~. 
să ne facă robI al lor. Se scrie că locul unde se uneşte să îngroape buruenele tinere Şl dec~ să le odată începe să cIămpănească din fălcI, suur- . 

NumaI cel ce ştie lucra Întins, nu- trunchiul cu rădăcina, se chiamă gâtui împiedece de-a da semântă. 5tan. Iindu-şl peru!. Şearpele se colătăceşte în ' 

mal cel-ce ştie să-'sI ajute la timpul pomuluI. Pe acesta trebue să ştim la spirală spre a'şI lovi. adversarul. 
r d . ă I Porcul se apropie fără teamă primind. 

(seu) de lipsă, numaI cel-ce ~lie să ce a encune s - punem. , loviturile in indouiturile cele grase, ce atârnă . 
folosească mijloacele eficace de muncă, In pămenturile desfundate dm vrem~ Dela sate. din partea fâlceI. ApoI tşl pune un piciOY-
numaI cel-ce ştie păstra cu chibwialt1, I şi carI au av~t t~mPlls~ se Î?desedşI Sudrias) la 8 Nov. 1903, pe coada şearpeluI, sfîşiind carne~. inimi ._ 
ceea-ce a agonisit, nUlllLlI cel-ce ştie I bată, în pămentuI'll~ 1 elOase ŞI ume e, cuIul seu, pe care il mânâncă cu cea' maT ' 

t b ă ~ tII 1 t 1 DCl1"url pentru bisel ied, Dl Nicoale PC!- mare plăcere. 
şi voeşte să--şI păstreze sufletul în cu-I re ue s p~nem ga u pomu ~ ocma ianu, carcimar, de origine din Oloşag, un 
răţenie şi trupul în sănatate deplină: în faţ,a, pam~cntulul, aş~ ca să mgropăm bărbat şi creştin harnic, iubitor de neamul 
numaI acela poate să trăească bine, radăcmJle cat mal puţm adânc. .,., ~i biserica sa cea-ce dovedesc marinimoasele 
multumit şi fericit. NumaI acela îşI In păm~l1turile potrivit de tarI şi donaţiunI, ce zilnic le aduce pe altarul 11 a
împlineşte chemarea ce l-a dat-o bunul \, nu 'prea ume(e, trebue să·l îngropitPl ţiunil şi al bisericiI: astfel de bărbat! ca 

tI D-I Păianu, nu trebue trecuţi cu vederea, 
Dumnezeu. Numar acela poate să dea! la'o'--6 centin:etri. In pămenturile n - ba din contra datorinţa morală avem, a-le 
înainte, să naibă grija zileI de mâne,l sipoase, uşoare şi sănătoase, îl punem fi recunoscătorI, parte pentru incuragiare, 
să aibă viitor 1 Aceste adeverurl trebue! la 8-10 centimetri de ada,ndme. parte drept punerea lor ca şi o pildă vie 

Convocare.-.... . ~. 
~.Ji' ".-, "'_ "" 

Reuniunea înveţătorilor rom. gr.·ort. 
din tract':ll Ha!magiuluI îşI va ţinea p~oc.
sima şedJ11ţă 111 comuna Pleşcuţ<l JOI la 
13126 Noemvrie a. c. conform următoruluI 

PROGRAm:, să le ştie să le urmeze poporul/ In pămenturile de eurend desfun· şi pentru lalţii mal ~u /daDl'e de măI' .nă, Acum 
t d d 't·' b t late îl nu de mu t, susnumltu omn, (1ll averea '1 h d huf' 

nos ru. A' A ate, ecI ne af:lez~ e ş! ne ti ., sa proprie, a dăruit pe seama st.-bjsericI din 1. ASlstare a c emarea uc u; 

At1ă~ a~atea pIlde de lucr~re lAn 1 punem cu 10 centllnetn mat '1'l,U~ de Olo~ag un prapore în valoarea de 180 cor., sfânt. ./ 
această dIrecţie la alte popoare 10 cat I cât am arelat mal sus pentru fe]wltpjJ;>:ult masa.l pentru prestol lucrat cu o rară 2. Prelegere practică di~ reli ;~d 

..... 

I ~. . ţinută de înveţătorul LeontlO. J4:.[Ci"'V-_ .. aIllliA Mitt.:.-
mi:: anu îndemnat a aminti vre-o câ- I felurI de pămenL, ~..... :lexter.it~te, în preţ .d~: , .. f>O. cor.; a donat Terna: "Semenătorul". ~ ~ 
teva. I PomiI ac:ezaţI a"'a ca sâ- nu fie 2 sfeţilllce cu lumllJl. a sfmţlt pe cheltu- 3 Cuvent de deschide 

" 1" I '" '. ' : _ 4 iala sa o cruc~ ridicat.,ă in hotarul comune~' brilor presenţf. 
lm F opor model ) este 10 mica I aperaţI sau umbnţI d1n vre o parle~ II Olo~ag, dand ~I un pranz comun precum Şi 4· Constatarea o:.:~riptuiul comilc-

Danemarcă. Poporul acesta numeră; aşezăm aşa ca partea cea~naI bme alte miel donaţiunI şi cheltuell pe cari so- G. Pertractarea 
cam 2,185.000 suflete. aşadară mal j crescută din crengile Jor să fie Întoarsă cotindll-Je, uI'că suma de 200 cor, deci la tuluI central. 1 'cassarulur 
puţin ~a no~ RomâniI din Bănat, Ar-! in spre parlea dincotro bat _vf>nlurile olaltă face 430 coroane. ~. fnifs!!~ea restanţel~r. 
deal ŞI părţile ungurene. El este as-l cele mal tarI; Dacă îI punem pe-aproape Fie mândru D-I Nicolae Păianu, ca a 9: propunerI şi ţoterpelărI. 
tezI cu drept cuvînt cel mal civilisat: de-o casă sau de un arbore mare, ÎI putut aduce prinos pe altarul DomnuluI ~io. PrOXIma şedll1 tă • 

I servească multora drept exemplu, iar cre- I [. Incheiare~ 
popor, care ne poate sluji nouc şi t aşez,tm astrel ca partea cu ramurI mal dillCio~ii din Oloşag cu comitetul parochial, Ha/magiu, la 

2
7 act. v.- [903. 

altora de pildă, în toată privinţa. Ţe- I slabe să fie întoarsă spre lumină şi aer bucure-se. că au dat tn comuna lor de aşa • 
rănimea din Danemarca stă pe o 'II·ber. bărbat iubitor de neam, biserică şi şcoală, AJihai/ Vidu, ilie Cristea, 

. o preşedinte, secretar. 
treaptă culturală foarte Înaintata. Sta- Cum punem pomii la locul /or? e~primându-l pe viitor chiar :~nşJl recun - NB. In causa banchetuluI fiecare mem 
rea aceasta este resul,tahll a~ezăminte- Facem in pămenlul desfundat, de cu ştmţele lor. Maxim Hî71da, bru are a se insinua coleguluI Zahant.: 
lor.i~ţe~~~te" aşa nunHtelor .. U~iv~rsită{llvreme, o groapă de,si?l de mare pen-\ ailvanof r. ung. Neamţ) înveţator in Pleşcuţa u. p. Acsucz<l r 

. .. tru a încăpea rădăcmlle pomulUI tn ea, 
1) .Un pOJlor mortill" (CălindarUl MinerveI, . d b" 

Ediţia Bucureşti pc ·anal -1~. dar nu mal mare e cât tre ue, lOs! •. 

• '. 01' ~~" •••• , ···.r· • .-:.~ ~-·-,---:3: ~:._ " ... _~~- " 
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HOUTĂWI. 
punerii dieeeseJ d~la Dej, im~n~l împă.I'ates; _ Hoţie îndrăsllcăţă. Comitele supre~ II~ale însă ~cum sunt cele trimise ~espre,. d 
(introdus in cărţIle de rugacl\lI:e sub N. bar. Rosller I<:rvin. a fost ehiemat la Buda- 1<. B., îm'eţătorul), nu putem publica. Sar 
2f>2) a fost eliminat. lnrleose~)l Ziarele ko- pesta, ca să ia p,lrte la ~onferillţa comit!- naşte cearta, cacI desigur d. sa n'ar lăsa făI'ă 
ssulhiste sunt vesele că "a fost dat afară lor supremI. Avea la el ŞI o geantă cu SCrl- respuns, cele ce ni-al trimis. 
acest imn al gâ;,ilol"... sori şi documente importanle. Geanta asta ), T .,' ARAD, 13 Noemvrie n. 1903. 

_ Slll"e odelltare. Fă.eendu-ni-s: 
. a dispărut fără urme la gara din Budapesta. J 0/101 el. Nu se scru elite a fost acel 

_ I)l~tulal'ea de Pl'o. ot din, Ol,·a'·.lţa- .~ .. . 1 . 'tA d 1 d' 
t t Polilia caută după hoţul inurăsneţ. comIsar conslstorla care VlSl an şcoa a e I-

t it Duminecă la 10 Octomvrle s a IIm ~ 
~~J~~~~na noastră' instalarea nou alesului Alegel'e (le llUroeh. In 8) Nov. ticata din nou, s'a purtat aşa de reu cu fostul 

Ş'I' har'I11'culu'l !Jreot Gheorg,he Neda. '_ fosl , . • f ă primar Ioan Vesa, care cu atâta credinţă şi 
~ d' partea unora ŞI altora ca 

a.ratare zn . 1 "d 1 se regulat }oala, a rm u , n. a L. sa ţmut 10 runtaşa comun 

P
" l'eot în Mircovat, în parochl~l devel1l,t.a va- d h 1 atâta inimă a slugit şi neamul şi biserica 'f ! 

1 - x N I 1, inţiari alegerea e paroc a paro-
cantă prin decedarea socru UI s~u ICO ae 

nu przmm
e 

reclamat direct iel postale de 
n~~ua . 

. 1 care în anume casurl a ŞI orate, 
donat cercetare. . . 

Ruqăm pe cel cart nu a~ przmt re-
lat f;aJa să ne trimită faşla, ca astfel 

.~tem dovedi înt~r{ierea ~e se face 
.. dela Arad încolo, cad noi aler fiecare 

numer îl punem la vreme la poştă. 

chieI a doua, devenită vacantă. Com-
'fatucu. ~. 1 1 - . f Il' G . . A Sfânta liturgllle a fost ce e ?rata prl~l petenţr au ost 2 : ane onţta Şl ron 
dl protopop tI'actual A. P .. Popo~'lci, dl MI- Metian. Cesta din urmă fusese odată ales~ 
t ofan Simu preot În Răchllova ŞI nou alesul dar alegerea i-s'a nimicit. Resultatul 
rreot Gheorghe Neda, iar rcspullsurile le-a 
~reptuit cerul vocal, condus ~e dirii?entul.seu, alegeriI a fost că lIarie Gontia din 25° 

])OST.,l ADJlIXISTRAŢIEI. 

1. P. Ilie. Sasca, P. Santeu, Chitighaxa, 
T. Moza, ŞaH, - sunteţI în regulă. ; foia <l'aici 
Ve merge. 

_ Complot cont.ra !)rÎncipe
luI Fer(lillilnd. Cu toate desminţ~rile 
oficioase din Sofia, mal multe z~are 
străine dau ~tirea relativa. la. Ul?lrea 
unul complot militar contra Prmcl~elul 

dl invf\tător Carol Lazar. Cătră imea hlul'- voturI a tntrunit 249. (un votant - L 
ghiei, după o vorbire foarte pătrunz~toare G. ~ a abstat dela votare) Bucuria 
rostită de prea. ono domn protopop, sa ce- e mare, poporul e mulţumit de resul-
lit şi predat diploma nou aiesuiul preot, care tatul obţinut, şi toţI nădăjduim Că. ti- ULTIM E STIRI., 
prin o vorbire de recunoştinţă foarle avintată, nerul ales va corespunde a~teptăfllor , 
a multumit tuturora pentru alegerea şi întări- Ţ 
rea d-sale promiţând, că se va nisui a câştiga puse într'însul si că se va restabili în Uomânl os~îll(litl. Cluj, II l{oem-
indestulir~a tuturora, numai pentru interesul această comună mare pacea binefăce- vril:. AiI s'a d,.sbălut aier procesul de 
general al biseri~ei şi naţiunel sa~e, va stărui toarc. - Dumnezeu să-1 aducă în bine presă pornit împotriva dlul Dr. Mol-'t in Ferdinand, complot descoperr ~l 

urma căruia s'ar fi făcut num~roase 
arestărI de oficerI. Oficerit arestaţI ar 

a susţine pacea mtre fi'alt, - ŞI pe fiecare • ~;,' 1 x.t·l ;.,;.r să ... mtru manlStJ,lcrt!<i Ci eg<;; on or s'<;;, dovan, pentru un articol apărut m 
crezendu-l chiar de duşman al d-sale, 11 va b' 

", face parte din regimentele m.ace?o~ene 
," . şi ar fi fost in relaţiu~11 cu Aoflcefl.l ser~I. 

-mffiplotiştil ar fi găSIt o Incurajare m 
planurile Jor, în aparenţa de ră~eală ce 
s'ar fi produs, in urma aleger~lo~ re
cente pentru sobranie, între Prmclpel.e 
Bulgariel şi dl Bochmetiew, agentul dI
plomatic al RusieI la Sofia. 

cinsti şi onora după. cuviinţă.. După. celebra- poată c·)nJuce poporur pe calea 1- .Tribuna«. Juraţii au aJlat că artieo-
rea liturghiel au mers in frunte cu mult nelU!, ear nu. pc calea dUşl'lăniel. cer- luI cuprinde agitaţie împolril'a Ungu
onoratul dl protopop. preoţiI celebranţl, in- tclor 11 a panlor. . . . for şi a osândit pe dl MoldmJa1' la 500 
veţătorul, epitropia, membriI în comitet, an- ~,.iIlHwa11 ~lOlli. Dr. L.uclall~}UI:na I CVfO.:me amendă. 
tistea comunală, şi popor mult in ospă.!tl.l'la ,.1 desclll;~ cancelarie ac. vocatlaJ 1 r: S; blru, I . _ .' ~ 
proprietarului Iosif Nedicl, unde s'a ţinut m~>;ă~l.rada CIsnaJleJ r.r, ,4 -. I vI alI S Il desbatu plo~'e".',l 
comună. s'a rostit in bucurie generală dtfe- i • Dr. l():~n .\j.}i,~:·:.i a. ,1~~:.C:11:-' c;, ,cel;l' te \Purnit in c~olitr~ dld .lulit Ip,lllO'", 
rite toaste, oficioase şi neoficioase şi s'a ţi.nut advocaţlaL.l 1~ H,Ou.la-\ <;..r. . _ P('IJ 'ni d'J!.t· at'tlCl!te aPell' III .'n ! f;, ,-~ 
o petrecere de masă curat romanească. Unul PublIca: rom 11't",C 53 ~P'I,Ji"C l'-:a I~'~ ..' • F . 'It 

d 
." 1 '1 '" l ( -;r dJ 1·' 11 OI'l CI a ,( f u. dintre cel competent!. a vocatII romanl, C \l! ~" t, H C ,;1 ~ ULl ~, n' )'J, 'ul, , " . " . 

l
u tăto'rI al caus el rOm'd)c:; 1; • ]11.tW ]·J..i" fi <1.5U,t:,'J,· • -.2 It I/LlIl,il, ,1 .i • '1 P I 

_ Uietul domn Pllj Al'lHl(l, nota~ul 
- '. ""'~ din PuÎu, a păţit-a. Deşi era slygă sI~len~ă 

_ Notar cmnullnl (lestitllit. In contra ~ . . ' 
notaruluI comunal din Fazekas-Varsanu, ~ t George Ostoin, ._un lmw ter~_n \t.' hl1l1ţ,l tIt l'" ,Il. 

, a domnilor şi la alegerI vointcos, 10 cat 
se-lăuda că face ce vrea pe valea JiuluI, 
totuşI a ajuns la - dubd. El credea anume 
că numaI patriot" mare să fie, poate fura 

Balog I{mos intrasere mal multe plângeri l ntaş din 'Comuna {;mrnr,în cea mai tl'U- ---

grave. Judele comunal Teodor Bo'{gan il moasă vristă a vieţiI, între 4?-50 anI, in sep- Red. rebJ.lons. lO~U'. Hu!';',
acuzase cu o mulţime de iregularităp. In temA-na trecută. s'a mutat din lumea aceasta.. 

n . 
cât Kriv<iny . Vre-un patriot cu mal PUţlIl 

urma acestora, insuşl comitele s~prem a eşit Jelim cu alât mal mult timpul'iamoarte a Editor AUI'el Po')oy!ef·l· :1'·, . '.' 
la faţa loculuI, ca să se convm~ă despr~ iu~jtuluI nostru fruntaş econom, că reposa- __ ,. ",._-~- ... . --

foc dar cu oare-care teamă de lege, a 
fp.c~t însă arătare şi dovedindu-se că dl 
A:--p<id a furat 5000 din baniI satelor, a 
fost,osândit la temniţă pe un ax;,. ~c.olo 
dl Arpad VII. putea să mediteze .In linIşte 
asupra ingratitudineI omeneştI ŞI mal ales 
va simţi d nimenl.11:ainte de moarte nu 

aueverătatea acuzelor. Vice-comitete il ŞI tul a fost un om foarte sirguincios şi cu bună. 
osândise la 800 cor. amendă tn banI. In so~ală de casă, care prin lucru şi Cl'U

urma apelaţiel date in contra aestei senţinţe, ţal'& şi-a agonisit 60jugere_de~ .p~JIlent pe 
comisia administrativă a schimbat-o, con-- cale cinstită. Şi cu banI adunati din gr~u, şi 
damnAndu.1 pe Balog la perderea oficiului. nu mal departe ca în primăvara acestui an 

şi-a mal cumperat şi o vie frumoasă cu 
aproape 3 miI coroane. - Dumnezeu să-I 
odihnească. in pace, iar În locul luI să dea 
mulţI alţi tinerI de hărnicia şi eruţarea luI 
4.1eOl'ge Ostoia, 

"'~ P~!!!ş,qI~c' e fertClt. 
_.--=- Soorctc ntUitare trn.elnh-. 

Dill Paris se uepeşează, că făptuitorl 
necunoscuţI au vîndut modelul tunu
rilor franceze - guvernuluI englez, 
care numaI decât s' a pus să provază 
armata engleză cu astfel de tonurI. 

_ AYÎs Pentru a doua oară rog pe 
toţI fraţiI preoţI carI au primit del~ sabs
eri sul ,.Amvonul", tomul 1, să binevoiască 
fără. fun!lllarea a-mI trimite preţul, cărţii ; 
3 cor. plus 30 fiI. porto spre a putea eu 
plăti spesele de tipar. 1. Nic01 escu. 

_ Bătaie sânget'OttSll. La casa 
oconomulul Jetfa Milcuţ din lcloda 
(corn. Timis) s'au tăiat Sâmbătă porcI. 

r ,_ . Seara au fost la Milcuţ mal mulţl 
.....,"~-··"oaspeţl. In decursul petrecere! însă 

a băut Milcuţ prea mult şi s'a luat 

- ATis. Subscrisul am onoare a aduce 
la cunoştinţă ono public românesc, c5. în 1 
lan. 1904 voI eda un prospect de planurI 
pentru edificărI, în special şcolI şi biserici 
cu caracter românesc. RellectanţiI vor putea 
primi grăluil esemplare adresându-se la Ioan 
Niga, archited Budapesta, V0rus marlhy 
utcza [)1 a. 

la bataie cu oaspeţiI. Intre alţiI pe Fran
cisc_ Şandor r a bătut reu. Şandor ca 
sa se apere a luat repede un cuţit şi 
l'a înfipt în peptulluI Milcuţ, care rănit 
de moarte a fost transportat la Timi
şoara în spital. Ranele luI Milcuţ sunt 
mortale. 

- "Revista Bistriţel" a încetat de a 
mal apare sub titlul ăsta şi fostul redactor al el 
dl Dr. Victol' Onişor anunţă, că 'dt Lucja~ 
Bolcaş va scoate acest ziar mal departe sub 
tiUul Il Voinţa". 

- C,tutea Românulul, - sub 
acest titlu Instutitul Tipografic. Vic
toria. din Şimleul SilvanieI a scos un 
frumos calindar pe anul 19°4. Cu
prinde tot ce trebue să fie într'un că-

"'--_ l\ndar, apot sfaturl bune şi folositoare. 
., ··Mal cu interes am cetit însă biogra
";:~ fiie. frun:aşil?r se\ăgeflI Alimp~u Barbo

loviCl,. vlcanu, G~orge Pop de BaseştI, 
AndrelU Cosma Ş1 Ştefan Oşan Havaşi, 
dup~ cum cal!ndarul cuprinde şi foto
grafiile reuşite ale acestor bravI ro
mânI stimaţl în toate cercurile. Dă d' a
s~men.l gravura bisericiI române gr.·cat. 
dl~ Şlmleu. precum şi a casel în care 
a Inceput ŞI casa proprie în care este 
acum !,an~a .Sil-v8.niat, aceastăo peră 
de mandne a fraţllor selăgienl. 
'" Executarea acestul călin dar face 
cinste institutuluI· tiporafic .. Victoria t. 

- I~liberm"elt ti-uei 8zelle. La 
22 Octomvrie judele de instructie dase 
în contra soţieI faimosulul advocat pun
ga~ Stelle J6zsef, ordin de deţinere, 
înţelegend că şi ea vrea s'o !şteargă. 
In contra acestuI ordin, d-na S{elle a 
apelat la tabla din Oradea-Mare, care 
a nimicit sentinţa judelul de instrucţie 
!şi a ordonat eliberarea el. 

_ Dinasticismlll Ull~uresc. In urma 
articolelor violente ce au scris in "Fuggetlen 
Magyarorszăg", li-s'a intentat proces pentru 
lesă. majestate marilor patrioţi Dr. Kalmar 
Antal (al căruI proces s'a desbălut Joul), 
Purjesz Lajos (al cărui proces se va desbate 
la 17 c.), Bernăth Otl6 (al cărui proces se 
va desbale la 18 c.), Dr. Lengyel ZOlttLll şi 
Lorănt . Dezso? directorul şi redactorul res
ponsabll al ZIaruluI kossuthist. 

IlF. M." se plânge amar în contra acesteI 
"prigonirI" şi zice că dacă asta aşa va merGe 
şi în viitor, apoI un tribunal trebue să de~
batem numai procesele sale. 

Dar încă. de se va întâmpla să-I con
damne pe volnicoşil patrioţI, să-I propună 
Apre graţiare, cum făcuse archişovinistul 
Bartha 1 Lor numai aluncI te place tribuna
lul, când osândeşte pe luptătoriI naţionali
tăţilor. 

- }[ymell. D. Ioan Mladin, înveţător 
În ~ilinJia s'a logodit cu d-şoara Marioara 
MUHea, liiica d-lui învepltor in pensie din 
Comlău~ (O -St.-Al1a). 

Sincere felicitarI! 

- A.ehitat. Curtea cu juraţI din Bu
dapesta a achitat alaltăerl pe Jckey K.iroly, 
care în broşura sa "Politica maghiară a 

Cea mal nestriciLcioasiL eremiL pentru 
infrumseţarea ten uluI e crema de florI de 
iliac. un borcan costă 1 cor. 

Pudră de florI de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de florI de liliac bucata 70 fi!. 
Pasta luno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei pofteI de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
ceaiul Întăritor de stomac al farmacistuluI 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fi!., 
o cutie de probă 2 cor. 

- Contra guturaiuluI, tuseI, răgu

şeleI, flegmeI şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în farmacia'" Verg
Maria" aluI Kossuth, în Arad, Piaţa Boross
Beni 150 (casa Dengl). 

Pretul spirtului din Arad, 12 NoemVl ie. 
I -

Spirt rafinat, vcnz~re mare. 118.-

" " "mică 120.-
brut" venzare mare 116.-

" _ " 11 " mică.. 1 iC).-
100 chilogrullle borhot uscat 12.80.-13·-

Bursa de grâne (lin Budapesta. 

50 chlgr. grâu pe Aprilie. cor. ~·i)-Î:Î7 
" " săcară pe Aprilie. " G·73,-l)74 
" " porumb pe Aprilie. " 5.39-5.30 

" " oves pe Aprilie. " 5.52 -5.53 

Bursa eomerciului cu porei din Kobânya. 
Raport dela 4 Noemvrie. 

PorcI graşI (ungarl). per. peste 400 Kgr. 107-108 ID. 
".. • • ptm~ la 300. 113-114" 
" .. • tineri p9.nă,la 320 114-115 " 
.... • tineri • • 250. -- .. 
" •• (sârbl) per. peste 260 • 116-117 •• 
"" • • pan! la 240 • 114 -115 .. 

INSERŢIUNI şi kECL.-' .~~ 
==========-===-= - . .",.... 

ARAD. 
Supt Nr. 39 strada Săcurll ifei5zc e '1, 

scule bune şi eftine pentru r 3".,r sur il 

de vindut. 

Comploarisi 
sau comptuaristă perfectă, can p0şeu<) 
limba maghiară şi german~I refkn, .~i 
pot duce corespodenţă în a'':c'le limLl, 
ştiu stenografia nemţeşte, (ti s'::f!soarc 
bună, şi cu pracsă in prăv;,\ lÎ1 Il,; ( -
porturI, află condidiţie Într".1rl mir' (IT ~
şel din Croaţia. Cel cari vorbesc rrml.l
neste sau croaleşte vor fi preLI!ţl. Ulcrk) 
ce'cererI de salar, referenţe ~l totograltU 
a se trimite la: J:.xportges,l'i/t Fdie
_ Stubica (Croaţia). Tot ~., O,{) se pri 
mesc şi practicanţi sau practicante cu 
scrisoare mal bună. 32 2-3 

Nou sculptor român. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa Ono 

d-nT Preoţi şi InveţătorI precum şi Ono 
public rom.în următoarele: ca sculptor de 
lemn şi subvenţionat de stat absolvând 
cursul de sculptură la şcoala de arte, sunt 
în posiţie să servesc în orI-ce vreme cu 
orT-ce fel de lucrări de sculptură, auritură, 
măsărit pentru Sfintele noastre bisericI 
creştineştI ca: Icollostase (Temple), Slrăul, 
T"01lll1'1, Scaune, Chil l ote, UşI, Rwtpi';,r, 1\101'
mÎlllwi, Cadre, etc. PlanurI după dorinţă. 
Pentru toate lucrările mele i-au garanţă 
deplină, că sunt de prima calitate adt ca 
lucru cât şi ca artă. 

Atrăgend atenţiunea Ono Public asu
pra împrejurărel, că chiar buna cuviinţă 
ar aduce cu sine ca bisericile noastre ro
mâneşti prin măestriI românI să se ln
frumseţeze- : 

Rog bunăvoinţa în special a -Onor. 
oticii şi comitete parochiale. 

Cu tot respectul: 

1. Iuliu Bosioc, 
Seu1lltor ~l auriWr. 1061 0-

-; Naţia sa.lvată. Ziarele ungUl'eştl 
vestesc cu mare bucurie că. în adunarea din 
urm!\. a reformaţitor din Ardeal, tinută sub 
'94idiuJ bR-ronnlul BantTy ,i In urma pro-

Hohenzollernilor" susţinea că UnguriI mal \ l)()STll UEDAeŢICNIU. 
bine ar fi să se desfacă de Habsburgl şi 
să ceară un rege din familia domnitoare EU., :;arca. ItI publicăm cu pli'teere lu-
a Hohenzollernilor. , crud ce inleresea7.ă ob~tea. AfacerI porso-

Berli~te, p •. u. Jum, co~it. tar~:SeyerlD 
Premiat cu premiU 1., Me(lalla de aur, arglnt eic. 

,1 diplqmo <11t onoare peniru IU9rurl de do . 
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e In interesul dame lor al-şl cumpere numal dup~ ce a v~zut 

Noutătile moderne , 
din prăvălia mea, a căror preţurl 

~OIICllrellt.l , 

Cumperărr avantajoase. 
Stofc de Cybelin, • • • • • l~lţhne 120 CU1. 

" 
" 

Iucii pentru dUHle • 

ţesătura lloduroasa. . 

late, negre-şi colorate • 

• 

• 

• 

" 
120 

" 
" 

120 
" 

" 
140 ' 

" 

···Catifea pentru spălat, 
378- modele admirabile. 

Flanel francez • barchet p. spălat. ŞI 

Prăvălia de mode alui 

R 
.,. 

SA DOR 
AFlADi~ ANDRAssv -ter 20. 

(Casa Fischer Eliz). 

In ~rnYintă trimit~m mn~tre [fatnit. 
nH1~~§J 

It A a.i gur a , 1: vi8$~, zestre, colpital de Intreprindere, rentE", cazul' •. 
. morţil, apese de tnmormântsrel ' ----------i 1-' Agentura principală In A rad"J.- 'c ~ 

g.~ A BĂNCEl GENERALE DE ASIGURARE M.UTUAL! SllJfKNE . ~. 
ba " :§ 'l'BANSSYLVANIA" R! 
.z-u" o -~; primesce off>rte pe-nha 8Rigutl!orf din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, ~ ~ 
~ ~ Cenad, Oaraş-Severin, Timiş şi Torontal Ifi le efepluesee pe IAng' cele .'" I:t 

'"el CI mal lavorabile cCJndj\iunl: ~ -
d~ ~" ii ~ 1. Ia ramul vieţl1: capitale cu termin fica, rente, zestre pentru fetiţe, capItal 1113 l1li 
Q 4) de tntrepnndere pentru feolorl, pe caz de moarte, spese de tnmormootare. Ace8~ __ 
U ~ elin urm6 dela 60-000 cor. se p16tesc la moment tn ziua mor11I 1nt~mplate; ţ : 

... 2. b ramul foculuI: c16dh1 de tot felul, mobile, m6rfurl, producte de clmp '" a.i • 
.§.... 3. COJltra furiullli de bani, bljuterlJ, valori, haine, recTlsUe ,. a. prba .pargere; a ~ 
g 'ii 4. Contra grlndbael: grau, secar!\, orz, CUCUI'lU, neS. Y1A (vinea), plante In. ;a lIiS 

Col :: danr1ale: oADep!\, In. hlmel, Ilu\reh...r tabac ,. .. a- :: ... 1>' ,...... :. ta 
- o DeBla,irl Be dau ,i prospecte 88 pot primi la agenturele noutre _ = 
: - locale ,i cerl.;J.all3 mal In fh.·8Ce-car~ comun' ,i direct priD JP 
~~ 
.~~ Agoelltura principală ,,'l"rallssylvan1a" 1n 1..1'1.4 g 
~~= s .~ 

':.', .. 

trada Sdehenrl Jll'. 1. - Taiefo. JU'. 899. a. 
423 -147 

ABi gur a ţ \ e o n \ r a fur tu u ul o r p rin 8 par ger 8: bani '1 "" 
ee av~ţt de tire 

"(" 1. 1, l' 
... /".F, .c~ 

~. ~ ". ':.-:""" ~: , '-.-. 

I 

fi 

....... _._--~._-

:e lânga condiţiunile cele mal avantsgioRSe da.m impru
muturI ipotecare 

cu 8t;n0rtisue pe 10, 15, 20,y 25, 30, 35, 401/, şi 00 ani 
In r~te de ... Jum~tate de an, in carI ~e cuprinde plătrrea atat 
a carnete!, cât şi a capitalului. 

}mprumuturile se plătesc cu banI gata In valoarea no
minala a scrIsurilor ipotecare. 

Arangearea imprumuturilor o efept ..lşte incredinţa
tui nostru 

Sziics F. Vilmos În Arad 
tm care poate da totodată toate deslu,irile. 

Il 
~ 
(1 

I 
m1 
rtl 
fi} 

Institutul de credit pe pământurJ in SibiJu •. 
(NagYf'zebeni Ftlldhitelintezet) 

Provocându·me precum la anunţul de sus, rog onor. public doritor de 
împrumuturi 1potecare, că şi pan' acum ~i de-acum sit se adreseee cu 
încredere la mine cu afacerile sa.le,. principiul meu a fo.s~ şi r~mOne 
acelaşt, ca s4 prestez publiculuI în totdeauna un serviciu solid. 

Spesele de întabulare la dorinţa, le amicipe" j cmot"aTiul ",meu 
urmează ulterior. 1063 7_"""~M .... 

Cu stiml: 

Szilcs F. VIIIII08 
fi 
i 
»1 
fI1 'II institut de credit pe imobile şi păm~nturl 

, . 

J -

fe1 În Arad, Piaţa Baros Beni nrl 22 (Piata de bucate) 
{I~, (Casa Spielmann, Etllgiul 1.)':-' !' ~.~ 

1I1iJ. ___ -, 

-::~lI!l~lI!l=X~ l-
~ . ' 

Cruce sau stea duplă electro-magnet.că 
Pa.tent Nr. sae67. ,=== ,. 

Nu e crucea VoUa. ...... .... Nu e leac 8ect"et. 

vindecă şi Înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindeci paneregulatlllAngelOJ ,i aon-

,i fololJe,te contra durerilor de lra multor altor boale, car! la 
eap, urechi şi dinti, mig~ene, ttaetare norMali a m~diculul 
neuralgie, tmpedecarc~ cucei se vindeci p rin electricUa'e. 
la\Îunei sAngelul, anelDle, amu- Insu,irea aceBtoi apara' a8te. 
,eU, puiturl de ~eebet b~tae- el vindeci DU numai din timp 
de inimi. sgârclIu1 de ţIllml, In timp, ci lnb'oduce contnanţ 

~~ 6Rtma. auzul greu, SgArClurJ de sto· tn COrpul omenesc binefld,Mal __ "' 
ft mac, lipsa ~ţtel de mâ~care, rlkf>alA rent, clnd pe deoparte vin de c I 

la mânl ti plc1oare, slllbu0a prste tot, ('Il succes boalele adltoare. ear' 
rf'uroa, podagrA iscbiatJ, udullli 1n pat, pe de altii parte e cel mai bun 
nftueua insomnia, epilepsia, circula- acut contra ImbolnlvirUu..... .. 

Deosebita. atenţiune e a se ckJ împrejurarei, clJ tJCB8t apeiTot 
mndec4 boale vechI dfl 20 anI. 

In caDet-lima mea Be aflA atestate incurse din Ioaţe plJ1il."IInIl4;, 
eari rreţae8c cu mol$umila invenţiunea mea ,i ori-cine poate vede aeeilte 
ate-state. Pacientul, eMe In decurs de 46 Iile nu se va vindeca prin apa
ratul meu, prime,te bsniI Inapoi. 

Unde orI-ce Incercare s'a constatat IMamid, rog a proba aparalul 
meu. Atrag aţenţiunea P. T. public asupra faptului, ei aparata} meu na 
poste n confundat eu aparatul • Volta·, care atât In Germania, cat ,1 lD 
AURlro-Ungaria a fost otl.eio8 oprit ftind nefolositor, pe când aparatuJ .el\.., 
ell'ctro-wagnetic prin deosebita-'l putere vindecltore, e In geDe~C8t, 
apreeiat şi respindit. ~ ... _ . 

ChiRr ,i ieftjnMatea 6straordinar' .. crucei .....,. electro-mape-
tiue o recom8nd~ cu tnteFre. .",,,,,,,,,'Jr"" 624. -lB2 

Preţul aparatului mare e Cor. 6. :::::~ ____ "O __ .~~ 
foloBibil la morburl InvecID"e. ,,:'. 

Preţul aparatului mic e Cor. (." 
foloaibil nl:lmal la copil ,i la femei de eoD8ti· 
- - - tupe foane alablL - - -

Locul ce D , raI princip~l de "AnUle ,1 eapedare penn tearI 
,i atrlinlC8te e: 

Mfillcr Albert, Bnna~Hsta, ~~i:· ~a~,:;! 

s. 
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