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Deschiderea congresul Ul na ţional-bisericesc. 
Sibii'lt, 1/1+ Octomvrie. 

('J)t'HWI'('U sf'tÎntuIuI Huh. --- III emm eOlllitHtuluI. .-- IH"wUl'~iUl ele dp.sehitlt~l·t~. - COllstituil'l. 

AZI s'a JesL'his aiCI c()ngresul na
t iona I bi~cricesl.', CLI pom pa cu venită, 
i ,;1 orele q tU!,1 deputatiI s'au, sl:âns la 
hiserică. l1'l1Je curînd tl SOSit ŞI 1. P. 

<:1a Mitmpo]itul, însoţit de Prea Sf~n
tiilc lor episcopiI N. Papca (dela Cu
ranscbeş) si l. 1. Pap (dela Arad). A 
fost' primit' În "ll~a hisericii de preoţil 

. l) , . 
cari aveau să slugească Ş anume . ,,~. 

Lor \'icariI Dr. I1arioll Pilşcariu şi 
Fi/an! Jlllsta, archimandritul Aug, 
Ualllsea, pro!i'poj1ÎI Ali/Jail jJopoJ1ici 

(orşova) ~i 1. Pupiu (Sibiiui, p, Cu-
vio"ul Dr, E. Roşea ~i diacollit 1. CâlT1-
pean ~i l':nescu, 

După-ce este condus in biserică 
~[ îmbrăcat potrivit !"Includir biseri
cc>ti. începe slujba dumnezeIască. Canta 
corul mixt conJus de dl profesor T. 
lJopol'ici, r ,auda coruluI şi conducă
toruluI: a d,ntat inspre mulţămirea tu
turor, cu evlavie încât ni-a ridicat Sil· 

"le,; '~e~lat apoI Duhul Sfânt ~i 
-dllpa~t'e 1. p, S, Sd Xi.tropoliLul a srin
ţit cu ag hiasl11i\. deputatiI s'au adunat 
I~ casa comlta~lIlUl, 

Aid dl Ioan PI eda pr()pune ca 
să se aleagă o delegaţie care să se 
J llca şi să In vite pe 1. P. S, Sa .\\i· 
tropolitul să vină a deschide congresul. 

Cel alesI se duc si la întoarcere , , 
dt prolO pop NI. Popovicr vesteste că 
I. P." S. Sa mitropolitul va veni indată. 

-'"'" Şi soseste Însotit de episcopil 
Popea şi paf', Şunt' primiţI cu acla
maţiunr de ) trăiască ~. 
,.,- .,!: P. S, S'a ,Jlitropolitul deschide 
apolcongresul prin următoarea cu
vcntare: 

dispcmabilJ a esistinţef noa"tre, carT for· 
m{un biserica cea vie a Domnului. CăcT 
precum are cineva lipsă de cele trupeştI, 
lot asemenea are lipsă şi de hrana sutle
tulul, ce emancaz,l din credinţa religioasă, 
apol din limbă şi datinile strolbune, prin 
carI se susţin şi tl"<lesc popoarele_ 

De aier au purces oameniI, şi aşa şi 
fericiţiI nostri străbuni, dind s'au 'intrunit 
in societ:iţr şi corporaţiunl religioase dup~l 
credin~a, limbă şi datinf, când s'au întru
nit şi s'au conslituit în parochif, proto· 
prcsbilel"ate, eparchir şi metropolil, pc carT 
toate, pentru biserica noastră noi cel în
truniţI În acest congres avem fericirea a 
le represcnta Toale aceste, ca cele maT 
el[cace mijloace la apropiarea noastră tol 
mal mult de binele temporal şi de feri
cirea eternă, scopul suprem al omuluI. 

Pe cât este de sublim şi de măreţ 
acest scop, ce·l unn;lri~n prin întrunire,~ 
noastră In adunărI blsenceştT, şi aşa ŞI 
prin acest congres, pe aUlt de frumoasă 
şi de măreaţ<l este şi chiărnarca noastră, 
a membrilor acestuI congres Este o chiă
mare apostolică, O-lor deputati. 

Dar apoI earăşi pe dt este de fru· 
mna:--~l şi de miîreţ<! ;Jce:\ chiCn113re a noa· 
~tra, pe al .. lt esle şi JI.: g re;l, (il I ar ŞI In 
timpuri mal bune, dar Cu atât mai grea 
in timpurI critice, ca şi cele de acum, 
dind din unele părţI se semnalează mul
ţime de curente periculoase: de nazare-
111"111, socialism, ue inditerentism religios 
ţ;i altc asemcnea, cari tind a slăbi credinta 
in I>U!l1l\c/.I.:U ~i, a rumpc şi pe uniI cr~· 
dlllCIO"l al nostri dcla biserica strabună. 

Simptoame foarte triste şi dureroase 
sunt acestea, 0101', mal ales pentru noI, 
carT priVim biserica de unicul teren fruc
tifer la desvoltarea şi cultivarea facultă
ţilor noastre sutleteştr, carI privim biserica 
de soarele credinţer, al moralei şi al cul
tureI noastre naţionale, de care este con
diţionată existinţa şi viitorul nostru. 

Oe unde resu!tă nu numar marea 
noastră datorinţă, dar' şi cel mai mare in-

lJn:asjilt{iţiI01' LJomnr episcolll! teres al nostru, de a ne concentra tot mar 
r mult tn iurul acelel instituţiunI divine, care 

Preastimalilm' DO'mnf deputat',' în curs de aproape 20 de secoli [urtunoşi 
Dup,'! un, interval de tref anI, v(:!zen- ne·a ocrotit contra tuturor cercărilor ame-

'. du-ve earaşI ln ace~t congres national- ninţătoare; să ne concentrăm în jurul aceluI 
bl~erÎcesc, Ve salut cordial şi felicitându-vc, isvor nesecat de putere morală, basa vii
DomnIlor dep~~aţJ, ,c~ clcru~ şi poporul t?ruluI nostru. Ni-se impune, dlor, dat 0-

pe D-vO<lstr,l \' a distinS cu JOcrederea de flnţ~ de, a ne face totI apostoli luminătorI 
a conlucra \a opuI cel mare al viitoruluI al blsencef celei vie, ca şi Apostolif Dom· 
Ilostru, Ve implor uela ceriu, Incă multT nulul, de odinioară, pentru a conlucra itn-
an! de conlucrare milnoasă in via Oomnulur. preună la paralisarea relelor ce amenintă 

în toate părţile locuite de credincioşiI nostri; 
ear' nOI cel de aici, dintr'un fond iniţiat 
de dInsul, augmentat şi printr'o frumoasa 
colccti\ benevola, la care mal mult s'a dis
tins ilustra familie Mocsonvi cu un mari
nimos ofert de (,0,000 de coroane, am în
treprins zidirea unei bisericI catedrale, aier 
in centrul oraşuluJ, ce se înaltiI falnic, ca 
simbol al unităţiI noastre na\ionale bise
ricqtf. 

In adinca sa inţelepciune însă, maT 
observend dinsul, că la Întărirea re'nviateJ 
noastre mctropoliJ, atât de es!Înse şi de 
lmpopulate. !"Iti SU:lt d~ ajuns nur~aT actua
lele doue eplscoplf sutragane, prIn acelaşf 
valoros testament al seu ni·a lăsat, aşa zi
cend, cu Ii mba de moarte, sâ mar înmul
ţim episcopiile, ca să ~lvern mar multe cen
tre de lumină şi cultură, propagarea iu
bireI de patrie, de biserieă şi neam. Spre 
care scop a intiioţat şi un food, care pană 
de presinte atinge suma de circa 600,000 

coroane. 
Dar' apoI chiar să nu fi prevezut şi 

să nu fi indicat dinsul acestea, le vedem 
şi le esperiem nof, la toate ocasiunile. Ve
dem şi esperiem şi noI, că o metropolic 
at,h de estinsă şi de împopuiată cum este 
şi a nOCl"'-tră, numar cu doue episco~')ir s.u· 
fragane I1U se poate administra conform 
necesităţilor, aşteptărilor comune şi rece
rinţelor timpulur. Vedem şi esperiem, col 
ea nu ai unge a lucra cu doritul succes 
nicJ la desvoltarea culturală a bisericeI 
noastre cer vie, njcl la apărarea el contra 
pericolelor amenintătoare; cum nicI la 
susţinerea vazel şi decorulul competent 
uneI metropolil. Vedem şi esperiem, că 
pe când alte metropolif~ cum este şi cea 
soră scrbă, deşi cu numer maT mic de 
credincioşi, in legislaţiunea patrieI şi Îna-

'ntea MajestăţiI Sale gloriosuluI nostru 
Domnitor, ~ căruia îl implorăm şi din 
acest loc Încă mulţI anI fericiţI dela bunul 
Du mnezeu - se presintă prin câte 6-i 
archierer, pe atuncI metropolia noastră abia 
se presimă prin câte 2-3 archiereJ, pre
cum s'a Întemplat şi în anul trecut, când 
numaI eu şi cu Preasfinţitul Domn Epi
scop al Caransebeşu(ul ne-am putut pre
senta cu memorandul In causa rnănăstiri
lor, al treilea domn Episcop fiind împe
decat prin morb. 

Am atins acestea, d-Ior, căc} presirnt, 
că pe lângă espunerJ generale, mal aştep
taţi şi unele mdigitărI speciale; dar şi 
pentru·că şi consistorul nostru metropoli
tan Ve va presenta unele propunerI În 
aceasta privinţă. 

biemei noastre: dechia.r sesiunea ordinara. 
a congresulur nostru national bisericesc 
pentru periodul acesta deschisă. 

Presidiul numeşte apor notarI: 
din Archidiecesă pe M. Veilean (dm 
cler) şi Dr. 1. Şenchea şi Df. G. Proca 
(dintre mirenl): 

Diecesa Aradului: Dr, Ioan Trai
les cu (din cler) şi V. Goldif şi Dr. 
Aurel Lazar (dintre mirenI): 

Diecesa Caransebeşulril: Ioan Pin
ciu (din cler), Of. 1. Serbu si Dr. G. 

, ' ;\Ihc1ea (mirenI). 

","'1. Voileanu citeşte apelul nOlUl

nal, care este următorul: 

Filip Adam, V, AlmAşan. V. Babeş, 
Dr. T. Badescu, T. Barzu, V. Beleş, L 
Budinţiu, C. Bardea, R. Ciorogariu, ~\l. 
Tir/ea, P. Corean, Dr. P. Cornean, OI'. G. 
Cosma, P. Cos ma, Dr. M, Cristea, S. Cupşa, 
Ilie Curescu, P. Dr~g~lina, S. Damian, Y. 
Damian, Iuliu Dan, G. Feier, Dr. 1. Gallu, 
N Garoiu, A Gh idiu, V. Goldiş, 1. Groza, 
C. Gurban, Aug Hamsea, Voicu Hamsea, 
T. Haţeg, N. Ivan~ Or. A. Lazar, G. Lazar. 
Dr. S. Lemcnyi, 1. Leng~r> V Mangr<1, Dr, 
1. Meţian, Dr. G. Miclea, Trifon :\liclea, 
Dr. 1 Minu, AI. Mocsonyi, Zeno,Mocsonyi! 
F Musta, Dr. A. Novac, G. Olariu, Dr. 
N. Oncu, V Oniţiu, Dr. N. Oprean, Ioan 
Papp, Ioan Papiu~ Ioan Pepa, Aure1 Pe
trovicf, Ioan Pinciu, Dr. G, Popa, Dr. C. 
Popasu, Dr. G. Popovicr, Dr.1. PopovicI, 
M. Popovicf, Ioan Preda, Or. V. Preda, 
G. Proca, Dr. 1. Puşcariu, Ioan Puşcariu, 
T. Puticl, D. Raf, N. Roxin, Dr. Eu. Roşca, 
1. Roşu, p, Rotariu, 1 Russu Şirianu, Dr. 
I. Şenchea, G. Serb, L. Simonescu, Dr. I. 
Serbu, Dr. 1. Sudu, Dr. 1. Tămăşel, P. 
Tisu, V. Tomicr, I. Trăill, Dr. !. Trăilescu, 
P. Truţa, Dr. N. Vecerdea, M VelicJ, Dr. 
A. Vlad M. VoiIescu, V. Voina, N. Zigre. 

Se constata că lipsesc: Dr. Vlad, 
Dr. V. CUPŞ8, Sincai, Cupşa. Dr. Suciu, 
Dr. N. Oncu, M. Veliciu, P. Truţa, AI: 
Mocsonyi, Zeno Mocsonyi, V. 8abeş, 
Ioan Pap. T. Miclea, G. Serb, 1. Roşu, 
Dr. C. Popasu, P. Drăgălina, Dr. 1. 
Popovicl. 

DeputaţiI presenţl îŞI presentă cre
denţionaJul şi dupa-ce se hotăreşte ca 
măritul congres să se tmpartă in treI 
secţiI, aşa ca mandatele si fie cer
cetate: 

Archidiecesa verificAnei pe cel elin 
Diecesa AraduluI, -

Ne-am Întrunit şi acum aicJ dlor la acel nepretuit tesaur strămoşesc. Ni-se in1-
fI~est congres, În numele Oomnu'luJ, c;~e pune! ~~or, că ,daCi! Încă n'am ajuns să 
~ISC, ,,(',~ ul/de Sl/1l1 doI sau trei Îl1trunitl rnaT_ mhlOţă~ JI nol reuniunI religioase, 
In nI/ind" 1.111, a~'ol() este şi h'l În Imjlocul p:eclll~1 au mh~nţat alte confesiunI mar 
lot, ~! (In ~l' 1'0)' ~'t're dela J)limllC~elt Tal,tl bllle slt~ate decat nOI, cel pUfin pe acest 

~.~'~-.;.e...,..;z'a ,r"t'ti!'". ~:-al1l IIltrunit, DIOl~, să COll~ teren, sa ne potenr~~111 activitatea noastră. 
:ucr,~,~ ŞI <inol In Jragn'.tc şi bUllăîl1ţelcgerc Şi eu inspirat de cuvintele Domnu
,Il at.e:l ,m rel'~lţă problell1:l a bi-,criceIll0<1- lUI, dtn sfânta evanghelic carf g[ăsuesc' 

Am (;icut aceasta, ca să ve arăt, că 
ceI-ce am luat asupra-ne soartea aposto
liel, suntem prea pUţinI pentru a păstori 
o turmă cu"entătoare atât de numeroasă 
şi iIll prăştiată, suntem prea puţinI la su
portarea sarcinelor ce apasă umeriI nostrir, 
111 asemenea timpurI grele. Le-am atins, 
D-lor, să împlinesc o mare datorinţă şi 
să nul achit de o mare respundere înaintea 
luT Dumnezeu şi a oamenilor. 

Aradanir verificând pe cel din 
Diecesa CaransebeşuluJ, ear 

Caransebeşanil verificând pe cel 
din Archidiecesă, --

stre n.lţLona e ce arc de ,,' l' I ,,~ ~ ,~ , • • 

I 'f ,? .' L"Pl\IH'lC tem· ( .. Cel mtrunltI In numele LuI tot ce ar 
pora SI enClrC'l eternă a 111.' l '1 d' ~ , . d 'n . " , '1 CI1\ lfl OI' el, cere cu cre tnţa, vor ŞI prtIl11 ela Dumnezeu 
scopu suprem a omul \lT T ăl'" ' 

Pentru-ca Î1lS l', ", , .,' at', sper ~ă ml-se,va uşura mareapro-
. I .' 1) , .' j )[ScnC,1 s..î po,lta re- blemă, uacă 1I1 1 ucrurlle noastre biserice"tI 
so ~I cu un succes ace'l mărc'Jtă )I" li .. \ .. , , J" '1 '( .' , ..,' d i' .' , .', f [)) C1l1cl, \"om mal urma ŞI llJ' Igltăn e şi sfaturile 
~ţt~ă nC<lp.lr~~." ~, Ipsă, ca loate acţiunile inc,piratc de Dumnezeu marilor nostri băr. 
e s~, purce,ll j, 111 cele treI mari virtuti bati, SI in special ale fericituluI marelUI 
c1re

ş,llalCI,'I):a" cre mIa, .. dragostea şi speranpt, no~tr~ archicrclI AndreT indicate <:'1 In me 
S 'i<l 'pururea In vedere bJ' " 1 '1 1 ~ , '( -

"o" ~ ~--...mf.t;iune c It /," A "Sll Ima el mora)( li sell tc~tamcnt. 
, ;' , LI ura a. cea miSIune culturala A ), 'I . ' , , 

, ;., ce, unde tot la mal lUare desvoltare a ',~ ce <\: m~1 e archlcrcu, trl1l11,s ,noue 
cu.aplor slltleteştf şi priI .. . .. ta de Dumnezeu, ca ŞI protepI de Odll1l0ară, 
mai multă perfcctiune a 1 I~~%~a'l tot la prevez~nd că se vor repeti timpurile (Trele 
du'\..~i zisa sf. evdnghell'J' Il'ţl dfl (1)r. el, ~i pentru biserica nOastrol', mal 'nal1lt~ de 

P , , . nI' eSUlU~~/tr '. ~ , 
prewJII este ,tI Tah11 )'osl,." c"l iz'". ,Y" toate m·a mtemelat un centru cumun re-

f ~ < ',. LcrlUli 'nv" d ' , r' "..j } , , 

Asemenea dcs\"oltare a facultatilor: lin, Şl ~e 11 llnţanll \:ec :Ia ,noastn\ me· 
sullctcstf se impune ca o cor d'r' ' , tropohe, dlll care, ca ŞI dll1tr un soare sol 

1 1 IJlune 10- se ~"~ d' 1 " \ . . respan lască umlna Şl cultura religioasă 

, A1!l a,Hat de bine a le atinge ţinend 
a. Il sosit tllnpu), ca urmend înţeleptelor 
sfaturi al mareluI Andreiu să ne silim a 
r.eal isa. t!1~lc~r In parte şi succesive înmul
ţIrea ~l mfitnţarea episcopiHor indicate şi 
de drnsul, avend temere c~ În viitor 

~, , , 
vom tntlmpma lOt mar multe greutăţr, pc 
carI numaI cu cele treI centre nu le vom 
putea devinge. 

, In firma credinţă, că toţI suntem con-
v~n~r despr,e aceasta, şi că prin o stăruinţă 
bine combmată a tuturor cestiunilor ce ne 
preoc~pă şi la această întrunire, ne vom 
apropIa tot mal mult de resolvarea pro-

Presidiul ridică şedin\. şi cea vii
toare se anun\1:t pe mânc (Jel) la erele 
10 n. de ameazl. RapQ,-tor • 

Revoluţia i'1I,t"8 ttontOO~. li"-I zi
Iple treeute foaia şQviniştiţor din Arad, H F -g", 
alarmase lumea cu ştirea că RomâniI din 
jurul Dobr .. l au voit să pună la cale uu 
mare măcel Între maghiarI, dar nplanul in
fiorător" a fost descoperit, - jar acum vine 
,,8. Hirlapll, cunoscut de una dintre foillt 
mal serioase ~i publică'aceleaşi bazaconiI,~pu
n('nd că RomâniI se adună noaptea şi tîn 
sfaturI tainice elim al' pute stfrpi loatA su
tlarea maghiar!, Inteligenţa maghiar! din 
toale pă.rţile se mută la ora~e, dlil (rica mo-

lh 
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(ilol' I"['sn;'diji, i11 COliIJ':! 
;,ut(ll'it;'tlrli' 11\1 ('1111'<1;':;\ 

111;ll1rl1:1 
cie :~zl:'. 

.) .... 

:-;1'1\'('r'('. l)r;JtorUi a rc,stit accste cuvinte cu 
d.lna deld ptlpurl!1 !'OIlLlll orl-c<, I C~I-OIl- r' , cal1n \'n('.~tp sil-~i (:I'{'('Z~ o ill"itilu-

. \'lI, aprob pe dl Hr.eclic<'"an, dnd de-/ "J'I'·,I<'. ' 1 

sabiiit:J\e pentru SllU<tţiullC, pe CU\'ctJt C'l .. It;Il~ pelltJ'~1 111l1tiIl11I'(':1 ~i c~lti\'aJ'('a POpII 
Hom;\nJ! nu sunt !'epre~el1t,ql in [)I'et.l< III lll, !Ji' cand toate soeletiilJle maghin,'e n, 
De ce sunteti pasinştl ~! (:-irigate: Fiindl'H ('al'adl'r' jJl'(I\"(lciUOI', imol'al şi at~lt·ăt()J", oh
SUIllCll1 Î11lpiedecaţT <1 lua !llrte la alegcrf Ca ~1I,1,. apl'Ollarp1t lllinislnduÎ. ::;i societ:lţîlc 

Cit ,.1: g",\\,i-;l dl'~dli..; ("oIO;lIli·l(' 11('111 1'\1 ~on ridicat. respi.,-at şi cu P'Hos oratoric 
a [l1I1!Îll'a <l"lii'1 ;II' pr,lslll f;tl';l 1'11";1. III .. ) j!l- . In ('l'a I1l;J[ ~(llell1Ilă liIJiste. 
tl'lp.~PIll,. dar (';\ ::-i .. n. lI-p.;' ,;a I;'t;;al II'a,,;t ,Cum/telt' SlIPU'/tl . C: J>cWâ/1)' închide 
lIP "jna.l·;> d~~ loe IIII ";I'I'\"P"l!' ..;pl'P I'Idwl'Il'pa ş;dl11la lestl\,'j cu dO:ll1ţa. ca spiritul luI 
r'f'plIlaţIPI 11111. 1, ranC1SC Deak sa trărască totde<luna viu 

Gongregatiunea de toamnă a co
mitaiuful Garaş-Ssvsrin. 
;-::;ppt('mâna ncea::-;la '\[arII s'a ţinut 

('()[lgl'ega!Îullea dr 10:lllllJ:1 a (,()l1lilallilul 
C;u'aş-:-ieverin, 

Despre el pcmgrrf'a ac p~teI in trre
saille congrpga!iI d,)m (lei dur;) ., fll'a
fw1ul, urm,1tol'lll ral)O}": 

{;(I!l;.!I'n:,:atia :'i'a in('i'll\iI ('li o ~I',.linli\ 
fl':'iti\'!t. ('1" Gar~ ()C':lsil1IlP' .., il dp,.;\';t1il Illl
stul luI Franâs/; D."?/.:, 

dl tren' n 
~uprelll 

o cOT11i ... illne cOlldl!~j Je 
(;riinzenstein invit,! pe comitcle 
la şedint<1, 

La' şcdint:1 ace.l,>ta a a~istat si P. S, 
S.I episcopul Dr, \" Hqssu, :1 GIr'II! ;lpa 
riţie in sa:"l a fost sa utat;'1 dlll pa: tea H.o
miinilor cu stri,g,îte de .,TrJi<lsc.l !". 

, Comilele silprem C. Pogâny deschide 
ŞCdlllP fC"tl\',l iU un di~curs In Cdfe sub
li, n i 8z,1 sti n ten ia e!ltll'ii <1' nu; Il! r şi esp u ne 
reminiscenţe din cunostinta sa cu Fran-
ci~c De,ik. ' , 

DI A/ccslu Pu/l'âll,)':,l,'!' rostes1(.' dis 
clI1sul festiv, dcscrillJJ în tr~lselu~T gcne
rde persnm~;l şi indi\'idualiLltea pulitic,l ,1 

lUI Francisc Deâk. ":spune 111 terminI ii\"2n
t;lţl roadele acti\'ittqil luI Ddk In iurul 
Cr'Il~lituţi~lnel din 1 :-';4X, ;q1(d lupu cu cun
,lt'!lli pe tImpul :lb~o!Uli<;'1lllilll şi in p,e"jm:1 
rClntruducerlJ \"it:tlî «(ln"ullitidn;!Ic în ('n
g:,ria, Trece i1rOl la Illcr;iril~ i'entru tran
s"ctilll1c si ;.1 r<) 1;1 mariie llinitc ale lUI 
DC1ik in ~'rl\'lDta Impăc;lrÎI Coro,lnd cu 
_\laf!h;arir Inch~(' cu d(lI'Îni', ca "pîrîtul 
lur Fr"nci~c Dc;ik ~~l tr:tia:-;ca toldei'!Ill<I în 
mijlocul nostru. (La cll\'ll1tele ,iccste cade 
perdeaua de pc labioul luI De,il-, carc s'a 
desyelit la aceastil oc,le-iune) 

DI lJr, G. J)obl1'l1 face în numele 
pimiduluf n:.lţional rOll1cln urmJtoarea enun
ciatiune solemnă: 

O/:ol'aIă cOJ/grega(illJ/1! fes/iI'if, 
Ilustre d-le t;omile sliprem.' 

CLI drag lU<ltrl ::;Î nof HOlllilnir parte 
1;] aceasta serbare lnchinat<l amintireI unuia 
din cel mal bunf fiI ar patriei noastre, 
amintireI <lceluT bClrbat, a CăIUl proclam<lre 
de membru onorar al comitatuiul nostru 
al:Îturca cu Georgr Baritiu si altiI a fost 
CII enlusiasm sal~tată de' me;llorabila con
gregaţiune a comit:ltulu"i nostru, ţinută 1<1 

anul IX!)I sub ceriul liber, amintirei ace
lui bărb;:t, pc care cu drept cuvent il 
distinge epitetul ornant .. Inrcleprul patrieI"
amintirei aceluI barb:tt pe care îl caracte, 
riseaz<l În deosct,f tref din cele maT Ilobile 
vÎrtuţf politice: Pa/n'o/;'sll/u! cel INul ,-Ies 11/
teresat. spin'lul ÎI/(dt'ptt'l mudt'l\lţl'Ulli şi bille
(IIrilllallll spirit al Î/f/plt',!,ii'i:f. 

Dar trebue sti rcgrct;'!m foarte mult, 
că acele cnntr:J"te aJChc[ n::ţ.!oll,de, pro
vocate În mod arti!icÎ:d dl' o nenorocită 
politică de stat, care lmp:me popoarele 
C(lroallcI S-tuiui Stefan in doue tabere 
()~tile, .. impiedeci chiar şi la asttel de 
ocasiunI so:emne- cum este cea de 
J:->tăzI ~ acea comopire <lrmonică a sen
timemclor, c<lre singllr,l poate oferi garanţ;) 
sigura. cOllsoli .. L\rii Înt:.:rne politice, des
\loltO.r~i naturale, pacinice şi bir,ecul'cntate, 
ba chldr eSi'llenţej L'ngarei. 

In mijlocul nostru. 

.';t'dill(Ll o r.:ir"ila r .. t , 
Comt"tl'/e Slip', C. ]>ou:âil)' deschide 

congrcgaţÎU!ll'a ordinar;"! de 'toamn;1 si mtr;l 
illdat<l în ordinea de '~i. ' 

Se voteaza cu tot<llitatea voturilor 
prel iminariul comitatulur pe anlll lQ0 4 şi 
111 leg;'itură cu acesta impositul aditional 
obiCinuit de J oI, pe!ltru acoperire<l m~nco
uluI din preliminar, 

1,<-1 ordinea zilei urmeaz,l f.timoasa 
cur. ndă 11 oraşului Seghedlll, (are reclamă 
postubtelc militare la ;lrnHt~), culminal1d 
în cererea lill1bel maghIare ca lil1lb<1 de 
comanda, de admini..,'traţie şi de i;-struqic 
ŞI rcdam,l ca arma:,l ac;tÎel maghiclrisată 
~ă depună iur~lmcnt pe constiruţ'iunea un
gurca-;că, 

ComÎtetul perlllanent proplnc faţa 
de aceasta curendă. Uflll~ltoarea motiune 
nicI caldă, nicf rece, ' 

,,,Comit~tul C<lraş·Se\'erin ia posiţic 
pe langil ros~ulatc!e. :laţion;lle juste drept 
conseC\"ente 11reştf ŞI legale ale inJepell
d,enţeI, constiturionale de drept public a 
tngane.I, precum resLllt~ din Ji"posiţiu
!lI il: ~trtlcolillu! de !cne XlI din 1 :--:Ii- re-
. • ~ I 

lentor la arnuta CUlllune, şi in deo<.;ebT la 
armata u:lganî. 

;, Pc cind susţine deci cu 111sutletire 
patriotic.l necesitate;! <dirm;lriY acestor po
'iwlate, ce reslIltă din sll\'er;1IlÎt:lfC r l "!:ltll

lUI ~l1lgar in privinta chestil1l1ilor diplo
llWtlCe, ecoll')mice ~i T11Illt;lrt·, de <I!ta 
parte declari). cii ;lce~te chesti"111, I,hci' de 
orl-şi-ce alUI intluenţ,1, au s;.1 tie l"' soll-.tte 
priil reciproca inţclt:g~re de ,\bj, :-;:t I!l1j1c, 
r,Ltul şi Hegele apnstnlic şi corpul Jcgiuiror, 

.. ~.I'I(II·~' tt' Il,L1 :-;1' lHul j ărncsc. ("u a.~<lta, 111.',.·, \'r"1 cet.iţenif liberi I Libertatea ni-e încătu~ată! ., . " , 
COlllltele suprem suna necontenit cu clo- t ,1 IlO\. ea ;-;'1. ne ceal'a hallJr nostri /><;11-

ru a IlP rlia~hial'isa pe DOI. A."ta-T cea. nu; 
poţelul). mal'f' IW'[J' . 

Eu nu Cllno~c cet,l\enf lncătuşan in di.l!llatill;;f>~":il(" PI"Ol'lIllP l'PSpl/lgel'ea CII in 
ţeeril aceasta I \Hoho! Proteste), ToţI sun- J)ar'i }".)/ . 

• • '. J (~71J1'(11J.' ~:u pană a tem liber şi cg-al indreptăţiţL (Proteste), llllili P(~ d-IIII Iln"h' ('um illl, 
Rog pe domni] din sdn!:!1 să-mi <lrate numa"i j . 1 -'1 . . < M lat'T de lIlal mal'i e<!\'a-" el'l, (eea fia G('al';'t dph • '1 ~l ' 
un singur ca" de ll1C.ltUşare politică şi de- de inh'ebati Ilo'JOl'lIl :1 II\:'} 1llr a" " {>r"~I!'I' 
I . 1 II' S,·, ~ 1 ,(~ \"1 I'('SPUIH (' . c ar, că trec III partea or! (antate. tJI- ~lrcallglJrI Vf~ dlul1, daI' IIlI h'

l 
(1' H •• 

g:ite: Cum st;im cu dreptul iibereI Întru- Com/'tele suprem C. P()~:~iI)" I . 
nirl;! Am \'Czut la alegerile de ast;lzf ega- la Ol'dillP pe \'or'bitOI' IJPl1tru a("'~l .. IIH l'UlI,lQ 

1· ) " ,',,' , eU\'llll' Itatca! IH~parlarnental'e.· l 

lJI Dr, r "Meall strigâ: De ce nu l-aţî 1)/ ~)1'- St. Petrol'IC1: (llllgul'eţilc). CI 
ales pe Dr Szabr', prirn-pretore?! . rel'ea socletăţrI de JIlughi:lI'isal'e e o infalllÎl' 

D/', llLllIs: A:-;t~ n'are de aface cu \ ,.kolllisZSilg"L . 
libertatea. C'()mr"tele sup!'cm C, Pugdl~v hn1'rmu;J 

/Jr. 1'<111\11/: AiCI dupa lege şi comi- la Ol'dll](\ Il(' \'Orhltor penl!'u \'Ol'lIa O["C!l<I-
tele suprem ar trebui s:\ iie H.omiin. tuat'e: 

DI', Ilalls: :\u esisUlo astfel de lege, J)I f)r . • ...,.,. Pdf'()lJici: hlli la l:11I1i);i-
iJl', VJ/Ct'LW: Ba esista si d,IC,1 n'ar lil~tti ,il~dr'urllarea la (mIine. dar' slIsţin, ('il 111 

cs i st;I, echitatea Cere. ca \11 co'mitat rOI11,\- lJl'lUCIPILI cun'lltlll .. komiszs:'lg" 1111 [:olJţiJlP 
nesc să tie rom dn C0111 i te le-s uprem 1111111e olensător' dacă s~ potrivr'';ih~ la CI,,'<!-('{1 

Cor, lJredicc41l1: Aici e legea de na- il aplici. ţii pentru Cl'l'er'ea I'euniuneI de 111:1-
tionalit,ltJ' 1" f ' . ~ II:u·,:-:a.l'C' e oal'le poll'ivit :;;i pl'in lIl"lIl:lr'(' 

/),.. Ihlls: Si dacă ar fi contele su- IlU e o!ellsă dadl-j" zieI: infamie! _ 
prern din părinţI romfinT, aicT e comite Comitele suprem O, Pogâll)' înrTI':lluiL 
suprem maghiar, cJeT e comitat maghiar a d.olJa 0:11':'1 la O1'dine pe ymhitlll', cAcI Jis
in patrta maghiară, (Proteste: :\u maghiar (~lllla tl'plill!' tiolll;1. Ia nh"el! 
ci ungur! ~ol nu suntem :\bghlarl, ci . UI Cor lJr"dicea/w: ~p rne iel'ta~T. l!ar 
11111ll,11 cetăţenI ungurI! Cetăţenia ungJr:.1 lll\"('llii ae!'st!'! j..H'li(illlll 1lIJ'ir' poate SU,;jillH ! 
nu ne r O 'ne r;lpi indlviduaittatea naţionala Ct /J", O, J)obrz'u: :;ii eu Sllilt OT1I1I1 

rom,lnă! Sgomot, mare. Comitele suprem [J;1(;;1. al IHIJlPi jl1ipl<~J~el'l şi al r':'tbdlu'il. :\01 
cu Illare ancvoe restabile~te lini~tea), ,W('1ll paciinta de;-;tIlIă. 1 Iar' SUlIt clll'stiul1T 

/),., }f,lIIS revine la obiect şi dC1l1on- eal'! il1 allll1!.{~ sângel/' In eal' ~i să nu \l~ 
str~<lz,l, ca nu numaI nu esistă a 1'111,J \,1 n~ll'ap, că ne plel'derT1 liniştea, Jc:u In~il". eă 
cOl1lună, dar nicI nu poate esista' (1Ia- n am a.llll1fi indt ~ă aplicăm SCRlIl1plp. n~ 
riLI\<: ::;; Intrerllperl), Din cau<;a aceea c d-\'. ,Het'P lini;;;1t> "i 1';\l'P apoi 1111 liP \'('niţi 
de toi illst~i cererea creăriI armatel ma- ClI H"lt"el lil' e!Jl'..;tilllli r'I~\Colt,Hoal'e aici. ]o; 
ghiare, din lTlolivc de oportunism IllSa o:in8ul!{tla atll'p:-:a Jloas!I'a deja faptul, că [11'('
primqte propunerea comitetuluf per-ma· sentaţi aiCI aeeastă petiţie nt'l'oa,hl, :\01 \"e
nent. (II<tritatc). dern cu dlll'f~l'e, că la d\'o ~oyinii\m şi pa-

I)J,.. .\im('IJ/1 BlajIJl'illl: \·ocea dluf ll'iotisll1 eloI lina! .\m auzit aceasta si ;It-Ia 
l-L1Us r~JsLlnă puternic' Poate s,î 1ie phl- conlple Apponyî, car'e a anlt eute:l.aJ;ţăsă 
CIJt,l urechiI. Dar daci aşI IÎ L·ngur, m ar splInă oaiipeţilol' dela cOlJgl'psul inlel'pal'ia
rli::;ill;J S.l me ,tpere d! H IUS! lJ!aritate. nH'l1laI', d'l. i'ngal'ia numaI ŞOVillislllUlul ar'e 
~l:~,'cal'e), 'It ă' l ţ D 1 ":1 !Il II !l!lwasc' eSls eli a sa, -lor! L'rH e-i 

Dl lJI', .\'tl!/:lIl Pt'/f"lJl'lCI rcspunde dlui sp,il"itlrl Jid Dt-;i!;' "\cp.sta nu e ] Pea8.l~ 
Hau,; şi arată de o parte cllm sistemul aţi aplicat 1IIillial la U/1 I"'fillitat aiul1~I'ÎT. la 
actu:lj ne-a lipsit de tO;;Jte dreptufîJe cer,l- HUJlIL'l,I'Pil L~llgal'ipl ~ J)-\"oastl'n (~'U:I ~htţi._-.ilL ,
ţene::ar, ear de altă parte, ca Dieta [11 urma pl'penl I1U \'edpţi ce sa petrece in .I!Il'~~1 _~ ... 
aCe '-tel falsificărI a constituţonalisl11uluI e lJ-\'oasLr'e. Al'UlIcatr in mod u"o~ fII--
lipsită de auto;;+tatea mora~ă necesară. nei -apl'ilJ~ Înpopui', fără. sa rtf'"'ffaţr seamă 

~ Ingrijire patriotic,l CduseJ/;l cr;S.I, 
c,lre ţint: Je llml şi C;Irc p,in pun·~rea la 
o parte ':'oi <llJl;tn:lfe<! reso!l':lril chcQlllllilor 
celor mai importante SI arzctoare i 'I!ernt 
economice şi' culturale: causeaZ<l ţerll pa~ 
gllbe enorme morale "imatcri,ile, b~l il!1le
uiilţa chiar şi constituţionalismlll, bJstionul, 
independenţeI statulUI, congregaţia comita
tuiul ~:araş-Severin împlineşte deelo dato' 
rinţă patrtotic<l. d<lC<l şi de ~l:-;ladata cere, ca 
Dieta sa caute şi g,he<isC,l pe basa an, de lege 
XII din 1;-\{17 ace: .. b,lsă şi principiile, În sen- Crme;lză curenda comitatului Hevcs 
:sul cărora se pot implini dorinţele ÎLi<:te ale de a denega plata dăriI şi CI nu permite 
na~iunel ~i asiguă tolOdat,i stabil activi~ recrutarea de bună \'oe. Comitetul pt:r
tatea folositoare a corpLlluf legiuitor. mJnen! propune, ca în interesul funqio-

/)r. IIJsif Fi!Il}'t!s motivează această nărir regulate a aparatuluI administrativ, 
moţillne zic2nd, că postulatele militare sunt să se perceapJ dările plătite de bună vue, 
isvorÎte din inima tuturor .\laghianlor, dar eal' cel obligaţI a se presenta la ascntare 
la reclamarea Implinirel lor trebue să as- - pe l<'ingă respectarea di~,posiţiunilor le
cultăm şi de glasul minţiI. Primeşte iără g;de - să fie împiedecaţT de a se presenta 
modincare propunerea comitetului per- de bun;.tvoe la asentare, 

de uI'Illă['il(' fUl1pfile, Domnilor, judecap el[ 

minle rece şi lntoarceţive III' fapt la spiritul 
luj De;lk 'jÎi apoI nu ve \'PP Illai pUlnge Lle 
neliniştea lloastl'ă, 

(:ollgr'egati unea SP IIl<:hee seara la 
orele ti L/2 

lllanent, Dl Cor. Brediceal/ll propune pe basa 
lJl CI!'. BrediceolIII rosteste în numele mutivelor espuse la curenda premergetoare, 

partidulUI naţional un intlăcjrat dl<;curs. trecerea la ordinea ziief. 
in c<:re pi"Opune trecer'ea la ordinea zilef. Cil l1gregaţiunea primeşte propunerea 
;\i'dril sitlJ::lţid poliu<.<l a l~om:îni!(If", carl comitetuluI permanent 
sunt cu forţa scoşI J III cad rele vieţll COl1S- La rescri ptu [ oraşului Szat I nâ r-N e
rituţionale, jiustreai:,Î situ 1ţi:! ,generalâ cu meti de a cere cu urgen~ă dimÎtcrea din 
cit,:tc din De<ik si di~~Ltr<l,.:a noI H.oillellllI sl'n'iciu a <lcelor soldaţf, carI şi-au (ăcut 
nu ne vom klga' slugI niCI la i\camţul, stJgiul de trei anf, propune comitetul pcr
dar niCI la t'IIguruL :\01 nUIl1~lr politică mallcnt, CH comitatul ~ deşi recunoaşte le
naţională rom,lilc:tscă ,"om face. g;;lltatea reţinerii acelor soldaţI in serviciu, 

D,., Iosif llaus: ToţI stam snb efeclLiI S~I ceară, ca din motive de echitate să tie 
serbăril de ast<1zL Si tot! ne Intoarcem ca fară amanare demişI din serviciul activ. 
ia un is\·or comun 'la se~bătorirul zilei Si 1)/ Co/'iol,m BrediceaulI: 1'l'OjJIIII dil! 
e bine aşa. cacI ad,ip,î.ndu-ne toţI la aceeaşi ;l\'ela;;;i moli\' tt'ecprl':l la Ol·dillen. zilei. di.cl 
fantdn<i mal Uş(lr vom ajunge să ne 1l1ţc- :;;i aici IHelil dl'-a-faer CII o dCmUtlstl'atiulu' 
legem, ~oI ne OCUp[lln acum deia a doua !Jolitidt. 
oara in congregaţiune de politica ",ctuala C(lllgl'pga!iullca pl'imc:;,tc pl'OpUIICJ'P;i 
~i ace<lsta e lucru trist, c,lcI del1ot;'[ câ ll1a- l'lIlnitclulul p"r'mancnt. 

Criza tării. , 
Dacă nu ne i'nselăm i'n presemll;;'~ , , 

par 'ca am ajuns sfir!filui cri{el. M, Sa 
inca a{z il va insarcma cu formarea 
ministerului pe contele Tisza IsIJ/â/l. 

.. tI. ,\'il e hotărît ca încă s2pte
nLÎna asta se pund capdt stărilor t'll
doielnice si să numească n.ou mz,zislru-, . 

PI', !cdinte, 
J.Hinistrul de finanţe Lukâcs Las'{/';, 

care ,Jlzercurl a fost primit i'n audie1lţă, 
l-(1, recomandat de vii lor cap al mini- , ., 
steriu/ul pe COI1!t!!I~ Andr~lssy .. uG.)')'I/I/II~a ----:'~"f 
cel mal po!riJIit bârbat intr~al'le 
starT critice. ..J~< .. ' 

A tat lostul ministru-preşi'dinle 
contele Khuen Hederv~iry, cât şi contl1 
Andr{\ssy şi Tisza au. fost C/z"ffl>lţl pi! 
aSM,\1 în audienţă. Cel dintâl 
primit Hedervâry, apoi Andr{' 
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Cki pe Gind aduceln la aceasta scr
bclre comemorati",l tribut de pietate spi
rituluI de mnJeraţil..nc ~i ÎIllpjCIUire, Care 
a insutlerit pe Francisc De;ik, constituie 
tomca! contra<;tul cel mal cras cu acest 
spirit <\,el şovinism bolnavicios, care In 
lipsa sa d~ CL!ll1pet şi În Intran:siget1~a sa 
a agu:; dC?I,'o grea crisă aSllpra ţeri! ŞI 
care ~ fact:rldu-şf mal departe cur.ml 
poate prea uşor aduce ,lsupra Cnaarid
precum :-.'a îm~mplat deja o..:lat<\ ~- o nă
pasta şi maf mare. 

şîn:\ statul tiI s'a int'imol it, Ş i dac~\ ne "p u- 1: !"lllcaZ;1 la OI·tI i m~a zilei l'ugUt'ea nOll 

nCIll cllv~ntul, să-'[ spunem clar, .\luţiuiH:'! ÎlIliilltatl'j I'Ptllliull1 d(~ ma.l!him·i::ii\l'c ,JJd
propus<\de comitetul permanent e inco[oră, \'idt·'ki lIlag\'ar lllC!re[;""ldt".;iÎ (>g\'p"CIipt", la care 
:\u spune nimic, Astazt stă ch~stii.l J.şa; "it "c IIlSl'l'lP ('IJlIlitalul ca 1l1l'll1ll1'(I. Cnll1Î
:\probJ.m lupt;] pentru poo;tulatele naţio- laltd pC I'IIHU 1 !'JJ t propUlle \"ltan'il :-;u11lni tip 
nale sau nu? Trebue sa esim Cll coloarea ~(itl (;01', pellll'll lotdeauna, 

cel din urmă Tisza, __ ,:.) 
După ce de Hederv8'., ~" ',", 

fi vorba, ear contelli:;I{,',Ji r Jrass} a d~-

Fie, ca binC\'oitoarc,l provedinţă sa 
lle fcreasel de o ;Is\fel de nenorocire! 
Fie, ca spiritul iul Francisc Deak, pe care 
- }'Iare-ni-se 1'.1 dus cu sine în mormcnt 
- s:i reînYie şi să alunge spirttul reu al 
şo\'inis111 11Iuf, care s'a t1<\pustit astăzI asu
pra ţeril, c<icl numar atullC) poate avea 
pJrtc scumpa noastră patrie de un viilor 
mal hun şi mal fericit·! 

lk ncrst g:ind purtarI şi 
acc.lS1J JL'rinp, ne alolturăm 

inci.llziţT de 
şi noI Ro-

pe fap, (RomâniI întrerup; Trecem la or- La CeI'rrca dlul Ilr', t;. Oohl'in se cp-
dÎnea zileI 1), ~t<' ac('asla rugal'c, earc PI'(~s(,l1tă pe Ma-

Cu dl Bredicean con"ill1t, C<Î.nJ :1 zic ghî;u'] ca o ,.illsul:'l dispal'(~nli'i" În .. mal'Orl 
că ace~te postulate au pornit (iin p:.!nidul fill':\illiI01'" Jill rllgal'ia un sud, eal'l ftoţi 
kOs511thi~t, d,\r prote..:.tl'z GÎnd zice cii DCeste ;illnt ajlltat1 dill ~lrrtiniilatp "i tIe llUmt'['oa
sunt numaI ale kOs;illthiştilor I E tiresc, c~ ;i(.ll' 101' ill"lilu\iulli şi baII el. pe dllld ma-
dela kossuthiştl a pornit petricica, care a ghiarii sunt eunuanulaţi sa peură, dacă /lU 

cre'icut ca o lavină, căcI kossuthiştÎr sunt li-se "ilie 1IllI'U ajutor. ~lal departe ar~ti't 
depositaril aspiraţiunilor naţionale, catI Iwcesitatea ll1aghi~riHăril nstr'ăinilo: m?l pl'll'

a:>tăzI 1.ncălzesc, Intreaga .naţiune. (Strigate: tinn:;:l". l'a a:-;tfcl ;\laghia~il să ~rll1da ră~lă
Ce nap une?) Cea po lltld! (P roteste d in ci 11 i jllltf>I'llice in L' I1g~trla de, ,.;ud t ~ollllta
partea Românilor: ~u-I adevcrJ.t, Ci).cI şi tph~ Anul, H,-Bourog, Ciăllad, CaI'a~-~en~rlll, 
nOI facem p;Hte conform legiI din naţiu- \Timi)' şi TOl'ontal). .. '. . 
nea politică! NumaI n:1ţionalitatea maghiară Dr. Ste/an Pelrol'lcl deslă.:;;ura lIlI (Il-
s: Identlllcă cu, postulatele kossl.:thiste! :,\?Ul';; mal. m~\1'!!.' ,lIcul'cptall::'a ~ă. ~opula
Sgomot mare. Comltele suprem SUllă), ţlunel IJă:;;tlIla:oe Hse pun toate pled~Clle po-

,,-.~~," 

,. • ~ - ~"'T"; ,., '.~~: ~..l ,,:' ~ 

claral ca nu prif~eşte. JOI..,~area cab,-
t I l e probabtl ca 11llfllstru pnşe-

ne u u , I 'J" 
dillte va ti c~nle.F: lsz,a, 

.Acesta 1!1 '{deie dOI urmă a dr.:
claral că) dacă va primi insă"citlart'il 
să (onne{t! ministerill nou, va l'ncerca 
să împace upuziţia pe cale cOl1stiLulio
nară, eal' dacă asia nu i-ar succede) 
va diso/J'a dieta, până va înJi·ânge--~· ~
opo-;,itia kOSSlllhistilOr. ,H ".' 

A{l la 1/2 ; calld Jl.:/ fi primlf ln 
audienţă Tisza se va IlOtăn' soart a 
cri,el. _~'_ 

-1 
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RBIA E foarte regretabil că RomâniI 
ROMÂNll DIN SE 1. din S~rbia nu ştiu aproape nimic de-

... 1 "c~um câtT-va anI chIar spre restul neamult,l d~n ,are se trag, 
Pană ma C1 '. I ă 

. '1 Românl sciau foarte puţin trăind într' o comp cUt Ignoranţ·. 
Şd'l cărturfar!'II Ilostri resletl de prÎn Mo- RomâniI din Serbia n'au nicI şcolr, 

espre ra, . . ' , 1 
, Serhia Bosma ... Dar, cu pro- nicI bisericI rOl1lane~t. 

r8Vla, , , . I olut'le'" sen Aceacta din causil să Constituţia I ' latiUll cl ŞI a ev ţ I - , 

grcsu etrcu .' ,1" d li desconerim serbească interzice supuşilor scrbr de timcntu]ul naţlona ,ZI e. tI" 
A 1'11teresant desnre neamu a fre .. 1llcnta ~coll strălIlC m ţar.ă. . . 

eate ceva . : . 1 d 1 b I 
A 'tfel cu mirare ŞI cu bUCUrie Astfel dîn~iT se uc a Iscnei e 

nostru. SI. I .' I f t ă c 
t tâm cJ întreagcl penmsula Ba - sârbe~H ŞI copIl or rccuen eaz ~ 0-

COIl~ a . ~ t': lată CU Homânl dela lile StatuluI. unde nu se pomeneşte 
caBlcă C UllP 1, . A' . . . b ,",' :' 

d . 1I'~!l SI [onlCă l)ană la Dar- nltme despre hm a ~I btona romanA. 
marea A nE> 1.. , , • A • d" '; b'. , 
thtne'le: şi marea Egcidl. Ba, dl NlCC~O. Romani! !Il Ser la se ,Oltlpă cu 
lHi> Înfocat patriot alh<tnez, domicihat I agricultura ŞI cu creşterea vlt~lor .. 

,_.- In Rucureştl, ne spune, că I'rin ~l~lcc- El ~~nt un clement pacImc ŞI de 
donia nu esistă nicI un Grec onglllal. mare utilitate pentru .ţară. 
ci numaI Român}, car] înscl av2nd i~ ~tarca lor matenal:1 e destul de 
bisericl şi şcoale limba ~reci'l. GrccJl î,nnonto~re;. sunt s~br~, economl ŞI 
zic, că sunt GrecI, pe cnnd el sunt 10a:-te, mte~lgenţl. !?mşII sunt foar~e 
Romtln.. . ospitalierI ŞI CăI,.1tonl, carI. t~ec pnn 

Cu ocasia ÎntiorătoareI tragedii' comunele lor, n au a sufenT nicI-odată 
din Belgradul Serbiel. din '\;1aiu,. ~i de JipsurJ.

A

• • ~ A • 

Mestugcanu, un coresponJcnt. al , unl- Romaml dm ~erbla au I?ăstrat 
versulul,c din Bucurqtf, tri1111: ~a fa~a t până acum un port al l?r partlcul~r, 
loculuI a scris despre HomamI dm pe care nu vor să-I schimbe cu IlIcI 
Serbia, din care artic-Jl estragem ur- un preţ, 
mătoarele: Portul acesta se aseamenă fo~rte 

PLină acum scim prea pu\in des- mult cu acela al românilor dela P\l1~. 
pre existen~a uneI nu~eroase popula- BărbaţiI sunt îmbrăcaţl ~u. o \1-
tiul1j-române in Serbia. . pună, un fel de antere de dlmle (şa
. In privinţa acestor RomânI" stab~- 1 iac) care. ÎI acopere până la ge?~nchl. 
liţI În aceasta ţară de veacurI, s a sens I Sunt încI.nşI cu o c~rea Iată ~l mcăI
foarte puţin până acum, ţaţI cu CiorapI ~e lană ~u HorI, lu-

In C<lpilala SerbieI in Belgrad nu eraţi în casă, ŞI cu opmcI. In cap 
sunt Homânf pămentenT, aproţ~e de fel. poarta o căciulă de oaie foarte pe-

In schimb Însă se al1<'l mulţI Ro- roasa. Costumul femeilor e tot aşa de 
mânl macedonenI, Între car] mal mu~ţT pitoresc ca şi al bărbaţilor, dar cu o 
bogMaşT, carI ocupa loc de frunte 10 desfăşurare mal pronunţată de lux, 
comerciul ţărel. Ele poartă ţipuna lungă până la 

RomâniI macedonenT au dat Ser- călcâie, cu dou~ zavelcl (şorţurI) ca 
bieI mulţI bărbaţI fnsemnaţT. Se a1~rma fustele ţ!lrancelor noastre. 
chiar, că asasinatul prim-ministru Tmţar Brâul, cu care se incinge, e de 
MarcoviCI şi aghiotantul Naumovlcl au mătase sau lucrat cu mărgele. Pe cap 
fost .. de origine RomânJ-maC'e?one~J, poartă un teperie (un fel de tichie) în-

~ - ·-cftT~l.se poate deduce chIar dIn cunjurat de o basma colorată, 
numele lor. perul lor e adunat în formă de 

H,umuniT pămt:ntenl din Serbia 10' ghiulele pe cele dOlle tâmple. 
cues~ la ţara. Dlnş.il formează un bun Am spus mal sus, că dînşiI ţin 
contingent al ţl1rl1nullel sirhe~tl. foarte mult la poporul lor. Spre a do. 

EI sunt stabiliti 111 al cu seama În vedi aceasta, voiu povesti următoarele: 
re!l;iunea Dobrovi\a-I\ncajevaţ ~i de a· Acum câU-va anI Statul scrb înce-
lungul, rîulul Timoc.. puse si\ privea~că cu ochI rel portul par-

l:.ată nu~ele unora, dlJl sutele Jc .ticular al \crănimel române din Serbia, 
comune locuite de Romanl: Busl~r, pe Cu deosebire tepclieu\ femeilor era 
n.ut Mlav~, Icr~.la,. pe Resava, St~am- obiectul unel persecuţiullI din cele mal 

" .. n~ţa,~~elnlţ~, \ lteJeva Ha~anal, C~lle, marI. Veni chiar un timp, în care se in-
. ~1foml~a, :.arnova, 13.obo\1a, Jagovlţa, terzise cu totul portul faimosuluI tcpelic. 
Crepl~hn, Slga, Hrezl11ţe, :tc. ~ etc.. AtunCI o deputatiune de vre-o 30 

Sunt comune rurale In SerbIa 10- de românce din diferite comune se in
CUlte csclusiv. de românl. Sunt~ altele dreptă pe jos spre Belgrad. Ele doriau 
al c~ror lOCUItorI sunt românI 111 pro- să obţină o audienţă dela ex-rcgina 
porţie, de 78 sutit Natalia, română de origine şi să o roage 

.Se crede, Că. numerul total a Ro- ca să le fie permis de a se imbrăca 
mâl1llo.r CC!ăţenl SirbI, se urcă la res- şi de aci înainte în costumul cu care 
pcctabJ!~ A, cl~ră de 400.uoo.. se îmbrăcaseră mamele şi strămoaşele 

ln Serbia ~unt vre-o treT regimente lor de veacurl. 
,,_ for.mate esc!usIY. dc ,aranl românI. Ofi- Delegatiunea femeilor române nu 

"ţern acestor regimente sunt scrbl. [u rimită la a"lat. TotusI autorităţile 
Se mal află numeroşl românl de P p.. .' d 1 l) 1 

1 t iVi . D ~ comunale respective pnmlră e a le-
a- ungu 1 oravei ŞI unăreT, cu lI1ce- gr d d' I ă l • 

d 1 S d · .... d' a or mu, ca sase 111 pace pe 
pere e a eme na ŞI pană mcoio Roma" r ă • b 
d h • B I . n s se lm race cum vor. e otare, 10 u gana, 
-~omâniJ din Serbia după cum s'a (F. Ş.) 
spus, formează o populaţiune rurală. 

::':'\area lor culturală e inapoiată, 
El Vorbesc limba românească; c 

.':::-un . __ jiett, car\! ţine locul intr cel ma- E un adever nediscLltabil, că educa-

Educaţiunea. 

-, cedonean şi cel moldovenesc. ţiunea e bas a cea mal puternica şi impor-
. Sunt insă ,uniI, cart prin int1uenţa tant~ a omulul, şi astfel a unei napunr, 

medIUluI, au pIerdut usul \imheI ma- I a UOL~J. popor. 
. b I un popor fără de educaţiune, nu terr:e ŞI vor esc limba serbA. Cu toate I 

A • A ' I poate spera, nu poate conta la un viitor 
acestea, ~tat U~l.l cat ŞI ce'I-lalţl păstreaza , fericit, ba chiar nu poate exista, c,lcI exi-
?ar,e-.can trad!\II curat românestI şi au li stcnţa, lUI e per~clit<l.tă, nesigură, el e o 
Ul Inima sentunentul nationalitătel lor. I materte dură, ŞI ca aceasta nu să poate 

De aceea au resist~t tutur~r Îll1-! i~~dţa la demnitatea, mi,~iunea şi de.stina-
Prejurărilor şi încercă '1' 'i pun.ea luI naturală, nelllnd matur ŞI per-

~ ...... /' . '" fi or ŞI nu. s au . fecţlonat, 
.' C~rTtOplt 10 slOul elememulul dommant.l Scopul legilor divine, e de a arăta 
: l?m co~ntră, mulţI scrbJ, stabiliţi cu omulu!, care. e o enigmă dip. cele l~aT 
. t1mpul 10 comunele române au fo~t compltcate, ŞI care cl1Igmă numaI cu alu

nevoiţI să adopte limba ro~ânilor, şi torul psichologief şi tlsi?logiel ~ă poat.e 
în cele din urmă s'au conto 't resolva., respe~t.lve n,umal pnn ştiinţa PS,I-

aceştia. , pl CU chologlcă ŞI hSlOloglCă putem patrunde ll1 

. ea, după toate legile eI fisice şi morale, 

şi care dela natură, dela provedinţă are 
misiunl şi destinaţiunr sublime, calea 
perfeqionăriT şi astfel a-l conduce la per
fecţiunea cea mal escelent,L 

Tot ca scopul legilor divine e şi 
scopul omuluI matur, adică a conduce la 
scop pe semeniI seT, carT au un destin 
comun Cll a luT. 

Durere însă, sau să zic mal bine, 
priviuJ, sau aruncând numaI o privire fu
gitivă în oglindd presentuluf, vom vedea, 
în primul moment ne vom convinge, că 
datori nţa aceasta sacră, e bagatelisată, nu 
e considerata dUpă merit, ba chiar abso
lut nu e luată in aten~iune. 

Tristul motiv al acesteI împrejurărI 
conJamnabile e, că omul pe lângă facul
tarile şi presta~iunile sale sublime, mal 
are şi o mulţime de slabiciunT, de defecte, 

Să pătrundem În sînul mult cerca
tulul nostru popor rom<ln şi cu durere 
vom vedea, că cultivarea educaţiunii, a ace
stuI factor atat de important şi de o ne
cesitate imperativă, să bucură numaI de 
nişte urme debile, palide, abea vizibile, 
acest tesaur nepreţuit În sînul poporuluI 
nostru luceşte ca o rază de soare de iarnă, 
căcI o parte foarte Înse;:mnată dintre pă
rinţI, necunoscându-şi chemarea_ lor atât 
de importanta şi sublimă, nepoşezând cu
noştinţele necesare cu ajutorul cărora să 
dee educaţiuneT direeţiunea naturală, ade
verată şi sănătoasă, nu aşează multă greu
tate pe educaţi unea spirituală şi morală a 
copidor lor, 

Aceasta Împrejurare e nespus de 
condamnabilă, căci educaţiunea spirituală 
şi morală e o recerinţă necvitabilă, e o 
recerinţă principala. şi de ponderiositatea 
cea mal mare a vieţiI, ea e desvoltarea 
tuturor puterilor .corporale şi spirituale, 
căreia trebue sa i-se pună basă s'au fun
dament în epoca pruncieJ, căcI atuncI 
fIind in noaptea ÎntunereculuI şi neputin
ţel, Încetul cu Încetul să ne redeşteptăm 
spre dimineaţa senină şi frumoasă a acti
vităţiI, a faptelor humane, ce pot să ser
veascJ chiar şi duşmanilor de model. 

In sînul poporuluI nostru domneşte 
un spirit bolnăvicios, posiţia luI, din acest 
punct de vedere e foarte critică, d_eplora
bilă. Şi posiţia aceasta mereu să mgreu
nează. 

E o necesitate imperativă, ca să se 
puna sflrşit spiritulUI bolnăvicios, posiţiel 
critice şi explorabile, nu trebue aşteptat 
momentul ultim, nu trebue aşteptat erul11-
perea catastrofeI. 

Generaţiunea tineră a poporulUI no
stru trebue educată în spirit moral şi spi
rituaL 

Aceasta e o necesitate neevitabilă, 
una dintre cele mal ponderoasă, căcI vii
torul şi fericirea noastră dela esecutarea 
el depinde. 

Problema e grea, nu e Însă imposi
bilă, numaI voinţă sll. fie, voinţă neclintită, 
voinţă de fer şi atuncI toate elementele 
stridcioase, duşm,inoase le vom învinge, 
vom trece peste ele, cu atât mal mult, 
căeT sunt foarte multe unelte şi modurT 
la realisarea scopuluI atât de salutar şi 
important. . 

Amintesc numar, ca să se scne cărţT 
bune, de carf, durere mar că nicI nu avem 
în limba, in graiul poporuluI, la toate 
ocasiunile, cum sunt adunările despărţ~
mintelor nAsociaţiunifu şi a tuturor reu
niunilor, aşezămintelor noastre culturale, 
s~ se citească disertaţiI, conferinţe, a că
ror subiect să fie insemnătatea, importanţa 
mare a educaţiuneT, precum şi cultivarea el. 

Alex. ŢiIlJa17u. 

Protestul cambial. 

Aceasta dispositie clară ţOi evidenlă 
pentru 01'1 cine se modifică Jnsă, dacii sea
d(~nţa cade pe o scrhătoare, tiau dacă a dOlla 
l'esp. a treia zi următoare zileI ,de plată este 
sl~rhătoare şi încă şi mal mult atunCI, cfwu 
sil<!'I)lHol'ile ţin :! san ~ zile. Jn sensul ::i-Iul 
103 al LegeI camb. adecă, dacă scadpll~a 
cambiilOl' cade pe o Duminccă ori sel'IIă
loare după calendarul Gregorian, atuncI plata 
se poate pretinde numaI ÎU cea mal apl'oape 
,,1 de lucru. De observat este inainte de toat.>, 
că suh se!'bători după calendarul Gregol'iun 
se inţeleg serbătorile însemnate in calmHlat" 
nu mal concordează cu timpul de faţă dat' 
este cu ro~u, Disposiţia aceasta, ce este elr-epl, 
până la modificarea legeI cambiale, la lol 
casul normativă. ~,~rbătorile altor confesiuni 
ţOi sl;rhălol'ile oticiale insă nu dispensează 
pe nimenI dela OhSel"Val'ea formalilăţilOl' pl'P
sCl'ise de lege. astfel de exemplu g('rbătoal'e 
olicială dela 11 Apl'ile nu formează nicI o 
pedecă pentru presenlal'ea cambiel spre plată, 
pentru ridicarea protestuluI şi indeplinil'PR 
altOI' ac le prescrise de legea cambială. 

Să vedem acum. cum se moditică ((~I'
minul pentru ridicarea protestului. pl'evt';zul 
În ~ 41 al L. cambiale, dacă vom ţlne cont 
de disposiţiunile § 103 al L. camh. 

Dacă ziua de plată e Dumincca orI 
altă zi de s~rbăloare, at.uncI scadenţa cade 
pe ziua următoare, va să zică In loc dp ))u
mînecă pe LunI, În loc de o serbaioal'e ce 
cade pe Marţi, va fi Mercurl etc. Dcllf aceasla 
scadenţă modificată in conformitate cu ~ 
103 este a se calcula terminul prescI'is În 
~ 4J penh'u ridicarea pl'oteslulul. Anume tpr
minul ultim pentru proteslal'ea uneI cambil 
scade1Jte de fapt Dumineca, la care insă con
form ~ 103 scadenţa se modifică pfl Lunii 
esle }'lel'curl la oarele b p, m, ; a uneI cam bi, 
Ilcadenle În o serMloare de MarţI, va fi Vi
neri la oarele fJ p. m. 

Situaţia se schimbă, dacă cambia e de 
plată, ce este drept, In o zi de IUCI'U, dar 
;.:i1ele urmatoare menite pentru ridicarea pro
testuluI cad pe zile de si'rbăloare. In casul 
acesta serbătorile din cbestiune se considel'[l, 
din punclul de vedere al protestuluI, ca ne
existente, resp. zilele acelea nu se calcu
lează in timpul prescris în § 41 pentru ri
dicarea protestuluI. Dacă de exemplu con
fonll întrebărei de sus cambia decade Luni, 
eare este o zi de lucru, iar Mercurl ţii Joi 
este s{>rbătoare atuncI protestul ce este drept 
se poate ridica Luni d. a. şi MartI, dar dacă 
aceasta nu s'a făcut, camhia se poate pro
testa lncă. în IJI·oxirna;.:i de :lucru, ce ur
mea"ă. celor dou~ tierblUorI, adecă până Vi
nel'l la oal'ele 5 p. m, Deci S. 41 al Lt~gii 
cambiale acoardă pOHesorlllui cambial penlru 
ridicarea protestului d()u~ zile de lucru ur
m!'itoare !icadellţel; prin U1'mal'e dacă tCI'
minul acesta cade pe una orl mal Illulte 
H~!'hatorL acestea num~ră, ci lerminul în
trerupt se continuă după trecerea serbăto
I'ilor, 

Considerând acestea se poate tntpll1-
pin, ca prin eventuale sel'bătorl, tel'minlll 
pentru ridicarea pl'otestuluI să se amâne cu 
[)-6 zile. De exemplu 25, 26 şi 27 Decern
vrie a. c. sunt 3 "ile de serbăloare, carT 
urmează una după olaltă. Vacă acum o 
cam bie decade la 23 Decem\'rie a. c. atund 
tel'minul ultim pentru ridicarea protesluluI 
va Il 28 Decemvrie a. c, la oarele [) p. m. : 
cambia scadentă la 24 Decemvrie a. c. se 
poate protesta până la 29 Decemvrie, i:n 
cea scadentă la 2:) Decemvrie a. c, pâna la 
au Decemnie la oal'ele o p. m. 

Higiena poporală. 
(Urmare ti fine), 

I .. ocuillta. 
Uscăciunea locuinţeI, care altcum 

He\'i"ta linanciară ",Magrar Peenziigv", din cele treI condiţiunI tnşirate de sine 
se ocupă cu (Jl'oteiitul cambial şi respunde urmează, - este egala cu saneiatea 
la Îllll'charea: cand trebue I'idicat protestul locuitoruluI. O locuinţă cu păreţI jilavt 
dacă Rcădellţa este LunI, eal' .\lercurl şi JoI (umezI) unde toate uneltele din casă 
estc sel'l)ătoal'e 'f 

se revenesc şi mucezesc, este cel mal " Tel'minul pentru ridicaI'ea protestului îl 
fixează S 41 al LegeI camb .. conform căruia periculos cuib de infecţiune. Asemenea 
(alinea 4): locuinţă nu e de-ajuns aerisală, căcY 

,~Pl'otestul se poate ridica in ziua de poriI păreţilor astupaţl fiind de ume
plală după oarele li din ZI, dar trebue ri- zeală, devin impermeabilI pentru aer. 
dicat cel mal târziu a doaua zi de lucl'u Schimbarea de aer ce mereu şi pe ne
urmăloare zileI de plată". simţite se petrec prin găuriţele păreţi-

Prin urmare dacă scădenţa nu cade lor, la locuinţele umede este redusă la 
pe o zi de serMtoare şi nicI cele douil zile mmlc. _ Zidirile nOI trebuesc bine in
U1'rnătoal'e zileI de plată fncă nu sunt ser-
hătorJ, atuncI protestul se poate ridica până călzite şi aerisat~ până ce se vor usca 
a treia zi la oareJe f) p, m. călculată dela păreţiI în toate straturile lor, atuncI 
scadentă, cu alte cuvinte o cambie scadentă d. numai să cutezăm a ne muta in ase
ex. J\larţI, se poate protesta. dacă cele doui:> Zi-, menea locuinţe, Ventilarea ca:selor este 
Iflurmătoare nu sunt s~rbâtorl, cu începerl'. . 
dela oal'ele 12 la ameazI, pallă JoI la oa- a~a de lmp~rtantă, inc~t s a constatat 
rele [) p. m, că putem rIsca a lOCUl tn o casă de 
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lut 1l01lt" daca \'om lua lo:l!e l1l:\::iurilf' lUI strica\. ::i'a cOllsl;Jtal ca ('l'a aslru- un preţ, cât să poate de miC, ca să 
ca aeris,u·('!. nrllltl'Pl'Upt ::i;1 tip Îu Cl\l'- ('an'a paturilor Îndata dupa-ce t'(' scula ajungă şi 'n m[mile cciul mal serac 
gPI'e. Loc1\ill~a Iloaufl f''''te pPl'iclllua:-;'1. lip-care elt~\':'t. ,'\C0st ohieeill domneşte Român. Şi credem că nu va fi Ro
a\·(,tJd p;tretl illlIH>l'IIIPtlbill penlrn (l ae- ~i a:--;![Iz] ill ('rlra mal multe illstilnte de m[m căruia să nu-I placă acest calen
ra~il'e ~p()lllan;" Dant ÎJ1S~1 :-;c descinde cr('~tPl'e !Jl'l1tru fete. Fiecare rle\';'1 este! dar după ce-'i va fi cetit. Căli n dar 
loc aerul de a se prelllrni mereu în tinnl;'1 a-~I i\!'angia aşternutul nemijlocit! românesc cu atâtea il u str aţi 1 şi 
easi\, alunel :-;;i :-;patios. Am \'C'zut un dup;'l sc.ularc I Lipsind aerisarea palu- Il material aşa de bogat şi felurit încă 
Îl! v~liUor Îlltelept, care }lullea pe rind lin, rufele din a~ternut pă~ţrează pro- n'au avut Românii. Ne-am nizuit să 
il! lle-care ./'1 pe alt elev ~(l illgrigeasc<l de clllclpie e\'aporaţiuneI, carI le ştim ca I scriem tot felul de lucrurI folositoare 
vrntilarea clasei. Asta proerrltm' f<1cea ",unt veHamăloare, cu deosebirr celor ce I trebuincioase poporuluI nostru şi am 
pltlecre elr\'l Il 111 şi sC'1'\'ieÎu s;1ni'hlţil co- :-;l' gtIS(>"'c in \,{~l'::lta fraged;. a des\'ol- presărat peste tot poveţe, glume şi alte 
legilor 81'1. Acest obiceiu apoI elcntl tariI. Higiena şcolara et'le a:;;(1. de im- multe merunţişun; poşta am tractat-o 
il practica şi ac,lsă. ~~. Bancele ali a porlant[l, Încât fie-care înn"ţ,Hor. inspee- pe larg, aşa că orcine poate trimite 
fi acomodate slaturpl elevilor astfel. ca lor i'/colar şi p,1rinte al' trebui ~a-şI (',1- pc poştă arce fel de lucru, dacă va 
:-;iÎ nu lie neYOlţl a şrdca sln'mil, Aşe- :::;Iigp (,UI10Ş~illt~lc ne{'e~mre, prin (,~I'I ,se I ceti acest. articol din calen~arul nostr~. 
zate trebnesc hancele In o directiune. pol prc\'eT1l ŞI combate multe Il1I'lU- i Am publIcat apoI luptele dm casa v~nl 
ca lumina sit o capete ele\'il di!lspre rinţp du:?milnoase s;'I1('Ulţil jUl1('i genr-! cu o sumedenie de ilustraţii, apoI tir-
sl<lllga. 1"Pl'cslrile ::;,) fie a:-:>il de 111;11'1 l'aţiullL- Lumea ci\'ili::iatft a Întrodus I gurile după listă oJicioasă etc. etc. 
)Î inalte. ca fie-care plr\', ~i crl elin in",litu!lu!wa llledicilor. cip :-;;('oalC', ear~ I fdee nu-şI va putea face nime 
banca de pc 1l1'lW\ sa \·ad,\ cerul dela au ('l?(,~llare~l, dp a n .. ;~ta . ;;ro,l!I'j.e ŞI i despre acest calendar până nu-l va 
locul unde ~l'd(', :\Iat bitlP silual<l este ş('olal'll In prlnllta COI1<lItIlIII!JOl' sal1ltarr: I vedea. Dar ca barem în parte să-I cu-
:;;coala ace('a. carr e CII fere:3tl'ile spre : nooscă cctitoriI nostrI, lăsăm să urmeze 

t;ud-O:5L Direc(ia din spre sud-vest e PIC' I 1 Ib cuprinsul luI: 
val,lm,UOilrc din cau~a ploii OI', a câldu- e va ea nşu ual 1. Uinbc'tllaş/I/ român (f,lb/OIl c%ra/) , 
reI şi a luminel isbitoarp. Perdelele (Scris ,111 1. Yltln, iIl1·. J,Ill!'oJ.) CUr:! cetitorT. 
al.:lt de lrebuinClOil'ie In timlJ de ",oare.. II. J}al'lea cafendaristicc't.' 1. Cronolo-(Urmare şi fino), '1 f S I 1 
lipsesc mal la toale şcoale dp pe sate. I gl'l anu u 1~.04· 2. emne e crono ogice 

II. pe anul 1~I04, 3 Cele 12 lunT, l1ecare cu 
• Pe lâllgc\ insa:;;l clasa. e nelneun- După-ce isprăvin1.m cu ciceronil Gl- dte un chip românesc. Duminacile şi ser-

j!lral;1lipSil de o fllcapen' onre care. ullIle inel, plecar.llT1 Gltr<l cas,) pentru-..:a s,'i fa- I bătorile sunt tiparite cu roşu. AicI mal 
plm'il iam(t s~l-:;;l dt'PIlIC haina de a",u- cem Ji~posi~ii!e drumului nostru, care de i amintim, G1 e şi calendarul ,'echI şi cel 
pl'Cl. Ele\'ii au sa tie instmitI ca iarna alt-cum e şi mal lung. In calea spre casă, I nou: la ilPcare Duminecă şi serbătoare e 

1 
.\ lânga oiiciul I)f'eturd veJ o multime de i Însemniltă evangelia, nu numaI cu oumele, 

~i vara În timp (e ploaie S,L al l;t o r ~ăten[ cari de carT Illal triştL 'le aJresez ! ci sunt puse şi inceputurile lor: la fiecare 
llaillrL pe el. care !"ic\ o pOrlUl depune cătrâ un \'cncrJbil betr.în, întrebelnJu-1 Că! lun<'i sunt scrise poveţe economice .. La sflr
Îllilinlf' lI'a illtra in cla::;;!. Vestmintelc de unde sunt? şi ce fac pe aici: -- Be-! şitul lunilor sunt t) paginI liniate pentru 
;';I'oase de cam;l lllcfd7.l~ud prea tarc tr<[!lul, cu un înabu';iit suspin ÎmI zice: I ÎnsemnărI. 
rorpul. pro\'oac;I nii.\',llirea sângeluI la "bl ŞI' CII /}-10,. suutem dela T. t'<2l' cefa- i III. Ti'1nbru şi facse. 1 PetiţiunL 2. 

(';lj I la ell'\'11 ee stau {l:,Î ['el in banca. la!fI S111/1 de pn'Jl a/fc salt!, .)1/Illt!/1/ chemaţi: Documente. 3· Scala timbrelor. 
az'cl la p:loabd ţ'mtru P<lŞltlll', şi aI(il pmtrrt i IV Poşta te/co'/'a/iti, tclt'/11Illd foarte 

Ue aceea vedem in decl1I'sul prelegc- ali ,1, ia/o III' f 1 J t .J l' ~ , l' 'n, . , t e, - , C 111/1/ 1t1/ ee IeI/ia (t~ '1111' .. , i pe arg. 
l'iloI' atâtt'il [('ţe in\';'lp:lialc: acc::ştl elerl ~I pentru ce sunteţI globlţl mnşli:~·(., .. ! \'. 1. B:mir terilor. 2. Averea ome-
[lI! vot fi CU atCI1~iLlne la prelegerI. _.~ti(' Dumnezeu! lloat" IJenfl'll-eil t/',ilim·'!." : ni miI. 3. MesurI. 4 MesurI străine. s· Po
. \fal'ă de asta cnljJoratia \'esllllinLelor :::'.erman. popor - am plecat ŞI n am maT! poraţiune,l UngarieI. 6. Calendarul moha-
poate slriCi-l aerttl. S'a conslat că aci- ZIS n1ll1lC, 1 medan. 7, Plantele 8. Teroriul şi locui-
dai carbonic. acest produc statornic al . III. .. I tariI contineotelor. , 
respiratiulleL care se adunfl In localul Grupa noa~ră a pleca; la ~',b~,c, t;;cu~~lUnea I VI. .~ematism bisericesc. 1. Şemat~slllui 

asta a descrl.s-o, dela III " I nb. 1 op.' unul, metropoliel rom, ortodoxe 2. Şematlsmul 
unde stau mal multI, cu toate, că pre- d.tntre e:cursIOI1IŞtI, e~ldecr nu mal am ce ~ă 1 metropolieI gr.-catolice. Datele principal~~ 
cum se ştie, face reu persoanele din ZIC. AV.ls desp~e escurSlUnea noastră a ca- !'~ Mănăstirea Hodoş-Bodrog. 4. PreoţII 
acel local, .- nu esle aşa de valamă- petat şt nAradl Kozlony", dar să înţelege, i lnilitarL 
lor, ca celelalte producte organice, carI că earăşI avis tendenţios; că. adecă: vre-o 1 VlI Representanţa fundaţiullit lut 

60-:7? pre.oţI din diferite părţI ,au plecat i Go{sdlt. 
:se înaltă in atmosfera închbă. Din vest- la C:răIl1H ŞI la Izbuc, unde au ţinut con- \ VIII.· l5omi/Îlort'J Europei, '-'"'-
rninlele udate, cu deosebire dacă le ferinţe secrete (ntitkos Gyliles"). ~. Amar 1 
~itlem pe noI. se eyaporeaz;t multe ma- de pecătoşi .trebue , că. sunt aceşt~ co;e~. IX. lJat'tea literară. 
leiiI \'iciate. Eal[l motind al doilea rondenţI. Ll-e (ncă ŞI de o ne\ \llo\ată 1 '1 \1 ,,' O' t 'oa 'ă foarte . D j' d - D 1 ~ 1 1. 1 oş • al m. 15 on 1 
prntru care veslminlcle de-asupra in escur~lUne: acă . ar 1 upa -.or, -- noua frumoasă de Alexandru Vlahuţă. 2. Oeupa-

nu DI-ar ti permis mcI sa călcam pe aceste \ ţ' 't' 1 . A ~i1'1,le Româmlo,' din En-
~coal<l S~l nu le ,ie eleviI In spate. ci pamântu!l, carI in urma urln~lor sunt ale cl:~{~~edY:l rJ:nâ~S~'.y 3. CIIKetdri. 4. Calen
s;'t le depule in o allă lllcapere. moşH,trumoşi!or nostri, - ŞI ca str,ăne- ,darul, notiţe despre calendarul vechI şi nou. 

. Ochil şcol;u'i~or a.u ~a fonne~e una poţI, ,doar an~ avea d::p~ul să re.splrăm, 5. Noapte d~ val'd, poesie. de G Coşb,uc. 
dm pl'eocUpa~lulllle zlhucc ale IIweţă- Incă ae~ul re,w~os al ao.,;e:;tor locUlI. Orl li. /(omalu'l dm Ame1'lca, artlcol de D. StOlca. 
lo!'Ulu1. 1. Toale obif'clple marunte tre- doar' ~IC{ ~tata = .. '. . ~ presărat cu mal multe epistole originale 

c.,. .' . , l' . t '1" _ \ or it fc:st poate ŞI ~e acela Intre de ale Românilor din America. 
!Jlle:-;( mdcp"l Late r 111 ltl\'('ţănH'n . a nOI carI vor ti cutezat să gandească după . . , ' 
blele şi caietele cu ~islcme lineare. conceptele corespondentuluI dela "Aradi . i, Ceva despre Ram~11!~r dela .1!md, dl,r-
;lrartl de cel(,<l ('II o ::;iJl:2;nfa linie. aII K,.izli·)rl\ H __ c dar la tot cazul că nici prin '1 ~;col ?e. P~truzV~lca,n, dIstinS scr~toJ ~ 
il fi scoase drn folo"Înta.' ~. In loc de 111~nte rlll i-a trecut sol cuteze ~-~I spune SI~~I!1<lnta." jJJapts II~dlle~~, .~nor} ~ . 

, . . ' 1 • . "l~' o<.lndul cui\'d C<1('I: p'Jpor tncos este lânescu: ~l. om.!, e .,rl u I ~p. !o. 
labiIle negr!~ cu ell'lUlI ,tii). <l :-;1' 'o 0::,1 ~ ." ~ _ .t' ,t" _ 'o'l'al "llulllal lJoabe1e l1ljedd!oare ale coplllor. 1. \ ărsatLll 

1, i. .. 1" , II ' ace:-.ta. l'l. ... e~ pOpOI se ",ce s el:;, ,'.., ')' l' S' l' 1 A 
plUI:lb .negru cu [,d?L~(1 ",clll ,1J: tIE' a. Iă, pel1tru-ca s<.l poata "trlga contra preoţtlor (l~ub~HU~), ~'. I o~aru • 3, ca~ atu '" ,-J.., n~ 
3. 1',1evll rnlCl au ~;I !i1\,(>te lutal eetllnl si llwelJlOrilor se', căci frica nu-I las.l; glllnu dlltenc,ă .• J Tusea !llăgăreasd., ~ In 
de pe labele de pilrelp. apOI "crt~nl. ~;'l stJlgc contra altora carI i-au ocupat I ,!1uen ţa. 7· TLI(~suld" 1 IA' .s1t()~lJe. Id2. J(;,'~1'U 

. . " '1 "b " - d f P 1 a sat. 1',. )omd 10 menca e ,Han 
.1:, :-;<1 nu depnllda 11l\·(>titiOl'll1 pe cel pnlllt:t1tUn e şl-~1 at JOc awm e.e. 0- V.· . 1 ~' . 1 d '1' f -

. .,' h por ne!)! iceput este acesta căcI stng-1 con- ,lsa. 14 -llfjo)ellf, arttco e 0\, cu O 
Illlcl in caltgl'atlt' obo"'ILoal'e pentru 0(' 1.1 Ii" '[ C 'r [: . .',~ l 'l~ npla' ! tnoratiI 1 ~ Ioa Il J"idu articol de Iosif 1. _ . tra conL uLctOr! Oî se, Ileşd, a o SI'" '.,. ' ~ . 1 
,). lnsll'ucllllnea ~colar;l ~,l lJU se 10- 'a t t ' nu' ild"n 1 --- Velcean. ti). Cele mal mal 1II,llţnnl a e pd-" " . I abi a .Ie <i u 1 r « • , / - 1 . ., t· f . ti' 
cea pa decâl eu ~'OPI!. carl au nnpllIll t Coresporrdentul dela :' Ar. I\.ijz U maT If~flltll~lf. 1 /. ,1.I;:t~ m c()mz il L, c~ ot?gra a 
n~l'sta de 7 anI. h, .Ioate rnanulaclu- :-.~une ca Izbucul e locul unde petrecea d.lor .Cor. Bredlc,eanu ,ŞI Ioan Russu ~lrJanu 

, , " . CI S' d I l' ŞI altI 20 de artlcoll IIlteresantl. 
rele l1lerunle au a 1\ lI1depărlate flm OrIa şi oşca, ,\-1 aca no mergem .l. " ." I 

lor ce voiesc să urmărească 111un'o 
noastră, precum şi doritorilor de a Cl.", 

tot felul de lucrurl folositoare, le oferi:.: 
ocaziunea de-a-şl procura şi ace~t c" 
lendar. Comandele să fac plătindlH:e 
inainte la, 

Red, li Adm. "Pop. Rom". 

~utl'lţl )'oil pe thup ploios. 
. Nu arare-orI se mtemplă, ca lnal mul, '\ . 

ZIle de-arlndul albinele din roil tie c ,".: .. 
r~nd elŞiţI nu pot sbura de loc pe afa; 
din pricina ploilor neîntrerupte, şi ;ttit

fel, neavend de loc miere in stup, muli~' 
din ele pier, ear' cari r~ma.n [n IiP~HI 
totala. de miere, nu pot găti niCI t'agun, 
nicI prasi pul. 

Contra acestui reu se poale lup\:J, 
ajuta.nd roiI cu miere. In stupil cii , 
scândură sau mobilI se pune un fagt l '. '. 

doI cu miere. Dacă nu am avea miel (. 
de reservă, ~coatem fag uriI trebuin"Civ{~ . 
dintr'un stup in care nu e lipsi'- ...... 
miere. Ne-avend miere in [agur'!, pute''''' 
da miere scursa, dar fară să fie arn"
stecată cu apa. Aceasta se pune pe t, 
serate într'un taler, după-ce ma! iuUl'" 
s'a stâmperat. Pentru-ca albinele să 11.1 

se înece, se pune pe deasupra el b.· 
că.ţele de paie sau aşchit~-â...- astfel L.t J 
Ieml se a~aza. in stup. Tot aşa·~ .... :._ 
hrana şi in coşniţele imobile ~ de nuie·lJ. 
pae ele.) Dimineaţa talerul se tnlaturL 

Xeavend miere, se poate topi zăh".\ 
in apă, dilndu-se ca şi mierea tlUÎ"H ,. 

(curgăcioasă) intr'un tater. Dacă a!,~ ,! 
cu zăhar s'ar ferbe, ar fi şi mal biL;; ! 1 

~ 

• 
(;UIll Mă apit·am varza contra omidelor ! 

Cnul dintre mijloacele cele Il'H","'ţ; ........ __ «. 
semnate pentru scutirea verzcI contl'a on,' ~ ...... 
delor este: stârpirea ou~lor aces "j!;.-

~ 

Fluturile de varz. 
începând dela inc . . 
grămăjoase pe partea de dm dos a foda, 
plantelor noa~tre de A gr.ădina. qut}e ~ '.< 
coloarea galbtnă. Starplrea se mteIl1p:l 
prin trecerea pe rînd dela leg umA la 1:< 
gumă şi turtind, atât ouele, cât şi miciI;: 
omide care s'ar fi ivitt cu ajutorul un~l 
hârtiI. Hârtia n'are altă menire, de C<'<I 
scutirea mânil contra necura.ţeni~l. In lui,,' : 
se arată a doua generaţie, udic~ al doik,,-('" 
rînd de fluturI, carT depun şi el ou~; ( :~ ," 
astă· dată însă numai pe frunzele verzr L I 
Dacă nimicirea out lor din prima gener" 
tie n'a fost desevÎrşit făcută, nimicir,:~ 1 . 

ouelor din a doue generaţie, adic<1 d,~! 
Iulie, este neapărat trebuindoasă Ca cel 
mal bun mijloc contra stîrpirif omidek, 
pentru înlăturarea pagube lor ce ele :,f 
pricinui. 

Cine aşadar în Iulie, din 4 in 4 zik, 
merge dela fir la fir de varză sa. striveas,[ 
ouele, nu va mal fi' silit mat târziu ,-0 
culeagă cu zilele fiecar~ omid~ rlsl~fi;", l 

deari'ndul pe toate frunzele verzI . _ < 
sea nicI chiar cu chipul ace_· ' r pUl. t 
sit fie în stare a şI scl1pa.~za de .. ce~,~:, 
duşmanI primejdioşI. 

• . r f b r 1< aLest isvor cu pietate - atunCI pentru-ce Numerul lJustraţlllor este yl ear a 
gra( ma roe. e ,Ian(l. '., .'. se C turbură corespu~dentul?, căcI doar" paginilor 212. 

Bunul, 10'" etălor, laee rl~ ele ... Il ,set Horea şi Cloşca, _ socialişti au fost 1 .. , Calendarul a esil de sub tipar si Coler2l şi ltllghln3 lULMerilol'. 
escurSiUnl 10 ae.rul liber ,cu .Ioc~U~, can- IV să l~oate proCLU'a p'Iătindu-se îllaint~. Aceste sunl cele mal primejdio boal--- ~ 
tpco Inotat patmat· <ltitlel ('opll \rl\'aţa ... ~ . r la paserl, fiind că puţinfl scav. .. cele ,~r, 
. 

.'. , .' ,.'", . " .". , ))După-CC trenul staţl~nează pUţin In I Costă 4 CJ fiI. car I)entru porto sunt a· l ioarlA 

• IIJ!)! pe 111\" t' lrlr "'-1 <':(':",11. J' i 1 l' "e bolllx,'esc. Ac·'ste boa, a- ,'" n1'.' , 
(L . " , •. ".', '1 ,vu ( • I <1.ara dela lenopole - 'lll( monotonu, Iă·· fi C l t '1' 0/" a v 

Internalele illl a fi cu inJoilf.l în- 1\, ~eu sign~1 _ pleac'ă Într,î'nd III adev~rata să p tiI> lO 1. o el c ~nx P1flmesc 15 O lipsitoRre, întill;r.Îndtl.. ". tI!!'DP..,n Q~~ • ..:... 
!-(rl.lII'C PI'Î\'pghiale, cn deo::;ehil'e dormi- '1 vale a Cr{.~ulul alb, .. ,. '1ergI câlJ.t.oriule rabat. orto posta pan", a 15 esem- ~i mâncare, ~,"""i~ . ,'"il 

, 1 l' d 1 r1ar e 10 fil la 2 20 fii dela 2 5' f''''' 1'" cu co1flf'A. mor repede. Ct1I'Cal.l1; . 
loml. \"euliial'ea lJalurilor in cele mal! pe ,urme,e JOC e, ŞI veI ve ea ,că teute ce e· . ., _ '. ., _ - unlne..,. /1' I . I f I d" 1 O fii la b 40 fII la ~ 50 fii . d boala mal u~or ca g"mEl e ~l All!l' 
multe internatc se mUTllaft cu desevlr- ls~rtse aCI nu suntantazl_, CI ~ ev<;;r.ur. es. 3 _ 1." . ~ 'J l' ., prm . 
.- " ,." " . . .1">. n 'u ,. .;"! \ cI umplea apa' ~utletu\ reu de Slll1ţ~mlI1te la 8, bO iti. Şl dela 8~ 15, 72 filerl. chiar mal UŞOl. 
~1IC, :3jJll cert llltll rnaw P<lr-ub'l a Srl- : triste, car ochiul II veI de"merda 111 re- . _ 1'~ăincle atinse de anghinA lUI1l6li t'l< 
Ilt't~lţil celor internaţI. I giunf, ce Dumnezeu le-a creat pemru po- . ' Aducem totodată la cunoştmţa cea. crede adese că au ţifnă. Ctnd blglm ,.\:1 

La nn in~titllt de fete, bolnil\'iil* \ poarc vreJnice de aceste ţinuturI. .. tltonl<?r nostrl, Că. cel ce dore
.
se O~) seama.: cA. O VRsăre nu nea 89. m!uâUi:: 

du se ma) multe .ele\'c. carI illtl'aSer(l \ _=_ aiba ~l calendarul dm anul tre1cdut ('~o9 fiI ~i 8tA par'că ar U ploatll, dacll-l picA dUj 
., '\ .. 1"" etu e.lt . . Al . /'it il. d il. , d l< 

:"',\11 Noase. parinţil illgrijaţl au inSăr-\ 1 pot pnml pe al~ga pr "ţ sute de CIOC C e o piCa. ura e apa, şa aCa R"l' . r f ă' ţ' ~almHlarHl Ne-au mal r~mas lncă cateva ga.inaţul subţire şi puluro~) să punem r'~-
cinat pe un mec le să .ac m~p~c lUnea 1 . ' d re-ce calendarul nou pe de să. se cureţe coteţul, sa.. se "1"'10 ~ 
localuluI. Acesta a găSIt, ca Zidirea este i 1lOI.0rului ltonlâu. e::.?mplare ŞI e oa t ~nsă legătură cu le"ie fet'binte şi apoI cu apă fenicatA i ~ , .. .,. 

.' I d'tă ' ,1' • 1" , (dm 19°4) stă In s n T ~,~~ b~(Je 81tu~la, e il ·1. 111 conulYUlll 11gle- I _ I),~ ,UlUI 1 ~H)!. _ . . o tiind publicate în unul :>,%: paserile bolnave le punem de o,par,: " 
I1lce. CUl'atelll<L exemplară. ::-ill1gur dor- c~\ dm (9. ~t 1 i foto raliT carI Săj ŞI pe cele moarle le ingropAm: ca sll :'\cApA .. l 
lll.ilOl'iUI avea un .miros greu cu toat~ 1 Ne-am dat toate silinţele, ca această ş~ altul art1(;O e dŞ . 'lg d' f' de coler!, cilci altfel le cUl'i\.ţA pe toate. 

, .,' ~ , • , ' A, tin deolalta - anton or e-a at,:e 
,wrttiar;'a !şI curatenIa ce se ohser\'a. publtca'l~ a noa.stra să fie cat ~ă p,?ate colec ie din calendarul nostru, ori ce- . ' -,-
Cel'celaud UlaI de apl'oape cau~a aeru- de folosltoare ~I atragătoare pe langa. \ 

-
_'>r~~-. ~ . . '. 

.. ~ -'c. ~.. ,",' • 1"" d-
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Nr, 1 R 1 

vii' , P . I Din străinătate ordinară de toamnă pe ZIUa de 1 i 1 Acest act serveşte spre cinste locui-Pa~ rechea regala a ta IeI In afiS, ".. . 1 Ol'iolllvrie 1903 la orele IOa. Ill, tarilor din comuna Bung:ard şi în speci:1 
. En'uimt'utdp ;dIJ ,;;~lt·aJll. Cu, . , ", representanţilor el, cari In momente a:at \ j 11

)' 'WJeTl a so:;11 p{u'echea t' . ia"! hlÎSl itoare ce au sO-I" P"mtJso)'ul HOIURIlIN, (,Utll l'apor- de însemnate 11entru viitorul lor s'au Ştiut \laWtel' (l { <.'. toate S In e m '.. t ",' I ' .. " l' l' t' l' t. I . I ' . . 
r' în ca )itctla «ranţeI În I . .' ~'d' rm<'l din Constantinopol e,tza. UlJe ~ ~,lal e (II) )ucurc~ 1; )Q ehu ţinea de asupra tuturor une tl~!Ior ŞI spe-

reMaia a l1aliol I sI! ~"ele ."1 u .. "_ 1"''''I"oruhu ~',olae, al pat,'ulea ,,~ al p~: culaţiunilor, ce cu durere se 'v«c de r~-
l'ari8, Ş' Solia, sltuaţ~a c~nt"lU" a 11 mcor ,"ch., mo~tCll1to.,'c, ~e, va . ohela a~, gulă la 'oale alegerile, carl ,unt pu,e 10 

In", Iic li "ca ft'a ncesa , nil s· a 1,1sAl dat ă, e ar \11 o b d"ă" 1 e trupe lor se ur- ( 16 (k!o", nu, o,) la ", ~, ... , ~ aşI ~or r" mâni le pa poru luI no,",u. , , 
nici de ,,,'adala nnd pe .1°,: o'''pelil mează cu s,"rumţii de ambele părţI. 1 t~"ul ~,colae. II. al Buc'" !' Regelr bd,.."d Onoare decl lor; _ ş' Cu deosebITe 
('egalI au fO:-it primiţI cu, !1l(-lrI. ova ţ lll.T11: In urma nouilor propunerI facute ' \ III. al .-\~I.giI(\J ~Ru~lelll~ cu 'p1:meefa IMarJa), dluI prim-pretor Fabriţius, care dease-
1111])

01'tan'a vj~jtel reg,r
ellJl 

Itc,thE'I, re,sleI.a SultanuluI de ambasadoriI RusieI şi ~eJltl',~Ii:l:tla~l~: ţ>l'!ml u lyrlt1 mlt~IS~II·uG-.P e~llpo- menea a, fost- la culmea chem~rer salde, ~ - ? t t', ~ b' , . en laI a tWileJ a )ucul'eş 1, ler:., eal' căcI a SClut sau a vrut să apre(!eze vre _ in faplltl, că Jllseamna ,n "nrea pile 1- Austnc1, Sultanul sau ma! me ZIS al doilea prin mini,trul-plonipotenpar en,lez nicia unul harnic tiner eşi. din neamul 
niet franceză·' laII an a renascul:t acnl1l jurul seU par mal hotă"ţl să pn- Sir "ordou Kenne,ly, Ilostru ~i apartin",or "umpel noastre legI 

('âl,-·8 au) In unm1. , , mească r'shoiui cu BulgaTia decât nouţ 1 III ohll.,)(, "TipogruOel", insli- strAmo~eş'l. lin sdlcan din BU>lff"rd. 
,. ErI a fa si p ranz d Il gală in Ici \"s,'11 con c e SIU nI. lui pe a clil În Sih i i u, se vor vi nde prin _ Cel dor }'ran ri,oi 1., tfl. V u proee, 

___ ~ . .,jn ono"'ea HeMelllt şi allli IIcgelll eal Esle greu de "revezut cele-ce se licitatie publică cu preţul de slrigare <le les> majestate lnteresaut se va desh,te 
. ,'. , si I,ouhel in loaslelc lor aII aceenlua!. vor, î~tcmpla, mal cu <camă că şi Bul· .I9iiol) coroane, Ilvenlual şi mal jos, căI mal eurend In Cluj, A doua zi după 

bunele raporlu" ce exislă lnl"c ambcl,· gar" ,"cllnă cMre r'sholu ş' Încuraja- la 1 1 Ianuarie 191),>, aparilia or<lUlulul dcla Clopy intr'un ziar 

terL riIe nu le lipsesc. cu 1 CI'. din Cluj, ,.Kolozsniri Friss Ujsag" 
1 teoele Viclor Emanuel Y<l pelrece BulgariI au devenit mal dârjI de - Oucl tragic, La Ahila Springs (Ame- a apărut un fel de declaraţie _ fireşte apo-

I> r llIeI'eU El rica, doT tineri, îndrăgostiţi de aceiaşI fată, cl'ifa. _ de următorul text: 
palJ'u zilo in Pal'is, unrle ,'a , , '''' câud au vezut atitudinea, AnglieI. ca"e i,,,~ nu <o ,Iia hotări pentru unul dinb'e ,La ineheerea foiI prImim urmOtoarea 
s'ril illo ril că CI fra Ileez n de m O" "," e",il , spcr ~ sil cad ă cut o tul ŞI rac tate e doI. -, se p' "er' 'il Iasă '~deeid~ 80a1'l ea, declara li" S u h",m oatul prIn aeeasla ,1 ce la r 

. " I i' '" l' rc'le este 1I1:-;Ofll r J" d' l' AII' '1 ă Af ('1 1 I I l' , 1 'f 1''' "ne Im la la r al1 a, ,Ch .::'. ' rol sil nu se re a lSe z c '" el una m re- ' ranc ISml> 1"0 '·0 c, pe" ac "'" a 'ue că nu 'unt i den tic cu acel "~"CIS<' "Si 

de mini::;I,'ul S(\u de extcl'llc .\ 01111 care formele prO\1USe de Husia ~j Austria, IH' ll101u'le. Duelul anI loc şi ambilremascl'ă cal'e a semnat şi edat ordinul dela Clopy. 
. " 'H'tns['! cu '. rllOi'tl: AllisO/l primi un gloilţ în Înimă, Gltee FI'aneisc Iosif episcop reformat". va conlera eu O('ilSIUlICtl ( . (. { cu speranta că AnglIa va vel1l la urma 1Ilta ill cap. _ .. l),~oal'a ,\lal'd, acesta e nu-

J)lUl zl'trele, , A d ' • Pentru bi!.dăI'ănia aceasta de cel mal Delcasse - dup,L-eUJll St .' ( ,." cu nroectul seu mal larg~ Îmbrăţls,'an nlPle IdeI. va tl'ebui să caute acum un al 

CJ'lI~ dllltl'c t miscl'abil gust, procUI'atul'a din Cluj a ill-r(~lafiile de noli/ie;l COIIICI'. ( [ vederl'le bulgarilor, treilea., ceea-ce Insa nU-I va fi u!,p-u căci d I ' AI.... 
> ,. , teulat proco, e e,", maJestate. ut01'U "". ţ~rilc lor, EI au un exel11plu în emanciparea-p,'ec"m se 'pune-Mi" Al.ud e ti'o rar~ pâll'aci o ;lIcă tot In tu IA, 

d A 1· fl·lIrn"f~Iă. GrecieI, care a fost ajutată e ng la ~ 

până la sfir~it. rrel'gul d('la (.-ul'ii ~,l J,uţ!;()-
.\11I'eI nU-Î pulcllI zice fihirc'ullli din 

Sa.Il-i\licl(ill~lll-mare cu numele lJacUl'y, 
('ar~ s'a It;lpuslit adcv('mL ca lin nebull 
:ISUPI'a bra\'ilor HOl1lân! de acolo. 

* . . . Juiui se ţine înl 1), 17 :;;i 18 Oetomvrie 
S()('ÎtLli~tii ~i Turul.. SO~lahştlI I n, La terg llu-l ierlal să "ină vite cor

italienJ au pornit o campallle VIOlenta nule ~i porcT, de cât numaI din co
în contra visiteJ Tarulu} la Roma. Ga- mune tolal neinfectate de epizoolie ~i 
zctele lor conţin articole insultătoare vitele Clllllp(~rate la tergul din Lugoj nu 

- IJupia cu UII urs. Acum cate-va zile, 
tr'eI locuitol'j din Bicaz, George Pantca Ge
orge Ronla şi Ion Bonta, v{-z('nd că un u!'s 
le-a dohorât o vacă. ~i vrea s'o sfăşie, au 
delic:i.I·cat pUţitile asujJra lui, f[ml să-I poalit 
omorî. 

[!'sul, v~zendu-se atacat s'a reptlzit la 
el lŞi a cUjJrins pe Pantea in brate. .' Zilele trecute am puh/icat ucazul şi pline de inpuIJrl la adresa împt':ra· pot li trallsportate niCi la tergul din 

tulul, ceea-ce dă prilej şi celorlalte ga- 8udapesta, nicT În Austria sau străieşil din emerit sc/'intip il yuillicosulnl 
iibil'(~(j. lJl'in carc pOrllllCP(l ca s;1 se 
~lcal'g;l illscripţia romfi.IIP<l:-ic<l de pe 
«Casa .\ationalrt, din .\' C(·('U. 

AzI primilll aHa scntenlfi., adusă 
de llchunul aeesla prin carc sunt osân
diţI domniI Dr, Sesto!' Oprean, Ioan 
Popo2Jici, l\lanasiu Lipovan, la câte 
2 "".2 Fie inchisoare ţ;i IOO-i()(~ cor" 

zete a anunta cit Tanii si·ar ii suspen· nătate. ... ,), 
dat visita sa. 

O telegramă din .!loma ne spune 
că Prinţul DoJgoruky, adiutantul de 
câmp al '['arulul, a sosit la San-Ros
sore, unde se alia suveranir ItalieI şi 
ar fi adus regelUI Victor Emanuel o 
scrisoare autografă a TaruluI prin care 
acesta anunţă amânarea călătorieI sale 

- "\nirel'sar(~a lIuuI J'(~gill1ellt. Jn 
;.:iua de 16 SepleIll\Tie s'a celeb"at la Chi
~illeu (Basarabia), ani \"erSRI'Ca a 100 de anI 
a existenţeI l'egimentului "Volillsky". Cu 
această ocaziulle s'a citit un ordin către ar
rnal{t. in care intre altele s'au pomenit şi sol
datiL--romallJ căzuii la 1:) Iunie 18i7 lângă 
:-;ii~tov, după atacul acestui oraş de regi
mentul ,. \' oli Ilscy". lata. numele acestor eroI 
1'0111<11l1 din Basarabia: ~ 

George Bonta se repezi atunci la U/':j 

- pe la spate - şi'l apucă Je U1'echI ca 
să'I tragă de pe Pantea. 

Uriml, lasă pe Pantea şi se intoal'se 
spre Bontea, pe care il apucă in brate şi 
cu cal'e UJ'~;u1 incinse o luptă vOl/licească. 

""·"<,:;<,,'af'tlflnrla 1» banI, apOI Ioan AIol~escu, 
- . '"fO"""""'oichiţa, Eremie Uprea, l'Ilcolae 

[oJ'aucsC1J. ~icolae Fmnor, Vasile Clle/"
pt.meşl1n, ();l'. ;)f) IL Vasile Cherpeneşan 
(NI'. 17(Wj, :'\iclllae jh!cillic, Ioan Ar
delean, Vasile Farca. IO<tn ]3ocenac. 
Constantin Cosor. \'asil!' CherpL'lli.~all 
:;;i C'eorge Pescar la dHe II! 1/) cor,. 
pedeapsă. 

AceştI din UI'mă sllnlloţi h<lrbatl linerI, 
căluşerI şi crima 101' e:5lc că au imlml

~ cat haillă caluşereasca, av(md pe dInsa 
- ~obfclnuitele colol'I româIle. 

Ca să se vadă dreptat.ea judecaţiI 
e destul să spunem, ca in 18~j7 a fost 
p 'aicI episcopul catolic Uessewtry, Cu 
acest prilej HomâniI, oamenI carI ştiu 
cinste, l'au primit cu banderiu şi ban
uel'iştil şi atuncI tot i'n cos/urne de că
iuserl au fost i'mbrăca{1 ear fibireu si 
a';mcl lot Hadjjj a josl. S'a pornit 
Însă Incontra nimănUI cercetare. 

De ce face pe grozavul acum? 
()n penll'll-că d'atllncI s'a făcut· mal 

~-şOJJillist 01'1 că 8'a sup~rat că nol Ito
mânjI, carturarI şÎ lilranl, fiuem Împre
lmă !;ij din dragoste pelltru neam, pri
llIim cu în!:Sll(!eţil'e ţ;i !-iLn\lucire pe epi
scopul nostru! 

Xli ne permite spaliul foiI si!. rc
prollUl'!'\[1 il) înlregillle inl'amia asta "a 
tibil'N!lUl 1 lud.!l)·, care la urllla mine

~~'va,:~pU;(). ::ji 1'<: la dosal'~l multelor 
, dedreptaţI cate le lJldul'ăIll tim partea 

alc/uitel noastre slilpâl11I'\, 

A Ne mir~H1 ins1L Cfl lIU SP ~;\s('~Le 
JIltl'e Homânll de acolo, ]larelll UliuL 
mal \'oinic, care 8:1-1 ia de urechl \il~ d(':-;~ 
creel'al1l1 acesta şi sa-l sculUl·e bille pâll;'! 
ce Îl va veni mintea la cap. 

Din lungă p;\ţallie ne-am convills 
cl1 numaI in chipul acesta pot n aduşI 
Ia reson infumuraţiI aceştia domlcl de 

,. merite pah'iotice. 

De altfel Dr. Oprean a f:lcul. atât 
pentru sine cât şi pentru cetlalp apelală 
la Jlicişpan. 

la Roma, 

Hontea cade şi cade şi ursul peste el. 
Cum in să ei au căzut pe un costiş ljii 

cum se ţineau sll'ans în brate, s'au 1'0S

togolit al1lănuol într' o prăpastie, unde se 
Iăsară. 

XicI ursul, nicI Hontea nu se rănise 
in căzătură. 

Toate ziarele se ocupă cu acest 
eveniment ne ascunzcnd gravitatea lui 
si învinovătind de el politica ministe-
" , 

rulul şi recunJsccnd că amânarea VI-

Teodol' Drogan, din oraşul Soroca, 
(:suluat): :-;itefan Ga\'l'iliţă, (toboşar), din satul 
VOl'llicenl; Const. Munteanu, (soldat), din 
satul Coju,;,na: Ion Brumă, (soldal), din oraşul 
Chişineu: Con, Toiu, ("oldat), din satul Co
u,:,na: Ion Manta, lsoldat), din oraşul Chi-

In momentul acesta George Panlea veni 
într' un suflet spre prăpastie cu pu~ca în
cărcată. 

Apropiindu-se de urs, descărcA Ull glont 
asupra luI şi') omorit 

siteI TaruluI a fost pricinuită de cam
pania socialistă. 

Pe de altă parte din Berlin a so
sit o telegrama prin care se contirmă 
ştirea ~i de ziarele ruse~tl, atenufmd 
faptul prin a anunţa amânarea visitel 
din alte împrej urarI, anuntând Însă 
întâlnirea suveramlor în altă.. localitate 
decât la Rom a, intocmaI cum s'a În
templat şi cu Imp<.:ratul Francisc Iosif. 

Gazetele socialiste sunt incântate 
că au putut obţinea aceste resultate 
şi ele se pregătesc de campaniI şi mal 
violente în potriva Tarulul, mal cu 
seamă În urm<1 ultimelor evenimente 
întcmplate In Rusia cu mi~cările în 
potriva evreilor. 

*' 
('oll,e;r'psul I'adi{'nl ~(H'illlist. 

După telegramele ce sosesc din Mar
silia congresul radical socialist, ce se 
tine în present aCi, a adoptat o reso
lUţiune invitând diferitele Parlamente 
de ~ cere guvernelor din ţ~rile lor res
pectnle să presellte budgetele ministe
relor de r6sboiu şi de marină cu re
ducerl simultane a cheltuelelor militare, 
carI apasă aşa de greu asupra claselor 
muncitoare, 

Osebit congresul a exprimat desi
dcratul ca puterile scmnatare ale tra
tatuluI din Berlin să ia înţelegere în 
vederea uneI acţiunI diplomatice co-
1l\une pentru a pune capet măcelurilor 
Jin Mal'eJonia şi Armenia, 

~ineu: Ion Mămăligă, (soldat) din satul VOI'

llicenl: rasile HOI'cea, (soldat) din ora~u) 
Chiţiineu: Simeon Chios ~soldat), din satul 
TI'lIh8ni: Yasile Pădureanu. (soldati, din satul 
Ilil·taţ;. 

"Vii~g.·tlelll'!(>g" din loc urmează 
cu publicarea ştirilor despre revoluţia 
ce ar fi fost în pregătire Între românI. 
Erl toate foile din loc îŞI bătuseră joc 
de ea - şj cu tot dreptul, - şi astăzI 
vjne cu alte prostiI şi mal bădărane. 
De n "am şti că foaia apare In Arad, arn 
crede că e redactată fn palatul vestit 
din - Lipotmf{o. 

Foc În Uudapesta. ErI d. a. a isbuc
nit îll f10răria luI Sclllleider din Budapesta, 
.Jozsefkejl'ul li:!, un foe mare, care Il. secerat 
şi lIIaI multe jer'lfe omene~tI. O muncitoare 
cu numele BedekolJirs a ars scrulll, altele 
dou{' ali fost gr'C'u rănite, doue mal uşor. 
Focul s'a iscat -prill aceea că o schintea a 
cazut Inll"o bute cu clară şi l-a dat foc, 
(:ata:c;ll'ofa~1 toate aste nu ar ti fost aial df' 
lllare daO,-rIU ar ti esplodat şi o ţevă de 
gaz. Paguba se urcă la multe miI de co-
l'oalle. 

• 
Sfl Ollută l-lpre eUIllI)erare I 

Cuţite, coase, sape, pu~tI cu şi fâră cremene, 
se~l1rr, foarfecl, ş. a, arme de felul ăsta se cum
pl!ră (IU pl'eţlltl marI In r6daeţia ziaruluI "t'tlg
gf\tJf.nS~!f" din Arad. 

Cu modul acesta s'a sfârşit lupta ale
gandu-se Pantea cu o mână rAnita.. 

- IncendiI de pădurI. Din România 
ne vin ve~tI despre mal multe incendii de 
pădurI. Aşa pÂdurea StatuluI din com. SIă
nic (Băcău) de 2 zile e in JlacărI: Focul, 
care se reuşise la inceput a fi localisat, a 
a isbucnit din no'u cu mal multă fu
rie. Sunt in flacărI peste 50 de hectare. 
Cu multă greutate abia s'au putut str'llnge 
vre-o 20 de oamenI pentru ajutor,. S'a cerut 
de la ministerul de rezboiu ajutoare militare, 

Pădurea din com. Agaşn, jud, BAcău, 
proprietatea credituluI funciar rural esle de 
asemenea in tlacărI, la punctul numit PIrîul 
TurhatuluI. Până acum au al's peste treI 
hectare. 

La ministerul de interne s'a comunicat 
că pădurea Plaişoru, a StatuluI, de pe tel'i
toriul comuneI ~uc:;;oara, se află 1n flacărI: 
au ars pană acum 13 hectare. S'a cerul co
mandantuluI regiment din Câmpul-Lung să 
tJ'imeătă o companie pelllru ca împreullă cu 
locuitoriI dill comunele vecine sA dHR ajutor 
penl,'u a stinge focul. 

Preţul spirtului din Arad, 1 OctomVl ie. 

Spirt rafinat, venzare mare • 

" " "mică . 
" brut venzare mare 
" l' "mică.. 

100 chilograme borhot uscat 

(18,-

120.

[16.
[Iq.-

12.8o.-r',.-

Bursa de grâne din Budapesta. 

50 chlgr. grâu pe Oct., cor. 7.64-7,65 
" " stlcară pe Oct . " ___ ._ 
" " porumb pe Maiu. " 5,25-5,21) 
" " oves pe OC1. ,,~ __ ._ 

Bursa ('omerdului cu porei din Kiibdnya. 
Rapon dela 27 August. 

PorcI grlUll(nngarl), per, peste 400 Kgr. --_ fiI. 

"" • • pQnă la 300 • " 
"" • tlnerl pană la 320 • 114-115" 
"" • tlnerl • • 250 • t, 

I ~O\' 
ARAD, lti Oclomnie n. 1903. 

('()II?:r~g' .. tj 1111('~t (·()IIlitnt. Hl'a .. 
este convocata în adunare generalfl 

-- Alegm'e de notar comunal în Huu. 
gurII. In urma destituire! din postul de notar 
a d/ur Victor M<'i.rginean, întcmplată in pri
m;lvara anului curent comuna Bungard a 
Jost condusă în afacerile sale notariale de 
r:otarul substitut Vasile Moşoiu un vrednic 
!1I1<1r român d,in comuna Hoghilag până 
111 3 OctomvrIe st. n. anul curent in care 
zi apoI În urma vrednicier sale carea ar 
putea servi multora spre pildă' bună de 
.!:-lrm<Jt, .a fost ales cu aclama ţie şi multă 
msutleţlre de notar definitiv În comu ~ 
noastră pe lângă toate că la acest post au mal 
fost puşI în candidaţie si alu treI domnI 
cu pregătirI pentru cari~ra ~otarjală, 

" ., (BarbI) per. peste 260 • 114-115 .. 
" " • • panA la240 • 112-113 .. 

Hed. respons. Ioan Rus!'!u Şfrlauu. 
Editor Aurel PopovicI-Barcianu. 



6 ". rIiIUeSA. POPOnrLrI" 

6Gil1/J 90a tkvi. 

ArveresÎ hirdetnH~nyi kivollat. 

A boro~jeDoi kir. ji:tr{tsbir6sig mint telekkoDyvi hatosag kuzhirre teszi, 
lIogy 8 !' Victori~" trk e3 hitelintezet aradi rz€'>g csatlakozottnBk ezenne1 ki
mondott e~ RI~ibb mI' gnevezett h).re~inl' k Szt:.tn Petru es ifju Sztan Petru 
SzOl:Os Csigerdi hkosc,k elleni H~grell-jfa:3i ugyeben a '" Victoria" tak!lIl~k
e:3 hiteIinte,zat cradi ezeg j .varLl 3000 kor. es 1000 kor. Wke koveteh~3 
es jar. bf'h jtM80 vegE'tt a SzOll5si Csigereli 47, 363 es i 32 8Z. tjkvben fog!!llt 
jnglitlbnnokr~ Dr. ~Hilt'k L~jos 8radi UgHH jfiy{t"a 220 kor. toke OS ja
fuh§kai ki:;k ifj Blbarez Iuon e:1 Bibar('z Petru Sz5103 Csigere'i l/lkosok javarll 
200 kor. es jarUek~lb61 â 16 kOveteJe le behaj' â,a vegett aSzol!53 Csigereli 47 
tn 732 tlZ, tjkvbeD foglalt ing:.tI8nokr:~ Rl},u('hb~uE'r Fljrencz jn-ara 400 kor ed 
j~iruh~k'iibol {Ll16 k6vetele ~ belBj·(l.~l\ vegett a SzeHl6s c~igere!i 47 sz. tjkvbeo 
foglult ingiltlanra (>3 vegiH 8. n Viktoria" t3karek- es hitelintezet e.., a pan
kotai nepbnk j n'ara 4000 kor. tiOO korona ed oJ.28 kor, tăke ea j<\r'lleka 
b:ih ~j as~ \'eg~tt a Szollo.;; csig-ere!i 368 sz, telekkonyvben foglaIt iIlgMla1Jf8 
tl.Z arvere3t eirendeite, min k folyran BZ aradi kir tOrvenyszek es II bje
noi klr. jMâibirosfLg terU!eten fek\o e~ a SZO'03 csigert"li 4 7 EZ tjkvben A. I. 1 
Bor (94 95) hr. efam a. foglalt Sz:a'l Petru neven aUo beltelek 901 kor. 
II szollo3 csigerli 363 sz. tjkvbe A. 1. 1-5, Bor (746 747) es 1799 hr 
sz 8. fogll:dt, ifj Sztan Petru ea neje M 'igda ForicZl neven 1.1116 ingatlao a 
vegrehajta3i torveny 156 § a all:l.pja.n egeszben 943 koron& es a szo!16s 
c:3igereli 732 8Z. tJkben A 1 1-5 sor 1029, 1388.1445, 1869 es l1j99, hr 
~z, 8. foglalt, Szran Petru es ifj Sztan Pe1ru neven a1l6 inglithm 3020 k01. 

- klk13.ltasi arban t)z H.03. evi N!)vcmber ho J(i .. ik 1lllpjimak dcl
elOtt 10 orakor Sz51lo, CigereJi koszeghâzânât megtsrtando lIyilvanos 
arverOsen k5 ve1 kl': z5 feltetele k alltttt fog eIad<t.tni u m. 

1. A szoJ:os c:dgereH ,47 sz '732 sz. tJkvb:m C 31 ei C 13 
slatt ozv. Sz!an Gyorgyne ja\"a~a bokebt31fzt3tt haszon e!vezeti szolgal
mijog erintetleniil hagYdtlk, - ott flzo1galmi jogot illegeJUzo hitBlezok 1.0' 
veteit"8euek kielegite~ere 120 o kol'. 8Uk5eges il mevyiben ezen tjkben 
foglalt ingatianok H~t~lara E'gylit vl've a megallapitott o'zeg,·t meg
nem uti bZ a,'veres e ket tjvben fogt'llt ingatlanokra hala'ytslPlna 'IallJk 
('s lIZ jlJgat1liDok ezen fzolgtdmi jogra val6 tfkintetne:kUI myomban ar
veres. ahi bocEajtlitDak. h!i a kiki<'tJla:li aron felUl igeret nem tetetjk, az 
elMverezend6 ingatlanok a kiklalt{tsi âron alul is el fognl'!k adatni. 

2 ) Arvereloi kivân6k brtozn~k 8Z iDgatI~nok becsarâo-;k 10° -:j.jt. 
vagyid 90 korona 10 fH!er, 94 kor 30 fiI'. ea 302 koror:at keszpenzben, 
v8gy az 1881. ev november h6 1 en 3333 8zâm alatt kelt igazsâgUgymi
niszteri rendelet 8. §-âb;in kijeHHt 6vadekkepeB ertekp:ipirokban 8. kikUldtltt 
kezehez letenni, vsgy RZ 1881. 60, t.-cz. 170. §.a, ertelmeben 8. banatpenznek . 
a bir6sagnâl tOrtent e161eges elhelyezeaer61 kiallitott eli s m e r v e n y t 
ătzoJgâltatni. 

8.) Vevo koteles 8 vetehirt 3 egyenlo reszletben es pedig !IZ 

elsut 8Z arverea jogerore emelkede!9ctol azamitott 15. nap alatt, 8. masodjkat 
ugyanazon napt61 szamitand6 30 O'lP slatt, a. harmadiki\t ugyana.zon 
n8ptol 8zâmitrmd6 ,15 naR alatt, minden egyes vetelări reszlet utau az 
ârvereB n8pjât61 szamitand6 6% kamatokklll egyutt sZttba1yszerU leh~ti 
kerveny kapesaban 8Z 1881. evi deezember h6 6-ân 39425. 1. M, szam 
alatt kelt r, ndeletl~ben el6irt m6don li buttyinyi kir. ad6hivatalnal mint 
bir6i letetpenztarnâl befizetni. 

A ba!}ftt peDzt a bir6sag az utoIs6 reszletbe f(lgja beszâ'llitani. 

Az ârvereai feltetelek Wbbi pontjai 8 hivstalos 6rak alatt ezen kir. 
jarâ8blr6~ag teIekkonyvi hat6~,tgâna!, Sztl!6s Csigerle, G'yarmat~ (~8 Pau
kota kozf:egek el6!jâroEagainaI meg~('kinthetok. 

Boro8jen6!l, a kir. jânisbir6sâg mint telekkonyvi h ".tosagnâl 1903. 
evi Auguatua h6 l-en. 

2:3 1-1 Szcke]y, kir. albir6. 

~ A. i gur a ţ J: viaţli, zestre, c8pitaI de !ntroprind(,fA, rente, cazul ~. '.' 
~:tt~ mor1ir, apese de tDroorm~nt8re I ~ 
~ I-----A-g-e-n-t-u-r-a.-p-r-i-n-c-·j-p-a-l a-'" -t-n-A-r-a-d----·-:--,' =-
i .~ A BANCEI GENERALE DE ASIGURARE: MUTUALĂ SIBIENE ~. 

g~2 u'r'I{.'\NSSY'LV'A,NIAU ~~ 
=~'f 0-
ct\ .;; prim{'sce oferte pentru: 8s:gu1!uT din comitatele: Arad, Bichiş, Bihot't g: n 
~I~ Cenad, Caraş-Severin, Timig si Torontal şi le efepţuesce pe JAngA cele _'; ~ 
'iS ~ mal favorabile cvndiţiunl: ~ ... 
.9 'p, 1. In rnmu] vieţil: capitale cu tennin fil\s, rente, zestre pentru fetiţe, capltol1 1;:;: 
'g It, de tntreprlndcro p(>ntru feclod, pe caz de moarte, spese de lnmorm~ntare_ Acel'; 3 t i!. _ 
'6, ~ din urmă dela 60-bOO cor, ae plătesc la moment In ziua morţiI tnt(!mplate; . ;::. o 

- 2. III ramul toculul: clâdirI de tot felul, mobile, miirfurY, producte de c&.mp ş_ a.; ~ ~ 

~ '; 3. Contra furtlliul de banI, blj uteril, valorl, haine, recviaite 11'. a, prlJa spargere; ~::. 
§ Ci A. Contra grindinal: grt.u, secaril., orz, cucuruz, OVIl8, viii (vinea), plante in- ~ ~ 
r:; ~ __ u-lllle; cAnepA, 1n, bimel, nuireţlUl, ~bl\6 ş. .. ~ •• 

:;. ~ Deslllşirf ~e d~a ,i pr08peC~ 88 pot primi la agenţarele noastre ::: ~ 
~. locale şi cercu81'l m,,1 in ftesce-carc comuni ,i dir~cţ prin ~ 
o~ 

.~~ .Agentura principală. "Transsylvania." in Arad ;.: 
~ Strada Sdchenyl Br. 1. - Telefon nr. 899. ;. 
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