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Cum stă t~ara?! 
Cum stă ţeara, - eată intrebarea 

':e şi-o pun cel carI urmaresc cu grije 
în tâmplările politice. 

Eal' un r~spuns deplin lămurit I?u 
:-1e g:1se~te un singur om în tear<1, mcI 
ehiar l\1ajestatea Sa, care să poală da. 
,~attl de ce: de lunI de zile, aproape 

~}'un an, fiecare zi Î:şl are întcmplarea 
. ;a şi internplal'ea de azI schimbă jude
;~ata ce am avut-o despre lucrurile de 
~rl şi nimeni nu ştie dacă ziua de mâne 

ilU va aduce vr'o lntemplare care să 
i.ragcl dungă peste socotelile de azI. 

Astfel, !şi cu noua stăpânire, ni-
. ~ meul n' ar culeza să pună rămă!şag că 

.. ~ avea vieaţă mal lungă, pentru-că de 
Jsde .Ia inceput se piirea că s'a pornit 
cu putere, în urmă şi-a găsit şi ea n6-
"3azul cu obstrucţia kossulhisUl, care-l 
.) împedecă întru îndeplinirea lucrurHor 
oenlru car~ M. Sa l-a dat cârma ţeril. •. 
in s~pt~mâna trecută, ş'anume .JoI noap
ceay-fibiruise apoI în Dietă pe kossulh
'ş1I, aşa in cât se credea cii otoate vor 
'1lerge neted ..• Pesle treI zile ear s'au 
~('himbat lucrurile in mal r~u ... 

.. ~~ ils jr~rî se crede acum că ear 
s'au întors toate spre bine. lntâiul sfet
::lIC al M; Sale, Dr. KDrber din Viena 
vorbl'~ "fidică in şedinţa~'deMarţ. a Sfa~ 
tulUI Imp~ră.lesc din Au;slria lucrUrI carI 
}e UngurI l-a ~ ~,uperat rtm. ToţI aştep
~,at1 decI ca lzsta să re::sping/l b,\rb:\
c;eşte cuvintele rostile de KiJrber. Kos
mthiştil îndeosebl erau în mare fierbere. 

'~~.-;;: 

1 is{a a şi respuns apoI in şedinţa 
:lQ Mercurl a DieteI aşa fel, in cât i-a 
i'm"fi"tomit până şi pe cel mal selbaticl 
i.8-ti~tI, căCI însăşI, căpetenia lor Ugron 
:şI-a arătat mulţumlrea asupra vorbiriI 
~ntâiulul min istru. 

Se !şi vestea MercurI in toată ţeara 
că astfel Tisza a putut să-I molcomeasca 
pe kossulhiştI, cii se va face pace şi lu
crurile se vor porni in văgaşul lor fi
resc. 

In aceeaşi vreme se crede însă cii 
din pricina tonuluI aspru alul Tisza se 

''-o °V(\ sl1\1<,ra Korber, sfetnicul din Austria 
''1iI M. Sale, aşa că s'ar putea naşte 

acolo ÎncurclHurI marI. Şi la tot casul 
J\L Sale, il va pricinui multă btHae de 
cap până ce-l va împăca pe ÎntâiI Set 
sfetnicr. . 

Se :-;i scrie, că indată după-ce la 
Viena s'a CI:noscut vorbirea luI Tisza, 
~", ':tin\ sfetmc, Dr. Korber s'a dus să 

.e. b'ă a v0rbl cu",L Sa, ear Tisza s'a 
/_<u8 şi el la Viena. 

Acum. aşteaptă toţl :sa vadă ce se 
va alege dm toată daravere{t, 

Dăm, în altîl. parte a nUIHt''l'uIUl 

nostru de azI, amănunte despre cele 
petrecute cu acest prileJ' in O' t dO 
13 d tA" le a III 

t~l apesă at", CI fţl~em să şpunem numaI 
a a a, coate Oile ma(]hl'are o 

b scrIU cu 
laudă despre această vorbire al 1 T' 

f Ir u lsza. -. ?r:!R:~, aşI lmp se ?ăpustesc asupra luI 
Or. ?rber. Ear folie din Austria, în 
locul mtal «N. Freie Presse» 1- d K" b . au ă pe 

or er Şl lovesc în Tisza. E un r~sbol 
cum de mult n'a fost între foile celor 
doue state de sub sceptrul M. Sale. 
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de fiecare pnblicaţiune. 

Atât abonnmentele, cât şi 
iDserţlunile 8unt a se plăU 

Îllaiu.ie ÎD Arad. 
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Deocamdată Tisza a scăpat însa 
bine în Dielă, şi n'a păţit ca Ilederv,lry, 
care, se ştie- a cazut in Dietă toc
maI pentru-că nicI chiar tovară:;;ilor sel 
de luptti nu Ji-s'a părut că a respuns 
destul de bărbăteşte vorbiriI in care 
Korber ear atinsese afacerile din Teara 
Ungurească. . 

Ce va fi mAne, - nimenI nu ştie. 
Vedem numal că. lucrurile Dietel merg 
greu de tot. «Pariniil palriel» vorbesc 
atâta, că nicI până acum n'a ajuns încă. 
rîndul să se voteze asupra legii privi
toare la asentărz şi la strângerea dă
rilor . .. Se crede însă că până. la Cra
ciun se va fi mântuit cu amândou~ 
aceste legI. Altfel cade şi Tisza. 

OmagiI. Duminică fiind aniversarea că
sălorel de 34 anI a Hegeiui RomânieI Sociela 
tea functionarilor publicI" a trimis ' {~ Sinaia 
urm<ltoarea telegramă: 

,!Cu prilejul fericitei aniversărl a că
sătorieI Majestaţilol' VORHll'e, În numele ~o
ciel~t~l funcţionarilor publici vin a depune 
la pIcioarele Tr:onulul expresiunea omagilor 
noastre de profund respect şi devotament 
urend din adîncul sufletuluI să trăiţI ani 
multi, Sire, pentru fericirea tuturor Ro
mânilor. 

"Să trăiască Maiestatea Sa ReerÎna ! 
"Să trăiască Altetele Lor RegaÎe Prin

cipele Fcrdinand şi Principesa :Maria! 
. ,.Să trăiască PrincipiI, scumpil sufle-

te,lOr româneşti, Clit'olj ,bhsabeta, Maria şi 
NIcolae". 

Preşedintele SocietăteI funcţionarilor 
publici Dimitrie Pl'otopopescu. 

laiă respunsul dat de M, S, Regele, 
D-Iuf n. Pl'Olopopescu, 

, , n~.l. S,. Hegp\p a primit cu vie hucurie 
feh?llărlle ş~ UI',ar-ile ce societalea funcţio
narIlor publICI l-a adresat prin d-v. 

"~ugu3tul Suveran me însărcinează s~ 
tra~smlt d-v. precum şi tuturor membrilor 
soclClăţe~ cel,e ,mal călduroase mulţumirI 
pent~u b,tne-slmţltele urărI ce-I adresaţI cu 
ocazia ZileI de astăzI. 

Mareşalul CurteI: Priboiallu. 

• 
Inaltul or(Un de {i dat de Re

qel~ ~omânilor către armată a fost 
przmzt nu numar de presa română cu 
bucurie, dar chiar presa maahiară ară-

A • tl 1 

tand bmele ce-'l face şi grija ce AL S. 
Regele o are pentru armată, vorbeste 
c~ m.at"e respect de regele Ro~â
mei şz-i fericeşte pe fratii noştri că au 
un asemenea rege. Indeosebi îl laudă 

pe~t~u~ hotă~u:e~ cu care Regele Ro
man:ez a paşII zmpotriva bătăil în ar
mata, pentru dragostea cu care-z. sfă
t~eşte pe toti să se supună poruncilor 
ŞI peste,." tot: pentru sJaturile înţelepte 
ce dă m toate afacerile privi/oare la 
armată. 

• 
. _ Int!,11 amintirea hnp('l'ăte~eI si Re

~~n.cl ElI~lt'~('ta~ c~ prilejul zileI de erI 
(l~,ltsabeta), In blsenca episcopească romană 
dtn ~Ţad, s'a făcut slujbă dumnezeiască. 
1~. slUjIt ~lre~torul seminarial Roman R. 
CIO~ogartn ~Io Dr~ T. Botiş, hipodiacon şi 
~ro~eso~ ~emmanal. Au fost de faţă P. 
S. Sa, EPolscol?,u\ Ioan 1. Pap, protopopul 
P. ~h~les~u, Intreg corpul profe<;oral şi 
elevll.rnstitutul~I ,ped~g~gico-tcologic. 
~ .!;lupă serVICIUl dIVIn, eleviI s'au re
m~ors\, la. Sel'!linar, unde profesorul N. 
Mlhuhn h-~ ţInut o vorbire frumoasă în
tru ,pomelllrea decedateI Imperătese şi 
Regme. 

• 

Cel nta'i, rnltt'e p'I"oces al 
veacnlui începe ati, Ş'anume pro
cesul celor amestecaţI în măcelul dela 
Khisenev, în Rusia, cu care prilej, se 
ştie, Ruşir au omorît o mulţime de 
Ovrel. Se crede că procesul acesta v,;; 
ţinea cei puţin 6 septbnânl, fiind 400 

învinuiţI, 3000 martorI, ear advocaţl 
cari apără sunt 100. 

Din toată lumea au sosit la Ghi
senev tiarişti cari să stea ŞI să vadă 
desbaterzle acestul proces. 

DIN DIETĂ. 

• 

Din Viena. 
- Corespondinţă particulară. -

o In rîndul trecut am scris despre În-
fiinţarea " ClubuluI românI.!., amintind, că 
aceasta societate va face tot posibilul -
c~ in .cel maT .scurt ~imp să poată şi în 
dlrecţte matenală aJutora meseriaş iI ro
mânI. 

Astfel, deşi în leagănul existenteI 
în 14 1. c. a aranjat ° serată musicah! 
dechmawrică cu concursul dlul Xaharia 
Bârsan în Restaurantul ,.Zm' Rosel.!. VlII • 
Lenaugasse 1 r. - Preţul de intrare 1 cor. 

Programa acesteI serate a fost: 
1. Cuvi;ntul presidentulur Salldu

Iovid. 
2. ~eşteaptă-te române, cântat pe pian 

In şedinţa asta, noul ministru-pre- de domnJ~oara La ,ar. 

d
' 3. Zallaria Bârsan, satira III. de Emi-

- Şedinţa de lvIiercurl. -

şe mte a ţinut o vorbire de cea mal nescu . 
mare Însemnătate politică, care a fost 4. Duette: violină şi pian - domni-
primită cu aplauo;e chiar şi de opoziţia şoa7'a Lazar şi dl Adrian FOl1Jacl. 
duşmană nouluI guvern. . 5· AmintirI din viată, de dl l'{om-

Inainte de ordinea de zi, kossu- c0111c1. 
thistul Nessi Pal a cetit vorbirea italia:· D-şoara Lazar - imnul studenţesc 
ministruluI-preşedinte austriac Korber, 7. Zaharia Bârsan - "Vlad 7epes". 
aretând cum din nou se amestecă în ~. Cuvent de Închidre. ) 
afacerile din lăuntru ale UngarieI, Iuo ~ - Cred, e de prisos a mar descrie 
cru la ce n' are nicI un drept, căcl par- In f~aze lungI desfăşurarea programel. 
lamentul maghiar e chlemat, ca Îm- De ajuns, -: eand remanem pe lângă cele 

2 puncte pnnclpale: 
preună cu regele, să resolve criza ac- Cuventul de deschidere - şi artistul 
tuală. Şi pe vremea luI Hddervarx nostru Bârsan, 
îşI permisese acest amestec, fără ca Dl ~alldulovicr - în putine cuvinte 
HCderJldry să-l fi respins. Cere decI a salutat oaspeţiI, între cari special pe re
.JoJ9.l;l_o'::!.J.',;.L..Ji}~ini~H>LJ-:!,r~~'!d~ c.a eel. pore~~ntanţlr 7,1<omiil/ier Junel.!. şi pe fra~ir 

Puţin el să fie mal energic şi să do- ual1e~l, carI asemenea au grăbit să asiste 
la pnma serată a "ClubulUI româlll.!._ 

vede as că că în adever e • mâna de FraţiI italienI au fost primitI cu aplause 
fiert, respingend amestecul nepermis generale şi tractaV cu cea mal perfecta dra-
aluI Kvrber. goste şi ospitalitate, 

După ce mal vorbesc [lgron şi ,A mal~ salutat pe representanţiI ofi-
Feilitpch, se ridică ministrul-presedinte. cenlor romanI. 
1 is{a. ,In discursul seu domnul Sandulovicl 

a . făcu~ apel la spriginul co!ol11eI române 
Nu se simte îndemnat să se ocupe ~m Ylena "CăcI nU~llaI jertlind se pot rea-

mal serios cu cuvintele luI Kurber. llsa Idealuri marI ŞI mărunteI.!.. . 
El, ca ministru ungar, nicIodată nu Incât prodUCţia dluI Barsan - a'şI 
s' ar fi amestecat în felul luI K6rber fi în stare nefiind eu artist, a o critiza, 
în afacerile din lăuntru ale Austrie{. apoI numaI atata pot aminti, că organele 
D 1 . de c;>nd~cere ale. fonduluI pentru te<ltrul 

ec araţlile luI K6rber nu sunt decât roman dm TransilvanIa - intr'adevcr se 
declaraţi'( de diletant ale unul strein cu- pot mândri cu alesul lor pentru viitorul 
vată, cărora ar fi greşit să le atribue ThalieJ române. 
Însemnătate mal mare. Pe noI nu ne Dl Zaharia Barsan pe lângă stătura 
poat~ privi,. cum se esprimă dreptul sa de bărbat imposant - mal are darul 
pubhc austnac despre drepturile su- uneI Vc:cI ad.~irabile ~e tra~edian - şi o 

perfecta şcoala dramatică ... 
verane ale împăratuluI austriac. Un Dinsul e la culmea chemăriI. ,. nicI 
lucru stă mal pe sus de orI ce îndo- nu s'ar putea alt-cum explica efectul cel} 
iaiă, şi-anume că drepturile suverane mare produs din incidentul acestei $Crate .•. 
ale regeluI Ungarief, dreptul public ~oţI au remas încânta ţI, mU}ţăUliţf~n sullet 
zmgar le hotăreşte. In privinţa asta eu in aceeaşi v:el~~, vezend - că poporul 
sunt linis, tit. Amestecul de vorbe ale n,ostru este ferIcit a nutri şi desvolta la 

Sinul seu talente de arti~tI... ' 
unul strein n'are să ne sparie, iar dac~ ,Dlu! Zaharie Biirsan i-s'au făcut marI 
in praxă ar incerca cine-va să se ames- t ovatll ... 
tece,. sunt convins că întreaga opinie Dee bunul Dumnezeu ca ovatiile 
publIcă maghiar ar respinge acest a- acestea să fie în faţa poporului l{psit 
me t de teatru naţIOnal. 

s ec c~ cea mal mare energie. 
Cuvmtele aceste ale ministrulul- Domnişoara Lazar conservatoristă -

preşed. inte au fost acoperite de aplauze are technică perfeoctă musicală - şi ştie 
frenetice. smulge accente dUlOase din inima asCultă-

toruluI... .. 
. ~Jgron . Gabor, în numele opozi- . Dlo.Adrian Forgacf, stucf. tîl., poet 

ţleI, Il .espr:mă ministruluI-preşedinte t1~cr, fimd" foarte multilateral în arte ... 
~ultumIta smceră. a partiduluI opozi- ~tl: se stăpan~ască arcul perfect şi în ace-
t 1 

iaŞI vreme duIOs ... 
,IOna pentm cuvmtele lur energice. 

Dur..... pa ă d' c M.aI, resteazăo s.ă. vorbim despre dl 
a uz urmează ouă mter· ~ .. la l d nOpacovzcl... AmmtIrlle luI de vieată au 

pe r, upă carl şedinţa se încheie. ~ra~tat o temă şi aceea temă e vecInica 
Intre cel carl s'au Înscris să inter- lubi7 ea . . - acel curept electric din organi

peleze este şi Dr. A. Vlad, care şI-a smul nostru, .care unpreună cele positive 
pus .. gând să, descopere toate blăstă- cu cele negatIve ... 
măţllle ce săvlrşesc oamenir stăpâniriI ,?!nsul ni;se înfăţişează în fragedă 
slujbaşI în cercul Dobrer, unde d1'n c~pllarle, sărutar:d la poarta bisericW o b ţigancă - surprIns de tată-seu, în această 
r~s unare au închis casina română. ~alllfes~are a inconştienteI iubirI... şi 

bmeeuventat peste cap cu protocolul ••• 
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Il vedem În expuneri le sale student 
la Steierdorf, Oravita, Blaj. Biserica-Albă, 
Braşov, Nă"eud, Cluj, Oradea-Mare, Graz, 
Cern;,1uţI, Viena. 

In tot locul aceiaşI refren al vieţiI -
iubit'ea. 

In fine ajunge să facă un apel la 
oaspeţI "sd nu mal iubeascd bdrbaliJ, sd ue 
mal iubeascd şi femeile". 

A stors rîsete generale în decursul 
expunerilor •.. 

După terminarea programel - s'a în
ceput partea neol1cioas3, alegendu-ce de 
preşedinte di Nopacop;cr. 

Petrecerea a decurs În multă şi ani
mată veselie ••. 

S'a vorbit pentru it;J!ienT, cari au 
rcspuns italieneşte .• Entusias~lUl era la 
culme ... până în zorile zilei. , . mult 
luz a făcut dl Vitenco, cassier al "CIIl
bJ/ha român"' - care bagseama vesel de 
resultatul serateI - era vesel şi fericit. .. 

.. 
))România Jună" in aeeaşl zi a ales 

noul comitet sub psesidenţia dluI Al iha 1 
J>OpOl'Z'cr, stud. jurist. Alegerea aceasta fe
ricită a produs mare satisfaqie în sînul 
tinerimeI şi ce-i mal mult: sperante fru
moase în regenerarea societăţiI, cunoscen-

, du-se inima caldă şi interesul naţional ce-l 
desvoltă dl Afina; Popopicl pentru tot ce-I 
românesc .• 

Se zice adec<'l în cercul tinerimer. că 
aicI în Viena trebue la "România jună" 
ca preşedinte un om representabil In toate 
privinţele .. , 

Şi drept au, căcT noi aicI în străină
tate trebue să dovedim (ată de străinI 
ştiinţă, cultură şi nobleţă ... ' 

Aşa dară nicI nu se putea o alegere 
maT potrivită ca a dlur MihaI Popovicf. 

... 
In cele următoare vreau să spicuesc 

câte ceva din Viena, ce ni-se pare mal la 
ordinea zileI. •. 

Inainte de toate colonia italiană şi 
linerimea fraţilor italienI sunt mal strânşI 
legaţI - ca la noI românii. .. 

Aceasta ni-o putem explica în modul 
următor: 

ItalieniI nu cunosc antisemitismul. 
Aserţiunea aceasta o dovedesc prin cele de 
mal jos. 

Studenţimea italiană grup:ltă in so-
cietatea "Circ% italiano"... au dat în-
trare şi jidanilor "cu bUte italiene~ . .• 

Ce fac el adecă ••. acestI jidanT, 
carT chiar si în infern remân jidanT ... 
nimicesc moravurile frumoase ... batjo
coresc aşezămintele religiunet creştine .•• 

Nu's papistaşl - dar să me Ierte 
orI-ce frate creştin italian - nu este fru
mos şi etic •.. a ironisa pe un papă, 
capul bisericiI lor ... 

Aşa precum dînşiI o (ac la serbm'ea 
matdculilor, a membrilor nouI, întraţI în 
"Circolo" ... 

El adecă - de sigur sub influenţa 
jidanilor - fac teatru variete, a căruI erou 
e papa, incunjurat de cardinalI .• toţI 
sub un baldachin, schimonosind . . . bat
jocorind .•. şi ce-I mal mult, rostind în 
formă bisericească cele mal teribile orgiI ... 
"Latina gintd altcum 'şI pricepe misÎU/lea·' ... 

Dar să me Ierte • . . aceasta obser
vaţie o {ac - condus numaI de cea mal 
mare dragoste fată cUJratelii nostri. 

• 
Majestatea Sa - e în Viena 

audien~ţle se ţin şir. 
• 

n Reichsratul" se pregăteşte şi promite 
a fi sgomotos •.• 

Adecă obstrucţia germană din Praga 
îşI aşteaptă revanşul în Viena. 

• 
V remea în Viena e foarte ploioasă ... 
Pecat, că se cheltuIe atâtea parale 

pentru pavarea strade10r . . . căcI un 
bret student cu ghetele maT "antice" e ne
voit să petreacă. un saison intreg cu deli
cioasa trochnă ... 

De altfel viaţa e foarte plăcută pen-
tru pentru cel cu parale. 

* 
La universitate sunt bătăile Îndatinate 

între clerical! şi contrariI lor. Ansa la 
certe e vorbirea DruluI Lueger. 

* 
Sinuciderile din Viena sunt la or-

dinea zileI .. , se zice că sunt mulţI ce 
:să prăpădesc din causa vieţiI, ce pare a se 
de morali sa din ce în Ce. 
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Tinerimea română să fie cuminte I 

* 
Dunărea e tot cea veche ... mare 

şi abundantă în talasurI seducătoare -
c~cI multI .. multI democratI s1aruncă 
'ntrÎn5a din cansa mizerieI. ' .. 

La proxima ocasiune o să fiu mal 
explicit - până atuncI pe muncă •.. şi 
răbdare. Palpeta. 

Serată musicală in Oradea-mare. 
In 12 1. c, s'a început seria petrece

rile tinerilor românI, prm carI au inten
ţionat să amuseze societatea românească 
din loc şi jur. 

Atât de solemn ca astădată n'a apă
rut încă vechiul cuib al convenirilor române 
din Oradea "Arborele verde". Erau toc
maI În preajma primeI convenirI când dl 
D. G. Simionescu artist-mandolinist - în 
drumul seu spre Cluj - aHat-a de bine 
să concerteze şi in Oradea-mare unde 
tineriI din loc l-au primit cu bucurie, 
făd~nd toţr paşiI ca să fie ascultat de un 
public cât de numeros. Astfel dl Simo· 
nescu - cu concursul gentilel d-şoa re 
Irina Popoviciu şi al coruluI reuniuniI de 
cânt "Hilaria" a dat un concert cu o pro
gramă variată. 

Cu durere însă a trebuit să constatăm 
că inteligenţa, care până aicI spriginea cu 
un adeverat interes îndeosebI arta româ
nească, acum abia a (ost representată de 
cătră 8"--9 familiI, fruntea şi sull~tul ro
mânilor din loc. iată motivul evident, care 
l'a enarvat şi indispus pe artist şi aceasta 
indisposiţie s'a observat la început şi pe 
jocul seu, maT târziulnsă temperamentul 
artistic a învins şi apor ne-a amu<;ut, ca 
şi n ime al tul. DI Si moneecu e un natu ra
list, nu tilosofeaz:cl, nu analisează, ci simte 
şi aceasta mult ne-a impresionat. Indivi
dualitatea sa artistică a predomnit fiecare 
punct al seu. Ne-a plăcut mult valsul "Po
rumbelul alb" de Ioanoviciu; dar cu deo
şebire punctul "Doine şi dansurI naţio
nale din Oltenia", când cu o vervă poe
tică făcută să ne simţim intre fraţiI de 
peste CarpaţI, cântând jalea şi veselindu-ne 
cu el alăturea. Precum am zis de şi nu a 
fost public numeros dar recunoscător, ca
rele pe, tinerul . artist, după rtie-~f pUD,t 
l-a d IstlllS cu VII a plause. -

Nu mal puţin ne~a impresionat dşoara 
Popoviciu. Precum În trecut, aşa şi acum 
a dovedit eclatant, că este stăpână preste 
pian. Technica-I fenomenală, sentimentul, 
cu care cântă, s'a vedit la toate piesele. 

Tinerimea română in semn de recuno
ştinţă a suprins-o cu un drăgălaş buchet 
de HorI. 

Parte activă la această serată a mal 
luat şi corul tineri meI. Cât priveşte cân
tările predate de această gardă, e destul să 
ridic in relief adeverul, că corul care s'a 
înfiinţat din propriul Îndemn al câtor-va 
tinerl însuHeţiţI de dorul progr~suluT cul
tural - s'a achitat de datonnţă peste 
aşteptare. 

Concertul a durat o oră întreagă, 
după-ce a ridicat betrânul Hamsa arcul şi 
spre placul coconiţelor cu O ardeleana in
sufleţitoare dansul şi-a luat începutul, care 
apoI a ţinut peste terminul ordinarlul 

NB. Tineru! artist care a concertat 
l;il noI încă în zori a plecat cătră Cluj de 
unde posibil va merge şi la Arad a' da 
ocasiune şi publiculur de acolo a se de
lecta În jocul artistuluI român. 

Proxima convenire va fi în 19 1. c. 

1I.+a. h. 

ŢăraniI să fie cu luare aminte. 
In COmuna Corbeşti, in 17 Noemvrie, 

treI cadrave zăceau într'un pat; o babă de 
75 anI, un băiat de 4 anI şi o fetiţă de 1 
an, - Nefericitii au murit în urma sufocării 
prin gazurI de cărbune, 

Istoria e următoarea: Bunica prunci
lor în 16 Neomvrie a~ezase mal mulţI co
ceni de CUCUI'UZ şi o perină udă a baiatu
lui mic in jurul cuptoruluI de păment, eal' 
seara, uitând cele ce făcuse peste zi, a dat 
foc cuplOl'ulul încât pesle noapte cocenil şi 
pel'ina se aprinsesă şi al'l.il.nd fără t1acără 
um~lură ,chil.ia c~.1 gazuri de cărbuni, aşa că 
bUnica ŞI cel dOi prunci, carI dormeau în 
odaie, să inecară. şi muriră de acest gaz otră
vitor. Dimineata, cand părin~iI re'ntorceau 
dela o nuntă din Raşia, găsira deodată trei 
cadavre in odaiă. 

O groază te cuprindea, când vedeaI 
cele 3 victime ale gazurilor de cărbune. Bu
nica era inloarsă catră părete şi aşa da na
tural stălea in pal) încât ţi-să părea că doar
me. Aşa sa vede) că. gazurile de carbune 
iute i-au curmat vieaţa. Cu atât mai mult 
însa au pătimit băieţiI. - Cel mal mare 
zăcea pe tipate cu capul la marginea patu
Lui. Fetiţa cea mica asemenea z<icea pe spate, 
aproape de marginea patului. Ambii pruncI 
acea impresiune iţI f;lcea că voiau să sara 
din pat şi să. iese afară. la aer liber. Dar ga
zUl'ile de crtl'!Jlllle aceea proprietate au) că. 
dacă i-ai itlhala in anumită cantitate, iţI s!{t
besc puterile şi te fac incapabil spl'e mi~
care şi str'igare de vael. ApOI te apucă. du
rerI imense de cap, sgârciuri orl parali"ă. şi 
in sflrşit vine moartea ~i te elibereaz:l de du-
rerile cele crâtlcene. . 

Această intemplare din C01'beţitJ p(~nl1'll 
aceia am dOl'it Sll o vestesc in coloanele 
acestui ziar, ele oal'e-ce pe cum m'am În

fOl'mat ieri in Petriş, acesta e al 2-lea cas 
mal recent prin p[trţile acestea. 

Am înţeles cd poporul in cas Câlld lem
nele sunt ude, ori cuptorul IlU arde cum set 
cade) face foc în mijLocul odăie~ orI pUlle 
jar pe cuptor, - pri.n ceea-ce Jel de tel de 
composiJz'l de ga~url de ale carbzme/Ul să /01'
mea:;it şi sit meslecd îll aerul din odaiă. Es
perinţa ar'ată, că. !lacă aerul din odaiă con
ţine 5~6°/o de gaz urI de cărl~.;me, ,acela 
aer e periculos pentru vieaţă. ŞI acela am 
esperiat, că in jurul Petrişulul mulţi oameni 
pălimesc într'ulla de dureri la, cap, ,ceea-c,c 
nu e alta deca.t urmarea intoxlCaţlel gazufl
lor de cărbune. 

E dec! de dol'it, ca inteliginţa, preoţiI 
şi tnveţătol'il de pe acolo, să facă. tot po
sibilul, ca poporul să se desvete de acesle 
daUne peric uloase. 

Dr. Al. Brădean. 

Defraudare de 100.000 in 
ministerul de interne. Că atât de animaţI au (ost tineriI şi 

că în toată privinţa aşa de bi~e a suc~es 
petrecerea aceasta, laudă mentă comlte- Ministerul de interne şr-a avut 
tul esecutiv al tinerimeT. erl senzaţia. S'a descoperit anume 

Publicul la fine cu o deplină înde- lipsa uneI sume de mal bine de 100.000 
stulire s'a depărtat. coroane. Un funcţionar, şeful cance-

Inteliganţa română a .f?st representat,ă Iărier, a defraudat-o a ţirăita. Prima de
prin următoriI d-nl: Vaslhe Mangra, IO~lf .. 
Vulcan, Dr. Georg~u Plop,u? Gusta>: Imr.lc, fraudarc a comis-o astă-pnmăvară ŞI 
căpitan Ruscha~ Nicolae Zlgr.e, IOSIf I?ta de-atuncI a defraudat mereu, acope· 
mandi Ioan Papp, Dr. A. Zlgre, căpttan rind sumele defraudate cu cele ce 1n
Hetco~ Teodor Simoc, Nicolae Firu, Grig trau de nou. Acum Însă nu a mal 
Toscan: subloc. Lungocea, V. Babi şi putut ascunde defraudarea şi într'o 
Barbu etc. scrisoare adresată consilierulul H01'vdth, 

Doamnele: Vulcan, Papp, Plopu, Po-
poviciu, huric. Ruscha, Hetcon, Torsan, defraudantul Tordai Kddd,. Kdlmdn 
Firu, Pal. mărturiseşte defraudările. Incă in aC~IaşJ 

D-~oarele: Auropa Papp, Elena Papp, noapte, la 3 ore d. mlezul nopţtl.8 
Lucia Plopu, Delia Plopu, Marta huric, fost detinut. Era teamă mare în [lll

Bella Imric. Pal, Hetcon, Torsan. nister ~ă suma defraudată v~ ti ro;I 
Precum vedem aşa o cunună de fru mare' s'a constatat insă că nu hpsesc e 
1 . d d 'd' K 'd' a per moşe e cocomţe, ca e astă- ată n a e- cât 104634 cor. 3 1 fii, a~" . 

corat încă sala "ArboreluI Verde". In deo- d b'I acestia la bursă ŞI la aler-
sebI admirabile erau drăgălaşele d-şoare ut, ant E din familie bună şi 
Aurora Papp şi Lucia Plopu, în a cărora gănle de. cal. 

Adecă sportul dragosteI e prea la 
modl. ~ 

i ur em~lând s'a grupat în continu tineri-

I 
neCăsătorIt. 

mea antmată 
La proxima convenire să ne vedem 

c~t de multI I , 
t· , 

\ ~, 
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Din străinătate. 
. lizita Ut~gelul Itullel. Toate 

Ziarele din Londra, saluta sosirea acolo .... • 
a suveranuluI ltaliel. 

Reg.ele Eduard şi regina Alexandru 
VI or ofert suveranilor ItalieY' un prînz 
a care se v ~ b' d a mtre umţa un serviciu 
e a~r, care Costă 45 de milioane de 

francI. 

Sunt ca oasf)ctt c1n ' . t . d . . < ,-va ffi10IS n. 
ett)ultayţl, un amiral şi preşedintele Se

na u u. 
* • ~"'k-

l11egm'pn hil"oulul Sobr:mlei. '., 
Sobra nia a procedat la alegerea bi
rouluL A Cost ales presedinte doclorul 
Staicop (u [26 de voturI' opoziţi a a 
d~t 39 vot~rl lul Gheşon'. Au fost aleşl 
vIce-preşed mte doctorul G aset'f si Do
bre Pet~o~I. T?ţr sunt. stam6ulo~iştl. 

Deja 10 pruna şedmţă, majoritatea, 
contra vointeI minoriUHel, a desfiintat , , , 
regulamentul CamereI liberale, înlo
cuindu'l cu vechiul regulament care 
[ace cu neputinţă obstrucţiunea înles- _, . \ 
nind repedea discuţie şi rezolvare a > 

afacerilor StatuluL 

Sosirea luI Sarafoff la Sofia. 
Ziarului "Zeit" i-se telegrafiază urmă

toarele amenunte despre sosirea lui HllI'is! 
Sarafoll' În Sofia: ,., ........ ~,~ 

Hori,.; Saraforr, venind din M;wpdollla ~"f'''' 
a fost primit cu un enluasÎasrn de uedeSlcrii'l. 

Mal multe mii de persoane Il aşteptau 
in gară. Indată ce trenul. s'a oprit) muzicile 
au intonat imnul naţional. 

Mulţimea, strigând urale frenetice, a nă
vălitd în I v~gonu\ unde te aIIa S~u·afolr. şi, 01 
! uun li - (e Pde. atll Căt 1 'aasc,ol S pc,b~a tte a1faI'ă',l ln vreme ce m oa e p' rţl e se 111 u .. , f!au t 
Oipre el mânl ţinend buchete de florI satl 1 
e()['oarw. " 

. Unp:"l ac·pa, !llmp:1, nehună. de enlll- I 
stasm, a du,.; Pl~ Sar-atul)' lot 1'" lJ1I1PI'I, I~k. 
la locuinta părinţilor sel, pe O distanţ,l Je 't 
trei chilomelrl. f 

Ajuns acasa Sarafon' a fost' al ase- <_ 

diat de ziarişll, insii din' , .,' bL foarte 
rezervat. La intrebările,;#e I-se făceau asupra 
planurilor pentru'rifttii', zimoia numaI, făra 
să respundă. , 

Corcilpondenlul Ziarului nZeit" care 
s'a dus înaintea lui până la Radomi/ ~i l'a 
insoţit pană la Solia, s'a incercat în zadar 
să-I smulgă din gUl'ă niscai declaraţiI sp-n
saţionale, 

Sar'afoO' i-a spus numai ci"t el ltiQ:-;t 
sufletul şi ol'gatlizatorul revoltcl in vil ... t:lu)-i 
l\Ionastir. După ce a pregătit alenlalele cu f 
dinamit[l din :::lalonic, s'a aruncat asupra Ma- . 
cedonier cu o bandă de 60 de oamenI, din-
tre carI f)2 au fost ucişi. S'au întors cu el 
numaI opt inşI. 

A mai spus apoI că a fost comandant 
suprem, a străbătut vilaetul în lung şi in larg, 
ţincnd discursuri şi luptând. 

Ciocnirea cea mal importanta - a zis 
dinsul - a fosl aceea de lang1\ Bigla, unde 
a biruit pe Omer Huşdi Pa şa, ucizându-l 
peste 6UO de oameni. . 

Pel'l'gl'În:'lJ'ile lui Sa.l'a[oIT cu banda sa 
aII durat !WlI{1 ,Juni. Aproape în to~ al" 
Jonnit in aer Ilber. .~ (, . 

Acum s'a hotărlt să. se tntoac{l in Bul· I 
garia din cauza timpuluI rece ~i a zăpeZI . 
cal'e împiedică mişci:trile . 

Ultima luptă. a avut-o la ~~Q,!~ ~:Q.{,1T.' 
vrie st. n., pe când trecea r U I ',\ 2."(1 ~i.', 1 
aproape de Slep. " . I 

Indată ce a calcat pe t~3;LU! l11:,l;HI' i 

a fost desarmat,,,,' ," ,/ ~ 
SarafoIT a zis că ud: v,........... - __ ".:,.. 

1 d f ustro-rus'! , 
programu ere orm,e Ş , : , "" I 

d 'lor CO.1ltUluă a spori: ".', (1", 1. ,. - I mace onem, 
resvrătirea.' ă • ' d ' A adăo~t C .1n curm ~\ Vi!;"" i'I:Y 
despre noUJtŞl mtart,1 a~lentale liţr. :\j'_"'"::n',,, 

I.ş toa e s a lUnI e, mu :!ca ~ •. "l.l~'j, 
marI ovaţiunI lUI SarafotT. 

Dînsul are aspectul unul sclbatio. 
Părul, netăiat de mult timp şi neingrijit, 

'il cade pe umeri in şuviţe imbâcsite; barba 
îl e foarte lungă şi încâlcită. 

Fata ii e slăbită. şi galbenă. ;"": 1 
To\'arăşii luI au o privelişte !~ ade",\-. \ 

verat de spaimă.. .~ 
Imbrăcărnintea lor e compusti din nişte t 

sdrenţe murdare. ~~1 au aspectul legendarilor 
briganzl calabrezl. t 

..-,...... [ 
i 

i 

j 

_1 
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Sfinţirea biserical tlin Pâc\işa. 
_ Ra.port specia\. -

o' ~ i de multă mângăcre su
ZI rara Ş o orul din comuna Pa

tletească a avut p PI J' ) ~n -{.,o August r ( 1 Alba- U la 1 l 1 .'l , ' 

c Işa t,~a~tu s'a 'indeplinit adică sfin~lrea 

b
a., c.,. c~n d'lcal renovată ~i provezută cu ISerlCel ra Y 

un turn noU. . ~ . I r. 
Inainte de .3 de~cr!e In. specia sl.n~-

, b' ericeI din PacII şa, ţin de potriVit 
ţtrea IS ~ A 1 d ~ 
3 aminti, că acest act, Int~mPf at ~upa-cum 

zis în 17/30 August, 111 orma nu ne-a 
am rins aşa de tare, de oare-ce dela ocu
:'~~'~a scaunuluI protopresbiteral de cătră 

"t- .! ..... On.. D• Ioan Teculescu, în tractul nost~u 
·1 1 sunt cât de dese aselnenea acte. Aşa prl~ 

l' luna Februarie am asistat la stinţirea bi
sericeI din Geoagiul-de-sus,. în va,ră ~a 

I sfHl~irea bisericeI din T~cs.eştt, dup ace~a 

I

I Ja cea din Pâcli~a, la ;(I11ţ1r~a şcoaiel ~dm 
. Ţelna şi avend 10 cUfcnd ~a urmeze Ulcă 
I vre-o 2-3 sfintirI de blsencl. ~ 

Toată această înaintare a pop;:>rul~l 
din tractul Alba-Iulia, i-se atribule In P~l
ma linie protopopului tr~ctual, care. pr.m 
binesimtitele cuvcntărl ţinute la diferite 
ocasiunl a ştiut să însufle în !nif!1ile paro
chienilor simtul acesta de mal11tare pe 

\, terenul bisericesc şi şcolar., 
...I<,.,---...La stăruintele neobOSite ale onora

biiuluI parocb local Nicolae Cada, evla
viosul popor din Pâclişa a fost de acord 
cu frumoasele propunerI ale păstoruluI 
con~cienţios şi astEel,. care cât a putU} a 
sacrificat pentru mOlrea lăcaşulul s{am. 
Nenulllerate binefacerI a făcut dl paroch 
cu această oCdslune pentru bise~ică, între 
carI merită a fi amintite dărUirea unul 

.,-;, '\'pOl humos, în valoare de 600 coroane. 
Mult a ostenit alăturea cu paroch~l 

şi cu neobosiţiI epitropI Nicolae Belgra
deanu şi Petru Oana şi evlaviosul popor 
până când au vezut casa DomnuluI dID 
nou împodobită, lungită, lărgită şi înălţat~ 

, într'un mod radical cu un turn frumos ŞI 
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gheliI. Dl1pă a~eea întrâ~d în .. biserică.~'alduri!e. de present .aflMoare în mân.a 
purces la sfinprea apel 10 !m)lo~ul blse- eranulul, precum Şl păşunatul munţl
ricet După stropirea cu apii. pc dln~Iălmtr~l lor. Că se vor tÎnea de promisiunile 

b · ,. . - t imednt stanta h- • a ls~ncll, sa lOCCpU C făcute Bistrenilor, asta nu o ştim, ce 

turghle. '1 \. 1 'c le-au esecu- ştim e, că până acuma le-a venit la 
Respunsun e Iturg 11 e 1 d' l' -l 1 d 

~ l uitI invet~ltorl şi cântă- poporu 111 )Jstra oreptu e a păşuna 
tat m cor ma m, , ci - -' . " 1 ./ 
reti din loc şi jur, sub ,con,. uce~'ea mve- gratis pe orI ŞI care munte m Wll e 
tătdrulul Victor Ciora dm (JlOaglul de sus. de iarnă, iar despre pădurI încă nu 
, PreoţiI asistenţl, pe lângă. I?andata- le-a venit nimic. Se dă însă cu soco
rul archiereesc au {ost: II muc Jlzescu, p~- teaia că pe vara viitoare să le vină 

h ~ St utI' Gcopre Albit paroch 111' , , • 
roc III rel" D' ''"',. l' 7 { 1 dreptul de a se odIhni loi gratzs la Geoagi ul de sus; IOIllSZC ru a, paroc 1 , ' 
, T ·lna Ioan J\laxim, paroch 1n 19hiu; umbra or1 cărUl brad de munte. 
~~a;l eBelyMall, par. in Hep:ia; Georgt! ()u- Apol le-au mal făcut ceva, o hancă 
lcan, paroch in Oarda de JOS; Ioan ,MlItz- numită:) Bistrai k6sz6gi hitelintczet« 1 iar 
teall, paroch în ~ Oa~~a de s~s; l\lcolay Bistrenil saltă de bucurie si sunt foarte 
IHalliu paroch 10 V tntul de )05; Daml/ 1 . d . 1 d' d 
~C} ",/; 'rocll ~ln Ca:'rn~' ioan Sla71ca pa- mu ţumlţl e pnnoase ea use e acestea 

Hll u, pa , 'd l' Ş' f 
rocb în Vurper; Joau St~!'cuJa, earoch În ou~ capet.e ~ Uml?ate.. I ~a a ac~rea 
lnurl şi parochul local NIcoLae Cada. să apară ŞI mal ŞI, un patrIot sene o 

Pe cât. cu dragoste a contnb:1lt po- corespondenţă lungă în foaia comita
porul cu .llllcele sale pu~erI, pen!ru l~[rum~ tensă ~Aranyos Videk«, din 7 Noem
setarea blsenceI, pe atat de tnălţator ŞI. • '. '. d' d _ 
ev lavios a decurs actul sfinţirif. căcI vo- VrIe nr. 1-:> prm card~ Iad ~ ţlllutca erm 

cea plăcută a domnuluI protopop a înăl- nă a pnmarulul tn Blstra ata ma 
ţat frumseţea actuluI. şi credincioşiI cu Jozsef, pentru-că a făcut propunere în 
evlavie îl sorbi~u cU~lntele de pe buze. representanţa comunală, ca comuna cu 

La finea ~ltUrghleI dl I?rotop?p ~ ro- cele 30000 cor. să cumpere 1/2 din ac-
stit pop0fuiuI m mare numer venit ŞI dan . '1 . băI dă L dă 
comunele învecinate predICa - care ca ţ\Ul1l e . ce n~rml.tl~ Ţanc ee. au 
la toate actele de acest fel a format (ară apoI ŞI pe y aSI le omuţa pentru ln

îndoială punctul cel lUaI prt~cipal şi mal teresul desvohat cu privire la înfiin
atrăgetor ~l I~1~reţuluI :ervlclu, ţarea băncil şi pentru compunerea sta-

. I?upa seVlrşlrea lO!reguluI cere~no- tutelor, pe carI representanţa cu bu-
mal sa dat un banchet 111 şcoală pe spe- . 1 " f d 

1 O Paroch local dl Nicolae Cada cune e-a pnmlt, a ară e un popă, 
se e n. , . ~ fi d 1 . ă 
unde s'au rostit mal multe toaste. ŞI m me roagă pe cel e a. comltat s 

pretensizmiile noastre naţionale ~i carI 
ne necintesc tot ce avem noI mal scump: 
limba şi naţiunea. Oare aceasta e in
stitutiune romanească:) Pentru bil1ele 
pop~rulur Român e înfiinţată această 
bancă! Oare mal este vre-un Bistrean, 
care să susţină că eventualul câştig cu
rat se va intrebuinţa pentru scopuri ro
mâneştl, ajutorarea şcoalelor şi altor 
instituţiunl de ale noastre, carI se ana 
în miserie şi pe carI ) patr ioţir c nostri 
le-ar şterge de pe faţa pă mGntuluÎ :) 

Prin aceasta institutiune. Bistrenil 
orI mal bine zis acela ~arl au votat 
pentru înfiinţarea bănciI, în loc să ti 
înaintat, au decă,ut atât moralminte 
cât şi materia\minte. Moralminte, pen
tru-că s' au desbrăcat de orI şi ce simţ 
românesc şi au întrat în tabăra pisma
şuluI, iar material minte, pentru-că, in
curend pe toate averile lor va fi în
tabulată ,Megyei takarek pcnzt[lr, din 
Turda, cu care stă în legătură banca lor. 

Iar pentru aceste doue lucrurI veţI 
a vea să dati seamă înaintea lul Dumnezeu 
şi a gene~aţieI ce urmează. 

Ripo1'let'. 

Mij10ace de înaintare. 
- Conferent~ poporali\. -

(Urmare şi fine). 
Vesel ca ~i dispositia noastră s'a se- sprijinească acest scop sublim. 

vîrşit banchetui, _după care pe la 5 ore p. Dar lăsând glumă la o parte, noue O organisare pe teren economic 
111. s'a departat hecare l,a ale sale., , întâI SI întâI ne ar fi ruşine, ba ne-am este în Francia. Şi aicI starea mun-

Frumoasa şcoală ŞI frumoasa blsencă. ' "1 • 1 1) l 
stau acuma în Pâclişa, ca 2 facli! aprinse, ~me.a ?fensaţI, să facem o asemen~e clton or agnco 1 era grea. reţu ce-
puse pe masă şi lumin&nd comuneI, ~a mstltuţmne pnn care să ne laude fOIle realelor era mic, Viile le-a pustiit li
toţI sa se vadă şi nimenI să nu ';ll?ble m ungureştl ştllnd că aceea nu poate fi loxera. Pămcntul a scrăcit. S'au adu
întunerecul neştiinţeI. Par/lc/paul. instituţiune niel românească şi nicI pen- nat atuncI mal multl la un loc si au 

tru binele nostru. ApoI orI şi ce om format aşa numitele ~~indicate agri~olec. 
; .. 1. ~. elegant, aşa, ca astăzI această biserică poate 
. ocupa locul de frunte în orI-care oraş. 
, • Astfel haină noue, haină de mireasă a îm- Munţii' Apuseni'. 
f brăcat biserica din Pâclişa. 

'1 ' Sosind în sat dl protopOP, a fost Qâl1pent, 12 Noemvrie a. c. 

.
. ,- ,Ş;ţl.U uttaatt d dee ~căăttrrăă_ totI cu vil şi nu.mero~se Nou~, Motilor, de un timp încoace 

""'\..~~~ă trăiască", ofermdu-I-se ; 
,',:" Wtn partea uneI fetiţe un frumos buchet ne merge [o arte bine, aşa încât putem 

cu mintea sănătoasă dacă i-a cetit numaI Numcrul acestor sindicate este astăzI 
statututele poate vedea, că întreaga in- de 15°0, cu aproape 700 miI ade
terprindere e numaI spre I,reul nostru rentI. Unele dintre sindicate sunt co
atât moralminte, cât şi materialminte mu~ale, altele cercuale, altele cuprind 
şi poate uşor observa intenţiunea celor câte un comitat întreg. Foloasele lor 
ce i-au pus la cale pe 13istreni să o facă, sunt: fac cu putinţă agricultorulul de 
pentru-că în un S. se zice: , Fie-care ac- a cumpăra Ieftin, de a vlllde mal 
tionar e dator a supraveghia să nu se scump, de a lua banI imprumut cu 
intcnipleriimic contra statulul unga,., dobîndă mică. Cumpărarea se face În 
şi dacă observă însă că cineva, fie ac- comun. Vinderea aşijderea. Toate cele 
ţionar orI altă persoană va lucra, are trebuincioase economice: maşine unelte, 
datorinţă să'1 arete, căcI la din contra apOI scmcnţe şi gunol artifîcial se 
el va fi pedepsit. c In altul se zice; cumperă prin secretarul sindicatelor 
) Inspecţia supremă o are vice-comi- pentru tO\l membri, în cantitate mare, 
tele comitatuluI, el representă comuna Des(acarea cerealelor şi a altor pro
Bistra, care are 1/2 din acţiunI c o ApOI ductc agricole se vcnd eari:\~l în can
, Directorul institutuluI nu poate fi altul, titciţl marI marI. Astfel câştigul e evi
decât protopretorele c. Şi in alt §. spune: dent. Din punct de vedere social in
t Preşedintela numaI acela poate fi care deplinesc aceste îl1soţirI muite neajun
ştie ungureşte, etc. surI, apărând interesel e agricultorilor, 

r de fiorl. afirma că traim în raiul fericirilor,-
,- -\\.inunat a fost momentul, când au dacă mal esistă şi acel local. Şi cum 

ptet'lll' di n
A 

curtea parochială. când au În- nu, când abia câte-va s~ptemânI mal na
ceput a Acantadtropari~l_ hramulul: "Bine inte avurăm rara şi deosebita fericire 
e~t{ cu,,:entat oamne lllton.at de toţI preo- 1 . 
tiI slugltorI~ de lnveţătorI ~L cilntăreţl. In de a fi visitaţI de dou~ capete Ulm-

astfel de cântărI frumoase au ajuns in- nate, carI şi-au dat toate silinţele sol ne 
aintea bisericeI. Soarele luceşte intensiv, uşureze soartea cea amară. Inchipui
aspectul serb.ătoresc al poporului măreşte ţi-ve dui deputa\l din Dieta ţeri! ne-au 
str~lucirea generală, Toată suflarea e cu- făcut visita. Unul guvernamental Boncza 
prinsă de evlavie adencă In fruntea tu-

_ ~ ,. « .l.),Uj,or protopopul ~i !mpreUnă s~ugitoril Mikl6s, şi kossuthistul Verth~lI1, Amen-
'F preOţI, asemenea cuprinşI de evlav~e. doI oamenI marI şi cu Illultă durere 
• Măreţul nostru serviciu bisericesc să faţă de poporul român din MunţiI Apu-

începe i'n faţa uşiI bisericeI, unde doispre- senl şi in special fa\ă de BistrenI. E 
zece. preoţI sub con~ucerea m~ndataruluT drept că faţă de CâmpenarI nu şi a 

I 
I 

r 

-." 

I 
I 

l 

scris, după care urmează încunjurarea de a~ătat unăvomţa, ar au e~lclt pe le Il 
archlereesc, servesc llnpreună ntualul pre I b . d f·· b' ţ' 

3 orI a bisericeI şi cetirea alor 3 evan- 131strenl, cărora le-au promIS toate pa-

Poesii' poporale. 
- Culese de ~Lhail Eminescu, -

Alel neicli. aleI dragă! 
Cine vrea eli. ne 'nţeleagă 
Vază frunza cea pribeagă. 
Că.-1 ca viaţa noastră. 'ntreagli.; 
Depărlarea toată slrică, 
De ne-alf\gem cu nimică, 
Viaţa trece, frunza pică, 

AleI, Veronică dragă, 
Uite frunza cea pribeagă 
l'~ ca viaţa noaslră 'nlreagă. 
AII~1, {hllee VeroniCA, 
Deparlarml t'pu ne strică. 
Nu ne-alegem cu nimică 

, Viaţa trece frunza pică. 

Pe dealul mănăstiriI 
Plimbă· se CălugăriI 
BHlstă~indu_şl părinţii 
De ce 1-0 călugărit 
De n~. i-o căsatorit ... 
O chilie ş-o fîntînă 
FIntină cu apă bună. 
Mers-o fete şi neveste 
Mers-o şi mtndruţa luI 
Cu botele 
Ca florile. 
Cu minile 
Ca rugile ... 

Că mlncatu-s de stteinI 
{)a iarba de bol bătrânI; 

~i mîncalu-s de du:şmanI, 
Ca iarba de bolovani; 
Şi mîncatu-s de al miel 
Ca iarba ue mieluşei: 
CăCI mila streinulul, 
Ca şi umbra spinuluI; 
Câ.nd vreI sa te răcorcşli 
Mal tare te dogoreştl 

De-aş trăi ca bradu 'n munte 
N'aş avea necazurI multe 
Dar trăiesc ca piatra 'u ;a1e, 
Tot cu lacrimi şi cu jale. 

Jalnică străinătate 
Mult eşti fără direptate 
Ocoliiu ţerile loale 
Şi de bine n'avuI pal'le 
Cii. de mic am pribejit 
Tot În slreinT am trăit 
Şi odihnă n'am avut. .. 

Val, săracă slreinătate, 
lUtu m'aI fost fără dreptate, 
lncun,iurai ţeri le toate, 
i\Îcl de un bine n'avuI parte. 
Mulle F'l'l am ocolit 
Odihnă n'am dobindit! 

Aşa 'mI vine uneorI 
Să mă duc la munţI cu fiorl, 
Să mă jeluesc cu dor 
Să. 'mI vină ceasul să mor. 
Aşa 'mI vine câte-odată 
Si mă. duc la munţI de peatră, 

Paragraf 1 de felul acesta mal sunt I apropiind pe toţI proprietariI marI, 
încă o sumedenie, carI taie direct I'n mijlociI şi miel unul de altul şi făccnd 

Să pl'ivcsc în lumea loală 
Da d'aCllma 'm şi venit 
Le acesla loc perit. 
Vine-mi dorul une-ori 
Sa mă suiu la munti cu flori 
Să mă jeluesc in hori 
Să-mI mal treacă din 1I0rI. 
Vine-mI dorul c:tle-odată 
Să mă sui la munţi. cu peatrrl 
Să-mi fac ochii ca o roală 
Să mă uit la lumea toată 
PC-UJllle am umblat odală 
Când eram la al meu tată. 
Mă uitam spre "ăsărit, 
Iar În jos dUre sllnţit 
Văz ind eu lumea ţii ţara 
Cum stam pe munţI ca şi cioara, 
Iar marca şi Dunărea, 
Pe deasupra negura 
Iară cu slreinI fiind 
Pe nimene cunoscand, 
Mă rugaI luI D-zeu 
Să-mI arele drumul meu. 
Vin-o dragă turturea 
De-mI arată calea mea 
Să pot trece Dunărea 
Să văz, dragă ţara mea, 
le-ml Doamne sufletul meu 
Şi mi-l bagă 'n sinul tău 
Ca sa scap de rău late 
Şi de gl'ca străinătate 
Şi de-acum pin 'n vecie 
Mila DomnuluI să. fie. 

Fă-mă Doamne ce mi-Î face 
.Fă-fie pasăre malastrl 

La măicuta în fereastră 
Maica să mă hişiască, 
Dar ea nu m'a hÎşîI 
Pană nu i-oI povesti 
Cum petrec cu slreinil. 
La streinl, pilnă CE: cină 
Eu sunt feşnic şi lumină, 
Dacă gată de cinat 
Nu me 'nlreabă. de-am mîncat, 
Ci mă 'nlreahă ce am lucral. 
Dar eu tac, nu zic nimica, 
Doar din ochi-mi lacrllmi pică. 
Iau năfl'ama şi le şterog 
Ele tot mal tare merg, 
Ele pică la pamint 
De sălbatice ce sunt, 
Ele pic{t pe obraz 
De atât amar necaz. 
De mă.ninc pâine uscată 
Ea '1 cu lacrimi plcurată. 

De-al juca ca nuca 'n ci ur 
La strNn tot nu e:;;tI bun, 
De-l juca ca aluna 
Străinu-ţi bagă vina, 
Că să-aiba stră.inul vreme 
Căln\ mine-ar ti\ia lemne 
$i sa aibă streinul rind 
Zău m'ar ţinea tol flămînd, 
De-ar urla valea de zamă., 
Din strin dracu-a face mamă, 
De-ar urla valea de lapte 
Din strin dracu face frate! 

• 
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să dispară fără orI·ce prejudiciI dintre I b) însoţirl pentru vaforisarea pro
clase. ductelor agricole, ca astfel tcranul no-
. O altă org~nisare f~losit?are. gel. stru să poată vinde grâul, c~curuzul şi 

slm l~ ţeran~ d~n Galzţla, Sllep':l ŞI. toate .?ucatele cu preţ mal bun şi să 
Poloma prus~ana. In asa anumttele! fie fent de înşelătorI. 
, cercurI agrIcole '. . se 111crea~ă cu I c) însoţi,.1 comerciale, deschizcnd 
mult resuhat .. Ia ndIcarea. sorţiI ţera- I prăvăliI şi ospătărir în comune, unde 
nuluI. J~ Gahţta sute d~ mII ţeranI fac I nu sunt negustori şi ospătarI românI. 

Primul toast l-au tinut p. an. domn . 
topresbit~r Întru. stlnetatea P. S. Sale d~~~= I ~lcolae Benea, .carl s'au plâns la mi
l1uluI epIscop dtecesan .. Subscrisul pentru nIstru, că reUlllunea ar urmări .5CO
p. ono domn protopresblter. Părintele Ioan purI acunse c, s'ar fi prăpădit linsem
S~CI~ pentru toţI ceI ce au contribuit cu nate sumec din averea 
dlnanu! lor la zidirea edificiulUI De nou numaI ... . el, pe care 
subscrisul pentu Ilustritatea sa d~mnuf Dr n ad

şa o pot mantul, dacă ministrul 
1 ,'f (' Il P . e va elătu ~ f . . 

OSI l'a. rea on, domn protopresbiter ~ f' , ra In runtea reumuml - , 
p,entr.u preotul capelan şi înveţătorul din 10 .llllţatc:t ~e fie ertatul meu tată şi ~ 

parte dm aceste însotirI. Casa popo-! d)"; ţ' W t 
rală ruteană din Lem'berg a dat fru- I b I l~SO 17 P~1l ru aSigurarea pa-
moase resultate. Ea li(erează cât mal li gu e or A e V! e ŞI , "" 
. ft' x f '[ d l' ["[ e) mSO{lrl sau reumunl de mmor-le m mar un e e Ipsă prăvă 11 or co- ~ t 

1 . P . '1 men (tre. 
muna e asoClate. rm Giceasta se scapă I E tă "1 1 d " . t " 

~uveJd. DI in"eţător Tomi pentru buna mme - ŞI ne va ~ opri odată entru 1 
Inţelegere în~re diferite naţiunI din ace.asta totdeauna a fi în frunt 1 B P \ . 
comună. DI Ladislau Govrik magistru fi dat sub masca ~.a e.C a că am 
postal pentru secsul frumos, urmând încă multI pentru SCopurl In~(acerel banX , 1 
o mulpme de toaste dintre care unul de d' b'" . nelertate t, ba că ' 1 
subscnsu! ~moţ~onat până la lacrimI, pen- . ep,unem a~Atl 111 neşte ~acţil ale unor ţ' 

e I d' h' I . A a mI) oace e e mam are 111 
ţ. ram~ U1.g Iare e cămătanlor, a car- I cultură şi bunătate materială. 
cnnarIlor ŞI altor speculanţI ar satelor., . '. . 

Din aceste pilde vedem, că calea lntememd ace~te. socleHi.t1 ŞI pnn 

tru ~anOlmoşlr colectanţI şi donatorJ. InstItute =omaneştI carI urmăresc • 1: 
LăutanT nu au lipsit nicI el şi au inceput purl naţIOnale" ca )Grănjterulcsc?-...... ·~:t 1. 

cu l1Dc~şteaptă te române". Dobrasi "Corvineanac în HUl'ledoara Şcln1 
asocierilor este celea c~ttră Înaintare. o co~duc;re ~onştllnţlOaSă ŞI zel~asă; 
Această cale să o apucăm si nor. a:răgend m SInul lor pe .tOţI fiiI ŞI 

1 " fiicele neamuluI nostru, nI-am ajuta 
"Unde-I unyl nu-r putere şi Întări ni-am croi o viată ticnită . 
La nevoI ŞI la durere, ! . " ' . A ŞI 
Unde-'s doI puterea creşte mulţămltJ., Incat cu sorţI de lsbandă am 

am pel 11 ~ . 1 A' , • a 3 2 ore Incepe JOcu 10 Interesul general cere c ă 
curtea şcoal el. (Casa parochială şi şcoala' . ....' a s se 
sunt pe un intravilan). . ştte, că capiI acesteI marşave denun-

Şi duşmanul nu sporeşte p~tea dU~,e lupta pentru traI şi ni-am 

a zis marele marele bard a na- aSIgura vutorul. 
ţiuner noastre, Vasile Alexandri, fraţi- . ?ă lăsăm de~r nepăsarea, indoiala 
lor desbinatr MuntenI si lVlo1dovenI.1 ŞI nemcrederea dmtre nol. Când in
Şi adeverul' acestuI cânt~c a fost inţe-I t~resele r.oastre de viaţă c~r şi glasul 
les de toţI, dela cea din urmă colibă I tlr~pulUI dAe as!ăzr ne chIamă să ne 
până Ia cel dintâl palat, căcI el s'au s~nngem re~dunle, ca să. fim una, tarI 
!mpr~u~at î~1tr 'una, de au pus lumea I ŞI nedespărţiţI, fără şovăIre să ne pu-
111 UImIre SI astilzI formează mândria nem pe lucru! .. 

Pela ?rele 5 p. m. prea ono domn ţ~~I au fost: pr.eotul reformat Szots 
pr?topres~lt~r se desparte de noI, între Sandor, sccretanu la kultur-egylet si 
~rar1 ~l1esflrş1teA de "să trăiască" şi însoţit ajuns director la 1 a reuniune de î~

e calăraşI pana la marginea comuneI mormentare în ortăcie cu George ('h'l 
noastre. : " . J 1 a, 

Jocul la continuat si a durat p" y fost preot ŞI InVeţătoflU ţipat în CârJ'it , ~, 
A. 'ţ dna 1.... ă D . d ~ 
In zorI ŞI aşa cum numaI romanul ştie să-şI ang e~a, . ajutaţI ~ o mână nevc:!- 1" 
petrea~.ă. A zută, dar ştmtă. Purtand luptă aprigă i', 
.. ŞI acuma mcă odată n;tulţumesc din de la diregătoriI cu baronul Ursu ca- ~ 
muna tuturor carT au contnbult cu dina- I 1 f . 1 ' . i~· 
riul lor şi rog pe Cel de sus să le res- r~ ~- usese ce. ?1al mare pa:ron chiar ._!." 
plătească Însutit şi înmiit. f1 1~ cele falmhare, dl Gh!la a fost " 

. C~tră T.i~,e Doamne ani. sperat şi tn!âm mutat de la ~ârjiţ, da~'nesupu- t;j 

şi fa[a noa~tră: Tara românească. "Iarba rea din holde piară, 
Il.ll:aI a.Jutat, ! te-ŢI aduc mărtre, cinste nendu-se a fost destItUIt; ear scoala rj 
ŞI. l~dHnăciune ~cum şi În toate zilele din caus a domnialuI s'a închis: Tot r.~ 

Pentru o împreunare lucrare tre- Piară duşmania 'n tară, vlepI mele. Amm I din causa diul s'a închis şi şcoala noastră L'~ 
Bl'est01lal, (Aga) la I/q Oct. 1903. din PopeştI, Stricându-se şi cu paro- (j bue şi noI să dăm mână, să ne orga- Intre nOI să nu mal fie 

nisăm. Ştiind, că unde 1 unul nu-l pu- Decât florI şi omenie CO ! Filip Vuia, ~hicnil din Cârjiţl, carI erau tot cu 'i 
paroch gr.-orienta1. Jalbe pe la protopop şi consistoriu Ma ...... I l' tere şi că unde-'s doI puterea creşte, Tot ce-I buruIană rea, piară de 

să nu stăm singurI, :tslăţiţI în lupta i ~e plaiurile no~strc. Floarea mândră 
noastr.ă .pen~ru . traI CI să ne ~ adun~m I ŞI Cur?tă a fnlţld, .a dragostel de cl11-
cu toţII 111 dIfentele noastre mtreprlll-

j
' tură ŞI de muncă, meolţească şi crea

derJ, ajutându-ne. imb<'lrbătându-ne. ISCă in inimele noastre 1 Aceasta să ne 

-~,~~ fost silit a şI părăsi şi parochia Cârjiţl f 

Stând singurI şi băsându-ne numaI formeze podoaba fiinţeI noastre I 

Reuniunea a doua de 
Înmormîntare din Deva. 

pe propria putere, nu putem învinge Aşa vom merge înainte în cursul vea
cu atâta uşurinţă greutăţile, ce Întîm- euritor şi nu ne vom teme de pen re 
pinăm, ca şi când punem umer la in vecI. 

- Infiintatil. la ulsa .. -

La 30 August 19°3 ni-am ţinut, 
cu ajutorul bunuluI Dumnezeu, a XVlII·a 

umer mal mulţi inşl. OrI cât de iscu
sit şi cu ştiinţă ar fi singura te eul indi
vid, singur nicI când nu poate ajunge 
la resultatul, la care ajung mal mulţI 
inşI carI lucrează la olaltă pentru 
acelaş scop. 

Omul e avisat la ajutorul dea
proapelul seu. El trebue să trăfască 
în societate şi pentru societate. Dacă 
l-aI isola din societate, ar deveni sel
batec. Dac"al voi să-I rupI din legă
turile societăţiI i-aI rupe firul trăiniciel, 
l·al lipsi de orI-ce bucurie, de orI-ce 
nădejde. Omul numaI în societate se 
poate desvolta, numaI în societate îŞI 
poate validita facultăţile sale intelec
tuale şi morale. In societate omul de
vine ceea-ce este vrednic. 

Ştim cit societatea bună are în
rîurinţa binefăcătoare asupra desvol
tăriI caracteruluI; şi din potrivă socie
tatea rea strică pe om, îl duce la de· 
cadenţă, la perire sufletească şi tru
pească. 

-~.'~-=~ adunare generală. Interes public ser-
I • vesc, dacă culeg pe sema oamenilor 

Sfinţirea caseI parochiale din de bine bisericanI. ata~I ~ate din ra-

B 
portul general al dlrecţlUOlI, carI vor restova, . (Aua)... '.,' contr.ibui la reslăţir~a unul ~şezcment 

Z
· fi' ~ [ 1" ;~:~'~D .. de 'bmefacere de pTlmul ordm: pentru 
ma s nţ1rel a ost lOtanta pe u- b···' . 

minecă în 28 Septemvrie (1 I O ctomvrie) popor, tsencă ŞI pr:eopme deopotn~ă. 
şi au decurs astfel. I. Scopul reunIUnIle: a da aJu-

In presară puţină ploare, bag-seamă toare în banI Ia cas de .moarte a 
bunul Dumnez:u au .voit să J?aT aşeze membrilor sel şi a îngriji de cuviincioasa 
praful, ear dllntnea~a şt peste ZI timp fru- lor înmormîntare. 
mos. T d ~ . 

Pela orele gll'ilJ se aud pe strada de. axa. e mscnere e: 2 coroane 
jos puternice "să traească" şi îndată bubui- Şl competmţa de 60 filerl t pe carea 
turI de treascurI. fiecare membru plăteşte, de câte orI 

~junge prea o~orat.ul d,~mn proto- moare un membru, la mâna unul portă
presbiter tractual Geraslm Sirb cu mult reI al reuniuniI care umblă în fiecare 
onorabila-I ~o~mn~ soţie. La mar~inea ho- I cas din casă inscriind in cartea de 
turuluI l-a II1tamplOat un bandenu de 20 . 
de căIăraşI în frunte cu vMavul, toţ1 că- ,membru nume~e membruluI .mort Şl 
ciularf, românT de viţă veche, purtând su-I eventuala plătire a compet111ţe~ de 
n~an, iţ~r şi :uşma ,P'? ur~che. Cine i·a 1 60 fi!., din care Îl creşte membruluI plă
vezut n are sa-1 mal u~te _ ŞI mal ale~" pen-I titor de atâtea orI câte 50 filerl, de 
tru comuna noastră mIxta au fost malţă- c"t orI şI-a plătit competinta de 
tor, căci aşa ceva nu s'a mal vezut dela a e ~ . . ' 
româniI de aicr. 60 filerl 10 cărtiCIca sa de membru. 

După descălecare P. O. D. prot~pre- Ajutoriul la casul de moarte I. 

sbiter merge numaI decât la biserică ca face: la 100 cor. 50 fii,. la al 2-lea 

şi a venit la şcoala de stat din Deva, 1 
unde a fost protegiatul acelora, carI şi 
mal nainte la' au sustinut ca sulă în , 
coasta bar. Ursu. 

Ajungend în Deva, îI trebuiau din 
nou - merite. IntemeiătoriI românI 
erau să fie delăturaţl şi moraliceşte 
omorîtl şi inlocuiţI cu Sz6ts Sândor, 
care 1<1 :w Dece?1vrie T 90 1 'i ni ser~~, 
comandase de director, ear' pe Ghila. " ~ 
de cassariu. Adunarea generală de. -."'-f;'~ 
atuncI cu 54 contra 1 4 voturI a .JIf!5- . ~ 

pins atacul, pe furiş şi...wc 108 ·cu ~: 
bătae - bine organisati:"'BatăuşiI au ti 
fost de judecătorie pedepsiţI şi banda a f'i: 

rc:!mas ruşinată. I 
Adufln~rdea gener~1ă din 22 Martie 1,~ 

[9°2, a· an toate m cea mal bună I 

ordine şi un venit curat ne mal po- 1 : 
men~t la reuni~ne de ~ 223 cor. 34 fil., i! 
ear 10 membn noI o Insemnată creş~ li 
tere, ne-a făcut adeverate ova\iunl, ..... , f: 
ear domnilor Sz6ts Sandor, Ghita i" 
George şi Benea Nicolae li-a votat cu 
!O 1 contra 2 voturI: doj ană protoco-
lară şi dispreţul adunăriI generale. 

Nu peste mult însă a sosit straş-
nicul ordin ministerial; la 15 April 
1902 a urmat oprirea lucrăriI reuni un il 
~i secvestrarea cărţilor şi a averii în· 
tregI. .. (Va urma). 

~ 
I 

Astfel pe lângă susţinerea şi in
tărirea din [OrIte put riie a aşqemin
Idor marI, a bisericei Şl şcoaler naţio
nale, preocuparea noastră să ne fie 
formarea dijeritelor societăţi bune si 

să servească la sfânta liturgie, care deja lOI cor., la al 3-lea cas 10 [ cor. COllfcrcnţlu sanitară interffil-.... ~· 
era Încep~tă ~e p~rin~el~ Ioa,? Suci;l preot i 50 fii. şi aşa mal departe tot creşte 
c~Pfelan ,dm Căuveld, ŞII 8'fiungeRnd se mbra.cIă 1 până la 250 cor. ţiOIlUIă din l'nris. j ..... 
ŞI unCţloneaz pană a ne. espunSUrI el·" h 
la serviciul divin auh În biserică cât şi la Cel ce a plătit 300 de ~embr~ Fată că sunt deja 40 zile de când se ,1' 

Jolositoare. > 

In toate părţile, în toate unghiu
rile locuite de Românl să formăm atarl 
societi.1ţl. 

Pentru diferitele noastre trebuinte 
şi lipse să formam: ' 

[., soczetăţz sau reU11iunÎ. de cetire, 
pentru luminarea mintiT si inmultirea 
cunoştiinţelor, întemeind biblioted' po
porale; 

2., societăţi de cântări, pentru 
nohilitarea inimeI, aducend laude şi 
mul\ămite atot-puterniculul Dumnezeu 
în sfintele biseriCI, în DuminecI şi 
serbătorl şi aranjând petrecerI şi pro
ducţiunl la diferite prilejuri pentru 
popor. 

3" societăţi economice indeosebI: 
a) însoţiri de credit, din propriele 

noastre mijloace, conduse de noI şi 
pentru noI. ' 

sfinţirea caseI li-a dat domniI învetâtorII' morţl, nu mal plăteşte competrnţe Şl allă Întrunită la Paris a X-a Conferinţă .1 -
George Torni din Cuvejd şi Ioan Seuca are drept la cele 25 0 cor. Va să zică sanitară internatională în care sunt repre- ! 
dm Hodos. "", el a plătit 2 cor. înscriere şi de 300 de sentate 29 state' Europene, Asiati7-~Il1:e. i 

A • După ,celebrarea ~elltel hturglI ~ a sll- rI câte 60 fiI la oi Ită 182 de- ricane, şi Africane prin 70 delegltP tfl~IŞl ~ .: 
vcrştt sfmţlrea caset !fi prcsenţa a mtreg ,~". '.. a cor. ~ a pentru am~eliora~ea con~(eri~ţel~'a.nte@d:~ .. 
poporulUI şi după aceea poprul s'a adunat! ţlrClta ~t m?ştemtonl au drept Iă 2 JO In sensul wdulclreI masun~9" saDfl6if -~ 
In sala şcoalel unde P. O. D. protopres- cor.) 3Jutonu la casul s~u de moarte. tuale. 1 l' 
biter a ţinut o vorbire care la mulţi le-au II Averea reuniunil a fost la finea Se va fi întrebind umea, ce pot (, i
stors lacremi ~e bucu~ie. Dup'~ceea P. O. anulu/ [9°2 în depunerl actil funn- scuta el atât timp8colo A ftsupr~ unor cc-
D. protopresblter se mtoarce In casa pa-l' ,. . ," '. stiunl ce par Il fi azI ,ata~ de sImple? ~Ji.-
rochială, unde apoI se presintă comitetul daţtune~ Emiha C. C.mrcu n. Nlcoară, unsul este clar: Cestlunea prevenIrel 
parochial 'sub conducerea notarului seu competmţe restante Ş1 ban"l gata: 7046 ~~alelor pe~nîJenţia[e întrjadever a devenit 
Trifon Jifcovicl, mulţămindu-I în cuvinte cor. 97 fiI.; în tipăriturl, cărţl de mem- foarte simplă de când se cunoaşte bine 
calde pentru-că s'a ostenit de a luat parte brUt sigile şi cărţl de evident,ă 1000 cor. causa şi modul de propagare a lor. -ACesl 
1 1 ă b mod de prevenire m~ă nu se împacă cu 
a serp)area noadstr . b' A m. Venitul curat a fost - sU necesităţile de libertate în mişcarea co-

. r~a ono orpn protoprcs Iter se ln- . 1 fi ărinteluI George . I 

~ ,. 
·1 

treţme ,timPA mal mdelungat cu comitetul c~ssanatu a le ertat ~ cor. 4 mercm UI, cu trebuinţele de mişcare liber!, 
parochtal dendu-I poveţe părinteştI prea NlCoară - la 19° 1. 1 ~23 3 a căletoriior pe carT interesele comerciak .. ~ •. '- I 
folositoare. fil, ear' în anul J902 abia 435 cor. îl silesc să meargă şi prin ţerI unde bAR" , 

După acestea au urmat prânz la 44 fiI. . ~ tue cholera, ciuma şi febra. galbenă, făr; 1; 
masa prea modestă a subscrisulul pe care Causa descreştereI - UnIca 111 ca să mar menţionăm şi celelalte molime, ':. 
am aranjat-o cu toată inima şi mult~ dra-\deCUrS de 18 ani - zace într'o ară- Rolul greu al conferenţel este decl împă· :~l 

t care a cerinţelor sanitare cu cele ale co· 
gos e'

L 
1 .. l' tare mincinoasă a membrilor, Szots . 

a masă au uat parte şt mte Ige~ţa G Gh'l' 1 merciulul care ca şi sănătatea este un iZvor 
străină din loc. Nu au lipsit nicI toastunle. Sândor, eorge 1 a fi cumnatu s~u. de existen~ă ~i de carc nu ne putem privat ... , 

.' 1, 

li 
.1 

~ ................ ----------------------------~--~~==~. 
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1 1 cOluerciale sunt foarte pre-, dclul celuI internaţional de mâsurl şi pon-
ntercse c ~' d d .' ," . . , ăcI cntru ele timpul A caşt1gat ur.r, e statls~lcă etc, ~c CXh.ta ~n ~v~ţer,: 

!enţloas~, cIP re rol pe dnd 10 mate- slî tlc un ofiCIU de m:o:':n:>; : tu 11 sanitare 
Joacă cel ma t11a '. .' 1'· f I d 

. '" l' upul de observatlune pentru comumcant cu llltn:ag;;, ,UI11t.: ,,1 un e. C ne san\tar.. Il '.. d ' , I b' , 
d 

'lna ex.istenta boalelor, ŞI blUrou e control, cu etect Jllora lll. e 111-
a putea eterm . , ' . "1 , 1 d luare de măsuri combatante ţeles, asupra esecutanl convenpunl or ,so.-
ttmpu e d ", C t ( t 

A d reţios pe cât e vetămâtor e mtare 10 vigoare, cea-ce cs e nar e lITI-
tot atat e P 'd " a . 'st'11' blurou sa . 1 1 ace' tunp per tU. portant 10 org"n1sarc,~ u:, c • -
comerctU u . 'd -" , 1 1', ,,- 1 c7. . J ,x d Este decI chestiunea e a pun,e 10 nltar mternaţlon" ,e ,IPlU, a se as.. e-

ă " dr"aptă riscul sanitar cu riscul schlsă l110menclatura boalelor de care se cump'nl:> "- ,,~r' 1 'al şi a face echilibrul ce cinstit va ocupa. AdlC:). azI 11111lntat pentru c 10-

cOI~b~rcdl nu se poate face fără c~ să nu leră ciumă "i febra g,tlbena, mânc cI 
VOI In ' .', b 1 ' . I 

1 

vem micI oscilaţiunT când într'o parte poate cupnnde ŞI tu, ercu os?, ŞI varlO a 
~ând Într'alra. Aşa dar interesele sanitare şi boalele ,cncl'l~e ŞI "alcoo~l:m~ul" astfel 
reclallul 'că mal bine să fie pu~ină paguba că În aceasta con!en nţa sallltara mterna

• i- ~ _.-conlerciaHtde cât sanitară cât de mică, pe ţională s'a pus bazele unut. tnbunal de ar-
-'::;t! când comerc~ul susţine că serviciul sanitar bitragiu sanitar, cu alte. ~uvtnte s'a semnat 

să facă şi el un mic risc, până în pro- speranţ~ că toate maladlllc, carI trag brazde 
porţiunea in care riscul vieţiI omulul ex.ista adtLl1CI,1I1 calea progresuluI omenlrel~ vor 
10 orI-ce relaţiune de comerciu interna- put.ea Il des~egate pn~ n,lşte alegerI mter
ţional. n::l\lonale ŞI. a l~ ~tlrpi l?recum tot pe 

In resumat e vorba ca măsurile sa- aceu:.ta cale sa surplt din r.uropa cllol.:1'a, 
mtare să nu tÎe aplicabile de cat numai ciuma şi e p,: ,,:Ie. de a iÎ st!rpitc chi~\l 
acolo unde există cu adeverat un iocar de acasâ la ele In vlzulilcle lor hldoase. 
boaM sau în cazuri suspecte le n itill1alC, j>a·'t·s. D A 7'~l' n 1- ' 1', • "uşesclI. 
şi a lăsa libertatea comerciuluI ŞI a că e-
torieI în C3zurile când nu sunt indice pre-
CÎse de infeC{iune chiar daca vasele co-

;~ merciale orI călet~rr vin din locurI conta-
~,;, mmate de ciumă orI choleră în care din 
" "'~ă caz fiind suficientă o supraveghere 
Î' sanitară Iutre olll8ctele dli lUv6ţil.ll1()ut altI 
r~ Aşa dar ceeace cheamă ncarantinăU ~coalel poporale, unul dintre cele mal i m-
j,; nu va mal fi aviicabil decât numaI per- port mte, dupli. religiur:e este L1'mba ro· 
f~t soanelor bolnave de boalele suszise şi mâna; ptmtru- cti ea este inveţt'l mentui J:!j 
1,., numaI persoanele carI au conlocuit cu per- '!' 
1 J soane bolnave intr'un mediu infeqios. centrul intregului învăţământ şcolar. 
:~ Intru cât priveşte earantinele preventivl!, E '1' dintre cele 5 rumurl ale inve-
" adică cele ce se aplicau vaselor neinfec- ţhnH~Iltulul Jimbistie, Eserciţiile stilistice 

1 ' t:;te se va, destlinţa cu totul prin conven· t f ." - ţlUnea sanitară dela Paris şi se va illiocu i sau compt~nerea eb e cea. ma! necesară; 
I cu o supraveghere sanitara mal strlnS~l pentru-l,a pe n\lId exerciţiile inlHitive, ce-
I asupra ~execuţiuneI măsurilor sanitaJ'c ne- tirea, gr.amatica şi recitarea servese ca 

ce sare m porturI. r.J~te fnlJloace ale instrucţiunii HUl!) f, pf' 
Prin această conventiune orI-ce ac- atuDfI comptmerea fsta sconul natural al 

ţiune de măsurI sanitare in porturI va fi .1.' 

mal accelerată, restrîngend u-se tim pul de aee8tor ramurI de hm bll. 
observaţiune sanitară a persoanelor sus- Prin compunere 8;:.U eserciţille sti li
pecte la 5 zile în loc de 10 ce era, ~i sticp, cunoştl!)ţ~Je adunata l)rin celelalte 
numaI în casurI excepţionale i-se mal ramurI, şţ'olllriI se deprind a-le ordina in. 
poate adăoga o supraveghere in libertate t' t t' .~ mcă de 5 zlle. S'a fixat timpul de extir- r O O lIDa euvenită şi ale f'xprima or} 

~ ~~JM:e ,8. ~~or A şi a desinfectarii la a-le aşterne pe hirtie sub o formă corectă 
f:

1

, ~i"""l!tl'nek5a:, avcndu-se ca principiu: lămurită şi - în cât-va - frumoasA. 
II că un ucru bine făcut este sigur. Fire~te I 1 t! ~ă pentru toate aceste operaţiunI trebuesc D şcua ele noastre poporah', plevlI 
\ l~~al,r~lulll ,*'pC!ciale ~i control bine [ăcut ilJnţă acum multe obIecte, multe lucrurI 
ti, Şi necontenll, -. '~. tto'al'e) dar-nu ,i neeesare. A~a d. ~. 
fi, . S'a stabilit Ina1 departe ca toate por- de cOlllpunere nicI nu se aminteşte de loc. 
1, tunle carI f~c eomerclU cu lumea mare De aci apoI resultatele pudice ale tnv~-
I ~ă file organlsdate asrtfei ca să poaHi primi ţ>;me'ntulu' ll'mbl'stl'" 8r~t~ c~ "larui ab I 
l' 111 ee vase e?r -ce provenienţa. ţ;i 'in '" Iv ... (), ~ V t: 80 -
; , orI-ce stare sanitară. Trimiterea vaselor vl'nt al şcoaJei poporale nu este capace 
1 J .in alte porturI pentru tratament sanitar S(l. compună nici o epistolă, o comandă 

I
'j. va fi adlllisibilă numaI pentru porturI orI, efI puţm, să scrie corect 4:-D rln-
. miel. d " 

f
'~ -P ... ~,Fireşte ~ă aicI nu pot să Întru în de- UrI; pentru-că dinsul n'a înveţlt in ~r,oa!ă 
· '. tatle de des~nfectărr şi alte cestiunI de cum Sl.-Şi regull:ze cuvemt ideile de:~pre 

altfel foarte ,Importante ca parte technică uu 8ublect oare~care şi nicI cum să ~i le 
i j pen,tru f unqlOnarea regulată a serviciilor espunA. corect ŞI Jămunt, pe hâ.rtie. 
· 8anlt~re de porturI. Ceia-ce cred că poate 1 t ţ' . 

C?lmlOa pen~ru inte,resul obştesc, este teo-' mpor an a ŞI n, cesltatea compunerii 
· dmţa, c~nferlnţer, pnn un vot ex.primat în In şcoala poporală a simţit·o şi a ft'CU-

t,' unanlffi
d 

!tate, afJ
f 
ră de cel al delegatului drlOSf:ut-o, în, fine nil, numai toţI bărhţ'l 

~ 
tur~, e ,a trans arma consiliul sanitar su- e şcoalt, CI chIar 'l Inaltul Mtnist,r de 

: pe nor ~tn Constantinopol într'un consiliu culte: de aceea prin un nou "plan de în-
Intern~ţlOnal CUPI este d. ex, cel din Ale- "/a ~ 

.
.. Ex.:nj,dprtl),aa· unde ŞI guvernul Ottoman şi cel sVteat~ne:lt s!e:nttrrUod1~cceoallenle AcoPa.0Pl· 0jrale I

de 
'" neste representat prin câte un ' .. •• ~ '" '{ tie ar:eltl& 

" membru. dispon6nd a se propune, cu inceputul anu~ 
~.~ T E v~rbă decI ca cel 8 menbril otto- IU~A şcolar ~iit\}r, ca un obiect de înveţlt-

man, :să. he reduşI la 4 şi să se sporească me t de t)jt· 
membrn eur~penT. Fireşte că această nu ,n mne 8 ~ ator, CU materie proprie 

11 se va putea face fără consimtementul sul- ~l oare allumite, d"r paralel cu celela.lte 

.

. ,I,~.';," ~Jh~~~I care de voie bună mi-l va da nicI lamurDl ale limtbel şi nasat unul pe a.ltlll. 
. . ar, pen ru pr.edarea şi înveţarea cu 
;: . ~Este ÎI;să o mică schimbare realisa- succes a 
! •.. b!lă In ~est1ul1ea consiliuluI sanitar din . compunent, ea 'Ii pentru cele-
7 .) C~)Ost<;~1t,.nopol,. ceea-,ce conferinta sanitară lalte obIecte, era 'Ii este mare trebuinţă 

~ ~m 1 ans a ~l adm1s cu unanimitate, e de ~n manual de compunere, p1"ntru eli-Vii 
/1 '''-, 'iorba de admiterea unul' dIA şcpa:elor ,puporale-. Acestei trebu';nf,e ce-

-,.' • ~ A ' I T e egat roman • , 
.' J ., . ~~_:,~e accoor~~t I~ lucru c,are pană acum nu rute, a vOt! subsemnatul a satisface; când, 

~ i, 
eu te poate d' e confennţale sanitare tre- după.o pra('tIeă şcolară de aproape 2 1/ 2 
"fă In cau~a reserve lor ce Româ- d 1 fi 1 ma cea asupra un ,~ eCt'DI, eu nea allU. ul t, racut, a scris şi 

, '1 or ceoo,Ullnl 10 conven- d 
t!UOl N trecu,te, poate din alte C<luse poli e ~t 2 manuale dulactwe de compunere 
~Ice., egreş1t că. acest succes p~ C'lre de-intItulat!": • Carte de compunere, pentru 
legapunea română l'a obtinut pent'ru t'lf~ şcoalele poporale, în.2 cursurt concen. 

, or 111 aceasta conferintă' " "t ' C 
de progres cultural al' c0.!1s~lt~e un, pas nce... un'ml 1. pentru clasa III şi IV 
căcI in esenţa lucrul T~omal1leT ll1 Ort~nt, ~i Cursul II. pentru clasa V. şi VI., eJe~ 
ţiune sanitară din u ,lntreagă E?rgal1lsa- IDf\lbră, precllm Ai pentrl1 Jilcoalol" re" "tl'-
aduce la - d l' vnent, ce uropa o ţ' I ., . 'f '!' lJ re' 

A lIn ep mire, nu are alt scop d iona e. emle Şl cele preparandiale 
cat pe ce cultural e r l l ~ . , • 

Cred Însă Că • f ' L' e t~ mtocmzrtt cărţilor mele dt' 
. nu e ără Intere' t Că actuala conferintă s ' _ ~ a arăta atcI compunere es e următQrul: 

d ' .' amtara pe langăo su 1 ă -. t o~eStl:,nl ce PrlV~S~ pelerinagiul la J\lie~~a 1. &opul acestor 2 c~,lţI de com-
koşi!a~sife~ sprvl~lllo~ ~sanitare ta Marea' punere este îlldoit: a) să serveascf. elevi. 
pat d~ cr~a~ea ue~~;c b~lu:~u Mar~c, s'a, OCU-llo! de manuale didactice1 din cati ac~şti a. 
pa~ional cu sediul la Paris c~~I~a~ ~nter- ~a înv€ţe a compune7 şi b) să servrasl'ă 

~ p mo- lnv~Jătorulut ele îndreptar Bau conducl\to-

la. ilL gt16Q ~i predarea manualulul dl!. 
compunere, arătându-l ce compunerl tra
b I(HC alese şi cum trebue1'!c predate a::ai1 a. 

2. In ce pnvfşt~ metodul, carţile dp 
compunere sunt î!lto:;tn tl:l in Uludul a~el1l 

în care va trebui să se edcătuiască, in 
vntor, ori 1;" mal\lJ;"! d,d:1CtJC; ahUf.iltl: 

A) Materialul de compunere, in aceste 
illlllJ uajl', l'am luat, partt~ dIn obiectele de 
înveţclmiJnt (abBcedar, carte de CHin', e~f!r
Clţnle iflillltive, rMli3ia i~.torie, gr.rm",tidi. 
şi ~tlÎn\ele naturale) ~i parle dJU viaţa 
practică (df:jcritri şi nard.\il1lJi de obzc;cte 
~i luiimpllrl, eg, UlSîUlli, fop18tole act13 s. 
LI.), dtlr l'am redus la strictul necesar, 
MaterIalul ales şi împărţit in lecţiuJJi, dUf,ă 
prindpiile ('ore~p ODZtl, oare ale didadll~"i, 

l' am grupat apoI in fLcare cur~, în câtt; 
3 grade de COtnpune~'t' copieri, lnvu.aţiunl 
i~i producf.iunt libere. 

A ')tff.'!, in cunll 1 1. pontru clasa 111. 
şi IV. am ales 30 de !eeţlUlli, câte se pot 
preda in cur~ul unui an ~colar dH 8 IUlli 
fI'au de 30 dfl heptemâliI, luând adic~ câtfi 
1/2 oră, pe sepleml:l.HL 

AnGme, cursul I. cuprinde, in genere, 
urIll31o",re:1 matf'rie: In loc de pn·t~ţâ. 

"Planul de lecţie" tu .treptele for
mlllp,·, combmat!) cn .metodul de învelit· 
ment, (proceaul, forma şi prindpuk) ~l cu 
"tmj(oacele de îm·eţămÎ:nt .. s' au de intuiţie
!;Ii un "modt'l de lecţie practică" J"siJre tiU

biedul "masa" ; din care inveţ4 torul !'lă vadu 
mounl, cum trobue să pro':eadA. ŞI apollUij
loal:p!e de mtviţiE', ce trebue să foloseasck 
la prtdar,l!t şi r.orectarea l~f:ţllmilor de corn· 
pnnerf't. U rmeu?ă apoI. 

Gradul 1. Copierea: 1. Materia co
co paierii, Il. Predarepierii. 

Gradul II. Im1'taţiunea: 1. Des
crierea. a) D~scri';lrI de luerorl b) .l)esi~.neri 
de minerale. c) Df'8triE'rI de anImale. Des
l'.rif:'rI de plante e). DescrÎf:irI de edlficiI 
f). DElRuif'rI dp lor:Hi. 

11. Compara[iunea a) CI)mpar~ţiunI 
de !urrurI b) C,)mpi1rl.lţillllI de fiinţe III. 
Prescurtarea s' at' resumarea bucatilor de 
.cetirc, Gradull}l. Producţiunea libera. 1. 
Tf'me gramaticale, ortograjice şi de punc
tuatie. Il. Descriert narative. 111. No· 
vaţiunt din vieată a) SărbărI b) Intim· 
plări Z'ln i ci:1. lV. Epistole. 

In Cursul 11. pentru elasa V. şi VI. 
am alPi ~i ordinat 60 de lecţiuni, luand 
i'Ma 2 h'('ţinui, în 2 jumMaţl de oră, pe 
~eptemână. Anume. 

Planul de lectie. 1. Pre{Zarea lecţiu
nilor. Il, Corectarea leeţiunilor. Intro
ducere: 1. Lucrările compunerii (1I1ven
tiunea, diflpo~iţjun!la şi elocuţ!unea). II. 
Formele comparen:t (prOBa şi p08SW.). 

Gradul L Copierea: 1. Materia co
Fien!. lI. Predarea cop~'er#. 

Gradul1l. Imita,tiunea.l. Descrierea. 
A) Descn'eri de fiinte: a) DescrierI de 
j)n~mlll~ b) nscrj, rI d~ plante. b) Des
cr~ert de lucruri: a) Dosc.rif'tl da rt'Vi~itt' 
b) Descriflfi de mineral+>. c) D9~rrierI d{; 
eddl'~i~, d) Descri'rI de loeailMţr. II. Com
paratmnea. a) Comparaţiuni de fiinţe. 
a) Compara(wnI de lucruri. III. .J.Vova
ţiunea: a) Pr'snutar?la fraselor eOlllpullt'riL 
b) TranRformari'a pop~ii'I in pros~. 

Gradul III. Producţz'unea Hberă: 1. 

J, [11[:', >I.~i,,~: dl~,a planul 11 injJit:lur (ar 
maleu , eaTe p1un A aicăluit pll basa celor 
S acle ale procesului apercppţiunif: per
GI'pf,iunea, abslracf,iunea şi att rmi~!;;. ~iu
nea. B:,U apllr:<lIta. L!\ tf:'apt:l 1 2. lerţ:u!liJ, 

lJlHl.dii dUlil'i d;.i· cher., Prima derluctiune, 
am prel)entat subiectul lectiwzit prin 
esemple intuitive, l,rtdeudu-ie după forma 
li pnmipille cor~SflUllzatoal fi 1\18 didrdi, 
Cyj, spre a putea procuya t'cleile necesare 
alo SIIOi .. ct,dui dfl compunere. L '. trp;;.pla 
II., lmluL'{iunea, a abstras s:.:.u si8lemi
sat în dt;/im'liuni, icleile qă::;ite şi le-am 
formulat în requle de cowpuuert>, stabi
lind schiţa planulul de compunere cu 
parţile sal~: mtrouu,:erea, cupn liml şi îu~ 

r;heli'rea, 81're a 1ll1esni fii;sarea lor in m8-
IJ~ or~a ŞI ol'm!u(. b fine, la treilpta 111., 
DUww deducţiune sau aplicarea, am pro
pus ~"o;anjol tnna d€ compunere, Spft' a 
o lliaa 1'8 h~l'tle ŞI ::1p1'8 a memoriBa 
Jl ftuiţitiJJt:a. ŞI rtgulde compllnerli re:!
pectlve. 

De oare-ce cowpulleîle lucrate de 
elevI, dar necorectlit", nt 

<l,U nirl o va
[vare; de aceea, la modelul de lectie 
practicA din cursul!., am arătat şi ~n 
nou mtlod de corectare. Dnpă ac(st me
tod, corectarea eompunerilor se face mai 
cu inkştlirt1 Şi cu mal bun SllC.ces. 

3) Relativ la. limba cM'{ilor de com
pune1'e, mi·am d; .. t slli'lta. de a redacta 
lecţiunile de comptmere, 'ale"" şi o[dlnute, 
într' un stil simph." i,)rmulaildu ·le p~ cat 
mi .. a fo~\ l'0illbtl, in CUVInte ~i p:opo ·i
ţiunl curatl1, corecte, lamurite, prt:lCb~ şi 

llle~e, spre a put(Ja fi înţela:ie cu uşuriLlţa, 
de căLră micii şcolarI. 

4. Tiwpul necesar pentru prfdarea. 
compunenI, care, in actllalele plai'uri de 
înveţsment, nu este fiut ŞI pentru IWist 
obiect, in clas le llL-V 1., se va ltta din 
jumetatea orelor dt:stinate pentru predarea 
Eserciţiilor intullive în limba română 
ca.te 3-4 jUlll6tf:lţi de orli, lJt.I sept{!w8.ua: 
teluâ:~'(lUd, bine iuţ::lltcs, cealalta jllmetMe, 
dlU oiele (81/2 la s~vtewâ.ni1) eserclţutor 
intUItive, pl:ntru lilllba m3.ghlară, conform 
ordinaţiuHiI .winisterialc rdatlYj la. a~egt 

obiect; peL tru·că baa-şI eompllnerile nil 
sunt de~ât Dlşte esen:iţ,r in\ultlve de VOl'
oire şi scriere mai desvolta.te. 

CUIDcă ca.rţile mele de compunere vor 
fi av6l1d şi gril~illi în f'md, metod ori in 
limbă, aceasta zace lnti41u în firea sa, fiind 
producttl orut!lle~tJ, şi ca atarI impprfecte, 
Şl a duu" lu iWjHtglUrarea, că acele MuţI 
sunt primele şi unicele in felul lor, iu :no
debta noaslră jlt~ratură dIdactICă. De 1!.eef& 
o recenslune obiectiva şi instructivă, asupra. 
wJnuaielor lH .. amte, eJ.i (} sa. !L 0.\ lă tn re
;ief, atât părţile urubrui/.se Sau drLctsle 
lor, (;at Şi lJ&.rţi1e luruinoae sau ca.lItăţlle 
rdatlv~ la fond meloa ŞI limb1i, UU UUIDdl 

ca ba iru putle iu lDlt3rtl:iul io vMa min' ulUI 
Iim bbtil', dar va. ti. ŞI primită cu ~\llţ·\lliiţă. 

Cu t:)ll.ttl ace:jteil, basat pe o t-xpe
rien~ă !itai îndelungat~, pot !:ia ~ftrlU cu 
tvah t;na. l:onvlLigeni, că, iU\rodus8 iu 
ş(Oal~le noastre poporalt:l şi tradata după 
llJdtL;l1l~nltl espuse, cărţii'.; mele de com
Ţllm;rt', nu nllmai ca vor rt,fOimil. şi ame
liuTa, În spej,.l, inveţauH3iltui hmbJbtic, ci 
vor udu,'e in g neral, un ma.rtl berviClu il.l
trr'gului îllv~ţamîut ş:olar. 

Tem~ gramat1'eale, orlogm/ice şi de punc
tuaţlB. II. Resultafnl, 111 Descriert na
rative: a) Desc:rieti ti>, f~uomene din na
tură. b) De~rbip.rJ de priVf1i~H s'au sc;'nf. PtI lâlg,'l. aceasta, Hliillltele cărţI de 
d~n nat1],ră. IV. Naraţiunea. a) Nara. rompunf're pot face un bun S2rvllCU inve
tmnt da'n esperinţa 'twastră. a) Sl:Irbăr1 ţU,n!luI ~i la prt'd<:.rt'~l limbi maghia.re, 
b) !~t~rupiăll. b) Nova..ţiuni din esperinţa tr~du(endu-r,e numi.l lecţ\Ulllle, iu aeeastă. 
stramlt. a) Istoria. b) Biografia. c) ll'abula Ila,bă. Iu bpenwţă, că nl:anualole dldactic6 
d) Porabol a. V. 8cn:soarea. dP8 lJ\imitr, vor fi biu ~pnwite de catr;\ fratiI 

A) E;n'st l ) E col~gr, le recomiJnd, cu tOtit' Căldura b'l-
. rO O a: a pistole fa ru ili are. .., 

b) ~plstole de politt<ţA.. r) Epi~tol e co- nevoitoarel &tt'nţiuuI, ceIend fraţ~'scul sprijin. 
mercJal~. d) Epistole hterare. B) Actul Amb\:lle cărţI da compunele s~ pot 
sau ~ocumentu,l: a) Acte private. b) Acte comanda dela au10r otI dela librănile prin
pubhc!". ciph1e din patrie, Cursul 1. cu 00 fiI. şi 

Adaus. 1. Observărt generale. 11. Cilrsld Il. eu 1 cor., la. comallde mal mari, 
Indrq~tarea greşelelor. III Tabla de pe lâîlgă rabatul cuvenit. 

matent. 1 
b) Lecţiunile alese le-am întocmit 

dupA ultimele cerinţe ale pedagogiel mo-

Iuliu Bi,0U, 
lnv. 
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Abecedarul înveţătorilor arădani - de material. ApoT lemnele se ţin în rnă-
aT"lreciat în România. găzie şi nicT-decuJ11 în cămară. DdtorT sun-

1: tem a avea In vedere unitatea limbeI ro-
InveţălOrul N. Ştcfu unul dintre au- mâne, căcI numaI astfel se va maJ Înte

!orl a primit o corespondenţă, în care un ,lege Roman cu ROID<ln.' 
lDveţător din Bucureştt face asupra Abe- Asemenea ar fi de dorit, ca descnu-
cedarulul următoarea recensiune: :-ile să tie corespunzetoare cu scopul lor; 

In ele trebue să se recunoască elevir. -
:\li-se pare că desenatorul a avut în vedere 
numaI şcolariJ din Arad şi nu pe cel din 
provincie. - Era maT bine a-l înfăţişa pe 
elev în suman şi cojoc, cu straiţa de lână 
În spate ear nu În surtuc şi cu ghiozdan 
de pele. 

Iubite A mire ! 
Căutând zilele aceste printre cărţile 

mele dau de drăguţul vostru ABCedar. 
Il alătur ABCedaruluT romnne'>c a 

d-Ior George S. loneanu, Elena Stefano
P?I, Ioan Ghiaţâ şi Gheorghe N Co<,tescu 
dln Bucureşti. 

Ca înfăţişare, ca execuţiune de artă 
grafică, era superior, era dră<1uţ şi de bu-, l' b , eune, am sărutat. 

Eram nespus de vesel Că, asemen2n
du-l cu un ABCedar de Bucureştl am aliat 
că al vostru din Arad stă faţă, CLI cel mal 
bun ABCedar din BucureştI. 

, Aceasta în ce priveşte partea ma
teriala. 

Să vedem partea spirituală: 
, Deşi nu me simt competinte a aduce 

o Judecată asupra lucr:'iref Voastre, totuşf, 
f,1ră frică de a fi de<:mintit afirm că: ABCe
darul Vostru este ultirn~ perfeqiune. Este 
o c,arte de care '\le putetI felicita; ear co
leglf Vostri, dăscălimea eşită din institu
tul din Arad, se poate mândri cu VoI. 

Un titlu maT spiritual ca cel-ce aţf 
pus c::lrţef, nicI C<l se poate, Este un titlu 
pe .care il citesc şi analfabeţiT; el escită 
curlOsitatea copilulUI şi în acelaş timp sti· 
mulează şi indeamnă. Dovadă că suntetT 
dascălI convin~r de chemarea vOlstră, ' 

Dela prima vedere cartea Voastrel 
trădcază spiritul Vostru dăsca.lesc, spirit, 
ce pare a fi Însuflat şi ca.qef Voastre: Se 
~mpune nu prin silă şi poruncă, ci, prin 
Interesul ce desvoaltă, pfln uşurinţa de a 
o percepe şi plăcerea ce stârnesc elevuluI. 

Ea corespunde recerintclor principii
lor pedagogice de carI trebue sa tină cont 
un ABCedar: dda cunoscut \a necunoscut, 
dela, aproape la departe, dela simplu la 
com plicat etc. 

BuctHile de citire au subiectul ales 
din cercul' cunoştir:ţelor micilor copilaşI; 
morala - conclusla - este exact stabilită. 
Astfel t nu ştiu ce s'ar putea încă cere 
acestui ABCedar? 

DUr'â mi ne el întruneşte lot ce trebue 
sd îlltru~leascd o asemenea carte fi, ean1şf 
7lU eOlllme mal mult de cât ceea-ce trebue 
sd conjiud. 

Ne apărat, desevirşit numaI Tatăl cel 
de sus este, decf şi cartea Voastră are 
unele scăderI can, de altfel, sunt aproape 
inentabi le uneI cărţI. 

Aş~ cuvintele S011, "01, mul la pag. 12, 
13, 14 ŞI 15 imI par nepotrivite cu gradul 
de 'pricepere al începetorilor, (son-sunet? 
mul-catÎr? 

Găsesc că trebuesc evitate cuvintele 
străine ca ,'ve-haină, ost-resărit, est, dos, 
pând~,r, eule-ciurdă, tu/ce·curcl, tolcelu-pâl
mc pJg. 27, 28, 3 1, 45, G4 şi G9. 

Nu găsesc bine Întrebuintat cuventul 
m·d. pag. 28 care este un neol~gism. 

, La pag. 30 "jug de nuc", nu există, 
Chlar când vr'un bogat şi-ar permite luxul, 
ar renu.nţa la astfel de jug" preferind pe 
cel de Jugastru, ca mal uşor şi practic: 

La ,pag, ~7 este greşit întrebuinţat 
verbul nd ca verb reflexiv ."me , id". 
A N,U şt!U asen:enea, cum cuvcntul raţd 
lşI schimba rădecm3 la plural şi devine 
,-ele (pag. 4~) când corect este o raţă, doue 
raţe; asemenea §ase şese. 

Aceste modeste observaţiunT, la tot 
c~sut nu detrag nimic din valoarea acestuI 
ABCedar, care este şi remane o exce
lentă carte. 
_ Atat am avut de zis despre drăguţul 

"ostrll ABCedar, care, repet, "e face cinste 
şi prin el, aţI binemeritat dela colegiI 
Vostri cărora le·aţI Inlesnit munca, ser
vindu·le un manual corespunzetor tuturor 
cerinţelor didactice; - dela micuţiJ elevI, 
cărora, prin cartea Voastră atiit de uşor 
acceptibt!ă priceperiI lor~ le-aţI înlesnit 
calea spre lumină; aţI bine-meritat decI 
dela naţi une. 

Primeşte, Te rog, o cordială strîn-
gere de mană. G. Tud01"aIl. 

Partea econm ică. 

Boale In pasel'l. 

In • L' Agriculture nou velle« găsim 
următoarele amănunte şi sfaturI cu pri
vire la câte-va boale ale paserilor, date 
de dl Brechemin, A vcnd în vedere pa
gubele marI ce asemenea boale pricinuesc 
;;i la ~Ol, carI boale, de bună seamă, 
sunt pledeca la înmulţirea păserilor şi 
decI la inLemeerea comerţuluI cu ou~, 
atât de bănos pentru Danemarca şi 
alte ţ~rI, dăm lămuririle de mal jos. 

Podagra (Goutte). După Dr. O. 
Larger podagra la păserl se arata mal 
ales la picioare, la degete şi ceva mal 
sus pe picioare. La papagalI a vezut 
suferind numaI cele doue degete ce le 
din nainte, nu şi celelalte. 

Paserea lovită de un atac de po
dagră e prinsă de tremurăturI nervoase 
la picioare, o vedem ţinendu-se ane
voIe în picioare, adese orI stă numaI 
într'un picior, ţinend ridicat în sus pe 
cel ~olnav; foarte adesea şade culcată, 
ca ŞI cum greutatea trupulUI ar fi prea 
mare pentru degetele ei bolnave. 

Aşa incepe boala. ApoI se arată 
umflăturI pe părţile din afară ale în
chieturilor, carI sunt dureroase la pipelit 
şi cu timpul sunt aşa de marI, încât 
schilodesc cu' toiul picioarele şi fac 
mersul din ce în ce mal greu. La unele 
boala nu merge mal departe, ba dă 
chiar înapOI, lelsând urme neînsemnate. 
O fi constitu,ia tare a insulUI, or fi 
imprejurărl prielnice dinafară, schimba
rea de hrană, de temperatura, de lo
cuinţă etc. 

pr,in rinich~; s~ aşea~ă sub formă de 
cnstale la lOchteturI !şI pricinuesc acele 

. durerI Ingrozitoare de carI sufer poda
groşit. A:;;ezcndu-se În alte organe la 
inimă, stomah, plamânl, ficat, m~te, 
artere eLe. uratele produc şi acolo stri
că.ciunI, ce se pot uşor cunoaşte, dupe 
moartea bolnavuluI. 

Boala e decI in totul asemtmă
[oare cu podagra dela oamenI şi are 
ace!o3şI pricin1. Şi Ia paserl s'au găsit 
cristale de urate în închieturile dela 
labe şi dela aripI. Incărcarea aceasta 
a sângeluI cu urate se datoreşte uneI 
hrane prea substanţiale şi prin prea 
mulle sitrurI de calciu (var) 01'1 prin o 
dare ,afară din, trup prea mică. Aşa, 
pa3.e~1Ie selbatlce, prinse şi ţinute în 
COhVll etc., decI lipsite de viaţa activa 
ce duceau, încep a nu putea da afară 
uratele din sânge şi se îmbolnăvesc de 
podagrit. 

Paserile sunt cunoscute ca pro
ducetoare de foarte multe urate şi de 
aceea sunt şi aşa de expuse la podagl'ă. 

Podagra e şi moştenita, de aceea 
nu trebue puse ]a elocit ouNe paserilor 
bolnave. 

Boala se întâmplă mal uşor acolo 
unde paserile sunt nevoite a triti în 
curţI micI sau în cuşte şi n'au chip 
de-a face destulâ mişcare. Pentru a 
le uşura curăţirea de urate trebue să 
le dam hrană verde precum varz<l, ci
coare selb.Ueca şi orI-ce alte buruenI. 
Hrana ceealaltit trebue amestecată prin 
pae ca să le ditm de lucru cu SCUf

matul. 
Pe lângă schimbarea feluluI de 

hranit, la casurile grele e bine să le 
dăm şi niţel acid saiicilic în apit şi 
hrană. 

Ar/riia. E pricinuită tot de urate 
dar se vede mal ales la genunche etc. 
Putem să le ditm tinctură de aconit, 
2 grame; tindură de digitală, 3 grame; 
apă destilata, 200 grame. Dm acest 
amestec le vom da câte zece picătul'l 
pe zi intr'o lingură de apă şi le vom 
ţinea la cald. 

Adese 01'1 pricîna boaleI e o lo
cuinţă rece şi umed<1; vedem paserea 
şchiopetând şi lăsând in jos aripele, 
ne avend parcă pulere a le ţinea la 
locul lor. 
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mai întâ~ stud~ate, Basarabia fi Bucovina. 
~~ fost msăr~l~aţl cu lucrările, sub supra
\ cJherea comlsmnel, dl Z. Arbore pentru 
gasarabia şi D. prof. Grigorovitză pentru 
d_U~?VI na. De astă primăvară şi până acum 
to~:~ Ad rbore şi ~rigorovitză au lucrat după 

atele ce ŞI a t t acestor doue -, u .pu u ~roeura, a.supra 
Publicaţillnile pr~:~ncII lO?Ulte?e RomânI. 
sieI <:i Allstriclg rnelor Imperiale ale Hu-
.'" au fost fI' tl~e lor privitoaJ'e la i{o o O:lt~ lD: toale p~r-

mIe particulare bine c rnâlll, Iar IOformailU-
1 

,ontrolat 1 l' 
ar, au completat lacunele ce e a e au 01'1-

pentru HamânI în publicaţiunil=e ~onstalau 
.... ohClale. 

1', " .,\ 

. Sam~ăta trecută comisiunea COn, 

dm, preşedmtele el, dl G, 1. Lahovaril, ~~~~ ' .... 
bos~tul s~cr~tar ge,neral al SocietateI Geo-
grahce, ~I dm d-mI Gr, G. Tocilescu şi 10-
ne~cu Glon, au aS,cultat citirea câtor-va din 
artlColele !3asar'!blet dlul Z, Arbore şi citirea 
cât~r-va dm artlColele BucovineI dlul Grigo-
rovltză. L,a sesiunea generală din Martie 
1904. SOCietatea Geografică va asculta pă-
rere~ complectă a comisiuneI despre aceste 
dou~ lucra~i., Sâmbătă, comisiunea s'a mul-
ţăr~lIt a ~ehClta pe d-niI Z. Arbore şi Em. 
Grlgorovltză pentru munca neobosită ce au 
Pys până astăzI tntru adunarea isvoarelor 
:;>l redactarea articolelor. Comisiunea a re
cunoscut cu plăcere grija cu care autoriI 
aC,estor doue Dicţionare au locrat tOponi-
~la românească a satelor, rlurilor'şi mun* 
ţllor precum şi stăruinţa cu car'c au dat fie
căreI localităţi pal'lea istorică, privitoare la 
elementul "omilnesc, 

"1 ; 

Memhrii Societăţei Geografice vor avea 
fericirea să vadă, tn sesiunea generală a 
anuJul.1904 ,depunendu-se înaintea Augus
tuluJ Preşe~mte ,al, SocietateI Geogralice, 
două lucrărI merItorIe despre ţ~rile locuiW~ 1î 
de RomânI în afară de Regatul RomânieI. ' 

... 

o urcdle pentru 2;'),000 francI. - Se 
citeşte In ziarul "New-York-Herald;' : 

'lO ureche dreaptă În bună siare să 
cere de doctorul A. L. Nelden 13 East-
slreet la New-York. ' 

1) U rechia aceasta trebue să fie fixată 
prin procedeul altoirii omeneşti la capul 
unul client bogat care şi-a perdut-o pe a sa. .. 

1)Proprietarul urechii de cedat va fi SIl- ,~, 
pus să stea cincI zile lipit de corpul clien-', "., 
tuluI doctoruluI Nelden, după-ce va fi -;;;,t 
~~~~t s!;io~e o~:n~::c~~a ~~j~7etat~~},/ 
apoi de tot, despărţită aeqqttr" vechIUluI el 
proprietar. ". "r 

.In orI-ce cam ..... proprictaruI urechii va 
primi 'resplata de cinci mii de dolarI. Nu e 
nici o condiţiune nicI de vlrstă nicI de sex 
ci numal atâta ca urechia să fie cu desăvtr~ 
şire sănătoasă, 

* 
Marfii gratis. Un mare bazar din Lyun, -

era în j\; li 11 1I1 falimentuluI, deşi tn depozit 
avea mal'fil de o valoare destul de con::;i
derabiUi. Intr'o zi se prezintă la directorul 
acelui bazar un individ, foarte bine îmbrăcat, 
~i-l cere 10.000 de leI în poliţe, ca să-I dea 
un plan cu ajutorul căruia să iasă. uşor din 
lnclll'călul'a in care se aHa. Directorul il is
căleşte poliţia cerută şi individul tI desvă
leşte planul. 

A doua zi marI afişe anunţau locui
tOl'ilor că. Ia X,., bazar, o zi pe lună. se dă 
ori-ce gratis. Intr'adever, la fie-care cum
părător se elibera câte o chitanţă datată de 
ce cu~pă.rat iar la snrşi~ullu~eI se va tr~~
la sorţl zIUa in care să mapOleso banff""ln
turor cumpărătorilor carI au avut ferici r('11 

să cumpere in acea zi. 
De vre-o zece anI X ... bazar dă o zi 

pe gratuit, şi cu toate acestea proprie~ " 
tarul a devenit milionar in acest scurt 
timp. ,.A 

... 

1· 
\ ' 
I 

; ! 

La pag. 51 e litera Il în cuvintele' 
gIt, glb? A La pag. 47 pentru-ce Lugo~? 
?rI_ nu ?cantă poporul: ~.ugojană, Lugo
Ja.?J. . .. Pag, 60 "COpIlul bun mâncă 
P,i.lnc"., Dar cel reu, nu mânâncă" Ah! 
aICI m!-se pare că s'ar zice că; copilul e 
b~n cand se mulţăme~te cu pane. - Nu 
gasesc a recunoa~te epitetul de bun copi
l~lur care nu rdusă pânea, mal ales că 
bleţlJor coplI de Român nu le dă mâna 
s'o rduse. 

La altele însă umflăturile încep a 
curge şi a sângera la cea maI mică 
sgărietură. Se fac ritnl, în carI se simte 
un lichid Învelit într'o peliţă, care pit
trunde pela incheeturl. Boala merge 
din reu în mal reu şi păserile pier, 1n
făţOf;iând nimicirea zgârciurilor, cangrena 
oaselor etc. 

Reumatism ar/ieu/ar. Foărte in
rudit cu podagra ataca mal ales puiI 
dela 14 zile până la lunI; vedem ca 
degetele li-se sgârcesc şi că umblă că 
umblă. ca pe ni~te mondurl. Ţipa. ne
contenit de durere, până ce pier. In 
inimă le aflelm un chiag de sânge mare, 
plămâniI sunt congestionaţI şi lnchie
turile sunt roşe şi uneorI j upuiate de 
piele ; ear sgârciurile din ele în loc de 
albe sunt roşiI şi par'ca Înfiltrate de 
sânge. Pricina El umezeala, lipsa de 
exerciţiu şi nedarea afaril. a uratelor 
ca şi la podagră. Se tămădue cu acid 
salicilic şi cu hrană amestecat,\ cu ver
deturI. PuiI miel cu degetele sgârcite, 
il ţinem cu labele într'o bae de drojdiI 
de vin cu sare. Pe parţile dureroase 
îI putem unge cu amestecul urma.ior: 
esentrl de terebentină, 10 grame; alcool 
camforat, 150 grame. 

Un fenomen curios. La A:m~8(~~~_~ 
ştiinţe din Paris. d, Ceslaodre8 .e ta;:, ! 

ln mai multe locurI ved că nu se 
deosebeşte se de sd! 

La ~ag . .7~ ar, fi bine "Mobilele şcolel 
trebuesc mgrt)1le ŞI nu "păzite". A păzi 
de hoţI de fugă, ceea-ce nu e casul aci. 
Mobilele trebuesc îngrijite să nu se strice. 

In bucata de citire "Masa şi banca" 
gJsesc de zorI cuvcntul putt. Din înţelesul 
fraseI cred că ar fi vorba de cutia meseI 
~i a băncef, 

Lă pag. iS creionul este reu numit 
cel'usa care însemnează cu totulUI altfel 

Trec adesea lunI de zile dela cele 
dintăl semne de boala până la moarte, 
de-aceea e lesne de tămelduit. Trebue 
însă să alegem toale paserile bolnave 
şi să le punem la o parte, îndată ce le 
vedem că n'au poftel de mâncare, că 
slăbesc, că penele sunt făra coloare 
vie şi zburlite, creasta palida şi moale, 
diaree inderMnică etc. 

servatorul din Meudon, IL .cmnumca o II? a 
a d-luI Jean Mascart relatIvă la un curIOs 
fenomen meteorologiC. 

Fel uri mi. 
In cursul recentelor furtunI la Paris, 

d. Jean Mascarl a, putut vedea un nor de 
formă cu desăvirşlre pătrată care se de

Societatea de Geografie din BucureştI. semna in mod net pe azurul ceruluI Timf1~ 
După terminarea }.!at elUl Dicţio"ar al Ro- de o sferturI de oră, acest nor nu s'a mo
mâniel, biuroul Socielăţei de Geogra.fie a ho- dificat de loc dar din masa sa porneau în
tărit sa publice dicţionarele geografice ale I continuu, în toate sensurile, fulgere şi bu.,." 
terilor locuite de RomânI, afară din Regatul buiturl de tunete. La sfîrşit s'a topit 111 

RomânieI. ploae,' 
Une orI paserile se Ulmăduesc, Inca de anul trecut după sesiunea ge- Forma in realitate extraordinarfl ;', 

dar. le remân picioarele umflate şi schi- nerala biuroul numise o'comisiune compusă acestuI nor are poate o relaţie inexplicat~. 
lodite. din d-~iI G, 1. Lahovari, preşedinte, Gr. G, cu intensitatea manifestaţiunilor furtunoase 

Pricina acesteI boale e că în sînge \ Tocilescu, ~ic, Densuyianu, col. Ionnescu şi al căror sediu era. 
fiă ", lonneseu-GlOn membriI, ca să se ocupe cu 

se. a, prea muI,te combma\lI de aCld lucrălile pregătitoare. După mal multe ~e- -_._. ---
urlC (urate), CarI m loc de a fi date afară dinţe, aceasta comisiune a ales, pentru a fl 
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" .~ t' 1 i'oale cu 9{j paginl şi .'dOilustcatiunl, .al c.~- . făcut î~dată, arăta:e la geandarmerie. 

In"urat"I .. Vă snf8 s.aracli nos n. rui preţ. de bo. Jtd este numai 1u crur:en: Ca-!- JuraţiI prlO verdIctul lor au d~clarat-o 
U P, . linriarul 7'rlramdllf U • de 7 ewr1e cu 11.-: ])(1- de VlOovat.l, Procurorul a cerut maXl;lnl pe-

. .:'Il,h~ 'tlati'llţIsă,r::tl~?:~~3~~ gilli si :;,3" itu.st:atiw~l, al ('(Înt.! preţ dl! lll){ta depsel prevezute de lege, ear apcrJ,torul 
ntţii do j!il.l fi o, C"'. le I . "f' d l i..1/ - t 'D 1 ' '1' " , d ~) b' 
raro şi yh'aţă VBl'lllit'a,', , este t/umai .'dO crlteen ,: Şb Ld ,lIl aru, ,;'J (!n a r. ,us.u~ it arşleu" aratun mtr o vor lre 

Inscripţia pe icoana MaJcel Treime" de 7 1J2 eoale i'1t L'JO l'agmt ş~ 47 I temeIniCa, multele Clrcu mstanţc uşuratoarc, 
])l)mnlll~lI, ce a~[rlJ:1 d?:aHlpra ilustraţi!4ni, al carui llret de bulta 2'1 cru-; ce vorbesc în fa~'orul acusateI, ;:ere o p~
llidlţol cu eru,cerJl silra~llor, In ,,' t te ,) Format oetav mare precum şz deapsă mică. TrIbunalul acceptand motl-
[oualul Hounluu('I soda.hlor rom, r:e/ b, oa .) /' 't t d 1'" d - d" 
din SibJiu". îm'Nitoarele excelent reu~l"e, - sun em ei ve e Inşll'ate e aparător, o con amoa pe 

f
,' hotărirea luată finna speranta, ca 1/t!ve[z. trec,e ,cu ,vede~ea acusata la 2 anI puşcane. 

In con ormltate cu ,,'~ > naste CăliwlMe bine 1'euştte ŞI teftme ş~ că 
de subsemnatul JDespă~ţcmcnt fCl!le- ne 7'* OIWl'a în cel mat scurt tl:np ru (;0- - COllg:I'(,S im))otrhu nh'oolu
Iese intregitor al ~ Reul1lUnel sodalIl~r mawlele D,- J 'oastre tol,oszndu- hl totodată lui. O seamă de Învi.::ţaţI din toată lu
omânI din SibilUC", alcătuit de femeIle de Cada de eomawlă an alat1tratd,.care ser- mea, carI s'au convins despre multele 

r " ce stau aproape de clasa mc- vr;;te şi pelltYl( conwndarea hOşl;rtlor fo!o~ rele ce le pricinuiesc beuturile spiri-
no~st~e, .' d' doare din JJt"'wtera ."Bunul B('OllOm" ŞI 1.. ".. 

,.serJ8sI1or nostn S1 cu scop e-a ajuta s t ' (la"ea ('dl.tl'''elolor de r"ga'/,/'1I11' II tuoase, an de an tm congrese, unde se . '. , " 'h' b' penrufoman .• _ ..... u " .• "" ' • 

J'~ ,'~ ReUnIunea 111 afacenle el" ll?C . mate 1- esitc de sub tipar în editu1"a 1loastrd. sfa~Ulesc asupr~ modulUl cum s ar pute~ 
neluI ohstesc, apelăm la InImlle gene- ' Oi/imla/'e neverulute se primesc înapol reţ1l1ca oame11l1 dela aceste beuturI stn
roase ~i' le rugăm să binevoiască a pând in Ni Febrvar,ie: " căcioase. Congresul din anul ăsta, ţinut 
dărui banI vesminte şi alimente, ca Hunedoara" (~aJdahunyarl), Oet, l,1JU) la 2 Aprilie în Brema (Germania), a 

• " . N ]) Cu toata shma : ''ideal'' mstltltt h- h . ~ , ~ 
să se lI11partă 111 aJ Ullull . a?tereI 0111- 'fi' 1 'b " H ", loa'a A P Bar- otănt ca la 1 q0 4 să se mtrumască m , . ". . .. pogl a c ş' L rarte, unu t. 1 d . - . ' 
nu luI între săraCII nostn (mvcţăCC1. :;,-0- eia/tu. -)u apesta. AlCI se fac deja pregătiri 
larI, bărbaţI şi femel, scăpătaW' • marI pentru primirea învcţaţilor străini. 

Ne găsim în preajma ztleJor, ,111 ;\linisterul de interne spre acest scop 
cari săracul ca şi bogatul, cauta să- ~l U Il n p ezi. a pus la disposiţia oraşuluI 10000 cor. 
încălzească suiictul şi corpul. " o doamnă foarte e]('g-antă, şi "are c!\uti\ să 

Cel pe carI D l,1I11l1ez~U, PO,VCţUI- tie tn tU!lll'lmna ImbrAcatA dllpi\ ultima llllJdil, 
~ d b 1 a.re păeatttl dl' ti clLllta In totdeaunll sa se gl\. 

torul a toate, Y' a blI1ccuvcntat 111. ~ - toaSe!l eU haiu(' ~i plllilril ('xtra\'a!!llllte !Ji TIt'potri· 
11'· ---'.guJ seu, dat,1 Fmtinţă si celor. hpslţl rite ]lPlltrn vIrsta eL Pc langll !l1'I'sten., du ,'l1te 

y- 'f ori 11'1 face o l'ul'llie gau pi'llarie nOll1!., cauta să 80 
ca cel puţin in zilele de bucune ale plimbe pe cor s () pontru ('a să. '1 se )!oati\ 
nasteriI Mântuitorului nos. tr.u, să prea- Illimira tuall'tole, şi apul mal lller;.,nl, 1n visit!l, Il" 

Ţ la l:[lte·\'l~ prietino, pontru ca sA poatt\ li ('umpli" 
marească pe Creatorul Şi 1 aptele sale. ]1l('utl1\i1. Intr'una din "ilo I~) elltllptl.raso o pili" tiP. 

lmpărtirea darurilor s ':, va. face cum a \'l'!1 Intre alte' ornamonto şi nIl ('polot tI(' lir, 
~ lnto('ll\ul l'a al o!leerilor, V(lllind la o pri('tinit o ln-

CU mare solemnitate sub l',:'evoitorui tl'ollll ,'UJIl n se pare noua l'a pălărie, aceasta mal 

I)rotectorat al natroneselor ~~espăqc- Ctl ~ealllil. dupi\ ce nu uita să-I spună cum<:i\ toata 
l' !U/Ilua pe strada. Intorcea capul spre a o aclmira 

mentulul nostru, stimabilele doamne Un domn care era de fată, rt"spundo: ~Pl.l-
N11flerva Dr. Brate, Ana Dr .. \1 19a ?i Jiil'la do sigur oste foarte frumoasă, ba Ind!. atM do 

!l'UmOBtil.l [Ilcat vil rog s1!.·mr pormitoţl a v1!. Intreba 
Ehsa veta Bugarsky. , cat vă plâto!Jto modil>ta pentru ea s~j, o purtaţI". 

Darurile benevole să se 'l :mltă 
la adresa d{euniuner sodalilor r ':dânl 
din Sibilu f. 

Lacrămile versate de săracii no
stril servească drept cea mal înaltă 
resplată pentru toţl aceia carI posi
bila ne fac Împlinirea ac~steJ 9ato~ 
rinţe bine plăcute şi oame11l1or ŞI lul 

,.,l)umne~H~"'''? -
'~--"'-'Djri ...,edinţa ~DespărţementuluI ie-

meiesc întregitor al , ReuniuneI soda
"lilor r011!ânI din Sibilu«, ţinută la 4-
~vne n. (q()'~. 

Elisabefa POPO;It:;;, Ioan Apo l,a Il, 
presi(lentl.l. notar. 

Presi((entul RenuiullN S')f\~Ii\\jr : 

r 'le. :i~J},dtlSl.lIl!l) 
bărbat de lne;odoro. 

MOUTĂrrI. 
AUAn. 20 Noemvire n. 1903. 

Di1l C(1usa si si!rbdforl de mâlle Nru/ 
proxim al foiI noastre pa apare manal LunI 
la amia" 

- r-ioul j'om:t1l4lan1 (]t l ('f)I'I' al 'J'i· 
mi~ori1. După-cum am fost anunţat deja, 
ScllIJ 'it ,t'r, comandantul corpulur de armatJ 
din TlITIlşoara, a fo~t numit guvernor al 
HosnieI ~i HerţcgovineI. In cercurile mi
litare se vorbeşte acum, că în locul luI va 
li numit de comandant Emil Probsl, loco
tenent-general in SibiTu, care cu prilejul 
marilor mancvre de lângă Lipova, s'a di
stins 111 repcţite rîndurI. 

- rejll'upsa aielltatol'uluI. Smidt H
nos, locuitor in Satu-mic, pusese deja de 
mult ochil pe nevasta proprietaruluI de
acolo, Bauc,. ,Mikkls. MarţI sara Balle,. s'a 
dus d'acasă în ceva afacerI. De prilejul 
asta bun s'a folosÎt Smz'dt si întrand în 
cas,"! a voit s'o siluiască pe nev<~sta luI Baue,.. 
Aceasta lnsă s'a apjrat voiniceşte şi cu 
un ac de per a scos :,lIu(ndol ochil lui 
Smidt. Nefericitul ficior a murit în acelaşI 
sară in casa luI Balll'f. 

StI! i mhare d(·loeal. Hen umitul llf'ntist 
,\!01"Fellslem Gyula ţ'l a slritmutat locuinta 
de ordinaţie (ll'ager~a de mă.'-iele, plorHhal'1', 
măsele sioRuratiee' ~itOam\ Ul' 
dinţi de aur măsele cu răuacini etc,) În 
Anul, piata Alld,'assv !V'r. 15. 

- J~xtt'aorclinar! Cel mar efti'1 
şi mat bun isvor de a se provedea 
cu tot felul - exclusiv prima calitate 
de bijuteriI, articole de brilliant, tacâ
murI de argint în cassete, precum şi 
argint festiv şi obiecte de donurI-
preţurI strict solide, executare pomptă, 
pe {emgă garallţă la iuvalierul nostru 
de bun feuume Weinberger Ferencz, 
piaţa Andrassy, în edificiul HoteluluI 
Central. 

Atelier propriu de primul rang 
pentru reparaturI, Telefon pentru oraş 
şi comitat Nr. 439. 

Bursa comerciului r:u porci din J(iitlII n!l(J.. 
Raport dela 4 Nocmvric, 

Pure) graşl (ungari', per, peste 400 Kgr. 107-108 tll, 

" •• pfin1!. la 3UU • 11()-11~" 
".. • tinerl pân1!.la 3~O • l1G-llT" 
.." • ti ner! • • ~5'1 
" ,,(Mrbll per. pestQ 260 • 11!i-li7:: 
".. • pAnit. Ia 240 • 114-11:)" 

])()ST.t HEHACTlfXEI. 
Braşov. Luând notă şi de r(~,;pull,.;ul dat 

de dl A. J r" am încheiat: 
Aboll. 14H8: Iara" ~untem şi noi (le pi't

rerea d-tale ca preoţimea de pe I/acolo Srt 
lupte pentru a desobicinui pe II-ranI a um
bla la bi('luri. NOI credem că o ~i face, ual' 
cei slabi nu ascultă, Cât despre ptttania celor 
1 J din Agri:;; duşi de gpandarmi la Iara, f;i't 
fie spre înveţălu['ă şi altOl'a eal' ll~l.eel lecio!' 
de POP;!" care i-a denunţat, li-va pedep,;it 
dacCt nu de oamenI, apoi de Dumnezeu! 

Alarioara Costa, F. Balor. Puldic:un 
nUllJaI poporale, ve rugăm deci să ne trimi
teţI d' acestea. 

Ah. :dOI~;). ~icIău, Nu ştim Iliel nOI, 
ci'iCi d-nil carI l'au lip[ll'it ~i ni rau iL'imi:; 
au uitat - se veue - să pun;l !;'i pl"eţuL 

DluI V. P. in Herzaza. A\'ca ln\cles 8-0 

1'0stc:;:U acolo, la faţa loculuL In foaia al' 
veni ca mantaua după-ce a h'eeul ploaia. 

llie SJlmârcall, soldat. li ,'om face Joe 
lllLr'u n numer ,"iHor. 

Tohanul-nou. Tinem inerl acea (:'()l'(,:l

pondenţ,\, dar am mal spus odată: illl<l1lrp
hue căutată lecuirea la -- Consistol'ltl din 
::-.ibiiu" Daea ,.pl'eotulumhIă lot cU ad\'ocap" 
~;j nu-l cine si!' pxecule seiilenţa, mai U1'g(~ll
taţi la consistor. ~i de nu va face dreptate, 
noI ve SUilll in ajutOl', S[l vi se fadi! Ual' 
mai încereap odală. 

UL·i'I~'E STIRI. , 
JUli ])jdit. 

8edm{a de Joul. 
:-jf')JJj!,J ~~ deschide la 10 ore. 

Dinlre mht.. il numaI ilÎeronxmi e de 
Jal[l. lis-:;a lh1 11TTună cu Lukâcs au 
plecat la riena ~l de:spre asla vorbc::-iC 
toţI deputata. 

Prolocqlu! ~prlmtel ,', ~rr dă prilej 
la o di:scuţie ,dll:II\Clil':l. L '"li, Jlolll) 
~i alţiI cer ca în pnlll)('.ol ~r~:-;C ke ~i 
vorbirile d~ erI ţinUle llla.tUl '. ~ 
dinea de zi, preşedintele Pl'0l \,,, 
se amintească numaI numele (:el:: 'i, 

au vorbit. Punendu-se cheslia b \ uC 
se primeşte propunerea pre:;;edinll'!ul. 

~~_-':..-.....-..... Călindare bune. 
i·., Primzm şi publicăm cu plăcere 

~ 'kp-('nlHitt~ sillu.·il!:a~. AIadr 
Gyula, vice-comitele comitatulul So
mog)', Sâmbătă noaptea ~i-a tras duue 
focurI, de revolver în piept; n'a murit 
IlLImat decât, Aladr su(eria de mult de 
nervI din care boală nu s' a putut lecui. 
Boala asta i-a dat în mână arma uci~ 
ga~ă. 

Cea mal ucstl'idldmLsă (~l'mnă pentru 
Ln(rumsetarea tenuluI e crema de !lori de 
iliac, un' borcan costă 1 cor. . 

Pudră de !lorI de liliac I cutie [ cor. 
S.:: pun de tlori de Iii iac bucata 70 fiI. 
Pasta 1 uno 2 COr. 

Apol se continuă desbalcrca PfO
iectulul dcspre con tigenlul de recrutL 
Verl>esc treI inşI: "Nost, S"ederkL.'nxi şi 
Bed/ihd'{v, toţI treI în contra proiec
tuluI. 

La 3 ore ~edinţa se inchide. 

1, următoarele. 

I Au apărut în editura noastră cele '. 
călindare nouă pe anul J q04 .) 

Călindarul "Bunul f~conom", Călin
darul "TeranuluI" şi Călindarul Stinte! 
Treimi" în format oclav mare. Cdl~ndarele 
sunt în toata J)rivinţa reuşite şi sunt foarle 
uşo!' de vbtdut, dfoare-ce ele su.nt primele 
r:ălmdare cart corespuwi cerinţelor moderne 
de azi. Nu s'a Gruţat nimic pentru reuşita 
lor, - nI,ci munca şi nici spese. 

Inv~litoarea cdlmdarului Bunul Eco
~~!,m" este de h/trtie gal~enă fi;'a şi groasd 
", ttpantâ cu olluslraţwne economica în 2 
coloN; cea dela Calindarul ,., Ti!r.:mului" este 
tipdrita în 6 calori În mod at"tistic execulat, 
itustraţiunea represinta pe o ptJreche tinera 
de ţerani: foarte bitUl reuşita; car im;i!/i.
toarea Cdlindurulu,t "Sfinte! Treimi" esle de 
asemenea tipdrita îu (j colori foarte {ru
moase ŞI artistir: lucrata. La mIjloc se afia, 
rhi,:':l efi-Illei Treimi, la dreapta Juriitarea, 
eat m sia,lIga X a,~tel'ea lui lsus Cknstos. 

C1:'prill~ul, (~I;es/ur ('ali'ldare este foarte 
bog~t !ft variat Ş'L W1Jrin,lc o niulţime de ilus
traţtunt, dmtre r,ad ami ntllH portretele: Ba
,.~nului ~ndreiu de Şaguna, Heyiilcl Rom//
mei, EptsGpului Pavel, rasile A'c.Jawll'i, 
Alexawl1'u 10an Cuza, Ioan U. Brc1tiaml 
Pal'~' Leo, Xll1-1ea, Regelul Alexandm şi 
~t .~*l gm€?, Drag,a ~i, Mrbiei iHai departe 
sl:I" r~/(Ul~ea .131serlr:tf, Domniţa Balaşa, a 
BallCtl dtn, P~~tsbltrg (Amerit'a) cu ;dJ etage 
tt,·" dilerzte 'tlustratiunj sfinte şi pe'ltru 
glume. 

l d ~ă:i~da;;~le co~tin afard de pm·tea r;a
en, arlS u: . tag,ra/ili, dest'?'ierl, proverbe ru-
gdc~uni poesli, zH:eri, poveşti, - lJOveţe di
fer.te pe,~tru eco~wmt, ~eseriaşt femei, etc 
precum, ŞI ,o 'I1:ultzme de mserţiuni. 

(;O'J'I8Iderend bogatul conţinut al Gdlin
daruhd 1! Bunul Econom u, care cuprinde 6 

- Tuturor editorilor de călindare 
şi autorilor de căr!! facem rugarea să 
trimită câte un exemplar {iarului • Cro
nica c, Bucureşti, care urmărind cu tIl

teres miscarea intelectuală dela no'i, 
pa face a'tât dăr! de seamă cât ~i propa
gandă pentru toate lucrurile bune. 

~ - lle!:t curtea eu juraţI. LunI s'a 
inceput sesiunea de toamnă a curtiI de 
juraţi de Hlngă tribunalul din Arad'. Se
siunea asta -:a ţinea până pe la începutul 
1 uI [)ece'n vrie. Pertractălae~de LunI şi 
.MarţI au fost am:lnate. MiercurI s'a per
tractat causa luI Moise Bisorca din Agriş, 
acusat că la, 1 Martie IqO'~ ar fi încercat 
să-I omoară pc IIorl50f~ C;eorge I1orBof, 
trl1gand asupra luI mal multe focurI de 
revolver, Bisorca a fasionat că el numar 
din legitimă aperarare a împu~cat. J\lar
toriT ascultaţI n'au fasionat nimic positiv. 
JuraţiI prin verdictul lor l-au declarat nc
vinovat, ear tribunalul pe basa acestuI ver
dict l-a achitat. 

- In şedinţa de JoI a vcnit la per
tractare causa ved. Terţou, o vagabond,1 care 
la :l, l Iulie 1 ~I02 a amjgit-o pe Ileana Luca 
o fetiţă de l'l anI, să meargă cu ea că ~ 
va ţinea ca pe o domnişoară, şi dup<'î 
moarte ÎI va lăsa el toată averea. Au um
blat vr'o doue zile din Sllt în sat. pân<l au 
ajuns între ţiganiI dela Şiria. AicI ved. 
Terţou Ii-a spus că va duce fata la Arad, 
s'o vinză comedianţilor şI-apoI va veni 
earăşI la Şiria ca impreună să chefuiască 
baniI. Fata auzind de aste, a fugit, şi a 

Pudra luna 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsef pofteI de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur pllrgativ f{iră dureri: e 
ceaiul intăritor de stomac al farmacist uluI 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii., 
o cutie de probă 2 cor. 

- Contra guturaiulul, tusei, răgu
şeleI, tlegmeI şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot gasi in farmacia Il Verg
Maria ~ aiui Kossuth, în Arad, Piata Boross-
Beni 150 (casa Dengl). ' 

Neputend mulţumi altcum tuturor 
acelora carI parte prin exprimarea condo
[enţeJ, parte prin participare la Înmormcn
ta~ea scumpuluI meu soţ Craciun Ignuţa 
ml-au adus mtingaere, II rog prin aceasta 
sa blOevoiască a primi profunda mea mul
ţumită, 

Tel/lOI/a, la I ~j Noemvrie st. n. l~j03. 
Ana ltillltia n. Ianccwiel. 

2'isza nu glulIwste. Seglzedil1, 
20 Noemvrie. Eri a solit la primăria 
de aicl rescriptul ministrulzd prin care 
Tis'{a nimiceşte hotărîrea ce luase COl1-

siliul comunal de a opri pe slt~ibaşl a 
primi dare dela cei-ce por să plătească 
de bună voie şi de a opri şi asentarr.:a 
de bună pole. J.Vinistrul de interne po
runceşte ca in doue {zle sfatul orăşe
nesc să-I dea respuns că s'a supus ori 
altfel pa lua alte masuri (va suspenda 
pe primar, după-cum pe Jişpanul Du
briţi1lullii l'a trimis în pensie, tot pen
tru acest motiv. Red.). 

O printesa otl'a,viUî. Durm
stadt, 20 No~mvrie. Face mare St:!ll

saţie descoperirea ca mica prillcesa l~'li

sabeia, fiica marelui duce Ernest de 
lIessa şi a prinţese! Victoria de ,\'axa
Coburq (care trăieşte despar{ită de so
ţuf s2u) a murit o/ram'tă, {anume fa 
SkierneJlit'{ (in Rusia), unde se dusese 
cu 7 arul şi Ţ ('revna cad fuseseră aici 
la nunta prillţului Andrei al Greciei. 

PreJul spirtului din A rad, 19 lv'oemm ie. 

Printesa a stat vre-o trei septe
mâni în familzc rarului şi a murit de 
otrava ce era destinată pentru laru!. in 

1 [8.- aceeasi preme se bolnăvise si 1 areJma Spirt rafinat, v2n7.;are mare 
Il " " mică 120.-;) ;." 

n brut VCl1zare mare 1 I(i.- dar nu aşa tare. 
" " "mică.. 

[00 chilogramc borhot USCat 
Ilq.- Printesa Elisabeta era numa'i de 

1 2.bo.-r 3.- 8 anI si astă-vară a stat la mătusa-sa 
Bursa de gn"tne din Budapesta. prinţes~ lr:laria în Sinaia. Illmor~Jn-

::'0 cht~r. orâu pc Aprilie. cor. . tarea s'a făcut eri. A luat parte şi 
.J u n 7.7,'-7.71• 1 arul. 

" 
" " 

săcarfl pe Aprilie, " G,7 2- G.73 .,~ __ _ 
porumb pe Aprilie." 5.26 - 5.2 7 Red. respons. Ioun iflissll ~Tduuu. 
oves pe Aprilie. " 5.53-5.54. Editor Âurel Popovlcl-Burelullu. 
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i Am enettre a. e.duca la. eun.Qstin.ţa. tuturar d. i 
I pentru sesonul Q_a lcu_m mi-a, sosi.t pre~iottsa I 
I OOV·OARE i 
~ de X !l /' X 

.. , PERSIA şi SMYRN A I 
.' I ludndu-mi voia a ruga pe Ono Puhlic să hine- i 

~1 voiasoă a cerceta magazliJe mele hogate În X 

1 covoare, perdele, şarşafurI, plapome, sal- I 
I tele, acoperitoare de bumbac, ţoale şi I 
.1 altele. 37 H I 
I DORlan Sandor I 
~ I 
1 AR~n I x PIATA LIBERTATEI Nr. 17. M 

M ~~~~"""-l!~~~lIIo.:!~~~~~ ~ n~~~~~~~~~)IY..i~~~~~Z" 

Nr. 205 
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