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Avis publiculUI. 
-Citlduro8ul sprijin al IHlbli

eului cetitor, inmulţirea zilnică 
.ti. abonenţilur nostri, dur' lllai 
pl'eH us de toate dOI'uI nostru de 
:1 da nou impuls luptelnutionule, 
pe care pOI-orul românesc din 
ungHl'ia şi Âl'(leal e silit să o 
poarte pputru afirmarea dreptu
{'jIul' sale 1il'e~tI şi inprescriptl
bIle, ne-au determinat să dăm 

darului nostru o estellsiune mai 
mare. 

Sl)re scopul acesta in anul, 
~e illeurcnd se ÎnCheie, ni-am 
procurat litere noue, eal' in zi1('le 
din urmă ni-am s(Ins şi o nouă 
l1Hl~iJlă de ti lUI l' • 

AstfelînceJJClld (Iela 1 Ianurle 
v. 1904 "Tribuna Poporului" ÎşI 
!lchilllbă formMul ~i fiecare nu
mi'r "3 e~1 pe 8 şi mul multe 
paginI. 

1~4ormatul cel nou acum 
,..... "'~~~iUll vom ela un llum('r tIp 

. p. ~de vre-o 20--24 paginI. 
COlH~eie distinse româlle~tl i~j vor 
tiu Înt.il nire pe acelea pagini. 
I\cest nume1' l';e nt tÎI)ări şi expe
rIia Îll 10 mii (lc exem}1Iarc. 

])eoare .. ce dorim, ea Ilum(-rul 
acesta să ajungi, in toate păturile 
soeietiltil româneştI şi in toate 

Se înţelege că Ungurilor nu le 
place acest lucru, şi dacă d'un an el 
duc o luptă înverşunată ca să li-se re
cunoască şi să Ii-se dee dreptul ca limba 
lor să fie şi limbă de comandă in 
armata împerătească, s'au povăţuit nu 
numaI de ura ce o au pentru limba 
nemţească, ci îndeosebI de dorinţa ca 
în felul acesta să silească intreaga oştire 
de pe cuprinsul Ţ'eril Ungureştl să în
veţe ungureşte ... 

Kicl n'au făcut taină din lucrul 
acesta. 

Eată de ce, necaz mare simt când 
vM că în armată nu se ţine socoteală 
de dorinţa lor şi nicl M. Sa nu prea 
să lase celelalte neamuri din ţeară pradă 
siluiril sopinisle. . 

Chiar acum UnguriI sunt siliţl să 
privească în tăcere cum in armata Îm
perătească M. Sa ţine să apese tot mal 
mult asupra dreptuluI limbii fiecăruI 
popor. 

S'a dat adică poruncă ca pentru 
a înlesni oficerilor să înveţe bine limba 
regimentelor Ia carI slujesc, să se în
fiinţeze o şcoală anume. 

eCredinţa -- scrie «Budapesti Hir
lap:. ._- că s'a dat poruncă în intere
tiul limbii ullgureştI, s'a dovedit de
şeartă, pentru-că regulamentul dat de 
ministrul comun de rt!sbolu nu este de 
cât o rtÎnnoir.·, care tocmaI aşa-l pri
veşte pe RomânI, ca şi pe Serbl, Cl'Oaţl, 
CehI, Polon! etc. şi pe .ivI aghiari c ! 

' .. - COlţlu'ile teril unde se află Uo
mănl, rug~ull pe totI cetitorii şi 
3pri,jinitoril nostri, să ne trimită 
pe ClUt"-O c~U'tă poştală adresa 
!l.celor cunoscuţi ai lor, despre 
'Cure ered că, li-s'ar cu"elll trimI. 
terea Jlumcrululnostru de Crăciun. 
Adresele acestea să ni se comunice 
până in 10 Decemvrie st. vechiu. 
Cele. comunicate mal târziu nu 

Care va să zică: r-re.)t respuns la 
svircolirile şoviniste de a se comanda 
chiar în armată ungureşte, ministerul 
de resbom a reînnoit porunca de a se 
ţine socoteală de dreptul Zimbet fiecă
rui popor. 

\70r fi luate în considerare. 
lhhltellta noastră se bas caza 

~umal I)C aboncntiI nostri. Dela 
1Junultirt~a lor nt~ltnă şi a(~eea, ca 
'lJiaru,~ acesta să apară şi în ziua 
tIe 'mel'l, ce până acuUl nu s'a 
{)utut faee. Ciuul vom fi in stuI'e 
,l (lupll('a suma cauţiunii numaI 
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t -~. ~!ecat yom satisface şi acesteI do-
,1 ,~jllte' a (~etltoril()r nostri. 
t~;ddm. "Tribunei, Popo'rUlui." 
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In armata. 
~ .Singură armata împ~rătească mal 
jă.cmst~a cuvenită şi ţine socoteală de 
dreptul 1 un. lhnoastre. La fiecare regi~ 
ment, nIl numaI se vorbeşte adică limba 
as.ta~l!?r din carI este alcătuit, dar eMar 
ofl~ern, .fie el de orI-ce neam, sunt 
obhgaţl să ştie limba aceluI regiment. 

Pe când Apponyi şi celalalţI d'o 
pănură cu el se luptau să schimbe lu
crurile in aşa înţeles, ca d'aci Încolo 
şi armata Împărătească să fie un mijloc 
de maghiarizare, din' Viena vine po
runca: fiecare ofiţer să înveţe bine limba 
regimentuluI; altfel nu pa fi înaintat! 

Insăşl , B. H.e (dela 15 Dec.), 
foaIa care-l da zor mereu cu imperia
lismul maghiar, spune că ministrul a 
crezut de bine a da această poruncă 
din pricină că ,este spre binele ar
matel dacă oficeriI pot să se inţeleagă 
cu SOldaţiI în limba acestora. Chipul 
de luptă al vremurilor d'acum cere ca la 
strîmtoare fiind, ostaşul să ştie făptui şi 
de capul seu. Să înveţe însă bine meste-, 
şugul de ostaş, numai aşa se poate, 
dacă oficeriI şi suboficeril ştiu să-I În
veţe în limba maicii sale. .. Ear dacă 
pe viitor slujba de soldat va ţine nu
maI dOI anI, va fi cu atât maţ trebuin
cios ca oficeriI să vorbească limba re
gimentuluI c ••• 

Ministrul merge şi mal departe. 
Porunceşte ca oficeriI nemtI carI slu
!esc de .altfel la regimente nemţeştI, să 
mveţe ŞI el o altă limbă... Ba chiar 
o.~ceril dela căpitan în sus să-ŞI dea 
sIlmţa a înveţa limba [regimentulul pe
ste care comandă. Chiar oficerilor în re
St:rpă li-se atrage luarea aminte să în
veţe ş'o altă limbă decât cea germană, 
in care fac examenul. 

In alte împrejurărI poruncel ace
steia poate că nu i-s'ar da însemnătate. 
Eată de ce; întodeauna în armata îm-

părătească, se ştie, s'a ţinut seamă de 
limba deferitelor regimente. 

Acum însă, când de aproape un 
an UnguriI nu luptă .. decât pentru-ca 
armata împărătească să le cadă pe 
mână, să facă el cum vor şti şi vor 
dori, porunca ministruluI M. Sale creşte 
în insemnătate. 

Prin porunca dela Chlopy M. Sa 
spusese că nu va da niCI-odată armata 
din mână. Prin porunca d'acum a mi
nistruluI S~u, M. Sa arată cum inţe
lege a conduce oştirea: {inettd soco
teală de drepturile fie-cărul popor! 

Eată de ce toţI câţl tin la sigu
ranta patrieI, la mărirea TronuluI şl la 
positia de mare putere a monarchieI 
austro-ungare, vor primi cu bucurie 
noul regulament dat de ministrul ar
mateI împarăteştl. 

Şi atât este de adeverat că regu
lamentul acesta e bun, încât până şi 
UnguriI se închină în fata luI. Ii doare 
că se reinoeşte o regulă care nicI pâni! 
acum n'a ridicat pe UngurI în oştire 
d'asupra celorlalte popoare, dar n'au 
incotro. Trebue să Ia ştire, fără a cârti. 
Pentru-'că porunca este şi dreaptă şi 
dată-în. r:w~#~şN~'_M IHH!'tIan+ 
sa traiasdt t 

In camel'a, BO'1nâllie'i, de Lwzf În
('(Jad, 1l1'mea,a discuţia asupra respullsulu! la 
Alesagiul pt-in care Al, Sa R.rKi?te Carol a 
desdus Cor-pUT"ile LegIuitoare. 

Deputal" C. Dimilriu, Moisescu Em. 
Culoglu, dr, 1. Hadovicl, Cel'llescu şi Vin
ti Iă Brătianu au ţinut 1'01 birl aratind to 1 
binele ce s'a Jdcu! de câlld iu f1"Ulltea gu
l'emu/u! sld d. D_ Sturdza, Îllszstând ('u tOţI"! 
Îlldeosebl aSupt·a lubullatd(irit economice a 
ţerit, ear Matei Cantacuzino fi N. Filipescu 
au CI, iticat gllJJenml, atacCJldu-1 mal ales pe 
chesita fralldelo7" ce s'au comis la ministerw 
de Iinullfe. 

D ele 9 aţi uni I e. 
Delegntlullea ungal'ă. 

Viena, 16 Decemvrie. 

MembriI delegaţieI maghiare au fost 
primiţI erI la ~larestatea Sa. Si acum ca 
şi alte dăţI, mesagiul regesc,' face a~in
tire despre impregiurările politice externe, 
carI privesc Monarchi<'l. Imprejurările acestea 
sunt arătate rn mesagiu ca şi favorahile. 
Cu privire la stările din BalcanI, mesaaiul 
stărue pentru o aplanare paCInică a ~ce
Iora. Stările din Macedonia, carI fac aşa 
numita chestiune balcaniCă, nu sunt de 
natură de a turbura înţelegerea puterilor 
marI, asupra lor. Puterile toate vreau să 
susţină in, Macedonia staws-quo, Şi pentru 
asta, se ŞI fac!: în mesagiu pUţină presiune 
asupra Bu~gariel~ ca să-'~r infrâne puţin 
poftele ... Cu cuvmte de scarbă se înfierează 
în" mesagi,u regicidiul din Belgrad şi se 
da espreslUne speranţeI, că noua dinastie 
va pregăti un viitor mal fericit Serbier. 

In numele delegaţi lor S'{eli Kâlmân 
l-a salutat pe MaTestatea Sa 

După vorbirea luI Szell MaIestatea 
Sa ~i-a citit următorul respun's: 

Me simt cu durere dator a face 
amintire înainte de toate, despre moar
tea capuluI bisericir catolice, a Papel 
Leo XIlI, la a cărui Înăltime de suflet 
toată lumea catolică se' ohiclnuise a 
privi cu omagioasă admiratiune. 

Prin reînoirea de anuÎ trecut a 
Întreite! alianţe, temeiul acesta probat 
al politicel noastre externe, a căpătat 

ttCp.224 
• 

li) MINISTRA..ŢIA. 
A:r_d, D&4k Fer~ne.-tll<l'" _. 10 

B~ERŢfUNILE: 

de UD şir ~armond: prima 
dat1L 14, b anl; "doU!\ oară 
12 banr i a treia oară 8 b 

de flecare publlcaţiune. 

Atit abonamentele, cât el 
iaserţjunUo sunt a se plliti 

inainte in Arad. 

- - a 

Nr.48 

noue putere, pe care voim s'o păstrăm 
.şi în viitJr pentru asigurarea păciI. 

Vizitele împeratulur GermanieI 
Wilhelm şi a Împi;;:ratuluI AnglieI 
EdJvard~ servesc spre întărirea vecheI 
prieteniI. 

Călduroasa înţelegere cu imperiul 
RusieI 3S:1pra împrejurărilor din Bal
canI, se cultivă din parte& Zllv\.;r;lulul 
.\ieu neîntrerupt si serveste s'\re ~i.',la-, ,.. 1 

narea pacIniCă a stărilor de \l':o!o. 
In Serbia, în urmarea uneI crime, 

care trebue să umple cu Înfiorare pe 
orI-ce om cu simţ moral, s' a făcut 
schimbare în dinastie. Se poate spera, 
că teara învecinată, sub noul domni
tor,' va trece la o renaştere morală. 

Preliminarul guvernulul armateI, 
se mişcă între marginele budgetulul 
anuluI trecut. Nuoile tunurI vor fi În
curcnd gata, acestea au fost de nein
cungiurată lipsă. 

Continua desvoltare culturală a 
provinciilor ocupate, n'a suferit Între
rupere, Bosnia şi Herţegovina în 
anul espirat şi-au acoperit toate tre
buinţele numaI din budgetul lor pro
priu. Conţend, la .~Jivlţ~~~ O-Voastră, . ' 
. .,~~ p,atfiolica~,~e."alttt~~,·,".,.. --.. ,. 

, Dupădiscursuf' de tron, Regele a ţi
nut cerele. Cu Khueu-HMe1'1}dry a vorbit 
despre situaţia politică. Pe faţa Monar
chuluT a radiat de o vcdită înveselire când 
Khuen i-a spus că ordinea parlamentară 
va fi încur2nd restabilită. 

Tot astfel şi lur Bolgdr Ferencz I-a 
zis, că ar dori să se restabilească ordinea, 
afacerea recruţilor produce marf greutăţI 
In armată. 

Pe Kr-is'u!Ty J6zsef l-a întrebat dacă 
şi acuma dinsul e notar al delegaţiilor? 
La re5punsul afirmativ al lurKristoffy, M. 
Sa a observat, că în delegaţi unI notariI au 
maT puţin de lucru, ca acasă. 

Aşa mal departe, cătră fiecare dele
gat s'a adresat cu câte o intrebare şi pe 
urmă s'a retras în camera de audienţe. 

La cincI ore după ameaz s'a întrunit 
sub-comisiunea maghiară a externelor, ca 
se asculte expozeul ministruluI de externe. 

Exposeul ministru lui de externe con
tele Goluchowszky, aminteşte despre re
înoirea intreitel alianţe, intre cele treI 
marI puterI, care în Iunie a anulur tre
cut s'a ratificat oficios şi prin guverne. S'a 
ocupat apor, de escepţiunile ce s'aduc Îm
potriva acestei alianţe. Vorbeşte despre 
mişcarile iredmtiste, carI zice că n'au deo
sebită importanţă şi cA acestea nu vor 
turbura relaţiunile amicale dintre monar
chia noastră şi Italia. 

In termenI foarte calzI, vorbeşte ex
poseul şi de astădată despre România, care 
de anI de zi:e colaborează in chip strălu
cit cu puterile marf, la opera păciI. 

Relaţiunile MonarchieI cu Rusia sunt 
din ce In ce mal cordiale, fapt ce contri
b,ue ~ot mal mult la garanta susţi-nerir pă
CIT f asele m3r nof ale evenimentelor din 
BalcanI dovedesc tot mal luminos, cât de 
I!lUlt corespu1ld ,"elaţiiie acestea de amiGtjie 
mtereselor comune. 

Austro- Ungaria şi Rusia în chestiunea 
macedoneană şi-au dobândit rolul lor con
ducetor, dela puterile carI au iscălit tra
tatul dela Berlin. Scopul conventiuneI 
balcanice a fost să exopereze dela guver
nul otoman mesurI, potrivite pentru vin
decarea relolor i~ .Macedonia, fără ca prin 
aceasta să se spngJneasc~ tendintele insur
g,enţilor, carI 'ind la dismembra~ea impe
rIuluI otoman. Executarea proaramulllI de • 1::> 
:~tor~ne se loveşte de greutăţf, pentru-ce 
1 urCl3 observă o atitudine pasivă cară 
~ll1pedec:'!. aceste tendinţe, carI tind spre 
mbunătăţirea stărilor macedonene .•. Ace-
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ste douc marI puterI au trimis provocărI toate împrumuturile de carI Statul ar 
energice la ,<;:onstantinapol, ca să se ~un.ă avea trebuinţi:).. 
capăt barbaflt\or soldaţllor, ear la Solia) , ' . 
asemenea s'a trimis o notil în care se cer 1 roectul de budget pe exercltllli 
represaliI energice din par;ea guvernuluJ. 'viitor se presintă insa. cu un spor la 

Discuţie asupra exposeuluI n'a fost. veniturI ~i la cheltuelI. 
Desbaterile se vor continua mâne. Acest spor este foarte esplicabil. 

J)e.Jegaţiunen uusfl'ineil. Expullf."rea de motive la proieetul de 
Viena, 26 Decen1\'rie, budget îl juslitlcă astf(!!: 

Imperatul a primit la 1 oră dl' Jega- ) Dar în aceştI treI anI ţara a mers 
ţi unea austriacă şi la alocuţia preşedinte- fnainte; slinaţiunea s'a schimbat ase
luI baronuluI Gautsch, a fespuns cu ace- menea în parte statea lucrurilor ante-
leaşI cuvinte ca şi delegaţieI ungare. rioara, aşa în cât budgetul pe 1904 - 5 

Dup'aceasta a urmat cercle, Întreţi- fi 
nendu-se M. Sa cu toţI delegaţir. A facut nu mal poate să le identic cu budge-
sens.:lţie cuvintele de dojană adres(1te de- t111 celor treI din urm,t exercitiI. 
putaţilor cehI si croaţL De pildă, cătră »Pe de o parte des\'oltarea veni-
cehul Dr. Kratnarz a zis: turilor, prin urmare şi a serviciilor co-

- CehiI n'au motive de a se plânge respunzetoare, ne sileşte a ÎRscrie la 
că sunt asupriţI I 

_ Maiestatea Voa"tră este reu infor- cheltllell su me În plus peste ale anilor 
mat _ fu respunsuilul Kramarz_ Un popor trecutI; pe de altă parte diferitele legI, 
de 6 milioane, care a adus atâtea jertfe precum reforma acciselor şi a poliţieI 
pentru dinastie şi patrie si nicI măcar 1,1 generale, aduc singure in budgetul sta
egalitate naţională n'a putut ajunge, dre tulu O cifra totală nouă de peste 
dreptul să se plânga de asuprire. 

Cătr~ croatul Bianchini a zis: 5.500.000 leI, atât ca sarcină cât şi ca 
_ D- Ta, Îll tot locul1/l~mal larmă/acl. resursă. O altă lege ne sileşte a pre
- Unde Majestate? vedea pentru gradaţiunea lefurilor ele-
--.:... AicI în Dieta provincială şi în rulut aproape jnmătale de milion. Con-

tot locul. solidând apol daloria provisorie şi me-
- Pe care nu-l doare, 1l1t striga 

respunse Bianchini. reu ameninţ;Hoare 175 milioane; sun· 
CehiI şi CroaţiI sunt consternaţI de tem nevoiţI a înscrie aproape doulj mi-

dojenile primite dela j\L Sa. lioane in plus la datoria publică. In 
fine, după treI anI de oprirea în loc a 

Cât costă o~tirea I~ 

Din proIectul de buget al mml
sternluI de resbol resultă că pentru 
anul 1 UO,~ Tntreţinerea oştiriI va reclama 
o sumă de 308 milioane coroane. Dil! 
această sumă se va cheltui: 
pentru marina 

» trupele din Bosnia 
» tunurI noul. 

50 milioane, 
8 » 

15 ~ 

Din suma aceasta Ungaria va plăti 
J.'I-O milioane. 

In comi/araţie cu anul trecut, se 
presintă un spor de 2 milioane, pre
cum e sumă nouă şi ceea-ce se cere 
pentru tunurI. 

E de inter'es să se ştie, ca în 
anul 1903 dintre cel 659 cadeţI leşiţI 
din şcolile militare nu ştiu ungureşte 
numal 147, va să zică abea 22 la sulă. 
Ş'anume la cavalerie dintre 43 cadeţl 
au ştiut ungureşte 8; la artilerie din 
72 au ştiut 5, la geniu dintre 34 au 
ştiut 6 ... 

Şi totuşi UnguriI vin cu pretenţia 
ca armata din Ungaria să fie coman
dată - ungureşte? Dar chiar daca M. 
Sa s'ar învoi la asta, nicI atuncI nu 
sunt in armată destul oficerl carI să 
ştie ungureşte, cac1 IndeosebI UnguriI 
nu se fac bucuros o!icerI, ci vor sa fie 
toţI domnl pe la comitate şi judecato
riI, unde pe lângă plata, mal picură -
dacă nu curge - şi dela cel cu pri
cină. 

I)IN ItOJIÂNl .. ,,". 
Proieetul de buclget pe exer

ciţiul 1 ~O4:-1 ~}05. Guvernul a de
pus pe biuroul CamereI proIect.ul de 
budget pe exercitiul 1904 1905, în
tocmit după principiile stabilite în prime
vara anuluI 1901. 

Acest nou proIect de budget este 
o probă strălucită că politica de eco
nomii preconisata de partidul national
liberal şi pusă în aplicare în 1901, a 
dat resultatele cele mal satisfăcătoare; 
această politică. a sai val situati unea fi
nanciară a ţeril şi a înlăturat acel con
trol străin, care ne ameninţa in 1900 
şi 1901. 

Faţa cu acest resu!tat, politica fi
nanciaril inaugurată la 1901 trebUia 
urmărită; pe aceste baze trebue sa rc
mână. finantele noastre pană în ziua 
când tara înbogilţită printr'o ingrijire 
bine inteleasă a intereselor !5ale econo
mice, va fi în stare să acopere singură 

orI-cărel mişCărI bugetare în faţa a treI 
excedente însemnate, ne-am vezut ne
voitI a înzestra mai bine oare-carI ar 
ticole bngetare, dovedite in practică C(l 

neîndeslllli:Hoare, sau a ţine sealll;1 în
tr'o mic;). măsură şi de oare-ear! tre
buinte de inaintare sau de satisfacel'e 
a unor cestiunl de echitatp. 

:. Dacă exc\udem cele câte-va ele
mente n011<'1. din proipctul de buget, re~ 
g:1sim neatins bugetul votat treI anI de 
rlnde. 

Aceste sporurI nu implică, după 
cum :,-,e poalf' vNka din r-cele ,ce am 
reprodus mal sus, o parasire eL politi
cel de economil. Din COnll'iL, mar mult 
ca 01'1 când trebue ::-[ stAl'llim intr'fnsa 
şi să nu ne facem ilusiunl. Este bine 
să nu ne regulam socotelile după re
sultatf'le dobândite in cele do ne din 
urmă exerciţiI şi să nu uit;lrn nicl-odaUt 
anul HHI9, acel an de grea incercare, 
şi nicI că crisele economice se rein
torc periodic. 

Partidul naţional-liberal, consecinte 
cu el, va urmilri acelaşI politică finan
ciara ca şi până acum şi proba este 
proIectul de budget ce presintă pentru 
exerciţiu! viitor. 

Din străinătate. 
U(i,SllUllSul Uusiel. Nicl o ştire 

despre r~spunsui Rusiel. 
Se anunţă apropiata întrunire la 

Petesburg a noulul mare comitet al afa· 
cerilor din Extremul Orient în fruntea 
căruia e dl Bezobrozof. 

De acolo poate va veni lumina. 
Dintr'o informatie comunicată zia· 

relor englc:ze de age~ţia Heuler, reese 
că oameniI de stat japonezI nu cred 
că ar putea lua grava determinare a 
unul reshoiu ) fără a fi sigurI de spri
jinul cel puţin al uneI puterI,. 

Aceste termene sunt foarte sem
nificative într' o informaţie oficioasă. 

Q, soluţie pacifică va fi decI avan
tagioasă celor doue puterI şi totul face 
a se spera că se va înţelege in mijlo
cul intereselor ior respective. 

Se desminte că o notă comina
toare ar fi fost presentată de ministrul 
din rus Seul, dl Pavlof, în chestia lu
gar~fo. N'a, fost decât o sim~~lâ cerere 
de lllformatlI asupra conditiilor in care 
acest port ~a 11 deschis e~entual co
merciuluI internaţional. 

• 
IHs~lnU'en, Cumerel jal)()IWze. 

Camera Japoneza a fost disolvată. 

Se speră, în cerLurile ofi,(iale, fiind 
dat caracterul extra·ordinar al votulur 
CamereI de jos, că acest vot va ti 
anulat, dar diferitele partide hotărind, 
într'o adunare extra parlamentară, de 
a nu reveni asupra de(isieI lor, disol
varca a trebuit să fie pronunţată. 

Această decisie e foarte comen
tată în presa japoneză, care aprobă în 
genend guvernul şi blamează pe re
presentantiI pentru actul indrăsnct cât 
şi ne la iocul luI. • .. 

J)~elllrnţlu lu'inţnl111 Cing. Se 
telegrr-ltiază dl1l Peking că prinţul Cing 
a d~(larat membrilor corpuluI diplo
mat~c ~ă nu s'a angajat negocierI cu 
RUSl~ ŞI că guvernul chines aşteapta 
evenImentele. 

E ioar,te isbi~o~ faptul Luinşeang, 
care represlOta mllllsterui de oxterne 
chinez în negodcrele anterioare cu Ru
sia, face frequente vizite ministruluf 
RusieI la PekiIlg. 

Corespondentul ziarului Times la 
Peking telegrafiază, că ministrul Fran
ţel întrebllinţează in(uenţa sa pe lângil 
gllvernul chines pentru a'l face să se 
pue în inţelegere cu Rusia şi sa lega
lizezc situaţia acestei în Manciuria. 

• 
llloartea conteluI Arrivahene. Se 3-

mmtă din Flnrenţn moartea contelul Gio
vaolli Arrivabene. 

A fost [lghiotant al Juf Garibaldi, ~i 
la 3sediul RomeI din IR..ţq, s'a luptOlt 
eroic; la VeletrÎ a fo~t r:"lnit·;.1 luatparte 
la retr:;ger'ca dela Sun i\l:1rino, Din iru
Deie luI Garibaldi a trecut in armat:,l re
gulată în care a făcut parte până la uni
tatea naţională, Avea 73 de anI. 

... 

ULTIME STIRI. , 
lJ(~le,gntiulll. 

Budapesta, 18 Dec. 
- Şti!"l prIn telefon. -

Comisia un (ra~' ~ • ~ . 
, , , f' b a esmlsa pentru re-

SOi vari>a aJ aceri!or eo.... •. 
d 

. ~ ... une, en a (mut 
a oua şedl11{a sub pt'csid' ! 1 W '_;!! 
Kdlmdn. lU uz ,"'it: 

Primul oraTOr a fost O" l' â : 
L ' " '. o les OYl 

as"o, care a ilS ca delegatiI/fI .• 
d

" " el1 lese 
m cercul el de competintă când ". • , Ccre 

l12demnztate. ' 
Contele \Vilcsek .F'rigyes "PCI.~' 

nonşfe dreptatea în Cllvilltele lUI Oko. 
licsdnyi, dar IJo/eaţă flldernnitat"ft jiiud
că-I vede lipsa. 

S'a sculat apnl Ugron GâbiJl' si a 
ţinut o vorbire mal lungă, spun'end 
că n 'are încredere în co ndllCerfa ar
matei pentru'că aceasta este apă:sătoarea 
spirituhd şi limbii maghiare. 

A vorbit pe larg despre politica 
externă, .!ăcend aspră aitiL'J '.\;,v()seu
lui lul Goluchovs{ky. Zice că dir!() 
maţi<t J.1,:[ol1archiel are vederi foarte 
z'nguste. Rend1/:'a/J vreau .Iă I~(ă în 
Balcani, dar in clzip ~n:~it, pt Il!""-
I'n Balcani nu se pot I'ntrodlre(! stsle. 
europenisate. Trip!a-A(imlţă l1U! li 
şt"'şte şi n u-E inspiră inCrL'liere, ilo l 
nu! e viclean, ear ne.lm{ul e periul 
Politica mare a Gt'rmanid va grr 
p;;irea cAuslriei. }{u primlşte in.lem 
latea. 

A mal vorbit gf'wl'o{ul Jekel 
lussy respun~end lur UgrOll în llum 
ministruluf de ri!!sboiu SI contde K 
levich Istvdn. • 

La sJîrşit s'a primit îndemnitat 
Dd~qatia altstrin..că n'a ţinut 

di,,{ă. 

tiulcl'cn lui l\al'lH~r. 
J ~ienI.1~ 1 H 1 )p<:pnl"'~~·;( 

, . 
t 
Il 

,[ 
t I 
ti ,1 

" 
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J)ill Camera haval·c;r,ă. In prima Ca
meră havareza, b.ronul de PoJewiis, pre
şedintele consiliulUI, il protest!.lt contra 
d eela raţ i LIn i lor f:lcute dc către conte le 
Crai)~heilfl, predecesorul sau. care a zis 
(il. Havi1ria nu trebue. 10 principi\), ~ă 
c!ute s:1 Întrunească o m:lioritate contra 
PrusieI 'n sînul consii i u 1 uT federal. 

In ce1'curi/e politici! din Viena se C~~ ~' 
cJ /7/1'/Iistnd-pr"şediute austriac K,'''I!'l~c' .. ~~.-.. 

Spune ca nu e 11icl o cdllsă spre a 
se da o asemenea avertisare, căcT guver
nul b:lvlrez nu se gândeşte nici de cum 
să urmărcascii o asemenea politică, care 
e, de ait(el ab,o],lt imposibilă. 

Preşedintde consiliuluI adaog:i că se 
ştie ::ceasta în sferele dlriguitoare ale im· 
periuluI şi cii sunt ferm convinşT că bu
nele relaţiunr între statele confederate nu 
vor Înceta 

Presa Austriacă despre contele Tisza. 

pa da Îndată după terminarea dell'f{"ţz 
dem/sia. ,,JJII 

Defi mal ales sub dw ata ~g,l(, 
1J1'ăşmăşia între Korber ~i Tis{Q se preSl 
ca şi aplanală, se crede col asta ar fi el 
caderiI lut Korber. " 

:Et'ectul dis(·.ul'sUllil 41p tron il 
nelg'l'~Hl. . 

Belgrad, 18 Decemvri 

O depeş<1 anunţă, că discursul al 
sat de Majestatea Sa cătră delcg...:.r 
făcut adencă impresie in Belgrad. J 
rele retac pasagele din discurs, în . 
se veslt:jcştt1 rf!gicidiul şi publi~ul a 
ştirI despre aceasta numaI dIn zia 
ce sosesc din A u,~tro U nguria ~i k.u 
Ojicfril cari au luat parte la ucidt 
păreclzil regale, sunt de altfel si el 
şiş} hotăriţl a părăsi armata i nu 
altceva decât să se alunge din o; 
şi ace~ oficerl, carI erau oamenii 
încredere al luI Alexandru. 

C!~' 
Agonia obt;trucţiel. ... ,,,? ' 

Budapesta, 18 Decemvd 

Obstruqla din p'arlament, (_" 
acum se poate mândri cu un tn 
aproape de un an de zile tI 

pe moarte. De când kossuthişt\ 'au 
pus armele - învt':ţară asta d~la . 
rintiI lor la Vilâgos - o fractiunI C'. 

de 'vre 10 - [5 înşl mal împG"'''''h,..-.!'~ 
roatele caruluI ministruluI preşe 
te Tisza Vezend insi!. că nu () 
la nimic s' a hotărît şi el să r u n!1 
pet lupt;l obost<;>are d~ nervI şi 
mânl, nedud":nd Şi de alti el la ceva s 

Serviciu] militar tloul unI. 
Rom.::, 18 Dccemvri 

Luând pildă dela Franta, S' 

italian a hotărît si el ca să lntro(·' 
serviciul militar de 2 anI. Comisi a 

"Reicbswehr" scrie: l1Casa Se;,iorilor 
şi-a preciz~lt atitudiae:t liniştir şi solemn. 
Principele \Vindisch-Graetz"care de sigur 
nu e"te om revoluţion~r, poartă la inimă 
l11tegritatea imperiuluJ, pe care nu vrea 
să îl destrămeze ci săI Întărească. Dieta 
Jiu Ungaria a respuns la ~Jcea"tă atitudine 
respingător şi cu rece:dă insultătoare. Poate 
Kossuth Ferencz cred/", cl în;urând pe 
prim-ministrul austriac, face serviciu m~e
struluI ~eu Tisza lstvân. Ear contele Ap
ponyi vine cu o multime de preten5iunl. 
Aşa de exemplu cere, ca Ungaria să aibă 
corp diplom:ltic şi curte reg'llâ inJepen
dentă. Cât despre ţinerea curţeI ungare 
aceasta depinde singur dela voinţa Suve
ranuluI, căcI el v~ alege, dac;t îi place, 
ori nu curte maghIară OrI da(~ Ungurii 
vre~u corp dipi?matic indep:ndent, să 
poJtească a plătt ŞI spesele pentm mtreţi,~ere. 
ApoI sigur, că Domnitorul nu va r>rimi 
aceste reforme, căci nu Încape tndoială 
că li mal convine dacă legaţiunile, consulil 
şi ambasadele vor representa monarchia 
Austro-Ungară, J.ecât numaf o jumătate, 
adecă .u ng,aria. COnle] e Tisza îşf bate joc 
de atltudmea demnă a CaseI Seniorilor 
din Austria. Declară de josnice unl"ltirile 
austriace în contra UngarieT. Dar lucrul 
stă tocmaI contr:lr opi[)iunei dlul Tisza, 
ceea-ce el ştie dar să preface, că nu ştie 
~bgharir dela I~67 smulg din mânile Au
striel rind pe rînd tot ce poate avea in
fiuinţă puternică asupra lor, şi nu peste 
mult vom ajunge acolo, că cbiar ~i banca 
ministrilor să prime<lscă reforme favora
bile Ungurilor dar carI ating şi lovesc in merei aleasă pentru a lucra un 
Austria: Adevă~ul este: UnguriI poruncesc, lect de revisiune a iegiI apărănI , 
Austria asculta şi încetul cu Încetul va a rediglat adică rapol tui către Cat 
aiunge în stare dependentă. Aş;) dar e de prl'n c e un . , 1 ml'lt't' 

I . • l' ar pron e serVICIU ~, 
rlS credinţa acee:J, că 4..ustrla pene lte<lză I r 
Ungaria, cuel lucrul stă tocmaI c.ontrar". I 2 anl. ___ I 
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~~~~edinţa festivă a soc~etătil 
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tensiv, de cât tocmaI în seminarinll Mare prin entusiasmul seu j:'entru Andreian". se r'~vină. cu cugelelc ŞI slln

«Andreiau:I> tn sinul societatiI de lecturii ~~1l1uri!e religio;\se-moLd,e, ce, i-a\! in~:îl- ~irile dt mal des la Inspiratorul n",>tru 
" _. d /It 1n!'O~'1. prin ;;rev~dnlk ,',' 1-'lU 1"'1"':t .Lldrcl!1 8.1', rI(' S,n~/lIh1, dela care ,,~! primi 

<\At~dl'elll ~agIJlH1.) a l~~lo~"ur :;il pe a- milltc,l, restreCl:llJ timf'mii,: P'ii3. 11 ~,:e Însu1letire, 9U\~:'~ 'şi slaruinţă "pre munCil 
~oullur, NicI nu noatc II l\r~nirl1 corpul n1;'1 ,kn::,:atc zuri ; le V'>'tl'"1 "1 Ito n

, ",'(", , ,. t" r _.' , dreaptiî, Ci')<.tit:i. desinteres:\tă şi onestă. 
Hespect şi stimă acelUI popor, c{lr~ profesoral dela aCf'st sPlllinar o che- Cu drept CiJVl:llt zice' istoricul 'Ii 00- 'ŞI aCl)tn, :-:~nd trimitem în sbor su-

," ,ie să-'şl preţuiască după merit ba.rbatll mare mal frumoasa, de e~t s~, crpase(l lit~.;:i,illli B ;ri~iu: 1'lSaguna '., croit un p\:"! tirtele ~i illimile noastre spre pI'Turile ce
"1 I'larl! Din cultul virtuţilor lor, ce din fiecare teol()[J şi dil Leeare peda- atat ue L "g ŞI 1Tl<lr~t, 10 el! urmaşlf "el reştl, în carT pluteste spiritlll luT Şagul1!l. 

de lectură "AndrelU Şaguna". 

, • d n , 't I II 1 C! ,lU s;; lu,':e cel pelt!" ° 'illt;;) de ~ln: I,en- VC
'
,1l'!'"} ~,.l' ne ~11',,=hl'rl'1".n ~ln::JI'nte" geniuluI 

t "'UI'I'!e "I'Jnl'ce sleaua gog Ull a ,'rerll al S'Hl'l UIU U ,~;Hmna. tru c· . '1 ".' ~ ,,' , " -' ' -, au ::illS pcs e DIfOl<..: h ,', ~..t ''', - a ""- leall"eze 1; treg.~ acestuI m:lre barbat, rugi111du-l, să îndrep-
,mdueetoal'e a rnajol'it:lţil oamemlor, un cşagunian conVinS'. ceea-ce e SI- D<i! un ve,l( şi mal m dte "om aVe:l teze cererI ferbintl c<"itni trollurile D-zeeştl 
'.sar şi vor rasări totdeauna indelll- nonim cu «român bun, ortodox ade- sâ ne inteţim p~lteriic, Ci sa tradd~e!n In spre a ne lua suh scutul şi o.:rotirea sa, 

c IrI no~ Ja vieaţă cinstita, muncă se- verat., Cum î~1 împlinesc profesoriI ~inţă acee~'·c~ inca mure parte pluteşte <;pr~ il face să dispară din inimile noastre 
);Il:Ja, fapte nobile, ideale curale şi această chemare şi cum iT inteleg eleviI, lfl li.:!lCCl ldel

1
or!! "y simh~"ile n~ut .. Hil si să să1:1s\uilScă 10 ele: 

b
' f d ].'\ lJl,(,"'II.()are spdl'nta p11bll·C'.' ce In fatete noastr;\ se ndlc~, n,lareţuJ 1 l,),caş sem:-lnta dre1'u1t.iI.' sincerit'atil, echităt,il, 

, ,,: ,tu..,;asm sincer pentru ll1e, rumos e ov,j( ,t" ., , ~, 1 h I ' , '"' J • n , a u0mn\l U', c:ue va martl'rtsl g('ne~"ţlllo, I)biectivit:1ţif, c<lnsie1cra:-il reciproce, ca să 
,i. mUI"ll. a aran,Fll-o socletalea de lectură cAn- din vrerl1ile viito:,rc', vI'tail'tate',l. bl's'er,l"'e',Y1 • d ' .. d • ' . ~, putem In rUJn;J nai,1 bisencilorto o"c ro-

Hecl1noşlint:\ acelor bi)rha~l de drelll şaguna» În 29 Nov. v. În pre- ortodoxe române din a,:ca~;tc1 patrie şi "3 mine din Inctrop<11u no:,strâ pe marca lini
'oalft carI, :-:;t,t!J<,niţl llil de egoism in- scara Stuhll Andl'clu. Pentru elevil se- de\'c~1i un mOimment .:uiwr.11, cuc pres1c ,titi~ şi ~cl,ti~,\ de ,'ifore" vietii omenestT. ~~ 

::it şi de folo::-iUI'I personale, ci de zel min}ll'iu!UI, ce poartă numele lUI ~aguna, refl !flllt:-p<lrtate V.1 duce numele" nC:~!l1U!UI Tic, spirit C' ]1'clt şi ncprih:'înit al m;~reluI 
ldabil "!i terbinte iubire de neam, se aceasU\ zi este o adevt's.ratil sărhătoare. nJ[n;~n~s,c., l~C~:,t !o~a;; ,d~:-,~c;~ \l~1 :I1,Il11"<1 i Ş,:g\:na, l,tI, lncl~iTJăm prinosul suiletelor 

"1 '\ . • ,,' 'h" Itll ~.~~ld1a, .1 lllcolţ~t ca ld~,a, EJ ,I-.l pus l' n(.};J"tre, ŞI lnvocandu-te cerCln să nll ne 
,ICe}) să P' Janteze fn inimile elevilor .",cum an el ocaSlUne să mc me m t""'Il"lla prin fl'llJ IllLl11"a crt'",,1 ("', PCl'''' d f .' 'r I ~ f 1 ~ 1 " ,"', ~,' " "." C<,u • .::'" L ... , '1 uttJ.rll 111C aco o In sere e l11a te, 
" r;lsadul virluţilor cefăţeneştl şi na- mod festiv TnpmorleI mareluI archlereu fenclţ,lor de astdzl, dat ne-a fost s~ vedem unde petrecI! 

',nal
p 

prin modele veritabile din istoria pârţ!i'l sentimentelor şi gândirilor lor ridjcf.indu-se ace"t, pomf~os locaş 'prin nc- Aninlat de Clce'.:.lea dorinţe ŞI aSplr.1.-
'r'utullll nostru. Ce mare valoare pe- 1'll.1atinse de otr-ai'a lumi!. Acum dau ob<)~It1 h::trn,lcle ŞI ~Li'UltO:lr<:';j ~O:[':ltlldl,r..e ţilJnT, în ca\iv,te de president al societ<1ţif 
gogict1 poate avea un a:s tf"e I de me- el dovezI in fa~a superiorilor bisericiI "Inaltprea..,{mţlet ~aJe DOllll:lllLlJ Archlc-, "Andreiu S:lgUI1 1" de~chid sirul festivit;iţiI 
! educativ şi cât de mult contribue şi publiculuI mare de nivolll cultural, Pl:-:coPGIŞI ,.\let~opol:t ,:l\:tlŢ':l,l. ,. I lLIT de astaseură. intru pomenirea numeluI LuI! 

b h
"t 1 r 1 -' li" orle ŞI m",nre ,le SpIrit ~i. P tII 7' h 

formarea de caractere cir h e~ 1 mar, a cL1I',e sta~, semmaru (l~C ud/eces.an Ş;lguna, Care trezcştf, împintcl:ezi şi 11)- unc ee corn 111 cec em~ o 
;,rea tr~bujllUI. ;-.;;l tiC discute. Aceşti (A,zdn,1I1,. ~I spre lauda he spus, JU- demnI mi!~ţiIe şi inimile 11(hl,stre spre !u- noapte vin.' de G. Kiriac; c Imnullwi
',cillI meritaU din p~ginile luminoaşe decând din prestaţinnile elevilor cu crârI bune şi folo,itcJar'~ ~!! . ,-il, de T, Popovie1 ~i hal ada c.),lănă

., ll'ecululul poporullJl nostru, din su- ~ceast:1 ol'asiurw, numaI cuvinte rn~i- ~ ,Şi c<î.n~ r,~ g,în?im~ ca un sing'lil::)!il, stirea Putno.) de 1. VOl'obchievicl au 
lirilc timpurilor de glorie şi mărire I ulllitoare putem zice la adresa luI. Pro- OrI ClI de Jarult dell D-ze~ cu Calltaţ1 fost dntate de corul sociefi1ţil cu toaia 
, , d' 1 lI' 1·1 h b d' 10 Sliper10are, tOlllSI nu e ,.:,lp.lbi! de ;1, duee ' , 1 l 1 '1 f 
IOllitJa SI !il nume e s ni uClte a e gramulul ogat!il punele, intreg l' ;r:dc",'j[cÎre 'J'l'l'C~I' ~l' '1--1""") .'t' d'r prpCl~lIJnfla, allu;l 1armCI1 uI pro esor , . I . h" t'" ," '-' " ,c", ,l! ( pJ, ti: d . 

. ,:'Jilor, carI ne-au condus la isbânzI, a fosi unn;Hll cu viu intel'e:s şi placere. ['11'': l1si l;:;,tCJ g:ln.1;rllor; ce wl1Ieşe.;,: su- I e nlnsică şi dirigent T, POpOJltcl. Cu 
,;J!ete::lc rnaiastra cunună de ~nărire a I Public nIlIlH~l'OS si ales .. În ~runle e~l tlctui se,ll, t,rebue S:1-\ admifJ.n~, ~:e Ş~'p~un~i \ deosf'bir,e a plac~lt cImnul uniriI», ca~e 

omltl]: rnal mult, m cărnmu) lor I Excf:'I('llţ!i sa metropohtul ~l mernbrtl ŞI pentrd {eluJ, "CUlil a ştiut sa- ~I <lle:lg:) !Ia :::itarumta pllhhculul a lrehl1lt !:-),1 tIe 
n'tiC chiar \'iilorul... I consisloruluI arehidiecesan, era de fată. oamen~{, C\I cari ~c ,lucreze. _, \' r('pe\it. Tot numaI l.aude s<l pot spune 

A t J d
' f ' "1' f' 1 ' I . (J'en~ratl;1 hll Saguna va remanea pu- . d t" I () 

,ces e a? e, m~ fac ~e~'ata esil~'a j ::;e(J,Ulta. estlvă o c eschlc e preşedl,ntele rurca UIl m~dd de 'sÎ~guil1ţ,i, de pricepere: Ş1 e r~resta,l~ll1I1c orc lf;":fel: c z<ve1'-
~, '1,levl!or HemlD~rmlur a~chldlecesall dllli SOCIetătII dl Dr, Petru Şpan pnn O şi porniri nobile, îndreptate spre lnalţ:\re3 tl.Era dm eralU. nou» de C. Pornmbeseu 

lin !il memoria af'ehll:'l'eulul Aodrplu I cuventare frurnoast\, o Hdev~rată perlă bisericiI şi :l nc~mulul. ~l «PrJ7ltporiu românesc» de * * * 
~una, să le dau cu pri::;os ~i profe-! oratori că, ce şi ca Rtil şi ca composi- Ri"d pe rind se stinl;C plciad~l a~e- Acest pontponrin, a căruI modest autor 
!lor dpla ace:::>t in:slituL : ţie ar putea fi model marilor fauritofl l.or b~,b"I!' )c~rT ori-unde s ~;u ru~, ,:l, lo"t se ascunde sub t.reI stelute (probabil e 

I I 
'c d '1" b' t'J IIi 'b' d ' ' t,d<:l ŞI ma'h!i'Ht n..:amuiuI nostru. Nu de h' d" tiT I)' â '1 

II P ela a l<:tr (t lor mar a nea-: SI iell! e ccuventarl mau istrale» Cu . 'It . d 1 'd ' 1 b' . '- C laf lrJgpn u .. opo\lICT) a st rnl 

1
', I ,., . Jllt! Se e:>,IFI' e S1nu ISeriCII un V<l-

ul nostru loe fruntaş ocupa marele, câtă franehetll e caractt'risaiă in această !oros b:lrhat al căruI nume străbltuse tII adcveraiă furium\ de aplause, ~icl nu 
~ierell AnJrelu Şagu.na. Mare a fo~t vorbire epoca lUI Şaguna şi cu câtit ('("le fi1;<T largI sfere ale vieţii româneştI, se putea altcum, pentrn-ca e alcătuit 
preot pentru biserica sa, mare a mflTestrie e scos la iveală contrastlll şi, a cărUI pome,t~ire şi la, acest ioc m~ri~<1 din cete mal frumoase şi iubite melodiC 

t m roma'l pentru neamul seu, a isbilor dintre bogdţ;a de atunci ~i să- ~a {i~, l'l~IC"tJ, lltnd, unu!, dlll y cel dmtal poporale ~i închele cu «\tarsul lUI 
. ,~t~$t'(:a eclăţean prin darurile: n,iI.:ia de art convingă-se Ono cetifor IsngrlJtr~rJ al socletaţtT Ade !I;'ctura "~ndrelu Iancu.1t Uine a cântaL Viclor .J.Vf/lresan 
. r-" , r .. -'1' 1 b', > C ' ". ~' . ., a~una pe atu;!CI, cand se ada Inca ln . , 
. "e. cu carc lira unpOt o l;;~. u: dll1 Il1salil cuvenlarea, care urmeaz:l aCI: leagălIul vieţil SJk. cI. c. 11. un soto de flaut: Câ111ecu! 

:1e depâr~m mal, .. mult ,de tlmpnl,' I , Şerbătoarca de astă-seară e Jl1'lre şi Ciobanulul fantasie rom. precum şi 
C<ire a .VC,ntt, C,II atat mal nnpos~nta, ! EsceiCJlţa Voas!,.,!! \: ~,n~ L.!ptul, ,d ne scoate diq ot~ic~lluin~a Octcwia1z J.l1U;'d~wl cI. C. III O ba.ladâ 
1 cn,pfllorlre IlI-se desprmde fIgura: Preastimat Public.' zilei ŞI, ue, 11 an~pLlne suiielel: ~I il1l1l111e pentru violină solo de C Vornmbescu. 

d1l1 cpata trecutullll. Spiritul lUI: '. A spre gandlrl marcţe, CUrI ne 111lil1CreSC, ne DI O :\1 '~t.. Ţ' l' .~ b' • 
'1 ,. )rev''!z'u, ' , . frclzecl de ani se streclli'ară 1'1 110-! 11lviorc,'!z:l ne furtiticJ si ne d iL1 '-ol1\'io- - nI (~an e v 10 lOlst un, dre teeh-

~. ,: J, ,l "~.' ...;:~I "ŞI ad,lOC ea oce(r~l ni, , i,d II ul, vecin i~i ef, de cânJ carul mortuar, I gerea Il e""l!'um utată abi rui nţil' id~al u hl'l nÎn! bîni:)or de'5vollab'j, dar j ocu 1 e prea 
. ,:Jwl gene~oa.', ~l Idi'c~lple-l, Ilppnhă-: I~SOţlt de s~mţ~m~nt~le d:Hero,:"e aL ,n,,-! 11l~rupat de mintea luT ş,!guoa. in aşaă~ puţin barbatesc, ton.uile nu S\HIl de
" " - :nultărilltă celOl puţml ale~I,' tlund ŞI bl~erICel, In o ta1mcă JI01ŞtC, i mlntele crc1te de el. Atun repri,'irl sutlc- i stul de larul 

.',-{ au losl tn stare să le înţeleag~t ., dt;cca la locul _de vCclnică oJ ihnă rcmăşi- i teştI sunt Cl picuriI de roue, caninvese- i , ,t"< • " ., ,; • .' 

,'l~ce(Ju~ S~-Ş! batătorească drumul: ~',.'~)1 ,:l:-:.~1t~Ştl, il,le ,celUI ll:aT ~na~e b.:::-bat, I Iese ll~nUr;l slO,-~rS[i de arşit.,a zilei. 1,' A fo~t hUlll~~'1, ş, :menlul OC(1-
il1lll1<l lmerllIllI noastre. .Ii: un semn: ..... '~ ,\ u,.ln \ c,lcul t ecut hh~nca ŞI n:1- Stoarse şi uscate S\1nt ŞI sutietele s~onal al dlul Aw~, O:wu:a cI. c. III dar 

î,JQ',ur,ur:Hor şi vrednic de remarcat ca' ţlune~"t~m.~I1~ dll\ L1c";j~ta ra,tn~. ~ 'n' 1 noa~tre 1c arş1ţa ~remii, dar' neclIntita l:;il mal, Illul~e bune se pot spune de-
'. '!'imAa română în to'- t ă t'l " 1" 'r'~.,e ,a ,~l>S,t 1 rin, cO~ICel)pl.C, lI"dtc. I remane ,In 1101 credtn1a, ci va :;0"1 rOlU ( spre dlşerlatlllnea v.-pn"~ed, l!ie Belentă 
. " " Ci e p r,l e aran- ~ C<ll S.l u\cntat, 'pllfI skl-a 'arga u\! ;,c-. dlltllncţll, Clr\! le V0. ;:;,da~)c' şi lnvionl, '1 III ., ',-, . • . : 

. t sCJ'aLe festive Intru pomenirea lut. tlvltate, ce a"de!Jrr:I~"~ lIrmaş!l<?r set. I Ear pentru-c" mult doma dimilleJţ;~! ~. l~' , ",5 t11
,:1(:.1.,. Şl, U l.dttl!'T ,) Intr o 

, ~\llla, ' ~tlre Pl,lD prIVI,n!e I<;upenoare cuitu- ! se sosiase;l cât ma! InlJrab,l, datorintă avem: 11IIluă fI umoa:-;ă, :;>1, abundanUl., CU un 
Dar fani. îndo!ali1 nict1irl nu i- 'e I nle ŞI, ştlc~~dlce, pnn o forţă neîntrecut.! : noI generaţia de a.st;'t;r şi maT alc~ tÎne-' ~ogat aparat ştIe'. niIfîc, cu un. ag.er spi-

lrf'(l,zlt un cult mal sinc0r. ,,8 _ ~e P~(:~UCtl~ ~t~:e, pe toate terenele vieţii! retul, \.~are se a~apă de ştiiilţă şi cultura f nt de observatie Ş.i de disli[Jc~ie. intr'a. -
mal m lultu, ".c blsellceştf. ' la s~nCtll"rlll "'llntelor 1', S ' "de li. I " . ,,,. ,. .... , , nun IL l)- eml:larlU! Vd rar a oamem[ tmerJ, pl'ecist'azc1 

Poesii poporale. 
-- Culose de :llihail Eminescu. -

Frunză verde de orez, 
Vino maica, de me vezi 
Că gr'inele lS maT verZI,' 
Granele s'or secenl 
S nof ne vom de1)ărta 
l
' f 
"runză verde de orez. 
Cine o stîrnit hăI de ~()rtf 
Putrezi-Î-ar carnea 'n gr'os 
Şi picioarele'n butllCi. 

Din Sibi~ până 'n Abrlld 
!\\urgul apă n'a beut. 
brbă verde n'a p.lsCUt. 
~, p~<;cut earbă uscată 
~ o btllt ap:t de baltl1 
Cu jele ;'mestecată. 

F unză vnde de bujorl 
Are maica dOI feciorf ' 
V ~ni carte şi porunCă' 
Din dOI unul să se ducă, 

P,e drumul AraduluI 
(:.~t:l/1a 'mpă.ratuluJ. 
<;and era l'ulllezăzat 
F II 'n ceWte la Arad 
~;:r, d,nd fl~ i'n vrem'ea cînif 
r u .,0 margll1ca DunariT, 
Iar 1n vremea prînzuluI 
Fu 'n graniţa TurculuI. 

A!ungă-te mandră'aj 'ngă, 
A)ungăte-on dor ş'o jele 
Să te iei pe urma mere 

Tot plânj:lând şi sllspincnd, 
Şi de drumar intrebl!nd, , 
Si zau tu a~a ziccnd: 
MăI badiţo şi mef frate, 
N'aI vezut p'al meu bade 
Ducendu-se la cetate? 
Cam avut un bade drag 
Şi cătana 1-0 luat 
I!e ~ine l-~ 'ndepartat. 
c..,ă 10 dus In ţară strir::a, 
ŞI 1-0 dus să nu mdT vină. 
Da eu rog pe Dumnezeu 
Să vină b3diţa meu 
Că'[ om bun şi nu-l om reu, 

la-te sam::!, nJnă, bine. 
S~î nu te uiţI tu de mine. 
Când a !î la uginiţa, 
Voiu ajunge la granita 
Când a fi la sCăpăta! ' 
Voi ajunge la MailanJ. 
~ailandlll e oraş mare, 
Şl Mailandul, dragă, are 
Un dmr~ş lunguş şi lat, 
Acolo VOlU fi culcat 
PrinA inimă împllşc;!~, 
In sange roşu scalda~ 

Pe- drumui Simandutuf 
P"şte caiul ·Ian::!.;; .. ",. 
Calul paşte şi nechează, 
Iancu doarme si \ 'Sl'17a • ~ ~ .. , 
Calul se apropia 
t;;i din gralu aşa 1 ri.la : 
lancule, stăpânul meu, 
Nu dormi a~a de greu, 

Că vor .. tni Unguri! 
Si tu nici nu II simti! 
iancu iute se scula ' 
Şi pe murg incaleca 
ŞI-şI aşterne drumulul 
Ca şi peana vîntuluÎ. 

~ăl1liI, nana,_ sp<l\ă haine, 
Ca eu merg lI1tre cătane, 
r-.:~ le spala. cum se spală, 
CI le spală 'n lacrimele 
Şi le uscă 'o gimdureie. 
A pol, bine 'în vălite, 
Tu la mine le trimite, 
Pe ~Flerul vîntulUI, 
Prio fundul p:::mentului. 

Pe din sus de berărie 
Merg doI fratI la cal<lnie 
Şi unul asa ~lcea: ' 
Pune frate m<'lI1a 'n sele 
~~ cântăm una cu jele 
Sa ne-audă maicele, 
Bată-te focul câmpie, 
;\lare, 'mI pare şi pustie! 
Am fost voinic tinerel 
Şi am dat de mare reu 
Ca dOi ~nl şi jumCltale' 
Am umblat pe lumea toata? 
1\1.l1 binea-aşl ti murit eu 
Să nu ajung a~a de reu! 
Uite Doamne l:âtra mine 
Şi sara şi dirnine~H<1 
Cum perrec tinereta 
C " u amar şi cu neCo' z 
Şi cu lacremI ,pe obraz. 

r~a dUP[l !;3cremI nu bag s~;mă 
{~~ le ştcrg cu east'n3.tr:nn5, 
CI bag seamă pe obraz 
Că Inncac~l mult n;'teaz. 
Doamne sHnti.', nu ţi-f greu 
Dupa un voinic ca şi eu? 

A I tu I moare de betriln 
Şi nu ştii reul de ce-T bun, 
Da eLi sunt voinic tinerel 
Şi am dat de mare reu. 
Nu ţi-J' ţie maic~i jele 
De tincrcţcle mele, 
1'· , .. , d ' 1 ~ ,-,il neaca 11 or sange e r 
Acea .. t,l inimă-a-mere 
Cum ,stă JHlsărea pe SplllC 
N u ~tlT sta-o-a, o-a sbura 
Au 111 lume duce-s'a. 

;\:,laică, maică draga mea! 
r,u me duc mald de aC~lsa. 
~ll plânge, ci li! voioasil, 
Ca ~e-o ÎI pru pe pace 
Iar mapol m'ollntoarce. 
~i de-o fi o reutate 
;\1'01 tr,1ge Llng'o ce rate 
Ş'of scrie frumuasă carte 
C ' ' arte 11 patru cornurele 
Scri~::1 cu Itlcril'lI d .. iele. 
ftLlca. maic.i draO":l mea, 
v -' " r.~1 mall'a la de~d la cruce 
D~ vezI nCdJllţu! cum ne duc\; 
( ' - . I d' , ~a n.l-a ual InapOI 
Ca ŞI pe-o turmă de oI. 

[ .. / 
: ': ~ , , 
: '1 

+: 



au 

, i 
! 

; \ 
i:1~ 
: .. ~ 

·1 

~ :: 

.' 
" .TiJ 
fi 

r 
"J 

.;1 
~1 
H 
I 

.. _a:"~ :./0%4$(;'77 1".~.',nrll:in7"f1f ",falD? .,...,.Wi'irR7,. •• i1tMf....., ~!i;!.?~~~_ 

6/19 Decemvrie 1 n03 
Nr. 22·'1· 

elI 1. Belentă domeniul şliinteI ~l cre-' naintea bisericeI în preţ ~e 5.00 coroane, 12~ coroane, - Ioan Pop 2 coroane, _ ~ 
dintel ~i ajunge sa le Împace una cu - Ioa~ Hay?s e~onom ŞI, soţia 3 cand~le F lore Rus 1 ~oro;m,1_ ... Mttru M~iteuţ u. 111 numer aproape complet; parte prin 
alta. de argll1t chIar lIlalntea Iconostasc.lul In I cor., - )'l~tru Mateuf b, 2 cor., _ desbaterile serioase asupra obiectelor 

Foarte bine a fost drciamaU1 poe- preţ d~, 60 cor., sf. E':angelie cu 35 cor. Oouţ Zal~p~lr. 2 c;>r.; - Moise Pop 3 puse la ordinea zileI. 
1 tnelsalU cu 10 cor. ŞI 2 }Jraporl cu 100 C~lr,. - ChJ'1st1na Clc!)c 2 cor" - Ioan La I d" 

"l'a It II II Leec 1)am 1 /., ('1 orele 9 tmmeata cOllform " . , a« I cu camt' 11' coroane, _ tot econ, Ioan H'l)'OS În tov:l- I ,epe 2 cor., - ved Susana ;\Iărg;lnan programll 1 •. 
:l 1 · 1 1 dl 7~'t '\,r . T' F '1 d S fi A d . . 1 lll, ={cv. Domn protoT")res· • e c erI CU C. l _aloranlf. 0- nişle cu econ lore.' ~lrgJ.nau cu millcă-s'a 1 ,cor, - ve. o a r eu 1 COL, - b t t r-
nul dramalic potrivit continutuluI, ge- 1 stihariu preoţesc, I ciaslov şi un apostol :\lttru HOlaran 1 cor., _ Ioan .Mâteut m. • 1 el' /actual Alexandru P. Popovici 
sturilor nimerite, jocul dr fi:-;iol1omie tO,ltc în preţ de 2--J. Icoroane, econ, loan I coro,:nă. ' In ~a Hatea sa ne presedinte al adu~ 
într'adever artistic al d-1111 T, l\Iorariu, Vid 1 sfeşnic în wijlocul bisericei în preţ Stlrşind cu enumerarea J;~ruito[ i:o:' • nănl~ ~onstalând prt;s'enta celor mal 

de :-\G coroane, - economul Alex,mdru preotul ~nchee, rugcnd pe bunul D-zeu mulţI l~vt!ţetorJ (şi o in~~tătoare) r'ln 
toate ne-au produs ilusia, că nu avem '\l<Heuţ cu suţia si fratele seu Ioan un rind i c~ S.ă pruneasc:1 aceste jertfe ale credin- O vorbire caldă la adresa' 1 p 
în faţa noastră un elev-diletant, ci un d~ oJ,ijdil în preţ ,de (io co'yane, şi 1 I clOştlor într~ jertfelni.:ul cel mal presLls senn, în carea mal fiicc~ld Ce or pre~ 
artist dramatic. XiHlerit a fost tonul s~dur p'c.<;>ţesc cu ti c.or., -. ll1vetiLtor~l, d.c cenurI, ŞI să le resplătească cu daru- ,. 1 1 ' ,pe scurt SI 
glumeţ şi În poe::;ia luI G. Coşbuc: i'-llcolae (.Ismaş cu ~oţ1a .\lana I măsulU I rIie sale cele bogate. raportu anu uI eXpirat, mtonează ~ă 

7\.'"' ' d d 1 d 1 de }10.s,tav re si. ",,~estol s.i r acoperem2nt I După t~ate aceste,a stropl'ndu-se tot anul acesta pentru Întreaga rellnl:ll ne_ t.J.'lunta n co ru ( ce amată e pE~r ag. r . ' . f " 
c. 1. Filon }/UCllŞ. de pluş pe analog l\1 preţ de 2~ coroane, I P?poru.1 pe rind prin părintele protopre~- a, ost mal mult un all administrativ, _ -...~ 

?\.~ ._- ec~n. Ioan Hot:lran şi mamă-sa 4 pra- ! b~ter ŞI preo~ir Giorgiu Ciobriş şi Dimi- fimd peste tot multe agende restante 
he-am dep<lrtat cu plăcute im- pod 1!1 valoare de IOa cor" - econ. i. trle Jlusclm, cu <lpă sfinţită şi luând ana- d It' IAd b' 

.~ ,. . '1' I~ l . . , I f • d I e ,regu a ; Imp oran lllecuventarc;a 
presh ŞI cu convlgerea, că în semma- "Olse )~i agl~ ŞI soua 2 Jll~"ae, 2 stihare, ~ra ea, pr,eoţir IO<ll1. Jercnt1 şi Vicenţiu J 

riul ~AI1d.reian« pe lânca ('ultul vil'lu- pentru baeţl ŞI lin t~trapod In va!oar~ de II ,;mtoş, cantandu-se .dIn p~Jrtea strănurilor cenu uI peste ce] presentr şi asupra 

1'1 I I . \'" :'2 cor" -. Ioan, L,11e. econom S,'I S?t,Ja 1 li C<lI.ltarea de mu.lrul11lta', .St''1·)u'nl'., st:lp~na- lucrăriI lor, dună-ce invita ne se ... ·re-lor mare UI arc llereu j nnreI :;iagnna, .1 . _." ur- ~ _" r- t 

l 
. ;]po~,tol ŞI un stlh;mu pentru bi:lcţl 10 va- . pnmeşte rugaClltnea robilor T('I" _ se tarul prim G. Jianu de a·"I ocul.)a 

se cu ti \'ă cu dragoste, seriosi tate şi· l I 1 d d" ,. Joa;'e ue 20 cor.. -- econ, ,'Iore Rus şi· ep~"irtct1Zâ cre IllcioşiI la .de lor cu inimă locul de notar al sedinteI declară se-
pricepere ştiinţa, arla şi bunul gust. soţia 2 ~tihdre pentru b:leţT în preţ .de 1.2 mângJiată, }:iud2d .şi. rrcall1ărind pe bLI- dl'nt d h'... 'A d l' , d' ' 
't A d ' f l' d' , t l D .- ,a es(' ISa pu nen a or mea zileI.' !:;un em man fi că ast E' e tmerl plmr coroane, - cconOll1u !'etru POPH ŞI sOţia nu llm~ezcu, că Ha Invrednicit a aiunge D' , 

de nobil idealism şi entusiasm, bine 2 stlhar~ pen~tru ~b;Jep In preţ vde. 12 cor., ac~ast~ ZI de serbătoare biserice<'iscă şi de 1. lspuseţll.lnile comitetuluI cen-
preglttiţI pentru lupta vieţiI, adivI şi CCOIl" bilvnla Patrolu un IllaSJIU pe sf. mangaere sufletea<;că, tral carI - deşi s'au comunicat se-
cu curagiul convingerilor pl'Of,)ril, să tr[- PreQol lde IO C.l)r., _- "i'd, CHiţa :\lisarcş , După ~firşitu~ ~finteI lit.urgif s'au 1n- parat fie-căruI învcţător -- la cererea 

I1lal mUlte 1 UITI Inl. In va.lo<1r~ de IG. cor., trumt preoţ~mea ~I lI1veţătonmea 1C1 m;I',a mal multora membri se cete.'i,'le snre 
mit de condncfUorl poporulUI nostru. P t B'I III V P d •. - ccon. ~ e rn a aglu ŞI sopa llmmI pe preotu u lnccnţlll ~ntoş, un e au fost I desbatere în sl)ecial 
Aşa putem susţinea concurenta cu COI1- s!,~ p.,IŞtl !l1 prtţ dc, 25 coro.ane, - econ trataţI ClI adeverată Iubire şi dragoste. ' r.,·.. ._ 
cetăţeniI nostri de aHa naţionalitate, al Gavnlă Rus ŞI SOţliJ, măsale albe ~u 1. li - Sub de:,ursul me~<;eT părintele protopop . Se naşte o diSCUţie VIUl la des-
nostru este viitorul.,. Sica. (Oro:1I1~, - economul MOIsâ Istrate ŞI sOţia a~ ~oastat II1tru săna tatea bunuluf nostru r baterea. celor dout! teme recomandate 

I ll1;;S,ilU pe sf. Preo:;tol cu 12 coroane, - EpiSCOp Ioan Papp, Hcl"m,lnd cu totif cef de comitetul cenlral: a) In ce chip îşI 
economul. Stefan Cordoş şi soţia 1 stÎhar presenţl, preotul ,V. Pantoş intru săo'ătatea j poate C<l~tjgiJ şi susţinea invctătorul 

Sfillţ,irca uuci biscrici. ~;:'i~tr~ ba~ţl ,cu ~ 10 C()~'.' - econ. P,e~rll ~ilUl de!c~at archlcrese, ~re?t~l Ioan Ie,rcan I autoritatea şi respectul în si af~r~ de 
Sl,C ş~ soţIa sa Saveta "ld ~ronul arclllC- Intru senatatea preoţlmel ŞI lOveţătorunef I "coaIă:1 b) 1 x,' _ 

(Urmare şi tine.) resc ŞI a Prea curateI Marta cu candl!lă locale- ' ,.. .' n ~e m~sură poate ,,-on-
18 anI sunt de dnd în fie-cRre an ~e argint chin~ şi cu. ico~nel: trebuincioase La oarele 3 d. m. lări~tele proto- tnbul c.~sa Făflnteasc~ la educaţi;mea 

s'au făcut cHte ceva la sf. biserică, _ hlnd frU1110S nnpodobne l~ yaloare de presbiter tot cu aceeaşI lnsufleţire Ca la şcolară ~ - la care l .. au parte lnv~- "-" 
parte din venitul el modest, - pane din SO? c~ro~ne, - eco~. ~oan PiitroÎu r mă- primiI; e'ite petrecut cu banderiu şi tr~- ţătoril: T. Linţa, G, Ţunea, S . .\lolin 
dărui riie benevole ale credincioşilor, dstfcl --alu ŞI ŞI UIl ştc~gat1~ 111 preţ de ro cor., surI pană la margmea comuneI, unde lu- şi G. Jianu. . 
la anul IK))5-INSt.j s'au incel)ut facere,] InoT mulţI creştinI 110preun,) 2 praporl, ându-şI remas bun, Intru adamărl puter- F', b· t',' hl' 

1 
r, T . d' , 'J 1" d" le-Lare mem ru ac IV la o \a-a-

temp cf, care mar n:linle era numJJ din mic pentru peregrm:trea cre lnClOşl,or a I1!ce e I"S:1 triiească se depânează. 1 r> 

zid de cărămidî, şi anume astfel că dela sL ~~~,năstire din Hodoş-Bodrog 1n preţ Astfel s'a Încheat aceasta sărbătoare I m~ntu moral, de a desvolta una, orI 
biserica S',Il! dat 720 coroane: eHră cre- de S~) COrOdlle, - mal mulţI aeştin; [ăina biseri;;ească, pentru a căreI splendoare si chla: ambele teme recomandate de 
di?cioşi~ ~l! d"t p~ rindul caseI sculptoru- de l;ps<l yent,ru prescurT peste an, luminI, reuşită mulţâmim înwiiird p6.rinteştI 'a ,conllietul centra!, avcnd a-şr suhştcrne 
lUI ],1l11Plll ... - ajuns In lipsa - cate 1 t:Fl1ale ŞI STllIrna etc. :- In fine arată preo- preJ ~finţleI sale DluT Episcop dicCf'san loperatul, cel mal târziu până la înce-
pâne şi I font de si nină; 'la anul IXRx tul, c,ă_sp~ea a vedea mtreaga bl'i~rlcă re- Ioan Pa~p •. mulţumlm DJul pro(()pl'esbitcr putul lur iVlal 1904 presidiul 1 d ăr-

·s'au zt:gra\'it sf. bi:o:erică din venitul seu staurata, IrI toamna anului cunnte s'au Dr. Ioan fr;Jt!escu, pe c:1rl bunul Dumnezeu l:'1mc tiI i u esp 
mod~st, eal';I templa s'au zugn)\'it prin con- pJrdosir cu place de cemcnt colorate~ la să-I trăea'ic:t la mulţI lllJllţJ fericiţi ;Illf: " 'Il U ll.,. Urle e apoI se vor preda 
tnbUl rea preoţi lor actualI. JGn d lieci! rele G\ re . lu-::.:.l re creşti ni! earăşf şi-au arătat r"illce11 fiu Pal/toş. uneI corn ISI ulll sp~e CCllsurare, care Y-a--' 
ro coroane, di Dimitrie JhcJlI Ardelean c\'\avI:t ŞI dragostea faţă de sfânta noastră proot gr.-or. rom tin, avea a alege pe cel mar V['cJU1l" ope- .... 
norariu comunal la corO;LllC. Învel.Horil bi . .,~ri~·" s".i H'J?~ ,."C;1, "::lJillr!;luillli lll'm,[- rat de a-l Înaillta comitetuluI central 

ţ".- .. 

f 
,f 

actualI dte 5 cor epitl'l<pif de :!tunel !Ori!: Ji IlU,,,r 1)ill1ill le ,~I. Ardcklll cu Adunarea de toamnă. a despărţă- până cu finea luI Mal 190 4, .. 
Ioan Bjhgiu, ~tefal1 Cordoş şi crlsnicul ''';0 cJ['OJne - prco!Ld \ I(ClllIU P 11llOs I R 1 
bisericel Ioan ",larganal! dte :; COrOlf1e. cu 15 COl';UllC, -- l:nv. Nicofae Ci~ma; i mentulul Oraviţsî al reuniu1.iî în- 2. aportu cas~arulul i:l:ată .~seIe--~ ;'. 
La anul It-I,90 s'a aurit templa, el:truind IO cor, .... !IlV, Te.odor Lucaciu 10 cor:, I veţ.l.torilor gr.-cat. din diecesa Ca- cure~te de 3. cor, s au plătlt~mdr de 
100 creştinI 20~ cor. 42 til~rl Ilustritatea econom:l: f lore Ltle 5 COdroane. - NI- i b 1 1 1 toţI lfivqătonl presenţJ; ap~să lnsă nUl! ..; 

sa contele \~'enkheim Frig-ves roo cor, cobe Cordoş 5 cor., - Ioan H:.lYos IO: ranse eşll U. pe toţI membrII desp. (actIvI, funda- ;, 
Ilustritatea Sa conteÎe Aim:issy Killmân c(~ro~n~, . Alexandru Paşca 20 cor., - i In urmarea disposiţiunilor comi- torI, ajutatorl) t8csele restante, cu suma! 
senior roo coroane, dl Sternthal Adolf, ?llmltne Llle 4 "!.clo~~anNI'''' d~ AI~xandru' tetuluI central al sllsnumitel reuniunI, de peste 2000 cor. Acest raport aduce 
junior m<lre proprietar tio cor. - La anul·' atrLlt 5 cor., - "Olse ,1 ra 1 cor., - 1 ' d' d' . AL" d' - . 1 I . 
1900 s'a reparat şi v~lp'iit turnul bisericeI Susan~ Nlsar:lş soţia luT Alex.andru Me- uate 10 şe mţa?r mară ţlflută In ugoJ In lscuţ~e ma A

mu ţI _ mernbn. Între 
şi s'au văruit toată pe din afara, _ ApoI teuf 2 coroane, - Toadcr Por ~ cor, la" rO Octom~ne n.~ a,. c. despărţă- carI, <.:erend cuventul ŞI ~l 1: T~r~ou, 
enumeră daruinie, ce s'au [(Jcut din partea - Ioan Houran 5 cor. - DtlIlltf"l1! Un- mcntul Oravlţel, ŞI a ţll111t adunarea membru fundatar al reunlUmI -fwnIcul
singuraticilor creştin! din tirllp în timp şi gurcan 1 cor., - Flore ~lărgănan 2 cor., : generala de toamnă JoI la 27 Nov. oaspe Oravician) că ('onstată con.s[l~·,·tul 
anume: prcotui Vicenţiu Pantoş şi soţia --:- vM Susana MOţ ~l cor., - ved. Ca-: v. în şcoala gr.:ort. confesională din I restanţierilor e gre-şit; de oare-ce J-sa 
Eugenia au aurit pe spesele lor sL PotiI' tita P;l~Cuţ 1 coro>lI1a, - Petru Măteut: Oravita mo ltană v d ~ t' 1 fl A d ' 
CiU 24 cor. şi au d:=truit un rînd de odoljdiY l' cor., - veduva Catita Misarăş 2 cor.:: ' - ~ 1, " d i .e e III r nsu 19uran c~ res~anţlerl 
'o P' t d I.! dl si pentru reposatul et soţ Petru Mis'lră~' InveHHofiI aCestuI esp. au do-· ŞI persoane despre carT bll1e stle că-s 
nal Dimi rie M. Ardelean cu doamuH so- :' coro:ll1e, Iu!iana Lapoşan 2 cor., - , vedlt ŞI e asta- ată, că sunt la măI- plătlţf I propune ded a se c{:re un nou 
1 1 e, e 00 coroane, - notar cotnu-I ., . ' l " ... ' • 'd' d ~ , . • ' 

ţie Aurelia una cruce mare de peatră .\Ioise GGrdau I cor., - Dimitrie Hot;lran, . ţiI11t:a chemariI, parte prin participarea cOllspect mal clar. 

- E' ___ - -- . . 
S, ezătoarea. din urma e In m[lsură. mal mare, de buna neveste-lor, să. înţelege, că inpodobit cu flo

şi mal mult. Inv(~t:Horul s'ar putea ocupa ricele, Despre ~ezătoarea aceafila nu putem 
(rrmare şi fine). câtva timp şi special cu fedoriI spre a-I ln- 'vorbI multE", căCI n'are atili chf'mal'e, ca a 

Tinerii in r;;ezălorl îşi câ~tigă în mare Vf!t.a lucruI'1 folositoare, ca nicI el să nu i tillerilor. Muerile torc, dilu din mânl şi fiind 
parte nole caraclcl'istice române:;;tî, dad"!. e ,,[pa tocmaI de geaba, i-aI' tnveţa să inple- multe la olaltă trebue să dea şi din glu'ă, 
erlal să me exprim a:;..a. Numai acI le este tească co~url sau alte ~i alte lucruri de tre- căcI altcum n'ar fi sănătoase, 
d 

! ,.,. , 

al a. cunoaşte intru toate firea popo!'Ulul buinU\. In chipul acesta am ajunge, ca prin Cum am ZIS tnsă, şe;t;i'ttoRrea tinerilol' 

păgubitoare şi treIme stârpilă, AdeveraL că 
sunt unele obiceiurI, carI n'au nimic hun ln 
ele şi astea la tot cazul trebue nimicite din 
fundament; nu trebue insă să facem a~tfl'l 
cu acelea, CfU'Î au 1n ele şi ceva buîl cât 
să !le PUJlPIll toa.tfl rute~'ile ,a le eUI';'tlt de~~ 
tot ce e netreb!1lc ŞI strlC{lcloS, după.-curil""-· 
buna economii. del:Uură. buruiana din straturI. 

In multe comune chiar şezălorile sunt 
cUlhuri de ticăloşie, de demoralisal'c. Fe
ciorii joacă cărţi regulat în toală sara şi 
apoI in loc de-a povesti lucruri rumegale, 
în loc de-a glumi, de a cânta, vorbesc ce 

:1 
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I 
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I 
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din Clare fac parte, l\CllIl1a e drept, că 1n- şez{tţorI să câ~Lipţăm nu numaI în privinţa. e adev(~l'ată şezătoare, de care trehUR să Sl' 

suţil'ile fireşti le-au tineriI in sllnge, numai moralil, dar şi malerirdă. i intereseze frunta~iI Jin comune şi mai ales 
cât în şezători li-Mi dă pl'ilf'j a şi le da pe E frumos obicei şezăloarea, numal cât \ înv(~ţătoriI, s'o îndrepte pe calea cea bună, 
faţă.. ~~ste a:;a dară de ruare însemn:1tale a obiceiurile trehU8sc schimbate după vremuri. dacă al' observa, că sft pr<i.văle~te 'n ~anţ, 
controla şezatol'ile şi a slâl'pi germellele l'e- şi aduse În legătură cu trebuinţele actuale. dl-\r, peste tot i-ar putea da o dil'€cţiune co
lelor, căror'a li-să dă teren. ~eziUoarea pl:~te Şi cele espuse mai sus uşor să pot aduce r('spunzi'ttoare timpuluI, făl'a ca să ştirbească 
tot nu trebue oprită, ba din contl'i'i spriji- în legrttură cu şezi\toHl'ea. i din părţile el atât de frumoase şi laudabile. 
nită şi eontrolală mal ales de înv{'iţatoriI La primml postuluI e mare petrecere ,i Şi peste tot s'ar putea face a~a cu ohi
nostl'I, cari ar lrrhui "a fată din şezatorile În şezUloa,'ea tinl?l'ilor, E joc şi voie bună, ceiurile noastre, carI într'un n!lmer frumos, 
tinerilor locul cel dinlâl de cultivare, instl'uare . eâtiva feciori şi fete să. 1nbraeă. în difeI'ite ne'au l'emas dela mO~l - strămoş1. Pal'tea 
şi petrecere, Ce llşor ar putea Întroduce de- chipuri, sa fac adecă măscăricl şi incep a : rea a lor să. se înlocuiască, iar' cea bună 
prinderea cetitulul de earţl in şezătoare! umbla prin sat. : să se sprijinească şi continue, In special cu 
Nu doară, ca tol timpul să-I petreacă. în . .Măse<lricl de ace:;;tia merg de mulLe 01'1 1 şpzăloarea tinerilor s'ar putea face astfel, 
cetit, căci aRta eara n'ar fi cu cale, ci ba- I şi pe la şe1.ă.toal'ea nevestelor şi fac mult ris, . chiar şi din motivul, că fetele n'au loată. 
rem o jumetnte de cias şi prin !:sla am face! Fiind-că. tocmaI am ajuns la ~ezătoarea I iarna de tors şi alunci niCi nu merg in şe
desluL Dar nu num'allttâta. Aproape tn toale nevestelor, f'a vorbim :;;i despre ea caleva ' zăloare şi astfel ff'cioril, neavend unde merge 
comunele, unde sunt invetătorI tinerI, sunt cuvinte, MtWl'ile in şezătoal'e nu fac altceva, . să. adună prin birt unde se pun la jocul de 
coruri bisericeştI. Prohele s'at' putea tinea decât povestesc lucruri actuale, cal'j s'au pe- . cărtl. ~i ce e!-'te deprindere mai păgubitoare 
ade(:ă În şcoală in decul's de o oră şi jurn. tr!~cut în comună, 01'1 să. VOI' petrece. Iau decât aceasta'r ' 
şi apoI s'ar continua 'Şezăloarea, un feeior 1n pomelnic pe feciorii de însurat şi pe fe- : De multe 01'1 auzim pltl.ngendu-se unil 
ar ceti dintI"o carte poporală lucruri folo- tele ne mi\rilat: veştile le măresc Incă pc şi altii, - de regulă. cel pe earI il doare 
sitaaJ'e, ori de pdre~('re, în vreme ce toţi de zpce ori alât~, de ~i de multe 01'1 le vine că nu poate ieşi la capCt cu poporul nostru. 
şi toate al' asculta, lai' fetele pe lângă asta şi lor dorul de JOC, numai cat bărhnţ.il nu : că. n'are decât insuşiri rele, cari i! duc. In 
ar ~i lucra şi pe urmă apoi ar veni POYCş- prea mf'rg In ~ezătoare, l\Iuf'rile mal hetrâne prăpastie, dedandu-l cu obiceiurl Şi deprm
lile, glumele, snoavele ~,a. Dacă tocmai nu nu prea au cu,('ntul dupa-cum 11 au be-' pt'inderi păgubitoare, Trebue însă s~ băgăm 
s'ar putea in şcoală, probele de cor s'ar tl'ânil in :;;ez[lloarea tinerilor, cacI cele ti- . bine de seamri, că orI-ce lucrn ori-ce da
putea ţinea şi ~a gazda ff'cio~ilol' şi prin asta' nere n'au de-a m;.],l înceta cu poveştile lor, tina ol'i-ce oLiceI, 01',1 deprinder~ ÎŞI are pe 
s'ar da şpzalorlJor UII colorlt cu toiul nou Peste tot in întreg satui nu sa poate InWm- , lângă. parlea bună. Şi una rea ŞI ,daCă cea 
şi o direcţiune sanatoasa. Ba s'al' putea face o pla nimic, ca seara sa nu auzI in şezatoarea ' seamă, că datina resprective deprmderea e 

un să cade şi pe fieeiorl şi fetele tiJ:l..et'e le , '( 
:Mică şi iat~, că din ~ezetoare au ~~it ti- ! 
neriI tiealoşi, fărl1 ruşine şi făd: frlcă de(~!.~-;. \ 
Dumnezeu. La din contră, dacă şez~rPR '" _ :~ 
ar fi conh'olală de oamenI pricepătorY, ti-· 
neriI aduţî n'ar avea lipsă dr altă :;;coa![l 
mai core"punzătoare decât şezătoarea, 

lnveţatoril nu trebu~ să. se phh.lgă.; că 
nu pot e~i la cale cu. ţeraml Iloşl.rl., SI,u
dieze-Io toate apucăturile, toate OblCl?lUrtlH 
deprinderile, firea şi caracter'ul; asocieze-să 
lor, cs.ştige-Ie increderea şi apoI probeze şi 
convingă-să că vor fi ascultaU intru toate 
şi lucrurile vor merge strună. ~i dacă şi'ar .. 
da silinţa ca din şezătoare să facă şcoală 
pentru tinerI şi loc de petrecere, al" creşte 
linerimea aşa, după cum cere timpul {le 
fată şi generatiunile următoare ar fi scutite 
nu numaI de plăgile străbune dar şi de 0-

Cfll'a lumiI. Nisuiinţa fruntaşilor din comună 
să tindă a năbuşl arce reu ce să cultivă. in 
~ezătoare şi prm asia au făcut mal mult, 
deciU dacă slar apuca să dea cine ştie oe 
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" provocare I deCI să nu mal ţina cont de persoana 
Hembrul G. 1 unea, cu , sa fi' d CX S'I asa e împovărat cu pur-~n , . 1 pare-ml- '1111 - el. " I f ' 

la hotărîrea adunăriI genera e ta., TI ':uIUJ nrot()presl-"tera, arC! 
. d'a redus rca o hit . ~ 1 

se în Orsova tmută, un e sI' il. un !)resedinte dm smu el ' -, '1' . d 1 6' la ') să-sI a ca);< . d . 
taxele membn or activi ea ."l 'd 'x_ ~ sunt atâtea persoane vre mce. 

1'.. A ... 'tacsele Upa ce 1 cor. ca să se ega Iseze mcat-va, ,Peste tot recomandă a se a ege pu-
membrilor mal vechr de 6 cor. cU ~1~ terl noI, puterI tinere, ca. astfel. su~ 
celor noI de 3 cor. reslanţele ob e nducerea bătrânilor să il-se deie ŞI 
niende pâna. Ia .reducere. au să se :O;:l~ ~i~erilor ocasiune de a ~ndeplini astfel 
nUle numar pe Jumătate, propune . de a~>ende atât de ononfice; _ deCI 
t 1 desl'artă- n .. Să se ceara prm ca,<,saru ", se alege o comlSlllne can-

, . '" !' >, 1 a\ reu propune a . • 
menru!ur dcLt ea;,;,>aru gcn( rei., .,._ didatoare, care se ŞI alege l!1 pe.rsoa-

-.- niuneJ un (onsp,ect, HOU :1 r:st~ldlen. nele P. Linţa, G. Tunea, ~, MoJm, se 
- •. - lor, ţnrc sil cdrnndă urrn<ltoal elc ate. nd;t sedinta pe ro mmute. 

.' a) Datorie veche namte de reducerea suspe ',; . . 
tac.~cior. b) S'a :-;tors prin reducerea Redesc~Jzcndu-se ,şedInţa, comI
ta 'sclor. c) Prin urmare dat orează. siunea candldatoare pnn referentul S. 
d) Restanta dela reducerea tacsdor. .\lolin propune, ear. adunare~ ac1~-
e) La 0Ialt;1. mează! A. P. POPOVI~! preşedll1te, b. 

Jianu secretar I., I. CIOC secretar 1.I. 
A. Popovicl cassar. N. Câlnieianu bt
bliotecar' 

Propunerea se primeşte. 
Presedintele roagă totodată adu

llRrea a 'se pronunţa şi asupra moda
liWtiJ înc3')sarir acelor rl'stanţc, de 
oar~- ce dinsul ~i ca prcşed in te şi ca 
prolopop tral'tual :CI primit însărcinarea 
cOll.,istoru'u! dicce.,an a incas~a re
stantele ace::;k sub orT-si-ce conditiune. , " 

Adunarea decide cum-că până la 
definitiva resolv! re a afaceriI cu res
tanţele; deocamdată sa se încaseze 
numaI restantele celor dol anI din , 
urmă. 

- 3· Raportul bibliotecarulul se ia la 
cunoştinţe). 

4· De astă-data (lucrul neobic!nuit 
la noI) neînsinuându-se nimenI cu vre-o 
disertaţiune s'a tre..:.'u: la PUIL:tU!: 

5· Designarea loculUI pentru ţi
J;erea adunariI de primavară a d(;s-

Presedintele în numele biroulul 
nou ale~, mulţămeşte adunăriI pentru 
increderea plIsă într'înşiT~ la carI cu
vinte îl respl1nde în\·eţ. Ţunea mulţă
mind în numele adunăriI pentru înţe
leapta conducere a ~edi~ţer; - după 
care apoI între aclamănl~ a[ectu.o~se 
ale celor presenţI preşedmtele rIdlcă 
sedinta cu cuvintele: Să ne vedem cu 
hine 'la primăvară în Comorişte. 

S. Alol. 

Reuniunea a doua de 
Înmormîntare din Deva 

p::rţfimentulul. Se cere din mal mul:e ~i prinm el filie în Dohl'R cu lliu 
părţl, ca adun3rea viitoare si1 se ţină şi Jurul lor. 
mal ales la sate cu care ocasiune să Dobrat 31 Octobre n. Ig03. Acesta 

_.-,~-.ftt' parte la prelegerile practice .ale e datul primel consfătuirI, ţinute În 
_. ;.~oalel ~cflveI comune, stărulI1d sala institutuluI de credit şi economif 

Ca nouă directivă la aventul luat, 
am lansat în sinul reuniuniI - cu da
tul r~ ,nf'-,rel ,ţel preoţe~itI -- acest anunţ, 
tip~irit re tablele cărţilor .de membru 
din nou comandate pe seama filiilor: 

Ayis. 

Cu zIUa de azI voiu împămenteni 
treI Înoirl în sînul reuniuniI: cartea 
tIe hillPf'uee-rI şi propunerI, eurten 
de J}I~lm;orl şi titl)1iţc]e 4le uyisul'l. 

1. Sropul eilrtil de hiIlPt'aet'ri 
ŞI propunerI e: ca fie-care membru 
să aIbă la îndemână in comuna sa orI 
în apropriere un loc sigur şi cinstit, 
unde se poata dărui cât de puţin ceva 
pe seama copiilor săracl dela şcoale 
orI de pe la meseril, carI sunt deştepţI 
si cu !'urtare bună, tematorI de Dum
;lezeu.· Se înţelege, copiiI membrilor in 
vieată orI orfani: al reuniunel noastre 
vor' fi in primul rînd miluiţL După 
~. ro din statute , comitetul adminis
trativ are a forma din fundaţiunl pie, 
din donaţiunf, camete de Întârziere 
şcl. un fond de reservă. pe care îl 
poate întrebuinţa după cea mal bună 
a sa pricepere şi spre alte scopurI de 
binefacerec. Am dat pe seama biblo
teceI parochiale din Deva 100 cor. 
pentru copiiI seracl 120 cor., ear in 
anul acesta pentru înmormîntarea unul 
serac: 30 coroane, Am înfiinţat anul 
acesta şi un "romI de binefacerI'· 
de 50 cor., într'un libel de depunere. 
Acest fond voim să-I mărim cu daru, 
ririle întrate în cartea de binefacerI, în 
care se vor aminti numele tuturor dă
ruitorilor, suma dăruită şi cele trebuin
cioase. La sfirsitul fie-căruI an se face , 
un raport tipărit şi împărţit tuhlror 
membrilor reuniuniI, publicându-se şi 
prin ziare darurile de peste an cu nu
mele hinefăcHorilor. 

Orl-ce sfat bun, la adresa comi
tetulllI administrativ, e bine primit, ca 
propunere. 

ca se stîrnesc interes şi spngtn în cer 
bunI, se abat la conlucrare pe cel bîr
fitorI, orI nepăsătorI. Contra poporuluI, 
contra biserieel şi contra lor păcătuesc 
şi uniI şi alţir, pe mine, mine nu me 
pot ) blama (, cel mult - supera. 

Avem 500 coroane prisos la 
cassă, depuse la institutul , Grăniţerul (, 
şi încă nedepuse. Filia îŞl are proto
colul legat al proceselor verbale cu 
tot ce s'a petrecut, carte fundamentală, 
carte de portăreI, evidenţa lucrărilor 
directoruluI, jurnal de cassl1, inventar 
cu cartea ratiociniilor, 2 indice a mem, 
brilor şi ca~tea de binefacerI, propu
nerI, cartea de plângerI, în 6 exem
plare: toate ît; deplină regulă zi de zi 
întregirea lor punctuoasă şi corectă e 
meritul d-Iut portărei Toma Neamţu, 
care ni-a câştigat cel mal mulţI mem
bri, umblând din sat în sat, ca un 
apostol. 

Sucurs preţios am avut şi dela 
domniI Simion Dragomir, în Gurasada, 
notar comunal, Ioanichie Olariu, Ma
ximilian Zomoniţă şi Iuliu de Orbonaş 
din Ilia. 

Greutăţile începutulut în parte 
sunt învinse, dar lucrarea din greu, în 
stil mare - amesurat cerintelor mas
selor de miI, carI sbiară după ajutoare 
-- de aci încolo are şi trebue se ur
meze: cu conlucrarea - tuturor. 

Dobra, 31 Octobre Ig03 şi 12 

Noemvrie 190J •• Adam Leşnican cu 
Toma Neamţu şi bravil Dobrenl a
mintitI au intins mână frătească tin.;!-, , 
ruluI protopresbiter George Oprea, 
omul tăcut, blând, care tace şi face, 
alăturea cu preotul tiner din Gothatea 
M.iron Oprean, care nicI mal mult 
nicI mal puţin de cât fiJie sep arată are 
de gând se Întemeeze la anul. D-sa 
s'a apucat acum de lucru, şi nu' ,aş
te aptă se vadă, ce va fi. ( 

~R tic (are inveţător sa-~I în- .Grăniterul f , convocată de directorul 
L.erce puterile 8ale propriI de o ~~arte; el dl Adam Lesnican si mine, ca di
('[lr de alt;') I"Hte. sii i-se deie oc:asil1ne re'.;::tor, încrerli"ţ~t de ~ întemeia deo
şi poporulur a vedea pc înveţătorul camdata 2 iilil, de prohă. Resultatul a 
seu ce po:ite~) ~ 21 de zile e acesta: în prima zi am 

Urmând o pall':;{1 scurta se scoală avut deja 24 membriI înscrişI cu câte 
colegul A. Jianu :;;i Cu Lqa ve"e!ă, ne 2 cor. 60 fiI. şi banil Îndată depuşI la 
invită la Comori~te ceea-ce adU1l3rea . 

• (~rănjţeru1.. Inceputul hotăntor l-au primeşte cu bucurie. fi."lcut valorosu\ domn director Adam 
Ne mal tiind alte propunerI se Leşnican, urmat de domniI: Dr. Lau-

procede la punctul rentiu Petric, Toma 0:eamtll, Învcttltor 
~ - ~estaurarea biroulur despărţă- şi }~ort;lrel al filieI, Iosif P~trovic): (0-

llJ':ntuluf pe r903/4- PreşedînteJe de mercîant, Toma Roşu, director la şcoa
p5J1<1 acuma Rev. domn protopresbiter Ide şi president al corporaţiunel gr<1-
A. P. PoPOViCl, depunend locul pre- niţerilor din Dobra, Aron Muntean, 
'~dial roagă adunarea, ca. ~?e viitor proprietar, Nicolae Gostae, primar în 
;,;~-I aosolve de onoarea ce I-S a f<lcut;! Lăf_'uşnic, Lazar Vral'iuJ contabil la 
, ~:. -" ~ __ f . - , -. , ---~ l, Gr<1niterul c Nicolae Habay. proprie leC~lJ, or duca ar !:icne prlIl gazete CUVInt~ I l' N' . A I 
in~ufieţite şi dorinţe etc. ,efel'itoar'e la, tar, oan 1 e~mţu, rropnetar. ure 
viitorul neamului. Oprean. propnetar Ioan Oprean, Ioan 

" T. .' . • Nuaghi, carJ au luat parte la consf<'l-~ . ...0, "orha pUţmă ŞI treabă. mal multă - tuire şi s'au Înscris. 
' - " ~e cu atata dl'eptale Românul, fi umal pa-I 

II. Alt scop bun urmăreşte em'. 
tea de ),lâm;orl, daCi} vre-un mem
bru nu e mulţămit cu portărelul reu
niuniI. fie că nu·l caută regulat casa 
la moartea fie-căruI membru, fie că 
are vre-o jeluire contra directorulur. 
cassariulur, secretarului orI comi
tetuluI administrativ, fie-că aude orl 
~tie ceva ce ar strica renumele orI in-
teresele reuniune!, ducă-se la cutare 
membru de incredere de mal jos şi 
dee la protocol plânsoarea, ca se Je
cuim la moment orl-ce scădere. 

Cartea de binefacerI, propunerI 
şi cartea de plânsorr se află la direc
torul, în Deva, ear' pentru comuna: 
H.-Dobra, la dl Adam Leşnican, di
rector, si d! Toma Neamtu invCtfHor. 

' '. Pentru comuna Ro:;;canl la dl Ioan 

.Fondul de binefacerr,. Pe lângă 
500 cor. banr gata ale filialel umblând 
în persoană pe la fruntaşI şi popor, 
ne-a succes a înscrie 2 membri fun
datorI cu câte r 00 cor. 5 ° fiI. laolaltă 
201 cor., carI însă tot cresc cu câte 
5 o fiI. la fiecare cas de moarte plătit, 
Unul e valorosul părinte George Oprean. 
din Dobra, şi CSilts J6zsef, comerciant 
în Ilia, carI au abzis de ajutoarele ce 
s'ar cuveni moştenitorilor în cas de 
moarte, Fundaţiunea de aceeaşI na
tură mar veche a mea face azI _ 
după 188 casurI de moarte plătite-
194 cor. Ear fundaţiunea fiertatulu( 
cassar George Nicoara, ' fundatiunea 
Emilia Ciurbu n, Nicoară, d~puSă, 
face azI 233 cor. 8 fiI. 

~ ; .. w..,ka P că tHl-' pt'e:ct place să-şi şi urmeze IIia, 12 JvToemvrie n. (Jo Octobre 
~"~'~u'ile. _. Ah'. ".,a,,," ,;. ",.~pa ;orhe ~~Ie- _ v.) I9.~1. AI doilea dat de imp".rtan\a 
~ If LJ e ŞI ştIe <1:;;,1 tit; trJlI1UJl.lt sa-l po\ătu-! hotăntoare. Părmtele protopop George 
j :asc:\, ~e altul dp. el 11lSU~i ,însă nu ~ă in-: Oprea, pe lângă bogatul seu program f ,,:reflcază. Ce-o da tăI'gul ŞI ClI asta-şI pune, ;, ',> _. ,. , _ " 

t ~aCluJa pe ~eafă. Cu toate astpa nadPjdca b,senu.s~-şcolar al confel eOţeI p~eo-
r ] e mare ,~l da<Jă nu ese bine cu socoteala ţeştI, la punct rO a rus la ordInea 
;t .' ,~ă. şi ~:l tr~:l,eşt: ~i--i'I ,~nă gr~şal,a in grabă zileI şi adre~a.~eul1iuni!: ca reu~iun,ea 
! ",1 ~CJ, e",l,lmă cu .atatea. dl1loşIe. ; ,noastra se _1I1filllţeze fihl pe tentorIul 
i ,. ,,~-rrl1, Doam1l?, mIntea dIn urmă a Româ- i '1 Il' (~ f . < < 1 1 '_ 
~ ~.-.,IV" \.r ll'flbui ('l'1("5" toafe ro b I I traLtu uI 13. .on <"nnta a uat a cu 
' - ~ • " , "-' L t p ver e e, sen- i . '. I D . r ""v;"'tele şi :c:icalcle l'Oln:1ne:;;U, căci ele sin- noştmţ<l faptul COmpl1l11t a obra ŞI 

~l1re ne-ar arăta modul, elim al' trebui in- s'a ang3jat, ca anul acesta _ până 
','uat Homânul. . trecem peste greutaţile începutulur şi 

Multe "orb?, frumoas~ :;;1 inţelept.e are petrunde în popor noua întocmire _ )oporlll nostru. Ioate cuprrnd un adever ne-
dintiI. Dar vreţi Vorbe mai frumoa"e ~j mal sa se grupeze deocamdată cu ,Dobra. 
ldevct'ate, dec-at cele puse în fruntea aee"tui : Ear la anul după-ce poporul se va fi 

. .;:,actat? : convins, că cu bagatelul de 2 coroaGe 
~ât. e .t

urnea
, PA s~h soare' : 60 fller't in adever rrimeşte moşteni-

i , ZU-I brn.e ca n şelzatloare. : toriul 100 (or. 50 fil.. fără detragerf, ,..J- ,e ar ajunge VOI')e e acestea la ade- I I dA' , fi-
~. '!\rala lor \'!t!oare şi însemnătate, ca in: e mal mu t .e cat Sigură In tnţarea 

f 
-, ~ .. comunele rOI1lC:lneştI 8<\ se potri"ească : mal multor filll. 

'.' ;;: e!:iprimate să le simtă cupI'insul tot Ro- i . '" I " 
' tnanul: At 1 f' t d 'J i Comitetul admInistrativa reurllllnil 

Sirbu, par-oeh. Pentru comuna Răduleştl 
la dl Petru Hădan, paroch. Pentru Iiia 
la dl George Oprea. protopresbiter. 
Pentru Gothatea cu Ulieş la dl Miron 
Oprean, paroch. 

1II. Când portărelul umblă din 
casă în casă, ca se adune aruncul de 
60 fii. la moartea fieCăruI memhru si 
nu află pe nimc la casa membruluI, 
de aci încolo va face un semn cu 
cerusă roşie orI venetă pe o tăbliţit 
de uvisuri. Când sosiţI acasă, rogu-ve, 
numeraţI semnele, ca se ŞtiţI, că por~ 
tărelul v'a Căutat şi că avetl se-I plă
tiţI aruncu! de 60 tiI. amăs~rat §-uluI 
4 din statlltc, de oare-ce reuniunea 
are mort. MergeţI apoI orI Ia portărel 
acasă, orI plătiţY, când va veni de nou 
Ia casa d\'oastră după banI. 

Deva, JuoI în 12 Nov. (30 act. 
st. v,) 190 3, 

Introducend o conlucrare perma
nentă şi sistematică in 12 tracte, pe 
acest teren putem obţinea în fiecare 
an resultate sigure insemnate. Cartea 
de binefacert se va resimti de curind, 
Cred că şi poporul trebue dedat la 
miel darurI de câte 1, 2, 3, şei. cor., 
fără să simtă cea mal mică scădere. Din 
praxă vorbesc. UniI daruesc sume în
semnate chiar. AhiI - dacă n'au 
COpil - Iasă bisericel sa-I Îr;groape 
din ajutoarele lor. Biserica câştigă de 
multe orI câte 100-15° cor., dacă e 
un membru vechiu cu casurI multe 
plătite. 

!- unc ar I rup e pe eCl e, carI, " d I I f'. 
i: ')pyesc de a !la adeveri prefnţia mult cu- la. tnmlS 3 e e~aţl a con. ennţă. pe 
li ;JI'1nzătoare a lui Bolintineunu ; , : dIrectorul. cassanul zelos NIColae Igna, • 
l 1 Vit'to~' dp. aUr ţara IlOaslrd are ,IV. ; ÎnveţiH()r în Deva şi pe Toma NeamtU') Stlmati. membri ~e ai: şi _ de 

Directorul: 
August. A .... 7\licoară m. p. 

In conglăsuire cu dedaraţiunile 
mele luate Ia protocol, filieI Dobra îl 
stă În voe să-şI esopereze În de
cursul anulur viitor statute Întă
rite. NoI bucuros ÎI cedăm în acest 
cas întreagă averea şi întocmirile îna
poinduni-se spesele şi investirile. 

Sunt sigur însă, că - după ce 
vor vedea cu totiI tractamentul corect 

·'.sta. Să sperum, că va v,ni ş;. t;,~p~1 a-· portAreI al filiel, înVe\ător În retragere, mâ"e al fiJ"'lo~·! . Puhlic. resultalul ma. 
Emanutl Stotea. I rară acuisitie. tenal a} lucrăriI sistematice de 21 ZIle, - - .. :., ~--~ --' ,. 

' , 
ajutoarele momentan plătite şi admi-
nistraţia modet cu controlul cel mal 
strict şi conducerea unitară: nu vor 
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cere reuniune indepcndentt nicI od~tă'1 dată ~-nilor amintiţI: c~ p.leC?,~ia mâ.ne 
De oarece - adunarea fortelor, bme .. pOlmane, ca sa le mfilllţez hlla, opnn4 

conduse - totdeauna mal ~1arI resul- dU-I11t: pe o zi în Sihliu, unde am co
late produce, decât lucrarea de sine mandat, cu preţurI sc~zute, cufere şi 
stătătoare slabit straiţe de banI şi merinde pr seama 

acestor pul nu-l pot precisa) variind duprt I O 
rasa. c!apoT!ului, În. termen mijlociu i Se are 
poate da pană la 20 . 25 de pul; pe clo:;;că 
o desclocim şi o pregătim pentru ouat, câş
tigând asl-fel timpul pierdut eu conducerea I 

de seamă şi 
mul1amită pubHcă. 

nuoior n{jseutl, eu atât mai mult cu cât Reuniunea ~1esn '8. '1 . E '1 
I 1 1 'bl' f d d' \ 1 b dl ŞI or ŞI conoml 01' 

c ~atpodnu "e tmu1t mal ăân~. aţă" e. el d~e In t1 a-Ju.1ia a aranjat tn 21 Sept. 1903 
ca a eVt:ra a OI' mam . yl apOI cme In o pe recere lmpreunata C t tIt ti' 

1 ' e t I ă. il il . d 1 ., 1 f t d C 168 4() u ea ru. n ra e.e au 
~o n: v ~~ , ; ~ş~ r r s~n u-~ r~1l1l Il os f>le , ~intre carI subtragendll-:O:c :... d d Si m ni . up ~fŞ e~ea lor r u c{?- spes t ~ c;. sumt e C 103.40, reml\ne venit 
g~n d up cocoş ŞI 1n mlJ ocu co ~ge OI' e

d 
cura 't o -'b": aceu:,;la pelr'eeere au bi

cat, espre pul, In acest cas reman pra a nevo] .• a cont:l lll. cu sum,e pe"te tac~ă, ur
ereţllor. matorl~ Domni: Ilie Popp Inginer elI d',,) 6 

f 
I 
! 
I 

După statute §, 3 ~de membru al portăreilor de azI şi mâne. Ajungând 
reuniunel se primesc. prin o sinlplă in- Sâmbătă seara cu trenul de F~Jgăraş 
ştiinţare, ol'i l'nl'~ (~etilt(,Hn din IH1- l~ halta co.mUi!<:'I. Beclcan, m'au Intem-
1rie, care şdc; iar după S. 2 şi S. II 11103t dl pănnte NIcolae Oonţa, dl notar 
litera d .. adunarea generală statoreşte comunal Ioan Renţa, di tnveţător Ni
din când în când nlullcl'ul membri- colae Ludu, dl vice-notar comunal Ioan 
lor reuniune!. In cadrul num~rlliul 5ta- Ludu şi frunta~il comuneI George Gra
torit de 115° membri întră filiile. Adu- ma. Iuan M. Ludu, George Trzmbi{aş. 
narea generală viitoare 11Isă va statori După o consfătnire pâna seara la 10 
llUmcrul membrilor la 5000 orI 10,000, ore, ,inUTil în C:J'l3 ospitalieră a dlul 
ToţI membriI, după statute, formăm preot C/onţn, al11 isprăvit partea aJ
unu, reuniune cu drepturI şi datorinţe ministrativa ~i pregătirile de Duminecă: 
egale. executivă in popor. După o scurtă cu· 

Să se aleagă dar, de preferintă, un C VaSIle Rnlode invetători (Camp~l~ l'~* C 
clapo~ gras, tinăr, s~nătos, viguros şi deş- P . .o. D. Simion Mic\~ protopop gr. c.

1
)I;_na: 

tept, 1 se zmulg fulgll de pe pântece, o dată Omca Ocreau, Antomu Gricovan câte ,) (' __ ', \ 
p~întecele gol se freacă cu urzicI, carI H in- T. Mărginean jur. l. Roşea, Ig Rorz~ l. Cit71n:i ~j, ·,1 

t~apă. ~i îl imbNăm cu supă a~estecată. cu Rubin Patiţa.advocat, Iuliu Albini n~tar (Zla-

- Ca principiu fundamental în praxă ventare ci1tră poporul, adunat in sfânta 
însă fiecare Blie e ca şi de sine stătătoare. biseriCi), ne-am adunat d. a. Ia 2 ore 
baniI el numal pentru sine şi-I pltHeşte, în sala .,paţioasă a şcoalel cu etagiu, 
ca şi-l administrează, cu cărţI separate, care onoare ar face orI carui oraş. 
singur la slisţinerea administraţieI ~i spe- S'au înscris, în timp de [ orel 1/.! 121 
setor C011lU!1t cIt> eoutrol şi ('OIHlu- de membrI, adunendu-se câte 2 cor. 
Cl'r~ unitară \..ontribue cu (cva. Spe- 60 fii suma de 314 cor. 60 fi!. de
sele aceste insă sunt ma1 miel decât pusă la , Furnica c in Făgăraş, 

VIn; Il tratăm cu această hrauă timp de 2-3 gna) Ioan Clsrnaş sub notar Zlalna DOl'Oftpc 
zile, ţinfi.ndu-l inchis într'un loc Rtrimt, de Cimbulea, fie-care câte 1 C. TOlln' Bota 60 
pl'eferinţă. intr'o colivie) unde îi dăm 6 - 6 fiI. Prirnească prill aceasta marinimosiI con-
pul. KI, prin faplul ca. pielea de pe pântece tribuenţi cele mal sincere mu\ţarnite din 
tI mânând't şi prin ajutorul puilor se scar- partea Comitetului Reuniunii! 
pină, durerile cau:-;ate de inţepă.lurile urzÎ- Tot tn legMură cu aceasta, fiind lip-'1ă de 
cilor se calmează şi prin urmare el forţa- nişte ckrţl teatrale, pentru proc'urarea aeelol' 
mente devine bland şi se familiarisează cu cărţi) subscrisul a f{icut o colectă. Între 
el, ba ce-va mal mult: găsindu-se ast-fel membrii ReuniuniI, la care colectii au bine 
bine, el singur începe a chema puii sub el voit a contribui următoril domnI: George 
imediat ce aceştia s'ar depărta şi în tim- Filip advocat Ignatie Borza com. Antoniu 
pul cel mal scurt nu o să. mal vrea să se Cricovan corn. Augustin Batfluzau A ~ll,;tin 
deparlă de el nicI în ruptul capuluI. Pleşa) Ion Anghel, Silviu Popovicl, M. Vinc:t.au 

Atunci câ.nd claponul a ajuns la acest N. Bene, Aug. Cunbulca, Traian j'ljovac, ~i 
apogeu de familiaritate faţă. de pui îi mărim Do!\mna Eufemia Timbus tie-eare ca.te 1 cor. 
in fie-care zi numerul elevilor luI pa.nă. il George Groza 60 bani Alexandru Roşea, ~ic. 
complectam numerul ce pot încăpea sub ari- Pleşa, N. Fii.r('ii.~an, [{oza Murăşan, Romulus 
pele lui. Muntean Nic Todoruţ Nic. Takmal' Ioan Tat 

Inchis astfel cu puiI n ţinem 3 - 4 Nic. Humbeau Victor, Munc\l~ (Cricău) lie-

la o reuniune de sine st<1tăto3re. Ace::,ta Inscrierile I curgcnJ zi de zi, după 
e câştigul nostru material ~i apoI d~tigul combinaţiune melc, astf\z capitalul adu
etic moral, ce '1 avem În vcdere: res- nat trebue să tre3c<1 peste 500 ror. 
pândirea binefacerilor 111 stri'lturl cât de Filia - în prima zi ehi3r -- a fost in 
largI ale poporulUI; org,~ni<;area şi con- stare a pli'l.ti la moment 2 membri, dacă 
centrarea forţelor in dircqiune bine sta- ar fi murit. Arc dej\:! toate cărţile în zile, adică timp suficient de a se obicinui care câle 40 han il, Ioan MoldoYRU BO bani I 

torită. Dumnezeu bunul ne ajute! deplină ordine. eu el, dâlldu-I apoi libertatea de-a se plimba I Vinezan, 1 Csuhal 1 Gyulai Anghel ~a f 
pretutindeni cu copil lui adoptivi. Zevedel, Dăian Nic Meteşan George Bărban- "'. J 

Deva, 22 Noemvrie 1903. Mândri pot fi amintiţiI conc1uce- El nu-i va părăsi de cât când coco- tau) Vasile Va.ida, Teodor Bucur) ~lC Tirnhu~, :. ,i 
şeil sunt buni de claponil şi puicele gata N Benedek, fie-care câte 20 banI 10311 Bolhu Direclorul: torl de haroiL'ltl p"r",r şi sporul lu

cr/\rir lor devutate, st~rllito:ire şi ~i<;tc' dt) a oua. E în adever o {rumn;.;eţe de-a 1 c01"oanli şi George Cricovan HO hanI la Augustin A. Nico,u·J. 

Conferenţa preoţilor din tra .... tu} 

Dobra, ţinuta. JoI, în 13/26 Noemvrie 
19°3 la caldurosul apel al parintelnl 
protopop Iosif l\ilorariu, a decis să sus
ţină din resputerl filia Dobra, premer
getor infiinţata. Cartea de binefacerI 
pentru Dobra şi tract va purta-o şi pă
rintele protopop Iosif Morariu, ear' pă
rintele Emanoil Şuiag:'l din Lă.puşnic 
pentru comuna sa Brîznic. Prin a~ui
sitia acestor doI băbatl de încredere, 
sL,'artea filiel Dobra e p~ntru totdeauna 
asigurată: Dobra şi jurul, in scurt timp 
vor t1 o parte a reuniune! noastre mal 
puternică decât însăşI reuniunea mama 
Deva, care s'a restrâns mal vcrto ... Ia 
opidul Deva. 

Cu ajutorul luI Dumnezeu mâne Du
minecă, io 16/29 Noemvrie, voiu pune 
temelia la tilia a doua în Beclean, co
mun;11runtaşfl. aproape JeFăg;)raş. Valo
rosul el paroch di Nicoiae Clonţa şi invc
tătorul Nicolae Ludu cu concursul altor 
fruntaşI - au adunat aproape 200 de 
membri, învit5.ndu-me, să le intiinţez 
filia; de oare-ce statutele, votate pc 
anul trecut, au întcmpinat alarl ciungă
rirI la locurile competente, incât înfiin
ţarea uneI reuniunI de sine stătătoare, 
prin aceasta, a devenit aproape cu 
neputinp. 

Cu ajutorul bunulu"f DLlmnezeu, 
va urma, in S(urt timp şi a treia filie 
)ido La anul, numeru\ lor uşor se va 
putea întregi la 10 şi astfel scopul ar
ticoluluI meu de propagandă, apărut 
în , Telegraful Român c, ' Gazeta Tran
silv~niel', ' Activitatea' - şi alte ziare 
- realitate are să devină, în sînul reu
niunil noastre şi a altor reuniunI su
rorI. carI vor lucra ca şi nof. In 10 

anI, fie-care reuniune fruntaşe: din 
Orăştie, Sihiiu, Sebeş, Bistriţa, şel. poate 
aduna un capital de IOO.OOO cor., din 
care în fie-care an miI de coroane aju. 
toare vor primi familiiie membrilor r~
posatl. Nu ne trebue decât O lucrare 
devotată, sistematică şi stăruinţă ameri
cană. 

Sibiiu, [5/28 Noemvrie 1904. 

Augustin A. Nicoard, 

}1'j lia a doua în Becleall lâugă 
l·'ilgarn",~. ~ 

La reCtrcarca, primită Mercurl în 
l2/25 Noemvrie 1903 am r~spuns în-

malie!:'. Aşa lunii. amm'il'anii meT, ro
mâniI din Becleilll. Dar mdndru pO<.ite 
ti şi poporul de sfetniciI. se! luminaţi 
şi !ucr:Jtorl. 

veuea o trupă. compusă din ace",U oaspeţi al olaltă. cor. 20, 40 din suma aceasta s'au 
gospouă.l'iei, mergi'md la olaltă chiar fă.c(~n- procurat carţl 1n valoare de C 11.20 eal' 
du-se mari. Dacă nu me Înşel la expositia restul de 9.20 l-am predat d-lul Iosif Ro-
din Paris, un avicullor iscusit a făcut ad- man casariul ReuniuniI. Primească. stimaţil 
miraţia tuturor prin aceea că. a expus ela- ])onator1 ~i pe aceasta cale cele mai SlIl-

poni urmaţi de pui de gaină. cele mul\ămite. 
. ..1 Iba-Juli(/. In 1 Decemvrie 1903, Filin il treia în JJlwvn şi )[.-Undnu 

cu ~oim()ş. 
După câteva vorbe schimbate seara 

\;1 81,1:2' după sosirea trenuluI, cu agi
lui parlKh din Lipova Florian Roxin, 
am pornit dimineaţa la 6 1 /~ la bî.';erica 
Jin Lipova, unde am primit sucurs că
duros în sfântul altar şi din partea dlul 
paroeh Ioan Cim.l'011ert'.'l şi a inveţătoru
luI dirigcl1t Iuliu Pulid. ca!"e ~i-a (JI~s p:\r
lea cea mal obo:'iitoare de c2dellZ şi s' a 
ales ca cel mal devotat apostoL Treccnd 
cu d-sa \a Radna~ primul membru in
scris a fost tinerul protopop Procopîu 
Civllleseu şi a\ţ12 membri. Urmară ;JpoI, 
ca membrl fondatorI cu câte 100 cor. 
50 fi!. Di protopresbiter Voicu l-Iamua, 
ill Lipova~ Ioan TuduCl!scu director la 
J.iVuresl1llul, în Hadna. Dr. Viller lvlo
nU'in, ~dvocat in R~dlla, Iuliu Ciu~u
dean, comptabil la ,Lipl)vanac în Li
pOVLl. La olaltă Jfondu.l d~ bine/a ari ( 
a câştigat 402 cor. suma spcrală şi 
s' au inscris 14 ro "!mbri, La conferinţa 
de d. a. la 2 ore, ţinut~ în casina dela 
şcoala cu et3giu, au hlat parte numiţiI 
d-nI preoţI. distinsul protopop Voicu 

Fel uri mi'. 
~ 

Traiml f\,T01',7f, tt 
"'''''1· .. 11,,''.1 Hpuni.\w.ij. ... " 

..... t 
Strănutatul. - E:'lte lucru remarcabil 

că în toata lumea există aeeeaşI credinta 
şarta asupra strănulalulul. Daea la noi iC 

zice de "Să-ţi fie de bine;\ I sau ~Noroc" ! mo
tivul pare a fi faptul că strănutalul este aver
tismentul Uliul gulural, pe care voe~te cine 
va să-I alunge pl'in urarea sa de bine. Aproape 
in tie-care limbă. exista un echivalent pentru 
acea~ta expre"iune "Dumnezeu să te bine 
cuvinleze" 1 zic cel mal belrânl locuitorI din 
Anglia, către acela care strănută. In l"ranţa 
se mal adăogă.: "Şi să. te păzească Dumnezeu 
de soarta lui Tycho de Bl'ahes" despre care 
se spune c11 a scăpat de o receală mo~taH:i. 
pl'inlr'un singur slrănutat care l',~" om.o~l~; 

In ]talia se zice numai "FllferlCll in 
India: "Doresc 5Iă remâl in vieaţă" şi refll
punsul este: ,:La mulţi anl" ! Dacă un Hin.dus 
siră.nută in timpul 8pă1ăluriior 8~le speCiale 
in fluviul Gauge, aluncl el descrl~ cu mâna 
un Cf!rC pe faţă şi-şi continui! ritualul. In 
timpurile veehl Romanii aveau idea că stră
nutul între amiazl şi mi.ezul nopţei este un 
semn bun, dar int.re miezul nopţ.ei şi amiazl 
este foarte reu, Dacă. un Roman stranuta 
dimineaţa, nu să mal da jos din pat în 
ziua aceea. 

• 
Hamsea, dl Dr. Hulic medicul dl Or. rremii chil'Îa~il()r. La Berlin e 
Atanasiu Brădean, dl directorluliu Putiel, o adt:verată criză a caselor. S'au con· 
luliu Sendrel comerciant, mal mulţI struit prea multe case ~l acum ele 
domnI şi teranl fruntaşI, pe carI în marea stau goale. 
grabă, c{;. regret nu i·am însemnat. StăpâniT de case sunt foarte în-

Filia a avut aia\t:lerI, în 2 zile după !1ânduratl, văzend că casele le stau t> , 

rapor1ul primit, 4 [ de ~embri ~i ~n goale şi trec lunI intregI fără ca ci-
capital de 104 cor. 60 fil. Inscrlenle ne-va să se prezinte spre a închiria 
le săvîq;eşte dl director Putiel, .cu pri- vre.una. 
pricepere şi devotament apostohc, Uffi- Unit din pro,'rietarI se iau cu mâi
blând din casă în casă. Va urma Du- nile de rer; alţiI publica. în ziare anun
mînecă, cu ajulOrullul Dumnezeu bunul, ţurI, unul mal frumos de cât cel-l'alt. 
a 4-a filie, şcl. Acum de curend s'a publicat în-

Arad, 12 Decemvre 19°3. tr'un zÎar german următorul anunţ: 
Directorul: I ' Apartamente de închiriat în casele ~in 

AugustÎ1l A. l\hco a 1'11. ! strada Schowhanseralln Nr. 20. Fle-

=-0== 1 căruI chiriaş nou se va dă.rui un ta-

P -- -,- t .' - ....;,- blou in valoare de 20 măn:::l, repre-
ar ea e~o~~.!!'~_cC!l~ __ . ! sentând • Fericirea conjugah~«. sau doue 

I)resarea clal)O~~~~l~l~d~--~ -;;c:te-şl ---., ! suncl de câte 5 chilogr~me ~e-care t. . ~ ~ ". I ' , dă 1 1 mob1le căcI conduce puiI de găină. . De ce n ar ru. Ş ' . 
'. . t el poate vor găsl mal uşor Chl-

Pentru a avpa mal multe oue ŞI mal a un 
multe găinI pregătile mereu de a oua toala riaşl? 
vara, se incredinţeaza unul clapon puii de 
găină. eşiţi de curen.l din gă.oace. Numerul 

-
Convocare. -- ~tţ":"'" ""."."-

-' .... -

DomniI memhril, a Reuni.unil Kcollomilol' 
~i Meseria~iJor din Alba, J~ha) 1n sensul ~. 
13 din Statute sunt fnvltah a lua parte' Ia 
Adunarea generală, care să va ţine Uumi
!leei'!. in 20 1. c. st. n, la oarele 3) in lo
calul Reuni uhii. 

Alba-Julia În 10 Decemvrie 1903. 

Com/'tetul Reuuiunil. 

Convocre. 
P. T. membri fondatori, pe vie<lţa, or

dinari şi ajută.tOl·] al AOlol!iatiunel pentru lit. 
rom. şi cult. pop. român din despăl'1ăn~lIl 
Oradea-marf" precum şi toţI bincvoitOl'ii 
aceslei inslituţiuIl1. prin aCP8.sLa sunt con-
vocaţI la , ' 

R(lunare generalI. cercual!\., 
care s!'l va ţine in Ol·adea-m?l'~ la 13/211. 
Deeemvrie, H102, a. m. la 10 Ol't} in sltla 

I 

mtcii de la Hotelul Arborele-vel'de,. e C~\ ' ~. ;,. , 

mătoriul. .. ~ ...! 
Program: 

1., Deschiderea adunăril. i 
2., Alegerea a 2 membri pentru veri- 1 

ficare a procesuluI verbal. t 
3 .. Alegerea comisiuncI de- 3 plilntru t 

censurarea raportului general despre activi- r 
tatea comitetuluI. ------'o t 

4., Alegerea comisiun~l liP,. 3 pentru ! 
cen:->urarea raţiociniulul Şl pr!l~'\lhl'!~f-c'~ 
budget. '1 ,,;-

5 Raportul general al comilellll1l1 ue::;-
pre activitatea desV"oltută. in decursul ~:.-
nulul. . l + 

6., Raportul caSsarlU uI: 
7 Alegerea unei comlSlunt de 3 pen

tru acuirarea membrilor noI şi inc8ssarea 
taxelor. 

8., ~venlualele disertaţiun1. care cel 
putin cu 3 zile înainte de adunare au fiS 
fie tnsinuale presidiuluL 

9 .. Rapoartele comisiunilol'. 
10, Incheierea adunării 
Oradea-mare, din ~ed. eornilet. ţtnulă ~. 

la 1. Decemvrie, 1903. ~ 
lv. Zigre m. p. A. Hor'vath. ro· p. 

presedinte. secretar. 

, 
" 
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HOUTÂ~I. 
AHAB, 18 Decemvrie n. 1093. 

Dill call,c"l stiutel serbdtorl de mâne nu
. ".1 proxim al foi1 l10aslre nu va ap,trea 

I.l r LunI la amcmr· 

_ [U ln'ieten nI ţl~l'UIli1()l'. 
. ,) titlul , Asociaţiunl Sdtenqtl c a apă

o - la Bucure~tI o broşură ?C 46 pa
·!f. E-:te o culegere de nrt.lcole apă~ 

e il! ziarul ) Voinţa N~ţ\Onalăc ŞI 
._nmate Agricola, psclldoOl I11 sl..~b care 
.- as(ul'de unul dintre fruntaş!l Ro.
':niel: dl Dumitru Pro/l:pop(':c~, v!~ 
.nrcse,llnte al C~Hw,;rd B .. omaOlel ŞI 

. ~ct(;rul Creditului funciar rural. 
Pn.:sO! .lin Homânia a remarcat 

nstă broslIn1 11\1 numaI pentru-că 
e seri,;;) 'J'llll frnnta~ al ţl!ril, ei 

.1 "le" pentru-':~ ea tratează cea mal 
enl:\ ch~·st e: improprietărirca ţera
)r, chc:;ttc pe care dl Protopope<;cu 
r<l1t;:8Z,1 si cu prict'pere ŞI cu deo~ 

. ita căldură. 
Vom ren'ni şi noI. 

--- Pentt'u Ualteş. In mma celor !\.crise 
.. Tribuna Poporului" despre serăcJa în 

;, ~ el ajut!,; dl Andrel Balteş, după-ce a stat 
:. 'J'lJitli\~"t mal mult de 7 an} pentru ,:Tl'i

la", s'au găsit fratl marinimoşi, atât aicI 
.' şi dinl'olo. ~arl l'au ajutat. aşa c.ă -

ă-cl1ln ne !-lcrw - a putul sa-şI aSigure 
111 111"\1' iarn:-( .';ii si\-~i vada şi de sănă
'. ca f"t''ilcdJilillLlu-se, să se apuce ear 

:,.. lu(::ru. 
E de regretat, că cel pentru care H 

· în tcrnniţil au uitat cu dps:hil'~ir(' de 
l, pal'\:[t nu dela "patele lui Baltl':;i ar fi 
lt pe curagioşil domnii cari dăscăleau 

,tii lUIIl(~a. 

- J~lIli~l'nllţn în l}crieol. Se 
"~o pe".c3ză din lV, 1)'- York că vaporul 

,>;/1ri,1 fi socict:1ţir Cunard erl a sosit 
~(;\,.,'-'(ork, ,1C copertă cu .450 de 

"'-"f1 (::;11 ~~~f1ja . şi ~ustrl.a. Ur;z
.,~ ~ .... " • . - mt dm TSlu-l au Şl pe 111-

--- : .~·-~ale abt::a a putut resbi cu ura
:.:::e Je: pe marc, :\lercurea trecută 
)()Illl ~):'lrea perdut cu emigranţI cu 
· SpainJd intre emigrenţil de pe co
·tă a fu;;;l ;;11;11 Je mare, încât ofi
il pail, cu revol vere fi u trebuit să 
-l~a:>', ii pc \.'.1l6torl, d';] nu "e ~lrunca 
mare. in mijhcul pericolulu1 de 
,arie, un preot catolic a rostit ru
'iunl si a<;ta a avut efect liniştitor. 

___ .!"~~~..!.~!-.suţerinţ~, chinuiţI şi obosiţI, 
". 5'jun<: cllllgranţlI la New-York. 

, " 

-_.- Cum îsT face drum minciuna. Sunt 
~I) tt'f~l . .;C'pbn;âllî, de cana dl Silveslru Mol

. , an, inll'sl cu simbrie la Sasul l\Iarschall, 
ia în gazeta broşo\'(~ani'l ~;;[runtatul nea

,.'er că "Tribuna Poporului" a publicat ll1 
/II'eştl! un ,liSt'U\'" al dluI Hlli;Sll :;:iirianu ... 

f\'iU!1 erezllt eă trebue fiă dcsminţirn 
,+~ ~j('I'ise de dl SilvPsll'U, de oare-ce top 

j ,î citesc la noI. "t i II ce valoare are al1r
.. ~ea R:-:ta, {':tI' ('('titori! nostri au cetit dis-

c .•• sul J'ulll::/ooJiC rostit la congregaţie de dl 
',"8H Şil'junu in mijlocul furiei ungureşti. 

S'au găsit insă la Bucureşti J1'aţf carI 
• ;., ~L'ilL(';\~{"a a erede neade\"(~rul scris de 
,.: ~il vestru "i ,;ă facit dintr' ~lnsul armă pen
e.." a ne combate. 

. Astfel n l~po(~wu dela 28 Xoernvrie s('rie : 
, "La. alegerea de deputat din Ugra, dl 

~a tIt \ 'nse numaI cu ajutorul votul'ilor 
l~ne~ll, asigur'ate prin interventia vicaru
\: aSll.c, Mangra şi prin propaganda fă-

· a J' 1 nbwlt! t PoporuluI" dela Arad, care 
., \·cdpl'l'~ :df'gerel a tradus unele articole 

;.'eum şi discllr:iul'i!e redactoruluI seu dl 
i; ,~u ,Şirianu - pe illlglt1 cşte(!), ceea-ce' nu 

, mal pomenit în IJl'esa romanească de 
fI: Cal'patl". 

Lul\.m d~ martorI pe toţi cititoriI nostri 
'1 'li a dnsm.tnţi scrisele "J<:pocel" (care a 
" • de teme) u. cele apărute în "Gazl'ta ") ... 

, I nrbl;l ,.Tl·ll)tlna Poporulul u n'a pledal 
, 11'0., candIdatura I~l Tisza şi nici n'a pu

eat iri 1II~l{1/rcşte UleI un discurs al dlul 
, ,sn ~i('ianu : a publicat In să. mal multe vor

,,': pe ead dl Hussu le-a rostit 1 omâlle.~t" . '. r (. 
'~: congregatm cOTwlatului, spre marea su-

al'e fi şovilli:;;tilor ungurI. 
.. Acesta este adeverul. 
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Gu"crnul !oll'rhcsc eOlltra re"oluţio
naJ'Hor bukarI ... Politi>\che Corre!4pondenz" 
publică. o r1()!:1 ()il(';'Îa'·~' s(}r!':": în c~re ".p 
spune că atAt populatia elH ~l :('rcu~'!le oh~ 
ciale au renUis DPpăsătoare ('alre Sal'afol!' 
cu af'(',zia trecere! acestuia prin Belgrad. 

Sf'rhia vrea să întreţină o amicitie kalţt 
cu Turcia iar, in ce prive~te soartea ~Iace-, ... ... ... 
t!oniel ~i a ::5erhiel-VechI, lţH pune IIlc~e-
derea în actiunea austro-rus:l. Guvernul ser
besc nu vrea să întreprindă aventuri. 

_ Drama familiară din comitatul 
BicllisuluI. Am amintit într'un număr al 
foiI n:Jastrl.1, cum o doamnă cultă, nevasta 
judelui .de instrucţie cu numele Nyisztor din 
Richis, a ajuns până la aceea stare a de
căderii sullete~ti, încât după ee î.;'i înşela 
bărbatul eu un seriilor, cu numele Kublk, 
nu s'a ÎnrlC'stulit cu purtarea aceasta ru"i
noa"ă, ci a făcut încercări ca să-şI otra
pa,.;că· barbatul şi mai pe urm.! a plătit unuI 
sf'rvitor 100 de coroane, ca să'1 ucic.lă. 
daca cumva n'ar pJ'Înde otrava. 

Planl11 diRvole~c a ieşit însă la lumină 
căCI in servitor, un Român, a fost mai mu!la 
omenie decât in bestia de femee, şi a spus 
bărbutului grozava însareinal'e ce i ~e da~e, 
Bărhatul a făcut îndată aretare la judecă
torie in contra soţiei sale şi femea crimi
nală a fost numai de cât arestată. Cer
cetarea decurge si pecatoasa femee nea ga 
tol dar lnz~ldar, c[wl rlovI'zile sunt sdrobi~ 
todre. Jude!e 1\ yiszlor fusp:-:e eu o >l(' pl(~mână 
înainte reu holnav. şi ahc<\ aCUnI se ştif', 
că boala sa era, olravll.. ee-i PllSC'S(~ f(~mea 
in mâncare. S'au g,\sit apoI şi set'isorl, ce 1.\ 

trimis ibovniculul Kubik in eari vorbeşte 
despre plan ul cum să-şi prăpădească băr

batul. 
I Il toate părţile unde a ajuns vestea 

ar.;('stei ingrozitoare crime, a pus lumea pe 
gundurI. Cum O doamna cu creştel'e, înve
ţatâ, nevasta unui judecător, mamă a mal 
multor copil, a pulul să facă o faptA alât 
de grozavă, atât de ne mal pomenită în 
lume. 

- "J,mnn si cărhune", acesta este 
tiUul unei revisle ce apare in RucureştI de 
doue orI pe lună. Revista e scri",ă în limba 
romană, germană şi franceză şi e menit{t a 
informa străinătatea asupra bogătiei so
luluI Romaniei, care are indeosebi pă
durI de mare pret şi mine de cărbunI şi 
peatră., Director - proprietar al revistei 
este d. COllslantill Tă/.1şescu, el însu:;;i pro
prietar dn mine de ciirbunl; d-sa este cip 
altfel de origine din comilatul Aradului, 
unde tatăl seu, octogenarul Const. Taloş, fu
sese notar (la Zimhru) şi pentru naţionalis
mul seu a căzut jertfă brutalitatiI luI Ta
hajdi, fi~panul de tristă memorie pentru Ro
manI. Ne hucurăm din suflet vezelld că un 
frate dela noi a ajuns in România s'agite o 
dw,;ljp f'("(lTlomidi. de aşa mare însemnătate, 
~l dorim lot ~ul'l'esul ! 

- ".EI;)·ctel'tes~, ,-iarul ko"~uthi,,t rf'
dactat de Fenyo S~U1dor, Ltce CUllO:;CUt că 
toţi câtI se abonează, vor primi un ,.lhtkoczy 
Album". Preţul de abonament 1 fi. 20 CI'. 

pe lună . 

-- Y,inşare3 a patru negri. Aproape 
de Springfit>ld (Statul Illinois, America de 
~ord), patru negrii cari violentaseră nişte fe
meI albe, au fost arestaţI. In timpul nopţiI, 
mulţimea a navălit în inchisoare, a ridicat 
pe cei patru negri, i-au dus in camp des
ehi8 unde i-au crucificat, biH,lndu-Ie cue 
gt'oase în m!Îni şi în picioare. Apoi in revet-
satul zileI, au aprins sub picioarele lor mo\'iJi 
de lemne stropite cu petrol. arzendu-i astfel. 

- Pentru schitul din Valea Godi-
110\'3. Monahul Macarie (ÎU~ ~"d adre::;ează. 
avend binecuventarea p, ::. halI' OluI Epis
cop Nicolae Popea, un apd catră on. preo
ţime ~i călră sufletele drept-credincioal'ie 
pentru ajutoare pe seama renovării schi
tuluI, de lângă minunatul izvor tămă:luitor 
din Valea-Godinova "Unul dintre mijloacele 
cele mai puterniae - zice cuviosul părinte 
- de a susţinea poporul în adevt"'t'ala re
ligiune ortodoxă este de a avea şi nor Ro
m!lni1 un schitulet care cel puţin să ser
vească creştini lor din jurul nostru ca loc dl' 
cuvioasă retragere şi recreaţie suf1plească 
pentru intărirea simţemântului religios mo
ral". Marinimoasele contribuiri să se tri
mită la adre:-;a numitului monarh care va 
evita pe cale publică resultatul colectarei. 
Adresa: Valea Godinova p. u. Nemet-Bogsan, 

- Naftalina O comunicare a celebru
luI chimist Bf'rthelot, de la Academia de 
ştiinţe din Paris, va fi o mare desilusie pen
tru bunele menagere carI fac mare de uz 
naftalină pentru a apăra hainele ~i blă-

Spirt rafinat, vcnzare mare nile contra moliilor. -După d. Berthelot, 
naftalina nu are numai un miros dis
nlăcut. dar n lipse:;itp cu drsHîrţ<irp orI-ce 
pulere a~upra oUl"I:)r insel'teloI' devasla
toarp, pre(:um, de alt-fel, şi asupr:l tuturor 
microbilor de origine animală. Dm contra 
şunl elÎC;tee lerehenlina şi benzina, fiind-că 
a('e~tl)l' c<ll'puri sllnt iti acelaş timp oxidabile Sa 
şi oxidalJie. 

IIR~ 
120.-

116.-" 11 
mică 

11 brut venzare mare . 
" 11 ., mică. 119·-

100 chilogramc borhot uscat 12,80.-I3.00 

Bursa de grâne din Budapesta. 

" 
chlgr, grâu pe Aprilie, cor. 7.79-7.70 

11 săcara pe Aprilie Il 6.56- 6.57 
- 1)ar. Pentru parchia gr.-or. ro 

mână din Jabuca. Torondl-AlmcÎs a bine
voit a contribui "lult Stimatu! Domn Ema
nuil lJr:gurian advocat din Timişoara Ia 
coroane. 

I-se c~prima mulţumită. Lazar Vuc. 
preşedinte. 

- Dela .Atclleu. Iată seria conferinţe
lor ce se vor ţin"a la Alenenl I{omân: 

01 Gr. Toeilescu va vorbi Duminecă, 
7 Decemvrie, despre Cuza-\'odă. 

Dt ~. Xenopol va vorbi Joi, 11 De
eemvrie. despre Partide şi spele. 

DI Aurel Iliescu va vorbi Duminecă. H 
Dccemvrie, des!Jl'e divortUl'ile la noI. 

DI Gheorghe Ionescu va vorbi Dumi
necă, 21 lJecemvrie, despre Ereditatea faţh 
de educatie. 

DI Dr. N. 
28 Decemvrie, 
metric. 

~finovicI va "forhi Duminecă, 
dpspre Serviciul antropo-

Dl Creangă va vorbi Duminecă, 4 Ia
nuarie, ,despre Luxul din pund. de vedere 
pCOllornlC. 

DI N. Mihăilescu, profesor, va .orbi 
JOI, 8 Ianuarie, despl'e LOlldr'a, eapilala 1-.:n
glitcrei. 

Dt C. G. Pelreseo ya vorbi la 18 Ia
nuarie despre industria ca'il1ic~ă la ",ale. 

Dt Dr. J<:\'acle ::5tf'rian va vorbi la 29 
Decemvrie despre Gută (poaagră). 

- Escită în mod· deosebit atentiunea 
publiculuI \'ltrÎna fenomenal de strâlucită, 
a giuvargiulul nostru de bun renume 
Weinberger Ferencz. În care sunt îngră
mădite bijuteriile cele maT frumoase şi 
mal de gust, poate acolo fiecare afla orI-ce, 
care doreşte să cumpere iubiţilor SCl şi ccl 
mal neinsemnat de iefnn obiect, se satis-
fac Rcolo şi cele mal extravJgante pretenti f, 
serviciul este afabil, con~tiin!ios şi cuLlOt, 
recnlTIundăm atenţiunil on, public prăvali:l 
aceasta soiidă, ceasornicc veritabile de Ge· 
ncva, bijutcrif de aur, magazin propriu d(> 
~!rgimari"i. Telefon pentru oras si comit::H 
~~. 43Y' ' . 

A trag-em atl'll\iunea ono IHllllie 
asupra pr.\valIcl de juvacre şi turnătoric 
de arta, Cire e bOg:lt asortată cu felurite 
juvacrc Jin propriul atelier, totodată asu
pra obiectelor potrivite pentru donurT de 
Cr;ieiun, Anul-nou şi pentru nume, cart se 
pnt cumpera pe preţuri foarte ieitilJC. 
KIÎlI J()":'Sl.!t~ Arad Piaţa Audrâssy N r. 17, 
Palatul Reinhardt. 

" porumb pe Aprilie." 5,45-~54) 
" oves pc Aprilie. 11 5,I6-5.17 " 

" Bursa comereiului cu porci din Kobânya. 
Raport ilela 1 Decomvrie. 

Pord /.?raşl (unţrarIl, per, peste 400 Kgr. 114-116 fU. 
n ,. pa.n~ la aoo. ----" 
" " , tinerI pa.n!l. la 320 120-121 " 

" tineri 25<!, " 
(s6rbII per. p~'~te' 2BO 121)-121 " 

:: • p9.n& la 240 • 118 -119 .. 
" 
" 
" 

Draffă GhiţJ. Mersi t facem. Merită să 
coleclezL 

GeorL(f! Papp, Capnicbania. Acel căl1n
dar se găse~te la Librăria P. Simtion, Arad, 

P. Russu, Peclca. Da, ca.nd va fi loc. 

ai 
P. Pascu, Pe sac. Drept al cAtă vreme 

dovezI. 
Cire~ia. ,.Faptele unul preot" nu se 

pot publica. Cum aţi şi crezut ca să pu
hlieăm 31 pagini mari (ar face un numor 
:lllhlu întreg) despre O afacere locală? 

P. Despa, Dumbraviţa, Se poate co
manda d'a dreptul, pe adresa "Moda Nouă", 
DucUl'eştl, 
.~ ~~ .. ~_ .. _. -- .~_ .... ~. __ ._-_ .. _ ...... _-----._--
Hed. respons, Ioan Itu8su Şiriallu. 

f.:rl.itnr . .\.ll~t'l P(1)fwjel-Uardanu. 
-----

INSERŢIUNI şi RECLAME. 
~===================== 

8029 tkvi szam 1[103. 

I'6thirtletuHSny. 
A tcnkei kir. Jârâsbir6sâg, mint tkvi 

hat6sag kozhirrc teszi, misz':rint Lâz<lr 
Gyi),gy iigy'.'(>d aradi Iakos '. c~r{'baitat6-
n,;1\. \lih~,IZ Mikulaj beci un ~·'lye,.i lalws 
\'cgrc ha jdst szenvedett elleni Cu'"! knrona 
s < j<irulCkai ininti vcgreÎ1ajt<isi iigycben 
G~130/903 sz. a kibocsâtott_ ârveresi hirdet
nH~ny. a beclorvcnyesi It> sz. tkvben A 1 
I~. 175 hsz. a foglălt ingatlan i:iran.d6~a
goli: a C. I. sorszâm alatti solgaltm Jog 
crintetlen hagyâ-;a mellett 702 koromiban; 
tovabâ a bel:l-on'cl1ycsi G2 sz. tkvben A. 
I. 4-~. 256 h-sni.m alatt foglalt ingatlanok
l1cd( "Iihok Juout illeto rcszre 21}I korona 
kiki:i1tâ-;i ~irban hepl·l;I'Veln·e~i kiizseg lui
l,ihall lHn:ţ lhi deewmber' 116 :10 l~aIlja-
nali. Mleliltt 10 or:ij~ira kittiztitt arvcres 

tle :IZ ISi'{ I LX. t. ez. 11')7 § a aiapjain az 
un milion nu poate CPl'e giuvael'ieale mal aradi gor,-keleti egyhâzmegye ycgrchajtat6 
it'ulI1oa:,p, cu aceie drla }<Qr·k..ls-Sl1eichc1·, crdekcbcn is Goo kQfOna t6ke kovetelcse 
Tiiki'lly-lt~l', casa bil.ilOl' Katalin (Opl'e), lânglt s jârulcbi kieicgitese vcgett megtar
biset'Îca română, Arad; aei să. ailă un mare ţani fag, 
asortirnent de giuvaericale de am' şi argint, Keft Tenkcn a kir. Jârâsbirc)sâg mint 
cu preţuri foarte moderate. Intrare separată tkvi h .. Jtos:îgnâ! 1903 deczember 3 napjân. 

- ~iel O <lamă cure are zestre 

pe piaţa Tokoly. Aci se pot comanda supt 
preţurI tare moderate cadourI de cr{wiun şi 
anul-nou, din aur şi argint de China. 

Amull e oeasht t Cine vrea sa 
cumpere obiecte pentru cadourl de 
Cra.:iun şi Anul-nou, să nu scape 0-

casia de a cumpăra foarte ieftin la 
prăvăiia luI A~ddler Lai()s~ în Arad . 
Andrassy· ter 16. 

Cea mal ne~triC!l.cioa~ă cremă pentru 
îdrumsclarea tenulul e crema de fiorI de 
iliac. un hnrean costă 1 cor. 

. Pudră de florI de liliac 1 cutie I cor. 
Sapun de florI de ]liiac bucata 70 fi!. 
Pasta Juno 2 cor. 
Pudr<l Iuno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgarciturilor şi a catarurilor de 
stoma.:, contra boaiclor invechite de stomac 
şi con~:a lipseI poftei de mancare, pe urmă 
un mIJloc sigur puraativ fără dureri: e 
ceaiul Întăritor de stornac al fa;-macistulur 
Koss~th. O cutie de probă 1 cor. 20 fil., 
o cutle de probă 2 cor. '!. 

._- COntr'l guturaiulur, tusei, răgu
şeleI, t1eg.rnd şi. a afecţiunilor laringilor 
are un e!ect nuracuJos pastilele de pept 
Senega, Se pot g ;'[51 in farmacia Verg
Maria u alu! Kossuth. în Arad, Piata 130ross-
Beni 150 (casa D~ngl) . • 

78 1-1 
Olvashatatlall alliirll.s. 

kir. Jărasbiro. 

---------------------------
Concurs . 

Directiunea institutulul de credit 
şi econom\l , Ciacovanac în Ciacova 
publică concurs pentru ocuparea pos
tuluI de contabil. 

Salar anual; I200 Coroane -
locuinţă în natură şi tantiernă statut ară. 

Cel ce doresc a reflecta pentru 
dobândirea acestuI post au a docu
menta, cumcă au absolvat şcoala co
mercială cu esamen de maturitate; 
se poseadă limba română, g~rmană 
Şl maghiară perfectă in vorbire şi 
scnere, 

Rugările sunt a se adresa dom
nuluI George Breban directorul insti
tutuluI şi mare rroprietar în Ghilad 
(Gilad) până inclusive IO lanuarie st, 
n, 19°4, 

Cel cu praxă de bancă sunt pre
feritI. , 

CiacoJla, la 15 Dec. st. n. 19°3. 
76 1- Directilmea ins!. Cz'acovalla. 

S TERN M, A, 
Jla!.!:Hzinul 

Piata-Andrăssy 
yis-a .. vis 'eu biscriea MillOI'itilOI'. 
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~TRIBUNA POPORULUI" ______________________ ~ __________ ------------__________________ ~ ________ ~Nr, 224 
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8 

~ Of" A a i g 11 r a t T: vlaţJi, t~!f'Eltrp., capital de tntroprinderfl. !(lote cazul 
~~' m;-;r.)\, ~r't'~p (1(> t',mnrm~tR""'.f _ ' ~ 
~ ~ 
f r, A gen 1, il r 8 p rin el li a 1 ă i n J l'a d • 

lR 

~ 's A BĂNCEI GENRRALE IJE ASIGURARR MUTU ALĂ ' g g <"1 BIB1ENE " 

~~ "TBAISSYLVAIIAU 
~ .. 

e In ilJ.teresul d~melor sa-şI oumpere numaI dupa ce a v~zut 

~.~ prime1Jce OfNÎ(·\ pfmtrll >'It-<:gu: [ltt din eomi tatolo: Araci B" '. 
;.; 1:1 Cenad, C"ra§-Severin, Timiş $1 Torontal şi J8 l:<feplTlt-:>Jt:e P:1C~tş, Blh.r, 
8..! m~1 favorabllA cvDdiţiunr: âng~ cele 

;;; Q, 1. In ram1ll rteţU: capitale cu term1n flca. rente, zestre pentru feti 

Noutătile moderne , 
din prhvălia ntAR, ~ eMor preţurI {3 i de tntreprlndere pentru feoiorI, pe caz de moarte, spese de tnmormontar~: capital 

lIfI ~ din urmA dela 60-000 cor. se plts.teso la moment in ziua morţ1X tntOmplate. acoste 

b:;' :. ~n r:m~ foouluI: clAdirI ~e tot telul, mobile, mArfurI, producte de c~p ş. IL • 

0- • Ou. a riului de banI, biJuteriI. valorl, haine, reov1alte IS. a, prin spargere: 
8 g 4, Contra grlDdinel: grAu, se(lar6, orz, OUCu.ruJi. flvils, viA (vl.nea), plante. in: 
_ ~ duh-1ale: oAnepl, in, himel, nuh-eţun, tabao " .. fali-e' cOllelll~ellfal , 
~ : D~BluşitI &e dt\u ,i prO~p';icte se po~ primi ~ la agenturcle nosL'llre 
J::I ~ locale Şl .cHculll~ 1tl\l1 hî fhRI!I!·ClI.l\· comun! .i direl:~ prio 
~I::.I A 
'; ~ ;fi) gentnra 'Principală "Tra.nasylvania'~ m .Arad_ 
-<!Il Strada SzeoheDyl lU' •. 1. - Teleton ar. R9D. 

4:.13 152 
Cumperărl avantajoase. 
Stofe de Cybelin, • • • • • Iăţhne 120 CIll • 

Asi gur. a' 1 C o il ~ r atu r ~ i uri 1 Q r Il riu El 'l a r ger ~: buu! ŞI to_ 
ce ~v~~: ne pr~ 

" 
lucll llentru danle • • • " 

120 
" 

" 
ţesătura noduroasa • • • " 

120 
" 

" 
late, negre şi colorate • • " 

140 
" 

~leJnf5~~@@86§@~@@@@l@t~"l@~ţ@.i6~ ~_·-t 1, Nou atelier' pentrufabricare de roţi şi trasuri! ~ , 
!Il Am .nollle. adD.al •• unD'linl~Dbli. din 1,. ,i din p'Dvi"I; ,etil., ~ , i am d".'n::':"'~ strada. KOSSULh u-rul IlS li! J 

iR\ ~telie;>pentru fabricare de roti şi trăsuri" ,- mi ţ 
~ . corcspunzA.'oa.re z9C&tlD.elol moderne, ' ' 1tj"A: ~: 
~ Indeplinesc In seeat aţelier toate t~l' -,:., 

Catifea pentru spălat1 
m.odele admirabile." 87 6-

i lucrlrile ,i repara1urile corlispuDzlk WJ 
~ ','oare B~1id,~i .prompţ~ pe lângA prelTul 1» 
~ , aVl1llt6lll08S~ FrovocAn61l·mA la 'faptul ~. 

barchet p. spălat., 
• 

SI , Flanel francez 
ii :cA nemaI tu fabric! de mAua 1. am ~ t 
~ 'lucrat, ~1UDt In .politia de'a putea aalia- t§i l 

~ tsce pe depJiu m. 00. public, pentru al I r 
~ căruI sprijin roG rog. i 
~ C > i'O!!. stimli 1068 12-30' ţ: .. t 
mJ Kiss OdOlJ', fabricHnt de roţI şi trăsurI, '~ ~ ......... 
lSt@w:.~W;:;:W~~~~~~J!',;·~;.c;if~~I~IiG:M~~w;:)II~~ -~~~N~iCt~~~~~~ "... 

Prilvălia de mode alui 

" 
~3!?~~~21!I::rj:D~[Ll.:.~ZtJn~:Ilj~~L';~~J~;~[?~~~ 
~ ~ . 
~ BRUNNERBELA, ARAD! l' A'RAD~ ANORASSY-ter 20. 

(Casa Fisoher Eliz). I (Piaţa libertăţii Ni'. 20, colţul străzel-Forray). =, ___ ': 
In nrnVl·nta'" trl"llll"toIll llln~tro [ratul"t ~ ~, CUM PĂR ARE o CA S ION A L Ă! ~ ~- ·~·l.,.' p U U ~ U , ~. Pentru ediftcare şi străllllltare<de local. ~. 

~:.J ~ 
~. ,. 

I Industrie locala r ~':":-<.:l' ... ~~>:".'~.' P r e ţur i colos a I r e dus e .' =~~ . 
Telefon pentru comitat si oras 471. ~ 

=-=oo==~===~'=~' .".....- i Serviciu escelent r 
Pravalie nouă! I ALB R Ee H T A G O S TON ; de Cu deosebi'. iertinde tol se vor vin~e reI urite obieete ~ . 

UrmătoruLD-neL.:v~d .. .I. Sfito (maJ 'D~inte Cseh Kd,din) ~ lu1,. Bronz, piele., .lemn. şi plUBch. . ,.. 

E URB,AN din lun~\.~~~):903 t<> ~: Gukkere pentru teatrul " .~ \ 
-_ .. ~ '--_~ ~_., ._-~ ~." Tabachere·, de piele, pentru banI, ţigiirl şi tabae;' felurite.~ " 

IlrJ\văHe şi magasin tIe MticHi, Strada Salacz mi ~... i portelan, lampe Qi ~ •• " .. getlmantane pentru C'ălAtcniI. . ~ ~ 
f"( (Casa. L(08). t":-,~ c 75 1-5.,r ~ . 

.. Unle Ad: t·ablou,oi. Rec?mandă In atenţiunea mUlt •. ~ ( Şaluri pentruvoiagiuri! ",1, ,.. 1: 
. .~ .n A D, ono publw m<'.tele B~U l ~ ~ ~ ~ , 

l?laţa Liber~~ţe: (Szabadsag ter 20): I magazin de mănuşi pentru bar- ~ MănuşI fine bărbăteşti şi (emeeştl. Evantaile, de bal extra... :' . ; 
Casa contelm Nadasdy. colţul străzell baţi, dame şi copii ~~.'" ordinar, de"elegante. " . .:",." ~._:, ~. 

Forray. f b' t . b ~ 1 ~ t v d ., Â"orti e t b t t t t p I 1 d i I .J]( t }Jl r P la a'" . ,. nea proprIu, rane, egaUrI e . ~ m n.. oga· an O J.e n a art co 0. de mo ..... pen ru "fI" j 

e ng prl~yU( 1 . muderllte 8l~ stomaf' suspeu80rii şa.rşllf'uri de ti . ~ , 
~,fUi, de vtnz~re va .... e de portelan . ! . . ~ ~ ~~ bărbaţi ~ .'. 

; J f . 'piele, Jrlgntore Şl pnnze de guma, ~ . "r . ( 
t~enl"tru ~afea, ceaI, n j vase ~e ,la- r'fC.cum to~te eMe Ba tin de branşK ~~. P IA' . b 1 iIIU . C ~ r 
voj , obIecte d.~ g,~la din Ul8Johka, ustll, P!~ lâ.n.gl\ preţ'lfl eftine. . .. Asor- ~::?'\ 9. rU, JO ene, .. c aque, . miţe de baett şi.o orll Amaşl, ~J, t 

l~ u . e o leete e :'Itlcla, obIecte de : -', .. ' 
~alml))ed tleb,lLlllsR

d 
ŞI ,p~n'hn~te, tot 1 timt:':nt uri~lş 1058 31-60 ,1' mangete, cravate, batiste, ciorap1, ghete;" carnsşne, bastoane şi ,. 

cr:stal, eolo~ate şeI. v . SEIDEL OTTO ~,~ par;olplee etc. etc;' ,., 
(/a("~ou.·1 de ("~l'a.(~i un şi fabricAnt de eAoiulJ, ''''~1<'1 GaloQifOfll'te fini, veritabJll de. A.merjca..,...~ •. 

anu.l ... nou 1 A:EtAD . . v rt :.,.>- .. 
Petl.ol de crl·st'll • Andrăssy-ter NI'. 9:... Comande- tn prolinţtt se. f'xecutâ prompt. - r~ , -

. L ( , (vie a vis c b' '1>1) -il. hi." rt 20 u liJenc~. ~;J "f~ 
. 1 ru. c,r. (40 fil.). '. Execut oll.oe. fel de chipiu mi ~"3 f" ~. S' t ' P f" . ~~ ~~ v a It!. n~ă I I ~~':irtp~::llfl~;n;:~:t~~~t:.ml!~~ ~~ : Preturi le tine I ervll epro mp ă I reţurI le tme ':t 

'relefon pentru COllutat ŞI oraş 471. I p"l'pţ mmirv'tt.t. . 935 63~RO ~ ............................... t.a 
Tipografi~ "Tribuna Poporului" Am-el PopoviCI~Blucian, Arad. ' 
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