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'că n'a mal putut să lupte impotriva E insă vremea zicem nol -\' Şi a tot glăsuit, pentru armată na
l kossuthistilor carI imnins! de ~ovinism ! 5ă vină la cârmă un bărbat ca TIsza I ţională maghiară şi - contra câsatoriel I " J;, '( , "1 C r' ' . . 

: ' . \ nu ?lal vor să, al~dă decât de 3:mată lstv~!u~" :- ,1:-C slH mal dcsmetecească pc ~~~~<~cis ato IC, ca ŞI papa; ŞOVllllst ca Şl 
, ~l mînecă Szdl şi-a dat demls1~. rW{lOnal mag/zzara. Pentru cea nnpc- şOVlnl.?HI lI1crez:.1ţT. Se ridica în {ata tăriI ca aeniul na-

'('onte"le Tisza Istvan, a ,tust pn- : rălească nu vor să dea I1icl ostaşî,: Cât desnre noI vom duce-o cum ţiunel"; e slăvit ApflO~vi Albeţt' si e
n 

pu-

t 
\. '1 c 1 '1 ![ls'lrOI1'H' ' b ti,'·' 1" d ' par ea "~', ,,,,a e!;' '<. e, mei anI. ' vom putea·o, La tot casul, mal rcu decât, ter,nlc, ,-: maT pute:nlc 11l par amen,t ecat 

," tat'a sa" f( I'Jll(;ze un nuu cabl- ! ~ J . iA' 'd' I chiar "'. 1n Academie acest străluclt ao-
1 .. , e ' .) ,. " : Eatil e ce am ZIS că greu tale panil acum nu ne poate fi, CI mcon· , ~, " '- , " -1ă cClnJ scncll1 aceste rl:ndun i ' . .• ~" " ". . r r "" d"! demlclan; SI ,e _mal norocos In polmca 

" A " " , mare ~l-a luat asupră-şl contele IlSza tra. a" em ce,> a comun cu 1 bza, acă, de acasă decat 111 apărarea punctul ul de 
cara nu se ~tle Uleol une va I 'd .' d' '1 ~ l' 1" d ' ~ I ' 'J' 1 . U l' can a pnrl1lt 111 partea .\, Sa e lJl-, C mtr a ever vrea să apere Coroana, vedere maghiar al npoliticel de naţionali-

'. etc Lll nou ~u,ve:ldl."n, ucr1u sărdnarea s<1 formeze noul cabinet. E de valurile sovinismulul cel neîntrânat.1 t5.tI", faţă cu străinătatea. 
ne vor stanalll "1 aCI meu o ' ' 1) " t "t r d ,'1 , t T, • vorba anume să lupte SI să doboare, ' ,-as urn" o ,e g':.lverne, ~amp.onu 

"','!rahlc carI mal bll1e d un pa- A • l A d k 'th' t'I I'! I curătlrel moravurilor (SIC\) e atat de mare, 
, "A ' In pnmu ren pe 'ossu IS I car In; ~' I ă 'd d' , l' 

J!A"<u.;ac \in, In man,l s~artea ţen!. Dietă <o:.i în teara întreavă s"au pus Îm- i !II S l="eyclc C('l'rol 1 dupa" I St
e 

111<1 ţt ăal ta~ e c~urs, Uel a1u!:gel ld
n

• or )d
1

-
, Te,o schImbare m bine, pentru ' r, , • D i J.r: ~ .," .. • ,,' ~oare s r uClre, , el ela ~ez.u, e :a~ e 

u" 'f h', da'ă de polnva Coroanel. I cum sefi,.. semlOjiclOM(t ,!- lndcpendance 111 capcana r1cg\I, ,drept~lUl ŞI dreptaţll", 
.' ~e va ace, clar c , ' " d" _ 1 lJ' t' t t l cu care venIse Szell sa- 1 curăte drumul, 

sza ar avea multă bunăvol11tă OrI Ilsza orI altul ar 11l pnmu. .,-oumamec a ceru pnn rcpresen an 1, . 1" . 1 ' " " "',, ~ , ~ ',~ d l B l d 't l VI d I pentru pnmatu mlnlstena. 
j;'lllIsmul atat de mult COVlrseste ne rend asta are s-a resolve. Să facă seu e,a, e gra ca reglmen u e , S', {' " r." ~'. " "1',, " t' l t t l ~ 1, I ercl enClre, LenClre mare 111 IS-
I
te 

tt!:cnele in statui ungar, ~11 cât c~ putmţă ca Dieta să, poată lucra ŞI . Wra~1. ,~rteJ care ~. ua Jar e a omonrea '! r~e,llll' patriotic (vorba Vi~1e!) ,Că nide~listul" 
:)[ ŞI unul bărbat de energia luI. sa ./Jotl!{e ,ceea· ce M. Sa ce~'e pentru famtllf~i ~egale sube, sa nu Amai poarte., ~P, I~eal.ul meşter al ~uventanl, care l~trecc 
:za, lstvân îl va .da de lucru. : oştire, Vm apoI celelalte: lllchclarea numrle seu. A <?~ drept cuvent M, Sa. pana şI pe Hock Janos, - ~ceast,~ p~-
'" c' d . 1 d 'd 1l1\'oIeiil economice dintre Austria ~i Regele Roma,nun renunţa la onoarea ca do aM a parlamentuluI Ungarlel, ajuns a 

estu să ne a ucem amlllte e ., fi l 'd '. t ~ , t l presedintele parlamentuluI 

e C
e. a treb 't ă f 1" d" Unaaria precum"i Între. aceste doue ast e e regwwn sa l poar e nume e, "D {,' 1 A ' I -.;;;.. Ul S SLl ere lsza 1l1' . ti. ,." ,,' - ar ce-o să le ma t,UZI u 

Isă c~ la banchetul de instalare din • ŞI celelalte state dm Europa. lot I Aşa 610sofau mamelucil congregaţI 
ld lŞl exprimase dorinţa ea Maghiar-il . greutăţ~ carI v,or ~a de lucru celor I cu inf~si~n:a appon)'istă yi zÎm~ea ,pe sub 
RomâniI să se z'tzţefeaf(ă odată, să dela carma ţenI. ŞI anume nu numaI l APPONYI. mustaţ~ ŞI Kossuth l'rancL;l, năd::qdulI1d,-
argii mână în mână Pentru a ne ,pentru-că intr' adever, e greu să afli II . Clne t~l~ ce ... d' NI' ~ 

, ' A A ' b' f d I ,i •... ~!l!!y a !(1gt'lny, do nagyobb fi C' am preşc mte! n" agy a egeny! 
seama de greutăţtle ce ar mtam-· cum e mal l~e să acI,. ar mal a es i boldogtalansJ.ge.". Dar 
a ca prim-ministru dacă, după ce a pcn!ru

A 

gr~utăţl~e ce orI care ~u~ern II . Petor,. Cum de nu mal Yorbeşte? OrI dom-
,t în mânI puterea, ar voi să facă va lr:tLmpll~a. dm partea ko~suthlşttlor, . Om Înalt, chipos,! -~ocmal" Înalt şi . nia cca mare, orI consilieria, orI. ,. cine 

'. ':.~ si pentru noI, Românii, să ne i car~ lI1 şovInlsm.LIl lor,:se. ştîC; dim~re.: chtpos,' p,recum se SrU~1e m poeSlC, 1 ~tie ce ,i-<l\:gat gr'l~u~ de - ,sera~m? 
; . ~ '~l,2;;. :111!c'''I ":0",. ,111"" i'nm, ". yi~ P ,/lUd cu :\P?011l:1, <\1: A(:'r! :'+1 L1..~3. l;aJ\;: . I.."\t.t \r;",n\"r')~! ,~\'=~'~ ;~".~~"';;';~~_ ,jP~l:'t \u~~ ~ cu·~ apc~~ ,~lcll. ~ vulpoJllI .şlret, 
_~. :~.11~UPUl l'vpea; aalla jlf.:canua 1 y\ ..:1111 m ~llc:\.:t I rupa', cU~J.:'C~ U~I ii1Jj'V\... .·'.H" .,d)Ule ;, o JeSlLlşl!n pe .Indelete, : că doar' de-ac,eea l-a' p~'i 111 n~IS belcl~lgul: 

'a...; (·se cuvine· este destul sa citim; de maghtarlsarc a natlOnalItătllor. cum a de,venlt, - căci cel deSignat de i nlege, drept Şl dreptate . ~ 
"'riu foile ol)~sitionale confra lUI iT' t' '1 ' ~ , ~om, al vllt,or1:l Iul", nu t~)CmaI de mult;! " De apărat ~l apă~ă; şi-r, acorere slă-

-. 

:se, 1", ' • I ~ 1sza ~ avu curagtu ca!a oS,an- l:on:;lIlerul mum; presedtntele dleteI ţeriT,: blclUnea Dar f ranCZl I-o şne; ŞI: Hol'-
za chIar numaI la ~tlrea că va fI: deasca porn~rea asta a connaţlOnahlor etc. etc. ş~ soanea luT, tot atât preocupă: rendum! a atlat şi Singcr: n wie viel's ges-

,\TI.ministru. i seI. ApponY1 însă, după cu se ştie, în ~y:T ~erc,:nle hot~Ît~are di~. ţeara aceasta, I chlage~ hatt". 
şoviniştil nu vor să mal ştie de ,ascuns este de părerea kossuthistilor. cat se g;I,ndesc Serb~I la Viitorul regeluI EI, drac.e I 

1 
. d ' 'd ' ,L' ă d 1" f' ' ' Alexandru ObrenovlcJ. - SanIe sanie, unde-'mI băgaşI 

c. a !I1 reptăţlre, CI upă cum sa l,:-at e ce Isza a ost msărclllat să S· d' ~. b 'f 1 ' . I '1 ' f l b' I cum a evelllt. OI , ••• 
t;llt 1Il uni e trecute, comltatcle ce- i 'acă nou ca lllet ear contele Apponyi in profundă admiratie a stat op Si . . d' . d ' . . ' lDia . 
-uu cu sgomot să se şteargă bruma se retrage ŞI 111 presl enţla DleteL publică maghiară un sfert de veac, fJcend Precum odinioară "rekerle s'a Întors 

, .. i~gl carI ne asigură şi nouă oare~ I Eată de ce luptă mare se desfă- u~ ~u,lt specI~ll. mareluI orato.r, ~le:ul~î i la boi!. sel, tot aşa se Întoarce acum Szcll 
.~il"'-JrcrtUri, dar pe carI toate stăpâ- "'1 ' ,'1 1 T' IezulţJ!or, lUI Demostene cel dm scmanţla I' la vactle sale ear sequens: 

. .le li-auncsocutit, i ~ur< pnn vCl1Irea ,~yu,tere a u~ 15za, u~riC<l.~u numel? luI .A;pponyi _ s'a bo- Tisza Pişta J 

~'. " , . : cotă de ce kos~uthlŞtlf N?~ ca dl~ gur~ tezat un mtrcg p~rtld polmc, care, In frunte I 0, timpurI, o mora~urT! 
01 a:;>a sun~ ~O~I~I~tH ~u n,llrna~ ş~arpel,ul, spunend că 11sza pnm-ml- C~l ,_Il1eşte,ru~ c~vcnt~dLlT, dus-a o n\!cont~- , Dar, contele Ap,ponyi Albert, preşe-

~J de noI) nailOnalzlaţde, CI chiar ŞI ,nistru U1semnează o palmă _ maghia- nlt,1 '\:ptă ~~nlra şlrulu~ de, gu\'erne "It-) dll1tele dleteT, consilIerul intim, oratorul 
,1· de Curte, fJţă de o~tirea 1\'1. Sale! . rismulul! Sovinismulul detestabil la tot bera,le,,' ~ratandu-se l~lar pUritan de,cât ,Mo~- i d~ renumc e~ropea~l. sdrobitorulluT Bânffy, 

'..",. ~.rd\ de aceea şi-a dat demisia 1 casul I ' ) AUrlCl din Bra~ov ŞI mai putermc decat i stdpul luI Szcll, lIlcarnaţiunea politicia-
_ .. II •• 'F ' ' • • terOrismul bantlyan... ' nuiul »ideal", fostul şef al partidulUI :'lnem-

- ~ .. - __ 

Cum se resbună păcatele. I orI-ce, nădejde că ~llb dîns~l are s~ se fcri- tCT,nniţă, ferecaţf în lanţurI. Astfel actualul dsătoria acestuia cu Drnaa' S. IacsicT di-
_, ._ Scrisoare din lll1lgm(l. _ ' ce,asca, e;1r mo,ş::llltor ,era cat p'aci s:l pro- ,mll1i~tr,u JillcrJ1'i~l, şeful. radicalilor, fară: rectorul ziaruluI ))Stamp~< Liuba Ji~rco-

""_.. ' cI,lIne, P ll~. otlcer be:lvan, pe LHnlevlţi~. m~lta, Judecată ŞI [dr,l ,Il~cf~ o d()1i,ldc"i, a fost: vi,CI, actual ministru de justiţie, S, SimicI. 
_ I5 lUille. c,umn'll,ul seu. 11/ culla mesei sale de sens osandlt la 20 anl temniţa 111 cazamate, cu I directorul ziaruluI, Ustavna" şi pe altiI pre-

~, " , I issJPt· ria 0111en' ,. , ",' ~ 1> s a gasit allI!me tcx fulproclama/lci ce era; un cuvent teroare pc toată linia, tcroare I cum şi pe ~ece oji;erl. ' , 
J:s:*"~J. pereche llne(~ > v~ rC,I:r1'~:1C, (~ sa, dea nUI1l!nd moştenttor de tron p'un: şi siirăcie \1' 
'.'ccută în pllatul trahed "l 0,lll.e,croaS.1 I pacetos ordl11ar, ear celor treI surorI şi i ~ • 

• ,,;' 1\\ '1 fo!>t ,{'ClI ,rn:egal d'aicJ. Pentru-că I fratelUI al douilea al Dragclle asi Tura sume: _. Ca sa ,n~ putem ,face Id,cle clară de I Eată ~es~licaţia ,celor petrecute, eată 
"," .~ Ş . D. ,U ~e va lllaT întcmrJa, I mar! C'l l1Fl'\l1"l u iu Se ilH'~le()'e to gt ' t starile de p ald, trebUIe să şttm, că Draga: de ce nu mtalnestT 111 oraş om care să-l 
, 111,,:Şc\ \dmprej urarDT cx.tra, ord in<l re să fie i din vi:' iel~i'l ';i de altfe'! ,t' 't" at :. ~fc~I~ ea , fusese am~1 nta rege 1 U! Mi lan si după ace'ea i regrete pe Alexa~1dru, 
"1~1 u o Inastle. e asttl d' 'f ' , < \ • S el ct. a .el 1, re-: fi unutl 't ... P f·" d . ' "eyolllţie de palat, ca at,\.t~aată n a ost buc să stai cu zilele pe aier, să observI; < " l OL o~'_ pe,,:<lle,. ,a a:ut e,mlll:ar De, altfel,su~prmz~tor ,e numaI c/tipul 
~;u~c în Rusia de pildi'i. nicla.~~I: }:etre- :nult:, d~că.. n~ t~ate: s~ vezI armata prost: i~t~u~te~1u~~ ce S el I~,arltat cu. Alex~ndt~. cum ~ .fost ,s~arpltă, d,lI1astta, Obr~n~VlcI. 
Jt~1tl V\1\\l\C:1 C'll'e'\'1 să I'le des("e o Jude- Imbracata, lIleat tl-e rusine par-că să te', ", a mtt~g OlilŞUJ. Cme sa m,tf De ohl-erI C<lII vel1lselă la Conac 111 trun-~ 

, , ,,< lin, _ , ' . ' CtnstC'lSC'l '\Scmenca p'r -h 1" .., 
.. ,:lea re gala, (\In) ,,'a ll1t'""mpht în i~a pe- UIţI la bictil soldatI, să vezI oficerT cu cizme ,', ; " .. e eL e rega a, ŞI ce tea a !,'Ct "egmzellte ŞI a sease tunurI., . 

. la-9ară, dnJ cu lr\:\;ca ;evolu?a.nt<~ rupte, să ~lIi că ~ile de-arcndul soldatul :,~7:e ~na putea v,ersa asemenea coroană Armata lntreagă şi-a călca't decI jurămcn-
~", __ ,;!~garnisoand~, s'~u l~gi,t\\it, aşa, ~='di~ nu vede deda, pâne n~agră, ~carne şi. fer- asupr<\pop~ruluI ~ : •.. , tul! ~nco,lo, ,d'? s,ută de anI, asta aşa a 

.Hlf să pună s~lrş,lt dlnast\cl ~are daCii a tură numaI dll1 DUll1l11ecă 111 DUl1lll1cca , Cand .I-a s~u~ că o fa. pe Draga ~la- mers In Serb.'u", nicI un domOltor n'a mu-
'''', pe marele .M!had Obrenoyicl, ~ingurul 01'1 ~a serb{ltorI; să [Itli că ojicc,-zlll'au fost Sll1a de ~o\le, mll11strul de Illtcrne l-a ZlS: rit pe tron ŞI l11,ceputul omorurilor l'a 1'.1-

.... re are :;tmue 111 ţcară, apoI c adc\"<:.rat, P:CJt111, 'le mal multe tunf, dar că din cele nDar .l\hljeS!ilte, d-na asta a fO,st amanta cut un qbrenovl,cI, căcI oameniI luT jlilos -
~"pe nedemnul ]\iilan si pe vrednicul S<:'\l 13 milIoane câte lasase in vistieria mili-, tatalllI .\1. \ oastrc 1" .,. Rcgele l-a respuns Ubrenovlel au UClS la 1):)17 pe intâiul domni-

it' A",lexandru, care a ti~1l1t să întreac<t si tară (ca f0',"ld pentru zile grele) ministrul!' cinic: nEr şi? 1 Soţia D·Tale n'a fost a· tor Carageorgevicl, ceea-ce s'a resplătit insă 
• ;'1" P , .. .,' A I,Ulc1t~COl'lcf d <', ' t· 71 r 1" I 8 ';.1, ,'d A • d ' . .. ",-tata seu. entru-ca dacă l\ltlan s il' ,'t " IIp4 ce Draga a al/uns ,'egm.1 ' man a tata u meu a 1 J)c, Celn 111 zIUa e:29 A-lmu oamenlf 

,'t n . 11'1 ~ I S ,lli lhduu! I/lt se t' I ("'. 1 I 1 d (~ ,~ <:.« OII:l pană ,a o vremc, Alexandru alli Ca In 'fT":' Ş te pe ce, 9 milioane; să .\nIC ŞI crud, - eată cum a fost re- PU!? _a ,ca e. e .AarageorgevlceştI zmpllşcd 
,'~r dll1 tme,reţe şI-a făcut de cap. S'a sO'lrecil ~ina1'1,tzllle mliltare pe rafturI joacă I gele Alexandru, ll1 g;radma fopclderuluI pe Mihail Obre· 
.~mat major prin lovitură de stat nc- >' .. nu~T soldut care să aibă dOlle I D' ,_ , '. !lOVlCr. 

otmd sfatul betr"'1 ' , .. d' 1 IndurI de h<\\\1e' să aHi că 'd ", ovada despre asta a dat chiar namte . _' ani or, CI spnfTlI1l11 LI-se 'b" l ' a mmlstratla de a i'l O ·~t S' f~ d'" d " , Tot la 2 \la;1 f t . , d ,., nal pe puterea sul' I . ,t; ,_, " a ca nu era arl era mal reu C ' , mal 1, ~ a a l~t a Ica emlS1a m '1 1 • {a os Ciuruit e 
i~el, cil în lumea j~~ or a~l S a c,asăt~:!t mea Turcilor. Tot a~a cu justiţi~ ~~ v,~e- SCriS, ~ generall~ll1r Tm(ar Mar-copief. El gloanţe ,Alexan'dru Obrenovlcf, pentru a se 

care s~l-l aproabe, reuoă nu s a gasit lalte. ŞI ce e- de~1llsl,onase c!Wl: cu o zi nainte ,de a fi lace astfel drum la domnie luI Petru Ca-
"~1\'1 d Să nu ' UClS, Ş anume: din causa că 1/U poM sd se ra~eo,rgevic, T, care, are o singură mângăiere : 

n I '10 a uer t b ~ se uite apoI, că (1nrOapc" nl'- i . ' .c: d " r U .1tălir dar cel putin 1 1 I . ~ .. <.'<1 VIs/rumeni n!sbUlldl'il renple Alex'\nrjrll starpnă III!1 Ylta Obrenovicilor remâne 
1c t d t' t"' . I ~cn nu ma e.ra SIgur de libert:~tca S' . [) ," , . < f ' , 
: U In ro" .ea,ra s.~racă 1'1!Kat. A aiuns Vlp"tn <;" A~r~ c'lJ." . ' " "ŞI raga Îl pretinJeau adec{l să arestcze ără rivalI! 

l' 'cart:' cu bl' "'! 'i 'd " "e,,' . ", ... ,<c,l j, I 17.]l<'!, ~:I l"lt 'f-Jl" .. 1 • 1 r' . ",:- '. .'" Le :-;'1 sa esp~lrţi1. d,·'I·j icI C " ''-c" ,II.: pc ",Ul:i','lc:f, rrnfcsor universitar, radical; Am fost S,hnbătă la bis,'crl'ca În care e 
~" e bel: 1 dUDa '-:" "a dat k 1'1' lin ,C~,):"I~ l. a .urtea rc~;da, (,I.i\"ClTll:lc .. e :';Cill1l1b:ll! .'a',a. P,rod,îlH,vid, directorul z,l'arulllI ()d- 'A . ""'l~'r. J 1 J' ,..le a%l IW mlnc şi în t"ae <11:<::,1 ',1 Il 1,'.. I '. mmormentată perechea regală. O biserică 
,> " d' ,1.: ~'~u ~11",i l-a. 1.,,':' l' ':' "c"; ''1':IC ~ r ,'. SI' '1' ' . 1 - 1(',,'",' 1k J. Sdltrl,icf, profesor, Dr. V, V cl· mică, in mi,J'locul Cl'llll'teruluI St. ~J"lrco, 

'pa il aşa ... ' In " Jc t1 ' .., ,',' " ,11 lnlţ1',la'<,L ) 'lL·1.; (C; In,t! . \ 1 '1' , i iU <... " ",-, [,' r li "t ~"" I!' "1", l' 1. l'" Cu l i,ch;.U:l ~ 111.l1stru (e tinant,e) fost se la ea'ţI-ya l~a"'T de Con>'c (I'n dosul COlla-
'" v~ (laI' '~i~l al ţenI ~lat-~iU gC';'ilJladă .in 'l d ' r' ~ ,:< ~r,;tal' ;.;.1 -';~e "li ar a demisionat după cuIul adiCă), Dela întrare în dreapta este 
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zeti", academicianul, etc. etc., -
merge el r 
" l)Nagyot Uthet botjâval, a 
J cre", - ar zice un Pet6fy. 

unde va \ Aradul prin protopopul George Te' 
l~scl'. 

sajât fe- Olujul prin protopopul Dr. E. Ddianu. 
O. Dintre oaspeţiI miren! am observa' pe : 

Un fişpan slab. 
E vorba de jişpanul Aradului, care 

dacă va mat sta mult în fruntea comi 
tat'ldut flostru. apot ajungem într'un hal 
de plâns- in loc sa se fi apucat să aducă 
oa're-care rînduiala în celi~ aiministrative, 
fişpanul Urban lvan face pohticll, şi slabă 
politică; în loc Mt se arate cum a ftlgă
dud: drept şi mână tare, face el singur 
cele mat mari hatârurl şi a dat comitatul 
pe mâna fibiraelor, cart îşi bat joc de 
oameni. 

. Aşa s'a ajuns la.versarea de sânge 
dm şepreuş) aşa. s'a ajuns că în romi
tatul Aradulut " legea, dreptul şi drepta
tea" au remas cuvinte zise în vent. 

De fapt în administraţt'e e o des
trt'lMlare pe care o m1rturiseşte chiar 
), Fiiggetlertseg ~ J despre care nu va zice 
nici un Ungur că spr~gineşte pe Români. 

La Galşa, de piulă, d' un an de zile 
nu e 'notar, ci luc'ruriie merg pe dos 
toate. Tot a~a la Sinitea, unde mat bine 
d'un an se ţine pe capul oamenilor un 
subi>titut Ungur, dar pe care nimeni nu 
voieşte să-l aleagll. 

B~'eţil si'ltent au venit în deputaţie 
la fişpan; li-s'a făgrr duit drf'ptate, dar 
aceasta va fi îfltârziind te mirt pe uflde! 
Pişpanul cel mult li-ar da dreptul să 
aleaga notar pe substitu,tul d' acum pe 

~ . ) 

care ms(1, mment nu·l vrea. 

(osif Vulcan ,i Dt. C. Papp din Oradea
mare, Fr. Hossu.Lollgin din Dau Dr. G.· 
v~iil Sucil' din! Haţ"g, Dr. Btef~n C. Pop 
dm Arfld. ~et~u ,Odlciunariu djn O!',on, 
Dr. St Erdely~ dIn OrAII-tip. N. Antal din 
8~cu, .Mlhall Bontescl' di~l H~leg, Dr. Da
nnan dIn Det~a, Dr. St. Ş1ncal din Ciaoova 
T. Stanca din C3cova, Dt. Mur~şan di~ 
B~iu." Dr. J. 1vlariş din 8igh~t. Petru Mi
halYl, deputat dielal, futele metropolitulul, 
Dt. Mur~şan din O.c!tstie. 1. Simionaş din 
Deva, Dt. TdmagJ din Hide ,i mulit alţii 
a cAror nume ne sJaplt 

8~rb~rile au luceput d~ Bârnbltl seara 
cu primirea MI$ropolituhd MiMlyi la garA 
care a Bosit la 6 ore seara cu "enal d~ 
clUrl Ilia. 

O multime imensl astepta pe peron 
pe Inaltul prelat Când JIl'a coborU din 'ren 
8. fost salutat de comiţele ~upr(lm poganyi 
la care 1. P. 8. Sa a I~ ~ţun8 foarte afectuos. 

Condus pe peron a fost Bl~~utat mal 
lntM~ de P. S. Sa I"piscopul Radu ,i apo' 
de prImarul Marsovlzky. In timpul receplieI 
se oprise pu~in ploaia, cate a tO'iS Inceput 
.oreD~i81 ,1 1. P. 8, 8a ac1ama~ de publin 
s'a dus la re,edin~A. 

Seara II avu' 106 tn OOOBrl'8 prelA$i1or 
o splendidA retragere cu torţe la care .. co
labora$,i cOlurild din Lugoj, Coşt;liu, 800'8 
,i Oraviţ". Pe balcoilul re,edinlet aplirUl8 
I. P. B. Ba Mi~ropolitul. episcopul R~du. co
mitele suprem, vice comitele, deputat 111 
Patyă.nsllky ,i 81W. 

DupA cAntare de pe o tribunl lmpro· 
visatA dl Fabiu8 Rezei a rostit un 1nfUcArat 
discurs binevt'ntând pe preIR$1. 

l,a rijspuml epis\!opul Radu In termin' 
carI au produs multi lnsuflf$ln. A adus 
omagiI poporuluT, care tnfrllota\nd pr:gonirile 
din vt'lscurf, a pAs~rat DeBLrAmutllti credioţ 1 

Ba tn Dumn€'leu, 8!1emenea liruba strlimo· 
,ilor veniţI din eterna cetate a Romer. 

Dilminecli dimiDell~a la 8 ore s'a ce
lpbrat serviciul divin. 

SocialdemoeraţiI până acum au câ
ţtiqat 1JJ mandate nout, pe când celea· 
lalte partide toate au perdut maDdate 
Soejl1i~til sperii ali. mal aiblla balotaj vr'~ 
30 de Mandate. Semnifieativ e, eA in 
Berlin, capihl& imperiulul, BoeialiştH au 
eâştigat toate mandatele, pe dnd la ale
gerile trecute aTUierli. numai 8. 

La 9 eillsuri Beara reiult&tuI a 874: 
de alegeri era 29 ronservator'l 82 dt'n 
centru, 1) S social de»wcraţt, i 4: polont 
şi 24 din alta partide. In 172 cercuri 
se va face balotaj. AicI sociali,til sunt 
aDgajaţi la 117 mandate. 

Acest resultat a produs pretutindenI 
cea ma. mare sensaţie. 

,Re~ele Serbiei ~i domnitoriI EuropeI. 
Noul rege al Serbiel Petru Oara

georgevict, a adreslit M. Sale Francisc 
Iosif telegrama urm!.toare: 

.M.~ grăbesc IL comunica M. Sale 
&l~gerea mea de rege al SerbieL Ales 
p!in hotărîrea unanimâ a dsnatulul şi scup
c~lIeI, vreau sl reila tradiţiile tatăluI meu 
Şi sperez t că voI aduce ţăriI mele 1ib~r
tate şi fericire. Ou toi respectul m~ rog 
de M. Ta si m~ vredniceştl ~i pe mine 
de simpatia, eare al maoifestat·o tatl\lol 
meu pină Ilie moartea. lu1. Daci M. Ta. 
te vRI tndura a m~ plrtini eu simpatia. 
asta, imI veI Q~ura implinirea Douilor mele 
datQrinţe. Intenţia şi convingerea mea e, 
el o voI merita-. 

La aBta M. S. a r~BpunB prin 
urmlUoarea 'elegrame.: 

~ ~ 
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ti;tatea aceasta sit roagd fiecăre martir 
serb. D~alillpra acestei frAţieU.ţI, deasu la 
aceatal bllnii inţelegerl dintre sArb~] p."~ .): h' .Il tJ va lrJ - ' .. 
feg II au etul Ingeresc al Zarital mele, a . i 
soţieI tale,.a elreI sAnge şi iubire 8~ UllsaS0:'l 
~:ntrn veCIe. pe fiiI te~ eu al mei, Trăiss!!\. 
geI~ SerbIei f Tră1ILBclI. ginerele meu. 

Dllmnezeu cu tine N' 1. 't • lent a. 

Osândirea asasinilor--'· 
Ziarul rus BUiet di P t ." 

m~rol seu d· t. n e ersburg, in 1lI1-

d
' lD urm Be OCupi. ell asasir ,,-
In Belgrad. "J 

- Oe I!l zicem despre asa sint y 
tuc(lpe Sviet - Or1 cari sli. fi 

fost motivele, dar oficeriI, cari tşl 8888i

nead ităpânul cel mal Inalt, DO.-8~Dt.Jl1i .. -
ceri al uneI armate creştine ei ienicerI 
pretori9.IlI, td.di.tQrI. Ofi~erii !larI omojl.r~ 
o femeie şi ma~ ,~ea pe regina lor, nu sl1nt 
luptătorI ortodox), Cl slltdo-muţiI seraiurilor 
,~chl, cari aduc firul da lnl.ta.să, cu cara 
vreau 8l sugrume; laşI, criminalI, bastarz1. 
Sunt ruşinoase detaiurile; a!3asinil pe.IV~rşl 
aeam~D. cu barbarii s~lbaticl. Cel diB~
urml!. vIii. ;t\r al marelui Milo/} s'a, stâna. 
Cona.cul Obrenovicilor va deveni acum co, 
nacul Cara~eorgevieilor. Ou spirt parfumat 
vor BplUa salele pl!.tate t ca să l\h:nge mi· 
rOBul de 8âDg~ ~i cadaYre, 811. şteargă ur· 
mele luptelor singeroas.... d&r DU al·" 
menI, cine sl apele sângele d~ pe trep~i; 
tronuluI 8~rbese. Fiţi preclluţt! Să stri gă 
noului sUp&n: U~O'f luneet pe trepţil.e pli" 
de sânge-o 

In alt num~r zice, c5. noul rege num ! 

prin extradllorea asasinilor S6 la putea bPtî., 

~e blnuiala, că a fost plirtaş al cOn'lpirL~ 
ţiel. Dae~ nu o va face, niel lnrhipoi n 
se poate, In ee chip se vor desfâ~ură ta 
porturile Sarbi!.!l cu eelealalte state. 

I 
{ 

.. Eata cum interesele unul om, păr
ttnat de mat marit dela comitat, se pun 
ma! presus de binele obştesc şi cum se 
calcă în yiâoare legea de chiar cet puşi 
s· o păzească! 

Aşa se face TesmQZiţa pe sate. Aşa 
s'a ajuns la versarea ae,~~ 
preu~. 

A pontitlcat 1. P. B. Ba M:~trono1itul 
p.sistat de Episcopul de pr"posilil MQldovan 
,i Kovary, de canonicil G. Pop '1 Lauran 
to~1 prolopresbiteril pre8en~1 num~ro,l preo\1 
. ~ diacon1. " 

,Mulţumindu-ţi pentru COlllunicarea bine
voitoare despre ocuparea tronului, ţin mult 
CI numaI decât sl te asigur despre deplina 
tRea simpatie şi dorinţa mea, ea. mulţr anI 
sl domneşU tn fericire. Dea Dumnezeu, 
sI. poţI 8&iigfaee eu 811ccel nobil el ehie-

l ' ntd 

Şi ziarul german "Di.I Post U judec .. 
ofiteriI din Belgrad peste D1~sur~ de aspru~' ~ 

Şi dl lvdn tot nu vrea sit prinda 
miflte? 

Iubileul episcopiai din Lugoj. 
Ouminecli s'a B~rbllt cu o deoB€ bitA 

solemnitate jubileul semicentellar a diece8~1 
gr.cat. rom. a Lugojalul. 

Iutreaga provincie mitropolitan!i gr.
cat, românA a (mlt represenlatl la acest 
jubileu. 

Blajul prin 1. P. B. Ba mitropolitul Dr. 
Victor lvlihâlyi, prepo!litull. Moldovan Mieu, 
millooicul G8vriil Fop IIi dia.coni1 A. C. 
Domşa şi Miel'. 

Oradea.mare prin prepoBitul Kovary şi 
canonicul Lauran. 

Beiuşul prin lih·~~·torul BIlţ(lflD, profe-
sorul T. Bule, C. Ardelean, V. Dumbrava ,i 
A. Ghera. 

, __ ±5 
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S. Ba Metropohtul Miha yt b~~lI 18 Il 

celor 50 de anI al exist,::nl~! Diecesef. 
La 12 1/, ore s'a ţinut In biserica. ca· 

tedral. sab preaidial csnonicuiui 1080 Boro, 
ijediD$a festiv" a ambelQr reuniun1 lnv~ţ!t
tore," din diecesa Lugojuluf. 

Ll\ 2 oare s'. I!Hvit b,ADI:hetul iubilu 
In sala trumoE! ImpodobiUl II hoteluluI .Re
gele Ung,uieI- la cl<tra a uiltat .tarl de 
arc h ierel ,i num~ro.1 repre •• n'an,1 al auto-
rit~ţilor vre-o 150 persoane. 

T08stele otleioas6 au fo.': a M~U'ollO· 
JUulul pentru Pap1\ Leon .i penU'u Regele 
Apostolie, P. B S~ episcopu.l pentru Ml:ltro· 
politaI; a'a vorba pentru gQverD, at"m,ţ~, 
episcopia Lugujulal etc., ear afar!i de pro
gram Il vorba dl P. Cdlcitmar pentto bise
rica gr.·or. românA ~i dl C~rna pentru tata 
P. S. Sale episcopulul Rtdu, care de 81!!e
me~e8 se afla ia bi\Dth ~ţ. 

In acelaş timp !!l'au mat tntrunit i;li la 
alti maiJli In flala hotelu1 "Concordia- fiind 
sala dela" Regele UDg~.ri61· prea mieA 'Pentru 
a putea incape pe numl:lro,it 08Sp~'1. Şi 
aici a dominat o dispoei$ie veselA ,i ani-
matl. 

loc concertul COl urilor 
imens public ear dupl:!. 
• dural pe-ni te orele 

Seara a Il vut 
care .. tn~runil uu 
concer~ daDs care 
diminfţil. 

LunI cu treJ1ul de diminea$1 1. P. 8. 
Ba Meţropoliiul Miha.1yi cu tntreaga Bui'~ a'a 
1o$ors la Blaj. 

~i cinstea, şi s'o pul din nou in picioare dinari, ,ca.rI men Ci pe eapsă de moarte, ~ 
după căderea adâncă, suferitA In ochii înţelegem pedeplin cA M. Sa n;gele lto· 
lumit civilisate în urma cr~'met perverse mâniel a abdicat de proprietatea fegimfln 
din zilele din urmtl. In implinireA acestel tulul 6, elicI nu poate suferi ca o band:' 
milionJ, 11.. T. poţi conta la spriginul şi de "'Iinl d. pOlirte numele loi. DAr fj, 
prietinia meI, ,i poţI fi asigurat, că şi mie, noul rt!& " 11 aHi\ al ee otlupe de banda 
tocmd ca ,i M. T,li 1JIli zaee la inimă triainall., dd dac' d' graţie, V1\ R"ni 
susţinerea şi inUrirea ra.purturilor prieu- numai prilej la nuo! fapte criminale. Asa
neştl ce de mult existli. intre ţl\rile noastre-. linii pot Il aigurl, cit în strainatate nu 

Principele Nichita, d-nul Muntene- VQ7' găsi graţie. '. 
grulul Il BBlutat Buire. pe tron a luI Ziarul .Neue Freie Presse· M')IMge-~~, .. 
Carageor,qevict, care este ginerele B~U, ci ucigaşii din Serbia n'ao s'" tie pedep/liţî, 
tn ohipul urmAtor: ca tO&t' groaza ee Bimie lumea intreaga. l' , 

de faptele lor. ' 
"Ne !nehin~ m uinie. dreptlţil 8U- " Viitorul ne va SPU:I! - adoll~ialul·"' 

blime ,i neiirl\mutate a dltl\torHor d~ 00- _ da.ei s'a făcut bine 81\ fie lMs' pf"odepsiW'· 
rOlnl ear pe tine scumpul meu ginere 
te salut pe tronul strttrnoşilor Tel. Tri- Prindpalele ziare germane ea ~i cele 
mit ud,rile mele şi felicitare SerbieI intregI. engl"zl suni furioase dia eal1zl c' ucigaşiI 
In primul r6ud lnd acelor vit~jl al Ser- del .. B~lgrad nu sun' 811inzuraţl. 
bieI, eul tn persoana nepotullll lul George Ziarul Vie post- din Berlin scr;e, 
Negrul au afilt pe cavalerul din seminţia ci dlnşil ar "merita ~treangllJ ~i cl" nooL..: 
canlere.seă, eu care împreună al\ poa~ renoi r~ge trebue s,-'şl lnceapl\ do maia pun l'e-· 
vechile Tirtuţl, priR carI a.u eloptat liber- depsirea lor. ,..-,"--' 
tatea şi neatl\roarea Serbiei. Urcarea. ta ~,. 
pe tron, ca.re tnseamnl noroc, o salnt' acom 
s~rbim5a toatl\ dela Dnnilre pinii la Mire, Presa vieneză şi _poulre e. 
ure era. plinI!. de lngrljorare pân'aeum. Toate ziarele comeD , rea lui 
IţI pofte~te7 să domneştl fericit şi umbllnd pettO Caltg"vTg.~viol dl1'lc\1IUţile 
pe eii-Ie luI DmrnezeD. In exilul teu gren ce are de 8up()I'MIJl<'Iloul Suveran. -- ,. 

o cruce de marmoră: a bun iceI luI Ale
xandru. In stanga şi dreapta acesteIa câte 
o cruce de lemn, cu inscripţiile: "Alexan
der Obrenovicl'" şi "Dragina Obrenovicl~ .. 
Atata, şi nimic mal mult, arată căÎn cripta 
de de subt sunt înmormentaţI un rege şi 
o regină pe care nu i-a plâns nimenI. Şi 
nicI la mormentul lor nu vine nimenI să 
zică vre-o rt1g~ciune, să pună vre-o floare, 
ci eram în biserică numaI noI, ziariştI ve
ni~l, din curiositate, din toate părţile lu
meI să ne mirăm de ceea-ce vedem: 
un popor care nu jeleşte pe regele şi re
gina împotriva căror oştirea a scos până 
şi tunurI şi după-ce i-a Împuşcat fl\ră milă, 
i-a aruncat pe ferea!ltrrt~ cum aruncl un 
stÎrv peste gard. 

Alegerile din Germania. şi nu din vina ta indelungat, ţi-al cAştigat .F,.,,,.-blat' conliitat~ ci PU~l1ril, 
La 17 Iunie s'au tntempld in imp~- explirinţe ai AUiUţit ea~1 acum toate 1" poţl n'au niof"'un scrupul. de opus la al(>gl'1'il~ ... ., e Caugeorgevlcl Oficiosul " .... tm~i 

riul gHman alegerile pedru dieta impe- j~rtft Serbiei tale ~eom'p~' ca tmprtunl cu l:,!·:rlrl ci noull erĂ ce Incepe pentrv. 
riaIl. Alegerile au avut resultaţ neaşteptat. tme aă de mara Şl ferICItă. .~gBotul vecin s. restabileSBcl tn Bfâr,it pa~ 

E ingrozitor t 

Şi dimpotrivă: cu dragoste sunt pri
miţI, pretutindenI unde se arată. oficeriI 
carI au stârpit dinastia Obrenovicilor ... Cel, 
care a tras întâiul glonţ, e socotit ca un erou 
şi nu-! p~aicI poveste azI mal",c,u dra~_ ascul
tat:l c1ecat cea despre omonrea uragel, 
care înbrăţişată de tinerul seu SOl a căzut 
sub ploaIa de gloanţe ... 

O rcsbunare selbatică a unor păcate 

înfiorătoare. 
B'U86U ,şilrtanu. 

Agraril au fost frlnţl pe linia intreagă, li- "Fondatorii euelor noastre regeştf( cea pentru a. le putea se consacra .. pro- . 
bar&m ao perdut, ear SO(lia1i~til a'.u in- George Kara ~i m.nilA Vladica Tor,firlol 8peritatell lnteriaatii a Bbtulu'. . .• 
tlrit tn mod însemnat. Nicl thiar soci... pentru vecie 1n inimile i~rbilor .,..f'8eunoB· "Neue Freie Presse" asigurA etfFute-
1iştil no 8' au a~teptat 1& afja lnvingeri. eMorI. Scumpul nostru popor 5~rb le da- rUe vor recunoa,le 8legerea luI, Caraghor-

Pânr. la. D ci&8url se cunoştea resul- tore~te lor mult şi dra§;~stea. lui ni-o ghevicl. Tot de.o d~tA aoes\ 11ar d~clară . "1 noastre Salut cA Auetro·Upg~rll1 D Ile • se ames'<c8 In 
tatul 1\ S6l a.1~gerJ. Au fost .lfl~l 72 aduce ŞI nod Şl tronuU or • . afscerile interioare ale SerbieI; Viii pretinM , 
din eentru, 51 socialdemoeraţt, 25 con- dreptăţii luI Dumnezeu, salute. lor ŞI a~· InBl ca 8~ fi~ feritA de uneltirlOBtile."c~il\r r' 
s/n'vaiorf 11 polool, 6 alsaţianJ, il naţil)- lute poporului s6rbese. ComuDItatea sentJ- pe propriul B'~ leritoriu., ,10 acesst~ prf.: 
n,lI-liberall 4: imperialişt1 4: afari de mentilor .i B&ngelui nostru este garanţa s~r- vinţA ziarul Vlenu.! exprulli aperaIl~ c: -.1 

P
ar\id 10' 168 cercuri se' va face balo-· bimel e' prietenia nedesp~rţitâ dintre Serbia Pe,r~ K!Jraghsorg~~vicl va repE'cl~a. sceast . '1 > tu l' dorin'. ,i 8e va 81h ca si o rea lZ1;\18, 

te.j, la elLre vor lua. parte 36 conservatori, \~i d. intre M.~ntenegru va n~lna vee Şl 
11 O socialdemoeraţl, 10 liberali ~i 19 de totdeauna ŞI VI sta sf&nt 11 norOCOI spre 
diferite Duaoţe. existenţa. poporuluI nostru. Pentru (rd-

;. 

t "'. 



-.t 

1. 

Nr.23 
7/20 Iunie 1903 a 

f" te şi trebue să fie ati-' sel iubiţI din aceasta. patrie. Eqal~ 
,..-....-uare es . .. r îndreptăţire InseamnA cA toţI cetA~enll 

r- tudmea noastra? : patrieI avem aceleaşI drepturI, ŞI na-
D ă lupte grele şi zguduitoare' turs], aceleaşI dlltorinţe. 

Niol o iot9. sA nu mallAaAm din 
drepturile noastre inBorise In lege şi 
sa pornim, urm~r la umer, al MurI de 
Episoopul nostru In 'oate acţiunile, 
ce sunt menite 8 tnMţa conştiinţa şi 
mândria naţional9. In noll 

Ion BrMianu luptl1 In deosebI pentru 
organisarea umatel rAri de cal t ţua nu-~I 
putea dobln ,4j local ee i 8e CUTonel. 

Principiul 101 este: 
fa. t U!aicil biserica ort. romlln din Dep~şit-a Episcopul nostru mar-
:ie~e~a AraduluI 8 dobllndit, tn s(lrşit, ginile fireştl, or1 pe, cele legale ca,nd 
liniştea aşa de mult doritâ, prin ale- a t08~t&t pentru MaJ. Sa roma,n~şte? 
gerea, Intarirea, sfinţirea şi inBtal8re~ NU:I ISlm

1
b5 mea. tot sDseTmelnea dtnlllllBtea 

In soaunul episcopeso a Prea sllnţl' M!tJ. a e, ca ŞI a - a e, - e a-
tulul Ioan Ignatie Papp, mirele el. rabas 1 ... 

Dela instaltue şi pAna In present, Comitele suprem şi vice-comitele 
cei întâi chematt a-J judeca dupa cu- comitatulut nostru n'au cuv~nt sa se 

i vintele şi f&ptele Prea Sllnţiel. Sj~e, simta atinşI pen'fu graiul româneso şi 
~. • suntem noI: preoţil, tnv~ţMorl1, In- din aUe motIve. 

D-Ie BnAbas I III mulţumim pen
tru grija ce ne-o porţ1, oa BA fim 
pururea romllnl voiniCI şi neinfri
oat" - UrmeazA Inainte şi-ţi vom 
păstra memoria tn vect 

Pr, Al, Muntean al lui ValiZe, 

"Nimic de aei inainte nu T& opri avAn
tul nOlltru. Am repurtAt deja o mare ii
bAndA: Eoropa a reeunoacu\ cI. lunielll on 
popor de 10 milioane de oamool, popor 
menit si lupte şi să triumfe prin liblrtate. 
Locul nostru este insemnat tn mijlocul 
naţiunilor cad conatituesc republica eu
ropean'; este datoria noaitrl sll,-l do· 
blndim." 

~e1igenya ,i poporul dreptcredinoioS al IntM de toate: marea majoritate 
i ,eparchtel. a comitatulul ce representA, Bunt ro-

IOAN BR,lTIANU. 
(Urmare). 

La 1848 Mulţumit' lut Dumnezeu, cA nu me.nil. Capeteniile comit. nostru au . 
, putem Inregistra decât fapte b~?e, făgAduit, ce. ţin seamA de justele 
- lnălţil.toare, cuvinte puţine, ~ar plllle nO&l:3tre drepturI şi aspiraţiun1, oA, miii . La 11 Iunie, el este numit aeeretar 

de duhul eV8Dgeiiel luI ChristoS. ales, vor contribui din toate puterile Il} guvernului provisoriu; tot-d'~una plntru 
Şi fiind-ca pa dtlnsul D~mnul. sa se respecteze legea. C9.peteniile acţiune ~i resisteoţa, al cere necontenit ca 

. Christos i'a .împodobit cu podoaba" ,,,Şl noastre, aşa dar, n'au venit Intre noI R')mAnil s~ se pregăteascli şi sl se opun1 
ca unui mire i-(.(, pus cunună", lşl ţme cu gAndurl duşmănoase. Asta era la tncerc~rf'l de oenpare a Rl1sieI pr.nă ea 
de prima şi cea mal J.n~lt9. datorie tnceput. Pe Incetul Ins9. ipovinismul opinia publică l EuropeI - liberalii. şi na

" saŞI lropodobeasc8. şi tucunune mi- s'a (urişat şi la Ma.riile lor, aşa cA \ionalisU tn acel moment - VI putea ti 
t ". }·cl!. bl'sert'cl!. dupl!. interesati la eaQl~a noastrl. ~, ,rea~l\, seumpa ma " O," avura.m prilej 88, ne plângem contra 

\ cum i-se cuvine el. atitudinel avute cu prilejul discuţieI PArerea luI, ca şi a celor ca şi dinsul 
". Unul dupA altul venira darurile: asupra limbe. româneşi .. La masa epis- incrl'zMorl In puterile de viaţi &l~ popo
frumosul clopot, daruit Clisedralel din copuluI tns9. ata,t M~riile lor, cM şi rulll~ romA.n, este 10sA. eople~itl de neho
Arad, apoI pentru renovarea acesteia ceialalţl neromânl şi neortodocşf, au tărîrea şi temerile unora. din membril ga-
suma respeotabilA de 5000 cor. foai sa.şl manifeste sentimente de bu~ vernulul provisoriu. 

Nu le reproduc acestea pentru curie, ca nişte personagii remaroabile La 30 Iulie, tiind trimis la Focşa.ni, 
tama,ierea meritelor Prelatulul nostru, din societatea culta ara.danA. spre • se încredinţa d&cli. arlRat, rus' in-
IntAI de to .. te entru c~ lumea in trase in ·arl, dupa tum se svonisEl, el gă-

""," M , P - - Mani.festarea sentimentelor e sin- ~ 
~ ,treaga a luat la timp ounoştinţA de-" seşte, dnd se intoarce, gUTernul provisoriu 

'spre ele, al doile.!: In faţa chestiilor, cer9., na.turala şi calda. fugit tn mUlţI, la Ruelr; deşi singur in 
Cine nu Te vrea, dac9.-1 om B tot 1 'd' II 1 • II 1 

I :~ti~~:, i:,! ;faece
a B!er~~~:u~ne ::::~ odata, ce ţine la sine şi are cultura l~~~~~eş ~~ve~n~l 1~7n po:::u f~~m:t!~i r~: 

<;â, adiesa
i 

ce a trimis'o P. Sa munici- inimii, nu vine la masa ta. - Cinste lhiamli. guvernul revoluţionar din 11 Iunie. 
jJh,v{ cnpi't.nde adeverurrt faptice despre escepţiilor, - dar s9. vii tll la masa In tiJt timpul acestuI guvern, el este 

Z' , Utţ 'f iită" 't ,episcopeasc9. cu ga,nd s, gratulezI - oratorul iubit Ai ascultat 1\1 poporuluI; el 
lnv

pl1Jare(i re llJlOS1. 'l, mora r t ~'t oficios ori ne-oficios nu impoaria _ 'ţ 
cultnnl. poporului încredinţat Lut spre Il In8udeţe,te, il sfltueşte şi li linişteşte; 

Şi tn urm' se.-I banueşiI buna cre- 1 t d " t fI 1 r f ,,~; cA uI pa.:,;unrc, prin urmare: că dela ziua in· e In eamn. pe &, a n ril1fAre pe mp 
stalMii lOi.plz'cit prin faptele şi cuvintele dinţa, ba Inca ma! mult: slH SpUI In libertAţel de la Filaret. 
rO."!'1,~ '",. uJdoţiwr, oficiilor civile, a să. (aţa c9. nu te gratulez, ci te ur~Bc; La. 11 August 1848, Ion BrMianu 
P;')ş:', I'l,,'c- de cel mal înalt patriotism, uite, iubesc pe cuts.re, - dar de .. este numit şef al poliţi 1 Or.l'ita.lel, fune

Al uaf Episcopul la instalarea mt\ncat bine, de beut şampanie de ce ,iune in care remlne pânlL la tnlibuşirea 
tHi a'a vorbit ungureşte 1 - A toastat n'aş pute-o face, - ca m'ai chemat? I revoluţieI şi exilarea guvernolul naţional, 

~ r ' t t S t 't le ' A I asta inseamnA oondescendenţA, e In Septemnie 1848, el este înehii, 
petl tra .lll.azes a ea a, pen ru com1 e ~'/. noble+a, cavalerism •••• maniera 130-
v. c()m. comitatulut Arad, româneşte I v împreuni cu membrii guvernului, de Filad 
Va Fla ziuA: Barabas cu SOliI D-Bllle ciala. europeneasoA J Effendi, In eAmplll de la Ootrocenl; apoI 
nu vrea sa. ne-apropiem cu inimA uniI InzAdar te·al trudU In dietA D·le eonduşl, cu toţiI, la Dunlre, unde sunt 
(l~ ~lţu şi fie-care In limba Ba, frate Barabas şi puse şI la cale insulta la trimişI pe o ghimia In sus. 
",ă-I num(~aBCa. pe celalalt: el vreau adresa Episcopului nostru, c9. din 
do~acum sa. avem buze maghiare şi noI tot nU-l faoe dota şi ceilalţI 

"' . ,.,imţir1... cum ne pl8.ce 1 Bravo I Tot tovarAşl patrio~1 In sensul D-tale 1 
o 8~ venim la ob~rşie I Vom fi deCI, UngurI, dau parola, c9. nicr odat9. n'o 
de ~cum tuainte: Magyar ajku roman!., sA fim I 

Ba nu zeu I Interess.nt eşti dale In religiositate, moralitate şi cul-
Barab,ls! Faol patriotism de vorb 3, turA, treI concepte mari ce cuprind 
~jar 1n~intea faptelor ttl Inch1z1 OchiI vieaţa sufletessca a omulUI, reeida. 
şi nu le vezI. . patriotismul. Sa. mor, daca. trebue 

/ Prl:~a bine, dar pAn9. ca,nd, d-Ior, pentru tron şi patrie, cu suflet tn9.lt·at 
~~ v~ hataţ. joc de noI? de legea mea, care-l romAneascA, 

Episcopul v'a gazduit cu omenie, de moralitatea, care mio dictA legea 
şi, ca ~a fie sincer, din cuvintele inimiI şi de cultura etnic', proprie fiinţeI şi 

!~ sa~şl 800&ţ~ tntre8 ga simţire şi grati- neamului meu I 
tvdi;:II~, a t08stat pentru Imp~r3tul şi Tot astlel resoneaz9. şi buniI ma· 
rt:gel~ patrieI, ca patrioi bun ce este, ghiad In raport cu dAnşil tara. reclame. 
In timua tnaicet sale. şi terorism. 

De·ssemenaa toasta se roma,neşte Dovada. e primAria şi viceşpa-
pentru cape'eniile oomitatulul. Chestia natul Timişoril şi Oraziell Ceteşte 
e BlLOp11 şi logic9.. D-le Barabas, adreeele acestor oficii 

B:uabas tnsA cu soţiI ejusdem fa- şi vell urbanitatea 1 .••• 
rlHle, l\tM din Arad cât şi din Oradia R~mAnem deCI tnţeleşl: Episcopul 

'. (unie ln~g, kOBBUihiştiI s'au blamat nostru prin religiositatea, moralitatea 
" '" 1t"'i) uu-'Şl b~t callul cu adevarat.ul şi cultura propagate cu graiul şi mal 

II t<\riooem , ci intoleran\1 şi şoviniştl ales, cu (apte reale a s'vArşit oeI mal 
t'um Bunt au ţinut sEi.-ŞI rt.zbune contra curat şi Inalt patriotism. 
capuiul bisericii noastre prin rt':lspunsul Dupl toate ace3tea: Care este 
(',8 a 1ndemnat sA-l dea "congregaţ.ia şi trebue 8' fie atitudinea noastra? 
jhlovessca,- a Ara~ulul, la adrea. el?lS- s~ p~OieB~",m energic preoţ1, Inv~ţil
(~o'PeH.ec9. despre Instalare. \Olt, mtebgmţA şi popor conn-a ace. 
. ~a. ne tMuim niţel, c~ dl Barabâs lor~ carI au lovit tn d~mnitatea bi

Ş1 sit. r~~pundem muniCIpIulUI ca cal- Se~IC~\ noastre şi Ori unde ni ee dA 
mitt;ote '" sânge rece. prlleJ, ln marginile legale şi con-

~ FlpHmo~~ nostru e român şi 0'- stituponale, - sEi. le dovedim, c' nu 
todoX.' fn ,('atita,~a asta şi pe baza le- vrem să fim terorisaţl şi niol insul
f' .!' s~atlllUl emar, trebue i~i 11 (\siu taţt de nimenI. 
hH!'~,~uit r,'" vorbeasoA oLjo8 tn \ rub:'. , • Toata. suflarea romllnessc9. s, tin' 
rOIntHl'\. ~, . ; mmle pe marele nostru amic Bara-

:~~Je:~tl~~r '~~ estf\ iJ~"'illtelf' S;~~ bas,~i sA·1 aibA In evidenţli.la vremea 
:., ~,lhll 'Q.s~ u. 1 \)."'1i6 pVrl)~r"'.i.e sunt lHI soroata. 
. , 

1852-1864. 

Autorillat si. se lntoarcl. In ţarA abia 
tn Iulie 1857, Ion BrAtianu vine si ia 
parte la alegerile pentru DiVinul adhoe. 
Acţiunea lUI se simte [u aceste alegeri: 
el, republicana 1, este aeela eare dă dovadă 
de mal mult tact şi care face neconteJlit 
apl"l la infrăţirea tuturor ' 

In cursul desbaterilor din Adunare, 
Ion Brlthnu insisti mal eu seam~ asopra 
nf\cesitlţaI ca ţara il tie unaniml tn ex
primarea. dorinţelor el, formulate In tele 
patru puncte, şi este raportorul Comisiunel 
da urgfmţ~ asupra acestor pun de. 

In acelaşI timp, la 1857, tundead 
imprelld ea Rosetti Romlnul, la care este 
colaborator in chestiunile naţionale şi eco
nomice. 

In 1858, Ion BrMianu este alea din 
nou tn Adunlle\ legiuitoare, care alege de 
Domn pe Cuza· Vadi şi realiseazA. astfel de 
fapt unir la. 

La 1868, este primar al Oapitalel, 
iar la 31 Maill 1860 tntrf. ca ministru 
da finanţe in cabinetul presidd de Nieolae 
Golescu, care Insi. demisioneazA la 13 
Iulie acell~l an: pe atuncI, miniiterele se 
schimbau din luol in luni 1 

Ion Brătianll face parte din Adllnarea 
legiuitoare pinl la 2 Maiu 1864, când, 
în urma loviturel de Stat, no mal po&te 
ti ales. 

Inaeest interval, deşi In opoiliţie, el 
colaborează la toate actele mari ,i impor
tante din acel timp, In care iniţi&tiva par
lamentari este foarto actiT', clei ea .duM 
In desbaterI o bpnl parte din legile vo
tate şi tot ea provoacA ,i inlesneşte for
marei celur dt lntAio lIlinistere comune. 

Aeeilte curinte, icriae la 1867 In .MI
moire lur la lituţion d. la Moldo-Vala
ehie depuia le TraiM d. Parii" lIud eri· 
teriul care 11 conduce mii departe. 

El repeti, In to&te cavlnt'rile ]ul ci 
perioada revoluţionari a trecut ,i eli, da
toria tie-căruI bun romln elite, nu de • 
d~rlma, ci il zideascli. • 

In ~edinţ, Adunlrel elee\i18 din 18 
(30) Iunie 1858, Ion Brltianu zicea: 

"Precum mal Inainte eram inimie ne
tmpll,c \ t al ordinulul de lucrorI tn dlnţă 
atuml şi dedan.\ de anarhist, tot aşa ai
UzI iun' eonsenator şi amic al ordinuluI 
de acum. Acela era drapelulul despotis
mului strein şi de aceea eram anarhist, 
pe cind astă-zI suntem un drapel de drep
ta\9 ~i de naţionalitate ~i 8un\, prin ur
mbr(l, i»imie al anarhiel-. 

Aceasti epoci, puţin cuno8cuti in 
deobşte, este ona din cele mal activ~ şi 
mal ioteresante de stu liat, nu numai pentru 
eă ea lnvederead pregi'itirea deoiebitli .. 
luI Ion BrMianu prin studiile 101 anteri
oare, dar ,i pentru cl este strr.Mtut' de 
sHinţele 101 necurmate de a propovMui, de 
a comunica celor-It alţi dorinţa de a cu
noaşte ţarl, de a locra pentru d~ns,. 

In aceaiti necuno,tinţ' de ţari, de 
origina,i trecutul el, pe eare el le invoc' 
mereu, ndea el I~minţ, neincrederel tn 
vLtutea ~i ,-iitorul poporulul româ-n. 

De ,ceea, de la 1858':":':"~ 
Ion Brltiann publici, in deoaebl, 10 Ro
mAnol, diferite studii pJine de gA.ndirea 
profuudl a faptelor din trecu* şi de ne-
voile viitorului pe care [J nde. clar aş
ternut Inainte. El face bilanţul politic al 
anilor ce trec, recapituleazl datele şi eve
nimfllntele culminante, irage lnv~ţăminte 
din toate, expune situaţia politie' a Eu
ropeI, arati ee a vlzut fi a studiat, schi
ţeazA şi desvMue ţoi ee Bgte de făcut. 
Totul se InTideşt& tn81 asopra unul singnr 
şi neperdut din ndere scop! desvoltarea 
şi propAşirea t~reJ. 

Atund, când aproape nu se scia II. 
noI ce este un dram. de fer, el propune 
construirea de cll ferate p8ntrn a inlesni 
transportul produ8filor ţ~reI noastre; ple
deazl, Inei. din 1859, pentru înfiinţarea. 
uneI societăţI n&ţiona.le de n&ligaţiune pe 
Dunlrfl; ure, ca minilltru de finanţe In 
1860, organisarea onel Bâne( de scompi 
şi circolaţiune şi presintl un proiect de 
lege pentru coneesiunl de elI ferate; clre 
în 1862, reducerei serviciolul militar II 
2 - S anI; propune lntiinţarea nnuI 
Credit rural, exploatarea In regie a TAmilor 
şi salinelor, tnfi.inţarea. tax~1 de l/CJ la iuti. 
In folosul porturilor dunărene, suprimarea 
taxel de export, organiaarea unul minister 
de lucrărI publice, ete. 

Acolo lnsi, unde el ie arati mi} 
cunoscMor şi mal pre,~zMor, eate In ehws
tiun.a ImproprietArirel eJleaşilor, Propusi. 
la 1848, ehestiunea n'a putut 8 rosolvati 
atanel, din eauil retra~ereI proprietarilor 
mari din comisiunea lnteemiti. In aceit 
scop. Reloa,ti sub Cuza-Vodl, ea era 
pliat. de difteultlţ1 şi de p.ricole, eiel potea 
da loc la o vrajbl şi urI. vecinică Intre 
micul şi mirele coUivator, Intre doi faciorl 
importanţI al aceloia,şl popor. 

Un, din preoeuplrHe d. dpltenie 
ale lnl Ion Brlti.nu era ca ateastA ches
tiune, care ireboia resolvatA ea ori-ce preţ 
sI. no tie deslegatA contra unora pentrJ. 
alţii, ei cu eonsjmţemtntul fi mulţumire, 
tuturor • 
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B1t.sat pt dltele istoriei, Ion BrMianu 1 erile sde ulteriolJe, se regls6şte omul eare 
susţinea cA ellca.şul era vechiul proprietar a. studia.t istoria. nelmurilor, care a ştiut 
al pămtntuluI pe eare il lucra; d nu era. si sintetigeze principiile generale ce con
"improprietA.lire"de făeut, cum enea Mi- duc viaţa lor ~i care a căutat si tragll. 
haii Kogălniceanu; el. nu era vorbr de conelusia n"cesari pentru eeea.·ce era. tle
regularea relaţiunilor de muncii. între pro- buinl'ios ţărel noastre. Bilanţnrile politice 
prietari şi cIAc~,şl, cum făcuse Regulamentnl ce public' in 18&9 şi 1860, tn ziarul 
organic şi Ştirbei-Vodl, ei cii. tr~buia numaI Rom&U1lI, 8unt probele cele mal bune de 
u săteniI să. reintre in drepturile de alU, cunoştinţa ce avea nu numai de trecutul 
dată, plltind proprif'tarill>r o despli.gubire. popoarelor europene, dar tnd, şi de si-

Cu chipul acesta, 8e regul&, nu numaI toaţia. momsntanlL relatid a fie-elrei n&-

din sus aUrnau 6 funde cl>lora1e, 2 roşlI, r cu marea de popor [n jurul său şi in mijloc 
2 galbine ~i 2 vinete, şi BCrii! pe una roşi~: de nesflrşite aclamaţiuDi! 
.S~ t~ăi~ş~! l~ mulţI ani", pe ~na galbină: Ajuns la locuinţă, in piaţa POliţH~~, 
"fim IUbit ŞI pe una v6nătă. "al Ni· la. poartă deputatul e Îlltimpinl1t de pre
ţiunn"! -, Dl Boea 'p~edA.nd cununa r08~i şedintele clubului politic românes~ din luc 
cMe-H cuvmte de fehcltare in numele tl- dl NiGoJau Vlad eare îi zice el nu numa.I 
n~ri~il brav,ului el Iepre8enta~t, care ~s- e~ preşedinte at' clubului lşI' fdee 1> dato
,erh~d~.se 10 o, luptr.. m~re ŞI gre~, Vll\,~ r1Dţ~ tnti,mpinAndu.'1 şi felieitAndu.l, ci şi 
aZI hlrUltor aeas~ . PuterDlce "Să trălascll.! ea om dlll genonţia mal bătrână CI1 drag 
lIubliniazi ,orblI~a d-luI Boc,: Dr. Vl~d il ese in cale, gratulAndu-1 la isbânda. pri-

j 

dreptul foştilor clăcaşl la p~minturile de ţinnl. (Va urma), 
munci\1 dar şi la păşunat, care a r~mas 

mulţume~te emoţlo.nat, ~eclarand el pr1- mei lupte constitUţiona.le şi legale ca .. d"t 
veşte acel stă m"~l~llst.aţiUne ca ~eutll. nu eu soţiI aM tineri, ca, repl'esentar: ţI al 81.--.. .. 

In afari de legea luI Kogălniceanu. 
Aci fu deosebirea de vederi dintre 

Ion Brltianu, de o parte, Kogălniceanu şi 
Cuza.-VodA, de alti parte. Resistenţa şi 
intransigenţa boierilor şi a marilor pro
prietarI 1 senit negreşit guvernuluI lur 
Cuza şi au justificat In ochiI tuturor im
proprietlrirea siliti şi neeomplectli. făcută 
la 1864:. 

Ion Brlti&nu nu era nn impulsiv; 
faptele luI, hotlrîrile luI in lunga. lui viaţă 
politici, sunt resultatul studiilor clrora tşl 
ConS&Cl ase tot timpul şi unei judecAţ) bine 
chibzLlite. Numai astfel se poa.te explica 
vederile clare ce el avea aBupra fie-clrel 
situaţii şi eontiouita.tea in modul lul de a 
proceda. Tempera.ment viu, el se pa.siona 
ptmtru o idee, dar .. Masti pasiune nu-) 
făcea 811. pillrzi din vedere, nicI c&lea ce 
trebui& să urmeze, nici piedicile ce avea 
să ocoleucli, sau d inllture, nicI rezul
tatul fina] de obţinut. 

El, . de şi din copillrie era fl>arte 
muntlitor; de şi prin viaţa ce duc.,11 nu 
era absorbit de p~trecerile ce lull.u t!)t 
limpul eamanzilor dJ: de armată şi de 
~coa15, totuşI nu i se pare cr.. ştie in· 
deajuns. Fa.ni la 1851, el nu publiCă mal 
nimic, de şi urmlse deja cureurile luI Mi
chelal, Quinet şi P. întregel pleiade de is
toricI liberalI şi naţionalişti, de şi lş. pe
trecea. . zilei.,.·~ curmlnd tmI8urile ~i nupţile 
eetind. Chiar la. 1851, tn primele sale 
articole, nu se gll.seşte destul de cunos
căto.r ca să poati scrie pentru marer. caus' 
ee I}~ra. Ou toate acestea, in chiar cele 
d'întAiu scrieri ale Sa.1.8 publicate tn Re
pub~ici RumA.nll., se nde un spirit cultint, 
DU unilatera.l, luerurl studiate. 

In afad. de studiile ştiinţifice propriu 
zise pe cari le flcuse II Inceput ca. mi
litllo; în şcoala. de stat-msjor şi al căror 
spirit a infiuenţat tot-d' a-uua modul, lui 
de a. raţiona şi & ~xpune, Ion Bl~tlanu 
s' a deda.t în deosebi studiuluI istoriei. In 
timpul când a fost inchis de la 18&3 la 
1801 el a eontinollot in bibliotecile Pari· 
sulul 'studiile Incepute la cursurile iul Quinet 
şi Miehelet. In expunerile ce faee, în scrÎ-
& 222-, 

Zeoe ani. 
(1893-1903). 

StApAnl pe-o lume de gAadirl 
Frumoase, 'ntr'aripate, 
'Ţeseam din villurl fericiri 
Cu zine ,i pa18'e. 
C'aveam matura 'n busDnar 
Voio şI din cale-afarl; 
O fire bunII de ,tren gal 
Si 'a inimi primAvara •••• 

Rupsesem ,,~lul Jung, cernU, 
Din ,colt -- ,i profesoril 
lndatl dulce ne·au vorbU 
Ca ia~il cu feciorii t 
Mira" priveam tn faţa lor 
Si 'n ocbit plini de lacrllimt •.• 
- Ce si Insemne - atMa dor 
C Aod ve IcApa'l de SlU'oinl? 

Dar când si ~nl ciasul greu 
Si Srist al despAr,iril 
V ot ,ti" ,\ bunul Dumneleu 
Ispiţele iubiril: 
Ne-am pomenit, c' na ne ,tim 
Nici cugetul, nicZ vrerea, 
PArea, c. 'n locu·1 ne &opim 
Cam ne ardea durerea I 

De-ataDcl !!Iun' zece anI Crli~ 
10 ,coala. vieţii, unde 
La profesodl 'ndu~mlni'I 
Ca greu le ,Uu r~3pDnde .•• 
Si ~hiar de ,Uil IntGmpUUor 

~l~;:::leI d:~!e'D:~~d~ll •• re I Inumfal In ::t~u~i!~:::"~l p;::~~ i~ ~~::i:, u~~n~ il 
!! Prl'Illi'rea InI dr. Vla~ 1n Oră~ti6. Şi gara resuul de puternieele "S' tri- apreeiare o cununi de stejar, semLulbi-" f: 

V iaBc!.!" ce-'l acoper cuvintele. ruinţl:l, dorindu 1 ali. trăi as cii J Il mulţI anO t J 

Ou don ~j r&mud verzI, cu t.ined el.- Pornim 'pol spre trll.surl. MiI de .să trl'1iasd.'t rasuna şi mo- :J 
luşeII in costume naţionale purtAnd brAui . Deputatul Dr. ~lad ia. loc tn trisun ilic& intoneazi Ct.tS-VI acorduri solemne 1 .. ~ n _,;, 

mcoIor, şi eu popor tn haine de sărbi- pumi, trasă de 4: rOlbl fru.moş~ - e tră- Dr. Vlad urc!\ trept~le. Ll intrarea :~ 
toare, în mijlocul uneI inBufieţid cum numaI sura Do&mne~ Ana Adam~V1ci ~I,n BoMlna, in casl. d-na Anastasia de Orbonaş il f..,. :1, 
rar vezi, primit a fost la Oriştie I dOlu, zi eare a ~us-o anume 1.8. dlspoinţlO -- doi licită şi-'} predi din partea damelor românI') h 
de Rusalii primul deputat român cu pro· eal n~gn, dor porumb]" Cu dl, Dr. !lad Ore~tiene un splendid buchet de fiorl, cu .1 , 

gram naţionaJ, ieşit din urna bravllor grl- ocupll. loc in trlBud. dl. D. DaVld, ŞI dl fund!!. albă de m~tas~! Emoţionat Dr. Vlad .-
niţid dobreni, ca IntAiul lor deputat na- Dr. Aurel Oprea, care ţme cununa de Iaurt îi mulţumeşte de ginga~a. atenţie a dame. ; ,1 
ţionlll romAn decAnd eera constituţionall 10 trhura Ilo doua, trasl tot de 4: lor româ,nd. Apare apoI pe ba Iconul CURPI ~. 
(c. totdeuna deputat strein scotea. admi- eal mândri - sunt caii dluI V. Orbonsş şi inspirat şi mi~cat de aceste vii lIlanife8~ . -,...~ __ d 
nistraţla !), şi ea Intiiul deputatsco8 anume şi al dlul Dr. Dobo - ocupă loc preşe- taţiuiJi, rostE'şte un viu discurs de mnlţu- _... 4 

ea să faei tneeputul bine sonAtor al Idi- dintele clubuluI electoral din cercul Dobra, mire fraţilor sai RumanI şi surorilor Ro-
vitAţil, dupii era prea lung' de pasivitate dl Aron Munteanu, cu fratele deputntulul mAnce, accentuind tii vede In aceasta pri-
in politieI. noastra romlneasc'! dl locot,.,nent VI~d, In civil, şi de aci 1n- mire, o primire triumfală a curentului pe 

Tinerimea din Orll.ştie Ilo arllongeat pri- colo eMe." trisurI cu dame române iE'şite care d-sa il rcpresintă şi care in lupta d "la 
mirea lni. Frumoasa casă eu etagiu ,i spre primirea deputatu.lu f , apoI foarte lung Dobra 1 cucerit prima redută! E conştiu, 
balcon Ilo diui Hihăill, unde Dl Dr. Vlad eonvoiu de trăsuri cu domnI, din loc şi zice, de greutatea sil uaţiuniI sale şi de 
î~1 are locuinţa, a fost frumos impodobitil jur, şi cu popor, de tot SI) de trlisurJ mbiuuea. ce-'l aşteaptâ, dar' In iu!'ăşI Reeste ~_' ~ 
cu verdeaţl, iar balconul acoperit de o împodobito cu frunzi verde ,i eu nuntaşl vii manifestaţiunl pe cari le aft!'1 aicl tot/, '41'~: 
pAnzi albi incadratrt. cu frunză verde şi cu voe bunll.! a~a de aprinse ca şi la l!0bra, atIa g,tranţa, 
pe mijlocul ei scriE! cu litere tot de fmDd Ear ta fruntea convoilul merg călu- că aCJ8t curent se Ta ridica. \n cel mal '~ 
nrde: "Traiască Dr. Vlad noul de· şeril românI din OrAştie1 eălare, In costu- scurt timp eu putere cQvtrşitoare şi va face 
putat /(. mele lor frumoase, cu eădnlile lul Mihai ca nu multă vreme s5. stee singur repre-

Dela casA. dtnsulul apoi tn lungul şi cu eşarpele tricolor I Eu pe lâ(Jg~ tri- sentant na.ţional român 1n parlament, ci sll-'i 
drumului ţ~riJ, pe pereţl erau lipite pla- suri, pe ambe laturile, iUcM e~l~reţI 1n urmeze 1. că numtlrul reeerul de soţl, ea. 
cate trandafiril cu litere mari: "Tlliasd, POlt de Iilerbll.toare, şi eu brl\na tricolor, apoi toţl împreună şi dâ.lld mâui\ C1nepre-
Dr. Vlad, deputat dieta!-, ba şi din oraş 1)4: de atari cll.lăraşl1 sentantil celorlalte popoare Boaţe .în sufe- r 
intlolo pânl la garli. pe atAlpi de t!!'legr&f Era un tablou mlreţ acest convoiu, rinţe, să poatl\ lupta aeolo ~n deplIn 8ueees l i 

aeeste pIlotate sirigltl>are atrăgea.u. plăcut ___ o adeveratt. Idueere triumfală & eelni pentrn trinmfarello cao. sel ~_Ol'Q~l.L~~~re ~_ _ ~_; 
prilirile, plr'cf. 8\rlgiud ~i e~e cu mUlţi1Bl~ e8 1. primoluaU, .' Bcoa .... de frumos 11 repre8intU_Multu,~~ili d,~., ... J!o!l de~juU;::-- 1;\, 
Bau smulgând mulţimii le " •• 11 nou biruitoare ideea pentru care s'a Isyeriit in ţltoare1e manifestl\rl, ~ 'ntreme ce maNa.. f', Il 
deputat l I de popor ce umplea piaţa dm dungi 'n 

Inel eu o od. tnainte s'au adunat lupt' dUDg~, II r~spun8e cu povol de ovaţiunl ~i' , • 
trA.surHe la ,coala. romfană form&ndu-se Şi dacl naţionalif. a fost lupta, na- urări .s~ trăiaac'"! -.. 
convoiul de primire. ţional' a fost primirea 1 Refr'gâlldu-se dl deputat, vocI din i 

Au pJeeat apoI la gari şi acolo l'a.U La eapul oraşulur1 o poartă de triumf public strigari: 
arangeat în ordinea cum 8' vid. Mulţimea. aştflpta pe deputat şi mulţimea da peate d tII b 

d 1 • d' t 1 - B Sli. auzim pe pre~e in e e c: u u-ce elill'se cu ete a inuodat peronul. 2000 oamenl, popor in JOC Şl lD sa e e 
,. 1 d t l<. ~ , lui electoral dela Dobra" I Când tranul a.ccelerat Intră 10 garl vedna, carI, ne ma aV~D r~8url, aCl a.u 

Ai noul deputat să dădu J'I>S, întreite, .sli. aşteptat convoiul. Când BOiirl căluşeIll Şi dl Arou Muntean, preşediutela nu- ..... 
'ţ d trl<. d t t 1 1 -w de mitulUI elub, apiru pe balcon spuDsndu.ne ,,'-' '", trliascll- Il primirâ, in vreme-ce tlll~rui incnnjuran ,lIsura epu a Il u, mn 

b l<. t 1 1 d a vXzduhul "U puternitale radios de mulţumire, cli ei, Dobrenil, sunt universitar Romul Boca, jurist, îm rile1l. g asur zgu ~1 : • , ... 

in costum de t.ăluşer, cu cleiula 1 la Mihai lor liSă trllas~5.1 ŞI mll de păll"ril şi fericiţl a fi dat prima probi de foc cu suc-
Viteazul ,i cu eşarp5. tricolor naţ~on&l pest~ n~fr~ml si. fa.lfăIIU In vezduh salutind pe cesul eu care au dat' 1> 1 D"r' şi sunt mândri . 
pept plşind in calea deputatulUI il oferl \ bIruItor! de alesul lor, tn care vM pe omul iubit 
o m~re cununi de laurJ, de al c'reI vârf Convoiul inainta apoi incet, in pas, de o lume lntreagă, - dovadă strălucită 

_ ~_·_·_.a ____ ~ ______ . ___ •• __ ~ __ ... & __ ~.> • _______ ~ •••••• ___________ "., 

V'o lec,ie repeta"i: 
Rar strig'atuocl clevetitor, 
,Secunda e rel.lplata 1" ••• 

. . . . . . . . . . 
Prieţenl, da, II 'mbie mulrt -
Ca groapa li ai·o sape; 
Si vin d'el pro,U, Iti vio d'el cul,1 
Cum pot la moarA 'ncape .•• 
Dar ochi oevinovai', seninl, 
De prielin, (rate dulce1 

N'om loiAlni printre strlinl 
Ori onde de ae·om duce 1 

0, cum si au 'nţeleg atunel 
De ee· '1 Beiu,ul soare, 
De ee strl!.batem viI şi luncI 
La mândra s~rUtoare I? 
Ni-e dor o clip. s.·1 r5pim 
Vieti{ 8v~nturate, 
In dulcI visAri s. pr!Lpldim 
lluaiila- aduaate ••• 

SI descriem din ainul plia 
A dragos,el clim8r~, 
BA mal Ultim dureri ,i chin 
Din proza aet'amarl. 
Haidem, haidem prietenI iubiţI 
CI.'I zi de eiSrblioare, 
Ne cbiBm. codril lnfruDzirt 
CAmpiile In tloare ••• 

Preot. Al. Muntean, 

Pe colina. a _ 

Pe colina InHoraSi 
Pasarile cântA·'n cor, 
Eu pe valea roura'. 
Rllaoesc purtat de dor. 

P8s(:lrile nu pol face 
S'adoarml niSC8ZQ} greUl 
DacA tloarea care-'ml place 
N'o mal ,,(:ld In d.rumul meu. 

Soferi dar inimioarl 
Pânl po", c1\-'n chinul teu, 
- SI- '~l porţl soartea mal u,oarl 
Te lnsoţesc MeI ,i eu I 

Ouvin. Â. Topan. 

Epur8le. 
- LegendA. -

ScApat odaU~ din ,coal!i ,i de blitli1e 
dascl\lulul ,i a mumi-sa eare dupl caJll 
v'am spus 1), ca ori ce preţ ne·a BI.l !8~~ 
OIB c5r'urar, pe cAnd era lac. J1~ t: 
lUin u, şi devenind ce-', azI, trAmd prIbeag 
,i tot cu frica In spMe, neplllcâDd~'1 ~e a 
S8 ioim!l, care !a ori-ee l'golJloţ. mIe '1 la' 
zui' de 'mnd il pune ln fug' '1 cI ln lame 
nu-I nimic care sl·1 poarte ŞI lu' cât de 
puţini tric~, OdB~. tnUlDindu-se cu Dam· 
ne zea epurJle 11 Zlse: .. 

_ Doamoe I In toale vJetlillle pllmln-
CUlal al el':t.diS pe lângl mal muUIi ori mal 

9 Veti .Rev. UU8t- broş. 12 din l899. 

pnţinl fric. şi balena o sclntea de tndl'll- .-
Bn€ allll, un pic de S~rie de inim§, numa.I 
inimal mele n'a.1 aMi' decM fricA şi eRr 
fricli t ,i, pe când de t08~e viesăţile esţe . ,1 
cineva de se teme, de min~ nu se teme. ~-~ 
€hiar Dime, Iti eu m~ tem Ş1 de o frunii """"" \1 
uscatA daci 'mI cade pe capt Dar d~,c!i am/, 
ajuns ~. trAiesc departe de p5rinţil meI şi. Il,' 

sili pribegesc, ia din inima mea barem UD ';1 
sţrop de sânge rtlu ,i fA C~ 'fi de mine sl\ j'l 
se taaml\ cine· va. D 1 d ~ 

FAc~ndll j·se luI umnez~u mi A e 
el ti 8iigurlli, clll ,i de el va !II S6 'eamli· ~;J' 
şi tnclt. multe vietl\'1 şi-l 'rimise cu J1ace. 

Abia plecll. epureie cAnd j)umnezeu 
cl\leAod p'o scoicl':t. scoica JlOCUl ei din 6a~ -" :1 
rtla~rirl clltA fru:j.1\ ,i c't.~ eSlbA bro3ştell', ~, .• ~ 
etlr epureL: o luA pe tălpăşiţA şi h'lY, mal ,,' . 
amar ei mal CU fric~ decM ca pAu' Bct >, j' 

Dumnel0l! făcu bel$I ei 10 ele aşf'z§ ~. 
brOBljltele ,i le pll8ii glas tl1 guri şilnce\. j 

pU1'1 a eroocAi pare cii a osAnda eparelul... .~ 

AjuDB Intre nişte blilţJ, epure~e de j 
groBz broaştelor voind a-',I face mo~rt~ J' 
voi si sl!.rA 1n apii si se Inece ei ce.,'eând. ~ 
unde ar fi m,' ad6ncl apa se repE'zi UDd( .• 
era1l brol\ş'e-le ma! moltp, şi 1n ApA ei p( 
lermure, ci period 81 fiA trobuca' sI n} '. . 
8jungl\ tlo-c1\reîa, ca astfel sA fte caarU ,-' ,'_ ,! 
pen~ru el lotre broaŞle. .. I 

Când fu epurele In margineA b1! lţilA'l' ~1 
dicat ln dou(:l picioa~e, v'jind l,1 se 'lllW.QC( . 

cu eapa 'n jOfll, 8A OU·,1 vazA perirea, cnleg" 
daci pOl', broa,~e din fuudul Mlţil 1 

Broaştele nu se ivirl illel dupl1·ce·', 
veni In Ire bietul urechii', r~re dupa-ce-'. 

~~ ~ 
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primirA ce cOllee-tăţt1l1i'l 881 Il fâcur~ ~i aieI 
aCJf<A ! 

• Să trăiască! Să \dioia ci"! -cope-
riri şi ,orbirea. dlul Aron Muntt\sn. Dupl 
care lumea illcepu pe incetul .. sli. risipi, 
iar' mulţime de domni şi doamne urear~ 
in locuinţa deputatnluI, ft'licitâ,lldu-'l şi d~o
sebit p9Isonal, la alflger~a sa. 

'Sara a fost o improvisatl convenire 
1n hotel "Central tt, unde s'au ţinut mal 
multe toaste de d-nil: Preot Mnţa pentru 
rt'rrf'senhnţa.Dţil Dobrenilor: Aron Muntflan 

,ll,· din Dobra şi P. Bla, din Iii.; Dr. Vlad 
1 pentru reinllţarel causel naţionale; Dr. 

';:' ~li"ta..POp. adv. (Deva) pentru damele earl 
i' aA.~ frumos RI"-au manifestat Ai azI delicate. 
:.,. 1;;' attlnţie ;entru mişcările n;ţionale; Ioan 
: Branga pentru popor, Iulius IoanoTicl pentru 
, biruin ~a. zile', etc. 
!~ A fost o animaţie, cu musicl frumoas', 
i~ pân~ la ordle 12, când dl N. Vlad Il in-
.. , chis festivitatea ~i ne-alU dus ves" 11 :\ca8~. 

("Libertatea" ). .. 
J 

<~_ J . ,.."Cartea de înv\}ţătură". 1 . 
1 Manualul d·lu) Iulia. Vuia. 

1

, ~ Vila-e, Ron scolae dlscltur"! 

(Urmare). 

IncM despre: pr&.sirea vitelor cor-

I nute, " cailor, porcilor şi atvermilor 
de mMasli, esrl sunt tracts e tn ca-

. ~ pitole tntregl, pun in curat pe orI şi 
'4~' '- c~re econom, cu cele mal nou~ ex-

1
,,' . perienţe despre par&.sirea vitelor. 

Conspectul materie1 dela prl\sirea 
vitelor ni·l presint&. autorul astfel: 
PArtile corpulUI, coloarea, mărimea şi 
rassele. Care mssă de vite cornute 

, s&. prl\sim? CAnd se prind vUele in 
i j jug? Ingrijirea vaciI de fAiat. FMa-
j rea. Sugerea viţeluluI. Creşterea vi-
il. teIulUI Inţercai. Nutrirea şi tngrijirea 

::. : ._~ -J:j!~t..~o'i'n~te. Folosul vaci1.. lng.rli.-
- ~"'; Y·'~~ulv~ ,",Vl.uu.te. Ml):rbu!lle vlt~l 

~~; cornu r,,; durerea de gur~ Ş\ ungb.U. 

, \1 Colica sau umflarea vitelor. 
~ Şi cAnd ne ougetam cMe servi-
. tit salut.are face cr~şterea vitelor, oe 

J 
iavor de venit mare sunt ele pentru 
ţ~ranul nostru, - niCi 0' suntem In 
etare, a l&.uda munca şi cunoştinţa 
de causA a dlul autor, oAnd ne pre
aintA şi acest material interesant şi 

J?ine tracta\. Oh 1 de n'ar lipsi aceasta 
carie buna din clsa nicI unul cetitor I 

Din pomărit ni-se presintA un nu
m~r mare de. buclţl; cele mal fru~ 
moasa cunoştmţe despre cultura &

~BiUl ram economic, tncepend dela 
ZZ!&E. __ ._ 

Cuv~ni stricat din nem~eşi" .Zubaok". 

7/20 Iunie 1903 5 

saml:î.narea pomişorilor, modurile de 
altoire, culiura fie-cărul soi de pomi, 
cultura, pom&.turile, morburile etc •. 

Vieritul este tnctat cu osebItă 
ingrijire, poveţe practice şi instruc
tive despre lucrArile de preste an tn 
vie ~ cultivarea viţel americane; al
toirea tn 10Ba cosptti., tnoolţirea altoi
lor tn mUBchiu, altoirea tn verde eto. 

Prăsirea giiinelor. Pr'sirea cur
celor. Prăsirea gaştelor. Prasirea ra
ţelor. Ingr&şarea gllliţelor. Indoparea 
SIlU tngraşarea de sine. Indoparea sau 
tngr&ş,rea cu mAna. Folosul galiţelor. 
Morburile galiţelor. Inimicii galiţelor. 
PrAslrea porumbilor. 

si. inTÎilm pe toţi plrinţil elevilor; ear ele
lilor .i le spo'lem 8' vie la. esal1en dt 
88 poate d. earat şi Ichimbd; Il\-I facem 
atent eum 8' se poaite In decursul eu
menulul. La asamen să punem 1& dispo
siţia preşedinteluI alfabetal elevilor, eons
peeal despre studiile ,i m .. terialul propui 
elaiiftearea elevilor, matricula, Ziuarial, Cl.

etele de seris ,i de8emn eTentual şi lucru
rile de ml.n'. Esamenul să-l Incepem toi 
deluna ea chemarea duhuluI atint. De es&
minat la tot caaul ali. eilmin.~e lnveţltoriul 
tunşI; tnil preşedintele are drept si e88.
mineze şi el, ba buna cuviinţlS. adoce eu 
lipe, ea 8ii. permitem şi oBaptJplor să puie 
cl.te·o intrebare. E~lmenele se ţin pentru 
elevi, d'acee& ln,~ţatorul a' na ae eZI
mineze pre sine luau.', d nu şoptelsC' 
ete, De acestea ali. le fereaicli.. Ea.menele 
sl ţin nu numai pentru eleTil eel emi
nenţ\ ,i In stire buni, ei pentru toţI. De 
aceea 8 neeu.Tiincioi, ba nicI nu e corett 
sI. ne uit!l.m orl intenţionat sli. 11aăm pre 
cel Ilabl ~i .~racl ne lntrebaţl. LI tot 
caiul lns' pe ele,i{ a ef.tor părinţI iunt 
de faţi, Il-le punem respective să-I tn
trebl$.. mai mulţi ,i mal dei,' dar si tm
pArţim treaba a,a ea fteace care ele, 1If. 
reapund' din eeva obiect. DecumV& res
punsurile elevilor nu sunt f"ollbile şi sa
tisf'c~toare conform dorinţelor noastre, sI. 
nu ne arltlm mtlnioşl, grobianl ori 8' le 
reftec\lm eu vorbe dejositolle, ei s~ ni
suim &-1 corege şi si-le punem intreMrl 
mal uşoar., sl-I tnblrbltlm eu vorbe părin
ţefieI, ca. IiIl poati respunde; del prin 
aeea elevul capltt. voie ai euragl. Doje
nirea In decursul esamenulnl nu are loc 
deeAi numai faţi de cel mal riU elevl. 

Valorissrea, Impachetarea stru
gurilor, pMtrarea peste iarnA ş. a. Ma
nipuhuea vinului. Pivniţl şi caea de 
tesouit, tngrigirea vaselor, culesul, 
prepararea diferitelor soiuri de vi
nurT, fermentaţiunea, manipularea vi
nulUI dupA ferbere, tragerea vinulUI 
etc. Insoţirl de vin Bau pivnite. 

Pe IAnga num~roase bucAţ1 c. : 
- valoriaarea productelor economice. 
Institute de credit. lnsoţirl de lapte, 
etc. Asigurarea productelor. Asigura
rea animttlelor - menite de a deştepta 
tn ţ~rAnime spiritul de lnsoţire şi va
lorisare a productelor sale ne pre
sintA dl Vuia un interesant şi foarte 
folositor codice al legilor economice 
ca: Cassa de ajutorare Il IUcrMorilor 
eoonomici (Art. XVI. 1900). Legea 
sanitară pentru animale. (A. Vll1888). 
Legile despre reconstruarea viilor. 
(A. V. 1896). Ma.triculele de stat. (A. 
XXXlll 1894). Legea pentru economia 
cAmpuluI. (A. XU. 1894). Legea des
pre falsificare a vinulUi. (Ar~. XXUl. 
1893) şeI. 

Pentru cultura femeiI romAne, -
cu osrea noI nu ne prea putem lăuda 
- ne presint' autorul un material 
instructiv şi de prima neoesitate, ade
v~rat' biblie a femeiI române. Aşa a 
tractat din legumdrit: Legumele de 
grAdinA şi de camp. .Alegerea looului 
pentru cultura legumelor. PAm~ntul 
pentru leguma şi lucrarea lur. Guno
ire.. Cultura achimbMoare. Alegerea 
Ba.m~nţel. SAm~narea şi creşterea. plan
tel tn patu\e şi in liber. lngrigirea 
plantele Mal multe speciI de plante pe 
un strat. U datul. Culegerea legumelor 
vara şi toamna. Păstrarea legumelor 
in pivniţA sau c'mer' şi In liber. 

Urcarea legumelor. CarI legume 
le putem prăsi pe cAmp şi cari nu
mai tn grAdină? Pat ca1d. SAlata, 
morcovil şi pMrAnjeit Telerul. Varza 
creaţA. Calarabe. Ridiche. Hireanul. 
Ceapa. Aiul. Paradaisele. Castraveţii. 
Curcub'Jte, lubeniie şi pepenI. Arde
iul, faBolea, mazarea. FugI de grA
dină. Lucrările de peste an In grt.
dina de legume. 

Menipularea laptelui, tnc' este 
un ce pe care poporul nostru nu pu
ne aşa mare pond dar de carea ocu
pandu-ne, ne-am mira oate foloase pu
tem avea dupa el; aceastA parte a 
manualuluI s~u - dl Vuia - ni-o 
dl\. aşa: 

Formarea laptelur, părţile con
stitutive şi proprietăţile flsice ale lap· 
telul. Laptele singuratioelor animals. 
lnfluinţa tmpreginrArilor asupra cali
taţii şi a cantitaţil laptelul animalelor. 
Pe ce putem cunoaşte vaca buna de 
lapte? Mulgerea vacii. Ingrijirea vaoil. 
Stricarea laptelUI. Manipularea lapte
lUI. Falsifictilrea lapteluI. Laptele sman
tânit şi tntreg. SmantAn. acră şi dulce. 
~aptele acru şi brânza. Untul comun 
ŞI untul de ceaiu. Folosirea r~măşi
ţel~r laptelUI. Prepararea caşulut. In
şoţirl de lapte. Camera şi recuisitele 
de lapte. 

Prăsi.rea gallţelor. Din acest 
p~ea folOSItor ram al economieI cas
moe ne da. autorul ounoştinţe de o 
valoare deosebită tn urmAtoarele bu
CA~l. ~semn.M&tea prAsirel gallţelor. 
Bo~urIle gamelor. Soiurile curoelor. 
S01u~ile gaştelor. Soiurile ratelor. In
~ruC1şarea galiţeIor. Nutrementul ga
lI,telor .. Coteţul şi curtea galiţelor. Clo. 
clrea ŞI scoaterea puilor. 

Din economia casnică: Luminatul 
şi materialul de luminat. Incalzitul şi 
materialul de Incalzit. Vesmintele. 
Bp&.latul, man.:alitul, clUoatul şi tmp'
turatul albiturilor. Materia vestmin
te lor. 

Almioute. MateriI animale: oaule 
carnea, unsoarea. 

MateriI vegetale: FAina şi pa.nea. 
Grisul, arpacaşul şi urezuI gMit. Le
gumale. Poamele. 

Miteril mineralice: Sarea, oţetul 
zaharul. 

Beuturl: Apa, beuturl spirtuoase : 
berea, vinul, spirtul şi rachiul. Ca
feaua. Ceaiul. Ciocolada. Aromate. 
Mierea . 

Pregatirea sapunuluI. 
SocotelI tn eoonomia oasel: 
PreliminaruI. 
Dao' eate vorba sl\. fim sincerI, 

apoI trebue s' recunoaştem că fe
meile noastre române (econoamele) 
prea puţin' comptabilitate posed sau 
de loc nu. 

Dl autor nu a trecut cu vederea 
aicI aceasta tmpregiurare sau r~u, ci 
drept lecuirea luI ne ofere In opui 
s~u şi socotelI în economia casei. 
(Va urma.) 1. .Furdianu. 

La sustinerea llisciplinel a şco~el ce 
unelte sunt de lipSă 7 

(Urmare lJi 4D.e). 

6. Oontrola S8 face de reguli di.D 
Vlr\t:a pro\o{lopilor 'ti I in~\'Ieetorilor ~eolan. 
Contro\a trebuie il. ft.. câ.i de s.verl.. Pentru 
că nu e destul să. lntrlm in ~eoall eu .c'
oiula iii pe ca.p .i si ne p anem la aas' şi 
IiIcrie Il I pe ziuar: .am lisitat ,colla aiunel 
şi atuncI N. N.· (cum faee unu domn 
protopop din BIhor). Aceasta eoob'olA se 
nume~te nulr.. OeI eompetenţl cind con
troleazl .oolla dupA plrerel mea ar trebui 
si oonsteie: sI. Intrebe pe tnv~ţAtoriul res
pectiv mal nainte de toate ce stadii şi eit 
material • propus p~n' aluncI; din acelei 
studil ~i din aeei material propus si In· 
trebe apoI pe fi.e~te care elev ea st. se 
ronvingl, el oare intru adevir proplliu·a'a 
acelea studil şi a.eel material şi el oare 
leea ee s'a propui pAni atuoel toţI copii 
o ştiu i SI. intrebe pe ln,~ţltorI deapre 
primirea !I~lariulul ,i daei aeesta DJ-I pri
me~te regullt sr. faer. paşii neee8ar! ea 
85,-1 primeasei regulat. Si intrebe pe tn
v~ţli.torl of. eopiil frecTenteazl regulat ,eoala i 
şi dac' aceştia nu freennt·eazl. regulat şi 
in privinţa aeeasta al faci. numd declt 
pl~iI necesari. 

6. Esamenele le putem elasiftca de 
doul felon: momentane ,i slrbl.tore,U, rea
pectin illll~le. 

Esamene momentane 8e ţin atund, 
elod eutareva autoritate superioarA visitelzl 
şeoala.. Un astfel de esamen stii. din aeea, 
ei orI visib.toJiul orI InT~ţătoriul Intreabli 
elevii din materialul propus pAnl atuncI. 
Inv~ţf.toriul eu aeeasta oeaeiune trebue ai 
liIe aute complezant: sli. arate TisitatoriuluI 
ee studiI şi cf.\ m.ierial I propus ear in
ireblrl.rile sl Iapa acestuia s' le puie. ETi
den~, tA invllţltoriul lnauşl ştie mal bine 
er. ee şi eum a propus şi cum sl intrebe 
dar lntreblrile numaI eu permisiunea viei
tatoriuluX respective la provocarea aceatuia 
si le puie, eea ee în cele miI mllIte oa
suri sl ,i tnt&mpll. (DI eum" Icesta fi 
un om eult). 

Esamenele 8~rbătore,tJ respective ft
nlle S8 ţin la finea anuluI şcolar. Cu 
aceasta oClsiune sA decorlrl.m a81, de tnv~
~m'ni cAt se poate de frumos. La 8sameD 

Nu e eUliinciol ni el din partea pre· 
~edinteluI (protopopoluI) ea ati. dojeneaici. 
eleTiI (de cumn nu e mulţumit cu enme
nul) ori pe tnTlţltoriu tn deoursBl esame
nulul (cum e Ului prin Bihor). SI. da esa
menul eAi de Ilab, protopopul respective 
pre~edintele faţă, de elevI si se arate clt de 
amiabil ~i prin vorbe atrlgMolre şi pli,
rinţeşt'l, sl-I tndemne la purbre .i dili
ginţ. mal buni. . Ear dojenirea faţt. de 
tnv~ţltoriu are loc numai in eonferinţ& di
dactici ee Il ţine dupl saamen. Dar şi 
aiei namal obse"lrile are să şi le spuie; 
cleI p~'eşedintele, respective protopopul ne 
fiind fu judeeltor, nu are drept sl judel1e 
si ameninţe ori sl faei eu forţa pe tnv~
ţltoriu sl dimisioneze din post, (cum a 
fâcut un domn protopop aiel [n Bihor) ei 
dac' lnv~ţltoriul e vinon.t ori are In contra 
acestuia ceva, aTlm noI Oonaistoriu şi 
aici faci lultare în eontra lu.1 şi acesta 
si-I j udeee. 

6. Olasificarea Inei e o unealti ee 
se ţine de disdplina ecoal.1. Şi 1& elui
ftcare trebue s' ftm foarte eonsciinţioşr. 
Si lmp'rţim, respective sl tnaintAm elevii 
din elasil. in ela"i dupA, merit. D. acea 
si fim foarte atenţI in decorsul ano luI şi 
~ ne facem notiţA, despre purtarea şi ştu
diarea :tiesetll cirnI ele, ~i tn viitor numaI 
pe leeI elevi sr.-I inaint'm tn elaal mal 
superioari'&, eare, in anul expirat respec
tive in claia In Clre a foat, a studiat bine. 

MlerS1g, In .iua de Oonstantin ,ilElena 
Iulian Paguba, 

lnv~ţMor" 

Jubileul şcoalel de agricul
tură dela HerestrAu. 
Dumineei dimineaţl, la orele 10 jom., 

s'a serbat eu mare Bolemnitate jubileul de 
60 ani al ,eoalel superioare de agricul
tur' dela Herestrb, ~i inaugurarea noului 
local al aees~el ,eoale. 

Intrarea pe al~el eare duee din 
şosea la ,co,I', I fOlilt frumos impodo
biti eu areurl de ,erdea\, ,i eu steaguri 
trieolore. 

loci dela orele 10 S8 tJlau II faţa 
locului Idunaţl toţi lnvitaţu, printre care 
erlu un mare num~r de veehl abaolv8nţl 
al ,eoalel, d-nil ministrii şi represenţanţiJ 
oAciall. 
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LI. orale 10 jum., soseşte M. S. Re- \ exprimAndu-şl dorinţa. ca toţiI elevii şi pro
gale la şeoal5, tn&oţit de locot.~co16Del Vo- fesori! sA. depuna muncă şi sa.crificil) pentru 
roveanu, adjotantol rega.), ,i de dl general prosperita.tea Acestei şcoale. 
Wa.rtiade. Este primit de d9 nil Dimitrie Ultimele cuvinte ale M. Sllle sunt 
Sturdza preşedintele cODailiuluf, I. C. Stoi- acoperite ou strigâte II ura· . Corul elevi
ceseo, ministrul domeniilor, Sp. Ruet, filtc. lor, &companiat de instrumente, intoneazi 
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aceea Intre matca cum am spus şi 
mat Inainte. Ba.gtnd de seamă că In
tr'un stup se petrece aceea. vr8jbă . 

J 

H. S. Regele este condus de dl mi- din nou imnul regAl. 
niatru Btoiceseu şi de directorul şeoalel, )1. Sa a mers apoI de a visitat in
dl V. O. Munteanu şi urmat de toţI ceia- treg localul şco&.leI, c.laaele de cursuri unde 
lalţr lnvitaţl maI lnt&in in canee1a.ria ~eoa- a. facu\ difente IntrebArI elevilor, labora
leI, ear de aci In salonul de recepţie prea torillJ, muzeul, bucAtA,riile, - aci M. Sa 
frumos decorai cu tricolor naţional ~i ghir- a gustat din buca.tele elevilor, - şi a in·· 
lande de florI şi trandafid, cad acoperă cheia.i ViSlta oprindu-se într'un mic salon, 

feliui 8ce~ta - B~\'ar,iie de dI Ioan D. Şortao, 
m~ margmssc IDSA pe lângă aoeasta decla
I~nd tO,t odata. ca. .nu dm patimI 'Î reavoir)ţa 
am Bens aceate flrs, carI conlin pUlul ada
v~r, ci ca cel ce au urechi de auzit sA aadA ,i 
ochiI de vt!zut 8~ vazA cine e dl Şorttlll, eat 
cel chema,r, dacA ne doresc liniştea din 
trecu', pe care o dorim nof mal mult, sl!. 
i-a ac' despre parochul daa amintit. 11l8lndu·l 
cu ce are. Un amic al pacii. 

ca mâne dimineaţa. te apuca. şi dupi 
ce ţi-ai pregătit O coşniţă bine, reI 
stupul ce e gata de roit dela locul 
lUI" tl tntorcl cu gura In sus aşezAn-
du- 1 lA.ngl:\ ceva ca să nu cadA şi I 
peste el aeum aşezI frumos cO~lDiţ!l 
in car~ VOeş\l Bă Bcoţl raiul. Infă· II 

Catastrofa "libanuluI". ş~rl bme pe unde se Impreuna. coş- 1 mţele, cu o pânz~tul'a de aşa ca să ~ 

pereţîl ~i tavanul. unde s'a. servit bufetul. 
In sala de recepţie, M. Sa este in- K. Sa I mal visitat ,i paturile unde 

In raza MarsilieJ, se ştie, s'au ciocni& nu ia.să albinele, dar' aer sa poat9. 1, 
cele ctouG vase "Liban" ,i "lnsulaire"! tntra, la. ele. Batem apoI cu palmele ~ 
ciocnire care a pril:lnuit lBecarea .Llbanu- eoşmta cu stupu lneepa.nd de J'08 l" 

timpinat Je un cor al elevilor şcoaler tiri se fac culturile de gindacI de mătase, precum 
iBtoneazi imuul regal. şi m&şina. de filat mătas&, care era. ~on

Aei 8e otlciazi un senido divin in dusi de o maestră, ajutati. de două elev6. 

lu1 A ,i a 123 Vllsagerl. v 
E~tA acum ,i povestirea lâcull de In sus Intru: mal Incet dupA aceea tot 

dod pasagere, 8urO:l, d·na Vidal ,i d-ra mal tare. In feliul acesta albinele . 
M.arle LOUIBe Lagorio: tncep a efi trage In coşDi~a cea go~~1a._ , 1) 

"Eea aproape de amiall ,i uol eram dimpreunii. şi cu matoa, aşa că mult :,;, presenţa. tuturor autoritlţilor, de plrintele Dela şcolIi\. M. Sa Regele s'a urcat la matia., la clasa 1. De·odaU~ auzim un 1 
fiuera' I!Urident, pe urmA douli, apoI trei. un c:as ucrul e gata. Se lnttmplă ~ Flora. în trAsura. cu adjutantul 86u, şi urmll\ de 
Un paeager Zlce aproape de noI: .Sirena! Insă e multe orI c9. matca nu se aue II Dupl serviciul divin, dl ministru C. toţI tnvHaţl1 in trtl.aurl, au plecat de au vi

I. Stoieescu pronunţ' un interesant discurs. !t' .• , eultuLile bog&te ale şcoalai ,i ferma. pe vremea a8~a? ASla trebue BA fi3 ceva in cQşniia cea de sus, ci numai albi· !l 
grav '4 Ne ul1Fim pe saboul ,i vedem pe nele singure. In astfel de c88ul1 tot :1 D-sa spune c. 1nveţâm~Dtul nostru Aei dl Roman, diredorul staţiunal 
.1naulaire· la o mica. dlstan$li. ApOlO cioc- lucrul e zădarnio, de aceea ca. 8' ne .l agricol serbeazli azI a 60·a aniTersare dela agronomici esplică toate. M. Sa s'a interesat 
oue formidabilA, care sgudue pâna. 10. adAnc tncredinţ&.m că In 8dev~r e l:Ii matc,a........ :., intemeiereA luI in RQmAnia. tn mod fiu de toate cele ee I vAzul. vasul. Ne preclpltam pe sca.rA. Vedem aiuncl "
pe .lnsulslle" facântl ma,iua inapoI, avalld OU albinele luăm coşniţa de deaslipl' ....... - " S~rb&rel este ODOIa1(& de M. S. Re- La banche\ul ce s'. dat dl N. Filip 

g91e, cale .ÎncurajeazA astfel pe profesori, ()ite~te urml-toarea talegraml. din pariea A. 
pe elev), Şl pe acel cad eon!uerează pentru S. Frincipelul Ferdin,nd: 

dmluniele stA-timai. SPU1U MUDCI 80rel m!=le ou roiul, şi după ce stropim ~Ibinele 
.~1.1l lnchai.' soco;el:\la l' Dar lndatA ~ijJ cu puţină apă, o scuturăm pe o pAn~ 

desvoltarea. t~l'~ţămAnt~I~1 agrieo,1. Ou mara părere de rlll m!:i lM lm-
Dl mInistru da. CItIre unf'llmportante . ." . )( 

toa~a. mUi;lmea p88ag~ri!or ca D~va.le",te pe zMură anume tinsa. j os, si pe care 
pUDte. Ţlpau, plânge au, se rugau. Qf1ţeriI avem pusă o altă coşniţă goală, bine 

4 t· t' 1 t 'tl< d dJ.M t d' t piedIca' de • putea aiils\a la fturnoasa Iltlr s.a lS lce n oemi il e un eanu Iree o- .' t 1 1 J d' t d . bare de astAzI, la ClIe in gand Iau pll' e 
sunt albI ca lI~pada .1 Incearca a al:llgura pregătita. şi de al:la ca se. poată Intra 
pe cel mal 8palmAn~alt. La. vOlbele lor se ., 
mal calmeuft. t:lunt unii cari cânt' de b!l- albinele pe sub ea. Albinele se vor ru ,ŞCOI e , IfI care se. poa e le ea SI- din tOltA inima 

tnlţIa tuturor abioJnnţtlor acesteI şcoale ,'., , cwie. Un mlDut dupl aceia desperarea ear trage In spre coşniţA, ear noI urmă
rena,;e: usul oBci!ea.lA; se sim'e cII! este rindu-le bine cu ochit, vom vede~ . dela iofiinţarea Ba pAn' azI. Msjorit&tea ,Ca mlndne ŞI sat1afac~e şcoa.la ,de 

cea mare diBtre dintre ace~tl absolvenţi au agnculturl\ pod,te ai ~e~ Ulte mdA,rât l~ JIl
r~mls devotaţI agricultureJ. măLa'e de secol It t.1l8~enţel slle, ŞI cu 

at.lDd de moar'e. SPi11U sorei mele: .0 să e şi matca ou ele sau ba, Fiind ' J 

D-si termini zidnd: "Să trăeşU Ha- speranţi frumoasi la mtra.re. ln 11 {) 1-1ea an. 

jestate, al,·trAiaseă M. S. Regina, alină- Urările eele mal c:t.lduroase o lLsoţese, 

ne mecAm, dar cel puţm m6 duc Ba-ml cau\ matcA, raiul mAestrit e g&ta ,i'l 1 
geamantanul '1 obiectele de toaletA, fie nu· , ' 
mal peD'ru a face cAlMoria cea lung:!.". punem In looul coşniţel din CH,re lam !; 
ln&r'adev~t~ ne coborim 1n cabiua noa~trA fost !ficut, ear pe aoeasta o punem 

• tl.l&rea suferinţelor, aJutAtoarea săracilor, pe să dea ro.dele cele mal frumoase, Bădind 
,care oşteanul şi sUeanul romin o are ca ln inimile tinerilor iubirea sfAntl de ţari, 
o ieoani de alinare şi m&ngl'&iere. SI tri- ,i de b08&tul el iol care ne hr'neşte". 

'1 Iau tu grabA geaman~anul. FlOrA 8~ ma. la alt 100. 
gâodeBc luasem cu mine un mijloJ; de scl1- In tot timpul cM ţine facerea 
p!&re. Bora·mea, dinSII iasa to~ .• PtlntJ:u li • 1 t' in 1 1 't I d' 
mutJ, zicea ea, n'aI nevoie de bagaje ..• VA rolU ul mAes rIt ocu coşD1 ye In , 
asigur cA aveam cel mal mare BiJ.Ugd lece.; care II Booatem, punem alta goală 
,1 voaţe cA aceash, ne-a scapat. In cAte-va spre a ee aduna tn ea albinele carI 
minute dinain'ele LibAnulul ln&ril subt aplt vin din câmp, pe carI la urmA BcUtu-

iasei 4inastia 1-. Ferdinand, 
Dl direetor al ,eo'alel, dl V. O. Mun. PrincIpele al RomanieI. 

teanu, rosteşte de asemenea un discurs. 
D-a" face istorieul ,eoalel de agri

cuIturl'& dela Herestriu, care îşi serbeazl. 
al DO-lea jubileu. Zice ci la 1 August 
1868 M. S. RE'gele a pus temelia 10ea
lului ,coaler dela Reresir"J, şi arată M. 
Sale, mislria, ciocanul şi şortlll de mătase 
~le eare s'a lIenit Suveranul acum 35 anI, 
la punerea pietrel fundamentale a acesteI 
şeoale. Pe aceste obiecte se afli graVitl 
UImitoarea inscripţie: "Şcoala de agricul
turi fondatA de li. S. Carol 1, 1868, 
August-. 

Incendiul dela. 22 Ma.iu 1902 a distrus 
aproape toail vechea clădire, din eare s'au 
putut scăpa doar eolecţiunile de studiu şi 
materialul şeoalel. Visitl pe care M. Sa 
a flcut-o dopl incendiul acolo, a fost o 
pu\ernie5, MnsolaţiaDe. 

Şcoala , fost reconstruitll. şi lucrurile 
s'au terminat 1n primhau ~e!!JtoI an. Cu 
aeeasti ocasiune s'au adus imporlante im
bunlUţirJ şeoall"l, prin unele adaoanr1, care 
au permis minrea eamerilor de clase şi de 
dormitoare, asigarind bune condiţiunI hi
gienice pentru ele"l. 

In Dume]. eorpulnJ profeSt)fal al şeoiiel 
şi 1\1 elevilor dl diredor exprimI!!, omagiI 
M. Sale, prottdorul şeoalel zicind la arml: 
sl trli'asc·l M. S. Regele, Regina ,i In
treagl\ dinastie. 

M. B. Regele, luând enventul) zice ci 
a venit ii ia parte cu o vie pllcer9 la 
Aniversare dea azi & şeoale!, şi mulţumeşte 
pentrucoTintele adresate de dl miniitru 
Stoieesen şi de dl director V. C. Munteanu. 

.NicI odatl nu am inta.rziat de a acorda 
cel mlll viu interea agricalturel, pe care am 
considerat-o ea on isvor de aTU\ie al ţ~riJ·. 

M. Sa bine~cuvinteazi terol el. a dat 
RomânieI un p~m~nt IŞ' de bogat, tare 
nu aşteaptA decAt o buni tulturl şi Ingri
jire pentru a da roade bogate. 

.;;. 11lliş'e. gure vor iiibra ,; rmn. ...."t 
;"} N. daoem 1i·"1I:tlemita",~,,"-al., "·''''e'J'''tr'bîatca. Bati oi cu P6iul se 

... _ 11 vedem. .ew"ndl\ndu-se cu cea mal mare ture..D.du-IeJ~P?A G08.nita cu roiul f1in--'_-:.,~ 

stAm neml,ca'e am'ndoua lioAndu,ne de d 
Valea Verde, 12 Iunie •• c. bIlil; eaf lmprejurul Dostru $ipe'ele .i ge- poate afla şi mal lesne, ţin~n co,niţâ . 

Una dintre cele ma! linl,ti'e comone me\ele con'inuau. Minutele se scurgeau re- cu roiul, cu gura In jos deasupra ' 

Munţii Apuseni.~'" 

din M.onlil ApuilE:n\ a fos' comuna Valea pede; ciorchine omene,U, IgAia'e de BCara. uneI pânzMurl de coloare neagrA şi 1 

Verde. Nu exis~a Intre poporenil comUneI se rafundau In Ul'lele. Acum nava era aşa observând puncte albe pe pân.l~tura. 
decât 8de~~tat.A iubire trAle&BCIl, deosebit de plecatA lnainţe In cAt trebue Br. ne agA. e semn cA e matcA, cilel acele 'a 
intern faţ~ de bjseric~ IIi .coall ,i Impreun., ţlim de plUmar ca el nu cl\dem, Femel ouele et In caB că nu e matcă, 
In buni lnlelt'gere lucram mân. In mân. \idnd copil In buţe ICOţ jaleLe ltlgllbre. laoem din nou tot lucrul al:ll precum 
pentru a ne vedea biserica ,i ,coala tnfio· Apa volbore,le ,i Inain'eullo repede. Sora- 1 ., 

rind "i progres(!,nd. mea deschide ochll mflrl Intuntea morţe' s'a SpUB.fo, 
De an aD Incoace iubirea fr~ţea8cl care line' eu intr'o instinctivA mi,csre de Aşa se fac raiI ml\,estriţl In cm,...·.~_ 

dintre poporenil nOl'!tri ,i interelul faţl de spaimA tn:l puiu mAnele la ochi ,i apot un niţela ordinare, In cele mobile InsA 
aceste doDl insmuliUDI a dispArut ,i s'a mare virtej, rliceala apel,.. Ne afund~m tn Be fac şi mal uşor. '.,.. 
lncuibat ura ,i mAnia lntre noI. Paro{ hul mBre mereu lipite una de alta. Geamantanol, Anume In coşniţa goall\, in care 
Ioan D. Şorian, din BIA,eni Grosuli e pa care-l alrtng cu mAlla lncle,taUi, joacli 
acela care a Indemnat poporul la toate rol de plu" ,i ne scoale deasupra. Vedem voim sA punem raiul, aşezăm' chiar 
aceste. EI care dupA-ce ,i·a adu8 palocbia bj:l;rd apropiindu-se; dsr ort s& ajuDg •. ~Ie tn locul întâI, din rAndul de urne 
tn cea mat mare diaordint, a venit ,i la Inainte de a ne Ineca? A,teptAnd) lngh!llm din jos dela urdiniş, o ramă Cu·fRgur 
noi ,i acum pe ea1Rpodul st!u se nisu~,te la aJ·A. Sora-mea prime,te la ceaUi o lovi- "'oI InsA cu căsulil num.lt de lucră~ 
ca Be tmpiedece meraul regula' al Irebllor turl dela o blIDI, care plutea ,i pe datA b d'l d 
biserice,U "i ,colare. tml lasI braţul. CAt despre minE', \'i:S 1 UD toare. In rendul alai ea e rftm~, 

E vorba adecli, cii Di am avuI parochal om, care z!.l.rindu-mi:S ag§laU\ de geam~nţ8'[l, pe.3te fagurul gol a~ezăm unul cu 
nostru pe care 'oll I-Bm iubit ,i stimat, Be agn~a !fi el d~ rocb!a mea. Rezultetul miere. Dupa. ce _m făcut acest lucru,. 
am ~rma& lnvt!liturile ,i a fosl bine, esle cA, ne ducem tn flmdul apel awândor. cl\,utăm matca spre care 8co~m· ..... 
erau toate In cel!, mal bunA ordine. Dllpll De treI orI m~ dau la fund Bstfel, flrli. rAnd pe rend toate ram. ele din stupul~"''''''''' 
moartea lu7. Consistoriul din Biblia ne de- voIe, mI. In tine, un uUim talaz mU seperi!!; i 1 fi"" du O o 

h' l N' l d m"'D din care facem ro u ŞI a Qn -, numia adminiBtraţor paroc II pe 1CO au de pericalosul meu camarad; ar gea <O - 1 1 f 
Onefiu, paroch In Pele., un om cM se tanul meu se umple de ap~ ,i nu mt! mal punem cu rama pe a cAru agur e 
poate de lini,m ,!fi pllicu' la .popo~, sub, 1 BCO&te deasupra. Sim, cA BJD 81i·~1 perd 6a la.ngă fsgurul cel gol din coşniţa 
cArui plistorie 8 a rf'gula* .'1 mA~I. InR un ClunOl}tiiD~8 ,i ea In vis, mij "tii prmB~ de unde punem roiul. M.aI punem Înc& 
mod aimlUor averea biserIcei '1 mahela ni~te braţe vigurollse de pescarI napohbnl rame go~le, ca tn am~ndoauă- rAuda-· 
concubinage s'au deUUarat. Nu .mu. tn31i '1 depusi Intr'o barci. fi • 8 Ramelor le !MM'm 
muIC cacI rtvnll dupA cA,tig II aduce pe D-nul Meunier, eCODOmu.ţ vasuluI, care rile sA e u- • " 
paro~bul1oan D. Şortan In pal ochia DoaB\rl Sc)~p88e 5 sau 6 persoane, strJgli; .Selpsţl Insă In partea de BUS r , de 
IIi agitA pe uoil poporenl contra admiDis- pe domni~08rele In negru·. Eram DoI. Bant cearA, pentru a ţnle,1 . astfel a~b.me~, ' 
tra'oru]ul paro(hial ei el Insu,1 tace o mul- ridicati pe bordul vasului B!e~hamp. Im' lor, facerea fagorilor.. llCei1d" .. =tlf~",> 
lime de IIMArl, neba8ate, ca 8~opul de a viu ln fire. Lâng' mine, cadavre sa\l oameni 1 u mMurAdl lnoetmel alb mele de '-'1 

ajQDge el admiDlstratorul parO('hlel noastre. cari vard la apA. M~ gtindeBc la Bor.-mea. ucr v' e~o doI fagurI dela stupul b~-
Suntem QamenU ordine! ,i ne am BUPU! Spuiu onul matelot: .lJ~ la o ~a,r'e pe fe: Ptr~n ~JI cOl:lniţB cu roiul, ear fagnrl~ 

Intotdeauna ordina~iunilor mal lnalle venite meia aeta care mI adro b~,te pICIoarele, iti 1" r ~ 1 1 ' t . 1 lt. ra pol n punem unde au os. a. aCUl 
dela Conaistor, dar nu vom au eri nicIodatA 8stAlalUI. care vars.1 & Şi 8SU!lI era 80 - laor. Inchidem ullUe la amend, oaut> 
ca unul ea Ioan D. Şor1.n sA ne conduc., mea pe care o IIJcl.\,paserA de asemenea, V~ '( 
cunoseAndu 1 Indeajuns ce pAa10riu e_ Bine gândiţl la bucuria noastrl dnd ne·am re- coşniţele, aşezti.m pe ~ea cu ro1U! _ II 
,tim DoI ce a fAcu' d-sa In p8ro~hill Bla- v~zut'· locul celeI din care 1 am fAcut Ş1 ~t 
,eni-GroBort, cum a dat afarA din biBericii aceea o aşeJ9.m la alt 100. .Prn 
Cli (orţa pe femeea, Maria Rus,. un lu~ru MIC A'" d l\, f Cf} albmele 
neobielnuit In bIserica noastrA, '1 &0,,,1 m' PAR T EA Ee O N O . _ aceastA proce ur acem! ,'::< 

Dore~te c. agricultora d se desvolte 
dill ee In ee, astfel ca grA.nele noastre sl 
poatA lupta. pe pieţele strAine, ea gtânele 

terzis, chiar UDul dignitBr biBericesc, şi cu - din atupul bMrtn, s~ vmi toate' h. ..,{, 
ata.I mal vtrtos Dnul preot de raud. coşniţa ou roiul fA.cAndu 1 putc:raic,~· 

Apoi mal ,tim ,~ acea, el pentru ci S 'ti u păr i 'ti u 1 ear In el ri!:lma.n~nd puil şi 8lbtnelt~ 
n'a t08' denumit adminis'rator parochial In Prelegere poporali.. tinere, acestia tn. curAnd cresc tmpo-
Blaşeni-Criş, a ~U9 pe cAll-va iu,t la cale d' 
si taci Icaudal In biserici ,i eu forta a 1 (Urmare.) puh\nd stupul 10 nou. (Va urDl~1' . acelor ţ!:irt 

M. S, Dreazi ca ,eoala de agrieultud, 
ale c:~rel baze le-I pus in perso' ni. .cum 
86 IDI, si realizeze menirea sa, ,i termini 

"OU si ia 8igHul dela protopresbiterul. Semnul dupA ~care potI cunoaşte 
1rllictual ,1 81-1 dea d·sale. d 'b 

AI mal :ll o mullime de fapte - de cA cutare stup roeşte curen ,e vraJ I 

-- ~>t .. +. 
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Nr. 23 

NOUTĂT1. 
ARAD, 19 Iunie n. 1908. 

El:aDlene. Mâne, între orele 3-6 va 
fi examenul de studii la elasistele Şcoau:i 8U-

. "e de fete din Arad ear Dumm,ea, perwa, ~ h' ţj, 
dela orele 4-6 dupa ameaei mc e'tar~a ,el' 

tiva a anului şcolar. Va fi de faţa ţi. P. S. 
Sa Episcopu' 1. 1. Pap. 

• 

7/20 Iunie 1903 7 

Publlcaţiune. 
"VICTORIA", institut de credit şi 

economii societate pe arţit anuntll, cll 

Interesele după depuneri 
le stabilesce In urml\torul mod: 

Institutul plăte,te: 
1. Dupl depunerile carI staD. deruse 

cel puţin 3 luni de mile la institut 41
/. 010 

il IoaB Slavici, distinsul literat Oi 
~ publicist, ca.rul Academia Românc1 i·a 

pRlandil1 din Arad fi Ule dupl aleJerea 
luI a $inat • .,.rblr. flum01UJI fn UmbN 1'0-
mABI .1 mat:Jsiarl rit" Dt ,r8tepletQle, 
In"'8 An.l ,1 cltfl noWf'al eucrtal Vin· 
kler Janol ,i cAir' membri cemit€lns.hd, mal· 
$limindo..le bunavoiD~1l lor Jleatru-IIA l-au 
ales ,i promi\lndu le c. prin manel ,1 
strguinl' 8e ~.. nimi II malllml pentn 
Increderea baIat' la dlnaRl. O. an 
cuvin' toate alegerlle ali mers In ordinea 
cea maol bunA "i dupl voinţa poporaluf, mul
tl:\mHI Dlal lDt'Ile ADlaI care cu respectarea 
legilor a conduR toale alegerilor ei care 
la toate ocaaiunile t.1 aralA loialitatea ,i bona
voin\8 fa~!i de comunele din cercul s~u 
,i prin aceasta ,i-a cA,tigat iubirei ,1 
cinslea poporulUi din mun~iI apusenI. Dupl\ 
81~gere a'a dat din parlea aleşilor o maBA 
comuni, la care au participat D1 protopre
lor~ Incze AntaJ, 01 Mlke lmre Oberferster, 
Vmkler JanoB not. cerc, preoţii Iosif Gom
b08, Nkulae Oniciu, George Anca ,i Inonel 
Bimu ,i toţI ce11al\1 membri a comitetelor 
unite, la masl:\ a cAnţat musiea duioaSA slul 

partet ear de alti parte zelo8ul 'Ii activul 
el director esecuUv: Ioan Tuducescu Inv~· 
'ii&~~ ,slIionat, Indemna$r de dorul de II 
ndt!!s ,coa1ele noastre ridic'ndu,s8 tot ma' 
mii' la pOlli)!a reclamatl de !Jpiritul timpului 
au pr~mi!1I mat mull' elevI ,1 eltJie c~ 
carti ,i recmzite de 8cY"ÎI. Penţrll aceste 
tn n~mele elevilor ,i elevelor premiate, cu~ 
,i ~n numele comitetulut nostro paroehial, 
esp).'Îm sus numiţilor cea mal viu. mulţu· 
mit!. Deie cerul ca jerUa adusi pe altarul 
,eoalel romAne ,i prin aco asta apre ridica
rea neamuluI noslru, 8A li ·se resplAteaBca 
Imbel,ugat - Cuvin, la 12 Iunie n. 1903. 
Dimitrie Popovicio, director ,colar ,i nola
rul comitetuhd parochial. 

2. DupA depunerile carJ stau de· 
puse Ump mal acar' dec't 3 hml 
de IUe . • • . • . • • . 4% 

Pentru depunerile vechi disposiţiunile 
de mal sus întrd în vigoare la 1 Iulie 1903 • 

, dat premiul de 5000 leI pentru esoa-
• li lenta 8a operl .Din Betrânt" , a foat 

i
.~., ~~_aoum decorat şi de M. Sa regale 

. Carol 1 cu medalia Bene Merenti clasa 
.. / 1. Esr conpatriotul nostru P. Dulfu, 

ii poetul, a fost decorat cu Bene Me· 
:1 renti clasa II. 
. ! 
,1 
. / 

• 
.!sociaţiullea in Baia-llULre. Pri

mim un calduros apel fleOluat de ~~org6 
Şuta prl'şedinte, Dr. V.i!-lIle Lucac'tu liIe· 
erf'tar şi dA in~r~g .eomlt~tu.l .ales pentru 
arangiarea ftlstlVltăţIlQ~ ~ID. In?ldent?l adu
nâril gtHlf'rale a Asom.ţmml 18 BaIa-mare 

bâ"iu Ghiul • 

Darea de 10°10 dupl interesele depu
nerilor - fArl escep\ie - o sol ve,te in· 
BtitUtul. 

Arad, 14 Iunie 1903. 
Direcţiunea. 

Biblioteea "Academiei Române-, Miş· 
carea tn luna Maiu 1903, 1. GonsuUarea. 
il) CArll \ip~rite: 1. Cerute cu buleUne: 597 
cetitorJ, 2101 volume. 2. Imprumutate 
aCtUl': 4 cetitorl. 14 volume. Total: 601 ca· 
titorl, 2115 volume. AHAtoare tn sala de 
lucru: CArt' 1694 volume. AtHnoare 111 ssla 
de lucru: Reviste romAne 17 volume, AH!· PAR T E A E CON O MIC Ă. 
toare tn Ils]a de lucru: Revis'e atrMne 122 ~ li 

Il 
;t 
~.- /' 

.l. 

In zil"le 9 şi 10 August. 
/'Oomitetlll face un dldl1ro8 apel cUră. 

publicul din Baia-mare pentru r&liarel tu
turor fOJţf\lor, ca primirea A8ociaţiunel, 
eea mal înaltă instituţia DaţioLală, să se 
facă eu toată demnitatea. S~rbările con
tem plate se presinti in adev~r in eonture 
atA.t de mari, inţ,ât numai prin o conlu
crare armonică şi zeloasâ li-se poa.te asi-

DICla AtotputernÎI;ul D-ieu, ca muUe 
atât de drepte alegerI de aceste al fie orI 
,i undfO, eA atuncI barem poporul nu ", vede 
unicul drept al B~U clic" ln piciore. (L) 

• 
Convenire colegială. Conform lnvoelet 

Doast[e din anul 18\:17/8 ca dupl b aDI sA 
con venim 1n Brad, dupA·ce tn Iunie sA ~i 
1mplinesc 5 an!, mi:! stmt indemnat cu f[!l· 
ţeasc§ iQblre a invUa pe tO'l fo,m mei co
legt ca pe liua. de B ·ţil llpo@toll Petru ,i 
Paval a. c. al. v. 8 8~ presant" fte·care tn 
IDRtitlltul gimnasiuloJ din Bra.d 1. o conve
nire colegialA. 

PreluZ spinului tiin Araa, 18 Iunie. 
B;lirt ratlnat, vanlare mare • 118.

• • • mici. 120.
• bru' v~ozare mare • • 116.
• • " mici.. 119.-

100 chilograme borhoi usca' .12.80.-13.-

volume. B) ManuBcripte ,i documente: Ma
nUBcripte consultate 30 cetitori, 107 volume. 
Documente conBultate 21 catUorl. 439 vo
lume. CAr~1 vecht romAneşU (1508-1830) 
1 caUtor, 4 volum. 11. Sporirea. Pri· 
mite: 1. Conform legiI dela 1 Aprilie 1885, 
161 volume şi brOlJurJ, 126 numere de re· 
viste strAi ne, 525 fot vohmte. 2, In dar sau 
tn schimb 68 volume ei broşurI, 20 numere Bursa de grâne din Budapesta 

III..-! . 
,~ . '"-"..... guri succesul. i Nol ne bucurăm din illimă v~zând si-

,i; lioţele neobosite ale fraţilor nostri din Sl'itmar 
cari vor sli. dea dovadâ de vitalitatea ele· 
mentuluI nostru care trăieşte in cele mal 
expuse locurI. 

Nu ne indoim cii Românii din toate 
părţile vor ~i grAbi la Baia-mare, ea si sa 
bucure de progresele fraţilor nostri. 

• 
-:. ~ MuJtmuită publică. Pentrn nu· 

- .~. r lII@roll.ilf:lle cOlldoll-'nţe mamfeshte dm tristul 
I Jll4l Utlllt al trtlMnl prt'3 \impuril dm via\ă 

It scumpel mele soţii Maria Ghidiu nasc. 
Popescu precum şi p~ntru ultima onoare 

1 dat&. neuita.tel defuncte prin p:uticiparea la 
l Inmormenta.te, rog pe toţI amicii şi cu· 
I r.oscuţil să binevoia.scă a primi şi peaeeastă 

cale ad~ne simţitele noastre mulţumite. 
In numele \dregei familii Andrei Ghidiu 
protopresbi\er. ' 

• 
.. "'-.;, . Examene. Primim urm!ltoarale: In 6 

IUD.lU a. c. s'a Unut examenul %a ,coala con· 
(NlIOlWlii tim Hod~ş In pres3n;s d·htr pro· 
topop [oan Geor~a ca in!lpector ,col ar, a 
Jlsrochulu! local lo&n Popomei ş' a altor 
fruntaş! din comunA. ResuUaial 8 lntrecut 

.. L'~H.te &~t·~pL~rite. 01 protopop G::orgla la 
ftnea lxamf<nuluf 1·" şi Invrednicit pe InviS' 
.~ţoful L~vills Dublea de laudA meritaU\ 

~ pentru 8Jlm,ele s81e exiraordinare care aa 
, dat ~rQDl08Se roade: Invi!ţltoral a prestat 
. cu ClOci clase un f:Xllml!n strAlucit, de,! 

: . _'~. şcoala .fusese, sub antec8sori! ali! de pic 
.. ~ . ~e~~rl:, ~sOlul negligeatA. POPQrul e In-

I
eD li e V~~AtorlJl s~u. - PAn'sci core~
po~~enhl nOettru. Ne bucuT~m ,i noI i U 
Idlclt~m pe harnicul lnvtllMor. " 

~ ,O veste tot atit de pllieutA primim 
• ~dm N~~!l, dela examenul d'eoarel Aurelia 

l'opo'V'ttr. car'! • fOBt 8~tbltoritA r> t . !:It 
h~ .. jtt!l rf"îlultat ce )-a prs81at p_n ro str· 
kI".k;. D soata Ponovl·cl ,.s- cu f leVE'le , ~.. .a o elev~ . f 
tu.du! ar1\rhn ~i ne pare foarte b· a lOB 1-
tiftcfto. 1n VieR\â a\ât de ferica l~~:~d'~uc. 
'bAncIle şeoalel prom\~~toarele.! talente~ pe 

Cred el niel unul dintre fo,m maT co, 
legI nu va prp.geea ca si se presinte In mij 
locul acelora cu carI .'8 petrecut fioarea 
ţinere$~1 lui, ,i a mal vedea acel instituţ ,i 
pe acel P. Bt. domnI profesod dela cart a 
primit cele din!Aiu cunoştinţe, pe basa cll.· 
rors ,'ao lnsuşit cultura ce astAzI o posede. 
Panorel, 15 Iunie 1903 AlexaBdru D. Gal
dau, lnviS~Mor. 

• 
Cea din urmA zi a regelui Serbiei. 

• Wiener Tf!gblatt" .tiA urmMoarele aml
l1unte despre ulUma li • vie.el relelul 
Alexandru: LI) 5 ore regele a jacat croqae$ 
lu grldinl cu secretarul siu Pefrovicr. 
Era fm\.rte vesel; Becretsl:ul a. cl\şţigaţ. 

u. .. gf\lE'l i- a. zis rb\nd: 
- E~t1 un teribil tovllrl\~ de joc t 
locepAnd sI plouA, jocul S'8 lntrerup'. 
La 8 ore, regele a prânzit cu regina 

Draga, cu primul-ministru 'finlar Marcovict 
si cu ministrul s~rb la Botll), Marincovict 
R"gale era acum In rea disposiţiune ,1 ti 
cut, deoare ce Marcovic1 II declarafie lnain'e 
de masl cl\ vrea s~ demisioneze. La 10 ore 
a Inceput, tn grldi1\~, concertul militar la 
care au asiBtat "i fr!\ţir ,,1 surorile r{>glnel 
Draga. La 11 ore ,i jtlm~tate. regele ei re· 
gina s'all retras. Se ,tie apoI ce Ba lnt~m
ph'. 

• 
Declariitile amantel lui LunjeTiţa. 

Amanta lut Nicolae Lllnjevi;" fratele regio 
nd Draga, H~nd interview&tl de un redac· 
tor dela "PeIH Bhm- a lill: .Nicolae voia 
S!\'IjII dea demisia din armatl\ li1>re 8 se cA· 
sMori cu mine. Generalul Petrovicl a pre
seutat re.g~lut Rcrisoarea priu c"re el'a in 
ŞtiiD~"t de planurile amantniul meu. Reg.31e 
8 aruncat 8crisoarea; astfel proiectul clisA
toriel noastre a ttlms8 zlidArnicit. N!colae 
lml spunea mereu ci prevede o ca~aFJtrofA 
teribilA-• 

• 
Jltilţamirl. Sub1crisu1 voesc a aduce 

mulţumirl ,i pe "ceaata cale mull iubiWor 
me! poporent care m'au ascuUat ,i au dat 
I'jator de am d.ruU sfInta noaBtrli bi~ericl\ 
gr.-or. din loc, şi allume: Evlavio,i! cre,tinl 
,i creşline: O. VMUi~ VlllAria Gabar nu 
daC UIl8 ml\sllrli de var ,i un t h:1o farbl\ 
vElnl.Uli (ultr!\marim blau) de au bagat In 
var spre al face coloare mal frumoasA, 
Stanc8 Lezar 1. Toeder una m. var, Igna 
Georgie UDa m. var, Perian Elisaveta 1. 

Alegere. PrimilD urmM91uele: In ziua BdolDon 1/. m. var, Dan P<"ttu Trusea 
.>' de. 2 (uu~u st. n. s'au ţionţ alegerile de 1 6 .. 36 er. pentru procurarea periet pentru 

pnmarl ŞI tutor ortanalln comuna Abrudsat vArult, ear B'anca AgaUie I. Luar ,i Iacob 
spre rn.ulţllmirea tuturor3. Deşi la lnC(\lmt 100n~ au v~rllit·o şi au splla' lereetile, uşile, 
er~Q Dlşte dlleranţiI, d" oare-ce noul 1l1~8 padlmenlul ,i stranele etc . 
primar luanut Gh~vanc8 avusese de con. Pe Dumneze-u ti . . 1 . 
('urent pe le' l . 1\ t b' . rog, '1- VOIU rug" D' OClora regretatuluI prImar !o~if ca 8 lnecuvm&e .1 dllruÎII8cl cu vieaţ' 

! J raJ9, Pt A~ B~Qtus Nicolae Draia l!Ienator lUl'g\ Iti fericiti, ca sli mal poatA .. jutofa 
: ax o;a~~ ru~, care tn dimineaţa alf'gerI Il!lnta biserid. Deie bunnl Dumnezeu ca 

". ,~Z~? .:Ş1 ~8rtlda cnm 81~ba s'a retras dela '1 alţI l)oporeol 111\ le urmeze. 
_' ~~dlda\ie ŞI 81U' unanim s'a ales Dlluonu$ Trestia tn 21 Maiu 1903 

f. ~ • ~v~[lca. care e un om eu caracter ftrm . 
, $1 Iubitor de poporenil luI. _ LI a1eg~rea Petru Perian. 

........ :1 de lutor o~lan81 pentru comunele Abrud!la* • preot gr.-or. 
. Bohodol ŞI CArptni, din 4 ' 
~Bt aclamat unanim Dl C con~urenţI a MultumitA publică. CII 06&i'4unea exa· 
'. eate fratele Dluf Dr. P p?rnel Plr

PO' care men~lor. de estimp .Murilşanul", insU1u~ de 
• lPO' pro eBor pre- . credle p economiI, socie'B~e pe aclil de o 

de reviste roml\np., 24 numere de reviste 50 chlgr. grâu pe Oct. c. 7.28-7.29 
strlline, 3 volume manuscr, 3. Cumpi:!rate, " • s~c8rA pe Oc'. • 6.13-6.14 
249'olome "i broşuri, 105 numere de re· • • porumb pe loHe • 6.26-6.27 
viste strAine. 2 doc1l'l1leote. Total 252 vo- • • ovea pe Oct. • 5.40-5,41 
lume "i bro,url. 146 numsre de revi8te ro- Bursa comerciuhd cu porei din KoMnya: 
mâne, 129 numere de reviste strAine. 3 vo· 
lume manascr., 2 documen~, 525 foi vo. Raport dela 17 Iunie. 
lan te. PorcI graşI (nngar'!), per. peste 400 Kgr. 110-112 Il 

• • • • pn.nl!. la 300. --- • • 
Petrecere. .R~uniunea sodalilor ro

mAnI din Bibliu' lnvit§ la petrecerea de vara 
lmpreuilatl cu c&ntlirJ, declamsţiunt lJi joc, 
ce 89 va arangia B~mbMA, la 7/20 Iunie 
1903 tn pavilonul de varl din grAdina 
,Hermann·. 

Convocare. 
DeBpă.rţlm~ntul prot. Chi~ineu ,1 Reu

niunii inveţa torilor gr.-or. rom. din prot. 
arldane 1-VIII lşI VI ţinea. proxima adu
nare VinerI in 13/21 Iunie a. e. la şcoala 
din Pilnl-mart, la care sunt poftiţI I par· 
tidpa toţi membrii precum şi spriginitoriI 
înveţăm~Dtullll. 

PROGRAMA: 
1. Dimineaţa la 7 ore asistare la 

chemarea Duhului st . 
2. Ascultarea eeamennlul la şcoala 

inv. Sti fan Leucuţa. 
3. Desrhiderea şl\dinţ~l. 
4. Constatarea preseoţilor. 
D. R!lftf'xiunI asupra esamenuloJ • 
6. Raportul BirouluI. 
7, I ul':assarea tacsslor. 
8. Pi opnnerJ şi InterpelărI. 
9. De6garea loculuI şi timpuluI 1 ro~ 

ximel aduRărI. 
10. Restaurarei birouluI. 
11. Ioeheiere. 

Pilul mare, la 3/16 Iunie 1903. 
Stefan Leucuţa, 

pre,edinte. 

POSTA BEDACTIUNEI. 
iO$if Sfanca, Roşia. Am primiI nu 

numa! dela D-Vo8strA, dar ,1 deb alţiI ami
Dun'e dt apte iil'prhile pteotulul Vesa. Deo· 
ca mdatA nil publicAm asemenea lucru, ci s~ 
VisAm atuerea pe mâna conlliBlorul.t, carf', 
!luntem ligurf, VII Jlune 15 ordine 1>e ce' carT 
uitll de Iftn~enia mi81UDel lor ,i-'" bat ln· 
~i" joc de pa$rb.D. ~ul ce potItll. 

D·lul Pompiliu Dan, rectorul interna· 
iulul dieceR8D gr.·or. rom~n din Beiuş Te 
~ocoUm 'Ii DoI 'Ii 8untem sigur', ,i publicul 
mare romAnesc, m$\1 prl'Bu8 de bArfelile u 
nu! zbu murd!r ca cel din Tlmieoara. N'a' 
dl'cr eA rp-H ~c'ezr nimic ]a Bcri~ele individu 
luI l!IuRpendat. Munce,te nainte, ca pAnA 
acum ,i 18",1\ pe mieei Si c8lomnieza, cl\ 
altceva no 'lUa. OameniI de treabA numai 
8cârbli pot si aibll pentru calomniatoril or
dinarr. 

• » • tiner'! ptml!.la 320 • 118-120. 
• • • tiner'! » • 250 " 119-1:l0. 
• • (sGrbI) per. peste 260 .• 117-120 .4 . 
• • » • ptm6 la .240 112-117 ţ ;; • .. 
ULTIME ŞTIRI. 

Budapesta, 19 Iunie. Contele Tisu, 
Istvan s'a dus erl la Viena Si anunţe 
M. Sale ca. lntâmpina. aşa greut~ţl, tn 
cât nu poate forma minister. Be crede 
cA noul cabinet va fi format Bub pre
sidenţia luI Wekerle. Sigur nu este 
tnsa. nimic. 

Red. respona. IoaB RU8sn ŞiriaBU. 
Editor Anrel Popovicl-Barclanu. 

Inserţinnl şi reclame. 

Licitaţiune minuendă. 
Pe bas a tncuviin~lrit Ven. ConsiBtoriu 

diecessn gr.·or romAn din C8l'snsebs, de 
dUo 31 IuHe a. 1902 Nr, 2770 B. se 6scrie 
licitaţiune minuendA: pentru pictarea (zugdi
virea) bisericei, - repararea templeI ce e 
din lemn sculntatl, construirea de nou a 
uşilor. şi terestrilor, repararea tinichelei ,i 
colorarea turoulul, repararea eidurilor pe 
dinll1untru ,i af8r~ ,i aurirea templei din 
comuna RAcl,dia. protopresbiteralullamulu'. 
cu preţul de esclamare In general de 5752 
coroane. 

Licit8ţiunea se va ţinea la 15/28 iunie 
1903, la 11 oare a. m. In localitatea 'I!oalel 
claBa Il din Joc. 

ReH",ctanţil vor avea si depunA tnainte 
de lieitaţiune vadi1l1 de 10010 ln banI gatl, 
Bau to Mrtir de valoare. 

Fie-care licUan&e are si produci 1n liua 
de licitaţiune cAte o icoanA de model, lu
crati de mAna proprie, - tncAt se poate 
totI una "i aceea" - "Adormirea Precestei". 

Be face cunoscut, ci trenul 80se,'e In 
gara noastrA la 10 oare a m. 'fi porneşţe 
tndlrlt cMrl las eno va la 1/, pe 4 ore p. m. 

Rllcl\@di", din eedin~a comitettllul 1>8-
rochia1 gr.-or. român ţinutl la 1 Iunie 1903. 

Emilian Novacovici, Nicolae Mergea, 
tn,.. şi preşedinte la coml· notar la comitetul 

tetul paroohlal. paroohlal. 

In conţelegere cu oficiul protopre~bj· 
teral. 1001 8-3 

Adiunct notarial. 
La notariatul cercual din Mândruloc 

(Mondorbk, Ar"d m.) 8e cearel un adiunct 
notarial pe deplin viSrsat In toate 8geod~]e 
notariale, care se posedll In scria 'Ii vorbit 
limbii romAnA şi maghiari. B9lar 8nu81600 c. ,i provederea lnCfeas" 1000 8-8 
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__ 8 _________________ • ____________________ ~"~T~~rn~~~~~l!~. ___ U_I_" __________________________________ ~N~1~.~1~03~ 
4309; 1903 tkvl 8Z K A L MĂR J O Z S C (' 
Arveresi hirdetmenyi ltivona.t. 

Az aradi kir, tvszek mint tkvi bat6sag koz
hlrre teszl, l10gy Toth J6zsef vegrehajtatonak 
Siklovăn Stefăn kurtic8i lakos vegrehajtast szen
ved6 elleni 710 kor, t6kakovetelos es jar, iranti 
vegrehajtasi tigyeben az araM klr. tOrvenyszek 
tcriiietOn lav6 KurticB kozsogben fekv6 a korticsl 
1285 sz, telekjkonyvben A. 1. 1-0. sor alatt feglalt 
lng'atJllnokbol vegrehajtăst Bzanvedettet meglllet6 
2/5-od roszre 1054 kor. ea a kurtic81 374 szâ-mu 
telekjkvban A. 1. 10-15. sorsz. alatt foglalt ingat
lanMl Bzinten vegrehajtăst szenvedettet megillet6 
2/5-04 rtJszore 1396 koronăban ezannei meghllapltott 
klkiilltasi arban az arverest elrendelte, es hogy a 
fente·bb megjo16Jt ingatlanok az HI03. evi aurusztus 
hu 24. napjau d~lelott 10 o1'8kor Kurtics kuzseg
băzlinăl megtartand6 nyUvanos ărveresen a meg
aUapitott kikialtasi aron alul ia aladatni fognak. 

Arverezni sz1mdekozok tartozDak az lngatlan 
becsarl'\llak l()l},o-at vagyis 105 kor. 40 filL 6s 139 
kor, 60 tlllort keszpollzben vagy az 18Bl. LX. t.-cz. 
42 lHloban jelzett Arfolyammal sza.mitott es az ::'881 
evi november l-on 8288. sz. elat! kelt 1. M. rendelat 
8 §-ăban kijeltilt 6vadekkopes ertokpapirban a ki
klild,3tt kezehez latenn1, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170, s-a ertelmeben a ba.natpenznak a bir6sagnat 
elUlegeQ elhelyezeser61 Idallitott szabaljszerii alis
mervunyt âtszolgMtatni_ 

Kelt Arado,o, 1908. Qvi m a j u a hO 16-ik 
napj:~n. 

;. klr. tonQnYI.ek, mint telekkunyvi hatosaa-. 

1002 1-1 
ZUbor, 

klr. tszeki bir6. 

meehanie. 
Recomy.nda. 

Bicicletele 
sale de cea mal buna. calitate. 

. A re In de~osit· gumit interioară şi 
esterwară de pr1ms calitatI:', şi tot felul 
de pArţI constitutive d'o,le biciclete lor. 

EitinG şi pe lângă garanţia 
eteptuie~te 975 15-

Reparatupl de biciclete, 
jnstalArl de 

sonărU electrice şi telefOlluri. 
Toate pe lângă garantie. 

Strada SallU'z nr. 2. TelefoB nr. 24:2. 

937 16-50 

==X,ZXXXIXXZ==:lx==::z=a 
le 
Il Cornel Tămăşdan, 
H 
6 

negu1ător de coloniale, delicatesse şi ape minerale 
in Arad, 

str. Archiducele Io&if' Nr. 12. 

11 l~l recomanda. magazinul bogat de 929 ~-10 

ti Colon i ale, z ii har şi de 1 i e a t e s s e 

B
~· ces mBI fină cafea de Cub" Mocca, ceai din străină.tate, 
. delioa.tesse de prima mâna, tot felul de ape minerale, vin'llri 
.. minuna.te, şampanie, cognac, tot felul de poame sudice ~i 
- cereale, cu cele mal moderate preţuri, 20/0 rabat la plătirea cu li bani gata. Telefon Nr.419. 

~=XXI======az= 

TaDi~~ri~ ~i u~toraUnn~ 
ce le efeclueso 10 atelielul meu 10 Arad, In strada. YUrismartbl 
Nr. 3, vis·a·vis de teatru.. 

Uude pentru prelurile cele mal moderate efectu.esc precis 

Lucrări noue şi reparări, . 
precum ,i ImbrAcarea meselor de biliard. 

Cu deosebitA stirni: 

- ~~\ 

/ '\ 

UHEBECZKY GEZA, 
• 52 7-50 

m~ A II 1 gur atI: viaţll, zeBtre, capUal de Intreprindere rente c8zul ~ iir'î ________ m_O_t1_il.;... _8J;..le..;8_e..;d..;e_t~n;.:;m;;..:o;.:.rm:.:.:An:ţ:ar:..;e:.:'~ __ ' __ ' ___ i~ 
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~ A gen tur a p r j n cIp al ă t nA "1\ d 
A BĂNCEI GENERALE: DE AS1GURARE MUTUALĂ SIBIE!\R 

"TBAliSS,1LVAIIA u 
primesce otq'ţl' p-mtru gsigtl"~i\rf din c(lmjtateh· '" d B' h' B"h C deS ' T" 'T ..:s.ra, 1C ~ş, t O" ma, araş- everm, ,m~ iii! 'orontal ,i, l~ ef: pt:~ ·~.;;.,,:e Ilf' j~ ilg~ c!'l~ 

miiI fllvorablk cCind'iiur;l: • 
1. h ramul Tiaţil: oapitale ou termin fiC8, rente, zestre entru 

d~ Intreprindere pentru fecior1, pe eaz de moarte, spese de 1n~Orm(il~~tite, ~pl.t~ 
din urmă dela 60-bOO oor. se plMesc, la moment tn ziua morţiI lntl\mpr:;:;. ces 

2. III ramul focului: clii.d1r'l de iot felul, mobile, mărtnrl, producte de (l~ • 

8. CODtr. turiului de baul, bij uterU, valori, haine, recviBite ~. a. prlD. Ipa!g~J:':: 
4. Coutra grlDdiuel: gdu, seoarii, orz, euc1ll'UZ. ov~s. viă (vinea), plante ~ 

d1l.ltrlale: olIDepă. in, bimer, nutre$nrI, tabao ,. a. 
D~i!lu.irl 8e daa ,i prOBp~cte 8e pot primi la agenturele noastre 

locale '1 cercuale mal ln ftesce·care comuni ,i direct prin 

Agenture. principale. "Transsylvania" fu Arad. 
Strada SzecheJl11 IU'. 1. - Tele(OJl Dl'. 899. 

.,.v 42B -12S 

ABi K u re. '1 con 1r atu r l:\t u r il o r p rin 8 par ger e: banI ,i tot 
"-' 'Y

1 

' -:r\t~ ce ave\! de pre,l 
• . .,.>(V 

@.l8@)I"Iil_~i1 '"""-

Strămutare de prăvălie! 1·, 
-

AUGUSTIN ALBRECHT 
fost OSEH I~A T ,,"--LIN 

,i-a etr&.mutat 

N\ A GY·; i ' ( : 

U' , 
tinichigiu de zidiri ş1 artă. :-==:'" ::. :;""._::= 

Ârad colţul stradelor Hunyady şi Szent .. pal. 
Prime~te toate lucrârile ce se ţin de meBerb asta, precum: canalizărt;, __ 

instal4ri de apaducturi, reparări de closeturi (astupate), şi tot felul de .,' .; 

= Lucrăpi de zidiri ~. ~~-=====.~~ 
dopl desemnuri de gust şi CPI~spunz~to8r(!. Reliefuri ti de lazi pentru pastrarea ghieţii 

pe seama măcelarilor şi eafegiilor. ...,,-, ====- Tot felul de aranjamente de culinc1 prompt şi e(lin. ~~' 
983 4-25 Reparăd şi oomande din provinţă grllbllic şi Bolid.'~ 

8~.S.g~@~@.~~.S@~ 
-------------------------------. ..... "" 

TU N SZKY şi MIHAJLOVITS~ 
. Fabrică de mobile de fer şi saltele de rociuri de sîrlnă. '.'. 

ARAD, colţul stradel Templom şi Ko}csey. 

Primim tol felul de lucrlrl 8p8rţin~toare acestll( 1'8m B.a:' . . 
arangiarea de casarme de soldaţt şi pompieri, şcol~, inst~tute şi cafenel.' 

CorturI de grădină (de descompus) Şl pavllonurl, 
pentru cafenele fi r~BI8uraD\Urr • 

_ Trimitem In loc şi provin\!i comerci8D~ilor spre vlrnre miii departe. -
982 4- 50 . - Lucru escelent. - Lustru de gust. - •. __ ~ 
~~=:;~~~=~z-e-= __ ~ - Promptitudine rarA t - >=<=- ___ :s=-cc 

'I'ipolfat1. • 'rribui Poporulw·, Âurel PopoviOiu-Bl1'oiaD1I. 
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