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A cui e fara? 
~' \? .'(aV rfun-sl-*1- fttaft-oaslD dacă s'ar putea. Dar nu se poate, pentrucă 

.~ ti.· iN I..r" ~. atunci s'ar desface şi de noi părţile de sus 
rivir' ale ţării (SIOl'acii), partea de dincolo de 
.ltural. • .,. Unul din profesorii ClI mare vază ai Tisa (ulide-s Românii), Ardealul şi Croaţia. (U.) La o gară din Ardeal aud vorbind 

mo- ! celei mai înalte şcoli din Budapesta, Bod- St va ziu insă că văd stafii În întunerec, un român cu un sas. Sasul povestea, că vine 
C:0m- j nâr Zsigmond, a scris acum, de anul nou, E,u Însfi aşa mget că văd bine şi curat. dela Constanta, unde a sosit pe mare din 
el ge-, () carte numită: .. Starea politică la începutul ŞI daca se va da votul obştesc (sa/rogiul oare-care parte a orientului. 

f lui Ianuarie 1906" unil,'ersal), gata-i atunci şi cu Ungaria .. Pe mare,? întrebă românuL 
le in' Intre altele el zl'ce urma~toarele '. D l pen

r 

unitară numai la aparentă. Deo- a, pe mare ... fu răspunsul sasului. 
• Ori cu câte legi ne-am apăra împo- dată cu risipirea idealismului txtrem, ce ne ,Şi cum ii pe maie,?,-" .. , .. _ ~.~ 

____ tril'a cârmuirii anticollstiturionale, d'!ca" nu Leagă puţin cu M. Sa, uşor. incet orl iute. .. D'apot aşa, că nu vezi nimic decât apă <; 
1 n d d t t·.f t ţ . Nici deal, ? 

avem puterea ce se cere, llU foloseşte ni- ar se es raJlU ŞI Jrumoasa noas tă ară . 
. ",ic. Dacă puterea e La re.{!·ele, daca sl/.!lf~m Impăcarea neîntârziată cu M. Sa poate că ' Nu ~. _' ar p ta. "Am d '.' t d • Nici zăpadă.? continuă românul în-t la aşa grad al ideali3li1ului, incât illcepem j~l,,-a sa 1 pe ece mca m ro ucerea 

.' ti socoli de sfâl7!ă persoana lai şi nu avem votului ohştesc şi deodată cu el des- fiorat. 
_:.: putere a ne impotrivi lui. iar el $Îmle 1)Il- trămarea statului ungar. Poate, şi Î/leă Nu" fu răspunsui sasului. '" 

._ ". oa' l' 1"' 'Joa'e O 1" t ,Uf, Doamne'! zise românul, că mai 

fI 
'ala'" , Ierea ce i-au hărăzit valarile vreflturilor, c,._l /( • !' ţi. e Ollna seama IU/. se poa e z;ce cac/- toa~- 7'1'r'l" d'La t bine m 'as, face eu sfîrs,itul decât să plec pe 

e~ starea noastră e foarte {[rea şi mal c!lrând '. il: (,( ,(, it ~ puere ... , 
" = Sub valur'!'!" 'le !'s l' "t 'd ă mare, (Uf, Doamne, să nu vezi tu numai 

", 1 (iri illai târziu trebue să !le dăm Învinşi. ' ," !: a ,l /ll!l, fU Vl/or namal up 

"<'4 I ~:~ef:'!!:~r ~~~av~o~~a:e:;e ;~I S~~~I;:::SC~ 1y,~;Jrr:~lollilor vom pillea vorbi de lIIarea apă Taia acestui român sigur tol a;.a să 1_ incă. Daca ,mi f1utea r/1.şu:f.(a acum anume . Dacă am fi -scris noi cele..dg m . va ii oftat când prima oară it auzit 
U 

.. ' -"~!01!1100"""~~I:~';"'{.U' mA , ie..,,' I!M'sul e:u film, e~Tăfo-:;" 
imbunătăţiri economice. de l'i/dll ncatârt1,i- l1Qtlrlt ar fi zis, că-i hulim. enientă I A ~ reşte fără frica cu trenul. 1)ar'că cupeul acela 
rra ~'a!llala, pelltruca /!lai ll!rziu li.; fl cu şa IIlsa, Gi o spune Ull mare învi:qnt t, mai re. 1 I b 1 t l ',dl:..an.: ::;>~l.\.k: ai1UliH.: e::;te facut IJentru el, ba 

t morb ncplltin(â. a aju!liJ,e ia asUel de câ,~,jig, din a or, un ;îr)a, care (Iă învaţatură vilto- l' .. 1 . , Iasă a fereastră de se delectează În şer-
devin pricină' că gândul unită,tii îmI)ărăţÎeÎ creşte nlor Lonl.: ucaL .... ;l .'., ne; :nu!i:i , trn:TurCSC,-cn", ., P 1'~m-.. ,!ftO['th~fttf!f!1 Iljt'1THte ",rR.n1f'!;6ite .:lui • ..,proi,"\ 

Lta slă- , treptat, şi d'asupra pluteşte ,~fill{enia pa- mal esţe cuvant S{l se îndoiască cineva. ci 1--""'" 

lelo.pi .. 4' ferii rcQ'ale, Acum Norveoia s'a /7UtUI dcs- lumea mtreagtl. trebue să creadă. că aşa e strigam tIf Doamne ! ':-.:.. 
.... f":'> • " 

';:~:d~' p'ărti de Sl'ed~-a j(jr(i zâll/ftuzit de st}bie şi cum scne .ma~ele invatat Bodnâr ?sigm?lld, Sunt la institutul Victoria', Vine 
tLlN" jdni. (/ slobOZi llIl tun, ca Portu,f{alm care' ., fesh Hlrlap , ,reproduce ŞI el şlrele b~lrbat sdravăn îmbn'tcat În bluză de ml~~· 
: recu" prill/r'o LupUl purtată Îlt doml lelii s'a des- d~ !11U< ~l~S !ără a zIce ,vre-o vorbă Împo- . 
IO...fO-' p(lrtii de SfJania Tit 1640. 0ioi n'am Dutea tnva. NICI nare ce să ZIcă. Doar nu-i de c~tor, c~ lT~uerea dDpă eL Era un ţăran de , , " al nostri dm Arad. 
ri.ede~· face asta. Peste 5-·-10 ani Norveoia fUI mult, de când numita ioaie a fost confiscată 
a::n1;, ~Ş'ar mai putea despârfi de 'Şvcdia jl:l~:l faptă, pentru. batjocură şi câte cuvinte aspre toate ,Am venit să-mi iau rămas bun, dom~ 
I'lLl'aT~ pentrUCă până atunci TJuterea si vaza crel- lrl1potnva M. Sale. Acelaş lucru îl făcuseră nule zice cătră secretarul institutului, cu care 
US, Ori ias~~ri p'r~(l./~l şi durin(a de legarară s[r~ins~ şi alte fOÎ~lari_ un,gureyt.i. ~ I prullctse. 
falsifi~ a lmparaael l'a creste aşa de tare) mcat Dovada, ca dmastlclsmul unguresc (cre- L'au podidit apoi lacrimile şi atâta a maL 
D:O~;~ V~1 li ~u ~!eputin{ă o despărrire aşa liniş- dinţ~ cătră ~ron) ~ ţ!~e cum scr~e Bodnar, putut zice: Plec în America, nu mai JX* 

... mâ, CI cel mult după lupte sGngeroase. dupa cum ŞI k~atunle CL! Austna au che- trăi aid, îmi mor pruncii de foame ,~.,..a;.1 
d l' "Noi, Ungurii. nu putem să rupem zâşle În -- Iwţ/Lmamâţi! De frica acestora femeie plânge In hohote dupil-·eF Ş'j omul, 'to::, legătmÎle noastre cu Austria din ,pricina _ .. scr~~ Bodnar --~ (ncavând încotro) rabdă plecă gonit de foan)e·din fara lui, c5.:..:i nu-şi. 

naţionaiită,i!or multe şi a Croaţi ei, in toate Ungurii câte rabda. . căpatâ ... aief"""SftJjmCnici lucru, de oare-ce era 
~. parfile zicem ca suntem un neam cu cre- Cât priveşte acum dorinţa diui profesor sărmanul crescut prin ş('Zători, de unde a ieşit 

~' , dinţă către Tron şi că lina din virtuţile ca Ungurii să se împ<1ce CU M. Sa pe pre- numai cu puterea muncei, dar fără ştiinţa ei. 
hfie:~ noastre e credinţa cătră rege (eraiu). ţul:. a nu se da poporului. l'otuL obştesc, e Vine astă toamnă dela ferii un student 

Asta-i însă nUllla] vorba gotUă. târzIu! A1. Sa a jacut deJa dt ştire po- de ai nostri. Se facuse scoarţă În decursuL 
Ai.ii de mult ne-au copleşit !fâlldadle .'ieţi[. pomfuf, ai ~n'(t sâ-i dee dreptul de alegere; fcriilor şi tuşea din adânc, ' 
cl1 am i11cetat a, li c-u cpedil1tii ear p('lpom!: şi unguresc, şi românesc, şi' - , Ce ţi-s'a întâmplat'? îl întrebai. 

""..,,-. câ,tră TF011, orl.că slmtem Cl1 credlllla toate ceielalte, s'a lumin3t şi îmbărbătat in ,D'apoi m-a pus ai nostri la arie peste: 
(dinastid) cel mult la bine, in zile de sdr- destul, pentru a şti să lupte împotriva tu- zi, iar noaptea la ciur; cătră acestea la că-" 

l-En- r btitorl. Deocamdată !lumai despre popoarele turor partidelor, cari vor să-l ţină În Întu- ratul de saci, până m-a podidit sângefe , În-
r idealiste se poate zice ct1 sunt ,_c dinastiCl: . . nerec şi scHlvie, cheiă cu ochi sGlldaţi în lacrimi. ' 

,---~·~--J)e pi~dă, ma~. muţt ~:l mai .. putin. ~lt!lf: I Al ,'" " ~().. D'apoi de ce n'ai spus, că nu 11oţî» ?:, 
. ~ asa: jaţJOllfZll cJunCZll ') b bp" . .eg~re?, ,din Bala AM~re. La ~h::",erea d_ ectă : _ j., ',' ~ ! e~şll, er .~/ll ŞI Mlercun dm bala-Mare, a mVlI1s candidatul kos- Spus-am -- fu răspunsul -- dar Tm; ~c-" 
b ~. alţII. In nClcazll1 nostru naţional !lOl pre- suthist FOfd('s Bela cu 1232 voturi, contra candi- ~icca) că sunt domnişor, aş vrea s·

r 0-. tlildem mal mult, pentrucă /lU !le-am des- datului fără rartid Ba}' Mikl6s, care a Întrunit nu- hoinărind şi eu lucrai mai d" ,'=':'-",;1 

~~:~ Jac~ Ilşor de dinastie (Casa domnitoare), nlai~553~_oturi, ajunsei unde sUllt.-.~:~- ',pa LOl1cep(e!e 

'~~~ el _,- _ ... • .. "",'; .. '~J " Institut de as,'nurare mufua!aV pe y=ată "n VioJla SebtlSe8Zăpf;'If'}!i1t'll1l1tualitlltl\,::1putt'r['a(·,~rur.at>('cl,prcmif-Edi.nli'--.J ''-.... an u s· ,H." ' !' I \ .l Iv,' dentlll, {'<1plta!ullli ~m:~l !n"!u 1n, fl\VO~Ui ,~e,h~;.::if~·L,.:.~-:,~ 
_ s a fondat In anu, lti09. din partea unni grup de blIl'baţln(\bm _ loudiţt1 dl< a~iguT.ll'e !a;Y. -------

, , ~n l' h V" l' ,lmliresel'ÎptlhilltatDIl l)illitolor dllp~'It"· ~ ,ati!:p~ fii caz fiI') dueJ asI.!< ce mal v e C I mstltut mutuat' de aSigurare pe VIat! ŞI SÎTIlI,.;floI'O '1l11sU--aRl. _ ."f". u' <' gratuitt. ,,-a,m ?JlZ (:" ~ ~ • _ 
iiiiiiiiiiOiiiiOOitoiii--__ = .... iiiiOiiii __ = __ Iiiiii~ pentru AU8tTo.('nlfkl'ia. ' bor. - ~~rfl it· , ·,H,' 11 mxa dt\ shl., - P:u' ,."t:' 

lnt<-rmaţiunJtn- A e t Iă tU' d d T' - F' - .--~. I ......... ll.';\HIt'·j' r '" n,', -.-
!Î L

rit 
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de acasă cornunicarea cu lumea mare este 
). hoinăreală·, 

"Dar dota cum ţi-ai petrecut feriile, În-
trebai pe altul: ? 

ci Bine, am scris în cancelarie la nota-
răşuh. 

; Da, domnule, întări însăşi tatăl său. l'am 
dat să mai înveţe administraţia şi apoi să nu 
'mi umble ca un vîntură ţară ci să şazâ 
acasă "~o De ştrengariile, ce le-a făcut prin sat 
puişorul habar n 'a avut. t~ta; ,numai, acasă 
să fie. fncât pentru adrntl1lstraţle, mal ~ulţ 
erau administrate Dopicele arăndaşullll ŞI 
pardon, curtificate oa~heşele arăndaşului. Dar 
puiul mamei doarme acasă şi-j bine, că-i scutit 
de primejdia lumei mari. 

"Tată, se roag-a un băiat, institutul face 
o escursÎune la fiume sub conducerea dom
nilor profesori. iată prospectul. ce interesante 
lucruri sunt luate În program, fi bun şi- 'mi 
dă bani să particip la aceia călătorie de 
studiu;. 

,. Ei. să pici în mare răspunse mama 
şi cu aceasta s'a încheiat afacerea. ionel 
trebue să şază acasa, ca să nu pice În mare. 
Motivele a\tlel nu impoartă, numai acasă să 
fie Ionel, aproape de tătucu şi mămuca. 

"Ne-om duce la vară în voiagiu dragă, 
zice bărbatul soţiei. Şi voiagiul, dacă e în 
Ardeal, merge până la Tuşnad, ·.Svajczul 
săcuesc cum îl numi secuiul. Dar aşa e 
Tuşnadul pe lângă (Svâjcz" cum e şam
p:merul de bucate din bitiul roşu pe lângă 
Mumul din Zacher. Trece şi prin Braşov, 

~~ aar de lumea asta n'ar urca dealul 
până la Predeal, bagseama de frica, că 
curcanul ce să plimbel b hnbr, fie- ace!J 

- poartă pu~că). ~~_.s~ )uşte re tot Român ul 
ungurean. care s .... ar 1 .. 

ciorul pe pământul liberei Românii. Iar dacă 
e sii călaton.:asca ÎneQ.iCi spr(! babilonul mo
dCfllt "~i merge şi până la Balaton, dar 

,lTt>tar străin nu păşeşte, căci se teme, că 
s 'o ineca în Leita, şi Leita sărmana e o gârlil 
de poţi scuipa peste ea. Când apoi să facâ 
socoteala te pomeneşti, că cu atâta ban 
puteai trece marea pân' la Veneţia, să 
vezi minllnăţiile cult urei şi să te scăh~i 
in Lido. Dar nu face nimic, românul şade acasă 

seama Românul n 'are noroc la cal5.torie', 
că atunci tocmai bine mi-am ajuns scopul 
scriselor aCestora. 

Vatra părintească are o magică putere 
pentru român par'că românul nici n'are 
altă lume decât pentru satul lui. Dar uite 
că unde a străbătut cultura '\ scoate din 
satul lui, dacă nu-şi apără caminul familiar 
tot cu arma culturei. adecă dacă nu învaţă 
şi el meşteşugurîle cu cari se poată trăi în 
oraş. Odinioară se cucereau ţări şi mări prin 
arme, acum se cuceresc prin cultură cu mult 
mai uşor şi mai sigur. Şi noi tot ne ţinem 
copii legaţi de casă şi ne Învârtim în cer
cul îngust a culturei locale, imposibilă pen
tru resistenţă faţă de cultura' europeanJ. cu
ceritoare care azi mâne va scoate şi pe cio
bani din poenile munţilor pentru a face loc 
străinului, care Cll ştiinţa scoate comoară 
din acele petri. de unde ciobanul abia-şi 
scoate astăzi mălaiul de toate zilele. . 

Dar neamţul, englezul, francezul etc. 
nu-şi iubesc ţara lor? Ba da, ca tocmai de 
aceea cutrieră lumea. ca să aducă de acolo 
comori la sânul ei, Şi aceasta reală iu
bire de pământ strămoşesc este adevărată iu
bire iar nu cea platonică. 

Cucerirea culturală este signatura tim
pului de astăzi. Uitaţi, ce se petrece În es
tremul ,9rient acolo unde după Moisă Râu 
eşa din Eden care să ude Raiul; care de 
acolo se împarte în patru începături. 

Numele unuia Fisol1; acesta încunjură 
tot pământul EvilatuluL acolo este aur. Şi 
aurul pă,mân,tul~i acnluia este bun; şi acolo 
este rubm ŞI piatră verde. (Gen. c. II v. 
10 12,) Şi pc unde curoe Gihonul ce în-

, 0 

cttilJură tot pâmântul E~i,Of)j~l. şi _,J!grql şi 
, . . . . ,l~l~l t; cu turale din apus, 
IŞ,1 fac cucennle clvlhzatorice. Politica colo-
n~al.ă dOlni.~eală astăzi politica europeană, 
cacI ~olonl1le sunt sânul nutritor a marilor 
puten europene, Fără coloniI nu esistă mare 
putere. ' 

Noi încă suntem un fei de colonie de 
exploatare pentru cultura apuseană, 

Mun!ii 1l0~tri aur poartă 
Noi umblăm din poarta 'Il poană. 

ca să dovedească C{l nu mai este legat de Ş' 
glie. ci este lib~r a-şi cheltui paralele chiar ,1 au.~ul cine-I duce? tot cel cc-l duce 
în, B"udapesta, capitala ţarii, cum ţinură Si- ŞI dIn 111d~I" englezul şi rivalii săi francezi 

b ci d 
Şl germam. 

)('nll să ove cască, Europei, că românii O incă au acum drept să-şi edifice biserl'ca- 'In . . a~ cum fac acei' oameni educaţia tll1enmel ? 
eetate.~şi chiar În strada Măcelari lor între 
l b 1 -, - -'t d S 'A ' , C,ine nu. c, un, oaste rO'lur'lle de vOI'ar<lorl 
-llurU e e parasI e e aşi. pOl mal zică ci- ' v ~ . engleZI, cu tiPICUl Baedeker ŞI' c rt:::' I 
n~va, c~ nOI nl1:u~tem buni şi ,loiali patrioţi, .' ~ d ţ~' , u ca onu 
c~~d st~m acasa ŞI dacă moşIa noastră s'a cutne.ran, an ŞI mări, ca să adune mierea 
nd,lcat 111 valoare, o vindem saslllul', ca~ el experIenţei pentru politica lor de . economică? cucerire 
ştie, ce face Cll ea. . Eu .. ~ imi spunea odată un cole . 

Călătoriile de studiu în toate ramuriie versitar originar din Anglia _~~ f'~, gj' U~I: 
economice şi ştiinţifice sunt canalele vii de '~ţ ,. lel.:are mlOa îmbogăţi re intelectuală şi materială a unUI 0, 'I~v~ In A ţara el. Aşa am stat în Francia 
popor. Câţt fac la nOI călătoriI de studiu Şdl ~a Ia eate u~, s~mestru, iar acum stau ~ , oua semestre aICI In Germanl'a d 
111 străII1ătate? Pardon, probase unul în zilele IA - \' b ' un e l"e anga Im ă mai învăţ şi altele ş' J 

trecu!e să_ se sb~rătorească prin ţara moţi- r b'" ' 1 cu aceste 
lor 

~a fat d ' .' f fllTI 1 °d lal~ a
b
P, OI ,spre orient. Dar nu de pro-

s ac s u IU asupra resmmţleI eştită . 
ţ~ Ş. A es?r e Im 1 CI de exploatarul' . 

_.~ pe pere 1. I pană a ajuns la Brad (more mal apropiat şi. mai îndepărtat. onentulw 
r~triO» îi furară bunda cu scripte cu tot; 

. lâ~ Brad până la Arad îi mal deşer- ,In ,Germania, şcolile preparează t tară_ şi lit"""arck palton ului cu păraluţele an t,"e~lmea la ~ăIătorii. şi se fac fO:::;~I~ 
ş~ ramaşlţele de scnpte, ce te-a mal avut. Itmer~f11 de fem ŞI tll1erimea dela I 

-..q[Cpt, dov~dă, că estra Hungariarn non est :~er' I~fer;oare g:îmnaziale până- la uni~e~~ 
'~ , Unicul noroc e, că s'a întâmplat la ~ a,l, e. oc ce Isprăveşte cu revederea pă-

. .lsa tot Între noi rămâne ce nnţ!lor ŞI darea ~ d,e. seamă despre rezultatul 

Nr. 1. 

t:ecutul"lor cuprins ÎM monumentele istoric~ 
ŞI tot \llItorul ce se înalţă În institutel\:: cul
turale şi stabilimentele economice industriale 
şi comerciale. ' 

O tinerime astfel inarmată fie-care in 
ramul: ~e ,şi-l'a ales ,de meseria vieţii. e apoi 
capab,~a ş~ de cucenre. In acest sistem de 
educaţie sa se cerce vÎfToarea Germaniei ca 
e1emen.t cucer.it~r. ~.. ,'-~ ~ .... ~ 
. ŞI practICI! nost!l, J!dam cum InJură '. 

limba nemţea~~a, cum Il1Jură străinătatea, dar 
de a~e:a tot)l~anul şt.ie nemţeşte şi unde 
mergI In stra1l1atate dai de ei, cum adună 
comoara experienţei şi vin acasă de o vând 
pe bani scumpi. Au interes ca altii sa nu 
ştie lir:tbi1e şi să nu cunoa~că pieţele euro
peneştl, pentru-că altfel li-s'ar face conCl1- / 
r:nţă, s'ar . .împărţi cu ei pe comerciu, pân"i 
cand aşa JIdanul este stăpânul comerciului, 
- ţara o Iasă ungurului să o munceasca 
pentru comerelul jidanului, care are lipsă de 
iobagi. 

In timpul mai nou a luat statul În mână 
arangiarea excursiunilor şcolare. Doamne a
jută ~, Da: şcolil~, noastre, gimnaziile, prepa
randllle Şi teologII le au rămas tot la calen
darul vechiu, care din an În an tot mai mult 
rămâne Îndărătul calendarului lumei noue,
Şi apoi vezi Doamne. noi suntem vită de 
împăraţi şi nu putem umbla pedestru 'ca şi 
studentul german, ci ne trebue hinteu ori cei 
puţin ci. II. pe tren- făcute în fabricele 
neamţului care pedestru a adunat mierea 
esperinţei vieţii, din care şi-a zidit fabrica. 
~ade dar, acasă la arie ori la popiei cum ~ 
facut-o ŞI tată-sau ...... ca nu cumva cu moarte 
să moara cel ce va vedea viitorul naţiunilor: 
cultura europenească. 
_, Şi cât de ieftin se călătoreşte în străi
nătate, Griebens bună-oară are itinerar în bro
şuri separate pentru toate oraşele din Ger· 
mania (Griebens Reiseflihrer). Acel itinerar 
îl c~mpe~j şi. studie~i de a~asa şi apoi mergi. ,-' 
?una·oara . pn~ Berlin ca ŞI în oraş eunoscLlt 
111 care ~tl cat e taxa hotelului, birjarului, 
hamalulul etc. Dar despre astea de altă-data, 

, De căt,ra ~ cu~eritorii politici am putut 
eSlsta; dar lata vine cucentorul modern cul
tura şi goneşte p~ cel ce nu ţine DJS ~u ea 
În America, ori '1 face cerşitor din 'poartă '" 
poartă. Şi cultura n 'are naţionalitate, ea este 
un bun comun al omenimei. In lupta de exis
tenţă ea serveşte de armă de o potrivă b:h~~ 
turor neamurilor. . 

Câ~d ti.nerimea noastră îşi va câştiga 
acel capItal. mteledual cu care să poatfi, lua 
lupta de eXistenţă În economie, industrie co· 
merciu, ştiinţă, artă etc. atunci nu va 'fi L: 
bătrâneţele ei gonită de pe vatra strămo
şească în America şi nu va mal umbla din 
poartă 'n poartă, 

Calea spre acel capital este studiul uni::
versai care produce cultura universală anlea" 
stavilă a cuceriri lor străine. 

Că s'a schimbat lumea. Aceea ce ori)JY/ 
tul odinioară a cucerit cu arma d~" aptls; 
acum recucereşte apusul dela OI~t cu cul
tura .~ dar cu percente cu tq.tl 

A cui e cultura, aceluia ,~ţara . 
I 

-=""=,,,' 

/ 

Vestim ca placere;" că in numărul de 
mâne vom publica Ull articol Întitulat " ŢJ. 
ranii> datorit penei d-Iai Vintila 1. Bratidllli, 
fost deputafii Jost secretar de stat in ml~ . 
!listeral de irwnte. R,omdnia. ..' "" ~ ........ ~ ~'. a perit ŞI eco~'ionaIă e echilibrată. o?ţmut la şcoal~ ŞI pachetează proţapul şi 

/"1 ~. Acum numai ata ~:~~~~~:'.lb~altt.a de drum ŞI după un plan bine preei· 
facăai,~tn de aici ( zat mer~e pedest~u .• de cunoaşte tot poporul 

xlmantui ţam sale de astăzi şi tot 
-.fII'" ~ 

. ~ 
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lndrassy în Viena. 
că fejervary va şta şi azi in Viena şi se va mai Alegerea neta Baia-hîars. sfătui cu M. Sa. 

N. Wiener Tagblatt asa ştie că s'a v0fbit 
_ Criza. - de disoh'(1rN! \imprăşliarea) Dietei. Sa se mai 

3m,?ne adică Oda şi dela 1 J~'\artie incolo nu se Mercuria trecuta fruntaşul Dr. V. Lucaciu 
Ziua de ieri a avut senzaţie. Voinicosul învoiesc partidele, Guvernului nu i-ar rămâne astfel ne scriS6~ ca. R<.>manii. ?e acolo erau chemati la 

conte Andr<issy Oyula, care În vremea din decât o cale: imprâştiind Dieta d'acum, sa se facă I sfat (pe VmeI") m privinţa celor de făcut în 
unnă se arăta ma grozav si de cât Apponyi, a alte a!c,f!fI"i. Se lt1 .. telege, alegerile noi s'ar face i alegerea din Baia-Mare, alegere săvârşita Mercuri. < 

d I
t· 'u ")~e t03111nă !'lu ni-< a mai îm!Jar.t<'işit nimic deSIJre cele 

, . pe căi ascunse în Viena un e a .am, "';, , . ' A aluns efi ,- Ratificarea convenţiunei hotărate. m vazut numai că s'a ales kossuthis-
căutat pe ministrul de războiu Pitreich şi I comerciale cu Germania. tul Fbldes Bela cu 1232 voturi impotriva lui Bay 

l-a rug~t Csă ls,e. fac~ mijl~)Ci,to~ la M
t 
~iestatea N\ercuri, s'a ţinut sub presidiul ministrului M.ikI06i~~: ;3g~u~o~~~ ~?;~r~at deCI' la aleg'erea 

Sa. căcI oa Itla n are nimIC Impo nva pro- de externe Goluchowsky, consiliu comun de mÎ- asta 1785 voturi. 

gramului Maiestăţii Sale, nu stărue pentru .. V"! . . . d' '" C" d' t ' f t ' ~ 

b d 
d ~ ~. t - msin în lena a care au participat cel OI ministri <1 In re acestea au os ŞI multe roma-lin: a e. coman a, ungureasca ŞI e gaa sa prezidenţi, Gautsch şi fdervâry, ministrii de re- neşti, ni-o spune ,Budapesti Hirlap care scrie:" 

prtmeas~a tguvbenu .. 1 _ ~ ." . zort şi secretarii lor de stat, decizând reinoirea ,~in număroase sate Românii veniau la Baia-
lasa rea a mal a urma, ca alC! mmem \ '., ' ., Mare cântând ,Kossuth-nota ca să voteze pentru 

. ., t It· . - . b~t-il . conver:ţllJl1el cu Germania pe baza tanfulul auto- candidatul kOSSlllhisf'. 
n are

d 
n
I
1m

j 
ICUcon r~ a ~~a ŞI IC~ Ş1 a.f'te t ŞI comun. Conventiunea intră în viguare la 1 Mar- Nu invinuim pe nimeni. Trebue să ne ară-

_ scan a e e
d 

n~gtun. 0tr I~ sa e e comlda de or tie si ţine oânăla finca anului 1917, tam părerea de rău, col nu s'a pus candidat român. 
nu sunt e ca nlS, e amgaşe semne e ra- '~.'".. c' " A - Atunci de"j'uur se P")l'O"a bal t . (d 1 • f'< d~ Se ştie ca tantul acesta a fost pregatit mca -' b ,f (L o aglU a oua a e-
goste mare ŞI pro un a. d S '"1 'K.o l ., ' t f '- ă gerel elim s'u întarnplat În parţile noastre la 

O d 1 I V
· '''ro a ulUI' e lei ŞI .or )er ŞI n a mal putu I supus a- Nadlac <:'1 Pecica, şi astfel Romanii ~l'-ar fi' al',"ltat 

espre rumu a lena a b z v "1' ' ." ." Andr<3.ssy, n-au .avut cunoştinţă numai cei- probarn l?ar amentulul.. . . " disciplina de partid şi naţia ar fi fo!:'-t cruţată de 

1 1
·· .' U '1 K th A Se mţe!egl.' opoZiţia are \) noua al ma de a- despredere prin măracinite pustiiului· ... 

a tI vlceregt al naun or : OSSll • , J)- .,. . ' , . . B' ff b • gihii le lt1 contra guvernuluI, care a prefe,'at mal 
ponYl ŞI an y. b' d' d '," " ţi' . 

[ B d t d 
ltle acest o IU, ecal sa expun<l eara a urman 

11 li aDes a se cre e, ca In urma a-. ..,. . . 't l' ţ' . d ~ ~'t C '1" 1" ImpOSibile dl1~ P, unctul de vedere al mtereselor e-
Ce <;:.tel Cap! LI a JUni esararş!e a oa 1\ el, . ~ ." 
pacea in fine tot se va face. conomlCe ale 1

all
1. 

. Momentele principale ale Crizei sunt Năcazui opoziţiei este şi pentru faptul ca 
de alTei următoarele: pe zece ani de zile s'a zadarnicit infiinţarea teri

tnrc:'u; \'amal independent, care :,:agitfl. atat de 

Petesburg. Sinoul a ordonat desti
tuirea şi urmărirea preoţilor, cari au inter
pretat ca ilegale măsurile luate de guvern 
luate cu prilejul ultimelor evenimente. 

CăJătoria lui Andrâssy. 
_ ~ c .. ---

Des\Jfe tainica călatorie a contelui Andrassv 
în capitaiâ Austriei, se anunţa urmatoarele: C0tÎ
'ele Andrassv a sMit zilele trecute in orele de di-

--~ mineală În Viena. Că1:ltoria s'a făcut în cea mai 
mare taina. In ziua premergătoare, contele Andra!:'-sy, 
a mânat la gara din Kelenf61d şi acolo s'a urcat 
h ~rel1111 spre Vi~na, ca nimenÎ <;a 11l' afle> despre 
cdatoria sa. Dar in B\:dap'::sta cnrifeii ştiau dc::.!,'e 
aceasta cale, Stiau anume Kossuth r~CI-;:ih:.', "\/l
ponyi Albed 'şi haroi1ul Bânffy Dez~6. AHcin~va 
i,u sna nimeni nimic. 

, Andrassy a ajuns În Viena în oarele dirni-. 
'neti i şi a mânat deadreptul la Pitreich, ministrul 

'c,_, de război, care efa avizat dinainte Sfatul a ţinut 
:llti'e cei doi TJoliticic:ni doua ore. in Viena se crede, 
că În urma capiiularii şoviniştiior, se va rl~stabili 
'r~ ..:urand pacea. 

lnchiderea şcoaleicr d!n 
Seiymeczbânya. 

Ouvernul a îf1cl1is pe timp netermi;;at şcoala 
'de Silvicultură din Selymeczbânya, pentrucă stu
de:ltii de acolo f<iceau mai mult politiCă, de cât în
yaţau cafle, in chipul acesta şco<\!a fireşte a şi 
devenit de pricos. Poiit;că se poate face şi în 
l1irt, nu e lipsă de şcoala. 

Cercetarea din Dobriţin. 

Fişpanul Kovacs Gusztav eri şi-a trimis în 
~,cris fasiunea, în care povesteşte pe larg: odisea 
sa di!l Dobriţin şi ridică acuză Împotriva unui 
număr mare de civi· din Dt)brÎîin. Spune că 
scaparea lui a fost numai comedie, planuită de 
mai nainte, Întocmai cum a fost plan uită primirea 
si în cele mai mici amanunte. Susţine că abli
cerea sa a fost siluită şi cere ca sa s:~ caute 
actul acesta şi sa i-se trimita lui. Dealtfel la nici 
un caz /IU ab2ice de fişpânat şi Îlldatâ ce se ,'il 

rt'mlrge, Îşi l'a oru!'a post!'!. 
Capitanul poliliei aflând, ca documentul de 

ahzicere s'afla la advocatul Dr. Feher Oezşo, l-a 
ciuj.t, şi act'sta a şi predat documentul. 

Cercetarea continuă. : 

Telegrama deputaţilor naţionali. 

til;'(: Unguri. 
După ştirile din Moscova, s'a constatat 

rla?n~~r:;trişli. ~7re~~V~aoa~ie;~r~~ b~See~~~~'~i~~ar!U~t lE~~~~ 
Cancelaria ciin Budapesta privitoare la torilor din fabrici şi dela căile ferate. 

Novoie Vlremia, află din Libau, că 
mişcarea poporulUI din ţară pe luna No-
vembre publică numeri l1u-se"poate'-mai comiTetul sociaIisL~a.,.. ... ,iuM·'9it ţt; l'I Îmitat 
tri~t\, Se dn\'ed,:~~~c anume, C;l în asemănare comitehlr'~'ilrsei şi Duma oraş~lui s.ă de
cu anul trecut, în luna Nounbrc uil1 ast an • D'~"~t "\'111:1". ~.~'CC~~trl': \Knl;'U 1I1treţm:r~a 
ţafa dă .. înda~~H in privinţa, !l('!şterîl?r şi a IltlLra .. ~r,liOl 1~(l1genl, cont~ar toate fabnc1ie 
casător1l1o!', ŞI spor e n(1!nal la rubrica elt:!- vor h -+f1Q8jid.ft~"'- ....... -, t, - "'-..... '~ 
grull"tilor, aceior deci cari mânaTi de sărăcie, I r1.,ttetlţ'la "·i·~'_'''·lrl'IC ~ , lI' ~ t , \\ C' L\\~C, 1'<1 repren:ll'la II e .... 
iau iumea în cal). a avut o întrevedere cu ministru D. Witte, in 

Eată câteva numere: cl:rsul careia a întrerogat pe preşedimele con'" 
In Noemvrie 1905 s 'au născut 50.253 siiiuluÎ dacă se teme de eomplicatiu !1i din cauza 

au murit 36.504 chestiunii marocanI.'. 
Sporul e deci 13.749. O, Witte a răspuns, că tcate afirmările cum 

că imparatul \';?ilhelrn are intenţiunea sa urmă-
In iuna Noembre 1904 s'au nascut cu reasca \\ politică agresivă cu prilejul conferentei 

8200 mai mulţi şi au murit cu 3200 mai n:arOGlile sunt nt'Îtltemeiate, de oarece În tot 
puţini. tiitlJ)ul domniei sale Imoaratul \ViHwlrn a urmarit 

Sporul din luna Noembrie 1905 e deci o politica pacinica şi Witte este C0~vins, că po-
., 1 litica Germaniei va rărnanea tot delllla aceeaş şi 

cu 5000 mal puţIn ca In una corespunză- ca conferinţa marocana se va s1{lrşi tara nici un 
toare din anul trecut. incident mai CU seama intre Oennanin şi i.t~: 

Şi mai rău stăm dacă asămanăm cele D. \Vitte nu qie cine ai'e Înldt"Sul să 1'01;)-
11 luni din anul trecut cu lunile corespun- pandească asen;ene" sgomote lldiniştit(w'c şi 
zătoare din anul 1905. Naşterile în anul ace- ~'e~~~~~_,,~E~as,a, ",s.eAace în interesul s;Jcculaţiunei 
sta s'au împuţinat adică cu 31.600 ear ca- -------. . ... _~ 
zurile de moarte au sporit cu 64.000. Va să 
zică sporul e cu 75.000 sab cel din anul 
trecut. 

E şi mai trist pentru noi aflând ca Craciunul ta Curte. Sâmbătă 24 Decemb,' 
dintre toatd comitatele, cea mai mare mor- la orele j 2 din zi, Inalt Prea.' Sfinţia Sa mitropo
talita te a fost în comitatul Aradului. Jitui primat, Înconjurat de înaltul cler, s'a infăţi

Casatorii În cde: 11 -luni din anul ace- şa1 la paiatul din capilala Bucureşti cu sfintele 
sta (\)ână la Dec.) , s' au Încheiat cu 14.200 icoane, şi în prezenţa MM. LL. Regelui şi Reginei, precum şi A,A., LL. RR. Principelui şi Princi-
mal puţine ca În anul, trecut. pesei Romaniei, Principelui Carol şi PrincipeseJor 

Emigrarile. E!îsabeta şi J\hria. faţă fiind Curtea Regaiâ, a fa-
In Noembre au scos paseport 17.025 cut rugaciunile obicinuite În ajunul Naşterii Mân-

(în Oct. 13,933)înşi. Cei mai mulţi s'au dus tuitoruluL . . 6 't După sfânta ceremonie, ;\'\ajl',;taţile 
tn Amenca ear 114 pasepoarte s au ceru nevoi ră a reţine pe 1 nalt Prea S' . 

L. 
r 

~ TeLegrama deputatilor naţionali, trimisa M, 
Sale la Viena, ÎIl care deputaţii cereau revocarea sol. 
datilol' trimişi prin ţinuturile româneşti} pe motivul 
că faÎrnele de răscoala a Românilor este numai 'O 

manoperă mizerabila a şoviniştilor, precume in-

pentru România., ,< Cu ocazia sfintele .,.,-",_""\""C 

Dintre cei emigraţi 29'6°, au fost U n- lui s' au distribuit ih<~t0 ':\i'l<lmânei tre-::; 
guri (va să zică aproape a treia parte). icute din parka ," , .. 1<R. Principelui ŞiJ1fl"ft 
": Ear pe câlld se petrec toate acestea, ,cpesei R e~ p~ la săracii din Bucur~,p~'-

" :lormat" A2. U jsăg>, a fost retrimisă guvernului, 
" care a aşezat~o f'l archiv. 
-,"'" -:..(.. ... L,'~ '-- _J',~_ Audienţe la M, Sa, 

I~i dupa anleazî M. Sa a primit În audienţă 
de două ore pe întâiul său sfetnic ,Fejervary. N~, 
8,e ,ştie tţlsă ce se va fi hotărît. Se vesteşte ~umal 

,.,... .. ,~~h cei din laşi, CraJov~Ilt;E:T '\1:':': ffJ:: 
conducătorii partidelor ungureşti se ceartăţ),cl}: c<llitati din ţară 40.000 Lei fit'~""1ctn,_!':lTHl~ ŞI mlJ 

tru ciucuri şi împing ţara la pră " '!'\i
31 

a hrăcăminte" ~'. , .. :".'"' , 
sili pe M. Sa să limba ungu~ ~< ~!'J~:rl1f·,tt!"':~,,~~, ajutaţi· trt~,. 
rească ~ ( ca oşti rei împărăteşti. ",.:Ai'"< flUfTHIl ,- . .'dI..Ureştl. "'~'~L ... ~ 

,,>il' eata ce fel de o~IEeni .. vor"'~~ă ne ('~- 1- '~ 
muiască !'"~~' ., ,,,,, ~' ~ ," .. ~' 

-";1_-1--
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Cifră alejăfori. 
Tuturor iubiţilor nostri ale~ă!?r! din 

cercurile Boroşilleu, Chişill~lJ ŞI Şlrw, I~ 
dorim An-Nou fericit FoloSIITI, de. asemem, 
şi acest prilej, spre a le mul_ţu~1 pent:u 
bărbăţia de cari au dat dovada In alegenle 
din anul trecut. . . 

Un cuvânt de dragoste avem de trimiS 
indeosebi preoţilor şi învăţăto~ilor, cari stân~ 
in fruntea poporului, au o atat de frumoasa 
parte din isbânda câştigafă. 

. ~ Drauostea de neam, ce s 'a arătat pre
tUfindeni,o ne-a oţelit şi pe noi În lupta grea ce 
s'a pornit şi recu~oştinţa ce le-o pur!ăt!l' !1~ 
va fi pururea un mdemn de a nu slabl.n1c! 
în mijlocul celor mai dujmăn9as~. v~alun, c~ 
vom Închina întreaga noastra fIInţa luptei 
pentru binele şi Înălţarea neamului ro
mânesc. 

La mulţi ani! 
Arad, 30 Decemvrie 1903. 

__ D1". st. C. Pop, DI'. Ioan Suciu, 

Ioan Russu-Şi1"ianu, 
deputaţi. 

Apel 
cătră domnii preoţi, invăţători şi cărturari 

ai neamului românesc. 

Cetind cuvintele dlui Kossuth îndreptate 

·,TRIBUNA 

atârne dela scris-cetit în limba maghim:ă. . ~ai 
sustine cÎneva, că: .ceea ce se naşte dm pISică 
nu mănancă şoareci, sau că înfumuratul Kossuth 
nu e fiul tatălui său? 

Stimaţi preoţi, învăţători şi .~ărturar~! Pe 
riculum in mora" ziceau străbun II nostrI. Gră
biţi deci a imped~ca acest c.urent primejd!os ~ea
mului nostru, făcand cu putmţă poporulUI ce.tl~fa 
foilor noastre. Se poate aceasta foarte uşor fmal~
'du-se seamă şi de starea mai sărăcută a oament
lor dela sate, aşa ca foile să se aboneze (o o , a
dresă ori - dacă aceasta ar fi prea obositor, lIJl

prelll:'ândll-se la olaltă, prin ce-- făc~ndu.-se ce
tirea în cerc mai larg ~ foile costă mal I?uţm, vo~ 
putea ceti şi ?ameni cu _ ~tare ma! de rand, c~n 
sunt intre nOI - aşa zlcand - lJ1 număr covar
şitor. Aşa pe lângă alte multe foloas~ -' ~îOve
nite din cetit - poporul nos!ru va ajunge 111 po
ziţia d'a se şti feri de glaSUri de Sm'ne -- ca 
salutul din;:Lumina'- la auzul cărora omul a
desea nu e stăpân de sine, c.a şi Odise~1 care la 
auzul glasului sirenelor de fncă să nu, f!e ItI.at de 
pe picioare, s'a legat de catartul corăbIei, pnn ce 
şi-a scăpat ,,:ie~ţa. Cetitul ale~ ":~ fac~ poporul 
nostru să ştie Judeca matur ŞI fJlnd stapan pe a
ceasta va şti reduce la adevăra,ta lor v~loare. la
crămile crocodiliior dela "Lumll1a' can deplang 
soartea sa şi va şti a se feri de ac.ei c~ocodili car~ 
de drag îl strânge de gât. Ab~natl f,OI, poporulUI 
ca prin cetit să se lumineze ŞI IUl11l1landu-se -
zice Rossetti - vor fi! 

Şeitill, la 25 Oec. v. 1905. 

Dt'lllefrill Mim, 
illl'd{ător. 

Abonati "Tribuna"! , 
blândului nostru popor, cu prilejul scoaterii foii Abonaţi )) T ribatla«, 
sale «Lumina" nu pot lăsa prilejul de a mă in- se infâmpine unii pe alţii prietenii şi citi-

eafă cum să 

drepta Vouă, conducatorilor, strigându-va: Cei 
~ r"rmat;, /a loc.' ,', torii nostri, şi toti Româtdi de bine cari vor 

La loc, caci altcum ne vor ajunge.' zile sa spriginească pe luptatorii /laţionali. 
triste cum zice poetul. 

Semne triste!"Dulmlm4~fti_.1 ""~ltt"~;"-~gr'1m Îndeosebi pe abo/lenţi să gră
apostoli ai fericirii încearca să ne Împraştie şiru.- bească CU reînoirea abonamentului, 
riie. " Tristă prorocire de v!itor! Da_c:ii frUi:taşiÎ •• 
neamului nu vor fi la loc ŞI nu vor ti 'sentmele tnmlţând banii chiar de p'acum. 

'. neadormite». " ci vor lasa . naimiţii, aceştia cu 
,,,,~trăine datine, cu straine limbi, cari - sub 
·cuvânt de a ne ferici - nizuesc a se încuiba 
intre noi, dându-ne ajutorul lor În formă de ve-
li.:.in dat În miez de pâne şi ca să facă poporul 
primitor de acest nutremânt, se folosesc de viclenie, 
jertfesc ca să-şi ajungă scopul, ~- perim! 

Preoţi, invatatori şi cărturari dela sate! I1U 

lasati poporul pradă acestor lupi îmbracati II! 
piei de oaie, cari esploatand maştera noastra 
stare, cugeta că prin momeii şi .apucaturi În fel 
şi chip o să ajungă a ne aduna 111 tabăra lor. 

Luminaţi poporul ce binevoitori ii sunt 
:lceşti indivizi trufaşi, cari -- aproape de un an 
trăgând plată grase ca deputaţi - au zădărnicit 
mersul regulat al afacerilor ţării, punând tot felul 
de greutăţi spre ruinarea multora 
4""'. Vorba fiind, că: «Ori cât se va sp<lJa corbul 

tot negru rămâne", e de ajuns se înregistrăm 
faptul, -că foaia kossuthistă să dă gratis, ca 

Deşi in aflul ce incepem »Tribuna" se 
va irzjâ(işa cu Însemnate îmbunătaţiri,' se 
va tipări cu litere noui şi pe hârtie mai 
bună, numărul de DUlIlillecă (pentru popor) 
va li de 12 pagifl~ totuşi 

preţul abonamentului rămâne acelaşi: 

20 coroane pe un an, 
la l) ), jumătate 
5 O} »trei luni, 
2 " »0 Itma. 

an, 

N umărul de săptămână, pentru popor, 
va costa: 

4 coroane pe un an, ori 
să ştim ce-i doare. Un proverb maghiar zice: 2 ») . »jumatate an. 

Indeosebi acum, când kossut/xiştii vor 
otrăvească sentimentele nationale cu 

~A ki delig voIt eb, kutya marad az delutân is 
(-Cine a fost câte până la ameaz, tot câne ră
mâne şi după ameaz/'!) Cu alte cuvinte: Kos- să 
stlthiştii tot una sunt pentru noi, ceÎ de acum 
întru toate seamănă celor din timpurile apuse. 

, 
loaie românească scrL<;ă dupa gâlldul lor, 

~ La toate, călcările legii din partea celor dela 
putere, ca un echou au urmat strigatele 48-iştiJor 
că nu ni~s'a mâsurat destul de cu vârf şi indesat. 
Dar ce să mai lungesc vorba? E destul să arăt 
intâmplările mai nouă? cu prilejul alegerilor din 
acest an. Ce tărăboiu făceau 48-iştii pe tema vo
tului universal, până li-s'au făcut bieţiî oameni 

-,~ -!l{~Jtre-punte. P~pă ac~ea nu voia'"! să mai ştie 
-:-:~ .. fll~ sf~rşit . d. up. a ce s.c vestise, c~ şi În 
,. . c ~.l.··~t~ e de dont votul universal, 
• daI' - Ş1 ~utr""""red.llLca de ei -:- votul se 

preoţii şi învăţătorii români să-şi socotească 
drept o sfântă datorie· a face- abonenţi 
cât mai mulţI pentru }) Tribuna((. 

Numai intarindu-ne unii pe alţii, vom 
putea dace la isbâlldă însăşi lupta pentru 
blilele neamului. 

»7R/BUNA«. 
---~· ... ·'_Î-
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fIOUTĂTI. 
ARAD,12[anuarie 1905 

- P. S. Sa domnul Episcop al Ara
dului, 1. 1. Papp, insoţit de dl P. Truta, asesor 
consistol'ial, a plecat Mercuri la Budapesta, unde 
va sta mai multe zile._. 

-- Ştire personală. Foile din România 
aduc ştirea că marele bărbat de stat Eugen Stă. 
tescu, fost prim ministru sub Brătianu şi Sturdza: 
s 'a îmbolnăvit greu. 

- Vitejii dela Dobritin. cAz Ujsâg, scrie j 
.. DL Varga Lajos advocat, notarul binecunoscut 
al comisiei de apărare (a legilor), a fU/fi! azi dill 
oraş. Acasă a zis că are afaceri grabnice şj~ c;t~ 
trebuie să plece din oraş; dela soţie şi-a luat ra
mas bun zicând că va fi departe decar4ha 
multe zile. Poliţia il eurel1fează. Dr. Varga, care 
a fugit, este redactorul ziarului kossu thist D~-, 
brecien· şi e bănuit că a aţâţat roporul şi el sin· 
gur a lovit pe fişpanul. Azi după amiazi trebuia 
să meargă la politie, să fie ascultat . 

Se vede însă că se simte vinovat şi se teme 
de temnită. A şters-o deci. 

De, fuga-i ruşinoasă, dar e sănătoasă: 
Se mai scrie de altfel, că din străinatate vin 

O mulţime de scrisori la Dobriţin, În cari Ungu
rii d'acolo sunt batjocoriţi pentru faptul ruşir.os 
că 2000 au bătut p 'Lm om bătrân. -~,~_-_ 

- 111şelătorie. Ni se SCrIU urmă
toarele: 

Foaia kossuthistă "Lumina< din Budapesta 
în n-rul dela 7 lan. a. c. a publicat un articol 
de fond provazut cu subscrierea mea (.0. 
Lascu.:») Faţă de banditizmul acesta am pus!a 
cale procedura cea mai severă, iar lui Kossuth 
Ferencz Î-am adresat (fireşte în limba română) 
următoarea epistol~l: "."" 

Oradea-:\olar:-, la 8 lan. n. 190.0. 

Doltlllulr D''IJldat.' 

In foaia ,; Lumina , ce apare in Budapesta 
sub egida Dumitale, s'a publicat un articol· de 
fond cu datul de 7 lan. n, a. c. şi Pl'ovăzut cu 
subscrierea mea (D. lascu: •. ) 

Acest articol nici nu l-am scris, nici s'a 
publicat cu ştirea, ori cu învoirea mea. Ar fi 
un ce absurd şi imoral, ca eu, cunoscut de 
membrul partidului naţional român, să vin a-mi -,_ 
indemna poporul să se inşire sub steagul unui 
partid, care pân'aci nu să fie lucrat pentru pros
perarea acestui popor, fără când s'a ocupat cu' 
dînsul, de ordinar numai şi numai nimicirea et
nică a lui a pretins-o dela cârma ţăriI. 

Ori car~ a fost deci motivul (blamajul meu 
din punct de vedere politic şi moral înaintea......,. 
poporului român, ori câştigarea acestuia pent,to. 
partidul Dvoastră prin usurparea popularităţi mele), 
fapt că s'a comis un atentat în contra mea pe 
cât de nepermis, pe atât de şcandabs. 

Nu pot crede, ca atari lucruri iă intru
nească aprobarea dumitale, care conform i ndi
vidualităţii dtale la tot cazul vei preferi o ac
ţiune prin espediente corecte şi oneste, eal' nu 
prin atari atenîate, ca acesta comis faţă de mine, 

Şi de oare-ce am să pun la cale retorzlunea 
recerută, rog, să te îngrijeşti, ca in decurs de 3 
zile dela datul acestei scrisori să mi .se comu
nice numele făptuitorului. 

Cu stimă 
Dr. Ocmctriu Lascu:-

Infieram':' din toate puterife chipul 
acesta de a se folosi un cinstit nume ro
mânesc spre ~ Înşela - cu anume" ţintă şi 
viclenie - pe Români. 

- "Inteligenţii" din Do~rit~n. Ca ~i,n-
teligenţii (adiCă domnii Învăţaţi) dm pobr~ţm, 
nu mai găseşti alţii pe faţa pământulul./iI;"' Câ~d. 
zici .inteligentă', apoi Întelegl, că acela e om Cll Jn--

li -t- ........ b 

·~(JJlRE -. MAR'~811tI"1LtllanS' pO'Ilta' re . Rog P~;T. p.ublic binev~ .. 
...... ' 'c:,' toât~ marfa din .....:' l' \J :. , -,' _-. OF_.:.· " tască a se convmg~ pers~nal; 
'---.:.::..:: . , .. ~. , -', I1wole . ,~. li" . cercetarea magazlOulul nu 

~ . 

Szab6 Albert ~ 
Jiferant de curte ::l ~:t. S~l~' 

. ue !tltlaue, poreelan ŞI a -~ ra" va'" 'e ~"" br . la ~~mpă-yand cu preţllfl foarte'reduse-- _ • ~ o Igl pe nimenI 
---- --- _.--::::::~- -, ~- . ,." . rare. 
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văţătură, care trăeşte ~ypă I~g-e şi .nu f~ce 111~1 
un lucru de care Să le tIe ruşme cllJar ŞI ţăram
lor, doar şi aceştia dela inteligenti au să Învete, 
cum să se poarte. 

Ce-au făcut însă cei din Dobriţin? Au bătut 
pe fişpanul lor Kovacs până l-au lăsat mai mort. 
Când s'a făcut cercetare, că oare inteligenţa sau 
ţăranii sunt păcătoşii, atunci au ieşit la iveală 
multe lucruri. 

Iată de pildă ce scriu foile ung-ureşti: 
,Poliţia a întemniţat pe Szab6 Andnis, calfă 

de casap, care cu un lemn gros l-a lovit pe Ko
vâcs În cap. Lemnul cu care l-a lovit e plin de 
sange şi e luat din o scară, ce se gasia la statie. 
Slab6 Andnis are şi acel păcat, că la banca "'AI
fOld· el a fost cel din urmă care l-a lovit În 
spate pe fişpan '. 

Ne Întrebăm noi acum, că ce În teligen ti 
sunt aceştia? 

Judece fiecare om,' dar să nu ia pilde dela 
astfel de cărturari! 

-- E aceasta dreptate? Nici azi nu cred 
foile ungureşti, că românii nu vreau răscoală. 
IncA se mai găseşte câte o :spărioasă, care strigă 
ca din gura şarpelui, ca ungurii Sll nu se prea 
încread,'iÎn pal~ea ce domneşte Între români. Ştim 
noi, ce-i doare şi ne pare rău, că avem de lu
cru cu oameni fricoşi, că doară fie-care intelege, 
că Cll fricosul nu duci la cale nici o treabă bună. 
Nu văzurăm, clIm trimiseră la Hălmagiu şi Brad 
cătane asupra Românilor, ţinându-Ie acolo mai 
multe zile. Au făcut cei dela putere lucrul acesta 
fiindcă era vorba de români. Când e vorba Însă de 
ei, atunci alt cum merg treburile. Iată la Dobriţan au 
trimis regimentul 37 (român) ca să facă rînduială şi 
după două zile s-a reintors fiindcă s-a văzut 
semne de pace. Noi Însă ştim, că la Dobriţin a 
fost vărsare de sânge, şi b:Hlie după toată forma. 
nia? Unde e dreptatea dara? 

-- Unde dai şi unde crapă?! ,·M. 
Sza' publică scrisoarea advocatului Dr. Ro~ 
senthal Oyula, care a propus În sfatul oră· 
şenesc al L~~ojului ~ă s.c pornească pro~es 
împotriva fOii ,.Pestl Hirlap p<:ntru :111!1-

ciunile ce li-a scns despre "revoluţia romana 
'din Lugoj. 

Intre altele, Dr. Rosenthal (kossuthist 
""1re altfel!) scrie: 

. Românii din Lugoj şi ţăranimea din jur 
tocmai aşa are pofta sa facă revoluţie, cum nu 
i-ar veni la socoteală dlui Legrâdy, proprietarul 
lui ··P. Hirlap, sadaruiască a sa ca~ă c.u patr~ 
rînduri din Budapesta pe seama slUjbaşIlor can 
se împotrivesc stăpânirii. Nu e adevărat că cine-

,",,' va să se fi Inarmat, ba nu e nici cel mai mic semn 
că ar fi fost câtuşi de puţin Înverşunaţi Românii. 
Cine a scris asta în .. P. H.' a minţit. A trecut 
şi ziua de 19 Dec. (când se scria, că se vor răs
cula Românii) şi n'a avut altă urmare, decât că 

- la târguI de săptămână. Ia care de obicei vin 10.000 
~·'o români, În urma ştirilor mincinoase, ce s'au răs

-pând it, temându-se oamenii, că totuşi: da dacă se 
- va Întâmpla ceva, n'au l'('llit decât 500 şi astjel 

Ile{{llstorii zadarnic aşteptau cLLmparafori. Cred, 
C.f:Î am îndeplinit o datorie, când am dat În jude
cată pe scriitorui mincinos care pe lIt'gustorii 
d'aici i-a păgubit ear pe cei-ce nu sunt În cura! 
cu lucrurile, i-a speriat. 

Dupăcum vedem, când sunt loviţi la 
. -. pungă, chiar şi onorabilii kossuthiştî des· 
mint minciunile împrăştiate pe+socoteala Ro-
mânilor" .~ 

Românii să inţeleagă! . 
t' 

.-~ "~ - Viaţa Românilor dln- Beiuş. Anul ce 
se rostogoleşte, a fost pentru Românii di~ Beiuş, 
an roditor, care a lăsat bună sămânţă ŞI pentru 
cel viitor. 

Duhul ÎnţelegeriJor s'a sălăşluit În sufletele 
acelor fruntaşi români, cari neconten.it ~r !i tre
buit să muncească pentru a neamulUI mamtare. 
Acest duh li-a luminat minţile,. şi azi se pot şi 

-

... Ţ R I BUN A, 

ei mândri, că lumea aude veşti bune despre be
iuşeni. Vestea. ce o am primit acum mai in urmă 
ne Îmbucură. Inteligenţa de acolo împreună cu 
măestrii În presara de anul nou va da un C011-

cert, dovadă despre o adevărată înfrăţire. 
Un lucru şi mai frumos e din partea lor 

punerea la cale a convenirilor sociale. Inteligenţa 
cu maestrii În toata Sâmbătă sara se adună la 
un loc şi se sfătuesc asupra a lor multe treburi, 
ce se ţin de noi. 

fie-le spre laudă. Viitorul apropiat ne va 
aduce veşti şi mai îmbucurătoare. Le scriem a
cestea cu gândul, să servească de pildă şi altor 
români. 

Crăciunu1 in Semlac. Ni-se scrie: 
Sărbătorile naşterii Domnului nostru Isus Christos 
au fost adevărat zile de praznic pentru poporul 
român din Sem lac. 

Serviciul divin a fost săvârşit de cătră d-nii 
preoţi: Lazar Adamoviciu şi Demetriu Ganea cu 
îndatinata evlavie. Corul vocal sub conducerea 
zelosului Teodor Suciu a cantat cu multă preci
siune răspunsurile liturgice. 

La priceasnă [1ărÎntele D. Ganea ese din 
Sftul altar şi Într'un ton respicat şi la înţeles 
ceteşte pastorala lIu~tr. Sale domnului eriscoD 1. 
1. Papp. Dupa-ce s'a finit cu cetirea pastoralei 
s'au făcut mari ovaţiuni la adresa bunului nostru 
archiereu. Ziua întreagă a fost obiect de 
discuţie pastorala din chestiune. A doua zi d-nul 
preot Ganea a ţinut predică dând poveţe bune 
poporului. Să trăiască. 

- Mare-T frica! Ni-se scrie urmatoarele: 
In ziua de 23 Decemvrie v. 5 Ianuarie n. 1906 
cerceta comuna noastră pacinică Fenlac pretrua 
Aradului-nou (corn. Timişului) spre gratularea sf. 
noastre sărbători Naşterea Domnului cu o cam
panie de 12 jandarmi şi un sergent cu ordinea, 
ca să caute prin toate casele arme. 

Infâiu se duseră la casa părintelui Moise 
Babescu făcând cercetare, pe când părintele cu 
sânge rece spuse sergentului,' cl't·-n'lf"1fre-~anne-.·· 
Fiinc.i de fată, mult m'am mirat de cmag-iul pă
rinlt:lui \.:arc puse intrebar\' "ergentului, c-a dupa 
a cui poruncă au venit? 

Sergentul răsiJunsă că dela ministru de in
terne este ordin; atund parintele îi zise, că ce 
cOllturbâ poporul tocmai pe sfintele sărbători şi 
că dl sergent să reporteze celor ce l'au trimis. 

Toale aceste spunându-Ie sergentului, carele 
după interpelarea dlui părinte s'a Îndepărtat pacinic 
cu azistenţa-i, prenotându-i dl părinte că în sf. 
sărbători să m.\-i mai conturbe poporul cel blând 
şi ;pacinic. g. 

~-- Un nou talen t musical. Ni-se scrie 
din Bucureşti: Joia trecuta, 22jXI! st. v. s'a serbat 
pomul de Craciun la pensionatul comunităţii evan
crelice de aici, Printre numerosul public se aflau 
h ... • 

--....; 
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şi s~rvitor~1 s.ău, cari au adus pe dorhnişoara 
Mana Luttl din Treviso la Veneţia. Mama maş
terit a fetei, s-a ~nvoit să-şi retragă pâra făCU!>l 
contra bătranulul, dacă contele Correr va îna
poia epistolele fetei furate. Bătrânul indată'-...s-a 
şi Învoit şi astfpl e mântuit de ruşinea ce ral' 
fi ajuns dacă treaba se ducea la judec~tă. 

-- Din Gherla ni-se scriu următoarele; 
Cu mare trudă şi năcaz am Înfiintat un cor bi
sericesc din tineri şi tinere (domnişoare), pentru 
biserica nouă românească, care se va găta în 
anul 1906 .. 

-.. 

Altcum nu am putut să aducem tinerimea 
română din Gherla la o cale, pe care cale să se~~ 
lapede de perderea sa însaşi. Şi cu cântece fru
moase româneşti voim prima-dată să-i Îndukim 
pe poporenii nostri cătră naţiune şi cultura ro
mâna, căci mai puternică unealtă ca şi cântecu~ 
puţine sunt. 

Dar ştiind şi aceea, că fără un ajutor bă
nesc pe calea care am pornit, nu ne-am putea 
abate. fiindcă chiar în jurul nostru sunt români 
foarte Iăpădati şi stricaţi in toate privinţele, şi de 
altă-parte văzând domnişoarele acele frumoase (cu 
suma 24) cari s'au adunat la cor, ar fi paguba 
să nu ne putem conduce' ideea . şi să nu ne pu
tem ajunge scopul, care acolo îşr'·af .... W..t.a. ... -Sd 
Întărim corul prin statute etc. 

Preşedintele corului este domnul protopop 
Lemitlvi din Gherla, conducătorul corului este 
domnul profesor Domide (profesor de preparan
die), care dOllln lucră cu o foarte mare ambi
tiune, încât nu suntem în stare a-i mulţumi şi 
răsplăti. La cor este învăţătorul Ioan Boer şi 24 
d-şoare şi 18 bărbaţi. 

Ne-ar fi de lipsă şi un harmoniu şi mai 
multe unelte pentru cor şi pentru aceea mă rog 
d-voastra să faceţi bunatate să publicaţi înfiinţa
rea corului şi totodată durerile şi lipsele, ca să 
putem căpăta ceva ajutor. 

--- Câţi flămâf1zL_.3Ş~aliltă i".uv at e · 
de'r.·'StI"".mre-"'~l"fiaeJe întovarăşite nici azi nu ~ 
au gândul să-şi povaţuiască turma a se potoli. 
Nu vn.:am, ci jJl.; Li ce merge, gluma se îngroaşa 
şi neinţelegerea creşte. 

.lncăerăl"iledfR' eOOtrtate SU~bici...~ 
nuite. Cârrlluitorii au şi luat hotărârea, ca să
scoată din slujbă pe ori şi care dircgalur, car..-~· 
va mai îndrăzni să nu să supună legilor. Şi-i 
lucru minunat, că atunci, când partidele foilor' 
întovărăşite strigă în marea lume, că toată ungu
rimea e pe partea lor, tot atunci aduc ştirea, ci 
1500 de oameni cu Învătatură sunt gata de a 
veni în ajutorul ministrului, ocupând locul celor 
alungaţi din slujbă. Vorba Românului: Lac să 
fie, că broaşte se găsesc! 

Dacă merge treaba 
altfel, că şi cei alungati 
ascultare şi vor cere milă 

aşa, ne vom trezi de 
se vor căi pentru ne

dela cârmuitori. mai multe persoane cunoscătoare 111 arta fTlUSiCel, 
dorind să audă pe a doua odrasla din farnilia~_ Mulţumită publică. Praznicul Naş~ 
Cionca: pe Romulus, despre care vorbiseră deja Domnului nostru Isus Christos din anul acesta ~> 
jurnalele germane ardelene, cu ocaziunea concer- a fost o adevărată zi de bucurie pentru drept-
tului din Râşnov. credincioşii apartin<ltorLparochiei Chiti.gh~L; o" 

Curiositatea nu le-a fost zădarnică, caci Ro- Siuprindere . .fleKşteptată n~-~ facut evl~vloşl\ cre-_ 
mulus a cântat cu atâta sentiment şi avant artistic, ştini, dl Aurel M. POPOV1C1U notar prll1~ com. cU 
încât alesul public,ce era de fată, În entusiasHlul dona soţia sa Constanta născ. S~rb, ca.fI a~ don~t 
SăU l'a rasplătit cu aplause frenetice şi strigându-i: un potir, disc şi steauă din argmt veritabil, aunt 
Să trăiască! în foc cu inscripţiunea donatorilor În pret de 

In adevăr, că acest băiat face progrese co-' 200 COL cari odoare menite pentru aducerea 
lo~ale În f.l:umoasa art~ a musicei; soru-sa ii pro- jertfei cei fără de sânge, s'or sfÎl~tjt şi s'or pr~: 
ITiite un vlltor SI~lel1dld. .. . dat destinaţi unei lor, în ziua pnmă ~ a Naştem 

Eată ce ~cne.', R,umal1lscher L!oyd~: Domnului prin subscrisul· .paroch, m I?rezent~ 
. .: Intre c~el can s au produs. Ş! can au 'fost I unui public foarte număr.os. I~ aceea ZI, dt!pa 

P:1ml.t' cu. placere, trebue s.a ammtlm, cu deos~- terminarea sf. liturgtMi, pnn cuvmte scurţe. s a~ 
blre. m pl'lJ?1ul loc prod~cţlUnea la ,VIOară a mI'" spus poporufui n~mele. do~atorilor m~rm!mo~1 
cuIUl R Ctonca, care. a cal1tat cu at~t~ .art~. Ro: cari Între astfel de ImpreJurăn grele au Jert~lt bl
manţa,' de Svedsen ŞI Muzurca· IUJ Wlenlavaskl, sericei noastre daruri atât de pretioase ŞI fru
încât.a pus În ,uimire publicu~. Micu} R. Ci<.:mc~ moase, că Atotputernicul ~Dumnezeu să I~ d~ 
promite să devle un mare mălestru m vioara; ŞI atât lor cât si familiei lor noroc, sanatate ŞI 71le 
lu.i Îi stă înainte ca şi. surore~ sale d-rei Aurelia înddungate. ~ Dee Duml~ezeu ca aceasta ' 
Clonca, o cale strălUCită mUSlcală. frumoasă şi bineplăcută lui DUI11 ~"'u __ _ 

- Un bătrân care fură o fată. Din Ve- mulţi imitatori. Chitigh~~. 
neţia se teiegrafiază, că zilele acestea au fost slo
boziti dill temniţă bâtr.ânu! conte Nano Correr 

Vas/fiu Seleş, ~~ ... ;:;;; 
paroeh.gr.-or, JI'M .... .JI1I'--_. 

... ~ . CANCELRIA ARCHITECTULUl ROMÂN 

-IOA N .' N I G A. 
. .l rad, Jozsef fOherezeg-nt. Nr. 1. 

(LAngll banca "Victoria".) 

~- ~ late ~ ." ~ 
~ sJ="-: ~,"~~+_:i-!'~-_ ' ~.,~, 

Preglte~te planuri şi specifică,! de pent· >" ~'i private. ';''-''''~: :,-.. ;:.-t 
. r t· . 't 1 n st a orient" 1 ",Hoei ŞI resta 00#1 chitectul'ei mal innalte, cenzurări, a. speCIa 18 10 n a . o r. .. . T' 't . 'c-hl'"ţ .. SpAi'i- • '-

d'" J-.l..io..-se· bl d-Ior r ,,"i oc .... I.· nml 8 P ." ") ~"f',,,- l. i . serieI tn mod artîs,~ic e cauză O recoman mm .. -=-' . .'>' .. ". "Z"4~56 " ~ _. ~ 
ficărl şi serveştetn lucrărI architecl~..i,Dct..cft-.~gslaşirJ '11',>1.:....,:. ~ -.c_-=---
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--- O podoabă a sef!1~narului g~. 
ort. român din Arad. Ylzlţato~1 sem,l
naruJui român din Arad v,a .ÎT~tlmpma o vie 
şi plăcută surprindere artistica, ca~d se va 
afla în faţa salei mari dela. se~mar. Un 
portal de o sculptt~ră grandIoasa A vesteş~e 
genialitatea tină:ulUl sculpto~ roman, IuliU 
Bosioc din Berl/şte, (p. u. fain). A _ 

Uşa mare a salei festive e mc~draţa 
de nişte figuri decorative de ? _exec~ţle mt
nuţioasă, armonică şi de ~eph_n~ arta. _ De 

- asupra tlşei, ca şi o coroana sta m form~ de 
boltitură un aspid, care cu emblema dlece-
zei îţi facL o impresie su~rbă. . 

fiauri ornamente ŞI execuţIe reco
mandă b pe' deplin pe tinărul artist, care l~ 
timpul său prin ţalentul său. făr~ a ~erşl 
spriginul oare-~Ul. ~ devemt stJpend.latul 
mai apoi cel mal dlstms elev al ~coalel ~e 
Jemnărie şi ferărie din Arad. S~mm~rul dm 
Arad şi publicul român p~a!e fi ~Jandru ~e 
talentul şi munca acestUI tmar senos, harmc 
'şi plin de doru.l ~rt~i. _ . . . 

-- Convocare. P. T. membri ai Casineir om. 
din Oravita-monrană. sunt poftiţi ~a a.dunarea gene
rală ce se va ţine În localul Casmel la 20 Ianua
rie 1906 st. n. după amiazăzi la 3 ore, cu urmă
toarea ordine de zi: 1. Raportul ge~eral. 2. Ra
portul cassarului şi al bibjiotec~ruIUJ .. 3. Alegerea 
preşedintelui şi restau~area comltetulu!. 4. Eve~
tuale propuneri. O r a VI t a - m o n t ~ n a, 8 Ianuarie 
1906. Dr. Mihai Oropşallu, preşedmte. Gheorghe 
jianu, secretar. 

- S-a delehis prăvălia de coloniale alu] 
Rudolf Baumann Arad. Piaţa T6koly în colţul 
str~.zîi Lâzar TilOlOS. Un isvor bun de cumpil
rare: recunoscut pentru fructele proaspete de tot 
fe:lul, apoI vio, tea şi rum. 

Cerând sprijinul roareiul publ. re:mân cu 
d~osebjtă stimă: Bamnatm Rlldolf. 

- CadourI de Crilejun. Asortiment colosal 
de: bogat în ciasornice de aur ~.i a~~intJ 
lanţurI de lorgnette: pentr.u dbme, blJuteTII de 
brilliant, tot felul de ob!ect~ de argint cu pre
tu:-l foarte ieftine la Grallert 1. şi fiul, ceasor
~icar şi giuvelier Arad, piaţa Andrassy Nr. 22, 

-x Exclusiv bere de Schwehat, cuhnă de 
cssl:\ admirabilă; zi de zi muzică. tigănească tn 
locul de întâlnire al inteligenţeI KOf'âcs 1i 1'10-
volll)'. 

Nr. t. 

UIVITĂRI ŞI PETRECERI. 
Invitare. Tinerimea rom.-gr.-cat. din Zor

lentul mare Învită cu toată stima la productia tea
trală ce va aranja În 20 Ianuarie n. 1906 in sala 
de ÎnVăţământ a şcoaJei de stat din loc. 

Comitetul parochial gr.-or. din Turda In
vită cu toată onoarea la Concertul urmat de dans 
cel va aranja corul său bisericesc la 19 Ianuarie 
st. n. a. c. în sala cea mare din Hotelul ~ Europa" 
În favorul bibliotecei şcolare. 

Reuniunea meseriaşilor şi comercianţilor .An
dreiana" din Sebeş invită la şedinţa literară din 
1114 Ianuarie (ziua de anul nou) 1906 care se va 
ţinea în sala cea mare la hotel La leul de 
aur' din Sebeşul sasesc. 

ECONOMIE. 
Ar~, IS JaQ. 

Societate de consum în Cefa (Bihor). 
Mulţumită s~aruintei inv. Ioan Costa şi a altor 
frllntaşi. Românii din Ce fa, şi-au înfinţat o socie
tate de· consum, care precum spre bucuria noastră 
aflam, merge foarte bine. Aducem aceasta ca 
pilda de urmat şi pentru alte sate româneşti şi 
trimitem totodată un sfat românilor de acolo: 
să nu mai dea banul lor la lipitoare! tl'\ergeţi 
toţi la boltă românească! Salutăm dm mIma pe lultu Busloc ŞI 

am dori, ca publicul român să al?reţi.eze. şi 
să răsplătească pe acest om harniC ŞI artIst Si~!iografie. Expoziţia naţională din Buctlreştl. 
în toată puterea cuvântului. Presei române. 

A apărut în tipariul TipografieI diecezane n 
- Impuşcat cu dinamit. George Borca A d A d A B r' t d Cu esÎrea la iveală a acestui întâiu număr al DU-

gr.-or romane In ra, v pnma c~y e e letinului Oficial al Exnositiunei Generale Române dir. comuna Soimoş (com. Arad) în ziua de cetire pentru eleVI! clasei 1. de IOSif Moldovan, F , 

._ .. - ... . d' d Nicolae S. td, Nlcol,le Boşcaiu, luliu Grofot.o- din 1906, comisariatu! general va avea la mde-Crăciun voind a face şi el putmă para ă, can '1' mană un orl~.·an snecial de publicitate. 
d·· )' I t rean, Petru Vanc:J, invăţiHorl. Ediţia a Clocia. <, 1/ 

a plecat la biserică (4 ore Immeaţa şI-a ua. b" r d Renmclastem totu~, dela încel)ut, că el este 
Aprob~ltă de Vener" ude ~onsistoril iecezane . Y I 

dinamit cu sine, pe care l-a şi aprins, vOÎnd apoi din Ared şi Carc.nsebeş. Preţul t.:nuI exemplar: iu oare care privint~'i neindestulitor, pril'l·,~.u.eea 
a-l arunca în uliţă. In momentul acela tocmai fiI chiar, ca acest Buletin va eşi numai odata pc lună, 

4
0 

erI. El ne va servi numai în mod special şi nu trecea pe drum o femee. Omul respectiva aştep-· 1 
va puk': nici Într'un chip sa Înlocuiască arga fat puţin, I,)âlid \3 trece femeea, când deodată A apArut Ctlt'lIdarul !)PoporuluI Romall~ . . '1 ' ă 

1 Ad' publicitate a ziarelor noastre <:u apa~~c ZI. mc .. 
dirtamitui a explodat Înainte de a-I arunca din pe anul 1006 şi se află spre vanzare a. ml-. . CQmi:>.ariatul General ~~a:;ey\e IINi !)rr~1l1IC 

"'1I!oIi~;a..._ ... __ ... .a'lil,r;;U.i,-1 ribl:~w~~U.,..j·.~_."·_"''''''''''''~'_·T''·'' - - j- . .<ld mână, şi aş~ ralma·d~ta-·"mc,.. porto 10~!err.- ace~s,' moment pentru a ac.uce cea mal C<u u-
jc.s, :s'a dus în aer. primind afara de aceasta şi roasii n1l!!to.lmii"~ piesei din ţara, fara nici o deo-
ra':c\2, ';1;1i mortale În ',)âl1teee. Pe nefericîtul om L T' ,'. t LI" sebire de colrnre rf',!itica sau de orice altă lla-
- a 1 ..Lanuane 'ia apare ,. Ul,li P tură, pentru tot concursul binevoitor ce a dat 
rau .~J(ansportat la spitall:1 din Arad, dar nu-i terHl'[t,. )'evistă săptdmânală. fitet'ară şi M'- pâna::1 prezent comisariatului, de fapt, marei 
~igur ca va rămânea În viaţa. tiSlică pusă sub direcţia dlor Ch, Coşbuc şi ODere nat iul1aîe, ce va avea loc la 1906 şi a ca-

.~. Răscumpărări de felicitări la Anu:- Ion Gorun (Al. Hodoş) şi având ca seere- rei deplină reuşita o urmăreşte şi o dore:;;te 5il1-

Nou. Ca lascumparare a datinei de a gratula ia tar de redact,ie ne dl 11, ellendi, Noua re- cer orice om cu inimă din aceasta tară. 
Anul-Nou au contribuit spre scopurile culturale t Ra~l1l1etul simpatic, ce a gasit idcia -Chiar În 
ale despa11amântului Timişoara al Asociaţiunei vistă va număra printre colaboratoriI săl, sil1e a crearei acestei expoziţiuni; gEaba cu care.. , 
pentru cultura poporului roman. pe lângă doil AI. Vlahuţă şi N. Gane, pe s'a publicat de toţi orice fapt, ştiri anunţt11i sau 

Dr. Petru Tegle şi E:nanuil Ungurianu dHe Radu D. Rosetti, I. Basarabes,~u, Ion Bir- circulari eşi te dela comi~ariat; modul mai mult 
10 COL, Costa Maniu Timişoara, Or. Trăian Şincai se2l1u, Z. Bărsan, Jean Bart, Al Cazaban, ca magulitor cum presa a primit şi comentat con
Ving'a, Df. Iuliu Coste, Ciacova, Gerasim Sîrbu L Ciodrlan. V. Ciot1ec, R. Ciot1ec, V. ţinutul circula"ilor noastre; sfaturile, ce ea aJesca 
8elin tz, Ioan Pe pa Buziaş, Ioan T eodorovici şi ne-a dat în moo juoicios. toate acestea ne obligă 
OL A.urel Cosrna Timişoara, câte 5 cor. CosmovicI, V. Crassescu, M. Cunpr:, S. Ia o plăcută datorie, aceea de a-i mulţumi in mo-

Or. Lucaciu Georgevici Temes-Recaş şi Vi- Cujbă, Octavian Goga, Artur GoroveI~ 1. dul cel mai ales pentru fapta ei bună şi P'!-
-" ee'1tiu Pop J~bel, câte 4 COL Mihălescu-Stempo, 1. ~ljnulescu, D. Nanu, triotică. . 

. ~.~ Victor Russu Utvin, George Lupşa B!ajova, AndreI Naum, Vasile Pop, 1. Tolea (Al- Când presa în o ţară sau În o afacere de 
~n. PPoopra Tcmcs-Mănaştur şi Vasilie TerebenÎiu 'd) Gh T C X . . 1'1 1 interes public ia in mâl1a sa cu căldură o ches-

l?;'~te 3 cor. met a , . otoveanu,... em ŞI a ţi car tiune la ordinea zilei, succesul aceskia este asi-
. --- Alexandru Buibaş Buziaş, ComeHu j\1areu n'au răspuns încă ia învitarea de a co- amat. 

Inger, Tt'odor elo\oca Sipet, Nicolae Miclula Te- labora. ,., Ne Illalldrim de modul cum presa română, 
renteal. Dr. Aurel Craciunescu Timişoara, Nicobe * din ţara şi de peste hotare, a ar111ărit şi a ajutat 
Vaianţl! şi Ioan Bandu lv\ehaia, DaniJa Loichitia A apărut şi se afla de "ânzare (preţul realizarea Expozitillf1ei dela 1906 şi prin aceasta 
Jehel, Romul Secoşan Iclar, Alexandru Popovidu :;.0 filerl, r1us porto 10 filerl) la administraţia chiar În mare parte suntem asiguraţi de succes. 
Secusîg, Gavril Sdevianu E\isabetin, Vasilie Cîuba J r- Dar tocmai fiindcă ne d{i1l1 deSăvârşit seama 
J . l! ,.. I . V 1 ziaruluI «Tribuna) interesamul studiu: ebe, Ioan mlCU escu ŞI a eriu Liuba TimÎşoara, de marele rol al presei în genere. şi de starea 
Avram Ciocoi Vucova şi Nicolae Graza Simt- ,,])}e BNleutung des Romiiuisc)wn mediului, In care conluc(3.m, În special, văd cu 
mihaiu

1
-rgmân, câte 2 cor. Elementes im lorkerconcel'te EurOI)aS atat mai- mult, cat este de facut şi ce m~rc ajutor ~ .. 

Nicolae Dr::mciu jebel, Ioan Buliga Oragşina von Eimm Palrioten". aşteptăm Încă dela presa română si:h tOn1la de 
~i :"o:icolae Crişr;ariu Bărăteaz câte 1 COL Caror~ . numefl1ase şi mari servicii, des]Jre care no ne . . . d d Eros,ura a.ceasta SCf!să nemt,eş. te este se slTme placut 111 emnat comitetul esp,lrtătl1ân- îndoim nici un 11101111"'nt, că ni-se vor da. , 
tului a le exprima n ulţumita sa. "! " menită ca în cereur.le înalte politice din fac dar Uli diA: snecÎal şi cât .mai pu.terr~ic,. 

La fondul Mesel studenţilor din Austria şi străinătate să facă cunoscuţI pe ca presa noastră, care Înţelege cu sJgl~~all.ta ~an: 
Nasăud, ali mai binevoit a contribui: Comuni- Românl. direa şi preocuparea mea, zHJl~C să statulas~~ ŞI 

.,'-" .' . tatea Ilva m~re 100 cor.; Dr. leon Scridon pro- .. sa îndemne pe toţi ia lucru, sa deştepte sP.lf1tul 
"""-'""'-4.,i;r.'ar {:OImt. Oflorar 200 COL; Şărcăiana, in- A apărut în Tipogratiia diecezanâ gr.· or de datorie. sa Înalţe sufletele, să asculte Jude-
,,~:ifl1'''''t:.srcr!it 1 O cor.; Dr. ConsL Moisil din române din Arad: ,., Carte de celire" pentru cla- cata să zorească buna .. voinţă şi să arele necol1-

TncidetuuJ cununiei ficei sale Lucreţia Cll dl AI1- sele 3 şi 4 ale şcoalei poporale de Iuliu Vuia, ten it marele rol ce avem toti, deia mic pâtă la 
drei Hugnar 20 ';'c.

i
,:' 'l<eprţLcntanţa comullitaţii învăţător director-şcolar. Aprobată cu - decisul mare de îndeplinit cU această ocasiune . 

.. S;\ngeorgiu 25 cer.; €:onU.ll1if:1fea Borgo Tiha 20 Ven. Conzi9tOl' aradan dela 1;3/26 Augast 1905 'Să o spunem hotărât, ca ~ei ce tânlesc! că 
cor.: Comunitatea Borgo MtrM"lu_ 15 rl)r~,; prof. Nr. O(){). Preţlll unul exemplar: 60 filerl. cei neh()tărâti pentru a nu admite, că s~nt ŞI cu 

~1<_.. • .., . 'radu il adminiStrat venîtur~ral Jd~: l'!""-- ."~,i --:- " ' . , reau voinţa. au o enormă răspundere Şl căsunL 
trecefea- el. 1005 ·cu 257 COL 34 fit" .. .~ . ,,' '" criminali faţă cu naţiunea. . .", ~. '.' '-. 

~_ Drept nS(I . ,., (! ("r/icitarilor de "Gnu/ .,-- It .. (;~~:f't" ·aprabl~oue."·' Inaltul' minister de: Expoziţiunea Generală Română din 1906 
.::::--c·~"''IlOu 19(}(i am prim!t ( " . ""vril Vârtic jude culte:Şl .1Os1r~ql~"e p'NR<usolutlunea dela 14 trebue să fje o lucrare cât mai desllvârşîtă. ţa 

::. <r~ in penslune dlf~ B1strlp. ,':imeasca ~oe1Dvf1e a •. c. Nr. 4'390, a "pl'obat ,Curs prac- trebue si dovedeasca lumei, că. avem dreptul de 
- generoşii contribuitori sincerile noasi,Le . tic de Constltu}la patrlel de Iuliu., V u,la. a trăi· Între popoarele culte. Ea caută să ne dea 

l,'a::>JLd. 5 Ianuarie 1906. Pentru comis: l11e~t:: ~~ . şi nouă Încrederea necesară şi să ne pună la dis-
-'. ": stud. Ioan Oht'! !t', director gi;~Il. ~ .. ," _,m'siţiune învaţăminte. prielnice viitorului nostru. 

~, 
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Nr. L 

Am deplina încredere că apelul meu, pentru 
o cauză atâ: de mare, va găsi răsunetul aşteptat. 

Am credinţa desăvârşită, că presa noastră 
va contrihui astfel În mod neînchipuit de mare 
la bunul resultat final. 

Pentru aceasta nu-mi permit a-i multumi 
personal: Naţiunea ii Ila fi reciI/lOscdtoare. 

Dr. C. 1. Istrati. 

Societatea meseriaşllor din Vârşeţ şi 
jur. Primim la r~d~cţie un apel din. Vârşeţ~ iscălit 
de măiestrii romam de acolo: Iosif Achlmescu, 
Svetozar Ionescu, Stefan Roman, Vasilie Bonciocat, 
Pavel Ivan, Iosif Iorga, Mihail Valean, Ivan Murgu, 
Petru Craiovan, Chirila Stancu şi Nistor Jivan, În 
care se convoacă toţi mes~riaşii !omâni ?in V~r~e~ 
şi ,lur, ia o adunare con~tltllanta.a unei. soc.~etaţl 
sub numirea de SlIS, pe ... 1 lanual~e a. c. In Varş~ţ. 

Bra'ii; meseriaşi, În însufleţltul lor apel, ZIC 

urmatoarele: 
-In aceste timpuri; când În întreaga lume 

popoare, c1as~ s~)C!.a\e. şi s~ngura.tice. grupari. s~ 
unesc in societăţ1 tie In ofl~ce ~Ire~tl.une a .• vleţi\ 

; omeneşti. ca astfel cu p~ten li 111 te ŞI Ir1multl~e s~ 
conlucre la promovarea mtereselor lor,--- ŞI nOI 

meseriaşii din Vârşet şi)ur nu. r?utem, ca .sa nu 
avem in vedere interele mduslnel noastre ŞI ca să 
rămânem departe dela lumina din ce În ce cres
cinda a timpu iiIor, în. cari tr~irt~. .' , 

Drept acea, fraţi meseriaşI .romanl de toate 
branşde muncii cinstite a~cultaţl glasul, care va 
chiamă şi veniţi ffm\ şovă.lre !a a~unarea .de sus. 

VeniiÎ. ca cu toţii să dovedim, că ŞI .nOl ne 
încălzim la razele binefăcătoare ale ClIlturel. 

Veniţi să ne constituim într"o puternică so
cietate $ocial-cuhuraIă şi în urmare noi singuri să 

• ne britzdăm dru Inul spre ştiinţă, adevăr şi morala 
,data uniţi, să ne' adăpăm la izvorul. n~săca~ 
entimentelor adevărat ci'eştineşti, patnol1ce ŞI 
neam. 

. Să ne vedem cu bine la adunarea generală 
,21 Januarie st. n. 1 QOb, care se va ţinea În 
şeţ . 

Sah!lam l:U drag, iniţia'iv3 !a\ldahila şi-i dorim 
:e~. 

,; 

A apărut: 

LUCIAN BOLCAŞ 

"»NAvALIRI BARBARE!. 
Nuvt'/e 

* 
,LuceaÎărul. institut tipografic şi de editura 

Budapesta. 

• 
Se poate comanda dela autor: 
Budapesta, VII., lzabella-ter nr. 3. 
Preţul 1 cor. plus 10 bani porto. 

Posta redactiei. 
Amicilor şi abonenţilor nostri le dorim An 

noU fericit! 
E. A. Pentm dar, mulţumite. 
Afi/wţ Craâull, 3136 Iii mulţumim pentru 

cuvintele de inbărbătare. 
Dr. L. Iti vom comunica verbal, ce s:a ho

tărît ulterior în afacerea articolului. Când vii? 
.... Bozol'ici şi O. Cu numita foaie nu începem 

- polemică. Cei atacat; Îşi vor şti· ei apăra demni
tatea, iar dacă vor sări Îll apă.'al e dllume corpo
raţiuni, subsc.riiild, ne vom simti datori a des
chide coloanele. De altfel întimpinările sunt datori 
să le publice, cei-ce ataca. 

Şimafld. Şi noi avem cea mai deplină in
credere şi dragoste pentru cei doi fii ai fiertatului 
d-stră preot. 

D. D. N. 5. Trebue să faceţi statute, care 
se vor trimite apoi spre întărire, la minister. Cum 
să le faceţi, vă va spune advocatul român d'acolo. 

. \ . 
Posta administraţiei. 

Petra BO:in, jabuca. Abonamentul e plătit 
pânăflf~1 Aprilie 1906. 

A. M. PoeziiTe lui Goga noi n·avem numai 
,Luceafărul din Budapesta. 

~-- -

~ 
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Petru Cociuba, Kurlaker. Am primit 2 cor 
abonamentul pe I. sem. 1906. 

Avram. Epure, Ora vita. Abonamentul e plă
tit pe anul 1906 intreg. 

Nicolue Grec, Sintea. Am primit pentru D. 
Q. 4 cor. abonament pe 1906 iar 2 cor. pentru 
Orădan şi 1 cor pentru Bobos. 

1. C. Pâncofa. Câte clase a învăţat băiatul, 
Ştie ceti şi scrie bine româneşte şi ungureşte? 

RedaC\of responsabil: Sevo,. B ..... 
Rilitur·proprietlU": f,l.Mrge N !(lhJ .. 

VA pofteşte 

B u e Il S 1) a u m & C o m p t. 1 r al d. 
k}agai,z'n de ghdr , pă{ilrii şi conftcţii pentru 

domni fi copii. 

Recomandăm cu căldură firma ono cetitorilor nostri. 

.................................... 

t\NUNT, 
~ 

Am onoare a aduce la canoşLnta prea 
st. pnblîc, că mi-a succes ca şi pentru eră
CiUllUI din ist an să pot cumpăra pe.r 
occasio 

o niatră ~~ ~riIiant Dl'a~ti~ 
mat mare, din care tn atelterlll meu fac cele 
mal diferite juvaiericale şi pe. cari te vAnd 

în preţuri lleslH1S tl(\ ieftine. 
Vă rog să ceretI informatiI. că cât de ieftin 
sa poate de la mine .umpăra. 

Cu stimă: 

Iosif Kun, 
Arad~ piR ta A ndrassy nr. 17. 

Caut sot. , 
Pentru ferăriea mea bine cunoscută, 

caut un soţ român care «re o sumă co
respunzatoare sau relaţiun1 familiare bune. 
Pentru respectivul ar fi un {avor mare 
de oare în Arad încă nu p.ste fierărie ro
mână. Informaţil sa cer la administraţie, 
sub titlul • Vaskcreskedes J. 

In cauce.Iaria subscrisulul 

un candidat de advocat 
cu praxă 

află imediat aplicl'!.re. - Doritoril de-a ocupa 
acest post, binevoiască. a-şI trimite ofertele 
subscrişuluJ, notificând preteasiunile şi con
diţiile. 

Hâtszeg, 6 Ianuarie 1906 . 
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M~r~nl tr~nnril~r. 
ARAD-BUDAPEST A. 

ace. pers. 
Arlid, pleacă 4.16 dim. 11.2:;3.m. 
Sofronya -.- IlAI 
Curtic( 4.36 11·55 
Lăkoshaza . 12.10 

Chitighaz 4·59 12.z6 
Ciaba 5· 1 7 12·59 
S7.0lnok 7. 17 4·13 
Bpesta, soseşte 9.35 seara 7.20 seara 

BUDAPESTA-ARAD. 
ace. pers. 

Bpesta, pieacă j.25 dim. R.lodim. 
Szolnok 9. 16 10.56 
Ciaba I 1. 1 1 1.28 

Chitighaz 11.3° 2.29 
Lokosbaza 2.5 1 

Curti ci 11.54 3. 0 5 
SofronyJ. -.- 3. 15 
Arad, sosqt~ 12.12 d.m. 3.29 d. m. 

ARAD-SEGHEDIN. 
pers. 

Arad, pleacă 4.50 dim. 
Peclca 5.33 
Bătania 6.01 

M.cz6hegyes 6-:~8 
Nădlac 7.20 
Mak6 8.02 
Seghedin, sos. 9.35 

pers. 
4.06 d. m. 
4·39 
5·or 
~·30 
b·3 1 

7. 13 
8.3 1 

SEGHEDIN-ARAD . 

per,. 
9.30 selra 
9048 

[0.03 
10.21 

10.40 -.--
11.24 

2·34-
6.lodi.m. 

pers. 
[0.- seara 
1.-

4·0l) 

+S8 
5.2 i 
5·3i'\ 
;.;0 
b.05 dlm. 

pe,'s. 
j.lo dim. 
7·54 
8.21 

:'l.S; 
948 

10.29 
[ I..~9 

pers. pers. pers. 

....:. 

Seghedin, p1. 4.00 dim. . 6'~...!.io\.JU' .... ~",wil.l __ 3"'3i11!~"'1 4 ....... _. _ .. 
Mak&·>·-.. ·.;o<..,~;o~ ...... ""'~i6 -+ li 
Nădlac 5,5~~ 8 Î~ 
!<Il'::zuh'~g:yes "<.i" ~-4" 
Batania 7.3 1 ~î.3~' 

~.2~' 
1) 02 

Pecrca Z·58 !l.~7 
Ar<id, soseşte 8·35 1(:.~~3 

ARAD-TEICŞ. 

ace. pers. pers. 
Arad, pleac~ 12.22 d. m. 4.29 d. m. 0·35 dim. 
Ghioroc 435 7.06 
Radna-Lipo\·a 12.56 4·59 i·'lq 
Soborşin 1.50 6·55 8 :. ·4; 
Murăş-liia 2·3~ 7-55 9-42 
Deva 2.50 8.44 ro.2i 
Simeria (Piski) 3.0 , 8.58 1041 

Orăştiă 3·3 z 9·48 t 1.24-
Vinţul-de-jos 3·53 10·3° r 2.04 

Alba-Iulia 4. 15 10,49 12.24 _ .. ,...,..... 
Teiuş, soseşte 7.36 se;:;ra 11.25 seat a 12.,,8 d. m. 

TEIUŞ -ARAD. 

pers. 
Tei1Jş, pleacă 3.55 dim. 
Alba-Iulia 4.23 
Vinţul-Je·jos 4.44 
Or<lştie 5·33 
Simeria (Piski) 5.59 
Deva 6.2tj 

.Mur~ş- I1ia 7.oiS 
Soborşin 8.15 
Radna-Lipova 9.34 
Ghiorac 10.10 

Arad, soseşte 10.50 a. In. 

arc. 
~.55 dim. 
9.30 

11.47 
12·33 
12.50 

1.I6 
1.41 

2.3 2 

3.2 3 

4.01 d. m. 

pe,·s. 
2.- d. m. 
2.28 
2.48 
3·33 
3·57 
4 .,-
.- J 

5.0 :; 

6.19 
~·31 
8.10 
8.50 seara 

ARAD-TIMIŞOARA. 

perş. 

Arad, pleacă 6.15 dim. 
Aradul-nou 6.25 
Vinga 6.55 
Timişoara, sos. - 7·39 ~~. 

L ........ --TTIMIŞOARA-ARAD. ._ ".,#.-:. .. ::::; 
pers. P,. .... ·· _-o _ 

2. T" d. U!. 9 17 seara 
j.03 IO.l~ 

3.33 . 9 
.,..~ '-~-

3.42 00·95,'" 
/.~~ ___ ".-;i~:,. ~~ 

pers. 
Timi~oara, pl. 8.25 dim. 
Vinga.. 9·45 
ATadul-nou • r-'-I 
Arad. <'~ 0.;:.>11: 10·40 
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Mare târg de Crăciun 11==1 Asigurări con tra ro cu 1 u i: ca!!~, 1====1 
bucate, mobile, vestminte, mărfurI ~ 

Blmw negre colorate 

1,f,0 cr. 

1

-
Cele mal frumoase 

ei'ltrlDţo de plimbare 
2.60 cr. 

Bluse de tennis 

90 cr. 

NegIigeuri (<<>mpir) 

3.50 cr. 

Flanel llftlfsupt 

90 cr. 
Haine pentru MeU 

80 er. 
l'ătrinţe de băetl 

40 cr. 
-' ,-. -~ 
a.. 
CI 

Agentura principală dlB Arad 

A BANCEI GENERAtE DE A
SIGURARE MUTUALE SIBIENE .. 

~ 
a.. 

"TflJ\ NSSVL V l'c NU\~~ ~:: 
<11 Q.J 

primesce oferte pentru asigurArI din comitatele: 
Arad, Bt'chiş., Bz'har, Cenad, Ca1'a~-Severzn, Tt'mzl 
şi Tarantal, - şi le efepluesce pe lângă cele ma1 

favorabile condiţiunI: --ţl'y .... !!ll1I!I!I ___ --rd'"-.. 
1. la ramul rleţil: OllopftBle ou termin fIoa, rente. 

zestre pentru fetiţe, capital de Intreprindere pentru feolorl. 
pe oaz de moarte, apese de tnmonnantare. Aceste din 
urml. dela 60-500 cor. se plăteso la moment In nu. 
moliU 1nt~mplate; 

2 ... ramul fooulul: cll.d1rt de te' felul, mobile, 
mArturI, producte de oQmp $. a.; 

S. Contra fnrlului de bani, bijuteriI. valorI, haine,
reovisUe li. a, prl. spargere; 

4. Co.ira grLndiD.el: gd.u, secllrl., 01'l!, eUOUl'UII, 
ovea, viI. (vinea), plante ln1lli1trlale: cânepă, m, hlDtel. 
Dun-eţurt, tabac ,. Ilo. 

... 
=l:l 

... -o .... 
........... 4,;1 

.- > 
'"' CI:! = .... 
~Q; ... ~ 
!=l ....... 

)0-11 ~ 

. '''''-~ "'" -: ,.t:. 

De81u~irl S6 dau ~i prospecte se pot primi la "" 
agenturele noastre locale şi cercuale mal in fie- ~ 

Cele mai potrivite cadouri pentrn Crăciun! 
<t: 

care comună şi direct prin 

-,·,-T,._.,. "10."." ,,-t:~ .• e.l'o~' ~ ~~i~~~~~~a "TRANSSYLVANIA"j~!ad _~ 
.:/ ..- II Strada SzecheJlyl »r. 1. - Telefon nr. auu,,--':::-

MagaZ~~_D~~h_,a_~_~_:_ta_C_~_~_~_:_a~:_~_~_rU~N~~_:_e~~_.Ş~i~c_op~n~.~=:=lf=n~I'~=~~~~~=i J 
~ 

.1lQiiIC:;,. 

T • -a 

.11""",! !J 

Am onoare a aduce la cnnoştinţ1l. cI\, am deschis tn === Unde se adună Români. '1 
Ar a. d., - straaa. lemnulul <Fa.-utcza.) - No. 1. 

I O fabrică de ma~ini agronomice La hotel "Palatin"·'· 
I V u' ,SUb :;autnregistr

J 
... 1. k';;rul c~~rCxla~ 1 1\ 1t 

-~!\ · ~ C' ~ . ~ JY Ţ" ; J" I 
. 1 - Di.pnntn' '0 mii'"'' tnd"'"llInM' şi .prijinl< pa axparion- i 

care e aranjat din nou in modul cel mal' modern, 
cu odăI curate, foarte elegante ŞI fo~rte eftine. - - ~J;; 

Unde e locul de Întîlnire al 
tele mele extilllle fi!.cuta tn I 

O O Austroungaria, Germania şi America o o 
m! afiu tn pli!.cnia posiţie a p rod U (l e şi servi pe onoratul public 

O O O CU tot felul de maşini agronomice o o o 

din material de prima. <'Iasă şi pe lingă pre-
0-0-0 ţurile cele Ulai avalltagioase. 0-0-0 

inteligenţeI române în deosebI ? ~" 
In restnurantul boteiului .< 

!:Pulatin" al lul 19natie Pa~ca. 
Unde poţI căpăta bere veri
tabilă de - Se Il W ee h a t? 

In restaurantul "Palatin" 
al lui Ignatie Pa,şca. 

Unde poţI afla, în Arad, cele 
mal bune vinurI si beuturl? 

In restaurantul o o o o 
o o o o "L a Pal ati n" 

Unde poţI căpăta, în Arad, 
cele mal bine gătite mâncărl i) 

Tot la "Palatin", la restau
rantul lui Igllatie Paşca! 

s --"'~-'. Şi tot acolo, în fie-care Sâmbătă, se capătă 
cîrnaţl proaspeţI şi carne de porc. Abonambe~te 
se fac cu preţurI din cele mal convena 1 e . ~ . ,. ti 

g 
J"I 
s 

ARAD, Tipografia Geor;="Nichin:: ~ 

.~-- ----
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Ianuarie. 

, 1, FelicitărI de Anul-nou la toate partidele; 
Apponyi accentuează că rămâne credincios cu 
Întregul său partid bazeI 67-iste. 

2. Capitularea Porl-Arthurulul. 
3. S'anunţă disolvarea Dietei În ambele cor-

purile legiuitoare. . . ' 
4. Dieta se dlsolvă - pnn rescnpt regesc. 

_ In urma demisiunii guvernului Sturdza, se con
stitue un minister conservator sub prezidenţia 
d-lui Cantacuzino. 

5. Se convoacă dieta 110uă pe 15 Februiarie; 
ministrul de interne ordonă alegerile generale de 
la 26 Ianuarie până la 4 Februarie. ,-- Disolvarea 
Camerei române . 

10. Conferenta naţională din Sibiîu, care 
decretează activitatea cu mare majoritate. 

17. Cabinetul Combes demisionează. 
19. La slujba sfinţirii apei, soldaţii impuşcă 

asunra cortulul Ţarului. 
, 25. Ruşii sufer înfrângere la Sandepu şi se 

retrag până la Mukden. . .. 
, 26. Ziua alegerilor generale. CandidatII na
tionali Or. Ioan Suciu, Dr. Stefan C. Popp, Dr. 
Aurei Vlad, Dr. Aurel Novac, Or. Teodor Mihali, 
V. Damian ies În,.ingători. Russu Şirianu ajunge 
în balotagiu cu 784 ·voturI. 

31. Candidatul naţional Dr. Nicolae Comşa 
i~se învingător În cercul Săliştel, cu o majoritate 
de 31 voturI. 

- Februarie. 

11 1. Contele Tisza rămânând la alegeri în mi-
I lloritate îşi da in Viena dimisia. 

~, 3. Contele Al1drâss~ O)'ula:, e încredinţat 
- ~,; de homo regius. - MaXllll Uorkl] ~?~iinll~. . ;r;:;!.t 9. Candidatul naţional Russu-~lf1anu mvmge 

. î!1 ChişÎneu, .' 
10 Grevă aenerală m RUSia. 

~ ~: 12: Kossuth Ferencz e primit În audienţă la 

I 
Maje:-tatea Sa. . 

10 Bande de bătăuşi, secundate de gendarml, 
- ,u.dărnic·esc În Ceh, Înving~rea ca~didat,ului na-

~iionai Pop de Băseşti. Canal~a, at~că msu.şI pe vete-

I ramII preşedinte al partidt11~11 ~aţlonal, şI-1 răneş~e. 
Valer loanovici este osandtf la un an temmţă 

pentru poezia (Roata dela BăI grad 
17. Intâia şedinţă a Dietei şi a Casei Mag

,'" rlatilor. ~ Omorârea marelui duce Sergius în 
Moscva. 

18. Deputaţii naţionali . se co~stitue În. c111~ 
parlamentar cu alesul Slova~llor Mllan HodIa ŞI 
a! Sârbilor Ljubomir Pavlovlts. 

19. Grevă generală in Rusia. . . 
22. Dieta se ajurnează. ~ Profesorul Dimi

trie Comşa este primit în audienţă de M. M. L. 
L Reaele şi Regina României, cărora le predâ 

"",;, '" un album de cusături şi ţesăturb şi este deco-
S rat cu medalia -răsplata muncii,. 

24. Se dărâmă cel din urmă părete a tune
-\ ului Simplon. 

~:-- Martie. 

1. Audienţa contelui Tisa la Majestatea Sa; 
• cincisprezece politicianl primesc invitarI la Burg. 

- Maxim Oorkij eliberat. 
4. Ţarul publică un manifest, În care pro

miîând reforme, face apel cătră Ruşi, pentru În
frâ~gerea du~manilor Înternl. 

, '9. Dieta se întruneşte, alege câteva comisii 
şi se prorogă. 

10. Japonezii Întră invingători in Mukden. 
~:. 16. Consiliu de Coroană in Viena, la care 

" ;.-'""'.1 parte cei doi ministri prezidenti, Oautsch şi 
. Tisa ministrul de externe Goluchovsky, contele 
Khu~n-Hedervâry. Regele se decide să vină la 
Budapesta. 

17. Camera franceză votează proectul, prin 
care se reduce serviciul militar la 2 ani. 

19. Redactorul Sever Bocu este achitat de 
curtea cu juraţi din Oradea-mare în procesul de 

_ agitaţie pentru un articol din . Tribu.t:a"'., , 
20. Adunarea generală a bănCII . VlctOrla~ 

în care se decide ridicarea capitaluluI de acţiT, 

&mi ---- ............ , 

prin o nouă enW;lUne, la suma de 1,200.000; di
videnda s'a urcat la 9°(0 . 

22, Contele Andrâssy e primit În audienţă, 
şi-şi redă misiunea de homo regius. 

23. Lukacs Laszl6 şi Wekerle Sândor sunt 
primiţi în audienţă unde li-se îmbie misiunea de 
a forma guvern, dar nu primesc. 

25. Szell KaJman e primit În audienţă; de
clară ca nu ţine de posibilă formarea unui cabinet 
parlamentar. 

31. Vizita împăratului Wilhelm În Tanger (Ma
roco) Atentat neisbutit contra generalului Trepov. 

tApril. 

6. Intâ!nirea împăratului ~Gerntatliei şi a re
gelui Italiei În Neapole. Intâlnirea Împăratului An
gliel şi a presidentului republicei franceze. 

7. Dieta ungară nimiceşte condusul de 18 
Noemvrie şi alege comisiune pentru adresă. 

8. Moartea lui Strossmayer. -~ Deschiderea 
sesiunil generale a Academiei Române. - flota 
baltică se retrage dinaintea Singaporei. 

13, Moartea fruntaşului român George Lazar, 
advocat În Arad. - Coaliţia îşi prezintă în Dietă 
proiectul de adresă. 

17. Tribunalul din Timişoara osândeşte în 
procesele ,Drapelului" pe M. Gaşpar la 10 iuni, 
Dr. Cornel Jurca, la 8 luni, Dr. Stefan Petrovici 
la 6 luni temniţa. 

21. Validarea mandatului deputatului Stefan 
C. Pop, atacat pentru greşală de formă. ~- Ti
nerii academiei români demonstrează În teatrul 
din Oradea-mare împotriva piesei "Clopotele amu
ţite,: se naşte încăerare intre tinerT 'şfpublicul 
ungure:;c din teatru: tinerii români se poartă vi
tejeşte. 

23. Regele Carol prezidează şedinţa festivă 
a Academiei Române din Bucureşti. Secretar ge
neral este ales din nou Dimitrie A. Sturdza. Dr. 
5extil Puşcariu este ales membru corespondent 
al Academiei. 

23, Guvernul unguresc detrage debitul postal 
cărţii deputatului RU5su Şirianu, Românii din 
Statul Ungar·. 

24. Perchiziţie în redacţia Tribunei pentru 
trei manuscrise incriminate. 

25. Adunarea generală a băncii ,Alhina-, -
Moartea foldorisIllluÎ Ioan Pop Reteganul. 

27. P. S, Sa Episcopul l'Oan L Papp sfinţeşte 
În catedrala sfântul mir, cu mare pompa religioasă. 

30. Validarea mandatului deputalui Aurel 
Vlad, atacat cu protest la Dietă de către Simon 
Ferencz şi soţii. 

Maiu. 

1. Serbâri de muncitori în toată lumea. 
2. Academia Română, decerne premiul de 

12.000 Năsturel, lui 1. Sirbu pentru lucrarea asu
pra lui Mihai Viteazul şi premiază din premiul 
Admachi pe scliitoril nostri V, Păcă.ţean pentru 

Cartea de aur' şi Russu Şirianu pentru lucrarea 
sa . Românii din regatul ungar '. 

3. Deschiderea Sinoadelor biserieii gr.-or. 
5. Clubul naţionalitaţilor din Dietă, prezintă 

proiect de adresă separat, prin preşedintele SăU 
OI'. T eodor Mihali. 

7, Deputatul naţional Stefan Pop vorbeşte 

şÎ Iosif Matea sunt osândiţi la câte un an tem
niţă, şeasă acuzaţi la câte op~ luni, şi alti zece la 
câte 6 luni temnită. Verdictul produce indignare 
generală Între Români. 

Iu~le. 
3. Elevii institutului pedagogic-teologic din 

Arad, fac escursiun de studiu pe domeniul erarial 
din Mezohegyes. 

5. Moştenitorul de tron al Germaniei se cu
nună cu princesa de Mecklenburg, Cecilia. 

9. Norvegia se desface de Svedia. 
13. Moartea archiducelui Iosif. La înmor

mântarea din Budapesta participă şi episcopul 1. 
1. Papp. 

15. Principele Carol al României e promovat 
şi trecut in anul II. al şcoalei de fii de militari 
din laşi, 

19. Denumirea cabinetului Fejervâry. 
21. Noul guvern se prezintă În Dietă; con

tele Tisza propune neîncredere guvernului. 
22. Audienţe în Kirâlyhida; cabinetul îşi dă 

dimisia, regele nu o primeşte. 
23, Darea de seama a deputatului Russu 

Sirianu În Pilul-mare şi f.-Varşand. - Escursiune 
de studiu În Arad a elevilor gimnaziali din Brad. 

26. Moartea fruntaşului român Zeno Mo
csonyi de foen. 

Iulie. 

1. Baronul Fejervâry este primit În audienţă 
şi refereaza Majestăţii Sale despre resultatul con-. 
sfatuirilor cu şefii opoziţieI. 

4. Camera fr~l.l1Cl'za votează pwOytr i ". le~ 
,WsepâfâTiii"ffiT l)isericei de stat 

5. Grevă în S. Petersburg. 
D. >\U<l,l \\;a plul<'::>Urll!ui Nothnagel şi a i5t~> 

ricului Elisee Reclus, 
7. Vaporul Potemkin,' care s'a resculat~ se 

preda Românief, în Constanta. 
8. Regele a primit în Ischl pe ministrul pre- " 

şedinte Fejervary. . . 
11. Ministrul de interne dă ord1l1aţ1Une ca 

numele alegătorilor să fie maghiarizate in listele· 
electorale. 

14. Ministrul Fejervary publică un manifest 
prin care advertizeaza municipiile să nu urmeze cu 
reslstenţa pasivă. 

15. Moartea tinarului advocat din Şiria Or. 
Ioan Raţ. " 

20. Ministrul de interne nimiceşte condusul 
municipiului Budapesta, care decretează retinerea " 
dări lor plătite benevol. 

22. Baronul fejervary e primit la Iscl1,l~ 
audientă, unde s'a ţinut consiliu de .oCQroană. 

23. Invatatorii români din partea. d.reaptă a 
Murăşului, adunaţi fn Oiu/a, p.entru a-~.I ţL.nea adu~ ,";' 
narea g-eneraIă, sunt bombardatl cu petrn dm partea 
Ungurilor. . 

27. Se ţin in toată ţeara meetmgurI de so-
cialişti in favorul sufragiulul universal. 

30. Eugen Brote scrie un ~~ticol h.l. (Tr!
buna '.' prin care starue pent:u pohtlca tradlţlOl1~la, 
împotriva unor curente, can accentuau neutrabta- "" 
tea ca linie de conduită politică a Românilor rn 
criza ungară. Articolul produce sensalie intre R.o: 
mâni. ,- Sinuciderea lUI Dr. George POPOVICI 
fost deputat român În Reichsrat. 

în Dietă, sprijinind proiectul de adresă. 
9, Deputatul croat, baron losipovich ţine August. 

un discurs, între zgomotele Ungurilor, în limba 1. Comitetul executiv al Coaliţiei publică un 
sl.ovacă. - .. .D~p\llawl naţIonal ~urel Vlad ţine I plan pentru executarea unitară a rezistenţei pasi ve, 
diSCurs, spn]lmnd adre~a clubuluI. .. 7 La balotaeriul din Lipt6szentmik16s j .... _ ... 

10. Deputatul naţIOnal Dr. Ioan SUCIU ţme " d' d'd tOI' t' \. t F . ~ <.:alC a,-
d

· • D' ~ faţa e can Iau l1a Iona 15 _mi . 
ISCurS m lefa. • . 1443 t' ", 1"i cu o majon-

11. Oiela primeşte adresa coaliţiei. mtrumt vo yn, 111111' ... ).' d·d t .~ 
. . ' tate de 30 votu ru a SpriJInI ,call I ~ u~a 

. 23, .In Camera lt~h~1 s~ f~ce, o demonst:aţle , ' . , ollalîst s'au dus la Liptoszentmi~ 
de sImpatie pentru Romama, dmlllcidentui roman 0- depUl

1
.. 't' 'n-"\' D Ioan SUCI'U Or Stefar~,....· a Il lla 10 n 1 r. " . 

turces
2
c
7
, D d 'd Pop şi Or. A'urel Vlad, adv. Dr. Auret Oro~.r!? ~',rA 

. .' area e seama a e redactorul ,Tribunei, Sever Bocu. . ~ 
SUClU, m Dezna. -~ . t' . it. tOata 

29. M - rmenilor În Caucas. 1.3. Se .f'" mee mgtlfl" . 
~ .entat imp?triva re!.;e\ui S~al1i.ei În Paris. ~iragrul ~~~V~~l~1" natj~"alist eodor Mih~!!,;~ 

31. Tribunalul dm Af,,:d ad~ce \Jerdt . de' seama În lIeanda-mare. ,.,.--.... 
ditor În procesul Şepreuşemlor . ~_ 1 ,~""."",~i"::.,c uare , r--f " ,~~...,j 

.""~.,, .;#..' , 

=.~ 

, .. " .. - ~:':::;-----""-
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14. Plebiscitul din Norvegia decide desface-
rea uniunei svedo-norvegiene. _ 

15. Regele Angliei cercetează !!1 Ischl pe 
francisc Iosif. . _ 

~. Apare ordinul lTli~istr~l~f. Lukacs pentru 
maahiarizarca şcoalelor nallOnalitaţllor. 

n , . 
18. Onomastica regeluI. . .• . 
19. Rosevelt intervine ca pac1flcator mtre RuşI 

şi Japonezi. . 
~. Apare broşura Zeyslg-. ., 
~. Deschiderea solemnă a serbănlor dl~ 

Sîbiiu, cari ţin o săptămână. Inaugurarea Muzeul~l. 
Adunările g-enerale a societatilor culturale ro~:,a
neşli. Românii din ţară part.icipă m,ai m~lte .mll la 
serbărî. M. Sa salută serbările romaneşh prm un 
autograf şi-şi esprimâ parerea de ră~ •. că ocupat 
cu altele, nu poate lua parte la scrb~n.. La pr~
punerea vicarului V. Mangra, ,Asoc1ajlunea tn
mite o adresă omag-iaIă, 

20. Contele Apponyi este primit cu pietrii 
de către socialişti în Şopron. 

-. Apare un ziar românesc în Basarabia. 
2·t Afacerea Zeysig devine un mare scandal. 
25. Regele nostru la manevrele din Tirolul-

de-Sud. 
31. lntunecime de soare. 

Septemvrie. 

2.ln conferenţa interparlamentară din Bruxda. 
la care participă şi dep. naţional Df. N. Comşa, C. 
A. Dissescu bărbatul de stat al României. susţine şi 
congresul primeşte, spre marea deceptie a dept:ta
tilor maghiari, o moţiune, prin care se stabilea 
că in statele poHglote, politica de stat trebue să 
fie În acord cu respectul nationalitaţilor. 

4. Convocareadelegaţilor români în conferenţa 
electorală la Sibiiu pe 20 Septemvl ie pentru luarea 
lIn ei rezolllţiuni asupra situaţiunii politice şi a 
sufragilliui universal. 

5. Iscălirea solemnă a păcii ruso-japoneze 
- .. - - .-w.Portsmouth. - Adunare poporală in Dej. Ia 

care participă mii de Români. 
i. III T L1kio ishuc!1f'<:tE' fE'voltă nentru nacea 

incheiată. - , " 
9. Mi.nistrul inter ,e roclamă În vorbirea sa 

din Boc-;;a sufragl111'iîT1J\e .. . " 
10. Aniversarea morţii rt'g-inei Elisabt'13. 
1 L Zig:-iny Arpad e de;il1lJ! ca aUlC')" ai bro

şurii Zeysig. 
.~~, ' 12. Guvernul şi-a dat demisia, pe care M. 
, Sa a rrimit-o, Iflcredinţând cabinetul provisor cu 

conducerea afacerilor. 
13. Adunarea din Sibiiu e oprită prin ministrul 

de il:tcrne. 
14. Inchiderea expozitiei româneşti din Sibiiu. 
14, Clubul nationalist ţine consfătuire prea

labil;'! înaintea deschiderii Dietei. 
14, Adunare de popor În ŞOlllcuta-mur;;:, la 

care iau parte 4000 de Români. 
15. Deschiderea Dietei. - Socialiştii arafl

giază o mare demonstraţie în fala parlamentului. 
Iau parte la aceasta 150,000 de muncitori. In 

. Dietă se citeşte rescriptui regesc prin car~ se ajur
nează Dieta rana la 10 Octomvrie. 

-"""'<Cr
. 16. Adunări de poror În Neoplanta şi în 

SânmidăUlŞul-mare. 
. 23. Majestatea sa primeşte în audientă su
mară pe şeiii coaliiieL şi fără a penracta cu dînşii, 
le ciie$ie o hârtie. care cuprindea programul re
gelui. Deodată indrumă pe cori fei la Goluchowszky, 
mai târziu la contele Czirâky ca să negocieze cu 
acesta ca homo regius. 

.. 2? Negocierile rămân fără rezultat, şefii 
coaliţiei se rentorc oparîti din Viena. 

25. Demonstraţiuni socialiste sanacroase îm-
- potriva kosstlthi~tilor. ,., 

"'." .J 26. Mai multe adUnări poporale româneşti. 
~ 27. Demonstratiunile din Budapesta Îşi ajung 

culmea. 

Octomvrie. 
............ , " 1. Conductele de torţe plănuite de kossuthisti 

~b.uc;""i<;ti, se opresc. ' , . ~1.: Reg~ie y.impste in .audienţă pe ministrii 
feJervary, Knstoffy Ş' LallY: 

_ 7, Mare adunare de naţionaiil4:i in Beclche-
-=-'t"ecul-mare. -.~'- ' . > 

14. Sfintirea bisericei dil1ttt~ prin epis-
-~ . lui 1. 1. Pap. . .~ .. _~ . 

: ~ 8. . .' ,'a!~l publică numirea din nou 
. a ml'11strulUi fejc[c .. 

20. Podul Octavian 
lum poeziile. 

',;;~ < 

... ~ 

,TRIBUNA 

2Q. Sa~ii :'~monstreaz} prin un memorand 
aşternut la Tron, in contra ordinaţiunilor ilegale 
ale ministrului Lukâcs. 

21. Nouii ministri depun în Viena juramântu1. 
26. Redactorul Sever Bocu. îşi începe osânda 

de 2 luni, in temnita din Arad. 
28. Bantiy e ascultat de judele de instrucţie 

în procesul Zeysig. Toată lumea îl bănueşte. că 
dansul e autorul moral al broşurei. - Ministrul 
Fejervary espune programul guvernului inaintea 
unei deputati uni. , 

30. Retragerea în penziune a printului Lob
kovitz ... _- Comitetul executiv al coalitiei ia ati
tudine contra programului guvernului. 

Noemvrie. 

3. Se constitue partidul progresist cu 4 de· 
putati dietali. La întâia instalare din Cluj a noui
lor fişpani, contele T eleki Laszl6 e primit cu ouă 
clodte. 

4. Guvernul ameninţă municipiile cu cele 
mai 'severe ' măsuri. 

5. Apponyî şi justh declară răsboiu guver
nului la o adunare in Măcău. - Fişpanul Ara
dului Vasârhelyi Lâsz16 depune jurământul. 

6. Municipiul rest sigilează uşile localităţii 
fişpanului. 

7. Marea adunare romanească din Lugoj 
la care participă toţj deputatii naţionali, şi popor 
peste 10.000. 

8. Comitatul Zempien nu-I instalează pe 
fişpan. ~ Regeie S;Janiei soseşte în Viena. 

11. Inchiderea universitatii din Budapesta 
din pricina tulbu rarilor studenţeşti. 

t 2. Savantul Nicolae Iorga, în călatoria sa de 
studiu, ajunge În Arad. 

15. Oprirea adu nării poporale din Teiuş. 

16. Ministrul de comercîu V 6r6s Laszl6 este 
aies deputat în O-Buda. 

24. Contele Laszberg ocupă scaunul de 
fişpan al comitaiului rest cu putere brachiaiă, -
Adunare j)opora!a in Ceica la care ia parte de
putatUl Russu Şirianu. 

r eful s~.W'" COlii' ", .... .... ~ 
Crizi': d·\;-.1fc'. c·c).dJ.nnjlld şovini-;mul 

ul1g'uresc. 
. 27, Autorii broşurei Zeysig sunt achitaţi de 

curtea cu juraţi din Budarcsta 
28. Marea delllol1straţiune socialistă în Viena 

În favorul sufragiulul universal. 
30. Oficeni unguri din garnizoana din Arad 

iau atitudine contra abonarii ziarului Tribuna 
pentru casina oficerilor. ~ Se porneşte investi
gaţie judecătoreasca impotri',ra mai multor membrii 
ai municipiului Pest. ~ Regele primeşte pe fe
jeivâry în audientă. 

Decemvrie. 

1. Ministrul preşedin\~ Fejervâry este pri
mit din nou 1n audientă la 1\'\ajestatea Sa. ,~'\i
nistrul de interne detrage subvenţia de staţ co
mitatelor reniter.te. 

5. Candidatul naţional Victor Boi1tescu, cade 
la alegerea din Hunedoara. cu o minoritate de 
99 voturi, dUpă o lupta înverşunată. 

9. Comitetul executiv al Coaliţiei hotareşte 
să nu se opună rescriptului de prorogare a Dietei, 
convocată pe 19 Decemvrie. 

18. Poetul Octavian Goga este primit foarte 
călduros de Regina Românice 

19. Şedinta Oietei. Regele prorogă Dieta 
până la 1 Martie. Toate partidele ~ în afară de 
partidul naţionalităţilor ~ protestează contra COI1-

tinuelor prorogari. Ministrul Krist6ffy publică pro
iectul sau de reformă electorală, care produce 
mare resens între Români. 

20. Fejervary îşi dă demisia, pe care Regele 
nu o primeşte. . 

21. Deputaţii nationali se prezentă in audienţă 
la ministrul preşedinte şi cer revocarea soldaţi lor 
şi urmărirea judeCătorească. a ziarelor cari aţîţa 
populatia. fejervary îi primeşte afectuos şi pro
mite ale implini cererile. 

23. lnvăţătorul Zaharie Neamţu din Pleşcuţa 
este adus ferecat in temniţa din Arad, învinuit, că 
3 adtat poporul la răscoală. 

25. R\,;d3{'torul Sever Bocu se eliberează din 
temniţa ordinară UÎi •. \ r~d. 

31 Veşti de împăcare din Bndapes.ta. 
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Nr. 1. 

ROlnânii din Statul-Ungar. 
Se ştie că în vara anului 1904 dl Rus)(/, 

Şirianll a scris în Bucureşti o carte: . RD
mânil din Statui-Ungar'" Academia R.o
mână, cel mai înalt aşezământ cultural al 
Românilor a premiat cartea. 

Eată raportul pe care l'a scris Academid 
Române dJ P. S. Aurelian, fost preşedinte 
al Academiei ~omâne, despre cartea d-bi 
RusslI. 

Ioan Russu Şirianu, Românii din Statul-Unga-'\ 
Bucure~ti 190-1.- Raport de P. S. Aurelian., 

Inainte de a Întra În cercetar.~tii d-lui 
Şirianu, ţin a declara ca o ao.em0nca"'"Gii'te flpseşte ,. 
nu numai Românilor din Statul-Ungar, dar n.)uă; 
Românilor din Regat. Cunoaştem mai amănul1ut t 
chestiunile privitoare la populaţiunea din ori care 
alt Stat din Europa. decât În ţerile locuite de Ro
mâni şi de cari ne desparte coama Carpatilor. 

Aci dincolo de munţi, locuesc aproape trei 
milioane de Romani. neam de oameni induratori, 
de oarece de atitea veacuri s'au strecurat prin 
toate nevoile, oameni falnici, iubitori de ţară, fra;i 
de sâno'e cu noi, şi cu toate acestea noi cei de 
aici ii ~lInoaştem foarte putin şi ce; mai f1i:.!'~; 
dintre noi de abia îi cunosc cu numele. f: 

Aceea ce poate explica şi scuza pâna la oar~.· 
care punct neştiinta noastră despre starea Roma-. 
nilor din Statul-Ugar şi aiurea estc şi lipsa aproape 
completă de o lucrare de felul aceleia ce ne pre-
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zentă dl Ioan Russu $irianu. f( 
Lucrarea este împărţită in XI capitole şi a-

nume: 

1. Numarul Romanilor din Statul-Ungar. 
II. Sporul Românilor Intr:~ JrliÎ 1 SQO şi 100J. 
III. Maghiarizarea înlJngaria şi în ArdeaL 

~"" IV.· Cuceriri şi nierdcri În fi;:care cOJl1ita~, ;. 
V. Amestecul Romanilor t" t l'1~e lî.o. ţio.( 

nal~tăti. 
VI. Repartizarea şi mărimea satelor român~,?;j 

În cOlllparatiunc cu al.: c~k)fblte naţionalităţi. 
VII. Viata de familie între Români. 
VIII. Contingentul militar. 
IX. Starea culturală, aşezărnintele şi soder,}

ti1e de cultură. 
XI. Emigrarea. 

In lucrarea sa autorul a adunat la un lod 
toate ştiinţele statistice oficiale privitu .. c .J i oml'1:; 
a cules informaţiuni preţioase din ranoartele ojjai 
dale ale eparhiilor române, din rapva;tele sode· 
taţilor de agricultură. 

Intr'un volum de 330 de pagini dl RU53u 
Şirianu a facut să se og-lindeze starea statistică a, 
Românilor din Statul-Ungar dela 1900: este uri' 
inventar statistic social al stărif RomiMilor la Î!:·, 
ceputul veacului XX. o. " 

Românii din Statul ungar în numă' de 
2.799.479 formeaza 14,500 din populaţiunea ~, 
treagă a regatului. care este repărtită cum u~·' 
mează între-naţionalităţile con locuitoare: 

Unguri 
ROlnani 
Germani. 
Slovaci 
Croaţi 
Sârbi . 
Ruteni 
Diverşi 

8.749.301 (1) 
2.799.479 
2.135.181 
2.019.641 
1.618.509 
1.052.180 

429A'*7 
397.761 "'" . 
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Dacă se consideră numai V ngaria prop~' U' 

zisă (cu Ardealul), adica fără Croaţia, ~Iavonia Şf~ 
fiume, Românii au format la 1900 dm popula· 
ţiunea întreagă a regatulyl 16,70!0. . " ~ 

In cuprinsul lucrăm, populaţlllnea estrt.1·~'·~ .. ,~ 
dicată dună comitate şi dupa comune, aşa ca se 
va putea ·urmări. pe .. viitor

A 

de~vol~area sau darea 
inapoi a populatlunll romane m. fiecare. comună, 
in comparaţiune cu celelalte naţIOnalităţi. 

Se află 9 comitate În Ardeal, In care Ro· 
mânil sunt în majoritate; acestea sunt: 

(1) D\lp~ indicaţiunea autoruluI. din aceştia S51.27~ 
sunt EvreI.,. l' 
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Nr. 1. 

1. Alba-de-jos . 
2. Bistriţa-Năsăud 
3. Cojocna . 
4. făgăraş . 
5. Hunedoara 
6. Sibiiu. 
7. Solnoc-Dobâca 
8. Târnava-Mică . 
9. Turda-Arieş 

78'8°0 
69'2°11> 
68'600. 
oo-20.iO 
84'7°'0 
66'00.10 

76'3°0 
50'8°:0 
72·60.fO 

Îar În Ungaria, Românii sunt in majoritate În 
comita tele : 

Arad 
Caraş-Severin 
Salagiu . 

65'OO!0. 
74'2°;0 
60'60.10 

»Ţ R I BUN A, 

deoarece după zece' ani de aplicare, rezultatul ar 
fi, că din nemaghiari au ştiut ungureşte 36'90./0. 
in Ungaria şi 2'11);0. În Croaţia, Cu alte cuvinte 
un spor de 3'} °10. în Ungaria in zece ani şi de 
0'60.10 În Croaţia. 

Chestiunea aceasta a maghiarizării fiind de 
mare ~mportanţă pentru natonalitătile din Ungaria, 
este firesc ca autorul cărtii de faţă să-şi fi pus 
intrebarea: dacă aceşti din urmă ani, de când 
politica de maghiarizare se face mai cu stăruintă 
Românii din Regatul ungar au dat indărăt sa~ 
merg înainte in mijlocul celorlalte neamuri cari 
trăiesc; şi în special faţă de Unguri? ' 

Nu voiu intra În amanuntele date de autor 
şi cari, in treacăt fie zis, ar fi putut fi Înfaţişate 
În mod mai regulat, mai sistematic. faptul este 

Interesantă ar fi ca într'o nouă ediţiune au- că Românii au pierdut şi ei teren În multe lo~ 
torul sa poată înfăţişa starea populati unii române calităţi; de altă parte au dat o dovadă de rezis
in comparaţiune cu celelalte naţionalităţi, la dife-- tentă, care a atins admiraţia unor scriitori unguri 
rite epoce. şi cât maT îndepărtate se va putea. de valoare. Pe Unguri i-a îngrijit şi-i îngrijeşte 

In materie de populaţiune negreşit că nu- uşurinţa, Cll care comune Întregi maghiare, s 'au 
mărul însemnează mult: însă aceea ce interesează transformat cu timpul În comune româneşti. 
de aproape este mişcarea populaţiunii, sporul sau Din această grea incercare, la care a fost 
Imputinarea număruluI. şi este supusă naţionalitatea română, Românii cu 

După arătările autorului s'au sporit Românii toate piedecile, tot ei au eşit învingători; tot ei 
in mod simţitor, astfel că procentul s'a schimbat au dovedit, că o naţioalitate atât de vechie, care 
favorabil fata de celelalte neamuri în mai multe a ţinut piept celor mai grele conditiuni de viată, 
comitaie. ce se pot închipui, O asemenea naţionalitate nu 

Pe întreg teritorul Statului ungar Românii, se poate desfiinţa şi aceasta mai cu osebire În 
s'au inmultit în zece ani cu 210A13 suflete. Spo- vremurile de astăzi. 
rui este de 8'120 0, mijlocie destul de favorabilă, Autorul crede, că puterea de rezistenţă faţă 
şi cea mai favorabilă după a Ungurilor propriu de maghiarizare ar fi Între altele, că În Ardeal 
zişi. In adevăr Ungurii s'au Înmulţit cu 18'SOio Român-ii locuesc compact, mai compact, de cât 
Românii Cll 8'12, Germanii cu 7'30.10., iar Slovacii toate celelalte naţionalităti, iar în Ungaria partea 
cu 6'4 % • cea mare a Românilor populeală teritorul, care 

In reg-atul Ungariei Românii sunt nu nu- este presărat numai cu sate române, sau cu sate, 
mai cei mai număroşi după Unguri, dar şi acei unde numărul Românilor este covârşitor, 
cari se immulţesc mai mult. In Ardeal din cincisprezece comitate, Ro-

Intru cât priveşte Ardealul la 1890, Românii mânii sunt în majoritate şi stau compact În zece 
formau 56'7°'0 din intreaga populatiune, adică comitate. Sparte sunt numai comitatele deia 

~ peste jumătate. Acest procent a scăzut la 56'5°:0 răsărit. 
la 1900. Această scădere se datoreşte immultirii In Ungaria în trei comitate Românii au ma-
eleme~tului unguresc. joritate de 600}o până la 74'2% şi minorităţi im-

Daca procentul sporirii Românilor nu este portante Între 24'20/0 şi 44'2°/0. >O"<'>"~''''''''''C''' __ ' 

tot at;lt de favorabil ca acela al Ungurilor, cau- Aşa dară populaţiunea română este 1n destul 
zele SU:11 feiur:te. Ne mâhneşte ca Între <l(<.'h.- UJ;; Lompact<'l şi de bine aşezată. pentru a se 3\'ea 
cauze autorul face sa figureze şi deprindel'·.;:a cu credinţa nestrămutată În trăinicia neamului. 
totnl condamnahilă de a nu avea copii mulţi, ne- Un cuvânt asupra repărţirii sau aşezarii po-
cunoscută Românilor, şi pe cari cei de astazi au pubţiunii româneşti: 
jrnitat-o dela strainii cu cari sunt În contact. Pe o suprafaţa de 11.450.347 jugăre catas-

Norocire efi păcatUl acela contra neamului trale se află reparţite cele 2.981 de comune 10-
este mărginit la oarecari locaiităţi. cuite de romani. Populatiunea acestor comune 

O ahă cauză ce este foarte gravă şi ame- se urcă la 1,680.161 suflete: iar restul Românilor 
niniătoare, care Împiedică sporirea populaţi unii locuesc in cele şase oraşe mari române, În ora
române, este alcoolismul. Se pare, după afirmarea şele maghiare, germane, precum şi În satele cu 
autorului, Că În Banat şi peste tot în satele ro- populatiune mixtă. 
maneşti din lJngari;1 se consumă mai mult spirt. l\tajoritatea pOj1ulatiunei române locueşte 

Lipsa de ingrijire medicală şi de măsuri în satele mici. Acestei împrejurări: comune mici 
igienice face ca mortalitatea să bântue mai cu româneşti, datoresc sume de neajunsuri atât cul
samă printre copilaşii mai mici de cinci ani. turale, cât şi sociale şi administralive. Autorul 

Autorul cu mare dreptate face un c~lduros Însă observă, că micşorarca satelor are avantagiui 
apel către preoţi şi învatatori şi conducători ai de a Întârzia şi chiar de a împiedeca maghiari
poporului, să întrebuinţeze toate mijloacele ce le zarea; şi spre a dovedi aceasta, arata cu exemple 
stau la îndemână pentru a înlătura sau micşora cum odinioară în majoritate oraşe romaneşti ori 
cauzele cari contribuesc la sGlderea populatiunii. germane s 'au populat de Unguri, aşa că astazi 

Se îmmulţesc Româllii, şi vin În randul al sunt curate cetaţi ungureşti. Intre oraşe, În cari 
doilea după Unguri; din nenorocire in decese maghiarizmul a făcut progrese Însemnate citează 
stau Inaintea tuturor şi aceasta este o dovadă Ara-dul şi Timişoara. In aceste două oraşe. nu cu 
pip;1ită, că este ceva bolnav în modul de traiu al mult timp înainte, Ungurii erau În minoritate pro-
Românilor. nunţată, iar azi sunt in majoritate. 

A trecut un pătrar de secol, de când s'a Dela modul cum este Înţeleasa şi trăită 
promulgat În Ungaria legea, prin care se îniro- viata de familie atarna înaintarea, întărirea şi ma
duce in mod obligator Iirnba ungureasca în toate rirea unui popor, saa retrogradarea, slăbirea şi 
şcolile naţiooalităţilor conlocuitoare în Regatul micşorarea lui. 
ungar, Scopul legii ar fi, ca treptat, pe nesill1ţite, Autorul nostru ne spune Că pavăza nea-
$;1 se pună În aplicare maghiarizarea, adecă con- mului românesc este dra~ostea pentru vatra stră
topirea treptata a celorlalte nationalităti, în na- moşească; că În toată monarhia nu este al doilea 
ţionalitatea maghiară. popor care să ţină mai mult la famiiie şi satul 

Se plâng -naţionalitătile, că prin diferite legi, său, cum ţine Românul. 
făcute pentl'u a se atinge acest scop, s'ar fi ne- Pentru Români este cea mai grea suferinţă, 
socotit legea asupra nationalitaţilor; că autono- când sunt nevoiţi să plece din locul lor. De aceea 
m!a şcolară şi bisericească au fost atinse în dis- pe când Ungurii din câmpiile cele mai roditoare 
posiţiunile lor fundamentale. ale Ungariei emigrează cu sutele de mii, Românii 

Spre a se atinge scopul s'au înfiinţat de se mulţumnsc a trăi o viaţă de multe ori neică
w~ cincisprezece ani aşa numitele Kisdedovo-uri, În jită în satele lor sărace. 

in cari se duc copii dela trei ani ca să inveţe Această aplecare a Românilor de a se des-
limba maghiară. lipi cu greu de vatra părintească are oare cari 

Pe aceste aziluri se pune mare temeiu pentru neajunsuri; însă a iost şi este folositoa:e ~-. " 
propăşirea maghiarizării. De aceea dela anul 1891, tăritoare pentru conservarea +' _ •• ai toţi 
de când s'a promulgat legea Kisdedovurilor, s'a bărbaţii cultivati, cu avut prilej de a 
infiinţat pentru naţionalităţi de patru ori mai vorbi deSI _ a chestiune, au recunoscut că 
multe aziluri de copii, de cât pentru Unguri. . parte păstrarea naţionalitaţii se datoreşte 

Se pare Însă, că dacă acesta a fost scopul acestei alipiri a Românilor de locul !laşţer~"1or, 

"'- înmn(ării azildor de copii, el n'ar fi fost atins, de vatra f:::,,::~_~:'P'c~.,' 

... ...-~".-"'--
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.. ,Se pa:e că şi in liniştitele şi bine alcă.tuitele 
famIlII romane, divortul a făcut oare care prorrres 
în raport cu trecutul. h 

Divortul poate deveni disolvantul familiei 
când se. abuzează de dânsul. Preoţii şi invaţatorii 
sunt mal În măsură decât ori cari alţii ca să ~ 
arate poporaţiei pericolele de tot felul ale di
vortului. 

familia română este aplicată mai cu sa:nă 
la cultura pământului. Pentru multe cuvinte in
dustria străbate cu greu între Romani. Strainii se 
ocupă mai mult cu comerciul şi industria. Este 
o chestiune care merită toată atenti unea bunilor 
Români, de oare-ce ori cât ar fi de folositoare şi 
pot zice moralizătoare agricultura, totuş pe vre-
murile în cari trăim, nu mai poate un popor să 
ramâna În afară de mişcarea industrială. 

Este ingrijat, şi cu drept cuvânt, autorul 
nostru despre sporirea naşterilor nelegiuite şi a 
că.sătoriilor civile, în afară de biserică. Nu mai 
putin îngrijitor este şi progresul ce a făcut con
cubinagiul, traiul În afară de căsătoria religioasă 
şi civilă. 

E dureros de a constata că o familie 31ât 
de solid întemeiata, ca familia română, să Încea:)ă 
a fi ameninţată de viţiuri cari pustiesc şi distrug 
societăţile in cari se incuibeazâ. 

Starea culturală a Românilor este şi dânsa
ingrijitoare. In Ungaria ştiu care dintr'o mie de 
Români greco-ortodoxi 208, iar dintre cei vl"eeo-
catolici numai 132. ~ 

Staiea de inferioritate a Românilor este şi 
mai invederata comparată cu aceea a altor na\!V
nalităţi din Cngaria. 

ştiu carte dintr'o mie de 

Germani 629 
l;nguri 537 
Slovaci 527 
Croati 477 
Sârh!' . 319 
Români l.ţ.ţ 

~~~~~,>&_.~~\~_~ __ ~~~~1~3~1--------
Iar după loc, Românii din Ardeal stau ;nai 

~,'t'i,)" C'I ",ttint~ de carte dedH cei Jll1 Ur:ct3ria, 
nu de dintre 1.000 Români ştiu carte 153, in Ardeal 
ştiu I1Ul1la~ 137. 
, Sunt multe cauzele cărora Românii datoresc 

starea lor de i:lferioritafe: ei pe pâmântul ior au 
avut să lupte Înainte de toate pentru a-şi ~a;. do 
fiinţa şi apoi s'au gândit la carte şi alte imbu!1â
taţiri sociale. 

De altfel intreg Statul Ungar nu este pre! 
ridicat în cultura: mai bine de jumatate dill Po, 
pulaţiunea Regatului (520 dintr'o mie) este ne
ştiutoare de carte. 

Şi cu toate aceStea Românii, dintre toate 
naţionali tăţile au jertfit şi jertfesc mai mult p.:nt;·u 
şcoală. 

Urmând să dee cuprinsul şi a celorl~l!e 
capitole, d! Aurelian sfârşeşte Iăudând cartea 
şi recomandând ca Acaaemia să o premtae. 

Pentru că din carie nu s'a trimis una, 
şi la procuratura din Oradia-Mare, judecă

toria din Arad a osândit pe dl Russu la 400 
coroane amendâ. De asemeni i-s'a făcut pro
ces pentru aţâţare" impotriva Ungurilor, şi 
LunI dl Russu va trebui să stee înaintea se
natului de punere sub acuza a tribunalului 
din Qradia. Lucru ce Illl s'a mal petrtcut 
cu nimeni pentru carte scrisa şi tipariul in 
stnfinaia1.e. 

E prigonită deci nu numai cartea, care 
a fost oprită să treacă din România la ' 
ci e prigonit mai presus de 
fiindcă a scris are varsă lumină 
deplin' stării Românilor. arătand şi 
umărul ;:.\ virtuţile şi slăbiciunile lor, dl 

Russu e invinuit că a .,aţâtat,,- imput\'wa"> 

Ungurilor. 
--",' 

t~ 
J , 

,,~'---l 
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Un general dăscălind 
pe Kossuth. 

La anu1 nou, Într'o vorbire ce a ţinut, 
Kossuth a vorbit împotriva împărăţiei, zi
când că Ungurii nu pot avea altă ţintă de 
cât să se Întărească pe dânşii. 

Cuvintelor luI nesocotite răspunde acum 
în N. freie Presse·" din Viena, un general, 
~fe Între altele scrie: 

Spun Ungurii: nu vrem să fim mare putere, 
ci să ne lase să luptăm pentru mărirea neamului 
nostru. Asta ar mai merge, dacă Ungaria n"ir 
ayea vecini, şi anume vecini tineri şi plini de pu
tere cari vor să-şi lărgească cercul de putere pe 
socoteala Ungariei. Legatura economica încheiată 
acum de curând între Bulgaria şi Sârbia ar putea 
să deschidă multora ochii. Acesta-i Întâiul pas 
pentru strâmtorarea Ungariei. In vremurile d'acum 

S(1[uranţă câtă vrl'me trdieşte regele Carol. Dacă 
România se alătură ţărilor din Balcani (Serbiei 
şi Bulgariei), atunci Ungaria va sta în faţa unei 
oştiri de 700.000 oameni, aşadar tocmai de două 
'Ori atâta cât are dânsa 

Dupăce arată apor asupra primejdiei 
ce s'ar naşte Între Unguri când s'ar [fltl;
vănlşi fntre ele celelalte neamuri, dupăce 
arată putinţa ca Ardealul şi Banatul să se 
rupă de Ţara Ungurească, - generalul În
treabă: Pe cine s'ar putea răzăma dar Un
gurii? Pe Austria? Dar cine ştie ce ar 
ajunge şi Austria desfăcându-se de Ungaria? 
Şi apoi nu prea e de crezut ca Austria să 
ajute pe Unguri cari atâta o hulesc! 

E întrebarea numai: va înţelege oare 
Kossuth Ferencz şi cei d'a gândire -cu el? 

Dela sate. 
Serată. - Examen. 

.~ numai acele ţări pot inflori, cari şi cu puterea 
pot să-şi apere interesele economice. Răsboaiele la 3 Ianuarie n. a c. d-şoara Ersilia 
mai nouă aproape toate, până la unul, s'au făcut Cădar, învăţătoare subs. Ia şcoala de fete, a 
în semnul intereselor economice (de îmbogă- dat cu fetele serată, la care a participat d-nii 
ţire). Înv. Ioan Ardelean, E. Moldovan, E. Hede-

In Ungaria aşa se crede că Ungurii şi sin- şan şi d-şoara Înv. Elena Roja, Constantin 
guri ar putea să ţina piept cu Bulgaria şi Sârbia. Bodrojan cu doamna, prima Înv. Ia aceasta 
Oare aşa să fie? şcoală, preşedintele corn. par. A. f. si mal 

Să ne dăm seama o clipă şi să facem o mulţi ţărani şi ţărance, dintre cari mulţi pă
asămănare Între puteri, căci aici puterea armata rinţi de a fetelor. 
decide, nu însufleţirea natională, care-i vorbă goală. Serata s'a început cu o rugăciune şi s'a 
Sârbia şi Bulgaria impreună pot să pună în stare continuat cu celelalte studii, dând fetitele 

- âl:r \uptă 400,000 ostaşi. Ungaria --~ având în răspunsuri foarte bune, spre mulţămirea 'ce
vt'dt'rp ff'gimentele ce se recrutează aici, căci corpul lor prezenti. După aceea au ieşit mai multe 
de armată 13 din Croaţia din anumc cuvintc nu fctc la tabla, la soco ata. 
se poate socotLJJ!1i_uresc --:- nu poate ţ'June in După toate aceste mai multe. fet~~au~ 

,. start de luptei mai miiit Dl' - ca 1.-- . ··''$i?..,ltt~tffeţifâăre~~f)oi 
la s1râmtoare poate, că ar fi destul şi atât,l. Tre- cu toate au executat mai multe cântări na
bue sa luam in socoteală Însa Încă un fapt in- ţionale, Între cari şi imnul nostru national. 
semnat. Regele de acum al României, este prieten Atât deciamările cât şi cântările au fost in-

"-bun al regelui nostru şi e de crezut, că va face terpretate şi executate cu precisiune şi co
totul pentru ca noi să nu rămânem descoperiţi reditate foarte laudabilă. Serata s'a încheiat 
ş~ să nu fim surprinşi. cu O cântare bisericească. 

Nu trebue sa uităm însă, că trfi milioane de Intreg rezultatul seratei este o dovadă 
fraţi ai celor din România SillU apasaţi. fn Un- eclatantă, că d-şoara inv. Cădariu, care abea 
gaia, astfel dar numai atâta vreme, SUl!tem iil 1 de patru luni conduce această şcoală, s'a ni-

Nr. 1. 

't • d't 1 . • pI. , ) SUi cu In OI ze spre a-şI Im ! ni cu acu".--
rateţă şi scumpătate datoria. 

OI Învăţător pens., numit cu drept cu~ 
vânt: ,x nestorul corpului didactic din loc (cartiX.l1< F 

e compus din 10 membri) 1. Ardelean ca 
bărbat de şcoală, în cuvinte calde şi foarte.r~ u: 
emoţionat, în numele celor prezenţi mulţă.;~ jlU~ 
meşt~ ~ti.matei d-şoare ~nv. pentru râvna. şi Nrii 
destOltllcla, ce a dovedit pe terenul invăţă· 
mântului în scurtu1 timp, enumerând toatept-nln 
sţudiile ce d-şoara le-a propus cu atât spor 
ŞI succes. laudă vrednicia fetiţelor, cari şi-au---, 
~at toată truda să-şi însuşească ştiinţele ce-
h-s'a propus, Îndemnându-Ie să păşească cu 
toată încrederea pe calea indicată de aceasfăi 

şcoală, care a avut fericirea să aibă dela În~ 
ceputul existenţei sale de conducătoare pe' 
cele mai vrednice, inspirate" de nobile simte· . . 
minte naţionale şi taJentate ÎllvaţKr6are, calZbl1 
dona Emilia Ciorogariu, dona Maria Crişa~~ate 
ear' de prezent d-şoara Ersilia Cădar. ~u~ 

Scopul pronunţat al acestei şcoale - răni 
zice dl Ardelean -- a fost dela intemeiarea, 
sa şi se menţine şi acum: să sădească Îrld~o 
inimile fragede ale fetiţeIor iubirea de legea celU 
t ~ ~ dIA . -d ace4 s raI?Oşeasca, e neamu romanesc· ŞI e gre! 

patrie, să fie econoame bune, şi mai presus oec 
de toate luminându-şi mintea să fie pătrunse dVG 

de sfântul precept al moralei. Gratulând' d~c 
d-şoarei Înv. pentru succesul obţinut astăzi e:;t~ 
cu fetiţele, îi urează fericire şÎ puteri să poată ~~i 
continua şi progresa tot mai mult pe cale. in I 

croită de înaintaşele d-sale; către deviza a·· şi l 
cestei şcoale, care poate servi de model. pe 

_ . Se ştie _ Însă, ~ă faptele. n.obile s~nt duş·r--;on 
mal1lte de catre cel nemermcl. Un tIcălos a CU\! 

decopiat întreg programul seratei din chestie câtt 

. şj.la .. pr~zentat protopretoretu? Senk~~~ la ' 
dmţa, ca deoarece acel IJr~nţiW~4\ ~p~( 
imnul nostru naţional '~I))ttăă--ttee R Române ~ . vm \ _ . ner 
se va produce Dumnezeu ştIe ce caz mare. :~1~1 
OI Senk Însa ştie, că a se cânta Deşteap- F'cef 
t~-te ~omâne '! nu e oprit de lege, şi din, ra? 
cat ştim până acum, d-sa şi-a exprimat nu.1 mll 
mai indignaţiunea faţă de acel mizerabil, care~ dac 
nu se sfi~şte a se înjosi la cel mai greţ()Ş' ţiu 
rol de şplon faţă de interesele neamului său. ar 

Cloşca. sel 
căI 

, ac~ 

-------------------------------------------------------------~-~~-'--~~ ~ -

Brunner Bela 
prăvălie de speCialităţI pentru doamne şi domnI 

ARAD 
Szabadsag-ter nro. 2u 

{Colţul străziI Forray. palatul Contelul Nâdasdy) 

Recomandă magazinul său bogat asortat, unde se gtisesc t1~otdeall~A I 

cele mal noul articole de modă ~î de sezon'":- . Ol 
~, de 

M.are asortirHcnt de (lbiel'te d.e lux, cu nre i , redus.' plJ 
V \l ca 

:Mare asortiment de parfumeril franceze ~i engleae.' nîl 
T re 

Magazinul principal al fabriceI de mănuşI Hauerli 1. &.. Comp. ~ .. au 
. tai 

Preţuri eftine. Servicilt 111'Ofnpt. şi 
.. ,-....,.-~-."'"""'~.J In 

Comandele din provinţă se executa. fără cea mal mică amânare. nI 
I 

=======================================================~. A pi 

~Itoszilkov J6zsef 
prăvălie de -bluZ8ŞL haine femeteştl-~~;.~_ 

--.. c 

Andrassy 20. 
(Gr. 

C~ 

Am onoare a aduce la cunoştinţa mareln! public că mt-a m l ai 
mărit prăvălia mea şi am adus un atare personagiu de servit cu; al 
care pot satisface cele mal marI dorinţI ale publiculul. 

Primesc spre efectuire toalete franceze şi engleze,; ~ 
paltoane, pentru care am specialişti, toalete de bal, etc. etc. ~ IT 

Costnm.e şi blouse în formele cele mal 
preţurI moderate.,ocComandele din provincie le 
Spre probA primesc orI-ce comandă, asigurând 

n 
precise, pe lângăţ n 
e[eptuesc prompt.' a~ 
deplina exactitate I d 

·f ~ 
ci 
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