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ADMINISTR!ŢIA 
Arad, Deak f'erencz-ut.c"R nr. 10 

INSERŢIUNILE: 

de un şir garmond: prima 
datll. 14 banI; a dou", ollfă 
12 banI; a treia oan~ 8 lJ. 

de flecare pulJlicaţiune 

Atât abonamflotflle, CÎlt ~I 
jn~erţiunlle suot a se pUti 

Înainte în Arad. 

Telefon ~ntrn o • .,. ~i «>mitat 502 

ScriAorl nefranc&l.e nn.e primeoa 

Np.24 
Î-. 

i ; 'f 

--.... -.. IiiL._ 
decât până la rCsboiul pe hârtie. După-ce 

"pre deslegare s'au convins că M. Sa nu lasă, ci ţine 
, E~ind din Ossario, !"pa~e .vederii ,,8pi~ 'luptător cum e redactorul nostru, orI 

OJ • ca ministru-president să fie Khuell-
E mal bine d'o săptămână, de .când lICdervalY, au stat frumos de vorbă 

--reara n 'are guvern, după-Cl:m e .'zarl~- cu banul Croaţie'i, ba însuşi Kossuth 
tate an decând n 'are lege 111 vlrtut~a_ F erellC{ li-a spus·o: să se simtă feri
căreIa cetăţenii să poată f! ~ili{l,~ ~la~l ciţi că viitorul prim-ministru li·a făcut 
dare Orl a se face aselltanle. ŞI pana- cinstea să vină la dinşii, să-i întrebe 
când scriem relldurde a~cstea, nu se ce vor şi să le spună ce le cere. 

d Ital~[, . . UltLma rumă t~ putoare a vesh- cât ar fi de ;spurcate, balele sociali
telor wtărtturi ale Solfermolul, care peste ,fi J d I 1 t f U băr-nOUf_ş~(()le a înfruntat puterea distrugătoare 7 1 or 1 OV nu- po a mge. n 
a v ... ~~;iuyilor. Intr'o sald restauratit a for- bat ca~e de nouesprezece anI luptă ~u 
tareţ!l sunt aşezate relir:viile bătăliet din 24 pana ŞI cu graIul pentru drept unle 
lunie. 185.9 şi vre-o. r,iît~-~aA tablou:i. T,a- naţionale, un luptător naţionalist care 
biolmie dtn .,.Spta d Italta . ~nsGt dest.gur mei pentru popor a pătimit în temniţa 
asemena nu se pot. cu ~dmtrabtlele (resc,!ri, ungurească stă mal presus de miselia 
I;ari mtpodobes~ mterwrul turnului San- A' A ' 

Mariin. Turnul însu,ş, riditat în 1893, este unor t.arăe brm. . 
de 74 metri îl/alt. Ş1 apoI cunoa~tem ŞI poporul ro-

.
. î ~ cl'ne va aleă/uz noul guvern. ~ " v " slle nca C~., l Y/ Le cere mtalu de toate sa mce-

S d
' - - banul roaţlez .n.. zuen- " . v - v , e . cre e tIlsa ca ' tete cu gura mare m Dieta, sa nu puna 

~U.f;ckt:J)ţirf., v v' , 1'. t pedeci întru a intra lucrurile în vă-

. In galeria de tablouri a turnului sunt mân. Ştim că e destul să vadă pe 
t~oatle ele resb?ae veshte. O scend emoţlO' cine-va spurcat la gură, pentru a se 
nantă ne presmtd .tabl01!l, ,-;are repro~uce o întoarce de el. Ear socialistiI jidan! din 

O a,a l1lcurcatura. na mazJos I 1 l fi CVJ" "b v 'Jv v , . . "d ''', j.' - gaslt or resc. a ara am ŞI ara 
de trei-{eci-sz-cmcl . e am mcoace. _al >, fi t, ? , }.. 

II
'mpe

7
z're n~ va fi nid dună-ce J.~I. Sa osta_şl. c7 se al~~ o ,e~ra: .... v ar 
't. .' 'r' " sovllllstzi gura lVl can {lceau ca nu 

îşi va numi . noul mllllster.. Pe~t~'u-ca ~otea:ă un ban ;i niel un recrut până 
Înt e Goroană si Unguri sau lJIzl asa 1. • . r " 'A" .. . ~ 1 fă nu li-se va da cel putin steag si co-
neîn.ţe~egerl, mmt m vutor numai up mandă ull{(urească în' armata î:nperă-

scenă dm 23 Marete 1809 duprl termmarea r " • A' A bătăliei dela Novara. Contele Radetzky, în- 1 :ml~oara sunt atat de nespălaţl, ~n 
vingetorul general austriac, ~heamă la sine cat n au pereche. I-am lăsat decI 10 

pe V~ctor E.manuel, fi'1'l_ reqelui învins, dela plata DomnuluI orI mal bin~: în gr~ja 
care tn sdwrnbu.l r;~ndtt.~umlor de pace cere poporuluI nostru. Acesta mcl nu 10-

revocarea C071stltuţt'1'net. . târzie a-' sI arăta scârba ce simte fată 
La aceste I;uvmte Vu-tor Emanuel sare A '. ' 

ca ars şi strângându-şi pumnii îi respunde de păgami carI se . năpuste~c nu nu-
apl'lg~~PJ0a..te u1rma . . / tească, eată, acum s'au închinat. 

. '_... sJa uam ucrul'l e, aşa cum 1tZ-se 
in14ţişată. ...". ," A~ev..cra~ că spun:. min:'str~l ~rma-

învingtlt.omlui: mal asupra fruntaşilor romanI, dar au 
_ Eu şi familia mea nici odată nu nerusinarea să batjocurească sfânta 

Pe contele Tis"'a Istvan UJlgUrlZ tel zmperateşll a dat Şl el wdarat, nu vom fi trădători t biser'ică română scutul de veacurI al 
A _ I!in qaleria de ta~lourl conduc trepte neamuluI nostru'. '\. 1 d ~" I 

1W l'au vrut căpetenie din pricină că prea cere recruţi mal mu ţi ecat m anu 
e mână tarc, omul .lV/. Sale. S'au te- trecut. Da, aşa e, nu cere acum, de
mut ded că va stăpâni cu bărbăţie şi oare ce nouile tunuri nu sunt încă gata. 
nu-l va lăsa s4-şi facă mendrele. Dar cine dintre oamenii cu judecată 

pana tn vcrful turnulut, de unde se descMd . A ." A 

o~hiului peisagii superbe. Blândele valuri . .Astfel Ş1 10 sept~mana ~sta al:1 
ale lacului ni Gtil da strdlucesr. în culori ar- pnmlt dela treI ţ~ranl romanI dm 
gintii de razele de soare cart' se frâng în ele.:. giurul TimişoriI scrisorI, în carI prin 

. .in depărtdri se desprind dm zare munJd cuvinte aspre osândesc ticăloşiile so-M. Sa a 'trimis atund la Buda- .poate crede, că se fac sute de tunurI 
pesta pe cofztele Khuen-HedervdlY, ba- noui, cu bani scumpi, pentru-ca să fie 
nul Croaţiel fi. cumnat ~l lu! Ţis\a ţi~ute ~n maga{ii.?.. Yă;ă îndo!al~ 
Islvdn. Dacă ar fi fntrat M uscalzi Z1l ca se vor cere ŞI ban! Şl recruţz ŞI 

T~rolului. cialiste. In aceeaşI vreme îşI arată' 
alipirea către noI, pe cad ne ştiu cu 
dragoste pentru popor şi jertfitorI, că 
dăm munca noastră şi suHetul întreg 
poporulUI din sinul ct\ruia am le~it· şi 
in mijlocul căruIa vieţuim, car nu trăim 
inşelând poporul cu vorbe mincinoase 
si aduncnd ) cotisatiI pentru ÎnscrierI c 
~um fac mizerabiiii carI îndrăznesc să 
spună că numaI el apără poporul. ... 

---ţnl,.ă, si Una'uril nid atund nu s'al~ odată ajuns în şea, contele Khuen-He-
~, _' • \ CI . ~ , • v ~ t· v r" , 11 sP ..... ;/Tf ţ. -'11'11 tare. .. ,A.1l stnKat ca dcrllary lJa stz _ Cim _ Sl1-1 l: 1"t17ţJl1 pc .,n_ 
~_, __ asta ~ .,f""tll)'uc: 1" ,:. a 7:/':11 <;! 10"," v ':;:i' ~ 1/, 1':. '-'/Il lJicla 'Îl J ""..:.; 1!Ul1-iPLl'PO Ili; II 
I pet)JIucă banul Croaţul ,..: slrezn Şl m preaznalte a kl. Sale. E vorba numaI 

t 
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tOată vieala sa a fost duşman al Un- de vreme şi cine se ştie stăpâni, nu 
gurilor şi a ascultat numai de porunca scapă prilegiul ! 
Yienel, puţin i-a, păsat de dorinţa şi 
voinţa Ungurilor. E trimis pe capul 
lirii de Nemţi, să-i supună, cum va şli. 
Cu fer şi sabie, dacă nu se va putea 
prin viclenie. 

Baronul Bdnffy a mers până să 
destă~nuiască Japtul, că pe când era 
densul în fruntea lerii, a înai1ztat M. 

$.yie un Mer:rorand în y care arăta. ,ţ:ă 
,bartul Croa{zel e duşmanos llnfJunlor, 

., dar __ Fiena cu atât mai tare a sprijinit 
apol pe ban. 

, Ca să ne dăm seamă de furia ce 
( s'a deslănţuit împotriva banului, e des-

Adeverul e însă, că tocmai cele 
petrecute în ţi/ele acestea sunt o mare 
fnveţătură pentru noi. Ungurii s'au 
arătat toţi una! Acelaşi lucru îl do
resc : oştire wzgurească. A spus-o doar 
pe faţă • Budapesti Hirlap c (dela 24 
Iunie)) , cea mai potolită foaie ungu
rească. Deosebirea între ei e numai că 
unii ştiu să aştepte, să rabde, pe când 
alţii dau cu barda, fac vUiet, încât creti 
că într 'adever toţi au coasele ascuţite să 
plece împotriva împeratulul. 

~- lui s~ arătăm, că "Fi1gţ~tlen lYIagyar-
.'-~, orspgc., foaia kossuthlştzlor,' scrie în 
"""r-:~irul seu dela 24 Izmie următoarele: 

Din purtarea lor să învcţăm şi 
noi ceva. Ş'anume: nu să facem gură 
de pomană, ci când suntem la grea 
cumpănă, toţi una să fim, şi sfatul 
celor mai încercaţi în lupte să-I urmăm! ~ te;' .Şi dacă au uitat cel dela Viena 

. ~ le aducem. aminte, că suntem pe vre~ 
mea secenşulu'f, coasa fie-căruI ma-

..... -. ghiar este ascu,ită. Şi le mal aducem Am,intirea batâlk, dela Soljerino. 
. -aminte, că odată au mal sărit Un- Alcdtderi în :d4 Iuniu s' a împlinit a 44 ani-

versare a bătăliei dela Solferino Acolo unde 
,~ gurii în picioare, deşi n'aveau aftă zefirul uuor se îngână ~u albastreZe valuri 
>-<1:-rnă de cât coasa. .. 8ă vină ded aZe Za~ului numit (li Garda, unde natură stră· 
__ szh.a~ea ,Cde!.a Viena adică 1). O vom luceşte înlt·'o eternă haină de primdvară, acolo 

pr~vz-o li! lată ~i la cel dintâiu pri- au decurs cele mai înfricouate şi vehemente 
__ ~ le}. vom r ... spltnde ~i noi cum trebue, lupte de cari îţi aduce aminte istoria. incă pe 

;::._- ~ Jrm fapte: Pe ferul tdi.naruiul cu el 1. vre»~ea, când stdpânirea universală a Romei 
_ claSlce apusese pc vede; masse de nenumerate 

Cea-ce vrea să spună: CăÎl1COlltra cC!-davre acoperiau câmpiile înflorite şi m-il'o
. banulul croat vor face ca la 18..ţ.8! ~ltoare. M,ulte - multe generaţii în urmd, 

Y()r lua coasele! După.cum face-vor m 24.1'!-''tHu 1859 când italienii luptau eu 
ceea·ce s'a .întemplat la [848 cu Latour, străşnwe pentru apt!rarea libertdţif. lor din 

• 

Vi non ~olferinl) şi Ran Martino deve~iseră 
pe ca~e" zena trimiţihzdu-l să facă rhl- teatrul celor mai crâneene lupte. 
d~l~la in l}udapesta, Ungurii rau prins 1;t o amintirea z~let acesteia in veci me-

--fl.-! au span{urat d'zm felina/'. morabţla 11cntru Itaha, au ridicat doue mo-
Le. aducem însă aminte acestor n.umcnte:. ()s:o;ari,o di!~ ~o)ferino şi turnul 

. kossuthlŞtt, că ~upă viteiia lor dela San-~art,mo. Cel dmlai eare la început a 
18A~ 49 a ;J fO,st b1ser1cd, l-au tmnsfo.rmat în Ossariu, a"e-

-r{ -. . _, u ajuns să denlmă armele z l li' y la Şt~a.. .'; '" - :.t:' "It,n( a~~ oase e ~e?r o:'m, soldaţi cdzuţr în 
.c\ ,." r·'mu. In ~ata ~ţsericii sunt frJeute pi. 
,le de crau/.Urt ş~ alte împodobiri ea1' în 

De ali;' 
că de"-astă' :", ~ 

/.i ,': .-il -tfi1t păVj,.~o 
,;""~i",'·O mai dec\I' 

.' sunt îlltdrite dou6 sr,helete. U~ul este 
,,', ' 'ul soldatu~ui frances Iosif Ell\)intpll', 

'It nu se ştIe a cui poate fi. 

o mângăiere. 
; l)c hlal ~nllltc' lunI de z'de o foaie 

ce se întitulează c a partiduluI social
democratic pentru poporul muncitor 
român din Ungaria», dar care de fapt 
e tipărită de nişte JidovI păcătoşI, în
jură intr'una când pe întâiul nostru 
redactor, când • Tribuna PoporuluI» 
şi intotdeauna pe cucernicil preotI 

~ , 
roman!. 

RedactoruluI nostru Russu Şirianu 
iI găseşte vină că e c prietenul popilor), 
c TribuneI PoporuluI» că ce o foală 
popească.. Ear lUI Iuda îI e aşa de 
urît de preoţiI şi biserica românească, 
în cât nu se ruşinează a scrie: 

c Afară cu înveţăturile şi cu po
veştile popilor, că unde ştiinţa noa
stră a intrat, acolo nu mal au popiI 
ce căuta. 

c Fraţilor, v~ strigăm: lăpedaţl 
toate foile româneştI ce se află în 
Ungaria că foile naţionale ve îmbată 
cu poveştI popeştI ca cum se înbată 
peştiI de boambe. Nu vedeţi voX, 
că dacă v~ plângeţI voI în foaia 
voastră c Votul Poporuluh, toate foile 
s' au rădicat contra foiI noastre pentru 
că-şI plânge poporul nostru durerile luI. 

c Fraţilor, afară cu toate foile po
pilor, că în Ungaria se află numaI 
o foaie dreaptă şi curată şi asta e 
numaI c Votul PoporuluI». Că în 
alt ă foaie nu puteţI voI căp~tă scut 
si să ve punetI contra derinatilor, , , , 
pentru-că toate sunt plătite de popI 
~i de guvern ca să nu scoată redac
toriI blăstemăţiile lor afară. Şi dacă 
mal vine vr'un popă sau cineva cu 
o foaie naţională Iăp~daţi-o sub pi
cioare, că noi voim minciur.ile po
pilor se ajungă sub opinca econo
mi lor şi a muncitorilor .• 

) Se trăiască sfânta socialdemo

Semnele acestea de deşteptare a 
poporulUI ne înveselesc şi ni sunt spre 'f::' 
mângălere. Nu numaI pentru-că ali- ,',n 
pirea poporuluI ne dă putere şi mal:; ~{.l:' 
mare, să luptăm şi cu mal multă băr.;;,' :f 
băţie, dar pentru-că vedem că zadar- ;'" 
nică e viclenia jidovească, ea nu prinde . 
printre RomânI... » Social-democraţia c 
jidovească nu este de RomânI soco-
tită ca sfîntă, ci de ceea-ce este: în
şelătorie. 

De altfel nol nicI d' aci încolo 
nu vom sta de vorbă cu scârbele 
acestea de oamenI, ci rugăm atât preo
ţimea şi înveţătorimea cât şi pe ţ~raniI 
fruntasI să fie cu luare aminte si unde , . 
ved că se vîră câte un ovrcias socia-
list, să-I Ia la goană. Să purceadă ca la 
Şiria, unde pe când era mal aprins ) ţu
ţilistul c, un plugar îl întrerupe: "Spune 
numaI, nu eştI D-Ta Jidov. ?... Bietul 
de • ţuţilist c a 'Hut s'o încurce, dar in 
cele din urmă a fost silit să mărturi
sească pe faţă că e 1zebotetat. .. l-au 
întors atunci toţI spatele, căcI suferin
tele zilnice il învată pe RomânI să se 
ferească de nebot'ezaţI şi de toţI, câţT 
nu sunt de sângele nostru . 

Penepsirea asasinilor Serbi. 
Toate foile st!rbeştt resping în una

nimitate cererea cercurilor diplomatice, 
pentru pedepsirea udgaşilor regf'lui. 

craţie! 
N' am stat însă de vorbă 

taniI aceştia, întâiu pentru-că 

Un fruntaş politic publictt în "Ct,n'.e
rul Comercial/( un articol sensa#onal în 
care spune, că uciqaşil nu pot fi pede
psiti: 1) Pentru-că au lucrat sub 1'm

cu târ- pulsiunea iresistibiLă a imprejurarilor de 
pe un I pe vremea aceea, 2. Pentru.că au fost 
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graţiaţl de către popor şi de representanţit 
naţiunil l care deţineau suveranitatea na· 
tionala, ·3. Pentru·că nu se poate s4 
se pună în spinarea regelUi împrejura
rpa, de oare ce dînsul era în străinlttate, 
4. Pentru·ea aceia care cer dela micul 
popor serbesc pedepsirea nu pot sa ser
vească cu exemple in propria lw istorie. 

Astfel este uciderea ţarulut Pavel 
1, tot de ofice:rl, pe care l-a moştenit fiul 
seu, căruia nu i-a venit în gând să cearit 
pedepsirea uciqa,ilor. 

Relativ la atitudinea Germaniet, 
se spune că ea considera cele întemplate 
în Serbia ca împrt>jurări cu totul interne, 
astfel ea va pastra Q neutralitate absolută. 

Mersul crizei. 
Criza e pe snrşite. BanuluI Khuen

Hcdervâry J-& succes să se tnţeleagA 
cu p~rtidul kossuthist. A plecat decI 
la M. Sa, care l-a înoredinţat cu for
marea noului oabinet. Ziua de erI a 
adus Insă IncA o sennţie: baronul 
Fejervâry s'a retras din vieaţa poli· 
tică. Nu va mal ocupa fotoliu minis· 
terial In noul oabinet. 

14/27 Iunie 1903 

Din Dietă. 
- Şedinţa dela 25 Iunie. 

Se ştie ca. la cererea a 20 
de deputaţI koaauthişti, presidentul 
DieteX contele Apponyi a convocat 
şedinţa Dietel, care fusese prorogata. 
pe timp nedeterminat; adeca. pana. la 
resolvirea criael ministeriale. 

Şedinţa a'a desohis azI la zece 
ore şi n'a fost lipsita. de şcene foarte 
viforoase. Indeoseb1 lnca.efarea par· 
tidelor opoaiţionale cari lşl disputau 
unele-altora meritul tnviI!geril dubi
oase a retrageril proectelor militare, 
a amuaat ba.ncile guverna.mentale şi 
publicul galeriilor. 

Primul ora tor a fost Barabds 
Bela, care coneecuent şi de a~tj!l~tiata. 
cu sine, a atăcat curtea domnitoare. 
Zice ca. Regele nu.' şt împlineşte dato
rinţele constituţionale şi tn fine lşI esprima 
admiraţiunea faţa de lupta straluoita. 

La orele 2 şi jum. d, 1., In amfi. 
tElatrul gimnaslllui, dl Păeuleseu profsor 
~J-a desvoltat conferinţa sa, tratâ~d despr; 
vieaţa şi operile lui Heliade Rădulescu. ! 
asistat un publi~ num~ro8. 

Secţia Iaşi a Ligei culturale, 
in urma resoluţiuBilor luate in ultimul congres; 
a hotărît ca imediat dupA inceperea vacaD
ţelor univerdtare, se delega treI membri 
din sinul e), dintre profesori universitari, 
cât şi un num~r de 10 studenţI inBcrişlla 
Ligă, cari ali. d!lBChidă campania de confe
rinţ!:! naţionaliste şi seria de s~rbărl popu· 
Iare pentru a se spori fondul de propagandă 
al Lige! Culturale. D, oii AI. D. Xl3nopol 
şi A. O. Cuza vor presid& toat\:! aeeste con
ferinţ!.'. 

Prima conferinţ~ S6 Ta ţinea la VasluI. 

Petre 1 rega al SerbiaI - acasă! 
OA dtnşil au purtat. - Corespondenţâ paiicularâ & • Tr. P.· -

DupA Barabeis s'a sculat ex·mini· Belgrad, 24 Iuoie. 
strul president Szell, luând apArarea Bolgradul .nnost' tn valurI de bucurie. 
CoroaneI. Clopotele sunli, tunurile bubuie: duplli o 

Contele '1 isza Istvan In chestie pribegire de 45 de Bnl Petre Carageorgevici 
personala. a reflectat lui Barabâa. 8'a. tntore to patria SI - CII rege. OrI 

Banul şi kosRuthlştIJ. uvde tiaI tl!drepta ochiI, DU vaii! dec&t 
In conferenţa de MarţI, banul le DupA TisZBI li urmat Po16nyi care eUndarde ,i fhrT; feţele belgradenilor Im· 

pusese kossuthiştilor condiţiI grele şi-a exprimat asemenea regretele cA brAcilt'l 10 haine de a~rblUoare BtrlUuc~sc de 
Regele n'a venit la Budapesta, ca bucurie. 

pe carI aceştia - cum am scris-o deja _ Jivio crali Pero I 
1 . 't M 'i I . t d aoolo sA reaolve CrislI. Rakovszky - nu e·au primI. ercurl nam e e Cu toate ci vremea e cam rece, cerul 

ami8z1 a avut loc a doua confe- l·a intrerupt: Inorat, dej_ pe la 8 cÎasurlln toate 8~rajele 
renţă, In care banul 8 declarat cA re· - va Bpe.la~1. mişun!\ mu1lime nesrlrşit!\. In ml\ni1e ta· 
trage proieotele militare, abzice de .- Unde sunt cuceririle naţionale? ta for v('zl eMe o foie s6rbessc!.. Presa 
votarea fii 5900 recruţl nuol, abzioe Minute IntregI a ţinut r~Bboirea alrbeaBcIJ, făr!. eBceplie, aduce articol! pUnt 

atuncI tntre conso~il obstructioniştl: de omagiI la adresa noa1ul rege. 
de inactivarea a 16.0uO oament din v Abil poţI strltbate prin turnicarullistft 
r-eserva specială, şi nu cere decât vo- kossuthiştl şi poporall. de oamenI. Toţi ţin calea tn spre gar!.. 
tarea vechiuluI contingent da recruţJ. Vdzsonyi Vilmos regret~ compro· Din vreme In vreme m~ opresc Inaintea 

Kossuthiştil au declarat la asta, mi aui şi Intreaba pe kossuthiştl de ce vre uneI varine : pretutindenI portretul rloulu~ 
ce. In interesul păciI interne d'ocam. au stat de vorba. cu Khuen·Hedervary. rfge ,i al pril1ţulut moştenitor George. Am 

P 6 . zarii mal multe prAvAliI marI - tArS. firmA. 
d"ta primesc aceste proposiţii şi nu DupA ce a mal vorbit odatA 01 nYl, Am cerll* unut cunoscu' esplicarea. _ 
vor mal pune piedecl în calea for- Rakovszky a atacat pe kossuthiştl şi - FIrmele anunţau claun' .turnisorl al 

Vl:Sziuh\l1 se cutremurA ( 
tnBllfle~te ale mulţimii. 

- Petre 1" R-sge al Beri 
piciorul pe plm6ntul sâtbesc 
45 ani n'a mai ciUCit I ' 

Regele poartA uniformA r i 

neral E un Mrbat loalt, 8ubjirel . , II 
multe ce le-a todarat ti-au lAs". UrWl'lh .. 
palid. U b

K 
A • - , 

E . Il . ",.traD venerabil ae apropie de rege 
prun-mnuetrul Avacumoviei. 

I -. Si~e I Poporul sarbesc te saluti 
n p~'rla-$I. Bb'llbun!i! Acel llopor, C8re 
num8~ at.ur](·l .a fo~t f~ricit, cl\nd BVea db 
d?mm.ton fle IlustrI Carageorgevici. Şi cAue 
tţI 8trlg~m M Tale un S'nr>er B' . '. • ..'. • 10e-a1 ve- .. 
Dh, . s.uotem COnVIn'l C.A M. Ta r"aduci fhJ'-'-
porulUl B~rb pacea '1 fericirea de clm-:-
atâta vreme 8 fost Jipsit. • 

RI~ ~pun8~1 reogelai se .pierde tn strigl1· 
tele . fa~A Bfh:'lt Se apropr18 primarul ora. 
'~!Ul '1 pe o tavanl de argint: li ofere pânr
ŞI sare. R"gele e fi anc mişeal. Bueie"'~ 
tremurA. 

Urmeazii apoi prt\sentArila noilor mi, ti 
oistri, Pe pfagal salonu1.ui prim-miniFltru1 t ., 
p~l:sint~ regelai pe amb~Radorul Rusiei Ca~ ~ 
ncov ,i pe B.l nostru Dr. DumlJa. Dintre i 

t?a1e put~~rile numai Rusia ,i Auatro-U giJ. il 
rla. 8U fost representate, Ambasflodorii cetor· I 

IsUs puleri au plir!l.si' Belgrada,l,. ca si nn ., 
fte ailili a fi d·~ faţ~ la sosir,_ ~ llnului ,...·~e ... "-~/' 
Reg:·le fi daI mă'la cu 'o~i cei din jurul E!ES~ :. 
mai apropiat 

Apoi a urcat o Cl\leSBcA fL'llmO&8~ &rask 
de 4 cai D('gri. La dreapta loi Il OCUPlt.\ 

loc prim ministral Avaeumovici. Inainie ,i 
dupl trAsuri mergea câte UD b~ţalioD dtt 
gardişti cl'ill!.re~J. Femei şi copile aruncau ~: 
Hori in calea lui, mulţimea striga, JUIl~e 1 
bubuiau, elopotele summ, - a (OB' la ade., 
v6r o primire impozaotl\ I 

AjuDs la biseric!l. catedr8]~. In II~~ r" 
tntimpiost mitropolitul Inocenţru. Ser\'wlU' 
a durat aproape un CiS8; dupA serviciu re· 
gele 8'a re~ra8 la conae, lludeCj'1I dat o 
masi pentru 30 persoane. 

Pe strade mereu circul~ mul\ime In' 
stifleţiU,. Prin fereastra deschisl- v.remes. 
S'30 1~3buo"t - sud mii de voci stng!Wd 

- Jivio crali Pero / 
As~a,1 soarta regilor.. . 14. 
- • Le roi est mort, 'Vwe le roti 

Dr. St. ':':'_ 
m~ril noului c&binet, dar atrag aten- ou aceasta şedinţ" s'a terminat. M. Sale regeluI AlexRndru.· lnteh.>gr? 

~a ban~~, c~pe ~:·w~.~n~~~c~h~~~r~v~e~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D;'O~d~I~O~MVA~mu~~~im~e~o,~~~~ş-~~~~~~~~~~~~~~~~ chi1lrl contingent -nu- t c.: I ae 
nu li,se vor da concesiunt naţionale. DIN ROM. • nu no finanţe al SerbieI, a fost pue 8ub 

Bosiascl locA, acuză. S'a constatat aDume cA a Hc-
BaDul In Viena. Inaugurare. Duminec.li s'a fâcut - Vine mi1iţia I - ImI spane preve- vidat pe sama regelul Alexaadu liStn 

ln~eleB astfel ou toate pntidele, la TtrgovÎşte, co o deo!lebit~ solemnitate, niţoruls~ez~ :litia e idolul poporuluI ll'ârb. civtlă pe 3 ani înainte. 
banul a plecat numa. decAt la Viena inaugurarea bust ului 101 1. Heliade Rădu· 10 ,ir lung vin batalioane dupA b:t.taliolme, 
unde a fost primit In audienţa. de lescu. - ridicat prin subscripţie publicl, regimente dupli regimen&e, to frunle cu su- Belgrad, 24 Iunie. 
cMre M. Sa la 9 ore. Banul a rapor- pe bulevard. premul comandaot: generalul Misid, Mul- O!iceril carI au luat parte la 
tat M. Sale despre pertraotările ur- S~rbarea a inceput la orele 11 dim., ţi mea se dl la dou~ pArţf: Inaintea el aS8f!!Înarea perechel regale au ţinut 
mate cu diferitele partide politioe. M. printr'uo 8erviciu religioB, ofteiat de P. formeazl cordon mililia. Cordonul ţine din erI o consfMuire. E vorba de ţinuta 
S'a l' 1'1 ;;""cred"nţat apot pe ban cu Eor· C""elnl'clll Protoereu al J'udeţnlul, Grigore mijlocul oraşuluI pAnA la gari. Un batalion, 1 AdI r· 'J't 

\AI .. ,. ~ /' .. '"' en pleine parade, Be .eţs~efizli de trupele ~e· lor tn cazu Ctan nou rege ar 1 S11 
marea noulut cabinet. La ~ ciasurl 8 Petrescu, inconjurat de elerul din Tlrgo- l~alaUe~,j o ia Inspre cooac. E un batalwn s~ pedepsiasc~ autoriI c()mplo~I. 
fost din nou primit tn audienţa., ear vişte, to &sbtenţ& &utoriUţilor locale, a din regimentul 6. Are paza conacului. Olioerit au bot&.rtt sa. Incerce totUl' 
cu trenul dela a s'a Intors la Buda· deputaţilor ,i senatorilor judeţului, • dIu] O luAm tnspre gari. Pe drum soţul ca regele ea nu aibA prilej s'o facA. 
pesta. C. NicoleBcu, secretar genera.l dela. intl'rne; meu, UD tin~r uDiverşi;lIr care lodalli duplli Misict a declarat ea·'/, gata ,~sinu-

Fejervary se retrage. & dlul Adllme!lto. ser.retar g~t:lflral dela primalJtire despre cele tn~tmpla'e IIC8ij~, ple ci&t, daca prin moartea lui lumea ar 
1 calle din Paris, ImI povestea - frantazt\1$te 

Majestatea Sa după blin, a primit culte; a dinl Băicoianu, seeretllr genera _ multe lutl~ounte in*eresante. De sunt oonsidera deexpiate omorurile. De 
In audienţa pe baronul Fejervdry, mi· dela domenii; a dIn} H'3liade Rădulescu, drepte Bau b~, nu am putu' conststi. altminterI p'aicl sA ia ca sigur, cA 
nistrul de honvezI, care i-a adua la fiul lUI Ion Heliade Râdulescu; a rudelor Intre altt>le ImI spuse cA toaie hârtHle oticerilor conspiratorl nu li-se va ln
cunoştinţa M. Sale cA DU mal poate 101 Heliade Râdulescu 1i & unul publir p5rochil regale au fos' sezÎsaţe. ln~re tampla nimic. Trei dintre. el''"''' .. 11"··~"i. ..... 

. -. f 1 d t ! r ~ci foarte num~r08. aceste e'au gîlsit ,i Icrisorl compromillUoare 'oat deJ'" inainta".-. .. "_' .. -prImI Dlcl un e e por o o IU, ca pentru multe persoane din societatea roa1 l' '" Y' •• ~ 
se retrage cu desăvîrşire din politic(J,. - Dupa 8lvir~irea servieiullll religio!!1 o [nlllt~, clrl făceau pe spionii lui Alexandru. Belgrad, 25 Iunie. 
Ştirea asta 8 produs cea mal mare sen- pAuzli. ee inconjura. bustlll se desface, apl- S'a gll~it ,i o scrisoare adresatA de cAtrA cii· l' ~ 
zt\ţie. Din Burg Fejervdry a ma.nat la rând inaintea ochilor figura măreaţ1\ a luI pHIlDUl Jivcomr,l - legalal. Scrisoarea asta Azl a depus nou rege JU~J: t ni 
ministerul ungar, unde erau adunaţI Heliade. era nedesfAcutl; regele o t?rimj~e Bara tul pe constituţia dela 1888/' .c u 
o multime de ziarÎRtJ, carI cereau dela Corul inv~ţătorilor din judeţ intoneazl!. ţArziu. In ea 11 desttHnuia Jwcomct. com- s'a fltlvlrşit tn 881a mare a jJCupcmeJ, 

Y "t plolul tntreg, Scrisoarea asta. fost '1 ma· tmpodobitA pentru ace.8.t pril.ej.ID ~od' 
el confirmarea Ştirif. .OAntarea dimineţel". tivul, cA s'a sinucis. D IL 1 dlVl1l tinut-.. 

- Da, e drept I Sub niCi o con~ Au rostl't discursurI d-nil: O D. Oi- - Ci ce se va lnUmpla aeum cu au- impozant. .up s~r~lCn~.~ ··h· ... de mitropolit, Vehmtromtl a 18 _ 
difie n'am sa. mal rtlmân, - le rtl- mI'trl'u, deputat, in nnmele comitetn!uI de tOEi! revolll'iunil siDgeroase? . tl'ut tn 

r N" EI t I:&edinţa. In acest mom.,_ e . . .'", -spunsa Fe1e"rvâry agitat. . 'ţi t· li Ad secretar general la - Ce sl!. se tntlmple? lmlC. - e Il- 'i rRlte sti'1gA ....... 
".J lDl a IVa; amescu,· . fterMntA. _ R<~voluţia a fost pusA III c"le sala. M. Sa, primit o Y " 

Nonl I'sbinet. instrucţie; Ghiţescu 7 ~nveţăt()r dlD tom. cu consim1~m~Dlul S(.rbiel tntrFgT. Tcţl de jivio. Tec8tlll~.~~n.tu~ul a:o~ Citit 
In privinţa nouluI 08 binet se men- PotIog', in numele inv~ţMoriior din jndl'ţul sunt vinovaţI ei prin urmare nima. Tout de mitrop()Ufiil·1mun e ŞI up epli-

tine svonul, ca. DU se va face nicIo Dimboviţa; O. Georgescu, direetorul gim- le mond" l'a tue, consequemment personne. '11I"d1ent~ul regele a sarutat 
Bchimbne. TOll ministri de sub Sze1l nasulul; şi Athanlsiu, primarul onşulul. Faptele sAvlr,ite la noap'ea de 17 IUD.ie ,.-au nere~~lillt şi crucea. DupA. depunere.a 
vor rtlmânea la loourile lor, afara. de D. Toliehroniade dii citire uneI p06siI oca- primit 8snc'ionea ulieriorli 10 ho'lirlrtle a~.u· J~;~mentulul a ţinut revista arma-

z;' fi sl'onale care a fost viu aplaudat!. DArii ooasţre 091;00ale. AC6lite Bunt chesţule 1 ţ"l c s'au tm buonul 1.' ejervâry. In locul lur ar, no&sue interne. te~. In proc ama 11 a e . -
BA vina. colonelul Kolozsvdry, fiul co· Dupl teIminarea euv~ntărilor, corol Ne.am urma' drumul, ce-I drept nuDisl p&.rţit Intre popor, noul rege promIte 
mitelul din Vesprim, şi fost adlat al gimnasulul a intonlt mal multe bueliţl, Incet Am ajuDs la gari toc~al cAnd ~r~~fl ca. va avea an singur dor: sa. redea 
şefulu1 de sta' major Beck. sub conducerea dlal profesor Ghimpeţeanu. Irecu prele podul Bavel. DIn h,.g!1rU ,a poporului a~rb fericirea şi pacea ~Te-

Intre secretBriX de stat earlşl nu- In urmll , avut loc defilarea elevilor şcoa· Boni$i 10 momen'ul 18'a buboul 21 de milor trecute... / . ..-~ t 
mal puţine sohimbarl vor avea loc. 1elor primare din oraş, al şcoaleI de 'uDurl. I . ~ ,1 meu In oraşul tntreg domneşt'8r"'o tn-
Aceste sunt InsA tnca. Dumal oombi- meseril dela Nll~et1 a elevilor gimoasulnl, . - Jivio ct8.1li ~Ierod I o~~fn' B~: peroo sufleţire de nedescris ..• 

-'1 U' .' . t '1 ImpreunA cu e mI e . naţiI. Banul n'a fAcut pan~ acum a societlţeI meseriaşI or. mrea ŞI SOCle • adQDate toate Dobbilitl~ile ţliril: gu- Cortina a c&.zut. 
nicI un fel de declaraţie. tiţil ftlantropiee pe dinaintea mODumentolol, \ :~:ul repre8entaDlli ora,ulut, gener~l!, 

av~nd în frunt·e muaica militarii. La orele miliţie' ,i famii.le minist~lor. MUZica mlh· 
12 ,i jom., 8~rblr8a s' I terminat. 'arA ln'ODIUI Imnul Da;lonal. 
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Nr. 24: 

IOAN BRĂTIANU. 
(Urmare). 

1864 -18116. 

1 ma. loviturii: de Stat, carp, aducea n ur .. 
. n gav,rn personal ~1 suprImarea 

':U BIne u ' f Tt liberUţiJor publicf', partidal na~!On,al U Sll 
s, ea.d~ la inţelrgbre cu botnI ŞI să .~o
tiS.reasc~ îml,reună d~tronBrea .lul Cu.z~. 
P . O'rij~ a luI Ion Brli.tianu m~~, ŞI 10 

flmatlC. C Oc<>s:llnA {'ste si ia declaruţia de aceas .i) " .. 1 , • 

la Iunie 1865, ei toţi vor lucra, nu lD 

intl:'resu( lor propriu, ci al ţere], cer~od ,'li 

14/27 Iunie 1903 

fa lnică htaie intrare a RomânieI in mij-
10"ul Congresulul, rând amândol se tnfâ~ 
ţişar~, DU ca uniI ee ~e:vşetore8c ceva, el 

cu fruntea sus, ca triIDI~l~ R"gl'lllll Carol, 
care scăpa~e de mare pene,ol o m.are ~m
pârăţie şi car~ reelam'l dreptate ŞI phlrea 
CIJ sfiuţenie a unul tril.ctat. Acea de~nă 
şi energkă intrare in SâOl~l .Congt'e8~11ll a 
pus tem Riia respectului ŞI mcredflrel Eu-
ropel in noul ~tat român. 

Duplt ce Rf)mânia a intrat in concertul 

tuturor datoriilor tale, E~ou al neamuhJ 
nostru I Tu al fost şi v,·I ramânea in vecI 
espresiuuf'a. cea m:tI pnră a geniului ro
mânese. 

a 

mai nalti', a trimis la 84 dl'l şcolI cite 
10 ex~mplar~, la 2 eAte 11, la trei ~âte 
6, şi protopor>iatlliul gr.-ca.t. 40 de t'x"m
plare. 

Comitetul a comparat 200 de ex~m
plare din poesiile lut Vidor Vla.d, şi a 
trimis la 20 de comune tn fie-care comună 
câte 10 t'X mplire la oficiile paroebiaJ.:\ cu 
rl'!Cl' rear " a , ea in ziua de crleiun să h~ 
impart' ta premiI tineretuJul (b~f'ţI ~i fett\) 
eui cerceteazl şcoalele de repetiţiil. 

'/ 

=~ un Domn, ~trăin. . _ 
:. starea spmtelor era. lr.dcaJuns pregă. 

Statelor Ellropeane a început pentru Ion 
Brâtianu o nouă şi imens! activitate in 
toate direcţiunile vieţeI poporuluI ro mAll, 
pentru a întări posiţiunea dobândit~, şi a 
aqigura. mt?rsul progresiT al patrif:\I. Aci 
s' au vădIt comoarele cunoscinţelor luI. 

Iar noI carI sunt'm ar.i - voI fii} 
şi fiicl'le luI, noI amir! şi conlucrăt orI al 
luI ~i cel cari şilllţim de o potrivă cu 
densul - păşind cu inima. aflşiată de du
lere spre a da acestuI mare şi nemuritor 
b~rblt ultima slrutare, sl'\ depnnem jură
ment mare şi straşni r', - r.l sfinte lor fi 
pentru noI 'şi urmaşil 110~tri munca şi stră
daniile 101, - cl vom rli.mAnea erfldiut'ioşi 
până la moarte drlgosttol şi credinţei luI, 
- el vom transmite urmaştlor noştri aC!lastă 
dragogte şi aceast~ erfldinţl ca ~el mai 
sf',ump odQr al fericireI ~i sigllranţeoI nea
muluI romAonesr, - ci ,om luera tn cu
raţenie şi putere, ca să desvJltăm şi ah 
lntărim cî'ea-ce el ne-a lăsat ca mostenirf, 
AtuueI !'lt' vom ndeplini datoria IIU numal 
către patrie şi naţiunII, nu numaI d.tre au
tletul luf, ei vom adl1ce singuu mângăiflre 
ce putf'm Offlri aceleia, care i-a fost con
soarta iubiti şi devotat! a vieţel, cleI ea 
u. vndea că eterni'iăm memoria. lui Ion 
Brltianu din neam in neam. 

Spre aceste 8coPUri a spe'iat eomi
t~tlll 286 de cor. Pentru procurarea J~ 
1 ecuisite şcolare la şco1l maI ::!llrace, 8 sPQsd 
comitetul 180 de cor. 

Spre acoperirea trebuinţulor culturale 
in anul curtlnt a. primit cOlui tetul următoa
rele coLtnbuirI. benevole: 

tită' tn vedf'rfl' acestor eVf'nimpnte ; nll,!ie 
~tia t.otuşl d'lCi1 Napoleon III UU VI.\ susţme 
\ncă 'Pe CnZ8. : 

:Pentru a face să aTort.'ze orl-e~ m ş-

El , infiinţat mai intâiu de toţi un 
rO'lt în politiea statuluI român adec! aşe
zarflaţelulul necontestat, elar şi preci~ şi 
lntiinţlrea mijloacelor şi putinţelor spre &-1 
~Jilnge. 

De la Ion Brătianu dat~azl in Ro-

Dr. Iosif Gall.. 200 cor. 
Ioan Th~odorovici • 100» 
Dr. Peuu Ţegle 106 n 
E'nanuil TI ugurean • 400 • 

ea re revoluţionară, Ion ~rMiallu SCrltl pre~ 
f~ctulul de poliţie swsoare,a, din August 
1865, pentru care este tOl hlS, dar plea~ă 
apoi la. Paris, de unde, după ce se as\-

, guri cl IlDpăra.tul Napoleon DU m~I sus-
i; e '" C "a dă luI C. A Rosetti, tele
v· n po l", ii. rţ" ~rim. convenţională "sl plii.tt'3sc pu 1 ~ • 

mânia o politi f " extenă, o pC'liticl aco
uomicl, o politică comercial~, politică so
cia!ă şi o pohti,:ă financiar'. 

l' Timişl1na", institut de 
credit. 

Oa. răscum~~ră[1 de fe
licitărI la Anul DOU 

d,ja publicate • 
Dr. Aucel Coama. • 
lJr. Llz.r S.lJlon . 

100 " 

- La 11 Februarie 1866, CUZ3 abdică 
Silit. Acum totul era pus diD uou i~ jo~ 

18D " 
20 • 
20 • 

64 fiI. 

şi dificultatea C€l!. male era de a so găs1 

Intreg statul a clpătat o impulsiune 
nouă şi necunoseuU.. Ion Brătianu dădea 
un avent imens aetivităţeI naţionale. Aş~
zeminte noul puternic~ fură create, \şfZe
minte v~chI reformate după baze cores
pum'.Moard eu noua pO:liţiune IL rf'gatuluJ. 

Asociaţia În Banat. M. he,l Ardelean •. 20 " 
Domnul btr~iIl. 

, Principele Napoleon, contel~ de FlI~ndra 
refusaserl tronul. De la. 11 Februarie la 
8 Aprilie, lon BrătiaDu, impreuIJă eu Ion 

____ ' Gbica_~ şi d. Ion Ba\l!~eanu, cutreeră ,Eu
. ropa in aplirarea dr,..ptori~or DO"5tre ŞI lu
c sad pe lângă Oonf~rinţil dela. Paris ca 
si Qbţinl DOIDl1ul străin. 

Ş 'oalele se lnmulţiră şi ~e co'nvlectarll.. 
Bilnca Naţională, casele de economiI, (re
ditf'le rurale-, urbane şi agricole tur' in
fi'nţata. Ţăranilor li S6 de~H h dea calea, 
el\. r~nd ve rind 8~ 'şi pC,ll \~ asigura o moşie 
proprie. R!'gularea fiuanţelor statuluI şi el hi
librarea budgetulu'i, admiristraţiunfla onesti 
şi inteJigtlOtă a a v~rr-\i publice sunt opera 
lui Ion B::ătianu. Rescumplrarea căilor fe
rate şi desvoltarea lor se datoreşte ener
gice! lur prevedtlrI şi energicel urm~rirI de 
către dinsul a ma.relui scop naţional -
ea 1n ţara românească românul sA fie stă
pânu1 s!\u propriu, li celor tn8ufteţite şi & 

Raportul eomitetului despdrl/jmentului Timi
şoara al Asor;iaţiunel edtra adunarea gene

rala ţimdd la 14 Iunie 1903 în Meha!a, 

Din cULia pe masa Ro
mA.nilor tn hotelul 
Principele de c,roani 103 " 

32 " 
10 • 

In fJflrşit, toate ddicultli.ţilA sunt îo
Tinse şi Principele Oarol de Hohel1zollern 
este hotărît a veni în ţară. 

Duplt 1866. 

Activitatea luI Ion Brătianu de la 

Onorată adunare generală! 

Pe tmpul dela IIdlmare generali ţi
nuti\ la 8 Iunie 1902 in Bl>linţ pânl 
astăzi, avem onoare a Ve face dt>spre 
activitatl:'8 comit .. tulul urmMoru\ rapott. 

Venitul d~!a Ull pIcnic 
Terent~ Btlgariu 
lk ValeriU MeZin • 
Dr. Adoif LBndl • 
Va:-ile V,.ianţiu. 

Valt'riu Lepa 
• 

Dr. George Addm • 
Nicodim Popoviciu. 
Mlh&l Jivancl. .' 
D·na Iulia Rotariu cu 

10 " 
10 " 
10 " 
10 " 
D n 

2 " 
2 • 

60 • 

. 1866 pknl la moart", in 1891, Ta fi ex-
~ ... ~ pod mâin~, in calde ~i mişcătoare cuvinte 

A.dunarea gener~ll dela Belihţ a ho
tirit, ca comitetul sA. mai lnfiinţtze 4: bi
b1iotl3cI poporale ~i sA le aşf'ze fo 4: co
mune din protopopiatul BeJinţuluJ; comi· 
tetul a satisfAcut acestuI conclus, I pro
curat matMialul de cărţi, I întocmit acelea 
4 bibliotecI şi le-a a~ez,t spre folosinţa. 
\)QPorulu\ nostru în comune\e Luea.r~\, 
Top:lloveţul-maref Budinţ şi Ictad. Blblio
\teile sunt provezute cu inventar duplu ~i 
cu r€lgulament d!'l administrare; cu acestea 
are 8':uoo dl'bpărţem6ntui nostru 20 de bi· 
blioted poporale in 20 de comune. 

ocasiunea. eelebrlril 
parastasulul pentru 

~~ da tlolabf'l'atorii 101 rămaşI tu viaţrt. 
(:-c'. oI" urlut:Jutl .... \ite. f 

feriCIta sa mamă Ca
tarlna Dreghiel. • 20 n ~~ _ _. ./-x-e:" ,LU\-U~! U]llli .. Uei. 11;1.\.1, l't,)u."\, u Do-~~" .... "l, 

< .~,':::'tl}I!ntele roame de d. DimitIie Sturd~;8, 
la Florica, la mormintul mareluI român : 

·!{uit era de filr.ut în acea~t' ţaT~, rln 
sgllduită de o soarti grea. PrecuUl cii
dirile noastre cfldeau III ruine, asemenea şi 
Techile aşez~!Dinte naţionale dispăruse. Pre
tutindenea trl\ndivia şi trufia, inv.dia şi iu
birea de argint şi de sine strieas6 mora 
vurile cele bune şi ca buruienile if'şiră şi 

Dr. Aurel şi Lucia Coama. 
in loc ds c'lDună pe 
cOSciUg,ll decedatnluI 
Dr. La.dislau PtlP 20. 

--~-~----~~----Total 1386 cor. 24 fii. 

,;'. ToţI ştim, d, atuncI, când se apru
piase ora dtlcieiuDllor celor mal, când era 
vorba pentru D\ţţiunea români de a fi orI 
a nu fi, Ion B'ltiaDu a fost ac~IR, (',are a 
împins pe toţI tnaint~, eare a isbutit să 
i& întreg poporul acel avetit energic şi plin 
de entusiasm, care It dat resultatele tele 

se lăţiră multe şi nenumărate rele, carI 
trl'buiau stirpite. Şi pe acest ţarâm Ion 
Brătianu It. depus o mare şi constant~ stl
ruhţ~. 

Cornitet111 nen 1 convingerea, ei bib
liotecile popor81e sunt un factor valoros 
pentru Jnminr.rea poporului, <!ar tiind des
pA.rţăm6ntul nostru tare estina şi comitetul 
neput~nd din mijloacele sile a infioţa f~ră 
amânare atât'a bibli.)tcc1 poporale e&t~ se 
recer pentru acest d .. spărţăIU~nt, s'a .dre
alt ~n comune mal marI cUrl\ bărbaţi fmn
t'lşl cu recnerea, ea să ia toate disposi
ţiunile pBntrn înfiinţarea ,te bIbliotecI po~ 
porale pe sama comunei bisericeşti, cari 
bibliotecI apoi !il formeze proprietatea bI
sericeI şi să fie administrate de organele 
noastre bi3ericf'şti; racaroare& a şi avut 
resulb.t, cleI comitetul a eăpăb.t înştiin
ţare dia comunele M.. hala, Bucoveţ, Secu
sigl, BElfegseu şi J ~bel, d, au in~eput lu-

Taxe lncasate am trimis in anul cu
rent la comitetul central 4:96 cor. 

-:: 1n .. 1 strAlucita in toata dlrecţile. 

". 

Tare, foarte tare a înehipgat ace~t 
mare bărbat intreagA viaţă a. StatuluI ~i a 
poporuluI: in cât toate incercArile de a 
d!'slega aceea ee el a legat, zadarnice lor 
r~m&nea. 

ToţI ~tim, cl el a fost ac~'la care 
opri pe Rusia si treacll. fără voia şi con
simţământul nostru llt"ste fruntăriile noastre, 
şi care obţinu din mânil~ Im~ aratulUI Ale
xa.ildlU II a~el Tral'tat m~morabil, dupl 
secoll eel tntâiu act de oeatârnare ni 
ţ~reI. 

ToţI ştim insl, cl1 tot el a scris 
atunel acea davisl neperitoare a Il,' şi a 

... ~_~.~ Jle.mnluI nostru - tot prin noI iar no 
dar dela alţiI. ' 

A~tă·z'î când ducem in ultimul lor 
locaş seumpelA r~mligiţe ale lut Ion Bră
tianu DU este unul singur din Dunăre până, 
în vîrful Carpaţilor care să nu zicâ cu Apl)
stulnl Pavel: 

! , ToţI ştim, e ': el a fost din capul 10-
cuM acela care & avut încrederea. cea mal 
npm~rginitll. In vit,l'jia şi valoarea ostaşilor 
roman!. Toţl ~tJm acthitrtea cea extra
ordinari desvolhU de Ion Brătianu In 
timpul mareluI resboiu al iUdtpendeuţd 
'1'0\' ~tim dotă Îngrijire el a pUII, ea ar: 
m\\b M'<\s\t& ~I\ roa.tă fi aprovhiooată ru 

~. io~te ~e\e de ne,vo,', muniţiuoe şi bran!!. 
, .... ~ ToţI ,şttm >!um el ~ra. atnnci pfste tot 10-

, cui, lmMrbă.tA.nd pe to\', llţ\rinzând fh.c~ra 
drag03teI unde ea părea că se stinge sa-
1l1~'nd coloarele carI treceau 13 lupt~, ~â!l
gămd . pe, '!el loviţI de piordE'rea ~re-unul 
o8ta~ lUbl~, Btrângând mâna ţăranilor car\ 
duceau intărirl trupfştI celor ce purtau 
drapelul românesc din iabA.nd' in isb'[jd~ 
Ener?,ia, ingrijirea, atitudinea luI, au con: 
tnbUlt mult la Yictniile noastre româneşti 
Armata o ştie şi numele lui Ion Brltian~ 
n. r~ma.ne inscria cu litere de aur In ana. 
lele noaBtre militare. 

Cind a sosit momentul solemn al Oon
gresuluI de Berlin, Ion BrUianu eu ilustrul 
.lll confrate Hlha.i1 KogilDieeano, fAco acea 

• Tu ~~tl omul luI Dumaflz';u. Ta al 
urmat dreptatea, buna-eredinţa., credinţli, 
dragostea, răbdarea, blând~ţele. TtJ al luptat 
lupta cea bună r, credinţeI. Tu al apu":at 
viaţa. de veel la care a~um chElmat f.şll. 
Tu al mărturisit mărturisirea cea mal 
bnnă Înaintea a multor marturii". 

Nu este o singură suflare românea,că, 
ca.re lua.ndu'~I u~timul adio, de aproape od 
de dp.part"', nu va. zice din fLlndul inimt'l : 

, . Moa. tea ne-a despărţit dll tine, dar 
D1mle nu ne poate . epărta de sllfletul ilhI. 
Tu eştl, după Becoll, cel întâiu, care te al 
t~cr('zut pe ?eplin in virtut"a poporuluI, 
um car.e ai Ieşit. Tu eştI, după SIlCOU, 
1',1'\ tntâlu, care al servit neamul românesc 
p~nă, la moarte şi cu adevt\ratl ~i ne8-
mtntttă erpdit1ţ!l. şi d:agostt'. 

Dll~i:t. secoll de groaznice suferioţY, tu 
cel intAm, ai încălzit şi al insufll'ţit po
porul românesc. ErQu al neamuluI n03tru 
eştI, cleI tn toată viaţ\ ta, de dimineaţa 
plnii. seara, 1101 muncit şi te-al trudit pentru 
dînsul, de dimineaţa pAnl seară al urmărit 
necontenit acela,1 lucru, - indeplinirea 

trf.rile Pf\ltru in iir,ţarea bibliotecilur pOe 
porale; la iniţiarea l'rotopoplliui B'3JinţuluI 
!1inodul p'otopopesc din anul curent a. loat 
hOa1 trE'3, ca să inceapA. lucrArile, ca tn 
fie-caro comună din acest protopopiat sl\ 
se tnftinţ"ze biblioteci poporale ca proprie
tate a romauelor biserice~tI. 

Afar!i, de bibliotecile despărţem6ntuiul 
mal Ullm in 4 comune l,ibliotecI poporale 
şi adecă In Ghilad, Ohinl'z, Moşniţa şi 
Parţa 

Pentru bibliotecile poporale a spe-
sat eomitetul in anul curent o 16 cor. 
60 fiI. 

Srre scopul de a r~9pAndi Intre po
por drţl de eetit din cad slI. poati trage 
folos şi mal cu sumă pentru a desvolta 
in tinerf't gustul de cetit, comitetul a 
r,ump~rat 600 de exemplare din .leprin
ded pli.gubitoare" ~i 500 de t"xemplare din 
.biblioteca poporal~· a A~ociaţiuoel Nr. 2 
~i spre scopul, ta la fX1meneie finale la 
şcolile noastr~ poporale 811. se imparti ca 
premil elevilor (bieţl li ft te) din clasele 

In anul curent eomitetul a inmulţtt 
fond III cultural cu 1000 de coroane, dlll 
fondul cultural 8'a cumpărat de 3000 de 
CJrOaM obligaţiunI font'Îare de ale in'lti
tutulul de credit ItAlbinall şi ace~te!\ f'fHcte 
SA aflA. depIlge la comit~tul central, ear 
400 cor. 18 fii. se afli d'lpuşl 1& insti· 
tutuI "Timişan&" ~i libelul e la comitetul 
despărţemlo tu 1l.1. 

Desp~rţementul are 3 membriI fun
datorI, 11 membriI pe vieliţl şi 40 membriI 
ordinarI. 

Timişoara, la 14 Iunie 1903. 
Comitetul-

Stpeliţii. 
L" Inceputul celeI de 8 110\111 jum~t~ţt 

a veaculuI al XVi, (van al lV Cel Cumplit 
tnt!'meia pantru prima oarl In ROllil.& un 10' 

ceput de armsUi shtorllhll', numi~1Io streliti. 
Streliţit erau lmpArţiţt In compsDil de 

dLte 500 \)l\meol (u un căpitan (!t()!ovBcap). 
Armamentul lor nu eu un'tarm 110\ ttlct>put 
ei 86 8thimb"l dUDI epoee: f:uliţ~. halebarde" 
8!i.bil, arcurT, archebllS'" ,i mU8cbete. 

Streliţ\l formau la tn !eput aproape 
tontli inftlDteria rUB'\. Au IU'lt psrt" 18 
toate victoTlile ,i luptele luI IvaD IV Cel 
CumplU (1547-1084) Sub urma,it acestuia 
au luat p"rte 18 cucerireR SiberieT. 

Bt b BOlie GaduDof (1584-1605) tI 
susţinurA pe Ţar tn contra pretendentulul 
la tron f~h1)l Demetrius. 

Dela Inceputul veaculuI al XVU stre
Uţil furA oamenI de nf'orlnd !Jlf'8! li, prim' j
dioflfl pentru sigarftnţ" B~8\ulu1. 

Boris laElA urmas pe ftul .~u Fedo 
in vtretli d"l 16 anI ,i o fiei X~Da 8ub tu
'ela so'iul Ibri.. De,i armata " 8trţ llţi' It 
juralle",. de ",el orI erediufl, ~tq,~ H ,tr4-
" 
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dard. Far~ul Demeitiu8, r~8plra ca fiu al luI 1 lor pe Ohain ,i GQrdon cu 3100 oamenJ 
!vaD ~ IV. Armata ~8CU ~e partea luI. trupe regulate ,i 25 'unurI. Ace,tia 11 tn
Demetllu8 tntr~ In Capitali '1 cerea dem, [rlog, pc m&lurele lskve2 ,i Il supun. CincI 
~~1U'llor Galetzm, ~a8~I8-ky, MoJtehfu~ofl '1 su~e turl spanzl1raţl ,i ceilalti du,1 In 1n
S",herefedlnofl omonr/l mtreaga fam~l/'c Gu- chlsorile din MOBcva (1698). 
dunol· ,. La auzul acestor revolte Pt:itru cel 

Fal,ul DemetrluS, sJllDsţar. ~va, aceaa,' Mare aleargl tn R'lsia. 'fami 8ve~ ° uri 
S()8rt~. Odaţă. ca, Boslle~ Iogodm~er lai veche!n contra ace8~e' mililir. 
MarDlR _ (12. Aprll 1600) ,s081rl o m,ul~lme de . In Inchisori, In carI eraa aproape 1700 
~r~olr lesUll', ca1'1 D~CaJau populaţia. Stre· stre11*I, ~imp de treI si:lpti:lmanl anchetele ,i 
iltU incepuBorâ 81 86 mi,te; larul omol'l tartareJe DU lnee\arl. Pe mi:lsurA ce S6 
vre·o cătl· va .djntr'l~,il ,i 111ţni,~j. 10 Maia, ucideau, sireliţil eran adu,' pe "Piaţa-Ro,ie". 
acelaşI aD, lSbucnl revolu'la tn Mos~va. c~mu. llDe ort curtissnit, ţayul chiar, le 
t::!uehlu se UIllrl .cu gro8u~ alll:1a.Cef, trada,u/, lAiau capetele. Unil erau tor'arail tn ţeapA 
pe iar, ear~ fu Judecat ŞI uc~_ ,Bau pe roatA. Se socotesc. 10 tOlal, cam o 
., ~rJllclpalul Bator. al revoltel Vasili mie de victime. Cer·lilll farl Uimi" In 
SUlsbl Il urmA ln domnle. " _ Siberia. Ţaral interzIse Ingroparea lor. 

La, moartea Ţarulul Alex18 lsbaemri Aceasta fa ultima m~8arif, severI 1n conka 
ceriUIILe pentru tron. 8t~~litil ajllD86SetA, l'reliţUor din M08cva, clrora $arul le retrl
dm punctul de vedere J?lll1lar, ,la .0 dwca,- s~se toaie pri1'ilegiile Inci din 1694. R~
deu.iI mR.re. 'f~ul AJexl8 contrlbu~se mult glmentele de streli.l furi desfiinţate. Ve
la [' acea,sta. Bcutmdu r de diirI, ~&rin~u~le chil .8treli$1 mal luari parie la comploiarl 
BOlda. Şl lasăndu·l al ,facA COmeri.:la ŞI m- ulterioare dar DIl maI rea,irl al se recon. 
dustne; la Moscova, tmdeau IA tie numaI o ati1aeaacl. 
armatA de pa.rilodi fru~os ImbrAcatA. . R.evolta lor In garnisoBDI din Astrahan 

La 11) M801U 1682, 20.000 8treh$l 8l- (1705), nu ava nici un resultat Ea fa re
maţ! ~u masch"te iul1lt, a.l.ebarde, a~and primatl cu Q 8everitat~ nemiloasl ,i avu '1 câte.va tunurI, armall de un pop"r DIl- oa cODseeinţl 8uprimalea totall a' acesteI 
m~roEi, nl:l,vAlul In curtea palatulUI. Certa- mili~il. 
rIle pentru lron, ajâţa'e de Sotia Alexivna, 
sotia deceda'ulul Ţar, Intre Milosla&ki ti 
Na,ry\:hkiIu, ajunseserA 1& eulme. Din Dob:..-a. Strehtil se deduIi la pradA. spaula
rari pe prin$ul Mich&il DoJguruki ,i pe Serba.re ~colarl. - SOlgiiblrlul Janeso bldiru. _ 
Matocet, fi aruncard pc terestre pt A~8:Da8e _ 22 Iunie 1908, 
Narychkioi. 

La 23 M<tiu streLţil impus eri boerilor 
doI Ţa,rJ, pe Pe'ru şi lVRn, ear la 29 impu· 
serA pe SuflEt. regentă 

'" SuflEt. avu mut; de luptat Impotriva 
SPllJIDltonlor er. La 6 luniu strehţiI venirA 
eal Kremlin ceI80d sa se rldice o coJoan~ 
comemorativA, In aminlirea Beviciu.IUI ce 
aouseserl Statalul alarl de aceasta BI se 
adreseze scrisorI de felicHare asasinilor. 
Cestiunea rellgloasl strici ,i mat muIe re
la~ulDea Intre Sofia ,i a~relill. 

Ed a fost inchierea anuluI ,colastie 
la ,colLla romAni grAniţerea,scă din loc. 
DupA Incheiere corpul inv~ţMoreBc a aran. 

N,. 24 
6, ore atAt pavilonul propriu zis cAt i III-/ ' . 
dIna erau pline de oaspeti' aleA" Ti."' g It concedIUl, ciei dmsul ea om mal de r6n'l 

1" yJ. Of1 aveau nu pot d.' 
credinţa, eli II acea!Jta petrecere 13e ea ere e că noI "am concediu ~l 
simţi ,i se vor delecta foarte bine. ti: :: toate aee.s~ea solgăbirAul. sl-'şl permi!.ă 
oda.tA inal ne pomenim el duhul tulburăril R,~ta .obrlLs~lele. !rMAndn+S8 concediul, 
aduce. lHtre noI p9 UD \jndivid, a elrur faimă vaCi:~rat ŞI el, d,ar apoI bag seama ac,:" 
de aţ'ţltoll de scandale e cAt mal I~spAn. a eânt pe 8?JglbJrhl Bl DU mal pretincf. 
dită in ţinutul nostru: e 8o'găbir~ul Jancso fArl se~ ~u8lca la urechie. Om nesl'lnlk;, 
însoţit de doI ~nşI de asem~Darea dinsuluI: ratl şi i~b~~:': 1Deeput a i~s1l1\a pe venPc-
Fără " .fi.. InVItat, fuA a plAti entreeul, societatea. oastrA preoţlme, apol toal'? 
acest mdmd In mod bruB~ Îlll face tntrara U '[ . 
. "1 l' 'ţ D1 preoţI tine . 
In m)] oeu SocIetăţiI noastre .M:anierele gr ţ d +li. n llU început a S8 1n-
dure ,i necioplite ale acestuI • canler. la ? oşa e a""ta murdăI ie ~ s'a strecurat 
inceput produc la al nostri impre~a ci miria prlD, ~urt ~~ui s?lg~bir~u, s'au dus 81:1 
s& dl soIgăbir~u" e cuprins de g;ando- ee~r es uşm., IntaţlUns& 80eietli.ţiJ. _ de''''''''''' ' i 
manie, mal ales e' rInd lIe rind incepe a ma e au piirliSlt ~ar curtnd localul - ajun-
goli sticlele de ,ampanie. Unii

t 
,i mal es- sas~ la eul~e, '1 numaI intre'8nireI 011Or. 

plieau, ei eu ~n1.'lta luY şi eu modul re- pro opop ŞI a. ~nor tinerI mal cumpăta';i 
senUriI luI vrea să arate, cA el a ,~nit se poate muJţăml moderarea spirltelor. 
sli sUclţini ordinea. intre "Vilahil acestia Astfel ne-a stricat eontempla.ta nOlstll 
neciviJisaţl't cum ti place I crede ei petrecere frumoasă ,i pacinică. 
suntem. Aceasta presupunere părea' a fi E de inlemnat, eA dupl deplrtall~ 
cu at.it mal al'roape de adev~r) eu cât noastră 80].~bi~luI a r~ma8 acolo, s'a pus 
so)g5blreuluI Jancs6 i-se asoeÎea.zt. un ser- la ,bEluta ŞI la )OC ca sel'litorimea ti Sv- I 
geni de gendarmerie, ea.1 o patroll, gen- dahI eu care I beut bruderşaft. 
darmereaacA dă tircoale in jurul pavilo- PersoaneI luI Jancs6, e d&PIria. d;' ~ 
nnlnl. noI ideel, nu-l ; tribuim tipul euIturer· mi- ... 

Ei t un schimb de cuvinte Isupra 
aeestel MdlirăniJ, apoI haid la veselie frate 
la voie bună şi la hori, 1& horA ~u foc' 
clicI. . •• bieţii se tndeplrtaserl, şi locui 
de dILns ne suprindea şi pe noi. 

ghiare. Il denunnţrt.m insi tocmll socie
tăţiI ldev~rat culte maghiare spre cuviin
tioasl inferlre. II deDunţ~m 8uperiorităţl 
lor sale, spre a cur~ţi oficiul pretori&l d~ 
8stfel de indivizI (de alt-cum dupi tA" 
ştiu, cel competenţi SI vor arlta II forn-
rile supericare spre disciplinare, eventual 
deJlturare din oficiu). 

In fine Il denunţlm obşte! spre 1-1 
despreţui dupl-cum merit'. 

Un Dobrean. 

Streli~H cu şeful lor Khovamki le re· 
volt,arl, ~ar Sotia fa nevoiU\ sa fLlgi ca 
tral~ ~I, la mAoAs$lrea Troista. Trupele 
c:edlDclOa~e carT lurA 'rimis8, primisera pe 
KhoV8DEk', carI DA lnt(uzÎe a ft decapitat 
Impreuna cu fiul 8~Q; streJiţil cet mti( 'Ul'
bU!tlnlllorfl risîpil1 prin gamisone deplr~.atEl. 
Şef 81 lor ft fu numit Cbtliltlovi\. un om 
asplu ,i credinciol, eare 1. prima tucercue 
de revoh,ft, deeapiUi pe cioci dinR'ln,if. 
Aceastl lectie lini,ti pe atreIit·I, dar in schimb 

giat petrecerea de varA a (maialul) elevilor. Intr'aeeea Iaocs6, soIgAbir~ul, 8e vede 
Pe la S ore p. m. localul ,i curtea şcoalaJ furios şi nemulţumit, că noi ne petrecem 
erau pline de publie, mal al'!! tineretul .. atât de p:.eInic ,i eu atâta foc ne arun
fost bine representat. Intre publicul m~re cAm 10 hori, nemulţumit cA pe lingi toatA 
s'a remarcat preienţa damelor române din grandomania insultătoare, te ne· o aratil 
Dobra şi jur, cari de astă-dati au dovedit noI pentru IL mia _ oarl. dovedim, ei 8un: 
un viu interes faţi de şcoala români ,i tem un element de ordine rt de vieaţ4: 
faţă de cuit.ivarel tinerelor mlădiţe ale nca- tneepe a provoca formal acan dale. Cind tJ'n Gaame». mcdal. 
muIuI românesc. dansul era mal în toiul luI, solgăbir~ul 

(J 1 î Xi- t J . t A,a din distragere, l'au mai bine lir! 
urpu nVtJfi\ oresc a satisfAcnt In . ancs6 In on poruncitor şi arogant le zice din cariositate _ fiind prin pll.riile Cbit!-

mod strAlucit aşteptările publir.ulol intare- aringerilor, sli-I aducă music& In grădir.ă, neului pe Ia rudenii - mi-a vena pona 813 
sat. Atâi produeţiunile gimnastica cAt şi sl-1 cAute, căcI .io estye mare domn aicşa" ioan parte la esamenul din Chi,ineu. car.,.,"· .... , 
cA.ntlrile într'una. şi în done voci, apol (eu sllnt mire domn aieei). s'. finut ta 13 Iunie II. a. c. Credeam, c_-~· 

deela..'rUe.. .1I-:~=-:::~~~~H~!t~~~iPiili_MR~P'tiil~ •• ~oiisil~p_eitr~e~eMt.im;p~u~1.~ia,C~'a:.;a~~'D~d~is~ţr~a;.,. ~ După prodllcţionoa de tneh&iet6a. urmA ar o o a " " e. Oa . ~ .. '. 
impM'ţirea premiilor oferite de corporaţiunea au pentru se ari concediu de a-şi petrece cum m'am ln,elat? I \, ~ nlBcarl ura lor cootra Botlel. 

Petru cel mare Be au.i pe tron ca aju
torul sire1iţilor cari torturar4 şi ucisera pe 
'Ietul lor Ch~.klovii. 

In 1694 o noal revolta ,i conspiraţie 
a streliiilor, Indreptat' chiar con~rll lui Pe~ru 
cel Mare fu tnlbu,itA: cineI culpabilJ. ptintre 
cari un colonel, turl omorll1. Absenţa pre· 
lu.ngi~1 a ţaralar II lllsa liberi. Ajaneeserl 
a nu se mal supuna reformelor militare. 
Regenţa dm lipsa jaruluI trimisese 4 regi
mente de strelitJ 18 trunSariile poloaoe; din 
ace ,tia 200 deliJt rlarl ,i veniri' la Moscva; 
regenţa 11 expuhli eu forţfl. Rt'gimeniele 
intratii tn iralative cu Sotia ,i 86 IndreptarI 
în contra MoscoveJ. Rf.'genja trimise kliconua 

Povestea gâştelo:r. 

• 

Un gâsc8n eu p:me laeil 
Cum trece .. pe pod prin sat 
Şi 'ntfo mAn' avea plpucil, 
Nu ,tiu cum Î-a'a 'nMmplat, 
CI pl\pucil luI cIInrl, 
Ce I'~Cllt, o. ce pl!ca& t 
CleI erau cu·aleeâturli 
FArl leac de tiviturl -

Ce p~catl 

GAştele-auzind cum sbeatl ~ 
.Auleo 1 PApucii metl a 

Intr'un 8\1fiefi alergari 
Şi 'ntrebau mirate, ee-'!? 
~ Am l~m88· plângea g'e08nol 
P~gubBŞ de pa\ru leI! 
Iiită-m~ descull. @~rm8noll 
Ce m6 fac acum golanul, 

Firi eli" 

.HBideţl to,I, 'Ii mot' IIi babe, 
81i-! datlm pe riu acu 1-
Repede 'notând din labe 
Cârdul tot pe da treca. 
"I·aS glsit? - Ea nu, BtIla", 
Ce mi! tntrebt ata ,i ro 1-
Toate apoi sirigaa deodall: 
~ BaSl-t pacostea BI-r batll 

NicI eu na I 

Vara 'ntreagl tot umblarl, 
Dar pApucii, dll,i au fost 1 
Şi-au si umble ,i la vara 

grAniterel.sci. cu oaspetiI, deja insulI} dIul l!IoJgăbir~l1, eă CAod am pl!i,iC pragaI ,coalej, momen-
f y tan am observa~ el am de lacra ou IW ; 

Din tudel şeoaleJ mâ.nurul convoI ro- musica e eselu8iv angajată pentru totalitatea aHlel de om. B~'rAn de Bile ,i de serviciu .', 
mAnase cu musica. în frunte porne~ta spre oaspeţilor. DacA di soJglbjr~u să simte dar &ini§r In dragos'ea ciuli ,coall ,i CIUr'; i 
pa-vilonul "Oprean" la maiat Âel ne8,stim- bine în societatea romAnă de aci, eu toatl neamul s~u. Ordine ,i disciplinl neescep· 
p~raţl) bli~lr se ir,Hir5, conduşI de tnv~ţătorl onollrea '1 Invită la petrecerea comud atât ţi~nabill, e.ar r~8pUn8D.ri1e date de blieţi, 

, 'ţ m am COnVID.B, el dl tnv~flUor G. Mladin --
şi părinţI, Ia horă, tire nu vrea eă mal la dans cAt şi la. veselia. dela mese. Sol- cei 45 de aoi de fODcjÎune i·a tnplinii con-
incete. Cel mal vilstoicl să pun la mesele găbireul J ancs6 in Intunecimea millţiI 8ale ,mnţioB ,i - nu s'a mBrgini* numai la .li~ 
ee îI aşteptau in frUDtO!Sa grădini a pa- nu vedea, cA aşa 6 cuviincios, ei aşa e corect iera sacI- a vremii ruginiie, ei a ~'" pai .... ~. 
vi/onulul, unde eu glume şi. voie bunA aş- ci voia să-1 cAnte musiea la urechie. Insuşl eu lumea modernJ. Diliginţa şi metoda;, 
teptAu pAnă ee 6lleviJ 'şI vor lua. partea lor sergentul de gendarmi 9'. scandalisat da daale ar tace "cinste" multor lnv~ţlUori &i~ 

nerI de ali, carI cred ci ,tia toate, dar bll 
din horă, ca apol tineretul 8& le ia. locul. cavalerismuI mai ma.relul s~u. Acesta-'şI fac nimia. 
Grupe şi nvaos grupe de inteligenţI şi popor I tllchipuiQ, el n' ave m coneadiu p~mtru pe- Incep~ad cu ri:lapuDBurile din ruglcianl 
80sesc şi 8e aşează la. mese aş ~ că pe li trec8r~, de aceea ne-a pretins să-I arătăm - care erau esprima'e foarte corect fI eu 

PAnl-ce le,or da de rost t 
Eu gAscaool TT!('rge vine, 
Face cruc! şi ţine post, 
.Na-! gAsescl Slrac de mine, 
Iar ducul, e, velI tu bine, 

Lucra prost 1" 

Gâştele de-atuncI, 10 cale, 
Când vM apa undeva, 
CliulAnd pornesc egille 
Tot crezând cI-1 vor &fh. 
Vin ,i raţe II le-ajute: 
Mac-mac·mac ei ga-ga ga 1 
Mac·mac·mae! Hllid vino, da-te, 
Zile-a,a pe du perdute 1 . '" 

Ga-ga·ga 1 

Ear cAnd gA,tele ataa gioat. 
Si prin dreptul lor te daci, 
88re taMra lor roatl 
Sli te 'nuebe: .Ce ne-adllcl: 
Ai glsit pApucii? spune? 
Tu la fug' atuncI s'apuef t 
81'81-81! tot lac nebaDe 
Şi te mu,cl, doar le·al epua8 

De pApue' I 
G. CQ~buc. 

Şopt.la. 
- Legendă, -

"Şopî"la-', fdr.uta din balaur" ,i numaI 
mile! celei mar! alul Dumnnea avem si 
mld,u.mim, ci dia mare ce·a fos' .'. fAcul 

atât de mici ,i neputincioasA, dcl 1ilt''!um 
nicI oamenI n'ar 11 atâţ', câţl sunt fi zI pe 
pIn: aJt j ba paţinl călI ar ft, ar ti numl\l 
n;lŞle zepeticiţl ,i tmpili$l de gr0911 ti ahr~ 
garI, clotAnda-,1 de cap ,i ascuDzaodu-8e_ 

A tost lideci o vreme, el blUaariJ erau 
cAtl fronll ,i earbA, şi omul luI Dumnezea 
trebuia si fie cine scapa Dam'ncat de el, 
şi daci nu chiar mancat, barem ImbAlat. 
Vlhl~nd Maica-SfAnt" atâta rIsipA In neamul 
omenesc 'i· s'a fAcut mill ,i a rugaţ pe tiiul 
Sl:hl, pe Domnul-Christos, ea SI~',r adune 
toate puterile ,,1 III piaIllI de pe taia p" 
m~ntulul aceea dihlnie, ea si fneetele Dii
pasta ~e a dz"t pe capul oamenilor, el de 
nu, lumea In acurt rlmâne pustie de elul 
ci al vedea pe ea Ulmi de om. 

Domnul Christos a Rsculta' de Maica· 
SfAnta ,i af1Andu·1 bun slatu), a'a luat a 
clIca ,i a adrobi capetele Mlaurilol; dar 
n'a ava' vreme de ajuns ca sl-'I poatl ri
sipi pe loţ' IIi a"a bAlauri' ear aa prins a se 
lomoIli IIi Il prlda omenime8. 

Maica· SIAnillngrigeatl\ foarte de soatlea 
neamalul omenesc a rugat pe FHoI-B"a\n', 
cA daci nu j·a putut, adecA daci n'a avu,t 
vreme sl-', ri8ipe~8cl pe &0$', barem sA-1 
faci mal miel ,i fArl puSere ,i sli le bla-
IItema viţa ,i ,~mAnţ8, ,. 

A,a a ,i tAcu' Domnu ChrI8tos: l-a 
b'~~~lmat ,i pe cA$i i-a ajunB s'An'ol bll
st~m B'8" t 'IcuC ,opArie ,i numai forma le-a 
rllrma8 ca a Mlaurilor; ear eAţi au sclipat de 
nu i-a ajuns ,bH~~t~mul nu 8e sporesc DU
mai eac' •• a: al DD le piui de &ot ~*, ti 
dmADja. 

C~ omortm noi ,i am ,opArlele, le 
omorlm de ceoml ci DIl cumva crescind. 
esr ea mai Dainte ,i prefAc~ndu-.. b!Uauri 
IilA nu ,tim ande ne ascunde de ,roasa lor. 
UniI oameni DU omoar. ,opArlele, cl1 zic 
18s si creascl ,i al mAnc!!', el au de unde .t, 

m&Dc8, el ,i ata 8unt afAia oameni, ci DD 
incap unii de altii. 

Buot Iln fel de ,opArle, pe care,"" vai 
Doamne 1 nA le-am omori pentru banul la
mii, eli acele de,teaptl pa om din somo. 
când se apropie de el ,erpele: '·3e baga it! 
sîn ,i·l gâdelle, ca sa le tf'6.f:ealcd, 81 nu i-BR 
vire in borUl, mai alee când In stom C..,6 

lapte ln vlrful mAmJligii. . 

,;<.d~'..t~ z. 
~?.. ' 

O doaumA lnvitl 2 ot'l$'lr! Ja o lI"lat! 
tu ca'. Ba. Veni Insi namai un oflcer, 
_re 8CUZ~ pe s(\ţul S~1l sicand, ci ei ler· 

vesc la aceea,i rompanie ,i deoarr-ce UI'ui· 
din l'i trebue aA r~mAnl la companie hi 
serviciu, *raserl Borti, care all. r6mAnA 1. 
companie ,i care a' meargl la BeraU. 

- Si dota, sile doamna cu lur18!dwc";-,,,· 
8,a dar ai cA,Ugat? 

- N 0, atimdl doamnl,. • • nu 1 Eu am 
perdut. 

j 
; 

'\ 
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. . . 1 aturali -j şi mal apoI translator, tn loeul lui Ion. Ma-
pieta\e - pâ~1\ l~ Fl~~:t:1 ~~. ~oat foarte iorescu. In acest timp & făCl~t preţlOas8 
apoi rlecl"f!la\~ : ~~lIgo8te nem!i.rginitA prt- se' vicii comisiuneI trimise la .vIena t: ca· 
bune. Rlel~~ :\a.torul lor ,i li sorbe&~. tn're· usa averilor grllnjţ!\.re~tI. .R~lDtorcAn ~ -se 
ve8~ pe urma cAro fa d!l..deau seOIDl r~d in district deveni asesor ~1 apoi preşedID~e 
blrlle, .~n aUU de todestuhtoare. - Am par· 1 t'b luI din Nllst.ud. CAnd acesta sa 
Pt·u~su.r\: muUe examene Dar nu m'a impre- a rt Iln~ Bistl'itij, fu numit prim-asesor 

rarda drepturilor grlniţii.leştl, precum ,i 
al demnităţiI naţionale faţA. de acel para
ziţI al eorpulul naţional, al eAror unic SCQP 

e stoarcer('a şi lnghenancherea acelora, 
earI aa avut nefericitea de a-i hrăni şi 
creşte la sinul lor. 

lAti aceastA carte de tnv~ţMurQ, 1n 
casele parochienilor. 

Dee Dumnezeu, ca asemenea bo
gate isvoare de Clunoştinţe pa~tru 
viaţâ, st\ nu lipseascâ din casa, mci a 
unuI ţ~ran român şi barbat cu cuta. 

l~lra~ 1 cesta traDspus lD ~ , , ..t 
siona' nici unu ca a • . alu1 dib Alba Iulia; dar n a. prImI 

01 Mladin a 'fi secerat Ills' resplata, la tnbun . d . d sf.-'!l.l consura toate 
. ea examenului dI inspedor şcolar acest poat, el orlD )'. . 

cliCI la ~nSCu ia mulţumU la cuvinte cAl- puterile ţinutului sâu, a abzls de cari 'ra 
Dr. TraI eentru sporul Ucut, iar dupA 8- 'udeeltoreascli. şi a depus censura de ad· 
dUlo:seo:e,edmtele comit parorhial domnul J cat Ales de secretar al fondurilor gri
:d~s IlMihail VeJiciu prin o ~or~i~e p!i.trl~D- Vn~lţii.r;~tI tn ace stă calitate a. eombfltut 

. • s&orB lacrImi l-a mu ,u- "f , •• ţ t x' x • 
dtoare care . @ de atâţa Un r~gpllterl ori· ce lDgerlD' s ritIn .. , ŞI 

'ţ nlra uuda care ,.-a pu It.
1I 

' b' e & 
ml,.,e tiU bun!1voinlA pe lângA to~te acesteI ţinute a avut a-I mu yaml a ZIC r~ 

----::~8!Jdriie azilJce cMe le au avu' .. la, tatnDi ce a irebuit si 'şi_o dea la &. 188~ lD 
larea copiilor, instruindu i COD~~I~iloi8:1 urma presiunei făcute de ~a.1)ffy~ cii.rUla in 
cu frica lui Dumn8ze;" Indd~ml~G In pu'eru doaue rindurI ca fişpan ŞI comIsar gllver
pe viitor, pUllandu-,1 â ';feul~or erta pute- ina! îl denega,se coml)etenţa. de a se aml's
~rmD:lela;::tt~~~'~'~f si conducA ,coala iec~ prea afund tn trebile gr~DiţlinştI~ ~i 
~~: :u :'~'a dragoste - cu ('MI a coodos-o care acum venind a tr~ia oar', ea comisar 
pAnl acum, cA Inultl .r~~pla~1 vr n:~~:d ~i r,'gesc i., cerut dimisia, cu ameninţarea 
r E adev~ra~ cA.'~ ~ft ,i ~si asculta' el alt~um va fi pension&t din oficiu. NumaI 
fie un ~veţ~to:e mp:~~~eDii 1!~1, ca ,i tnv~ dup' aceastl!. voIniCI InU\turare s'au octfoat 
de elevll sel, 889 I fi t 'iusoril \Itorul Miadin. . .. statutele dela 1 ,car a.u cu 1 

. lnchin!lmu·ne tnslO~e!\ .tOl ,1-1 a.aluU\m cele mal multe drepturi grl\mţereştl. 1. Mu-
. CI pe .Nestolu1u ,coslel. Virtutea '1 vred- reşianu Insi şi dupt. acestea, ea ~e~bru 

.-... .r--nicil lu~ sI}; .pe fi:, ~~~~I~1l d~r~oln~~c~~~i in comitetul grlmiţ'raBc ~i In comlBlunea 
ca mDJ~l .slB PO!t . ce administreazl fondurile, a luptat pARII. 
8~ vredmcl arma orI. 17 ţ' t l trarea 

Mul.i aDi cu bucurie tI,. la moarte cu abneg~ lUne pen ru p s 

t Ioachim Mureşianu. 
Năs~ud, 18 Ianie 1903. 

--J,I, 11 1. e. dimineaţa jalnicul ~ngln&t 
11.1 clopotelor vestia dureroasa ştIre, d 
noaptea preeedentii. n9 a răpit pe un faloie 
RomAn şi fruntaş In luptele grele, ce '? 
trebuit purtate eu zor şi zoalii. pentru aBI
gurlrea averilor grlniţereştl destinate ~ul
tarel llaţionale. In acea noapte ~e ~tlD8e 
pl\minteasea fiinţ' a eelul mal aprIg ŞI mal 
intransigent aplrltor al Mcelor drepturi, pe 
carI sti aşezatii toati tiria noastrl in acest 

şi apărarea drepturilor r~m,se. E cara~
teristic pentru devotamentul cu care senla 
interesele fondurilor, raspunsul ee l'a dat 
nu de mult unul membru din .eomisiunea 
administrătoare", ea.re II intrebase, ei ve
ni-va II ~edinţj eo:dsiunel, dl1p'-ee este 
a~a de sUibit în utma. morbuhlI lndelungat , 
Rsspunse adec': .mort nu la 

• 
R~gretatui defunct a fost inmormintat 

VinerI, 12 l-e. Public numeros şi di"tins 
s'a adunat să-I dAa cinstea din urmi. El~vii 
şeoale!or griniţl\reştl au tnsoţit ploi la 
mormint pe neobositul patron al acestor 
institute. Serviciul funebru 1'1 eelebrlt Itv, 
d. vicariu Dear, asistat de numeroşI preoţl. 
Oorul gim asial cAnta jalnieele respunsurl. 
Au lorbit: Rv. d. Ticariu, schiţând bio, 
grah defunctuluI şi pres(\ntându-l ca pildă 
de Român mare şi grl!.niţer maTf', apoi d. 
pruf. Picorarill, In Dllmf'le comisiuDtll fon
durilor, iar cand. prof. V. Mernţiu pentru 
Uuerime. 

81·1 plstrlm amintirea ,i sl·l nrmâm 
pilda I tl. 

"Cartea de invt;ţitnrl\". 
lIaualul d-lul IulI1l Vula. 

• Vitae, non 8colae diloaul'"! 

(Urma.re şi tine). 

1. Furdianu . 

Munţii-Apuseni. 
campeni, 21 Iunie a. c. 

Cel mal asuprit popor de lub coroa~a 
8(. Ştefan e poporul romAn din Manţl]. 
ApuBenJ. eMe UD mic slujbat al ,B~~tulul U 
poarU~ de nal cum vrea: Volmcl1le cei~ 
mal mari le comit, ear bietul popor vede 
ca ochii ldndu·i-se drepturile ,i totuşi ţac~. 
Bafere ,i tace clci n'are unde ali lie plâ,ngă. 
Dacii eAte unul t,i ese din r 8b iare 81 se 
plAnge conţra volniciilor C0":lise, nu-l b'gli 
In Beamll, dci e RomAn, on dacii. vM cli 
cele ar~'ate Bunt atM de gl'i1ve tllcM res
pectivul slujba, ar trebui (leshtu~' i~edlat 
din post ,i pua la rAcoare, alunclordm8sd 
cercelare contra lui, denumindu·l tot()d~ti 
pe el, pe acu8Bt, de inve8tig~tor, De sine 
ln,elea, cA dlnaal face lnveatig!\.~e8, IIsc'Ultli 
martorii ,i pe urmA scoat.e pe bietul Rl}mA.~ 
ca vinovat. Ear bie\al RomAn lufere " lmn. 
departp cAci nu sra dela cine primi ef8~ un 
"i pove~e, ce are de fAc~t mai depa.r~e, Nu, 
clci preo,ii ,i ln\~~ltorh. dacI ar IU. vre" 
al le dea cMe un afat bun, nu pot, fund.c~ 
cei mai mul$i na ,tiu. N'aa de unde, cici 
nu ceteBC absolut nimic, de cum a'au insta
lat In p03~ul ce-l ocupi. 

Bucătllria camera şi pivniţa. Varza 
acrA conservatA. Acrirea sfeclelor ro
şit. Acrirea castraveţilor. Ferberea pat
lagelelor. V alorisarea, lmpac~etsrea 
şi transportarea poamelor. VInul şi 
oţetul de poame. Mustul feri. Curcu
bete In must. U:msre8 poamelor. Fer· 
berea lectarulul. Lectarul de strugllrI 
Siropul de fructe. Compoturl. 

Florllritul: cultura roselor, cul
tura florilor Plantele vindecAtoare. 
Culesul şi u~carea plantelor vindecA
toare. 

-'-:-~Jt romAnesc de ţarl. 

Dar nu numa.I tn afacerile grlniţereştJ 
locale, ci ,i in vieaţa naţio~al' prin
cipial luI a fost, că ori ee ,ovlue e ne,s
cuzabilA ,i trebue condamnată.iSlltlet deschIS. 
sumeţ, cunoştea cAtă valoare Ire pentru un 
popor depriDs prin veacu~ si poarte ~DlIlal 
jugul, increderea In prop~ele forţe. ŞI sen
timentul de demnitlie naţlonalll., ce lSVoreşte 

De o oapitala importanţi p.en~ 
cultura femeiI romAne sunt nO~lUnile 
din Higiena copilulut: Causele interne 
şi externe a pl&.nsulul copilul uluI BU

getor. Alaptarea şi lnţercarea copilu
luI. Nutrirea maestrita a oopilulill ou 
lapte de vaot.; subţierea ~i ferberea 
laptelut 

Âm r~maB incremenit, dnd odatA 
m'am nimerit la po~'a din CAm,ofni, ti eu 
durere trt bue 81 o spun, cl d1'l ,.,p!Oape 
30 do comune ce-',i au poata aici, DU am 
v~zQ.' decât 8 exemplare dia • Ttl~a.n~ Po
porului" dou~ "Telegraful RomAn ISI n~u~ 
din .GustA Tean'!JilvanisL" AbIa 6 fOI '1 
slta nimic. Ei nu ,Iiu ce file ţelrece In lumfl, 
Buut cu tolului e8eh!,i. Şi daci vre uu 
preot vrea III afle DoatA$ile mai mari, a
,teap&1 pAol vre-un poporean de .1. s~~. 
csr8 nlJinte de allC8 cu 8-4 Bijpt~mf.nt R.8 

dus tn learl cu cercuri ori ciubar~. llile 
a,'eaptl 18 vini 111-1 spun' noutA$lle. It 
triat dsr adev6tat. 

, Şi ata nu ne prinde mirarea dRoei un 
nelnsemnat slujba, al statului 1,i bate joc , In aMII. noapte Ioachim Mureşianu 

_ mJl'Illt,. , 
din a«l"'''''U\. 'ner"dere. . 

la.r in ţinutul nostro In nemlla mal 

I~ 

"\ 
I 
I 
1 

~-.:. / Pentm ţinutul Nl~~uduluX aceasti 
• Bloarte formeaz~ un eveDlBlBnt deosebIt de 

dureros, mr 1 ales dac" ne duce gAndul la 
Btil.rile estepţional de grele, în cari se sbat 
institutele noastre culturale, şi la nUBl~rol 
peste măsuri restrtns al acelor bArbaţl, 
cari pot şi neau din tot sutletul si apere 
tuacterlll D.ţional al acestor institllte şi 
sA redea ţinutuluI nostru acea faţii rom&
neaseA ireproşabill, ee l'a earacterjzat p&ni 
Inain~ de Câte-li deceniI. 

10 aceste atid pline de Indoiall 1. 
-- Mureşianu representa principiul celeI mal 

neîmpleate intranaigenţe, cind era vorba de 
a 8e ştirbi dreptuti1~, la a elror eAştigare 
a\.M de muit conlucrase şi II. clror lnsem
nltate ,tia sI!. o preţuiasci eu deplin'ta.te. 
Dînsul era pilda vie, cum drepturile, de 
carI ştr~moşir s'au fâcut vrednicI prin j~rtfe 

;, -----<' de singe, trebueae susţinute şi aplrate de 
urmaşi prin lncordarea tuturor forţ'llor, 
'Pini la jertfirea de sine· era caracterul 

t· , , 
CiTe şIa să reziste tuturor momelilor şi 
ÎntimiUrilor, ee S6 făeeau In dauna intre
gitlV1 ~i .sfinţeniel drep~Qrilor grăniţereştl; 
era capacItatea, ure ştIa al prendă ţinta 
oculti a "nor atacuri la pli.rero inofAnsive 
~\ nu?, putinţă si le pareze; era ttrtea 

. uneI \;)()gll.\e esperinţe, ca cel mal iethiu 
. luptitor r~mi.s tu lieaţl şi In lupti din 
.~ ~itrAnl generaţie. 

Astfel fiind, din un sentiment de pie
iate ,i recunoştinţr., cade-se 'cum cind 
ne-a plrlsit pentru tot-deaunl, al ne ~ducem 
aminte tn elte-" şire de vieaţa luI labo
rioasl ,i de principiul al cirul repr8sl\n. 
tant a fost. 

1. Mureşianu a'a nlscut In a. 1832. 
Cursurile elementare le-a urmat In Năsăud , 
tele secundare In Blaj. După terminarea 
gi~na~iuluJ, clştig~nd pentru diligenţl şi 
oahtiţ~le sale emlneote un atipendiu din 
faodatluaea Ramonţai, a mers la Viena 
unde a ştlldiat drepturile. In curind ajuns~ 
Cloncepiet 1. Oancelaril auUeI tran8ilrani 

Doad par' cI. tn adins s', IUI~rat la plU
muirea acestuI sentiment ,i la tn'buşirea 
luI prin inaugurarea une1 direcţiI, care de 
ar ft r~mas şi flrâ de puţin a oposiţie e~ 
i s'a f'cut, era meniU. a' descompun A Şl 
t.clloşelscf. tot ce s'a pl'smllit de inimI 
calde şi minţ1 lnţelepte pentru un scop 
ideal bine hotlrtt: mirirel neamuloI ro
mânesc. OAel ea re era programa acesteI 
direcţii I Era 'iubordinarea intereselo~ ob
şteşti căpAtuelilor personale; era c&~tJguea 
eu preţul ori-căror jertfe, incredertl ace· 
Iora cari numai poterea ar trebui al!. n8-0 
slmU; era clUirea unul trainic rAport do 
stllpA.n şi slugi, tn care sUpinulu~ Sl-~ fie 
Ingădllite toate, slllga lnsâ cu resJgnaţ~une 
de mişal şi eu comic aier de inţelepclUne 

şi prudenţi sA rabde şi ~~ ~acl\.; era 
cultul care inf.lţ, altare umlltnţll ŞI plu
glrni~ieX, frunţilor plecate ~i .s~flet~lo~ mic~ 
~i ai căruI preoţI prin IntrIgI tl\JnUlte '1 
viclene lucrau la inllturarea tuturor ele
mentelor treze, conştiente şi active in dl
recţiune opus' : era sistemul, care duce 
la ceea ce numim degenerare naţionalii.. 

Era, - şi este Inel. ~i "sUto-zI.' v • • 

In ogorul conştiinţeI demmtaţJJ naţio
nale s'mtnat-au buruiana oportuniBmulul 
riu inţeles, din care n'au Intârziat IL rl
slri toate bllAriile lnlduşitoare de vieaţl 
naţionali: lipsa de energie şi interes tn 
trebile obşteştI, neincrederea In forţele 
propriI, indoial" in tiria şi trlinieia drrp
turilor noastre şi aeea resigna?une stupidl 
al clrel rod e otrava orl-elrel ae\iunl na
\\onale. 

De a~eea pl'!Jgem tot-deauDa, ef.nd 
moartea ne rlpeşte vre~uBul, eare a luptat 
pentrll stirpitea acaatuI blăstlmat r~'!ad, şi 
plingem Blal ales atunel, clnd luptILtorul 
avea curajul a duce lupti nţişi şi neşo
văi tii, şi cind exemplul luI avea ispita de 
a d imitat şi de alţiI. De aceea pla.ogem 
azI perderea .celuia, care zetl de ani re
pressnt&ao principiul intr&sigenţel 111 apl-

Ingrigirea copilulUI suqător: 1mbrt.
camintea. Infaţişarea. Dentitiunea. 
Soalda. Ingrigirea capulUI şi a pelel. 
Purtarea oopilului pe bra~e. Leagânul. 
Nutrirea tntregitoare. 

dupa plac de bietul popor. , 
Nemel Karoly "voevodul" pMurarl)or 

din Mun$Îl-ApaseOl, face cum li pla~e . din
sului, iar ordinele venite dela dJl6cţlune, 
le mistificl dupA pofti .. 

De cAnd dumnealui e aici popim,l ro, 
ma.n numai pentru el ,i lubal&erni lui mun-
oe,te, ,i eatl de ce: , . 

Ingrigirea copiluluI din 
Mânoarea. Imbracâmintea. 

Erarial In toati primlvU'1I dli prin 11-
citaţie p9.u~a'Ql mun.ilor. Na pUb,licl In 

anul 2-lea: nici o comuni liua licUlrif, ci trImite gor

Boalele infectătoare ale copiilor: Var
satul sau bubatul. Pojarul. Scarlatul. 
Anghina difteriticA. Tusa magt\reasct.. 
IIl1luenZ&. TJfosul sau lungoarea ab· 
dominal'. 

II. 
Chiar şi numaI din reproducerea 

parţial' a materieI manualulu. d·lui 
Vuia, fie-cine, sâ poate oonvinge c~ 
aceasta lucrare este un tesaur de cu
noştinţe practice, o oarte unicii. In fe
lul s~u la noi, menita sii. ridice nive
lul culturlll şi economic al ţ~rii.nimel 
noastre. 

DacA am laa In special toate fo
loasele, ce le putem trage din • Cartea 
de lnv~ţAturâ· ar trebui sA scriem 
coloane Intregl pentru fie-care parte 
separat, m'am mArginit lnsA numaI 1. 
atât tn general. 

Notez, cA valoarea manualuluI sA 
ridicI. mult prin sacrifioiile depuse de 
dl editor Ciurcu prin intercalarea a 
80 ilustratiunl intercalate In text, prin 
hArti a şi tiparul cor~spunzator. . 

Recomand acest demn op atenţ'let 

binevoitoare a stimaţilor colegI şi a ve
nerabilelor noastre autoritâţl, cari spe
rAm - ba chiar datorinţa avem -
sA ra spundA tn mod demn la munca 
uriaşa depusA de dl Vuia şi la sacri
ficiile d-Iul Ciurcu, prestate şcoalel 
şi instruoţiunel poporuluI romAnesc. 

Veneratel noastre preotiml IncA 
tndreptAm rugarea, • popularia. ,i 

nicuilli o tn,tiinţue, dacA vrea sA al btI. lin 
munte pentru el. Si de regulA cele mai bur.e 
pA,unate le vinde cu prel de .,c, coroane. 
unde gorDicul - tot de ai lor - 11 fO~Q' 
se,te de COtit, 'ioe vite, le vinde, ear. bie
talui popor li reservl cam 2-3 mUf:ţl pe 
cari trebUe! Re li cumpere tn arAudA, eMe 
cu 4000-6000 coroane. Ca ill post" plAti 
ar~nda cea marp, poporenit din mai multe 
sate S8 alin' ,i fiind·ci au se adune muHe 
vite cari trAiesc r~u, omul toamna 8e aflI 
cA ~t8 abia plMe,te suma ar~ndej, I:'IU: 

gornicit au vite frumoaae, fi SU8$~nerea. l?r 
nu-i co!tUi mai nimica, lozadar. ~I (~orDl el!} 
aun' pn6teni ca. dlul!ul ti basta. 

Mt-todul acesta l'a prop8g~t ilo 20 de 
ani cAci de atAta timp am ayu~ ne-fer!cirea 
de 'a-l avea Intre noi. Si nime l,ânA acum, nu 
s'a aflat se ti dea pra~e nas, iar poporul 
le vedea toah acesle ,i liiuferea,.,. . 

Preotul din Albar,-Arada, Nteolau Nt· 
cola, v~JlGad a'?este voInicii, ~'a dus In par
aoanl la direcţiunea pldur.stilor, i'a plânll 
,i to primAvara asta, pe8~e voia • VO~YO' 
dului" s'a pnblicaţ In toate eatele arendarea 
munţilor, cari S'f\U ,i cump~rll~ din partea 
comunelor. 

ln vara Bita 84'1 va d. exp]ollhrea pl~ 
dunior ti preotul Nicolau Nicola, a con· 
vocat ;epresentsn.iI comunelor din jur, 1. 
o adunare, spre a lua pidurt>a resp~ctivele 
comune. cici pAnl In pre3ent !I" era; ~" 
lua UD jidan, ,i le lurra cu poporul dm 
comune, pe clri ti plltea dt !!le po~'e de r~l1. 

Uei a e foarte buni ,i DU ml pot In
chIpui DU RomAn !le nu o aprol'be - af!lrl 
de preotul Ioan Todea dit' Albac. EI SiD
gur e de pArerea ca sA I~mân~ tot cum 
" foat; din ce motive d lIa o ,he; pOBb!~ 
flrieten cu CeBariul1 Dar daci da, atuncI 
nu e (lU poporul RomAn. 

Nil voiesc s' .ic alti, decA' cA la 
adunarea convoca" de Nicolau N,irola s~ 
ia parte &oale .. Sel, dia jar, ale' Il"Dl~1 
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Nr. 24 
tn favorul nostru va fi, ear d-lor preo.i ,i 
lt}ţ~ţl:\': ori, ba cbiar ş:i celol:lalţi, cari ştiu 
tll'.9, nu le-ar strica dacii ~r mai ceti câte 
o g"zd!i. căc! cetind ~i hwt;ţând mai uşor am 
putd!i da st!\turi bietului popor! se nu-} lA
s~m sl\-! mânce de viu lipitoarele nesa, 

mlljor. pens.; Pavel Peţa, primar " dl N. No· R . 1 d • eglmll e eomumtate. E ' t:( 67 ' 
vaCOVIC!, preot tn Gerboveţ co 4'iJoarele; Comunitatea este singura prOl)rl'eta~lt JOOO kI,18 41, 'lOt km. căI ferate Ai peste 
d~ Dr. N08Zko lmre, sub jllde tn BozI>vic1 .a 2c m I fi 'ţ ş~ mul~ fruntaşI din comunli ,i p5rin$t de a bunurilor, membri dl na sunt decâ~ l1SIl • 1111 e egra ce. 
al coplllor. fructul proprietllţeJ. sedii ~elgradul a~e 60,000 locuitori şi po-

L, jocurile de tn'recere d-nir Carol TităI trleşte la un loc eu fiI sM In-1 20 T bancA ?aţ\Onall1 C\1 un capital de 
RistiClI ş~ Dr. Noszko Imre, tn,i,r 8U tmpllr Buraţl. Fie-eare familie are o locuinţ!l. deo- mAI flaor~e dmarI. 
~l; premiI elevilor isteţ', ceea'ce bUBll im- t\ d8 a.ce tIt presie a tAcat asupra lor. ~ebită de easa Z idrugheI. Bunicul BeU ~eful difl Begrad as a, ma es ~ Oreditul 

O boală pI"I-lneJ·'11·oasă. M.ul,~ dintre sMenl, frunta,1 ,i inteli- Imparte .lucrul intre membrii comunităţeL primeşte în' d~e o i~prumut~ pe. lpoteei. şi 
u genll regretA, eli nefiind aV1B~,t n'au luat Mt1lte dm ac~ste comunit1iţY numeri pAnă şi dobinda. est SIt. . Capital unle sunt rar~ 

Boala moderollo, alcoholismul nÎci\iri nu parte dar In viitor şi 8coasta greşalli se va la 70 membnl. D' 1 e d~ obiceI de 12 -10 la. sută 
gr~J3flH2.~ 1n ml'isul'llI aşa de m~re ca aci (n tndrepta, ,i atunci sperAm cA VI fi cu atât Fie-c,a,re plă, teşte impositele după nu- lDanI rqulvalează cu 1 frane. 
A:ba.lulia din car!;l pricinii oamenii din zi mal frumos maialol IIcolarilor, ~ 1 f 1 d 
in Zl dovin tot mai uşuratici In modul de Examen. O sitA BAl br.toare pentru co- m l'U i!.mll or m care e compu8ă. 
gândire ear starea materialA le scade v~- muna Dalboşel a fost JoI In 5 Iunie c. v, Comunităţile acestea. nu pot sr. fie di- PAR TE A Ee O-N O MIC .. 
dud cu ochii. când s'a ţinu~ examenul elevilor dela şcoala ~olvate decât printr'o sentillţl\judecMorească . ~ ~ ~ - A. 

Boala aceasta acum incepe a secera comunaJA, Atunci comunitatea. trebue sA, cons'ruia8c~ ~-=~"'== 
,i vielime. Nu de mult s'/\ spânzural unul Examenul S'8 Sncepuţ eu 'elevil din o casi pentru membri carI vor să se des- S 1; u păr i t. u 1 
I!!.sând In urma sa so$ia şi 4 copii mÎno- anul prim, carI prin r~8puDsurile lor cor~cte ti' b '1 
rfDl ear 3.fJum de curend un altul s'a (ne- şi scrisoarea lor frumoaB' au satisfăcut pe par ŞI unUrl e ~unt Î:npărţite Intre Mrbaţl. Prelegere poporală. 
cat in o baHi\ sfrmdll num.itA "ttJuşor& 1~- delllin pe cei de tat~. L!'Igea favonzeaza regimul zadrughef (Urmare). 
selld dnpii sine sOtia credlllcio!lsli, şi o fetit~ Tctaşa de Indcstulitoare au tOBt ~i ~sigur~tld fie-clruI membru care plăteşt~ ~oi1, ca.n1, e timp frumos n'au 
cam de 10 ani. rtJspunsuIlle elevilor din celelalte clssa atât lmposlt, un teren de b J'ugere de pl(meAnt tr b fii. d tn li b r A x 1... ' t' il e umyA e mct un aJ-utor, cAcI Iş"-

Ca!:iul a'li tntâmplat aşa: respectivul m a. Oman~ Ca.; '1 JD cea. maghiar~, tare nu poate să ft9 nicl alienat, nicl ipoteed. t d 1 Sâmbă'.a. trecu\s ~ploape toată ziua a beut verbal ~n tn scriS, dm toste obiectelf', din po a una cât aA tr~iasctl. Urma,nd 
ear în furia beţiei şi-a bMut. SOtia d(HI fii- ce 8'a putut conviDg~ tie-care plirintl" cI!. Agricultura. lnso. mal multe zile un timp ploioB 

$lOi\Se. Riporter, 

" . 
, ! 

cut o to~tă ve[lMă p~ntru.clL nu li voa sA i nDu Inzadllof a umbll.ii fiiul B~U la IIcoaili. - Popu]a.ţiunea. serbeasc~ este agricoll au lipSA de nutremlutJ co.C1 nu-şI pot 
dea blni 8~ bea şi sii joace cărţi. u~eroB numai cA nu to~1 pArintii tşl dau in mare parte. ad~na ne put~nd sbura afarA. De 

Dltpli-c", s'a mai <1omoht a luat h~rmo- COpl! la şcoaJă, c~cl din v'ro 310 copil Qbli- V ă ~ 
nica şi-a câutat pânli noapttl8 târziu. Li 2 ore gaţ1, abia vr'o 100 au cerceta~ ,coala re. Prindpalele cereale sunt acele ce cresc Olm oa s nu se prăpădeasca, o IiU-gatat ~i la Dol medenie de albine tn 8stfel de -oaaur'" , 
noaptea sa sculat şi şi-a s~rutat feţ1ia care . .. . b h- . -" ., dormea, apol s'a dus In un duchian aproape Dar ,i acest I~\l sper~m eli. se va In- Populr.ţiunea, lOal ales cea. de muntf', a clar Ş1 raiul Intreg de multe OrY,~·;1 
ue garlL uDde a ira!'! vre-o câte '118 du~ch{j drepta cu timpul. se hrăneşte cu mllal, (',l\el grâul servli fixe- trebue sa. le venim In ajutor albinelor ~ 
d" e rllt.;hiu ai a cump~rat o s'oarx cu 20 De la~1i au fost 1a examen dl Pavel 1 ' 1 dt\ndu-Ie miere In blidişele la roiI' dt'n 1(1 ~ 1 li! Pata 1 B b 1 'J - B USlV a exportul în ţerila Yflcine. I 
1ile,rj. Pregătit sstCel s'a dus la "t~n~or" a " on o Il OII Ş1 lin Ma, me-mb::-U coşniţfJle ordin"re, ear la cel din COA- l' h:g~,t un clipM al sIOl:\i de podUl caro dLlce B,~allnulul. şcolar, dllosif Sloinel, msjor pene, Orzul senă la fa.bricnrea beret care 'ţ ( " p"eotul Il 1 b ~ pr sp ); t tl( t' t niţele mobile le punem faguri cu ,]' 
peste baltI!. ear cu un caltJt şi.a It g~C o' le fi reseu, e,c., cari cu toţi! au o efJaz<a. cu oa... e tmn dea vinuluI. mâll~ şi s'a arunca.t tn billtA. fost deplin tndestuliţ\ cu progresul elevilor Din orz se mal face şi până tot aşa şi din ovăs. miere. Nutrirea albinelor se face"~ 

~Cam pe ,la. H ore un pescat~ a'a dus ceea:ce se vAzu la nDea exsmenulul ,i din Terenurile agricole sunt în Intindere aşa după cum s'a mal spus la alt loc. 
e~ PIllldă pestl dm bt>UA. şi Ob5E:IVeud s10ara vorblrea preotuluI Ilie 1mbrescv, carr.l srA- de 1.200,000 h,)ct&le, vWa in intindere Ba e bine a pune roilor cu matca.-....." 
li cugetaţ, că aceea a foat arunca.a tn balta '~nd tn cuvIl!l'e Crumoase)lnsemoMates şcoillet d tineră nefructificată. şi fagurI cu pu1 ".'": 
cu IlI: de prins peAti de vre-un "1+ p~sc3r 111 dragostea rai' de biseric§, lşi exprlm~ 1n .e 6\.000, al borI fructifed 1 04,00, Jiv,~- . 1 - "} 

'V' .. ,,,' ro 1 bl' 1 I d l' I 600 000 Kd 1 48 Şi cu ou~ co. a oas de s'ar p;ăp&.di . 
a tras .de Bt?ar~ dar spre marea 8urprin- nu e e pu l(;U II cp ma mu\ţ!l.mit!l. cu ras.- ZI e , , Pil uri e 0.000, şi loc.urile \ 
dere 1#1 spaimA a atlli\ cadavrul nesoco- punsurile elevilor eat d-Iul tn .... ~~Mor Petru necu1tivate 245.000. matca cu ocasia tmpreun&.rel s&~şl 
tHului om. Budescu laudele meritate, Prindpala bogăţie a ţeril este lemnul poato. creşte alta matcă. De nu am 1· 

De.aci 8 Cosi dus SCSBIi ear a doua zi Mua stim şi de to$! iubitul nostru c~cI Ser,Ma posedă. intinse păduri d~ steiar'. făcut acest lucru deodat& cu facerea 
Luui a fost lnmormentat la porunca dac- domn Iosif Stoinel a grijit ('8 elevilor buni J orI prinderea roiulul, apoI la o s~p-
totului orăşenesc. Al1 ,li;S6 dea din cAniClCli ,Dato1-infele vietil Pnntre legume, cea mal cultivatt este 

1ncl 1n ziu8 inmormentării s'a svonit r~hgloase morale ale creştinului drel,t credin fasolea. t~mâna. 8&.~ '1 cercetâm roiul şi aflând 
d nu s'a mal .. ezut incă mort ca I~posatQl cws" câte UM, dânduse de acestea 52bllcll.'. , Viile s,unt in regiunile NflgatinuluJ, ou~ e semn bun, ear aflând matca 
ca sa. nu fie de loc ţap An care avon Il pro, . Tot d sa a mal domt.ţ suma de 6 cor, NlşuluI, KfUJeratulul şi a. Semendri~} adiel şi ou~ nu, e semn ca. matca nu e 
dus urmMoarea şcanA hazlie. Ihe (mbrescu 2 cor.; Pavel Pt:ţli, 2 cor.; iu partea. da resl':l.rit a. regatuluI.' fructifioat&., tn acest caz II dAm roiulul 

In ZIUa dupli lnmorm~:l'.ite nu Be ,tie Iou Boboloş, 1 ~or. 20 fll.; Jurj Bita, 1 tor, ; fagur cu pul In ca.sulie de matci spre ~~ 
prin cine B'a lilatma~ politia IIi OI80 ... u1 cA aa~~~!'" S.~ .. lIfI:C~l.a.~~l. ... ~,a,'. btm', ca, s; prin Fructele nu sunt cultivate7 afară de tiM 1 b' ...... ,.-1 

d' a t' d b b 't ,. ,"." .. .., .... __ .......... u"''''JiJ:U1ll"~~~;;:;~~~~~'''~. ~. ~~. ~!~ţ~Ul~p~ru~l~le~lo~r~s~c~at~e~s~'a.m~li~ri~t~a~-ş~I~C~rie~ş~eaaa~tai'iW~u~t~m~a~lMi:~IU:e~v~oimi-lllil'!'~ 1 m motm n sau U U1U1:1 II1strlglt "aco.. pul de a-I lncursj".,i de a t a\Iage la ~e08 . du-"': 
te~i·mi:! afarA" 1n urma elLreia a e,i' la faţa Dumnezeu se ajute, ca Be avem parte portaţia ajunge în aniI bunI 1.. ci ra {' tre bue data sub coperiş timp de o zi, 

spre a se lmpretinl albinele cu ea şi 
numaI apoI o slobozim. A da matca 
sub oopiriş, lnţeleg a o pune Intr'o 
cutiuţ&. de drot anume fAcută, orI ni-o 

loculUI ca si desgroape mortul o comisie de mal muite zile de bucurie, ca. tot lucruri 
,i o multime imens' de cutlo,i, ca si vazA bune s~ S6 poatA spune despre comuna 20 milioaue kg. 
mÎl1unea ba au adus ,i o c!1.1esBli cu care noas&r~. Binevoitorul tuturor. Ţuica fabricată in Serbia, sub numele 
se duc!\ acasă mortul Inviat. Lucrând la de şliboviţa, este mult căutată. in toată Un-
desgropare când erau aproape de lada tn garia şi Polonia. 
care a fost aşezat eicriul, un prietin~81 r~
posatuloi a şi provocat pe I ~P088' sli tie 
cu aştepta:t'e cl\ lncuI~nd sjUDg la el zicând: 
"B~tespUi, Pavele dragi!, că (ndMI suntem 
la Une ,i te 8c~păm." 

Ajungând lDSI la sicriu şi deschizAnd 
sicriul l'au afls' ca e mort şi locli negru 
cu toate semnele cA 8 trecut (n putrefac~ie. 

L'au lnmorm@lnţa~ deci din noo ear 
curioşli se 'ntorc 1n hohotul de rIs al celor 
cum.inţi cari DU cred 1n invierea celor ine
caii din uşurime de minte câ,tigatA prin 
alcoholism. X. . , 

Din Dalboşeţ . .;f 
Maial. 

Duminecl.\ in 1 Iunie 1. c. V' I la in· 
demnui iubituluI IIi ham,cuiul nostru ln,ij, 
ţMor Petru Budescu, ,cohuit au plecat dela 
şcoala comunal li In dnd frumos I$i cu mu
sicli. spte vulee. 88.lulul, pânli sub plidute, 
unde eIa deBignl:\t locul pentru maia!. 

Bncuria elevilor era de nedpscris şi 
nici eli vor U~ţ8 in vier. la lor aceast80 zi de 
sălbMoare. Cât de Ba.lu~at a.r ti, dacA s'ar 
aranja Rstfel de petreceri penhu elevi In 
toate comunile, cacI prin acestea tt leagli ,i 
mat mult iubirea de şcoală pe cel-ce o cer
cete~zg, rt' glllst, ear pe cel miel şi cart ab
sl:.lntel:lz~ 11 at\:'age, şi elevii mal cu dr!}g 
lnvaţ!:i, când ştiu că tr aşteaptă ,i zile de 
bucurie. . 

Toi meritu1, landa '1 mulfl\'llitl se cu
vine d~l\ll tn'i'~ţă\or7 dar indeosebi s'im. sale 
soţir d~nel SteCania Budescu. cacI dolar pe 
spadele propnl BU cump~rat ,i pregMit mân
curea şi cele trt:buiucioase de ziua aceia 
pentru şcolad1 numai ca să poatA fi scuUţ1 
pl1rintit lor de orI·ce Bpese ,i ca si po&tl 
lua pade lo~i elevit ,co!ll~l ,i no numai cet 
cu dare de mânl\. - Dumn('z~o si le res· 
plăteasd~ ca darurile 8ale bogate aceasta 
raptli nobilA. La acest maial au luat parte 
a-nil Carol Risticl notar cerc· cu tamHia, 
Asc.:bner Vilmos, forestier eu familia; Ilie 
l~brescu, preot cu lamUia; 10Bif Stoinel, 

Serbia efnografia ~i economia. 
Populaţiunea s~rbea~~ aste de 2 mi

lioanH şi Jumatate locuitorI. repartizaţi pe 
38,300 km. p., adică în termen mediu, 
62 locuitori de k. p. 

Populaţiunea. urbad represintă 14 la 
sută din total. 

Această populaţinne Aste foarte omo
gen5, afară de cele 160,000 RomânI care 
locuesc mal mult de alun6ul Dunl1reI. Ins~, 
locnesc foarte mulţi Sârb! in Croaţia, în 
Ungaria, Dalmaţia, Slavonia, într'o parte 
din Banat, in Muntegru şi în Macedonia. 
Sârbii nu iU incetat un moment de a re
vendica teritorii în lhcedonia, a căreI parte 
de nord o numE-se vechia Serbie. 

Poporul 8ârbe8~ ţine mult la. religiunea 
ortodoxă, dC'şl nu e tocmll1 formalist. Bos
niacii au îmbrăţişat religia mU8ulmlinâ, pe 
când BarbiI nicIodată.. 

Populaţiunea. serbeasd. Be poate divide 
In cinci eatfgoriI: 

1. Pr€oţimBa, 2. militaril, 3. funtţio
naril de. toate gradeleJ 4. comercianţiI ~i 
5. ţăIaml. 

Avuţia este in mâna. comercianţilor şi 
a ţăranilor, ead formeaJi cla.sa cea mal no
meroasă, deşi cea mal puţin intluentA poli
ticeşte, deşi votul universal existi. 

Una. din instituţiunile cele mal curioase 
ale ţ~rel este Zadruga, o asociaţii de per
soane, uniti prin legături de rudenie şi 
trăind impreună, Bub l'egimul comuoităliI de 
bunml. 

Ea esta eonsideratl de lege CI for
mând o persoană moralt., sub eonducerea 
unI ~ef, ales de familia lntreagl'f.. 

Această instituţiune are 'Bem~llare eu 
cetele noastre de ruoşnenJ. 

-"-

Mişcarea economicA. facem noI tmpl4ntAnd acute jur tm-
Industria casnici se ocup~ cu culti- prejur, la un dop de pluta. formend~ 

varea inulul şi a cânep~l. In valaa Lesco- astfel o cMuţA.. 
văţulul, tot ţ~ranul îşi are câmpul siu de Spre a avea tot deauna matc''''~ , 
cânepă. la tndemânA in OllsurI de lipsa, fa.cem 

ComersanţiI din ,~eaBtl localitate îŞi anume rol de reservA din roil ii-
au sucursalele in Bofta, Adrianopole şi iD c&.loŞI carI au roit cumva fArA a-1. 
Macedonia. Tutunul B~rbese rivalisea.zi:'& eu putea împedeca. Cu matca acestora ' 
cel turceBc.. Cele mal bune tutUDUr! din ajutAm stup il oei bunI rămşI.-Ur""~ 
Alf'xinaţ, sunt exportate în Turcia şi sunt m.itc&.. Cu roil de reservA se poate 
vindute ca tutunuIi turceşti. Prodmţil\ dis· lucra numaI In eoşniţele mobile. . .... 
trictulul de mal sus este de 60 000 kg. " • 
şi pleţul va.riazl intre 60 halll şi 4 f! aneI 
kr. Producţia totală este de 4 milioane francI. 

Serbia posedA. r.ele mai multe 01 din 
Europa, mai mult de 3 milioane capetl:\. 

AlaI hrăne~te turme numeroase de porc}, 
aproape un milion, cu ClUa face un comerţ 
intins. 

Şefii familiilor Carageorgevl şi Obre
novicI au fost ambii păstorI de porc}, 

CspitaJiştiI străini. 
Industria este in faş., deşI Serbia are 

mine de fer, aramă, plumb, zinc şi huilie. 
Cu incetul, capitaliştii străini, explotează 
aceste bogăţiI naţiona.le. 

Guvernele i-all fd.Voriz~t şi au dat cu 
înlesnire concesiunI societăţilor ce au oferit 
garanţii serioase. 

In timpul prilmlor 10 ani al conee
sieJ, capitaliştiI pot să importe cele n~e
sare industriei lor. Nu pH'l.tp.sc j~pOtll~e 
directe şi numaI jllmMate din z3cimJle adI
ţionale. In sfârşit, clme ferata s~r be~tr 
acordă o reducere de ~6 la sut, din preţul 
obişnuit pentru tran~portul obiectelor neee
gare eonBtruir~1 urzmelor. 

Ol\ile de comunicaţie principa.le 3unt 
Dlln~rea pe care lncreazi o societate ungar' 
privilegia ti. 

IndatA ce Inceată albineltLA~ III 

roi, Incep a-şI aduna miere dhi greu. -
TrAntoril tnsA carI nu lucrA. nimic, ...... ' 
decM odichneso şi mânâncă., fiind e~ .~, . ,,,", 
in num~r foarte m!\re oonsumă miere 
tare multa,. Pentru aceea cam ptin 
IuHe, când după oe cosindu se lânul 
se tmpuţineaz&. florile, simţind .lbinele 
cA din pricina tra,ntorilor, nu o sA.-Şl 
poată. aduna miere destula, s'sti.Q) , 
şi soot trAntorit efară di I iţo.. -
La aceasta trebue sic J\lt~.;"t""; 
not pi\ndind şi om ,;y . T\ntollI cu ~ 
un beţig~ş pa,,· ... if.8' cum Iese orI se 
bagli. tn c~,.tJf.· cacI el tn toati ziua 
pe la .,.,.eazl tşl fac sborul lor de. 

re:ttfllb1a.re când e timp frumos. 
~!' -. Stupul la. care prin 8rlr~itul luI 
Iulie, se mal v~d Inoa. trt\ntorit um
blând, e semn r~u, ca.cl orI cA e 
ticMos s'au oA n'are matoă. De ase
menea stupI vom avea grije ea a6-r 
recoltăm cu totul strămutând albinele 
la alţiI mal bunl, orI ne-avrmd matct 
Il dăm alta ave-nd la tndemâni rol de 
reaervi. (Va urma» 

,.. .... 
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NOUTĂTI. 
ARAD, 26 Iunie n. 1903, 

Arclliducele Iosif 1~ Arad. A. 
hidueele Iosif a SOSlt iil:le8ră la 

Sa. R. arc Alb . • AzI . a descins la. " Grucea- a. 
Arad ~l 3'lă' marI' la care sunt invitate 
V& da o ro -, S' 
toate notabilităţile oraşului. 1. P. • sfT-

I 1 Papp ineă va ti oaspele A. li e scopu . 
• 

M. S Regele României şi omornrile 
B i . d AlIl daC ,~ire8 cA M.. 8. R",· 

din e gra: d' e a aflat cli regimen
gf'le Carol, Ima 18 C M S 8 Ueut 

. ____.1 6. al elital patron era . e \le Alec' 
- -, lovitura de stat, omQrlnd pe. R g aceRCUI 

!Rndru, a renun$at la proprietatea. 
regiment 1 fost adInc mişr!a\ 

M. Sa Rege e, a B J ad şi ime-
aflând de cel~ petr~c~t~r~~oia~~L mflreşalul 
diat a comuDlcat d-,u t ia proprie
Corţaf, cA e b{)UirU sii renunTe 
tatea numitului ~fglt1~e:~l'eilalul\l1 sA Bcrie 
" M SI' ':' ?r on~(}tltdres IU!lţ~, cu ru
dlul Ionel B,AtIl"n;omunica mlDi~trlllul Ser
It!\mintea de a o , 
b.el ia noI. _ dl Priboi8p.u spunes ci 

la Bl'rl9oa.re - . ' t d f 1 ~ M t!1j!e Regp iu!,"1 !"!ţ~ e ap-
!n num.e e . , 6 M Sa nu m"ll poate 
ţnle comISe da It.g. . . _ . -

',- .... - .V n n gim~nt de sperjur! '1 aSsBlDl. 
pacro~~rf'08r~8 e;s fOl'l.rte concis Ii. 

De tndat\ ce dl ministru de ~xttlrne 
1 primit ac"a8t~ scrisOl're, a C?mUnH.:at ho 
;'Ar!reR. ministruluI sârb lu Cfi~ltalii~ . 

. Ni.se afhmA cI aces1a 1$1 ar fI exprl' 
"Dat i!urprinderea pentru ~eeaBt8 d~ oare-ce 
.,kupcina adu(\ese mulţumiri autonlor mR.· 
:elulu'. 1 r' . , .... _ Ministrul Sat b a comunicat te egr~ IC 

la Belgrad hot~Ilrea M. S. Rpgelui R'JmaDlel. 
• 

, Promovâri. Ni se Berie: AzI KU fost 
')romovsţl duH Iustin Marşeu şi. Allgusţin 
Mircea de doctorI 111 ştull$ele Jurtdlce la 
Ilniversitatea din Cluj. 

• 
Nou advocat român. Dl Dr. 

14/27 Iunie 1908 7 

şapte din câţI au t~rtllinat .atuncI, totuşI con
venirea a fost ammată ŞI treoută ca. un 
moment istorie tn evoluţia cultu~ală a glm
nasului şi ea. cea dintâI con~~mre de fel~1 
aceasta in Beiuş, ÎI'!. toat·~ prlVlDţtle a reuşIt 
peste a~teptare. , .. 

sta ţinnt in ziua BuspomemUi, servlcI.u 
divin la ambele bisericl, p~ntrl1 ~BmOTJa 
celor reposaţI in acest decenlO. S a urmat 
apoI cu recepţiunaa din gimnasiu, unde s'a 
al as DaU president pe periodul de 10 anI, 
preotul din Chere('hio, (diefl6sa Arad) Ale
xandru M.untean al loi Vasile, notar Dr. 
Ioan Bozac medic in Virmezo, tot cel vechiu. 

• 
o matronă română. In Oraviţa 

rom. 8' a facut la biserica ort.·rom. din 
contlibuirl particulare ale parochianHor o 
templt. nouă in atelierul I. Cotirl' şi fiul. 

Pictura şi auritura templeI in preţ 
de eor. 2200, - o fa.ce acum pe spe.iele 
sale o ţAlantă cu stare îmb{\lştlgat~, . vM. 
Măria Călin, din Oraviţa rom. O Jertfă 
creştinească, pentru care cerul il va r~s
plAti şi aicl ~i dimolo de mormAnt. - Carol 
Pavlovict, preşed rom. paroch. 

• 
Resplătit. Primim urmltoarele: 

• Verşeţ, in 20 Iunie 1903. ~n 
frumoasa. şi fruntaşa comuni Ooştel (coml
tatul Timiş, cercul Ver~eţ) cu cirCI 2300 
locuitorI numai români care annal pliteşte 
peste 60000 cor. numal cootribuţiune de 
sta.t la 18 Iunie R. c. s'a ţinut alegerea , . . 
de CRasar comunal - cred provlsonă 

• Medicil au constatat ci ea respira 
Inci atunci cAnd a fost depaSI ln subteran"'". 

• 
o întrebare. Cn ocasiunea stln$irel 

bisericei din Albac, la care au 8siB'at 
aproape tOţI preoţii din trac' ,i unde trebuia 
sA primeasci fteCJare cât~ 10 coroane, la 
propunerea "reoiulul Nicolau NicQla a'a 
h!)t~rt' ca din aceea suml si se facli. uo 
fond, meni' pentru tmfruooselarea bisericei. 
- da-mI voie d-Ie Redactor ca pe aceasţA 
cale al Intreb epiţropia din Albac, cA ce 
s'a f~cut cu acel fond, eu", ,.\1 ,i spre ce 
aeop s'a folosit? Nu de 8lt~, ci numai sA 
"tim, fiind-ci progrese nu vedem dUPA DU· 
mitul fond "i din gre"ealA - pare-mi-se -
s'a 11~8' afarii din u$iociniih't biserice', de'l 
e cam 6 ani de a\uncY. Un credincios . 

• 

POSTA REDACTIUNEI . 
ll~ Neam,u, Ternova. S'au primit 

acele ade ,i se va face cum e bine ,i cum 
scrii. CM deapre 1nv(;$I~orul Crainic In cu
rand afacerea se va per~r8c'a la consis'or 
,i pen'rll toa\e cA$e Ilvtr,eşte, lşl va lua 
rAsplata. 

G. Guftu, în Monoştur. M.ulţumim cu 
dr8gosţ~ pentru cele ImpAdiJşHe. 

Abonentul 149. Scrisoarea d-tale aratli 
eli at o inimi adev~r8$ rom~nea8cl. I\! 
sU'logem mAoa cu frMie. 

ioan Popovici, Hodiş. Am dutal, dar 
nu s'au afla'. Mis'au SpUI ci sunt la pro· 
topopul. 

PAR T EA E CON O MIC Ă. 
. SeratA muslcali în Sibiiu. Directorul Prelul spirtulu' ain Arad, 26 Iunie. 

de musieA H Kirchner arangi8z1 Sâmbală 8;.>irt ratlnat, dnzare mare • 118.-
la 27 Iunie a c. tn Bala dela "lvlusikverein" . 1( 120 • • • IIllCIII. .-
o serati musieall cu elevele sale ,i elevii brut v~nzare mare • • 116.-
8~I. Inceputul la orele 71

/. seara. Bile~e • • 11 mici.. 119.-
de Intrsrare (locurI de ,azil' a 1 cor. ei 10- 100 chilograme borhot uacat • 12.80.-18.
curl de s1at pentru studenţI a 60 fil.) se 
vind la librAria Georga Mayer ,i seara la Bursa de grâne din Budapesta 
cassi. 50 chlgr. gr~u pe OcL c. 738-7.39 

Programa: 1. Dou~ piese pentru pian; " • s6carA pe Oct. • 6.16-6.17 
K) Bach. Prt\'lldium; b) Ht'indel. Giga. 2 • • porumb pe Iulie • 6.25-626 
Taubert. C!\mec de leag!\n pentru Bopran • • ov~s pe Oct. • 6.43-5.45 
3, Haydn. Sonatli tn Gliur. 4. Dou~ cAntece Bursa comerciultd eu porei din Kobânya: 
pen$rlt o voce da bsss: 8) A. Rubinstein Raport dela 26 Iunie. 

Asra·· H. Kirchner .SolomoaM cApitage" PorcI graşI (ungarl), per. peste 400 Kgr. 110-11~ fU 
(dOinA).' 5. Mozart. .LIi tinta GisrdinierA' • • • • p9.n~ la 300. ---. 
uVbrturii pentru pisn (4 mânJ). 6. Dou~ •• • tiner'/. p9.d la 320 • 118-120. 
cântece nentru O voce de al~: a) Bungert • • • tineri • • 260 • 119-120. 
.AU meine H6rzged8ljk~n&; b) Rob. Franz. • : (B~r~n pe:'p::~a 26~240 }g=ti~: 
Die Haide ist br"un~. 7. Glement~. Sona- • 

Cina ln C. 8. Kuhlan. Bonann. lo G. Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
9. H. Kiclmer. DOQ~ cAn$ece pentru sopran

O
: Editor Aurel Popovici .. Barcianu. 

a) Singurătate",. b) ,In striinlta'e&. 1 
Be:thoven. PleS6 pentru pian: a) Sonatina 
In F dur' b) TemA originali cu variaţiunI. 
11. Dou~' cAotece pentru b!lriton: a) Lowe . 

Inserţinni şi recla~~~ 

Odin 'e Meeresritt"; b) 1. Brahms . • Gang AV ISI 
zum Lieb, htm-. 12. 8chumann. Seene de 
copil: a) • Von fremden L~ifldern und Men- Comuna bis. gr.-or. romAni din Meha.la, 
schen"; b) "Fiirchtenmachen". 1~. Âug. cottu! Timişulul, anunţA vinderea alor 64 
Bena (elev de composiţie) "Cheruvlc· cor ) b AH d ţiI I 1 

Valer Moldovan, unnl dintre ~jneril.DoBtri 
mal harnicI, şi-a deschis canc~lalla de 

,:,-Jdvoea.t în Turda, (Casele propnl, strada 
'--~ Egybazfalva Nr. 7). - Ii dorim succes 

alegând represelltaţa comuDalâ de atare 
pe OHiky M:hă.'y (odinioară M,h~I Ţernilă) 
om far~ avere ŞI trecere in comuo'. (Când 
şi-a. maghiarislI.t numele era geandarm). 
Aşa. se remunereazA aceia cari nu vor să 
fie români, şi se maghiarisead 7 Ea.tă 
fructul pasivităţiI. Prin alegerea aceasta 
s'a dat un avânt maghiarisăril, cAci mulţi 
de categoria luI Csiky se vor maghiarisa, 
ca astfel mai uşor şi mal grabnic sA poaU 
ajunge la diregl!.torie comunali. 

bl"lIerl'~esc pentru vocI de barbatI. 14. Huhay. (cincbsecr,i-patru ac ". e ac . a e ~a.e 
- 'dela insmutul de credU ,i economII nTsvu

"CAnteclll paserel" din .Der Geigenmacber şana" din Timi,oara. 
von Cremona". 15. Schubert. Improm$u lo As EventualiI retleetan~ sun' ruga", ca 
dur pentru pian. 16. Dou~ cAntiirl pentru si binevoilloscA a se adresa ,i comunica ofer
barUon: 8) B. Kirehner. Himmermeh~ hli\\' tele lor cu oficiul pi'rochial precum ~i a cere 
ic h !tedecM"; b) LOl~e. Tom del: Relmer". tot dela acela~ oficiu informsliuni1e de lipsA 

10}" - -. " • 

. #1' J '"1 P l d' ~. Nou preot. Dl Ghvrn op uca can 1-
1at de preot, a fost 1ntArit I.n staţiunea. 
preoteascr. din Târnova, tn l:Jp.dm$a do erI 
~ consisroruluJ, senat bis8rice8~. 

• 
Examen la şcoala de sordo-moţi ilin 

Arad. I€fl s'a ţinut !:'x'\menul anaul 18 
,coala. de surdo-muţl din Arad, care e 8 
treia ,cosI' de acest ftll In 'oatl 1ears. 
Nainte de a 1ncf!ipe examenul, directorul 

~---- Eliaa Illkab a ţinut o intf.'rcsantl vor bire, 
" lultând impor'anlll instrucţiunel surdo ma· 

ţilor, folosul ce el a<luce atâtor nenorociţi, 
precum face şi istoricul ace@tui tnv~ţlirnen', 
~tM In lumea tntrellgli cAt ~i tu 8P~H'iJtl In 
Unga.ria. Fl\ce istoticul tnftin$1irii ş.'oslei 
din Arad, cr-re to uimul rind este a !!le mul
ţumi simţului de jlftCA şi filantropie B Pll
bliclll'lli. Binever.teRzA p!3 comisatul trimis 
de primArie dl Szat~ary, fostul vir.işpaD, 
precum mul~ume .. te '1 persoanelor cari ma
nift>stA interes falA de şcoalA parlicipând la 

~- --examen. 
Incepe apoi examenul, cu clasa 1 cea 

. mai grea de iustruit. ' 
. Onoare ~~ui Elias pentru progresul 

reahsllt.C:a ~le~lI ~~i. CQmi8srui i-a esprimat 
, mnlţumm diui Ehsp, autatu·j-8U recuno. 

~ti[]l~ ~i piriDlii eleVilor ,i pu blicul care se 
ioteresl'azi de aceastl şi!oall. 

• 
Adaus. La. socoteala despre maia

'l\l\ ~e'la\elor elementare din Joe, ce s'a. 
, 'r\u~ a 2-8. ?i. de Sf' R')sa1ii, publicată tn 

1_ ~~r.' ~ofltru (lnT·lu :l\\ioo, mal adaugt>m ca "o . nltenor a bIneVOIt a. ma! sll\lrasolvi _ 
pentru rt'novarea S-tei biseric\' dl protopop 
Vasile Beleş suma de 10 coroane. 

.. 
., 

• 
-'. Convenire colegială. ln înţMesu\ 

obbgam~ntoloI moral, făcut şi isd.lit în 
anu~ 1893, tinerii carI ao absolvat gim
naslUl român gr.-cath. din Beioş, aveau 81\ 
âe introneasel pe ziua de 20 Iuniu 1903 
1& o convenire eol(lgial~. ' 

Acest datel:lte Incheierea unul deceniu 
dela m~tut'itate, şi un prilej s~rbătoresc pentro 
îm'pros~etarel relaţiunilor de stimă, iubire şi 
pmlt~me, îDtr~ profesorl şi elevI şi intre 
colegiI acelol tImp. De~i 8'au presintat abea 

Nu se poate crede ~lI. in comuna. 
~teat:l\~ mul1. lucerca.ta. sa nu se poată 

glsi un om mal demn, ciruia si se in
credinţeze aşa nn post de mare insemni
tit\:! şi încredere în primiria comunală. E 
t'U putinţl oare, că comuna Coştel să fi 
ajuns in aceasti stare 7 

• 
Resbunări meschine. Primim ur

mătoarele: Eri in ziua de 24 Iunie D. mal mulţI 
românI din traciulllief şi ai Dohrel am fost 
citaţI la praturâ; ftind·ci am f08t toţl din 
PllTtida dlul Dr. Vlad, am pus toţi frunză 
verde de stejar şi in frunte cu dl protopop 
Morariu am intrat in cancelarie. SA fi v~znt 
cum si nitau la nol Unguraşil ea lupiI la 
mfll. Dintre toţi mal reu au pedepsit pJ) 
Comerciautul rom. Socaciu din Ilia dilld-eli 
nainte de alegere cu o luni au fost înpArţit 
oişte plac de atrliglnd atenţiunea publicu
luI la stofele d niel sale ce le avea acolo 
in prăvălie, l'a pedl:'psit eu 200 coroana. 
P J invăţî'itoriul pensionat NieoJau J uga din 
Brtltia pentru-că a lăsat trăsura singUlă in 
drum in 3 -le a Iunie a. t. (cea ce nu e 
drept) 1'& pedepsit cu 60 cor. amendA in 
banI. Toate atestea din r~sbuuare meschinA. 
Dar nn ne IAsăm, ti vom a apela la comitat 
,i daei va trebui pânl la minister. Nu ne 
lăsim batjocoriţi d' un ţiJlindar cllcAie rupte. 

• 
_ Ce spnn surorile reginei Draga. Su, 

rorIle regineI Draga aosind la Viena 8U 
f!ieu' !lrr,nMosrele declaraţiI ziariştilor: San
tem ulTn~te cA trAim Ineti. E cu neputinl~ 
de descrls ceea'ce am au ferit. Era hotArit 
asa]eul . CRsel noastre ,i trt'buia alUm ucise 
cu lOVIturi de secure. Moartea eroicA a 
fr~ţilo~ Bos1r~ ne-a BClipai pe nof. CAr.d 
'I1clgaşll au ZIS lut Nik:odeQl: 

- "SArutl pe fratele &GQ ,i prE' gMe--
şte-te de moarţe. 

- laţI\, pepţul meQ de solda" 
• Tt8geţ1, mizera bililor 1 
.Sora noastrA Draga, neavInd eopir 

- au urma' tinerile fete - se hotArlse c~ 
sti se diverţeze peRte treI an' de regele 
Alexandru pentru ca si se poa$1 continus 
neamul Obrenovicilor. 

• Dlnsa trAia locA In momentul cAad 
• fOB$ arunca'. pe rereasul. 

ScApat. Ni se Icrie: Cetind eu prin asupra preţuluI ,i altor ImprejurArI . 
tol, am bOa' numele laI Simion Birdetn, Mehala, 12/24 lume 1903. 
care a fos' amar certa' de r~a voitorii lui. Din lncredinlarea comuneI bis. 
EI au zis ci Simeon Birdean ar fi jefuit 101~ 1-3 loan Plavoşin, 
posta dela Cheeia de 4409 de coroane ,i a paroch. cond. ofl.c. par. 
fost totemni$at apoi treI luni de zile plnl 
la jadeca'~. La 15 Iunie 8'a $inu& judecata 
la Tribunalul din Chichinda mare, la care Un tine:. român 
judecatA luând parie 12 de jarall aceştia 8b~0lvent al ,coaIeJ comerciale din Bra,ov 
sftAnd cA Simion Birdean nu este vinovat, cu practici de un an In afacerI de banci, 
toţi 'ntr'un gla" n de(·hiarl de nevinovat perfec& In coresponden$a limbel maghiare şi 
dându-I druma momentan acasl ,i spunân- germane cautA aplic8lie la o bancA rom~nA 
du-I ci e mAntuit, ba Inel are drepS 811-,1 88U casl comerciall ca comptabil sau sub· 
caute 2000 de coroane ru"inea lut. Rog comptlbil, eventual corespondent. 1013 1-2 
a se publica asta tn preţuaul n08'ru ziar Informaţiunr mal deaproape Be aU la 
• Trlbt10R Poporului" ca sA vadA fraţiI lui administraţia "Tribunej Poporului". 
Slmion Birdean de pretuUndenea şi aA şUe 
cA Simion Birdeao a ie,it curat. el BA 
vadi ,i r~u viitorii laI cA Dumnezeu nu LICITAŢIUNE MINUENDĂ. 
l'a lAsat se pu'rt>z~scl la robie dllpA veia Pe balta lncuviinţArit Veoer. Consiqtor 
du,manilor. BogioJa Iovan, abonenl. diecesan gr.-or. rom. din Arad de dito 16/29 

• Maiu a. c. urui 2316 se publicA liciiaţiune 
Arestarea unei bande ameri- minuendA pentru prepararea ,i renovarea 

cane de hoţi. Se anunti din Akota bisericei din PiIul-mare, protopreabiteratul 
fW , Chi"ioeulul, cu preţul de esclamare 4416 c. 

America, d. o bandă. de hoţi şi omorltorI, 36 fllerl. . 1010 ~-3 
care de doulzeeI de anI & insplimi\ntat Licitaţiunea se va linea tn 15/28 lunie 
Akot& a fost p.insă prin euragiul şi abi- 1903 d. a. la 2 ore In localitatea ,coaler I. 
lihtea unul agent secret de poliţie ea re a R<!fiectanţil vor avea si depon~ Ina. 
ştiut si intre in misterol ei. -- Dupl-com inte de licitaliune vadiul de 10% In bani 
mărturisesc Tinovaţil, in ultimiI anI au gata Bau tn hArtii de valoare accepbbiIe. 

Planul ,i proiectul de spese se pot 
omorit 42 de oamenI, au furat 10,000 vedea or!-,i-cAnd In cancelaria oficiului pa
de eal şi 600,000 de ~Ite felurite vite. rochisl din loc . 
In patru comitate ale statnlol, hoţiI au pus Da' din şedinţa comitetuluI paro~hia], 
mAna pe puterI şi ocupari posturile după ţinutli In Pilul-mare la 5/18 Iunie 1903. 
bunul plac cu toţI al lor. CaBa UDul pro- Stefan Leucula, ioan Goldiş, 

notar. preşedinte. curator al statnlul care se puseae pe nrmele 
bandeI fu arsă pinii la pllm8nt ToţI membriI 
bandei trebuea.o al jure, Bub acceptaarea 
pedepael cu moarte, de a pizi se~retul ce 
li-s'a fAcut cunoscut. 

TEATR U • 
Repertoriu s~p t~mânal : 

VinerI: Milli6k a ha alatt, vodevil. 
SAmbAtI: Mikad6} operetA. 

_ Duminecl : Dup'amesz; Peleskei n6ta-
MUS, comedie; seara Mikâd6 operetl . 

E D 1 C T. 
Cu Inceputul zileI 15-lea din luna fulie 

a. e. se primeşte în cancelaria notariald din 
Ciuciu (com. Arad) DE SCRIITOR un tin&r 
care posede Zimba maghiară, ,i e versal In 
afacerile notariale, precum ,i In conducerea 
ma&riculelor. Salar anual va avea 600 cor., 
cuar~ir ,i accidenţil o plrticicl. 

Preferi" vor fi acel linerl, cart au de 
scop a lucra timp mal Indelungat In cance
laria Doiariall ,i voesc a Be stabili cel putin 
pe 1 Bau 2 ani In Ciuciu. 

. Da& In Ciuciu, la 22 Iunie 1908. . 
1011 2-51 Georgiu Ionescu, 

Iloi. Otl\luaI. 
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A gen tur a It r ilie i II a 1 ă i nAra d 
A BĂNC'El GENERALE DE ASiGURARE MUTUALĂ 8lBiENE 

= II A "Îsc z cu tot respectul publicul din 100 şi jur, ca. r a::I i -
-- ~ ef 
E Atelierul meu de măsar ~ ~ .~ 
~ pentru edincil, mobila ;i portal ~ -; ~ "T:IAIS SYLVAIIA U 

l-am mutat din str. :Boros-:Băni Nr. 23, unde a fost pAna. 
~d, 1n strada Deăk Fe:renez Np. 32 (casa Sarlot) 
şi m&rindu-l, l·am arangeat conform exigenţelor moderne. 

lC'Q- : -- Primesc ori-ce lucrare de mAsar: mobile, partaj, luarăt1 
de m&sar la edificiI, etc. precum şi arangaamente de bisericI, 
şcosle, pravAliI, cancelariI, mobile artistice, precum şi lucrArI 
de edifioil atM ln loc cAt şi tn provinţa., primeso cu preţurile 
cele mal moderate. 

~ 
~ 

Ci3 
= 
~ 
Q.::. 

CI.:) -. C'CI -= ~ 
--::1 

Cer sprijinul onoratulul publio la Intreprinderea ma.ritA. 
Cu deosebiti stiml: J' 

I~REMER JANOS, 
100a 2-14 mi\.sar. 

i Planuri si preliIninare de spese servese gratuit I 

Imprullluturl de banI pe alllortisare 
mijlocesc pe Ia.Dg~ oondi~iile cele mal avantajoase, pe mo,il ti 

case In oraşe ou 4:'S, 4'0 ,i f/'/o şi Amortisare de 

20, 26, 30, 60 de ani, 
adeCA tn cam9.ta. e socotita. atAt camăta cAt şi amortisa.rea din capital. 

Principiul meu e Indestulirea M. Ono public, care vrea eA 
facA tmprumuturl hipotecare. 

bnprumuturile se pldtesc în banI gata, scrisorile hipotecar€ se 
plătesc cu valoarea lor nominala. Speee prealabile nu eunt, tace ele 
mi le 8000tesc ulterior. 

Pentru desluşirl mai detai&te a se adresa la 

HERZOG SĂNDOR 
Arad, strada Weitzer-Janos Nr. 15, uşa 7. 

Care e coasa cea mal bună 1 
tntreaba. toţl~ economiX, la ce nor le rMpundem din con
vingere 

că cea. mai buni coasă din lume 

e coasa "Bur" cu ma.rca unul "Bur" călare, 
oare e pregMitA din oţelul cel mal fin şi e aşa pregatitA, 
lncAt Intrece toate coasele. 

Adresa pentru Europa şi Amerioa tntreagA: 

WINKLER ŞI GRAUER 
I~6bânYft, Nr. :14. 

••• 

Preţurile: Preţurile: 

65 cm. lung. 1 1. - cr. 86 cm. lungI. 1 11. 20 or. 
7 O" " 1.. 05 " QO n • 1 n 30 " 
75" , 1 • 10 • 95. • 1. 36 • 
80. n 1 n 16 • 100" • 1" 40 " 

L& comande de {) buca.ţt se trimit franco. La comande 
de 10 bucaţl franco 1 coasa.. Garanţie deplin". 

Nout8:te: Cute "Bur" 25 cr., cuta de Ammergan 1& er. 

Preţuri-curente ilustrate gratuit.· 
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primp 8ce ofl'rte pentru fW.lguifuf din conlitatele' Ar d B' h' Bih 
Cenad, Caraş-8everin, Timiş ,i Torontal ,i le ef~P\Ut~(:e fC li.' A °lr, 

mst favorabile cr.ondiliuDI: . pe ng ee e 
1. In ramul vieţi): caplt61e cu termin fics, rente zestre pentru 

de tntreprindere pentru. feoiorx, pe caz de moarte, sp~se de lnmormll!~tiţe. lapttal 
din urmA dela t.O-600 cor. se pliitesc la moment 1n ziua mor1il 1ntllmph!':;. ceste 

2. Ia ram al foculuI: cliidlrl de iot felul, mobile, mArfurI, producte de (l~ • 

8. Contra. furtului de banl, bljuteru, valori, haine, recvisite Q. a .. prba 'PR;8'~r:; 
4. Contra grhullneh grAu, sacarA, orz, CUClll'Ul, OVl!S, viA (vinea), plante in-

d1l8kiale: ca.nepilo, in, h1lIlel, nutreţurl, abao ,. a. . 

D~8Iu,irt se dau ,i prosp::lc'e se pol primi la agen'urele noastre 
locale fl eercuale mal ln ftesee-earE} comunA ,i diree' prin 

Agentura principală "Transsylvama" m Arad 
Strada SzecheDyi »r. 1. - Teleton llr. 899. 

428 -127 

A 8 i gur a , 1 c o o ~ r a fu r Atu r il o r p rin 8 par ger e: banI !şi tot 
ce aveţi de pre,l 

FISCHER KAROL Y 
'/ 

fabricant de rociurl de sîrmă, tmpletiturl, sIte ,1 rociurl 
de oţel (materase). 

- Arad, J6zseffoherczeg-u. Nr. S. -
Recomanda. fabricatele sale de elrma, aşa: rociuri de arama, "" 

fifir şi cusitor, mal ales pentru fabricI, mo" şi economit, precum 
şi sîte pentru ctururl sistem Bachler. Fac rociurt de mână. şi de 
maşină pentru Ingradirea de gra.dint, livezI, curţI de galiţe ,i 
parcurI; Rociurt pentru pietri, prund si c&.rbunl. GratiI pentru 
pivniţt şi hambare. Prinzetoare de schintei. pe coşt&r' de locomc;tive 
şi fabrice. Saltele de ot~l, elastice. prea practice. Diferite site 
de pt!lr, fier, aramA şi ma,tasa., site pentru tutun, precum toi 
felul de lucruri carI sA ţin de branşa aoeasta.· . . 

9M 8-10 Calitate bună şi preţurt moderate. - . 

Prăvălie de mode 

~ .'~ 
c .
c: =. 
~ .... ,-~ 

.' 

\1 

~I ROSBNBLUH H. ~I,surUL 
II În ARAD 
,. Colţul pieţeI Szabadsag şi stradel Forray. 
!I! .' 

1 

;J 
I I 
1.,1' , , . 

Recomand'- msrde s~u magazin de mode pentru 
dame : mD tilsurt, pânzăturt şi ehifmuri. 

Trusourl gata, b.ucheturI, plapome şi matralurY, ~ ~.J"'-

;~fe:;:e D;;;;C:t:r;:~::. ~ pre~rile cele m~ je~l ' !Ij e' 
eare Iii eOD~erVi ." t 
aBA tn asortlment·, 11'1 

Materie finA pentru revereuzl, 
coloarea, tn Arad numaI la Bol ee 
bogat. 

ExecutAm confecţionarea de! 

rev'erenz!~ plltoanl, pudellJ ~ ' .. 
. .. b·!!I t 1 't ~ Adamomct • '11e pregMlm prm mecunOBCU u croI or,..· ... ".~--. tru 

Avem In mare asortiment mate~ .,i m't8surl pen 

= orna-te fi pra.porf bisericeştJ. == 
Putem reaenta J1enllm~rate so~iBori de recunoştinţ" 

despre reve;enzile oe .nol le pr~ga.tI~, precum şi despre 
servioiul nostru bun ŞI inescepţl0nabll. 

. Cu distinsI. stimA: I~ 
988 8-10 ~ 

Rosenbluh H. şi soţul. ~: 
1. .. .~ 
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