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-'entrll A1l8U'O -Ungaria: 
" nn an. . . 20 cor. 
~. l/v an . . . 10 • 
- 1/4 an , .' 1) • 

o luni. . . 2: " 
: 'rU de I)lllDlnecA pe au 

4 eoroane. 
.ntrn România şi stliUd· 
tate pe an 4:0 flanel 

.' .DuerIPt;-;;;-;; fuapolul. 

CONSPIRAŢIA NAŢIONALITĂŢlLOR. 
In numerul seu dela 3 Iulie , Ma-

yar StO ( eal' dă alarmă. De a.stă-d~tă 
:~scopere o primejdie care d~şl ,:u vzne 
in Croaţia, prin , unealta Vle1l,el c, Ba
. ul Hedervdry, dar nu e mat .f~{zn mare, 
kl tot în Viena e născoczta. 

E vorba de o conspira~ie ana
onalităţilor. 

Scrie anume: 
, Suntem înculloştiinţa{t, că în sînul 

naţionalităţilor din U11garia - în
deosebl între Valahi - se prepară 
o conspiratie împotriva statuluI ma-
ghiar. 

, J.Vaţionalităţile aşteaptă, stân~ ~ la 
pândă, nouile alegeri ca orgamsan
duse atwzci, să atace statul. Acum 
aşa se vede, au primit din Viena in
formaţiuni, că în curend vor fi ale
p'erl . în aceiasI tim n li-s'au dat si .o' , r ~ 

inviaţiullt -fi sprigin din Viena, să stea 
gata . .. 

. ~Planul Valahilor este ca il1 fie-
cal'e cerc electoral unde sunt fie-cât 
de puţinE ValahI, ei să pună candi
dat. Chiar dacă ar cădea candidatul 
lor, ,el vor să demonstre{e prin nu
merul mare al candidatilor. 

,Ear unde speră să reuşească cu 
sigu'ranţă, acolo desfăşoară pe faţă 
~tt:~, .. J ~·">I.'"piratie'{ .• }i deoare-ce cred 

';1" cd' vor fi sprIjiniţI bine şi de sus, 
speră să trimită în Dietă un nume,. 
atât de Însemnat de deputaţi, Încât 
partidul acesta d'acapu să împedice 
desvoltarea statului naţional maghiar, 
instituind în locul statului mil/enar 
naţional maghiar un stat federal. 

,Aceasta o speră cu atât mal mult 
Valahi?, cu cât găsesc aliaţi şi îl1 

celelalte naţionalităţI. Deja ei au dese 
sfătuid cu Slopacii, Serbil, SaşiI, 
precum şi cu alţI pangermanI. 

.~Ql'ganul lui Bdlljj'y are însă grUa 
'ă adaoge. 

, Ceea-ce. am spus' mal sus, nu e 
plan nou. Ci nou o numaI că tră
dătoril de patrie socot acum sosită 
vremea pentru realisarea planuluI C'. 

Adeverul e că întreaga noastră 
,conspiraţie" a început pe vremea si 
cu îngăduinţa baronulu BdnjJy, căci ei, 
;'i nu altul, a fost cel care ni-a dat paie 
. ă ţhzem congresul naţionalită,ilor chiar 
'n Budapesta. 

/Vi-a dat voie însă nu pentru-că 
ltUttcl ar fi fost mal puţin şopinist de 
,;ât acu rn, ci pentru-că am pus la cale 
) , conspiraţie c pe care si legea o per-

-'-:;"~'ă1'lUim adică lin ~i ngur lucru: 
:ă usăm de dreptul nostru electoral î'n
scris în constitutia ţb-it.. Nimic alt·ceva! 
Ear lucrul acesta ori·cât ar fi el de 
iupărător pentru şovinişti, îl vom face, 
ii nu e putel'e care să ne poată opri 
'1-'1 săvîrsi. . 

Asa, că dacă ar fi de observat ceva . , 
.? numai faptul că nu reafisăm ceea-ce 
"ldică , M. S{o. în articolul seu. Le
:;ătura cu naţionalităţile e mal mult 
ideală decât reală. Tot asa de adepe
rat este însă, că va treb~i S-a facem 
-.,zai strînsă, ca astfel ceata sovinistilor 
-fă ne găsească pe toţi la u~ loc ~om-
bătând cu ultima putere cure1lt~1 ne

t" ~orociţ de illioleranlă în sînul celor 

!D)[1NISTR.ll'IA 
Al"ad1 Deak r"'erencz·ureza Dr. 10 

INSERl'Il'NILE: 
de un şir garmond: prima 
dată 14 banI; 8 doua 081"1\ 

12 bani; a. treia oal't\ 8 b, 
de liee8re publh'aţiuno 

,\ tât al!onamontf>}fI, rât şi 
in~(\rţiuulle ~nnt li SII piUi 

inainte în Arad. 

Telefon pentru or"'! ~i comitat [,02 

Scrisori nefr,""cate nu ee prlmeoe 

ca1'l se socot singurii patrioţi az acestei 
ţeri. 

Sub Bimffy s'a încheiat alianţa 
între naţionalită{i. Cu cât el combate 
acum în {zarul seu pornzre a d'atund, 
cu atât mal tare să nisuim a ne strânge 
rendurile şi cu puteri unite să căutJ'1l 
dacă nu a resturna dintr'odată, apoi 
să demascăm toate uneltirile cohortei 
şoviniste care sub devisa ~ patnotism. 
duce pe Unguri la absurd, ear patria 
la ruină. 

Tradarea e decI consumată. din Lugoş: , Se spera că dacă în Banat 
Sub titlul Să se împuşte, organul va fi un episcop românesc unit, atuncI 

luI Bimffy dă luI Kossuth Ferencz -'ii RomâniI neuniU vor fi mult mal 
tovarăşilor sfatul că dacă sunt tocmai esplicaţf a pril~1i s. unire ca până 
aşa de simţitorl în chestie de onoare atuncI, şi aşa s. unire în Banat la tot 
(,să-' şI ţină adică vorba dată BanulUI), casul va face progrese frumoase (. 
mal bine să se împuşte. (Istoria bisericeI româneşti unite cu 

Frăţesc sfat, n'avem ce zice. Roma). 
De altfel , M. Szo« publică în Propaganda pentru Iăţirea , unireI c 

fruntea numeruluI seu dela 4 c. un ar- se impune ca o datorintă de căpetenie 
ticol întitulat Strigăt de alarmă către I cleruluI unit de toate gradele. Chiar 
preoţimea protesta~l/ă, care începe: cu prilejul iubileulul dieceseI de Lu-

, Pre~ţl maghla~l! , . goş Mitropolitul Dr. Mihâlyi zicea la 

C1"isa de g u,vern in Austria 
s'a resolvat, ş'anume a~a, cit M. Sa n'a 
primit demisia guvernuluI Dr. Korber, 
ci toţt ministri austriac1 au frst invitaţi 

s(1, remână la posturile lor. 

, PatrIa e in pnmeJdle! auzul obste'ic în predica festivă: ) Sfîntă 
, Numar voI o puteţI mântui! ne este ~hemarea de a vesti Evangelia 
Rcmâne nu.maI ca Bânffy să se la toată faptura; nu avem de a ne î11-

îmbrace in zale ŞI luând în mâ111 steagul, des tu li, ca să t înpeţăm cu deadillsul 
să pornească în contra - CamarilleI. pe fiii nostri, carI se întîmplă în Du

Ar fi amusant!. minecI şi in serbătorI în sfintele bi
In Budapesta însă ŞtIU toP" ce vro- sericI: ci ca niste păstorI bunI suntem 

eşte vi~leanul baron: să .înt~dt~ ~:e datori a alerga' să aflăm şi oile cele 
'" 

lJe.'1peraţil Am ardtat în numerul 
nostru de eri t;U câtd desperalie sl;rie despre 
situatie nBudapesti Hirlap. '" 

Eată arum ce scrie ."Fiiggetlen Magyar
orszay , organul kossuthiştilO?': 

"E crisd în ţeard şi Grisa în partide. 

kossuthlştI a face aşa Il11SenI, mcat perdute ale casei lUI Israil c, - adeca pe 
Banul să fie silit a pleca. Banffy speră RomâniI ortodoxI, ca să-I aducă in 
atuncI să-I rC::sară earăşI steaua., : EI, staulul , SfinteI unirI., CăCl el, ' schis
ce i-ar mal .freca apoI pe kossuthiştI maticiI c, sunt ) oile cele rNăcite c, 

pe carI azT IT laudă t Afie dar fratiI ) uniti c că motive Crisa bâutue chiar guvernul, care nid, nu 
s' a instituit încd în toatd regula 

• I 'ervazur-ile partidelor din Dietel încep 
sa se desfaca. ln ţeard sunt atâtea opinii. 
câJ' oamenI. Nimen, nu ştie ce să faca ••• 

Aşa începe ./)r Lengyel Zoltan arti
colul s~u. fii ştiJI unde ajunge? La nece
sitatea de a se urma r:u obstrucJia! 

Cap politic, nu glumă. 

De ce n'am iubilaf? 
LUBOŞ, luna luI Iuniu a. c. 

FraţiI de un sânge, RomâniI greco
cato ticl din diecesa Lugoşulul, au iu
bllat anul 50 dda infiintarea episcopiel 
lor. Motive etice şi religioase aveau 

Crisa politică. ca să iubileze, noI respectăm prăsnui-
In Dietă situaţia e tot gravă. Opo- r~a şi cinstim convingerire lor reli

siţia ugronistă, încuragiată prin ati tu- glOase. 
dinea kossuthiştilor carI au primit sfa- S' au supărat însă fratiI' unitI c că 
tulluI Barabâs de a urma cu obstructia. n'au iubilat cu el împreună şi Ro;nâniI 
a devenit stăpână pe situaţie ~ar ortodoxI. Ecoul acesteI supărărl se 
Kossuth Ferencz zadarnic a încercat face , Gazeta TransilvanieI c , zicend: 
să-'I desarmeze pe kossuthiştI. ' O duresoasă impresiune a făcut, că 

De altminterI pe LunI partidul fraţiI greco-orientall peste tot la serbă
kossuthist este convocat în conferentă, riIe iubilare ale uniţilor au observat o 
pentru a discuta ce e de făcut şi ~e atitudine mal mult decât reservată, 
atitudine trebue să ia atât în Dietă căci formal rcpresentanţiI bisericeI s'au 
cât si fată de crisa ce s'a produs în ascuns, ca să nu la parte. DI protopop 
sinui seu.' Până atuncI situatia se crede Dr. Popoviciu ostentativ s'a depărtat 
că se va fi uşurat în ceea~ce priveşte din Lugoş c. 

crisa internă, pentru-că deputa~iI res- Aceasta e insultă I Este lipsă de 
bornicI, decişI a urma c;u obstruqia, cleferenţă faţă de convingerile noastre 
deşi formear,â majoritatea partidului, religioase şi bruscarea sentimentelor 
sunt decisl sa iasă dinsiI din partid. de pietate şi de respect pentru biserica 
Până acu'm se urcă l~ 46 numcrul moşilor şi strămoşilor nostri a pretinde 
acestor deputaţI. ca şi noI RomâniI ortodoxI să iubilăm, 

Adăogându-se acestora cel 20 căcI este doar adever constatat şi măr
ugroniştl şi independenţI de orI-ce le- turisit pe faţă, că biserica greco-cato
găturI de partid, guvernul va avea în lică (unită) urmăreşte în primul plan 
faţa sa astfel 66 obstrucţioniştI. I tendenţa misionară de a desfiinţa bise-

* rica Românilor ortodox!. In scopul 
Cel care combate de altfel mal acesta s'a înjghebat ,unirea. şi s'au 

tare pe Kossuth pentru-că vrea să se înfiinţat episcopiile u.nite la Oradea
ţină de cuventul dat banuluI Heder- mare (1775), Lugoş ŞI Gherla ([853)' 
vary este Banffy, care în , M. Sz6 f OamenI strt!inl de limbă şi de 
del? 4_ Iulie s~b titlul Noua pactare espiraţiunile pop~rulul român.esc t pe 
a/uz Kossu/h 11 atacă violent, zid!nd I cum au fost Cardmalul ColloOlch, păr. 
intre altele: , Dar şeful 48-iştilor fac~ iesuit Baranyi, şi mal pe urmă Car
lucrurI nemaI pomenite: întreaga sa dinalul Scitovsky, ş. a. 'şi-au dat si
putere, minte şi viclenie şi-o pune în linţă in tot chipul să lăţească şi' apoI 
cumpănă pentru-ca să susţină în po- să întărească s. unire în mijlocul po
sitie pe sluga Camarillei c... poruluI român. f (Şematismul iubilar 

Zice că Khuen H6dervay s'a în- al dieceseI de Lugoş). 
ţeles cu Kossuth ca după ce în Dietă "lc.picopia românească a Oră{il
îşI va fî trecut proiectul de buget şi mari numaI pentru lăţirea s. unir! este 
alte afacerI urgente (cum e votarea re- întemeiată c zice Iosif Pop Selă~ean, 
cruţilor şi tariful vamal), în Scptemvrie fost episcop unit la Oradea-mare, în 
să disolve Dieta si să facă tot posi- , Scurta istorie a credinteI Românilorc. , . 
bilul de a se alege numaI aşa kossut· Tot astfel şi Dr. Alesandru V. Grama 
hi~tI • carI vor ii slugI plec;ate VieneI c... cu privire la episcopia grec o-catolică 

, , 
etice şi religioase aveam şi noI, Ro
mâniI ortodoxI, ca să nu luăm parte 
la serbarea iubilară a episcopie! lor, 
căcI, în genere, nu putem iubila Înte
meiarea episcopiilor , unite ( a căror 
activitate se îndreaptă contra vieţiI 
noastre bisericeşn, rî.vnind a-'şI mări 
teritoriul şi contingentul credincioşilor 
prin slăbire a şi distrugerea bisericeI 
naţionale ortodoxe române. 

In adever RomâniI greco-catolicI, 
care în numer de 318.000 suHete 10-
cuesc în masse compacte in Sătmar, 
Selagiu şi Maramureş, nu au nicI un 
centru cultural bisericesc pe când 70,000 

de RomânI unitl, resfirail intre 440,000 
de RomânI ortodox} în comitatele Bichiş 
Ciănad şi Bihor, au episcopie in Oradea
mare, ear în Banat cel 33,000 de RomânI 
uniţI resfiraţI în marea a lor 55°,000 
de RomânI ortodoxI, au episcopie în 
Lugoş. 

Dacă biserica română unită are 
de îndeplinit o misiune naţională cul
turală în mijlocul poporulUi român, 
atuncI de ce nu-'şl are ea stabilite cen
trele sale de activitate în părţile unde 
credinciosil seI locuesc în masse com
pacte, şi 'unde poporul român este mal 
primejduit în esistinţa nationala, d. e. 
în Sătmar si în Marmatia? , Un num(:r . . 
considerabil de RomânI uniţl impnl-
ştiaţI prin Nagy-Ka1l6, Kâllo-Szemj~ny. 
N apkăr, Biri şi Haj du -Dorog şi-au 
uHat cu totul limba românească şi se 
folosesc numai de cea maghiară, c 
Acestea o spunea un unit, încă la 1884, 
profesorul Dr. Grama in Istoria bise
riceI române unite. De atuncI deca
denţa şi desnaţionalisarea poporulUI 
român merge progresând în părţile 
Sătmărene si în ivlarmatia. AicI să 
caute dar Prea SfinţiI 'PrelaţI uniţI 
, oile cele perdute c, nu ale casel luI 
Israil, ci ale neamuluI românesc. 

E bine să fim sincerI, ca să se 
ştie, că noI, RomâniI greco-orientall, 
nu ne-am ascuns, ci că n 'am putut 
participa la o serbare iubilară de un 
caracter provocător şi agresiv faţă cu 
biserica ortodoxă română. 

Ortodo-rul ftlo-'unit. 
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Scrisoare din Budapesta. 
- Dela colaboratorul nostru politio. -

- 1 Iunie. 
- Şedinţa de Miereuri. - ",Nem igaz" ! -
Noul ban p·oat. - Criza în rinul partidu 

lui kossuthist. - Versiuni improbabile. 

- După şedinţa furtunoasl de MarţI, 
în care partidul kOBsnthist îl fAcuse noului 
ministru~preşedinte o primirea scandaloasl, 
fara seamen, toată lumea se aştepta. ca in 
şedinţa de azI scenele furtunoase să se re
ptile cu puteri potenţate... Şedinţa as\& 
li-a adus doritorilor de scandale parlamsn
tarl1 o des amăgire amarl; intreaga şedinţă 
a decurs în destula linişte; numaI intre
ruporile periodice aduceau ceva viaţă in mo
notonia discursurilor ••• 

Şeni diferitelor partide politice au ur
mat cu pronunţlrile lor la vorbirea de pro
gram al noului guvern. 

MiiI vehement I fost, fireşte, Barabâs. 
L'a interpelat pe Khuen Hedervary in 
chestia prtltensiunilor naţionale formulate de 
partidul kossuthist. Atacă punctul de ve
dere al noului guvern, care drept bază a 
politicei sale I primit transacţia. dela 1867, 
aceea. transacţie "care e causa, că ţara 
as~a încă tot nu e maghiară, că naţio
nalităţile nu se mat ceartă între ele, ci 
toate convin în ura lor faţă de maghiarl". 

Din una dintre Mneile din urmA. ale 
poporahlor se ridicli. la cuvintele astea. UD 

barbilt brunet şi strig": 
- Nem igaz 1 (Nu-I drept). 
Apol se aşaazi. din nou. Toţi prinse 

t:pre banca. de unde a venit acest plotest. 
E Dr. Aurel Vlad, noul deputat naţional 
dela Dobra. 

BaraM9 urmeaz1 şi termin'. După 
el vorb'şte noul ministru eroat Tomasict, 
jncercend să-şI esplîce euvintele spuse In 
şedinţa din urmlt,. Vorbeşte riu ungureşte, 
reu de tot. Fâ.ră accentuare ungureascA, 
f&.1& prollun\tUe ungurca8că. 

Ultimul orator a E6tvos, • voivodul u. 

VOrbt~t6 ea totd'auna c-u spirit. In P&uz5. 
deputatul român Dr. Vlad păşeşte la tabla 
neagri\. şi-şi induce numeJe pe lista vor
bitQrilor oposiţionall. Va vorbI mf.ne de-I 
va veni rîndul, clcI înaintea luI s'au mal 
insinllat îneli. 17 inşI. S~rDlan Khuen 
Hedervary. 

• 
Khuen Hedervary are d~ ja. urmUor 

in fotoliul de ban al Croaţh 1. M. Sa a 
numit în locul lul un bărbat încolor, care 
n' a jucat nici un rol politic, pe contele 
Pe1,'acevict Tivadar. In 4: Iunie va presta 
noul ban M. Sale jurlmentul de fidelitate. 
Va asista şi noul ministru-preşedinte, daci 
va putea pană atuDel esopera. ca diota fă·1 
ia. la cunoştinţl\ vorbirea program. 

Actualul ministru-preşedinte de loc nu·} 
de i. vldiat. Ce~t1 d'hic.I nu-1 vrellU, c&i diD 
Oroaţia nu-l vreau, CE~O mal :fi ~i de elI 
TucmaI azI a sosit aicI un num~r din foaia 
oposiţionali'i "Agramer Tagblatt ", al cireI 
artieol de fond e confişcat în întregime, 
cid critica aspru treeutul 1 olitic al banuluI. 
a"dacţia a publica.t a.cum in locul artieolu
lui eonftşcat - • TatM nostru·, tip!rind 
cu litere grase "şi ne llulutueşte de 
cel reu". 

- Ei, dar nicI Kossuth Ferencz nu 
se poate mândri eu situaţia in care a ajllns. 
Partidul k09suthist a trimis la el o depu
bţie condusă de Barabas, prin care il 
roagl\ si rtprimiascl. postul de preşedinte, 
r,ăr.I altminteri Intreg partidul se duce pe 
cop'.'!'. Kossuth n'a voit si cedeze. Ba
rabâs i-a declarat el el nu lor alege alt 
prpşedintfl, ca od in ce moment si.-'şl poată 
reocupa. postul. 

Vorba luI Rakosi Victor: .Avem acum 
un partid ugronist firii, Ugron, ~i un partid 
kossuthist fină Kossuth u. 

- Ce va. fi sfirşitul crLel - căci 
oin nou n6 afilm 1n braţele el - nu se 
~t:e. Totul e incert. Circu)' zecI de zvo· 
nuri cari de carI. Toate bine ilustreazA nesi
gnranţ" generalii: M. Sa ar avea de 
g,ind să alJzică de tron in favorul 
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învoirea la disolvarea dietei şi in aplaudat pe Kossuth, care, cerut dela tulul rege Alexandru.-
moştenitorului, care apoi şi-ar da ) U Ila a isbit audit0rul: dreapta l-a I sale de "frate ,i urma, legitim al defunc-

vreme de ex-lex. M. Sa n'ar voi ministrul-preşedinte s' abzici. da moditl- .P~imil partuanl al &iD~rlllur Mi/an 
sit-cM' încheie anil elomnie'l blânde cu un tarea artieoluluI de lege XXX din 1899 Obrenovlcl cred cli nu le va f1 8'8 de greu 

yv. ., ". .' de a-I aduce pe tron. Mal~I oOlerl, vElz~nd 
act ant1..COnstttuţwnal. (ConvenţlU~I co~erClale cu ţlrlle str:Un!:'). cii. asasinit luI Alexandru ,i al Drager DU 

. Du &ste's numai svonuI1. Khuen-Hedervary fate o declaraţIe In s.nt pedepSiţI, ba chiar lnsintaţl. vor fi 
Inţdesul lsta, dar scapi. vorba .de- gata la timpul oportun a 8e cotorosi de 

Budapesta, i Iulie. 
Obstrucţia va continua! - Şedinţa de Jof 

a Dietei. -
Şedinţ& de azI i-a adus guvernuluI 

Khuen-Hedervary siguranţa deplinA, ci nu 
a reu~it să impace oposiţia, nicI să frAngl 
resistenţa obsirocţioniştilor. Aşa cum merg 
lucrurile, una ce poata aştepta fie-care zi : 
demisionarea guvernulut actual. Şi apoI ~ 
Crisi., crisi farl sfirşit pAnă nu se VI gi\.si 
un guvern care să împlinească pretensiuDile 
naţionale ale oposiţieI. Disolvarea Dietel 
e utopie, pAni domnitorul nostru se numeşte 
Erancisc losi{. 

Şedinţa e pusi pe 10 ore, dar la 
101/ 2 sala e tncă goală. NumaI prin co
ridoare se plimblt, deputaţI, oposiţionall ~i 
guvernamentali amestecaţI, discutind eve· 
nimen tu! zilei: Kossulh .F erencz pertrac
teazt. ca ministri în odaia ministruluI· pre
şedinte. Ne apropilm de orele 11. Sala 
începe a S8 impopuJa. In o uşA apare 
deputatul romAn naţionalist Dr. Aurel 
Vlatl. DiscutI. cu un coleg şi ge8ticuleaz~ 
viu. Il abordeazl kossuthistul Gabdnyi. 
Discuţia devine mal vie. D'odatA se naşte 
o mişcare neobişnuitl. Din guri In gură 
circuli vestea: polonyi şi Csavolszky vor 
ataca guvernul cu vt:hemenţt ne mal po
menitA.. 

LI1 Il şi 10, preştdintele Daniel 
deschide ,eein\&. Se cit·"\şte rescriptul M. 
Salt, prin care stabileşte cvota pe un nou 
an (1 Iulie 1903 - 1 Iulie 1904) in 
proporţia vechie. 

Un vifor de urlete, nu alta, se auda 
de pe bilneile oposiţionale. - ilegalitate! 
-- strigi. Rdtkay şi - ilegalitate în 
numele regelui I - repeu' corul. Daniel 
incurcat grea, declar' ca Dieta i -luitIe.;. 
sCliptul la cunoştinţă. Din nou erumpe 
vitorul: - 000 I Ce·t asta! Vreat sa ne 
trQg~ pe sfoară? 

Se scoali Rdtkay şi ţine un Vt h13-
ment discurs, indrumâtd maI întâiu pe pre
şedinte la ordinp, pentru-că a tutezat să 

declare fAră ascultarea DieteJ, el reseriptul 
s'a luat II C\ Doştinţl; apoI il ia la refee 
pe Khuen Hedervary, tn,inuindul-l eu 
cAlcarea le gir. 01>osiţia murml ră f'ră con
tenire. In una dintre bl'incile din urru!\. 
(oposiţionale) şede Dr. Vlad ,i a)!cultl 
în tăcere. Khuen-Hedervary, in nemea 
asta ascultl cu încordue, ce·1 şopteşte 
ministrul Luklics, apoi se scoală să. ris
pund~, dar nu poate. 

- Te-a instruat deja Lukacs? 
Ţt· a spus lectia? - Mat tare! - Sf(Jf· 
ţează-te oleacă! - il bruscheazi din toatll 
plrţile. 

ocamdat'·. Peue Karag60rgevicl prin toate mijloacele, 
._ Aha. r vethia comedie! _ li str;g. spre a uaga din cri~li acelea.' fol08se." 

stAnga. Se atribilie R~geiul Peire intenţiunaa 
Ministrul-preşedinte se scoali din· nou, de a lngl'opa pe fo,tit Suveraul la mAnk-

si rectifica cele spuse. E fatalitatea lui, sUrea Sf. Ma.ria dela Rllcovila cu onoro.rile 
că de 8 zile n'a. fA.cut alta, decAt mereu a cuveni'., Suveranilor. 
rectifieat azI ce-a spus eri. Acass'. intenţiune .. fost confirmstl 

de un personagiu poliUc lJ~rbt care a de-
Dupl pausA vine barosull Polonyi e clarat el ln adev~r Regele Petru vrea ca 

furios 1 Ziarele in vremea din urml l-au si lnmorm~n'eze pe Alexandru la Racoviţs, 
atAcai f!\rl mili, pe tema pactAril eu noul InBI nu singo.r, dupl cum se Rude, ci cu 
guvern. Face declaraţil sdrobitoare. Khuen- fosta lui coosoartl Draga, la un loc. Pa· 
Hedervary a vorbit cu oposiţia fArA si se porul poate nu vrea Si audli de nUlDele 

fostet regiof, dar Regele vrea 8!l.-',1 fa, Dt 
oblige al, sau fAri. si. ceari. dela oposiţie dawria pe deplin, fai l de non, ear nu de 
s. se oblige ea la ceva. Dacă n'a esistat persoanA. 
tncă guvern care să :fi meritat ca toţI s~ ZIua cA.nd vor fi scoase rl\mlh,iţel0 
lupte din r~8puterl în contra lUI, guvernul fo,\ilor Suveranl diD biserica Sf. Marca IIi 
Khuen-Hedervary o meriti. Analiseaz& lngropa~e pen\ru. veClmcie, DU eate fixall 

lncl. 
toate demersurile luI Bedervary, cari n'au Rt'gcla Pe're Be simte Indatorat faţl 
avut alt scop flecAt sA. ajungă mini8tr~· de diD,88u!:\ Obl'enovic1\ d3 oare-ce A.lex!todru 
preşedinte în detrimentul ţării. Obreoovicl. diu propria Ba cheUuial!\, rirli- . 

Corul oposiţîonal mereu il aplaudă. case un monument Prin,ulu1 Karagheorgbe, 
pe a c~rul piatrA 1,1 pusese numele. 

DeeIarările mal puternice adi resunet la Acuma dupl evenimentele dela 29 
kossuthiştI, poportoll şi naţiona.liştI. De Maru, nu 8e ,tie cine s'a dus la morm6otul 
cf.te-va ori se naşte o formală luptA cu luI K\U'agheorghe, a ridkat monumentul 
vorbe intre oposiţie şi guvernamentali. 010- fAcut de Alexandru ,i a ,teri DUWtlJe ace
poţelul preşedintelui se dOTede,te de ne- Btuia de pe el. 
putincios. Viforul de aplause i II ajunge 
culmea când Polonyi deeIari, el chiar 
de-ar r~mlnea siDgur, va face totul ce-t 
va fi cu putinţă ca sit zildărnicească 
munca unut 9uvern, în fruntea căruia 
sta un Khuen- Hedervary. 

Lozinca e dată. Obstrucţia e decla
ratA.. Reseripiul regeluI 86 va tiplS.ri, 4i desba
terea asupra luI se va pune la ordinea ziliJ. 
O singuri pirere sUpAneşte lumea toat": 
zilele guvernului Khuen-Bedervary sunt 
şi ele num~rattl. 

.. . Şedinţa 8' a intheiat la. 
vorouoftTOposiţwnalt: e i 
Vlad, dar rîndul lut abia va veni Lunt. 

DIN ROMÂNIA. 
Bustul lui August Traboniu Laudan 

se va desv~li. cu ° d'l08e bitii solemnitate. 
lu ziua de 26 CUfPn' or('la 10 dimineal8, 10 
pi8ţ!l LIlC8CI din capitala. . 

O comisiune compusA din d-Dl! T. 
Matet, N. CO!Jbee8ou, Th. 8peranl" ,i p. ~\a
nes~u, delegat!1 de comitptul de 10lţ~at.v§, 
VB lUIi toate II El9urile pc'ntru orgaDl8area 
soltmnitl1ţif. 

DI Stefan IORn, delegat din plutea co
mitetuluI va rosti o scurtă cuv~Dtsre. la 
care Vi' iEiapunde dl C. F. Robescu, primarul 
CapitaleJ. 

• 
Sltuaţioo4:la tesaurolul p~bUe pA~ll~ 

30 Afmlie 1903, elJ~: IncaSArIle pe 'Xl>fm
ţiul 1902-903 se Ufl!30 la 283.448.241 Il'! 
ei pl!i.~i;e la 205429 214 la~âud un excedent 
de p~8te 28 milioane. 

Din Serbia. 

Din străini\.tate. 
OmorurI comise de revoluţionari. In 

satul Dinoll.!e, din Perpele (MonllsUr) a fost 
omorlt preotul Grigore de citrl reyolull~
naril bul gari. Preo\ul Dumitr~, care \ 8 ceht 
rugliciuoea morplor, a fost tI el omorit 

• 
Cererea de dare tn jodeeatA. In ul

tima IIedm,a 8 8cuPilcinel dJ80lva\a, 28 de 
depu~a'l au votat o m(j~i\ln\t prin Cll>re ct>r 
darea In judecstl\ a tuturor mlDistrilor din . 
cabinetul Ţ ,[llar Marcovic7 pentru le' 

muti 
~ area lu jlldacatA 

a lu! u~or S('[J!itorilor ,i a conjilierilor !te 
stat nUIDIl! dupl Invitara d" stat deja 24 
Maflie ,i a 'uturor luafţllor tUlltţonatJ, cari 
au sprigini' lovitura de I!tllt. 

Aceastl moţiune se va resolva de vii
toarea adunare 1111$iJotilli. 

Concertul românesc din Bra~oy. '.. .-; 
SAmblitA 14/29 lun:e la ora 8 searB, 

s'a dtt.t 13 B~~,ov In Bsla "Rcdutf'!- cn 
concert, de CiUli ,REuniunea romA:!A de 
gimnasUc~ ,i de cintAri din Braşov·, cu 
ccncar6ul capf'lal orlLşene,t!. ~ .... ---. 

LIl a'!est concert au flsistat ei o euml 
de per<!osne din Bucurt"LI il1 biOOflre de 
muzicA. 

Atât la concertul instrumental cit ti 
la Bcel al corul"" vocal &'~ remarcat disC!Î
plina desAvlrşit' ce ,tie s' impue d. Dima. 

Toate prod\: c\iunile a'a e8ecut~ cu o 
precisiune admirab 11\. ..... 

A se men~tOnB msl !!lIp! aria din 1l0ji!!~ 
8('1lr\· dmtatA admicbb!l de d 08 D:m. '1 

strofa cântatli de dl Dr. Blingbs.. . 
DupA concert ne am lntrumt cu Loţil 

la ° m~si comuni srangi'\tl dinain~e tn ~8-
looul cel mare al ho~elulul Eurrpa. _-,_. 

Incet, cu glaa tremurA.nd, IncepI>. Nu 
<le aude ca vorbeşte. Mereu îşI duce 
ţvirheriJ la ochI, ,i-I lasă S, cazi. TII 
prinde mila de el. Vrea să justifice re
scriptul, dar nu reuş ,te. Sgomotul nu 
mal vrea BIi. incete, clopuţelol sună mereu. In curlnd 80 va elabora un Btt1tut de 

fllmilie care va delimita rudenia In bmiJia 
Acolo a Inceput seria tosl!turllor. 

Primul tOBst l'a ridic,,\ dl Dim~ btud tlentru 
membri ,i memb:el{' Reuniune' oatl urn:6ndu 1 
i a lnlesnit Buccepul coneerlillal. 

Situaţia se agravează, cAnd incepe a K"rflgeorgevicJ, foarte ~um~r03s.~. ~C~8t 
,orbi Ugron. "Vedem că bureţil ,el'hl ea· statu' va stabili drepţurlle, datorule '1 'It 
rAşl tşl ridică capetele I Aşteptaţi nUlDal lurile rudelor regeluI. 
cl ,om retezi noi acesle capete, Vom PriD~1I1 AIl'ltandrll, cel mal mic, !şi 
repun a noI ori-ce guvern, eare va cuteza prir\ul mo,tenitor George se afli tot la 
să dea Il. Sale sfaturi fal,e, ilegale". 10 pe.t~r~e\lf!~tbe,~e de o mlrire a listeI ci
vremea. ce ,orbeşte Ugron, minishul·pre- vile ln profitul co:,iilor rfgdul ,i Il fra'e
şedinte il face semn lui Kossuth, eare se luI 1i~1l Arsfllniu. 
apropie de scaunul lui. Ambii conft'reazl Un statut de familie pare, tn orI-ce 
îneet Dintre toţi ministri numa~ Kolozs- cel necesar' se ,Ue ci nepoţismul prin; 
vary I avut partel de aplause. Cu o ~al~f Alexandru, tatlll regeluI :ecr~ (!Il:) 

cu seamli In lavoarea familiei ~dna °NVlC 
. 

simplă declaraţie a clştigat simpatiile opo- Alexandru se dsMorise cu Per81 a. .eDli· 
si\iel. .Aduc la cunoştiD~', ~ ministerul ciovic1). a fos' una din causele prloelpale 
comon de rlsboiu " oprit chiemarea la ale caderel sali. • 
deprinderi de arme a tuturor celor oeupaţl lIPe'i' Bleu. din Bruxelles spune l 
ou munca de tf.mp, ~t ve cale tele- Scrisori din Constantinopol .aratl ci 
grafleă a dat ordin tuturor coman-\ tinArul MiIan Ob!enovicl are df'J!l lmpre
delor militare, ca momentan .Să le jurul ii~1l doul rOllsilierl Cari urmA.resc d~ 
dee drum celor chiemJ'ţi deja la aproapEl, ,i ln favoarea 8a, eveDlment.~le 
deprinderi". . diu Bel bia ,i cart vor form"la preteD~1l1e 

Apo~ a tOfstaţ preot • 1 Dr. Sahu bind.-
entru dl Kirisc ,i ee11aIţ1 oa!!p'-"il Vf'nl$l ,ci}-

B
Jl tl.- c-... &0*1 patru sun' me!Uut. < .. ucnres , ~". ... 

. i&ţir cor.le .Carmeo . 
SOCle O J{iriac mulţ'lme,te !fi spune dl va 

lDerge pe dr~.mul bMu' de ~. Dima ~/, 'Jllre 1 
ODollrea.' ,tnnd BA-! apreclue merlto,e .. 

D. Po,cariu spune cA c&D~cvl ftll.d 
armoDili In sine dorflJte (a si E'xis\e ar
monie Intre D8$ion\liU$ila din patri; co· 
mUDI. - Acest toast a 'os, indirect SI' r\:~flt 
d lut ispector regal Putm. ky care ca com18sr 
al guvernull1l ftind In Bra,ov pen'ru 1\ pre·· 
~id8 fumeL. ul de bacalaureat. ce ,'. 'iM toc. 
aceea" zi, de eMrl abBOlvt\r.ll! ,coakJ co~ . 
merdale, a h+ it parte 8t~t '" cODcor& c&t '1 
la banchet . . . -

D. C. TAl~,es~u, viae-pre,edm'ele BO
cie~~ţil ClUmell" din Bucur· ,~T, spu.le cJ, 
cel mal ·mare merit al d luI Dima este a fi 
cillea odor;1 RomAnilor - flumoaaele c~-
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Nr. 114 "TRIBUNA POPORULm" 5 

CroniC I IOgra C · ve ta tinerimea, de ce manir să se ferească; 
· ă b °br fi ă \ istorice şi de istoriografiI românI şi va în-

Top autorii cart doresc ca opurile lor ~11 de şi 'să cunoască ridicolul îmbrăcat în pre
date colaboratorilor nostri speciall spre receUSlune, tentioasa haină a criticuluI istoric it la 

ţi a ni.le trimite 1n GAte două exemplare, " . ' ' 
sunt ruga exemplar are să se pAstreze pe sama veselmcul dm cestlUne. 
de-oare-ce un • 
blbUoieeel redaeţionale. 

B d VI 7l Colecţiune de JOlcloristică ro-
7lPop01"'Ul Bom/i;nllo. ( u apesta 'mână'" de Emilian NovacovicI. (Oraviţa, 

Vorosmarthy u. 60 a. Preţul pe un an 4 
b f T 1903, 8, 180 pp.) Preţul I cor. 

cor. Numerui 4 fil.). Cea mal ună oa e Eată un harnic dascăli E dascălul 
românească scrisă pentru popor. Nu numaI român Emilian NovacovicJ. 
preţul el neînsemnat o face a~c~si~iIă pen- El a dat la lumină un buchet de co-
tru românul cel mal se rac, CI ŞI hmba ,po-

morI sufleteştI, scoase din nesecatul 2Svot' 
de putere, frumuseţă şi simţire, a sufletu
luI poporuluI românesc. 

porală în care e scrisă. N'ar trebuI :ă 
existe sat locuit de românI, und.e {oala 
asta să nu fie răspândită în cel puţin v~e-~ 

", 40 -50 de exemplare. Mal ales preOţiI ŞI 
înve\ătoriI nostri ar treb~i :ă se adreseze 
administraliel, să li-se tmUltă nume~e. de 
probă, ca astfel convingându-se de spmtul 
sănetos în care e scrisă, s'o poată reco
manda tuturor poporenilo~ lor. ~... . 

Ar fi de dorit ca {oala asta sa caşttge 

Colecţia d-luI NovacovicI nu e o edi
tare critică, adnotată, ci este un material 
de folclor, material care poate servi de 
escelent capital în mânile economulu 1 
ştiinţific, pentru a aduce o bună dobândă. 

A vem în fată un frumos buchet de: 
PoesiI, zicerI, datinI, credinţe, proverbe, 
strigăturI, cântece şi descântece, din Ră

căşdia şi jur, - carI pe lângă valoarea lor 
de material folcloristic, ne o fer şi parfu
mul bogăţieI de sentiment, spirit şi poesie 
a poporuluI nostru. 

mereu la teren mal ales în vederea lăţiriI 
primejdioase a' socialismuluI falş printre 

româniI nostri. • 
Bun lucru a făcut dl Novacovici, îl 

Casa nattonală", ilustrată româ
- nease; din Arad. Editura institutuluI lito· 

gratie P. Simtimz, Arad. Preţul uneI bUCăţI 
10 banI·). 

urăm: MulţI imitatorI! 

• 
Şcoala fi Famtlta, foaie peda-A lex. I.Ap~dalu: Docwnwnte isto

t"ke tUn ..drcMvele B'l'"'fovului. Răspuns 
la o critică a DluI G. 1. Ionnescu-Gion. 
BucureştI, 1903, br. 30 pp. 

gogică literară, apare la 1 şi 1 ti a fiecăreI 

lunI. Redactor Ioan lJar'iu, Braşov. Preţul 
abonamentuluI ti cor. p\! an. 

DI Lăpedat, cunoscut cetitorilor nostri, 
prin cercetările istorice-literare ce a publicat 
in ziarul nostru, istoric al şcoaleI istorice 
~oderne, s'a găsit îndemnat să pună la 
10c.'11 seu pe representantul {raseI goale 

vese.'nicui lio istoricastru, Ionnescu-Gion, 
71 
care întrJun ziar din BucureştI se apucase să 
7I dea gata':' savanta lucrare a d-~UI I~,an 
Bogdan lucra.re apreciată de cerCUrile ştlln
titice-is:orice, a:l căreI titlu e în fruntea 

acestor şire. , 
Deşi în cercul ~lle u?~e bonton-ul dă 

... ·l<;ntt:r ille Judecll.\iI ş,-,.nnpilce d~ lo~ne"c:, 

(cu 2. n) Gion e apre~,:iat, sau ,mal bl~e ZlS 

e amusant, _ dl Llip~~d.at, tmer, Şl de
stoinic profesor şi istoric:r .l-a strâns cu uşa, 
pe dl Gion, încât bunul SilUl ar putea să-I 
hotărască pe dl Gion să-!?i tragă consec
venlele - ca să nu mal scrie altceva decât 
schiţe din viaţa universitarelor, dar avem 
cuvinte:a crede că totuşI, dl L~pedat a bătut 
toaCI4 la urechea surduluI. 

Dar publicaţiunea d-luI lLăpedat ~o
tU~~1 ÎşI are rostul, căci va infor~a ~en.os 
f.Je cel ce se interesează de publtcaţlumle 

I 

-> Se al1ll, de v4nz&re la administraţia fon 
noastre. 
II 

NANTAS. 
NuvelA de EMILE ZOLA.. 

(Urmare). 

Cum stăteau acum faţă în fată, amîndoI 
~aliînciţI în tăcere, Nantas simţia prea bine 
cA el e mal puternic, şi ca toţI puterniciI, 
voi să se arete bun; i-se adresă dară din 
nou, vorbind prietineşte, blând ... 

--- VezI, stimată domnişoară, noi nu 
/ ne cunoaştem încă, facem dară reu:că din 

clipa întâI reciproc ne considerăm de 
duşmani... Poate vom Înveţa cu vremea 

. şă ne înţelegem mal bine... O ştiu bine 
.~. " ..i'f~ă n~e d~s~reţue~tI. +. EI, nu cunoştI încă 
-~ ,Istona vle\lI melc t 

, 
I 

Şi-apOI începu să povesteasc~. Vorbia 
... 4.\tD o febrilă iritaţie, tot mal cald, cu mal 

_luată patimă. li povesti despre aniI tine
r t:ţd .sale; despre ambiţia ce-l mistuise 
dt. 'Ia de copil ... îI povesti venirea sa 
la _ llaris., de nădejdile luI frumoase şi de 
desi.1uzlÎlÎ1e luI amare. A I Ce numerau în ~, 

il ochiI luI prejudiţiile sociale, principiile 
morale~. judecata mulţimiI, acum când ajun
sese în .stare să calce lumea întreagă în 
picioare. Puterea toate le scuză, toate le 

~, 

l 

sfinţeşte 1 ln rulorl viI îI descrise aspira
ţiile ~i i :,dealurile sale, ţinta de a căreI 
ajungere ,",cum .era sigur. Acum nu mal 
avea teamf de piedecI; acum nime şi nimic 
nu va mal ,c.uteza să se opună puteriI luI, 
şi tocmaI în .c.onştjjnta acestei puterI resida 
}lQrocul luI. :: _ . -- . ,. f 

Anul IV, Nr. 7 şi 8 dela 31 Maiu, 
are următorul cuprins: 

Şcoala pedagogică Herbartiană de 1. 
Dar'iu. - Importanţa şi direcţia practică 
a geografieI în şcoala poporală: Romul 
Frate,. - Treptele formale şi adeverata 
lor origine: George Maican. - O mamă 
nepricepută: Conzelta. - Leagănul :N. 
BeJdicea1lu. - Din icoana şcoaleI române 
la finea veaculuI XIX: 1. Dm.,'u. - Inve
ţătorul la Arabi. - Schiţă monografică a 
şcoalelor române din Brad: 1. German. -
Saul devine rege t1eqiune practică): Radu 
Prişcu. - Psihologia pedagogică: N. 
Oa1zcea sen. - Gheorghită la Smârdan 
(schiţă pedagogică); Ioan Ct1.§anu. - Cro
nica şco aleI, etc. 

Recomandăm învetătorilor nostri cu 
toată căldura această bună revistă de spe
cialitate. 

In codru. ••• 
(Dupi K. R08eJlte14). 

111 codru, sub stejarul verde, 
Sia trislil ceata de riganr, 
CilCl îtzg7"opat-a Q jecioard, 
F t-umoasd, ti"lt+d de anr. 

!L22 

- Să nu crezI,- sfârşi apoI, - că poftă 
meschină de banI m'a făcut să primesc 
acest tîrg. Nu me vend pentru toată averea 
d-tale. Dacă totuşI primesc baniI d-tale, e 
pentru-că au să-mI servească drept mijloc 
spre ajungerea ţintel mele... O, dacă al 
sti ce ferbe şi clocoteşte în pieptul meu, 
dacă al cunoaşte visurile nopţi lor mele 
fără odihnă, visurI pe carI realitatea amară 
a zilil le nimicia tot mereu de nou, fără 
ca să me pot desface din braţele lor". 
dacă le~aI şti toate, poate te·aI simţi mândră 
să te poţI răzima de braţul meu, al fi 
voioasă că-mI poţI întinde mijloacele spre 
realizarea visurilor mele . 

Tăcu obosit, resuflând adînc. Ea îl 
ascultase În picioare, fără să ti făcut cel 
mal ~i: semn de aprobare. Şi earăşI îl 
revem mtrebarea, ce-'l frămentase treI zile 
d'~rîndul, ce m9tiv~ o făcuse pe fata asta 
m~ndră, să se ~nvolască la prIma vorbă, 
prm care dommşoara Chuin Il recomadase 
pe el? Să·I fi z~rit pe el în fereastră cum 
se plimba prin grădinile el? Si ac~m îI 
veni d'odată idea, Că poate ea ar fi simtit 
pen,tru el o înclinare romantică, dacă cu 
mdlgnare ar fi refuzat ofertul femeiI de 
serviciI. . 

Urmă o surtă tăcere. Rece şi nemi
şcată, Flavia privea în vezduh, apoI, ca şi 
când nicI nu i~ar fi vorbit despre suferin
ţele luI, ÎI repetă sec: 

- Ne-am înţeles dară; bărbat numaI 
după nume. Fie-care ne vom vedea de 
ale noastre folosindu-ne de libertatea noastră 
dupA plac. 

Fldcdul e sdrobit de jale 
Şi plânge, [drd cOlltenit; 
El blestemd pe zel, pe oammf, 
Pe g,'oapa cade, Istovit. 

I 
Cel mal micI de statură sunt italieniI 

şi _ spanioli~, -'U o ~tatură medie de metri 
j'bS, dar şt 1n Italta e mare deosebire de 
statură intre populaţiile din itaI ia de sus, 
în special din Valtellina şi Veneţia, şi Între 
cele din Italia meridională, Apucd cobia, cânfml cântec, 

LEOPOLD LEDEltER. 
0ftdrl revarsd S01lUl cald; -
Pleslleşte-o coardă fi de-o-datd - -
Se prdbufefte - biet nomad! Str. Deâ.k-Ferencz Nr. 30 (Casa B )Dti). 

A.duce la cuno~tinţa. ono public cl in Şi fala llli selbdtdcitd 
Oglindă este de dmwt. maguinul 8~n S8 afif. 1018 1-

bzc'tm sughiţ, mc'o mtfcarl", 
Ş'a im'mei bitidi Îl pier. 

TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT , 
dela 32 fl. ooo=.==,;,-,.~ 

In cod, u vijd.e stejarir, 
Pddurea este vifodtd. 

în rate sepMmânale ,i lunare. 

111 groapa proasp~/' odtlmelte 
De· ac"m perechea îlldrdgitd. 

Tot in atelierul SU8 numit se prilDesc 
reparaturl de maşint de cusut ~i se gă
ae~c tot felul ~ aparate. 

Trad.: BoheDl. 

Fel upim.i. 
Excentrtcităţi americane. La San

Francisco în America, a avut loc un ban
chet, care poate servi ca model de excen
tricitate americană. 

Doctorul Clowght a dat o masă, la 
care toate mâncările au venit direct din 
insulele Tahiti. Sala era împodobită cu 
fiorI din insulele tropicale. 

La masă au fost Învitate toate tine
rele domnişoare din societatea înaltă din 
San-Francisco, îmbrăcate în costume de 
copii mici, avend in faţa farfurieI cu mân
care un biberon, care conţinea .•• alt-ceva 
de cât lapte. 

La New-York, bogatul Billings a dat 
o masă pe cal. InvitaţiI erau într'o sală 
mare de bal, călărI. Pe tie-care şea era 
legată o măsuţă, ear chelneriI, călărI şi el, 
au putut servi pe învitaţI fără multă 
greutate, 

D-na Prola a făcut dupe aceasta, ceva 
mal bun. A invitat a doua zi, în acesată 
sală, 35 de prietene a căror mirare n'a 
fost mică când au vezut că sala era tran
sformată Într'un şopron, cu pae, cu unelte 
de arat şi că nu lipseau nicI găinI, nicI 
raţe, nicI 01, ba chiar şi porcI. 

In mijlocul săleI era un ou imens, 
construit de hârtie, în care era a~ezată 
masa, ear decoraţia ouluI era a~a făcută, 
în cât credeaI că este ou adev~rat, cu albuş 
şi gălbinuş I 

Cine ştie ce alte surprise mal reservă 
(antasia americană. 

• 
Statura omenească în Eu'l'opa, 

Comisiunea antropometrică de la Britisch 
Association a publicat tabloul statistic al 
staturiI mediI la diferite popoare. După 
aceste studir englejiI au o medie de metri 
1'74, Vin apoi danejiI, olandejiI şi unguriI 
cu rG7 metri. 

Elveţia, Ruşia şi Belgia nu se deo
sebesc de cel precedenţl de cât cu 5 mm. 

FranceziI au metri 1'66. 
GermaniI au o statură mijlocie maT 

I 
joasă, dar e o mare deosebire între un 
pomeran şi un bavarez. 

Nantas încă se liniştise pe deplin şI~I 
respunse in ton sec comercial: 

- Inţeles. Subscriem toate. 
Făcu un compliment şi eşi. Era peste 

măsură de nemulţumit cu sine însuşI. Cum 
se şi putuse lăsa răpit, să încerce reha
bilitarea in ochii el? Ea era prea frumoasă 
şi poate era numai în planurile sale marI 
bine aşa, căcI altminterI Par fi conturbat 
numaI in planurile sale marT, carI acum 
luau in mintea luI dimensiunI uriaşe. 

III. 
Trecuseră zece anI. 
Nantas şedea acum în biroul, în care 

odinioară 11 primise atât de rău baronul 
Danvillers. Biroul era acum al său, căcI 
baronul de mult se împăcase cu fata şi 
cu ginerele său, cedându-le palatul întreg 
şi reservându-şI un mic pavilon de cea
laltă parte a grădiniI. 

Nantas, în aceştI zece anI ajunsese 
la cea mal înaltă poziţie financiară şi in
dustrială; nu exista Întreprindere mare, 
atât pe terenul căilor ferate, cât şi cel al 
speculaţiunilor fonciare atât de uzi tate sub 
durata imperiuluI al doilea, - la cari să nu 
fi (ost părtaş. IşI câştigase o avere enor· 
mă, dar ambiţia ÎI era încă nepotolită şi·l 
mâna în braţele politiceI. Fiind mare pro
prietar, îl {w.ese lucru uşor să ajungă de
putat in cameră şi nu trecu multă vreme 
şi lumea toată bănui deja în el un viitor 
ministru de finanţe. Talentul seu oratoric 
ţinea măsura agerimiI sale mentale. Cu
mintenia il dtcta si se gereze partizan al 

Săvlrş8sc tot f8lul de lucrArI ce intri 
tn specialitatea mlBarnlul de pdifieiI şi de 
mobile, şi tot fel ul de reparaturI în modul 
eel mal solid şi pe lângl preţurI peste 
mlaur' moderate. 1019 1-10 

Cu de OSl bi tl sti mii 
IosIf Weszeli, 

mlsar. 

!Arad, strada Szent-Pal Nr. 1. 

KALMAR JOZSEF 
mechanle. 

RecomandA 

Bieieletele 
sale de cea mal bune. oalitate. 

Are ln deposit guma interioară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de pArţ1 constitutive d'81e bicicletelor. 

Eftme ş1 pe lâ.ngă ga.ranţie 
efeptoieşte 975 23-

Repapatupi de biciclete, 
instaIArI de 

sonăriI electrice şi telefon uri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Sals('z nr. 2. TelefoR nr. 242. 
-------~--------~-

Cel mal eftin isvor de cump~ra.re 
din Arad. 

J u vaerieale, 
bucăţi de aur şI argint (frânte) 
bilete de alnanet 

cump~re. pe banI gata cu prelurile 
cele mal scumpe, SIU le schimba cu 
alte obiecte 1005 '1-

Deutsch Izidor, 
cJasornioar şi juvaergiu 

A1'sd, Strada TeD1.ploDJ. 
-- Telefon D rol 438. --

imperiulUI, şi prin teoriile sale Gnanciare 
d'o rară originalitate, izbuti să atragă 
atenţia împeratuluI. 

Nantas era îngrămădit cu tot felul de 
lucrărI, dar povara asta nu-l apăsa. Din 
contra, se slmţia par'că În adeveratul seu 
element. 

Parterul întreg al palatuluI se prefă· 
cuse în sale marI comerciale. O activitate 
febrilă se desfăşura în 10calitătiie aceste, 
O armată întreagă de oficiant! şi servitor] 
munciau aicI de dimineaţa până sara; mereu 
vineau şi mergeau muşteriI. In sala d{ 
aşteptare se îmbulziau o mulţime de ca 
mercianţI, politicianI, dignitarr şi de JllU It( 
orI trebuiau să aştepte ore întregI, p:ln~ 
le vinea rindul, să vorbiască cu acest mare 
bărbat. 

Şi Nantas lucra fără odihnă; stilte, 
In legătură cu provincia, străinătatea şi îr 
braţele sale întinse era în stare să cuprind~ 
o lume! Visul seu de odinioari.'i despre 
putere şi mărire se realizase; spiritul set 
se adeverise de motorul puternic, care gu 
vernează terI şi împărăţiT. 

Nantas azI părea îngri;at. Nu se pute; 
adînci în munca sa ca de altădată. In unn; 
puse pana din mână şi sună. 

- Nu ştii,: s'a reÎntors soţia mea? -
întrebă de servitorul care Întră_ 

Acesta nu ştiu să-I respundă, fI ,.L1JI 
dară ordin să se informeze la camerierii 
In loc de a pleca însă, servitorul re mase 10 
cuiUl şi zise umilit: (v. urma), 

-
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In ntl~nţin Pll blieului ziditor! Haine pentru domni 
Am OIl08l'B Il aducfl 111 ('ullot;ltint 1 

OU. i. ubh\ di le! s:~·;;.J.s. Kapa, n-ntl 
tea"'8 prOr,rif) am df'R 'bj$:l 

m 
1;] cu pret exceptional de ieftin el/l1Jă rea mai 

moderna eroiturd R 
.)., 

O cancelarie de zidire. 
Intreprind zidili de case D01l6, restan

r!.lnm lJi s~ hirnbarea de rSiH vp.chi, cu un 
cu\egt ori-ce soiu de lucrare ce se ţine dt\ 
umul ~3t!l, pe ling\ preţuli d!ine şi g,.;ranţie 
absolutA. 954 18-30 

Cu stiml: 
r-rencz ling'cr :I'i:{troly, 

ml\.ieatru de zidar diplomat. 

Am onoarea a aduce la cunoştinţa 
m. ono public, ca 1009 4--50 

a:m. desohis 
Un atelier de tapiSBrie ~i ÎnfrUillSBţare. 

AnI Indelunga ţi am lucrat in ate
Here de rangul intii din Budapesta, 
Viena, Berlin, BIUssela şi Paris, aşa 
încât sunt In posiţia plaoutA de-a putea 
corespunde tuturor esigenţelor mo
derne. 

Primesc tot felul de lucrari de 
branşa asta dela cele mal simple 
pAna. la cele mal elegante, pe l8.nga 
preţuri moderate. 

Primesc eftin mobilarca de ,locuinte 
in loc şi provinţa. La mutArI prim€sc 
transportul mobHelor, precum şi repa
rarea şi renovarea de .. mobile şi mese 
de biliard, pe la,ngă preţurI ~ftine. 

Cu stimă 

Reiner 1. Gyula, 
tapisier şi lmpodobitor, 

rl'i)kiily·ter 6. (Casa ProJicb). 

în atenţia publicului! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa. 

M. an. public, care doreşte a zidi, 
{}ă biroul meu de zidire din strada 
Kuczicb Kitroly Nr. 3J din 1 Maiu 
s1;. n., l'am mutat In str. Kapa Nr. 37. 

Qa.nd mulţumesc M. Ono public 
pentru partinirea de care m'a "red
nicit în decurs de 7 am, n rog sa 
binevoeascA a ma onora şi mal de
parte cu ea. 

Cu deosebita stima: 969 19-20 

Szidol~ J allos, 
m~estIU·zidar diplomat, membru al sf!ocia

ţi uneI arMane 8 măie"trilor diplomaţI 
ei lndreptMiir. 

,-~_._ ... ' ...... , .... ,_. --,~--

,v O L F J.A. N O S, 
- clobotar de ghete de blirbaţf ,i dame.-

Arad, coltul pieţii Libertăţii şi str. Simonyi. 
Am onoare a atrage ater ţla 00. public 

flin loc "i provinţli, că tn atelierul meu de 
ciobotăl ie prfgr..tfHC ghetele cele mai frUmOflSE', 

f':le~ante IIi solide, precum şi ghete ortope
dice, pe lângli dE-plină garantie. 994 10-50 

In atenţia ono proprietari de rase. 
Am onoare a atrage atenţia m. 

ono public asupra 

Stabilimentulul meu de ţigle. 
Primesc tot felul de lucrărf noue 

şi r~parări ce se ţin de acest ram, 
atM In loc oM şi tn provinţ&., pe IAngă 
preţurI ftivorabile şi garanţie deplina. 
Ruga.ndu·m~ de partinirea mult onor. 
puulic, 

Semnez cu deos. stimă 

XLAICS D'C'sAN, 
m~ie8tru- ţiglar. 

Arad, Angyal otcza Nr. 26 

SEIDEL OTTO, 
fabricani de eăeiull, 

Arad, strada Szent-Pal Nr. 3. 
(Vis-Ii-vis de caft'neana Erdelyi). 

Din stofe indigena şi englezească. 
Executarea cu gust. Deasemenea fac 
ori .. ce reparaturl cu preţ 8vsntagioB. 
Rog spriginul onorstulul public. 

Cu distinsA stimi: 
'Wolster Izso, 

croitor bil.rbMesc. 

BIEDL JOZSEF 
colori tor şi pictor de od&i, imitator 
967 14-25 de lemn şi marmur&. 
Arad, piaţa Libert. (vis-a vis de statuie) 

Primeşte teate lucr!!orile ce se lin de 
braoşa sst!;!, chiar şi cele mai grel~. 

Pictări de odaie, 
precum IIi coloriri şi imitAri de kmn indi
gen sau exotic (fioderare) In ezecu~ie ae gust, 

lle lfmgă preţuri moderate. 
Primf'ijte tot-odatA cur~lirea locuinţelor de 
to' felul de insecta, pe lingA garan$ip. Co
mandele din provinţe prompt ~i grll boic. -

La comande pe sama bisericilor rabat. 

VEGH ISTVAN, 
tinichigiu de clădirI şi lux, 

A:a. A D, Baros Beni-ter Nr. 10. 
936.,.20-25 (Colţul străzii Nador). 

Primeşte orI-ce lucru de orna
ment, acoperirea cu tinichea a cladi
rilor, turnurilor de biserica; m~1 de
parte lucrari pentru introducerea apel, 
arangiarea odailor de baie, a condu
cereI apel in bucătărie şi la closet, 
repara ţevile plesnite atAt In loc, cAt 
şi in provincie, preţurile celea. mal 

- - - <~ - -~"\ ,,-! ,~, -, ,', '"- ,~.... - ',- r-' IL 

., ! " . ... I 1" I , H~JGEDUS) Gy"urLA 
mare prăvălie de periI, pămătufurI şi specialită.ţi de tualetl 

- ARAD, Andrlissy .. ter· 15 .. (Palatul 'Ilermann). _ 
RecomandA magazinul s~u bogat asortat de 

~ 

I 
Perii, pămătufuri şi specialităţi ,.de tualetă. , 

Am In depoeit tot telul de perii de haine păr şi dinti perit pe .... t ,'d 1 
. 1 . . l' ' I '. TU eeano"l:1a e casti, ~?U ustne Ş'l ux j văruItoare şi alte obiecte In 11 g!Uu~a eu acest.. ... .. •. . . l . ," ~, precum ŞI artlcln 

de curlipt: pu e de cerb, bureţi, obJecte de tualetă indigene ti slrAl'D" p fi . a " ar umUt i, sa· 
punurl, pravuri, paste, ape de dintt, pudre, pieptene etc. 

, , ~spe .. ~ien$.ele mele bogate e~şLigate ~e acest tereD tmI fac, CII puUa$A al ";ot tn 
destul! chIar Ş1 cele ma~. prttenţloar;e donn$e ale ,cumpij,rMorilol, meI; c~cr. ,IVDa mea 
este: Increderea mnştemlor meJ. 

.. 'IJ P.~~~urI şi prelhllinare de spese servesc gratuit II 

..s II . Avisez cu tol respectul publicul din loc ,i jur, Ci II = 
E i Atelierul meu de măsar'lL. ~ 
= -~ pentru edincil, mobile ii portal . ~ 
>-= --0.=1 -~ 

l-am mutst din str. Boros-Beni Nr. 23 unde a fost pAnă 
aci, In strada Deăk Fepencz. Nr. 32 (casa Sarlot) 
şi marindu-l, b,m arangeat conform exigenţelor moderne. 

Primesc orI-ce lucrare de m&sar: mobile, portal, lu~rărl 
de mD.sar la edificiI, etc. precum şi arangeamente de biseriCI, 
şcoale, pravAliI, cancelarii, mobile artistice, precum şi lucrarI 
de edificiI atAt In loc ca.t şi in provinţ8., primesc cu preţurile 
cele mal moderate. 

. Cer sprijinul onoratuluJ public la Intreprinderea mAritA. 
, Ca deosebită sHm~: r 

I~Il,.l:GL\~JjJI.l, JANOS, 
1003 4-14 măsar. moderate, execuţie prompta. 

DICK uF'E-Ri"NCZ--AL"AJOS~---'; Il lllalluri şi preliInillure de spese serves"~-"";~'atuit "1 

mlUestru de lustruire IIi colorare. ţ m 

Arad, strada Bon • ,:-WEJii&illIA9b8tRel_Jl!l! 1!J1Il!IlI •• rgC@'@JUI 
Primeste toate lucrările ce se ţin I 

de brsDşa asta, precum: 10083-50 Im.prum.uturl de ban!'- pe.·~ lnortisarel".,')j 
Aurirea şi obducerea ~ ~ -' 

cu marmură, = 
de odtlt de baie, putine, mobile de fer şi ~ 
lemn, carafe de apă, tave, corfe de lemn, 00 
bronsarea de lămpi, pictăd de maiolica pe -
lemn şi aramă, floderărf in toa.te euloIile Il 
în ez cutie secesionistă, eftin şi prompt. ,fi 

Dacă aveţI 1006 0-60 

tapete (covoare) de reparat 
fie acele covoare de Smyrna. sau 
Persia nu le trimiteţi In alt loc. In 
Arad nu se ştie tnca, că mal fra. .. 
mcs şi ma.i eft~ le rep8re~za sub
scrisul, care din nenum~rate pârţl a 
primit scrisorI de mulţumită. 

Sch wartz J 6zsef, 

I 
rm 

mijlocesc pe IADg~ condiţiile cele mat avantltjoase, pe, ,moşiI, şi 

case in oraşe cu 4'3, 45 şi 5°/0 şi amortissr6 de q .. 

+ 
20, 25, 30,60 .de ani,:q. 

adeca in cam.Mă e socotita atât oamăţa cAt ~i amortisBrea din capUal. 
.' Principiul meu e tndestulirea M. an. public, oare, vrea să 

facA tmprumuturl hipotecare. .. "~, : 
lmprumuturile se plătesc în banI gata, scrisorile hipoteca~~_ ... ~ mi 

plătesc cu vawarea lor nominalit. Spese ,prealabile nuaunt, tacsele [1 
mi le socotesc ulterior.'" II 

Pentru desluşirl mai detRi~te; a se adresa la ~~, , .. ~ 

,1 " HEilZOG. SA~DOR I 
Arad, strada lVeitze~-Jtm'os'·Nr. 15, uşa. ~ . 

@~~S8~~@~~~~gg 
atel:er de r~p"rat şi curliţit covoare. 

'J6z~etl'oherczeg-ut 8. 
PrimflR'c covoare pe pAstrare p ste VllII. , 

SONNENVIRTH JOZSEF 
pIctor de artă şt firmă. 

A RAD, strada Deâ.k Ferencz '39. 

~iYiJfill~~lY5ilfi~1S 

I A~ VERBOS ,~tiIIU~~~~_ ~; 
~ Fabricaut de Dlobile 12 ;,f. Am fost aplicat 8 auI la domnul Iosn Czeiler, 

ca eooduc!Hor artistic; esecnt: 
Inscripţii şi decoraţii 

, pe sticlă, lemn şi fier 

-- ftumc1il si durabil. ~-
Esecut d'aHemenea pietarea de icoane 

sfinte pe IAr g~ preţuri moderate. 985 10-10 

Pemru biBerici favoruri deosebite. 

~" ,~ = A pa d, Calea Andp ••• Y. Nr. 8. == L!:I1I 
....... ' ~-'ilială. ÎnJ)'Jediaş. M~"P!:'!!IJI 

;1,1 !} 

Atrage atenţia ~llort. ~ publi~ şi-'l r08g~ M visitez?'l: 

Marele,seu magazin de mObile",,', ~ 
dela fabrica, augmentstă. , <'''-:'>i: 

AltA D, Andrassy-ter 
(vis a,vis cu bisericA), Nr. 9 Prapori şi steagurI bisericeşti Are tn magazin mobilele celea mal moderne lucrateiq . 

tn stih,J.ri deosebite; asortiment bogat. ~a9 14-20 : • 

Execut oll-oe fel de chipiu mi
litar, postav finsnţial pentru pompierl, 
pentru preoţI şi civilI, calitate buna, 
,Preţ moderat. 935 23- 80 

liiiii li 

precum şi 

lucrăr1 de zugrav execută 
Ludovic N eisz 

Arad, strada Ohorin 2 li str. Hunyady 6. 

- ~I j , ! j 
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o ulare - pe cari fidodu-le pe htrtie 
~ece p ~ f"r K &II fi ciuntlte ,i denaturate cu 
. a-a scns '" p 1 - d - t - I 
. ' I prin fsptlll conta.ctu ut lme l!l ŞI n· 
:lmrPup'! cu sUs naţiollsli\ă$l. D~r cum dl reu. .. b In 
)ima siDgllr nu putea ~ace ~~m~c, El& 

:llnMstea celuI mal aprig spriJloltor al I!~u 
areo.ui Dt. Saftu. 

Preotul Dr. Salta bea II Bln"atea 
'loamnelor ,i domni,oareJor membre a Re
tutunet ,i ln special I d-oel Dlma. 

A mai toast31 dl Oni$ directorul lice
.,dul pen'ru di Dima. OI profesor Nl:\!!'S86 
)entru mos8ntll din Bucure,tI. 
, S'a mal fimd toas\url pentru dl. Oni$ 
directorul liceuluI, pentru Doamna 001$ fer~ 
veDtl sprijinaoare ti membră R9umunel '1 
aJ$iI. . K" 

Din Bncure,tl au fost d-ml . mac, 
Tllr.şescu, P. LiclU ,i ~8chelaIlde. 

In decursul ba.nchetulul. s'a cAn'at de 
toţI cel de fsţ~, sU~nd ILl pIcioare, "De,: 
teapil-ţe Române", Iar de clitre me~br11 '1 
membrele ReuniunuJ toarSe ~ulte dm lru
mOBsela cAn'ece pairiohce '1 populare. 

. nJumalul". 

Drama din Bologna. 
, Il: cunoscutA asasinarea care In a~ul 

"'ecut a facu' mare SflDs8$ie I.J? ioaiA !laha, 
cu atAt miii mua, el n~p'ultoru sun' ~ .re
lalii de rudenie cu cele dmtâuI ţamlill Ita
liene. In aDul trecut 9 Septemvrle ~ontele 
Honmartini s'a gAsa mori. Intre mal mul'l 

-... apec'i a fost deţinul ,i cum~aiui . conte: 
lui. lu fine In .itele trecute il a de$lDut '1 
Uptuaorul eseuţlal al crimei, Dr~l Secchi 
profeaor la universitatea de medlcmA. 

Din Bologoa se scriu urmMoarele de
nHuri: 

Becchi era elevul prefera' al MirA
nului profesor Murri. Muui e dintre medicii 
cei mai celebri al l;aliel ,i ca apeciahs' In 
boale interne e primul. Prin prot6c,ia lui 
i·a fosi cu putinlA lui Becchi, 81-',i conu
nue 8'udiile 1D 8trAiol:Ua~e. DupA cerminuea 
studiilor s'a specialisa$ In bo~le de. gâ'legi 
,i In cDlâod a deveni' renumlC. Mal târZIU 
,i-a deschis un sanaeoriu. 

Rra bAtAior la ochi, ci Becchi, pe 
"" care soadea U favorisoazA lnu'aiâta, nu se 

''''''', .• " R .. 'iti", c~ Becchi la inceputul ca-
... --;-n.eIB -1'11 adora pe (nca lui MUI;tl, pe Teo-

dolind., care pe vremea aceea era IncA 
uopil. Amorul era reciproc. Dar de ci\slaorie 
nu putea ti vorba de oare-ce diferen$a de 
e~a~e era prea mare, şi de aH-cum Murri 
l,i deatinaS6 fiica pf:ntru contele Bonmar
boi, ljIi a,. Intre lndragosU$i a'au $esut re
Iapi I!ecre~e. Cu toate acestea Teodolinda 
J'a marUa1 cu cootele bogat; dar c!!.sAto
ria lor a 10st nefericiUt 

Pe contele Bonmartini l'a gl!.sU scM
dat la sAnge In 9 Sept 1902 Roaina Bo· 
DetU priehna ioţlml a COD tesei, care In 
timpul crimei se afla cu copii In Veneţia. 
Nimeni DU presupunea pe asasini, pânl 
cAnd n'a clzu' ca o bombl denun$area lui 
.... arti, conua fiului 8~D TuUio. Cu câte-va 
zile In urml Insa,i Tiillio s'a insinuat In 

. Ala, la auţorUI,ile au ski ace. L'au de$inut 
,i l'au eS1rada' lialiei. 

In urma mai multor prepusuri, au de
linut-o apoi ljIi pe contesa, pe Bonetti ,l pe 
medical Naddi, priehDul lui Tulio Murri. In 
8~pUSm'na trecuta Dr. Nadi a facut o [n
cercare de sinucidere, In temoill!.. 

Pe paIul de suferiDţe a tăcui mai 
multe declarlri. A tlpUS CI profesorul Secchi 
prin Tulio Murri a voi' sA·I anglljeze pe el 
sa Blh1r.easca crima, liind·cA voia sl-,i 
BCflpe amanta de blrbat. Recompensa crimei 
• lost 3000 lire, pe cari Tulio le-a ,i cA. 
~.Mat. Nadi tosl tn momentul din urml ,'a 
tnfiora\ de acest plan ,i a,a crima a ai:!
vlrşit-o lnau'l Tulio, şi lui Nadi i-a daC 
1000 Hre ca ,~ \acI. S'au descoperit ,i aUe 

''''''··~jurAri suapecte, \n urma clirora l'au 
. de,inu; ,i pe Dr. Becchi. 

Impreuna cu profesorul Cario Secchi 
sunt cinci inei pe banca acusa\ilor. Deţi
nu$ii Bun~: 

VMuva conlelui nlscutli Teodolioda. 
Murri, fiica profesorului celebru Muui. 

' .. , lt'ratele acestuia Tulio Murri advocat 
Roza BoneU, o daml frumoRsl din 

Bologna, amanta lui Tubo Mlll'ri. 

Medicul pjo Nadi, care ln Bilele ne
-eule a flcut o Incercare de sinucidere In 
temUi, •. 

CarJo Secchi, profesorul celebru uoi
veni'ar. 

22 Iunie (5 Iulie) 1903 

NOUTĂTI. 
ARAD, 4 Iulie D. 1908. 

Măglaşul Braşovului, fratele de 
cruce al lui popa Voina şi protegitlt
tui metropolitulul Meţianu, Arseniu 
Vlaicu ave s~ se presenteze Joi tn 2 
Iulie, st. n. 1naintea judecatorieI din 
Braşov, ca se.-'ŞI detlt seame. de Otlt
Inmnia, ce a adus-o asupra maestru
luI nostru de musice. G. Dima. Se vede 
lns~, oe. Intocmar ca celalalt favorit 
al P. S. Sale metropoIitulul, M dglaş 
din Timişoara, când e vorba se. fie 
tras la r~spundere pentru faptele stltle 
nu se prent~aza lnaintea judecatorieI. 
Se ştie anume, ce. dl Vlaicu a calom
nitltt In public pe iubitul nostru G. 
Dima, oa a plagiat "Cantata", com
puse. de dInsul cu oC8siunetlt iubileu
luI gimnasiulw nostru din Brtltşov. 
Pentru aceasta dl Dima l-a intentat 
procea de calomni9., care ave se. se 
pertracteze JoI In 2 Iulie, dar dl Vlaicu 
nu s'a presentat. S~ nu creade. tnsa. 
ca va sc~pa. De asta.-data. şi-a aflat 
omul. Dl Dima-I va da de htltc. 

• 
Promoţiunl. La universitatea din 

Budapestli, ln ziua de 30 Iunie au. avut lo~ 
1>0 promovArI. Intre cel promoval1 flste ŞI 
Dr. Aurel Popescu, din Musca, ftiu de preot 
romAn, promova,t .10 ,tiinlele,.pohtic~ .. ~'8a 
avea df ja promo'lunea ln ştun,ele Juridice. 

Felicilarile nusstre. 
'" 

Trecere la baptişti. Ni sa sctie: • In 
30 Iunie n. seara au sosit tn comuna noa· 
atrA Ro,ia 7 Mrba'I a,a numil! "pocliiW 
de pe la Bon,eşU, (lJotezMorul aud ca e 
dela Şiria). Peste noapte au petrecut la 
ca8a aderen'uiui lor Todor M!Srtin, ear' tn 
1 Iulie la 10 ore a. m. au nbotellat- 7 blr
batf, 3 femel ,i 3 fete, anume pe: ellean 
Florea cu muierea ei f8$8, pe Popa Florea 
cu ficiorill ,i fata, Tuda Sofron CII muerea, 
Martin Todor cu muierea, feciorul ,i fata 
lUI Giurgiu Nicolae ,i Olar Florea"· 

Dar preotul locu\u1 ce face? 
• 

Post de notar. Ni-se scrie: In
plineso o datorinţ~ cAnd V~ comunio, 
că postul de notar cercual din Voi
vodinţ (Voivodincz) fn oomitatul Timiş, 
cercul V ~rşeţ, devenind vacant, ale· 
gerea e fixata pe 20 Iulie a. c. 

La dorinţa mat multor represen
tanţ! oomunall, oart: vor să-şi aleag~ 
de notar pe un român, V ~ rog să 
publicaţi In preţuitul d-voastra. ziar 
concursul avisând tineretul cu pregă" 
tire de notarl, ca sa competeze pe 
acest post, deoare-ce alegerea unul 
român nu e eschiB~ ci foarte posibilă I 

• 
La gimnasiuI de stat din Sibiiu -u 

fost anul trecut 526 elevI, Intre carI 27U 
Români 209 Maghiart, 45 Germaol, 1 Slovac. 

• 
Serbările impreunate eu sfinţirea 

bisericeI gr.-cat. romAne din Di>ş 8e vor 
face In 12 Iulie 8t. n. 1903. - Programa: 

SâmbăUt la 11 Iulie: 1. Primirea 
Ese. Sale dlui epi8cop dieeesan Dr. Ioan 
SzaM d. am. la 31/2 ore din partea cre
dincioşilor inaintea bisericeI eonsacrânde. 
2. La 4: ore Vecernie cu lithie. 

Duminecă la 12 Iulie: 1 Dimin~aţa 
la 7 ore utrenie. 2. La 8 ore consacrarea 
bisericeI ~i misl solamnl\ sivirşi1e prin Esc. 
Sa dl episcop, cu asistenţie eoncelebrMoare. 
3. Banchet in Sala hotelului "Hungaril· 
la 1 orA p. m. - Preţul 6 cor. de cu
vaItă. Bilete se pot procura Ia dl Ale
sandru Avram }>reo\ cooperator in loc şi la 
hotelier. - Ono participanţi sun' rugaţI a 
ee insinua pentru banchet pAnă la 9 Iulie 
a. e. 4. Petrecere poporaltt In grădina ho
telulul "Anglesul- . Inceputnl 11 8 ore 
seara. Preţul de intrare: 1 coroani de 
persoad, ear' in familie 2 coroane. Co
mitetul bisericesc. 

• 

de &. completa suma. de8tinat~ pentm pro
curarea unul • baldachin· pe seama bise· 
ricii gr.-or. rom. din loc • 

• 
Noua reşedinţA a Lonisel. PLivcipesa 

Lowsa 8crl~ ain cf:lostelul R:ino urmMoarea 
epi8~olA unei pdetine: 

.Sun' fericiti ii din tot sufletul mul· 
lamesc 1111 Dumnezeu pentru lndurllrea de 
care m'a lmpArtAşii, fAc~ndu-ml poslbilA 
lmpl1carea cu pArinţil meI. Sper ,i cred, d!. 
In urma sulerinlelor grave, mG voiu vindeca 
atât ttilpe,te cM ,i sufletrş~e. TrAese numai 
pentru copilul meu ,i sunt fericiti cind pot 
avea şarl prin prietinJ, despre copil meI din 
Drudtl. In timpul din urmA am primit diB 
lnueaga Baxome manifestaţii de simpatie, 
Inci' nu VOi uiia In veci frumoasa mea pa
trie din kecut ,i poporul iubit Saxon. Dar '1 fa$Q de Mrbtltlll meu~ moştenitoJul de 
tron a18!SxonieI, sunt eu recunoş:in\A, fiindcA 
mi~a lmplmi' dorinţele In mod aţM de poli
ticos, nobil fi cavaleresc. Fetiia mi·o pot 
ţlL{~ la mine pAuA VIi Implini ciocI anI ,i 
Ulcl aranjarea 5'lril mela materiale nu mal 
lmtinpin& p~decl. Sunt fericiUr ,i veB~IA 
ca evenimentele 'recute Incep a se uita". 

• 
Re,oluţiuni milita.re. - Revoluţiunea 

militara a t;"1 blaJ LlU tHA iZJla'8 ln istotie. 
Mal slas ln e.vul vechi revoluiiile erau la 
ordinea Zilei 1n R'Jma şi Persia. lmp~ralil 
romani din ravoh.ţia g!\rdelor pretoriaoB 
ajungeau pe kon '1-,1 perdeao. nonul. Pre· 
\ollaDi1 i·an aSlisina' pe lmpt;ra,il. Caligula, 
Commodu8 ,i Perhnax. La anl11181 dupA 
Chr. au vlndut U'oDill tmp~rlUesc senatoru· 
lUI .Didus luliauua" pen~ru suma de 25.000 
Bes'er~LJ. Ajung6nd pAn' la 284 nu mal pu 
~in de 15 lm(ltlu$\ au t08' omorl$! de pre
'orianl. - el In Orient s'au totâmplat astfel 
de revolu'il. Nil 8'811 tmplini' Incl!. 26 de an', 
de când a fost asasinat cel din urmlsultan. 
In Rusia de dou~ eri au f08t Inlocuiţt laril 
In urma revolululor militare. ŢariI Pe'ru ,i 
Paul au lost a8asma$1 de oftcerf, :)a 8A se 
ridice pe $roo CaterlDa ,i Alexandru 1. 

......: In Suedia GIlSlaV III a fost omorit 
de nobilime ,i mih'arf, ear cel din urmA 
vla8~.r al caseI Vasa la 1808 Co& la urma 
unei revoluJir mimare ,i-a perdut ~~onul ... 

- In America sudicA revolu)nle mlh
iare sunt lucruri de toate zilele. AzI e un 
genenl preşedin\e, mâne moare de moarte 
iulnici, ca s~ fac' loc aUuia,. 

Marii revoluţiei. Marele istoric fra,nees 
Lows Arbdelin vorb~şte Intr'un articol f081te 
Interesant, publicas 1n Revue des E\udes, de
spre oamenii mari ai revolu,iei 1rancel!le din 
1789. D~8pre sceia 8 cAror carierA le-a fi· 
cu~-o revolupa, ridice!ldu-i pe forul is'oriei 
de unde apoi unii 8U ajuns pe e,afod. Po
veste,te ce au fost ace,\i bArbaţi lnainte 
de a-'i 8coaie valurile furtunei In relief, unde 
era a el, pe când lumea n'avea cun~.tiD,a 
de exis;enli lor. Ney, care a dovemt mII· 
re,slul Franciei, SCfIa cu sirguio,a 1otr'o 
cancelarie advoca'ialA, şi cel msi frumos 
vis al lui era ca ,eful sA-i ridica leafa cu. 
trei zeci de f~aaci. Toucbe, ministrul jan
darmeriei lui Napoleon, principele de Ou-anto 
ca preot st1n,it da instrucpi Intro ,coall con
feBion811l, ,i micilor s~i elevi le bAga 10 cap 
cu lenialQl reglllile gra~aticei. la~in~. Abll
'ele Sieyes linea prediCI credm~lO'l~or Stil, 
Ioachim Muraţ servi a pe oaspeţl1 dlD cAr
ciuma tatAlui 8~U, ,i nici odatA n'a visat 
cA va deveni regele Siciliei. Nici BernadoUe 
DU 8'a g'\ndit c~ viitorul va reaerva pentru 
deU'8ul lronul Şvedidi ,i Norvegiei. Era un 
republican turbat, l,i ,i 'e~vase pe braţ 
devisa: • moarte l'E'gilur -. Mal tAuliU _ nU-ŞI 
arMa braţul nim~ruI. Ce-ar fi davem' dm 
act>şti oameni, - scrie M.!\d~liQ, -:- daci n~ 
i·ar fi rApit cu 8ine revolulla? DIn TOLlche 
probabil profesor, din Murat clrcl~~ar, dm 
Bernadotle cl\pitao, din Ney - mmlC. ŢO'l 
au primil mai mull dela Slmp, 4acM. l·a~ 
!jaC ~i: numai uoul a fost Intre par'l~aDlI 
revolu'iei care ,i fAri ajlltorul. Impreglurl
rUor ar ft devenit om mare '1 acesta 8 fOii' 
Ch!\rles Maurice de Talleyrand. _ .... ' __ ._ 

• 
Studenţi tnecaţi. Se telegrafiiazl 

din Zagrab, do Vincenţiu BulicI şi Petru 
N ovacovicI studenţl al gimo&!iiulul din 
Zagrab se 8e~ldau In liber şi ambii s' au 
inecat. Cadr.vrele nu s'au gr.,sit Incă. 

" 
Un mijloc de a intări inima. Bolda$it 

din B!'Ilgia, In urma unei noi ordin8$iunT, 
de aci lo"inte vor clplta 4.1) grame de Z!l
bir In zilele cAod vor trebui si facI vr'un 

Petrecere. Tinerimea studioasl ro- mar, obositor. DupA ,tiinla medicall, ZI\-
Mrul lntlre,te organismul ,i-'l face mal 

mânl din HAlmagiu şi jur va arangia In resistent Mal demua ca Intlritor era re-
12 Iulie. 1908 petrecere cu dans in Pa· cunoscut numaI alcoolul. .8oir- din Brua
filonul de TIrA " Moldovan· , cq scopul. seUea poves~e,~e urmltoarea ln'âmplare. 

In anul 1814. cu un an tnainte de 
lupta dela Waterio t capitala BelgieI a toal 
cople,itA de 801da.$1 prusienl cari p!\rltBin • 
du ,1 so~iI de lupu, se grAblau spre Paris. 
Când an s08i~ 1n BtlisselleEl, gdneralul Bor
atelle a dat urmMoarea ordlDaţiune: Fund
cA cetAţdoii sun' datori a se 10grigi de 
i!l'reţin. rea trupelor gtizduite 10 ora", a.duc 
la cU!loştinţl'i. c~ nutremântul destinat pentru 
f)Ccllre soldat prusisn e urmMorul: Dimi
neaţil o farfurie de Supl saa un pahar de 
$uicl. La prAoz supa, legume cu carne ,i 
un pahar de ţl1iCA, i cina sA fie tn tocmai 
ca prinzul. Dimineaţa la prâui ,i seara 
soldatul capatA cAte un tlln~ de ptl.ine cu 
un" In loc de supli ,i tu loc de legume se 
poate da ,uiel. Aflil'll de asta fiecare Bol
dat capMl!. un ulcior de bere, sau [n locul 
acestuia dou~ pahare de illiclt. 

• 
Nenorocire intr'o mină. Se scrie din 

Newyorc, el mma de cArbunI, care e In po· 
sesiunea compsniet Union.Pacifi,,:oll, tn urm~ 
uneI esplosU ar ti [n flacArI. Toate IntrA
rile I!uot 1o{'hiS6, clicI fUalul tmpedec!. tn
iratea In mina ln care 8unt 200 lucrAtorII 
iol[ emigrantI din Ungaria. 

Au 8COII afarl 25 de lucrl\tort dio're 
carI cel ma' malţ! erau morţI. f:>e crede (ă 
toţi lucrătorii din mina sunt morţI - O 
telegramA DcuA din Ntwyorc ves'eşte cA 
ellplosla a fost provocatA de g"zurl. 

Plm~n'ul, oare s'a scufunda,t a ingropat 
298 de lucrAtorI; au scos 48 dinke csrI 2 
au (OBt moril. Pentru scliparea celorlalti e 
pUlinA speran,r.. 

• 
Invasiunea ehinezilor In Rusia. 8e 

scrie dm Ban-Pieuo, cA In s~pt~m'Da UecuU 
au sosit din Mandllnria tn MOBCva. ,i In 
Sau-Pietro cete tnkegl de chinezI. De când 
slatul ruseElc a pUi! 10 circulalle linia feratli 
dmtre Siberia· Mand,uris, vin In num~r tot 
mal mare $~r8nil chint:zl, negustorI am
bulsDl' ,i lucrMort. Emigranţll chinezi sun; 
toarSe lstelr, tnvaţl curInd limba rus!!. şi fac 
nego$ bon cu mArfQrile lor, cari conilta~ 
m,,! ales din mAtase brut. numUI (;e-$un ct 
,i ci-ciun-cia, din care ru,iI 1,1 fac costume 
de varA ,i ruf Arie. 

Emjgran$il chinezI s'au dovedU ,i ca 
muncitort bunI ti eftint. aşa cii tn curind 
vor face concurenţA munci\orilor ruşI, da.cli 
guveruul nu va lmpedecli invaBiunea celor 
dintâ" Numai o singuri plângere au chioezil 
cari de aacum se simt bine In Rusia, unlie 
câ~LjgA pare le f1'11mOaS8 ,i aceasta e: lipsa 
.OpiUlll1. - Din farmaciile din San Piesro 
zilnic trebuesc sco" cu (orţa chineziI carI 
vin sli cearA .opiu·, orI cA' de scump ar 
ti. PoaSe dorul de opiu va pune pe daci 
invasiunel chinezilor In RUi!ia. 

• 
..bis 1 TlUn tiner român, absolut d8 

clasele comerciale, care p08ede Umba ro
mAni şi msghia,rA, 1,1 cau\A aplicare la 
vre-o bancA românii ca practicant. Doritoril 
aa I sa adresa redaciieI acesteI 101". 

Bibliografie. 
A apArul: 
.Dr. Daniel P. Barcianu-. Vieaia ,i 

activitatea lUI, de Dr. Petru Şpan. Sibiiu. 
Tiparul tipogratlel archidiecesane 1903 Pre· 
lol 50 tllerJ. 

ULTIME Ş'JIIRI. 
Kltuen-II6dervâry deputat al Te· 

mişoarei. 
Clubul din Tetm'~oara al pattidu

lui guvernamental a decis că la locul 
rem(tS vacant prin demisionarea baro
nului Fejervâry va candida - şi desigur 
va şi alege - pe primul·ministru .Khuen
HtJdervâry. 

Starea Bnrilor. 
Londra, a Iulie. Buri' au ţinut 

erI ln Pretoria adunare sub presi
denţia luI Botha. In vorbirea ce tii 

ţinut, generalul a zis ca. Burit Să DU 
puna. pedecl, oi sA ajute guvernului 
când vorbtlt e de reforme bune. S'a 
adus Insa. şi o moţiune In care Boril 
proteste8~a. CI sA se aducA. In Tran
svaal lucrMorl din Asia, Dicl s~ fie 
supU~A ţeara la plMirea a 55 miliotltne 
cheltuell de r~sbolu. Nu le place Bu
rilor nicI sistemul de educaţie şi in~ 
struoţie ce vrea BA Introduc' guvernul 
englez. 

Red. respona. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicl-Barcianu. 
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ţ..1 Getsnte 80 cr.; gesnte cu armonidcă ~ 5t02~r,; 81

b
buw

t 
uri petnbtru n.,-.... 

K:~ 100 de i~ustrate 4? Cf.; tă~cute e pla ,;) cr.! ~B oane, , ti a: 
~ chiere ŞI portofolIurJ, perll de pa.r, hame ŞI dmţt, (.·uţlte ŞI 

~~~~~@@~~~@~~~8S~~O~ 
~ ~ 
i Saci 
I S for i pentru înşirat tutunul (duhan.) . > 

li P â n z e (pentru uscat grâul.) ti 
!"~" U lei U de Funb~ m.aşine. , 1020 1 • 1, ~ - li rIcaţw proprle. -o (1 
; F, ingbii necesare economieI, fringhil de cânep4 şi de per de cal, II 
~ calitatea cea maI bună, cu preţ convenabil se poate oapata la Il 
tU Pră.vălia. de a.rticole Ardelene şi de :Bă.eska. 

(Şi Heleh B. Kapoly Arad, Andritssy-ter Nr. 6 
~ Fiul şi Soţul Tdefon in oreş Ji fomitat Nr. 116. 

~SS@66~~68~~8g8~S 
"".0:'...-•• 

--]- C~l- l;~ f~~fU~- is~~; d~ ~Uml)erare In articlii de fer.i 
_____ .,~" ..... " ..• ___ ._~._ ······_T~ ___ ·_· __ ·_._._.'r ___ "' __ '_"'_'._"_'_~ __ ~._ 

Telefon 3S6. Telefon 386, 

I~I· e.fil Jle.-fa , 
__ prăvălie de ferAriI şi instrumente __ 

ARAD, Andrassy-tep 3. 

Recomandă stropHoare de peronosporo, sistem nou, 
N ou plus u ltru, gar~nţie de 10 anf, cu 34 coroane. 
Toţl cumptlr».toril sunt rug~ţl In interesul propriu, ca tna.inte 
de a cumptlr3 stropitosre de alt sistem sa vintL sa vaz~ 
sistemul nostru şi sI). se convinga, oă sistemul "Nou plus 
ultra" e netntrecut, 

OI 

!! 
p. 

s:1 
o 

941; 10-12 ~ .. 

Mare deposit In articlil de fer, illstrUllletlte, ferării 
(le Imt, articli de cnlinii, cuptoare, articlI de e(',ononlle,. 
puşti, revolvere, patroane, fum pene decinmle, telegraf 
de odaie (cu iDstalare) etc. etc. 

fi 

1\ 
I 

,J~ 
rJ1 
~. 

11"" 

~ 
jooi. 

.. ... 

'i---:-'}' furchiţe de oţel 15 er,;, slipunurI, ptufumurJ, bretele peRtru .H~ 
D bilrblJ:ţl, ct"4dre de tablourI, tavl'Ane de lemn, mouograme de ~. 
~ mMssa 11/ 2 Of. şi altele multe. pânza de ciara. 60 cr. metrul. 
~!1 Mingea de gumfl, 7 cr. etc., etc. 986 7-10 . P ... 1 d t-...t.l 
O ...- P8"UP mo era 8 ..... 

b:~'C~~;;~ I'l:--~---' l'lu,"fa, d(~ pl"ilna ealitn,t:(·. 

Tipoil'afia .Tribuna PoporuluI", Aurel Popovioiu-Baroiuq! 

." ',;; '.',.. . 
~ .. ~ '"' .............. 
~,~T,,>! f~ .... -.... "'.01":: "",~p-. '" .!.."' ..... .-__ liliiii11·11," 

I 
I 
I 

-.:- ..... 
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