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INSERŢIUN[I,E: 

de un şir garmond: prima 
nată 14- ban~: a nOllli oara 
12 banl; a treia oara ,-; ti" 

de flecare publil'aţillue 

ALU Ilbonumenff'llI, dl! si 
in~l\rţiunlle ~unt Il S/l 1,IAii 

Înalnw În Arud. 

Telefon pentru or"'l ~I comllAl "O! 

Scri.aorl aefrADca.te nu le primele 

, l ' ' I ,e ~ugoJ, Intr auever sunt {'loate s t'n d I Y 

nu sa asat teronsat de potol)ul de, strînsT cu u'a [ f.. d' 1'". US,I e e oc, pentru-ca pa-
, "". r I ' ~. n ata Iscursu ul d-Iul slvttat a t td f 1 

, Era de astentat, ca nresa română lIltrerupen, CI a rcspuns cu un cf ect Dr Vlad. d "1 -' . c o eaune a ost un - lUll1-
, t r- ' A ' • d' 1" rept cone U:ile al arttcolu bug' po 't td I să aprecieze în dilerile chipurI vorbi- mcat pană ŞI a versanI îndrăciţI i-s'au : lUI in 'are ' - - . 'jJ0ru (1 ea una a ual adică 

rea ce a rostit-o în şedinţa dela 8 Iulie închinat şi au recunoscut că au a face li luI act~v'.t :omente~ză debutul pnmu- parte la alegerI şi a face politică re 
n. il Dictd tinerul dcplllat Dr. Aurel cu. tiner de, valoare, care le va prici- »N~~' se mărgmesc să spună: ~are popor~l nu o înţelege şi a sus-
Vlad. Pentru-cII asupra intrări! in Dietil nut multe ztic amare. .. ' mIe de a ne spune nOI cu- i Itne o tac"că de luptă pe care 1'0-
a dlul Dr. Vlad s'au emis d'asemenl dl- Gazeta dela Brasov o tine insă ventu~, don.m să vedem cum va fi P?~ul n'o admite, este să c1adeştI pe 

;
:'rite nărcrI. (J'azeta dl'11 Bras,'ov, de una si din asta nu la~ă' ,. t"d 1 ap~e~la.tă dm punctul de vedere al nlSlp! ~ r- " t1ar I U na- acttvI,tll r t" d" P . . d 

l)ildă, l'a osândil fără anei pentru-că ţional n'a dat d.luI \llad mandat să:l . ~ : o nos n ţllluta In DIetă a . aSlvltatea a, recunoaştem că e 
r . • . ,d-IuI \ Iad, nu e vorba de cele ce mal - comodă 1 CX 1 ' t-

a )spart solidaritatea c îndrăsnind ~ă represlllte III DIeta ungară poporul ro- . dl VI d" - a . aC ee poate 1 
lupte şi neprimind programul na- mân n'a sancţionat nicI un :curent nouc ~~IS , ~ 111 dlscurs.ul seu de mal comod decât ~a de pildă proto-
tional drept dO"ll1u ear pa"ivitatea drept: _ adică pe cel activist _ dl Vlad în lerl.url, CI că oa~e păşIre~. d sale popul să nu s~ stnce cu domniI sluj-
.'. _ salvare natională. Fratii dela Lu"oj· n'avea dec~ dreptul să se gireze in DIC~ta e o ) a~\lune polttlcă cu başI ungurI, Cl să-'I lase în draga volc 

. ' .' , o 1)' oare carI sorti de lsbindă a n ',1 I duccnd pe teran! I t d· '1 
,: """;' . au călarit Sl el pe ) enunClaţlunea c dlul tetă ca representan t al partiduluI na- ,'" c, S U U.. A ' a vo cum uel OI e 

Alexandru' Mocsonyi: că numaI resis. ţional român, ci se represintă numaI. NoI credem dinpotrivă: aveţI să la terg; ~dvoc~tul român să nu se 
1
el1

\a pa.<i v il e Jllont uire,. incolo orI.ce pe sine singur. J ,:dccav de pe • cele ce a spus dl VI.d!. ;x~unil mcl el In l~r'ă. unde se poate 
Ulcercarc, !le aprobată ŞI facuta de po- • () argumentare nu se poate mal \ orbit-a bll1~ orI reu;l Apărat-a orI rezI de piept cu JUZll l~ fa~a cărora 
parul iJlln:g, nu poate decât la reu ,- să-I zicem pc nume: stupidă I nu cu demnitate şi curagiu interesele va pleda d~pă alegerI ŞI. c~tar redac
să ne ducă. Cât despre fratii dela Blaj, i Dar un partid este ceva viu, ce poporuluI român ':' toruluI, roman ,r~laT uşor Il v1l1e să facă 
ca nişte inteligentl discil10li de al luI se manifestă; tot asa si curentele' OrI I Indată ce fratiI mocsonvi~tI vor ~a casll1ă. politică europeană orI să , . ') " ' ,J " loace p '1 ,'- ' p 
Loyola, au căutat să scape printr'o I la Dobra s'a manifestat în chip imf1o- il rcspuns la aceste întrebărI, şi rcs- ;" ?PH': cu .cuOU~tllc, - . oporul 
tangentă, tilosof<lnd cam in următorul sant partidul naţional si atât poporul i punsul nu poate fi decât atirmativ s'a roman lfiSJa. are. nevoIe de fruntaşI carI 
cl'hp: ,F bună, ~i activitatea, dacă se I cât ~i fruntaşiI aceluI ~erc au ales pe, respLllls şi intrebăriI dela care 'face să'~le cobo~re dm, palatul somptuos, in 
face ~I iesc bltlC, dar fiind.că Încerca- Dr. Vlad după-ce el declarase că nu pendcntă să anrobe orI nu activitatea ~t) .ocul, seu,. să·} cunoască durerile "1 " '. !., t' SI lipsunle' SI ar 1 d I > r~a uI l}r. \ Iad ,?\ a celorlalţI acttvlştI susţll1C autonollua ArdealuluI. i P.entru-că dacă recunoaşte că a vorbit ' , " e nevo.e : un cer, 
n a dat mcă ~oaJe bune nicI nu ştim j Poate să se discute cel mult fa)- I bme Dr. Vlad in Dietă, că a apărat care :ă stea m ploaIe ŞI 'lent alăturI 
unde are să Iasă, nu putem zice că: tul dacă dl Vlad si alegetoril sel !u; băr?ăteşte neamul românesc ~'a dat d~ ţcranu~ seto~. ~UPă dreptate, de 
activitatea e lUaI bună decât pasivi. I facut bine orI rău: .ciungărind c astfel: loviturI simţitoare şoviniştilor, trebue ~ ~ocaţI ~I publ~Clştl, ca cel. carI la 
tatea . .. programul dela J 88 r, dar a discuta că I să ~ecunoască indată că da: :tare sorţI s' ~u ra au stat zIUa mtre~gă. 111 ,lupUl 
, Că activitatea chiar dela prima el el n'ar (ace parte din partidul naţional de Isbândăc această ,păşire în Dietă •. t' ~oIldus fopc:rul Ia blrumţă,lmpo-
'manifestare a fost in să bună, dovadă asta e o copilărie chiar când. de alt: "i mal slabă este apoI argumen- nya. aIonete or ŞI a celor mal Imşcle~tI 

". !e ,xli;" _ , . , . "' y presIUnI. 
~ ,_~_, ",::"'_ pană ŞI cel. mal. rug!l1Iţ! paslvlştI fel o ahrmă un betrân ca directorul tarea confrateluI lugojan când scrie: . 

'll.l frebu~ se 1!1ch1!1C 1!1 fata lupteI: tT3zeteI Brasovene 1J·' ă D1!1 
acesta de vedere este 

activitatea, ear nu facenJ 
u-__ .:.: ," _ - -~ ~ttnd frase ~i 

....... < .• ~,lI"b"'i'''",." ~l~l" 1>~L. «, ""J~ t.'" 1 ___ O, "\ 1'1 ' " ~ " ,- • ,'.', • an ac~m cunoaştem numaI 
dat < .~uperbJ dovadil c,) Jadl are ca să fa".:: parte din partidu\ naţional, ~Ol1CI~SClOr cOl1le'l'~n\eIOr na\lonale, 
fruntiJit iste~l şi cu inimă, nu se lasă îmi trebue decret dela comitel naţio- d~r n avem cunoşt1!1ţă că vre-unul 

dicole. 
, 

Hiel terorisat de baIonete nicI ademe· nal neexistent orI să aştept până se va 1 ?1!1 ac~ste c~rente să se fi închegat 
nit de argintul adversarilor. Dovada că intruni vrc-o confcrenţă naţională la 1 In partId naţIOnal român c. 
a fost bună pJţ>irea in activitate e insă Sibilu i' _ .. Dar atuncI in vecI nu am Dar nu aşa se pune tesa, nu, de 
mal presus de toate insăş! vorbirea mal face fllmlC ! loc! Ci ştie ş'un elev de gimnasiu, 
d-Iul Dr. Vlad şi comentariile - pasi· Mărturisesc cutare program, mc că în sinul aceluiaşI 'partid se pot forma 
viţ>tilor. presint cu el în faţa poporuluI şi dacă curente. Cel care Iese d'asupra şi se 

fraţiI pasiviştl sunt adică desar- m'a ales, am tot dreptul să mi::, girez manifestează mal puternic, e curentul 
mall complect. de representant al aceluI program, orI dominant, Astfel la 1892 a invins cu-

Constată că Dr. Vlad a vorbit ca Îl place cuiva orI nu. rentul memoratldist, orI-cât l-au com-
'un jiu iubitor al neamuluI scu, că a bătut d-nil M urcşan şi Mocsonyi. Ear 
spus în Dietă Ungurilor adev<::rurl crude, Prima manifestare a activiştilor a acum, după anI de absolută sterilitate 
încât ace~lia toţI au sărit ca şi când Gerutat de altfel îndeosebl pe cel carI in partid, s' a manifestat impunător 
I-a-r'1i pus pe geratic, dar că V Iad deşi mal cu abilitate au susţinut pasivitatea. curentul activist! Cel pasivist nu se 

Confratele lugojan amel 
altfel pe dl Vlad cu o răfuIală. Scrie: 
"trebue să cerem negreşit ca conduce
rea partidului să.'Şl lămurească posiţia 
sa faţă de dl Vlad, care din proprie 
putere şi din voinţa alegetorilor seI 
dela Dobra a supus programul naţio
nal dela 1881 uneI grele şi t"atale 0-

peraţiun] c • 
Am vrea să ştim şi 1101 de această 

, conducere a partiduluI« ,să-] cunoaştem 
organele prin care resuflă şi mijloacele 
prin care crede a indrepta ce strică 

=" Inarmat cu acesta lnfrieo!$ate adovorurl Dante corpulur, şi pe CJre am trimis să-I cheme I Dante (silindu-l să se aşeze din nou.) 
so duso la Avignon ('a s!t lncorce să s(~ape pe flea după cum doreaţI... Dar acum,.. Nu va striga !". Respundc 1 .. -

"DANTE" 
Ziarul .Le Figaro" publică, cel dintl\ln, o 

!('(mă dintre uele lIlal putHl'IIice din Da 1\ t. o, po 
cllre a seris-o ciI' l'urtlld Vidorioll SardoLl şi Hmite 
~\(lrlll\U şi po e!U'o sir U,)m')' lrving: o joau1\ la 
I,on tira {'U un str1'lluci t succo,; 

Scona a{'Nlsta este bucata do forţ1!. a IH'
tuM uWm (lV). 

Marele poot Italian Dante a avut o f!lt/\ 
-uemlUll, ('U Pin, ft'tIIt:oa luI NI'llo d{'lIa Piettra: 

NI'tle, furios 11U s'a dat InapoI nin fata uneI tntloito 
!lrl171e, \,~\ I~ tlLeut ~â pian\ Pia llltl"() vilă lJ!lstilon
ţiuas1!. din :-'1 a\'e llllll liS , şi Ilo tnehi,; In m1!.n1'lstil'oa 

sa Uemrna şi pe logonnicul el. Clement Nicl odată n'am avut maT Clemellt, înăbuşit, Încercând să stri~e :) 
multă r:evoe ' de uşurare. Pot să am vr'o Ajutor!. .. gardia~iI meI ~ , . ." .-_, 
speranţa la el? Dante. ~u .,or veŢlI. ŞI, fllnd-.c:1. tu 

V'o doresc si unuia şi altuia. al perdut ammllrea Crimelor tale. sa ţt-Ie 
Suena V. ((;<If:iind, fară s~ se mişte se adresează aduc aminte eu ' .. 

ACT. 1\'. 

() mare sală din palatul Papilor, de luT Dante,) Cine eştl'? elen/eul, (oprindu-1.) Crimele mele? 
la Avignon, decorat<\ cu frescurT de GiOllO. lnainteaz.ll - .\laT mult! (Dante se JJallle_ .', Betrânul călugăr pe care 
_ La dreapt::t o terasă, care domină ora- apropie). Bonifaciu şi tu l-aţT scos din manâstirea 

şul In care mulţimea inconjură rugul con- De unde viI? lui 
dmnnatilor S-tuluI Ufficiu. lJallte, Din Infern I 

A'pol eşirea Gemmd. fiica luT lhntl Clemenl. Din Infern? 
Ş! li lul Gcrnardino, carT sunt printre vie nanie. Unde eşti aşteptat. 
tlJne. Clemcl/t. (sărind 111 sus:) Eu? 

Clemellt. Celestin? 
Daltte, Ca să-I faceţi Papu cum nu 

eraţI În stare s<\ ÎmpăcaţI Conclavlli ar ti 
trebuit să ve ajungă să-l constrângeţl să 
abdice. Clement, Giolto, Dau!!?, Clsell.l, Cer Da Il le, (fără să se mişte): Ti-am vă-

doI călug .. l/i. ;t,ut locul gata. 
~_ Sta Cl,Id'a po (JoUlll\a, caro illboştQ po Bernnl'dino 
.... A"..·-·':c .... ~J{)gocliS(> ('U 01. 

Clement_ Nu l'am constrâns eu, ci 
Bonifaciu. 

, ,.-o 
( ~ , 
I 

• 

G(lmltlll a fost Hblll'llttJ. !lI.' f\llli,'ji lu~ Dl1llw 
'ill de tnsnşl Danto, caro tu ranit lu 1uVtll., 

AI'esta nu şiio nnd,' e Itl'a 111\ şi 1\f\('1\ ~{l1l1l 

nu şl·a huplinit rosbunarl'l\ El pifingo la mol'llll'n

tul Boatl'll'lll, care tl apare, ti {~onsoleal',1\, 'l1-1 aratl'l 
poarta Infol'nulul ln ~,al'e aro să-I ('AIăm:!'asci\ Vir
gillll. A('olo el atlă eă Gomma şi Bornar!lino sunt 
tnchlş~ tn Avignon, tn temnlţelo S-tulul Otndn, În 
puteroa papal Cloment V. 

Crimale Pontificelul blsericor catolieo ti sunt 
d~S:l'Il\lite do ~~ec.trole victimolor sale şi de (·om· 
pllell S~\l: BomfaclU VlII, Orsini, J acqlles :\loIIIY, 
neforleltlll comandor al TOlllpliorUor. "Sunotul mou, 
spulle !lc(lsta din urmă: s'a de~părţit de corpulmell, 
erI, In a nDua zllcoa ZI a luI Martie, 1n momentlll 
tn ('ure băt(l!l ora Ş!lBIl după-amează. In a [Iolla 
zee{'a zi a ln~ A[lrUie, la anei aşI oră, ClemC'ut va 
fi dintr'al llostri." 

•• 

Clement ("Ură un c~i1t1gJr:) Clement, (sclllându-se.) Indrăzneştf. ne-
l>.i-mi să beau! .. _ Mi:: Illnahus!... llorocitule?. 

Corso al meu 1 ... Fiul mcu mult iul~it in (Dante 11 apucă de mană şi Il for-
~:,lre '~1)! pl~sesem, toat,} dr~\gostea mea! .. , ţeaz~l să stea iar jos.) 
l u ştlal, pICtor tlc<,\los, că sceleratul acela, Dallte. TacI I Si ascultă. (Giotto, În-
al căruI prietin zicI c,l eştT, îl ucisese.. spăimentat se duce' langu Casella care e 

Gz"o!to. Jur S:mctitâţeT voastre că nu rezi Illat rie perete.) 
stiam nici " Titlul Sacon de Părinte al Creştină 
, Clemel/t. Minti. tăţel, pe care ataţia alţii l-au meritat prin 

(jiot/o Eu'? Dar.. 31doarea lor de a pacifica pămcntul, de a 
(El tresare ~i se întrerupe văzînd pe inaugura domnia luI O-zeu, şi pe care tu 

Dante la spatde P apel.) nu-l rÎvneaf de cât ca să ajungr slugă, 
Clement, (Incet.lnd de a mal bea.) Ce apoI tovaraşul unul hoţ, .. 

al L (li ur1l1eaZ~1 cu privirea. dă cu ochiI~" Clemeut, (Infricoşat îl întrerupe.) Omul 
de acel personaj imobil şiintreabă:) - acesta e nebun. 

Cine este omul acesta? Dante.. Cum l'<lI câştigat tu? Cu 
Giotfo, Acest om... SI'. Părinte .• e preţul cărora nele;;;iuirI? 

un mare doctor, care ştie tot aşa de bine ('lement, (sculandu-se. către Giotto) 
să tămăduiască boalele sufletuluI ca şi ale Strigă, dar strigă pe cine-va 1 ... 

Dallle. Şi cine l'a sugrumat? 
Clel1lt'l//. (ingrozit.) ŞtiI? 
Dallte Bonifaciu sau tu? 
Clemenl. El. 
Dante. Tu şi el 
elemml Cine li-a spus-o? 
Daute Cel care cu tine numaI ştie 

aceasta. 
Clement, (î'n{ricoşat.) Bonifaciu a minţit. 
Dante. N'a mintit nicI el nicI Ursini. 
C/emellt. Orsini' acum !.,. Si el era 

acolo? Ti-a vorbit ?., . 
Dante ... Despre un alt Papă căruia 

i-au trimes otravă În smochine. 
Clement, (buimttcit.) Laş mort, care mi! 

trădează. 
Dante, (implacabil.) Care se resblln~ 1... 

CăcI ~i pe acela l-aI ucis .. 



.' .. 
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alţiI orI a împedeca .operaţiuni\e fa- \ Duminecă, şi Sta1ay Lds{lâ în chestia 
talee . . • unuIteren de eserciţiu militar, Interpe-

Deocamdată constatăm, că pasi- lărilc se vor da ministrilor respectivI. 

raţii ee SJ bat-.:au în ca.p: te. Daca Khuen.1 gentă - $i în fier;are oră trebuia sa ddm 
Hiderva y n'a avut pAnă acum Ilicl un a.lt : r;ertificat despre purla,rea, diligenţa şi sporul 
succes, dedt spargerea partidului k01SUthist, ' nlu;ulUi rege: , ., 

viştiI stau desconcentraţl deja în faţa Proxima şedinţă va avea loc Lunl. 
Întâlel manifestaţiunl a activifiilor. Spe
răm că în scurtă vreme vor desarma 
cu desăvîrşire şi una vom fi în lupta 
pentru drepturile poporuluI român, pe 
teren activist! 

t ti pe deplin mulţumit cu resuitatel - MaJestatea. Sa trebu: sa-şt msuşuSI'd 
poa e e o cultură en(;wlopedlcă - mii tndrurna Rlstlf'i, 
de p'nlf. acu~. , pe fapt, regele în etate de şeptesprezcce 

Dl D. Sturd%a. 11 V. lVa(iouala"', scrie: 
l',Itl timpiti ~ede''el sale la Viella, dl h'eşe
dinte al COllsiliull4l D, Stll1 d:;a a jaCll! ŞI' 
p,'imit tmmet'oase Pl'p'te. 

D. Sturd:{a a fost, în acest tJ'mp, la 
:"leyt\ lmde a asistat la e~;Fe1'iell{eJe CII tu· 
ml1'ile uoas/t'e tt·atlsformale. 

Di Preşedinte al C01lsjlilllul a plecat la 
Kadsbad, ulIde a aj/ms 8âmbttta seara. 

D-sa se aJIa în deplilld sdllJtate şi cu 
îllcepere de asta,l şi-a Început c//I'a"_ 

Scrisoare din Budapestu.o 
Situaţia politir:tt. - Dt Vlad şi partidele 
maghiare. - Kossuthiştii, - Obs~rUl;ţia. -

Disolvarea parlamentulut, 

- 11 lu1if'. 

Obstrucţll trage de moarte. Ş··a perdut ani, stta mai mult, ea alţi studenţi la al;(,-
dreptul de esistt:lnţă, InzMar mai aceen- e~ş't etate. Vorbea fran(uze$te, par'ră i fir. 
tulazl aposiţiona.lii intranbigenţt ci obs:rucţia fi fo~t ltml)~ maternă, ~t,a bme n,emteşte ŞI, 

b
· d 60 1" t"P,I,selite, pncepea llm7m englezd ŞI ttallanâ, 

are mal me e aderenţI abso uţ1, cl1 1 eetea r.u u~u~·!·., fa' lat'n t F t· d J t'-. .' \ .. t ' • e'J e a a e /; U.> It 
obstrucţl1 de azX e o luptI. BeorgaUlssM, filosofice era pasionat Cunoştea istoria Fran-
f!\rA. ţinti.. Obstroeţioni~til se impllţineazli !'iei ptÎma în cele m~! ml!'f detalii. Şi rll'~'i 
zi de zi; parte merg în cercurile lor să-~1 nu avea o conver~atte de spirit ca tatăl Mn. 

SI'lll-ţl':L nI' s'a !i' b:mbtt de lor': cp l IQigure reuSlita in cazul unor nuol all'»'eri totuşt ftla sbă respwlda. Ia. ori-ce ches~w. 
~ • , 'f _. ., , Dacă era vor a de clu:stli lIterare istow;e 

mult nf'ligllranţ" 1~ ef~~(~nt Ob"l'rwţ·a parte merg II moşule 101, Ii'ă-şI uz" de artistice, economice sauperlagogire. 'totdemml; 
tot mal urmf'lIi'.~. Sunt du: ~ ~~!,tăruânl etonomi~. ştia să-'şi dM ptb-erea potrivita, Care rlot'('lhl, 
de rind prim mild'ltrul şi a r'l"lit \"orhir~a· Acum toţI sunt convinşI eli. deoeam· că se gâlldeşle independent. lntr'nn stat eu 

. b' . el l d t lJtJ dată, orI d,t Ba mai dureze obstrueţia noui, eivilisaţie mai veche, AZexandm ar fi, de 
VlOgra.w, ŞI II. 16\ pm ~ u .n r~ \ or 1 un t 1 d' 1 M S venit un rege e;l:celent constituţional, dar 
tascrişl şI-au putut rosti vorbirile in Ch'l:-ti\ parlamen u nu se va lBO va. . a a din nenoroci"e s'a nascut ('a sv""ranu! twui 
aeestuI program. Şi mal sunt insinuaţl UfU83t categoric imputernicirea cerutâ de lUi· stat n{)tl, 
mulţI OrAtorl cu vazi: Olay, Hollo, Va- nistral· preşedinte, d'a putea disolva dieta Eată o parte a ziarlclui meu .' 
zsonyi, Bartha, Eătvăs, apoI vorbitorii şi in ex lex. Afirmârile unor ziare ci banul ~ Decemvrie I X~13. - Am pelrend 

" 

t 
,[ , 
i 

i." 

chilometrid: Lengyel ,i Gabdnyi, dintr/' ar av'& deja imputernicirea. In buzun 1f, sunt seara împreună GIt elevul meu: în salon1ll !le 
catI unol singur 1\1 vorbe~te o ~edinţă În· numai poveştl. Disolvarea parlamentuluI fumat. şi conversa.ţia noastra, GUrI' se inr'(~
treagl. Şedintele casei deputaţilor sun1 [n ex-iex ar ti un act anticonstituţional, la puse despre preoţii, cad se amesterd în po-

V • d' litică, treeu deodată la chestii religioase Iji 
IIlab cercetate. Pre,edintele abia pot/te care M. Sa. mei eân nu şI-ar da învoireB. filosofice..: 

Din Dietă. aduni 4:0 de depo~aţi, rlţl sunt de lipsi Mtnlstrul-pre~edinte va urma politica de re- , - Nimic m" m~ inieresellzd mai 'nlltlt .' t 

ea protocoalele si Be poatl verifica. G,- sistenţă pasi" de pAnă acum, va obţinPI - zIse Alexandru - ca ascmclLP-rl p/'ob
1('mp,:,r;: '. 

Şedinţa dela 11 iulie. leriile tnci lncep a Be rl.ri. Enoimentele indemoitate8, eventual ~i eontingentul dH sUllet, malerir, nemurire, realitatea celor fI!,e-

Nimic nou. Vorbirile se continu~. mal insemnate au trecut, d'aeum urmeaz~ recruţi, şi apoi n trimite deputaţii in va- sente, existenţa 1Jieţi externe. lJard me YIJ,n-d dese asupra dwstiei fiiII urmă, atunci dtsplr 
Şedinţa e convocată pe 10 ore, ar numaI svircolirJ. canţe, ca la toamnlf., intrunindu-s6 din nou, în ceată luaunlc ce nu! incunjoard şt I ell 

numaI la 101/2 se poate deschide, ca E interesanU disposiţia partidelor s' le aducI. la cllno~tinţ~ cI. M. S·, a di- numai umbl e '",~ 
apoi preşedintele s'o suspindă pe un politice din DietA faţi de deputatul român solvat parlamentul. . . . N' aveti atunci vcllenit l - Dacă spre 
sfert de cias, până se va aduna nu- Dr. A. Vlad. In vremea eât vorbise, seară sunt singur şi me gândesc la vieata dp 
m~rul de lipsă. toU dl"putaţil erau intorAI cu faţa inspre ved alUlu'l îmi reamintes' Wl tablou, pe eare ~ 

,,'f l-a~ reZttt în ropillirie: "nir.,i.ILa (JolJwlia , ~ 
Preşedintele Ta/zdn a dat anume el. De eA.te-orI rostil euvimtul de român, Din viaţa de student de Gustav Dore. Ar;easta ult'imd~iu.~t'-~lţl" .;:" 

citire uneI rugărI a înVi!,ătorilor, în care sau program naţioD&l eri intrerupt d'l sut! a iaclului: satan cum sfal'îmă între dl"e t 

se cere mărirea lefurilor înveţătoreştI, de inşI. Mal ales n lntrerupeau gUTe - a regelui Alexandru. sugeml treI oameni., Imi ,rea~int~sc şi l)a-
_ si a propus ca rugarea să se dea comi~ namentaln Ile~I tn cercurI româneştI, carI _ Fu orfan, ILI d'lrlll }ll1rinţl - trl1A1'\c. - CuI· .elina. Ve câ.te ori n ~m ~ez,:d m(uutea. mCil 
siei pentru rugărI, iar kossuthistul Olay, ţineau par'd. si luftice prin primir~a asb\ tura rt'gp.luJ ,\lexILD4Iru. _. lutrebl1rI il\lIsoflefl. - tabloul /:are aveamsc~'lptja: Dommlul'ul 

It t' , t Uh Inn COlll(l(l\e. - '!'e 111 11 rea r(1)ţHluI. - flLtllll1. -- impantţiei la('rimilor. 
să se dea secţiilor. Doue propunerI: • luI Dr. Vlad, ceial. ~ ac l'l~ i, si ou Albert Mallet, profesorul liceului Oun- re urmă r,ontinuCl.' 
trebuie prin urmare votare! El, dar la ce- ma'l caodidfl8. In coridoare mf'rf'u eri. doreet din Paris care oclinioard a fost in- _ "'Vezi, nu sunt în stare sll înţ,,[t g , 
rerea luT Olay se constat~, că nu sunt de loeunjunt de ziari4tl ~i colegI, cari doriau strudorul ultimului ObreHlJlJici, 'într'un nu- ?lIn să vIJţ] schelet. Mil îmlwlndves!' V,! t 
faţă decât 93 deputaţI. Abia pe la 3/.( 12 si afle cite ceva despre ţinut. românilor mer re(:ellt din 11 Revue de Pans", scrie aCI'ea lJ1m mai ântâiu camerierttl să 81' t'it/~ \. 
s'au adunat 102 inşI. Fireşte a fost 1& VIitoarele alegerI. K6s8u1hi~tii au ~i un intereSa1lt articul deSJ)re All'x~mdnt, re- în (oile ilustrate, Oelată am fost foarte W" l 
pr

'llnl't X propunerea preşedinteluI. f'eu\ pa,1 aerioA,l, si 88 puni la 14>s:.'Mura ge1e asasinat al Serbiei. fericit în Rusia. .il.m visitat o bisericei r:u 
el 'f ~ intre altele zice următoarele despre ne- l d Q • . t' l i 

f OI L · ! cu Dr. Vlad, dar tire-te tiri resulbt. mare e uee uergtus ş~ ('u S()la u - "~4-""', 
Cel dintâl orator a~ ~o;s~t;~a~y~~a~!J~o;s~:'':~~~~~~~'f~.~~~~_~~~~n;o:ro~c~it:U~l~s~~u~e~le~v~' :~~~~if-~,..~ .... ~~~~'~~(~11jl! ~ă~, ~()I,JÎ~ce~t i~"~tr"I?~'I~u~-~~(~II\' ~'I~'I)~s~, .... ',f,r ..• A dec\araL ca JllnteJ~ • . 

poale pune capăt, decat atuncl can turi. Nu mal pot aduce armonie intr, făra ea infiuinţe strlline stH covirşeasr:d în~ r:/âs cosC'iugul am wgemmdllatrepede $i ! 

-'-- ea :da fil /~cu~u~ată de s~ccels. d Ata~ă principiile lor do iod.podooţi o'lioo.I~. dia ~:=:~i!e b~~';;~~ ;iPJ:~t:" 'ti~~1"fiut;:~ ~~:;"vi ~~;,~t,J~!!'m ~,;,,;':l:i~~i~I"~:"~'i':; 1 
parti Uiera Şi apponYlst, au ă mlş- eiplin1 de partid, binele ţeriJ, şi bine1! rege a avut multe superărt din causa dis- m'am ridicat în pirioare ~-i mi am des/:his t 
cările socialiste şi declară că va urma propriu. Fie-care lucreazl. de capul ~'elJ, cordie, dintre părinţii lui, căd el iubea atât orhH, nu pulea'lI1 Plivi llwintea "u~a. Munle 
lupta până la cu\it. Nu ia la cunoştin\ă Kossuth Ferencz de repeţite o I a jocerclt\ pe tatdl seu dU şi pe mamă sa buferia duce observase ~d mi-e rtlu şi m'a întrelnlt 
vorbirea de program. sl Impace toate nuanţele partiduluI ~~k mult din causd cel era aşa de pardsit, şi de nlotl·V. 

ad ta A rl' • F. t bAt t - Au "ost arope1'ite? - întreba~, 
Veress al doilea orator oposiţional promit~ndu-Ie leI de lei de concesiunl. h. a lm. Z1se loar e a f4. u : l' • , ,T <: un t u., 111 -l I -"". - Da! 

. \ ACt)l 1 A d 1 1 '1 zXdar. El.ementele mai turbuJent" BUl \ - , '" COr' or an, a~ r ... ru. p',-Şi e. a m erca sQ-Ş m up ece co egl li .., rinţi trăesc, - Cu atât mar bine, - respunsei. Şi 
să absteie dela obstrucţie. De altminterI pentru urmarea obsbucţiel. KOd9uth ~i- ~ L-am instruit 7 ani de zile şi pot spune îi nhtrturisii oroarea ce o aveam 
a atăcat şi el guvernul lul HJdet'valY perdut thiar ~i mal mulţI partizanI perso· cu sufletul împar,at, cd e o minciună, câlUl Toate acestea le povestia regele di.n ('e-~~ , 
şi n'a luat la cunoştinţă vorbirea de nall. Politica observati. de el tn aş .. 1;0[- se zit:e despre .el, ed era ~ăTginit Elevul în re mai încet. Observam că e impresiulWt ' 
program. fuzie a adus partidul du IncU mE'mbri meu avea _o n:mte clar~ ŞI să~Jtoasd. 8er- şi că l cuprind fiori, se sculă repede. 

La sfîrşitul ~edint,el a intert)elat lDAiŞl nu mal ailU ce ,r Ch B ... C ,. - j f ,eap numa~, - ZIse e. e u,-mă \1 . . . '.. I manul traza m conac tn odata 1"'; "a U" 1 t ta . . l P i· 

B 
~ .." r d Y , • 'f , 0. • Iar ŞI a prisonier Zilnic se schimb au 6' profesori se duse repede în odaia de lur,rw,lud. yiran-

arta Feren't m chestIa repaosulul e rabas, ~eful lDtranslgentllor, I făcut d~clB earj îl instruau, - toţi. erau angajaţi de re· duul de pe masa de scris, întni în salonul ~ 

Dante. Clement. Pe Orsini? 
~Dallte. Cu un glonţ de archebuză de tine. 

Faţă de Dumnezeu, nu faţă 

tras 10 frunte. 
Olemmt. De unde ştiI? 
Dante. Am vezut semnul. 
('/emmt Tu? .. 
Da71te. IndrăzneştJ să spuI că minţ? 
Clement, (zdrobit.) Nut ... Nu t •.• Magie 

sau revelaţie, recunosc, tu cunoştI lucrurI 
pe carI eu le credeam ştiute numaI de 
Dumnezeu ... 

Dante. In sfîrşit t.,. Chinurile, pe carI 
compliciI tăI le îndură în mormintele lor 
de ~aCărJ, mărturiseşte, mărturiseşte că le 
mentl. 

Clemmt, (prosternat.) Da, da... dar 
"oiu scăpa de ele t 

Dante. NimenI nu scapă de drepta
tea 1 ul O-zeu. 

C/emelft. ImI volu răscumpăra păcatele. 
Dante. Nu veI mal avea vreme t 
Clem.etll, (strigând,) Ba da! N'am 

trait nicI Jumătate din vieaţa mea. 
Dallte. (teribil.) AI trăit-o întreagă. 
Clement, (rânjind În silă.) Tu o spul, 

doctore? 
Dante. N'am spus'o eu. Mi-a spus 

comandantul templierilor. 
Clemmt. Jaques Molal'? L'aI văzut 

în infern? 
DatJte. Da. 
Cleme1Jt, (cu vioiciune). Va să zica 

e vinovat? 

Clement. Dar, nu l-am condamnat 
eu ... ci Filip cel Frumos .... pe care Jaques 
Molay murind, l'a chemat la anul înaintea 
tribunaluluI luI Dumnezeu. 

.. Da 11 te. Şi pe tine, complice al luI 
Fll1p, peste o lună, 

Clement. O lună t 
Dallle. Sunt Însărcinat să te înşti

inţez. 

Clemellt. O lună : ... Doamne! ci lună 
ca să isprăvesc... Mă voI grăbi I '''Voiu 
da baniI, toţl! ... aproape toţI bnniT mel, 
săracilor. 

Dante. Nu mal al timp. 
Clement. O lună! 
Dante. Când Mola)' mi-a spus-o. Dar 

o lună, e timpul cât a ţinut călătoria 
mea ... 

Clement. Ah! blestem! (făni glas). 
Nu mal ÎmI remân zi!e, dar nicI ceasurI? 

Dallte. Ni eL .. 
eleme',t. NicI? 
D~71te. La şase ceasurI dupa ameazl 

a munt Jaques Morolay.... Si iute ... 
(arată orologiul). Ascultă"! ultiluul sfert 
de oră ... 

(El ridică perdeaua dela fereastră 
o raI-ă de s0..are luminează orologît\ car~ 
era In umbra). . .. 

Clemen~, (privind cadranul). Cincl
~pre:zeceA minute! Ce grozăvie I Ce pot să 
iac 10 cate~va mmute? OpriţI orologiul 
acesta 1 Opn(II .. , 

(Dante deschide cutia orologi1duT; 
se vede atuncI penduiul. E timplt! care 
lşI balanseaz<1 coasa. Şi până la sfîrşitul 
actul uf se auzia tic-tacu! acestuI ba!ansir: ['. 
Inspăimîntat, Papa se dă În;\poJ), 

Dante. 'TI risipeşti fOrţele !... Vezi, 
Timpul îşI clătină coasa, .. 

C{emet/[. Laş I 
Dai/te. VezI că acul Înainteaz[l! 
Clement. Ah! il voiu Qpri. (Se re-

pede'. 
J)a!lt~, (il opreşte şi-'I apucă de m<"(n~l :) 

VeI Opri Soarele să se coboare şi eterni
tatea să se apropie? 

Clement. Eternitatea! (In piaţil preotiI 
cântă "Dies irae"). Ce e asta? Penu:u 
mine e dntarea asta mortuara? 

(Cade in genunchI, Dante nu-I Iasă 
de braţ). 

Daute, (cu vocea tremur&ndă). E 
proceslnnea care precede victimile tale I 
(Casella şi Giotto s'au apropiat). Nevino
vatil pe carI i-aI condamnat la rug. 

Clement. Şi coasa coseşte mereu I 
Dante. Mal al zece minute 
Clemeut. Nu 1 nicI odată 1 Nu, nu 

vreau! Sunt Papa I Nu vreau să llIor. (el 
să scoală). 

Dante, (arătând cadranul) VeI (i mort 
când ora va suna. 

Clement, (se întoarce). Ce groz11vie I 
Si dacă ar fi numaI moartea 1... Dar să 
ărzl d'a pururea t .. 

lJ.mte, Caută să îmblînzeştI pe DulU
nezeul 

-
Clemcllt, (;;ap:lci Il- Ah I cum ... cum? 
DaI/te. Scapă pe nenorociţiI aceea. 
Clement, CrezI câ daca Î! 'icap ~ .. _ 
VaI/le, Supliciul, focul de care ÎI 

cruţi ţi-'I va cruţa poate şi ţie, D-zeu. 

l 
1 

J , 
i 
I 

Clement, F,lră Indoiala 1 AI dreptate. 
(EI se tîreştc c<Itrâ terasă, cvidnd orolo
giul şi strigâ afară:) ()priţI! OpriţI odntJ. 
dnd poruncesc! (Ctintările se întrert.p. 
Tăcere aJll1că în afară de tic-tacul oro!o· e 
giuluL Clement de pc terasă strig.i llIul-
ţi meI) Daţl drumul tuturor conJam.JJ~lţ i lor! 
Repede. 

Dante, (luI CaseIla:) Repe4e; , 
(Casclla se repede afară). . 
Cleltlml. IT crt pe toţI I ~ . 
(:\lare rumoare .. · Clemelll lntr:l~- ..... ;-: 

năuntru sleit, şovăind, rez,em~nJ:l-se de:., (; 
păreţI). Şi vi! rog p~ tOţl sa ve rugat f i 
pentru mine! (l .... a. strlg:~tcl e ~:>apeI, uşa 
solleI eelef marI ~I cele-I alte s au deschis 
din toate p1l.nile, curtez:lllr:şi cl1rtei'_:!l1e, 
gardele, bufoniI şi p,.elaţif au alerg:!t [11- ':..,; 

spuim
1 
!11.tdaţî. Papa se nşează pe scaunl1l r,,"4 

seu, IVI rezeminJu-se de stilpf .. gâfăind). 
Dumnezeu maT are vreme se me enc ... 
Va voi ?... Bunif meI pietinT, ve rog im
ploraţl-! sa-mI erte pecatele ... ~ Ah! pen· 
dulul acela care pare un tri17.nct... ~ 

Scena VI. 

\Bernadino <llearg~l cu Gcmrna; Ca
sel1a II urmcaz~i.) 

Gemma, (dtrl Dante, flră să vadă pe 
Papa care se roagă cu gl.lS tare) Ah! cât 
te iubesc I 

~ 
, .; 

.' ;~ 
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vetzn y~ ., d 
'ntoarse zise z~mb~n : . 

. .,i se plimbd în sus Şi. 'n jos. Când se I 
~ .ti. trebuit sa es, edr,~ sunt ~lere~ 

, ;l t Aerul rece mi·a fdcut bine. ş,~ ap~2 
tr· .... a . ~ - d o.t 
ca să fiu sincer - ada1:lga nze~ - am v '. 
sa me conving r:um vo~ trece prm aceste sălt, 
după-r,e d·ta vet pleca • .• 

Până aici e ziarul meu. ., 
Şi când recetesc ac~sterîn~ut·~ na-s~ 

î'lfit/işeaztl toate detallunle dtferttelor SC!t, 
şi nu me pot stăpâni de emo/lune. Mi'! At1~
treb, oare acest serman reg~ Anu. era stdpan:~ 
de presentimentele fatumulut mJloră.tor. NU'

t . . ·t u veni tunnentau visiumle asasnn or, can " ._ 
în areste săli, pe unde el nu. putea trece fa:" 

Pal:pitaţie de inima, şi (;an l-au amont 'Lln 
l -' - f -/ pe rege e a(:el l~c, unde ~ege e tŞi ~n,aftş~. e cei 

i,npenulul lacramdor emn ~tara.ma dP 
trei trădătm'i: Brutus, CasS!u şt 1u a. 

-_ .. Alegerea de papa. 
Indată ce moartea Pap~Z este ~ta

bilua în mod solemn, COl~glUl cardma
iilor procedeaza la lormaţlunea Concla
vulu~, adică al locu~ut unde se va face 
alegerea noului papa. A • 

Conclavul se formeaza tn Vattcan 
unde sunt pentru aceasta incaperi !n
deajuns. In saloanele vaste ale Vatua· 
nului se formează pentru fie·care car· 
d'inal câte·o celulă impartita în ciuu,'l com.
partimente pentru servitorit sat. 

Toate aceste celule nu au de cât 
una şi aceaşt eşire cu lwn,ea din afara. 
Celulele sunt numerotate şi dupa termi
narea lor, sunt trase la sortt pentru fie· 
care cardinal în parte. 

In ziua a zecea după moartea Fapei, 
loţt cardinalit se adună în bi-;erica St. 
P€lru pentru a asculta leturghia de spi· 
rdu sancto. Decanul cardinali/or line 
o pred~'ca, recomandind cardinaWor să 
aleaga un demn urmaş al papel,. 

In urma acestora tOJi cardinalit 
se formează în procesiune, avind fie ~are 

; în urma sa o curte intreaqă de servztort 
~ :~ -. , şi-clcLid..- Dupa ce se c!tesc toate pre-
;"" , ~ '1cripţiunile relative la aleaere .. car;din~ţlii 
l" ,..a:.I,H·U, l.n G~tu.kLe lur cu/rt se I nl;ht(~ a::; l ~ 
"ca să nu poata comunica cu lumea (m 

'1 afară. . 
t Voturile se fac cu ajutorul unor bu· 
, le tine de vot cu 8 coloane în care se 

pune . numele candidatului precum şi p~
cetea alegatorului şi dit erite versete dm 
biblie. 

! 
[ 
t 

Pentru depunerea scrutiniulu,f lu
creaza mat mulp, scrutatori ale;;i dintre 

.' cardinalt. 
Este suficientă o majorit(lte de doua 

treiml. După declaraţia alesului că pri
., mfşte al('[Jerea, se comunică poporului 

-- ----~ --.. ----- ~~_==Z:: - ___ !E2!!! ___ . _. 

Dante. Copil meI I 

C/emeuL .• Pecatele mele ... precum şi 
cu iert pe cel carT m'au obidit. (Cătră 
grupul luI Dante şi al luI Bernadino). AţI 
auzit ce am zis; Dumnezeu are să ţic 
samă. 

Dante. Nădăjduesc. 

Clement. E dator. (Gemcnd şi aiu
rînd.) AtuncI de ce am şi început să arz? 

k __ 1.mr csC foc din piept J şi uitati-vă 1 ... (ară
..... tînd o frescă) acolo 1 in mijlocul flacărilor, .. 

omul care scrisneste din dinţI... îl recu
nosc \... Sunt euL. '(Orologiul sdqie; ora 

iÎrlcepe sa bată. El scoate un ţipăt îngro
l.,.-..,."....,.. iitor). Ah 1 s'a isprăvit 1 Ajutor! SăriţI... 
t'-::- .:! ,,;.!fII!IIII' (Intilia bătae S~l aude, curtezan iI se apropie: 
I el respinge cu mana o femee). Ah 1 nu 
j tu 1. .. Nu 1 ... Din caus a ta mor ... (A şasea 

bătae resun,l). 
(Cade jos). 

Dallle, (de pc teras,I:) Rugaţi-v!: pen
tru Papa, care a murit! 

(Toată lumea îngenunchiază si mur
mură _ rU~ăciunr... Afară, preOţiI 'reÎncep 
ear sa cante "Dies iruc"): 

Praeces mea nou Sltlll dl~llae 
Sed tu bOIlUS fac belliglle' 
Ne perewIÎ CI'emer z'gllC. 

1/14 Iulie 1903 

• O bravA reUlllUlle. 
BOl;şa-Montallă/ Iuli",. 

Uu fs(tor prinr:ipal, care cootr,bue In 
m!\aurA mare }", rldicRt'ef/. Di~oululur cultu
ral sl poporulu', sunt şi l( unitnile de lec
turl\ deltl sate. 

R!JuIJiunea de lecturii IomAnA din Boe,a 
româQ.~ şi·a Implinit miellmf8 Ba de propa· 
gatoare fi culturi! romAnE Ş '.1 fntr'ull mod 
foute 8atisfa.~Mor. Dela tntiiuţ, r~a el de 
acu-EI tret anf 8'a desvol.aC In slnnl el o 

intenţiunea a depune mandatul de de* 
putat pentru a primi postul de director 
executiv ce is' a oferit la un institut mare 
din Bt.dapesta. 

Nu ştim ce este adeverat în ştirea 
aceasta dar dacă se va confirma~ nu ne 
indoim ca Românit de acolo vor afla în 
sinul lor pe barba.tul care slt ducă la 
îrwingere steagul aspiraţiunilor Româneşti. 

Spriginul tuturor Românilor activiştt 
este asigurat viitorului candidat român. 

activitate atât de viE', lncât sA poate obs!;\na * 
foarte b'De tnAintarea poporuln! din Boeşa Sinucidere O familie distinsă 
ro::nAnA tn ale intelec'ualitAţit Suntem da- din Arad, a primit SAmbltă din Oros
&lrl a muliumil din adincul inimil bl\rbtlţilor hâza o telegrama, In care i·se aduce 
vrednici, cari flilă preget au lucrat per.tru Iii cunoştinţa, cA cea mal iubita şi 
latiinil\rea reuniuuil noastre, precum ,i frumoasa fiica s'a sinuois. 
acelora, carI a~tl\ zr aiall to fruntea el $i o . ~ i. Tin~ra d8mă, era fiica v~duveI 
condue cu un zel neobosU. Şi nu trebue d-ne Torok. ~e maritase abea de treI 
ali uitam Dicl faptul, cA reuniunea DoastrA 8~ptflmânl şi in fericirea MptflmAnilor 
In activitat<:>a ti de un limp scurt a COD- de miere şi-Ii tus un glonţ osre a 
trlbuit foarte mult la aplaoarea diverginţelor nimerit-o aş" încât la moment a fost 
ivite Intre frunta,il comuneI noastre. moa.rta. Soţul tinerel şi frumoaseI 

Adunarea generalA ordinarli din anul sinucise, dl Ivintor D~'z~o din Oros, 
curent b'a tiout 1n 7 iulie at. D. 1n localul hâza, avea o dr8goste veche, de oare 
reuuiunil. R"POltul gl'oeral despre starea nu s'a lasat niCI du pe. cununie. A
recniuniJ, raportul casariulut IIi al bibhote- fll1nd soţi, luI despre asta, a deve
carufur, diverse propunerI şi interpelArI pre- nit din ce In ce mal melancolica, dar 
cum şi alrg0rea comitetuluI eu (ormat PIO- ascundea tn~intta soţuluI caus" tri
gesma adun~ril generale. R \porturile s'au steţel el. 
Juat Ja cunoştinţa. din pbrtea arJull\ril cu Joia trecut~ plecând soţul el de 
observarea eli 1n viitor comitetul 8~ observe aeH,'3ă, s'a Inchis tn oa~ie; servitoa
mat ~trict statutel.., BOcÎetAţl[ şi sa. purceadB rele le-a trimis de acasa ~i a luat 
mal energic la Incasarea taxelor de men.. b~il de pe parete revolverul barbatuluI 
carT, precum ştim, cause8ză mari nf:'pl!lct'r!. Dupa ce a scri::! eMe-va epistole de 
8'a 3dus hotArirea, ca comItetul sA cea adio, una Boţulul care o tradase, şi-a 
mal multa. ateLtiune bibliotecit şi ca blblio- apa.sat pe inima oţolul rece şi Il dat 
teca &A 8e aduul In ordine mal bunA, Ale- foc, ear inima simţitoare a Incetat sa 
g(lrea nouluI comitet s'a fAcut (lbaen8Jdu se mal b&ta.. 
cea mal mare linişte. De preşedinte 8J rell- Intorc~ndu'8e servitoriI acasă gA
uiunil s'a ales CII UDlinimaa&e dl Dr. Va- si re. pe atipana lor scald"te. In sange. 
lt'flU Laslo, Dolar dl Iancu I,tan Stan, casar Chemară repede medicul, care n'a 
dl Constantin CiuJa Papa/a, bibliotecar dJ avut decât Bă oonstate moartea. 
Dt. Petru Morariu fi membriI ln comitet Fiind şi soţul tnştiinţat, cAzu le
d-nil Iulius Crini, Demetriu Prune. Iti Ni- şinat pe cadavrul frumoas~l luI sotiI. 
,.,,1 ..... n~'p~"~'~eBtea noul pwşadillte Dl Dr. a-şI lua vieaţa. 
Valeriu L!lslo In câte-va cuvinţe calde 8 . Cszul tragio, a starnit multă com
mu ,urnit adun!lril penicu increderea depusA p 1timire atAt ln Arad cat şi In Oros-
10 el &ccentuAnd, el pe cum autect saril baza, In cercurile unde era cunoscută 
s~I a~tftll fi el s1\ va nisui 8 au~tinea ,i tinflra doamna, care avea un tempe
ridica vaza reuniuniI. Noi Buu'em de fttma rament vesel şi senin. 
convir gare, ci noul preşedinte, pe care·l 
CUDoa,'em ca pe un bl1Ibaţ energic, dim-
preunA cu ceilalţI membriI al nouluI comite', 
carI '0,1 Bunt bArb:ll! vrednicI şi lntlAcArl:\tl 
penţru binele ,i pro8perarea comuneI vor 
conduce destinele reuniunii In mod fl1vo
rabil atAt pentru reuniune, cM şi p{'ntru 
comuna noastrA şi c!io vor eth hbra curen 
tui strAin care In ucma emigrAri! strainilor , . 
ln comunA ln timpul din urml1 '-' deveDlt 
destul de puterniL'. N. P. 

NOUTĂTI. 

Barabas in Oradea. 
Primiri r;u huidueli. - Intrunire sparld, 

Bătăi grozave. - Barabas fugit. 

Duminecă, cu trenul accelerat dela 
Budapesta, a sosit - singur - tn 
Oradea deputatul Barabas, pentr~ a 
ţine tntrunire şi a da seama partIsa
oilor sel de activitatea sa parlilmen
tară dar mal ales pentru a le lua 
avis~l în chestia obstrucţionismulul. 

La gară l'a primit Dr. SzokoJy, 
presidentul clubuluI kossuthist din O· 
rade a, Inconjurat de alţI r~u~taşl kOB 

ARAD, 13 Iulie n. 1903. Buthiştl. Dupa-ce s'au sChImbat. s8.lu-
Dr. Vlad, a primit din incidentul turBe obielnuite, Bars bas Insoţlt de 

vorbirii sale rostite în Diet~, o mulţime vre-o sIte 30 trăsurI, 'şi-a facut In
da depeşI de felicitare, între ~~tele, dela trarea tn oraş intr'o trAsura cu Szo
Veselovsky şi Ruzsâk, d"putaţl~ DaţlO~a :.koly ear pe capră un alegator ţinea 
lişH ai slovadlor. Veselovsky l-a sens: un st'?ag. In a doua trasura alt ste~g. 
" Gratultz dt'n im'mă la frumoasa ta In OlU Ş Insa, pe stradll mare la DlC~ 
vorbire". Ruzsâk: II Te feliC'it d'in inci- o caEla. n'a fost arborat un steag, deşl 
dentul păşin't tale barbăteşti-. partidul făCuse apel catre cetăţenI. 

• In schimb tnse. au ieşit la garA mu!~ 
S~'i.rbătoarea de eri - a ~ftn- #me de socialişti ~i liberalt cart l'au pn· 

ţilor Petru şi Pavel - a fost Pfotru amiciI tm't cu .abzugurl" formidabile şi pe tn
nostri un priif'j de & manifesta dr~go8tea treg drumul, pân~ la. ot~l~I ," Vult1:lr~1 
lor d-1uI protopop Pavel M ule3cu JiD Banat- Negru" din pieaţa potrIvDlCll1 au insoţlt, 
Comloş, care ca in toţi anii, aşa ti acum pe jos, huiduind într'una ear kossut
a. fost obifrtul celor mal sincere manifesta- hiştit In trasurI tI 8clamau. Aş!) ca, 

era un amestec de huiduieli şi acisţiunl de iubire. 
N CI alăturăm din suflet urărHor mani· mărI asurzitoare. 

t t t In sala comerciala, s'a ţinut d'a-les a e. t t . 1 
.. semenI, la. orele 11, o n rumre a u-

Nou cerc electoral rOllu\n va. l turor cetăţenilor unde s'a protestat con
canto "Alkotmâny" primefte elin Ti tra lut Barabâs pentru-cit, {orţe.ază ob· 
rm-şoara vestea, că deputatul Oravifei, se- ,'rtrucţia. Reuniunea funcţlOn~rIlor pu
cretarul de stat GraenzeDstein Bela ar avea blicl d'asemenl a votat o moţtune contra 

3 

lui şi a decis ca aceasta. moţi u.ne să-I 
fie presintată In Intrunirea de dupa. 
smieaz1, 

A sosit decI la Oradea sub rele 
auspiciI şi astfel se esplica faptul ca 
totul s'a terminat cu desastru. 

L i orole 5 Inaintea unUI public 
mftr'J da altfel şi Intrerupt adesell, 
Barabds abea a putut sa rosteasca de 
pe balcon puţine cuvinte pentru a-'şI 
motiva atitudinea In Diet~ 

S'a nascut In cele din urma o 
învă'm"şala in{ernală. Nict politia nict 
reghnentul 37 de in{anterie n'a mai pu
tut să menţină ordinea. Partisanil ce
lor doufl curente s'au luat I~L băttti 
grozave cu pumnul, umbrelll şi b~
tele. Mulţime de inşt au fost bătutt mer 
duptt cum sunt şi răniţt. 

Sunt peste o sută răniti, Intre 
cari şi locotenentul Grater şi alţI trei 
801dl:lţt; tn primejdie de moarte e Ko· 
va~8 Karoly, a carui cap a fost spart 
şi dinţI sfarmaţl; lUI KOBzoly 'i-s'a 
tlecit nasul esr Ehrlich Mikda şi L~ 
k6tos J6zsef d'asemenJ ZIlC grav r9.niţ1. 

La poliţie sunt arestaţI peste 15 
persoane. 

Ferestrele şi uşile oteluluI unde 
era gazduit Barabai, dupa,·cum şi ale 
cafeneleJ, au {ost (acute ţandurt. 

Banchetul ce era comandat pen~ 
tru diseară, nu $' a mai ţinut oi to~( 
corifeil kossutllişti au j'u~it prin 
ieşirile laterale ale otelulu; însuşi 
Barabâs s'a fltcut nevezut dispăreud 
de pe areni şi luând drumul spre 
Pesta. 

't1inem aceste amanunte dela 
prÎm*tedactorul nostru Rusau Şirhmu 
care a fost ierI In Oradia.. 

Vom mal da amanunte. 

O~TIME Ş?lltI. 
~. 

Azi a sosit din Neapolea Q de-putet/it:, 
ca sa predea papel. mitra S{ântu:ul Ge~ 
naro. Deputaţia a Jost primită de Ruu
poll.. Glolnate d'Itaha in ediţie separatl1. 
scrie că starea papal e foarte gravă. Oreglla, 
Vm~;y Tuto, M1Jliatelli, Ma1hieo, CaSflUI.l, 
Gennali şi Cavitioni au (ost azt la 10 ore 
în vatican. 

in buletinele medicale se vorbeşte în 
termini vagt, de teamă ca nu cumva papa 
cerend aeeste bull'tine, sa afle adeverul. 
Când medicii i·au recomandat lini~te,papa 
a zimbit în tăcere. Cu vreme a deven# 
nervos' i a fost greu să remântt în li
nişte. ' In wate bisericile se tin rugltciuni 
pentru reînsăn!'1toşareQ. lu!. 

Roma, 11 Iulie 10 ore seara. 

Medicii Ros'oni, Mazzoni şi LapPolli 
aproape un cias întreg au a.~teptat în 
sala de aşteptare, căci papa durmia. Papa.. 
a zltcut ziuaintreaglt în pat. Nu mai 
doarme atât de mult ca până acu,m. .Mt'~ 
dicit l'au cercetat temeinic. După depăr
tarea lor, papa:a primit pe cardinalit Mo: 
zenni, Ferat!l, Cri..\toni şi S·'gi.li, cu cart 
s' a întreţinut cam 5 minute. Cardinalul 
FbTZa.tll i·a spus papel, că Franta in
treagă se roaglt pentru reînsc'lnăto§arl'a 

luI. Papa a respuns: 
F-lix irdirmiias. 

Roma, .11 I!tlie. 

Coriera. delIa SSTa scrie, că Austro· 
Ungaria şi Germania $' au înţe'es slf.-şt 
validiteze drepturile de veto; în t;ontra 
alegerit ~ut Rampo!!a. - Contrard lut 
Rampolla vor să l aleagă pe Cap~celatro •. 
Cu acesta ţin şi cardinalii ungur1., nemţt 
şi austriaci' cardz:nalii francezi şi ~pa
nioli sunt pentru GoUi. Capecela.tr() n are 
şanze mari. 

-------------------
Red. reapona. Ioan Russu Şiril1nu. 
llldiior !.urel Popovicl-Bn.rciullU. 
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KALMĂR JOZSEF 
merhanie. 

Recomand&. 

Bicicletele 
sale de cea mal bun" calitate>. 

Are tn deposit gum4 interioară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de pArţt constitutive d'ale bicicletelor. 

Eitine ,i pe lângi ga.ranţie 
efeptuieşte 976 27-

Reparaiurl de biciclete, 
instal&.rl de 

sonării electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Salarz or. 2. Telefon nr. 242. 

LE[)ERER LlrOT. 
Str. Deâ.k-Ferencz Nr. 30 (Casa B'>Dcl). 

Aduce la cunoştiuţ'i ono public el in 
magazinul s~u se IIM 1018 5-

TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT , 
.--= dela 3& fi. 

in ra te septemânale ŞI lunare. 
Tot în atelierul sus rumit se primesc 

reparatnrl de maşini de cusut şi S8 gl
sese tot felul de aparate. 

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

Juvaepieale, 
bucăţ.t de aur şi argint (frânte) 
bilete de aIDanet 

cumpera pe banI gata cu pre~urile 
cele mal soumpe, sau le schimb9. cu 
alte obiecte 1005 11-

Deutsch Izidor, 
ctasornÎcar şi juvaergiu 

A rad, Strada. TeDl ploJD. 

In atenţia publir.ului ziditor! 
Am onoare a aduce 18 cuno,ţinţ1\ 111. 

on, public, ci tn strada Kapa, n-ruZ 12 
(casa proprie) am deschis 

O cancelarie de zidire. 
lnLreprind zidiri de case nOI1~ restau" 

rarea ,i schimbarea de eaBe vechi, cu un 
eU~~At ori-ce soiu de lucrare ce se ţine de 
ramul Ista, pe llDg~ prt\lui eftine li g~rsn,',e 
abFolu\l. 954 20-30 

Ca stim.: 
Tenczlinger Ii:.{troly, 

ml\iestru de zidar diplomat 

DICK rE RENCZ ALAJOS, 
mliestru de lustruire ei colorare. 

Arad, strada Boczk6 O. 
Primeste toate luclllrile oe se ţin 

de branşa asta, precum: 1008 4-60 

Aurirea §i obducerea 
CU marmură, 

de odM de bate, putine, mobile de fer şi 
lemn, carafe de apă, tave, corfe de lemn, 
bronsarta de Himpl, pjrt~rI de maiolica pe 
lemn ~i aramă, jloderărt in toate culoJi te 
In f'Z eu ţie secesiontsid, eftin şi prompt. 

Atrag atentiunea P. T. plJ,bUc 
asupra efectuarei 

LUCRARILOR NOUA 
Ş( ASUPRA 

REPARt\TURILOR 
de pe terenul Clt1dirilor §i asupra in

dustriet de maun't ce se află 

In Arad, str. Gărbe-utca. Ne. 6. 
Primesc plenur! de clAdirI de caJib u mic 

ei m8re, clAdirea lor din DOU ,i orI, ce 
traDsformare, mal dep8rte ,inerl'a ID start' 
bunA peste 110 a ed11H!lor pe lâDg§ preţ 
ei lucru jpftin, Bolid, prompt ,i CODŞtilDclOS. 

Cer~nd Increderea p. 1. public, am J~m8B 
CII deosebitA stiml. 
1024 1-50 StoykovifS Rles, 

Muiestru du. • -- Telefon nrul 438. --

'rlanuTlir,"~WW"""~""""""""". 
Avisel cu tot respeotul publicul din loc şi jur, c9. 

Atelierul meu de mlsar 
pentru edificil, mobile p portal 

l-am mutat din str. Dorea-Beni Nr. 23, unde a fost pa,09. 
aci, In Btrada Deăk Ferenez Nr. 32 (casa Sarlot) 
şi mArindu-l, l-am arange~t conform exigenţelor moderne. 

Primesc orI-ce lucrare de mAsar: mobile, portaJ, lu"rărl 
de mAaar la editIcil, etc. precum şi arangeamente de bisericI, 
şooale, prăvalit, cancelariI, mobile artistice, precum şi lucrăd 
de edificiI atM In 100 ca,t şi In provinţă, primesc cu preţurile 
cele mal moderate. 

Cer sprijinul onoratuiul publio la Intreprinderea m9.rita., 
CII deosebitl sUm.: r 

1003 6-14 
I~REl\-1.EI~ JANOS, 

mAsar. 

Lumina de gaz-Aectylcn. 
Nb perruit .. m 1\ Btn ge aff'niir nA~ pr"R oMratulul fll blic 81 upra drculJ reloT ....,'. 

n'Rlrulul de intern"! frg. ung. Nr. 64792 ,i mini~tr\Jlul d!l ('omf>rCbl rrll. ung. 48705 ~i 
54969 ca privire la f»b iesrea gozulu! ace'ylen ~i la rFgola[cR menipulâri! galu!u! 
precum "i Bsupra 

Aparatului nostru de producţie de gaz-acetylen 
pn gl'iom strict conform ordinaţiuniIor lt' get ei c xam;n d de • Comisiunea de examioare 
a iDdustriel de acelylena, precum "i patrntat de (fieiul rrg. ling. de patente. 

PltţHe el favorabile: manipularea cea mat simplA, promr ta fotlcţiuuare de eha 
aplrndidll lumin., araDgiamenţ extraordiml de ieftin. 

Pericolul explosiei exclus. 
IndeosebI e potrivit pentru 8 fi in 8 t ala ~ ;Jn locuinţ~ par tic II la r e atlU \0 ' 

loc, cAtei in provin,e, precum ,i In casine din provin,., cafenelp, castele, pr!'lv!iJil ptc. 
Atât apsratol, clt ,i lumina se poste orI când privi tn atelierul meu din A,' a r7t 

Batthyunyi·utcza 17. 

Daniel Dezs6, 
inginer. 

Ca toaţli 8tim~: 1017 4.-5 

Schaefer Riohard, 
Hkl\tu~. 

AD,OiLF " .. -" .. ~~ _' ~ ... J _ .. '>. 

,,'==~_~~ tillicb.iU"u. <h~ zidil'i şi tu·ti". ~-----=.~--
._-~-_. --"" .. _" -.-- --

A.rad colţul stradt>lor Jlunyady şi ~zellt-Plll. 
Primeşte toate lucrarile ce S~ ţ.j{l de mesori~ ssta, precum: canali.::âri, 

in,'italari de apaducturi, reparări de closcturi (astupall')t şi tot felul de 

":;'-=~.;~ -::~- -~ L u eră r j de zid iri .~:=--=-~~~-~ 
dupl\ dfseronuri do gORt şi ca: ~iPU[iZ~to8r(>. Reliefuri şi d, lazi pentn~ păstranw f/6il!(ii 

pe seama măcclarilor şi cafe5iilor. . .. - ,/' 
='o .. ~_.- _:=::..~ Tot felul de aranjamente ele C1.tlină prompt ş'l ((tin. =_."-

, <)5 Rep8r~r1 şi comande din provinţ~ grt, boic şi Bolid. .lH39 _ 

FRIED SAM UEL 
curăţitor de baine. 

Strada \Veitzer JănOB Nr. 19 ARAD, Strada Weitzer JttnOB Nr. lH. 

OrI-ce haine pentru domnl, dame BliU b!\ieţl, de coloare cM de gin
gaşe sau cu decor~rI cât de bog~ţe, perdele de dantele, haine piln1.~,n, 
teatru şi uniforme s~ curaţesc Ş1 colore8 z!\ pe la,ngil gd.fanţ' cu P'~ . 
if'fti'I şi prompt. . !cI5l 14---::!" 

Cel mai plăcut şi Gel mai bun preparat pentru văli sirca pernluI este 

MELANOGENE 
de coloare neagrlt şi lrrunelă. -In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestric&.cios prepsrs.t se pot vapsf In colo~re neagră 
sau brunetă: perul, barba şi mustata. - Acesstacoloare e per
manenta şi nu se poate deosebi de colot.&rea naturala; nu Be.llUll=-

d&.reşte şi nu se poate spMa nicl cu sapun nicI cu ap&. cslda. - '~};l 
111\ E llestricăcios şi lntrebuinţarea e foarte simplă. Preţul prepara-
• tulul e: 2 cor. 80 fileri. Preparatul, uare 

I
II ---- Cace perul blond, ... 

orl-oli.rul p~r, In ca.te·va minute, it da atât de plli.cut a ooloare blond
aurie, In coloarea inului, cenuşie sau de orl-ce coloare doritA, 

'i\ farA-ca sa. atace p~rul. - P,'eţnl: O sticluţă 1 cor., o sticlil 
li mare 2 eOl'oane. Il 
I ..,.. Poftiţi a. fi cu a.tenţiune la. ma.rca. de pa.tentă 1 -- Il 

PlanurI şi preliIninare de spese sel~vese gt atuit TEA HAJDU ojrgi" 
B81iJ~lIi!IIlIi8IOIiiIf ~lIiIIl!fI esl, un prep.,M 1",,01 î" n""um"'.le c .. url p ... t.u .oale de pepl ,; pldma",. ~ 

I I 
Se poate foloBi cu cel mal bun succes In contra tUHO! durerii de gM~ )lSt 

Il 5 a C 1
_· rligu,elel, in contra &us61 m~gAre.ti, tDgrE'ţ~",J}rir, lD contra 'tuturor boslelo1_ . li'\ __ 
_ . ., . de pepi; In cou;ra 1mboln5vlr.1 de gM, hmD/!j,~, pH~m&.nl In contra re~plrl\- -W 

. , liunil grele, a toalel de pept ,i 8 llstmel etc.' . ~ 
. Preţul: 60 D.lari. ~~, / ~ 

SforI pentru fnşirat tutunul (duhan.) i I SPIRT CONTRA REUMEl~I;: 
Pa A Dze ; (~pirtui .:I\.Iullk6s.) ~ 

(pentru uscat grâul.) I @ se vinde in preţ de • coroană. {I 

I U I · I I S'a dovedit ca un preparat excelent In car-urI de boale de: reumlJ, f9.t '. e I U de uns maşina. . de cRDgl'enl, amorlire8 muschilor, dureri _ d~ nerv', de crocea Bpin!ll'it. ce YSl 
jllvghiurt, paralisil. amor\eall de muschf ,1 VIDe, precum ,i pentru tnviorarE~ M\ 

_ Fabricaţie proprie. 1020 4-8 pielel etc. La slăbire din pricina ?l:Strâne,et, v~ecum ti la obosehle turiştilor, . JIl 
Fringhil" neoesare Inainte IIi dupl ture mal lungt, 8JIIUi mult prm ullgerea (frecarea) cu BC6B' iKl 

III. economieI, fringhil de cânep4 şi de per de cal, preparat (numai In exterior). S'a probat tn cnurl nenumi:Srate. • 
• oahtatea cea mal bună, cu preţ oonvenabil se poate Căpăta la re · O I 
'" Prăvălia. de articole Ardelene şi da :Bacska . .__ Gutorl F L DES K EL E M E N"".___11 
11 Relch B. Karoly Arad, Aodrassy-ter Nr. 6 apotecă şi laborator cbhll[C ; 

.. 
TiAJOIrafla • Tribui Poporullll lf

• !urel Popovioiu~Baroi&llu~ 

•. 
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