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putea ţeranul ţinea vite, a lucra păment 
şi a-şI valora productele, tot lucrurI după 
carI oftează şi suspină necăjitul ţeran. 
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AtAt BboDilmentele, cât şi 
(aserţiunIle sunt a so pUti 

îDllolnte în .!.rad. 

Telefoa pel1tru o ... ,1 comltat 5111 

Semorl D.fr .... e&~ 110 •• prlmere 

vorba e nu numaI de a salva poporul, dar 
şi de prestigiul nostru. 

.~:~'-Jclela activitttţil, prin puterea fil'ca~ 
!i. ce residă 1n ea, lll'lJleazil. a cnc(>~'1 t ~' de zi teren tot mal larg, ~'a trebllli 

FratiI nostri slovacI încă inainlea 
lloaslră. an abandonat pasivitatea, eal' 
acum, incmajatI de întrarea în lupU\ a 
TlIal puterniculUI element românesc, a
şleapLft numaI prilejul ca să ne poată 
Inlinde mfma - în parlament. NumaI 
:-i()rbil mal st,Heau in nedumerire şi uite! 
azI şi el VOI' activitatea. « Branib. zia
mi lor mal de frunte militează deja 
deschis pentru abandonarea pasivit,\ţil 
prodamate la 1895. 

Socialisml se coboară apoI în mijlo
cul poporuluT, ÎI îndeamnă, încurajază, îl 
nutreşte cu scrierI de ale lor spuncndu-l 
că el e amicul poporuluI, că fruntaşiI şi 

'conducetoriI seT nu se interesează de el. 
CăcI sunt venduţI domnilor şi că şi el îl 

Sub conducetorJ, nu inteleg numaI 
preoţiI şi inveţatoriT, ci şi pe advocaţl, 
notarT. funCţionarI carT trăiesc de după po
por şi îşT pretind drept de onoare şi în
credere în fruntea luI, - dintre carI uniI 
despoaie şi nedreptăţesc poporul. Să nu 
uite că acest~ Înstrăinează de cătră el popo
rul, îl scârbesc şi îl fac rebel. 

i ,)l:Îll un imhold, ca puterea la tCIl 1<'1 a 
",uentuluI aelivi:-;l ::;;'1 :-;tn1.ball1 prin. al-

,o:sfel'a moleşitoal'e a pa:;ivilii !il, ŞI a
;mgand astfel la slIprafaţ;l. ,~,l . doboare 
~ li ce i-se pilne in cale. ::-J IInboldlll 

, "la 11 vE"nit dela J )ol>l'a, 
Dela alegerra deja D~bl'Ct incoacI. 

'1'i05 nu SP JllaI poate dhcula despre 
, ;..."~jhtte, c,\eI nu mal există ~l1I'enl 
.~··i asiyist. Discuţiile U1'mate de umI bar

: 'aţI pcdalltJ, pe tema ,şablonuhl.l uzat 
J ullel hotarirI de partid - pretms 1 --' 
,} vigoare, in fata faptulUI implinit nu 
.C BLaJ pot socoti de discuţiI serioase, 
j În I'fndul înlâI nu de discutiI carI 
le-ar putea aduce fie chiar cel llIaI mic 
"Ios. 

......._ <, ._, Sunt VI'emul'l d\nd un singllJ' om 
Aăpftnp~l.e :-;ilua(ia, ~i Vl'pl1llll'l c,ll1l1 o 
iUg!tnl ideJe ÎlIl]u'Îluil tullLl'or mişci\I'i-

: ul' caradenll eL.. Şi in astfel de Vl'e
nurI ajunge ca bi\l'balul sl;1.pâlli tor' s;1 

adopte o ideIe (ie chia.r gt'e~ită, ca idela 
jă aj ungă la triumr,- in astfel ,de vre

murI ajunge ca cine-va să rcpre:sinte 
n fata ideiI duminanle o idele urgitiita, 
'~a illSLI~I să devină urgisit. 
, " XoI am ajuns vremca ca o idelf' 

-""""r"'Th şl.ăpAneascA toate spiritele: idela acti-
"'1'"" '",. ,i\c,\i\. E tl1 zadar S:l te opuI CIII'l'nllllll\ 

~l~ _"".~ _ non .'1II,.i.ll ~n blmte>;olL ('~\('\ lIuul clu'l'nl 

are sa-~I fae;\ Call'il, PL'lllL'U-c;} li' t' bUL t' 
- :iă şi-o facil, O idele II 'o poţI omori cu 

forţa, trebue S(l aşteptI ::;;1 se stâllgă ea 
de sine, din lipsă de putere de vieată, 
A~a au aşteptat activiştiI În r<lhdal'e ::;ă 
se stîngă pasivitatea cum :-;e stinge lu
miJlarea .• , 

p~ivitatea a murit, iar pe mOI'Jllen-
,;..~-, l).l.lJtJ numaI activi;;til au !-lus cUllum1: c 1I

·ll U Il ade I a II rl ain vin ger i 1 d ela 
Oobl'a! 

\ , -

., 

-'.,," 
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Murim spre a ne na:şle, .. 
ES(,llta luptelor noastre pcntw dl'ep-

t\l'rUe, naţionale ale popomlnl român 
c"te aelivitatea, numaI numirea oficioasă 
a acesteI activităţI politice e incă tol 
pasivitatea, şi asta e ceea-ce ne d" 
mal nmllă incl'E"derc in isbânda defini-
tivă a ideiI de activitate, dlCI activi ta

. tea la noI e incă opozitie, şi sfil'şituJ 
,_ ur\ căreI lupte, In ultima analiză, e i5-
, bânda opoziliel. E aHta o lege a firiI. 
,ln contra căreIa înzădal' al încerca să 

te opUI Inarmat cu principiI de oportu
nitate şi îllaltă politică de slat... opo
zi~a tl'ebule să in vingă ca să poak'\ face 
loc altel opozitiI şi 1l1..1 radicală in ţlule 

.~ • ,~\ m\~l('m spre-a muri! _. 
Lege faht\l\ a progresuluI! Dela 

aceiaşI ~om nu pu\\ a~lppta In aceIaşI 
vreme lŞl HorI şi I'mL\e: unul trebui€' 
sa moară ca s;l poatA trili celalall. Floa
rea pasivităţiI a 111urit, ea :>,\ Sl' lIaseă 
rmelul activităţiI, şi \'a Hllll'i la l'lntln\ 
seu şi fructul, ca să se nasc.'\. pO\1\\\1 

roditor! ' 

jupoaie când numaI li-se dă prilej Vorba 
rea prinde, mal ales când casurile se pot 
ilustra şi cu pilde din vieaţa unor condu
ce torT, - ast-{el activitatea socialismuluT 
merge din progres în progres. 

Şi noI ce facem? Ne luâm de cap 
pentru activitate şi pasivitate, Socialiştir 
prin muncă activa ne iau' terenul dinain
tea nasuluI şi noI apărăm cu spada sfântul 
princi piu de trântorI. 

Timpul inteţe~te selecţionarea moru
vurilor şi a caracterelor. deodJtă cu selec
ţionarea baselor, principiilor şi desidera
telor ce exigentele sociale ale timpulUI de 
azT le reclamă dela sinceriI membriI al 
partiduluI naţional 

«$i noI SCl'biI am putea trimite in 
parlamentul ţ(>ril vre-o 6-7 deputaţI, 
dacă am munci puţin şi dacă opo
zitia scrbească um~r la umer al' in
tra in luptă - scrie într'unul dintre 
numeril ::;N din urmă_ - ~ationali
tăţile, pe H\.ng,l o mică muncă stă.
ruitoal'e şi recipl'Ocfi bunain~elegere, 
eventual ar putea alege 50-60 de
plltaţl naţionalişll. Ce politică va ob
serva contele Khuen-Hederval'Y faţf\ 
de naţionalităţl, nu Ştilll. MaghiariI 
din partea lor să nu crează, că na
ţiunalităţile se vor mal da de instru
mente oa,r'be in mânile camarileI din 
Viena. Asta e cu neputinţa. E ne
îndoios că situaţia actuală e prea fa
vorabilă pentru naţionalităţI. TocmaI 
de aceea suntem de părerea, ca toate 
naţionalităţile trebUIe să ia parte ac
tiv ă la viitoar~le alegerI. ~ 

Las că pasivitatea la noI niel când 
n'a avut rost, căcI poporul nicl când n'a 
inţeles-o. Au vezut numaT şi au înţeles Că 
domniT nostri nu fac nimic, orI pentru-că 
sau "vcndut'" orI pentru-ca "noI RomaniI 
n'avem drept". Cugetând aşa, s'a dus şi el 
unde a fost plătit, a perdut Încrederea în 
al sef si s'a demoralisat, Acum vede Că 
nu-l bine, că nu poate trăi dacă nu se stră-
mută lucrurile. decI e gata a se arunca în 
braţele c~lul Intâi venit care-T inspira nă
dejde. Şi noi incă stăruim în pasivitate? 1 
Ce am avut de perdut, am perdut in nu
mele principiuluI pasivităţiI şi când şi tem
nitele au fost saturate de roadele el fară 
ca' Europa să se fi sguduit cât de pUţin. 
orI fără ca barem un ministru să-'şJ fi per
dut pe o noapte somnul, - şi noI lOd 
tot maT facem sofisme filosofice şi diSCUţiI 
academice spre a dovedi cl\ e lucru mal 
cinstit a muri de foame în trândăvie de-

Intocmirea programuluI pe base creş
tine naţionale şi economice-sociale e prtma 
datorinţă inexorabilă a frunta~ilor, strin
gerea odată a rîndurilor, activitate devo
tată din partea tuturor membrilor şi fac
torilor în toate direqiunile vieţiI publice, 
incetarea totală a certel urîte din presă 
care disgustă şi indigneaz~ pe cetitorI, rcs
pândire..t scrierilor şi a ziarelor bune între 
popor şi organisare în faţa alegerilor par
lamentare. 

Cu un cuvt:nt: păşirea la lupui. a tu
turor elementelor sănătoase. sincere şi de
votate carI doresc să aducă vieaţă şi pul
saţiune nouă in corpul poporuluI roman, 
bântuit azI de microbiT morbuluI, socia
lism 

ldeia adi\'ititţll ll-il face dari'\. calea., 
Azt-llIflue va tl'lUllll'a Pl~ toată linia, nlc\ 

t re li li 1 e tia ll'lumfeze. Asla o cel' inte
resele natio1lale ale naţiuniI rolllâne, 
(L~La o cer interesele nationale ale na

ţiunalităţilor din ţară. 

p,,.esa austriacă despre vorbirea 
lu-t Apponyi. PI'{'sa aU:ill'iacll - incepend 
cu :'lemioliciosul ,. Fl'emdenblatl·' - se ex
{ll'ima destul de nefavorabil despre vorbirea 
lui Apponyi, Ba ÎI1 "Wiener Allgemeine 
Zeilung'( se publică părerile ul1ul hărbat 
politie sus pus:;;i cunoscetor al afacerilor 
din Ungaria, părcrI cal'} cond ud : "Vor'bireu 
lui Apponyi nu numaI că Il'a uşurat crisa 
parlamental'i't din Cngaria, dar a p1'YJlIocat o 
crisd a mOllarchieT"' ... Toate ziarele austl'iace 
eonsidel'ă adieă şi pe Apponyi, ca avend în 
ehestil militare acelaşr p1YJ{(ram pe care-'l au 
kossutlziştif OUCl'U pe Clue l-a spus de altfel 
In ~edillţ.'l. dcla 2;~ Iulie a Bietei 1i l/ţ;l'oll) 
şi deo:-:ehiren între el este temwzul, Apponyi 
in YOl'hiI'Cl\ ce a rostil la 22 Iulie n'a in
sistai ca acum să se facă toate concesillnile. 
Atâta e toată d('osf'hi\'ea intre el şi - Ba
rabas, 

Eală de ce presa allstJ'Îacă prevede 
islmcnirea, in curend, a unei marI crisp 
intre Aush'ia şi Ungaria. 

SOCIALISMUL. 
III. 

,Prin ~ce mijloace se insinuă socÎalis
tul ~I se vlreşte atât de tare la inima po
porulur? 
. Prin !njurarea stăpâoireI, a bogatilor 

Timpul sofismăriilor a trecut, timpul 
faptelor să urmeze, ca să putem repune 
pe cel al amăgirllor .şi al speculaliuoilor 
mârşave. 

FiiI bral'J şi cinstiţI ar poporuluI ro
mân Işr vor şti face datorinta când limba 
~i legea strâ-moşilor îl cheamă la ea. 

cat a trăi s(ărmend bolovanI. Traian Afagr.'er-, 
Dacă judecata şi prevederea noastră. , preot. \ 

n.u n<:-~tu, ~esmctecit Înc~ uR01. ns,,~ml?:-, .. ~"C5{'''''''iq', ii' ~,..~. " ,~- ') 
uceşte lOstJl1ctul poporuluI Car~ pretinde po- ' • _..=.t IL 
runcitor muncă, activitate şi luptă. Ni-se j\ 111 j\ i /j t ă 
impune a spulber~ prejudiţiile şi şo~ptel,e II II" 
negre ce le b<1gă tn popor adversariI bI-
sericeI şi al neamuluI nostru. Şedinţa dela 24 Iulie -

E timpul supreAm, c~ toţI c~T-ce se Vorbirea luI Apponyi nu 'şi-a ajuns 
numesc f runta~T romanI ŞI membn al par- , ' " 
tidulul naţional să-'şI spele rugina trândă- dară, efectul ?O!lt: obs~l'Ucţ,la, c~ntmuă 
vieI şi a indolenţeI, dacă vreau să mal aibă ca ŞI cum numc nu s'ar h mtemplat. 
popor In fruntea căruia sta. AzI a vorbit galeriilor tnde~ate, - căcI 

Prog,:amul naţional de ';1rgenţă tre- Dieta Înslli}I a fost slab cercetată, -- 50-

bue ~dus l~ conson~nţă cu eXLgenţele eco- cial-democratul Vdtsonyi Vilmos, Done 
nomlce-soclale ale timpuluI present. ,.' , 

Nu principiI utopice domnilor, ci o,re, a. vorbit, aventat~ ter~ellllc, C,Ll duh. 
dreptul limbeJ, a credinţeI şi a {'âneI îl ~l mamte de toate - cu elect. Varsonyz 
inscrieţI acolo. că aceste intră În Judecata e un oralor, cum nu mai are diela 
~i sâng~le poporuluI. Pentru aceste se, ştie mulţI. 
l,:su~etJ, căd s':!nt elementel~ s~le de Viaţă, Vorbeşte mal intâiu despre de l1c
ŞI prm aceste II, veţl. gru~a \O Jurul vostr.u. nel'area liberalismuluI maahiar. Vorbind 

Aceste le lOscnetI ŞI aceste le vestiţI ..'. n " 
poporuluI, pentru-că socialiştiI dreptul lim- ?e~pre prog.r~ma t11lmstruluI~preşc~mte 
bil şi al credinţeI îl propagă nUlUaI din Il tace o Critică aspră, stârnmd pnn (l

buze, cu gândurT reservate. Şi dacă popo- ::;emănările sale nimerite de l'epeţite-orI 
rul dus odat~ p.e .ghiaţ~, se va sătura şi ilal'itate generală. Aprobă obstrucţia, 
numaI cu pnnCl,plUl pan~l, atund nu~af pentru-că e îndreptăţită. 
s'ar vedea graVJlatea pencluluJ ce socla- .'~ , " . 
lismul ascunde în sine fată de noI de bi- Dacă ar eXista o maJontilte ade-
serică si de nationalitate. ' , v~raLă, minoritatea obstrucţionisU'l de 

, şi pe când socialiştiI inundează Iu- mult ar fi dispilrut. Nu există azI in 
mea cu ziarele şi scrierile lor, ştiind că partidul guvernamental mulţI libel'all, 
poporul crede in litera tip~rită, - ce fac căc! mare parte cred că sunt liberalI, 
o parte m~re a co?d~cetorllor ~aturall al pentru-că partidul ilsla l-a ajutat in de
poporuluI! Dorm m Ignoranţă ŞI nepăsare. .' I)'" .'. . 

1 I ă îndemne sa de"-tepte şi să res- putăţle. edară pe urmă că n are te<Ullă. 
n oc s .... d bit" 1 pândească scrierI şi ziare sănătoase şi fo- ea. so u 1::i1l1 ~l va urma upla, până. 

lositoare in popor ca sâ oprească conta- nu va ajunge În fruntea guvernuluI un 
giarea, nu cetesc nicI el nimi~ De unde bărbat parlamentar. 
yor_ şti apoI d~ sfatu~I, dac~ ŞI el ~e sc~ld;1 După pauză vorbeşte mini::;lrul Da-
m wtunerec ŞI prostle? VOII se mgrlJesc .' . R' d .' . 

1 d ă ăt ' 1" si poate pe ascuns 1 anYI. ~spun e la o mterpelare, annn-
nu ma e c p Ula.. '. tâ d ""'t d ţ' '\' d dau mână cu opresoriI. ApoI să se mire 'n că sa mgflJI e muturl e mun ale, 

Murim spre a ne na~te, şi lla~teln 
spt'e-a muri .•• 

~I a d~mOllor dela car! zic că purced' re
lele, ŞI e fapt că ura 10 contra acestora a 
prins rădăcinl în popor. Şi dacă unele 
z~arc maghiare totuşI iubilează la acuisi
\Iunea socialistă, e plausibilă dovadă că 
ele au făcut socoteală fără birtaş, uitând 
că ,poporul ~ŞI .d~ bine samă ÎI? a cuI po
sesIUne e, s~a\1amrea, puterea ŞI averea, 

eă socialiştiI il defaimă şi-I Înegresc? Nu, apoI trece la lupta obstrucţiel, repro
n'~u ce se mira, ~ăcI ade\:erul adeve,r re- ~ând oposiţiel kossuthiste că nu-'şi 
maoe: conduceton~ vre,dOlcI sUf.lt . stimaţI ţine cuventul dat. A fost promis că dacă 
de toată lumea chIar ŞI de soetallştI, ear. . . 
cel nevrednicT şi falşI sunt arătaţT cu !)['OIe

t
clele ll1blhttare ţ,se l~or. retI'lage : ea va 

* 
Apelul nostru, paşirea bărb.Uea::;că 

dela Uobm, a atlat resunet viu nu nll
m~1 la. H?mânil din celelalte p<lrţJ ale 
ţenl, CI Şi la toate naţionalităţile din ţara 
asta} carI a~emenea nOlle, ani lungI au 

SOCialiştiI promit egalitate, drept de 
vot general, r~sp\ătirea dreaptă a munciT. 
reducerea sluJbaşilor şi a consumentilor 
ce t~ăesc în contul ţeril, împărţirea pro
porţlOnată il sarcinilor, posibilitatea de a-şI 

des:etul ca şi fariseT.. Inzădar _vom tăi- mce a cu o s ruc. la.. .J'UlCcte esau re
nUl adeverul, căcI alţlT o sută 11 vădesc. tras, dar obstrucţlOrw;ihl nu vor să ce
AdeveraţiT conducetorJ carI ved şi simţesc deze. 
durerile poporuluI mal ales în ~ceastă ;:3edinţa se incheie la 18/ • 
~re~e - alerge totdeauna cu sfatul ŞI fapta 4. 
In ajutor. Nu pregete osteneaiă, nicI jertfă, 
nicI nu se înfricoşeze de nimic, când 

. ".~, 
!~ '?", 

_.iIo". 



o nouă nelegiuire. 
X,tS(~lId, ~i3 Iulie 1 ~)UH. 

;\pll'gi Uil'i le şi atm'tll'i le conlm i IIsi it 11-
h'IOI' culturale grilll ilIlI'e~t1 dela l\ăst'lId se 
li Il 1:111 ţ. Ul'eplurile :;<i pI'i\' ilegiile ga)'ll1l
(all' tip Ir'g(' se caleii. In pieioaJ'P in urllla de
llUllţ;'ll'i 101' :;;i i ntrigilul' mizerabi le il It' UIIOI' 
i JId i \-izi EtI,ii :illflet, eal'l ca s,\-,,! ajungă sco
pLu'il" lot, !H't'!'iOll;lle, unl'lt(,:-i~, j(,T1~lIi{l :;;i 
"L1lll. lli:;;LI~ il1,,!t'uIlH'lIte lJl,ll':;;an' in rmina 
:;;atl'apilol' ll(Jstl'i, Dacă lucI'urile IIIcl'g tol 
ll"a, ilt :'ClII'! timp puiilH'le d)'eptUt'j ce mai 
a \'('111 ,,1111 1 Il i [nit-iil' :;<i i tl,,!itulele cul!ul'clp 
,gl','llIittu'(',:,ti dup.\ o acti\'itnte l'odnică de 
·i~) ani "p t'I'ilIJU~p:'ic in pohoiul ne!egiuiriIOl>, 

O 1IOUJ. !r)JJitllră au pl'illlit dl'eptlll'ilt, 
nmt,;ll'e eU z.iua de ierT. Cusui e 1I1'llIătol'lll. 
l'u~tlll de PI'Of. penl)'u s, naturale in treI ani 
a ro,;t ~illut in mod pJ'Ovisol' prin concurs 
dl~ t;Ollli"iulH'a fOlllhll'ilol' gI'1tniţi\)'e"tl an de 
aII eu plata d!' pl'01PSOl' pl'ovisol', La "fi.'
"itul l-lJllllul :;;eulul', lill{~l'ul cnn~ a fost Il'ill1i" 
la lI11iVl:l'silateu din Cluj din parh'a fondu
I'ilm' gl', cu un stipclllliu ext.'aol'clinar de 
SlH) COl', :;;i cu aprobarea fuluror j~1ctorilor 
competl!1lţl -~ lel'tIliwi :-;t ud i de ~i a:;<a postul 
avpu S{l :-;c llldc'plineasc{l Cll acel tincl', Co
m i"iu IIt~a fondul'ilOl' incit la inceputul luneI 
lUlli(~ a luat disl,osiţiI ca aeei po"t s,) SI' 

ucupe COnfOl'lll ll'giI, deeI li tl'illli:-i pl'oipdul 
de coneul'S "pr(' apl'obaI'P (i~panllluL Fi~pa
Hul ('ptrimite zilele acp"le· PI'OiN~tlll de COI1-
CUI'" CII adau:-iul. d\ acesta :-;<1 :-;p h'Îmitll 
lIlal În[;U la Ilir'(~dOl'1t1 su pn'llI d('la C:luj 
:-:pl'p apl'Obal'(" LU(:)'III ,;(' t'a('p H:;;a, EI'I so
sl'~te dt·la din'dOl'1I1 ;-;UPI'CIIl la dil'pcţ.illllPH 
gi l!lll;t:-ii:llh fi :-;cl'i"oal'c in eal'!' zie(~: ,.la ra· 
pol'tlil dlrectorU/lli p:t'1l1llasial c.'1 IulIU Prodall 
a depus C(!I/SW'Q de pmj('Sor şi 0/ hzcepull/l 
<lI/IIi /li l'litor Şco/al' il/icl/(i01wa:ll (s-;Gt/dc
lin,!/;) a dep/IIII! şi eS<1I11ClIu! pi.'dagogic, dect 
poslul de profesor' de Il{llurale e u'mplut şi 
I.1ŞI.1 COJ/cw's mi ln:bue sd se publice"', 

.'iei f' călcal'c·a dl' \(ogP. !)il'edol'ui 
:-CllPI'PUI :;;lip (~it l'l'OdaJl a r()~l ales numai 
pl' lIll aII, ~li(~ d'1 uu are drept de a l1umi 
pe nillIP dp pl'()fp,;OI', t"tt pat',l,!,!yaful 3~ din 
:-:1"ltltpl(' fondul'ilOl' rrl'i\niţ;II'('''U asi"-u,,-! drep
!ul de aJep:ere comislwlel, j)p~,i pn 'tl<Lza 1('giT 
tl'l'Iiilia ,o"L ,.;e plll>liet' COtlC:lll':-: :;;i al('W'l'p(l sit 
:-:l~ fiică de cOlllisiunc, ~tip:;;i aceea dil'pc
lOl'ul suprem, că Prodan e SlL'i'i.ill dO noi ~i 
de ,;cn[il!lpJltcle noa"ll'c, deci d, Kw/(:~ a comis 
o nodi ilegalitate ~i o făţi!?e călcal'e de 
dl'ppluri, ~i apoi cu ce drept raporlează şi 

_>, .(~l·oul Ioan Ghcţie numjrea aclictulul slm de 
pl'(lfe~or '1 Sunt ace:-:te lnizel'abile apucAturi 
l:lll'J 1 ind la t1c:;lrăruaI'ca ÎllslitutelOl' cultu
n\ll :;ii ne (k:-;poaie de unicul drept ee-' 1 a YCII1, 

Ce \'01' facp tll<,mbrii eomi:-;iullci fondu
I,illll' la aee:.\.~la noui! lovitul'i'i. '? Xu lIe viile 
a c)'l'dp cit nu vor p0l'11i bat't'lll aelllTl lupta 
pPlllt'U api"l'at't~u dl'PpluriloI' noaslr'c, La 
itWI'tI deei, poporul roman llin 4,4 ('omune 
grill! i \ (II'P:;;ti vr~ UJ'meazit. E ti mpul suprem, 
La luptil! Am.11l1l1lte urmeaîă, 

Corespondent. 

Trista meserie. 

1 R/:?6 T li lir HIOR 

Braşov c nu pot atinge pe Brote si 
Slavicl. ) 

Ce să {icem însă despre deşteptă
ciullea ori bzmacredi1lţa colegilor dela 
• Jurnalul. ? },IIal alaltăerl domnia lor 
lăudau pe Dr, Vlad pentru politica sa 
naţională şi bărbătească, ear acum 
Înjură pe Brote şi Slavicl ,pentru-că, 
veti Doamne, aceştia au inspirat luz 
Vlad să facâ politica lăudată de toţi 
Românii şi condamnată numar de , Ga
{efa!; ? 

intelegem ca inconştientul dela 
~r~şov să înjure, .. Toată vlaga - pu
ţma de altfel - m asta şi-a cheltuit-o, 

Dar cum pin tinerii dela, , Jur
nalulc sa încll1'agiete asemenI vicii, 
şi încă într'un articol in care Cit slove 
marI şi foarte relJo!taţl condaml1ă 
,vrajba dintre fraţi. ? 

Păcat că se tocesc literile alea 
grase pentru nişte vorbe - late! 

"CARDINALI PA PABILI". 
Che:-;Iia alege)'il unul papl\ nou a Îrn

Ill'ttcal haina realit,)ţii. Cu mmulea lui Leo 
Xili obiedul alenţid gencmln :-;lIn! acpi 
t;,:l"llinaIL ca~'i pl'În vaza lor tI'P(: dp near
dmall papabdl u• Sunt mulţI. \"I"e-o to, dm' 
dintrp Hel':-;tia in rindul int/tiu tn~blle amin
titi douI: Rampolla şi (To/lI", 

"Gazeta Transilvaniei" 
contra apostolului Pavel. 

Budapesta, la 22 Iulie n 1~I03, 

E cald grozav în capitala ţcrir, Stim, 
d-nule Red., staI să te topeştI, dar pe la 
Braşov trebue să fie căldurI tropisale, 
deşi - după cât am cunoştinţă - pe 
acolo de regulă e clima mal temperată, 
De când s'a început Însă activitatea parla
mentară a Românilor, în continuu creşte 
căldura sub Tâmpa şi pare-că în zilele 
din urmă şi-a aj uns culmea, 

De buna samă atl cetit articolul 
, O noua sectă c, apăr~t în nrul. 149 
al • Gaz. Trans. c~i mi! bucur că atI 

)' " 
putut gusta câte-va clipe de desfătare 
sut1etească, Nu me îndoesc, că si 
d-voastră aţI isbucnit în hohote ca min'e 
şi ca alţiI, când a trebuit să constarăm 
şi de astădată, că • Gazeta c e în stare 
să sară 'n toc )ii apă nu mal să mântue 
neamul. Ba se ridică şi împotriva apo
stoluluI Pavel, dacă si numaI cu un 
cuvcnt a contribuit a~esta la ruinarea 
neamululur, când a vczut, că nu ne 
poate mântui. 

In articol, du'pă-cul11 ati observat , , 
se relevează pericolul ce amenintă ome
nimea - şi mal ales pe nOI H':omâniI 
- în urma lăţiriI unul curent, care 
face pe oamenI să maT şi cugete, Ve 
aduceţi aminte de şirul de articole apă
rute nu de mult lot în coloanele , (;u
zetelc sub titlul ,Evoluţiunea c , ca enus 
al deosebiteI sale trude Je a veni în 
ajutorul mântuiril poporuluI românesc, 
Articolul din nrul 149 Însă le pune 
v(!rf la toate. 

"\Jar'imw Rampolla, fo:-;tlll :-;(>{'I'etm' al 
lui \,po XIII (e,)ei cu lIloaJ'tea ftep,~luia :-;i-a 
dat dpltli:-;ial :-;'a n{t:-i(:ul la 1 ~H,;~, La l~H, 
a,illll"c cardinal ~i ,,('(:)'plal', Apnl'tillc :-;oeip
Ultil ip"ui\ilol', 1)" 1 () alli de dUld e :,pel'ptal' 
de "lai, pl eOllduce polili('[l \'aticatlllilli, 1)(' 
10 atli 1III1IH';P~tC ,,;\-:;:1 e,):;:! ige lltl Il Il Illt"l' 
:-;iglll' de alpgNm'i. silindu-se ea de ('Hl'dinali 
,,{I tie nunliţi Ilumal OalllPlll de-ai Itli. Pal'
lida lui III adn\'t'I' e cea Jllai lli,;c:iplitlali'i., dm' 
poate __ lll'pa ;llalltt. Eată cum se începe: , I ,a anul 

Gcrolal1lo Alaria Gotti, IIr!"l~ut la I ~;H [ 8Î 5 s'a Întiin ţa t În N cw -'1'0 rk o so
~i p can!illal din 1 ~~,;-), P l'alldidatll!. I'f' ('<11'(' ciclate theosofică Crheo,-:uphical So· 
"c zice cit I-aI' li l'p(~Olllal((lat :;;i L('() :\111. ciet)'), care are de ţinta a recruta Jin 
(toUi c un PaI'adcl' de absolutil ClIl'{tj('lIip 
!?i impunătoare sinc('J'itate, toate popoarele bilrbaţr binevoitorf li 

Semlillo Val/u/elli, născul.la lHiH" tl'eee amici adevcratel culturI (AufklLinmg) 
de candidatul moderatilor, a bisel'ico:;;ilor, pentru a putea începe realisarea Sl1-

La 1887 ajunse cardinal şi in scurta vrenH~, premelor idealurI ale omeoillleh" 
i~'i dl!;,tigasf': H~!\ vază, lnd'tt RdmfJriff.r s{' - ~···Citei'pasagitit al doilea: ~Sode.;' 
speri,\ şi ca să scape de el, il recomand{l tatea, se zice, nu urmăreşte scopurI bi· 
papp!, cu,;it fie lI'imi" de ppi:-:l'o(l la Bo-
loglla, unde toemaT pe al u tiei erau eom pli- serice~tl şi politice, cu toate acestea 
eaţi!, Vallltlelli ~e opu:-!e, dar indtdar', Era desvoltă O viuă propagandă prin scrierI 
deja gata Jc pll'(:n)'p, e;lIld 1IIl11'i IlI' IIpa:;;tpp- ,?i presă c. Acum vine ceva teribil, 
tate episcopul din FJ'aseati, Z'ig lial'a , P(' , In timpul din urmă s'a Întemeiat o 
ha:-:a allsienitrlţii Va1/utelli ajun"c În loelll "~ 1 d ' d' sect,le q m ~u aI1estaQ 111 nenoro-
lUI şi remase In l{oma, par la Bolo~na fu" .. 
trimi's SJlampa.· cire mişcarea aceasta theoso1ică a 111-

Vil/cento Val/uteUi, Huu'ele pellilt~l1{'iar' ceput a secera victime chiar şi printre 
eal'c i-a dat lUI Leo XIIl ab:-1oluţia "in ar- RomânI. (of, of !), Cuv2ntul, theosop
ticulo mortis" s'a nftscui la 1 HHl) ~i ~i se hia c rau luat dela apostolul Paul, în· 
bucură de trecc)'c mal ales din causă eă e vetăturile theosofice sunt însă contrare 
fratele lUI Sera/ino Vallutelli, ' 

AIl{Selo di Pietro, n{tscul la lH~H, c inveţăturilor credinţei şi nu pot decât 
In llumerul dela 9/22 iulie , Ga- puţin CUIlO~cut in strrlin;tlatc, E calldidat să augmenteze incurcătura şi dcsorien

{ela c urmea{ă cu băIăcărelile sale atât :-;el'ios pentru eUBul calle! llIajol'itatefl nu s'a)' tarea minţilor, din care cauză avcrtisăm 
la adresa noastră, cât SI la adresa putpa înţelege asupm ne-utlui candidat pe arce Român a se feri de aeeastă 

l 
. "1 d l ' A dintre e('1 mal cu ,'a1.(1. . 1 ) evo UţlOnIŞtz or e a Orăştie", cum li propagandă pencu oasl1 c, Gillscppe Sat'lo n{lscul la lt\~r), e omul 

numeşte în articolul de Jond. lu] Rampolla. Se vo]'he~te că Rampolla, Bucuraţi-ve şi ve veseliţI, poponre, 
CuI face orF vrea să facă , Ga- dacă S'a1' convinge eă 1'1 nu poate ajung .. că Dumnezeu nu v'a uitat, el v'a trimis 

{eta, servicii, ni-am întrebat, de câte papă, va vota cu paI'lida sa pentl'll Sarto. t Gazeta c dela Braşov, ca să ve scoată 
ori numai am citit însinuările ei per- Dometzico St'ampa şi Andrea Ferar'i din ghiarele GheeneI s, i să ve trimită 
. ,,' • 'l "1 . nu au ac\prpnţi multi, cu toate-că amhii se' fide, ll1juralUrl e trzvla e S.' calomniile ' de-a dreptul in raiu, nelăsându·ve nicI 

.J' hUcUl'ft de increderea deplină a eardinaiilor 
neghioabe. colf'gl. barem să poposiţl in purgator, Nu 

S'au găsit acum şi Românr. cari Alltonio Agliardi, nă:,eut la I H32, e ~i trebue să ve mişcaţI, nu trebue să ve 
se bucură de ce scrie ) Careta c, el un candidat serios, mal ales cir ciind a apucatl de nimic, ci zilnic (afară de 

La să poată lovi în adversarii abzis d'a mai face politică militantă, .A fost Lunia) să cetiţI , Gazeta c, ca să ve-
mal multă VI'cme nun tiu papal in Viena şi 

lor politiel, l'n primul rend în şefuL adivităţii salc i-se atJ'ibue 6ttlprca luT Kdl- deţl, cl1 de ce să ve feriţr. Că ar trebui 
partidului liberal, ,Jurnalul, din Iloky, Despre el s'a exprimat de c!ll'('lld 1111 să şi taceţI ceva, să nu ve treacă prin 
Bllcure~tl, organ junimist, reproduce pr'clat: e un ,. papabilc" care merit,\ tim'a, minte, căcI, Gazeta c, cea de Dumnezeu 
adică pasagiile unde dl Muri!şanu în- dar' nu va c{tpi"ta-o! lăsată (acum în ultima fazil) spre mân-
jură pe amicii nostri Eugen Brote şi Allanso Capelatr-o, Cftl'e c dp RO ant tuirea victimelor româneştl, e pasivistă 
1 SI' R" r: consi~le]'at mal mult de un eventual papă '1 

(Jan aVlel, eproducend îllsanităţile de tran:-;itie, E născut în Marsilia, dai' e de ŞI n parlament ţeriI şi 'n al minţiT, şi 
inco1lStientulul dela Brasov se înfelege tinuta el nu trebue luată în desert. , " t ,origine italiană, , , 
are grija sa spună, că acestl doui Acestea sunt numele celor 10 cardinali Să mal zicem, că noI RomâniI 
fruntaşI, stimaţI la noi de toţI RomâniI cari stau în planul Illt;)iu J daI' sllntf'm abea suntem părăsiţI de Dumnzeu! Chiar şi 
de seamă, eal' dincolo amhldoul pre- la îl1C' P l'utul pcrÎodull1i de eOlJela",ă, ,;,i eOI1- când ne apucăm de lucru, Tatăl ceresC 

, tI d A d 'R ft davele de obiceiu sunt bogate in Slll'llI'indf'rL ' b te mza, e ca emla omană, .continuă cel atât de comod şi pasIv se ~ră e~ 
să alimmtere cearta (, căc! fiind ) unel- a ne da de ştire prin intermediul ~ Ga-
tele nefastec ale lui 8turdr,a, asta li-e zetel f: , Fiilor, de ce ve lUaI pla,ce 
meseria! ., Şi trage-i apoi primului Il, U G Ă ~I truda şi munca, lăsaţi-le toate la pustIa, 

Nr. 1:?R 

vc:l., TOţI pasivr ca mine şi ca de miIle 
tnmlsa ,Gazetăc! Asta eal I-a po
runcă a mea 1 

, Şi să ne plângem de ceva! Feri-
c~t<l naţie! [n toată ziua se '11altă fU "<'i-
LI' t> ~un. - adecă nu, căcI aleasa divi-
l1ItătlI nu , poate avea pecate 1 Toate 
cba toate

d
", d~r Românul trebue să s; 

ucure In mima d " e progresul cel mare 
pe care I a tăcut ne1)ot 1 MIA ' 

I
t Il, osu canta 

pe a 48: ,Desteapt<l·te 1:> 'A' 

F~ , ,omane c si 
• rumos e omul, Doamne \:;' d ' ' 

, ' <l.ll mmtea 
e regmă c, ear nepotul, fiind\> T h' 

, d d - C Jar 
ruşlI1e e ne umnezeescul SCl\ 

t '.... 1) 1 d n105, S riga,' ormI somnu cel e moart., , 
şi, l Frumos e omul, doamne, Câ'l~d 
mtntea e - pasivă«! 

, 
{ 

I 
:1 
l 

, ~lăstămatul acela de apostol. că· 
rUla l-?U pus numele Pavel, n'a ru· 
tut să- şT peardă urma înainnte de-a 
inventa cuvcntul , theosophia c, ca să 
nu le dea anză unora, carI n'au alt
ceva de lucru, să înfiinţeze o sectă 
nouă, numaI pentru,că acest cuvent 
nou n'avea noţiune şi trebuia să.'1 Îm
prumute cine· va. Şi cel-ce s'an- an
gajat la aceasta, nefericitiI, n'au Înteles 
spiritul legiI şi au făcut' o ~a.-~nti. 
cre~tinească, Anatema SIt! asupra ne
merniculuI de apostol, care a inventat 
un cuvent, prin care a produs schis
maticI chiar si Între Români. Dar nu 
numaI atât! ' , Gazeta, de sigur ~tic, 
deşi nu ne-o spune, că apostolul Pavel 
(orI Paul cum îl zice ea) a şi prPdfcat -- ---;j' 
l theosophiac şi asta o uime~te, că, 
Dumn('zeu tot l-a răbdat r~mcnf 
pe schismaticul şi antichristul de Pa· 

1 (~ c. ') f 1 A ve. ~e poate II asta" .ume mtO:Jrslt, 
Ori poate că Dumnezeu a durmit pfin!\ 
când Paullătia ereticele invetăturl ,theo· 
soticc c, Pe~at, ca nu esista pe-atuncI 
, Ciazeta., citcl cu pasivitatea el l·ar li 
trimis pe Pnve! În fundul iadulur. _ 

- Foc, [0\,:". arde, ajutor,-; .-"!'- -...,,/ .--
Ce-I:) Unde,) ,- Ajutur, pericolu\ 

e mare! H.~_)!l1âl~I ce ._ShtU.!- ') 
an ' '>I.dltem 
prjrâJiţT ~ Ce·l, pentru. UliU1.ele 
DOl11nuluf!) Ce s'a întemplat provid~n. 
ţială ~Gazetăc;) - J)'[lpol nu vedeţI, 
n'auziţl, luaţi furcI şi topoare, căcl Îl1-
ţelepciunea divină Începe a secera victime 
chiar şi printre Români! Cine dracu 
a mal ,,"ezut, ca şi noI să comitem 
crima strigătoare la ceriu de a ajuta 
la începerea rea\isăril supremelor i~a-""-s 
lurI ale omenimel:\! Doară nu vom 
fi espuşl şi la ruşinea asta:)! RomânI 
din patru unghiurI, acum orI nicI-odată, 
trag,~ţr ~Iopot~l îl~tr'o dung~,,-lQ~_t~~.a~' 
copBI ŞI femeIle 10 casă, Inanna~l'vc 
din tălpI până'n creştet, căcI razele 
alurisitcl luminl lndrăsnesc, să năpă-
di,lsCi1 preste hotarele româneştI, Iute 
şi de grabă, căcI dacă nu, suntem 
înghiţiţl pe veciI vecilor de afurisita 
bidiganie, pe care o poreclcsc • adevcr . i .: 
si vieatăc. ~- ....... ~---, , 

Treblle să ne illchinăm! 'adu-
cem rugitciunl de prea-mărire~ şi să 
plMim barem 10 liturgil şi 3 sttrin
dare, că ne-a dat Dumnezeu un""iiu 
Inger păzitor ca • Gazeta c. Doamne, 
plecu-ml ghenunchir în faţa ta si 1 ~n 
de smerenie sărut dreapta. > rx..,r., .. 
că asa mare misiune i."''' 10 '9'i"eaţa -~ -4 
nea~ulUI românesc J.,-·/l/"~ fi~, ~ 

O dar o peatră grea îmI zace 
pe inil;lă.~--{}01l~ne, eartă,me, Jac~-ţI 
spun că uite n al ales tocmaI bme 
, Gazeta c, căd a tăcut nişte greşelI 
prea marI. Reul tot ne ameninţă, 
ŞtiaI şi tu, că·J pasivistă, că întârzie 
cu darea de veste a primejdiilor ~i 
întârziarea de astă· dată ne costă vieata 
întreguluI neam. Doamne, cum de al 
suferit-o să nu ne spue mal de vreme, 
căcI uite, teosotîa a secerat victime ministrl~ român înjurături ~i învinuid, pe toţi Htim, abollenţi eari sun t in Daţi-o 'n toC activitate! Staţl pe loc 

In}urăturzle acestea desigur nu restanţă sii. binevoiască a-'şi plăti şi faceţi-ve cruce d? toţT, carl muncesc 
pot atinge pe intâlul ~i încercatul \ ce ne datorează, In cas contrar I şi se gândesc. Nu v am l~:at eu ,d~ara, 
,~/'etnic 41 rege/uF Carol 1, după-cum vOln fi siliţi 8. le sista trimiterea ca se v~ bateţi capul. v am trll11lS t~e 
nici înjurătw'ile , va/orosulul organ deja zin,rulul nOHtrU. Adm1Jnutraţta. pământ, numaI ca să mi; destătez 111 

printre noI şi primejdia nu se mal 
poate evita. Regina Carmen Syh'a 
e atât de nefericită, căcI n'a putut lua 
folosul sfaturilor • GazeteI. A scris 
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h ' ceY mal hotărît,I al curentelor de con, i, V, tică teosoftcă si clar I 

~ 'a o carte ere " traste, c,u ,resuflare suspendată, cu I "1 . 

Cercul Orauiţa are :J:l84 all'gNori, Ar;um 
îl represintă GrlinzensteÎn Bela (g,) 

Cercul ,~asca·montaI2ă al'e 186c1 alegetori, 
ACllm îl represinla Fetru I 'uia (g,) 

sură, indt abia mal puteau sta în Plclo~lre ~ 
olicerii Însă nu le-au dat voie să odihniao;c[i, 
ci cu loviturI de săbiI, ca pe ni:;;te vite, îl 
mallaU Înainte. Pe drum soldalir cadeau 
:şirurT-şirurl. AjunşI În BileI.- au' aHat ci 
lipsesc mal bine de 400 de feciorI. ()ji
ceriI s'au dus fără grijă la chief, Dar chie
fui lor nu dură mult, căcf rind pe rind 
vineau ştirI că soldaţiI lăsaţI pe drumurI 
mor. Pană sara au fost transportaţ1 in 
spital I~) morţI şi 40 de inşI carI trăgeau 
de moarte, .\iar mulţI inşi şi·au perdut 
minţile. Indignarea locuitorilor e de ne
descris, CumandantiI au voit să tăinuiască 
lucrurile şi asta e c~usa că aşa tarziu au 
eşit la iveala, 

.le) , ' 't t de mine - am ' 
;i eu - I:elenc~, ~ilă când am scris adâncT ŞI plOa~e ,rcgret,~ au pe~rec~t 1 
·'ăcut o cnmă ?II~ f 'ăcI toate fasele ultl1llelur zILe ale 1- apel, VII 
-ele .TreI confennţe ~eoso lC~C, red' I si stau nedumerit! in fata catafalculul. i ' 
., 1 I r si al Instructlllne 111 l' . , ',' 1 ' I 
,ninistrul cu te o .. . 'do 't 'b it Si în aceste zile, In aceste ceasur n a I 

Cercul Zorlentul mal'e are ,J1;J3 alege, 
tari, Acum il reprci>'i.ntd. U. &rb (g.) 

.-{ "n'a 5piru flaret a ŞI I~ fi U " -uv'~nt nu s'a scris o literă i Toate aceste 7 cercuri sunt curate ro-
I. orna I l b'bliotecile d1l1 Ro- resunat un ce,', " i manel</tt, 
'lOO exernplar~ aii M G, ilolban pe care să nu le fi mspI:at smcer: sen-j , 
nânia, apoI dl:e~toru • : su11etit de' a timente, L:unea cultă mtreagă Jeleşte 
dela ~ Rev, Idealistă« s a In, " F~ ne papa Leon Xlll. Adeverat" mare 
;)entru vederile expushe, aC,l" 1I11 A~ .e'l ~'I'e"t" a trebuit să fie care sfirseste cu 
.: , 'f t t c Ismatlcu lit ,<1 c'\ ,: ' 

nilia. sa maOl,cs
l 

a
i

:1 s ' c, t n'lci ° m'oarte atât de glonoasă: vleaţă in i NOUTĂTl. 
B ~ ţ' ,1e ,,-0111,C na avu ,,' 1 1 I 

P. anu lU, ,', d' 1 r V'lstel care supenontatea mte ectua ă să se i 
.... Ilt protrvOlc. Irectoru e, ' " I I .A HA Il, 2:> Iulie Il, 1903, 

il~ c.~ve Petru Vulcan s'a aprins de u~easl~ cu suprem~le pn?C,lpI~ aei .Ref/ele Carol invitat la lschl. Con-
~~-~~rent _ şi alte vr'o 10 epistole et~CeI, 111 ,care străluClr~a activităţII }~~- ! tele Palavicini, ambasadorul austro-ungnr 

- . ~ 1 s dau de ştire că num~rul ereticilor bhce, să !le străbătută ~ razele ca ei din BucureştI a remis RegelUI Carol 1 al 

li< 

t R';tlt y LilJ6t, respectatul cetăţean 
al Aradul ul, in ti pografia căruia găsi t-au 
primire şi multe producte rom<lneştJ, a fost 
erI după ameazI lnmormcntat cu deosebita 
solemnitate. La actul funebru a servi t 
preotul pvallghelic Frint Lajos, care a ţinut 
un panegiric anit3nd meritele decedatuluT. 
lnconjurate de membriI familieI şi de cel 
mal distinşi cetăţenI al oraşulUI, precum 
şi de personalul tipografiilor şi redaqiu
nilor din Arad, Intre carI şi al redacţieI ŞI 
tipogralleT "Tribuna PoporuluI", remaşi
tele mortuare au fost pornite la cimitir. 
Dricul formal era acoperit de cununT, 
precum mal era un car funebru acoperit 
cu coroane trimise de rudenil şi stimatorI 
al decedatutuf. 

.m , ' ale v,rtu\llor omeneştT, vleaţă: pe care I Rom'înieI o scrisoare prin care este invitat e mare ŞI se sporeşte. , "" ,'b' , 1', . 

d l lă 'at să Vlllă nu numai puterOlcă CI ~I mevOltoare 1 h Ischl de cătră Ma,' Sa Francisc Iosif Doamne e ce-a s, "S' 1 I • ., " 

asa de tarzlll ,(jdzeta c cu 1, ~ , 1 1 LXIII P IA a d 
.c.- "". > 1retioasele-I o sImte hecare, " I aşa cunoaşte umea I * 

sfaturI! r Carul e rieja inglodat. ~us v1Caţa, u , eon . e, an~ , a ~- Conj'erinţit interparlamentarâ. 
RomânI să-l scoatem, să nu ne gan- ren~a m~raslgt'!nt~ la c~raţ,e~la ŞI 'plel~l- i Intl'p t) ~i ~ ::;f'pt(~rml'i(~ se nI tillf~ la \~iella 

, '1 x ' auaumentează tuulllea mvetătunlor blsencil la Situaţia a Ull:-;!lJ'PhPce;t eonfPl'i li tiI a Eniunei inlel'-
Jlm 111U t CacI !1l-se ~ o .' , " f d' l ' , - . - ,_ ' 

, 'd 'ltarea mmttlorc SI drcptufllc el, ost·a ll1SU p~truns SI' pal"lallU'III,lI'(', :;-'c()pul <lec:-;tci con[el'llltp p,.;le 
lncurcătura <:::1 esonC! < " " , 1 I '1 . . 1" '. t d' 

. r -ce Român a se de exigentele veaculuI în care l-a aşe- ! (1' a 1111 ('lllIHI ~tal(' e ,.;a l'('l'tlt'ga~ (.H'I,1 I'U, 1.-

- ~ AvertIzăm pe orI , " p 'd' t '~d bl de l'dc'la [CI'f'lI(\(>lo dlllirp el!', la al'lJltl'a~lul lIl~tltLllt , nd!1 penculoas<lc zat rOVl en a SI 10 cose ' , " , 
fen de această propaga , , ' " ,,' ~, , ' , ,'1Il CO 1l.!!;J'l':-; Il I dela Haga, III ţPdllJlf'lp dpla 

" __ încheIe dl ,st,c dela ~b8Zcta«, dar de ,11l1~?tc ŞI 'pa~e l~te:nă a stat~lor ~1 () ţi 7 :-;e va eOIl"tilui billl'OIt! ::;i ,.;p va lh:a 
f.8' tiind de'a târziu*) nu ne mal putem naţlUOllor. NlcălrI ŞI mcI odată n a dat Ol'dilH'a IUl'I'[u'ilol', La ~ ~i U \'()J' avea loc 

• , ,J " t bue să mergem mal de· dinsul ansă la conturbare a acesteI ţpdillH(' dp dp;.;batprl. In af:mt ciI' IUl'r~l-
mtoarl(,~. LI" rde. păCI atuncI când ea s'a lovit de Cll- rill' pr0I'U:-<l', 1lll'tlllJl'i cOllfl'rin\rl \'lH' parlt-
parte, cantan . t d'x d ă fi'1 'tlll ('il'<I la o t'(,('l'l,\iuile n eonlp";PI lIal'l':leh in , . (' ' , ren e usm~noase car ac con c , '. Auf dell1 Dache sltzt ell1 Jrel~, , ',' _, '. ";1'<11"<1 tI(, h, la (j 1'('jlJ'I':<pll\a\1P tI(, gala li 

Fie-I memoria eternă ear familia 111-
tristată l11elngăie-se cu expresiunea con do· 
lenţelor aşa zicând ale unul întreg oraş. lkr sich nicht ZLl helfen weiss"! s a declarat, 1I1 ~ot locul, I a aplanat.. Up(,I'['1 IHq'f'I'ialp in ,;am dp 1, la o sel'atfl. 

Dio1lisie Stoica. Succesul obţinut De dlOSlll pe acest! tI:th"'t tip \}I', L 11(').(1' 1', primat'ul \,iP1H'!. ;.;ram "-
teren, intluenţa ce ~i-a câştigat-o ~ie-şl dp H "i III "l'ii':;-it la UII ballldwl (Jrt,t'i~ de ).!;u
si bisericiI in chipul acesta, il pun pe \'Pl"llul :l\I"'II'Ial~ ill ';1'~lI"<l LI:' ~1. (JJ'lltllP:i de 

P· LXIII d', I I 1 ,1 . barl)'HI zi a ('ullll'l'IlIl!'! l'''prllld,' 11111'1' allplp: PI"O-Apponyi despre apa eon . lnSU a ăturea cu ce ma man , '," it'l'tul lI(' j'P"tlllI\illlll' al gl'lll'lIll1i atJ:-;fI'lae CII 

~e stat al v~a(l,11LlT. . Nu ~ste mal 111l'':: i pri\'irp la eurlp;[ pl'l'malll'tJl;'\ lIP Hl'bitl'aglll 
titlu, d: glor~c, ~l de mreglstrare a 1'0-\ tii 1.1 , I lava, prOplllH'l"ea, gl'lll',ullil dallpz, l'l~ 
stent::t\i', activitatea ce a dcşfăşurat-o i pl'J\ 11'(> la pa.cp-~'II·alll'i, 11I:-i\'I,ţllIllPadau,;ulel. 

In atenţia, cetitorUor lIo:-;ll'l J'('('(}

III:Uldilill <lllllll\ul lil'!lwl HU:-iPllhli'lh, a ,,;'u'lIl 
in 1l1111l('t'ul tI(, :1,.1, COlldU('{o[ol'ul li 1"1 II!'!. tii 
(;, laneo\" i('i in atlp\'!"I' r ('\lIlCl~('llt tlp \ln 
l:Olllf't't,iallt dp,.;loill ie :;>i lJl'{,\"f'lIilol', II ]'P('o

Illalldrltll tulul'OI'. 
,- DisclII's J'ostit la :!l Il//il!, 

Onorată DieWl l;n cas de jale 
de importanţă istorică trebue să co
munic cu On, Dietă, care prive~te lllaT 
de aproape şi pe milioanele de cetă
ţenI al patrieI. Erl, în 20 Iulie 19°3 
dup'ameuz la 4 ore a închis pe ve
c~ ochii Papa Leon XIII. Totdeauna 

-c sguduitor momentul, când capul ve' 
-'-,--, zut al.. bisericiI catolice se mută la cele 

.---...... c VCClni,~, Sute si sute de milioane 
deplârlr-intr ans~l pe parintele sulle
tese dar lum.e.a_jntrcagă, confesionala 
si intet:con-fesionala deopotrivă, se cu
fundă În gân~irea. cât de mare este 
perderea îndurată prin moartea Papel 
şi în temerea că oare-ce poate aştepta 
dela necunoscutul în mânile căruia se 
va depune uriaşa putere morala a pa
pismuluI. Ar trebui Însă să ne ÎIltoar· 
cem departe în amintirii.:: trecutuluI, 
ca să atlăm un papă, la a cărtll moarte 
sentimentele acestea să fi st<1pânit cu 
atâta putere sufletele ca acum, când 
de [,con al XIII trebue pentru tot
deau~asA ne despărţim, 

CredincioşiI de confesiune catolica 
privesc cu durere apunerea capulUi bise
riciI noastre' simţesc îngrijaţT perderea 
aceleI conducerI sigure si puternice care 
şi -în situaţiile cele m~J nefavorabile a l - ştiut găsi soluţiile cele mal strălucite' 

; ......... o.şi deşi credin,a ÎI opreste a se îndoi 
In viitorul bisericiI - t~tuSI o stiu că 
şi înţelepciunea omenească 'contrlbu~ la 
micşorarea şi învingerea greulăţilor ce 
intimpină biserica. 

Doliul bisericiI catolice este decI 
nu numaI de caracter formal, ci pă
trunza\<)r ~i adânc, când perde pe unul 

, Jmtre cel n\o.l marI carI au stat vreo, 
--~~. dată pe -;caunul se Petru, Dar dacă 

relativ la desleoarea problemelor so- I d(~ :II'llltl:a.l,pll .111, lIod!' II'atal(~ Lip ~:()II,lr,l'clu, ~&"--,-
, , ,. o, da')i I bUlwl(' OIll'I! :;>1 llllt'I'PI'pi;\I'('a UI'l. 2 :;>1 3 ale IM Ş'" 1 

c,Jale In splnt cr~ştmesc a ec Am ,s~· l'tJlIVPllţillllPI lida lIaga jJl'lltl'U ('pgllhtl'ea ULT E ,Il JB. .. 
ntul dragosteI ŞI adevcrulul, gand~rea l'<1einil':i li eonllictelor iulpl'/wţionllle, neu- ~ 
aceea permanentă pentru ~mbunatăţlrea I tralit',dea Statelor ~calldillav~., UniulIP!! pan~- IntnornHntarea Pape,., 
instituţională a celor lOVIţI de soarte, lIlpl'icaJJ<t ~J l'elaţlUllIl~ (:aI:1 al' putea sit /te _ ~ D' 

!' d' t i' rosu l,.;tahilite Între dtllsa :;;1 l nlllliea llltl'l'Iml'la- Roma se poplllea,a, m toale gan Ire care se rage ca un lr .. 1 '1 ' d" '. {' _ • 
e-u ungu Vie! sa e. I m :>,," 1 1 II t" 1 1" , 1 A .' 1 -d I l ' t'r I Ş" sfl'r ,it nWl1lm',t, (,fi,;(.tltillll(' a,:upl':l ael"lot' ('on[p- \ea {un e VlIl ere l1lClOSU cato ICI ca sa 

, "1 : ! rllllt'1 1 t' a 'aga, l'apOJ' eu pl'l\'lI'e a 111- aSIste a lmormmtarea supremlt w 
dadi curat ,nu~aI cah~?ţl e O~l,e!1C~tl i 111\1'<1 ]lI"P,.,PI, I'pdi\i(~al'pa 1.1Otăt'li'Pl, con,;iliului ăstar. 
le căuti:'\lll lI1tr l11sul, "eden1 lnamtea, Illll'l"\'<ll'lal'll'llt:\l' tlUI :2 :-'l'l'\l'III\TW 1 ~)ut eli, p 
noastri'l ti~ura lllHlI bărbat in care se li 1'I'iHl"e la U\,lll'cll"eU l;ul\vell\ltlBej dela Haga, \ Roma, 24 Iulie. Credi11eiofil fără 
cOT1centrea.7.ă o adinca şi umilită cre-ll'apOl'tul bim'ouluI inlrl'pal'hllllf'lIlal', IlUlllil'('a Încetare merg să ~'adă cadavru/, Sara 
dintt1 cu dragostea înti~cărat:'\ a stiinteI, I nwmlm!ol',COI1sJlllllulUltel'par!;llIHmtat',t'poca s'a pre~ill'at corpul diplomatic si [otl 

, '. ,", l:-il ~l'(lilll \"IrlOt'PI l'ontrl'lllţr, ('le, llupă CUtll ,'l., ," 
a căruI Viaţă mal\ă ~a perfe~t:1 expresie I ~'a (~I'l'Je cu cale eon,.;iliul inlel'parlaJllelllal', cardm~ill. - Inmor'1ll1ltarea v~~ave~ 
credll1ţa, O mărtunseşte ŞI propagă, "i alte ee,;liulii VOi' lJutea fi atlU:ie la or- loc ma ne. Cadavrul deocamdata va fi 
care în lupta sa inălţătoare cu moartea dinea zilei. aşe'{at în biserica S-tulul Petru apar, 
se desparte cu resemnarea, aproape * conform dorinţe! Papc!, va fi lf'anspor-
seninătatea filosofuluI crestin de viata La ROiltet. Sub aC(':5l titlu .Fa- fat în biserica San-Giovanni, Conduc/ul , , 
aceasta şi pă~eşte cu incredere pe milia« dela J a/2li c. scrie; " In primă- va trebui să treacă peste teritoriu 
pragul eternităţiI. Eată un om. "am ll"('cII ltl, sub conducerea el-luI Gr. italian, pe care Leo XIII in vieată 

Şi asta explică, on, Dietă că in- G. Toei!e"cLI, \T'O do ne snte de Homânl ll'a pus piciorul, Papa a lăsat săraci
treaga lume cultă stă in faţa cadavruluI an n'tcut o prea interesanta escursÎune la lor din Roma 5°,000 fr" celor din 
lul Leon XIII nu numaI îngrigită şi I Homa, spl'e a Illat parte la congl'c:'iul lalin. Perugia .30,000 fi celor din oraşul seu 
calculătoare, ci in adevcrat doliu, pentru I Din (tC('(tsl,,! societate a bleul parte şi dlloan natal Carpinetto ro,ouo. 
că in,tr'I[:,s:11 s'a intilnit papa, b,~rba.tul d,e 1,~l,I~Sll ~iri;ll1u., prim re~lact~~, ~l zian,lI:lT, ROI1W, 24 Iulie, ConclaJJa care ~!a 
stat,1l1dlvldul care, hotăre~te Istona 1I11l- ,1 f1bll~la ,1 o[~OI l~h,lI«, ~,lre Şhl pllbilcal l aJlea să aleagă papă, se }.Ia desclllde 
versalăŢ cu ~e,:fcqlun:a ~?raIă, a omu· 1l1:1:~rSlll~lI,le ,111 • ~(~11~1 ,~la~1l1111 ce ~e~ac: Ila .31 !ul~f'. In congregaţi~ d.e a,t ta 
luT. NumaI mtr·o mdlv ~~uaillate d,c le.tz,l. D :-.:t eL, lE llP;1I11 'lcr:-.le, fOIle ŞI 1.3 a) sa lScat o J't'hementa dlscuţze In

aceasta se desfată ~Onytllnţ~ uma11l· le-a. scos !IIlr IIll \'(~llIIn SUi? ~llllli 11IIS tre Rampolla, VanuteHi fi Oreglia. 
tc1ţi!; şi c~nd u,~ul dmtr ace~tla se de· II: (rllntra ac:slor ,l"Il1tlul'l. , ::ScrIse p,rnlm Caus.1 ar fi indiscreţiile una!' cardinaif, 
st~nnde d1l1 mqlocul nO,stru, cu tO,ate y.lClr, ele an ,tllnb~'lll <Il' stIl ,gazl'ta~('sc, cari il1formea'lâ pe cel din afard. de
~Ivergenţele de vederI ŞI curente, Sll11- u:'oI',. clar ŞI placut. [Jlle~orl avc~)l\ll spre toale cate se intemplă în Vatican. 
ţlm c~ avem f1:are perdere, aplI,ca C'Ol~d(,l1ll <lnIOI'l,llul:-::l nr pre~lIltc(l Rampolla şi Oreglia s'au cer/al formal. 

, Dicta maghiar;), r~presentanţ~ ~celcI I !MglllJ, s('~'I:-;e cu lllllita caldUl':1._ Prmcl- De oare-ce imbal{anzarea n'a reuşitpe 
naţIUnI, ,Ia car~ apa~ţm l11ul~e mIlioane \ pala toJ'!(~ a volulIlnluI esle li!l1ba en- deplin, s'a inter'lis sărutarea picioan::{or. 
de catoltcr, deSigur simte adencI regrete , rata \,Ulll(l!lC';lsca, ccea-ce ne ullleammll ,~'. ~ 
pentru doliul bisericei catolice şi acestor s,T-1 celim ('Il pi<lcere. Afara de Homa, 1, !1:ida!~(;sta, 2:> }~lte. AS.tara a ;~-
regrete precum şi acelor sentimente <llltOI'1!l 1)(' mal poarlc''t prin oraşele: I szt aICI p' lr;zat~le ţel li, eardmalul \ (1-

omagia~e carl stăpânesc între~ga lume I :'\f'(~poli: P:fmpel: Capri, ,FIOl'e,n!a, \Te_1 szary, I~l~a aF pa plec~~ la Roma spre 
Cl~ltă, ,ţ,ll1em să le dăm ~xpreSl.e propu· ,Delia ~I Lldo., Ca. apendice JH se ma~! a.lua !~l_~_~e La conclaJ a. " ______ _ 
m:nd suspendarea şedmtel m semn dan !lOtlC SCl'I:-;OI'l despre Londra ŞI! 
de doliu. ' , J>arÎ:-\. 1)(' vt~nzal'e la adminislratia' Tri- i H('d, \'f'SPOllS. Ioan Russu Şiriann. 

Informatiuni electorale. 
__ --,~"~ __ ~_L_-.~_~~~--===c-~-"-,,, _____ -=== 

1)(1 li ('1 PUPUl'IlilIl, in Arad, Prf'!ul :? cu- Editor Allrel Ponovlci-BnrciallU. 
rUl! lll'". 

* 
Brut-lllitliţt militare. Nu e mi

rare dacâ în ţara întreagă se duce o luptă 

INSERŢIUNI şi RECLAME. 

inverşunată in contra proiectelor militare, A vis 
VI. Cam. Caras·Severin. carT cer feciorI m,oI pe seamă - marfiI, 

privim cu atenţie !î1~\nircstarea senti. 
mentulul lumeI întreg! aU\1\1 din inci
dent~l r::orţiI şi a luptei de \lrl.:'O câte. 
v,a zIle mcoacl cu moartea Pape\ l.eon 
XIII .. putem ob~erva curioasa apari\ie, 
că l~ ace,st dolIU general s' a şters de
osebIrea mtre sentimentele credincio. 
~il~r catolicI şi ale celor de alte con. 
LeslUnI. 1. Ce rI"I 1 1 H'lg.'ia are 3186 alegNort Arum c<.tcI bătăI ş! moarte il aşteaptâ în l11u.ltc! pentru comercianţi de manufactură. 

Aceia carI în convingerile lor stau 
mal d:parte d~ concepţia universal\1 II. 
represmtată pnn papism, representanţiI 

III. 
-J "~stll e col mal mare noro(~ al HOIlli'mil 

!la tvtdeaulla tntIlrale cu sfaturile sal9 <>1 cu J'd ?jr, IV. 
" iieJutare. Rad, y el a 

îlrcpre~intd Pahomie Avnlmescu(gnv.) Ilo,cur! pe sermanlT rccruţI. i\,cu,m ne Vll1C 1 ' .. " ... ": ,_" ' .. ,' , 
, ',,~' .,' _, ,1 ştirea despre ° nemdoasâ Chtntllre a unul. llm ~,lLl!"(l ~lt:lIllUI(l!( 1 d4 (!orlll~ I~ \,1 .1 

Cer{'ul qal ~I!~' ~H"~ arc f 1.~6 al, get01l. I regiment, 4;0 de soldaţf au C<lzut pe drum UlIt'1 allp lnll'ppl'lIlll"I'l ~lIb eOlldl\IlIHI .lo;~I,tp 
,Aeum Il npre,wLtl( lllJ.-'.Ib[IY Imre (y,) i fr;tntT de ob'oseală si cjldura. Il) au murit IliwomlJlln, p,;te uua dlnt]'(> cf'le 111<11 J1'lI-

L;rnLl Fag€t ar: 1~)39 alpp,{ori, Aom~ ia,r..io .trag dc moa~te: _ In' cii d ura, tra- \ lI~tla"p, ~i fl·p(·\·.~l1ll}; .l~,t'i\~,fll~! (~~. l~Wl,l~lf;H:I,Ul'ii 
,t1 represmt~ D~_ ~el~!ess ZSlgm~m,d (g) \ pIcă, ~In, "J..o [,uite .regllnentuI. I:! st<lţLO\1,at dlll, or,l:ul ,Slltllll, ~ 1].lII~lh .ulIa) ,1 :-;f pr! d"Il' 

C~rcul Lupo} me 30;:~.j all'gdorl. Awm In 1 rcblilJe lBosTlla) a plecat la exerţlr.l Oft~I'le Oi :-le aJresa, sub lll', 10J POilt-
li represmta Patydnszky Elek (g) Deprinderile au obosit soldaţiI In aşa me- l'eslanle Nagy-S~eben. 10":1 ţ-,'J 
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VINETEA 
Jnal bună la spălat. 

==~-== = Sub scutul legilor. 

Villeţeala ca mai folosită in spăIAtoriJ şi case private. 
E it in li. Ş 1 n e i n i r e (u t li. ! 

1 sticlA mici!. de 24 fi]. ajunge la 10 sp!mi,turY. - 1 sticlA mare 
cc>,t 1 cor. 60 ID., 1/2 de stieI! 1 cor. ======= Se poate căpeta pretntlndl'nr 

Se ne ferim de falsificato. 918 12-20 

"TRIBlJ""NA. POPORULUI" 

Singurii 
Fabrir.anţi: FRAŢII HOCHSINGER, fabrică chimică. 

~ 
Nr. 1:J: 

~ 
. " 

BUJ)APESTA, . . 
VI., strada Hozsa 58 

., ...... 
; , 

~TfZZZZZZZZZi:ZZZZZZZZ~ZZZ1tZZZ1tZZZJGt(znZnZZ~f.~ 

:IIIIt Magazin de modă Mare depozit In stofe de p8vepenzlt.'·· 
~ ~ Fondat la 1840. Nenum~rate muşteril pot atesta, că lllateriile de re-' 
:l1li verenzi cump~rate dela noI sunt de cea mal bună oalitate' , = Ros e n b 1 ii h H. & C-ie şi DUŞI la., culosres. - « 
• În ARAD D~l GEORGE lAHKOVIC~, 'o. .' 

:l1li care ast&zl e conducMord pravalie) noastre, se bucu.r. In oerc9!!.- ~~ ~ 
~... Colţul pieteI 8zabadsag şi strada F orray. largI de cel mal bun renume ce.ştigat prio. h~rnicia şi prevenireB .. ~" ~ 

1040 1 - , '1 1 ; . --_-_ s a aşa inc·e.t putem spune, ca noI pregMim reverenzi a ce or ~ 

~ Mare magazin de articol! de moda pentru b9.rbaţl şi dame, PAnzaturl, mal mulţi domnI preoţI din provinţa. :';./-: ~ 
~ ~ifonurJ ,i feţe de masA calitatea cea mal bU1']ă - depozit de fllbricA. P eţ .... lld I ~'""I;. ~ purI so e Ş '. ;:ţ 
~ AlbiturI pentrn barbaţr şi dame. Primim oonfecţionarea de trusourl , '.>' M intregi pe IAng' preţurile cele mal artin.. serviciu prompt. .' ~ .. ; 

nMMMIIMMIIMMMMMMMMMMMM)!MMMM)!MMMMMUMMIJrJr~r :"; ,,-
"....." .. -. - - --~ 

B.-@_S .~ .......... ~ .. ...:..,.. .... ...:.... .. ~. 

"--..:"'"-- I_~.:.. ţ 

IKOH JOZSEF 
tinichigiu de lux şi clădiri, aranjează oonalizare şi apaduct. ~.! 

A-rad, .Ândrăssy .. ter 13. - Telefon Nr. 333. .c" '. 

L'\ ş8se exposiţil a luat premiul 1. L'\ Paris, In 1883 distins cu BtipeDh.-<. ','? 
-~-.. =:==-=~~~ al sttitulul. ------ .... --_ .. - ..... -------~ .. --
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Prăvl\Ua mea de tinichele mi-am arangiat·o In palatul nou al bisericii Minoriţilor unde 8m magszine cu mezzanin şi suterane; 
aranjame nt nou, modern, avend olt ce obil'ct aparţintltor branşet acesteia; cualitate escelentă, invenţiI nol. 

Atelierul In Battbyany.utrza 32, casa proprie. Telefon 321 (Primesc aicI şi elevI.) Dulapuri pentru gMaţă, la .cael:\. 
şi pentru eArciumarl şi m9.oclarl; moderne şi invenţiile cele mal recente; cu ghiaţă puţină receşte ecelent. Primesc aranjarea .' I 

~ ~:.~. 

;1~ 1 ~ Primu8c şi execut tot felul de ornamente şi lucrări de tinichea, acoperişurI, mansudo ornamentate, ferestre pe 

(1 â: acoperişurl şi acoperişuri da turnll11. 

de apaducte şi bM la casă, atM In lOc, cât şi In promncie. 

~~g8~~~8~S.I~g~'~ 
- .. .""""'" 

.)Il10.. 

Nellballer ~Iano ===== antreprenor de z;dirl,:===== 

ARAD. 
strada Kossuth (vis-a-vis de casarma honvezilor.) 

--- Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 4:11. ---

~ .' .. 
, .t.. 1 

Am mal multe tnsărcină.d pentru zidirea pivniţelor de vin cu ce'· ;(, .. ,: 
şi beton de fer, prin urmare Imi permit a atrage atenţiunea onoratulul.,-..... --; .. I", .. 
asupra acestui nou sistem de pivniţe foarte corespunzMor. 

Primesc spre efectuire 

Pivniţa şi buţi de :vJn, -, .. --
. tit din cement-beton, ~~:- .» 

din cement-beton SIstem cel mal nou, con8~.~C pe lângă. gllunt' şi c ' 
ficârl turbina şi jilip pe le.nga. preţurI favorll 1 e, 
diţiunl de pItită uşoare. 

La dorinţă esourg la faţa locului. 
Planuri şi preliminare de apese fac gratuiti. 1016 8-:'L 

CU distinsă stin: a. : , 

NEUBAUER MANO.'· 
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Nr. 128 

Felurimi. 
TIE. 

CtJ te iubesc şi te-am iubit, 
sa crezi fţi vine greu' 
Când te-am iubit, pâ't~' n'ai eşit 
Zimbind în drumul meu . .. 

Şi dragI. dacd te-am avut 
pan'nu te cunoşteam, 
Orezl,astdzl, când te-am r:unoswt, 
$11, drag' sa nu te am? , .. 

,',' V. Tur. 

" . 
Din viaţft Pape-t L60 XIII. Pa~: 

Leo XIII era amator mare de tut~JIl de. na ~ 
Intr'o zi tocmaI pe când era WCLJIlJura 
d.e o m~lţime de cardinalI, îşl,SCOas: tabai 
chiera şi trăgend ~uţin, ,tutul~ Id, ~~;' lo~e~~ _ tie-căruia câte o pnză. ] oţl car 1:1a I ,uar~ 
din tutun, sau se pr,efăcură ce. p.uţm" ca 
iau, numaI un cardmal francez II dadu 

corfă. ~ 1 1 _ Cum? D_Tale nu-ţI pace tutunu 

de nas? '1' ~f ~ _ Nu Sfinţia a. - I respunse 
cardinalul. ~ La păcatul ăsta nu m'am 
putut obişnui. , 
" _ Păcat? - il reflectă Lea XlII zlln
bind. - Dacă ar li pdcal, d-ta de mult te-al 
ii~ obişnuit deja la el. A , 

CardinaliI abia se putură stăpam să 
nu isbucnească în hohot de rîs, mal ales 
că toţI ştiau că În tinereţele sale, ca oficer, 
cardinalul trăise lume dalbă! 

* 
Papa mereu era asediat de pictorI 

italienI ;;i străinI, carI îl rugau să-I dea 
voIe să-I facă portretul. Papa s'a Înv?it de 

-cele mal multe orI, aşa Încât mulţI pictorI, 
de altminterT slabI, au ajuns la renume 
prin simplul fapt, că au făcut portretul 
pape!. 

"TRIBUNA POPORULUI" 

P~cto!ul, cam I!emodest, îl rugă acum 
să-I scne cat~-va CUVinte sub portret. PapeI 
nu-l ca~ vmea, la ,socoteală s'o facă, şi 
ezită. PIctorul tnzlstă. 

- Cu~ t~t preţul o doreşti, domnule 
pictor? - tI mtrebă Fapa. 

diplomat. Nisal d, nunţiul papal In Viena, 
auzea cam greu, şi - cum e ~tiut -- şi 
Leo XIII auzea greu, Intrebat odată de un 
diplomat despre rezultatele misiuniI diplo
matice a luI Nisard, Papa i-a respuns: 

- Da Asta ar It pentru mine culmea 
fericiriI. 

- Bine, fie I 
Papa zimbi, se gândi un moment 

apoI scrise ~rmătoarel~ cuvinte ale luT 
Isus, scoase dm evangelta luI Mate!: 

- Nu v! îlldoiţe! lu adelJif,' eu sunt 
acesta. • . Loo XIII. 

• 
Pio Centra e camerierulluI Leo XIII. 

Istoria acestuI servitor, care e de 25 de 
anI pe lângă Papa, merită de a fi pove
stită. El e fiul unul pă!ărier, care are spe
cialitatea beretelor de cardinalI si îl avea 
de muşte riu şi pe cardinalul Pecci, fostul 
Papa Leo XIII. 

Intr'o zi, Pecci observă în prăvălie 
pe un copil cu ochiI strălucitorI, a căruI 
privire urmărea toate mişcările sale şi 
care părea mistuit de dorinţa de a vorbi. 

- E băiatul tău? \otrebă cardinalul 
pe pălărier. 

- Eminenţă, zise tatăl zăpăcit, nu-I 
băga în seamă ..• e copil. Te iubeşte aşa 
de mult! ... Iartă-I Îndrăzneala •.. 

- Ved că vrea sil- mI spue ceva, 
zise cardinalul Vorbeşte, băete. 

Copilul, roşu de plăcere, îngînă: 
- Eminenţă, când veţI fi papă, lua

ţi-me camerier. 
- Ti-o făgăduesc, respunse zîmbind 

card~nalul Pecci, căruia ÎI plăcu această 
preZIcere. 

Trecură anI de zile si Pio Centra 
spera mereu, deşi n'a mal vezut pe scumpul 
seu cardinal. . 

Acesta nu uitase însă de băiatul, care 
cel dintâiu Îl salutase ca papă. 

Chiar în seara zileI În care cance
larul l'a proclamat papă, Leo XIII a trimes 
o depeşă luI Pio' Centra ca să-I anunţe, 
că l'a ales de camerier al seu. De atuncI 
fiul păIărierulul, ca şi suveranul pontifice, 
n'a eşit nicl odată din Vatican. .. 

* 

- CunoştI dota comedia: Cel dof 
sur,l?" O predau eu cu NisarJ,... EI 
n~ pricepe bine ce-l spun eu, eu nu pricep 
bme ce-mf respunde el .•. Asta nT·e de 
de mare folosJ d'a ne putea inţelege de 
mmune. .. 

Ziarul ."Ee/a;'·" din Paris aminteşte 
de un italian bătrîn, care pretinde de a fi 
nepotul luI Leo XIII. E om lipit pămen
tuluI şi susţine că e fiul fratelUI mal în 
vrÎstă a papeI. Pretinde şi el parte de 
'!l?ştenire din averea papeI Are şi un 
hClor, care nu de mult a pus la cale un 
mare scandal in faţa Vaucanulul. 

Şi "CON'Z'e1'e dela Sera" aminteşte 
de o rudă depărtată a papeI, contele Silviu 
Pecci, care trăeşte în Parma şi munceşte 
greu ca să-şI poată câştiga pânea de toate 
zilele. Viaţa tntreagă a stăruit pe lângă 
Papa să-I dea ceva ajutor, dar {ără folos. 
In faţa acestor pretensiunI contele Fra"olli 
Pa,illi publică acum un articol, în care 
declară pe cuvent de onoare, că Papa a 
avut numaI un frate, Cat"Ol, care a murit 
de mult. CeIlalţI l'ecci-I nu sunt rude
uiile PapeI. 

• 

6 

"Agendele acesteI congregaţir, din 
vreme în vreme sunt foarte interesante. 

CâţI-va anT mal nainte, episcopul din 
Praga, Dr. Tersch işI publicase cartea "Me
ditaţiI asupra filozofieI s-tuluI Toma ~e 
Aquino". Doue volumurI, grele de 1 chll. 
O carte frumoasă, tipar frumos, hârtie 
frumoasă. La citirea el însă, membriI con
gregaţieI înlemniră. Că episcopul Terscll 
nu înţelegea şcolastica s-tuiul Ton~a ~ nu 
era tocmaI de mirat, căcI asta se IJ1t1tU

plase ~i al tor episcopI savanţI, dar rcul 
zăcea m faptul, că făcuse din s-tul Toma 
un eretic. MembriI se puseră la sfat. Să 
arză cartea nu mergea. S'o pună pe index, 
ar fi însemnat un scandal. Curia se hotărî 
decI pentru un mijloc radical: cumperă 
Intreaga ediţie a cărţi}, Te,'Sch n'a aHat 
nimic despre asta. Lucrul Însă nu era Inc:1 
sfîrşit. Te"sch dăruise unul seminar din 
Roma - treI esemplare. Să le con!lşte? 
EI, dar Tersch putea să vină vr'odată la 
Roma şi să-şI caute cartea În biblioteca 
seminariuluI. Curia găsi şi de astă dată 
espedient. Toate treI esemplarele fură 
scoase spre citire, şi nu mal vezurtl lumina 
biblioteciI" • 

Curia, precum se vede, tratează cu 
ereticil modernI foarte diplomatice~te. 

• 
RaportoM ammowani. De curînd a 

apărut la Londra o carte despre ziaristica 
americană, pe cât de interesantă pe atilt 

1ntr'0 zi un tîner pictor italian, a 
căruI zel era ma! mare decât talentul, il 
căzu la picioare şi-l rugă se-I permită să-I 
facă portretul. Para se învoi şi peste 
câte-va zile portretu era gata. Inzăd~r se 
căzAia însă Papa să afle asămenare mtre 

-,.,< .. poru=el"fi icoana sa reală; portretul nu-I 
-:'~ltiil!na de loc. 

Raporturile dintre Vatican şi guver
nul francez le caracterisează foarte bine 
vorbele luI Leo XIII spuse cu un prilej unul 

Din Vatican. In zilele aceste a a- de instructivă. RaportoriI americanI sunt 
părut o broşurică interesantă scrisă de un cel dintâI raportorI din lume. De n'au 
tiner profesor ceh, care a petrecut mal \ despre ce raporta, inventează eT crime. 
mulţl anI în Roma, şi-şI povesteşte acum Raportorul uneI (of din Chicago găsi odată 
amintirile şi impresiile vaticane. "Mult e şinele unul tren o pIedecă, care ar fi 
m'a interesat cOllgregaJia indexlllul" - scrie fost în stare să facă trenul întreg să de
între altele. - ."PrelaţiI, ce-I drept, şi astăzl raeze, şi să pună capăt la 75 persoane. 
referează despre CărţI stricăCioase, dar căr- Şefu~ ÎI dădu Însă dimisia pentru-că a îm
ţi le aceste nu mal aj ung în index. Unul pedecat 71producţia unor nou UlII illle1"l!sallte". 
dintre el mI-a spus şi cauza = "Stil, - mi-a - In multe locur1 crimele se fabrică din 
zis, - "Voltai re a av~.lt dreptate, când a partea raportor,ilor. Aşa spre pild.ă u!l ra
zis, că In genere cărttle seamănă cu cas- portor dm Indiana clImpcrd dela institutul 
tanele: numaI atuncI' au gust dacă sunt de anatomie un cadavru pe care îl găsi de 
fripte. De curând, în contra votuluI meu, 15 OI'I Între ÎmprejurărI, carI făceau vero· 
o brosurA proastă a ajuns pe .ndex. Era si milă vr'o crima. Pentru suma de 120 

d'un conţinut nu se poate mal stupid. Şi cor. - cât îl costase cadavru! - făurise 
ştiI ce-a fost urmarea? Broşura a ajuns 15 senzaţiI. Dar metodul luI nu remase 
cincI e~iţiI I Da~ pe lân~ă ~s~~, ~acă ar fi multă vreme taină, căcI omul.dela care IŞ1 
să ne ţmem strIct de pnnclpllie Indexulul, cump~rase cadavrul - măhl1lt că a fost 
ar trebui să oprim întreaga literatură be- plătit cu un şec Jalş - a descoperit isvo
letristică de azIl'. rul senzaţiilor Raportorul însll. {u ales de 

."- , 

NANTAS. 
."..... NuvelA de EMILE ZOL!. 10 

(Urmare şi fine). 

El păleşte şi se dă îndărăt; vorba 
aceasta l-a isbit ca O lovitură de bicI. Il 
treceau fiorI recI; şi recunoaşte că ea are 
dreptate, căcI el n'a făcut altceva decât că 
s'a făcut de rîs cu această scenă de Otello, 
Mal bine remânea la lucrul seu! Inima i 
s~ .contr~cte~ză, î~ltreg sângele ÎI fugise 
dIn obraJI ŞI o mmă de durere se aşezase 
pe faţa sa. 

F!avia observă schimbarea ce se pe
trecea 10 ,sutlet~1 lUT, o expresie blajină 

.... _ră .ochll ei ŞI plecând din uşă ea ÎI zise 
paCInIcă: 

, - CautA singur. 
" Ea luă lampa şi, intră în iatac, pe 

Căută arma, ::;ă vadă dacă e încărcată, 
şi îşI zise: 

- Destul acum, nu mal pot suporta; 
după-ce ve voI termina cu lucrul, să-şI 
găsească şi inima mea odihna I 

Se aşează din nou, ridică lampa, care 
era gata să se stângă şi începu să scrie 
Termină proposiţia pe care o lăsase ju
metate şi lucră liniştit cu temeiu mal de
parte. In jur domnea cea mal adîncă tă
cere. Pagină după pagină se umple, şi ma
nuscrisul se ridică grămadă. TreI ceasurI. 

Flavia, după-ce a plecat Nantas, a dat 
afară pe inspector la moment; şi deşi se 
culcase, nu putea să-şI găsească odihna. 
Se scoală şi se furişează până la uşa băr
batuluI seu, unde ascultă. Nu aude de cât 
scârţăitul condeiuluI. Se pleacă spre borta 
uşiI. Nuntas scrie liniştit; faţa luI exprimă 
satisfaCţie şi mulţumire, pe carI le aduce 
munca. Dar vede şi arma, pusă alăturI, 
căcI o rază din lampă cădea pe revolver, 
luminând ţeava ca printr'o rază de foc. 

cand Nantas remasese In prag. Cu o miş
care făcu el semn, ~ă ~u este de lirSă şi 
că n~ vrea să vadă mmlc. Dar acum Insista 
e~. Cercetează toate unghiurile odăiI, când 

. alunge la yat, dă perdelele la o parte-
~\ dl de Fondettes, care era ascuns în pat V. 
apare ' Casa din dosul grădineI era de pre-
, Aşa s'a speriat femeea, de a dat un sent în proprietatea lui Nantas. O cumpe-

llpet de groază. rase dela socrul seu, Dumal pentru mo-
- - De fapt, - gângăvi ea, pestre- tivul, ca mica mansardă, In care el a luptat 
~tă, ..... acest bărbat tntr'adever a fost doue lunI de zile cu mizeria şi cu lipsa, 
aicI.:. dar eu n'am ştiut nimic ... ÎţI jur să nu se inchirieze la străinI 
pe viaţa mea, că n'am stiut nimic! De multe orI de când era bogat si 

. -Dar la moment par'că regretă această om cu autoritate ~ simtit nevoia de a ;e 
esciAma,:. Mândria nu-l permitea să se inchide acolo su~ În odăită C'tcl acolo 

" ,. ,apere sa se scuze C t ~ ~ d ,,'" 'd' .' u o ex rem:., mcor- un e mal mult a suferit putea să savureze 
l .a~e a, energ\e~, a isbutit, să se stăpânească, ' cea mal curată bucurie'a triumfuluI se~. 

ŞI lDtr un ton, dU\1a. \'utlnta- rece ZI 'se' Se d d A J' d . 
. _ _' 1 1',' , •• • l~cea sus, ; C'ateor ple ecI 1 se 

Reu It Da~ d ta al a\Ut absolută dreptate; presentau m cale; cand era vorbă de a 
• Z Dt m a~ opuS', medita asupra moduluI InlăturăreI lor de 
f' de F ondettes era Intr'o situatie, c1te orI avea să se hotărască pentru' lu-oarte strî S', ,< , • • 
surl:l ridic~to~ată. Imţea c~ e ,p~.ste mt- crurI marI ŞI ~mp<::>rta,nt!!. Ades~orI venea 

. . d ŞI mult ar fi dat, daca Nantas spre a se re1l1ChlpUl m vremIle trecute 
cucPrtmstă e furie, l-ar fi luat la cătărl ; dar 'tentru a lăsa să-I delileze în fata ochiu~ 
a es a cea de' l' d ' ~ 1 l' b ' ochiI dela dl F vedlse pa I , ŞI, lŞ P l1n a ul conştiinţeI întreaga sa viaţă, - şi acum, 

. se plecă ,~>n ettes la ~ la:'la i p~ urmă că. \ se impunea necesitatea sinucidereI, 
_ E~~i~b~~ faţa eI ŞI lIn Il zIse: s'a hotrtrît să moară in mansarda sa. 

că d-ta estI l'b e Să-mI cer scuzele pentru- ,Bătea opt ceasurI, când Nantas a 
, I eră. fA t 1 \ S' fi' d ' Se întoar . s arsI cu ucru, \ m -că Il era teamă 

. Aşa se si~t:~plec~. . , că ~boseala îl va doborî; luă o bale recei 
ceva în intern i' n~ par că 1 s ~r fi rupt a.poI chemă pe mal mul~l funcţionarI şi le 
mişca. Du ă-C: a ~aI ~ecamc. se maT dete poruncI. Cu s~cret~ru\ seu a avut o 
lucru, s'a dus dre t l~ns, 10 odaia s~ de mal lungă cO,nv~rbl~e: Să m~argă ~ numaI 
~"ltar secret în e! . birou, a deschiS un de cat la TUllerll ŞI să presmte nnpera-

, re ttnea un revolver. tuluI proiectul: ear în casul când ar mal 

__ 3 _< .~ _~ __ & __ ~ __ 

primi n0\11 inviaţiunI,-~ă\ desluşească unele siune de ener'gie ~i forţă, când puterea şi 
lucrurI. '"'' voinţa nu ne dau totul I O singură miş-

Acum, credea Nantas că şi-a împli- care a inimel nebune nimiceşte totul, şi 
nit misiunea. Toate le a lăsat în cea mal clădirea pe care el a ridicat-o se prăbu
bună ordine; nu se duce ca un falit, care şeşte ca o casă din căql de joc, atinsă de 
lasă toate Încurcate şi se gândeşte numaI suflarea unul copil. 
la plecare. Nu i se putea imputa nicI la- Grozav de abătut, Nantas regretă că 
şitate nicI egoism. A dat lumir ceeace i se nu şi-a executat hotărîrea înainte cu doI
cuvenea, ş'acum stăpân asupra sa, singur sprezece anI. 
avea să dispună de sine I . Ia revolverul de pe masă şi Începe 

Se făcuseră ceasurile noue; era tim- să-I umple. 
pul suprem, - se gândea el. Ia revolverul Gândurile îl sboară la soţia sa şi 
şi era tocmaI să plece, când avea să soarbă inima i se mal induioşează odată. Ah. 
cea din urmă picătură a amărăciunel: D-ra dacă Flavia ar fi vrut să-I iubească, ce lu
Chuin vine după cel zece miI de francI crurI· mari şi extraordinare ar maT ti 
promişi Ea făcu o mină de adâncă com· creat el! 
pătimire şi tristeţe O, dacă ea i s'ar ii atârnat de gât, 

EI se ruşină cumplit, că a stat de dacă o singură dată Î-ar li zis: 71 Te iubesc:" 
vorbă cu această josnică femee. Dacă ar ce ar mal ti remas în lume ca el să nu 
mal fi fost În sufletul seu un strop de ne- poată ajunge I 
hotărîre, complicitatea cu această femee, Dar val, ea nu-I iubeşte, nu-l va iubi. 
l-ar fi Împins la sinucidere, nicI când nu-I va mal iubi! Şi el simti 

Nen'os părăseşte' odaia, repede urcă un nemărginit dispreţ pentru vointa tar~, 
scările dela mansardă şi in grabă uită să pe care o socotise <le unica divinitate, care 
scoată cheia. i-a dat totul, numaI cee a-ce mal mult 

Nimic nu s'a schimbat În mansardă. părea nu: pe SOţia sa t 
Ridică arma. Plapoma este tot murdară: tencuiala atărna 

d b '1 1 Afară era o dimineaţă admirabilă. 
e pe pereţI, ear mo I e e sărăcăcioase: Prin fereastra deschisă strl!.bătea soa-

pat, masă, scaun, I!rau tot acolo; camera 
avea aceIaşI aspect al miserieJ, ca şi Inainte. rele, Împrumutând sermanel odăiţe un aer 

Se îndreptează spre feredstră; aceeaşI ~~Ol. ţ:ar colo, în ~epărtare. reincepea 
privelişte: copaciI marl din grădină şi ta- .. taţa Şl sgom?tul eap"taleJ. 
bloul ex.tinsuluI Paris. A Nantas lşI potriveşte revolverul la 

A ă l I umpIă.·· ; 
şeaz revo veru pe masa şonto- D d tă d h'd . I 

rO;tg-;1 ca să-I aibă la îndemână E aci . e-o a uşa ~ se esc ,1 e VlO ent, 
unde' n'are să-I conturbe nimeni' • nu ar~ I FI~vla se repede m odae ŞI c'o singura 
o" se ăb ă '. mişcare dă la o parte revolverul. Revol-
:x.. gr easc. I lob d '1 I -

V rea să-şI mal petreacă în gând o veru se s . oa e ŞI g onţu pătrunde 10 

dată viaţa întreagă. Ce pret şi ce scop a tavan. 
avut? Nu se găseşte el pe acelaşI punct, EarăşI îşI staa faţă in faţa, ochI În 
ca şi acum vre-o doisprezece anI? AtuncI, ochI. Din causa că fugise repede, Flavia 
ca şi acum era hotărît de a se sinucide; abea putea respira, încât o bună vreme 
numaI că atuncT era cu mult mal sărac n'a putut să zică un cuvent. lşT ţinea mâ
decât să-şI poată cumpera un revolver, nile pe inima agitată; în tine se potoleşte 
Dar resultatul era acelaşI, dacă se a.runcă încordarea; sughiţând ea se aruncă la 
din fereastră sau ÎşI trage un glonţ. pieptul luI "i Clsclamă: 

Va să zică de fapt nu exista nimic - Te iubesc, da, m'aI biruit, te iu-
de Încredere şi sigur pe lumea aceasta de besc, te iubesc I 
cât moartea? NumaI ea nu înşală; e gata Această mărturisire, care i-a îtl~e
întotdeauna. Toate celel~lte sunt nebunie nunchiat mândria, a fost cuventul man
şi amăgire. tuitor pe care îl aştepta el. Singurul, care 

Toată rîvna luI pentru avere, auto- t-a dat putere de-a mal trăi I 
ritate, putere, îl păru acum, ţuI Nantas de 
nimic, copilărie ehiar. La ce atâta expan-
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prqedinte al clubulul pre5cT. car şeful ÎI i Cel mal eftin isvor de cumperare 
m~lri plata cu 100 "/'" I • din Arad. 

, Scr~sui"l _ (Un ConclatHl., AstăzI, Juvaericale 
cand ochli lumll catoltce sunt lI1dreptap w w ' 

asupra RomeI, unde se fac preg:ltirile ucati de aur şi argint (frânte) 
pentru alegerea nouluI papa, credem Că biI t d 

b 

va ti de un interes public, sa d,~m des- e e e amanet 
cricrea uneI concLwe f<lcută de papa Cle
meI/te XI I '. Dcscrierea aceasta e cuprinsă 
Intr'o scrisoare adresată de cardinalul Gall
Bl1l1elli (acesta era numele luT Glemente X II', 
Inamte de a ti ales pap,i) unu! prietin 
din copilărie, actoruluI Carlm Bertil/a"i_ 
Conclava dela 17(îSJ. a căreI descriere ne-a 
dă elemente .XlV, a fost o conclavă foarte 
viforoasă şi a durat roG zile. nPrelaţil a
dunaţI să aleagă papa - zice in scrisoarea 
asta _ se plictisesc adeseorI reu de tot. 
Eu-mI petrec purtând un ziar. De-ţI val 
putea espedia scrisoarea înainte de ale
gerea nouluI pap:'i, nu voT încerca Să-ţI 
prorocesc cine va li ales, căcI de obiceI 
pe acela îl aleg la care mal puţin ne-am 
aşteptat. 

c 
o 
a 

ump~rA pe b!l.nl g~ta cu preţurile 
ele mal scumpe, uu le schimba cu 
lte (.biecte. 1005 2il-

Deutsch Izidor, 
clasornicar şi juvaergiu 

A rud, Strada TeIllplolD. 
i'elefon n-rul 438. -

----------------

LEDERER LII)OT 
S tr. Deă.k-Ferencz Nr. 30 (Casa BoncI). 

c 
Aduce la cunoştinţa on. public 

ă In magazinul seu se afi' 
Stil tu ce-} o conclavă? E o adunare 

Je moşnegI, carI se Ocupă mal mult cu TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT 
cde lumeşti decât cu cerul, şi cari toţi se 
prefac că sunt mal bolnarf, mal slabl şi 
nepulillclOşi de cât Sl/llt Îll 7"4:l1litatc, în spe
ranta că astfel vor trezi interesul aJeren
ţilo~ lor. De oare-ce cel mal mulţI nu abzic 
de nădejdea de-a fi aleşI, mai puţină an
tipatie au pentru rivalir carI stau mal 
aproape de morment. Reuma lţl dă drept 
sa fiI om de incredere i şi hz'dropsia şipoda/:îra 
îşI au aderenţiI, căCI amblpa şi moartea 
contează la aceleaşI int<lmplarI fericite. Si
alul e Întâia treapld la l,ou. - Cardinalul 
(Jm',-iw' are toată dreptatea, când aseamănă 
condava cu un coş de albme: albinele 
aceste impung, acele zlzăe; ca să adunI 
mierea al lipsă când de balsam, când de 
vermut. - Fiecare zi se goleşte urna aşe
zată pe altarul capeleI sixtine, în care lie
care alcgătorişl aruncA buletinul de vo
tare, - şi stÎrşitul tot nu mal soseşte. 
Ziua de m<1nI, care va începe tot cu chie
marea spirituluI sfânt, va ti ca ziua de 
azI. O partidă pune jurămcnt, cl mar 

, 
===- dela 32 ft. 

1 n rate sepMmânale şi lunare. 1018 14-

rrot In stelierul sus numit se 
rimesc reparaturl de maşint de cu.sut 

Be g&.sesc tot felul de aparate. 
P 
şi 

In atenţia publiculuI ziditor! 
Am OD08~e 8 aduce la CUDoetlD$8 m. 

o n. public, cI:I. 1'1 sLrftda Kapa, n-rul 12 
caaa propIÎr) Iim d(:s biR ( 

O cancelarie de zidire. 
r 

IDlreprind Zidili de case nOIl~, restau
are a ei 8chlmbsIea de l'8St1 V~Chl, cu un 
UV~dt ori-ce SOlU de lucrare ce !Se ţine de 
smul Asta, pe Jl! g i p:tţati d.in~ ti g riln$ie 

c 
r 
a bBOhl~A. 954 26-30 

Cu stimA: 

Tenczlillg-er I~.fu·oly, 
măÎes:tru d", zidar diplomat. 

bine va sta G lunI închisă, decât să abzică 
de candidatul el predilect. AicI se preface 
unul ca-I indiferent, colo altul că-1 istovit de m. 
puteri. Unul are ;, altul 7 voturI sigure. "Ce 
cerI pentru ele? Cu ce preţ mi-le cedezI\.(·? 

Am onoarea 8 aduce la cunoştinţa 
on, public, ca 1009 9--50 

aID. deschis 
Se întreabă pre!aţiI reciproc. Sara spionI 
ascultă pela uşI". - Alb de papă, Cle
ment/! XI V îl scrie prletinuluI seu: "NumaI 
acum simt cât îmI lipseştI tu cu dragostea 
ta de prietin, când eu nu mal înspir decJ.t 
respect şi frică ' .. ~i' poate voI fi l)efe
ricit~. - Cleme/lte XI V nicI n'a purtat 
tiara papală decât cincI anI, dela 19 Maiu 
17(;SI p<lnă la 22 Septemvrie 1774. 

* 
Ultima poezie a Papel. 

Meditaţiune de noapte a unei inimi 
ce suspină.. 

1:<'3tlllli or11. Leo, bate, sosit e timpul s!\ te durI, 
ei pentru meritele tale eterna vieaţă s'o primeştr 
l;Ii care-I 80art08 ce te-a..ştea.ptt'i.? Ceriul fericirea.-~ da 

Ce din prisos preabunul Tată ca dar o dăl'ueşte ţie 
In mintea ta lngrljorată să cumpâneşU, cl-'u tim pur 

gre!e 

S'a dat să porţI nespusli sarcinI. a sfinteI chel. 
CAd cino 'ntre popor luceşte In m(u-ire osebită 

. 
, 
I 

lşl Ia, n~fericitul, lnc6 pedea.psa-ama.ră Ilo durerU 
Şi pAnă ce me sbat eu g&.ndul, un dulce chip mi,s 

arată, 
e 

Şi-un şi mal dulce gllls vorbeşte InimE'1 Indnrerate 
Ce frici!. te'a cuprins acuma ~ I Mintea ta de co-ţ 

perIndA 

: 
1 

RInd po rtnd icoaue tri!'te din vieaţa ta trecutu, 
Christos gata, cu 'udurare, şi de cerI cu umilinţă 
Ureşelele, o crede tare, vor fi nesocotite toate. 

Un atelier de tapi serie şi lnfrumse\are. 
li 

AnI lndelungaţi am lucrat In ate
ere de rangul IntiI din Budapesta, 

1 
c 
d 

Viena, Berlin. BrUssela şi PniB, 8şa 
DCAt tiunt In posiţia pl~cute. de,a putea 
orespunde tuturor eSigenţelor mo
erne. 

b 
Primesc tot felul de lucrArI de 

ranşa asta dela cele m&l simple 
pâna la cele mal elegante, pe lângA 
preţuri moderate. 

1 
Primesc eftin mobilarea de locuinţe 

n loc şi provinţa. La mutarI primrso 
ransportul mobilelor, pre(Jum şi repll
are a şi renovare a de mobile şi mese 

t 
r 
de biliard, pe Ill.nga preţurI eftine. 

Cu Biim~ 

RelneI" 1. Gyula, 
tapisier şi .1mpodobitor. 

TokOly·ter 6. (Casa Proli('h) 

SEIDEL OTTO, 
fabricant de cAciulI, 

ABA. D, A:c.drassy-tăr :tlr. 9 
(vis a vis cu biserid'. 

402/1903 tkvi. 

Ârveresi hirdetmenyi kivonat. 
A nllgyhalmagyi kir. jâraibir6~ag mint telekkJt • h t6 /.. k Jt h' 

t ' h V" " t k /,. h' l' A vOYVl ~ sliog vZ lrre 
eSZI, ogy II .. totorla a. vS lte lUtvzet yegreh 't t6 k ij B . 

Pavelne szUI. ZSlva Joseftl bugyesdi lakos vegreh8~~8. a na zv. ' gy~ 
494 korona t6kekovetelt~8 ea J'arulek1i irantl' 'uA J qt I3zenved6 eJlenl . • ogrehsjta' fi eb 
arverest elrendelte, minek loIy'a.n s nllgyhdmagyi kir, ja.r!l b' fa. e; ez 
leteben fekv6 ea a Bugyesd kijzsegi 37 szâmu telekjegyzu~~r 13 g elU-
l 10 BorBZ, alatt felvett ingatlanokb61 vegr(· hsjtast szenved6n~vbe~ A J 
Pavelnet illet6 hânYlld 355 korona kikialtasi arbsn; - II bugye:~i ugya 
telekkonyvben A 1 1-6 alatt felvett ingatlllDokb61 vegre h ~j' ast sze~4 ~z6 
l>zv. Bugya Pâvelnet illett6 38 korona kikiâ1tâsi arblin' - a buO'y": d' 

Ă 1 k' ' • "1 84 SZaomu te e- .legyz6konyvben A 1 1. 2. 318tt foglalt ingatlanokb61 vegre· 
h8jtâqt 8zenved6 ozv. BugY:i Pavelnet illet6 hanyad 48 korona kikialtă'3i 
a.rban; - a bugyesdi 118 eZaIDU teh'kjegyz6konyvben AII alatt felvett 
iDg8tl8nsagb~1 .vegr~h!ijtast szenved6 ijzv .. Bugya Pâvelnet ilIet6 haTlyd 
34 korona klkla'tâsl a.rbtm; - a bl.lgyesdl 44 Ezamu tel, kjegyzokonyvbt-'n 
A 1 2. 4. 6. 8. 1 J -14 81>;tt foglalt ing,.tlanokbol yegreh8jtăst azenved6 
ijzv. Bu~ya Palnet illet6 .hauy~d 88 koron$ kikiattă~i al blm; - vegtU a 
bugyesdl 67 szâmu tele kJegyz6konyvben A 1 1. alatt felvett ingatlsnsag 
38 korom ... kikialta'ii ârblin sz 1903, evi augusztus ho 27 napjân d. e. 
10 orokor Bugycsd kozseghâzaban mrgtartand6 nyilvanoa arvelesrn 
kovelkez6 feltetel~k alatt fogntk arveres Rla kertHni u. m.: 

1.) Ha a kikialtasi aron felUl jgeret nem tetetik az e]arvere zen o 
iDgatlan(1k a kikialtasi aron a161 is elfognflk sdatni. 

2) Arverelni kivan6k tartoznt.~k 8Z ingdtlan bacs8.ranak 10°/0, ăt;'vtfgyia 
3& korona 50 fillert, illetve 3 kor, 80 fUi, illetve 1. kor. 80 tiU., illetve 
3 kor. 40 fiU., illetve 8 kor. 80 fU., iIletve 3 korona. 80 tll!ert keszi' eDz~ 
ben, vagy az 1881. evi november h6 1 en 3333. 81. a. kelt igliz::agllgy
minilizteri rendelet 8 §,âban kije olt ovadekkepes ertekpapirokbaB a ki
kUl~ott kezehez letenni, vagy 8Z 1881. evi 60, t. CZ. 170. §-a ertelmeben 
a bănatpeJznek a bir6.eagnă1 tortent el61eges elhelYfzeser61 kiallitott eU;i
mervenyt atszolga tatni. 

3.} Vevo koteles a ve ~ela .. t 3 f' gyen16 reszben e J pedig al el""""" 
arv8re3 joger6re emelkededetOl szamihndo 15 nap alatt, fi, masodiktt 
ugyan liZon napt61 szamitand6 30 nlip alatt, a harmadika.t ugY60n azon 
nsp:61 szamitllnd6 45 na.p alatt, ndnden egyes vetelari reszlet uta~ az 
arveres napjat61 s2amitand6 50/0 kamatokklii egyUtt t:izsba Y8zerU lete'i 
keneDY kapcs~tb~n ti! 1881. evi deczember h6 6 an 39425. I. M. flam 
alatt kelt rendeletben el6;rt m6don an.' buttyini kir. ad6hivaialnal mint 
bir6i letetpenzt Mmil b efizetni. 

A banatpenzt a bir6dag az utols6 resz\etbe fogjll beezamitani. 
Az arveresi feltetelek tobbi pontjai a hivatalos orak alatt ezen . kir .. ~ 

ja.râ.ebiros8.g telekkoDyvi~,h~tO",&g~iD8.l megtekinthetok.j:::~:e Şr pd'd, -> 

Tala08, Dumbracea es ACBUOZ" k03segek""elO1'lIrI6i!1 •• UJÎ -~ 
NagyhaImagyon, a kir: jarasbir6sag mint telekk5nyvi hat6sagnal 

1903. evi majus h6 7, eno 
Frj tz, kir. jarasbir6. 

1038 1--1 

786j1903 tkvi. 

Arveresi hirdebnenyi kivonat. 
A n9gyhalmagyi kir. jarasbir6seg mint telekk5nyvi hat6sag kijzbirre 

teszi, hogy a "ViotorÎtA," tak, e3 hitelintezet vegrehsjtat6nak Dan IUOD a 
Zsurki ba~z:\i lakos vegrehsj"ast szenvedo elleni 201 kor. t6kekovetfles 
es jar. iranti vegrel18jtasi ugyeben az arverest elrendelte, minek fol"'. a 
nagyh"ilmagyi kir. jara<bir6~ag kerUleten f('kv6 e3 II lipaC'zl\i koz13egi 27. 
SZ. tjkvben A. 1 1-4. 6. 7. 9 - 33. 05 sorszamok alatt felvett haz, bel
f 6seg, azant6 ea k6~zan6 fO!d: khiJl a116 ingatlanokD3k B. 2. alatti, illetve 
B. 5. alatti Dan luon a Zsur kit illetve Dan luont illet6 banyada 897 kor. 
kikiăltasi ărban al 1903. evi szeptember ho 10 -lk llav.janak delelOtt 
10 o' akor Lipacza kl>zseghazabt.1rD megttlortand6 nyHvanoa arvere lan kl>vet· 
k( zo feltetelek alatt fog eladatni, u. m.: 1.-~"~ 

1.) Ha a kikiâltasi aron felUl igeret nem fetetik, az. elar"re-
zend6 ingatlanok a kikiâltasi aron aiui is el fogn3k sdatni. . / 

2.) Arverelni kivan6k tartozmk BZ ingatlanok becearaulJk 10o/0,at, 
vagyis 89 korona 70 fiHert keszpenzben, V3gy az 1881. evi Dovemb~r ho 
1 en 3333. Bzam alatt kelt ig-:lZ2agtlgyminiszteri rendelet 8.. §~abln klJeJ61t 
6vadekkepes ertekp!lpirokban 8 kikUldijtt kezehez letenni, vagy 8Z 1881. 
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KALMAR JDZSEF Execut oTl-ce fel de chipiu mi

lita.r, postav finanţial pentru pompierI, 
pentru preoţi şi civilI, calitate buna, 

60. t.-Cz, 170. §-a ertelmeben a banatpenznt:k a bir6aa.gnal torteD:t"e I 

elhelyeze3er61 kiallitott elismervenyt atszolgaltatni. ..' ... . .: '" r ... 

meehanie. 
RacomsJlda, 

Bicicletele' 
sale de cea mal bune. calitatp. 

Are In deposit gumit . interioard. Şt 

esterioară de prima calitate, şi tot felu 
de pArţl constitutive d'tlle bicioletelor 

1 
. 

:mftine ş1 pe lâDgă ga,ra.:c.ţ.ie 
efeptuieşte 976 a8 -

Reparatu.ri de. bioiolete 
instalArI de 

80năril electrice şi telefon uri. 
Toate pe lângă garanţk. 

, 

Strada Salarz nr. 2. TelefoR nr· 24-2 • 

preţ moderat. 935 28 - 80 

DacA aveţ1 1006 10-60 

tapete (covoare) de reparat 
fie acele covoare de Smyrna flau 
F ersia nu le trimiteţt tn 31t loc. In 
Arad nu se ştie IncA, ca mai fru
m.os şi mai eftin le repsreeza. sub
scrisul, care din nenumerate parţi a 
primit scrisori de multumita. 

Schwartz J 6zs,ef, 
atelier de repuat şi curAţit covoare. 

Jozseffoherczeg-ut 8.' 
Priml:6C covoare p" plBtrare p'!RB varl 

8,) Vev6 kijtelea II vetelart 3 egyen16 reszletb ttA~8 PZdJa;~ "! 
arveres jogerore emelkede~e:6L szamitand6 16 Dap' .lad'k~ ta m so 1 io . 

61 Ă 't d6 30 1 tt harma 1" ugyan8zon 
ugyanazon ~apt BZlIoml an . nsp a li ~8 • vetelări reszlet uta!! 6Z 

napt61 Bzamltand6 ,15 nap alatt, mmden f gY
1 Utt sz balyszertt lei etj 

arverea napjat61 szamitand6 50/0 kamato~" h~~-ăn 39'i425 '1 M pza~ 
keneny kapcsaban 8Z 1881. evi deczetn .. er ., ..... 
alatt kelt r ndeleteben el6irt m6don a k5roBban~al klr. ad6hlvatalnăl mint 
bir6i letetpeoztarnă\ befizetni. A banatptmzt a bir6sag az utols6 reszl, tba 

f, gj li beszamitani. .,.' . 
Az 8.rveresi feltetelek tobbl pontJal ~ hlvataloa 6rak alatt ezen klr. 

'a a b' 6
R
ag telek.k60yvi hat6sagăna\ es Llpa"za, Lesty6ra, C~ucs ea Nagy

i~l~a~ ~ k6zsegek e161jar6sagainal megtekinthet6k. 

Nagyhalmagyon a kir. jarasbir6sag mint telekkonyvi hat6săgnai 1903. 

evi juniua h6 4-ik napjan. 

10S9 1-1 

Frltz, 
klr 11~o. 
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