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de fiecare pnbllcaţ1un6. 

.lUt abouame.tele, oAt el 
lDlleIiiUJlile sunt a se plAti 

ÎJtaiDie ia Arad. 

Telefon pentru or .. ,i ooml~ 601 

8erlaorl DefrpeaM JU! .. prime .. 
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.' A OrI Sentinţa {lela Kisinev s'a dat . . t tă ni-se cere stl zime pe ambele bIsericI romane. 

FIE PA· CEl ;L~ competent !şi ~~ ~~~lS en mal bine: HomâniI de ambele confe- în {lua de 21 Decemvrie. Gresein,' au-
t .. , ..... ~~ ;. .. 1"' aducem in pu ICI a e: Am ,;,edl'nţa ::;illtll să .. 'şl d~a întâlnire, în dragoste torul principal al tulburărilor antzov~e-

~ ,j eLa 29 Octomvrie c. "? . A . r 1 ' eşti, a fost osândit la 7 ani temnzţă 
. Cine strică bunaînţelegere dintre comitetuluI «Asociatiuneh pre~id~nt~l deplină, sub llamura socla mn.e ; qrea, ear Marciuk

t 
acu{at şi el cu o"mo,: 

fr(lţit de acelaşI neam, p;~c~t mare se- Şuluţiu, a propus, ca - dm lilC}- . I-s'a făcut decI nu d-IuI vl~e-pre~ si îndemn la rescoală, a fost asandtt 
v îr:;;c f;i te. Pentru-ca de nulUC nu avem dentul aşez;r~1 pe~rel fundamentale r~ident al cAsociat~une~:.>, un neaJuns?, CI ia 5 anz temniţă. AlţI 22 acu{aţl, awu 
IlOI RomâniI necesitate mal mare, ca la C;:asa 1Valz~nala - să. se facă I fraţilor greco-catohcl 11-s a adu~ o Jlg- fost osânditl la câte I-2 ani temnzţa; 
lle bUll.Unţelegere, după-cum tot aşa .de sânţtrea apel ŞI anume prm cel doI nire. Ceea-ce e de reprobat, dm toate unui alt ~cu{at i-s'au dat 6 luni în.- . 
ad!werat este, că nimic nu ne strIc;'\. parochl - ppopl al SibiluluI, cel f pnnctele de vedere. CăcI interesul cel chisoare ear I2 acutaţ'l au jost achz-' 
mal mult de cât cearta ... Mal ales când unit ~i .cel ne unit - şi să remânem mare naţional cere să cautăm punctele taţt. D'asemeni au fost osândiţl toţ1 
ea nu esle incidentală, ci dusă,. aşa astfel credincioşI părinteştilor noastre de întâlnire Între elementele bune ale la suportarea cheltuielilor procesului. 
7.i(,~t1d, după un anume sistem ŞI cu obiceIurI, începând toate cu D-zel1. .. neamuluI, ear nu stt se provoace sus- II< 

vedite tendenţe. Ca de pildă cearta pe cCe să vezI însă? Se ridică archi- ceptibilila.U, isvor al multor neinţelegerl Tisza îşI pregăteşte ca.l~8 ~ell-
~1r crmfesiona/ă. mandritul Pu!şcariu, fostul v.-presiden! dureroase. tru disohare. Se anun\ă dm lsvor 

CititoriI nostri ne sunt martorI, că al eAsociaţiune.I» şi declară sus ŞI NoI nu aprobi\m ca 'In preot greco- autori sat. că fişpaniI dr. Kramoli~ 
unde am v~zut că . cine-va cultivă .?rI tare, că una ca aceasta nu se poate. catolic român sa servea:.:ră alăturI de Viktor (fostul procuro~ care. a p~rmt 
provoacă asemenea certurI, n'a:n lil- Nu se poate, ca, unitul sa se.rv~as~ă '1 preoţiI catolicI (ungurI orl nemţi), ~i goana încontra Slovaci1or) dm ~yltra, 

:1 
1 

târziat a ne exprima regretul, cand a împreună cu Ullltu~ ••• De aCI sa nă- I coloanele ziarulUI nostru sunt m,lrturll dr. Hagara Viktor, dela Bereg Ş1 lan-

J trebuit chiar indignarea, ţ şti itot-d~a~ţ: scut o tărisdtlă fl;ăgţ.le, ,ur~~~tnc:~:~~ \ cft n'am întârziat a combatedPe f1raţil kovirh Lâsz16 din Zala, au fost con.-
I d!'saproharea! N'am cru a, ? pr~vI , a fost, C yU u 1U s a v . - I carI comit astfel de esces e ze cediatl ear în locul lor s'au numIt 
.4 asta, vH\dic, nu preot orI chiar SImplu i tat a-'şl. retrage p~opunerea ŞI .ast-, 1 catolic. Ku ştim să existe îm;a vre-un Beijthy Pal la Bereg, Hertelendy La~z16 

- ~ -~ ;-.;'dean, ci rlaca am y(>zut. că umblă pe l' f~l ~1l.tlrea. apel Şl tot cere,:!01Ztal~IL I canon, care să opreasc.l pe. preolul ro- la Zala şi Tur6czy Vilmos la NYltra. 
--căI carl duc nu la 1ntănrea vre-uneI Şl parznteştzle usurl, au remas l!l I mân ortodox român a slUgI luI D-zeu D'asemenl a fost numit tişpan la Do-

bisericI. ci, la des~rămarea neamulu~, \ baltă... .. .' ., alăturI de. fra~ele seu greco-cat.olic. Şi briţin Domahidy Elemer .(de~ut~t) ~ar 
ne-am esprImat dormta ca să se pun"l Prea Cuvlo~Ia Sa dI archlman~rlt şt.im o mie ŞI o suia de motIve na- la Maramures baronul c PerenYl ZSlg-
C~I p:H acestor mizeriI în sînul poporu- Puşcariu desigur nu va trage la m-l ţionale carl cer imperios să se rup~: mond~ in lo~ul luI Rosvin,c$lre se 
In] român. , 'dolală că in, jurul. ziarult~l noslru.\ odată ghiaţa asta şi mal a.les preotlIl duce guvernor .la Fiume, 

Se inlelege, că m-am făcut astrel sunt bunl l?l con v 1lll?1 ortodocş1. Şz 1 nostri sa. nu uite pe un slllgur mo- j , * 
du:-;manl. FratiI dela Blaj ne vor fi tacsat \ sunt fl mulţI. A. put~t s'o Va(~ă ast~! ment că înainte de toate sunt Ro~âlli, ! COlltde Appon3' i , dlpd cum se scrie. 

, •••• c d(.'~.~ll111.11~-O):1 "o~gan ~.rtodo~ .. " ea: cel I atâtt'~. C. Sa cât ŞI 1. ~ .. S. ;:,a l\~_l~ I şi că ni~l lni D-zeu nu-l poate fI, plă-' în,datll dupd sb-b.1torf, se va duce ţa !d~{be. 
, -~,:a SlhliU m:_ vo~~!tl~~.R~}l.t~!.,",.'1.riOc~t"l.C::~~P!U~.t9'LJ~T!1J-~. ~t. .EQrvliurul se.U cafe la~_ .deocseblre j :Y1!y.ft~·ntf1t( ~.~aJeam~~/.lge..Wt-tlfi1: sd ~e 

~~ -~ ~}id\kSfâlor~ A • ar· " i SU1UI napoIld'rDlbenCetiC am anUl at:e:sta.· între frate şi frate... t mtreaţ(a-t acttvtfat~ pohtw:t m aceste. aUl 

. UQîtf,;' I!irf1n'lslrl, m această prIvmţă. Credem insa că nici u.ml dintre .,. . r urmd şese lunl. PnleJul a~esta 'fderenţrf $ll 
:.... .2 T. . , • ., ~ • - FraţiI ortodocşI dela SJbllU să nUl îl lJor folosi sd facd mallijestaţzunl Sflomo-

I - ;\01 am. mer~ Ulsa namte ŞI c:'tu- u;estl .ortodocşI .nu .ne va. ~esml~~l uite că preo:ul greco-catoiic Dr. V. I toase la adresa... oratoruluI. cit atat.a., a 
.~ tânrt ~;1 expnmti.m numaI ceea-ce este cand ZIcem, că mcl SImţul religIOS meI L ,.' d' t d> pe amvonul bi- ma! re-mas din Appollyi. 11lcolo~ cu polttu!a, 

in gândul fiecăruI bun Român: dorinta mal ales cel naţional nu impunea d-\tl1 u~adu ~ ~re_ lC~sr eGeorge) din Bu- a sc~ill'it~o reU. Toţ( depl~tafit ,aPPollytştr 
fltntrl1 l' :lCe si solidară luptă am de- archimUlldrit atitudinea ohservată faţă sCrIcel OI o oxe d' .' tI' 1 i vor msoţt pe şeful lor la Jas'{bereny. 
t '. A' . --. .: d' . cureşll, ceea-ce eSlgur DU o era mc I 
~armat az1 pe ~.nul, mane pe ~Jtul dm- de propu~erea d-luY ~uluţ. Ba mcontră. I chiar lVlîtro olitul Ghenadie, nicI guver-1-'" < ~ -

lre acuzatorl. :'\lcl 1\U se mal mcumătă şi una ŞI alta ar fi reclamat ca propu- lIP t d tu cI dacă I'n I 
1 • d . .... ă' nu conserva or e pe an, ! ADAOSElE PERSONALE vre-nnul să dtragtă la in l?tl.a1l1 că .racel~ nerea. v~ce-preSI~entu.ludl Al soclaţmne! s \ chestiI de ortodoxie ar fi avut ideile ( I I I 

mal preslls e ca e po 1 lC," na(1Ulla a, \ fie prImItă unaDim ŞI e a centru Sa. se I . • 'h' d .·t D Pu' 'ariu ! • • 

dupa-cum şi chestiile confesionale le' uea pilda cum 'are să se facă şi la pe-l' P. CuvlOsulul arc .lman Il r. ~c .\ In şedinţa dela 21 C. a DleteI ml-

t)t'iJJim fi judecăm în primul rînd din riJerif! Să ne desbrăcăm odată de intole- ; nistrui de finanţe a depus la biurou 
'c .,.--:.-~ de vedere naţional! NoI înţele 'em ca fratiI nostri din! rtlnţa c011jesionaiă, că allfel ajun~em proiectul de lege pr.ivito~ la adaosele 
i ~ncipiuI acesta ne face să luăm Sibilu să fie je10şI de a pa~lra ora$u-: sit se faca În numele luI D-~eu fapte personale ale ~uncţlOnar~lor . de s~at. 

I 
«7.1 cu\"en:lll şi să ne rostim asupra IUl lor caracterul de catedrala ortodoxa. 1 carI din punct de vedere naţIOnal sunt Nu va amana. decl meI TIsza J;ană 

. i lInel gingaşe afacerI. pelreculă la Si- Casa Naţională se ridic~ Însă cu scop i păcate neierlate. ~iI se facă un prOiect care să cupnndă 
, hlIll, in. metroŢ)ola orlodoxă. de a înălţa altarul cul/urii româneşti I .~. ' .. " lm~unătăţlre~ Şi a salarulor {unC:\l0-

Eată ce l1i-~e .scrie adică din loc care d'opotrivă trebue să se ra-: nanlor cOillltatelor, comunelor ŞI al 

Ce sunt dorintele? , 
de }'TERE LOTTI. 

1. 
In fundul unel curţY, în ni~te odăiţe 

mi,-I şi modc'>te, 10ctl1au împreună mama, 
fata şi o rudenie mat betrână, adecă o 
mătuşe pe care o luase la ele. 

. Fata era Încă foarte tiner~; abea Îm-
)' . . 

p, tnls~ optsprezece anf, prm urmare era 
în. floarea ~taţeJ, pe dnd în urma unor 
tnste evenImente, deveniră atât de s~race, 
încitt au fost silite să se retragă într'un 

.- .-- .. colţişor al caseI părinteştI, ear restul fru-
LjI., .', ~llo,l~el zidirI - partea dela stradă - s'o 
.1, ! Închirieze străinilor. 

i. .', I~tr'un proces nefericit perdUtă până 
'~ ~1 Preţioasele mobile din timpurile bune; 
: nş1~. d!lră fură silite a·'şl împestriţa mica 

odalţa cu resturI: relÎcvil dela bunica ni. . . , 

't 

ştc an!IC1!ăţl găsite prin magazinul de ve
~hltun. Erau ~E'ja mulţI anI de dlOd tră
Iau toate treI nnpreună în această od~ită 
Care deşi era mizetabilă, totuşI le era dr~g 
de ea, multe !l lungl.set} de iarnă petre
cură ,Ia acela~1 f.?c ŞI la aceeaşI lampă. 

H ' •• _, Te slH1ţlai bIne 10 aceasta intirnitate fa
miliară. Se părea că te afli într'o mănă
stire, însă nu tocmaI aşa de isolată _~ 
fiind-că prin fereastra cu perdele simple 
de mousselin, puteaI privi într'o curte 
!rum~USfî şi luminoasă, a carel zid Ce o 
meon/ura era îmbrăcat ca. într'o manta 
cu răsur~ şi vită sălbatecă. ' 

• 

:w 
lşl 'uitară de conformitatca şi lucsul 

de odinioară erau fericite dar. în modesta , ' 

lor locuintă, când într'o zi o veste mult 
amară le ~onsternă cu desăvirşiret 

Vecinul lor voia să-'şI reedifice casa 
la două etaj urI ; un zid înalt se va. ridica 
în apropierea ferestreI lor. răplOdu-le 
astfel atât soarele cât şi aierul. 

Şi durere, nu aveau nkT un mijloc, 
pentru a înconjura această nefericire şi 
erau mal desperate acum, decât atuncT 
când îşI perdurli întreaga avere· Ca c;ă 
cumpere casa vecinuluI, nici nu se puteau 
gândi la aşa ceva, dacă ar fi fost timpu
rile de odinioară, uşor ar fi putut face 
lucrul acesta! Insă aşa sărace precum erau 
acum, nu era alta de făcut decât să se 
supue sorţeI. 

II. 
Pietrile se ridicau tot una câte un,l. 

Cele treI femel priveau cu groază, cum 
zidul creştea din ce in ce mal mult. O 
linişte jalnică domnea în mica odăiţă, şi 
cum zidul se ridica tot mal mult, cu atât 
devenea din zi în zi, tot maT tristă şi mal 
Întunecoasă. 

Şi s'ar crede, că ace~t părete care 
se înălţa mereu, ar fi în stare să le aco
pere frumosul cer albastru. sau norişorir 
auriT, ce să retlectau pe Zidul vechI de 
odinioară, împodobit cu verdeaţă ... 

In decursul de o lună, zidariI îşl în
depliniră lucrul; era o suprafaţă plană de 
cărămizI colorate cu o văpsea sură şi încă 

de nuantă închisă, mohorîti ca cerul de 
~oemvrie; a căreI reflccs arunca o umbră 
asupra trandafiilor din curte, dan du-le 
astfel o coloare verde veştedă. 

Razele soarehJI de Iunie şi Iulie. 
pătrundeau ş'acum În mica odăiţă, Însă 
nu aşa de timpuriu ca de obiceiu, ear 
seara dispăreau mai în grabă; amurgul 
de toamnă se ivea mal curînd cu un ceas. 
Iăsilnd în urma luI un gol ş'o jale adâncă. 
Astfel treceau rînd pe rînd, zile, lunI, 
~notiIUilllrI ... 

Cind pe insărate, cele treI femel în
cetau d'a mal împleti sau coase, atuncI 
tinera iaU, care in curînd nu va mal fi 
tineră, privea adese-orf spre acel zid, c.c 
acum Îl suplinea cerul. Contempla de Obl
ceIu, coroana tu!1şulur de răsură, ce-'şI În
tindea ramurile pe zidul sur din fu.ndul 
curţeI şi-şI da silinţa să se împace cu ldea, 
că acesta va fi cerul el, insă un cer care 
era cu mult mal jos şi mal aproape, ca 
cel adeverat. 

De un timp încoace sperau o mo
ştenire, şi dind şedeau la măsu~a lor de 
lucru, la lumina lampel, vorbcau despre 
ea, ca de o zină din poycştI, căcl li-se părea 
lncă foarte depilrte. 

Dacă ar căpăta această moştenire din 
America. atuncI la tot casul, ar cumpera 
casa vecinuluI, ar lăsa să se dărîme zidul, 
încă nou, diind astfel curţeI y<;:chea înfă
ţişare, şi drăguţuluI tufiş de trand~lfir soa
rele de odinioară. Ah, să dărîme acel zid 

- aceasta era idcia ficsă şi unica el do
rinţă pe pămcnt. 

AtunbI bet~âna mătuşe obicrnuia să 
zică: 

!IA. iubitele mele, dacă aş! mal trăi 
atât, să împart cu val acele zile frumoase" ! 

In decursul timpuluI, o ploaie împo
dobi zidul cu desemne mohorîte, ce-ţI fă
ceau o impresie rea vezendu-Ie. Să părea.u 
ca sunt contururile umbreI unei paserl plu
titoare, şi tînera faU sta zi de zi şi le 
privea ceasurI îndelungate. 

III. 

Odată - într'o primăvară călduroasă, 
când trandafiriI In ciuda ziduluI întunecos, 
întloriră maT bogat şi mal de timpuriu ca 
de obiceI, se ivi în această curte un tîn~r 
bărbat, şi în câte-va serI luă loc la masa 
celor treI dame. Se opri în treacăt în acest 
oraş, unde fu recomandat de prietinI, căcI 
sigur se gândea la Însurătoare. Era fru
mos, şi 'n faţa lut brună, desmerdată de 
vcnturile măr el, avea o expresie de man-. 
drie. 

TotuşI. svonul moştenireI il păru o 
chimeră, ear pe tîn~ra fată, a cărei ten 
deveni palid din lipsa lumineI, o găsi 
prea săracă. Se depărtă decI fără a se mal 
reinto .. rce, cu toate că un timp oare-care, 
intrupă aci soarele, puterea şi vieaţa -
ear fata care s~ ţinea" fi mireasa luI, 
crcdea că aceasta depărtare îi va cauza 
Tn<?artea, suferea însa fără a să plânge 
CUI-va . 
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diferitelor confesiunI, ci se vede că I nală, ba vor putea ataca chiar consti
de silă s'a supus şi a presintat DieteI tuţiă. Nu ştim acum insultat-a mini
un proiect de lege care votându-ie, strul de honvezl naţionalităţile atribu
bine înţeles că Tisza va deveni popular... indu-Ie tendenţe că el ar dori să im. 
Nu e glumă adică să sporeştl leafa pedece munca naţională, orI dovedit-a 
funcţionarilor; fusese însă glumă când că »munca naţionalil. este ceva carI 
Tisza esita. Eată, acum se execută. provoacă naţionalităţile în mod firesc 
Se vede că îŞI prepară - disolvarea în contra el, că munca naţională cu un 
Dietel orI mal bine: nouile alegerf. cuvent e ceva păcătoşenie. Eată ce 
Dacă se presinta adică la alegerI fără se întemplă, când cătana ~'apucă de 
a-l mulţumi pe funcţionariI de stat, politică. 

- Serbare. Cu ocazia zileI Si N'I'd' 1 . 
colae, s'a serbat Sâmbătă dimineaţa hr' ti rl lCe a 300 num~rul c?ntrlbuabililor. Dacă 
bisericeI S. Nicolae din SelarJ. amu ne .lnşelăm acuma realJiAnd acest proect. 

Ca in toţl aniI M. S. Regele a asis- :t~-ne t;.oe(1ăI ne tn~ellm cu Ion Erătian li 
tat la oficiar~a s~rvici uluI divin, pentru ose 1. p !luse:) 
care scop primăria capitaleI a povoazat 1 I L Vrem sl desfhnţAm legea dela 1864 li 
calea VictorieI şi str. DoamneI pânA la p~ieta as~ar Catargi, care dă.dea drept pro-
biserică. I m Jru ul si raci. parte din consiliul co-

M S R l . l 1 d' una rural N' . . . ege e a SOSit a ore e ro Im. chestie de " .. u e pnn urmare mcI c 
la biseric:l~ insotit de dl colonel adjutant Pl"l~~IPII contrazise. 
Gratzowsky Biseriea a fost literalmente b.; I?~r d .. Fillpel!cu zice că. s'au luat atri
plină de credincioşI Ut"U~1 e prlmar~luL Principiul liberei este 

. Au mal asistat d-niI C. F. Robescu ca primarul să. .albă numaI atribuţiunl co
~nmarul ~apjtaleI~ Saita prefectul poli- munale locale: IB;r nn atribuţiunl de Stat 
ţIeI, P. Gtrboviceanu administratorul caseI Ace8te~ erau I~elle luI Kogalniceanu care 

desigur că aceştia îI făceau şotia la Dupit ministrul de honvezl a ur
alegerI... Aşa însă, mulţumindu-I, a mat cunoscutul gură spartă: Pol6nyi, 
scăpat de o grije mare. care s'a incăerat cu Ho1l6, Bartha 

ProIectul presintat de Lukâcs cu- Szatm~ri M6ricz, etc. căutându·şl fie~ 
prinde următoarele disposiţil cardinale: care clOs.tea la celalalt. Ce·or fi găsit 
1) aşa zisele adaose personale vor avea - nu ştim. 

bisericilor, epitropi! biserice'tI etc nu vroia ca prlmarnl să. fie Un f 'ţ' 
S " y,. al StatuluI N d T d R unc ional 
e~vlctul d.ivin a fost oficiat de P. . u , eo or osetti, ci un li.:: 

S. S., Tl,?UŞ. episcopul de Argeş şi de b.eral a avut, onoarea de a avea .aceste idel ._ . .4-

p:eoţl1 blsenceI .. In tot timpul slujbeI a ŞI ceea-ce n a putut face KogalnICeanu, fa. 
cantat corul semInaruluI central dirigent cem noi astl-zI. Incă. odată, n'avoţI cu-
de d. Teodorescu. vent să spunetI, că I?e-am. că.lcat principiile. caracterul lefeI regulate, cresc decI în 

raport cu aniI de serviciI şi 2) aceste 
adaose sunt aşa combinate, că vor fi 
ajutaţI îndeosebI mzczl junclionarl ! DIN ROMÂNIA. 

. , La orele 1 I terminându-se serviciul căc.} .noI nu tră.t.~ dm capItalul intelectu.al ai 
dIVl~~ ~. S. Regele a părăsit sfintulloca~ amlC1lor d-Iul FIltpescu \,Aplause.) _. 
exprtmlOdu.ş~ mulţumlrea că biserica a .. Sunt~m datorI să ne apară.m princi-
fost aşa de bme restaurată. pnle alunCI când le atacatl. 

Dar ce am fă.cut noI? In loc de 300<\ N'avem ce zice: combinaţia e 
bună. Tisza, despre care se tot zicea 
că nu caută popularitate, eată, nu esită 
a căuta să atraga spre dinsul massa 
intelectualilor maghiarI, căcl cel mal 
mulţI UngurI cu carte, se ştie, din bu
getul statulul trăesc. Mărind acum 1eafa 
îndeosebI a micilor funcţionarI, bine 
înţeles că Tisza va putea compta pe 

voturile lor. 
Tisza ştie cum se prind - vră

biile. 

DIN DIETĂ. 
Budapesta~ 22 Decemvrie. 

Discuţia generală a proectuluI mi
litar erI a fost terminată. Uit imul ora
tor a fost kossuthistul Rdth Endre, care 
însă a fost de scurtă resufiare şi în 
chipul acesta preşedintele Jakabbjfr a 
a/iuns fericif~a, pe care treI guverne 
înzădar au aşteptat-o, de a enunţa: 

- Nefiind mal mulţI oratorI în
scrişI, închid discuţia generală. 

Dar fireşte asta încă nu înseamnă 
totul, abea acum vine rendul discursu
rilor de încheiare, şi aci încă sepot chel
tui potop de vorbe. 

Ministrul de honvezl Nriri a luat 
apoI cuventul şi a făcut responsabilI 
pe ugroniştl pentru urmările obstruc
ţiel. S'a băgat şi în politica de naţio
nalităţI, advertisând oposiţia, să nu dee 
exemple, naţionalităţilor, carI azI stau 
în pasivitate şi carI mâne luând cu· 
ragiu de resultatul miculuI grup de 
obstrucţioniştl, vor veni în Dieta ma
ghiară şi vor împedeca munca naţio-

Inaugurarea şcoalel de menaj 
"Princil)esa Maria" s'a făcut Sâm-
bătă cu distinsă solemnitate. Au asistat Din Camera RomânieI. 
dl Spiru Haret, ministru al instrucţiel, (Urmare) 
dl. G,' Adamescu, secretarul general al 

l La redeschiderea şedinţeI, orele 4.40 
mlfllst~ru uT, representanţil autorităţilor 
cale ŞI numerosI profesorI. D. V. Lasear, ministru de interne, zice 

" cl a luat cuventul ca sl răspundă la cA--
După oficiarea unul serviciu divin te-va din afirmaţiuuile şi ideile conserva

dl ministru Sp. Haret a mulţumit A: torilor. 
S. R. Principesei Maria pentru înfiin. In discursul d-sale de iert d. Filipescu 

a zis că. acum treI anI partidul liberal era 
ţarea şcoalel, demonstrând şi impor- plin de viaţA şi vigoare şi ci entusiasmul 
tanţa pe care o are. D1 ministru a de acum treI anI a scăzut. n·sa se tnşeală. 
arăt~t apoI cu prisosinţă solicitudinea Acum suntem mal viguroşI şi malslrlns uniţI 
gratlo. asel noastre Principese pentru de cât orI-Când, In tmplinirea datorieI noas-

1 tre. (Aplause) 
nevoI e poporulur român şi la urmă D. Filipescu a mai susţinut cl tn pro-
a făcut apel la corpul profesoral al iectul pentru reorganizarea comuneI rurale. 
şcoalel, ca să-ŞI îndeplinească datoria ne-am desminţi principiile, şi am tmpru
ce au cătră această nouă instituţiune. muta ideile conservatoare. Această afir-

A . . mare esle deasemenea neexactA.. In ce pn-
propus a se trImIte o telegramă veşte reorganisarea comunală., fiind-că. de 

de mulţumire A. S. R. PrincipeseI acest proiect ne-a vorbit d. }O~ilipescu, n'am 
Maria la Coburg. contrazis un singur punct din programul 

Telegrama a fost redactată lme- nostru. In tot-d'a-una principiile partiduluI 
d 

ijberal.au fost ca fie-care sat sA. fie o co
iat şi sem'nată de 'dI ministru şi ae" mună şi primarul să fie un ·magistrat. D. 

întreaga asistenţă. Filipescu zicând că. s'a că.I cat tn picioare 
După acestea, asistenţiI au visitat aceste principii, dovedeşte că nu cunoa~te 

apartamentale şcoalel. D-na Porfiriu, nicI istoria partiduluI liberal, nicI princi
directoarea şco aleI, a tinut de aseme- piile sale, carI au fost in tot-d'a-una ca 

, locuitorii: să fie stăpânI pe interesele lor. 
nea o scurtă cuvintare, demonstrând (Aplause). 
nece~itatea acesteI instituţiunl şi apOI In ce priveşte atribuţiunile primaruluI, 
lăudend donaţiunea făcută de A. S. noI am Inţeles In tot-d'a-una ca primarul 
Regală. să. nu fie un agent pus la discreţiunea mi-

La orele 1 [ dimineaţa s' a dat un nistruluI, ci un magistrat independent şi 
banchet la care s'au ridicat mal multe conştient. Ne-am atins noI de aceste prin

cipii? Nu. 
toaste pentru M. S. Regele şi pentru Chestiunea razeI comuna.le este seeun-
familia regală. dara, şi dacă. le-am mll.rit aceasta e o con-

Cu această ocasiune dl ministru secuenţă. Marele KogilOlceanu fixase la 186.oi 
numerui locuitorilor contribuabili dintr'o 

a vizit.at în ~ursul zileI .mal "?ulte comunA. Ia 100 cel puţin. ApoI Ioan Eră.-
şcolI dm laşI, Iar dupa. amlazI Umver- tianu a ridicat la 200 numi;rul minim de 
sitatea. I contribuabilI dintr'o comună rurală. Ro-

* setti, marele democrat, in 1878, a. vrllt să 

de comune rurale, red~ndu-le vechiul siatu 
satuluI, am creat 11.000 de centre noI re 
deşteptale la. viaţa publică. (Aplause). ' 

D. Filipescu ne-a mal suspectat că prin 
proectul de lege al d-Iol D. ProtopopeScb 
am vrea sl transforml\.m proprietatea mare -
al cărei vră.şmaşI suntem. Dar nu e ade
vărat. Nu suntem vrăşmaşiI proprietAţe~ 
marI, Ne dăm seama de rolul el tnsem 
nat tn Stat. Aceasta nu tnseamnă. lnsa, că 
n~ a~e aceel:~T tn.semnatate proprietatea me
die ŞI cea miJlOCie. D. T. Ionescu a dis
cutat şi d-sa această chestione şi s'a ară 
tat duşman al CaseI Rurale. Nu e locul sr; 
discutlm aci Casa RuralA. Esenţialul ellt,~ 
si constatăm marea şi constanta soIicffiftlm" 
a partidulul liberal pentru ţirănime. Nu nt, 
eate indiferent dacl ţiranul este sau nu ex
ploata.t. (Aplause). 

~evenind la. di8Cursul d-Iul Filipesc[. 
d-sa Zlcea. că 6ste eonsern,tor pentru c:; 
sunt semne cl tmprejurirI grele se anunţi; 
Dar tocmaI de aceea eu sunt liberalII. 
faţa unor evenimdnte &rele, trebuc si n 
mal exillle asupritorI ~ asupriţI! (Aplausel. 

D. ~'~ke I~ne8cu a. făcut teoria part> , 
delor POhtlC~.. Trebue să. ne succed am h 1. 
putere. de sigur, pentru ca să ai'!iootAweie:ţ. "_ - ~ 
voltarea ~i tntărirea StatuluI. Sunt d" """,.,.l·"~ . 
Ră.mâne tnsă de văzut dacă şi uniI ~i alţ" 
lucră.m conform ideilor şi principiilor noat; 
lre. Să. vedem dacă. nu cum-va tn oposiţj; 
ne lIervim de facţiunl politice carl' nu c( 
respund firmeI partiduluI (Aplause). 

AţI v~zut cu cită căldurA a apbat (:. 
Take Ionescu guvernarea lor de 15 lun(. 
Dacă l'am crede, tot ceea-ce a.m făcut De::. 
a fost conceput de dlor, dacă nu altfel c.,l 
puţin In inţenţie (rtsete). Dar nu e n'imi" 
adevi;rat. In dosarele ministerelor nn a rţ.
mas nicI o urmă. despre pretinsele dlor co; _ 
cepţiunl. u.;....._; 

Dar ce n'au făcut d-nil consf'! \"atorl 'f . 

Si aniI monotonl îşI luau mersul lor De sine se 'nţelege, puteau acum ce în ce mal 
liniştit şi neobosit. Aşa trecură, dncT, zece abzice chiriaşilor de cAtrâ stradă şi să se 1 fără a atinge 

Nu ştiu, dar ştiu că. e un lucru care l'g'J 
făcut. In anul teribil de criză. cA-nd însă;> 
independenţa noastră econoarică. era am,
ninţată, dl Ionescu a facut ~n raport la co::,,, 
siliul de ministri tn care 'şi expunea pr ,
gramul s~u de acţiune tn fata crizeI, şi ca: 2 

puternică, şedeau aci tăcute, consta din vinderea disponibilităţel Statului· 
mâncarea ce li-se aduse pe vinderea acţiunilor Băncei Naţionale, a SF

cincIsprezecel arangeze din. ":ou dup~ con{ormitatea şi 1 masă. 
Jovialitatea tinerel şi sermanel fete, luxul de odmloară~ ŞI cu toate acestea I Si din când în când o durere de. 

rînd pe rînd dispăru cu totul, mameI i-a n'? {ăcea~, era un. 'lce
lt 

• ca~e le I~ga ~e prim~toare se 11să în inidtele lor, o jale 
nins pe creştet. betrina mătuşe se corogi lnt~a odăiţă, - aI?IOttrl dm tlmpunle ,!Il1- adâncă, un dor {ăr' de speranţă ce te cu
cu totul; era de optzecI de anI, capul îl z~nel - . ~ apoI mdată ce ~e va dăn~a prinde după un mort, 
tremura; acum ca şi atuncI, locul el de Zidul urgiStt, se va {ace lumlOă, raze vlI, 
predileCţie era lângă fereastră, pe un {otel strălucitoare, vor pătrunde earăşl, prin fe
vechI, pălit de vremurI; profilul el vene- reastra cu perdele de mausselin. 
rabit ieşea la ivealA pe lângă zidul uniform In fine s'a 'ntâmplat; zidul s'a dis
pe care ş'acum se mal zăreau încă braz- trus, Ceea-ce de doue.zeel de anI a do
deie negri în formă de paserl. rit'o mereu! Il vezură căzend intr'o zi de 

Inchisă între zidurI, zidurI nemiloase, AprB~ pe când adia primul zefir, în pri
îmbătrâniră toate treT. Până şi tufişul de mele seri maT lungI. Le-a trecut repede 
trandafiri îmbătrâni, numaI tinerele mlă- timpul~ în sgemot de l'ietri rostogolite, 
diţe, răsărite din rădăcină, păreau că 'nti- cântece de muncitorI ŞI 'ntr'un nor de 
neresc în fie-care primăvară. ghips şi praf invechit. 

"Ah, sermanele mele", zicea m.ătuşa Si în seara zileI a doua când lucrul 
:u acee~şI voce tr.ăgă~ată, pd'aşI ~aI alunge I {~ terminat, m,:~citoriI se d~p:lrtară.şi li
l~că odatâ acel tim\? ! ŞI c~ ma.na-I slabă Olştea se restabili, atuncI se aşezarl IarăşI 
ş1losoasă. arăta amemnţător catră ZIdul mon- la măsuta lor mama şi fata se mirau 
ti' " s ruos. V " cum de era aşa lumină şi puteau cina 

1 . {ără a avea lipsA de lampă. 
Murise de zeee anI, lăsând astfel un I ~.. . 

gol {ăr de marginI, în mica odaie de 10- C,: ~n ~tmpurll~ de mult trecute, pu-
cuit. O plânseră mult, ca pe o bunică t~au pnvl dtn ~ nO!;! 10 curte, !a tufişul de 
iubită, mal ales, când într'o bună zi le rasură~ ,cum lşI lnălţ~ ramUrile spre cer. 
sosi totuşI moştenirea, la care nici nu se TotuşI, 10 locul ţ>ucuneI la care ~se aş~ep
mal gândeau. şi prin care se Îmbunătăţi. t~u, le p~odomtnă o genă. mesphca
pe deplin soartea celor două {emeI I ~lră .. Le parea prea multă lumm.ă de-odată 

Fata, Care era acum betrână _ căcI I !n mIc.ul lor salon, un lm,tru. trist, un gol 
avea 40 de anI - se simţea că 'ntinereşte, 1 mgrozltor, o mare, mare schlmbare •.• 
vezendu-se iar~I în posesia Urlei averI I Nu aflau cuvinte în faţa visuluI lor 
atât de marI. ~ îndeplinit; adincite intr'o melancolie din 

Când mama băgă de seamă c~ ochir 
fiiceI sale sâ umplură de lacremf, tradân
du-sI astfel g~tndurile ce le preocupau re
ciproc~ zise: 

"S'ar putea .•. reedifica, eu cred că 
s'ar putea Încerca; nu-! aşa? . .. S'ar 
putea face întocmaI ca celalalt" ••• 

"M'am gândit şi eu la lucrul 1sta", 
respunse fata, !lînsă nu .•. ştiI tu, n'ar fi 
acelaşl" ! 

Ah, Dumnezeule cum era posibil aşa 
ceva? Cum a putut hotărî distrugerea ace
stuI vechI prietin, in a căruI presenţl îl 
apAru într'o primâvară o frumoasă figur1 
de bărbat şi ln atâtea iernI d'arînduI, pro
filul venerabil al bătrânel mătuşe moarte 1 
Si '1 mai veni în minte acele desemne bi
iare pe carI - nicI-odatA nicI-odată, nu 
le va maT vedea. 

AtuncI de-odatl, îI pătrunse ini~a, 
o durere inesprimabilă şi plâns~ cu lacrt~f 
amarI zidul, pe care a eI v~lnţă .l-~ dl-
strus. . . Trad. de: Eugema PinC'J.w. 

viciului maritim, terenurilor petrolifere, e:.c. 
D-sa şi-a termina.t raportul spunend că dfl;
fide pe orI cine de a gl\.si un alt mijloc fitI 

a trece peste dificultlţile financiare. 
Când nu te-al ocupat decAt de un si;, 

gur lucru, sl TinzI, inseamnA. el\. a1.~' 
că teara a dat faliment, şi al scos la me~~ .. ; 
averea el. Dar nu ţeara dăduse falimel: ~ , 
dă.duse faliment ştiinţa d-voastră de guVt:.,·
nare l (Aplause). 

Dar politica d-Toastr~ financiară con':i<l 
In a trimete tn strlină.tate iamsarl de a l{;"i 
mână. pentru a gă!!i, In orI-ce condiţiI, llî) 

tmprumuturI. 
In acest timp DoI, cu şeful nos~; r ___ : 

Dim. Sturdza .,.6 spuneam: rlF .. ~orc-
miI, noI v~ vom ajuta, c.ol panem mt~:?: 
!luI ţi;rel )mal presus de interesele de partII, - : 
(Aplause. " 

Dar In politica economIcă? Ne lm:\l1, 
taţI că n'am aplicat legea minelor. Di>r 
d-voastrA. cam aţI aplicat-o. M'am inten·fH 
la ministerul domeniilor şi a.m vezut fairl1(l
sul d-voastrl regulament, care enLdeM~,
truoa pentru Stat. Acest regulament s'a [o:j.::
dificat de trei 01'1, fări. să. se poatA alclbli. 
Dar terenurile petrolifere cele mal bogtua 
carI le aţi acordat partizanilor d-voas,-, 
carI n'aveau nicIo centimă. pentru a le~A: 
ploata! NoI, anulând aceste chestiunI, f" 

făcut ca Statul să. redevină proprietar pe t·;
renurile sale, şi, exploatAndu-le cu pri.:;>,,-
pere şi patriotism, să scoată veniturl b,·· 
moase din ele. 
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.' ăI ferate particular~, 

ConceslUllIle • de c rdat numaI la par\!
'f' R?emenea le-aţi acO 

din f1bricii abea an'au, eJr c011îl.nicaţia I Rise~ica .României ~ .ele a~I>I~l~>~1f'a. con.~ et!'31ă, Chamherlaio - mulpimită int1uen-
.... )tă comuna era inchi".l J,~ rom,\nL tra apropierei ~{.~ ealoltcl, pIOtest,mţl. I~ ţd lUI personale ~i Sprlg-inLllur ascuns a'l 

cc .. <' t. 1 )~. t'lt .. "j,.f()'l'11'1[1;- ('()ntra ~i a ~~hJr.n hi'\rpl c;;I.["nr1"fLlI~:1. c'~el --bine 'lu r Lhlhur - va învinge impo-
t) nl~~re gl'fJl. a::~ a~ 1 l", \.. IL - r. T' r~ d' . 1 -. 1· E l' 

,:lli'i d-voastră. , menpa acte nu v(~ 
~. I d" (; '" ,,'11' r' c re ;1 c',rH.:en- s'ar t:!rhu"a, (.:OI1"lJlll\a pOP'j['UIUI, alll1f,Ll.ll- tri\'u t:'1 It:i ()f ŞI mte.lgcn;er ng !terel", 

re LI u J In, el, <1 Il \. ~ ,;.J .\,. - \. 1 'd ' 
. d' . d . .'. 1'1 00101"( E",- l1u-:-;(> boLli'il'j VPC,11 'e :'.t~,e . (' Lllll. - Feeioill'a de Orleans uusi't între Când aţi frtcut a~e, , 

I 1 (Aplause), 
trat Ilnc lt~t j.!'C'10' a~ 111(" le,' . . _' I .• , ~> ,".' j' 

. d" i ' "ti'" ~.- vre-O 20 BI"(>l'I.ca "PI'l}~".''"Ll e pUllru <tl'loplerea sfintI. Se ".:rjf~ din Paris: Dn Roma se 
"mdaţI cu ee.. ii aţi modificat codul de 

Ye Iă.u.d~}.~ C Dar aşa aeum Pati modi
~,T )cedură ctVl ;ine sa nu-l fi schimbat. 

1)(' lOsef,lte cp canl .tceş,' . - . . . , . , t" . 1 ' 1·' .. , " ' COll1U!;tl Sl1rc <le C':\loll!'11 \"(,('!l1. hp nrma ca ('l1ilUrU UI C !t>!e_,ordcaz,l, el Pt'pa a decretat punerea 
h numer - au aluns 111 ' '. . 1 1" ,-' , " ci' ti- ut It fO}lÎ:llliI.h,ntl ,le dMit. ,Ltr Illci calem aru gregol'tan nu între stinţT a fecioaref de Orleans, Jeana 
noroc Inainte e d p l '~'. ' 

b 
'b d d 3 I C' .. l ... ·l'I··l "t'ar'atl::]!l e ex,!d. d' Arc. 1'1 decretul 8ccsta P:PJa recunoa<;.te 

j,c 3.t, er~ matl t o taxa şcolară. Foarte fl'u- o om ar are c· -'1' .... _..... t '( 
. . 'tl'lt \"'10 bi"erica JlunlcHegrlllul e de acela~l pă- yirtuţi:e Jeanef d'Arc. Con~"regat.iul1ea ritu-

AtL vo a . t t· us o D r n'atl aplicat-o, ŞI o nOI am p ,-
fabrica. Geanda"IIur au Ilnp;·.;.~' . l - ,-

reri ca alI' HIl,;il'l. rilor "3 începe prcj.!'ătirile serhărilor, ce se 
,lIS. . a A dar in rezumat: unele le 
: ~, apl~c~r~~r ~ le-~tl aplicat altele aţi avut 
• ' vo. a să le votatI! (ilaritate, aplause). . 
, enţ~l Ionescu ne mai vorb(~a d: v~t~ranl 

ruI" .. , . 1 li tim - O 1)l)('lIlrL illCdilil. a lUI JIOl!UllSen, vor tinea la cetire'l decrctllluI Cardinalul 
Suntem în adever cuno~.s Ş 'll\1,;tl'lllli!oln~ Th(~odor GO'llPCI'tz a dnl ao;u- Fer;,ta, preşedintele congregaţiuneI, va fi 

'. '1 d'a"l' răcl am fi dISP\l~l 3 . d ce va les "'.. . pl':l iul llommeiPll un urtaliu curios :;;1 in(~- numi e ş..:f al serbarilor şi va conduce 
face ra.mă';'Hg că iar e. vorba de. vreI o dit: .. :\imie nu era mai contra lui de C'ât în per"o:mă serb'lrea. 

zicl'a că Casa rurată e cauza agltatl';l lor. 
, ţ'n ern (lă cea mal insemnala parte 
~ SUSI J 'el I 

d . tXtire si brutahsare a bletd UI şovilli,;rnul ~ Poporul german "Jrobi~e pe agre- - t Hnvriil JrllSl·CeS_(·~ll. t Dra-
ne rep (1. " • ',' . 1 1 • 1 t t t· I - ~ 

care n are oblcel 3- şI tace ,;orni său, mo~lenllorll nnme,lll c e r~" a a, J 1 • 
noţ)or t t y t . Y le de pe u ( scrIe: '.~ ,c res undere e a d-VORst~~, că parti u con~ 

" t Pr l1U e ca un regllnf'Tlt, că nu a.re 
t' d D . !ul Xapoleon, ['p,le n ra~una\l s n;.!<l ~ -
nicaz de fiori . e cuc. e \l~ /llC~U yp,;elie. DaI' ~lnmm~p.n nn se bucura; o Hine cunoscutul compositor şi ar-

,_"va o , • fa' . 
,;!,eiplină. Dar atuncI cum lucraţi.' . l'a n~cI 

't t Nu se chiamă un partid asOClR
,) Uni a e. l ) 

Însă put~m fi aSIguraţI: ori·ce m .'.mlC prl~ol'Upatiline tr:sb\ il importuna. moni~a1.or de melorliI nationale şi bise-
va fi la m:jloC, poporul va trage scurta. ~~I lnlrpvPLtea viitorul cu tri,:.:teţe. Idef'R l'ice~tL dirrc!or al ConservatoruluI din 

ld. în care fie-care face ce vrea. (Ap a.use . 
C 

. 1\I . dj' doue naţiunI eivi!isaloare au fost atât Ta~l şi dirigentul coruluI Metropolitan 
Teoria d-voalră e, prea comoda. pe 

le O parte agenţiI conservatol'I ,lu('reat,ă la 
. "tarea veteranilor ~i când îl pnnclem, par-

- Os:lUtUt. Dl Dr. aSHIll 1 aluu dl' mult timp inirnîce il îtl~pJimfll1ta ~i pe 
. x" d·t I un an d pr,~culll ni-se depe::;.eazâ - a ince-a fost astă prnnavara osan I . a incpt IU{l in spiritul SălI o inb'n,:.:itate aşa e 

temniţă de filat penţrn un arţlcol,. a~:ă- mafl'. că indată după CR a primit nouta- tal eri, LunI din vieată dupit grf~le su
rut În ziarul »Tnbunac dlll Slbllll. lf'clt de la Sedan, impresionat. el scrie o poe- ferinLf>. Fiind defunctul membru ono
Contra sentinţeI s'a dat recurs la Cu m;'l, care a fo"t CllI10,;eut[t numai de a micii rar al Heuniunel noastre de cânlărI, a 

,,-, ' d' .' • de 
Il',lul consl:'rvalor se Iau a ŞI Zice ca " -
~,probă" lucrul. Dar presa d-voastr.ă, ~d.e 

.. "'e să serviţi, fără a voi gel lu~ţ1 ~t rLS-

i·:,nderea'? . ",' ro
CheRliunea veteranilor putea ~" la p 

l ' D s~il intimi in acea epocă", luat comilelul în ca erI seara dispositinul 
ria. reg. din Budapesta. In b ecem- prwma în !'hestiune n'a fost nicIodată 
vrie n. Curia a respins recursul apro- puhlical:\, căCI ea a rernas între hârtiile luI pentru a depune o coroană pe ~icriul 

. -"e ascundea 
f.'rtiunl mari, căcI înapOIa 81 s" . ă 
, 1i'::Itiune,a ţerănească. ImI aduc ammle c 

Mnd sentinţa tribunalulul. ~(')l!ll1lsen. mult rrgretalulnI compositor. Fie-I ţa-
l . t rina n~oara. şi memoria binecuventat.L _ Cc face hi'ntura .. .? Şust(~rul Slrikk. - Opt sutc (e Il1l1 (~.Ol'()ane Jlell I'n sco· '.:-...~in câlvJ. timp, o per'lo.an[L în curent cu 

b,mele conservatorilor, mi-a spus că se va 
'; a'impla în curtnd un eveniment însemnat. 
n,'si am cfl.utnt să. allu nu puteam 
h"i~i de ce p:->te vorba. Eram la IaşI dlnd 
:; a aliat că la 9, 10, 11 şi 12 Maiu avea să 
.". tntrunească la Bucure~ti "eongresul. ve 
"'f'anilor". Am chemat vre-o câţl-va. dmlre 
!": şi i-am inlrehat ce vor? "V~'em să spu
r' m \{l'gelul păsurile noa:;;tre ŞI să cer,em 

. l' f> o IHlt'I fihl1ltI'Olli~c. Se tek~:';,î~c;za din Viena: -- ~i('I o damil, eare are zestre de nu s'ar pU!l'}1 zIce ('a e m!'111 ll'U l~ \T-
Jioă ~\ntiulcoolistă. Cfmd hea. nu Şllf~ all'.!.W \\'i.h(·hn Lukl n, sub-direCTorul b:ince: nu milion nu poate cere giuvaericale mal 

n '1 A ~t~(),{~·'C'!'·e. (.1re a murit in rqoO,;J frlllllo,lse,. ca acele dela far'kas-Stn>icher', în cuvinte s,"i, ca orI-ce I1lnnCI nr Cfi .se r(~'i- _., , 
1) - iăs ,t opt ,'llte d'~ :nii coroalle pentru ~co- Tok6ly-h3r, casa băilo1' Kalalin (Opre), lângă 

pecttl, înjul':t n:al ale" l?o1iţia. - 31' mei PP:~ 1 f 

"<., ~!!' ni-se dea păment", Mal In urmă, cand 
:ln aflat că instigatorii au pornit spre l1u
;:GreşU din Teleorman, Dolj, Vaslu!u, I'l.? 
(O'te intregI de veter)lnl, cu femel ŞI COpiI, 
p'ltm îngrijit. Am luat mesur1. ~e-'lm arătat 
\ '"leraFlilor că cel cari caută sa I~ specu
:u:r,e bună. eredinţn, il ÎIl~eaIă p~·omlţându.-l~ 
!~,m@Jnt, şi o slH dăm pe mana. Jusl!!le.1. 
,'qentul conservator din AlexandrIa, CI:l.PI
\\ul Anastasiu. ti fost dat într'adever în J~~ 
',cată, 1nchis, şi acum lşI face osânda. Cel 
. ,la. Craiova şi alte părţI au S<?ăp,t, căci 

f ";:...-rcr~i»1 ". tr'.ili't exemplu aJun~e atâta, 
-",'>"_ (\a. urma.). 

MOUTĂ!)iI. 
ARAI), 23 Dccemvrie n. tQ93. 

_ Stire personali't D. Pa"!l';lie Cosma 
da'ectol'lIl bdnci! Al&ina din ::;ibitl/ a fost 
:rr in Amd petrecetld o ţt ca 'Oaspe al }). 
..; S. Episr-opul Ioan 1. Papp. 

.~» "RescoaHt sâll~eron8ă. din 
',rkinn iumtssitrU (lilrilor." Citim 
.c_ , Az Ujs<ig c, noul ziar al ministrulUi 

~reşedinte Tisza, sub titlul de ~us, o 
:::'lil'e, pe care o reproducem dll1 cu

'.'~nt în uvînt: 
"Comuna Dobra, comitatul Bihofll

!i.,l a fost erT teatrul uneI rc",wale Si.lnge>
.- , .. ase din pricina j ncass:'i.rir dări1 cam Itla le. 
i~,cidentul s'a sfîrsit prin măcehirirea sclba 
l; .;41\' douI geandarmI, de cătri1 romdnT. 
venlrea notaruluI in comună, care a ad us 

, cu sine douI geandarml (Suspect! N. R.) 
causat evidentă iritaţie, pentru-că bietul 

;y)por, căruia obstrucţioniştif îl. predică 
t;lereu ilcgalitatea încassănl dănlor, nLl 
~i ie face d~eosebire între dare de stat şi 
,iJre comunală (Tare ne temem că n'o fi 
t lcmaI a,a. N. R.) Discutau apl'in5f ţer<lnil 
'" .narea .nedreptate." ce j·i-se face, Intr'a"lea 
!'-i un birt s'a iscat O bătae între doI ţe
"'lJli rom<lnl. Cel mal slab a recurs la aju-

,rul geandarmilor, cari s'au şÎ pre.,entat 
.... .,.. .;::Taţa lOCll\U~. Când au întrat geandarmir 

: birt, celalalt, un român puternic, a 
;lplicat o lovitură a~upr[\ geandarmulul, la 
'~'.! &oţu 1 aCl'stuia r a ran it pe român. (Inţc
j .. gem! N. R) La <lsta s'au ad"n:Jt O mul-
!me de. ~amenT. carI s'au pus pe gcan
,drmT? "I-a .bătut în mod Ct1mplit. A luat 
ucla d1l1Şl1 ŞI armele. Notarul si un "ean
l:arm în fine le-~ succes .:t scăpa cu fugL\' 
,1 ar pc celalalt 1 au lăsat lat la pi\lIlcnt, 
. 'edeau că.-I mort. Celalalt geandarm in· 
: ["'astea a căutat scăpare la o ~<lrclumi'i, dar 
·)'a fost primit, pe urmă a fugit la fabrica 
·.le lemr e, unde l'au <lscuns. RomâniI În<;ă 
.~ auzit că a fugit la fabrică şi s'au "trîns 
~n giurul fabriceT Au închis fabrica din 
date părţile şi au tras clopotele în dunuă. 
Personalul fabrice! e! a din vre-o 80 ir;'Ş(, 
.car româniI de afară peste 200. Arme cel 

• 

::;Qal1a Ma1estăţli Sale n a prea ~l'u\at-l' IlJ<l! p"r~ tîl;ntropice J,J:njLtte din vemtll:OI1- hi:if':I'iea română, Arad; aci să află. un mare 
dCllnă-zi, p('nlru-c[l era în cl'f'dll1 ta, ~ ~ă pp ,'l1; !t,] vor pri:: li st~·de j. ţiÎ i ice alt ser;tcl aSOl'lÎmenl de giuvaf'ricale de aur şi argint, 

, 1 l' 1 din Vicn~. e;,r cccJLtlta j'Lllll"lL~e o>ervi- eu pl·d:.rfl foarte moderate. Intrare separata ne-care poliţist ~l. Sa i num~::,tf'. 1'1 lUna: 
luI l-a osîndit pentru II',;a mH.JP,:.:tate,l~l doul' torif Sărll'l şi n~·:·'lllincio~1. pp piaţa Tl)koly. Aci se pot comanda supt 
lunI tt'mniţă. Tabla, unde şusl('rul 1:;;,1 ape- _ Tuu rel'nzat. In ziicl,~ trcca:.'.' t~e- [1l'pţuri tarn moderate cadourI de crăciun şi 

" t d f I'r(>a . . I allul-nnu, din aur 5\-i arg. int de China. la>'p osînda, el'1 s a ocupa e a ae.. huiJ să i,! in pnll1!re o COIIlI>iIU;:C ',.llla-
aceasla. AcW';alul a negat. că dinsul, soldat rineT de resbol turmii şi tunuriie [re~atc: At'ulll e OeatShl! Cine vrea să 
fiind, să fi voit a insulta pe împeratul, B.Jdenbelg. ~,:rc an. fost pregatÎtl:!. în fa,bric.a cumpere obiecte pentru cadouri de 
altfel a recunoscut că în stare de betie, cam SC0da. de 1a:~g:l Pllzcn (Bohemla). Coml- Crăciun şi Anul-nou, să nu scape o-
are obiceiul a da friu liber cugptelol· ... S'a 'iia 'l lncerc't L t';nw;L~ pe dmpul de tir d ( 

1· l casia e a cumnăra oarte ieftin la. mal lăudat şi cu acnea că p0 (JUsu mer~'~ ;lI Lbrice!. Turnul ş: 111l 'I'n, Gir] au re",· t 

il inchid, însa numai pentru-că în temt1!la li"tat p['obeT, a fo"t 1,';11. ::1 pri\~lire, dar prăvnlia luI J.tddicr Lajos, în Arad, 
le place· de munca luI. Tal~la a !::i:lO \'at cela\;llt tun, cu calt~-,ru J'! dnuczecl,şl-palru Andr{lso;;y,ter 16. 
aceste putf'rnice argumente l;'l cu prlvll'~ la ccntimdri, a fost rdu7.:t, c:'.::I s'a ohser- - I'\chimhal'e de local. Renumitul 
recidive, a urcat osînda la 4 luni tenllllţă. v~,t \'Jt;;'miirl In ţe:}\,a tunul, 1. ceea-ce pro- dentiflt JI01genstel/l Gyula şi a străm Il tat 10-

I 'H d B l' \';ne dela Dutina rC'iistenU a n1 ahTieI din "ul'llta de· ordinaţie (tJ'a~erea de m"s'ele, 
1'aghla.U" !~::t~~e~in u~nei~~n~~i '~e~~~:~~1 (<<1'(; e făcu'r, A.qfcl Înarll1:1re;l ff'eg:lleY Ba· ;Iomhat'e, mi'tsele singlll'a't'iee ~ire de dintI, 

. 1 l~ d ' I' r' dt;nbe,,(1' a :-uÎelllllilârzi\:l'c. A':"Sl il;.:r" ar coroana de dinţi de am' milsele cu rAdllcinI 
ruluI morţii ui leI'. el', m}er In sa con- 1 rebut să-I filcă ~n j'i)'! In in is' e: ~,! :_. r lte ~ c .... - etc.) 'In Ar<",d, p;a.ţa A 'ldra'ssy l\,'r. I". 
slituit o "ncietate care-i poarta nunwle. sub, - "., H J 

dt ' 1 b()1 caci ar In'bui sa rI:'C\lnn·l~ci'. Cllll1·l:.t 
pre';l'dl'ul Inl'llislruluI de culte Slu . Sr'n',)u , . "e" uUli ne~tl'ică('joasă crem" pentru - o mare pute r ,;: nu noate ~:;l se du-:a de \.J ,< .• - .. 
societaţil e a promova o direcţie literară în r înfrumseţarea tenulul e crema de fiorI de 

nas de O Lbrict't prÎ\'ată. AC'>lsta ar~tă şi J'II'ac', lIn bor'-an cOc.'tă 1 cor. spiritul lui Herder. - .• 
c;,z'JI de faţă. 1hr, d:1(a în nh~,nJrchic ar l'udr:.t de fiorI de liliac 1 cutie 1 cor. 

- InV(\uţiulll'n unul român- mar fi o fabric~l de tunurI cu calibrul mal Sapun de fie,rr de liliac bucata 70 fiI. 
Cetim in »Poporul Românt:. Un H.o. mare, sigur, că şi bbrica ScoJa s'ar sili Pasta funo 'l: cor. 
mân cu numele Nicolae DemetrovicI din a face tunuri m!l! bune şi nu de acele, Pudr<! Iuno '2 cor. 
Boc:şa a aliat o pânză care dacă o pUI carI crapă după probă. ApOI sigur că ne- - Miiloc sigur contra durerilor de 

, l' gligenţa fabriceT e causa strici'lciLll1eI tunu- stolnac, a sg. ârciturilor s.i a catarurl'lor de 
În fat.a unei lumml sau lămpl, umma l' ,. [ b . ă r -

III SI a~a ar treDUI. ca o a nC[l, c re stomac. contra boalelor învechite de stomac 
(le\'Îne d~ Irel orI mal puternică. A mal minister~~ îf In,:redintează facerea tunuri·, .. f • d " 

. ŞI contra lipsei po tel e mancare, pe urmă 
atlal ac<>l domn un fel de materie, cu lor si c:Jr~ ia milio:me dela monarchie, un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
care se pot f:tce lot f01ul d' i'ictnrl pe să îŞl lndcrlil~e,\sd. mal h1l1e datoria ce,tiui întăritor de stomac al farmacistuluI 
sticlă, carI es cu mulL mal f' l1T1.0ase -- l'humhl'rlain. Eata cum <lpreciază Kossuth. O cutie de prohă [ cor. 20 fii., 
ca cele de până acum_ Invenţiunile sale Le T<.:mrs~ \ictoride iLiI Chamberlain: o cutie de probă 2 cor. 
le-a expus la Budapesta, unde a primit ~Trebue, in adf~ver, Ca iJoiatria mulţimeI - Contra guturaiuluI, tusei, rag-u-

pentru dl Chal1lberbin sa fie fonte mare şrlei, flegmeI şi a afecţiunilor laringilor 
gratis dela fabrIca Ganz !şi Inmina elec- dacă a făcut să triumfe la Dulwich un are un efect miraculos pastilele de pept 
lrică pentru-ca să facă esperimentele candidat ca Or lb.rris. Acest om politic, SencgJ.. Se pot găsi în CarmacÎa "Verg
necesare. A cerut şi ob~inul patenta. pe in adever are împreună cu Dr. Jameson. J[aria" alu! Kossuth! In Arad, PiJ.ţa Boross
r.arl le duce la exposiţia internationala o parte mare de respundere in atentatul Reni 1;0 (ca"l Dengl) 
din St. Louis (America), care se va de- facu! contra Trans\'aaJulul şi contra drep-

tuluT ginţilor in 1~~!5. El a orpnisat com· 
schide în anul viitor. pIOIUI, el a pregă1it lm'itura, el a publi

eat în Tlmc:; telegramele falşe între cart 
cea presupusă ca din pa:-tea femeilor şi 
copiilor an;.;lo- .... axonl din IohLi"llesburg 
c:itră fraţil din patria 1numă, Cu Dr. Har· 
ris a triumLt (a<:za Imperialismului agre
siv, cuceritor. ancxlol1lst cu orI-ce preţ şi 
pnn te atI..' mijloacelc şi cauza proteCţioni
smulUI, a privilegiulul, il reacţiune! cco· 
nomice". ApoI arata că de-o parte, contra 
Jl'f. ChJ,;.l-lb~~L:ir:, se al11 tot ce arc Anglia 
mal COlnpetent: economiştiI piil1j ia unul, I 

liberaliI îmr:ll'aţI intrc d, tot st \tl1l·upjcr 
i ntc 1 ,'ctual al un ion ismllluJ si cOllscrvatis
mului, mare'l majoritate a' capilor indu
striei şi afacerilor, to~'te spiritclor p5trunse 

Red. respons. Ioun RusslI ŞirlaUll. 
F ,Mor A nr.~l POllf)Vl (~1- Rllr~tH.nu. 

_ Chestiare formiI f'ălintlal'ullll. ~Po
]itische Correpondenz" arată ea ,.b:kkle:iiasliki 
Alithia", organul patriarhului ecunwnic, a 
publicat pe scurt raspunsurile bis(~ri('.il()r or
todoxe {a RusieI, a Ierusalimului, a Gre
cieI, a ·l{omânilOli, a SerbieI şi a Muntene
~rului). 

E vorha de respunsurile date la intre
uarea pU:iă de patriarhul Ioachim al 11I-lea 
asupra unirei bisericilor C'l'f'ţ' ti ne. 

Ru,.;ia e pentru apropierea bisericilor 
ortodoxe autocefale, eu toale grt"u ti!ţiJe se
paraţiilor in state deosebi le. Xu crede că e 
de ne\'oie o apropiere dR biserica pro
testantă şi de cea catolică, dar dp. m iisnl'J 
contra răpireI aHHol'a de la hisel';~a 01'to
doxă. Numai fat~ de biserica allglicani:t 
crede că s'ar putea avea altă purtare, dp 
oare-ce aceasta umblă după proselitism Întrl' 
ortodoxi. Despre reforma calendarului arată 
că. nu s'a pronunţat comisiunea numită sub 
Alexandru al III-lea. 

Biilc'rica IerusalimulUI e contra apro
pierei ',de cotolirbrn, dar pentru cea de an
glican;sm şi catolicism vcchiu. E pentru un 
calendar "tiinţific: 

Bi,;c:'ica grecr>nsc1l e contr:t apropierei 
de catolici şi chiar contra catolicilor vechi. 
Heforma calendarulul sa se facă. numaI când 
toate bisericile ortodoxe se vor intelege 
între ele . 

lNSERŢIUr;1 şi ~ECLAME. 

Cll1l1pCrare de eafeucn. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 

on. public că splendit şi cu tot com

fortul arangiata 

Cafenea "Japonia" 
din colţul străziI Szt.-LaszI6 şi a caiel 

Archiducele Iosif am 
de binefaceri 1 e cooperaţ; uneT, li c şi i Ilte\'- '" 
nati')n<11~1, şi llclini·tiţl d~ primejcliile ;,n-I cumperat-o 
ta;.;oni~multll sistematic, chiar Între popoare,. ,.. .. 
to~te cadrele trades-unioniqnuh:î si ale ŞI prInOpala mea sllmţă este, să sa-
pro1ct;~ri,t.t\ll111 organiz<:t. Şi de ce('~lalt;'j tisfa;.:: încât numai e posibil pe oaspeţiI 
part: In Jllru' per<;.onallt~lţel rnygne~!ce a I localuluI tT1eu. In cafenea mea se 
unuI condUc~ltî:r de oamenI. pnetcOlI lut, I . . vor 
odinioară radicalI şi ltbcrl schimj-,iştf eX- serVI beuturl de cafenea de pnma ca-

trcml. ~lcllma co~scr .. vatorI,. il~pcflali.ştI şi Ilitate, rog prin urmare pe ono public 
ProtectlOnl~tT, majOrlfatea partIduluI for v ă b" . , 

• • •. , .J S meVOl8S ~ă a n e d t (J (conservator), fericita de a vedea pe un. . \... 1 lS lOb e cu pre-
lrui1ta~ al re\·o:.llţ~el de"Lc.ind oper,l ll~i I ţlOsul seu sprigin 
Cobdcn Peel :;1 Gladstonc... apoI mulp- , ". 
mea astra"ă de schirnba:'ea in sin,!. I . Cu dlstmsă stImă 

Iar ~a incheiere! n:;;~ totU, jXlre al .lIOLX.{R ZSIGlIOND 
Jrăta, că In această luptă, in aparenţă ne-' 80 1~2. cafegiu. : 
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"TRIBUNA POPORULUI" 

ff'~'!~~~-~ . ~r~~"'.~m,.DJ ·'~"~'m.~-tfr;~~1S~;IfI~mlii~~;~~."-./ib'. ~\7~' ,.~t.LL~"""-...L __ .~_'u.~~~~WJ.WI~IWm~~L...c f~..:J....,.:L~~bi_~I.1I.~~~I~~~a:n,~~~rf~,r'I" ~,' 

1« Tirgul de Crăciun işl ia inceputul in 

Magazinul de modă alul Singer Săndor. 
. ARA])~ ANDRASSY-ter 20. 

Premiat eu medHUa ceB mare milenarA la exposiţia dfn RudsJlAsta in 1896. 

Turnătoria de clopote şi de Dletal 
H lui 

Antoniu Novotny 
In Tim.iŞ08I"a-Fabrlc. 

Be recomAndA spre pregAtirea c1opo
telor Doull, precum la turnarea de nou a 
cloporelor s'ricate, mai departe spre facerea 
d~ clopote Intregi armonioase, pe H~Dgl 
g81 soţie pe mai mulţi ani, prov~liIlute cu 
adiustliri de fer blltut, cODstruite spre a 
le Intoarce cu u,urinţA tn orI ce parte lndati 
ce c1opotele SUDt MInte de o IMnre prin 
ceea-ce ilnnt mintuite de crepart>. 

Cu deosebire recomAnd 

clopote patentate g~nrite 
4f:~~::;;.;,.~'t;:.':d ' de miDe~nventB\e !şi mai de multe ori pre-

'~~~,::'::';:',,"',.:":.. mir.te. cari sunt provelillllţe ln ]Jartea 8upe-
~', ",,,,.,,.<,.c_.~ ... ·, rioarl - ca violin8 - cu ghr' dUlll\ ftgu!a 

S ,i pentru act>ea &U UD ton mal il'tensiv, mai 8d~nc, ma.' limpede, mal 
{)ll\cut; ,1 cu vibl'sre mal voluminoBRIi decAt eele de aistf'm vf'>('hiu. Bea c' un clopot patentat de 327 klg. este egal în ton unu. clopot de 408 klg. 
patent dupa sistemul vechiu. 

MIlT departe Ele recomAndll spre facerea scaunelof' de fer batut, de 
line ItdtdtorJ - spre preadiustarea clopotelor vechi CU adiustare de fer 
batut, - ca ,i spre ~urnHrea de UJace de metal. 

Clopote In greutate de 800 klg. !fi mal jos Be afiS toideauna gata 
In magazin. 

.... Preţ-curanturt Ilustrate se trimit la cerere grA.tuit şi franco. ... 
1()35 20-62 
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H I 
li Aranjament ,.mplet plmlru e{eplui" de iconoslase (timple), t""I1";, i'- a 
~, turi, strane" chi~oturi, rdp~zi şi, ori-ce ~Ue lucrări d~ lemndrie în biseric~le )~~,:f 
fi noastre de rit orumtal_ Schzţare şt efeptutre de planun după comande, molJtle II ~ H şi tot felul de instrumente d{3 ~coaldt bclnm, table, catedre, maşini de socotit etc, '<j~ 

=====-==-=- PreţurI moderate, -~- Garanţfo des~Yil"şită.. 867 _0'9 1, t. 'l',~,'~ 
La cerere atestale despre resultate de pâna acum. .. H 
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"Jucarele din Bartfa" confectiuni illlligene în mare asortimcnt. ~ 

Ppeţuri solide. Serviciu solid. j' 

~1 Zi"lmerma
dii8o' si Eisele. ij , II Arad, Strada Weltzner Jllnos tn colt, la J.llpagalul verde". 72 1-< ·!f.1 
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