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: ESPllNS D-LUI BAOUL CHELARD. 

Dar cu naţioJlahtăţife din Ullgaria · vinCle Întreagă, care remâne astfel l1l- asia e o aşa cc/i'llţd elemelltară, Înâit a 
stă altfel trea~a" !,'Oi, ~mPl:eUlla L.:iCCI? '1 wltd, În mijlocu: Fra,lltel ci,vilisa.te,: ' o nesocoti Îllsenmea;;.d 1/U a face politic,'/. 

Intre mulţimea de pub/~ciftl fr~n: 
mal mult decat L'ngunl, Şl fiecare m Vorba e ca 1201, naţlOnalztaţde, naţională maghianf, ci Însemnează a Îl 

1 Încrezut şi prost!" 
parte,' Croat, Serb, S ov~c) Român şi nu ne-am pute lăsa să tim batjocorite UllguriZ -au isbutit să caştlge {l ~l 

'Jartea lor unul, pe dl Raoul Che-
, ", care dacă este singur,.apui trebue 

l"ecu1l0astem,' dă dUJlaad de mult 
agil/. Ciziar pe vremea când î!l Vo: 
~Latine celebrităţile :franţei, ln prz
l rînd, osândeau aspru regimul ma
ar dl Raoul Cluj/ard illcuragea pe 

German, aparţine uneI gmţl ma! vechi de guvern in felul cum sunt batjoco- Credem că din partea noastră nu 
decât Ungurii, mal veclzie şi ca locui- riţl Brelonit. D'aceea tinem cu toata mai e nevoe de comentar, ~AlkolmdllX' 
tuare p 'acest pămthll şi avend ş-o cul- tăria la şcoalele noastre confesionale a respu1lS tuturor şovini~tilor, dar mal 
tură din care s'au inspirat însuşI Un- pentru carI facem jertfe tiU se peatc ales d-lul Raou/ Chefard, care face esces 
guriI. maŢ marT, şi tocmai jertfele acestea de {el întru a susţine idel şi bi{are şi 
, De a/lminter'i ce harababură este sunt cea mal stralucită dovadă de iu. absurde, 1wmal pentru a place ş')JJi. 
chiar în Franţa din causa că guvernul bired noastră pentru neam şi pentru niştilor. 
vrea sa desllaţionalise{e cu forta pe cultura naţională. ~~-

, 
inÎstl si-l lăuda pentru purtarea lor 

',i de l';aţionaIităţi. Bretonl, lli-o spune chiar Chdlard, care De aLLmilllreil avem satisfacţia sa i NoU episcopi, gr.-cat Dt', lJemctriu 
saie,' înregistrăm câte odată chiar în presa! Radu şi Dr Vasile Hossu vor depune j!~nls Era însă s'atuncl de obserJ'at un 

ru: d-sa se/ia hl {iare ungure*tl şi 
! întâmplare i'n cele subPellţionate de 

rJJentl'u omul care SI! oCllpd cu ches maghiară vad mal cumpenite, zdeI şi! me'ltul în Viena la 27 Maiu 11, Va aSlSt,~ 
stia ualz'oJlab't,tfilor nu poate li ceva mal rcsowirl de toată lauda si cari sunt la, actul acesta ca repT,esentant, al gu vern ulul 
illteresant, dece),t s.l l'lsl'te-,e o şcoal.:t pri- b t - -d't d > d t t mln1strul de culte lultu Vlasstcs. 

'verll. mară din Bretagllia. Poate credeţf că Îll pl'O e, ne aga Ul e espre rep a ea 
1'1 /' 1 'b " "1 causel ce sustinem nOI si in contra re-Se vede că guvernul UllS!uresc şco le aceste, COl! orm 1 erlă It Bl/lţlor, • > 

U S 1IJ111 A Li Iba bJ'el'-a iA CU/Il se S011arii siluite a d-lui ChC1ard. ''Zle s 'acum nevoe ca dl Clu!/ard să-I e prOr le m.rt '\ ''', 
• {ice Y! I:J, aşi! in şcoală sunt ";'0-50 ,Isi/el, chiar privitor la chestia 

,ere, deoare-ce în ,BLldapesti Hirlap ( c0'Pit,' cmi JIU ,<t'~u UII silll_rw' cw,JlIlji'all- l' b' Alk ' d 1 ~1' ' 
L ' r <'" mI li,» -otmany' ea 24 .i~ alU n, 

da:.l4 Aiaiu)' citim un artiea dm ţw,esc, dl ÎIlPcţJlot' le vOl'br,ţte illsă lIumat 
r scne: . r,-afza sllsmlrnitulul publicist. ji:aJltl/~e§te. lJacă dlll illlâmplare e ,biue 

E siret însă - adică vrea să jie diSpUS, le traduce. iJacă-l reu dtspus Illsa, 
_ dJ C//(Uard. O ia pe de de'Pal'te. lVe ţipa aSllpra copidor şi cu câl copil îl/târg 

mal PIlJlII, cu atat slJiară mal lareil/rc-
'oriscste cum în Franta si guvern si laturlIi. j-'e {Tdurl sunt alll'llale diferite ta-

i 'i1lie publică este în 'co,i,,-a tendel;. Momi " ac! lI1l cal, colo o corabie, o 2Jaell, 
"lor de separaţiune atât ale Baseilor dillcolo un arbore, iJu'i!fâlorul ar'ată callll 

,n Pynnel, cat şi ale lLalienilor de pe şi zice: "ceci est 1111 clwJlal", fii intreaga 
clasă repeld in cor " "ceci est Wl chel'al"". 

o ngd. lViHa şi ale Bretonilor din 111 cor declină, conjllfj'ă, în Cal' adică JIU 

're ta.o'n ia. • ' " '{ l o ImJa/it mmic; tata I~[ duce apoi capi It pe co-
D~'cl - ;Jce, drept condusie - rabze. Eală causa pentru care eet din Bre-

"A mfp keuyeret es, fOţ;lalkozdst 
akm'; /JU'!j /log}" a hil'a{alllokok a,un a 
l~reh'ell bL's~djLlit!k l,ele, melret u eri, Ha 
cs.lk Iwn'dtul tud, hâl bes,eljellek ve/e a 
lzs;ll,ise!iik hanJdtul; Ilem azh·t, mert 
HUl'Nitors,lignak a hOrJ..'dtllrelr,lteî. joga 
JJ,tII, lzallem mcrl a, illelo s{egellY ember 
mds lIyelz'e! Ilem crt, 

Naţionalităţile. 
)1 Coloman Bze1l observa o politică de 

struţ, î~i ascunde capul în 'tIIlsip şi nn r;na 
sit vază svîrcolirile nfruş1nate ale naţionali 
td(i!or~. (Ju aceste wviltte începe arti"olul 
de fond alni )1 Fiigg. AI, g", N rut 4;Jlj. Au 
toml articolului, advoeatul Vr. Al iilek Las 
jos, ne dcdied noue romanilor, şi mai ales 
n,ul! româmlor dm comitat!ll Aradului 4 
coloane, in cari se p:ânge de toate.' de ban
chetul dela instalare, de trezvia ronuin tIor 
în eongregaţie etc. 

"in Arad zilele trecute s'a instalat un 
episcop, (;(1'emonâle au durat o zi întreagd 

iel Cehil 'liei Valahil să nu facă gură lagllia 1Il~ ştiu niCi !l'all/u,e~le şi peste tol, 
- T 11 tf" e ',' '. •• br mei să citească orZ să sene" ., 

'p',., g .:manwjşl UngU!'l/', vobr sa, -1 0, 1ge D..lpd ,ce arată apoi cti În scolile 

"Ha a horJldt n.!pllek liaJmak zzre1l 
lh1l6sdgos bajai, a,okat orvosobli kdl. Hugv 
pddâul a magrar dllaJ111'asutak1/ak 1101'

J'lÎlut-s,âgball alkama,ott tl's,tviseloi hon'as 
lui IS tudjallak, eî. a j6,all esr,nek es a 
mrJilâl/}'ossâgnak ofran elemi k(wetelmem'e, 
.'l:::l,vet fif)J-elmell kil'iil hagy"i llem mlll)"i, 
//Iilll magrar nWI,\dz' poLr(lkdl fntriallli, 
li, Hon uJll~ri, milIt elbi,'lkodolllla/; es oslo
hl!l'lh ieJllll"', 

O singură vorbă ungureascd nu s'a auzit 
de pe buze valahe. La uanchet însuşi noul 
episcop a t01lstat pentru regele maghiar în 
tim/nI valahd ()UUCI nul maglnar a tost prea
marit l,n limua valahă, (Jomitele suprWl şi 
fruntea atttoritdţilur chicmate la i,anchet fi 
re:;;te putilL au itlţeles dm vorl,irile pI'imite 
cu sgomotoase str'igc1te de sa traiasca; da'r 
pentru aceea au golit şampania spumega, 
toare şi nu au plini.sit Locul, unde ma ' 
ghiarimea astfel a fost lovita în Iată in 
sdndtatl3a lor n'a beut niment, niCi chiar 
valaheşte. Li s'a dat de beut ?i de mâncat " 
îndestullasr:it-S6 cu atâta," 

• 

unr - cu [lira SI /112 a OI' •• , • • • - ' • . 1 
,'~. 1!it4.~4j C:~Jla"d n' ar lm\n:lsni. '-'OIl~USC etc callfganbcellj,1/{11l c~ltechls:llu_ 

:: ._', ' 'A f .. :SCUllCaf<l,11l Ilma ~r ... tI)1110r,Ulllhl 

... SC1I(:; ace~sta 1';' • ranţuze,şte. L ar cum tot m limba ae.:asla se predica ~i i 

,.la la. goana toata Fr~l~ţa can:! contra în biserică, spune că anul trecut Com
,ulturzl cehe ar vrea sa zmpU1la pe cea bes a scos această limbă si din biserică 
rermană. .,' ~ , 

t '\" ~ ~, Şl totuşI mmen! n'a obiecţionat nimic, 11l 
Dar, ,In" sflrşlt, sa ,~e rafulm c~, Franţa întreagă! 

Jsa nU"!,,al, m ,ce ne pr_zveşte pe nOI, Destul de ruşinos lucru, Şi cu 
naţionahtăţlle dm Ungarza. atât mal condamnabil, cu cât se pe-

ApoT ~e po.triv:şte oare ,c?mparaJia ? I '.rec: în F ranţa, patr~a. libertăţi!, unde 
-:redem ŞI nOl, ca 40 mt/lOane )ran- 11IlSC1, aşa se vede, şovl11lsmul a intune, 
~'e{i nu pot să {mă cont de ceite-va sute: cat mintile "mitora, Ztmit nimenz nu 
le mii de BaseI, Bretont şi Itaiienl, 1 se ridică să protestc{e când din şopi
/mprăştiaţt în trei colţuri ale Yran{el. Inism detestabil, e batjocorită o Pl'O-

F ••• LWf ..... 

Ceea -ce pe ro mallCşle sună: 
"Poporul 1'J'ca pâl/e fi de IUCli/; şi 

Îucă CCl'a: sLllşbasul s.1-! 1'0rbească în limba 
pe care o intelege el (poporul) Dacd ştie 
numaI croa{L'şle, apoi Jlmcţiemaril (ma
giI/arI) să vorbeasca în ;Jimba croată; mi 
penlru-cit in eroa/ta are drept la limba 
croat.: ci pentru că respectliJui st!1'1nall nu 
ştte al1ă lzmbă. 

"Dacă poporul are aSemenea fjl'Q1Jil

miJle ,·eale, ele trebue kcuite. Ca func
ţionariI maghiarI aplica Il la căzle ferate 
din Croaţia trebue să ştie şi limba croată, 

.;i aia continud, plângendu se că în 
COllgregaţia comitatului Arad românii t'Or
besc româneşte şi pe Lângă asta nu despre 
obiectele pnse la ordinea de zi ci despre pri
gonirile cart trebuie sa le îndu,re din pudec, 
maghiarilor şi despre barbarismul acesta Ta 

PO MPE 1. 1 tin eră şi sglobie; în faţă Vesuvul din l' Mal incolo colibe de pescarl. Pla-j du-'şI fie-care mâncarea şi bcutura că 
. , c~atcrul, caruIa fumul Iese n.econtcnit" sele sunt Întinse Ia soare ş-o familie e bună şi Ieftină. 

21 Apnlze. I ŞI un şir de munţl, acopenţl cu Ză-I întreagă-I strânsă in giurul foculuI: pră- Dar noI mergem d'adreptul la 

r .~ 

Una dintre escursiunile cele mal padă, ,dar la poalcle cărora e cea mal i jesc peşte. II simţim mirosuL .. Oare biseriCă, unde în onoarea noastră se 
magnifice din lume e dela Neapoli la splendidă vegetaţie şi viile albe-s pre-j au oameniI aceştia consciinţă că trăesc şi serveşte o misă. Biserica e nouă şi 
Pompei. .. Abia Ieşim din gară, şi sărate până în prcajma guriI vulcanulul. sub cerul cel mal dulce şi mal senin, in altă ,eară fiind, ar putea trece drept 
eată-ne printre grădinI d' o nespusă Dăm apoI de teren acoperit numaI că şi dacă n 'au câmp întins, cu holde o minune, atâtea picturI, sculpturI şi 
frumse,e. PortocaliI sunt încărcaţI de de stâncI. Cactu~iI cresc p'aicI cum mănoase, bogăţia măriI ÎI recompen- mozaicurI de valoare sunt într'ensa ... 
fructe. uniI dintre \ă~11~1 inflore~c d,cja cresc pe la 1101 spiniI in margine de scază pentru toatc, Marea-l hrăneşte, dar După ce am vez~t Însă I~oma, nil,nic 
a doua oară, smochmn-s verzI mchlşl; drum. Omul s'a înfipt însă si el chiar tot marea este pentru mulţI - mor- nu ne mal surprmde, E de adl11lrat 
unde aş sta apoI să iI1umar pomiI printr'aceste băIăriI exotice:' în coasta mentul. însă ceva ŞI în biserică aceasta: orga I 

.-y:atâtea~ SOIurI. de 110rI carl îmbalsame<.lz_ă v~e-~nel, stâncI a mal potrivit câte-va Cu cât ne apropiem de .Pompei, Se ,zice că in Italia intreagă nu es~e 
aleru I ,IncropIt de" soarele du~c~ al p'n- pietri, Şl, gata ÎI e locuinţa; în pragul r..e depărtăm, de ţt'!rmul n:ănl. Stră- un~ mstrument ale căruI tonurI să apropie 
mavenJ. .. In mIjlocul grădmiior ŞI a uşel sădlt-a un smochin şi dou~ tret batem ear pnntre holde bme lucrate. atat de mult vocea omenească. 
parcurilor sunt viile cu terase spre mare, viţe de vie, şi cată-l şi cu grădină, pe cu reţea întreagă de canale. .. Şi-I Din biserică nc-am dus în mănă
~a~ea "se întinde în dreapta noastră, care a rnă,rginit-o cu zid de .. p,eatră, p~in Câ:l1p~1l de muncitorI... Din I stire, ~nd~ l~crurile de artă dăruite 
s_"hlffiband cul~rI, C?CI acu~l e albas~ră, să nu o stnce c~prele\ carI" me mtreb dlstanţăm dlstanţă-s hotelurI, ear drumul I de ~1l11 ŞI alpI bogătal~I formează un 
ŞI nu trec ~eca~ mll~ut7 pană să l1l-se de altfel: ce o il l:ăsCen? p a~olo,. căcI ce, merge paralel c~ calea fer?tă e! preţlOs I?useu. ,Milnăstlrea s~rvă dreJ?t 

. ar!te mal mchIsă ŞJ p alocurea, unde ce e verde, e propnetate nnpreJ mUltă l... phn de trăsurI, strcmI carI se 1I1torc lllstltut filantroplc pentru copil; ace~tla 
'Ventul se joacă c~ valurile-I ca nişte Şi totuşI e vieaţă şi printre aceste 10- dela Pompe!, orI ~e d~~ în!r'a"col? au cântat şi în cor, (rumos, că ni-a 
dantele, mal deschIsă, aproape albă, .. curI sterpe. PăstoriT, băletl tinerI, CăCI sunt ataţla strel~ll p aicI, mcat 10 lnduioşat pe toţI. E apoI aicI o mare 
In depărtare, unde se. î~preună cu cântă :esclI orI ÎI vezI strânşI grămadă, fie-car.e oră vine ŞI, mcrge câte ~n tipografie t îndeosebI cărţI bisericeşti, 
cerul, o dungă lungă argllltle se vede." povestmd. , . Intr'un loc _ nu mi.am tren ŞI fiecare tren e lttcralmente plm, de rugăciunI şi cadre sfinte se tipăresc 
d ,De ,erI lot ma:~a dela Neapoli o Însemnat mica staţie - nc-am oprit In cinclszecI de minute eată-ne intr'cnsa. Ni-s'a dat şi nouă, fieCăruIa, 

a mIr ŞI totuşl d alcI par-că e alta: tocmal d'asupra lor p'un pod dc vreso ajunşI in 'Valea Pompei. un pachet întreg. 
~aJ" d~lce, CăcI valurile-l nu se sparg 15 metri înălţime. Au început să Dela gară ajungem, pe jos, în câte-va După ce am Ieşit d'aicI, ni am dus, 
d7ccat leI colo de stâncI orI zidur~ ri- cânte" să sară, Să, strige, ca sa aibă n~inute, în orăşel. Tr~cem printre dou~ cel ,mal mult!, l~ rcstaura"ntul , S~n-

ate
A 

de, puterea omenească, CI se apoI tnlu de a ţmea pălăria, să le rendurl de otele ŞI restaurante, ale mano" unde mtr adever mancăm bllle 
~rd m

o 
nlsipul merunt al tcn~~luJ. .,' asvîrlim ba~l. ", Ş'au dovedit că au căror curţl sunt fiecare ~ grădină drăguţă.. şi l~ftin. Sunt delicioase in.deosebi v,i

d mer bem mult, tot aşa: pnvmd III ochI straşillcI ŞI-S tare îndemânaticI: Nlese aşternute pretutmdenl, car pro- Imnle... Cel mal mulţI şI-au permIS 
J reaI;'ta no~stră marea aceasta c~re-ţl prindeau baniI cu pălăria şi chiar cu jl prietarul şi , camerieril ( (chelneriI) ne lucsul să bea şi , Lacrima Christi c, din 
ace lJll'presJe j'ar-că al vedea o feCIOară mâna. les în cale ~i ne J?oftesc, recoman- I dealul de sub V esuv. Inaintea restau~ 
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că romultii nu se îndestulesc că li-să per- ~i 1894 şi n'a stat oare departe ~ de r a eg or1 romanl ţitul graiu, care ',c , ... 

2 

mite sa vorbeasâl în congregaJie româneşte, ai cerculu' D b ,Betul! 
ci pretind ca protocoalele să se conduca~i în congresul naţionalităjilor dela 1895? '. IOra. A 

Y ,C' cum ori nior'OI < ': 

limba rvm(lna, E apol din ~ale afara nostim "Ii cu toate acestea lucrurile au mers Fratilor alegetori! Române J 
letulîn Care interpretează (U MiUek § 2 al nainte R'au reu·t:lu' splendid 
articolului de lege .J·l din 1868, l' ~ . , Ciasul treziriI noastre din nepă- Dobra şi ni'a, 1 !i,I 

E de bun augur deci, ca gazeta ora- sare a sunat 1 Ceroul eleotorOlI al 11 'f 111 "Protocoalele congregaţiilor se conduc Y b d 'd dl D .. os~ mora,., protopop, ~. 
în limba oficioasă a statului; dar se pot şoveana com ate can latura ut r. Dobret a earăşl v(jduvit. Din Indelun- colae .şerban, losif O",~~, 'ci 

corluce fi în limba, care cel puţin de 1,:5 Vlad, cit de regulă reu;leşte bt'ne tot ce con- gate vremurI acest oerc, care e aproape preot, Sebastian Odrmăr, :,~,;, ,"; ., 'y' 

parte a memhrUor e dorita de limba proto- fraţil brauovent combat! curat româneso, a fost representat preot, Ilie Oânclea, La· ,;', ,.o.!' 

calm'd' - continua Miilek. - Ce dispune A combate pentru domnia lor este tn dieta ţ~ril tot prin deputat str~in rariu, preot, Toma Nf', 'l '.', 

dara legea? Aceea, că limba maghiara e princip, aua că - după-cum am vezut de neamul ni de 1egea nOflstr.K, care Oprea1vJ,'rPa~uo,t'coT,m~:t~aab,i,: ' ."," ' 
conditio sine ljua non, Poate să tie şi alta ,. Q ... 0 -r. 'j :'~., 
limbă, dacd 1/5 parle a adunării o doreşte, - combat pântt ţi -- intenţiile: au puţin de tot, ba nimic nu a prea fAcut 
Dar numaI "poate fiU j numal nse poate con scris o Sijie de articole împotriva reîn· pentru poporul nostru care l-a trimis 
duce", anume: daca maioritatea o vrea, dacă fiinţărit la 8ibiiu a unui ziar cotidian! acolo! 
şi m(~ioritatea o cere şi permite. E dară clar M Gl 1 t' l că aiCi nu, ajun9,e dorinta a 1/5 parţi, ci al nostim sunt unde tnvinuiesc pe . asu lmpu ul ne strigă azi cu 

Din D~:···, ~~:.:,.; 
Şedinfa dela .', ca .mat e lIpsa ş~ de un alt factor. In ma- dl Plad ca prin candidarea sa nesocoteşte tă!'le: să ne trezim, 8ă nu mal la.sa.m 

terla unei astfel de dorintă, adunarea nu programul Ui solidaritatea naţională. s!i mal fie cum a fost 1 Ca. dat a D· zeu Şediuţa Bsta no ,; r' j , 

poate hotdrî prin o singura votare, De dOI~e Me rog: dar unde-t scris în pro- şi ~e8mulul nostru fiI luminaţI, stră- interesant, afară poa':, 
ori trebuie votat, Cu prima votare trebuie IU"ltorl de I x.tl'lt l'I • d .. 

<' 

,1 

• grat1i cit avem să fim veolnic pasivif;ltI? '. nVt::vQ urQ ŞI e mima. Barabas, eare a adm 
cunstatat; există în adever a eincia parte . Y oaldă pe t 1 d' 
recemta de lege? Dacă asta s'a constatat Şi unde-' scris că trebue să remânem n ru POPOTU In oare s'a ri- dela inflblarea P. S.:3 !"'J!!;j ~::' ~O};.. ., 
treou18 t~otat din nou ca să se vază: doreşt; solidarI In a nu face nimic? dieat, - şi gla.sul timpuluI ne strig 1\ : AraduluI. 
oare maz?Tltatea sa se conducă protocoalele şi Acuzele cu .. ciuntirea şi zăditrni- R!lpeţT, Romllnr, nepăsarea treoutuluY' A vorbit ma.I ~nainte disidentul liberal 
în alta l.mbd? Căct legea nu spune: tre- cirea pronramulul naţionalz sunt pur şi Strlngeti-v~ In jurul celor al vostri Nosz, c':r9 ÎŞI motivează. eşi rea din parti-
buie~ admisa şi cealaltă limba trebuieU." îm-" şi punetI umt:lr la u x. f tir . d 1 j'b 1 . I lJlinit~ dorinta unet a cinda' Pdrtl, Nu în simplu vorbe late, cart nu mat împresio- .,. m~r, ca ra ,ŞI Il J Ara prm po itiea dA re3istenţl alui 
... o'Z t l' " 1 d neaz'" :;ns'" po ",.i»'e·nl. alegeţI ŞI trImIteţI In Dieta, un fiu lu- Szell. N'a voit sli mal ~ar}( part,e dl'.~".!-' !I :', ( ~mpera, W C 1spune, CI 8lmp u: acă se """!4I ,,<,u. • tII; !It .QIIF"U .. 

,veşt~ o", dormta. motivata" congregatia ~poate C mIna a neamulUI vostru, oare sa, V~ partid, care prImeşte ex-lext.J.-ffttprime~te ~ ... 
d " 1 l l b " ât despre comparaţia ce o face între apere acolo drepturl'le voastra, Ai sl'l • t I '1 t d a mIte , ca ş~ cea a tă un ă să se folosiască D VI d ' 1'.' l ' .., Q prOleC e e mi i are, peutru~eâ ar.ele nu B ne 

Aste sunt doue lucruri deosebit' e . ..i a1'u'''''e r. a Şl JIJ,ecwru popti din Voita", lupte pentru a aduce uşurl'lrl popo- )('1' b N ' . d 'Ii" • ". ~ l d b' a ţt1i) nIci un ine. u primeşte mei Ia-
ca . acă o vutare a constatat una a cincia apo e mare eose tre, ca dela cer la pă- rulul nostru celUI prea Ingreun"t eu tI" t 1 ~ d' t "t 1 

A t D T71 .. por II mIDIB ra Ul-preşe In e prm or a 
parte, votarea a doua hotăreşte în merit men '" r. nad nu umbla după cltpa- sflrcinll 
şi atunel maioritatea decide asupra c1'est;e/. t ~ 1.. l '" D l ~ F. de modul, cum va aeoperi guvernul (heltuie-

1. •• Utac,u, S av"" om nu u~, este perfect Frunt9şil romanI dl'n co.rcut Do- 1'1 t tII A, sta. o spune legea, asta o esnlică tendentios b' A O ~I"' b ';J 1 e caren e şi cum se VI eSf:'rda COli ro u • 
t~abvi vatac~i .. Ei nu caută .t'sa fie luminaţi, dtne 'mi rltfl~ie, ~1, gazeta raşoveană numai brel In consfAtuire a lor avută zilele Barabâs d'asemeo! DU prime~te fIl-

c. sa pesculas~ă în tulbure". uP; apte ar trebu,i să judece, ear nu astea, au hotărtt ca de data aeta să portul, care niel n'ar fi. permis să se pre-
. ,Asta o spune legea? Nu, asta o spune să acă. procea de intenţiI. candida.m şi să ne luptăm din tOllte sinte Clsel. MembriI gu.,'MttDIof-··.nÎel nu 

şOVinismul maghiar, Care de când s'au adus Era mat demn ca confratii braşo- puterile a alpge de deputat pe domnul şi-au deschis gura. 1& discuţiile d~qpre 1:)0-

legIle despre egala îndrephtlÎre a naţionali- veni să sustina p'un sincer naţionalist Dr, Aurel Vlad, advocat In OrQştie, miflia da cvot~. 8zell: Nu-I aşaI Baraba.::: 
lâNor nu mai are odihnă, E însă de prisos decât să ajute - indirect şz' fărtl vOt~ unul din cei mai luminati. şi însufleJitt N :.lmaI la sfîrşit al vorbit. Szell: Nu-i 
sa anUam mai de-aproape absurditatea acestei poate dar ~ l't t ' .. ~ ~ l fi' l . 

. t 'm rea t a e aJUM.a - caru ui t a1, neamu U1, nostru, pe care ti cu- drept! Kubik: Şi totujll e aR'I! 8zell: 
esplicări ŞOVi1,~i~te. In butul tuturor 0l!'inti- lat 'lo d 't T 
nt,or vom şti impune celor din fruntea co- Far am r precupett e vorbe 'Umflate. noaştem ca pe un bltrbat, a ca.rul N'am r~'1puns nOIDRl decât lui KO!lsuth' 
ffilwtulur respectarea legiI. De altmintert că c~ puţin este in- oe8 mal ferbinte ţInta. 8 vieţil ti e: Kubik: Nu! 8zell: Atunci nu mal merită 

(ormată gazeta braşoveană despre cele ce fericirea poporuluI nostru şi uşurarea sll. stau airl (Ese). 

VeCInic notă disonantă ... 
l)upit o matura chibzuire de şeapte 

z,-:ct-şi· doue de ore, cumintit şi potoliţit 
dtda gazeta din Braşov ~i-au spus şi et 
cuviJntul în afacerea candidărit dluf. DT. 
Aurel Vlad. 

Se înţelege, sunt - contra I 
Când oare, de douezect de an' în

coace, gazeta braşoveană n'a combătut un 
curent ce s'a mamfestat în sînul poporu
lut ş'a îndrăznt't sit se mamfesteze făra 
a intreba oracolul de sub Tâmpa? 

N' a combătut oare numitul ziar pre 
sentarea Memorandulut (dupa ce de alt/el 
însuşt dl j}.fureşanu făcuse~ în 1892, un 
proiect de Memorand), n'a combătut oare 

se petrec, se poate judeca şi din faptul, greutAţilor lut Barabâs c6otilloilndu-şr Vurbirea, trece 
că într' o .corespondenţă particularit .. din Fraţilor aleg~torJ! Acum orI nier- Ia comisia de evoti şi &duce In discuţie .. , 
Orăştie îl plimbă pe Dr. Vlad prin Arad, odata.! Acum aveţI prilegiul a v~ arăta şi coroana. (Preşedintele il fa.ce atent, !ă ~ 
Dobra ui 8ibiiu, de braţ cu advoeatul vrednicia: 8 trimite In Dieta, pe ade- responsabilitatea miniRtrii \) poartl;~W-\.Ill"\'i. , 
Rozvdny ... Aşa "aude", aşa ~-se "spune", v~ratul vostru b!nevoitor!. no poate fi d'\r tn discuţie). Vorbeşte a!. ~ 
aşa .află" corespondentul "particular""".. Nor. fruntaşil .r~ma.nl"",~~a"....... "'C ., . nllr~_, 
Mirare că ,,'a aflai cea mai mare mi-~ chem.am. ~u glas rr~ţe8o " 8cnp u comitatu/ul BIhor şi apoI 
nune: cit advocatul Rozvâny va, ţine ale~ nOBtr~ ŞI In Jurul luI 1 Tot cel-oe- I continuă: "Majoritatea vrea 81\ ne sparie 
getorilor români şi Q _ vorbire de cor- om ŞI Roman odata., acum să se (lU posibilitatea, că obstrucţia noastrA va 

arete 1 trezi şi naţionalităţile, şi intrind aceste 

fttef1o~t r~o~~~~~!~"~ llaritatea noastră ar Jor, In Zi~B InăI~~ril, candidatul în parlament vor urma ele să impedeee 
'P nostru va venI In mIJlocul nostru la activita.tea padan' en\ulol. Dacl\ asta se va 

Respunsul cel mai bun îl dau însa Dobra. Fie ca flceast~ zi lnălţare sa tntempla, eaUSI va fi. numai blândeţ4 gu
ziarului braţovean fruntaşii din cerc. Şi l tnsemneze şi pentru noI poporul ba- vernuluI faţA. de n&ţionali~ţJ. La banchl'!
vor da, ne place a crede, însuşi alegetorit, ştinaş al acestUI cerc şi pentru DO' tai dat de non inatalatul episcop român 
cari vor face tocmat contrarul celor ce·i ca alegtltorl românII La orele 1/24 el dela Arad episoopul valaheşte a vorbit 
sfatueşte oracolul de sub Tempa. lşl va ţinea vorbirea aa program tn pentru imperatul ,i regele, nemţeşte 8'a 

Dobra. Torbit pentru repreaentantul armatel, dar 
GrăbiţI la Dobra 8-'1 auzi Insufle· na a'a auzit ° singură vorbă ungllrellscli. 
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rantuluI cânta musica oraşuluI, din II dispune a se face săpăturl. S'a desco- . perfect starea în care au fost oameniI I curţI propriI zise nu-s nic~ci aşa 
ordinul ministruluI. Ear în pause ne perit atuncI numaI o parte a orasuluI când i-au asficsiat gazurile Vesuvulur; numitul atrium, care era decorat cu 
cânta în restaurant nişte napolitanI, şi abea sub Victor Emanuel cel~brul cel mal mulţI au căzut cu faţa Ia pă- fântânI săritoare, coloane ~i statul de 
bărbaţI, femel şi copil, cor complet, archeolog Fiorelli a condus lucrările ment şi în chinurile morţir s'au înco- m:lfmură. <?dăile-s miCI, dar, tot ce 
aşa zic2nd, cu toate instrumentele lor şi a scos de sub păment partea cea Iăcit· un câne s'a făcut ca o raută, e local publIc, e mare, splendId, ,artă 
dulcI şi sgomotoase. .. RomâniI, cel mal mare a oraşuluI, asa cum îl ve- pare' că 'şi-a muşcat trupul, în durerea şi ear artă: ", ; 
tinerI mal ales, şi au cumpărat şi el dem acum. ' ce l-a chinuit. OrI cat ar Clti cmeva despre ora-
,castanetec şi unde nu le secundau Intrăm pe poartă, care-! îngustă: In dulapurI de .sticlă se păstrează şele rom~ne, idele deplin.~<"p.~.~oate 
cântăreţilor, încât nicI glasul vecinuluI cât să poată trece un car, ear pentru uneltele ce s' au găslt pela case. face decat numal după ce a vezut 
nu-l mal puteam distinge 1 . . . pietonI e loc la stânga. Pe jos sunt Intrăm în case dintre carI multe Pompei". O mare catastrofă eată cum 

D' aicI ne intoarcem pe jos şi peste lespezI marI de peatră, în carI se vede sunt bine păstrate, ~e veci până şi fres- a co~1tri?uit să n,i-se p,ăstr~ze un oraş 
doue-zecI minute suntem la întrarea în cum şi-au ros roatele caruluI loc. La curile de pe pereţI (la Lupanare, unde ;echlli ŞI să lummeze lstona c,e1.or mal 
Pornpei (vechI), peste drum de gară. încrucişare de străzI sunt puse. pietri am întrat numaI noI bărbatiI frescurile mdepărtate vremurI,., Ce bogăţtI lmen~e 
Urcăm un deluşor ş'ajungem la Porta pe drumul destinat carelor, ca oameniI sunt obscene 1); visităm ,B~silica, unde ni-s'ar fi p~strat, dacă în locut~; 
.J.Y1arÎlla, una din Întrările principale în să poată astfel trece fără a mal coborî se împărţea dreptatea Şl era locul de luI Pompe! ~r fi fost - Roma .. " , .) 
vechea cetate, şi eventual a călca în apă, pe vreme întâlnire a negustorilor, Templul Ve- De altmmterI nu este desc,ope!,1t ., 

!'l"e oprim aci şi ascultăm o sub- de ploaIe. nerei, Forul Givil, Templul lui Mercur totul, ci chiar acum eată ce scrIU Zl~' 
stanţlală esplicare ce ne face dl Toci- Dela poartă imediat, la dreapta, si Romul, Panteonul, Amfiteatrul (in rele: ./ . 
leseu despre Pompei: cum a fost zidit, e muscuI, cu o mulţime de lucrurI in- ~are încăpeau 20.000 spectatorI) visi- ,Dall'Osso şi Pais săpân~ San 
cum cr,au porţile şi străzile, locuitorI, teresante ce s'au găsit în Pompei. Mal tăm băile, nişte clădiri carI ar face Marzano şi Poggiomarino au desco
comercIU, cu un cuvent, ne face isto- interesante sunt, se înţelege, cadavrele cinste veaculuI nostru, atât sunt de perit, sub temeliile uneI capele vechI, 
ri~ul până în ziua fatală de 23 Noem- oamenilor şi ale animelelor. Sunt puse solide şi bine aranjate, Mult haz am o vilă romană de p~ vremea luI Au: 
vne 79 când Vesuvul a nimicit acest sub sticlă; că s'au păstrat atâta vreme, făcut de sala mesurilor, unde într'o gust. Nefiind acoper~ă cu ~enuşe, Şi 
oraş care deşi era provincial, dar după se esplică aşa: acoperindu-le lava, până lespede de peatră groasa e săpată fiind mal veche. decat erupţia c~re a 
cum vom vedea, se mândrea cu insti- să putrezească d' abinele, Java s'a în- forma şi capacitatea cât trebue să o acoperit Pompel, Herculanum ŞI ~Sta
tuţiunI şi palate splendide, Ne istori- vertoşat în giurul cadavrelor aşa că a aIbă uneltele de mt!surătoare; pe cine-} bies, se vede că cenuşa ?e atunci n~. I 
seşte cum la 1592 renumitul architect remas apoI loc gol unde când cu prindeau cu ocaua mică, val de pielea s'a abătut pe part~a. r{!santeană a m~n.;; .. 
Domenico Fontana făcend un conduct săpăturile, s'a turnat gips, care, dim- luI, îl pedepseau greu, Vomitorile la telul. De altfel Phmu a spus că batea I 

de apă, vine la idela săpăturilor, carI preună cu oasele ce s'au păstrat, a luat cele mal cinstite case ocupă loc de un vent dela, Sud, ~are a făcut. acest f.'.' 
nu s'au putut Însă efectui,ci abea la în cavitatea umplută forma omuluI. frunte, E de remarcat, că oraşul avea lucru cu pu~mţă, Vila ... e a~opentă cu 
1748, când un ţeran arând, s'a împe- Şi s'a procedat cu atâta grije la j apaduct minunat. câţl-va metn de păment ŞI de-asup~a 
dica! de zidilrie, Carla III de Baurbane această lucrare, în cât s'a putut reda Casele sunt lipite una de alta, el sunt ogoare arate, ţtc. Sllb temelIa fi 
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C~ l'au întărit 
luşine, 

. B 'ând a.lu~ie ]& o 
. le t t socrul lui Szel1, 
dar y, 

Ca1lSR criminali a luI George Buşca, care 
şi-a omortt fratele. Curtea flQ jur~\1 n a~. 
801'lflie pe motiv, ('~ nu-t r~spon~~btl. Curla 
a IntArit acum judecata. Fratrtcidul Buşca 

• ~ l~p, 

o patrie liberA pentru 

CI' '" 1" 2 el~ asud. ,1 '" .. .-
,regaţie. 
Jimineaţa, în 30 Maiu 
'ste convocata în Arad 
:;ra~ordinară comita-

".~ lei fiind puse ~es~iuni 
i, membrit romam sunt 
t la aceasta şedinţă. 

•• e',' • ara congregaţiunei, la 
. ' ,: ' inuit vom avea con

.~ •. /I~"~' as~pra" obl,ectelm din seria şedinţei, 
~.~. la care de asemenea pe această cale 
sv. nt poftiţi şi rugaţi membrii a participa. 

Arad, 25 Maiu cal. nou 1903. 
n. Vellel. T. VaţiaDo. 

NOUTĂTI. 
" .UUD, 26 Maiu n. 1903. 

Examene. Ierl s'a ţinut la. In-
6~\tutul pepagogic examenele de cl~sa 
,l'a eleviI de cursul IV preparandial. 
,; _/1 se ~ne examenul cu elevele pre
pJrandiste de cursul IV. 

P. S. Sa' Episcopul Ioan 1. Papp 
f,cjstă la examene şi ae Înterese&za 
\l~ aproape de Intreg mersul lucru
nl.or: pune IntrebarI şi da afaturl pa
r'mteştl. 

• 

&ZI e dari liber. 
• 

Alegere de preot. Duminacl la 
11/24: Maiu dupA serviciul divin cu invo
rarei Duchulul fJfâ,nt s'a ţinut In Deva 
fliDodul electoral parochial sub conducerea 
protopresbiterulul George Romanul, pentru 
alegerea de preot al II-lea În parochia de 
elasa I-mft Den, in locul deeedahilul paroch 
George Nicoara. La acest sinod au luat 
parte 103 votaDţi: domuind eea mal per
fecti tnţ81eger~, al căreI resultat a fost că 
linerul Oornel Popescu, stud. la filosofie 
a întrunit totalitatea voturilor, eae al H-le.a 
calJdidat domnul Gancza nu a primit nici 
chiar un vot. 

• 
In comitatul Turda-Arieş numai 

sta tul şi con tei,e Andrâsy ~jfad~r. ~u moşII 
IBt I întinse. Dmtre 21 arendfll Jzdant pe 
teritorul comitatuluI 14 au eu totul 18.000 
jugere; inainte cu zece anI dintre 22 
arendaş! numaI 11 an fost onel, car1 po
stdau 8000 jugărf. PropietarI sunt 6 ji
dant cu 3000; nainte cu zece anI erau 
numai 3 cu 1500 jugere. 

• 
Petrecere. Tinerimea român. din Ru· 

8ova-n08uA araojeazA JoI, la In&l$arsa Dom 
nuluI, 16/28 Maia 1903 In ospAtAria d·luJ 
V!isHia BLAicean un CODcerl cu Teatru 
şi joc. 

• 

Fiume, 25 Maiu. mod' ,i In Rusia. CititoriI ziaraiul .No
vosti Duja- ain MOicova s'au pronunţat 
pentru urmltoril: Tolstoi (830 voturi), 
EdiriOn (679), Gorky (660), Mlre,oni (54:9), 
Roentgen (64: 1), Ibs€ln (430), Herberi Spen" 
Mr (426), }fendelej~w (418), Ilec!niww 
(362), Mommien (323). 

Toţi ştiu, ci s~m~nţele de napl de 
natreţ, ale lUI M"uţhoer, BAm~nţe impreu· 
Date dau roadele mal bog",'e, c' 8lim~nţsle 
de verdeţuri ale luI Mauthner produc zar
znsturile ma! bune şi cA din 8l\m~nţele de 
fhrl aie lut Mauţhner crese florile cele mat 
frumoase. - Cu un co\'~nt: Ba.m~Dţele luI 
Matlthller sunt cele mal buoe, depositul cel 
mal mare ,i preţurile uimitor de iefUne. 

In biserica din F erzaio la.ngă Su
sak eri era să se ţină parastas pentru 
Basarics, una dintre jertfele demon
straţiilor dela Zibresics, tmpuşcat de 
geandarmY. Antistia II cerut del~ pr~ot 
g&ranţie, că nu va aţtţs In bIserICă 
spiritele. Preotul n'a putut s'o dee; 
antistîa a oprit decI parastasul. Sara 
au fost demonstraţii marI. Demon
stranţii au spart şi murdarit toate cu
tiile de scrisori. 

• 
Cjne m~ scapă. de reumă. şi astma ce 

m6 mistuie t LI litrtbarea as;a pa.nli acum 
numaI dl Albert Mlilier din Budapesta (Va
da9z elen. Nr. 42/K) a f08t tn stare ali 
dea r~spuD8, ct\cl !l!uccesf'\le obţinute nrin 
crucea duplA Olsgneto.electrid R .. B. ~6967 
sunt in adev~r miraculoase. BCllsorIle de 
mulţumite ce zilnic ti sosesc sunt atât de 
mişcMoare I ~- O a8tfel de scrisoare a llr!, 
mi' de p. ]a anul noo dela dl Ioan., Fett 
(Bi8erica.Alb~): Prea Bt. Domnule Muller t 
lau pana tn mAnA ca sli lt exprim malţu
mita mea mal ferbinte pentru crocea dupl!\ 
msgneto·elec&ricA R. B. 86967 inventRt!\ de 
d-t!!, clici prin IntrE' buinţluaa aceste.' cruc1 
am 8clipB' de durerile mele aEl'matlce cari 
5 ani m~ chinoiserit Un an Intreg am zlicut 
In pat (Arli BA ft fOBt In stare nic~ 8A m~ 
mişc. Acum Insi DU miii ~lUot nevOl.' 81 lac 
In pat. Cu deo&eb:tA stimA :1080 Fed. 

A V .lS. 

Jertfele automobilului. 
Bordeaux 25 Maiu. ErI au plecat 

din Paris 150 de automobile, In calea 
spre Mlidrid. Mergeau cu Iuţiala tre
nuluI acoelerat. Indata după Inceperea 
cursei s'a intimplat o nenorocire, care 
apOI s'au continuat 1Il aşa măsură, 
IncM ministrul de interne francez a 
trebuit sa. oprească continuarea curseI. 
Automobilul luI Barrow s'a lovit 
de un copac. Maşinistul a murit, 
Barrow InsuşI e greu ranit. - Aut~
mobilul luI Porler, voind sa traacă ŞI" 
nele dela caile ferate, s'a r~Bturnat 
a prins foo şi a ars total. Maşinistul 
a ars d'asemenea. - Automobililliul 
Fourauds a trecut In apropierea de 
Angouleme peste doI soldaţi, un .copil 
şi un maşinist, carI toţI au mUrit. -
In apropiere de Hont Guyon s'au 
ciocnit dou~ automobilurt Tead, con-
ducMorul, e greu rănit. - Mereu vi~ 
alte ~tirl despre nenorocirI. M.ulţl prl
vitorl au fost grav raniţl. 

Red. respona. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 

Inserţiunl şi reclanle. -
Concurs. Patria-'I salvati. Camera advocaţiall 

,'10 Beaz'bfczrMlya a o8ândi~ pe 8:~v.?catul 
!1 i ')vac VeszeJ Jauos la .dorgatona, dw 

-.:""Wua W DU a ilumina' câl.ld s'a finut acolo 
: dDnarea g.eneralA li KultungyletuluJ, ear 
;~"JpA"~~-.......Ii.~~::t::I~~ i,J'o. ... ~P"J::t.. K~U.'[Uu-.-i1I)~ Do PUR 

- t\~a8utmi-'1"re8Irelor In&ctl~ll!\: .Dovezile 

OamenI mari. Acuma eAte-va s~p· 
t~mânJ, "BtlrJiner Tag~blatt. a intr2bat 
pe citlturil seI cad sunt, după pârerea lor, 
oameDl1 cel mal marI din ziua de astăzI. 
Eat! numele cari au obţinut cele mai 
multe sufragiI: Tolstoi, EdisOJl, Marconi, 
RoentgsD, Ibsen, Mommsen, Menz,l (pictor), 
Nanseo t Koch şi - Wilhelm II. 

AC61a~ ziar & fal:ut acum o anchetă 
analoagă despre familiile cele mal remar
cabile. Estt. resultatul! Baronesa Bertha 
't"on SuU.llef (1 r.6 voturI), Carmen Sylve. 
(142), Sarach Bernhardt (139), Eleonore. 
Duse (132) şi poeta austnacă Marie Ebner 
lon Eschenbaeh (71 loturi). Dintre cele
lalte femel menţionate In această anch9tă 
citim pe: bette GuiJbert, Rejane, Margue
rih Durand (directoarea ziarulul femeni::it 
La Fronde); tmp~rătea8a GermanieI, Re
gina WlheJmina, R~giDa Spaniel, Imp~ră
teasa Eugenia, Imp~răteasl Chinel, Luisa 
de T08cana, Oosima Wagner, eta. Sa. n'o 
uităm pe faimoasa There8a Humberi care 
I obţinui 18 loturI. 

Aducem la cunoştinţa st. nostri abo
nentt că am trimis la adresa tuturor 
acelora cari sunt in restantă cu abona
mentul foii, chitanţă, despre aceastc't re· 
stanţă. Rugăm dară pe totl cet·ce au 
inimă pentru {ol româneşti să binevo· 
1'ască a rescumpera aceste chitanţe, cari 
li· se vor presenta prin Oficiul po~tal 

"ORA VIC1ANA.IJ., institut de credit şi econo
mit în OraviJa publicA concurs la. postul de 

~!llturill" . 
In adev~v~r, bine 'i-a batjocorit pe 

ţ:JrtAtoril nu al civililla~iel, ci a peuilor de 
f • .)art geamurI. • 

La temniţă. DI Victor Lazar, 
rublicist osândit la ~ lunI tntr'u~ p~o
...,es de pres& al ,.Foll PoporulUl , ş~-a 
j [lceput la. Seghedin osânda. JI dorIm 
·ă sca.pe sAnatos. 

• 
Un yerdict sen88ţional. Cemoril DO

~tri t,J vor aduce amlD'e de verdichd ce 
1.a Cos, ados cudea cu juraţI din At'MI, In Anchbtele de felul acesta sunt la 

competent. Adm. Trib. Pop. 

ULTIME Ş'YIRI. 
Tulburările din Croaţia. 

Viena, 25 Maio. 
In 8usak şi Buccari erI pe lângă 

sunetul tobel a'a proclamat statariul. 
Pe fie-care casa a'au afişa, astfel 
de proclamărl. Banul Khuen-Heclervary 
a fost primit de ~. Sa in audienţă, 
şi apoi a' a Intors earaşl la Zagrab . 
StudenţiI croaţi au demonstrat Inaintea 
palatuluI ministrulUI maghiar. 

OA.SSAI~ 
care e a se ocupa la 1 Iulie 1903. 

Concuren\il pe H\ngA documentarea 
cvslificaliunil, au H~-',t formeze Inşi,l con
diţiile de retIlbuliune ,i al preciseza suma 
cauţiuniJ ce o pot da. 

Ofertele sun' • lie 8ubşterne pânli la 
15 iunie a. C. 981 2-3 

De vGnz8pe 
10.000 litri mnars de prune, 2000 litri Şli

goviJd fi 15 maj! metrice oves. 
P r e tur I r o a r tem ode r a t e. 
A se adresl Ia 

Iosif Indrieş, 
proprietar In Bokai 

u. p. Alkenyer. 
s 

e. ~. ~e O ~a.tură de pâIl1cnt g~~a~ă" de J \ Increstinarea nnnnrilor In Bl\lGanl domnea dinastia romAni a I asimilează Slavii, ,i toati Intinderea do 
metru Şi Jum., car sub aceasta o pă-' ~ A ' v .~ AJaneştilor (dela 1186) şi, dacA Intre rAslrit şi miazlzÎ a regatuluI unguresc 
tură de cenuşe vulcanică şi sub cenuşe, dncatele dIn stan~a Dnnarll, ata.rI imprejurărI nu avea. de ee se dori (eu Ardealul împreună) se romaniseazi ea 
sunt mormintele şi urmele unuL sat ·t 1 v ~ 't elementul romAnesc sA treael Dunărea din prin minune, va si zicit aproape jumMate 
vreistoric. DecI a fost într' o vreme fI il reSarl ean. coacl (cum vor istoriciI ungurI), a fost din teritorul domniei ungureştI. Acest pro-
'veche înainte de zidirea RomeI, altă De George Ciuhandu. glasul timpului cel-ce i·adeşteptat şi pe cea putea ti in plină curgere in veacul XIII. 
erupţi~ a Vesuvulul, care a acoperit (Urmare), Românii de dincoacI, nu numai si opunll Se puteau deel teme şî regil ungu-
acel sat. E de crezut că se vor fi păs- De lei se esplic!\ şi dorul papilor dela ribdarea creştineascl şi braţul românesc reşti şi şi papiJ, mal ales câ Infiinţat im-
trat sub cenusă r~măsitele aceleI civili- inceputul leaculul XIII când in special persecnţiilor religioase pornite de statul şi periul romAno.bulgar (la 1186) şi după un 
satiI tot aşa de bine 'c~ şi ale celeI din Inocenţiu III, 8e gândeşte (intr' o epistolă biserica ungorească, ci si şi treacl Oar- scurt in~erval de unire cu Roma (1204 până 
P~mpei; deci vom putea să ne îmbo- adresati regelui unguresc Emeric şi la pro· paţil (aşa-dar contra aftrmaţinnilor istori- 1234) puteau .ti primejdnite, pe lângă. inte
~ cunoştinţele asupra locuitorilor punerea acestuia) aă reformeze până şi bi- cilort>vinişti al ungurilor) şi Sit. pud resele speciale ale bisericii Apusului, Incă şi 
preistoricl al ItalieI nu se ştie până la seri ca grecească (de rit grecesc) din Un- temelia Principatelor RomAne DunArene. in\regitl.tea teritornluI ungurellc: putea sA se 
ce depărtare spre trecut«. garia, prin înşişI călugării greeI. - Sigur, va Atât biseriCI pa.pa.Iă cAt şi regatul întindl un mare imperiu .sehismatic" din 

Am fost de altfel să privim şi fi înţeles greotatea deliturl.ril rituluI r~sări· unguresc puteau fi interesaţi in faţ' acestor BalcanI pânl peste CarpaţI. Decât cj1. pu
săpăturile ce se fac la estremÎtatea de tean, în care operi îl ajuta. papismulolîn curând apariţii. Biserica ungureasci. era deja asi- hoiul tătăresc inchis8 calea unsi atari po-

.l\'ord a oraşuluI Pompei. Ajunseserâ urmatul desastru - inundarea tătirea8că, milatl bisericii mari a RomeI; bis. ungu- sibilitâţI. _ Aveau dari de ee-'şl mâna 
tocmaI până la desgroparea une! câ- care devastl ţearl. şi instituţiunl pentru-ea reaseă se emancipeazi desub regalitate, riciproc apl. pe moară Plpil ,i regii ungu
măr!, pe politele căreia erau vre-o cincI să se deschidli. astfel teren pentru ordurile ear regele unguresc devine iostrument în reştI, IVeau de ce 81. urmeze persecuţiu~ 
vase de IUL , .' Camerele toate sunt bine mODlchale- apusene, cari nicI DU lnU,rziarii. mânile papilor, ear papiI, eu Inceperea Tea- nile religioase peste capul ceU.ţenilor de 
păstr~t.e ~ şi perc\iI sunt plinI cu freseurI. a veni in ţeari dupl retragerea tatarilor. cuIul XIII deja, sunt la apogeul puteril rit r~slrite&n din regatul unguresc; şi cAnd 

Şl m vreme ce nof visitam oraşul Situaţia politici-socialI. inci pare că şi culmea nisoinţelor de a Inghiţi şi bise- aceste perseeutiunl nu puiuri inlltura ritul 
desgropat, o altă ceată de RomânI s'a începe si ia o nouA faţă nu tocmaI mult rica Răslritulul, aşa-dar şi pe ceea din .6slritean resp. si stîng' credinţa Răslritu~ 
urcat spre gura vulcanulul năpraznic. dupl intemeiarea regatuluI unguresc. regatul unguresc. 101 care natunlminte nu putea p'atuacI să 

Au petrecut acolo ziua Întreagă, . Elementul romAnesc se sporise prin 6«, binev~zutl într'un stat catolic, apusean, 
"d~r craterul numar dela 300 metri asimilarea slavilor din sud-ostul regatuluI In faţa cestel situaţii ce vedem ci se e afla.tA şi cheia faptnln~ eă Icele per8ecu~ 
dlstanJă e permis a-l privi. Mar aproape unguresc unde lucui&1l RomAniI, şi nu petrece în regatul unguresc In privinţa refe-- ţiunl religioase imbrlc,rr. şi caracterul de 
e pe~lculos,. din causa gazurilor ce se numai aid ci de o potrivI, In CarpaţI, ca rinţelor etnice 1 . persecuţiunl politice. 
degaJeaZă. ŞI ehi ar a ploiI de lavă ce şi în Balr.anJ, se mişeau masele poporuluI Dispar succesiv • Caz arii " lul Menmorut 
aruncă dm când în când. românesc: U sosise timpul de organisare din Bihor, ca "Bul~aril." luI Zalan ~uce-

Russ'u S'irianu politică dupl-ce i-se formase d!.ftnitii indi-liul dintre Dunire ŞI TJSI de pe terltorul 
, • vidualitatea etniei 'li biserieească-relis-ioasi. . .Maramur~,uluI; In Ardeal de asemenea se 

(Va urma). 

- ...... 
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~~~+~.~~~~~~~~~ .. ~.~~~ .. ~~.~.~ I 
~ . !j p. T. ,.. 
~ ImI iau voia a aduce 18 cuno,tiDţa M. Ono Public, c. tn Arad, piaţa • 
~ Szent·peter N-rlll 4: (tu C!l~a d'odinioarA BJut Pavisits) am deschis un ,.. 

:: Institut de curăţire chimică :: 
= şi văpsire de postavurf. :: = Intru toate cor~gpunl~tor recerinţelor mele. L'am araDJatftnr.,. mod = 
~ tneM. voi pute~ satisbce IIi celor mal mari pretenţir. Curllţesclpe~cale ,.. 
~ chImIC., dupl sIstemul cel mal nou, haine de bArbaţl, femel şi copil, apoI ,.. 
li( perdeJe, postavurl de mobile, broderil şi parisolurl, precum IIi curlţirea şi ,. 
• vâpsirea (tn . culorI dupa plac) a tot fehll de stofe, - pa lângA preţuri ,.. 
~ prea &Vantagloase: . 
~ ApelAnd la biDevoltorul concurs al M. Onor. pu bUCI = 
~ semnel ca deosebitl sUml: ... :1 951 5-25 SAMUIL FRIED. = 
~ .............................. ~ 

Venzare CU orI-ce preţ' 
din causa desfacerif pravăliL 

Tot felul de obiecte optice se pot căpeta cu preturi 
foarte luoderate. 

Oehielarl şi tvicherl lncep4}nd dela 1 fl. 

GAAL LIPOT fiu, 
977 2-5 optician. 

ARAD, Andrassy-ter 17. 

I 

I 
rm 
Il 

I 
I 
11 
Il 

- ~B.~l'(t 
. Cel mai plăcnt şi cel mai bun prepara! penlrn văpsirea perulnferle II 

MELANOGENE , rm: 
de coloare n~agrlt ş~ br~netă. - In timp de câteva minunte prin aceel!; Il 
excelent ŞI ne~trIC8.ClOB prep,arat se pot vApai In coloare neagră. I 
sau brunet~: perul, barba ŞI mustata. - Aceaati coloare e per- . 
manentA Şi ~u Be poate deosebi d~ co1oarea naturali; nu 8e mur-

dAreşt~ Şi nu ~e poate .spMa nICi cu s8.pun nicI cu apa. caldi. c, 
E nestricaclo8 şllntrebumtarea e foarte simpli. Preţul prepara

tulul e: 2 cor. 80 merl. Preparatul, care 

.-.._- Caoe perul blond, _ 
orl-cirru p~r, tn cMe-va minute, Il di atat de plAcu' a coloare blond
aurie, In coloarea inului, cenuşie sau de orl~ce coloare doritA., IM 
fAra.·ca eA atace p~rul. - Preţul: o stIcluţă 1 cor., o sticlă Zi 

Ulsre 2 coroane. II 
..... Poftiţi a:a cu atenţi una la, me.rca de l'ateZlti 1.... I 

TEAHAJDU 
ute un preparat probat în nenum~rate Ca8t"'i pentru boale ds pept ~ pl4man' , 

8e poate folosi ca cel mat bun succes In contra &l1ssl, dureriI de gAt, ..... , 
rl'gn,elel, in contra tUBel mlglre,t~ lngrelo,lriJ, 10 contra 'l1twor boalelor 
~e ~ept; In contra Imoolnlviril de gAt, laringe, pllmAnl, In contra respira
'lumi grele, a boalei de pept .i a astmel etc. 

Preţul: 00 lUerl. &~8 - '11 

fi SPIRT CONTRA REUMEI 
{Il (SpiI"t;ul .l\'..lank6s«) I 
Il S8 vInde In pIIeţ de 1 eopOIUl6..--".",. I 
~ S'a dovedit ca un preparat excelen~ In cseurl de boale de: reom" 

de cangrenA, amorţirea muschilor, dureri de nervI, de crucea spinliril, ~e < 

junghiurl, paraliBiI, amorţealA de mU8l'hl ,i vine, precum ,i pentru lnviorarea mi 
pielel etc. La Bllibire din pricina Mtdne,el, vrecum ,i la oboselile 'uri,tiIor, • 
Inainte ,i dupli ture mal lungl, ajlltl. mult prin ungerea (frecarea) ca aces' lVl 
preparat (numai In exterior), 8'a probat In casurl nenumerate. i 

~l.~~~~ri a~Q2ct.~ E!~~~~:~ MT~~~~~_I 
r ft .,. 75C"'iC --2' 

~iiiii~iiii1i!liÎji_iiii~iiD. 
P e n t r u c e f car 1 c a li t ă g het e i e ft i n e. 

Cât- costă ghetele lui Porter 'l 
b t t· din piele 1ucie sau cu bezeţ, talpi cu 2 

Ghete băr ă eş I şiruri de cuie, impenetrabil~ pentru api 

Ghete bărbăteşti cu şiret· di~:p~~:-~::=:t !~!~~n~lnAt08B', 

Ghete intregi pentru dame piele ·patent tare, talp8. buni, 
cAlcAt Inalte Bau mici 

tI. CI 

2.51 

2.2! 
· t t d din piele-patent fini, talpA buni, Ghete cu şlre pen ru ama cMca.t Inalte Bau mici -~.",~~~~~, 2.6 

Fie-care cumpărător îşi câştigă drept la o fotografte gratuită T Ghetele dela Portt 
~~~~~~~ sunt renumite pentru calitate bună şi durabilitatea lor. : 

"'Î't~i& .-.....-

RELE AGAZIN 
ALUI 

PO TER IL o s. 
-~==========-~ARAD~ Piata Libe,rtătil. .-:, 

II!!I.:;:!II __ 
Tipografia .Tribuna PoporulUi Il J Aurel Popoviciu·Barcianu •. 
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