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A.nul VII. 

Schite dela Congres. 
. .' J. 

~ir llccpem cu sfanta bi::H"!I'jc.l, ulltle 
lle-am a,llIoal la Chmllat'ea ~falltuluI Iluch 
:'Iau a spil,j\\II\ll sacru, CUlll S!~ 7.ice la Blaj. 
E o bisel'imt\il cu un sCllli-obsClU', cal'c-J da 
eeva din evlavia hiserieilor vechI; i-se zice 
.,bisel'ica din groapi't"' ... AleI umhlă acum 
intreaga ,.inteligentă" din Sihiiu, lucru de 
CaT'f~ e m:lndru indeosebI păl'iulele Si 1ll1i 011 , 

alb e,l lin patrinrch, şi ,'Oşti şi sănetos. 
Numai brau J'o~l1 nu are, Ce neţi! S1inţia 

_ ,:-"1 :.t~ryeţite .. ln~l\·I'l'll i 101'" ; abea tie când se 

- .....,..~~cIădeşte catedl'ala a venit In coutact cu ceT 
'.' pin mijlocil'ea ci\rlll'<t ~I' . mpal·t hl'i'l.nele ro,;,il. 
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Eal' la nOl, bl'lllele~, dYI'PTI', :iP 'mpal't nu 
după n~chlfnea SCl'\' IClulul \a allal'l1l Dom
nulul, ci dupA-cum te ştiI tnY('T'ti la "aulă" .. , 
Dovadă e că ginerele părinteluI Simţiml are 
1..r'dU 1'0:;'11, df'~i nu pourtâ tormal 11(\111\111 
1'1' \' t' 1'1' Il dit. , . 

. In bis(,,'i(!lI~a asia s'au adullat dl'plI
t:\!,! eongre~lIalL :\t~I'cUl'i 1<1 III '1' Odom \Tip. 
Eftl j din deeIlJ~~lIl fnl .. (~g serviciului divrl1 nu-l 
~c lnrcgi~tl,:\t, decât ~O!'ul bun condus dl~ elI 
r, POPOVI,Cl ~l gre~urlJe dale de pl'eotul ce. 
h:l!!':!n! I',nescu ~ eaJ'f' rle~i frlcpa numaT pe 
dracon II r. o ~(:rll.ltpa la fie-Cfll'e pas. Tnelll 
IIU ocJatli Irphu ra :-Ia-I fi r'(~a)!i{ --- lillchiul 
(,~litrop(llituf), difl altar". ;\ f()~l ceva pe
mllil. Asl.a ti ar? ,!-lă-1 imppdiCt-' Insa pf> ti ne
"~IJ r1:blltaut ~ ajtJ Ilgrt -- protopop, IIUIIUl} 

SIi-] llll;) IiUlIJlH'Zelt JIf~ IIIH:hill~:,r,tI, .. C[t (' 

un uei:..lJl'iI. \ lL yi clbJ cele'ilu (t,ice: Il Dlu! 

Arad, .Joi lU/2') OGtomvrie llJO;}. 
j 

f/ă ne lugftm": "pcntlu pomenilea" !;li aşa 
llIal tlepal'le) asta IIU impodă, Din Ileatn 
să tie 01'1 să fi Intrat 11111'e neamurI. ~i toate 
uij'ile 'j-s deschise!.. Din llia ~i pană-n 
Zel'ne~tI ! ::;ă inll'Am in Rala Congl'esuluL 

La masa pl'esidială ,stă in III ijloc 
1\1 i t [' o pol it li 1. Ia dreapta luI Episcopnl 
Cal'al1!'lf\he~ulul. apoi i'pcretaI'ul g:elleral 
M, Yoi/elinu, secretariI Dr. 1. Şcncht'a 
(Făg:1I'a::;), Dr, G, Proca (::;ibiiu), Dr, G. Midetl; 
(AhlH1lla!)~ şi lk Iuliu Tămăşel (Sasea), La 
~rnga ,Er~lscopul Aradulul, apoi secretaril 
Ioan PmclU (prolopop in Ciaco\'ltl, Ioan {~l'Oza 
(pl'OtopOP in, IIălmagiu), D,'. G, Popa ~i 
HlIssu Şil'ianu (Arad). 

SW,nd ~i privind bărbaţii din mu'e-l 
compus biroul (:ongr'esu[uI, mll tntI'eham : 
Oal'l', Doamne, ce s'ar li petl'~cut, ori mllT 
hine: câte nu s'ar ti tntihnplat, dacă Ioan 
M eţian u l'f'mânea tlOlar' in Zerlle~U ... Zarva 
<ll'adună, df':sigur nu sc Întâmpla. Xici iIW.A.!.J 
sgomot in ,iurul nonilor episcopiI, căcI Hamsea 
pl'lll'ailil s'ar' fi făeLtt ~i el advocat, I'ar Uit 

a~pll'allt la ppi"copie, 
::;;i (',Ul' (~I'a.\l să ~e tlll<lmpl~ în bise

I'ica flliUStl'il naţionalic dacit nu era :'iicolap 
l-'opea, acest sh~.iar pesh' care au tl'~ellt atalea 
furtulli şi drlnl1 "('pl'!',u'nta 11 I al glorioasel 
g~tlPI'atill111 ~aJ.:llniflnr 1 ". 

Oare tillPril :'lC'c,'etal'l ('aT" H l'C':-oll('rau 

tlJllsblcioara, 1~1 dau srfllllft cit ~lau la o 
lIHI:'!Îl (:li dotti p"f'laţl Cal'l fiII' i;o!tl1,';e \"'1' 

Jlltplp.~,w: IlcClu'e in lelul .MII')?: ., 
Var s.\ nu mo~ortun, ei ~ă plll'cf'dt'1ll 

Illal d!'pal'le cu dpscl'iptia. In !'Ihtllga !:':ite 
ma:la refel'enţilor, In primele zile a!e Con-

) -, f n Of ".5 

gl'esului masa asta a fost ocupată,de comisia 
stalal'ialc\, cum i-am zis în glumă comisieI 
de verilical'e, compusă din bărbaţI blânzI 
de altfel, ('u Dr, Tl'iiilescu ~i Bie Trăilă. 
;\'umal referentul ei, Dl', Vecel'dea, avea 
înfăli~al'e lIl:1i severa, uat' <raceea n'a fos1 
lIiel ti-sa reu ci propus-a' Il ~ir tot $Cl ve~jjicdm/ 

In stl\nga era masa - jurnaliştilor, cro
lli(~al'l fidel1 al isloriel contimporane. l\dică 
fidelt tnh'u cât n Iasă. - şdit. căci ~Tole
graful" lip, pildă, desllre cele două zile de 
luptă tn care Mitropolitul a dus-o din ill
fl'an<1ere in 1 nhflllgere, scrie cu atâta seni
nătate, ÎnciH par'cii. patl'iarchul dela ~ikea 
ar li trântit clopoţelul :;i al' fi strigat: "Disolv 
Congresul", eal' nu 1. P. Sfântul dela Sibiiu, 
Cât despre alegerea lut Mangl'a In COI1S,sto
I'ul mill'opolitan, e&te.:;i acum În căutareu 
formei cum să pre~inle această infl'ăngerf' 
a "neamUl'ilol' .. , .. 

La masa zial'jştilor stA şi tIr. Elie Cristea. 
zis acum cuviosul ieromonah Miron, cel In
tius cu "hl'lî111 castiti'l tiT". .. Şeade acolo CIl 
ex-zial'ist, orI imiU\ pe Mangra " e indifel'ent. .. 
r of'ba e că-I la vederea tutUl'OI'. '" .\ainlf' 
cu H Hl anI, de pe acel :-\caun se scula 
.\Iallgra, ş'adesea PUl'la singur luptă şi eLi rii
posatul Miron şi cu Meţianu. Tol cu ~tatu
tul in manA. era şi-mI aduc aminte că odată 
am bil prt'laţl il COlii băleau, dar el nu ceda. 
ci dând cu pam,litralil, nu s'a lăsat pană n'a 
il'şil în vin!;(ălrJl' ei, si m piu n1OlI<\h, pl'ofesol' 
sU:'Ipcndal. daI' purUl'ea cu dreptatea in sin ... 
,\ 1 i 1'0 11 111 o 1H1. h" I 1111-1 rt"!'!ho i II i c ci ţi n e i:;o Il 
sl{tpall(!,j; ~i dac;\-l "ine gl'C"U ~ă Sf' di:-;tingă 
ca luptător, in schimb l~l da toată silinţa 

7 . 

Np.189 

!DIlNISTBArJA. 
..... r.... DeI.& F.",".z,,,,,,.~ IU', 10 

I:'\MEBTlUNILE: 
do un şir gannond: pr[ma 
datA l( banr; a doua oara. 
12 banI; a trela oarA 8 b 

de Ilecr.re pubUcaţiu.De, 

.l tAt aboll1UD6D tele, r,1lt şi 
IDI&rţ!unlle ~UDi Il se j}IAti 

ÎIlalate iA Arad. 

- sd apard. ~: imbrăcat numai In mălasă. 
~'are brîu lat tie tol şi d'un ro~ cal'A :lll'igii ; 
barba-l este pal" că fir cu Iii' aranjalâ ~i părul 
il e lins) in câl selipe~te. Prive~le cu oare
cal'e lllilă la ,JraţiI" inir'u căJugâl'ie: la p, 
Cuviosul ar'chimandrit Pu~cal'îu, care stă 
ghemuii inlr'un jiItl avend alernat de cami
lafca "'ltoIă neagră ordinară, pe când carni
lafca luI ~!iron e lucie, Dar' incit pAh\I'il ce 
arc .• \ făcul modă ~ 

Aproape de masa ziari~liloJ' stă ~i ase
sorul N, lvan, ex-ziarisl ~i el, care Însă. acum 
când se crede mal" versat"! se pomeue)lte 
că. mal marele s~u, deşi n'a SCI'ÎS nici-ollat<\ 
nimic, n ciopa,l'tetŞte articolele, .. In Congl'es 
n'a lnat cu'V~ntul de căt o singură dată: 
când se discula afacet'ea de tmcompatibili
late alul Mangl'a, Era adica. foarte curios 
să ştie cUl'e "el'a praxa tn trecut şi ce crede 
I<.:scelenţa Sa~?" Oare sli. nu fi ştiut d-sa 
lucrul acesta '! Dau cu socoteală că Il vrut 
numaI să lntindă o punte spre "Escelenţa 
Sa", care se sim1ea strimtorat şi-I venia de 
minune ,.,sa Iămul'ească u ••. 

In şirul îutaiu, aproape in faţa pre"i
diulul, sta p, C, Sa archimandritul Filat'el 
Musta, acest dip:nilar biserices(~ eLlH şi pri
eepător, ca puţini alţii, fn ale afaee!'ilor bi
ilerieeştI. Şi eombalant) în elt pat'-dl.-l fAcut 
!ia conducă, r: alâta Lmonomle In felul s(m 
de a vorbi, În ('at îţi place lŞÎ eanJ le l~OJII~ 
bale. Lalllo!:a el I1gul'a venerabilă ~i simpa
tidl Il. protopopuluI OrşUl1el, d, M. PopovieJ 
:;Ii apoi ."asilieMal1gl.a ... Laspatelelor.in 
~irul al douilea, tir, l;l. Popo\' icI, UI', T. Bar~u 
~i dr, T, Badescu, 
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D~j~ s'a~ atlat ~amenl bu_nf, şi in nu-I retiparească intr'o ediţie populară n.oul I din cerc. Tin a m:mgâia pe d-nul cores-
~ler. toarte mdestultto.:,. ca sa rescl;!mper~ t~stamcnt._ d~pa tcxtul atl,elt la m;).n~st_Irea I pon\.~cnt, ..:a sâ nu 111C teamii de o atare I '. 2\icl nu Sl' poale mal Uşor lucI' 
... hlt<\nţele acestor funqlOnarl nelenclţT, ŞI ~camţulul, ŞI cu ortografia AcademIei. neplacere, pentru-că faţă de aceasta temere U a scapa de opot5iţie. 
pe,. langă_ perce~te moderate. - precum "a _ a _d ·sale conş~iinţa mea me linişteşte. pentrll- I Se prc\'ăd marI desol'dine în zilp 
placea rescumperă~orulur chltanţel, CC1re c~ ~a nu-I sat In cercul meu, chiar şi cel maT de alegerI. 
rcgu~ă a ~ercentuărtf. va avea: lipsa u.rgcnt.a O ... tA. mdcpărtat şi nu-l o atare casă fie a Roma-I 
a respe.ctlvulUI funCţlonar~ -:- f uncţlonanI In Implnare. nuiul s'au a locuitoruluI de orI-ce natie 'i 
carI. deja al;! aretat un Splrtt aş~ .de mare lege, unde Întrand chiar cu noaptea 'l1'cal~, C 
de, Jertfa, ŞI, dU adus un. s~cnhclU ~şa de Primim următoarele: ar trebui să !ne tem, că nu voI li primtit . onvocare. 
I~,\re re dalt:~rul p,reten~IU~llor naţl~n(~le, Ciustite Domllule Redactor,' cfu d~agoste ŞI bucurie: ~ceasta conv.ingere Fllnd C(Jngregaţia cornitatulul Ar, 
Sd ma aUI-a. acest prinos pentru. a 10- • . .' erm.t este arni;} mea ŞI asta m'ar tace să dulul COIlVOC . t - , . _' 
cărea buzunanle a cator-va eu le ZIC ..\10' Intr un nutlH'r al hUlI'ulll1 ~ T, /bl/lta /'0- dorm lini--tit r,-." , "" ,,', d j ~. a 111 adunare ordlllara .. .J. . I b D' 1 I - ., y • l,lra a tn..: tenle c" S .Ir a e-j toamtzape "'IZia i \ T' ntzI e enI, -voastre ziceti· le cum voitll \ porii tir un l Onln I'!'mas pan acu II1'ClI110SClIt I "eri dorinta an . 1 I 'ci' ,( e ~~..llercUrr I J.\Toe1nbl 
A . 1 J . , '~ t x t .1 1 . h' 1 l' 't~t" I • 00l111U U corespon ent ŞI +1 • l ..,.. cest prinos să- a ucol pană pretensiu- I 1Jl( a aCel pen ru mOull ŞI C IpU ae I\'I h II ne simplul 1'10tl·' ",' 1 d' ,_', 1'·, OI ee .9 a. m" l'uU'am pe t f't . 

'1 l' . b' '1 I d> t·l'· 't·· I 1 te 1" ,\,C'I!?ICe 10 urm,1 ţeranlb'··'· o ().~tnd" ni e mag 1\are vor ti o ţInute! nu e, ((' t pu il, 1I1 care ai IC? nu Ol a a convIns este că el d .\ I i!ll 10manl al COl1ufeo'aliun " 
N d l

-A ~ A se afIrmă multe IH'adevi'\l'llrl SI neesactltătT 1 S·.' P ltru reptun e sa e me. . 0.0. t>f .\,1 ~, , 
u e aşa, - e, ca remaT \ncantut! ~ l' '1' 1" tII'· '1 Upt '. I ştle cit me lupt fată de aceea carI prestn!e lle.ureszt la sedl1l{d Ac" .... ·, . '._ , ., _ .. ,'1' aces moll\', e rog )lllC"oes e a pu ) lea d ' ' . " ~ (') .' • ' ...... .",' C /. 

Cată bunatate, Cala Jertfă dIn partea '/ ătoa '''Ie' . , , l' reptatea. o mc'\oan\ pe nedrept şt 'n multe alai ma} oseb1l, Cit cât h1 chestii imp 
1 (~A d l .. 1 - UI II I {; • easurT chl'lr 1 - 1 ' o, 

loc de gheşeft ar ti prospecte de perderI, Anommul drept ~ntrodUc~I'e alil'mâ. că l~omall, Maghiar, Neamţ s'au de alt neam ~ .'. 1.tUI .. 
unora. .an apo, ar SOSI t\1npu .:a 111 . • , . A ,pe. socotea a ţeranu ul, he acela I tante trebue să ne spunem cuvÎ1 

c:1c1 perţentuarea ar perde din dol,.lnda ~ eu mar ales numai prIn \'otltrtle Hormlililor II ŞI tot spre asuprirea lor se Llc neleaiurI; sa ne pl esrn/am cu to~t~ demmtatec. 
mare, lucrurile ar fi de nou repuse la 10- am ajuns d~plltat (llelal. .-- Afil'lllltţiuncil I c~ed, C:1 a;:eştl domnI bu-:uros m'at goni 1 I1z pre.~eara adUt1arli se l'a {i,,~' 
cui lo~, şi toate ar purcede norn~~:I, .sau ~~('a"la. co.nţlllc un ~1f'a~!f'\·eJ'., ~~"tl'U-C~\ mie I~~n. c~rc, ,II1Să tocmaI. ţeranif se împ(~lri- i sfat prealahl, la otelul »Vass. c 
maT b.tne anormal, cum au pur.:e'\ ŞI Inainte c.J('dentj()Ild~ltI ~e df put,it .rm 1~11 dat IlH~lo- I \ eSL, Lt ~\a ceva decI. 111 acele Llca~url dom- Araa Octombrie 
Je ~nsă, ca apoT la moment bine venit I'~~llea ~legatorllo~' /lbe/"f? /te aCPIt1: .l~()mallf, !neştl nu lIltru bucuros, dar nicI că merg. . '.,. 1.'J°3· 
să remceap:i, Că ar'ol obtine-se-vor preten- .\erbl, GermanI. Ş>caţf :;il chiar Magii/aI'!. Eu I [)Iul ca' d 'ci lfttt~.'f" ,~u'wnu, ]tr. Vpllrlu, 
"1 . [ • " ..;0. l' t " \. t;o. \. _.' respon ent anomm . c altfel ' t 

~IUnt e m;Jo!1lare aceea e alta c:tctlll[\) nu am C,~\l ,1 mCI Oe ,1 <l a a{~('a, ea ell1e II îl tril l't .. I t. ' . '. . secrl' ar. prf'Hldout. 
!"> , l' I r • '1 ,·t . • I ' • 1 I S,I li <lI e,l lnea CU Invitarea: blne-

FunctionariI vor ti dat exemplu de ce II11M \01 H'c~ esau \11 ce C.L!f' S a naseul: voi'ls"\ a 111'" . ,.... Il ' . . ' . . _ .. . t ' .' " '·l.·C' . .. I 1 ,. L, \;; acomp,lIlIa pnn cereu {ckas. 
~l1are patriotism, pentru· că vor ÎI sulent CI ocr~hll,.prln ac.ee~. am c.(,~ I~:l: 1.IH ',"( ert~a j unde se va convinge despre adeverul zi-
1\) pace toate Ilw;elllie a căruI-va ghe- tut.urOta. ca IIU. am tacut oseblle mtle Ma-: selor melc. 
şeftar! ghlaI'~, hf'l'llHUl1, H~mlll~l 01'1 alt nea\l1, pPIl-/ 

A 
,VĂ . d T O ' l<, tl'U-ca eu de-o-polI'I\'i\ IUhesc pop0J'ul acps- Budapesta, la zo Oct. 1 ~In:,. 

cuma '" rog. at -voastra. r",s-. tel ţ;o.rl. S' ~' 
puns pentru-ce se fOrţeaz,l lucrurile, ŞI il ,,1 pană atuncI am remas 
de ce stărilor anormale capet nu voesc Mai departe susţine anonilllui domn al J-tale cu toată cinstea 
să pună cu una cu doue! d'~ cu. Ia o confer'intfL a ,ueputa\ilo\' dE~ po~ 

Crisel se va pune capel. Ciind I Ve t\'lnl 1t1d"ppndentă am ZIS, că dom1lul dr, 
am indicat maT sus, Pune-se-va însă aşa ca Radu episcopel Lugo:;\ulul de pe amvon ~i 
in viitor să tie eschlsă po"ibilitatea de a prin circular ar tî Îndemna! feciol'ii (:a să . 

f)1". renrl! A,zol(. 
pl'ofesol', dllputat &1 rerrulul HI1I;::is. 

XOUTĂWI. 
.A HA U, 2~ Octom,'rie n. 1 !lo:·t 

. Sub steug. AzT s'<lll i)resinl~t >;1 

c~)manda de illtre~ire a regimentul! 1\ 

,?In Arad [~ tinerT românI pentru a :. 
mrolaţl sub steagul M. Sale. 

se renoi, 01'1 va li numaI un paliativ? \'ii- se a:;en!pze de bU11ă. voie. - Fali! df' acca:illi I Observăm la toate acestea: 
tonl] ne va arăta t Dr. F. afirr~lare, declar că: .eu in viaţa mea la o I 1. ni nu nouJ, ci ziaruluI ) Hu

c~llltel>llltă .~ . deputaţl.lor illd!~P~I1r\eIlt1 parte de<! ,.'''t·1 
----. n am luat:;\1 In o asttel de conlermţă nu am 1 ... ~ .... : Hirlap c, de unde am luat ştirea, 

" pulut pomeni despre sfatul'ile d-lui episcop tr.ebula să adr~seze desminţirea pri-
J)IY l{()]IANlil (le la Lugoţ, cu allU mal putin des]ll'c un, vlloare la hotănr~a ce ar fi luat sA se 

M. S, j(Pljcle. ÎI1 urma III/el n1celI, a circular cal'l.' nu cxi"tă, uccâl in ca~ul sCI'il1~il ; ducă în l'erc şi s'abată pe preoţii ro
losi alins, in ,illa de 10 Odombrie diml- a~ l~".l\I o~~e-cal'e corpspon~l,el1t. I·,u (~P altlel i mânl de a mal îndruma pe f1ăcal a 

[urident l>enihil la O !ilt!t"lJUl'l' RII:' 

H'I'sară. Foile maghiare raporteazA'''"'..... .. 
toarele: DUIntnecă aranjiindu·:-,c SCI bil 

aniversară in memoria lui D,'<ik la acad;;· 
mia cutolică de drept din Oradea. stuJel; 
tul în drept Emeric Szcnes a dec\amar <) 

P?esie proprie In, c~re vorbind despre eve 

11 'lfa il'! o 'I'ol '''' / 1,' h1l1L am "tiut, că d-nul epIscop D, Radu.: 'Intr de b x.' I '1". 
ti 1" J eli" gas 1"a-8"le. era pe al L1nei instalat dr epi~c()p la :\1\"V-1 a unav ole a mi lţle , 

S"U"l'il actual,1 a Maz'l!sM{ir Sale eslI..' \'li.rad. ,... 2.) cât despre afirmarea că d-sa 
sa tlSj'cJ.cewa re, insa redam,! câte-va iile de Mal departe se sustine, ca eu am con-/ iubeşte pe tot,I cetăt,enil d'ollotrivă, ° 
repaos, D,'. Teodori. ' 

v.ocat pe d-I~îl preoţI greco-ort. şi j.fl'eeo-cal. să-I facem plăcerea a discuta această. 
* ŞI auume P~'\ll ~-nul p~olopop Ioan Pepa: chestie in chip contradictoriu când se 

Deschideren Sinotlullll. Duminecă s'a la o c~~mferl~*\ 10 Buz.las. --: Despre. o ahu'.e I va presintainaintea alegătorilor românI. 
deschis sesiunea de toamnă a Sf. Sinod. conferlnţâ. n am cuno~tlIlţă I1Icl eu, I11Cl d-mi 

n Ilnemele dela [848, a spus, că n aH rde; " 
romane" au desooorat fecioare şi au uc:·· 
copil de Uogur. intre cClinvitaţ\ la accas" 
serbare era şi episcopul gr.-cat. Dimitn..: 
Radu, asupra căruia poesia a facut o p. 
nlbJ1~ l!npresic. A doua zi directorul JC,( 
den?ic,T .~r: Bozo~y 5nso~it de prc'jcd!ntck 
SOcletaţll b.Lllcrlc ($hc~zy Sl studentul Calll ..;., 
Bohm, s'au dus la episcopul H.adu ~i i-a.:;,",,':'~ La orele 10 dimineaţa s'a, oficiat un preoţI gr.-orl. Rau gr.-eatolici) nicld-nul pro-

serviciu divin la Mitropolie, la care au topop Ioan Pepa ~i nici a.ltul din Ru
asistat d. preşedinte al consiliuluI D. Stur- zi{\s şi după faţa pămcntulul, afara poate de 
dza, ministru ad-interim la culte şi instruc- anonimul corespondent de la Tem&;v;\~ l-rtsă 

Din străinătate 
cerut scuse. • L -

- Putl'iotlsm (dIIII"riaJuHtisuiT" . 

ţiune publică, PP SS. LL. EpiscopiI epar- în~o.nten:;tabil e",t~ că e,u îll .. ti~('~[:e lună I .. A l.·~eril~ din Bul~HI'in. Toat.e 
chioţl şi archiereil şi d. Petre Gârboviceanu, O.(~<ltă. sau de dou! -orI .nH ci\lalolc!'c la Bu- '~tlrtle SO!:llte din Bulv(ll'ia arală că cioc-
directorul CaseI BisericeI. Zia.';, de unde pornesc 1tl cercetal'ca COIl1U-! ". .. l:o. • , 

In urmă, membriI SinoduluI au tre- nelor din cercul meu electoral R{~kâ:;, La I nl1'1le mtre polItie ~I OpOZiţie sunt 
cut Îo localul, unde ÎşI ţin şedinţele, şi d. astfel de ocasiunl de regulă me cel'celează \' aproape generale. 
D. Sturdza a dat cetire decretuluI regal conducătoriI sa~eIOl~ l~ill ~pr<?pier~, CarI 'mI Dupa socotelile facute, până acum 
de deschidere a sesiuneT de toamnă. sunt aderenţI ~I pl'wlml ţi dm parte-I~ll tal'~ I a f st ucise vre-o zece persoane ŞI 

1 d' d' me bucur, efi. intre ace~lla pot numpl'a ŞI II U. o 
n şe IOta e ierI, Sinodul a proce- pe el-nul protopop Joatz Pena _ pe cft.re. rămle peste treI sule. 

dat la alegerea diferitelor comisiunI ~i arI 
luat cunoştinţă de comunicări, al'01 s'a de altfe~ s.uI? fericit a'l i~şira întl'~ ccI mai Biităile se produc nu numai la în-
amânat pentru JoI, 16 Oct. c., 1. P. S, Sa bunI pl'l~ltm al m~l -,:;\1 pp: ~1-1lI1 preoţI I trunirl dar chiar pe slrade de îndată 
M' \. I '" Id 1 . S " d gl'.-orl. ~I gl'.-catohcL 10t aCI ţm a Jeelara ; ' ''., .. .:. . 
1 ttropo ItU nlO ove ŞI ucevel tlln RUS şi tare că confedllţă de o atare natHră : ce se mU\lnesc dfll.Ul ad,'iersdrl. Cel carT 
oClIpat la IaşI cu o~aziunea zileI se Pa- nu am avut, nicI nu am tinut. 'sosesc cu trenurile S au cu ci.1.rutele 
raschiva, care este piitroana aceluI oraş.· I 

In aceiaşl şedinţă, Si nodul a aprobat 10 fine anonimul domn voieşte a mi! s~nt ;primiţI dela ga~a.. sau. la harierI 
propunerea Licută de dl Sturdza ca să se spăria cu aceea, că RomâniI m~ vor goni ŞI acolo sunt b"tuţI Şl fugăl'lţl. 

Nu mal ştim-pa~a. Câ~~-·l!' 
se sparg ferestrele redaCţIeI ŞI tlpograllt! 
Şi LunI ~oapt~a spre Ma~v desigu: 
nişte patnoţI mtIăcăraţI nI-au span 
şease ferestre. Ne maT putend rebr .. 
banditismul acesta, prim - redactori:' 
nostru a fost erI la căpitănat şi a fi. 
cut arătare formală. 

- :\hlllh~lpiul I\ l'H,.tlulllI con'l'n 
lui -~-~ H(,(l(~n·it.ry. Acum că nu m:;l 
era îndoială despre apunerea luI KhiJell, 
municipiu 1 ora.';mlul Arad a respins, ~~l 
şedinţa sa de LunI, ordinul prin cur,' 
fostul ministru Hedervary dec!arlf" (.i 

- . 

l<:Rcelenţa Sa, ca-I betrân :;:i net·vos;', - zicea 
onorahilul. ' 

rt!înceapă turneurile artistice pc continentul sentuluI. Nu mal vorbia vioara aici, 
întreg. . .. ~ . I ~i sllfle~ul rănit, care prin ultimele StlSpil" 

Pltn de glonI ŞI 10cărcat de avuţll. lţ;T cspnma nemărginita durere, 

...... 

Am avut cu toţii impresia, că. balanţa 
desbaterilor in mâna acestora era. Unde 
apăsau ei, într'acolo mergea şi majoritatea ... 
Ori cât puternicul "stăpân ~i archiereul nostru 
Ioan" (Meţian) vorhea contra ... 

In cealaltă parte) camin faţa Episeo
puiul Al'adulul, tot in ~irul lntâiu. şedeal1 ar
chimandl'itil dt·. lIarion Puşcar'Îu :;ii Augu:;tin 
Ham:-;ea ~i octogellarul Ioan cavaler de Puş
cariu ... ~i ceva mai la mal'gine ex-tainicui 
Lenger. 

La spatele d-lui Lenger şedea d. Ioan 
de Preda, singur Îlltr'ull şir. daI' a vOl'bit 
cât patru, "foarte tare pe lung"... lle. e 
vinător! ... Ş'are haz când \'ol'br::;:te. J<: ve
cinic zimbitor. ~~u nu ştiu Utille a oesco
pedt Mâneguţ \'eutate In omul aCPRta '?! 

pă1l1enteşti aiunse etatea de ~o de anl Llr' I St' I 'I.l - . d~ . 
d d ·· fi '1 emo cu ne 11 p ecatt c<! ŞI e L 

ca vre·o urere sau ecepţte să-I um- aulă Îsf lita cu t t j d T'd'~' ,~~ "._., 
brit fruntea. In, ~ l .' ~ ? u e Ce Inp~ ~' 

, 4 " _ A cum aUl:nclt In cant, scoase .u' ele tu' 
. AtuncT sa tnremplat ca ccJand ~ru- i nurI carT erau curate ca sufletul ingeriI", 

Vicarul dr. 1. Pw;c:wiu a vorbit mai 
de multe-ot'l, daI' ,.ft'ate·lp" S(W lntl'U călu
găl'ie August a tI'ceut ca pe~tele, Se hicr eă 
uu adel'enl l'a il1trebat cum de nu ia cu
v{~ntul in che~lia episcopiilol' ... ,,!';itil, frate. 
nu Vl'cau să se zică că vorbpse 111 chestie 

personala" , " Cu alte cuvinte...... trage 
lhldejde! 

Ca vah~l'lll puşcariu, cJe;:;i eel Illal b('
lrân la Congl'es, chial' in Sibiu :;;i-a se-dlat 
a HO-a aniver'sare lcei mulţI HaÎnte !l, e îneă. 
\·oinic. vorbe~te Cll venă şi umor, 

::iim pa1icul noAru ex-profesor şi ex:
s~el'etar Lenger aproba Illtt"una :;oi comhătea 
pe toti - daei! nu elim de al Fscelenţler 
Sale.. 1\oroeul insă, ca vorbea n\lmai pentru 
sine ori cel mult s'audă yeeinil. Cuventul 
fUt l'a eeruL ~ ]<;~eelenţa Sa" nu-I dădea 
voif', ci odată. după-ee se inscriRese şi~l ve
nise r(~ndul sa vorbească..· E~celenţa Sa l'a 
lie;;al aspru şi zit:(~nd: "d. Lenger a renun
ţal la cUH~nt", a inchis di.-;cuţia ~'a mers 
l1aillte ... ~u l'a lăsat să citească nicI l'a

Lealldru. 

fiillteeul h~be(lei. 

g<1rdor luI BU~~lstet~, a re,~lum,tt~d~I 1111.-1 ce se reîntorc la cerT, În mijlocul t;kcr,! 
presar, ~e dec\. e . .să tre~ca ()ce.m li, sa I ad,încI a puhlicului fermecat, se auzi Je~ .. 
~ne~rgă In America. Nainte ~e a pleca dată un pl,tns cu suspine. Artistul ÎşI i:-
Insa dorea să petreacă vreo cate-va sep- d' ă .. 

• A ' A l' IC' prtvlrea. 
tenunT tn ng w. , . ~ .. ~ 

Principele de Vales, unul dintre cel, Se ut~a Imp:eJur, tn salo.nul ~e"tor~ 
3. ~al .de"otat~ s~imatorl ar.lll!, l'a învit~t î~ 1 cu, tlorl ŞI IUtl1I11,~\l ~ sp~~n~ la .. " 

Pe când riporteriI iscodiall fel de Scoţia la Vl:natoare. PrInCipele dOrla ŞI dIstanţă de doI pJşf 10 prUll ~~~.' 
fel de poveşti despre locul unde s'a ascuns aceea ca regina care nu auzise Încă pe servn. o fată tin~ră,~l .":";: 

Do (,loorge Ohaet. 

Stenio, acesta era retras În apropiere de Pesta ~lJracky Să. poată auzi odată pe acest ne- lacri,ml şi faţa-l reflecta Vill emO!la p. 
pe o mica mo~ie, pe care o cump~lase lIltrectlt artl:.t terOlc:). 

Pentru tatăI"seu, AicI odichnea de oboscll Concert~ll s'a tinut În castelul de Sedea nemişcată car mânile ÎI er:.·l . "" 1:) x A 

şi 10 apropierea betriÎnuluT m:'lestru de \Vindsor. S'au distribuit invitărI foarte împreunatc, parca, a se rug~ .... mt: l1t1 : 

capelă, deveni ear copil. Sa 1l1sa de im- puţine, şi mulţI au făcut neînchipuite în- j nu exista pC~llrll, din:;:] . .InsplratlJ :.lfllstl -
provisările temerare, cu fJnteziele arculuI ~ercărI sa ajungă la o invitare. luT o. aduse [n st:rele shnte ale l'c..:lnlu;, 
bog~t în culorI. şi se adância în studiul C~nd Stenio apăru în salon cu 'yio~ra poeslT. I!1 urechI 11 slIoau tonurI cereşl" 
manlor măestrl, era elevul ascultător al în mână, damc!e carI erau grupate ~n IU- su!1~tul II e:CI p~trllns de un dulce, t:l1ld, 

tatăluI-seu şi serile I.e pe,trecea ~ântand pe 1 ru~ r~ginclt esclamarij. ul} rţ~uFmur de ad-j s:nument; ,:-ar Il pIă~~t să asculte vechi ': 
,\tol-art, Bcthoven ŞI \\ eber, Improspe-j mlraţle. . ~ . _ ~ af..'ea muslca d ~eeasca. 
tându-şI suHetul ln isvoarele curate ale Artistul ie cutremura; sunse ŞI .fara I De-odată musica Încetă, orcat),ul .> 
d-zeeştei schin~eI. Te înduioşa Să \'ezi pe a-'şI ridica privirea făcu s~mn aCDlPpantato aplauselncepu şi împrejurul {etel se fă.,. 
acest~ mare .artlst Acum ascultă de moşneag, ! rulul cu ~rcul că poate. mcepe: . . o vie mişcare, publicul uitâqqu-şl dţ u, 
cu c~tă paclenţă I~cepea de, n~u dacă ~ ta-\ . A cantat o (anteSI,e tnst:, vOia. să , ce etichetă, se îngrămădea în iurul ,111 
tăI-s~u afla că a cantat greşit ŞI cum canta espnme durerea unul suflet I,;are sl!lere! Stcnio. Fata sim~i o atingere uşoarl SI 'J 

vechilor .mobile. din ~asâ, roselor dela fe:. I ş~ se pregăteş!e să .pără:ească Pămcnt~l! voce blândă îl şopti: -. 
reastra ŞI pasenlor din grădină, ace~e ce- I c,antul acesta 11 numi "Cantare~ lebedel ; :\laud, Maud l (Va ", .. ma). 
reştI melodiI pe carI adoratoriI luI 111 ge- Sub deget~.lecl ferme~ate se sch~tnba~ me- . 

pOl·tul Delegati unilol'. 
"Ua ia rabu, că nu vreau 

nuochl le-ar fi ascultat. Când apoI se apro- reu melodJlle serbărtlor ~Iendlde ŞI apoI 
să suplr pe. pia iarna, pleca din nou la Viena sA-'şl realitatea s4runcinjtoare 4e inimI, a pr~- I 

--_.~ 

., 
\ 
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'Il aw~alll erI cânrl eram numaI car- de cântarl; co~tă numar, doi dolarI. Dacă I 
' ',' _ de fapt a şi nimicit în d-ta mI-aI dăruI o astfel de carte, te-aş 

va nl11111.:1 L . tXdrile mumc\- Jinal?" binecll,.'cnta pentru ea. D ze:l în.:j l:.:,;;r! 
1 1)ărtI - 110 a t le [ 

mal mu te ~ '. pe cel carI vin« ])ar, r)rea :-"i111 .. ' binecuventa, că mi-al ;lce un marc' bine. ' 
piilor de a respInge S ' _ Odata pentru lollJ!-atllla ti;). se; AI d-tale devotat: "Iark Twain. 
să nlătească dare de ~llnă VOJIC. '- e, w~ 'fie numal eu am dreptul să-mi regn- _ Până aici ar ti, bine to?te, humoristul 

~ '>le kossuthlste Iau ă groza ~ . . Insa nu s'el mulţumIt cu atata, CI a alam-
ţelege, ziare x 1 t Clli , ' 1 municipiu, mal ales Ca el': soma , ,. rat scriso:lrel urm[Hoareie: 
pe patr!Ot~cUde a res inge ordinul mi- : _ ~C)nl !'H'('I'f'tar <It' stai al 'atu'll!lU-! .. .'\LlIl1 gândit asupra lucruluL ~u-mr 
p~opunerea , , 'e~i-zeul kossuthist lnl. AloJ1serllo,re1e I~,~t.iel \~err! del \: . .11~ trimit~ cartcJ. de dlltărl, Cl numar - cer 
nl<;lruluT a făcut o :; t de cUrl11d se~l et,tr de stat al ati I doI doUar! U nU[n1 d ~ d - , 
13arab:ls Bela, , C<H1ulul, e În etute numai CI ~~b" el.~ntl. - .ld(',i"'llflll is\'or It ,.,Jlollua "an-

I - lin ' l' ' .. re nlâcuta e S\'C t mc aLU " l' _~ rrollll do ('uit 111'11, !itI ~ umil. Are o In ;)tl~.l ,r· ','1 ... ; fi 1 il uuI.- .\lulţI cercctatorl aI lteratureJ s'au 
, > 1 triOl din S,-Mlctallşlll-:\lar~, ca.re om serlO!' ŞI to,~rte mor.'",,' u u~u, ocupat deia cu isvorul drameI 11,\lonna 

~l~:l~~ci ~it e si înveţat mare, căcI ~tte :CrlC~ spanIOl Şl al unctl lrllan~.ez\r ldb,tllllf,U\JU 1 Vnnna" a lUI Maeterlinck. Ziarul ~Aca-
I . ' d-Iul Dr, N, Oprean o epistola a Înveţat mal JUU te un 1. l a 1,I~e,111 re dcm\'" din LonJra publică acum o scri-

a trllnlS ~ . d ,( -el . ·b 'sle pe cea en <J leză. S a nascut ' }">h ~ '. care-I I1llură mal r~u e CUlTI Ş le l: toate o \01 e" 1'1" soare a poetuluI liamand leps, 111 care 
IU, , , . d ,1'" l'n- ' 1 d' unde tatal seu mal tarzlu am- , '1 t, ~ maf al nalbtl nkOCShu e pe pu!'te '- J In All1 ra" '_ • < • " , '1 el singur numeşte ca un Isvor a ce ellrel 

,c",,- garicT Intre altele ir doreşte ştreang ~~c 1 bas~ldor al SpanIeI la curlea ,dt,n \ len,l ~ sale drame pe , Lucia" luI Browning. Ob-

dU l),~ ',,'lt si să-I lovească trăsnc[LI1.,. Se la Curta papală. ,era acolo 111 111lstru, plcn~- sel vatia lur Phleps făcută in ziarul lnde-
r" ro' '. . ~ l" , ,p, t 'cI rau foarte bln!: vc- ' Il intelc(lc pentru-că ar h urtnd pe ng.LlrJ, potenpal, artn,ll s e < ," > pcn.dent": din :..l{!\\ -) ork, că ce 3semană-

că~) ;)~iniştir aicI au 'liuns : să COllSILlCrc zuţf la curtea, dm L0l1
1
drt

l
l; tctuidul~l,ege toare e o scena din Monna Vann& cu 

dusman al lJngurilor pe nenw8hi~lrlr c<!rf EJuard \'II pnea mu [ !l ambl la .' berry Lucid" luT l3rowning, a servit ca ocasie 
"1 del Val Secreta "ul de stat vor eşte 111(' 1~ ,{ l' I '. d ' î:;;I iubesc ncamu . , , ,: , ' :,' fost er-' uf dlaeter lnc \ s~'i se esprll!le cu a mlra-

U UliI ('l'ua i h~l in 1'('I'ieO) tit> ŞI sp,ml1°lcş,te, II Il~P de un ,~an a 'lui ~elTe ; ţie ,asupra opuluf luf Brownlng. După-cum 
H .'" A d' vestea I ceptoru prtnţu ~r e,coroane, actucl h! scne, ceteşte loarte mult opurlle poetuluI, 

JJWUI'tt>. Sâmbătă sa n:spa.n It '1 l' Alfons XIII al Şp.'lnlet. I.n llJ!lP~11 acela a p~ care il tine drept unul dtntre cef mal 
in nuJanesta că banul PeJacsf ~JtC 1 a 'locuit la palatul dm .\la,drtd. Ca hu de a1l1- mari poeti 'englezI <:i i~r esprimă mirare;] 

,1 " . \' '1> nu sa ade- b' oc li a 'Inceput ic tJncr reLHlT IOtcrtfu- II ' '... '( , d Cruatlei ar Il mUrit. e,~ ca, ,as,l or , ,~, ' :,".' asupra lucruluJ - că deşl scena mIre 
, 'F t mal atâta că contele ţlonale ŞI a studiat IHllba tranceză. 1 fi'\eşte I Prillcivalic si Frivulzi(') e pur inspiraţie 

ve~Jt. ~r e J~u. d' gresală in loc de mulţf anf in H.oma; vorbeşte loarte blf1c ! din Lucia u ' __ inca n'a aliat nimenI pa
Pelacsev~c!1 a u~t 1,~1 , '- bolnăvit I italienqte. Când t<ltăl ,seu, era am,?asaJor I ra\el~l dintre aceste doue opurl. .\laeter
de medlclll~ v,en![1 ŞI s,a 1111 'ul Na- la \'ien~, i\1erry cde1}/al a m~'ctat ~I, lImb,~' linck pune lntr'un şir pe Brownillg cu 
greu, AsIa sa lIlttmpiat 111 ora! ger~ană. J:.. urmat ~I, cursunle dela Ul1l 1 cde tref persoane marI ale literat ureI ela
schilZ, Banul a mers repede la Zagreb; versltate, din VI,ena. F aptulc..'l er~ blo,!! c~-I sice: cu Aeskilos, Sofoeles, şi Shael,es
unde mediciI i-au spălat stomacul Şi noscut ~I ,a~reC(~t d~ cllr~Ic "dlu ,\' len,l, ! peare, Tinta poetuluI cu episodul amintit 
'd 'n Prin asta starea Londra ŞI Spania ~ tac~t e sigur I!npre- , din ,Monna Vanna a fost s'aduc:. În pu-
l-au at c?ntra ve,nl , sie asupra papeI PlUS X',car,e n~ c,unoaşte l blic orna ÎI aeniuluf lUI Brownin , 
banulUI sa amehorat. altă limbă decât pe cea ltalHlna ŞI latlnă'1 g • t>. ~ • 

1 I 1 l) ' I)·\\ih Dl'- I Se spune că noul secretar de stat posedaPullhentiUllJle ..leud."lUH'1 Uo--_ .. S111tua ,rNWl'<l li li 1. • ,. "', d d' " ., . . , 
, ,- , 1·' "'t 'i ''''11'1''''' ct'ttU"1 dOClOrU- i o lllare tonă de muncă ŞI a ove It-o au~a'ita 11 UliU'. Au ani1rut acum nubllCailUmle 

lnllle~a ~a atU lC'>,'" .. <le" ~. 1." ' 1 d 'd J' "~ _ t' , 

lul C.l/'ol Da/Jila n.Jicată în faţa facultăţeI \ 111 tI~np ,de douc ,unI e can con. uce I mal IOS lI1semnate Şl se a11<1 de vm-
de medicina del~ Cotroceni (BllcLlrcşt1~ provlsN'onu, secretariatul, da rt~t. ~l rv iC11 zare la următoarele librăriI: Socec et 

C hl Dwila este reF, resentat sland 1 Ull1lrea monsentoru u ,el' - ~ (' 1)'·' O H " , 
-~ . !enera ~ <, " ,..-' _ bronz I Val a cam stârnit o oare-care nemultumlre: .. OnlP, )llCUleţ;tl, -- no arasso\\ Ilz, 
In nlCloare StatUia e~te llIrn,[." In .. , ,'d l' 1 " ~ Ici (' ll' ... , 

1 r- 1 d' ~ .'. rl" 1111 C··ll1l't'!l" ~In cercurile VaticanuJul; mal 1lltaT lOSU f,etl~Zlg, bero el .. omp., \' lena (::;te-a ŞCOli a e arte ŞI J1l ese 1 ~ < t. ' ... . ' . '. "L' , ,. 

şi e aşezată pe un soclu de granit. [nălţu:1ea nu e nlcl. caŢdm~1 Ş,l al d.aJl:a. nu se ştl~ fansf;latz). 1. Bogdan, despre CneJiI 

ULTIME STIRI. , 
- Rilport telefoDie. -

Budapesta, 2B Oct. 

Cris a se menţine. 
De erI şi până azI, situaţia pare 

schimbată. ErI se credea că appo, 
nyi,?tiI vor sprijini pe Tisza, aseară la 
Clubul liberal se da însă ca sigură o 
ruptură l'rz partidul liberal, Apponyi 
~i al sel nu este adică mulţumit cu 
programul luI Tisza şi ziarele amice 
luI A pponyi şi atacă azI pe TIsza. 
acuându-l greu că s'a umilit inaintea 
VieneI, că n'a apărat inaintea Con\ncl 
cu destulă putere şi sinceritate intere
sele naţionale maghiare, Dacă nu se 
va putea face pace în conferenţa de 
azI a ClubulUI Tisza nict nu se va 
presinta poate m~lne in Camera ca 
ministru president, ci guvernul va c re 
Coroanei disohJarea orI cel puţin ca 
printr' un decret regal sesiunea DieteI 
să tIe suspendată. 

Privitor la formarea nouluI cabi
net se vorbeşte că generalul Kulozs
vMy şi Lubics vor continua a::;;\ 
păstra portofoliile; la comerciu ar veni 
Hieronymi, la culte Berzeviczy, internele 
le va ţine Tisza, ear cât despre cele
lalte locurI, nu se ştie nimic sigur. 

Apponyiştilor se pare că nu li-se 
face loc în cabinet. IYaicI supararea. 
EI acuza pe Tisza că a făcul COllCL'

siunf Însemnate cu abatere dela progra
mul slabitit de comisia aleasă din sinul 
parlidullll, 

S mII (·uhilH·t ituliuu. 
Roma 28 \Jet. lotală a monumentulu[ este de 7 metri Şl ca un neltaltan să 11 ocup,at. Inalta demnl romimL --- ban} 40. 

, l f tate de secretar de stat. UniT maT spun că In urma dimisieJ lur Zanardelli, care 
a cost pat -to.olooJ d~n' faţă se aHă o placă de acenstcl numire doved. eşte că papa nu voeşte Xeerolog. Aurel lVicoară, func- s'a retras din causă de boală~ regele 

e soc LI 1 , • < dă' ă ' e . , d' "1 ' 1 ' 
m~tal cu următoarea inscripţie: ' numaI să omn~asc', CI S ŞI guvernez , tlOnar la OlnInu e erafla e, a 1I1cetat va primi azI pe Giolitti şi probabil că 

Generalul doctor Davila -, Ifl27 până de aceea n'a V,OIt să ~~ea~ă ~a, s~ecretar de din viaţă in l2/25 Octomvrie 1903, '1 va ~i însărcina cu formarea noulUI 
X~' n '1 1 militar din MlhaI-" odă, stat pe unul dm vechII cardlllâh I 1 d ~ 1 I 1 r r,04 -- spita u . " . f ' a ore e [ . a., In a 33- ea an a cabinet. 

·';"~o·l!a naţională de medlcJOă ŞI armacle, - SeriitoI'J I'UI'lI. Un ziar ru~esc co- . i R ~ ,'[ l' A 

.~"~ ,e3~t ... ~rt?arll, se,rviciul s;~ita,r al ar- munică o statistică basată pe date câştigate e,t,ăţlI s~~. cmăşlţe e ul păme,nte!~~ Red.:-respons. loa-'lIfus-~iişrî;fiLllU: 
~~:, ....... ,~:. m:ltel, servIcIUl sanItar al I ~I_nclpatelor- dcla un librar, Jin care se adevereşte că s au aşezat spre odihnă, eternă 111. CI b:dilor Aurel Popoviel-Btu'elauu. 
__ :/ CrHtl.:, "",irul Elena-Doamna, tAor1:l splta-. din c<)rţile luI Tolstoi s'au vendut p<ln'acum ,nl11erul de sus, NlaqI 111 14/27 Oct, ____ -="',==~=====_.~=-

! te . ::J:ak1QL.J:,l'ill:, şcoala de surdo-mup, ~acul- în patria lur zece milioane esemplare., Tra- 11 la orele 2 după amiaz, dela locuinţa S Ee E 
',,, tatea de !l1Cdtl ~In, BucureştT, anst~t~tul duse In diferite.l,imbr, afară de RUSia. cel sa pămentească din Strada Kapolna, IN ERŢIUNI şi R LAM. 

de .chImie", Illţl,lt(ll - creator - organlSiltOr putin treTzecY milIOane esemplare. Aşa dar IN" L~' iS ' , " • =_~ ___ .. ='-~ 
., 
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1
, • 
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l' ;t 

:n, 

Ci, 

fi"~ 

lu' 

1, " 

===.,-=,""=_ ... --18~h-1884 . ' " A li ", "1 1 r. 23· l'lC-I ţcrma u~oară ŞI memOrIa 
.J ). ,'.. .' cu totul sau ven ut pan acum ,~n lIm~a. , r { , i 1 i d t ' k' t 

. ' } ~ ~artea opusă se ,tlla urm;\toarea Îlltreagă cel puţin patru~eci m!ll.oane d~n bll1ecuvll~tată. ~-\r\'t'res 1 r e Ult'UY -lHHlU • 
lnscllpţ~e, , ., opurilc lUI Tolstoi. După Tolstol 1n RUSia -~- T Ioan Fadrus, celebrul sculp- Az Bradi kir, turY{IJlyszek., mint telekkunyvi 

(omltetul de erlgere· (enerd Dr '1 l ' l' uat&sag kuzllirru ttlszi, hogy "Victoria' takaroli.. 
. '!r' d '( :1') 1)' {, b 'F 1'- s(: citesc.cu JllJI multll. plăcere C~rţl e ul 1 tor maghIar, a murit )ummecă noap.tea os hitolintezet vegrohajtatollak D.\n Iuon alnl 

Juliu . ea O~l,. pr~~e\llltc r. ,1l:0 ,e l:\., Anton Clel1O\', ~l dm cărple lUI se trec le nea 'te tate În vila sa din Na he ' :\uczu vegrehajlilst szeuveu& elloni GOl} korona
~,ene.ral Dr. Zahane 1 etr~scll, Dr. Const. foarte multe escmplare De altfel Ciehov, \ f ~ p .. ,P g), tOli:ekuvetoJes esjiuulekai lr,i.ntt vegreha.jti~i iigyd 
(Y. Se~ereanu, D.r. D., ,Greccscu, Dr. A. care se pregătea pentru cariera de medic, 1n etate de 45, MQa;tea a causat-o o ben az IIoradi kir, turvony~zek torUlelt'ml\JVo Arao

-~ yrilg!lIescu, Dr. 1< lorea 1 eodorescu~ medIC n'a urmat aceaf>tă meserie, şi de un tim)) boală acuti:l de plămanl. Intre statuele, v1uosuban fekvu az aradi i7<l'~ sziuml w.Jekkij-
tAI 1 l ( t 1 D 1 1 1 F d Jlyvbe A + 2 SOI', lJemetor utcza III sZ'lmil !lliz. ve arJnar u· .OCUs e<ll1U, armacls LI . s'a dat pe cariera de ziarist. E redactorul. carl au ft\cut renume e u! a rusz, u\tvar, ea ke1'tbol aJlu jngatlanra az arve1'{,st 2lJ~14 

Hoşu, 1~IO [ , ziaruluI Intitulat H,llSsli.aja .Mysl. amintim statua :vlarieI Teresia din Po- koron8 eilOllnel begallapitotc kikialt;\:>i arnan elreu-

1)' 1 " ' 1 1 1 l N' 1 delta, os hog-y li entebb megjeWlt ingB1JBfl az woa 
-- ,,(\UIlIUJWU NH'a it )'OUluuil (~nl1didat del adme;lt. află aplical'c in Jon (oraşu ul nata ) statua uI 1JCO ae .'rl ~Q\'ollllJel' h6 1. DapjăD delutH.n 8 liniilor, !lot 

tiin t-;t>lJ~tt>, fJl.·tUlHihuniu, scrie .Se- cancehu'ia tI-lu! jJ1'. Gavriil COHrna, Ueiu~J WesselCnyi si statua lur Matia dela 19l:lilsilgiigyl paMa 1. em, t>8 sz, Il lIlegtllrtanuo nyil-

Colu 1« d 1Il Bw,'ureşll, con1pusă dl' n 6() lJ-It'It'\lJye~,) Clu,'. . 1"0' t • L~a J rusz a fost Însăr- HUIOS ~rVtlrUSell Il klkiiilMsi a.ron alul 15 o[a!latni fog, 
r u Arvol'ozni 8zandekozok tAl'toznak az ingatlun, 

HacăT şi rele şi-a propus să dea câte- ~ :Juhileul unoi hibliot~cl. In luna cinat cu sculptarea bustuluJ monarchu- bflcsim'mak l\)" (t'ăt vag-yis 20~ ko1'ona ,w 'ttlh\rt 

1 D 'P\ ...' ~ t s 1 nplm c ° 'ulă I I . b'l l ' ko~zpollzben vagy az l8~1. LX, t,'8Z, <tll l;i·tdHUl" va concerte a I~. \' l cea, CraIOva şi ", oemvne a aces LI! al~:e , I es,. s .- ur pentru monu men tu m 1 ar a mcor- jeJzLltt ttrfolyalllillai 8zi\mltott es uz 18dl. eVI 110-
Bucureştf. clllcIzecl ~e an~ dela tnhlnţ~re~ bibliotecII ('orăril (,ranitel plănuit în Caraansebeş, vembol' h6 l-en ;<a~3 sz. a, kolt 1. M, rend."let 1S. 

Cum oraşuluI.' enan. Aceasta biblIOtecă, care ' , §-aban kijolijlt ovadekkepos Mtt>k.papirban a kikiiJ, 
Însă cheltuelile de excur- e aşezată în palatul mic al uni\'er~ită\ir din - In .h'oh~fe e r('('nIlO!H'ut, că in pdi- diiti keZl.hLlZ leteuni, a vagy az 1t:!8l. XL. ţ,-CZ 

siulle sunt prea marI, acea reunIUne Ferrari şi într'una din sala căreia e mor- v[tlia de gillntPl'ieale tle bun l'enurne ah ti L7t1 §'a ertelmuboll Il banatponzllek a bir6sagll1\1 
a cerut prirnăriilor de R. Vilcea, Cra- mcntul luI Ariosto, e vestită nu Intr'atâta Jreinberga- Fel'eHCZ, ediHeiul hotelului eell- eli')llJgulI elhoIY·ZU881';)1 kill11itott szab:dyszuril eti,;· 

rnorvl.nyi at~zQlgldtaţf)i. 
iova, ŞI' Bucure--tl să-I inlesneas"ă <:eJcrca pentru bog,via el, ci pentru manuscrisele traI. puhlicul e senit cu cea mai mare prr.- K 1 I 1 ." 

• Ţ " ... t elt Aralon, [:lUa &vi li iUlI hu 16 nllllJuu 
în acele oraşe procurinJ coriştilor 10- păstrate acolo. Intre aceste se atlă manu~- v('rlire şi (:()II"cientiositate, De aceea şi I'e- a kir, HirvlJuy:!zok, mint telekkcinp'i llatu811g, 
cuinţă şi masă în mod gratuit, crisul complect a luI Urlando Furioso a comal1dam că.ld1l1'O:i această pl'ănllie, unde ZUhOl', 

lu~ Ariosto, arOJ o parte din Ierusalimul numai gill\'IH~I·icale n?I'ilabile şi ciasOJ'nice :~5 1-1 Idr. tszeki birl~, 
Primăria din Bucureştl a acceptat eliberat alu! ' 'a~so, ~i 111C~ muJle scrisorI i de (,ellp\'a, IJI'eCHrn ~i I'Pc\'izite şi OP'namente 

proptlnerea. a, a~estor doT poeţl. Cu ocasia jubileuluT Je al'gilll vel'ilabil se capNiL Atpliel' special 
___ O alHwdHti, 414""\I)J'(~ PUIUl dlstmsul profesor de universitate Aguelli Pl'OPI'iu, Telefoll n-I'u !f.;{\J. 

Y3 eda într'o frumoasa editie de :ux o ar-
1,4'on XIII. Uup:1-ce Leoll X[II fu ales tisticil copie a manuscrisulu'r Urlaodo Fll- Cea mal ne~t1'iCi\eioa~i\ cremă pentru 

~~ " Înfrumsctarea tenuluI e crema de HorI de 
1 _ papa, \luul pOTlli!ke se sui IU lr;lsură rioso cu desemnele pregătite pentru prima ' se caută ir. cancelaria ci-luI l)r. 

Uprean, în N.-Szt.-MikI6s_ Cel 
pracsă vor fi preferiţl. 

;-:~"- ~-- ,'. -, se duse la \lCtlatul sl\u I,'alconieri din ediţie ilustrată. Hliac, lin borcan costă 1 cor. 
-,- v - Pudră de dorY de liliac 1 cutie l cor, 

.... ~ strada Giulia [JPII'l'U a-!oll Ill'" 11I('111TIuite Jn carte va fi şi reproJuccrea artistică 1 
cu 

p, 

r:,'\ 
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ict. 
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fă·" ' 
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111 
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l "1 u. 1 1 Il Săpun de tlorf de iliac bucata 70 fiI. 
hârtii şi dOCUIl1l'n\e, Când se ÎJltoal'se a portretu uI uT ,,,,rlos10 pictat de Tizian. Pasta luno 2 cor, 
I V t' Manuscrisul lur Ariosto arată cu câtă greu- P d 1 
a a l~an ~e pu~e la 11 \ <tS;1 pentru a-şI tate ~i oboseală ci scris acest mare poet. u ra una 2 cor. 

lua olw~nu~lul ~I l~odesllll St'\1 dineu. \ Manuscrisul e pl~n ~ .. u cO,recturT, file îot1.'egr - .\liiloc sigur contra durerilor de 
I)ar mare tu surprmdt~rea }lunlihceluI sunt şterse aşa 1I1cat ntcl măcar descllra stomac, a sg~rciturilor şi a catarurilor de 

f . stomac, contra boaldor Învechite de stomac 

Doritoril să se adreseze direct. 

3a. 1-3, 

Comisl v~zend că i-se serveşte ... llll t'el lllal I nu se poate ce a ost ceea-ce a şters poetul. ' 
ŞI contra lipseI poftef de mâncare, pe urmă 

mult. \ - Ca.'negic ~j JhlI'k Twain. O bună un, mijloc sigur purgativ htră durerI: e La subscrisul se acceptează lme-
Pentru-ce, zise dtIlsLd, adre- ancedot<l Carncgiană, orI Mark 1'waineană ceaiul întăritor de stomac al farmacistuluI dia! un tiner talentat ~ onest etate 

sfindu-se sel'vituruluI, s'a fAcut < f 11 au publlcdt nu demult ;::iarele engleze. To- Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI., 
. I .. un e rentul de cărţI cu care a inundat în tim- o cutie de probă'" cor. 18-20 anI pentru despaqemintul Ma-npl mq t ~ cine l-a comandat!! ~ '" 

.. pul din urmă milionerul lumea cunoscă- - Contra guturaiuluJ. tusef. răgu- nufacturel: concuren\iI trebue să ştie 
-~, Iertare: _ zise servÎlorul intimidat toarc a limbel en~leze, a deşteptat in ve- ş,eleI, fl.egmeT şi a afeqiunilor laringdor ' 

dar emmenţa \o~~tnl fiind alcs papii, stitul hun~orist am~rican pasiunea pentru ~re Ul) efect miraculos pastilele de pept pe l~ngă l~mba română per[ect cea 
am crezut de cuvllnţă că acum se pute sarca~m ŞI. a tmll1s următoarea scn~oare Sen:g~. Se .pot g:l~i În fannacia "Verg- maghiară Şl germână, 
adiloga Ja masă un fel mal mult IIUT JCarnegle: "'lana aluI Kossllth, In Arad, PiaJ3 Boross-l }'[ CUS N 1~ no Rw 

- Aşa sub retecst Că,'t . ni ublte d-le C~rnegie! Am cetit, in I Beni I SO (casa Dengl). . ' . ~ 
cr d tJ ă ' . P 1 sun papă1 I Ziare, c~ dota eştI dln cale atară mannl- -=--=,""'"'_, Alba-Iulia (Oyullllehi:'rnu') In 22 Oct. I~J03' 
. e et c nu am ace aş stomac .pe car~ mOS. Al qori foarte mult sa alU o carle SO '_1 

iL. 



4 "rrRIllt~A POPOHULrI". Ne. 189 ... 
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~ Cruce sau stea duplă electro-magnetică ij I Cel mai plăcnt şi cel mai bm preparat penlru făpsirea perolni esle I 

Patent Nr. S6967. (m MELANOGENE I 
NI' 6 Ol"'ucea VoUa,. ....... ..... N'u e le.-lt,C secret. ~ de coloare neag'rl1 şi brunetă. -In timp de câteva miaunte prin acest I ' 

\1 indecă şi inviorează sub garanţie. tm
oo 

excelent şi nestricaoios preparat se pot vapeÎ In coloare neagra , , .. "~ 
sau brunetă: verult barba şi mustata. - AceastA coloare e per-

Aparatul !acesta, VifldocA ţiRDcreg1l1atl8RAngf'lul ti COD- manenta şi nu Be poate deoBebi de coloarea naturala; nu se mUl-

a,
. ::,:~I:~::~~ ~n~~~,~~~ri;~:.~ ::.~:~.~:,~~.b:.I:;;'~~~"I~~ I E dQrt~te. Ş! nu .~ po.~e .8~1II. DjC~ cu;apun ~iCI pau aţpa.oalda. I 
, Dt<urlflg,e. tmptdecllrel:l cirrel 8e viDc1ec!. p riD f:'lectri(>lt~t~. @tiI\neSflcaClOsşIntreUlD Ylireae08eSlmp a.reu prepara-I'· 

l~tiunel ~a.l!gl;ilu:. aneml! • aIDU- ln!!uIJirea aC~'8tui ftPlt!:'lit estE", ~ tulUi e: 2 cor. 80 flIerl. Preparlltul, care ' 

M le17, liaiturl de tm-Chll, Mtl'.e- cA vindec" nu Dum"j din ~imp ~ .. ee pepul blo d ~ 
de iuim~ I'Ig~rciurI de inim1i, In tiJJ;Y', ci lJ,trol1lJc" /'oMt1tnt ~- .1. an, ~ Si 6toitm80, l'U~uJ g;/::u, sgârcmr' (Iti 8to- fn N'rpol omenr8C blnflt!\d~'.orul cu- 00 orI-cărui p~r, tn cMe-va minute, II da atât de plaouta coloare blond· -~ 

y ~a~~!:i:r ;;~f~~T~~ R~,ţ!l:~~J~r~~~' ~~ ~:nt~tl~~.~ ~J~;:;:p.:t; \t;~~~, d ::~: U' ,', (R1m ~::~~~a l~a C~lt~~eape~nu~~u~ CI~;:;:1 ~a~ ~~i:lr~·t~: t~l~:.r,e O dso~~fă 1: 
fi reuma, podtlogTa. ii'Cru2tl, ud ului In pat, pe dt'l altA plVVI f' cf'l mltl bun ti nftUE-Ul!l8, lDhomnia, ~pllt>ptna. circuls' 8cut c(JlItIa ImbQln~vinlor. luare 2 coroane." 
It DeOiebttlt atentiune e a se da împnjurltrei, cl1 aC~:it aparat U' @ ~ Poftiţi a. fi. cu a.tenţiune la ma.rca de patentă 1 .... 
~ vindeca boal.t; vechI df. 20 arct. , CD ~ .. _---
1:---' In canc .. lar)8 mI'a f&f' arFa atflatate incutse din toate pQ,Tll1e lU!'t'!H, ~ TE A HA JD U .": 
R ('~rj ~reţlJD,AC' cu lTlll/ţl1m1re lfj\'poţnwP3 mel\ ,i or1-(~m~ f'()"'~ Vf'rle Ilol'e"t6 ~ W 

U
' Btc8tate PacienLl.I1, nUl" \n d .. curs (.le 46 ~:l~ DU 81." va 't"llu1,"cn imn ara- U. f.lI este un p,'eparat probat în nenum~rate casuri pentnt boale de pept şi pldmlhl-t· 

ratul m!'tl, rriml'l$t~ bl\niI tnapoi. \Il St> pOl1te foloP! cu cel mal bun sucCt'!1 Iu COlltra tU881, dureriI de ,M' 
.' Ur..!!' orI-ce tnc'er('arl' A'I) COIi!ltl'ttst zMl$rmci. ro/Z a proba aparatul 00 r~gulJf'It-l. în ('oulTa tURf'f roAga-re,ei, [lJgl"fţO!Jtll', In ('OD'la Culuror boalelor I~ 

II 
meu. Atrag atf'nţiuDea P. T. ~ p\lhhr Bl'upra t~rtuhl1. (·A "ţ:8r~tt:Il meu lUI u~, rit. d. p",·I: 'n contra Imb.,h Ivm' d. gAl, laril.g., p'lma"" \. CO~I:'" 

. poate ft confundll& cu sparatul .VoJts", ('llrp atA.t In Germ~nip, dU 'i!n, W!ll $iun:J gnJe, fi boltIt! de pept ei a S8/ro;.! etc. ' 
',' Afwtro-UII~8ria 8 fost otl(~iol! opt'it tiind f) .. rOIOf'lI~M. p~ t'J\nd Bllant.ul meu fJrn Pretul: l)() fi'erl. , .... .:.., .. 

" elf'ctro n:l;glletlc prlfl deo8eblţa·'l putf;re vUlde~~~f6!'e, 8 în geoert< (~UnOHr,ct, !Ht 

.~ a,'tI,dat 'If~:~·:,d:~:r"n .. "' •• ",,..rd'nMA • «., .• , moI •• I.''''TO ro •• " •• li. gtl SPIRT CONTRA REU ME 1 i.,: 
O tie,. n r"(···mlUld~ ('11 tut ţtre. 6~4 -17~" 00 (Spll-t,UI .l\J.ll.llk6~·) 1", 
~ Pr(>ţul ZlIHLrat.ulni mare e {~or (;. @ se vinde in preţ de 1 ooroană. [ 

lolosibll la ruortJutl lUlecbite c. ;- S'8 dovedi' ca un prtoparat exceh·nt In c8~url de basle da: r~uml, IS~ 

Il) tII i C 4 I de .. "rgrN.I, amorlirea mUHl'hilor, darerl . d~ nerv', df\ t'!UCP.8 8i'm~rllt de 1: 
reţu n.panL Il Il In C e OI'. . j.ughiurl, plualislI. 8mor\esU~ de mU~1('ht " vme. precum '1 pentru 1DVJ?r~rea ~; 

folof.1i hll lJlIn::ai la copil ,i la fe-otli oe cOllsti- pielel .. te La Idtbire din l'ridna MtrAnt'ţeI, nrecum II hl obosehle 'url,tJlor, .~.: 
- - - \ulle tOllr't; ttlllob". - - - . Inainte ei dupA ture mal, long\ ajutA mUlt ~rin ttDgerl'8 (freear~a) cu ace.' I'~ 

Locul ce n 'r al principal tie w~[JI&r., ,i 81pedolre pentru learA prepar8t (numa.I in exterior) Sa prob'd In C8SUrl neDum~raLe. . 

,1 ."linAL ... ., fi Gutori F O l DES K ELE M E N, I 
fi Mfill ~r Al~ ~rt, Bllrra~ ~sta, :~i::' !:.d~;~!! .. Tolefon 111, apotr~,!1 ~~:~~).ehlmlc Tel.fon 111. I 
~~r~~@j~~~~~~' ~~~' ~~':.!'W~~~~~~Ie1~I@~~~~@'@~~~~~IeI~~~, ~@l~S~i 

II 
( 

Yl'i,..ogu.tla ~ fl'rllJ,.,u,a J;>0f0l'WW· Au.re! .t>U,F",vu~i-.ulU'g1&W. .AtIlt4, 
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