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Congresul national-bisericesc. 
.~ ~R.) Mâne se deschide in Metro

pola Homânilor drept-credincioşI de 
rj'lsărit con~resul naţional-hisericesc. He
presentanţil a trel diecese se intrunesc 
pentru-ca să discute !şi hota.rîrt să la 
asupra afacerilor importante ivite in 
::)lrrtif'bisericeI noash'e naţionale în cel 
diu urmă treI anI. 

sentinelă neadormită atât contra cutro
pitorilor din Resărit şi dela Xord, cât 
mal ales să luptăm împot.riva celor carI 
sub etichetă europeană vor să facă 
asupra noastră încercărI propriI tlrii 
asiatici lor ... 

VecIniCă să-I fie memoria Marelut 
Ilrchiercu Saouna şi multI anI să tră
iască M. S'a 1:> din fnţelepciunea şi îndu
rarea C:1ror~ biserica română se bucură 
de autonomie şi fn cadrul autonomieI 
do 'dreptul insemnat pe care-l va eser.,. 
cita şi in sesiunea congresuală actuală. 

-.W cât despre cel chemaţl la sfat, 
vrcf]l\icI se vor arăta de mandatul ce 
li-s'a incredinţat numaI dacă in preo
~:up(lri\e, discuţi unile şi hotăririle lor se 
vor COJlQqce cHclnsiv de principiile marI 
carT au căIăm:ft intreaga vieaţă bogath 
It MareluI Archiereu. 

Dragostea de neam ~i solidaritatea 
natiouaiă, .- eală c111eluzele aceleI vieţI 
Illiraculoaso. 

Dragostea de neam îl face pe An
drelu Şaguna ca anI de zile să petreacă 
in col hul al'chivel dela Carlovitz şi să de
s~roape d' acolo ceea-ce S&rbil crezuseră 
ca. al} inmormentat pentru totdeauna: 

.. 1-. d..!.,spturile bis.e,rieil române. 
. ~.mea de neam ti fqce să apuc~ 

4J:w.qq~--,el·cu ~~ L\iu cale alara obu::;ilor 
01\ dintr'un popor în obidă de veacurI, 
sA fOl'mete Ul~ neam con~liu de drep
turile ~a.le naţiOnale şi deslul de cnra
gios sA le pretindă in memorabila adu
nare natională de pe Câmpul Llbel'l;\ţil, 
in atâtea i\Iemorande şi deputaţiuI1I. 
Din heloţ! vrăjit-a un popor cu price
pere politică, dintr'o biserică ale căreI 
drepturI păreau a tl lnmormentate sub 

- ţQ-iQe~ făcut-a o hiserică natiqna/ă a,u-
torlolllll. , t ' 

Şi tot ce a agonisit intr' o vieaţă 
plifl4. de muncă, abnegaţiUl1e ~i ,jertfă, 
(lin dL,,!goste pentru neam, neamulUI a 

. lăsat: rondurl carI cât va trăi neamul 
I'omânesc, sprigin tare n va n. 

Solidaritatea naţională Il face ca 
lrecend peste micile mizeril şi patim~ 
omeneştI, să se înalţe d'asupra preo-

· cupărilor zileI şi privind departe în 
· vi\\\)r, sit prevada. că numaI In tnţele-

.. gere cu bisel'ica-surora greco-catolică se 
pot su:->ţille drepturile şi se poate duce 
lupta impu:->li intru apărarea neamulul. 
De M' aceea il şi vedem totde-auna de 
hr4.l. cu fl'atele sCm întru Chl'Îstos şi 

· d'Wl sânge dela Blaj ... 
Priveli~le înălţătoare, care mal ales 

pe cel de astă\l ar trebui să-I îndemne 
.~y lH~~i~. \>ell:ru-Că dela moartea lm 

Şagullll Sjl a lur ~uh\\ neamul românesc 
n' a trecut prin zile mal grele. NiCI-odată 

ţ cele dOUă. bisericI române n'au fost 
mal all~enmţate chiar în exi~ten\a lor. 

:--Qecl, n~cl-odată mal mult decât acum 
, nu s'a Impus ca şefii celor doue bise
ricI. române una să fie in apărarea nea-
mutur; ~ă nu i~ caute prilej de ceartă 

· pe ebe.stll teologIce, nicl ia se faca di
; plOl~laţ~I (tra~s~arente de altfel!) pe chestir 
~e l~bllee ŞI InstalărI, ci totI câţt simt 

In vmele lor curgend sânge' românesc 
să se preocupe nu de unirea cu _' 
,~oma, ci unirea sinc~ră şi frăţească 

Ni-se cere să zicem Tatăl t\ ostru, 
unţ;ureşte. Nu vom discuta decl cine-I 
mal aproape de Roma, a cuI biserică 
este mal pură, ci cum să ne strângem 
la un loc şi în comun să ducem lupta 
fie pentru a ne inchina Homel, fie Hl1-
săritulul, vorba e să ne închinăm ro
mâmşte! 

Eala. de ce şi congresul-tia {io1zal 
bisericesc se inaugureazh de ash'i·dali:t 
in nişte împrejurărI mult mal grave 
decât in trecut ~i prin urmare se im
pune, ca şi membriI sel să fie cât se 
poate de pătrunşl de însemnătatea mo
mentuluI. Ridicaţi În cugete, ridicaţI in 
simţirI 1. .. 

AleşI dinlre f1'Unta~il neamuluI, nu 
ne indoim, că deputaţiI congresuall vor 
înlelege pe d' oparte complexul de che
stiunI carI aşteaptă resolval'e, pe de 
alta parte vor avea şi înţelepciunea sa 
dea che::;liunilor o deslegare nu momen
tană numaI, dar care să fie o chezăşie 
că pe vreme indelungată - dacă nu 
pentru totdeauna - să fie îndepărtată 
primejdia ce s'abate tlsupra hisericiI 
drept măritoa,re a R~săritQjuI ••• 

8ţ3 va cere, spre acest sftrşit. ceea·ce 
nc invată bi~erka cn~~tină: wbirea. Iu
birea cătră sfânta maica. biserică şi iu
birea de frate, ca armaţI cu acest sceptru 
să supunem ambiţiI de!;larte şi orI-ce 
pornirI întru stăpânire, ci totul la fla
c.t:\ra dragosteI lŞÎ in lumina adev~rulul 
::)ă se petreac.ă ... 

C3.CI vremurile-H ~rele ~ 

.. ~.J_ 

&uplirare Jlatriottci\~ "M. SilO", ca să. 
nu remână inqărătul lul ." Habănk", se nă
pusteşte asupra l' TribuneI Popol'uluI" pen
iru-că prin ~titudinea noastră politică ac
tuală, fie facem ecoul "camarileI din "iena", 
ceea-ce am săvîrşit şi prin articolul nostl'lI 
de fonq pe care~l terminăm: Oare să n'aibă 
odata Q dreaptă r~splată atitudinea atât a 
Romanilor credincioşi TronuluI cât şi a Un
gurilor cari-s dinastiel numaI câtă vreme 
Coroana le face toate concesiunile? ! .. Ar
ticolul acesta n supără grozav pe cel dela 
"M. Szo,\' 

* 
}'olulurile bi~erlcll ~Îl·be. De

legaţia congresuluI bisericesc - după 
cum se scrie din Xeoplanta - cerce
tând actele privitoare la administrarea 
fondurilor bisericiI, a descoperit marI 
iregularităţI, aşa că s'a orâ.nduit o an
chetă tn contrafadorilor administrativl. 
S'a decis tn acelaşI timp ca Qscul con
sistorial să· facă arătare criminală în 
contra curatoriulul gimnasiuJuI din Neo
planta pentru delapidările comise tn 
detrimentul fondurilor bisericil. 

Alucinaţiunl ungureştI. 
De când cu alegel-ea lur Dt'. Vlad, 

UII~IO'if dill cerclIl Do{Jrel sufer de •.. al14-
Cl!,aţiUI/I. Ca~ld .Ief, când colo li-se ",t{are 
eate o "C01/Sp"\lţle t'alahd.·' 

asemenea speriat. Dat, ceea-ce s' a Întîm
plat apor, ne ",ird. Autor'zldlile au cre,ut 
slJollul, 1i astfel lumea se pomelll' cd la te7'
Bul din Dobra au veuii atâjia lfelldarml, Îllcdl 
o'edeal cd ;nt,.'adel'I!" Ilt'csmet·iţa"-( pill 
terg . . ~ 

Şi mal "idicol C cd ~ti,.ea desp7'c "ri!s
meriţd" e crc,"'/Jid .,i de presa din Budapesta. 
A~a ."F. 1'vla{5yarot"S,dgll doat, atâta llU cere 
sd .t;e decrete{e statan·uZ . .. Toate acestea din 
causa agita/hmil "adel'mtilor lu' Dt·, Vlad" ... 

Ne ~i mil'dm cd nu au fost at'estaţl 
aceftl aderenţI. Nu de altcell a, dat, e pdcat 
de Dumllereu ca "patriotil" de p' acolo (ill 
majon'tate pe7·C!·zmaţlJ sd nu aibd som71 liniştit 
chiar la ierf:" câlld de altfel î71cassea,d Cit 

pldcer'e bdm·~(lri' 1'I Valahiiot' cOJlspirato7'l." 

eRI Z A. 
~rulr{u'fI1J, Tl ... ;::a Ifl Perc~el. 

M. Sa a primit erI în audienţă 
pe contele Andrâssy Gyula, contele 
Tisza şi pe Perczel Dezs6. 

Audienţa celor douI dintâI n'a 
surprins pe nimenI. Ea era anunţată. 
A făcut insă mare sensaţie chemarea 
la Viena a luI Perezel, despre care 
se ştie că este unul dintre cel mal 
energieI liberalI, aderent al luI Tîsza 
şi antagonist mare aluI Apponyi. 

Despre resultatul audienţelor nu 
se ştie nimic positiv, deoare-ce misiune 
formală n'a rrimit nicI Andrassy nicI 
Tisza pentru formarea cabinetuluI. Se 
crede însă că insărcinarea asta i-se va 
oftri lUl~~'i .. /.<i, despre care însuşI 

A pponyi a zis: c Cine ar şi putea să 
vină,' dacă nu Tisza; nu e nimenI, 
care în împrejurările de azI să primească 
misiunea asta grea-o Ear Szentivanyi, 
corifeu apponyist, a spus aseară la 
club că atitudinea foştilor apponyiştl 
faţă de Tisza va depinde dela purta
rea acestuia. Va să zică nu ameninţă 
apponyiştiI că vor eşi negreşit din par
tid dacă vine Tisza. Sfânta frică -
de alegerI, şi mal ales' dulcea putere! 

Se crede altfel că venind Tisza 
la putere, president al Dietel nu va 
mal fi Apponyi, care a încuragiat opo
siţia la toate şi a creat situaţia de azI, 
ci Perczel, care a mal fost şi a dat 
dovezI că-r mână tare, ÎI ştie Înfrâna 
pe kossuthiştl. 

ToţI trei bărbaţiI de stat sus amin
tiţI au sosit erI seara din Viena şi în 
convorbirile ce au avut au spus nu
maI atâta că M. Sa I-a chemat pentru 
informaţiunt 

_Khuen Ifl Luk.{j~.'4. 

Pe azI sunt chema\Jla audienţă 
Khuen şi Lukacs. NumaI de părerile 
lUI Apponyi nu întreabă nimenI. Este 
evident că atitudinea lul în chestia mi
litară 1'8. deochiat r~u la curte, 

I)IN ItO]IÂNIA 
D{\la manevrele regale. Dela Sălcuţa 

se telegrafează: 
Astăzi (VinerI) au început luptele în 

apropiere de Sălcuţa. La 10 kilometri de 
această localitate s'a dat o luptă între cor
purile de sud-vest şi nord-est. 

.,,-,mlre noI, ce1 a?UşI al?l de Traian şi 
puşI de soarta ŞI împrejurărI să stăm 

Acum de Clm!lld s'au alan1/al de "re
l'o/uliaU, pe care aveal/ de gâ1/d s-o faM RQ
mânie Dumiw!cd, cu pnlejul terglliuf de 
leat'd din Dobt'a când se pusese la cale l'Im-d
ce/drweaU, luturot' UlIB 1111 10,., 

Oe neblm lla fi scos lJestea asta, "u 
,tim, Nici lt1t e de mirat ca s'a Busit Ull 

Tema este dată astfel: divizia dluI 
general T eU Înaintează spre Craiova di
vizia d-IuI general Gigârtu, unde se' află 
şi ~ivizia A: S. Regale, ap,lr~ oraşul; prima 
lOVItură a fost? luptă de. artilerie; apo} 
a urmat o formidabilă şafJe de cavalerie 
între 3 reg. din divizia Tell şi diviza co
mandată de Principele Ferdinand, care a 
respins atacul. 
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INSERTIUNILE: 
de un şir garmond: prima 
date. 14 banI; a doua oarli. 
12 banI; a treia oară 8 b 

de fiecare publicaţiune. 

Atât abollamelltele, cât şi 
IDlOerttnnile SUllt a so plAti 

înainte in. Ârad. 

Telefoll l"lllmI or~ ~I aoml~ 5011 

Serllorl UtlfraDcale JIU ,e primele 
----~------- ------7 

Divizia dlur general Tell s'a desf,l
şurat pe o întindere mare, pe valea Rado
vanuluJ, înaintând împotriva divizieI diui 
general Cica, ce apăra Craiova, şi care era 
adăpostită în posi\iunI întărite, cu nepu
tinţă de luat. 

La orele 2 s'a dat semnalul de ." în
cetarea manevreI". 

M. S. Regele a plecat apoI la Segarcea 
unde a visitat şcoala şi autorităţile. Po
pulaţiunea l-a primit cu entusiaste acla
maţiunI_ 

PRIGON1Rl ŞOV1N1STE. 
Românl lnllltaşl osâtldiţl PWt7'U [,'eiclt

lOIi. - Selbdticil. -
In mijlocul Africel, unde ni-e frică 

de caniball il OrI suntem intre Boxeril 
din China carI Insetoşază dupa sânge 
de om? Au suntem in mijlocul păduri

lor, unde ca să fim aparaţI de foc, e 
lipsă să fim pa.ziţl de oamenI înarmaţI? 

Xu! Suntem in Sân-Mic\i1uşul-Mal'e, 
suntem in casa ospitală a d-Iul Dr. 
Nestor Oprean, dar ca să putem fi si
guri, ni-e lipsă de o gardă de oamenI 
carI să ne apere, nu cumva renegaţil 
antidinasticl să vină să ne surprindă ca 
să ne spargă ferestrile. 

AstăzI se celebrează serbările re
voluţionare rakocziane în Sân-Miclău

şul-Mare, ear ca aceste să aibă succes 
deplin, trebue terorizaţI româniI şi pe 
cel mal verde dintre el, trebue insultat, 
trebue sdrobile şi sparte geamurile ca.cI 
doar numaI a!?a să poate celehra ser-
barea iubilară a unul revoluţionar T--.. _· ...... _· .. - ..... -
Trebue imitat acest prototip al patrio-
tismuluI! 

Precum v-am referat, dl Păr. Te
renţiu Oprean din Cenadul-Serbesc a 
fost tras in judecată, tot asemenea şi 
Spect. domn Dr. Nestor Oprean, Păr. 

Popovicl, dl înv. Lipovan şi mal mulţI 
Sân-Miclăuşenl pentru-că la primirea 
p, S. Sale episcopulUI Pap au folosit 
ornament pe arcul de triumf colorI 
streine colorilor maghiare, pentru-că au 
puşcărit cu treascurile când a plecat 
Preasfinţitul din mijlocul Jor. 

Sentinţa, precum s'a prev~zut, a 
fost de osândă, şi dOI preoţI, un adv.~ 
treisprezece ţărani sunt osândiţI câte la 
doue rJle temnită ordinară şi la câte 
o sută coroane amendă! 

~: un lucru necrezut! !\'Iotivele 
aduse 1n sentinţă sunt aşa de ridicole, 
aşa făra de basa., că omulUI mintea n 
stă pe loc şi nu am crede aşa ceva 
posibil de nu am fi inv~ţaţl a merge 
cu geamantanul gata la ascultarea sen
tinţei, care, numaI să fiI român pentru 
faptele tale de român fie acele cât de 
conforme legilor, trebue să aiba osândă. 
Cum va fi altcum azI când serbează re
voluţionaril? Suntem apoI în ex-Iex. 

De altcum sentinţa aceasta trebuia 
să fie ca prima faptă sau primul punct 
al serbăril .Hakoczianec. 

Când a venit P. S. Sa s'au aran
geat atarl serbărl de au rtimas nu numaI 
uimiţI ci impresionaţI contraril nostri!, 
celci cu toate că nu ne credeau oamenI 
slabI, tnsa nicI de cum n'au crezut că 
RomâniI să fie un element aşa de tare 
~i care să se ştie impune aşa de mae
stos! 

Au voit revanş! El renegaţl carI 
sunt ca soldaţI deserlorI cari îŞI frâng 
jurăm~ntul cătră suveran, se bucură 
când au să celebreze pe un revolu
ţionar. 



t, 
------- -,--=-----, .. _-. n-- jI!'i'Q _ ( 

2 1/14 Oelolll vrip 1903 
-' f~ • 

Nr. 17~~ 

1 
1 

Ce deo::icllire intre 1101 !ii el ~ cat,lroctelor ,'ictorieT. CălătoriI vor vizita nostru să-I imbr'1ri ';1 :1 
{
" ' '1 l' ])A " • d apoI Chicago, St.-Louis in scopul de ii I nUI11uI'a'''a \'a put'c"Ş<,t~1 cu \. r:lg~ pentru-c<l/ fondurilor sa~ l'a pre c el1ta J d ",el'l U ŞI pă llwn u, anu ('an HOl. . y ti 'lIU nge sa (le ac' " '. " a a unar d 

fU inimii_ curată din insulletire de ce e cunoa,şte imetod~lle adme~lcane pentru con- aşteptăm noT dela el. ' cea-ce prm:uvară ct:t- raţiunile raport in fan:: ~ e 
. " :. "trucpa L rllrllUrl or eter. ,motivare a ru{iunilor ( I ... c 

nobil ŞI trumos am serhă\!mt xdele 111;\- I * >1< generală ă "b h', ca ast e adunarea 
'1 . T ' i f" . d '1' ţx '1 l'l • .. . " După proJuctiune ne-am str! . ." Sală un c lp fidel despre to' tă 
le.e, az \elCIll cum o.ccn ':) or 0.1 I a- IlnSUI ,,1 St'rhHl ZIarele ruse se oc - '1 1 ' . ns şJru- activitatea desvoltat" • t ' a <', .• " upa nea masa comuna unde în d o' bl dl B' . ' CI. In run an (Rev'· 
IllCC, nenaturale. un popor :-o:au mal pe Iara de noua situatie F)olitică din S I~' .' , ' ,e se. lstnter"). ." l.sta . b' P b 1" ,'... , , er- ,-ussu cu taltllcele ŞI pătrunzetoarele dOIne 
bine Ul1Il renegajI al uliul popor stl j la. 11 etersurg '~Ja : JleJomos:l" spune prinse din arcuş, ne-a umplut de veseli~ 
silesc a se inslltle~i. pentm un lucru! c~ n.ou~ cab1tl~t s~rb l!1semneaza o mare şi ÎnsuHetire. 
(',are pentru el e umilitor :\emU sa blruJO~a a radIcalilor extreml carI nu vocsc C' b ' , .'. sa sufere In cabinet nicI cel maT m'ic .. -"'u mare ucune am p~tut saluta 
serbeze memoria lUI Ha!':oczi ~ HisUlrl amestec al Austro-CngarieT. I!n l~lJ_locul nostru pe un vrednIc Român, 
lenealis ! lut~llnator al neamuluI, dascălul S. Liuba, 

Şi acest popor ca şi fapte vrednice tatal sculptoruluI nostru A. Liuba, Jiu 

J
) Billlat. 

IIr prototipul lor s;'H serheze centenamL )laU1HV_rillllni K~)~,I~,'lltll. 
t 

,... ~ .. ., .. ., ,Au toastat d-~ir D:. Siegescu, 1. Lupaş, 
se pregitteşte a sparge geamuri, a a aca 1 d • 0, (Joga ŞI D. Blrăutlu 
celitţeniI paclnicl carI au defectul cil nu . n a unarea de erI a congregatiuneT I . ' . '.. , .. 

cOIl1ltatuluI Pestei Kossuth Fercncz s'a n culmed. InsutleţlrlT ,sa trllnIS, ° 
:"unt de partidul revoluţionar, care ar ~Iama,t reu. Făcuse adică marT pre ara-! telegr,3mă de lel.lCltare presidentului S~
avea lipsă de oamenI integri şi oneştI. !Ive şt dusese cu sÎne Intreg ~talul I~ajor ~~e~ăţtJ pentru }ond dn teatru., dl .I0~lf 
dar aceştia stau departe de el. In congregaţie unde luase cuvGntul şi ro- u c<:n c,u, .u.r:nat?rul text: '1 DIn prtlelul 

AzI, in aceashl Iară. sunlem In pu.sese. ca ,niCI -'amitatul P"stel sa nil P,,,I'_ serntd a~tJsrH;.e lIterare aranjate ,cu, co~
aceste tllIprejul'ărl ct"t. eştI mal bucuros miM jWlcţlOl/al'llor a pl"iml dare dela cIr ce cursul 1~ re~n~tulur burSIer, a~ S?Cletăţlf 

ar VOI să pUiteasca de buna voie. pe.ntT'll O~l e teatru r?man, te}I,Cltăm co~ 
sfl. IiI In Africa sau Asia nnde nu dăi- p mttetul, că a aHat un Barsan". ] ineri1l1ea 
nuesc de sigur aceste împrejural'l de, ~op~erea, luT ~ fost COI1:bă:ută Însă română din Budapesta. ( Poporul Rom" U) a~pru . e r. 1- reys1l1ger: LaJo~ şi IKt:gl ".In . 
totului anorrnalf' ca popornl sa tie silit ~dnos ŞI cu t?ate ca dupa aceştia au sarit 
să. stee gata a-şI ap,lra conducălorii sf'I, lI1tru a o susţine baronul Prtma\, Dezsl) şi 
precum suntem in Sân-Thlicl;'luş! deputatul Hollo, fi~panul punend-o la vot, Adunarea fondurilor din Na~săud, 

propullerea a· căi lil. 
lluşille pe I':llropa că sufere atarI 

scandalurI Si), :-;e intâmple In mijlocul el ~ , In d~curs~tI votarii s'au petrecut scene 
Vlol~nt~e ŞI puţin a lipsit ca patriotii 1111-

LunI S în Oct. s'a ţinut adunarea ge
nerală . ordInară de toamnă a fondurilor 
şcolastlce şi de stipendiT din districtul Na
sauduluL Ca de rc"ulă adunarea s'a tinut 
la 10 dimineaţa în ~ala ~coaler fund~tiu
nale. Dl preşedinte Gerasim Domide 'sa
lută pe membriI presenţT şi arătă, care 
sunt problemele adunăriI de azi, declară 
şcdmţa qeschls~L 

[inele suntem?! ~ 
5âll-1ViclduşuL-A1are. II/X 1 HOH. 

Con:sp. 

Hu ('Ol ina. 
Sedinta de .Tol a dietei a fost de tot 

iOleresalHă: nu prin lucrul positi\' ce s'a 
pre~tat, ci din alt punct de vedere, D-nil 
din ~ruparea liberă internaţională au dat 
şi Je astă dată proba. că pun valeităţile 
şi susceptibilităţile personale mal pe sus 
~te interesele ţeriT. Deşî timpul ce stă la 
Jisposiţie pilnă la închiderea dietel, pare 
a ti relativ de tot scurt În comparaţiune 
cu materialul ce dre sa se absolve, totusi 
d-nÎl respectiv] au tÎmp pentru-ca Sel.-şI 
dostoae inima. Dansul l'a deschis dorul 
Straucher. Ansă binevenită i-a dat artico
lul de Dumineca din ~ Bukowinaer Jurnal"' 
n Rum~inen und J uden;.t. Cu adeverată fu~ 
rie s'a aruncat d-sa asupra deputatilor ro
manI, în special contra paniduiul popo
rai. imputându-le intr'o cuventare lungă 
şi plină de s19ume, Că propagă antisemi
tismul. ura de rasă etc. etc. Fie sigur d! 
Straucher, că antisemitismul nu se poate 
propaga la poporul rom,ln mal bine. de 
c;h prin cuventărT ca cea a d-sale, Dep. 
Coco \\'assilko polemisând tot contra unul 
articol la adresa D-sale din" Buk, Journal". 
a spus cu emfasă, ce venituri frumoase 
are d-sa ca deputat pe lângă. diete, pentru 
samsarie etc. şi l'a rugat pc verul seu dl 
Ceorge br. Vasilco să declare Înaintea 
caseI intregT, că-1 recunoaşte de om de 
treabă. Şi aşa a durat spectacolui maT multe 
oare. E ceva unic în analele dietei noastre, 
ca deputaţiI să polemiseze cu diferite jur
nale în şedinţă public .. şi S<l provoace con
duse in astă privin~a. In şedinţa de după 
amiazăzT s'au aruncat membri! grupăriI li
bcrale ca nişte câpăf asupra propunereI 
relativă la convenţiunea cu banca fonciară 
hucovineană- Chiar mareşalul ţăriI, un băr
bat de altmintrell foarte calm şi conciliant, 
a trebuit să ~i facă, plin de indignare, unora 
din gruparea vestită reproşul ca au vătărf'lat 
adânc demnitatea casei, ca si când acestia 
ar avea sens pentru Hstfel d~ noţiunI. . 

1" DeşleptarealJ.) 

Din străinătate 
. AIt'~el'i1(' tlill Buh{lll'ia. Alegerile par
lamentare dm BulgarIa se duc cu o "io
l~nţă -e.K.trem;).. Dupl o Intrunire ţinută 
acum treI zile, în care a ,"orbit Dane\\', a 
avut loc pe stradă o luptă vie intre par
tiy.aniI guvernamentali şi zankoviştL S'au 
tras şi focurI ae revolver. Au fost rănitI 
-o mu~~ime d~ inşi, între carT şi generall;1 
-J; ~flgadă Klrkow, precum şi căpitanul 
\ <.1s11e1L . .. 

I)TOUlul dela ("1t11 la ('aim. Se ştie 
că EngleziI intreprinclil'! Sudul Africeî o 
lucrare gigantică: să lege printr'un drum 
de fier Cok>nia CapulUI cu Egip-tul. Lu
crănle au al uns aproape de cataractele 
VictorieI pe Zambez, DoI inginerr, Sir 
Ch~rles ~ţetcalfel.:: şi J. q. Joues .au pă
răs!t . Aly~I!~, duce~du se 10 AmerIca spre 
a Vlzlta 1Il Statele-Untte cataractele Niagarel 
şi ~ă stlldie~e posibilitatea transmiterii pu
u:nl t>pre a mtrebumta imensa energie a 

i 

pâ~ţIP In d~ue tabere să nu se ia de per. S'a 
s:rtgat: :' n:llşe!", ., tră.dător", r.111ameluc" etc. 
ChIar y fişpanul a lost apostrofat, el a res
puns ltlsă oposanţilor insolenţ!: 

"Aşa patriot sunt ca voI. A ll1 dat 
desF!re asta dovadă dind voT eraţI În fasă 
ŞI c<lnd a ti patriot însemna nu a face "'J
l~gie ca acum, ci omul j~l risca Iibert~~ea 
ŞI vieaţa" ... 

L'au aplaudat sgomotos ear Kossuth 
a părăsit terenul de luptă bătut. 

Cetindu-să apelul nominal să constată 
că adunarea e capabil4 ~e a aduce' con
cl.use. Membrul Or. Onişor cQnstată' Ca 
dintre repres.entan~ir comunelor SUllt Jn\l~ 
care dela, node alegerI, nu s'au presentat 
tl1~f odata la şedlnte, prIn ce dovedesc mare 
11 emteres fată de afaceri le fond uri lor. Ce.re 

Sprata lui Zaeh. nil "sa Il. ca Cap de aceşti membriT să se aplice dis-
, poslJIlie statut<lre şi după 3 absente ne· 

JoI seara ne-a fost dat şi nouă celor motivate, !Ia !'te declare vacant mandatul şi 
ce depart~ suntem de căldura şi dragostea să la mesurr pentru alegerr nouT. Prese
vetrel pănnţeştl, să ne scaldam sulletul dintele pr~mite, că va, fa~e ?tcnp pc aceşti 
dte-:.v: momente in valuri de bucurie şi membrT ŞI dacă vor lipSI ŞI ma! departe 
de. malţare, să ne leganum cugetul şi va aplica statutele. 
inIma In leagăn de farmec si să ne alun- Să ia act despre repausarea membri
găm dipa gânduluI pe u~ moment la lor Grigore Scridon, Ioachin ;\lureşan si 
vremurI apuse,-~ "ulei ~i .-lOenill4.j.~ A .nr.....~Ii!~l~~.Pre!f&din.tele a,nitlle~te-.... i~ 
p.e~recea~ acasă, In toIul rum~ner şi fe- elogloa~c: emVll1te gţspl'e activitatea acestor 
neaeI VieţI dela ţearli. Din drumul spre membnf, eal' adunarea dă ~~presiuqe con-
ţerT străme s'a opaeit câte-va zile in Pesta dolenţer prin sculare ~ , 
visătorul nostru artist Zacharie Bârsan, , S~ ia act despre denumirea JIul Ioan 
ear redaCţiile "Lucea(eru!" şi "Poporul Corbu de membru in a~unarea fonduri
Român" au ştiut prinde fericita oca!>iune lor din partea guvernuluI şi că în locul 
şi au înciripat pe JOI seara o mică con- luT 1 \lureşanu;"a ale$ dllgoat Seni. Pre
venire în onoarea dlul Bârsan. ~e-am şedintele Îl saluti, iar ildunarea Îl ac!amea;lă 
adunat, pUţinI, 50 ~ {io de inşi, dar oamenI cu "să trăiascău. 
cu inimă şi dornicI de a ne-încălzi sufie- La ordinea zileI e alegerea unnr melU
tul in prestaţiuni dramatice mar de seamă bru în comisiunea administratoare şi ale
prinse in a"entele fermecătoare ale dulceI gerea alor 3 membriI în comisiunea ceo
noastre limbi, . suratoare, din care şi-a presentat deTllI-

D~damaţiun!ie ,d}Ul Uârsa.n (~atira III, siunea şi membrul Dr. V. Onişor. Comi-
9'reva hcranlor ŞI UClga~ul tară voe; fle,'ay ~iuI)ea adm. ÎŞI face recomandările, iar 
lăcut să ne tresară sutletul de bucurie şi a~lInareaesmite O comisiune candidalOare 
să ne întărim tot maT mult 'in nădejdea c,onstil.tăto~.r.eqin 1~nîI: ţ:liseu Ran, Or. 
unul viitor frumos al teatruluI românesc În ~. l?opu, loan flăţ~rarţu,' qr. r .. ' qnişor 
ţara noastră. ~l (,. P.1~tosu. Şedinţa Sti ~uspr-n'~J piină 

Pentru-ca serata să fie mal succeasă ce comlSlunea să va consulta. ' 
şi-au dat spriginul şi doi studenţI univ., După redeschidere comisiunea pro
cultivătorf aprigI al arter na~Îonale. DI A pune prin raportul E. Dan, ca in comi
Russu cu atâta mâestrie a ştiut stoarce sÎunea adm. să se aleagă dl profesor Emil 
din scândura wocată il violineT glasurI, ca Domide, recomandat şi de comisiunea ad
venite din alte lumI, giasjjrile dOlneT noa- ministrativă Adunarea îl aleue. In co
stre dureros de dulci. de par'că ni-Le sco~ misiunea ccnsurătoarea să ca.7didează Jl 
tea dltl su1letul nostru $i am trăit ţ;u a4e7 pr. Sim. Popu şi Virgil Şotropa, pe care 
vărat câte-va clipe În raful vieţiI româneştJ 11 ~iege ŞI adunarea Dl Şotropa Insă nepri
dela ţeară. ~u mal pUţin fruJn0asă a fost mInd, să ulege dl George Moldovan preot În 
conferinţa dlul ()ct. Goga, r€:d. "Luceafe~ Nepos. DcmisiunG:a qlur fk Onişor n4 să 
rulul" şi dibaciu m<lnuitOî al condeIuluf. prtIlleşt~t avend sii rem<lnă ca membru P41lă 
111[1"0 limbă românească vehjoasă, plină la prUx,lllla adunare generală. . 
de putere şi cernută cu mândre tiorT de Crmează la ordinea zilei proiectul de 
stil desfăşunl o mică icoana a poetuluI- budget pe 1~I04 Admiţându-se diScuţia 
ar~lst Zacharie B,~san, dl~ poeslile}c~stura in geller~1 şi special, in general dl Victor 
11 ~ IsurI de. noroc. A. fost. aceast~ Intru~ Unlşo,r mtr'o, .vorbire mal lungă face o 
~Ire ul~a ~ltl c,ele "mar li.en1ne, plăcu~e ~l mltluţlOasă crrtlcă a budgetulul făccnd maT 
ler.mec.~toare dt~ c~t~ oblcJtluc?te tlneq~nea I multe propunerI de modilicare şi cerend 
umvetsltar,ă să ltlcl:Jpe. ,Ne-a 4u~ut msă qmiterea Cu tor-va positiL Doreşte, ca în 
sut1c:tul, cand am vazut, cat de pupna atQn~ vil'tor budgetul 'ă fie a 'tf I d' . ._) d. d'. . .,' s , s e compus, ca In 
ţl~ne n1 sa. a!, 111 partea

A 
colonleT ro~ acela Iiă se poaţă ~onştata cu usurătate sÎ-

J~ane. de, aicI. ŞI sunt R?tllanT ŞI oal!lenl tua~ia fondul'iior ri(lastr~. ka 4lscu t ie ,au 
,re~n:cI In această, colonIe, dar n~mal treI parte d-niI: Totan, Păcurarlu. Lucchi, Da~t 
per~.oane au ~,at ascultare glasu.lul. nostru iar dl preşedinte dă mal multe informatiI. 
(d-m.I Dr. 1. Sleg~s,u,., 1. OnclU lun., I. D Dan şi-a exprimat dorinţa, ca să se (ac.ă 
OnclU. sen., cu dOamfia). adunăriI generale şi un raport despre acU-

. Un Barsa,n ave~, ~urnaJ, asupra că,- vitatea comisiuneI adminis~ratoare, des.pre 
nl1U sunt aţintite pnvlfIle noastre ale tu- ~tarea ~coa'elor sllstin~te dl~ ~ondur~ ŞI cu 
turor<1, fa asupra acelUIa, care arc să 'cu- un cuv~nt despr~ t9at~ activitatea (ond~
reţe. tănţa teatru1J.,IT din ,teara noastră şi să rilor, ca adunarea generală &.11. PQ~tă. n-ercla 
fie wtemeetorul aqev.erulul teatru naţiona.ll deplină contr.olă asupra actIvităţiI organe-
românesc. lor sale. 

Să-j spriginim decI să-'1 dăm prilej . pe o~serv~rile fi1cute s'a promisa s.l 
să-'şT verse grah.).1 talentuluI in mijlocul Jllled cont F} vHtor1 iar despre activitatea 

Convocare. 
La adunarea • 

veti\.lorilol' rOm gt.Rf>IlPl'ală de. toamllA Il in-
• . OI' r ci 

protopopes~ Hadna (;'1: ,. I III espl\rţ~mlntul 
"lea,!\, +' \" ~a 10/2:1 OcLolllvrie 1 }j()3 'j;\ v~ tll~ea 'lUe .. 1, 

lIln~talOJ'lllllj IIi:;. CnvlJl, şcoala 
\ 

PtWGRAMA: 

.~. L;a 8 oal'e chemal'ca D. S. 
-, ~ I'alegere pl'Rclică ain eserciţ"t 

rit' ,"orhlre maghiară. Obiectul' ('a t 11 ~ 
MI" d . ' ,,' rea 
• em H'l! espăI·~. SUllt, deohligaţI Il pr8-'l!\lIta 
pl'eJegel'ea ~J In scris. 

H. JJesehidol'ea adlln1ireJ. 
1. Apelul nominal. ._~ •. 

;). H,ellec:-liulll asupt'l\ J.ll'elegel'!ll. 
H, L t u [',seClI al'ea conclu~elor IldlUlAri! ~e-

IlHI'ale, 
7. Ceti~'('a eventualelOl' opel'ate, 
,H, • lJehgerea loculuI pf\ntt'u adUnl\rt>ii 

pl'OCSlllla, 

n. Aulentical'oa. }Jl'oLocoluluL 
10. lIl<"heim'e, 
Soborşill. la 2 Oet. n, HIO:i. ._< ,--

p, Gil'ltleseu. 
pr4'ilediJlt~, 

~-

V loJ f 

NOUT! 'rI~.. ! 
.ţR~ 0, ·t3 qctom"ri~~, 19~'--. -:1'. 

EJ'ÎSCOIHII Ioan I! Pal'P - ~lclllhn, 
in ţasl~ lHllg'llatilor~ Fpaia pllcioasii' de er.l 
pulJlieă., ştil'ea că Inalta p!l-sil !:I- magllanlo!', 
pe b~\sa raJ.lortul ul (lomi~iuflel do ve»itielH'6 
a lnll'odus în lista. magnaţilor pe lIustl'ilate" 
Sa loan 1. Papp, Episcopul At'adulul. 

il! 

M(»'hi1 din .ta.rlovlh, u!irm' minislrul 
\~'Ia:-;siefi le trimisese lnvita-l'e ca pl-in eon· 
~l:-;~()~ ,>ia Ji"PUllit a se serba şi tn. ~cuHlo 
~(>! bc:;;tl El~ln!rHlll'ea fi. 100 ani dela n!Wt<'l'tllţ 
lUI Deak (;-:,{\.mbah\ 1, au n:/k~a.t s,Y faclu.r.ut'll...;hl, 
De acet!a tîţnica St'l'bă) ,,~al'uullo:;t"~"!;coaşâ 
ClLb.anji !§.IllTQJ;:Ql!lql inj\l7 cm ri~rorul 
din Cal·lovitz. " . 

• ,Y 

~til'~ l)el'!H!n~le~ ,P. S. Sa Episcopul 
N. }-'eipea, 'iIlSOfţ' qe l'lcq.C4' ul Slu P. C.'.sa 
i".'larel Musla, precum fI Dr, Ilie 1'1'.1;14 al' 
sosit erI la Sibiu, pentru a lua parte lq cq,i-
grefml naţional biserlces{:. . . 
. Em~ ali la aft,ea,j au plecat dm Arad 
1~ D,r. At/re~ N~vac,. U. CiorO;r4n'u, nI', 1, 
1 nIl/eseu. ţ. (Toldlş, RusslI Şiriallu, D" 
G. Popa!. ,~J. 1 'eHdU l G. Fâe,', /oall Gl'oza; 
loţr la SIbIU pe~l'ru a participa la ~edilltdf!'-· 
co U{Vesu lUI nalzo7lal, ,. 

>II 

Eph.tolă wminte Clllol' lIda St:g1ledin. 
Sub acest titlu cetim tn "Alkotm9.Ily" ll'r.> ~ 
maLoarele: .... 

,.Din pl'ilejuJ afacel·ji militare dela Se
glJ\>din, .consiliul oraşuluI Seghedin li p1'imit 
~]i!i:E)clleiLaq Ul'l1)etoal'ea episţolA.:~ "Câlld 
"a!ul'illl Tis6i şi ~Je }lul:f,şul'ql aprQai)ţ~ ~{q 
pu,;tiit oraşul ~eghedin, regele nostr-u'~ fost 
cel dintâiu car'e a ajutat oraşul în mizefifl. ( 
Acum aşa-i multumeşte Seghedinul ? Kossutb j 
~e a ţ'ăcut a~un?i pentru Seghedin':l ?~!'- ~ 
Seghedlllule; L Il 011f{Ul', " OvreiI din'. e<.hfî, 4'1,' '-
cad pl'Ostese poporul seghedine { 
p;ll'A foc pentru această scriso.ne. Ade,,~- ' 
ralui popor zice însă; 1) Vorhă cumÎJlleJ:' 

>II 
_., 

ŢQt eel H\e,hill. Onorabilul Dr. Da
Tanu, q:l 'car~ a 'qat lQVituf<l' qe lnqart'~ 
"TribuneI", a făcut O poticnire ,. ,nu-· 
merul din urmă al revaşulu f 
- supliment, mi! rog~,. j~ ~ • 

Ear ca să arat.,6'''' ,. ~sa ,este lot eL· ..... "'~ 
vechlu, căruI ÎI p'!fu::e cearta, ŞI e~r Ce;lrla, 'i 
publică un artiCol, rn care se sene: 

trebue în modul cel mal hotărit sl t 
înGerăm tactica politică Începută cu ale- ~: 
gerea d-IuI Dr. A. Vlad la Dobra u..• -

Şi ce o să maT înt1eraţT în alt - SU~ 
~Iime.nt? CăCI ?daUI.. pprnip pe c~l~a Î!l-=-. 
llerărtf, nu ne lndolln, că o să rnfieralT J 
nainte, pe tap I Pe Sturdza, pe Dr. Lu- Î; . 
c~ciu, pe V. Mangra, alegerea luT Goldiş ~ 
ŞI aşa mar departe. Nu v~ lasatI,. 'tii. Ro- . f"~' 
mânil au nevoIe şi de foI - umorist1ee+':: ~-4 

>II 

HJlll!;I~, Dl Dr. A.ugustin Deac din 
BistrÎţa şi d:şoara M. C. Veturia Mihalea 
din Hurez s'au fidantat îri !'Octomvi-Îe a. c. . ' 
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dar'nică ~i atâta neinţelegere absoluta, faţă A apd1'ut: 

o. 
IJadă cu banI }terioasă a ţinut tarea deosebltef melc conslderaţlUnL 

tlil' )l\rutil (lin tren. I Primirl" ve rog, d-Ie ~irector, asigu-

~ înt.emplare foarlt~l l~r~nulul 'de aseară' Bucureşil, :.q Septc1l1vri.: v. I~)03· 
de curentul despre justificar'ea ~i folosul că
ruIa n'am, la o YÎrslă ceva mai matură :;;i 
după O cugetare ceva mai îndelungată decât 

Povestiri' si Schite , , 
a dlul U. T, nicI cea mal mică· indoailă. 

In agItaţie persona, b d I dx • . 
între Radna şi Arad. hste vor a e o a a Alwel L POPOJ1lct. 

b 1 ~ re erau peste 200,000 de cor. • 
cu an ~n cta

d
'ln tren· A căzut adică, orf u tI care a CaZU • . h nelu te.atrul national dÎl~ f),ueul"eş .. 

a fost anmcald, asta va dov~dl-o GlIC et~ In ajutorul deschiderî~ s~~gIUnII, ~cne 
, it Lada a căzut IOtre (voro ~ VOI'nţa NaţionalăIl , dl ~t. Slh.leanu dlrec-

de 

S S(~cula. 

Preţul 1 ('oroanit + 6 fil. porto. 

De l Jel/:,are la admimstraţia foil 1l0astre, 
c~ GS la por~ . <tl' ti'l'nd gre~ a făcut aşa sgo- " ' . ŞI ogovacz y I ~ tor general al teatre lor, a t~I~!liS o c1rc.u-

ş~ în locul uneI ?in~tite lile~aturl trăgându-şl 
vIeaţa din adînCImile hranrloare ale soluluI 
naţional, ~tîţl ce vrea zisul U. T.: o litera
tură dialcctală, fără trecut, care să fIe şi 
cosmopolita, şi realistă şi să nu se inspire 
delâ ţăran, ci dela ,.burghezimea modernă, 
în cal'e au străbătut ideile progresuluI şi-a 
culturiI apusene ! .• Poate oare-cine ştie ce 
năcazurl personale să ducă pe un tinăr la 
asemenea rătăcirI, vrednice de a fi arse cu 
fierul roş care Însănătoşează 1;' 

------~--------

mot încât calauzul trenuJuI car~ era in Iară de învitare tuturor farmlllior de el.ltă 
. de cupeul poster a auzit sgomo- din Bucures,tT,. prin care le roagă să se ln-

Red. respons. Ioan RUSl'Hl Şirhmu. 
Editor Aurel Popovicl-Bal'ciallu. atPlroplerdel'at a tras signalul de oprire ali 1 u. Ime . I ~. T tereseze puţin ~i de mersu. tea~u u na-

trenuluI şi au forn1t maT mu ţ\ lnŞ sFre tional. Resultatul acesteI clrc~l~lrI a fost 
a căuta obiecru căc'lzut. Nu !ocmal d~pa~te fericit. Directia teatrulUI a .. descllls un abo
a şi fost 81.15 it lada de fer, 10 nemljl?c1tă nament pentru representaţllle de MaqI; se 
~ ropJeI'C a dâlmeI resturnat~ dar neat.I,nsă. aude că toate cluburile şi aproape toţI aceia 

~----~----~-~--~---= 

INSERŢIUNI şi RECLAME. 
7531 tkv. SZ. 1903. 

Ărveresi hlr(letnteny ki vouat, 
J? ... Se banueşte eă e vre-o crună la mI/loc, cătrA carI direcţia s'a adresat, au primit cu 
~\ru-Că e!\te a,bea de crezut ~ă o~ie~tul plăcere să se aboneze la aceste represen
acesta greu să fi putut cădea,la sll:1plă sgu,- tatiI. Marţile vor fi adeverate festivale ar
duitură pe uşa ultdHi. deschIsă, cand abea ti~tice, căcI în aceste zile se vor juca premie-
îl pOţf mişca din loc. rele: atât piesele originale cele mai alese, cât 

* şi traducerile operelor celor mal de valoare. 
EpJdemie de tit'us în ('oJllitu~nl A:r~l- Se va da o îngrijire specială acestor repre

duluI. După. cum Ili se comunică tlllI J~t1l~§, sentatir. Ziarele de asemenea aU hotărît 
~Io s'au illtllmplat mal multe lrnbolnavu'I să d~a o atenţie deosebită anul acesta tea
tin \ifu~, Inspl'lilllt\ntătotll'C boală.U ~CC~I'~t truluI. S'au mal presentat direcţiunel Tea
pâll'aCUml\. tloauă. jertfe, Autol'ltăţlle au ual truluI naţional următoarele piese: "Pentru 
lIe\'twe 1I\(\~ul'l de desillfecl!lre. steag" dramă de major Conta şi "ŞtrengăriI 

• femeeştI", comedie într'un act. 

BandA de hoţi - in. mîL,lliic ItOlitit'~. • 
Banda Up hotI eare eu o 11Idr!lsnealll. 1I1JllI- Cnlell(\arul (lieeeSall pe anullHO.&. (lcla 

Astfel scrie despre Alexandru l\lace
dOl1ski al ArdealuluI acel bărbat, care prin 
activitatea sa şlienţilică, uriaşă. sub toale ra
porturile, ~i prin lupta sa neinfrintă împo
triva necinstei, minciunei şi a prostieI in
\'e.."mtntate în aur şi anoruri, şi-a croit un 
loc de frunle intre cel mal mari apostoli 
al gtnrliril şi al reformelor sociale in Ro
mânia. 

Activitatea diul Iorga nu se ţărmureşte 
asuvra HomanieI lihel'e, ci cu deosebit in
teres urmăreşle tot ce lucrează Homa,nul de 
care-l cunoaşte temeinic, ca puţini alţiI în 
Tal'rt, şi il ndmiră şi îl iube:;:te pentru cinstea 
sa şi pentru lupta ce o duce. De aceea se 
reyoJtă, găsind la un tinăr Ardelean ideI ră
tăcite, potrivnice idealuluI neamului care l-a 
născut, - fără să ştie cine e Plpiu Traian 
?llihaiu, care pUl'tind numele celor mal mari 
cOlldUCă.tOl'l al ginţil sale, face pe hurghezul 
cosmopolit. 

Ar. aradi kir. Wryenyszek, mint telekkiinyvl 
hatosag kozhirre teszi, hogy "Victoria' takarek
peoztAr es Toth J ozsef vegrehaj tat6nsk Lukars 
Demeter vegrehajta.st szenved6 eHeni 50 es 150 
korona, tiikpkiiveteles as jâ.rulekal irantl vf.gre
hajtasl tigyeben az aradi kir. torv6nyszel~ tertiletim 
lovii Aradva.rosâ.blln fekvo ar aradi 2ijlO BZa-lII. 
telekjkvben A + 3 sor, Borju utezMlan 5 szam Mz 
es besosegbOl allo ing-stlanra az arverest lB06 
korona ezennel megâ.llapitott kikia.ltăs! arban 
elrendelte, es hogy a fentebb megjelolt jn~atlan az 
1903 ",,1 oktober b6 81 DlI.pjan dHutAD Il 6rakor, 
az Igazsagugyi palota I. em. 68 BZ 8 lllegtartaudo 
nyiITimos arveresen a kikialtăsi aron alul 18 ela· 
datnl f9g. 

Arverezni Bzti.ndekoz6k tartoznak az Ing-atlan 
becsarânak lfrl/\I"ă.t vag~'is llt) korona 60 tille.rt 
k6szpenzben ve.g:y az 1881. IJX, t.·az. 42 §-(iban 
jelzett ilrfolyammal szil.mitott es az 18'11. e\'i no
vernber h6 l-en :lH23 8Z a, kelt I. M. rendelflt ti 
§·aban kijelOlt (Jvadekkepes ertokpapirban a kiklll· 
dOtt kez!~hez letenni, Il va.g-y az ltl81 Xl.. t.-cz. 
170 i-a ertelmeben a MnatvElllznek a bl.r(,sagnâl 
elilieges elhelyezoseri)l kiallitott szabl\lyszorii elis· 
mervenyt atszolgaltatnl. 

.. loare a. comis mal multe spargerl septămii- Chl'istos. In editura tipografieI diecesane 
HiJefreellte in Arau, - intre altele a spart gr.-ort. române a AraduluI e deja gata ti
~i fn I'I~tjacţianoa8Iră., furend marce de ga- părit şi se poate avea şi procura at<'tt dela 
zeII\. - e deja in mAllile poliţie1. Un punga~ administraţiuoea tipografieI diecesane,. stra
Ilo\oric Duma Fel'encz e capul bandeI, care da Rcvay nr. (O, cât şi dela librănl cu 
ahea h~ 1 t Septemvl'ie a fost eliberat din preţul SO lilerT. La comande peste IO,exm
tenllli~a din Hekes-liyula eal' colahoratol'il plare 20% rabat, espedate franco. S~ es 
sunt Halds~ Kal"oly, Pet,YWICS Emil ~i A 1/- tinde pe 12 coaie tipar garmod şi cupnnde, 
laii HOIIl\, fC'mee. afară de parţea calendaristică, şematis':!lul 

'" mitropol ieI rom, ~V.-ort, în general .ŞI al 
IJnurRiI. StudentiI rqmiinJ qela gim- dieceseI AraduluI 111 specIal; cronologia pe 

pasiul din ~lai au ţ,lţut io septemâna asta anul H)03; serbătorI şi alte :.file schimbă., 
Q e~cursiune Ae st\.ldi u pe la monumen- cÎoase; posturile etc. Genealogia caselor 
tele istorice dela: Gr<ldişte, Densuş, Haţeg, domnitoare; tîrgurile din Ungaria şi Ar
Hunedoara, Ghelar! şi Alba-lulia. Condu- deal; instrucţiunl postale şi telegrafice etc., 
ce.;:ea celor 40 excursionişti au avut-o pro- ear în ţl::lrtea litcrară: Biografîa P. S Sale 
fesOt.:ir: Cavril precup, Aron Deac, Fodor, Jiul episcop Ioan I. Papp, cu fotogr~tia; 
Ur. !laţiu, r~mil Sabo ~i Octavian Prie. directorului :sl!minarial Roman n. ClOro
Excursiunea <l fost foarte potrivit aran- gariu; Coroana U~g<lrieJ;. Grija mameI; 

. giată, căcI pe când la Grădişte şi Densuş, LireI mele; RugăCiunea aJută; AşI vrea; 
au PUtut admira monumentele, ce vorbesc Părăul Frătesef; Duşmancele; Meseriaşul 

, de gloria !Otrabuna, la Hunedoara au vezut român; Rugămintea din urmă; La mar-
·':"t'n:stelW...J:j.uDiadieştilor, cu irnposanfa ar- ginea pădureI; NumaI una; Din vieaţă; Pe 

cM~"'aOnîca a evuluI mediu, ear la Ghe- lângă boI; O poveste adeverată; Codrule 
~ari ~i Hunedoara -~ fabrice le Je fier le-a măria-ta; Luxul (fala); Revedere; Ceva 
dat oeasie ~ă aprecieze minunile tehnicel despre cambiu; Rugăciune; "\~ulte ~i de 
moderne. toate; Inţepciunl; J\ne~dQte ~i glume; Ce 

BI~;enilor le revine si meritul ctl. în avem $<1 facem în 1\ccare lună? În fine; 
timpuL mal nou, el &untin'tf,il e.,cur~ioni~n anunţurI de toqfelul - drept ce cu multă 
pe a~ţsţ!! I.Qcurf -:- SOSI!I ca grupa dela căldură îl recomand~m tuturor oamenilor 
un glmnaSlu romanesc. cu carte căCI in ca calendarul aceasta pe 

.... -Pildă să fie asta şi pentru celelalte hlnga preţ ~e - so fiI. atlă şi o carte de 
ghnnaslT ~ll! noastre - CăcI ioloasele mo- lecturâ preţIoasă ~i plăcută. 
rale intelectuale .1 naţionale ale astorfel '" 
de excursiunT, sunt netăgăduite, Cea UlaI nOijh'lel\dolll'A. eremt\. pentru 

RomâniI au pri1llit şi au c~Iău;tit în Înfrumsetarea tenuluI e crema de !lorI de 
totlocul cu. căldură pe Iubiţir excursioniştl. liliac. un borcan costă 1 cor. 
La Hateg ŞI la Hunedoara li-s'au oferit şi Pudră de florI de liliac 1 cutie] COT. 

câte ~.modestă masă comună. ("Libertatea Il). Săpun de /1orl de liliac bucata 70 fiI. 
Pasta luno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. * 

eondllmnabil! Dl Luca Elefterescu 
pe c<tn!'-nu-l cunosc şi care nu mf cu~ 
no~şte, a .găsit . de .cuviinţă" a publica o 
sene de invective ŞI delaţiunI In chestia 
nafional~, ~ratifie&nd4-mţ şi pe tninţ ţy 
Hnel~ QIO el!!, . . 

01 Luca Eleherescu susţ!ne că acum 
zece an1_ cân~, cond~mnat la Cluj la patru 
anT de. lT!chlSOare l~ procesul RepliceT, 
am venlt In ţeară, Liga mi-ar fi "numă
rat a doua ZI 14,000 IeI" despăgubirI mo
rale, etc 

- Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalel~r \nyecqite ciI; stomac 
~i cqntra lipse\ poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc gigur purgativ fără durerI: e 
ceaiul Intăritor de stomac al farmacistuluI 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI. 
o cutie de probă 2 cor. 

- Contra guturaiulul, tuseI, rllgu
şeleI, flegmeI şi a afeqiunilor laringiior 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Sen~ga. Se pot găsi în farmacia "V erg
Marta" aluI Kossuth în Arad Pia\a Boross-
Beni 150 ~casa ped~l~,. ' . .. 

Anrmaţiunea e neadeverată. Adev~
rul e, şi-I ştie o lume întreagă, cA eu din 
averea m~a pţătise~n la Clu;, caufiunea qe 
~:(J()o (ion~r, Ime~ ~at qUP~ condamn~re ~i 

~nai~~\. a~lstţntel lotrţHY ain sala tribu·; - PARTEA LITElt.4.ItA .. 
~ . Oar adt~iţend că Liga mi-ar fi votat 

:.~i'1 1,;<1 eu aşl h ~?rimit această despăgubire 
< d: J4'OOO Aler, Işl dă d! Elefterescu seamă Traian llibaiu executat. 

: e~unţend u~guri\or asemenea lucrurI , ' ') . . 

Mal'tul'ise:-lc că, up-şi articolul cu pri
cina e înul'evtat in mare parte impotriva 
mea, eram hoU\l'it Slt nu fac Ul. de invitarea 
ta şi sa nu răspund nimic, liisînd pe geniul 
dela }'lii\lchen pe sama celor dela "Gura 
satuluI", unde numele său Începe să devină 
celehru, pus în fruntea unul articol perma
nent. Var cele câte-va şire ale dlul Iorga 
mi-au arătat că asemenea rătllciţl trebue ln
neraţi, chiar dacă intre cele câte-va sutede ce
titOl'} nu s'ar găsi decât:un singur naiv, care 
zăpăcit de bogăţia de citate şi nume culese 
din indicele vreuneI istoriI a literaturiI uni
versale, a putut fi intluenţat de vantlîcul 
luI Ulpiu Traian . 

'" • 
'" ~ln timpul ultim Il erupt in literatura 

română Ull cUl'enl unilateral şi şo\'inist. He
pl'ezentantul acestui curent e poetul St. iosif, 
eunuseul prin voeziile sale "l'atriarhate;j ~i ~A 
lost odată". Curentul acesta vrea să. recu
noască numaI literatură neoaşil, O literatură 
natală. adecAtelea cum 1! nalaeă Il, coane Fă.
lIică ?), care trebue să-şI scoată sugetele 
(aviz celor ce vreau să ne indrepte limba!) 
or1 din trecutul nostru-romantic, orI direct 
din vieata ţărănimel... Şovinismul acesta 
liter~l'. nu poate fi trecut cu vederea şi cere 
o crItICă severă, O l'ecenziune bazată pe 
faptă. din literatura (corect: Iiteraturile) ce
lorlalte popoare ll 

..• 

Cine e cel chemat să scape literatura 
noastră de curentul cel gre~it'f 

l:rlpiu Traian Mihaiu! Allons done! 
Cum vedem articolul să înlroduce cu 

o. necuviinţă, cu greşelI de stil ş.i ~e limbă 
ŞI cu dale nead&vărat~. Curentul de care se 
vor~(;şte nu a ei'upt in ultimul· timp in li
ieratura noastră, ci el a existat de când 
avem o literatură naţională. PoeziI cu su
biecte din trecutul nostru au scris Bolinti
neanu, Alexandrescu, Alexandri, Eminescu 
elco elc., "ieata ţăranimeI o cântă în ver
surI Coşbuc. DI Traian din Orăştie e rău 
informat când crede că Iosif a scris numaI 
volumele citate. El a mal publical un volum 
de "VersurI" şi palru vol\lm~ de traducer1 
din peWIi.J Yefl~~ru, şI Heine, precum şi o 
H\ulţune <te alte traduceri din G5the Uhland, 
Al'allY, \bsen etc. Cum să. împacă aceasta 
Cit şovinismul" de care e Învino\'ăţit? Cel 
~j-a dat silinţa să lntrodl1că pe UnguriI 
~i Pet6f1 la noI credem că. numaI şovinist 
nu-l: cel ce trauuce din Verlaine şi Ibgen 
numaI unilatrl'al JIU poate li numit. 

(Va urma.) 

Intră m categona agenţilor luT S 'k') Dl dl. Sexttl I u§cat'm publIcă în "Lu-
'1. essews 1. fă 1" ăt' Bibii fi il al ales când însinuă ' , cea' I'U urm oal'ca SCl'lsoal'e: ogl'ae. 

devtrurr f d ' asemenea nea- . - . 

d
A aţă e nof, cel ce nu stăm În Prietene, .. 

ţeară eeat aşteptând moment I li A. uparuţ : 
intoarce în Tran '1' u e a ne In numl'i,'ul din urmă al "Luceafl'll'ulul" ,-,. fil ~f1") (tI\ 'Ii\"il' 11."1 

Ved nU-I !~ vb~la.. 1 ai publicat un articol iscălit U. T . .Mibaiu ~ 4U c:.N \W ~ ~ 
Blefteresdu denota rs ' 1 că .scfi,soarea dlu\ \ ~l lnlitulat: Dn curent neîntemeiat tn li te l'a- NEAP OLI. - POMPEI. - CAPR 1, - FLORE!'iTA. 
rndivid de mult pie:~~~ra (~nl ":en{ă a unul \ t~"'a ~omaneasc!\.. l.ată ce scri~ de~pre el dl VENETIA. - LIDO. - LONDRA. _ PARIS. _ 
Lupulescu N Red) , a USle la Joan I Nicolae lorga. profesor la UD1\'ersltalea din 8('111 

'se presint~ în' pub1i~ care, ,necutezend a Hucure~tl, În ,.~ămăn[ttorllIU (n-r~l' 31): ,,::-\ub ~ J ŢE Ş:~:IMPRESII 
... ~.... infamiile prin contr~b:~d~ă :t,l?J ~trecura toată l:e~el'\'~, ce ~ drept,. se tipă.reşte tin RUS S UŞI R 1 AN U. 

numele unor persoane o ' . uzand de LucealăLUI) Insă ~l un artICol al Uliul tin U. 8 jlv ~ ... 

J 

E treaba dlul EI ~orablie, T. Mihaill, care pretinde a lovi în direcţia . e ~ a de ven~are la Admin-lstra!ta 
simte bine sub aceastll ~u~~~:s"cu cr dacă~ s~ I rom9.neasca ce se 0;\ tie un tiJllp literaturlT "Trtbtme1 ~~UlU1", Arad. Volumul 
cA rolul de agent al polilieJ 'ma e~ lO~l i noastre mn.I nouă.. In vieata mea u'am v~zut. \de 268 pa,qtm, costă 2 ('or., plus 101il. 

Prinde r~u pe un om in positiu glldl~re 11, nu la un tlt~ăr ro~9.n de dineolo. ?al' la un porto postal. 
nea sale, gazetal' semll de dmcoace atâta furie ZR- , 

I 

Kelt Aradon, 1~03 evi Beptember h6' napjt\n 
a kir. ti.irvt:myszok, mint telekki.inyvi hatosr.g. 

17 1-1 
ZuhOl', 

kir. tl;zekl biro. 

INVITARE. 
P. T. Domni membri al "InsoţiriI 

economice de păstrare şi anticipatiunT" 
"Govoşdia" sunt învitaţI a participa la 

Adunarea generală extra .. ordinară 
care se va ţinea în 18 Octomvrie a. c. st. 
n, la 3 ore p. m. 1n localitatea însoţiriL 

(~13J)jJCT: 

aducerea decisiunil în privinţa 

trăriI ca membru al însoţiril centrale 

credit a ţăriI. 
GOlJo§dia, la II Octomvzie ryD3' 

Jn

de 

Arthzw de Bukoz'itls,kv, 
preşedlnkl. 

Dr. Sterie N. Ciurcu 
IX. PelikullgtlHSe NI". 10.~ .. liNUl. 

Consultaţiunile cu celebrităţile me
dicale şi cu specialiştiI de la facultatea 
de medicI, Viena. 

Preluare şi deschidere de 
restaurant. 

Am onorul a aduce la cunoştinţa M. O. 
Public din loc şi provinţă, că binecunoscutul 

Hot e I 
la 

,,~egele maghiar" 
(31 agya.- Kinil)·) 

strada Hoczko (casa Mei$h"ovits) cu tncepntu[ 
lui Octomvl'ie 

raUl })reluat ~i deschis. 
M~ voi nizui UlaI ales să servesc 

M. O. Public cu l'illurI bune şi (~urate şi 
mîllu'ărl I~lt'se din buc>i\ti\rie ungurească. 

Localităţile mele-aralljate de nou, cores
pund tuturor recerinţelor mouerne. I'reţut'ile 
odăilor sunt avantagioase. - Hotelul meu 
e ,·is-u.-l'is (le gara centralI!. • 

Bazat pe activitatea mea de mulţi an}, 
asigur stimaţil meI oaspeti că se vor bucura 
de un serviciu pl'Ompt şi-l rog să me cer
ceteze cât mal des. 

Cu deosebită stimă 

8 4-5 !)ORCZ.{N IJAJOS, 
hvteller. 



~-

~~~~~~~~~~ 

~~ 1 f!~"; 1· .~~ •••• 111-.' , ~ 
~ "n~I.\'~'Ii\.ti:""".~1I Cii ; 
~ inRtitut de credit si e{'onoluii, soeietatepe acitI În 00 
~ NADLAC fNagyluk' comitatul Cienadului. ~ 
~.~~., .. ' Fondată la 1897 eu un eapitul social de 100.000 i~1 
~ coroane in 1000 bucăţi acţii It 100 coroane. 

I Acordă: credite pers0nale pe cambii, credite pe csmbir cu aco
ml perire hipotecara, credite pe obli?aţiuni cu c~venţi si Imprumu

turi pe smanete ŞI efecte publIce. 

{§ contribuţir. erarialA; ear deponenţIl prImesc după baml depuşI 5°;0 
«fi interrse. ~. 

00 Di:reeţi'unea" M 
~~~~tBi8@R8~~~*.}~.~.n§lfrelU&~~11 

~._----~- ~-_.-Ii"IIIIF_ __ -_ 
-c-W 

'., i Nr. 179 

I • 

KISS GYULA 
tâmplar de zidiri şi l1lobile. 

A RAD, strada BOPOsbelli_ter Nr. 23. 

PrimE>şte tot felul de lucrirl oe Se ţin d 'd' . . . ; e Zi Iri ŞI 
mobIle, precum: lucrăn 1-n lemn pentru clăd'irt port 1 

, Q e aran. 
jamente de prl1vălit şi birouri. Aranjamente de culină ~n... • 

. ' ~,t)UWt-

so(ragerie şi salon, dela cele mal simple pAnA la cele In.: 
elegante 111 ompt şi eflin. 972 18-25 

Comande din provinţă se efeptujesc numai de cât. 

- Desemnurl dau gratuit. -

La lucrări pentru biserici dau rabat. 

Inainte de a ve cumpera hainele de lipsă 

~fergeti de vedeţi!! 
BuzanIl de haine p~nb n bărbati, băieţI şi 

copil aIul 

I~ •• il 1. k I~ e O., 
ARAD, 

Andr8ssy-tep n-pul 9 (vis-a-vÎs 

cu noua biserică mÎlloriţiJor) unde, pe lângă 
preţuri avantajoase, sunt Îngramădite pe sama 
publicului haine impozant de multe. 'mi iau 

'1 

~
: Si 

I 
! 

.-

voia o Înşira următoar_6Le,_~ ____ JJJ.,Itii"'*-: 
Haine de toanlllA p. băieţ): de 12-. 1'1 an'. 

Haine de şeviot, blln . . . . . . . . . . • .. 10 cor. 
Haine de şcoală, fOlute tari, . . . • . . . • . . 11-14 " 
Haine de camgarn fin, deosebite culori . . . . . • 15 - 18' " 
Haine moderne, execuţie frumoasă, dela .•... 20" 

şi mai sus. 

Haine de toanlnă p. copil: de 3-12 anI, 
HaiDe cu 2 şire de nasturi . . . . . . . . • . . 6-, 6 cor. 
lIaine Loden bun. . . . . . . . • . • . . . . 7- 8 " 
Haine Loden veritabil de Zsollls. . . . . . . . . 10-11 " 
llaine de camgarn On, specialitate, croitur;i modernă . 12-14 " 

Haine de toamnă p. bărbaţt.·""-
18 cor. 

, . 

--"ţ. 

lIaine de şeviot . . . . . . . . . . . . 
J1aine JUai fine şeviot . . . . . . . . . . 
Haine de camgarn, cal. mijlocie . " ., 
Haine tUn Lodeu veritabil de ZSOl1l8 . • . • • • 

18- 20 " 
22-26 "~o 
28-30 ...... .ti. 
32~~~ 
,o~ : Haine d~ tot fine din cam~arn modern. . . • . . 

Specialitrt~i din cel mai fin ramgarn frauces. . . .. 

-Paltoane p. bărbaţi.·-· '. 
Din şeviot sur-tnehi!oî, buzunare llloderne 2 

Din camgarn f. fin. . . . . • 
Din şevlot double (d. toamnă). , .... - . 25 -44 " 

SpeClalităti : şevlot şi r,SlIlg3rn, calitate 1. 44-60 
şi mal scump. 

20 1-10' 

- _ Principii solide 1 -

Clase după măsurile deosebft8t :.~ 

- - Serviciu promptl--
Tipolufia • TribWla Poporulul"', Aur.' Popovioi-Baroiu, Ara4. 
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