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~,,>..:~~,ţul moştenitor Francisc Ferdi
nand În România. 

Ziarele maghiare aduc ştirea, că 
ţa Sa Imperială şi regală Archidu

Francisc Ferdinand, mOţitenitorul 
umptiv al tronuluI mEmarchiel noa

se va duce în România, si!. Ia 
e la ven<1toarea ce prinţul Ferdinand 

;,. ; \ omâniel va aranja-o în :munţiI Gor-

Arad,. l\.Iarţi {~/22 UeceIllvrie 100a 
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de un şir garmond: prima 
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de fiecare publicaţi.une. 

AtAi abonllmentele, oAt ~I 
inserţiunile suni a ee plAti 

înainte în Arad.. 

Telefon penlirn or.,. t1 ooudla& 501 

8eri.Iorl nefran_ nU 1. prim ... 

----~ ---. 
Dacă i-au plăcut RomâniI aicI, în in cât chiar când nu ni-ar auzi bătend Şi oare cu ce motive ne combate? 

Ungaria. unde ducem o vieaţă grea şi la poarta pe care e scris c<1 Iustitia Pentru-ce e mal bună. pasivitatea~ de 
nu ne putem desvolta toate calităţile, est regnorum fundamentum, iI va veni cât activitatea? 
cu atât mal mult o să-I admire dincolo, minte s<l se intrebe şi s<1 întrebe şi pe Pentru aceea e mal buni!. paSlVl
în România liberă, unde are prilej cu cel din jurul Seu: ce mal fac Ro- tatea de cât activitatea, - zice, cGa
adeverat să admire cum un popor apă- mânil? zeta Transilvanieh -- pentru-di noI, 
sat de veacurI, şi de TurcI şi de Tă- Unguri1 l'au plâns pe archiducele aded\. activiştiI, suntem nişte proşti :şi 
tarI şi de Muscal!: am putea zice de Hudolf nu numaI pentru tinereţa lUI, bIăsÎ<lmatI, oamenI, carI cni-am pregi!.
toţI, - in câte-va deceniI şi-a În le- pentru durerea ce tragicul seu st1rşit a tit patul C11lduţ al deput,lţieh, carI 
melat un stat modern, care deşi mic, dar causat betrânulul Francisc Iosif, ci l'au cumblăm după interese particulare,., 
s'ar putea numi model, căCI s'a distins plâns mal ales pentru-că perdeau spe- suntem fariseI, falşl, ştrengarI, bunI de 
pe câmp de luptă croindu-'şl soartea rante]e multe ce puseseril Întrinsul cu furcI, cum se cuvine oamenilor, carI 

Cet dlrl tin la bunele relaţ\Unl cu puterea armelor, prin vitejie şi băr- privire la înalta protecţie ce le acor- inşelând poporul român vreau să ajungă 
'~,'-e Austro-Ungaria şi Homânia, de bil.ţie; s'a distins pe cale politică, ear dase deja ca moştenitor presumptiv al el la domnie, dar de popor nicI că le 
s se vor bucura de această ştire. pe teren economic d'asemenl a dat do- tronuluI. .. Câte nu era să le facă ajun- pasă. 
~ru-că deşi Vf~oa.toarea este o petre- vezI de inalte tnsuşirl. gend domnitor!... Acestea sunt motivele, cu carI ne 

<.: ..•• " la care afacerI de ale statelor nu Să ne aducem numal aminte de Şi nu odată UnguriI se plâng dl combate «Ga{eta Transz'lvaniel.. Dar 
.. lis cută, orI cel puţin s'ar crede că grija deosebit;) ce şi-au dat UnguriI ca archiducele Francisc Ferdinand nu le pentru aceea ea este obiectivă, nu in-

;;e discuta, totuşI adesea, cu oca- archiducele Hudolf să fie educat de acord'l favoare deosebib1,.. sînuă, nu vatămi!., nu insult<1, ferească 
,~ 1 de aceslea, se pun la cale lucrurI profesorI ungurI, de esiraordinara si- Ceea-ce pare a fi un semn, c,\ Dumnezeu, ea este obiectivă . 

. ' .. )rlat~tc. Az1, este a?ev~rat; intre Ro- : linta ce au avut ca decedatu) archiduce Alteta Sa n'are preferinţă, ci ţine s,l i In faţa astorfel de motive obiec-
·~.<Ja ŞI Austro-Ungarla, graţIe inţelep- 5;1 petreacă des În Ungaria, _ şi ne cunoască toate popoarele asupra cftrora tive însă, noi nu discutam, ne 1ipse~te 
.. 'el celor dor monarchI" relat~uDlle vom da seama de intere~ul ce-l putem va fi chemat să domnească. talentul, dar nicI poftă nu avem. 
. nu. ~e poate mal strmse ŞI mal avea şi noI ca cel putin yiitorul mo- Fie ca mergerea sa fn România Tinem Însă ca şi din acest ind-
.,,: ,~, VISI~:l ce ar fa~e-o decl, pe ~ă- narch să ne cunoascil JJine şi Sel ne să-I m<1reasc .. 't încă simpatia ce o are dent s('i asigurăm publicul nostru ceti

. ~~ romanesc arch!ducele F r~nclsc aprecieze duptl adev~rata noa:Mă va- pentru HomânI, tn carI dincolo are tor, că noI pe dl Dr. Aurel Mureşanu 
:,1ll1and, ar putea s<1 fie tălmăcItă cel loare ear nu dup;l informaţiile ce i-ar aliatI valoroşI, ear aici supu:şl cari de il socotim om de omenie şi bun Ro-

~. . t ca un semn al bunelor relaţiunI da sfetniciI unguri! veacurI s'au distins în apararea tro- mân. Sa ni-l ţină Dumnezeu încă mulţl 
, . , "e cete done state. , nuluI. anI fericiţI, întreg, sănătos. 
It Pentru noI Homânil din 'statul un- Duc~ndu-se Alteţa Sa in RomânIa, , .. 
. ~~ .... ~sîta aCf'âstapoat.'să tnsemneze f~ră îndoială că va pri!lli b~ne impre-/ _ .,~ .. < 

\ f 4... laI ~rpu~~"Vde ce. NoI I.a curte~ Sl~ d:spre p~por~l ro~an. ŞI cum.poate Deficitul din anul viitor în bu- G rt d' t k th" tI 
~....;, <'T.,.. ... .o!nnpr(~a avem pe DlmenI lŞ! I ştI cA fOPO,t ~l lo:nan de pre/~tmdenl getul croat-slavon, va fi de 3 milioane ea a In re OSSU IŞ I 

. ~, .CU vIItorul neamulUI nostru nu este are accleasl msuslrl, va trebm să se si opt.Jl1.iJ Se va face un anU1t1JJ. proiect I D 1 It '1 1 1 .. t' ,~. t ., simtă mâ 'd 1':' b t' 1 h 1 . . . ..:..- ~ - ' " I e ma mu e ZI e organe e ce or 
pn ~no. lmpor anti!. ca vIItorul tm- < , n ru, C<k ŞI~? scep cu ~)- de lCf{e pentru acopr:rirea acestui deti- doue fractiun1 kossuthiste duc între 

"f t ţiI rege ::iă se invirtă cât mal mult sburgllor trăIesc treI mlhoane de RomanI ez't Croaţd s.tăl'uesc ca deficitul să-I d'n 1 • v b' '1 t M 
't 1 "d ~ . b' l' d' , I • 1 d' . t . 1 se e un res OlU VIO en . agrar-
.l ma es In cer,curl ŞI locurI unde rav ŞI cre mclOş ; lŞ va a uce amm e plătească -~ Ungaria 'br ă ă ') 1 y 

.. re Românl S[HŞ( poată forma o că acest popor întotdeauna, În toate • . ors{ag ; PdU IC 1 ~C;Z n;h ce e. drnalI 
,. juslă. De aceea ne-am bucurat împrejurările, a tinut cu Tronul e<'i. grave a a res~ u b .ossu

d 
numblfl AU-

r asUl-vară am putut saluta pe Al~ toate steagurile regimentelor alct:tuite in Dieta Croaţiel s'a pre- ~b)e . aC,esta
t 

"naIvl' ădleţan f rUă etra?, 
sintat un proiect de lege în virtutea eClsmc s nmt a ve ere ăr curaglu 

Sa la manevrele ce s'au dal În- '\ dm ac.eştI RomânI au fost decorate pe . h' ' 1 f' d 1 ~ căruia pe viitor în toate actele se vor Sl C iar po tron care uge e uptă 
ebl cu regimente româneştl şi pe I campul de luptă pentru credinţă c::i ., t· ă' ' 1 d 1 ' 

, 1 't d r') "1 D" I eroism' "( folosi numaI numirile croate ale comu- pac eaz cu guvernu, esarmează ul 
')rm OCUl e ~oman. m lsvor . 1 d ., 1 C ' Sl 1 ' E"" 
~~ t ...., 't a Alt ţ S P . ne or e pe tentonu roatlel 11 a- lS{a.... qyelertesc npostează pe ace-

- .... ~-fIIII:II~~apll .• am ŞI aU~I, ,c ea A ~ a rm urmare putem avea :şi noI voniel. Iaşi ton, arătând inainte de toate cănicl 0-

lds I.nc.â
t 
ntatl'tăd~l atIltudm~l~ Romamlor speranta, că dac('i vicisiludinele politice * I dată Kossuth n'a aprobat obstructionis-

. Imra ca 1 ţI e or mI ltare Cu un au creat situaţiu l' . 1 f t ' , G •• ~, ' . , 
. rai a şi vorb't 1 It d' ă ' , n m car se mCII ccon- <i. 'nzetn TranSllnnueI" dm Bra- mul ŞI arată cum când eraS{cllla putere 

P • ,]u ă manevreI ~n~es ~~u Rom~ or. i sbtu!lOn~lh al actualuluI m?narc~ ne şov într:un articol de 4 coloane s'a cel care condamna pe obstrucţioniştI mal 
; ut~t să la d ~ i '~ aţ~l ŞI I pot mchlde Bu:guJ, cel I?utm vutorul apucat dm nou să combată propaganda tare era Bartha Mik16s, în ziarul ,. Ma
~. t d e~ptre e m orma lUnI, monarch, umhland des prmtre RomânI, pentru Întrarea Românilor în activita-! gyarors{dg« .. Mal nostim e că ,. Ma-

~.~, se poa .. e ..... ~_ es~c ~ __ . __ . ___ . ; va fi aşa de bine informat despre nOI, lea parlamentară. : gyar Sz6« d~ Dumineca. publică la loc 

~:\·tCn)nelltele IIUr)llUZaki)~~~~lbi';cat, pe chelt~ial~~-- n;inistruluI, ; publidnd-~~-~lum d~-Omagiu, -i~ sem~--f-ăcut că i-s'a permis să cerceteze archivele 
Amicit politicI al d-luI T. Maiorescu docuFEntdle fI manuskc:lsd'ele lăsate de ba- ! recunoştinţă ştiinţifică. Dedicaţia din frun- imperiale din Viena, unde a adunat o 

.. -eu când revendică, prea sus şi numaI ronu . e urmuza '1 upă moartea sa. 1 tea volumuluI începe cu aceste cuvinte. foarte bogată colecţie de documente pri-
~ '!il! domnia-sa, onoarea de a fi înzestrat Cel care a atras atenţiunca ministru-\ "LuI Dimitrie A. Sturdza, - ca aCe- vitoare la terile romtmeştI. N'a avut Însă 
~ .,-'_ ,ta istorică . om~l.nca"că cu marele Cor- lu~ a~upra acest?~ d('cumcn~e, cel care le-a lu~a care, el însuşI a~tor de lucrărI pre- fe:i~irea de a vedea, În vieaţă fiind, pu-
~ j.c, de documente Care a dat la nof un pnmlt dela ,familIe cu depline puterI de : ţUlte pc terenul lstonc~ - întemeietor al bhcandu-se această comoară care Il costase 
l ,~ avent studiilor de istoric naţională şi a rrovoc~ ŞI a supraveghea tipărirea lor, i numismaticeI romiine, - a sprijinit necur- lrel-zecI de anI de muncă stăruitoare. Fa-
~ e cunoscut sub numele de coleeţiu- Ce c[~,e, '{Pă cum. zicea Gheorghe Hur-I mat tipărirea isvoarelor externe ale istorieI mitia sa, după indemnul d-IuI D. A. Sturdza 
! Hurmuzaki. In adever, unul din tine- mU:~ef; ~ f~s~ ~1nD.1 ~el. bun ~ I\1Crărif, rom<'meştl, ... - {ăc~lnd din colecţia Huzmu- a p~ed(.~t minis~e~uluI de instrucţiune pu~ 
I:rttor! a~ congresuluI politic Care a P d s ImltrIe A. turdza. j zaki una din grijile sale de căpetenie"... b)lca dm Rodmama, toate manuscrisele cu 
~ ~,t' OC 111 ."~na luT Iunie a anuluI trecut e e al~ă parte, ceea-ce se numeşte I Şi aceast~ dedicaţie e semnată de per- Singura con itiune ca ele să fie publicate. 
Oi· ,," .<;at~lll hrr<;-vorbi·nd de dl J\.laiorescu astă-zI ?,colccţlunea Hurm~zaki" este for-I soa~~ c~rI fac parte din acew.şI grupare S'a numit atuncI o comisiune, com-

,
• d ţ;~us 10 locul improvisăriI urmă.toarele: mată dm documentele copiate de reposatul i polmcă ca şi tinerul orator dela teatrul pusă din ?\'l. Kogălniceanu, A. Odobescu 
' . .........,.._ .~Se, înduioşează 3,st6.-z1 contimporanil b~ron, ,în nUD1er de 2717, şi alta cuprin-; liric, şi cu mult mal în mesură dedit dînsul d-niI T. Rosetti şi D. Sturdza, avend ca 

r- .. ::,' 'T'!t .cand aud c~ bIetul ŞincaI a um- zend pJ(~scle pr?curate, după indicaţiile I de aşI, da şearnă de ceea-ce se datoreşte se~retar p.e dll. SlavicJ ~arc: hotărî să pu
L....-. ·.~~beal? purt,lnd in traistă un mare ~cadem1CI Romane, de mal mulţI invetaţI, fiecărUla în materie de serviciI aduse isto- blIce preţl?asele manUSCrIse 111 d.o~e seriI: 
r, . . lS~ona neamului seu. Se va înduioşa ş~ carI sunt în numer de 17,518 documente rieI naţionale. ~na .sub tItlul, "Documente prIvItoare la 
f .,·..$(me~e~ pe viitor cel-ce va citi că ŞI extraSe. '" lstOrIa RomânIlor", cuprinzcnd documen-
~ ~" :'Ş r~~~tn - ar trebui să zic frat~ de Acea~tă urmare a publicaţiuneT se j Inail te dar de 1 Încerca să analisăm tele c,opiate de Hurmuzaki, ,şi o alt~ serie r .. t a . uI Carp. - ca tiner ministru datoreşte IarăşI patriotismulUI luminat ali ultimul :volum al colectiuniI Hurmuzaki su~ !Itlul de "~ra?ment~ d~n Istona Ro

... ~:trf~c;,~e î~ea dlntâ~u grijă a avut-o, ~-luI D. A. Sturdza şi interesulut pe care I care a apărut zilele aCestea şi care cuprinde ~amlor", ~upr~nzel1~ dlfeeltele capi~o,le 
. 'd' g, BUCOVina, să scape din \ il arată pentru tot ccea-ce priveste istoria documente de cea mal mare însemnătate ale acesteI IstOrII, scnse de Hurmuzakl 111 

"' lei la nemtească docu 1 {tere} cu t t 'd"1 .' I " f nemteşte i 'etuita ci: . - mentc. e, care ac' ,- oa e ple ICI ~ ŞI greutaţile I asupra \"Ie~eI ŞI. aptelor erouluI prin ex- " J:" ", ' , 
. ,o cCţ1~ne Hurmuzakl". n~numerate pe care a trebUit să le învingă I celenţă al IstorteI noastre nationale ale luT 'y I~n ~1-ltlo! ~ml:strul de InstrucţIUne pu-

r • IndulOşarea 10 casul aCesta din urmă dm ~ X74, de ~ând Hurmuzăkeştir Î-au în-j MihaI Viteazul, - trebue să ară;ăm în bl~ca mtampIne~d oare-car~ greutăţI in pu-
~ ·1 aşa de ,d~p)asată, pe cât ~ste de eXa- cre,~I!lţat. preţloasel,e manuscrise şi p{mă I ~~lte·~'a cuvinte şi pentru publicul cel n;are, b,hca.r.ea :egulata. a a:~stur Insemnat mate-
.- ~;~t:'! co~npardţla, cu ~are~e ŞtncaI, fiind- astăzI,. cand colecţia se. compune din I Istoncu[ aceste} colecţiunI de documente. nal l:s.~or~c, convms fund, pe de altă parte, 
" . it Maiorescu s a mar~lnlt a face Ce treIzeCI de volume marI ŞI c'lnd este încă I că aCeasta lucrare era mal mult de com-
i 'c~m inteligent ar 'fî făcut in l~:~f', departe de a il Încheiată. ' l' BIE d c~ d . petenţa uneI soci~t~ţ1 d~ înveţaţT decât 

, , Ş,I rolul seu se reduce 1 r D",'. " , aronu u OXlU e HurmuzakI este aceea a uneI admllllstrapunI ublice-
f '1iiJ~' \~hta~ca sa de ministru al ~ISt~\~~~~~:j I 70-a aniv~~::~ă c:n:as~;~f~ ~l:I ha S~~~d~aa li ~fJr~s~~t~nt V ~el I~ai ~trălu~it al une~ fa- ~cade:nia ~Rom,lnă a luat asu~ra sa 'sar-

I 
.. ) Ice 10 

18
74, a primit propuner~a de! şCoârtlIva l!lveţ~ţI, pri~t;e carI erau' şi profe~ . venească, ~:~e a OJ~~~as eşt~:~lOsetal~~tdf~ ~~~I;~z:ki l!1S~~~lpi u~~~~~ţ~stfealroCunUal"Uuitorduel 

1) L'j I universitarI ŞI câtT-va începătorI 'n lu ; B . dă' . '1 y ". ~ <, 
'. : 190:-1 ndependance ROD-maine din :16 Noem- i crănle istorice ~u cr~zut ă t b I ă -! 1 u~ovma., 1 7 a~:xas~a ac.este! provlll~ll ba.n~sc al mll1lsterulul, toată partea istorică 

, . asocieze la acele 'f t~ I ~e u.e s ~e I ~ flInpenu UStrleI. 1t~aţlunea famlheJ, onglOală in 5 volume şi 3 volume de do-
, maOl es ar e SImpatIe ŞI rumoasele sale merite personale au f cumente carI, împreună cu cele 3 publi-
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de frunte un articol al luI Bartha, 
care sub Stili condamna aspru ~acea
stă luptă fără roste, .. 

Din presă, incăerarea s'a transpus 
în Dietă, 

Intr'adev~r, Stlmbătă Kossuth şi 
Polanyi s'a năpustit asupra lul Holta 
dela , Magyarorstdgc , ear Bartha a 
ţinut să reflecteze, numindu-} pe Polonyi 
unealtă al guvernuluI. 
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străine nu pot avea rrimul pas înaintea I Dr, Lendl a spus anume l'4 dPja nainte 
intereselor propriI lor sigurant,e şi al d~ asta ~u ~ lzmf allu. tiţa::.:e in tetpelare ÎIl prz'- t. Un ul din el, Sam Stely, dela vîrsta de 

ţ e..,,,, pe d l' reI-spre-zece anI, făra. 8ă aibă ml'Iă de des 
ProprieI lor linişte.' ImI a mI;;; 'K. rare o m unf ,oCUItOrz'~ a per -

• A". q sate dm cel'cul SeU electoral dUl causa ex- 1 adrea ~ărintilor s(~I, vagabonda pe stradole 
1 t R m n a G ' ~OI1 reI 111 io ă " . n ce pnveţ> e o a 1 ŞI reCla, plntJn'lor llcomeuoase ale' marilor arellda,{! teapa T b v ra.şla unor băeţi de UC'('PIl,,'i 

aceste două regate au observat faţă de (ovrel) al statulul; nu deslJoltase Îusd t'~- 'Ar;:t~t a i alc~a8La ţinu ~aI multi anl. 
turburările balcanice o atitudine care interpelarea atuncl deoare-ce mt'm'strul de fura dela u'~ n r o seară. de ulrnă, pe c9.nd 
denotă maturitatea lor politica, ~i pru- culte, ~are administrea:;l1. A

ave,1le /olldaţio- era să fie ~70n!;~~~~~{'~v~Iii'h~at in judecată, 
denta lor, si aceasta în asa mod î ~.At ~Iale dm ce,'cul ,RecaşuM, lf P"or:rtSCSI! ctI va majo:il~te. Intr'o casă ~ lnc Isoa~e, p9.n!- la 

'. ' . . ',' nl:a /mlrepta lUC7'w,le, Nu s'a (dcut lI,sa de âilo la sflrşltul deshateri lor : corecţlUne, cana, 
c?nsohde,ază dm nou reputaţlune~ lo~ ~ercetat'e, pe urma cdreia poporul nu s'a ales şi făcu aceasta declarl;l' lnc:ul, hoţ se ridică 
bme-mentată ca elemente de ordine ŞI II/să cu m'mic, batd de ce se simte dator să ' , tie Unn1toare: • 
d d A d ~ d 1 - Doml1llor JudecătorI 

e pace în Europa, an 10 acelasI ea a~1im a Q1'm, ~dcl a mal aştepta ar fi d~m.naţi şi o să aveţi dreptate: ~~~ me c~n-
timp un sprigin încercat mareI oper'e să prlJr~as~d impasibil cum Ib'allil d'acolo CI, pll,le bune pe cari: le-am prJ'nll'toadte prw-

, . d d sunt chmm[r 1 
pacImce la care, e acor . ,cu cele- D-l' ~.' . rlJ1ţli mei, împins de instinctele mele ~~t pă-

l 
i 

! 
! 
ţ', 

Exposeul luI Goluchowsky. 
Ca de regulă, aşa şi anul acesta, 

exposeul din De1e..qaţiunl al contelul 
GoluchoJJJsky a fost o dcspoltare mal 
largă a chestii/ar atinse de Al. Sa în 
mesagiul prm car,? a deschis Delega
liunile, 

lalte marI puterI noI ne slhm de a d Lepdl spune ~ă mtt e mat:l a~ e,j- ·Cam furat şi am fost prins în flagr~nt_:IOl'lal~~'t' 
'" aşI al averilor .!ondaţtollale este fi p1'lmul u toate a t d l ~ .'-"'.", 

cons?cra cele mal bune ale noastre l/lspectm' care fiind prult'J'at, se dlstillge pr1ll' ces ea, - or judecători, fac apei ..... 
11 l la l,ndulgenta dumnea-voastră. In timpul :-;;_1 

n zumţ. cea mal neome}/oasd esploata1'e... Şi asta defl,I mele, la tnc~is?are, .'mi-a căz.ut ~'u'b 

Bată pasagitle mal împortante, pentru 
noI Românii, din exposeul mmistrubd 
de externe: 

România a urmărit de o lungă aşa-! nu num~T la ~ecaş, el pe intreaga ochi ,un ZIar conţllwnd rrUtlunlaţiile ţerilol' 
serie de anI această linie politică' cu vale, a B~gel?lui ŞI Timi~ului (unde po- arnerlcane, Indl'ăzneful poate sa facă acolo 

. 'd pulaţla e t omana /) statul III loc sit at'en- D 
O consecmţă conştlefltă . e scopul pro- de,e sdtem'lor. d,'f ave"le în aJ'elldd unot' avere, ac~ aş fi liber, m'aşi duce tnuală 
Pus. Trebue în acela" timp constatat OVI'el Şfec' rotc}aţf de al sldnâlll'l'il car' a or ~n aceste t1,nuLuri fericite, şi 'mI aşI rt">.scum-

,. r , ,zp pera greşel1le mele trrcute. 
cu o egală satisfacţiune că în present l~ ami ea~ă ~~ s~tenz'lo!, se Înţelege e>.ploa-
si Grecia urmăreste în mod leal ace- tand pe aceştIa li! clup llemz'los {lUîndu-le Poate că avea dreptate, ştrengarul! 
.'a 1 cal' Illl numaI Q7'endd mare Ct~r oblil.[ă la ~t'le Cuv~n,tarea lt;tI impresionă pe m'agistratr. clirl 
I Ş . e" , . de lucru, adevi!ratit ,obold, apot să dea 11 achltară, ~1 fostul vagabond, expediat pe 

Ministrul constatând desvolta- Ministrul face In urmă să reiasa atâţla pul. OUl!. Bâşte, cact acel areuda'lfiac ~n vapor, debarcă intr'o bună dimineaţă. in 
~ " ' d ~ Statul Texas. 

rea satisfăcătoare a relaţiunilor noa- că 10 toate ţănle se mamfestă în mod negoţ Şl cu e ~stea,; Dacă feramd nu se 
stre amicale cu Imperiul rusesc, rela- din ce in ce mal evident tendintă de duce la lucru caud zi cheamd, a"endaşul îl Nu trebuia in timpul acela decut "i\' 

ţiun! carI se consolidează dm ce în ce a mări fJră încetare garantiile 'păcel amelldea{ă cu 18 coroane pentru doue zile, eal' ~acI. puţuri În acest ţinut bogat, ca să adunI 
. d d d' I ' . dacă·! dator, anndaşul II socoteşte pcntru e mdată valuri de păcură, O rpgiune, intre 

mal mult şi carI, judecând dupâ mi- ŞI ~b.al re. udce IV, ergenţe e cele mal 36 coroane grâu în valoare de 60 coroane celelalte, era mal priviligeata: Marele Beau
siunea ce au de îndeplinit azI, permit sen~l 1 e ŞI e a e aplana pe calea ba s'a dovedl~ un cai, câlld pentru 28jl. areu, mont. 

l 
r 
l-

de a se aştepta la o întărire a garan- şchlmhulul de vederI, daşul a cuprms dela sdteall grâu în 1laloare Tinerul nostru emigrant, în vîrstă at~:~:l 
ţiilor de pace. In sfîrşit, ministrul menţionează de 60 florenI. d: opt-spre-zece anf,se instală acolo: în cu- ; 

A x I moartea papel Leon XIII şi constată DI Lendl a îrlfil'at 1lumeroase casur! r~nd se, întâlni cn alţi tinet') ca dînsul activi i 
staz se poate constata cu sa- toale dovedite. J Ş,\ stărUltori, şi aceşti dibaci avenlurierI câş- j 

tisfacţiune că speranţele puse pe înţe- că recentul conclav şi-a îndeplinit mi- Mmislr-ul Berzeviczy a p"omis îndrep- llgau sume enorme,,,-..-. ~ 
legerea dela Petersburg din 1897 au siunea într'un mod fericit care a pro- tare. Vom vedea dacă se tine de vo,·b .... De, Indată d t' . ,,:~---.. 

t .. _, ce p~o ne, lUnea unUl puţ Încf>rf'a ' "'--: . 
fost pe deplin justificate. Convinqiunea vocat o satisfacţiune generală. Mini- puta/ul lNcaş/tlur la tot casul Îlldeplineşte o s!l scaza 11 părăslau ŞI faceau altul Înlr'allu.' I 

că nu există nicI un motiv real pentru strul profită de această ocasiune pen- datorie dacă lla veghia ca milllst7'ld să Îm- parte. 
O politică de neîncredere şi de ostili- t~u a demonstra netemeinicia aserţiu- plineascll ce a /dgdduit. In cUl'~nd faima bogăţiilor din Texas 
tate latentă între cele două imperiI s'a ndor care tăgăduesc existenţa dreptu- _r"==~_,_ s~ respa.ndi, tn America şi în Europa. ;Iul-

l d 
ţlmea năviH,IR în acest Eldorado al petrolu-

afirmat din ce în ce mal mult din am- ul e veto al Austro-UngarieI fată de 1\""1. lu~, dar deja beneficiile începusera să se 
bele părţI şi a adus, în cursul anilor conclav şi care v(!d Iu aceasta' un l'u,l IOane în petrol. miCsoreze, 

o perfectă unitate cu concepţiunea şi amestec ilegal în afacerile eclesiastice. Lumea nouă alrase, în timpul sl'colu- ~eI, d'lntâI cuceritorI câştigară tone de 

l 
r 

apreciaţiunea multor chestiunI, fapt ale Ministrul respinge în modul cel mal luI trecut, pe europenii tiIlel'i, enen~icl, 111- au~, ~ll1zPl\d pămenturile pe carI le cump~-
căruI consecinte fericite t eb e pr energic aserţiunea dună care Austro- drăznf'tl C{lrY se simţiau în 81<11'(' sa fadi să ra~tri\ ~n ,,? hucala de p1ine·'. (;"P",-I'(> n,.",_ 1 

' r u e- t ţu, la mal nalllie ci ru:;1zW,'1 (\(' J"'nl m~<o~t ............ '.' . 
ţ 't tI' Ungaria 'ln e 't d tII " valoreze resursele acestui ţinut nou, alM v . oc.. e ru fl~ Ul e ocma 111 acest moment. xercl area ren u u seu. vwdea acum cu J UU de fP:lI!"I, ~ • " ,c ;. 

d 
t de mult favoI'lzat. ,- u .- . 

Ministrul expune apol amănuntele e veto ar ti lucrat ca representant _ ,Doul ne ,gri!, ca.rl locuiau intJ::.: ...... ~ .. :,..~ .• ~.!.~ 
1 r . '1 Dar America a p~rdut alractia pe care d ' , ---.- '---' ' I 

nouluI program de reforme presentat a unul grup po \tIC. Mmistru constată o exercita asupra oamenilor din vechiul con- . ~J tICălos, slt~at Intr'un d. isll'id . petr.olifer ... 
de Rusia şi Austria, şi al căruI con- că, în această privinţă nicI un schimb tinent. Colosalele averI carI s'au f!leut nu lŞI cedară locumţa pentru 200,000 de francI, 
ţinut este cunoscut, şi a adăogat că de vederI n'a avut loc nicI-odată şi se mai reinoesc pentru emigranţi, şi condi- O aetiyitate imensa. dor~' tntin~t, . 

d' I d d cu nimenI. ţiunile' de traI în Amaica sunt tot aşa de oraşele se fondau, pădurile.41~păreau cu o 
10 e se poate conchi e că cele ouă 1 t 't . E repeziciune neauzită, dzodmuriJe d'~ fpr "on- l' gre e pen ru munCi orI ca ŞI în uropa. <c ... 

puterl au abordat misiunea lor în _~~~~~ Când foiletezl ziarele americane sau slruite aduceau din nord regimente de mun-
mod foarte serios s, i cu o gri)' ă de a citorI. mexicane, eştI surprins întâlnind mereu, ca 
resolva în mod constiincios sarcina lor. Interpelarea d-Iui Lelldl. să se desemneze un Stat, expresiunea lm- . Stely si to~ară~il Rei deveniră regii re 

1 :. 1 'd' d periul tineruluIl Nu cumya o fi vorba de giuUl~. Faima prImului treCelor al Atlanlieu-
n presenţa cntlce or ~n Icate e 1 d' dIN' luI ~1 aV,erea sa mărit~ prl'n I',~,torl'v,l'rea '~I'n_ .. \ d d d n ~e ulţa e a 12 Decem1'rie a DI'etel Imperiul fondate de tinerul Lebaudy? ICI -r ~ ~ " ,,-

aceastâ. notă, mmlstru cre e e a- maghiare, deputatul dr. Lendl rep"eselltallt de cum imperiul acesta n'a dobândit până re lor, mlTlunau pe londonezii cari It CUllOS-

torie de a reteva că de o parte pu- al cerculur Ri!caş a ad,'esat l5uverllu[ut o acuma ~tlita notorietate. E vorba numai de cuseră. 
terile nu puteau depărta ideea ~ă. Tur- interpelc;,re. asu1,!ra cdreia ne simţim da- Texas. Intr'o zi ,Stely primi o BCl'l"Oar~ ~ej':~';-
cia din lipsa de măsurI efective de tor! ti l/lSlsta mdeosebl, Una pentru-că e Acest Stat al Uniunel americane, care preşedintele tflbunaluluI în faţa căruia COl11- 1 
su ' rave here nu va abandona politica vorba d~ RO'mlînf, ~a7' pe de alt~ }?arte pe~l' num~l'ă mal mult ue 1 milion 600.000 d,e pă!'use odinioară. fi 

p d ~ , d . ." d tru-ca s a dovedIt ŞI cu acest prtle) ce gr~Jd lOCUitorI, a fost exploatat de o bandă. de il- Magistratul anunţa apropiata' " ! 
sa e smUCI ere ŞI amemnţan p,acea I puJin~ ar~ gUVC7 nu~ faţa de. cetdţenil în ~erI aventu~ierl carI au câştiga~, in ~utin, T~xas, a propl'iulur 51\ fiu, pe care ~~r~~~re~ r 
Europei, p~ cand de .al.tă parte~ ea, nu mZ3e7Ie.,. mdeosebl cand aceştIa simt Ro- i tImp, U~la dm acele averi conslderalHle a dmţa tinerulul, rugenuu:l să. SUpl'ave heze 
putea să Uite că fencirea naţlUmlor mall!! . căror CJtră le face sa te crezl pe altă lume. de aproape ~i să incurajezI' pe noul emi~rallL 

eate de minister, reprc'Sintă aţlroape tot acte latineştI şi polone cari au fost publi
materialul adunat de Hurmuzaki. cate cu cea mal mare îngrijire de d, 1. 

In vremea aceasta Academia ajunsese 
să adune un numer Însemnat de docu
mente, originale şi copil, şi când a venit 
vremea ca să le pue la îndemâna înveţaţi
lor alt{el decât modestele sale sălI de lec
tură, - adică să le publice, - s'a hotărît 
a se alege mal întâiu documentele ex.terne 
şi a se publica în coleeţiunea început~ şi 
care avea să păstreze în viitor numele 
aceluia care adunase Întiile documente de 
acest fel. Academia îl ridica ast-fel, - şi 
şi în acelaşI timp el însă-şI, un monu
ment mal durabil de cât marmura şi 
bronzul. 

Se însărcinară, în a{ari\ de aceasta 
mal mulţI înVăţaţI străinI şi românI cu bu
năvoinţă, carI aveau să facă cercetărI în 
depositele şi archivele din străinătate. 

Primele documente de acest fel au 
fost procurate din archivele veneţiene, unde 
răposatul C. Esarcu găsise nişte acte de 
cea mal mare însemnătate, privitoare- la 
Ştefan-cel-mare şi la Petru CerceI. Aceste 
acte a (ost publicate mal intâiu în diferite 
reviste lomâne şi reproduse în urmă in co
leqiunea Hurmuzaki, împreună cu altele 
procurate de B. Cecchetti, directorul ar
chivelor dir Veneţia, de răpoMtul Frollo. 
profe<;or la Universitatea din BucureştI, şi 
de altiI. 

In urma cercetărilor făcute în Galiţia 
şi Polonia de d-nii B. P. Haşdeu şi 1. 
Bianu, Academia şi·a procurat o serie de 

Bogdan. 
O alt~ serie de documente l1.j.ră aduse 

de răposatul A, Odobescu şi d. Gr. G. 
Tocilescu şi scoase din archivele din Pa
ris, mal cu seamă din Biblioteca naţională 
ŞÎ din archivele ministerulUI de afacerI 
străine, Această serie a fost continuată 
prin acte procurate de d-nii D A. Sturdza 
şi D. C. SturdZtl, şi publicate de d-lor im
preună cu C. Colescu-Vartic şi d. O. Lu
gojianu. 

D. N, Densuşianu a fost însărcinat 
să completeze documentele lUI Hurmuzaki 
cu tot materialul pe care Par fi putut găsi 
în publicaţiunile similare şi care ar putea 
interesa istoria Romanilor, punendu-se 
astfel la îndelllâna înveţaţilor isvoare pe 
care nu le-ar fi putut dobândi decât cu 
marI greutăţI acolo unde colecţi unile ori
ginale ar fi lipsit, şi acesta este cesul mal 
mturor bibliotecilor noastre publice. 

Vom mal aminti documentele scoase 
din archivele ţărilor cu carI am fost în 
leg~turI ma~ strlnse, ca Transilvania, Un
gafla. TurCIa, documente din carI nu s'au 
publicat decât O parte. 

.. 
~ ~rin urmare din toate aceste sfOrţărI 
mtrun Ite s'a făcut coleeţiunea Hurmuzaki, 
despre care cine-v<l care se pricepe se 
exprima astfel: 

"Se poate zice că nicI odată o des, 
văluire de lsvoare n'avuse un caracter aşa 

de măreţ prin proporţiile el şi nu inftucn
ţase într'un chip aşa de hotărîtor, pre
scbimb{ind tot, ca seria de volume care 
veşnicesc, înn.intând necontenit, despicend, 
negurile necunoaşteril, numele baronuluI 
Eudoxiu de Hurmuzaki". 

" 
Colecţiunea Hurmuzaki ia de'odată 

o altă înfaţisare cu colaborarea dlul N. 
larga Prol1tiind de vacanţiile sale, d-sa a 
tre,;ut prin mal toate oraşele EuropeI în 
care credea că poate gasi o urmă a tre
cutuluI nostru, şi 1 în câţ{,va anI ne-a dat 
- în afară de documentele privitoare la 
i"toria medievală a peninsulei balcanice, 
carT i-au {ăcut numele cunoscut pretutin
denI, - ne-a dat şi un tesaur fără preţ 
pentru istoria Rom[milor O parte din 
această. comoară a (ost publicată în colecţia 
Hurmuzaki. 

Daca tex.tele publicate de dlI Bogdan 
sunt remarcabile prin exactitatea reprodu
ceril, volumele dluI Iorga ne isbesc prin 
bogătia şi noutatea adnotărilor, prin ex
punerea limpede a întroducerilor, carI 
sunt adeverate monografiJ, As fel prefat.a 
voi Xl este o istorie completă a urmaş~
lor lut M.ircea Ciobanul, carI aU domnu 
în Moldova şi în Ţara Românească în .vea
eul XVi - întroducerea vol. X cupnnde 
primele • mişCărI de politică naţională în 
secolul XiX. 

Un al treilt'a volum, care a apărut 
de curend, cuprinde documentele adunate 
de N. Iorga, asupra luI MihaI-Viteazul. 

Vom vorbi, despre dînsul in curînd, mal 
pe larg. ŢIO~ll1 Însă să protestam chiuI' 
d~ pe a,um, 111 contra uneI acusaţiun! stu 
P!~e care s,a aruncat dluWorga aCUi1, 

~aţl'~'a anT ŞI care ~,e !TIaI repetă din când. 
In eand: Dl JO(1:a, lI1tr'o conf(:rint:t ar' ... ~~J 
tratat pe Mihal- Viteazul de cap,~,.it.!LI{l" ., 

Nu e adeverat. 
Şi pentru a o dovedi vom cita (1,

vintele cu carI se termină prefata lucnlriI 
pe care dl Iorga o publicil asupra mare
luI erou: 

, 
I 

.,1 

"AutoriI de cărtI simtit~ ,~~" 
eroiI. MihaI e mal vrednic' dt această iu- , 
bire dec~lt mulţI alţii: pentrU însuş~"jl 
rare de soldat, pentru T1e~~~_ 1 
g~abnică şi, nu mal ~L1ţin, pentru rectIt ---
d111ea sufletuluI seu limpede. , 

Si, când el e din poporul meu re ti 
spândii şi a~tâ-zI sub tOate stăp;inÎ; i! '= I 

străine, apăsat de o nedreptate care pe 
unele locuri e mal veche de o mIc de n; ,i 1 
când el a înconjurat pentru tot-deaul1ii n; I 
strălucire numele nostru şi l'a buciumat o;,, 
în lumea largă din buciumele lUI de re
sbol\l, când printr'însul s'a sevîr!'.it odatâ, 
- sIngura dată - uYmito:lfea minu.nc a t..' 
strângeri! noastre laolaltă sub acelaşI stsafl,"'h 
de bIrUInţă pe care-l vedem iară şI ftU\'l-· ; 

rînd asupra-ne în cele mal nebune şh.iime 'i 
visurf ale noastre, cum aş puteu sol nu t 
închin prinosul smeritel mele iubiri Stră- r 
bunuluI?" NertJa Hodor· r 

1 b ... 
I 
.. ~;;;;;;;:;:;::·~;::::;:;:::::::::::::::::~~=:============~----------------------~-------- --- ~ 



3 9/22 DecemvflE' 1903 
~~r.~22~5~ __________ --------------------------~~~~~~--~--~~--~----~--~--~~~~----~~~~~~~~ 

- l - Justiţie rURI?~o;;că. Se scrie de Var- să' zicem astfel, a~a de omf'neşte, încât omul mal neînsemnat de ieftin obiect, se satis-
. C,u zece anI mal nainte, demnu ma- f' . . fI' 1 v t t'I t " - . t f 1 ~ovie (Polonia rusească): Nu de n:u1t s'a în- crezu prezenţa sa ne olo~ltoare ŞI tnapOleac aco o ŞI ce e mal extravagante pre en, I , 

~ (,istrat ar fi leşinat dacă ar fi rvezu p~ ~u templat, că în (lr:t':'''lu1 Sed1('f' 'I-sa, furnl ~('asă "ă-:;;i vază de Jll('ru, încr<,zendu-se in s~rviciul C'ite af~bil, conştiinţios şi culant, 
! ~eu fn L'elaţiun'i cu pnnga:;:ul. )ar1 aces fa IS- unul farmacist 72 de rllble, Farmaclstul Il ciohallul ,,(,U cu patru labe- recom;mdiÎ'"rl atenţiunil an. public prăvălia 
~ .. btlll'se de nll'nune, şi acum_ un Il t pro.esor h t d ă \' lă ' 't b'l d Ge 

• ..1 "t \ acuzat pe laborantul s(~u Sadowsky, eri el. Sf'ara, la ceasul oli'lrit, urma, Il liS, aceasta,;o Id , ceasOfmce ven ale e -
,. \lU I'-se pi'·r"_.a mai bun JUoJec<>. afU U1, ca t d 1" l . ""d I t n bl" t 1-1 de ur magazl'n proprl'u de 

,< ,-o fi 1 x t l 'i-ar fi furat banii. Sadowf'ky fu afPsta ŞI C Cf('l InUOSU pazlllc, se grall1U ea a poar a eva, JU cr . a , 
dinsul ca sa călăuzească pe u s",U n ca ea '1 a' f • argintaril. Telefon pentru oraş şi comitat 
cea bu' nă, calea bogăţie\. poliţia incepu in tot chipul să-I S1 case s~\ armeI. , . 

" recunoască furtul, dar el spunea că e ne\'l- ?{u'f aşa că e minunat? Nr. 439, 
.-.----

AltAO. 21 Decemvrie n. lOH3. 

nctl'"gHeR baronuluI Spaun. Zia
",y--14, > Jm Budapesta l:icrin, că retragf'rea ad-

-,_~ -• .wulul Baron Spflun, care e de prezent 
comandantul m'.uiilBl rl0 re,.;boiu, e lucru 
hotarit. Duprt pertraclările d(,legaţiunilor se 
va rett'a~e la pensie. Se crede, că urmaşul 
lUI va fi conlp.le Montecuccoli, conlra ad
mirai la marina de răsboiu comună, Din 
rontră .. Kelle Freie Presse" scrie, cli în cer
curile militare nu se ştie nimic despre rfl
ll'agcrea la pensie a baronului Spaun. 

- Ye~titnl lăutar Ghiuţu din Abrlld 
c în Arad şi a clnt"t aseara in restauralltul 
d(;:a hotelul n Vass". O soci(;tate romcll ne:,:-<~\ mal numeroasă, dnme şi domnI, 

. Fa...,at<;i~~ scotcnd de sub ;1rcuşul seu 
r '''"d,i.! " t03.tă v~aia fcrm0c:_ltoarclor doine 
1 şi hore românc~tl. Ghiuţu va sta mal multe 
i zile în Arad. 

- Dela Petru ~Jaior. Seria conferin
telor inaugurate a continuat-o dl C. Hucşan 
YOl'bind despre ,Joiţele noastre". in care jus

. lif1('ă ace"l gen literar la noI ~i analisează 

kaCtiVitaiPa cîtor-va foiletoni~tl de-ai noştril. 

; !lumillpdl tn 13 DN:emvrie nou, s'a 
-:. --,,~,,~ ~dinta fesliva a societăţiIi serbind a

t 
! 

mintirea melropolitulul A. Şaguna. Preşe-
dintele sirguincios, Seb. Stanca a ţinut în 
terminI hine gîlnditI cuvintnl ,de JesehiJere, 
vorhind de A. ~aguna Dl H. Petra-Petrescu 
a cetit o conferinţă interesantă ,.~Iama la 
poeţii l'o~tl'i", analisilnd cu mult simţ şi 
dreaptă judecată ~[ama lui Coşbuc, VIăhuţă 
şi Bll',.;an, Dl A, Dornide a cetit o schiţă 

_ din"-iia~ela ţară, Punctul de forţă a fost 

I o.reheSll'!l. C011U.U.:'Iă de isteţutmllestru 1.. Do
mide, care a ,-poerul aplause şi soliştil L. 

r.~!"tţel, A,)#f"'- f"tV. Mun~ean, acompa-
,.!,~?", i *" e 11 ul'ga,lnLelJgpnţa 1'0rnână 

1 
,1în BuJapesta a fost rppresentată destul dd 

• 

; bin."':;:1 a :PI1.laS pe deplill sati"f<'wută de pres-
t~\IUnl~p tnwrimii. Vrednic de amintire eşi 

. SI ffipattcu 1 A\. ZHmurovici, care obicinuite 
, • regulat să reprl>zln\\) studenţimea serbă la 
r adlllJările noastre. 

- Odnyian Smigels('hi. ~ub acest titlu 
"Lllcecl:ărul" scrie: Sâmbătă. seara. in fJ De
cemvrie (non), s'a de . .,chis exposiţia de iarnă 

, a museuluI de arte decorative din Buda-
j T"l'sla, Partea interesantă şi cu totul nouă a 
~-:.::..a...c!'stel exposiţii sunt tablourile dlul Smi-

. ,~. gl~ .• ~eest artist desavîrşit, râsărit de-t od:lIA de1Js ex machina - cum zicea direc-
1 tarul ~('o,lleI de arta decorative - din at-
t l11?sfera mOd,estă a provincieî a cucerit ad-
l r,rmatlUilea Şl interesul 1l0tabililăţilor carT 'in 
, frunte cu Ministrul Cultelor ~i lnstrucţiei 

publice, Adalbert Berzeviczy şi cu Ministrul 
de TlOlIlPl'ciu, Carol Hieronymi au inau
gurut ~t's~h~derea minunatei e~po~iţii. In 
deosebl Mmliltrul Be~zeviczy a ştirieit cu 
de-amănuntul, la inVItarea cuI s'au făcut 
planu!ill', cât ti rn p va dura El:secutarea, ce 
techfllCa se va intrebuinta: apoI s'a inte-

:J .-"" resal de-aproape de sludiile ce le-a fiicut pic
~. '. torul nostru şi dP soartea luI ca profesor 

-. d?liceu, de,;parţindu-se de dinsul cu o vA.
dl~ c~>nsiu('ra\iune, întru pata în cuvintele 
de adIo; sper că ne vom mai întîlni de
R?UmB: ~al des, Directorul secţieI artistice 
dll~ ;\hms~l'ul Cultelor, eontemplînd cu ochI 
prwcpăluJ':' TIU se .pu.Lea mira în de-ajuns 

! d~ fO,rţa ŞI de monumentalitatea carA trans-
: PIrl\. lmpu~alor din operile maestrului şi-şI 

novat. La aceasta jendarmii începură. să 11_ Seeue 1lL' stradă. Se scrie din Cons- - .A trat;elD atenţi unea ono public 
chinueascli in mod aşa de barbar, 'incat ne- tantinopol: Pe străzile orll:;;uluf Monaslir (Ma- asupra pr<lv&l1cl de juvaere şi turnătorie 
norocitul om a încercat de dou~i ori "ă se cedonia) ~e intl'mplă zi de zi scene sfă~ie- de artă, care e bogat asortată cu felurite 
5inucidă, In fine voind să scape de torturi toare. Femel sdrenţeroase cutrierli străzile juvaere din propriul atelier, totodată asu
mărturisi că a furat baniI şi i-a ascuns in întrebând dela fiecare tred'tor, dacă. n'a ve- pra obiectelor potrivite pentru donurI de 
pivniţa' f~rmacistuluL până ce poliţia îns~ zut pe bărbatul, pe fii sau fratele lor. Aceste Crăciun. Anul-nou şi pentru nunte, carl se 
căuta în zadar baniI ascun,,;,L Sadowsky lua sunt ade\'(>rah~le victime file rescoaleL ale pot cumpera pe preţurI {o arte ieitine. 
otI·adi.. Fu dus la spital fnll'e {'ele mal groaz- cărol' ::;priginitori au murit în :\lacedonia, KJm J(i,scf, Arad Piaţa Andrassy Nr. 17, 

nic(~ chinuri şi âlullci, veni ~i preotul spre O femee in-ea treI băeţî, pe doul i-a ucis Palatul Reinhardt. 
a'l spovcdi. S!ldO\~sky jurii preo,tului, ~~ nu haşi-huzuci, car al treilpa a fost ar:; de - NicIo dama care are zestre de 
el a furat baniI ŞI sa plîlnse, ~ă ucălo:;1l Jen- viu de dUra Albanezii mohamedani cu oca- un milion nu poate cere giuvaericale mai 
dal'mi 'I-au impins la sinucid! 'e, Dupa moar-· zia unui jaf. O alta mamă a fugit din sal frumoase, ca acele dela far-kas-S't1eicher, 
tea luf toat~i treaba a ajuns înaintea jude- intre munţii stanco,;,l de frica Tureilor şi T(ik()\y-t(~r, ('asa băilor Kalalin (Opre), lângă 
cătorie'i şi "dul poliţieI a fost osandit la o se hrănea in pUf'ltip-talea aceea numai cu bi,.;erica română, Arad; aci să află un mare 
lună, ear jendarmil la câte 4 zile închisoare. earba şi rădăcini, zugrumându-şI copiluL asortiment de giuvaericale de aur şi argint, 

_ Ucdifle.are. La Picnicul uniTersi- ca cel puţin el sa nu ~mfel'e foame. O mul- cu preţuri foarle moderate. Intrare separata 
tarilor români din Cluj, jdrd sd participe, time de femei de categoria aceasta umhlă pe piaţa T6koly, Aci se pot comanda supt 
Il contribuit tncă Dt 1. Bozac, Sâmbolelek incoaeI şi incoaci şi incolo prin oraş lngro- preţuri tare moderate cadouri de crăciun şi 
p, Mociu cu 10 cor. Cluj, 18!X 1YU3, Eug, zind pe trecNori. Afară de acea:i\ta mulţ1 anul-nou, din aur şi argint de China. 
~âmpctrean m. p., Silviu Brânzeiu m. p., ţeran! llămânzi, fară lu('.ru raltteesc pe străzi. Acum e ocu~ia! Cine vrea să 
Val. Porut m. p. Pentru nenorociţii ace~tia până acum mal cumpere obiecte pentru cadourl de 

mult a jertfit legaţiunea engleză, care a 
- J)oue Rute de chilometri ]}e ccas: cumperat p.line şi a împărţit la sera ci. In Crăciun si Anul-nou, să nu sC'ape 0-

Prin Maiu 1902 s'au facut lncercMf pe zilele trecutc au mai sosit la Monaslir Doam- casia de' a cumpăra foarte ieftin la 
drumu~ de fer electric între Berlin şi nele: Milica Dobri şi ~ade,l'da Petrovici. Ţ' ~ A d 
Z ., - l' 1 d b' d nrăvălia luI J\ddler Laljos, 10 ra, 

osen ŞI !$ a aJuns a luţea aeI o e trimise de socil.'tatea damelor din Belgrad r-
chilometri. Se credea el!. mal departe nu spre a împArţiI săracilor vâine. Ele au adus Andrassy,ter l6. 
s'ar putea merge, din pricin~ şinclor şi :)0,000 franci pentm acesle SCOpuI'i. flIan- _ S(~hilllbare de local. Renumitul 
drumuluI, c~re n'ar fi putut ţll1ea la asc- tropicp.. dentist Morgensteru GYllia şi a strămutat 10-
menea Încercare. cuinta de ordinaţie (tragerea de măsele, 

Acum dc cur0nd inse, cu locomobila - Osândire prin telefon. Judecătorul 
d d ' L' C' L' -. I r~ 't plomhare, măsele singuratice ş. ire de dinţI, 

electrică a caseI Siemens şi Halske s'a ~ pace In t:..agt ;-;t.- OUlS, in ~tate (,-LJTIl e 
') 'coroana de dinţi de aur măsele cu rădăcinl putut ajul1!-,c la 207 chilometri pe ceas. a ascultat prin telpfon plângcn e re:-;pf'ctlVe Iv 

De mult se silesc attlţia filosoff a ne a doul oameni cari se hfttusera ~i fuse"pra etc.) în Arad, piaţa Andrdssy r. 15-
cOI1\'ingc că timpul şi spaţiul sunt numar arestaţi. Fie-care din el, pe riind, a vorbit Uea mnI nestricăcioasă. cremă. pentru 
crcclţiunI ale minţeI noa"tre; ingineriI prin telefon cu jupecătorul, care, în cele lnfrumseţarea tenulul e crema de fiorI de 
ei ectricianl, se vede, vor să ne dovedească din urmă, a declarat unuia djntr'in~ii că e iliac, un borcan costă 1 cor. 
putinţa de a le nemici, desfiinţând depăr- vinovat şi e condamnat la o amendă. Pudră de florI de liliac 1 cutie 1 cor. 
tările. Săpun de florI de liliac bucata 70 fil. 

- Un mareşal chinez. Ştirile sosite P 1 
După ncestc experienţf, Încununate din lndochina ziarelor streine, aduc curioase 3sta una 2 cor. 

cu izbelnda cea mal dcs~h'irşit5., se pre!-,ă- Pudra luno 2 cor. 
tesc din toate părţile a înliinţa căI ferate amenunte de"pre mareşalul Sou care, după - Mijloc sigur contra durerilor de 

ce a fost condamnat la moarte În Celestul ". '1 d electrice. după modelul încercat între Ber- stomac, a sgarcitunlor şi a catarun or e 
lin şi Zossen. imperiu, a fost graţiat în urma energicelor stomac, contra boale lor învechite de stomac 
_,-Siemens şi· Halske au 'intrebuinţat intcn-en{iI ale guvernului francez, şi CO!l1ra lipsei pofteI de mâncare, pe urmă 
data aceasta O maşină care dă curenţI trÎ- Mareşalul fusese inchis la Palatul de. un mijloc sigur purgativ fără dureri: e 
fa'aţI. MotoriI aceştia sunt învăIătuciţl de-a justitie din peking în aceeaşI celulli in care ceaiul întăritor de stomac al farmacistuluI 
drertul pestru 10,000 de volţI'. fusese tnchis ziaristul Shen, care suferise Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fi!., 

Dar partea llouâ e constructia căiI torturi cu câte-va zile mai fnainte. fiindcă o cutie de probă 2 cor . 
ferate. Şinele vechI cântăreau 33 'kg:' pe a manifestat idei prea avansate, Pe par- - Contra guturaiuluI, tuser~ răgu
metru ~i tCa\'ersele erau destul de depo'lrtat.e doseala celulei, ca.nd a intrat mareşalul tn şeI el. flegmeI şi a afecţiunilor laringilor 
între ele, parte de lemn, parte de metal. ea, zăceau îndi ur(~chile tăiate ale neno- a,re un e~ect miracu.lo,s pastilele. de/eept 

roc:itului ziarist, ochii sel SCosI, ungiile "i ,- f Erau câte 15 la 12 metri sau câte 12 la . Y Y Senega. Se pot găsl 10 armacla" erg-
9 metri. Cele de aruma trag 42 kgr. me- falangele degetelor, Maria" alu! Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
trul, sunt lungI de câte 12 metri şi cu Âceai:>tă vedere cauză mareşaluluI un Beni PiO (casa Dengl) 
traverse numaI de lemn tare, in numer supliciu atroce, şi a trebuit să plătească 600 
de cîtte 18 la fie-care şină de 12 metri. tael pentru a-l se schimha eelula. 
Pe lJ.ng~ şincle, pe carI au a se mişca După condamnarea sa la moarte a fost 
roţile, l11a.l, sunt pe de lăturI, pe dinlaun- pus intr'o celulă şi mal mică unde abia 
tru, alte şInl, aşezate pe acelea-şI traver-;e, putea să se mişte. EI oferi atunci 2 mili
la 50 de milimetri şi înălţate cu tot at,Îta oane ~i jnmetate de lael,; pentru a'şl recă
mal sus decât cele di nVI i tl. Pri n acest păta lih(~r\alea. dar îlOperateasa fu inexol'a
chip se Împiedecă deraiarea, .Metrul de bi\ri şi sentillţa de moartf': ar fi fost execu
cale cântăre~te in total 300 klgr. pe metru tată dadi nu intervenea Franţa. 
şi prunzişul pentru intăritul caer e foarte - Cadane carI aduc 50.000 de francI 
în mare dtime, 15,000 de metri cub! pe pe an. - Slujbaşii dela Morga din New-York 
depărtarea Berlin-Zosen. au gasit un mijloc original ca sA-şI mărească 

IUţeala aceasta, aşa de extraordinară, in propol'ţiuni mari lefurile lor. 
face că nu se pot deosebi de langă drum In America ca şi 1n Franţa mediciI, 
că sunt orI nu persoane în vagon; fireşte cari vor să-şI continue studiile de fisiologie, 
că nicI călătOriI nu mal pot gusta frumu- au o mar~ nevoie de corpurT omeneşti; dar 
seţele natllrel. se inh~mplă adesea că morţiI din spitale nu 

_ CâniI ciobăncştI. _ Un cioban, sunt in nurn(~r îndestulător ca să tie tmpăr
apucat de frigurI, trebui să remilie acasă. ţiţI la toţi, şi cli prin urmare un mare nu
Recolta era fi'ieută. Stăpânul crezu dar că mer din mediei reman fără subiecte de studii. 
poate să lase oile să plece şi sa se respan- Slujbaşii dela Morgă, oameni foarte in
dească. tn jur~l fermeI; insar~ină, insă. pe genioşi, "vind" pe un preţ bun cadavrele 
unul dm copII stH, Incă mic, să le suprave- cari n'au fost reclamate... Dacă doreşti sa 
gheze, cumperI un picior, s'au un braţ, nimic maT 

Făcuse socoteală fără câne. Indată ce uşor; aceşti "negustori" amabili vend şi in 
oile fură afară, cânele se făcu stă.pâ.n pc ,.detail". 

Hed. respons. Ioan RU8SU Şlrianu. 

Rditor A.llr~l Povoviel-B3fclann. 

INSERŢIUNI şi RECLAME . 

Se caută 
Practicanţi şi comptoarişti mal de
parte practicante şi comptoaristet carI 
poşed limba românească şi cea ger· 
mană în vorbă şi s..:ris, şi cari vor 
trebui să stenografeze perfect nemţeşte, 
pentru a fi aplicaţI imediat la o afa
cere de Export în Croaţia. Vor fi pre
feriţI aceia, carI afară de aceste doue 
limbi mal poşed una. Oferte adjustate, 
în limba germană, cu comunicarea 
pretenţiilor de salar şi cu alăturarea 
fotografiel să se adreseze: Export-

geschajt Feller, Stubica, Croaţia. 
740-5 

Avis. 
L-:::'-': eSpl'j ma p,tteri'a de ran că nu l-a cunoscut 

_f ~:UW.1 J(, _V'renu; pentru a-l da prilej sli îm-
P?dobeâscă una din basilicele lor cu tech-

turmă; de geaba strigă şi ameninţă copilul,~' După un an de negustoria asta maca
cânele nu-l luă în seam~, şi duse oile. In bră, se vezu cu mirare că adu~ese, scoţen
zadar copilul chpmă; ele nu-i auziră vocea_ du-se cheltuelile de transport platite, cincI

Tatal, . tn sfîrşit, alergă, vezu în de- zeci de mii de franci, sumă rotundă pe care 
plirtare turma urmând drumul obi~nuit, es- funcţionaril o lmpărţiră frăţe~te între ei. 

La recercarea mal multor stimatI 
colegI pentru dumerire, vin a anunţ;, 
că toţI acel P. T. DomnI, carI au bi
nevoit a se prenumera la opul meu 
didactic , CăIăuzul Învetătorululc sunt 
rugaţi de niţică paciinţă' - de vreme 
ce nnmcrui prenumeranţilor insinuaţf 
nefiind suficient pentru editarea luI în 
forma cum se proectase; acela va eşi 
de sub tipar ceva mal - târziu. 

t I1lca-~ puternica. lu\m Pek~ir un scriitor tinăr 

I n:a!,f1l1~r" cu ~tudii lrmeillice asupra întregei 
PI~t~I'1, blzantme - a ~r5I'i,; chiar şi nişte 
f~llt:a(hlne despre arta ŞI via\a bizantină _ 

'
1 zIcea ~ă. el Cunoaşte perfect toata pictura 

aceste! şco ale d~r în lucrarile dlul Smigelsehi 
_(,1 ... ~ăse~te ceva, nOI, ceva particular, pe care 
l l-a1: plăcea s o. b?teze notă maghiară .. 
! ,Domnul !::imlgelschi şi merită aceasta 
i,.o~tentlllne de care crAdem că niCi ai noştriI, 
;f' '. and \'a fi vorbă de zugrăvirI bisericeştI 

! lIu-l vor Jivsi. ' 
.! 

cortată ca de obicei de cilnele veghetor. Comerţul de cadane a devenit foarle 
Noue fermier! poate la zece s'ar Il su- important; are nevoe de vaste ateliere de 

per~t, ar fi chemat cânele inapoi, Acesta, amba.laj, pline cu lăzi de plumb; şi medicii 
c.u ~udecată, observator, se interesă, avu cu- amerICanf dau preferintA ,.furnisoruluI·' care 
rlOsltatea să vază urmarea fără să se arate; trimete "subiectele" franco şi "prompt". 
de departe, urmă oile. '-;- Escita. în mod deosebit atentiunea 

Şi v~zu,Pe câne ducend turma Ia pă- publiculuJ vitrina fenomenal de strălucită 
şunele oblşnmte. 11 vezu conform~ndu-se în a giuvargiuluI nostru de bun renum~ 
totul cu o~iceiurile ciobanului, tot aşa de Wei!lber~~r F~.rencz~ în care sunt ingră
exact ca ~l cum ar fi fost acolo, vezu schim- mădIte bljutcflIle cele mat frumoase şi fând PI;\~unile la ce~surile ~xate. In sflrşit, mar de gust, poate acolo fiecare aHa orI,ce, 
ucrurl e se petrecur<>. cu atata ordine şi, ca Care doreşte să cumpere Iubiţilor se! şi cel 

Socodor, la 6/19 Decemvrie 1903, 
Ioan C,.işan 
tnv6ţător. i 

r 
r 

I 
Paltoan~ f~m~~~tl =: S TE RN M. A. 

)[n!?'uzinu} 
Piala-Andrassy 

"is-a-"is 'cu bh;erica .llinol'iţilor. 

t--...... .--._~~ 
; 

t 
I 

1 
I ...,.. 

1 
j 

i 
f 



I 

i 
'1 
1 
1 

, , 

1 
! 
1 
1 
1 

Ib'. 

4 

-
"TRIBUN A. POPORULUI" Nr, 225 

Magasinul de resturl al Fraţilor LENGYEL 
ARAD, Piata Libertaţii' Nr. 21. 

ResturI În preţurI extraordinare de ieftine. e 

Resturi diferite renlRse din Dlagasiunl D!1stru prinr.ipal, difepite pânze, canava, creton., bae-rhet, stofe 
de dame, postav bărbătesc, stofe de mobilă, şi resturi de perdele de dantelă Sl' vind in pret,uri ef'tine in casa 
noastră parttcul"ră avem • 

65 8-8 O PRAVALIE SEPARATA DE RAMASITE , , 
unde pe lângă resturile ef'tine 8US amintite se lUll.i capătă stofe drlllodate, CQvtwturi de flanel pentru lllâsă şi J.at, 

plapom.i şi })ânzărie de lHasă 
; 

se vînd În preturi peste măsură eftine. Resturile vindute cu preţurI fixe şi după cumpărare se schimbă cu plăcere. 
r ~ " •• COllUl.IHleln din. pl"o-viucie S(~ efept Ut'sc pu.n~t,ual. 

. 
Desfacere totală de marCă. Telefon pe!!!~at şi oraş 471. Cel mal eftin isvor de cump~rare 

H ". I 
> • 8J e il nial 

Pravalie nouă! 
Următorul D-nel ved. 1. Siita 

din Arad. 

Juvaericale, 
bU{'ăt,i de aur şi argint (frânte) 

bilete de 8:m.anet Pravalie de sticlărie şi porţelan. 
A R A 0, Strada FOR R A Y 7. (Oveg~Udvar) .. 

Pentru sistare de prăvălie CII concesie oficioasă 

= ~B~facBrB fatală ~B mărfurI. = 
unde se vinde 

marfa sub preţurile de fa brio ă" '. , 

Cer mal bun isvor de 8provisionare pe Crăciun. 
771- Telefon Nr~ 247. 

prăvălIe şi mngasin de sticlă, 
porţelan, 1alUI)e şi . 

1"Ullle de "t.abloul"i. 
672- ARAD .. , 
Piaţa Libertaţel (Szabadsag ter 20). 
Casa contelul Nadasdy, colţul străzel l Forray. f 

Pe lS.ng~ preţurt mnderate se 
It flă de vinzare vase de pOl't,elan, 
!)entru cafea, c~aju; vase tie la
voi!-, obiecte de gahi din mnJoIikl~, 
ln.mJ)c de masă şi IWllllaute, tot 
(dui de obiecte de stieI fi, obiecte de 
cristal, colorate şeI. 

.. 

0umll(lră pe bsm g&tli cu prt:lţurHe 

ofjle rosI scumpe, ~a.u 10 eehimbff bit 
"lte obiecte. tOO5 91-· 

Deutsch Izidor, 
claaornÎcar şi juvaergiu 

A rn.d~ s"truda Telllplo tU. 

~. Tt"llefmt D·ml t38. .._. .-,,;,,~ 

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

-- c!obotar fJe ghete de b~rb8ţr ~i dame.
(Ju,dou.'i de c.'UOiUIl şi .\rao, eolţolpieţilLibedăţilşistr. Simonyi. 

.,~~.J!n;'~~Jrţ~n-;,!~rxl~~~~"j~~~~r~~P;..ţr'1~1!7~'+' uuul-noul Am ono Fire fi, atr!'lge atpf,+ia ono public' 
. ~~JG&.l:':i~6k..J:,,~./:Jjd.Af.iLc&;;j..r~I';;iLÎÂ.(..ak.IA.~~A.l~Ă.(JI","'JL:)jfo,J)A,jJi::I , 

r~ Petrol de cristal, ,lin loc IIi provin$§, eli; ln atelierul meu de 

1· 
i 

! . , , 

.~ BRUNNER BELA, ARAD 
I ~I: ~l;e~;:; ~o, ~~ţ~ ~,;~;:~a~~. __ 

I,.~\::.l.; II-tI-U 20 CI-. (40 file). ciobotatipr('g6t"!K~ ghetelecale ~a' frumollse ,i 
rt' :1!1-'g'lmi0 ~i solidE', prl:'cum '1 gh~h>, orlope~ ti 
~. rlice. fl/'. lâng!i (Jt·plitHi garBnli~. 994 45-6l • 
ft~ Pravalie nouă! l 
,.. =-0,-.'_ Diplomlt. de aur 1891. Oradea-Mare. ~. 
ţI; rrelefon pentru eomitat şi oraş 4:71. 

~. SCHAFFER JOZSEF"'~--
:t Tol.fon s'il'Ă U·H'· iti::. I!!r 387 !.RAD, Str:~:P·;:;8jdY Kiuoly. -, = depotN di~ (·ulort. 

't Ara.d, piaţ!r. :Boros-:Bani Nr. 10. 
~ Mare deţJosit de firnis, culori de 
.~~ dela fiXeC1Jta.rea ţt'~ Dt:'!1 rdmplă pân~ la Ctl:~ 
k&. ulei fabricat propriu, culori pentru Vc'lp-
,. mat de lux. - Com:-\ndde din loc şi pro- i 

C d b' . f" d t t 'd r 1 . t b' t h.&. si'rea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi fl. U eOi;e ue le LlD e o se vor VIn e e url e o lee e rr "Vinţă &6 efertuese prom9t ~i punctual. _ I 
... toate de primB. calittt.te. 

de lux, BGronz'kPikele, lemn ~i pl1lscti. . :t - Comande din provinţ/1 se L'lcT\l bun sŞin:.~::d :,,,,~:':~~"5:~! ·e i' 
u ere pentru teatru 1 .. ~OM 70- efeptuiesc prompt şi solid ._- ~. 

~ - Pachetart1B gru.tuit, -- c-- mp-IOIllă de argint 188/;. Dud........ ~ .. 0 

Tabachere de piele pentru banI, ţig~rl şi bbac; felurite ,.v . -
1&2-5 :: ~~~~~~~~~~~~~~a.: .!:,' 

.. Şaluri pentru voiagiuri! DU =,! In ~tl'\n~l' unl'\~ d~ ~ I'\lor. ~~ ~.'. ,~,j. 
M~nuş' fine bilrbMeştl şi femeeşU. Evantaile de bal extra-. ~; ~ Iiii "'~ ~ ••• Iiii _ 

ordinar de elegante, ,. ~ Care doreşte Să-ŞI procure cu preţuri colos~ 1 d"~ .. -:' ~~~~ 
~ SI du se m~+erie btH1~ de veetminte, barchetuff, pt\p.etur1'. ",e ~1':' 

Asortiment bogat tn tot felul da articole de modă pentru,.. $1 8p~11~t şi c(lsrşJfurl dt) i~rna s9. nu intrelsse 8 vÎsit" Jlwg-rlzlll111 ,,<: 
bărbaţI. ,. ~ oC8sicn/l1 al lut (1'., 

fii (Jf P!l.lă.ril, jobene, ClIlQU8, miţs de b~et~ şi c&.lMorit C&mi\şJ, H ff S .. l' n" dor ~. 
ma.gete, crav.te, batist., ciorapI, ghete, c.<m 'şne, bnstoane Şi! ~ O m an n a ~ t.,.~:.: · ii 
p~r~,plee etc. etc. ~ f • î~ 

~~ 'iJ unde retaturl se pot Ollpf1ta tn preţurl r~pr~,:c;bP:; (t} JumMate, iar .~. 't 

G 1 f fi. Q\ lt h' ti . ... tn rp"ţur'l fo~rte nV0,'. I.I? ţ . :o~.n::~:e Pl:~in::r~:a:~:c:t: ~::::a. ~ I·a HO'FFMA.NNnBSANDOR, În coltul pietii libertatiI, {,1-··1.i 

I 
.,.. ~ . J.:Cdificlul ~"'e.utru]ui. -. r 

...• Prelurlleffine! .. " Servire promptă! ... PreţurI Ieftine ! i 11 Telefon pentrll oraş şi (\0 m U. .. I. Nr. 10. 5"~10 l~ r 
.. ii ••••• ~~ ••• +.9 .... i'.+ ••••••••••• & ~~~~~~6it~~~~~~~~~~~~~~~~J.( 

T· fi T 'b P rulul" Aurel POpOVICl.B~rcu:r.n1 Arad. lpogra jJ, " fl una opo 

Pentru ediflca,'e şi stt'ămlltare de IOClll 

Preţuri colosal reduse! 

ge8.m!lntane pentru călMoril. 

Execută tot fetni de 

lucrări de compactorie 
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