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Din trupă se desprinde Uit de laaceLa înaintea{â spre statue,
. soldaţi ~i (~h·tli. un soldat se urcă pe statue fi la cuSeghedill, fi Octohr~,
nuna,· • Civişilc lărmuiau, aşa, cu ju"
- eoresllORlllnţl\ spedall a H'frib. Pop." ~
In campa.nia pornil<t penlru cfl~limătate gură, ,hangosc-l au devenit in să
""
garea ,.,drepturilor în a],lllal~L", ceea-Cfe'
~\'oldaţr cari depun cunună pe so· numaI când trupa a plecat spre caal' ill:-iClIllla de altfel cOllcesiunl pe
clul statuei lUI Kossuth . .--- Gomanda sarmă, ducend cununa. AtuncI au înCOlll,t lIU
a
Ilaţionalil[t~ilor 1JllHlal,
militm'ă ~Cltnuna_ CetăteniI revol- ceput să fluiere, ba unul m.al viteaz
ci pe contl uuită{ii arllla\f'l. [':l~rl~nU~
a dat şi cu o cărămidă, lovind un
taţi.
-- Luptă sângeroasă.·
1
de căpelenie a 1I10lJal"chicl. -' IJalla :7.
soldat în cap, asa că acela a şi căi. ut
cef mal muJeraţI ullgur) ~c pruvoaca
scăldat
în sânge, încât au trabuit să-l
AzI Seghedinul a fost teatrul unor
la arL. Xl din 1Hil/ care cÎ-col lI·ar gaevenimente carl în viata de stat a Un- ducă în casa din apropiere.
ranll"t armata maghianl.
, .
garieI pot să aibă gra~'e urmărI. AgiNu s'au mulţumit nicI cu viteJla
Aşa stau lucrurile.
~:1 1'espectarea Ic:gii o cer,. nllllle
taţia
kossuthistă,
indreptată
chiar
şi
aceasta,
ci s'au strâns în fata căsărmiI
~o\'illi~lil să tac<l uccî ~I ~il nu
alL ceva. Ear legea a\'t~llli sancţionarea
srre
casarme,
a
avut
de
resultat
că.
de
pe
piaţa
Murtşulul. In fruntea de~lajest(\ţil ::->ale. trebue sa se ducil I~ vorbească de respectarea legilor. cacI soldaţiI unguri al regimentu!ul d'aicf monstranţilor era Dr. Gaal Endre, conlup frunl:lşil lor nu s'au ilustrat decât
indeplinire: sel se creeze toate condlau dppus aiI dimineaţă coroană pe si/tel' orăşenesc. Şi nu s'au mărginit
ţiunile tn carl sa se desvolte, treptat, prIn cc\lcarea !'<lţi:;:ă :şi cinică a legilor.
statuia luI Kossuth. Pe panglica mare să ceară cu glas tare cununa, ci au
-. U'l'p\ at, armata maghiară. De;lk Ferenc7.tricoloră au scris: • ~emoriel Tale început să bombarde{e casarma. cAu
Alţt aliaţ'i. Erl ziarele kossuthiste
care a fftCul tntelegerea cu dillaslu:l" la
glorioase ~- SoldaţiI reţinuţI. e
spart toate ferestrele.
armată maghia.ră iudepellclenlil s'a g"lO- vesteau cu bucurie alianţa cu KloUc, azi
Coroana
au
depus-o
deci
soldaţiI
publică telegrama garibaldianilor, carI din
S' au deschis însă atuncI porţile şi
, dit. dlIlli a redadat menţionaLul arllcol congresul - in:dclltist ţinut la l!dine au carI au fost reţinuţI să servească şi
au ieşit un batalion de soldaţI, cu baio.. de lege: ~1. Sa primindu-I, a sallctio- trimis la Budapesta urmatoarea telegramă: dela 1 Octombre încoacI.
neta la puşcă, comanda\l de căpitanul
.t,!. ual apriori tendrD ~ele carI îl frăllIâllUt
" (;ollgl'esul Pro Triento e Trieste adunat
SoldaţiI carI au jurat fidelitate Dominic.
acum pc UllgUI'l şi el dadt nu cer nu- la [-tIne sub presldell{iu wmeral'l.liut Ridatit Imperatulul şi RegeluI să. încoroneze
Mulţimea s' a concentrat atuncl înainmai de cât limba de CUlnanu[l maghiară. Ganbaldz' anilll/mâl/-şi d~ vechia j;'d/ie 15'/0- pe Kossuth, asta până acum nu s'a
11oas.l
maMJlim v·itahana şi de lup/ele dale
tea
caseI
generaluluI Csalâny, unde striga
d ~'ar mulţumi şi cu Illal puţin dwsub eguia lut AOSSlllh şi Ga1'lbaldi, saiută intimplat.
.abzuge,
a spart ferestrele şi urla s~l
ţ;amdată, este pentru-ca în~eleg şi el, cu iIlSl!/leţiT'e pe Jla8hiat'l'I illtra!T lU luptă
E lesne decI de înţeles, că batic. Miliţia a împrăştiat insă mulca reforma în armata nu se poate face pellt,·u apdra,'ea dl'eplw1'or lor naţionale" mergcnd vestea în oraş, civişil s'au
timea.
In!lacăratir fraţI italienI desigur că
dintr'o dată, ci pe rind, cu binişorul. ..
emoţionat adânc şi au grăbit la statue, ,
Scandalul nu s'a putut termina
nu-'şI
~au
seamă
de
"lupta"
Cngurilor
care
A!?a vorbesc liberaliI carI vor să
e pornita nu pen~ru "apararea drepturilor să vada minunea!
însă,
ci mulţimea s'a adunat ear în
r(>mâna incă partid de guvernament.
Comanda militară a auzit Însă şi (aţa căsărmiI unde înjura pe soldaţI.
n~ţ~onale "', căcI ~:1lInenI nu voieşte a le răpi
<!t'....,,y orLa
e insa că M. Sa, cel mal niCI un drept, CI pentru cucerirea de con- ea şi generalul Csalâny, comandantul
Căpitanul Dominic a ordonat atuncI ca
-.,;:~.. .,-e'6n~lituponal. şi mal cavaler monarh, cesii pe conta altor neamurI.
divizieI de honvezI cu reşedinţa aicI, soldaţii să Încarce armele, a somat
. '--"&lf! u .. ~ . şi nu inţelege acel articol ,
~,lt prIveşte acum pe C nguril carT se
a trimi,:-; îndată pe adiutantu\ s~u Hor- apoI mulţimea să se retragă. Trom~ "",-~ dl,.-!;:~~o" in !:)~l."ul IIi C<lJ">i inlcrpl'cte;-Iza l)LlClira de lFllllt altat!, c'>,rasl IlL'nc1nintreV~ltl1 ~~lI1Jor ia poliţie, să ceara ca
bare~l:
cum
se
impaca
dlllQstlcislnll1
şi
irc·
': "'sfetnicil:-:iN ull!1url
Rise
zice ca Intr'u
petele au sunat de treI orI, dar deh
.,.
aceasta să ia de pe statue cununa soldellltsmui
la
un loc.?
COllvurlJi.l'l' ('.u un b,ll'bal de stat mamonstranţiI nicI gând n'aveau să se
>1:
daţilor. Poliţia n'a vrut să îndeplinească
glliar a şi spus-o: la i8(;7, cal1d a disDwrea '1·cluslt,tfl. Orafele ma- însă această dorinţă nicI după-ce ge- împrăştie.
cutat cu Dedk, 11 'a fust por-ba dt:: ar·
S 'a comandat atuncI asalt şi în
ghiare continuă a ţillea şedinţe sgo- neralul a trimis acolo şi pe căpitanul
mata maghiară pe cunta /illlta{ii arcâte·va
clipe grămada de demonstranţI
nzoluasc ill cari cu mare insujlelire Parutschia.
matei comune.
a fost spartă şi vaete teribile umpa/rwlu.:ă rr/usă darea câtre s1at si
Neavend încotro, căpitanul şi loCă acesLa-l 'Hleverttl,
se poale (lpreşte pe sllijba~i a primi dare deia
pleau vczduhul. Se produsese încăerărr
vedea şi din convingerea neslrallluLata ce1ăţenii cari ar J/oi să plătească de cotenentul au luat cu el doul sergenţI Între soldaţl şi civili. SoldaţiI loveau
~i s'au dus să îndepărteze el cununa
:' ~ care M. :::;aîn ordinul de zi dela Chlupy bunăVOie.
cu baionete1e, civiliI cu bastoane şi
de pe statue. Au dus-o la poliţie, s-o
-', ;: ........şi manifestul dela ~2 ~epLcmbre accellpetri.
păstreze acolo.
,
lueazll că reproba. >' lenden ţele unilateSe comandă afund foc.
Atâta 1i-a trebuit însă .civişilor c ...
lTllgurii 4Ieg;enereaz~l~
rale.«
MulţIme de Unguri că{ură scăI
Să fie insultată (:)!) memoria • sfîntulUI
par, în sfâr~it, sa admitem şi leodtlţt în sânge. Sunt {eel de răniţI între
~unt lunI de tile de când presa
ria lua Barlha Mil).lus, car'e În ) J\lagyar- n:a~hlară asur~eşte lumea cu • impe- b~trân e! .. S' au adunat decI inaintea cari IVagy .FerenC{ trage de moarte.
ors'7.ă.gc dela t) Oclomvrie zice; desvoltân- nahsmul maghiare şi cu ) 30 milioane primărieI, unde e şi poliţia, şi au începui Alţii vre·Q rece au fost duşl ta spital.
du-se napa în intervalul dela Uiti, şi :\'laghiarl ( cât trebue să fie cu vremea , să Iărmuiască, cerend cununa, pe care Judele de instrucţie Humbacsek încă în
pana acurn, trebue largit ~i cercul as- pentru-ca imperiul maghiar s'ajungă o s-o ducă îndărăt. Ba o delegaţie în decursul nopţiI i-a înterogat.
piraţiunî!or şi creal fondul legal pentru realitate. PuţinI dintre cel-ce scriu se frunte cu deputatul kossuthist Polczner
Intre astea a sosit şi cavaleria,
a întrat chiar la căpitanul poliţieI şi
realI sarea aspil'aţiunilor .•.
gândesc însă la cruda realitate: la dec~re
a dat şarjă, aşa că în scurtă vreme
.,
FoarLe bille. Dai' oare În stalul gene, area neamuluI unguresc, ceea-ce arct&nd » indignarea poporuluI c pentru pieata a fost curăţită de mulţime. Pe
, blasfemia c comisă de comanda miacesta numaI Unguri! să aibă aspira- se poate dovedi cu ~. cifre.
litară,
a pretins cununa. Vicecăpitanul străzile laterale s'au petrecut însă deţiUlIl '~
Intre cel putinI
amintim totusI
,
monstraţiunr mal micI şi ferestrele lo$i n.al presus de loate: la ,8{j- pe "S't{jvelke:p:sc, revista scptcmânală SzUcs J(\zsef, ca , patriot.- bun ce este,
cuinţelor oficerilor din oraş au fost
li-a ~i dat-o îndată.
11 uma! pl'lltru ocru tin a Ungu.rilor s 'a:l
~coasa de agraril dela ,Ha{ank e , care
Cu alaiu mare cununa a fost pretutindenI sparte.
, creat lt'gi '!
1U numărul seu din urmă scrie urmă
*
_~,... Xu s'a făcut atunci o lege a l1adusă la statuIe.
toarele:
Ziarele d' aiel au apărut în ediţiI
Patrioţii
înfierbântaţl
nu
s'au
mul_ iiomditd{ilor '! ~i executalu-s 'a vr'odală . , "Fiii Budapestel. Cele din urm~ sta·
extraordinare. Ele agită grozav popu"Îneel' aceasla lege'~
t1StlC~ oficioase duu tabloul interesant al ţumit cu atâta, ci s'au dus la locuinţa
laţia şi insultă oştirea M. Sale. Se face
~\ cilll'. n'a esecutat le~ea aceasta'~ ~larcl schllnbătl morale şi fisice, peste locotenentuiui Horvat unde au spart
apel
către soldaţii unguri să nu cumva
.,.~ ~~ ..\1. ;:;ia l\e>\iI!,Uf nu poate fi 'acuzat. Pe (,.Care va trecut ,Lngaria în cel '~o anI din toa te ferestrele şi era să demoleze şi
urma.
p~
la
m~eputul
anilor
70
pe
o
mie
să
tt'agă
asupra fraţilor lor (dacă s'ar
ţ
_
când nu eXleMt v,uvel'l1 uuauresc dela
casa, să între Înlauotru, dacă dela cade locuitorI dm Budapesta cădeau mal
J.sr.
.
b'
mal
întâmpla
demonstraţiunl 1). Se vor. ,}/ lI~coacl, ca!'e ,;(\ Il U ii escelat prin ~nutt de 40 de naşt~rJ, e~r în 1902 Ilumai sarma de honvezI din apropiere nu
ne~ocollrea legll de nationalitatI.
:-5i 3 0 • Raportul naşterIlor 111 1876 a trecut grăbea un detaşament de soldaţI carI beşte însă că încă la noapte vor sosi
aicI soldaţI (român!) din regimentul 29
chmr intl'eaga ob:şLe 11l<lf!hHuft n~l este 4,=" d,e atuncI a~ SCil,:;ut gradat la 30. Dacă au împrăştiat iute mulţimea.
1
~are pornita ~i nu cere uc"lilnţarca al'l. n.e gandlm1 eă 10, ttmpul, acesta d,t a spoAsta s'a intâmplat inainte de ( Teml~oara).
A-ll
nt averea 10 capitală, ŞI cu asta luesul
'r'} dela 1.st)~:ear pe de altă parte cât a CI escut ll11merul ameazl, pe când se serba de altfel
.
EI, dacă aşa stau lucrurile_ nicl Ull ()J~I'et!or, carI de obiceI sunt foarte spor- , ziua de doliu e.
''''''Ungur .~ 'are drept sa acuze COl'oana C~\ 1111..1, numaI atuncI putem observa in ade.
După ameazI cele patru companiI
tace dIficultăţI la executarea vre-unel veI', ce ~chimbare radicală s'a facul. filet/. ale regimentuluI 46 infanterie, sub conIu articolul din care am estnlS eri
legI.
,:~o ~te ml1 aSl'll:cl/ea cdO?' 1I'ecl/ll, şi şcoalele ~ucerea căpitanilor Helmer şi Dominic ceea-ce ser.'e despre impb'atul Rusiel, al Ger.,.,,, .....~ ,
Tot alŞa, dacă .vorba e sa li-se facc:\ [~~lta~eJ .. ror /1, plme Illmlal Cli ,copllf prole- s a dus la statuia luI Kossuth. Miliţia malliel şi despre moştenitol'u[ de 1,.011 Fran~,H 1101 ~& al 1I111,L;l'u(llor (h·rel. '01' fi aceştia
Ungurl.lor concesiu,nl in virtutea p ro l4 re - In stare. să la asupra lor marile datoriI s'a postat pe piaţa Klauzal, unde sta- cisc J.Î..'1'dilland, "Jovend6" $C7"ie şi desp,'e Korber, >1millistt ul p,.eşedil1te al tno1te1lilorulotl
sulUl ce el au reahsal tn ceştI din urm'i, cari se impun locuitorilor capitaleI"?
' tuia era înconjurată de multime de
de
tl'OlllJ.. m-metoarele:
treI _zecI anI, nu esle oareatleveral c~
'
La asta să găseaSCă onorabiliI' im· Ungurt.
Că'cine este el'? - m~ intrebatl uimiţI.
naţIOnaLităţile
au .progresat
si ele
' ( perialiştI e cadenţa!
Cununa soldaţilor era atârnată de b:ată-'lt de ani de zile e factorul expus al
.
,
.
, prm
urmare ŞI lor 11 s ar cuveni crearea
politicel austl'iace, e dl Korber, care a tillut
mânerul săbiel statueI luI Kossuth.

<r;:7~esp~dar~a l~gn.
~

fundalul legal În cadrul caruia s.l se
poala desvolta';i!
~i nol am avea şi avem drept sa
cerem garantiI pentru desvoltarea noaslnl indeosebI din cau:să, că până-ce dela
1HGi' Îllcoacl Unguril au fost Într'una
/avorisaţi, acordandu-li-se legI cum li-au
dorit ~i redactat d, noI celelalte naţio
ualilall, am fu::5l mereu prelerap. ba inca
ceva l11al grav: s'au adus legI impotriva
c.l.rora am protc~lat dela vladică panfl
la opincă.
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[lI'o\'o,)(',l la n'I" .. t;l lUI illail~t<II;l :;;i, pvită
Cine lli-e pri.ten fi cine ţine să
Serviciul divin s'a terminat în modu
l)('a~la. ea :ifl adu61 SIU~!lI' VI' o hotăI'I!'I',
puna umerul la lupta ce o puri"
cel maT demn pentru astfel d
'
("
d
'
. l'
h' ă '
'1"
'"
~ ~.,
am,
'.
,
e ocaslUnf
><111
a IIICPPU crlS;1 ma;.: Iar a,,,upr. sa sprtJl1leasca uz/alU de roate 7ia / . pnn Intonarea IInnulur II
'oa
gl'llta'
..
Latl
' t
'
" ,
l
ru S t
....
c!IP.;;IIPT a~'Illl\tpL PI'/I ~Il pl'llIIlt oara s li 111- sa-I rispâlldt'aseă îtl cercurI cât
',regină" din partea coruluI dlur Petri~or
tl'f11plal ea regt'lp a ZI":
,.
'
,1 r ' A 1 ~
'd
bll
'
. mal. Acest cântec intonat tocmai înainte Je- ."k1 se mal prolllm,e ~l I-rmtC1SC ,~~ a gt.
pe am 111 eose a pl eoţtme Şl desch' i
d'
'd
~
,
,
.
\'
Y
,
't ~.
... ~ vor In
.1 d
1. erea şe lOţeI mănn
lUandna \la
aşa 1,iz'toruÎ pe el ilprtl'eşte.
,11lJ.lt',atorz,
car1 d aca~ lŞl
ep1'"
InI ponală in peptul fie-că Ta d'
I ,.
"
'. , ,
~ d'
" , '.
I
ru
10 ascu tatorl
Intr adm:PI', pl'ntl'~ pr~llla o~l'a ,; l~ 111- aceasta atorze, proprza pOSI{le lŞI vor -a transpus pe aceştia Într'o aUllosfcr i
tt;mplnl. ea hallcl,.,c ~ ('rJIJIIl,nd III ca,lltate în/ari-o. Atâ{ia insi ni-au mulţumit pe". ~eal:lnă ~e demnitatea serbătorÎI cu '
JI' /lIo ... tellllOl' de tJ'on, să Joace 1'01 IIIde- I
" •
~.
'
"
.! ~
dl.rel ocaslune În fi
'ă ; ,
'
' cu ocaslU
" vl;;ltel
. .UIlUI
' , SUVel'an stl'ClIl,
.'
1"11 ca-l aparam
.,
PCJl(IPfll
,
" de socIabsm Sl
• a atea f rumoase '
In .
Zile dee-care
s(! 1 ăt anT VIS' rrn P VI"ur'
.
III riena se ~wi\'f·"te ca un eVI~nillJent sen- curente przmeJdlOase fi ne roaga să aceasta dl Petrişor l~ r~ _or mfia.r 'd' enlr"
,
,
'
l'upta.
,
I u de Imitat.
"
erUa a 1 In Icat c.,
sallOllal,
că ,;uo'
prptec,;l,
de \'ellatoal'e
Ifl nu contcmm
exemp
g'r:ldina din Laim:, mO:;;ll'llitOl'ul de tl'on a
Lupta se poartă însa cu ;e,.tfe si
Atât i-a mal trebuit inil ~
pett'~cu!, o zi inl~'eagă .il1, societatea ~mpel'a- oboseald, Cerem aceste jertfe si oboseÎi nespus de sirnţitoare a din ;:it~~~a~~;;
Illlul \lIhf'lm, tăl'ă :'ilt la parl(~ ŞI r~g~lc d 1 t ţi R
A
••
d b"
veneratuluJ şi iubituluI domn pre' ;' . 's
'
.
"' :"
, , ' , 1 " .1. t
e a o T (Jlnaml
e me.
J M R
'
,"''''ulnL",
lJo!'t~u.
,cal~
e un, \ ~Il'.', or P,bJO~la. :-; a u~
,..
oşu, Imma
sa s'a aprins şi CUVi!' , .
ocasJe UllrWI'atu~ul ŞI IllloruluI l!~lpăI·at,. s<~
, '1 thMna Popol,.tlUt..
tele ce s,e de,slipiau de pe buzele sale C-~e ,po.atA apropIa unLll tic altul m deplina
ceau ca Hlte~lgenţă şi popor mereu, mereI
mtlmll;lt~,
să tresară. f ace cunoscut F~ranilor, cin.'
sunt aceştI căputaţf veniţI azI Între ef :'1
ce vreau, esplică cuventul "Astra", arHlJ
PClltJ"U CI bUUellţ,ÎWltHoitri.
_ Impresii şi refl('xil. _
!nemrea el mareaţă, laudă comitetul araI'
)ator, ca. a ales un loc alaC de potrivl~
Incă odată amintim tuturor aboComitetul despărţementuluf Verşeţ pentru ţinerea şedinţei, ca biserica ~ mu"Astrel", a venit intre al ser, să le vadă ţumeşte t,eranilor, că s'au presentat la adu
nen{ifor nostri că pre,tul abonamentulul al
d
,,'
d
I
e cap ŞI şI-a ţinut a unarea genera li. nare In numer aşa de frumos şi-I roag ..
este a se plăti ·nainte. ~V'a,.e să s~ anuală în Nic()lil/fll'-:~.Jare, în zÎua ~aşteriJ să asculte cu ~ăbdarc ce li-s~ spune ,:C
suiere deci nicZ unul, dacii cerem sa Ni'iscătoaref de Dumnezeu, adecă în 8/2 J -:- pe-al vostn suntem _ a ZIS dl Roşu _' _
indeplineasca aceasta, şi cu atat mai Septemvrie.
ŞI lIltre al nostril am venit, nu ca să luăn
putin dacii trimitem e/zi/an{ele prin postă.
Comitetul despărţcmâmulur în frunte ci să dăm. Ce? Aceea, ce în lumea, Il':;
seu preşedinte dl 1. .il. ROfU In care am umblat, am a<YonÎ'>Ît: lumin ..t,
Noi 7ilnic avem cheltuell mari Cli .rcoa- cu , harnicul
d'
'"
f1.
şi InSOlit e inteligenţa din ~ i?rşeţ şi ;ur ~i v'o dăm cu tot dragul inimei, căCI (ra"
ferea tiaruluf şi dacă nu vor plăti abo- a sosit la Nicolinţul-Mare cu trenul de ne sunte~r, măcar, că avem. mânI mal aH)]'
nenţiI, din ce am acoperi cheltuIelile, ca dimineată, la orele q jurn. A fost salutat Ca ale voa"tre. Inimile nUilstre acele(l""
mei posta nu dă fimbn pe aşteptarf, nici in gară 'din partea On, Domn. An. Popo- bătaI ne bat ca şi ale voastre,aceleaşT 00niloru!td de coroc2lld.
' · nu pot I uera vicI, gr,-or. român din loc, care dinpreună rinlit avem ca vor ·'(... i ca voI avem y~.l no"
redac/orzT" mCI• t
lPografil
AltiI ar :'lPUIiP aItCf'\"a, IJe exemplu r. ~
• I
cu colcgul O-Sale Ono D. Pincu în fruntea păsurile noastre; ioda noastră su.nteţI vo.
rnal'chi.~uJ Bacquehern. lllillistl'U1 de reslloiu Jăra a fi p ăti{I 'nainte,
uneI prea frumoase cete de inteligenţă şi că şi noI dela opincă ne tragem Am veI."
lip odinioar,"" C31'e a CIoplit om tiin Ki)l'bel',
apoI noi amJăcuI fi jertf~ {am teranf a alergat să bineventeze comitetul la voi să ve plătim, căcI ve. ~ "MUti
adedl ţel' de :-;ecţin <lill cOllcipistul de odi- fi aşteptat destul, căel sunt suIe dl' abo- şi oaspetif ceIlal~r.
şi ve plătim cu lumină: cu sfaturI şi Cl".'
nioltl'iL ltlâncAtol'U1 de stl'idil. c un drăguţ nenil cari sunt datorz şi pe anul trecut.
Circa 25-30 trilsurl duc oaspeţiI la cărtile ce le vedeţI aci înaintea mea şi p;,;
11('1 l'a 11 1 care pl'ive:;;te lUflwa :;;i oalllenii fim\
~,~,
,~
Sft, Biserică, unde se şi începe celebrarea carI le vom împărţi între VOI. Pri,;
iJusii a ajulls ea cl'ealUl'a luI să-i lie sef.
Amho/ant sa fac· m rmdllzala de- serviciuluI divin din partea Ono D. A. aceste cuvinte teraniI deodată parta a'.'
JIlini~tru-r;l·e8idf'nt. -~ pe ('!llld eL marchi:.;ul ! săJ'irşită. Şi după-cum cititorii cer Joaia PopovicI, preot În loc, N, lorgovicl preot fost smul~1 din sfera ideilor, în u~,
lira\'. ~ la jllde(:~toria .. d,~ill"istJ'i1ti\'lt, ea regulat, bine scrisă fi bine tipări/a. tot În .\larghita-Mare şi A. Corcea, preot În învîr~it până acuma şi nu puteau de SISU:
pl'f"~eJlIlle de sectie, Vaeă 1 ati cerceta Cll asa si nol nu vom mai tlimile celor Coşteiu. Respunsurile le-a cântat corul din gândi şi simţi, decât cu vorbitorul Ull
illh'ebările df' .'Sus pe domllul sarcastiC! ÎIl
'
•
I ~I c i t '
I
- , Alibunar, sub conducorea zeiosuiul inve- preună. Stăteau ca înmarmorafT înaintc
!'!alollul luI particulal', În ~tJ'ada :-;taJioll :\1', ce n~ pa es regu a~ ŞI v~m ua" mesur: tător dl Petrisor
omuluI, ca şi dela care n'au mal auz"
;-), mal'chi~ul p()ate al' ofta în mlldul ur- neplacute pentru cel can dupa ce HOl'
TeraniT, 'ca creştinr, În decursul s, d. poate nicI-când, cuvinte pline de atât.
mfttOl':
li-am are/at bunavoinţa, drept respla/a aU făcut cea mar bună impresiune, ceea-ce dragoste adresate lor; n'au mal, simţ'c
\Jiu omul ace:o'la, c~U'e-rnl ajuta se arată nerecunoscelorl
m'a făcU[ să presupun, că sunt convinşl poate inimă, care să bată atât de ascmcne~
::ia-mi Imlu'ac haina - e nemai pomellit _.
.
despre sfinţenia instituţiunil m,lntuitoare cu alor Nu voesc ;;1\ zic prin aceasta, c ,>
a devenil millisll'ltl meu pre:'\ident! ::::;i a
Pe' prietenii buni zI rugam sa fie de vieaţă: a BisericiI şi că nutresc ade- doar conducetoriI lor suttete'}H din comun.>
auzit de.ia, ce fel de po,;î\ie şi-a asigurat pilda ~i I'n privinţa platiriJ abonamell- verată iubire pentru representanţiT acesteTa, nu s'ar interesa de el. Din contră, al' '
pl~nt]'u cn.;;u) cân~l :-l'ar' retr'1 ge '? EI l'a fi tului şi in privinţa l'espâmiiriI )+t~, .,"~c, pe.nlnl .prw\I, ,M'am convins in să ulterior, spiendidă a serbltoriT: primir
oSI.!pr('sidentul judecător'iei admlnistratite, Stăm în ajunul unor vremuri is- Că 1) parte din el numar în urma simţu- numer de membrir din c
â, bancile
cu un cnvi'nt acest om p;\JI(\ la moal"te Îmi t '
b .J ~ f
... I / ~ b'
luT de conservare şi a obicrnuinţiI nu s'a tul şi frumoJsa petre~e~~seară~ au dal
orzce, e vor a ue m rarea 111 lip a ar- rupt încă şlorma
, f
I d e b'Isencă
' ŞI" ŞI aceasta, destulă dovad'"... de".D
. .-""""
.... ·rma lor romanea""~
va ti ~ef!
"r.~--·
.,~'
. .
IHJ'e bătească pentru CI'oit'ea unei sorţI mai daca- nu se va scl11'mba Inersul
lucruluI, se Putl'n-I
oamenI llU Însă darul de a exprim::
Prf'sidentul Sf'II~tu j uL d III
JIItemp
l
1
i 1 e 1Il1l1l'"
' ' tI'lI IJI'C.';I('1 eli I, bune a neamului românesc, Cine {l1le va lntempla cu sigurant,a~. Sperăm însă, că fidel aceea-ce. dl
simt
al' gasI,, ca Kol'ller
R şi de a răpi mas~el:
1.
oşu,
uei.
, cum înte l
Eal' acuma voI să ye (~SP 1te
f'g '
ca sa"-ŞI' dea' pal'lea sa de lupta"., l'ntâiu l'ntell'genta dl'n NI'coll'nt. va "'~idi pe basl1 cu sine ca ŞI
Kijl'lJN' e mim'sirul p,·esid.e1l1 al moşteni/om- de toate să ajute la intarireapresel na- solidă ce a pus-o viitoarel clădirI IIAstra",
(Va urma.)
I .- O parte din locuitorir Nic?linţu.luf a?ecă,
1111 Je IIO}l,
u,
ţionai", pâna aţi aproape singuru mlJ- nu in urma sărăcieI materiale, CI spmtuale
E\'cnÎmentele timpului din urma au loc de lupta ~i chemat s'aducă servicil a devenit aderentă ideilor, - despre carI
Ţ"
S(;oS mult In relief persoana pdll~ului de preţz'oase şi i'n viitor.
'd
Imlşanlr'
de nu a~'( fi convins, c.1 nu pot prin c
cOl'ouni't Francisc ~'eruillalld. ::;>i iucă in a~a
;
~Trl'buna
PoporuluI.
a
dat
doveZI
teren
între
ţeranif
nostrif,
decat
numaI
pe
IlIă:-:ul'ă, cllm in l'ngaria niCi Illl "e P l " f ' S l l - {
~
,
1
- !Jela raportorul nostru spocial. că are în ,,'uru-l gru'Pate cele mai bUHe timp limitat, m'aş mgrozi s~ e nUT!le~c .• ,
plllH',
_
a devenit adcrcntă ideilor SOCialiste.
Municipiul comitatuluJ TimişaniI şi_Oi
, Se ziee,. ca. r~~ele., ~al:p:, ,~l1nă aeu~ puteri naţio'!ale., Luptam j~ra şOJlăire Faptul acesta a e~it la iveală În decur5ul ţinut LunT inainte de nmiaz congregaţi.;.
Cll zel ncollo.!;lt. el smgur ':iă\ el~a multele ţiI de anI de 711e Sl cerem sprzgmul fra·
f'
J O
D A Corcea Întitulată de toamnă, destul de bine cer'ct~1td
I I
fII
. " . ,111
1
1.
,
COOlennte
n
.
.
),1'1'\' e e a acer ale gU\·Cl'ljlal'll,. 1 'tcar'l nlll ţilor Români inspre ducerea la isbâlldd
Mîjloac~ de Înaintare'" despre care va ti Primul obiect al ordineI de zi, bud,
i't~a să se ames ece
IIIC
mo~ elll OI'U u e .
,.,
__ ,
gelui comitatulul, care represintă la chel·
tI'OIl, de present e I'Pli dispus, adeseol'J sc. a causel naţIOnale,
vorba mal In JOS.
\'Ol'hirl' ÎlI J:("ieb"l'ath. s'a dus In I:lldape:->ta,
ulale li tl'llS la ,.Hpgillu .\ngliei-, a dÎ:imltat
~ 'II K' I ,<
~
I ! l 1', 1 •
l'lI ,~ze
a rn"n Il" ('UIIlIJlI (e IIp;\ Li 111; J
•
'
• t' 1)
,P H~e/,{~I.
l:il mal Ş II~ IIrJIIU~;(I'1l - j'P-l\
IlHil fi'wul. fIIcrf'l1 inaillh'H 110;",11';-', dr' IllUlt,,OI'} eu noi, al tit-dală eDlllra lI(1aslră ::;i
:lellmu ese la iveală (';t IlU l-au l'flrWll·cal.
,
~.
t' I
~.I'a.
om ~Ier:; pllll<l acuma, JIl li a
llOa~h'ă Oi UUţ!U1'ilnr, ('1Iial' şi aici Iil Viena,
\lJl domn cart' Jpsi~lII' e,~i~t{l, a căl'ui ~ilhuetă nu i-o schiteadl illsLJ;;ij'ill' !JcI',,;olla!p,
ci n;t1.t,'ia lui, pachetul. ghf'telf' de lac,
k
De ani tip zile SUllt in alingcl'p cu
acest dOlllll :;;i acum penll'lI intâia oa!';"' il
il!'i \'f'SC In ocbI.
\'{~d doI oehI Incui npgri it la Bil.:,;edo\\'.
1
1. II
pe 1111 cap {le ulJ ( Of{.
Acesta e dan! dOlllllUI, Il(' eurc ram
([llIoscul; dar nf'-a (leşteptat clIflositalea,
lIf' elllld in ",ilele trecute a demclltal În IIUmele Împi!t'atllluI austriac, pe mini:itl'ul pl'esidf'lIt al L'n,ga!'if'l, Deja 411' mlllt. foade 411'
mult. !lU s'a illtelllI,Jal. ca milli"lI'lIl jl,'('sit!t>llt austJ'ia(' ~ă păcăleu."că !Je colpgul seu
maghiar, a{lecă Tara CIIg'U1'easciL Cine e
acest om ~ tIt' unde vine: ce măn,lncă:;
'} 1 . l ' 'J
t"
cm'c e P,;I 10 ugUl. lIl. ce pa ImI :\1'('. -- cu
un cuntnt ce e, cine e minisll'lll pl'P~ident
al .\ustJ'ieI",J
Depinde de ,l('eea, cuI tn.:bll4.' si't-i 1'1'15pUlld la aceste Inll'p.băI'}, 1':11 d, el' ţii multi
împreună
cu miile, CRl'l pJ'IVCSC lIcruJ făI'ă
· ă d' d' t ..~ ,
'.
•
pa t lin
!Il
IS an~" ~I pf' oamellll, cu carI
lUI interese personale, am rl'spullde: f'ă
acest domn in realitate nu e ministrul PI'C,.,jdent al lIllpel'ululuI au!'l.l'iac, ci al mOfte-
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tI
Vec h'lI eepi.SCOPII,· " romaneş
. '"

talentaţi şi conştiinţioşT cercetătorT din ge neraţia tineră, dl Alexandru L,ăp~dayt, avend
~
mintea neÎntunecata de preJudecaţI .con,T~legrafu~ Roman dm Slbllu .In nu- fesionale, şi inima neinfectată de pIsmă
m~rul seu 94 d~n an,ul curent publICă cu şi ură, a recunoscut, că toate argumentele
n, ade~ve!~Hă ,satlsfa~~lUn: rap?rtul,. ce dl aduse de cel-ce s~au scul,at în cO,ntra, t~.
(1~. (,. roctlesc~ 1a făcut Ar.:?def!1ler ,r~-l selor sustinutc de mine In "Vechlle '"~P,I
man: desp~e sCfl;rea mea ,., \ echJle t~PI-1 scopii româneştI" au fos,t sp,ulb~rate .l,?
scopiT romaneştT.
,
I scrierea mea Autonomia blsel'lceasca·.
Nu pot controla, dacă dl Gr, G, roReplica părinreluf Bunea - zice dl LăciJescu a făcut aievea acel raport, căci vo- pedatu _ reduce până la unul argumen!tunul Anale/or AcademieI În care se va tele aduse contra teseI sale şi mal reduce,
p,ublica ,raportul autentic, ,nu, a apărt:t Î~Cil. , de sigur, consider~~~! ~i ţerminu,1 de zece
C~l puţlll eu nu, l-a~ pnmlt, deş~ ?lI-se anT, pe care păflntele Bunea II acord~,
tfllnlt to~te p,ubltcaţ1umle Academiei Ro- spre convingere, putiniior! carI n'a~ pt'l,ml~
maoe, fimd ŞI eu membru corespondent cu bine resultatul cercetărtlor sale IstOrice
al acesteI inalte instituţiunI.
(Sămănătorul).
A

A

I

i

~ tr.esuplln însă, "Că nTelegraful, R?man ŞI alte foI romaneştl, ca d, e, ,.,f oala
. ă" d' C'
b (
.&
I d 'lecesan
bl~, a~an~e e ş ,num~ru 3~,c I~r
1903)1 au pu, lcalt inaInte I e vdre\me 'r
teXtu autenuc a
raportu uT
- ur, OCIleseu, ceea-ce dovedeşte, că domn IT dela
.. Telegraful Român" culti vă relaţiunT 10"
'.
c·le SCU.
(Ime
cu dl ·I· ...
v I
.
,
. Am ~ettt d~cT ŞI eu, rapor:,.tudl dl~
CeS!lUn~, ŞI am, ~ mas ~Tmlt, vezen " c,U
dl .ro.cilescu mdlt~ază, I~ con,tra pr~mler!~
~cner1J mele "Vechile EPlscoplT romaneş~1
Ură a putea resturna cu argumente nicI
măcar una din aserţiunile mele. Me atiu
deci dispensat de obligăme:nul de a mal
lămuri nişte chestiuni, carI sunt de altcum destul de lămurite in scrÎerea mea
cea lUaT recentă: nDiscursurI Autonomia
bÎserice~scă, Diverse." Unul dintre cel mal
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DomniI dcla "Telegraful Roman"
t ~ credl'nt'. că adeverul istoric e pe
sun In
... ,
.
" •
partea unde se aHă auctontatea d-luT 10cilescu,
P'" d .' decI din anea domnilor
,.u~~n u se
, '
p
b""
dela Slb.Hu toată cest.lUnea p~ ,0:-;<1 allctoritătil
<:'1 nu a dovezilor, can slOgurc sunt
, 1 '(
d
d
hotăntoare, cand e vorba
e a cn":rul
istoric. me simt Indemnat şi dator a arăta,
că auc'toritatea. invocată În casul acesta, a
d-luT Tocilescu nu are greutatea, ce i-se
dă din partea domnilor sibienI.
,
~
,
OI Toclle~cu cu un an tnamte de ce
şi-ar fi făcut raportul s~~ l?resentat AcadelUlel Române, după prllntrea unul esemplar din ,., Vechile Episcopii româneştT u ,
IInT scrise cu mâna Sol proprie această
epistolă: I,Prea cucernice şi prea venerate
A

Domnule canonic! Cu viuă recunoştinţă
am primit preţioasa op:ră, cu ,care venitI
incă si de astă-dată a lObogăţt literatura
noast~ă istorico-bisericească. Ea m'a i nteresat cu qeosebire, căcT, trebue să mărtu
risim, tare mult am nesQcotit pană acum
istoria bisericiT noastre, şi prea puţinf sunt
ace fa. carr ştiu: dtă glorie şi mărire nac
tională nu se atlă intr'însa în trecut, câtă
~peranţ<l şi consolare nu arlă intr'î'nsa
neamul In viitor I Scrierile Domn ieI VODstl'C
î'ntreprinse cu un metod ştiinţilîc de cea
maT bună şcoală, cu o conşticnţiositate de
adeverat istoric, sunt nişte mărgăritare
scumpe, ce resar şi mal strălucitor în seceta de lucrărI serioase pe terenul literatureI noastre. Ye multămesc din suflet,
prea cucernice Domnu'le canonic, şi ve
ureI- anf lungI şi sănătate deplină, pentru
ca de acolo, de pe acel amvon al credinţef şi al l<.omânismuluf glasul pururea să
Ve /le auzit, şi arpicjI neamuluI să Ve
admire, eal' vrăşmaşiI să se î'ncluioşe?:e şi
să se ÎnmoaIe. Cu sentimentele cele TllaT
ca Ide şi mai' devotate (~reg. T Qcjle scu ,
Bucureştf !O ~lartie J g02",

ia dl Tocilescu in M~rtie
st. e s(:!'
.
iu 10 pnmăear cu un an mal t~rz 'd
. r R
vara' anuluI Jtj0 3, spunea ~ca emle,
o·
mâne: "Astă!-! opera C,ălu~ărllorTfradncl:c~nbI
şi dominic;:aOl o ~ont1nU<l ace~t a, epţ1 ~'iu
forme acoperite. EI apar ca IstonC,)' .el ne
vorbesc de pe catedr~ de c?nSangulOltatea
cu ROlllaniJ, de credinţa ŞI supunerea Paper, de dispret fată de instituţiunile vechr

A f I

A

Hl02

bisericeştI şi

de ura contra

biseridf or

toJoxe."
Cetitorul se va întreba uimit, că cint
a putut ÎnrÎuri aşa de ciudat asupra d-lll'
Tocilescu, Ca să-şI schimbe de-odată
rerile, ce şi-le forrnase la început
scricriI melc Vechile EpiscopiI r
eşI,I •
fără a tî in stare să aducă ru4dir un singur argument temeInic, pentru a-şi justi,
Jica schimbarea.
u

In privinţa aceasta a-şT pute~, dtt lă
murirI ÎntemeIate. Dar nu cred a ti oportun să mi! amestec 'in luptele polit'
cd(
partid din regatul RomânieI,'
,IHCi.
lIiiI'l. .......
OId o d ată nu ro ' am ame~'
'1 .J.llqJ'7
'" TI e mesc une
vreau să desvelesc me~ttI"sibiTu pană dil' ,
pornite de dOI.uni! [~i·:a mea care mi.am
colo de munţI H1p~oţinele venite de car;
, tet nu nUIlltir
"
Je,r 1
, ş.i sănetatea pentru cercetarj:.il
~~stv~~~~~r ~i desy~lirea tre~lItuluT nostru
at~t de ll1tunecat.
~"~'''''_ ~
e

Dacă domnilor din SibiIu nu le plac/,"
adeverul spus de mine fără şovăire, cum
1!e cuvine unul scriitor conştiu de chemarea sa, poftească şi arete cu dovezI şi ~?~,.. _
cumente, că unde şi pentru ce am gre~lt- "",.
O pot face uşor aceasta, căcI eu pretutl n
qenea am indicat isvoarele .i,a~~cut.
documente noue inedite. Este ŞI tllnpul,
ca după cercetiirhe făcute de Şincai, Claln.
Maior, Cîpariu, Bariţiu, Mol~ovan, Arde
lean şi alţT uniţI, sI!. veqcm Şl munca ~e
rioas4 a domnilor din SibiIu în ogorul 1Jl..
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....
,~, ~ -I-lj cor. a fost primit
tueli suma de ,'le. ?;~Iă ~i specială.
in desbatere gene; propunerea indepenA urmat
Slojamwics ca congre~
dc~tc\ ~ b<l:ron~ t i~tel o adresă în favorul
g <'ltla
sa trl1nlt,l D
anul al
•
,
li {ilor carl au 1I1lp"l1it
1
el1be1drll so ,a I d' t 1 "'-Iarer Kârolv e
treliea. Deputatu dă l~ Ula ipropunerea Stog
de părere li se a ,U l' 'coIlure<J<ltia apre.
'
n'wd'lmen t u,
n n .
I'lnOVICS al.'
'
'nală În care se atHt
ciaza sltuaţta ex~epţiO ale armateI prin
cercurile con_dlllCe!~:~fa
să delăture ~auselc
ls ,
'1
~,
urma re "roag'l< egretinerea
soldaţi or. v a
f
car: ,PflCIl1U~";rea
'Stojanovics cu amenprimit proE u
damenp:rJ Mayer.
,
~-.~Acusatiunile deputatuluT IA!lIdl In
"~ contra sluib~şilor ~ela co,mitat a. ~,~r, pr~~~~~
~e stÎe escamalonlor dl1l comlsta ~e 1
'tig'ar~ prilejul ca prin o grupare Istea ra .a
S
' .
1 cari . nu ,pot1
acusaţiunilor, carI pot ŞI aace ora,
forma obiect de cercetare, sascoata resllltatJu
,
' 1 - 1U sutere e
că administratia comltatu UI 1 ,
,.
'rostit la aceastd
nicIun cusu.r. Longregaţta a.
-uventul
amÎnul" ~l InlOlstrul a aplo , at L . Ieri
' -e "s il 1aJ1 us
"
<l,csta
de d es Iegare, ceea-!,;
la cunoştinţa părinţilor comltatll u .
. a a urmat desbate:ea
D upâ aceast
,..' 11'/1.' Ilolarllor

Stil'l personale. P. C. ~ V/cal'ul V.
\lalwi'a a petrecut ,iua de ere 111 !irad) ullde

L

,

,

,
b
proiectul care atmge
- Nlamessny com arc
(Stri ;'He' Int;î.r e
interesele ud vocaţtlor.
gL.
Pu b.lic u l),
S'a ridicat apoI, protopo~ul Pepa.
Zice că sunt acte olic\Oase, can nu, sunt
rin lege obligate ţa advocat, acelea pot
făcute prin orl-C!l1e. De altfel n:llllistrui
însuşI a recunoscut dreptul notarllor c~
munnh de a (ace documente ~arI nu se
ţin strict de cele procesuale, prIn urmare
~omitatul n'are dreptul de a dlspun~ altfel. Este un interes ob~tesc. ca popu,lapune~
să'şI Iaca documentele de lipsă lettl~ ,Şi
cu Înlesnire, ear asta numaI, cu notalUl
I.\in sat e posibil. Poa,te că lC! colea se
Inlcmplă şi gre~elI -- (ltltrerupcrl : Dar advocaţir nu greşesc '1)

h

Fişpdl1lll M~b~â" dec~ară, că. ~hesti~
nile principiale mll1lstrul II-a hotant deja,
. If ăcut. C"
MareI'
prin urma re "tatutu! a tre b uit
,
e de, t)ărerea că comitetul nu poate avea In.
'l@'ere interesele unor dase smguratlc~, CI
in"'Ff~I~ ~;oritătiJ~ rec.omandă pm,mrea
"'J'dlltl\tr ongregapa pnmeşte ncschlmbat
staW1J.!.l,..

rctlcgatul scrb baronul S[oc~)lHisie care să ela~o
reze un statut cu PrlVIrC la aducerea la Intiorire a b;1ilor dela BuzÎas şi se ptiingc
că in şcoala confesională rom:.Î.nă de acolo
nu se propune cu destul resultat limba
maghiară; cere şcoală de stat.
asta

jal/()/'ics pr0p-lll1e o

ProtopoplIl Pepa În terminI energieI

.~ .eslejeşte'

-

vorbirea' renegMulul s2rb, aperCI;d şcoala română şi arătend că scopul
er principal este a se propune intrcnsa
limba română. S'a luat la cuno~tinţă raportul- vice comitelul.

---.

... '

pal'te la

şedinţa
,

Bl1'la,
\.: \.: F Iscollul J. J. Pap.
,1. Ja
.p
r , ~ t
l
p,lrilllele l'icar S a In ~,.s a

sla/utuluI despre ren/UIlU allU.: t' D 1
}"I1'a~.
. r.
.
cm1filIla lf pelllni I1".I ·t,.dc
,
,
'

Dup'

t>.[

a I)em Su la
d.:tţiwlel l:.'lella Ghiba

b

ore, face combznaţia că M. ~ ;tr rnsarpersonalul hoteluluI a deschis cu forţa, Func- cina cuformare noului cabinet pe
tionarul zăcea mort pe pat. He\"oln~J'ul era
Crisa, după toate probabilităţile,
pe masă, Illngă el o epistoală tn care fata
abea
în
septemâna viitoare se va reso/va.
ţii tine-rul declară, că dragoste fără speranţă
ii Împinge la moarte şi se roagă să nu le
secseze cadavrele. Fata a dispărut fără urma. Red. respons. Ioan RUS8U Şlrlanu.
Deoarece revolverul s'a găsit pe masă, se
Editor Aurel Popovicl-Barciallu.
presupune, că ea ar fi impuşcat pe funcţio
ilaI' şi apoI a fugit.

S,ell.

ARAD, 7 Odomvl'ie n. 1903.

•

com&tetulul
'do
dforzP
p"esl zald. e .
A,l dtmllleaţa
O' d
1 a ea.

Un comUat p'lttin pab'io-

tic. E vorba de Alba-i~ferioa~ă, ş'a-

m e de cel din fruntea;.. '1comltatulul,
nu
or , tră d.ăcarI ar fi în lesn it Romam
torI~ să între in armată de bunăVOie.
Pentru acest motiv , F. M. c (dela 5
Octomvric) il apostrofează reu pe functionariI ) carI au călcat fidelitatea ce
datorează causeI nationale, pentru·că în
chip oticial i-a luc;at pe mână ministruluI de armată Pitreich, asentând pe
tineriI naţionalităţilor indemnav să între
în ostirea austriacă c ..
'Adeverul este însă că funcţio
naril apostrofaţl sunt tot atât ~e bunI
patrioţI ca cel dela ) ~'. ~,c. ŞI •dacă
totuşI au întrat fiI naţlonahtăţllor 10 oş
tire, asta nu e lipsa de şicane din partea
slujbaşilor maghiarI, ci tineriI rom~nI
s'au presintat cu atâta hotărîre Ş au
stăruit asa de mult, că nicI toţI ZoltaniI pa;tiduluI kossuthist nu. i-ar fi
putut împedica să între în oştlrea ~o

INSERŢIUNI şi

•

ltegele Petru rllspliLte~te. Fostul ministru pl'esidenl in Serhia, Vladan GeorgevicI, scrisese pe vremurI un articol defaimător la adreHa regeluI Alexandru şi a regineI Draga in "Zukunft", care provocase
marI' sensaţie. Din Belgrad se veste~te că
Vladan GeorgevicI, care de când Alexalldm luase de soţie pe Draga, trăia ex:pulsat În Viena, se va Întoarce zilele acestea
in l3elgrad. Aceasta se priveşte de mare
eveniment politic, luându-se ca sigur) că
se 'ntoarce chema! de regele Petru.

•

Licitaţiulle

Beroş-Ineu

•

A .

lninuelld,i.

2B/IX 1903.

Vasiliu Bd/a1l
cond. of. paroch.
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Preluare

şi

deschidere de
restaurant.

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

Hot e I

•

•

RECLAME.

Pe basa ordinaţiunei Ven, Consistoriu
Aradall dUo 18 August Nr. 464t!90l1 pentru
zidirea din nou a uneI sale de tnvetAmilll,
se publici!. licitaţiune minuen~ă pe 11, Oct.
a. c. Ia orele '2 dupa meazazi în localItalell
şcoaiei gr. 01'. române din Boro'iineu.
Preţul de esclamare 2345 cor. 68 fil.
Licitanţii vor avea sA. depun ii VIldiu 10% in banI gata, orI in papire de valoare nainte de inceperea licitaţiuneI.
Planul, proiectul de spese ~i con~iţiu
nile se pot vedea in cancelaria oficmiul
parochial din loc.

t:al'alerul. Din Paris se publicA. ~tirl
de::;pre înşelătoriI făra pereche. O damA. din
societatea Înaltă, a petrecut vara la Aix-lexHains, aicI a făcut cunoştinţa unul domn
anume Mansard, care a spus că e proprietar de mine În America şi juca rolul unul
cavaler bogat. In realitate era un pungaş
de profesie, care-şI pricepea bine meseria,
căci prin păşirea imposantă şi modul distins
III purtare, a ştiut sa intre în cercurile cele
mal distinse. Intr'o seară dama arislocrată
se intoarse din intemplare mal târziu acasă
din casina, şi fiind-ca bărbatul el era dus
la Paris, l'a rugat pe Mansard s'o conducă.
până acasă, Mansard se oferi cu multă politeţă să. facă pe cavalerul el. Mergend pe
austrzacă.
câteva alele întunecoase şi necirculate, dintI'a tufe a eşit păzitorul, care le-a spus ca
IHstiuetiuue meritată.. Dl George Pop, pe vreme atât de Înaintată e interzisă plimdil'cetor lina'nciar În Zombor, autol' a mai
!nu'ea prin parc. A declarat mal departe,
multo!' scrierI lillancial'e, publicate atât in că deoare-ce nu-I cunoaşte are să-I escorromâlleşte, eal şi in ungure~te" unul dintre
teze. Dama s'a speriat reu, gAndindu-se ce
cpi mal distinşi functional'i, a fost de,corat scandal va fi, dacă VOI' escorta-o noaptea in
de i\1u.je~tatca Sa cu ordul crucea de fer el. societatea unul domn strein la poliţie; a:;m
111! - FelicitărI sincere!
dara la sfatul luI Mansard s'a hotArit sl1-1
mituiască pe păzitorul. I-a promis opt-zecI
Gotterbalte in gimnRNiul superior. UliI de francI dacă va tăcea. pazitorul s'a
Foile maghial'e se năpustesc asupra pr?învoit la asta, dar ca amanet a cerut bijuresol'uluI Heiser din Sătmar, care cu ocasla
teriite damet Indata ce au sosit acasa dama
zileI onomastice a impăratulul a pus studenţI
a şi predat bijuteriile luI Mansard, care a
să cânle Gotlel'halte: se inţplege că aceştia,
lini~tit-o, că va pleca la Londra încă. în
ca pui ue [.lalrioţi yerital?il~ c~ sunt) au (r,lziua următoare şi va aduce banI. Mansard
enpul sa faca sgomot 1cr1I.1I1 ŞI a:p nu Ha
plpca, se tnloarse numai peste treI zile ~i
putut canta.
atuncI a spus doamneI ca numai cinci-zecI
şi doue de miI a putut căpăta, şi aşa ar
Uuel Între un tlelmtat şi jude. Emamal trebui daue-zeci şi opt de mii in banI
Iluil Abaffy, deputat diplal, şi Petz lstv~I1,
gata. Dama a plecat la Paris, aicI Mansard
,iude de tribunal, au duelat el') după pranz
la om unu, in sala de sCt'Îma I-htkosi În Bu- a condus-o intr'o casă, unde după plătirea
dapesla. Duelul a dUl'al p:ină la neputinţa de celor doue-zecI şi opt de miI va căpăta bia mai lupta, Abatlya primit mal multe rani juteriile. Dama s'a dus, a plătit baniI, a luat
grave la cap, la pept ~i la bt'aţ, Vupii. duel cutia; dar când a deschis-o a înmărmurit
de spaimă, căcI In loc de bijuteriI erau nuauversariI s'au împăcat.
maI uucăţI de cărbunI. Atunci a observat
*
că. e JnşelaUL S'a plâns unchiuluI el care
ltt-fut;iu - în l'inţii. Se scrie din Lem- făcând arătare contra luI Mansard, acesta
berg, că inh'"un hotel de acolo s'a petrecut a fost deţillut.
o dt'arnă de dragoste misterioasă. Funcţio
*
narul Vrancisc Gl'ozaesak şi o fată cu nuCea. mal llestriclLcioasi cremi pentru
mele Rf'spillet au închiariat împreună o OdRf'.
înfrumseţarea tenuluI e crema de florJ de
ErI dimineaţa fala s'a depărtat din hotel. liliac. un borcan costă J cor.

teknit al istorieI naţionale. Eu VOlu fi cel pag. 8). Un alt preot unit ~e plâ~ge cătr.i
dmtâlu, care ÎI \'oIu felicita, daCă el vor comisia cesaro regească'" unpotnva unor
duce cu un pas mal inainte cercetările preoţI neuniţt:~ n decI. câtă. h~Iă şi ~~rbu
istorice, ~i vor spune adeverul cu inimă rare s'a făcut 111 potriva sfinţII ~naţ.Il,. tot
curată, şi nu vor face ca dl Nicolau Po- acela a fost isvorul cel reu ŞI vlcllan;
pea, Î!, "Y echia Mitropolie". în care a eară viind vremea după rusaliI, a venit
reprodus ~t Interpretat fals documentele Întru acel mar sus nUInit sat, întru care
descoperite de urgisiţiI uniţl, sau ca dl am fost eu popă, numaI ce o înc~put a
Dr. Ueorge Alexid, care ca să dovedească grăi hulă de mine Inaintea oamemlor s.ă
"suferinţele, carI s'au năpustit În numele nu me ţie popă, că sunt un hunţfut UIllslînteI unirI" asupra poporulUI nostru tu~ şi în soboru lor nu le trebuesc ... ei
·-1t1 aqinător bisericiI dreptmaritoare
a resă- a lIlceput a me ocărî de mumă şi a da
tl
rituluI, din părţile Bihorenc (Paginl din cu păltaole (batele) Încât eară eu neavend
trecut pag. 4), publtca documente, carI nimica 'n mânr, numaI ce am pus mânile
dOvc,de . . .: tocmaI contra~ul, adică prig~ni- go.ale dea~l!pra ~apuluJ, decI care degetele
rca 1I1J.llt<\t:i ,~{e uniţI dm partea neunIţd~r ml-.le.au irant dIn cheeturJ, despre care o
r- .": _i.L,llli.Lg~ţl de S':tbL A~a d, e. un popă unIt I beht carnea de pe ea de şi acum se cu0;,'': . - ,s! plange ,la .ep\~copul unit Meletie, că nosc semnele po diagete-ml" (lbid. pag,
popa neunlt dll1 D,obracineştr: "cu hula şi II-IZ).
şcandela ce face catră oamenI pe de lăturI, ce _şi ,prin satul meu tot de-auna
Accentuez din nou că aceste docuu.m~lă ra~l11~~ ca un leu pe la toate casele mente din veacul al 18-iea dovedesc tocw
ŞI carcTm~ ŞI 10 toate. loc.u~de, ori la bo- , mal contrarul la aceea, ce a voit să doEc~uri, on, la~petrecal11I, zlcend că m~ f,., 1 vedească dl Alexict Ele ne mal arată însă,
m sutl,et ,Şi In şapte sutlete cu bIserica \, că în anumite cercurI ale bisericiI neunite
Ulea ~l ~I altele, care nu le puteln n'(cl '1 '
'.
I '1
y
.'
.
pană
spuney pentru
grOzăVia
lor ŞI' .vllnd
satul s au mostenit
'b" ŞI păstrat .
. astazI
f vec
" 11 e
.
,.
"
apucll.tur\
ăţana ŞI
meu a bote .... a cu furcă
de'fier
Şi ţl1ndu-o
I
I
'
~lzantme,
d
bmmclUna,
d
.. d
iangă sine până b t
'ă
"
i ca UlllnIa, Can
e vor a e un Untt Şi e
~mAArnâncă ospetul c o caz pr.urnCIJ, ~ ŞI p~n~ i lucrările luI desinteresate.
~
Otî
"A'
U oamelll tot 111 mana
o /ne ŞI zlcend de şepte sullete, că de
("Unirea!!).
Dr. A u15ustill BWlea,
m aşI face eu a~olo ar face cu mine ospeţ,
- ~ot sfaturI tace cu oamelllI cât s'au
opqt să nu vie nicI la biserica ~nea nicI
eu să nu le slujesc nimica pent~u că
Dumnezeu nu primeşte slujba'mea" (Ibid.
A

•

Fiindcă n'au deschis odaia mal multe

'1\;)

A

3

la

,,~egde

maghiar"

(MagYlI.r Kirâ,ly)
!ltrada Boczko (casa Meistrovits) cu tnceputul
luI Octomvrie

ratn preluat

şi

deschis.

Me voI nizui mal ales sa sery, I
M. O. Public cu vinurI bune şi curat.
mâ,llci\rI ale!le din bucltlrie ungurea
LocalitAţile mele aranjate de nou, C(
pund tuturor recerinţelor moderne. Preţ
odailor sunt avantagioase. - Hotelul meu
e Vi!NHis de gara centrali.
Bazat pe activitatea mea de mulţI anI,
asigur stimaţiI meI oaspeţi ca se vor bucura
de un serviciu prompt şi-I rog să m';; cerceteze cât mal des.
Cu deosebită stima
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PORCZ.{N LAJOS~
hotelier.

~~~

P. T.

Am onoare a aduce la cunoştinţa M.
Ono Public. că In str. Ândrassy Nr. fJO,Pudră de florI de liliac 1 cutie I cor. palatul l<'iscber, in vecinatatea hoteluluI
Să.pun de flori de liliac bucata 70 fiI. central, sub firma tmprotocolata
Pasta luno 2 cor,
Pudra Iuno ~ cor,
- Mijloc sigur contra durerilor de
stomac, a sgârciturilor ~i a catarurilor de
am deschis o pravalie de
stomac, contra boalelor învechite de stomac
şi contra lipseI pofteI de mâncare, pe urmă
~ ~
~
un mijloc sigur purgativ fără durerI: e
şi mărfuri mărunte.
ceaiul întăritor de stomac al farmacistulur ~
Kossuth. O cutie de probă I cor. 20 fiI.
In decursul uneI activitătl vaste am
o cutie de probă 2 cor.
studiat gustul distins al societăţii mal inalte,
- Contra guturaiulur, tusd, răgu precum şi toate inovaţiile .pe terenul mod~i
şeleI, flegmeI şi a afeqiunilor laringilor şi lingerieJ, şi mI-am araDJat apoI pravăha
are un efect miraculos pastilele de pept pe bazele aceste.
Senega. Se pot găsi în {armacia VergM'am pus tn legatură stabilă cu cele
Maria" aluI Kossutn, în Arad, Piaţa 80ross- dintn firme din ţara şi strainatate, prin ce
Beni 150 (casa Dengl).
sunt tn stare a pune la disposiţia mareluI
public mărfurile cele mal elega~te şi bune,
pe lângă preţuri foarte anntaglOaae.
Când atrag atenţia. M. Ono Public
asupra acestuI fapt, il po« ca şi pe viitor
Cl'iza. Budapesta, 7 Octomvrie. sa binevoiască a se aAkesa d'adreptul la
,.
In audzenţa de eri pe care i-a acordat-o Urma mea.
Activitatea mea de până acum, precum
lui Khuen, M. Sa l'a însărcinat să
şi principiile mele solide ofer garanţie deconducă de-o camdată tot el afacerile,
plină, că me voI şti face .,rednic de increîn chip provisor, până la definitiva ho- derea publiculuI mare.
tăn're ce va lua-o M. Sa.
Cu deosebită stimă
..
in acela~i timp M. Ba afăcut cuSIXGER SINDOR,
noscuI că la inaugurarea poduluI EIi- 1071 4-25
Â RAD. Andrassy-ter 20.
sabeta tlU va veni pe mâne ci va ti re- Pâ
.
presentat prin archiducele Iosif AUgUst., na aCI membru intern al firmeI, Ro;
blUh H. şi Comp.
M, Sa a învitat la audienţă pe

Sluger S4udor

mode pentru dame,
rtJ Ungerie

--.
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,
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UHERECZKY GEZA
decorator
d,
"Ttapesier
oroslllartby nr. a (visa-vis de te/'\tru.)
şi

A r.tl.
li'itradn
Pentru toate &Cacerile ce se ivesc cu oC8siunC8 mutArilor am onoare a strSgCi
8tf''l~iluH'8 oilor. public asupra lacrArilor de orr-ce rsm de

Tapiserie

\1;)2 14~-50

şi decoraţiune

ce le dectufac In ate1ierul meu, unde pentru preţurile cele msl moderate efeetue~c
precis lucrdri no'Ue gi reparari, .lecum li loobrtlcl\!'ea meselor de bHiarrl.

:!

Turnătorie

de clopote şi Inetal, fabrită de
pOlllpe, arangeată pe lllotor de vapor.

Arad, strada Rakoczi NI.'. 11-Z8.
S'a fondat la 1840.

r· ..".·ntint

la. 18HO cu cea lUai

Uledalie de stat.
Cu garanţie pe mal ,nulţl ani şi pe
llingtt cele mai favorabile (ondltit de platire
- recomand,) clopotele sale cu patenlă ces.
şi reg. invenţie proprie, carI au avantaginl
că faţA cu orIce alte clopote, Iti turnare"
unul şi acelu.iaşt clopot tare şi cu sunet adânc,
-, se face O economie de 20-30 % la
greutatea melalulut.
':"'--~
Recomanda tot-odM.tl.. clopote de fer
ce se pot Învîrti şi postamentele de fer, prin
8. caror lntrebuinţare clopotele se pot scuti de crep~t şi
chiar şi cele mal marI clopote se pot trage fAra·ca sa se
cl&tine turnul.
Recomanda 8poI transformarea clopotelor vee/tl în coroana
de fer, ce se poote îrj vîrti, cum şi turnarf!a. dtn nou a clopot, lor
vechi, sau srhimbarta lor cu tlopote nouă pe lAngn. o supraBo)vire nelnsemnat&.

FRIED SAMUEL
curăţitor

de haine.
Strada \Veitzer Jano8 Nr. 19 A RAD, Strada Weitzer Jaoo8 Nr.

H;.

OrI-ce haine pentru domnI, dame sau blUeţt, de coloare cat de git.
sau cu decorarl cAt de bogate, perdele de dantele, hl:\inepentr"
te~ tru şi uniforme se curl:\ţesc şi coloreaza pe lângă garanţl
pr€,#<"
ieftin şi profnpt.
gaşe

eu _

