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,{i vremea asta pare a se apropia. 
\ . 1 ·,1 N AIN T El 

bctrână. cel CU stereotipieul repuns 'să!, Intrebarea e ,acu t11 : va şti g.u:'ernul 
I Şl publIcul maghiar sa tragă ~nvepturde 

Pretutindeni {ârim prune e semne ale 
unor miscări, în Ji'untea cărora stau 

~'. Mâne îsl va desfăşura candidatul rt'presellt~Jl{il ac~st~l .!felleraţi~. 1:[(ptă~ 

ne ma,! gândilll ~', • ' I cuvenite din cele ce se petrec m .Cro~lţ.Fl, 
L apoi prea jlresc, ca , generaţIa orJ crede ca spiritele se vor potolt cu d)U

tiner~ c sc recrutc<11.â în rîndul Întcil din torul - statarulul? 

românilor din cercul Dobr~ p~-ograma toriI pentru prmclpllie noue ŞI maz sinul tinert/li/ui, dar pentru aceea nu 

D Aurel Vlad păseste mamtea ale- corespul1",ă/oare aelualelor noastre stăr[ 
sa. r. ",' l, It 'd' d 
aroritur~l'omâl1T ca ce/din/al, c~,.e m- politice, se zmu ,.r .. 'sc ·tz e il, l'a! e 

gd . ~ 't > - cel putin în vrelmle dzn pas i'n raport UlPcrs cum se' raresc 

dela, vrîsta luptătorilor şi-a împrulI/,u
laI 11umirea, ci mai mult dela ideile 
11 o l'C, de ale căror represclltanţl s'au 
dec'arat cel din , generaţia tineră e. 

Chestia ovreiască În România. 
1 aSlltS (;, ' ,~, ,~, _ ~. 

~ . _ să primească si mărluf'lsasca I sirurile ce/ar can cu mcapa{lIlare {m urIna, > ., , ~ ", 

de a sa programa naliona!ă roma-: la po!ilic~ . noastra, paslJ)~sta. , 
ească. SUlltt1m sÎO"Url ca steagul PaSIVItatea d ar mal avea aderen{z, 

~esfăsurat de dl n::' Aurel Vlad l'a şi i-ar perde şi p~ aceştia, Activitat:a 
înse"';na un pas înainte în fuptel~e de 11'ar ,avea. ~eJa de,stz~l aderel!{i m 
noastre penl1~U • pr~păşil~ea llaţ:01~~la, puţin: ple Şl ~ t ar caşilfJa.. ~ .11l;rat 
suntem convmSl ca tOţI ROma1ll1 de doara uz lupta 'generallG tznu a f • 

bitle 1I0r COllt,:ibui dhl toate puterile Dar cine formearâ la adecă aceasta 

Vom găsi oamenI mai În vâsLă şi 
în sînul celor cari aparţin 'generaţiel 
tinere c, precum l'om găsi oameni mai 
tineri siÎn sinul ce/oI' • betrânl e, căci îll 
politic'a nu anii hotărăsc vdsla ci ideile, 
simţirile! Tocmai d'acela avem nul 
atâtla betrâni l1eşnic tinerI, şi atâtia 
ti,zeri vesnic betrâni. 

Israeliţii pămenfent din Brâil,l, 8' au 
constituit în partid politic radical, ane/tol 
de programa doilândir.-a dreplunJor d,~ Cf~
tClient în favorul lsraditilor din ROIII(hua. 
Tot în aceeaşi vreme, un advo"at: AJoif 
Stern a presentat confprentei ţinute de 
călră delegaţiuuile Alianţei israelit!' ,n. 
Viena, un memoriu, în ca)'e dejmti!ţ'i ~t 
senillorit român1 sunt acusa[' ca ar li 
luat pl11"ale pentru a vota. imp1me/!tcnirt'a 
mal multor ElJre1.. 

ior să ducă la isbândă acest steag. "generalie tmeră e? Şi cine sunt a se 
Domnul Dr. Aurel Vlad e cel illţelege sub opusul el .generatia bi!

dintâl dintre luptătorii din • gel1e!'aţia trând e? . cAvem oare s~ c,Upri!ldem 
tinel'ă. care si-a pus de gâlld sa d~e sub numzrea de .generaţle tmera e ,

trup c~ventul;d d'atâta vreme r~stl~. tinerii, şi în .. com~ecv,en!ă sub '~lm;l1~~~ 
De un sir de ani, aproape pinze de 'generaţze betralla« - batralIu? 

Vrl'~'a-l nu l'mpledecă să facă parte 
din generaţia asta tin eră pe nimeni, 
care ~i-a ales de devi{ă - devi{a de sus, 
ŞI care o repetăm şi acum cand salu
tăm cu bucurie pdşirea unuia dintre 
represen tanţii , generaţiei thtere«, -
lnainte! 

[nainte, domnule Dr. Aurel Vlad! 

se Jăcea po';"enire p:'in presa. ror:rână ~. Poate la îllt~ia 'privire s'ar părea 
de • generaţia tinera c, de acţw11lle la ca mterpretarea 11l ulţe/esul acesta es
carI ne asteptăm dela ea, dar pome- hauria{ă toate interpretările, dar I'n 
nirile ace;te erau numai aiurit vagi, realitate numai în parte corespunde 
era mal mult expresia dorulUI d'a vedea interpretarea de sus adeverulul, căd 

g. eneraţia tineră Încfzlegată şi organi.. sub ,generaiie tineră. nu e a se înţe- Banul pentru egala îtulreptăţire. 
nBudupesti Hirlap" dela 26 Maiu public~l 

sată d' a întra în luptă în locul remas lege esclusiv numaI tillerimea • coaptă f 10 loc de prim-articol o convorbire cu 
gol în urma retrageriz - silite sau de ce ocupă deja posiţie neatâl'nătoare în Hanul CroatieI. 
buna voie, - a multor luptători în .. l'ieaţa publică, - precum sub 'gene- Privitor la causele tulburărilor din 

" . " . b' ~ ~ t·' {I e l\P,I';tln, eată ce a zis contele Hcdervarv : . carul1lzţ:. raţIe elrana e 1lU sun a se m e eg ,- J 

----~ci-co'ea se ci/iau si nume de băr- esclusiv numar bârba{ii llostrii încă.. nMa l'e lIe~ju1/s este cd /Ilulţl dilltrcfimc-
baţi --...,..:J ... --.-ti .. .de-m;mbn'l ai acestei ..J:u.u,tili dcereulatea anilor, ci sub 'ge- ţi.ttlt,wt"i dela c<tdc ferate 1111 şhu llicl /tiI CIl-

~<.n.". --r' ro.. u 1'l'11t croat; asta Înverşunează spiritele. Cel 
gellcraf:.,.._.i,.:,. p,.ind I'il v,.e~'Iile din m:raţie tilleră. St~llt a se !'nţelcr{e mas~ . (,V'C trimite cel'a cu /1'l.'lIul, Illi ştie sd umple 
urm8tntmar puţlne, prea puţIne semne sele ace/ora, can por sa rllpa odatc.l , bL.mchctd<" (,<li' cel car'c le J-wimeşte, 111/ II.' 

au tradat că această generaţie tineră cu formele vechI, ~ab'oallele u:;ate, ~Î:I riIe cl.'/I. A:>ttel de lapa\il F' alte aseme/lea 
s'ar fi treţit la conştiillţa chIemdrii şi să bztroducă în modul nostru de luptă . i~lvenineaza sutletc1~. J~e Hara dela Agram 
Îtlsemnătdţil sale, si numai sporadice o tactică nouă, mal în raport cu vre- sa pus apoI numal ms.cnpţte malj1z1ar,1 jpsta 

, ' • 'd' t" . '1 ." . ~'I l' b a bătui la oelzf, cu atat mal ales, cu cal la maniresta/tuni, aC/lUni Sl lSCll,ll - maz mI e SI lmpreJurarue sc llm ate, - eal' ,,\' ~ d f I b.J· . ('fA J :r '.), .' ~ ~ ~ b' '. ~ ~ ~ " Jcl( 3, call a, os por a ue tnscrzp 1 IrZ aaUe 
ales personale - faceau sa s: ,.0- su 'generaţl,a belran,a c sunt a se m .. limbl (O'O<lIă fi maghiardl în locul celeI 
riască iti caosul de Întunerec cale-pa ţelege oame1lli nostrz politiel como{i, croate esclus/J" s'a produs o re1Joll/ţie il1 care 
ra{e de lumină, (illend lIie nădejdea ca cari se feresc de ori ce inovaţie ce re I illt,.'adc1'I!r mulll şI-au dat p/e1('a" .,. 
vom vedea odată această .generalie cere o încordare de puteri, sunt poltti· Cu alte cuvinte BanuJ,.cel maT com
/' ăe ăsind în arena luptelor poli- cia1lii nostri cad se îlldestulesc cu ob- p~tcnt, o spune cl~lr: turburanle s'au prodys 
~z:rhotf,'î;ă să ducă la isbândăjlamura ser/)Q1'ea tacticei mostenile dela părinti. dm, c~usa, l!lC

t
su

l
nlor

t 
ce ,guvernul tllaghldar 

, ,'.'''' . G " > • ~ • ŞOVllllst ŞI 111 o eran a Impus cu scop e 
sub care s au t1lşzr~t zmpmşl de cerl1l- , ~neratla tl.neră f o fOI meaza cel ~u a maghiariza, dcsconsiderând astfel intaiu 
tele .situaţiilor schzmbatee. deViza , 'tnail·nfe , ! - eal' 'generaţla de toate legea de egală îndreptăţire. 

Din prilejul acesta publini dl Y. 
Basi!f~scu, profesor universifar, un fm, 
mos artitOl în ) Cronica c din BH(~urpşt l, 
dda 9 j\;[aiu st. D., în wn~ sP rvllJ)il, 

de chpstiunen ovreiascl1. Rl'lJl'Odlw In ar
ticolul acesta vezend in el Q ofill'elinii, şi 
/irfllsci1 aprl:'ţiare a ch"stiunf'l, ce atâta 
sgomot a produs în prf'sa. furopeanfl .. 

După ce antitlt~şte de COI!~tltwrl'n 

partiduluL evreu radical şi memonuulul 
adv,Stern, dl Basilescu continuă: 

Pericolul, dar, pentru Romrînia, {li Il. 
a.ceastă parle, devine ş-i m,l! amenin(rllor, ('a 
in trecut: Eureii rnubiJiseazd. toate 10rţrle 
lor illterne şi externe în potriva Rom/jnird. 

Ro-mania l'a trr-d.mi sau să pinrâ sau 
să-'sl deschida lJM'(ile ]luh~Jiului s,'(baiic, te 
nd.L:'1lesce asupra ei, isgoniţi de g(Î,rbaciul de 
(oc Iji de sahia rrwsCâLeas('a ..' 

p(lc/"il/il însd Ul1 ('<lBla E,;,.!:I! ,lm Ro-
mân1u, ca şi cureligionarii lor iiin Il/iu(t, 
dovedesc că ei nu au invetat wimic, nict nu 
au uit(,t nimic. 

Ei rtu au; înveţat că in Rumi"mia 
nu mai exista nict o rhestiulle evreeascd, 
ca aceasta chestiI/ne a fost detinitiv res'JlvaltJ. 
ş-i înmurmcntataîn 1&79 prin art. 4-1: al Tra
tat/tlut din Berlin, care după star/tii/ta lor 
ne-a impus sa: asimilăm pe Evrei - strai./iii în 
genere, şi prin urmare, (t îurhis (;l"l-Ce tii· 
scuţit/ne asupra uneI chestiuni spccili':e 
evreeşti. 

l'or putea deci Evreii sd se constitue 

~--~----~--------------~------------------------------------~---------------------------------------------------------------------,-------CAPRI. 
22 Aprilie. 

.~ E o zi de toată frumseţea şi sun
tem în drum spre una dintre cele mal 
adorabile insule din lume, spre Capri ... 
AjunşI în largul măriI, nu ştim incotro 
să privim, atâtea sunt de vczut, şi 
fiecare o raritate. .. In faţă e insula, 
în stânga Sorento, în dreapta Posilipo 
~i Pozzuoli, îndărătul nostru cel ma'! 
superb amfiteatru din lume, ora~ul 
N eapoJi, r~sărit parcă din marea al
ba.stra ~i intins până pe veri de munte 
pentru a se face una cu cerul al-

.~ ',astru .. , AlăturI e Pompei, în dosul 
dlru~a e Ve{u1.nd. L'am admirat şi 
erI ŞI alaltă erl, dar d'aicI, de pe mare. 
fără ÎndoIală se presintă mal magnific 
t~· dacă ar fi ceva şi peste superJaliv, 
mcă ar fi puţin pentru a-l caracteriza ... 
Nu e mirare dacă în fiecare· primăvară 
s~te de miI de oamenI, din toate păr. 
ţIle lu~e!, vin p' aicl, să-şl uite de 
toate ŞI ZIle ,întregI să nu simtă decât 
su~rema fencire pe care ţi-o dă pri
;rehştea a~easta fără păreche în lumea 
mt:eagă Şi mar presus de orI-ce închi
pUire omeneascil.... De câte-va zile 
mdeos~bl, de când şirul de muntI este 
8,copent cu zăpadă, Vezuvul şi preju
nmdc sale este ceva nespus de frumos. 

I 
Parcă marele creator a luat cel mal 
măreţ munte din Elveţia şi l'a mutat 
aiCI, la ţerm de mare, ca omuluI să-I 
dea suprema dovadă de minunăţia 
întocrnirilor dumnezeeştr. 

luciditate: scria versurI, cânta din liră şi Ila Cuma a fost martirisat (sub Dioc
cu vocea, Şi e de înţeles, că de pe I leţian) l\laxentiu. ,. . 
aceste plaIurI fericite s'a dăruit ome-I Şi aşa mal departe, tot pclginI 
niril cel mal mare geniu, Tarquatto frumoase şi paginI de tristă aducere 
Tasso, a căruI casă familiară se poate aminte din istoria aceste! binecllvcntate 
vedea, în ruine, la Sorrento. ţerI, dar a căreI poporaţiune avut-a, 

Pe vasul ,Napolif, care alunecă in decurs de veacurI, să îndure multe ... 
sprinten cu noI spre Capri, e o mişcare Dincolo de Capri, spre apus sunt o 
continuă şi escJamărI din mijlocul tie- multime de insule, intre ele si Ischia .... 
căruI grup. Betnlllui căpitan ne es- ImI' inchid ochiI, şi totuşI p~re C3 le 
plică tiecare muche de deal, castel, 'led pe toate, împopulate ca pe Yfemea 
,xaş, ,vilă şi tot ce se vede. De când aicr erau cele mal superbe tCl11rle 
(iccare se leagă câte o amintire. Colo, închinate zeilor strămoşilor nostri, a 
la Baja e palatul unde crudul Nerone căror exuberanţă de a adora mulţl 
a pus soldaţil să ucidă pe mama sa. zel, de a adora ceva vezut, o illţâcgi 
Agrippina, care asasinase şi ea pe parcă după ce te al desfătat prin 
sotul el Claudiu, nu Însă din dorinta aceste locuri) carI într'adevcr te di
ca' să·şI vadă mal Iute fiul impt:rat, ~i spun a serbători mult şi tot ce Crea, 
ca să domnească - dinsa... torul a făcut, atât de minunat, pe 

E usor de esplicat, de ce atâtia 
marI împeraţt al RomeI uitau de c~le 
şeapte coline când petreceau p'aicI, 
încât Senatul dcputatiunl peste depu
taţiuni trebuia să trin;ită după el, să 1 
roage, şi să-I conjure chiar, a se Întoarce 
în capitală. Insuşl marele August p'aicI 
petrecea mal cu dragoste. La Baja 
se ved încă ruinele vileI sale 
somptuoase, unde oaspeti plăcuţI erau 
toţI aleşiI de p'atunCI"' al poporuluI 
roman. .. Şi dacă aşa de amar se 
jelula Ovid la Tomis, pe ţcrmurile 
măriI celeI Negre şi viforoase, a fost, 
desigur, pentra .. că-şl aducea prea des 
aminte de zilele fericite petrecute sub Tot acolo se 'led ruinele temniţelor 
acest cer senin si albastru scăldat de suterane de pe vremea luI Nero, apoI 
razele soareluI ~are aicI p'are-că'I maT ruinele palatulUI care a adăpostit odată 
prietenos decât orI unde aIurea. In- pe Octavia, nevasta luI Nero (ucisă, 
ţelcgem de ce dulcele poet Virgiliu îşI la 62, din ordinul acestuI bestial im .. 
doarme somnul de vecI la termul perat). 

aceste plaIurI. 
Intreg ţermul de mare şi văile 

de p' aicI sunt pline cu ruine de ale 
vechilor temple, Mal bine s'a pastrat 
Templul luI Neptun, la Pozzuoli, ridi
cat de Pompeiu Sextus, drept recuno
stintă că zeiI rau ajutat la ishânJa.,. 
, , Ajungend însă mal apruape de 
Capri, toate celelalte dispar. Ku mal 
vedem orI mal bine: n'avem vreme 
nicI disposiţie să ne uităm la alt ceva, 
ci privim cu nesaţiu, par' că am vrea 
să ni-se intipărească in sutld liecarc 

acesteI mărI şi de ce Tiberiu~ risca Lucullus avut-a şi el palat aicI şi 
să-şI peardă tronul. dar nu putea să mistuitu s'au averI intregI cu serbările 
se despartă de locurile acestea.. Ele, ce aranja intru inveselirea inalţilor sel 
Într' adever, par a fi create numaI pentru oaspeţI. In castelul mândru dela N 0-

desfătare. .. Insuşl fiorosul Nerone I eera a fost Închisă şi a murit Elena 
când petrecea p'aicI, avea momente de di Angclo, soţia inflJelă aluI Manfred ; 

...... 
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fn ori ce fel de ,]!artid, vor putea sd se se·; Dacii Evreii VOr o modificare în regimul 
lecţlOlt~ze, ac/nu/and !~umai pe acei t:e au lo~ legal, sa î.n~eteze ori-ce agita(iune în pa
servit m armata 1·omand, vor putea să ex- trwa Romârue~, să demnă mai întâiu Ro
c{l~dd. pe acei te nu sunt ndsc~tl în Ro t~ani ~ fapt, şi în urmă se aspire a deveni 
71WIll~, ,- toate aceste~ vor fi ~nope.rante. ŞI Romam de drept. 
R01l/wua nu tJa putea m drept - ŞI nu o Altă cale nu exista ori-ce încercare 
va tace în tap.t .-:- să se oCl~pe de o chestiune - din partea lor - îi v~ îndepărta şi mai 
eare a tost dejtnltw scoasd dan programul seu. mult de ţelul urmdrit, 

in drept, România nu va putea acorda 
nici o preferinta unor categoril anume de 
Bvrei - ca Evrei, de oare-ce în România, 
din punct de vedere juridic, nu mai exist,f 
b'vrei: nu există de cât cetdţeni români şi 
striJini, - ori-ce diterinta, intre streinl, 
pr(Jvenind din deosebirea lor de credinte re
ligwase, fiind pentru tot d'auna oprită în 
,statul român. 

in ft.pt, România nu o va face pentru 
că dreptul de a fi cetatan român nu se 
poate conferi in globo, el nu se poate con
{eri decât individual la c',i ce dovedesc sim
(!;minte româneşti, amor exclusiv pentru Pa
tria 1'omiinâ, cari se VOr lepada de ori-ce 
iUJluinta a duşr!wnilor dovediti ai României 
car. vor înceta de a fi soldaţit Alianţei 
lsrailite. 

, Atât timp. cât Evreii îşi vor indrepta 
OChii lor peste fruntdnr, cât organele ism
ehte vor, calomma România, vor urzi intrigi 
în potnva ei cât timp, într'un c'uvînt se 
ali/estecă în trebile noastre interne niCi o 
schimbare nu va fi posibilă în soarta Set einilor 
-~ de ori-ce confesiune - a/tatori în Ro
mama, 

. Ba din ~ontră, toate aceste manope1 e 
vor mvedera ş~ mal muU pericolul eminent 
C?tră care Ideea nationala ar alerga, dacd 
s a'r comite eroarea de a introduce cu duiu 
'YIwl pe aceştt streint în Patria română: duş
man1Î dm lăuntru vor da mâna celor din 
afară pentru a nimici ori-ce sentiment ro. 
mânesc din inimile noastre. 

România ar dispare! 
. , La organisaţiunea însd a forţelor is· 

ratlde~ toţi Românii trebue, să respundă prin 
orgamsajlunea forţelor natwnale. 

Serbare mare În Cluj. 
- MemorIa Iul Rakoczi. -

DupA-cum am aminiiJ df'ja, In Ch.j a'a 
lina' '/i 24 Malu - o mar 8 ser bar 6, 
araDgiaU~ ln momoria 1111 RakQczi F<:!renc! 11, 
fosi princip6 al ArdealUlU'. Om prilpglul 
aces~a au t!osit la Cluj mal mull! UfjPUh,ţ! 
hare cari: Rabei Vlk,or, H')I k Jâ'lOil, t~~ 
numitui or~tor '1 pltbau dtn Kotuirtya -

, , ' 
apsl arhşU '1 artista dm BtldllpeBt~, juroa~ 
lIştl, SCIUtOl1 sub conducerea jU1 RâkoSl J'JLO, 
mao: brll al caseI msgral\Hor şi IŞt:t red 'l~'ot 
al zuullJaI .Budap€s:) Hlrlap~ - şi " mul 
time de atr&lnl din toaC6 partile. 

Conform progr.amel, In prese ara ser· 
bMoarel a fUi' 11umlU~t tot oraşul. Amin· 
tesc, că şi mal ;multi români au grdbit să 
faca iluminaţie! I - In dt;curSUl liumlna.ut 
iJ'a lnU\rnphu· fii UD mic incldent. PUllgil,iI 
din Clllj ao. demonlHrat cântând ,â ,tari 
vech'. - To~ aşa a dtmOnSlrat ,i o grupa. 
de IIniversitarJ, carI lnsol:l! de studeni1 d'D 
şcoalele madlf , cântând "KOi:!dU' 116~au au 
mers pAna la pabuul Emka, uoda lilsl Sti 
fost lmplAşhajl. 

TvS In noaptea aceea ao. spart câteva 
terestri. - L 1 Dr. ls8C ao. murd!i.rit fronti· 
SP1(:lUl casei co. cerneala. IIi au spart cMeva 
tereslri. 

In ziQa seI bllril au fOBI In multa locuri 
festivHAt', dintre carI amincesc num~I ser
batea ~mu'. lnain~ea sts\ual t~geiul MMhl8, 
o.nde au vorbi' KUll Bela, conauciitoral tme
rimel uniVerSll&re dia Cluj, Melha Tlbor, 
conducatorul tm8rimel umverilitare din 811-
dapelita, HOl k JaJ08 ,i mal mllllf. 

o&speţl au fost intimpinaţI cu un cântec de 
bună v(\nirtl ex,~cuht de eopiJele din inter
nat; aid se afl.& adunat şi corpul didactic. 
O copi'ă a presentat prinoipeseI Hoh,mlohe 
un buchet frumos de dorI adresAndu-1 etl

viute de b,WIi. vBoire din partea eopilelor. 
Principele de Hohenlohll a răspuns copitelor 
mulţumiudu-le şi lDdemnându-le la munci 
~i sîrguinţă. Ilustri oa~p~tI s'au Intreţinut 
alloi cu corpul dida~tie şi au finit cu vi, 
sÎtarca ~n căpedor int! rnatuluJ, esprimându,şl 
mUJ,ţumlta. de cel!;. aflate iu interfiil,t şi de 
ordmea Şi curăţama scrupuloasă din acest 
in~titut. Il. Lor au p~răsjt apoi internatul 
aSlgurând pe presidenta sociotăţiI doamne
lor române, e~ lIn astfel de institut merită 
tot sprijinul pentru-ca sl\ poatii. exista pentru 
binele poporuluI. 

DIN ROMÂNIA. 
Serbarea zilei de 10 Haiu. Ani

veCi~area Încoronănl M. S. Regelui Carol 
al României s'a serbat Sâmbăta. cu mare 
po~pă ~n ;ntreaga. Românie. In Bucufl ştI In 
zorile Zile) 101 salve de tunuri 8' ao tras 
de pe Dealul Spirel. L1 orele 10 s'a ofi
chIt un "Ta-Deum'" la Metropolie la ear~ 
ao a5istat M. 1\1. Lor Regele şi Rpgilla şi 
AHeţele ~~r Regale Principii MoştenitorI. 
L, 11 Ş) Jumătate M. S. Regele a primit 
defiiarea trupelor corpului 2 de armat~. 
Defilarea s'a făcut in taţa statuei luI MIhai 
Viteazul. Si?,ara a fost iluminaţie, iar ma
z!c~le militare au câ~tat pe toate pit\ţele 
ŞI In grlldmele publice pâna la oara 1 
noaptea.. L&ngă &tatua Mlha.i Viteazul au 
fO:it ridicate patru tribune pentru persoanele 
oficioase şi dame. Seara. a fost serbare şi 
în Tdatrul Naţional. 

• 
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eee~-ce priy~şte naţionalitatea, ei făc~nd 
plr.aşa la aJutoarele ei şi institute eultu
ral~ ee stau af&rIt, de cercurile naţionali
tăţII rom,a.ae. Aceastâ mnnitloeflţll şi ecni
ta~e, a dlrecţinnil "Albinf'i" a Indemna.t JHl 

ministrul r. ung. de culte Ai l·DŞt .. U t', 
bl' 1" • '" rllm e pn Ici să. adrespze zil'3le aceste o scrisoare 

de m?lţ1i.l111tl~ direcţiuniJ~ pentru ajutoare: le 
date In scopuri şcolart>. 

* 
Un, bun post de nledic. In urma 

strămutărII mediculuI de până :lcum a aju~;s 
in vacanţl postul de modic în r"rCl11 }1;1- . 

gyar-.Gym').Monostor, dotat cu 2000 C01';

salanu, 2000 cor. onofllI dela fabrica da 
ferestrea, 600 cor. onorar pentru visHaci 
şi curare& tra.chomer, - tot~l 4600 cor. 
+ tax'~I.e de pm,ctic,A (ziua 40 fileI!, .u08pt~~ "r. 
80 filen). PublIcul cerculUI dorind ar.. aiba 
medIC roman, atrage pe această ea.le aten
ţiUlle& mdicilor românI st;upra bllnl"'l oea
siunl de a.-şl asigura. flxlstinţă ft."umoasi. 
E de dorit, ca. refiectanţif să. se preRinte t. 
cât mal curend in cert., spre a. se pune 
în conţelegere cu alegătoriI. Detaiur!J.f; 
pot lua dela. î"vl:iţătoml EtÎseu Gabordil1-
M •• Gy.-MoDostor, cllr.: .Joe(l!flând cu ziua 
de 20 Maiu 8t. v. stii. bucur~s 1 ... disposiţia 
petenţilur. 

• 
Himell, Ni-se anuuţll )ogodirea 

teologulul ab~. şi ales preot in Cieir, !'
dlui Constantin MihuJin, cu amabila d ·şoar1 
Hortensia Brflj1J. din R;.dna. 

Felicitările n08stre.--·_·_·""'··' 
* 

o dimisiune. R;lverelldissimul dom~ , 
Dr. Aug. Bunei, canonic mitropolitan, şi'l 
dat 11 că in Aprilie demisiunea de membru 
in comitetul central al "A c.:ocia.ţiunel", cum 
şi din secţiune" istoricli. - Il ffllicitâm 11 

La partidul 1'adical israelit, care cere 
împamîntenir~ pe categorii a Israeliţilor, 
trebue să respundă partidul national român 
prin refonne şi schimbari de regim. 

Aceste manopere, mobilisarea tuturor 
fortelor inimice României, în lăuntru şi in 
atară, VOr avea tocmai resultatul contrariu; 
acei cari ar fi fost pentru îndulcirea acestui 
1'egim, . vor deveni aprigi defensor1. a1. menţi· 
nei"e~ Ş"~ chiar asprirei luf. 

S~8ra s'a lmu~ In teatru o represen
ţa,ie ft:SilV&, co. cate prilej veatilul 8crlitor 
m8ghi~ Rakosi Viktor a cetit o schila. 
toane lntaresanU" asupra c!!.reia vom reveni. 

Alegerile judeţene. La balo1agiul III 

ce s'a ţinut Dummeca trecută în Bucureştl Nou advocat român. Afiăm cu bu-

Din Bucovina. 

pentrll alegerile colegiuluI tntAl judbţan 8. curie că dl Dr. iuliu Coste, unul dintrA,' ,~ 
reuşit lista liberalilOI; candidaţillibrrall au tiner~1 nostri ~aJ ~a,rni~l, şi-a de~chi~. e~n! 
intrullit intre 1076 şi 1163 VO'mi, iar I'on- c~hme advvcaţuJ.lă m Ctacova. Il ftlllCltaU)l ,

servatorii numa.I Intre ,7" t,,7 64:.1'otl1"I •. ~l-I dorim .suceeB dtPIi 
Ori de câte ori, str~ni~ se vor amesteca 

în afacerile noastre interne, Romiînii vor 
opune o resistinţa implacabilă tcntativet lor 
de a injluinJa ş"i regenta trebi,le lor interioare. 

Eată ce ace1. Evrei nu au înveţat încă, 
ei trebue să ştie că România este un Stat 
independent, că Românii au luptat veacuri 
îndelungate pentru a menţine intactă entitatea 
lor. etnică, pentru-ca Ideea română sd nu 
dispara din inima lor; că pe câmpul de res
boiu, ei au pecetluit cu sângele lor dreptul 
lor de a fi şi de a trăi ca Mat naţional ro
mân, şi nu pe cale diplomomatica nu prin 
intrigi, nu de frica ziarelor cosmopolite, ea va 
schimba regimul stiu legal, faţă cu aGei ee 
sapă temeliile lui. 

Il. Lor principele şi principesa. 
de Hohenlohe tn internatul de f'etiţe. 
Vineri in 22 Mam n. la oarele 6 d. a. n. L,.Jr 
preşedintele ţ~rii principele de Roh nlohe cu 
sovia au visiht internatul pentru fetiţe ro
mâne din Cernăuţ. La intrare In internat, 
i1uFttrlI oaspeţI au fost intimpinaţi de pre
ddenta "Societăţii DoamnAlo: RomAne" d-na 
Elena de Popovicf, născ. contaslL Logot
hetti şi dame le din comitetul 80eietliţll şi 
dupA o vorbire 8curtă din partea prasi
dentel oaspeţii au fost conduşI in locali· 
tăţile internatuJuI. 10 sala interoatolul ilu!!triI 

_ .,,,,,,,,,--~,~ , •. :>,_;".::$~-;'".lJfi:~;"" 

NOUTĂTI. 
ARAD, 27 MailJ D. 1903. 

A.ct de recunoştinţă "Albinei". 
Cum tuturor e cunoscut, institutul de credit 
~i economii "Albin~" a. fost totdeauna tu 
fruntei institutelor noastre financiara in 
ceea·co priveşte distribuirea in scopurI cul
turale şi de binefa.cere 8. uneI părţI din 
profitul el curat, nefiind 8sclusivistA. in 

colţişor al insuleI... St.âncile ~riaşe d.e l' mal ma.re, ear pe cer sir:gur curcubeul, : u.nde ţermul : mal accesibil. Dcbarcăm 
carI se zdrobesc valUrile mănI, grădl- cu dulclle luI colorI, se poate asămăna 'ŞI ne lmprăştlem, grupurI-grupUrI, pela 
nile de portocal! aşezate terase peste te- cu vraja din grotă. Totul e albastru: restaurantele de pe coasta insuleI. 
rase, drumurile serpentine ce crustează apă, pereţiI groteT, barcă şi oamenI, Pe terasa dela ,Continental. ni-se 
corpul insule~, c:stelu~ bizar din ~verf~l ear da.că vîrI ~âna în apă, ea e aibă serveşte un prânz bun, pentru trei lire 
dela sud-est ş~ atatea Vile .as~unse m mlJ- ca argmtul... Şi albastrul a~esta e. de de persoană, cu vin - alb. orI roşu, 
locul vegetaţmnel vecImc m floare. toate nuanţele, după cum ŞI lumma, tarI d'opotrivă ... Sute de lire să daI 

Ne oprim la car~ Întră pe gura. gro~eI, este mal însă pentru priveliştea ce ni-se înfăţi-
Grota a~1tră. puţm orI mul mult mtensIvă, după cum şează. Ca într'un semicerc, ale căruI 

Sute de bărcI inconjoară vaporul... e afa~ă soare. şi cer şi ventul care capete se perd în mare, vedem munţiI 
AlţI barcaşI duc pe visitatoriI groteI rescolmd valUrile, frânge razele solare... d'un albastru închis şi cu vcrful alb ... 
spre un alt vapor, care ajunsese aci .. In fundul gr.otel ~e un loc mal In mijlocul lor Vesuvul, aruncend me
naintea noastră. Marea-I albastră, cerul ndlcat. DouI băIeţr, 1mbrăcaţl ca de reu coloane de fum, care pluteşte cât 
d 'asupra noastră e albastru şi eată-ne bale, stau şi ~ştea~t~. Ne târguim cu pluteşte pe cerul albastru şi apoI se 
in câte-va minute în grota albastră... ;1: pentr~ o lIră ŞI~ Jumătate unul sare împrăştie fără urme... Pe coastele 
SJntem treI într'o luntre, ear ca să m apă şl-1 vedel~l mtrcg sub apă, fo~- munţilor şi până unde poalele lor se 
putem incape prin gura groteI, ne forescent, ca argintul cel mal strălucl- scaldă în marea d'un albastru intensiv, 
aşezăm pe fundul barcaroleI... Barca- tor... Sunt şi câte douc;!-zeI de bărcI vedem pete alburir, galbene şi altele 
giul apucă lanţul ficsat în stâncile dela d'odată în grotă, dar atât de mult d' o coloare nedesluşită: sunt vilele, 
întrare şi ca un şearpe se strecoară remânem cu tOţiI fermecaţl de vede- castelele şi palaturile din Pozzuoli, Po
printre celelalte bărcI, carI unele les, rea asta negrăit. de dulce, în cât stăm silipo, Neapoli, Pompei, Sorrento şi 
altele Întră in grotă. muţI de surpnndere, căscăm numaI alte 10calitătl ... Sub noI, la adâncime 

O surprindere mal mare şi mal ochiI şi cel mult se aud esciamărl de de vre·o ci~CJZeCI metri, e marea, ale 
dulce n'am simţit în vieaţa mea ... Ca ,ulmire ... Până şi bărcaşiI, sgomotoşl căreI valurI se risipesc printre stâncI... 
şi când dintr' o l~lme de lut - măcar ?e a.ltfe~ şi limbuţI, tac, par' că ar fi O droaIe de copil, în luntri, fac sgo· 
că e f~um?,aSă ŞI lumea asta -. aş fi m biserică. . mot şi ne cântă, până ce nu-I împă
căzut lJ1 mIjlocul uneI lumI de rmracol. .. Ne despărţim aşa de greu de acest căm arunccndu-Ie banI, pe carI Îl scot 
Grota, lumea asta de miracol, nu e delicIOS albastru, dar trebue să lăsăm si din apă ... La masă ne cântă nişte 
mal lungă decât 50 şi lată de 34 me- loc altora. : napolitanl c, aşa le zice, vor fi însă 
tri, totuşI, hotărît, Îţi face impresia ce- Pe 1UI('((t. de pe insulă. Dacă n'ar fi atâtea de 
leI mal dumnezecştI minunl. .. Pe pă- Ne întoarcem pe vapor, care ne! vezut pe insulă, nu ni-am mal deslipi 
O1011t nicI nu poate să fie o minune duce apoI în partea de sud-est a insuleI, i de pe terasă ... 

* 
Sodalist tl"iciuoar. Din Chişineu ni·se 

scrie deElpre i8pr~vurile unul conduc~tor 
socialist devenit tllclo11ar. George Braje, 81;18·1 
ehi ama pe sociaJiB~ul Asta, sfl:i.d.iudu 8e Du 
minecii cu nevRst!1-sa Il pltrAsU casa, apol 
s'a intors din nou, 8. tncuiat uşile deja cas~ şi 
a aprins-o. Nevaata liIi cef dot Copil nu ,tiau 
oimie de foc, !şi Dumal strJgMele vecinilOl: 
tt Uicurl să btlgll de seamA. Oamenii au 
spart cu i!/iScurile uşile. ,i au mântuit ne·. 
vasta ,i copiii. In tnvlHmli,ala mare se per
dusij lUI copil prin mulţime. Mama, crezând 
cA a r~ma!! tn C8811, voia aA se arnnce In 
flacAr', dar o preveni un june cu numele 

Pe drum ce urcă m.. q •• mine,,.. 
ne ducem la Anacapri, aşa se I1LH11e;;te 
o parte a insuleI (nord-est) ~i '-1'.acol0 
pâ:lil în verf, la primărie. 

AicI sunt prăvăliI, mal ales cu 
ilustrate, tablourI şi obiecte de lucs; 
mulţime de străinI pretutindenI... Şi 
peste drum de primărie o casă cu 
terasă pe acoperiş, de unde priveliştea 
e incă şi mal largă. ltalianul isteţ tră· 
le<:te numaI din bacsisul ce dă fiecare "( , , 
visitator, deşi casa întreagă nu cuprinde 
mal mult de vre-o treIzecI metri părraţL~ . 

Drumul însă pân'aci, f • 1 •• se"". 
frumos din câte mâna omeneasUi a" 
putut să croiască intro astfel de insulă, 
perlă a măriI Tireni<:ne .. : . A av.~.f' ... 
gust Tiberiu, care şI-a nd1cat . ale} 
palat strălucit şi mi1ionarul~ a 
cărul vilă e pe coasta 
insulel, ear a ştiut und. .c se retragă 
de sgomottll lumiI. dar în ce.l ~af cu
rat aler şi în mijlocul grădI11l10r de 
carI doar numaI în POVf=ştl se mal 

"" pomeneşte ... 
Tn faţa, Sorre:rtWlltl,. 

Dar vaporul a dat deja doue, 
semnale. Trebue să ne intoarcem. pe 
bord e un sgomot şi veselie ş'un terg 
întreg: ltalience nostÎme vind mărgele 
si diferite alte lucrurI de coral. In vre-o 
patru bărcI cântă un cor intreg, cu 
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- t t st llrin fereastrli. S'a 
Czeiler, care B n t ânile goall? In curind 
lo\ors, fireşte, cu. m pilut D~ urmei$} luI 
8'a gt\sit spoI ŞI cO • . 
Braje n'au putut tu'.'li da 

• 
Sflr itllI unui bandit. .un nI dintre 

v I t Ş ţI bandIti al (Jorslcel a. fOBt 
eel ma emil . r . tiI 
G

. . Tromon~ cunoscu ma a es 
'Wvann~ " t f t 

1 Brico Caneea luI a ost oa.r e 
Bub nume e • . 1 . t 

. E'iUi. aicl istona 101: nlUD e 
romantiCă. , I I v B ' 

ciantul I,t Introducea. muşt(lrii1 rn 2 sale 
mRrJ UDna Be jucau jl)curl h ~sl~rde. B~ tUS
mânbo tret'nt~ veni din provJr,ţ~ tlOerul 
D. G. cu 8000 fi .. Hend d~ g~nd s!\·şl de
scbidti pflivl'ilie tn capit31ă, Pe c[ile f~cu cuno
,tiDţ~ (~U un strliin, care it recomauali pe 00-
m:c.rciantul de BUB spuoAudut cl\ ~ceBta,tI V8 
mij lo(!i sti cumpere o prlivlilie eftln' Tmerul 
D. G. ctircet~ cuibul ,i In d\tp·va mile DU 
ma~ avea un Ibau din cele f'900 . ti. In de 
ftfi~'rare8 s~, se lmpu8C'1 III Clm;tlr, pe mor
mAntnl mamt!J S81e. Vre o 2 IiElp~Elmânl Z§CU, 

01 8a retnB~DMo~' ~i fâcu Qrăt8r~ contra 
~~mer"iantulu1. DBt~,cti\'i! tocmaI atuncI ln 
trs.rA In 8ala., rând ji)~ul decurgea mltl c~ 
foc. Elfm de fa~A ,1 persoane C,f.lOOBeate '1 
mfJreante. - Comerciautul l,r tmea agenU, 
C81'i clilEltoreau pe spesele luT, ca ,~!H r.-â, 
şt;ge ma,~eri! cu bl llT: _ TOt' comphcl' ateu 
Bub sllpraveghiRre POhţ16u8asl!A. 

Kennedy nu li'. foJo'lit aşa sgomotos de 
trecutul slJ, ea şi co]8gul seu rus, adBverat 
că nici DU e aşa valoros. Degpre Kennedy, 
care ne a~um patruzecI şi dol ani, e unul 
dintre cel mai popularl scriitorI al avgliel 
şi-şi serie romanele in propriul seu castel, 
foarte puţinI ştiu, el in etate de treizecI de ani, 
aşa dar 'nainte de asta. cu duispti!zeee anI, 
purta înc~ saeii In Nnv-York, dupl-ce nainte 
fusese dej a lucrător la fabrică, matelot, grll
dinar, slipător de aur şi intre aceste de 
râte-va. orI şi - v~nzltor de gazete. 

ea matelot. Fie~c&re carte nourL i-a adus 
nou succes, afară c!.e asta. de-aca~ă ~t('[
Unguri, de dincolo de mare dolarI, şi din 
unul şi a.ltul multe de toate. 

AVIS. 
Aducem la cunoştinţa st. nostri aba

nenţt că am trimis la a(lresa tuturor 
acelora cart sunt în restanţă cu abona
mentul foit, chiianţă despre această re
stantă. Rugăm dară pe toţi cet-ce au 
inimă pentru fot româneşti să binevo· 
t'ască a rescumpera aceste chitante, cart 
li· se vor presenta prin Oficiul poştal 

d t tU 
20 ani UDlh\{l UI nco, care 

e ilS a ~ 1 t d 
t f avea. ind numal 20 anl, a ua e 

a une - A f t 
t ll. o frumoasl fată itahanâ. ~,cu -o 

neva" H d . '1 ă 1 __ «tsta ca si le joace o ftl:!tă ru anll or, C C 

era om cu parale. Rudeniile 10 urma acestl'I 
căsătorii e'au despărţit în lIou~ tabere mari, 
ear Brico, banditnl de-apoi', ,tupă ~Ol\rtfl~ 
un~hiulul seu omori nevabta ace~tu]a. ~l 
apnm începe tr9gieul istori~J. Slmţul ve~
dettel, (re5bUnilrll) il cuprinse pe tOţi; 
Brico, dm partt>a sa pelse vot, că n'ar~ 
!ii se linişteasc!\ pAn' nu, ~a repune ~l 
tea din urmă. odraslă. a famlllel sale. ApOI 
dl~păru prin desişnrile Oorsic~l,. aşa nu_~ 
mitele "Maquib"·urI, unde lrăl. 30,. am, 
tomit~!;d cele mal crunte o!\Jorun. ŞI 8~
tbfaeu votului pns: abia mal rema"ă CI

neva din familia sa. Cam doue luni ioainte 
de asia, Brico se întâlni tn apropier8& de 
comuna Penta, intre Detrete-Bicrhisano 
şi Castalbrino, cu un băiat cam de 8 anI; 
puuândll-se la vorbă eu el, află d\ e fiul 
uunii!. dwtre duşmanii stil mal neimpăcay. 
l-a poruncit atunci băiatuluI să ÎugtJliUnChlE', 

_şi, tnz~dar au fost toate rwu~ămilltele ace
stuia I eu dou~ lmpoşca1ull Il culcă la p~
welit. Baiatul scăpa cumva, şi 2 6i;pte
DIlionl trase de moart€l, dar inaint,e de a 
muri, descoperi cii Brico il împuşcase. 
Tatăl copilului, un moşneag de vre o 70 
anI, pusa acum vot că are si r~llbune 
moartea fiului seu. In butul vrlsttl sale 
înaintate incepu guana.; se adânci şi el iLl 
desişurJ, de un.le nu mal eşi mal multe 

.. _şel't~mâlll. Intr'o zi, des de dimineaţl\, se 
• îalt.La4- cu banditul Brico. Ajungend tn 
iC-apNpi~ 1~r;--fidicl pll~ea ~i-I ştrigl\: 
, - -'00.-\ PA eaDi. ... ta, mi"'el:abi\uh,l 

~""~~"~i banditnl căzu mort la pă
lIl~nt. Moartaa luI & produs pe insula 
întreagă o nespusă liniştire. Rudelliile, 
ea.rl fugiseră toate in capHal~1 la auzul 
.tiril despre moartea. bandituluI 8' au intors 
in satele lor. 

• 
Cuib de esrtoforie. Polilia din PeBta 

~~. fi pup tn zilele aceB~ea mâna pe o b3nriă 
de miştlT, cal' atrăg0su l.mea Intr' un cu~b 
de eadoforie, ca apoI acolo sli·1 despO!ue 
de banI. Proprietarul euibulut a fost UD eo
mţ'J!ciant din strtuls Ujvihlg, sI carur nume 
politia d'ocamdslA tl ţlDe la 8~cret. Com~r· 
eA "_ ~_ 

Eat~ schiţaU, istoria. ~ursulul vÎI::ţel 
lui annturÎoll6â. S'a năseut In IrlaLda, tn 
oraşlll L'leds in anul 1861. Tatăl luI a 
fost m l1ncitor de fabrică, el InsA, îndată ce 
şi~& terminat şcoala, a ajuns intr' o fabrici 
din ManchAsV.r. Acolo a lucrat până in 
fJtatA& de o;\tsprezeee ani, atunci s'a g§.ndit 
unII, a intrat ca matelot pe o nae ce pleca 
spre ]'Jladelfia. Era. un f~cior voinic, ro
bust, l' au primit bucuros; dar naturelu-i 
n'a putut suporta marill, pe toată. calea a 
fost reu bolnav; in linişte şi-a luat r~mas bun 
dAla cariera de marinar. De aici lncepând 
viaţa i·a fosl un vagabundaglu in statele 
U uite. Sâ,vÎrşia lueruri grele de lucră't ur, 
vagabunda pe jos dintr' un oraş in altul, 
răbda mal mult decit mânea. A 1ncerc,t şi 
cu blpare&. de aur in K~nada, tnsă destinul 
nu acolo i~a fost p~fltrat aurul. ApoI a fost 
gondolier pe riul J okon, in urml a ajuns la 
Ntw·York, undB a continuat treI felurI de 
mesel'il. Dimineaţa. era vsnlMor de gazete, 
nainte de prânz curaţitor de gh~te, după 
prânz purta sacI 1i seara earăşl vâuzMor 
de gazete. 

competent. Adm. Trib, Pop. 

... 
Pentru voluntari cari se află 

in studiul rigoroaselor. MInistrul de 
rb"bniu a publir,at o ordinaţiune prin earfl 
S8 aducn IA cunoştin ţi eâ tn inţelegere eu 
ministrul pentru apărarA! ţe~iI ungureştl s'a 
shbilit principiul c~ actele da eonfltatare 
eliburatp, volnntr.rilor, prin urI se constată 
că aceştia se dă in studinl t<xamenelor de 
rig,)roase, sunt a Be privi r & dovezI 1\ ur· 
mărH studiilor la o ş~oali înaltă conform 
§ 71 al lfgiI militare pa.rtea 1. 

• 
Nici papel nu sărută lllftna! 

Din l,ril~jul vlsitel imp~ratulul Wllhelm II. 
tn Vatican şi I descrierii primireI luI la 
papa, unele ziare germane resu8cită visita 
ce inainte cu cinclzetl de anI o făcuse 
papeI impăratul Frideric Vithelm, pe atund 
moşteEitoriu numaI. Inainte de a fiflJst 
primit la papa, educatorul B~O, generalul 
Aivensleben, tI fAcuse ateRt, eli trebue să 
sărute papt<1 mAna. "Cum, 8ă~I sărut mâna 7" 
_ replic' mirat moştenitorul. "Afar~ 
de t&Ul meu, regele, nu am sărutat mâna 
Dicl unul a,lt bArba.t, şi DU o voiu face 
nioI-odata". Şi 8' a dus la papa. Când s'a 
presBntat, papa Pitl al IX-lea i·a Intins 
mA.na, dar el - dupA ee-I făcuse o in· 
~ hin~.dune re-vArenţio8.să, In loc sti. i-o să
rute i-a strlnti'Q ~i scuturat' o bine, ea intre 
prietinI. Papa s'a mirat mult de neubicl· 
nuitul omagiu, dar nu a zis nimic. ŞI-a 
însemnat inai bine, cl mo~tenitorul ger. 
man in loc de sărutat scuturA mâna papal, 
~i de cAte-orl i-a mai făcut dupâ aeaea 
visită il primia totdeanna ţio*'ndu-şi mll.nile 
asccnse după spate. 

• 
Gorky cel englez. Literatura en

glfizll Inci l~I are pe Maxim Gorky al el; 
a.ce<jt vestit scriitor, care odinioară a. fost 
un ngabund, se numeşte Bart Kt-noedy. 

Bibliografie. 
Au apArut şi Be g1isesc la adminifJt!~ţia. 

aceliihll ziar: 
"Sybaris", roman de Ioan Adam, Lel!

turA interesllnilt (VezI recensiun;;a tn mul 
7 8. c.) Pre$ul 2 cor. 50 bani. 

In aceasta din urmă calitate l'a ajuns 
distincţiunea ci l'a agrăit un gaz~tar. L'a 
intrebat de corsul vitiţel şi predartli sur
prinzător de viuă şi nait.rală a vAnzătorulul 
de gazetar i-a facut Işa o impresie, c~ i-a 
propus să-l descrie tot aceea ce i-a spus 
luI, aşa precum i~le-a predat. 

Kl\nnody le-a şi descris, dar serm.-
nul absolut rin era. in curat nicI cu gramatica. 
nicI cu ortografia. A fost o mică seriere 
barbl:i.d, dar tot avea cen, ce presupunea. 
pe cinp-Vt\ 'in scriitor. Cll,i-n gazÎ~ta.r1 din 
New-York au protegiat feciorul, i-au dl4t 
atAţia bani să poată umbla la şeoal~ şi 
cind acolo s'a mai ciBf.!lat pu~in, au in· 
duplecat un editor si-I edee ·omanul inti
tulat: Sailor Tramp. 

RomanuJ in restimp de UL an a ajuns 
optsprezece ediţir, Bart K;mnedy şi~a um
plut buzunarele cu dolari, a mulţ'lmit pro~ 
t~ctorilor pentru spriginul binevoitor, Ame
ricei pentru glorie şi ca şi cUător de prima 
clasă a Ravigd in ţQllra de unde plecase 

"Eminescu şi Coşbuc", !Studiu !it"rar 
d~ Alexandru Oiura, ţ'rof~Bor, Biaj. Preţul 
1 coroan~. (Vom reveni). 

"Preludil-, articole şi c6rceH\rT lite
rsre. de llarie Ohendi. De deoBebi, in~ete8 
pentru DoI Ro r.., AniI din Ungaria. Preţul 
2 cor. 50 banI. (Vom reveni) . 

Tot aici se afli "Casa ""'ţionaIă" ilu
strate române~U frumos executMe, 3~~r!lte 
tn editura institutuluI litogr~tlc Petre Sim
tion. Preţul 10 bani o ba'.'atA. 

ULTI~lf,E Ş1:IRI. 
Conspiraţie în contl<a lui Alexan

dt'u al Serbiei. 
Viena, 26 Maiu. Prin Munchen a 

sosit aicI din Belgtad ştirea despre o 
conspinţie urzitfi, tn contra regeluI 
Alexandru. Poliţia s8rbeascfi, a dat 
anume de nişte scrisorI şi documente 
din carI reese ca principele Munte
negrulul, Nu:hiia, 8'a pus tn fruntea 
acesteI conspiraţiI. Ştirea a produs 
sensaţie mare. 

Alexandru - conspirator? 
Viena, 26 Mlliu. După o noua ştire 

sosită d1'n Belgrad, sCr1sorile găsite com
promit curtea principelut Nichita din 
Muntenegro. Alexandru al BArbiel afir
mativ ar sta în fruntea unei conspz'raţit 
urzite în contra lut Nichita Detaiurt lip
sesc. 

Red. reapona. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici .. Barciann. 

vo.;ea ~i instrumentele ... A~ună câte-va I fel, c~ î,ndoite. interflE!e (politic~ ~i biseri* 
lire ... Interesant este marmarul - ori reşt1) ŞI dm îndOIte plrţl (regatul ŞI bIS. ungu* 
cc-o fi -- care t repczindu-se chiar dela rpa8c~, şi scaunul Roman) conveniau in pune
distantă, prinde în apă baniI ce-I arun- tul tnlătur~ riI rituluI re~tiritean, si zicem, de 
cam, ~ufundându-se după el până la pe teritorul rf'g:.,tulul unguresc. Do aceea 
adâncime de 4-5 metri.,. Aşa ochi, apoI nici papiIt njd rf'gl} ungureştl nu incap 
raritate. .. S'a ţinut pe apă mal bine le pace de biserica 1) şi poporul2) rumâneie, 
d'o oră şi gura-I era plină de baniI ce şi şi uniI, şi eeialalţi ntsuesc a·şI intinde 
i-a prins în adâncu\ m,lrif. in.6uinţll. şi dincolo de OarpaţI, - rl'gele 

Ungml nu mult dupl-ce tmper. rom." bUI-1 daeă vom considora, d nisuinţele de & în
gar Ioan II Asan mori (1241) pe câmpul lătura ritul r~aăritean da pe teritorul deja 
de luptă eu tataril'l). pomenitelor dueate române au urmat in 

Pe de alta parte, in respectul bise- timp paralel nu numaI eu eontof,irea bi
ricesc, vedilm deja între 1227 şi 1229 seric(\I ungureştI Rtefaniane In organbmul 
pe Robert archiepiscopul·primate &\ Un- mare al biaerieil Rom~I, ei şi CI] il1~Jţarer, 
gariel predicAnd in peraoanA intre cumanI, scaunului Roman la apogf}ul puterii, cu 
unde, cum am atins, biserica romft,nească Începerea tocmaI a veaculuI xru. 
era organisată Bub episcopi propriI de rit In serviţul ma.rei biserici a RomeI erau 
re'l~ritean - in părţiie dela Tritlnium, angajate toate forţele politice din Apus. 
unde se coatingeau graniţele A.rdealuluI CIl Doue vecurl de arindul (XIl şi XIII) 8tA
ale Moldovei şi MuntenieI. - Mal in spre turi statele apusene la. disposiţia episco
sud dtlla Ardeal lucra ~poi în interesul bi- puIul RomeI, !n &sped!ţiile cruciat~, jert. 
sericii şi ntulul apusean ordul Ioantţilor, ftud vi<'ţt şi sânge pentru elibemrea Păm6n~ 
ear de aici mal spre nord-ost Ordul·Ten- tului sfânt din mânA turcilor, dar luptând 
tonic (5erman), care ridici la 1210 şi ee- şi contra creştinilor din R~sărit, cari nu 
tataa Neamţului, pentru-ca la 1220, ne- voiau nici acum să capituleze inaintt'a pre
fiindu-! prielnic, terenul să aibi& ce părâsi. tinsulul urmaş al Sfintului Petru.') 

Ni-a urmărit şi după ce s' a ridicat unguresc influinţa politică, iar staunul Ro· 
ancora. man - pe aceea bisericească, indirect prin 

La reÎntoarcere t din delicateţe, că- mi'liunile bisericiI ungllr(\~U dincolo de (Jar
pitannl a făcut o abMere dela drumul paţi deja tu veacul XIII, precum şi direct 
ohiclnuit: ni-a trecut prin faţa Sorren- prin lnfiinţarea acolo a Ullt}r episcopii latine. 

,e mIuT, apro8pc, să vedem şi frumseţea Ca de ilu&trare ating, cl't Bela IV, 

.. 

. asta. . . intre altele, ajunge in politica s& atAt de 
Şi pe când am ajuns la Neapoli, departe că (Ia 8. 1247) dădu cavalerilor 

golfl11 întreg era scăldat Într'o mare Ioaliiţi .Ţara SeverinuluI" şi "Cumania
de lumină. ŢcrmuI, cu sutele de feli· in schimb de a apăra contra păgânilor, 
nare, presinta un aspect feeric. . bulgarilor şi a altor .schisma.tici- "Ţeara~ 

llUtsSIt Si'r'ianu. Ungllreasel", dar şi pentru I aslgnra 8U-
, zerauitatea ungureascA peste ŢeaIa-Rom!

neasei sau Muntenia, ajunsi in parte sub 

Increştinarea ungurilor, 
ducalele din stânga Dunării, 

ritul resăritean. 

Intru spiginirt'a aC8ftti politice reIi- Dar indirjirea scauDuluI Roman _putea 
gioase a reg'l!tulul unguresc lucrară şi papil d cu atAt mll mue, eu cât până la 1234 
din vaaeul XIV şi cele următoare, ea avea tn legMurile sale, pe h\ngr& o patri
Urban V şi alţiI, prin infiinţarea de epi- erchie şi un imperiu latin in Constantinopol, 
scopi! latine pe teritorul PrincipateJor-RQ- inci '1 imperiul şi biserica româno~bu\gară, 
mâne (Sirete - 1370, Bacău - 1401) carI chiar la acest an (1234-) S8 lăpădasllră 
şi prin conve:rtirea unor DomnI românI, tn de bist'riml Romei. (Va urma). 

deo5ebite timpurI, dela. cledinţr\ şi ritul le
sărit€lan la apusenimn. 

Vom luţeltgl3 şi mal bine Juernrile 
De George Cinhandu. 

(Urmara). 

1) Intaresant!\ a bula luX Gregoriu IX dela a. 
1234. tn care provoacl!. pe BoIa IV ca, conform ju
rămontuluI depus la incoronare, sI!. nu sufore tn re
gatnl s{\u schismatiel, cum sunt şi romAni1 carI nu 
numal cl1 stau sub ascultarea apiscopilor propl'H Ile 
rit "grecesc", dar dola ace~tia primesc stlntele taine 
şi trec Ia credinţa Rl\sărltulul tncl!. şi ungurI şi saşI 
din episcopia cumall~ latinl!._ 5) Setea de domnie politicI!. a regilor ungu-

") Pe insula Cipru fură arşI de vil13 monachl 
greceştI la a. 1220 pentru-c! nu au voit să se su
pună jurlsdicţiuneI ierarchilor latini aduşI eu ('ru· 
daţil. - Da, do oarO-C9 cu ajutorul cruciaţilor se 
Infiinţă. imperiul latin !.li patriarchia latinâ tn Cons· 
tantlnopol la 8. 12114 şi dură până la 12G1. Sco· 
pul acestor espediţH, după istoricul cruciatelor, WlI
Imn, era un Intr'atâta eliberarea PalestineI, cat 
lIubjugarea Ri:lsăritulul - bisericil RomeI • 

E'iplicabil, . st,rea 1ucrurilor Re prp~inta. 
de loc după jum~tatell veaculuI XIII în aşa 

1) Intr'o notl!. snbliniar! anterioară am re- re ştI tn afal'r. de hotarele regatullll unguresc o In· 
ftoetaţ, cum la acelaşl an (1234) provoacă tot Gre- I timpinăm tnc! şi la 120J, când deja Emoric 1 tn
goriu pe acelaşI Bela sI!. se scoale cu arma oontra I şiră la regatw si;iu şi Bulgaria, ear cu un an mal 
lmpt\ratwuI român o-bulgar Ioan II Asan. apol (1:.l0il) se dă şi de rege al Stirbiel. 

.......................................... ------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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KALMĂR JOZSEF 
meehanic. 

Recom~~nda 

.Hicicletele 
sale de cea mal bLIDa calitate. 

Are In deposit guma interioară şi 
eslerioard de prima calitate, şi tot felul 
de parţI constitutive d'sle bicicletelor. 

Eitine şi pe lângă garanţie 
efeptuieşte 975 4-

Reparatur! de biciclete, 
instal&rI de 

sonării electrice şi teJefonuri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Sala('z Dr. 2. TelefoR Dr. 242. 

949 10-80 P ĂLĂRIER UL 

MÂL Y ÂLBERT 
-- .UU.D, Piaţa Boros·Benl Nr. 8. -

Prim. şh'l colorarea I·lllriilor de posta.v 
,i pait\ bArbAte,'.I şi ft<me.:,tl; t,semenea 
cur~ţire8 ,i transformarea lor dllpll moda 
cea Rlal DO"'. Călcarea ciZindrelor, traus
lormArile le etectlle,te cu pre. prompt. 

Se primesc comande ,i din provincie. 

In atenţia publiculuI! 
Am onoare a aduce la cunoşUnţa 

M. On. public, care doreşte a zidi, 
ca biroul meu de zidire din strada 
Knez[ch Karo]y Nr. 3, din 1 Maiu 
st. n., l'am mutat tn str. Ka.pa Nr. 37. 

Când mulţumesc M. Un. public 
pentru partinirea de csre ru'a 'Vred
nicit tn decurs de 7 anI, Il rog sa 
binevoeliscA Il m~ onora ,i mal de
parte cu ea. 

Cu deosebitA stimă: 969 5-20 

Szidor J ânos, 
JDle8tru·.idaf diplomal. membru al asocia

ţiuDel arAdaue a mAie~tfi1or diplomaţr 
,i lndreptA~iţT. ' 

S TE fi N Â. 
croitor a la. mode. -

Arfld, coltul ,deţei Tokoly şi str . 
Forrui (lAnga c;~f€!1eaU8 Zrinyi) 

GAtf,ta tot soiul de haine MrblHistr 
din stofc engl( ze sau iodjgrDe, dll~A moda 
cea mai nouA !şi croiturl ('u tic, pe h\r'gA 
preţurt moderate ,i condi~iI de plati avan
tajoasa. 

La dorinţ.. m~ duc şi In pr6vi[lţl. 
Ajunge o corespondenţA In fare sA nu fugat 
~A mA prnint. 968 6-10 

P. T. 
Am onoare a aduce la binevoi

toarea cunoştinţa a M. Ono Public, 
ca tn CHJa din 

colţul str. Rattbyanyl şi Weftzer 
Janos (odinioară Templom u.), 

am deschis un 

atelier de repa.raturl de 
biciclete ~i ma~jnI de cusut, 

unde savlrşeso tot relul de luorărI ce 
se ţin de ramul acesta, precum şi in
stalArl de soneril electrice, tOEi te pe 
IAnga preţurI moderate. Parţi consti
tutive de ale bicioletel se oapMa. In 
totd' auna eftin. 

RugAndu-m~ de partinirea mareluI 
public, semnez 

Cu deoa. stima: 

])Jâthe Sândor, 
9708-50 mecanio. 

SEIDEL OTTO, 
tabrlelUl~ de eaelull. 

ABAD, A:D.drăssy-tel' NI'. ; 
(vis A·vis cu biserici). 

Exeout orI-ce fel de chipiu mi
litar, postav finantilll pentru pompieI1, 
pentru preoţI şi civilI, calitate bUDă, 
pret modera'~ 9.d6.18-80 

Atelier Dentrn rBDararoa 
ciasol'nioelol.' 

Lazar Vilmos.) 

Primesc 8e repar ciasornioe garantAnd pe a anI. In Arad n'a existat 

Inca atelier In cal1 sA se lucreze mal ieftin. 

Am un dep o sit de tot felul de 
ciasornice de buzunar şi de părete, 

precum şi orologiI cari deşteaptA. Toate exacte şi de bunA calitate. 

Cu deose biti stiml: 

Ormenyi Gyula, 
943 5-50 ciasor·nicar. 

II 

FISCHER KĂROL Y -. 
fabricant de rociurl de sirmă, tmpletlturi, site ,i rocluri 

de oţel (materase). 

- Ara a, J6zseff~herc:ieg-u. Nr. S. - . 
Recomaftda. fabricatele sale de sirmA, aşI: rociurl de aram4, 

fier li eusitor, mal ales pentru fabrici, mort şi economii, precum 
şi site pentru clururJ sistem Bachler. Fac rociurl, de mână şi de 
maşină pentru Ingr&.direa de gr9.dinJ, livezI, curţi de pliţe fi 
p~r('urJ; Rociurt pentru pietri, prund si carbunI. GratiI pentru 
pivniţl şi hAmbare. Prinzetoare de 8chintet pe coşurI, de locomotive 
şi fabrice. Saltele de oţ~1, elastice, prea practice. Diferite site 
de pAr, fier, aramA şi mMas&.1 slte pentru tutun, precum tot 
felul de ]uorurt carI sA ~in de branşa aceasta. 

984 1-10 - Calitate bună şi preţuri moderate. -

atil_~.S~_@f_ 

NAGY ADOLF 
-=-:.:..... "ill.ichig·iu U~ zidiri şi. l:.u'ta. === =~ 

Arad colţul stradelor Hunyady, şi Szent-Pâl. 
. Pr~meşte toate l.ucr&.rile ~e se ţin de ?leseria asta, precum: eanalizări 
tmtalan de apaductun, reparărt de closetun (astupate), şi tot felul de 

;; luorărl de zidi.l =""~== 
dupA des"mnllri de gult~ ,i eOll:hputll~to8rp. Reliefuri. ,i de la.ti pentru plbtrar8tJ ghi8ţii 

pe seama măcelarilor şi cafeglllor. '. 1 == Tot felul de aranjamente de culină prompt ~ eftin. ---= ",."'.' 
988 1-25 ReparărI şi comande din provinţA grabnic şi soJid. 

TUNSZKY şi MIHAJLOVITS 
Fabrică de mobile de fer şi saltele de rociuri de sîrmă. 

ARAD, colţul stradei TeDtplom şi KHlosey. 

Primim tol telul de lu.crarl aparţiD~to8re acesta! ram 8,a: 
arangiarea de casarme de soldati şi pompieri, şcoli, institute şi cafenele. 

CorturI de grădină (ae aescompus) şi pavilonurI, 
pentru t'8fenale ,i reatauranlurJ. 

- TrimUem !n loc ,1 provi!l$" comerciantilor spre vlnzue mat departe. -
982 1-'0 - Luerv escelent. - .Lustru de gust. -

- Promptitadine rarA I - =: :-
II---~-

Stra mutare de prăvăUe! 
---

AUGUSTIN ALBRECHT 
fost eSE.I::I I:i:A T ALIN 

şi-a strAmutat 

PRĂ V ALIA DE MĂNUŞI 
cu pr lm n. 1\1" ai u 1908, 

(Casa Loes.) .. ,. u 

In strada Salaez Nr. 1. -'8-1" ''''1 
,...,: • .r • r .... , 

... ., ~ .... " .. ., ....... .. ___ r@Jfi1m. .. . . ""-"" . ..... "'--

~tiJgs 

I ImprumuturI de banI pe e.mortisa.re.~ .. -!! 

I 
mijloceso pe IAngl condiţiile cele mal avantajoase, pe moşiI ti 

case In oraşe cu "S, ('6 şi '0&/0 ti &mortisare de 

20, 2&, 30, 80 de ani, /1 
adec&. tn camM8. e socotit&. atAt camMa cAt ~i amortiearea din .pltal. 

Principiul meu e tndestulirea M. Ono public, oare vrea sA 
facA tmprumuturl hipotecare. 

imprumuturile se pZătesc in banI gata, scrisorile hipotecar, se . 
pldtesc cu valoarea. lor nominala.. Spes6 prealabile DU lunt, tacsele -

mi le socotesc ulterior. 
Pentru desluşirt mai detaiate a Be adresa la 

HERZOG SĂNDOR - Il 

=~ q ~ \ 
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