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Convocare. 
-I'~:r:$.,~:: 

.:-'-~~ Fimd COllgregaţia comitatu,lul ~t'a-
dulul convoc ;tă în adunare ordmara de 
toamnă pe tiua de },IIiercur! 4 N~em/Jre 
n., ol'ele () a. m., rugăm pe tolz mem-

tul poporulUI român. care e represintat 
prin tloarea sa in acel congres, ca.tră 
puterniciI zileI, carI în adever pân'aci 
numaI biserica nl-au Iăsal-o nepângărită. 

Am tolerat multe, Încontra tutu
ror nedrepta.ţilor ce ne-an ajuns n'am 
opus altceva decât strigătul nostru de 
protestare, pe care l-am purtat apoI în 
toate pa.rţile, dar a.m r~rnas totdeauna 
pe terenul legalitaţiI, deşi ne-am v~zut 
şi ne vedem cu drepturI naţionale con
fişcate, şi răpite pe care prin sânge 
ni le-au hărăzit strămoşiI nostri. 

temeliile biserice1 noastre, a strigat gu
vernuluI puternicul ~u: veto. Guvernul 
işl va trage bine seama, că de astădată 
c8.lcarea sa de lege a trecut pe un te
ren primejdios, de unde este respins cu 
ultima energie. 

ItOlllâll1 şi JIaghiarl. 
• L'Independance roumaine ( ana· 

li{4nd în numerul seu din urmă spo
nurile despre o pretinsă rescoală ce a,. 
fi pregătind Românii dzn Ungan:a, face 
intre altele următoarele constatăr! ni
merite: 

. , f d se brie românI al cOllgrega{lUne s 
'1 d" Aceasta cu presinte negreşIt a şe m{a, " 

atât mai osebit, cu cât în chestII" zmpor-. 
tante trebue să ne spunem cuvm:uJ ŞI 
să ne presintăm cu toată demmtatea. 

In preseara adunării se va line 
sfat prealabil, la otelul • Vass.« 

Şi Î-s' a demarcat totodată hotarul, 
dincolo de care, nesocotirea legiI nicI 
Românul n'o mal sufere, nu numaI de 
drept ci şi de fapt, căcI In biserica sa 
nicI când nu-şI va băga guvernul piciorul. 

. Arad, Octombrie 19°3. 

/1lUSl'U 1;tfrtmlu, M, Veli.o!U, 
8eore~r. president, _.--
VETOI 

Totdeauna insă ne-am cutrem urat 
la gândul, că intr' o bună zi va veni şi 
rîndul bisericeI, dacă. nefericitul sistem 
de guvernare a ţeril noastre va con
tinua tn direcţia apucată. 

In momentul acela pentru fie-care 
suflare românească orI-ce violenţă, va fi 
nu un drept ci o datorie! 

.Eftl nevoit să cre,,! că acula cri{ă 
politică, de care sufere Ungaria de 
tnal bine de 5 luni, într'atâta a înfler
bîntat imaginaţia unor anumiţi politi
cianl maghiarl, încât au ajuns într'o 
stare bolnăvicioasă care-l face să va{ă 
pretutindeni dUfmanl, gata să dea nă-
vală asupra lor. El nu mal vzsea{ă 

CăUtorla Ţal"UlUl la Roma, P7'O- decât de conspiraţi!, de complotur!, ba 
lectald pelal"" asta toamnd, a provocat îtttre chiar !i de masacrărl în stil mare. Şi 
soeia liştil italieur, cea ma! mare fierbere. ftil! cî~e şl-(I pus de gând stîrpirea cu 
Cdli!toria s'a,i amânat din pn'cina asta orl ce preţ a Maghiarilor? Românii! 
pâlld la primdvard. Cum se depefta,a aeum O aslJel de stare de spirit consli
ditl Petersburg, întâlllirea suveranilor - dacd tufe o problemă de psihologie populară 
socialtftil 7IU vor î"cela nicr pâna atuner CU ce cade în competenta specialiştilor de 

Suprema cOl'pol'aţiune a bisericiI 
resărilene române. congresul naţional 
bit;ericesc în şedinţa sa de LunI, a ref::ipins 
energic şi în unanimitate imposantă atacul 
ministruluI şovinist Wlassics, îndreptat, 
În contra bisericiI române şi a dreptu
rilor sale autonome, prin barbara ordi
uaţiune prin care impune catechisarea 
elevilor românI in limba maghiară! 

Atitudinea hotărltă a congresuluI 
ll.'a surprins pe nimenI, cu toate a,cest~a 

·'-'---"'"\'a,J.!,pduce o generală mulţumIre In 
i6'1i'fe~ cercurile Homânilor, unde a stra.
hatut vestea \TolnlcieI ministruluI te

. '~"'. ~rar:" 

• N'a sUI'prin8 pe nimenI, ·pentru-ca. 
o simţeam cu toţil, ca. inalla corpora
~unc bisericeasca. Chl'HHtlă a. veghia 
asupra intereselor bisericel noa:-itre na
tionale, nu va putea lipsi dela iml.lţimea 
datorieI atuncI, când tn mod faţi~ cu· 
rentul de nimicire a vieţiI noastre na-

. tionale în mersul s~u ascedeutal a ajuns 
"scum să bată şi la porţile bisericeI. 

l-s'a r~spuns tnsa. din lăuntru: 
pân'aci şi nu mal departe! CăcI d'aci 
meolo veI da de zidul rezistent al tru
purilor noastre. 

, Acesta este înţelesul hotărîriI con
gresuale de LunI şi totodată avertismen-

" '{~ronic~\ bibIiografic.ă. 
. In vremea din urmă au apilrut la noI 
Homânir de dinc?,,:ce de_ CarpaţI o seamă 

" de c~r,ţT, <;,ar1 sprtgl~e~c 10 ~ât-va părerea,· 
că Şi In Sinul Romafillor dm Ungaria s'a 
pornit o intensiva. mişcare literară. Si 
cumcă productele literarI mal _ nOUl, atât 
ce priveşte calitatea, cât şi limbagiul ro
mânesc, stau cu mult mal presus de pro
ductele literarI ale vremilor mal anterioare, 
'i1U mar încape îndoială. 

Şi dacă am avea un centru literar 
pronunţat, Cum ar fi putut s'ajungă Sibilul, 

_,:-,,:~CdIUl "Astrel lt cu secţiile el osebite, dacă 
.'"'. In fruntea el ar. fi stat un bărbat cu pri

cep.ere pentru literatura şi avcnd timp să 
se: Intereseze de ea, cum o cer interesele 

~ acesteI m~rJ instituţiunT culturale- mi"carea 
IJ ," ., 'Y 
, I.\~ .care am pomem~ mal sus, ar fi putut 
~Ijunge cu vremea ŞI conştie. 

~ Da: po~te chiar mişcarea ce s'a pornit 
In vremile din urm4 va convinge factoriI 
c?tnpetenţT, ~ă ~ i~omis de lipsa, ca ofi~ 
clanţlY uneI mstItuţlunT culturale, în pro. 
g~amul c~reTa e luat în rîndul ÎntâI ŞI ri
dIcarea ŞI promovarea literaturiI române 
-, ~,~ ",fie bll.rbaţI, ~ărora pe lângă ",multi: 
J~ţtllt . lor <?cupaţlUnr să le remânll. puţin 
~lInp liber ŞJ pentru a putea munci şi în 
I~t~resul s,copurilor jnstituţiunir, în ser
VICIUl căreIa stau. 

De cartea interesantă a d":lul loall 
Rltssu-~'I;anu, ",La Roma", a fost deja 
vo ba 10 coloanele acesteI (oI. 

,. • De numtrul 1 ,al biblioteciI 11 I'n"'. 

NOI, ca popor, aproape totul am 
perdut şi ceea-ce ne-a r~mas s'a refu
giat - ca tn toate vremurile de restrişte 
ale viforulul nostru trecut - sub scu
tul zidurilor sfinte, paveza de veacurI 
a vieţiI neamuluI nostru. şt orI-eAte 
ispite am putut avea copleşiţI de dure
rile loviturilor câte ne-au ajuns, ne-am 
ridicat În contra opresorilor cu mal 
multă orI mal pllţină energie, ne-am 
plâns şi ne-am jeJui! şi am tăcut rn 
urmă, totdeauna sfătuiţI de înţelepciunea: 
sa. nu peric1ităm interesele bisericel. Lupta 
noastră de resistenţă totdeauna s'a in
spirat din această consideraţie,pe care 
dacă uu o aveam, fatalmente ne itra 
poate tntr'un moment s'au altul la ne
cumpănirea omului care luptă ne mal 
avend ce perde. Până-ce avem .biserica 
noaslra., a~a cum ni-a liisat-o Dumnezeu, 
!?i ne-au pih;trat-o stramo:şil nostril -
ne-am zis -- exi::;tenţa noastră naţională 
va fi aparată; când se vor dărima şi 
zidurile bisericeI, incalte sa ne astupe 
şi pe noI sub ruinele lor, căcI n'am mal 
avea nimic pentru ce s'ar mal merita sa 
mal trăim. 

Eată de ce a fost lipsa de energie, 
pe care nu ne aducem aminte să o fi 
desfaşurat vre-odată Înalta corporaţiune 
bisericească in aşa măsură ca acum, 
când la prima încercare de săpare la 

POp," - ",Nuvele" de H, Zola numaI atâta 
voI să amintesc, că idea bunll. d'a scoate 
în editiI poporale şi eftine 1) opere d'ale 
autorilor străinI, a fost incurajata de citi
toriI românI; în câte-va septemânl s'a des
(lI.cut aproape toată ediţia de 1000 exem
plare. 

VOI vorbi de astă-dată numaI de doue 
cărţI: .71Pov~stirl p' schiJe" ') de Sever Se
cu/a şl~"/.Cltpe, cţe Repaus" (seria II) de Sor
cOIJd'" \ v. Omţlu) '), .. 

, ,A scrie ,recensie despre cartea unul 
pnettn e to~d aU!la lucr~ riscat pentru _ 
autorul cărţIJ, EştI quaSl moralminte în
dat?ra!. ca de~pre !Uunca, unul prietin sll. 
scnI In termmI iavorabllJ, aşa incât de 
cele mal multe-orI, publicul cititor să 
lasă tras pe sfoară de aceste recensil 
măgulitoare. Am Însă nădejde că prie
tinul Secula ÎmI va erta că-l espun 
acestuI risic, - altminterI iluzoriu, dat 
fiind bunul nume de care se bucură deja 
de n~ult ca foiletonist şi scriitor cu vervA, 
--:-, ŞI am mal ales nădejde, că publicul 
c~tltor va ,cum~e~a drăgălaşul volum 1I Sc/ziţe 
ş' Povestu'l" ŞI m butul recenzieI mele. 
~ . Volumul d-Iul Secula cuprinde pe o 
mtlndere de 9 coaIe, 15 schiţe, parte mal 
vesele, parte sarcastice, dar toate dispunend 
d'u~ fond real. C~ea-ce împrumută cărţiI 
un mt~r,es deosebit e c~ toate schiţele şi 
povestmle sunt luate dm vie aţă ; persoa-

1) Preţut 40 banY, - 2) Preţul 1 cor, -
~) PreţuIl COr, 60 banY. Toate irel eArţll8 Be gAsIWe In 
llbl'Ari. rOIU&n. ••• ol Peire fUmijoD

I 
.lrad.. 

agitaţi,le 10' - pa avea loc pe mare. patologie. No! nu ne vom abate pe acest 
* teren, ci ne vom mărginz a raporta 

Naţiona~ti.tţUe " dările. !,Gra{er faptele. 
Tagblatt" publică o coresponden~ dm Arad, Nuw's decât câJe-Jla file, de când 
in care se constată, că starea de ex-lex, In . . (' .. 
(!are au mAnat k08suthişliI ~ra, Incepe a-fI mal multe _ {z4':e mCJKhla~e }. e. Jt
aduce roadele: nu va trece multlimp şi 011 dane! R.) publlcau un lzr Intreg de 
cianţiI DU vor mal putea fi pllU'L - "Naţio- depese sosite din osebite sate fi oraşe 
nalitltilor n'are sA le pese de asta :- comen- din 1 ranstlJlania, alarmând lumea că 
te~ă ,foaIa germană, - căcI deşI formează J Valahi! se pun în miscarec si că se 
maJoritatea ceiora cari plătesc dărI, acute. .. .' • 
d4rl înt1'd î,1 pungile maghian'lor, carI i-au.' sImte deja mtrosul de prav de puş~ă. 
!'ICOS pe români, 1; sa~f din toate oficiile. Ştirile aceste s'au condensat apol m~ 
Ma~hi9.ril" neplătind dare.' taie tn ~arnea lor tr'o formă mat preci{ă ~i organe se
proprie, Şl n'ar fi o taetică. rea dtn partea rioase cum e ~B H.-p. f vesliau tu
naţionalităţilor, d~că ~ esploata A această tu '4 o"or~J româ~ aţîţat de 
"denegare a plăţiI dt'trJlor", căci ,.m ca~ut ror. ~ . ! r~ ~' 
dsta amard ar fi tre,irea ,oJlimttiior ma- preo/tl ŞI Invelătoril sel, se pregătef:e 
Bhiati din ÎnBâmfarea lor oarbd"'. " se rescula conform unul plan deja 

, • ~bilit 
Â(lunare poporală in C1"oaţia. 

Cr'Oaţil, luând e:{emplu dela Maghiari, au 
început fi el lupta pentru itJdependenla lor 
- deocamdald! - cea fillallciard, Dumitlecd 
au ţinut o mare adunare poporald la Kap
ronca, la ca1'e a luat Earte mulţime de mal 
multe miC. Advocatul Scerbak fi redactorul 
Lorkovicl au Vot bit pmlru indeptmde1IJa 
finmlciard, capelanul Possiiovici pentru {u
mina,'ea poporulul, PradicI pentru /tberlalea 
porbit*ll. Toate holdrin'le au fost aduse cu 
unanimitate. 

nele sunt oamenI viI, sunt cunoscuţI d'aI 
nostri, suntem noI înşine în osebite vre
murI, în osebite împrejurărI. 

Cea dintie schiţă .Aleeu" ne reamin
teşte de vremile când şedeam încă pe băn-
cile şcoliI. ' 

"BăieţiI fac haz. Toată clasa isbuc
neşte în ris, numaI Alecu Pantea pacInic 
şade într'un cap de bancă de lângâ. uşe şi 
repetă, sau mal bine zis prepară cu multA 
emoţiune lecţia de nemţeşte. Dar cu toate 
că întreaga clasA era "ocupată"', totuşi s'au 
găsit doI colegI, carI să aibi vreme şi 
pentru dînsul. 

Aurel Pârvulescu şi Tănase Groparu, 
se făceau că povestesc incet la spatele luI 
Alecu şi-l tot ciupeau de per pe bietul 
băiat. 

Lăsati-m~ în pace, se ruga dînsul, 
că zeu nu ştiu nimic, ~i mi-e teamă că 
me scoate Neamţul. .• 

.' A;bia s'apuca înst să citească şi iarăşI 
o cIUpitură". 

In care dintre cititorI n'o să reînvie 
la citirea acesteI schiţe amintirile dragI 
ale vremilor de sburdălnicie de şcolarI? 

Şi aşa rînd pe rind, aproape toate 
schitele tratează obiecte inoue cunoscute, 
dar intr'o formă elegantă, care dA obiec
tuluI comun un colorit deosebit 

Cine n'a vezut spre pild4 "cal de 
tramvaY V ? 

nIn strada Câmpineanu din Bucu
reştl, tramvaiul cu cal urcă la Teatru spre 
,alea VictorieI. Dar la ureuf nu ajungldoul 

Ştirile aceste sentaţionale au fost 
îmediat telegratiate în toate 4 părţile 
ale lumil fi {iare, cu pretentir de abso~ 
lută seriotitate, ca • Frankfurter Zeitung c 

s'au grăbit a le public(l ia loc de frunte. 
Mal e nevo!e să spunem, că avem d'a 
face c' o păcăleală/ără seamen? 

Ni le impune Ilcum întrebarea: 
cine a putul inventa această istorie 
despre rescoaie, masacrări şi devllstărl? 
NoI numaI doui ipotete găsim, E 

puterI de cal, ce au adus dela garll. demo
cratul car. 

Se tine dec1' in rţservl o forţA de 
cal, căruIa - în diviziunea munciI - i-a 
revenit pa nea ; sus la deal cu vagonul, -
şi-apoi In pas ad l:ibitum la loc.'" 

E o întemplare de toate zilele, dar 
dl Secula ştie sl-1 fac! pe cal s4 filozofeze 
în felul luI, ~i analiza sa ne prezintă o 
"imaginaţie evoluţionilt~, care mult se po
triveşte şi vieţiI omeneştI." 

Una dintre cele mal reuşite, e du
Ioasa ,.,Dupd ~ de an!." Cine n'ar fi şi 
duIos, când revede dealurile ,i pâdurile 
copilărieI sale? 

Unde ellU oopilArle 
. Cu pAdurea II eu iot t 

Nota realistică e discret esprimată în 
"Sonata Kreut,er'" ~i 1Ift-f,8'lOn". Dar fiecare 
schiţA are nota sa caracteristică. De lim~ 
bagiul cărţiI nicI nu mal vorbesc; e ire
proşabil, ceea-ce numaI rar se poate spune 
despre cărţile apărute dincoace de CarpaţI. 

Sunt convins ca. volumul d luI Secula 
se va citi cu interes in butul tuturor re
censiunilor prietinilor s!I. 

• 
Cartea luI SorcoPd, seria II-a dia 

Clipe de Repaus" e scrisă în alt genere. 
fo-orma schiţelor şi foiţelor e cea subiec
tiva.. Autorul povesteşte - observ deja 
de-acum: uşor şi frumos - pllţanil reale, 
închipuite ~i împrumutate, tratând tOl: 
de-auna ob.iecte de intcrcs a~ual. 

_.i 
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vorba de a?urările ultor c~'eerl bolrlavl, 1 P. Cosma pr~me~te, pr?p.unerea, dar 
cum am spus-o mal sus s au totul pro- roagă Congresul să n1l11lCe~SCa prot?co!ul 

, " dî ' W d I despre alegerea unde presidentul s a 1n-
JJltlf> dmlr o" a meă ură" faţa e ~ f!.- depărtat (ceea-ce de altfel nu alterează re
meniul romanesc, care In butul starzi sultatull) fără a lăsa substitut in toată 
de ex-lex n'a Încetat d'a plăti darea regula. 

Sol/eM1l0- Villal'l"anca .. 

Mare sensaţie a produs un articol 
de fond, apărut sub titlul de sus, în 
, Deutsches Volksblattc care - cum 
ştiut este, - stă în legătură nu numaI 
cu Klirber, ci si cu A. S. mostenito-

ARAl), 21 Octomvrie n. 1903, 

sa de sâlzue si bani. Congresul primeşte propunerea co-
Poat: to~mal în urma acestel Îm- misiel cu a~~usul dluI P. Cosma. , 

A~~y: Rug;inu l)e toţi ahout>:utn 
<'il Îl! (h~ stil ~I(lmilli!o\tl'atiye !'Ia hi"'! 
IW"o~mwa it iust'uma totd'aulln 
I~UI~H'rul hundt>l, suh <-m'e l}fiIlH-S{~ 
huua. 

. . .. Se vcnflcă d'asemenI fără multă dIS-
pre!urărl It se atrlbue sentimente reJ'o- cuţie şi dl P. Tisu, ales la Satu-Nou. 

rul de tron. ' , 

IU{lonare. c .. • 
Vonusia şcolaril. 

, Faptul luI Khuen, că a retras pro
iectele militare - scrie numita foaIe 
- a (ost un adeverat Sol/erino, iar 
dacă lmperatul nu va line acum ne
clătit la R· r r din art. de 1. XII al 
anuluI r 867, vom avea o pace ... in~ 
ramă ca cea dela VilIajralzca. Asta 
nu-l ertat să se întemple, dar dacă 
totuşI s'ar întempla, respunsul ar fi : 
desfacerea totală de Ungaria. Ar
mata comună trebuie numaI decât 
împărţită în doue, şi contingentul ma
ghiar pus sub supremaţia parlamen
tuluI maghiar c. 

Şedinţa se deschide la orele 9 sub 
presidenţa 1. P. S. Sale Metropolitulul. 

Dr. Şellchea citeşte procesul verbal al şe
dinţeI de Sâmbătă, care se verifică fără 
nicI o modificare. 

I. P. S. 5,a Mitt'opolitul anunţă că în 
şedinţa ţinută eri, Sinodul episcopesc a 
examinat proiectul privitor la planul de 
lnveţăm&nt În şcolile pedagogice şi prin
tr'un anume raport presintă acel proiect 
congresuluI pentru a fi luat rn discuţie. 
Comunică În aceiaşI timp o telegramă în 
care nişte credincioşI din Macea cer SU5-

pendarea preotuluI lor Liviu Raţiu. 
Se acordă concediu dlul Budinţeanu 

şi cererea de concediu a diul Trifon Mic\ea 
se dă comisieI verUicătoare. 

(Urmează interpelaţia luI Rotar despre 
care am referat În numerul de erI). 

Comisia ,'eriflclitoar(', 

Dr. N. Vecerdea referează asupra ale
geri lor protestate. 

Propune venficarea d-lor T. Miclea 
şi V. Almăşan, în contra c~ror nu s'a putut 
precisa nimic din protestele ţinute In )!e
neralitătf. 

Se' primeşte fără discutie. 

V. Goldl;<; face exroseu privitor la 
şcolile noastre din (ostu C011filliu militar. 

Propune ca de oare-ce guvernul n'a 
r~spuns la remonstrarea ce s'a făcut la 
1884 din causă că fostele şcolI naţionale 
s'au decretat comunale: Congresul sa re
cerce G01lSistM'ul kHtropolitall să facă din 
nou remonstrare la guvern, cerend ca şi 
şcolIle din fostul cOlltim'u milita,' bdl/(lţral/ 
sd tie puse sub regimul de ca' e se bucurd 
celelalte Icolr c01!fesionale române, 

Va să zică să tie redate neamuluI 
nostru şi puse sub regimul nostru autonom t 

In jurul acesteI chestiI se încinge o 
lungă discuţie, la care iau parte; 

In Viena, cineva a arătat acest ar
ticol luI Hedervâry, care în tăcere a 
dat din umere. 

P. Cosma combate cererea mitro
polituluT de a se adăoga că remonstrarea 
se va face "la timp oportun". Asta ar in
semna amâlla,-e cine ştie pe câţ! anI. 

Eviscopul Popea arată că pe nedrept 1 
se numesc aceste şcolI comunale, de oare-ce Min steriull1t'i AjJponyi. 
ele au fost tlaţiotzale şi întreţinute din baniI Eventualitatea IntrăriI luI Apponyi 
credincioşilor nostri. Pe bas a asta să ne in noul cabinet incepe a lua forme tot 
punem şi în remonstrare, să invocăm mo-
tivele din petiţia dintâiu, motive Între care mal condensate. In cercurI bine infor-

- eittril U()IIl~lni. Or MiHek 
Lujos ne r~spunde. Cum? Aşa: C:\ nnde 
se poate aJula eu sofisme face ~)Qlij.j.l\l(\ 
unde nu. acolo tace. In fata argurnell~ -" 
telor noastre el n'a Cl'e7.ut că trebue 
să respundil cu argumente. leI colea 
apol câte-o sCilpllrare de spirit. dat' val 
ce sarbăd, cum nu-I prinde spiritul pe 
lil Miilek. Fac(~nd alusîe la starea St'I
cuilol' din Homânia pe carI nOl am 
numil-o inlloritoare drept compat'aţi~ a 
sh\riI noastre de aicI, dl Miilek ne por
te~te că dacă credem că Secuilol' le 
merge atât de bine dincolo, sit polliHl 
dincolo şi atuncI pacea va fi gala. Oare 
n'ar fi un espedient mal bun pentru 
pace, a da peste gard cu veneticiI d'alde 
.Millek, semi'miltorl de zrzanie şi aţiţătofl 
la ură. de cât ca un popor autochtoll 
Să-ŞI pă.răsească păm(~n t al strămoşesc? 
:\'01 credem că da. 

este şi aceea, că statutele dela 1877 nu pot mate se susţine cu inzistenţă, că Lukdes 
avea basă, când noI avem în Statutul Or- i-a oferit luI Apponyi un portofoliu, Intreg respunsul d-Inl Miilek esle 
ganic garantată îndreptăţirea înveţămentu- convins că numaI aşa va fi pace în ţinut în tenorul acesta. ." ",;,,, ___ -
luI confesional (viI aprobărI). parlament, dacă Apponyi nu va mal Un pasagiu am aHat unde puatp~'~;;"" 

d 
D!', T Bddescu. motiv~~ză pe larg În- putea ţese intrigI. propîe CeYll de adev!'!' <lI ~liilek, Helevi'l. 

repUţrrea propuneriI comISIeI. anume că noI am comb<\tul îN artieo!il 
F. Musta insistă pentru o modilîcare, La prl-ma veste de"pre comhl'nall'a 

.., t nostri &!uvernlll <:':1 to1u<:.:1 RomâniI îl spri~. '-În Sens de a se zice: asta a isbucnit fierbere mare tn sinul 'J ~.. " 

"Aplicându-se şi în fostele continil ne~c. ~ln principiu aţI simulat pasiYi-
militare legea regnicolanl"... partiduluI li?eral. Gaj(iri~i ~ubiny~' au tate, dar la alegerI aţI validitat voturile' 

V. Mattţ,rra zice că e bine cum zice ~eclarat chIar că v.or e~l dm ~a.~tldul __ in favorul guvernuluI. Dar acolo 
comisia: "restz'tui,-ea drepturilor", căcI până lIberal, dacă Apponyz va ajunge ffiIIllstru., tI Szerb S' b' t' ~ert an Re-
Ia 1877 s'a practicat ~i în conf. militare Mal târziu a.poi s'au liniştit 8pirflele şi ~ve dPe ". zomda )h': nl~c'· 'cl\a\nd 
d pt 1 d t d 1 ' 1 ă . d- S ;"ey: e ce nu şI-au esc 18 1 , 

re u a e egea regn1co ar ŞI \O ta- cel mal mulţI au început să :se împace 1111"a' (-"1 ',' - d t fasta? -

.~ 
" 

.. 

Referează pe larg şi foarte obiectiv 
asupra alegeri! dela Rad71a, care a fost 
prolestată cu 20 petiţiI (puse la cale de 
francmasonul căzut Beleş Jânoş), dar nu 
se dovedeşte nimic, chiar din cercetarea 
bcută de d\ Zigre, ce arsduce după sine 
nimicirea mandatuluI. Mat ales ca fi dacd 
s'a," nimici protocoalele aceplionate, ,i atum::! 
majQI1tatea o are alesul Dr. 1. Sueiu. 

tutul Organic. ~ d 1 t g . -,1 1e l-a lTOple eca ln ' ~ - ţ 
M 'ha 1 P cu gan U ăs a. ' , i opoviei susţine cu multă căl- Asta poate am vrea şi BOl s'o ._ .. 

dură propunerea 'comisieI. Cu toate aceste se crede, că in- ştim. 

Propune deci verificarea, care se pri
meşte unam·m. 

Propune de asemenI ca veneratul 
Consistor din Arad să fie recercat a (ace 
cercetare în contra a 3 preoţI, fiind indiciI 
că au săvi'rşit abaterI. 

Se primeşte şi această propunere 
după-ce vorbesc V. Goldl'Ş, MI'tmpoZitul şi 
p, Oosma (care acuză că preoţiI cam pro
voacă disordine) şi R. Goroganu. . 

Dr. N. Vecerdea raportând despre 
afacerea dela Birchiş, unde d'asemenr nu 
s'a dovedit nimic grav, ci un singur lucru: 
Într'un loc preşedintele s'a îndepărtat pe 
un timp oare-care dela a lege re, f~ră s~ 
lase anume substitut, dar s'a întors eară. 

Propune decI verificarea alesuiuI Vir-
~il Tomicr. ' 

"Sunt solemne pentru mine clipele 
de linişte sufletească, În care uitându-mI 
de mizeriile presentuluI cutrier cu gândul 
cărările din trecut ale vietiI mele. Câte 
enigme neînţelese odinioară îmI par din 
perspectiva zileI de azI. lucrurI atât de 
clare şi t:!line de înţeles, şi iarăşI multe 
lucrur! din trecut, pe carI mi-se păru-se 
c~" le lOţeleg, a,zl mi-au devenit enigme. 
CatI mentorI ŞI tovarăşI iubiţI al vieţiI 
mele îmi resar din întunerecul, vremilor, 
d~ carI. ~oarte~ n.umal m'a despărţit, şi 
~aţf l?ŢletmI mmclOoşI, carI m'au părăsit 
In mIjloc de drum, la greu şi la nevoie 
tocmaI când trebuiau să-mI fie mal a: 
proape 1" ~ cu acest pasaj începe prima 
schiţă, 11 7 ata-Mo,.., al volumuluI. 

Schiţele din seria asta a II~a sunt ţi
nute în acelaşI ton vesel, foarte des se
cundat de o notă de sarcasm şi ironie 
justă, - ca şi cele ale serieI 1. 

Volumul, pe intindere de 10 coaie, 
cuprinde y schiţe şi foiţe, dintre carI unele 
acum ved întâiaşI-dată lumina tiparuluI. 

Seria a II-a se recomandă de ajuns 
prin seria I. 

• 
In interesul principiuluI înregistrăm 

şi apariţia unul volumaş de 76 pp. "Scaiulll 

schite humoristice de Ioan Boia, apărute 
în editura luI Francisc Schăser din Alba-
Iulia. 1.\J. Aegea, 

face Jl. Tom iCI, pentru a lămuri chestia, trarea tn ministeriu a luI Apponyi, va Mal interesant ::le -achitii~k 
i,l;~NV~;e,~l,~S!~~ţ~~i~'rop'u"'~~~o~C~d@' 'u,,~are mal multe schimbari de dl Slavicl. Kată cu~c' premi-

sieI, Dr. Preda şi T"uţa o combat; acesta In sînul pal'tIdelor. siunea: la un articol' ~vin doue res-
din urmă propune chiar ca să amânăm de- punsurl. Se vede că ?la vÎei n'~ Îl1,ve-
cisia, căcI n'am cunoaşte îndestul chestie. tat dela colegul seu dm Arad shl!stlCă. 

Dr. Ml'clea e de părere c~ în o re- DI-n straoJ .-naoJ tate in articolul »Trib. Pop", este încăpa.ti-
monstraţie s~ se ceară "restituirea ll dreptu-
rilor avute. nare, voinţă de a face personalităţI, 

Congresul primeşte propunerea comi- 'l'urcla. O decisiune a consiliuluI logica ,nnmal pentru aceea« ese în re-
sieI cu o mică modificare stilară, în seos că de miniştriI, sanqionată prin iradea, Jief; în celalalt s~ manifestă mintea 
remonstraţîa se va {ace de consistorul mi- spune că o parte din reformele des- gânditoare, inteligentă care simte situa
tropolitan în deplina: înţelegere cu consis· tinate pentru vilaietele rumeliote n'au ţia falsă; dar simle şi situaţia fabi a ~ 
torul din Caransebeş, care cunoaşte afacerea putut fi executate din causa situat,iuneI A ' • 1 1 d 
deplin. (Şedinţa urmează). Romanilor şi caută m 1 J o ace e e 

din aceste vilaete. Populat,iunea indi- d' CIl 1 destul de (VezI: "Ultime ştirI".) reme Iare. Q. apo u nu e 
genă dm aceste ţinuturI,incepend insă norocos ale ana; de asta nu-l pubm 
a se reintoarce la căminele sale, gu- învinui. Preocuparea niel când n'a bst 

Criza ţării. vernul otoman, încredinţat că liniştea bun consilier. Eal' Slavici este cel 
va fi în curînd restabilită, a dat ordine puţin preocupat~. Atâta pentru dl ~la-

Ziua de erI cu audienţa luI Lukdcs de a se profita de această împrejurare vie}, 11 mal aminteşte odată la sfrşit 
la M. Sa, n'a adus sfîrşitul crizeI atât pentru a pune imediat în executare dar numaI ca să. mal mistifice oda1t şi 
de mult aşteptat: soluţia s'a amânat partea rămasă din aceste reforme, s:i. ne dovedească că e şi de rea credilţiL 
din nou. M. Sa a luat programul mi- ComisiunI speciale au fost insăr- Eată ce zice: » Poporul român e hm, 
litar al partidulUI liberal la cunoştinţă cinate cu supravegherea reconstruireI numaI agitatoril să Incete cu ideil~lor 
şi l'a rugat pe Lukdcs să-şI amâne ple- satelor incendiate. DoI ofiterI suedezI, greşite. Poporul nu cere sfalurl s;WlRo 
carea din Viena. mal dinainte angajaţl, şi p~tru belgienI mânia dar acritatoril da. O dovec.eştl' 

~Uenţele de eri. angajaţi acum în urmă, vor grăbi cu aceast~ şi foaia ast.a, care numai (Opt 
Khuen-HtlderYdry. care împreună reorganisarea gendarmerieJ. OrI-ce func- lungI zile mi-a r~spuns. Mal în!âil a 

cu Lukdcs a sosit la Viena încă Lunl \ionar prevenit de negligenţă sau abus aşteptat venirea duhului sfânt dm Bu
sara, a avut cu acesta o lungă între- va fi cu severitate pedepsit. cureştl. A şi venit dela Sla~ic1. ~atie 
vedere, apoI a fost primit în audienţă. ~erhhl. Scupcina a adoptat în pentru el, prietenulul meu dm~bXle, 
Din cele-ce au străbătut, în public, mod definitiv proectul de adresă, după căruia îI VOlU mulţumi de al~1a pentru 
pare a re eşi că HederYdry nu l-a făcut discursul d-Iul Liuba Zivcovlcl care a aducerea aminte«. , ,""~' J -e,C:;. 
M. Sale numaI un simplu raport de- glorificat evenimentele de la 1 1 Iunnie. Articolul "Trib>POP·" a, fost sc~i:-, 
spre programul militar, ci a venit cu Proectul de adresă are o singură mo- treia zi după apeJuJ,ltll M iilek ŞI dl SlavICl a 
propunerI concrete. dificare, la paragraful relativ la armată, scris in urrI18 aI'llcolullll nostru. tolu~l 

Despre audienţa luI Lukâcs in care a fost astfel redactat: dl Miilek zice că nOI am aşteptat dela Bu-
cercurile politice se vorbeşte in ose- Fericită de a fi luat cunoştinţă cureştl venirea duhuluI sfânt!!-I -
bite chipurl. UniI vor să ştie, că la din cuvintele RegeluI despre confir- sa nu discute nu om, care il' are 
audienţă a fost vorba numaI de pro- marea convingereI regale că arIData puterea intelectuală d'a primle logic fap
gramul militar, al\iI iar 'că a fost vorba serbA este la înălţimea misiuneI sale, tele. 
şi de formarea cabinetulUi, ba chiar Skupcina este convinsA că Aar~ata pu- Cu dl MUlek am lerminat. 
ş~ de intrarea în ministeriu aluI Apponyi, ternic organizată şi strînsă m lurul tro- _ J)r. Alexandru Crneiunescu, Ul.edi,;-
Ş1 că M. Sa l-a insărcinat pe Lukdcs, nuluI, va rAspunde, sub co~anda . .ne- în băile Erculane, plecând din At;ad şi ne· 
să s~ rentoarcă la Budapesta şi să potuluI celuI mal mare geniU m~htar putendu-şT în persoană lua r.ema~ b~n dela 
contmule pertractările cu partidul 1i- sîrb la toate speran\ele Re~elu.I ŞI ale numero~il sef cunoscuţI Ş1 pnetml, pe 
beral. ,a.reI, ca ap~rătoa~e a ~atr!el Ş1 ca ga- această cale le zice r~mas bun. At'ad, :2 1 

n' a primit încă mrsiunea d'a forma - Plecarea printulul Dolgol"llki. S~111~ 
Fapt e, că până acum LUkdCS! ranţie a ordmel Şi legaIttăţtl. Oct. n. 19°3· 

ca bin tii. bltl a avut loc la Castel 1.11 Peleş un deJun 
, . 

( 
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~ noarea .eneralulu1 prinţ Dol- J sărit dela masă~ dar după Împuşcătura a 
de gală. 10 o giT l 1 la botezul doua a Că7Ut ŞI după scurte chinurI a mu
goruki, rcpr~se.nta~tu N' ' ~ru ULa acest de- rit, Atentatorul a f'l~it din 0daie şi a di,,
A, S. R. pnnclpeduii 1 Icod~e. i onsiliu- părut în noapte. De atuoCI i-··,'au perdut ur
jun au luat par.te. pre~e mtle a

d
, CI ~atic mele C eandarmeria care-l urmăreşte, crede 

1 - . d nil lUI mstrl corpu Ip OI , • ,J. A 1> A' 

~lrŞI r- "tI ministrI ~i alti învitaţI, Prinrul că a tuglt In ~omanla 
Cat-va o.,. \ . ',. . S' bătă . D··it 't te pe la 
Dolgoruki a plecat dm Srnala am I d - Necrolog. t1mll1ec~" flO'tP t 

. I ·Ie uŞI' J'umetate cu trenu e oră t a I'ep'msat 1n eomuna :-'anpe ru, con.}. seara a ore (), • . ' , d -, 
A rad' ducându-se la Viena. Bl'l:lţ;ovu\ ul, Zahane B<l~S~~li I~ \c:atpz te :~ti 

, ~'r"cre /ii flirt la ofieiul tic dnre anI. Hepau:-;allii era. tl~ t·~~ - lUI r,a l~rdle 
-- ."11',1 !"I 1 or" Bîrsâll bursier al SOCIC a Il pen I'U onu e 

[. \' I lOII Azr noapte pe al", c. " • 
I lrl J I Il< Il -u· ~ , '1 d 1 teatru român. 
făptuitorI necunoscuţi au spart U~I e ~ a 
oliciul de dare din Aradul-nou ŞI ?U A

m - _ ~lllltratarpa t'eciorilol' româuI carI 
cercat să d:xă ca~sa de fier, ~ar faccnd merg de bună voie la asentare. 1l Ga,eta 
sgolllot, au venit se~vit,ori~ şi hoţiI au ,luat-o Trans.", pu.blică urm~toar~a corespon
ta fugă, Numal dccat. mea noaptea, s a luat denţ;1: Comltatul AlbeI Infenoare, 15 Oct. 
im'entar, dar până acum nu s'a constatat !qO·~. Onorată Redacţiune I In comitatul 
nicI o lipsă de b,mL Fiind în~ă sertarele AlbeI-inferioare (ecioriI românI ÎntraţT în 
meselor toate sparte, se crede că tot tor anul de recrutare s'au lnştiinţat in numer 
fi luat ceva parale, Poliţia e 10 urma 10- destul de mare la comanda militară din 
ţilor Indrăsneţf. Alba·Iulia, - Acest fapt a stârnit la adver-

_ Furt în Al'l!.dul.lwtl. Tot în noaptea sarI o furie, care acum l!. trecut in fapte. 
asta, hOţI Îndrăsneţf au intrat, in casa lur Anume În, Aiu~ poliţi~ ora~ulur a pus la 
Franci5c Plech/ si au furat d acolo Juvae- arest pe nIşte tmerl dm POllma, apoI pe 
ricale in preţ de mal bine de 3000 cor, alţiI din Măgina, au petrecut pe cei recru-

~t' t· R "'clul Alexandru al Ser· ta ţI la gara din Aiud, din causă că au in-
- ."1 ,l iue e.." f . b'l P" d' l' - U '/1. i\deI'enţil decedatulul trat pe peron ăra 1 et. - e tmertI In 

,!leI In,~ 1 ~1~aArlle~andru au pornit o mi<;- ;\iăgina: Toma Petriş, Mîhailă Petriş, Si-
.egea~ler)\e1 . .,. Ch V 'IC' Ţ" R 

care spre a i-"e ridica RegeluI Alexandr'u me?n J eogu, d,Sel ~eh'i' flstesa, t~lOn IUdsu, 
o statuie. S'a şi început deja colectarea de can petre.cură. pe I ~r tan.c~u" so at, 
banI pentru că speselc statuiel vreau să le la g~ra dm AlUd, d~pa-ce poilţla :-a ares
au.ttne pe cale publică, Pe cum se vest~şte tat, m noapt:a u~matoare ynul cate unul 
din Viena statuia VOI' s'o ridice pe terltor a.u, fos.t duşI I~ biroul comlsar~luI de p~
ungar, spre care scop iniţiatoriI mi;;căriI vor Itţl~ K?vacs, A ŞI luaţI la bă~ăI m mod tI
cel'e concesiune dela Regele Frallcisc Iosif. ramc, IInputandu-Ie. că el Intră ca soldaţI 

~ v ~ la Neamţul ~i vreau să le ia pânea Ungu-
- O crima ingrozUOUl'e- la Crn,- rilor (?) ş. a. Pe Barcea Vasile, ceteraşul, 

lova. In cârciuma luI Amirescu dela aşa de cumplit l'au bătut, încât zace de 
bariera BucovătuluI s'a săvirsit erI moarte. - Aceste fapte duşm;inoase a celor 
noaptea o crimă' ingrozitoare: t;el inşI, din ~i.ud nu pot să. ai~ă u~mărl bune. In 
I ită Coslache cu fiul !otell Gheorghe ce. s atinge de mlDcl\.~mle J..urnalelor ma-
?n l , 'A ghiare despre revolUţiI romaneştY, precum 

ŞI cu gmerele seu Mat'7\U Parvulescu, fu ~tirea despre mişcarea din jurul Mureş
s'au dus la aceea cârc\Umă unde se llieI, aceste sunt închipuirea celuI care 
aHa o rudă a lor Stănescu, căruia voiau poartă frică de urmările faptelor, precum 
să-I ceară socoteala că î~I tortura soţia. su~t cele din ~iu~, un~e prin~ ten;>r!sm 
Acesta drept orI-ce re pun' scoase vOle~c. a abate tmenI rom~~r. dela lmphlll!ea 

" s S, servlclu1uf voluntar la mlhţle, - In ce Im· 
un revol,ver ŞI descărcă 4 focurI asupra prejurărf am ajuns în ţeara aceasta neCe
lor, RăniţI de moarte, cel treI oamenI ricită, condusă de spirit şovinist intolerant 
au fost transportaţI la spital. Ucigaşul şi brutal, o pot vedea aum şi acel factorI 

.... - .... ,a fost arestat. cu a. căror neprevedere s'au dat interesele 
~'9,;;, __ ~ de VIaţă ale poporuluI nostru pe mâna ad-

. ~. AI'ădau (letinut. IU Hftlllhul'g. Po- yersarilor sel secular!. - Să fim cu veghere 
l~'Hl <:hn Arad a 10st aTlsat~ de către po- ~i cu ochiI deschişI I De pe murcş, 

_ ........ 1 J ... ~_·:,dLU l~amhurg, că a deţlout pe o calbi 
de taur dIn Arad cu numele .furca prins - Plus.portnl serblOrilor francate in 
că a furat, Hutlcient. Ministrul ung, de comerciu şi comu-

_ :Fx))lol, lu dt. ~H ·t· \ nicaţiune face cunoscut publiculuI, că ta-
~', •. , IHllHl ~.l • t\ pe xele de plus-porto pentru scrisorI nefrall-

enlearerat~ Salonly. Constantln.opole, cate (epistole, cărţi postale, tipăriturI -
190ctomvne. - ErI seară, la kllome- :-;lJediţiune sub bandagiu - mustrede marfă 

, trul 451399 al linieI de juncţiune la şi ,:'cl'îsor; de afacerI), pe cari fac-toril pos
Salonic o încărcătură de dinamită a ~h au sa le Il\casseze de la adresatcu oca-

, slUnea ~ ~'1 . '1 făcut explozie în momentul când trecea ' m~anuar.1 SC!'ISO!'1 ar, ~u incepere 
A ' , , de la 1 Noemvrle st n, factol'll au să. le 
10 acel punct o. :naşlTIă Izolată care PI- cuiteze prin marce postale făcute anume 
lo~a ,un tren mIlitar ce se ducea la De- spre acest scop, lipite pe plicul scrisorilor 
IlllrhlSSar, respective, Cu începere de la 1 Noemvrie 

Explozia a rănit uşor fochistul, a st. n. publîcul să de~ege. plătirea taxelor de 
spart o şină, a făcut ca tenderul să plus-porto pentru scrlsonl~ carI uu s~nt pro
d ile" d' , vczule cu marcele de cmtare - ZICe or

era ze ŞI a pro ~s sen?ase ~vanI dinuJ ministerial) ?to 24 Septemvrie 1903~ 
reţeleI ferate, .ŞI maşlOel. ClrculaţlUnea - respective plicul astorfel de scrisorI l'eS-
a fost restablhtă azI dimineaţă, cumpcrate de la factorI să '1 trimită orI-căreI 

_ J)etr'. • R' direcţiunI postale în plic nefrancat. Taxele 
" A· e,cer~. ,eum~nea ro~ de postport pentru. asemnate postale şi pen-

mană de cantarI, ŞI rnuslcă dm LugOj tru colete (pachete) nu cad sub această dis
arange~ză Dummecă în 12/25 Oet. posiţie, 

<_1903, ,m sa!a mar~ a otelulul şRegele 
<- Unganel f dm Lugo}, un concert sub di

rigenţa domnuluI Ioan Viciu, Concertul 
va ti urmat de dans. Oferte marini
moase se primesc cu mulţumită şi darea 
d,e ,seamă se va face pe cale publi
Cistică. 

. ~ [nveţl1.tor criminal. Un omor sen
saţ\Ona\ )ine în agitatiune pe locuitoriI co
mun~l europeni din comitatul HunedoareI. 

.~,. >,:Dol mveţ,âtorl, a~~biI din europenI Ilie 
B,ordan31 pomplh~ Popa de anI de zile 
n au trait In bună tnţelegere unul cu altul 

• AzI ,pentru una~ mâne pentru alta ceartă 
• e~a lOsă. mereu între dinş!!. Inainte cu 

cateva zlle merul ,de cearta a j'o t ~ 
A S o lll-

mormcntare m~l grAsă pe care şi-a dis-

Cea JIlaI nestricăcioasă cremA pentru 
Înfrumsetarea tenulul e crema de fiorI de 
liliac. un' borcan costă 1 cor. 

Pudră de fiorI de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de fiorI de liliac bucata 70 fiI. 
Pasta luno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
s~omac, co.ntra boa1elor învechite de stomac 
ŞI con~~a hps~r polte! de mâncare, pe urmă 
un ,m1lloc ,SIgur purgativ fără durerI; e 
ceaIUl mtăntor de stomac al farmacistulul 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI., 
o cutie de probă 2 cor. 

- Contra ,guturaiuluI, tuseI, răgu
şeleI, flegmel ŞI a afeqiunilor laringilor 
a,re un efect miracu.'o,s pastilele de pept 
Sen:g;, Sye pot gă~1 m farm~cia 1l Verg
Mar~a aiui Kossuth, tn Arad, Piaţa Boross
Bem I Sa (casa Dengl). 

, . Acum, prin ajutorul telcJ;(l'afiel nu fără 
itI' c! a aceleia cu cablurI. a telegrafiel ~uh
mal'lne, se va face ÎnconjuJ'Ul !tllnel tU to 
Hccunde. 

D. BI'adley, preşedintele companiei te. 
legrahce po:;;tale din Statele-Fnite afirmă 
că. o depe:;;ă care a plecat din N~w-York 
la -1- Iulie s. n, trecut-ziua aniversareI pro
clamAreI independenţeI americane - ,'a 
putea, graţie feluluI de a fi al noului cablu 
Ilawai-Guam-Philipines, să se intoarcă in 
acelaş.loc,W de. secunde mal târziu, după 
ce a tacut înconJurul lumeI. 

Aşteptăm "ă o ,'edem şi pe asta. 

• 
~I)re I)olul magnetic., Se ştie că o 

expedlţ1Uue spI'e polul magnetic - avend 
de ţintă detel'minarea exactA a loculuI pe 
c~I'e il ocupă acest punct - a fost orga-
Illzată acum În urmă in Noryegia, . 

. . Iniţiatol'ul acesteI expediţiunI este că
pllanul Am,undsen. un excelent marinar şi 
m ace~aş .. timp un savant, care, cu BJutorul 
su bscrlpţulor particulare, a putut să reali
zeze ideia ce a conceput. Subscripţiunile au 
produs suma de 140,000 leI. Regele Osear 
Il al SuedieI şi Norvegiel a oferit personal 
14.000 lei. Căpitanul Amundsen s'a preve
zut, în vederea expediţiei sale, cu un mic 
vas de 47 tone. Gjoea, aşa se numeşte va
porul, erte lung de 22 metri este foarte so
lid alcătuit şi posedă calitat~a că a mal na
vigat prin regiunile arctice. 

Uşorul luI voiagiu tI va permite să. 
treacă prin strimtorile cele mal dificile prin 
carI un vas mare n'ar putea să treacă, 

~:chipagiul luI Gjoea cuprinde 1 oa
menI: căpitanul Amundsen, secundul seu, 
d, CodUrled Hansen, loeotenennt în marina 
daneză, şi o mal'inarl norvegienI experi
mentaţI, car'I au mal navigat prin religiu
nile arctice. 

In sfîrşit Gjoea este aprovizionat cu 
de-ale mâncăre! pentru [) ani şi este pre
v~zut cu toate aparatele folositoare obser
vaţiunilor meteorologice, magnetice geolo
gice şi biologice. 

Gjoea a plecat din Christiana zi! ele 
acestea. Căpitanul Amundsen îşI propune 
de a merge tn Groelanda unde va ierna şi 
se va aproviziona cu câiniI necesarI la ex
ploatarea regiunilor de ghiaţă, 

In primăvara anuluI 1904-, căpitanul 
Amundsen î~I va începe seria sa de obser
vaţiuni în vPllerea determină.rel exacte a 
punctu1ui unde !'le atlă polul magnetic şi, 
dacă ~e. va putea, să-i atingă chiar. El i~i 
va conhnu obsen'aţiunile şi cercetarile sale 
până În continua, 

Dacă îşI ya indeplini sarcina ce şI-a 
luat, această expediţie va ti un mare ser
viciu pe care il va aduce ştiinţeI. 

~. Fritjof ~ansen, celebrul exploator 
lloveglUll, şI-a al'ătat toată simpaţia pentru 
opera întreprinsă. de că.trii câpitanul Amund
sen, ct\ruia i-a dat indicaţiuni folositoare şi 
l-a incurajat foarte mult în această între
prindere, 

ToţI marinal'il şi toţI oameniI de ştiinţă 
nu vor putea decât să felicite şi să se bu
cure de întreprinderea îndrăznetuluI căpitan 
Amundsen, emului luI Nansen al luI Sver
drup; şi al altor tndrăzneţI exploratorl nor
vegienI carI nu esită, chiar cu pericolul 
de a-~l perde viata, să descopere misterul 
Pol uluI-Nord, 

Ce ~llntelll? - Un chimist german, 
- oameniI aceştia au o adeverată răbdare 
de ciulet~ - a Întreprins o lungl1 serie 
de experrenţe cu scopul ca să determine 
cantitatea exacta a fie-CăruIa din elemen
tele carI intră in composiţia corpuluI ome
nesc şi a găsit următoarele resultate destul 
de curioase: 

Toate elementele chimice carI con
stituesc corpul unul om, având o greutate 
medie de 68 kilograme, sunt representate 
în substanţă în albuşul şi gălbinuşul a 1200 
de ouă de găină. 
. . Omul, redus în stare fluidi1, ar da 

89 metri cubicI de gaz şi destul hidrogen, 
ca să ajungă la umriarea unuT balon, avcnd 
o forţă ascensională de 70 kilograme, 

In stare normală, corpul unul om 
cO~ţine, destul fer pentru a se putea fa
brrc~ dm el şapte piroane marI, destulă 
gr~sl1neJ pentru a putea confecţiona din
tr'msa b kilograme şi jumătate de lumă
năr.r, destul car~on pentru a fabrica 65 

c~tau unul altUia. In mijlocul străziI, unue 
lşl aplanau ~e regulă diferinţele, în ziua 
acea ,seara, dl.n :,orbă În vorbă s'au luat la 
părulală ŞI sl~r~ltul a fost că Popa cu capul 
spart a trebUIt, să fugă de loviturile lui 

-....... Bordan, Popa tnsă nicI el nu s' lă S'-
ă1 t ă '1 A A a sat. I a 

creIOane mari ŞI destul fosfor, pentru a 
Fel uri m l produce 820,000 capete de chibrrturI. 

ULTIME STIRI. , 
Dela congresul naţional-bisericesc, 

_. Raport telegnfto -

Sibliu, la 20 ()el. n. 

J.,"iedin ta de azt a fost (oarte furtu
noasd, La ordinea zilit afacer~a vicarulul 
Mangm. Foarte rea impresie a făcui 
asupra congresulut constatarea faptului, 
c4 interpelaţia de ert alut Rotariu a fost 
pusă la cale de însuşI Mitropolitul. 

In şedinţa de azt, drept respuns. 
DT. ioan Suciu propune ca afacerea pel
rintelui Mangra să fie transpusă sino
dult.-! episcopesc, care încă în se,s1'unea 
aceasta să refereze despre ea, 

Mitropolitul nu prt'meşte propumrea, 
escep!1Onnnd competenta sinodului epis
copesc şi spunend că nict vreme n'are 
84 se ocupe de aceast4 afacere. Propune 
ca afacerea să se transpună unu" aU 
consistor, 

Vicariul Mangra, în Q vorbire strll.
lucită descopere intrigile ce se ţe~ contra 
persoanei. sale. Arat4 că în contra lut 
nu e în curgere m'cf un fel de proces 
ci, din contra, el a porm't proces împo. 
triva celor, cart l'au atdcat. Roaglt C(rQ.· 

gresul s4 primeasca propunerea lut Dr, Su
ciu, c4ct el, ca prelat al biserict't. nict un 
moment tau poate r~mân"a netegat, 

Cong'resul cu 30 confl'(t 
12 voturi se llecla1'ă lJCntrll 
urgenţă I 

Dup4 o bine 'motiva/4 vorbire a l'ul 
il{ Veliciu, Dr. PopoviCI dela Luqoş 
cere şedinţă secreta, 1n şedinţa asta, 
atât el cât gi VasIle Goldiş vorbe.'1c cu 
multă verva pentru propunerea lUI Dr. 
Suciu. 

Mitropolitul se ritJică din nou şi 
vorbeşte impotriva propunerif. 

Rotariu înaintează contra-proptI.· 
tlerea,ca afacerea să fie desbOtută de alt 
consistor . 

Făcendu-se votarea, 1)1'0-
punerea lui Rotar nu, î'lltt·U-
1U3.1te decat 5 vot'uri .~i a:'Itj'el 
e primitet cu sdrobUoa're tiUt .. 

i01"'itate propunerea lui IJr. 
Suciu, 

Mitropolitul consternat. 

Sibiiu, :11 Oc/omvrie, 

In fedinţa, de d. a, s'a î1zcins o 
discuţie vie în jurul înfiinţării episco
piilor noul, 

Rotariu propune) înfiinţarea celor 
3 episcopii. 

Mitropolitul sprigineşte propunerea 
lui Hotar cerend că dacă nu se fnfiin
{eată toate 3 episcopiile, să se înfihz
(t{e cel puţin una la Cluj, 

C,ollgresul cn toate \'oturnt~ (·on
tra 2 respinge prOpUnel"mt lui Rotar 
~i prillle~te llropmwrrs lui Cosm", 
spriglnitil, de l ellcI, Dr. 8nciu, ~i 
Dr. Oprf~an, ca afacerea intllnţill'il 
episcoplilor să fie transllllsit s1008-
delor ellsrhielor competente. 

Red. respons. Ioan Russu Şirlauu. 
Editor Aurel Popovlcl-Barciann. 

INSERŢIUNI şi RECLAME. 

A apărut: 

"Modele de cusăturl româneştI" I 
Preţul 60 Blerl, plus porto 5 filerl. 

Se poate procura dela 

Librăria archidiecesană.. 
26 a-a Sibilu (Nagyszeben) 

A V IlS. 
sp a dr nI eb.sangerande şi când s'a întu-
n.ecat e a mele, a luat revolverul la sine 
ŞI a pl~cat la 10cl.~Jnţa .lur Bordan pe care 
l-a gă~lt tocmaI In SlUrul familieI sale 
Popa mdată ce a deschiS uşa s'a rep . 't . B d '. d ' eZl spre 
. or an ŞI şI-a escărcat asupra lUI revol-

• . I~ fine, mal trebue adăogat la aceste 
Illconjurul lume} în 4,0 secunde. _ lJllgredlcnte 20 ,lingu~iţ~ de sare, 59 bucă

In urma luneI inţelegerl intervenită intre e e de zahăr ŞI 4~ htn de apil. 
două companiI telegrafice, una engleză şi Cu alte cuvmte o p,rovizie de ali-

La dl Costa Maniu in Timişoara 
(Temesvar-Fabric) se află. de v~nzaI'e 
6 actiuni d'ale institutuluI • Albina, ( 
Preţul unei acţiunI, cu cupoanele de pe 
1903 cu tot, e 600 coroane. A se adresa reru1• Bordan după prima impuşcltură a 

alta american~ ~'a dovedit mal lunile tre-l mente destul de respectabIlă. 
?ute că e pOSIbIl ca o depe~ă să facă tncon- __ ........ __ _ 
Jurnl lumel ln 7 ore şi 19 minute. d·luI Maniu. 20 8-8 
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DENGELEGY-şi -STERN--~--i

l
,--

croitorI de domni. 
Aduc la cunoştinţa prea 8t. public şi prea 8t. muşteril el. In 

ARA,D, edificiul teatrului, lângă intrarea principală, 
am deBBchis o modernă. 

prăvălie de croitorl de rangul 1. 
Tinem cele ma! moderne atote indigene ,i str!line, de toamnd ,i de 

iarna, EI8cutim toate JacrArJl~ ce 8e ţin de croUorie, d.pl croiul cel mar 
modern şi elegant pe ling\ pre.ţurl aV8nt~joaBe. 10 urma mareluI D08&rll 
asoUimen', a preţurilor tavore.bile ,i .puterilor de lucru aun'em In Itare a 
coresponde tuturor recerin ţalor. 

• La comande din provinja ne întllţişem în persoana. • 
RugAodu-ue de spriginul II. 03. pub'ic, semn~m cu deoBebitl stim! 

Dengelegy şi Stern 
19 1~ . r,roitort' de domnl. 

Cele mai noui stofa da haine p. dame, 
Mătase pentru haine ~i bluzel 

Specialităţi în bluze gata 
se pot căpă"ta la 

prăville de lDoda şi tpusoupl. 
AR ... l.D, Alldrassy-tcr 20 .. 

Pwaturi, ,UQlne ,i faţ, de m&să, 
Trusouri ele mireasă, 

tncepend cu cele mai . simple până la cele mai 
elegante, in mare asortiment, se pot căpăta la 

~INGIR ~!NDOR 118-25 

pravalie de mode !ii trusouri'. 
ARAD, An(lrassy.ter 20. 

i 

~ ~ . 

6===~~X==~ 
R CIOrapl p. dame, bărbatl şi copil (tricotatl in puşcărie). 
li Ungarie pentru bărbatI, Cravate, Covoare, perdele 

şi şarşafUrl dupa cea din urma modă 88 pot capeta la 

Singer Salldor 
prăvălie de, mode ,i trusouri. 

ARAD, Andrassy-t6r 20. H 
~~xx:xx==m=XX=====9 

KOT-ELEs-r-'M---~DJ~- j-
~_, ~~~:\ ~j 1 ~_---!._~~ __ : . / ____ , \y ! ~-(.~.~ ~ 

măsar de edificiI, mobile ii portaluri. ~ 
~ I ~ ~ ARAD, strada Szent Pal Np. 8. 5It ~ ~ * i Primeşte tot felul de Juar~rI nOUl şi reparaturi ce se ]3 
a: ţin de branşa de mă.sir de clădirt, mobile şi portalu'r1. '. Intre E: 
.:=,. a~tele ~ ar~giamenţe complete d~ biŢqur'ţ, cancelarll, odăi c= 

~ i ŞI bucată.ru; aranJa.mente de bISerlCI ŞI şcoli In stilurile ~ 
-S i şi dupA ori-ce plan sau desemn dat. !;2 -

:: I Pre+ul'i moderate 1 ~~-
~ I , 

~ I -=- Esecutie solidă pe lângă garanţie. ~ ~ 
~ I ..... La lucrări pe sama de biserici şi 14 2-12 ~ 
: i __ .~_ _ __ .___ .. __ ~ __ n__ _~~~~e ~r!~i_~~ăZ~~~~_~~. I ~ 

I 
) 
, 
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-rrIannrl si preliIninare de spese servesc gratuit I 
~:t'!~J!r! 

'---_--- ~~f---I'-",_~~ 

Indată efect surprillză;toriu! 
f, I 

Noul Jahner-Creme fără grăsime. :Nou 1 

Ual nou product higienic pentru înfrumseţarea §i nobilisarea. pieleL 
Efectul lndat!l. f!l.rA esemplu eonsistA prill aceea, cumc' 

pelea obrazu11ll, prin aceeaşI uşoarA tDcordare, coIl81ri1~. _- k 
meuea uneI neteziunl de marmor alb şi flneţli, care acu l1icX . F'1 
prin un alt mijloc de tnfrum~oţare nu s'a do Mncllt. 

Un mijloc de îmfrumse*are prin însu~irea acea~ţa OUl e 
JahDer. 

Creme fIlrl grl\slme agiteazA in tot looul o seuatinu.o 
insufteţltA. Mal perfeci pe terenul llcntru Jngrlgirea i.trlUll-
selAreI. Nestrid,cios t In moment efect. -

Pe timpultntrebulnţlU'et dispar peste galbene, bube de în· 
terbinţărJ, bUbiţo, sgrli.bnn~ şi altele pentru necurltirea pielel. 

Notezeşte sbArclturl ~i semn de bUbat, aQoardl ln8UŞ~ la f 
pers?sne mal Mtrâne O coloare de obraz jun" proaspMA ",1 ~. 
graţioasă; obrazul, grumazul, braţele ~l ma.nile conservă o i 
trulllseţă frapantă şI o coloare dragostoasA. t 

Jahnet;:.Creme mrA grl'1sime sl1 ]Ioate mal Tirtoa .lua. 4Ill J 
succes a Re Intrebuinţa. Nu conţine nici argint vin nicI plumb. _~ 
1 tegulil 1 coroanA. ", ;:.-. 

Jahner 1} il P u 11. Acest săpun serveşte spre conserv&rea şi nobiJltarea plelel, es\e liber d~. 
orl-ce asprealii. şi esereiU, lnftulllţa eea mal binefAcAtoare} asupra pieI EI-

_ ~ . ..buinţarea· Jahner-pomadel trebue mal lDWu sa spalAm ou acesi Sa.9un. prin ce omadel S8 
JlIIoluţoad foarte esenţial. 1 drb. 60 ftIerl. ,'_ . 

Jahner p ude r. Jahner-puderul este nedisputaver non plus ultra II. tuiUiOr puderllor. Este 
un puder pentru bal, salon, de toate zilele precum şi pelltr'U ImfrnmsoţarAa pelel, oare 

are insuşlrea nu numai de a »coperi, oi este ~1 absolut nesirloAclOS • Jahner,paderul ijste un pro
duct perfecţionat, oare tn priVinţa bunltlţn Il ftne~1 ,1 a Depern~ţlosităţU este asomenea or!-cll.rtd 
pudel indigen şi din ţărl externe. PentrU blondllle să la' rosa s au alb; pentru bruneta (ehamow, 
galbeniu) roaa sau alb. 1 ,Atula 1 06roan!lo.. 

J h a p ade g 1l r II.. Cel ~-'şl spală gura regulat seara şi dimineaţa cu Jahner II. a ner de guri!, nu va avea. nlcl-oând dinţI gău:roşl şi delatură durerea de dinţr. Nu se poâte 
destul recomanda la carne bure1i08sA al dinţilor. TocmaI aşa se potriveşte la dinţI cu rădăolnl QIAtlnate. 
Un mijloc sigur contra cărnil dinţilor uşor sAngeroase. Contra putreziriX cărniI dinţl1or. La dured de 
dinţi reumatieX. Foarte preţioasii. este la Inlaturarea respiraţiunir r6u mirQsitoare. 1 stiolă 1 coroaniL.-
40 fii eri. 

J h p a II t II d e d i D ţ 1. Liber de săpun, Ma 1 toate persoanele carI tntrebuluţeazl. a ner pasta cu săpun conţin!ltoare, au la marginea dinţilor o peatrii. aoră oafeniu deachis; 
oamea dinţilor e moale şi uşor sfmgeroasl!. 1 Este d&ră a se recomanda tuturor, cart' ţin la valoarea 
dinţilor săniltoşI şi frumoşl Jahner pastă de dlnţl fliră săpun. 1 dos' 1 cor. ~ 

Jahner 
Jahner 

pom adi p e D t r u c r ti ~ i ti rea pAr u 1 u 1. 1 Tegula 2 coroano. 

e li s e n t 1 dep li r. Aceasta tntăre~te perii deja clMinaţI, lnalntead tn mare 
mE:isură creşterea şi contribue hot~r1t la deplina InlMurare a mătreţ.eI din oap. 1 sUcli 

1 coroanA 60 fillert'. 

J h er TAp s eal Ade p r: r. Resmtat reuşit I Nu descoloreaz' I Coloare naturali a a n pE:irulul! Cel mal nou ne stricăcios mijloc care 1ndatii. dupA prima tntrebuintare reeaştlgl 
coloare naturalA a pArului ÎndTlluţlt, nlb ~\ ro~u, preclIm phul din barbi ,1 sprâJlctlne, dupl 
plac brunetl ,1 D.8agrA sau blon(]Îllli.. Aplical'E'a este foarte Simplă şi este alăturat! In mstruoţtunea 
datA tie-căruI etuI. O neisbrt.ndă a coloritulul dU91!. precisa Instrucţiune de lntrobuin~e de sigur n~ ./ 
să lntâmplii.. ~ "". 

La cump1;rare să se spunA apriat ce coloare se pofteşte (negru, brunet Bau bOl);~ porul 
tncArunţit. Un carton 4 cor. 

Jahner a p li b Ion d I Il A. Pilrul nu prea frumos băI, roşu si br1lDet si poate tn timp 
foarte scnri MI-auriu colora. Apa blondlna este pe deplin nestricăcioasâ, fiuldui e fAr, 

coloare şi miros, care nu coloreazA nicI pelea, dar nicl pl\nzMuriie albe. 1 sticlă 4 coroaue. ~ 
Pilrui alb nu sA poate cu apa blondina colora. Pentru p~rul alb a8 convine numaI JabJaer 

vapsealA de per. 

MIJLOC D~J VJNOECAI:l.E. 
TUR •• Romboane de Dr. Oppolezer. Un mijloc foarte aprobat contra ca~' 

nelor de respirat, contra tusel, răguşelel, Qontra glldeliriI tn ghU, catarhulu~ de Pl~ir~ 
grele. 1 ş"tulA iru fllerI. ,." o.'~'. --~. 

Finidui pentru Rhaumatism ~I Gtcht a lul Dr. Hollmann. Un mijlOC ~::!:ct::i:Ulg ~ 
contra Gichtulur, Rheuma, durort' de nervi, Neuralgia, Rhenma, tn muson1r. .~ .' ,CI .. 
tirea uuor membre. tnţepentrea musculllor şI ooardelor chilaviturllor ,1 duren r din crucea spateluI. 
1 sticlA 80. ' 

Pilulele enrAţititoare de !linge a lnJ Dr. Jamali. Pilule acestea enrA',esc sAngele, inteazil. aotl-
vitatea maţelor şi lna.inteazA mişcarea scaunuluI, deplLrlelOZA lOate sucurIle rele, ferea atrlcatiL 4' 
rlmălJiţele rămase din alte bete~ugurl. 1 boiţl\. 80 filerl. . 

Balsam de Dr. James. Balsamul acesta tnclLlzoşte rAnza .~l ~tl.ngole tngreoiat, deplrteazi aerl-
clnnea, fiegma şi ferea superfluă şI prin aee~sta p~odnce o mlstUlre proaspătă, prin urmare aduoe 
mistuirea rl\nzel (atomaehuiuJ) tn mişcare nouA fii escltii. pofta la ma.ncare şi beutură. Balsamul 
acesta depAneazii. v~nturile, sporeşte activitatea l~test1neIOr, delăturA ridicarea dln stomach, amAriL
ciunea, greata de cap şi ameţiala, 1 sticlA 8{) filer . 

Unsoare de rie a prot. Kaposl. AceastA unsoare ae aplicA cu bun resuitat uu nUlllal la rie oi 
III la tot felul de excre,oenlţU a plelel. 1 tegnll!. 1 coroanlL. 

-' Comandele să se adreseze la 
1036 17-25 . 

~,.' ,....," 

RUDOLF JAHNER, apotecariu .. 
'l'emesvă.r-Fabrio strada principală Nr. 70. 
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