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. b' ,fluenţă maref, şi strfgau apol cu em- nostri? Cine nu cunoaşte vre-un .on- când e, n'a participat la r 

Sllll flaSe.lja2"a • opinia publică e pe partea ginal c care de când se pomeneşte, natională, ci tot deauna 
, noastră (. zilnic umblă la aceeasI cafenea, la sUi~âniriI ungureştI. ehi". 

F '1 d'll Germania nu mal s1l111 O parte a presei străine lle·a pă- aceeaşl oră şi la aceeaşI masă, luând candidează cu program 1. 
o/ el, I ., " I 1 ~ ~ f" d d " 1 y 'ă tI" 

t de ser/licit« - sap ans strat însa simpatti e, ne·a uat l1l apa- aceeaşI ca ea ŞI necettn e cat ace aşI ZIC' guvernamen a, ~1 S,. c: i' 

! adşat v ga ,a 'strulpresedinte al Ullgariei rare în contra acestor foi cu • injluwţă J leib-iurnal« ! ! , . , s' a tipărit pentru candida' !' 

I) a a mIm > " • I . d • 1 A ' • O / ,~ A . d' I r C L ' , t [j- - , t'J " dÎIlC că presa dm zmperlu maree, Şi a ('Jleru UWlnse, po en1lca 'ia e SI lrectoru H T3zeteJ c, U su )scflST llI,,, e -' nf(urz, 
~~~~':;;~11 ~IU mai vrea să publz:ce Iără iscată pe lema asta fntre doue Joi ger-o pasivi;~tea şi~a deschis ochiI în politică unguresc din Deva şi tOi 
'd-ce reservă articolii jurmsaţl de f malle aJlU de urmare descoperzrea fa· şi sub pncea aceieraţ>I activităţI vrea să ungurc?tI din Budapesta 
1, rrentil lut. 1. brieel, unde se prcparau aceste J opinii trăfască şi să moară, Nicr nu admite advocatul , Muntyan c e~ 
u:? '.J.Vereu s'au pJrîndat la dlrm~ I publicec, Un birol! de core~[1011dellţă disc:lţia că e bine să se schimbe lu- Liberal este Însă şi Dr, Fai ~ .. 
, :ril ministri~preşedinţi; după Jsdroln di1l Budapesta, a carul şef ŞI propne- crunle, de întreaga administraţie . 
• "'lIl de llationalitătt c Tisza, a vwit tar e Bcrnhardt Stern, ll1l condei sim- Ceea-ce nu întcgem însă e când Cine nu inţelege dar; '.1 

. dvinislul B~i}1jJ)', dar după ăstav ~''iell, briaş care ~ scris pen:rl,' parale P: sama II prind.em pe bClr~n~1 director în fia- ; tcan A c~~dide~ză numaI per _~ ,.; ',1 

;,jrbatul care tăgăJliia câ are sa mal{- tuturor jollo,., combatand poate m una, gruntl de reacredznţa. : stăpantnI să I-se facă ser l'~ ,.,; '1 ••• :l 

:"ure;,e lOZ sistem de gUJ1ernare 17CJI:, ce scrisese în ceealaltă, şi căruia stâpâ- Să-I scuturăm niţel în afacerea I zăpăcit Românii il De a '" ':~. ~ .. ~ 
•. î va fi condus de pril2cipiilf~ , adelJe- llirea Îi remlmerea~ă munca, des}Jol~ată alegeriI dela Dobra. I intre el amareală! 
.lLlll) a, legi~ fi, a drel!făţii c , şi p~l1trll i~l jabricarea acest~r JapreClerI oblec- D·l Dr. Vlad primeşte candidatura Cine nu vede coada ._ LLJ!-,Vl' , 

!1,J~ naţlOlla':taţzle~ ca!'z, de vt:~cw i .'o~ tlvee cu o subvenţIe. de ~o~o coro~l:e, oferit~ dela Dobra, DouI protopopI, Ear tGazetae n'are un singur cu-
• "Ilm aceasta !ear~, nm~lC nu sa sch:m, Aceasta e dara _ t~pz.n~~ publz~a.c toţI preoţiI şi înveţătoriI îl roagă să vent de dojană, fie cât de blândă, I~ 
t lt. ~cdcaşl r'fgO!llr: am a:~u,t sa It [~'e st,ă ,pe partea ,stapa1ll~'1l;~ ~Opl1l1a primească, Că numaI arborcnd steag,ul adresa RomânuluI coadă de topor, CI 

: (~ul'am sub b~H111y, ca sub 11SZ~1 sub i ~,;u"lzca c a d-l?,: Stern Şi, Chelard .. : naţional se mal pot mântui de valunle ea se năpusteşte asupra Românulul 
Wll, ~a su~ Banf(y~ po~te llumm j elulj Şi domnul m/l11str~-preşedmte se mal streinismuluI doue protopopiate româ- brav, pe care Ungurimea rar sorbi intr'o 

;C 'illeni lor m pr~xa arala. nuanţe mai miră că presa strămă nu mal e ,aşa nestl. l')rimeste această candidare lingură de apă. 
,"arl sau n~al mIC! dr; CllZlsm.. v.' , gata de serviciie ca până acum? cu' ştirea şi aprobarea fruntaşilor nea- ,Gazetac în loc; să stea alăturI de 

Ungarza e lIlsa ţara libertalli. muluI. cel carI apără programul naţional, în 
'~llgaria e ţara, unde llaţiol1alită,tile/e ~~--~- - Cu toate acestea ce face' Gazeta c'? giurul candidatuluI poporuluI român, 
l' ;/cură de aiatea drepturi, ca mcl l1l- 81 Ubsc1'ien~ .'I'i noi! In şedinţa Scrie ea insasI cea mal incualificabilă b RAI 

~' , , cu <.:.tire şi voinţă corn ate pe oll1an~ 
:, .. 'un alt stat! EbO'ala lor l1ldreptăţzre dela 28 Maiu democratul Vazsonyi Vii- insinuare la adresa luI Dr. Vlad s, i dă r b - " . ~ cinstit şi astfel face trea a - stapa-
," asigurată prin lege.,! ,Pot să-şi ţm~ mos a ţinut în Dietă ttn mare discurs, loc ca duşmaniI personalI al d-luI Vlad nirii Ulzgureştl! 
:" oii, .să-şi jol(,)seasca, lunb~ nz.atern.a dovedind că onosiţia are cu atât mai ales "i uneltele stăpânirit ungures.t'i să inse- A 'f , .. u· r r Toate 7iarele romaneşt'i mam estă /,"·ctutmdeni. Lzbera /sm ca m ngarza drenlul sel Facă obiitructia, cu câ,t n.~ajo- rcze următoarele: 1. d 

......... , ... " l' r l' - cea mal caldă simpatie luI Dr. T/la , :'!C"irl. --"':Aceste erau jra{e e cu carz rztutea actuală nu re1lreswta ma}ontatea ~ 
l. 1 1 ~ r n EM cred, cll se înşald toţI cei ce tn J Gazeta, singură îl terfeles,'te, înspre ,~mC'<1rJall wnea gw'l!l'uc e, ce se pe- voinţii cI,Wtenilor din stat. n(!il'itaiea lor VOI' crede, cd dl f)r. Vlad 

r Î.,:n d., .. \ _._ .. : ....... ~.'. '. -, marea bucurie a presei maghiare, care '. ~_ •••• ~ ,- " 1-;(1[(1. t;~~ {t zis: 'ii se,Î'Zf:llil sd cu' lupta l/en/rn pnnclp1i. 
-.- Si-irmu.trm "tnceput era apiicata O n·" A l l\'u de lJrilil'ipii se trateaza la ti-sa şi sotii nicI nu intârzie sa t"f:producă şi să ex-

, '" norată u:Ut, Pana ce par a, d.sale '1' cas"ul d.e .ţa1a', c; --le cel ""a" ,;re- It' 1 G eteI J dee cre7 e,nent acestor vorbe jru- l " • J' ~ "~ IH •• p oa e{e scnse e , az « ••• 
1. mentarismul nostru e o larmă goa It verentios oportlmism, de-o a:postasie faţli d I;/oase. Dar veniră apoI procesele d" l Şi totuşI încă , Gazeta c o Ia e - dupa-cum am dove ll- un swzp u CU} at,tidul. şi de-o condamnabilă dispre-

y)lilice din anir din urma. Amende în pervaz şi înreqi3trare, cart toate se ţuire ş'i încălcare a hotărîrilor conferente- cătră pădure şi chiar în numerul el de 
';'" "1ll" fle mal pomenite, întenmi,tărl, ma- " l ~ t ~'ţ'on l E e pl l ce l dă JouI 15/28 Maiu sub titlul Voim să .. consumă de voinţa regalel, pentru-ca or .was re ,.a l ae. x m u - . 
, lâarisarea şcoalelor, il1jiill[areajairnoa· , . . d ~t DT, Ţ'lad este atât de demoralisător, încât fim lămuriţi cheamă la grozavă respun-
, , I It' not mrl nu îndeplmzm altcfva, eca merită a fi înfiera! du"(j cuviinţd. Unde d" . 1 ' ~:dor J Kisded~)J6-url ~, Şl . ume~. ~u a ~ 't x 'f "te le ~ ă l' dere pe Dr. Vla , ŞI pe aIl1lCII ur Im--, - ~ - 1\.. mreqls fum prOpOS1.U rega , pan -ce vom ajunge, ee se va alege din noi şi din 

;' rcepu să ca{a pe gallduI'l. 1 U 1,nţe- această Dietă alcătuită în urma legiI luptele noasb'e, dacă azi unul mâne altul putându-le Între altele că , abea li-a 
- vea cum se potrÎJlesc vorbele frumoase electorale basală pe cens nicI nu va dfserta dela steagul partidului, ai cărui resărit barba c ••• D-l Mure~an - aşa 
,::~ sus cu aste prigoniri. Presa din poate representa majoritatea ţeriI, membri trebue să fie cu cinste şi respect se vede - e în credinta că Dumnezeu 
l:'uropa zlntreagă începu a se ocupa de raţă cu decisiunile luate de representanţii a dăruit mintea în raport cu mărimea 

'1 t şi astfel afirmarea ca representaţl vointa lu,;.2 Aceasta s" fi'e oare ,,;deal·ul" ce l ur- d l f 1 d 
,c. J1. Toate sImpatii e erau pe par ea d' "', barber, ceea-ce e a t e tocmaI -sa 

~ , majoriUttit ţarit este tot aşa e neîn- mâre,<:te generaţia mai tinerd, care poartiJ 
Nuastră' O singură voce nu se gasEa d fi . ' desminte mal tare prin faptele ce co-

I dn:ptatită ca şi cân am a zrma nOl vecfnic pe buze cuventul de ordine: ac-
.~I'e sâ /ce a~lărarea -fals,ulullibera/ism . D rl ~. '" E t i h ţ' ~ mite, 

• r J' aceasta, pentru· că mâ ·voastra nwl ţUPle l< . se a e c emare ac nmea m sen-
,.,Jaglziar, Care bărbat de cinste ar şi fi nol nu representam majoritatea popo- sul distrugerii, ori că am ajuns cu par- Dar nu aşa venerabile, ci să ne 
illdrăsnit sa sus/illă in jaţa atâtorfapte rulu7, ci numai a pOllorului politic, tidul şi o1'ganisa{ia lui până la punctul~ daI D-Ta lămurirI! 
reale, că legea despre egala îndreptă- r înt"ât nimeni să mt mai vrea sll ştie de 

, - '1 i b' majoritatea alegetonlor din acea (eară., el şi de soartea lui"? Eată unde a ajuns d. Murcşan. 
: .. ··e a naţionalllaţl ar nu e numa vor a în care sunt scosi din consti- Nl-e milă de el. 
i!,OL1Iă, ci o lege sane/ionaM, a căreI tutle cei-ce -FO(/nwll~(t 'ilUtjo- A trage la îndoIală buna credinţa 
"'.:-c-ecufare tot atât de sever se observă, .1' unul tiner distins, în giurul căruIa sunt 
l.:tt a tuturor cclora/alte legl dl11 ţară, 1'Uatea ţ(}rU, zic, câta vreme aşa grupaţI lamura neamului nostru româ-

El, dar guvernul aJ'ea tnbuÎ1l1ă se petrec lucrurile, e pecat s(l re pro ncsc, tineriI, este să Încerc)' un asasinat 
de .... astjel de vod, şi uite [ ca prin mi- vocaţ~ aşa fuduli la principiul majo- moral, să disguştl pe cel carI intră în 
r~ 'l1le, {iare mari începură a bate in nU lu". lupta naţională' mânaţl de dorinţele 
l'..:tragere. Injierau ilegaiitalile săvl'rşlte Ear în şedinţa dda 39 lrlaiu a cele mal curate şi însufleţiţI numaI de 
faţă de.l'naţionalită{i mal cu rescrvă, Di~tel. un alt representant ilustm al ma-I dragostea pentru poporul nostru im
'''-apn1 cu vremea fle pomeni1-ăm 11umai ghzan/or, Eatvas Kdroly despre aceste pilat, 
Ql .... D:JJutaş?-fo'tdin Germania şi Franţa cuvinte ale lut Vâzsonyi a zis: Ear a spune că activitatea tinere-

'"',-,,,.... i.:;u în apărare guvernele prigonitoare "Afirmarea lui Veizsonyi e l/~crtt tulul nostru însemnează desertarea dela 
. şi ne presintă pe 1101 naţionalităţile de sen'os ear nu glumit, pentru că într'a steagul partidulul .. , când '~foil ~('t 
,"ădătorI de patrie, de agita/ori în contra dtvt:r majoritatea din Dieta mt este tlupta s'a desj'cl.rU/1·,lt chtal· 'tit 
... tegrită{il statulUI. majoritatea dominantă, cz majo itatea I n'ulnele acestUi steay, - a~easta, 

Ce se i'lltemplase? domnitorului". să o spunem odată pe şleau: msem-
Putin. GUJlernul nostru illventase nează orI o nebunie - în caz când 

, itemuÎ preseZ subvenţionate. Dase de avem a face cu un iresponsabil care 
O:.lmenz destul de venaLI, cari I'n schimbul f t" t ~ ~ ? , nu ştie ce vorheşte - orI o nelertată 
U;lOr subvenţil grase, în urma legăturilor nconş len ori pacatos.... infamie, dacă se poate dovedi reaua 
ce le aveau cu diferite JOI, plasau pela NoI înţelegem pasivitatea bctrâ- credintă. 
ace~te .a!'ticolii de preamărire fU1'1Iisate nuluI director al ~ GazeteI Transilvaniel c , iertiwn non datul' 1 
.ie lJlSIŞl oameniI stăpâniril. Sunt firf pe carI orI-ce al face, nu Ear că ce e la mijloc, cetitoriI vor 

Condele simbriase OJJrez ca Bern· li-al putea schimba din originalitatea putea judeca luând în considerare ur
!.trdt Stern cel de C~/~illd demascat si lor genuină - cum ar zice un distins mătoarele fapte. 
~\a~~l Chelard umpleau coloanelefoil;,. pasivist bănăţean. Cîne n'a v~zut de La Dobra candidează şi advocatul 
Jlrame cu articolillor, earfoile stăpâlliril pildă câte un bctrân care, ş' acum Muntean din Oră~tie, despre care se ştie 
Jt:produceau aceste Ivoci de presa c drept umblă tot cu gulerul strâns ~i cravata că în viaţa luI o singură zi n'a fost 
"lpre/ierZ obieclipe c ale unor joi cu • in- ce a fost la modă pe vremea bunicilor inregimentat în partidul naţional şi de 

Lupta Siovacilor. 
Slovaeit dau tot mai multe semne de 

vieaţă, din care motiv presa maghiară îi şi 
înjwră tot mai mult, Astfel pe ziua de azi 
avem de înregistrat acuze grave la adresa 
bravului preot Dr Bour din Nădlac, pe care 
presa maghiară îl face "panslav", agitato,. 
etc. etC', Pent?'u·că a aranjat teatru şi con
cert slovac, ear pe Unguri nici nu i-a învit(l,t . 

fJup,frarea cea ma! ma~'e este însă 
asupra Slova{~ilor din comitatul Tu"ocz ş' a 
nume asupra fruntaşilor Dr. Mudrony Pril, 
Pictor Ambrus şi Dr, Panovies, cari în şe
dinţa dela 29 c. a eongreqaţiet au îndrăznit 
să facă oposi/ie, să nu lase astfel pe mame· 
lucii patrioti a vota nunanim' încrederea 
mareluimaiestru al formulelor, prim miuis
trulwi Szell, 

D' asemeni li-se face cinstea sd fie oc<1-
rîţi studenţilor slovaci dela gimnasiul catolic 
din R6zsahegy, cari sunt aşa de ntemera"i<I, 
încât întreţin leg,tturi cu "panslaviill. adică 
cu fruntaşii slovaci din acel oraş. I 

In cele din urmiJ organele şoviniste vor 
cere ca bieţii studenţi niCi cu pari11.ţii să nu 
mai vorbească slovăceşte I 
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DIN ROMÂNIA.. 
Mare incen(liu in Brăila.. VinerI noaptea 

pela orele 2 ,i jum., un puternic incendiu 
a isbucnit la proprietatea d-lnl bncu Corbu, 
f4>l'maţli din&t'o fabricii. de curl\ti' cereale şi 
aUe mari magazii pline cu cereale. Intr'o 
clipA focul a luat propor,iI uimitoare, CO· 
prinzlnd lntreaga clUjre de jur lmprejur. 
Limbile de foc mistuitoare plireau cA sfideazl 
mul'lmea adunaţi la locul sinistruluI, ,i·,l 
urmarA opera de diil\rugere. 

1J.'imp de 4 ore a dura' teribilul in
cendiu farli 81 se poatA salva nimic din 
productele din magaziI. Focul a produs o 
panica grozavII. pIlDtre toll proprietarii ma
gazillor vecine. DacA munca pompierilor 
pentru a localiza incendiul nu ar ti isbuti' 
am ft. avut de tnregistrat poate cel mal 
mare dezastru ln\lmplaS in Brthla. 

To$l, absolut 'o~l, sunt de acord cii 
focul a fos1 pus. Psgl1bele IiUd' de 100,000 
lei. PropI1eta.'ea a fost asi urat~. 

• 
Imprumutul capitalei. VlOerl s'a In

uunit la Banca NallOnlilUL con9Qr$iul de ban
cherI care urmt azli ali lmprumute primi'riel 
CapitaleI suma de 13,000,000 leI. Au lua' 
par~e represent8nlil b~ncilllr: bmca Na'io
li a 1 Il, ban.:la de scon~, banca generalâ, banca 
RomânieI, baDca MarmoI08ch Blank, b:illca 
Jescht;k ,i bSDca Krisoveloni. CODsor,iul a 
stablli' cODdi~llle de emisiune ale lmprumu· 
\ulul pe tipul de 4 la su~1i. cu 82 suta. Pn· 
măria 8 ridicat deja dela Banca Na~ion&la 
suma de 4,OOO.OCO let; rijmânAnd ca res~ul 
de 9,000.000 lei sl-l ridice treptat plinA la 
Septemvrie, dupA cum trebuin\ele vor cerE'. 

• 
91 primar al Capitalei şi dona C. F. 

Robescu au plecat aseara la Petersburg. 
Se ,tie cii. dl primar C. F. RG b ~scu a 

fost delegat de consiliul comunal al Capi 
talel sA ia par'e le. serMrile bicentenarulul 
Intlin,lrel Capiţalel RusieI. 

Din parte-I, dl primar al Capitalei a de· 
legat pe dl,I. G. Bibicescu, consilier comunal 
sA-1 represinte la solemnitatoa desvAlirei 
monumenhllui nemuritorulul 1. C. BrMlanu. 

• 
Misiunea militar~, compusll din di co

lonel de stat·major Alelt. Averescll, majorul 
Gr. Bassrabescll ,i cApi'8nul Cociu din re· 
gim,en~ul 4 rOifiOd, şi maiorul Ianco~eBcu şi 

.. capltaoul Plrl\ianu, din regimentul 18 Gorj 
de infant.etie, csre va representa pe M. B. 
Regele Iti regimeo\ele respective la jubileul 
de 100 de aui dela ltlfiin\area regimentului 
18 Vologda, din armata imperiali rUSI, al 
clrni ,er este Augllstul nostru Suvevan, a 
pleca* a8tQzI dimina,A cu trenul de Berlin, 
In Rusia. 

La garll, membrii misiunei al1 fost sa
lutap de dl Il.-colonel LeonheffJ ataşatul 
militar al Rusiei In România. 

Şeful misiunei, dl colonel Averescu 
esle purtAtorul unei scrisori a M. S. Rl"ge
lui citre comandantul regimentului rus. 

Darul, pe care M. S. Regele l'a oferit 
regimen'ului este un superb sudout, o ad· 
mirabill lucrare de orfl'evrerie, compus~ 
dintr'o coloanl a,ezatl pe o baBA. In virful 
22-
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coloa.nei este o statul\ repreaenttind gloria 
tuafipatl cu o corottnli de lauri In mân~. 

La bltsa coloanei suut a~e2i!lte, in 
droapta şi in stânga, dou~ statuete repra
seD\ând un solda' rus ,i altul român. 

Pe bas, obiectului sunt gravate pe o 
partI:', porireiul (bust) al M, 8. Regelui, tn 
uuilorma l~gimau\uJ.ui 8€lU rusesc avend de· 
desJpt un mic medalion cu *lfra regal!!., ear 
pe celllhut un blts-reliet, cu predarea lui 
Oaman Paşa. D'asupra acestui bl\EI·relid in· 
scriIJţia 10 ruseşte ,i româneşte 28 Noem· 
VIle 1877. 

Concertul renniuniI de mnsică. 
Sibiiu, 26 Y>\iu n. 

Reulliunea românl\ de musicli do aicI, 
Q dat In sara de 25 Maiu n. un concert 
bine succes. Programul exclu'iliv clasic, 8 
fos' exeou'at cu arta Ş1 prec1Sluue. Pâcat 
numaI c!\' l·~unii.lnea ~·omâ1tă dm !3JbJiu nu 
prea ",ce muzrd i·o~l~anească. In program 
gasim numele lui Mendelssohn, Bruch, Gotii, 
Vieulttemps, e'c. dar dintre compositorit 
români mal cunoBcull numai pe Dinicu, cu 
o "Fantasie ns~iona,l&·, reservata ,i aceea 
'Inel arhste streine. 

.Au pllcut, de Illtmintraa, lDdeoiJebT, 
buc1\ţlle: ~Ll\udaW de B~na, .Iubilate 
A:men" de Bruch, .Loreley" de MendelEBoho, 
ŞI mat presus de 'oate .Fantasia-Caprice" 
d~ H. :'heuxtemps, executate p'" vioară, eu 
vutlloBltate, de d·şoara Elsa de Reldenberg. 
Artista aceasta vecInic 8uriz~toare a PU!!! ln 
extss, cu mlieS'ria aa, numi:!rosul public 
&scultMor. l-s'au fAca, ovaţ!t viCoreade. 

MtilocJia bisericeascli .Lliudft.$l" &rmo· 
nizatA penţru cor mixt ,i Othestrl de mult 
promi$Moful ~inAr .aug, Eena, tace efect 
gra~dios, ,i tn s~rbl\toteasca evlavie e ce'll 
lDsplră, ul'1 impresia de colorit papistlJ. 
şesc al orchestrarir. 

In role de solo au exeelat: Doamna. 
M ar~a ~rişan, Plult 8pr~cie.ta .8opraniEl'a, a 
reUDlunl1, domm,oara Tmca &monescu (z:
ce· se" cea mDl zel~a.8a, membra. a reuuluLU1), 
domm,oara Eugema Moga, ,i d·I Oct. Mu
răşan, baritoo. 

D·,oara Tinca Simonescu are voce 
dlllce, melodiollS" neted. ,i cultivatA. Pe 
d-,oara Eug. Moga IncA am avut prilejurI 
ea. O auzim de multe orI debotând ln con
c~rte. Dumoiaaa nu s'a desminţjţ pe sine 
meI de ast~-dat~ .. _eLnic1 rărerf'8 oast"rQ nu 
s' •• chimba\ despre Voce. -tio~·- . 
despre fellli cum in\erpre\6azii. câu\area. 

Corurile preste tot - ImpreuuA cu ca
pela orl,eneRscA - s'au 'inuţ bine. 

Se pare lnsli, cl\ reuniunea a 8c!lzUt 
binişor la num~r. Şi, de impresiI generale 
vorbind, falmele despre inâiferenti,~mul mem 
brHor, despre putina energie a conducerif 
despre efectele peripeţiilor ce le-a indurat 
reuniunea tn aniI din urmA, - nD s'au 
spulberat nicI plin acest concert Stând 
BSUt' 1 treburile, va. ft. tn deşer' M:rnicia di
rigdnt\llat Kirclmer ,. reuniunea anevoe se va 
mal apropia vr-odata de nivelal ceocert!'lor 
lui Dima. 

Evenimentele din Orient. 
- 29 Maiu. 

Cercurile mimare turceşti, considerl1 
cli. Ii:!3boiul va fi inevitabIL S,stul m»jor 
turc ar avea deja planul ataculnt frunti'lnel 
bUgtU8, cu doui:! aripi de armatA, de Câ\6 
o 8uţA de miX da soldaţI şi cu un centru 
de 20000 de osmenL Valiul din Salonic 8 
declarat corespondelltu[1l1 ziarului W(~ner 
Exti:ablflU: .Nu vom avea pace tn Maee
dOll\8, plid ce nu vo;.n fi blruitorl lntr'uD 
xallbOiU cu Bulgaria·. 

Populaţia turcii din MODasţir 8 a\!f,cat 
lOt hisorile ca s!!. libereze pe ~urcil aresttlţl 
pelllru omorirea bllig~rllor. 

Apeoape de MOil~stir tIUpele au sf!1r1mat 
cu tunurile ~Ot o mare bandl\ de bulg~tI, carI 
a~ lntrebulLttat O m~re cantitate de dioa
mltli. 

Inaurg()llţil Mal!edonelJJ, carI s'au in
tors la Sofia se laudA 1n gllta m!&re de 
atentuiele dela Salome. UnUl din el Il de
clarat c~ dinamita. este Ull mijlocul dete
s~abl1 de luptA tn alte ~~rJ, In rfLlrcia lna8, 
dmamlta este un mijloc uman şi permia. 
10 caB când bomb8le de dinamitii. nu vor 
reuşi sa lu.himbJ aduaia situliţle d~ 1u
crn~l, atuncI ,el\[ M~cedonenl vor căuta 
si ri:ldp~ndeascâ ciumi'l tn Ma\Jedonis pentxll 
Il DlmlCl deopotl bA pe turci şi pe creştint. 

AlbaneZI! gr!'imfidi$l la mon~sUrell D~t. 
şanl 8U fost biruitt şi au fugit 

ŞefiI lor au fost făcu'l prinsoniBrI. 
"T1roes" ll11unl!\ cAln ,impul dIn urm§, 

O su~l\ de ol\cerl baJgli'1 şi,2500 de oame,ni 
au trecut hotarele MilcedonidI. 

La Moghila aproape de Bitolia Il avuţ 
loc o eiocniI:e latr@ trupe şi o bandă de 
15 insurgent', care a fost niroicHă cu t>l~ul. 
Au fost UCiŞI şi 6 sMenl, carI S'8U 8socLt 
cu bdnda. Au fost distruse prin foc'lI ar~i
Ieriel 14 case. 

Focul deJa otelul Vass. 
- Miliu 30 • 

Az1 dimineaţă pe la 3 ei~surI s'a 
aprins coperişul oteluluI" Vass·, acest pre
dilect loc de întâlnire al românilor. Focul 
în puţină vreme Il luat dimensiunI şi pe 
când sosirii. pompieri"l."~.f) eJ'Î 111 r~9tfl.O"" -

P Jrsonalului din otel iI aUC{~a8e însă 
in curind să lini~tească oa'pl·ţlI, con
vingendu-I că numai odăile din etajul al 
doilea, din fund. sunt periclitate, adecă. a.c~ea 
parte a otelului, unde de obiceI nil sunt 
oaspeţI. 

Focul a. ţinui plnă. dimineaţl, fară 
B~ S8 llţiască. dincolo de acest coperiş. 
Deşi ara încă, noapte, mulţime mare se adu· 
nase în faţa oteluluI. 

Ce priveşte caosa focul, s'a iscat prin 
negligenţli.. Eri ziua toatll lucraseră mal 
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mulţI , tinklrig,IJ .la repararea coperişuluI. 
Aceştia mergtlnd sara. acasă, au uitat in pod 
un va~ eu cărbuni aprinşi, de care avu-
8~ră lIpsă. V~!ltol va fi aţâţat apoI focul 
o schlll:ea. Il bărit in hainele şi albituril~ 
aşezate. ln pod şi astff;ll t.e va fi aprins podul 
poate lUCI\. de cu sea.ră. 

. Focul acum e stins cu desăvîrşÎrB. 
Pagu?a nu-i. mare. N\llllt~I odăile de sub 
oo~en.şul apn~Sllu suferit in urma apei. 
EdifiCIUl e aSIgurat. . 

~Llţă eu, rapoartele foilor locale, ~ar1 
au sens cu lItere gra.qe că. otelul Va8~ (1; 

ars, ţinem s~ con::lt~ta(J), câ ştirea astIe\ 
dată e pssh memră esagerată. Otelul n'a. 
ars. A ar3 numai o partg a coperişului, dar 
pentru aceea în otel trebile me;'g ea şi 
eind nimic nu s'ar ti lnt6mpla~. 

NOUTĂTI. 
AltAD, 30 MBiu n. 1903. 

In giurul d-luI Dt. Vlad, e.~ti;r 
na~ionalist din Dobra. este grup,tâ între!ig~ 
generaţie ti'teră, care a şi ţinut să wani
fe,.tt'zEl drRgo'lltea şi solidarit,itea, IOlloţind 
pe Dr. Vlad la. Dobra, căcl pe lângă cfI 
cad au vormt, a.u mal asistat l~ intru
nirea din Dl'bra. din Oreştie Dr. Oprea, 
Via.d, Voleu, B!l.rauga" din DBva Df. 111~till 
Pop, din Hunedoara V·.~.d'~-N. Ma.
crea, eal' tel(}grauw dtl aderenţa. an sosit 
d'asemenl dm toat,) părţile. ,-

... 

Confiscatii.. Foaia eroatd ."Novi List" 
ce apare în Fiume, a fost confiscată, dCIla?·e
ce într'un articol de fond atdcase vehement 
pe banul Croafiel, aţîţîn(l totodata popora
ţiunea în contra maghiarilor. 

• 
Viena n'are lipsâ de ambasador evreu. 

Nun: ~rnl dm urmA al mareluI ZlliC parlsian 
"J!'igaro" aduce c ş:ti.te- e~'JE\a~i::li:m!~. fl:~,,~um 
Be ştie gu veIUnl it~li(~t şi-a rer h~m?>t .elil 

Viena pe· 1Il_ ' gl'a, . '. ,'- '1~". - -'-'~.~"~:-.d'. C~UB~ 
reChJlD"rlJ ro (OS, con;t:'e~ 
Loeui lut avea 83-1 ocupe uctoslul amba
sador itaHsJl tn Wlli-hil'g,on Mayer d':\r din 
Vuma 'i-il'a dat gUI1i.1rUutu( Hallun 'ilâ ~!lţ"3' 
leagă, ci nu.'l primesc, c~cl e - ovreu. 

* 
Rege împroeesoat, De cine sr P\lt~!l 

fi vorb" decât de regele BelgieI LeopC d ? 
Fotele luI Il pir1sala anume pentru partea 
lor din 8verea repoaatel regine. Leopold 
1ncearol\ acum sl:i se lrnpac~ eu fetele Btile. 
Curtea din Bi'lgia n "i inceput dtj'l per
~rac~~riif:\ cu Ste/ania, vijduva 1111 Rlldolf, ac· 
tuala contesă Lonyai. 

* 
... 3=. -

Cronica septemânei. 1
, ei pentru nişte paneniţI veniţi din ţinu- riau scopul si arunCi) in mijlocul al"geto-/ atit Ile BIlS siau aeeştia, indl.t nicI dlilerile 
torI depărtate. rilor tăciunele desbinăriI, au jucat rol şi I nu ni-le inţeleg, lllcl plângerile nu ni-le aud, 

pe vremec. romanilor, şi eu toate aeeste nici limbll DU ni-o pricep şi uicl legel\ nu 
fr~ ţiI Grachi'u ajuns tribuni, căci simţul ni··o iubesc l-ce se vor "dimite- sl.Jle nu- 30 Maiu n. 1903 

Primul pas 8 făcut 1 Avem candidat 
de deputat eu programl naţională româ.
neadd" şi de va nea cel de BUS, aZl-mâne 
deputa~ naţionalist. 

Trălasc4 Dr. Aurel Vlad! 
... 

Niel că am putea reîncepe mal po
trivit seria întrerupt1\. a cronicelor noatre 
8~ptămAnale, decât cu increstarea acestui 
fapt imbucurltor. 

Eu la adec& nieI nu pot inţelege de 
ee ţinem Bol Romllnil atât de mult la 
"pasivitate', de ee ne place Il ne am~gi 
noi tn~ine el suntem pasivl, când in adevar 
nu suntem, ,i n'am fost nicI-odată. Nici 
chiar in vremile de insufleţire generali, 
cind aproape cu unaDimitate 8'a proclamat 
abstinenţa noastrA. dela ale!,eri, noI n'am 
fost pasiv!. Massela mari ale alegMorilor 
mergeau şi d'atund Inainte la urnă, ca să 
voteze pentru eel dintAiu venit, strl\in, ne .. 
cunoscut, fărl iniml şi dorere pentru ne· 
cazurile poporuluI care tI trimite In corpul 
legiuitor. 

Pasivitatea. noastrl\ a fost numaI pa
sivitate aparenti. Am fost pasiVl iutr' atâta, 
lncât n'am votat pentru al nostri frunta,l, 

De aZI incolo ins§' lucrurile au să se 
schimbe, ,i bravilo!' alegetorl RomA.nl din 
cercul DobreI le va reveni onoarea d'a fi 
fost eel dintâiu, cari in vremurI grele şi-au 
pus de gtmd sl fie representaţI de un Ur
bat, care nu numaI el a eşit din sinul 
lor, dar le vrea ,i binele lor şi al întreg 

şi dorul de bine în inimile alegeLori lor llllil3Că ,. fraţi iubiţIl(! 

a fost mal puternic deciît banul vremelnic Dar frate ni-e oare cel care când noI 
ee-l oferiau mituitoriI simbriaşl a celor suferim n~cazurl nenumel'ate nici nu "Vor 
rivnitorl la mărire. să ~tie de noI, iar j~A.nd el au lips".de noi, 

J 
Dela cel care îţi dă banI n'aI să te vin de ne strâng mâna ca apoi după-ce 

aştepţI 1& nimic .lta: te·a llătit. Cel ca.re le-am împlinitpoft& şi le-am 8C08 carul in \~ 
• te sileşte si facI cum şi ce vrea el, nu-ţi drumUl oblu, să. ne întoarcă spate. le 1 !~ 

Lupta. li.'are sI, fie uşoară, dar de vrea şi nu ţi-a voit nici oda.tă binele, iar .Rumun prosta:!, 
luptI. nu ne spăriem, eăc( ne-am obic~nuit eel ce te aduce in zăpăceală si Dil şti~ ce Pro~tl vom fi fost poab p~.IlD1, 
aă trăim în lupte. Vom avea. să luptăm să fael, nu-I omul teu. dar nu mai yrtUl sk fim. -J 

neamuluI romAnesc • 

eu mulţI duşmanI şi demascaţi şi ascunşY, Ll1gi avem carI ne asigurl alegerile Trăiasclt Dr. Aurel Vlad. r 
dar nrtdejde avem el a. noastră va fi is- "curate", carI pedepsesc încercările de mis • t 
Mnda, căcI pe IL noastră parte e adevarul. tuire şi sUă, dar dacă eeI cad le-ao adu- ,-' 

Ceei drept, in era .alegerilor curate" n' au tăria morală d'a le ~i esaeuta, noI Lampa e aproape să mi-se Btâ~~ li' am i.: 

ă t t I!. 1 d'd tIt +' l' t vom ave-o: not le vom t;nea, <Ii vom alege pus să scriu cronica s~pt~Dlâpi'~ şi am alu-p şeş e as"z can 1 a u n08 ru D<\r10na lS • li' 

inaintea. alegătorilor dela Dobra, dar... liber, curat. NicI banii n'au si ne abată necat in mişcării electorale. 
fost'au şi în Roma vechie alegerl "euratt;", din calea apucatl, nicI siiă n'o sa. ne ins- NicI n'are s'-1 prindă pe nimeni mi
legI ead asigurau curăţenia alegerilor, şi păimîl.nte, nicI eontracandidii.rile n'o si iH~ rarea, când azi intreaga lume românească 
cel dintâiu, cad nu le observau erau cei aducă in rătăcire .•. Cu conştiinţa curată de numai de eanuid<!rea dela Doera vorb~şto. 
cad le aduseseră. Vorba lul Tacitus: in ori-ce !ncli.leare de legI vom piS.şl înaintea Toate foile noa.stre româ.neştl s'au 
ROl~a .tnid-od'Itll nt'au lipsit legile bune, uilr~erle'aVO~A.nld pentru ~tel c~re. binelel(noslltrt~ ocupat pe larg de acea.stă. pouă fază tU

t 
!f 

a lpSl Duma pu erea morală d'a le ese- "e"c nu proml e nml1.c, ea 8" po il luptElJe noastre politice, tORta au aprobat pasu 
cota. EvreiI ne-an dat religia, Greeii arta, da totul! bfl.rbătesc al bravilor români din Dobra, cari 
RomaniI statul .i constituţia, dar ne-au Traiasc(i, Dr. Aurel Vlad. vor să fie reprA,sentaţl in parlament de unul. 
dat drept apanaj şi minciunile lor conven· • dintre al lor' numai una singura a făcut 
ţionale. \ Şi lor veni s1\ cerşiascl\ căpătuire std.ini escepţie: gaz'eta dela Bra~ov. Nici nu ne-; 

MitllirJ, sila, contraundidăd ce ulmă- de lege şi limbă, ee se vor n dimitea - dei mirăm. Atâţla amarI de ani a petlecut iD ' 
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- 1 bzleeri din secţiunile A~ociaţi~~i. 
No & lnregls;ra.' dejlJo dlmuno-

Zilele ~ecu'~t~:nea iB\orici a dlui canooic 
Da,rea l~ 80 Dr Ioan Bunea. Acum avem 
ml'ropol~ţ~nl\ ~lte dou~ dimisionlri: dimi
~i lnre gls r ~ Dr At. M. Marienescu din 
Bio08re~ d-lul " a d-lu.i Alexiu Viciu pro-

t' hterari, ,J , 
~ec,18 , dio seciia şcolarI. 
Iesor tn BI~~ ci dimisionArile as'e sunt 
> ses ~~Hului negallUoresc ce do~inl 
.fhn:ul, t ABocia$iuoli de sub Bt~pAoDlrea 
'!olm~tegUeot de asigurare Dr. Oorneliu Dia
,j. UI IJ 't' '1 
;Qtltlvicl, secreiarol ASOClfl,lUlll. 

• 
DlD dramele dragostei. La 27 Maiu 

.'a sinucis la patul de moarte al ado~!ltel 
~a.le, loco~~nentul Ve'csey din Zomb~r. V~esey 
le mu.lt era lndrAgos1iC ,de Gsongon ~ar18ka, 
J achii!!. frumoasA. In v,remJle dm urmllo 
,nsA acuiţa B'a 1mbololvl' greu. Mercurl 
'Jeru apoI a§.·! cheme un pr~o~. Locotenentul 
~ra tocmaI la. pat, dud 8081 preo,ol. Yl:5' 
~ându-'l, lu 10 cural c~ nu lD:ai e nAdeJde. 
de duse ln od<\ia alAtura'A '1 le lmpu.şcl. 
~ltli zi era mort. Acui~a lDCI 'rage de 
moarte. 

Catastrofă pe mare. Vaporul 
englez Huddersfield, care a plecat zilele 
lr6cute la Grimsby sub conducerea dpi~ 
zanulul Beals, în apropierea stA\pulul de 
signal 48 s'a. ciocnit cu vaporul norvegian 
Uto, ce vinea din Rotterdam. Vaporul 
englez s', cufundat. MarinariI an Bcl\pat 
eu vieaţa, dar pasageri], n'o 1 Il - 20 l,a 
num~r s'au loneeat eu toţiI. Paslgerll 
aceştia eran mare parte eorlbierl, carI 
mergeau la. Londra să-'~1 ridice sîmbria. 
Eriiu ewigraţl austriacI şi itali.nI. Vaporul 
norvegian Inci a suferit văUi.mirI grave. 

, . 
Sinucidere de ruşine. Inv~ţlUorul 

Iosif Oaul dlD Bamosk+38Z (com. Arad) a 
pleca' acum câte-va s~pMmânl la Orfova, 
unde zicea el cap~UA pos' mat bUD. Cât-va 
timp familia nu i-a mat auzit de veste. De 

. cQ[ând Insa a fost atiat tu pAdurea de lAngA 
Ol,ova un om mort, care nu era aaul deca.$ 
Daul. Cadavru1 a fost tnmorm6ntat ,i 8'a 
pornit şi cercetare. Intr'aceea Insa mama 

18/31 Maiu 1903 3 

for l~a judecat pe Reinach să pllLtiascll.: TolstoI consimte. El ea loc pe un 
văduvei şi liulul el c,ât\, 000 francI des- bale,on, grav .şi ~lliest08., ca o devinitate 

d 
'1 a apelA.ril losinuate causa ,hadlsiA, ear (amlha amerlc/mll dpfilelz' In 

au~are. D urm ,'. ,faţa caiel f'I!~!J.d sslutArţ pAul la pllmf.nt şi 

punerea. Vom da tn num~rul viitor o 
dare de seamă ami\nunţiti\. 

a ajuns la curte\ de &pe~aţle, care a lD~ arullcAnd privirr IUDgr. 
tlrit judecata forulul totălU. ToţI au trecllt flirA si licl nicI o 

• vorbi, numaI o tlnArl1 doamn" mal expan-
Iniungherea unei femei. O Centa.livll aivi n'a PU~Q' el ',1 ţie en~m;i88mul d~ act· 

de asasinal cu un mobil bizar, a avut loc miraţie, s'rlg6nd: ,.,Leon TulBtol, eărWe 
la Paris, t~ coliul strade,i Cr:oix-Nived c~ D·tale au avut aBupra vieţiI meie o mare 
8~rada B'ondary din cluslerul Javel. O Il' jnftllin~~. Dar ceea-ce m'a impresiona' mal 
n~rl femee da' 18 anI, Eaphraaie CbBgee, mua a fost c!rtea, cartea.... ,., Doamna a 
cunoscutA 10 lumea eleg&n~A, sub numele uitat titlul cArţet ,i nu. t" putea. aduce 
sl1ggeHtiv de "LI Ch!lll,te de, Gr~Delle&, cu aminte. .Sutltltele moarte- de sigur, li Ba 
p!l.ral c8Btaniu, cu ochiI negnl '1 lavgllroşl Tolsto! plecându-.e de pe balcon, - Da, 
,i reputaţl peniru ~alentul el in art~ lm- da, IIhiga doamna. - Este o csrte de Gogo), 
brAcllomin'ei 1,[ câşhgaB~ . de cAtva tImp o r~spunBe b&trAonul scriitor zimbind, pe când 
oua'care faimA In BCablhmen'ele cartieru- cortegiQl admiratorilor a'. deplloda', 
luI .şcoalel mimare, unde-[ pl~cea sA meargA • 
In serile câod o eoervau restaurantele la Dr. Valeria Curtuţiu şi-a tu-
modl din cartierul latin. ceput praxa de medic, In Arad, BOT.'OB· 

Turburărlle din Croaţia. 
Agram, 30 M aiu. M ultime de 

studente au demonstrat pe stradă şi au 
voit să elibereze din temniţă pe colegii lor. 
Poliţia i a împrăştiat. 

In Samator fer anii au navălit asu· 
pra castelului de venatoare a contelui 
Erdody, de unde au dus ce au putut 
ear restul l, au nimicit . 

S€ afirmă că se va proclama stata~ 
riul pentru întreaga Croaţie ,i teritorul 
FiwnP:t. 

8' a, ordonat ca pe toate clădiril-e pu
blice' sa ge puna şi inscripţie croatt't, nu 
}P' :tal iHagt.;'tră ca până acum. 

Euphrasie C~agee, de.şi a fos~ curtatli Beni ter 13. 
.şi a primi' jurAm.lDie de dragoste dIn pade~ 
tinerilor din cartIerele GreneUe, Jave), '1 
ale ,coalel militare, lolu,r persista In boU.· 
drea el de 8 nu·,r a.Dgaja inima. 

\ ie113, ;CI j Maiu. Deputaţi"- slavl 
, !e 8W! 1)or ,~cl!ai. ',m mamlest, în care 
II'or P'fl)ZL.·I~ tin!, ("a barbariilor din 
ematia, 1'1);' ','';! ",II regimul maghiar 
şi.'şl vor {L"·âta Stj:.!,'1tia'l)~ntru (raţit lor 
Oroati . 

Zlldle trecuţe, sarmanII Eupbrasie a 
losl aresiatl pe bulevardul invalizilor de 
ace[ falmoş •• moeurau din Paris. Ea a f'ls' 
du,1 la lnubisoarea SaÎ.nt·Lazare. 

ULTIME ŞTIRI. 
Dela congregaţia aradană. 
Dintre UngurI suni de faţi\ mal 

ales slujbaşii. RomânI au venit mal 
puţinI ca de alta. data., dar fruntaşit 
au venit toţI; ni-am putut nota pe; 
M. VeZici, Dr. Iacob Hoti\ran, G. Te· 
lesou, Gr. Mladin, T. Magier, Cornel 
Lazar, Axente Secula, Sever Secula, 
Dr. St. C. Pop, preotul Vuculescu 
(junior), D. Popovicl, Aug. Boţoc, Tr. 
Vaţan, Augustin Beleş, George Bogdan 
(Agriş), N. Lazi\rescu (Şirili), Russu Şi
rianu, P. MHovan, M. PIP, Dr. George 
Popa, Dr. C. Ardeleanu, G. Serb, P. 
Truţli, P. Givulescu, G. Ardelean etc. 

Când a fosl ltberatllo, cel dinlAiu carI 
8U afla~ aceaslA .ştire au fOB' vizitatoriJ 10-
calurilor frecU8nlate de dinsa. 

Şedinţa se deschide la orele 10. 
Fişpanul face cunoscut ca nu poate 

da cuvent luI Dr. St. C. Pop, care a 
interpelat in chestia macelulu dela Se
preu~, deoare ce numaI In adunare 
ordinari\ se poate face interpelare. 

Viena, 2 9\.<\I.J.!l nouă sosite 
din capitala i~J" il;: 1 ,- ,se iltOC 1) sen· 
zaţiune mare. ~,' VIJlJtl"S'AJ că ifj }JaJatni im
perial din PetersGu:',: " ar ii gr.8it o maşind, 
infernaUt, care ar p, a'vu.t "Î~nirea sa ra/ it 
să esplodeze o mare ca,ltii ,;te de dinamJfă. 
Descopf>rirea a plOJuS Qdlnc~ consta nt.ţie. 
Cercetarea decurge cu Cod!. mitl mare rigoare. 
- Se erede, el e vorbă d' un <;.t,entat po
litie. Mo\.ivele ar fi '0' cele vechi, PA lI'1g:1. 
cari s'au mal adaus evenimentele din yre
mile din urmă. 

AnarcWst deţinut. 

~UI Daul a primi' ni,te ca.mbif, pe C8re era 
,,!:!Ma şi numele el. deşi ea na. 8!lbscrisese 
nicI odatl\. camb\1. Femeea a ~i regulat ilO 
cambiu d~ .. ..,o1:lt6, C80, tia. nUf",;,1'Io do rn"in .. 
"".~ morC;-I'doliud los~ ŞI aUe camb:l 

false s'a sAtara' de plMH ,i a fAca' arl
tare 'la Jadecl:5torie, care a con!!tata*. cAin
v~.Morul Daul dupl ce a ta8ifica~ multe 
Ca..nbll scriind pe el. ,i numele mamei, 8s1e, 
venind vremea 88 pUu~aS~A, d,e rUflne a 
pleca' la Orşova, unde 8 a SlDUCUl, 

In aceste localurI veneau şi alte fe
n;.e~, de aceeaşI condiţie ca. ,i: !lLa ChaUeu

• 

Gelozia femeilor e cam curioasă j ea se 
manifestA adesea orI tn mod stramu. Aşa, 
cunoscutele Euphrasiel erau Infuriate pe 
dlnsR, ci nu.·,1 ia un amanţ, 1lind geloase 
de libertl'tea iDlmel el. Câlld au aUil1 cA II 
fost bbaratl, aII apus: Daci .La ChaUe" 
vine ear prinire noi, trebile sa.şl ia un 
amant, dcl altfel Il vom face de ca.p... In
carsjat de aca8ie cuvinte, Jean Nico~ se 
bolId si glseaBc' pe Euphr8sia. După 
palin timp a gAsil-o !şi i-a Ucuţ cu ne
raşmare propunerile cele mal cinice. Dar 
.La Ch,,'te- 1'evOl~8U~ 11 rZ1epunse: NicI 
odat', nu, nicI odatl, nu voiu lua un bar
bat ca sa-l hrinesc, 131-1 lntreţin şi la ne
voe BI fiu nevoill sl-1 las 8a-ml fllre.şi 
baoill - E ultim al triu cU16nt? adAogi:\ Nicot 
cu un ton amenintMor- la bme seama 1- Da 1 
E ultimul meu cuv~nt 1 ri:\sVunse scur' .La 
ChaUe- . Alunc[, mizerabllul, scoase dlO 
haln~ un {lumnal ,i dupli ce·1 lnftpse de 
I1OU9. or1 in lŞolduri.le nemn:ocit;el femel, dis· 
p!l.tQ. EuphrasiB cAzu tn nesimţire şi tu 
CraDsporCall as tiei la spiţalul N ecker, unde 
i-a'au da' ioa&e ajutoarele necesare. Politia 
fi parche&ul au fos' anunţair ,i s'all luat 
mAsuri penku prinderea baudi'1l1ul. 

Dr. St. C. Pop proteateazi\ şi Ro
mAni toţi Bar tn giurul luI. UnguriI 
striga. "elaH", şi se naşte astfel un 
8'~omot, care ţine mal multe minute. 

Paris, 28 Maiu. Telegraful aduce 
ştirea, că In Wallavalle poliţia a pus" 
mAna pe un anarohist primejdiOS, care 
şi-a pus de gAnd si\·1 asasineze pe 
tmp~r~ltul german Vilhelm şi pe pre
şedintele Americei Roosevelt. Anarohi
stul a fost insarcinat cu executarea 
acestor atentate din partea unei so
cietăţl de anarchiştl. 

• 
: f Ovreu osîndit. Ovreiul Reinach, 
~e a Juat parte a~a aetiv~ in lupta por
niti pentru lthabilitarea lul Dreyfuss, 
il acuzase in cursul acestei lupte pe ma
IoraI Henry eu tradare. VMuva luI Henry 
i-a intentat pentru asta proces, ear primul 

• 
o admiratoare a luI Tolstoi. Un ame

rican bogat ca ln$reaga familie ,i cu mal 
mul~[ pflelin7, au cerut aCl1m cAt-va timp 
dela TolstoI o audien.a... TolstOI s'a 
Bcaza, ci e bolnav. Americanul a insista' 
,i pen'ru a nu. supAra pe marele acriilor, 
a ceruţ ca ali.-! poa'l mAcar vedea de de-
par'e, ' 

ll'işpanul Bunii lntr'una clopoţelul. 

Abea se poa,te face linişte. 

Dupi\ ce se trece iute peste cele 
dintAt 4 chestiI Baronul Banhz'dy pro
pune a se protesta contra obstrucţio
niştilor din Dietă şi a se vota Incredere 
guvernuluI. 

M. Veliciu, DT. St. C. Pop şi Russu 
Şirianu oombat straşnic propunerea, 
arăWnd punctul de vedere pe care stau 
partisanit partidulut naţional român. 

TotuşI majoritatea primeşte pro· 

Clironom lnebunit. 
Viena, 29 Maiu. Din Paris se de

peşeazl că moştenitorul tronuluI al 
BelgieI, contele de .F tandra a înebunit 
pe neaşteptate. Nefericitul conte va 
fi internat In care-va casă tie 89.n~· 
tate din Franţa. 

Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 

dolce l'a. r niente-, ferindu-se de cel ma' I papismulul, decit si fi putut r~mânel trecut in special) r~m&se &visat, el şi In veacu-l încvisiţiunea - eerce'area eretieilor, inq ui· 
~ie sgomot, de cea md miei munel, indt cu vederea de scaunul Roman1). riIe uUerioare, să~',1 aducă ierarchl şi sitio hlereticae pravitatis, sanctum offieium 
aZI n cade greD sI. S8 treziascl la viaţă Dar pe IAng~ creşterea puteriI scau- preoţI r~BăritenI de prin ţerile ortodoxe - sub imedia.ta supraveghiare • pa.peI. 
Dod. E şi gren sl începI sari un luera, nu1ul Roman şi contopirea. b.iaericel ungu- limitrofe eu statul unguresc. In aceasta NumaI in felul acest. şi eu ajutorul 
ce deja dimineaţa ar fi trebuit sl-1 incepI... reştl stefaoiane in sistemul mlreI biserici iaoa esplicaţia eonsenăriI rituluI resiri'eBn noului factor - ordurile monachale apu· 
Pat t Să nu-I turburll.m somnul dulce. a :&omel, - pe lA.ngli. micşon.rea regali- în special la noI la RomAni şi după de- sene - lnţelegem izbA.nda definitivă a creş-
. N aptea bunA Moş Auriel, tăţii şi aservirea el scauDulul Roman, mal Tastarea tăt5.reascli, şi ci in urma acesteia tinismulul apusean in biserica ungurească 

- o, avem a face, tot in veaeul XIII, in legă- s'.' putut Icesta inlocui in definitiv şi in şi persecuţiunile de mal apoI, întâI re Ii-
_,_ Lampa mi se stânge... turi eu chestia rituluI relăritean, inei şi bH~er. unglll'easef. cu ritul latin şi mal ales gioase apoI ~i politice, pornite asupra bi-

• cu un alt moment, cu devastarea tătlreascl, in urma activitlţil ordurilor apusene Intrate serieiI r~8l.ritene şi I românilor din regatul 
Şi pune-om umtlr doI cu dot urmati dupl1 1241~ in ţari tocmai dupi retragerea tatarilor. S·lul Stefan. 

O" Şi-. ma~ fi cum vrem nor I Acest desastru a fost sdrobitor de o Dintre ordurile apusene, venite In ţară Numai a.~tftll înţelegem de ce nu mult 
Traiască Dr. Aurel Vlad! potrivi pentru instituţiunile de stat cât şi dupA devastarea tăt~rească, pe lAngi cister~ mal tirziu (1437) S8 incheia "unio trium 

Jnnreştinarea Dn~nrilor, 
dncalele din stânga DunăriI, 

ritul resăriteau. 
De George Cinhandu. 

(Urmare şi fine), 

pentru cele religioase-bisericeşti; archiepi- ciena' şi binedictini cari erau aicI de maI nationum 1& (unguriI, s~cuil şi saşi}) eontra. 
scopul de Kalocsa Inl d' arendlJl nu era 'nainte, mal Însemnat e eel al Dominiea- românilor, ~i de ee d. es. tot in Teacul XV 
in stare, de ~i fusese <Un ce1 mal bogaţI nHor care, alăturea de minoriţl, il vedem (Ia a. 14.75), precum eetim, se afla şi prrot 
iHarehl al bisericii ung., sll. pll!.teasci 15 luând rolul eouduceriI în biserica ungureascA. apusean, Ladislau Thabiasi, care acuşI ii 
mireI. AtuncI si fi dispJ.rut şi ultimele Ordurile apu3ene, pe IAngl. eA adu- spânzura pe rominl, acuşl il trAgea în ţeapă 
resturi' de ritul r~siritean din biaer~ Dngu- seri în regatul unguresc un nou spirit de pentm-ei sunt ereticI, şi asta se intâmpla 
reasci şi si fi fost Inlocuit definitiv eu cel cultură şi de organisaţie apuseană pentru după datina ţ~ril! 1. •• 
apusean, prin ordurile apusene pe cari le regatul şi biserica ungureascA In speeia], A mal continua, ar InB~mna a scrie 
vedem Ineur~nd dupi. desastrul tă.tlresc au adus cu sine totodati şi spiritul into- istoria bisericil române din regatul unguresc, 
lucrAnd tn ţari. Elementul Insi care prac· leranţel cătrA tot ce era .schismatic· orI ceea-ce nu e de puterile şi problema nonstră. 
tiza în massă ritul resăritea.n (Românil plane "eretic·, eitri toţi şi toate ee nu Ne vom mal opri deCI pe câte-va mo-

, încăpeau la un loc cu interesele şi in or- mente tnainte de a incheia, sl facem nişte 
1) La nol, se vede, se InMmpla toomal con- 'i' b' "i R tA' 1 h t' 't I 1 )( ă 't trarul dela ceea-ce se petrecea pe acela~X timp gaDlsaţll lSenel Om'lle. seur e reueSlUDl .. c: es la rl U u r"a n ean 

,sul 'It. 
~ari . 
nul. 

. c:!_~ 

Intre atarI împrejurărI nicI nu era 
surpriodtoare vânătoarea contra rituluI r~
slritean nicI In Ungaria, mal ales pentru 
considerarea Ia raportul de supunere al 
regeluI unguresc cătri scaunul papaJ, pre
eum şi la. împrejurarea eli ace] teritor supus 
dominaţiuoel DDgureştJ, pe eare se practiza 
ritul r~iliritean, constituia un punct de atac 
IlQJl mal apropiat ,i mal In calea politiceI 

(veac, XIll) la SlaviI apusenI, carI nu se puteau Nu altc8va, du după retragerea puho- pe teritorul regatului unguresc, de oare-ce 
impăca tncii. nlcr acum cu limba latinII. a rituluI ' , 't t h t' 
apusean, lnocenţiu III anume pentru a nu-l perde iuluI tMăresc vedem in ţarl. pe DominieanJ, ZIsesem mal nain e el. aceas a e :)81e a~e 
pe dalmatini şi croaţr, le tncuviJntead (la ., 1248) cum zisei li loc de fruntp ea condudHorl o deosebitl imporhnţi pentru noI, rowAmI. 
mtrebulnţarea llturgleX Romane, tradusi1 in limba b' le ~ 1 (' Sx. j d .. , 
slavonil şi transcrisă In caractere glagolitice. Asta in IS. ungllreas;ciI, va al Zlcl ace ord lD- Q ve tlDl a~a arii . 

~ Ul r 
. I 

se lnt~mplă dupi1-ce tn dou6 slnoade ţinute la 925 [ fiinţat de altfel d'abia la 1215) căruia il 
şi 1059, în Spalat.o fusese condBmnatrHul. decI şi. d' il (1 S G', 
lltul'gia r~si\rlteIWă 1n 11mba slavonă. IDere In\"" a a. 12 2) papa regorlu IX 

.' 

rit·' 

-
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4 "TRIBUNA POPORULUI" _ / l' ____ ------------------------------------~----------------------------------------------------~N~r~.~b~~~~ 
2991 azam. '.1 ~@I--liJ8Bs ... ~a i 
1903. tlk. 

Arveresi~hirdetmenyi kivonat. 
A borosjen6i kir. jbir6sag mint tlkvi hat6săg kozhirre teazi, 

hogy a "Victoria" tak. es hitelintezet reszvenytarsasag aradi czeg ea c8atla~ 
kozottn8k ezennel kimondott Klju!man Jgoauz, pankotai lakoB vegrehaj· 
tat6knsk Bengye Iszaj Bzollos-csigereli lakoa vegrehajtăst 8zenvedo ellen 
1000 korona ea 104 karona t6ke koveteles es jăruIekai iranti vegrehajtasi 
l1gyeben BZ arvereat elrendelte, minek 101ytan az arsdi kir. tOrvenyazek 
ea a borosjenoi kir. jbir6aag tertUeten fekv6 ea a 8zo11os·Qsigereli 315 
81amu tlkjkonyvben A 1. 1-6 81. (643-644), (1047-1048), 1379, 1451, 
1849 es 1957 heJyrajzi Bzam alatt foglalt ingatlannak Bengye Iszajt iJleto 
1/2 reszere 1414-korona kikiăltasi arban sz 1903. evi iunius ho 27 
Dapjiln d. e. 10 6rakor Szollos-ceigerel kozseghazaml.l megtartand6 nyil~ 
vanoa arveresen kovetkez6 feltetelek alatt fog eladatni u. m.: 

1. Ha a kikialtăfd .Allon felUl igeret nem tetetik, az elarverezendO 
ingatlan a kikialtasi afoil a161 ia el fog adatni. 

2. Arverezni kivan6k tartoznak az ingatlan becsaranak 10o/0-at, 
vagyie 141 korona 40 fUlert es keszpenzben, vagy az 1881 evi november 
h6 1·en 8333. 8Z. jg. min. rendelet 8 §-aban kijelolt 6vadekkepes ertekp&~ 
pirban a kikilldott kezehez letenni, vagy az 1881 evi 60 t. cz. 170 §·a 
ertelmeben a ba,natpenznek a bir6sagnal t6rtent eloleges elhelyezeserol 
kiallitot elismer~enyi atszolgaltatni. 

3. VevO koteles a vetelart harom egyenlO reszletben, ea pedig 
a2 elsot az 6rveres jogerore emeJkedesetOl Bzamitott 15 nap alatt, a 
masodikat Db'Yanazon napt61 szamitand6 30 nap alatt, a harmadikat 
pedig ugyanuon napt61 azamitand6 45 nap alatt, minden egyes vetelari reszlet 
utan BZ arveres napjăt61 szamitando 6% kamatokkal egyiltt szabalyszerll 
leteti kerveny kap9saban az 1881. deczember 6·an 39425 1. M. BZ. a. kelt 
rendeleteben e16irt m6don a buttyini kir. ad6hivatalnăI mint bir6i letet~ 
penztărnal befizetni. 

A banaipenzt a birosag az utolso reszletbe fogjt\ beazamitani. 
Az ărveresi feltetelek tDbbi pontjai a hivatilloB orak alatt ezen 

kir. jArasbir6sag telekkonyvi hat6saganal, SzolHs·csigerel Pankota ea Mo~ 
roda kozsegek eloljar6sagainal megtekinthetok. 

Boroajen6n, 1903. april h6 g-an. 

A kir. jbir6sag mint tlkvi hat6saga. 

988 1-1 

20, 25, 30, 60 de ani, 

Szekely, 
kir. albir6. 

adecă in camătă e socotită atât camMa cât şi amortisarea din capital. 
Principiul meu e tndestulirea M. Ono public, care vrea să 

facă Imprumuturl hipotecare. 
lmprumuturile se plătesc în banl gata, scrisorile hipotecare se 

plătesc cu valoarea. lor nominala. Spese prealabile nu sunt, taosele 
~ mi le socotesc ulterior. 
1) Pentru desluşirl mai detaiate a se adresa la 

li HERZOG SANDOR rm 
Im Arad, strada W eitzer .. J anos N r. 10, uşa 7. II 
ljStC9l~~~~~86t1 

! ml. I t 
. II Strămutaro .!~_ pră vălio ! ~ [ 

I AUGUSTIN ALBRECHT II 
~ fost CSEII Ii:A T ALIN_II ~ 
~ şi-a str~mutat .1 1 = PRAvALIA DE MĂNUŞI ,,,1·. 
ID cu prima Maiu 1903, "." I 
(1 in strada Salacz Nr. 1. al 
GD (Casa Loes.) 974 4-10 UD"" 00 - P-"~'C' , • .,. -, al 
liigUSSB~~I@J~IiJS!it8IŞJUi~~ ~_ 

t, 

~.~.~.~~~~~.~~~~~.~.~~.~~~~+~~~ 
..' +1 

I 
~ P.~ ~ 
• ImI jau voia a aduce la cunoştinţa M. On. Public, ci In Arad, piaţâ + = Szent·peter N-rul 4: (tn casa d'odinioarA aJul PaviBÎts) am descbis un ~ 

= Institut de. cu~ăţi.re chimică v i 1 
~ SI vapslre de post~llrL ~ .. 
.' .... 'il ~ Intru toate COI~3PUDz~tor recerin'elor mele. L'am aranjatlln aşa mo'l~ ţ. 
~ IncM voi putea satisface ,i celor mal mari pretentii. Curlitesc pe cale ,. 
~ chimieI, dupl'i sistemul cel mal nou, haine de bărbaţI, femel ş.i copi~t apo! ,.. 
.. perdele, postBvurl de mobile, broderil şi parisolnrl, precum ,1 curA$lrea Ş\ ~ 
• vApairea (In. culori dupA plac) a to~ felill de stofe, - pe lâ.ngă preţuri ... 
~ prea avantagIOase. ,. 
• Apelind la bin6voi'orul concura al M. Onor. public, ,.. 

• semne. cu deosebita stiml: ,... t = 951 6-25 SAMUIL FRIED. •. ~t \ ~ 
~ .............................. ,ii" -

·mlÎ!!fi" " c~.~~_ 

~ 1~ ViRBOS şi FIIUI" . fii 
Fabricant de mobile Ii!~ 

= A p a d, Calea Andp8ssy NI". 6. = ~ .. j 
F"ilialA in l).:Ied laş. ~ " 

Atrage atenţia onor. publio şi~'l rOBg~ B~ visiteze 

Marele seu magazin de mobile 
dela fabrica augmentstă. 

lLt:i1 Are tn magazin mobilele eelea mal moderne lucl'atH . 
21 In stilnrl deosebite; &Bortiment bogat, 989 '-20 ........ mii l 
I~~~~~ 

rl-------------------------------------------------------------------------------,-,--

V.INETER 
Inal bună la spălat. 

=====.=-== Sub scutul legUor. ===-
VflleţeaJa ea mal folosită In spiUiLtoril şi e8se private. 

EfUnA ti nel.treoutAl 
1 stlclA micii de 24: ftl. ajunge la 10 spălăturI. - 1 sticli mare 

OOSUI 1 cor. 60 fII., 1/2 de sticlă 1 cor. 

====== Se poate eAp6ta pretutindenI. =====:::::;:: 
Se 11.8 ferim de tal8iftca~. 916 7--20 

SJngurU 
Fabricanţi: 

.. 

FRAŢII li OCHSIN GER, fabrică chimică. BU.DAPESTÂ, 
VI., strada RozBa &8. -----------------
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