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ISSJmŢALLSIL};: 

de un şir gllrmollll: prima 
dată 14 banI: Il rloUI1 oarA. 
12 banI; Il trda ouni ~. [) 

do tiuearll p!:bli"aţiuno 

.urLt ahOllllml'lJ tt'h~, (~r\t ~t 
IlJ~erjlllnil(l sunt Il SI' Illilti 

iJlainte În AralI. 

Telc';on pentru orfLf ~i comitat :)02 

ScrhlOTi n~{ra.nca.te nu se prim('sc 

"N CONTRA USUREl 1 de paragrajil legii, !ă~ă ca. cineva să-z I ,. poa!ă opri. [Jsw:anl mclzc!au cu. ~el 
Inegalitate a esÎstat de calld e 11:- I can ave~u ':~VOze ,1.c." ~am,. conll acte 

AJef/erea deld Dabra, ori mai hine j aplaudată de cel presenţT. S'au pertractat 
faptul 1:c1'au intrat a('~lo,în luptăşiJlom0- \ apof €~ toat"'-l demnitatea agendele ee eraU 
mt sel vă ha "Magyar ~""z6~ drept pnleJ l'a tn la ordmea ztlel. 
naml!rul său de, Rnsalii s~ s~rif' un at·til'ull Dup'l şedinţa plenară şi ~ se,natelor, 
alarmant ar(ttl~nd I'e p/'l.nw)llie mare es~e I P. C. Sa dl vicar episcopesc\ aSllIe .\lan
pent~u • Magluansm aceasta al'fll.me 1wtwnaa gra, cu ospitalitatea şi sincerita,tea-I cLlno~
romana I cutJ, a poftit pe tOţl ,asesonJ la masa, 

l ' t d' au trăit oameni se- de cumperaJ esau 1)(;,lt al e. GEneva avea mea. o - tauna ,~, Tr 1 A. 'd 
l ' 'ţ'- 't 'l'i 5i oamenipufrc",r bnsa de bam. usuraru li mn ea ceva rad, lpl 1 pamell U, • , .. . t. r, '. 'b '1 d>-

de bou'ati Din vremile cele mal vecin obIecte pe un pl eţ ?'l ~,ear ,sP,' e 
,b > .,' 't' de baJlljdcihId lm- pretul lor cerea obhgaţze sau cambw, 

se aJutau cel IpSI,l '" ~ - . ti' ~ d /' -
, t '}1 > la Ct'l' ulaz' Cli stare Si Cum m:rat07 ul, 1 este, av(;n Ipsa de 1)l'1In-1I1 un c " . • r ,~>. ~ ~ 

'ţ-apoI jiresc că în schimbul acestui bani, trebUIa s~ ven{a A ce cumperase, 
> ., se l'eva"lsali da"Id o parte din SI nu,l putea vmde decat pe un preţ de serVlCUI, ' > • v - l ., 1 

câ~tigul rea/isat cu banii, sau lucrul îm- ,.i1in~i'late ŞI cU.,.mp:ratoru~. :~a ,l1l c~ e 
, t t - nlmprumutătorului. Aceasta. mat multe cai. un tot vCIl,atol lil dt/a 

Organnl lui Bân:!]!! face apel ciUrl' toate! unJe cu toţiI s'au aliat 1ll cea 1~1,:I vesela 
prrrtiddl' maghiart~ s,% stea umer la umer înt disposiţie sutletească. ALI partICipat ,:\se
potriva valurilor uJtraiste şi·l statw"'itl~ }'le soriI: ~ic, Zigre, T. Păcala, P. 1, aşle, 
tril/da.,rit uilguri sa nu lase poporul inj(uen- Pinţa, Teoran, Horvath, Dudulescu, :\101-
ţat de naţ:(Jnall.'~dii adi./)ilj~[, ei să /:al~te, a-'i \ d~)Van, Bibcscu, ~~azarj Balog~l, ~l P0PO
dl'masea pe w'eştla cum ~a dnnas/:(.!t ş~ - VId, Domocoş, \ as: 1 app, \ uncca, C\ll-

Gazl'ta". I handu, Pinter, Gavnlctte, Leucuţa, uctuarul 
p,umua~, ' I d'· "1' " ca',' 't ,lor mcepul, s au unu miI e agenlll uz. e orzgInea , d: (; . , >. 

, Cu vremea s'au sis/emisat împru- !?ar asta e ~numal una dmtr:.'le-
rnullirile. Frau oameni fără sujlet, cari llum.eratele felur~ de elu~are ~ legll ',' . 
esploatau starea lipsita a celui serac! ~\lal ales ~a~um 111 1J1~emtfe dm ,urma a 
cenJlldu-I camătă exagerată. Şi bietu~ i u~cep~Jt saA mjlOl:easca usura dl11 nou. 
n'avea ce face, avea nevoie de bal,rf, ŞI Lomlt~te :lI:reg~ ?emeau, prade: unor 
trebuia să primească împrumutul ŞI sub us~ran fara~ ml~a: de cefe mal mll~te 
aceste condiţii grele. an -. o~rel, cacI. ,llImel~t ca o~l~elU' 

L . 1 t' '1 t t . ft'{rilar s'au jllU stle sa afle c/zztzbus/'{Tlle eludan/or, 
t egls a,lU11l e li uror • ' '" l . >, .. ~ 
i "" nÎsuit să pună capa acestor stârf.) adu- fl !llCZ un ~ t popor n are Con{lzl1lţa 

"\ dhzd legi aspre în contra usurel. La atat de .l~csa, ca ace~t P~P01~ pnbeag. 
1 ··t ' 1 I d"' l 'p'e FII din /8""- a Stanle aceste tnsle Iau lIlduplccat , IlU!, al ICO U ... tJ') r. 1/ ., I ' " , 
'1 Jixat maximul cametei la 8')/0' Dar acu:n pe m.11I1stru ~ostr~ de jUsllţle sa 

.... legea asta era atât de laxă, încât nu era î,llal1lte{e d:etel doue pralec~e de lef:[e 
în stare să împieJece nicI cât de puţin l1ldreptate 111. c~ntl'a usuranior. L~gzl~ 
usura. Deja la !f.;S3, Dieta teri1,aduse o sunt v a~lll'e ~l ţl1:tesc sallarea radicala 

\ 

lege nouă, articolul XX V., prin care a stantar ,de atI. A 

. usura e decretată de delict, fără să -!e can1leg~a d~~a 1883 v,edea ,,11l 

aibă Însă resultatul dorit. Au trecut usura llumaz delIct ~l-l l!edepsza cu 111-

'\ d'atuncl 20 ani şi usura a secerat me· clzisoare până la 6 luni ŞI amendă pân~ 
~\':;.··..,.~jcrife.. .11Q!dpJ> fără ca legea să ji la 400~ coroane, -. lege,! cea noua 
""!'" putut o.leri c~· apăsaţi şi storşl scut. dec~~,.a. usura d; ::nmă, Şl-O p,edepseşf: 

1 illUlrll" "nt""H" <>~. n.i">l.~ /a .~apă de Cli 111chlsoare pana la :2 anI Şl amenda 
.~ -h:lhfP, ,,,rl'Ifl5lft cu stare căzuţi Î}/ mJ, palid la 8u(}(~ coroallC, J'vIal" este ~i 1lI1 

'l crimătari/or aiullgeau muritori de alt paragraJ, care se uCl/pa speCial Cl! 
ni e '.1 • '~. ". d " d 
foame. Nu doară că legea nu s'a]" fi cnşmarzz ŞI prof1'letarll e casa e a-

" eseculal şi nu s'ar fi observat cu dema1l~tal.e.~Jaradepedep.seie de sus, 
j' r ' rigoare cipentru-că 1lU era destul aceştza mal pot fi pedepszt' cu de/ra, 
t ~;n;reciSă.' : gerea drept~lul d'a ,şl urma m:seria. 

~ 
:Nu cunostea decât o sz'Jzcrură li- Al dodea prozect se ocupa cu tran-

'ră,' împrum'/{tul de bani ga~a pe C<l- s~~'ierea fil'mei pe 1ll~:nele soţiel, ~ co-
, .. ' ___ ~(~/â mal mare decât macsimlll admis PllIO~ sau a, rz:del~lllo~',,, cum faceau 
". de lege. S'au intentat î'lz Jll'emea asta ,,:ulţl c0m.erczanţz t1junşl tn pragul fa, 

r multe procese de usură, mulţi au fost iJmeuiuluz. 
I pedepsiţi, dar p~l~tea cea nl~'i n:are ~ Fie ca nouele proiecte să aibă de 

scăpat nepedepszta, pentru ca ştzuse sa urmare scăparea sermanului teran din 
eludere legea. manile cămătarilur fără numer. 

- 111 sute de chzpurl îşi băteau joc ~-"--'-

n (' p 
Confratii nostri uraşoven.T trebtte ca se r. app, etc, , ' 

vor simti mândri dind presa maghiară îl Primul toast l-a ţÎnut P. C. Sa dl 
/'Îtează drept ..• (aade de topor, vicar episcopesc Vasilie .\L1l1gru". p~ntru 

... preşedintele natural ~I ,accstu~ Lonslswr, 
• • pentru P. S. Sa dl hplscop Jlccesan Ioan 

J.l ItZl01UU·ea pUl·tt.delor cehe. \ 1. Papp. 
Lidove Noviny din Erii,n aduce ştirea 1 Al doilca toast l-a rostit secretarul 
efi, fuzionarea tuturor partidelor cehe comist. asesorul Xicolae Zigre, care a fost 
din Reiehstrath se va înt€mpln cât mat! primit cu multâ plăcere din p~rtea celor 
f'urend. Palrar:lările în privinta, asta l'au I presenţl, dcoare-ce, acel toast a tost o ade
~ tI' 1 l 19(110 .. '1'0 tre I verat~1 icoana a startI reale. A toastat anume tncrpu (('la a anu J .L' a,»ln(L '1 1 1 (' 

. ,~ ",. .' .. pentru preşedt ntele (('~t1. a ,a~estu.on= 
cu/a, canrl n'llm,~li ul,puJşedwte Korber, i. '1' tor "cccntuand ŞI m,lrturt~;Jnd cu toata 

• I S S '" CI '" 

(W'''flinţ(l, să (h-;olve parlamentu1, pn: it I sinceritatea, că densul ,Ia ~legerea d-Iui 
ddl! (fh~ au încheiat un cartd, aSlljU- I vicar a fost cu nedumerire laţa de alcgc
nt.ndu si rer.:iproc mandat-le la eveniua- I rea P. C Sale, liind reu informat, C<1 adecă 

\ .' .. 'i)l'·. I P. C. Sa va ti un resbunător, etc., dar 
lele all'qf''tl. D alunci paliu les au aSl I d - 1 d' , f ' convins 

, ' , •• 7 d' upa o con ucrare e {an sa· . , 
Jnllat ,$~, mat n~ul~ ~~ au aJ~ns. a.e .ac~r 1 şi o spune 111 faţa lunicI, c~ (oarte plă~ut 
-in prwmţa prmclpnlor {uzlOnar1,f, tn t/1,- i s'a înselat deoare-ce P. C. Sa cu toat,1 ll1-

ţdesul c'1rora di.-;ciplma de partid ar avpa ' ţelcpciunc~, energia, ;,i1tlţul de, dreptate 
a se estindl-' numaI a"lupra (;he,~tiilor de conduce ajacer~le conslst(~ruIUT: luamt toate 

. l' ' " r . ă lucrurile de atcl un avent Imhuc\lr<.ltor. 
tactICă, 1mbă, autonomIe ŞI ,P0 ltlC, Face eloaiI P C. Sale, elogiI binemcritate. 
FazÎonarea ar da noulut parttd ceh o b ~ II d' 
. ., l" • P. C. Sa îl respunue. că Il1U ţ In 

puttrt. mare po ttlca. toate p~irţile s'au desc:\rcat as~pra sa, dar 
_' ___ '_',,,' bine, d, îl este liniştită con~tllnţa, că tot 

1, Jeauna pentru binele comun a lucrat. 
Din BihOI-.1 Au mal toastat P. F:lşie, T. Păcala, 

, ,. ~, " • _ • ! Balogh, etc. ear A societatea intreag~ a r~-
ŞedllJl~ pluzC!, Ci ~ C.V1ZSlsl~lIdltr w· OI f., mas Împreună pană la oarele Si /2 c<lnd s a 

! om. dl1l O, .1dea-mal e. - ridicat masa. 

După s_inodll~ eparchial d,in din acest Asfel ne-am depărtat toţr,~nang,lieţI 
~lll',.la 13/2h ,.Malll a. c: s'a, ţl11ut pentru in sutietul nostru, ştiind, că adevcrul tot
t~t,~ta-Oară )e~lnţă Consls~Orlală s,ub pre- deauna trebuie să învingă, ear noT TJlandri 
S~dl~U" P. C. Sale D-Iuf vlc?r _ eplscopes,c suntem, că avem in fruntea consistorullll 
\'astlle ~Iangra, ,la care şedil1ţa au partl- un astfel de b<lrbat vrednic, conştiu de 
cI'pat toţi asesonI ~ noI, ~a~I cu~ toa,tă .sole~n- afacerile sale, cum este P. C. Sa di vicar 
I1lta~ea au d~pus ,111 ,Il1a~J!e 1 .. C. Sale .I u- episcopesc Vasilie ~langra. 
rămentul obIcInUit, llltrand astfel toţI ase- "' 
sorir în funcţiune. Dumnezeu sa ne-aJute! 

P. C. Sa a dcschis sedinta consisto
riaht, prima din acest noli cicl~ de 3 anI, 

'prin o cuv&nrare av~ntată, Care a [ost viu ... _,~~~~~4M __ ~_'~ ___ ~ _______ & __ ~ ____ ' ___ ' ______________________ ~ ____________________________________________________________________________________ _ 

FLORENTA~ , 
L{)gfli~ Lan..:i. 

Fericită ţeară, în care rubirea de 
artă a dat naştere acesteI log!l.,. 
lotr'un colţ al pieţei Signoriel, unde 
'incepe altă galerie vestită, LJji'{i, e o 
clădire de peatră; pe trei arcurI se 
sprijineşte acopt:rişul lat. Fatada, cu 

--cele treI arcurl Înspre pieaţă, e simplă, 
dar rar vei găsi ceva Să-ţI facă im
presia unul carod' operă architec:tonică 

~.~ mal clasică,.. Chenarul superior, din 
peatră, e sculptunl pe care al putea-o 
.1)iImăna cu dantela fină, atât de per
fect e lucrat. 

/ Pe terasa asta sunt aşezate opere 
de artă~ statul carI preţUIesc milioane. 

Urcr terasa pe treptele de sub 
arcul d~l mijloc. In stânga ş~ în dreapta 
sunt eate un leu. Cel dm stânga e 
de \lacca, celalalt, precum şi cele 

L şease vestale asezate în fundul teraser 
la perete, sunt' aduse dela Roma di~ 
Vila !vledici, şi sunt opere elind din 
clasici tate. 

Răpirea Sabinelor, Hercule si Cen
taurul, de Gian Bologna, grup~ Per
seus de Cellinz~ Răpirea Polyxenel de 

I Fedi (de marmoră aibă) şi Iudita (din 
bronz) de DOllateLlo, fiecare un capo 
d'operă celebru în lumea întreagă şi 
iubitoriI de artă "in de pretutindenI 
să le admire. 

Terasa asta, logie, cum o nu
Ir..esc italieniI, e de altfel opera lul 01'
cagna, e clădită între anii 1355- I376. 

adăposteşte în coridoarele şi în cele' Clcomencs, fiul luI Apolodor din Atena. 
24 sălI ale sale capo d'opere carT con-\ A fost găsită între ruinele vileI luI 
stituesc cea mar mare comoară nu a i Adrian, la Tivoli, aproape de Roma, 
Florenţil numaI, dar a întregeI ţeri. ! şi la Florenta s'a adus sub Cosimo III. 

Despre fiecare vestibul s'ar putea II In sala optunghiulară, numită Tribuna, 
scrie o carte întreagă, atatea lucrurI ~ unde-I şi Venus - se aHă: Faunul 
cuprinde .. .t\ilc voiu mărgini să ~l11in-1 d.anse~d, care se <l:ribue luI Pr~xist~les 
tes~ ~uma1 pe cele. m?~ celebr~ : \' enus! ŞI a t,ost restaurată cu Ipultă, Isteţime 
odlhmnd, f Iora ŞI l eran tmer de de i\'llChelanghelo; Apohno ŞI Inelele, 

G(llel'ia 111'1:::1, Tizziano, Cina cea de taină, de Ve- toate capo d'opere clasice eline. 

Din pieaţa SignorieT imediat, Între ronese, Nunta din Cana, de Tintoretto. In sala lYiobe este statala NiobeJ, 
Logia Lanzi şi Palatul SignorieI, începe Bătălia D'Yvry (Hcnrich IV) de Ru- a copiilor sCI şi a inveţoruluI acestora ... 
Portico degli ll./fz':;J: câte un coridor bens, Susanna, de Guido Reni, Răpirea Şease-sprezece statul sunt aieT (intre 
larg, în stânga şi dreapta, cu nenumc- Sabinelor, de Castelli, Fornarina, Ma- carI mal multe niobene, femel, Psyche, 
rate coloane; străbătend pasagiul, ajun- dona la fântână, de Raiael, Familia Iupiter, Neptun şi Pompe!), toate artă 
gem la ţermul Arnulur. sfân1ă, de ,.\lichelangelo, Fecioara ru- descvârsită; au fost găsite la Roma şi 

Printre coloanele multe, în cavi· gendu-se la picioarele luI Isus şi Capul au fost' cumpi:rate cu 300 scuzI; la 
tăţl de ale zidulUI, sunt 28 statul mo- S-tului Ioan, de Corregio, Isus Între Florenţa li-a adus Petru Leopold (de 
derne, între carr Cosimo senior, de L. invcţatl, de Caravagio... ~'ledici). 
"'13gi, Andrea Orcagna, de Bazzanti, Sunt sute şi sute, tot de malestri Sunt apoI sălI întregI pline cu di-
Giotto, de G. Dupre, Donatello, de Tor~ marI şi represcntend toate şcolile, fîe- ferite lucrurI de artă: cutiI, pietri gra
rini, Leonardo da Vinei, de Pampaloni, care în sală separată. Se înţelege, cele vate şi încrustate, inscripţiI în tot felul 
:\tlichelangelo, de Santcrelli, Dante, de mal multe sunt dela malestri rena~teriI de limbI, mese de mosaic etc. etc. 
Demi, Petrarca, de Leoni, Boccaccio, italiene. AicI e apoI cea mal bogată cO· 
de Fantacchiotti, ,Machiavelli, de Bar- leqie de desemnurI originale dela cel 
tolini, Americo Vespllcci, de Grazziani, N llmErul statuelor Şl bust urilor mal marI artişti din lume, ş' anume 
Galileo, de Costoli, Cellini, de Cambi este de mal multe sute. ~:p.QOO bucăţI; o parte sunt expuse 
etc. toate din marmora albă, Cea mal celebră este Venus zisă sub sticlă şi pe zidurI. Au fost adu-

Palatul acesta cu doue aripi el de A:ledici, una dintre minunile marI nate de Leopold de ,\Iledici; în dout! 
zidit de Vasari, intre aniI 15 60-74 ~i' ale arteI clasice eline; este opera luI I sălI sunt portretele pictoriior celebri, 
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~ Nr. 93 ,: 
MonUlnentnl BIătiana. I de gând si jivort~ze ca si meargli in 

. , . America şi sli devin!î s1'gnora Marconi. 
. DummeoA 8 S .d~sv~lult In ~uou- ~1oile parisiane mal adaogr. la aceste, 

reştl. monumentul rIdIcat marelUI Ioan oă tnt~mpl&rea intreag5. e m~ni'l. a i ti _ 
BrMlanu. . s a n (Il 

plarea lui Blsmarck, clre Ineă ceru si. -
Est' cum s'a petreout serbarea! până era simplu ref!lrent - mâna. uneI 
Serbarea a inceput prin serviciul reli· 

gios oflciat de II. PP. SS. Mitropolitul 
Primat şi Mitrepolitul MoldoveI şi Sucevf'l. 

Dupl terminarea serviciului religios şi 
desvelirea monumentului, musica a cAntat 
Imnul Naţional. 

CuvantirHe s'au rostit tn ordinea nr
mătoare: 

DI D. Â. Sturdza, prim-mini,tru şi 
viee-preşedinte al eomitetului. 

Dl P. S. 'Aurelian preşedintele Se .. 
natulul şi al AcademieI. 

Dl M. Pherekyde, preşedinte Adu
ni'l.rei deputaţilor. 

Dl Grigore Maai, senator, in nu
mele Iaşilor. 

Dl Al. N1'colaide, senator in numele 
CraiovaJ. 

Dl general C. Budişteanu. 
DI L G. Bibicescu. în numele con· 

siliuluI comunal al Capit~ler. 
După rostirea diseusnrilor, şcoalele, 

sindicatele, societăţile, etc. au defilat lna
tea Momumentulul. 

DIN ROMÂNIA. 
Liga pentru unitatea cultu

rală a tuturor rOlminilor, secţia Bu· 
cureşti a convo&cat din nou pe membrii s~I 
pentru ziua de Dumineel. 18 Maill curent 
la. orele 2 p. m., tn localul Ligei cultu
rale, calea Victoriei Nr. 122 (IAogl Bise
ea-Albi), cAnd adunarea generală s'a şi ţinut 
eu ori eâţX membriI au fost presenţI. 

La ordinea zileI era: 
Alegerea delegaţilor pentru congresul 

anual al LigeI, ee VI avea. loc la 26 şi 
26 curent. 

Alegerea a', flcut dela orele 2 - 6 d. a. 

Mireasa lui Marconi. 

aristoerate, dar fusese refusat da aceastll 
fată obi,nuită a duca .liaţă splendidă şi 
luminoasă·. Aristocrata aceasta a murit mai 
târziu ca vMuva unul maior. 

A.tata scriu foile fra·leeze. NumaI cât 
ştirea conţine şi eâ.tfl-va inesactitAţl. Ame
ricana Holmann nu s' a n~ărjtat după \tn conte 
din Budapesta, ci dupA. Destaeriu Boros, 
fO:lt comerciant tn Arad, care tnaint3 de 
Ista eu vr'o doI anI ci. etoriud prin Amf3-
rica s'a indr!\go~tit de ea. Âcum trăiesc 
în Budapesta. Lady Boros tl'ăie~te însă fe
ricită, şi nicI prin gâ.tld nU-l trece să di
vorţeze. 

NOUTĂTI. 
ARAD, 2 Iunie n. 1903. 

. Din c.ama s1: serbători de mâne, nu-
m~rul prOXHn al tMi noastre va apăre numai 
Vmeri la amcazi, numer duplu. 

• 
AprecierI. .Revista Bis'riţel" scrie: 

~l Dr. Aurel Vlad Il candidat ca deputat 
dletal In cercul romAnesc al Dabrat din co· 
mUatul Hunedoara. Joul tn ziaa In Mll\ril 
DomnulUI ',i-a ţinut vorbirea de program. 
01 Vlad Il candidat cu program naţioDal. 
Ineufteţirea lu cerc e mare, Presa dela noI 
a lIa]otat p!işil'ea d lut Vlad. E~cpp$iune fac~ 
"Gaz. TransilvanieI". - Felieităm ş-i noi pe 
dl Vlad pentru curajoasa păş-ire rupind 
ghiaţa nepăstJrii în afacerile naţio':ale. 

• 
Gazeta deja Braşov Yrea să apară 

şi impalţiali. Ţine venerabilul director, 
care va si zici, şi la decor. Astfel într'un 
numar recent condamnA şi candidatura, la 
Dobra, & diul Dr. Muntean. Dar cum ~ 
Pâni. ce In contra nllţionaliatulul Dr. Vlad 
a scris articole de fond interminabile (şi 
abominabile !), invinuiudu~'l nu se poate 
mal aspru ~i mal nedrept, pAn .. ...atIl .. cUal 
DI. Mun\e.nu, omul guvernuluI, il atribue 
distinse ealitlţl personale şi-l desaproM, 
cu jumMate gură, pe pagina a treia, eu 
mere mărunte ••• desigur pentru-ca să nu 
fie mare suplirarea. 

Aşa da, inţelegem... Cine nainte cu 
zece ani s'a pus in calea curentulul na
ţional, crede Il fi cODsecuent dacă persistă 
pe aceeaşI cale nenorocită. 

voturf. Con'racandidilt a fOlJt Pr6nay Ale! B' tr 1 1 I 
g~lfa 8. tOltt I090rte agitat il. KaloSl .. Inţra: r~r. OD tte n eercetare rep!loUB. Dr. RI1-
mt 1010 voturJ. Pr6uay 929. _ E i~lere8an' :~~~nap~1 RG~org~ ~op de Blse,oI, luliu. Co- /' 
eli la alegerile trt>cute candidahtl guverna: '1 Il In a lţa~ 
mental a 10st ales cu unanimHale Nil' • 

. o epIscopI români au tAcut M~r,lln 
• ţ9, procesal.canonic la Nun$ishu& din Vii'DB l 

Sop6rare patriotică.. La 29 Maiu s'au Uir ~I.lrcurl 10 27 n. au depus jurlhIi~Dtul 
tmplinH 200 anI, de ctLnd Petra ce] mare a la. Vlena tn Ilu\nile MajafiitAţit Sllle. Trec~nd 
pus temehe capjţalel de 8zl. RURlel trllmo. \~In ~e8ta. au fl1cot visite ministrilor BieU /IIi 
s~lUI o~~,. ce poarLli numele luI, Petersburg. UlSluell, Retn'ora dela Viena, Episf'OPill 
Dm ~rIleJul asta s'au araDja~ feshvHi$r Rad~, a petrecut o zi la Orade. Dupli infor
~r~ndloKae, la oare au fost Invitate si par- mal~l~e nOastre eonsatlra,rea EpiscopuluI Dr. 
ţlclpe ,toate capitalele din Eoropa. CBpHala V8s1he HOB~u Be va fa.~e In B18'~ la e~[M
U n,g ari 01 a fC1st repreBAntatl prin primarul loarea SI. Apostoli Petru şi Pavel. Episco. 
MarkU$, protonoţarul Renyi ,i protllmedical ~Ql ~ ... du St~ va mu~a la Ora de (n luna Iu
Magyare1Jtts. Li!. ,adinla festivl represen- tie, Iar Dr. H()ssu prm Septemvrie. (Uni.rl'(!). 
ta~*1 /III dep~Uloliile cilpitalelor au fost pri- • ......_':lI 
IDIle ln ordlUea urmEm.are: B~rlin. Pa.rit! . Din ~aDat. Dl George Vodă, u~ brtl. v 
St?r·khollll, Mtiurhem, Ore8d8~ Bucureşti' tmlr OC8Vl$'!,D, a fost la 30 Maiu c. pro
Belgrad, Budapesta, Cristiania. CeUinje' ~ovat doctor In dreptur( la universitatea 
S(">fb. Oarz g, KOllig~berg, Thorn. BreB~ dlO Blldspesta.- FeliciţArll 
Ch~rb?l1rg. Cornpiegne, DUakirchen. TouloD, - La Bozoviciu a fost sPBrgere'la 
Versailles, F1Uppopol ,i Plevlla. banca r(lmAneasci .Nera"". Au fOBt furate 

,,!Fiigg.~Jţ-g. u reprodnc~nd ordinea de ciUeva mii coroane, -. _ ,,,"-, .. or-' 

sus ŞI subhnlând Bncul'eetil, Bijlgradal şi - La Merciua (Iâng~ Orllviţq,) B fo~t 
Budapesta eBclami cu patrioticA mlihuire: aleasA CII ne mal pomenita IlIsuflt~ire de 
.. Aşa da~!i, In ordinea de primire capllale1 tn\,ijflitoare la şBoala primarA de acolo 
noastre 1- s a făcut loc dupl BucureşU şi d·,oara Ersilia Gherga. 
B~lgrad. Dupli capitala noastrA n'811 mat .. 
urmat de,cM cllpitalll mieei Now:3gir, lpzi- Unr!e 1 BIaşn) 1 - Sub acest Jillu k 
deoţa v?lvodalu( dm MQntenegro "i aHe "Unirea" scrie: In milele din urmA ~!i~1 
o~a,e miCI! Penlru atâta a fost pagubi să mit fsscicolele 29 30 din "EDoiclopedh!. Ro. 
uităm amestecul dela 48. S'au doara ordul mânii-, care preeum se Bcrie, este pl\b:i
Alflundru Newllky, sau crucea ordulu1 catA dm Inslrcinarea ei 8ub auspiciH6 Aso
Anna alJa atrac&iv e, tnc{U de dragul lor le cisţiuni' pentru literatura romA1l~ ei Clultura 
putem dl\ toate uitliril?' poporului român. Am llşt0ptat eu dor apa-

In adevGr Itravl ofensl1! HeheI I Ce ri~la fa'ilcicolHor~ pBntrll carI s'a fl!.cut lncl~ 
mal dorgator are sA le tragA miniaţrilor 8~1 de ma! ln8in~a multA reelam', In felul c!i. 
pravJs1!'vnicl11 .ar, câld va eeU "P1.~gg. vor euprinde Cbarta etllograftcl a ţi:!=llor l 
M g '1 va vedea ce act de necurtoa'i!ie au lOr.!uite de RomânI. 
comis. Bucuria n'a ~nQt''''·m"" ,.ure ..... D4,... eu 

• deamliruntul am pa,ut aA mEI conving de t 
Româ.nl premiaţI la universitatea din Supt1rticialitatea, cu care a fost compo'tflf" a 1. 

Cluj. Ni·se scrie: h 29 Maiu a. c. S'I:\ ceea chartă. C!i.u! superfidalitate nepermiB!i 
finut sl:5r:barea de Incheiere a anuluI '{.lOlar devede,te compun!i.toml ef, care a lăsat cu 
espirat la universita'ea din loc. Din inci- to\ul atari numele Blaş, l' 

dentul acesta e'au distriblli~ şi premiile Nu pot sli fiu linişti' - ca abonat al 1 

escrise din anul acesta. Dintre românI au Eacicloptldiel ,i ca membra 81 Astrei - l· 
fost premiaţi pentrll tema: .. Poesia popDralA pAul·ce DU vo;u fi pus ta mlOo,Un~li de mo~ I 
români ei Jiteratura el". O·nH: Trai8n tivul, care a tndemnat pe autor sA Insemne f 
Buciu stad. phil. şi Ql.1intiiiu Vh:iu stud. jur. alte locali\nţl obscure ei de nicI ° valoare l; 

(O) isţoricl pentru neamul romAu(;lBc ,i tn a· t. 
• 

A.. van sare in armata română. 
Allâm eu plli.cere că pe ziua de 10 M .. iu dl 
Yic'QE.~..:i.e . __ 
viciul In ministerial de rihb()iu, a fost avan· 
sat la gradul de majQr şi numit sub-director 
la. pirotechnia-statuluI la BucureştI. Dl 
Victor Verzea este în etate de 86 anI şi 
e fiul ,enerabilulur preot .Alexe Verzea din 
Satulung. Multe felicitărI! 

• 
Persecoţii. - Un nou proces de marI 

dimensiunI, e In pornire. E: 'rRsl tn cerce· 
tare direcţi unea insbtutolul • Tipoguflll- din 

cela-şI timp si omitA cu ~otul Bla,ull f''',~~_ 
Pe aceastA cale ro~ pe 00. ReL<;.~ -ţ ~ 

a Encicl. QP. ediel R'lmtLn(ţ ~!l rGspundli~Ul 
.. ,.4a..-d......,Q,j . ... ~ aw~1 

. ,'<>p.uc~o ""1r 

aeeBtă eroare, IIi pe ce cale? Un abonat al 
Enciclopediei I,Ii membru al Asociaţiunir. 

• 
Advocat non in Ciaeov8 Primim Ut

mlUoarele: .Am onoare a ve aduce la cu. 
noşţir\ţa cA mi am deschis Cancelaria ad. 
vocaţială tn Oiacova (Csakova). Ca deosebitA 
stimA: Dr. Iuliu Oaste, advocaţ • 

Sh tie cu noroc t 

* 

Foile din Paris scriu despre o isto
rioară romantică, a elireI aetor principal e 
mireasa de odinioari'l. aluI Marconi, renumitul 
inventator italian. Marconi, încă înainte de a 
deveni renumit, se logodise cu o americanii cu 
nomele Bolmann, dar părinţii feteI flcuri 
tot posibilul si lmpiedece ci\sătoria cu 
acest italian "necunoscut·, şi le şi buccese. 
Logodna Be stricâ. Fata mai târziu s' a mA.
ritat dupl un conte maghiar. Aeum insii, 
dupl-ce bA.rbatul iubit a ajuD'i renumit, are 

• Sibiiu, pentru-ci a reprodus In bro,ar., Dişte 
Zilele eritice ale luI FaJb. Profeiul 

vr~milor, proree.orlll Rudoll Falb a pro(ellt 
aeJ!i vremea '1 pe a doaa jumlitate II 
anului 1903. Zile critice ln aceste 6 lunt 
vor fi: de ordal 1: 24 Iuli~, 22 Augaat, ~l 
Septemvrie, 20 Octomvrie ~i 4 Oecemvri-e. 

începend cu cel din veacul renaşteriI 
şi terminând cu cel modernI. Bine in
,eles, cele mal multe sunt de pictorii 
respectivI. 

Din aripa dreaptă a palatulUI duce, 
peste Arno, şi peste un şir lung de 
case, un coridor până la Palatul Pitti. 

Russu Slrianu. , 

Incre~tinarea nn~nrilor, 
dncatele din stânga DunărII, 

ritnl resăritean. 
De George Cluhandu. 

(Urmare la Nr. 91 şi fine). 

Dupl. cele preceda.te, & blUtor la 
ochI faptul ci ritul r~săritean nu Dumal 
nu dispăru de pe teritorul ducatelor de 
odinioarA. pâ.nl. prin naeal XIII ca. din 
biserica ongureasei, ei din eoniră, in bu
luI persecuţii10r grele ale veacurilor urmă
toare, el susti pinA şi azl pe acelaşi te
ritor. In consecvenţ~, ritul resli.ritean a 
trebuit afad. de ori-ce îndoialil si aibă 
rld~cinI mal adanel tn vremuIl pe terito
rul ducatalor decAt pe cel cuprins mal 

Alegerea dela Nograd. 10 cercul alec- articol1 politicY, scrişI de prof. Rliel din 
toral Nograd alegerea de deputat dietal 8'a I RomAnia. Reproducerea s'a InMmpla' tnainle 
sflrl,lit SâmbMl1, târziu noap$ea. A fost ales dtl ce ace,'i articolf, spl\ruţl mal Inainte tn 
KOBsuthistul Kdlosy cu maioritate de 81 • Tribuna"~ si ti fost lmprocesua$r de procll-

apoI de biserica. ungurea.scă, latinÎsa.tr. în 
parte. 

Dar acum se ivesc şi alte întrebări: 
Cine a susţinut ritul raslritean in jumă
tatea sud-ostică a regatului ungarese pAnă 
tnainte de întemeiarea domnieI ungureştn 
cine - şi inel In a~a fel, încât pe la a. 
1000 apare ca şi când Achtum, prin or
ganisarea bisericii din ducatol bin~ţea.n 
dupA ritul " grecesc", q U Ilsi a ridicat mă
nuşa ee o HIlneaS6 Răsâritulul bisericesc 
Stefan, In numele bisericiI Apusului, prin 
gravitarea spre Roma ~! Şi, esistenţa de 
(cel puţin 1) llna mie de ani a ritului ra
săritean pe teritorul locuit azt de RomAnI, 
in ee raport stil cătri\ trecatul istorie al 
acestuI popor, care singur il practisead 
şi azI, şi pe acelaşI teritor ~ 

Vechimea ritului resăritean pe te~ 
ritorul sud-ostic al regatuluI unguresc în
seamnă cu un argument mal mult pentru 
continuitatea elementuluI romanesc şi reap. 
cii. acesta şi înainte de descdlecatul un· 
gurilor era acolo unde n afli'l.m şi IZ1. 

Dacă nu astfel s'ar raporta realitatea 
eMră trecut, apoi antipozil nostri - nu-! 
inţeleg pe papueziI cani baII de prin See· 
landa - ar trebui să respundl: 

Cum sA se fi tnt6mplat ci un popor 
numeros, strliin de limbă şi În aspiraţii de 

cele ale naţiei şi bisericeI ungureşH, -
un popor avend credinţA şi rit ce succesiv 
perde& terenul tn regatul nnguresc, flă fi 
avut de ee se dori in coaeI tocmaI între 
atad imprejurArI, şi 5ii se fi putut litrecora 
In coael pe nesimţite tOCInd intr'un timp 
când r(lgii şi ierarehiI ongureştl de·o po
trivi. erau îngenunchiaţI lnaintf a Episcopu
lui RomeIt 

Cum de n'a. r~mas despre asta. cel 
puţin atlta urmi in istorie, elt I rema.a 
despre Tenirea saşilor de lBal 'nainte, orI a 
ţiganilor mal In urmă' 

Cum se putea ca un popor de păstod, 
aşa ea pe nimerite, să se fi stabilit pe 
acelaş! teritor, care ea multe veacurI 
mal înainte era in stlrânirea colonil()r Ro
manI t 

Cum e a Be inţelege, cii. un popor 
de veDflticI, un popor nomad, si ajungA 
sA aiM 1ndatii II veacul XIII o nobilime~ 
care ei. stee la efat cu regele unguresc, 
alăturea de nobilimec. şi ierarchi'î ungure~m 

OrI, mal departe, era. posibil şi na
tura.l, ea un popor fără orga.nisaţ~e şi ege
cutivă proprie de stat, fAră culturA. şi bi
serică m.ţionali\ in propriul se uz al eu
ventuluI, un popor de veneticI, goniţI de 
soarte ori ajunşI de boni'l.voie pe plment 
strl\in (dacii. aşa ar fi fost), un popor pe 

, 
S~L 2-~ L.; 4 

cara in acest caz la tot paşul îl urmăria. 
nt' siguranţa. şi miaeria. - era, intreb, po
sibil şi natural, ca nD atare popor şi intre 
atarl împrpjurlrl, ca cele urmate dU{tă 
veacul XlII, sli. fi fost in stare a roma: 
nisa partea. de re'3r..rit-miaz~zi a rrgatulul 
unguresc, pa.rte ce ca.dreazl tocmaI eu te
litoral cuceriril Romanet - At .. rI minuni 
nu cunoaşte istoria. 

Şi, de alta parte, cum de nu fi a ma~ 
ghiarisat aeest teritor, Ind nicI pânli. azl, 
de oare-oe - incontestabil - neaE~m~Da.t 
mal favorabilA & fost sittla~ .. ~zd@'fttu1ul 
t.:ngurese, care dintr'un inceput I avut In ..• 
mân' fr6ne]e statuluI şi a. bisericil de stat 1 
unguresc a.rusean' - Aşa. se vede, )Ia 
r~sărit tncA.. acel soare care 8Azum' ,e o Il 

asemenea Il. a 
Se inţelege de sine, istori ungurt~tl 11 

mal nor cu o vMită. predilecţie trec peste 
momentele cari ar constitui r~spunsul la d 
aceste şi alte intrebArl de natura. eelor de d. 
mal sus. Cu-I nu-I e {lermis tn sfirşit a. el 
inchide ochil Ilin calea UDor adeverurl, ii!! . li 
acelea ehiar istorice şi dt de evidenta i CE 

Suftetulul preocupat de patimI, oeb.iulul de· : fa 
prins eu urmărirea de nMueI nu le 'vom mI 
aştepta să privea.sd. lucrurile in clara lu~ . aOI 

minA. a desfăşurăriI lor. ill 
Sub obrocul .ovinismulul se face lil 
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Nr. 93 

21 Msiu (3 Iunie) 1903 

. 7 Se temvri~, 6 ac· 1 medicii au obsena\ cli 1.11\r'an ciae Carrll~h 
- de. ordul ~l eunt~ uBtf 17 Decemvrie. e tn stare si lnveţe orbII 11:10 mal. mllUe lu
tOlnvrH', 5 '1 8 ~ dg r! vr-mea "jngura- crur' noui:S decât tol! profesorII carI au 
Falb se llrODtmţl\ '1 esp <" •• '~ 
ticelor lunt. lnterel!nnt e, ci pentru lumle chlemarea 808-a. '" 

~ f te şte Vlflme ritcoro8!11, rece, "1 A ' 
de var pro e,.. . jrnl\ to8A vreme c81d~. Petrecere. Corul megerl.a,1 or rom n, 
pentru toamnl ,81

e llsntruc~t aa tost prort- din Bem, lnvitl la Represcntaţlunea te~trala, 

(19 Main) 1 Iunie 1903 la 3 ore p. m. 
In eimitirul gr.-or. din Alba-Iulia. Maieri. 

Alba-Iulia, 17/80 Maiu 1903 

s 

Convocare. 

'tl(
!flr . 

Reuoiunea tnv~~Morilor rom. gr.-ort. 
din protopopiatul HMmagiulul leI va ţinea 
ijedin)a In comuna Riscuhta la 8/21 Iunie c. 

PROGRAMA: 
- Urma va 81~g , Impreunai' cu cântArJ, deC~f.lma'IUne /fl.dans 

\ lma lut adev~rate. • ce o n da Lun', a 2·a ZI de Russht .ln 
\. FJ' M t' t 26 Maia (8 Iuniu) 1903 1n eal a . Osp~tArlel 

Fie-'I ţ~rîna uşoară şi memoria neui
tată. Rosa Mureşan n. SzenYAi soţie. Berta 
Mllreşlln, soră. Andrei Szenyei, Samu Sze
nyei, Sau dor Szenyei, Gabar Szenyei ,i 
Arpad Szenyei cumnaţ!. 

1. Dimineaţa la 8 ore asistate la che
marea Duchulu[ Sfân~. 

\ Caz de moarte. ,Ollan 00,18, pre? Opidane. Venitul curai e~te destlD~' pen\ru 
\ gr.-or. român (n Şicuh" .a murit. azI .eu~lt. "J'utorarea lncendiatilor dlll Bun~e,dl. PrfllQ) 

\ 

_ Fie-I ţ~r1na uI,foar!i, '1 mamona bmecll-.. '" , 1 b . 

• 
llienile emigrărU. OMre America, 

ţara bogăţiilor imense, i,I lndreapti toţt 
privirile. Şi din ţara noastră mulţi IU tre
cut mlrelL ca dincolo d facă avere. Im
prejurlrile insă s'au schimbat mult; Ame
ricaniI nu mal au lipsă de lucrli.\orI străinI, 
şi d'aceea mulţI dintre ţ~r&niI nostri can 
trec în Ameriea sont nevoiţi ai se intoarcl., 
după-ce căIMoria le-a mistuit şi puţiniI 
bani ce-au maI avut. Existi la noi tns~ 
° mulţime de agenţl, cari î~l c&ştiga p&nes, 
amlgiad oamenii să emigreze, deseriindu.le 
In culorile cele mal TiI, ce tral uşor şi 
cAştig bogat vor avea in America. Poliţia 
din Budapesta a pus acum zilele aceste 
mâna pe o band~ intreag~ de Istfel de agenţt 
Toţi sunt ovrel: 8teinkauf~ Weinberger, 
Grossmann, KautJmann, Bleje:r şi Scwarz. 
ToţI s\'teau tn le~Muri cu Falk şi Cie, 
o firmă din Hamburg care se ocupI. cu 
trecerea de pasagerI peste mare. Agenţii 
aceştia aveau sub-agenţi ,i in Viena, cari 
primiau emigranţiI la portul dela Dunăre 
şiei conduceau plnti. la gari. AceştI sub
agent căpMau duplL fiecare emigrant 1 il. 
- Isprăvurile acestor agenţi sunt fusplli
mântătoare. Aşa in cereul Satoralja·Ujhely 
est o comună din care au emigrat 800 de 
inşi. Intr'o comună din Oercul Romonna 
abia mal sunt bilbaţl ,i tot lucrul de cimp 
il îndepJinesc femeile. - Cereaterea in eontra 
acestor agenţI e In curgere. 

2. Asisţare la examenul final tn ,coala 
lnvi:!f. Axentiu PopoviciQ. 

, V6nl·:~rra.d.r. d. "100 000 e.r. Polip- ~::~;!~~i: 8!~::~~:~: O:l':~· !~~i~li~:: 
'7! din capl'slA pe cf.il~ tel:'gra~ca a fost lnstHn- Programa: 1. Cuv~nt dea deschidere. 

~. . ţll.l de c~tra. poliţm dm Mll"lchen, cJi ISidor 2 laţi ziua ttiumfaU~" cor bl!.rbMeBc de 
Bcfelc dtn Z'lllm,'nnsh'iusen Il defrRudat V. Hllmpel. 8. "Frumoasa Irina" de Şt O. 
100 000 coro~ne şi a sters-o. E de 178 cm. (08if decI. d-lŞosra A, Kllner. 4 a) < Coroana 
la\ la spate,robust, blond. Poliţia 11 caat' cufu~d"tA", de H. BOl1ÎC'ke b) n8us opincA,". 

\ 
"",,' 

pre,tutjll'ÎenJ. de 1. VIda corurI MrbMe,U. 5. Teatru. 
*' Dragoste copildreasră". Comedie tn-

Orb operat. Zilele trArute a fost ope- ,r'un ~ct de C. Morai, locali8atli. de Dr. 1. 
r!lt in Glasgo1u un om de 30 anI, orb dela Biegescu. 
[iiijlere

t 
ca numele I~hll Oa,rruth, Carruih 

e un om inteligenţ '1 prea tnt~res8n~e sunt 
impresiile sale de dup~ opera'16. FOlIe eu
gleze hregistrep,zA multe., .. _ 

Ioha Carruih a dechust lnailltEla mt
dicilor cii vederea e cheia fericiriI, şi cii 
numaI 2CUro e In stare sA judece, cât pl~
telŞ'" vilH.ţa, Lucrul oel dintâiu ce·" dori' 
BA vazli, a fost marea. Prtelioif Bal }-au 
pus pe tren ,i au pO!llit. l~ ?ale ţrecurA 
prin un tunel. Ulial dmtre prJetml tI tDtre~~ 
de nu se simte acum ca ,i cinr} ar fi dlO 
DOU orb. 

- E drepl, cA d tn'unerec b.ezn~,-

l 
a r~spnns C8rruth, - dl'lr 'otoşf mi se pare 
ci ob3erv o luminâ dvo bila. VoI nlel idele 
n'avet! de tntunerec. Intunerecul orbulut e 

\ ceva osebit. 

\

... E inter6BBlJt, ci Oarruth cu mult mal 
curind simţi cll se apropie de mare, ,i as 'a 
ln urma auzuluI şi mirosuluI Beu fil1. Pe 

Il. drum dela garA pânli la por$, Intâlnire mu~te 
i fete ei neves'e frumoase, la carI se luUI, 

\ 

cu plAcere, llltrflbat, cum t,1 lnchipuisi:! (6-
melle, r(j3puDsi:l, cA hot!l.rU nu·,1 poate aduce 

f aminţe de 8B~8, dar aşa de frumOase ,i pUi. 
~., cute nu şi le tnchipuiB~. NicI cii ,tiu aşa 

• 
Mort de emotiuna. PoPUIRtiunea din 

Masaa.Carrare (ltalia), a fost viu impresi~
natii de moartea tragicl a deputatului Corsl. 
Fiind ales de curând depu\ai, D. Corsi .'a 
hotArit sl1 meargl\ tn mijlocul aleg~torHori 
ca sA le mullllme9scA de onoarea ,i incre
derea ce i·aa acordat 

La gar!, o mare mulţime, cu mosiea 
tn trun'e, U 8$'ep1a cu nerllbdare. 

Dela garA, noul depulat s'a dus la prţ
ml,rie unde 1l aşteptau sindicul ,1 Baia ti
t~$ile.' De odaili, lnsli, ti veni a,a de rAu, tncAt 
rnţjnse mâna primaruluI şi zise: /1 D-voastrll 
strânge.' mAna unul cadavru; nu ,ţiu ce 
am, simţ 10si ci 'mI e foarte rAu". 

LI) faţll Be fileu palid de toi. A fost 
luat ,i pus Intr'un fotoliu. ear un doctor i-a 
dat primele tDgrijirI. Duplli câte-va 8e~llnde 
D. Corsi strigA, 8uspinânel: "Ah I saraCII mei 
copU 1" Ca'ul luI a cAzut pe piept: mUt1E1e. 

t drag zimbi. - Ajuns pe mare, era estaziat "':i- De mnlte orI InRA DU g5sia adiec&ivuJ, cnU
f'~ut de lipSă. Totul a fost pen'ru el 

... nou, total ti f~"" lt. fericit. PA nI, era orb,-

!fsrA muzica in~ona c~ntece de bu
.curie, ear ml1lţimea aplauda din palme, ce
rând ca nou) dep ata' sili le ,ie un discurs 
dela fereastrA. Cu ~olil au rijmas lnlemnip 
de groaz§, când au vijzat apArAnd la fe
reastrA un sţesg imbrlcat tn crep, ear fn 
locul deputatulUI au v~zu' pe un consilier 
municipal, anun~l\nd moartea tragicA a lui 
Corsi. 

---8pune~ ~ J)1'1 rr ud 'ucrur'l "UI.'i.t..:ll, p"" C8..'J:"' 

• "1! ' .. era la siare să-,t dea saam!!.. . .., t'-.- r? "d' 8' '. De 'ren, va.por, mare meI 1 ele n avea. 8 
oltat lung la apele intinse, la ,Armor} ,i -
dupA ce-,1 aprins~ o tigaretl, la fum. Spu-
nea cl\ de multe ori e stAC de mi,C8e. tncAt 

i· nu mal ,tie de sine .. Lucru. nou • fo!!t 
pen\ru el ploaTa, vslurJle mărIJ, sborul no' 
rilor. RlipU se uita In grAdina ~oologic' la 
animalele uriaşe; \i~rul bevgalIc tl l~gT.o
zia; RsAmlinarea maimuţei cu omul II UlmlR. 

i' 0- IJu' i se p~rea aRlm&n8rea asta cu mult 
mal mare, decât cum e 10 re.smaie. Cauza. 

r, e cii ochii Bel nu·s tncl deprmşt sA observe 
diRtinc~ir mal ftne. Carruth a fost şi In in
shtutul ottalmologic~ sli-,! iee .r~maB bun 
dela medicI' aici a Intrat şi tn sala, unde 
ernu bolnavi', Intre carI trlii~~ ,i el. AicI a 
pl:'trectlt mat mlllt ciaeurY. Cu Meet prilej 
_ s ,i - istorie. ~ireşte, trebaeac ~umaJ p~ncte! 
mal bine zis IdeI - fiese '1 fantasle, '1 

• , merge totul strud. 
~ __ .........teeasta In să e operi de paiângen. Oe 
. • .•. e mai uşor decit a nega. totul ce Du-'mI 

• place, şi a nu sprijini cu nimic positiv ceea 
ce-'mI convine ~ 

. Astfel ne ştim inchipui şi felul în 
~ care espun istoriciI ungureştI trecutul nostru, 

fiic6ndu-ne în cazul cel mal ban venetici, 
pentrn-el nu sunt archive carI sA vorbească. 
pentru vechimea nOlstrl. Par' ci de altcum 

~. fac el întrebuinţare de acele mărturiI iato
il,tiC!" asistente, cad vorbesc pentru acest 

Fund W ! 
Par'că un Hunfalvi ,. &. ar 11 ştiut 

mal muit relaUv la trecutul ungurilor şi 
al Dostm decât primul cronicar al unguri
lor, Anonymua Y ! 

Daci şi nol am cerca să le r~spun
dam eu acehşJ şoviniflm, am trebui sl negăm, 

i d. es. tn caz concret vorbind asistenţa s~I euilor i~ainte de 1213, de ~are.ce fnsuşJ 

B!.lJa consiliuluI municipal s'a tranBfor· 
mat. \n 0"'1>"'\110. tun",ra.t:IIo., tlar pe diniaintea 
cadSHulut a. defilat mulţimea de oamenI cu 
capetele plecate şi CII ţliste~a pe falt\. 

• 
Neorolog. Sub9Crişil cu inima 

frAoti da durere aduc la cunoştinţa tuturor 
rudeniilor, pretinilor ,i cunoscuţilor jal. 
nica moarte a neuitatuluI soţ şi frate An
tonie Mureşan proprietar, epitrop al bi~ 
sericel gr.-or. din Alba·Iulia Maeri şi 
membru casinel române, care a rapausat 
în Domnn), cu moartea subitA azi la 8 
ore dimineRţ~ in al 43·1e& an al etlţii 
sale ~i al 16-le& an al săsMoriel. Reml
şiţ~le pămlmteştI ale scumpuloI repausat 
sa vor a~ez& spre odihnă eternă LunI In 

Ei, dar în felul acebta nu istorie se 
face. Istoria nu e Degaţiunea evenimente
lor petrecute, ei din contr' trebue sl :fie. 

Nu ne facem scrupuli din manevrlrile 
de vorbe ale istoricilor ungureştt 

Trecutul nostru este justîflcat pe pl
mântuI ducatelor de pe teritorul DacipI
Traiane incl şi prin vechimea ritu]ul r~.,li
ritean, plstrat de rominl multe şi lUDgI 
veacuri de-, rindul, In butul grelelor per
secu~I şi plnA azi, şi numal de românI. Ritul 
r~8ti.ritean 8 cu o cheie mal mult pentru 
inţelegerea aceluI trecut, şi că ungura aicI 
ne-au atlat la intrarea Jor ln ţară, orI cât 
le convine s'o nege aceasta. 

Poftească, cui il face plăcere, discute 
şi mal departe trecutul nostru, el ar de 
altfel pentru cel eu resoane sănMoase. S, 
n'o uite ins' ti a Df'lga trecutul unui popor 
lncl DU va să zic' a-I şi priva de tlrep.u
rile Ia viitor. 

8. Constatarea membrilor. 
4. Cuv~nt de deschidere. 
5. Retlexiual asupra eX8menulul. 
6. • Armonia Intre (amilie ,i ,coalA·, 

di8er'8~iunet de Ilie Cris'ea, tov. In Lung
,oara. 

7. Discnţiunl asupr.l cbestlilol ,colare. 
8. Propuneri ,i interpellirl. 
9. FJxarea proximeI ,edio$e. 

10, Rel!ltaurarea biroulal pe noul pelJod 
1903-6. 

11. Incheiere. 
Halmagiu, la 12/25 Maia 1903. 

Mihail Vidu, 
preşedinte. 

NB. Membrii sunt rugaţI a veni cu tre
oul de SAmb!UIl seara la Baia-de-Cri,. unde 
vor sta la disposÎ$ie \r18url. Peniru IneGal
'irare 8A tngrije,te tn vi:l.'toral dw Joc. 

• 
Ianifestaţii iridantiste în Triest 

ln Tries" la represenSalia opereI Emani, 
care de 15 anI a 108' oorUii de comunA, 
B'a produs in ~ealra o demonBtr,,'ie patrio· 
ucl, a italienilor, care s'a prelungi' ,i In 
ora~, In actul III când corul a Inceput st. 
cAnte "Siamo tuiti una 801a fsmigHe-, (cu 
toţiI suuţem o singur!\ familie), publicul a 
lilbucnit 10 aplause furtuJloase. 

AceaAta m~nilestaţie a $inut jamMate 
orll. Corul a 108& bisa' de ,eapte orf. In 
parter au f08C ste&garJ de hArUe fn culorile 
italiene alb-verde-roşu ,i cu in8cripţie: .Ev
viva Italia·. Din g~lerie aa cazat un ioren& 
de hârtii cu alb ·ro,u fi cu procl8ma~iunl 
antisemite. Au fost fi flaerAturl sgomot08se. 
Capel·maestru a (ost luat şi dus In triumf 
la parter. 

Publiclll din galerie a tnceput 81 cAnte 
imnul poporuluI şi aUe cAntece revoluţionare. 

Poli~ia intervenind a reuşU cu mare 
greutate sA goleascl teatrul. Manifestatiile 
au continuat pe strad~ 

• 
Mont-Pelee In aetivitate. Precum fie 

8nunţ9. din Paris, vulcanul Mont·Pelee a 
crup' din nou. De8pre urm~rlle erup~iunilor 
n'au sosit lncl ,tirI mal detaÎale. 

• 
De RUBalil atragem atenţiune. publi

culuI românesc asupra ghetelor moderne 
ale lut Parter Vilmo8. Despll.r~~mân'ul pen
tril ghete oferi 8sortimentul cel mal per
fect. Au soait num~roase noullp In ghete 
de primlivarll pentru bilrba,r, dame ,i copil ; 
mal alei ghetele nfgre ,i coloraie, din piele 
chevraux se bucuri de trecere mare tn ma 
rele msguin alul Parter V'ilmos din piat!' 
Libertlţir. NumaI despre preţurile lor mal 
voim si amintim. ci 811nt foarte 8vsDta
j09se, mal alea din considersi'e raţli de ~ir
cula'ia mal mare tn dwraţa s~rbMotJlor. 
Tocmai d'aceea recomandAm cAlduros pu
blirulll! nostru marele magazin aluJ Porter 
Vilmos din piala L:b~rtltil. 

AVIS. 
Aducem la cunoştinţa st. nostri abo

nenţt că am trimis la adresa tuturor 
acelora cart sunt în restanţă cu abona
mentul {oit, chitanţă despre aceasUt re· 
stantă. Rugăm dară pe wţt cet·ce au 
inimă pentru fot rornâneştt să binevo . 

Bibliografie. 
Reviat. "Oonvorbiri Literare" nr. 5 

anul 37 din 1903, are urmAtorul cuprins: 
Lordul cel miliitel, roman de F. H. Burne' 
(trad. din englezeşte), de A. - Din Rucr.~ 
(roman), de Ciru Oeconomu. - StadiI,. 
no~i~e ftl010gice IV: E'imologiJ, de St:xtil 
PUI.'cariu. - Vlad· Vodl CAlugArul (mono· 
grafle istorica), de AL. L§pMa'u. - Mor
mintele domne,U dela mlinastirea dealuluI, 
de Al. L!!.pMaţu. - ManifestAri noue ale 
unei ,coaIe vechi, de N. Iorga. - Doine 
(culese din Banat), de E. Hodo,. - Docu
men'e din archivele Angliei, privitoare la 
domnill lui Al~xandru LApuşn9anll ,i Iacob 
Eraclid Daspo'ul, de Marin Dimitrescu. -
Corespondenta din tinere$e a lui Mshail Ko
gAlniceanu, de P. V. HllDe,. - Can~8ca' 
ziml Iti operele lor de N. Iorga (recensluoe) 
de Al. L!!.pidatu_ - ComunicAri m~run'e ,i 
bibliogrsfie. 

ULTIME ŞTIRI. 
Conspiraţie în contra lui Alexandru 
al Serbiei şi Ferdinand al Bulgariei. 

Viena, 1 Iunie. Foile franceze din 
Paris publioa o telegrama datatA din 
Belgrad, In care ae spune ca acolo, 
şi ln Sofia au dat de urmele unel con~ 
spiraţiI marl. Conspiraţia e Indrep
tata. ln contra persoanelor regeluI 
Alexandru şi a principelul F e:rdinand. 

Red. reapona. Ioan Russu Şiriann. 
Editor Aurel Popovicl-Barcianu. 

Inserţiunl şi reclame. 

Un lnveţăeel 
care sI, fie din o familie buni ,i posede 
1-2 clase reale sau gimnasiale, pe IAngl 
[ntreagll Intretinere, se primeşte momentan 
In prAvAlia de modA ti manufactura a Bub
semnamlul. 

9872-8 Iuliu8 POpoYlCi, 
ro lIaţeg. 

KALMAR JOZSEF 
mechanie. 

RecomandA 

Bicicletele 
sale de cea mal buna calitate. 

Are In deposit gumlJ, interioară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot telul 
de pArţi constitutive d'ale bicicletelor. 

Eftine ,1 pe lâ.ngi ga.ranţie 
efeptuieşte 975 7-&~falvl e eel ce ~b~ervl (şi nu avem de 

~ ce-1 contesta). eă d abia la anul 1213 !:le 
.. face prima amintire despre secuz' sub nu
. mele specific de "sicoll 1(. V & să zi că in 
,~ce[aşI veac, În ~.are &fl~m acum urme şi 

~'ască a rescumpera aceste chitante, cari 
om li·se vor presenta prin oficiul poştal 

J eompeletlt, Âdm. Trib. Pop. 

Pentru-cl un lucru r~mâne curat ca 
lumina zilel.: ni~l ?ol nu putem urgea, şi 
tot astfel mcI dmşlI nu pot împedeca cursul 
vremurilor şi destinele istorieI. 

Nu vremile-s sub om, ci bietul 
sub vremI! 

Reparaturi de biciclete, 
inatalArI de 

sonării electrice şi telefon uri. 
. "In stânga Duni1rn de romAnI, sub numele 
I .~ 6sclosiv de t1 valachl". 

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

Toate pe lângă garanţie. 

Strada Salacz nr. 2. TelefoR nr. 242. -
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Porter! Pret-curent de Rusalil. , Porter!' f 

Din prilejul B~rbMorilor de RUB'Ilir, marele magazin aiul POl--ter Vihuos eonteaz~ It.:. o circulaţie mal mare. Din considerarea 8sta s'au stabilit 

preţuri oxtra.-erdina.r de ava.nta.joasa, itir magazinul s'a provl':'lzut bog!lt. Asortimentul in ghete se pOlite numi inescepţioll~bil. Au sosit multe 

nout&ţl nu numaI de ghete Inalte, ci şi de jumMate şi ghete tăiate. Recom8nd~m In atenţia mereiul public romAneso maJ ales e.sortilllentul de ghete ~ 
pGlltrU oopi!, In oare Be ouprind tot telul de ghete negre şi colorate, dela cele mal efline pan~ la cele mal 1Ine. __ :/ 

A"a.-.\ de glletc ': 
cari - cum am amintit deja mal sus - se afla. in o bogăţie estraordint\ra., merita amintire lncâ urmMoril articlil: 

Papi~olupi pentru dame: 
I Parisol de saten, desenurl frumo! se. • . ., •... ,~~,~-:... 1 :tt.-'.~!O er, '1. 

Parisol de saten, calitate mal finâ . . . • . . • • . . . . 1 .50,. :-
Parisol de semi.matasa, colorat s~u negru. • . . . . . . . . 2 It - II 1 
Parisol de mMssa curată dela. . . . . . . . . fi:fI. pAna la 12 • _" [1 

Vepitabile IDănuşi de Praga (d'in piele), toate culorile 90 CP. 
(MânuşI de aţA -- asortiment bogat). 

Bluze pentru dallle: 

Mare asortiment În B.râne pentru dalDe: 

CORSETORI: 

Albituri pentpu dalDe: 

CiorapI pentru bărbaţi, dame 

Bluzli, frumoasa.: 
.~ din levantina franceza., diferite ColorI . . • • . . • •. - fi. 90 er. 

din Piq uet, model mal nou. • . . • . . . • . . . • . . 1" 50 l!I 

din bt;;,ti8t fin francez, frumos colorat . . . • . . . . . . • ',. 75 .1 

din mMasa fina, tflft glace . . . . " .••. 6" 50 " ~ II . 
din matasli. fiuâ Luizin • . . • . . . '.' . 8 " "li 
Bra.u elegant da moif(~e. . . . . . . .• ... .'":" ~ "'-=-~fi er'I:; 
BrAu frumos din panglica moiree sau duchcsse. . . . . • " 1 II 50 l' ' 

BrAne de tot moderne, fine dela. . . • • . . . . 7 fi pa.nli. la 3 " - 1/.' ~ 

Croitur8. 1na.lUt, sau scurta • • . • . . • • . . 65 cr. pAnă In - fi. 90 er. f ' 
Cu os veritabil de peşte. . . . . . . " ....• 1 n 60" 
Calitate de tot fina dela. • • • . . . • • • • . 2 fl. pAnă la 4 • " 
Afară de aste: corseturl Sada Jaeo, Radical, Traviatta şi Ilona toi soiul. 't 
se afla, d'asemenl tn mare saortiment, şi dt'jll pentru bsgatele preţurI se pot ea.pM!:\ .• 
lucrurI bune Oi de gust. ~ ""-""'I;,~.I'_ 

şi~:~_~~pii,~~~~!li!1]\~Dot ~ştr.sajor:diqar'Îid9~ţb9g% u#li+ ' r""_J 
~----------------------r-----------------------~----------------------~----------------)------~I I Pălării de paie I Cămeşi pentru turişti l' Brâne de turşiti , PălăriI ain per de epura -~' 

pentru dame, b~rblţ. şi copil. au sosit deja cele din urma nout~ţl, 1 cor., calitatea cea m~r bunil-. materie veritabila,. O bucstă 2'50 fi. 

~------------------------_--I------~~----~----------~----------------~. ţ 
ATENiIE 1 Hain~ D~ntrn Mi~tI ~i ~~Dil~ în t~at~ calităUl~ ~i Dr~tnril~, 

Căme~r ~i cr~vate pentru bărbatI 'in c~lit~ta binecunascutăI , 1 
ţ, 

l 

i' 

Spre pildă: Căma~a de tot colorată, cu pept colorat, levantină fra.nceză.j bucata 1"5o-ft. ·1 

II Bastoane. II 1 JocurI de Tenis, 
I 
l' 1

\ Căruţe pentu copii II 
100-150 bucătl. I 

" F ' 

1: Obiecte de ll!~ls. f, 
I CadourI de prlleJ. 
f2Z7TTZz=za 

---~-

La eumperări de 10 cor., fotografie gratuită. 
9921- : 

arele l ... -..... 

Telefon Nr. 324 .. ~"':'=-

Magazin 
PORTER 

t 

Tipogrt\tia It Tribuna Poporu!U11I., Aurel Popoviciu-BfA.fCiauu. 
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