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Anul VII. 
Arad, 1\:Iarţi 12/2~ August 1903 

pe un an . ~o cor. 
1''' l,~ 6Il . . . 111 • 
pe 1/4 an . .' 4) 
pe \l..iIW'. . • ~ 
N.rD de Dumlnl'cl\ pfl Ba 

4 ooroaJ16. 

Pentru RomAnla şi strMn~ 
tate pe an 40 francI. 

llaJI1l8I1rll1t~~~;; fnapoJ--
~JusU/Ârea dela Orade. 

dela unitatea neallluim se pome~le, :;(' 
('IlHi,,;!. [Il :;ensul lC'padareI de . aca1o
licl,', -- princlpiu cu prol'u:;iulle lJI'O

-. 

"Conducerea dieeczei (ullile fesal de distinsuL şi dc asladat'l Au-
dfl Ol'adea-~l;u'(,1 a fost :;;i p~t{' Ifwjl Law'all. 
p[l.Ilă acuma (Il Ill{ml exc\'I(,lIl~, t:' TirH'rul episcop Hadu, care ar lre-
:mb dmala sedis\'acal1ţel. ill ma-

I I)lll' ";' lllb('.(·l~(·.·\ pc ţf'I"'lIIUl r()Jlla> II, al lIite clul()llieuiui Augu"t .allnm. I v~ " (\. 

Toale suut rn cpa mal mal'e Ol'~ carul tiu este; care a lrebuit :;ă lllvele 
dillc cand le iau in Pl'iJllil'c ţI tll cariera sa stralucita ce este neamul 
imi inr!pplinl'se, in atl!:Y{'I·. n ~i datorinţele umll fiu IUlllinat şi sus 
dator'il' de r(~euJlo:;,tillţ~t. e:lml rog 
pe domnul e:lllollic . La~mUl, sa- ajuns al neamuluI seu, se indep;).I'leaza 
lllI lie vieal', respectl"c Il nUlllesc 111 momenlele sale de marirc de gro:'\ul 
de ViC,11' :al lIleli " , neantUlui si'II, frate ÎşI gitsc:;;le In slnlinl 

-1'l-;pis(:opul Hadu: IIi;;l~urs de Intl'IJDarO,1 şi IlU şlie dp nea,mul seu, .. 

[<',11'(\ sgulllot, f'tll'i"t :-;,\rb~\rI, f{ml Duhul lUi Laman l'a prins a~a de 
hallchet ~utl1pl 110::;--' dupil cum se :;;i vreme III cătuşcle sale nel'a:-ite,., 
Cllvenea unul !:llugilol' al DOlllllUluL in AIUd l-am crezul. altfel alll a:;;ll'p
posl- <a in:-;lalal p,:-;. ~a nunl cpi~cop lal sa tie C'pÎ:-icopul Ur. Dimitrie Radu! 

1 D . , v d 1'1· I.: 1l1('ll Illat·c tICI)',ll·t',ll'ea l'Ilh'c 1'0·-al Ol'adel-i\lal'l, )1\ 1n1l11'le J:\.a Il, I . 

unit'l, I'OIn;lllil i'n ,raţa lupteI, :>autonomieI\ 
catohcc", cllre ŞI lJ[lrga de mdependenta 
ce i-a mal r('mus, aceleI bi::lericl vrea 
s-o lrcac;l Iil cazanul calulicislllulllJ 
maghiar ~ 

ind('IJCtI tarea de neam şi infn\ţil'ea 
cu strainI 11camulul nostru, savlr~ita de 
capitolill ?il'. , cal. roman din Oradea 
.\lare, e~!e un cumplit şi neiertat !l,kat, 
sa\'ÎJ'~it ('olllra UllilflţiI ~i chiar existenţeI 
nealll Uilli !Iostru, 

~e \'01' g<bi oare amiel sinceri ~i 
l'omâut adf'\'ill'aji, earT s<1-1 lumiIlez(' pe I 
epbcuplll Radu ~i ::;a-I ltottll'atică :S[l 

p'1.l'<beasc;t calea greşit;'!, ce a alJucat'~ 
De sigm c,1 vicarul seu nu va fi 

dilltre .wl'la. Un rom,lîn. 

Np. 14G -
rnXINISTRATIA 

Ara.d, Deak FeTenet.-u~~r.a IU .. 1('1 

IXSEItTIU~IU~: 

de un şir g-armoll<1: prima 
dată J.! banI; a dout\ uar~ 
12 banr; a treia oară Il b 

de fiecare publicaţiune 

Atât Ilbonuml'ntel(\, cM şi 
inserţlnnlle IInnt Il se lllMi 

înainte în Arad. 

TelefoD pentru ora, ~l c<>ml~~ 501 

în cea mal mare parte micI eco
nomI, carI in lipsă de lucru sunt 
peste anul întreg avisaţ! a-şI ci.l~tiga 
cxistintă in România, 15 insI dintre 
coloniştI au fost erI la {aţ~ locului 
şi s' au declarat mulţumiţI cu COll

diţiunile guvernuluI. IţI place a-l privi 
pe fratiI ciangăI, carI tOţI sunt de 
statură uriaşă~ plillI de sAnatate. Cel 
15 capI de ramili! au la olaltă 75 
bac~l şi 20 tiice. ColoniştiI proba
bil in că în toamnă vor lua în po
sesie nouile lor cămine. Epis.:opul 
~lajl{llh Încă a arătat deosebita in
teresare fată de dînşii şi a l)romis 
că pe spesele sale va ridica o bi
serică pe colonie, car guvernul le 
va face ~coala grătuit. 

scaunul ;-;('>11 ppiscopc:;c, ca Urll\fl~ al mân unit ::şi l'Olllflll !1f'llllit dee;)J Intre 
lllOdesLuluI :;ii lilanll'olJulLli epbculJ ,\Ii- llIaghiar l'UllHlIlO-calulic :;ii I'UIlI<.IU gl'c
hail Pavel. co-calulic r I.: llIal mare <llJl"upierea in-

";"~I' ::... Dur aluncl, c:ttlll ascllllilnd C/lJJen- IrI.' doue Ileamurl deo:;ebite, dar, 8,l 

Cl~hi, ,~l preteusiunile naţionale 
1nofJhiare. LI/Ilea IIO/Ilie.l Il('JlreucupalLl a 
prenlzu/ .,1 1W Illllnu[ Împliuirea, .;i,v' fhial 
o simpla per/ruda re! in rlu.'stia pl'elel/siwu/or 
IW(/tJI11.lle ale opoziţiei maghiare, poate sJ 
oib,'l urlldn gr,IVC. (.'fJlzdest·endenţa mam
jesin/a falu de nWţj'lliurl, i-a indemnat 1

'
(' 

Ceha dm Austria sa-şI j~rmule,e ŞI' et pre-

N'avem nicI un motiv a ne bu
cura de politica aceasta de colonisare, 
Con-;tal<im, ca guvernul COlollisark!e le 
face de obicel pe teritorii locuite de 
românI, ca in chipul acesta să promo
veze maghiarisilrea şi slabirea elemen
tuluI romanesc, In făg-el încă a plă
nuit guvernul colonia~ dar populaţia ti 

protestat energic şi mÎnÎstrul de agri
cultură deocamdată nu colonisează 
acolo. Ca în Fd/;fe! asa si în Ludos 

I/(/ lettii illdl'jl(ll'lal 1(' (il lip \TeTl)eini~ zin~lll, CII u unitale de credillţc dogllla
cele ~i ale ll'cc;UOilrel IUlIlI pudoahe :;ii bcc, ~i illtre Iiii acelula:;;l neam, uniU 
desfătarl, al;Ulll'ea tU tille ehellll, dal:.l prin sânge, limbă şi ritual bisericesc r 
inteles-al religiunea illbireI, Int .. ) \ pe ~ll Inţelegem logica luI Lauran, 
fratele leu... aplicalii. dc P. :::l, :::la epi::;copul Dr. Ui-

Şi c,ilJilolul gr.-eal. rumân din mitrie Badu! 

tensiuJlI licIt /OI/ale. 

v ;-, jiI 

alegătoriI sunt în majoritate rom,'lnl. Uradea-Mare poftit-a la inslalarea llOU- OrI ... ea sa înf.rebtlm mal de-
1111 ppi,.;C'up, pe I'ClJfCsclltanţiI bisericeI pal'te: Bi::;el'ica rOlllfuu). unită nu este 
l'oll1.-caL maghiare!... ea pe deplin independentă: de acela~I 

:. ,:.:-....... ;;;-.t11'hl{' au 1'0.::;1 IU:lt'i fratiI de-un sftnge, ratlg faţ(t cu biserica ronmllo-catolică 

r .\I-:~I'~I'\~~ rit, de carI numaI. un . singul' Jiu regal, chiar :;;i In raport eu scaullul 
..-.- ", .. " .,op", .. d,'.\tall<I~\l' l'IJI"('O[lu\ papa\'~ :\u "t:l I~a in ;,;\at ve <\(,l'la';:$l 

J)n'cum scrie nPlzcnsky Obzor", (,'ehi! 
tineri. ŞI radicali au row'o('at 111 Praga o 
t'oJl/ertmIJ z'nll11ul, irz care se vor desbate 
pre/ensil~/lI'e miltta7"e ale maghiarilor, Ur
ţ.;anul ceh e i/!lormat, ca ÎIl cOllfe-renţa asta 
se va aduce o Izo/arire simpatiCă acestor 
aspira/ir; motiJ'area ar fi, e,t m"ci CehiI Uit 
SUllt pC1/tru hmba germalld, ca mlÎt'a hmbă 
;'Z ,1rl"..lt:~ 

p, ':,',( m,l.i.:'hiu1'<! r:, fireşte. Înc..întal,} de 

:11 cercul Ludoşulul numcrul locuito
rilor este circa 30,000, din cari 7 ·':-;000 

sunt maghiarI, restul românI. Cel R87 
alegătorI al cerculuI Ludo:;> sunt in ma
joritate absoluta romanI. De prescnt 
'Contele gethlen 13a]{lzs (guvernamental) 
represintă cercul. . 

.~ Rej~~l\ de:ip.lrLe:, L: mle el fu,,1 piMlp"lal CU lJbl:rJca Ul'l. rUil!,)lla, CU ,,/I_,i1; ,( :' •. ,\ /liliui bucuri.), Ilir sa nu Jie 
pn:a timpllrie! .... biserica gl'.-or. rOIlUlW'l ''! biserica grcco-ul'ienlal<.l serbă, eu bise-

• \u are loc blserica ul'L l'Olllâlla la rica l'olllano-catulita, elc.'~ Daca luăm acum in considerare 
că cea mal mare parte a populaţieI 
se ocupă cu cultivarea pămentuluI, 

Cetim in Budapesti Hirlap Nr. "227: represintă oare interesele cerculuI dom
Ministrul de agriculură DardnYl nul conte, când sprijineşte politica gu

Ign':lcz a in1iin\at coloniI in comu- vernuluI, care cu intentiunea de a 

o al;lt de momentuoasfl s(,l'barc a bi- Ce c:-ile aluncI adul de slugihllicie 
sericel unile':J faţ{l cu biserica maghiat:[l 1'0111. caL r c[tcl Colonisarea Ciangăi!or. 

Biserica română gr,-or. Il'a rosl acl de ::;lugarnicie este in acea~ta selec
poftită la instalal'ea episeopl1lm OmdcI- (iune f[lClllă cu in vilal'ea acele! bisericI la 
i\(arl, DI', Vimitrie Radu! instalare, - lJe c,tnd aUe bisericI şi in 

_ .'~ _. T~ auspiciu esle acesta., ~ub care special biscrica româna gl', or. nu e 
,·· ... ,---r~f.. .. ~l!'rrq)e pă::;lorirca tilH~l'U1 Ul'Illa:Ş al rejJl'c:;8IllaLă la instalarea in scaunul 

, 
nele Ludof ~i Bogata (Comitatul maghiarisa colonisează acolo ciangal;1 

t episcopuluI Payel; Li Il i"rul urmaş, eare cpiscopesc a tinerultn episcop Dt'. lJi
ÎU aceeaşl ~coală a inv('ţat cu lnoCl!fl- mit,.ie Radu, al eărLll, vicar e:;te Aug. 
ţiu Clain!", ' Laurall ! 

Turda Arieş) voind a asigura in Bietul teran român plAteste dare 
cundiţiuni favorabile caminurl pe grea, tângeşte şi deşi ar mun~i bucu
seama ciallgdilor din Bucovina. Din ros, n'are păment - pentru-că gu
Andr{lsfalva, Hadikfalva şi Istensegits j vernul, .in condiţiunr favorabile voe~te 
(Bucovina) vre-o IOD de familiI ar I să asigure caminurI pe seama Cian
dori să se rentoareă in patria noastră, ' găilor. c [n Ungaria locuitoriI i-au lumea 

Cun'ldil llC sangel'eaz,l inima in .. , Sub a:;lfel de au~cipil, cu 
Ma acesteI vedeniI, c,lcI indeparlare astfel de sentimente se lJl'e:;intă biserica 
- -~- - -"- - ~-----~---~---

])up~t (Iouczcci dt~~;;~i ".-::-·"·---Ih~~-~l~-C~:i~~~l-l -o~hii--i-;;li~-c'-'il-n-Ja-t-i Iţj·---· "["a UUS In gl'<1clină,-de ·;a.-r-lă-cu "~PUI-o Df'şi l;ito-c-cer,;îtorul a -[(-)st"~i--~l·l~ 
l'cYl·d icoaIla, - în earo Hlt~ CUfUIHI .. , I cuta" ce-J se<lrm'Ill,'t, şi cu mana-i dclieala' el'ou! ~,~ 

- 1900. -

r-~~~~n 1101· ,pc cer tine und.}-{l ptHluriJol' 
i~"' 'le lle de,all1r~le ee pal' a tol se ill:llja din 

"-"." ,.... . UIll(ft"I, ~alltl In mel's molait'c; h';t~lI1'a :-;ll'fl
hale ~O;;;('\llia ZaI'alldului. "l-'ietJ'ile ullw" 
.. Dealul mure"; slau "-,'cInic Rţraje, __ p~ 
dind l\[urhllltll numaI 11 pol da solie: 

"Ou-te no]' cu :\lure~ll, 
,,1I.'u-mI mal rupe suHelu, .. 

!Jar MUl'e~llJ lllPI'ge depal'te )Jflllit __ 
Illoare ~i I'PIll:{1I pust il dOl'urile lucIe 
t':'U'(1 \\lU<lll . ' 

....., .• --., /llUl' u.e \1)",,\ l1a~tPl'iL :-:ingUl' illli nlai 
"",' .~eşl fedo!'t'llll" '''' ~lItll'\: daI'. ,rrdtlla 
{. \'ren.ioL:.. CUnt 1111 t\i,\,.\\\!;i' ,,' '1 '''1, " 
~ IW-:tlll fAurit:". ..1 I U:-.ll r 1 f 

III dpal p bi';('l'i .. a 111'1\ '\ 
.\ t ',,\pijC;lll. 

lI11dl' Burea eu lo\·at·('·.:;ii ~l'l ~,\ \'\<11'1"\"\ 

! :-;'au încercat ° al~,l sO<lrltt lH'<llllllluj ... ',:",':_ 
. nf~sc; lurllul e ITHtlleal tip ,"ulIill h ,,_.) Il" i . e ro ti, .~ l \, 1. tl-

I 
lHull1T ad~Wf~l'e a~lIlnle abia Ulai POIllPlIP,,\t' 
de măretJa vrelllllol' din vechi. ' 

i· l'e. dealul bisel'iceT tiin 'f'('h'~'l 't' t 1 - / ' " III ,1 
. ~PI'O'I"I\j!Tt~ le ce]1 ee -au .. , auzit dnlâlld jalllic 
~ ulII li er, Sti) o el'lIcP nl"IIC"ll" I . -
;j "" .,' <l"( ct l e JI e 1II-
r. _" durata Vloftlto, unlll'obodit dfi S"/I'II} . • 

. , • • " '. J :;;\ Il Ia-
~ morlllelltlli lllaJ'(~lui l'lll"l' '1 

I (t '. [ . ( L • <il Il 111-
tiU nUlll~ l p vet:1nw \'inul'o' 1 l' 
luI H. orpa . .: îll j U t'ul căruia "al'\t~U. ;; I (·ă.I<t· \1' al 

, ["' " '" ti!'I',' U'lI'p 
~I \'esp le m'a aWi dată! ( 

Jallliei\. iI1lIJăree}H'I''', tI> "'.1 
<. " I'e\'t'u dUI,ă uoue:.U'cl de ani ~ 

* 

.... 

I 

, . I~~, siuul ~~u am \'i~at cu :'ia\a; :;;-~1l1 mi-a l'uIJ~ dOI tl'allda~il'i; unu ro~u şi ~ll1U j Piţoe a_ fost dCcOl'at pentru eroi:mml 
\P~llt .tia le re\ ('U aelllll, ~ă me pol l'Plll- i galblll, Lnu l'O"U ŞI uuu gallHIl ŞI la seu c!o\"(:UII 1O lupta dt! la Magenta: dar 
ChipUl !ll, anii copii<\I'iei de fat'llH'c plini!., I piept mi i-a illtipL ! in urma di,;pl'E!tnind "ale hlllH'j in;'\l'irT",-

I 
Pa[,<lIa~ul sgolllolos ln'ce pc sub po- [nu l'OŞU ~i unu galhill... II a murit suh gardurI, . , 

l elul de plall'tl, dar sgoIlI()lo<lsa lui api\ nu ~ ..... l ..... , f' '1" ,,'") Dar ee mal g:l::;cse din c{'ea ce caut 
n ' - ,. ft l' 1 l' d . I ",1 te" e ",l 0,11'8 erlel" aZI, . 

l<ll I'e,;una a caII ec zg o llU e COJlI rp~- l' .. 1 l' 1 '1". l .( ,('li in Ilatl'la mea dllpă dOlIPZ",oJ <1,' ,'lIII '.) '.' . (- . " rallua Iru l'o\,U 11I1!1'a Hl s el \"f'" eZI ... I • , ," < • 

I,lţat, pllIltl'e pa, CIIlIt;1 bo!onulI: canteeu!. i"" .,\.. "'1': 1 It ' '1' l' Caut să-mI rf'lIllprOsprltez St,IJlCIU! etl adUl'l'I'1 lUI azI el! ti' lJ.I,,(j~,aIlO.l';,la(elml .llllllrl..... . 
]. ~,' UgU"I'U, ZgO!llU U apel f' un TI'<llldatÎl'll1 gallJin viu mi-a slat ill alllllltc Jc câtp un eoltlş~l", potpcul,I .. , lip 

P ,1 11 tie 1 dt> Jale,.. ce-fI pOlllene<.:le 'Ilie ' • . . carI 'C lea "'l Zile dlll,·'I dlIl cOJ Il"rl'l m ,'. 
\'l' , . f .. y ~ Plr-pt o \Tf'trle .,. gelos \'01 II 'ndeJullg tie' "~g,. .~ " 1 (1., e«, 

j ellll! de <tIta IUIlIE', tit} lumea III care ~I ('li, 1', ' .. ,' .' . .,1 Dar toiul e ;;dlllllhat. lotul Îllli pare 
(In VIse de aur p', ,"t t.rl(.\rt ,t (III o alt,... . 1 

B 1 ' ' dUrI,~m 'Il Or , . . . ~! [>:\1" c' al' ti lol t;eu de acum 2u anIl slram .. , nicI ceru aZI Il Ll e seniu ca 
. a e-de-Crlş, f':;;II pustlC, e p<'thtă RU- ~. alla-datl't ! 

l'eola III care te pUl'la inchipuirea mea. * 
,I~Iă ~I casa în eal'e am copiliu'it! Iată :;;conla in eal'!' am inn"'lat lalnele 
r,ol lt'j'a e elim am /(t:-<at-o r silabisÎl'ei: iatfl ~i ,.bl'lferlli" llleu. ~ belntll 
Cul'tpa mtil'(' şi J.[I'ădinita ... e IIU <' ,;,'i ca:-<a-I e IHlstip, fără cOllij,., 1 ~ 1'- ,'- .,' t·, ' lIIal 

1" .tI Il , " ~I flllt .. lllU lot eu roata clf' 1':11"6\ "pviSci timpul de alt[l-dată, cânt! .) 1-' • ,., < ac llllI 
~(~ tL. ,1111, ,_.~ dar, pl('(:aU\, obo!"iIă, ÎIt1],(~- IW h'hrtiealll Pl'in (,Ul'lp, copiii c!e-!t"almH 
I~~llllla. l~al' ea-i \"Ilie ,;tl eadll . " t:{llltl vetlp Cii l'finiT. (,at't H'IU'lUi ~i t'T eu 1101 la ~(,oLlIă ... 

\II' IH'a,;It'llll':iJ'atlll e.lI'{~ o sg[tllitia acuill 20 .\giqttlldU-1l1' lip gardul :;;onlol'og, llPslajniei 
dl', au! ' .. ,\Ia~ inzdl'.in'lIil Illi-e "satu]" prill ,'upeatll IIHI'iI ~i III' I'uppalll hainele in !'lpinil 
da,lll'l: dar zidurlin sllnl "Pei... din gard,., PJ'in uille! ,;ll'ignm la strad:"t ba 
'. U,\lllplll VI'l'aU, oamelll 'de altă dată, pc relld ba in COl' după Ull cE'l'şitur: 
llllllli , .. Dai· ... 

* 
I~a ~gomlll\llll':\"l1rpl in pridvor aparea. 
t:-;I .. pa, lot l'a, 101 f!'UIIHl:IS[I, el! 

(whii-l ~~Ihastl'i. ll'\lldt><l llal\~'L Ilt'l'ltl de am. 
la(a ';1'11111<'1, ca lel'Îl'il'r:a, .. 

~~ iulJila llIea Il,' Hellill ::!~j ,Il' ani.,. 
~i 1':-;1(' ea Oat't~ fPl'icitil tll.l'~ (',\llli ('Il 

cu ueindllnll IH.'aslelllp:11' in stllld eu\\'ipI' II 
ll/me. ea sa ga:,psc dipe de IlIatlg:'u~I'p? 

"j'i~oc~. 
Sullă 'Il foc; 
Focul se stinge, 

. Pi\oe plallgtl ... 

L:ntle-J l'i~()e? intl'pb. 
A mut-it stu'ac-lIl! 
De mult n 1I1111'il? 
Da. dp ml1lt~, .. 

S'a du,.; :;oi el! ~u mal al'C azI "el'pi~ar" 
~I \1,'1111': ,;';[ tiu::!, şi cine lllal i"I aduce az! 
amillte de el Y , 

I lai' unde o fi "Sntil'a" '? 
- - Ciue e Softea ? ma! lnUn, 
;\'0 lIIal tin minte (:\1111 {'l'a, dar din 

pO\'e:;;lile şi hazur'il(' falllilial'p' imi ariile 
aminte e:' pl' timpul e<ÎIll! n° illl)('all1~, nU-I 
jJUINIlJI zicE' de e!ll: "Fotil'a", 

llllol'S dt>la şcoala. în \'l"elm~a Jp atHnd, 
dllpă-cf> i';I'i':l "iStm eu l'alalugu I cUnilOl' din 
sat :;:i Cli dt':'icriplia lor ~i eal'uclenllul 10l' 
illdividual. ('te" )iedl~al1l 1Jl' lahUl'e!, in fala 
HUlliehil, eah~ llllpietea la ptern Ilpisp"a
\'illli ciorap: - şi după câte-,'a eiipp de 
meditatiI' deschid vOI'ba: 

.- Hlltlic:it flll ritlld m'uJ 1 n:..: lll'<-l, am 
să. iau tin lIe\'fi"tll pe Solica luI Uura, 

-~ CUIII sa lel lu o fah\ de sPI'\,iIOt":l 

ilIIl l'iposleaz;'\' cu ,.;cl'iositate BUlJica, :;;'apoI 
u 1'111 pază :. 

- U :-;;\-0 g:'l>iim nOI tie, cânll veJ li 
lIWI·{'. o fată fl'llllloasă, dp. domll. cu banI 
lIIullII din Ballat., • 
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2 12/~i'l August 1903 

În cap dinaintea sarcinilor miserabiluluT I carl de fapt sau moralminte sunt vi
guvernamcnt -- şi cu toate acestea se novaţI în asasinarea asta. 
fac coloniI de ciangăl. De ce nu I Ştirile din urmă vorb~sc de inoite 
voeşte gu\"ernul s' ajute populaţia de cIocnirI intre bande de insurgenţI şi tru~ 
f!(:olo (care, de altfel destul de pele turceştl. Au ar~. multe sate ŞI 
rcu, inconştient tot deput aţl guverna- sute de oameni sunt SIlIţI să locuIască 
mentalf a liferat in Dietă) prin acea, sub ceriul liber, 
ca su distribue intre dinşiI pe lângă E mare temerea că urmarea res
condi\iunl favorabile pămcnt şi alte colel alimentate de Bulgaria, va fi un 
favorurI ~l Poftim a nu {ace deosebire resbol crâncen Între Bulgaria şi Turcia. 
intre cetăţenI. Coloniseze guvernul pe La 22 August aveau să inceapă 
d.lmpie pe ciangăI, dar nu ne iee nouă In Bulgaria manevrele cavaleriel. Toate 
mijloacele de existînţă, pânea, şi s-o regimentele de cavalerie aveau să fie 
dee altora, căcI aceasta nu este che- concentrate în Bulgaria de sud, dar 
marca luT. NoT vrem pămcnt şi pre- d'odată s'au revocat ordinile de concen
tindem! trare si manevrele s'au amânat. Se 

Sperăm, că alegătoriI din cercul zice că aceasta s' a intimplat în urma 
electoral al LucloşuluI vor găsi modru uneI presiunI diplomatice. 
de a se ajuta - _. şi pe viitor să vor 
ţOti folosi mal înţelept de drepturile lor 
politice. 

Revoluţia din Macedonia. 

Din străinătate. 
Jlac.>.lonia. In Macedonia se 

pregătesc lucrurI serioase. In portul 
dela Salonic a sosit şi o dotilă engleză, 
ca să contrabalameze eventualele ac

enul dintre şefiI revoluţieI mace- tiunI ale RusieI. 
donene a petrecut zilele trecute în' De altminterI pretutindenI se es
Belgrad, unde a făcut interesante co- tinde revolutia. Comitetul central al 
muntcărl. A spus că până acum nu- revoluţionarilor a adresat către conzulil 
mal în vilaletul .. \fo 11 as tir a isbucnit străinl din Monastir un manifest, în care 
revolutie formală, dar vor urma tn cu- spun e că nu mal sunt în stare să infrâne 
rînd si' vilaletele celealalte. Nu numaI populaţia bulgară, pe care într'atât~ o 
BLlI~~ril I~U ,pa~~e t.n luptele revoluţio· brutalisează trupele turceştI. Dechnă 
nanlor, CI ŞI Serbll;, la .luptele del,~ dară dela sine orI-ce responsabilitate, 
Cruşevo au luptat chiar ŞI CuţoJl/ahu. Precum spun oficioasele turce~tl 

Planul comitetuluI" e să aducă, şefiI revolutieI macedonene Sara/o)} 
Macedonia în stare de anarhie, nimi- Santardsky şi CemOJlielV se aft;) in vi
cind legaturile telegratîce şi de comu- laietul din Monastir, unde orgallisaază 
nicare cu Turcia. ]n scopul ăsta aruncă bande noul. 
în aler toate podurile şi drumurile O depeşă din Tripolis anunţa". că 
de fer. JoI a sosit în portul acela un vapor 

Revolutia din ce in ce ia caracter turcesc, care-l aducea pe Riza paşa, 
mal serios,' Şi puterile marI încep a fostul valiu din Monastir, deportat la 
da pe fa\ă simpatia lor pentru mişca- ordinul SultanuluI, în urma omoriril 
rea macedoneană. Din Constantinopole consuiulul rusesc Ros{tkoJ.'s'{ky. 

tipat la omorirea suveranilor impinsI 
numaI de dragostea de patrie, Însă alt'i} 
au început a exploata foloasele fapt~, 
luI împlinit. DînşiI bagă intrigI on 
unde pot şi voesc a face să se simtă 
de toţI puterea lor; creiază neinţelegerl 
in armată şi slăbesc disciplina. 

, -"lajoritatea ofiţerilor sunt contra 
lor ~i cu toate astea a ţinea pe calea 
datorieI pe aceştI oamenI carI pretind 
să anuleze până şi decretele discutate 
şi aprobate de consiliul de ministril şi 
sancţionate de rege. 

) In zadar am cerut să se proce
deze cu rigoare contra lor, mal cu seama 
după afacerea cu numirea luI Leşjanin 
ca mareşal de curte; în zadar am cerul 
ca să se faca o anchetă ~i să se dea 
pedepse exemplare, N'am obţinut decât 
promisiunI nehotărite, aşa că, vczcnd 
că nu pot să iau parte la responsabi
litatea ministerială, am demisionat. 

, Pe nedrept s'a zis că eu ~i cel 
doul colegI al meI carI au demisionat 
d'impreună cu mine, voiam să facem 
a se destitUI zece ofiţerI, foştI amicI al 
Obrenovicilor, spre a-I înlocui cu con
iuraţI. Din contra, am cernt mesurl 
riguroase contra acelor ofiţerI carI nu 
încetau cu intrigile. 

, Generalul Atana\covicl a arătat 
insă, ca ministru de resbol, o slăbiciune 
asa de mare, indt mal la urmă şi·a 
făcut· duşmani atât pe conjuraţl cât şi 
pe totI ccialaltI oficerT. 

:Noul mi'nistru de resbor, Solaro· 
vieI, e cunoscut ca om energic. Vom 
vedea dacă va sti să tie tot asa si contra r , , 
conjuraţilor. Dacă guvernul nu se va 
arăta puternic, vor naşte fapte grave 
şi va fi val de noI. Avem un suveran 
foarte corect; guvernul trebue s;) apere 
atat autoritatea sa proprie Git )'i pe 
acea a CoroaneI c. 

Intervie\vurl ca acestea, dacă el 
este autentic, nu ar ti trebuit s1:l se pro

.... ~~_ .. se depeşează anume, ca. unul dintre ·C4.;~: __ " ... _ .. - "':'., 
ambasadorI a declarat, că marile pu- ~('rbta. 'Ziarul ;Zeit c, lena, mcn 

, I b Acum însă când se pun in disctl-terI, mal ales Anglia şi Franţa, sunt publică un intervl~\\: pe car~ -a o, -
. d' "1 C l d fin 11te \ e t'lune nublică chestiunile, carI au fost ne lflllgă autonomia, -"iace onleI. ',,v ~- tinut dela LostU mmlstru ea,' ~ 

t f ~, . " d " d a' t'lnse în intcrview, nu putem decât sa. riie puterI probabil se vor s ătut m licovicI d1I111S10nat e curen . 
l.:onferenţă, deoarece Turcia a declarat -.~ Criza nu s' a produs de loc din nu ne exprimăm părerea de reu că cu 
că mar bine porneşte resbol i'n contra chestiunI personale, cel puţin în ceea tot patriotizmul de care, au ~~t a~llm 
Bulgariei decat să dea aulonomie. ce me priveşte, pe mine. Eu a~11 de, în urmă dovadă oame11l1 politicI serbl, 

Lucrurile se incurcă pe zi ce misionat numaI pentru-~~ nu V?la,m să unele pasiunI nu au putut ti moleo: 
trece mal ales că Rusia amenintă deja fiu membru al unul mll1lster hpslt de mite si unele resentimente nu au .putut fi 
făti"" Ambasadorul RusieI a 'predat autoritate. Guvernul nu er~ destul de uitat~_ De sigur lucrul este o!Tlene::;t~ 

l\r. H,(j 

ronul Beck va sosi la Lipova la 3 I 

August. La manevrele aste va lua 

~),art.e co~~p~~~ d: armată \lII (Tillli~lJarll'i 1.·": 
:;;1 XlI (Slbn). ComandanţI vor fi gene- '.' 
ralu~ SolzlJlilFr (VII) şi Probst (XII) '~ 
~1. Sa :va sosi numaI la .3 Septemvrie ':~ 
sara~ ŞI va locui împreună cu suita i 
s.a Şl, baronul Bl!cI;, in castelul contclUI ~l 
Z~efenstky di,ll L:jfalu, La 4 Sept. di- : 
mmeaţa va ti prima. manevră la care 
v~ azista şi clironornul Fran~isc 'J(,J'- . 

dmaud. La 5 Sept. Va ti a doua si ' 

la 7 Sept. a treia şi ultima m~Tn, .. ~ 
I~,a, 10 Sept., zi;la morţiI, itnP~r~~~l ~ 
Lhsabeta, 1\1. Sa va SOSI la \' H;na, . 
iar la [4 şi 16 Sept. va azista la ma· 
nevrele cavaleriel, ce se vor ţmea la 
Komm'no (Galiţia.) 

X ~olll minist;'ll ('OJllUII tIt, iiM 
naut.-. Baronul Burridn, IlonI mi
ni:5lru comun de finanţe, Itl eurimi va 
pleca in Bosnia şi Ilerţegovini:l, a c,)rol' 
gLlVCmol' e totlLtUu<l minislrul de linauţc. 
Barolllll Burr-ian a fo"L pâni\ acum 
ocupat cu agr·ndele minbLerulul :::ieu. 

" 
Jliwelnrn6'('bl ... t.'JlÎ~ille\· vor! 

avea continuare si inaintea tribuna
lelor, cJ.cI (J.p~Llito'riI aufos~)J.Şl..sub 
acuză Cum 1 se rlepescaz< Ul) Ber
liner Tageblattc, actul de acuzare Cll- i 

prinde 2000 foI. Procesul se va tinea 
către sfir~itul luI Septcl11vrie în 71'
,.aspol.-~ 

• 
Ephwopin g".-oP.lI!Iif J hl'!t~t·r. din 

Timi~oClra, eum st' s\ulw:;;lc,. lllea ~1I1111 
,lsla i~l va primi cap. Pl'UC~llllUl SllllHl 

I~piscupcsc, ('are se va ţinea la ,Carlo\'(~\, 
va dispune In privinta alcgerll Bun!I,1l 
ppiscop. Vacanţa llldclUllgat~l !:le aln
hule intrigilo[' palriarhuiul Brancovicf, 
care ill td ~i chip a lungit sedi~\'acall\(l1 
până ce nepolltl SC~I~l" ar('I!~IJ..W.':lJ!i1l1\ 
Letid n'a ajun::; \'1I'~la caIlOllH'~t.le 
,30 alll~ .cpa ce de ('!tI';~ \1 111;;..«' 

. mtrh'u, lui ~alishury. Renu
mitul barbat de stat al AnglieI lordul 
Cecil Artur Robert Sab'sburv. fost mi
nistru pre~edinte al Angli~l,' a llluril 
Sâmbăta sara in vrlstă de 73 ani. La 
vremea sa ~i nol dasem ştire despre 
imbolnă virea incarun \ it uluI polit ician. 
Se svonise chiar că-I mai hine;·A.a..! 
syonurile nu s'au adeverit. .~_, -

, r , " , . t e "manclna de par exnl,icabil', politice ... tetnsă este dete,stab. il Sambătă Poartel un comul1lcat) 10 care, puterlllc ren ru as", t , . - t'" toudelllllHI't'u t'mnilicl 11 um 
guvernul rusesc ,decl~ră că ~~ e în- I tidul nou care su\pâneşte Serbia de şi pentru binele SerbieI toate pasluJ1lIc bel't. S<\mbată s'a terminat in sGrş: 
destulită cu satisfacţia ce l-S a dat! două lunl., . trebue să amuţească... :s,'i 11rocesul pornit CoftV&.;vp.!>.liteI f.amili 

k 1 S t că parte dm con Să sperăm, tnsă că vlltoarele ale- ~ pentru asasinarea consululuI Rost 'OJV- I t un conVlIlS '. - d si s' a terminat cu COl.Jt:mnarea luturc 
sk~-. Cere pedepsirea tuturor celor juraţl, mal cu seamă cel tlIlen, au par- gerl pentru Scupştină vor marca a e- ~cmbrilor: n/{:rese Humbert.,'fl -fo: 

- vcratul inceput al noue) erl r'oliti(e' - - -~ -~--~ ---- -~- --------~ -.--- .--------- --~-----------.. -- conJemnati1 la 5 anI, Fn'acric llumbe, 
Dar inima mea tanrll'ă, înflăcărată I D?i biciclişti so~esc, , .' ," " _~_~"~ .. >-~ la :; anI, Romain Daurignac la 3 al 

pPlllru Solil'a, l~ar'('â. n~ .putf',a să f'f' d~a 1 ŞI alt.cm'~, - Cille' mue .lI m.tl putea SI l;'mil D.1urigllac la :2 anI puşl.:ă"i 
!pgaUl tie ~fatuf11e liulIlclL ŞI melancolic \ vedea la \ ata t \oi m - , 
l,lt'Jpz p('ntru "amorul" meu: " lJnde-s anii, (,~1I~ la jr!cul dt-a ,,,JIl9.t

a 'ltr OU rn ~t I. }) .... I'(l .. l.l.ll' .. J,.:ll" lor .it'la ()~l.~l'IHJ~ 
_ Atullci pc ~()fiea am ~ o iaU de, oal'hă" in loc de tetlţi\ pl'tndeam calC-UlI J,.~ ~ J.~ A " '1. .. _~ 

';\'\'viloHl'I'!, , ' .' ,copac În braţe Y, ' . ".. _ AHAl) :!!\- Augu"t II. HlUo. Se ~tic că Belgia prin legi a~nt ~(la 
-- O joardrt llllllal! ZICe mama, \ll- Unde-s serlle senllW. c~nd m ,1,\\<1 mC '. , ' casinele de ioc din ţară, Mal mare pe 

trolllU III odae, "ine pe lII'mi\ ~i tuta . . . I scl~r întinse" laraflll I[Hlta_I'll(~r I din. '~rf~; fl'izl.l mini~tt'rinlil. ZI d~ ~l s~ dere au suferit in urma acestor le 
:;;'a fost atâla haz! apl'II1l1ea V(~selta, - de "e lIlcll1gea .I,OCU z'ntăreste credinţa că actuala Crl{<l nlZ- baile dela Ostende, carI ,111 0e 

, C'l). 1 ' orţiam pe loc in mIez (le \, , ' , , d D s' . 
Eal' eu plângeam". • n~ ~n~ ~ , " " nistaiaIă nu va sJlrşl m curm. e,l primiau dela direcţia cas1l1el ~. 950 O( 

, 1 " ,noapte ŞI nHnte n auzeam, IllffilC nu \ re(lm I - ' ." . d >. f t ~ 
Mulţi alll ::illut de-atullCl '. ::,otlca ~Ie I ,', ,., It d al fi tecul' nimic nu, ,"edNilll I ascultarzle urmea:;a mamte, ~rlP e e {rancL Şi otelurile au su eri t'''''~' 

azi fatil mare; numaI eu tot prtbegcsc, c un Sl(\:'~âUt'" eaca ~cI,apne' pr;rnal'ul", pat'ft-' d'a se a"ropia de sfîrşit. In de- grele, aşa unul dintre otelu. dm 
d 1 't' . Il t (e c \ \O r y " '~ 'r fi ' r 1 k 

!lOI' ne es li:;,l m su e·,. ' Sunt de atunci peste douczecl dp ani! cursul rJlii de Sambătă au os! as- incassa zilnic cu l~, 'f_~l 
* 1 cuUati ministrul de esterne contele Go putin decât in an. "U ' ~ .~ 

I li '" . G l' ,c evalulază la , ,-ClopoţeiI zangănesc in tactu tropo e ~H' I , 't lele intinsc "I'e'H\' luhowski apoi contele Szapâry )'ll a, tuturor hotelu.;. '1:1 .-"", "aSI' 
!Ipla cal, pe când câruta lrece Cri~ul. dă. Il I Pe masa lIul 8 aU Ha ".' I '" vV k I 'H d" 'v '1' . .,~ase 1ll UZt1~rlll,; v . 
alP!'a ee duce la Va\a la băi. I să pUII mana pe uscata alăută, să cânt ... I fostul nWllstru e er e ŞI O O:SSJ mI Ioane """"'d 1 . 

Oar ce sunl lierele tn cale'~ ~llnt ' " T 'orrâ' morire-', Să cttl:t :'\ .. \~ml Pl~~ to~ i lmre. tilor opeiţf' e a JO':: ~.--
:-.,'illcle de drum de fer" . sirnţil'ei in sunetul, eoat'( e O\' III 111 se, ~,-flll Sensaţia ~ili( a fost însă' chiemarea , "iJ " . ..\ 1 
. '1 . t UJI cântec l' /' .,". Hl'utaliUiţi militare. La lot r lI)!!.H -~l' °llm Vl·n cu drum de {l'M'. intl'upez .la ea III r . '. .' , , la alldr·e'ltă alui Luk {lC~ Jas 7 0, aC- l' 1, j' 1 R' '/l . ,,,,. I te' 1. fost COllllefllllal ÎIl Bm' III, SlI uo, IGl'I'U Cit 

."oale cl\.ntecele p~er .. , In .iuru-mI e mI)' e ŞI pac" tua/ul lIlin~'stru de fillanţe. Lukâcs aver bach la H aHi ţi ti luni inchIsoare, ln ,~ 
Acelea~I hurube, zi,se "i1l8talaţi~nl bal- \ ~ă C!l,lltl. ).' ,."' ,să fie ascultat la Il ore, ,dar aS

CU 
- cina lui S·HII constatai I:->(IU Je cazu]'] 

lIf'al'e", spoite eu gaUHIl, po:,;omorlte stau Iau VIOara" Ah, e ,rec~, usc,tta, ŞI ll~ t "a lui s'a ambzat. maltl'alal'e. 
lI111britc de plhlul'ice, ! pol ;.;imţil'ea-ml S o torn 111 nhrăl'l de coal'lle, al CII ~ s'a amz'nal I'n 1/< 

., '.' , k . 1 ' " Ascu tal ea Ul d I 1 lJ06 {.opacll "au rarit. Iar"a e eO"ltă,.. 1\11 mal cant, , , . '. "siruluI comun e ESllo~iţi1 1IIliH'l'l,m.lc. ~~ , ,( 
iar spl',e (;riş, nu dCI~~rte~ buhuind ~i flue-, ' , ,Şi la ce aş mai cânt,a; ","ol'l'ei urma s~slrll ho~~,nsk\, care a reterat J.H. <:lHlll foile all~lpze, se \'1\ :tl'an.13. tn ~A)1, 

\ ,1 I I ol . ., 1 h . "x 1> ne ( oluc ,'V J ' ·t" er""!"' l'~l'e tlln )'LlnU "au<e ocom 1\ .. ,., 111Oril'e" - când (OI oc inegl'll.}JilI·Cd,!llt; estI' , J .• '/ 'd' Balcani o 1ll'll'C C"p07.11l~ UIllV " •• ", . 
O 1 ~'''' '1 - , : ta' I ure 'te;' .. '" 1 1·' I estia mlSCtln 01 111' , ,~ ~ 'tlit In măI o \lg"nuş :;u:;o.e~c,:;'1 .r g u l).i , ,~ , urmăresc ţi' al' \Tea să-mi \'Ol'beasc",., le Sa e In C 1. toate cplp .Ic pf\11<t li(·UllI, Il 

!i'lllg1\ () maRa de partl!-\alll ai nolJllulul , bire, * {lI si in hogăţi(', , 
1· I 1" 110. . ' > IC' ,. [q()A ~e "'1 ţll1ca ( " el'llC ". \ Poale mal e ,.mântuire" 'f J(aUH"H'(>1 .• ~ tltlU'l ~e vor ţ11lea. In anul nllol' ','i"" '. . l'ic 

, lm fum de bucătărie modestă se l' I )oI.t i'n hotarele comunelor RaJna posi\il~ t1l1i\'el'sală. in ~"it.-Lows ~Ame 
]·cSTII'ă. anu oS a _ ' * 

Trel b~he discută viitOl'ul, intr'o ,!ca- ~i Lipova. Şeful statulUI major, ba--= -, 
bină" de8chlsiL 
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