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dau [«. pe cel dpla Dohra, pe ~Iavicl . , \ ZilC'le acestea s'a tinut la :--;ibiiu 
UII sfat al rl'un!a~ilor, ş 'anume ai celor 
.'lutorisaţl, carI şi dnpă disolvarea. c~
milelulUi ~i cunoscuta cri:t.ă s'au :SImţit 

/ 

! 
! 

{"ulllui fatal~). apoI trebue să pl'Otes- l'U\'Îutitl'ilt" d-Ior l. llltll:I'U, ll~~!~i~,_ ])1', ( .. Pop()"ic'I_(~ ~l \: G~lIt_ 
Uim şi să punem la locul 101' pe illCOIl- ~ ~.. . ,--- -- , 

rlatorI 'şi î~l drept a representa sin,gura 
.... u loritatc politică. Îll partid ul naţIOnal 
român, 

't' t' "1 t 1 '1 d • t' a .\\artl nainte de ameazl, după-.:e causă ce I-se rcle31gă de Congres, este m~\T ~ leHIll, cal oema pe c< n lB par I ~ \... . presu:3 de orI-ce tndolală se cuprinde ln 
s'au reaJisat cele mal laudabile 81'urlarî Dr. l. SUClU ş:-a motivat f?e larg pr~- 'Statutul Organic. ' 
dE' inclugare, vin şi bat alături de p~nerea, eaf Congr~su~ nav~nal ~ pn-, Şi Con~resul trebue să relege a(a
pressa maghiară, în cel-ce cu ab- • mit urgenţa cu o maJo.rll~te lmpo~antă. I cerea Preasfantulul Sinod Episcopcsc, ln
negatie şi dmgoste frăţeasc& mUllc('tiC cu toate că l. P. S. Sa ~l de do_ue;orl a ~âiu pentru-că ~ces[a. e forul s,uprem de AlaturI de ace~tr frunta:şT, în frunte 

el] veuerabilul badea (leor~e Pop de îlltru Î!lU:\.ril'ea partiduluI mt~iollal. luat cuventul ş'a combătut-o zlcend ca. . J~decată canonică, ŞI eu am fost aCllsat 
" ~' .. da. -,- /ămurirl a urmat I aicI de abaterT grave, ear a doua pentru-că ; • 3 ase:;; t1, al} slat :;;i amicI intimI al »Tri-

(Jl4,ltel Poporului .. ş'au stat ban,1ţenl de 
:lIîpol'lallţa, () dovadA "iue, c.t luate 
1~lementele de fortă ale neamulUI şi-au 
dal mâna fntru a lupta in solidat'iiatc 
!)enlm cau~a nationala.. 

(.ileI contereuţa dela ;o,lbllU acest , I afacerea s'a adus aiCi cu scop de a pro-
singur :scop I-a llnnă.rit. Şi-I va ajullge. ('u\.clltart.u lieal'ulul lIallgra. i voca lupteI (aprobărI unanime) ear suprcll~a 
urI câl I'~om;lnl illcollHlientI uri r('1 ,lI' , 1 noastră corporaţie nu poate tolera ca In 

face causă comuna. cu' du!şmanil. ,Sunt a~anc recun,osc,Hor '~~muluI sinul s.ău să se cultive a:,emenea pornir!, 

, , 
Ca de regula, aşa şi de data aeea

..,I.tl <\!-spre ::;fatul fraţilor ;;i fl'u[]la;;l!ol' 
dHtitri, in preHa maghim'il au ap'1.I'ul arnit
Ilunte eronate şi tendenţioase. :;;i ca să 

prevină 01'1 ce primejdie ce al' J'esulta 
'lin acest sfat pen tl'll UngurI, 'fi FiigXe
ilen ,.\! ag)'arors'{dg« ameninţa ca. Un
';llrÎI,il vor arunca in l)umll'e pe f)r. 
Vlad, dacă el va face cum s'a hoi<1.rll 

• Ia Sibiiu: ~:1 vOI'bpa:!icA adiCă în Dielă 

impotriva aspiraţiilOl' naţionale maghiare. 

Arleverul e că şi D1". Vlad a fost 
'-",:" eta.. sfat, după cum es~e de sin.e ,ln.te1es, 
~ .. Gtf"'rJiufiM'f"-:'l-ar amenmţa ŞOV1UIŞlII, ei 

IUllla\ Îlllpotri\"a aspiraliilol' JOI' ml~io
:u~p()"~e YOI'),j, Pentru-că rcalisarea 

.Tn (;Olttra, ()1Jre:i{or. I resa jIlJaic,~ 
(j foc *1 pahI. La mm'ele cOllgres calolic ce 
s'a incheiat a/aU,fel f Î~~ Blldupt'sla, Demec~k)' 
,IJihdlr, director al I'lls/itutulul " Fe1'(//(', 
luzs~r din Budapesta, a ,i, - dupd cum 
Set'Le "Mag'l'ar Sfâ - următoarele: 

,,- Pajmdllr Peter u'a fimdat lmiv(/'
si/atea pent/'u .nlediciwştif cad s( fUrti~ai.J. 
aia ,in templul ştiinţei, de pe p..:mentul 
Ka,arilor" , , , 

Numitul ,iar cel'e daf'6a bl judecatd a 
luT lJemec'{ky, pe cuvi!"nt "d tI a agitat (J8~fel 
Îllcolllra uneT nal,lmalit,t(I. ,. 

lV'--ar placea fi mJllJ sd se puna la cale 
mi asemenea pror;es. 

Criza continuă. 
. ;lccslul' a~pil'a\11 ~i rn sinul armateI ar Cât sunt de cUI'agioş!, ca să nu 

.llsemna o noua :-;oi cea llIal mare pri- zicem _~ tndr&zneţI, dar totU~1 se ob
'nejdie pentm exi:slenţa nPRmulUl 1'0- Hel'viI. că o tllgl'ijol'are mare i-a cuprins 
Illâne:sc, pp U ngufl. 

De altfel nu \Tem să polemi:t.ftll1, ~1. :-:'a nu glume!7 te. r: fapt Împli-
:n aceasta privinţă, cu presa maghiara.. nit ca. l-a trimis pe Luk:.\cs din Viena 
,\r fi Jucru zadumic, XiCI si! I'eslabilirn să le spună Ungurilul' d'i. nu le Jâ ni
,ldev~ru! cu privire la cele hoh'l.rlte la mic din câte cer privitor la armata. 
~ibiÎu, Cine nu e oal'e convin~, că presa ;,\icl limba. de comandă maghiară, niCI 
:l'taghiară cu ştire şi tendenţ!os lntorlo- ~coll militare cu limbă de propunere 
eheaza. Jucrurile? t maghiara. nicI chiar - ciucurI! 

oi Vorba e că în concertul acesta de De aceea patrioţiI scl'iu cu lllgri-
a se năpusti asupra f'l'Untaşilor adunatI jorare ear cel mal n&hăda.loşI~ ca Bar
:a bihiiu vedem şi un ziar românesc, lha :;;i Barabas, scriu cu violenţă. 

Congres - incepe p, CuvIOsul \ Icar -- ci să proceadă la toate cate sunt propn[ 
pentru-că primind ur~~.flţ~ asup~a propu~ s~ asigure pacea In primul rend decl sa 
ncriI dep~H.llUlul ~r. :'~c\U, mi-a da~ ŞI dea prilej celur acusat de a fi complet reha~ 
mie prilej sâ me Justlhc, orI mal bine: bilitat orI dacă e vinovat, să se spună ŞI 
~ă stau faţa in lata cu ~cusalonl mei, cart asta, dar şO<lptele, bănuielile şi <Icusele 
pană acum nU,mal anoOl~n alaCau dela spa- să fie curmate odată (aprobari). 
tele vre-unul IresP?l1sabll, , 1 I Mărit Congres! Da, am pro~es, p~n-

Declar sus ŞI tare,. In!I n!ln.e ,de dent la Timişoara, dar tot ce ml-s a In

toate, ~ă Îtt C01ttra mea ',zr~r zn slI!ul blse, templat, este că judecătoria mi-a refLl,~at 
uc'ef mcl la vre-zm Jor tlPti, ~u , ,a tac~t dreptul de a dOlNdi că sunt calomnIat. 
tti,., o plângel e, ar,ttare 01"1 pard, l' cu alai Observ Însă: În proces nu s'a. SPU'l ultl
mal pu/in s'a da' vre-o ~ente!'li! care, .~-"" f roul cuvent şi chiar dacl calumniatorlll 
atingd t'aracterul. Prea Stinpa Sa EP1~CO- i ar scăpa teafăr, ::sta s:1 Însemneze p~l
pul meu este aci, de faţă, să me desmmtă tarea mea? 
daci altere~ adeverul: ,1 Dar oare cine nu ştie, că atât a~acu-

Aşa timd, sunt .In drept să cer! ca JI : riie din presă cât şi s~omotul ce s'a {ac~t 
I. P S. Sa Mltropoluul ~ă, facă.. aler, m. în jurul pamlietelor ŞI capitalul ce u~HI 
mijlocul ~ol1gres~luI, recllhcare :n acest: căut~u s:-.-1 scoată din campania pornită 
sens, ca nici o clipă sa. nu r~man~ n,lcl: contra mea, nu au fost decât etlucsullup
macar umbră de banura~ă ~ă 10 biserica: telor pentru episcopia dela Arad (Aşa e, 
noastră na\ional~ ~n' dlj'lnnur s'~ U?ătut \ .1,\,. n? \)u,p:l-ce odată îpsă am ,;1vut ef"'~"
uela. calca lllOrUlltUpi.' A-.:t::1s.ta, se '1nţ~lt:gt:, 1 sC,oP', ~u am zis: fie UC~UI~ pa.:l.le! D .. :·y,~--; 
dupa-c~, con!?rm PEupunenI luI Dr SUCIU, I tnvn!clI mei, carora pnn lupta mt:a h-s a 

PreasfiolOlu.l SmoJ. Eplscop~sc va. fi. '.erc~- I zad;1rnicit ajungerea uneI o~'~ mai multe 
lat actele !ntrale, ŞI se va !J ~or:vms ŞI dlO ţinte, yc!d că nu vor pace. C, me at:.J.c~ pe 
aClc, c~ unpotnva mea mmlC, nu sub- cuv2nt că prestigiul biserici} sufere fiind-că 
versează. eu sum vicar, Cel cari sunt însă zeloşT de 

Nu pot, În acelaşI timp" s~ ~u ~au prestigiul .. bisericiI noastre~ să poftească 
espresie mirăril ce me cuprinde 11l iata Ila Oradia şi acolo si! caute a .se COl,IJ'/,llpe 
chipuluI cum s'a imţiat interpdarea care daca ştiu eu represinta cu demmlale blse7'~ca 
a provocat propunerea ce ne preocupă. f şi dacd admi,listre, cu dreptate (p':lternlce 
Cum, asta să ne forma ce trebue sa. pre- , aclamărl) ear nu să vină. aicI cu mterpe
ceadă o cercetare disciplinară ~ S~ aruncIllărT basate pe scrierI ,anonime ,orI pe pam-
in mipocul Congresului o afacere care' flele ordinare •.. Altlel sunt 10 drept nu 
este de competenta Consistoruiul ~in Arad,? i n umar s~ presupun că nu presti8iul ,îl ~?,~e

Ştiam şi eu de, pamllete ŞI ~e ~rtl- I ocupa, CI ar VOI să me scoată d!n VICaf la~, 
cole violente şi anomme plasate prm ziare pentru-.cct de, celuI-ce nu put,u slung~ e'pl
străine. Faţă de acestea însă, tocmaI ~en-I s~op nJ~r d.upă treI alegerI, I-a,r veni bll1c 
tru a apăra nimbul bi,se~!ciI căreIa sll:llesc ~I un vlc~nat (a~a e, ~şa e 1). E~, pro,tcst~z 

f 

care pl'etinde c& serveşte mal cu cre- De altminterI chiar model'atul • A rad 
dintă, mal cu Illinte şi cu cel mal mare es Vid(~ke( scrie c& • intre Coroana. şi 
curagiu - partidul naţional. naţiune s'au virit salariaţiI militarl strNnh, 

Am numit organul dela Braşov, care sunt, se intelege, ministrul Pitl'eich 
care In num~rul seu dela 10/23 Oc- şi şeful de stat major baronul Heck. ~. 

cu tot devotamentul ŞI Junţa mea, mi-am l~să ca d~n Il70uve atat .de eg?lste să tiu 
făcut datoria şi am intentat proces. I timbrat aicI ŞI ce,' Mar-fiuluI Congres dr~p

Acest fapt să constitUI: Însă o crima, I late Şl tlUmal dr'eptate (lungi aclamărJ). 
pentru-care să fiu acusat chiar aicI in Con
gre,s? ~ OrI s~nt eu vin?vat, pentru-c~ s'~ lorbirea lui li. "ellel. 

,:: t .. _ LlJInnie luând !ştire din fiarele din , 
~"" Budupesta şi Viena despre confet'enţa 

dela Slhiiu, are aerul sa. desapl'obe cele 
petrecute, 

sens IInpot~lv~ me~ prtn zIarele strame ŞI M~rit Congres 1 Sunt şi eu pentru 
--.!!!tpre,otia la PCHta. neamulu:.,Şl bl~~rI~lT noas~re? Dar ?con!ra primirea propuneriI dlul Suciu şi. pen.tru 

Din domi, una: orI "Gazeta~ ştie 
ce s'a petrecut, ş'atuncI nu trebuIa s& 
ia.rafitudine rn contra celor adunaţI la 

f' ~lbilU, orI rntr'adev~l' are a!-?a de puţin& 
~ L. ~til'e U"e"\~\'e câte se. petrec in l~e Ho-
~'f ~ ~;lr.w.n~, mcât numaI dm ~re~~ strămă aHă 

. . ce fac frunta~il no~lfl. s al.llllcl nu-l 
este permfs. să-fi la aerul' de a fi celi
sOf'ă a pze{ll noastre politice. 

Sta? la o masă, pentru lL se În-
~elege, ŞI cad de aCQl'd un Pop de Ba

l " 

se::;cI, ~n Velicl, Ul! Popovicr-Lugoj ~'o 
gardă mtJ'eagă, de tineri entusia:;;tl ~i 
»~~azeta« ,nu al'e incredere in înţelep
cmnea lor r Dar atunCI cine S'el nă8cul 
pe placul "G~zetel« r Să ne spună ea 
un mănunchru de frunta!;!l maI repu
taţI şi cu jdel mal salvatoare pentru 
neam, Vom fi cer dintâI carI sa. ne 
ol'ienLăm dupcl sernixeil organuiul dela 

1 
t 

Braşov, 

/);lC& scrie in să numaI pentru a 
pmple rubrh'u nouă :tdin ale crisel 

Sosind erî Lukacs dela Viena. a cuI nu s a sens In a~eastă presă, . Ear respingerea propuneriI dlul Rotanu. F~ata 
dac~ dl Rotanu vr,ea sa iacă p~ censor.ul, de ce. După ale mele vederI şi după-cum 

spus că M. Sa n'a primit proiectul de YLcţlI, n,o astre publice" putea să lntcrpel~ze judec eu cele petrecute, inte~pe[~r,ea nu 
pl'Ograrn militar al comisieI de 9. 10 privinta uuo~ acusărf fo~mulate,. chtar i s'a făcut pentru a apăra vaz.a blse.nclf, căci 

Ştirea a produs cOl1sternaţie. Li- de ,,,-sa la ~dresa unul prela~ (alu,sl~ 1a I in acest car dl Rotari,u, . ca vechlU Illen~
beralil tşl tem adică mal presus de toale artlcol,ele vlOl~nte ce dl Rot.a,nu a scns In : bru in toate corporapunlle noastre blscn-

n LU,ll11Oătorui contra episcopuluI Ioan I ceştl, ştia să se adreseze foruluI competent! 
posi/ia de parHd de guvern, căcI aşa )ietlat:u}. . . I ci Întreaga afacere a fost trasă de per ŞI 
se vorbe::;;le: dacă el nu cedează, M. Sa Să mi-se facil. proces aicI. pen.tru-că: adusă aicI peutru aliume scopurl (sg~m?-. 
va negocia cu - consc::r patorir; adica eu am căutat să mi-se dea satisfacţIe nu! toase aprobări) şi cu tcndenţa dea nrmZCI 

cu poporalil. atât mie. personal, cât ~iserici[ pe car.e IJa;a una perso_(Jlte, ,care este \' asilie Mangra, 
Comisia de H a hotă['U de altfel că o represmt? Dar unde s a mal pomenl~ vicarul dela Oradta-;\'lare, 

nu cedeo'{ă, 

- .. Fie ce-o fi c, ar fi zis unul din 
comiSie. .noI nu Iăs&m din dreplul'I, 
chiar dacă al' veni Fi.irst Lobkovitz ln 
mUllcle Coroaneh .• , 

~e :t.ice apoI că iVI. Sa niel n'ar 
gAsi In pal'tidul liberal cine să, formeze 
cabinet pe alte base de câl ce cuprinde 
pl'oiectul de program presilltat de Lu
kacs, de oare-ce atât Tisza cât ~i Ân
dn\ssy sunt legaţr prin hotă1'Î7'pa una
nimă cu care s'a redigiat acel proiect. 

Aseară Lukacs s'a dus ear la Viena, 

asta? S,i dacă nu mi-se face drept~te. CI DaCA s'a adus însă aicI, tre bue s-o 
calumnlatorul ~eu ,poate să scape ~n pro- resolvăm şi me mir că insuşi interpelan
cesul ce e pe~ldlllie zncd, ar urma dm asta tul de erI vine acum cu propunere de a 
că eu sunt vlt1ovat? trimite chestia in altă parte, când doar îl 

Ce fel de princip justiţiar ar fi acesta? ve7.urăm şi ascllltaro1m cu câtă hotărîre in
Şi cum ar putea biserica noastră să adopte sinua vinovătia dignitaruiul bisericesc ..• 
ase:l1e,!lea pă!er~, c~~d s~ ,ştÎe: nu odată Propunerea asta de amânare, hotărît, n'are 
s~ It1tc':lplă In Justiţia ~lvilă s~ fie osân- alt scop decât să lase pe '\iangra sub greu-
due chiar persoane nevmovate: I tatea bănuielilor. 

. Pretextează Însă dl Rotariu că vrea :Mangra nu este însă numaI o per-
lummă, soană, ci representă biserica, este capu a 

Prea bine. Doresc şi eu să se facă 130.000 suflete ortodocşI. L~sendu-I pe el 
lumină, îns~ nu aşa, ca lunI orI anI :3ă pla- sub ~reutalea bănuielilor, ar suferi bise
neze asupra mea bănurala, ci numaI decât rica, ceea-ce este cu atât mar pUţin de to
~i din partea celuT mai superior for bise- lerat cu cât chiar înaltul presidiu constata 
ricesc, de Preas!lnţitul Sinod Eplscopesc, slăbi'rea sentimentuluf religios,şi t?cm~f de 
în care toţI trebue să avem încredere, Ear aceea m~ aşteptam. ca I. P S. Sa Mltro
CA acest for are dreptul sil cerceteze orI-ce potitul să· nu faca 'fcutătf când vorba e 
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. ca asupra unei chestir privitoare la cinstea J Er bine, mărit congres, când afacerea le~a, să ajllJl!l:l\1ll la fl'ateascit jtl!f'Jr'~[,N' In I 
' unul d,ignitar b,isericesc sa se faca lumÎ1H'l a (ost târitol aicI tocmaI pentru a se arunca toale, este a~s(liut nr.escepţionabil, d eoare<'(! 
· "u o " mat "aante. Altfel uşor se poate umbră ~i bănuială, mal putem nof să Iă- ~ aCf'lt:;la cu ateU mal Jp I'egl'f~tat, ClI nu .exls!ă nicI o investigaţiune, nicr un 

naşte ,în nof şi În alţiI convingerea, că uniI sam fără un vot al nostru toată intriga şi cât s'a lo\'it in acela~i timp nu illtr'o per'- deCit. şi nicIo sentintă din partea nirf 
prela/, U11a ;.tc ŞI alta li-efapta (Aşa e, aşa 1) campania fără a ne so/idariza cu cel carI soan!1 numai, ci Într'ull grup respectabil din unul for c t' b" , 

ii 

" 
i 

.Mărit Congres I După modesta mea admit şi practică astfel de miJ'loace de b" t ă . A '~d '1 1 ompe ent Isencesc, prin 
)serlCa noas r' , 1I1 r" am cari au uat care persoana vicarulur Vasilie Ma· I-lvra 

părere, Mangra nu poate p~eca de aicI de luptă în sinul bisericiJ noastre? solidal'itate cu vical'lIl ?llangra, căci îtnpl'e- ar putea r ' , /"l 

cât orI deplin rehabilitat. orI să depună Evident că nu. ci prin votul nostru UIlă au pUl'tat luptele bi~f'rjceşti al căror' 1 esceptlOnată dm Orl-ce 
mandatul, şi s~ se retragă şi din .icariat, p f~ S' d' etlucs este şi intPI'[)elal'ea luI Hotariu,. eal' punct de vedere, ' 
d..!că s'ar dovedi ceea-ce dl Rotariu a În- să spunem: rea s antu 1Il0 eplscopesc (' 1 t t l h' Asta cerem C A h" l' 

să cerceteze ce-I În acte şi s'asculte şi pe .ungresu nu poa e J'cce U:;;OI' pes e o c estle. . "a rc lep1Sc0l'U SI 
sinuat

E
: că est: comprot:nis• M dl Rotariu dacă ştie lucrurI şi mai grave, care a escitat :îpil'ilelf', ci dacă Ma.ngra şi ,v1ttropO!ltul dm inaltul Seu scaun ~'a 
u sunt Insa. convll1s cl!. " angra nu Ca lu'miua sd se faca şi capăt să se pună Al'adanij a fost atacat aicI tot aier trebue constate acest ad(;'J/{}r ('or1't . 

este vinovat (aclamărî 1), că el este Româ- . I sd' d l' l' , \f ' 't', - , s atarca unul 1 l d d acestuI scandal pe care ce cu jalba tri- ~-s(', ea sa It: aC/lI!. .' allglha aici a os! adever ce.rem deja Sfântul Sinr.d 1':1,'1' 
nu ce m:ilT ver e, Qrto oxul cel mal con- misa aicI găsise de altfel prilej să-I pro- atacat, aICi ti'chue să-I apăI'ă.m, căcI allfel '.J L, 

vins şi Întreaga luT vieaţă s'a petrecut piÎnă voace şi în Sinodul dela Arad, de unde cu ,'eputaţia surpată, CI' al' mai putea 1'1 sit scopes~ ŞI acea~ta este datorinţa s,f:tn
acum în ap,frarea ealdd şi a1'entata a nea- demisionend (advocawl Duma), arunca caute in fruntea cOllsistorulul Oradia-Mare. tuluI Smod, nu Imposibilitate, cum Slls_ 

?li..,Juf românesc ţi IZ sfintelor 1lOasltl! aşe:a- acuze asupra luI Mangra, dar pe carI SI- dat liiJld şi a"a J.!:reutăţile ce-l Îlltâm- ţine parintele J"litropolit~ Este un interes 
fi. in le bisericer/f (lunar aplause), d 1 '1" [lină Î/I ÎI) le l' , 1" 1 b" d 

l' ... no u lmamm l-a respms. , , ' "P IIlJl"ea gt'(> el ŞI expuiici sa c lsencesc e cea mar mare Însellll1.'l.-
Şi mal sunt convins, Mărit Congres, NicI noI nu putem face altfel. cacI mlsltmI (aplause illdE"lungate)! tate, ca vicarul On1ziI-Marr să nu stea 

că dacă nu era alegerea dela Arad, unde , Sunţ apoi şi eu de părere, că intreaga d 
l\langra a tras dungă peste multe socotelI nici in faţa nostră cinstea unul coleg al ~nterpe.la~lf' lJici n'a avut de scop decât să mar eparte suh povara c1evetirilur 
(aşa e, bravo !), unde de caracterul şi băr- nostru nu poate ti privită cu mai puţÎnă unplcdlce alegPl'ea lui .\Iangra In consisto- necontrolabile. S'a aruncat chiar aid 
băţia lur s'au "rânt multe curente, nicI in ;elosie, ci toţI trebue să poftim a se curma J'lIl mdropolitan (a~a el aşa e!) :;;i ar li în Măritul Congres, cea mal inaltâ cur-

,. M " o campanie care a sguduit deja şi pană 'd t t" I pres.. angra nu era să !le atacat, nIcI pam· :-iU) Cllllli a ea ~.ongresu ui "ii. lase făI'1l pora\iune bisericeasCă, umbrA-.a$U1J'r u _r,. 
Rete nu se scriau în contra lUT, căcI Mangra acum destul biserica noastră naţionala, r('\spulls asemenea telltati,,(', T b f t a:J __ 

e curat, ca aurul şi eu, tată de copir, nu-mr Suntem îngreţoşaţT de aşa luptă şi Illtel'f'sul bisericii eRI" apoi ;;ă facă re ue să SI! acâ aşa dară lumina, 

~: 

I 
doresc fericire mal mare şi mângăiere dorim să se sălăşluiască Între noI pacea! pace intre Iii ill~J. acolo undp pacea a fost ca umbra să dispară şi noI nu ne vom 
betrâneţelor mele decât ca măcar unul Ear pace nu poate fi p<ln,l nu se face odată tulbUl'ată, Lăsându-se insă făl'A reso!\'uJ-e afa- depărta de aicI, până ce această lumină 
dintre fîr mei să se bucure de vre-O vir- deplină dreptate şi lumină Într'o chestie Jcerea adu.sa aicl In chip incidental, s'ar nu se va face. Cerem constatarea ade-
i tute din cele multe pe carI nof le admi- În care cu dinadinsul s'a cautat să preocupe perpetua Yl'ajba care şi a~a amărit-a destul vc;rulu~ si sfântul Sinod este da-tor sa. "// 
~ răm la Vasilie Mangra (puternice aclamarJ), spiritele şi cu întonochiarea faptelor să suflf'tele drepte ţ;i numaI spre folos n'a fost ni-o de; (al)robarl " 
Ear Congresul ne va da voie să pretindem întunece adevărul (aprobari unanime). bisericiI (a"a e, aşa e !). unanllUe,) 
că noI cunoaştem bine pe Mangra, de oare-ce Eată ue ce primesc şi eu pl'opunel'ea 
luptăm Împreună de treJzecl de anI! La lOl'blrea dllli Dr. Georg .. l)opo\"ieI. luI dr, Suciu şi fac apel la 1, p, S. Voastl'ă. 
tot casul mar bine decât ceI ce scriu În zia- domnule i\lilropolit şi umilit "fi I'og .';\i p!' 
rele straine, şi la tot casul col judecata /tiaU Prea Sfinte dle AJityopob't! l~, SIJnţiile "oaslre, d-Jm' episcopI, primiti 
noastr~ va fi maT dreaptă decât a condeie- / ŞI cu cre~tinea~că iubil'e ~i ieJ,tal'e cel'cetaţl 
lor s,'mbria1e, căcI condeie simbriaşe sunt Afdr# Congres! J afacerf'a ce ,'j se releagă, ca astfel pl'jn 
cele carI sub sclltullicenţiI de presă s'au nă- Mi-am permis mal adineor} să cel' ~e- inaltul rostru glas deslegaT'e să daţi afa-
pustit ca nişte selbaticr asupra lUI Mangra, dintă cu eschiderea publicităţiI, pentru-că ceril?i pace :->ă fie (apl'uhăI'l unanimc)! S;\ 
după-cum făcut-au tot astfel cu un Dr. N. jelos de bunul renume al acesteI inalte cor- se cur'lIIe odată curentul ace:-;ta de a căuta 
Oncu, R. Ciorogariu, V. Goldiş şi alţT poratiunI, Il'aş voi ca Ruditol'ulsă asiste aicI vină. tuturor fruntaşilor, că (Iacă am admite 
fruntaşf dela Ar~d, urmărind un scop de la deslJatel'l în carI clocotesc patimele, Eal' să ne luăm după acuzele pătima.;'e, nu ~lill 
care nicI n'au făcut secret: 8a-l scoata după a mea părere, eu v~d In sinul COII- ZE"!U clW al' mai putea ocupa loc il! COlIgl'e~ 
di1i corporaliunile uoastre biserice1tl, unde gresuluI proJucenJuse incidente de al'lemCllea (apI"OLărI ullallime). ) 
lupta lor desinteresată şi energică a stat nalură. 

in calea unor ambiţiunJ, Am fost şi eu Pentl'u-că despre ce e vorba? Dellpl'e lorbit'ea d-luI l'. 4~Hltli~. L-
atacat, adeverat, cu mal puţină violenţ~, d d d atacurI in reptate în pre8ă şi prill broşurI N b d ' ~l' 
upă mo estia posiţieI ce ocup. şi prin împotriva unul dignitar biRel'icesc, Dar oal'e 1 u a~ a usa e paclenta l' ăfl-

C(HlrO(~H.l·Nl !-!hwdului. M. ~a 
Hegele a semnat decretul pCIlll'U COI1-

VOOll'Cll in se:-;inne ordinară pentru ziu"""",",, 
de 1'21'25 Octornvrie n :-;finlullll Sin()d, 

1. P. S, ~ . .\Iiil'opolitul Prilllat n 
trimes tnvilaţil tuturor episcopilol' :-;;i 
archiereilor, de a velli in Capitala. spl'e 
a li prezenţI Dumilledil '2 c. Ia orele 
~I jUIll. Ia Tedeumul ce ~e va oficia la 
;\Jill'Opolie in pI'p;r,enţa ii-lUI D, A. ~t!lr.m 
perşedinlelc consiliuluI rnini::ltru ad-in
tcrilll la culte, r urmare Înţeleg şi simt mal bine, că nu contl'a cuI nu s'a scri~? Cine n'a vezut În tulul Congres, dacă nu ar fi trebuinţă 

apărarea vazeJ bisericei se urmăreşte ci timpul din Ul'mă în pre~ă regretabila apara- a se reflecta la unile asertÎnnl ale 
nimicirea cinstel tmul om In casul de faţă tie de a ataca chiar pe cel carI joacă rolul Inalt Prea SilntieI Sale, car}' sunt de ----- .. -"j 

t 1\ IHlstol ~1111·gl\l·it,. __ ,.';1 Însă omul ni-e prieten, e dignitar cu im- 1 ţ 
portanţa în vieaţa noastră biserÎceascli şi-I ce mal expus in viaţa publică, să zic a~a: natură a abate opinia MăriI/tiu] Con-
t t ~ h" ~ ~ . ă 1 ~ ~ sunt atacatl cel mai harnicI, cel mal zelolll gres dela esenta cestÎuniT. Prol1unerea 

_1I.!,aca m aşa c Ip ŞI 10 aşa mpreJur r ,mcat şi desigur, ~ cel mar distinsi dinh'e noI. 
~doit me simt, indemnat să cer, ...... imir.ta ~ . de sub întrebare este înfaţ,'''ată adec'" 

r' A>la a păţit-o şi părintele Mangra. 'l" 
PropuneriI coleguluf Suciu. E vorba adicc1 T astfel ca ŞI' ca'lld prl'n ea l' • r c r Ceea-ce dovede<:te însă nu vinovAtia luI, ci " -s a e e ou numai de o persoană pe nedreJct acu- T ~. St'A IlS' d . . d I'b d' . tocmaT dinpolrivă: cre~terea unul curent antu U ,mo eplsconesc O cercetare 
zată, CI e I ertatea e aCliVltate, e con- '( t 
ştiinţa noastră. primejdios. Adică să nu fie cruţat ninwni şi sentinţă disciplinară în afacerea 

Să mI! ierte, Măritul Congres, dar ci dacă-ţI stă In cale, haid să-I atacI chiar Mangra. Propunerea astfel Înfăţi~aHl, 
pentru ilustrarea lucrurilor, voJ espune ce cu mijloacele cele mai nepermi~e. bine înţeles, cere ceva imposibil. Decât 
am auzit chiar erT, din întemplare şi fără M'a atins decI şi pe mine foartt' du- că aceasta este o întervertire a înţe
sA vreau. Se plimbau doul deputaţI con- reros interpelarea condeputatulul ltotal'iu, lesuluI el. Nol nu cerem dela Sfântul 
grc:suall şi discutau alegerea ce avem so care a aruncat În chip intempestiv intre noI o Sinod Episcopesc O sentinţă discipli, 
săvîrşim. "Apol Mangra nu poate fi nici chestie pe care să ne diferellţiăm, o chestie 
candidat, căcI acuze grave subversedză la personală delicatA, dar In care trebue să ne tzară în causa părinte luT Mangra, de
mijloc şi până nu s-o spăla de toate, rostim, M'a atins cu atât mal dureros. cu oare-ce, - întru-cât ştim noI in 
nu poate fi ales În consistorul mitropoli- cal tocmai din partea acelora, încontra' Cl't- contra părintelUI Jtl angra l1ici nu s 'lt 
tan", - zicea unul. Celalalt observa.: "Dar ror'a se l~dl'eeptă ,d~ Hotariu, am observat iniţial nici o cercetare disciplinară, ci 
bine, ce a făcut Mangra, că doar nu ne vom cu bucurie un sPJrJt de pac~, care, "pe- CeI'em tO('lUUI coustatal'pa au'.'shti 
lua dUpA nişte denunfărI ationime ?" ... I>Ef, ram eu, ne va face ca III vremurile l' ' 
a făcut el multe, nu se pot spune toate, astea grele şi in fata problemelol' marI ndt'H'~', ,că ade,Că dzn T p~~ct de ve
nu este în interesul bisericiTt"... ce ne preocupă şi suntem chemaţi a le des- d~re blSi"rZCesc vlCarui f asdle i.l1al1gra 

Citim în "Observatorul"" 
, ........ 

Din Nlonastir vine trista ştire, cil 
Apostol Mărgărit, fostul inspector al 
şcoalelor române din ~Iacedonja, a 
incetat din vieaţa. 

Rar s'a întcmplat ca un om l'a 
Margarit, care in definitiv n'a avut de 
cât un rol pur cultural, să tie atât Je 
atacat. Acel care pleacă azT dintre t~)l, 
n'a fost cruţat intr'adever niCI mfh'ar 
în vieata sa intima de familie. , 

Poate că Apostol Margărit a fost 
o tire prea aprigă şi dictatorială, dar 
nu mal puţin adevCrat e, că a fost 
însufleţit de un patriotism sincer, şi 
dacă i'se pot imputa unele greşelI, apol 

Cântecul lebedcl. 
se reculese din letargie şi se decise să 10- HJriett, trebue să alegI intre mine şi tatăl 
trevie. Piişi In faţa elevel şi a tincruluL I mCll, D-ta ade,:ea mi-al spus că nu o să 

-"-'!. 

De George Oluaet. 

1. 
Ciasornicul dela casa oraşuluI din 

Dieppe suna tocmaI ora zece, când se 
deschise uşa grădiner uneia dintre cele 
mal frumoase case din strada Agnado şi 
o tineră domnişoarl eşi. Era o frumoasă 
blondinl înaltă, elegantă, fata-I trandaflrie 
era luminată de doI dulcI ochI albastri; 
purta un frumos costum de marinar, pe 
guler era brodată o ancorA ear pe mânecl 
avea un decor bogat de aur. O ladv cu un 
esterior respectabil eşi În urma' el, in 
toaletă neagră de mătasă, cu pălărie Iată 
de pae, ear în mână avea dou! umbrele 
şi un telel'cop. Tinera miss respira cu de
liciu aerul de mare şi cu picioraşul ÎncăI
ţa.t ,în ghete llne, da cu împacienţă în 
niSIp. 

cân1 plimbându-şI cânil de toate soiurile 
Fete tinere în costum de sport, domnI In 
haine de flanel jucau lawn-tennis, ear copil 
blonzI cu picioarele goale lăsau în aer 
gândac! legatr de fire lungi de aţ~. 

Cele doue dame mergeau repede 'ina
inte şi ajunseră la Hotelul Royal, cand 
din curtea acestuia eşi un tiner, şi mer
gea cu capul plecat, adâncit în gândurI, 
aşa Încât aproape s'a lovit de ele, Işl 
ridică pălăria şi cu un accent străin îşi 
ceru scuse şi se dedu la o parte. Dar la ţi
petullin al tinerel miss lşf ridică Jute, capul; 
faţa-l palidă se înroşi, ochiI Întunecaţf 
schinteau şi făcu un gest de surprindere. 

_ Dar dragă I D-ta cunoştI di"posi- . mc pă,răscştr nlcJ ?dată. I1IcI_ pentru to~~te 
tiuoile tatăluI d-tale! Dacă el ar bănui că , comorIvle IUl~cT, ŞI dacâ ,me_ vo!. tllărttil.c ' j~ 
în .l"rese~ţ~ mC!l vo~beştI aşa,.. O h! ~~ta I s~,~~ sa remur la JllIne SU-fTii grlJeV ~, l 
e lInposlbtl l 1 e gandeşte numar, copdlta 1 pl. . , ,F' . 

- Daisy! Dta eşti? 
- Stenio I stri~ă iritată tinera fat~, 

apoI luă cu confidenţă braţul tinerulul 
bărbat şi-'l zise cu curiositate: 

- Inainte de toate vorbeşte de sora 
mea ..• Unde-al lăsat-o? Ce face? Dar ce 

E frumos timpul, Hariett? Întrebă. copilă sunt 1 Dacă dota eştI în Dieppe, atuncI 
Respectabila lady, - care probabil şi densa trebue să fie aicI. Stenio, amicul 

era guvernantă - dete din cap, apoI făcu meu, spune-mI unde e Maud? Condu-me 
semn feteI şi plecă spre POrt. repede la ea, ard de dor să o pot Îm-

Suprafaţa mAreT se intindea sur<1l brăţişa. 
trandafirie ca luciul de opal, ear soarel~ - Daisy I Drag copil! murmură 
se za.rea prin norif uşurel; un vent lin Stenio. 
adia şi mişca crengile subţirr ale arbori· Fruntea-T Iată umbritll de per negru 
lor şi flamurile dela poarta mare a ho- se făcu ca lacul când e bătut de vigelie, 
teIuluI. din ochI iJ curgeau lacrimI, vocea·f tre-

Pe iarba, care era deja uscată de I mura. 
ar~ita soareluf şi călcat;'! de oaspeţiI băi- Respectabila ladv, care până acum 
lor, umblau în sus ,i în jos nC8uţtlorl de stiUca aproape înlemnitA de surprindere, 

mea! ... Dar dacă - :.i-ta nu prevezI că I Acum (jar Harlett, daca de draglll 
am dreptate domnul acesta ar trebui să I meu nu-ţI frangI datortnia.,. atune] 11111 

, I fI' 
înţeleagă. . • I faer durere ma:e,.', atuncI -. anelt, IIU 

Aproape se îneca de iritatie; ÎşI În- i vom mal a~ea nJ~1C comun, ~ ~ 
trerupse cuvintele fără inţeles, s'a roşit şi - Dalsy! stnga gu~erna~ta plangalld, 
căscă ochI marT. Perplesitatea-T era mişcă- ()h' Daisy, dota bme şti, că ~- . 
toare, dar t?todată şi ~omic,ă. D,ajs)~ lşT în- gul d-~ale sur:-t gata la or~:·mJ"" . 
cruntă sprancenele twe ŞI mlca-I guni vreI vlcaţa, ml'o Jertresc ... t'Ge va ~"""'_-
lUă o espresie ameninţătoare. sta. e aşa de stri~t ,~nter"id e va zIce 71' 

_ Fir atentă, Hariett. D-ta ştiT, că M) lordul de va a~a ~ 
~ ~ . r l IVI rbl eU cu dInsuL, Nc-:nn 

eu 1Il IInpreJurăr norma e sunt ascu tă- - o vo t ,'lJ')eSC, j'II'11d-".'1 ' 'b O . ă r ~ A ~ I dar H<1rie tt, eu el .. toure ŞI te IU e~c, ar. Uit, a7. se Intem- mte es , " de dră lItj atilt de bună . ! 

plă un lucru, estraordtnar, De sora mea, eţ;tT o fiinţa atat ~ , , . . . ' 
tnţelege-mi! bll1e, de sora m~a, de Ma~d c Şi cu buzele-f lrandalmf s<'iruta fata 
vorbal Nu vrei poate să me stleştT s~ discut întVicăfuHI a guvernanteL 
despre aşa o chestie I _ Nu voi uita llicf-odată, " nicl-oJilt;l, 

Şi cu aceste cuvinte a început a ceea ce facT ni pentru miile. ~i sunt 
plânge, Vr'o câţT-va oaspeţi dela băI ~arl sigură că niel Stenio Maracky, cumnalul 
treceau Într'un landou cătră AProuvllIe, meu, nu va uita nicI cand." 

Pri ve au surprinşI la dama betrană, cătr~ S .' . ~ I ' I A A 

b \.. A d o tineră fat~ în pre- , tramul trist, lşI p ecă lJl1 capu II1gan-
care vor ea p angan d " O ' 
senţa unul tinăr palid. Guver~anta, ,mută, urat Şi se mtoarse spre als)', 
dădea numaI din cap cu lncâpăţtnarea - D-ta vreI să-fI vezI sora ... Durere, 
unul catâr betrân: I~ urmă totuşT se de- nu veI maI găsi-o aşa cum al cunoscut-o. , 
cise să grăiască Şl zise: Sermana Maud, s'a schimbat de tOL, e 

_ Dar dorinţa mylorduluI?,.. greu bolnavă .•. 

- Şi rugăril\! mele nu le iaT În COIl- Mica miss, privi cu frică la cum-
sideratie? respunse Daisy cu cald ură. VezI i nalul eI: " , 

) 

I 
I ., 
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de I C ocare 1 cita pr'esiune as.upI'a VieueI, abea dau III hlklllDtezet vagrebajtatonalc Don ludon &lu· 

al
I fost numaI greşelI me- onv • semne de viaţă". NUN!.. '(,grehajtasi 8:l80'f'ed6 eJlolli 6()O lI:oroOl. 

r,.:estea 1 A '" d' il "t' \., t~k.ekov"teJ~!I ('11 jaruMk.al irllatt vegrehajtasl UgyE't. 
, .. ,dll, F' d o '~1" "'1{: 1 ~011'" atu ul ra, J "a e IllSUI et l a e na lunea. . 1. .. 

Q lIn c 115 • ~. ,... '! ullD az aradi );:(r. lijrvâaY8zâk t~rtiletenlevo Ara .. 
FI în vlrstă de 6q anI,. d upll d I . C 1 V C'I tă în' adunare urdinară de 1-- 'frat;'lIdill C~»itIt1l1l1uI ~ea'J.. Sunt \'arQ8~1>1l1l (ehI) ."Z aradi l' i8 szll.mn ţelekkij-
- moare. • . ) ntru u tii Ula . N bl' 4 anI, de când capItanul amerlCa.n Beax Ilrvbe A -... i .or, vi! 111 8zamu haz, udvar, es kert· 

re a !UI)lat o Vleaţă mtreagă J. e , toamnă pe {iua de l~ltercurr ..ţ. ! oem e Ilnsoţit ue IicA sa a făcul o că.16tol'ie pl'i~ MI .116 il'lllatlanra al, luverost 2004 korou elleuDel 
'd " .' desigur că acest om I I ruO'ăm pe toţi mem-IV' . d' '. C ţ'\' . I tuegă.ll.pitott kiL:iMtaUJl arbaD elreDllelte. es hOK'i • 

Llii 1 eal slant, ŞI .' l' n., ore e .~ a. ~" b , • :uro~.a, aJungt'n ţii 1I~ roa.la . .Q,lcI.H aJunse, fentebb megjelOlt inga'lan .z 1903 hl Nowembflr 
\ .1 rămâne o figură tn ~stona !.upt~ or bril romanI al congr~ga!lUrlel sa se \lllsă o .mar'e. nenorocire.: !I?ă-sa căzu bol-. Jio li upJa. '''atAlI 1 Graker, a.z fga.ut1gii~yl 

. :- '1 ma"cdonenT ŞI a asrlra~l1lor pr'sillle ru:gresit la sedlll(a. Aceasta cu . nava ~I IIIUlI. (J [nmOrIIllllla Itl satul ham()bar I ~lilota 1. elu., 68 3Z a. megt&~andO nyUJlI.nos irve· 
maO! or \.. :.'. >'1 Îll ~hestil impor- :;;i d'atuncJ in tiecal'e an viile de cerceteazA. " tlisen • Idkltdtăsi aroll alul 18 eladatn! fog. 

!' r nationale. I atai mal osebll, cu ca L '\ I {> I l' . . I Arverexnl 8zaudakozok. 'arlozDak a~ IngaUIUI 
\ . 'd . Anchega- I b ~ "e spunem cuvî'ntul si Illormentu IceI sa e. In anu lsta mliA rect becsârăneJc 100/ ăţ vagyllJ i('9 korona 40 IIUert 

LuI Marg."lt Jf atorlm 1 :' . tante /re ue. sa~ ~ d . • şi el ~i muri peste câte-va ~ile. Sermanul c1- I keszp(,nzban v':;y IZ 18~1. LX. t.-az. 4~ §-l\ban 
.ea ideel narionale mucedo-rol11dne. sa ne presmtam cu toata emmtatea. pitan fu inmormentat alăturea de fiicA. sa. I jelzett Arfolyammal IIz"qtit4>tt âa az 18lţL (,v{ 110-

, t a avut de 'dus o ap,rig<1 ~uptă ~en- In pres.eara adundril se va line _ (JIlTte despre Draga. Un librar din I ~~~~:r Id~~1O:t&!"vI~:~t~;!8 ·~~~~~I~:~d::t~l~ ",,1. ,-t!i.,j·CII' sti dovedeasc <1, in pnmul. nnd, sfat prealabd, la otelul • Vass.. Kop"i"ja Croaţia a edat de curînd o carte 11Ht keZ,MJ/l~ ~etenlll. a vag;- IZ 1881 XL. t.-('2. 

- .~~ t'qtenta romilnilor in "'·l.acedonla, să .\ d O' .to-,b,-z·e . scrisA în limha serbeasca, av.8nd titfui "Am;tl- e71~1 ~ea8.,rtlhehln~b~D/.·'lb,~~autl~~n"znek.b;"~ bl'rt108!\glD.A\ 
~,., . 'f~ 1"'1. ra, L" 19°3. "1' DT t J \,f"'_ • • 1) e" a e) 'lI;us"r.. L... "" iza .. ,ys:.\e e III-

Jboare insinuilnle,. cum că n ar I • . tu; e "~~l1ek aţ:'a, ama." .~'~t it'l1u;J1l 1~ .SOţUI Q1erv~nyt atszolgll.ltatni. 
. : rb de cât de o Simplă ramură gre- .RUH."Ilt Şlrw,.1Iu, M. VeUmu, IUf Ab..,,(~11dru O~reuovlcr . ~c~pul cArţlI n.u Kelt Audon, t!103 evi' Iulluil h6 16 Dapj'o 

a seoretar. presldeut. e ponegl'll'ea regmeI Dr'aga, CI comproml- a klr, ,orvi'tllysdk. min' telekltllnyvl lt.tOaAg. 

'ască. lal'ea oficerilor asafliul. Se susţine, că aceastA Zubor 
Ast<1-z1 româniI sunt recunoscutI cal'te a fosl tipărită din insă.rcin8.rea otice- al 1-1 kir. w.e.ld blro. 

'., mod oficial de cătră Poartă ca na- f'ilor', carI urzi serA complotul dela Ni~. 

. distincta În ,Macedonia .. ' evident, t.r O lJ rt? -i mI'" _~_ folera in Ierusalim o te-
" ,: l1kdin cele marI succese nationale .)1; -. - ... +. legramă vesteşte că în Ierusalim a is-
;;r' noastre, ARA 0, 2!~ Octomvrie n. 1903. bucnit colera. Pân' aci au fost 8 decese 

E uşor de a critica acu,m în de- .,U()uuin komiszslÎg'" (tiCăloşie ro· şi mai multe inbolnăvirl. 
·<.u, când prima dira. a 10st tra.să, mânească), Sub acest sugestiv titlu ziarele _ JUHth Oyula _ fAcut de ru~llle. 

",ld cărarea a Început a fi bătătOrită. Tmghiare (ac un Ulrăboiu ne maT pome- O lecţie binemeritată a căpătat erI depu
: ~·sigur. suntem prea aproape de opera nit în 5on~ra ~luT Dr. Nestor Oprean~_ a~- tatul Jl/stlL Gyula dela un preot catolic, 

-Mărgărit şi de-aceea nu o apre- vocat 10 S.-j\!I~Iăuşul-Ma~e, pentru-ca !n care l-a inveţat, cu ce datoreşte un om 
, ". m în de-ajuns dar posteritatea va preseară strbanlor rak?tzlane a adunat.1n 'cult. unef manifestaţiI religioase, când se 

.
'. s~H facă dreptatea si !Jerspectlva curtea s~ 250~ ~ă.CăI (nicI ~aI mU~~1 f IllcI Întâlneşte cu una de aceasta pe stradă. 

T maT puţinI) "lIlarmatl cu Ciomege ŞI ureI ErI dup~ ameazl adecă, o procesiune re-
.! • pune în adev~rata lumină pe acela, de fer u

.... " ligioasă trecea pe cheiul DunăriI În Buda-

Comis! 
La subscrisui se accepte azil Ime

diat un tiner talentat şi onest etate 
(8-20 anI pentru despllrţemintul Ma
nufactureI: concurenţiI treblle sa ştie 

pe lânga limba român! perfect cea 
maghiară şi germâna. 

FrCHS :s il:SDOlt. 
- umeriI căruia, în definitiv, se ridică Auzln~ Unfi.uflI dlll oraş d:~pre asta pesta. Deputatul JU5th îl venia tocmaI În 

!~.: ce facem acum în Macedonia, . spune "f ~ M. dela 23 .• C •• nS ~~ ,emo- faţă, dar tlreşte ca un liber cuget~tor, ce Alha-Iulia (Oyulafehe"ar) În :1:1 Oei. 19°3, 
ţlo.nat foarte .' .ceea~ce s~ tIaduc~, l-a _c~- se respectă _ nu şi-a ridicat pălăria. Un 

Din străinătate 
fontidul Ruso-.JnJHHwz. Ştirile 

." primesc ziarele engleze din extremul 
;'!nt sunt departe de a ti de acord. 

mese zice că orI-ce pericol de res
:,: .. ! a dispărut, pc când »Morning Lea
.• .1 e mI crede că se va împăca la-

. . ii.:da CU Rusia. 
r·~,.,,,,::'·1.;q,y._."""us Însa a fAcut sa se 

"".. ~ ",li~fla Paris ştiri că amiralul Ale-
'if.._ l, c01Uan~antul foqelor ruse)itT din 

:::~n:rt P..a.cliic, ar fi :lis că de oare-ce 
k"';andajul in' ~\anuciuria continu~, 
!; '; iia e in neputll1ţă de a o goli de 
;[Ui,e de o cam dată. 

Alte telegrame sosite din (~crmania 
1'" ~munţă că guvernul rus trimite mereu 
""'tI forţe În Asia, unde se află până 

11 :,t,m peste 120.000 oamenI bine şi 
_,~ "" .• mpJect echipa~T ba ceva mal mult 
~ ----- ,..,.:imentele de infanterie au fie·care 

. ,{ ,; o secţie că!Crea\ă. 

1 
1. 

AlaltăerI a pornit din Kiew un 
-. t regiment întiinţat întradins pentru 

"iremul Orient. 

- E în pericol:- întrebă. 
- In pericol. 
r~aisy strigă: 

=- Iute Stenio, du-mi! la ea. 

Intrarii În curtea otelu!uf; Harriett 
'L\...'gea in urma lor - par'că ar merge 
:,' ~şafod Când se apropiarll. de pavilon, 

c ::lnirll o tineră damă foarte elegantă cu 
. , ';llugăriţa cu bonetă aibă. Daisy se În
'q;e şi păşind repede trăgând după sine 
p~: Sten io, Îl era par'că frică să n'o ob
·','fVe. N'a {olosit Însa. nimic1 a putut auzi 

. . 1 Ullcra Jam~ 7.ise cu mare surprindere: ... -} " 
7'~ -:"1!1~""""" Dar aceasta e ~iiss Mellivan cu 

, ",' asacky. 

p~ Dais); de-odată o cuprinse teama 
~ < -la I-se stranse ~ Însă gri ja pentru ~or~ 

pra mult maT mare, aşa in cât nu dădu 
,,1 C-, O l~l1portanţă ~cesteia. Stcn io deschise 
l' ., pavilonului ŞJ Palsy cu guvernanta 
: .-r"ură. 

p,:ms tremunclU~ ŞI au ~ntrevenlt ca. tibl- preot catolic scandalisat de lipsa aceasta 
r:,ul H~dfy ~ă-T lInprăştte "pe Valahl1 cu de resp~ct, i-a prins palăria ŞI i-a luat· o 
gandu~l, rele .... . Il de pe cap, fireşte, cu câteva şuviţe de ptr 

(Tandurd~ ,,~alahllor se ştie Însă, cu tot. 
n'au fost decat Isa ~pere ca~a frunr:şulul DI Justh, credem va ţinea minte lecţa 
Oprean .asupra careia UngUriI ~u gandurr binemeritată cât va trăi. 
bune vOiau să se năpusteascâ m onoarea 
~il('ll In deob~te e recunOl~cut, că tn prA-
~ Se intelege ctl unguriI n'au maT nă- l'ălill: de giU\',airicale d~. ~un renume alul 
vălit, auzind că i'n curte sunt vre-o r 5-2,0 fVemb(,"!5~" f erencz,. edIfiCIUl hotelutul cen
tHtcăf voinicJ (din carT Ung-urir au făcut traI,. pul~hcul e .sel·~ll. CU cea mal mare, pre-
2~O 1) ci tot cu frica in sIn au fost toată V(:HlIJ'e ŞI conşClellţiorltate. lJe aceea ŞI l'e
noaptea." cornand~m căI~uros ac?ast~ pr~vAI~e, ul~de 

Acum vestesc IOsă col În contra dlul numaI glUvaezlcale Terltablle ŞI Clasorlllce 
Oprean s'a fileut arătare la proeuratura de Ge[~eva, p.l·ec~m şi recvizite ~i ~rnamel~te 
din Kikinda "pentru ~apta sa", ~ea.re de de !\1'?lIlt, ,verl.tabll se, c~pHă. Ateher speCial 
altfel "e desaprobatil Şl de RomamI mal prop.rlll. 1 ele!on n-ru 4:H!. 
treg" ": carI vor şi da expresiune desa- _ O podoaba a pieţiI Andrassy. Sen-

Pentru grădina de .altoI şi ~coala prac
tică economicA initiatA de comuna Seli~te, 
se caută un conducator, 

Cel-ce doresc a fi angagiatI sA se "'6-
seze până în 15 Noem11rll a. c. Ia subsem
nata primăriA, tna.intil.ndu-şl şi documentele 
despre pregătirile teoretice şi despre aplica
rea de până a.ci. 

Onorariul S6 va slabili prin înţelegere 
ulterioară. 

Competenţil vor indic.. In o{flrt ~i 
ceea-ce pretind. 28 1··-3 

Se 1 i ~ te, in Octomvrie 1003. 

PrimAria eomuulLli. 
proba.nT loru 

';'. saţie generală produce gatlantarul fltrălucit, 
Lissuk cs haUJuk! care reprezintă eleganta prăvălie de mode Nicolae Hmfiu m. p. 
~ }l"inl'ipes1\ l,uisa ,i hl\rbatlll el. alQi Singe,. Sandor, Proprietarul firmei a !:lot .... 

Dum. Popa lU. p. 
primar. 

llupa elim :-le ve~teşte) fosta mO!-ltenitoare, fost multă vreme membru intern al Jirmel 
hincippsa Lui~a tl'imis o sCl'iso~l'e bărba- ,. ROS811blilh H, şi soţ", Cuno!lc~nd dorinţele 
tulul el divOl'ţat pl'in care'l roagă să-1 per- marelui public, şI-a provezut prlvalia numai 
Illit~ fn ser'băto\'ile Craciullulul a-~l ypuea cu mal-fa de calitatt>!I. primă ~i tie moda din 
copII, cacI iI doreşte aUH pe mult, incat viaţa urmă. Atragem atenţia publiculuI asupra 
in deprinde de asta. P"incipesa In tel'min foarte aceslei prăvăliI rnodel'lle. 
emoţ.ionanţl se roagă tie bărbatul el. Scrisoa- _ Cine e chinuit de renmatism

t 
po

rea a impl'csionat mult pe mo?tenitor') car'e i-a dagri\, vijeit de undlT, migrenă t Dacă pă
şi respuns ~i a asigUl'at-o că bucuros i-ar im- tirneşte cineva de morburile acestea, folo
plilli cerea gal' nu e in posiţie a dispune seasca erucea dupla electro-magnalieă in
sillgur, :::le zice că Regele George e neindu- venlatl tie dl Alhert Mi.iller (Budapesta. V. 
ple?abil şi s'a ,sup';rat mult ~i pentr~ ~cest Vadasz u. :H/Wn NI'. 86.968, care produce 
sclllm~ de, SCl'lsorT intre moştemtof' ŞI los~-a I resullate uimitoare In privinta morburilor 
sa soţle. Cu toale astea să c}"ede că Pl'm- amintite mal sus. 
cipesa Îţ;î va putea rerede la Crăciun copiiI. -..: Epistolele de multumitA sunt numi'S-

O mare mttustrof'ă de tren. rate, dovedind toale efectul uimitor produs 
Dupa cum veste~te o depe.;;ă o mare de aceasl!l cruc~, c~m se poate vedea aceast~, 

J , • • r " intru altele. ŞI dm epistola d-luI LudvIg 
catastrofă de tren, s a Intimplat langă Veiser, organist in Pojon. 
Manchester. Un tren accelerat a de- C· 1 t .~~." A . • • . ea ma nes rh,oCIOU .. erem .. pentru 
raliat _ mtr un tun e 1 de p~ Ş I,n ele Înfrumseţarea tel1ulul e crema de florI de 
propnI pe altele. Peste puţm ump a liliac, un borcan costă I cor. 
intrat un alt tren tot accelerat în tunel Pudră de fiorI de liliac 1 cutie 1 cor. 
şi a urmat o ciocnire îngrozitoare. Am- Săpun de florf de liliac bucata 70 fii. 
bele trenurI s'au facut bUCăţI şi ade- Pasta luno 2 cor. 
v~rată grămada. de r' el' Pudra luno 2 cor. 

. "ume. a t':!tonl au _ Mijloc sigur contra durerilor de 
pent aproape pana. la unul. stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 

. LiberaliI licitâ-ndu-I pe kossutltistI. stomac, contra boalelor invechite de stomac 
Cât de mincinoasă e toată campania ce o ~j 1J(:m~a lipseJ.poiteI de mâncare, pe urmă 
duc Ma.ghiari! pentru aşa numitele p"e-' un mijloc sigur purgativ fără durerr: e 
tensiunI naţionale u se Îll\'ederează maÎ ales ceaiul înti1ritor de stomac al farmacistulul 
prin absoluta indiferenţă a însaş ma.<;selor Kossuth, O cutie de probă 1 cor. ~o fiI., 
maghiare, cărora rnadever - cum se zice: o cutie Qe p robă ~ cor. 
şi gândul ce'l mal mic li-e mal mare Contra "uturaiuluI, tuseI, rrtgu
deci\.t aşa numitele, "prelens!unl u• pe Oi- şeleT, ReAmef şi a afeqjunilor laringilor 

Concurs. 
in cancelaria notarială din Ciuciu lCo

milaml AraduluI! este vacant un post de 
scrielor notarial dotat cu un salariu fix de 
600 cOI'oane, 200-300 cor. accidenli' ~ii 
cuartir conslAtătoriu din o chilie In care· 
locueşte şi un alt îlcrietor. 

Spre ocuparea. acestuI post pot rf'-· 
tJecta toti acel tinerI carI poşed praxa ne~ 
cesa"A în afacerile notariale şi In a cond~ 
cereI matricu!elor; poşed limba maghiar~ 
corect, şi despre desteritatea in afacerile
cancelal'Îel produc documente corespull.t;-. 
loare din cart să se vadă, că petenţif illl 

lucrat Vl'i-O ~-3 anI .i pllnă tn z.iua ultimA 
adecă a recurgerel, in vre-o cancelarie no
tarială din patrie. 

(nformaţiull! maTamAnunle se dau diJt, 
partea subscrisullll. fi 2-3 

Ci uei u, la 16 Octomvrie 1903. 

6eerfffl lono!!l-eu • 
BO$. eeroual.. 

Cele mal modepne 
paltoane de copil ~i dame, mal eftin 

se pot procura la firma 

SCHWARZBERGER MANO 
(l' UrUHmarthy u. S.) 

J 
Că!ug4 ri ţa se apri şi 

,,:' inulur, 

menI nu'~ ~işcă şi In tţflU'ă de parlanlenţ are un efect miraculos pastilele de pept cunoscuta ca o firma !iolida. In 
privi În urma - l~)ată. lumea priyeşte celvuţin apatică (:0- Sen~ga. Se pot găsi În {armacia Verg-

ma

gazinul acesteI firme, care aproape 

esclusiv ,ine numal pachete de dame, 
au sosit deja, în mare asortiment, 

rtlt~Ula asta. . Marta ft! alul Kossuth, în Arad, Piata d'oross-

) 

. - Ah! zise În sfîrşit, ridicându-şf 
)~, y la .cer, da~.ă dl MarackL ar permite 

,;; mreg15tnlm ŞI numele luT lntre cer carT 
vor da con~ursul la concertul nostru, 

(,: frumos venit ar aduce orfanilor nostri. 

(Va urma). 

....... 

O l'esimt aceasta şi el, tnşişI) căci eatâ B~n~150 (casa Dengl), 
rlll,"un organ guvenw.mental citim cii 1n --------------
pal·tidul liberal sunt exaspel'aţl de inerţia Red. respons. Ioan Russu Şiriano. 
massp,}or carI acum ar trebui sâ demoI11!treze Editor Aurel Popovlcl-Barclaun. 
In potriva Vienei. Eală ce zice semioti- -=======-===. =-============--
ciosul din loc "A, şi V", INSERTIUNI şi RECLAME. 

,.,LiberaliI sunt indignaţl de purtal"ea 
kossuthiştilor,. cal'I atuncI, când deCU1'geR 
l~pta de partId, au demonstrat şi agitat, 
ŞI acum când ,cu, mobiliilal'ea masselor ~i 
cu demonstraţiI lmposante ar trebui exe-

9Î51 $kv. 8Z. lll03. 

Ărveresi blrdetnH~ny klvoost. 
Al! arani Iclr. WryenYlzel!:, mint telekk1i.yvt 

hlt08&g kl:lzllire t8i1zl. hogy ,. Victoria' ' .. urat. 

noutăţI in articol!-
de toamna. şi i~. 

Merita spriginul tuturor noua firma., 

care ~l-a pus de ţinta a satisface tu

turor pretentiilor mareluI public. 
1(,61 6-11) 

.. , . 
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:, = >4&#1## .... I4&g7 ? g. 4#,## 

Noroc escelent la TOR O K //1 .,. 
M uIţi s'au ferioit p:rin nOI. 

S'au ca~tigat dela noi ~lIaI luult de 12 Juilioaue cor. 
NumaI iu cele 5 lunI din urma am platit <'plo lIull .'j.' ~ 

~~ . -' IU " " 1 • e.a~tlg·Ul·. ŞI 8llume: 

premiul cel wtt.re de 600,000 coroane losul NI'. 57080 
cAştigul mare de 100,000 " " iii 74:366 

•• ~JO,OOO. " • l09,7o{) "\ 
şi bIte multe ca.ştigurl mal mărunte. ~ 

In tou-ta lumeli cele ma.l norocoasa Iose se trag; dela loteria. noa'\t~a 
ettre se va deschide nu peste mult. 

_~ _. 1.0,000 Iose cu 56,000 Iiose cu căştig: 
Slj vor pune pe SOI ţI, adeca vor cit.ştiga jumetate din toa.te I08de ce !:le 
vor tel/ge, dupa cum arata nota de mtll lli vale. 

14 millio 4-S9.000 lrorollt~t 
sOl'solnak ki răvid 5 h6nap alntt. 
A legnagyobb nyeremeny a legszerencsesebb e~etb~~'!~ ;" 
· • ., ....... C.CDC. ~ •••• C.Ji~.n •. ~ 
Tovăbbă 1 jntalolll (;O().f~fi)f). 1 nyeremellY 4-00.~'f)l~ .. 
1 il 200.(.0«'. 2 1l 14'~.f)f.f.. 1 h !)~).f)4.4.. ~ it 
~.)·C)f'C'· 1 il 70.C)OE) 2 it 64 •. 0(~f." 1 il :if~.ft(~~. 
1 it 4 •• ·.)f)f). 5 il :14).C)(~ ••• 3 a. ~;j ••• 4)4., 8 il 2 ••. f'ftJ1i'" 
8 it I 3 .• ' •• 0- :~6 h .f).4 •• '0 kOl'ona es meg sok egy(}h; 
osszesen 33 .• )00 nyeremeny as jutalom 14.~:i!~.~~~~8~ 
korana iisszegben. .. ' 

Preţurilb clasa. 1 de Iose sunt următo~rt~le : 

o optime (l/s) fl. - 75 loIllU 1 ;)0 cor_1 o jumetate ~1/2) fi. 3' - SI\n 6'- (·or. 
UI1 patrur' C/4) tI. 1.50 " :1'-" un întreg (1/11 tI. (,' - " 12'~- " 

LO!iJde vor fi distribuite dupl\-ce baniI se vor tdmHe, sau poeta 
resttlote. 

S.1 poate comanda pl1na.. la: 

2 Noemvrie st. n. a. c. 
la casa de bancă a Jui '"r<;""~ 

m si-s'6tul: ~II, , fti rii 1, 
BUDAPESTA. 

II CEA MAI MAHE CAsA nE LOSUUr. 11 
, Loterii\e cele mal marI 81e nO~Btre sunt: . 

PRINCIPALA: VI-, Terez-korut 46a. LATERALE: 1. Vaczi-korut 4, .--:-
2. Muzeum-kărut l1, 3. Erzsebet-kărut 54. '-. 

Scrisoarea pentru comanda. Să tae. Blinct:Io Topok şi sotul, Buda! csLa. 
Vi"I rog a-mI trimite losurI originale do l~a dasl\ de-alo lotoriel de clasă tm-

preullA "u planul ol1!'ios. 

f 
V i\ rop: a fi rambursa } !le n1f collvlne 

Sumu de.......... .......... {'oroano fi trimit lm mlllld"t pOlitaI. . se şterge. 
o dliltnr in nottl de bU\lA (ln tllnhre) 

:========-~~-----~""--'-'~-~~-'--~'-------------------L--------b ! 
.~ ! 

I 

OCASIE BUNĂ! ,...<;=J 
Szab6 ffAlhert <,1 C'4 fi J4 costA un servis 

fin de sticlă, 
I cr I •• re conetA din 41 

~ fi ~~ ' -costa. un S61'vis J fi 3n coslă un prea fin rf de masă p ntru rf ser-vis pentru 
I lJ I 6 persoane, .din eel IJ 

mal fin porcl'ltlB de I I cafea SllU ceai 
bUC'ăţY, şi anume; 12 pahare de ap~, C8rlsb 'd, cu 8uriturl şi ornftmf'nte. din porcelsn de Carlsb'il), cu florI şi 
12 pahare de vin, 6 pl'hH8 do rachiu, 2fj buel\ţ': 6 farfuriI p. supa, 6 farf. auriturl, 15 bU('ăţl: mmta. p eial sau 
1 sticlA de 8P~, 1 sticla. de vin, 6 p. fdptur~, 6 farfurii p. desert, 1 blid oafea, 1 cantA p. Iaote, 1 ţiitollr-a de 
far(udI de compot, 1 blid p. compot, p. 8UPa. cu e~p8e, 1 blid p. fripturS, zahar, 6 fiIig,Asoe, 6 f,-,rfuril, la ol~ltA 

magazie de UHlrfuri de stiehi. t 
poreclan, hhnlli şi araujlmlCJltc , 

pentru bucătărie. f 
ARAD, strada Aezel Petar Nt. 1. , 

ţ . 1 blid pentru mancărJ groase. 1 p. ~ T 1 f. 239 
1 pOIDier&, la olslta 41 bucAţl. sauca, 1 solniţSl., la olalta. 26 bUCăţI. 1 D buC8.ţl. e e on . . 

. . t rachiu (6 persoane) 90 or. L ,mpA. de atArnJ\t 311 50. 
FarfuriI de porcelan alb, bucata 10 er.; flir:uri~ 8Jbe. pentrll BUPa. 7 er ; BerVJS ~en .ra . la 90 er. 1 eu+h 1 furehita, i 1 liogurA, 1& oh,lH~ 

IJ8NabourJ 4 fi. 80 er. Servis pentru desert: 6 farfuru ŞI 1 b ld 1 fi. 40 er. Ac ·lişl serVlS ~In StIC . b 't ~'t' y Ş 
.' . in . se reprlmeSI3 ŞI amI se res 1 ue. 50 er. Speoialitate: 12 p8hare de crIstal pentru apa. 70 er. Oblect ~le oe nu conv , . ,_ 

Becuri Auer (Raze) veritabile, 3J er. bucata. . lf; 4-30 

1 
I 

I 
'Lip0i'caJla,TribAna P~~orulUl" Aurel Popovioi-Bar~ian. ÂJ'~~ 

. ---
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