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Atât aboniunoiitele, «ât şi
inserţinnile sunt а se plăti
înainte în Arad.
Telefon pentru oraş ai comitat'502.
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1 1 . 2 % . Ele cresc într'una delà 1896 sunt stări de lucruri asiatice.
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Şi s ă vedem cum stăm cu şcolile. întrerupt, ba an făcut şi sgomot. Dar vine rîndul asupra adresei comita
65 377
la 1901 „
Iu acul trecut au
au umblat adică la asta p e Hollaky nu 1-a ganat ei 'şi a tului Pojon cu privire la revisuirea
Ear cât despre anul acesta, dej *
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gr.-ohent. 138,045 „
Dr. St. C. Pop deasemenï n u ia care ţine u n a dintre cele mal reuşite
ale terii român fara populaţie, ori nu
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evsnghfl
la
cunoştinţă
raportul plin de cifre, vorbiri ale sale.
mai cu sate In care bărbaţi nici p e
196 119 Я
,
,
reformate
dar
lipsit
de
adevër
şi vieaţa, a viciAtât vorbirea pe care a ţinut-o
bani nu s e vor putea v e d e a .
36.066
ovreieştl
»
şpanulul. îndeosebi relevează cele dl Veliciu româneşte cât şi c e a r o Ş'aicI iarăşi se poate constata, 1100 caşuri de transgresiuni, mal ales atită de Dr. Suciu, în uDgureşte,
Cât priveşte efectul legilor politico-bisericeşiî, îndeosebi noi Românii că stăm nu se poate mai rëu. P e ue-o- de p â l u r l , în cercurile sărace ale Hal vom da-o în întregime în numërul vii
mm sà ne plângem. Autorităţile bise parte indolenţa, pa de altă parte së- magiulul şi Radnel, deşi ministrul tor dublu.
riceşti române şi toţi câţi îşi iubesc râcia, ş'apol mal lipseşte şi îndemnul dase poruncă aspră să n ufiepedep
Aci accentuăm numai atât, că în
şi presiunea delà centre, eată ceea-ce siţi ţeranil pentru ori-ce lucru de ni contra propunerii comisiei permanente
neamul, să ia aminte/
mica. Nu v e d e apoi adevërul asupra de a se trimite o adresă şi din par
Căci eată ce n e spune statistica face s ăfimcel din u r m ă .
De n u n e vom şti reculege şi căsărmii honvezeştl, făcută cu multă tea comitatului nostru pentru a cere
tn capitolul despre părăsirea confesiunei.
avênta, val d e noi!
cheltuială, dar a ş a fel, că pentru co revisuirea legii d e naţionalităţi a
Şi au părăsit adică legea la anul 1901 :
E de constatat aici u n fapt : Ovreii mitat arfia d e v ë r a t câştig s ă d e e sta vorbit p e larg, cu interesante citate
gr.-orientali
782
sunt cel mal iubitori de şcoală. Nici tului casarma, a cărei întreţinere costă ungureşti, şi Dr. St. Pop, arătând cum
catolici
301
trei la sută n u român fără instrucţie, sumedenie de bani.
epigonii de azi vor să dreagă opera
evanghelici
253
ear la universitate a u ajuns s ă facă
gr.-cat
75
Dr. Ioan Suciu ţine un cald şi marilor măiestri ca Deák şi Eöfcvös.
ovrei
10
j u m e t a t e din suma totală a studenţi bine documentat discurs în favorul Ear Dr. Suciu înt'o fericită inspiraţie
Va s ă zică gr.-orientalil, din cari l o r ; ia şcolile comerciale dintre 5.269 instrucţiune! confesionale române, atât * ţinut o vorbire de însemnătate po
/ierte m a r e fao Românit, deşi nu sunt elevi 2623 a u fost ovrei/
de vitreg tratată de mal marii comi litică, corn r a r e ' a auzit în vre un co
Şi din contră, dacă vom căuta că tatului.
nici pe a treia parte cât sunt cato
mitat. Vorbirea aceasta*" şi in Dietă
lici», au perdut de doué ori mal multe în raport cu numërul nostru ce puţini
Vom da p e larg această vorbire ar fl făcut o mare sensaţie. Şi Un
elevi avem în şcolile medii şi la uni în numërul dublu al ziarului nostru, gurii au recunoscut valoarea acestei
suflete.
Tot aşa de triste sunt datele pri versităţi, iarăşi numai lăuda nu n e ca ţeranil noştri să aibă şi el cuno vorbiri.
putem.
vitoare la căsătoriile religioase.
ştinţă despre chipul demn cum sunt
După-ce a reflectat, slab şi inco
Dintre cel căsătoriţi civil s'au
apăraţi In sala comitatului. Raportnl lor, v i c i ş p a n u l Dálnoky, replică M.
cununat şi la p r e o t :
Averea statului ungar. După vicişpanulul nu-'l i a nici Dr. Suciu Veliciu apoi la ora 1 j Russu Şirianu
statistica publicată de ministerul de finanţe, spre ştire, d e o a r e c e nu v e d e nici o presintă In scris cererea de a se face
catolici
97 6°/
gr.-cat
979%
în anul 1901 vistieria statului ungar solicitudine pentru popor din partea votare nominală asupra propunerii co
evarghslicî
99 9°/
a avut 1476.66700.0
coroane; cu vicişpanulul, deşi multe speranţe le misiei p e r m a n e n t e .
reformaţi
98.7°/
Cum mulţi plecaseră l a masa,
71.099.000
coroane
mai
mult
ca în anul gasem de d-sa şi mal ales făgăduise
gr. orientali
86 3°/
multe
dl
Dálnoky.
voturile
s'au împărţit astfel: pentru
precedent.
Aşa d a r şi în această privinţă de
Discuţia propriu zisă începe însă propunerea comisiei permanente 73
Datoriile statului la sţîrşitul anu
cadenta în biserica gr.-orientală — am lui 1901 au fost 5.619.443,000 coroane, numai după-ce s e întră în ordinea ear contra (Românii) 39...
putea z i c e : la Români!— e mal mare. cu 7,358.000 coroane mai puţin ca înde zi.
Au învins cel delà stăpânire, dar
Zguduirile, prin cari a trecut anul precedent.
Comisia p e r m a n e n t a comita au şi scăpat o bună ocasie de a săaceastă biserică In timpul din urmă,
tului cere adică, pe lângă cele 4 % vîrşi un act politic cuminte, cum II
lipsa unei direcţii unitare şi energice
dare suplimentară încă 1 % dare su îndemnase în excelenta sa vorbire
şl mal ales destrăbălarea care cam
plimentară pentru fondul ordinar de Dr. Suciu.
Lupta la comitat.
tot de s u s s e porneşte, socotim că
pensii. Deasemenï s e cere crearea
Şedinţa de după ameazl, începută
au avut şi ele partea lor la produce Interpelări. — Dări noue. — Votare agi utiuî post de asesor la sedria oria 3, a mers mal neted, dar nu fără
tată. — Chestia naţionalităţilor. —
rea unor cifre atât de triste.
controla. Dr. Suciu şi mal mulţi arăCongresul national bisericesc discu
Lupta ce s'a dat Luni în congre
Atât Dr. St. C. Pop cât mal ales danl, a stat v e g h e până în capăt, netase chestiile acestea. Sinoadele s'au gaţia comitatului Arad v a româno me Dr. Ioan Suciu s e ridică cu putere
lăsend să scape nici o afacere fără
ocupat şi e l e d e scăderile constatate. morabilă. Discuţiunl atât d e a v â n t a t e împotriva nouëlor dări. Să poftească
a cere desluşirile de lipsă şi a se ac
E vorba numai dacă s e depune destul numai în parlament se mal pot v e d é . slujbaşii comitatului a munci mai mult,
centua interesele poporului român.
zel, intelig mţă şi mal ales spirit de
începutul 1-a făcut protopopul Si şi nu numai până lâ ora 1, e a r
jertfă Intru lecuirea relelor.
riei, George Popovicï, care a inter după ameazl de Ioc.
pelat p e vicispán asupra faptului că
întrerupt fiind d e asesorul Verzar,
De altminteri, tn ceea-ce priveşte a convocat congregaţia p e zi de ser- Dr. Suciu protestează cu energie şi
efectul legilor politico bisericeşti, n ' a u bătoare românească. Vicişpanul de se provoacă astfel un incident în care
Varjassy Arpâd este unul din
ce să s e laude nici Ungurii. Din con clară că n ' a avut cunoştinţă de acea fişpanul intervine chemând Ia ordine tre inspectorii şcolari regeşti cel
tra, constată o mulţime d e scăderi sta când a fixat ziua. P e viitor pro pe Dr. Suciu. Acesta nu s e lasă însă dintâiu în ţ e a r ă : de o energie p e
pe urma lor. Intre altele s e plâng că mite că n u s e v a mai întêmpla. In t e r o r i s a t d e mulţimea care vociferează, care şcoalele noastre au simţii-o ade
sporesc divorţurile. In anul 1901 a u fost terpelantul ia la cunoştinţă.
ci vorbeşte contra chipului uşuratic sea. Şi desigur, că idei» de stat
2541 divorţuri, cu 400 mal mult decât
n'are în comitatul Aradului représen
M. Y e l i c i u interpelează asupra de a se îngreuna poporul.
In anul trecut.
Se pune la vot propunerea şi tant mal neobosit. Acte şi oameni
unul c a s care priveşte cinstea unul
Creşte apoi în chip îngrijitor n u funcţionar delà periferie : a protopre- votează pentru 108 e a r contra (toţi mărturisesc că nicî-odată inspectorul
merul celor cari îşi părăsesc legea In torulul din Hadna, care în „Függet Românii) 5 3 . Dacă erau numai cu regesc Varjassy nu a închis ochii la
tre reformaţi, v a s ă zică cel mal n e a lenség" delà 14 Octomvrie a fost doui mai mulţi Români ori daca nimic, ci din contră, cu o rară stă
oşl maghiari. Reformaţii d'asemenî acusat de g r a v e abusurî. Vicişpanul fraţii Beleş (Ioan şi Vasile) votau şi ruinţă urmăreşte înveţămontul confe
perd prin căsătoriile mixte.
spune că s'a ordonat anchetă. L a el cu Românii, propunerea comisiei sional român şi unde a găsit de obiecE interesant că In anul 1901 s'au proxima adunare v a raporta resultatul. permanente e r a să cadă, căci nu în ţionat, earaşi ştim cu t o ţ i i : nici n u
trunea doue treimi, cât prescrie legea. s'a sfiit nici n ' a men^giat pe nimeni.
Încheiat numai 373 căsătorii între creş Interpelantul ia spre ştire.
tini şi ovrei, mal puţin decât în anul
Deputatul dietal Hollaky ia cu
Dr. Suciu vorbind asupra afa
El bine chiar inspectorul r e g e s c
precedent, când a u fost 4 1 1 .
vântul asupra raportului general a l cerii cu J a r e a pentru căile de comu Varjassy s'a simţit îndemnat să des-
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minta calomniile miserabile ce s'au
tmprftştiat e a r a In p r e s a maghiara d e
pretutindeni în contra institutului pedagogico-teologic român din Arad.
Publica adecă In Aradi
Közlöny'
delà 26 Octomvrie, la loo de frunte,
următoarele :

publicat, dar a dat crezëmônt unor infor- mele cu atât mai osebit, cu cât e neîn
maţiunl din isvor eronat.
doios, că buna intenţie, dreptate, apreciară
Ou propunerea limbei maghiare s'a şi obiectivitate venită din parte maghiară
acupat şi Dr. Ioan Petran, care însă n'a şi la Români tot astfel de disposiţiî poate
Varjassy Árpád,
îngreunat ci uşurat manca cinstită aiul Pipoş Să producă.
inspector şcolar regesc.
profesorul.
Dr. Pipoş şi Dr. Petran şi-au terminat
Dl Varjassy Árpád a făcut prin
studiile la universitatea din Budapesta şi
Institutul aradan acuzat.
astfel sunt îndreptăţiţi a propune limba ma aceasta un act de înalta dreptate. Pen
Arad, 25 Octomvrie.
ghiară. Profesorii aceştia in anul ace:ta nu tru-că dacă din încrederea guvernului
Sub titlul acesta a apărat In numeral propune limba maghiară, ci în locul lor pro e pus să privegheze asupra înveţăde azî al ziarului „Függetleség" din Arad pane Ioan Costa, profesor diplomat şi cua- môntulul public, tot aşa : d-sale II reun articol In care se afirma cà tn Semi ificat pentru limba maghiară. Putere nouă vinea şi dreptul şi datoria să sară la
narul şi preparandia română gr.-or. din este şi Nicolae Mihulin, profesor diplomat, mijloc când v e d e câta nedreptate 'i-se
Árad ar fi nişte stări de lucruri scanda- care propune ştiinţele naturale şi geografia. face unul institut care deşi românesc,
Se mal zice In articol că „în prepa dar' cine ar puté să n e g e , că tn ace
daloase şi contrare legii. Se afirma tn articol
că stările aceste de lucrări li-a constatat randie s'au primit elerl cari abia au ter laşi timp îndeplineşte o misiune cul
Dr. Jancsó Benedek, comisar ministerial, minat o clasă douö gimnasială, deşi după turală sublimă, dând patriei preoţi şi
mal astăvară, când a fost aici la examen lege elevii trebue să aibă patru clase se Învăţători harnici, buni cetăţeni şi
şi li-ar fi descoperit şi ministrului de culte. cundare" (Oare un profesor să fi furnicat Români cinstiţi.
Dar* actul săvirşit de dl Varjassy
Publicaţiunea n u putea să fie delà lui Zaslo asemenea ştirii Bed.)
Nu-i aşa, pentru-că conform § Im 86 mal are şi un înţeles şi însemnătate
Jancsó Benedek, pentru-cl ea coprinde date
al
art.
38 din 1868 în preparandii elevii politică. Se ştie anume, că dacă r e eronate, contrare adeverulul. Jancsó n'a
se
pot
primi
şi numai după ce au depus laţiunl încordate sunt ici şi colo între
fost trimis sä ancheteze pe teologi, ci pre
Unguri şi Români, causa In m a r e
parandia. Şi a fost trimis pentru-că tn anal examenul de primire.
trecut cine-ѵа i-a făcut raport (acest cine-va
In preparandia gr.-or. română din p a r t e este faptul, că In p r e s a ma
este Eugen Zaslo, prefectul Îndepărtat Arad ani de arondai nu s'au înştiinţat ghiară, unii, cu anume tendenţe, pu
delà institut pentru grave abateri, de re decât escepţional tineri cari să fi terminat blică cele mal alarmante şi în acelaşi
gretatul episcop Iosif Gfoldis. Bed) cerând sa- patru clase gimnasiale, reale ori civile. De timp nefondate ştiri despre instituţiunarea grabnică a stărilor scandaloase delà aceea s'au instituit careuri în cari tinerii nile române, despre pretinsele ten
institut ; în adresa mea cu numërul 864/902 erau pregătiţi pentru Intrarea în preparandie. denţe subversive ale acestora şi de
spre persoanele din fruntea lor.
am liniştit pe ministru, dar tn acelaşi timp
Starea aceasta deci, din punct de
A desminţi aceste ştiri, a lumina
am cerat să binevoiască a trimite la exa vedere al legii, nu a putut şi nu poate fi
opinia
publică, a restabili adevărul, eata
menul de capacitate un comisar, bărbat escepţionată.
distins de şcoală şi pricepător în ale teoriei
Consisterai vrând să ajute şi la sanarea ce trebue să facă Ungurii puşi la po
şi practicei pedagogice.
acestei stări escepţionale, In anul acesta, sturi înalte şi espuse. Prin nimic mai
A fot trimis Jancsó; el a asistat la fără intervenţia imperativă a guvernului, mult nu pot contribui la pacinica con
examenul de capacitate, a examinat temeinic in urma ajutorului bogat ce s'a asigurat, vieţuire a cetăţenilor şi prin urmare, la
şcoala practică şi internatal institutului, a putut deja să primească 10 elevi cari întărirea patriei comune.
Dl Varjassy a făcut acest lucru
muzeele, locul de gimnastică, grădina.
au terminat cu succes câte patru clase
In
chip
demn. S'a dovedit că-'i place
N'a putut să facă altceva decât ca secundare. Consistorul suprimând cursurile
dreptatea
!
pe ministru să-Ч întărească încă în li pregătitoare a enunţat tn acelaşi timp, că
pe viitor numai tineri cu patra clase va
niştea sa.
La numitul institut exersez control primi tn preparandie.
Statua regelui Mateiu
deja de 18 ani; cunosc deci complect or
Se mal plânge articolul amintit că
— şi Românimea.
ganismul institutului, desvoltarea şi resul- In preparandia gr.-or. română din Arad,
tatele sale. Şi tocmai pentrn-că tl cunosc, contrar ordinului ministerial, sunt primite
Sub acest titlu Rátkay László, pro
sunt nu numai competent şi tn drept, dar la examen şi fete.
fesor în Oradia-mare, scrie un articol in
şi dator ca tn contra atacărilor mişeleştl
E adeverat, că la examen se primesc care-'şî exprimă regretul că la serbarea
îndreptate tncontra profesorilor acestui in şi fete, dar nu e adeverat că în contra desvélirel statue! regelui Mateiu n'au par
stitut, a cărui organisare azi abea mal lasă ordinului ministerial, pentru-că ministrul, ticipat şi Bomânii. Cel puţin prelaţii să
de dorit, la desvoltarea sa este exemplar, de culte şi instrucţie publică numai în 14 se fi dus! Mal ales că regele Mateiu a
să protestez cu întreaga convingere a su Ianuarie anul curent a emis ordinul prin fost şi al lor şi pe acea vreme poporul
fletului meu şi cu toată puterea convin care ee opreşte pregătirea de tnveţâtoare român 1-a iubit aşa de tare, încât drept
gerii mele.
pe cale particulară a fetelor. Ministrul a suvenire că trecuse pe valea Crişulul să
Dapă cele publicate erl: , e scanda- conces însă, In urma rugăril consistoruluî potolească răscoala nobililor ardeleni, au
basa negligenţa ce se observă cu privire că acele fete, cari la preparandia gr.-or. numit Dealul Craiului dealul ce desparte
română din Arad erau deja primite ca eleve Ungaria de Ardeal, ear pe etânca din
la predarea limbei maghiare"...
tn
particular nainte de emiterea ordinului vârful dealului au săpat urma regelui
A afirma aceasta este (istentelenség)
păcat de Dumnezeu; ѳ lucru fără suflet sueamintit, să poată urma şi termina Mateiu.
să acuzi astfel pe Dr. Petru Pipoş tn manca cursurile.
Dar iubirea aeeea mare pentru numele
sa strălucită tn reeultate ; ear a-1 face părtaş
In anal présent şcolar nu s'a mal regelui trăieşte încă la Români, ne asigură
de asemenee stări scandaloase, a-I trage primit tnsă nici o elevă nouă, din ceea-ce dl profesor. Şi iovadă aduce faptul, că
la îndoială patriotismul lui Augustin Hamsea, résulta că nimic contra legii nu s'a tntêmplat svonindu se prin acele părţi despre trecerea
care 10 ani a fost director al acestui in şi nn se va Intêmpla.
trenului cu statua sfântă (a regelui Mateiu
stitut, e prostie.
Că la examenul de capacitate s'au adică!), Românii din Rev şi Clucla au
Dr. P. Pipoş predă na numai gra primit şi fete, aceasta s'a întâmplat din ieşit în calea trenului în numër imens şi
matica limbei maghiare şi stilistica, dar pro causâ că pe teritorul tôriï nu este nici o n'au lăsat să treacă trenul la Bucia, până
pune şi figurile mal marcante ale litera preparandie de fete, dar de inveţătoare este nn li-s'a arătat statua sfântă. O priveau cu
turii maghiare şi anume nn numai date bio necesitate.
capetele descoperite.
grafice seci, ci apreciază direcţiunea, nuan
Dapă articolul de erl „la institutul
Tot vechea dragoste, — zice dl
ţele şi resultatul. Elevii trebue să cunoască din Arad s'a presintat situaţia ciudată că profesor.
creaţiunile poetice mal patriotice şi mal sunt mal mulţi elevi particulari decât
S'ai fi cuvenit deci — urmează —
clasice, după cam din „Történelmi olvas ordinari".
ca domnii cari se întitulează Rumâni, în
mányok" trebue să cunoască evenimentele
Nici asta nu-I tocmai aşa, deşi la soţind pe prelaţi, sub emblemă vizibilă
epocale ale istoriei neamului maghiar şi examene pe lângă 2 0 — 2 5 elevi ordinari naţională şi religioasă deci, să ia parte la
faptele principale ale domnitorilor şi eroi se presintă şi câte 3 0 — 4 0 — 5 0 străini; serbare. De sigur ar fi fost mal înălţătoare
lor 6ÔÏ.
aceştia tnsă numai în mică parte sunt par serbarea care nu era numai a Ungurilor,
intr'o preparandie tn care elevii declamă ticulari, ci sunt învăţători bëtrftnï, de câte dar a tuturor neamurilor din patrie...
Desigur! Ar fi frumos să putem
Vajda-Hunyad, Fohászkodás, Himnusz, A 40—50 ani, pe care protopopii II silesc
rákoei szántó, A madár fiaihoz, A Tisza, la examenul de capacitate. Această goană prăznui tn totdeauna împreună. Cine n'o
Az Alföld, Távolból, Családi kör, Y 14*16 : nn atinge întră nimic starea legală a in doreşte asta ? Dar earăşl să întrebăm : cine
stitutului, nici nivelul seu intelectual, pen e de vină că nu se întêmplâ aşa?
profesorul nu poate fi perverşi
De altfel să zicem că s'ar fi dus Ro
Mö doare sufletul, c& faţă de munca tru-că bëtrâniï aceştia trimişi cu sila la
onestă a profesorului Pipoş chiar numai examen, cu patine escepţiunî, şi aşa de mânii şi el, cu prelaţi cu tot, la Cluj.
Oare puteau să prăznuiească împreună întreg
pe o zi a putut să se nască îndoială tn regulă cad.
sufletul acelora, cari au dat erezëmânt puObserv tn urmă, că hărţile geografice programul cu cel cari au huiduit imnul
blicaţiunilor din .Ellenzők" delà Cluj („Füg Kiepert nu represintă Ungaria, ci Europa; Casei Domnitoare, au cântat „Kossuth Lajos
getlenség* publicase adică după „Ellenzék*, dar şi acestea au ajuns în foc, şi azi In azt izente" şi au maï demonstrat şi contra
ear „Ellenzék", „Magyar Szó" şi „Pester institut sunt numai hărţi edate de tipografia ministrului président?
Dar ce să mal lungim vorba? Doar
Lloyd" au reprodus din „Keleti Ertesitö" ; universitară.
ear la această foaie litografiată scrie Eugen
Te rog, domnule redactor, publică însuşi dl profesor îşi încheie articolul
Zasló. Bed) care poate cu bună intenţie a aceste şire rectificatoare şi liniştitoare ale scriind :
a
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„Se poate că présenta unei delegaţiunî
române ar fi dat prilej la contra demonstraţiune, pe câte-va ore. Dar şi aceea
este adeverat, că presintarea unei astfel
de delegaţiunî ar fi. nimicit pe câte-va
veacuri tendonţele agitatorilor naţionalişti",.,
Cum aşa! Huiduirea delegaţiunel ro
mâne din partea ungurilor clujeni ar fi
nimicit tendenţa agitatorilor ?... Dar tocmai
din potrivă: s'ar fi dat prilej ]a agitări
nu se poate mai vajnice, căci a huidui pe
cine vine să serbeze cu tine împreună ar
agita chiar şi pe cel maï moderat şi opor
tunist om!

Puterea României.
Vorbirea rostită do dl I o a n O.
în şedinţa delà 16 Octom
vrie a consiliului comunei Bucureşti.

Bibicescu

(Urmare).

Dar să citez mărturisirea unul străin,
privitor bi toleranţa ee este la noî şi la
simţimint8!a noastre umamtare. Eata ce
spune di 8ebas?yan Ed« in zbrui „M<5gyir
Uieág* dala 2 Octomvrie anal acesta :
.Bucureştii au 9 spitale mari. Aceasta
arată mal ales gradul fëa de desvoltate
culturală. Spitalele acestea, parte sunt aşe
zăminte da Stat, parte susţinute de oraş
şi parte de singuratici fundatori. Pe bol
navul care vine la spital nu 1 întreabă
nimic; doar II scrie numele şi de unde
este, şi ca asta este gata. Nici o jastifl
care, nici un certificat de sărăcie nu se
cere, cine e bolnav trebuie lecuit şi dacă
e sörac II primpşte în numele Iul Dumnezm.
Asta o credinţa lor. Trei zaci şi şeapte
la sută din numërul total al bolnavilor
din spitale sunt streini, aproape toţi
Unguri*.
Mărturisirea aeeasta are însemnătate
pentru-că vine după un studia făcut la faţa
locului şi se vede publicată în ziare cari
cu ne sunt de loc binevoitoare.
încă un fapt, pe care uitai s ă i amin
tesc când vorbii de serviciile comunale.
Io budgetul comasiel, veţi gSsi. înfce
pensionari, o familie evreiască. Veţi găsi
ceva mal mult : acelei familii, afară şi pe
lângă pensiune la care b»gal are drept,
acelei familii i se serveşte lunar şi nn aju
tor. Şi dacă vom căuta bine, se vor gftei
şi a'ţ! evrei Intre pensionarii comunei, ba
chiar şi între funcţionari.
Nu e aşa că aceste lucrarî, dscă do
vedesc ceva, dovedesc tocmai că suntem
toleranţi ; că, făcând binel , sn căutăm
dacă celui cărui îl facem e creştin sau
evreu ?
Pentru а închein în«ă această parte
a indicare! manifestărilor «a învederează
simţemintele ипкпИаго ai•• naţiunel noastre,
permiteţi-ml Bă gene
z z şi să pun îa
evidenţă, prin eâte-va apropieri, calităţile
de civiliaaţiane antică ale poporalul nostru.
Vedem des, citim necontenit că In
alte state se formulează evreilor acusaţiunea odioasă că ei ar ucide creştini
spre a servi de sângele lor pentru serbă
rile ebraice. Şi se vőd nn numai acuzări
tn presă şi în întruniri, se vőd procese fă
cute de autorităţi, instrucţiuni tăcute şi
chiar sentinţe pronunţate.
Vőzutu-8'a la noi aşa ceva ? Nu. La
noi, despre cari se zice că suntem plini fie
ură contra evreilor, că'i pereecutăm pentru
credinţele lor religioase, EU să aud aseme
nea acusărl, nu se vőd азетеа proces?.
Şi tot noi suntem neumanitari, şi tot no!
persacutăm, si tot noi ne purtăm cu u ă
şi patimă oarbă în contra evreilor.
Alt-ceva :
S'au vèzat In ţări civilisate şi care
fac din civilisaţiunea lor atât de mare caz
în cât găsesc de cuviinţă a censura ima
ginata noastră lipsă de simţiminte umani
tare, se vőd — cnm s'a vözut de curînd —
caşuri când un cortegiu funerar evreesc
este huiduit, atacat, insultat, împroşcat cn
apă şi asistenţii bătuţi.
Văzuta s'a la neculţil de români, la
barbarii de români, aş* сьѵа?
Nu, şi o spun cu mândrie de Român,
că la noi, cortegiiie evreeştl, ca şi cele ale
altor neamuri, sunt lntimpinate ca şi cele
româneşti, cu respectul datorit maestăţi!
morţel. Noi vedem într'un mort, fie el de
ori orl-ce neam, un luptător căzut, In Inpta
pentru traiu şi salutăm cortfgiile evreeştl
ca şi pe cele creştineşti, d^seoperinda-ne
capul şi zicênd : Dumoiz u să'l Ierît>.
Semn de civiliaaţiune este scesta şiîneă
de civilisaţiune veche, semn de civilisât une
genetică, cum, fia tin causa Fsprimel lup
tei pentru traiu, fie din alte cause, nu se
vede aiurea, pe unde, tn genere, In faţa
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nnnl cortegiu funerar, lumea civilieată stă sprigineşte acţiuni cu ascuţiş personal, kovszky şi Iosif Angyal. S'a descoperit
cel puţin indiferent?, sau priveşte ca la un îndreptate tn contra unor persoane a deja, că poliţa contelui vagabund ѳ fals.
Bpectacol.
Deputatul Stefan Rakovszky s'a dus la Ro
Aceste fapte, mal mult decât ori ce, căror cinste a considerat-o întotdeauna zsahegy şi la tribunalul comercial de acolo
vëdesc c8 ura religioasă n'a găsit ni îl odată ireproşabila.
'şi-a înaintat escepţiunile tn contra condam
Când luăm ştire despre aceasta, nării sumare pe care au adus-o In chestia
loc In b'ânda inimă a Românului, dove
deşte că ura religioasă sau alta, nu e la ne simţim şi noi îndemnaţi, In inte cambiulul Improcesuat.
noi, ci Ia acel care ne acusă, cn orbire, cu resul adevërulul şi pentru a n « face
ura şi cn patimă şi pe nedrept.
Mânuşa. Operele ăi artă ale desvolnedreptate, ea declaram, ca î n t r u c â t
tatel industrii de mânuşi ui le presintă In
Dar, se zice — şi Intru aci In miezul
cestiunel — că evreii, din causa persecu- In chip Implicit din t e n o a r e a artico eolorl bogate si tn asortiment admirabil:
ţiunilor religioase ce îndură la noi, sunt lului nostru sus amintit s'ar fi înţeles Marele Bazar Porter Vilmos In piaţa .Sza
lntr'o stare de miserie ca nicăerl, şi din că şi dl Dr. St. C. P o p face parte badság*. Aceste confecţii se Împart In doue
această canea emigrează...
(Va urma).
din acea „banda", rectificam articolul grupuri: mânaşi de pele sunt de cea ma!
specie: do-o calitate extraordinar de
scoţond din chestie numele dlul Dr. btnă
durabilă şi fină. Sunt mânuşi fără căptu
Pop, care, dupa-cum ni-s'a asigurat, şeală, şi cu căptuşeală, pentru iarnă. — Tot
temeiu s'a adus In legătură cu acolo se pot vedea şi novităţile sezonului
Exposiţia industrială din Sibiiu. fără
persoane şi lucruri cu cari n ' a r e nimic de estimp : mănuşi din pele de cerb cu căp
î n ş t i i n ţ a r e .
tuşeală de mătasă. La mânuşile de pele pen
comun.
tru dame e o novitate, că ele au margini
I.
«
colorate: lila, albastre brunete, negre etc.,
După cum s'a fost vestit In vorbirea
Duel între ziarişti maghiari a fo-st dar sunt şi de alte diferite specii. Intre
ţinută la deschiderea exposiţiel, comitetul eri tn Árad. In soptSmâna trecută au apărut
mânuşile brodate şi ţesute Insă se aria
Reuniunii noastre agricole a pregătit un
„album" care continuă a se înzestra cu di adică mal multe articole atât tn .Függet câteva novităţr, cari pot să placă tuturor,
verse copil alese de pe cusăturile obiec lenség" cât şi la „Arad ез Vidéke* prin In tot decursul sezonului de toamnă şi iarnă.
telor expuse. In scopul de a Întregi acest cari в'а pnrtat polemică aspră din incidentul
Album, se va întocmi după exposiţie un că la alergările de cal din Chişineu domnii
atelier, In care mai multe casatoare se vor nu au vrut să dea premiul unul băiat de
CONVOCARE.
ocupa, timp de 4—5 sept ë mâni cu luarea
ţoran (Dobo) din Seghedin, care avusese
L de copii.
Despàrtëmêntul protopopesc Buienî al
'
Chiar şi de pe cusăturile unor peptare calul cel mal ban. Ba .Függetlentég" a reuniune! înv. rom. delà şcoalele poporale
atacat, pe^te tot, foarte aspru şi pe co conf. ort. din prot. aradane I—VII. îşi va
ţi cojoace se vor lua copii.
Din ţesSturile mal alese (oătrinţe, şar rniţele suprem Urban.
ţinea adunarea de toamnă Luni in 28 Octom
turi, feţe de masă şi de perină, culmi, şter
Din
polémia
aceasta
s'a
provocat
apoi
vrie (10 Noemvrie) a. c. în localitatea
gere, covoare etc.), se va Întocmi un al doilea
Aibam. Copiile de pe ţesotur! se vor face incidentul Intre redactorul Benedek Árpád scoale! din comuna Almaş, la care toţi
tot In atelierul amintit, cu ajutorul â 2—3 delà .Függetlenség' şi Schiö 1er Béla, delà membri! şi sprijinitori! învëtamêntuluï sunt
röeboaie. Lucrul va ţinea de asemeuea 4—5 „Arad és Vidéke* cari au duelat eri taca- poftiţi a participa.
Bëptomânï.
sarma honvezilor. Cel dintâiu a fost rănit
In acest timp se vor pregăti, In mă la braţ.
PROGRAMA.
rime naturală şi resp. reduse clişeurile tre
buitoare pentru Aibamul de tipărit. Aceste
1 Dimineaţa la 9 ore asistare la che
Cum se face prietenia. Mulţi se marea Duhului Sít.
olişeurl trebue să conglăsuiască . şi In ce
priveşte colorile întocmai cu originalul.
miră, că de unde şi până unde atâta prie
2 Prelegerea practică din limba română :
Luarea copiilor de pe ţesături şi pre tenie între preacuviosul arhimandrit Aug.
Zicerea
simplă, subiect şi predicat. Desvolgătirea atât de anevoioasă a clişeurilor prin Hamsea şi cel delà „Aradi Közlöny". Unii
tiirea
părţilor
de vorbire din trênsa. Prele2 - 3 artişti reclamă timp de 6—8 вбр ëmâni
ziceau că numitul ziar ţine cu părintele gerea se va ţuea cu şcolarii din loc, de
cel puţin.
Drept aceea, P. T. exponenţi, pe cari stareţ din causa că acesta e acţionar şi catră membrul care va fi sortat. Toţi membri!
tl priveşte, sunt rugaţi să rămână In aştep el la foaie, alţii pentru-cà se ştie închina sunt poftiţi a présenta prelegerea în scris.
tare până după luarea copiilor şi resp. pre- ad&nc. Ei bine, taina ni-o spune „Aradi
3 CuvêntuL de deschidere.
k gătirea clişeurilor.
Közlöny" delà 25, care vorbind de socie
4 Constatarea membrilor présent!.
Obiectele reţinute pe timp de 4—5
resp. 6—8 săptămâni se vor păstra cu toată tatea de gimnastică din Arad, zice, în articol
5 Discuţiunî asupra prelegere! ţinute
lagrigirea şi apoi se vor extrada proprieta de fond, că In sala numitei societăţi mal şi asupra modulul de a propune limba ro
multă toleranţa naţională şi confesională s'a mână în şcoală poporală.
rilor cu mulţămită
Alfgerea obiectelor ce se vor reţine, propagat, decât ar fi putut să propage cel
6 Incassarea tacselor de membri.
ве va isprăvi abia Luni la 27 Oct. n.
chemaţi într'o sută de ani.
7 Discuţiunî asupra cestiunilor şcolare.
In cuitnd se va publica In ziarele
„Hász Sándor — scrie „A. K". —
noastre o listă despre obiectele reţinute
8 Esecutarea concluselor adunare! ge
dimpreună cu Nrul curent, numele expo strângea acolo mâna cu vre-un sérac ne- nerale.
, nentulul şi comuna unde aparţin, aşa că gustoraş ovreiu ear Augustin Hamsee se
9 Propuneri şi interpelări.
fle-care exponent va fl In măsură să con înţelegea escelent cu ziariştii maghiari şo10 Defigerea locului şi timpului ţi
troleze, dacă şi care obiect a fost reţinut. viniştl"...
nere! proxime! adunări.
De altcum obiectele reţinute se vor preYa să zică asta-i: în sala de gim
eenta aevea cu ocasia extrădări! celorlalte
11 Autentificarea protocolului.
obiecte.
nastică s'a făcut prieteşugul. Prieteşug, fie !
12 Inchiare.
Pentru comitetul dirigent:
Dar unde-I toleranţa naţională şi confe
Pentru
orientare, cel car! doresc a lna
D. Comşa,
Vie. Tordâşianu,
sională, că numitul ziar a scris şi scrie cn parte la prânzul comun, sunt rugaţi a se
preş. Benn. agrlc.
près. Renn. sod.
înverşunare împotriva bisericeî răsăritene ?!.. anuncia ma! nainte, la secretarul despărţeT. Popovici,
Ori poate că amicul seu Hamsea Га po môntuloi
secretar general.
văţuit a ş a ! . . .
Buteni, 10/23 Octomvrie 1902.
*
Nicolae Boseaiu,
Cornel Novacu,
Nou ba on dirigeabil. Ua inginer tinër
preşedinte.
secretarul.
din California, Carol Staube y, a inventat
un balon perfect dirigeabil, care se coate
folosi
un num a' la aşcenziune ştienţifleă ci
ARAD, 28 Octomvrie n. 1902.
şi la transportarea calatorilor. Inventatorul
PARTEA LITERARĂ.
Mitropolit gp.-or. român al speră că nu peste mult trenul şi vaporul
Bucovinei, prin decret preaînalt, a fost va deveni de prisos. Maşina-! sburătoare se
numit episcopul Dr. V. de Repta, până pregăteşte acuma, dar modelai e expus ta
San Francisco. Balonul se fabrică din alu
Românii în Dacia-Traiană
acum deputat în Reichsrath.
Înaltul minium,
forma fusului, lurgimea ! do 228
Până la întemeiarea Principatelor.
frétât, nainte cu 7 ani fusese profesor urme, diametrul cel mal mare 56 urme ;
De
la facultatea teologică din Cernăuţ. Nu încape tn el atâta gaz că poate ridica 21000
mirea aceasia eşie ътгтр-шиыл w >-"•• - » " - o
\urmarej.
*
-•
«
- bucurie de toţi fraţii noştri din Bu sunt dona motoare de gazolin, fle-care deaMurgu (Bweis dass die Wallachen der
voaltă 26 puteri de cal. întreaga greutatea Römer unbezwerfelte Nachkömmlinge sind,
covina.
construi ţiel e 13000 Kilograml. La cele două
•
extremi toţi a balonului sunt dou6 cârme, Buda 1830) apără ideile susţinute de Maior,
Ministrul Wlassics a sosit eri pe ne ear de ambele părţi cârmă tn formă de lo- combătând unele scrieri contrare, de altminaşteptate la Braşov. Este însoţit de consilie
peţl. Această construcţie întreagă sborul trelï fără importanţă. Kogălniceanu (Histoire
rul Molnár ViMor şi de secretarul
Bényi
lózsef. Avea de gând să visiteze întâiu şco- pasere! şi asigură perfecta cârmuirea balo delà Yalachie et delà Moldavie, Berlin 1837,
lile române, dar fiind sërbàtoare, n'a putut. nului. Ia partea din sus a balonului sunt ed. II a 1854), dând tradiţiei despre de
S'a dus deci la şcolile săseşti şi maghiare, eurub', cari cari regule»ză ridicarea şi co scălecatul de peste Dunăre al banatului
borlrea. In balon vor fl şi cabine pentru
unde pretutindeni a pus ehvilor întrebări.
primirea a trei zeel călători. Iuţ ala balonu oltenesc al Basarabilor acelaşi înţeles ca
*
Lămurire. Delà bărbaţi vred lui e de 130 mile pe oră şi primeşte deja la Tunusli şi Fotino, admite o admigrare
româna din Dacia Aurelian!, pe care o pnne
nici de erezamênt primim asigurarea, angajări pentru călătorii mal lungi.
*
pe la finea secolului VIL
că dlDr. St. C. P o p , advocat In Arad,
Contele Matnşka. Subnotarulul dispă
Continuitatea elementului roman, sus
nu are nici o legătura nici cu Ma- rut a comitatului Lipto, contelui Matusk*,
ţinută
şi prin autoritatea lui Gibbon (The
care
precum
se
ştie,
a
falsificat
bilete
de
glaş, nieî cu cel ce spriginese p e Mahistory
of the decline and fall of the ro
tren,
Încă
tot
nu
'i
s'a
dat
de
urmă.
»Elle
glaş tn campania despre oare a scris
iör"
din
comitatul
Nyitra
aminteşte
de
un
man
empire,
1776 ş. u.), a urmat să fie
.Függetlenség" delà 24 c. şi pe care neu ţpScat al seu. După acesta adecă
menţinută
şi
în
istoriografia străină, fie In
noi am comentat-o sub titlul „ B a n d a Mbtuska are la bănea din Liptó 8zt. Miklós
concepţia
veche,
fie în înţelesul teoriei lui
In numërul delà 25 c. al ziarului no un cambiu de şese mii coroane, pe cambia
fltru. D-sa nici nu aproba nici n u figurează ca giranţi deputaţii Stefan Ra- Thunmann. Mai mult sau mal puţin în în
1

1
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ţelesul acestei teorii, ea a fost susţinută şi
de filologi. (Kopitar, Albanische, walachische
und buigariche Sprache. Jahrbücher der
Literatur, Wien 1829. — Schuller, Ar
gumentum pro latinitatn linguae valachicae
sive rumunae epierisis, Sibiiu, 1831 ; Zur
Frage über den Ursprung der Romanen,
und ihrer Spachen, Bonn 1836 ş. u. —
Fuchs, Die romanischen Sprachen In ihrem
Verhältnis zum Lateinischen, Halle 1849).
Intre filologi, cel dintâiu care a sus
ţinut o teorie contrară continuităţii este
slavistul Miklosieh (Die elavischen Elemente
im Rumunischen, Wien 1862). El se deose
beşte de Sulzer şi Engel, punând emigrarea
din Dacia Aureliană ca armare a aşezării
Slavilor în sudul Dunării, prin care ele
mentul roman de acolo a fost împins parte
spre miază-zi (Macedo-Românii), parte spre
miază noapte (Daco-Româniî). In scrierile
sale mai din urmă (Wanderungen der Rumunen, Wien 1879 ; Beiträge zur Lautthre
de rumunischen Dialekte, Wien 1881 până
1882), în care d& atenţie Românilor din
Iatoria, el n'a modificat prima sa părere
decât în ce priveşte începutul formaţiunii
poporului român, punându-'l înainto de cu
cerirea Daciei, déjà la cucerirea Illyriculuî,
unde Români! s'ar fi format mai ales prin
romanizarea Illyrilor, (străbunii Albanezilor
de astăzi.
Astfel teoria migraţiunii, după Sulzer
şi Engel neadmisă nici pe istorici nie! de
filologi, a fost reluată de Miklosich, mai
ales din consideraţiunl linguistice, care
reclamă ca necesară o unitate teritorială
pentru formarea limbe! româneşti! înainte
de separarea celor trei dialecte principale
(daco-romftn, macedo-român şi istio-român).
insă ea a fost respândită mai alei prin
Roesler (Romanische Studien, Leipzig 1871),
care a susţinut-o ca aparatul critic al isto
riografiei moderne. Teoria lui Roesler este
in fond ipoteza lui Sulzer, expusă în formă
mai ştinţifica şi completată în datele pri
vitoare la argumentele istorice şi linguistice.
In noua sa înfăţişare, ea găsi mal mult
resnnet in istoriografie şi mal ales în cer
curile filologice. Dar şi consideraţiunl de
de ordine politică n'au lipsit să contribue
ia propagarea el, mai ales în Ungaria, unde
în luptele naţionale se caută şi arme din
arsenalul istoriei: astfel teoria lui Roesler
a devenit o „axiomă" a istoriografiei ungu
reşti din zilele noastre.
(Va urma).

PARTEA ECONOMICĂ.
Preţul spirtului din Arad, 27 Octomvrie.

Spirt rafinat, vânzare mare
118..
mică
120,, brut vôflzare mare . . 116.—
,
,
„
mică . . 119,—
100 chilograme borhot uacat . 12.80,—13.Bursa de grâne din Budapesta
50 chlgr. grâu de toamnă cor. 7 44—7.46
„

,

,

Secară pe Oat. .

,

,

ovös pe Oat. .
porumb nou . .

„ 6 5 0 - 6 51
, 5.68—5.70

Bursa

comerciului cu porci

- .

,

!

.
.
,

,

—.

.—

din Kőbánya :

Eaport delà 25 Octomvrie.
,
. pana ia rfuu ,
. tineri pană la 320 ,
. tineri . . 250 .
(sêrbï) per. peste 260 .
,
,panăla240

,
120-122 .
118-120 ,
115-116 .
112-114

ULTIME ŞTIM.
Esplosia unei bombe. Livomo,
27 Oct. In apropiere de seminar a
făcut esplosie o bombă. Un copil a
fost omorlt e a r ' altul răcit.
Vulcani în acţiune. Guatemala,
27 Oct. Locuitorii oraşului Qiezaltenango au fugit din causa ploii de ce
rnise ce vine dispre vulcanul SantaMaria şi alţii. Sâmbăta s'au simţit şi
cutremure de pamênt.

r

Red. respons.
Editor Aurel

Ioan llussu Şirianu.
Popovici-Barcianu
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Gel mai plăcut şi cel mai ban preparat pentru văpsirea perului este |

MELANOGENE
de
miaunte prin

A apărat:

de coloare neagră şi brunetă. — In timp
câteva
acest
excelent şi nestricâcios preparat se pot
neagră
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Această
e per
manentă şi nu se poate deosebi de coloarea naturală ; nu se mur
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apă caldă.
B nestricâcios şi întrebuinţarea e foarte simplă. Preţul prepara
tului e : 2 СОГ. 80 fllerî. Preparatul, care

STROPI DE EÓUA

văpsi în coloare
coloare

DE

ELENA DIN ABDEAL.

Se afla de venzare
Poporului*.

la

Administraţia ziarului

Si

face perul blond,

JPreţiul 1 cor. plus £5 fii. porto.

o r i c ă r u i per, In câte-va minute, îl dă atât de plăcuta coloare blondaurie, In coloarea inului, cenuşie sau de o r i c e coloare dorită,
fără-ca să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă

„Tribuna

mare 2 coroane.
8W Poftiţi a â cu atenţiune la marca de patentă I 1 Я

ü

і

TEAIÎAJDU
este un preparat probat în nenumërate caşuri pentru boale de pept şi plămâni

Se poate folosi ca cel mal bun succes In contra tusei, durerii de gât,
răguşelel, în contra tusei măgăreşti, îngreţoşărir, ta contra tuturor boalelor
de pept; tn contra Îmbolnăvirii de gât, laringe, plămâni, In contra respiraţiunil grele, a boalel de pept şi a astmel etc.
Preţul: 50
fllerî.
608 - 3 5

M u r e s a n i i l 55

08

SPIRT CONTRA REUMEI

institut de credit şi economii, societate pe acţil în

MARIA-RADNA,

(spirtul »3í£aiiltós«)

F u n d a t e i d e s c h i s I n 15 N o e m v r l e

se vinde în preţ de 1 coroană.

1897.

S'a dovedit ca un preparat excelent In caşuri de boale de : reumă,
de caDgrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de
junghiuri, paralisil, amorţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru Înviorarea
pielei etc. La slăbire din pricina botrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor,
înainte şi după ture mal lungi, ajută mult prin ungerea (frecarea) cu acest
preparat (numai In exterior) S'a probat tn caşuri nenumërate.

Capital socialfl.40.000, in 400 acţil defl.100.
Acoardă: credite personale pe cambii; credite pe cambii cu
acoperire hipotecară; credite pe obligaţiuni cu cavenţl panft la
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice.
Primeşte: depuneri de bani spre fructificare, după cari institutui
plăteşte contribuţia erarială; ear' deponenţii primesc după banii
depuşi pan& la 1000 6% de la 1000 In sus 6% interese.
Direcţiunea.
669 - 6 7

Gutori FÖLDES KELEMEN.
apotecă şi laborator chimic
Telefon

111.

în ARAD.

C a s é te s i m ţ i b i n e t r u p e ş t e
depinde In mare parte dela aceea ca g h e t e l e se-'ţifiecomode.
Noi nu putem destul de des repeţi că ghetele lui P o r t e r
sunt cele mal comode.
Afara de aceasta d-nul Porter ѴІІШ0Ѳ renunţă mal bucuros la orl-ee alt
negoţ, de cât ca dînsul vre-unul cumperător,fiedomn, damă sau copil, să
vîndă ghete cari nu sunt comode.

Depoiit special de ghete pentru copil.
Au sosit tocmai

Ш

acum In numör

mare ghete de iarnă, cuptuşite şi necuptuşite.

La enmperare de

10 coroane primeşte огі-сагѳ cumperător un portret In
marine îaturală gratie, 3 coroane numai pentru paspartou.

-

Tipografi* «Tribun» E o D o r u l u i " A arai

844 3—

Pooovieiu BaraUim.

Telefon 111.

98
1

