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ADMINISTRlŢIA 
Arad, De'k Fer"n('E'UI.e .. tir, to 

INl'IEkT,(~n.F! 

de un şir Ilarmonrl: prin-a 
datI!. 14 banI: R dout!. (Illrl!. 
12 banI; a trt'ia oara Il b 

de fiecare publieaţiuDe, 

Atât abonamente!!', eit ~l 
laserţiunile sunt a sfI\llflti 

îluI.iDte in Arad. 

Serllori nel'rAneMe IItl le prim •• " 

1 d t t bel- I Aşa însa a căzut pe allreilea plan civil nniversit;1ţil maghiare nu in c1ulcea sunt ,singuri alciHuitorl" de slat )ii C<1, 
·':~·(coa ă t ts a t A. ::ii ziarele maghiare se I11ărginesc ca cel lloastrll limba \'o)'be~c, ci fiecare 111 vor ~(l facil - imperiu ~ 

( mult s:l înj ure pe slovacil H IlZSi;~lk .I;'lllO::;, limba sa materna.,. • 
In adunarea din urmă a congre- depulat dietal, Or. ~Iodola, ach'ocat şi !\Iare crimă. inlr'adey('r, Inf1'if/l, Conspiratia din IJllda-

:aţiuniI cOllltlalulul Lipt(') un Ungur, ~I alţi rrunta~l slovacI. cari au lual ClI- Dară şi mal mare e obrăznicia să pesla a scos in nouă ediţit> la ~upra-
~arlll slr~lIuoşl au fost aicI când a venit \'efl1 ul şi au combătut stl'a~nic pl'Opll- in;-;u]ţ! pc cine-ya pcnlru-cfl vorbe:;te In fata anlitesa perfidiei maghiare şi a cr('
\rp{td în Panonia, a făcut o propunere ner'ea renegatuluI, arălfu:HI ce iIHorahl limba sa maternă. ~Ial mult Însă: \'oi- dinţel poporuluI HOl11flne~C călră lJalrie 
nal mult decât ciudată, }\ propUs adecă este. l1~cosul de Ungur ameninţă, Cel a:;;a şi şi tron. Ilevoluţia spirituala e in plin 
('ufânszkv ZOltilIl ~ cacI de ci e vorba El, dar şi În Lipt() patrioţiI au, pe dincolo şi se avenLa. la urmatoai'ele tempo, din palatul de pe DllJ)<lrf' a 
-, ca mlni:;Lrul de inleme 8<1 fie rugat sporit ca şoareciJ ~i-s însulleţiţ1. lucru I ai>craţiuni in c F .. YIag)'arorsidg': ajuns în casarme: soldatiI maghiari Î[]-

l trimite pentru comilalele locuit~ ?e mare, Au prilllit decI Cll Illare majori- ".\tle ace~tI baeţJ obrazniCI (adiCă cununeaza cu laurl ~e Kos~util că llll-l 

laţiunalitaţl ziar seri::; în srn,s pat;l,otJC, tate ~i cu aplause propunerea lUI Tu- sludentiI universitarI românI, saşI, la~,(l acasa, ear llăca.l1 nostrIl ale,aq!ă CU 
~ar(' sa se impartă -- grah:5. Ziarul ranszky, dIlP,l-cum vor cere ca IDlfll- sIO\"acL S{'rbI şi ruteno ca el ::iunl! mIIle sub steag tmperalesc ~I \"cselI 
''le-inţelege p'acolo ar lrebui sa fie :;10- ~ strul, tntre altele, să veghieze sever nationalitatI supusp, strivite, pe carI II cânta: arme, at'me ne, mal datI ~:.. , 
;ăccsc, ~rintre HomânJ, românesc, asupra bancilor naţionalităţilor. "\rp;'td li-a cuceril deja eI'o mie de Intre acesle patrIOtul austriac ŞI 
')J'intre SI~rhI. serbesc, şi aşa mal de- l\u ~tim ce va face ministrul: '1 llageiui judaismuluI, Lueger intr'o Yor-

d ' anI».,. I 
)arte, in limba materna sa. i-se a 1111- asculta-va ori nu de înllacăraţil lipto- .\r fi 'In",'a~ des.tul " "ata 1 ! bire ~iI1uta. în \'iena striga peste Leita 
- , l'tl<ţ'l tu' ~ d . 'o ca S(l al m 11-, ţ' I't '1 1" ' 1 Ilistrcze fiecareI naţlona la I -- o f'{IV(/. venI. na ştim 1nSa: că acă este ce\'a a t ~ ; na IOna l ati 01' să se ra leze In JUfU 

Căcl numaI otravă ar pute sa dea na- de controlat, apOI sunt de controlat pă- ! Itl.leI c?lte aceste lşirc, s <tccen lHlm Cd 1\ TronuluI. ' 
d t ' • I ngul'lI cer un llCru care nu se mal .' , . jonaliLănlor şoviniştil carI ar re ac a c .. UOŞiI aceştia de şoviniştl al unşI mi. t' l' I ' Il "1 r. ~trăll1atatea lacoma de scnsatll lU-

I d ' ll1 emp a a lllcI un popor cu . Ca.C Ile ,,' t· , ,. fii '> '_. ' , ~iarul aminltt. fruntea comitate 01', un e nu-şI ved de l \T' (' I 1) j)' t legl5 Iează cnomene e revo utLeI SIJlrI-
a . lena. le a ,oma 01'1 ans. s u- 'r" , " .' 

Dorinta asta Insa mal treacă, treabă, ci sub cuvent că-s mare patrioţI d ' t b" l' bl< f'~ x tu ale dm Ungaria, ŞI IcI admml suhlt-
t enţlI po vor I 111 ce Im a. vor, ara. 1 ", , " 

'neargă. E doar o şcoala., pe cât de şi ca apara. neamul de uneltirile când . f' , It tIt I x 1 mu patrIotIsmulUI nostru, colo se ::icâr-
d d S",1 le msu a. 1 ,OI', ca rec oru Sa.- ame- I beşle de perfl'dl'a palrl'otl'că. ,rechlil, pe atât de condamnahtlă că « aco-române~, cân «panslave~ 01'1 d I / d b 

IlIn le cu lSClP maru aca vor esc lAt f. 1 • 't t .' '[" ţ'l ' b ' ' d te ' p er lane fură pe 1 '1 'le c ,\ , . ' ces e e ec e Ulam ea s rama a 1 )rln roşuri, pl'lIl premll acor a ŞI« ang n », lerm 11I , um hluba lor materna ŞI mtrea r1a lume " " , 
::â.le (ll)uca' lUI'I toate. şovini"ti[ sa. caute a făcut KrivaJl\,' la Arad şi colegiI s~l t .~ \' . 'd 1 °h ~ţ't! tl'ebuesc vesleJ1Le şl-a ZIS presa maghiară 

~ '" . , , ,culta sa regl'e e Ca ; rpa a m Ogil I ' • ,: 
1 ne shlbi in sentimentul nostru na- dm lorontal, Maramurt\ş ŞI alte parţ!. 1.' ' d ât ŞI precum IlU e aleg<ltoare In IIlIJloace 

f',UI'upa cu oameni carI nicI e C' nu d f' b d d ,-.ional. Dar cel puţin pâna acum Kul- Dacă trebue apoI controla severa d 1 d f' 1 .' t' ă se acată e o Irmă uua, -e 1 OIlCU 
, • ' " VOI' să se eSJ)/,ace e lrea or a:-:Ha IC' • , , 

:uregyleturile şi Xemzeti Sz0vets(~g au Ia bănCI, asta deSigur lI} pflma hOie la li ca sa-l facă paratulger contra sâgetllor 
';lcul propaganda pe banl strânşI dela băncile ungureş/l trebue întrodusa, cacI --- din afara.. Ci, ca dl Oncu - zice" Fiig-
Jllg111'1. acolo s'au descoperit hotii cu milioanele, .'" getlen Magyarorsz{tg« - ar fi fost ue-
~ ~'}'5{Ul TurAnszky, care - dupa. cum 
?} h:qnr ..... .:numele - nu poate li decât 

până ce Ia bancile româneştI orI slo- i,n elecl"n. ~ub aces,l ttllu l> ~u- clar;'Uld, ca respinge sfaturile Illl Lue-
vaceşU merge totul In ordine. dapeşLi Hu'lap« dela ~) c. scne un Prtln- I\ ger, fiind-ca Viena intodeauna ne-a in-

1II ,,\nv:lt' "fmrgal arc merilul ori-
~illalitâ~iI. 

artl~'ol care lIlcepe astfel: :;;elat ~i nlllnai cu UnguriI ilHlJrCun:'4 o 
I':ar spirttul acesta, şcoala asLa :;;u- ,,:-;itu;l\ia dt' aelllII III' llll';'tţi:;;padt l'hip s;1.-Ş1 arallgeze Homanil afacerile, 

vinislă mizerabilcl, creşte, Pâna într'atâta t~'.is,tal. eon~pletel de~o~'gallisa!il~n~ ~()lilice, I Sunlem autorisnţI a declara În in
eI ~i-au perdut dt'eapLa ,judecata 'Zi 01'1 l<.wtorlI P01,ltlCI se Jt.5con~pllll ~I lfbU:;>! pu-, tere::iul adeveruluI ca dl Oncu nu a Iul["udcn'r: ce tot atâla taravura. 

.~onsliluirl de societ<'lţl, comitetele, cu 
,lalute !şi adunarI generale ':, .'\u-[ lJIal 

~imptu oare să tie I<'\:sat totul III sal'

.;ina gllvernulul'~! ::,i ce pracLic: dt's
'laţionalisarea sJ se facă cu banii stn'nşl 
,'i d"la naţionalităţi - cacI la budge
'nrrtin care ar cheltui ministrul, con
:ribuim doal' cu totiI, in mod egal! 

~ "( I::rea orgalllcă a ]01' este III descompunere:. ' 'o" _ " , 
ce urma de bun simţ, in cât considera :-; a pOl'lul deJa Spt'C dp"compulJerc nu numaI j avut ,mcI, prlletolU de a face at(lrl de-
drept o crimă grozava daci1 noI naţio- parlanwlllaJ'ismuJ, ci şi li!~cat'e partid, Cum: clara~1l mci nu le-a facut. DI Uncu pre-
1 lai it ,'1 tile n(' iubim lJeamul, limba şi să lie arlllonie intre Coroanil ~i naţiune când I cum se ştie dupa posiţia sa de astazI 
ubicl'lmile. IIU ~~te Il~cl in par'lalllf'!l.t )ii,cum "ii I!e îll!l'~ ! sta. departe de turmentările poiiticei mi-

Astlel un oare-care I.ederel' ;\Iiklu~ ~,aT'~ldl'" curHlllU e,;~e IlICI In Sl!lul pal~tldf:IrH· .. litante şi a::itfel tragerea dinsulUI in di-
, ,~I(;I lI<un!p IlU mal pot IIwr'gt', 11ICI sa:-it' .' . 
la CarUl nume e cât He poate de jido- Jesl'ac[l nici ,;a ţilli'L irnpr'euI;ă, I scuslune nu e::;le altceva decât manevra 

Păcat că UnguriI sunt prea din 
.::ale afara preOClJ paţr eu afacerea dela 
~eghedill, altfel, suntem sigurI, Tu
'ausr.-k ~ -,ar ti serM.torit ca -- saI vatol' 
lational. 

vesc) dupa-ce ridic,l În al ~e(Jtelea cer DiT'peţie proprie nu a\'Ctll : dat' niei dllpii. ziaristică. Trehu!a ca ?in Arad ti,'L se 
pe ţiovinistul rector dela Cluj, se nă- alţiI IIU lIe luăm, X'avem pl'ogl':lUl eal' pe desarme"e pornirea dm Arad şi la 
puste~lc furius asupra tillerilor univer- al allora îl respingem, .\e ~Latell1, făl'a şef, . aceasta era mal acomodat mediu cal-
sitarI românI, scriind: [ilHI unitate, iAr:\ nici o ţintă". I mitatea şi bunul nume a diul Oncu . 

.: Fieca.ruI Cngur i-se ridică sângele NoI înregistrăm aceste mărlurisirI i Da, voim înlegere şi impreuml lu-
la cap şi mâna i-se strânge pumn preţioase drept dovezI despre neputinţa crare cu maghiari!, dar nu intru re::;
auzind ca la universitate ungureascl.l celor carI atâla vreme se lăudau Că turuarea tronuluI şi cladirea panma)!hia-

" ~---- "_ .. _-~- ._-------, --" 
------~------.-----~~ ~- ---- ~- ~ - ~-~ 

la mIne - Eu sunt numaI o păstoriţă -
Eu nu sunt nimic - Eu ţes şi torc, dar 

I N L U N C Ă. n'am nicI casă nicI vatră, 
Biata Evanghela n'are nimic pe lu-

~. IDTL.~, - mea asta, nicI măcar o capră, nicI măcar 
caerul cel plin nu este al meu. CăcI I:ma 

Cal'lJleJl S}'b'a. d e pe capre, inainte de a o toarce eu, 
".'ioan'" este blond - Soare are un este a al,tora. Evanghela n'are nimic pe 

;>~r ca grâul dind este copt ~ .. Soare are J l';Ime. NicI chiar inul~ pe care·l ţes; cacI 
perul ca şi caerul stufos -- Soare are pe- ,ŞI acesta_ est,e al acelora, la a căror vatră 
·ul ca firele de aur, carI încing fruntea pot sta In Umpul erner. 

mireseT. _ Eva,nghela n.'are nimic pe lume. Doar 
E\ are ochii ca boabele de mure şi perul" atata am ŞI C:U• Dar eu am per ne

~ene ca tÎre\!.: de mătase şi'din{l ca tloarea I gru ŞI cum? siH {le drag I~I Soare pe-
.. {lUI umbelulul. ru~ n~gru 1 Ca acesta are orI'Cine De aceea 

A' d· b . ml-l inveluI cu cârpa cea galbină, ca nu . Ş: CI I ucuros
i 

a-şI vrea să-I pot cum-va să-mI vadă perul negru <:i urît 
:ltlnge PdU uI moa e, blond, soriu, ,~.,. 

1 ' " Am dinţI albI Insă, au la fel şi cele-
nsă I~,tre noI curge parIul ŞI eu nu lalte fete. Eu am ochiI verzI _ celelalte 

~ot m~rge .a el, eal' el pe 1l1lne nu me! fete in să au negriI, vineţl şi câpruT numaI 
_~lOoaş e - eu sunt numaI o ~la~ă pCtsto, eu am ochir verzI ca o foaie de 'smeură 
rJtă de capre - eu nu sunt nl1111C - eu iarna, _ MI-am vezut eu ochir in ă ~ 
nu sunt mmenea - lumea nu-mI ştie nu- ' . p ,nu 
mele - preotul mJ-a " F, rf. '1 " ŞI erau verzI, erau chla~ vezI, Eu am nIşte 
insă printre ce florT a zlds n d'1 aJl/3 ~t a --, gene tot aşa de lungI ŞI ademenitoare ca 

, u at e mIne nu "1 Soare dar St 1 ' L' , Ch' ştie nimenea nimic _ -', '( , ~ ana, nna, uCla ŞI Iva, 
, , . S 1 eu nu In .. emnez toate au nene lungI şi dintI albI "i trupul 

~. nlJll.!.f ŞI oare este ucrător in arg'Dt . l' t> ,., 1 

,;--S-oare este pândar i Soar I , ŞI sve t ŞI mal au ca.măşI de serbătoare cu 

Ş ' ' Ş e este frumos, multe horboţele ŞI mult mal frumoase, şi 
,1 el pOa~tă o. puşcă, dnd păzeşte la gât au multe sălbl bogate, 

;;togunle de grau ŞI atuncI arată a<:a de E 
m:îndru. T - vanghela n'are nimic pe lumea 

asta mare. 
. S! câ~d î~ bi~erică se cădelniţează, 

Soare lşI zice In gand: ,.,Cădelniţa eu am 
lucrat-o". - Cum ar putea să se uite el 

Tra Ilelatirul elin Hoel. 
1. 

In vremea de d'emult trăia imperatul 
prea bctdin al uneI ţerI care a pierit din 
hartă de multa vreme. Domnia luI fusese 
foarte furioasă, însă fiind-Că vîrsta luI îl 
slăbise. statele vecine păreau că voesc să 
IŞI impartă imperăţia luT. Nu i-ar ti păsat 
de nimic dacă ar fi avut baeţL Insă dela 
reposata luI soţie iT rămăsese numar tref 
fete de o potriviî de frumoase, dar fiecare 
de·o frumusete deosebită. 

Juditha, 'care părea o Romană prin 
regularitatea srlenJidă a trăsuri lor feţii pe 
care o incadra un per negru greu; Celia, 
care te făcea sol te gânJeştf la Virginile 
Sfinte av2nd capul nimbat cu aur strălu 
citor, dar mândră, falnică, naltă, ca şi sora 
sa, şi bine făcută şi ea ca să poarte o 
coroană. 

Jehana, In sflrşit, poate mal ferme
cătoare, cu culorI ne hotărîte în per şi în 
o~l1J - ochiI erau în faţa visuluI, ca să 
z!cem aşa - maT gingaşe de cât Juditha 
ŞI qe cât Cel ia, însă de un desen frumos 
corporal, prea curat cu liniT fără cusur. 

In tocmaI Ca un copac mare, fară 
f~u~ze. murea betrânul Împerat avcnd la 
pl~loar~ aceste tref fiorI, doI crinI şi o 
mlcşuOlcă. 

Intr'o dimineaţă sunară fanfarele din
a~ntea palatuluI şi podul fu lăsat in jos, 
Ln herold venea să ceară mâna uneIa din 
cele treI Domniţe pentru prinţul Alaric, 
stăpânul seu. 

Era o alianţă nesperata, tiind-ca prin
ţul Alaric era viteaz şi avea şi o armat~l 
foarte temută. Şi el singur cerea pe fata 
imperatuluI acestufa betdn numar ca să-'şl 
mărească în pace teritoriul şi sol aiuog::t 
cel mal puternic din partea loculuI. Alaric 
nu era numai un prinţ puternic, ci era şi 
un tiner renumit pentru frumuseţea lur, 
care manuia tot aşa de bine versul ca şi 
spada seducetor şi pe care multe fete il 
doreau. 

Juditha, Celia şi Jehana ţipară de 
bucurie când le spuse tat.'1 lor pentru ce 
venise heroldul. Insă tăcură şi se pusera 
pe gd,ndurT, Era numaI un prinţ Alaric şi 
e le erau treI. 

O superstiţie veche pretindea că În
tr'un loc exista o tloare fermecată pe care 
nimenI n'o "ezuse vre-odată, dar a căruI 
virtuţI toată lumea le cunoştea, OmuluI 
care ar găsi-o şi ar rupe-o i-,lr veni In
dată înţelepciunea şi toate darurile cereştI. 
Lumea Îl zicea: Trandatirul din Hoel. 
lmperatul se sfătui cu duhovnicul seu şi 
se g,îndi că comoara aceasta ar fi cu deo
sebire preţioasă aceleia care trebuia s,l 
Împerăţească În urma luT, după ce se va 
mărita. 

Imperatul hotărî dar că dintre fetele 
luI numai aceea V,t lua pe prinţul Alaric 
de bărbat, care va găsi tioarea fermecată. 

Imperatul purullci să se c:Înte o li
turghie pentru dite trele şi le bine-cuvantă 
cu bratele Întinse, 

Jehana plângea când se despărţi de 
dînsul. 
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l'ieT. lll.lll tiI , Iii :'l , . ' () ClIII()a~i(' to! as\! de Pllţ'll ca la IS'I-', ,,1I1d pelltrll'u? ,~,t ,\" .{<II ,t P,/I/(' CU/OIlli/OI' de 1/1/ 
CI' l' 'FI"" tronllluI Şl con-IC<1I'C,îfdespre,HsFnslti'7('.',iu/1ll/t!şteill POP()/',/soa!lC' ,A,I'I)~bl'l(:(jllll'a,I'lIIplll'/ld!(i lt'bL'J' şi 

:,oh.(LU'ca n;~tI01lalilattlor 111, :-.e,ntllllPlllUI _ (}'l";<'./'/" a lU/;II\llli[ il/ ::.; .1rlico/e F!'CSCI,I !'''ll,~mel/l ,mal,j'l:'O~',lb:1. ,:A _ re"p:lls Il1si
IubireI palrlf'J comune, llldmă (hwpo- !ar'ea JIt'/Jlfl/"lIIdulw: e,l la (S'i../. ,',1I/j /II nuar de ~Le!l)[ _1, lJI r \ ur ,"'ti VJIHur be pne, 
Iri nl bună lnlnror liiilur ei [:41'11. deosr- memombila L'OJl!ell·lI{.1 Ihl{iuila/J S ',1 I'Id1<\?' ! t<:.n I a ŞI I!lC rcJe r~3, ca re- 1 leaga CUCu nd u-
hin' de Jimb<l !;'i na(ionalitate. 111 CUI/Ira co/mlell/lui '''l{I:J1ud, . d.J!,. III t ce~orul .P'::tl~UII;llll~onsen'ator, cu actu,dul 

, .. , . 'i"an i' {'lJn'urI' cdla /"'I../. (dlhi(om-lpnJn-m1nlstrlt ),10Ur. 
A sUi-!era pl'rn mtngl oplJlIe pu- J,II~/t(f (' ,( ,) ~..." :C' illţell''''c' S/Il'J'I/], SI' .1'l'- i Chamberlain ÎŞf cominu,l pe urrn,\ Vor-11 ' t [ t' lo ilă Ilnnevra 'li It a IU1I ,\, ,\ <~ , • ,'" "il b' . ~ d 

) lC;\ es e ce pu, rn ,c, ( , '"ir"eo/) m,treaţ.1 aJuNar/! jela ,)lblU, 1/C'I'rm, I . i reil, :Icen : • ' . 
lWnll'lI-c;1 pată cum să nJllllCe~te. • el 'e a/llurl CII cel ce l'l'nresui/,z.ll durC'rlle 1 ~aţl unea trebue educal:! 111 chestiI Je 
t s" " t , r i' . , LI' 

lle,1I11l111/1 şi protesl,w il1 COlJtra 'CSI!lIIldl~l tlnance, uptil, a care vrea s~-ŞI preg,1-
('OIulte/ului ŞI' a partIduluI Ihl{I',llal ŞI I!.\'pn- I tea,.;c:\ ţara, e o lupU care, In caz Je 

1.• .... ).(~()(~ ()(1. flllli,o_)'r',ultL m,11l dmpJsle m~lI'tl'rll{)r .1/1/ Il'l1Il1/p. ŞI. ca I perJel'c, ,:r ,avea UrT:t:1rea sa~ş! pe~rda locul 
" ,. l-I la I SII.'; , e.ind ŞI ~'olJg}cslif ih1(lOlIaht,}!I!fJr i c('~l, ocupa Intre n<l\!UnT. (,omelclul An: 

1 b r \. tor 111l tac/(t lot comedfl/ll dl! ]'l!llerah1 ,,(Ia-, glie! a fost aproape de stagnare. In CCI 
"n ,~oşLlra l 111, t,ugu,.; : pc care, ,;"1:':" " :,0 anI ~in urln:l, i~d Sc~zut CU 20 milIOane, 

publtcă blUroul S!atlStl~. se, ara~ă că ,m 1 .'il' .i',11lOW 11/coa('1 .il .\JUI"I.!Ş~l/ ct.)JlIb~te II e.ar al St;lt;lo!',lrntte s a urcat ~u [10 ml' 
decursul acesteI lunT, in L ngana strict Îlllr·lilla. pe Romalll maT J'(\u dt'cat pe l,l', IlOilne al (,erm:dllel cu 55 mdlOan,e, ., 
luata (cu Fiume) s'au eliberat ~191 pa, gm'j,1 , " 1. Pc, urmă Cham~)erlalns~oate!ll relret 
, rte asa dar'" cu 1 ~4H mal nu- Dar mal rtdlcol<l atilu.illll! l'a aceasta, că pe cand C\portU!1I1 strâlnatate AnglieI şapoa •. <l , t . , '1 ' J' _, ' 
. " ) e 'edentt:t Sl cu I;;;''{II câ/ld Illi mal \~/Im pel1/t'u a c.a~ea (1'11'<1? 1~1 cef :';0 ani 1I1 ,urma il SCJZ\lt cu ~il ml-ţine ca n luna J r l" , ' ," I il/ LI (,111'.1 sene combate aCIIJ'I"l/<'a. 11 a 1 10<.1 n':.', c\portul 111 colo1]11 s il urcat cu 

mal 11"zufte ca în August din anul trc- I a1'lil, , , XI' j:1Cf imprest"a ca ŞI' e.il/d et"III!'I'a I~n milioane, şi cea mal importanta parte 
cut; numcrul paşapoartelor estradate I ar diSCI/Ia ~ .. f .Il! ce să Se foloseas{'tl ]11 Q1- 'a coll1erciulul Angiiel e acela cu colonii1e, 
dela 'nceputul anuluI e cu !.'i,l23 mai~> IIhIla puşca Cli I'I!Pl'lIF<.', dthi,. cca Cii. C1"el1lelle I In [il1~pul <lc.esta ill,lPOrtul Jin străinătat,c 
mare ca ',1 primele luni ale anului trecut, esle ŞI (,d pl./Ş{'<l: ' , ." dela fI:~ 1ll ti i,oane S a urcat la r .ţ~1 de 11l1-

ProprietarlT pasapoarteJor estra'
l 

~l.şa ŞI .. Gale~a":l 1',1 1'l'e<1's,1 1'I!lJh1llă lt,oanc, 1)']lca"-1 zice \'orbItorull-~ COll1e
l

r-
l' ',' \-1 1 1,1 pohtlL\l Cea I'IIP:l1l1t,2, a puşca ClI cremel1e... ClLI! cu co on II e, cu SpOri rca ocu Iton or 

drate au avut 55,s, de ,1~lsoţ~torL " a I !<t'n/,ilU'l s,tll,:toas~2., Sol şi Ih'umlll r(}mâJ/e~c i şi cu mic,şo,rarea comcrclUluf cu .SIJII13.tateiJ, 
~ul~e paş~poart~ s,au S\05 ,l~l .Il, aşo::, j m/ref{ ml!':!4'em Il aII/te, cu Nae/l/." ()r/ ca'l' nu vor Il 111 raport egal, ~ngkZ[1 ,\'or "Idea 
(h~lb), lI1 Zemplt.:n (h T 7), 111 .51blW (..ţ.~l /) ! J1e,ar (.'Ol1lb,111! ~'e/lerabIM .i!!li1 fJ~'<lŞI)I" care la popor de rangul al Cl~ ... t!ea. COlllcrclUl 
şi în 7 irna}Hl-mare (4():Z) cel ma! muJp se l'e~e, că Sl!!ere tie boală pe CL1t de !'ee/le, nostru va ~ecade cu paşI ref~ezJ ~aca nu 

R " rin Ardeal, ear altiI pe at,11 de 111el/rabz"'l, yom lua mesurf de asanare, Col~nllie erau 
pentru om~nta, p, " P ta dispuse sa Iaca collccslunf; pUllcnd chiar 
pentru Amenca. DlIltre ?r~?e In es. numaI o vama protectoare moderată co-
(~73) în Panciova (13 i) ŞI \ ~rşeţ (1 :20) j C. t'J...... ll:erciul, nostru s'ar riJi(~ cu 20 miiioane, 
s au SCOS maT multe paşapoarte,! rlza , eri'. ŞI am II dat aşa munca la 75

0 
de miI 

In ceea-ce prin.'"şte dire,qia căIă- ! Toale semnele pre\'cslesc o apl'o- oameni a"i~urcllsl esi:tenţa ~ +"milioane 
. • . 1 J ' tă -\ llCnCa ('~') ~O}! , '.. , dlll populatie. Nu era vorbd sa punem 

toneI In P~1I~11..1 Ol S ,~!, ",' ,1~! _! Pl~t~l soluţIe. L.unl V,o 1 11 avea poalf' dtlJa \'alllil pe pr'oJuctclc brute; d;tr ca importul 
apoI l!(Jmama 12~1 [..ţ.I ,~l In stlrşJt Lu ! Inll1isll'll-preşedmle III persoalla lUI - - şi peste tot comcrciul din coloniI să-'1 ma
rUDa !Il general (244

2
). , . , ! Lukd<..'S, conlpJe Andrâs,q- sau conlele rim trebue, după parerea mea sa punem 

. In Croaţia şi SIavo11la sau elIbe-! Tis:;.n, Aceştia sunt aslă~I cel Illal sc- \'allLI pe articolele de cOI1~umaţie, A.vu: 
rat 3 [99 pa~apoark cu (33 ma: multe 1 rio~j candida!! la fololil,1 minislerial. ~e:)e:n. plal;ul sa, t1Ul1 o \'a!~1':,. G11~~"nu co~ta 
.. ' Juna recedenta SI cu 102 mal: 1'" 't. J'" ~ ". ',., 1', -,' \1 11C o JJllllllC 1ll.1( I~U!t pc Zi deLdt o cen. 

La n , P '~), 1.. n capI d,l se ,"\Ol1l~l ('.I d " C,L. : tlm,l, Av.:am de gand S;t pllnem vailla pc 
multe ca n August anul trelUt. 1, a:;;?-;;--;a I-a chemat pe conţll Adra'lsy :-;;1 gdltl şi f3illa ce nlHine din colonide \1r'htre. 
poartele estradate pentru c<1lat~:)f[a 1n i l'i.l'i.a la audien(ă. dar ;;Iirea ti 'a des- Aşa a \'orbit Chamberlain, ,H,Llog,înd, 
America sunt 1759, pentru l30snla Her-! mintit oficios. cii deşI foştif ser co'c~J din cabinet nu au 
cegovina 6~2 si Europa in general 60 [, , Fapt rComâne cu toalf' ace::-le. c;l primit aceasta, şi astfe,l el a tr'ebdlt s~i se / , I . . . .' rctr;!";}, lOtusl ci estc In bunr termenl cu -,~,~~~,-~- i deslgnarea unUl, mllli:-;ll'Ll-PJ'~~pdlt1te (' şctir i)artiJul'ur ŞI Va umhb din or;lş în ora,;, 

" ! iminenla. 6"lcI mteresele t<lrl! nL1 mal sa propage iJeiie s:de, 
Hllhrica 1I011cl a ,,(hlZ(\tel.~· i permit tl'ăgănarea resulv<tl'il. Şi cum COI1- -__ ~~_~_. 

al/sa /la IOl1a CI es e sa l'a 41, "(),, -, . ' C 

" 

1'" I 1 1"' S 1';,II'S I cesiunI nu. se pot da. iar obslruc(ia [,Hit DI-" Serb.-a. 
l1luhll maghiar I-s'a pus sia 1--(/,1. ,S.:am II 1 I acesLe cOllcesiUnl nu, vrea sa deSal'~leze..' 
1'omtÎnesc tt toale c:ele.lalte nat:onalzt~{l IlOr \ urmare~ V'a fi --"'- d~~otVa:t ea P3~- ~- ~nupa-()"telegraI~~âin --Beîirâ?~ 
dllce-o 'iI/t" o dlllee tubI1m'e: .,,(Ia:;.eta , l

1ele- i tuluI pnn contele 7lSt i /., regele Petru a deschiS !Il K Octo!TIvne 
JL"ma din Bmşol1 

a deschis - d:~~ială ~!I I Contele Tisra de l'epelile 01'1 s'a in~inte de amÎaz SCllpcina, cu un mc
abOllan!ebl1lll!,p,e.ntr,l)l. cllal"lul-:-lrubrIsl.:l:,v~Opll~' ! declarat aderent al politicel pI1f'n!icp, .şi s<J~iu prin care Intfliu de toate adus 

,)/i l' l Il " 11l a e CrlSC lIoa ,... - 1 , , , .' 'd ~', , , 
blic"-'/. tot telul de ve"~1 şi uscate pentru a '1 în caz de llpsă va (h~olva rmd pe nu mulţumlrT guvernuluI Ava~,UrnOVlCl. ,In 
d{l]lt!di neamuluI românesc că pasivitatea parlament dupa parlamenL pânil va mesagiu accentuează relaţlJle de pne
este singura m~lltltitoal'e t''!r activit~tea pro- ! frânge cu de:le\'lr~ire Illgârnf'area gălil- tenic.· mal ales faţă de fraţiT ruşI, faţă 
pagald .de, .. ca{t-.]J~ lleast.ll1l!:dra(f~, "tll1~rt l\uioşilor politicianl a la Barabâs Bl'la şi de AustroLJngaria şi faţă de statele 
l1ecopţl(~, ŞI "lda/Jlbilţl,OŞ~,JJlu.'og"all;Z'1t'I~~!~,,,o!,~enl'e~sl(~~ Lell{f.vel Zolt{m. din BalcnI; d. eclară, că se va nisui să Cirena 101/1.1 "e'Qle \ « "a"., ~ - " " V 
mat tare decJt de {Oc. , , _==~~ p<1streze aceste relaţiI şlye VlltOr. or-

Biala "Galela" '" Se ,'e,!e cd h~7.bar 1l~1 birca de tron dă cspresle acelor spe~ 
lIn! de cele ce s'au petrewt mII e, .!}'l/lIta~lI fha ni herlaiue pc 111('1"11. ranţe, că nu peste mult îl va reuşI 
roma/lI. l'elleratul director tf'dl<,!te w _tall1~~a , ", . , Sult:lrluluI să readucă pacea şi ordinea 
r'iaclz"e~ ca În/re -l"dw'f c!mwieşll. ,\I<..'T i CJzamberla111, Jost minIStru al Colr~n/l!-,. ",' h D .. 
s;'>lrllllld IlIt a aU;-i! de /roMririle lim!e de! lor, a ţinut vorbire Într'o adunare din C,las- 10 ~lacedonta ŞI Serb~a-vec_~, ,o~,e:;;~e 
II'ullta~1 tocmai ual/lte de ace,lsla cu (1 lzlllJ, 'gO\\, la care au lU:lt parte ~ooo de per-

1

11131 dcpart ca Scupcma sa 1IlC!JI1l. cat 

' . .. .. . I mal multă att'ntzune armatei, ( .. Fe pu-
Fiecare luă pe un drum deosebit, Şi se Întoarsc şi ea stremb,lndu·se la sede increderea' poporuluI, 

după ce se inţc:leseră ~ă" la intoarcere să I dinsul ,. I .\lesagiul pune în, prOSpe(l eehi
se Întelnească In răspantla mesteacam,lor i, ' .Jeh~na m:rg~a .lI1cet ŞI tot cu capu librarea buJgelulul revisia preseI, pre
care in pădurea neagră parca ca o lurrllnă; n JOS, cand o IDtalnl el I ra\'e herea administratieI di
unică albă, . , , j Jehana se opri In loc dnd auzi mur- cum sUP" ,g I d', _ 

Juditha şi Ceha erau plme de,ln~re- j murul m:ing<lios al glasulUI lur. Pc urmă I stnctuală ~I cerc~la ă, mal, eparte, s~ 
clere ear .Iehana mergea cu capul lI1 JOs,' rllsinea o făcu să rosască si-'I ruuă să I pravegherea legIlor refentoare la I unc-

. ingâ~dllrată. , ." 1 tacă dar cu un ton ca~e nu 'era re~. EI I tiunl -şi la contractul comercial cu 
Şi câte-şI treţe, In ceasurI dileme,' însă Îi spuse mereu, tot ce aHa în inim,\ .'I'urcia, 

negreşit, avură ace,laşT, vedenlc. 'b' pent~ll dinsa, Ea \'oi~ să plec~ dind 5'a- H.egele impârtc'1~eşte În mesagiu, 
De Judllha se ,lprople un CIO .In propla clObanul de dInsa Insa o putere , '. t" t t 

' , h " f tii ,~~ "că tocl1l'li acum a tost II1cunos lln a , llOer care, wgen~e~ e lI1allltean rumuse, neYCzutJ o pnea In loc, tJ se ruga sa, aibă ~ ( " ~' ',,' 
el triumfatoare ŞI IT spune \'or~e de dra- milă de dînsul. Era sărac şi nu ştia de că Sultanul a dat o Irad/,;, l~ privinţa 
goste foarte dulcI. IT spune c,,,l lwar .da ber- dt să iubească. Ar muri daca nu !'ar recunoaşteref Serbilor de naţlUIle. ~lal 
becir ,lUI cel mal frumoşi ŞI t1?~t1e cele 1I1,îngaia CLI o privire şi nu l-ar ti mi!it de I dq'arte mc:;agiul arată necesitatea de 
maT fr:un1.0ase numar pentru ,un :llnbet'd mizeria luT. a se revisui le~ea instructiel publtce, 

Ea Il desprctueste. se UItă .:U coa a, J 1 • d ' '. ,- ,tl )r' 'i I ",' d 
h' I < 1 d' . l' ;' t t şi par' 'ă ! ,e lana era In uloşd~a" :-.U ,d g,cu ş., ca să coresl')Undă cermtelor pr sente oc IU u, a IDSU ş. Cll reu a e,. ...: ochir i-se iăcf<lmaSerâ_ LI II lua mana Si , \ ' 

cu părere de reu lasă s;J.-f plCC dIn bu/.e, . _ " "'1 de tr'"lll'lr (-) Ill'~1 d'e I SI nutreste speranta că Scupcll1a se va 
1-0 S.ll UI .. cu un e • '- L. \. • ' , ;, ,. 'b' d 

l'orbele acestea; , "'. '1' o 'lduse apI'oape leşlnata Într'un conduce Cu constllntloslfate tu lrea e T ' t d' I E sunt: 1111110 ... Ş , ' : ,,' , 
, - , ~ ll1~e 1, . ragu ~me~. ~ . i loc umbros unde o adormi cu cel mall patne, ll1 resolvarea acestor prohleme 
tata U~UI l~l:p~ra~ ,ŞI am sa me ma~,!t ClI . dulce dll1tre \'jsurl U S<lrutare o d(~şteptă !I' grele In fine regele a deschis sedinţa un pnnt· "ez. ~llne ca nu SUnt I«cuta . , "1, l ' 1 ," ...' t. . " .~. ' 

Pentru. un cioban ca tine. ~uşIn.ata. CIO,)a~U, era pa~ C4 trd~.~llg,lrat II extrClordmară a Scupcmcf, dupil (are 
C ' d ,. d 1 C l' . . In lata el AI II ZiS ca e IlllJer SI ncgre- . J' '" an vem nn u eliI ca sa SI! gă- . ' ,. ~ .b.! 'd va urIna SCSlUnea or lI1ard, 

scască în fata necunoscutuluI acestuia fru- ŞD'Jt ca era "drcunl' Inger tflmes al.:o, o , el' . ~""=~=~~~. __ 
'. 'ln" eu CIT 1!zat pentru a o iSpltl. mos care-I ceru ŞI el, cu o rugăCIUne ,un ez _ e: ~ . .' ,_ " ' ,.. •. 

foarte umilită, sa·l asculte numaI un mi- ClObanul lf puse In m.IIl~1 o tl,udre. ~e toată I 1) . 'S'llhHHl d.~spre ]{OHHllllcl. 
out. frumoasa Celia incepu să-I râză în frumllseţ~a ŞI al căruI [11lro~ Imb~ta, . I (.. , ,1 , " .r' 

nas şi din albeata dinţilor el vorbele arun- I . - rloarea asta-I trandahrul dIn Hoel! Ziarul rus, ,Pdt'rsbllrgskze H ze-
cate ca nişte săgeţI lntrară in inima ne- : AdiO! ~lse el. , domosli« în numerul seu de ,la 2 C!C-
norocituluf: ! Şi JehanCI I-se păru că se deşteaptă rie vorbind de Homâma, scne: 

-, Glum~ştJ, sărmane nebun! Eu, di~,tr'u.n ~is Insă In mană ţinea l10area tomv"ln' România, chestiunea l1_aţională ~u 
~unt prtnţesă ŞI r:este PU~ll1"ă vreme o să lUlstertoasă, trebue să tie amestecată in neInt~legeflle 
IInper~ţesc, Am sa pun sa-ti ,tragă o sută 1 între partidele politice ci trebue să fie Inelul uc bice dacă mal eştI obraznic_ 

~~~~ .. ~.~~ 
... ~ ... ~ ~ 

<' " • ~~ 

-"r, 1 Î 7 
-i 

care leaga Intl'un 1l1:1nullchiu pe tOţ"I O;\.! 

menir politicl. Chestiunea naţionala în Jlln, ' 

mentul de faţă pentru rOIl1<Înr este echi~- .tl 
valento. cu opinia drepturilor la limba ~ 
cultura ~omână pe!1tru taţ! ,ro. m~nil" aliÎt \. 
<lCeI cart lOCUiesc In RomanIa, cat ŞI <lcd 
carI locuesc În tările vedne er". 

" Folosmdu'-se pentru desvoltarea sa 
pacTnlc<, de tOt ce dă in tesaurul cunoştin
ţelor omenirer cultura germană itaJi:l1l;\ 
tl'an'e' . '" . .I.:;a ŞI rUSă, mica Român ie va şti sâ 
s~,. pna neatInsa de puterniciI s(!I \'ednl. 
\' ara il pretinde la Un oare-care rol p~ 
seama polItlcel europene mar!, ea va g:hi 
atuncI 9c 'ltul,e SImpatII la, toate popoare:c, 
carf o lI1collJură, 1ll11lţullllta ,:,coalelor sale 
~i ulli\'ersitaplor, spre Care deja ',\Culn •• - -,1 
Illdreptcază In nllmer destul Je su!icicllt 
tineril bulgar!, grecf, serbr şi chiar turcI", 

o broşură În' chestia natională. 
:':;lIb litlltl de mal SII:; • Vohrţa ~y([_ 

{ionaM ( ~crie: 
.. Deutsche Zei/lII/p,1I. tiin \'iena 1'1']11'0-

ducr in nxtf'as clIpr'insul uilel hl'OţiUl'j I'*~_ 
cPIII(', ap;'\I'u!,\ ÎI! L'ngal'ia, in eal'e· :-i{~ Inl- ~ 
tcadt dr:-pl'P c:hp"tia llatiollalilăţilor, Ziarul .~ 
gl'l'lII:ln ea :;;i altpl .. cad il >,pctlndl'a:t.it, g:l~ .., 
sP::,tP. C:1 IJI'o:;;ul'a aceasta .u'e 1111 asculi.:: 
potl'i \'a Sa:;;ilol' ţ;i a (.iermanilor lu gel1t'I'u. 
"i al' ti llii f('l de captati!) IH'III'\'O!PlltillP n 
1 ton Ittll il II]' faţ;l de ~laghiaI'l. 

Lllpr'irhul IH'o::'lIl'Hi al'l' o pal'le deff'll
si\';" ::'1 alta Off'lI:-il·:'1. In cea dilllaiu aullll'ul 
apill'ă nationalitătile in conll'a aeusei dE' a 
ii Il'ăd,Ho<l.l'f' dr pall'ie, P,U' 111 adalia lWlI:-lrl 

I)(l }lagltiarT de a ti t"abiIÎd'ttOl'j al islol'it'l. 
(~:i(;j t1l'la l~iH illcoace pj !lU Illai VOI' sil. 
tie socotiţi ca nationalitate;"cf"'CănatiUi':"'_ --. 

Elelll!'nlui llla~hiaJ' in,.;;\ 111'1 cal ~ al' _ .,., ." . . 
fOl'ja - 1111 pliat" eOIl."tltul !-ilJlgllI' o na-
tiuue politicii, ci llumai in CO/llllllitatt' CII 

cfllelalte naţiollalil:ltL Faptul (:i't am 1111.'
meiat un "lat maghial' llU schimbl1.....,.;itua(ia 
într'll nimic. de Oal'(>-ce in 'l'l'all,;i! vaii ia, In 
drosebl 11\ comitatele urla mnn~inl, sillgU!'ul 
sUipan e HOllliÎllUl, precum in rllgal'ia tip f 
~()I'd dOrllt1pşle Slo\"a~lll. ~aţioJ)fil;tăţilp rllt ~ 
II' poti i".~j)ni de pe teriloriul )01' Ilicl jJl'in ! 
l!'gP. llid jlrin d('crele; numai cu foc:::i , 
sal)jp ~'al' 1)111.'" ,-, dar ia !-iăŢlnftiţi dad\ 
\"('0 d;t lldua, ('fl('j l'Pjlf'df' nrf> sit se hOt - I 
raSC:l cille l'a bil'ui" .. , l 

Dupa aeeasla autorul ~amill- l 
fTşte-mng-hiariloj', Ci'i al' ~II ""f!ltIal 

pl'<H'lic pentr'll dil1şîi, duuă, iu loc de a-~I 1 
cheltui fOl'ţele Cir tendintf' de maj,(hial'isan' , t 
s'ar ocupa mal hine fa!;'! de curentul );(01'_ ,t 
manisatol', A ~tă-zi in t 'ugal'ja 'in SCI'if' si I 
tip[II'p,;,lt~ mal mllit IlnJllţeţ>te de cum se 
tiptlria inl!'!' aniI I Si·1'l :;:i umo, când tot apa
l'alul LI!> ,.;tal f'l'a in mâna -"f'mtilul', Sit ia 
seallla deci, de oal'f~-ce timpurile vechI pot 
,.;;1 I'P\'III<1, IlItJUf'Il(a \'icnei jJoale să Cl'etlsca, ! 
y ('Cillil'<l sifllllalic ee li~se aJ'ată il in 1Jf.!J::lin 
e semnilicali \"ii.. Şi în cUI'ind au ~l\ fie ~eo'(I--' 
din lualt> posiţiile lor politice şi intel'natio
nal!', pilţi ,~ub o supl'crnaţie politică ~i cul.
lum!}'"l W'I'1ll<Ul[t, in ac('la~ I'ang cu SIO\'<lCII 
,.;i cu HOIW\llii.., 
, Jh'n~Ul'a SI' IIlai oeupfl şi de inaltul 
OI'dill de' zi 6ltl':l <ll'fnattl, .\ulorul al'ală I\1a
g~;;lI'ilol', (,.l IIU fl'f'lwl.' dl' loc să :-5C :-;up.~I'e 
d!' O<ll'('-ce ~urCl'anlll n'u făcu.t decât tiU 

al'! tir' dreptate' cal!',) celelalll" POP0I'C, UI'
d:llUl nu s'ar li dat III fortul acela, daci"t la 
locul cOlt!pplent nu s'ar şti şi nu E'xist{t stat f 
\In ilai' magh ial' ~i nu exi 'ltă pal'lalllrl1t~ 
cal'!' ,.:it iiI' i{'oallH ('rl't!illt..:ioHsa a rl, '~l'~o' 

Ih!p:l ('tl!('-I;t aJt(' dl1Şllrl . .1'(', . 
fllcul pall'j(ttie al oposijipi,' . ll}f~hel(:: , 

.. /':L el-lor, politica d, • "tra, e h:u'ba~'a, .' 
e n'a şi nu ye este de niCI, UII lolos, e,hllll' ,

de-aţi primi comanda ill hmba Illngll\<lI'ă: } 
IllcdatJ mai bine cu scandalul, desarmap :;'1 

illcepel1 o ["!'paraţie ['adicalil a polIticI'I 
\'oasll'w', 

"KnJlis/ae.ilt'1" Zeillill,~" i~, 1111111: ' 
nirca d\' alacUI'i Il' in POţl'l~I'Illa~t1{l..r __ ,1 ~ 

, ~:::f"1 ti .'Q"le 1. ,~ ---1" deducn că aulonrl hl'Qş~ J? *-_., ' __ _ 

un Hornil.n, .,.'~ 
',- . 

Regrelăm şi U(~l aceste alacurl ~i 
asitJ"llrălli pe colegii dela Braşov !t'a 
dil~preunl1 cu, nOI \:or regr~la totI Ho- t. 
mâniI, cart n au n!cl un mtcreti a ~e 

pUlle reu eu tierlllClllir, ci din cOlllr;"L • 
avem tul inlen'sul ea in lupta. conlra 
~o\'illislllultlT s,l mergem împrrulld, În f 

ţ deplină inţdt'gere~ 
Daca al] lorul llroŞllI'iI ,InJJ;'al!pv{L 

al' fi HUma11 ,--- noI credem ca. uu 0<'0 .... 

apoI el decigur!lu susţine dl'd\t'~: 
ideile propriI şi atacurile /cI, adl(~,~'af 
Gcnnl,lI1ilor mi pot fi aprobate de: nH:I 
un Român! 

-1 
t , 



1/1' 

Nr, t7i 
21' Scplclll\'rie (II OdolIlHÎe) 1903 

A aptirut: , M Herr I,t'udJ, yoinico",ul patri?t care lsodnţiullf'a ~ati()JluIă .\radallil. ErI 

"Astra" la Nico\in," - are. se revolt~se că ti.ncri,1T1~a_ rOl~_ .. ln<\ 1,I.ltră de sara şi-a ţin~t .şe~inţa .ordinară lunară co-I 
bun,l VOIC la oştlre ŞI ."ceJ t I se \<1 duce Tl1ltetul A"OC1:JţlUnJ N:1P01l<:k :\-;1d:I:L:. P~c-

-- Imprf'"n şi roO(lcsiUDT.- în Banat s;l apeleze b patrio;"mul preoţi- Selltr au Jost directfJrul p, Truta sece- i 

D
· obl'ectele puse la ordinea zileI, ti' lor români şi sa-I înduplece a nu IllaI, tarul S. Sccula şi membril dr, y,'. l.)ncu . XEAPOLI. - pmlPEI. - CAPRI. - FIlJHEXTA. -
lOtre . . : ., . t t ' }) C' . S' l' - , VENETIA.·- LlDU. - LONDRA. - PARlS. -~ d i r 'tat din parte 'mI, me voT îndemna pe tlnert sa mearga Su) .s ea~u: ~ .. IOf'OW~rtU:, aVa {alcu, \, Gu:diş, Russu 

StHll'E ŞI lMI'R}:SII 10 ca r~um~l;mdesi anume: de conl:erinp :\1. Sale, publică ~CUll1. ° declaraţte ~rtn 11 !)Inan~, 1, \ ăţan, G. Purcariu şi C. Don, 
ocup~ C cea 'de adresa d-şoarcI r.lI1tl1a ! care recunoaşte .ca n a Ştiut ce. tace S'au res?lvat ataceri curente (acord<lrl 
dlul . C ~r bi~emeritatuluI român dt I. I când acuza pc episcopul din L~goJ ~ă ai d,e .st:pendtf,. l.ncasări etc.~ precum şi ho-
Mo~se, Ica ~ Marcovet şi.., inet1 de ceva, 1 îndemnat prtn CIrcular pe cred tn,C tOŞI a tanre cu. privire la modalitatea de a strÎnue 8~ află d~ venzare La Admin:stmllit 
MOise notar In i , , •. 1 .' I tine cu armata împcrătească, Strins d'a- câ~r mai mulţI membrii, după cum s';u ' 

RUS S UŞI It 1 A NU, 

Conferinta dluI· A, Corcea d\l1t1tl~ a~,l l' p' roape în p' eplla alege1'ilor, declara-va ma- presintat si treI monoa. raft! foarte bl'ne I u- .Tnbunri Poporului', Arad r"olu mul 
. " u 10't a resata te- '., " 'b ~ , d nJ!0 .. nj\ii,loac~ d.e JOa!ntare. a s.. . . ătră I rele patrlO.t ŞI ~ccea, ca pu ~ste chIar n!ra- crate, ş'anurn: mono,grafla comuneI Mă- e ~VlJ pagml, costă 2 ror" plus lOU. 

ranilor. IOdlrect ms~ ~ă ad.resea~ă.şI c .. _! dare" să pnă clne"a cu Il1lperatul. ba cand derat de P. \iancu 1l1\'ctălor şi ale co- porto polStal, 
inte1igin ţa noastră ŞI 111 pr~~n~ !JI1le, ~atr~ i va vedea că-l strîng curelele şi că RomâniT munelor Segiste şi' Harse'ştl de .\loise Po- _______ ... _. 
preo!l şi .înveţătorI, ,car~ ~ra.l~ ~mtreoţl~~~l~ 1 nu vor sii·1 dea. votu~r, ~ să declare c<1 Ro- povicI preot. ' Hed, respons, Ioan Uussu Siriu-nu. 
mar u~or ar putea lall11ltuflza 111 c 'n 1111,ll1iI-s cetătenl braVI SI o să-! laude că • L'd't l 1 II • 1) - f 

- •.•• -- "ţ 1 d ' . t espllSC I ' ' , 1'. 1 or j~ ure .L oponei- }.tre an II. acestora mijloace e e mam are , .', ' s'au dus de voe bună la ostire. CUlIuuie. Allunţăm cu deosebită pl[l_ .. 

co~feri~ţăd Dl ~'d~~~~~~~lf~:rt~Ci~~ir~t~~' RomâniI să nc-I as~ul~e însă, ori-c,e cere (~HIlUniCl lJlui ,\ITadie 0p1'eall eassat'ul '-- -I-N·-~S·---E---R· 'T~ ~I--U--·N· I ~·:--·R· E-C· ·L··-A··-·M-·~--E-- _c-~ 
teranI, 111 eldl~na uit a~u ra stăriI acestora va mal sp~n.e !. Meargă clnstltul şvab să-I institutului ,.TimÎ:;;:ull\ cu :.:entila I)~oal':\ \"al~: • ŞI • 
neam a {!le !tat m .p '., ' l " t'miza aleaaă şOVIl1Isttl! Bogof, CHI'C ~e va celelJra lJuIIIinccă in [1 -_~. _________ ---=~_~-=== __ 

. t pe baza espennttI d- ŞI sIS e t> , ()', . . 
ŞI a reuşI d" ··t· te tot '" c:lOIlWl"IC st, nou a Cl't 111 blser'lca "1'.-01". O St · N C. 
, t ' deverat program e aCtiVI a .1' l' .~ r erle lurcu 
In r un a. . .'. utea duce Enddi('ll IHlllOI Pin X, Ziarul (}s_. I'om. uill 'lj.J[wa. •• 
at,he!i mIJloace prin 1 carI, :a~ePcalea pro- servatorc Romano';',În num~rLlI seu ndela I Trirnitt'1Il tilll'l'cl p~u'pchj căldur·oa,.;e fe- IX. P('lik~lII.~as:-l(' ~l" 10.--- '·if'u:t. 
cu sIguranţă poporu nostr folosindu-se de ',-\ Octomvrie publică prima enciclica a lUI licitări ~ 
gresuluT, căcI alte popoalr~ '1te Dar d-sa Piu X, - Papa releveJză inainte de toate • 
ele ne-au apucat de mu t IIlatl '. ~. . . 'ci v ,A ,-'O , I V'· l f . l' 

, . ~l' a si aplicat unele llnpotnvlrea ce a mantfestat-o consi e- . l' Ole 1\1 \,11ll.1II1. _,I-SC e oncaza (III , f~ t nUluaI teonc.. " , ,-., I . 
n.a a~~ . in conferintă încât rându-se ca nevrednic, contra alegeri! sale, ,~lTnalll că cri dup'aulPHzi la li ore a is-
dll1 mlJloacel~ espuspeăstoreşte e tr~vestit, S'a Insp~lil11ântat de greotatea sarcinel, căcl I ~Jucllil l~n foc in clll'l!~a lul rasili~ AIlf.:1'1 "i 
com~na, pe caŢe 'no 

e'l Si nu ne îndoim biserica p.ste strÎmlorată mal Illult dedt 'I-a p["(~Iăt'ut in CI'III1~p dle-va chte de ft'll 
de cand a venJ{ 1 ..... • d'r "1· . v ["'.1 I . 1 • . că cu timpul toate le va orI c'ind, Alt program n'are decitt să re- ~!. e I ICII (' eCOJlOllllcn. "p llilu () lll'elf' I~ 
catl:lşT d~. PllJI~ă ŞI' altiI asa ~ Ar ti nespus stabilească totul în Christos asa cel Chri- aSlglll'atp, l\ngel surere o daulIă lIIarl~. aplica, C" aC ln~ ,., " ~ . . ~ " , 
de trist pentru neamul nostru daca n at,lll stos săCl h.e totIul ŞI III todate. l1 Să n~ hră- ... " 't. * I ( .. 

. da la intrebarea pusă rcspuns a 1r- neasc nl1nen speranţe eşerte ca ŞI cum ';'I,·a OllHH'l /.;"111('1'1\ t'. ) dl'alllii 1111110-
putea fi" . 1 • Il 1 • l . I . t'IV c'lt de fericit însă ar 1 acest oropstt avea ceva llltenţtUn aSCunse III su etu l'a oal'e, care :-le apl'ople le de,.;noLl[uni'lIl, 
lua , ' [1 I - ~ I I ' t t 1 l' l' n când toţI chemaţI ar ace aşa. . nostru, pe can sa e esp oateze pentru seo- , sa pp r'cclI I1U l (' IIiU t III .Ipova. Iacob 
neal , . .. R d' c iune purI pămenteştT şi desideratc de partid, Bldlicea1/1/ zi!PI' îlld[~lllllal Lle ,Jiva Al'delEall 

In credmta , .că Onor,,~a a ~i~ ~hes- Ca să stn'i.ngem dela inceput or)·ce spe- li Olllol'it I)(~ gilJeI'{\le aC!'"luia Ion .IiJ'tl si 
va binevoI a publica confennţ 'rante neÎmemeiate declarăm cu nu vrem Cada\'l'ul l-a al'UIIC'lI in ~Iul"l'l." l\·i"asii '1~1 . ,~ . t '. nu Inc vof InuT \ " ' ',.. ,",', • 
ttune 111 Intreglta ea, sa, _ ':\ să Iim si nu vom fi altcev[l, ded.t ~Illga fost prin~i "i tr·allspOI·taţl III temniţa uill Ti-

Cll l)' de Jt'n~a dCC"lt numaI mtru cat e 1. e I D ' 'd"" '1 • j' • o fa." . tiI umnezeu care ne-a mcre tntat acest InI:;;oaJ"a, IInt e eri au losl (JPlltl'tl p"lma oară 
!ipSll pe,rttru ~ areta, că ~ parte. J.~n ţeranI oficiu sUnt". _ Hegretă lupta ce s;a pornit aseullaţi investigaţie Paul Co/0f. Bichi-
III răt;1cl~ea ŞI pr~~cuparea I,or"!~<t s~am1n din toate părţile Impotri\'a luT Dumnezeu, eiUllll "i-a 11l;-u'tul'jsit grozaY<l faptă, J\I'
ce a~ltLl~lOe greşlta a luat iata. ~ ~a .. li Societatea trebue rcadu'"iă la disciplina bi- UI,If'iln însă neagi\ totul cu Îlld{u'ă.tnicie. 
conslmpt cu partea aceea a co~tcrt,nţll, ~a:e serÎC"d. Tinerimea si cu deosebire clerul Sil.J1lt'llIâllu aeeasl.a "c va ÎlIcheia instrueţiu 
des"rl'c st'lrea lor dcplorablla cunJ lI1~a d ~. . . ·t . 

,... '. "', , trebue e ucat 10 acest sens, ASOClaţllll1l e :;;1 SH VOI' tr'anspune actele PI'ocul'all1l'ei. 
dl co.nferel1ţlar arat~, ca 111. popor '!1 III ma sa se Înmulţească si membriI să dea pildă * 
JecadinteT morale . .q materiale au mceput '. ." - . . . b 

t . ."( , ., de vlcaţa crestll1easca l\ltlostlvcnJa tre ue lu uh'lIţin M. Ono Public recomallJillll 

Consultatiunile cu celebritătile mc-, . 
dieale şi cu specialiştiI de la facultatea 
de mediCI. Viena, 

Concurs. 
Pentru ocuparea unul post de 

practicant la inst. de credit t Lucea
fărulc În Ver~eţ, să escrÎe concurs, 

Salar anual deocamdată Cor 7'2[), 

PctenţÎI au să-şI înainteze docu
mentele necesare până la I 5 ()(tO\11-

vrie a, c, la direqiunea inslilutuluL 
Postul c de a să ocupa îndata 

dupa alegere, Prcferiţl sunt cel-I.'C posed 
afara de limba româna şi pe cea ~er
m[ma şi maghiară, 

.. r.eCK\Ff:ut'L'· 
~ sJe -'lAţI ~Ider st.răIl11te ... det hrceael ~~Ieille I~~~: practicată, fă;ă să aştepte cineva r~splat;l UIIUllţlll firmei hincculloscule Singe,' ~..,·alldOl, 
Jur' fi e mlre car raeş e, ' 1 ~ t C - b -' b'II'~ {' cII r. ' . b .• . At ca să trlleasca pe pc men. el ogap ŞI no I Sa 1~ U )O/lJl]U Singe!' lIIultă \"l"Cllle a fosl membru 4. 4-4 
IsteI·au ISI ucnlt III b

stng ~, 4'l că nu m'lI dreptate faţă cu cel s<!racf, ear a,eştta să I intel'll al fil'IlleI Rosellbliih ..,i }] foţ unde prin 
{utu Iln~ a a n.e trei" ueA, ca nr"ru'as ,..u tO/I'r supoarte suferintele ClI r~bdare. Biserica u,'ilitatl'a 'ii prevcnirt\a ~a a câ:.·tia'lt 'lbso-

iustitllt dt, ert'flit si ('I'ullumii 
În rcrst:t. 

Putem purta Jugu In" ... ,~ . d Ch' b' . . J.~ \ " . .,' , . 
" ~ f ' t r pa~irT a 'terani- IOtemelată e rIstos tre LJe să he 10 e- Iuta Îltcl"mlere a dumelor române 

"~~r consternatl 10 afa aces e • 'A d t~ d - t:- . , 
.... lor: ~ atât mar vertos, că necunosccnd pen en a e Ori-ce pu ere esterna, * 

Cele mal moder.ne 
. ~'e~tul de bine ÎmprejurArile locale nu ne-am * Er.'I,tul si~\lr al apul'atlllui dublu f'lec- paltoane de copil şi dame, mal ehin 

se ['ot procura la tirma ... \~t<!ptat la a~a ce'a, La iIlter\'enirea inte- ('!U'Ult'U Siha. In ULIUl din llullll'rii1' \ lt·o-ma'';l\plic il. It .\r. t-iti\JliÎ se uo\"(~dt'::,lt· 
... o 'legin\ll din loc leraniI se liniştesc. DI Con- 1l0a~tre trncute ,un anunţat cititorilor no~tri \:-illli~: !l~ nUIIIăI'oase cas~ll·i. ceea-ce ~lIl\tem 

ferenţiar Incepe acum a inşira IŢlijloacele apariţia uneI nuoi opet't', datorita mă('strulul i 111 po";lţrune ~Ie a t!OWt!1 dlll 1.1Oll [lI'IIl U!' SCHWARZBERGER MANO 
(\' ()J'Uslluu'thy li. 3.) 

dela a. căror ~p\icarc au s'aştepte ţcranil cOlluei al MaiestăţiI :::;alo Hegina ~~lisahetl', mătoarea scrlSOfll'e de rnulţumll'e: 
mântuIre.a. Cu at~irl. miil.oace pe Llngii a Homâni<ll. ~tim, (]I(; "hUle!', Deoare-ce cl'ucpa 
muncă ~I crutare lll~lr~\ dl\eritelc.: asol"lerl HBvistd~ gCl'JllalH"ln unanimilale au 1'('- elcctro-magnctică R. B. 8()~'H, mi-a făeut in 
parte culturale, parte economice. Auzil1l1 ("1l11(Jscut, ciI n()ua s('I'ict,(' a Cal"lllen :-:;I"1H'I: adevi>J" minullute sel'\'icil :;;Î din boala (le cm'e 
teraniI cuvcntul l)<\socierr«, credeau, c:'l . .111 dt~l" i.ul1l'(ţ" poate "ta alMul'pa eu ("ele am sufcI·it în decul'ii tie 7 anI m'am vin
earăşl este vorba de socialism-legea nouă mai de SP;Ull<'t lluvpl,' alI' lit('\'atlll'Hl UllÎ- d!'cat pc deplin, eli bucurie mi'" folosesc de 
cum îl zic el. Si de oare·ce dl conferen- versa1t', (H~l'ast,'t ocasillne ca să-ţI mulţumesc din 
ţiar recomanda cu căldură aceste asocierI, "In Luncit" lJuprilllle :;;1 două l'ell';iile inim[l: ~I II' \'ug ca PI'Iltl'U amicii llIei i'ă-ml 

c._ . dinşil au început să-I crează socialist ear gr'a\'lll'l chl'OI11olilogm1iate rppre:;pnlalld lH' mai tl'iilliţl :! huc,tţi dl> cruce dublă eleetI'o-
~" asocierile recomandate le considerau ca un p(tRtOl' ~i o pastoriti!. Illagnctidl. H. B . .\1', HmUi, il !) comane, ime-

cunoscută ca o firmă solida, In ma
gazinul acesteI lIrme. care aproape 

esc1usiv ţine numaI lJ:u'heh' tit' flnuw, 
au sosit deja, în mare asortil11ent~ 

nou tă ţI în articoU ~ 

' ...... 
. .,."--

puncte ale programuluI seu socialist. Astfel Chipurile sunt luate dupa tablourile diat. l:lI loatit ~tima Emil Heiter, Leobcn la 
conferen{iarul a terminat intre viile acla- luY UrigOl'escu, despl'e cftl'e CaJ'lllPn :::iyl\"a :!:!J\' 1 \H1l. 
măd ale leranilor; ale acelora, carI bine se espl"imă 'astfel lu prefat<'t: I PPllt1'l1 aceste llIoli\'c recomalldrull tUtUrol' 
l'au înţeles şi ale acelora, carI sunt ade- "Grigorescu şi-a studiat Tara sa ca 11;- cclol'-ce suf'"\I' de gieht, l'eomă, astmă, ;11-

-...,_tenţI de al "legiI nOrII, l1Astra ne trebue! melJI altul. Din tablourile sale se desprillde tlLH'1I1a sau neol'algie, peste tol celor-ce sufel' 
Tr~easc~ dl,nostru! ~ând vine legea nouă"? toată căldUl"a soal'eluI nostm:;;i întreaga me- de ller\'i, s;'! primească cu cea !\laI mare Cfil
strtgau Intr ~.tna. - Se poate o ironie mal lancolic a intinsder noastre :;;'esurY :şi a pu- rimă a p<1l'tlt.uI R. B. S6967, care se găse~te 
mare a sorW asupra ţeranuluI nostru? teJ'lliciior noştri munti. Ia tlescoperltol'lt! seu Alb(>J"1 .\liilln, Buda-

"El a ~tiut să prindă la ace~t1 copil ai pesla, \' Yadasz utc%a 42 K. 
naturil lilli:;;lea ţii tinuta lor nobilă, '1< 

(Va urma.) 

"I~i au aceea~i graţie şi nellli~caJ'e ca ~ Cea mal llestl'icăcioasă cremă pentru 
pilstorii din Campania romană, insa sunt mfrumseţarea tenuluf e crema de fiorI de 
Inult mal melancolici, tiind-că. poporul 1'0- liliac, un borcan costă I cor. 
Ulanesc a lâncezit multă vreme ·sub impila- Pudră de tlorl de liliac r cutie J COf, 

de toamnă si iarnă. , 
:Ylerită spriginul tuturor noua firmă, 

care şI-a pus de ţintă a satisface tu

turor pretenţiilor mareluI public, 
l.ti7 5 11) 

Preluare şi deschidere de 
restauranT. 

Am onoml a aduce la cunoştinţa M. U. 
tiunea stl'eină şi numai cu incotul se poate Săpun de fiorI de liliac bucata 70 fiI. l.Jublie Jiu loc ~i pl'ovinţă. ca J,inN:1I110sf:ulul 
Înlrema", Pasta luno 2 cor. ARAD, 10 Octomvrie 11, 1903, 

t~i\tră românI. Trebuie că se si rnt reu 
. tie tot el'oiI as piraţiilor naţional-maghiare. 

tie vin să ne chieme pe noi I'omânil· Ia Sl
l1ul .. nHll'illimo~ilol' maghiul'i cal"t~ uită ofen
se\{' ~i-l lrubrătişează pe toţI cu ac€'iaşi 
dl'aglls\{'.·' Foaia kossuthistă din loc! ,.1o'i.;-

" ggetleu", puliell din condeiul lUI Dr. AMle/." 
un articol de fond ţillutin tenonrl tie 
Sti!>!, Oeocamdala. Ca solistiea so\'inistit a 
autorului, vom face numaI o s'ingură ob
Rer~al'e, "Xu sunt egale' dl'l'pllll"ile ~i da
tOl'1I11ele tUtUI'OI' in tam asta .~ 0;(' Îlltl'eab[1 
lh' .. Mlllek. - Să IIi se arate ltndp e deo
Sl~bll'{'a 'f JşY cultivă limba, î~l (;1I1tiv~l litt'
ftltura, pro~ag{~ r!'ligia lor, se e\"alilică pPlJll'lI 

01'1 ce ofiCII, he acele cal de inalll~. 

• ,lJeos.ebit·ea? O spunem verde: da :-;p 

!3l1l.l!~'ăIl1 ŞI IlQI limba şi lit~H'atUl'a, 'pl'opagiull 
t>~hgHl noastră! dar' toate aceHle ni se COIl-

şl.d~r'~ ue cl'ir~le, ~i penlru toate aceste, ~o 
v 1l1I ştt 1 tie taha d-luI Mfilek ne recomanu'! 
In atenţia procurorilor de stal! • 

latA deQsebirea! 

• 

Jn numerul de azI dăm o bucată din Pudra luno 2 cor. Hot el 
traducC\'ea artistice) lucrări a Carm!'11 ~\"h'eL - Mijloc sigur contra durerilor de 
prcsentând ast-fel cetitorilor llostl"i un' ade~ stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor dc 
verat iSV01' de plăcere est~tică. . . stomac, contra boalelor învechite de stomac 

* . ~i contra lipseI pofteI de mâncare, pe urmă 

la 

,,~egde maghiar" 
(3lagyar )\ir,iJy) 

lH!iic~tiţe literară, 1111 glumit In .. .Iu)'_1 un . milloc .sigur purgativ fără dur~rr: e 
ll,alul" fO'~le. seplem,\nală din Hllclll'e~U d. ceal,ul llltărttor ?e stomac al farmaclstu!Ul 
(1, .H.anell1 ~I Dl1~eSCll-Dutu polemizează cu Koss~th, O cutie de probă 1 cor. 20 tiI. ",t .. ada Bo(;zko leasa :\leisll'O\'its) cu incP(Julul 
revIsta literară nH.ornanul". o cutie de probă 2 cor, lui OctolllVl"it, 

Ială cu ce al'gumente comhate .. .JUI'- - Contra .I~uturaiu~uT" tuseI,. ră!{u-
nalul" : . şelef. flegmeI ŞI a afecţIunilor larmgdor 

)1~i ca să nu obospsc pe cititoriI .,.JlIl'- are lin efect miraculos pa~tilele de pept 
naluluI" 1;\11, scrie d, J)lltcsCll voI ÎHcheia Sen~ga. Se pot g:1si În farmacia "Yerg
atra~t'nd atentia CaiollllluI, că, pc lângă cple i Mar~a« alui Kossmh, In AraJ, Pial<l Boross· 
c~ ZI.(:e, că am îll.t~·odus ('Il În posesie, e1dole 1 Benl I SO (casa Dengl), 
';'1 ln.1ll1"atUl'Y ver~d'cat(~, mal alU la Îndelllfină . .-----
IH'llll'u ill1]Jl'ejuI'ăI'Y, ea I'~SPUIIS aCfl!oitOl' apu~ 
eatl ue "duC'it-se po pusliI") câte-va duzini 
de ~n.iurl'tlUl'i in jJl'Oză, de cel Illal (Jur ja
I'ămslII, :;;1 "dUe-va Plwcchi de palme LIp p" 
valea. l\t-geşului ,. - hors eoncolll'''; ! 

.• ,.Muljumindu-tl. uI'ag:\ Banctli, pelltI'll 
ospitalitatea ce \'el da I'ă\"a~llllll meu, in 
strâng mâna prieteneşte, 

Da bine combate! 

• 

Bibliogpafle. 
A apdru/: 

Povestiri' ,i Schiţe 
Ilo 

s. 8ecula. 
1)reţul 1 corQună + 6 fiI. porto. 

De ,'elliare la admilllstralia foii lIoastre. 

raUl Inopinat ~i .lesehis. 
.\Ii· yol nizui mal ales si't S('I'\"l's(: 

.\1. U. l'ublic: Cll "inuI'I !lulHl ţii (~llrl\te ~i 
llIâlll"i\l·i lllt~:o!e tiin hll("jl.titrit~ llll/.;"ureil:o!l'tl. 

Loealili'ttilp mele al'alljatt~ de nuu, eOI'ps
]tUlit! tuhll'nt' l'pcel'illtelul' lIHHlel'llp. 1'l'et"l"ile 
odăilol' SUIII tlvantagiuase.-- Hnit-Iul nH~1l 
tl l"is-a-"is de /.,"'Iwa l"t'ntraIă. 

Baz.at pe actÎvitatp'a mett tip mlllţi ani, 
a,..;igul" ,..;timaţil !1Il"1 oaspeţi c,\ s(' Vot' bllClll·;t 

de un seniciu pl"OIlll't şi-i l'al{ :iă nlt~ CP!"

cete·ze cât mai des. 

I 
Cu deosebită stim·ă 

8 2-5 PORCZ.{~ I~1tJOS, 
.borolier, 
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I PlanurI şi pre)Îlniuare de spese servesc grafu it I I ~8@~e6eO~8~Iil~S~~~ , 
- - ._~- ~-------~-. ~-- ------ - -~-------- --- ----~- ~------~-- -~--~ ,-

~ K~OT.ELES 1,~MRE,,; .~ --, 
j:!I.:I 

~ In~titllt ~~ cr~uit DB DămenturI În ~i~iIll. i 
~::! = 
= l:J':l = = -= = --=.:: 

măsar de edificiI, mobile şi porta.luri. ~ ~ (NAOYS~EBEN[ ForJDHI'l'I1JLiNT1;;/a~T). 00 
~ ~ ARAD, strada Szent Pal Nr. 8. fii ~ ~ Mi 

f t " : ':;: ({f1 Pe IlÎnga. condiţiunile cele m~1 lWtiDtngio!\H8 da i ~ 
Primeşte tot elul do lu fa:'. nOUl şi repara UrI (,l~:i~ E- ~ lIluhui i(wterare m mpru.. IH\ 

Mlt. h~ arangiamente carorl ~te dA birouri, cancelarii. odăl ~ , ~ ~.l " ... 

şi bucătarii' aranj-;,mente de biserici si scoli In Slilurile .= @ In rdte dA .1 um etate de ilO, iIl cari t>e cuprinde lllăt rea at' t 

ţin do brlln~a d.--, mi\sn de clădiri, mobile ,'!i porllllurt.- fntr~ c::::a...~" cu am. ottis~re po 10, );)., 20, 2~, !lO" ;.l;), 4()1/z !:Il' .~)() "1
1

1 ml

l şi dupa Orl'~t1 pLl1 ArU dt'semn d.,t " ~ ~.: a rBUlertei, rât şi a capitalului. "' 
..-., : : ~ li( IvprumuturilA se plătesc eu buni gntlL ÎIl valoarea 110.. -=c 
~ Ppeţurl. ltloderate 1 = fIfl miUHh\ a scr~sllrilor il)otecare. 
~ -_ Esecutie solidă pe lângă garanţie. _- ~ filYSl.,: A'8llgenrea im{HUllluturilor o efcI;tUf'şfe incredinta- ! 
o;, LI' d b" "" . = tul nostru == __ a ucrăn pe sama e lserlCl Şl 14 l~-!:! , .---. 

= 1: comune preţuri scazute""" I ~ I Szi.iCS F. Vilmos În Arad . mi 
~~I!~I~II·a-~ll~u~rl~s~'i~p~I~·e~li~])~ll~]l~tl~re~d~o~s~p~es~'e~se~r~v~e~sc~' ~g~{a~t~.u~it~~ ~ rare poale da lolodali toate de"luşlr"~ ~ i 

,a~_e&HfiH~mH&:Bafi ~ InstitutUI(;;;~~~~iP!o~!~t~~~~!~e~~ Sibilu ... 1_ .. ,l 

~. Qrl Provocânclu·me prpcum la anuntul de SUI" rOfJ onor. public doritor de ~i 
~.,_:";~_ Cele mai noui stofe de haina p. dame, ~ l§l imprumuturi '-p"tecare, că şi p'Î.·"""'" ,'i d,·«cu", sd se adre.,,·Z' Cu l§l 
=_.--., .. ~ .. _.!3 "t h · bl (Al încredere la mine cu afacerile sale; principiul uWu a fos~ şi r~mâne .. fi f 
~ 4\Q,a tas e p en tru aln e si uz e, 13 răl acelaşI. ca sd preste. publiculu' la totdeauna un .er"ici" solid. II 1 

~ Specialită~i in bluze' gata I§ fel urmeazăsP:~:~~o~e Întabuum 1" dorinţa le anticipe.; on&rari:~/:~I ' 'k) 
~~ ~~ &l Ca stim~: rm .1 
r~ so pot Cllpătn la, ~ i ; , 

~Sl~GER SÂ~DQ~ 1 ! Sziics I~. "il.llosa 
-_-, .. _... prăvalie de lDo~e ş~ tpusourJ. ~~?,.~".. I institut de credit pe imobile şi pămenturi ~I il AU/U>, "\ 1I(1\'<i~sr·t(il' :!O. ~.-:_ .. ~.'~ ra1.... În Arad, Piaţa Boro~ Beni nr. 2~ (P.iata de bucate) . Il ! 

~~ 00 (Casa Sv..lellDann, EtaglUl 1.) ~"~' ~ ~ _. 1 

~A~~"_~~. ~@~@~l§JIIf!iJ8@@6@@8@i\"_ } . , ~ l' . PJ;:IIl(Z~][~~I~~~~~I~ri", .', .1 

nP ' '!f'\ !?~: I~ ~~~~~m: '.":'. D(~~'~~~~iT~~': :4 ~ t~l;~'" '.,' ~~ r:-~~'1:L:'" .' ~ ,.~., r.~1f!r1~rr~~efr~~ 'ţ" ~ ~ 
1Î:'il~ , ....:..L ... " ~ . ~"-l~~ '!!aLL_~~_~ : : 

SJ 
~,{~ 

f,~ Începend cu cele mai simple până la cele m~i ;:' 
~ elegante. În mare asortimen!. se pot căpiJta la ~ = ' 'aş. = . 
~ ~I,.r rE;:' ~A,.rDO~ 1 G -:?!1 ~ ~ ntaş[ni de săntenat. maşinI p. curăţitul de ~ 
[~ ~ J.'ll. ~ J" ~ J.'ll. J.. I~ ~ neghină, cIururI, -maşini de stors c: . , 
_.~. prăvălie de mode !jii trusouri'. W ~ _ ş, 8, _in "!llit,~~e bună _ _ .~ !' 

. , .. AHAn, AIIIh-{tSNy·ter :!(). I:~ l!IIIIII şi pe Mugi! preţurJ .. mnl!',JlOlLse se tlot {'lLlleta 1 .. _. ~_.F! 

~~~~~D~Dg~RRRm = K O V Â C S S OM. X~ '1 
!Il X ~ comerciant de maşini = 1, 

• 

YII..? YAY ~ .... I 
A. A :tfI1 ARAD, palatul N eUlDann. : ~ r 

~~:c~~~~~~~~~=::=~~ ~ ~. , 
~ CIorapI P. dame, bărbatl şi copil (tricotajl În puşcărie). tiI = .... al flLb~:'~~~I~'::~~ !~~~::~~r 3Ioson . ,-~ •. ,= /~ : 
~ . Ungari8_ pentru bărb~jl,Cra~ate, Covoare, perdele il = K U H N E E. 10" 1-1. ti .1 

~ ŞI şa~afun dUPă cea dIn urma
1 

mO~ă se pot Căpela la ~ = * ~ =\, 
U ~~!~!~~~!~~~U~~~i'~· ~l a; ~.Q~~ i 5::-·} li Alun, AlIIll'a.;sy.t((r 2(). H ~ i' (.F:~~~~:,~:~=}' :~ t.· ~~.. y 

~!t:~~:c:g:=~=~==:zXX~ ~!(%X)!!l!(XI:ZXXXXXllXX~ f 
Tipografia • Tribuu Poporul\U". Au ·.t PopovIoi .. S.roiaa. Aru 
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