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, . ,SĂ NE 'NGalJIM DIN VREME! 1 ~:~n~!;~ luptă, prin activitat~ pe loale ~:~ăv~::~~:r' c:e~~U1~~S;~i~~rlo InP~:;~ 
~"",!'" Dacă. neamul românesc din statul! In primul rînd prin activitate electorală puţinI RomânI le pot suporta, 

ungar e copt pentru a face politică, parlamentară. Pentru-că mal al;s prin căcI puţinI sunt între noI d'acela, carI 
ape"~ de sigur. alegerea dela Ugra este lupta electorală putem, .. pe d ?parte, să aibă de cheltuit mii de coroane! 
cea din urmă in care alegătoriI româ.nI deştepta poporul la conştnnţă naţIonală, Ni-se pare că se exagerează însă. 
;.tp decis lupt::! fără ca în schimb să fi I p~ de altă parte putem da .Ioviturl O~I greutatea. NoI n'avem adică să luptăm 

,---- obţinut cev;! spre binele obstesc. I ajutor - după cum au decis fruntaşII bizuindu-ne pe banI, ci deştepta.nd în 
1 Dacă. fratii nostril din 'Bihor ar fi 1- pa~,tidelor şi guv~rnuiul maghiar. popor entusiasmul! 
.adica. org,d \,~aţl la comitat, nainte de 1. NI-se pare ~ă viitorul cel mal apro- Ştim, că tn multe părţl corupţia a 
alcgNe al ti ZiS domnilor (ungurI) dela I plat ne va deschl?~ teren larg ca să pătruns adâ.nc şi va fi greu să luptăm 
comital: Una s'o ştiţI! vot românesc I ne valoră~ i? prIvmţa asta. Nu ~al cu puterea cuventuluI Impotriva sune
fara. voIa nOilstrc1. n 'are să se dea pen- sufere adIcă mdolală, că in~ată ce Tlsza tulul arginţilor. Nu trebue Să-ŞI facă 
trn ruc. un [Tovar. Ear dacă Tisza ţine îşI are v.o:at proI~ctul con~mgentulul d.e însă nimenI ilusia că vom tnvinge pre
~â-I aiba 1)8 R0mânl, are să stea de recruţl ŞI .mdemmsarea, . Dieta va fi dI- tutindenI unde 'vom desfăşura steagul, 
vl"'rbă cu nol... solvată ŞI cam pela Jum~tatea luneI nicI că vom găsi un popor ideal care 

Tisra n'ar fi t încotro, ci ar fi Martie se vor face nouile alegerI. să-şI întoarcit faţa dela cel-ce umblit 
1 avu For necontestat român, este ade- cu banI şi in schimbul votuluI promit 

ne
g

OCEl.1.t. f ţ'l t ' fi t u v~rat, n'a decretat inca. părăsirea pasi- i bunurI pămenteo;;tU Cu atât mal puţin ' . ar ra 1 nos rt ar 1 ceru n .' t d .., . . vrl- t t 1 It 1 . vItăţI!. To aşa e adev~rat este insă, trebue sa. se descuragieze cme-va dând 
un pos pen ru unu sau au, Şi I ă orul întreg e te t'. tăI d . d' l' C' K în genere nimic de interes personal orI f c. pop , s. ac lytS, ce, e greutăţI ŞI anâ.n tică oşII. 1 So. 

. local, ci ar fi pus condiţia _ de pildă· mcI. ?dată. n ~ tnţeles mcI n.a obserV'a~ luptăm cu atât mal ba.rbăteşt~, cu cât 
... - ca sub Tisza să ni-se garante{e paSIVItatea: ~l după cum ,ştim, azI ~l I vom da de piedecI mal multe ŞI cu atât 

dreptul de întrunire ear să nu fim noI, ~area majOrItate a fruntaşilor este acti- i mal mare Căldură, cu cât vom vedea 
o naţie de treI midoane cetăţenI, puşI I vIstă .. Aşa, că ~u ne r~mâne de ca.t i că aniI de necultivare a poporulUI .... şi 
la discretia te mirI a ce fibirău şucheat i un. smgu~ lucru. câ.t mal cur~nd frun- , mal ales faptul că l'am lăsat pe mana 
orI pervers. I taşII să ţmă sfat, să decreteze SOlem~; străinilor, l'a demoralisat. Ţin~ final.ă 

Dacă fraţi nostri din Bihor ar fi I ceea-ce este In sufletul fiecăruI Rom~n , I a noastră trebue să fie educaţia poh
obţ' t tăI 1 d Int Ilupta electora1ă In vederea alegerIlor j' lică şi culturală a poporuluI Ear pen-
R In~. aceas a, era s-au e reaga dietaJe, comitatele să designeze pe vii- tru a ajunge odată. să desăv'îrşim acest 

omUDnlme. ' R A' toril candidaţI, aceştia să lucreze tn lucru trebue mal Intâlu de toate să-I 
tr bacă nU,.earăşI tntrfagat o~allI~e cercurI, ca pe când se disolvă aclua-! încep~m AzI pUţin mâne mal mult 

~- 1 ~ ---~ UY~~d 8]Jute'l mora IcdeşI e UŞI ma e- luI parlament, noI să fim gata a trimite Încetul ~u tncetul n~ apropiem de ţinti 
,/," -"., tJa,lIeeşte, ca a a egerea e a gra vo- r viit 1 1 t al 
~·turite ·l·vU1a.lle~tl sa ne aate unu n oru par amen pe cel mal e~1 Prilejul de a începe această acţiune 

dtdat . naţional ~omân! ~i fie că se Chestia activităţil nou~ ni-se pare Ar fi să dăm dovada. e s ICl 

alegea acel ~andld,at Ro~an fie ca nu, atât de coaptă., în cât bărbat cu scaun nepricepere politică., dacă nu ni-am 
guve:nul prlm:,a, lmpreSla că. nu e de la judecată, cu dor de luptă şi CUM- prepara In vederea lupteI pe care ne
glumit cu Roma~II, că. fr~n~aşl1 lor sunt scend situaţia, nicI nu se va mal tn- gre~it trebue s-o dăm. A mal lăsa sit 
n? ~umaI orgamsaţl, dai că. au trecere cumăta să discute 1ntrăm orI nu în treacă nefolosită şi aceasta. ocasie, ar 
~z zn popor. . activitate, ci minţile cele mal agere şi fi şi-o laşitate şi-o crimă politică. 

Până nu vom produce această lffi- inimile cele maI calde să se frământe 
presie, nicI guvern, nicI oposiţie ungu- asupra nă.scociril mijloacelor cum să. 

.. reasca nu ne va lua tn serios. pătrundă RomânI mal mulţI în Dietă! Delegafiunile, după cum se 
~''1 ---...,.. E o supremă datorie decI ca ceea-ce Obiecţiunea ce am auzit ridicându-se scrie, vor fi convocate pe {iua de 15 

nu s'a făcut in trecut, să facem in vii- aproape pretutindenI a fost :' banii! DecemJlrie fi sesiunea nainte de cră
tor. Să ne impunem, să ne cerem locul Chiar legea actuală, cu aşa zisele c:chel- âun va fi de scurtă durată. Gupernul 
şi să ne câştigăm importanţa ce ni-se tuIell constituţionale:. este adică a~a de! comun se pa mdrgini să ceară îndem
cuvine In viaţa publică. a statulul ungar. ciudată, in cât chiar şi dacă opreşte. nisare pe tref lunI fi - dacă mal re-

Aceasta se poate ajunge Însă nu- şi eventual pedepseşte aspru cumpăra-' mâne vreme - pe basa exposeulul mini-

)lp.210 -WnNISTR.lŢl .... 
~ o.4k P ..... _mo.~ IU'. 10 

INSERTIUNILE t 
de uu ~tr garmond: prima 
daţi 14, bani; B doua oul 
12 bani; B treia oad 8 b 

de tlooare publleaţ!uue. 

A.tlt aboaaJlleatele, «lAt el 
la,erţJDltlle IIDlti • se pUii 

iaal..aie ia Ă..rad.. 

T ... .toa ,. .. n or .. fl oom1&a* 501 

- -p 

strulul de extr:rne - se va discuta {i 
politica externă a monarchier. 

Gând se pa convoca apor sesiunea 
după anul nou, depinde dela desvol
tarea ulterioard a lucruri/oI". 

Tisza Îllfrâllgând oposiţia. 
- Şedinţa dela 27 Noemvne a Dietef. -

Oposiţia continuă cu obstrucţia. 
In şedinţa de azi ore IntregI au vorbit 
asupra verificăriI procesuluI verbal de
putaţil Kubik, Zboray, Barabds, Len
gyel Zoitan, Rakops{ky şi Rdtkay. Ear 
ceIlaltI kossuthiştl ca să provoace scan
dal, i-au strigat presidentuluI Perczel: 
c:PerfidI11e, trădător de patrie, etc. ear 
luI Tisza i-a spus Lengyel: cErt ţi-s'a 
strigat de pe aceste băncI că e~tI kaP'ta
betydr (hoţ de obiele)! Rog să se pună 
şi asta in protocol., 

Tis{a r~spunde că insultele acestea 
sunt cel mult dovada. de reaua creştere 
şi bădărănia celor carI. li-au rostit. 

Sdndor PăI i-a strigat lul Barabas: 
cHitvdny ga{emben (Mişel nemernic), 
- ceea-ce de altfel i-s'a mal zis odattl., 
In memorabila şedinţă când el a insul
tat pe M. Sa. 

După mal multe scene sgomotoase, 
în cele din urmă vice-presidentul Fei
Iit{Sch pune la vot ear majoritatea, 
foarte compactA, potea{d propunerea 
lur Tis{a de a se ţz'ne doue şedinţe pe ti. 

. . 'o 1. S'aud 
- Tradătorl nemernicI! 

Lucruri lalulabile. 
Cluj, în 26 Noemvrie 190j. 

Cu multi bucurie iau condeiul, ca să 
scriu despre pornirile bune ce se observi. 
pe aicI. ' " 

Se .tie, ci Jlimic nu conti"i~ue m~1 
mult la susţinerea con~tiinţel naponai~, .decat 
cultura naţionali, adec Cartele şi populari
sarea ştiinţelor în sens naţional şi datinele 
culturale. 

StudenţiI universitarI români cunos
c~ndu-şJ chemarea, ce li-se tocumbă şi li-se 
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ROluunul căsătoriei. 
De Leo Tolstoi. 7, 

'. Locuia în prima colibi. Me putul 
apropia de fereastrl fără să fiu observată 

'" pU"iel bani! pe bancă, ~POI bătuI în geam: 
ţ . Imedlat se deschise poarta scârţiind, 

I 
şi eşi cineva din colibă întrebând cine a 

~ buut. Dar, fără a respunde, fugiI repede 
acasă ameţită şi îngheţată de frică, întoc-

: I mal ca o criminală. 
, Catia me Întrebă unde am fost, şi ce 

,
~_ ,ill mi-s'a Îl1templat. TrecuT pe lângă ea fără 

a . zice o vorbă, incapabilă de-a putea cu
prinde semnificaţia vorbelor eT. 
.' Tot ce me înconjura mi-se părea 

-; 1 ~~_, ... mic, meschin. Remăsel multă vreme în 
odaIa ~ea, fără a me putea ocupa de 
ceva, meI să-'m! fixez gânduri le. şi nici 
s~~1 dau socoteala de sentimi:ntele ce le 
slmţtam. 

Me ~â~eam lR veselia acesteI ser
mane famlliI, la recunoştinta ce o păstra 
necunoscl;1tuIUI, care pusese banii pe (e
reastră, ŞI aproape regretam că nu i-am 
putut remite e~ insa-mI. ApOI me gân
deam ce ~r zice Sergie MihaIlovicI de 
ac(~st. act, ŞI eram fericită că toată lumea 
l'al' Ignora. ' 

. . Ce fericită eram În acest moment 1 
MI-se părea C.ă toţI 0!lmeniJ, şi eu ca el, 
SUD!em ref, Şl totuşI ImI era imposibil sA 
n,u Jude~ cu ~ gingăşie. şi. indulgenţă pe alţiI 
~l pe mIne Insa-mI, ldela mortii imI apă
re~ ca un vis d,; fericire care me turmenta. 
plangc:am rugandu-me, aurÎzind printre 

lacrimI, simţiam debordând în mine un 
amor care îmbrăţi,a lumea întreagă şi m~ 
înduioşa. 

In decursul oficiuluI divin ceteam 
evanghelia, şi această carte devenea din ce 
în ce mal clară, istoria acesteI vieţI divine 
mi-se părea totdeauna simplă şi mişcătoare, 
şi profunzimea sentimentelor şi a gândirilor, 
pe carI le găseam în vorbele sfinte, mi-se 
păreau nepătrunse şi sublime. 

, . Dar,! in. schimb, când dupl lectur~ 
p~lVI~m m Jurul. ID:eu ,şi:'mr indreptam 
gandlrea asupra VIeţiI zllnrce, totul mi-se 
părea uşor şi simplu. Mi-se părea, că 
nimic nu, e mal greu de cât a trăi in 
pecate şi că nimic nu e mal simplu 
de cât a iubi pe deaproapele. şi de a 
te face iubit. Toată lumea devenise atât 
de bună pentru mine, atât de gingaşe, 
chiar şi Sonia, căreIa continuam a-I da lec
ţiunI, era transformată, işl da silinţa să me 
înţeleagă, sI se facă plăcută şi să nu me 
mal necajască. 

TOţI lucrau în favorul meu, după 
cum eu aveam consideraţie faţa. de el. 

ApoI m~ gândiI la inimiciI meI, la 
carI me duseI să le cer ertare Înainte de 
a me spovedi ImI reaminti! de o tin~rA 
fată, de o vecină, {aţă de care îmI per
misesem o glumă în societate cu un an 
înainte. De atuncI ea încetă să ne mai vi
siteze. 11 scriseI o epistolă, în care-mI re
cunoscuI greşala şi-l ceream ertare. Ea îmI 
respunse tot în scris, cerându-şl asemenea 
seuseie fi ertându-m~. 

Plânse! de bucurie, când cetir aceste şire videnţă gingaşe protectoare vegheaza. mereu 
simple în carI găseam un sentiment pro- asupra noastră. 
fund şi mişcător. După-cum 'mI am fost propus, m'-am 

Când merseI la Catia sA-I cer ertare, şi cuminecat în ziua aniversară a naşterii 
o podidiră lacrimile. mele. 

De ce sunt eI atât de bunI faţA de La reîntoarcere dela biseric~ m~ sim-
mine? ţeam nespus de fericita; resimţeam o fricl 

Ce-am făcut, ca si merit iubirea lor? de viaţă, şi me temeam de cea mal ~iC4 
me tntrebaT. impresie, care mi-ar putea tulbura semn4-

Si involuntar îmI aduse! aminte de tatea sufletuluI. 
Sergie MihaJlovicI, şi 1D~ gândii la el Dar toCmaI când tntsura noastră se 
multă vreme. Nu m~ puteam reţine de a opri la scari, o cabrioletA bine cunoscut~ 
nu me gândi la el şi nici nu credeam el Întră în curte cu repeziciune şi Sergie Mi-
aceasta ar fi peeat. hallovicl ne ajunse. 

Dar me gândeam la el cu totul in Ml felicită ~i intrarAm in salon. 
alt chip ca în noaptea când recunoscul De când ne cunoşteam, nu m'am sim-
pentru prima oară că-I iubesc; me gân- lit atât de cal mă, atât de independentA 
deam la el ca la mine însa-mI şi îl ame- In presenţa sa, ca în această dimineaţă. 
stecam în toate visurile mele de viitor. Simţeam în mine o lume de tot 

Sentimentul covMşitor de superiori- nouă, impenetrabilă pentru el, şi care-I 
tarea sa, care m~ apăsa în presenţa luI, era superioară, Eatl de ce nu eram de loc 
dispAruse Me simtiam egala sa, judecând cu ÎncurcatA. 
mândrie, me 'nAlţa starea actualA a spiri- Trebue că intuise ce se petrecea în 
tuiuI meu, pătrundeam sufletul luI com- sufletul meu, înţeleseI aceasta după gin~ 
plect. Ceea-ce în trecut me surprindea ca găşia plină de respect ce mi-o arăta cu 
ceva străin în el, deodată imI deveni clar. căldură aproape religioasă. 
In momentul acesta inţeleseJ pentru prima Me apropial de pian, dar el îl în-
oarA, de ce zicea el tot-deauna ci ferici- cuie ~i puse cheia in buzunar. 
rea consÎsUi a trăi pentru alţii. - Nu tulbura liniştea sufletuluI d-tale, 

Mi-se părea că noI doI vom fi fe~ d-ta al ascultat o armonie mult mal superi
riciţI, de o fericire pacInică, fără sfîrşit. oarl ca toate musicile pămenteştl. 
Nu visam alăturea de el, de căl~toriI în II eram peste mesură recunoscetoare 
străinătate, nicI de lume, nicI de lucs, ci pentru această atenţiune, dar în acelaşi 
numaI de o dulce viaţă familiară la ţară, timp voiam să-I las să pătrundă puţin în 
într'un etern sacrificiu mutual; un amor secretul sufletuluI meu La prânz, declară 
vecInic. cu sentimentul tonatant, 01 o pro-' " a venit şi Jlle felicite de 2fiua mea, 
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va inc1.,mha faţă de poporul, din sinul ca- tribue ~1U1t la ,~u~tillel'ea conş~iillţel natio-llIl-lea (Evul Nou) am păţit-o însă mal vacanţa ce există prin Incetarea din vîatt. .1 I 

ruia au eşit,s'auunitciÎtn12-1:-) 1?cnt,l:u-c.a!nale (~I:lt (le ~1abLle Pl'lJ întlulllţa ol'aşelor reu. Criticul din ,Ullu-eac adecă în!~ generalulul de divisie Eiracle Arion, COn- ~. < 
!'l\ dea concerle la popol'Ul d(~' pl'lI1 (Ilferl- cu ~Plrlt Rlr!'nn, 1 anul DomnuluI 19°2 a citat din vo- lLlluind a Indeplini şi funcţiunea de inspector' 
U'le comune şi pentru-ca sa pOjlularisrz(> I .---.<-.--- -----~ lmnul acesta pasage întregI, carI se- general al cava~e~iel. , 
şt.iil\ţa şi lumina: pe care el şi le-Hu e,işti- 'i!// " ~. '1'" ArL II. MInistrul nostru secretar de 
gal prin jerfele acelui popor, E frumoas;~ 1\ Epilogul luplel. n~cnau 10 Chlp afară ~tn ca e pnmeJ- S,tat la departamentul de r~sboiu este insăr-
menit'ea aceasta a tinerilor domnI, daI'::;1 J ' dlOS Cu unele locurI dm ) curs elemen- cmat cu executarea decretulul de faţa.. 
mal frumos e, că tinel'ii i~l inţeleg această In toiul luptelor pentru îndeplinirea tar de istoria omenir~l, de T.eodor 10- lH03 Dat in Ca8telul Pele~, la '1 Noemvrie 
menire. scaunuluI epÎscopesc din Arad mulţI nescu fost prof., contmuat Şl. rev.ezut . Raportul d-Iul mini' ~arol.., 

S'au meut până acum 2 escursiuni de frunta~l românI, carI nu voiau să spri- de 1 G. Georgean, prof. de lstone la M. S. Regele. slru de rl'lsbolU clltre 
acestea) una la Mtlclca:;;ul-unguresc cu oca- ginească nicI decum candidatura la liceul St. Sava, lll. Istoria nouă Bucu- Sire . 
l'liunea slintiril de şcoala, ear cecalallă la ' 1 A h' d . 8 ,. 1 ' 
Fclcac cu ocasiunea zilei onomastice Il sep- acest scaun a părinte ufI r: \iTIan [1t re ştI 1 9 2 , ear stlmatu recensent m:l l 'Cu CAI mal profund respect impun 
tcgenaruluI şi Il bravului preot local. Ca s1i. Allgustin Hamo;ea, au dost ~mproşfcaţI proa~p,(;t, care m~ dă gata acum mi aprobărel Maje~tăţei Voastre aHUuratul pro
se vadă. felul acestor producţiuni, voI fa~e î.ll ch;pul cel mal mlJr ar Ş1 au ost , ActIVitatea, arată, că unele pasage I i6ct de decret relativ la numirea Altetei 
un scurt raport despre decursul celei dm atacaţl pe feI şi fel de motive, tîrin- din cartea mea prea seam(:!nă cu scrisele Sale Hegale Principelui Ferdinand al Ro
Feleac. du-se în noroiu chiar şi viaţa lor (a- din cartea luI Varga Otto (Vilâg tor- ~âniel, Mo~tenitorul presumpti.v al CoroaneI, 

1. Corul universitarilol') instl'ual de har- miliară. Cu toate că în::>irul acestora eu tcnet IlI-ik k0tet· U,' kor 1893) lllRpectorul general al cavalerI eI, ca coman-, , , . , '. dant al corpuluI II armată, continuind a in-
nicul dirigent I. C. Juga) a cânlal toate ciln- aveam numal o prea modestă parte, nu .TrebUle. să recunosc val de mme, depl1ni ~i funcţiunea de inspector general 
tarile serviciului di\'in cupl'inz~nd ,', i liturghia • , de di G. Dima. am fost cruţat nicI eu. După-ce ltlsă că ŞI unul ŞI altul are dreptate. Pen- al cavalerieI. 

faptele mele ~i viaţa ~l1ea nu au d~t tru inlesnirea muncel recensenţilor Sunt" cu cel mal profund respect. 
2. După prânfz în localul şcoalel, u~d~ destlL ....... ,,: .• Jl pentru acest scop,· dl· viitorl însă eată descoper, că alte pa- . Sire, Al Maje~tăţe' ,:o~stre, Prea plp~at ~~-~ 

s'a adunat public oarte numeros - fleşI ~I rea su us serv tor M1l1 'trul dc resbo u 
f d 1 d - h' r,'gu1'tor1'1 atacur,:lor - spre bucuria sage din această nefericită carte a mea ' P' P 1 18 I 1,' ., 

mulţi oamonI au ost uşi ( e gean arun c 1ar D, Sturdz.a. ,., 
in zi de scrbatoare la faccrea drumulUI, dl mea - au inceput să citească şi să seamcnă foarte mu\te cu unele părţI .... 
l. C, fuga ţine o vorbire avenlat!! la înţe- recitească scrisele mele. Şi eată că, din t curs compleet de Istoria Universală, Comemorarea luI "ftliltaI-Viteazul. Sllm-
lesut ~i la inima poporuluI. după-ce pe fiiertatul Episcop Iosif prelucrat pentru liceul superior, de bată, cu ocazia s~rMtoarel sfin1.ilor voivozI 

3. Urmează cornl cu piesa poporală Goldis îl daseră gata ca plagiator, Petru Răşcanu, profesor la universi- Mihail şi Gavriil, s'a serbat hramul hisericel 
).SuHă buciumul de alarmă". d' b' ă d' 1 1 1 1 t fi Mihaiu-Vodă din Bucureştl, intemeiată de 

l upă-ce aceeaşI soarte a tre Uit s o tatea m aş', a te e se po a a a- ma"ele voe\'od l\11'ha;u-Vl'teazul, 
4, Dt .A, Raţiu face o intr'oducerea a . ' d"" 'G' . 

G l
Ud G ,., b îndure şi Roman Cioragarm, am vel1lt aproape m CUVlOt 10 cuvmt 10 ) es- După termin'~rea servI'ciulul divin, nreo-

poesia "Moartea luI l' u e . ,--"oş uc, ... t" 
apolo declamează bine. şi eu la rcnd si fuseiu . demascat p~- chichte der neueren Zeit, von Prof. tul Mllsceleanu a ţinut o predică despre 

6. Urmează iară corul cu piesa ,~Tot bliculul..:a un mare plaglator. Am SCT1-; dr. Volz, bearbeitet von Prof. dr. Otto arhanghelii l\lihail şi Gavriil şi despre Mi-
ţi-am zis m:lndl'o", adecă un cur .. de IstoriA universală Kaemmelc, apol în , Geschichte der haiu-Viteazul, pe care l'a dat ca pildă pen-

G, Dl V. Munteanu a tinut o diserla- : pentru şcoalele secundare. Volumul 1 neuesten zeit, bearbeitet von dr. Konrad lru credinţa sa in Dumnezeu şi rap tele sale 
tiune despre beuturile spirituoase, aril.lând . .• 1 S h (\ . ~ G h' h eroice. 

i 1 d . din această carte a fost tll1ănt 10 anu turm oe ee, precum ŞI In» esc lC te l.a orele 2 d. a. a avut loc la Aleneul ,1 
prin esemple cii alcoholul este un e e t • " 
Oll'UV{l şi arăt.lnd apoi urmările asupra tru- 1892. volumul Il în 1893, ear' volu- derneusten Zeit,vonderThronbesteigung Homân o serbare pentru aniversarea nu-
puiUl şi al'iupra minţiI şi plJ['tăriI, prin care mul III, cel din urmă, în anul 1 8~17' Napoleons 1Il bis zur Gegenwart~ ea- melul viteazuluI voevod. Sala: 'el'a~~. 
poaLp aduce omul ru:;;ille chiar ~i neamulul Cărtile acestea au fost censurate prin ra"l de dr. Otto Kaemmel. Toate mente plin!! de lume. - "'"-"" 

'1 1 > "'] f 't . .- , So~emnitatea s'a deschis prin mal multe 
~hl. ,l~, ~L t,~leet,~u a-:ut IrOlllsarl e re eri oal'e bărbaţI c<::upetcnţf, au, fost î~trodus: I at'cas:ea lucr~rl se po~ afla in ~ Span;er s corurI patriotice executate de ::ltudenţl, sub 
!,l bt ţl\i ŞI la Jldalll. '1' ' in gimnasllie noastre dm patrie, b:l Şi Illus!rLerte Vveltgeschlchte. c Cred 1Osă, conducerea d-iul 1. Ştefănescu. 

7. L:rnw<lză iara corul cu piesa" 'oare, d' 1 .,' C . ~ f· d fi' ă t t 
1 d l 

'[.' , l' '''oar'le nllll' ul unele lJ1 {omanla. II toale aLe- c<1 a ară e acestea vor mal lOC D. Gr. Tocitescu a ţinut o cuv n are, 
\'Pl'l u e r1 OIlJ", Cal'C a jl aCUL l L'I' ,~, . . ., A ' d [ . 1 1 1 d 

u 1 C·, J r' 1 -1' ea.':-' 1) e,"L'l 'I'i- stea U1să gro'{al'a plaglatura numaI 10 Şi alte cărţI, dm carI vom il luat ('a- l'camintm aplele gloriOase a e erou u e 
a, , , Il,i..'\ (ec ,1Hl ".... () • " , •• U' , ,. d la Ca.lugarenl, iar d. B. Stanescu, student 

,!.(anii şi slillt.ii", H.echemal m,li dedatllcuta lina anul 19~2 sa descopc,nt 111 ., . 111 rea « i te-va pasaje. Ba dacă e să flU Sincer e 1n teologie, a ţinut o conferinţ~ lot de:3pre 
jiJ:mcască şi una ţigănca,.:ci\., p1"o\luc~;nd o ŞI apoI Hl anul 1903 lt1 J A ctUl/tatea '. tot, trebue să recunosc, că toale datele Mihaill-Viteazul. 
adev,~rală plăcere publicului. In ) Unirea~ acusa apăruse tocmaI istorice din cartea mea sunt plagiate Talenlata artistă, d-na Constanţa D...... ., 

: 9, Urmează iară. cornl, care,prin cân- în toiul luptelor pentru episcopia din din alte cărţi. metriad, a dedanlat versurl cu subiect pa-
U\l'ile sale a, prodll,s ŞL acum ca ~I lIIaI na- Arad. Din motivul acesta nu am r~s- Spre ştire ŞI o~ientare onoraţilor triolic, iar d. BOHcoIT, tînărul ~i talenta.tul 
Illle mullii insufleţIre. puns nimic. Acum însă acusa să ri- recensenţT. artist a execulat mal multe bu<:ătI la piano, ~ 

10. S'a vezut, că elf'menlul· comic J' T G id' Cu această ocazie o delcgaţiune a r 
dică din nou în numerul cel mal proas- aS1 le o lŞ. "Uniunf'l ..8llirl.!l.ntil. or" .... a ... dep.u ... ~ ... o coroJ-DA", t 

"-i :'iatiric este mal in firea RomanuluI; drept }\M 'îl f"bl ,l"'lIrt;u;lntt>f1 • ...lin ()r'l"ti.. . . onumen1.lir1U1 Milialu-ViteazlIr"1' U41:- r .~,,...- j 

,) 11, tnc(ni(~n(lu-se jOcli'ri iil'C~rtea: şc'aa- -';UI 1 t.:r U, ca trebule să ZlC Ş1 eu DIN RO'IA" '-ŢIA pe mormintul luI M. Eminescu, ~ 
101, locurI, cari in parte sunt schimono:l ite ceva. Anunţ adecă pe domnil, carI îmI r.;" 1.... - In aceeaşI zi fiind patron~l'leutuJIlI 
prin cele ungnre7ti, tinerii univer"itari joacă vor face rieosebita (lnoare de a stLOJta 6 Mihaiu-Viteazul Il IlvutJO~ deallemeneao 

'\l d 1 ' Monitol'iul Oficial de azI publică ur- 't ' t 1'1. 
c .. c-va an'lUl' na\lOuale. Nu pot să. nu prin cărţile mele, că în volumul 1. din mălorul decret: frumoasă serbare la acea reglmen. u.- e.,.. 
a:~i_"te~c a(~\hilitatea, cu care au fost Pl'i- 1 ' U' lonel Saegiu, coma.ndantul regimcntuluY, 1. 
ml\lll1HVersltarll de Qnombilu\ pâ.rinte Pop stofla mversală se află multe pasage, Ca,'Ol 1, ţinut o cuventa.l'e, aratând importanţa acestei 
din Feleac. carI seamănă afară din cale cu ma- Prin grin graţia lui Dumnezeu şi vo- zile, după care corul bacalaureaţilol' a'exe-

Astfel a fost pctreeel'ea sluuellţilor in ~1Ua~ullul ,Afangold LaJos (Vil(lgHirtenet, inţa naţională l'e~e al. HO,~a[~ier. . cutat mal multe câ~tece p.atrio,tice. 
J;'"l~. - .: ',' ,'.., .. \. ..,. ill,.]:, .. ' :-.~ ~z. o·kor), ccea.ce de astfel am La toţi de taţă Şi vll~or.l, sănlUate. La orele 12 sa cervlt deJunul la c.;are 
I '01' 'l 1"".: .', 1 :11 1'. I '~\"l neprec ţ' h'~ Asupra raportuluI mmlf!lrulul N09t~u au luat pal'le 80 de persoane, ofiţeri şi. 

'" l ' au lunea a o spune C hlr ~ecretar de Stat la deoartamentul de resbolU d' ~ : 
,(' , • 01, l' ,,( ; pq fata cărţ'I m 1 . , 1 1 oamne, - I 

, , _' ':. ' ~ t ~ e, ear m vo llmu 'sub No, 749. . După dejun s'a l'epresentat O piesă ~ 
_..--- , • ,,' "'" '1 ,1 I .11 tI-. a (Evul Medm) să afla. multa. ase- Am decretat ş\ decrelăm:.. • teatralii, judecată de gradele inferioare, iar ! 

, " ' ''''' , "\! ':",; cu manualul luI Varga DUo Art. I. Alteţa Sa regală PrlllCJpele }'er- la orele 3 a inceput dansul care a durat 
" _.v",'''O<_ lVl L~IIUl!lte ŞI mal aepal'le de! ('li oI: t" t ~ t Il ~" K"·' k ) dinand al RomânieI Mostenitor pre!'umptiv "il 1 7 ' 

-1 'ă ' t l' 'ţ d· 1 'd' '. vI dg or ene, . resz. O:lCp- or ceea- , 1 p .... 11 a seara, 
eli.1 111 c 19m a In oc Şl 111 prOVinCIe, ca I d f . " , al Coroanei inspectorul general al ca\'ale-
până acum!. alunci vor mai ti incă ':.lUolte de ce e alt el asemnea este mdlcat 111 I riel, s~ nu~eşte pe ziua de 7 Noemvrie' 
aceaslea, :;;1 la tot cazul sunt bune, cacI con- Prefa\a acestuI volum. Cu volumul al' 1!)03, comandant al corpuluI Il armată, la 

şi tot-deodată să-'şI ia rămas bun căcf trebue Nu pot înţelege nid eu Însa-mJ de 
să. plece io ziua următoare la Moscva. unde am luat calmul, decisi unea şi netc-

Pronunţând aceste cuvinte, privi la zimea espresiilor mele. Se părea că nu 
Catia, pe urmă imI aruncă o privire fu- sunt eu, ci un eu independent de voinţa 
gitivă, parcă ar fi crezut să observe o urmă mea, care vorbeşte În mine. 

la d-t.t şi la mine şi m'am hotărît să plec. 
Inteleg! pentru ce, şi dacii mi! iubqu nu 
insi~ta mai mult .•• 

Işl frecă fruntea cu mâna, apoI şi· o 
puse pe ochI. 

de emoţie pe faţa mea. ~')("n'''' o,;..nallovicl se aşeză în faţa 
Dar n'am fost· nicI surprinsă, nicI ln- mea, aplecat pe balustradă, atrase spre - Eu sunt cel care sufere, continuă 

grijată, nicI nu-l întrebaI dacă se depărtează el o· ramură de liliac şi se amusa rupcn- el, şi d-ta înţelegI de ce plec .. , 
pe multă vreme. du-I foile. Inima·mI bătea cu violcntă. 

Ştiam dela început că-şI anunţă ple- Când ÎncepuI să vbrbesc, 111541 ramura - Nu pot înţelege, ÎI zise! _ .. ,tu 
carea; dar că nu va plcca. Cum l'am şi-'~I plecă capul pe mână. Atitudinea sa p'ot, dar ~-ta. te implor, îţI cer ca O gra-

.. gâcit? Mi-e imposibil sl1 me esplic. Ştiam era aceea a unul om perfect calm sau ţie" sj. mi-o acordezI pentru-că aceasta 
numul că în această zi memorabilă ave;1m a unuia în prada uneI emOţiI puternice. e zIUa naştereI mele, spune-mI totul, pot 
presenţă de spirit pentru tot ce era în pre- asculta cu ealmitate tot ce-ml veI spune. 
sent şi ce avea si! fie în viitor. - De ce plecI? intreb al cu intenţie 

Eram ca Într'un vis frumos unde vii- accentuâ ,d tie-care vorbă şi privindu-l drept " IşI schim~ă posiţia, atrase ramura de 
tOful şi trecutul n'aveau nicIo taină pen- în faţă. hh~c ,<'ţ>re_ ~], Ş,I cu o voce pe care şi-o foqa 
tru mine. Nu-mI respunse imediat. a şI-a 1Il tari , Zlse: 

. ,Sergie Mihailovicr • voi sfi se, r_etrag~ _ Afacerile 1 bâlbăia, aplecându-şr --:- Deşi ar fi ridicol şi imposibil de 
lme~lll:t dUpă masă, d~r~CatI,a, O,b~::Hta dupa, ochir. Vedeam cât de greu îl era a ocoli a expnma aceasta în vorbe, şi deşi sufer, 
0_ duumcaţă petrecuta ,In bl~enca, se d!:lse o chestiune, care-I era pusă cU atâta sin- mi! voI forţa să-ţI ex.plic. 
sa se culce; el fu obligat sa aştl;!pte pană ceritate. Se sgulil, parcă ar fi simţit o durere 
se va deştepta, ca să,,'şT ia. rellas bun ~., A fi ' ă 
deia ea. - Asculta, îI zlseT. .. Şti cat de so- SIC. 

Fiind.cli era prea mult soare în salon, lemnă ~ ,această zi pentru n: inc: E che-I' - Ei bine? îl ziseJ_ 
ne COb?rirăl~~ pe terasă Abea .l1e aşeza- mată sa Joace un mare rol In v~aţa mea _ Imaginează-ţI, c'a fost odată un 
răm, cand Şi incepuI, cu'n aer perfect calm, sub mal mul,te rapoarte. Dacă ţi-am pus bărbat, da, un bărbat mal În etate, ca.r~ 
s~ vorbesc despre aceea-ce trebuia să de- a~eastâ .chestle, nu e pel1tr~-c~ s~-ţl ar~t lăsase tinereţea in urma luT, şi o ~<>.mll1~ 
tiJă soartea amoruluI meu. ca me Interesez de ~-ta, şti ca m am obl- şoară B. .. o fată tineră, perfe~t iertcltă .Şl 

. !ncepuI conversaţia în momentul pre- ~lnut S.ă te ~ved de cand me cunosc, _ că ~e care nu cunoştea încă viat~. mcl ?~rbaţlI: 
C15) cand luarăm loc pe terasă, Cu nicI un l~besc, te ~ntreb pentru-că trebue sa "tiU Erau apropia{l prin relaţlI familiare, ŞI 
minut mal curcnd, sau mal târziu. Nu dlO ce motiv plecI?.. el se ataşă de această tineră .fată, CU O 
schimbasen~ încă nicIo vorbă, şi puteam ~ ImI e {o arte greu, respunse să-ţI afecţiune părinte_asc~, fă~l să aibă cea .ma! 
da convorbireI noastre caracterul ŞI tonul spun adcveratul motiv al plecăreI mele .•. mică idee, cA. mtr O ZI ar putea-o lubl 
care-mI convenea, In septemâna aceasta m'am gândit llluit altcum .•• 

Tăcu. Nu făcuT nicT o observaţie. 
După un minut, începu mal viu, cu ton 
decis, şi fAră să me privească: 

- Uitase că d-şoara B .. era aşa 
de tineră, că era în etatea când viaţa i-se 
pare încă un joc, că era mal uşor ~ ....... 
iubi altcum decât un p~rinte şi c~r~ 
mulţumită. El abusă până În:ziua când r 
simti că un alt sentiment apăsător ca O 

retn'uşcare~ se strecură În sutletul luI, şl 
i-se făcu frică. Se temea că relaţiile ami· I 
cale se surpă, şi se hotărî să plece pentru 
a le conserva intacte. . t 

Zicând aceste vorbe, SergieM'i11âll~ 
vieI îşI puse din nou m:1na pe ,o_chT, {'r., 
să se gândească, ~i fini prin. a- ŞL acopefL 1 __ 

toată faţa. 
_ Dar de ce se teme~ s11 ,i~bea.5Că l' 

întrebaT eu cu dulceaţă ŞI reţ,Jnand~-l!l~ 
emoţia; vocea-mT remase neschimbata ~J 
luI i-se paru glumeaţă. 

Respunse cu 'n ton aproape ofensat ~ 

- EştI tîner~, car eu nu mal sun', 
D-ta nU al altă placere decât să te joci 
eu doresc alt-ceva. Joacă-te dar nu cu mine 
căcI aşI putea lua acest joc în serios ş; 
atuncI a-şI fi nefericit; ear dota al fi tu
şinată. 

Trad. de: LuereJia Russu Şina/li.l.) 

(Va urma). 

-
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~ *L..~t.(.;.eO.I.;.g~'C_C_~O_I_lS.' tl.ll.lt .• iI.li ..... 
l'vlartl s'a savirşit înmor~~nta~ea re

gt etatulut George C01lS~anttnt, dm ca
sele familicl purgly, dmtre c.arl dece
datul Purgly LâszI6 '!-a, fost gme~e. In
mormentarea au săvlrşit-o preoţlI.nos
tri ortodOxl românI din Arad aSlst~ţl 
de corul seminarial, care cu cântănle 
sale a produs adâncl impresiI in pu
blicul străin surprins de forţele coruluI 
nostru seminarial. 

1 

~ Decedatul a fost fiiul fostulul pro
~~ fesor şi director al preparandieI noastre 

ortodoxe române din Arad, Dimitrie 
Constantini, care a fost de origine din 
Oraviţa, unde după absolvarea studii
lor a funcţionat ca profesor gimnasial 
pânl1 1a desfiinţarea aceluia. A f~st 
bărbat de val<;>are ştiinţifică şi lim~ulst 
erudit. Dela el avem istoria Vest ŞI Ost 
a Romanilor, Timişoara 1857. De pro
fesor preparandial în Arad a fost nu
mit la ~nul 1816, ear' la anul 1824 a 

, fost numit de director şi ca atare a 
"\. fun-cţfonat până la anul 1843, când a 

fost numit de director districtual al 
OrăziI-Marl şi a fost înlocuit la catedră 
cu Di. Atanasie Şandor. 

George Constantini s'anăscut în 
anul 1819, va să zică pe timpul pro
fesurel tatalul s~u la preparandia noastră 
din Arad, şi după terminarea stlldiilor 
juridice a întrat în serviciul adminis
traţieI comitatense unde a inaintat până 
la rangul de vice-comite şi presiJcntul 
sedrieJ orfanale în comitatul Arad. 

Mal târziu a fost deputatul Josă
şeluluI până la anul 1893 când din pri~ 
cina betrâneţelor s'a retras dela afa
cerile publice. 

Ca om a fost bun. Agi'işeniI îşi vor 
aduce multă vreme aminte de domnul 

_.cel.,b~.-4.1 Constantini care avea 
,~" tl~ vie mare şi Îl plăcea să stee de 

vSr.Qă cu poporul. 
lmpregiurările familiare însă rau 

r,ăpit din sînul politicel naţionale şi din 
flUi fostuluI profesor preparandial a 
mal remas numaI alipirea de biserica 
ortodoxă, în ('~re se simţia bine, ~i 

I ţinea la aşez1mmtele el. 

i Fie-I ţerîna uşoară I 

l-~. 

r H01JTĂ~t. 
ARAO, 28 Noemvire n. 1903. 

~ Regretahil! Unele ziare din Bucu
reşU au adu:'! ştirea că Parisianu, cel con
damnat in pr~?esul pent~u .trager~a falsă şi 
alte ~s~rochern ce a săvlrşlt ca func~ionar 
la mInisterul de finanţe, a fost găsit mort 
(ceea-ce de altf'el s'a desmillţit). Şi tiind-că la 
B~cureştI nu se. aleg vorbele nicI se face eco
mH~ cu acuzăl'lle .c.a.nd e chestie să. loveştl 
In adversarul pohtlC, aceleaşi ziare tnsinuau 
că guvernul ar fi pus la cale asasinarea luI 
Parişianu, ca el să nu poată compromite şi 
persoane sus. puse (parcă n'ar fi spus el, 
dacă ar fi ŞtIUt ceva, când s'a judecat pro
cesul). 

.'. Ziarele ungureştl iau drept fapt implinit 
!~smuarea aceasta şi cu vedită plăcere pre
smUi. 1'eara Românească într'un rend cu 
Bulşarw .. spunend că sfetniciI regeluI Carol 

.......... ·~ ..... ~)l1tr.adever sunt, capabilI să ordone asasinat... 
DeSIgur c~ Ziarele carI au inserat cu 
a~âta uşurmţă o insinuare atât de gravă, 
n au vrut s~ prooure Ungurilor bucuria să şI 
poa~ bate JOC de RomânI şi să-I arate ca 
pe nişte selbaticI' 

:~ 

. _',' -ATi~lerhnea rom~lllă {Un A.r~ul 
ŞI Jur mvlt~ la A convenirea socială ce 
se va ~rangia Sambătă la 5 Decemvrie 
~9031 m. sala mare a bereriel ,Mille-
murne dm Arad. Comitetul ar t 
lnceputul la 8 ore seara. angza or. 

- Durere patriotică F M 
.' Il (d I 2' ~) • ". agyaror-szag eal se plânge amar că U ' 

e nesocotită. Zice: .1<:ată la \'I'e ngarla 
't 1 d '" na au ve 

nil unu . upă altul cincI capete incoronate ~ 
,au veDit \.a~a de des, că aproape unul abi~ 

k ~fo' 
7 / 
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tnchidea uşa şi celalalt o deschidea La 
noI n'au lăsat pe nicI unul. Ba din con
tră: şi regele nostru nu od0. l ă şi-a Intre
rupt petrecerea in Budapesta: "i a grăbi~ la 
Viena să salute pe auguştii seT co\egI. Cme 
se gâ~deşte măcar la Ungari.a'~ Dacă. n'ar 
fi Zichy Jenă, care să mai in,vlte c~te. odată 
la vînătoare vre-un prinţ, mci ammbre nu 
s'ar face de noI la curţile domnitoare. Parcă 
nici n'am exista". 

Credem însă că despre şedinţele din 
urmă ale Dielel se va vorbi şi la cUl'ţile 
domnitoare! 

}"eli(~itărl gUYCl·UIUUi. In adu
narea de JoI, consiliul oraşuluI Şopron 
a decis, cu 49 voturI contra 22, să 
felicite pe Tisza şi întreg guvernul, fă
găduindu-I tot concursul pentru a face 
regulă în ţeară. 

Dohriţillul nu se la~ă. In şedinţa de 
JoT, municipiul ora~uluI Dobriţin după-ce 
a decis să urmeze 10demnul municipiuluI 
din Seghedin: să scrie adică DieteI în fa
vorul pretensiunilor naţionale în armată, 
a venit să se rostească şi asupra ordinuluI 
prin care Tisza nimiceşte hotărîrea ce adu
sese municipiul de a opri pe funCţionarI 
a primi dare dela cel-ce vin să plătească 
de bună voIe. Marton Jânos a propus ca 
municipalitatea să remonstreze în contra 
luI la Dietă. Fostul primar Simonffy lmre 
a combătut propunerea, dar kossuthistul 
Bakonyi Sa.m,u, del?uta~, .a sustint-o, aşa 
apoI muniCIpIUl a ŞI prunlt-o, 

Dobriţinul începe decl să se tragă În 
degete cu Tisz1. Vom vedea care va fi 
mal tare I 

-- Carmen Sylya ~i cOlltesa de 
HautclIlOllt •• Siydney Morning Heraldc 
pubiică urma.toarea scrisoare a RegineI 
Elisabeta adresată in englezeşte LordulUl 
Mayor din Sydney: 

,lndrăsnesc să v~ scriu, de oare-ce 
nu ştiu cum aşI găsi pe buna doamnă 
Contesa de Hautemont, care mI-a pri
cinuit atâta bucurie anul trecut, trimi
~ându-ml primele produse ale minelor 
el de aur. Eu l-am scris din locuinţa 
mea de pe Rin; dar de oare-ce nu 
eram sigur de adresă, am recomandat 
scrisoarea şi după multe lunI mI-a fost 
înapolată. Doamna mI-a scris că e bol~ 
navă de mulţI anI, că poeziile mele au 
fost o mângăere pentru dînsa şi pentru 
a- 'mI arăta recunoştinţă, îmI trimite acest 
frumos dar. 'MI-ar părea foarte r~u, dacă 
l-a:şl ,pa.rea el nerecunoscătoare, după 

c~ ~~-a dat atâta osteneală şi mI-a pri
cmUlt atâta bucurie. ~:a nu poate fi re
cunoscută în ~ydney, de oare-ce po
sedă o mina de aur, şi totUŞI scrisoarea 
mI-a fost tnapoiată. Contesa are o casă 
la ţară, dar eu am rătăcit scrisoarea şi 
nu pot găsi numele reşedinţel el; aşa 
c<'\. sunt foarte n~căjită, neştiind cum 
a-SI pute-o găsi. 

.Acuma pentru a o putea găsi, m'am 
gândit la această cale; adaog aceste 
rinduri scrisoareI ce adresez conteseI 
şi v~ rog să m~ Iertaţi dacă v~ dau 
osteneală şi turbur poate viaţa d-voa
stra. activă. 

.Primiţl expresia mareI mele recu
noştinţe pentru osteneala d-voastră de 
a găsi pe bine-voitoarea doamnă şi de 
a-l înmâna scrisoarea mea. 

Elisabetha., Regma Româme!. 

. ,Sydney Morning Heraldc comu-
I1lcă că publicarea acesteI scrisorI a 
pus în legătură pe lordul Mayor cu 
contesa care trăeşte foarte retrasă. 

~ - O dramA sguduitoare s'a petrecut 
10 Rummelsburg. Un tat~ de familie şi cu 
doui copiiI, s'a aruncat în c.lca t enulul. 
I~ b~sunarul luI s'a găsit şi motivul sinu
cld:-n~: o tele.gr~mă îI ve~tea a~urne, cA 
soţia l-a munt mtr'un spItal dm Berlin. 
N'a .:nai vrut să trăiască fără ea, dar nicI 
copIII n'a vrut să-I lase orfanI. 

- O principesA fugitA. Curtea din 
Dre~da tncă. tot nu se poate dumeri de spaimă. 
SpRlma .aceasta mal nouă e fuga princi
peseI Ahce, soţia prinţuluI 1<:rnast Frederic 
W ~ 1 d e n bel' g. Asta, îl lnspăimentase 
lnamte cu treI lunI. Nouă groază a cau
sat-? faptul că acest eveniment indignător, 

- Extraordinar! Cel mal ehin 
şi mar bun isvor de a se provedea 
cu tot felul - exclusiv prima calitate 
de bij uteriI, articole de brilliant, tacâ
murI de argint în cassete, precum şi 
argint festiv şi obiecte de donurI
preţurI strict solide, executare pomptă, 
pe lângă ga"an{ă la juvalierul nostru 
de bun renume Weinberger Ferencz, 
piaţa Andrâssy, în edificiul HoteluluI 
Central. 

a ajuns în pu.licitate. TreI lunI de zile s'a 
putut păstra taină, şi deja nădăjduiau că se 
va putea păstra secretul, când a apărut In
tr' foaie din BMlin prima ştire despre această 
fugă. Prima mesura ce a luat-o a fost să 
desmintă cumva această faptă. Mal mult l'a 
durut pe prinţul, că gurele rele spun că 
princesa ar fi fugit cu vizitiul. Desminţirea 
primă a fost cam neisteaţă. Susţinea că prin
cesa e 'n proces de divorţ şi a plecat la 
Sud cu o damă de onoare. Dar desvoltarea 
lucrurilor a adui cu sine să mărturisească, 
că nu e cunoscut locul unde se află prin
cesa. Adeverul e că de treI lunI nu ştie ni
menI unde se află. După altă versiune fuga 
s'a intemplat numaI cu palru săptemânl ina
inte. Ori când s'ar fi intemplat acest fapt, 
nu se mal poate tăgădui. Numele vizitiulul 
e Emilio Materni, de origine italian şi nu e 
bărbat frumos ci - după-cum se zice - e 
!ltricat de versat. Bărbatul princese! se zice 
că prea e de spirit şi nu eraU relaţiI bune 
de căznicie Intre soţI. Au un fiu, la. botezul 
căruia a fost de faţă şi princesa. Luisa, care 
pe vremea aceea era moştenitoare de tron 
a SacsonieL De altcum princesa Alice e vara 
princesel Luisa. 

- Dou~ nuntI §Î douil victime. Din 
Zam soseşte ştirea despre doue asasinărI. 
Una s'a petrecut în Selişte la nunta celei 
mal frumoase fete din sat anume: Eva 
Todea. 

Fata avea un drăgUţ din copilărie, 
care a şi cerut-o de nevastă; dar p~rintiI 
fetei n'au voit să i-o dea, de-oare-ce fe
ciorul numaI acum vine la asentare. Aşa 
fata. a devenit mireasa unul tAran din Go
diveştI. Duminecă s'a ţinut nunta. 

A participat la nuntă şi Maxim 
Negru, vechiul iubit al mireseI. Era în 
mare veselie, îşI petrecea fll.ra. să se ob
serve, că are intenţiI rele. 

Seara, ca după obiceiul nunţilor ţe
răneştI, nuntaşiI s'au dus să petreacli mi
reasa la locuinta mireluI. 

Pe lângă 'mireas~ mergea naşa, so
ţia luI Duca Ursu. Abea au aluns in stradă, 
când deodată le sare in cale Macsim Ne
gru şi cu o prăjină mare s'a repezit la 
mireasă; dar din întemplare a nimerit-o 
p~ naşa care imediat a căzut moartă, zdro
bmdu i capul. Macsim Negru a ridicat şi 
a doua oa,ra. prl'ljina ca s'o omoare şi pc 
festa luI lU.bnă; d,nr .n'a m3:1 avut timp 
căcI oamemI au sănt Şi l-au pnns. Imediat 
a fost înştiintată giandarmeria. 

Al doilea cas s'a petrecut în sătule' 
ţul Braşov de lângă Zam. AicI în decursul 
nunţiI mire.le .a str.ăp~ns pe viitorul socru, 
care a murit lmedIat. 

- Rea.l~, fiind la N. Kanizsa unanim 
ministrul Tallian a primit alaltăerl delegaţiun~ 
care i-a adus mandatul. 

Atelier propriu de primul rang 
pentru reparaturI ~ Telefon pentru oraş 
şi comitat Nr. 439. 

Cine sufere de reumi\, nevralgie, du
rerI de urechI şi migrenă, să folosească 
~rucea duplă magneto-electrică R. B. 8t>gG7 
inventată de dl Albert Muller (Budapest. 
V. Vadâsz ut. 42/K), care întrece în efect 
toate remediile din lume. Nenumerate sunt 
scrisorile de recunoştinţă, carI adeveresc 
aceasta cum o adevereşte între altele şi 
ţA4dovic ~eisel profesor de pian (Pozsony). 
mtr'o şcnsoare, adresată de curind d-lul 
Mliller. 

Schimbare de loca.l. Renumitul dentist 
Morgellstenz Gyula şI-a slră.mutat locuinţa 
de ordinaţie (tragerea de măsele, plombare, 
măsele singuratice şi re de dinţi, coroană. de 
dinţI de aur măsele cu rădăcinI etc.) in 
Arad, piaţa Atldrdssy Nr. 15' 

Cea mal nestrieileioasă cremă pentru 
înfrumseţarea ten uluI e crema de florI de 
iliac, un borcan costă 1 cor. 

Pudră de florI de liliac I cutie 1 cor. 
Săpun de florI de liliac bucata 70 fi1. 
Pasta luno ~ cor. 
Pudra luno ~ cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipser pofteI de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistulul 
Kossuth. O cutie de prob4 I cor. 20 fii., 
o cutie de probă 2 cor. 

- Contra guturai uluI, tuseI, ra.gu
şeleI, flegmeI şi a afeCţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în {armacia "Verg
Maria" alul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross
Beni 150 (casa Dengl). 

Red. respons. Ioan Bnssu Şirlanu. 
Editor Â.Ttf;~1 PopovlcI-Barclann. 
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Calendarele . "ill!':! ~y, 1\ t':l;'ft in Sibiiu: 

"Amicul 1- "0;'1< ;" i~. '~:.il-.. ,Jar ilustrat 
pe 1904 anul XLi'" l\llOClJ..ll: Jel.PopovicI. 
Acest calendar e un ~I ,>v.::::...., almana~h. cu
prinz~nd 1lTi r!'llmo~ i. .-, ,., QP ri~"r 
originale in prosă şi 1'0(:.;:." ;,' C illl ft " 
nomu, N. Rădulescu-l\ -,ci"!' _ ,\f \'Iri:' (;l1b~11l. 
H. G. Lecca, Nic. Otan, OI', L;pu ~ R. tiI e,

cum şi Imnul uniriI, arn' I.~ il !"'n :r':' ''',)1 

de bărbaţI de T. PopovicI; apof Biografiile 
ş~ portretele episcopilor Dr Ra?u, 1. Papp 
ŞI Dr. Hosszu, a luI Dr. BarClanu şi Dr. 
Ioan Raţiu, precum şi o cronică bogat ilus
trată. Calendarul mal cuprinde şi un Şema
tism ~tatis~ic ~l Românilor din Ungaria şi 

_ Un fabricant criminal. In Milano ear Transllvama, Iar partea calendaristică e pre
s'a descoperit o crimă sensaţională. Fabri- s~rată cu maxime, sentenţe şi aforisme scoase 
cantul de chibriturI Medici, de dragul su- dm intelepciunea vieţiI. 
breteJ sale (urîtă de altfel) ~i-a otrăvit cu Acest calendar ocupă loc de frunte 
arsenic soţia tin eră şi frumoasă. In ziua intre productele literare de acest fel şi in 
când a murit tînera nevastA, o căutaseră seceta literară de acum e la tot casul un 
şi doul doctorI, c-arI neînţelegend boala, merit de a putea aduna un numer atât de 
cerus~ră voIe să-I facă decedatel autopsie. de frumos de piese literare originale şi de 
'Dar fabricantul, care de altfel se arăta âe- valoare lntr'un calendar. "Amicul Poporului" 
sperat, nu li-a dat voIe. Faptul că Medici poate Impodobi masa ori căreI familiI ro
s'a mângăiat însă iute şi a instalat pe su- mâneştl. Il recomandăm cu căldură. Pretul 
bretă d<?amnă in casă, a dat prilej de 60 fil., cu trimiterea francată 80 Hl. 
vorbă ŞI bănuIală, mal ales că Medici ."Posnaşul", calendar umoristic ilustrat 
acuza că doctoriI i-au omorit nevasta, cu redactat de Simplex. Anul 9: cuprinde i~ 

-. Guvernul si SerhiI. Se telegra- !ot fel~l de injecţiunI. Aşa că lucrurile s'au partea. hazlie nenumerate glume ilustrate şi 
fează dIn Neoplanta, că hotărîrile ce a mtors m contra adeveratuluI criminal: doc- povestIrI de tot hazul, pe carI cetindu-Ie 
l~~t Congresul privitor la sentimentul re- t?rii au exhumat cadavrul şi au descope- uită omul de toate necazurile şi - vrend 
ltglOs al m~mbri.lor p~roc~iilor şi la ale- flt c~ decedata fusese otrăvită cu arsenic. nevrend - tr~b~e să ridă cu poftă. Preţul 
ge,rea funcţIOnarilor bisenceştI, a fost re- Fabncantul şi urita sa subretă a fost 50 filerI, cu trlmlterea francată - .70. 
~lS fdt'd aprobarea guvernuluI. In acelaşI arestat. . "Calmdarul Sdteanulu(" , anul 13, e 
timp guvernul invită delegaţia congre- _ A ~emt pe.ntru popor~ conţine prosă şi poesiI 
suală să facă un statut privitor la afa . . t ~robarea ~llleI. cărtI bune. Inaltul dm "AmiCul PoporuluI", cu portretele şi bio-
riie. ce .cad în conpetenţa secretaruluI cf~ :1~l;~r prm resoluţla dm 29 Octomvrie a. grafiile episcopi lor Dr. Radu, 1. Papp şi Dr. 
ret.n~uţla lUI, ear dup~-ce guvernul' va ~rale !r:~ a aprobat pentru şcoalele po- Hosszu, a luI Dr. 1. Ratiu. E cel mal ieftin 

r. nml acest statut, să-I înainteze guvernu P"'
t 

1(." • ăbele cursurI - ",-Cartea de inve- calendar românesc, costă 25 filerl cu trt-
1 

- .... ura. scris cu rară competenlli de d 't f u. 30 ' 
u pentru exoperarea preaînalteI apro- }, [' v.' . ...... . mI erea rancaur. -. • 

bll.rI Delegaţia congresuluI vrea să trimită' 1: ~~ UM t apăru~ tn editura dlul ClUrcu Oalendar cu litere ciriie anul 113 e 
o deputaţie la M. Sa, să-I roa e a a roba I ducer~Şov. a coman ~ mal ~arl.se f.ac~ re- cel ~aI vechiu calendar romAnesc menit a 
ceea-ce vVlassics (sub Hederv~rv) ~u i-a cile p~' !r~\~ t~:_eţătţf~.~' lredoţll ~1 blbhote-

j 
s~r.vI acelora, carI preferă a ceti cu litere 

propus .pre aprobare' ,. c P tă ŞI e atorle a-şI pro- cmle. Preţul 40 fllerI, cu trimiterea fran-
• ura aceas esee entă carte ... atA.lk. • ... - .~. 89 8-; 
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