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tură după secătură. Gabanyi, fostul ca- mentară pe care kossuthiştil o produc Urmcnd prescripţiunlle acestuI Oedin 
l)oral de geandarml, apucatul N essy în Dieta teril. de zi, cu esactitatea şi cu energia Care 
t 'trebue să o arate liecare ostaş chiar in 
Pal, năbădălosul Lengyel Zoltan, • cin- timp de pace spre a fi vrednic şi la re-

(R). Cele ce se petrec în Dieta stitul c Pap Zoltd,n şi mal ales Rig6 D b •• el. e. sbol, oştirea va păşi înainte pe calea pro-
statului ungar sunt cea mal desăvîrşiă Ferencz, acest tip care-l Întrece pe o rtţtnu, c~ontra (JuveJ ~ I gresulul Am nădejdea că principiile ară
parodie a parlamentarismulul. Sunt o J upan din »Baronul Ţiganilor c , fiind- nulll/t. Senatul oraşenesc ai l)obrz- \ tate de Mine vor pătrunde tot mai mult 
bătaie de joc nu numaI la adresa gu- că-I neasămenat mal caraghios, aplaudă ţinu/uz adusese o hotărîre prin care se pretutindenea şi în fiecare moment acti
vernulul, pe care oposiţia îl împedecă fie-căruI vorbitor kossuthist; preşedin- inter{ice oficiilor d~ dare de sub juris- vitatea vo~st:ă. şi că ,gr~m~ţile, . pe carf 

1"11 l'ndepll'nl'rea ml'sl'unel sale grele de l' . 1 ", dictia sa, să primească dări de stat, fi,rcştc le llltemF:lOaţl YlalOtan~ ŞI, progrc-te e citeşte Jurna, secretarll SCriU epl- d o fi c r d ~I deplin InVlose , Kh H' d: . ~ - ,san , vru cn ... ' 
a scoate ţeara din starea actuală, anar- stole orI stau de vorbă, numaI bietiI uen- e, ervary.' r~tuncz ~n~a mzm Se ţine socoteală de aceste greutăţl 
chică, ci sunt o batjocură chl,ar la stenografr lucrează şi sunt siliţI s'aş- stru-preşedrnte, nzmlcmd hotarzrea asta, şi nu-'MI sunt necunoscute cauzele, pentru 
adresa ţ~ril, c?"~ .. ,3<1 ca astfel de tearnă pe hârtie potopul de palavre îL îndrumase pe comitele suprem Puky carf dorinţele Mele nu s'au îndeplinit încă 
palaţe sa. necin~'l,t~..1~Ca sanctuarul unde »patriotice e, zise cu scop de a lungi să suspende din oficiu pe primarul pretutidnde~Iea în aClIla~I mod. ,Ce.r i;să ca 

b ' ă d ' preocuparea pen· orosului si întrf'g senatul orăsenesc. coman anţ! ~ener~ ŞI superlo~1 s con-
- ar tre UI s omme - şedinţa, şi m definitiv pentru a lovi : A .~, • ~ A '_, lucreze cu Mme dm toate puterile, pentru 

,~ ,; tru binele obştesc şi pentru desvoltarea în guvern, dar carI pe ţeară o costă Puky Insa n a satzsfacut zndrumarzl. ca directivele date de Mine să fie reali sate 
spirituluI constituţional. parale multe ear oamenilor cu durere Ti ... z 1, ajuns miniSI1'u~preşedinte, ni- spre binele oştirel şi pentru siguranTa ţeret 

Scriitorul acestor şire a asistat pentru afacerile obşteştI le produce micind dz'n nou hotărîrea, l'a îndrumat Reamintesc, in primul loc, că în rîn-
Sâmbătă la desbaterile parlamentuluI disgust şi indignare. şi el re Puky să facă suspendările duri le armateI trebue. să ,domnea~c~ ca ° 
d in Budapesta. El bl'ne, ceea-ce a ve- l A cerule. Puky însă în schzmb sl-a dat lege nestrămutată! că ordl,nele pnmne de 

Ce e pasă msă kossuthiştilor de '" • ~"un ostaş nu se discuta., mei nu se supun 
zut dacă i-li-ar fi spus cine-va, ar fi ~ EI ţ' lă d .. de dt'mlsza, zar adunarea oraseneasca tn- la interpretarI Ostaşul care primeşte un 

Presupus că vrea să facă glumă. (eara, nu In socotea ecat A trullită Vmerea trecută sub presidenţa ordin are sfâ~ta datorie de a-l pătrunde 
, naţie (, se înţelege: cea care se lfl- , I K ' b t ' d ' , ~ 1 1 1 1 'f I l 

Să dăm o par dă co . h' ă 1 1 K h' A' ă N . przm;zru ul ... vacs, a apro a proce~ ŞI e a-I pncepe mţe e.s~ , ţe u Şl 10 OSU ; 
, 1 ple., ~ In u ossut ŞI lDJur pe, eam- ~ dura comitl.':ul Puky si din nou a ear executarea unul ordin trebue să se 

Preşedmtele (Perczel) deschtde şe-I tlule. . . I h - A w ' - ti' "r d d dcsevîr ... ească fără şovăire fără ÎntârzierI 
d' d ă ~ : ofan! sa oprtasca o cUie e are - 'ţ ", ' ., 

mţa cu aproope treI pătrare e or Chiar ŞI printre UngurI se găsesc '" w , mdată după pnmlre, ŞI cu cea mal mare 
mal târziu decât ora regulamentară. Pen· ~ A" .... de·a przml dari de slat. - Aşa se exactitate Afară de aceasta nu trl:bue 

~ "1 msă multI carT se mtreabă: pana cand ;1'. t~" TT.' ti' '/ ,', -' . " , tru domnI marI nu eXistă exactttate. " A' ' : manl.Jes a m ungarza respec u egz or. Uitat ca nu este destul a repeţl ŞI a tran-
I D Il d I ! această comedie, aceasta 1OJoslre a par~ . Suntem însă comlz'lls1 că Tisza va fi smite un ordin primit· lucrul de căpete-

da 'ât,eUă nu sunt I
maI dmu 

tt eAPfutaăţ jl lamentarismulul? destul de tare sâ-i 'dducă pe sovinistir nie fiind, ca executare; ord,inulul transmis e... 5 -1 numer pe ege e, ar , ,. • 'f' '1 ă I 't ' 
'd ' A d Nu-J vorba prin şi în şedinta de dela Dobriţin la re{on! m er!on ,or s se cont ro eze nCCOn!CIlI ŞI P" COri ;>are, mlşun~ 1Osă, a,r nu d' _ ~,' * cu sargutnţă, căcI numaI atuncI ajungem 

mtra decat atuncI cand preşedIntele I noapte ( e JoI spre VmerI) llsza a la un sflrşit multumitor. 
, d t 1 't ă " b " JVmulatele min'l.<ţt-rilor In contra ' îl cheamă pentru vre-o votare. Nota~ a o OVI ur slmtltoare o structlOm- 1 T' 'i 'i': d' °I l' l' Astfel doresc ca înaltul Ordin de 

l 1 ,tilor şi a 't ă dă'" d" , ?olT Isza, 111< epl'll( /şttl In rercu Jgra au 'd' 11.1 - ă fi [' 
,', rul.citeşţe: pentru sine pro:esu verba Ş, ,reuşI s a uc ,m Iscuţla candidat pe ::)tockerJâ;sej: advocat în Oradea- Z,I lO \0 ~,~a!U I~!O? ~ e ,a p Icnt pretu-
~ şe~tecedente, presldentul face Dletel prOIectul pentru contmgentul re- IA/an!. Cwtllli-se scrie din Budapesta SambdJd tmde.n~a ŞI m toată intinderea sa .. De aceea 

"d ' , ţ'l E b' ~X "'h ' ".' ~" , 'A' " l' s'a ŞI mzestrat armata cu un nou regula-cunoscut are se 1 e sos 1 te, ear cru lor ... , vor a"Ul-. "ă-~'~l atlclll au 'f~ i'u~cal dl1l zns<1r-cmarea pal lldu ul kos- ' "1' '1" A "' 

·-cbl-'câţl-va kOs'suthiştl presentl strigă kOSSUlhiştT carI primesc comanda dela sltthlst Barahus lJd/a şi Lengyel Zol/an ca m,e!lt prdlvlt?r a tmSpecdtl, ŞI dS al ă,l,mparţtt 
, ' . ,', B b' 'L 1 f ' ... ! sd spni.rilleascd - cdderea lur Stocker _ oşttrea upa o nouă or me e ) tac. , 

,e1len c auzmd că. patnoţl de IcI ŞI de ara as Ş1 engye ac obstructIe lm- i ,n ~ .. : .J Dar nu numaI la inspecţiI la critici 
I A.' "1 '1' V' , ,J Il !)dtmar m contra luI I'heronyml "'ue- , , , ~, , 

co e cer transportarea lU patne a osă- potnva prOIectu uI mi ltar. a să zlcă· .J t' [',' l' i'd t U G' d ŞI la confermtele ce se tIn 10 cercunle 
. 1 l R'k' "1 ' . , penUe/ll~ I aUCQIl.l a pe rar e,a, a v, fi '1 b'C '1 "1 '\ d 

mmte or uI a oczy, dela Rodosto. s a ajuns exact a situaţia d acum Alegel'ea va avea loc la 24 Noemvne n, o cefl or, su, o Icen or ŞI e eVI, or, <?resc 
Se la cunoştinţă de cel ce s' au 'ln'icri<; ,zece lunI. să se reamll1tească nec~ntemt ordt,nele 
li . 1 ' d ~lele; ele trebue să v~ call1uzească ŞI In S lOterI?e eze JI e oare-ce sunt nu Credem însă că Tisza nu va mal timpul serviciuluI zilnic. 

mal puţm decat opt~ se hotăre?te ~a relhda ce a răbdat Szdl şi nicI parti- Inalt ordin de zi. E,ste dorinţl M.!a c~, !n, ce~ mal 
la orele l.a să se Intr~rupă ,dlsc~ţta dul guvernamental nu mal e îr. halul de scurt timp, şefiI d~ corp ŞI capitaniI co-

~supra oblectulu~ la ordinea ZileI şt sa decrepitudine unde l'adusese intrigile luI i Bucureşll, 31 Octomvrie v. ma~d~~ţl, ~ă s~ ohlcInulască a s~ bucura 
.' se treacă peste InterpelărI. Apponyi i "t 1 A d \ c Afoni/orul Oficial, de azI publică de mlţlatlVa ŞI hbertatea ~cord,ata lor. , 

, , '. ' .. c c~ ma curen va pune i • Vroesc ca permutănle ŞI detaşenle 
Inc.epe ~rdmea de ZI, fiaşnetel e capăt orglllor dlsgustătoare kossuthlste, .. 1 urmatorul ordin de zi cătră armată: prea dese în armat~ carI sdruncină mer-

kossuthlste Şl poporale se pun în mi- S'ar ajunge astfel - ceea-ce de mult l' OstaşI, sul reguiat al serviciuluI şi pregătirea pcn-
şc~re. 4 ~ând una şi-a terminat reper- nu s'a vezut - ca în acţiunea sa de ,In urma inspecţiilor, manevrelor Aşi tru resb?iu, ~~ fie ,r~duse la strictul, ne: 
tonul mca-pe alta, orl mal bine: după energie un guvern unguresc să fie' reVistelor am putut c0.nst~ta ~elul pus 111 cesar prm g~l/a mlO1st~uluI de resbolU Şi 
ce unul a ind rugat câte verzI şi b t d t t ţ' "~ '/ 1 executarea ordinelor ~i dlrecttvelor Mele a com:lndanplor supenorI. 

"1 us- apro a e oa e na zona ltaţl e, căd din 10 Maiu 1902 şi ve exprim tuturora Doresc ca pedepsele să se aplice cu 
eate, mcepe a tui să vorbească, secă- tuturora li s'a urît de parodia parIa-! viua mea mulţumire, - cea mal mare băgare de s~amă şi cu cea 

ROIIlanul ci'ts~\toricI. 
De Leo Tolstoi. 

1. 
Eram în doliu pentru mama noastră 

d A' pe care o per usem In toamnă, ş'am r~-

mas singure de tot la ţeară, în casa noastra , , 
pentru a petrece aicI Iarna, 

Aveam lângă mine pe Catia şi Sonia. 
Catia era institutoarea noastră, ea ne a 

crescut ca o duIoasă mătwşe. Suvenirile 
; . mel~ c;le mal îndepărtate mi-o înfăţişază 

• !, ..... : ""-"1.,ŞI P o ve~he pr~etină a caseI pe care 

sentiment de teamă ca nu cumva împinsă care n'aveam nici energia nicI forţa să Ca tOţI din casă, începând cu Sonia 
de-o cuflositate iresistibilă, să deschid uşa . m~ rup. şi Catia, ~i terminend cu cel din urmă 
să ve~ ce s'a petrecut în această odaIe 1 Pe la sfi:rşitul lernel eatia era îngri- fccior. de ca~ă, îl i,ubea!U pe S:rg~e Mi
rece ŞI deşeartă. jată de sănătatea mea şi declară că orI cât hallovici pnn oblcinumţă, el msa avea 

Eram de şe~tesprezece anl. Man:a 1 ar costa. dar trebue să me ducă în străi~ I pentr~ mine o atragere particulară, după
decedase tocmaI cand era să mergem In ! nătate. Dar ca să întreprindem această că- cum lmI spusese odată mama. 
ora~, pent!u a pet~e~e Iarn~ întreagă acolo, 11ătorie, aveam nevoIe de banI, însă nu - Maşa, esclamă ea într'o zi, ţi-aş 
ca să fiu Introdusă m societate. ! ştinm cu siguranţă dacă mama ni-a lăsat dori un bărbat ca Sergie Mihallovicl. 

, Gândul că am perdut pe mama mea, \ avere. A~teptam z,ilnic so.-:irea tutoruluI AtuncI însă aceste cuvinte mi-s'au 
m~~a causat o ,durere nespusă. dar nicr în i nostru,' care devemse stăpan peste toate I părut ciudate şi aproape neplăcute. Idea-
~1Jlocu! durertlor mele nu uItasem că sunt J afacerile noastre. luI meu era cu totul altul. Idealul meu 
tmeră ŞI frumoasă, ceea-ce-mI spuneau totT S" 1 ll'lartl'e. trebue să fie un bărbat înalt svelt palid ' ă d ' , ost ŞI una IV • , 

I
ŞI Că ~unt coăn \amnată ~ să, petrec înc:1 ° Intr'o zi când umblam ca o umbră şi melancolic. Sergie MihaIlovicl nu mal 

'.. ,'s ,. ~1jllbealI~ dln tot sufletul. 
l;"~_ r ,.;:;_,'t''":-, Soma era Sora me~ m~l tineră. 
~ ~ ;.;.:.,-> A Ce, Iarnă sombră ŞI tnstl1 am petre-

arn Intreag a tară, 10 SIngurătate • . - 'ă, ~ '1 ' l' , ~ It , : , . din odaIe în odaIe, fără gândurI şi fără era ms ,10 ~nl prune Jun,eţe, er~ ma,' 
, N~tnte de ~ftrşltul sesonuluJ, aceste I dorinte Catia ÎmI strigă: robust ŞI mi-se părea, totd auna bine dl-
lmpreslunl de sInguratate deveniră insu- ' , ~ "spus. lntr'acestea dOrinţa mameI mele a 

,\1 '.. eu,t In casa -:,;noastr~ de~a ,Pacroscoe! ~e 
" fng era I Ventul A tngramadea zăpada m 

troene mult m,aI malte de cât ferestrile 
~aseI. GeaI!1unle e::au mereu opace fiind 
l~gheţate ,Ş! Iarna mtreagă n'am făcut o 
singură vlsltă. 

Persoanele carI veneau din când în 
c~nd la, noT, nu ne aduceau nicI o bucurie 
ŞI ves:he. TotI ~veau faţa sarbedă şi vor
beau Incet, ca ŞI ~ând s'ar fi temut să nu 
i,e,tepte pe cine-va; nieT-odată nu rîdeau 
...:l dtncontra., of tau privindu~me şi adese~ 

i
or) 11crămau vezend pe sora mea Sonia 
n haina de doliu. 

iIJ
-"e l 

x 
" 

Moartea plana încă d'asupra ca"eI 
noastre Ş'o umplea de tristeţă ~i durere. 
~ Apartamentul mameI mele sta închis' 

~Hnd treceam pe d inaÎntea uşel, ca să Într~ 
I,n 'amera mea, d'odat4 m~ cuprindea un 

\ 
'\ 

\ 

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

portabile, me cupr:in5e uritul, nu mal eram" - S,la;-ă D~m~ul~I'A Sergle MlhaTlo- surpr~ns imaginaţia mea ş5-mI aduc aminte, 
In stare a me deCide să les din casă. nIcI! V,leI a SOSit, a tnnll~ să mtre~e ce facem că namte cu şese anT, cand aveam dour~ 
să deschid pianul orI să Iau în mană o I ŞI să ne spună că ~lOe să pranzească cu sprez,ece ~nI si, Sergie ,MihaIlovi~1 se .luca 
carte. ' noI. Vezl, dragă mica mea Maşa,' urmă, cu mlOe şI-mI zicea: "Mica mea V 10letta 1" ... 

Când Catia cerca să me ocupe cu re,cul~ge-te I Ce va ~rede despre tine? Tu Me întrebam deja cu frică: ce volu de-
ceva pentru a me distrage, îr respundeam Ştlr cat de mult ne Iubeşte pe toate. veni dacă d'o,dată i-ar veni idela să m~ 
!otdeauna: "Nu pot să fac nimica" - ear Sergie MiharlovicI ne era rudenie aleagă de sOţle. 
m suHetul meu Îml ziceam: "La ~e ?" ... d'a1?roape şi amicul bun al tatăluI nostrlJ, Sergie MihaIlovicI a sosit cu putin 

La ce să citesc, să cânt, să brodez ! deş,1 era mult mal tiner. Vestea despre nainte de prânz. Catia a gătit ca de obi
când cel I?al {r,um<?şI anI al vieţiI mele s~ l' sosirea luI me, umplu de bucurie n~ numaI ceru un sos cu spanac şi prăjiturI cu cremă. 
consumă m solltudme? La ce? pentru-că SOSIrea luI putea favonsa pr<>- Pândiam dela fereastră momentul 

,L~ această Întrebare ce Ame di~curagia, I lect~l nos,tru de a părăsi ţ7ara ,cât m,aI când voiu zări mica sa sanie; 5ând se În-
nu găsI~m alt respuns de cat lacnmele. I cur~nd~ CI pe~tru-că ~e oblcInutsem dm toarse la colţul caseI, me scobonlu tn salon, 

A MI-se spu~ea că slăbesc, că me schimb \ copilărIe să-I IUbesc ŞI să-I respect. hotărîtă să nu apar Ca şi când ['aş fi aşteptat. 
vezand cu OChiI, ceea-ce nn-mI păsa. La Catia, sfătuindu-me într'una să me Cu toate acestea când am distins In 
ce bU~'l,Să fiI frumoasă? Pent~u a plăcea, 'sm~lg din apatic, ghici că Sergie MihaI- anticameră sgomotul paşilor sel, vocea luI 
~_~r? 1 I-S: părea ~ă ~oată vleaţa trebue. lOV.ICT, e~te singurul ~intre toţI cunoscuţiI I sonoră şi esclamaţlunea Catel, care-I Ieşise 

... p~trec 10 această ~1~gurătate, că su~t : n~tfl mamtea cărUia aşI fi fost foarte nainte, nu me mal putul stăpâni, ci alU 
osanJml la aceastA phctl:;eal~ mortal4 dm c~.ltrariată să apar în desavanta~iul meu. alergat să-i întâmpin. 

, ~.. .. ~... ' 
~.-....~~~ .', + 
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maT mare ~uml:;lncaIă şi .Îude:<IUi, în mod '. ~ă n. e scoată la luminil: Un ,~olnav, c! ~l' :înă il adr,e~aS,e Tarulur u~ memorand I f.1cut arestărI de oficerl, în Iegatur~ ,:. ;. 
progrcs~v. ŞI avcnd ~de pnUl tndrept,:ea.: lOca un b?lnav f,oarte 1I.1tere~al1t, ~;.Jr l-s a 10 care Critica aspru manna ruseascâ, acest pretins complot. 
, lIllnlstru[ de resbolU ,'a lua masu- I pus un diagnostic ,g,reşlt, Socot,ell,le. recI, faccndu-l responzabil pentru mizeriile p d 1 »" r ,_, 

r!le necesare spre a se controla aceasta, n'a,ll .c: c[,.ua aicI 1 catrul e o !n~nJfes~are . , , e e a ta parte . Dl~ Zellt l .. ,; 

~i a se Llce respunzetorl ceI carI greşesc. r artlstl('a, ŞI arta - ,ca să p0a.ta mllon .. - n;armel ruseştr pe marele duce A'exl~l, Viena spune că arestărIle s au făcut du 
, Ve îndcmn dip nou a. conlucra cu (are nevoe, d; entuslasm. Nu In subvenplle p at~ncI om c~ mare" t~ecere. Ab~a cauză că oficeriI au înftuenţat pe 1(;1.:;~1" 

Mine pentru-ca lOVirea să d~spar~ dm ar-: statulur, ~1 In c~ildura. s,:tle:o,lor noastre I acu s 2 anI l?I recaştIgase, graţIe cetăţenI în favoarea zankoviştilor, i-; 
mată. RemnintiţI gradelor lOfenoare~ c.ă i trebue caut~t .leacul ŞI lntanr~a acestul soţieI sale, graţia ŢaruluI, ajungend ultirnele ale erY entru Sobranie 
cel care love<:te dovedeste că este lipSIt bolnav De IUbIre are nevoe copdul acesta, d' t 1 '1' 1 1 ntr f' g p • 

\' , ~ • • , A • b' d'" d d prese 111 e a consl tu u pe u promo- ) \\/ lener T bl tt . x fi' -de alte miiloace pentru educaţlunea sol-; care tanjeşt:. Iu, I:ea a anca e ţară, e ~ . . . . A ag ~ a f zice Ca O I.('/!; 

datulUI, şi că n~ n~erită, prin Ul~mare, gra i munc.:î, de ln~uşJrlle frun~oJseA ale P?PO-; varea comercl~l~I m,arJtI~. In ;:allta- pană ac~m! sunt l~ num~r de l~: S! 

dul seu; eal' ot1certlor, că este 10 contra I rujul nostru, InIiăcărare ŞI avem ~eslnte- tea asta şI-a cangat mfiumţă atat de că sunt Immente ŞI alte arestarI. ;:~ 
demnitAţeI lO! de a întrebuinţa m.ijlo~ce: res~t - eată ceAea·ce, ne-ar A trebUI" eată mare, În.c~t ~U-I" cu neputinţă, c~ el s~n: învinovăţi~I numaI de lipsă de d':~-' 
carI nu ridica moralul soldatulur, CI ap,!să, ceea·ce se c.ere" 10 p~llnul rcnd, ŞI .dela să fi prICinUit Şi căJerea luI Wltte, clphnă. 
asupra luI. Reamintiţi-le. că el nu au nu- cel care scne piesa ŞI dela cel carT O Joacă m"lo'lstrul d fi ţ 1 R . 1 cxd 

' d ld l ~, , d I - 1" It enan e a uSle . a erea mal datorIa de a a so atu uT, mtr un ! ŞI e a cel car Vin s o ascu e. 1 
interval de timp, o cătime de cuno I ,Mu~te lucrurI bun~. şi d~ folo~ ~f; P?t, UT. LamsdorJf va fi regretată ~e pu
~tit1n teoretice şi practice; ci că treb~e; d?rl}. tăI·I.I noas~r'e: poh.llCă ŞI admmIslraţ~e, tenl~ marI, mal ales că şI-a caştlgat 
să ridicăm pe omul necult, m,ar sus, prll1: ~ll1stltă) J.ndustne mflorlt~al'e, anI, de ferh-! mente multe pentru menţinerea păciI 
propria noastră purtare şI wAuenţa :T i htate a!5fJCoIă.,. Cea ~e l-aş dori neamuluI I europene. 
asupra luI. Ordon ca dorinţele M.ele In! meu, dm tot ~uf1etul ŞI ~aI presus de ţoate, I * 
UCt'asta privire s1 fie executate cu toată I ar fi o mănlUltoare porl1lre de entuzIasm, I Uc~co.tl t ,'. "1 .... J T' 
sllnţenia. . .. 1 o sfinta î!1~ujleţil'e generală, ca ac~ea a căreI," . ( ~~ 1 linII 1 OI tU tI .e. n-

In privinta examenelor ŞI studiilor I scumpă ŞI Inaltătoare aducere ammte o ser- bunle arabe Incep să se revolte nu 
de orI-ce cateaorie doresc ca ţelul să tie o s(~rbătorim astă zi-cu toţii. numaI în contra dominaţiuneJ turceştI 
Jnal mult înc~rdar~a dreptei judec;iţT, ,de A. ~'lcthUtL1. dar şi celeI engleze. Astfel În întreg 
c:lt încordarea, neJ.n~:ura~ă ~ n:e_morleI. . ,$". hinterlandul AdenuluI, indigeniI se luptă 

• 

ROllUlliul uuci llrinces(, 
Zilele aceste, Eduard Plani/{, I" 

noscut scriitor german, a scos o Cl.' >O 

interesanta.. Cartea asta caretratp:'In 
despre fuga contesel Montignoso, 1" 

nioara. moştenitoarea tronuluI sa~\o',J!i, 
cuprinde o mulţime de date interes ' 1" 

ComandanţiI InferlOrl., o!tLenf Şl sub-oti· Alhmulll eXIHHHţlel. Comitetul aran- disperatl pentru independentă. După-ce 
~cril trebue. n.ec~)Ot.e!1Jt făcuţI atenp, că a . jator al exposiţieI ştjinţific~, sub preş~~inţ~a de curi~d TurciI au suferit o grea i _ 
lllci'irca pe lI1tertorlI lor cu nyulte cuno- dlui Dr. C. IslraţI, a angaJat prm liCitaţIe I , . n 
ştinfi Înveţate pe din'afară, nu .Insen:tne~ză publică, un fototgraf, care e obligat a fo- i frlllge~e, ~oseşte ac~um ştirea despre o 
alt-ceva decât a se Înşela .pe SIne ŞI a ln- tografia părţile cele mal fmmoase şi mai in- I luptă mVlerşunată mtre trupele engleze 
şela pe supcr,io~ul care IllsJ'ectează l?r9· tm'esante din exposiţie, "or forma 6 marI i şi indlgen1. Telegrama, datată, sună din 
gresele des;1vIrşlte, In casarmT ca ŞI m I albulTIUl'I generale, carl vor costa eate 200 Aden astre' , In hinterland a avut loc o 

carl aruncă o lumină nou~ asupra 1: ;,' 
meI dela Dresda. In prefaţă, PJ!1i~i:? 
spune, că indată ce a aflat despre Vd'

nimentele dela Dresda, telegrafice a Cf'mt ~. 
dela princesa Luisa o audienţi1. ,. -. • 
dienţa asta, cum se spune mal dep;lrt;;,\. 
a avut in adev~r loc, şi cele' po ve" t: (: şcolT trebue ca pe lângă dobindirea unor I lei ullul şi carI vor fi frumos legate în piele, 1 ta. ~ . ta' t t 1 1 

cunoştinţI positive, munca principală să IOfering:u-se 1n mod oficial câleun volum: ~p ,Inverşuna. 10 re rUP7 e eng ez.e 
jie îndreptată spre formarea şi de~voltarea 1\1, S. HegeluI ; A. S, R. PrincipeluI Ferdinand; Şi tnbul Kutebl. Acest" tn a suferIt 
caracteruluI tineruluI rOID<În, adică spre dlu! prim-ministru Dimitrie Sturdza, precum marI perderI, între carI ŞI pe fiul ma
formare~ şi desvoltarea uneI jude~,:iţf, une' i şi încă la 3 persoane marcante, nedestinate relu~ şeik. EngleziI au avut 9 soldaţI 
v~inţI ŞI u~or ~pucătu:J, ,dommate de pana. ~cum. . , , moql şi răni{L. 
sImţul datofleT ŞI al ordme!. loţI colaboratorII la exposIţle, pot să-şI 

In urma manevrelor din această t<:smnă formeze, câte un mic album, cu partea ex
adL:c a~lin!e că toate armde să aibă 5 u I pusă de fie·care, cu preţul de 6 lei bucata 
deosebIre In vedere că terenul trebue In-, la aceiaşI folog-mf, 
trebuintat cu multă băg~re de seamă, şi I Asemr.nea se VOI' mai forma încă ciUe-~'a 
că trebue mai ales s:1 tun p:Hrunşl de! albume generale, îllsă Illal puţin lucsoase 
adcverul că manevrele nu sunt numar; şi mal micI, carI se vor l'inJe doritorilor. 
un jo~ cu l;ln numer r~gu!amentar de I Fologl'Uflal'ea diferitelor părţi din ex
fOrn~a}lUn!, CI că se cere, mamte de l~ptă posiţie, continuă cu activitate, mal ales când 
ca ŞI ]O tImpul lupteT: o I11~nCă, contln~ă timpul e favorabil. 
a judecăţel ŞI a hot~flreT, ~~merlOdu-se ~n 
fie-care situaţiune ŞI condlţlune formaţia 

... 

de Plani/{ la tot cazul vor corespu~J:l,., 
în mare parte adev~ruluI. Pla11ih :( 
incearcă să dovedească că muşten;·~j· 
rea de tron a fost jertfa eticheteI ri,~~i " 
dela curtea de Dresda, care o ţinea d~~ .. 
spărţită de copiiI el. Ea vorbeşte şi ar'~';: 
de fostul el soţ, ca de un bărbai !>.,l 
de bun, iar despre Giron cu un dis~;!'~~ 
vedit. 

::~ '::.:~;'-", 
t " ",. 

- Când, pe urma urmelor, - SF'.;P" , 

într'altele moştenitoarea de tron, - <..1:-i·: t 
anI de suferinţe şi lupte sufleteştI ni ,;:[! ~ 
h"otărÎt la pasul acela, am sperat că b<J'i:- ~ 
nrea mea va fi salutată cu simpatie şi \".:;' ~ 
fi serbătorită drept O eroină a liber· :'.' i 

) , 

cea mai potrivită pentru a se mişca sau a 
sta pe loc, şi că formaţiunile să fie alese 
as.tie! ca ele să garanteze eficacitatea ,fo.cu
rilor carT trebue trase totdeau na cu lin Işte 
şi dt se poate mal adăpostit, sau, dacă 

Din străinătate. 
ImI aduc aminte cu câtă simpatie.. .. ~: t 
intimpir;,at Ioan Ortll Jducele (..t~JiJ:· ..; "'~r A 
Ioan), cand s'a cobont la popor. ~l:' ,...., 
sperat aceeaşT primire. Acest serman .. :,._-:~." *';\ 
fericit îmi spunea, ~ă ?Pi~. ia pub l..L;;"... •. ~. ",--~, j .... 

adăpostul lipseşte, culcat sau în genunchI. 
Dat în CastelUl Peleş, la 29 Oc-

tomvrie JJ. Ig03. Carol. 

-
EI tinea mâna Catel şi vorbea tarc, 

zîmbind: Cum me observă, deveni serios, 
me privi câte-va momente fără ~ă ~e .sa
lute. ImI făcea par'că reu bUCUria ŞI Sim
ţeam că roşesc. 

- Cum? Se poate să fii O-Ta? 
zise simplu, cu vocea obklnuita; işI de
schisă braţele surprins şi se apropie de 
mine, 

- E posibil să te schimbI aşa 1 Ce 
mare te-al făcut? Nu mal eştI o violetă, 
ci un trandatir in floare. 

In mâna luI mare îmI strînsă mâna 
viguros, încât aproape ÎmI venia să strig. 
Imf închiouiam că vrea să·ml sărute 
mâna SI lu"am plecat, el Insă s'a mulţu· 

• mit să' mi-o mal strîngă odatu, ţintindu-şY 
privirea fermă ::Ii veselă în ochiI meI. 

Nu l-am revezut de şease anI. Se schim
base mult. Mi-se părea îmbijtrânit şi mal 
brun, Lăs:1se să-J creascj favorite, ceea-ce 
nu·! venea bine, dar ÎşI păstrasc manierile 
simple, faţa de~chisă şi francă, trăsurile 
pronu nţate, ochiI spiritual! şi 1 LicitorI) su· 
rîsul plăcut, aproape copilăresc. 

ndâncă orI să plângă în tot decursul visiteL Acoperi r~pede,cearnicul cu ~e!vetu], 
EI, dincontră, se arâtă foarte vesel şi nu scoase iute batista dm buzunar ŞI Incepu 
făcea nicI o alusie la moartea mameI a plânge. 
noastre. - Da, această casă a vezut teribile 

Prima dată mi se păruse străină şi schimbărI, repetă Sergie MihaI]ovicr în
inconvenabilă această reservă din partea torcendu·se. 
unuIa, care ne era aşa de aproape. Dar pe Dar peste câte-va minute zise soreI 
urma înţelese! că nu provenea din indife- mele: 
rentă, ci din respectul către memoria mameI - Arată·ml jucăriile tale, şi merse 
mele, şi il eram recunăscetoare pentru ea. cu ea În salon. 

Seara Catia îl aşeză la masă între OchiI mei erau pllnr de lacrimI, priviI 
mine şi sora mea, în acelaşl loc, pe care-'~ la Catia. 
ocupa pe când trăia mama noastră~ şt - Oh ! acesta e un prieten rar, mur-
după ce luă ceaIul, bătrânul nostru servitor mură ea. 
Grigorie Căută? pip~ vecbe a tatălUI meu Şi intr'adever, simpatia acestuI om 
pentru a. o <:fen amiculuI ~ostn" Sergle atât de bun, dar cu toate acestea era un 
MihanovlcJ, mcepu să se plImbe l .n odae strein pcntru mine, ÎmI făcea efectul uneI 
ca de altă dată, cu pipa m gu.rll: , adierl calde, care plăcea nespus de mult 

- Când me gândesc la tenbda schlrn- inimeY mele 
bare CP. a intervenit În această casă, es- Auziam deja în salon strigătele ve-
dam'ă el, dar tăcu imediat, sele ale micel mele surorI şi risul luI Ser-

- Da, zise Ca tia, cu un oftat, şi gie MihailovicI. 
acoperind samovarul, privi la amicul nostru .... ' II duseI un pahar ~e cea,l, şi îndat~ 
cu ochii plinI de lacrămI. < gaelI că se aşează la plan Şi se amusa 

- ItI aducI aminte de tatăl d-tale? plimbând mânuţa SoneI pe clape şi le 
me întrcahă Sergie MihaIlovicl, bate. 

- Putin. _ Maria Alexandrovna I strigă el su-
- Ce' fericite aU fi fost cu el ? zise bit, vino şi ne cântă ceva. 

In decurs de CÎncl minute încetase el încet, cu un aer gânditor privinau-me Aceasta manieră amicabilă de ~ me 
de a mal fi un Dmic În visită şi făcea deja pe sub gene. chema. îmI făcu mare plăcere Me rIdicat 
Parte din familia noastră. chiar şi pentru A' b't It t tăl d voastră 

- m lU 1 mu pe a • , Îndată pentru a cânta. s~rvitoril . nostri, carT simţeau bucurie ser- continuă el cu mal muItâ dulceaţă. . R Ş" 
vmdu-l ~t se bucurau că-I pot revedea. Mi se părea că ochiI îl lu,e~c din ce Trad: de Luc~'elza ussu trla/lU. 

El era tocmaI contrar vecinilor carT în ce mal mult. (Va 1lI'JJlll). 
veneau să ne vadă după moartea mameI şi 1 -- . Şi în decu:sul aC~5tuI timp D-zeu 
credeau că e necesar să păstreze o tăcere i le luil ~l mama I ZlSe CatUL. 

pe partea men. NaţlUmle In E.!ij~a .~f1"'" ' " , 
rală deja de mult sunt ind~ente. ~ & <: ' 
cuventul meu aste au iD«'vorbele lu,1< ~ ~. 
bine al vezu: cum a fost serbătorită er";,,;:, 
care' a rupt lanţurile de aur. 

- Daca. al n fugit sîngură, f~,r:t: 
ştie. •• , . • .. 

- El, ŞI earaşT el! In ce legătur.l '~,~i 
omul ăsta cu robia mea de anI lungT i' 

- In aceea, că te-a compromitat p~.,.~,. .. .... 

~. , 

măsură... ,~ 

- 0, mOll Dieu 1 De câte or( .' 'l 
repet că eu numaI libertatea mi-am dn· 
rit-o l Lumea nu va crede doară, c;t"tp· 
dragul unuI băIat am abzis de o COf<.JHP': 

regească? 

Un moment am şovăit, - SPUI'C 
Planitz, apoI i-am retle'tat: 

" 
- Dar despărţirea a dovedit că ... 
D'odată mI·a intors spatele. Dar ll~':

mal pe-o clipă. ApoI mi-a respuns cu un 
zimbet amar : ; 

- Dacă unul dintre soţil<le căsăwr:I ; 
simte că nu maT poate duce jugul ~L:~' ~ 
conjugale, dacă vrea să fie liber cu~-' _. ~ 
preţ, are lipsă de mî;loac,!!, îpt~leg'~ " . 
miJ'loace carI sub orI-ce lmpre,urăr' ';1 ~ 
ajung se'opuL Poate acum me veI înte~l :5(". t 

M.T-am plecat ruşinat capul. _ In mi," ~. 
mentul acesta în adever a fost regmă, ::-:~ "\! . 

triumfătoare trece peste cad~vrele nE" 11,-1 
ţitoare. Cu atât mal pUţin? mţelesnnl-ca c- ~. 
cât eram mal aproape s'o mţeleg. ~;_, 

- Poate femela setoasă. d~pă b,~._",., 
. d astr-a df' ;; .. ~._ 

tate e de vină. că legll~. -vo,?, c •• '.:i:,.. ,"" 
divorţ sunt atât de nelnl.1oa~~,~ El~? ,,': "'~;,'; .... 
doară: Impreunaţi-l, ehmulp-I, c 18_, .... _'., 
, "J '1 de durere ca un Vkl "e, r s ar sVlrco 1 . l' .. 

NumaI dacă arc curaglU să CObt~\tă ~T ';'/,':' 
să dea anză la scandale, să.a ~lCă In (}, 

a el de toate demnrtăţlle, n~' ',1,1, 
~t~~~~ poate să devină iarăşl liberă .. {:e ~ 
legat remân~ legat, pâ~ă, ce amr',". 1.: 
nu muşcă, pană nu se mmlc.eşte~ pe ,.,' . 
însuşI. Milioanele, carl sufennd 10 ta'~le_. 
mor omoritI de povara juguluI, - dar ','; ~ 
pasă lumir de milioanele aceste! i'<'ll':.>.jf 

Un moment tăcu, apoI relul .,. 
întrerupt. 

- Acum veI înţelege poate, c: ~(' 
m'a r>ăresit "el" în ziua procesului de .l,'~ 
vOrţ, - bagă bine 5~a~ă la cele ce :;ii ":: 
- în ziua, in care ,uzlI dela Dr~sd, ,:.' 
hotărît asu~ra~sorJiI mele, tocmaI m t<, • .:~;;, 

, 
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~ d . 1 al drziu - si vel - ~068 I{[llman - liherat. 
f mal curdln ~;I~ ~cbuit 'să' mi pă- Cazul J'udeiul de tribunal din Budapesta 
. poate e "" , . ' ă ' 
\". , ." Dr. SO()S Kalmall, dC\lnut I'l,;ntru-C' sa 

I '~ntesa de altmm ter1 a păraslt,l< ranta, J lăsat mituit făcuse pe vremea aceea sen-
l-că cli:na neguroasă nu-J prIe~te. satie mar~. Vinerl a ajuns înaintea 

~-_.- tribunalul din liudar,esta, ca senat de 
punere sub acuză, ~pel,aţia IUl" ~'ods 
înaintată in contra dcţlt1cnI sale. 1 nbu
nalul 5, din 13 cazur}, l-a aflat de dove
dite şi l-a pus sub acuză. ~ ordonat 
Însă eliberarca luI pe motiv, că pe 

HOUTĂWI. 
AUAH, 16 Noemuic n, 1903. 

. P. C. Sa ,ricarul ". iUan~ra a :0- d" A d 
." .bdid seara in Arad U/ld,c a sta! paIUl deapsa ce i-se va lCt~, mlCşora~ ~-se 
'.'u'leald. Ert P. C. Sa, lmr'elllld Cit prin reducerea cazunlor de mItUlre, 

__ o ;jJ ~l;',.ntasf ,"~mâl1l, a jost la pmn, o(lspele nu mal sustau condiţiile cerute de lege, 
,_ :.,1. " .:ale }:.ptscopulut 1. 1. Pap. ca să poată fi reţinut şi pe mal de-

, ŞtirI I)Crsollalc. llustritate~ Sa Dl perte în Închisoarea preventiv~. 
;' al Orad~i-Mare Dr. Demetl'lU Hadu ., . . 
I c. a plecat spre Homa ,.ad visitanda - Tnntare. ComlţeluJ parochl~1 al 
.'. Prea Stinţia Sa, a făcut Sât1llJ~drl bisericeI gl'o-o: ro~nâne ~l corpul ÎI1\'Cţii.l?
'uoilor ministri În Budapesta, de ulltle rm,c al ~co~lel prHn,al'~ ~1'0-0I'. romaJl_c din 

,," , plecat spre TI'iest) Veneţia şi apoll~ I Seli:;;te Îl~vI~ă la festmtat.e,a, şcolul'a dlll 
, unde va petrece cam până .Ia, 1 D prileJul ~fJllţlr.~I nouluI, edIf~clU ş~olarl ?e 

, '"'1', 'rie 1903. in absenţa llustl'it,\ţli Sale se vor ţllle Sambătă 831 NoemulC 1\:)03. 

, ,'.:. ~ diecesane le va provede~ !{. d~nll~ _ Serata meseriasilor rOlluîuI <lin 
:~. , :ustin Lauran prelat ponl1l!Clal, \ Ical Arad. care a avut loc SâmbiHa trecută, a 

". ;scopesc. reuşit destul de bine. S'a jucat comedia 
Congresul Corda .Fn~t1:cs. Se co- ,~V1ăcluţul mamei". Diletanţii totI s'au achi 

"'', din Viena, că s'a hol~H'll .ca COI1- tat bine de roluri. Numai publicul rom~lnesc 
. nternational al studentilor ŞI cel 1:a- s'ar fi putut pre7.inta in numer mal fl'umos, 

Corda Frates" să se ţină la 14 Aprilie _ Cu acest prilej au Înlmt următoarele su
,,)4. :::;'au constituit sub-comitetele ro- prasoldri. Dl'. Ştefan Pop 3 cor. Traian Hl
Hlces şi spanioL tan 2 cor. lustin Ardelean 1 COl'. 40 tll. Se\Ool' 
. Atragem deosebita luare ammle a Bocu, Gt'tpitan Cioban, Nicolae Ştefu cale 1 

coroană, Z, ;\loga, O Feier, Radu Ursu câte 
, " ,,:ilor nostri asupra foiit:! a căreI 40 iileri. De tot 10 COl'. GU tiI. 
, ,(,' ,~,.e o începem atl. E una din/re 

ai de valoare opl-re a mareluI 
,.' rus Tolstoi, ear traducerea 

',,; ''din jranţu{eşte) ° datorim d-:u:i 
'" ,,;a Russu Şirianu, care a mai un-

i , ,< literatura româliă cu mUlte 
'1'1 de valoare. 

, nţire do bisericii. Ni se scrie di n 
c te (Pl'otopopiatul BeiuşuluI): in ziua 
. ' dctolllnie (~ 1\0emvrie, S-tul Du-

" l ' 'i'a stinţil prin d-l vicar V. lVlaugr.a, 
~ , ,.'at al p, S. Sale episcopului dm 
, ' ,:serica nou edificată d'aicI. Serviciul 
,t ~t~". it} "",;)~,P. C. ?a d-l VicarI asistat 
• o" ~pa,m'. Moga ŞI 9 preoţI. Cu acest 
~i 11 Il iubitul nostru vicar a ţitlut po-

l,' ,.~, 'ndunat aicl din toate părţile, o p"e-
.' 1:I.,lC.lţ.ă.toloare de sullet. După serviciul 
: ' ii ţinut in casa parochuluI Z. Pap 
\ :', ,.,,:het, la cal'e d. \'iCen a loastat pentru 

,0, '!l episcopul I. 1. Pap: dr. G. Cosma 
. ,,:-,~,.t pentru vicarul l\langm eal' Pl'oto
,; , :\'oga pentru frunlaşI. :::;' au mal rostit 

(' ! o 'oaste, 

o "Carmcn Sylva". Societatea romilnă 
:, l!î.că soc. !iLdin Graz s'a constiluit 

\~jI'r', an~l adm~nistrat~v 1903/4 în şiedinţa 
.' c ,n~;j·:.,a dm 1 Noemvne st. n. a. c în ur-

.~ .".' (mod: Pre~edintele Dumitru Po-
,." ' ·'and. jur" Secl'elar: Ioan A. :::;iandr'u 

. ,!Ied. Casier: ~asiliu Viciu siud. med. 
... .t:;::ar: lacob Trif stud. Cel'. mel'c. 

-~~ 

. Contele Tisza Istvân. Ar-
nostru de . fond publicat sub 

,: :',1. lin frunte a fost viu comentat 
,r: " ~,'e8ga pressă din patrie si de mal 

,1" ]: •• foI fruntaşe din străina~ate. Mal 
::: .... ~ Jrător e Însă faptul, că toate 
:' maghiare, chiar şi cele mal şo-

- Boala împ(\l'atlllul Wilhelm. Se 
depeşează din Berlin: Dr. Schmidl consilier 
intim, care a operat polipul imperatulul Wil
helm s'a presentat Sâmbătă la şedinţa so
cietăţiI laringologilor din Berlin. Presidentul 
Dr. Frenkel a intrerupt şedinţa ~i in numele 
societăţiI a felicitat călduros pe colegul seu, 
pentm reu~ita operaţieI. Cuvintele acestea 
au fost ascultate de cel presenţi in picioare. 
Schmidt a mulţumit pentru ovaţia ce Î-s'a 
făcuL In toată boala numaI un lucru a fost 
exlra-ordinar: persoana bolnavului. Inainte 
d'a illcepe operaţia a fost stăpânit de un 
sentiment curios, insă indată ce a pătruns 
cu scalpelul în gfllul bolnavuluI, s'a uitat cu 
desăvîr~ire de persoana bolnavuluI. S~mbăta 
trecuta s'au împlin it tocmai j o anI, de cand 
a cillNorit cu Wilhelm, care pe vremea. acea 
el'a numai mo~lenilol', la San-Hemo. Desigur 
pentru asla a fost dinsul chemat la oper'aţie. 
Cand d·nuL Schmidt a părasit societatea la
ringologilor' o trăsură a curPI il aştcpta în 
"lradă. - Revista ,J~cdiner Klinische Woc
henschrifl" întărcşte vcrsiunea, că boala im
p(~]'atu\ul est.e un polip de un impulR tipic 
de bun, Hana prîeiuuMt de operaţie se vin
decă normal. ~imţirea gencr:,dlt a irnpt~I'a\u
luI esle sali,.;['{tcNolll'e :l~a ca in scurt limp 
va urma vindecarea deplină. 

- lUisionar mOI'JIlon în Ul'aSo\r. "Br. 
L." scrie: nDol miilionari li11el'l ~u plecat 
înainte de asta cu câteva luni din dcpăr
tata America să facă în r~uropa propagand.\ 
pentru religiunea lor. Misionaril au venit şi 
in Ungaria şi au tinul în mal multe oraşe 
confercn\e asupl'a religiuneI mormone. l\u 
de mult au fost la Timişoara acel doI mi
sionar!, poliţia însă i-a espulsat de pe teri
torul oraşului. Unul din el, 1\lr. Ura A. Welzel 
jun, a venit Iu Bra~ov. l\lisionarul mormon 
este un tiner elegant, isteţ şi foarte cult şi 
are de gând să aştepte aicI decisiullea mi
llisleriuluI de interne. Dacă respunsul vu 
fi. !averabil, atuncI el va face propaganda 
ŞI lU Braşov pentru mormonism". 

- I,ăsămHul re~illcl ])ri\~a. Dejas'a 
luat la inventar averea a"asinatel regine 
Draga a berIJieL Lăsfum\nlul CI esle de' 
:);"UUUO franci, illlt'e cari o ca,..,ă ;)0000 francl, 
giuvael'C lYUOOO fi'., acţii lOUOUO fr., ban] 
gala 1:):)000 f/'anci şi ru~tul depuner] spre 
fructi lical'e. M LI Ite preţioase însii au di:-;paruL 
Unele din ohiectele pel'dllte s'au aHal. MaT 
lipse;;c: ;) inele de diamant, între cal'l unul 
al'C valoare de i")OUO franci, şi o bl"aţară. 

~llI~tcnirI curioase. FII locuitor bll,~at 
din M irecourt a m.cul un testament foarte 
strania pentru ora~ul seu. 

A lasal pr'in testament aproape 2( II) 
mii franci, dar cu explicita conrliţiune de a 
ridica pe o piali! o stalue Ioanei 1f Arc ~i 
'un monument equestruluL .. Pastr~ur. 

- }:xtl'aOl'llillUl'! Cel mal eftin 
şi mal bun isvor de a se provedea 
cu tot felul - exclusiv prima calitate 
de bijuteriI, articole de brilliant, tacâ
murl de argint în cassete, precum şi 
argint festiv şi obiecte de donurl
preţurI strict solide, executare pomptă, 
pe lângă garall(ă la juvalierui nostru 
de bun renume W~inberger Ferenczl 
piaţa Andrâssy, în edificiul Hotelulu, 
Central. 

lntcrpl"etaţia acesteI clauZllle a dat loc 
la o vie di,.;cuţie IntI'e moştenitori! natur'all 
ai defunctuluI ';ii consiliul munici pal al OI'a
,';iului. Cei d'int!~i susţineau ca defullctul e 
nebun, ial' reprezintanţii coml1!wl ziceau 
contrariul. In fine s'a ajuns la O inţelegel'e . 
~lircourt va îniilţa lUI Pa:-;teur un bust, ~i 
pe un bas-relief se va face un cal. 

Atelier propriu de primul rang 
pentru reparat urI . T eleion pentru ora~ 
şi comitat Nr. 439. 

Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
infrumseţarea tenulul e crema de 110rI de 
iliac. un borcan costă 1 cor. 

Pudră de 110rI de liliac I cutie I cor. 
Săpun de fiorI de liliac bucata 70 fiI. 
Pasta Iuno 2 cor . 
Pudra luno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipseI pofteI de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistuluI 
Kossuth. O cutie de probă r cor. 20 fi!., 
o cutie de probă 2 cor. 

- Contra guturaiulul, tuseI, rl'lgu
şeleT. Aegmef şi a afectiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi in farmacia "V erg
Maria'" aluI Kossutb, În Arad, Pia\a Boross
Beni 150 (casa Dengl). 

Fel uri mi'. 
U Il club de fumătorI. lGxistă în toată 

lumea mai multe cluburi de fumătorI, carIsuni, 
mai mult sau mal puţin, caracterizate de 
exeenlJ'icilale. 

Cel mai vechiu şi cel muI curios din 
aceste cluburI e acela din BUl'gcs. 

In tic-care an deschide stagiunea cu 
un eoneUJ's citlLlat. ConGurenţil tr'ebue să ţie 
\uleaua apl'ill:-;a e<'tt pot mai mult timp. 

La un semnal al clopoţelului pre?e
dinteluI) l1e-car'e l~l apI'inde luleaua, care e 
umplută. de comisiunca de COlltl'Ol. 

ConcurenţiI pot con vorbi şi povesti ve
cinilor isloriile cele mai vesele spre a'i [ace 
să. uite, a)ia ca să. li se stingă. focul din lulea. 

Cine ţine luleaua mai mult aprinsă, 
capelă titlul de onoare ".Moderna VestaJă". 

* 
Co c amorul'~ De pe timpul lUI Adam 

şi Eva s'au dat milioane de respunsuri la 
această. umilă întrebare, Dar trebuia să fie 
o cucerire a timpuluI nostru aUarea adeve
eatei cauze a amorului. Şi ~liţi care e? Nu 
e altul de cât un mic şi invisibil microb, 
găsit de dl', Collon, medic la Chicago şi 
membru al societaţei Hosh medical 

Sermanul Pasteur! EL cal'e n'a umhlat 
nicIodată calarc! . 

• 
l~ Il urs cu pălărie de 11ae. Mare pa

nică. a fost deulla-zl in publicul care a luat 
parte la o sCl'bal'e de bine-facere într'un 
sat din jurul Pal'isuluL 

Cn urs mal'e dintr'o menagerie. pl'ofi
land de un moment dnd hnblan7.itol'lll ('t'a 
ocupat şi salul nu lucra pc aceste ne
muri de căldură, plecă la plimbare pe mal'
ginca Senet Atunci se produse o mare COI1-

fuziune. Pe eaud îmbl<lnziloml şi alţi oa
meni al menageriel se repczeau după U!'s, 
femcile ~i copii fugeau şi strigau. 

Bărbaţii din sai înarmându-se ali por
nit la vînătoarea acelui urs, gata sa Invillga 
sau să moară, 

Dar ursul) după ce făcu o mica plim
bare, se reinloar"e la mellagerie. Găsind O 

pălarie de pae pe drum şi-o puse pe cap 
~i se întoarse ca ori-ce om după. ce face o 
plimbare, 

Bibliografie. 
A apti/-Ill: 

Povestiri' si 
J 

Schite , 
de 

s. :S.~cula. 
Preţul 1 coroană + G fiI. porto . 

De veu,al'e la administra/ia foiI I/oasl re. 

* 
Au apdrul §i se a/Iti de l'eu:;are la li

brăria 1\/. Cw rCll , JJraşUlJ urmatoarele ciU'\.i : 
Plevna, dt'allH\ in b ade, plit7.lTluilil 

după versuri şi scriel'l compuse de V. Ale
xandrI, D. Bohntinean, P. l:S. lIa~du, T. C. 
Vacărescu ş. a. Pl'eţul 2 cor, 

Eară din scrierile luI T. ,\lexi au apăl'Ut 
urm[ltoal'ele: Apă rece, gluma într'un ael; 
30 bauL Bieideta la mahala, comedie in ;) 
ade; :)0 b. llllpieteşte, - despelele~te, Co
medie întl"un act; Pl'. 30 b. ~icl minte, nici 
noroc) comedie intl·'un act; 30 bo Utilia sa, 
comeLlle inlr'un acl; Pre~. 3U b. Pur şi simplu, 
comedie intr' Ull act; ;)0 b. S'\I'iciea, comeuie 
într'un act; ))U b, Slavă Domnului, masa e 
pusă, com. inir'un act; 30 b, Tot găina canlă, 
com. într'un act; ))0 b. VislavolUl l\1al'CU, 
com. in 3 acte; oU b. \liţelui de aUI', com. 
in 3 acte; 70 b. Casierui, COOl. iute'un at;t; 
;)0 b. Curea, corn, într'un act; ;)U b. La
custe, Vode\'il în;) acte; Preţ, 40 b, noaptea 
::;1'. George, Vodevil in ~ acte; 'iU b. Pisica, 
corn. intr'un act; 30 b, ::;alon fară pat, co
medie Pl'. ))0 b. Zăpă.ciţii, corn. inlr'un act; 
Pl'. 30 bani. 

Hed. respons. Ioan ltussu ~irinllu. 
Editor .Aurcl l'opoYlcl-llarclanu. 

INSERŢIUNI şi RECLAME. 
au fost silite să recunoască 

."\ ,?-. "cotut nostru scris cu multă com
,~~:, iă şi obiectivitate, - cuprinde un şir 
'.'i. de plângerI şi cererI îndreptăţite. 

... '. ',ld va fi insă vorba de lecuirea re
,~', :.<i împlinirea cererilor, vor avea 

,,:onfra~il. nostri maghiarI curajul 
ete constatarea aceasta şi să ne 
de ajutor ';) 

eununia ccleI lUaI bogate miresc. Din 
New-York se scrie, că septămana trecută a 
avut acolo l,oc cununia celeI mai bogate mi
r~sc, l\.lay (joc~el cu duc~le englez Hoxbll1'{;h. 
CUllUl1la aslaa 10st una dll1lre cele mal splen
dille, dintre eate au avut cand-va loc. Mul
ţimea a rupt cordollul mililar tras înaintea 

"Amorul - spune acesta - e o boală 
cpidelllică ca versaluI, holera sau ciuma. Ca 
~i aceOite Loii cufundă pe cel cuprins intr' o 
slăbiCIune In care timp el e în slare să co
mită tot soiul ue nebunii". 

ARAD. 
Supt Nr. 39 strada SăcuriI (fejsze u.), 

Dr. Cotton dă. calc-va exemple de ase- scule bune şi eftine pentru (aur sunt 
menea cazuri de nebunii. O lemee bravă, 
de exemplu, care a trăit mulţI aUI cu soţul de vindut. "Dar patriotic;'. Foaia oficioasă a bisericiI S-luluI Toma, aşa încât pel'echea 

',I"lluI publică in unul dinlre numerele tineră abia a putut slrăbate in biserică, Mi
',':l urmă un catalog l\e~pr0 obiectele reasa era îmbrăcală înlr"o haină de dantele 
.. , pe sea~a Rcopurilor eullul'ale ale de rară frumseţe. Mir'casa tincră a capetat 
':e slat d~n Offenbaia, ('~pri!llhllcl cu o o zesh'e dc o milioane dolal"l - bani gala 
mulţumlta ministrului de culte :;;i in- Trimitem felicitările noaslre - crediturilor 

'c~ o'· ,I:~ tuturor donatorilor. Intre donatorl ducclui de Ro;o;:burgh. 
. 'r. )1 de prolopopul gr c t d' Of'r. b . 
1 ), ,/.~l ldllOS, care a dărl'~ a. Il{ /J,ell a~~1 - l~om'l1~ cu urmărI trh,tt'. l' Il oHcer 

,'rurale" _ un stealll pe sama "SLOPl~l ,- I gel'mall 1I1lse dttl oraşul . ..\letz publicasc deu
_ .:l' nstitutuI de cred't gA1na/lOnal magll/a~. ' nrlZI un roman al seu intitulat "Din o mică 

1 ,.IV, unteal1Q" a d'~ rUlt ' ,...'.. o 1 ' 
',!I," Je 10 cor. _ Lăsend i . a. : g~I t\I::;oana,' 11,1 care a zel etTIlsal modul de 
• "ll inţelegem noima legături:nreJurarea I vlU~ă al ohcel'llor gl'rmanl. urmal'ea a fO!'it, 

,"n, '. :llturale şi steaer n ţ' 1 mtre ~co I că aulol'ul a fost dat in .Judecaltt pentru O[Cll-
,. """ a IOna maf1hlar"' , ă . .\ , ., .atul că un protopop ro â'~'" : s~rea grav a superlOl'I 01' pe calea presei 

" t lei ~con de stat care ~ ~\) lace da· 'ŞI penlru ofensat'ea disciplincl militare. Tri
, ,. "!lUt la sprijinul ~imenut ~ cazul JIU J bUl~alul f!1ilit~lr din l\lctz l-a p('dcp~it la o 
1- " ' româneştI sufere de atât pe ~a.nd lUnI temn.lţă ŞI perderea oliciului. Toate esetll-

u se poate In de-~iuns c ead neaJun- plarele dm romanul cu pricina au fost COll-
...... on emna. fi,cate. 

Comptoarist 
de odată fuge cu un altul. De ce r ~u e un 
acces de nebunie? C n alt caz. Un om foarte 
s~<ll"cjt se amorezează şi'l vezI într'o zi fa
cond cheltuell nebune~ti pcntru vre-o femee 
de nimic. sau compluaristă perfectă, cari poşeda 

D1'. Cotton spune că amorul are mi- limba maghiară şi germană perfect, şi 
crob, pc care el nu a putut in că să'1 ob- pot duce corespodenţa în aceste limbI, 
serve. cu, mioroscopul, dar speră sa reu- ştiu stenogratia nemţeşte, (u scrisoare 
~ea~ca. Spre a se cuceri inima unei fele fru-' d 
moase nu va mal fi nevoe de cuvinte du- buna, Şl cu pracs.ă o i? !1ra~ăliI . e ex-
ioase, ci va ajunge să. se pue o cultură. de porttIrI, ,atiă ~ondldlţle lI1tr un mic oră
baceili într'o, prăjitură, pe care să o mâ- şei d1l1 Croaţia. Cel carI vorbesc româ
nâ~1ce fa~a Şl să ~ie amorezată. Apoi, g~\Il- !leşte sau croa{eşte vor fi preferiţI. Oferte, 
dl~l-ve ca se va IHvcnta .~I'e-un ser care să. ce cererI de' salar referellle şi fotografiu 
ne scape de toate nebunule amoroase :;li o . 1 'E' ' .. ', 
'ltuncl poale elI' ('olion a (' d t t t t a se truUlte a: 'xportgesc/uiJl reller, , , .. v' 1 eş ep a noap (~a S b' (' ') . . 
dLn somn de vreunul care '1 va spune: 1- tu. lca C.roa\la 1 lor aco.lo se pn-

- Da-mi doctore repede serul să me mesc Şi practlcanV sau pract1cante cu 
vindec. Sunt amorezat lulea. scrisoare mal bună. 32 3-,3 

3.# 
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Diplomă de aur lR91. Ot'lt<loa-JlItre. 

SCHĂFFER JOZSEF 
compactor. 

A 1{ A D, Strada Tabajdy KilfOly. 
Expwtă tot fetul dl1 

lucrări de compactorie 
dij!:l fx~cutarea efOa mal siwpIâ. până la cea 
llIaT dtl lux. - Comandl"le din loe şi pro
v;"ţ:\ Si< tfi!! tue'>r, fHOIlUlt şi punctual. -
1u -fU bun şi l-o'iJ 1 Pn'ţHr} Dlod .. ratf:!! 

S~rvir.1U punrtual! 1045 39-
-

1Ji1llomă de argint lS8ă. Budapesta. 

Cel mal eftin isvor de cumperare 
din Arad. 

Juvaericale, 
bm'ăti de aur şi argint (frânte) 

bilete de am.anet 

Cel mal vechiu atelier de fepliraturl 
~i depozit da biciclete şi ID3şinI df' 
cuaut~ tn A r 8 d, piaţ& Lib~'rtaţil 7 

HAff1MER VILMOS 
meh~nich.n eleotric. 

N -rul 't,-lef"onului HU. 
Biciclete de Dresda, calitatea I. 

Depozit de 
Maşinl de cusut Singer pentru bro

dariI fine, şi 

maşin-l de cusut Singer cu 32 fi. pe 
lângă garanţie de 5 ani. 

Instalări de sOlleril şi "t~"le1on. 
se primesc pe hlngQ mare g~rl!:nţir. 
Mare dt3pozit de bucăţi de biciclete 
şi mBşinl de cusut. 105 ,936-
----------------------

KALMAR JOZSEF 
methanie. 

c;;mpera pe bliD1 gatli cu preţurile Recom~DdA 
cele mtll scumpe, IiRU le schimbe. ou Bie ici e tel e 
alte obiecte. tOO5 13 - 1 d sa e e oea mal bunA cl'litate. 

Deutsch Iz ido r, 
cla.sornicar şi juv~ergiu 

Arad, s trada "'r~~D.l p 10 In. 

- Telefon n-rol 438. -

1'e1tfOD (pfDtru oraş şi comitut) Nr 387 

BRAUN N. A. 
d(pos:t de ('ulor!. 

Ara.d., piaţ& :Boros Beni Nr. 10. 
M6re deposit de firnis, culori de 

ulei fabricat propriu, culori pentru v?1p· 
sirea podelelor, uleiuri pent"fU maşini, şi •. 
toate de prima calittt,te. 

- Comande din prr1vinţct se 
1034 53- efeptuiesc prompt şi solid 

- Pachetarea. gratuit.. -

Are In deposit gumit interioară şi 

eslerioară de prima calitate, şi tot felul 
de părţI cODstitutive d'a.le bicicletelor. 

Eftine 91 pe lângă garanţie 
efeptuieşte 975 102 _ 

Repapaturi de bioiclete, 
jnst6H~r1 de 

sonării electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garantie. 

Strada Salat Z nr. 2. Telefon nr, 242. 

Prapori si steaguri bisericeşti 

Inainte de a ve cumpăra hainele de lipsă 

]fergeti de vedeti!! 
Bilzarul de haine pentJ u hărbatf, băieţI şi 

copil alul 

FI-clllk I~eo, 
ARAD, 

Andp8ssy-ter n-rul 9 (vis-a-vis 
cu noua biserică lllinoriţilor) unde, pe lângă 
preţuri avantajoase, sunt Îngramădite pe sama 
publiculUI haine impozant da multe. Imi iau 

voia o Înşira următoarele: 

Haine de toamnă p. bAietI: de 12-17 anT. 
. . • .• 10 cor. I1atlle de şeviot, bun . . . . • • . . 

Huine de ~coală, foarte tari. . • • • 
Haine de C8.luga f n fin, deosebite culori 
Haine moderne, execuţie frumoasă, dela : : 

şi mai sus. 

· • . . 11-14 " 
· . . . 15 -18 " 
• . .. 20" 

, 

Haine de toamnă p. eop il: de 3-12 anI. ~ .... :;... ~ 
Illt!ne cu 2 eire de nasturi . . . o • • • • • • o 0- 6 cor. 
ll~u ne Loden bun. . . • . . . . • . • . . . . 7- 8 
Ualne Lodell veritabil de Zsolna. . . . o • • o • 10-11 " 
Ha.ine de camgarll fin, specialitate, croitură modernă . 12-14: : 

Haine de t08D1.nă p. bărbaţI. 
Uaine de şeviot . . . . . . . . .. '. 16 cor. 
liniile Ulai fine şeviot . . . . . • . . . " 18-23 , " I 
Huine de cu.mgarn, cal. mijlocie . . . . • . 22- 2S " -, 
lIaine din Loden veritabil de Zsolna . . . . . . 28 - 30 " ,.~ f -~ 
llaine de tot fine din camgarn modern. . . •. 32 SR -~- I ," 
Specialităţi din cel mal fin tamgarn frBnces. • • : •. r ': ' -1 

Paltoane p. bil.baţi. t .. . ~ 

Din şeviot sur .. tnchis, buzunare moderne 20 cor. ' 
Din camgarn f. fin • o • • • • • 28 - 36 " 

Din şevlot double (d. toamnă). . . 25-44 " 

Specialităti: şeviot ,,1 cllmgarn, calitate 1. 44-60 
şi luai scump. 

20 6-10 

- - Prfncipii solide 1 

Clase după măsurile deosebite t 
~. 

) ~ 
) '~ 
, ._-

..i' 
'~~J;~._"~~Z "," 

-_ Serviciu promptl-..... e1r
._· 

!tt!~~t!!tf!~~.li+.~!t •• II~~~ •• II!t~~~I:.f!~~~ 
"'relefon in pJ·oviflcle şi În oraş 467. ." 

~ C:.~:.;;~j)F?~~ ,. K A R n' O s & y U:~L:'A' ~:. ~ '1 ',~ f l' ;: "f·· lij,~ ~~'q: .-. ţ 
c ,"" ~''l ~ j c·". ~l.:iloO·otJ!~~ < '( :'. "r>-: ~ . .i.::: • '-"'!"!'- !__ • ~.f~rfY-<:'~" ~... - "'. 1 ~-m'" -=- fabricant de trăsurl·:=::-::t / 
. . TI~ra-Fab~, KlrBly nr li .1 r 

Recomande. In atentiunea an. publio .. teli~rul s~u din casa particulara, l 
unde Ele fabrica tot. felul de tr,surl cu coş ŞI farA coŞ; . 

1041 25-25 Oalese tiP1 tl."ă,SUI.l.doi rcornuinel- l II l 
II PreţurI moderate şi lucru so 1, rumos Ş e egan , 

Se primesc reparaturl ,1 transformarea trAaurilor vechi, to' asemene .. 
fabricarea dricurilor SIU repararea lor. 

_ Se primesc lucrari de faur, butnar, aurirt şi lea. - l 
II Mare depozit In trAsuri (oa188e) noi şi folosite 1 • '\-. 

f 
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