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A GIT A TOR II. 
... ~i s'a pOJ'Hit in sbiel'a.te ~i r~

lle' ko::;suthi~:1I1l1 1I0titru confrate dm , . 
rad; urlil cuprins de spaslIlul'l epl-

"~ptice : 

Hevoluţie ValalHl ~ \'iue ~ Motul» ~ ... 
Valahil SlHlt selo::;;l de s:lIlge: sânge 

·'or. balta de sânge maghiar: ali pr~
)llit o noapte de sfâlltul. Bal'lo]omcl In 

Jobra şi Ilia; de g;1nd ~1-al1 pus :;tcr
\erea de pe !J;lIJH1Jlt a udmslelol' ar-
Jadine. 

Jn ll1ulJlil apu~elll n/Lvalri au dat peste 
Ahrud miI de "orde selbatice.: «vala
hi\sdr~ntU1'o~b' ameninţa cu moarte şi 
uUlIlaI un semn aşteaptă din spn'\.nceana 
vreo!lIluI agit.ator ~i tr:u]ător de patrie, .. 

~rlt'iţl jandarml! AduceţI armală ~ 
:-;;\ri.t1 cu iLl'aba, c'am perdut ;\l'dealul .. , 
!;li fn loc de maghiarI. dincolo de' Pia
tra-Craiuhll n'aI !'la mal vezI decât 
sânge, sâng-e nobil, nevinumt! Sus 
I'raţl maghiarI. ._-- venitI ~i vof cel emi
graţt în .\lllerica, s,1 ne ap:mlm patria 
c noastră,· şi IlDjiunpa pI'imejduită de 
moarte. , . 

In acest tellor serie., Fiiggetlenseg c 

dda 1 H Octoll1vrie; ear noI slInt:m 
". "'" ,. a![,jj;,lţg!J! * 

\ l l'll~arie ture, puternică, mândră, 
.m«reaţa, - sft-l zicem: imp~,.iu, VOI' 

şoviniştil. 

Şi con rratf'lc • Fi',ggellens(~g ~ ne 
chema, tn numerul Sl'lI Jela 10 Ocl. 

.H;l luă.!!! tmprClUlil lupla cuntra Vielle\ 
, rÎefusle, Care ~ine ll1călu~ala.~i \'olJittl 
acea~lă liherah.l şi a veniaUl. "ţară» şi 
*naţiune t • 

./ Şi mal spunea dl OI'. Miilek Lajos 
...-- căci d-~a subscrie articolul la care 
ne referim - C(l a~a de rt~U n cade, 
când cele~te c perverlirile ziarelor ro
rn~TJqlL·. 

«N'u ademenitol'iI poporul III să ve 
tie conduc.Uoril, ci ascultaţI de mintea 
VO(lst~it. de inima voastră. Maghial'Ul e 
mUl'll1unos, uTlă gravamincle şi vi' strange 
pe toţI la inima sa .• 

Şi cum este acel popor român ci'\.
rllia ti d1.nf.ă a!;la de adflmenitor si~ena 
diu OI'iwul 'f. martil'ilor» ? 

Adllc{~lHi vOl'ba despl'C viitoarele 
aleger! ppn tru diebl. c Fliggetlens{~g ţ, (dela 
J ~ Octolllvl'ie) spune: ., Pentru-că hanil 
vOl'besc jupânuluI român. nu prillci
piilp. nu frăţia şi politica lIationalistă», 

:)\ lolll:-;;I vl'el să-I slt'ungI «Ia inima)' 
[;I'~ JUl>âlle'~ 

.;-. 

-.... 7"· ~ .. ,.., .... " Pangtic4lI'l politici ce :-;UIlt(':tI~ Nu 
v~ e s~ill'hil. de VOI il\~i-\'t~, de atâta 
pel'verSllate !şi ignolllinie'~ 

Şi a:-3upm noastnl se a"IlU t ţ.l PI'O
ClIroril. pmtru agita! e de naţionalita te. 

* 
'. . ~;unduc(Uol'iI romilnI, - ne mal 
gratJhcă confratele din vorbI< _ 
· f'lt a -au 
111 " !'at o ură selbatică în po 
• • r. por, care 
tlcuma pro\ oadi. tn mod constant 
1 · , ma-

g llamuea, cu purtarea sa.:. 

" Eal' efectele acesteI '1 ure sNbatice:> 
sunt i. volte1e, cu catI îşI maltratează 
7,(lp:1.('(~şle, seduce. îmbată :-;li ol'beşt~ 
JJuhlIcul, ~ F(lglsetJ~n~'g . 

După-ce ace~t preţios con frate a 
fotit ridiculisat de confratiI set de-o limbă 
localI. pentru descoperirea fantasticeI 
revolte valahe, in Joc să contenească, 
să părăsească drumul ridicolllluJ, ur
mează, şi urmează cu inteţie druBlul 
banditismuluI zial'istic. 

Până când şi pentru-ce? 
Nu e greu respunslll. 
Suntem în perspecti\'ă de a face 

in cll1'ind al€>gerl dietale. Şi Românil au 
început să înţeleagă, cfl. saltimbancilor 
politiCI şi şoviniştilor de profesiune nu (' 
permis să le mal dea prilegiu, pentru a 
aranja să-I .reprel:!inte« in parlament. 

Poporul românesc se preg<1teşte de 
o nouă şi activă viaţă politică. pentru 
a se apa.ra şi validita in patria sa. 

Ş'aluncI cum sLau cu mandatele 
şoveno-kossuthiste ;; 

Poporul român nu mal ascultă min
cIunile obrasnice şi promisiunile mâr
şa ve ale şarlatanilor politic1, ci , ascultă 
de inima şi mintea sa propl'ie< vorha 
dlul Miilek - ş'apoI azI de astădată 
mintea şi inima e primejdiosăl 

Ş'această primejdie trebuie reme
diaLă; decI: , Valahii fac ,·evolutiec. 

* 
fieandarml şi miJiţie! sheară şovi

nilStul, să ne scăpăm fratiI din Ardeal 
din ghiarele Valahilor. GeandarmI!şi mi
litie pe capul Valahilor, se chibzuesc 
el, silA terorizăm. să ~tie de frică, pe 
vremea alegerilor; sit prinda. groaza de 
forta • naţiunel -. 

GeandarmI şi militie! să lnfuriem 
pe maghiarI contra -. trădătorilor ValahI <; 
~i si\. dăm curagiu slujbaşilor carI -.ad
minîsl'rcaz:l', printre \' alabL.e. . . 

Miliţie, -- noI nu dam ţ~ril, că-l 
pcntrn aparat'ea el cOlltra vrăjma~ilor: 
militie destulă avem şi geandarmI, pentru 
o goană contra Valahi lor . 

Cine-s agitatoril? 

Eata. rostul meschineI campaniI, 
eată preludiile campanieI electorale kos
suthiste. 

:-;ă ştie fnsă şoviniştiI nostri con
fraţI, că in vinele româneştI nu curge 
sânge de rebel. Să ştie, că Românul, 
ca şi In tI'ecut, va şti să lupte şi de 
acum, pentru tron, patrie şi dreptul seu. 

Ear dacă kossuLhiştiI nostri vor 
avea tot atât curaj la luptă, câtă Iip!'lă 
de scrupul au în publicistică, -- ne 
vom întâlni la jilippi! 

JTerlliande-n? ŞOJJinistil lot să 
sfa~,,!ă se P!!n~ mâna pe câie un om 
pO.1l11C. sau m~~{at,. care să le aprobt' 
atltudmea polztlcă ŞI isprăvurile par/fi 
mentare. "Aşa, de ~ curînd au adus ga
{t-tele lor tlmbucuratoare c veste, că pro
fesorul. Dr. Andre ~in .Yarburg. s'ar 
fi exp,-zmat favorabtl despre politica lor 
na(io,:ald. lnveţatul profesor german 
prm{end veste de cele ce i-se atribuie 
a trimis redacţiunet paruluI t Deutsc/ze; 
Tagbla! jiir Ungarll c, următoarea scri
soare: 

. »I~l mal multe ,iare a apărut în 
{z1e:e " dm . urmă o corespondenţă publi
cata zn {zarul »Budapesti Hirlap c, care 
se re/ere la persoana mea, 

) Ve rog să binel'oiţf a publica ur
mătoarea declaraţiune: 

hste adf'verat, că în vara aaasta 
am fdcllt o cdld/orie mal lUllgă în Un~ 

garia şi am sfat câtă-va vreme fi în 
Ungaria-sudică. Toate celelalte comuni
cate din .Budapesti Hirlap. sunt nea
deverate. Mal ales nu este adeverat că 
aş ti căJt!lorit din însărcinarea cuiva, 
cApol este neadeverat că eu aş .fi ve
{ut că .ştlrile despre persecuţia germa
nilor: din Ungaria ar fi o minciună. 
şi că , mi·aş fi f'xprimat, în faţa mal 
multorpersoane, nedumerirea în această 
privinţa. TocmaI din contrac ! 

Credem că după aceasta fi , Bu
dapesti Hirlap I va fi du merit. 

Revoluţia romAneasca, desminţita 
pe toata linia. 

Monito)ul I.:ossuthiştilor din Ârad 
Il F itggetl~ns{Jg· impins de ma ncdritnea de 
a posa tit politica fnare, (1 pu,cat de 
Q.}jtdtlată - cu scorm'tura revoluţie« ro-
mâneştt - r~u peste ţintă. Inventeaz4 im
prudenţi de rl, revoluţie româneascd acuma, 
când chiar d' ar fi una ar trebui ,'o as
cu ndd . Şi ce .un nebun stric', zece cu
mt'nll nu pot drege. Presa din Buda
pt'sta desminte acuma intr 'una cd "ic,'I 
vorbă de revoluţie româneasc4 nu e, din 
con'rd, Romd"it sunt mal pactnic't ca orz 
când şi v ştile revoluţiei au fost scornite 
numat de presa din V tena, care are in
teresul să compromit.t în tot chipul lupta 
naţională a maghiarilor. Prostia kossuJ,~ 
histă, este ded cusută în qulerul nemţi
lor. Dar Înzddar, .F ii,ggetlenstfg" di,. 
Arad nu înţelege avertismentul. Vrea să 
remâe consecuent li din revoluţie nimic 
m, lasa::. 

\ Pa.;' că recimoat>kin 'pe Bar.:tM'!t in 
diplomltl.;nia asta! 

Criza ţării. 
DIn nou ne apropiăm de sfârşitul 

crizeI, de astădata Însă mal serios decât 
orI când pAnă acum. Comisia de 9, 
esmil:!ă d'a desbale programul militar 
al partiduluI liberal, după lungi des
baterI a aiuns la Inţelegere, Hotărîrea 

referitoare la program s'a adus cu una-
nimitate, partidul liberal are dară 
program militar, nu mal Iipse!?tc 
decât ministrul-preşedinte, care să ac
cepte acest program. Faptul cs. din co
misia atita au facut parte politicianI 
carI cunosc de 'aproape vederile Co
roaneI, Tis{a, Alldrassy, S{CU, şi că 
la deshalerl a luat parte şi presumptivul 
ministl'U-pre~edinte Lukdcs, e de mare 
imporlanţa.. Din el se poate deduce 
că l\I. Sa al' fi hotarit să primească pro~ 
gl'amnl acesta, la care s'au învoit şi 
sfetnicii intiml ai M. Sale. 

Noul program. 

huminec<, la 10 ore a. m. s'a In
trunit comisia de 9. ca să continule de
desbaterile intrerupte Sâmbătă. La 1 
făra. un sfert s'a tel'minat şedinţa. Cel 
dintâ,l carI au părAsit sala de ~edinţA 
au fost S{ell şi Andrâssy. La ce înţe
legere a ajuns comisia nu se ştie încă 
căcI membriI păstreazs. tăcere. S'{eLl 
ce-I drept, a făcut câle-va declaraţiI, 
dar în ton general. Comisia nu s'a abă
tut dela punctul s~u de vedere,ce-} 
ocupase mal 'nainte. Hotărîrile aduse 
cu privire la drepturile, prillcij'f'i/e fi 
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chestiile naţionale au remas neschim-
bate. . 

In cercurile politice se vorbeşte că 
esenţa programuluI s'ar resuma in ur
mătoarele puncte: 

1. Transferarea ofieerilor maghial'l 
dela regimente străine la regimente ma
I>(hiare. 

2. Instruare tn limba maghiară a 
tuturor obiectelor, afară de cele de spe
cialitate. 

3. In judicalura militară, limba de 
pertractare inaintea fOl'ului 1 va li cea 
maghiară, înaintea forulul 11 şi 1Il tnsă 
ca şi pa-nă acum cea germană. 

4. Deoare-ce in privinţa steaguri~ 
lor şi emblemelor lucrările pregăliloare 
nu s'au putut Incă termina. de-ocam
data. steagurile vor fi provăzute cu 
funte tn tricolor maghiar. 

Din altă parte se mal auaug:l, că. 
noul guvern !?i in privinţa limbiI de co
manda va face enunciaţiunI liniştitoare, 

Luk/ic8 la ]tI. Sa. 

Ministrul de tilllanţe Lukdcs înca 
erI d, a. a plecat la Viena, unde azI, 
MartI, va fi primit de M. Sa în audienţă 
şi - se sustine cu siguranţă - Însar
cinat cu formarea cabinetuluI. Lukdcs 
va refera M. Sale despre progamul mi
litar al partiduluI liberal. Cercurile po~ 
litice nu ţin de eschisă putinţa, ca M. 
Sa, inainte de·a design a pe cineva de 
ministru-preşedinte, va mal primi în au
dienţa şi alţI barbaţI politieI. 

Deşi Lukâcs, înainte de plecare a 
declarat prietenilor s~I, că nu Vll primi 
formarea cabinetului, căd el numaI la 
misia împăcăril S'(I angajat, aproape 
tO\1 sunt cor.vinşI. că Lukdcs va trebui 
să se supuna dorinţeI M. Sale, deşi va 
încerca să recomande pe altcineva în 
locul seu. 

.A.PPO'fl,y! ministru ? 

Sensaţie îndreptăţită a produs fap
tul ca Lukdcs după şedinţa comisiei 
de 9, a conferat îndelungat cu con
tele Apponyi. S'au şi pornit numaI 
decât combinaţiile şi mulţI vor să ştie, 
că Lukdcs i-a oferit luI Apponyi por
tofoliul ministeriuiul de interne. Unul 
dintre coriieil fostuluI partid naţional 
a declarat, ca după-ce vederile luI 
Apponyi au ajuns să se validiteze, ţine 
de lucru firesc, să facă parte din mi
nisteriul, care sti pe basa vederilor luI. 

In legaturi cu asta, se fac com· 
binatil şi pentru presidiul caseI depu
taţilor. Dacă Apponyi ar ajunge mi
nistru, în locul luI ar fi ales actualul 
vice-preşedinte Ta Hdn, sau Perc'{el 
Oezso. 

Noul c(lbillet. 

, . ..l1- ._-g c scrie cil acum crisa se 
poate considera de sfirşitil. NumaI de 
câte-va zile mal e vorba. MIercurI, duptt 
părerea sa, noul cabinet se va putea 
deja presenta partiduluI liberal, ear 
SâmbătA- parlamentuluI. 

Audienţa de azI de altminterI e 
deciz.ătoare privitor la sfîrşitul crizeI. 

,A.ltl.iltuirea plullurilor tIe în
ycţălllellt. 

Nol, RomâniJ~ popor tinerI nu pu
team în urma cursuluI natural al des
voltariI noastre, sa facem pe toate li~ 
niile de desvoltare noul inceputUri 

, . 
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~., :urale, eflll 111 casul accsta am ii 111'11',' sa (OIlYOCH ia Sibiîu ancheta, L;in;":;l ]), miscop~ic, b,m!l('lf' n,.,clllaţlll)r I pLl1trll r(!"h(Jiu sau S~l al'ldice În fa
';""l111tat foarte incet şi am li ajuns ,-'ăel COl1vresul ne h;)le<1 la u:-',â :...,'i astfel au Ill!lia! :~ zile coulra lrUIJl·lul'. a\"~II(J' \'()~ll''','l r " ," lilllul stm. 

prea t~lrZill la o cultură. car" illlpunea din DUH am a\ut prilejul sa .,aJlcţiril!am llial multi 111()rll. jlll!'!' alţi] I fl'111P1 :;;1 

rC'5pe...-t tuturor p()po3rclu[ co!~locui- I ,ica!a /atillului: ) ut }'cissc' Jlideat!lr.. ,) ·1 ' J)('t1H1llstnt1i1 la 1Illhtll'sitatpa jJiu rUjll, LPIll!)('I'L:', l/jal,'/'-, rertorul uni\'crslt"ul .1111 

toare. ?\u am început dc:cl ,fa capo I\cSUlt3ltll nu noate IÎ <lltul de,-â' ; ;: l,em!'er" 'II I l' l' I , ' , ' "t' ,- " , ' ,.., /. ,'e tr ecute a ost o )[c.:tu 
cultura, CI am căutat să utll1siim re- că \"0111 ti Stllţl si'! traJucem şi cori~l11' Buh::al'i'I, J)an l' l-;>l SOlll SI'!. carT· unor d<'ln o n<.;t1<1ţil ftlrtulloase a studclluiflr 
sultatele culturale, doh~lndite de alţii ŞI apoI pe de asupra ne )'0111 jus/':/ic,t Clllricra (J1'()"in!el{' "I'n' a-;;;:I c;tsti::,a ade- i unl\,:r~.JL[rr. IT1lr:lnd in sală a fost primit 
, I ') 'd 1" d ' , I J CUl,r)ctl'sll'lllll 111 cursu vremufI or ŞI e acestea am Cl! FO tflca e aco11lodare. Un ponur. renll lWllll't1 il p!1pri. (III l'\)st ali'l.call e: ' :',; ,:", " , cu Oc:C docite Semlul , .' , d ." r il' [' " " . UnI\e,SIUlll, In S(:~1:,'t'l' 1 S~ l '. 
I!1Cupclat mal eparte munca noastra care toată Vleaţa sa ta:e tot nolitică aill'I'Plllil 111 .\tunbit/()]1, :-. il ItlClIlS o: dill1ill:ll !)cntru ; ~I. ':,,' 0,,1, \ C :am 1<l',\, a 

1 1 
l' d ,t",' 1 . d, lillll'('I'~11a"1 "Tll '111 

cu tura ~~, li acomo are nu e vredmc, deC"lt sâ-/ IIIP!;'l cr;lI1cell;). 111 cal'(~ do] dlJllrr pal'- : "' t • 

In această muncă nu arare-ori Orlil1c1 ÎJl cabinetul de alltiC/zltdtr. Ln lizil/1il 1111 Ih/J('\' ,111 C;'lZlll lllOrţi. !-~ IHater!!w (·ollsistn.'ullli ~r(~ ... 
am facut erorl marI, tocmaI din mo- popor, care nu e capabil Să-~l c~oiasca i : ('o-m'wllial (It!' Cnl'tllIst'IH'::;. III L'oll-
tivul, că mari erau sforţ~rile noastre o ba să prop,-ie de desvolt~re şi apOI să 1 ! t~a dlrc(:torul~l II1terna,tuluI teologic. <.lIn 

~i nesecată setea după cultur<'l. ApoI iucre:;,e in spiritul acestei temeliI 1l1' i ." "" I Cara,fv;ebl'ş ni-au SOSIt la redacţIe o 

s' a intt:mplat. că blăstămata de soarte mt.:rilă să se /ălelHcă cu mâlldru! ,~um(' ; NOU TAm I 1 m\.~I\!!ll.e ~e r!d[~gerr: ,că dl dir~c~or: 
de cete mal multe-orI. pus'a de me- de popor cul!llral. i +. 1 D,. DI ,Of, ()J;lt!, ţme la mternat clucl un 
şterijauritorl persoane, cărora le-a lip- l\umal poporul, care si eroesle: AlUn. :!o Oc!{lllIHie n, 190:3. 1 c~ slrtUI11, 11 ptln~ pe teologI s~ 1 Câlltc 

sit totală cunoştinţă de ceea ce se Cli- drumulwltlll't'i.anzesuratfirii.;aleclilZ:e,; t'oll~I't'~mtia (It' toallillita co-: eMă l1o<lprea tarzlU, le ,dă ~~lânCi1rT rele, 
prinde sub vasta n()ţiune Citi/ură. \:ll-I aspira{illllilo.'- sale naţionale, J.'c1 dâ1/lli llli~atldllT Arad cunnH:al;l l'l' ziua de: 11 trate;~z() r,(;u. ,nu "eYlgrlje~re de Of
dcc[ niCI o mirare ca, in cele m~l! Je.,e şi se J'a ridica la popor eli m,lIil'r! 2fi (kton1vrie \'" promite a /i f.)artc fur- : dll1ea ul1î ~el11l!1a~ y: a:le lllUl,e, () 
caSllrl ne-am ales cu ni:;te monstrii istorică. ! tUIl03 __ <1, Atragem inca de acum atcntiJ. 1 L~ercctar~ sevcr<l, !l1 Il1tere,>ul repula-
c/iilarati carI pe veacurI w:-au oprit LJnul plan dp iJllJ(~ţl.hl1t;nl, care, t.uturor membrilor congrci!,<liionalI 'Să. ţlel semll1aruluJ, credem ctl va ti la \cle. 

in deSl'oitarca firească. să _ cori!spltfl~ă, trebuillţe!o:- lliustr~ cu!-: ~.e înf3lijeze cu l?ţil, mal ales :,ă vor I " ,- Si:rhil şi 1lIi111.1 ... tirell ilodu~.Bo-
Cfll1d ne cugetam. că în foartc tUI,ale are sa-l pn'mearţ{Ll o IUllp,a fra- . Il desbatute chestii de mare l!l1por- i Utog, Prob;:tbil" pe~1tru a prnJllce n dLSPlJ

multe casun s'au ridicat în frzmtea mailiare teoretică şliiJI{ljică, cillstită şi: tanţă. Intre altele. p. 4. He~,~ri~~tul rni- I s~ţle IlcLI\'llrablia_ l'lcontra pl".tclor PI'CICI1-

ajacenlo1' 1loastre culturale ()ameni fip- COJldusă de oameJll cornpdi!llll in mJ-; nistruluI de interne prin care oprire<1! ,.,~t!ll~ ;de r',l:'erH:cl lloa-:tre <l:upra il' Irel 
sili dl~ ori-ce simt cultural, e natural, t -' Să y" ,',.:, " • 'd d' ' I i rLclncl'\tlrl ,-an dupa kge SI dreptnt~~ ar . ' el le, ~ ~c. Ierte pe mllle O:I-Cl~lC, cu ! prtl111nT. dan~or se eclară e Ile.ga~. I t~ebui ~sa tie ale noastre, iubhlf nostri S:I bî 
ca cI Ja crearea de in:-;tituţÎunI cultu- r:u dau n1ll1le pe l'orba esperzL'nţa, căcI: ,-- s; Rescnptul oraşuluI Seghedlll 111 1 s<lpuca, S~l ne hc,\ proces şi pentru unica 
ralc, să lie ni::>tc simpliI traJucctorl şi ŞI badea Ioan tot In espcriellţ;l e şi: interesul pretenţiilor naţionale. ---- 6, \ 1n,:ln~"tIrc ce J\'Cll1, ei recLlInii pentru 
copiatorl. Am suferit această stare, din ea trăie~te, dar greu şi amar~l i,a: Rescrintele municiniilor Po-sonv si I dlnşll ŞI Hl),~o~Blldrugll!. r{111C cii nu ne 
, ""'1 d t' 1 . ' , ,t • t,. \.- '1 reclamă SI bIserIcIle ce le avcm că.:I in 
Impusă pnn torţa llnpreluran or, e ost .~I păţanIa pro~ne,. ' ~. ! 5iăI".w,r 111 ~ontra re\menI soldaţllor la 'chipul ac'esta pot ~l f-cc reclama 'Rom,lllir 
aci JIII urmea::J că ea J1ecil1ic să fie 1 rebue c1-"ale /'1sII11"llliI21 10 ~arl 1 d J' 1 , ... , .. , ' 1..< SCrV!C1U ac IV. sa t'(, [lUlel oanir si Slrbil să se facă 

• 

.... 

tolerată, ~Yll, mal ales nu astă,I, Glnd să se inlrwlw.scc1 cel maÎ pricepuli si : (' 1 l' 't}' 1- 1- stâp,lnT l1l!ste bllnuril~ lor 

I l \
' 1 -" _. .' • '1 . - ('I'{,(, H'a r('~a ti 1 a Ull a:.. ". . , . ..""" .. ' . 

s ava )omnu uI, nu ne mal ai am în ct!/ mal bUJl1, sa alscule am~nLlllţ,t c,;s, : )" ,', l' ',r 1 ,,' . ,/. It'1' '1 '. _ ,l)UpJ cum vestesc adlcazlarelc ma.,.~".:.;-.... ,~ 
l
' ' "b' " "1 "A J ,lIl~. .CJ' e ,,1 I e .. Jllil. a lel. l.lS,) 'glll'll'e C(')!'11 '11'11" -. '1 " 1·,,' L'I . '[" 'II -~,r_ ;J~'le, CI am aluns me reu CUlll e, Sa tZI I? ce cer să 11e a(Tllale cunu se /,.,1 . . , ',. ., ' , " , .' o, • e,l (,.(11 gll:~ll,! "" ~l L. ',.< 

lle Cl
-OZ· ... o· b'1"ă de des\'c·)ltare. Ast,';"I', t '" . i 'i~ . ,,' ,: (!IT de c1llrtlIllla ŞI eli l,ollhrL au vlz!lat \ si.:rbe a dccis a intcnta p. rOLCS 7\lltropoll-

IT, v.,' U/, ea,a 111 m'.lte1'le , t' e, IIcalle SI UZSl"liC!1 '. ' '. ' " " . 1 " . _) 1 .] b > '1 '1' ('1'1 !1!'1ill;lI'la l>al'l::> 11 [11 1 lHlclf' au lost pn- tu UI roman, nentru a scoate m,lll,lSIII'l',l 
datorI suntem conl'in~!'erfi ce o a\'cm; ( un"ă GCS alere O}'lerat u(ralt ~ Ci" ~ , , , ' 11 i l' i' ! i'l ]) '1 u t' '. • , . ; l11!t! dp (,()ll~'i1ltll 1l1Ut1II'lpal. 0' 0Ş- }OL IOP, L L el \onhlll. . ' 

datorI suntem iubitulull'0pOr romdnesc, oamel11 adel'l.'J'(,t competenţi trebul' sa I l' ".,'" . !' '1 ' ,'1 't ,;.. Altă durere n'au, confraţii nOSlri ~ . ~ I ' ' ; I('U P JUnC,l n o::; llC:oplb (e ::;lc:t- C:' b ) 
să ne Intoarcem 5,'1 5.1 corectam aCe c ['\remean?d nană ce s<'l ajunncm a ne '[ .'" ' ..:>l:r 1. , " , t . " : Il Cita, 
basl.'. s<1 lie nunem şi s,,) facem front J}îUGl sa hU!~lrIm ah';(t::rea SI t{r/l l1al'ca 1'). ·'.1 . .'. 1 I -~ "".'llt1l1'·\ \lllllI' I,I.-ţl'" ...:',. sL-rl'e t . " <, , ' L r l' :liC ::;u\'('r;UIIl sali (II::; a Jl;t- ;1, ~ • ,' ... 

speciI/an,ti/or 1'n cufturd, carz JiU sunt maierzaiu(ui 1I1 plonun/e pelltru scoa- , , 1 i'lll l' '" ă ,. . I {.lll , lallt! .Illyallz!lol' :11'1<1111;[1'. pe lot J1i1rClJr-1 \" .. 'l.11 urme toarca lIlte~l1p are: 
inlemf'ietorÎi. ci distractoril w/turei lele noastre poporaie. . . . i ,','., i 1,' J' . d , . SII[ df' o lllllllllllP iI1lPll::;;L \" c k llt nI, Le ()Ucune că împ 11110 LI-ŞI 
noastre. Cel ce cr,ed~, că s~yoate ŞI a[t(ur~l, La allli";1 " :Ind loc la alllhaO"(Ida I os"inda a Iust pUo, pc picior liber, Dll-

Suntem noi, Romelnif curio~l oa- dov~~q'e 'o lzpsa :olata de pl'1cepen!111 italialla un d!~jull la care a luat parte llllne\.'d ,>\,,';lra ~;I cherchelit tun şi 111 

meni de felul nostru; nu am face ceva cheslll'~ de, cultura Şl eu cUlt!\ a allr-! ~llyera.lliJ italianl, u-na şi dl Loubel şi a~cast~'\ st;.lr~ de he\lc tre,Ci~L1li pnn :~rl':J-
să mi o atişăm la l l edcre publica. ca t;n~ că,pe acela nu-L cond~~e La lucrar~! lotI minislrii precum şi representantil d.ll1a zo?loglCă ~ c~zut In ~roapa~.l:M":-~','i'" 
să nu zic, să nu manifestăm. In toată lt~aen:rmi mo~al de propa,şlre ~ulturaia, ! an1oritMilor. şllor. Dm norOClre IT1să bCţl~/Ut 
viaţa noastră publică din orî-ce do- el. ~~nduri dl:l sferele mJerzoare ale Du'pri aceasla, suvel',mil au vizitat i il~ groapa puilor de urşI,. carI ,b~cu-
meniu cultural) capul lucruluI este s~ vzeţll o,mene~tl. . I1lonctaria. undc au asi",lat la halprpa i randu-se de noul ~aspe ~ a~l pnmlt cu 
se ştie, că eu sunt în cutare comisie " ,M a~ ţmut dator să: mt l~mllresc , medaliilor carI treime să 3111inteasc;1 gc- l1:orăitur,I şi guduhrl pnetmoase, jtl

si că ne-am intrunit in cutare si cutare poslţia,. fa5~ cu, n~ua Tmşcare,: pentru nrraţiilol' viiloare dC';.;pre visila su\'era- san?u,1 in pa~e să-~T doarll1ă ,somnul 
~cop, ~u-I vorhă, îŞI va fi a~cend şi a mc Justifica In 1 at.a numero~l,or mei '1' lt l' 1 '!' l}',r·I·~"· .. ,: .. "~~..'.:<' heţ!el':'"~-t,\!"'l dl!r:li":<J~~' o~)u.:.~i-~'t', :flT . ..., ,lll OI ale •• l , ,. d ".' . 1 ' . 
această afişare noima sa, dar ea totU:;;l elev1-, ~~.e. sunt as\Wl pro11 <igato rt\ .\1 cU,I;.. PreurnD!al'ea ce au facut şllv(~l'anil grozav e Ultl1iţl \le ţlp~tC.C ŞI stngă-
OII-cum al voi să-ţl domoleşt1 jude- tur~I 10 massele p'0pO:U!Ul nos~ru. N~ prin Paris a I'o:-;t lrinllll'ală, tel~ oaSt;c1Ul, ,care tr~zlnl1usc~1 in' 
cata remâne o speculă, se inţelege de o, ~ac s~ provoc, 111 mmenea susceptl- Se,lra a rost pl'ânz în ca:la mlfllS- hUlmceaw bt;\iCI crezelld cl\ c illlrc 
un calibru mal superior, de cum e blhtăţl Şl dacă Cineva o ar lua asupra tmlili de cxlC'l'Ile l)e1ca~ti(\ in O\loarea ur~l marI, stn~a după '.1iutoriu cit îl 
specula jidanuluI cu marfa sa. sa eu declar ~d nu·z pol ajuta. .::;11 veranllO!' italieI. i ţineau puterlle. La strigătele luI i-au 

r...;uma! in zilele trecute trecu prin In matene de cultură nU-l permis ,." , i dllS l'lozitoril grăJineJ o scari1. pe care 
aproape toate ziarele rom~il1e din pa- sa c.unoa~tem co1lsideraţil, el 11wrull . (ulltlm: ~ol(l,l~ţ\lt~1' (,II~ll~Ohl'J'-l a c?it apol din societatea micc!ur di-
trie, vestea că la metropolia din Sibiiu l1.dt'J'erui Şl purul adev(;r. 1 i Il. Tn urma Lel,)r 1I11l,;J1,pLlte cu pn- hanl!. ~, 
, h . d "'::t' e c,,\ ad '\'·"1'111 S"ll 'r'~ 1'1' lejul J.·nuneriT uneI cununI jlC statula I , sa conl.: enlat Şi a unat o mare an- _? IU u uel,; "Ll t ~ 0'1: ~ s " ,'- f " ~. " _ 1 " SI'el/lu! miop, ,\JII11~(,~" şI \'I'''llllla ~("'Illlliul 
chetă şcolară, in scopul de a sIa/ori să supere, că numaI D-:;i1 vom eşI clon Jm ~('ghcdl!l alul AOSSlllh, !;il so,~lc1\1l1 ~a lIH'!lr~n la ,11lIlIÎII', ,Iur !lr ti nllt să :;('n~w şi lIU 

'Il' '·1 ()l' pian d" Z'11,),;ţ ""1{;;'ll' penrrll '~a'J'b(J"I/.l "lJb:t""l'}Jl"JII IIO/'L domin ilIlă • dill j)obrit;n au hotărît să denun,), drcl"t ! ~[I'\ ~uru, 1\1IZl$': ln",ă, ~iI. eOl sl~hl la. v.odl'ro JJ.,1l , r < ..." IA r , "1... ~ J / ,,1 . J, " : . , t", : sunt aSClIIIl\L ŞI ~\lU!\f' ap"l ('Îl ~I p! f:\ mIOp, 
II 

s,'coalele J101)orale din melropoli(t orto- a tuturor actiunilor noastre publice, Ar prote.,:, o cunună pe statuia hlwrt;)\IÎ I ~- V'a\lu) ne UIHll1 ştiI, ei~ ('"tl miop '! 
t ,. l' ", I . i' [).I." f), Xt' '1 " {'", t : t lnt:·'abil medil'ul de rB"inHllt 

doxă a Romani/ur din )l'al1silvl1w'a h tunpu suprem;;3 mzpnmanz u,.:răn- l111 (wnţtn. r rcga tr1 esau, ddl, [n i - \'p;.:l dota por~mbiI Ma ne po ,'11' fii \ ll/r-

:;;i Ungaria. i\u cunosc el:boratu', ce lor noastre din viaţa publică rom:mcas('ă . secret, dar pe urmă planul $ a Je.;cn"! 111<1111 '! - II spuno BNUiuL 

se va presellta COl1ţfresulul naţional- timbrul ?bir:ctil'ismlllul, .singuruL u!rc! perit. [n contra ace~tor, sol~:~\l, sunt I -- ~lil~tl;\ Il r (' a nil, 1 vo d! 

hisericesc, întrunit aicI la SibilU ln o duce nat,lUl1lle I.a pro, păşlre,a cea aue- \ ,1 31 ) .Ia ~Un._l .. er, autontăţIle mIlnare au I . ' ' 1'1<lII('j(' 110111. Astro/lomii 
nouă sesiune. dar me ţin. dător C011- Vl:.rauL ~ătră {mta lde'riuri/or m"lIn1/- 1 t1 0rmt (erL.ct3re. ! Ur. j ):lP,lll ,1ill !\.i1nigstblihl. lângă 
vingerel mele, a expune cate-va din {uz romanesc, t'mlllalllllut'ell lul."rnl'w~îl't~.~ Zia1'l'II': bcrg. ,t~l Lkscoperit 7plane~e nouI~ 111'1111_\1.: 

vederile mde asupra feluluI, cum cred D/'. Petrll ."jp<m, \'il'Il('ZP aduc: "tll'l'a C(i in unll:l ll!ll!l :1I'li[:(11 i pianctU!Zl, cari au prlmlt dOC<lllhJdla nu-
eu, că ar ti să se Îl1i{Îe-:;e şi conducă _7_'=__ jll!h!il':l! <10 ziarul ,;()(:iali~l .. \'Ol'\\il['!'j,;'; ,,1 11l1eriî ~l. C. p<"mă la ~L L. 
o astfel de lucrare. Cu atât mal vîr- ,111 e,1t'(' ';1' ;;,iCl'<l C~l illljl!'l'alllt \\ !Illelrll \'a 1 \ 1" 1 '1'li'II"O P'lII'tI Din HOlllH 

D-In sira"" inălate IIIHI!!(' ";'l i-.~f' l"ll',dr'ui:lsefl lIll l'a"t!'1 lurtili- '-:" . 11\1 (\'jlH ( . .; ~l 1,"" a'r t'\ 1~~Îlllit 
tos sunt dator, el\" cât condllsul pentru . , ' '. ,se SCrIe ca " erI') <te a,· _' .... 0..--, • ,caL la j'1l'!1 el,,\\'('\'1 IcI'. "IJI'C a adapu:-3tl 111 Pl\' d' , ,.~,., ' .... ' fi' Y o '~"ri5 In 
formarea unul pl<lT1 ulllform în metro- Itaha. llllreaf11l presă europi'jl:·tl1 i IW 1111!lHm:o:!CrJll in tilIlpuri vijelÎousl'. II'Î- 1 In P,':' \~,l Pd1},Cl 1II:, ",- -', -.I',t' lll:1ll1t 

" . i ' 1',"' ' . ' - " I " '. ' '1 care II ~ldu(e H Cl1llo:;;Tlnţcl. I;Llct! • 
polla noastră s a ac us 111 congresu, IltscUl.a \'Ill amanarca. caldoI'l0.,l .larl1\U.1 '1IH.lll<.l.!lI! dl!!. IIP!'!ll! a COJl'l'.IIrlllat lJPull'u Cl'IlIlU.. 1 }') ," ',. O:iÎs-"'l \":t~> •• ,~~ , , r l '" . .' " -, ,,, ," ,,', ,j' "[,, '1 1'· " 1 ,; 1 'calner cllgo, r(JX1Jl1UI LO , U,._~.~-
/Il cart: eli (tm JOs! ropo't01'li coml- Huslet la Horna, 1)j'(~ClIlll ~e :jLll" C('\.Il'- .11'1P",l lll"ip~i,dl: p:" .c,MloIU \.Il A'I,! si cardinal. ,c ~ 
sil/nel s.,,:olt1r~ si decl,imI vor da voe t : .. 't' ,', . " . I ___ ,.,~ "'1' Iia \lillll' IUIlI lill:!1!SmU'!'::'1 pe l'edal'!Ul'lll \ ' -T Olla il!:'. il Ha ,Ulldl1d. e,iU e \ U[ ld (' l' "1 t 1 ~ . 1 tII utafnhllllerold 11l11l'1ll'1 
dumnil CCI marI, să-mI arog un drcnt T . I t -, "f' ,,' I 't' ,', "I,·a 1:-:'" a p;t ,·u 11111. - jlallt a li (1:1) . r 'iJ!!' 

t că ,.LIU O. ,ti e!C,C ca 1 Oll,t ~b,t, ~'''Il'l''l "l,'jlltlllll'l 0l11 0"ll'I'"" \ inclll'6dUI'i!Ol' ŢJolil;H;l', 1'''1
1 ,\II~tl'''L 1'. e-

Je-a-ml s11une şi eu cllJlelltul in presă, in urJlla anlCnlllţ[il'llor socI<dlţ:ldol' Ila- .. ~ ",V l t t ' 1 il ""'( ~. 1, \ . 1 J \' lllllJ ceh !ti 1,('1(: 1:'1''11. HJlIJlS tII 1:"[1-

l 
" Q (-) , "/ ' l . ' 1 () ci, '\. t \ • Iti \ ' 

dacă (1 tunde-jl//, nu se poate, lienl ell demonstratii, AllIânaJ'ea asla' ~olta, I Q (tOl11vnc, - - .. ~larele pu- 11licl eu cNCU! ~['ll (',1',' <)ra, .UlUII n.,(, ;liP~ 
Inainte de toate să se ac,e·ltlh t'c' in~i1. a produs ~i s~IJilllb(lI'I 1n dipll)ma- \1 blică articole viol~nte prin carI acuzn' gNol'il "pj (,(I-~)i d\ Idlll!' fIl:\ndatul. , '\~!'Ii('\-

''''', deşi s"tiinţa e un bun cumUll al ()me- ,', l) "1 _,' It'. l' IJ" , ' direct ţIe nrintul Ferdinand nu numar tor'ii ~N :ltll1n;\lldu--I'. 1-<1 il yol~t Insa 111-
... <1 Id ,U"lt :-;-1 il,leT. upa CUlll :-;cne t" . " CI,,'d('l'I', I-aI' j h'. 1 !('/,old iu sl~I'I~f}:lI'(' d['''-
nimd, cu ioah: acestea ea trebue să pri- :rl'ibl\na~ din Homa. contele J.ff}na i d.e purtărI necor:stltuţ\o!1,ale, dar Ulcă ('bi,,[l lI' adlll'(' acum la l'UlIO,'IlI\,t l'(l-~I 1','

mească caracteJ 11 {iona!, dacă e vorbrl dl LOJlriano, allibasadorul Italiei la Pe- I ŞI de tr~klarc a Ideei naţlon~~I~ bulgare, I nJdl. ahzÎVf'lTJ.. 
ca cultura noastră să aibă temelii si- t ,1. '. f' . Il' . '1" ," şi-o expliCă aceasta prin ong

tna 
sa nc- • •. er:-;uurg,. \a 1 10 UCUI 111 ace d~l \,lelne ~- Zt'(·(' mii (ip oumt'Ui IIpSI!l 

gure pentru o desvoltare naţionala. cu XelzdoJ1'. ambasadorul HusleI la bulgară. . d se al'11'111ă (ILH (':1 u:11 ,'11" II »Cllrl'er Varsavszk\'« a'-~l 
Sunt în deplin acord cu vederile ex- R In cerCUrile mace Ol1ene \,., ,i t" i. .' ' - .-

primate de' curend în Bucureşti la con- . oma, >1: că raminerea mal departe în Bulgaria primit din Haku o depr:şa care \'Cs-

greslli asociaţiei pentru inaintarert şi ,'es- Jlnepdonia. Lângă. Paris/eru au a< prinţului Ferdinand va , deven~ ,im,- ,te~le l~mi: un lnfr,icoş~tt cntl'emmd:' pă.-
pândirea ştiinţelor, avut loc ciocnirI şâllgeroase inlre bande \ posibilă in. caz de, nereuşItă a 011SlUI1I1 I nwnt llllnmpla.l lI1 dl,~lnctld Har<l~'lll. 

In' casui de faţa la noi a lipsit de l'e~culaU şi trupe lUJ'ceştI, Trupele luI Nacevlcl. l~tr un asemenea caz, i Opt ~ale ,:;;unt total dLSlru:-:ie, (?pt, tiU,le 
o,.i~ce lucrări pregătitoare şi in fugă au avut 400 de monl , rescuiaţili8 inşI. prinţul ar trebUl sau să. se declare,' de case sau prabu)ilt aşa că Il a rema:i 

4QJi!i 14) L 
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1
"-1 1)'111'11 suie df' nl.;-;e au l"'dril pe Pl'U 1" ' 

'. - 'l '1' I 'rLIl' a('u ma ~lt) de ';' .elJlI TlI'loC'III)1 L. 

R/21 Octomvrie 1903 
• 

1 ApI'ilie 1.'..;8:" VolulIH' "i 11]'1 ',=,\lI'i :,:J, :\u
rnPI'(' ilp H(>\'i:ill' l'nl!'~L!;1' '::!. ].',,1 \'olall[!' " 
'_'. III tI:t)' ,--:llI III ",",illl:' \'1), 1(' ,:i l'I'O,~lIl" 

-. __ • r .. pa s{t rn("i l·:~l:..;ltLln~ nOa:, ay('a d(le~tt Stt at1;"'t~ 

I'UlIIe. 
1 , I I '()~I ,-a:O(l::;P 11(' :-;111) 
a\T~ al ,'" . 

t, , 111 'Il (It' UilnH'1l1 Il aii allcC'\'(t ,HI-. N<lIIWI'P !lI' 1:('\ i":l' 1'Olll,tll(' X:!. ~1I- I 

j).AHTJ(l ],Jll'EIL\H,\. I !i:~pz \TP-O dflll;'j poezii 'alel!l'nialidul 1111'11 
~= c,~~~-= ~= . t:ulll p;llj'iul. . " ; ~ las insi! in ,l!I'ÎJit c(·l"l' dl'la 

i .. t;lll':l ~atu:lli" '.i tot 10]' 1(' TJI'p!lall :-:ar'cill:t 
TioaiHll .Jlihaiu ('X(\('utat. I de :l l';\'i!Hlildl' 'a l'(~pli(>a de carp -- ~llllt 

,''; e ;/,('('(-' ' ,~ , 
I I '1'-1 (1('('~tI (,(>FlII 1111('1':-;1 fOilllW:l ','[1 u('lIlIl," ' 

Iliil ttg;·wre. 

( ' 111(' uihili ... l <Idillu1. Din Ch,l1'L II J' 
- (1 " ' , IJ1I';ICI ~c dCI1CSI.::tI.;I, (.1 Ilicit' :t.:e<,tt' In I t1 ~ - ' , ' . I 1" t 

't" letillut acolo contele j>(J "")(',, (1'-; 

os l " ,.;' 11' l~'" " dr:~l)rc care S;1 COI1Q,I,:1l L". ' , 
,er, t ," 11,II.;te In 
1 " "lnahz-I jl'tnllll!'1 ni 1', , 

I -; '- li ,1 r, ~' " ' I , '!" i"" " J \ ' 
" 'ut ~'.lll găsit dOI It' m:l~!\11 In er,,:11.. ,c-

I :.'rea :l"ta a proJu"i m:lrc SCflSClţte, 

_ ",,('ti .. :; 111111'1'p1at Î~lIpotrira l:II~:.:-a~ 
- " . "'\' t'n mcellllg 1l1ll.t1t~nl sa Pllll( alaltae"1 

Yolks-!1<di<: dlll \ Jena, convocat de s()-

I"tl :-;I)re a lua mcsurl In contrd SCUll1-
IŞ , t , li' , 1 f , "il c\rllÎ:, ASCUţIŞU, ~ ISCUţll or ,au osl 

I rep t :\: e ]~1<1.r a les I 111 potrt\';~ L ng:\1'J el. 
~ kputatul Li1<!/lbogcJl a ZIS că l ,ng:.lrt:l ('"Il' 
, usa scumpiril'artit,;()lelor de trai, care, "uh 
\" ,!!o.le sanitare a indw; ex.portull(oll1anlel 
:), prin asta i-a succes a se hce sIngurul 
J' ,()r de import pentru Aus!rl;!. ,\lcctlngul 
,,'te in privinţa acea"t:!, intc)'\'c;!pa gu\'er
- "luT SI stergerea d,lrll de \i,;llit ~ISLlpr<l 
- ,cnif.' şj'în;ftrsit mal aJuce un conclus de 
",einliinta o llldrl.: It,;::l J..: carne J<\r, nu 

.... ,,- basă c(;()perativ~l. .\lectingul s'a,,,t Ir~lt 
::irziu nO;l~lt('a, intrc acccntele marsctllezel. 

,:::=- O mUl'{' eatU:-ltl'Ot'il d .. h'PII in 
\ Hlt'l'it'U. :-le depe~caz;l din I,'l'ankful'l : 
l,'l'ullkfurtcl' ZeituJlg c veste~l(' prin o 

",pC;;;;ft din \C\\'- York. că alalLaNt dow::~ 
1 "("1ll1\ I aiI' :-;U('!l't;i (il I \clI:o;,yl\'lllJia in 
: 'i'lrlnl (ill 'ljil'ol,iere de \ew-\'urkl în 
:j;'rna Ilnel celE' des(' s'au ciocnit, {Jrici
;;;]ind moartea a 11i lucrftl,orJ şi rfUlind 

.- ('ontIt'lIIllat la lIIoarte. 1 :UI'l";1 ('li 

';;l'll!l dil1 Tunla, dllP:1 (J jll'I'lr'<Ll'LII'I' tip tlout, 
,le, \'illPI'i l-a eOlldcJ1111ai. Ia IlIo:lrLp pI'i)] 

·')'('ang pc Filimon /)ml, La ,', Fphl'lllil'il', 
: lan ~(' 11l1ill!li~c la j{']'g eu :--iitJlioll ,\Jolioc, 
,'lI'l' yC'ni:.;e s{t-~j elll11pel'e o vad\. Jl()/ioc 

'/l'a la ('1 l.ltlll rl'L1lI1u~cj ţ'i ~l::,ti!L l'au du!' pe 
/)Wl fn pfl{'ah', Pe ul'tun, când se inlorcuall 

:::;'",~'·,;l{J/z'oc li,~, opl'i lâl1gil. Ull p.lr,lu s.'t bea apl'!, 
! '1' ~. R(' pl(~eă, J)an il irtll)!] :;w.l eu lUI 
',,,\,,\. ~\')li(lc Illlll'i lJe loc. L'l',ig,l.~ul, luând 
,: I'tJţl-~ale ~\I1-i C()l'O;lIlP, o tuli Î1l p[uluri, 
c,tfÎ-lal- / .. i!p lu I,]'in", 

-"- :\('('l'ulog', 11!au (·11.!.:,,1, yil'f'-I'P('(l>l' :'I'IIL 

:lIP!'i\' vice-pl'oL. UIlOl'al' ~i 11l1'llil '1'11 al ('~al~
Il'alldui an~hid, lIl]t 1-\1<1';', dupa lUI 111"dl 

,-rold.t.ll<l-i...t-,?i.*n!u, S;'tmIJ,\ti't ill 1'7 \ Ic-\'III\
. 1'if' 11. a, c. la t I ore SP:U':\ in alllJ\ al li:! 
, tă\iT ~i al a:~ al IJl'po!ipi :oal('" a lh~(;{~daL 
':~ămilliele :.;'au a::,pzal Spl'P odl<.:!tIl<L \'l'l:!-

i6t LlIBI in IU II, la :21, ol'e p. rn, il1 ci
_~"'- ,<)ilel'iul gl' cal. din Blaj,-

Lt'liţia Roman ii decedal la 
J i Odolllvric tl. a, c, Îl! anul ;) al 
"eigedel t-ialp tine('(~p. O pltulg llCCO!1-

~,;)In~llll pllrin p: H 0111 ttl Homan ~i ;\ n
.'dia Homan n; Barluloltlt::iu. 

rTlPt'P :-;\I'I'~ill(' î:-i, \'ltillllH' lIIa1IUSl:I'ipll' ;·l.! 
I I " '1 (umll.'1 I (l'rl11aro şi tlno), 

[Joc 11IlH'II1(' :!:2, Foi YII ,lIl (' ;" ,j, -, ,- I 
rall', \'ulUlIl(, ,;,i bru,uJ'l :l~;), J{I~\islc :-II'('ilH' : i , l'cJ.l!'u a arăta cu câUt lI,;minţi't de ne-

, ,', l' \' ,> , CI ta: :.1 i'!'(';I>I'c dinsul ""'(l\,;L1l1i lt-II 1: cii!'"/. IU'-
~;-), ,\\la~(' :-<i v:u'ţl 1. :--taTllJlc ';'] por 1,' C ." : 

, 1 1ll;'t!oal,'.1 CUI'aclpl'i"li(';'t a Ilii f';lllilleSl~lI ~i 
, " .,' t' 'l !fnellllll'lItp !\lt-:. '1'11-'. , ,. . 

\ .dIlUH' nl,lllll"'~ lip 1 " _ . ' ,1 \ lal!llla: ~J:'1J1111f''':C1L poetul 1l0 ..... tl'll eel mal 

[;11: \'oll1rll(' ~i !Jrl)~ll/'i ;,l-U, Itl'\J,~lc 1'(Jrll;jll!~ I !Il:!!'!' (af:tI'ă r]p I'lpili Traian ~lihailll a In-
100, I:('\'i~t(, Sll'j'il1p 1 :l::, Atla,;(> ~i eflrt,] 1" \'~\tal dpla ~lll>-;{'L 1:)'I'on, L!·npal'lli. :-;,r-hn
:-;tampc :;:i ]JlIrll'l'lt' ;~, \'OIUtHi' IILllIH"nli'!~> 1 (JpnhaIW]',., \ lallllţ{t, j!mzalnrul la\'onl al 

1, I I 1. llueul'P:;,tiullll (\'0111 ~e]'je: ,;,'t!)l:"urnlll<l I ',Lj-IL LJOCltllU'lljp 1:!(1, 'oi \'U an e '1, \ 
jilll\li :1, C lllh cu pornat!{\ fI'an!;!'!.:"t, inrilll'it 

,.:j!!llI' ['Ipiu Tl'aian II. nu \'<t inlîrzia s'o 
facă al'I".;tOl' ::'1:'1" cu lIlI apal'al :.;;tl';tlllll(' 

Ill'ia~ "II'in" dill !oatp (,l1cieloppdiill', \Iir llli-l' 
miL't !lI' till'lHlI I'i(~rdllt în zaJar :;,i !I(, IiI!!', 
pl'idine, ('are, al' I)'('!lui ~[t te ţii i1p f:'I:~[I
duiIl(;'1 ~i ,,;,\ Pili coloal1[>le I'('\'islpi laii' la 
lli"JHI..:i\:a lloa"tl'[l IJPntl'll o polr'llli 'fi IIil! ('are 
editor'ul n'aI' jltllpa lI'a"p nici 1111 rol",;, ~ 

J '11.'1/,1. .\U,!.(lI,,1 I \IU;$. 

J),., Sex/il !'lIşci1rill, 

('ea \ilai nestrirlldoasă (,l'PIlIII pcntru I tip tlll DUlIlas, FlalllH'rt, Haltae, , ," Ce 
iJlfnl!n"et~lrca tenulul e crema de !lorl de la ll1I't'ia! EI~IiIH'~('u dt'la eitaţii aullJ,l'j ~îdl' ULTIME STIRI. 
, , ',' ." , ! el' ;;(' ul"aza (,hlar ;\C(',;,lla ') Julnl ('al f' 111- , 

IIII 'IL' un borl<m costel [ Lor, 1', l.' J J) 1 1 ţ' 1 b' ' , ' " , " , 1111 n!\at \ !alt Il tii de r Iau IJPl'l 'f De ('al'p Iu- L' a CVIlP,'''CSIi 11a wlla " IS,T/CCSC, 
Pudră de !lon de lilIac [ cutie J co.r. 111I:1s, tiind doi ~i al,i.l de deo;;ehiţi Uliul lip Uaport t('l(>~rl1f1c _ 

Sapun de tlori de I diac bucata -;0 fjl. I ;tltul'~ :\u-l (~\'iden\ c;t .\Iiltaiu ,;cl'ie fă1'ă, "ft ...... ibliu, la 20 (Jet. 

Pasta luno 2 cor, I !..'t!ll!\I';t;;t:;I, fAI'it ;;:-\-::'1 dea. ,;ama de Cl> "pun!', p, Nolariu, întrerupt aJesea de llll-

Pudra luno :2 cor. 1 li lliilal "1 llU mai con ti ilS d.' d()\'ul de a piu'l'a m;lro~1 deputan şi provocând protest,,! n 
_ :\lijloc sigur contra durcrilur Je 1I'~<1\"U~\ ~'J'ill 1H'('(';\ d\ (~itpaz{l tlllrnf' dl' IIIldl' energice, interpelează pe 1. P. S, :--;:\ ,\11-

, ". 'J aplica. tfnpolitul dacă ştie ca Vicarul V, ;\lClngr;1 
stomac, a sgarc!turJlor ŞI a ccltarunlor t' l'll'iu Traian (' !wdagog: .. ('t!ucaţia SI' este membru În doue consistoarc si-l in-
stom;lc, contra boalelor Invechite de stom:.!c \ 1'pduel' \;1 [l'ie;\ pndt'p:ip, al;tellillţ{u'i "i 10- lreab:). dac,1 este aJmisibil aceasta:' 
şi cOl1t:<I lipseI pofter de m~ln~~lr~e, ,pc U~\l1~i I \'i,lt:I'; 1,'''" f-:n <:>ti Il , Ţl!", l\llul 6U'11ia numaI :!:l 1. P. S. Sa .\fitropohtl/! r'::spulllie cu 
un mIJloc sigur PUreJUtl\' [ara uurcn: e 1-<11 ,l"lI l'utpa ,llula. nu are cLlno~tinţă despre aCC.1'\ta şi luând 
ceaiul int,1ritor de stO~HtC al farmacistulul I LlI~ill Tmian II 1II0sof~ "I:':'t[:ă adp\'(''1' acum ştire, relega afacerca Congl'{,',;u;uL 

c " _ ., llU ~\tsta noroe (adC'ei't daca ca,;,ll,!.( 101111 (~l'1 1>, Rotariu ia respunsul la cllnn;;lin;.i 
Kossut h. O cutLe de proba 1 cor. 20 Iii" mare Cf' adp\'i'u' [!Iare am ,;pll,; '~I ade\'~l1'lll şi illlerpeleaza presidiul dacă are cunu' 
O cutie de probă 2 cor. !IUlllillează, cOl1~ol("ază ii-a:;; spune ('li \III ~tir.ţa despre un proces de calumnil: ,ti 

- Contra guturaiulul, tusef, ragu- I <1011'\',1.1' cHl'I~ !Il! (,l'l.J că i'al' c()ll~uLtI, Pllri- .Jiul \', l\langra pcrtractat la Timi::;u,l1'a ~i 
şelei, flegmel şi a afeqiunilor laring!lor Ilic[l ,~i ,tl'('huc :i{1 :clir!l ClI. totii. ea, ade\';'1l'I1i despre atacunle Illdreptate in presa În-

j' '1 "1 d ~t : H IlllllelUIJa 1)(' cal'('-I toata sO('Jf'latr~a n(Ja~11'a llotrÎ\'<l \'Îcarului de (lraJia-\lare? are un e ~ct 1ll1raCU os naStile e c pq" .'," . r 
, , ' _ r ,,: r:\a1htt : •• lata 1111 paradox 1Il1l1l11lal. TOl1ul in'>olent ~Î fariseismul ce n~-

SenC"'l Se I)ot g~isl 111 farmacla \ er o - 11' ' , 
C ,n

C

' ~ • t C: ," h, [ 11 P\PII!!'lll de IOgIC:l: .. Ul'I\!llul "\1\,(' slllt~l din illterpdart provocca f) t llrWl1:t 
.'larta\! aluI Knssuth, In Arad, PIaţa Horn,>s-I ad:''';II' Il H'f'e,: 1 , ill"~l prin tillă ţi e d<lto\'inta de protestarL 
Beni 1.=,0 (casa Dengl), lill'I'Hlu['(>i l1Oi. a ;lr:'tla căile aeelp:l lI11d{~ 1'1) kl/sSII .)/riaJ/li ÎI strigă: ;\"ta ţi·e Il1C

ajungelll la ad.'\ {u' fftrit să 1)(' intill<tlll ;., Cu scria, s~\ prOVOC1 scaodale! Doar ~i LI
aii!' eu\'illie ;-it! illlpllJH~ fi\('ratllreT noi o da- moasa j,dbă. In conlra actualuluI mit" ,PfJ
IOf'iJlţrl, pe care 1I11 o \'a pult>a a,iull,!.(p lIici !it tot D-ta al L1Cla-o, Fel uri mi. l'dat:"t, illdali't CI' :il' adllllfl> că dl'lllllui sprt' Dr, :';UcI/{: I{'Jşine s,l-p tie ca \'11 aIci 

He O.d,mtllulIlo. Sunt llluite anecdote adt~\'t'I' 1I1Cl'gn ]ll'in tin:\. cu asenH~nl chcstll. 
. l' 1 1 I DaI' CI' al'e Rit lic a('oastă litel'atur~1 P. Hotarilt snunc că scriindu-se C;';[C asupra regel uf Victor ',manuc ,moşu I 

actualuluI rege al ItalieL nOllit! n° ÎIl/repn'lldere ~crioas{1. ~areaslie{1 toate În presJ .. , 
Despre accst rcge viteaz, galant şi se \','!''-I , Ca/'f' să (/psI'ădăcilleu' !.ot CI' e pUIl'l·J Nussu Şlr/anlt, [);l, În presa unţ.:urc,:s.:J. 

" 1 '1' l'll['''('\'lt 1'11 IlllIIII'('lll Iln~t['ll ca nl.;te JIl"- ~,'i i'n ti\uica abl'eCl,! din Timis,'oara I (Stri,h"atl!: Popular, s'ar putea tace o carte IlltreJg,.:" ,-, ' ,< ','" " 

1 , t ~ 1" SI'J(~ 1'('le ~" ,\dedl geniul din ;\liiJlehen "e \':1 AS,'a c. aşa este 1)' gestu ŞI voroa sa erau tiC o p :IClW, OrI-
ginalitate, a,;lIcia (;U W'lliul ti" Sll]) .\I'inl şi eU genialul 1. 1). S, Sa Mitropolitlll abea poate 

() dată Însă ciit pe aer ca să-'şI piarz<l Hf)\'!oş "i V(ll' Înfiinta o Illll'l']lrindPI'e, .. tiI' restabili ordinea. ,\llllt! d..:putap aLI s.irit 
presenţa de spirit. a :-coale J1~{!st'le,', l'lpill Traian .. II nu. \'<1 lIilu i'n picioare şi au apostrofat pe Kotariu care 

C{\lctorcJ prin regalul seu ClI o mic) \ ,;;', ta eu :-IIIP ,~\I('I <1l'plp lrl~ltP!'lI !l1~:dlcale tip st,\ palid, ca un păcătos, 
suit~l; cum l!ra \'~Ir:l, ~,c opri pentru (;lte,v;1 ,1';11'1" P:U'I' ali taclIl ;:"1'<;('01'1 ~IZ, ca('11 _".\\·PlI1 :\litropoliml rc<;pllned,~ c;1 a primit 
zile la o staţiune balneara din munţiI APe-lll.',~a li.' () Id(~I'alu\';~ ca\'\' sa SIW,I~" ~a tl'{~Cl1, nişte peuţll dela ni~tc fruntaşi !.le prin 
ninl azI foarte cunoscută sa eUt"'tf~ ,Ill! Cl! :~pa dl' trandal."'1 ?I ('U p.'II!' Uradia .. , 

, In această statiune se Jtb o actriţă' tip P;I1lIl, CI ('li stlldlrnal, \'ala, lapls Ş] eal'hol ,.. VocI.' Niste nemernicI şi intriganţi 
Jcla \ldan, a cârel' reputaţie de frumuseţe ! ... Lilpr~a~llra .wea";[;"l mil.ilant:l: :-;p;t1ă[fJ.I~'e, a.1l~ ordinarfl ' 
:Iil\n~cse si la Rege, I I],.:P\l\li'a.~ IIU va descl'le "vlata palT'larhala .\lit/'()polltul (urm<Înd) carI cer dde-

PCI1~rll ;t,f fa~'l' ('urle ,1 i'ns! lucru de I a ltaidl~ ilOI' :;;i hoţilor", cal'e nu "iulel'l'sea:dt garea unul alt consistor i'n ala-:erea pal'ltl, 

c:ltCy,t, cl.:asur,l. \ \;;('opnl f1\PI'altll'el p a .1lllt'I'I'~a '!, 'pe ~)jllll~ telul vic'lr .\langra Am fost intrebat apul 
Sl:ara \ Ietur L!1I~ll1\1el Il, Illlb1 ac.n 1Il0o!PI'Il>\ el pI'('zpnlul JlI'Oa"pal eu Istoria lUi şi Jin cercuri maT înalte dacâ am CUlluS

intr'un :;:Ieo şi cu p:i\;îrie !l)na:c. CII ţig:Ira \' adu,t\;1 (PJ'()('I':ml lluIIILH,[,t, crilllatiill slntda cinţă Je procesele dela Timişoara. 
În gură intra, i11 otdul unde g;l/.du!a fru- i lllUeen\{'il. ('pntl'U olllllllllOI[PI'lI ::it PI'Ogl'I''''''' ~'am facut insă nimic in causă, de 
moasa act:iP. , , 1 (:,\I"it:t nlllllai PI:~'."Plll (]JI'('ZPllllll, titcl 1111 oare-ce act n'am de"pre nimic şi eli nu 

De ~I (1l1cognl!o, Regele popular, lu \"t"tJlln IIPIll,\~'::,kl , , . ,. mc pot lua aşa, după vorbe (foarte hine) 
recunoscut de otelier. Cc cil'ste pentru el \ • t Iplll II'al.tll II ea "tl~lst: '," ,)Lltlde Am cerut actele dela Timişoara. ca s;i \'ed 
şi ce reclama pentrll otelL~1 llli!. Ordonă cat'l \'(JI', pllllt' HHlIlCU u"ta ,!Il rl\l~eal'e", nu Ce este in ele! Nu mi-s'au trimis ins;I, de 
s;\ se aprindă bmpi \'encpene ŞI trimise I \'01' 01'11\ IUtIl!";1 C,U gp,.;tu['\ lealt'all(!e, dlll o:!I'e-ce chestia nu este tinalisata ci proce
s:) cLimpere rachete. eOill)'ă d(~g('[el(' lor aI'ăIătoal'e" \'OI', de\,(~1lI sui decurge. Clnd li-of primi, voiu face 

\' ictor Etnan ue Iesi Li i il Utel cu con, Ull f('J dp plllnnall', t:lui \'01' JunghIa toaltl ceea-.:e ad mite legca. 
stiinta llsoarJ. :"i cu sutletul nwlrumit. Ci1nd ! poezia patl'i,Il'hal[l, sClltimenlalil, anlÎcuartL," In terp ehulI'.J 1 ia la cunoştinp. rcs-

- ,. So~ •.•• PdJ'u }jaiOl'" din UdJJpesta ~IJ'lln~e I;~ us,'u 'otelulUI, fu lntl~npinat Insii C:lt!ll' :,wu!pllm,1 f sa,lI:, "Tol in:>u1. dp-ar li punsul. 
,'a con'it!hlll In modul urm;Hor.' Pesldent: . II! 1 1 IRI" 'd' , ' de o imen,,~i m~ls"ă popu!ară care striga c~tI (,f~ c ~Ill 0" ~1 t ,(~, U1\']( ua , arA prpm(>r- esu t .. ŞI lt1 acest respuns (;1 In-
"ebastian Stanea, stud, i1l tii, Yicepres,: Tr;jiasca lZegele I Si lumina foculUI bengai. galol'" lUI (,adeea: sal)." lala un lel'Jlllll Ileoa~ terpelantul a vrut să mistiti,e lucrurtle, 
/ ,eorege (;erda, stud, în drelJt, Secretar: l' ' '1 ' , I 1 '. 1'''llla'' 111'S" l"\I'" 1'11IoC11 ... ~t{' "Il ~11('CI'<: nt'(J]() t')re~l'nt~'t',1d ',lfacer"a Ca SI' "','lnd \'1' '-arlll 
; ,onst. 1\'edelcll, srUl..!. în fiI. Notar 1: Horia dIC<lU la stele. gl"rnlll. nr 1,\"lIIa1. l\.lflMI (,It plm pal \11(- hl- UradlcI ar ti tras in judecată si ca si dnd 

t u,mlna aceasta mI! ţune ŞI ra, 1ete e sa r1- ! C:, ','-' .. ", ',', ~ ,', ,te:" "," ',', ' ,:,' , ,- r "' , ....,. ~ ~ 

!:etra-Petre,scu, stud, In tiI. Notar II; Alec- Ce să facă Hegc1e s~l-'~i p[lstn."ze in- 1 h()I'ell~. Îll,;Pllllleaz:' altcc\';1! . , el ar ti fost oSltndit, l1e dnd aJever'ui este 
ndru BOJinca, stud, În drcpt. C:lssar: '\- F 'li 1 ~I 'WlHll (' lllnjlui 'ii 1 'llmll"Ull pe "1' c,\ dignitarul bisericesc a fost calomnIat .... "ih\\u Serlun, sruJ. în fîl. Controlor: cognltll : ,fa IInpOSI)I, sa se SLlper~, nu, ' '..' ,'" -, ,l '., '~" 

~ ,deriu Scni, stud, In tii, Bihliotecnr: era demn de spiritUl lul Atuncf, rididtn- '1IlIui d('la ~I!lnchell ~I ca lliolog, eac[ alei de .\laglaş, expositura clicel ticăloase eu-
l) i . d \- du-s,'l palăria moale si salutLlnd pOF)orul zise: .. \'OI,IIIIat0. lal'€'~, \)('l{ctele ;.;alp at'ă.t:lloat'e, dd- noscute şi lUI Rotariu. '.onst. Hl':Ş;Ill, stUl, III . rept. 'icebibl. : '( I ' . 

/-lcharie (;erman, s1l1d. în tii Econom:.. Ve mulţumesc copii! mel, dar pe 1 \'!'i1It1' plllll~lale, ~e ll\lh'ea'pt~ de aslAdali't 1ll_1- Tot congresul s'a aratat de altfel rc\'ol-
vIItor să ştit,r că nu maT am ne\'oe de atiltea \ P'I\\'l\'a, :">C['I:'I,lHrPI IIlple drnitl ,publIc,'ate I,n tat de b,îdărania ~i provocarea ignuhilll ;, omul l\luntean, stud. in drl!pt. I 
cande le. '1 Ly('ral~ll,'ld \:\ (~' i~ l~ pe care n a pl'l CPpUl, o ale sec,Huref di n Temişoara,.. {'l'l1Ic,.l',.f 

C()misia litcrara.' Prcsident: Ceorge • :;'1 U'illpm ('.;tl'(!!a ]Ş1 \'e\'al'să acpa ,.dulce za- ""lp~)J'1 
! ulbllre, stud, in fiI. !Zefcrcllt:, George t't'l mai lung dt'ulIl dp rei' din lume. ~ jl~lc!~ala" el'-i ilI\'alue crcel'Ul, precum miu'- .'-"-- - ... ---- .. ~---,-.--- -, -- ._, '-
.~l l~, "tud, în drept. ;\lembl'iI: Seb,lstldn 'l~sia ÎŞI arc ~eja T:<1mibcT,'Î,1tHrI SCll; /\f_II\ll'i,"f'"~t\' ÎlbU:;i inlr'o poezie iS\'Ol'ilfl din cxu- H.ed. re::;pons. Ioan Uussu ~iriallll. 
".lllea, ~\lId. fiI. hac Lintia, stud, II! tiI. rIca ya avea In curend fallnoasa sa calc r !JP['t\Il\tl lle 111'1,;m, ' J1:ditor Aurel !)opoyiel-Htu'('iaHll. 
oria PCt\,l Pctrc..,cll, stud' In tit. Amolliu f ' (' I --------___ = ~.,..- , , erată Intre .ap si Cairo. America ISI are '" ==~ ___ '._-.·-c.·. 

~-_:-~~,Imde, SlUll. LI pd, ~up. Transcontincntalul (Jela New-York J~ San- Toale acestea nu le ~pun, peltl)'u-ca ~lt INSERŢIUNI şi RECLAME. 
' , ..... _., Comisia Slip' '(V 'c,; .. :hl'i I/.:J./'C : Pompil Ni- rfancisco) ~I di.~e-va liniT interoceanice.! rn;ll';lZ!IlIll tip ataclIl'ile aduse pel':-:oanel mf'!t>, _,=.~=-~o , .. :=-c==~~-c~-

c,)r, ..,tud. ll~cd A IltUliiU DC1:nidl', st. ped, ~lImal S:atele-l nrte po"e.J~l o reţea de! I >lmpoll'id't I'pcuaosc di inll'"Ull (Jltncl. :\Iahai,u lA apa"-' rut. 
,p, Petru (,roza, stud, In clrc:pt, cale lerata de 3:!o.ooo klm.. : Er'avul arC' dl'ppta"r: c,ind rf\dUCl'la valaHl'pa • 

. Uihli(}te{~u A(~,HI(,IIlÎl'j Hqill;l1H'. \li~- Dar ,ac:astLl ,A1:,eric~ are ambif~Llnr i lUI ,adl'V;tnd:l, \'Olulllu~ llIell dt' p,:oză "i \'('\'- 1 Modele de CUSăturI româneştI". 
'(~a III Luna Septelll v ,'.. it It n 1 (' " fără margllll. ea, oeşte ~.I-,şl al bj I an - , SU T'I .. ,li] \'l~1111 Ia", I'rol! t de O('azla acea'lla " 

,,' \ ',.,. , ,',. , r IL ~ '. , .11 us,d- ,Amencc~nul sc,u, ad~că o Imle care s;~ t.ra- I !H>ntl'll-e[\ ,,'o ~ptln ('Il in~llmT: ÎllCPl'ehl'ilp Preţul ;)1) tilt'l'l, pllls porto ~ tîlerl. 
Se poate procura dda , ta. ,. : L~U ~I( ~1\J<I~ltt __ l. Lent[f' ClI \lItl(~-, nrseze 1t1 toata lungImea lo~ cele 3 AlllerrCI, ! aeelt'a arle\',tt'at jm'f'1Iih' !l'au lIie1 o co!nal'i' 

"le, Letllol'] n,)I', \ ulU/lie 2iOH, 2, 1I1ljll'II-: aQlc\ ca Sit te poţl duce, l;ira să schimbI i :;ii regl,,,t că le-am pllblieal. l';'tealul nlt'lI e 
hdc aca"tt. Cetitol'j H, \'olume :');~. Tolal: : vag(]l1,ul, dela :\c\\-York la Buct1os-Ayres: ill~i'l de iCI'lat. dac,1 ~c con,;idel'ă virsta in Librd.ria archidieccsană.. 
'itor] iill;L \'olllrne tiUl, Atlălo:irc in ~al~l i sau dm punctul cel maT septcll,trlonal al! eu!'!" a fo,;t comis, Indată ce am cll~Iigat 
Illel'll: Uu'\i. \'olulIle lllHi. H~\'if.;l' , _ : Al.asce!. la, pL:ne~lIl cel ~naI mertdlonal al; COl1\'!W~I:n~a, eii Il,U-S de poeI, m'am Iă ..... at u\ 

SibiTu (Nagyszeben) 

,- 1. :s. 
\' I j( P' , . e 10 ,AI gent1t1el, [,1 Cdp Hot n. , POPZIf> :;'1 mI-am IIldl'i'plal toată ellt'r"la ~I 

1](', , o 1I1ilt' J. Il:VI;-ite Hln-'lJ]c, \'olulII(': Acest proect, orI c:\.t de gigantic e"te, ! p"tC'I'PH de mllllClt in altă Jirecfie Hlld~ su~t I La Lll Costa i.\1J.lliu. in Tillli;;uara 
'"'/, H) "'[al!u:-;el'Jpll' ~l ducllmente, Cetilorr. 'AmericaniI il socotesc f.ml~"tc pfl"ibiJ şi' con\'in,; el'! \'01 pulpa luel'a ea' S~ICC(,S, ;\,;la ! ~Tell1e:-i\'{lr-Fabl'ic) ~e all:l de v{'l1zal'e 

.:. \'nlulIw;{;);'). Documente, CntitcJl'i :?H, cred că-I vor ,ducc III cureneI la bun sfîrşit, : p d(,(}~l'hi['l'a inlt'p miile ::,i J\[ihaiu: amîndoi () actiunI d'ale in:slitululuI , Albi11a. ( 
"unw-)')'t, C(u'\i \·t'l'l!i J'(jIll'll!P~li ("-U e , Cheltuehle ce \'a nece:,lta a: ea"U lu- :\111 Pllblieat la \'il':-;t."t dp :20 de ani lIll \'()- 1) I '1 . t' 1 1 'U 'III O'lllc"le 1'1'" pe 
' • - • - ' L ')' ;) Cl l' '1 '1' d d 1 1 '1 . ' re~u unei ac Il n ce,) l, t 

,t la I Hi301. t:l'[iluri ~, \' olume ti, /1 crare se eva UJal-a a un mi Iar e el. ',Imn (e 1t.1(~l'atlll'a j)l'oa,;ti't, DaI' pI'Pcind ullul II ,)" t >', )/)' ., > ~\ s adre::-:a 
J" . '. " __ , . din Il 01 :;-HI 1'l'eUIlO;';l'ut grpşafa, celelalt COIl- ,IU" cu l~, e ht t COIOdne," < e 

"nrea. 1 IlIUlte, 1. Conform legII deja ! tillua a scrie versurI Ueteslahile. Daca ay J-lUI MalllU, 26 2..--a 

" , 
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SEIDEL OTTO, W O L F J A N -) S, 
(.br[cl1nt de deluI!, - cTobotar de gb~te de blrbaţl ,i damE>. -

An. A D, Andrăssy-ter Nr. 9 Arad, coltul pietii L;bertAţil şi str. Simonyi. 

( 'a' b" li) Am onoare a str" g"l atl"J'ţili ono pD bilc' 
VIS VIS cu lserlC . din loc ,i provin$A, el to atelierul meu de 

Execut oII-ce fel de chipiu mi- ciQbota, ie pPf gU~ B~ ghete le cele mal frumal!.8~, 
litar, postav tiDllnţial pentru pompierI, el.puD$e ei sollde, precum ,i gh"te ortope
pentru preoţI şi civilI, calitate buna, dlee p" IAngl deplinl\ g~~Dţie~~_a3-50 

preţ moderat. 93540-8(} Cel mal eftin isvor de cump~rare 
Telefon (pentra ora, ,. eomitat) Nr, 387.1 din Arad. 

BRAUN N. A. 
depo8it de culor!, 

Arad, sh'. Fanay, piaţa Berea-Bem. 
Mlire deposit de firnis, culori de 

ulei faflricat propriu, culori pentru vltp
sirea podelekir, uleiuri pentru maşini, şi 8. 
toate de prima calitate. 

- Comande din pr8vinţ4 se 
1034 42- efeptuiesc prompt şi solid 

- Pachetarea gratuit. 

J u vaericale, 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
bilete de amanet 

cump~rA pe bani gata cu preţurile 
oele mIII scumpe, iau le schimbă cu 
alte obiecte. 1006 62-

Deutsch Izidor, 
Ol&BOrnicar şi juv8ergiu 

Arad, strada TClllploD1 .. 
- Telefon D rul 4-38, -

Cele mai noui stofe de haina p. dame, 
Mătase pentru haine si bluze, 

, , 
Specialită\i in bluze gata 

se pot căpăt:a In. 

SlN'GER SÂND-COR 
prăvălie de mode şi trusoupj. 

Altl)), Andr~issy-tcr 20. 

l'WGturi, ,tfaUla ~i fala de maai, 
TrusDurl de mireasă, 

Începând cu cele mai simple până la cele mai 
elegante, În mare asortiment, se pot căpăta la 

~IXGER ~lXDOR 1 12-25 

pravălie de mode ,i trusouri. 
ARAD, Au(lrassy·ter 20. 

~~-~~I~~~'~=z=~a 

C10rapl p. dame, barbal1 şi copil (tricotal1 În puşcarie). 

Ungeria pentru barbal1, Cravate, Covoare, perdele 
şi şarşafurl dUPă cea din ur.ma moda se pot Căpăta la 

Singe.- SaIDdo.-
prăvălie de mode 'jd Irusouri. 

ARAD, Alldrassy-tcr 20. _.-

.- ;gc::x=2CP:mX=~=Z. · 
-, . l.'ipoirafia • Triblll. PoporulUi" 

Sensaţie lDedieală. 
Cel ma.t bun, mut bygienic şi efI mfl! modern IDJ"OC penlru curAtirea d' +'J " 

Il g" rrf e~ te : ' !D,1 or U 

"Pasta de dinţi din eă!'bune de teiu" 
(Pate deoti!rice au chubon de tHleiul) 

----- ,,1 BOL Y K Â" -_-----
ftindcA: CUIG~('ete dlO$it admirabil ,i I face dupl tntreluinţara de ât 'b 
IApada, desodoreazA şi dellinfecteazA - este In genere cunoscut ere~tQfvSli O~I ai ~ ~a 
a absorbi mirosul neplAcut al deoaebiteJor me.tenf, - fmpf'dacli pDţrolir~ 1 uDe ~ e 
ltlor r~~slle printre ~inţi. precum forma~ea petret de dil ţ!; are un miro8,\~~utrnQen~ 
p~A('ut, ,~ coroana t'mmen,telor 8ale In8U'lrt e~te con8e~vare8 din~ilor, lotArirf'& ~~~tO\.1 
Il lmplf'Jurarea cA prt"psrAnduEG In laboratonul ch mIc sub Ingrijtre medicall HP:c~ ~~ 
t ste lipsiti de ori ee f fect d!unAcio8. • 

Fiind-ca preIAngă curăţirea dinţilor cu pastA este neaparat de lip~a. 
şi folosirea uneI ape de gura oare ~e desintlcieze tntreaga cavernA. gurul 
recDmAnd: apa mea de gură 

"IBOLYKA." 
care pe bssa Ilnalip.el chemice facutA de mar multe celt brWlţ! Intruneote In Bine tna.te 
cODoÎţiunile hyg~eDice ,ce sA recer de la o ap\ de gurii adecl: desinfecteazA şi nim1.
ceete perfect orl·c~ mlcrobr, e~te, neutr.8IA, are un g\lS~ pl~cut ,i rijeoritor IntAre"C6 
membrBns gurer ,. nu ataci dmţJt ca '1 cele mal multe ape de gari f'X\steDf.e. 

====== Soutit prin lege. ====== 
S~ pot căpăta In toate (lirmaciile, parfumeriile şi drogueriile. 

Deposit general pentru Ungaria ,,10 8 i t Tor o k • J farma.oist 10 Buda
pesta, Kiră'y·utcza. 12 şi succesoriI .Koehmeister Frigyes· BudapeJta, 

V. Nagy Korona~utczi 32. 

OTTO VOTSCH, 
farmacist şi proprietar de lllboratoriu farllulceutic şi cltemlc 

tn I-li'l,'ts.zeg". 
Preţul unei paste 70 fU. unei sticle de apă de guri\ 1 cor. .)0 111 

Mulţim~ de dechiel9.\iunl de recunoscinţa. 
Sp~ct8tUlllf Domn O t t o Vot 8 e h, farmacist 1n Hâts1.eg. 

('(>nstlltez eu placere. cnmcă. pasta de dinţI din carbunI de totu "lHOLYKA" şi apa de ~ură. 
"Ii OLYKA" parto In urma corcotttrU şi espcrinţel propriI, parte prin obtlervărilo f1\cute tn dE'l'Ul'sul 
pracsel lIlol~ la pacienţiI şi la cunoseuţil meI, curaţeşce admirabil dinţi! tmal bine del'll,t eoj(']alte 
paste osistente) nu atacă delltillll, desodol'ează rOlJlp!et, tmpiedeoă putrezirea şi are uu gust pl!l.cut şi 
durabil Iar apa de gură prin efodul materiilor foarte antiseptice şi totuşi nestricăcioase {le conţine, 
desillfecteazil. cavorna gurî1, nJm!('cşco bfwteriilo tn Umpul ccl mal scurt. fărll. a avea o lntluiuţll. stil'
căcioas/l. asupra dillţiilor; nu iritellză /ll~I!Ibrana gllril şi so poate folosi la orI {le morb simţitor de 
gură. 111 urmarea gustnlut celul plăcut :;;1. al elet~tuhll recreato[ (\ una rlintre apele de gur!!. cela mal 
salutarI. Ambele vreparate pe basa tnsuţillor ~BceleI1te, ale efel'tullll lor eu totul nllstrieăcio!'! Şi pe baga 
preparărH lor conform recerinţelor bygienice, le recomAnd Cl\lduroB (11'1 şi cul. 

991 12- Dr. Leo 1>&1'1&80&, medh;. 

.,~ 

fijj~ ~~ 

~t-,.-ideric II.illill· 
TurnAtorie de clopote şi luetaI, fabrică de 

pOlnpe, arangeată pe Dlotor de va-por. 

Arad, strada Rakoozi NI'. 11-28 •. 

S'a :fondat la 1840. 

Preluill.'t lu 18\10 cu cea 1llU.1. l.nn.l"O 

Dlcdalio d~~ stut;. 

Cu garantie pe ma! mulţt old şi pe 
lânga cele mat favorabile tOndlţii de platire 
- recomanda clopotele sale cu patentă ces. 
şi re.g. invenţie proprie, carI au avantagiul 
oă fata cu orl·ce alte clopote, la turnare~a.~'-~tl 
unui şi aceluiaşt clopot tare şi cu sunet a(/IÎ '~. 

~1~5. - Be bce O economie de 20-.,~~ 
.. . _____ J greutatea metalulut. .,,::,:H' d 1'. 

11"1' Recomanda. tot.odatA clopote e ,~ 
, ce se pot Învîrti şi postamen~ele de fer, prl~ 

8 c8.ror totrebuinţ"re clopotele 86 pot scutl de crepbt ŞI 
chiu şi cele mal marI clopote se pot tra.ge fărA-oa sa se 
clatine turnul. A 

Recomanda apoi transjorm~rea clopotelor vechE tn coroan4 
de fer, ce se poate învîrti, cum ŞI turnarea din nou a clopot! lor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe IAng8. o supra-
Bolvire netnsemnata. 

Liste de preţuri şi cu ilustraţiunl 

I.â 
Aurel Popovioi-Baroian. Arad. 
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