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.:...:.-Alfarcht~til maghiari. 
\*) Ungaria se poatE' Tl1ândri: Dieta 

sa al'e nu numaI obSlrul!'Jnişll năbă
dalo~\, dar ~i alt produs 'Ylodern, anar
chifa! CăcI nu putem d .. ~~lt epitet luI 
Lenuyel Zoltan care mal Zilele trecute 
a v~l;it cu idel'a uneI nou i şi originale 
arOlrdăd miii/are. Eală cum: recruta
l'ea pentru armata impăr<1,teasc<t să se 
facă nunzai printre .lvlaghiarf. Armata 
comună din Un,yaria ar deveni astfel 

nează. că. permitem politica în armată«, 
ci trebue l'ealisat planul luI Lengyel 
Zolt(tn, în urma cămla din cele 22 re
gimente de infanterie maghiară. (câte pre
tinde că sunt) şi 21 nemaghiare, de pe 
teritorul UngarieI, s'ar face 43 maghiare, 
ceea-ce împreună cu alte trupe ma
ghiare ar face 40 la sută din totalitatea 
puteriI armate din monarchie .. ,~ Şi 
t1ind şi honvezimea curat maghiară, 
dlcl în treI anI i-ar face domniI şo"i
ni~lI !?i calvinl pe fecioriI nostri, făra 
îndoIala ca altfel ar vorbi aluncI Un
guriI cu Viena .. 

unguresc este scump, »annak minden 
csopje draga gyongyot er<t, - cum 
zice poelul... Ear ob~tea maghiara 
întreaga ar aplauda acest pronuncia
mellt, fiind deja şi acum toţI şoviniştil 
com'in;;l, ca cea mal bună politică un
gurta:lcă e să fie menajaţl UnguriI, eal' 
naţionalităţile nimicite. 

postaseră membriI consistoruluI, corpul 
profesoral şi tinerimea din seminarul 
andreian, funcţionariI dela • Albina f in 
frunte cu directorul P. Cosma, elevele 
şcoaleT civile de fete însoţite de corpul 
didactic şi alt public. După sfinţirea 
crucilor, aceste sunt luate de clericul şi 
între sunetele melodiase ale ci.lntăril 
, Mântueşte Doamne poporul teu f ' .. mul
ţimea în frunte cu metropolitul Întră 
in curtea bisericeI metropolitane, unde 
prin scripete se înalţă spre verturile tur
nurilor. Mulţimea abia poate urmări 
aşezarea crucilor din causa orbitoarel 
lor strălucirI şi a mareI inălţimI. Lu
crarea terminată, o anunţă cel doIlu
crătorI din vîrfurile turnunlor, carI lă
sând să li-se umple câte un păhar de 
vin vechi inchină mal întâi pentru Ma
jestatea Sa. Mulţimea de jos strigă: Să 
trăiască 1 Păharul golit, lucrătorul '1 
aruncă în jos unde se sparge fărime, 
Al doilea păhar este golit în sănătatea 
metropolituluI IDan Meţianu. Publicul 
asistat strigă mal .slab, ' să trăiască c şi 
păharul sboară în sus. Al treilea păhar 
este închinat architectuiul Szalav, Să 
trăiască şi păharul cade spart. Lă rîn
dul s~u lucrătorul, tot neromân, de pe 
virful celuIlalt turn închină pe rind pen
tru , membre consistorele c, pentru, Puş
carele c, Luchiţa (adecă Lucuţa) Şusnic 
etc., membriI în comisia de clădire. 

~ 

" maghiară de fapt, chiar daca deocam-
'fIiIY..Aau· n'are limbă de comaudă ungureas

cit. Ear fiii 1zaţionalitdţilor să tie re
crulaţl la 1lOl1ve'{ime, unde fiind toate 
ungureştl: şi limba de comanda şi cea 
de serviciu, vrcRd nevrend s'ar ma
ghiariza. 

Cu chipul acesta înLr'adevel', pe 
teritoru! statuluI ungar, n'ar mal fi de 

... .;l cii t armată maghiară! 
Că luI Lengyel Zolt{m i-a treznit 

prin minte asemenea proiect, nu e de 
mirat. In sflrşit deputatiI ace~tia kossuth
işU au atâta grije pentru înaintarea nea
muluI lor şi sunt atât de -- cum sa zi
cem - atât de tarI În principiile lor, în 
cât, se ştie, unul nicI pentru 6000 florenI 
nu s'a lăsat mituit, ci baniI ce primise 

• dela tOJ'arăsul s~u de luptă Dienes (care 
~~acum'<'il,pri,r; America, exilul atâtor cpa

m~t .. r ca un nemaI-vezut erou modern 
_ i-.a.--dep\.l'i> la biuroul DieteJ. , ; 

Dar ca si'\, vedem un ziar' de talia 
lul «Budapesti Hirlap .. susţinend ideile 
lUI Lengyel Zoltan ~i presintcnclu-le ca 
mântuitoare pentru politica natională 
maghiară, asta una ne - surl~rinde. 
Pentru-că orI şi cât focul patriotismu
luI i-a contopit pe toţI şoviniştiI Într'un 
singur mă.nunchlu, totuşI credeam că 

-;""''-'-ot'·;eeJ puţin «Budapesti Hirlap~ face de
osebire între Apponyi şi Lengyel Zoltan ... 

Până. acum aşa ştiam: marele ziar 
budapestan, organ al «imperialismuluI 
magh'iar", se inspira dela Apponyi. Acum 
însă vedem, că. in numerul s~n dela 11 
:\o~mvrie, scrie o pagină întreagă despre 
prole.ct~l lUI Lengyel Zolt{Lll, spunend 
«că ldela de mare însemnătate numaI 
puţinI o apreciază după adeverata el 
imgortanţă~ ... 

• I~ltr'ade~er, ce tot atâta tara-vura, 
n~go~l:1rI cu Coroana, ceartă asupra 
dlferJle\or programe politice?! Politica 
mare naţionabl se poate realisa cu o 
~ingură. lovitură: trebue pus in practică 
ldela luI Lengyel Zoli(Lll! A se schimba 
adică radicalisim sistemul de arondare 
mdllara de până acum, .. Pentru-că ve-
.~et~. 1)~V,oaslră: până. acum Ungurilor 

'-." s 1-:::; a .facut ~ mare nedreptate. Aronda-
,- r~;l fimd terttorială, recruţiI ungurI au 

·~uns. Ia regimeIlLe uude se v~rbea şi 
a1t~ lun?ă. de cât cea ungurească ... eal' 
naţIonalItăţilor li-s'a f-lCllt Il [' . (n avor ne 
mal auzIt: «Recl'nţiI nationali' l'- l' 1 . I3 II . <lll or ~ 
scne c. .:& - cu arondarea d'acum 
tş~ ~ervesc cel treI anI aşa fel, în cât 
mmlC, dar absolut nJ'ml'c nu 1 ' e allllll-
teşt~ că statul. ungar există i este o 

.~, realitate straşlllcib .. , Ş 

Ear asta, după conceptia luI .Bu
dapeşti lIirlapc n'ar fi politica, ci poli
tică este ceea ce se petrece acum, când 
fiecare nationalitate este respectată în 
armată. 

Trebue să te cJ'Uce!'Ştl în faţa unel 
alât de sfruntate inlerverlirI a lucrurilor. 

Şi să. auziţI cum motivează ziarul 
unguresc nu numaI putinţa" dar !'Şi 
drl"ptatea de a se face aşa o arondare 
volnică, 

»NoI - scrie - suntem obligaţI 
numaI să dăm numerul de contingent 
hotă.rit pentru armata comună., ş'anume 
din materialul cel mal bun; dar de 
unde luăm şi cum luăm aceştI recrutr 
" .. ' , 
1ll prlvmţa aceasta suntem stăpânr ab-
saluţi peste hotărîrea noastră. Chipul 
de mal sus poate este singurul care 
s~ p~cgăteasca. - fără să. atingă orga
msa~la actuală. - maqhiarisarea armateI 
şi să fie temeiul limbel maghiare de CO~ 
mandă şi serviciu c ••• 

Suslaudatul ziar mal argumentează 
apoI pentru această epocală reformă cu 
- slăbirea elementuluI german În Au
~tria :şi cu înUirirea şi sporul UnlJurilor 
din statul ungar. ti 

E lreaba auslriacilor să r(~spundă 
la acest punct. 

Ne priveşte însă foarte de aproape 
chestia întreagă, penlru-că după-cât cu
noaştem lucrurile, nu-I escIus ca milne 
poimâne întreaga Ungurime să se anlla-
• b 

Jeze la luptă pentru »marele idea]« 
atât de »fericit formulate de Lengvel 
Zoltan şi susţinut cu aşa aparat 'de 
~»Budapesti Hirlap f. D'aceea tocmaI dela 
Început rle ridicăm cu toată puterea 
in contra acestei încercări de (l pro
paga anarchia. Pentru-ca. anarchie s'ar 
na:şle în ţeară. dacă ideile nesabuitulul 
kossulhist ar prinde rădăcinI. 

Se inţelege, teamă nu aJJem că în 
cercurile înalte militare ideilor luI Len
gyel Zoltan li-se va da vre-o alentie 
Acele cercu~l au avut şi până aC{I~ 
?estuIă ocasle a se convinge ce puţină 
lllcredere trebue să acorde trupelor 
cural maghiare. Ele ştiu, că avend Un
gu~iI o armata curat maghiară, numaI 
lJomţa maghiară ar fi stăpână peste 
această armată. Ear ca să se dea ar
mata pe mâna Zoltanilor partiduluI kos
suthist, credem că n'are nicI Coroana 
?iCI cercurile militare gust. Ar fi să 
mlroducă nu politica numaI dar chiar 

h . A ' anarc la m atma/ă. Pentru-că cine se 

Aşa e: Românul ştie că slugeşte 
M. Sale treI anI Lui îl J'ură d' 

mal îndoieşte, dacă. ar ;ajunge armata 
comandată conform spirituluI acestor 
şovi~i~U ~uch.iaţl, uşo.r ni-am putea po
mel11 mtr o Zl că regllnentele maghiare 
ar face un pronunciament precumcă. 
ele nu merg in resbolu, ci să meargă 
na{hmalităţile: să înveţe şi ele a se 
bate. .. Şi mai ales pentru-că sângele 

E'I ~l'! cre mţă 
pe ,1 ştie comandant suprem. ' 

. • O armată astfel organisată
conlmull »But!apeşti HirJap« - nu mal 
trebue tv/eruta, pentru-că asta in8em-

-

Multe se pot întâmpla in Ungaria, 
Asta insa doar tot un se va întâmpla! 

Voce l'oinaneasc(t patri
otica. Sub titlul ăsta ,M-gc ocu
pându-se în num~rul seu din urmă de 
articolul nostru de fond , Contele Tis{a 
[stvan c reproduce mal multe pasage, 
faccndu-Ie următorul comentar: 

»Sensaţie plăcută a produs a
ceastă scrisoare deschisă adresată 
contelul Tis{a, căcl tenorul l-e pa
triotic, intenţiile bune. Cu plăcere 
ne ocupăm de el şi cu plăcere re
cunoaştem că la cele ce le cer în 

. scrisoarea asta, RomâniI au drept şi 
că nimenI nu are intenţia să le-o 
discute c, 

• 
SocclalistU, austrlaci în con-

• tl'a dualis mului. SociaL-democraţii 
din Unqaria s'au ocupat în adunarea 
Iar dela 12 Noemvrie între altele si cu . 
duaiismul. Toţi aratoril constată că 
Austria, dm ;;J în ti are mal puţine fo
loase din dualism, până I cc1nd sarcinile 
Îlscresc. S'a JJmlilat chestia desfaceril 
de'O-"g aria,' ca d s tjelimftistr-ia să 1'0ată 
lua un avent mal puttrnic. Hotărîrea 
s 'a adus în sell{ul ăsta. 

* 
"JJlttna de tier." Vorhind despl'estă.-

l'ilc ti in LI ngaria, despre îTlcul'că.lurile poli
tice din ultimul timp şi despre imposihili
tale a guvernanţilor de a aplana diferitele 
cont1icte) - ,,:\aţional Zeitung-' scrie că. una 
din marile greţeli cari aduseră. acea stare 
de lucruri era Hirit lndoialâ marea frică. de 
opoziţiune. De frica acesteia a fost lăsat 
SzeIl să cadă În Iunie. Un resultat al friceI 
a mal fost faptul că s'au făcut toate Încer
cările pentru a Îmblânzi această opozitie atât 
de temulă, a o împăca pe cAt e cu putinţă. 
Din această cauză opositia a crescut mereu ... 
Ştefan Tisza n'a incheiat cu oposiţia nici 
compromis ci şi-a format cabinetul fără sâ 
caute o înţelegere cu opoziţiunea. Faima sa 
de om cu "mâna de fier;' nu s'a desminţit 
astfel, şi la prima sa pă.şire în parlament a 
ară.tat o aşa fermitate, un aşa sentiment 
de forţă şi putere oratorică, în cât opoziţia 
a trebuit să recunoască cum că în sfîrşit 
omul competent a venit la locul ce i se 
cu\'cnia. 

* 
Gul'ertw.l j'eU-eUat. Oraşele Selmecz

bfmya # Hl\!alH\nya au holdl"Îtcu 'Uua/limi
tate sd felicite gll1'ermd, pe1ltru-cd sun! CMl

l,illU cJ nOlll g1l1'cm ,'a ,'cstabili oniinea 
În {ard. - MUI/icipi-Jl Orăzil-mari cu bu
curie ia cWlOştil/ţ<l de numi/'ea tloulul gu
t'em l i-1 a~igllrd de 101 sp"r'gimtl SeU. -

Asemenea i-a tJotat Îllcredere cu Imallimitate . " 
ŞI mUllicipiul Konlti.rom. 

Punerea cruci lor la 
turnurile catedraleI. 

Sibiiu, 12 Noemvrie. 

. Turnurile catedraleI fiind acope-
flte, astăzI la 1 1 ore a. m. s'a procedat 
la punerea crucilor obduse cu aur greu 
pe vcrfurile turnurilor. 

Inaintea reşedinţer metropolitane, 
fată în fa\ă cu biserica catedrală se 

Cu aceste ceremonialul s' a termi
nat şi strălucitoarele crucI ,caută din 
înălţime la reşedinţa metropolitană din 
f.aţăŞi Ia patimele şi !ntrijele omeneştl, 
carI sub chipul el stânt se ţes. . . 

Plic. 

DIN DIETĂ. 
~ Şedinţa dela 13 Noemvrie -

Târziu după mlt:zul nopţiI s'a 
sfirşit~edinta de JuoI, şi totusI la sedinta y , , , , 

de azI, deputaţiI s'au prezintat in nu
mer frumos. La toţl se observau ur
mele şedinţeI furtunoase de erI, mal 
ales Însă opoziţia era eshauriată de 
puterI. Ministri toţI au fost de fată, 

Pe tapet e proIectul despre con
tingentul de recruţJ. Inainte de a În
tra însă în desbaterea acestuI proiect, 
vorbesc la protocolul şedinţeI de erI 
RoUa Lajos şi Zboray Miklos. AmbiI 
protestează în contra aceleI păql a pro
tocolulUI, unde se vorbeşte despre se
dinta de , mâne. c Hotărîrea s'a adus 
în orele de dimineaţcl, prin urmare 
, mâne c numaI Sâmbătă poate fi. 

Mal vorbeşte Kubik Bela la re
gulamentul de casă, acuzându·l pe 
preşedinte că nu l-a observat la 
conducerea şedinţeI de erI. Nu l-a 
îndrumat l-a ordine pe ministrul-pre
şedinte, care a numit opozitia o , ta
ber~ă de petulanţI şi destrăbăIl1ţl, c pe 
el ll1să, care a făcut o observare cu 
mult mal domolă, l-a îndrumat l-a 
ordine. 

Tis'{a n refiectează, că observarea 
sa s'a referit la condeputaţil sN, ear aluI 
Kubik la adresa preşedinteluI. 

Mal vorbeşte Lengyel Zolt~tn, apol 
se întră în desbaterea ordineI de zi. 
Ministrul de resbOl l-lyiri Sandor, des 
aplaudat de întreaga dietă, îşI moti
vează proiectul. 

Declară că va munci cu dragostea 
tradi\ională, ce-o simte fiecare maghiar 
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fnţă de honvezimt". De treI sentinH.:nte ,In urmă Tis'{il mulţumeşte partiduluI I Să-le vedem gravaminele. 
va Il pătruns: lubirea de patrie, cre- I pentru spriginul ce i-ra dat, ear Ku- E5te adev~rat, că sunt Comune 
dint;:i catră rege şi respe(tul legilor. II biu,1/i Geza, respunzcndu t în numele unde învi!ţătorul nu-şI primeşte salaml 
(Jar,rlJltcazii pentru realisarea reforme- partidulul, îl asigură şi pe mal de- regulat. Dar causa la aceasta nu este 
lor militare espuse În vorbirea de p ro- . parte de acest srrigin neclatir. ) in tot locul c chiar preotul care ar 
gram a ministruluI-pre,,;,cdinte. 1n sfir~it 1 Faţ<l de această dispC'ziţie, cşirea vrea să ţina în servitute pe înveţător, 
apelează călduros la patriotismul tu- luI lvdnka Oszkar din partidul liberal ci aproape în tot locul sărăcia popo
turor, sit voteze acest prOIect. Inainte n'a putut să facă nicIo impresie; cu rulul. 
de pausă vorbeşte 1:1 acest prolet atât mal vîrtos nu, că nu a venit pe Că vor fi şi preoţI carI pun beţe 
Hellt'bronth Geza. Nu (ace critică se- neaşteptate. Ivdnka de mult declarase în roate înv~~ătorilor, - durere, sunt; 
rioasă, ci înşlră câte tO:ite, ca să întindă că dacă Tisţa va ajunge ministru, el dar sunt şi înveţătorI carI fa..: nea-
cât mal mult vorbirea. va e,şi din partid. junsurl preolilor şi şcoalel însăşI; dar 

După pauză obs\rlll~lz;1 Okolicsdl1yi Intr'o scrisoare adresată preşe- fiecare boala îŞI are doctoria, orI de 
Ltl"z16. Abia mal e cineva în sala, dintelUI Podmanic{ky, îşl motivează nu moartea!.. 

După ce mal vorhe)le. 10 chestie această eşire. cu putina incredere ce Şi să nu vorbim încă de înv~v~, 
personală, Thaly Kâlmun, ~ejinţa se i-o înspiră programul militar a luI toriI carI 'tu-şI fac da ton'a , dare-ar 
încheIe. Tis{a. Domnul să fie cât de pUţinI! - dar 

La situatie. 
I 

Obstl't/cţia noud. - Spddurd ll1t,·C kossu· 
IJl/~,t!. - Lonferellfa libe, alilor. - iJ.'dllka 

. disident. 

,,0 nfr -,cre durcroasi'i". 
să vorbim de pretenţia, ioveţatorilorf 
, de a sta pe o treaptă cu celalalt factor 
cultural din comună C' • 

Sub acest titlu , Tribuna Popo"u- Nu vi-se pare că aci, pagubaşul, 
luT ( dela 21 Octom vrie (3 N oemvrie) ar vrea sa sustragă, o treapta.;' Aceasta 
a adus un articol, din pana unul frun- e o afacere dureroasă! 

Budapesta J 3 Noemvrie. taş dintre înve~ătoril nostri. Când inveţătorul nostru"a fi la 
Cu şedinţa sgomotoasă de astă Am cetit cu luare aminte artico- înălţimea misiunel sale, ce treaptă mal 

noapte, din nou s'a reînactivat obs- luI, dar n'am înţeres care anumt: fi/a. frumoasă şi mal înaltă il trebuIe în 
truqia. NumaI cât Între obstruqia dusă are este cea dureroasă, despre care ordinea socială? Vrea să fie 'pe aceeaşI 
în contra luI Ht!lervdry şi lntre cea s'a Încumetat autorul să scri!. Am căt;- treapta t cu preotul? Să aibă atunc) 
de azI contra luI Tls'{a e o deosebire tat din adins care anume e ,hotul de pregătirile preotuluI; _ dar şi atund, 
foarte mare. Opoziţia d'atuncI, cu pu- pagubaşc, dar căutând chiar cu l~mpa preotul e capul parochiel şi director 
ţine escepţiJ, era una; dcclamarile din luI Diogene n'aş fi aflat pe cel hoţ de şcolar. 
parlament îmbetasere p'un moment o pag~baş, pentru care se pledeaza. în OrI articolantul ignoreazii lerarchia 
mare parte a cetăţenilor, carI grăbir~ doue coloane întregI de ziar. în biserică:' 
a da espresie simpatieI lor pentru obs- Dar am înţeles din articolul din Ce sunt pretenţiile acestea? 
trucţioniştl, astazI spărtura intre opo- cestiune altceva; şi anume, că dintr'un Ce rost are această grandomanie '? 
ziţionall e declarata şi declamărilor nu cas isolat (pot să fie şi mal multe), că Vrea colaboratorul din cestiune al 
le da nimenI crez~ment. un înve\ător nu-şI primeşte salarul re- • TribuneI Poporuluh să ne dovedea-

Partidul kossulhist a slăbit tare. gulat şi eventual trl1ie~te reu cu preotul scă prin veleitatile sale că învăţătoriI 
Cel mal serioşI membril al partldu seu, autorul dă frÎnl libere generalisnriT, nostrir sunt martirisaţl? Şi caută aripI 
luI doresc pacea, Nu :numal se de- şi afirmă urmatoarele: dedalice pentru separatism? 
clară contra obstrucţieI, ci nicI nu maT , ... Din esperienţă putem afir- Ş'apOJ un înveţător, care trebuIe 
iau parte la conferenţele partiduluI. ma hotarît, că în tot locul s'ar putea să ştie istorie, nu-şl dă seamă oare că 
Aşa Kossulh, de loc n'a luat parte la face ceva mal mult decât se face, au existat împeraţl şi regl a căror 
şedinţa furtunoasă de VinerI. Ştia îna- numaI dacă ar fi mal multă bunăvoinţă faimă a fost întunecată de câte-un 
inte ce are să se întîmple şi prezenţa din partea acelora, carI sunt ch~maţI ministru;) 

Nr. 201 

Nou parfid politic. 
- Un Intervlew eu 8'00'1. -

De câte-va zile presa maghiară co
t~enbtcazl1 viu ştirea, înregistrată şi de noI, :","" 
ca a.ronul Bdn.ffr, fost ministru-preşedinte 
al ţănT, ,va f?rma un nou partid oposi tio-
nal. Intr un lnterview, ce l-a avut cu un 
redactor dela "Pesti Narp16" B' #'. • 
următoarele: ' anuy a spus 

- "Da, 5tirea e ade ă J< S' . 
s'a schi mbat de <J 1 ~ :- V rat.. Ituapa 

. ş ~ Incat formarea unul 
n,ou partid a devenit o 7lecf!sitate absolutd 
Şi anume (ormarea unul partid 0P '1' 1 

b ., ! N . aSI !O"O /fltvernaml.>n!a I " oul partId", acest . 
fi , I ' . ~ CI . ~ I-Va 

ŞI nume e, se va constitUi 10 U, un<t ' 
a.derentii meI au şi formulat progra~a par: ~ 
tldulul. 

- Şi când se va întcmpla constituirea 
formală a partidulUI? 

- In~'ă luna asta. La 20 Noemvrie 
vol merge la Cluj, ca să tinem adunarea 
constitutivă. 

- La ce primire se aşteaptă noul 
partid? 

- Eu cred, că tara ne va pri mi cu 
bucurie~ mal ales în faţa guvsmulul aC/ilaI, 
care pnn programul s~u a ioaugurat o 
politicd c()llservativa." '-

- Esc. Ta nu-l ţiI dară pe contele 
Tis\4 de liberal? 

- NicI decum nu-l ţin de libcr~ll 
Dar sa. fim precizI: înainte de a-I cunoaşte 
programul, l'am ţinut de liberal. După·ce 
l-am citit Însă programul, trebufe să de
clar, că fi,ţ;j. de mişcările c1ericale a fost 
liberal, dar În celealalte absolut conserva 
ti v. E dară vremea, ca libera!t3mul llafr'o. 
1!al să se accentuleze şi pe băncile opo
siţionale. 

- Si cum crezI că vor primi .. ', ........... 
pendentiştil noul partid? 

In partidul liberal se vor găsi mulţI, 
carI vor adera la programul meu. Din 
partea fostuluI partid naţional nu me aş-
tept la aderărI. Nici între independentiştf 
nu mt aştept să găsesc membriI, dar sunt· . 
convins că nu ne vor primi cu antipatie. 
Deosebirile Între programul nostru şi al 
indepcndentiştilor sunt de natură de drept 
de st<!t, dar în nizuinţele noastre d'a clădi 
statul naţion::ll m<lghiar me'8em pe aceea*l ". 
cale I In genere cred, că primirea peste tot~~ 
ne va fi simpatică. Despre toate aceste ... 
însă mt voI pronunţa mal am~nun\iti:p.~~,,
adunarea constitutivă dela Cluj, care, pro- 4!1 
babil, la 22 Noemvrie va avea loc. 

fratelUI seu i-a fost un prilej binevenit a conduce afacerile şcolare în comune De ce nu s'ar mulţumi şi dască
să absenteze dela şedinţă. NumaI par- {preo, il) ... E apoI dureros, că aceasta lui nostru cu acel modest rol de 
tidui poporal mal aplaudă la flecăriile (şicanarea invt::ţatorilor) se face in cele ministru, pe lângă directul uns al Do
!'jl Lengyel ZohAn, care <!Zf mâne se mal multe locurI mal mult din motivul, mnulul? 
va vedea pe deplin isolat. NicI chiar că imbunataţindu-se starea fnaleria1ă' Cu regret constat abcraţiunea unul lJ . 

Barabds nu mal face gura. Par'că şi·ar a înveţatorulul, n'ar mal fi pe yiitor înveţător fruntaş, harnic pentru lucrurI ,.~ O tt m ~ mI. 
11 uitat meseria. servui de odinioară, ci ar cere şi el, mal bune decât relevarea uneI ,afacerl J.~ -.- ... ., 

De altă parte însă, disposiţia între să ocupe o posiţie cinstită, o posiţie dureroase c făra o noimă, şi care ca o A.RAD, 14 Noemvrie n. 1903. 
membri partiduluI liberal e foarte aoi- ce ar sta pe o treaptă cu celalalt factor afacere îşI avea şi îşI are locul com-

S I d b" d' A d' d lt I d ~ IJern:clw3 regală UaII"n.);. mata. ,uccesu o an lt in şe Inţa e cu ura m comunac. petent de lecuire, _ ear tratată aşa '-, u n 
noapte li-a inspirat multă in(redere. Această citaţiune este de ajuns cum a fost tratată în coloanele ace- j in Anglia. PeŢechea reg,ală a Italie} 
Juol seara s'au Întrunit in confe- pentru a înfăţişa tenorul articoluluI -o stul ziar de fruntaşul din cestiune, Ila 17 Noemvne v~ S~SI la Porths· 
renţa, in care după câte-va discuţiI afacere dureroasă«, şi cred că este de aruncă o tristă lumină asupra preo- mouth pe yahtul Vzctorta and A/bert. 
maT mărunte au primit în' ;,;f l 11S0 pro- ajuns şi pentru a se putea caracterisa cupaţiunilor unul înv~ţător fruntaş. I ?ela. Cherbourg,. port francez, va fi 
iectul dtspre contin5entul de recruţl. tendinţa dlul înveţător. E o dureroasă constata,e pentru msoţlt de o Botilă angleză: La Londra 
ApoI s'a încins o discuţie în jurul con- J ,Hoţul de păgubaşf este dar în- mine. Amicul şcoaler. I vor merge la 19 Noemvne, ear la 21 

tractelor privitoare la vinurile italiane. veţătorimea:' I se vor rentoarce la Cherbourg. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

SARGUL. Din când în când treceam pe lângă 
lunurI de porumb. Umbrele ciocanilor se , 

- SCHlŢ.'\. - 'ndoiau pe muşuroaie ca nişte şerpI tn-
Ne dăduserăm in vorbă despre cal. tunecaţT, ear frunzele uscate de seceta veriI 
- HeI~ măl băeţT, să ve spun şi eu fâşiiau din timp în timp, sun&nd în lini

ceva despre Sargu meu oftă Calomur cel ştea noptii ca o stingere de fanfară in-. , ~ d ă 
mal voinic şi cel mal curagios dintre noI. ep flată_ 

"Il luasem dela un ţigan - cam hot! ,Lă~asem ,fr~ul stobod spre a-'m.I ră-
de cal de felul luI - şi-I pusesem nu·: SUCI o tIgara ŞI 11 apuca5em a ml~o apnnde, 
mele Şargu'. I câ~d v~d pe ~argu' meu ciulindu-~I ure~ 

. Când aveam.nevoe să n:e reped und~-I chile Ş~ sfor~md. .,. .. 
va, puneam şeaua pe el ŞI fulgeram 111 Cand ml-arunc ochiI. namte, ce sa ~I!z? 
trap întins prin noaptea cea mal Întune- La ze~e paşI. de mme t~el găţlganT 
coasă, ear când se zoria de ziuă, eram in I călări răsinseră dm porumb ş1-mI aţmeau 
curte şi-'ml sculam argăţimea: " calea: 

- Sus băeţf c'a Întrat alba 'n sat! - StăT, boerule I 
Intr'o 'Sâmbătă !ieMa (tiu minte ca In mome~tele ac~lea aş fi vrut să me 

acum) pornesc tot aşa cu Şargu' meu sprm- salt c~ Şarg~ n s~s ŞI să c,ad apo.f, peste 
tenel, să-mI tocmesc lume pentru maşinile: el, luandu~l 1n copitele calUluI, făcandu-I 
de treerat. I una cu pămentul. 

Se cam svonise 'n s.at că es hOţiI la Ţin minte că nicI O clipă nu mi-a 
drumul mare şi jefuesc pe câţt îl întâlnesc, trecut prin C3p că vieaţa mea e in pri
dar, cum era .lunJ, nu pred credeam sa mejdie. Tot sângele 'mI năvălise la cap şi 
dau ochI cu asemene.1 prietenI. gândul meu era la cal: nu~l dau pe Şargu 

Mergeam În trap ebişnuit şi-'mI ră-! nicI mort I 
coream sufletul în splendoarea uneI nopţf i Mi-am scos revolverul din toc şi i-am 
de August. Lucea[erul de seara lica.rla 'o . tras cocoşul: 
sen~nul nopţif, luptând în marea de ar~int i - De nu v~ daţr în lăturI, v~ 'mpuşc 
toplt ce se revărsa dIn lună., ear ranţe1e . ca pe cânT. 
abia se săltau în pragul r~sărituhll. 1 - HeheI I S'a Înfuriat boerul nostru. 

In dreapta dealurI pline' de holde se , la staI puţin~ boerule, să te isbesc un'\i a 
rcver~au ca nişte uria~e vJlurI de plm~m, i pu~ p0'pa mlru. 
eaf în ~tânga pădurea vba pe coasta dea· 1 ŞI unul din eI înaintează spre mine 
lulu1 El c<'iru! creuMa ~e de51uşia lamurită, cu ciomagul ridicat; ceTlal~T dau să m! 
u~oară, tină ca o d<lntela măiastrl. I inconjoare. Am tras doua (ocurl de re-

volver şi am înfipt pinteoiI 'n deşerturile mare, de scăpărau schinteI în urma copi-
caluluI : telor~ şi câniI bat la poartă nevoie mare. 

_ Hi, Şargule t - StaI că es şi eu acum. 
M'am dat după un plop b~trân din 

Căluţu a pus capu 'n piept şi râsu- faţa caseI şi am stat la pândă cam cât al 
Rând pe nărI ca o scorpie furioasă, s'a numera pân' la o sută, 
repezit ca o furtună. Mi-s'a părut, într'un timp că zăre~ ... 

- Pe el, meI I o umbră strecurându-se în grajd Allntift 
Atât am auzit, căcI Şargul s'aşternuse lipit de pom, nemişcat, înţepenit, ca o 

drumuluI Ca un balaur înfuriat. In momen- proptea puter~ică. l~cep':ls~ inin:ta să-mI 
tele acelea simţiam că toată vieata mea e svâcnească. Prm prejur, hmşte. NlcI frunza 
cumpănită şi numaI Şargul ml-o poate piopuiul nu se mişca. CâniI par'că întra
scăpa. Simţiam că crescusem pe cal, eram seră în păment. Şi de-od.l.t;1 aud pe Şargu 
una cu el, trupul meu tmbucat cu al luI, nechezând. _ 
formând o singur~ masă de muşchI În- Ne-am repezit (eu şi cu gardi~pOl) ca 
cordClţl. scoşI din minţl'"dţ 

Copitele caluluI răpăiau ca o descăr- - AţiI cu ciomagul me I~pe! , ...... -.""-
cătură de puştI şi praful ridicat de ele Am întrat in grajd. HOţu,I,ad''Se SII1ltJU 

plutea în urma mea ca un nor alburiu. nicăirI. 

Am auzit două detunăturl de puşcă, dar DarBg03errduilne.ia~L1,~ ~tănogul din iund ... 
de departe de tot. ~ 

Când am ajuns în oraş, Şargul era numaI ochil-I sticle;;c 10 cap ca la dr .. c .. 
numai apă. Şi pânl să l!lantu~ el vorba, aud car 

pe Şargu nechezcnd ŞI nechezatu.-l luI se . 
schimba. cubînd într'un gilgîit de sân~c : 
hoţul tăiase beregata caluluI. Par'că mi-ar 

* . .. 
Trecuse un an la mijloc. 
Pe câţl-va proprietarI de prin împr~

jurimI îr călcaserl hoţiI şi-'m venise frue 
de mal multe-orI pe la ureche, el un hoţ 
de cal vestit pusese ochiI pe. Şargu meu. 

Intr'o noapte m~ 5col să v~d ce m~I 
e pe afară Când să-mI tra~ cl~mele n 
picioare, gardianul îmI bate 10 Slam. 

- Ce~I, m!! 
_ Boerule, nu-I lucru curat. MaT 

diniorI treCu unu călare pc aci în fuga 

fi tăiat mie gâtuI. Nechezatul calulul ie 
înecă in hîrditul morţil şi hîrcîitul acesta 
îmI rupea inima. 

Ca o jlganie spurcată hoţul da să SC_ . .ţ-. 
strecoare pe uşA. M'am proptit în ~raţU' ''''i 

luI, cuprinzendu-I grumazul cu 1!l~nllc .. 
Hoţul se ~i pregMea să me l~Junghlc. 

dar gardianul îl coprinsese,de ml)loc'p('la 
spate ~i-I da eu genunchIul siH {ran~" 
,alele, 
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, ." 'i a lecat erI la Budapesta de unde va merge seara s'a în.bJlnăvit instantaneu, a căzut , Fel u r .- m"", 
, _ Reumunea roml~lu ., 1 _ e o vreme mal Indelungată. Ia Roma ..• pI<- ŞI a murI. 
• J bl c numeros a so p, f' I . x '. T' " ţ ~ . 1 . t . A ' d ~8.ntare în Ara:l1. l n pU; I . it MercurI copul e tn~otlt tn C'~l(>a :1"":lsl:1 rl~ rate e 8t;U - I,ă!'lă.llH'lItul ('anti1l't'ţeI. Ceva neo- ' , L Il pllll ,lIl O] C le~ 1 ă. . matorii e 

. ~ieIă\il culte ~m Arad sa IOtrunentare din protopopul Iacob Rauu. bişnuit, un sentiment de durere chiar te cu- 1 muslca wagllemmă au aSistat zll~le ac~stea 
3eara in locailtatea şcoalci eleI,m , "1 de J • "1) '. ;o. in 8 .X.oem- pl'inde când in lump.a iluziilor ce ţi le-a dP,.;_lla un spectacol destul de rar. Cu pl'1l.e1 ul 

. !" \ rea Ulle reumun - f llJUlllca. ummcc.. ", ' , " . A ~., .' t" • \\' Ik . 1" I t t' 1 \" . , toc Şl a hotarît in 11n a . ", .. d Junimea" dm teptat strălUCirea rampel s amestecă cate-o reprezm arc!" a yrlc a ea IU i\ agncl 
music!i şi cântare. 1 G Id' Lazar vrIe n. c. sţ?Clett~tca. ~ca.:t,:t'~~ '>dunarea "c- notă prozaică, ori chiar 'tragică Câta durere' din Miinich, construit de Prinţul Hegenl, ei 

d amnc e' o IŞ, , Cernăuţi a \nU 111 uun er,,1 , lL v.. ,." • . ' i' t ' t d' t . ' 
. De ~aţl'i ~rau .' o rescu Nemet,' Hussu, n~nla Comitetul nou ales pentru anul de nu str.ibatc dirl nişte ~ire rigide ieşite de i au vez~ pe un prm m naş el'e prIntre 

Magdu, Mlhuhn, NIC~, S~cula Serb dom- t t i'l '1903 I O.} societatea si 'I-a constituit În sub ti pnr cari vestesc că bogată garderobă, membrJl. orche~treI: '" 
Luca, Papp, Pop, pe. r~n, Fi .'c~ Cri- s U( I ". d' P '. d' t~, Const Lucaci a dive! de timpuriu decedate e de velrare ţ;tie ! PrInţul l- crdmand, nepotul prmtulUl 
ni~oarele: su.rorile D!mltrescu

M
, or~" u'al'cu ! urmatorul V~o: r~:;;de. It ne .. Alex . Procopo- . Dumnezeu dar:;i cel mai profan' o~ se Regent, şi musicant pasionat, n'a crezut mal 

P 'r rIIe Papp orarlU, 1\ , i slud fii ICe-preye 111· .' I . "f • d d 'ta a f d' şan, Luca, op, s~1 ° M' domniI: Vasilie I ,'.v· t d fi Secretar 1: Stef. cay, de \'01_ i simte sguduit puţin citind edictul judecă- pe-Jos e ~ml1l' tea s se acil parte I.n 
Moldovan, surori e Olse, , D St el' ~CI, s. u . 1. " " clar 11' Stef. cav. \'i- I toresc: orchestra ŞI de a executa partea prl-
Goldi-- Cornel Lazar, Chelmc.ean, r, , . t Cll1SChl, slud, hl~ ~~cr. "" d I . muluI violonist al opereI wagneriene. 
p K lae Mihulin Miron Serb, Dr, Ioan tencu slud fii C,tSSler: George feleag,l stu 'j "Garderoba bogata a decedatel arltste A e t . ţ d ' d Tt 

N
ap, t ICMoorarl'U Ioan' Moldovan, Sever Se- ! J'ur Biilliotcca'r: G, Hoinic siud. fiI. Cont1'o- C-;ongol' Mari e de venzare la licitaţie. Se s'a fac ct Sc prll1 't eşI} al re un gra II?I I aCr, 
eme 1.., fl1\."· 't d' L' .,. u b' d b' (e' ' U unoscu ma a es ca mellC. 8. · 1 + 'a Vatian NIColae Şte, oan r,l- I lor' Victor 'fomasclllC, s u . Jur. r.conom., Y1I1 e o lec1 e o lect ostume, trlkkourI, . tiI • ' - 1 t 

~~ .. !~,~_~ liviu 'Tamă,.;dan, Silviu Pop,' Di~itrie Vasilovicl, stud. fi\. şi membri in co- ; peruee, încălţăminte elco etc.) Se pot vedea muzlcTan e" ~lu-l .mdal putlhn Itll~es. ra f·... t 
"'VL~.l"'· J • Y ,. • ~', d'I L' Il' t ~t d tiI • . d 1"1 ' OVarl>.şI UI e orc es l'~ HlU ~cu 
'p~ver Boc~, Hussu Şi.rl~nu, 1 rlfu LugoJan. milet făI'~ funcţIUne -\li, r,m. IU ',~,'u. ~! m stra,. a le. emer 2:? 1 eL". , . ovaţiunl cftlduroase. 

Reunmnea constItumdu-se adhoc sub i,;i Mod, ~orocean stud. fii: La aC,ea;;,tă adu I . emA nu-şI aduce ammle de eroma 
preside.n\ia dl~l Vasitie Goldif, s',a, de.~retat : ~are ~ ,.Juni~1ei·' ,s'a "de~ls, c~ ..Jubileul de ; Gauthi~r Marguerile alul Dumas fiul, cantI ci- ,.... *" 
de inflmţata ŞI s'au ales treI coml,slUOl. ! 2~) ani de eXls.le,:ţă ,al ~OC.lCtăţll s~ n~ ~e te~le şlreleaceste 'f I FJrOlll~ ŞI. lo/.,o~nHJI.. I~ c..,urand se va 

a) Comisiunea pentru alcătUIrea statu- • ser bal în 2:? ŞI 2.'3 l'\oemvrle n. 1 nOd CI 10-1 . I face la Paris casătol'la d-rulUi Croce, COI'CS-
telor: Vasilie Goldiş, Trifu Lugojan, ~icolae tr'un termin mal târziu, pe care 11 va fixa I - ~'urt lll~stcrio~. Din Cena~ul ~n-Iţ pondentul din Londl'a al zi~r~luI "COl'iere 
Ştef. ! comitetul jubilar al Socie taţii. I gurese Ul se scne d.esp;e un furt misterIOS. I d,ella sera ~, cu o ~?amna ,PariZIana. Logodna 

b) Comisiunea pentru conscrierea mem-j _ I'oc în Aradul.noll. Publicul cor- ' La ca,,'m c0r:tu?aIă, ~ntr ° cassă dA fie: se! s a făcut 10 condIţIUnI mIşcătoare. 
brilor' Trifu Lugojan Dr Liviu Tăma~dan, ' 1 d • f 1 t de! păstrau bamI mcul'şI pentru dărl. Marţi, la 1 Anul trecut dr Croce pentru serviciul 
Silviu'pop ,,' I sOlu Ud) el aseaărala ost ~ a~llna eTsu1ner-, 10 Noemnie au intrat 1200 cor. în hâr·tii. I ziarului seu a treb~it sa stea' câte-va zile 

. .. . . . II'b ' te e e a arm a e pomplen or, car a - '\ T r L ' 'l 1 d d" 1 . " ,. ' '.. '. ci ComlslUnea artlsllcă' IulIU el ay, I ~'f ă b ă 'Ţ"j. "1) . Llngureall azar, percep oru e ar, ]-a Iia Paris ŞI aflându-se pe marglllea ~cnel 
Sever Secula Silviu Pop . ! gJ.~ ]:ltr o ug nd~}n peste t~ţ~, o '-'~r~ ! pus Într'un plic şi i-a aşezat apoI într'un căzu din întîmplare' In apa şi fu cât p';ci 

Cu lntH~ţarea aCffitţ~l reuniunI se rea-\ r
i
nn mgdusta dstra 

l dor~aYd' {uan o cda u! sertar. pe p.al·e l'au încuiat atât perceptorul I să se înece 
. ".' o H llreş e un e nor eşl e um se ve ea . A t ; 'd l 1 ' l t 1 bl' ' . 

liz.eaza o idee care de multă vreme pre - 'd' A d C "1 r' u ca ŞI JU e e comuna ŞI u oru pu IC. Lângă ţerm se aflau mal multe per-
...- . , d' A d fl Ican u-se spre cer. UflOŞI car saD ă . 1 î ii ci d 't 1 . 

~'4NPpA-ueja ,ocietatea română III l'a. 1 ~ 1 r e termul M.ure uluI au up aml~z ns, c n. ~u vem, a ca'5a sa- soane, cari mâncau şi petreceau pe iarbă 
.~ , .... .' t~ Din uat m urma o'I ~ ( d Ş tulul, haml nu erau mcalUrl. Dm impreJu-. verde. 

"TribUlUi - relin Iau.. . observat că nor,l e uf!1 plutesc e-asupra rarea că nu s'au aă.sit de loc urme de in- 1 li' ,xd ă t· x a . 
CI 1 d A . d d ne vme AraduluI-nou ŞI nu dlOcoace cum It·se 1.' "_ . n re e e era ŞI o l; t; UV lller ŞI 

eve an, menca e nor , l' b '1 d d t d' \' frap.ţlUne, se deduce că tOţI treI au Uitat frumoasă cal'e cu mult eroism se aruncă in 
. dAI d'acolo părea p un ătorl or e seara e pe s ra a ă . tiP tii' '1' . , şurea că un grup e roman d ' c~ lăI d f:- 'd s ÎncUIe ser aru. re ore e aSI It prm ur- Sena şi salvă pe ziarist 

, d' h' l' An r41ssy. ate-va c e ,in ŞI C pac iaU e a e ft . d's . 
au hotănt să ree l:eze ve~ la , rl- s'au aprins în curtea economuluI \Vatz j ~ re, pe .ngur an.s l' S 1 Ule sum~ I - Din acea Intimplare a luat na~tere o 
buna. c Dupa- cum m se sene, - noul JoZSe1 carT au ars cu desevîrşire. Munca \ ?ăru~. Geană.darm!\.~;a d~ altmmtherlţ Sta p.us idila, care se va termina peste câte-va zile 

• .,' A fi ~ , . , . d 1 1 . m mişcare s pun~ mana pe o u mlS- ă,1I.t· 1 
ziar e • cotldzan ŞI apare zn eCd,:e sep- pompienlo: n~stfl s. a ŞI .re. us numa a,' teri08. cu C' ~a OrIa 01'. • 

.. ,tămână. c Adresa redacţiel e: , Tnbuna c : scutirea eddicllior dm ~ecmata~e, pentrl:l-că '. . 
~ ... ,lirpeland O., American Trust Bdg 50 4, I Cocul nu putea fi lo~ahsat, EXistă bănul~la - ~ecrolog. ArtemlU Codarcea, pro- Căsătoria unui duce engll'z cu o mi-

Nord-America. I că VI re-un pecătos dlO resbunare a aprms,' topoP
I 

gdr"C<JtAal t~ac~u:ul TurJeI, l~i dlrec liouari1. americană. Din Londra se anunţă 
pae e. tor a esp. soclaţJuneI pentru tteratura ca tn societatea inaItă de acolo a prouus o 

- Logodnă. AzI îşI serbează logodna I ]) 1 t . . 1\'-k l k' E' fl I ~i cultura poporulUI român în anul :'2 al mare sensaţie ~tirea despre logodna unui duce 
f 'C ' . . l' 1', , - ue ragH~onlle. HI o a 1 -',. . .,' _, . • d' 1 pro esorul Ioan osta eu domrllyoal a u Ia ; d' I '~L" t J . 1 VietiI ,,' 3o-lea al fencltcT sale căsătOriI ~I englez cu o milionară americana. Logo Illeu 

B d d· ,," C '·1 Iei' 'l'OS se va t en 1 consu turcesc In [' lume, a avu OI ' y ... l d I d U I h î . t~ d 0)7 0R an In ylrla. ermom<l U r Ig .' ' '1 l' 1 d . ă preotiI a repauc;at la 12 Noemvrie. Inmor~ es e uce e e BOX lUrg. n nrs a e_ 
celebra prin directorul institutulUI pcdagoglc- 1 duel pe plstO cu o\,:otenentu e marin A' • fă ~ ". 1 anI, iar logodnica Miss Mary Wilson C,oelet, 
leolo<Yl'c Roman R C;o,:oga,-;u 'Ieromonach 1, Ctp' elli. AmbiI duelantI --i-au descărcat arma dmen!l~read I-sa ~ut tnNcllnlt1r~ gr. cat. J " ," , ... In r n uă 10 14 oe ne 3 cunoscută sub numele Mar Goelet. Duce e, 
Trimitem mirilor 'calduroasel~ noastre fe- şi au remas ~evă~emaţT" nUl~a~glo~t.lll din ~. a- oa, , mv 1,90: dupl'i moartea tatalui seu În anul 1892, luă 
licitărI' I pistolul luI Ope/Il l'a nimerit 10 pICIOr pe Fte-f Il!mla ufoarJ şt memona bme- în posesie marea proprietate a familieI din 

. t DaU' Asta, unul dintre secundantiI luI Ni- cuz,ell/a/d. - Contesa :lIOlltlgno80,. fos a t kolaki. Depeşile spun că după duel due- Roxburgh (Scotia) mal târziu se lupli\ in l'ez-
~ soţie a moştenitoruluI de tr~n dm Sa· IlanţlT s'au Împăcat. _ Noue nf-ar plăcea :;:-,Poplllatia Român ioI. România boiul din Africa de sud şi însoţi perechp,a 

_-",..,...~ 1I:0Dt.{i' în "curînd _va para. S.l caste.lu. Il să ştim însă, oare. s'a impăcat şi secun- astăzr' are 5,H5G,(1!J0 locuitorI, cari după PlurmineC_Ii.ară de Wales în căl~toria sa În jurul 
...,..-.- b 1 d fi d I d I f naţionalitate sunt: Rumâni 5.489,29G, Au-

~::.~ dela .RaJiiia C}i Str" Va sta 11 e mtlv I antu cu ue anţll . stro-lmgar'f 104. 100 Turci 229,83, Grecf Familia Roxburgh de câţf-va ani ducea 
..în Base\. - A(]\'otat sinllci~as. Dr, Ben/,;ii Ar- 20.0SÎ. ltalie111 iJ,x..ţ 1, Blt(~arl 7~IG-t, Germa711 o viaţă foarte retrasă ~i cal'ilelele ei erau 
"" ' i. NnoÎcartHnnl1. In consistorul publi,c minI ad,voca,t cu vaza din 'Pozsony, s'a si- . 7li3(î, J<IIŞI .. pOl, S~'bt 2~J89, .FranceZl! Sli4 nelocuite. După căsătoria bogata a tînărului 

ţlUut JU?I, Para ~ p.red~at nllollor !Cardl-\ nuClS, ~uferla de yreme îndelungată de ~e- I Om-ci, cetăţenI romanI, 256.588, ovreI, ce- duce, de sigur că o noua viaţă va incepe 
• nalI: A~u.tr, 1 alllm~l, ~a.ts('lzllzalel, Merry 1 urasteme acută, dm c~re nu se p.?tea Vln- ! tăţenl străinI, 5859. In România sunt mal În Roxburgshire, Miss May Goelet este con

dei Val ŞI Cal/egaH .palana de cardinal. \ deca. Marţi a plecat d acasă spunend că va mulţT bărbaţl decât femel şi anume siderată ca cea mal bogată mo~tenitoal'e din 
Predarea a fost însoţl~ă de solemnitttţ,. bi- ; c~leto:i la B~dapest.a, da~ nu a căl~torit, ci 3,026,(i3X bărbaţI şi 2,970,051 femel. 45°/. New York, ba poate că ~i din America in
sericeştl. - l~ conslstorul sec:et, ,tinut \ ~ a pltmbat c,lasuri m~regl în pădurlCea de ale popuiaţiel o formează căsătoriţil La treagă. 
după cel pub\lc, ~apa i-a numIt episcop '1 l~lI~a gară, ~ătre amtazI s'a intors în ~)faş oraşe numerul analfabeţilor e de 37%' Tatăl el Ogden Goelet, o rudenie a 
de Asturga pe Allrauda. Y.I ';il-a" CU~Jlplrat un rev~lver, De-atuncI nu Numerul şcoalelor poporale e 3656, miliardarulul A:-;tor, a murit subit 1n lt\i)7 

_ Ajul'IIarea Dietol UllcovÎueI. Ma- l'a llHll \'(',.lIt nmwnl VIU. Numai Juoi a _ . pe yachtul seu "Mayflower" in Gowes şi a 
""'_... reşalul BucovineI, !ancu Lupul ~ înştiinţat fost gasit cauaVl'ul lUI in păllul'ea amintit.l· , - l':xt~'uol'(hllar! Cel mnl eftm lăsat t1icel sale o avere de vre-o 230 mi-

';-"!fI scrjs pe ,dom;IlJ deputatI, ~letall, că, _ Al treisprezel'ilell ••• SuperstiţioşiI: ŞI mal bun lsvor de a se provedea lioane francI. Ducele de Roxburghe era de 
conform nottficăflI d~la pre,,~d\UI guve~- ear vor cădea pe gândurI citind şirele aceste. cu tot felul - exclusiv prima calitate câ.t-va timp oaspe al d-şoareI Goelet În pa
nuluI, dto ~ Noemvne ,n. Dieta BUCOVl- Treisprezece brutarI au sosit erI In Buda- de bijuteriI, articole de bri\\iant, tacâ- latul ei, Ochre Court din Newpol't. Mrs. 
neI este 8Jurnată cu zma de MartI 10 pesta ca să studieze ref.'!rintele brutarilor m l d . t 't . Goelet este nepoata luI Corneliu Vanded)ilt. 
Noemvrie n a. c. din ~apitala ungurească. U~ul dintrânşi1, u~ e ~rglO. In. casse e, precum ŞI 

Episcopul Radu la Roma. Ni se scrie cu numele Mayer, care s'a anunţat mal În I argmt fest~v ŞI ~blecte de donurI-, 
din Oradea-mare: Episcopul Demelriu Hauu urmă ca al trelsprezecilea la călătorie erI I preţurI strict solIde, executare pomptă, 

. ,_ ..... _._ , .,. ,_' ..... _ _... ' pe lângă garanţă la juvalierul nostru 
- Lasă-l Ioane, numaI să 1 iei cu- CocoşiI din sat cucurigau va 10 şI şi I de bun renume Wn'nbergpr FerenczI 

titul din mână. i din marea de jăratec Iicăritor ce înecase piata Andrâssy, în edificiul Hotelulu, 
I-a ap'ucat eu am 1 ndouă mânile bra-: resărituJ, soarele se ridica încet-încet, m3e- ! Ce~tral. 

fui drept ŞI l-a muşcat de mână ca o fiară' stos, înflăcarat, uriaş, curat ca în primele . . . 
spurcată. Cuţitul a căzut jos din mâna in-I începuturI ale lumiI. Atelier propnu, de primul rang 

.-.2:>" '- sangerată. M' ~ h' d ă b' 1 1 b-t" pentru reparaturI. 1 elefon pentru oraş 
__ '-~ Ah C:· , ... f . am lnc mat up o Ice u e ra- , N 

:,.. - A Iane, mal. mancat flpt I ... I nesc la sfântul soare care coace holdele, şI comltat r. 439· 
:c·. Atat ~ ma~I putut zIce hOţ!.ll, ~ăCJ ~a- înfloreşte florile aprinde în noI flacăra 

mie mele I-se lOcle\taserăye gat ş1-1 stran- bărbăţieI. ' Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
geau ca un ceathlu mgrozltor 1, înfrumseţarea tenuluI e crema de fiorI de 

Aveam conştiinţa limpede că ţin în 1 • Me sImţeam uşor la trup şi aveam iliac. un borcan costă I cor. 
puterea mea o fiară spurcată pe care trebue i senlOetatea de suflet a unul om ce a scă-
s'o prăpădesc. ' pat pe al seT de o dihanie spurcată ... " Pudră -de fiorI de liliac 1 cutie 1 cor. 

Red. respons. Ioan Russu Şirlallu. 
Editor Âurel Popovlcl-Barcialln. 

INSERTIUNI şi RECLAME. 

ARAD • 
Supt Nr. 39 strada Săcuril (fejsze u.), 

scule bune Şl eftine pentru faur sunt 

de vindut. 

Cele mal moderne Strângeam cu furie, cu putere, o pu- Miron A/dea. Săpun de fiori de liliac bucata 70 fii • 
..... ·~ere de care me miram eu în~n'rnT. Sim- - Pasta Iuno 2 cor. paltoane de copil şi dame, mal eftÎn 

........ ~. .:.~ câ'ml curge În vi.,,. ~'''IV' Le uriaş Pudra luna 2 cor. 
"'~ _,rTe "sfarrnăpietre". II .i"- Z se pot procura la firma 
-~ . - Gardianul încrem""l' t D 1" T . ~.? - Mijloc sigur contra durerilor de 

I,;U cutitul hoţuluI în J1~ , ,. . o par e, - F~ ~e Pă ang mlbcu e f stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
A ~ 1 - lin -c mama ate pe rate-meu I sto b I 1" h' d SCHWARZBERGER MANO 

veam 10 cdpelt aL' sensaţie I pcntru o prostie pe Care a făcut-o cu. 1. mac, co.ntra oa e or lOvec Ite e stomac 
curioasă de tot: un sei', , In ' 1ândrie, I ., _ Frumos, lacrămile tale arată că al l' ŞI con~:a hps~J pofteI de mâncare, pe urmă (Yol'()smartby u. 3.) 
de superioritate, de .\, _' C 1 VIaţă, O IOlmă bună. un mijloc sigur purgativ fără durerI: e cunoscută ca o firmă solidă. In 
ceva din pornirea une. t '\ D f , rata cu - ar acum rate· meu o să spue. ceaiul întăritor de stomac al farmacistuluI 

ma

gazinul acesteI firme, care aproape 

esclusiv ţine numar pn,ehete (lc (lumc, 
au sosit deja, în mare asortiment, 

muşchl putermcI şi C\ Ce ~( " .ţT. \ mnmiT că eu sunt vina, şi atuncI o să me ~ Kossuth O cutie de pr bă fii 
Când mi-am de~ 1 t>' l ,,' I :tele de b,1\ pe mlOe I ".' o I cor. 20 ., 

pe grumazul hOţuluI, " '1 .zut bu- • I o cutie de probă 2 cor. 
ştean la pă~ent., Am' t'~llt pănă ce s'au Păca\ă întreabă într'o zi pe un ţeran: Contra guturaiuluI, tusei, răgu-

~ .. rev~rsat zO{r11e, ŞI am plecat să dau de ştire - l\1el, neică, n'aI puteA să-mI spuI, şeleI. flegmeI şi a afectiunilor larinai lor nouJ. ~ ".f t_ artl" colI( _ 
. sub.pre ectură cat"te ceas rl u t? I " '" ""-,.4 W .L __ I u s n , are un efect mIraculos 1'1 1 d 
~_roala ceruluI se rumenia spre răsărit - E ceasul când să dă apă la dobi- , S S .. ,: pas I e ~ e pept de toamnă şi iarnă 

ti p~ câmp plutiau primiI fiori înviorătorI toace I - respunse ţăranul cu mojicie, i .en:g:. e pot ga~l 10 farm~cla lt Verg- .. . 
· al dimineţiI. . A A I - Adeverat, - respunse Pacală atins \ l\1ar~a aluI Kossuth, In Arad, Piaţa Bor".... Mentă spngmul tuturor noua firmă, 

Stelele. păhau 10 albastrul Intunecat j- păI, atuncI, de ce nu bel? Bem 150 (casa Dengl). 1 '. ~re şI-a pus de ţintă a satisface tu-
· al ceruluI ~l crestele dealurilor se Jimpe- ' ... 
'. ,'tiU din nelămuritul erepusculuJ. ~ :~. or preten\ulor mareluI pubbc. 
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