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S('risori nefrn..ncatc nu se prirot>sc 

- .. -
cu preotul sas din Sibiu! . .. Va să de cât că prin asemenea lupte se alege; c.) cOllsidereJld că sporirea cou->_l,ltoleranta sovinistă. zică, recunoaşte naţionalit<1ţilor dreptul cum zice lZ0Il1{uml zuul din tillgelllului e absolut de lipsă, să se ia 

J • de a se folosi de limba lor la ele lapte, şi incă mult bine se rcalisează. in legea prin care se va vota COJ/lin· 

Orl-ce Maghiar ;esonabil, în oc.hit acasă... Pasi"itatea a lăsat pentru mulţi Ro· gelll111 de recruţi, - lI11 paragraf 111 
. "viniştilor este cel puţin l~n :\~aghJar Asta in ochiI unul şovinist este m<.l.r Y uşa deschisă: făceau treaba unuIa inţdesul căruia miuisterul de resboiu 

__ rt!u, dacă nu chiar anttpatrlot orI un păcat aşa de mare, incât nu-l roate on < hula dintre partidele maghiare ... să fie illdreptăţit ca până la defillitiva 
dător de patrie. Ierta nicI chiar episcop tiind cine, '1 Prin' candiJările naţionaliste fiecare hotărîre asupra proiecte/ur miiitarc 

Asta-I lucru doveJit. comite. H on':>1 cinstit va trebui să ţină insA să-şi poată acoperi lipscle din res':Jl'a 
• ..,Iot aşa de adeverat este însă" Du}~ă-cum vedem, aceiasI spirit cu ~t,ul rOIl1~lnc:;':. Se pune astfel sptcia/ă ([{ioll rccruţi.) 

c.1 '-se găsesc foarte puţinI ,:\~dghJar; i intolerant pretutindenI Între UngurI, atât capat ru5inef şi promiscuităţiJ ca Ro- Declaraţiile aec;ste au prod1ls cea 
,~i;:-I să înJn1S11casca a con:bdlf cus.en.tu I in Ungaria propriu zisă cât si in păr- mâll1 bunI de altfel să ajute la victorie mal mare COllstenzaţie l'nlre cei defaţti. 
"'.,,inis!. Intre 3ce.:;;t,1 puţ1I11,. ~c Ist1l1S I ţile A~'dealulul. Şi se manif~stă into- pc şovini~tiI cel mal fanaticI. COllsternafia a mal cresC1ll illsâ, câl1d 
", upi\ contele MnJlath. erls~opul ca- leranta aceasta chiar si la ocasiile cele ~uvinisl1lL11111 intolerant să-I res-! ba11ul a declarat, că dacă. ~cesl pro
<! 'ic al ArdealuluI. Dar IlIcI nu e mal ~olemne. Ear c~r carI iSI fac o pUIlJem printr'o bărb<1tcască organi-! gram nu se l'a putea vahJzta, el nu 

.. ..;......, l,rdat,şi în genere, Maghiar cu p.osi- glorie să demonstreze în ace~t sens, sare Î:; vederea campanieI electorale. poate lua respunderea pentru eVel1-
c·.; n1[11 înaltă 1 pe care presa maghIară sunt chiar slujba~iI, la Arad _ dupa. I Rus .. m .~irianu. tuale urmărI mal gra~e. _ r 
:,:-1 urmărească mal' cu tenacitate şi cum ştim __ procurorul .\leszl0nyi car \ ,; . La rugarea l~tI. ~os..,uth, l~~I/ld 
':;·1 combată în toate acţiunile luI, 1ie la Scbcş judecăturiI şi U11 inveţător de ----~- -,......., 1~1G~l1~e de .!~ale a, h.11lştl! ~l'p/{taţil, ~;! 
~,de orI .cât de nobi~e şi reson.abile... stat. Pentru-că in scoală asa au fost I Bân/f!l c(mfra lui He(Zerl·(ir-y. }aţa In prwmţa spintului sistemulUI seu 
~;,~ntru .sl!1gur~l, motIv Că, epIscopul toţI crescuţI: să f~că politiCă, car nu! n~\~' !:re~e, j)ress~" aduce }i, ,~a şll1:ea , c~ I de gu JJt'l'u.:u-e.. . " 
,,;-l ŞOVlnlst, Li l\1 faptele sale se con-: .' ,. d d ' b "~d ')]' "scă j b,lIillJ 1/ t,7 ,sJ las,l d/ll 1 (50 I J Şl sJ JOI i Desbatcnle mCJ'lforzcc ce ali urmat 
~ d . l' , să sI \ <l ă e trca ă, s<\ 111 el mea. 1 111 'ze 111l p ldl i care sI cumllall slramtc pe I 

_ ....... d',C--e ~ reptate. ŞI ee l1tat~. . slujna pcntru care sunt plătiţI şi din H:del']'{in~.' , " apoi au jast!aarte vehemente. In curs.lll 
Presa maghiară ear s a năpustit banii nationa!ităti/or! J),'()~'()m.iaM scrie l,iu/('//1 'f'J'\1. Szâ", /01' banul s a declarat gata a ab'1lce . 

r 'um asupra episcopuluI Majl{lth, Eată. N01; se intele'Jc, ne vom trage care Îlt 11/I1111'rul de a,f d,t ItII articol a1,1r- evel1tual de sporirea COllfillg::rztullil / 
Jffc. , . \ cuvenitele cons~cvc~1ţe. Pentru a I;U 1 IIhWt, Îl1titulal, ~ l +~timi!1! ,ile ale cOl/stau(io- (:;.900), de illaclillarea ,:eserJ~â :~peci:ll~ 

"'el;lnd ~~ Sebeşul-Săsesc, .pi'~-. se expune la neplăcerI, alt primar sas i 1~,~lzsm:l.fll mag~!a1" ~ .)1111'1' ~/{~,SPIII/~ c~ pe insă ni~'l cu un p'r~{ 11 a llOlt sa a.b~I~~ . 
. 'Jarul S1 consIlIul orăscncsc l-au nnmtt .,.' ~ , ';' " '1 (eWd oa prllll mZ/Ilsl1u, Bel/ilh a 1/Ia/I/IM lusth (mi' proposllille de neL2JmlSlbue. 

. ..', " . t. , nu vamal 1 e~1 II1tl u uIta I11pll:arca unUi ,\1. Sd..: 1111 "le mori u, În care an.ila ca II e- . ~ '. ~ .' .,. ~ 
,~ chip festiV. Primarul a t.mut adl<..ă. enl's"of) UI1a ur dU11ă cum I1IcI la ban- d ' t 1 î r dUSll1"[) Il T'[l Barabas declara jrallc ca 11U volealt'l . " ,t ,.. t n' . en'an' cs e ce 111;\ [na c .. (.,. , u - .,.' -

',,:: ~ '. l"'~ncventare~ Ş Aanu;ne In; chete, la casine şi alte prilejurI, n'a- gurilol~, d~ oare-ce ÎJllre~g.1. lu1 C!clil'it.,le e n~cruţl, 1llCl ma,C!li'~r~a reSt..'1'l'CI :"pt:
il, gdma:.,. Intru tntampll1area j vem ce să căutăm alăturI de acesti cOl1ll'a:'ă lIlt<!reselor mag/nare. Vzena l'a sus- CI ale, dar ccre lmplwlrea pi'elellswlll-
;~,' 'II " venl<;eră . însă şi. câţl-va i fanaticI păcătoşI. Pentru-că fanatism'ul (il.lUt îJlSd, El.'d .de ce. -:- ,s~Tie ~ M,. :";0(/ -= /?r naţionale. Ce prine~te apoi urm a-
dou ~ill~".~T dela )udecătofle, carI lAI tă:- t :- ă 1 .' d '1 cât al fi o tnldale ca p'alfld~le mat/lIa1e sd to riie mal grave Jl1l se leme de ele, CacI 
" '.. . . . 1 . IlS paneş e pan a a.~a gra '. 11 lereze Uil o-w'e1'1l Hedel'l'alj'. .,'..,. 

___ u ,,1 Sll. d,. pripăşIţI P aco o, şI-au; lc la orI-ce sunt de etichetă chIar. Să tJ n a rerdut l11c<1 credll1ta 111 slmţell1a 
~. ,t ,~.'l!'''t.::" "h "''1 COllturne festivitatea :, Llau un caz, ca;e dUP3 a mea p~lrerc I ~,~-- , ... , jurtl.l1l'::ntulul rc~csc. ' 

"', '" '''\ • :'vla".':'an", lua- ',csle tl"l':' P i'tll ,1 la alu2\:rca fl:.,.:cnld', _', • •. _ ~ t (~. 'f'" .J'- ~ r _'" ( ., 1 -." ->~, J'HiJurenţa s tt sja/-şl! .1.1.1 U U:'.\"/,-

, .. , !-, : f. '. ,1,,'1 1 rcşte ,). Pnmar~ll,. 0.!TI :: dela Dubra. ungurii de ","acoto petre- i' . ~~~C?;:;'U . €.i·.iSe.i.. - D 'k . . ' . I ,t I lat. .:put.1ţll ·oS.;l(tiuşt!lll·au J!CJlt sli 
l;" ;(~~" a \'. ;-,t, să,'[ ase ye ŞOVIl11ŞtI: ceau bucuros în casina la care umblii I Ballul Khuen Hedervăry de doue ccdt'::e, i·ar banul 's,i·a cerut timp de 
'~ ...... .. t.cc-,rc ;"t ce au In gusa. ear, . R .... I 1 'f ,\,1 I ' 

, L< " d \ ~: ŞI omanlI ear protopopu OSI.~ 0- ; -ile conjerea.ă neîntrerupt cu toti băr- cu![etare până la () ciasurl seara, ca 
., ,a "ce('" "-a urmat Iscursul J. A "'d' 'l ' , • v 
•• < ~ _.,'" , • . •• " 1 raflU era mtre el stimat ŞI consi erat. J balii politici mai Cll va'1.ă. In locul În- să poată confera pe cale /efegrajică cu 

\- orL.l e Lă JI1toleranta SO\ 1- A fos,t destul s" I va~''< Al11Să LAn fruntea' t ... · 1'. t'~ /'d I • k t' . t L~'" . .. • d b' p' f t t A d ti" . a- I.lll al cu .Jnm aSll par 1 li 1Il ·ossu rllS. r eJcrvary ŞI mllllstrUI e r2s OIU 1-

',f.. .S CI ,,11<101 t;S a tn es u e~r pe li poporulUI, acolo unde îl este locul şi i Desi conferintele cu kossuthistil s'au treich. 
ţ.I')tl.~ttl1tL)i;1 1'?I_dră~ne~la ace~~~~ h'a rc~- datoria: lurtân~ ~ont,ra candil~atulllI! cll1:mat fără ;licI lin resultat, 'căci ba-
I. O,ce' , 3. mdcmnat să sI trahă U!1"ur ca ;Vla"hlanI H'lră osebIre de l' '1' 1'. • '. • - Coujer(irl. cu celelalte partide. 
',r:sel V~·l1t'-l":: nicI F1reotul ~as niCI ~ t'd' ' " l' ~ '1 ' " I nu tI ~ J-'OZ sa Iaca. mCI.o Sl11gura 

'\ . A • d I Lre mţe po ItlCe, sa- urască toţI ţ; l l COllceswne absolută, zmpresza generală In decursul înainte! de amiazI 
~u!OPOPU [('laan nu sau LlS a A'. " • AI<" . l 1 f fI' . ~I '.' . '. . caţl-va Sa meargă cu nerusmarea pana. totllsi c ca banul l'a reUSl cu Forma- l<lnU a mal con erat cu lerOllynll, 
ll1L 1d, tI SI·1I tI scuzat nepartICiparea. , 1 b ',. lT . '.' ..' .1' A " .; ,,:, " ~ . I să sară asupra-l, să- at!1' ~l Jngunl' rea cabmclulul. Uposrţla va urma /fIsă S'1.elltivdllyi şi 11(Jdossy. ApoI a avut 

Ce " ~1 cl)~ ca~te 1Il,tre nişte şa: I pretm~I culţi regretuu adanc că , prota i Înainte cu obstructia si în contra 1l0U- o lungă convorbire cu ministrul de 
ni",'H cart de Slour l-ar fi ofensat SI l' l h . f ·t tI< ~ l' . , -' . . ' .' .. L k' D t' t> ' ., c.t va a «. n a os "va It pnn nOI OI: Illl !!llJJern. Cn::;a prm urmare tot l1U tmanţe 11 ·acs. upă con ercnţa avută 

'c'olo! d " , , , ŞI, că nu HlU tras o bătaIe s ravan~ ... : e ap/al1ată incă, Duvadă e şi ordina- cu kossUlhiştir, banul sa lI1trcţinut un 
.\<;tn r ) lJrte a afaceriI. Cealaltă ~ orbcau aşa UngurI carI. mal namte: ţÎlmea despre- cias întreg cu Rakovs'1.ky, şeful parti-

lL iTIM_un' ,. . După ce in gară pri- ţll1eau să treacă drept arUleI al pro- II dulul popular, care i-a declarat că 
1 11 1 I\.I I'r'\' "1 a tern)l' 1 t b' Am(Înm'Nt mwntii ri1or. 
<.' tI· < , '~- I a vor Irea, topopuluI... partidul va ocupa posiţie în contra lui 

{=1", ':~~ ',11 H:w,rcnd pe întrerupătoril Va să zică, le sunt bunI numaI! .J.llillistrul de l'iJsbol, baronul Fe· Hieronyimi. După mas<1 şi·a continuat 
<IVI, 1.\111, U fJ\lli\umit foarte afabil, se RomâniI carI I~I reneagă neamul; con- I jervary, a dat o ord;'naţiulle prin care calea~ conferânJ din nou cu Fe;L:/,pârr, 

ţe:!'l}'; ne CJ ~te. Ear t~in~,că s' ~ sidera numaI pe slugarniciI carI pen-! din nou amalZă aselltări/e, dar pe caJld S,cderk,(:l1xi, l1ollu, Bar/ha J.iiiklus ~ ~i 
,\ uu lUltwa să se mtlmple SI tru a nu,I sUl)ăra IsI lt1c1busc senti-: fu orJiliatizlllile anteriuare tot-deaulla se Sziuha. 
j~" t v, ~-o ă d b'l' t " , J" '-. :.~'. '-' scen' esagrea 1 ă, a mentul national orI li-se dau coaJă· vorbia de zm termin jics hz ordina· 

......... 

I':Y 

i 

'; ;~';' sa :1
1
u se tină toaste, ci a. de tonor ' \ tiunea llU~ă Iwrnai ataIa' se spllIze ci 

f.:/~ ., ':t ~lunHli c:, dQrind . ~ {,[ t. . ...'..... • . . . .,,'.' I pace ŞI 1,12 e e- SI sunt asa de agreSivI chiar unde: aselltănle se amană paJla la alte drs-
e t! ",. ( . IlIe e con 1'. • ." , , 

Afişe marI anuntă ca. dieta e C011-
vocat;l pe Joi. Koss'uthiştiI au facut 
pentru şedinţa asta pregătiri Illarl. 
.\larţ! sara, după-ce banul n'a mal Jat 
nicI un semn, kossuthiştiI s'au adunat 
în clubul lor şi au inceput di:-;cuţiil(! 
asupra sitlla\ieI. Kossuth a referat de
spre con(erările urmate cu banul şi 
propoziţiile acestuia. T(j{/l propune ca 
în şedinţa dieteI kossuthi:;;tiI să propună, 
ca dieta să se adrese'1.e catre 1\I. , ... ·a 
rugâJldu-l sâ vină in capitala D"n;.ranel 
şi aicI să pertracleze cu pOliliciallil 
maghiari. Rdtkay aduce la cunoştinţă 
că va ataca pe banul în modul cel 
mal vehement. Kossuth e de parerea 
ca partidul să lupte cu toate mijloa
cele in contra orl·cărcl sporirI de con
tingent. 

. 'JeSIUIZl ŞI na{IO- aitlui11treiI formează o pi{~r:Hură într'un })usitilllll. 
",iilil ;;', llas ;\1 al l' .....' Banlil şi ko.~:wth i.'itil. , " 1« ~1.l t Illcă: ocean românesc căcT să luăm numaI 

"Ii, > ',' ,rcotu sas dIn S'b' ~ .'.' A 
v .. '\> J, \1Jissimul reot d ... ·1 l~, . a casul dela Sebt~ ŞI Dobra: 1Il ambele Jlarţi la Il c'iasllri, banul a sosit 

p 1n Slbm l' 1 U·· 1 d .'" 
" J1ia.l te..,te t ! oc~r. ngun SU!lt. TlUl1la e se~l1el:ţ<l, la {uwÎnţa' llit FI'. Kossuth, u1lde îL 
iA UdL'~ Lt( "~"lc;l it, :)I~hiI şovinistilor maJontatea COVIrsitoare a locUltonlor aşteptau membrii comiLetului eseculiv: 

, "3Ui1t p~lcate u( HI.:I_["dt. '&Unt Românl. ' Tha 1y T6th Barab~ls, lllsth, Kom-
. Ca ~laghlar I!C,':h, pretind ele, . Să marturisim însă sincer: de,' 'l'h;' 'Barta ()don, Po16.nyi. 

nlS' 1 b . vmă suntem în mare parte si noI Ro- ; )< l , v - • 

:!r t:opu ire Ula ;-,11-1 JntoarCet spatele mâniI Pentru ă " ' d! BJnul, dUj'a-ce Kossuth l-a prc-
')nn"'tful 1 l' .. . -c' lIltr una am ce at, ',' ,v • 

~ i :..t c;;.re a i'l'l'l11t cu vurbirc asa că '111 cele dl'n ă r' .. ; sentat pe cel de fiata, Sl-a esplls pro· 
~ermanS P t > l' . . '.'. unn' Lillguni sau; .' v' 
- • < . . en ru-ca PI) ItJca ŞOVIl1ÎstCl obIcInUIt sI< ne vadă . ă . I (I}·amul. P"o l1 unerz{c ha su.nt: 
:- n~tl. e ~," .... 1 'ă f a < SI S ne stlC; ,1 r 

,CI .- '- )l\rc::~u' con or111 pcr- l \ ,~ I 1 'I' 
cepk1Lt' lUI Harab[IS, care În consiliul a '>s,O ~t ine~ţl în cât şoviniştiI şi.au 1.:, nu rel,~age 'proiecte e. nu ztarc: 
C-~i ăne I \ d pCl mlS orI-şI ce faţă de 1101 fa.ră să dar d ocamdala le la dela orJlllca de ,l, 
_ :' ~, . sc a I r~l uluI ocărise pe epi- se a~tept\.: la vre-un afron;. NoI la I 2., cere l'o/area illdemllitdţii, 
',COl- ~!b.11~str~ dm cmlsă că în casa sa A i d ' 
a vor It III hmba maternă. . ral. e ,pilJa, am ajun~ astfel ca anII 3·, şi apoi .• ar .. w'ma desbaterile 

,-' I de, ZIle sa Juc~m luptă ll~lnă să-I facem asupra clzcStll/llll mzhtare; 
.. yi <..e llJJl PUţin ce trebuia sI< ~ I l' '1 Q a lI1ţe ege că avem nu numaI drentul Banul cere: 

-.-...u ~rL"()!)L1 :,'t,!LLh era: să d<1scă- t 

Iească la bancher pc SI' ă I să vorbim în Ct~ngrcgaţic rom,âne~~e, a.) să i-se ,'ole1e contingentul de 
spună că numaI ungureşt:Ş e ~I. s' e dar că suntem ŞI datorI să ne tolosJm reeruţi din anul trecut. 
vo:bi cu el, ear nu să dec\areIS~sl;~n~ de acest drept. .,' ,1 b.) un 1101.1 contingent de S9UU re
ţatlv că v b t d . DaCă. dar .m,mlc altceva n am i cruţI de lipsă 1'n urma întroducerii 

,~, ~ or eş e tot, eauna nemieşte ajunge prIn actlvz/atea parlamentară i llouilor flazUri, ji 

HotarirI definitive numaI în con
ferenta de ;vliercurI seara se vor aduce. , 
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Conferenţa ~arti~nluI kossuthist. 
1 
programuluI s~u de guvernare oposi
ţi8, ca sA poatl 11. cu considerare şi 

Banul Khuen Hedervâry, precum la dorinţele ef. E netndoios, cA lupta 
am fost anunţ/it şi noI, Luni dou~ partidulul independentist s'a sfirşit cu 
Cis,surl tntregl a conferat cu şeful parti- invingere. Tocmai d'aceea nu poate 
dulUl independentist, Francisc Kossuth. parmite ca Inainte de oe a hotarit 
La 71/ 4 l'a pArasit banul pe Kossuth, partidul, prin ameninţarl de natura 
care numa.I deoât a grabit la clubul aet!l. sa se faca InceroArI de a pre-
partiduluI, unde a ţinut cu deputaţiI dis~une spiritele.· ' 
da faţa o consfMuire intima.. Despre Toate aoeste au fost ascultate 
aceasta consfMuire, .PHg. M·g,· or~ In linişte penibila. Olay, luAnd cuven
ganul ofioios al partiduluI, publiol or- tul, eapUoa declaraţia fAouta. El n'. 
mEi.toarele date .absolut autentice". avut de g&nd sa. predispuna. pe ni-

. D IN RO MINI!. I m8ghiariz~dl forţ!lte a Românilor, Insii epi
D. Petre GrAdişteaa, pre,edindele Li el gO~ll marunjf al lor, calci Jegua naţionali-

Cultura.le, conform hoUrAreI luata ., c:o- ~!ţ11or., . . . 
grf'ilul Ligel din zilele trecute, va ţine câte MInIstrul HleroDyml 1 declarat In Par
o conferintA In Bilcurerştr, la,r, Craiova ti Ismene, ci mal m~I$I Ar~eJen' ce ,i'8U (Acu' 
Gjl8p, vorbind despre Chestia naţionali ti educatia In U"gl1l8, .emlgreazli In RomAnia, 
mal alell despre BUuatiuoea RomAni]or de :e.o!\re-ee [n Ul.Ig~rIa nu po' sl\·,I capete 
pesle ma oi'. XI8~ellţa, 

D-sa va Incepe IntiI la 111,1 22 Iunie C t 1" De asemenea rea eate ,i legea elec-
• ' . ora li, Cansu! din Transilvania este de 7 

Bustul lui 1. Creangă. Ministrul 
instrol;ţiuniI publioe din România a dat 
200 leI PElJltru sporirea fondului pentru 
ridicarea unul bU3t lui Ioan Creang! tn iaşi. 

ori ~al mare ca. In cele hUe ţinuturr. Ro
m Dt .sunt 'ndBtlărtaţ[ dela val. Pe de o 
parte h S6 ~ere flielita.te pe de alta sunt 
trah ţl cII mşle Vrăşma.,r.' De asemenea cu ' 
legea preset. ZIarul citrl8ziI, exemple din • 
care s~ vede persecujia M!lghiarilllf.. ........ : Francisc Kossuth a adus la cu- menI, ci a voit numaI sa·şI motiveze 

noştinţ& celor de faţA declaraţia ba- atitudinea ult~rio8ra. 
nulul, cA doreşte pacea, şi că pace a PO;P Elek ŞI Endrey propun o~ pro- R â·" . 
adus cu sine, şi nu r~Bboiu. Banul a p~ner~le banuluI sa nil fie adml~e la om nil ŞI Ungurii. 

.Zl~rul ~DS dupl\ ce afatl perBacU~me"<~' 
Msghiarllor '1, In celelalte domeni, ale vie_el . .~ 
publiCI", terminA zic@lld cA Ullitari! ar trebui 
si na uite cII o n~ ~iune de 3 milioane de 
oamenI nu se poate cMea In picioare. promis urmatoarele: Va retrage pro- dlSCUţl~, decat mAne cAnd oomltetul "Pctersburgskia Wiedomosti" Intr' un nu 

iectele militare, lndestulindu-se cu esecutlv va raporta despre oonferenţa m~r recen' se ocupi cu Jupta RomAnilor cu 
b 1 Ungari1 tn Tcansilvaoia. fi spune eA nllmi;S· 

sporirea contingentuluI prin 2000 re- cu anu. , rui Românilor [n Ungaria este de 2.600 000 
cruţJ, sporire neap~rat de lipsa. Pap ZaU an vorbeşte pe~. Nu adic~ formeazli 17 la ElutA din In'reagapo:~· --;----~" Din străină.tate.~ • 

. recunoaşte de InvingerX conc8siunile palIItiOlle a Ungarier. 
PrImeşte postulatele conteluX Ap r Ministral de resboin rusesc a dat un .,. . - oferite de bin. ROtiga. comitetul ese- Ziarul rusesc, nataral se lndoif'"ţe de ' 1 

ponYI ŞI a soţIlor seI prImeşte anume Y clrc,u ar la tOll comaudauţil de corpurI ca 
;, ~ cutiv sa nu uite mAne, oA puterea e laUoUatea neamuluI nOEl&ru, zicind ci nu sli 18 c~Ie lD;al .severe mij~url pentru a opri . 

~a armata oomuna sâ albi insjgnh In mâna oposiţier, ca fară Invoirea el existi documen~e pentru dovedirea er. ca ri::i1pândlres IdeJlor revol.ut;oosre ]8 soldaţI. . 
comune, nu ca pa,na. ac~m numai asta.zi guvern nu se mal poate forma. ,i cAnd limba ljIi obiceiurile n'ar fi doeu· Vor ti inf.erzise tOIl'e sia"de 8 fi '1'

c 

v~~turul cu dOUtl ~ilpete, prImeşte ser- Declara, că daoa. binui nu va face ms.cern, ... tee, mult mal oeperitoare de cAt cele cetite de soldl6ţt. S\lrisoriJe ce prim<>~ .... -
VlC1.ul de doI ani ŞI transferarea la re .. Il d~R('h\se şi cetlte. Toate persoanele carI :-
., .. - oonoeaiunt naţionale, el, şi tmpreuna. PAnl la 1848. urmeazli ziarul, pozi· vin In lega.lU~1 cu armBtB vor arlHg In detaliu 

gzmente dtn rară ~ oficertlor. maqhtar1., cu el mulţI tovaraşl, vor continua tiunea RomAnilor din Ungaria era foarle cine sunt ~i C8 ElCOp au pentru a sta de VOIM 
c~rt ,servesc zn regunente strtlme. De re- lupta fara şovăire. IrisUI. NumaT Ungl1ril ,i Germanii posedsu cu soldRlir, Toate aceste arltArl se vor 
V1ZUlrea regu.lame~tuiui de casa. al Visonfai, judecând situ8.ţia din drepturI polmce. N'lianea romAnA ln Un- face In~'o csrte specialA. 
o&sel deputaţIlor nIcI vorba nu va fi garia era persecutati In modul cel mal Mal ales soldAţii evreI vor 11 pu,r sub 

, ' .' punct de vedere obiectiv, ajunge la crud din C!U88 credinţelor religioase. Nnm!lJ h . 1 
Akgert noul nu va orcfuna. In ~chlmo concI usi a oi lupti partidulUI tn adev~r la strrrşitui s~colulul al 17-1e8, jesuijil reu- o 8upraveg "re specl~ A. 
~anul ~er~ pertractarea grabmcA: a s'a sfîrşit ou tnvingere, caoi b&nul va ,irl sll unea8cl b'serica or'odoxl cu cea d -~-... 
md.emmtMll, bu~getul~~t tra.nsacţ18l, retrage proiectele militare. Din punct calolic". Fabrică esplo at~l_ Dj~ Londra '-'-.~ 
~",rlfulul vamlil, lDvestmlor ~l a pro- de vedera subiectiv Insă, e foarte In- In 1890, ln Unga.riB se num~rau vio ~tirI despre o cahstrofâ groazDlcl. J noi ""i 
lect 10 de 1 d 1 1658 295 unitl ,i 2.064741 ortodox!. In dimineaţa in urma unpl esploziJ, fabrica de t 

l; r . eg.e espre regu are a Ba- dreptaţit.a temerea, ca blinul, care de acelat( timp, clrţile religioase slavone, furA lydit a arsenal uluI din Woolwirh a fost 
larelor ofimanţllor de stat. Kossuth de- dou~ deoenit guverneaza Croaţia In traduse In romAneşie ,i astfel cu Inc~tQl nimieit5. pt&nl In temelii. N um~rul jertfe-
cl,-,r~, ca a lua~ toate aoeste la cu- spirit reaoţionar, nu VI 11. a.pArAtorul RlJmA.nir 8e IndepArtarA de ortodoxie. Z~arul t t d 
n. oştmţa, promlţ~nd banuluI O.A .pe libertl+1'1' publioe. rusesc crede c. prin faptul ci RomâniI au lor pa.n~ acum nu S'III putu touS ata, ar 
M t'I' 1 'lS.t Y"" (. • d , It Il 1 1 I XVII d se lorbPRte de 14 mort! şi mat bine de 
1. !6ry• va .coavoca a? CODSIA UI~e In- Kossuth declari ca Intre el şi ba- OEI, or.o ,)X PQDa o 8eoo U ,ove· '< 

tlffi
J

. a comltetu.! eseoutIv al. partIdUlUI nul'" fost vorb- de ~oote aoeate, dor de,te el 10 vinele lor curge sArg'! slav. ca 20 răniţi. Woolwirh e In depărtare de 
(11 l B b' '1. h ~ , '1 A <II ~ '"' .. ti când ortodoxia ar ti UD monopol al Sia, 3 eiasuri de LonrJra. In arsenal el' şi Ia-
_ la y, ara as, Ol, omJdt % usth deocamdată trebuie sA fie discret. vilor. boratoriile d'acolo lucrează. aproa~ 10000 

ŞI. Barta), care Impreuna cu banul va Atâta Insa. poate deolara cA banul va Noul colegia de propagandA ride, B oamenI. Oauza catastrofal a fost i esplozia 
d18auta apoI asupra propunerilor ba· guverna în sflirit liberal.' (VoCl' tn ,liul sA ,teargl ~io popo~al romAn uUimeJe d I d't t· l' fi. P pde ..... 
nulul. . . . ro· • • _. urme de ortodOXIe, convJDgând pe popor e Y I , o ma ene esp OSIi ~ • re • ~ 
. C. 1 dO "Ai" "'t f t .OJ- aplnt naţional·liberal1) da, In sp'trit ~ 88 R8g8 din RGmanl . extra-ordinar'. oM Il ales 6.DrlID o ~ 
~ - e. ~n!K 1. or. or ~ 08 -y~ care t&ationaZ-Ziberal, prom.iţ6nd deja a"aeu "'-.......... ea.~~:?lI, • ., •.. ~"-, ,~, . -" - ~ .. ;' cleI ' 
nu a prlml.t propunenle banu.tul, cAcI. mar multe reforme par~ Viuntem. 1.1.1111, r luI Traian. Da~~~ alJartl~ asfixiază, Ilum s'a îutemplat şi \n_ultimul ~ 
fură cunceslun" naţwnale partidul nu Mal vorbeşte BedlJhazi şi T6th, re- ~omADllor I \.- . . - .... - r~l:lbol dlD Afriea, unde au murit .iar.,.~-
poate inoeta cu obstruoţia. Declară comand8.nd comitetuluI eseoutiv ca Ia 'i '--.......Şi-·8ce8~t8 a ~ervlt. ~a [n~eput al pro- cel uşor rAniţi. ..... 
deja d'~cum, oă daoă partidul ar primi oonferenfa de mâne să aibă In vedere gralm~lul' n8$10081 ']1 PO!~tIC. J Ed~ a 1'0888'1 for: Putere, espl{\siel & fost alAt de mare, 

'1 b 1 I d' . .. v. .' ma a. n progr~mu na,lona 10 • 81 
p.ropunerl ~ anu UI, e ese . tn par- aspIraţiile naţionale ale naţiuDlI ma- (o memorandul dl\& Imp~ratQlu' In 1892. încât o bucatI. mare de fier a fost aruncati ! 
tldJ oa sa- şX poata pa.stra lDdepen- ghiare. Idealul politic al RomAnilor este unirea tu· peste riul Ta.misel până la docul Royal 
denţa acţiunilor. Toţi membriI parUdulul: au fost turor, ţlril~r Burorl: ~as8rabia, Bacovina, Albert. - Inaintea pOl ţiI arsenaluluJ mereu 

"Au urmat acum Bcene foarte a- ohemaţX In capitala pe cale telegra- TraOlnlvam~. Ba.natu~ '1 Maram~r~şl~l.. e aduna.tâ lume multA, mai ales membrU 
fi l!. A d +1 f t 1 Ungur11 tnsl, prtn lf g"8 natlODahtA$11or, 'ţ N 

gitate, - sorie .F. M-g·. ,.Preşedin- CA. pro u.s mare ~ensa!.e ap u, tmpedf'c& aceasta, cu loate ci leg:a naţia- familiilor celor nenorocI 1. umaI rudenii-_~ 
tele Kossu,th sare de pe scaun şi In· cA lusth t care tu acelaşI ZI conferase D8litA~ilor g8rsnte!'l~A popoarelor nemaghiare, lor mal apropiate )j-s' & dat voie si tr1tre. 
torc~ndu-se spre Olay tl ataca cu ve- vreme mal IndelungatA ou banul, n'a o mullime de privilegit precum Intre· Preşedintele republicei franct'ze Loubet In 
hemenţa neobişnuita. Spune ca oea luat parte la conferen~a partidulul k08- bllinţarea limbel In 8otoriUIIlile mllnici· telf'gram~ ~i-a 681 rimat condolenţele. M.. 
ce de 35 de anI nu s'a mallnt~mplat, suthist. paIe, eco.81A ~ biserici. Dar aceasta lege Sa Edvard a r~3pUnJ numaI decât mujfu-

r~mAne hlerl moartl. ~ 
s'a tntemplat acum: un ministru-pre- I Cel mal bunI patrio~ Dt gari, Sze- mindu-I In termini foarte calzI. 
şedinte a consultat Inaintea stabilirii cheDyi, Roho9 ,i Deâk, aD tos' tu contra • 

Femeile Obrenovicilor. 
(Urmare.) 

Cu toate I\stl:'a, dragostea lui Mitan 
a ţinut mult mal îndelungat, deeât de re
gulă ţine astfel de dragoste In eăsitorii pe 
carI le leaga. pasiunile momentului. Nu 
~till dacI Îşi aduce aminte lumea, ci in 
căsll.toria aceasta. s'a intemplat o naştere 
prematurl\ - s'a niscut principele Sergius. 
Ştiinţa medicală ar 11 ştiut si impediee 
acea.stă prematur. naştere, cea-ce necon
dIţionat ar fi. fost mare borot pentrn di
nastie. Iusi Milan, care pe vremea acea 
era inci atAt de lnamout in N atalia, i-a 
împiedecat pe medicl, in inplinirea datoriuţel 
lor, pentru-el Natalia suferea - aş" dureri 
pe cari milioane şi milioane femel le tndur •• 

Par'cl lud, zicendlHe despre m!ne: 
Istorioare din pat de naştere pe care nn 
politician ]e am~8tec' in studil istorice. 
Dae~ momente hotârltoare se ivesc din patul 
de naştere, atunci totuşI trebue s, ne ocupăm 
de ele, deI in caB Mntrar DU biografia ei 
simple Daivit~tI injgheseaz' autorul care 
le descrie. 

In imnitotu] din Odesa, unde Nat&1ia 
'li-a ff.cut educaţia, fetele tinere nu pri
meau instmcţie despre datorinţele Dnel 
regine. In e~ipul "esta dinsa ou-'şX dl 

seaml dec," de sine, de exig~nţeltll, de 
fromsflta sa pe care vuia. si o faci pre
tutindenea biruitoare şi femeile de cari era 
InCiU juratii, intimele tinerel domnitoare, uşor 
au putut-o convinge, ei numil aşa Jşl n 
putea piatra frumseţa, daci nu va lua 
asupra' şi martiriul femeilor. 

NicI nu l-a loat şi cind odl\tl un 
devotat prietio al familieI i-a atras atenţia 
asupra. pericolnlul sterpiciunel voluntare, 
dinsa i-a r~spnns: .Nu zic: bl. Dupl 
zece anI da, dar p&o'aiuoeI vreao eA trlesc". 
.8l tdesc-: in seu de tot vulgar, 
-eeel-ce Inseamnă: .si trăesc·-ul muritorilor 
de rend. 

A~a S'I şi Intemplat. Un lux nebun 
s'. Introdus 1n Serbia şi dupl.-ce acesta 
i-a sleit pe tel mal mulţI, Illlre funcţio
nari earl 'rliau pAn'aci modest, I Inceput 
corupţia şi miluirea. Iovan RistioI, regen
tol decedat, intr'o aerisoare adresali regi
nei a desv~lii enormele daune pe care le 
pricinue,te acest mod de Tieaţl, dar o', 
ajuns la DicloD resultat. Fie-eare daDsa, 
regina Isemenea: cu micI atl~aţl, IlU di
plomaţil mari şi cu generaliI MtrAnl ~i 
daci e&tc-oda.ti aluneoa in vârt~j eu 
ne-nn dansator bitrAn, rîdea cu sgomot, 
Intinsi de-alungul parchetului - ear 
Milan era nefericn. N 11-1 nim.ica, - re-

gioa îşI petrece. Palatul re,~l d"'-a1ungol 
8~ptrmAneI era tot chiot şi sgomot, lille
reţi, v6selifl, asta era nota. care dumina 
aci constant. In vremea aceasta. 8ta la o 
pade in plenitudinea puteriI ~ale blrblteştJ 
tjn~rol rega lodrligostit - silit şt asculte 
rîsete]e lacheilor de p~ coridoare, când pan
tru exerciarea celor mal fireşti dreptUl] găsia 
uşI Incuiate. 

Insf~rşit ,i-a tras consecinţele şi de 
aceea suaţin, ci renume]e de DOD luaD al 
regeluI era eu totul nefondat. Din contra, 
se poate zice ci era aproape fricos. Unde 
era primit to graţie, acolo starunca cu toată 
Ilildura 8nfi~tuluJ şi cm atâta pa9iune, 
îneât amicii ori ministrii numaI eu violenţă 
îl puteao deslipi de eAte o fustA femeasc •. 
Aşa a fost aceastlL l!ldatlL ]a primLll s(!iu 
amor, c.And era gata s, abdioe de troo, 
pentru-ea s, poatA ]oa In c.isl.torie pe fe
meea care l-a înv~ţat I iubi, a,. s'a 1n
t~mplat ,i mal tAlziu cind i-s·. refusat 
amorul legiI. A dat de o femee levantin li, 
soţia unu-l Inalt blrbat de stat, ~a:e. d~la 
primul momllnt era in corat cu poslblhtlţlle 
ce 1-18 pot ofen neferi~irea familieI do~
nitoare şi tinarul .i sveltul rege a deT~01~ 
victima femeiI maml a mal multor copII ŞI 
fArl suft.et. Eu femea, care l~a ţinut 
iotdeauna departe de d6ns., care la Impios 

sl\ cerşeaşet. dragoste strli!]ă, \, 'n Ioeal\ fi 
suportat acum cu delBoihte ŞUl~rinţele ce 
siugurâ şi le-a pricinuit şi si .Il iJ .. (!ieat dem
nitatea casei domnitoar8, şi-a. trir obiţat du- -__ 
rerea in lumaa mare. ~ .""'. ~ ,..,.,. 

Aceasta a foei Î!lceputul m&r' r na- . 
fericid. Presa Il prins CII sete veştile 'Mste 
Picante Ai murdăriile corţHre gale din Belgrad 
erau ~co'l'ase pe piaţl.\ pUblicitAţil. Oasenaull.lul ~, 
demn de oompitimit era presintat birbatul, r 
:~:~r:U;:t!r!:r~~!di~::n~~!:{ \ : 
rege eare pentru ţearl şi penUIl cmhsaţl& ln- j , 

treg~lul Balcan at:lt da .. multe ~ putat inei ;-:)" 
se bel. Toate 8HDp~tllle se mdrep11lSeri. '. 
spre nefericita feml3e frumoas~, fA-rl, e-? /-, 
cinev~ sl-'şl ti pus intrebarea cum oare . 
putea. regele si prefere o mBtronă bMrAn' 
şi urttl sijţiel sale tinere şi extrem de 
frumoas€'o 

S'a amestecat apoi ~i politica in vâr-
tejul aces\a. Prinţul Goreiacov ~i cont~le 
Suvalov i-au declarat la congresul dig Berlin 
representantulul nostru lovan Rtatiei, cA _,_ j 
Serbia numar acea va. putea Illp~ta, ee. va. 
ti sprigluit e Austro-U ng.ri ......... ~tnncl ,1 

scris liBan lur Andrâisy memorabIla SCri

soare in eare s'alltllrll. cu aUta. sioll8ri\ata 
la ilJlperiu. Resultatul scrisoru a fost, el 
Andrâssl tn unire eu domnitorul sAg, • 
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T08stul hllperatul '~illlelm. I~ ULTIME Ş'rIRI. 
H b d . cidentul dî'l8v~lml sbtue11UJ am urg III 1(1 h t 1 
Wilhelm ~el mIre s'a dat un b~m' f' a. 

stincţiune: Nicolae P3povie! şi Ni'!olae lm· .: de elit~, n'avea sentiment pentm nid un 
broane. Cu bine: Art~eniu D~vide9~u, hncu. fel de artl. Când a devpnit r!'gin~, la 
G urgia, Vs.lerin L,ţerp'ţ. VIctor Muntean, io('eput era apro~pe afară d~ sine fericiti 
V · N'te~cu Hor'8, P .. tra Pi'·tl'E'scn loal! . ,. . ' Oleu 1, , I ... f t ŞI fenenea aceasta n'o ştia Rllcund' ceea· re 

Sosirea în Belgrad a noului rege. 

primărie, undri !mparatul. Wilhelm, ~re~t 
r6~pllns la (',uvintele de bmev~ntiirA al •. , pn
maruluI, Il ţinut Ull toast. Şl-a. adus ammt: 
de fllptele mi\reţe ale predecpsoruluI 8~U ŞI 
a făcut apel căttl poporul gHman, si se 
alâture po lf.ng1 dio'lul când trebue si 
Îwplir.eaBcâ mari datorinţo, fără a căuta dati 
acele sunt U~O!l.N orI grele. At~n~l Ger
mania va progresa pe calea creşttn'/.Smu.lut 
practic şi va fi binefacere p!lntru om(\nlre. 

Soricu şi Danill Vasu. Treltlp '~z?ce au OR _ ' . 
de(~18rsi( maturI cu nota 8~t'lt:ient, ear' doI m&dever. nu pre'!. era. ~u'~t'U ~e~ Il . cu atM 
au. (ost releg~ţl pentru BPBlun~~ de ţoaIr:lnă mal puţm - maeshtIe. Ma.l tarzlU 1 tre
Ia examen de corigent~ dm ştunţele fl~lIJe. buit să se l\onvingA, ri strMudrt'a este 

Belgrad, 24 Iunie. Regele Petru 1, 
însoţit dela Budapesta încoaci şi de o 
deptdaţiune a capitalei, a sosit azi aici 

- • .QJ 

A.legerile din Gerlnallia. Am 
anunţat ~i noI la vremea. sa resultatul ~le: 
gElrilor pentru dieta imperiaiă din Berlm . 
alfgerile suphnitoare VOl avea loc la 25 
Iunie. Se vor face alFgeri in 184: de cer
curi ,i nu e cu neputi~ţă, ca socia.l-d!\~o-

* le-glLtii. d>3 multe nevoI, nu era mal mult 
Lăcuste. Niel grindin!, nicI foc de o fericire presumpţiois5" dar cu atâ.t 

mei chiar tMlI.nI d6 ar fi umbla.t n'ar fi mal mult jalu8ă de putere. Toată preocu· 
lăsat dupl el urme atât de groza.vA, ea şi parea ii era, să se infltllnâneasd. peste 
acellla de pe h·)brul comunel J aszkisir viaţa sufletea.Rcă. 1\ regf'll\l şi a,,,ta i-a şi 
intre ullgun, unde lâcustele &0 nimidt tQstl SUCCf'S in ch1"p fatat. Aşa trata cu regele 
reeolta. Dup\-cum se scrie din Jaqza.pat: ca şi cu IlD Miat: îl desmerda., il giugiuJea 
d~va.staţia aceasta. grozavă s'a lnt~mplat - îl conducea. Fara. dinsa nimiea nu 
in scurte 3 zile, în aşa. mlhurli. că pe tu- puteai exopsra dela R~.~e, prin din,,! totul. 
tug hotarul n'a r~maf nici o boaol\ de LuI Aleundru nu-! plăc3a sA stee model, 
grau, niei un 1irieel d9 iarbâ. LocuitOrii Ull putea să stee mult pe loc, atit era dr: 
au lU/J.t toate mihurile de apllrare-, au să, nervos. efi. totuşi s' a ht'tt.rit sl stefl, este curat 
pat ~anţurI pe cari le-an umplut cu paA meritul regineI. După ce regele se scusage 
~i le-au aprins, dar totul inzădar. Gu· cu fel de f131 de pret .... xte, ci d~ ee nu vr~a 
vernul a trimis un secretar Dunisterial ~i sA stee model, regina. il zise: 

şi a fost pn'mit cu o ne mal vezuta în· 
sufleţire. Deja dela podul de peste Sava, 
unde începe teritorul regatului, mulţime 
enonn4 a aclamat trenul regal. In garlt, 
pentru a se menţine ordinea, numai cu 
bilet s' a putut întra. Ordinea era sus· 
tinutlt de miliţ{e, gendarmerie şi politie, 
care era de aUfel înşiruită d'in gară pe 
întreg drumul, până la Conac. In dosul 
şirulut de soldaţi era public enorm. kIai 
muU se îngrămădise în dreptul parculut 
Kaleh Megdan şi pe Terasier, piaţa lctrgrl -
aproape de Conac. 

~ ~tI. pjungl la malOntate ~. In ~teUt, 
cltci 61 au condidaţi in 122 cercurI, pe 
cind conserv"tivil numlli tn 35. autoritAţile au luat me:JUrl ca sâ locali- _ CAt vei sta model, neintrerupt voi 

saze prim~jdia şi s~ nimiet ască puvoinl de sta lângâ tine. • 
Catastrofa uneI arlua.te engleze. 

o ttlll'gca~ă SO!ilU\ dlD Djib~ti la Londra 
aduce ştirea despre o eah8trofâ mare ee a 
in durut armata engleză din Somali. Tru
pele ineligene (resculate) au rnlLcelărit în· 
treaga annată engleză. ştirea e cu atit 
mal probabil~, rou cât ştirile din urml\ so
site la Londra, spuneau că trupele mulIa· 

Iăcu~te.. _ Vei sta lângă mine! Y - zise eu 

--hilQJ au cerO I \ a.rmata englezi. 
.4 

NOUTĂTI. 
ARAD, 24 Iunie D. 1903. 

Omor îngrozitor. Ni-ee scrie din co
muna PODor (comitMul Bihor) c~ acolo s'a 
tntâmplat zilele trecute un omor tngwzitor. 
In dlmineaţa Jlihl din 17 c. locuitorit din 
Pon'.)r se d6,ţ'pt!lscr~ la o tristA surarin· 
dere: vrednicul ,i strguinciosul locuitnr 
Mlhnlu 8ueiu bltbat lu floarea v~rsţet (35 
linl) e'a aflat spânzurat Intr' un arbore de 
lâllg1i casa 8a proprie _ Slltullnttf g era uimit 
de iDtâmplsrea aceasta, pentru.cA pe nefe-
ricitul tO*1 tl cunoşteau om cu firea la loc 
despre care nimenI luu credea sli-',t pu~A 
singur capăt zi'elor. A dona zi când erau 
toate gata spre t[\mlltm6atare .i venis'~ ,i 
preolul Stefan Domonco, ca 81\-1 proh'l
deseeI ,i sll-'l duel la groapli, se lMi8~ 

E.'illlHJn. lJa \!<,'m1,! ,hl mUi!!cl\ • Â.t3,{i rl,i~I.'-wL.(ă vestea ci nl,tericitut nd. s'a spân· 
~' :!U' i~~dve;uk "gy E;, tlH' (freclulo')t\ nU"Dţ~ zl..ira~ d, ci propria 1111 nevastA cu ibovni
Cll. >:IX">!DC\II;B v!'r ,u\.'l~pe mân~ fn 25 IUl!iu eul el (j~orge B!\la" l·ar ti spânznr8ţ. O 
'/' v " .1iiB;;' ,,,,,,! z [;, tn aKi" mare a tCOflli:'t panicâ i<,'wuvA s'a produs intre mulţlmea 
.:)vi~i! (i~n lOC. vemta la lnmormantare. Preo&ul a sietat 

'nip.tutul R~!"'Flf!:\ ios!itut de musicll, tnmorm0utarea şi (Ară amAoaTe a fOBi adUB 
'"'" .... _.-.. il "·v~· 1 02 elt>vl intrA Mrl I'Î.vU.'ant "tl.;m roedicul cercl1al care făcând auţopsia cada-
'.""" 'c ... ·! :.,;. \. Cri'1~d. G(lj/, ~(La ... ,~ 'In Nl"O-! \'rnlul il consta.ta\ cA nefericitul Mihai a 

'. ~ _ . _ r· . .. ,. \\ ,1"; ,1.. ,. ,." oi' .,."",<.,al ,,1;0 \ 1 L'c't ,,,, .. Intât Bl!p:r1lmat "1 9.PO\ apâ..iZi'Jn.t., 
,~- I PloP: '!"!!it- '.'" ,', . , ., ... _ .• :.. ... \ <~ ".)" •• it a vlo'nl1' la Il\l'" IQculul .• i P~QCU 
~~d ,e"";."h , :~I' ill dVI Oradsa-mare, care a tmut lDve-

, fruntea i!''.1~!;\ltulul. fitl d::,!,tl)rr. 1 1 dL:&,re ~!u criminaliI carI şi-au mlir~uri8it r 
! < 1(l~'3tt esr·: I~BUŞ eMf~ un debf!~tI' ! K'~oUVC; faptA. ~m~ndol 8U f08~ apoI tran-

\'j,t. 1$1 ar>! ffil\l ,i\ltlll menta 1l~"!'~"HHt(l l' 8l.(i1h~t ln\re suliţele geandarmllor tn. tem· 

• m::!~_:'."!\ osând~. 

, 

, 
,', 
(' 

1~,~t8 d"'1'VOlbar.ea g:;hltulll{ !iJ;:~\"\'lC. n,ţ" ulll Oradea-mare unde t,1 Eu,teap\A 

En ul de maturitate dela. gimna- • 
siui gr. ~r·")Dlân dinlDraşov. In ztlele de Recunoştinţă băncei de asi-< 

~ 
~ 

ţ,; '-~",~-;-- ~ 

1: t 
t'- ' 

19, 2~"1 21 \unle s'a ţinu; E'xamenul de gurare "Transilvania". Suntem ru. 
m~turl\Me la Ioi • 1 \ d' 
B ' ~~naBIQ gr.·or. rom~ n . m gaţ! a publica următoarele: In 21 Maiu 

t'",ov. sub pre"'den~8 Il. Sale Dr. IhUlQn . 
PUlJearlu .. ca del~ta' archiepiscop'38C, fiind făptmtorI necunos~uţl au ~at foc şeoaleI 
de lafA lnSpeC'QlIl\ Akxie KUDl'Z ca dtl. române gr. or. dm Drag~tna. Şcoala a 
leg9~ al minis'erialu\ de culte IIi instrucţiune fost &«igurdll la sodetatea de asigurare 
~Hbhcl. Au fost d~cl8ra*1 ma~lirI cu di· "Trandilvania". Representantul din Arad 

al numiteI soeietăţI a plătit paguba cau
Susţinut ape~are, fn congres faţă de Rusia, sa.tl prin incendiu spre tndstulirea . com-
a celor câşhgate 10 ultimele două r~sboae plati a. comitetl.4lul parol'hial. In numl'le 
dr .a~rbi. In San-Stefan ne era reB'.rvatt\ comitetuluI parochial şi al comuneI bise 
lOViturI. mortlil şi în Berlin cu ajutorul rieeştl Dragşina aduc decI direcţiuneI so-
Au~ro':U1 ng'Iid am obţinut reCUno&Rterea 'd' T '1 

__ ~i;.;t dreptufl.,or lloastre. Aceasta. ne-a d .. ' obIl' _ cietăţil e aSIgura.re II ranSl vania. II cele 
gat ~ f v mal calde mulţămirJ, pentru licuidarea 

~ .' y~ emea. născută in Florenţa Ai nu f ?ID p~rmţI rnş1t tocmai pa vremea ac'pa se prompti şi Arii. niCi o detragere a sumeI 

~
. l\potrlve'" D' asigurate, l'e ,. pus-o la di~posiţil comi-

. : D. ensa, care nici măcar no Iltis 
~ . bine rus6şte ' tetlllui parochial îndatl dupll.sub~ternerea. ate-
. l' f ţ' . t ,~a. ci i~ eonver,;aţiI respundea sta.tulul de mvinovăţie. Cu a.eest prilej 

och! schinteatorl regele. - BlDe, aşa m~ 
invoie~c 1 

BiE:'tul Alf'xandru! 1-1 fost dat eel puţin 
atâta de soarta ca şi in moarte si fie ne
deslipit de itlolul seu: Dra~l. 

• 
Cronică rusească. Din Peters

burg se scrie, ci in Chiev zilele aceste It 

fost deţinut uuul dintre capii mi~căril re
voluţiunare din Rusia. Numele luI e Grigor~ 
Gersunjan. DBţinerea luI a fost open În
t6mpllnf. Revoluţionarlll a fost transpor
tat la Petersburg, poate ea în liniştea cea 
mal ma.re sl-'I punll capet. - Şi tn Ufa 
" fost deţinut un om, care e bAnuit d's 
ti. unul dintre compliciI &tentatulal contra 
guvernului Bogdanovicl. Până acum n'ao 
putut scoate din el nieI o vorbii. - Au
torul atentatuluI slvirşit la contra redac
~.rlllili p..!' tm~ CrUl~~~-un-~ ~nrmnttn· 
K\l:!v, cu numele Dasevschi Pinscan. Aten
tatvrul a mărturisit, că Cruşevan, 1 edactorul 
ziaruluI Ba.sarabia, a fost autorul moral at 
omoriril evreilor din Chiev, şi pentru asta 
a voit si-'şI răsbune neamul (Dasevschy 
incll e ovrau). 

• 
Cel mai vechi bucbet din lume Be aftIL 

tn muzeul egiptean din Cairo, gAsit tn 8i
criul -unei mumii. Florile acestui buche' ,i au 
plls'ra~ tncli 1n pat&e pânl In ziua de aii 
colorîlt>, cu ţo"ie ci au neoul deja 3000 de 
ani de a&unci. Bllcbe&ul cone" din flori de 
rodie, ma!;", diferite teluri de erica, eCc. 

devil. 

TEATR U. 
Repertoriu sepierncmal: 

Mercurr: Os6kon szerzett viJlegeny vo-

JoI: Milh6k a M alaU, l'OdeviJ. 
VinerI: Milli6k a ha aZatt, vodevil. 
SAmbAtl: Miktid6) operetl. 
Duminecl : Dup'smesz; Peleskei nota

rius, comedie; seara Mikdd6 oreretA. _. ~ 

.~. 
1,'.' ran jZ~ ~ e celor. ee I-se adresao ruseAt~ t d At ă 1 d hl' 1 ,1 __a devenIt o paSIOnatA ftloruaii.. T , nu po eeR 8 Demn pu ICU mare ro-
}, t fi . "Ptlntru fiecare icoană sfintă pentru mlnest a avea toată increderea faţă de Mântuirea. 

et\\~~ carte sfAnU, or1 eâte-o Ud/diA f _ societatea română de asigurare • TransU- Aseari a'a dat represenlatiunea te8-

r
'" . llloa~ă, \l.eutru 1i~care rublă J, f? vania ". Valeriu Bilant Dat. corn. par. din trolul, U raDia. Celebrul studiu al luf Rock 
. ,; - ,1ă ' ~ tu te 'D nsl" D 1 ' M ~ t' " f 
; 'tj", --- D~-a u tmt1'il. trebuit si platim "?,u.. rllg~ina. an08;. an utrea a oet cem de tneu, au-

"· .... f~~~/!."';'-vdI}I.dol, Qamenl Il' \\tn dat tn sChu. Vlb&\a It. • toru}, şi iluslra' cu 190 de 'ab!ourl pro-
Jţ 'll< C Jm , ea Al d 1 D ieciate. 

~
~W mu Umba, o ma.r~ initeagâ. de sluge s6rbe exan ru Ş raga. Picturul 

pentru pravoslavnica R . se, BI ukovac, eare a pAtreeut timp mal inda- Un public DumE!ros a ascultat intere-
. ! • USlb". Clbţia. aceabta. u t 88n\ul studiu, predat de auior cu netntrecu~ 
.~.~ ~ este din scrierile unul &ce.del'll.ic\an serb nga tn Conaeul din Belgrad stându,I talent oraţoric. Studiul acee'a 88'e a,a zi-
J care a avut onoarea de a-'şI ti arata.t ace8t~ m~del Alf.'x&lIdro şi Draga, scrie urm~toa- c~nd istoricul geniulUI omeDe8c~ a omenireI 
~~ .... p~rerl regIneI. Regina i-a raspuns: Al re ~ :ma.nunte. interesante despre nefericita care }"ptr., suferli şi cade, dar tn ultimul 
il' dreptate. Aşa a fost. Uitii la cutioa.ra reglD , ~ar~ ŞI-a. plătit cu vieaţa glori. momen' o forţA ascunsA, ne"~lutli, o ri1icl 

in gară a.şteptau m.em.brii guver· 
nulut, în frunte cu bi3trânu! ministru
president Avacumovict, clerul înalt, în 
f: .. unte cu mitropolitul lnocenţiu, digni
tarit de stat, oficerii şi representanţl af 
familiilor fruntaşe din roata. ţeam. Pe 
o tavă de argint, pe care erau gravate 
cuvintele: n Pânea noastră cea de roate 
zilele", precum şi numele regelui şi data 
zilet de azi, noului rege i·s' a oferit pâne 
şt sare. 

După·ce a ascultat cuv€ntarea de 
binevenire, rostită de primarul oraşului, 
regele a mulţumit # apoI a primit feli
citările personagiilor distinse şi a d1feri
telar delegaţiunf. 

A înclllecat apot şi urmat de un 
strălucit stat major, între aclamările vi· 
foroase ale poporulut, şi·a făcut întrarea 
festiva în oraş. Musica mil,itarlt intona 
noul imn, intitulat al SerbieI. 

Pe rot parcursul drumului poporul 
a aclamat pe rege, care mulţumea ridi· 
cend mâna la chipiu şi făcend semne cu· 
mâna. t ~ ~_ ~~ _____ ~ __ ~ 

__ ce;,. -In ~p()arl(1,- .. COKaeulul 1, au întim-
pinat betrânit ţerit. Au 10st scene emo
ţionante. Tot aict era înşiruitlt garda, 
care i·a închinat steagul când a întrat 
pe poartă. La treptele Conaculut nou 
l·au primit demnitari! de Curte ear mu
sica intona imnul. 

Oraşul întreg e pavoasat, ~n serbă· 
toare. 

Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicl·Barcianu. 

Inserţiuni şi reclame. 

LICITAŢIUNE MINUENDĂ. 
Pe bs!" tncuviin$llrif Vener. Conl3ir;ţor 

diecfsan gr.·or. rom. din Arad de df,\o 16/29 
Maiu a. c. nruI 2316 se publicA licitaţiune 
miouendli pentru prepsrarea Ifi renova-rea 
bisericei din Pilul· mare, pro~opreBblt~r'?-tul 
Chisineuluf, cu preţlll de esclamare 4416 c. 
36 ftlerl. 1010 1-3 

Licita$iunl'\& se va ţinea tn 15/28 Iunie 
1903 d. a. la 2 ore In loc8lita~oa ,CORle! 1. 

R<ftectanţil vor avea sA d~pDnli Ioa
inte de licits$iune vadiul de 10% in ban1 
gBţa sau In barnt de valoare acceptabile. 

Planul şi proiectul de epese se pa' 
ved~a orJ-Ifi-cAnd In cancelaria oficiuluI pa.. 
rochial din loc . 

Da~ din ,edinţa comitetuluI paro~bial, 
tinu" In Pilul-mare la 5/18 Iunie 1903. 

Stefan Leucula, loan Goldig, 
notar. preşedinte . 

E D 1 C T. 

~ :' asta cu diamante. Aceasta este toată re- °Dll.So. canere. pe care a fAcut-o. Re~ina din nou - mADa lu! Dumnezeu. ~MAnţQirea· 
f eompe 8. uga. avea un corp e 1 Bste o cree.tlune de frunstţ\ poe'icA neUi-

·1' ilS nepreţuitelor servicii cari Serbia decât a. t d' u mu t mal plin, gl\duitA. Dar cea·ce II tmprumutA farmecul, 
f 1 ~ frunte cu voevodul Milos le-a adus RusieI dorea ~~~e :e~s a II: portretele el, deşi este viata ee InsuflA tntrlnsa tnsufl' 8u'orul 

Cn lncepQtuI zilei 15·}l';a din lun" luHe 
8. c. se primeşte în eancelaria notariald din 
Ciuciu (com. Arad) DE SCRIITOR un tiniff 
care posede limba maghiară, şi e ver8a~ In 
afacerile noţarisle, precam ,1 In conducerea 
matriculelor. Batar anual va avea 600 ('or., 
cuartir Iti acciden$iI o pArticica. 

/
. u toate şaeeste eu totuşI iubesc pe RuşI' cinci ani en.sfoar: Bfve iL. li: Ine' Inainte cn care cu nelntrecut dar oratoric singur ci-

- i dati maesta.tea Voastră v . e rumoasll, avea nişte ochI t~,te ei ~xplicli cele 190 de tablourI reli· e' convingp, cl tapul Rusiei fi' -aţI d.e un foc nespus şi o guri cu buze subţirI giollse din iestamen'u! vechiu, pe carI le 
,t' Cont-ra bărbatuluI şi a fi I~ ~l~lei l,ucrl In ŞI fermec'toare. Rîsul nu-I şedea bine era Impacli ,i le lumineazA cu ralele ştiinţeI. 
ţL Chiar şi t ~ U - a & eeva forţat ca şi cum peste tot n'~r fi I Am av.u~ o searl de senine ,i lnlllţa-
~ a unei. (Va urma), ştiind să ridA din inim~. Absolut nu s'ar &oare plAcerI. 

t.,i ' putea zice, ci ar fi fost ceva 8utlet prea 
,1 

\P 

Preferi" vor ti acel 'inert, cart au de 
scop a lucra ţimp mal Indelungat tn caD ce
laria notariall ,i voeec a se stabili cel puţin 
pe 1 Bau 2 anI ln Ciuciu. 

Da' In Ciuciu, la 22 Iunie 1908. 
1011 l-j Oeorgiu Ioneseu, 

noi. cercullol, 

1 : ~ Il 
1. 
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r t ... "TRIBITN! POPORULUI" 

------------------------'. -~---"~-.'~--.-•• --'--.---------.~-~-----,. h. • ..___ • Nt. 107 

=~~~~~~~~~~~~~~+.~~~~~~~.~~~~~~~ 
~ P.T. ~ 
~ (rol jau voia B aduce Is euno$th ţ~ M. On, Public, efi In Arad phiţa it 
~ 81.ent Peter N-rul 4: (In C8Fa d'cdiniof,rA t\ 'u p, visilll) am d· Bi hA un ,. =. Institut de curăţire chimică i 
= şi văpsire de postavurI. ,.. 
~ Intru toate COl ~ 'PUJlltltor reeerinţllor mele. L'am Bral jat In s,a Irod rit = lnq\t voi put<:lll satilihee ,i celor ma' msrY pntr·nţif. CllrAţt>sc pe cale :: 
~ rhn:it'l$, dupA sisteDlul cfI mal DOU. haine de bArbatI, femel şi copil arOJ 

4' perdele, postlrvurl de mobile, broderil şi parlsolurl, prPl um ti curAţ'r..,,,, Ş' = 
~ va., sirea (to • culor' dop& plac) a rol tdul de stofr, - pe lângA preţuri ,. 
~ prt'a l.untaglOase. 
~ Ape!ârd la binev(Jitorul concurs al M, Onor, pl> b'ic, = 
41 AemOC! fU dCOB~bitl 8tim~: ,.. 

~ SAMUIL FRIED. ,.. 
~ '!:;'1 10-26 ~ .i .......... V· ....................... ,a 

mare prăvălie de periI, pămătufurI §i specialităţi de tualetă 
- ARAD, Audrassy-ter 15. (Palatul Hermann). _ 

RecomBadA mag Rzinu1 F ~"'l b'lgat 8sortat de 

Perii, pămătufuri şi specialităţi de tualetă. 
A m In (lE'poBH tot felul d,. perit de haine pdr şi dinţi perii pentru economia III! 

casa, industrie şi lux; vMuitoare si flh' Ob:fctfl tn 1 g/l.turl\ eu Sef'stf', p·ecum 81 Mticlii 
df' (',u-9.,it: piele de cerb, bureti, obiecte de tualetd ind g"re şi strMDf', parfumut"l, sll 
punurl, pravurt, paste, ape de dinti, pudre, pieptene etl'. 

Esperientde mele bogate eA,tigt\te pe acest tpren lmr fac cu puthlţl id\ pot 10 
destuli chiar .i cele ma' pre'en$ioaBe dorinţe, ale cDmri:!rAtorilor meI, cler rlVD8 mI'a 
este: rncrederea mu,teriilor meJ, 

980 6-25 Cu deosebitA stiml: 

. --_ .. ~ ~----_JI EJlE 1) TI S G Y ULA. 
- ::'- ------ --------------~ .-.~,~~-~ 

II 
, . $(. $ j G ,: 4 .l: p. 4. 

PiaRC, ~iaRin~ ~i n~t~ mn~i~al~ 
se găsesc tn depositul meu tn:fHnţRt in aIlul 1860 cu pre· 
ţurile cele mai moderate, 121. dorinţ& tn rate, eventual pentru 

~ t D ehi p i a t eul UDa. ti 
·Pisl1ele mf'le Runt din ft.b~irilf': BOlt>nilorf\r, Ebrb!}r, H fff.f!nl1, 

Kerr, Krămer, Koch ei K',uf'lt, Luzl"" Lyra. P trcf, Pr' k eh, Schf1t1bt'l, 
~tt'.rZh8mmer, S~i[ gl. Sebw"jgh' ffPT, Th' k ,1 Wf'fZ"ly 

- Primesc repard,.i şi arorditri de piane -

~c - .. ~? tJ MARMO~ 
LA\I\ "'. frIU"" 
Kauf. ~V.'kJlf-

In b bliot!1ra mea de tmpruwut\\re taxlI 
'unarA pentro retit ~ste 160 Of. pe 

IonA. De volum 10 tileri 

1 

TAu". 'l~;!~UlSOl[.l 

J. K RI S P 1" AR AD 

l<)ŞII~"" CII, l Sl'.t.IN 
Arad, str, Deak -Fereurz N r. 28-
96<1 10-20 Nr. t"lE'fonuluj 35 

II 

'l$--

II 

~HiJ.B.BHBa •• ~B.I~~~~ 
~1 , O··· ·~D 
._,_~,~~ TERENYI JEN, . ~ 
~ === Prăvălie cu diferite mărfuri Ta "Steaua albă" == 
• Ara.d, Pia.ţa. »or~~lli Nr. 22. (in colţ.) 

~Jt 
II 
111 

. 
Recomand&. m gszinul s~u de coloniale, tot felul de 

fSinI, precum şi site lucrurI. .. 

Dposeb:t recomanda. seminţele a tot ft>lul de 
leg-uDte. 

Pr('ţuri moderate. Serviciu plompt. • • rarea cu bani gafa 2'IJo 8c4zllment, 
La comande din provinţd împat'hetarea nu se socoteşte Cump~ 

945 12-25 

~o/I;R~~RR'· " .Rw'ir-'lH'~H· ,~tt' . J ., " , " • 
~ ftflr=e __ ~ 

.. 

I a~IJ:~=I~X~~: 1 

~ Dl'n Eftinătate ne mal pomenită!!! ~ ... r .~ 
~., csuu 1 propi€'ril EczonuluI de to' mn~ 1n w~! 

il Bazapul dela t~:tl"U ~; 
,,, toate obiectele 8e oapttil cu prejurl foarte redu.e Il" \ 1 H' 
li e.lrogem numai următoarele: . ID ca • og .. ':' f. 

U Pentru bărbaţi. Cors, t ri, " II 1~ ~'~ .. :, O CII.mllelt I!IM , dela -'73 er. MA~U.$l,." n -'70 .,. ,.,.,~ 
~~ Cl\wa 1!i cu 1ndoi!uri - 97. MAnus} de 8ţ~, ,,--14· " 

C§,mesi de mMa"l· 1'20 Brâ ni. • .. .. -'25 ,., 

p,.~_-~.. ~;:~: c~· D~.\~rl ~ ."ii: Gnl. d;:;~~ CO;il.-·
69 : le! 

k'~ M~neeta." - -'17 ... · Cii,r ;pi • . • dela -'04 ef. ,'~ 

B 
Ccravat~ dde mlit&sll .. -'12 .. CIorapI bodaţi, "-'13. 

!\mf'fi!l e 8sten • -'60.. H ,;n" l:Jtregi. - RO" U 
CAmelli de oxrort • -'40 , C~n elŞi Intarite. = - 75. \ 

'c C~m('lIi de ctilca~ • -'57 Gul,rl' • 10 
' >lor8pi • . • • • -'05 .. Ma'itlcte TI -:13 " ;. 

~~~ · .. = TI I ' Ciorapi brodqi • • -'15. C avate • 10. C!S 
B,~th;t~ -'04 "'~ n' Pentru dame. B -!'tel~ : -'1~ t~ 

•

. '< C!!impei... dela -'45 er. Coruri... • - 50 U '_~ , 
Cf m~~i colorl.te II -'53. Gh'!f' d", pâpzll. cu u fi Şl' ţ • . . .. TI - 18 • talpA de oiele • - 50. ~ fi ~~~ CiorapI americani pentru dame cu 25 er. ~;.~ 

a Tormal a.cum au sosit 300 dLz'ne de bllt:ste fine lbati~t) (luz,n8 170 tI'. . 

DespilTţâmOnt speci.1 pentru ebieet. de luo. şi joc In a :. 
porţelan~ cu 7 şi 15 cr. J!lc~ril pentru COpil fo~rte eriin~.-· ' 

il 
Gellnte 80 cr.; ge»nte cu ~rmonic& 250 er.; filbuiDuri pt>ntru ~4' 

; 100 de ilustrate 40 cr.; ta.ţlcuţe de pi~t :l5 cr. ; b'H-;tOtln(', .t" ba: H t 
., ('hiere şi portofolimJ, periI do par, haine şi dinţI, cuţite ŞI ~ ~, fi furrhiţe de oţ€!l II) or.; e&.punurI, p~rfnmurl, bretele pentru ~ 

barb8ţl. clldre de tablouri, t~VB>ne de lt'wn, ro nogr»me d~ ~1l 

li,

'"' matasil 11/. er. şi altele multe. P&nza de CiOTA 60 er. ","Irul. H 
Mingea de gume. 7 cr. etc, etc. 986 5--10 ~ 

, REleH EL Bazar de concupenţă dela, tt.'atrll ti 
_ . • vis·avis cu mOllumentul din piaţa L'''~rtăt.tff, it 

. L~~~a~~~Zi:~=~~ 
:. 
~ 

I i: 
!I 

i 
~II 

I 
I 
J 
'tl , 

Prăvălie de mode ~ 

ROS E N B L li H H, ~I SOTUL. 
" In ARAD 

Colţul pietei Sznbadsag şi strudel Forrny.'--
- ~-_.-

Recomande. IDH le /?eu m ,gllzin de mode pen1ru 
dame: m tel suri, piînztitw't şi dujonuri. 

+1 
I~' 

I 
Iii _ .. 

ii>- ~, 

--
,~i 

Trusouri gab, brch tl rl, plapome şi DUitr~ţur" --......... ,' "'. 

conCecţiunea noastra proprie. 

Cele mai bune fob icate soliăe ~i preţurile cele mai ieftine. 
;~ 

ti I 
1· 

Materie tin& pentru revrrl nzl. rare 1~i congerv~ 
coloare,.., tn Arad num81 la Bol Be b fl~ tn 8.sortimcnt 

:~i 
'ij. I .... 

bog&t. - .. /,,a, - -

Ex('cut9.m coofecţionarea de: 

~ .. 

..~ 

re,verenzi~ paltoan,e~ pa~rde.·~~.,' 
~ , . Adamovtct. 

şi le pr~gl\:im prin bineeunoBcutul crOItor , . , t 
. . _~'dlM&sun pen fU 

Avem tn mare llsortlment m!:lteq~F 

= orn.a.ta şi praporJtllsericeşti ~ fi eJlu:dl~rllte 8c.'ritori de reCUDoştmţ&. 

I 
Putem pre8,~Dt:: DoI le prrga.1im. precum şi de::tpre 

·.'i'~' derpre reverenz\ e ., ţ' bil . serviciul nostru bun ŞI meEcep iODa , 

Cu distinsa. atirna.: ". ' 
9687-10 " .. 

~". RosenblUh H. şi solul.:t'l 
,~~. 'y;' .~~,;:r,:~~--~ ~Hm' . ." ~.' ~W" ·,'f.:·"~~R":::t~~r-'~!t~ig.~fll~~~"~~,~-~:: ",~.~, \J...~ j +- ~. :;\. o" (,\.....-;Ş((. '.~' J .. '~'....... , 

~', \" ~ ~ ,. ;:~<,,;. ~'-'\"" • ~,:'j,' . ....... ~ 
1OII"\ld~~~,3I .':;)'1,::" :,:.,.' ,1" ~rj~>: ,1' ',;;"'-i';;~~~ '" '~~{J.l,.1:. .,..;t~ l. 
.... ............ =:t.~;~~~ . 1 l ...... ~ .. ~-+ ..._1,. , .. 

Tipopafia • Tribuu PoporulwM
• Aural Popovioiu-Barci&Jlu. 
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Conac\tl cel nou. 
AzI petru 1. ~oul reg: al Sc~biel, 

~ ,t f ce Întrarea tnumfală m capitală. 
ISI a . . ' 
l)lin de oroare ŞI el, n~ va mtra Am 
Conacul vechiu, ~nde s a petre~ut lfl

fiorătoarea tragedie, CI se va Instala 

-

"TRIHUSA POPOlllII-AUI" 

în Con acul cel nou. care fusese locuit I titel (roman de F. Burnctt, trad. din en- \ 
de regele Milal1 şi regina 1"atalia. 1 glczeşte), Ci/"II OI.'C()!/UI1lIl. - Din Ruc:1r' 

. ,,' (roman). Al. Ldphialu. - Vlad-\'odă C<\_I 
In acest Conac s a fa,,~t ŞI ale- lugarul (monowatie istorică). Robill. ' 

gerea luI Petru Caragcoq~evlcT de rega. Actul de des!llnţare al breslelor. P. V. 
In aceeasI sală istorică se va face si Halleş, - Corespodenţa din tinerete a luI 
receptia. Dăm mal jos descrierea acest~l ~llhail Ko~~lnicca~u (sfirşit). 1'. J'vla~'M·esc/t. 

, - O rect! itcare literara. C. Vi,xolicl.-
palat. Pe un album (poesie). 81 Ordşallu - 1. 

~ogdan.', Docu!nente~1 Regeşte privitoare 
la relaţule ţăriI romanestl cu 13rasovul si 
Ungaria în sec XV şi 'XVI (rece'nsiune). 
1. A. Rttdu!esc/t,PoBmzemlll şi A. Naum.
Georges 13engcsco? Pastel-; de V. Alexandri, 
tr~dultcs en vers lranc;:ais (recensiune). Ei-

Conacul cel bllOfJrajie. 
yook~ * -.-- GarderobA 

, ""SamăncUorul". excelenta revistă I 
llter~ra care ,apare ~ub conducerea d-Ior I 
G. C~)şbuc ŞI Al. \! l~huţa, ~r, 23 dela I 
)) IUOle (anul II) contlne utmătoarele ar- i 
ticole: . ' ' \ 

--
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. 1. ~i~'~r~~_1 
Perdea 

Salu micii -

Grlitlinli 

-1 1--
A llurtnDlente 

10.-1 1_1 , ___ 1 ___ 1 I_-.:.T--I I--tl-_T;....-- ~ ... -------
I(;:rd" 1 ~::i:i~ '!;II~ -- -- ~-Strudll mare 

Strl1(lll mllre 

In curte intri din strada mare, pe 
Poarta, pe unde au întrat conspiratoriI. 
In stânga e o terasă, car în dreapta 
trecI pe lângă Conacul cel vechiu, şi 
anume pe lângă colţul cu odăile în 
carI au (ost omorîţi regele şi regina, 
Ferestrele I şi 2 sunt cele pe unde 
au fost aruncate cadavrele lor. 

1) ministrul Jivcovicl a ţinut poporuluI 
vorbire şi a anunţat resultatul votuluI. 

Celelalte părţI au servit ca apar
tamente luI Ylilan şi NatalieI. Acum s'a 
instalat într'cnsele noul rege, care toc
maI de 45 anI a fost exilat din patria sa. 

r 'OJ:I~i lJeI/Sllşla~z: Inga?uitorif, -- D. I 

:\ .. lIHt: ?l . SU~lt prIVIrI (p<;>ezle), - V. Pop:! 
DoI "pletlOl , - L lJanc: Ruoa (poezie) 
:\. 1 F b.' 
h. 1I1:9;a: Zespuns d-lul Tanovicianu, ~ 
D. AlIglu!/: R,(:sbunar~a bujorilor (poezie), 

Il. C.'lell~l: CroOlcă (grupărI literare), 
- A/ana CW/(allll: Scrisoare - Biblio- I 

i' ' grallc. I 
Recomandăm tuturor iubitorilor de I 

literatură această cxcelentă si plăcută revistă. I 
Preţul abonamentulu'I este pe an !O! 

coroane.. \ 

:,>Poporul Eom{m U
, (Budapesta VI,: 

Vorosmarthy u. 60 a. Preţul pe un an 4 \ 
cor. Numerul 4 (îl.). Cea mal bună foaIe 
româneascJ. ~crisă pentn~ popor. ~u, numaI \: 
preţul el nelllsemnat o [ace acceSibilă pen
tru rom~nul cel mal serac, ci şi limba po
porală 111 care e scrisă, N'ar trebui să i 
existe sat locuit de românI, unde {oaia \ 
asta să nu tie răspândit[l In cel pUţin vre-o i 

:1-0 50 d.e exemplare. ~laI ales preoţiI şi 1 
lI1ve~<1tortl ,nostn 3~' trebui s<'\ se adreseze 
adl11ll1lstratleI să It-se trimită numere de; , , \ 

p~o~ă, c,51 astlel con\"i~gându-se de spiritul I! 

sanetos III care e SCrisă, s'o poată reco-
manda tuturor poporenilor lor. , 

Ar fi de dorit ca foaia asta să câştige 
mereu la teren, mar ales în vederea lătirir 
pril1:ej~ioase ~ socialismuluI falş printre 

Murise'n noi însujletirea ,-
Ne prd.pddeam cu braţe'n sîn: 
Şi'n locul dragostei, bârfire a 
Şi'n locul cinstei, caciulirea 
Era virtute la Român.' 

Priviam miopi şi făr' de ţintă 
Furtuna, care ne-a cuprins, 
Pdrea, ca iadul se frdmântd 
Să ne zdrobeasca raza sfântd, 
Ce'n suflete ni s'a aprins! 

Vedeam surisul crud, demonie, 
Al celor ce vinat le.am fost, 
Se tupila neamul leonic, 
Când vulpea îi cerea laroni,; 
Să-i dea bordeiuZ adăpost •.. 

Dar eată inimoşii tineri, 
Intl'un noroc s'au pus la sfat, 
Şi cu povata sfintei Vi11eri 
Pe româneştile îutinderi 
Drapel de lupt' au înă1tat! 

Şi vesel'i au venit sdtenii, 
Pădurea tntreagd de stejar! 
Şi dat-au mâna cu lJobrenii 
Şi pept cu valurile vremii 
Şi-au pus un fiu iubit, stegar! 

Oe cântec dulce prin poene, 
Şi câta doinei-a resdrit! 
Cd printre umedele gene 
ba: 'n{rigureazd nu oi poeme, 
De-un neam, spre zile mari ursit .•• 

. " Bă mori, când nu mai erezi în tine 
Şi'n leagănul, ce te,a doinit; 
Dar sti trdeşti ţi se cuvine 
De crezi, de sim ti, cd'n urmă-' li vme 
Un neam voinic întinerit! 

Să mori mai reu decât mişelul 
(1e poarta nume criminal, 
Când nu-ti urmezi menirea, ţelul, 
.şi-ţi schimbi, iubirea, ca vitelul 
Satanei celui infernal! •• ' 

, 
l 

~ Ai unsI la intrare, ureI opt trepte; 

-C" 1~?,sd:ta, ~c?~e~i! ~~ s.:i1~,I,~' ~~~ d~,~,~~1.~~ 

Se va gândi oare cu acest prilej 
la nestatornicia lucrurilor omeneştI şi 
mal ales la nestabilitatea tronuluI 

SerbieI ;) 
romaOlI nostri. ' 

,., C((~f, 'kHtftolt:a.a" ~ i\ustr:lt~l rom,a- \ 
I1casca dll1 Arad. Editura institutuluI lito- \ 
gratic P. Simt/OII, Arad. Pretul uneI buc:.\.tI 

})CU· sd se nască şi,.. de neamuri 
])in seminţia ta, în veac, 

, ,~' d'unde ureI pe trepte în etagiu. La 
"stânga o saletă, care în ziua alegeriI \ 
era reservată publiculuI. ContinuCind 

Cronică bibliografică. la banI-) " I 
Ca o pddure cu verzi ramuri -
De vei înscrie tu pe flamuri: 

---1 

.. . , 
1 ., . 

daI de st?tUI~ luI Miloş cel mare, în Toţl autori~ car1 doresc ca opurile lor să 6e 
,dr~ap1a Şi stanga căreIa sunt treptele date colaboratorilor nostri speciali spre receusiune, 
splrale, cioplite artistic, carI duc în sunt rugllţi a ni·le trimite tn cMe dou~ exemplare, 
etaşiu. In faţa statueI e uşa mare care de-oare·ce un exemplar are s~ se pl\.streze pe sama 

dă 1O sala ma d' fă t 1 bibliotecel r(\(llu~ţloDale. re, un e sa' cu a e-
gerea. Locul punctat arată unde au ' Convorbi~ liter,arel,\cea ma! ve~he 
stat membriI S . . S 1 ŞI mal valoroasa revIsta literară-Istorică 

" . cupcmel ŞI al , e~atu uI. românească, în Nr (i din anul curent (37), 
Pe lan~ă zid. au stat membnl cor- are următorul cuprins: 
puiul dIplomatic şi înaltil dignitarI de A. Naum. - Din Legenda Evel, Pe vîr-
,stat. ' , fui OrtygieI (poesiI). 1asius Seczmd.us. - Lu-

Din sala mare d l' ',1 . . mina LuneI (poesie). St. Iosif' şi D, AIl{;hel 
de ' ,a lI1;r o a ta nucă 1- Angelus, In surdină, Caterinca (tradu-

ta fereastra careia tlnsemnat cu· cere din Verlaine). A. - Lordul cel mi-

Felurim.i. 
Benase eroii legenda.ri. 

Gloriel delg Dobra. 

Imi tai din inim'o bucata , 
Ca s'o împart celor sdrmani 
Sd simta tot românu-odata 
Viatd dul(;e, 'nviorata, 
Pe urma' atâtor srepticiani I 

, 

.J Se află de v~nzare la administraţia foi! 
noastre. I 

"Romanul rediviv prin dac tU ••• 

. . . 
istoria, Români, ne'nvatd, 
lJe vremuri mil;i, de vremuri mari ; 
Popoare vii fi de vieatei -
Ce mândre-s, când ţi o spun în latd: 
Renasc eroii legendari 1 

Cherechiu, Maiu [903. 
Pr. Al. Muntean al luI Vasile. 

NANTAS. 
s~l~ rupte, din carI curgea apa în şiroae Nantas se ridică c,u atras. de salutul -, In lăturI cu astfel de gândurI! 
ŞI făcea bălţI formale. I de adio al stăpânuluI zileI.. ŞI ~l era pe 1- lşI zIse de teamă să nu devină laş, să 

Sosise dară sfîrşitul, Nantas se întreba, : cale să-şI ia remas bun, şt mamte de a nu caute scuze. 
în ce chip să-şI pună capăt zilelor. I se cufunda în noap~ea vecIniCă, voia să ! Şe aşeză în locul de mal 'nainte şi Nllnlil de EMILE ZOL!. 

(Urmare). 
1 

Si cu asta ' . -d 'ci se stmsese ŞI cea din urmă 
na el~' Cu bucurie ar fi primit orI-ce 
ocupaţie, numaI Ca să aibă pane s~ 'b" 
\'n:me de-a munci. ' a al a 

ţ. PloaIa încetă. în urmă i . . 
plină de amar ÎşI ve d ,ş cu mima 
Od 

. A ' zu e drum spre casa 
, ară se oprt mamtea vitrincl u J' . f' :\11 b -' nu Zdra . 

Nu mal avea pentru ce lupta. 0, l' maT guste odată 1~llllna. ~ : puse lurăment, să se arunce prin fereastră 
mândria luT era încă neînfrântă şi încă, ApoI se I?I<:.ca,. ca sa, maT vază odată Îndată ce s'ar face noapte. 
tot era convins că lumea va pIerde în el . frumo;~sa grădma dm vec1l1T. , I qboseala şi truda luI însă îl învin 
un om mare; în el pulsa o putere, o . \' ezuse eţ adese. colo JOS o ~amă serii ŞI Nantas adormi. 

\i~ntoat~ ogaţta cer vedea acolo i-ar fi 
"1 ~ ,s, rancl; cu 5 rancI potI trăi opt 
Zi e ŞI In Opt 7.ile multe se pot' Înt' I 

~"...~,., __ o :,. Dar n'avu' vreme să' facă mu\'t'lelllcpo
a

! 
:-. templv 1 ă l n-ar, c c ,mu\ţ1tnea ce se misca În 

grupurT mar! prm strade, "il împinse liej~ de 
pe tr?tuar Şi o trăsură, ce toc mal trecea îl 
stropI cu noroI până la frllnt~ 

voinţă rară, şi nimenT, nimenI în acest uoeră, sveltă Ş,l blondă, care se pltl~lba: D'odată il trezi sgOll1ot de vocI. Era 
oraş colosal, care să-I 'inţeleagă, să-I arete ,p,rll1tre straturile de florI ,ca o~ regt,nă. ' femea de serviciu, care îl aducea o damă. 
punctul unde ~ă-ş!, pună, piciorul ca să \ ~antas nu era. o fire r~manucă; 111 vrcs~a i - Domnule Nantas - începu ea -
~coat~ lumea dm ţlţtnf I CăcI _ da, ar fi I .n ,care ,al~~ t,l~erl SCriU .versurI de drd~. dama asta doreşte să-ţI vor. . - dar 
(ost 111 stare s'o facă, simţea in sine putere \' gost.e ŞI \ l~e~ză ~ d~ copll,e dn:gl, re el , se opri vezcnd că nu arde lumină si coborî 
sa. săvirşiască lucr~ril,e cele mal marJ, şi n~1l1al, ~!nblţla Il., lI1~sl.lt1eţ1se; In vleaţă I in grabi1 trepţil,e ca să aducă una: Se în
val! _ tr~b"uTa să nlIIllcească această putere n,lcI odata ,.nu-I eşIs,e ,In, cale vre-o feme~.' t toarse ,1I1tr'0 C}lpa, puse lumina aprinsă pe 
_ nefolosita. ŞI acum,' cdn.~ s; desparţla de lume, t:ebul"a \ masă ŞI apoI eşI salUl<!nd pe dama străină î,1 

Furia ce~l cuprinsese la început, se să 'dse gLlI1deasca l~a {r~mseIea~a~ea ~nfandra, i aceeaşI vreme con1îdenţial şi totuşI plin 
prefăcu Încetul ~ 1 ~ ~ - ar numaI o c Ipă, apoI lşI tnLreti runtea, de respect 
durere ş' , l?e 1I1C~tu ,m o ~esRus,.a şi-şI strînse pumniI: o ura cu~n ÎI ura: N', ' ' 
veni î~ 1~'0 Istone vecl~le dtn coptlăn~ II pe toti d'acolo din vecinI a 'căror bo Mie 1 aota:, trezit ?şa brusc~ ~e UIta Uimit 

C ., '-o 

~ . ~ u, privIrea cruntă, cu dinţi1 'inclestati 
grqbl lna~nte; aşa poftă avea să se an;nce 
CUI pu~n~I asupra mulţimel ce-I stătea 'in 
ca. e Şl- rmpedeca în mers. Dar în vrcme 
ce mergea aşa d" , , " a anclt, era cat pe-aicI să 1 
strivească un omnibu A d 
peste podul S' s, ,ear can tr,ecu 
r " aIn t s -Per e s trebUI să 
lac" un oc 1 '" trece. _ Ah 1 ~a o fetiţă mică să poată 
şi copiiI micI ~ts~ta era prea mult! Chiar 
lirea luT cea l~atdnpedecau! asta era umi-

C ureroasă, 
a uo mi~tret ră' . ~ 

târziu acasă. " I11t SOSI Intr'un 

Căzu În scaun si c ' d 
hainele sai l' d" a pIer ut privi la 

e ,1' me e noroI, ~i la cismele 

miraculoasl~t~ Un om Inve~tas~ o ~aşlnă ironic' se înholba înspre ~l prin iere;trile Ila oaspel,e asta străIn IşT ridicase voalul, 
dar 01 It' , e? construcţIe tngeOloasă, J

esc
l
1

'Ise \ descopermd o faţă luI de tot necunoscuta. 
, u Ilnca ntcI că 1 ă ' d' U " • • p ~ 'bă ' venţia as'ta enială'" ~o,a S' ştlev ~e m- _ 0, mi-aş da sufletul sataneI, m'aşI j utea sa, al,' ,~TO 4Ş anI, ,avea t1~ăsurl 

prinse atunc~ pe 1 a. "'~allle ~ebuna Il. cu- vinde celuia, care mI~ar da cel d'ântâiu I COU1une, şterse~ ŞI o~raJI, graşl .. ~un~ zareş,tl 
1 

' n festrul lanorat <:1 cu . ,,, Ia caluoilnte Era mIcă "1 ara"'·' "~ "\ "orbI3 
o oVltură de ci ~ ", ' ., CIOcI francI dm viltoarea mea avere II'?' ". ., o ,- ..• ,...." , ocan lşI sfănmă munca .' . dulceaa. r"~., nepreţuită. ~T vem să zlln~ească ~ amar Da, dacă I ~ M "-.' 

AcestuI om îl să . . ar eXista vre-o casa de Imprumut unde' Nantas I~ ofen SlOgU' , <. 
oferise mult'I b măn a ŞI el: Şt el al putea amaneta putere de vieată şi energie I avea, ear el msuşI se aşe ': jl . - ~::". 
de o Înaltă ,ll,mtl 1.0 tliăze ,un mehanlslll rar, n'ar mal duce linsă' sau dacă ar veni u~ 1 pLltuluI. Tăcu şi privi la !!a. 
, n e 1genţ' ŞI putere de va' ţă - . , ~., , "\ ~ ~t acum trebuia să nimicească ma i~'~ " barbat poht~c s,~u un ba,nchler" ca să-I , ,- ~um~ele meu ~~U'j '. ',' ,: .. / 

asta, sdrobindu-şl capul aruncAand _ Ş ar!a exploateze IOteltgenţa - I-s'ar vll1de lui ChUlO.' In H}!r'O 'OJacere ',1.', . ')' -','. 

f
use prm C ' ' A I C t' 1 d ă ./ ereastră pe trotuarul stradeI. onvl,ngere, onoare! şI e o os e \' tant' . ,./ .. 

Soarele dis '1 dă" "e~e, ,cand te lasă să morI de foame! Dar, Deoare-ce nicl-odată (" .. '" 
şi vec~hT· al rădl' ~u d' l1p ~opaclTv 1O:lţl ~l dm nou trebui să zimbiască - mişeiI, : nume, nici concluziI nu ; ,;' 
maur lucit;r ve nt~d Iii vec~nTd scaldan,d ca~I aş t ~ apt ~ să vi,nă cllmp~rătoriI tot II acest nume necunQ'~cut, T:j, ,j,~ o'. : '" , 

~ u runzlş e toamnă. atat de 111lzerabtl se sflrşesc, s:1 aştepte ce~I va spune e~. 

\ 

\ 
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MARGARETA 
eRte cel mai Eligur mijloc pentru 
producert:8, p 'rIt cilOI.lH!ea IIi con· ~ , 

'. ~ seIvu:;:ca ; 
EI ~ 

.:: F:RUM'C'SEŢEI. : 

.~ = _ A~e8t minulJat, pri",'!H8t nevn- ~ 
"'" ~ ţl\lLMnr, (urat ei f~ra, grfl~iwe sre ~ 
... un efect uimitor. r;-
':- ln cMe- .. ~ Zile hee BA dlsparQ, I ;= 
la alulJllele, petele de ftcat, Cf'jiT, S 

,'::;: ju~ult\lcile, bub.ţelf'J punct. DPgrB= 
-- (comcdoneit) $1 toa1.e 8felt:uOlle ~ 

! ~ (j8 1)('10. N 61;ezpşte IOl'rt'titunle I?i 'l 
;, ';: CIUţ i.unlt\ d~ ,t:l~ti!it (bubat) a~ ~nd I 
'~ et<.'d ~hiar ei aeupru ci'br ffibl 
. ': lil~lmt\l\ în v1rdU~, tl:\,:ora le face ţ( 
'i!: pelt a lllJ~r§ 1f1 fr ~moai:i§. ';) 
1- & • ~ Dt, MoseugpH şi Mi~!l!g 'f, re- .,:;: 
I'.~ li\! 001.,} prof. vir.de·~!1. Imrditunle ;. 

:::1 de (ltj obr:'ji cu t'j utOI ul mll~8- ::. 

;.. giu liL Bpri:l aces~ scop Crema ~ 
~ I M!ltgartt!\ t'~le cea rupi potrIV1L&. 

KALMĂR JOZSEF 
mechsnie. 

Recom8Ilda. 

llicicletele 
sale de cea mal bunA oalitate. 

Are tn deposit guma intfJrwară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de parţI constitutive d'ale bicicletclor. 

Eftine şi pe lângă. ga.ranţie 
efeptuieşte 975 18-

Reparaturi de biciclete, 
jJ]stlillirl de 

sonării electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Salai z nr. 2. Telefon nr. 242 . 

M~ 8Vgr j':z Ia 

CĂLCAT LUCIOS CA OGLINDA, 
la case, ll\.lb cOl..diţll extra ordin»r ti,· I\vau· 
t~giOtlB(). 941 14-15 

SEIDEL OTTO, 
fabricant do delun, 

.A BA D J And.rassy-ter Nr. 9 
(vis a,vis cu bisericA). 

Execut olI-ce fel de chipiu mi
litar, postav finanţi"l pentru pompierI. 
pentru preoţI şi civilI, calitate bun9., 
preţ model ai. 935 20 - 80 

Cel mal eftin isvor de cumperare 
din Arad. 

Juvae:rieale, 
bucăt,i de aur şi argint (f'rt\nte) 

bilete de am.anet 
Cumpl?rA pe bani gi'ts cu preţurile 
cele mlll scumpe, S:lU le sthimb& cu 
slte objecte 1005 2-

Deutsch Izidor, 

I VEGH, lSTV AN, 
tinichigiu de eHi.tUrI şi lux, 

A It Â D, Boro! Beni-ter Nr. 10 • 
936 17-25 (Coltul străzii Nador). 

Primeşte orI-ce lucru de Olna. 
Il!-ent, acoperirea cu tinichea a clădi. 
rIlor, turnurilor de bisericA; mal de
parte ~ucrarl pentru Introducerea apel, 
aungtarea OdAilor de baie. a condu
cereI apel In bucatArie şi' la closet 
r~pluA ţe~ile. plesnite ata,t tn loc, ca.t 
Şl In prOVinCIe, preţurile celea mat 
moderate, execuţie prompta., 

Haine pentru domni 
cu preţ excepţional de ieftin dupa cea mai 

moderna croiturtt ' "'" '. 

A.rad, strada Szcnt-PM Nr. 3. 
(Vis·a.-vis de caft'neaua Erdelyi). 

Din stofe indigeuB. şi englt'zea8oii. ~."
Executarea cu gust. Deasemenea ftJc 

., 

• '~ 

~ ! Dac90 f~~a zllmc 80 msselid cu ~ 
,~ Crema M~rgljrtlta. djelpar nu fiU· = 
1

, ~ mai 8uniţ~le. pelE'l~ de fi!cl)~ ei =:1 

,.:c alte m curli ţt'I1ll de piele ci şi ~. 

Cu etim§ 

D-na Prohaska Ferencz, 
Arad, Klipa·utcza 47. 

cJasornicar şi juv~ergiu 

Arad, Strada Telll plOlll. 

-- Telefon n rol 11&. --

ori ce r~p.arl:l.turl cu preţ 8vsntflgios. 
Rog sprlgmul onoratulul publ~q'.1 '"""'~. ' 

Cu distinsA ",timA ; ....... .,.4f"?'.""""'., 

1'; creţ urile, cillVitlll iltl (le bub.\t iji ~ 
':3 alt~ anomalii cauz'tte prin MlIl- § 
. = D'jţl', gr)j, boalA, e te Ulii re ser- ;; 
, ~ va tiv in contra urlliţel soarelui == 
.= Şl vlLtulUl. 1;\1 ZIU~ He poate 11.)· 5: ... 
.... llebuilJla. 3 
~ -
.;: 1 bfl1'can mare costă 1 jl ,unul ~ 
I mie o() cr Pudra de dmnă Alar- ~. 
. gareta 60 cr Sapun Margareta := 

• :;. i 35 cr. Pasta de dinţi llla1'gareta â 
i ~ 50 cr, Regeneratorul părului pro- Z:, 
'.§ duce colom'ea originala a părului ! 

Urm. lui Papp Kalmăn, 
atelier de aurăril, argintarii şi ginvaerieale, 

Arad, strada Fdbidn 12 (Casa Bontt'). 

. P~imp~te lucrSri [n aur, argint ~i 
gtuvaeruale, apoi Harj Hf a ct~ altare, strâ
fommrea ~all aurjre~ lor d!n DOU. Preţuri· 
ef~iIle, serViciu prompt 956 12- 50 

DacA aveţI 1008 2-50 

tapete (covoare) de reparat 

937 18-50 lV O l s t erI z s O, 
croitor bărbătesc. 

pictor de artă şl firmă. 
A RAD, strada. Deă.k Ferencz 39 .. ·~; 
Am fost aplice.t 8 aur la domnul 1050 Czdler, 

ca conduc~tor artistic; esecut: 

';L. încdnmtit 1 fi. blondinisarea pd ~ Kiss Albert, 
rului de ori ce culoare. Fărul pri == 

~ mesce () culoare aurie 1 fi 50 cr. g tap i ţer şI de cor a tor. 

fio acele covoarH de Smyrna. sau 
F etsia. nu le trimiteţi In alt loc. In 
Arad nu se ,tie lnc9., cA mai fra.
mos şi mai eftin le reparează sub
scritlul, care "in nenum~rate părţI 8. 

primit scrisorI d~ mulţumH ă. 

SChW8l'tZ J 6zsef, 

InscrIpţii şi decoraţii 
pe sticlă, lemn şi fit'" 

frumos şi dura.bil. =~ .".' 

= Pomada tannochininica cel mai i, Arad, strada Varja6sy Jozsef 13, 
x bU?~ mijloc spre cultivarea şi crea-

,.; cerea parului 35 şi 50 cr. Resu S'o Primeste tot felul de lucrdri de tapiterie şi 
ateller de repust şi curaţit covoare. 

JozseJl'oherczeg-ut 8. 

Esp.cut d'a~emtnea pietarca. de icoane. 
sfinte pl:l IAr g\ pff~url modetate. 985 7-10 

Pentru biserici lavoruri de?sebite. 
~ citor de musteţe Bahus de Vilâgos I decoratiuni, coofet ţ;.oIl8re de madr1:o ţ 1 şi 
~ spre cultivarea musteţelor 25 şi ,o I ce repf.lrl:l.rl cu cele mtil modeato prt:$ulf. ! 

1;' 35 cr. 989 8- Canapele .i madrsturt 813 gAseRc la In atenţia publiculuI 
Primoec covoare pe pllstrare p l:ltt' val Ii. .......... 
In atenţia ono proprIetari de rase. .~ 

!'5" Cle~ent FOlde~siL+~H~t~n~p~e~r~m~s~n~el~l!~ll.~t~n~de~\P~lo~B~it~Ql~,~rn~~u,~JiAlii.J,~!.i~·Ji-+~~~i~M."~~.~i~'i--~· ~-I-i' '·i'''i.ii;o.ii~-;I~-:i:o:r:::~~.'·iJ::t'·j'''~'iiîI'·''''~·''i·_~A~m:.~o~n~o=3~re;.ia~a~d~u~Ce~I~Id.1.~ml,~.n!:'''",~~:~!l~:]~, ~_ 
1:" I Arad, str. Oeâk }'ere~zi;~ U." ono pUOllC IHlUpra. ca biroul meu de zidire din stnda of' 

RI'ITER şi L1JSZTIG 
color i tor şi v A P sit o r de odM In 

So borsin (com. Ara.d.) , 
Si) recomaodl\ Or. pub'ic din loc ei PIOVj[iţ~ 
JlI~ntru ~xeclit8rea de lucr§ri de cţ,lorire si 
v~PBirp, a. sprfl p: aurirl începend dela cele 
mai simple pană la cele mai splendide. cu 

petorl moderale. 
Lucru solid, conştiincios şi punctual 

Gl>.rlltliţ", dep!iIJ~. Bisericelor le oferim avan· 
tajurile cele mai mari. 971 7-50 

- _T 

In atenţia publi('.ului ziditor! d .. Knezlch K1'troly Nr. 3, din 1 Maiu 
Am or::oare li Bth:ce II' C\looştinţlli m. StabilimentuluI meu e ~igle. st. n.,l'am mutat 1n str. Kapa Nr. 37. 

on, public, cA t!l str&da Kapa, n-rul 12 Primesc tot felul de lucră~·t noue 
(casa proprir) am des hi!'l Când mulţumesc M .• On. public 

j;ti reparărt oe se ţin de acest ram, t ~ ti' lOr a de c"re m'· ·'red 
O cancelarl'e de zl'dl're. ~ pen ru PQr n f.\ ... ...,. atât tn loc cât şi In provint~, pe lângA nicit tn decurs de 7 anI. Il rog sA 

Intreprind zidiri de case nou~. restau
rarea ei schimbareI de (alle vechi, cu un 
CU~8!iţ ori-ce soin de lucrare ce se ţine dtl 
ramal Asta, pe It[lgl preţuri eftine el g~tf>.Dţie 
absolutA. 954 15-30 

Cu stirnI: 
Tel1cz linger I~i't,roly, 

mll.ie!ltru de zidBr rlip1omat. 

preturI favonbile şi garanţie deplin&.. binevoeasc' a m~ onora şi mal de
RugAndu-m~ de partinirea mult onor. parte cu ea. 
public, 

Semnez ou deos. atimă Cu deosebită stim~: 969 15-20 
" Szidol- J anos, 

XLAICS D'C'S .. N, m~estru.zjdl1r diplomat, membru al aRocia-
măi€>6\ru-ţ'glar. ţiunel arMsoe 8 măieetrilor diplomati .--

Arad Angyal nt( za Nr. 26 ti !ndreptAţi\T. 
995 6-25 

EL 

DHr nid ea nu era gr;:ibit.l să vor- i - Spune-tJlY, n'a1 voi SJ te dsătorcşU? I Ar fi putut să mal vorbiască rnult~Î. aCtd de sfera, soci~~lă a dOlllnişoare~, C~lcr. 
biasca, ci privia în jur de sine prin odaIa I - Eu să me C<lsătoresc! Doamne, l' vreme, căcI Nantas n'o asculta; dllp~l ce 1 e IH LI ro~antlc ŞI.apoi'; - ca s~ fIu s~n-
strîn1t<\~ căut,lnd l?ar'C~1 cuvint,ele, p:i~l carI li c~n~ m'ar l~a de ~ărb:1t: y - respunse el s:; sti~sese focul indignăriI dintlil. ~Ilcepu 1 c~r:;, - HnI ~lacI,. al figură, sJ.'np(~t1t"!t .. 
mal blOe :;;l·ar, h putut, espllc~ miSIunea. flz~nd, - 'fo fata. saraca, ~ pe care n'aş , sa rctl,eclcze; la, adecă de ce nu? N~: tu: \ ŞI c~p. bun, \i cI aJunge depar ...... tc. Sunt ... 

Pe urmă mcepu ŞI drept mtroducere fi lD stare meI s'o tlD cu mancare. sese ŞI de altmlOterl gata să se vlnzJ. ( \ convmsă ! . il' _ .. >:~ 
zimbi du lce'Jg. _ Nu ci o fată foarte boO"ată foarte I Ce-I păsa de cumrerător! Era vorba de ApoT se sculă ŞI se rec?m~ndă In ~U~1. 

. - Dragă domnul~, vin c~ prietină. frumoasă, din familie de frunte~ ca:e te-ar. un tÎ~g: ca toate, tîrgurile; cineva, Îl of.eria I ~ - Numele meu,.e, Ch~lln .. LO~lU.es~ "':~ ... 
.\lI-s' au , dat ,despre d-ta mformaţmnT foarte pune în posiţie d'a ajunge la posturile; o poslţle buM, ŞI el ave,8 sâ-'şl dea In s~hl\ub î 1D casa baronuluI J)a~lJdle~'S ŞI ,d~la 11, ar ~~n -
bune. ŞI mi s'au povestlt multe lucrurl cele mal Inalte I nu ll?ele , Pu!e~ să eSlste lu~ru mal suuplu l' baronesc,l eu condul: ~ospodart~. ,1ll<~L~' 
cmotlOnante. O te ro o , nu crede, că N' t d' . d' d t.v • " Ş' • SI IIresc? Prnl1 la pantalonII seT murdarT, \ crescut ŞI fata baronulUI, pe dommşoar~ . 

, , , n,. an as e. em o a d serios. - 1 ce ' . , , d 1· D ' ., Fl ,. d' a cu pnClD(I. 
:.lin VOIt să te spIOnăm, nu, CI am itu::ut-o fel de tîrg 'imI propul? _ intrebă vorbind 11~ cIzmele s~le rupt~, ~l1npa CJ. de 24. e Via .. , ommş~a13.~" la e , .\~.ni ldAc : 
numitI ca să-ţI putem fi de folos. Şuu ce fără voie mal 'incet '1 c\asurl nu mancase nimiC, ~I·şl aduse aminte Salută. ş~ eş~ \n gr~lba, ~Ulll:!~ncI· 
vitreg te·a tratat soartea şi cu d.t curaj al F' ", ~, b' i de toate umilirile ~i desamăgirile, ce le masă un pliC mchlş. ~uprn~de~ J:)O t ne ",-1'1' 

Început lupt~ - dure:e 1 până azI fără re- ": ~ _ a~a asta )tlner.~ e"LO stare,_ ,I,~e-; î~Jur<~se de ,d0u.e ,tunt î~coace. Şi ~CUI!l Era un avans ce-l, ofcna, mlJIOCl~Oare(l <~~:.;..,~ 
zultat '" re rog dm nou de ertare, că cuv~ntata, Ş,I te vorAl:a. Cd ba~atuluI s~, 1, se: mtc, cmeva IT oiena puunp. să calce ID pl· ca saşL poată acopen trebUlnteler,. 
:lşa nechlemată mi! amestec în afacerile i'h' .un tată. 'ti 11 :e~pull e domnLşoara \ cioare lumea, ce-l lmpingea spre sinucidere! urgente. , 
d-talc, dar te asigur că sunt condusa nu- ~ ULO scurt. ŞI . eg:~at1c. ! _ Bine! _ respunse scurt. - 1\11: Na!1tas, remas smgur, s 
mal de cea mal ~inceră simnatie <oi COI11- ImpreSia dmtalU a luI Nantas fu, sa învoiesc. nou la fereastă, Noaptea s> ··'t . l r,. 'd" , d d ' ~ l:<I JIU 1U.l 
p.ltimire. se fi ICe Şl s o ee pe ol11mşoara asta pe _ Ah!.. - esclamă ea îmbucurată. peste oraş; ~ra. \l1tunr;., . numai Într'o 

, Nuntas nu-I r~spu~se. Cred~a. că ~oate uşe afară~ .' " Acum lnsă pretinse vorbă "cur,ată. putea deosebi l1lCl'J~tft~ia o lumină slaba ... 
V .. l h vorbl,t.de ~l lemeta de serVICIU, ş~ era - E o mIşelie ceca·ce-'mT propur! 1 Să·} spună fra~c cat cere pentru 111lJ10clrea fereastă a palatulbiondina aceea sveltă era 
~lc~m c~nos ~~ afle" ce ,vrea dela dlns~l - îl strigă. " . t acesteI, căs~tortI: ' A , ,Y ~şa~ar1r:l~seţa, ce pă~ia mândra, ca 
:,;tr<l~na asta. E~ C?nt~nuă să-I vorbească 10 _ O! -- se apăra domDlşoara Chul11 I F~a :p~ote~ta, aSlgurandu-l că lucreaza v?rba, ,d!1 si nicI că.1 lua In seamă. Cc-I 
CU\'lDte alese, mcarcal1du,l de laude mă· cu glas dulceag cine va folosi un ter- \ din prteODle slOceră, dar pe urma urme- ŞI o regtO ea' sau alta I Femda nu numern 

l' to re ' . . 1 d f 1 d' Ve păsa tace. . gu la. . ,. min at<î! de. u~'lt t In adever~ mbite domn, t t<:r ceru 2,0000 . e ,r~nc Ln zestre. . ,: Il tÎr ul ăsta. . , .' .~, 
- D-ta, d-le, Nuntas" a~ un vlltor fru- d-ta al uuplml o fapta nobllă, ar scăpa o , zend c~ ~ are nllUlC m contra, deveni ŞI. 1 ~antas îsi ridică ochii ŞI pnvI peste 

mos. Am ,:ezut cat de nelll.trâm al remas familie onorabilă de ru~ine şi disper4lre.; maT pncunoasă_ orasul ăsta' c~losal, ce se întindea la pi-
111 nellor~clrT~ ,c~m ~l conunuat lupt~ cu Tatăl (etei nu ~tie în.că nim~ca. N'ar li in l, - Y e~J, don:nul~ Na.nta~s, e~ la d.~~ cio~rele luI; prin Întunerec .licăriau In şi ~ 
p,uterc neslabna, ve7.(~,nd toate aceste 'mi-am stare să supoarte. lovitura Şl ,to~mar d'a- t m'at~l gandlt, mal wtalU, Şl c~nd l-alU p. ruri lungI miile de tlaciin d,e g<.lZ, cart'-
ZIS: omul ăsta a,r -putea-o duce, Ia. m~lt ~aca ce~a, ca ~ă previn acestuI shrşlt ~u~e~t, ţ mel1l~ d<?mm!şoar~r de dota. n a a,,:~t n,lcI luminau stradele, pieţele, chelunle, -l?;~ 
ar da ,de ~n pnetlIl,. ~are s:\-l, I~Hnda_mana. mt-a veDlt gandul s~-I cau~ feleI ne[eflClte ,. o oblecpune.. . Crede,-me, ~u veI }ace !Irg risul întreg. . '_ ' 

l'~a tacy, aştep.,and p~r ca u~ respuns un bărbat, care ar putea fIgura ca autorul ~ :reu, .. Ve~ ?e)a venll1d Ziua,. ,cand \ll~I Si se plecă din fereastă ŞI strlga tn-. 
oare-care. ~anla:;;, 111 creIJ...lnţa ca strătna - accs~eI greşelI" căcI adeveratul' sedu-j veI mulţumi 111 g:nunch.I 'Z·/li-ar.~ fost umbtar: . 
vr~a .s3-T. oţere un post, se <1-eetară gata a Cător dm nenorOCire, e căsătorit 1 . .. 0,,' uşor sa ales un barbat t1:n sll1u.l ansto~ra- _ Acum e~tl al meu 1 (Va urma), 
prttm on-~I-care. . domnul meu În adever există bărbaţf reI 1 ttmiI, - ştiU mulţI carI 10 schuub mI-ar 

~. Da~r ~cum, .dup~-c~e se r.upsese ghiaţa, carI nu vor ~ă ştie de morală 1 _ sfir~i fi sărllt~t chiar .şi mânile, - dar.am crez~.lt 
~ strall1a 11 lIltreba făr;) lnCUI1Jur: apoI cucernic. I că :va il mal bme să caut pe cme-va d1l1 

\ 

" 
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